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Listing Department
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited BSE Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
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Re.: Scrip Symbol: FEDERALBNK/Scrip Code: 500469
Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we enclose
the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Deepika
(Malayalam) on July 04,2022, in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 02/2022 dated
May 05,2022 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, intimating that 91st Annual General
Meeting of the Bank will be held on Wednesday, July 27, 2022 at 11.00 am IST through Video
Conferencing / Other Audio Visual Means.
The above information is also available on the website of the Bank, www.federalbank.co.in under
“Shareholder Inf ormation” Section.
Kindly take the information on record.

Thanking you,
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പരസ്ടെസുു്...

ൊച്്ലൈവ്

പെന്്ീസ്

വിംെിൾഡണ്,3.30pm
സ്്ാർസ്സൊർട്സ്പസലക്

പെസ്് ക്കിക്്റ്

ഇംഗ്ണ്xഇന്യ,3.00pm
സസാണിസിക്സ്

ഒസ്പെപ്ക്ാ
പ്റത്

ലണൻ
് :വിംബിൾഡണ്ടെന്ീസ്
വനിതാസിംഗിൾസിൽ12-ാംസീ
ഡായലാതവ്ിയയട
് െടയലലനഒ
സ്്ടെട്ക്ാപ്െീക്വാർട്റിൽപ്റ
ത്്.സീഡ് ഇല്ാത് ജർമനിയ്
ടെ തജാന മരിയയാണ് മ്ന്
ടസറ്നീണ്ലൊരാടത
് ്ിൽഒസ്
ടെട്ക്ാടയ
കീഴെക്ിയത്.
സ്ലകാർ:5-7,7-5,7-5.പ്ബിട്ീഷ്
താരംഹീതർവാടസ
് ണിടനപ്െീ
ക്വാർട്റിൽ6-2,6-4ന് കീഴെക്ി
യജർമനിയട
് െജ്ലിനിമിടയർ
ആണ്ക്വാർട്റിൽതജാനമരിയ
യ്ടെഎതിരാളി.
ടെക് റിപ്ബ്ിക്ിട്് മരിടയ
ബൗസല് കാവയ്ംക്വാർടറ് ിൽപ്െ
ലവശിച.്പ്രാൻസിട
് ്കലരാളി
ൻഗാർസയ് ടയലനരിടള
് ്ടസറ്
കൾക്ായിര്ന് ബൗസ്ലകാവ
കീഴെക്ിയത്,7-5,6-2.നിമിടയ
ർ,തജാന,ബൗസ്ലകാവഎന്ി
വർഇതാദ്യമായാണ് വിംബിൾ
ഡണ് ക്വാർട്റിൽപ്െലവശിക്
ന്്ത്.

സാനിയസഖ്യം
ക്വാർട്റിൽ

മിക്സഡ് ഡബിൾ സിൽ ഇ
ന്യ് യട
് െസാനിയമിർസ-ട്പകാ
ലയഷയ് യട
് െമാറ്െവിക്സഖയ് ം
ക്വാർട്റിൽ.പ്െീക്വാർട്റിൽസാ
നിയസഖ്യത്ിന് വാല്ക്ാവർ
ലഭിച.്ട്പകാലയഷയ് യട
് െഇവാ
ൻലഡാഡിംഗ് -തായ് വാട്് ല
റ്്ിഷൊൻസഖയ് മായിരന
് ്പ്െീ
ക്വാർടറ
് ിൽസാനിയ-െവിക്ക്
ട്ട
് കട്ിടനപ്െീകവ്ാർടറ
് ിൽലനരി
ലെണ്ിയിര്ന്ത്.

4ഒസ്പെപ്ക്ാ

ഇംഗ്ണ്ിട്് ഒന്ാംഇന്ിംഗ്സിടല10വിക്റ്ംഇ
ന്്യൻലെസർമാർവീതിട്ച്ട്ത്.മ്ഹമ്ദ് സിറാജ്
66റണ്സ്വഴങ്ിനാല്ംക്യാപ്റ്ൻജസ്പ്െീത്ബ്ംറ
68റണ്സ്വഴങ്ിമ്ന്ംമ്ഹമ്ദ്ഷമി78റണ്സ്വഴ
ങ്്ിരണ്ംവീതംവിക്റ് സ്വന്മാക്ി.ഷാർദ്ൾഠാ
ക്്ർ48റണ്സ്നൽകിഒര്വിക്റ്ലനെി.

പന്ിക്്ലറാളിൽലോണി

ഒന്ാംഇന്ിംഗ്സിൽഇന്യടയരക്ിച്ത് വിക്റ്
കീപ്ർബാറ്റായഋഷഭ് െന്ിട്് ടസഞ്റിയായിര്
ട്ന്ക്ിൽഇംഗ്ണ്ിട്് രക്കനായത് വിക്റ് കീപ്ിം
ഗ് ബാറ്റായലജാണിടബയർട്സ്ായ്ടെടസഞ്റി
യായിര്ന്. 140 െന്
ലനരിട്ടബയർടസ
് ്ാ106
പെയർസ്റ്യ്ക് റണ്സ് ലനെി.ന്യ്സില
ഡിന് എതിരായ മ്
പസഞ്റി,ഇംഗ്ണ് ൻ
ന്്ാംടെസ്ില്ംലജാണി
284ന്പ്റത്, ടബയർടസ
് ്ാടസഞറ് ി
ലന
െ

ി
യ

ി
ര

്ന്.
ഇന്യക്ലീഡ് ഇനയ് ടക
് ത
് ിരായടെ
സ്്ിൽഇംഗ്ണ്ിട്് ഔ
ല്ദയാഗികവികറ
് ്കീപർ
്
സാം ബില്ിംഗ്സ് ആ
ണ്.57െന്ിൽ36റണ്സ് ലനെിയബില്ിംഗ്സ് ആണ്
ഇംഗ്ീഷ്ഇന്ിംഗസ
് ിടലരണ്ാമടത
് ്ഉയർന്വ്യക്ി
ഗതസ്ലകാറിന്ഉെമ.ക്യാപറ
് ൻ
് ടബൻല്സ്ാകസ
് ്(25),
ലജാറട് ്(31),മാതയ
് ്ലൊടസ
് ്(19)എന്ിവരാണ്െിന്ീ
ട്ഇംഗ്ീഷ്ഇന്ിംഗസ
് ിൽടൊരത
് ിയത.്35റണ്സ്എ
ക്സപ് െ് ായായിഇംഗണ
് ്ിട
് ്സ്ലകാർലബാർഡിൽഎ
ത്്ിടയന്ത്ംപ്ശല്ദ്യം.

ലീഡ്ഉയർത്്ാൻഇന്യ

രണ്ാംഇന്ിംഗസ
് ിനായിപ്കീസിടലത്ിയഇ
ന്്യക് 75റണ്സ് എട്ക്ന്തിനിടെമ്ന് വി
ക്്റ് നഷ്ട്പ്ട്.ശ്ഭ്മാൻഗിൽ(4),ഹന്മവി
ഹാരി(11),വിരാട്ലകാഹ്ലി(20)എന്ിവരാണ്
പ്റത്ായത.്ജയിംസ്ആൻലഡഴസ
് ണ്ംസ്വ
് 
4പെൻസ്റ്ക്സിപ്്വിക്്റ്സേട്്ംആസോഷിക്്ന്ഇന്്യൻതാരങ്്ൾ.
ർട് ല്പബാഡിനം് ല്റ്ക്സിന്മാണ് വിക്റ്.39
െിർമിംഗഹ
് ാം: ഇനയ് xഇംഗണ
് ്ടെസ്പ്കികറ
് ്ിൽലെസ് ട്പ്ൊനായില്.ഇന്യയ്ടെഒന്ാംഇന്ിംഗ്സ്സ്ലകാ ഓവർപ്ർത്ിയായല്പ്ാൾമ്ന് വിക്റ് നഷ്
ബൗളിംഗ്െരീകയ
് ിൽൊസാകാടതബാറർ
് മാർ.ന്യ് റായ416ന് എതിലരപ്കീസിടലത്ിയഇംഗ്ണ്ിട്് ഒ ത്്ിൽ113റണ്സ്എന്നിലയിലാണ്ഇനയ് .ലെ
സിലൻഡിട്്ലെസ്ആപ്കമണംടെറ്ത്ലതാൽപ്ി ന്്ാംഇന്ിംഗ്സ്284ൽഅവസാനിച്,ഇന്യക്132റ ലതശ്വർപ്ജാര(47),ഋഷഭ്െന്് (22)എന്ിവർ
പ്കീസില്ണ്.245റണസ്ലീഡായിഇന്്യക്്.
ച്് ഇംഗ്ണ്ിന്,ഇന്യൻലെസർമാർക് മ്ന്ിൽരക് ണ്്സിട്്ഒന്ാംഇന്ിംഗ്സ്ലീഡ്.

എന്ർടെയ്ൻടെന്

െംയള്ര്: ഏജ സ് ടരഡ റ ൽ
സലഫ്ഇൻഷവ്റൻസ്ഐഎയ്
24അലവഴ്സ് ഏഷ്യ-ഓഷ്യാനി
യൊന്യൻഷിപ്ിൽഇന്യൻപ്
ര്ഷ  െീം സ്വർണവ്ം  വനിതാ
െീംടവള്ിയ്ംസ്വന്മാക്ി.
ബംഗള്ര്വിടലപ്ശീകണ്ഠീര
വല്സ്ഡിയത്ിൽനെന് അൾ
പ്ൊറണ്ിംഗ്ൊനയ് ൻഷിപ്ിൽഅ
മർസിംഗ്ലദവദയ
് ട
് െലനതത
് വ്
ത്്ിൽഇറങ്ിയപ്ര്ഷെീംനി
ശ്്ിത24മണികറ
് ിനള
് ്ിൽആ

ലണ്ൻ:വിംബിൾഡണ്ടെനീ് സ്പ്ര്ഷസിംഗിൾസ്മ്ന്ാംറൗണ്ിൽഓസ്ല്പെലി
യയ്ടെനിക് കിർല്ഗയാസ്ംപ്ഗീക് താരംട്സ്രാലനാസ് സിറ്സിൊസ്ംതമ്ില്
ള്്ലൊരാട്ത്ിന്അകന്െിലസവിച്ത്വിവാദങ്ൾ.ടസ്ർലകാർട്ിൽഅരല്ങ്
റിയഇവര്ടെലൊരാട്ംകാണികൾക്അരങ്ായിര്ന്എന്ത്ംമട്റ്ാര്വസ്ത്
ത.മത്രത്ിൽനാലാംസീഡായസിറ്ിസിൊസിടന6-7(2-7),6-4,6-3,7-6(9-7)എ
ന്്സ്ലകാറിന്കീഴെക്ികിർല്ഗയാസ്പ്െീക്വാർട്റിൽകെന്.

അലന്ൻകിർല്േയാസ്

മത്രലശഷംസിറ്സിൊസ് ഓസ്ല്പെലിയൻതാരട്ത് വിലശഷിപ്ിച്ത് അലന്
ന്ംദ്ഷ്ലാക്ള്വന്ംഎന്ാണ്.അതിലലക്സിറ്സിൊസിടനല്പെരിപ്ിച്ത്
മതര
് ത്ിനിടെഅരലങ
് റ
് ിയസംഭവങള
് ്ം.എന്ാൽ,തനിടക
് ത
് ിരായആലരാ
െണംഅെിസ്ാനരഹിതമാടണന്ംസിറ്സിൊസാണ്ലകാർട്ിൽലമാശമാ
യിടെര്മാറിയത്ംതട്് ശരീരംലക്യമാക്ിലഷാട് എട്ത്ടത
ന്്ംകിർല്ഗയാസ്ത്റന്െിച്.
ആദ്യടസറ് സെല്പബക്റില്ടെലനെിയസിറ്സിൊസ് രണ്ാം
ടസറ്ിനിടെെന്മനഃപ്ർവംകാണികള്ടെലനർക്അെിച്വിട്.
െന്കാണികള്ടെലദഹത്ടകാളാ് തിരന
് ്ത്ഭാഗ്യംടകാണ്ായി
ര്ന.്ഇലതാടെസിറസ
് ിൊസിടനഅലയാഗയ് നാകണ
് ടമന്ആവശയ് വ്
മായികിർല്ഗയാസ് അന്യടറസമീെിച്.മത്രംത്െരിട്ല്ന് നിലൊ
ട്ംകിർല്ഗയാസ് എട്ത്.എന്ാൽ,െന് കാണികള്ടെശരീരത്ിൽ
ടകാണ്ില് എന്തിനാൽസിറ്സിൊസിടനതിലരകട്ത് നെെെിക്
അനയ
് ർമ്ത
 ിർന്ില.്മതര
് ത്ിനിടെകിർലഗ
് യാസിട
് ്ലദഹത്ടകാ
ള്്ാവന
് ്തരത്ിൽലഷാട്എടത
് ്ംസിറസ
് ിൊസ്പ്െലകാെിപ്ിച.്
ച്ലെറിയലൊരാടത
് ്ിനിടെടസർവ്ടെയ്ാൻകാണികളട
് െസമ്
തംലൊദിച്ംകിർല്ഗയാസ്ഗാലറിയിൽെിരിെെർത്ി.
4കിർസ്യയാസ്

ഇന്യയ്കടലോൾവലകാത്സ്ധീർഓർമയായി
ട്ത്ത്െർന്ലഗാവയിടലമാപ്സയി
ലായിരന
് ്അനയ് ം.ലഗാവയിൽസ്്ിര
താമസമാക്ിയസ്ധീർലകാഴില്ക്ാട്
െണിക്ർലറാഡ്സ്വലദശിയാണ്.
ലകാഴില്ക്ാട് ടസൻ റ് ലജാസഫ്സ്
സ്ക്ളിൽവ ച്ാണ് കാൽപ്ന് ലലാക
ല്ത്ക് സ്ധീർഎത്ിയത്.1968ൽഗ
വ.ഗണെത് സ്ക്ളിൽെത്ാംക്്ാസി
ൽ െഠിക്ല്ന്ാൾ  ലകര ള സല്ന്ാഷ്
ല്പൊരിെീമിൽഇെംലനെി.ലകര
 ളത്ി
ന്പ്റലമലഗാവ,മഹാരാഷപ്െ് സംസ്ാ

നങ്ൾക്ായ്ംസല്ന്ാഷ് ല്പൊരിയി
ൽകളിച്ിട്ണ്.
എകസ
് ലൻറ,്എ.വി.എം,യംഗ്ജംസ,്
യംഗ് ൊലല്ച്ഴ്സ് ത്െങ്ിയലകാഴി
ല്ക്ാെ ൻെീമക
് ളിൽെനത
് ട്ിയലശഷം
വാസ്ലകാലഗാവയ്ടെലഗാൾകീപ്റാ
യി.മഹീപ്ദ്യില്ംകളിച്.
1971ടലഏഷ്യൻയ്ത്ൊന്യൻഷി
പ്്ിലാണ്ഇനയ് ൻജഴസ
് ിആദയ് മായിഅ
ണിഞത
് .്1972ൽറങണ
് ിൽനെന്ഒളി
ന്്ിക്സ്ലയാഗ്യതമത്രത്ിൽമികച്

അന്്ർദേശീയം
ലിസിച്്ാൻസ്ക്പിടിക്ച്ട്ക്ത്ന്റഷ്യ

പ്െകെനംനെത്ി.മലലഷ്യയിടലടമർ
ലദക്കപ്ിലം് 1974ൽടെഹറ
് ാൻഏഷയ് 
ൻടഗയിംസില്ംഇനയ് ൻലഗാളിയായി.
റഷയ് ൻെീംസൗഹദ് മതര
് ത്ിടനത്ി
യല്പ്ാൾഇന്യൻെീംസവസ് ക്യാപ്റ്
നായിര്ന്.27-ാംവയസിൽകളിമതി
യാക്ിയസ്ധീർ30വർഷല്ത്ാളംപ്െ
വാസിയായി. മെങ്ിടയത്ിയലശഷം
ലഗാവയിൽസ്്ിരതാമസമാക്ി.ഭാര്യ:
െലരതയായല്ർദ.്മകൾ
് :അനപ
് ,്ലജാ
ൻക്വിൽ.

ലുഹാൻസ്കുപുരവിശുയ പുർണമായി റഷുയൻ നിയപുതുണതുുിൽ

കീവ്: കിഴക്ൻയ്ട്പകയ്നിടല
ല്ഹാൻസ്പ്െവിശയ് യിടലഅവ
സാന നഗരമായ ലിസിച്ാൻ
സ്ക്ംറഷ്യൻനിയപ്ന്ണത്ി
ലലക.്നഗരംപ്ർണമായിെിെി
ട്ചട
് ത
് ത
് ായിറഷയ് ൻപ്െതിലോ
ധമപന
് ്ിടസർജിലോയഗ
് ്പ്െസി
ഡ് പ്െിടന അറിയിച്തായി
വാർത്ാഏജൻസികൾറില്പ്
ർട് ടെയ്ത്.അലതസമയം,യ്
ട്പകയ്ൻഇക്ാര്യംസ്്ിരീകരി
ച്്ിട്ില.്റഷയ് ൻെട്ാളംലിസിച്ാ

ൻസ്കിൽആപ്കമണംര്ക്മാ
ക്്ിയതായിയ്ട്പകയ്ൻവ്ത്
ങ്ൾ
് സ്്ിരീകരിച്ിരന
് .്നഗര
ത്്ിന് വെക്ള് നദിആദ്യമാ
യിമ്റിചക
് െക്ാൻറഷയ് ൻെട്ാ
ളത്ിന്കഴിഞ.്ശകമ് ായതി
രിചെ് ികൾലനരിട്ിട്ംറഷയ് ൻെ
ട്്ാളംെിൻവാങ്ാൻതയാറാക്
ന്്ിടല
് ന
് ്യ്ടപ് കയൻ
് പ്െസിഡ
്്ിട
് ്ഉെലദഷ്ാവ്ഒലകസ
് ിഅ
രിലറ
് വ
് ിച്െറഞ.്
അലതസമയം, ലിസിച്ാൻ

യ്ക്രകയ്നിൽസമാധാനത്ിന്
ആഹ്വാനംകെയ്ത്മാർപാപ്

വത്ിക്ാൻസിറ്ി:യ്ടപ് കയന
് ിന്ംലലാകം
മ്ഴ്വന്ം സമാധാനത്ിന്ലവണ്ി
പ്ൊർഥിക്ാൻ ആഹ്വാനം ടെയ്ത്
പ്രാൻസിസ് മാർൊപ് .ലലാകത്
സമാധാനംആവശയ് മാടണന്ഞാ
യറാഴ്െനെന് പ്തികാലജെത്ിൽ
മാർൊപ്െറഞ.്ആയധ
് ങള
് ട
്െ
ത്ലയ് തയിലലാെരസെ
് രഭീതിയിലലാ
ആകരത
് ്സമാധാനം.ഇതര
് ംതപന
് ങ
് ്
ൾഘെികാരടത
് ്എഴെ
് ത്വർഷംെിറകി
ലലക്ടകാണല് ൊക്ം.ഭിനത
് യട
് െെശ്ാത്
ലത്ിൽനിന് െരസ്െരവിശ്വാസത്ിട്് ലലാകല്ത്ക് മ്
ല്നറ
് ാൻരാജയ് ങൾ
് പ്ശമികണ
് ം-മാർൊപ്ക്ട്ിലച
് ർ
് ത.്

സ്ക് നഗരത്ിട്് ലകപ്ദ്ഭാഗം
നിയപ്ന്ണത്ിലാക്ിടയന് റ
ഷ്യടയ െിന്ണയ്ക്ന് യ്
ട്പകയൻ
് വിമതർലനരലത
് ്അവ
കാശട്പ്ട്ിര്ന
 ്.ഇക്ാര്യവ്ം
സ്്ിരീകരിക്ാനായിട്ില.്
ലിസിച്ാൻസക
് ്െിെിടച
് ട
് ത
് ്
ല്ഹാൻസ്പ്െവിശയ് നിയപന
് ണ
് 
ത്്ിലാകന
് ല് ോടെറഷയ് ൻെ
ട്്ാളത്ിട
് ്പ്െധാനലകയ് ങള
് ി
ടൊന് പ്ർത്ിയാക്ം. ലനര
ല്ത് യ്ടപ് കയൻ
് തലസ്ാനമാ

യകീവ്െിെിടച
് ട
് ക
് ്ാനള
് ്പ്ശ
മംെരാജയട്പ്ട് െിന്ാറിയറ
ഷ്യൻെട്ാളംെിന്ീട് ല്ഹാൻ
സ്ക്,ലോണറ്സ്ക് പ്െവിശ്യക
ൾ ഉൾട്പ്ട്ന് ലോണബാസ്
ലമഖലടയസ്വതപന
് മ
് ാകന
് ത
് ി
ലായിരിക്ംപ്ശദട
് യന്പ്െഖയ് ാ
െിച്ിരന
് .്ല്ഹാൻ
 സ്നിയപന
് ്
ണത്ിലായാൽലോണറ്ക്സ്
പ്െവിശയ് യിൽആപക
് മണംര്ക്
മാക്ാനാണ്സാധയ് ത.ലോണ
റ്സ
് ക
് ിടലട്ലവ
് യ് ാൻസക
് ്നഗ

രംകനത്ആപക
് ണംലനരിടന
് ്
ണ്.്ഇതിനിടെ,റഷയ് െിെിടച
് ട
് ്
ത്് ടമലില്റ്ല്പ്ൾനഗരത്ി
ടലറഷ്യൻസസനികആസ്ാ
നംയ്ടപ് കയൻ
് െട്ാളംലോകറ് ്ാ
പ്കമണത്ിൽനശിപ്ിചത
് ായിറി
ല്പർ
് ടണ
് .്യ്ടപ് കയൻ
് അതിർ
ത്്ിലോട്ലെർന്റഷയ് ൻപ്െലദ
ശങള
് ായക്ർസക
് ില്ംടബൽ
ഗലോദില്ംയ്ടപ് കയൻ
് ലസനമി
സസൽ,ല്പോണആപക
് മണങ്
ൾനെത്ി.

മിന്്ൽര്പളയം:ചെനാഅതിർത്്ിയികല
തര്ന്ര്പധാനപാലംഒലിച്്ലോയി
ഇറ്ാേയർ: അര്ണാെൽപ്െലദശിൽസെനാഅതി
ർത്ിയിലള
് ്തപന
് പ് െ
് ധാനടബയല
് ിൊലംമിന്
ൽപ്െളയത്ിൽഒലിച്ലോയി.ഒലോംഗ് നദിയി
ടലൊലമാണ് തകർന്ത്.ലോർഡർലോഡ്സ്
ഓർസഗലനഷൻ(ബിആർഒ)ആണ്ഇക്ാര്യംഅ

റിയിചത
് .്ജില്ാആസ്ാനമായലോലോറിംഗിടന
ഡാമിനമ
് ായിബന്ിപ്ികന
് ്ൊലമാണിത.്തക
ർന്ൊലത്ിട
് ്ഭാഗ
 ംന്റ്മീറർ
് അകടലയാണ്
കട്ണ്ത്ിയത്.ൊലംപ്നഃസ്ാെിക്ാന്ള്ന
െെെികൾബിആർഒആരംഭിച്.

പാക്ിസ്ാനിൽബസ്
മലയിട്ക്ിലലക്വീണ്19മരണം

കറാച്ി:ടതകെ
് െിഞ്ാറൻൊക്ിസ്ാനിൽയാപത
് ാബസ്മലയിട്
ക്്ിലലക്മറിഞ്വീണ്19ലെർമരിച്്.11ലെർക്െരില്ക്റ്.ബ
ല്െിസ്ാൻപ്െവിശ്യയിടലലോബ് ജില്്യിടലെർവതലമഖലയി
ലായിരന
് ്അെകെം.അമിതലവഗത്ിടലത്ിയബസ്മഴയത്ടത
ന്്ിമറിയക
് യായിരന
് .്ഇസ്ാമ
 ാബാദിൽനിന്ട്കവറയ
് ിലലക്ലൊ
യബസിൽ30യാപ്തക്ാരാണ്ണ്ായിര്ന്ത്.ട്കവറ്യ്ക് സമീെ
മായിര്ന്അെകെം.രക്ാപ്െവർത്കർ19മ്തലദഹങ്ൾകട്ണ്
ട്ത്.കഴിഞ് മാസംവെക്ൻബല്െിസ്ാനിൽബസ് മലയിട്
ക്്ിലലക്മറിഞ്വീണ്22ലെർമരിച്ിര്ന്.
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RNI No.63937/96

2022ജ്ചല04തിങ്്ൾ

സലാസ് ആഞ്ലസ്: ഇന്യയ്ടെവനിതാഅത്ലറ് െര്ൾൌധരിക്
3000മീറ്ർഓട്ത്ിൽലദശീയറിക്ാർഡ്.3000മീറ്റിൽഒന്ത്മിനി
റ്്ിന്ള്ിൽരിനിഷിംഗ്സലൻകെക്ന്ആദ്യ
ഇന്യക്ാരിഎന് ലനട്ല്ത്ാടെയാണ് െര്
ൾൌധരിറിക്ാർഡ്ക്റിചട
് തനത
് ാണ്
പ്ശ ല്ദ്യം.ലലാസ് ആച്ലസിൽനെന്
സൗണ്റണ്ിംഗ്മീറ്ിലാണ്െരൾ
് ൌധരി
യ്ടെപ്െകെനം.
8:57.19ടസകൻ
് ഡിൽ3000മീറർ
് പ്ർത്ി
യാക്ിയെരൾ
് ൌധരിടവകല
് ടമഡല്ം
സ്വനമ
് ാക്ി.സ്രയ് ലലാഗനാഥട
് ്ലെരിൽ
കഴിഞ് ആറ് വർഷ മായിനിലനിന്ിര്ന്
9:04.5ടസക്ൻഡ്എന്ലദശീയറിക്ാ
ർഡാണ്െരൾ
് ൌധരിതിരത
് ്ിയ
ത്.ലലാസ്ആചല
് സ്സൗണ്
റണ്ിംഗ്മീറ്ിടല3000മീറ്റി
ൽ അവ സാന രണ് ലാപ്
ലശഷികല് ന
് ്ാൾഅച്ാം
സ്്ാനത്ായിര്ന്.ത്െ
ർന്നെത്ിയക്തിപ്ിലാ
ണ് മ്ന്ാം സ്്ാനല്ത്ാ
ടെലൊഡിയംരിനിഷിം
ഗ്നെത്ിയത.്കഴിഞ്മാ
സംടെസ്ന്യിൽനെന്
ഓപ്ണ് നാഷണൽസിൽ
3000മീറ്ർസ്്ീപ്ിൾലെസി
ൽസ്വർണംലനെിയതാര
ണാണ്െര്ൾ.

അൾട്രാറണ്ചാന്യൻഷിപ്:ഇന്യക്സ്വർണം

‘അലന്ൻ’കിർല്േയാസിക്്

സകാ ട് ് യം :
1 9 7 0 ക ള്ട
െ
ത്െകത
് ്ിൽ
ഇനയ് ൻലദശീ
യഫ്ട്ബാൾ
െീമിട്് ലഗാ
ൾവല കാത്
ലകാ ഴി ല്ക്ാ 
ട്കാ ര നാ യ
ഇ.എ ൻ . സ്
ധീർ (74)ഓർമയായി.ഹ്ദ യാഘാത

സ്ദോർട്സ്

പതക്െെിഞ്ാറൻൊക്ിസ്ാേിൽെല്ചിസ്്ാൻ്്ക്െവിശ്യയിപലസോബ്പലെർവതസമഖലയില്ണ്ായ
അെകെത്്ിൽമറിഞ്്െസ്.

ടക739.959കിലലാമീറർ
് ദ്രംതാ
ണ്്ിയാണ് സ്വർണം ലനെിയത്.
അമർസിംഗ് 258.418കിലലാമീറ്
ർ ദ്ര ല്ത്ാടെ ൊന്യൻ ഷിപ്ി
ടലമികച്വ്യക്ിഗതപ്െകെനം
നെത്ി.
സൗര വ് ക്മാർ രഞ്ജൻ
(242.564), ജിലനാ ആ്ണി
(238.977)എന്ിവര്ംഇന്യയ്
ടെലനടത
് ്ിന്കരത
് ്െകർന.്
ഓസ്ല്പെലിയ(628.405),സെനീ
സ് തായ്ലെയ് (563.591)െീമ്ക

ക്്ാണ്ടവള്ിയ്ംടവക്ലവ്ം.
ഇനയ് ൻവനിതാെീം570.70കി.
മീപ്െകെനല്ത്ാടെയാണ് ടവ
ള്്ിസ്വന്മാക്ിയത്.
ഓസല് പ് െലിയ(607.63)സ്വർണ
വ്ം  സെനീസ് തായ്ലെയ്
(529.082)ടവക്ലവ്ംകരസ്മാ
ക്്ി.
വനിതാ വ്യക്ിഗത  വിഭാഗ
ത്്ിൽതായ്ലെയിയ്ടെക്വാ
ൻജ്ലിൻ(216.877കി.മീ)ഒന്ാം
സ്്ാനംലനെി.
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������� ������� � � ��� ������� ������ ������ � ��� ���� ������
������ ���� � �������� ������� ������������������������������
�������� ���������������������� ���� ���������������������

������ �� ��� ���� ������ ������� �������
�� ��� ������� ���� �������
������ �� ������ ����� �� ��� ��� ������������ �� ��� ������� ���� ����������� ����� ���� �������� ��
��� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ������� �������� ��� ������� ����� ����� ���
����� ������� ����� ����� ��� ������������ ����� ��� ��������������� ����� ������� �������
��� ������� ����� ��� ������� ������ �� �������� �� ��������� ������� ����� ��� ��� ����� ��������
��� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������� ��� ���� ����
�� ���������� ��� ������ ������� ������� ����� �� ���� ��� ����� ���������� �� �� ���� ���
������� ����� ������������ ������ �� ����� ����� ������ ����� ��������� ������� ��� ��������
�������� �� ��� �������� �� � ������ ����� �� �������� ��� �������� ���� ���� �� ��� ����� �� ���
������ �� ���� ����
�� ���������� ���� ��� �������������� ��������� ��� ���� ��������� ����� ��� ��� ����� �������
��� ���� ��� ��� ��� ����� ���������� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���� ��� ������
������ ��� �� ������� ���� �� ���� �� ��� ��� ������������ ����� ����� ��������� ��� ����������
���� ��� �������������� ��� �������� ����� ����� ��� ���������� ���������������� ��� ������ ��
��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ��������� ���� ������� ���� ���� �� ���� ��������� ��
��� ������� �� ��� ���� ��������������������� ����� ��� ������������ ������������ ������������
����� �� ��� ����� ��������� ����� ��� ������� ����������������� �������� ����� �������� �� �����
������� �� ���������������� ��� �� ��� ������� �� ������� ���������� �������� ������� ������
����������������������� ��� ������������ ���� �� ���� �� ������ ��� ����������� �� ��� ��� ����
������� �� � ����� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������� �� � ���� ��� ���� ����� �� ��� ������
�� ��� ���� �� �������������
���� �������� ��� ��� ������������ ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ����� ��������� ���� ���
������������������� �� �������� ��� ���� �� ��� ��������� ������������ ��� ��� ������� ������ ��
�������� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ����� ������� �� �������� �������������������������������
���������������������������������������������������� ��� ������������ ������� ������ ��
���������� ���� ��� �������� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��������
��� ���� �� ��������� ������ �������� �������� �������� ���������� �� ��� ��� ������������ �� ���� �����
����� �� ��� ����������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� ��� ���� �� ��������� ���
�������� �� ������ ������� �������� ������ ������ ��� ��� ������������� �������� ��������� ��� ������
����������������� ������ ��� ��� ���� �� �������� �� ��� ������ �� ��� �������������
������������ ��� ���� ���� ��� ����� �� ��������� �� ����� ������� ���� �� ��� ��� ���� ���
����������� � �������� �� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ������� �� �������� ��� ��
������� �� ���� ��� �������� ����� �������� ���� �������� �� ��� ������������ ���� �� ���� �� ��
������ ������ ��� ���� �������������� ������� ������� ������ �������� ����� �� ������� ����� ��
�������� ��������� �� ������� ������ �� ��������� �� ��� ���� �������� ������� ������� ������ ��
�������� ���� ��� ��������� �� �������� ��� ������� �� ���� ������� ������� ���� �� ����� �����
������ ��� ������� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ���� ������� ��� ��������� �� �������
���� ������� ����������� �������� �� ����� ���
������������ ��� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ������� �� ������� ��������
�������� ���� �������� ���� �� ����������� �� � ������� �� �� ����� ����� ������� ����� �� ������� ��
��� ���� �� �������������
�� ���� �� ��� ������� �� ������� �� ��� ������������ ������� �� ����� �������� ��� ������������ ���
�������� ���������� �������� ���������� �������� ������� ������� ��� ����� ������ ������� ����
����������� ������� ����� ����� ����� � ������ ������� � ������� �� � ������������� ������
� ������������������������� �� ���� �� �������� ������� �� ���������� �� �� ���� �� ����� ��������
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