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കൊച്്ി:മോട്്്സ്മൊട്്ായിന്പ
ഖ്യാപിച്്കൊച്്ിമൊർപ്്മറഷ
നികല ആറ്പതാം ഡിവിഷ
നായ കപര്മാന്രിൽജനജീ
വിതംസ്തംഭിച്്്.കക്ണ്യ്കമ
്്്് മോണ്കളിൽഅന്വദി
ക്്ാറ്ള്്ഇളവ്കൾമൊല്ം
നടപ്്ിലാക്്്ന്്തിൽ അവ്യ
ക്്തനിലനിന്്മോകടപലച
രക്്് കടകൾ മൊല്ം ഇന്്
കലത്റന്്ില്്.അറ്്്ലാ്്്ിസ്കറ
യിൽമവമരറ്്ില്ംപനമ്്ള്്ി
മോക്്്മവയില്ം കല്്്പാലം
ജംക്ഷനില്ംഉൾക്പ്കടകൊ
ലീസ് ബാരിമ്ക്ഡ്കൾ തീർ
ത്്ിര്ന്്്. ഡീവർമോഡ്, ച
ക്്ാലയ്ക്്ൽമോഡ്,ആനാം
ത്ര്ത്്ിച്്്റ മോഡ്, കക.പി.
വള്്്മോനമോഡ്,യ്വജന
സമാജംമോഡ്,കിെവനമോ
ഡ്എന്്ിവയ്കടപരിേിയിലാ
ണ്അറ്പതാംനമ്്ർഡിവി
ഷനസ്്ിതികചയ്്്ന്്ത്.ഈ
ഭാരങ്്ളിമലക്്്ആകരയ്ംകട
ത്്ിവിട്്ില്.്മോട്്്സ്മൊട്്്പരി
േിയികല താമസക്്ാകരയ്ം
പ്റമ്ത്ക്്് വിട്്ില്്. അവേ്യ
സർവീസ്മായിബന്്ക്പ്ട്്വ

കര തിരിച്്റിയിൽ കാർഡ്ക
ൾ പരിമോേിച്്ാണ് മൊകാ
ന അന്വദിച്്ത്. മോ
ട്്്സ്മൊട്്്കളിൽനിശ്്ിതസ
മയന്കമത്്ിൽപലചരക്്്കട
കൾത്റക്്ാനഅന്മതിയ്
ക്ണ്ങ്്ില്ംഇത്സംബന്്ിച്്്
ഉത്്രവ്ലഭിച്്ിട്്ിക്ല്ന്്ായിര്

ന്്്കൊലീസിക്്്വിേദീകര
ണം. തൃക്്ാക്്ര എസിപിയ്
കടയ്ംസൗത്്്സിഐയ്കട
യ്ംമനത്ത്വത്്ിലായിര്ന്്്
ന്കമീകരണങ്്ൾ.കടകൾത്റ
ന്്്ന്പവർത്്ിക്്ാനന്കമീകര
ണം ഏർക്പ്ട്ത്്ണകമന്്്
കപര്മാന്ർഡിവിഷനകൗ

ൺസിലർകക.എക്സ്.ന്ഫാന
സിസ്ആവേ്യക്പ്ട്്്.

കപര്മാന്ർഡിവിഷനപ
രിേിയിൽനിന്്്കൊവിഡ് റി
മ്പ്ർ്്ട്്് കചയ്ത സാഹചര്യ
ത്്ിലാണ് ജില്്ാ കമഡിക്്ൽ്്
ഓഫീസറ്കടയ്ം സർ്്വവല
ന്്സ്ഓഫീസറ്കടയ്ംറിമ്പ്

ർ്്ട്്ിക്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽ്്അ
റ്പതാം ഡിവിഷകന കക്ണ്
യ്ന്്കമ്്്്മോണായിജില്്ാഭ

രണക്ടം ന്പഖ്യാപിച്്ത്.  ച
മക്്ളമോഡികലഒര്അപ്്ാർ
ട്്്കമ്്്ിൽതാമസിക്്്ന്്എയ

ർ ഇത്്്യ എക്സന്പസികല വ
നിതാ വപലറ്്ിന് കൊവിഡ്
മോരംസ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.

തോട്്്സത്ോട്്്:കപര്മാന്രിലജനജീവിതംസത്ംഭിച്്്

പോട്്്സപ്ോട്്് ആയി പര്ഖയ്ാരിച്്തിലന തട്ർന്്് ലൊച്്ി പൊർപ്്പറഷനിലെ 60ാം ഡിവിഷല്്്
അതിർത്്ിയായ രനമ്്ിള്്ി നഗറിൽ ബാരിപക്ഡ് ്ഉരപോഗിച്്് പല്ക്്്് ലെയത്പപ്ൾ്. 

കൊവിഡ്മായിവനിതാപപലറ്്്പറന്്്
നെന്്്;സമ്്ർക്്പട്്ികയിലനിരവധിതപർ
കൊച്്ി: കൊമോണസ്്ിരീ
കരിച്് എയർ്് ഇത്്്യ എ
ക്സ്ന്പസ്വനിതാവപലറ്്ി
ക്്് സമ്്ർ്്ക്് പട്്ികയിൽ്്
നിരവേി മപർ്്. മതവര മാ
ർ്്ക്്റ്്ില്ം എടിഎമ്്ില്മട
ക്്ംഎത്്ിയഇവര്മടത്ഗ്
ര്തരമായക്വാറവ്്്ന്്ലം
ഘനമാകണന്്ാണ് വിലയി
ര്ത്്ൽ്്.കെിഞ്് 26ന് ദ്
വബയികലത്്ി 170 യാന്ത
ക്്ാര്മായിതിരികകകയത്്ി
യഎയർ്്ഇത്്്യഎക്സ്ന്പസ്
വിമാനത്്ികല ഉമ്ദോരസ്്
യക്്് 30ന്  നടത്്ിയപരി
മോേനയിലാണ് കൊമോ
ണ സ്്ിരീകരിച്്ത്. മതവര
സ്വമദേിയായ ഇവർ്് എറ

ണാക്ളം കമഡിക്്ൽ്് മൊ
കളജിൽ്് ചികിത്്യിലാണ്.
ഗ്ര്തരമായ ക്വാറവ്്്ന്്
ലംഘനംനടത്്ിയതായാണ്
സച്്ാരപദംപ്റത്്ിറക്്ി
യമോകട വിലയിര്ത്്്ന്്
ത്.26ന്കൊച്്ിയിൽ്്എത്്ി
യമേഷംഒര്ദിവസംമാന്ത
മാണ്ഇവർ്്മോട്്ലിൽ്്ക്വാ
റവ്്്നിൽ്്കെിഞ്്ത്.ത്ട
ർ്്ന്്് വീട്്ിൽ്് എത്്ിയ മേ
ഷംമതവരമാർ്്ക്്റ്്്,ഇലക്
ന്ടിക് മോപ്്്കൾ്്, എസ്ബി
ഐഎടിഎം,അലങ്്ാരസ
സ്യവിൽപ്്നമകന്ദ്്ം എന്്ി
വിടങ്്ൾസദ്്ർ്്േിച്്്. 30ന് 
എട്ത്് ന്സവപരിമോേന
യിൽ്്31ന്കൊമോണസ്്ി

രീകരിക്്്കയായിര്ന്്്.അ
തിനാൽ്് തക്ന് ദ്വബയി
ൽ്് നിക്ന്ത്്ിയ മേഷംക
ർ്്േന നിരീക്്ണത്്ിൽ്് ക
െിയാകത കറങ്്ി നടക്്്ക
യായിര്ന്്്കവന്്് വ്യക്്ം.
വ്നപമറി,കസക്്നഡറിസ
മ്്ർ്്ക്്ത്്ിൽ്്എത്്ിയവകര
കക്ണ്ത്്ി ഇവര്കട ന്സവ
ങ്്ൾ്്പരിമോേനയ്ക്്്അ
യച്്തായ്ം ഫലത്്ിനക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിൽ്്ത്ടർ്്നട
പടി സ്വീകരിക്്്കമന്്്ം ജി
ല്്ാഭരണക്ടംഅറിയിച്്്.ഇ
വര്കട താമസസ്്ലമായ
കപര്മാന്ർ്്-മതവരഭാരം
മോട്്്സ്മൊട്്ായിന്പഖ്യാപി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

കൊച്്ി:ഈമാസംഒന്്പതിന്
അർ്്ദ്്രാന്തിമ്തൽ്്മകരളതീ
രത്്്മ്നടാളിങ്നിമോേനംനി
ലവിൽ്്വര്ന്്ത്മ്നനിർത്്ി
ജില്്യികല തീരമദേത്്് ഒര്
ക്്ങ്്ൾ പ്ർത്്ിയായി. ജ്
വല31അർദ്്രാന്തിവകര52
ദിവസംനീണ്്്നിൽ്്ക്്്ന്്താ
ണ്മന്ടാളിങ്നിമോേനം.ജില്്
യിൽ്്നിലവിൽ്്ന്പവർ്്ത്്ിക്്്
ന്് എല്്ാ ഇതരസംസ്്ാന
മോട്്്കള്ംജ്ൺ്്ഒന്്പതിന്
മ്ന്്പായി തീരം വിട്്് മൊക
ണം.ഹാർ്്ബറികലഡീസൽ്്ബ
ങ്്റ്കൾ്്,തീരനപ്മദേക്ത്മറ്്്
ഡീസൽ്് ബങ്്്കൾ്് എന്്ിവ
മ്നടാളിങ്നിമോേനകാലയള
വിൽ്്അടച്്ിടണം.

ഇന്്മോർ്്ഡ്വള്്ങ്്ൾ്്ക്്്
മത്്്യകഫഡ് ബങ്്്കള്ം മറ്്്
കതരക്ഞ്ട്ത്് ബങ്്്കള്ം
മ്മഖകനഡീസൽ്്ലഭ്യമാക്്്ം.
യന്ത്്വത്ക്തമോട്്്കൾ്്ക്്്

ഡീസൽ്്നൽ്്ക്വാന്്പാടില്്.
മ്നടാളിങ്നിമോേനനടപടിക
ൾ്് വിലയിര്ത്്്ന്്തിനായി
എഡിഎംകക. ചന്ദ്്മേഖരന്്
നായര്കട അേ്യക്്തയിൽ്്
മചർ്്ന്് മോരത്്ിൽ്് കചറ്മ
ത്്്യങ്്കള പിടിക്്്ന്്തികന
തികരകർ്്േനനടപടിസ്വീകരി
ക്്ാന്ം തീര്മാനിച്്്. മ്നടാളി
ങ് നിമോേന കാലയളവിൽ്്
രാസവസ്ത്ക്്ൾ്്കലർ്്ന്് മ
ത്്യ്ങ്്ള്കടവിപണനംതടയ്
ന്്തിന് നടപടികൾ്് സ്വീകരി
ക്്ാന്്ഭക്്യ്സ്രക്്ാ,ഫിഷറീ
സ്ഉമ്ദയാരസ്്ർ്്ക്്്നിർ്്മ്ദ്േം
നൽ്്കി.മ്നടാളിങ്നിമോേനം
മ്ലം കോെിൽ്് നഷ്്ക്പ്ട്ന്്
മോട്്്കളികല കോെിലാളിക
ൾ്്,പീലിംഗ് കഷഡ്കോെിലാ
ളികൾ്്എന്്ിവർ്്ക്്്മ്ന്്കാല
ങ്്ളിമലത്മൊകല സൗജന്യ
മറഷന്്അന്വദിക്്്ം. ഇതി
നായിമത്്്യക്ത്െിലാളികൾ്്

അതാത്മത്്്യഭവന്്ഓഫിസ്
കള്മായിബന്്ക്പ്ടണം.

മ്നടാളിങ് നിമോേകാല
ത്്്ംയന്ത്്വതക്്തഇന്്മോ
ർ്്ഡ് വള്്ങ്്ൾ്്ക്്് മത്്്യബ
ന്്നത്്ിന്അന്മതിയ്ണ്്്.
എന്്ാൽ്്ഒര്ഇന്്മോർ്്ഡ്വ
ള്്ത്്ികോപ്്ംഒര്ക്യാരിയർ്്
വള്്ംമാന്തകമഅന്വദിക്്്.
ക്യാരിയർ്് വള്്ത്്ിക്്് റജി
സ്മ്നടഷന്്ഉൾ്്ക്പ്കടയ്ള്്വി
വരങ്്ൾ്് അതാത് ഫിഷറീസ്
ഓഫിസ്കളിൽ്്യാനഉടമകൾ്്
നൽ്്കണം.

ഈകാലയളവിൽ്് കടലി
ൽ്്മൊക്ന്് പരമ്്രാരത മ
ത്്്യക്ത്െിലാളികൾ്്നിർ്്ബ
ന്്മായ്ംബമോകമന്ടിക് തി
രിച്്റിയൽ്്കാർ്്ഡ്ംസ്രക്്ാ
ഉപകരണങ്്ള്ം കര്ത്ക
യ്ം ജാന്രത പാലിമ്ക്ണ്്ത്
മാണ്.കോെിലാളികൾ്്കാലാ
വസ്്മ്ന്്റിയിപ്്്കൾ്്പാലി

ക്്ണം.കടലില്ണ്്ാക്ന്്അ
പകടങ്്ൾ്്മനരിടാന്്മ്ന്്്പ
മ്നടാളിങ്മോട്്്കള്ംവവപ്്ി
ന്്ഫിഷറീസ്മ്റ്്്ഷനിൽ്്24മ
ണിക്്്റ്ം ന്പവർ്്ത്്ിക്്്ന്്
കൺ്്മ്നടാൾ്്റ്മ്ംസജ്്ീകരി
ച്്ിട്്്ണ്്്. ക്ടാകതമൊറ്്്്്രാ
ർ്്ഡ് കപ്്ല്ം കഹലിമൊപ്റ്്
റ്ംരക്്ാന്പവർ്്ത്്നത്്ിന്ം
പമ്നടാളിംരിന്മായി മ്ഴ്വ
ന്്സമയവ്ം സജ്്മായിരി
ക്്്ം.മോരത്്ിൽ്്മേ്യമമഖല
ഫിഷറീസ്മോയി്്്്ഡയറക്റ്്
ർ്്എം.എസ്.സാജ്,ഫിഷറീസ്
കഡപ്യ്ട്്ി ഡയറക്റ്്ർ്് പി.മാ
മോമോസ്,വിവിേവക്പ്്്ക
ളികലഉമ്ദയാരസ്്ർ്്,വിവിേമ
ത്്്യക്ത്െിലാളിസംഘടനാ
ന്പതിനിേികൾ്്,മോട്്്കള്കട
യ്ം പരമ്്രാരത വള്്ങ്്ള്
കടയ്ംഉടമകൾ്്എന്്ിവർ്് പ
ക്ങ്ട്ത്്്.കടലിൽ്്രക്്ാന്പവ
ർ്്ത്്നംആവേ്യമായിവര്ന്്

തപ്ൊളിങ്നിതോധനത്്ിന്ജില്്യിലഒര്ക്്ങ്്ൾപ്ർത്്ിയായി
സാഹചര്യത്്ിൽ്്താകെപറയ്
ന്് നമ്്റ്കളിൽ്് ബന്്ക്പ്
ടാം.ഫിഷറീസ്കൺ്്മ്നടാൾ്്റ്ം
0484 2502768, 9496007037,
9496007029. മവറന്് എ
ന്്മോഴ്സ്കമ്്്് -
9496007048.മൊറ്്്്ൽ്്കൊലീ
സ്മ്റ്്്ഷന്്അെീമ്ക്ട്0480
2815100,മോർ്്ട്്്കൊച്്ി0484
2215006,1093.മൊറ്്്്്രാർ്്ഡ്
04842218969,മോൾ്്ന്ഫീനമ്്
ർ്്1554.മനവി04842872354,
2872353.

പപ്ായപ്ർത്്ിയാകാത്്
കപൺക്ട്്ികയപീഡിപ്്ിച്്
പപ്തിഅറസ്്്്ില
കൊച്്ി:ന്പായപ്ർത്്ിയാകാത്്കപൺക്ട്്ികയമന്പമംനടിച്്്
വിവാഹവാഗ്ദാനംനൽകിപീഡിപ്്ിച്്യാൾഅററ്്്്ിൽ.അങ്്
മാലിമോസ്പ്രംപാലിമയക്്രതച്്ിൽവീട്്ിൽഅലനപീറ്്കറ
(19)ആണ്ആല്വഡിവവസ്പിജി.മവണ്വിമമൽമോട്്
ത്്ിൽആല്വഈറ്്്്് മൊലീസ് മ്റ്്്ഷനഇനസ്കപക്റ്്ർ
വസജ്കകമൊളിക്്്മനത്ത്വത്്ില്ള്്അമ്നവഷണസം
ഘംഅററ്്്്്കചയ്തത്.

എസ്ഐമാരായവിമോദ്,ജയനഎസ്സിപിഒമാരായന
വാബ്,വഷജ്.മോർജ്്്,സിപിഒനൗഫൽഎന്്ിവര്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.മൊടതിയിൽഹാജരാക്്ിറിമാ്്്്കചയ്ത്.

സമ്ഹമാധയ്മത്്ിലഭാരയ്യ്കെപരാതി;
ഭർത്്ാവികനതിതരതകകസട്ത്്്
കൊച്്ി:മദ്യപാനിയായഭർത്്ാവ്ന്ക്രമായിമർദിക്്്ന്്്കവ
ന്്വീട്്മ്്യ്കടപരാതിയിൽവനിതാകമ്്ീഷനഇടകപടൽ.ക്
റ്പ്്്ംപടിസ്വമദേിയായവീട്്മ്്യ്കടവീഡിമോയ്കടഅടി
സ്്ാനത്്ിലാണ്കമ്്ീഷനകചയർമപഴ്സൺഎം.സി.മോസ
വഫന,അംരംഷിജിേിവജിഎന്്ിവർഇടകപടൽനടത്്ിയ
ത്.സംഭവത്്ിൽഭർത്്ാവിന്ംവീട്്്കാർക്്്കമതികരകർേ
നനടപടിസ്വീകരിക്്ാനകപര്മ്്ാവ്ർഡിവവഎസ്പി,ക്
റ്പ്്്ംപടിസർക്്ിൾഇനസ്കപക്റ്്ർഎന്്ിവർക്്്കമ്്ീഷന
നിർമ്ദ്േംനൽകി.മദ്യപാനിയായഭർത്്ാവിക്്്ന്ക്രമർദ്്ന
ത്്ിനിരയായവീട്്മ്്യ്കടവീഡിമോസമ്ഹമാേ്യമങ്്ളിൽ
ന്പചരിച്്ിര്ന്്.്ഭർത്്ാവിക്്്മർദ്്നക്ത്ക്റിച്്്വിേദീകരി
ക്്്ന്്വീഡിമോയിൽമർദ്്നമമറ്്അടയാളങ്്ള്ംവ്യക്്മാ
ണ്.ഇതികനത്ടർന്്ാണ്വനിതാകമ്്ീഷനന്പശ്നത്്ിൽഇ
ടകപട്്ത്.

കാവാലാള്കകെ
ആദരിച്്്

പറവ്ർ: മബക്്്അമോസി
മയഷനമകരളയ്കടപറവ്ർ
മണ്്ലംകമ്്റ്്ിയ്കടമനത്
ത്വത്്ിൽകൊവിഡ്കാവലാ
ൾക്്്മബക്്ിക്്്മധ്രസൽ
ക്്ാരം നൽകി. പറവ്ർ മ
ണ്്ലത്്ിക്്് ഭാരമായപറ
വ്ർകൊലീസ്മ്റ്്്ഷന,പ്
ത്്നമവലിക്്ര കൊലീസ്
മ്റ്്്ഷന,വരാപ്്്െകൊലീസ്
മറ്്്്ഷന,വടമക്്ക്്രകൊലീ
സ്മ്റ്്്ഷന,ക്ടാകതഫയർ
മ്റ്്്ഷനഎന്്ിവിടങ്്ളികല
300ഓളം മസന അരങ്്കള
ആദരിച്്്.മബക്്ിക്്്മണ്്
ലം ഭാരവാഹികളായ ഇ.എ
സ്.മോസ്,ജനറൽ കസന്കട്്
റിപി.എസ്.േിവദാസ്ഇസ്മ
യിൽ, ന്േീജിത്്്,അനിൽക്
മാർ.കക.ബി, ലത്്ീഫ്, മ്ജീ
ബ്ജിമോഎന്്ിവർപക്ങ്ട്
ത്്്.

യ്ത്്്കോൺഗര്സ്
ഗര്തികേധസമരം

മ്ളന്്്ര്ത്്ി: മോക് സൗ
ൺ നിലനിൽക്്്ന്് സമയ
ത്്് രാവികല 5 മണിക്്് പാ
സില്്ാകതമണ്്്കടത്്ിയതി
കന മോദ്യം കചയ്ത യ്ത്്്
മൊൺന്രസ് നിമോജക മ
ണ്്ലം ന്പസിഡ്്്് രഞ്ജി
ത്്്രാജകനആന്കമിച്്മാഫി
യാസംഘക്ത്അററ്്്്്കചയ്്
ണകമന്്്ം,മണ്്്കടത്്ാനഉ
പമോരിച്് വാഹനങ്്ൾ ക
റ്്്്ഡിയികലട്ക്്ണകമന്്്ം
ആവേയ്ക്പ്ട്്്യ്ത്്്മൊൺ
ന്രസ് മ്ളന്്്ര്ത്്ി കൊലീ
സ് മ്റ്്്ഷന് മ്മ്്ിൽ ന്പതി
മഷേസമരംനടത്്ി.കകപി
സിസിജനറൽകസന്കട്്റിജ
യ്സൺ മോസഫ് ഉദ്ഘാട
നംകചയ്ത്.

സാനിററ്്സറം്
കേയ്സ്േീൽഡം്

അങ്്മാലി:യ്ത്്്മൊൺ്്ന്ര
സ്മണ്്ലംകമ്്റ്്ിയ്കടമന
ത്ത്വത്്ിൽ്് മ്ക്്ന്്്ർ്് പ
ച്്ായത്്ികലആോവർക്്
ർ്്മാർ്്ക്്്ംആമോര്യവാള്്്ി
യർമാർ്്ക്്്ം സാനിവ്റ്സ
റ്ംമഫയ്സ്ഷീൽഡ്ംനൽ
കി. മൊക്്്ന്്് ന്പാഥമികാ
മോര്യമകന്ദ്്ത്്ിൽ്്നടന്്ച
ടങ്്ിൽ്് മോജി.എം.മോൺ്്
എംഎൽ്്എവിതരമോദഘ്ാ
ടനം നടത്്ി. യ്ത്്് മൊ
ൺ്്ന്രസ്  മണ്്ലം ന്പസിഡ
്്്്കക.വി.ബിബീഷ്അേയ്ക്്
ത വഹിച്്്. എഐസിസി
അംരംകക.ടി.കബന്്ി,മ്ല്
ക്്് പച്്ായത്്് അംരം ടി.
എം.വർ്്രീസ് എന്്ിവർ്് ന്പ
സംരിച്്്.

ഓൺലൈനപഠനതൂൂിനൂ
പൈിശരഹിതവായപൂ

പറവ്ർ:കൊവിഡ്19കനത്
ടർന്്് സർക്്ാർ വിദ്യാഭ്യാ
സം ഓൺവലന ആക്്ിയ
സാഹചര്യത്്ിൽഅംരങ്്ള്
കട വിദ്യാർഥികളായ മക്്ൾ
ക്്് പഠിക്്്ന്്തിനായി ലാ
പ്മോപ്,സ്മാർട്മോൺ,എ
ൽഇഡിടിവി,ടാബ്ത്ടങ്്ിയ
വവാങ്്്ന്്തിന്പറവ്ർസ
ഹകരണബാങ്്് 50000ര്പ
വകരപലിേരഹിതവായ്പ
നൽക്ം.രണ്്്അംരങ്്ള്കട
ജാമ്യത്്ിൽ 24 മാസമാണ്
വായ്പയ്കടകാലാവേി.താ
ൽപര്യമ്ള്്വർ അമപക്്
യ്ം വിദ്യാർഥിയാകണന്്്
കതളിയിക്്്ന്്സത്യവാങ്മ്
ലവ്ംഹാജരാക്്ണകമന്്്ന്പ
സിഡ്്്്കക.എ.വിദ്യാനദ്്ന
അറിയിച്്്.

കകരെഗര്വാസി
ലീരിക്്്ധർണ

മൊതമംരലം: മകന്ദ്് സം
സ്്ാനസർക്്ാര്കള്കടന്പ
വാസിവിര്ദ്്നിലപാട്കൾ
ക്ക്തിമരമകരളന്പവാസിലീ
രിക്്്മനത്ത്വത്്ിൽന്പതി
മഷേേർണനടത്്ി. ന്പവാ
സികമൊട് ഭരണക്ടങ്്ൾ
കാട്്്ന്് അനീതിക്ക്തികര
യായിര്ന്്്േർണ.മ്സ്ലീം
ലീഗ്ജില്്വവസ്ന്പസിഡ്്്്
പി.കക.കൊയ്ത് ഉദ്ഘാടനം
കചയ്ത്, ഒ.കക.അലിയാർ,
കക.എം.ബാവ്, എം.എം.അ
ഷറഫ്, പി.എം.കഷമിർ, എ.
എം.അലി,എം.എം.അനസാ
ർ,എ.എം.പരിത്, കക.കക.ജ
ബ്്ാർത്ടങ്്ിയവർസംസാരി
ച്്്. ശ്ചീകരണം
റവകിയതായിരരാതി
പറവ്ർ: മെക്്ാലം മ്ന്്ിൽ
കണ്്് ശ്ചീകരണത്്ിന്ള്്
നടപടികകളട്ക്്ാന നരര
സഭ വവകിയതായി എൽ
ഡിഎഫ്. വാർഡ്കളിമലക്്്
സാനിമ്റ്ഷന ന്പവർത്്ന
ത്്ിന്ഫണ്്്സർക്്ാരിൽനി
ന്്്ലഭിച്്ിട്്ില്്.കചയർമാക്്്
രാജിയ്ം മറ്്്മായി സമയം
പാൊക്്ിയതിനാൽമോട്ക
ള്കടശ്ചീകരണത്്ിന്പ്്ാ
നഫണ്്ിൽവച്്18ലക്്ംര്
പയ്കടഡിപിസിഅംരീകാ
രംവാങ്്ാനകെിഞ്്ില്്.ക
െിഞ്് ദിവസമാണ്തനത്
ഫണ്്ിൽനിന്്്10,000ര്പ
എട്ക്്ാന തീര്മാനമ്ണ്്ാ
യത്. പദ്്തിവിഹിതത്്ിൽ
നിന്്് 40,000 ര്പ നൽക്
ന്്കാര്യംഒരാഴ്ചമ്നപ്ന
ടന്്കൗൺസിലിൽമാന്തമാ
ണ്തീര്മാനിച്്ത്.അതിന്
ഡിപിസി അംരീകാരം ലഭി
ച്്ാകല പണം ലഭ്യമാക്്ാനാ
ക്.ജ്ൺമാസംഎത്്ിക്്െി
ഞ്്തിനാൽ പണം ലഭ്യമാ
ക്്ിമോട്ശ്ചീകരിക്്്മ്പ്
മെക്്്ംമെേക്്മാകാനിടയ്
ണ്്്.

കൊച്്ി:ജില്്യിൽഅഞ്്്മപ
ർക്്്ക്ടികൊവിഡ്.ഒര്രർ
ഭിണിയ്ംആശ്പന്തി ജീവന
ക്്ാരിയ്ം ഉൾക്പ്കട മ്ന്്്
സ്ന്തീകൾക്്്ംരണ്്്പ്ര്ഷന
മാർക്്്മാണ്കൊവിഡ്സ്്ി
രീകരിച്്ത്.ആർക്്്ംമോരല
ക്്ണങ്്ൾ ന്പകടമായിര്ന്്ി
ല്്.ജ്ൺഒന്്ിന്ത്ശ്ർജില്്
യിൽമോരംസ്്ിരീകരിച്്ഒരാ
ൾനിലവിൽഎറണാക്ളംകമ
ഡിക്്ൽ മൊകളജിലാണ് ചി
കിത്്യില്ള്്ത്.ഇമോകടജി
ല്്യിൽചികിത്്യിൽകെിയ്
ന്്വര്കടസംഖ്യ40ആയി.

മഹാരാന്ഷ്്യിൽനിന്്്ംകമ
യ്16ന്മോഡ്മാർരംജില്്യി
കലത്്ിയ30വയസ്ള്്അയ്്
മ്്ിള്്ിസ്വമദേിയാണ്മോരം
സ്്ിരീകരിച്്ഒരാൾ.വീട്്ിൽനി
രീക്്ണത്്ിലായിര്ന്്്. മോ
രലക്്ണങ്്ൾ കണ്്തികന
ത്ടർന്്ു ന്സവപരിമോേന
യ്ക്്്വിമേയമാക്്്കയായിര്
ന്്്.മമയ് 27 കല ക്വവറ്്് -
കൊച്്ി വിമാനത്്ികലത്്ിയ
50വയസ്ള്്ച്ള്്ിക്്ൽസ്വ
മദേിനിയാണ് മോരംസ്്ിരീ
കരിച്്രണ്്ാമക്ത്യാൾ.ജില്്
യികലത്്ിയതിന് മേഷം
സ്്ാപന നീരീക്്ണത്്ിലാ
യിര്ന്് ഇവർക്്് മോരലക്്
ണങ്്കൊന്്്ണ്്ായിര്ന്്ില്്.
ക്കടയാന്തകചയ്തവരിൽചി
ലർക്്്മോരംസ്്ിരീകരിച്്തി
കനത്ടർന്്്ന്സവപരിമോേ
നയ്ക്്് വിമേയമാക്്്കയ്ം
മോരംസ്്ിരീകരിക്്്കയ്മാ
യിര്ന്്്.മമയ്28കലദ്ബായ്
കൊച്്ി വിമാനത്്ികലത്്ിയ
28 വയസ്ള്് പല്്ാരിമംരലം
സ്വമദേിനിയാണ്മോരംസ്്ി
രീകരിച്്മ്ന്്ാമക്ത്യാൾ.ര

ർഭിണിയായഇവർവീട്്ിൽനി
രീക്്ണത്്ിലായിരന്്.്ഇവർ
ക്്്ം മോരലക്്ണങ്്ള്ണ്്ാ
യിര്ന്്ില്്.ക്കടയാന്തചിലർ
ക്്്മോരംസ്്ിരീകരിച്്തികന
ത്്്ടർന്്്നടത്്ിയന്സവപരി
മോേനയിൽമോരംസ്്ിരീക
രിക്്്കയായിര്ന്്്.

കമയ്19ന്റിയാദ്-കരിപ്്്ർ
വിമാനത്്ിൽവന്്26വയസ്
ള്്പാനായിക്്്ളംആലങ്്ാട്
സ്വമദേിയാണ്മോരംസ്്ിരീ
കരിച്് നാലാമക്ത്യാൾ.
സ്്ാപന നിരീക്്ണത്്ിലാ
യിര്ന്്ഇമദ്്ഹത്്ിന്ംമോര
ലക്്ണങ്്ൾ ഉണ്്ായിര്ന്്ി
ല്്.ക്കടയാന്തകചയ്തചിലർ

ക്്് മോരം സ്്ിരീകരിച്്തി
കന ത്ടർന്്് ഇമ്ദ്ഹത്്ിക്്്
ന്സവം പരിമോേിക്്്കയ്ം
മോരംസ്്ിരീകരിക്്്കയ്മാ
യിര്ന്്്. ആശ്പന്തി ജീവന
ക്്ാർക്്്ള്്സർവവലനസി
ക്്്ഭാരമായിസാമ്്ികളട്ത്്
ഒര്ആശ്പന്തിജീവനക്്ാരി
യാണ്ഇന്്്മോരംസ്്ിരീക
രിച്് അച്്ാമക്ത്യാൾ. അ
ഞ്്്മപര്ംഎറണാക്ളംകമ
ഡിക്്ൽ മൊകളജ് ആശ്പ
ന്തിയിൽചികിത്്യിലാണ്.

ആശ്പന്തികളില്ം വീട്ക
ളില്മായി9646മപരാണ്നി
രീക്്ണത്്ില്ള്്ത്. 721 മപ
കരക്ടിജില്്യിൽപ്ത്തായി

വീട്കളിൽനിരീക്്ണത്്ിലാ
ക്്ി. നിരീക്്ണ കാലയളവ്
അവസാനിച്്566മപകരനിരീ
ക്്ണപട്്ികയിൽനിന്്്ംഒെി
വാക്്ി. നിരീക്്ണത്്ിൽ ഉ
ള്്വര്കട ആകക എണ്്ം
9556ആണ്.ഇതിൽ8546മപ
ർവീട്കളില്ം,574മപർമൊ
വിഡ്കകയർകസ്്്റ്കളില്ം
436മപർപണംകൊട്ത്്്പ
മോരിക്്ാവ്ന്്സ്്ാപനങ്്
ളില്മാണ്.25മപകരപ്ത്താ
യിആശ്പന്തിയിൽനിരീക്്
ണത്്ിനായി ന്പമവേിപ്്ിച്്്.
ജില്്യിൽവിവിേആശ്പന്തി
കളിൽനിരീക്്ണത്്ില്ള്്വ
ര്കടഎണ്്ം90ആണ്.

ഗർഭിണിയുൾപപുുപെഅഞുുു
പേർകു്ുകുെിപൊവിഡു
ജില്്യിലചികിത്്യിലകഴിയ്ന്്കൊവിഡ്ബാധിതർ40

അന്്ർ ജില്്ാ ബസ ്സർവീസക്ൾ ഇന്്ലെ രാവിലെ മത്ൽ ലകഎസആ്ർടിസി ആരംഭിച്്പപ്ൾ്.
എറണാകള്ം ലകഎസആ്ർടിസി സ്്്്ാൻഡിൽ നിന്്്. 

പറവ്ർ:മാസങ്്ൾക്്്മേഷം
ഇടപ്്ള്്ി - മ്ത്്ക്ന്്ം മോ
ഡിന്ള്്സ്്ലംഏക്റ്ട്ക്്ൽ
നടപടിയ്കടഭാരമായിഅതി
ർത്്ി കല്്ിടൽ പ്നരാരംഭി
യ്ക്്്ം.ഇമോകടപ്തിയമോ
ഡിനായിഅരന്റ്്ാണ്്ായിജ
നങ്്ള്കട കാത്്ിരിപ്്ിന് വീ
ണ്്്ംജീവനവയ്ക്്്ന്്്.അവ
മേഷിയ്ക്്്ന്് ഭാരത്്്കല്്ി
ട്ന്്മോലികൾഈമാസംഎ
ട്്ിന് പ്നരാരംഭിയ്ക്്ാന ജി
ല്്ാകലക്റ്്ർവിളിച്്്മചർത്്
മോരത്്ിൽ തീര്മാനിച്്്.
2019ൽ ഈ മോലി ത്ടങ്്ി
കയങ്്ിൽ മകരളത്്ികല ഭ്മി
വിലക്ട്തലാകണന്്്ംഅത്
കൊണ്്് നഷ്്പരിഹാരത്്ി
ക്്്25േതമാനംസംസ്്ാനം
വഹിക്്ണകമന്്് പറഞ്്
മോകടഏക്റ്ട്ക്്ൽമോലിക
ൾസ്തംഭനത്്ിലായി.പിന്്ീ
ട്മകന്ദ്്സർക്്ാർതീര്മാനം
സംസ്്ാനസർക്്ാർഅംരീക

രിയ്ക്്്കയ്ംപണംകകട്്ിവ
യ്ക്്്കയ്ംകചയ്തതികനത്
ടർന്്ാണ് സ്്ലം ഏക്റ്ട്ക്്
ൽ നടപടികൾ പ്നരാരംഭി
യ്ക്്്ന്്ത്.

ഇവികടപ്തിയമോഡിനാ
യി30മീറ്്ർവീതിയിൽസ്്ലം
ഏക്റ്ട്ത്്ിട്്് മ്ന്്രപതിറ്്ാ
ണ്്്പിന്്ിട്്്.മദേിയപാതഅ
മോറിറ്്ിനിലവിൽവന്്തിന്
മേഷംമദേിയപാതമോഡിന്
മിനിമം45മീറ്്ർവീതിമവണ
കമന്്്തീര്മാനിച്്മോകടവീ
ണ്്്ം സ്്ലം ഏക്റ്ട്ക്ത്ങ്്ി
മലമോഡ്പണിത്ടങ്്്കവ
ന്് സ്്ിതിയിലായി.ഒരിക്്ൽ
സ്്ലംവിട്്്കൊട്ത്്വർവീ
ണ്്്ം സ്്ലം വിട്്് നല്കിക്ല്
ന്്് ന്പഖ്യാപിച്്് സമരരംര
ത്്്വന്്മോകടസ്്ലംഏക്റ്
ട്ക്്ൽ നടപടി പ്ർണമായി
നിലച്്്.എൽഡിഎഫ്സർക്്ാ
ർഅേികാരത്്ിൽവന്്തിന്
മേഷം മദേിയ പാതക്്ായി

സ്്ലം ഏക്റ്ട്ക്്്ന്് കാര്യ
ത്്ിൽ മ്ഖ്യമന്ത്്ി സ്വീകരിച്്
കർേനനിലപാട്കളാണ്സ്്
ലം ഏക്റ്ട്ക്്ൽ നടപടികൾ
മവരത്്ിലാക്്ാനസഹായക
മായത്.

മ്ത്്ക്ന്്ം-ഇടപ്്ള്്ിമോ
ഡ്നിർമ്്ാണംസമയബന്്ി
തമായിപ്ർത്്ിയാക്്ാനാണ്
ഇമ്പ്െക്ത് തീര്മാനം. ജ്
ൺ 8ന് ത്ടങ്്്ന്് കല്്ിടൽ
മോലികൾജ്ൺ25നകംപ്
ർത്്ിയാക്്്ം.നവംബർ30ന്
ള്്ിൽസ്്ലംഏക്റ്ട്ത്്്മദ
േിയ പാത അമോറിറ്്ിയ്ക്്്
വകമാറ്ം. ഒമ്ട്ബർ 10 ന
കംനഷ്്പരിഹാരം ഭ്വ്ടമക
ൾക്്് വകമാറ്ം.തർക്്ങ്്ള്
ള്്വര്കടനഷ്്പരിഹാരത്ക
മൊടതിയിൽ കകട്്ിവയ്ക്്്ം.
മ്ത്്ക്ന്്ം -ഇടപ്്ള്്ി മോ
ഡിനായി23.250കിമീറ്്ർദ്ര
ത്്ിൽ38.5കഹക്്ർസ്്ലമാ
ണ്ഏക്റ്ട്ക്്്ക.

ഇെപ്്ള്്ി-മ്ത്്ക്ന്്ംതോഡ:്
കല്്ിെലപ്നരാരംഭിക്്്ന്്്

കളമമേരി: കളമമേരിയികല
കാർമോറാണ്്ം യ്ണിമവ
ഴ്സൽലിമിറ്്ഡിൽനിന്്് മമ
യ്31ന്വിരമിച്്നടനഎ.എച്്്.
ഷാനവാസ്അഭിനയരംരത്്്
ച്വട്റപ്്ിക്്്കയാണ.്സർവീ
സിൽ40വർഷംപ്ർത്്ിയാ
ക്്ിപടിയിറങ്്്ന്്ത്കഡപ്യ്
ട്്ിജനറൽമാകനജർപദവിയി
ൽനിന്്്.ഇതിനികടകമ്്നിയ്
കട ഇത്്്യയികലയ്ം വിമദേ
ക്ത്യ്ംഎല്്ാ യ്ണിറ്്്കളി
ല്ം മോലി കചയ്ത്.  വിരമി
ക്്്ന്്മോടന്ബന്്ിച്്്സഹ
ന്പവർത്്കർക്്്ംസ്ഹ്ത്്്
ക്്ൾക്്്ംവിര്ക്ന്ര്ക്്ാന
കര്തിയ ത്ക മ്ഖ്യമന്ത്്ിയ്
കട ദ്രിതാേ്വാസനിേിയിമല
ക്്് നൽകാന കമ്്നിയികല
മന്ടഡ്യ്ണിയനമനതാവ്ക്
ടിയായസിപിഎംസംസ്്ാന
കസന്കട്്റിയറ്്ംരം പി.രാജീവി
ന്വകമാറി.

ഷാനവാസ്അരങ്്ികലത്്്
ന്്ത് പത്്ാം വയസിൽ മത
ങ്്ാപ്്്ള്ം ക്ച്്രിയ്ം എന്്
നാടകത്്ില്കടയാണ്.പിന്്ീ
ട്യ്വജമോത്്വങ്്ളില്ംതി
ളങ്്ി.

ത്ടർന്്്അകാലത്്്മരണ
മടഞ്്നാടകന്പതിഭടി.എ.ഇ
ന്്്കമാറിക്്് ഏകലവ്യനില്
കടഅമമച്്്വർ നാടകങ്്ളികല
ത്്ി.ഇന്്്കമാറിക്്്മറ്്്നാട
കങ്്ളില്ംസഹീർഅലി,എ.

ആർ.രതീേന, ടി.എം.എന്ബ
ഹാം, ന്പമൊദ് പയ്്ന്്്ർ ത്ട
ങ്്ിയവര്കട30മലകറനാടക
ങ്്ളില്ം നടനായി. ഷാനവാ
സ് നിർമ്്ിച്്് അഭിനയിച്്
മോംകബ ടയിമലഴ്സ് നാല്
സംസ്്ാനഅവാർഡ്കൾക
രസ്്മാക്്ിയനാടകമാണ്.

വിരമിച്്മോകടകാറൽമാർ
ക്സിക്്്ജീവചരിന്തംന്പമമയ
മാക്്ിഎ.ആർ.രതീേനരചന
യ്ംസംവിോനവ്ംനിർവഹി
ക്്്ന്് നാടകത്്ിൽ  മാർ
ക്സായി അഭിനയിക്്ാന്ള്്
തയ്്ാകറട്പ്്ിലാണ്.

മോക്ഡൗൺ കെിയ്ന്്
മോകട നാടകം അരങ്്ികല
ത്്്ം.കാപ്്ിരിത്്്ര്ത്്്,കോ
ബാമ, ആത്്വിദ്യാലയം ത്ട
ങ്്ിയ സിനിമകളില്ം ഏതാ
ന്ംപരസ്യചിന്തങ്്ളില്ംഷാ
നവാസ്അഭിനയിച്്ിട്്്ണ്്്.

നെൻഷാനവാസ്പെിയിറങ്്ി

നടനഷാനവാസ്

മട്്ാമ്ച്രി: കൊച്്ി നരരസഭ
യ്ക്്്സംസ്്ാനജലഅമോ
റിറ്്ിയ്കട97മൊടിര്പയ്കട
ബിൽ.വർഷങ്്ളായ്ള്്ക്ടി
േികയാണിത്.കൊത്ടാപ്്്ക
ളില്കടയ്ള്് ജല വിതരണ
ത്്ിമ്്്താണ്ബിൽ.ടാപ്്്കളി
കല ജല ഉപമോരം കണക്്ാ
ക്്്ന്് രീതിയ്ംഎണ്്വ്ംത
മ്്ിൽ നരരസഭയ്ം ജല അ
മോറിറ്്ിയ്ം തർക്്ത്്ിലിരി
ക്ക്യാണ് മൊടികള്കട ബി
ൽ നൽകി നരരസഭകയ ജല
അമോറിറ്്ികെട്്ിപ്്ിച്്ത്.മോ
ക്ഡൗണികന ത്ടർന്്്സാ
മ്്ത്്ികന്പതിസന്്ിയിലായ
മൊർപ്്മറഷന് ക്നിനമമൽ
ക്ര്എന്്മൊകലയായിജല
അമോറിറ്്ിയ്കടനീക്്ം.ഇതി
നകംപലഘട്്ങ്്ളിലായിവാട്്

ർഅമോറിറ്്ി നൽക്ന്്ബി
ല്്്കളിൽ ത്ക അടയ്ക്്ാറ്
ക്ണ്ങ്്ില്ംനിലവികലസ്്ിതി
ഏകറ ന്പയാസകരമാണ്.ചില
ഘട്്ങ്്ളിൽസർക്്ാർപദ്്തി
വിഹിതംവകരഇതിനായിവക
യിര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ബിൽത്ക
കയക്റിച്്് ചർച്്കൾനടത്്ി
ന്പതിസന്്ിഒെിവാക്്ാന്ള്്
ന്േമത്്ിലാകണന്്് കഡപ്യ്ട്്ി
മമയർകക.ആർ.മന്പംക്മാർപ
റഞ്്്. മൊടികള്കടക്ടിേി
കയിൽമൊൺന്ടാക്റ്്ർമാർഇ
ടഞ്്് നിൽക്്്കയ്ം മോക്
ഡൗണിൽ അതിഥികോെിലാ
ളികൾക്്്ം കമ്യ്ണിറ്്ി കിച്്
ണിന്മായിലക്്ങ്്ള്കടകച
ലവ്മായി വന സാമ്്ത്്ിക
ന്പതിസന്്ിയിലാണ്മൊർപ്്
മറഷന.

കൊച്്ിനഗരസഭക്്്ജല
അതോറിറ്്ിയ്കെ97തൊെി

ജൂൺമാസതതൂൂറേഷനൂൂ
വിഹിതംഅനൂവദിചൂൂൂ
കൊച്്ി:ജില്്യിൽ്്ജ്ൺമാസ
ത്്ിൽ്്വിതരണംകചമയ്്ണ്്മറ
ഷന്്വിഹിതംഅന്വദിച്്്
എഎവവകാർ്്ഡ്കൾ്്(മഞ്)്
*കാർ്്ഡിന്30കിമോന്രാംഅ
രിയ്ംഅച്്്കിമോന്രാംമോ
തമ്്്ംസൗജന്യമായ്ംഒര്കി
മോന്രാം പച്്സാര 21 ര്പ
ക്്്ംലഭിക്്്ം
*മകന്ദ്് സർ്്ക്്ാരിക്്് പിഎം
ജികകവവ പദ്്തി ന്പകാരം
കാർ്്ഡിന്ഒര്കിമോന്രാംപയ
മോകടലമോസൗജനയ്മായില
ഭിക്്്ം.ഏന്പിൽ,കമയ്മാസങ്്
ളിൽലഭിക്്ാത്്വർക്്്അത്ം
ക്ട്്ിമചർത്്്ലഭിക്്്ം
*ജ്ൺ21ന്മേഷംപിഎംജി
കകവവപദ്്തി ന്പകാരംകാ
ർ്്ഡികലഓമരഅംരത്്ിന്ം5
കിമോന്രാംഅരിസൗജന്യമാ
യിലഭിക്്്ം

മ്ന്്രണനകാർ്്ഡ്(പിങ്്്)
*കാർ്്ഡികലഓമോഅംരത്്ി
ന്ം നാല് കിമോന്രാം അരി
യ്ം ഒര് കിമോന്രാം മോത
മ്്്ംകിമോക്്്രണ്്്ര്പനിര
ക്്ിൽ്്ലഭിക്്്ം
*മകന്ദ്് സർ്്ക്്ാരിക്്് പിഎം
ജികകവവ പദ്്തി ന്പകാരം
കാർ്്ഡിന്ഒര്കിമോന്രാംപയ
മോകടലമോസൗജനയ്മായില
ഭിക്്്ം.ഏന്പിൽ,കമയ്മാസങ്്
ളിൽ ലഭിക്്ാത്്വർക്്് അ
ത്ംക്ട്്ിമചർത്്്ലഭിക്്്ം
*ജ്ൺ21ന്മേഷംപിഎംജി
കകവവപദ്്തി ന്പകാരംകാ
ർ്്ഡികലഓമരഅംരത്്ിന്ം5
കിമോന്രാംഅരിസൗജന്യമാ
യിലഭിക്്്ം

കൊത് വിഭാരം (സബ്സി
ഡി-നീല)
കാർ്്ഡികല ഓമോ അംരത്്ി
ന്ംരണ്്്കിമോന്രാംഅരിനാ
ല്ര്പനിരക്്ിൽ്്ലഭിക്്്ം
*ലഭ്യതയന്സരിച്്് കാർ്്ഡിന്
ഒന്്്മ്തൽ്്മ്ന്്്കിമോന്രാം
വകരആട്്കിമോന്രാമിന്17ര്
പനിരക്്ിൽ്്ലഭിക്്്ം
*ജ്ൺഎട്്്മ്തൽഅേികവി
ഹിതമായി കാർ്്ഡിന് 10 കി
മലാന്രാംഅരികിമോക്്്15ര്
പനിരക്്ിൽ്്ലഭിക്്്ം

കൊച്്ി:കാലവർഷംമ്ന്്്ദി
വസംപിന്്ിട്മ്പ്ൾനിലവി
ൽജില്്യികലജലസംഭരണിക
ളികല ജലനിരപ്്് നിയന്ത്്ണ
വിമേയമായിത്ടര്ന്്്.ജില്്
യിൽ്്ഏറ്്വ്മേികംസംഭരണ
മേഷിയ്ള്് ഇടമലയാർ്് അ
ണക്ക്ട്്ിൽ്്21.45േതമാനംമാ
ന്തമാണ്കവള്്മ്ള്്ത്.ഇടമല
യാറിന്താകെയ്ള്്ഭ്തത്്ാ
ന്്കകട്്്ബാമരജികല15ഷട്്റ്
കളിൽ്് അക്ച്ണ്്വ്ം ഉയ
ർ്്ത്്ിജലനിരപ്്്ന്കമീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഇന്്കലരാവികലജലനിര
പ്്്26.10മീറ്്ർ്്.33.70മീറ്്റാണ്
ഇവിടക്ത്പ്ർ്്ണമേഷി.അ
മതസമയം മ്വാറ്്്പ്െയാറി
ക്്്ജലസമ്ദ്്ിക്്്കാരണമാ
യഇട്ക്്ിജില്്യികലമലങ്്ര
അണക്ക്ട്്ിൽ്്91.6േതമാനം

കവള്്മ്ണ്്്.ഇവികടആറ്ഷട്്
റ്കളിൽ്്മ്ക്ന്ണ്്വ്ംത്റന്്്
പ്െയിമലക്്്കവള്്കൊഴ്ക്്്
ന്്്. ജില്്യിൽ ജ്ൺഒന്്ിന്
േരാേരി5.2മില്്ീമീറ്്ർമെയ്ം
രണ്്ിന്4.8മില്്ീമീറ്്ർമെയ്ം
മ്ന്്ിന്13.1മില്്ിമീറ്്ർമെയ്
മാണ്ലഭിച്്ത്.

മലങ്്രഅണകക്്ട്്്
മലങ്്രഅണക്ക്ട്്ിക്്്പര

മാവേിജലസംഭരണ മേഷി
43മീറ്്റാണ.്നിലവിൽ39.68മീ
റ്്ർകവള്്മാണ്ഡാമില്ള്്ത്.
ജലനിരപ്്് 40.7 മീറ്്ർ എത്്്
മപ്്ൊണ്അപകടസ്ചനയ്
കടആദ്യഘട്്കമന്് നിലയിൽ
നീലഅലർട്്്പ്റക്പ്ട്വിക്്്
ന്്ത്.

ജില്്യില്്അണകക്്ട്്്കളില്്
സ്രക്്ിതജലനിരപ്്്


