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]cnioe\w kw_Ôn¨ IqSpXÂ hnhc§Ä¡v 0481-2353127 F¶ t^m¬ \¼dnepw
7994650941 F¶ hmSvkvB¸v \¼dnepw _Ôs¸Smw.
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ImÀjnIkÀhIemimebpsS hnf]cn]me\ \nÀt±i§Ä

1) IapInÂ ]pXnb ]q¡peIÄ hcp¶ ImeamWv. hf{]tbmKw \S¯m¯ tXm«§fnÂ
acw H¶n\v 165 {Kmw bqdnb, 150 {Kmw tdm¡v t^mkvt^äv, 175 {Kmw s]m«mjv F¶
tXmXnÂ hfw sN¿mw. Ipcpt¯me¨mgn, aªfn¸v apXemb IoStcmK§Äs¡Xnsc
Pm{KX ]men¡pI. aªfn¸v ImWpIbmsW¦nÂ hnZKv[ D]tZiw tXSn \nb{´W
amÀ¤§Ä kzoIcnt¡XmWv.
2) C©nbv¡v aqSpNobÂ tcmKw hcm\pff km[yX DffXn\mÂ 20 {Kmw kqtUmtamWmkv
Hcp enäÀ shff¯nÂ Ie¡n Xfn¨p sImSp¡pItbm XS¯nÂ Hgn¨p sImSp¡pItbm
sN¿mw.

arZpNobÂ

tcmKapmIm\pff

km[yXbpv.

tcmKs¯

sNdp¡m³

ss{St¡mUÀa, kzosUmtamWmkv IÄNdpIÄ D]tbmKn¡pI. \mä]qs¨Sn D]tbmKn¨v
]pXbnSpIbmsW¦nÂ XpXpc¸sâ ieyw IpdªpIn«pw

sd/{]n³kn¸Â C³^Àtaj³ Hm^okÀ
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