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െനyാർേമള ലkിരഡാ കൂpൺ
വിതരേണാ ഘാടനം

െന yാ ിൻ ക ര: േക രള സം
sാന വയാ പാ രി വയ വ സാ യി
സ മി തി െന yാ ിൻ കര ഏ രി
യാ ക mി ി ഓ ണാ േഘാ ഷ
േtാ ട ν ബ nി c് സം ഘ ടി
pി n വയാ പാര േമ ള േയാ ട
νബnിc് ഏർെp tിയ ല
kി ാ pണിെnവിതരേണാ
ഘാടനം നടി േസാന നായർ
െനyാ ിൻകര രാമ
വല
റി ഉടമ നിൽ രാജേഗാപാലി
ന് നൽകി നിർവഹി . സമിതി
ഏരിയാ സിഡ എം. േര
ഷ് മാർ, െസ റി എം. ഷാ
നവാസ്, ഷറർ പി. ദീപ്, ല
kി ാ കൺവീനർ പി. ബാല
ചnൻ നായർ, സമിതി ഭാരവാ
ഹികളായ വി. േഷാtമൻ
നായർ, കാലടി രാേജഷ് എnി
വർ പെ
.

രപാേദശികം

രപഖയാപനtിെലാതു ി മലേയാരെt
റബർ അധി ിത വയവസായം
കുറ
െചലവിൽ ആരംഭിkാനാകുn
സംരംഭ ൾ േപാലും തുട ുnിl
ഏ

ം െപ n് റ
െചലവിൽ ആ
രം ഭി kാൻ ക ഴി
n റബർ ബാ നിർ
mാണ ണി േപാ
ം സർkാരിെn ഉടമsത
യിൽ ധാന റ ബർ ഉ പാ

◗ബി. രാേജnരപസാദ്

െനyാ ിൻകര : കാ
ിരം
ളംപ ായt്ൈഹ
ളിൽ
എൽ.പി.എസ്.എ െട ഒ താ
കാലിക ഒഴി
.് ദിവസ േവ
തനാടിsാനtിലാണ് നിയ
മനം, ഉേദയാഗാർtികൾ 14ന്
ഉcy് 2ന്
ൾ ഓഫീസിൽ
നട n അഭിµഖtിന് ഹാ
ജരാകണം.

രാമായണ
പാരായണവും
രപ േനാtരിയും

നാടാർ സമുദായം ഒnിcു
നിൽkണം: എൻ. ശkൻ

െനyാ ിൻകര : തതവമസി സ
നാതന ധർm ചാരണ പരി
ഷtിെn ആഭിµഖയtിൽ വി
ദയാർtികൾ ം µതിർnവർ
മായി അdയാt രാമായണ
പാ രാ യണ മ t ര ം േ ാ
tരി ം സംഘടിpി
.ഇ
n് രാവിെല 8ന് െനyാ ിൻകര
ീ
സവാമി േk tിന്
സ മീ പം ടൗൺ എൽ. പി.
ളി ലാ ണ് മ t രം. േഫാൺ:
9567336353, 7356150699.

തി വനn രം: സാ ഹയനീതി
ല ഭി kാൻ മ ത tി νം രാ tീ യ
tിνം അതീതമായി നാടാർ സ
µദായം ഒnി നിൽkണെമn്
µൻ sീ kർ എൻ. ശ kൻ പ റ
. േകരള നാടാർ മഹാജനസം
ഘം താ k് സേmളനം ഉ ഘാട
നം െച കയായി
അേdഹം.
നാടാർ വിദയാർtിക െട േകാ
ളർഷി ം വിദയാഭയാസാν ലയ
ം ലഭി nതിന് കാലതാമസം

ബർ കർഷക െട ം െതഴിലാളി
ക െട ം േവാ ് ലkയമി ് മാ
മാണ് ഈ വാgാനം നൽ nത്.
നിരവധി റബർ അധി ിത വയ
വ സായ ശാ ല കൾ sാ പി kാ
െമnിരിേk ഒ െച കിട വയവ
സായ sാപനം േപാ ം മലേയാ
ര ാമ ളിലിl.കർഷകെnേവാ

്. പ ല s ല ം
ഉ ാ
അ ത് ല ഭയ മാ കാ t അ വ s
െ
ം ശ kൻ പ റ
. സം
ഘം സിഡ േഡാ.ഡി.േദവ
സാദ് അdയkനായി
താ
k് ണിയൻ സിഡ േപ ർ
kട ചnൻ, പാറശാല
ൻ
ി, എൽ.രാജpൻ നാ ടാർ, ആൽ
ബർ ്, െക. സി. രാ ജൻ നാ ടാർ,
ൈവ.വിജയൻ, ബിν മാർ ട
ിയവർ സംസാരി .

െക.എസ്.എഫ്.ഇ
ഏജ സ്
അേസാസിേയഷൻ

െനyാ ിൻകര: െക.എസ്.എ
ഫ്.ഇഏജ സ്അേസാസിേയ
ഷെn െനyാ ിൻകര താ k്
കൺെവൻഷൻ സംsാന ജ
നറൽ െസ റി എൻ. nരം
പിll ഉ ഘാടനം െച . ജിlാ
വർkിംഗ് സിഡ െക. േഗാ
പിനാഥൻ അdയkത വഹി .
െസ റി െക. േമാഹനൻ നാ
യർ, പി. വിജയ മാർ, െക. ള
സീധരൻഎnിവർപെ
.
ഭാരവാഹികളായി െക. ളസീ
ധരൻ ( സിഡ ), പി. വിജയ
മാർ (െസ റി), ഇ.െജ. എ
ഡവിൻ രാജ് (ഖജാൻജി), ബി.
താപൻതmി, േദവൻ, ബി
രാേജnൻ(ൈവസ് സിഡ
മാർ), എൽ.ശശികല േരഷ്,
ബിν മാർ, എസ്. ര , സജ
യ മാർ വി.എസ്. (േജായി
െസ റിമാർ) എnിവെര തി
രെ
.

പാറ ാല ീ
േകാേളജ് ഒഫ് ഫാർമസി ആൻഡ് റിസർc് െസnർ
ിൻ സി pൽ േഡാ. സി. ഡി. ഷാ ജി െസൽ വൻ പി യർ ടീം െച യർ േപ
സൺ േഡാ. ചnകാn് െകാകെtയിൽ നിn് നാക് റിേpാർ ് സവീക
രി

രശീകൃ ഫാർമസി േകാേളജിന്
'നാക് "അംഗീകാരം
തി വനn രം:പാറ ാല ീ
േകാേളജ് ഒഫ് ഫാർമസി ആൻ
ഡ് റിസർc് െസnറിന് നാ ൽ അ
ഡിേ ഷൻ(നാ ക്) കൗൺ സി

ലി െn അം ഗീ കാ രം ല ഭി . ഇൗ
േകാ േള ജിൽ ബി ഫാം, ഫാം ഡി,
ഫാംഡി(പി.ബി), എം.ഫാം േകാ
കൾ നടtി വ
.

േനടി അധികാരtിെല n
ജന തിനിധികൾ പിnീട് അവ
െരമറ കയാണ്പതിവ്.മലേയാ
രt് ഉ പാദിpി n റബർ ഉ
പn ൾഅതിർtികടn് ഇ
തസംsാന ളിേലyാണ് േപാ
nത്. റബറിന് ഏെറ വില റ
വ് അνഭവെp n ഈ സാഹച

തി വ ന n രം : േക രള േവദ
താ nിക േജയാ തിഷ പ ഠന േക
ntിെn ആഭിµഖയtിൽ നട
tി വ n രാ മാ യണ മാ സാ ച
രണ യ j tി െn സ മാ പ നം
15 ന് µ ർ ത ല േkാ ട് ീ
h ണയ സവാ മി േk tിൽ
നട ം.
രാവിെല 5.30 ന് അ വയ മ
ഹാഗണപതിേഹാമം,8ന്അേഹാ
രാ രാമായണ പാരായണം സ
മാരംഭം, ഒnിന് അnദാനം, ൈവ

കി ് 4 ന് നാ ര ാ ദീപ കാ ശ
നം, രാ ി 11.30 ന് വിേശഷാൽ
ജ, 16 ന് െവ pിന് 5 ന് ീരാമ പ
ാഭിേഷകം ടർn് ലkീനാരാ
യണ ജ, മംഗള ആരതി എnി
വ ം നട ം. പഠനേകnം ഡയ
റkർ µ ർ െക. ശശിധരൻ µഖയ
കാർmികതവം വഹി ം.
േഫാൺ : 9495556638. 17
ന് രാ വി െല 4.30 µ തൽ േk
tിൽ
വ tര ജ കൾ ആ
രംഭി ം.

െരടയിനിൽ ക ാവുമാെയtിയ
യുവാവ് പിടിയിൽ

ദന േക n ളി
ലി l. കർ ഷ കർ
ഉ പാ ദി pി
n റ ബർ നയാ യ
മായ വില നൽകി
ർണമായി സംഭരിkാνll
േകn
ം ഇവിെടയിl.

കർഷകരിൽ നി ം റബർ േശഖ
രി nത്.
റ ബർ കർ ഷ ക ന് കാ രയ മായ
ആദായം ലഭിkാതിരി n സാ
ഹചരയtിൽ സർkാരിെn ഭാഗ
t് നി n് ശkമായ ഇടെപട
ാ വ ണ െമ n ആ വ ശയം ശ k
മാണ്.

പി ടർn് പിടി ടി പരിേശാധി
േmാഴാണ് pാsിക് കവറിൽ
െപാ തി
ക ാ വ് ക െ
t ത്. പ ള നി യിൽ നി n് 3000
പ y് വാ ി യ താ െണ n്
തി െപാലീസിേനാട് സmതിcി
്.
പാ റ ശാല െറ യിൽ െവ െപാ
ലീ സ് േs ഷ നി െല എ സ്.ഐ
അനിൽ മാർ, േ ഡ് എസ്.ഐ
ഷി
മാർ, സി.പി.ഒ അനിൽ
മാർ എnിവർ േചർnാണ് തി
െയ അറs് െചyത്. തിെയ റി
മാൻഡ് െച .

പാ റ ശാല : ത മി ഴ് നാ ിൽ നി n്
െ യി നിൽ 600 ാം ക ാ
മാ െയ tിയ വാ വ് പാ റ ശാല
െറയിൽേവ െപാലീസിെn പിടി
യിലായി. െന മ ാട് കനയാ
ള ര െകാ ിറ സി.എസ്.ഐ
ചർcിന് സമീപം ലയിൽ വീ ിൽ
സഫറാണ് (30) പിടിയിലായത്.
ഇnെല രാവിെല 7.40 ന് പാ
റ ശാല േs ഷ നി െല tിയ നാ
ഗർേകാവിൽ - തി വനn രം
പാ സ ർ െ യി നി െല യാ
തി. െപാലീ
kാരനായി
സിെന ക ് ഓടിയ സഫറിെന

െപരുmഴുതൂർ ജം ഷനിെലtിയാൽ
മൂkുെപാtി നടkണം
െനyാ ിൻകര: മാലിനയസംs
രണtിനായി െനേ ാ േമാ
n നഗരസഭy് െപ m രി
െല മാലിനയ mാരം കീറാµ ി
യാ
.
െപ m ർ ജം ഷ നി
െല ഗവ. ൈഹ
ളിന് സമീ
പെt പാൽ െസാൈസ ിk്
എ തി െര ll േറാ ഡി േനാ ട്
േചർnാണ് മാലിനയം
ടിkിട nത്. വിദയാർtിക
ളടkµll യാ kാർk് ഇ
വഴി ll സ ാരം അതയnം
രമാണ്.
മാലിനയം
ടിയി ം നീ
kം െചyാൻ നഗരസഭാധി
തർ ത യാ റാ nി l. ജം ഷ
ന് സമീപtായി നിരവധി സ
മാnര വിദയാഭയാസ sാപന
ം ആ പ ിക ം മ ് വയാ
പാര sാ പ ന
ം sി തി
െച
.് വയാപാരsാപ
ന ളിൽ നി ം വീ ക ളിൽ
നി ം റ n n മാ ലി നയ
ളാണ് ഇവിെട നിേkപി
n ത്. pാ sി ക് മാ ലി നയ ൾ
ിയി ് കtി n ം പതി
വാണ്.

െപ m ർ ജം ഷനിെല മാലിനയനിേkപtിെനതിെര ഐ.എൻ.ടി. .സി െപ m
mി ി െട േന തവtിൽ k് േബാർഡ് sാപിcിരി
.

ർമ

നഗരസഭാ പ
രിധിയിൽമാലിനയ
സംsരണtിന്
സംവിധാനമിlാ
t താ ണ് ഇ വി
െട മാലിനയം െപ nതിനി
ടയാ nത്. വയാപാരsാപ
ന ളി ംവീ കളി µllമാലി
നയ ൾ ഉറവിടtിൽ സംs
രിkാൻ കഴി െമ ി ം അതി
െനാ ംതയാറാകാtതാണ്
മാലിനയനിേkപംെപ കാനി
ടയാ nത്.
നാ കാർ

ലം ക

രപതിേഷധkൂ ാy സംഘടിpിcു

 മാലിനയേശഖരtാൽ ദുർ
ഗnപൂരിതമാണ് പരിസരം

െപ m ർ ജം ഷനിൽ ഗവ.
ൈഹ
ളിന് സമീപം നിേk
 വിദയാർtികളടkമുll
വർk് ഏെറ ബുdിമു ാണ് പിcിരി n മാലിനയ mാരം
നീkം െചyണെമnാവശയെp
് ഐ.എൻ.ടി. .സി െപ m
ഭkണം േപാലും കഴി
ർമ
ലം ക mി ി െട േന
kാൻ കഴിയാെത sൂൾ അ
തവtിൽ തിേഷധ ാy
ധികൃതരുൾpെടയുllവർ സം ഘ ടി pി . മാ ലി നയ നി േk

പ tി െന തി െര k് േബാർ
ക ം sാപി . ഡി.സി.സി
ജ നൽ െസ റി െജ. േജാ സ്
ാ ് ളിൻ ഉ ഘാ ട നം െച .
മ
ലം സി ഡ ഇ ള വ നി
kര സാം, െന yാ ിൻ കര ജ യ
ചnൻ, െക.എസ്. േനതാk
ളായ വി.പി വി , പനവിള സാ

രാജ്, രാ ൽ വി
രം ട
ിയവർ േന തവം നൽകി. മാ
ലിനയം അടിയnരമായി നീkം
െചyാtപkം ശkമായ സ
മ ര പ രി പാ ടി കൾ k് േന തവം
നൽ െമ ം ഐ. എൻ. ടി. .
സി െപ m ർ മ
ലം ക
mി ി sാവി

വിദയാഭയാസം ജനകീയമാകണം: മnി സി. രവീnനാഥ്
LET EK PREM KATHA (H - 4.30pm)
 Audi 3 - SPIDERMAN (E -11.00) THE
EMOJI MOVIES (E - 1.45) െതാ ിമുതലും
ദൃക്സാkിയും (M - 3.30) സർേvാപരി പാലാkാരൻ
(M - 7.00) CLINT (M - 10.00)
 Audi 4 - തൃ ിവേപരൂർ kിpം (M - 11.30, 2.45,
6.30, 9.45)
 Audi 5 - VIP 2 (T - 11.00. 10.30) DJ (M - 2.15,
7.30) THE EMOJI MOVIES (E - 5.15)
 Audi 6 - TOILET EK PREM KATHA (H
- 11.15) SUNDAY HOLIDAYS (M - 2.45. 10.00)
വർണയtിൽ ആശ (M - 6.45)
കലാഭവൻ (2322314) :: െതാ ിമുതലും
ദൃക്സാkിയും (M - 11.30, 2.30, 6.15, 9.30)
കഴ ൂ ം കൃഷണ (2418144) :: VIKRAM VEDHA (T11.15) തൃ ിവേപരൂർ kിpം (M - 2.30, 6.15) വർണയtി
ൽ ആശ (M - 9.15)
െവ ുേറാഡ് ഹരിരശീ (0471 2755666) :: ച സ
് ് (M
- 11.00, 2.30, 6.15, 9.00)
കഠിനംകുളം ജി രടാക്സ് (2757771) ::  screen
1 VELAIILLA PATTADHARI 2 (T- 11.15, 2.00,
6.15, 9.30)
 screen 2 DJ (M - 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
ആററി ൽ രഡീംസ് (628997) :: SUNDAY HOLIDAYS (M - 11.15, 6.15) CLINT (M - 2.30, 9.30)
ആററി ൽ ഗംഗ (2629973) :: DJ (M - 11.15, 2.15,
6.00, 9.30)
ആററി ൽ യമുന (2629973):: െതാ ിമുതലും
ദൃക്സാkിയും (M - 11.15, 2.15) വർണയtിൽ
ആശ (M - 6.15, 9.30)
ആററി ൽ കാേവരി (9287218284) :: VELAIILLA
PATTADHARI 2 (T- 11.15, 2.15, 6.15, 9.30)

ആററി ൽ ൈവശാഖ് (2622244) :: ച സ
് ് (M 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
ആററി ൽ തപസയ (3291113) :: തൃ ിവേപരൂർ kിpം
(M - 11.00, 2.45, 6.30, 9.45)
ആററി ൽ തപസയ പാരൈഡസ് (620920):: No
show
വർ ല എസ്.ആർ (0470 2602339) :: No show
വർ ല വിമല (2605700) :: ടിയാൻ (M - 11.00,
3.00, 6.30, 9.45)
വർ ല സ്ററാർ സിനിമ (2602344) :: VIKRAM
VEDHA (T- 11.15) വർണയtിൽ ആശ (M - 2.30,
6.15. 9.30)
ചിറയിൻകീഴ് സവാമിജി (9526752302) :: േജാേമാെn
സുവിേശഷ ൾ (M - 3.00, 6.30, 9.30 )
െനടുമ ാട് സൂരയ (2802223) :: VELAIILLA
PATTADHARI 2 (T- 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
െനടുമ ാട് സൂരയ പാരൈഡസ് (2813259):: VIKRAM VEDHA (T- 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
െനടുമ ാട് രശീസരസവതി (8111966043) :: ച സ
് ്
(M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30) സൺേഡ േഹാളിേഡ
(M - 6.15)
െനടുമ ാട് റാണി :: DJ (M - 11.00, 2.30,
6.15, 9.30)
പാറശശാല പട ാലുംമൂട് ഐ.എം.പി :: തൃ ി
വേപരൂർ kിpം (M - 11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
െപരി
ല അശവതി (2400394) :: SUNDAY
HOLIDAYS (M - 2.30, 6.30, 9.30)
കളിയി ാവിള രശീകാളീശവരി (0471-2200073,
0471-2200174)::
 Audi 1 - VELAIILLA PATTADHARI 2 (T- 11.00,
2.30, 6.15, 9.30)
കളിയി ാവിള രശീസരസവതി (0471-2200073,

09747188040) ::
 Audi 2 - DJ (M - 11.00, 2.30, 6.15 , 9.30)
 Audi 3- ച സ
് ് (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
 Audi 4 - CLINT (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
 Audi 5- വർണയtിൽ ആശ (M - 11.00, 2.30,
6.15, 9.30)
കളിയി ാവിള തമീൻസ് മാകസ് :: പുലിമുരുകൻ
(M - 2.30, 6.15) അcം എmത് മടമെyട (T - 11.00,
9.15)
െനയാററിൻകര ശുഭ :: SUNDAY HOLIDAYS
(M - 2.30, 6.30, 9.30)
േപാ ൻേകാട് എം.ടി (2419515) :: No show
െവ
ാറമൂട് സി ു (9746159088) :: No show
കാ ാ ട ജയവിനായക (2290867)::  screen
1 - ഒരു സിനിമാkാരൻ (M- 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
 screen 2 - െതാ ിമുതലും ദൃക്സാkിയും (M 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
െനയാററിൻകര ശുഭ :: ടിയാൻ (M - 2.30,
6.30, 9.30)
കളളി ാട് ദീപ (9447553618) :: രkാധികാരി
ൈബജു (M - 6.30, 9.30)
കാ ാ ട രശീമുരുക (9995952120) :: േറാൾ
േമാഡൽ (M - 2.30, 6.15, 9.00)
കിളിമാനൂർ എസ്.എൻ :: VIKRAM VEDHA (T10.30, 2.30, 6.15, 9.00)
പനചമൂട് യമുന ലമി :: െക ു (T -11.30, 2.30,
6.30, 9.30)
േപയാട് എസ്.പി സിനിമ (0471-2289053) :: തൃ ി
വേപരൂർ kിpം (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
കലലറ ARS (9526906021) :: ബാഹുബലി 2 (M
- 2.30, 6.30)
TRAVANCORE TITANIUM
PRODUCTS LIMITED
KOCHUVELI,THIRUVANANTHAPURAM-695 021
PH : 0471 - 2500044, FAX : 2501533

ഇn്
ഐ.എം.ജി : േകരള ഇkേണാ
മി ക് അ േസാ സി േയ ഷൻ വാർ
ഷിക സ േm ള നം, േക n മ nി
ന േര n സിം ഗ് േതാ മർ, മ nി
െക.ടി. ജലീൽ- 10ന്
ൈവ േലാ pി llി സം സ്
തി ഭ വൻ : കാ വയ ശി l ശാല സ
മാ പ നം, അ ർ േഗാ പാ ല ഷ്
ണൻ- 4ന്
രയകാnി ആർ ് ഗാലറി :
ബി.ഡി. ദtെn ചി
ദർശ
നം 11 µതൽ
സ് kബ് : ീ ഷ്ണ ജ
യnി ബാലദിനം ജിlാസവാഗത
സംഘം പീകരണം- 5ന്
ൈവേലാpിllി സംസ് തി
ഭവൻ ആർ ് ഗാലറി : ജnനാ ഇ
ൈകക മിlാt സവപ്ന അ
ഗസ് ിെn ചി
ദർശനം 10ന്
ആനയറ വലിയ ഉേദശവരം ഗ

രയtിൽ സർkാർ ഇടെp ് മല
േയാരേമഖലയിെല കർഷകരിൽ
നി ം റ ബർ സം ഭ രി c് ഉ പ ന
ൾ നിർmിcാൽ കർഷകർ ം
ഉപേഭാkാkൾ ം ആശവാസ
മാ ം. െച കിട കcവടkാർ മാർ
k ് വിലയിൽ നി ം മിkേpാ
ംര ം
ം പ താ ിയാണ്

രാമായണ മാസാചരണ യjം

ഉറവിട മാലിനയസംsരണം അരപാപയം

സിനിമ
നയൂ (2323244) ::  screen 1 - ച സ
് ് (M - 11.30,
2.30, 6.30, 9,30)
 screen 2 - DUNKIRK (E - 11.30, 9.30 pm) VIKRAM VEDHA (T- 2.30, 6.15)
 screen 3 - JAB HARRY MET SEJAL (H 11.15) TOILET (H - 2.30, 6.15, 9.30)
രശീകുമാർ (2331222) :: VIKRAM VEDHA (T11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
രശീ വിശാഖ് (2331222) :: തൃ ിവേപരൂർ kിpം (M 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
രശീപ നാഭ (2473999) :: DJ (M - 11.00, 2.30,
6.15, 9.30)
േദവിരപിയ (2473999) :: SUNDAY HOLIDAYS (M
- 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
അജ (2472825) :: VELAIILLA PATTADHARI 2
(T- 11.15, 2.15, 6.15, 9.15)
കൃപ (2471655) :: VELAIILLA PATTADHARI 2
(T- 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
െസൻരടൽ (2462865) :: രാരതി േനരt് (T-4
shows)
ൈകരളി (2332747) :: CLINT (M - 11.30, 2.30,
6.30, 9.30)
രശീ (2332747) :: വർണയtിൽ ആശ (M - 11.30,
2.30, 6.30, 9.30)
നിള (2332747) :: ച സ
് ് (M - 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
ധനയ (2476773) :: DJ (M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
രമയ (2476773) :: TOILET (H - 11.15, 2.30, 6.15,
9.30)
ARIESPLEX SL CINEMA: (0471 4066660) ::
 Audi 1 - DJ (M - 11.30, 10.15) VIP 2 (T - 3.00,
6.45)
 Audi 2 - ച സ
് ് (M - 11.00, 1.45, 7.45, 10.30) TOI-
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ആഗs് 2017 ഞായർ
തിരുവനnപുരം

www.facebook.com/keralakaumudi

െവ ll റ ട: മ ല േയാ ര െt റ ബർ
അ ധി ിത വയ വ സാ യം ഖയാ
പനtിെലാ
. ധാന റ
ബർ ഉ പാദന േമഖലയായ െന
yാ ിൻ ക ര, െന മ ാ ട്, കാ ാ
kട താ
കൾ േക nീ ക രി c്
റബർ അധി ിത വയവസായശാ
ലകൾ ആരംഭി െമn രാtീയ
പാർ ിക െട തിരെ
p് വാgാ
ന ൾk് വർഷ
െട പഴkµ
.് വി വിധ µ n ണി ക െട തി ര
െ
കടനപ ികയിൽ റ

അdയാപക ഒഴിവ്
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E-TENDER NOTICE

വൺെമ എൽ.പി സ് ൾ : ഇര
യിmൻ തmി സ്മാരക സമിതി
െട ആഭിµഖയtിൽ സൗജനയ
പി.എസ്.സി kാസ്- 10ന്
ജ ര ഉ ിനഗർ റസിഡ
സ്അേസാസിേയഷൻഹാൾ:
െപാ േയാഗ ം ംബ ഡയറ
kറി കാശന ം, േമയർ - 5ന്
ക
ല കm ണി ി ഹാൾ
: അkരേ ാക സദs് -3ന്
മംഗല േകാണം കാ നട
ഭ കാളീ േദവീേk ം : ഹി മ
തപഠന kാസ് 8.30, അല ാര ദീ
പാരാധന -7ന്
ആനയറ ഈശാലയം : സാ
ധന ം ഉപാസന ം രാവിെല
ആ റ് µ തൽ ൈവ കി ് അ ് വ
െര
തി മല ആനnാ മം : ർ
m രാണ യjം- 9.30ന്

െനyാ ിൻകര രപിൻസിpാൾ
മുൻസിഫ് േകാടതി മുൻപാെക
2017 സിവിൾ നmർ : 405
വാദി : ഇnയൻ ഒാവർസീസ് ബാ ്,
ചേരാ ി േകാണം രബാ ്, Rep: by its
മാേനജർ, ഗിരീഷ്. ജി.ജി, പാ tിൽ വീട്,
േമലംേകാട്, േനമം, തിരുവനnപുരം.
രപതി : െനyാ ിൻകര താലൂkിൽ കുള
tൂർ വി േlജി ൽ അരുവലൂർ, തി രുവാ
തിര ഭവനിൽ താമസം ബാലകൃ പിll
ഭാരയ സുനിത കുമാരി. എൻ.
ടി രപതിെയ െതരയെpടുtുnത്.
ടി നmർ േകsി ൽ രപതി യി ൽ നി n്
തുക ഇൗടാkി കി ുnതി േലkും മ ു
മായി വാദി േബാധി pി c ആവലാതി
17.08.2017-ൽ വിചാരണവcിരിkുnു.
അേnദിവസം പകൽ 11 മണിk് േകാട
തി മുൻപാെക താ േളാ താ ളുെട ഏജ
േnാ അഭിഭാഷകേനാ ഹാജരായി തർkം
േബാധി pി േk തും അlാtപkം
താ െള കൂടാെത ടി നmർ േകസ് തീർc
െചyുെമnുll വി വരം ഇതി നാൽ െത
രയെpടുtിെkാllുnു.
ഉtരവിൻ രപകാരം, വാദിഭാഗം
അഡവേk ് കൂ pു യു. മുജീബ് (ഒp്)
െനyാ ിൻകര, -.-.2017.

Quotations are invited from experienced
Suppliers in TWO BID system for the ''For
providing 30 Nos. of Security Guards on 3
shift basis for a period of one year."" Tenders
can be submitted only by on line through the
portal www.etenders.kerala.gov.in.
Tender No : TTP/CD/CN/VC-01/Security/
17-18, dt: 17.07.2017
Tender ID : 2017_TTPL_134080_1
Due date : 22.08.2017 up to 12.00 Noon
Sd/- Dy. General Manager (Commercial)

ദkിണ െറയിൽേവ
ദർഘാസ് േനാ ീസ് നം. V/M CT/
GD/TVC/2017-OT-16 നുll
തിരുt്
CD/TVC െല മാലിനയ
സംസ്കരണ ിനുളള ദർഘാസ്
തുറ ു തീയതി 17.08.2017 ൽ നി ്
07.09.2017 േല ് മാററിയിരി ു ു.
മററ് വയവ കൾ ും നിബ നകൾ
ും മാററമിലല.
ഡിവിഷണൽ െറയിൽേവ
മാേനജർ (െമ ാനി ൽ ),
തിരുവന പുരം-14

തി വനn രം: െപാ വി ദയാ
ഭയാസ േമഖല െട സമ µേn
tിന് വിദയാഭയാസം ജനകീയ
മായി മാറണെമ ം അതിന് സ
ഹ tിെn പി ണ അനി വാ
രയമാെണ ം മnി സി.രവീn
നാഥ് പറ
.

െക. എ സ്. ടി.എ നട n
2000 ജ ന കീയ സ ദ ക െട
ആ
ണ ശിl ശാല ഉ ഘാ
ടനം െച ക യാ യി
അേd
ഹം.
രkിതാkേളാെടാpം സ
ഹ tിെല മ ll വ ം േചർn്

നnി ം പറ
. എം.വി.ജയരാ
ജൻ, ഹരിതേകരളം മിഷൻ സാ
േ തിക ഉപേദ ാവ് അജയ
മാർ വർm, ജനറൽ െസ
റി
െക.സി.ഹരി
ൻ എnിവർ
സംസാരി .

േമഖലെയ സംരkിkണം. അ
ത് എlാ േരാ ഗ തി ം അടി
tറയായിtീ െമ ം അേd
ഹം പറ
. െക. െജ. ഹ രി
മാർ അdയkത വഹി .
െക. സി. അ ലി ഇ ബാൽ
സവാഗത ം െക.െക. കാശൻ
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KK 179419
(െകാലലം)

KA 179419
KG 179419

െക.എസ്.ടി.എ നട n 2000 ജനകീയ സദ ക െട ആ
ശിlശാല മnി സി.രവീnനാഥ് ഉ ഘാടനം െച

കടyാവൂർ രഗാമപ

KB 179419
KH 179419

KC 179419 KD 179419
KJ 179419 KL 179419

ണ

ായt്

തീയതി: 11.08.2017
ദർഘാസ് പരസയം
കടയാവൂർ രഗാമപ ായ ിെല 2017-18 വാർഷിക പ തിയിൽ
ഉൾെ ടു ിയി ുളള 5 േരപാജകടുകൾ ാവശയമായ സാധനസാമരഗികൾ
വാ ു തിനായി വിൻേഡാ നം.G57139/2017 രപകാരം ദർഘാസ് പരസയം
WWW.lsgkerala.gov.in എ െവബ്ൈസററിൽ രപസി ീകരിചി ു .്
െസരക റി
കടയാവൂർ രഗാമപ ായ ്

KK 207541 (പാല
KA 391594
KG 383639

KB 588580 KC 803100
KH 814310 KJ 418332

KD 586550
KK 490190

KE 179419
KM 179419

KF 179419

ാട്)
KE 179096 KF 745536
KL 577657 KM 240276

ന ർ.എ3-3967/ 2017

വിളpിൽ രഗാമപ ായt്
ഇ-െട ർ പരസയം
നം.01/AE/LSGD/VPL/ET/17-18
11.08.2017
വിളpിൽ
ാമപ ായt് 2017-2018 വാർഷിക പdതിയിൽ ഉൾെp tിയ
വിവിധയിനം െപാ മരാമ
tികൾ ഏെ
നട n അംഗീ ത കരാ കാരിൽ
നിn് മtാരാധി ിത ഇ-െട കൾ kണി െകാ
.

േറാഡ് ടാറിംഗ് റീടാറിംഗ്
അνബn tികൾ
േറാഡ് േകാൺ ീ ിംഗ്
അνബn tികൾ
േറാഡ്ൈസഡ്െക ,് ഓട,ഇnർേലാkിംഗ്
അνബn tികൾ
െക ിടനിർmാണം െമയിnനൻസ്
അνബn tികൾ

ഇ-െട ർേഫാറ ൾ
ഓൺൈലനായി
ലഭയമാ n തീയതി
സമയം

ഇ-െട ർേഫാറ ൾ
ഓൺൈലനായി സമർ
pിkാ n അവസാന
തീയതി,സമയം

30.08.2017,
11.00 എ.എം
11.09.2017,
11.00 എ.എം

17.09.2017,
4.00 പി.എം
22.09.2017,
4.00 പി.എം

16.08.2017,
11.00എ.എം
23.08.2017,
11.00എ.എം

24.08.2017
4.00പി.എം.
11.09.2017
4.00പി.എം

ഒറിജിനൽ മാണ ൾ ദർഘാസ്ഓൺൈലനായി
sീഡ് േപാs് -രജിേsർഡ് റ nതീയതി,സമയം
േപാs് വഴി സമർ pി േk
അവസാനതീയതിസമയം
29.08.2017
30.08.2017
4.00പി.എം.
11.00എ.എം.
15.09.2017
16.09.2017
4.00പി.എം
11.00എ.എം
22.09.2017,
4.00 പി.എം
26.09.2017,
4.00 പി.എം

23.09.2017,
11.00 എ.എം
27.09.2017,
11.00 എ.എം

െട ർസംബnിcവിശദവിവര ൾwww.tender.lsgkerala.gov.in,www.etenders.kerala.
gov.inഎnീെവബ്ൈസ കളിൽ നി ംലഭി nതായിരി ം.
(ഒp്)അസിs എൻജിനീയർ,
എൽ.എസ്.ജി.ഡിെസkൻ,വിളpിൽ ാമപ ായt്.
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2348
5334
9267

1082
8223

1334
8724

0004
2771
5410
9436

0694 1513 1739
3404 3663 3837
5754 5789 6840
9764

1825 1957
4009 4214
6875 7037

2036 2037
4218 4493
7246 8148

2069
5153
9017

0338
2967
4777
8199

0369
2972
5791
8297

0706 0838
3157 3765
6024 6370
8357 8394

0890
4019
6699
8550

1203
4028
6775
8977

1251
4124
7033
9037

1916
4430
7471
9462

2148 2577
4614 4674
7955 8072

0126
1452
2076
3413
4428
5519
5931
7911
9818

0198
1549
2145
3452
4528
5562
5995
7941
9821

0304
1573
2226
3483
4756
5614
6168
7951

0617
1754
2335
3863
4917
5785
6345
8063

0697
1756
2408
3919
5034
5832
6425
8088

0958
1844
2518
4171
5173
5843
6855
8653

1060
1885
2764
4204
5219
5862
7120
8801

1129
1960
3040
4274
5359
5864
7653
8906

ററി.എ.പ

1812 1891

6277

0440
1706
2315
3582
4895
5620
6336
8030

കുമാർ, െഡപയൂ ി ഡയറകടർ,
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1146
2060
3412
4351
5463
5900
7877
9627

