
 COPYRIGHT MATHRUBHUMI 2019 -hari@mpp.co.in -hari@mpp.co.in -9850872102
2022 ������ 22 • ���������www.mathrubhumi.com R TCR

0 5വിദ�ാഭ�ാസരംഗം/അറിയിപ്പുകൾ 

education@mpp.co.in

�������������

������� 
�����������: 
��� ��
�
:കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാ
ലാ ബിരുദപœേവശനത്തിനു
ള്ള ഓൺൈലൻ രജിസ് േടœ
ഷൻ 29-ന് ൈവകീട്ട ്അഞ്ചു
വെര നീട്ടി. എസ്.സി., എസ്.ടി. 
വിഭാഗക്കാർക്ക് 175 രൂപയും 
മറ്റുള്ളവർക്ക് 450 രൂപയുമാ
ണ് അേപക്ഷാ ഫീസ്. വിവര
ങ്ങൾക്ക:് admission.uoc.ac.in/
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: കാലിക്കറ്റ ്സർവകലാശാല 
വിവിധ പഠനവകുപ്പുകളിെല 
േപാ�്േഡാക്ടറൽ െഫേലാ
ഷിപ്പുകൾക്കായി അേപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാ
നതീയതി ജൂലായ് 30 വെര 
നീട്ടി. സയൻസ്, ഹÿൂമാനിറ്റീസ് 
(ലാംേഗŒജ് ആൻഡ് ലിറ്റേറച്ചർ, 
േസാഷÿൽ സയൻസ് എന്നീ 
ഫാക്കൽറ്റികളിേലക്കാണ് പœ
േവശനം. ആദÿവർഷം പœതി
മാസം 32,000 രൂപയും അടു
ത്തവർഷം പœതിമാസം 35,000 
രൂപയും ലഭിക്കും. അേപക്ഷ
കർ മൂന്നുവർഷത്തിനിെട പി
എച്ച.്ഡി. േനടിയവരും മികച്ച 
ഗേവഷണപœബന്ധങ്ങൾ പœ
സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാക
ണം. വിവരങ്ങൾക്ക:് uoc.ac.in
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േഡാ. എസ്. രാജൂകൃഷ്ണൻ
:ഇന്തÿൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 
അœഗിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച ്(ഐ.
സി.എ.ആർ.) സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
അœഗിക്കൾച്ചർ, അനുബന്ധ വി
ഷയങ്ങളിെല ബിരുദ (യു.ജി.), 
ബിരുദാനന്തരബിരുദ (പി.ജി.), 
പിഎച്ച.്ഡി.  േപœാœഗാമുകളിെല 
നിശ്ചിതസീറ്റുകളിെല പœേവശ
നത്തിനായി നടത്തുന്ന അഖി
േലന്തÿാ പœേവശനപരീക്ഷകൾ
ക്ക ്നാഷണൽ െട�ിങ് ഏജൻ
സി (എൻ.ടി.എ.) അേപക്ഷ ക്ഷ
ണിച്ചു.

�.�.�.�.�.-��.��.
കാർഷികസർവകലാശാല

കളിെല, അœഗിക്കൾച്ചർ അനു
ബന്ധേമഖലകളിെല (െവറ്ററി
നറി സയൻസ് ഒഴിെക) നാലു
വർഷം ൈദർഘÿമുള്ള 11  േപœാ
œഗാമുകളിെല പœേവശനമാണ് 
ഓൾ ഇന്തÿ എൻടœൻസ് എക്സാ
മിേനഷൻ േഫാർ അഡ്മിഷൻ 
(എ.ഐ.ഇ.ഇ.എ.) യു.ജി.യുെട 
പരിധിയിൽ വരുന്നത്. ഇതുവ
ഴി 15 ശതമാനം അഖിേലന്തÿാ 
കŒാട്ട സീറ്റുകൾ (ഇത് 20 ശതമാ
നമായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധÿ
തയുണ്ട്) നികത്തും. എന്നാൽ, 
റാണി ല�ിബായ് െസൻടœൽ 
അœഗിക്കൾച്ചറൽ യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റി (ഝാൻസി), നാഷണൽ 
െഡയറി റിസർച്ച് ഇൻ�ിറ്റÿൂ
ട്ട് (കർനാൽ), ഇന്തÿൻ അœഗി
ക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച ്ഇൻ�ിറ്റÿൂ
ട്ട ്(ഐ.എ.ആർ.ഐ.-നÿൂഡൽ
ഹി), േഡാ. രാേജ�പœസാദ് 
െസൻടœൽ അœഗിക്കൾച്ചറൽ യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റി (പÿൂസാ, ബിഹാർ) 
എന്നിവിടങ്ങളിെല മുഴുവൻ സീ
റ്റുകളും ഈ പരീക്ഷവഴിയാകും 
നികത്തുക.  

േയാഗÿത: േചരാനുേദ്ദശിക്കു
ന്ന േകാഴ്സിനനുസരിച്ച് ഫി
സിക്സ് (പി), െകമിസ്ടœി (സി), 
ബേയാളജി (ബി), മാത്തമാറ്റി

ക്സ് (എം), അœഗിക്കൾച്ചർ (എ) 
എന്നിവയിൽ നിശ്ചിതവിഷയ
ങ്ങൾ പഠിച്ച്, പ്ളസ് ടു/തത്തുലÿ 
പരീക്ഷ െമാത്തത്തിൽ 50 ശത
മാനം മാർക്ക് (പട്ടിക/ഭിന്നേശ
ഷി/ടœാൻസ്  െജൻഡർ വിഭാഗ
ക്കാർക്ക ്40 ശതമാനം) വാങ്ങി 
ജയിച്ചവർക്ക് അേപക്ഷിക്കാം. 
പരീക്ഷയുെട പരിധിയിൽവരു
ന്ന േകാഴ്സുകൾ, ഓേരാന്നിനും 
പ്ളസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ചിരിേക്ക
ണ്ട വിഷയങ്ങൾ:

* ബി.എസ് സി. (ഓേണഴ്സ്) 
അœഗിക്കൾച്ചർ/േഹാർട്ടിക്കൾ
ച്ചർ: പി.സി.ബി./പി.സി.എം.ബി./
പി.സി.എം./ഇന്ർ - അœഗിക്കൾ
ച്ചർ

* ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് 
സയൻസ്, ബി.എസ് സി. (ഓേണ
ഴ്സ്) േഫാറസ്ടœി: പി.സി.ബി./
പി.സി.എം.ബി./ഇന്ർ-അœഗി
ക്കൾച്ചർ

* ബി.എസ് സി. (ഓേണഴ്സ്) 
കമÿൂണിറ്റി സയൻസ്/െസറികൾ
ച്ചർ, ബി.െടക്. ബേയാെടക്േനാ
ളജി: പി.സി.ബി./പി.സി.എം.ബി./
പി.സി.എം. [ഫുഡ് നÿൂടœീഷÿൻ 
ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് ബാച്ച് ലർ 
േപœാœഗാമിനും (അംഗീകാരത്തി
ന്  വിേധയം) ഇതാണ് േവണ്ട 
േയാഗÿത]

*ബി.െടക്. അœഗിക്കൾച്ചറൽ 
എൻജിനിയറിങ്/െഡയറി െട
ക് േനാളജി/ ഫുഡ് െടക്േനാള
ജി: പി.സി.എം.ബി./പി.സി.എം.

പœായം: അേപക്ഷകർക്ക ്2022 
ഓഗ� ്31-ന് കുറഞ്ഞത് 16 വയ
സ്സുണ്ടായിരിക്കണം. 

പœേവശനപരീക്ഷ: രണ്ടരമ
ണിക്കൂർ ൈദർഘÿമുള്ള ലാൻ 
അധിഷ്ഠിത കംപÿൂട്ടർ േബസ്ഡ് 
െട� ്(സി.ബി.ടി.) ആയിരിക്കും 
എ.ഐ.ഇ.ഇ.എ. (യു.ജി.). േകര
ളത്തിൽ ആലപ്പുഴ/െചങ്ങന്നൂർ, 
എറണാകുളം/അങ്കമാലി/മൂവാ
റ്റുപുഴ, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർ
േകാട്, െകാല്ലം, േകാട്ടയം, േകാ
ഴിേക്കാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, 
പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, 
തൃശ്ശൂർ എന്നിവയാണ് പരീക്ഷാ
േക�ങ്ങൾ. അേപക്ഷ നൽകു
േമ്പാൾ മുൻഗണന നിശ്ചയി
ച്ച് നാലു പരീക്ഷാേക�ങ്ങൾ 

 തിരെഞ്ഞടുക്കാം. പരീക്ഷാതീ
യതികൾ പിന്നീടുപœഖÿാപിക്കും. 
ശരിയുത്തരത്തിന് നാലുമാർക്ക്  
കിട്ടും. ഉത്തരം െതറ്റിയാൽ ഒരു
മാർക്കുവീതം നഷ്ടമാകും.

പരീക്ഷ�് ഫിസിക്സ്, െകമി
സ്ടœി, ബേയാളജി, മാത്തമാറ്റി
ക്സ,് അœഗിക്കൾച്ചർ എന്നീ വിഷയ
ങ്ങളിൽനിന്ന ് 50 വീതം ഒബ്ജക്ടീ
വ് ൈടപ്പ,് മൾട്ടിപ്പിൾ േചായ്സ് 
േചാദÿങ്ങളുണ്ടാകും. േചരാനാ
œഗഹിക്കുന്ന േകാഴ് സിനനുസരി
ച്ച,് അേപക്ഷയിൽ തിരെഞ്ഞടു
ത്തുനൽകിയ മൂന്നു വിഷയങ്ങ
ളിൽനിന്നുമായി 150 േചാദÿങ്ങൾ
ക്ക ്ഉത്തരം നൽകണം. േകാഴ്സ്, 
ഉത്തരം നൽേകണ്ട വിഷയ
ങ്ങൾ: അœഗിക്കൾച്ചർ, േഹാർ
ട്ടിക്കൾച്ചർ: പി.സി.ബി./പി.സി.
എം./പി.സി.എ./എ.ബി.സി. ഫി
ഷറീസ്, േഫാറസ്ടœി: പി.സി.
ബി./പി.സി.എ./എ.ബി.സി. കമÿൂ
ണിറ്റി സയൻസ്, ഫുഡ് നÿൂടœീ
ഷÿൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ,് െസറി
കൾച്ചർ, ബേയാെടക്േനാളജി: 
പി.സി.ബി./പി.സി.എം. അœഗി
ക്കൾച്ചറൽ എൻജിനിയറിങ്, 
െഡയറി െടക് േനാളജി, ഫുഡ് 
െടക്േനാളജി: പി.സി.എം. ഈ 
പരീക്ഷവഴി സŒന്തം സംസ്ഥാ
നത്തിനുപുറത്ത് യു.ജി. പœേവ
ശനം േനടുന്നവർക്ക് വÿവസ്ഥ
കൾക്കു വിേധയമായി പœതിമാ
സം 3000 രൂപ നിരക്കിൽ, നാ
ഷണൽ ടാലൻറ് േസ്കാളർഷിപ്പി
ന് (എൻ.ടി.എസ്.) അർഹതയു
ണ്ടാകും.

 ���
icar.nta.nic.in/ വഴി ഓഗ�് 

19-ന് ൈവകീട്ട് അഞ്ചുവെര 
നൽകാം. േയാഗÿതാേകാഴ് സ് 
അന്തിമപരീക്ഷാഫലം കാത്തി
രിക്കുന്നവർക്കും അേപക്ഷി
ക്കാം. അേപക്ഷാഫീസ് 800 രൂപ 
(ഒ.ബി.സി., ഇ.ഡബ്ളÿു.എസ്., 
യു.പി.എസ്. -770 രൂപ, പട്ടിക/
ഭിന്നേശഷി/ടœാൻസ്  െജൻഡർ 
വിഭാഗക്കാർ -400 രൂപ). ഓഗ�് 
19 വെര ഫീസ് അട�ാം.
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അേപക്ഷയിൽ വേന്നക്കാ

വുന്ന പിശകുകൾ തിരുത്താൻ 

ഓഗ� ്21മുതൽ 23വെര അവ
സരം കിട്ടും. 

താത് കാലിക  പട്ടികപœകാരം, 
തൃശ്ശൂർ േകരള കാർഷികസർവ
കലാശാല, വയനാട് പൂേക്കാ
ട് േകരള െവറ്ററിനറി ആൻഡ് 
ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണി
േവഴ്സിറ്റി എന്നിവയുൾെപ്പെട 
46 സർവകലാശാലകൾ/സ്ഥാ
പനങ്ങളാണ്, യു.ജി. പരീക്ഷ
യുെട പരിധിയിൽ വരുന്നത്. 
പെങ്കടുക്കുന്ന സർവകലാശാല
കളുെട അന്തിമപ്പട്ടികയും സീറ്റ് 
ലഭÿതയും പിന്നീട് പœസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തും.

  �.�.�.�.�.(�.��.)
കാർഷികസർവകലാശാല

കളിെല അœഗികൾച്ചർ, േഹാർ
ട്ടിക്കൾച്ചർ, േഫാറസ്ടœി, െവറ്റ
റിനറി, ആനിമൽ സയൻസസ്, 
അœഗിക്കൾച്ചറൽ എൻജിനിയറി
ങ്, കമÿൂണിറ്റി സയൻസ് (േഹാം 
സയൻസ് എന്നേപരിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന േപœാœഗാം), ഫിഷറീസ്, 
െഡയറി സയൻസ്, മറ്റ ്അനുബ
ന്ധസയൻസസിെല മാേ�ഴ്സ് 
േകാഴ്സുകളിെല 25 ശതമാനം 
സീറ്റുകൾ (30 ശതമാനമായി വർ
ധിപ്പിക്കാൻ സാധÿതയുണ്ട,് ചില 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം 
സീറ്റുകൾ) നികത്തുന്നതിനായി 
നടത്തുന്ന പി.ജി. പœേവശനത്തി
നുള്ള എ.ഐ.ഇ.ഇ.എ. (പി.ജി), 
പœേവശനപരീക്ഷ�ും ഇേപ്പാൾ 
അേപക്ഷിക്കാം.

  �.�.��.�. ���.��.
പിഎച്ച്.ഡി. േപœാœഗാമുക

ളിെല പœേവശനത്തിനും ജൂ
നിയർ റിസർച്ച് െഫേലാഷിപ്പ് 
(െജ.ആർ.എഫ്.), സീനിയർ റി
സർച്ച് െഫേലാഷിപ്പ് (എസ്.
ആർ.എഫ്.) എന്നിവ അനുവ
ദിക്കുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന 
ഓൾ ഇന്തÿ േകാമ്പേറ്ററ്റീവ് എക്സാ
മിേനഷൻ (എ.ഐ.സി.ഇ.) െജ. 
ആർ.എഫ്./എസ്.ആർ.എഫ്. 
(പിഎച്ച.്ഡി.) എന്നിവയിേലക്കും 
ഇേപ്പാൾ അേപക്ഷിക്കാം.  

പി.ജി./േഡാക്ടറൽ പœേവശ
നപരീക്ഷകൾക്കും icar.nta.nic.
in വഴി ഓഗ� ്19 വെര അേപ
ക്ഷിക്കാം.

�.�.��.��.�. 
�����������
: ഓൾ ഇന്തÿ കൗൺസിൽ 
േഫാർ െടക് നിക്കൽ എജÿു
േക്കഷെന് (എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.) 
വിവിധ േസ്കാളർഷിപ്പുകൾക്ക് 
scholarships.gov.in വഴി ഒേക്ടാ
ബർ 31 വെര അേപക്ഷിക്കാം. 
െപൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള പœ
ഗതി, ഭിന്നേശഷിക്കാർക്കുള്ള 
സാക്ഷം, സŒനാഥ് എന്നീ േസ്കാ
ളർഷിപ്പ് സ്കീമുകളിേലക്കാണ് 
അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. എല്ലാ 
േസ്കാളർഷിപ്പ് സ്കീമിെന്യും 
മാർഗനിർേദശങ്ങൾ www.
aicte-india.orgൽ ലഭÿമാണ്. 

������ ����-2022: ��� ������
കളമേശ്ശരി: െകാച്ചി ശാ� സാ
േങ്കതിക സർവകലാശാല യു.ജി. 
േപœാœഗാമുകളിേലക്കുള്ള പœേവശ
നത്തിനായി നടത്തിയ െപാതു
പœേവശന പരീക്ഷയുെട (കാറ്റ് 
2022) ഫലം പœസിദ്ധീകരിച്ചു. 

ബി.െടക്കിന് െകാല്ലം മുണ്ട�ൽ 
െവ�് 'ജയകൃഷ്ണ'യിൽ നയൻ 
കിേഷാർ നായർ ഒന്നാം റാങ്കും 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കണയാമ്മക്കു
േന്നൽ ഹൗസിൽ നീൽ േജാർജ്  
രണ്ടാം റാങ്കും തൃശ്ശൂർ പുതു
ക്കാട് മുപ്ളിയം േറാഡ് കണ്ണത്ത് 
ഹൗസിൽ േദവ് എൽവിസ് കണ്ണാ
ത്ത ്മൂന്നാം റാങ്കും േനടി. 

തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ 
ചാരാച്ചിറ േറാഡ് ടിസി 25/1193 
ആനന്ദം വീട്ടിൽ നന്ദന ആനന്ദ് 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം 
റാങ്ക ്േനടി.

അഞ്ചുവർഷെത്ത ഇന്േœഗറ്റ
ഡ് എം.എസ് സി. പœേവശന പരീ
ക്ഷയിൽ പാലക്കാട് െചത്തല്ലൂർ 
തച്ചനാട്ടുകര െചമ്മല ഹൗസിൽ 
സി.എച്ച്. അമൻ റിഷാലിനാണ് 
ഒന്നാം റാങ്ക.്

തൃശ്ശൂർ േകാലഴി പുത്തൂർ 
ഹൗസിൽ ലിൻ േമരി േജാസ് 
രണ്ടാം റാങ്കും േകാഴിേക്കാട് 
പേയÿാളി œശീമണിയൂർ സŒേദശി 
ഭരത് œശീജിത്ത് മൂന്നാം റാങ്കും 
േനടി.

ബി.ബി.എ. എൽഎൽ.ബി., 
ബി.േകാം. എൽഎൽ.ബി. േപœാ
œഗാമുകളിേലക്കുള്ള പœേവശന
ത്തിന് െകാച്ചി കടവ� സŒേദ
ശി റയാൻ േജാ േജാർജ്  ഒന്നാം 
റാങ്ക ്േനടി. 

എറണാകുളം െക.െക. പത്മ
നാഭൻ േറാഡ് കട്ടിക്കാരൻ 
െജ.എം.െജ. െറസിഡൻസിയിൽ 
ആദിൽ മുഹമ്മദ് സയÿിദ് രണ്ടാം 
റാങ്കും എളമക്കര പുത്തൻപുര 

േറാഡ് സന്ധÿ നിവാസിൽ ഭാവന 
അേശാക് മൂന്നാം റാങ്കും കര
സ്ഥമാക്കി.

admissions.cusat.ac.in - ൽ 
ഫലം ലഭÿമാണ്.

40,442 വിദÿാർഥികളാണ് 
വിവിധ അക്കാദമിക് േപœാœഗാ
മുകളിേലക്കുള്ള പരീക്ഷ�ായി 
രജി�ർ െചയ്തിരുന്നത്. ബി.െട
ക്/ബി.െലറ്റ് േപœാœഗാമുകളുെട 
ഓപ്ഷൻ രജിസ് േടœഷൻ തീയതി 

പിന്നീട് അറിയിക്കും. ബി.ബി. 
 എ./ബി.േകാം. എൽഎൽ.ബി. 
ഓപ്ഷൻ റീ അേറഞ്ച് െമന്ിനു
ള്ള അവസരം 24 വെര ഉണ്ടായി
രിക്കും. വിദÿാർഥികൾക്ക ്അവര
വരുെട െപœാൈഫലിൽ േലാഗിൻ 
െചയ്ത ് ഓപ്ഷൻ റീ അേറഞ്ച ്െമ
ന്് െചയÿാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 
0484-2577100.

�നയൻ കിേഷാർ നായർ, നീൽ േജാർജ്, േദവ് എൽവിസ് കണ്ണാത്ത്, നന്ദന ആനന്ദ്, സി.എച്ച്. അമൻ റിഷാൽ

�ലിൻ േമരി, ഭരത് œശീജിത്ത്, റയൻ േജാ േജാർജ്, ആദിൽ മുഹമ്മദ് െസയ്ദ്, ഭാവന അേശാക്
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തൃശ്ശൂർ: ആേരാഗÿശാ� സർ
വകലാശാലയിൽനിന്ന്  ൈമേœഗ
ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശÿെപ്പ
ടുന്ന വിദÿാർഥികൾക്ക് എœത
യും െപെട്ടന്ന് നൽകുന്നതിന് 
ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർ
െപ്പടുത്തി.

 സർവകലാശാലാ െവ
ബ്ൈസറ്റിൽ ഇതിനായി നൽ
കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ പœേവശി
ച്ച് അേപക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച്, മതി
യായ ഫീസടച്ച്, ഓൺൈലനാ
യി അേപക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ  സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ ്ഡൗൺേലാഡ് െചെയ്തടു
ക്കാം. ഇതിലൂെട സർവകലാശാല
�ു പുറത്ത ് പഠനം നടത്തുന്ന വി
ദÿാർഥികൾക്ക ്ൈമേœഗഷൻ സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റ ്ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാ
മസം പൂർണമായും ഒഴിവാകും. 
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േകാഴിേക്കാട്: സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരിെന് ആേരാഗÿ ഇൻഷുറൻ
സ് പദ്ധതിയായ െമഡിെസപിൽ 
പലെപൻഷൻകാർക്കും ഇൻ
ഷുറൻസ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നില്ല. 
ഡൗൺേലാഡ് െചയÿുേമ്പാൾ 
തകരാറുവരുന്നതാണ് പœശ്നം. ടœ
ഷറികൾ വഴിയാണ് െപൻഷൻ
കാർക്ക ്ഇതു ലഭിക്കുന്നത്. െപൻ
ഷൻനമ്പറും ജനനത്തീയതിയും 
ടœഷറിയുെട േപരും നൽകിക്കഴി
ഞ്ഞാൽ കാർഡ് ഡൗൺേലാഡ് 
െചയÿാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, 
പലതവണ œശമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നി
െല്ലന്ന ്െപൻഷൻകാർ പറയുന്നു. 
ഇക്കാരÿത്തിൽ പരാതിനൽകിയി
ട്ടും പരിഹാരമാവുന്നിെല്ലന്ന ്എട
ക്കാട് സŒേദശിയായ ടി.വി. പത്മ
നാഭൻ പറഞ്ഞു.

െമഡിെസപിൽ അംഗതŒം ലഭി
ച്ചേശഷം െചയÿാെമന്ന് കരുതി 
ശ�ക്ിയകളും മറ്റുചികിത്സക

ളുെമാെക്ക മാറ്റിെവച്ചവരാണ് 
ഇതുെകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാവു
ന്നത്. ചില െപൻഷൻകാർക്ക് 
കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും സം
സ്ഥാനത്ത ്പലയിടത്തും ഈ പœ
ശ്നമുെണ്ടന്ന ്േകരള േ�റ്റ ്സർവീ
സ് െപൻഷേനഴ് സ് യൂണിയൻ 
േകാഴിേക്കാട് ജില്ലാ പœസിഡന്് 
എം.പി. അൈസ്സയിൻ പറഞ്ഞു. 
എല്ലാ ആശുപœതികളിലും എല്ലാ 
ചികിത്സ�ും ഇൻഷുറൻസ് ആനു
കൂലÿം ലഭിക്കാത്തതും ബുദ്ധിമു
ട്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ചി

കിത്സേതടിയ ആശുപœതി മാേറ
ണ്ടിവരുന്നുെണ്ടന്ന് െപൻഷൻ
കാർ പറയുന്നു. ചില ചികിത്സ
കൾക്ക ്െമഡിെസപ്പിൽ കുറഞ്ഞ
തുകയാണ് നിജെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
ത്. എന്നാൽ, ആശുപœതികളിൽ 
അതിൽകൂടുതൽ ബില്ലടേ�ണ്ടി
വരാറുണ്ട്. കണ്ണുശ�ക്ിയക്ക് 
2,2000 രൂപയാണ് പരമാവധി ലഭി
ക്കുന്ന തുക. ഇതിന് നാൽപ്പതിനാ
യിരം രൂപേയാളം ചില ആശുപ
œതികളിൽ ബില്ലുവരുന്നുെണ്ടന്നും 
െപൻഷൻകാർ പറയുന്നു.
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േകാഴിേക്കാട്: േകരള സം
സ്ഥാന സ്കൂൾ പാചകെത്താ
ഴിലാളി െഫഡേറഷെന് (സി
.ഐ.ടി.യു.) േനതൃതŒത്തിൽ 
23-ന് െസക്േട്ടറിയറ്റിനു മു
ന്നിൽ ധർണ നടത്തും.

സ്കൂൾ പൂട്ടിയ ഏപœിൽ, 
േമയ് മാസെത്ത അലവൻസും 
ജൂണിെല ശമ്പളവും ഇതുവ
െരയും വിതരണംെചയÿാത്ത
തിൽ പœതിേഷധിച്ചാണ് ധർണ 
സംഘടിപ്പിക്കുന്നെതന്ന് സം
സ്ഥാന പœസിഡന് ്വി.പി. കു
ഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
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നÿൂഡൽഹി: അറുപത്തിെയ
ട്ടാമത് േദശീയ ചലച്ചിœത പുര
സ്കാരങ്ങൾ െവള്ളിയാഴ്ച ൈവ
കീട്ട് നാലുമണിക്ക്  പœഖÿാ
പിക്കും. അറുപേതാളം ചി
œതങ്ങളാണ് മത്സരരംഗത്തു
ള്ളത്.

മാതൃഭൂമി നÿൂസ് വിൻേഡാെയക്കുറിച്ച് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9744110585

h\nXIÄ¡v So¨dmImw

6 amkw sImïv SSLC,+2

tIcf kÀ¡mÀ Øm]\amb KELTRON \S¯p¶ Diploma in Montessori Teacher
Training (1yr, +2 or Above), Professional Diploma in Pre-School Teacher Training (1yr, SSLC
or Above)F¶o tImgvkpIfnte¡v At]££Wn¡p¶p. {]mb]cn[nbnÃ,
30 koäpIfmWv \nehnepÅXv. kzImcy Øm]\§fnÂ tamïntkmdn,
{]okvIqÄ Icn¡pew sUhe¸À, tImgvkv tImÀUnt\äÀ, I¬kÄ«âv
F¶o taJeIfnÂ tPmen Isï¯p¶Xn\pw tamïntkmdn/ {]okvIqÄ/
t¹kvIqÄXpS§m\m{Kln¡p¶hÀ¡pw thïnbpÅXmWv.Cu tImgvkpIfpsS
khntijXAdnbp¶Xn\mbv Keltron 26/07/2022Â \S p̄¶kuP\y skan\mdnÂ
]s¦Sp¡p¶Xn\mbn 9072592430F¶ \¼dnÂ hnfn v̈ koäv _p¡v sN¿pI.

Psc \nba\§Ä¡v tbmKyw, aebmf¯nepw ]co£ FgpXmw, 6 hnjb
§Ä am{Xw, {]mb ]cn[nbnÃ, ho«nencp¶pw ]Tn¡mw. tI{µ kwØm\ kÀ
¡mÀ AwKoIcn¨Xpw tIcf kÀÆIemime DÄs¸sS FÃm kÀhIem
imeIfnepw D]cn ]T\ n̄\v AÀlXbpÅXpamWv. 8139042425, 8129631006

KSG/254/07/2022_7x8_B
tamïntkmdn, {]okvIqÄ So¨À s{Sbn\nwKv

sIÂt{Sm¬At]££Wn¡p¶p

ക�ൊട്ട�് മഹീന്ദ്ര ബൊങ്് ലിമിറ്റഡ്രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്: 27 BKC, C 27, G-സ്റ്ലോക്ക്, ബലോന്ദ്ര കുർള സ്റകലോംപ്ലക്സ്, ബലോന്ദ്ര (E) മുംബബ,മഹലോരലോഷ്ട്ര, പിൻ-400 051.ബ്ലോഞ്ക് ഓഫീസ്: ഗ്രൗണ്ക് സ്റളേലോർ, ഗരൗതം സെന്റർ അനക്സ്, അവിനലോഷി സ്റ�ലോഡ്, സ്റകലോയമ്പത്തൂർ-641018
സ്ൊവര വസ്തുക്കളുകെ വിൽപനയ്ക്കുള്ള വിൽപന നനൊട്ടീസ്

സെക്തൂരിബറൈസ്റെഷൻ ആൻഡ് �ീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനലോൻഷ്ൽ അെറൈക്സ് ആൻഡ് എൻസ്റഫലോഴ്സ്സമന്റക് ഓഫ് സെക്തൂരിറൈി ഇന്റ�്റേക്ആക്ക്, 2002 പ്രകലോരം �തൂൾ 8(5) ന് കീഴിൽ, സ്റേർത്ുവലോയിക്ലോവുന്നസെക്തൂരിറൈി ഇന്റ�്റേക് (എൻസ്റഫലോഴ്സ്സമന്റക്) �തൂൾ, 2002 സന്റ �തൂൾ 8 (6)നുള്ള വകുപ്ക് എന്നിവ പ്രകലോരംസ്ലോവര വസ്ുക്ളുസെ വിൽപനയ്കുള്ള ഇ-സ്റേേ വിൽപന സ്റനലോട്ീസ്ശ്ീ. ജിസ്റെലോ വിെി യിൽനിന്നും, ക�ൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബൊങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, കെ�്യൂർഡ് കരെഡിറ്റർക്ക് വലോയ്ലോഅക്രൗണ്ക് നമ്പർ 436HSL99957303, 436TSH10005564 പ്ര�ൊരും 19.07.22ന് �്നടിശി�യൊയിട്ട്നള്ള രയൂപ39,88,062/- (മ്നപ്പക്ൊമ്പത് ലക്ഷ്ി എൺപക്ട്ടൊയിര്ി അറ്നപ്ിരണ്ക് രയൂപ മൊത്ും) യ്നുംഈടൊക്്നനത്നവകര ബൊധ�മൊയ ത്നടർപലിശയ്നും ഈടൊക്്നനതിന് ബജലോജ് ഹരൗെിങ് ഫിനലോൻസ്േിമിറൈഡ് (ഇനിമ്നതൽ BHFL എനക് പരൊമർശിക്കപ്പട്നും) അതികറെ പപരില്നള്ള �ടും ഏൽപിച്ചതിനന്നസൃതമൊയി, കെ�്യൂർഡ് കരെഡിറ്റർക്ക് ഭരപമൽപിച്ച/ഈട് നൽ�ിയ തൊകെ വിവരിച്ച സ്ൊവരവസ്്നക�ൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബൊങ്ക് ലിമിറ്റഡികറെ അധി�ൊരകപ്പട്ന്ിയ ഉപ്്ൊഗസ്ൻ 05.08.2021ന് ഭൗതി�മൊയി�രസ്കപ്പട്ന്ിയത്, 'എവികട എപ്ര�ൊരപമൊ അപ്ര�ൊരും, എന്ക് എങ്ങകനപയൊ അപ്ര�ൊരും അവികടഎകന്ല്ൊപമൊ അപ്ര�ൊരും' വ്വസ്യിൽ 25.08.2022 ന് 12.00 PM നും 01.00 PMനും ഇെയിൽ, 5 മിനുട്ുകളുസെ പരിധിയില്ലോത് ദീർഘിപ്ിക്സ്റേലോസെ വിൽപന നട്്നനതൊകെനവിവരും കപൊത്നജനങ്ങകെകപൊത്നവൊയ്നും വൊയ്പക്ൊകരയ്നും ജൊമ്ക്ൊകരയ്നും പ്രപത്�മൊയ്നും ഇതിനൊൽ അറിയിക്്നന്ന. റിെർവ്ത്ന� 28,08,000/- (ഇര്നപക്ട്ടക് ലക്ഷ്ി എണ്ൊയിരും രയൂപ മൊത്ും) രയൂപയ്നും നിരതദ്രവ്നിപക്ഷപും2,80,800/- (രണ്ക് ലക്ഷ്ിഎൺപതിനൊയിര്ിഎണ്യൂറ് രയൂപ മൊത്ും) രയൂപയ്നുംആയിരിക്്നും. നിരതദ്രവ്ുംKYC െഹിതും െമർപ്പിക്്നനതിന്നള്ള അവെൊന തിയ്യതി 24.08.2022ന് 6.00 PM (IST) വകര ആണ്.വസ്്നവികറെ വിവരെും: പപൊട്ട വിപല്ജ്, ചൊലക്്നടി തൊലയൂക്ക്, ചൊലക്്നടി െബ് ഡിസ്ട്ിക്ക്, തൃശ്യൂർജില്യിൽ െർപവ നമ്പർ 2/3ൽ ഉൾകപ്പട്ട 2.77 ആർസ് വസ്്നവ്നും പെയ ബിൽഡിങ് നമ്പർ XII/174C1ല്നും പ്നതിയ ബിൽഡ്ങ് നമ്പർ V/267 ല്നും ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങ്നും എല്ൊ �്നെിക്യൂറ് ചമയങ്ങെ്നമടക്ും.അതിര്ന�ൾ: വടക്ക്: 12 അടി വീതിയ്നള്ള െ്വ�ൊര് വെി, കതക്ക്: �യൂനൻ പലൊനപ്പകറെ വസ്്ന, �ിെക്ക്:അരവിന്ൊക്ഷൻ ച്നണ്യിലികറെ വസ്്ന, പടിഞ്ൊറ്: സ്റൊർജിലി ആലയൂക്ൊരകറെ വസ്്ന.ജൊമ്വസ്്ന വീകണ്ട്നക്ൊൻ ലഭ്മൊയ െമയും െുംബന്ിച്ചക് ആക്ികറെ കെക്ഷൻ 13കറെ െബ്കെക്ഷൻ8കറെ വ്വസ്�െിപലക്ക് വൊയ്പക്ൊര്നകട ശ്രദ്ധ ക്ഷെിക്്നന്ന. ഏകതങ്ില്നും �ൊരെ്ൊൽ ഇവികടകെഡ്യൂൾ കചയ്ിരിക്്നന പലലും പരൊജയകപ്പട്ന�യൊകെങ്ിൽ കെ�്യൂർഡ് കരെഡിറ്റർ െ്വ�ൊര്ഉടമ്പടി മ്നപേനയ്നള്ള വിൽപ്പന വെി കെ�്യൂരിറ്റി ഇറെറസ്റക് നടപ്പിലൊക്്നനതൊകെനക് കപൊത്നജനങ്ങൾകപൊത്നവൊയ്നും വൊയ്പക്ൊർ പ്രപത്�മൊയ്നും ശ്രദ്ധിപക്ണ്തൊണ്. വിൽപനയ്ക്നള്ളആസ്ി�ൾെുംബന്ിച്ചക്എകന്ങ്ില്നും വിശ്ീ�രെും/ആവശ്മൊയ �ൊര്ങ്ങൾക്ക്ബിഡ്ഡർ ഇനി പറയ്നനവര്നമൊയി ബന്കപ്പട്ന�:ശ്ീ വിശലോൽ ആദിസ്റശഷൻ (+91 9941016600), ശ്ീ രലോസ്റജന്ദർ ദഹിയ (+91 8448264515), ശ്ീ നലോഗരലോജ്സക (+91 8296621749), & ശ്ീ നിർമ്മൽ രലോജ് ആർ (+91 9846909995). വിൽപനയ്നകട വിശ്മൊയനിബന്ന�ൾക്്നും വ്വസ്�ൾക്്നും ക�ൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബൊങ്ക് കവബ്സെറ്റക് WWW.KOTAK.COMAND/അകല്ങ്ിൽ HTTPS://BANKAUCTIONS.IN/ ൽ നൽ�ിയിട്ട്നള്ളള്ള ലിങ്ക് HTTPS://WWW.KOTAK.COM/EN/BANK-AUCTIONS.HTML/ പരിപശൊധിക്്ന�.
സ്ലും: പ�രെും അധി�ൊരകപ്പട്ന്ിയ ഒപ്്ൊഗസ്ൻതിയ്യതി: 22.07.2022 ക�ൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബൊങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

ആസ്തികളുടെ ഓൺലൈൻ ഇ-ലൈൈ വിൽപന

നമ്പർ: 25/49/2022-RC LNCPE തിരുവനന്തപുരം-NCoE തിരുവനന്തപുരം തീയതി: 21.07.2022
മസാജ് തെറാപ്പിസ്റപിതറെ ഒഴപിവ്

സായ്(SAI) കരാർ അടിസ്ാനത്ിൽ മസാജ് തെറാപ്ിസ്റ്റ്െസ്ികയിലേക്്റ് അലേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. റിക്രൂട്റ്തമന്ിതന്വിശദാംശങ്ങൾ സായ്(SAI) തെഡ് ഓഫീസിതന് (http://sportsauthortiyofindia.nic.in) അതലെങ്ിൽ SAI, LNCPE റീജണൽതസന്ർ, െിരചുവനന്തേചുരത്ിതന് (http://www.Incpe.ac.in) എന്നതവബ്സറ്ചുകളിൽ േഭ്യമാണ്. പ്ിൻസിപ്ൽ(ഒപ്്റ്)CBC-47115/12/0003/2223

സ�്പോർട�സ� അ്�ോറിറ്ി ഓഫ� ഇന്ത്യ

ലക്മപിഭായ് നാഷണൽ ക�ാകേജ്
ഓഫ് ഫപിസപിക്കൽ എജ്യുകക്കഷൻപി.ബി. 3, കാര്യവട്ം, തിരുവനന്തപുരം-695581.ടെലിഫ�ാൺ: 0471-2418712, 2416886. �ാക്സ്: 0471-2414771ടവബ്: http://www.lncpe.gov.in, ഇ-ടെയിൽ:sailncpe@gmail.com


