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ശിശുദിനംസമുചിതമായിആഘോഷിചു്ുനാടു
തുശുർ:അയുുായിരതുുിലധികംകുടുുികളപജങുുടു
തുുവർണശബെമായശിശുദിനറാലിനോജടെി
ലുുയിലംുശിശുദിനംസമുേിൈമായിആനോഷി
ചുുു.ശിശുദിനറാലിനമയർഎം.ജകവർഗീസ്ഫുുാ
ഗുഓഫുജേയതു.ുകുടുുികളുജടഭപുധാനമഭനുുുിആ
രാധയു ഭപുൈാപുനയിചുുശിശുദിനറാലിസംഗീൈ
നാടകഅകുുാദമിറീെണൽൈിയറുുറിൽെിലുുാപ
ഞുുായതുു്ഭപുസിഡനുു്ുപി.ജകനഡവിസ്സവുീകരി
ചുുു.െിലുുാകലകുുർഹരിൈവികുമാർശിശുദിനസ
നനുുശംനൽകി. െിലുുാ രരണകുടം, െിലുുാശിശു
നകുുമസമിൈി, നൊർപുുനറഷൻെിലുുാപഞുുായ
തുു് ജോതുവിദയുാരയുാസ വകുപുു് എനുുിവയുജട
സംയുകുുഅരിമുഖയുതുുിലാണുശിശുദിനാനോ
ഷപരിപാടികളസംഘടിപുുിചുുത.ു
ഒല്്്ര്്: ഒലുുുകുുരഅഡീഷണൽുു ഒലുുുർുു ജസകുുർുു
തേൈനയുഅംഗനവാടിഅനഞുുരിചുുിറശിശുദി
നംആനോഷിചുുു.ജഡപയുുടുുിൈഹസിൽുുദാർുുരാ
നെഷ്മാരാതുു്ഉദഘുാടനംജേയതു.ുപുുകുുാർുുഡു
കളുമായിഅംഗൻുുവാടികുടുുികളുുശിശുദിനറാലി
നടതുുി. വർുുകുുർുു ജറനി നോയു സവുാഗൈം പറ
ഞുുു.കമുുറുുിഅംഗങുുൊയഅവിൻുു.എം.െി,ഹരി
ദാസ,്അഞെുലിസനുതുഷ്എനുുിവർുുസംസാരി
ചുുു. നകകുു് വിൈരണതുുിനു നശഷം ജഹൽുുപുുർുു
ജക.സി.ഓമനനനുുിയംുപറഞുുു.
ചാലക്്്ടി:വയുാസവിദയുാനിനകൈൻുുജസൻുുഭടുൽുു
സ്കുെിൽുുശിശുദിനംആനോഷിചുുു. ഭപുിൻുുസി
പുുാളുുഎം.ജക.ഭശുീനിവാസൻുുഅധയുകുുനായപരി
പാടിപുർുുവുുവിദയുാർുുഥികൊയആനനുു്കുഷണ്,
നോ.അശവുൈിഅെയൻുു,നോ.അമുൈ.ആർുു.വാ
രയുർുുഎനുുിവർുുനേർുുനുു്ഉദഘുാടനംനിർുുവുുഹിചുുു.
സ്കുളുുമാനനെർുുയ.ുഭപുരാകരൻുുഭപുസംഗിചുുു.
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:നാഷണൽഇൻസുുുുിറുുുയുടുു്ഓഫു
ഫിസികുുൽജമഡിസിൻആൻഡുറിഹാബിലിനറുു
ഷനിൽശിശുദിനംആനോഷിചുുു.150ൽപരംകു
ടുുികളംുരകുുിൈാകുുളംുപജങുുടുതുുറാലിനോടു
കുടിപരിപാടികളകുു്തുടകുുമായി.നിപമുർഎ
കസുികയുുടുുിവുഡയറകുുർുുേഭനുുുബാബുശിശുദിന
സനനുുശംതകമാറി.ഏഷയുബുകുു്ഓഫുജറനുകു

ർഡസു്നെൈാവായഅവനുുികേഭനുുുൻപരിപാടി
യിൽമുഖയുാൈിഥിയായി.
ചാലക്്്ടി: നമലുർുുപുലാനിവിഷണ്ുപുരംഭശുീധ
ർമശാസൈ്വിദയുാനിനകൈജനുുു നനതുൈവുതുുിൽുു
ശിശുദിനാനോഷതുുിജനുുുരാഗമായിഫുൊഷ്നോ
ബംുതമമംുഅവൈരിപുുിചുുു.ലഹരിജയനുുമഹാ
വിപതുുിജനൈിജരെനമനസാകുുിഉണർുുതുുാനാ
യിനമലുർുുപളുുിനടെംഗഷുനിൽുുനടതുുിയനോ
ധവതകുുുരണ പരിപാടികളുു നുലുകുു് പഞുുായ
തുു്തവസ്ഭപുസിഡനുു്ുലീനനഡവീസ്ഉദഘുാട
നംജേയതു.ുെഗദുഗുരുഭടുസുു്ുുഭടുഷറർുുടി.എൻുു.രാമ
ൻുുമുഖയുഭപുരാഷണംനടതുുി.െഗദഗുുരുഭടുസു്ുുുജേയ
ർുുമാൻുുെി.പതുുനാരസവുാമിേടങുുിൽുുഅധയുകുുൈ
വഹിചുുു.
അന്്ിക്്ാട:്എറവുജസനുു്ുജൈരനോസ്അകുുാ
ദമിയിൽശിശുദിനംആനോഷിചുുു.നദശിയബാ
സക്ുുറുു്നോളറഫറിഫാ.നോയുനോസഫുവടകുു
ൻഉദഘുാടനംജേയതു.ു ഭപുിൻസിപുുാളസിസുുുുർ
ജറനിറുുഅധയുകുുൈവഹിചുുു.നോൊനോളഭപു
സംഗിചുുു.
പ്ത്ക്്ാട:് ോനുകുചുുിറേിതുുിരഅങുുണവാടി
യിൽ നടനുു ോചുുാെി ദിനാേരണനുതുടനുബ
നുുിചുു്പുഷപ്ാർചുുനയംുശിശുദിനറാലിയംുഭഗുാ
മപഞുുായതുുംഗംഷാജുകാെിനയങുുരഉദഘുാട
നംജേയതു.ുനലുുകുു്പഞുുായതുുംഗം സൈിസു
ധീർമുഖയുാൈിഥിയായിരുനുുു.അങുുണവാടിവർ
കുുർജക.ജകഅംബിക,ജഹൽപർരാെിഎനുുിവ
ർനനതുൈവുംനൽകി.
വടക്്ാഞച്്രി:നിറകുുുടു്ു-േിഭൈുരേനമതുുരംനാ
ലാമതുരരൈൻപുരസക്ാരതുുിനായിസക്ുളവി
ദയുാർഥികളകുുായിശിശുദിനേിഭൈുരേനമതുുരം
നടനുുു.േിഭൈുകാരിയായനിർമലമുകനുുൻനമനോ
ൻഉദഘുാടനം ജേയതു.ുതലഭബുറി ഭപുസിഡനുു്ു
വി.മുരെിഅധയുകുുനായി.തലഭബുറിജസഭകുടുുറി
െി.സൈയുൻ, ബാലനവദി കൺവീനർ എം.എം.മ
നഹഷ,് എം.ജക.ഉസമ്ാൻ, പി.ജക.സുഭബുഹുുണയു
ൻ,എം.ശങുുരനാരായണൻതുടങുുിയവർഭപുസം
ഗിചുുു.

ആയ്ഷ്ആശ്പശത്ിയ്നടെിർമാണം
ജ്ലായിൽപ്ർത്്ിയാകം്

ോലകുുുടി:നകഭനുുുസർകുുാർഫ
ണു്ുഉപനോഗിചു്ുനിർമാണംപു
നോഗമികുുുനുു പതുുഭുഷൺ
തവദയുഭുഷണം രാഘവൻ ൈി
രുമുൽപുുാടുസമ്ാരകആയുഷ്
ആശുപഭൈുിജുലായുമാസനതുു
ജടനിർമാണംപുർതുുിയാകുുു
വാൻ സാധികുുുജമനുു് ഭപുൈി
കുുികുുുനുുൈായി അധികുൈർ
അറിയിചുുു.നാലപുതുശൈമാനം
നിർമാണനോലികളപുർതുുി
യായൈായംു സനീഷക്ുമാർ
നോസഫു എംഎൽഎ വിെിചുു്
നേർതുു അവനോകനനോഗ
തുുിൽആയുഷ്വകുപു്ുഉനദുോഗ
സുുർഅറിയിചുുു.
മുനുു്നിലകെിലായിനിർമി

യുകുുുനുു ആശുപഭൈുി ജകടുുിട
തുുിജനുുുസഭ്ടുകചുുുർനിർമാണം
പുർതുുിയായൈായംുതുടർഭപു
വർതുുനങുുളസമയബനുുിൈ

മായിപുർതുുിയയാകുുുജമനുുും
ഉനദുോഗസുുർനോഗതുുിൽവയു
കുുമാകുുി. ജകടുുിട നിർമാണം
പുർതുുിയാകുനുുമുറയകുുു്ആ
ശുപഭൈുി ഭപുവർതുുനകുുമമാ
കുുുനുുൈിനാവശയുമായസുുിരം
ൈസൈ്ികകളസുടുുികുുുവാനു
ളുു നടപടികളആരംരിയുകുുു
വാൻ എംഎൽഎ വകുപുു് ഉ
നദുോഗസുുർകുു്നിർനദശംനൽ
കി.
ആശുപഭൈുി നിർമാണതുുി

നായി ആവശയുജപുുടുു അഞുുു
ജസനുു്ുസുുലംകുടിതകമാറു
നുുൈിനുളുുനടപടികളപുനോ
ഗമിയകുുുുകയാജണനുു്നഗരസ
രയംുഅറിയിചുുു.ോലകുുുടിന
ഗരസരരാരൈീയേികിതുുാവ
കുപുുിനുതകമാറിയ60ജസനുു്ു
സുുലതുു്11നൊടിരുപജേല
വിലാണുനിർമാണംനടതുുുനുു

ത.ു
ആയുർനവദനനഭൈുേികിതുു

യകുുു് ഭപുാധാനയുംനൽകിജുകു
ണുുുളുുആശുപഭൈുിയിൽനനഭൈു
േികിതുുയകുുു്30കിടകുുകളംു
െനറൽവിരാഗതുുിനു 10 കിട
കുുകളംുനോഗ,ഭപുകുൈിേികി
തുുാവിരാഗതുുിനു10കിടകുുക
ളംുഉളജപുുജടആജക50നപർ
കുു്കിടതുുിേികിതുുാസൗക
രയുംഉണുുായിരികുുും.
നഗരസര കൗൺസിലർമാ

രായജകവിനോള,ബിജുഎ
സ്േിറയതുു്,ഷിബുവാലപുുൻ,
ലിബിഷാെി,നോെികാടുുാെൻ,
ആയുർനവദഡി എം ഒ നോ.
സലെകുമാരി,ആയുഷ്ഡിപി
എംനോ.നൗഷാദുഎംഎസ,്
എൻഎചുു്എം എൻെിനിയർ
നോളസി,നോ.സമ്ിൈഷാെ
ൻതുടങുുിയവർപജങുുടുതുുു.

മാളഗര്ാമപഞ്്ാേത്്്വെഗര്ട്്േിക്്്
ഓംബ്ഡെ്മ്ാവ്്്താക്്ീത്
മാെ :തഹനുകുടൈി ഉതുുരവുണുുായിടുുും നോഡുതസഡിലുളുു
ജൊടിമരങുുളംുജഷഡുകളംുസത്ുപങുുളംുജോെിചുുുമാറുുാതുുൈി
നുജമൈിനരമാെപഞുുായതുുുജസഭകുടുുറികു്ുഓംബുഡസുമ്ാൻെസുുുുി
സ്പി.എസ്നോപിനാഥൻൈാകുുീതുനൽകി.ഒരുവർഷംമുമുുാണു
തഹനകുുടൈിഉതുുവുവനുുതുഎങുുിലംുമാെപഞുുായതു്ുഇതുന
ടപുുിലാകുുിയിരുനുുിലുു.ഇൈിജനതുടർനു്ുഈവർഷംജോതുഭപുവർ
തുുകനായനസവിയർഇലഞുുികുുൽൈനദുുശസവുയംരരണസുുാപ
നങുുളുജടഓംബുഡസുമ്ാനുപരാൈിനൽകുകയംുജുതല27നുമു
മുുായിപരാൈിനൽകിയസുുലങുുെിജലജൊടിമരങുുളംുജഷഡുക
ളംു,സത്ുപങുുളംുആറുആഴചുുകുുുളുുിൽനീകുുംജേയുുാൻഉതുുര
വുഇടുകയംുജേയതു.ുഎനുുാൽഈവിധിനടപുുിലാകുുാൻജസഭകു
ടുുറിയംുജപാലീസംുപരാെയജപുുടുുിരുനുുു.പിനുുീടുവീണുുുംനസവിയ
ർഇലഞുുികുുൽഓംബുഡസുമ്ാനുപരാൈിനൽകുകയംു6ആഴേു
കുുുളുുിൽഡിസംബർ28നുമുൻമു്ുവിധിനടപുുിലാകുുണംഎനുുും
ഉതുുരവുവരുകയംുജേയൈുിടുുുണു്ു.

പട്്ിലം്ക്ഴിേിവെേനരീേടരഫ്
ഫ്ടറ്ോൾറൊരട്്്ഉദഘ്ാടനംവെയത്്
പീചുുി:നകരെതുുിൽെനകീയപങുുാെിതുുനതുുജടആദയുമായിനിർ
മിചുുെനകീയടർഫുഫുടനുോളനൊർടു്ുേലചുുിഭൈുസംവിധായകൻ
ലാൽനോസ്ഉദഘുാടനംജേയതു.ുഇചുുാശകുുിയംുകഠിനാധവുാന
വംുഇഴനേർതുുപടുുിലംുകുഴിയിജല െനങുുളുജടകുടുുായമുനകരെ
തുുിനുമാതുകയാജണനു്ുസംവിധായകൻലാൽനോസ്പറഞുുു.
െനകീയകുുബിജനുുുആശയംഅവൈരിപുുികുുുകയംുനടപുുിലാകുുുനുു
ൈിനുമുൻതകജയടുകുുുകയംുജേയൈുഷാെിനൊടങുുണുുതുുിജന
ലാൽനോസ്അനുനോദിചുുു..പഞുുായതു്ുഭപുസിഡനു്ുുപി.പി.രവീഭനുുു
ൻഅധയുകുുൈവഹിചുുു.നുനോെംഅംഗങുുളുെെപടുുിലംുകുഴിആ
ർടസു്ആൻഡുസന്ോർടസു്കുുബിജനുുുനനതുൈവുതുുിൽനിർമിചുുനേ
ർനുുുനിർമിചുുടർഫുനൊർടു്ുമലനോരനമഖലയിജലആദയുജതുുെന
കീയടർഫുനൊർടു്ുകുടിയാണ.ുഎംഎൽഎമാരായസനീഷ്കുമാർ
നോസഫ,ുപി.വി.ഭശുീനിെൻഎനുുിവർവിശിടുുാൈിഥികൊയിപജങുു
ടുതുുു.സുമനസുകളുജടസഹായതുുിൽ40ലകുുംരുപസമാഹരി
ചുുാണുനൊർടുുുനിർമിചുുത.ു

ഇ്്്രെക്്ൾെേൻെ്െിംറോെിേം
ോലകുുുടി:ോലകുുുടി ഭകുസനുു്ുപബുുികുു്സക്ുെിൽനാജെഇനുുുർ
സക്ുളസയൻസ്സിംനോസിയംനടകുുുജമനു്ുവാർതുുാസനമുുെ
നതുുിൽസക്ുളഅധികുൈർഅറിയിചുുു.ശാസഭ്ൈുതുുിനനുുുയംുസാ
നങുുൈികവിദയുയുനടയംുഏനകാപനംസുസുുിരമായരാവികു്ുഎനുു
വിഷയംആസപ്ദമാകുുിനടതുുുനുുസിംനപാസിയതുുിൽുുസംസുുാ
നജതുുവിവിധരാഗങുുെിൽുുനിനുുായിപതുുിലധികംടീമുകളുുപ
ജങുുടുകുുും.

ത്ശ്ർജില്്ാഭരണക്ടം,ജില്്ാശിശ്മഷ്്മസമിതി,വിദയ്ാഭയ്ാസവക്പ്്്,മോർപ്്മേഷൻ,ജില്്ാപഞ്്ാ
യത്്്എന്്ിവയ്ടടസംയ്ക്്ാഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽശിശ്ദിനമത്്ടന്ബന്്ിച്്്സംഘടിപ്്ിച്്ോലിഗുരുവായുർ:ഗുരുവായുർസിനവജുകണകുുൻല

രികുുുനുുതുമായബനുുജപുുടുുപരാൈികളപരിഹ
രികുുുനുുൈിനായിഗുരുവായുർമുനിസിപുുാലിറുുി,
വാടുുർഅനോറിറുുി,പിഡബുുുയുഡി,നദവസവുംഎനുുീ
വകുപുുുകളുജടനനതുൈവുതുുിൽകമുുിറുുിരുപീകരി
കുുുനുുൈിനംു17നുആദയുസിറുുിങു്ുനടതുുുനുുൈി
നംുൈീരുമാനിചുുു.ഗുരുവായുർഅഴുകുുുചുുാൽപ
ദുുൈിയുജടപുനോഗൈിയുമായിബനുുജപുുടു്ുഎൻ.
ജകഅകബുർഎംഎൽഎയുജടഅധയുകുുൈയിൽ
നേർനുുഉനുുൈലനോഗതുുിലാണുൈീരുമാനം.നി
ലവിൽഅനപകുുനൽകിഇതുവജരകണകുുൻ
ലരികുുാതുുവർകുുുംഅനപകുുനിരസിചുുവർകുുും
പുൈിയകണകുുൻഎടുകുുുനുുവർകുുുംഅദാല

തുുിൽപജങുുടുകുുാവുനുുൈാണ.ുശബരിമലസീസ
ൺആരംരികുുുനുുൈിനുമുമുുായിഗുരുവായുർന
ഗരസരസുുാപനങുുളുജട സീനവജു കണകുുൻ
അടിയനുുരമായി നൽകാൻഎംഎൽഎ വാടുുർ
അനോറിറുുിഉനദുോഗസുുർകുു്കർശനനിർനദശം
നൽകി.
നോഗതുുിൽനഗരസരജേയർമാൻഎം.കു

ഷണ്ദാസ,് തവസ് ജേയർമാൻ അനിഷമ് ഷ
നോജ,ുസുുുുാനുുുിങു്ുകമുുിറുുിജേയർമാൻഎം.എസ്
മനോജ,ുടി.എസ്സുധി,എം.വിരാെൻ,ഹരീഷ,്
ഇ.എൻസുനരഭനുുുൻവാടുുർഅനോറിറുുി,പിഡബുുുയു
ഡി,നഗരസര,നദവസവുംവകുപു്ുഉനദുോഗസുുർതു
ടങുുിയവർപജങുുടുതുുു.

കുനുുംകുെം: കുനുുംകുെജതുു
സന്ോർടസു്ഹബുുാകുുിമാറുുുനുുപദുു
ൈിയുജടരാഗമായഗവ.ഹയർജസകുു
നുുുറിസക്ുളഭഗുൗണുുിജലസിനുുറുുികു
ഭടുാകുുിജനുുു റബുുർ ജലയറിങുു് ഭപുവു
തുുിപുർതുുീകരിചുുു.എസിജോയു
ൈീൻഎംഎൽഎയുജടഭപുനൈുയകൈാ
ലപുരയുഭപുകാരമാണു പദുുൈികുനുും
കുെതുു്നടപുുിലാകുുുനുുത.ുസക്ുള
ഭഗുൗണുുിൽനിർമാണംപുർതുുിയായ
ഫുടനുോള ഭഗുൗണുുിനു ചുറുുുമാണു
400മീറുുർനീെതുുിലുളുുസിനുുറുുികു

ഭടുാകു്ുസജുുീകരിചുുിടുുുളുുത.ുസക്ുള
കായികമതുുരങുുെിജലനവഗൈനയറി
യൈാരങുുജെകജണുുതുുാൻഭടുാകു്ുഒ
രുങുുികുുഴിഞുുു. ഭടുാകുുിജലതലൻ
മാർകുുിങുു്കുടിപുർതുുീകരിചുുാൽ
കുനുുംകുെംസീനിയർ ഭഗുൗണുു്അ
നുുാരാഭടുുു നിലവാരതുുിനലകുു് ഉയ
രംു.
തഹദരാബാദു ആസുുാനമായ

നഭുഗറുു്സന്ോർടസു്ജടകുഎനുുസുുാ
പനമാണുസംസുുാനകായികവകു
പുുിജനുുുനമൽനോടുുതുുിൽഭപുവുതുുിക

ള നിർവഹികുുുനുുത.ു തലൻ മാർ
കുുിങുഭപുവുതുുികളംുകമുുനിയാണു
നിർവഹികുുുനുുത.ുതലൻ മാർകുുി
ങുുിനുനശഷംഅതുലറുുികുജഫഡനറ
ഷജനുുുനനതുൈവുതുുിൽവിദഗദുുുപരി
നോധനയകുുു് നശഷംഅനുുാരാഭടുുു
നിലവാരതുുിനുളുു കായികമതുുര
ങുുളനടതുുാൻഅനുമൈിയാകംു.
400മീറുുർഭടുാകുുിനുപുറനമെമുുിങു

പിറു്ു,പവലിയൻഎനുുിവയംുപവലി
യനുൈാജഴഭഡുസിങുു്റംു,നോയുലറുു്
എനുുീസൗകരയുങുുളംുഏർജപുുടുതുുി

യിടുുുണു്ു.ഇവയുജടഭപുവർതുുനങുുള
പുനോഗമിചുുുജൊണുുിരികുുുകയാ
ജണനുു്നഭുോെകുു്എൻെിനീയർപി.
സിരഞെുിതു്ുപറഞുുു.7നൊടിരു
പയാണുസീനിയർഭഗുൗണുുിജനുുുവിവി
ധവികസനപദുുൈികളകുുായിഅ
നുവദിചുുത.ുനഖനോഇനുുുയപദുുൈിയു
ജട രാഗമായാണുകുനുുംകുെം ഗവ.
ഹയർ ജസകുുൻഡറിസക്ുള ഭഗുൗ
ണുുിൽനദശീയഅതുലറുു്മതുുരങുുള
നടതുുും വിധം ഭപുവുതുുികള നട
തുുുനുുത.ു

ഗുരുവായുർസീവവജുകണകുുൻ:
പരുധാനവകുപുുുകളുടെവോഗം17നു

ഇരിങുുാലകുുുട: ജമജഭുടാ വാർ
തുുഇരിങുുാലകുുുട റിനപുുർടുു
റംു സംസക്ാര സാഹിൈി നി
നോെകമണുുലംകമുുറുുിസാം
സക്ാരികഭപുവർതുുകനംുസം
സക്ാരസാഹിൈിെിലുുജസഭകുടുു
റിയുമായിരുനുുഹരിഇരിങുുാ
ലകുുുടയുജട അനുസ്മരണം

എസഎ്ൻസക്ുളഹാെിൽന
ടതുുി. ജേയർമാൻ സി.എസ.്
അബുുുളഹകുു്അധയുകുുൈവ
ഹിചുുു.
എം.പി.ൊകസുൺ,സാവിഭൈുി
ലകുു്മണൻ, ടി.വി.ോർെി,അ
ഡവു. നോസ്മുനുഞുലി,അരു
ൺഗാനുുിഭഗുാം,എ.സി.സുനര

ഷ,്പി.എസ.്സുനിൽ,രാധാകു
ഷണ്ൻജവടുുതുു്,പി.രരതുകു
മാർഎനുുിവർസംസാരിചുുു.തു
ടർനുു്വിദയുാർഥികളകുുായിനട
തുുിയനലഖനമതുുരവിെയിക
ളകുു് ജമമുുൻനുുു, സർടുുിഫി
കുുറുു്,പുസൈ്കംഎനുുിവനൽ
കി.

ഹരിഇരിങ്്ാലക്്്ടയ്ടടഅന്സമ്രണസമമ്്ളനത്്ിൽഎം.പി.ജാക്സണ്്സംസാരിക്്്ന്്്.

ഹരിഇരിങ്്ാലക്്്ടഅന്സമ്രണം

റോട്്േിവൊറക്്ഷണല്്
അൊര്്ഡ്റോയ്മ്റത്്ടന്
ോലകുുുടി: ോലകുുുടി നറാടുുറി
കുുബിജനുുുഈവർുുഷജതുുജവാ
നകുുഷണൽുു അവാർുുഡു ോല
കുുുടിമർുുചുുനു്ുുസ്അനസാസിനയ
ഷൻുുഭപുസിഡനു്ുുനൊയിമുനതുു
ടനുനാജെോലകുുുടിനറാടുുറികുു
ബുഹാെിൽുുവചുു്നടകുുുനുുേട
ങുുിൽുു വചുു് സമുുാനികുുുജമനുു്
രാരവാഹികളുു അറിയിചുുു. തു
ശുർുു തഭുകം ഭബുാഞുു്എസപ്ി
ജക.എസ്സുദർുുശനൻുുഅവാ
ർുുഡുസമുുാനികുുും.വാർതുുാസ
നമുുെനതുുിൽുു ഭപുസിഡനുു്ു ഷാ
ജു നൊസ് ജസഭകുടുുറി നൊൺുു
ജൈനകുുകുുരഎൻുുകുമാരൻുുര
നമഷക്ുമാർുു കുഴികുുാടുുിൽുു അ
നീഷപങുുൊകുുൻുുഎനുുിവർുുപ
ജങുുടുതുുു.

തിര്ന്്ാളിന്വൊടിറേേി
അനുുികുുാട:ുജവളുതുുുർജസ
നുു്ു നോർജു പളുുിയിജലൈിരു
നുുാളആനോഷങുുളകുു്അ
രിമുുുർ പളുുിവികാരി ഫാ. 
ഭഫുാനുകു കവലകുുാടുു് ജൊടി
നയറുുി.ഫാ.നോയസുൺജൊളുു
നുുുർസഹകാർമികനായി.19,
20 ൈിയുുൈികെിലാണു ൈിരു
നുുാള. െനറൽ കൺവീനർ
നോസഫുമുടുുതുു്,ഭടുസുുുുിമാരായ
ബാബുനൈറാടുുിൽ,റാഫിവാഴ
പുുിളുുിഎനുുിവർനനതുൈവുംന
ൽകി.

നിേച്്ാര്്ത്്്എഴാംപതിപ്്്
വടകുുാനഞുുരി:നിറചുുാർുുതുു്എ
ഴാം പൈിപുുിജനുുു മുജുനുരുകുു
തുുിജനുുു രാഗമായികുടുുികളുജട
ദവുിദിനേിഭൈുരേനാശിൽുുപുുശാ
ല,നാടകകുുെരി,ജകപിഎസില
െിൈേലചുുിനഭുോതുുവംഎനുുിവ
എങുുകുുാടു നിദർുുശനയിൽുു നട
കുുും.19,20ൈിയുുൈികെിലായി5-
10 കുുാസുകെിജല വിദയുാർുുഥിക
ളുുകുു്നവണുുിസംഘടിപുുികുുുനുു
േിഭൈുരേനാശിൽുുപുുശാല,േിഭൈു
കാരൻുുപി.െി.ഭശുീനിവാസൻുുന
യികുുും.8-12കുുാസുകെിജലവി
ദയുാർുുഥികളുുകുുായി,നാടകഭപുവ
ർുുതുുകൻുുഅഹമുുദുസിജുുതുന
യികുുുനുുനാടകകുുെരിയംുഅ
രനങുുറംു. പജങുുടുകുുാൻുു ൈാ
ൽുുപരയുമുളുുവർുു8547118037ൽുു
ബനുുജപുുടുക.
നാടുുുകാരിയംു നിറചുുാർുുതുു്

നവദികെിജലസെീവസാനുുിധയു
വുമായിരുനുു,അനുുരിചുുജകപി
എസി ലെിൈയുജട സമ്രണാ
ർുുഥം, അവരുജട ഭശുനദുുയമായ
മുനുുുസിനിമകളുു ഭപുദർുുശിപുുി
കുുും.18നുജവങുുലം,19നുജൊ
ടിനയറുും,20നുടി.പി.ബാലനോ
പാലൻുുഎം.എ.എനുുീേിഭൈുങുു
ൊണുഭപുദർശിപുുികുുുക.നിദർുുശ
നയിൽുുതവകുനനുുരംഏഴിനാ
ണു ഭപുദർുുശനം. കലാനിരുപക
യംു േിഭൈുകാരിയംു തുശുർുു
തഫൻുുആർുുടസു്നൊജെജുഅ
ധയുാപികയുമായകവിൈാബാല
കുഷണ്ൻുു19നുകാലതുു്9:30
നു മുജുനുരുകുും ഉദഘുാടനം
ജേയുുും.

ഗുരുവായുർ :സവുർഗിയആന
നുുൻബലിദാനതുുിനോടനുബ
നുുിചു്ുതൈകുുാടുൈിരുവിൽബി
ജെപിപാവറടുുിമണുുലംകമുുി
റുുിെനസദസ്സംഘടിപുുിചുുു.അ
ധികാരഭരുാനു്ുൈലകു്ുപിടചുുഇ
ടതുപകുുംനദശവിരുദുുശകുുി
കളുമായികുടുുുനേർനുുുസംഘ

പരിവാർ ഭപുവർതുുകജരഇലുുാ
ൈാകുുുനുുതു അവസാനിപുുികുു
ണജമനുു് െനസദസ് ഉദഘുാട
നംജേയതുുജൊണുു്ബിജെപി
സംസുുാന ഉപാധയുകുുൻ ബി. 
നോപാലകുഷണ്ൻ പറഞുുു.
പാവറടുുിമണുുലംകമുുിറുുിഭപുസി
ഡനുു്ുസുെിതുു്പാണുുാരികുുൽ

അധയുകുുൈ വഹിചുുു ജക.ആർ
അനീഷ,് െസുുുുിൻ ജെയകുുുബ,ു
ഭപുവീൺപറങുുനാടുു്,ബിജുപ
ടുുുയാമുുുളുുി, സനുതുഷ് നൊലാ
രി,എം.ആർവിശവുൻ,സബീഷ്
മരൈയുർ, നോഹിനി, വിബിഷ്
കണുുാണനശരി തുടങുുിയവർ
ഭപുസംഗിചുുു.

സംഘപരിവാറിനെഇല്്ാതാക്്ാൻശര്മിക്്്ന്്്:
ബി.ഗോപാലകഷ്ണ്ൻ


