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Thanking you, 
y 0 s faithfully, 

TN TEXTILES LIMITED 

1-~·\ 

This is for your information and records. 

We also take note of your other condition that the Company will redress the investors' 
grievances (if any) for a minimum period of one year from the date of delisting. 

In this regard we enclose copy of the advertisement published on Tuesday, 4th January, 2022 
in Business Standard (English Newspaper) and Deepika (Regional Language Newspaper) for 
your kind perusal. 

We thank you very much for your letter bearing Ref No NSE!ENF/DELIST/APPL/2021- 
22/306 dated 29th December 2021 in relation to Delisting of our Company's Equity Shares 
from your esteemed Stock Exchange. 

Dear Sir/Madam, 
Sub: Delisting of Company's Equity Shares 

Ref: GTN TEXTILES LIMITED 

MUMBAI - 400 051 

The Manager, 
Listing Department, 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G-Block, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 

Jan 4, 2022 Ref. GTNC/2021-22 



relief. kerala.gov.i n nmcm 6)ClJ6TlJ6)6)crug1aii6)scw&o 
«m c£b9:HD> C dbl 03 6tffi u6 ru!91CO>l o 

ru1c~m 630o.O,m>Adb~1m8 amm1§!o 
«Jra<:nJcfb9::l CTUC1l©~tB6>0o 

<gt&OOJ1M 6TlJOWl~ Q:l©l~<IDO§),@S 

~s & CITTID 6TlJmD & rulm cru<B c00o<B Ln.J6l.J J onJ1 ~ 
50,000 ©ln.J o{j)<fbmJ<gl(f)n9:1J WffiCTUnDO<IDOJ),o 
ma>Gm@~§<IDO§), es ~tuolanroow 
B0©1LB J (g(O@.JcoJcOO ano@Y'<ID),~OJ<BcOO 

LnJ6l.JJOnJ1~ s.ooo ©ln.J ruiano 36 eorroo 
m©Bt&),(TI) wmcrun.oowru&o Q.1@1cOO),(TI)an1m 
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KOCHI | TUESDAY, 4 JANUARY 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
SEBI BHAVAN, 5TH FLOOR, 'B' WING, PLOT NO. C4-A,

'G' BLOCK, BANDRA - KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051.

TELEPHONE: 022 2644 9000 EMAIL: YPP@SEBI.GOV.IN
Invitation for Applications under SEBI Young

Professional Program
Securities and Exchange Board of India (SEBI) invites
applications from eligible candidates who are desirous of
engagement with SEBI under its Young Professional Program
(YPP).
The details of the aforementioned program are available on
SEBI Website: www.sebi.gov.in under "Careers" section. The
last date for submission of application is 21 days from the date
of publication of this advertisement in the newspapers.

Human Resources Department, SEBI
davp 15204/11/0337/2122

GTN
TEXTILES LIMITED

Regd.Office: Door No.VIII/911
Erumathala P.O.Aluva 683112
CIN: L18101KL2005PLC018062

Tel:0484-2661900.Fax:0484-2661980
Email:cs@gtntextiles.com
www.gtntextiles.com

NOTICE is hereby given that an
application for delisting of equity
shares of GTN Texti les Limited
pursuant to the Securit ies and
Exchange Board of India (Delisting of
Equity Shares) Regulations, 2021 was
made to the National Stock Exchange
of India Limited (NSE) and in turn NSE
vide their letter dated December 29,
2021 bearing Ref: NSE/ENF/DELIST/
APPL/2021-22/306 has approved the
delisting of equity shares of the
company from NSE as under :

Further, notice is hereby given that the
equity shares of the company will
remain listed at the BSE Limited.

For GTN Textiles Limited
E K BALAKRISHNAN
Company Secretary

Place:Aluva
Date : 03-01-2022

(1)The trading in the security
will be suspended from trading w.e.f.
January 12, 2022 (i.e. w.e.f. closing
hours of trading on January11,2022)
(2)The admission to dealings in the
Company’s security shall be withdrawn
(delisted) w.e.f. January 19, 2022

PATSPIN
INDIA LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Palal Towers,
Ravipuram, M G Road,

Kochi – 682 016
CIN: L18101KL1991PLC006194

Tel:0484-2661900 Fax:04842661980
Email:cs@patspin.com

www.patspin.com
NOTICE is hereby given that an
application for delisting of equity
shares of PATSPIN INDIA Limited
pursuant to the Securit ies and
Exchange Board of India (Delisting of
Equity Shares) Regulations, 2021 was
made to the National Stock Exchange
of India Limited (NSE) and in turn NSE
vide their letter dated December 29,
2021 bearing Ref: NSE/ENF/DELIST/
APPL/2021-22/307 has approved the
delisting of equity shares of the
company from NSE as under :

Further, notice is hereby given that the
equity shares of the company will
remain listed at the BSE Limited.

For PATSPIN India Limited
Veena Vishwanath Bhandary
Assistant Company Secretary

Place:Kochi
Date : 03-01-2022

(1)The trading in the security
will be suspended from trading w.e.f.
January 12, 2022 (i.e. w.e.f. closing
hours of trading on January11,2022)
(2)The admission to dealings in the
Company’s security shall be withdrawn
(delisted) w.e.f. January 19, 2022
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2002- Jo 111T!)6IBlQeJ 6lcru.eiiaral6l6lQCmJrilf11l ~Ojf ol- amBmJ'Lseatcro si 
6l6ll\llmJOO<&!)roa Cl9<11llfmJ' ~cf nQ)n6~,,o:><fmf6l!!cf 6llnlf 6l(11).ei)Jta1Q1 l!l~O 
~a"~. 13(121 ClJ.&6d:l' LtJ.S.JtanJjo sl ~.e."slrll a1191eJlOl1 o~!JOcru16lei OJflll 3 l<\J.&J 
raruao nJll1Ji.ctOOJG:lO (1) Lllit •(11)1(11)" rul 4~ S/o. L!lat ..tlo(ll), 6l[ill6l6llnlQ0: 
Mis ~ QJJ\llil&ini. IWl lB!leDOo co)(ll)', c~!l661Jo .JI s, ll10eJ6nl- 683105, tl6lQJ 
raaruleJ)(l\)o. 221 (3165), ruB1ri:16&d ..n-.,mJ', &A§Gc~ral, &i.lGi~. «J191!l6nJ-683105 
121 Lt1a\lol "111lf!1ei sl.nQl, W/o. Cl9<11l1ml' rul nQiqj', 221 (3165), ru@.aaad .n-.,mr, 
.e.a32c11ra1, .e.1<Jgi~. t111geiaru-68J105 nQioolflll1l.OO 30-06-2021 t011UtOJl ru41qjl41 
:m:>31nuloiln.Jsl 61..onood fillll&: C!J9eijOJ "1l)&" fllo(J)0"1!f11l CJaJ6Uilli'a;i .e.l§Jffil§!!l 
@jB>llJJllJ Aj.J 66,70,534/· (IUliOjiJ«IQl ot<i !!1.e.!ICOD1 .Ql'fl.JGlmJllJbail llD61U!Oljl,il 
!lj.Oml mJel' Aj.JJ oio ..iellceoio !!Ql ...Jleirua&i!l• 60 B1ru(ll)tmn1m&o t011ta141s 
11))'.eQ:>Oil «11gru~6l.a6>§&1eiao nodn1.oo~ «Jll.S. 100sl!ll'ooA.&q)la6raJ01f.1 ~11»C0>1 
ml«lll s1 ~as16lei 131~1 ru.,,a.aa• OJoO 8 t~· t01J6l'9 rubKal.ooaan rum}(lJl3.oo<JO 
31-12-2021 en" IO!OWl&l@6l<CISlmD111» t)CflP(l)ffillloO 6)6)6(llfla6ln:!Sjml1Qll rulru@o 
ruld'.a.96>llta\1lllo 6l.J>t0ljlllmm6>@11»6o t000o'l-i136l.Ql§!WT)j 
Sl C!Uf3wl(11)1 ~.e:s1'>oj) 13 l81-Jo ru.e.a.d mamace:imJ~oo (11)1l(Q)nJcilull .e6laOO'ld 
!ll~rum 61lJJWJIDlll»Jo t01111lm ..i61'llwruml'tma .e.s.eQ)G.00' rulsaoo filmllll'IDl 
nQ>Sl.OOJOJlITTlttllJ.a.aana. Sl rumJ'ca cruoWCIUJl~ (l))J610JeilJ l!lSnJJSJo msmraa 
6ltlllmf ruXll'.O.eQJCAll»Jo 6l.Jl«lljlllffi6086li!Qll6o 6l«J1~6>.asamianml6lmJ&10 
IOlOIDllmarulcaallll!!JOl nQl6llDl&l!!J6o !!QS..iJs" msmaoo ..ia!lo 1U1&11Jd' Q..oruiod 
6JIJJalni ei~l.e6l:>ma~ 31-12-20216lei ®6.S.U>o Bl.V 71,21,949/· (nQ>'lltJCODl filtm 
ei.eaiml 11ra1..iltl01 eAiu»lramol ~J§lliPoltiml mJd.aml filtro..ia" aj.JJ 11Ji<l6la• 
nieiKlild.ooao ~If A1le1nqail0.e6>jo rulcwllll!IJOb'l.!l6136loonao 1100lWl-i136l&lW4ITTll 

l!WlJruca nJ(11)"1Dl~l!l6lS ru1ruia6l'llo 
(1) C&llt! (ll)offilDlmm" nQl0611ll.S.J§o meJ11»ltD1l, IUl&eJlnJ tOIJeJj<l6llol, c0> 1'§~ 
rulce.1111lol (!!Jml' C!J9eiaru 1!!1'!K/Jl' rulc~m'J o1(11)i1\C<lJ ClllllJl6 81/1(n00c<lJ mmJG 
161/113) C61Jtl.e6l' Cllllllcl 33ro3 6l.O§ 12.60 ~f3mf ffil!leJOJjo CllatlllleJlBl.d' Q6§1sruao 
llQA nu.e.eirulw &J'll.OOjG AJIAl!l)6Ullfllo nlDllAJ&tid (?tWltt(el&JAoJ: 
&1'1.eQ: ,,JlcQma.e.ra !!ol1111m rue. rumJ'«Da. ~JO' nQ).nQl. c..ii<IO CUA rumtlDla, 
rus.eQ: crul6cru mo. 162;1«Rl6l<0§ rumJ't01a, 6>ct.oo': coxul'. 
12) cara@ cruoffilDJmlDIOi nQ)OQ'llJ.S.j§o 1111e,iol«Rl, <mgeJjru 1Dlll!Jj.e61lm0, .a.Wal 
rulce,i11ld iaimJ' flltl!JlnJ ill'!K/Jl' rulce,illl) oinuclc(ll mnucl 8012/2 (nuclGfll mrrucl 
1611116) CQJl).e6l" O'Kllll6 33d 6l~ 9.91 IUl&clmf ffilDeJClQo eat01lel1Bld:l' 6l.e.3'sruao 
aga m>aeirulw &l'l'l.OOjG m~W6UllflAo. n«lllGJ&llll (~Wllil.J&JAoJ: 
.e.lt.e61: 6la.6l111. co41!00 ru.e. rumJ'cma; ..islauo• cru-.,~ 9.IJ<Xlll;e;'ffil' rue. rumtlOla; 
rus.elil: ..il.61111 Clll)(l\)nd' rumroa; Q«llai': co)(ll)'. 

Bl 6ll\lJWO«Rl iUJ&" eilalQruilmi sru6ral 
t01ioo 31-12- 2021 eamJl();ll~ 6)6)(Umf [.J~, (SARFAESI «J10AS' 
ffil!ll!Jo: nQl(l610Jc0>6§o [.U.e.JBo, lllilW1.e.JB6M!S6ID10ll11J i)CllJJ(l)ClUDOO) 

E2201·459918 

YOUR P[RFEC"T BAN .. l"IG PARTNER 
nQld. nm «qll.~.qioon~ ruiru\ari ~ nli:p3, GlnOnood sccu~ 

!A6>6l0nd 616llcwru; 61.&l49- 682031, Tel: 0484-2385598, 2201157 
Email: ekmlcrd@federalbank.co.ln, Website: 

www.federalbank.co.ln, CIN: L65191KL1931 PLC000368 

FEDERAL BANK 
E2201-459917 

• "'""'3/m> ~ 6) (0)) sa n.J~ tg <ra )611, .e.gioaiS61l!l6 
Bank of Baroda illll«Jinu om: l!SA.e6ll ~Olrui, a ..... ~~· [i):»a» 6lOlSA.Ji'l-685584, Ph: 04862-223370, 223811 

E-mail: THODUP@bankofbaroda.com 

m10lrura ruCTU·«Jlarul6lm CTUo61lJnwl~ c:e.1e.1 ru1<00..am amJ~1CTU" 
"APPENDIX -IV·A [ See proviso to Rule 6(2) & 8(6)) 

6ltTU<f!Rel6l6lQCffi).!lfll atf'lll• o1 .a.lllllflllls.eas!ll fn..a· 6l6l..om>n6.6lJllJi nnu1)"mr 
ate{ nCl)OilC..Ol!,.mJ'6l!l(f" 61)..0• 6lfTU~CilQ1 lll*llll' ~6°s" 2002 6ll!I 61f11l<f!Jl!al0] 

lll*llll' 140ilc..01.;mr"11f'llll oallllmJ 2002 6ll!I olllll 6121 & 8C6J 1.u6J11~111 
t1U.01rue ruflll"t\116~ ~-Cl!ll!I nildn:im cm~ 

ruJ<Dl'.ti.e61l«l/lll~JOOJG/.Jllllllll.e61 m mi' 6111l&' Ql<Jj' 611JCOJCUld'M eJRl.eQJmj~ 
&jslial.e. OJ&lllljo ..iei1Uil1Dl6• Qlf 6l.oll!Jnl6.S.l!l• 111~SJB61jtm01m tru6l'81 61UJl!I. 
Ill~ 611JCO)(U)ll»j6lS tm«ll&lta6lri:l~ jlCtlJJ(J)mlllritl ""°"IUUil6l~6ml§~§!e numruta 
rumJ'f!J)6 "As is where is', "As is what ts , & 'Whatever there is• ,.,qinoo16l 11DS1t1U.0Jm 
mlllli ruldri:lm msmaruJC!O tt:111116!A)ml~Al.eQJl1Tl rulrucao ruJilll".ciooJ6lA/ 
llll~.BQJ61A/lllm6006lt! 61tJ)«»Jnll06o ~olmi~ «!130lo141~ 61.e.J~611Tl6. 
rui <(l«IQJG/11J~B61JG/~s" rumr~rn.e.is1~a cn2.e.1.a.ia2od ru ei1nilAOtBf1ll•/ 
ceiei OJD(ll)(ll cni.e. .aian nllllll61S ru ruram CJIJ6l'I 6l.S.JSJ«IQJtml 
~~W~6lS-io~L~·~ct1J11U.,ii;~IUl 
"1l~mJ' .S.eJOrnllJffil ..Jl6l, IJlgeJU!llJS', !!)Sj.BQl-685588 
~~lilJo.135,19,015.91 (~l!J&ail~..ialnllull' 
GJo.1 6l6lJ1U ~) 13-0A· 2021 ~ tJ~ !II)' ~o. 
f11l·10Jru11 ninu·oirulQrj ru11taorulniaQ'llo (lllll011JDll»~6l111ald wo~lll.aQS)' 
..Q>06TllJ.a.Jti• 1111111111ldl, ~lnlJll6nJ6'1' cnieii.oolilJO, &11ll oois rulc11jt11lcio, miill61ru 
mo. 96812 d Q.ti§ luai_616)611J!llj cmxrunnl6l~ cnl@leia~ 38.24 attOOu" tlU.OeJOJ6• 
tllliltt11leii~ ffiJ!O!'lliillW CleOJ&Joa0liU•· tllll Gl.S.lll: a t.eQ( ms2.e6lislold rua 
rumJ'llJl6; rus.ell" 6l~l«IQJtllTl«l& &65Jo61'11o rue. ruml't016 ; .Jsl!QllJO tJ,Ji!l.eGI~ 
&jS6o61llo rua ru D6 • 6llOl.oo' co>ni.J' 

616l&nJUil'1QSJm a'l«lll ([nJOJ.ea!Q)lllll/L610JCJQ.e,QJ<lil) lRl«l!lea!illOl 
AlllD«li OJll!I: I lOOJl\1llflCllo' I Cl!ll!I ru~llllm OJA'. 

fij..J 25,81,000/- lil..J 2,59,000/- GjoJ 25,000/- 
ru1~.tim o1ocnl«»6• nworuio: 11.02-2022m"141dBQ"2.oo !Im Q6od &.oo OJllta 

ruml't01J ..nlcoaJOJmJ o1ocnltlll6o (Tl)'lO(U6o' 05-02·2022 m" G)(lJltleJ 11.30 Hlll.oo" 
Cl!ll!I flV(llt1U.O.S.6li!lll6• 1!.JJOll.S.fili!Ol• oJQl aisiDd llllilOlOjtmolm)mtl llffil<lltlltl!W 
"LaruflooiQS btt111;11www,121n~11ll!i£2!11,1n11-1111<1111n.blm & bll121~lil!i11l.ln 
oG)flTl llOIWQilflllQld Q6)Sjml51H e.11a· fll)ffi~ClilollQj&. t!llld.OAJ!llllll 
ceieiitlaol.e.m ttllolwl.a.i11Qftl§ ll•BJlUltlU.OOil, Tel No: 04862- 223370, Mobile: 
9446899905, nQ)tmi mOllOl«J! "1Jf1WQ.OSJOJlRnOJeti. 
olool 01 ·01 ·2022 a.d; .o!\.o. QJtmtitl & mw'l.a.1rall.0Slmlo t•~Oil. 
tlU.Ol!lo OOJSjtJjf llllle." lll..O llUCO)(W 

E2201-459894 

.uilfml'..ilOil l!l!lq) eihlQ(U)lm2cruaT1l 
ru'IElll> ru1(0Jm>Ld' ~61lfrunral 
aramilmigc( affiJml 6lmll.S.§Ol 

ml'IOelo 6l.S.J4jl 
llJliolJil 03 01.2022 

n.J)QvOlfn.Jl<l& 
mcmu 1!1l21lgrur 

cyldl 1D..o'1mf. ~innio tlileJ, nJ:ieJXli S40J</mf, 
~Clo, "4101111 cnxuJ, QA)~ - 682 016 

CIN L18101Kl.1991PLCOC6194 
1..0l&'l60<lllA1661900 ..ol6mJ'O•llA'661980 

~ct«J! cs@patspin.com 
001"11'ffil6l6l!)' www patspin.com 

6lffil4l\JJA1g1ml' ~~rui nQ)oelmJ'c~llOO' 
~m.d'{Pq~MI~ 
(U)1eilmrQ1o(I)") 6lOO'J6CeJ~OilmJ', 2021 
lllOOl~-if~~~ 
i1&J1Q1 61~11»01.e.utl (U)1e!l(ll)·Q· 
6lAl~ 6l(ij-.U.eal mJrtimlJll 
~~,,mJm,d~~ 
(<41rllnQ1ml'!J2l &ffiJml m«m.e.lol112l1Tl6 
nQloil..Qlml'i1 GllaC\JG6QS 2021 rullmloQlJt6 
2961eJ '1tOS, Ond' NSE/ENF/DEUST/ 
APPU2021-22/307 i!lml.!!no211Tl 
l~ amirOmJ')S tQ.elll)l ~ 
~6l.olll)/~~:xlomd&l 

1) 12 lllnl60J{a1, 2022 ~ ~l6lS 
6lffil4JltalQ'lml661S n,JnJxao ml«D6ffi'll1li' 
l.Jl61Ul!t)01lll«li nlAjllTltOl)OlAl«IQjo 
(Cll'¥0lJllJd,11 lllm~2022n1'~ 
«!13nlmJJmlooJ!lTl ffilQll»o !!6«11dl 
2) amiml11»J6lS Q(11).e..)jA1Ql016lei 
i1S.J)Sj .e, QlCeJ.etilHli! l.UCnl<A mo 
llm,Jlli 19, 2022 ~~ao 
(ruileilmrg· 6lmQfil&iS6•1 

.e.~ .e.rntnlll»~ l!.e.Jl;ll~ 
61Ul..Qlml'i1 eJ1!!1QruSlol eJlmJ'lf QAJd'tm 
m'Emlui tlJl~Joom!' Cllril»l.d' ~a. 

E2201-459888 

mJh!4'dOQ/l<Rfld~GiQS60~ 
~lli(Sill&iiDd. qic1Q6TD1•0. 

aG)Oil'D:J~ 
mnw&: OA 35/21 

cmc~•-•n3: 
1. ""116JlJl W/o mJIA1 
2. ~o D/o mJml 
dbOlj!ell (HJ, ""'""'ooerl cru~ P.O. 
68357t 
"1)«nl<SA•Mil: '1'!lOCTU...d S/o rm 
O<T<OO<ml. "'l'"""sm {HJ, cmo""oo"'l 
P.O. 683571 
00lfO&m<n1c& o.e.crulirJI nO)«»llS.e.-1 
6)(0 6><Zll0l'111:JSj<Ulll>jmxill. 
~~ru m>oru1~ a11H1>11>orul rule~ 
m ~ cn<nJcS oow:>.w.5 11 oi mid 
6l<)j 380/~~3 OJ.60 ~(8 nJlmlcD>\$ 
6TTlll>lU rum)'m>jrul~ 01.01.191of0& 
~1ctl3 mldh'\11.Jm>:l>O<D 111<W>0.1 
db:l<A>o/.O.jS'l.e,ls~ nWll1'!£.0.l 
~cm<Jilm 1) a•rum.n W/o mJlll1. 2) 
cruO<§o D/o crullil ~ell (HJ, - 
moaJ'I cru'!ltml' P.O. -683571 na><m 
<lll:><i& cma...idMI owoU>l':l:Jl~~u 
«»:>6Tll. ~"""" ...icn1~6ldhOSj.,..j<m 
«»1m ~0 .. ..,., ... 1.,,10 ~a-"'"'l 
lllil~ ~10Jlrruno1m>o Cl!TlGI~ 
ml>oU>i.e.lm> nQ!Wt"rf 1111arumo<D>o 
14.0t22 -:Jo «n1CD>®l coonllol<>J 11 ""1'01 
..,.; na>o""'""li!!O ""of .,.,csw1 
6m<:\3, llll~61'Tilcflol»~ ng)(Til ~ 
l\l>Olll00G.O.Gm«»OQ"lf. <m!1.!0(Ull))<>J 

"""" CY.l""l!l6)5 ~mim1<i» o.e.m:s 
m>i<ll~j<m<lll00>1a>Wl6ljo. 

(Aij) 
woaf Q6\.SIDJ.1)'1'TIQ3. 

Clll1aJ<llll nQ)OQT}Odl>~ 

lllshqioO~~jCnri 
~ 6lc0> filll)!!l.eiJtal'fiffioO 

.,,11\Jnil 6Klllt"'§ril 

ml sl llQl<l& 
6)56vmJ6)6lQ~mJ l!ll!AlQnU 

tnil. eJndlot!' C(U)JtO maucl. Vlll/911, 
..Ql~l~- •. 11 til.~eq11- 683 112 
CIN l18101KL2005PLC018062 

c.11)1116 O•ll.41661900 ..o>ai'mJO•U2661ilO 
ll!"~o'ld cs@gtntextdes.com 

6lnt"11flll<l6rJ' www.gtnteXbles.com 
Qffil4l\)lB1Q1ml' fJ1000ruf ..Q)amfc..111tll' 
C9UlllM 6llJl' llX1UJ I~ Qrlllllll1~ 

ru.11eilmi'QloO'J1 610(J)6C!!l.tso6mf. 2021 
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PUBLIC NOTICE 
Take notice that Sale Deed No. 
1 799/2009 of SRO, Njarakkal 
(Book 1, Volume 981) in respect 
of 4.05 Ares land forming part 
of Re. Sy Block No 10, Re Sy 
No 1 76/1 7 (Old Sy No 1709) 
in Puthuvype village, Kochi 
Taluk has been losl/misplaced 
from the custody of lvl/s Marine 
Chemicals based on the best in 
formation available on 11-12- 
2021. The undersigned reserves 
every right to create charge or 
encumber/alienate the property 
in the absence of legitimate ob 
jection/claim in writing from 
any per.;on over the same within 
a period of 30 days from the 
date of this public notice. 

Managing Partner 
For lvl/s Marine Chemicals, 

Deepa Building, 
Santo Gopalan Road, 

Chullickal, Kochi-682005 
Mobile: 9567688899 

[mail:info@meron.com 
E2201-459866 

••• • E2109-4~1591 

All kinds of aluminium 
Fabrication. False Ceiling. 
Vertical & Venetian Blinds 

C:61ljO.e6l, 61111alfl~O'Sm) 
Sl~alflmS nQ)n116ls<n>10 

nJ6eJl o ClJ~ <UTm1<n>Oc8Q l (TT) l 
9656207148 

cfb~n.J 6)(T\)n.J'g1cib 
soa:b ~im16ID3 

..11..... USE 
..nnf M],, Aluminium 

SAINT-GOBAIN Framed 
MOsouiro NET 1 nsect 

screen, Roller system Insect 
screen, Pleated sliding Net 

Insect screen with Velcro for 
window. doors and ventilators 

cirY •~eoa· 
Palarivattom, Koehl, 
Ph: 0484-4856178, 

9846336620,9495838882 
citi.decor@yahoo.com 

www.citydecor.net 

We use Balkam Stainless 
Steel 316 grade nets 

Kll 12 ~SY2% Protect 
Your 

Family 
From 

Mosquitoes 

MOSQUITOES Problem? 

num~u:al.eGl;J.e. 
www.realkairali.com 
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Ph:9388810095, 9446813356 

04862-255326 
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93881 86600 89439 96600 
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··-. E2112-458450 

9847024917 

REPUTED CHRISTIAN 
MEDICAL COLLEGE 

SOUTH INDIA 
FOR CHRISTIANS ONLY 

ALL SUBJECTS 

llll'f·••·••mn 
PTE ·TOEFL· GRE 
NCLEX·RN • DHA 

HAAD·PROMETRIC 
ELIZABETH 

International 
Tr1inlng and OVtrseas 
Education Consultancy 
H.O.: Mareena Towers, 

Kattakkayam Road 
PALA Ph:9495289591 04822213986,200387 9447037591,7994944131 

~~~ 
www.elzabtthlntematlonal.ln 

K2112'4~11412 

Ir-) B1(T)nJl«Jl«llU)1©3 LnJm)trwice,(l)1dl6>lm> nJ0m>!611T36li)<;tj\?1 
<IOJ6ral(ll) <00<1(T)~QT)o (T)S<Oilll1 (T\)«JlJ,milllan1 <161'WWJ,6><;tj§<ICID 
n'Mo OOl(ll)CJlll <mOJ(J(!l)OSl tnJ®ldl>(l)lcfl6l001l. (Jffi(l)l§ <m<JffiJr&ll 
'3J<=~aai (l))ls<8msn.1S1ce,mo nJ6TT>i2i!snJ:1sl<fl>@lo mstllll!lOOlj 
nQ)m>l OJO<Illffidl6>0000SJ m>nJlm<Illo cm'aS!<8LCl1cll6llm>J. 

cimo3,mJ 
ruo•-l@o nlloijsf. o,m.>c&"'Jl 329/4-3 ~ 
~ U2 """'© ClJaUaj <>nJ<Djmi:>rujt& Sll() 
QQJ ne/2014 oe maul\ ~W:>«>tn16~tno. 
Cl<T\Xdo1 ..... ue •>m1co1<11 o...e..J ..,,~ 
mJ14iJl'!illil@.@""l•· SI -.wo"-'*'i 01 
cmowoe...,1~"1ll'3 s1 SRO·QQI uu/ 
2009-~ mmi<O '°""°',,,,_,.,n§ oio~ 
Sloo@1<>S "'~lcmio mnt,i"1rn CM> 
<llll~a .. o'"'l'"'I· ...,,..,..,. """""""' •II .,,.....,. M:;'l~ eod ,...,.,g ca1•1•'1t 
Qi&..~111 s'l ruml'cal <UOAD}Oi)tm'lcrJ s.1 ta:J 
mJm'lm100wl •i<o1 rumJ""I nll~<;\j<D ..,.,, 
ril@ M.12.20'1 .,,,...., n(i~.,~~l@J! .. O 
"11'. SI '"'llWO<>o .,..,l"S"W&\llJlo nn1 
nJloQlo """"<'IJ-'loci.o ..,,JI"" ...-. 
1 ~1mAo l»6>l' olbovnicm n/lQJo 
"""""'1"3 .,,.,,,-.,,,.,""'"'JO ~o 
~ """"'111<1§ cruolS'\<>6>nOOl3 G6oClJ1 
ll"'"""'"'1'!J S1 rumJ .. 1 Store &onk of 
1naoe& "''"'"""llPl-1 l'1 '"l"I...,. .,._ 
~~ .,.,.,,.,. t•onllt<l><l»o 11..g1cm 
O»l<TS .. Q~e,'lal,lo .. C.&d:t~C00 CDit&IWil 
C00 ~ t\Jdhtto OQQlf 606m}m> nileJ~ 
"""'°'lcluo m<IU()le<IJO C""0111l~"':l:fSIC 
lT'Hlle06jcmj. ("Jll) 
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CHANGE OF NAME 
I SHEB Y PRASANTHAN 
PPT No. P8255680, 
THATMALTL (H), 
VADATTUPARA P.O., 
ERNAKULAM HERE BY 
CHANGE MY NAME AS 
SHEBY GEORGE. 

E220H~9917 

ടോയിഡ:യ്പിയികലദോയിഡ
യിൽമ്ന്്്വയസ്ള്്ക്ഞ്്ി
കനമ്ത്്ശ്്ിയ്കടകാമ്കനമാ
നഭംഗകപ്്ട്ത്്ികൊന്്്.സംഭ
വത്്ിൽ അമ്്ത്്ിയഞ്്്കാര
കനദോലീസ്അറസ്്്്്കചയത്.്
ഇയാള്കടയം് കാമ്കിയ്കട
യം്വിവാരത്്ിന്ക്ഞ്്്തട
സമാക്കമന്്്കണ്്ാണ്നിഷഠ്്
രക്തയ്ംനടത്്ിയത.്

ക്ട്്ിയ്കടമ്ത്്ശ്്ികയയം്
ദോലീസ്കസ്്്്ഡിയികലട്ത്്്.
ദോലീസിക്്്ദോേയ്ംകചയ്്ലി
നികടമ്ത്്ശ്്ിദോലീസിദോട്
വിവരങ്്ളകവളികപ്്ട്ത്്ി.ക്
ട്്ികയകൊലകപ്്ട്ത്്ിയഅമ്്
ത്്ിയഞ്്്കാരനഫക്ിമിനൽപ

ശ്്ാത്്ലമ്ള്്യാളാണ.്ബ്ല
ദ്്്ഷരരസവ്ദേശിയാണ്ഇയാ
ള.
ഡിസംബര25നാണ്ക്ട്്ികയ

കാണാനികല്്ന്്്മ്ത്്ശ്്ിദോ
ലീസിൽപരാതിനലക്ിയത.്ഡി
സംബര28ന,്നിരമാണത്്ിലിര്
ന്്കകട്്ിടത്്ിൽനിന്്്ക്ട്്ിയ്
കടമ്തദേരംകകണ്്ത്്ി.ത്ട
രന്്്ദോലീസ്നടത്്ിയഅദന്വ
ഷണത്്ിലാണ്ക്ട്്ിമാനഭംഗ
ത്്ിനിരയാകയന്്്കകണ്്ത്്ിയ
ത.്ക്ട്്ിയ്കടഅച്്നരണ്്്വര
ഷമായിജയിലിലാണ.്
ക്ട്്ിയ്കടഅമ്്സവ്ന്്ംവീട്്ി

ലാണ്താമസിക്്്ന്്ത.്ത്ടര
ന്്ാണ്ക്ട്്ിക്്്മ്ത്്ശ്്ികക്്
പ്്ംകഴിദയണ്്ിവന്്ത.്

കെനന്:്പട്്ാപ്്കൽകറയിൽദവ
റിസരദവഷനകൗണ്്രജീവന
ക്്ാരകനകകട്്ിയിട്്്1.30ലക്്ം
ര്പകവരന്്്.തമിഴന്ാട്്ികലതി
ര്വണ്്ിയ്രഎംആരടിഎസ്കറ
യിൽദവദസ്്്്ഷനിൽഇന്്കലരാ

വികലയാണ്സംഭവം.റിസരദവ
ഷനകൗണ്്റിദലക്്്ഇടിച്്്കയ
റിയദമാട്്ാവ്ജീവനക്്ാകരകക
ട്്ിയിട്്ദശഷം പണവ്മായി മ്
ങ്്്കയായിര്ന്്്.
സംഭവത്്ിൽക്റ്്വാളികയപി

ടിക്ടാനകറയിൽദവസ്രക്്ാ
ദസനയം്കറയിൽദവദപാലീ
സം്ഫപ്ദത്യകഅദന്വഷണസം
ഘകത്്നിദയാഗിച്്ിട്്്ണ്്്.

വിദയ്ാഭയ്ാസം

ബിസിനസ്

നോം നഴസ്ിംഗ്

സസപറ്്്ിക ്ടാങ്്് ക്്ീനിംഗ്

നോട്്ീസ്

പണയസവ്ർണം

പൊതുവിദശഷം
08 2022 ജന്േരി 04 നൊവ്്

EKM

"കക്മസമാധാനതകർ്്ച്്ാഭീതിയില്്ടകരളം'എന്്മ്കര്ാവാകയ്മ്യർ്്ത്്ിടകരളടൊണ്്കര്സ്സംഘേിപ്്ിച്്േനോ
കര്താസരസ്അഡവ്.എ.േയശങ്്ർ്്ഉദഘ്ാേനംകെയ്്്ന്്്.കൊമിനികാവ്ങ്്ല്്,അഹമ്്ദ്ടോട്്ത്്ില്്,പി.സി.
ടോമസ,്ഷിബ്കതക്്്ംപ്റം,ടൊ.എം.സി.രിലീപ്ക്മാർ്്,കൊമിനിക്കപ്സട്്്ഷന്്,ടസവിക്രിശ്വീട്്ില്്,
േിസണ്്ടോർ്്ജ്ത്േങ്്ിയവർ്്സമീപം.

കൊച്്ി:"ഫക്മസമാധാനതകര്്ച്്
ഭീതിയിൽ്്ദകരളം'എന്്മ്ഫേ്ാ
വാകയ്മ്യര്്ത്്ിദകരളദൊണ്്
ഫഗ്സ്എറണാക്ളംജില്്ാകമ്്ി
റ്്ിയ്കടആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്ജന
ജാഫഗ്താസേസ്സംഘടിപ്്ിച്്്.
രാഫട്്്ീയ നിരീക്്കന്്അഡവ്.
എ.ജയശക്്ര്്ഉദ്ഘാടനംകച
യത്.്ദകരളത്്ിൽ്്മ്ഴ്വന്്സ
മയആഭയ്ന്്രമഫന്്്ിദവണകമന്്്
അദദ്ര്ംആവശയ്കപ്്ട്്്.
ദകരളത്്ിൽ്്അടിക്്ടിഉണ്്ാ

ക്ന്്രാഫട്്്ീയ-വര്്ഗീയകൊല
പാതകങ്്ളം്ആഫക്മണങ്്ളം്
ദോലീസ്നിഷ്ഫക്ിയമാകണന്്ാ
ണ്കതളിയിക്്്ന്്ത.്ദോലീസ്

ദമധാവികയമാറ്്ിദസനയിൽ്്സ
മഫഗ്അഴിച്്്പണിനടത്്ണകമ
ന്്്ംഅദദ്്രംആവശയ്കപ്്ട്്്.
ദകരളത്്ിൽ്്ഏറ്്വം്മികച്്രീ
തിയിൽ്്ഫക്മസമാധാനനിലസം
രക്്ിക്്കപ്്ട്്ത്ഉമ്്ന്്ചാണ്്ിയ്
കടകാലത്്ാണ്എന്്്ംഅദദ്്
രംച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ജില്്ാഫപ്സിഡ്്്്ഷിബ്കത

ക്്്ംപ്റംഅധയ്ക്്തവരിച്്്.
പി.സി.ദോമസ,്കൊമിനിക്ഫപ്
സദ്്്ഷന്്,ദൊ.എം.സി.േിലീ
പ്ക്മാര്്,അരമ്്ദ്ദോട്്ത്്ി
ൽ്്,ദസവിക്രിശ്വീട്്ിൽ്്,കൊ
മിനിക്കാവ്ക്്ൽ്്ത്ടങ്്ിയവര്്
ഫപ്സംഗിച്്്.

പഹ ൽുുപുുരുു ഒ ഴി വു
കൊച്്ി:ജില്്യികലഅര്്ധസര്്
ക്്ാര്്സ്്ാപനത്്ിൽ്്കരൽ്്പ്്ര്്
(കാര്്കപ്്്ര്്)തസത്ികയിൽ്്നാ
ല്ഒഴിവ്കളണ്്്്.എസഎ്സഎ്
ൽ്്സി,എനടിസികര്്കപ്്്ര്്,ക
ര്്കപ്്്റിയിൽ്്രണ്്്വര്്ഷകത്്
ഫപ്വ്ത്്ിപരിചയംഎന്്ീദോ
ഗയ്തകള്ള്്ഉദേ്യാഗാര്്ഥികള്്
അസൽ്്സര്്ട്്ിരിക്്റ്്്കളസ
രിതം18ന്മ്ന്്പ്അതാത്എം
ദല്്യ്കമ്്്്എക്സ്ദചഞ്്ിൽ്്ര
ജിസ്്്്ര്്കചയ്്ണം.ഫപ്ായപരിധി
18നം്41നം്മദധ്യ.

ജ വ ജാ പുഗ ത സ േ സ് വ ട തുുി

ഭാ ര ത മാ താ ദോ െ ജി നു 
എ ടുുു റാ ങുുു ക ളുു 
കൊച്്ി:എംജിസര്്വകലാശാലയികലവിവിധപിജിദൊഴ്സ്കളിൽ്്
ത്ക്്ാക്്രഭാരതമാതാദൊളജിന്എട്്്റാങ്്്കള്്.എംദൊമിൽ്്മി
ഥ്ലദശഖര്്ഒന്്ാംറാക്്്ദനടി.എസ.്ആരയ്മ്ന്്്ംഅര്്ച്്നദേവി
നാലം്നീന്ദോസ്ഏട്്്ംറാങ്്്കള്്സവ്ന്്മാക്്ി.
എംഎസ്സിരാര്്മസയ്്ട്്ിക്്ൽ്്കകമിസഫ്ട്ിപരീക്്യിൽ്്അഞജ്

നഫശ്ീക്മാറിനാണ്ഒന്്ാംറാക്്്.അൽ്്ജാസിയസലീം,എം.കജ.മം്
താസ,്ഷാര്ഷാന്്എന്്ിവര്്യഥാഫക്മംരണ്്്ംആറം്ഏഴം്റാങ്്്
കള്്ദനടി.

മി ഥ് ല വര ഖ ർ്് അ ഞ്ജ ന 
ശ്രീ ക് മാ ർ്്

അ ൽ്് ജാ സി യ 
സ ലീം

എ സ്. ആ ര്യ 

അ ർ്് ച്് ന വേ േി നീ ന് വോ സ് എം. നജ. മ്ം താ സ് ഷാ ര് ഷാ ൻ്്

പുര ദവ ശ വ തീ െ തി വീടുുി
കൊച്്ി: കോതവ്ിേയ്ാഭയ്ാസവ
ക്പ്്ിന്കീഴികലസ്ദൊള്്ദക
രളമ്ദഖനനടത്്ിവര്ന്്2021-
23ബാച്്്രയര്്കസക്്ന്്ഡറിഒ
ന്്ാംവര്്ഷഫപ്ദവശനതീയതി
60ര്പപിഴദോകട10വകരയം്
ഡിസിഎ ദൊഴ്സിക്്് ഏഴാം
ബാച്്്ഫപ്ദവശനംഏഴ്വകരപി
ഴഇല്്ാകതയം്60ര്പപിഴദോ
ട്ക്ടി15വകരയം്േീര്്ഘിപ്്ിച്്്.
www.scolekerala.orgഎന്്കവ
ബ്ലസറ്്്മ്ദഖനരജിസ്്്്ര്്കച
യ്്ാം.ദോണ:04842344537.

എ ൻുു ടി രി സി  അ സി . ദോ  ഓ ഫീസ രുു വി െ മ വം: 
ഉ തുു ര വി പവ തി ദര ഹ രുു ജി
കൊച്്ി:എന്്ടിപിസിയിൽ്്അസി
സ്്്്്്്്ദൊഓരീസര്്തസത്ിക
യികലനിയമനത്്ിന്ക്്ാറ്്്പരീ
ക്്യിൽ്് പകക്്ട്ത്്വരായിരി
ക്്ണകമന്് ഉത്്രവ് ദോേയ്ം
കചയത്്ലരദക്്ടതിയിൽ്്ര
ര്്ജി.അസിസ്്്്്്്്ദൊഓരീസര്്
തസത്ികയിദലക്്്ള്്നിയമന
ത്്ിന്തയാറാക്്ിയപട്്ികയി
ൽ്്ക്്ാറ്്്പരീക്്യിൽ്്പകക്്ട്
ക്്ാത്്വകരഒഴിവാക്്ികയന്്്
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയാണ്രര്്ജിസമര്്
പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.് രര്്ജിയിൽ്്

ദൊടതിഎന്്ടിപിസിയ്കടവി
ശേീകരണംദതടി.ക്്ാറ്്്പരീക്്
നടത്്്ന്്ത്നാഷണൽ്്ദൊസ
ര്്വകലാശാലകളിദലക്്ാണ.്
രര്്ജിക്്ാരന്്കൊച്്ിന്്സര്്

വകലാശാലയിൽ്്എൽ്്എൽ്്എം
വിേയ്ാര്്ഥിയാകണന്്്ംഎന്്എ
ൽ്്യ്വിൽ്്പഠിക്്ാത്്വര്്ക്്്അ
വസരംനിദഷധിക്്്ന്്തിന്ത്
ലയ്മാണ്തകന്്പട്്ികയിൽ്്നി
ന്്്ഒഴിവാക്്്ന്്കതന്്്ംരര്്ജി
യിൽ്്പറയ്ന്്്.രര്്ജിഅഞ്്ി
ന്പരിഗണിദച്്ക്്്ം.

വോയിഡയിൽ മ്ന്്്േയസ്കാരിനയ  
മ്ത്്ശ്്ിയ്നെ കാമ്കൻ 
മാനഭംഗന്പ്ട്ത്്ി നൊന്്് 

കോ കുു ർ മാ ർ നി ൽ പുുു സ മ രം തു െ രു നുുു;
ഇ നുുു ടസ ശുേ കുടു റി യ റ്ുു ധ ർ ണ
തിര്വനന്്പ്രം:ശമ്്ളപരിഷക്
രണമടക്്മ്ള്്വിവിധആവശയ്
ങ്്ള്ന്്യിച്്്സരക്്ാരദഡാക്്
രമാരകസഫക്ദട്്റിയറ്്ിന്മ്ന്്ി
ൽനടത്്്ന്്നിൽപ്്്സമരംത്
ടര്ന്്്.സമരത്്ിക്്്ഭാഗമായി
ഇന്്്കകജിഎംഒഎയ്കടദന
ത്തവ്ത്്ിൽഫപ്തിദഷധമാരച്്്ം

കസഫക്ദട്്റിയറ്്്ധരണയം്നട
ത്്്ം.
രാവികല10.30-ന്പാളയംര

ക്്സാക്്ി മണ്്പത്്ിൽനി
ന്്്ംഫപ്കടനംആരംഭിക്്്ം.കക
ജിഎംഒഎസംസ്്ാനഫപ്സിഡ
്്്്  ദഡാ. ജി.എസ.്വിജയക്
ഷണ്നഉദഘ്ാടനംകചയ്്്ം.

വിഭാഗീയതയുടെ നടുവിൽ ശുരദുുാകേശുദുുമായി 
സിപിഎം ആലപുുുഴ ജിലുുാ സകുമുളനം
ടോംടോർജ്

ആലപ്്്ഴ:സിപിഎമ്്ിക്്്ശക്്ി
ദകഫദ്്്ങ്്ളികൊന്്ായആലപ്്്ഴ
യികലജില്്ാസദമ്്ളനംഇക്്്റി
സവിദശഷഫശ്ദ്്യാകരഷിക്്്ം.
വിഭാഗീയതവളകരര്ക്്മായ
ജില്്യിൽഫപ്മ്ഖദനതാക്്ള
ദചരിതിരിഞ്്്ഏറ്്മ്ട്്്കയാണ.്
ഏരിയാകമ്്ിറ്്ികതരകഞ്്ട്പ്്്
കളികലവിഭാഗീയതയം്ജില്്ാ
സദമ്്ളനത്്ിൽചരച്്യാകം്.
ഈമാസം28മ്തൽ30വകരക
ണിച്്്ക്ളങ്്രയിലാണ്ജില്്ാ
സദമ്്ളനം.മഫന്്്ിസജികചറിയാ
ന,ജി.സ്ധാകരന,പിപിചിത്്
രഞജ്നഎംഎൽഎ-സിപിഎം
ജില്്ാകസഫക്ട്്റിആര.നാസര
എന്്ിവകരഅന്ക്ലിക്്്ന്്വ
രഫപ്ദത്യകപക്്ംതിരിഞ്്ാണ്
ഏരിയാകമ്്ിറ്്ികളിൽമത്്രങ്്
ളനടന്്ത.്
ജില്്യികല16ഏരിയാകമ്്ിറ്്ി

കളിൽകതരഞ്്ട്പ്്്നടന്്പ

തിമ്ന്്ിൽപത്്ിലം്സജികച
റിയാനപക്്ംഏരിയാകമ്്ിറ്്ി
പിടിച്്്.ഇനികതരഞ്്ട്പ്്്നട
ക്്ാന്ള്്ത്അര്ര,തകഴി,കച
ങ്്ന്്്രഎന്്ിവിടങ്്ളിലാണ.്
അര്രിൽഏരിയാസദമ്്ളനം
ത്ടങ്്ി.മ്ന്്ിടങ്്ളിലം്സജി
കചറിയാനപക്്ത്്ിന്വയ്ക്്
മായദമൽലകയ്ണ്്്.അങ്്കന
വര്ദമ്ാ്ളജില്്യികല16ൽ13
ഏരിയാകമ്്ിറ്്ികളം്സജികച
റിയാനപക്്ത്്ികനാപ്്മാകം്.
കചങ്്ന്്്ര,മാന്്ാര,മാദവലി

ക്്ര,കായംക്ളം,ചാര്മ്ട,്ര
രിപ്്ാട,്കാരത്്ികപ്്ള്്ി,അമ്്
ലപ്്്ഴ,തകഴി,ക്ട്്നാട,്ആലപ്്്
ഴദനാരത്്്,സൗത്്്മാരാരിക്്്
ളം,കഞ്്ിക്്്ഴി,ദചരത്്ല,അ
ര്രഎന്്ിവയാണ്ജില്്ാക്്മ്്ി
റ്്ിക്്്കീഴില്ള്്ഏരിയാകമ്്ി
റ്്ികള.ഇതിൽരരിപ്്ാട,്കാര
ത്്ികപ്്ള്്ിഎന്്ിവസ്ധാകര
പക്്ത്്്നിലകകാള്്്ദമ്ാ്ള
ആലപ്്്ഴസൗത്്്നാസര-ചി
ത്്രഞജ്നപക്്ത്്ാണ്ള്്ത.്

200ജില്്ാസദമ്്ളനഫപ്തിനിധി
കളിൽ150നട്ത്്്സജികചറി
യാനപക്്ത്്ികനാപ്്മാണ.്ക
ട്ത്്മത്്രംഅരദ്ങ്റിയമാ
ന്്ാറിലം്ആലപ്്്ഴദനാരത്്ി
ലം്പാനൽവിജയിച്്്.എന്്ാൽ
രരിപ്്ാട്പാനലികലആറ്ദപര
പരാജയകപ്്ട്്്.ആലപ്്്ഴസൗ
ത്്്ഏരിയാകമ്്ിറ്്ിയിൽ19അം
ഗങ്്ളാണ്ണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇതി
ൽജി.സ്ധാകരകനാപ്്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്11ദപരിൽരണ്്്ദപരചി
ത്്രഞജ്ന-നാസരപക്്ദ്ത്
ക്്്മാറിയിര്ന്്്.
ബാക്്ിയ്ള്്ഒമ്്ത്ദപരിൽ

എട്്്ദപരഒഴിവാക്്കപ്്ട്്്.ഇവ
ര്കടപ്തിയപാനലിൽനിലവി
കലകമ്്ിറ്്ിയിൽനിന്്്ജി.സ്ധാ
കരപക്്ക്ത്ആറ്ദപകരഒഴി
വാക്്ി. എം.വി. രൽത്്ാഫ,്
ദജാസ്ട്്ിത്ടങ്്ിയകട്ത്്സ്
ധാകരപക്്ക്്ാരപരാജയകപ്്
ട്്്.പാരട്്ികമ്്ീഷനറിദപ്ാ്രട്്ി
ൽസ്ധാകരന്അന്ക്ലമായി
കമാഴിനൽകിയവരാണിവര.പഴ

യഏരിയാകസഫക്ട്്റി അജയ്
സ്ധീഫദ്്്നമാഫത്മാണിവികടസ്
ധാകരപക്്ത്്്ള്്ത.്
ദകരളത്്ികലഏരിയാകമ്്ിറ്്ി

കതരക്ഞ്ട്പ്്്കളിൽഎട്്്ദപ
രഒദരദപാകലഒഴിവാക്്കപ്്ട്്ഏ
കകതരകഞ്്ട്പ്്ാണിത.്ഇത്
കട്ത്്വിഭാഗിയതയ്കടകതളി
വാകണന്്ാണ്ആദരാപണം.പാ
ലക്്ാട്ഏരിയാകമ്്ിറ്്ിയിൽനി
ന്്്ഒഴിവാക്്കപ്്ട്്വര്കടലിസ്്്്്
എട്ത്്ദപാകലതിര്ത്്ൽദര
ഖഫപ്കാരംഇവികടയം്രരിപ്്ാ
ട്്്ം നടപടിയ്ണ്്ാക്കമന്്ാണ്
വിലയിര്ത്്ൽ.
75വയസിന്മ്കളില്ള്്യാ

ളകസഫക്ട്്റിയാകാനപാടില്്ന്്
തീര്മാനംരരിപ്്ാട്അട്്ിമറിച്്
തം്ഇതിന്കാരണമായിച്ണ്്ി
ക്്ാട്്്ന്്്.ജില്്യിൽനടന്്സ
ദമ്്ളനങ്്ളിൽമ്ന്്ിൽരണ്്്ഭ്
രിപക്്ംസജികചറിയാനപക്്
ത്്ിന്ണ്്്.ജില്്ാകമ്്ിറ്്ിയംഗ
ങ്്ളിലം്സജികചറിയാന്ദമ
ൽദക്ാ്യമ്യ്ണ്്്.

ചുതാടുുപുതുതുുുടരന്ുു കടപുകുണിെിലാെി

കുപക സ്ത വ ര പുകു തി ദര യു ളുു ആ പുക മ ണം: 

കണ്്്ർ: രാജയ്കമമ്്ാടം്ലഫ്ക
സത്വരക്ക്തിദരനടന്്്കൊ
ണ്്ിരിക്്്ന്്ആഫക്മണങ്്ളഫപ്
ധാനമഫന്്്ിഇടകപട്്്അവസാനി
പ്്ിക്്ണകമന്്്ദകരളദൊണഫഗ്
സ-്ബിസംസ്്ാനജനറൽകസ
ഫക്ട്്റിദോസ്കചദമ്്രി.

ലഫ്കസത്വരകക്്തിരായമ
തംമാറ്്ൽആദോപണംഅടി
സ്്ാനമില്്ാത്്കകട്്്കഥയാ
കണന്്്കണക്്്കളവിളിച്്്പ

റയ്ന്്്.1971കലകണക്്ന്സ
രിച്്് 2.53ശതമാനമായിര്ന്്്
ലഫ്കസത്വര.ഇദപ്്ഴത്ദകവ
ലം 2.03 ശതമാനമായി ക്റ
ഞ്്്.
ആഫക്മണങ്്ളഅവസാനിപ്്ി

ച്്്ഭാരതംദൊകത്്ിന്മ്മ്്ി
ൽഉയരത്്ിക്്ാട്്ിയമ്ലയ്ങ്്ള
നിലനിരത്്ാനഫപ്ധാനമഫന്്്ിത
യാറാകണകമന്്്ംദോസ്കച
ദമ്്രിആവശയ്കപ്്ട്്്.

േ തുു ൽുു- പവ റുു റി വ റി 
ദോ ഴുസു ക ളുു ക്ുു 
സം വ ര ണം: ഉ തുു ര വു 
ശ രിവ ചുുു 
കൊച്്ി:േന്്ൽ്്-കവറ്്റിനറിദൊ
ഴ്സ്കള്്ക്്്സാമ്്ത്്ികമായി
പിന്്ാക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്വര്്ക്്്10
ശതമാനംസംവരണംഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയസര്്ക്്ാര്്ഉത്്രവ്ലര
ദക്്ടതിശരിവച്്്.കകഇഎഎ
മിന്കീഴില്ള്്ദൊഴ്സ്കള്്
ക്്ാണ്10ശതമാനംസംവരണം
ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്കഴിഞ്്മാ
ര്്ച്്്20ന്പ്റകപ്്ട്വിച്്സര്്ക്്ാ
ര്്ഉത്്രവ്ഫപ്കാരംസാമ്്ത്്ി
കമായിപിന്്ാക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്
വര്്ക്്്ള്്സംവരണംപാലിക്്ാ
ത്്പരീക്്ാകമ്്ീഷണറ്കടന
ടപടിദോേയ്ംകചയത്്സമര്്പ്്ി
ച്്രര്്ജിതീര്്പ്്ാക്്ിയാണ്ദൊ
ടതിയ്കടതീര്മാനം.ജസ്്്്ീസ്
പി.വി.ക്ഞ്്ിക്ഷണ്നാണ്ര
ര്്ജിപരിഗണിച്്ത.്
രര്്ജിപരിഗണിക്്കവസംവ

രണംസര്്ക്്ാരിക്്്നയപരമാ
യ തീര്മാനമാകണന്്്ം സര്്
ക്്ാര്്അഭിഭാഷകന്്ദൊടതിയി
ൽ്്വാേിച്്്.10ശതമാനംസീറ്്്
കള്്സാമ്്ത്്ികമായിപിന്്ാ
ക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്വര്്ക്്്ദവണ്്ി
മാറ്്ിവച്്ിട്്്കണ്്ന്്്കമഡിക്്ൽ്്
വിേയ്ാഭയ്ാസഡയറക്്ര്്ദൊടതി
യിൽ്്ദോധിപ്്ിച്്്.

പട്്ാപ്്കൽ റിസർവേഷൻ കൗണ്്ർ ജീേനക്്ാരനന 
നകട്്ിയിട്്് പണം കേർന്്് 

പുര ധാ വ മ പുതുുി ഇ ട പര ട ണപമന്ുു
ദക ര െ ദോ ൺ പുഗ സ്- ബി

ബാങുു് ഉദുേോഗസുുൻ ഭാരുയപെയും രണുുു കുടുുികപെയും
പോലപുപുടുതുുിെദശഷം ജീവപൊടുകുുി
കെനന്:്ച്താട്്കത്്ത്്്ടരന്്്
കടകക്്ണിയിലായമ്നബാക്്്
ഉദേ്ോഗസ്്ന ഭാരയ്കയയം് ര
ണ്്്പിഞ്്്മക്്കളയം്കൊല
കപ്്ട്ത്്ിയദശഷംജീവകോട്
ക്്ി.
തമിഴന്ാട്്ികലകചലന്്യിൽ

ശനിയാഴച്ലവക്ദന്്രമാണ്
സംഭവം.ഈദോഡ്ജില്്യികല
ദോബികചട്്ിപ്്ാളയംസവ്ദേശിക
ളാണ്മരിച്്ത.്
മ്പ്്ത്്ിയഞ്്്കാരനായഡി.

മണികണഠ്നഭാരയ്താരകയഫക്ി
ക്്റ്്്ബാറ്്്കൊണ്്്അടിച്്്കൊ
ല്്്കയായിര്ന്്്.രണ്്്ക്ട്്ിക
കളഭക്്ണത്്ിൽവിഷംദചര
ത്്്കൊല്്്കയായിര്ന്്്.ത്ട
രന്്്ഗ്രനാഥനത്ങ്്ിമരിച്്്.
ക്ട്്ികളികൊരാളക്്്ഒന്്രവയ
സാണ്ഫപ്ായം.
സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്കടപക്്ൽനി

ന്്്മണികണഠ്നവനത്കക
ടംവാങ്്ിയിര്ന്്്.ഇദതകച്്ല്്ി
വീട്്ിൽവഴക്്്പതിവായിര്ന്്്.

സ ഞുജി ത്ുു പകാ ല ദുകു സ്
സി ബി ഐ അ ദുവേ ഷ ണം ആ വ ശുയ പുപു ടുു ഹ രുു ജി മാ റുുി
കൊച്്ി:പാലക്്ാട്ആര്്എസഎ്
സ് ഫപ്വര്്ത്്കന്്സഞജ്ിത്്്
കൊല്്കപ്്ട്്ദകസിൽ്്സിബിഐ
അദന്വഷണംആവശയ്കപ്്ട്്്സ
മര്്പ്്ിച്്രര്്ജിലരദ്ക്ടതി
വിധിപറയാനായിമാറ്്ി.ദകരള
ദോലീസിക്്്അദന്വഷണംശ
രിയകല്്ന്്്ംഎല്്ാ ഫപ്തികകള
യം്പിടിക്ടിയികല്്ന്്്ംച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ിയാണ്സഞജ്ിത്്ിക്്്ബ
ന്്്ക്്ള്്ലരദക്്ടതികയസ
മീപിച്്ത.്രര്്ജിയിൽ്്ദോലീസ്

അദന്വഷണംകാരയ്ക്്മമാകണ
ന്്്വയ്ക്്മാക്്ിസംസ്്ാനസ
ര്്ക്്ാര്്നിലപാട്അറിയിച്്ിര്
ന്്്.
സംഭവത്്ിൽ്്ഇത്വകരആ

റ്ദപരാണ്അറസ്്്്ിലായത.്ഇ
തിൽ്്മ്ന്്്ദപര്്ക്തയ്ത്്ിൽ്്
ദനരിട്്്പകക്്ട്ത്്വരം്മ്ന്്്
ദപര്്ഫപ്തികകളസരായിച്്വര്
മാണ.്നാല്ദപകരഇനിയം്പി
ടിക്ടാന്ണ്്്.ഇതിൽ്്രണ്്്ദപ
ര്്ക്തയ്ത്്ിൽ്്ദനരിട്്്പകക്്ട്

ത്്വരാണ.്സംഭവംഉണ്്ായിഒ
ര്മാസംപിന്്ിട്്ിട്്്ംഫപ്തികകള
പിടിക്ടാന്്ദോലീസിന്കഴി
ഞ്്ിട്്ികല്്ന്്്രരജിയിൽ്്ആ
ദോപിച്്്.എന്്ാൽ്്പിടിക്ടാന്
ള്്ഫപ്തികള്്ക്്ായിദോലീസ്
ല്ക്്്ഔട്്്ദോട്്ീസ്പ്റകപ്്ട്
വിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്സര്്ക്്ാര്്ദൊ
ടതിയിൽ്്അറിയിച്്്.രര്്ജിയി
കലവാേംപ്ര്്ത്്ിയായസാര
ചരയ്ത്്ിലാണ്രര്്ജിവിധിപറ
യാനായിമാറ്്ിയത.്

കുസാറുുിൽ വി ദേ ശ ഭാ ഷാ ദോ ഴു സു ക ളുു
കൊച്്ി:കൊച്്ിസര്്വകലാശാലയിൽവിദേശഭാഷാവിഭാഗംനട
ത്്്ന്്ഓണ്്ലലന്്കമയ്്ണിദക്്റ്്ീവ്ഇംഗ്്ീഷ,്ജര്്മന്്,ഫര്ഞ്്്ഫര്
സവ്കാലസായാഹ്്ദൊഴ്സ്കള്്ആരംഭിച്്്.ക്ട്തൽ്്വിവരങ്്ള്്
ക്്്ദോണ:6282167298,ഇ-കമയിൽ്്.DEFL@cusat.ac.in.


