േവാ ു െചyവെര െകാlാനാഹവാനം: ഡി.ജി.പിk് പരാതി
തി വനn രം: കഴി
തിരെ
pിൽ എൻ. ഡി.
എy് േവാ ് െചy രാജയെt 31 ശതമാനം ജന െള
ം െകാlാൻ േഫ
k് വഴി ആഹവാനം െചyയാൾ
െkതിെര ഡി. ജി. പിk് പരാതി നൽകി. കതവയിെല
െകാലപാതകtിെn േപരിലാണ് േവാ ർമാെര െവ
ടിവc് െകാlാൻ ഇയാൾ ആഹവാനം െചyത്. ബംഗ
വിെല സവകാരയ sാപനtിൽ േജാലി െച n
www.keralakaumudi.com

ദീപക് ശ ര നാരായണനാണ് േഫസ് k് വഴി െകാ
ലപാതകtിന് ആഹവാനം െചyത്. ഹി ഭീകര വാ
ദികൾk് േവാ െചyവ െട എ ം ര ാം േലാകമ
ഹാ dകാലt് െകാlെp വ െട ഏഴിര ി ഉ ാ
െമ ി ം അവെര െകാlണെമnായി
ഇയാ െട
േഫസ് k് േപാസ് .് ബി.െജ.പി മീഡിയാ േകാ- ഓർ
ഡിേന റായ ആർ. സnീപാണ് പരാതി നൽകിയത്.

വിവിധം

നീലkുറി ി ഉദയാനം:
റിേpാർ ിെല നിർേdശം
മാ ിവcു
തി വനn രം:ഇ kിയിെലനീ
ല റി ി േദശീേയാദയാന മാ
യി ബnെp ് റവന µൻ അഡി
ഷ ണൽ ചീ ഫ് െസ റി നി േവ
ദിത പി. ഹരൻ സമർpിc റിേpാർ
ിെല ജന ൾk് dിµ
ാ
n ചില നിർേdശ ളിൽ മാ ം
വ
n കാരയം ഇnലെt മ
nിസഭാേയാഗം പരിഗണിcിl.റ
വന മnി ഇ.ചnേശഖരെn അ
സാnിdയമായി
കാരണം.
ഉദയാന പരിധിയിെല മര ൾ
µറി nതടkµll നിർേdശ
ളിലാണ്മാ ംവ േt ത്.േയാ
ഗtിെn അജൻഡയിൽ ഇkാ
രയം ഉൾെp tിയി nതാ ണ്.
24 ന് േച n മnിസഭാേയാഗം
വിഷയം പരിഗണി ം. േനര
േt, ഉദയാന േദശം സnർശി
c മnിമാരായ െക.രാ ം എം.
എം.മണി ം µഖയമnിk് െവേv
െറ റി േpാർ കൾ സ മർ pി cി
.ഇതിെn അടിsാനtിൽ
µഖയമnി ഏകീകരിc റിേpാർ ം
തyാറാkി.ഇതνസരിcാണ് നി
േവദിത.പി.ഹരൻ റിേpാർ ിെല
ചില നിർേdശ ളിൽ മാ ം വ
nത്.വിജിലൻസ്ആൻഡ്ആ
nി കറ ഷൻ ബ േറായിൽ അഡി
ഷണൽ ലീഗൽ അൈഡവസർ നി
യമനം പി.എസ്.സിk് വിടാνll
നിർേdശ ം മാ ിവ .

ക ാവുമായി
sുഡ സ് യൂണിയൻ
െചയർമാൻ പിടിയിൽ
ഹരിpാട്: െച
ർ ഗവ.ഐ.ടി.
ഐ യി െല ഡ സ് ണി യൻ
െച യർ മാൻ ഉൾെp െട n്േപർ
ക ാ മാ യി പി ടി യി ലാ യി. മ
ാറശാല ലാംപറm് ന വt്
µളവന പടീ തിൽ രജ് (21), പി
ലാ ഴ െച m ക േശ രിൽ അ ൺ
മാർ (22 ), പി ലാ ഴ tൻ
ര യിൽ അ ന (21) എ nി വ െര
യാ ണ് മ ാ റ ാല േk tി
ന് വട ഭാഗt് നിn് ഹരിpാട്
സി.ഐ ടി. മ േനാ ജി െn േന തവ
tിൽ അറ െചyത്. പാy ക
ളി ലാ kിയ 200 ാം ക ാ വ് ക
െ
.
ആ ി ൽ േമാേ ാർ ആkിഡ
െkയിം ൈരടബയൂണൽ മുൻപാെക
OP (MV) 858 / 10 IA 7402/17
ഭുവനചnൻ, S/o നീലക ൻ, ചnഭവൻ, താnി
മൂട്, െചറുnിയൂർ പി.ഒ - ഹർജികkി.
ഇർഷാദ്, ൈലലാ മൻസിൽ, െവ ൂർ പി.ഒ
- 2-ാം എതിർകkി.
ടി 2-ാം എതിർകkിെയ െതരയെpടുtുnത്.
ടി നmർ േകsി െല അേപkാകkി k്
വാഹനാപകടtി ൽ പരി േk തി ൽ ന പരി
ഹാരം ലഭിkുnതിനായി േബാധിpിc ടി നmർ
േകസ് വീ ും ഫയലി ൽ എടുtുകി ുnതി
നായി േബാധിpിc IA 6984/16-ാം നmർ ഹർജി
7.10.2017-ൽ default-ൽ തllി യി ുllതും, ടി
ഹർജി വീ ും ഫയലിൽ എഴുതി kി ുnതിനായി
േബാധിpിc IA 7402/17 നmർ ഹർജി 08.05.2018
തീയതി യി ൽ വി ചാരണവcി രി kുnതും, ടി
ഹർജി കളി ൽ ആേkപമുllപkം അേnദി
വസം പകൽ 11 മണി k് േകാടതി മുൻപാെക
േബാധി pി cുെകാേll തും, അlാtപkം
ഹർജി നി െള കൂടാെത തീർp് കlിkുെമnുll
വിവരം ഇതിനാൽ െതരയെpടുtിെkാllുnു.
ഉtരവിൻരപകാരം,
അഡവേk ് െചറുnിയൂർ V. ജയരപകാശ്.

ആ ി ൽ േമാേ ാർ ആkിഡ
െkയിം ൈരടബയൂണൽ മുൻപാെക
OP (MV) 857 / 10 IA 7403/17
മിനി ചnൻ, ചnഭവൻ, താnിമൂട് , െചറുnിയൂർ
പി.ഒ - ഹർജികkി.
ഇർഷാദ്, ൈലലാ മൻസിൽ, െവ ൂർ പി.ഒ
- 2-ാം എതിർകkി.
ടി 2-ാം എതിർകkിെയ െതരയെpടുtുnത്.
ടി നmർ േകsി െല അേപkാകkി k്
വാഹനാപകടtി ൽ പരി േk തി ൽ ന പരി
ഹാരം ലഭിkുnതിനായി േബാധിpിc ടി നmർ
േകസ് വീ ും ഫയലി ൽ എടുtുകി ുnതി
നായി േബാധിpിc IA 6983/16-ാം നmർ ഹർജി
7.10.2017-ൽ default-ൽ തllി യി ുllതും, ടി
ഹർജി വീ ും ഫയലിൽ എഴുതിkി ുnതിനായി
േബാധിpിc IA 7403/17 നmർ ഹർജി 08.05.2018
തീയതി യി ൽ വി ചാരണവcി രി kുnതും, ടി
ഹർജി കളി ൽ ആേkപമുllപkം അേnദി
വസം പകൽ 11 മണി k് േകാടതി മുൻപാെക
േബാധി pി cുെകാേll തും, അlാtപkം
ഹർജി നി െള കൂടാെത തീർp് കlിkുെമnുll
വിവരം ഇതിനാൽ െതരയെpടുtിെkാllുnു.
28.2.2018.
ഉtരവിൻരപകാരം,
അഡവേk ് െചറുnിയൂർ V. ജയരപകാശ്.

ഞാൻ മി
െതn്. ഞാൻ നി
ശbനായി
. നിശbനായി
nി ് സംസാരി േmാഴാണ്
ശbം ഉയ nത്. അത് േദഷയം
െകാ l, ആtേരാഷം െകാ
ാണ്- കാശ് രാജ് പറ .
എം. െക. േ മചnൻ എം. പി
േബ ബി േജാൺ അ ν s രണ
ഭാ ഷ ണം ന ട tി. ഷി
േബ ബി േജാൺ അ dയ k നാ
യി. എം. െക. µനീർ സവാഗത ം
ഗാnിമതി ബാലൻ നnി ം പ
റ .

േബബി േജാൺ ജnശതാബ്ദി ആേഘാഷtിെn ഭാഗമായി േബബി േജാൺ ഫൗേ ഷെn ആഭി
µഖയtിൽ തി വനn രം കനക n് െകാ ാരtിൽ 'സഹി ത ഭാരതം മേതതര ഭാരത"െമn
വിഷയtിൽ നടn െസമിനാറിെനtിയ കാശ് രാജിെന ഫൗേ ഷൻ ൈവസ് െചയർമാൻ ഷി
േബബി േജാൺ ആദരി
. എം.പിമാരായ ശശി ത ർ, എൻ.െക. േ മചnൻ, േഡാ. എം. െക.
µനീർ എം. എൽ. എ എnിവർ സമീപം

പടkമാലകൾ ൈകമാറുnതിനിടയിൽ െക ിടtിേലk് തീെpാരി െതറിcുവീണ് ദുരnം
സീ സി k ബ് അം ഗ
n റിൽ തീ പ രി ച
ൾ ന ട n െവ
രണ വിഭാഗtി ം
ടിെk ിലാണ് അപ
െപാllേല പറmി
ക ട µ ാ യ ത്. പ ട
െമൽ േജാ പൗ േലാ
kം kി cി n
സ് (33 ), പ േറാ kാ
k ബി െn µ റി യിൽ
രൻ െs ഫിൻ േജാ
നിn്പടkമാലകൾ
സ് (30) എ nി വർ
പരsരംൈകമാ n
അ മാലി എൽ .എ
തിനിടയിൽ kബിന
ഫ് ആ പ ി യി
ൈസമൺ
കേtk് തീെpാരി
ം ചി കി t യി ലാ
ണ്. ഞായറാ രാ ി എേ ാെട െതറി വീണാണ് രnം. kബി
ആയി
സംഭവം.
േലk് തീ ആളി വ n ക
െപ nാളിെn ഭാഗമായി അ ൈസമൺ µറിയിേലk് ഓടിk

യ റി വാ തി ല ട
ക യാ യി
. വാതിലിനിടയി െട തീെpാ
രിഅകേt വീണ് മാലpടk
tിന് തീപിടിc് µറി അgിേഗാള
മാ യി മാ ക യാ യി
. ൈസ
മ െn ശ രീ രം കാ tി k രി
നി ല യി ലാ യി
.ക
ി റി
യിെല മ െതാഴിലാളിയാണ്.
അm: േമാളി, സേഹാദരി: േമാൻ
സി. കളമേശരി െമഡിkൽ േകാ
േളജിൽ േപാ മാർ tിν േശ
ഷം ക
ി
രാജ േദവാലയ
െസമിേtരിയിൽ സംsരി .

ഭാരയയുെട ദുരൂഹമരണം: ഭർtാവും ഭർതൃപിതാവും അറsിൽ
മാനnവാടി: ഭാരയ െട മരണ
മായി ബnെp ് ഭർtാ ം
ഭർ പിതാ ം അറsിൽ.തവി
ാൽ െസ േതാമസ് .പി.
സ് ൾ അധയാപികയായ േപരയ
വരയാൽ പാറേtാ ം േറാണി
െക. മാ ത വി െn
ഹ മരണ
tിൽ േറാ ണി െട ഭർ tാ വ്
േപ രയ െച വ t് വി നീ ത് (31)
പിതാവ്വിൽസൺ(63)എnിവ
െരയാണ് മാനnവാടി ഡി.ൈവ.
എസ്. പി. െക.എം േദവസയ െട
േന തവtി llെപാലീസ്സം
ഘം അറs് െചyത്.
ക ഴി
ധ നാ യാ ണ്
ത ര മാ യി തീ െപാ ll േല
േറാണി െക.മാത വിെന േകാഴി

pിtം:

kൽ േകാേളജിൽ ചികിtയിലാ
ണ്. സ േഹാ ദ രി േsഹ ജ ര
രാജീവ് ഗാnി ഇൻsി ിൽ താ
കാലിക ജീവനkാരിയാണ്. വീ
ടിെn അവs മനsിലാkിയ
േ മി െന പ രി ച രി kാൻ ഏ താ
νം കാർ െട
ായി
.
വിദയാർtിക ം അdയാപക
മായി 200 ഓളം േപർk് മാnാ
നt് അ ഖം ബാധിcി െ
ം േകാ യം െമഡിkൽ േകാേള
ജ്ആ പ ിയിൽമാnാനംേകാ
േളജിെല ഒ അdയാപകൻ
തരാവsയിൽ കഴി കയാെണ
n് വിദയാർtികൾ പറ .

വിഴി
ം കmിഷൻ സി ിംഗ്: പരിഗണനാ
വിഷയ ളിൽ വയkതയിlാെത സർkാർ

പടkം സൂkിcിരുn െക ിടtിന്
തീപിടിc് യുവാവ് െവnുമരിcു
അ മാലി : ക
ി മാm അസീ
സി കേpള െപ nാളിേനാട് അ
νബnിc് െപാ ിkാനായി പ
ടkം kിcി n െക ിടtി
േലk് തീെpാരിവീണ് തീപിടിc്
വാവ് െവ മരി . നാ േപർ
k് െപാ ll േല . മാ m µlപറ
mൻ സാ വി െn മ കൻ ൈസ
മൺ (24) ആണ് മരിcത്. നാlത്
ശതമാനtിേലെറ െപാllേല
േജാ യൽ പ േറാ kാ രൻ (13) ,
ജsിൻ ജയിംസ് (14) എnിവർ
എ റ ണാ ളം െമ ഡി kൽ െസ

മാnാനം േകാേളജിൽ കൂ േtാെട മ
േനമം സവേദശിയായ വിദയാർtി മരിcു
േനമം: േകാ യം മാnാ
16 ദി വ സ മാ യി
നം െക. ഇ. േകാേളജിൽ
തി വ ന n രം
േtാ െട മ
pി
െമഡിkൽ േകാേള
t ബാ ധ
ാ യ തി
ജ് ആ പ ി യിൽ
െന ടർ n് ചി കി t
ചി കി t യി ലാ യി
യി ലാ യി n തി വ
. ഇ n െല രാ
നn രം േനമം സവേദ
വി െല യാ യി
ശിയായ വിദയാർtി മ
അ nയം. മ
pി
രി . േന മം താ nി k
t ബാധെയ ടർ
വി ളാ കം ഇ ട േkാ ട്
n് ക ഴി
മാ സം
േ ം സാഗർ
േsഹയിൽ േരഷ്
വീ ിേല മട ക
മാർ- ീത ദ m തി ക െട മ കൻ യായി
. തേദഹം ഇnെല
േ ം സാഗർ (18) ആണ് മരിcത്. ൈവ കി ് വീ വ ള pിൽ സം s രി
ൈസേkാളജി ഒnാം വ ർഷ വി
. അ cൻ ലി pി ണി kാ ര നാ
ണ്. അm അർ ദtിന് െമഡി
ദയാർtിയായി
േ ം.

ട ം ജാ തി വാൽ െപാ nി വ
nി l. ൈജ ന νം പാർ സി ം
µസൽമാνം ഹി ം മതപരി
ഗണനകളിlാെത ടിkഴി
n കൗമാര ം വതവ ം എനി
k് ല ഭി . ഇnയെയ n വി കാ
ര ം മνഷയെനn വിചാര ം
േവണം. ഹി തവെമnത് ഹി
മതമl. ജയ് ഹിn് എ വിളി
േmാ ll വികാരം മതപര
മl, േദശീയതയാ ണ് - ത ർ
പറ .

അ െന ഞാൻ ജനിcു: രപകാശ് രാജ്
' പn ് വയസ് വെര എെn ഒ എം. പി എേnാട് പറ

അm അനാഥയായി
.ഇ
െp യാ െള ജാ തി േയാ മ ത
േമാ േനാ kാ െത വി വാ ഹം ക
ഴി . അ െന ഞാν ായി.
ആ സവാത ം അmy് ലഭിc
ത് ഇnയy് സവതnമായ ഭരണ
ഘടന llത് െകാ ാണ്. ഇ
nിേpാൾ സവതnമായി ചിnി
kാνll അവകാശം നിരസി
kെp . രാജയം തൽ അ
രkിതമാ
. കാ ീരിൽ ഒ
െപൺ
് െകാlെp സം
ഭ വ െt െവ േത കാ ണ ത്.

െചാv
തിരുവനnപുരം

www.facebook.com/keralakaumudi

'അcൻ ജാതി വാൽ െവ ി; ഞാൻ ശശി തരൂരായി"
തി വ ന n രം: ' ഗാ nി ജി
യിൽ ആ
നായ അcൻ ജാ
തി വാൽ െവ ിkള ് വീ േപ
ര് േചർ . അ െന ഞാൻ ശ
ശി ത രായി". േബബി േജാൺ
ജ n ശ താ bി േയാ ട ν ബ nി
c് ഇnെല കനക nിൽ ന
ടn 'സഹി ത െട ഇnയ മ
േതതര ഇnയ" എn െസമിനാ
റിലായി
േഡാ. ശശിത ർ
എം. പി െട െവളിെp tൽ.
' എ െn വ ളർ c യിൽ ഒ രി
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ഭർtാവിെന ം ഭർ പിതാവി
െന ം അ റ s് െച y ത്. േകാ ട
തിയിൽ ഹാജരാkിയ തിക
െള റിമാൻഡ് െച .

െകാ cി: വി ഴി
ം റ µഖ നിർ
mാണtിനായി അദാനി
മാ
ാkിയ കരാറിെന റിc് അ
േനവഷി n ഡിഷയൽ കmിഷ
െn പരിഗണനാ വിഷയ ളിൽ
സർkാർ നിലപാട് എnാെണ
n് വയkമാkാൻ ഇnെല െകാ
cി യിൽ ന ട n സി ിം ഗിൽ സർ
kാർ അഭിഭാഷകന് സാധിcിl.
സി.എ.ജി റിേpാർ ിെn ശരി
െത കൾ പരിേശാധിkാൻ കmി
ഷന് സാധി െമn് മാ മാണ്
സർkാർ അഭിഭാഷകൻ മ പടി
നൽ കി യ ത്. പ രി ഗ ണ നാ വി ഷ
യ ൾ സംബnിc േചാദയ ൾ
k് വയkമായ മ പടി ലഭിkണ
െമn് കmിഷൻ വീ ം ആവശയ
െp . അേതസമയം റµഖ കരാ
റിൽ വയkി താ പരയ ൾ ക
ടമെln് കmിഷൻ നിരീkി .
വി വിധ ത ല tിൽ ായ തീ
മാന ളി െടയാണ് കരാറിന്
പം നൽകിയി llത്. n് വിദഗ്
d ഏജൻസിക െട പഠന
െട
അടിsാനtിൽ എംപേവർഡ്
കmി ി ം മnിസഭ മാണ് തീ
മാന ൾ എ tിരി nത്.

കഠിനംകുളം രഗാമപ

ായt്

െകവാേ ഷൻ പരസയം
No. A2 - 5623/2017-18

മരിc േറാണി െക. മാത

വിൽസൺ
െn ം വീ കാ െട ം പിഡനമാ
െണn അേരാപണം ഉയർnി
. ഇതിെന ടർn് െപാലിസ്
നടtിയഅേനവഷണtിലാണ്

രടാൻസ്മിഷൻ കൺ രടkൻ സb് ഡിവിഷൻ അസി. എkികയൂ ീവ്
എൻജിനീയറുെട കാരയാലയം, പtനംതി 689 645. േഫാൺ : 9446009344.
ഇ-ദർഘാസ് നmർ : AEE/TCSDP/18-19/01/10.04.2018. രപവൃtി യുെട േപര്:
പtനംതി സb് േsഷനിെല പഴയ ര ് 66 െക.വി. ഫീഡർേബ െപാളിcുമാ ി പുതി
യ ര ് 110 െക.വി. ഫീഡർേബ നിർmിkൽ. അട ൽ തുക : 34,17,824/- രൂപ. നി
രതരദവയം: 50,000/- രൂപ. ദർഘാസ് സമർpിേk അവസാന ദിവസം : 02.05.2018, 4
p.m. ദർഘാസ് രപമാണ ൾk് www.etenders.kerala.gov.in - ഉം, വിശദവിവര ൾk്
www.kseb.in- ഉം സnർശിkുക.
പി.ആർ/എംസി1/384 വിേnാ/129/2018. (ഒp്) അസി. എkികയൂ ീവ് എൻജിനീയർ.
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15.04.2018
RM 488939
(തിരുവനnപുരം)

RA 488939 RB 488939 RC 488939 RD 488939 RE 488939 RF 488939
RG 488939 RH 488939 RJ 488939 RK 488939 RL 488939
RA 487769 (െകാlം)
RA 378165 RB 667915 RC 663087 RD 517634
RG 321776 RH 701572 RJ 677171 RK 185399

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016).

1367

പി.എസ് .സി ക kർ റാ ് േഹാൾേഡ സ് നടtിവn സമരtിെn ഭാഗമായി വർtകർതി വന
n രം െസ േ റിയ ിν µnിെല േറാഡ് ഉപേരാധിcേpാൾ

10.

RE 782476 RF 503385
RL 433607 RM 122912

2408

3774

4206 5099

7259 7670

8265 9563

0483 2644
9326 9886

2705

2897

5955 6304

6458

0338
2986
5705
9659

0382 0452
3310 3483
5712 7096
9895

4975

0578 1090 1443 1851
3547 3761 4070 4784
8002 8074 8587 8769

7245

7717

2403 2681
5008 5074
8951 9098

2747
5469
9331

0113 1242 1252 1305 1468
3052 3286 3388 3787 3951
5580 5587 5588 5627 5862
6879 6894 7454 7483 7566
9747 9916

1684 2047
4061 4156
5967 6020
7693 7710

2053 2139 2686
4770 5000 5006
6211 6439 6658
8024 8242 8358

0300
1984
3133
3754
4715
5481
6670
8001
9484

1170
2667
3674
4129
4966
6065
7467
8940

1256
2830
3696
4483
5266
6144
7828
9251

0352
2037
3193
3792
4718
5561
6922
8188
9926

0521
2416
3385
3866
4779
5614
7009
8203
9960

0607
2542
3556
4068
4858
5706
7064
8273
9996

0789
2643
3598
4098
4952
5941
7321
8850

1214
2791
3689
4378
5159
6105
7782
9051

1541
2833
3704
4626
5357
6425
7924
9306

1555
3128
3721
4684
5392
6445
7992
9417

ടി. സുേരഷ് കുമാരി,േജായിനറ് ഡയറകടർ,

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BIDS TECHNOLOGIES
PRIVATE LIMITED

SR. No. RELEVANT PARTICULARS
1. Name of Corporate Debtor
2. Date of Incorporation of Corporate
Debtor
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated/
Registered
4. Corporate Identity Number/
Limited Liability Identification
Number of Corporate Debtor
5. Address of the Registered Office
and Principal Office (If any) of
Corporate Debtor.
6. Insolvency Commencement Date
in Respect of Corporate Debtor
7. Estimated date of closure of
Insolvency Resolution process
8. Name and Registration Number
of the Insolvency Professional
Acting as Interim Resolution
Professional
9. Address and E-mail to be used
for correspondence with the
interim Resolution
Professional

കൾk് അν തമായാണ് വിഴി
ംകരാറിെലവയവsകെളn്
റ µഖ വ p് µൻ ിൻ സി pൽ
െസ
റി െജ യിം സ് വർ ഗീ സ്
വാദി . റµഖtിന് വട ഭാ
ഗ ll മtയബnന റµഖം
ഉപേയാഗിkാൻ മtയെtാഴി
ലാളികളിൽ നിn് സർഫീ ഈ
ടാ െമn സി.എ.ജി െട വില
യി tൽ െത ാ െണ n് കmി
ഷൻ
ിkാ ി.

16.04.2018.

കഠി നംകുളം രഗാമപ ായtി െല
അസിs എൻജിനീയർ നിർvഹണ
ഉേദയാഗsയായി ുll ഒരു രപവൃtി
യുെട െകവാേ ഷൻ kണി kുnു.
വി ശദവി വര ൾ രഗാമപ ായt്
ഒാഫീസ്, www.lsgkerala.gov.in എn
െവ ൈസ ് എnിവിട ളിൽ നിn്
ലഭിkുnതാണ്.

േകരള േs ് ഇല രടിസി ി േബാർഡ് ലിമി ഡ് –ഇ-ദർഘാസ് പരസയം

േkാട് െമഡിkൽ േകാേളജിൽ
േവശിpിcത്. വയാഴാ രാവിെല
മരി ക ം െച .േറാണി െട
മരണtിന് കാരണം ഭർtാവി

ഈ വി ഷ യ tിൽ ഏ െത ി ം
ഒ വയkിെയ എ െന െp
െമn് കmിഷൻഅdയkൻ
ജsിസ് സി.എൻ. രാമചnൻ നാ
യർ േചാദി .
സർ kാർ ഏ െ t മി പ
ണ യ െp tാൻ അ ദാ നി pി
ന് അνവാദം നൽ n വയവs
യിൽ കmിഷൻ അ pി അറിയി
. േക n ആ
ണ ക mി ഷ
െn മാ കാ കരാറി ll വയവs

22.04.2018
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Bids Technologies Private Limited
29th April 2013
Registrar of Companies
ERNAKULAM
U52392KL20134PTC033955

456

16.04.2018

Bhaskra, TC - 27/867,
Athani Lane, Vanchiyoor P.O,
Thiruvananthapuram - 695 035
13th April 2018
10th October 2018
ARAVINDAKSHAN NAIR. R
Reg. No. IBBI/ IPA-003/N00027/2017-18/10187
ASHADHA (KUTTARA),
Cheruthana P.O, Karuvatta,
Karthikappally, Alleppey Dist.,
Kerala - 690 517,
E-mail : kuttara@yahoo.co.in

Address and E-mail to be used
for correspondence with the interim Same as above
Resolution Professional if different
from those given at Sl. No. 9
11. Last date of submission of claims
27th April 2018
Notice is hereby given that the Nation Company Law Tribunal has ordered the
commencement of a corporate insolvency resolution process against the Bids
Technologies Private Limited on 13.04.2018 Vide Order No. CP/712(IB)/CB/2017.
Creditors of Bids Technologies Private Limited are hereby called upon to submit a
proof of their claims on or before 27th April 2018 to the interim resolution professional
at the address mentioned against item 9.
The claims may be submitted in specified form in accordance with Chapter IV of The
Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate
Persons) Regulations 2016, in following specified forms which can be downloaded from
website http://ibbi.gov.in/downloadform.html
Form B By Operational Creditors (except workmen and employees).
Form C By Financial Creditors,
Form D By Workman or an Employee,
Form E By Authorised Representative of Workmen and Employees,
Form F By Any other Stakeholder
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. The
operational creditors, including workmen and employees, may submit the proof of claims
by in person, by post or electronic means.
The moratorium for prohibiting, inter alia, institution and/ or continuation of pending
suits, recovery, action against said corporate debtor under section 14 of the Insolvency
& Bankruptcy Code 2016 is ordered with effect from 13th April 2018 till the completion
of corporate insolvency resolution process or until the resolution plan is approved by the
National Company Law Tribunal under section 31(1) or an order for liquidation has been
passed under section 33, whichever is earlier.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalities.
Place : Thiruvananthapuram,
Sd/- Aravindakshan Nair. R,
Dated : 14th April 2018
Interim Resolution Professional
Reg. No. IBBI/IPA-003/N-00027/2017-18/10187

WB
103246
(തിരുവന പുരം)
WA 103246 WC 103246 WD 103246 WE 103246 WF 103246 WG 103246 WH 103246
WJ 103246 WK 103246 WL 103246 WM 103246

WA - 894078
(തി വനn രം)
WE - 691989
(എറണാ ളം)
WJ - 136937
(ഇ kി)
WA 157898
WG 133578

0725

WB - 423906 WC - 241746 WD - 768540
(എറണാ ളം)
(േകാ യം)
(െകാlം)
WF - 375883 WG - 331075 WH - 429400
(പാലkാട്)
(ഇ kി)
(തി വനn രം)
WK - 524371 WL - 687938 WM - 403111
(െകാlം)
(േകാ യം)
(എറണാ ളം)

WB 529522
WH 664088

1113

1527

WC 851593
WJ 646391

WD 452714
WK 169366

2836 3566

4072

WE 824191
WL 786444

6595

7166

WF 616002
WM 613627

9711

1009 1842 3156 3879 4234 5114
5802 6052 6678 7540 8249 9103
1530
3771
8119

1749
4142
8419

1805
4743
8531

1962 2056
5124 5502
8935 8948

2366
6373
9227

0006
3280
4721
7215
9801

0419
3697
4795
7240
9885

0481
3941
5045
7275

0532
4131
5361
7900

0720
4163
5746
8240

0894
4222
6229
8446

0059
1093
2452
4560
5294
5854
7036
8318
9481

0346
1136
2493
4575
5314
6093
7226
8398
9493

0505
1325
2727
4590
5333
6128
7280
8447
9528

0741
1586
2796
4628
5345
6263
7470
8485
9746

0850
1710
3137
4669
5390
6306
7484
8550
9919

0974
1714
3578
4750
5470
6308
7659
8776

2705
6388
9299

2869
7397
9367

2978
7835
9600

3752
7852
9648

1703
4299
6394
8753

1751
4418
6962
8827

2190
4420
6963
9007

2717
4587
7149
9765

1000
1752
3915
4756
5591
6584
7816
8844

1007
1951
4287
5013
5618
6736
7978
8980

ററി. സുേരഷ് കുമാരി, േജായിനറ് ഡയറകടർ
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1044 1075
2195 2438
4460 4495
5254 5285
5717 5743
6767 6896
8077 8101
9366 9371

