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അക്്മാലി: പ്പളയത്ക്ട്തിമ്
ലംഅട്്പ്്ാെിഅഗളിപഞ്്ായ
ത്്ിൽ ഭവന രഹിതരായവർ
ക്്്തൊരട്്ിതോങ്്ംകനപ്
ണ്യ ചൊതളജ് വിദ്യാർഥികള
വീട്നിർമ്്ിച്്്നൽക്ന്്പദ്്
തിക്്്ത്െക്്ംക്റിച്്്.ആദ്യ
വീെിത്്്കല്്ിെൽകർമ്്ംഅഗ
ളി െിറ്്്ർ തസ്്്് ചൊമസ് പ
ള്്ി വികാരി ൊ.ക്ര്യാച്ക്
സ് മാരിപ്്്റത്്് നിർവഹിച്്്.
കനപ്ണ്യ ചൊതളജ് അസി
സ്്്്്്്്ഡയറക്റ്്ർൊ.വർഗീസ്
അസിൻകതപ്്റമ്്ിൽസന്്ി
ഹിതനായിര്ന്്്.
െിറ്്്ർ പനംചൊട്്ത്്ിൽ

ചോസിനാണ്ആദ്യവീട്നിർ
മ്്ിച്്്നൽക്ന്്ത്.കനപ്ണ്യ
ചൊതളജ് വിദ്യാർഥികള, അ
ധയ്ാപകർ,മാതനജത്മ്്്്എന്്ി
വര്തെ ചനത്ത്വത്്ിൽ അ
ഞ്്്ലക്്ംര്പഇതിനായിനീ
ക്്ിവച്്ിട്്്ട്്്.

Edited, Printed and Published by  K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), C. P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* Responsible for selection of news under PRB Act), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No.28 RNI No. KERMAL/ 2009/ 29279 Printed at S.T.
Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Kochi- 682035 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Building No. 40/8177/C1, 2nd Floor, Safiya Complex, Convent Road, Near Metro Piller No. 684, Shenoy's Junction., Ernakulam - 682035. Ph: 0484 2383388 Email: info@metrovaartha.com

ANGഹോംലാൻഡ്2 2020 ജന്വരി28തോവ്്

അനധികുതരരസയുകബാരുുഡുേൾുു
നീകുുംടെയുുാൻുുനെരെി
അക്്മാലി:നഗരസഭയ്തെപരിധിയിൽ്്അനധിക്തമായി
സ്്ാപിച്്ിരിക്്്ന്്പരസയ്ചബാർ്്ഡ്കള്്നീക്്ംതെയ്്ാൻ്്ന
െപെിത്െങ്്ി.ചകരളകഹച്ക്ാെതിഉത്്രവിത്്്അെിസ്്ാ
നത്്ിൽ്്അനധിക്തമായിസ്്ാപിച്്ിട്്്ള്്പരസയ്ചബാർ്്ഡ്
കള്്നീക്്ംതെയ്്ണതമന്്്അക്്മാലിനഗരസഭമ്നിസിപ്്ൽ്്
തസപ്കട്്റിഅറിയിച്്്.നീക്്ംതെയ്്ാത്്ചബാർ്്ഡ്കള്്ചകാ
െതിയലക്്യ്മായിപരിഗണിച്്്നെപെിസവ്ീകരിക്്്ന്്താതണ
ന്്്ംഅറിയിപ്്ിൽ്്പറയ്ന്്്.

തപര്മ്്ാവ്ർ്്:തച്ട്ക്്ാട്ജ
മാഅത്്്എച്്്എസ്എസിതല
വിദ്യാർ്്ഥികള്തെ മാപ്്ിളകല
കള്്ക്്് കഹച്ക്െതിയ്തെ
ആദരവ്.രാജ്യം71മത്റിപ്്ബ്്ി
ക്്്ദിനംആചോഷിച്്ച്പ്ള്്
കഹച്ക്െതിയിൽ്്നെത്്ിയ
റിപ്്ബ്്ിക്്് ദിന പരിപാെിക
ള്്ക്്്തച്ട്ക്്ാട്ജമാഅത്്്
എച്്്എസ്എസിതലവിദ്യാർ്്ഥി
കള്്ക്്്ആദരം.
കഴിഞ്് ഏഴ് വർ്്ഷമായി
സംസ്്ാനകചോത്്വത്്ിൽ്്
ചൊൽ്്ക്്ളി,ദഫ്മ്ട്്്,വട്്പ്്ാട്്്,
അറബനമ്ട്്്എന്്ിവയിതലമി
കവിനാണ്അംഗീകാരംലഭിച്്
ത്.കഹച്ക്െതിയിതലഫ്ള്്
ചൊർ്്ട്്ിന്മ്ന്്ിൽ്്െീഫ്ജസ്്്്ീ
സ്മണിക്മാർ്്,ജസ്്്്ീസ്മാരാ
യസി.തകഅബ്്്ൽ്്റഹീം,ചദ
വൻ്്രാമെപ്ദ്്ൻ്്,എ.എം.ഷെീ

ഖ്,സി.റ്്ിരവിക്മാർ്്എന്്ിവ
ര്തെസാന്്ിദ്്്യത്്ിൽ്്ദഫ്മ്
ട്്്,ചൊൽ്്ക്്ളിഎന്്ിവഅവ
തരിപ്്ിച്്്.കഹച്ക്െതിവക

പ്പച്തയക ഉപഹാരവ്ം, പ്പശ
സ്തിപപ്തവ്ംസ്ര്ളിന് ലഭി
ച്്്.വിദ്യാർ്്ഥികള്തെകലാപര
മായഅർ്്പ്്ണമചോഭാവത്്ി

ന്ലഭിച്്ആദരവിന്ഏതറസ
ച്ത്ഷമ്ട്്ന്്്  സ്ര്ള്് മാ
തനജർ്് പി.എ മ്ഖ്താർ്് പറ
ഞ്്്.

മാപുുിളേലേൾുുകു്ുനഹകകുുെതിയുടെആദരവു

തോ ൽ്്ക്് ളി ടീം  അം ഗ ങ്് ള്് ചീ ഫ ്ജ സ്്്്ീ െ ്മ ണി ക ്മാ റി നം് മ റ്്് ജ സ്്്്ി സ ്മാ തോ സൊ പ്്ം.

ചൊതമംഗലം:ചൊതമംഗലംതാല്ക്്ിൽ32ചപർക്്്ര്െിപ
ട്്യംഅന്വദിക്്്വാൻതീര്മാനമായതായിആ്്്ണിചോ
ണഎംഎൽഎ.27ന്ചെർന്്താല്ക്്്ലാ്്്്അകസൻതമ
്്്്കമ്്ിറ്്ിയിലാണ്നാല്വിത്ല്ജ്കളിൽനിന്്്ം32അചപ
ക്്കളക്്്തീര്മാനമായത്.ക്ട്്മ്്്ഴവിത്ല്ജ്23,ഇരമല്്്ർ
വിത്ല്ജ്2,കീരംപാറവിത്ല്ജ്4,ക്ട്്മംഗലംവിത്ല്ജ്3എന്്ി
ങ്്തന4വിച്ല്ജ്കളിൽനിന്്്ള്്അചപക്്കളാണ്കമ്്ിറ്്ി
അംഗീകരിച്്ത്.ഇതിന്മ്മ്്്ര്െിയ2കമ്്ിറ്്ികളിലായി103
ചപര്തെഅചപക്്കളകമ്്ിറ്്ിഅംഗീകരിച്്ിര്ന്്്. ചോഗ
ത്്ിൽആ്്്ണിചോണഎംഎൽഎഅധയ്ക്്തവഹിച്്.്ക്
ട്്മ്്്ഴപഞ്്ായത്്്പ്പസിഡ്്്്സന്്്യാലാല്,ജില്്ാപഞ്്ാ
യത്്്തമംബർതക.എം.പരീത്,കവളങ്്ാട്പഞ്്ായത്്്തമം
ബർചോബിചജക്്ബ്
തഹസിൽദാർതറയ്ച്്ൽ.തക.വർഗീസ്,എൽ.എ.തഹസിൽ
ദാർഎം.ഡി.ലാല്,തക.തക.ശിവൻ,എം.തക.രാമെപ്ദ്്ൻ,തക.
എം.ഇപ്ബാഹിംഎന്്ിവർപത്ക്ട്ത്്്.

കോതമംഗലംതാലുകുുില
32കരരകുുുകുെിരടുുയം

തപര്മ്്ാവ്ർ്്: എല്്്തപെി ക
മ്്നിക്്് പ്ഗാമപഞ്്ായത്്്
കലസൻ്്സ്പ്ത്ക്്ിനൽ്്കി
ജനകീയ പ്പച്ഷ്ഭംആരംഭി
ക്്്തമന്്്കർ്്മ്്സമിതി.തപര്
മാനിയിതല എല്്്തോെികമ്്
നിക്്്തവച്ങ്ലപഞ്്ായത്്്
കലസൻ്്സ് പ്ത്ക്്ി ന
ൽ്്കി.ദീർ്്ഘനാള്കളായിത്െ
ര്ന്്നാട്്്കാര്തെതെറ്ത്്്
നിൽ്്പ്്്അവഗണിച്്ാണ്നെപ
െി.
കമ്്നിപ്റംതള്്്ന്്ദ്ർ്്ഗ
ന്്വ്ംഈച്്, പ്പാണി, തൊ
ത്ക്എന്്ിവതപര്കിയ്ട്്ാ
ക്ന്്ശല്യവ്ംതപര്മാനിപ്പ

ചദശത്്് ക്സവരജീവി
തംദ്സഹമാക്്ിയതിതനത്െ
ർ്്ന്്ാണ്നാല്തൊല്്ംമ്മ്്്ക
മ്്നിയ്തെ കലസൻ്്സ് റദ്്്
തെയ്്്ന്്തിന്പഞ്്ായത്്്തീ
ര്മാനിച്്ത്.
രണ്്്വർ്്ഷം മ്മ്്്അനധി
ക്തമായികമ്്നിത്റന്്്പ്പ
വർ്്ത്്ിച്്തിന്തറ ചപരിൽ്് മ്
വാറ്്്പ്ഴആർ്്ഡിഒനെത്്ിയ
അച്നവഷണത്്ിൽ്് കമ്്നി
ചോട്ചെർ്്ന്്്പട്്ികവർ്്ഗക്
ട്ംബങ്്ള്്താമസിക്്്ന്്ത്ം
സ്്ാപനംസ്ട്്ിക്്്ന്് മലി
നീകരണവ്ംചോദ്്്യത്പ്ട്്്ക
മ്്നിയ്തെ പ്പവർ്്ത്്നം നി

ചോധിക്്്കയ്ം തെയ്തിര്
ന്്താണ്.തറഡ്കാറ്്ഗറിയിൽ്്
ഉള്്ത്പ്ട്ന്്എല്്്തോെികമ്്
നിയ്തെ64മീറ്്ർ്്പരിധിയിൽ്്
ജനതാമസമ്ത്ട്ന്്ആർ്്ഡി
ഒയ്തെസ്്ലപരിചോധനാറി
ച്പ്ർ്്ട്്്കണക്്ിതലട്ക്്ാതത
യ്ംനാട്്്കാര്തെഎതിർ്്പ്്്നി
രസിച്്്ം കമ്്നി ഉെമയ്തെ
സവ്ാധീനത്്ിന്വഴങ്്ിപഞ്്ാ
യത്്് അധിക്തർ്് തകത്ക്
ട്്തീര്മാനം ജീവിക്്്വാന്
ള്്മന്ഷ്യാവകാശത്്ിതനതി
രായതവല്്്വിളിയ്ം300ഓളം
ക്ട്ംബങ്്തള നരകയാതന
യിചലക്്് തള്്ി വിട്ന്്ത്മാ

തണന്്് പരിസ്്ിതിസംരക്്
ണകർ്്മ്്സമിതിചോഗംക്റ്്
ത്പ്ട്ത്്ി.
ജനവാസചമഖലയിൽ്്നിന്്്
എല്്്തോെികമ്്നിമാറ്്ിസ്്ാ
പിക്്ണതമന്്്ആവശയ്തപ്്ട്്്ജ
നകീയസമരംആരംഭിക്്്വാ
ൻ്്ചോഗംതീര്മാനിച്്്.
തെയർ്്മാൻ്്വർ്്ഗീസ്പ്ല്്്
വഴിഅധ്യക്്തവഹിച്്്.അ
ബ്്്ള്്ജബ്്ാർ്്ചമത്്ർ്്,ശിവൻ്്
കദളി,ചോള്്ആത്്്ക്്ൽ്്,െി.
എ.വർ്്ഗീസ്, വി.പി.സ്ചരഷ്,
തക.മാധവൻ്് നായർ്്,എം.ജി.
സ്നിൽ്് ക്മാർ്്, വി.പി.ഏലി
യാസ്,എന്്ിവർ്്പത്ക്ട്ത്്്.

റിപുുബുുികു്ുദിനം
ആകോഷിചുുു
തപര്മ്്ാവ്ർ്്:ചവങ്്്ർ്്പഞ്്ായത്്ിതലതൊച്്്പ്രയ്ക്്ൽ്്
കെവിതലഅംഗൻ്്വാെിയിൽ്്റിപ്്ബ്്ിക്്്ദിനംആചോഷിച്്്.
സാമ്ഹ്യപ്പവർ്്ത്്കനായചൊമസ്തക.ചോർ്്ജ്്്പതാകഉ
യർ്്ത്്ി.അംഗൻ്്വാെിക്ട്്ികള്്,രക്്ിതാക്്ള്്,അംഗൻ്്വാ
െിഅധ്യാപികതക.പി.സിന്്്,സച്ത്ഷ്ക്മാർ്്,സി.വി.എ
ൽ്്ചോ,മാത്യ്ചോള്്,ജിനീഷ്ക്മാർ്്,കഷജ്,ചരവതിഎന്്ി
വർ്്പത്ക്ട്ത്്്.
തപര്മ്്ാവ്ർ്്കെൻ്്ആർ്്ട്്്സ്തൊകസറ്്ിയ്തെആഭി
മ്ഖ്യത്്ില്ം70-ാംറിപ്്ബ്്ിക്്്ദിനംആചോഷിച്്്.പ്പസിഡ
്്്്തക.ചോഹനൻ്്പതാകഉയർ്്ത്്ി.ചോയി.തസപ്കട്്റിപി.
തക.തൊച്്്ണ്്ിമാസ്്്്ർ്്,ജയെപ്ദ്്ൻ്്,എം.തക.രാധാക്ഷ്ണൻ്്,
സണ്്ിത്ര്ത്്ിയിൽ്്,ബബ്കെപ്തം,അഡ്വ.വർ്്ഗീസ്മ്ല
ൻ്്,എം.തക.അബ്്്ള്്നാസർ്്,അഡ്വ.ജയപാലൻ്്,രഘ്റചോ
ണ്്സ,്പി.ആർ്്.പപ്താപെപദ്്്ൻ്്നായർ്്എന്്ിവർ്്പതക്്ട്ത്്.്

തപര്മ്്ാവ്ർ്്: പത്്പ്ശീ പ്ര
സ്കാരം ചനെിയ എം.തക.ക്
ച്ഞ്ലിതനതബന്്ിബഹനാ
ൻ്്എംപിവീട്്ിതലത്്ിഅന്
ചോദിച്്്. പത്്പ്ശീ പ്രസ്കാ
രം ചനെിയഎം.തക.ക്ച്ഞ്
ലിതനതബന്്ിബഹനാൻ്്എം

പിവീട്്ിതലത്്ിതോന്്ാെഅ
ണിയിച്്്അന്ചോദിച്്്.
എൽ്്ചോസ് ക്ന്്പ്്ിളളി
എംഎൽ്്എ, ഒ.ചദവസി, ച്ല്
ക്്്പഞ്്ായത്്്കവസ്പപ്സി
ഡ്്്് മചോജ് മ്ച്ത്െൻ്്, ജി
ല്്ാ പഞ്്ായത്്് അംഗം ചബ

സിൽ്്ചോള്്,ചൊമസ്പി.ക്
ര്വിള,തക.പി.വർ്്ഗീസ,്പി.പി.
അവറാച്്ൻ്്,എൻ്്.എം.സലീം,
തക.തക.മാത്്്ക്്്ഞ്്്എന്്ി
വർ്് എംപിചോതൊപ്്ം എം.
തക.ക്ച്ഞ്ലിതനഅന്ചോ
ദിക്്ാൻ്്എത്്ിയിര്ന്്്.

പ ത്് ശര്ീ പ ്ര െ് കാ രം തന ടി യ എം. സക. ക ്തഞ് ്ലി സന സബ ന്്ി ബ ഹ നാ ൻ്് എം. പി വീ ട്്ി സല ത്്ി അ 
ന ്തോ ദി ക്്് ന്്്.

എം.ടേകുകഞുുലിടന
ടബനുുിബഹനാൻുുഅനുകോദിചുുു

തപര്മ്്ാവ്ർ്്:പൗരത്വചഭദഗ
തിനിയമവ്ംചദശിയപൗരത്വ
രജിസ്്് ്റ്ം പിൻ്്വലിക്്ണതമ
ന്്ാവശ്യത്പ്ട്്്ൽ്്ചോസ്ക്ന്്
പ്്ിള്്ിഎംഎൽ്്എനയിക്്്ന്്
ഭരണഘെനസംരക്്ണയാപത്
ഇന്്്കവകിട്്്മ്ന്്്മണിക്്്
ഓെക്്ാലിയിൽ്്നിന്്്ംആരം
ഭിക്്്ം.
മിസ്്് ്ർ്് ചോഡി,വിഭജിക്്ര്
ത്,വിൽ്്ക്്ര്ത്എത്്്ഇന്്്യ
തയഎന്്മ്പദ്ാവാകയ്മാണ്യാ
പ്തമ്ഖ്യമായ്ംഉയർ്്ത്്ിപ്്ിെി
ക്്്ന്്ത്. തബന്്ി തബഹന്്ാ
ൻ്്എംപിയാപ്തതയഅന്ഗമി
ക്്്ം.
ജാതിമതരാപ്ട്്ീയെിന്്ക
ള്്ക്്്അതീതമായിസംഘെിപ്്ി
ക്്്ന്്യാപ്തയിൽ്്അംഗങ്്ള്്
ചദശിയപതാകവഹിച്്ാണ്അ

ണിചെര്ന്്ത്.യാപ്തയ്തെപ
താകകകമാറ്്ംമ്ൻ്്നിയമസ
ഭസ്പീക്്ർ്്പി.പി.തക്്ച്്ൻ്്നി
ർ്്വഹിക്്്ം.അഹമ്്ദ്കബീർ്്
എംഎൽ്്എ മ്ഖ്യപ്പഭാഷണം
നെത്്്ന്് യാപ്തയിൽ്് സാമ്
ഹ്യരാപ്ട്്ീയരംഗത്ത്പ്പമ്ഖ
ർ്്സംബന്്ിക്്്ം.
കവകിട്്്ഏഴ്മണിക്്്തവ
ച്ങ്ല പ്ഗാമപഞ്്ായത്്ിതല
തച്ട്ക്്ാട് എത്്ിച്ച്ര്ന്്
യാപ്തയ്തെ തോത് സച്മ്ള
നംവിവിധസാംസ്കാരികപ
രിപാെികചോതെആരംഭിക്്്ം.
തക.മ്രളീധരൻ്് എംപി ഉ
ദ്ഘെനംതെയ്്്ം.മ്ൻ്്ഭക്്്യവ
ക്പ്്്മപ്ന്്ിെി.എച്്്മ്സ്തെഉ
ള്്ത്പ്തെയ്ള്് സാമ്ഹ്യ രാ
പട്്്ീയമതരംഗതത്്പപ്മ്ഖർ് െ
െങ്്ിൽ്്പത്ക്ട്ക്്്ം.

എല്്ദോസ്ക്ന്്പ്്ിള്്ിഎംഎല്്എനയിക്്്ന്്
ഭരണഘടനസംരക്്ണയാതര്ഇന്്്

അടുുപുുാെിയിലഭവനരഹിതരകു്ു
താങുുായിനനപുണയുവിദയുാരഥിേൾ

എല്്്പൊടികമ്്നിക്്്ലൈസന്്സ്

കർമസമിതിപര്കഷ്്ഭത്്ിന്

ബഹുസവുരതയുടെനിരാേരണംഅസുുിരതയംു
തേരചുുയംുസുഷുുികുുും:ഡയസ്ടസമിനാര

ഭ ര ണ ഘ ട ന യം് ബ ഹ ്െവ് ര ത യം് എ ന്് വി ഷ യ ത്്ി ൽ െി റ്്ി െ ൺ ഡ യ െ ് ന ട ന്് സെ മി നാ ർ ഡ 
യ െ ്സച യ ർ മാ ൻ പി. എ െ.് എ. ല ത്്ീ ഫ ്ഉ ദഘ്ാ ട നം സച യ്്് ന്്്.

നുവാലസ്എൻഎസഎ്സ്
ബാലിോദിനം
കളമചശരി:ചദശീയബാലികാദിനച്ത്െന്ബന്്ിച്്്നിയമ
സർവകലാശാലയായനാഷണൽയ്ണിചവഴ്സിറ്്ിഓഫ്അ
ഡ്വാൻസ്ഡ്ലീഗൽസ്്്്ഡീസ്(ന്വാൽസ്)തലഎൻഎസ്എ
സിത്്്ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽമണലിമ്ക്്ിതലസാന്്്വനംൊരിറ്്
ബിളതൊകസറ്്ിനെത്്്ന്്ചകപ്ദ്്ംസദ്്ർശിച്്്.പലപ്പാ
യത്്ില്ള്്വനിതാഅച്ന്വാസികളാണ്ഇവിതെയ്ള്്ത്.
15വയസിൽതാതഴയ്ള്്വർക്്്പ്പച്തയകംകലാകായികപരി
പാെികളനെത്്ി.സിന്്്യ,അഭിജിത്എന്്ീവളട്്ിയർമാര്
തെചനത്ത്വത്്ിലായിര്ന്്്പരിപാെികള.

ടരൻഷകനഴസു്
യുണിയൻവാരഷിേം
മരട:്ചകരളചസ്്്്റ്്്സർവീസ്തപ
ൻഷചണഴ്സ്യ്ണിയൻമരട്
യ്ണിറ്്ിത്്് വാർഷികാചോ
ഷംജില്്ാപ്പസിഡ്്്്വി.മ്രളി
ധരൻഉദ്ഘാെനംതെയ്ത്.െി.
പി.ആ്്്ണിമ്ഖ്യപ്പഭാഷണം
നെത്്ി.എം.എ.ചോഹനൻഅ
ധ്യക്്തവഹിച്്്.ഉന്്തവിജ
യംചനെിയവിദ്യാർഥികതളതക.
വി.തമ്്ിആദരിച്്്.ഭാരവാഹി
കള:എം.എ.ചോഹനൻ(പ്പസി
ഡ്്്്) തക.സ്ധൻ, െി.എസ്.
ഐഷ,എ.ആർ.െിലിപ്്,്(കവ.
പ്പസിഡന്്്്മാർ).

മ്വാറ്്്പ്ഴ:സഹപ്സാബ്്ങ്്ളി
ല്തെ ര്പത്പ്ട്്്ം സംസ്കാര
ത്്ിത്്് ഭാഗമായ്ം മാറിയ
കവവിധ്യങ്്തള നിരാകരി
ക്്്ന്്ത്രാജ്യത്്്അസ്്ിരത
യ്ംകശഥില്യവ്ംവിളിച്്്വ
ര്ത്്്തമന്്്സിറ്്ിസണസ്ഡ
യസ്സംഘെിപ്്ിച്്പ്ർണദിന
തസമിനാർഅഭിപ്പായത്പ്ട്്്.
ഇന്്്യൻറിപ്്ബ്്ിക്്ിത്്്എ
ഴ്പതാം വാർഷികച്ത്െന്
ബന്്ിച്്് ഭരണഘെനയ്ം ബ
ഹ്സ്വരതയ്ം എന്് വിഷയ
ത്്ിൽനെന്്തസമിനാർഡയ
സ്തെയർമാൻപി.എസ്.എ.ല
ത്്ീഫ് ഉദ്ഘാെനം തെയ്ത്.
പ്രാതനകാലങ്്ളിൽമറ്്്ള്്
വര്തെകെന്്്വരവ്ചോധപ്
ർവമായഅധിനിചവശംആയി
ര്ന്്ിത്ല്ന്്്ം അച്ദ്ഹം പറ
ഞ്്്.അവര്ംനിലവില്ട്്ാ
യിര്ന്്വര്ംതൊട്്്പിന്്ാതല
എത്്ിയവര്ംഇഴ്കിച്ച്ർന്്്
തിരിച്്റിയാനാവാത്്വിധംഒ
ന്്ായിമാറി.അവരാണ്ഈമ
ണ്്ിത്്് പ്ർവാവകാശികള.
മ്ഴ്വൻ പിൻത്െർച്്ക്്ാര്ം
അംഗീകരിക്്ത്പ്െണം. ഗവ.
ചോഡൽഎച്്്എസ്ഓഡിച്റ്
റിയത്്ിൽനെന്്തസമിനാറി
ത്്്ഉദ്ഘാെനസച്മ്ളനത്്ി
ൽഡയസ്കവസ്തെയർമാ
ൻഅസീസ്പാട്്ിയാരപ്്ിള്്ി
അദ്്്യക്്ത വഹിച്്്. അഡ്വ.
എൻ.രചമശ,്ചോ:ചോളപി.ക
ല്്്ക്്ൽ, അഡ്വ:മധ്സ്ദനൻ
നായർ,തക.എൻ.ബഷീർ,പ്പമീ
ള ഗിരീഷ്, ചോസ്പാചലക്്െി
സംസാരിച്്്.നിയമവിദ്യാർഥി
കള്ംയ്വജനങ്്ള്മെക്്ംനാ
ന്റിചലതറപ്പതിനിധികളപ
ത്ക്ട്ത്്്.സമസ്ത ചമഖലക

തളയ്ം പ്പതിനിധീകരിച്് എ
ക്്ാലത്ത്യ്ംമികച്്ധിഷണ
ശാലികളാണ് നമ്്്തെ ഭരണ
ഘെന ര്പത്പ്ട്ത്്ിയതതന്്്
വിഷയം അവതരിപ്്ിച്് ത്പോ
െ.ചോ.എം.പി.മത്്ായി പറ
ഞ്്്.അെിസ്്ാനശിലകളിൽ
ഒന്്ിന്ഇളക്്മ്ട്്ായാൽരാ
പ്ട്്ത്്ിത്്് നിലനിൽപിതന
ത്്ത്ന്ബാധിക്്്ം. നമ്്്തെ
െരിപ്തവ്ം പാരമ്്ര്യവ്ം വർ
ത്്മാനവ്ം വിശകലനം തെ
യ്ത്ംഭാവിതയപ്്റ്്ിപ്കത്യമായ
ദീർഘ ദർശനത്്ില്തെയ്മാ
ണ്ഭരണഘെനയക്്്്അെിത്്
റതീർത്്ത്.ഇന്്്യൻഭരണഘ
െനയ്ംപൗരത്വവ്ംഎന്്വി
ഷയംഅവതരിപ്്ിച്്് തൊട്്്
അഡ്വ.തക.എസ്. മധ്സ്ദന
ൻ,ബഹ്സ്വരതരാപ്ട്്ത്്ിന്
മ്ഖമ്പ്ദഎന്് വിഷയത്്ിൽ
അഡ്വ.എസ്.അചോകൻ എ
ന്്ിവർ പ്പഭാഷണം നെത്്ി.
തസമിനാറിൽവിദ്യാർഥിപ്പതി
നിധികള്തെപപ്തികരണങ്്ള
പ്ശച്ദ്യമായി.ചദശീയപതാക
ഉണർത്്്ന്് അഭിമാനവ്ം
ആചവശവ്ംപക്്ിട്ന്്എല്്ാ
വതരയ്ം ചെർത്്ാണ് ഇന്്്യ
തയന്്്വിളിക്്്ന്്തതന്്്ംപ
ട്്ിണിക്്ാതരയ്ം പാവത്പ്ട്്വ
തരയ്ം ഭരണര്െം പ്ശദ്്ിക്്്
ന്്ിത്ല്ന്്്ംഭരണഘെനാചഭദ
ഗതിയില്ള്്അജട്്ഭയംസ്
ട്്ിക്്്ന്്്തവന്്്ം വിദ്യാർഥി
കളഅഭിപ്പായത്പ്ട്്്.സമാപ
ന സച്മ്ളനത്്ിൽ ചോർജ്
ചൊട്്ത്്ിൽ അധ്യക്്നായി.
പി.എൻ.ഇളയത്, തക.എം.സ
ലിം,ബിജ്ചോസഫ്,ബീനവി
ജയൻ,ഉകബദ്,ഐസക്,മ്.
ഹമ്്ദ്,സമദ്സംസാരിച്്്.

അവധികുുാലതു്ു
നഗരതുുിലകോപുുിങു
ടെസുുുുിവലനെതുുും:
േലകറുുുര
കാക്്നാട്: സ്ര്ള്കളിതല മ
ധ്യചവനലവധി കാലത്്് ജില്്
യിൽ വിപ്ലമായ ചോപ്്ിംഗ്
തെസ്്്്ിവൽ സംഘെിപ്്ിക്്്തമ
ന്്് ജില്്ാ കലക്റ്്ർ എസ്.സ്
ഹാസ്ജില്്ാവികസനസമിതി
ചോഗത്്ിൽഅറിയിച്്്.ജില്്ാ
ഭരണര്െം, ട്റിസം വക്പ്്് ,
തകഎംആർഎൽത്െങ്്ിയവ
സംയ്ക്്മായാണ് ചോപ്്ിംഗ്
തെസ്്്്ിവൽ സംഘെിപ്്ിക്്്ന്്
ത്.
നഗരത്്ിത്്് ഭ്രിഭാഗവ്ം
ഇതിനായി വിനിചോഗിക്്്ം.
കവകീട്്്ആറ്മണിക്്്ചശഷം
കസക്്ിങ്,വാക്്ിംഗ്എന്്ിവ
ക്്ായിനഗരംവിട്്്തൊട്ക്്്ം.
ക്ട്ംബപ്ശീസഹകരണച്ത്
തെപലയിെങ്്ളില്ംതോകബ
ൽഫ്ഡ്ചൊർട്്്പ്പവർത്്ിപ്്ി
ക്്്ം.എംജിചോഡ്ഉളപ്്തെയ്
ള്്സ്്ലങ്്ളഇതിനായിവി
നിചോഗിക്്്ം.ഒര്മാസത്ത്
ചോപ്്ിംഗ്തെസ്്്്ിവലാണ്ഉച്ദ്
ശിക്്്ന്്തതന്്്ംകലക്റ്്ർഅ
റിയിച്്്.തൊചോണകവറസ്
ബാധയ്തെപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ
ജില്്യിൽപ്പാഥമികമ്ൻകര്ത
ല്കതളല്്ാംപ്ർത്്ിയായി.ക
ളമചശരിതമഡിക്്ൽചൊതളജി
ൽ ഐതൊചലഷൻ വാർഡ്
ആരംഭിച്്്.

ഫുഡടുെകുകേരള
പരുദരുുശനം30മുതലുു
തൊച്്ി:പത്്ാമത്ഫ്ഡ്തെക്
ചകരള പ്പദർ്്ശനം 30 മ്തൽ്്
തെപബ്്വരിഒന്്്വതരഎറണാ
ക്ളംചോള്്ഗാട്്ിപാലസ്ഇവ
്്്്തസ്്്റിൽ്്നെക്്്ം.വിവിധ
ചദശീയകമ്്നികള്ംസംസ്്ാ
നവ്യവസായവക്പ്്ിന് കീഴി
തലസ്്ാപനങ്്ള്ംഭക്്്യ,കാ
ർ്്ഷിചൊത്പന്് സംസ്കരണ
ചമഖലയില്ള്്തെറ്കിെവ്യവ
സായസ്്ാപനങ്്ള്ംപ്പദർ്്ശ
നത്്ിൽ്്പതക്്ട്ക്്്ം.വയ്വസാ
യവക്പ്്ിത്്്പ്പച്തയകപവലി
യന്ംചമളയിൽ്്ഉട്്ാക്തമന്്്
സംഘാെകർ്് പപ്തസച്മ്ളന
ത്്ിൽ്്പറഞ്്്.
ചകരളബ്യ്ചോഓഫ്ഇൻ്്ഡ
സ്പ്െിയൽ്് പ്പചോഷൻ്് (തകബി
ഐപി),തസൻ്്പ്െൽ്്ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്
ട്്്ഓഫ്െീഷറീസ്തെക്ചോളജി
(സിഐഎഫ്െി),ഇന്്്യൻ്്കൗ
ണ്്സിൽ്്ഓഫ്അപഗ്ികള്്ച്്റൽ്്
റിസർ്്ച്്്(ഐസിഎആർ്്),ബ്യ്
ചോഓഫ്ഇന്്യ്ൻ്്സ്്്്ാൻ്്ചഡഡ്
സ്എന്്ിവയ്തെസഹകരണ
ച്ത്തെപ്ര്സ്എക്സ്ചോസ്
ആണ്ചമളസംഘെിപ്്ിച്്ിരിക്്്
ന്്ത്.

കല്്ിടൽ കർമ്്ം ചിറ്്്ർ സെന്്്് തോമെ ്പള്്ി വികാരി ഫാ. ക്
രയ്ാതക്െ് ് മാരിപ്്്റത്്്  നിർവഹിയക്്്്ന്്്. 

പരസയ്ം
1992വർഷതത്്263962രജിസ്്്്ർനമ്്
രില്ള്്എത്്്എസ്എസ്എൽസി
ബ്ക്്്വീത്ട്ട്ക്്ാൻപറ്്ാത്്വിധ
ത്്ിൽകകചോശംവന്്വിവരംഇതി
നാൽഅറിയിക്്്ന്്്. പ്പസ്ത്തബ്
ക്്ിത്്്ഡ്യ്പ്്ിച്ക്റ്്്പകർപ്്ിനായിപ
രീക്്ാകമ്്ീഷണറ്തെതസപ്കട്്റിമ്ൻ
പാതകനിയമാന്സരണമ്ള്്അചപ
ക്്നൽക്ന്്തിന്തീര്മാനിച്്ിരിക്്്
ന്്്. ഇതിച്മ്ൽ ആച്ക്പമ്ള്്വർ
ഈപരസ്യംവന്്്15ദിവസത്്ിനകം
തസപ്കട്്റി,ചോർഡ്ഓഫ്പബ്്ിക്എ
ക്സാമിചനഷൻസ്,പരീക്്ാഭവൻ,പ്
ജപ്്്ര,തിര്വനന്്പ്രംഎന്്വിലാ
സത്്ിൽചരഖാമ്ലംപരാതിനൽചക
ട്്താണ്.
വിനോദക്്മാർകെ.ബി
കാമട്്ത്്്വീട്
ചോറ്്ാനിക്്ര




