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പഴകു ി ശാഖ

ഇn് ൈവകു :
3 മണിയ്k്
പഴകു ി
ജം ഷനിൽ

ഉ ഘാടനം: രശീ. കടകംപllി സുേരnൻ, (ബഹു. സഹകരണ - േദവസവം - ടൂറിസം വകുp് മnി)

ബ മാനയെര,
െന മ ാട് സർvീസ് സഹ
കരണ ബാ ് ലിമി ഡ് നം. 448
െn പഴ ി ശാഖ െട ഉ ഘാട

നം 23.06.2018 ശനിയാ ൈവ
: 3 മണിy് ബ : സഹകരണ
േദ വ സവം റി സം വ p് മ nി
ീ. കടകംപllി േരnൻ നിർ
vഹി
.
1958ൽ രജിsർ െചy് െന മ
ാട് നഗരസഭാ േദശംµ വൻ
വർtന േമഖലയായ െന മ
ാട് സർvീസ് സഹകരണബാ
് കഴി
60 വർഷkാലമായി
ഏ
റcി കേളാെടയാെണ
ി ം ഈനാടിെnസർvേതാ
ഖമായ വികസനtിന് േവ ി
യാണ് വർtിc് േപാ nത്.
സംsാന സർkാരിെn ഉറc
പി ണേയാെട േകരളtിെല
ജന
െട സർ v തല sർ ശി

യായ വളർcയ് ം µേn tി
νം േവ ി സഹകരണ sാ
നം നൽ n സംഭാവനക െട
ഭാഗമാകാൻ കഴി
തിൽ ഈ
അവസരtിൽ നµk് അഭിമാ
നിkാം. നിലവിൽ െഹഡ്ഓഫീ
സിന് റേമ വ ർ ഒ
ാ
് ടി െ
ി ം µ വൻ ജന
വിഭാഗ ളിേല
ം സഹായ
െമtി nതിന് പരിമിതികൾ
അνഭവെp . വളെര വിസ്
തി ംഉയർnജനസംഖയ µll
µനിസിpൽ േദശtാെകബാ
ി െn വർ t നം എ tി
nതിന് വി ലമായ പdതികൾ
kാണ് ബാ ് ഭരണസമിതി
പം െകാ tി llത്. ഇതിെnഭാ

ഗമായാണ് nാമത് ഒ
ാ ്
ടി വർtനമാരംഭി nത്.
പഴ ി ജം ഷനിൽ വc് നട
n ഉ ഘാടന പരിപാടിയി ം
ടർ ll വർtന ൾ വി

ജയകരമാ nതിνം എlാ സ
ഹകാരി
k െട ം സ
ഹായ സഹകരണ ൾ അഭയർ
tി nേതാെടാpം ഈ േയാ
ഗtിേലk് എlാസഹകാരിക

െള ംനാ കാെര ം േsഹവിന
യേtാെട kണി െകാ
.
വിശവsതേയാെട,
പുലിpാറ വിജയൻ,
സിഡ

കാരയപരിപാടികൾ
ഈശവര ാർtന
അdയkൻ
സവാഗതം
റിേpാർ ്
തിയ ശാഖ െട
ഉ ഘാടനം
ആദയ നിേkപം
സവീകരിkൽ
വനിതാ ണി ്
വായ്പാ വിതരണം
വാഹന
വായ്പാവിതരണം
ആദയ എം.ഡി.എസ്
നിേkപം സവീകരിkൽ
ആദയ കറ അkൗ ്
നിേkപം സവീകരിkൽ

: രശീ. സി. ദിവാകരൻ എം.എൽ.എ
: രശീ. പുലിpാറ വിജയൻ
: രശീ. െക.എസ്. അേശാക്
: രശീ. കടകംപllി സുേരnൻ
(ബ .സഹകരണേദവസവം റിസംവ p്മnി)
: േഡാ. എ. സmt്. എം.പി
:രശീ.േകാലിയേkാട് കൃഷ്ണൻനായർ
(െചയർമാൻ സംsാന സഹകരണ ണിയൻ)

അഡവ.
R. ജയേദവൻ

അഡവ. ജി.എസ്.
േമാഹൻദാസ്

എസ്. എസ്. ബിജു

െക. വിജയൻ

െക. റഹീം

െജ. സുധീർ

: രശീ. െച cൽ സഹേദവൻ
(െചയർമാൻ െന മ ാട് നഗരസഭ)
: രശീ. എസ്. ഹരികുമാർ
(സഹകരണ േജായി രജി ാർ ജനറൽ)
: രശീ. ഡി. കൃഷ്ണ കുമാർ
(സഹകരണ േജായി ഡയറkർ)

എൻ.ആർ. ൈബജു നജ്മാബീവി

ഒ. ലളിതാംബിക

P. ജയകുമാർ

അനിൽ കരിpൂരാൻ സുധാകുമാരി െക. എസ്. അേശാക്
െസ റി

]p-e-cn Xr-ÈqÀ ^-bÀ hÀ-Iv-kv
lmÀ-Uv sh-bÀ

െപേരടാൾപmിന് സമീപം,
പഴകു ി, െനടുമ ാട്

േഫാൺ: 0472 2800258, 9446971150

tlm-«Â A-¼m-Sn
^m-an-en d-tÌm-d-âv

KALLINGAL NEDUMANGAD
രുചികരമായ ഭkണ
പദാർt ളും വിവിധ തരംം
മtയവിഭവ ളുമായി
േഹാ ൽ അmാടി
A SEA FOOD VILLAGE

PH: 8138901445, 7907288233, 9946844654

K.S.F.E യ്k് സമീപം
കlിംഗൽ േറാഡ്, െനടുമ ാട്

ഒരു sിരം
പടk് കട
േഫാൺ: 7907398440,
7012255089,
8593933408
എlാവിധ ഫാൻസി പടk ളും
ഇnയൻ നിർmിതമായ
േനാൺേsാp് േഷാ ുകളും
മിതമായ വിലയിൽ ഇവിെട നിnും
ലഭിkുnതാണ്.
ഉtവ ആേഘാഷേവളകളിൽ
ആകാശ വിസ്മയകാ ഉtരവാദിതവേtാെട
നടtി െകാടുkുnു.

Hotel Surya
F a c i l i t i es

 A/C and Non A/C Rooms
 A/C and Non A/ C banquet halls
 Multi Cuisine Family restaurant
 Ample car parking area
HOTEL SURYA, SURYA COMPLEX,
SURYA ROAD, NEDUMANGAD,
TRIVANDRUM, KERALA, INDIA
PHONE : 0472 - 2812088
PHONE:0472
2812088, 2812663
2812663,
FAX : 0472 - 2812677, MOB: 9544404504
Email:s, thehotelsurya@gmail.com
Web: www.thehotelsurya.com

