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സമയമാ ം

തി വ ന n രം : തി ര െ
p് േഗാ ദ യി േല k് േസാ ളാ ർ
േക സ് വീ െമ
. 2017
ഒ േടാബർ 11ന് േവ ര ഉപ
തിരെ
p് ദിനtിലാണ് µ
ഖയമnി പിണറായി വിജയൻ ഉ
mൻചാ ിയടkµllവർെk
തിേരഅേനവഷണം ഖയാപിc
ത്.േസാളാർനായികെയൈ ം
ാ ് ആsാനt് വിളി
വ tി െമാഴിെയ t്, ഉmൻ
ചാ ി ം െക.സി. േവ േഗാ
പാ ലി ν െമ തി േര ര ് എ ഫ്.
ഐ. ആ ക ൾ ൈ ം ാ ്
രജിsർ െചy േശഷം ഇേpാ
ഴാണ് അ t നീkം.
േലാ ക് സ ഭാ തി ര െ
pിൽ മtരി nവർ ത ൾ
െk തി രാ യ േക ക െട വി
വര ൾ n് തവണ വീതം പ
ളി ം ചാന കളി ം സവ
nം െചലവിൽ പരസയം നൽക
ണെമn വയവs തിരെ
p് കmിഷൻ ഏർെp tിയ
താ ണ് n് എം. എ ൽ. എ മാ ർ
െkതിരായ േകസിെn ഇേpാ
ഴെt സാംഗതയം. ഇവരിൽ ര
േപർ sാനാർtികളാ
െമ റpായി
.പീഡനേk
സിൽ തികളാെണn് sാ
നാ ർ tി ക ൾ പ ര സയം െച
nത് േകരളtിൽ അസാധാര
ണമായ തിരെ
p് വിഷയ
മായി മാറിേയkാെമn് µൻ
ി ക ാണ് ഇേpാഴെt നീ
k ൾ.
േജാസ് െക. മാണി ം അ
ll ി െമതിെര േനര
േt േസാളാർ നായിക ഉnയി

OP (Suc) No. 30/2018
ഹർജിkാർ : 1) പി. ലളിതകുമാരി, W/o വി
ശവ നാഥൻ നായർ, കുഴി വി ള, ലളി ത ഭവൻ,
PRA-135, പടയണി േറാഡ്, വ ിയൂർkാവ്, തി
രു വനnപുരം. 2) വtലകുമാരിഅm, W/o
േവണുേഗാപാലൻ, 733(1) (24/294), േദവി വി
ഹാർ, VRA - 666, വ ിയൂർkാവ്, തിരുവനn
പുരം. 3) കനകാംബികഅm, W/o േഗാപകു
മാർ, കുഴിവിള, ലളിത ഭവൻ,PRA-135, പടയ
ണി േറാഡ്, വ ിയൂർkാവ്, തിരുവനnപുരം.
എതിർകkി : ഇl.
ടി നmർ േകസ് 25.03.2019 തീയതി ബഹു.
േകാടതി മുൻപാെക വിചാരണവcിരിkുnു.
ടി നmർ േകsിൽ ആർെk ിലും എെn ി
ലും തർkമുllപkം അേnദിവസം ടി േകാ
ടതി മുൻപാെക പകൽ 10.30 മണിk് ഹാജ
രായി തർkം േബാധിpിേk തും അlാt
പkം ടി നmർ േകസ് തീർc െചyുnതാെണ
nുll വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിcുെകാllു
nു.
(ഒp്) എസ്. ചnേശഖരൻ നായർ,
തിരുവനnപുരം.
അഡവേk ,്
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14.03.2019
റി ജംഗ്ഷൻ, തിരുവന പുരം.
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ററി.എ.പ കുമാർ, െഡപയൂ ി ഡയറകടർ,

ൈരകംരബാ

ർ: സി.പി.എം വർtക
നായി n µlേശരി തി െന
ർ സവേദശി ഷിഹാ dീെന െവ ി
െkാലെp tിയ േകസിൽ ഏ
ഴ് ആർ.എസ്.എസ് വർtക
ർk് വിവിധ വ കളിലായി ി
pിൾ ജീവപരയnം കഠിനതട ം
40,000 പ വീതം പിഴ ം ശിk
വിധി . വ ർ അypേk
tിന് സമീപം പ ാളി നവീൻ (25
), t ർ മണpാട് പണിkൻ
വീ ിൽ േമാദ് (33), പാവറ ി
ബസാർ േകാnാcൻ വീ ിൽ
രാ ൽ (27), പാവറ ി
ബ
സാർ µേkാല വീ ിൽ ൈവശാഖ്
(31), തി െന ർ െതേkpാ വീ
ിൽ ബിൻ എn ക ൻ (29),
പാവറ ി െവേ നാട് േകാnാc
ൻ വീ ിൽ ബി (37), വ ർ വ
ള രyൽ വിജയശ ർ എn ശ
ർ (22) എnിവെരയാണ്
ർ നാലാം അഡിഷണൽ െസഷ
ൻസ് േകാടതി ജ ി െക.ആർ മ
മാർ ശിkിcത്. സംഭവtി
ൽ േനരി പെ kാt എ µ
തൽ 11 വെര ll നാ
തിക
െള േകാടതി വി യ .

് എഫ്.ഐ.ആർ സമർpിcു

െകാ cി: േസാ ളാ ർ വയ വസാ
യം ട ാൻ സഹായം വാ
gാ നം െച യ് ത് ൈലം ഗി ക
മായി പീഡിpിെcn വതി
െട പ രാ തി യി ൽ േകാ ൺ
സ് എം. എ ൽ. എ മാ രാ യ
ൈഹബി ഈഡൻ, അ ർ
കാശ്, എ.പി. അനിൽ മാർ
എnിവർെkതിെര േതയ
ക ൈ ം ാ ് അ േനവ ഷ
ണസംഘം േകെസ
.ജ
ന തി നി ധി ക ൾ െk തി രാ
യ േക ക ൾ പ രി ഗ ണി
n എറണാ ളെt േതയ
ക േകാടതിയിൽ ഇnെല എ
c ൈലംഗിക ആേരാപണ ൾ
ൈ ം ാ ് അേനവഷണtി
ൽ െതളിയിkാനായി nിl. നി
ർഭയ സംഭവtിνേശഷം 2013
ഏ ിൽ 2ν ായ ിമിനൽ നി
യമ േഭദഗതിയാ ണ് സർkാരി
െn
ചീ .് tീകൾk് േനെര
ll
ഷെn േനാ ം, വാk്,
േച എnിവെയlാം ൈലംഗി
ക
tിെn പരിധിയിലാkി
ശിkാർഹമാkി. നാlേതാളം
ൈലംഗിക േച കൾ ബലാtം
ഗtിെn പരിധിയിലാkി. ആ
ν ലയം നൽകാെമn് വാgാനം
െചyടkം 14 ഉnത അധികാര
sാന ളി llവർ നടtിയ
പീഡനം ബലാtംഗമാkി. ഇ
ര െട െമാഴി സാഹചരയ െതളി
ക െട പിൻബലേtാെട,
ബഹുമാനെp ആ ി ൽ
കുടുംബ േകാടതി മുൻപാെക
OP 1467/16
ഹർജി കkി : വി ജി ല, D/o രാധാമണി ,
ആർ.വി. ഭവൻ, കരവാരം വിേlജ്, ചിറയി
ൻകീഴ് താലൂk്.
എതിർകkി : അബീഷ്, S/o പുഷ്പാംഗദൻ,
TC-36/868, പാൽkുള ര യു.പി.എസിന്
സമീപം, വllkടവ് പി.ഒ, േപ വിേlജ്.
എതിർകkിെയ െതരയെpടുtു nതിന്.
താ െള എതി ർകkി യായി േബാധി
pി cി ുll േമൽ നmർ ഹർജി സംഗതി
02.05.2019-ൽ വി ചാരണവcി ുllതാ
കുnു.
ടി ഹർജി യി േnൽ എെn ി ലും
ആേk പമുllപkം അേnദി വസം
രാവി െല 11 മണി k് താ േളാ താ ൾ
ചുമതലെpടുtി യ അഡവേkേ ാ
േകാടതി മുൻപാെക ഹാ ജരായി
േബാധി pി േk തും അlാtപ kം
ഹർജി താ െള കൂടാെത വി ധി െkടു
kുnതാെണnും െതരയെpടുtിെkാ
llുnു.
ഉtരവിൻ രപകാരം, ഹർജികkിഭാഗം
അഡവേk ് പി.ആർ. രാജീവ് (ഒp്)

ഫ്.ഐ.ആ ംസമർpി .േലാ
ക് സ ഭാ തി ര െ
p് അ
വ n പ ാtലtി
െല നടപടി േdയമാണ്.
എം.എൽ.എമാർെkതി
െര േകെസ kാെമn് േസാ
ളാർ അേനവഷണ കmിഷൻ
േനരേt പാർശ െചyി
.ഇതിെnഅടിsാനtി
ൽ സംsാന സർkാർ നിയ
േമാപേദശം േതടിയി
. മാ
നഭംഗം, സ് ീകേളാട് അപ
മരയാദയായി െപ മാറൽ എ
nീ
ളാണ് വർ െമ
തിെര llത്.
ധാന െതളിവായി അംഗീകരിk
െp േതാെട ൈവദയപരിേശാധ
നാ റി േpാ ർ ് ബ ലാ tം ഗ േk
കളിൽ അനിവാരയമlാതായി
മാറി. ം െതളിയിkാνll ബാ
dയതവാദിkിl.ൈലംഗികാേരാ
പണ ളിൽ തിയാkെp n
വർ സവnംനിലയിൽ താൻ
വാ ളി യ െl n് െത ളി യി േk
sിതിയായി.
േനരേt, േസാളാർ പീഡന
േkസ് അേനവഷണtിൽ നിn്
അഡി. ഡി.ജി.പി അനിൽകാn്,
ഉtരേമഖലാ ഡി.ജി.പിയായി
n രാേജഷ് ദിവാൻ, ഐ.ജി
ദിേനnകശയപ് എnിവർ പിnാ
റിയി
.
േസാളാർ നായിക െട പരാ
തി വിശവാസേയാഗയമെlnായി

േസാളാർ ത ിpിെന ട
ർn് വതിെയ 2013ൽ െപാ
ലീസ് അറs് െചyി
.ഉ
m ൻ ചാ ി സ ർ kാ രി െn
കാലtാണ് േസാളാർ അഴി
മതി മായി ബnെp വിവാ
ദം ഉയർnത്.
പീഡന tിന് ഉ mൻചാ
ി, െക. സി. േവ േഗാ പാ
ൽ എ nി വ ർ െk തി െര േക
െസ tി െn ി ം കാരയ
മായ െതളി കൾ ലഭിkാt
തിനാൽ അേനവഷണ സംഘ
tിന് µേnാ േപാകാൻ ക
ഴി ി ിl.
ദിവാെn നിലപാട്. േസാളാ
ർ നായിക െട കtിെn അടി
sാനtിൽ േകസ് പ ിെln്
നി യ േമാ പ േദ ശം ല ഭി c തി െന
ടർn് അവ െട പരാതി എ
തിവാ ി ഉmൻചാ ി ം േവ
േഗാപാലിνെമതിേര േകെസ
കയായി
.
അേതസമയം, േകസിനാs
ദമായ ആേരാപണ ൾ 2013ന്
µൻ llതായതിനാൽ അkാല
െtനിയമമാണ്ബാധകെമ ം
െമാഴിെയ
മാ ം എഫ്.ഐ.
ആർ പ ിെl മാണ് നിയമവിദ
gdർ പറ nത്. അതായത്, ന
രേനവഷണtിൽശkമായസാ
ഹചരയ, ശാtീയ െതളി കൾ ക
െ tിയാേല േക ം അറ ം
സാdയമാ .

േകരള േസററററ് ഇലക്രടിസിററി േബാർഡ് ലിമിററഡ് - ഇ-െടൻഡർ പരസയ

ൾ

സപ്ൈള െചയിൻ മാേനജ്െമ

രം

്ചീഫ് എൻജിനീയ െട കാര ാലയം – തി വന

1. ഇ–െടൻഡർ ID : 2019_KSEB_272228_1* (1) 33 Kv ൈല നിംഗ് അറsർ -96 എ ം (2) 33 Kv ൈല നിംഗ്
അറsറിെn സേpാർ ിംഗ് രട ചർ - 27 എ ം (3) 11 Kv േsഷൻ kാസ് ൈല നിംഗ് അറsർ - 1000 എ ം വി
തരണം െചyൽ * അട ൽ തുക : 30,31,000 രൂപ * അവസാന തീയതി : 27.03.2019.
2. ഇ-െടൻഡർ ID : 2019–KSEB–272327–1* (1) എൽ.സി.ഡി, ി.ഒ.ഡി. െഫസിലി ിേയാടുകൂടിയ എൽ. ി.സി. ി
. ഓpേറ ഡ്, കാ ഗറി സി, 3 േഫസ്, 4 വയർ, ആകയൂറസി kാസ് 0.5 S, sാ ിക് മീ റുകൾ 4000 എ ം വിതരണം
െചyൽ * അട ൽ തുക : 61,26,560 രൂപ * അവസാന തീയതി : 27.03.2019, 4.30 p.m.
3. ഇ-െടൻഡർ ID:2019_KSEB_273179_1* (1) 33Kv െപാ ൻഷയൽ രടാൻേsാർമർ 26 എ ം (2) 66 Kv െപാ ൻഷയൽ
രടാൻേsാർമർ - 57 എ ം വിതരണം െചyൽ * അട ൽ തുക : 43,19,322 രൂപ * അവസാന തീയതി : 08.04.2019,
11 a.m.
രടാൻsിഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിs എkികയൂ ീവ് എൻജിനീയറുെട കാരയാലയം - െനyാ ിൻകര
1. ഇ-െടൻഡർ ID:2019_KSEB_273547_1* 66 Kv സ േsഷൻ െനyാ ിൻകര 110Kv യിേലk് ഉയർtുnതുമായി
ബnെp ് പുതിയ യാർഡിനുചു ും ഉയരം കുറ മതിലും േവലിയും നിർmിkുnതുമായ രപവൃtികൾ*
അട ൽ തുക : 39,81,096 രൂപ * അവസാന തീയതി : 18.03.2019, 6 p.m.
2. ഇ-െടൻഡർ IDp 2019_KSEB_273593_1* 66 Kv സബ് േsഷൻ െനyാ ി ൻകര 110 Kv യി േലk്
ഉയർtുnതുമായി ബnെp ് താ ുമതിലും ചു ുമതിലിനുമുകളിൽ േവലി നിർmിknതുമായ രപവൃtി
കൾ* അട ൽ തുക : 49,69,632 രൂപ* അവസാന തീയതി : 18.03.2019, 6 p.m.
ഇല രടിkൽ സർkിൾ െഡപയൂ ി ചീഫ് എൻജിനീയറുെട കാരയാലയം - ആലpുഴ
ഇ - െടൻഡർ ID_2019_KSEB_273793_1*10,000 മീ ർ 3 x 120 + 1 x 95 sqmm ൈസസ് എc്.ടി.എ.ബി.സി. വിതരണം
െചyൽ* അട ൽ തുക : 71,00,000 രൂപ* അവസാന തീയതി : 18.03.2019.
രടാൻsിഷൻ സിsം ഓpേറഷൻ ചീഫ് എൻജിനീയറുെട കാരയാലയം : കളമേശരി.
ഇ-െടൻഡർ ID_2019_KSEB_259903_2* ഡിജി ൽ സിgൽ െലവൽ മീ ർ ഓസിേല ർ സഹിതം വിതരണം െചyൽ
* അട ൽ തുക : 29, 23,000 രൂപ* അവസാന തീയതി : 22.03.2019.
ദർഘാസ് രപമാണ ൾk് www.etenders.kerala.gov.in ഉം വിശദവിവര ൾk് www.kseb.in
പി.ആർ./ എം.സി/C126/ഇ-െടൻഡർ /2019

നം.എ6 -579/2019/ രതീ കു.ആ.

ബഹുമാനെp പുനലൂർ
മുൻസിഫ് േകാടതി മുmാെക
OS No. 323/17
വാദി: ന ർ താ kിൽ ന ർ വി
േlജിൽ ന ർ പി.ഒയിൽ G. ബാല
ഷ്ണൻനായർമകൻ ഷ്ണൻേകാ
വിലിν സമീപം ബാൽ േകാബിൽ ഡിം
ഗിൽ സരസവതി ൈ േഡഴ്സ് എn
sാപനം നട n േരഷ് മാർ.
തി: Arun Sreedhar, S/o Sreedharan
aged around 42 years. residing at
Sree Sailam, Manikyapuram (Po)
Nedumangad-695541
േമൽ നmർ േകസിൽ രപതിkുll
സമൻസ്
ക ഈടാkികി nതിνം മ മായി
േബാധിpിc അനയായtിന് തിk്
എെn ി ം തർkേമാ ആേkപേമാ
ഉ ll പ kം ടി ന mർ േക സി െn അ
t വിചാരണ തീയതിയായ 2019 മാ
് ടി 4-ാം മാ സം 5-ാം തീ യ തി േന രി
േ ാ അ ഡവ േk ് µ ഖാ nി ര േമാ ഈ
േകാ ട തി യിൽ ഹാ ജ രാ യി േബാ ധി
pി െകാ ll
ം അ lാ t പ kം
ടിയാെന ടാെത അനയായം തീർc
െച nതാെണ ll വി വ രം ഇ തി
നാൽ െതരയെp tിെകാ
.
ഉtരവിൻ കാരം
Hg: 5/4/2019
(ഒp്) അഡവേk ്
21-1-2019
ീഷ്മ കാശം

ദർഘാസ് പരസയം

Phone : 2321289, 2326569.

ം

െതാഴിലവസരം

ശാnമായ വിരശമ ജീവിതം േരാഗി കmീഷനിlാെത സവർ ം െമർc േനവി യി ൽ േചരാൻ
t്വിൽkാൻസഹായി സുവർ ാവസരം. േയാഗയത :
കൾk് , സാnവന പരിചരണം, വീെ
. ജിlകളിെലlാം എkി 10th/ 12th/ഡിരഗി പാസ്. രപായം :
കൃതയസമയt് േപാഷകാഹാര
18–25. ശmളം : 25000–45000+
ക ീ കൾ.
വും മരുnും.
മ ് ആനുകൂലയ ൾ.
കൃപാലയം െകയർ േഹാം
97 46 81 11 96, 98 47 30 11 58 sanskaapplication@gmail.com
തിരുവനnപുരം
രാധികാ ജവlറി
09828377639
9020671234, 9447741234.

ആവശയമു

്

9995396947
swirathconsultancy786
@gmail.com

നഷ്ടെp ു
എെn േപരിലുll KL 16 D 82-ാം
നmർ േഹാ
ആക് ട ീവയുെട
ആർ.സി. ബുk് ന െp ു. ഡയൂpി
േk ് എടുkുnതിൽ പരാതിയുll
വർ 15 ദി വസtിനകം ആ ി ൽ
ആർ.ടി. ഒാഫീസിൽ അറിയിേk
താണ്.
ദീപു,
Con. No. 9447777324, 9847068323

നഷ്ടെp ു

എെn മകെn പാസ് േ പാർ ്
M8362453 ചാkയി ൽ നി n് േപ യി
േലkുll യാരതാമേdയ ന െp ു.
ക ുകി ുnവർ ഇൗ നmരിൽ അറി
യി kുക. ഡയൂpി േk ് പാസ്േപാർ ്
എടുkുnതി ൽ പരാതി യുllവർ
ഏഴു ദിവസtിനകം പാസ്േപാർ ് ഒാ
ഫീസുമായി ബnെpടുക.
അേനാജ, 9633728184

ഗവ. രതീകളുെടയും കു ികളുെടയും
ആശുപരതി, ൈതkാട്, തിരുവനnപുരം.
തീയതി : 28.02.2019

ൈതkാട്, രതീകളുെടയും കു ി കളുെടയും ആശുപരതി യി േലk്
2019 - 20 സാmtി കവർഷtി ൽ െമഡി kൽ ഓkി ജൻ, ൈനരടസ്
ഓ ൈസഡ് , കാർബൺ ൈഡ ഓ ൈസഡ് എnി വ വി തരണം
െചyുnതിനായി മുരദവc െടൻഡറുകൾ kണിcിരുnു. ആയതിേലk്
അവസാന തീയതി യായി നി യി cി രുnത് 27.02.2019 ആയി രുnു.
എnാൽ െടൻഡറുകൾ വിൽkുnതും സവീകരിkുnതും സംബnിc
തീയതികൾ താെഴpറയും രപകാരം പുനർനി യിcിരിkുnു.
1. െടൻഡർ നmർ
എം - 579/2019/ രതീ കു.ആ.
2. െടൻഡറുകൾ ലഭിkുn
15.03.2019ഉcy് 12 മണിവെര
അവസാന തീയതിയും സമയവും
3. െടൻഡറുകൾ സവീകരിkുn
15.03.2019 ഉcyുേശഷം
അവസാന തീയതിയും സമയവും 2 മണിവെര
4. െടൻഡറുകൾ തുറkുn
15.03.2019 ഉcyുേശഷം
തീയതിയും സമയവും
3 മണി
5. െടൻഡർ ഫാറtിെn വില
600 + 72 (ജി.എസ്. ി) - 672
6. നിരതരദവയം
3,000/- രൂപ
പൂരി pി c് ആവശയമായ േരഖകൾ അടkം െചy െടൻഡറുകൾ
സൂരപ ്, രതീകളുെടയും കു ി കളുെടയും ആശുപരതി, ൈതkാട്,
തി രുവനnപുരം എn വി ലാസtി ൽ അയcുതേര താണ് .
ദർഘാസുകൾ സവീകരിkുnതിനും നിരസിkുnതിനുമുll പൂർണ
അധി കാരം ആശുപരതി സൂരപ ി ൽ നി kി pമായി രി kും. വി ശദവി
വര ൾ രപവൃtി സമയ ളിൽ ഓഫീസിൽനിn് അറിയാവുnതാണ്.
(ഒp്) സൂരപ ്
F3/237/2019/ I and PRD

O¢J¢Ë

സൗദി അേറബയയി െല രപമുഖ
കmനി യി േലk് സി വി ൽ എൻജി
നീയർ (3 year Experience in any
GCC) HOUSE DRIVER (FRESH,
GULF RETURN)

09

ഏഴ് ആർ.എസ്.എസ് രപവർtകർk്
രടിpിൾ ജീവപരയnം

േസാളാർ പീഡനം: മൂn് േകാൺരഗസ്
എം.എൽ.എ മാർെkതിെര േകസ്

Y§-J®©j¡-L¢-Jw ±m-Ú¢-´¤J!
©V¡.¨J. o¤-g¡-n®, J-kç-±a¤-h«
©p¡-o®d¢-×v, Y§-J®©j¡L O¢J¢-Ë¡-©J-±z«, C-T-¸-r¢-º¢,
Y¢-j¤-lc
- Éd¤-j«~14

ബാ ് സവർ

തിരുവനnപുരം

സി.പി.എം രപവർtകൻ ഷിഹാബുdീൻ വധേkസ്

4903 7934 8113

OLD AGE HOME

15 മാർc് 2019 െവllി

www.facebook.com/keralakaumudi

◗രപേതയക േലഖകൻ

ബഹുമാനെp തിരുവനnപുരം
മുൻസിഫ് േകാടതി II മുൻപാെക

PA 501316

വിവിധം

തിരെ
ടുp് േഗാദയിേലk്
വീ ും േസാളാർ

തി വനn രം: അ മാലി ം
എ റ ണാ ള tി ν മി ട യി ൽ െറ
യിൽേവ ാkിൽ നിർmാണ േജാ
ലികൾ നട nതിനാൽ തി വ
നn ര നിn് രാ ി പtി
ന് റെp n അ ത രാജയറാണി
എk് സിെn സമയtിൽ 18 µ
തൽ ഏ ിൽ 24 വെര മാ ം വ
ം. രാ ി പtിന് പകരം ഒ മ
ണി ർ േനരെt രാ ി 9 നായി
രി ംെ യിൻതി വനn ര
നിn് റെp ക. ഇൗ സമയമാ ം
ർ േsഷൻ വെര ട ം. അതി
ന് േശഷം പഴയ സമയ മtിലാ
യിരി ംനില രിേല ംമ രയി
േല ം യാ
ട ക. വർkലയി
ൽ 9.34, െകാlt് 10,ക നാഗp
llി 10.32, കായം ളt് 10.50, മാ
േവലിkരയിൽ 11.03, െച
ർ 11.18 തി വl 11.30, ച നാ
േ രി 11.41, േകാ യം 12.10, എറ
ണാ ളം േനാർt് 1.55, ഇടpllി
2.08, ആ വ 2.30,
ർ 3.20 എ
nി ിെനയാണ് തിയ സമയം.

ലം : േഗാർകിഭവൻ, േബ

യി ം അവ െട വർtനം േകാൺ സിνം
.ഡി.എഫിνം എ ം µതൽ ായി
.താ
ൻ ആദയം നിയമസഭയിെലtിയ 1982 ലാണ് േറാ
സmചാേkാ ഇ kിയിൽ നി ം നിയമസഭാം
ഗമായി എtിയത്.ഒ േജയ സേഹാദരി െട
sാന നിn് ഉപേദശി ക ം വഴികാണി
ക ം െചy ആളായി
അവർ.

LOSS OF CERTIFICATE
My MBBS Degree TC Medical
Council Registration Certificate with
Reg. No. 5861 is lost . If anybody
gets it please inform to the following
Mobile No. 9447046172.
Dr. K. Raj, TC- 2/767,
Jubili, Chalakuzhi,
Medical College P.O, Tvpm.

നഷ്ടെp ു
എെn വക KL 20 F 1410 വ ിയുെട
ആർ.സി. ബുk് ന െp ു. ഡയൂpിേk
് ആർ.സി ബുk് എടുkുnതിൽ എ
തിർpുllവർ 15 ദിവസtിനകം െന
yാ ിൻകര ആർ.ടി. ഒ.െയ അറിയിേk
താണ്. ആർ.സി ബുk് കി ുnവർ
താെഴ കാണുn നmരിൽ വിളിkണ
െമn് അേപkിkുnു.
PRAVEEN. M.R, No. 8129715572.

എളവllി മാ ് വീ ിൽ നി
ൽ മാർ, തി െന ർ േകാnാc
ൻ വീ ിൽ േരഷ് മാർ, പാവറ
ി വിളk പടി കളരിkൽ ഷി
, ൽtാൻ ബേtരി ന ം
നി പനkൽസജീവ് (43)എnി
വെരയാണ് െവ േത വി ത്. തി
കൾk് കാർ വാ ാνം ഒളിവിൽ
താമസിkാνം മ ം സഹായം ന
ൽകി എnതായി
ഇവർെk
തിെര േ ാസിക ഷൻ ആേരാപ
ണം. െകാലപാതകം, ഢാേലാ
ചന, ആ ധµപേയാഗിkൽ, അ
നയായമായി സംഘം േചരൽ, തട
നി tൽ ട ിയ
തയ ൾk് ഒ µതൽ ഏഴ്
തികൾk് ജീവപരയnം തടവിന്
റെമ പതിനായിരം പ പിഴയ
ടkാνം േകാടതി വിധി .
വിവിധ വ കളിലായി നാ
വർഷം തട ം അyായിരം
പ പിഴ ം ശിkയാണ് വിധിയി
llത്. ശിk ഒnിcνഭവിcാ
ൽ മതി. ശിkിkെp
തിക
െള ക ർ െസൻ ൽ ജയിലിേല
k് െകാ േപായി.
തി െന ർ മതിലകt് വീ ി

ൽ ഖാദറിെn മകൻ ഷിഹാ dീൻ
എn ഷിഹാബിെന (38) േജാലി
കഴി ് ൈബkിൽ വീ ിേലk്
മട േmാൾ കാറിടിc് വീ ി ആ
ർ.എസ്.എ കാർ െവ ിെkാല
െp tിെയnാണ് േകസ്. 2015
മാർc് ഒnിന് രാ ി 7.30നായി
സംഭവം.
ഷിഹാ dീെnഇളയസേഹാ
ദരൻ µജീബ് റhാെന 2006 ജν
വരി 20ന് െകാലെp tിയി
. µജീബ് റhാെn െകാലപാ
തകtിെല µഖയ തിയായ ആ
ർ.എസ്.എസ് കാരയവാഹക് തി
െന ർ അറyൽ വിേനാദ് 2008
നവംബറിൽ പാ രിൽ െകാlെp
ി
.
ഈ േകസിെല ധാന തി
യായി
ഷിഹാ dീൻ. രാtീ
യ തികാരമായി
െകാലപാ
ത ക tി ന് കാ ര ണ െമ nാ യി
െപാലീസ് വാദം. േ ാസിക
ഷനായി സ്െപഷൽ പbിക് േ ാ
സിക ർ െക.ഡി ബാ ഹാജരാ
യി. തികൾkായി ബി.െജ.പി
സംsാന സിഡ പി.എസ്
ീധരൻ പിll ം ഹാജരായി.

യുവതിk് േനെര ആസിഡ് ആരകമണം:
രപതിെയ തിരിcറി ു
ഏ നാ t് : വ തി k് േന
െര ആസിഡ് ആ മണം ന
ട tി യ തി െയ തി രി c റി
.െകാyllിമല സവേദശി
രാേജഷാണ് ആ മണം നട
tിെയെത അേനവഷണ
tിൽ വയkമായതായി െപാ
ലീസ് പറ . ഇയാൾ ഒളിവി
ലാലാണ്.
തി k് ത േnാ ം ം
ബേtാ µll µൻ ൈവരാഗയ
മാണ്സംഭവtിνപിnിെല
n് വതി െപാലീസിന് െമാഴി
നlിയി ് . ധനാ രാ ി
8.15നാണ് സംഭവം. സവകാരയ
sാപനtിൽേജാലിെച
n .ഏനാt് പാലവിള കിഴ

സാലി െറജി

േkതിൽ സാലി െറജി (39
)k് േനെരയാണ് ആ മ
ണം ഉ ായത്. ഏനാt്ഏഴം ളം േറാഡിൽ ഏനാ
t് േk tിെn വ ി
സമീപംേറാഡി െട ന
ടn് വn രാേജഷ് കyിൽ
ക തിയി n ആസിഡ്
സാലി െട µഖേtk് ഒ
ഴിcത് .
µഖt് ഒ ഭാഗ ം
ക tി മാണ് ആസിഡ്
വീണത്. തിെയ ഉടൻ പി
ടി െമ n് അ േനവ ഷ ണ
tി ന് േന തവം ന ൽ
n ഏ നാ t് എ സ്. ഐ
സേnാഷ് പറ .

