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കിളിമാനൂർ ശ്രീധരൻ, കല്ലമ്പലം
ശിവജി

ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ

കല്ലമ്പലം:ജെ.എസ.് എസ    ് ജില്ലാ 
പ്രസിഡന്റായി കിളിമാനൂർ ശ്രീ
ധരനെയും സെക്രട്ടറിയായി കല്ല
മ്പലം ശിവജിയേയും തിരഞ്ഞെടു
ത്തു. നന്ദൻക�ോട് ഗൗരിഅമ്മ നവ
തി മന്ദിര ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേള
നം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡ
ന്റ് ഡ�ോ. പി.സി. ബീന കുമാരി 
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സജീവ സ�ോ
്
മ
രാജൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

കൂന്തള്ളൂർ സ്കൂൾ
വികസന പദ്ധതികൾ

മുടപുരം : കൂന്തള്ളൂർ പ്രേംനസീർ
മെമ്മോറിയൽ ഗവ.ഹയർ സെ
ക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ  സമഗ്ര വിക
സനം ലക്ഷ്യമാക്കി ജില്ലാപ ഞ്ചാ
യത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ പദ്ധതി
കൾക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതാ
യി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അ
ഡ്വ.ആർ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അ
റിയിച്ചു.  സ്കൂളിന്റെ  ഭൗതിക, അ
ക്കാഡമിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  മാസ്റ്റർ  
പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി. ഇന്ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 
രണ്ടിന് സ്കൂളിൽ  വികസന സമി
തി രൂപീകര ണ യ�ോഗം ചേരും.

കെ.എം.സി.എസ്.യു
വികസന സമിതി
രൂപീകരണ യ�ോഗം ഇന്ന്

മുടപുരം : പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സം
രക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ  ഭാഗമാ
യി  കൂന്തള്ളൂർ പ്രേംനസീർ മെ
മ്മോറിയൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻ
ഡറി സ്കൂളിന്റെ  ഭൗതിക - പഠന
നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തു
 ന്നതിനും
വിദ്യാലയത്തിന്റെ  സമഗ്ര വിക
സനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും  ഇന്ന് ഉച്ച
യ്ക്ക് 2 ന് വിദ്യാലയ വികസന സ
മിതി രൂപീകരണ യ�ോഗം ചേരു
ന്നു.രക്ഷിതാക്കൾ,സാംസ്കാരിക
പ്രവർത്തകർ,അഭ്യൂദയകാംക്ഷി
കൾ, പൂർവ്വ  വിദ്യാർത്ഥികൾ തു
ടങ്ങി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണ
മെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ  ജറ്റ്ലസ മേ
് 
രി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മായ എം.ആർ.,
പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് ജി. വേണു
ഗ�ോപാലൻ നായർ എന്നിവർ അ
ഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ
ബഹുനില മന്ദിരം

വിതുര: ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന ബ
് ഹു
നില മന്ദിരം നിർമിക്കാൻ 1.37 ക�ോ
ടി അനുവദിച്ചു. നബാർഡിന്റെ സ
ഹായത്തോടെ ജില്ലാ,ബ്ലോക്ക്,
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു
 കളുടെ ഫണ്ട് വി
നിയ�ോഗിച്ചാണ കെ
് ട്ടിടം നിർമി
ക്കുന്നത.് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠി
ക്കുന്ന സർക്കാർ യു.പി സ്കൂളാ
ണിത.് സ്കൂളിന് ഫണ്ട് അനുവ
ദിച്ച ജില്ലാ,ബ്ലോക്ക്,ഗ്രാമ പഞ്ചാ
യത്ത് അധികൃതരെ പി.ടി.എ അ
ഭിനന്ദിച്ചു.

നവഗ്രഹദ�ോഷ
ശാന്തിഹ�ോമം

ആറ്റിങ്ങൽ: കീഴാറ്റിങ്ങൽ തിന
വിള രാമരച്ചംവിള ദുർഗാംബിക
ക്ഷേത്രത്തിൽ  നാളെ രാവിലെ 
8.30ന് നവഗ്രഹ ദ�ോഷ ശാന്തി
ഹ�ോമം നടക്കും.
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ബൈപാസ് റ�ോഡ് മഴയിൽ
ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നു

ക�ോവളം: ഉന്നത നിലവാര
ത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ടാർചെ
യ്ത തിരുവല്ലം-ക�ോവളം ബൈ
പാസ റ�ോ
് ഡ്മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു
താഴ്ന്നു.  തിരുവല്ലം ജംഗ്ഷനും
പാച്ചല്ലൂർ ചുടുകാട് ശ്രീ ഭദ്രകാളി 
ദേവീക്ഷേത്രത്തിനും മദ്ധ്യേയാ
ണ് റ�ോഡ  ് ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നത.്   
ആധുനികരീതിയിൽ നിർമ്മി
ച്ച ബി.എം ആൻഡ് ബി.സി 
ടാറിംഗാണ് തകർന്നത.്   അടു
ത്തിടെ പെയ്ത മഴയിൽ റ�ോഡ
രികിന�ോട ചേ
് ർന്ന മണ്ണ്  വെ
ള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോകുക
യും  വാഹനങ്ങൾ  കട ന്ന് പ�ോ
യപ്പോൾ ടാറിംഗ് കുഴിഞ്ഞ് താ
ഴുകയുമായിരുന്നു.  എന്നാൽ
നിർമ്മാണ ജ�ോലികൾക്കിടെ
വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപ�ോയ
താണ ടാ
് റിംഗ് തകരാനിടയാ
ക്കിയതെന്നാണ് കരാറുകാരു
തിരുവല്ലം-ക�ോവളം ബൈപ്പാസ് റ�ോഡ് പാച്ചല്ലൂരിൽ മഴയിൽ കുഴിഞ്ഞുതാഴ്ന്നപ്പോൾ
ടെ വിശദീകരണം.

ആറ്റിങ്ങൽ: മഹിളാ സമഖ്യാ 
സ�ൊസൈറ്റിയുടെ പട്ടികജാ
തി ക�ോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
ള്ള കുട്ടികളുടെ സപ്തദിന സഹ
വാസ ക്യാമ്പ് പുകയിലത്തോ
പ്പ് ക�ോളനിയിൽ ആരംഭിച്ചു.

സബ് കളക്ടർ ദിവ്യ.എസ്.അ
യ്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റ് ആർ.എസ.് വിജയ
കുമാരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.  
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡ

ന്റ് ആർ.സുഭാഷ്, ഇളമ്പ ഉണ്ണി
കൃഷ്ണൻ, മണിലാൽ, ഉഷ, ആശ,
ലില്ലി പുഷ്പം, പത്മകുമാരി എന്നി
വർ സംസാരിച്ചു

ചിറയിൻകീഴ് ശാർക്കര ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ദ്രവ്യകലശപൂജ

മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ
ആറ്റിങ്ങൽ: മുദാക്കൽ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് വികസന സെ
മിനാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റ് ആർ. സുഭാഷ് ഉ
ദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ഡന്റ് ആർ.എസ.് വിജയകുമാ
രി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജി
ല്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെ

മ്പർ ശ്രീക
ണ്ഠൻ നായർ വികസന രേഖ
പ്രകാശനം ചെയ്തു.  
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമാഭാ
യി അമ്മ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് അംഗങ്ങളായ ഇളമ്പ ഉ
ണ്ണികൃഷ്ണൻ, സിന്ധുകുമാരി ,
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ് എം. മുരളി, വികസന
കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 
ചെയർപേഴ്സൺഅനിതാ രാ

തുക കൈമാറി.
ഭർത്താവ് അപകടത്തിൽ മ
രിച്ച ക�ൊടുവഴന്നൂർ അശ്വതി ഭവ
നിൽ കുമാരി രജനി, മകൻ അപ
കടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച ത�ോട്ടയ്ക്കാട്
വിജയവിലാസത്തിൽ വിക്രമൻ
കുറുപ്പ് എന്നിവർക്കും ദുരിതാശ്വാ
സം കൈമാറി. ചിറയിൻകീഴ് ത
ഹസീൽദാർ എഫ.് ക്ലമന്റ് ല�ോപ്പ
സ്, കരവാരംപഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ഡന്റ് ബേബിഗിരിജ എന്നിവർ
പങ്കെടുത്തു.

മുടപുരം : സി.പി.എം കിഴുവിലം 
അരികത്തുവാർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മി
റ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറു മ
ഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരു
മാനിച്ചു.  
നിർമ്മാണ�ോദ്ഘാടനം ജില്ലാ

അദ്ധ്യാപക ഭവൻ: വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് യൂ
ണ്യൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ഉ
ദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമ
ചന്ദ്രൻ- 10.30ന്
പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷൻ
ഹാൾ: ഗവൺമെന്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് 
അസ�ോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന
സമ്മേളനം, ഉദ്ഘാടനം വി.എസ.്
അച്യുതാനന്ദൻ -9ന്

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വ.ആർ.
ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ നിർവഹിച്ചു.
കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അം
ഗം ഫൈസൽ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ട
റി എസ്.ഷാജി എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു.

നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം: കേ
രള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ പെ
് ൻഷണേ

ബി. സന്ധ്യ സെമിനാർ ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്യും. വർക്കല നഗരസഭ
ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു ഹരിദാ
സ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
കേരളകൗമുദി ചീഫ് സർക്കു
ലേഷൻ മാനേജർ ജി. അനിൽകു
മാർ ആമുഖ പ്രഭാഷണവും  ജസ്റ്റി
സ് ഡി. ശ്രീദേവി മുഖ്യ പ്രഭാഷ
ണവും നടത്തും. സർക്കുലേഷൻ
മാനേജർ എസ്. വിക്രമൻ, സീ
നിയർ ലേഖകൻ കെ. ജയപ്രകാ
ശ്, സർക്കു ലേ ഷ ൻ അസ ി. മാ
നേജർ രാഹുൽ ആർ.എസ്, എ

സ്.എൻ.ഡി.പി യ�ോഗം ശിവ
ഗിരി യൂണിയൻ സെക്രട്ട റി അജി 
എസ്.ആർ.എം, വർക്കല നഗര
സഭ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേ
ഴ്സൺ ശ്രീജ, സി.ഡി.പി.ഒ ബ്രി
ജിത്ത്, വർക്കല സി.ഐ ബി.എ
സ് സജ ിമ�ോൻ എന്നി വ ർ സം
സാരിക്കും. കേരളകൗമുദി യൂണി
റ്റ് ചീഫ് കെ. അജിത് കുമാർ സ്വാ
ഗതവും വർക്കല ലേഖകൻ സജീ
വ് ഗ�ോപാലൻ നന്ദിയും പറയും.
ഡ�ോ. കെ.എസ.് അനിത ക്ലാസ്
നയിക്കും.

ഴ്സ് യൂണിയൻ രജത ജൂബിലി സ
മ്മേളനം, ഉദ്ഘാടനം വി.എസ.്
അച്യുതാനന്ദൻ -3ന്

സ്.ആർ.ടി.സി.ചീഫ് ഓഫീസ്
പെൻഷണേഴ്സ് അസ�ോസിയേ
ഷൻ യ�ോഗം -2ന്

പ്രസ്ക്ലബ് : കേരള ആംബുലൻസ്
ഡ്രൈവേഴ്സ് ആഡ് ടെക്നിഷ്യൻ
അസ�ോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം 
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി.ശശി -5ന്

ക�ോട്ടയ്ക്കകം കെ.എസ.് ആർ.ടി.സി 
ഹാൾ: സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടി
ക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബ�ോധവ
ത്കരണ ട്രെയിനിംഗ് -9.30ന്

ഭാരത് ഭവൻ: നടനും ചലച്ചിത്ര പ്ര
വർത്തകനുമായ ഷിജിനാഥിനെ 
അനുസ്മരിക്കുന്നു -4ന്

ഈഴവക്കോട് സെയ്ന്റ് ലിയ�ോ
പ�ോൾഡ ദൈ
്
വാലയം: പ്ലാറ്റിനം 
ജൂബിലി ആഘ�ോഷം, യ�ോഗബ�ോ
ധവത്കരണക്ലാസ് -9ന്

വൈ.എം.സി.എ.ഹാൾ: കെ.എ

സിനിമ
ന്യൂ (2323244) :: n screen 1 - ഗ�ോദ (M - 9.00, 11.30,
2.15, 6.00, 8.30, 10.15)
n screen 2 - half girlfriend (H - 11.15,
2.30, 9.30) രക്ഷാധികാരിബൈജു ഒപ്പ് (M - 6.00)
sarkar 3 (H - 11.15, 2.30) guardians of
the galaxy (E -6.15, 9.30)
n screen 3 - രക്ഷാധികാരിബൈജു ഒപ്പ് (M - 11.00,
9.15) ടേക്ക് ഒാഫ് (M - 2.30) സഖാവ് (M - 6.00)
ശ്റീകുമാർ (2331222) :: adventures of
omanakuttan (M - 11.15, 2.30, 6.15) The
great father (M - 9.30)
ശ്റീ വിശാഖ് (2331222) :: CIA (M - 11.00, 2.30,
6.15, 9.30)
ശ്റീപത്മനാഭ (2473999) :: ബാഹുബലി 2 (T 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
ദേവിപ്റിയ (2473999) :: അച്ചായൻസ് (T - 11.00,
2.30, 6.00, 9.30)
അജന്ത (2472825) :: half girlfriend (H
- 11.15, 6.15) ലക്ഷ്യം (M - 2.15, 9.15)
കൃപ (2471655) :: ബാഹുബലി 2 (T - 6 shows)
സെൻട്റൽ (2462865) :: രാത്രിനേരത്ത്(T-4
shows)
കൈരളി (2332747) :: ബാഹുബലി 2 (T - 11.00,
2.30, 6.00, 9.30)
ശ്റീ (2332747) :: രാമന്റെ ഏദൻത�ോട്ടം (M - 11.30,
2.30, 6.00, 9.30)
നിള (2332747) :: ലക്ഷ്യം (M - 11.30) ഗ�ോദ (M
- 2.30, 6.30, 9.30)
ധന്യ (2476773) :: ഗ�ോദ (M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
രമ്യ (2476773) :: adventures of omanakuttan (M - 11.15, 2.30, 6.15) രക്ഷാധികാരി
ബൈജു ഒപ്പ് (M - 9.30)

ariesplex sl cinema: (0471 4066660) ::
n Audi 1 - ബാഹുബലി 2 (T - 7.00, 11.00, 3.00, 7.00,
11.00) ബാഹുബലി 2 (M - 11.00)
n Audi 2 - CIA (M - 11.00, 7.45 ) രാമന്റെ
ഏദൻത�ോട്ടം (M - 2.00, 10.30) half girlfriend (H - 4.45)
n Audi 3 - ലക്ഷ്യം (M - 11.00) ടേക്ക് ഒാഫ് (M
- 1.30 hindi medium (H - 4.30) The
great father (M - 7.15pm) half girlfriend (H - 10.15)
n Audi 4 - അച്ചായൻസ് (M - 11.30, 3.00, 6.30)
രക്ഷാധികാരിബൈജു ഒപ്പ് (M - 10.00)
n Audi 5 - ഗ�ോദ (M - 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
n Audi 6 - ബാഹുബലി 2 (M - 8.00, 3pm 6.45pm)
ബാഹുബലി 2 (T - 11.30) adventures of
omanakuttan (M - 10.30 pm)
കലാഭവൻ (2322314) :: ബാഹുബലി 2 (T - 4
shows)
കഴക്കൂട്ടം കൃഷ്ണ (2418144) :: ബാഹുബലി 2 (M
- 11.15, 6.15) രാമന്റെ ഏദൻത�ോട്ടം (M - 2.30, 9.30)
വെട്ടുറ�ോഡ് ഹരിശ്റീ (0471 2755666) :: ഗ�ോദ (M 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
കഠിനംകുളം ജിട്റാക്സ് (2757771) :: n screen 1
സഖാവ് (M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
n screen 2 സത്യ (M - 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ ഡ്റീംസ് (628997) :: ബാഹുബലി(M 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ ഗംഗ (2629973) :: ഗ�ോദ (M - 11.15,
2.15, 6.15, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ യമുന (2629973):: CIA (M - 11.15,
2.30) രാമന്റെ ഏദൻത�ോട്ടം (M - 6.30, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ കാവേരി (9287218284) :: adven-

tures of omanakuttan (M - 11.15, 6.15,
2.15, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ വൈശാഖ് (2622244) :: അച്ചായൻസ്
(M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
ആറ്റിങ്ങൽ തപസ്യ (3291113) :: ബാഹുബലി 2 (T 11.00, 2.45, 6.30, 9.45)
ആറ്റിങ്ങൽ തപസ്യ പാരഡൈസ് (620920)::
ബാഹുബലി 2 (M - 11.15, 3.00, 6.30, 9.45)
വർക്കല എസ്.ആർ (0470 2602339) :: No show
വർക്കല വിമല (2605700) :: ബാഹുബലി 2 (T 11.00, 3.00, 6.30, 9.45)
വർക്കല സ്റ്റാർ സിനിമ (2602344) :: ബാഹുബലി 2
(T - 11.30, 2.45, 6.15, 9.30)
ചിറയിൻകീഴ് സ്വാമിജി (9526752302) :: ജ�ോമ�ോന്റെ
സുവിശേഷങ്ങൾ (M - 3.00,6.30,9.30 )
നെടുമങ്ങാട് സൂര്യ (2802223) :: രാമന്റെ
ഏദൻത�ോട്ടം (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
നെടുമങ്ങാട് സൂര്യ പാരഡൈസ് (2813259):: adventures of omanakuttan (M - 11.00,
2.30) CIA (M - 6.15, 9.30 )
നെടുമങ്ങാട് ശ്റീസരസ്വതി (8111966043) ::
ബാഹുബലി 2 (T - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
നെടുമങ്ങാട് റാണി :: ബാഹുബലി 2 (T - 11.00,
2.30, 6.15, 9.30)
പാറശ്ശാല പടന്താലുംമൂട് ഐ.എം.പി :: കൊടി
(T - 11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
പെരിങ്ങമ്മല അശ്വതി (2400394) :: ബാഹുബലി 2
(T - 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
കളിയിക്കാവിള ശ്റീകാളീശ്വരി (0471-2200073,
0471-2200174)::
n Audi 1 - ബാഹുബലി 2 (T - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
കളിയിക്കാവിള ശ്റീസരസ്വതി (0471-2200073,

09747188040) ::
n Audi 2 - adventures of omanakuttan (M - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
n Audi 3- അച്ചായൻസ് (M - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
n Audi 4 - CIA (M - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
n Audi 5- ലക്ഷ്യം (M - 11.00) രാമന്റെ ഏദൻത�ോട്ടം
(M - 2.30, 6.15, 9.30)
കളിയിക്കാവിള തമീൻസ് മാക്സ് :: പുലിമുരുകൻ
(M - 2.30, 6.15) അച്ചം എമ്പത് മടമയ്യെട (T - 11.00,
9.15)
നെയ്യാറ്റിൻകര ശുഭ :: The great father
(M - 2.30, 6.30, 9.30)
പ�ോത്തൻക�ോട് എം.ടി (2419515) :: No show
വെഞ്ഞാറമൂട് സിന്ധു (9746159088) :: No show
കാട്ടാക്കട ജയവിനായക (2290867):: No show
നെയ്യാറ്റിൻകര ശുഭ :: 1971 beyond borders (E - 2.30, 6.30, 9.30)
കള്ളിക്കാട് ദീപ (9447553618) :: സിങ്കം 3 (T
- 6.30, 9.30)
കാട്ടാക്കട ശ്രീമുരുക (9995952120) ::
ജ�ോർജേട്ടൻസ് പൂരം (M - 2.30, 6.30, 9.30)
കിളിമാനൂർ എസ്.എൻ :: 1971 beyond
borders (E - 10.30, 2.30, 6.15, 9.00)
പനച്ചമൂട് യമുന ലക്ഷ്മി :: കെട്ടു(T -11.30, 2.30,
6.30, 9.30)
പേയാട് എസ് . പി സിന ിമ  (0471-2289053) ::
ബാഹുബലി 2 (T - 10.00, 1.30, 5.00, 8.30, 11.45)
കല്ലറ ARS (9526906021) :: ഭൈരവ (T - 2.30,
6.30)

കേരളാ വാട്ടർ അത�ോറിറ്റി, ഇലക്ട്രോണിക് ലഘുദർഘാസ് പരസ്യം

റെപ്കോ ഹ�ോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ.സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ജൻബാബു, ആര�ോഗ്യ സ്റ്റാൻ
ഡിംഗ്കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ
വി.ടി.സുഷമാദേവി, പഞ്ചായ
the kizhuvilam service co-operative
bank ltd. no. 2405, Ph : 2640285, 2647496.
Mudapuram P.O, Chirayinkeezh.
അറിയിപ്പ്

കുന്തള്ളൂർ വില്ലേജിൽ റീസർവേ നമ്പർ
230/22-ൽ 3.ആർ.05.ച.മീ.പുരയിടം ജാമ്യം
സ്ഥാപിച്ച് 2405-ാം നമ്പർ കിഴുവിലം
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും
വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബാങ്കിലെ
2924-ാം നമ്പർ അംഗം ചിറയിൻകീഴ്
കുന്തള്ളൂർ കൊടിക്കകത്തുവീട്ടിൽ ശ്രീ
സുകുമാരൻ ഹാജരാക്കിയ 2½ സെന്റിന്
4143/2000-ാം നമ്പർ വിലയാധാരവും,
4 ½ സ െന്റി ന ് 3 5 1 3 / 9 8 - ാ ം ന മ്പ ർ
ധനനിശ്ചയാധാരത്തിന്റെ അടയാള സഹിതം
പകർപ്പുമാണ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടി
ആധാരത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി
അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ടി പകർപ്പ് സ്വീകരിച്ച്
വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും
വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ
ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുമുതൽ 15
ദവസത്തിനകം 2405-ാം നമ്പർ കിഴുവിലം
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയെ
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
മുടപുരം,18.05.2017
(ഒപ്പ്) സെക്ര്ട്ടറി

ത്ത് മെമ്പർമാർ, നിർവഹണ ഉ
ദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെ
ടുത്തു.

നഷ്ടപ്പെട്ടു

എന്റെയും, ഭർത്താവ് എം. രതീഷ് കുമാറി
ന്റെയും പേർക്ക് തിരുവല്ലം സബ്ബ് രജിസ്ട്രാർ
ഒാഫീസ് മുഖേന ഒന്നാം പുസ്തകം 544-ാം
വാല്യം 323 മുതൽ 325 വരെ വശങ്ങളിൽ 573ാം നമ്പരായിരജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ധനനി
ശ്ചയ ആധാരത്തിന്റെ അസൽ പ്രമാണം
എന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകിട്ടാത്തവിധം
നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയി. പള്ളിച്ചൽ വില്ലേജിൽ
റീസർവ്വേ 649/8-ലും 649/12-ലും ഉൾപ്പെട്ട
39.22 ആർ വസ്തു ആകുന്നു. നിയമപ്രകാരം
അടയാളസഹിതം പകർപ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ടി
വസ്തു ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനും വില്ക്കുന്ന
തിനും ബാങ്കിൽ പണയം വയ്ക്കുന്നതിനും
എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ അവകാശവും അധി
കാരവുമുള്ളതാകുന്നു. അതിന്ആർക്കെങ്കി
ലും ആക്ഷേപമ�ോ പരാതികള�ോ ഉള്ളപക്ഷം
ഇന്നുമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം എന്നെ
താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ട്അറി
യിക്കേണ്ടതാണ്.
എൽ. ഗിരിജ,
ശ്രീവിനായകം, T.C. 15/1753, VRA B - 21,
ഗണപതിക�ോവിൽ ലെയ്ൻ,
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം.
Phone : 695 014.

ദർഘാസ് പരസ്യം

അരികത്തുവാർ ബ്രാഞ്ച്
നൂറു മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കും

വർക്കല:   കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറ
പ്പാക്കാനുംഅതിക്രമങ്ങൾക്കെതി
രെ പ്രതികരിക്കാൻ  അവരെ പ്രാ
പ്തരാക്കുന്നതിന് അമ്മമാരെ ബ�ോ
ധവത്കരിക്കുന്നതിനുമായി  ജന
മൈത്രി പ�ൊലീസിന്റെ സഹകര
ണത്തോടെ കേരളകൗമുദി സം
ഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷാ ബ�ോ
ധവത്കരണ സെമിനാർ - അമ്മ
അറിയാൻ  22ന് നടക്കും.
വൈകിട്ട്  മൂന്നിന്    മണി
ക്ക് വർക്കല മുനിസിപ്പൽ മിനി 
ടൗൺഹ ാള ിൽ  എ.ഡി.ജി.പി 

ടെൻഡർ നമ്പർ : 01/2017-18, കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, സെന്റർ ഫ�ോർ വാട്ടർ
എഡ്യൂക്കേഷൻ 2017-2018 വർഷത്തേക്കുള്ള ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജ�ോലിഏറ്റെടുക്കുന്നതി
ന്. ദർഘാസ് ഫ�ോറത്തിന്റെ വില : 2,630/- രൂപ. നിരതദ്രവ്യം : 36,100/- രൂപ. ദർഘാസ്
അപ്ല�ോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം : 9.06.2017, 3 മണിവരെ. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം :
12.06.2017 വൈകിട്ട് 3.00 മണിക്ക്. വെബ്സൈറ്റ് : www.kwa.kerala.govin, www.etenders.
kerala.gov.in, ഫ�ോൺനമ്പർ : 0471 - 2318381.
(ഒപ്പ്) ചീഫ് എൻജിനീയർ (എച്ച്.ആർ.ഡി.& ജനറൽ),
GL-6/102/17-18
ജലഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം 33.

കേരളാ വാട്ടർ അത�ോറിറ്റി, വാട്ടർ വർക്ക്സ് ന�ോർത്ത് സബ്ബ് ഡിവിഷൻ, കവടിയാർ, തിരുവനന്തപുരം.

സി.പി.എം കിഴുവിലം അരികത്തുവാർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണ പരിപാടി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
മെമ്പർ അഡ്വ.ആർ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ജനമൈത്രി പ�ൊലീസ് - കേരളകൗമുദി
സ്ത്രീ സുരക്ഷാ ബ�ോധവത്കരണ
സെമിനാർ 'അമ്മ അറിയാൻ" 22ന്

ഇന്ന്

കുട്ടികളുടെ സഹവാസ ക്യാമ്പ്

ധനസഹായം കൈമാറി

ആറ്റിങ്ങൽ: മുഖ്യമന്ത്റിയുടെ ദുരി
താശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ആറ്റി
ങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിന  ് അനുവദിച്ച
ധനസഹായം ബി.സത്യൻ എം.
എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
കൈമാറി.  ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.ക�ോ
ളേജിൽ നിന്ന് വിന�ോദയാത്ര ക
ഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബസപ
കടപത്തിൽപ്പെട്ട ആലംക�ോട് വ
ട്ടത്താമരവിളയിൽ ആദർശ,് ആ
റ്റിങ്ങൽ കുറുപ്പൻവിളാകംവീട്ടിൽ
വിഷ്ണു, എന്നിവരുടെ വീട്ടിലെത്തി 
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ദർഘാസ് നമ്പർ 02/2017-18 /KDR മുതൽ 05/2017 - 18/KDR. പേരൂർക്കട സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ബ�ോധിലെയ്നി
ൽ 75 mm PVC പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച്അമ്പലമുക്ക് എൻ.സി.സി.റ�ോഡിൽ നിലവിലുള്ള പൈപ്പുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തി,തിരുവനന്തപുരം ക�ോർപ്പറേഷന്റെ ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച്സ്വാതിനഗറിൽ നിലവിലെ 75 mm PVC പൈപ്പ്
ലൈനുകളുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിചൈതന്യ നഗറി
ൽ 90 mm PVC പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച്നിലവിലെ 110 mm PVC പൈപ്പുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,എം.ജി.നഗറി
ൽ നിലവിലുള്ള 200 mm PVC പൈപ്പ് ലൈനുകളുമായിബന്ധിപ്പിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ മാറ്റിനല്കുന്നതുമായ
പ്രവൃത്തികൾ. ഫ�ോറവില : 315/- രൂപ മുതൽ 525 രൂപ വരെ. നിരതദ്രവ്യം : 800/- രൂപ മുതൽ 2,400/- രൂപ വരെ.
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 27.05.2017. തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ : KWA/AEE - KDR/DB2 - 240/2017.
ഫ�ോൺ: 0471-2433954. വെബ്സൈറ്റ് : www.kwa.kerala.gov.in
(ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് റ�ോഡ് ട്രാൻസ്്പ�ോർട്ട് ക�ോർപ്പറേഷൻ
		

ഇ-ദർഘാസ് പരസ്യം

ദർഘാസ് സമർപ്പി
ഇ–ദർഘാസ് ID
ഇനങ്ങൾ
ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന
			
തീയതിയും സമയവും
2017_KSRTC_125027_1
ന്യൂമാറ്റിക് ഇംപാക്ട് റഞ്ച്
25.05.2017, 06.00 p.m.
2017_KSRTC_125710_1
കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ 80
03.06.2017,
ക�ോളം 1 പാർട്ട്
06.00 p.m.
2017_KSRTC_125691_1
റിഫ്ളക്ടീവ് ടേപ്പ് - മഞ്ഞ
05.06.2017,
2017_KSRTC_125703_1
റിഫ്ളക്ടീവ് ടേപ്പ് - ചുവപ്പ്
06.00 p.m.
2017_KSRTC_125699_1
റിഫ്ളക്ടീവ് ടേപ്പ് - വെള്ള
    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  : www.etenders.kerala.gov.in &
www.keralartc.com/tenders/purchase
ഫ�ോൺ നമ്പർ :   0471 - 2471011, Extn. 231/ 327/ 236/ 303
തീയതി : 19.05.2017.
(ഒപ്പ്) ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ.

റ്റി.സി- 25/1655(6), ഒന്നാം നില, രമാ പ്ളാസ,
എസ്.എസ്. ക�ോവിൽ റ�ോഡ്, തമ്പാനൂർ,
തിരുവനന്തപുരം - 695 001.

കൈവശമെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം (സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾക്ക്)

സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്
ആൻഡ് എൻഫ�ോഴ്സ്മെന്റ് ഒഫ് സെക്യൂരിറ്റിഇന്ററസ്റ്റ് ആക്ട്, 2002 പ്രകാരം റെപ്കോ
ഹ�ോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരപ്പെട്ട ഒാഫീസർ
എന്ന നിലയ്ക്ക് സെക്ഷൻ 13(12)ഉം സെക്യൂരിറ്റിഇന്ററസ്റ്റ് (എൻഫ�ോഴ്സ്മെന്റ്)
റൂൾസ് 2002-ന്റെ റൂൾ 9-ഉം അനുസരിച്ച് നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയ�ോഗി
ച്ച് വായ്പക്കാരനായ ശ്രീ. എ. വിജയകുമാരൻ നായർ, S/o അയ്യപ്പൻ നായർ,
വൈശാഖ് ഭവൻ, മൈല�ോട്ടുമൊഴി, കാട്ടാക്കട പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695
572, സഹ വായ്പക്കാരിയായ ശ്രീമതിപി. ഗീതാകുമാരി, W/o എ. വിജയകുമാരൻ
നായർ, വൈശാഖ് ഭവൻ, മൈല�ോട്ടുമൊഴി, കാട്ടാക്കട പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695 572, ജാമ്യക്കാരൻ : ശ്രീ. എ. ആൽബർട്ട്, S/o അരുളപ്പൻ, ഇറശ്ശേരിൽ ഹൗസ്,
കാക്കമുഗൾ, കാട്ടാക്കട പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 572 എന്നിവർക്ക് ന�ോട്ടീസി
ൽ പറയുന്ന ല�ോൺനമ്പർ 1551814000457, 1551814000458 & 1551814000474
-ലെ തുകയായ 9,55,142/- രൂപ, 36,21,267/- രൂപ & 9,54,794/- രൂപയും 09.02.2017
മുതലുള്ള പലിശയും മറ്റ് ചെലവുകളും പ്രസ്തുത ന�ോട്ടീസ് കിട്ടി60 ദിവസത്തി
നകം അടച്ചുതീർക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് 17.02.2017-ൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ന�ോട്ടീസ്
നല്കുകയുണ്ടായി.
വായ്പക്കാരനും സഹ വായ്പക്കാരിയും ജാമ്യക്കാരനും പ്രസ്തുത തുക
അടച്ചുതീർക്കു ന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയതിനാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആക്ടി
ലെ സെക്ഷൻ 13(4)-ഉം മേൽ സൂചിപ്പിച്ച റൂൾസിലെ റൂൾ 9-ഉം പ്രകാരം നിക്ഷി
പ്തമായ അധികാരം ഉപയ�ോഗിച്ച് ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുവകകൾ 2017
മേയ് 15-ാം തീയതിമുതൽ കൈവശമെടുത്തിരിക്കുന്നതായിവായ്പക്കാരനെയും
സഹ വായ്പക്കാരിയെയും ജാമ്യക്കാരനെയും പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുജനങ്ങളെ
പൊതുവായും ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
പ്രസ്തുത വസ്തുവകകളിന്മേൽ യാതൊരുവിധ ഇടപാടുകളും നടത്തരുതെന്നും
അതിന്മേൽ നടത്തുന്ന ഏത് ഇടപാടും റെപ്കോ ഹ�ോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ,് രമാ
പ്ളാസ, നമ്പർ : 25/1655(6), ഒന്നാം നില, എസ്.എസ് ക�ോവിൽ റ�ോഡ്, തമ്പാനൂർ,
തിരുവനന്തപുരം - 695 001-ന് ല�ോൺഅക്കൗണ്ട് നമ്പർ 1551814000457,
1551814000458 & 1551814000474–ൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട 9,93,135/- രൂപ,
37,35,196/- രൂപ & 9,92,189/- രൂപയ്ക്കും 05.05.2017 മുതലുള്ള തുടർ പലിശയ്ക്കും
മറ്റ് ചെലവുകൾക്കും ഉള്ള ചാർജ്ജിന് വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് വായ്പക്കാരനും
സഹ വായ്പക്കാരിക്കും ജാമ്യക്കാരനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായും മുന്നറി
യിപ്പ് നല്കുന്നു.
സെക്വാർഡ് അസറ്റിന്റെ വില്പനയ്ക്കോ കൈമാറ്റത്തിന�ോ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന
തീ യതിക്ക് മുൻപ് സെക്വാർഡ് ക്രെഡിറ്റർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ചെലവുകളും
ചാർജ്ജുകളും ഉൾ പ്പെടെയുള്ള കുടിശ്ശിക അടച്ചുതീർക്കുകയാണെങ്കിൽ
സെക്യൂരിറ്റിറ്റൈസേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 13(8) പ്രകാരം സെക്വാർഡ് അസറ്റി
ന്റെ വില്പനയ്ക്കോ കൈമാറ്റത്തിന�ോ ഉള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള
വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
വസ്തുവിന്റെ വിവരണം
വസ്തു നമ്പർ 1 :
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വീരണകാവ് വില്ലേജിൽ, കാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ റീ
സർവേ നമ്പർ 255/4-23-ൽ 3 സെന്റ് വസ്തുവും (1306.8 Sq.ft.), റീസർവ്വേ നം. 255/42-1-ൽ 0.40 ആർ (1 സെന്റ് ) (435.60 Sq.ft.) വസ്തുവും സകല ചമയങ്ങളും അവയി
ലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും.
ലൊക്കേഷന്റെ സ്കെച്ച് അനുസരിച്ചുളള അതിരുകൾ –
വടക്ക് : തങ്കമ്മയുടെ വസ്തു & വഴി, കിഴക്ക് : ഉഷാകുമാരിയുടെ വസ്തു, തെക്ക് :
വാസന്തിയുടെ വസ്തു, പടിഞ്ഞാറ് : ശ്രീകണ്ഠന്റെ വസ്തു.
വസ്തു നമ്പർ 2 :
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വീരണകാവ് വില്ലേജിൽ, കാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ റീ
സർവേ നമ്പർ : 256/8 - 1-ൽ 2.09 ആർസ് ( 5 സെന്റ്സ്) (2178 sq.ft.) വസ്തുവും സകല
ചമയങ്ങളും അതിന്മേലുള്ള കെട്ടിടവും.
ലൊക്കേഷന്റെ സ്കെച്ച് അനുസരിച്ചുളള അതിരുകൾ –
വടക്ക് : തങ്കയ്യൻ കുഞ്ഞിന്റെ വസ്തു, കിഴക്ക് : രുഗ്മിണിബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ
വസ്തു, തെക്ക് : രുഗ്മിണിബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വസ്തു, പടിഞ്ഞാറ് : കാട്ടാക്കട കള്ളിക്കാട് റ�ോഡ്.
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം,
അധികാരപ്പെട്ട ഒാഫീസർ,
തീയതി: 15.05.2017.
റെപ്കോ ഹ�ോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ.്
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NH 113546 (എറണാകുളം)
NG 113546
രണ്ടാം
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(എറണാകുളം)

NG 313148 (പാലക്കാട്)

NJ 113546 NK 113546 NL 113546
NG 709373

NJ 557057
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NH 158365

NJ 743091

NL 206284

NH 742555

NK 267982

NL 410631

(ആലപ്പുഴ)

(കാസർക�ോഡ്)
(തൃശ്ശൂർ)

(ക�ോട്ടയം)

(എറണാകുളം)

(തൃശ്ശൂർ)

(പാലക്കാട്)

(കാസർക�ോഡ്)

(തൃശ്ശൂർ)

NG 504952 (തിരുവനന്തപുരം ) NJ 165247 (തിരുവനന്തപുരം) NK 493795 (എറണാകുളം)
NH 232458 (തൃശ്ശൂർ)
NJ 217411 (ക�ോട്ടയം) NL 244222 (മലപ്പുറം)
NH 426794 (പാലക്കാട്)
NK 124668 (പാലക്കാട്) NL 470997 (കൊല്ലം)
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(ഒപ്പ്) എസ്. അമ്പിളി.,ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒഫ് സ്റ്റേറ്റ് ല�ോട്ടറീസ്,വികാസ് ഭവൻ,തിരുവനന്തപുരം.
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