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CHANGE OF NAME
I Shoukathali Pandaraparambil
(NameAs InMyPassportNo :K
2001857 ) , S/O Abdul Latheef ,
ResidingAtPandaraparambilHouse,
Aynoor, Pazhanji.P.O, Thrissur -
680542-Kerala,DoHerebyChange
My Name “Shoukath
PandaraparambilLatheef“(NameAs
InMyD/L,BankPasasbook,Etc)
WithImmedateEffect.

CHANGE OF NAME
IMufitha(NameAsInMyPassport
No:M4970852),D/OMoinudeen
Veettila Valappil , Residing At
Veettilavalappil House,
Edakkazhiur.P.O,Thrissur-680515-
Kerala , Do Hereby Change My
Name “Mufitha Veettilavalappil
Moinudheen“(NameAsInMySSL
C, Aadhar, Etc) With Immedate
Effect.

അഴീപക്്ടൻവധത്്ിന്അരന്റ്്ാണ്്്
രകുുസാകുുിദിെം23നു
മുഖയുമനതുുുിഉദഘുാടെംനെയുുും
ത്ശ്ർ:രാപഷ്്്ീയനോലപാതേത്്ിൽപേര
െംനെട്്്േയ്ംഇെിയ്ംയഥാർഥപ്പതിയാ
നരന്്് േന്ണ്ത്്്േയ്ം നചയ്തിട്്ില്്ാത്്
േമ്്്യ്ണിസ്്്്്പെതാവ്അഴീപ്ക്ടൻരാഘ
വന്്്രക്്സാക്്ിതവ്ത്്ിന്അരന്റ്്ാണ്്.്
1972നസപ്തംബർ23ൊണ്സിപിഎംസം
സ്്ാെനസപ്േപ്ട്േിയറ്്്അംഗവ്ംഐേ്യമ്
ന്്ണിയ്നടേൺവീെറ്മായിര്ന്്അഴീ
പ്ക്ടനെത്ശ്ർ്്നചട്്ിയങ്്ാടിയിൽനൊ
ലന്പ്ട്ത്്്ന്്ത്.പേരെചരിപ്തത്്ിനലഅ
തിഭീേരമായ മന്െ്യഹത്യനയന്്് ഇന്്്ം
വിപശെിപ്്ിക്്്ന്്സംഭവത്്ിന്അരന്റ്്ാ
ന്ണ്ത്്്പ്പ്ഴ്ംപേന്ഞ്ഴിഞ്്രാപ്ഷ്്ീ
യആപോപണങ്്ൾക്്പ്്്േംയാഥാർഥയ്ംഇ
ന്്്ംഅവ്യക്്മാണ്.
അഴീപ്ക്ടന്്്അമ്്താംരക്്സാക്്ി

ദിെംവിപ്ലമായപരിപാടിേപോനടആച

രിക്്ാൊണ്സിപിഎം തീര്
മാെിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.23ന്ഡവ
േീട്്്ത്ശ്രിൽമ്ഖ്യമപ്ന്്ിപി
ണോയിവിജയൻപന്ങ്ട്ക്്്
ന്്നോത്സപ്മ്െെമാണ്പ്പ
ധാെം.നേഡ്നവാെ്്്ിയർമാ
ർച്്്ംോലിയ്മായിട്്ാണ്പരി
പാടി. ജന്വരിയിൽ െടന്്
സിപിഎം ജില്്ാ സപ്മ്െെ
ത്്ിൽമ്ഖയ്മപന്്്ിപനങ്്ട്പക്്
ണ്്തായിര്ന്്്നവങ്്ില്ം ചി
േിത്്നയ ത്ടർന്്് അപമരി
ക്്യിൽ പോയതിൊൽ സ
പ്മ്െെത്്ിൽപന്ങ്ട്ക്്ാൊ
യിര്ന്്ില്്.
രണ്്ാം നോവിഡ് ോലത്്്ആൾക്്്ട്്

െിയപ്ന്്ണങ്്ള്നടസാഹചര്യത്്ിൽപരാ
തിഉയർന്്പൊനടഡഹപൊടതിഇടനപട്്്
സപ്മ്െെംനോത്സപ്മ്െെപൊപരിപാടി
േപോ ഇല്്ാനത തിരക്്ിട്്് അവസാെിപ്്ി
പ്ക്ണ്്ിയ്ംവന്്ിര്ന്്്.വിപ്ലമായനോ
ത്സപമ്്െെവ്ംപരിപാടിേള്ംസംഘടിപ്്ി

ച്്ിട്്്ൊള്േൊയസാഹചര്യം
ക്ടി േണക്്ിനലട്ത്്ാണ്
ഇത്്വണ അഴീപ്ക്ടൻ ര
ക്്സാക്്ിദിെം വിപ്ലമാ
ക്്ാന്ള്് തീര്മാെം. രാഹ്
ൽഗാന്്ിയ്നട ഭാരത് പോ
പോ യാപ്ത ത്ശ്രിൽ എ
ത്്്പ്പ്ൾതന്ന്യാണ്സി
പിഎമ്്ിന്്്പരിപാടിയ്ംെ
ടക്്്ന്്ത.്പതക്്ിൻോട്ഡമ
താെിയിലാണ്മ്ഖ്യമപ്ന്്ിപി
ണോയിവിജയൻപനങ്്ട്ക്്്
ന്് അഴീപ്ക്ടൻ രക്്സാ
ക്്ിദിെസപ്മ്െെവ്ംരാഹ്

ൽഗാന്്ിയ്നടഭാരത്പോപോയാപ്തയ്
നടസമാപെസപ്മ്െെവ്ം. പേരെത്്ിൽ
18ദിവസംയാപ്തെടത്്്ന്്തിനെതിനരയ്
ള്്വിമർശെംസിപിഎംേ്യാംപ്േൾെട
ത്്ിഇര്ക്ട്്ര്ം പോർവിെിയിൽത്ടര്
പ്പ്ഴാണ് മ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്ം രാഹ്ല്ം ഒപര
പവദിയിൽപ്പസംഗിക്്്ന്്നതന്്േൗത്േ
വ്ംത്ശ്രിനലപവദിക്്്ണ്്്.

1102 അ ന ര്്ഹ രാ യ മ ്ന്്ഗ ണ ന 
കാ ര്്ഡ ്ക ള്്; പി ഴ  ഒ ന്് ര കക്ാ് ടി 
ത്ശ്ർ്്: ജില്്യിനലഏഴ്താല്ക്്്േെി
ലായിസിവിൽ്്സഡ്ല്സ്ജീവെക്്ാർ്്
െടത്്ിയ ഫീൽ്്ഡ് പരിപശാധെയിൽ്്
1102 മ്ൻ്്ഗണൊപേെൻ്് ോർ്്ഡ്േൾ്്
അെർ്്ഹമായിഡേവശംവച്്്ഉപപയാ
ഗിച്്്വര്ന്്തായിേന്ണ്ത്്ി.ൊല്ച
പ്േവാഹെം,1000മ്തൽ്്3000സ്േ്വയ
ർ്്ഫീറ്്്വനരവിസ്തീർ്്ണമ്ള്്വീട്,മറ്്്
ഉയർ്്ന്്സാമ്്ത്്ിേസ്്ിതിയില്ള്്വ
ർ്്ത്ടങ്്ിയവര്നടോർ്്ഡ്േൾ്്നപാത്
വിഭാഗത്്ിപലക്്്മാറ്്ി.
അെർ്്ഹമായിഡേപ്്റ്്ിയഭക്്്യധാ

െ്യത്്ിന്്്േപ്മ്ാെവിലയായിഏേപദ
ശം ഒന്്രപ്ക്ാടി ര്പ ഇവരിൽ്്െിന്്്
ഈടാക്്്ന്്തിന്ള്്െടപടിേൾ്്സവ്ീേ
രിച്്ിട്്്ന്ണ്ന്്്ംഇത്വനര15ലക്്ംര്
പ അടവ്വര്ത്്ിയതായ്ം ജില്്ാ സ
ഡ്ല്ഓഫീസർ്് പി.ആർ.ജയചപ്ദ്്ൻ്്അ
േിയിച്്്.പലതവണപോട്്ീസ്െൽ്്േിയി
ട്്്ംപിഴത്േഅടക്്ാത്്വർ്്ന്ക്തിനര
േവെ്യ് േിക്്വേി െടപടിേൾ്്ആരംഭി
ച്്്..തിേച്്്ംഅർ്്ഹരായആള്േൾ്്മ്
ൻ്്ഗണൊോർ്്ഡ്ലഭിക്്്ന്്തിന്ോ
ത്്ിരിക്്്േയാണ്. അതിൊൽ്് അെ

ർ്്ഹമായിോർ്്ഡ്േൾ്്ഡേവശംവച്്ി
രിക്്്ന്്വർ്്ഉടനെസേണ്്ർ്്നചയ്്ണം.
ജില്്യിനലഎല്്ാതാല്ക്്്സഡല്്ഓഫീ
സർ്്മാര്ം പേെെിങ് ഇൻ്്സ്നപക്്ർ്്മാ
ര്ംപരിപശാധെേൾ്്െടത്്്ന്്്ണ്്.്താ
ല്ക്്്സഡ്ല്ഓഫീസർ്്മാരായഐ.വി.
സ്ധീർ്്ക്മാർ,ഡസമൺ്്പജാസ്,നേ.
പി.െഫീർ്്, പേെെിങ്ഇൻ്്സ്നപക്്ർ്്മാ
രായപ്ശീജിത്്്പമാഹൻ,ടി.എസ്.രതീെ്,
നേ.നേ.സ്വപ്െ,ഇ.വി.സ്ദർ്്ശൻ്്,ടി.വി.
ജയപ്പോശ്, ലിജഎൻ.പിള്്,ടി.പി.എ
ബി,എ.ബിന്്്,പ്ടീസവിെീതഡടറ്്സ്എ

ന്്ിവര്നടസ്നപെൽ്്സ്േ്വാഡ്ംജില്്
യിൽ്്പ്പവർ്്ത്്ിക്്്ന്്്.
അെർ്്ഹമായി ോർ്്ഡ്േൾ്് ഡേവ

ശംവച്്ിരിക്്്ന്്വര്നടവിവരങ്്ൾ്്അ
േിയിപ്ക്ണ്്പഫാൺ്്െമ്്റ്േൾ്്.0487
2360046(ജില്്ാസഡ്ല്ഓഫീസ്),0487
2331031(താല്ക്്്സഡ്ല്ഓഫീസ്ത്
ശ്ർ്്), 04884 232257 (തലപ്്ിള്്ി),
04885296418 (ക്ന്്ംക്െം), 0487
2502525(ചാവക്്ാട)്,04802825321(മ്
ക്ദ്്പ്രം),04802704300(ചാലക്്്ടി),
04802802374(നോട്ങ്്ല്്്ർ).

നൊബബൽകോപു്ുകുതുുിതുുുറനു്ുേവർചുു;
10ലകുുംരുപയുനടനൊബലുേൾെഷുുനപുുടുുു
നൊട്ങ്്ല്്്ർ:നൊഡബൽപോപ്്്ക്ത്്ിത്്്േന്്്േവർച്്,പോ
േമപലശ്വരംസ്വപദശിനചട്്ിയാട്്ിൽസംഗീതിന്്്ഉടമസ്്തയിൽ
ശ്ംഗപ്രംലക്്്മിസിെിമാസിന്സമീപംപ്പവർത്്ിക്്്ന്്നപ്്്
നൊഡബൽസിലാണ്േവർച്്െടന്്ത്.പത്്്ലക്്പ്ത്െംര്പ
വിലയ്ള്്നൊഡബല്േൾെഷ്്ന്പ്ട്്്.ഇന്്നലരാവിനലപോപ്്്
ത്േക്്ാനെത്്ിയപ്പ്ഴാണ്പൊെണവിവരംഅേിഞ്്ത്.
സ്്ാപെത്്ിന്്്ഗ്്ാസ്പോേിനലയ്ംെട്്േിനലയ്ംതാഴ്േൾ

അറ്ത്്്മാറ്്ിയാണ്പൊഷ്്ാവ്അേത്്്േയേിയത്.സ്്ാപെത്്ി
നലസിസിടിവിേ്യാമേയ്നടഹാർഡ്ൈിസ്ക്ംേവർന്്ിട്്്ണ്്്.നെ
ൽഫിൽസ്ക്്ിച്്ിര്ന്്വിലപിടിപ്്്ള്്നൊഡബൽപോണ്േൊ
ണ്െഷ്്ന്പ്ട്്ിട്്്ള്്ത്.നൊട്ങ്്ല്്്ർനോലീസ്അപ്െവെണമാരംഭി
ച്്്.

അവാർഡിന്സ്ഷ്്ികള്്
ക്്ണിക്്്ന്്്
ത്ശ്ർ്്:ഭരത്പി.നജ.ആ്്്ണിയ്നടപപരിൽ്്പാർ്്ട്്്ഓഎൻ്്ഓഫി
ലിംസ്ആൻഡ്ബിന്്ിഇമ്്ട്്ിപ്േിപയെൻ്്സ്വിവിധോറ്്ഗേിയിൽ്്
െൽക്ന്്പതിൊലാമത്പദശീയപ്രസ്ോരങ്്ൾ്്ക്്്സ്ഷ്്ിേൾ
ക്്ണിച്്്.ൊടേരചെ(1മണിക്്്ർ്്.മൗലീേം,സമോലിേം,ൈി
ടിപിെിർ്്ബന്്ം),പൈാേ്യ്നമ്്്േിഫിലിം(ഒന്്രമണിക്്്ർ്്ഡദ
ർ്്ഘ്യം),പൊർ്്ട്്്ഫിലിം(10മിെിറ്്്),പൊർ്്ട്്്ഫിലിം(30മിെിറ്്്),ക്
ട്്ിേള്നടഫിലിം(30മിെിറ്്്), പോക്്സ്(10മിെിറ്്്,സ്വന്്ംജില്്യി
നലസാഹിത്യസർഗസ്ഷ്്ിനയഅടിസ്്ാെമാക്്ിയ്ള്്ഒരാൾ്്/പ്ര്
പ്്്അവതരണം,നടലിപ്ൈാമ),സാപ്-പോപോആക്ടിങ്പ്പാക്ടീസ്
(പലാേസാഹിത്യത്്ിനലഏനതങ്്ില്ംേഥാപാപ്തന്ത്അവതരി
പ്്ിക്്ണം.േ്യാമേചലിക്്ാം,പപ്ക്എൈിറ്്ിംഗ്പാടില്്)എന്്ീവി
ഭാഗങ്്െിലാണ്മത്്രം.മിേച്്ൊടേരചെക്്്ംപൈാേ്യ്നമ്്്േി
ക്്്ംക്ട്്ിേള്നടഫിലിമിന്ം 5,000 ര്പയ്ം പൊർ്്ട്്്ഫിലിമ്േ
ൾ്്ക്്് 10,000ര്പയ്ംപോക്്സ്ആൻഡ്സാപ്അവതരണങ്്
ൾ്്ക്്്3000ര്പയ്ംനമമപ്്്ായ്ംപ്പശസ്തിപപ്തവ്ംപ്സ്തേങ്്
ള്ംൈിവിൈിേള്ംഅടങ്്്ന്്തായിരിക്്്ംഅവാർ്്ഡ്േൾ്്.നമാ
ത്്ം80ഓെംഅവാർ്്ഡ്േൾ്്സമ്്ാെിക്്്ം.ൊടേരചെക്്്ംപോ
ക്്സ്ആൻഡ്സാപ്അവതരണങ്്ൾക്്്ം100ര്പയ്ംപൈാേ്യ്
നമ്്്േിആൻഡ്പൊർ്്ട്്്ഫിലിമ്േൾ്്ക്്്1,000ര്പയ്മാണ്രജി
സ്പ്പടെൻഫീസ്.ക്ട്തൽവിവരങ്്ൾക്്്പോൺ-9447084849.
എൻപ്ടിേൾഅയപ്ക്ണ്്അവസാെതിയതിഒക്പോബർ2.വാർ
ത്്ാസപ്മ്െെത്്ിൽഅവാർഡ്ജ്േിനചയർമാൻപൈാ.സി.രാവ്
ണ്്ി,രക്്ാധിോരിബിന്്ിഇമ്്ട്്ി,ചാപ്ക്ൈി.അന്്ിക്്ാട്,പോ
ൺസൺചിേമ്്ൽ,അൈ്വ.നേ.ആർ.അജിത്ബാബ്എന്്ിവർപ
ന്ങ്ട്ത്്്.

ഭാരതജോജോയാനത്:
സവ്ാഗതസംഘംഓഫീസ്
ചാലക്്്ടി:രാഹ്ൽ്്ഗാന്്ിെയിക്്്ന്്ഭാരതപോപോയാപ്തയ്
നടവിജയത്്ിൊയിചാലക്്്ടിെിപോജേമണ്്ലംേമ്്ിറ്്ിയ്നട
സവ്ാഗതസംഘംഓഫീസ്ത്േന്്.്ചാലക്്്ടിടൗൺ്്ഹാെിന്സമീപ
ന്ത്ഓഫീസിന്്്ഉദ്ഘാടെംനബന്്ി നബഹൊൻ്്എംപിഉദ്ഘാ
ടെംനചയ്ത്.പ്ല്ക്്്പ്പസിൈ്്്്വി.ഒ.ഡപലപ്്ൻ്്അധ്യക്്ൊ
യി.ൈിസിസിപ്പസിൈ്്്്പോസ്വള്്്ർ്്,പി.എ.മാധവൻ്്,ഒ.അ
ബ്്്േഹിമാൻ്്ക്ട്്ി,പോസഫ്ചാലിപശരി,എബിപോർ്്ജ്,സി.ഒ.പജ
ക്്ബ,്ടി.എം.ൊസർ്്,ടി.വി.ചപദ്്്പൊഹെൻ്്,െിബ്വാലപ്്ൻ്്,ഒ.എ
സ.്ചപദ്്്ൻ്്,പൈവീസ്േരിപ്്ായി,ഡെൻ്്എം.നേ.,പോൺ്്പല്്ിപശ
രി,വി.എൽ്്.പോൺ്്സൻ്്,പൊമസ്മാെിപയക്്ൽ്്,അൈ്വ.സി.ബി.
അര്ൺ്്ക്മാർ്്,നേ.നജയിംസ്പോൾ,സി.എസ്പ്ശീെിവാസൻത്
ടങ്്ിയവർസംസാരിച്്്.22തീയതി6മണിക്്്ആണ്ചാലക്്്ടിയി
ൽയാപ്തക്്്ആപവശ്വേരമായസ്വീേരണംെൽക്ന്്ത്

ഓണകോഷവംുസൗജെയുബസകുുിൾവിതരണവംു
മാെ:പോട്്േിക്്ബിന്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽതിര്പോണംആപോെം
സംഘടിപ്്ിച്്്.മഹാബലിയ്നടവരപോട്ക്ടിആപോെങ്്ൾക്്്
ത്ടക്്ംക്േിച്്്.പോട്്േിക്്ബ്പ്പസിൈ്്്്രഞ്ജിത്്്വടക്്ൻഅ
ദ്്്യക്്തവഹിച്്്.പോയിേണ്്പ്്പശരിഓണസപ്ദ്ശംെൽേി.ക്്
ബിന്്്സാമ്ഹിേപസവെപദ്്തിയ്നടഭാഗമായിമാെപ്പപദശ
ത്്്ള്്5സ്ക്ൾവിദ്യാർത്്ിേൾക്്്സൗജെ്യമായിഡസക്്ിള്േ
ൾവിതരണംനചയ്ത്.പോട്്േിമ്ൻപ്പസിൈ്്്്പോയ്േണ്്പ്്പശ
രി,നസപ്േട്്േി,പ്ടെേർബാബ്നചല്്ക്്്ടം,നമമ്്ർമാരായപോെി
നപപരപ്്ാടൻപൊമസ്നചല്്ക്്്ടം,നേഎംപൊഹെൻ,പോെിേ
ണ്്ങ്്ാത്എന്്ിവർപെത്തവ്ംെൽേി.നസപേ്ട്്േിപോൾപാേയിൽ
െദ്്ിപേഞ്്്.

ഡിസിസിഓഫീസിന്കാവിപെയിന്്്്;
വിവാദമായപപ്്ൾമാറ്്ി
ത്ശ്ർ്്: ത്ശ്ർ്് ജില്്ാ പൊ
ൺ്്പ്ഗസ്േമ്്ിറ്്ിഓഫീസിന്ോ
വിനപയി്്്്അടിച്്്.വിവാദമാ
യപൊനടോവിെിേംമാറ്്ി.രാ
ഹ്ൽ്്ഗാന്്ിയ്നടഭാരത്പോ
പോ യാപ്തയ്നട ഭാഗമായി
പൊൺ്്പ്ഗസ് ഓഫീസ്േൾ്് മ
പോഹരമാക്്്ന്്തിന്്് ഭാഗ
മായാണ്ത്ശ്ർ്്ൈിസിസിഓ
ഫീസ്ംനപയി്്്ിംഗ്െടത്്ിയ
ത്.എന്്ാൽ്്,ഓഫീസിന്ോവി
നപയി്്്ടിച്്പൊനടയാണ് വി
വാദമായത്.ോവിനപയി്്്്അ
ടിക്്്പ്പ്ൾ്്പെതാക്്ള്ംസ്്
ലത്്്ണ്്ായിര്ന്്്.വിെയംച
ർ്്ച്്യായപൊനടഇന്്നലപ്ല
ർ്്ന്ച് തന്ന് നൊഴിലാെിേനെ
എത്്ിച്്്ോവിെിേംമാറ്്ിഅ
ടിച്്്.വിവരംപൊൺ്്പ്ഗസിന്്്

തന്ന്വാട്സ്ആപ്പ്ര്പ്്്േെി
ല്ംചർ്്ച്്യായി.
ഭാരത്പോപോയാപ്തയ്നട

തീം ആയി ോക്്ി പ്ടൗസേിന്

തീ പിടിക്്്പ്പ്ൾ്്എന്്് ഉയ
ർ്്ത്്ിയത്ഏനേചർ്്ച്്യായിര്
ന്്്.എന്്ാൽ്് പൊൺ്്പ്ഗസ് ഒ
ന്്ടങ്്ം ബി നജ പിയിപലക്്്

പോക്ന്്്നവന്്വിമർ്്ശമായി
ര്ന്്്ഇടത്ഡസബർ്്പോരാ
െിേൾ്്പരിഹസിച്്ിര്ന്്ത്.അ
തിനെ ശരിവയ്ക്്്ന്്താണ്
ഓഫീസിനെോവിയാക്്ി പെ
താക്്ൾ്് നചയ്തനതന്്ായിര്
ന്്്പൊൺ്്പ്ഗസ്പ്ര്പ്്്േെിനല
വിമർ്്ശം.
ബിനജപിഓഫീസിന്സമാ

െമായിട്്ായിര്ന്്് ഓഫീസി
നെോവിയാക്്ിയത്.ഇതാണ്
വിവാദമയത്. നൊഴിലാെിേ
ൾ്്ക്്്അബദ്്ംപറ്്ിയതാനണ
ന്്ാണ്ഇത്സംബന്്ിച്്് പെ
താക്്ൾ്് െൽ്്േിയ വിശദീേര
ണം.ൈി സിസി ഓഫീസിനെ
ോവിയാക്്ിയ െടപടിന്ക്തി
നരേട്ത്്വിമർ്്ശമാണ്യര്
ന്്ത്.

നിയനത്്്ണംവിട്്സവ്കാരയ്ബസ്നിരവധി
വാഹനങ്്ളിൽഇടിച്്്അപകടം
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ചന്്ക്്്ന്്ിൽ
സവ്ോരയ്ലിമിറ്്ഡ്പറ്്്്പ്്്ബസ്
െിയപ്ന്്ണംവിട്്്െിരവധിവാ
ഹെങ്്െിൽഇടിച്്്ണ്്ായഅപ
േടത്്ിൽെിരവധിപപർക്്്പ
ര്ക്്്.സംഭവന്ത്ത്ടർന്്്ബ
സ് ഡ്പൈവറ്ം ജീവെക്്ാര്ം
ബസിൽ െിന്്േങ്്ിപോടി.
നൊട്ങ്്ല്്്ർെിന്്്ത്ശ്ർക്്്
വരിേയായിര്ന്്് ലിമിറ്്ഡ്
പ്റ്്്പ്്് ബസ്. ചന്്ക്്്ന്്ിനല
ഹംമ്്്ചാടിയബസ്സ്ക്ൾക്
ട്്ിയ്മായി പോയിര്ന്് ഡബ
ക്്ിലാണ്ആദ്യംഇടിച്്ത്..പി
ന്്ീട്മ്പ്മ്പോയപ്ടാവലേില്ം
ോേില്ംമന്റ്ര്സ്ക്ട്്േില്ം

ഇടിക്്്േയായിര്ന്്.്പര്പക്്
റ്്സ്ക്ൾവിദ്യാർഥിനയആശ്
പപ്തിയിൽപ്പപവശിപ്്ിപ്്ിച്്്.

തുശുർ-നൊടുങുുലുുുർ
കോഡ;ുഅപേടങുുൾ
തുടർകുുഥ
ത്ശ്ർ - നൊട്ങ്്ല്്്ർ സം
സ്്ാെപാതയിൽഅപേടങ്്
ൾപതിവ്സംഭവങ്്ൊണ്.അ
പേടങ്്െിൽസവ്ോരയ്ലിമിറ്്ഡ്
പ്റ്്്പ്്് ബാസ്േൾക്്് വലി
നോര് പങ്്്ണ്്്. ഈ റ്ട്്ിനല
സ്വോര്യ ലിമിറ്്ഡ് പ്റ്്്പ്്് ബ
സ്േെിൽയാപ്തനചയ്്്ന്്വനര

ഭയചേിതരായിട്്ാണ്ബസിന്
ള്്ിൽ ോണാറ്. ബസ്േള്നട
ഓവർസ്പീൈിനെക്്്േിച്്്ൊ
ട്്്ോർക്്് എന്്്ം പരാതിയാ
ണ്. പോഡ്െവീേരണത്്ിന്്്
ഭാഗമായി38േിപോമീറ്്ർഡദർ
ഘ്യമ്ള്്ഈസംസ്്ാെപാത
പൊൺപ്േീറ്്് ആക്്്ന്് പണി
െടന്്്വരിേയാണ്.വീതിക്
ട്്ാനതയ്ള്് ഏനൊര് പ്പവർ
ത്്ിന്ക്ണ്്്ം അപേടേങ്്്
ക്േവ്ണ്്ാേില്് എന്്ഭിപ്പായ
മാണ്ൊട്്്ോർക്്്.നൊട്ങ്്
ല്്്ർഎത്്്ം മ്മ്്്ൊല്നൊ
ട്ംവെവ്േള്ംഈ പോൈില്
ണ്്്..

ഭാരതജോജോയാതത്യ്ടെചാലക്്്െിനിജോജകമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിസവ്ാഗതസംഘംഓഫീസ്ടെന്്ി
ടെഹനാന്്എംപിഉദഘ്ാെനംടചയ്്്ന്്്

നൊടേരകുടംുബാകോഗയുകേനദുുുതുുിൽആവശുയതുുിനു
കോകുടർമാരിലുുകോഗിേൾവലയുനുുു
നൊടേര:പോഗിേള്നടഎണ്്ംവർദ്്ിച്്ിട്്്ംനൊടേരക്ട്ംബാ
പോഗ്യപേപ്ദ്്ത്്ിൽചിേിത്്െടത്്ാൻപവണ്്പ്തപോക്്ർമാരില്്.
പോക്ടർമാര്നടക്േവ്ആശ്പപ്തിയ്നടപ്പവർത്്െങ്്ൾക്്്തി
രിച്്ടിയാക്ന്്.്സാധാരണജെങ്്ള്നടആപശ്യപേപദ്്്മായക്ട്ം
ബാപോഗ്യപേപ്ദ്്ത്്ിൽപോക്്ർമാര്നടഅഭാവംപോഗിേനെവല
യ്ക്്്േയാണ്.പ്പതിദിെംന്റ്ക്്ണക്്ിന്പോഗിേൾആശ്പപ്തി
യിപലക്്്ചിേിത്്പതടിനയത്്്ന്്്ണ്്്.രാവിനലരണ്്്പോക്്ർമാ
രാണ്പോഗിേനെപരിപോധിക്്്ന്്ത്.പച്്ായത്്്ദിവസപവത
ൊടിസ്്ാെത്്ിൽെിയമിച്്ഒര്പോക്്റ്നടപസവെെംഉച്്തിരി
ഞ്്്ഉണ്്്.പലദിവസങ്്െില്ംആപോഗ്യവക്പ്്ിന്്്വിവിധപ്പവ
ർത്്െങ്്ൾക്്ായിഒര്പോക്്ർക്്്പ്േത്്്പോപേണ്്ിവന്്ാൽ
നവട്്ിലാക്ന്്ത്െിർധെരായപോഗിേൊണ്.എല്്ാദിവസവ്ംമ
ണിക്്്റ്േപോെംവരിെിന്്ിട്്ാണ്പോക്്നേോണാൻസാധിക്്്
ന്്നതന്്്പോഗിേൾപേയ്ന്്.്ഇത്മ്ലംപലപോഗിേൾക്്്ംസ
മീപന്ത്സ്വോര്യആശ്പപ്തിയിൽചിേിത്്പതപടണ്്അവസ്്
യാണ്ള്്ത്.സമീപപച്്ായത്്്േെിൽെിന്്്പോല്ംദിവസവ്ം
ന്റ്േണക്്ിന്പോഗിേൾആശ്പപ്തിനയആപ്ശയിക്്്ന്്്ണ്്്.
ക്ട്ംബാപോഗ്യപേപ്ദ്്ത്്ിൽപോക്്ർമാര്നടഎണ്്വ്ംസൗേര്യ
ങ്്ള്ംവർധിപ്്ിക്്ണനമന്്ാണ്ൊട്്്ോർആവശ്യന്പ്ട്ന്്ത്.

യുവാവിനെമർദിചുു
കേസിൽഒരാൾകുടി
അറസുുുുിൽ
ചാലക്്്ടി: യ്വാവിനെ തട്്ി
നൊണ്്്പോയിപണംആവശ്യ
ന്പ്ട്് മർദിച്് പേസിൽഒരാനെ
ക്ടിപോലീസ്പിടിക്ടി.മപച്്
രിഎടവണ്്സ്വപദശിഅപേക്്ാ
ട്്ത്്് േിധാൻബാസിലിനെയാ
ണ് (27) നൊരട്്ിഎസ്എച്്്ഒ.
ബി.നേ. അര്ണ്ം സംഘവ്ം
പചർന്്്അേസ്്്്്നചയ്തത്േഴി
ഞ്് നമയ് 9ൊണ് പേസിൊ
സപ്ദമായസംഭവംനൊരട്്ിക്
ലയിടന്ത്സ്ഹ്ത്്ിന്്്വീട്്ി
ൽ താമസിക്്്േയായിര്ന്്
നോന്്ാെിസ്വപദശിനെജീബി
നെയാണ്േടത്്ിനൊണ്്്പോ
യി പ്പതിേൾ പണംആവശ്യ
ന്പ്ട്്ത്.


