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FEBRUARY 11FRIDAY 2022Kozhikode12
സപര്ൈണ്്ാമ്ഴിയിസെറിെര്്റോയറില്്

ൌറോര്്ജറോട്്്െര്്ൈീെ്ആരംഭിക്്്ന്്്
ചക്്ിട്്പാറ:ജില്്യികലപപ്
ധാെട്റിസ്്്്്ഞേപദ്്്മായ
കപര്വണ്്ാമ്ഴിയികലറി
സര്്ഞോയറില്്സൗഞോ
ര്്ജഞോട്്്സര്്വീസ്ആരം
ഭിക്്ാന്്െടപടിപ്ഞോരമി
ക്്്ന്്്.ജലഞസചെവക്
പ്്ികന്്്േീഴില്ള്്ഡാമില്്
ചക്്ി ട്്പാറസഹേരണ
ബാക്്ികന്്്ഞെത്തവ്ത്്ിലാ
ണ്ട്റിസ്്്്്േള്്ക്്്ഞോട്്ി
ങ്ഏര്്കപ്്ട്ത്്്ന്്ത.്
ഞോട്്്സര്്വീസ്െടത്്ാന്്
സര്്ക്്ാര്്ഉത്്രവിറങ്്ി.
ഞോട്്ിങ്ആരംഭിക്്്ന്്തി
ന്ജലഞസചെവക്പ്്്സ
ഹേരണബാങ്്്മായിേരാ
ര്്വയക്്്്ന്്ത്ഉള്്കപ്്കട
യ്ള്്െടപടിേള്്പ്ര്്ത്്ീ
േരിച്്്രണ്്ാഴച്യക്്്്ള്്ി
ല്്സര്്വീസ്ത്ടങ്്്കമ
ന്്ാണ്പപ്തീക്്.3ഞൊടി

ഞോെംര്പകചലവഴിച്്്
ള്്ട്റിസ്്്്്ഞേപദ്്്ംെവീേര
ണപപ്വ്ത്്ിഅന്്ിമഘട്്
ത്്ിലാണ്ഞോട്്ിങ്ക്ടി
ആരംഭിക്്്ന്്ഞൊകടക്ട്
തല്്വിഞോേസച്്ാരിേ
കെകപര്വണ്്ാമ്ഴിയിഞല
ക്്്ആേര്്ഷിക്്ാന്്സാധി
ക്്്ം.20ഞപര്്ക്്്സച്്രി
ക്്ാവ്ന്്ഒര്ഞോട്്്ം10
ഞപര്്ക്്്യാപത്കചയ്്ാവ്
ന്്മകറ്്ര്സൗഞോര്്ജ
ഞോട്്്മാണ്ആേയ്ഘട്്ത്്ി
ല്്ത്ടങ്്്ന്്ത.്2ഞോട്്്
േള്്കപര്വണ്്ാമ്ഴിറിസ
ര്്ഞോയര്്ഞമഖലയില്്പട്യല്്
യാപത്െടത്്ി.രണ്്ാംഘട്്
ത്്ില്്േല്്ാഞോട്ഞൊണി
ക്്ടവ്ട്റിസ്്്്്ഞേപദ്്്ത്്ിലം്
ഞോട്്്സര്്വീസ്ആരംഭിക്്്
ന്്തിന്ള്്കടന്്ഡര്്െടപടി
േള്്െടന്്്വര്ന്്്ണ്്്.

ഞൊഴിഞ്ക്ട:് ചാലപ്്്റം രവ.
അചയ്്തന്്ഞരള്്സ്ഹയര്്കസ
ക്്ന്്്റിസ്ക്െിലം്പയ്്ാെക്്
ല്്രവ.കോഞക്്ഷണല്്ഹയ
ര്്കസക്്ന്്ഡറി സ്ക്െിലം്
സംസ്്ാെ സര്്ക്്ാരികന്്് വി
േയ്ാേിരണംമിഷെില്്ഉള്്കപ്്ട്
ത്്ിെിരമ്്്ിച്്കേട്്ിടങ്്ള്കടഉ
ദഘ്ാടെം മ്ഖയ്മപന്്്ി പിണറാ
യി വിജയന്് ഓണ്്ഡലൊയി
െിര്്വഹിച്്്.
ഉദഘ്ാടെഞേഷം സ്ക്ള്േ

െില്്െടന്്പരിപാടിയില്്ത്റ
മ്ഖവക്പ്്്മപന്്്ിഅഹമ്്ദ്ഞേ

വര്്ഞൊവില്്േിലാഫലേംഅ
ൊഛാേെം കചയത്.്ഗ്ണഞമ
ന്്യ്ള്്വിേയ്ാഭയ്ാസംക്ട്്ിേള്
കടഅവോേമാകണന്്ലക്്്യ
ത്്ിലാണ്സര്്ക്്ാര്്കൊത്വി
േയ്ാഭയ്ാസസംരക്്ണ യജ്്ീ
ആവിഷ്േരിച്്കതന്്്മപന്്്ിപ
റഞ്്്.േിഫബ്ിഫണ്്ില്്െിന്്്
മ്ന്്് ഞൊടിര്പവീതംകചലവ
ഴിച്്ാണ്സ്ക്ള്് കേട്്ിടങ്്ള്്
െിര്്മിച്്ത.്
ചാലപ്്്റംരവ.അചയ്്തന്്

ഞരള്്സ്ഹയര്്കസക്്ന്്്റിസ്
ക്െില്്െടന്്ചടങ്്ില്്ഞമയ

ര്്ബീെഫിലിപ്്്അധയ്ക്്ത
വഹിച്്്.എസ.്പി.സിേമ്്്യ്
ണിറ്്ി കപ്പാജക്്ായ അപര്ിേ
ള്്ച്്റല്് പബ്ിഞരഡ്ഉദഘ്ാടെ
വം്ചടങ്്ി ല്്െടന്്്.
പയ്്ാെക്്ല്്രവ.കോഞക്്

ഷണല്് ഹയര്്കസക്്ന്്ഡറി
സ്ക്െില്്െടന്്ചടങ്്ില്്സ്
ക്ള്്പപ്ിന്്സിപ്്ല്്പപ്വീണ്്ക്
മാര്് സവ്ാരതം പറഞ്്്. കഡ
പയ്്ട്്ിഞമയര്്മ്സാഫിര്്അഹ
മ്്ദ്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.കഹ
ഡമ്ാസ്്്്ര്് പപ്ഞൊദ് ക്മാര്് റി
ഞപ്്ര്്ട്്്അവതരിപ്്ിച്്്.

ചാെപ്്്റം,പയ്്ാനക്്ല്്െ്ക്ള്കളിസെ
സകട്്ിടംഉദഘ്ാടനംസചയത്്

വിദയ്ാകിരണംപദ്്തിയില്ള്്പപ്്ട്ത്്ിമ്ന്്്കോടികിഫബ്ിഫണ്്്പെലവഴിച്്്നിര്്മിച്്പയ്്ാനക്്
ല്്ജിവിഎച്്്എസഎ്സ്പകട്്ിടത്്ിപ്്്ഉദഘ്ാടനംമ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയന്്ഓണ്്ലലനായി
നിര്്വഹിച്്കേഷംത്റമ്ഖവക്പ്്്മനത്്്ിഅഹമ്്ദ്കദവര്്കോവില്്പകട്്ിടത്്ിപ്്്േിലാഫലകംഅ
നാച്്ാദനംപെയ്്്ന്്്

സപണ്്ക്ട്്ികള്്ഒളിച്്്കടന്്െംഭൈം
ചില്്പര്ന്്െ്റോംപപ്ൈര്്ത്്നത്്ില്്
െമപഗ്മാറ്്ംറൈണസമന്്്റിറപ്്ര്്ട്്്
ഞൊഴിഞക്്ട്:കവള്്ിമാട്ക്
ന്്്ചില്്പഡ്ന്്സ്ഞോമില്്
െിന്്്ംകപണ്്ക്ട്്ിേള്്ഒെി
ച്്്േടന്്സംഭവത്്ില്്േ
മ്്ീഷണര്്െിഞോരിച്്പപ്
ഞത്യേഅഞെ്വഷണസംഘം
റിഞപ്്ര്്ട്്്സമര്്പ്്ിച്്്.ചി
ല്്പഡ്ന്്സ്ഞോമികന്്്പപ്വ
ര്്ത്്െങ്്െില്്ോരയ്മായമാ
റ്്ംവര്ത്്്ന്്തിൊവേയ്മാ
യ26െിര്്ഞേേങ്്െടങ്്ിയറി
ഞപ്്ര്്ട്്ാണ്സമര്്പ്്ിച്്ത.്
സക്പഷല്്പബ്ാച്്്എസിപി
യം്,കമഡിക്്ല്്ഞൊകെജ്
എസിപിയം്സിഡബ്്്യ്സി
യം്അടക്്മ്ള്് വര്്ഞച
ര്്ന്്ാണ്റിഞപ്്ര്്ട്്്തയാറാ
ക്്ിയത.്റിഞപ്്ര്്ട്്ികലെി
ര്്ഞേേങ്്ള്്സമയബന്്ിത

മായിചര്്ച്്കചയത്്െടപ്്ാ
ക്്്കമന്്്േമ്്ീഷണര്്എ.വി.
ഞോര്്ജ്പറഞ്്്.
ഞൊഴിഞക്്ട്കവള്്ിമാട്

ക്ന്്്ചില്്പഡ്ന്്സ്ഞോമി
കലആറ്കപണ്്ക്ട്്ിേകെ
ോണാതായത്വലിയവിവാ

േമായിര്ന്്്.അഞെ്വഷണ
ത്്ികോട്വില്്രണ്്്ക്ട്്ിേ
കെബംരള്ര്വില്്െിന്്്ം
ൊല്ഞപകരമലപ്്്റംഎടക്്
രയില്്െിന്്്മാണ്േകണ്്
ത്്ിയത.്ബാലമദ്്ിരത്്ികല
ഞൊേംസാഹചരയ്ംോരണ

മാണ്പ്റത്്്േടക്്ാന്്പേ്
മംെടത്്ിയകതന്്ാണ്കപ
ണ്്ക്ട്്ിേള്്കൊലീസിന്
കൊഴിെല്്േിയത.്ക്ട്്ിേള്
കടഎതിര്്പ്്്മറിേടന്്്തിരി
കേബാല മദ്്ിരത്്ികലത്്ിച്്
ഞപ്്ള്്ഒരാള്്ഡേഞരമ്്്
മ്റിച്്്ആത്്ഹതയ്ക്്്പേ്മി
ക്്്േയം്കചയത്ിര്ന്്്.
ഈസാഹചരയ്ത്്ില്്സിഡ
ബ്െയ്്സിയം്ക്ട്്ിേള്കട
കൊഴിഞരഖകപ്്ട്ത്്ിയിര്
ന്്്.ചില്്പഡ്ന്്സ്ഞോമികല
സാഹ ചരയ്ംഞൊേമാകണന്്്
ഞെരകത്്യം്പരാതിേള്യ
ര്്ന്്ിര്ന്്്കവക്്ിലം്അധി
ക്തര്കടഭാരത്്്െിന്്്ം
ോരയ്മായഇടകപടല്ണ്്ായി
ര്ന്്ില്്.

ചില്്പര്ന്്സ്റോമിക്്്പര്വര്്ത്്നങ്്െില്്കാ
രയ്മാേമാറ്്ംവര്ത്്്ന്്തിനാവശയ്മാേ26നി
ര്്റദശങ്്െടങ്്ിേറിറപ്്ര്്ട്്ാണ്സമര്്പ്്ിച്്ത.്
സക്രഷല്്പര്ാഞ്്്എസിരിയം്,കമരിക്്ല്്
റൊകെജ്എസിരിയം്സിരബ്്്യ്സിയം്അടക്്
മ്ള്്വര്്റചര്്ന്്ാണ്റിറപ്്ര്്ട്്്തോറാക്്ിേത്

ഞൊഴിഞക്്ട:്പട്്ിേജാതിവി
ഭാരക്്ാര്കടഉന്്മെത്്ിൊ
യിസംസ്്ാെസര്്ക്്ാര്്അ
ന്വേിച്്മ്ഴ്വന്്ത്േയം്വി
െിഞോരിച്്രണ്്ാമകത്്പ
ച്്ായത്്ായിതിഞക്്ടി.
2021-22സാമ്്ത്്ിേവര്്ഷ
ത്്ില്്പട്്ിേജാതിവിഭാ രത്്ി
ൊയി32,46,000ര്പയാണ്പ
ച്്ായത്്ിന്അന്വേിച്്ത.്
എസ.്സിവിേയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്ലാ
പഞ്ോപ്്്,ഫര്്ണ്്ിച്്ര്്വിതര
ണം,വഞോജെങ്്ള്്ക്്്േട്്ി
ല്്,ഡലഫ്ഭവെം,എസ.്സി.
വീടികന്്്ഗ്ണഞമന്്വര്്ധിപ്്ി
ക്്ല്ത്ടങ്്ിയവിവിധപദ്്
തിേള്്െടപ്്ിലാക്്ിയാണ്തി
ഞക്്ടിപച്്ായത്്്ന്റ്േത
മാെംഫണ്്്വിെിഞോരിച്്ത.്
െിലവികലകസന്്സസ്പപ്

ോരംപട്്ിേജാതിവിഭാരത്്ി
ല്്കപട്്1,433ഞപരാണ്പച്്ാ
യത്്ില്ള്്ത.്വിേയ്ാര്്ഥിേളം്
വഞോജെങ്്ളം്ഇതില്്ഉ
ള്്കപ്്ട്ന്്്.ഇവര്കടസാമ്

ഹിേസാഹചരയ്ംകമച്്കപ്്ട്
ത്്്ന്്തിൊണ്എല്്ാവര്്ഷ
വം്തഞദ്്േസ്്ാപെങ്്ള്്ക്്്
സര്്ക്്ാര്്ഫണ്്്അന്വേിക്്്
ന്്ത.്േഴിഞ്്18വര്്ഷത്്ിെി
ടയില്്ആേയ്മായാണ്ഇത്്ര
കൊര്ഞെട്്ംതിഞക്്ടിപച്്ാ
യത്്്ഡേവരിക്്്ന്്ത.്പ
ച്്ായത്്ില്്ഉള്്കപ്്ട്്104ഞപ
ര്്ക്്ാണ്വിവിധപദ്്തിേള്്
വഴിഫണ്്്െല്്േിയത.്
കപ്പാഫഷണല്്ഞൊഴസ്,്

ബിര്േ-ബിര്ോെന്്രഞൊ
ഴസ്്േള്്എന്്ിവപഠിക്്്ന്്
പച്്ായത്്ികലപട്്ിേജാതി
വിഭാരത്്ില്്കപ്്ട്്16വിേയ്ാ
ര്്ഥിേള്്ക്്്ലാപഞ്ോപ്്്േള്്
വിതരണംകചയത്.്ക്ടാകത
21വിേയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്ഫര്്ണ്്ി
ച്്റം്െല്്േി.5,18,332ര്പ
യാണ്ഇതിൊയികചലവഴി
ച്്ത.്1,52,250ര്പവിെി
ഞോരിച്്്34വഞോജെങ്്
ള്്ക്്്േട്്ില്േളം്വിതരണം
കചയത്.്സവ്ന്്മായിവീടില്്ാ

ത്്വകരപ്െരധിവസിപ്്ി
ക്്ാന്ള്്സര്്ക്്ാരികന്്്
ഡലഫ്പദ്്തിയില്്ഉള്്കപ്്
ട്ത്്ി18ഞപര്്ക്്ാണ്പച്്ാ
യത്്്വീട്െിര്്മ്്ിക്്ാന്്ഫ
ണ്്്അന്വേിച്്ത.്എസ.്സി
വിഹിതത്്ില്്െിന്്്ം
16,26,418 ര്പയാണ്ഇതി
ൊയിപച്്ായത്്്അന്വ
േിച്്ത.്അഞൊകോപ്്ംവീട്േ
ള്കടപ്െര്ദ്്ാരണത്്ിൊ
യിഅഞപക്്ിച്്പത്്്ഞപ
ര്്ക്്്ംഅച്്്ലക്്ംര്പ
അന്വേിച്്്.േഴിഞ്്വര്്ഷ
ത്്ിഞലതില്്ഉള്്കപ്്ട്്അച്്്
ഞപര്്ക്്ായി3,49,000ര്പ
യം്പച്്ായത്്്വേയിര്
ത്്ി.
അംരണവാടിേെില്കടയ്

ള്്ഞൊഷോഹാരവിതരണ
ത്്ിൊയിഐ.സി.ഡി.എസ്
മ്ഞഖെരണ്്്ലക്്ംര്പയാണ്
കചലവഴിച്്ത.്ഒര്ലക്്ംര്പ
എസ.്എസ.്കേവിഹിതമായം്
പച്്ായത്്്കചലവഴിച്്്.

പട്്ികജാതിഫണ്്്ൈിനിറോഗം:ജില്്യില്്ന്റ്ശതമാനം
വകൈരിച്്രണ്്ാമസത്്പഞ്്ായത്്ായിതിറക്്ടി

റോളജ്െിറ്്ിയില്്റദശീയ
യ്നാനിദിനചാരണം
ഞോെജ്സിറ്്ി:മര്്േസ്ഞോെജ്സിറ്്ിയില്്യ്ൊെിഞേേീയേിെ
ഞത്്ടന്ബന്്ിച്്്െിരവധിപരിപാടിേള്്സംഘടിപ്്ിച്്്.യ്ൊെി
കമഡിക്്ല്്ഞൊകെജികന്്്യം്ഞോസപ്ിറ്്ലികന്്്യം്േീഴിലാണ്പ
രിപാടിേള്്സംഘടി പ്്ിച്്ത.്  േിെചാരണഞ്ത്ടന്ബന്്ിച്്്െട
ത്്ിയഹിജാമ,ഇഎന്്ടിേയ്ാമ്്്േള്്ഇന്്കലസമാപിച്്്.ക്ടാ
കതേിൊചരണത്്ികന്്്ഭാരമായിപബ്്ിക്കസമിൊര്്,പാെല്്ഡി
സ്േഷന്്,വര്്ക്്്ഞോപ്്്,ഫ്ഡ്കഫസ്്്്്ത്ടങ്്ിയവയം്സംഘടിപ്്ി
ച്്്. സൗജെയ് പരിഞോധെ ഇന്്്ം ത്ടരം്.ബ്ക്്ിങ് െമ്്ര്് -
6235998811.
േയ്ാമ്്്േള്്ക്്്കമഡിക്്ല്്ഞൊകെജ്പപ്ിന്്സിപ്്ല്്ഞോ.കപ്പാ

ഫ.ോഹ്ല്്ഹമീദ,്സ്പപ്ണ്്്ഞോ.ഒകേഎം,ഞോ.െഈംഅഹ
മ്്ദ,്ഞോ.െബീല്്,അബ്്്ള്്ക്ഞ്്്,ഷ്ഡഹബ്ത്ടങ്്ിയവര്്
ഞെത്തവ്ംെല്്േി.

1,477റരര്്
കൊവിഡ്റൊസിറ്്ീവ്
ഞൊഴിഞ്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇ
ന്്കല1,477കൊവിഡ്ഞൊ
സിറ്്ീവ്ഞേസ്േള്്ക്ടിറി
ഞപ്്ര്്ട്്്കചയത്തായിജില്്ാ
കമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്അറി
യിച്്്.സമ്്ര്്ക്്ംവഴി1,443
ഞപര്്ക്്്ംഉറവിടംവയ്ക്്മ
ല്്ാത്് 24 ഞപര്്ക്്്ം സം
സ്്ാെത്്ിന്പ്റത്്്െി
ന്്്വന്്7ഞപര്്ക്്്ം3ആ
ഞോരയ്പപ്വര്്ത്്േര്്ക്്്മാ
ണ്ഞോരംസ്്ിരീേരിച്്ത.്
6,662 ഞപകര പരിഞോധെ
ക്്്വിഞധയരാക്്ി.
ജില്്യികലകൊവിഡ്ആ

ശ്പപത്ിേള്്,എഫ.്എല്്.ടി.
സിേള്്,വീട്േള്്എ ന്്ിവി
ടങ്്െില്്ചിേിത്്യിലായി
ര്ന്്2,827ഞപര്്ക്ടിഞോര
മ്ക്്ി ഞെടി. െിലവില്്
11,931 ആള്േൊണ് കൊ
വിഡ്ബാധിതരായിഉള്്ത.്
23,515ആള്േൊണ്േവ്ാറ
ഡന്്്െില്ള്്ത.് 5,615 മര
ണങ്്ൊണ്ഇത്വകരകൊ
വിഡ് മ്ലകമ ന്്് റിഞപ്്ര്്ട്്്
കചയ്്കപ്്ട്്ിട്്്ള്്ത.്

അഡമ്ിഷന്്
ആരംഭിച്്്
ഞൊഴിഞ്ക്ട:് രവ.ഐ.ടി.
ഐയില്് ഐ.എം.സിയ്
കടആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്എസ.്
എസ.്എല്്.സി,പ്്സ്ട,്ഡി
പര്ി ഞോരയ്തേള്ള്്വ
ര്്ക്്ായികൊഴിലധിഷഠ്ിത
ഞപ്്സക്മഞ്്്ട്ക്ടിയ എ
യര്് ോര്്ഞോഷിപ്്ിങ്ആ
ന്്ഡ്ഞോജിസ്്്്ികസ്്മാഞെ
ജക്മന്്്്ഞൊഴസ്ിഞലക്്്അ
ഡമ്ിഷന്്ആരംഭിച്്ിരിക്്്
ന്്്.
ഇന്്ഡസപ്ട്ിയല്്വിസിറ്്്,

ഇംഗ്്ീഷ്ഭാഷപരിജ്്ാെം,
വയ്ക്്ിതവ്വിേസെം,ഇന്്്
ര്്വയ്,്േരിയര്്കഡവലപക്മ
ന്്്്എന്്ിവയില്് പപ്ഞത്യേ
പരിേീലെവം്െല്്കം്.വി
േേവിവരങ്്ള്്ക്്്ഞോണ്്:
8590893066

കവ്റട്്ഷന്്ക്്ണിച്്്
ഞൊഴിഞ്ക്ട:് ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്
ഓഫ്കമന്്്ല്്കഹല്്ത്്്ആ
ന്്്് െയ്്ഞോ സയന്്സി(ഇം
ഹാന്്സ)്കല ോന്്്ീന്് െട
ത്്്ന്്തിന്േവ്ഞട്്ഷന്്ക്്
ണിച്്്. േഅവസാെ തീയ
തികഫപബ്്വരി23ഉച്്ക്്്ര
ണ്്്മണി.24ന്ഉച്്േഴിഞ്്്
മ്ന്്്മണിക്്്േവ്ഞട്്ഷന്്ത്
റക്്്ം.വിവരങ്്ള്്ക്്്ഞോ
ണ്്:04952359352

ഗതാഗതനിേപത്്്ണം
ഞൊഴിഞ്ക്ട:് താമരഞശ്്രി
പള്്ിപ്്്റംഞോഡില്്ഉപരി
തലംപ്ത്ക്്്ന്്പപ്വ്ത്്ി
െടക്്്ന്്തിൊല്്കഫപബ്്
വരി11മ്തല്്പപ്വ്ത്്ിഅ
വസാെിക്്്ന്്ത്വകരഈ
ഞോഡില്കടയ്ള്് രതാര
തം െിയപന്്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.
വാ ഹെങ്്ള്് തച്്ംകൊയി
ല്്വഴിേടന്്് ഞൊഞേണ്്
താകണന്്്എകസ്ിേയ്്ട്്ീവ്
എന്്ജിെീയര്്അറിയിച്്്.

റലലം
ഞൊഴിഞക്്ട:്ഞചവായ്ര്്ര
വ. തവ്ക്്് ഞോരാശ്പപത്ി
ഞൊമ്്ൗണ്്ികല41മരങ്്ള്്
വിലപ്െ െടത്്്ന്്തിന്
കഫപബ്്വരി16 രാവികല
11.30ന് ആശ്പപത്ി റിപേ്ി
ഞയഷന്് ഹാെില്് കൊത്
ഞലലം െടത്്്ം. വിവരങ്്
ള്്ക്്് ഞോണ്്: 0495
2355840

അനധിക്തരരസയ്
റോര്്ഡ്കള്്
നീക്്ാന്്ഉത്്രവ്
ഞൊഴിഞ്ക്ട:് ഡഹഞ്ക്ട
തി ഉത്്രവ് െടപ്്ിലാക്്്
ന്്തികന്്്ഭാരമായിപര്ാമപ
ച്്ായത്്്പരിധിയില്്കപ്്
ട്ന്് കൊത്സ്്ലങ്്െില്്
വിവിധരാപട്്്ീയ,
സാമ്ഹയ്സാംസ്ോരിേ

സംഘടെേളം് വയ്ാപാര
സ്്ാപെങ്്ളം്പരസയ്ഏ
ജന്്സിേളം് അെധിക്ത
മായിസ്്ാപിച്്ിട്്്ള്്ഞോ
ര്്ഡ്േള്്, ബാെറ്േള്് ,
ഞോര്്ഡിങ്േള്്,കൊടിേ
ള്്എന്്ിവസവ്ന്്ംകചലവി
ല്് എട്ത്്്മാറ്്ണകമന്്്
ഞൊഴിഞ്ക്ട് പച്്ായത്്്
കഡപയ്്ട്്ിഡയറക്്ര്്അറി
യിച്്്.

രാലിറേറ്്ീവ്യ്ണിറ്്ിന്
വിദയ്ാര്്ഥികള്കട
കകത്്ാങ്്്
പിണഞ്ങ്ട:് വയൊട് ഓ
ര്്ഫഞെജ്ഹയര്്കസക്്ണ്്
റിസ്ക്ള്്എന്്എസ്എ
സ് യ്ണിറ്്ികന്്് ഞെത്തവ്
ത്്ിലാണ്സ്ക്ള്്പരിസര
കത്്പാലിഞയറ്്ീവ്യ്ണി
റ്്്ആയേയകപയിന്്ആ
ന്്ഡ്പാലിഞയറ്്ീവ്യ്ണി
റ്്ിന് സഹായധെം ഡേ
മാറിയത.്
സ്ക്െില്് െടന്് ചട

ങ്്ില്് പപ്ിന്്സിപ്്ാള്് താ
ജ്മന്്സ്ര്്ടിഞോെന്്്ിഞയ
ഴസ്് ആയ േീര്്ത്്െ ല
ക്്്മി,മ്ഹമ്്ദ്അല്്അമീ
ന്് , മാെവിേസി എം, മി
ന്്ഹഎംഎന്്ിവര്്ഞചര്്ന്്്
േയഭാരവാഹിേൊയ ക്െി
യില്്അബ്ബക്്ര്്,ഷമീര്്
കൊട്്ത്്ാന്്,ൊരരാജ്എ
ന്്ിവര്്ക്്്ഡേമാറി.

ലഹരിമര്ന്്്:

ഒര്മാസത്്ിനിടെകകസ്കള്്8490
ഫഞോക്്്:ലഹരിവിപത്്്തട
യാന്്കൊലീസ്െടത്്്ന്്ഊ
ര്്ജിത പരിഞോധെയില്് ഒര്
മാസത്്ിെികടഫഞോക്്്സബ്
ഡിവിഷന്േീഴില്്റജിസ്്്്ര്്കച
യത്ത്84ലഹരിഞേസ്േള്്.90
പപ്തിേകെ അറസ്്്്് കചയത്.്
ഞബപ്്്ര്്മണ്്ലകത്്ലഹരിമ്
ക്്മാക്്ാന്്മപന്്്ിപി.എ.മ്ഹ
മ്്ദ്റിയാസികന്്്ഞെത്തവ്ത്്ി
ല്്െടപ്്ാക്്ിയ
'കചറ്ക്്ാം ലഹരി മര്ന്്ി

കെ' േയ്ാംകപയ്െികന്്് ഭാരമാ
യ്ള്്കറയഡ്ിലാണ്ലഹരിവി
ല്്പെക്്ാരം് ഉപഞോരിക്്്
ന്്വരം്കൊലീസികന്്്വലയി
ലായത.് ഫഞോക്്് ഞസ്്്്ഷെില്്
150 പര്ാം േച്്ാവ്മായിഡെ
ൊംവെപ്്് സൗേ മന്്സിലില്്
വി.സി.ഷാഹ്ല്്ഹമീേികെ(48)
അറസ്്്്്കചയത്താണ്ഏറ്്വം്

ഒട്വില്് റജിസ്്്്ര്് കചയത് ഞേ
സ.്
കൊലീസ്സബ്ഡിവിഷന്

േീഴികലഫഞോക്്് ഞസ്്്്ഷെില്്
മാപത്ംേഴിഞ്്ഒര്മാസത്്ി
െികടഇത്്രം20ഞേസ്േള്്റ
ജിസ്്്്ര്്കചയത്ിട്്്ണ്്്.െല്്െത്്്
16,മാറാട്15,പന്്ിയക്്ര14,പ
ന്്ീരാക്്ാവ്12,ഞബപ്്്ര്്ഞസ്്്്ഷ
െില്്ഏഴ്ഞേസ്േളം്റജിസ്്്്
ര്്കചയത്.്
അസി.േമ്്ിഷണര്് എ.എം.

സിദ്്ിഖികന്്്ഞെത്തവ്ത്്ില്്ഞമ
ഖലയില്്പപ്ഞത്യേെിരീക്്ണം
െടത്്ിയാണ്ലഹരിവില്്പെ
ക്്ാകരേഞയ്്കടകൊക്്്ന്്ത.്
ലഹരി വില്്പെക്്ാരം് ഉപ
ഞോരിക്്്ന്്വരം് തമ്്ടിക്്്
ന്്ഞേപദ്്്ങ്്ള്്കൊത്ജെങ്്
ള്കടസഹേരണഞത്്കടതിരി
ച്്റിഞ്്ാണ് െീക്്ം. ഇതിന്

കൊത്പപ്വര്്ത്്േര്കടയം് റ
സിഡന്്്്സ് അഞോസിഞയഷ
ന്േള്കടയം് പിന്്്ണയം്
കൊലീസിന്ണ്്്.
പിടിക്ടിയവകരവിേേമായി

ഞോേയ്ംകചയത്്ലഹരിഎത്്ി
ക്്്ന്്തികന്്് ഉറവിടം േകണ്്
ത്്ാന്്കൊലീസ്പേ്മിച്്താണ്
ക്ട്തല്്അറസ്്്്ിന് വഴികോ
ര്ക്്ിയത.്
ഇതിന്ഓഞോഞസ്്്്ഷന്്പരി

ധിയിലം്ത്ടര്്ച്്യായിപഞപ്ടാ 
െിങ് െടത്്്ന്്്ണ്്്. കൊത്ജ
െങ്്െില്്െിന്്്ലഭിക്്്ന്്വി
വരങ്്ള്്പരമാവധിഞേഖരിച്്്
താവെങ്്ള്്േകണ്്ത്്ിക്തയ്
മായആസ്പത്ണംകചയത്ാണ്
പരിഞോധെ.
ഇതിൊല്്മിക്്േിവസങ്്െി

ലം്പപ്തിേകെപിടിക്ടാൊക്
ന്്്എന്്ത്കൊലീസിന്ഏ

കറആേവ്ാസേരമാണ.്
ഇത്ജെങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്വ

ലിയമതിപ്്്ണ്്ാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇ
ന്്സ്കപക്്ര്്മാരായജി.ബാലച
പദ്്്ന്്(ഫഞോക്്്), കേ.ക്ഷണ്
ന്്(െല്്െം), വി.സിജിത്്്(ഞബ
പ്്്ര്്),എന്്.രാഞജഷ്ക്മാര്്(മാ
റാട)്, ഡബജ് കേ.ഞോസ(്പ
ന്്ീരാക്്ാവ)്,
പി.അെില്് ക്മാര്്(പന്്ിയ

ക്്ര)എന്്ിവരാണ്ഞസ്്്്ഷന്േ
െില്്കറയഡ്ിന്ഞെത്തവ്ംെ
ല്്ക്ന്്ത.്
ലഹരിവില്്പെസംബന്്ി

ച്്്വിവരംലഭിക്്്ന്്വര്്0495
2932210എന്്െമ്്റില്്അറി
യിക്്ണകമന്്്ം വിവരങ്്ള്്
കൊലീസ് രഹസയ്മായി സ്
ക്്ിക്്്കമന്്്ം അസി.േമ്്ി
ഷണര്്എ.എം.സിദ്്ിഖ്അറിയി
ച്്്.

പര്തികള്്

ഞതഞ്്ിപ്്ലം:മ്ന്്ിയ്ര്്പര്ാമ
പച്്ായത്്ികലഞോഡ്േള്കട
ഞോചെീയാവസ്് പരിഹരി
ക്്്ന്്തിന്ജലവിഭവവക്പ്്്
4.38ഞൊടിഅന്വേിച്്തായി
പി.അബ്്്ല്്ഹമീദ്എംഎല്്എ
അറിയിച്്്.
പര്ാമപച്്ായത്്ികല23വാ

രഡ്്േെികലഭ്രിഭാരംഞോഡ്
േളം്ജലെിധിപദ്്തിക്്ായി
കൊെിച്്ിട്്്ണ്്്.ഈഞോഡ്േ

ള്കടപ്െര്ദ്്ാരണത്്ിന്10
ഞൊടിര്പഅന്വേിക്്ണകമ
ന്്ാവേയ്കപ്്ട്്് എംഎല്്എയ്
കടഞെത്തവ്ത്്ില്്പര്ാമപച്്ാ
യത്്്ഭരണസമിതിജലവിഭവ
വക്പ്്് മപന്്്ി ഞോഷിഅരസ്്്്ി
ന്്,അഡീഷണല്്ചീഫ്കസപേ്
ട്്റിടി.കേ.ഞോസ,്
ജലെിധിഎക്സിക്ട്്ീവ്ഡ

യറക്്ര്്കവക്്ിഞടഷ്പതിഎന്്ി
വകരസമീപിച്്തികെത്ടര്്ന്്ാ

ണ്ഫണ്്്അന്വേിച്്ത.്ഞേരെ
റ്റല്്വാട്്ര്്ആന്്ഡ്സാെിറ്്
റി ഏജന്്സിയ്കടരഞവര്്ണി
ങ് േൗണ്്സിലിലാണ്തീര്മാ
െം. അട്ത്് േിവസം തകന്്
ഞോഡ്േള്കടപ്െര്ദ്്ാരണ
പപ്വര്്ത്്ിയ്കട സാഞക്്തിോ
ന്മതിയം്കടണ്്ര്്െടപടിയം്
ഞവരത്്ിലാക്്ാന്് െിര്്ഞേേം
െല്്േിയതായിഎംഎല്്എക്
ട്്ിഞചര്്ത്്്.

മ്ന്്ിയ്രിസെറോഡ്കള്്ക്്്4.38
റോടിര്പഅന്ൈദിച്്്

താറക്്ല്്ദാനം
നിര്്വ്്ഹിച്്്
ഞൊഴിഞ്ക്ട:്പി.എം.എ.ഡവ.
ജി പദ്്തിപപ്ോരം ത്ഞണരി
ഞ്ല്ക്്് പച്്ായത്്ില്് പപ്വ്
ത്്ിപ്ര്്ത്്ിേരിച്്28വീട്േ
ള്കടതാഞക്്ല്്ോെംഞല്്ക്്്
പച്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്്കേ.പി
വെജെിര്്വ്്ഹിച്്്.95ക്ടം്ബ
ങ്്ളക്്്ാണ്വീട്അന്വേിച്്ത.്
മറ്്്വീട്േള്കടപപ്വ്ത്്ിവിവി
ധഘട്്ങ്്െിലാണ.്താമസിക്്ാ
ന്് സവ്ന്്മാകോര് വീട് എന്്
സവ്പെ്ംസഫലമായതികന്്്സ
ഞ്ത്ഷം ക്ടം്ബാംരങ്്ള്്പ
ങ്്്കവച്്്.
ഞ്ല്ക്്് പച്്ായത്്് ഹാെി

ല്്െടന്്ചടങ്്ില്്ഞക്്മോരയ്
സ്്ിരംസമിതിഅധയ്ക്്ന്് ര
ജീപദ്്്ന്്േപ്്ള്്ിഅധയ്ക്്തവ
ഹിച്്്. ഞ്ല്ക്്് പച്്ായത്്്
കസപേ്ട്്റിടി.ആര്്.ഞേവിേരാജ,്
സ്്ിരംസമിതികചയര്്ഞപഴ്സ
ണ്്മാരായകേ.കേ.ഇദ്്ിര,ബി
ന്്്പ്തിഞോട്്ില്്,കമമ്്ര്്മാരാ
യഅഡവ്.സജീവന്്, ഞോയന്്്്
ബി.ഡി.ഒപി.വിസ്ചീപദ്്്ന്്എ
ന്്ിവര്്സംസാരിച്്്.

സൊഴില്റപ്്്പദ്്തിയില്്ഉള്്സപ്്ട്ത്്ികാര്്ഷികനഴെ്റിപപ്ൈര്്ത്്നംഏസറ്്ട്ത്്്
ക്ത്്ാെി: ക്ത്്ാെി പര്ാമ പച്്ായത്്്
കൊഴില്റപ്്് പദ്്തിയില്് ഉള്്കപ്്ട്ത്്ി
ോര്്ഷിേെഴസ്റി പപ്വര്്ത്്െംഏകറ്്ട്
ത്്്.ജ്ണ്്ഒന്്ിന്ഞോേപരിസ്്ിതിേിെ
ത്്ില്്പര്ാമപച്്ായത്്ികന്്്വിവിധഭാര
ങ്്െില്്വ്ക്്ഡതേള്്വിതരണംെല്്ക്

േഎന്്ഉഞദ്്േഞത്്കടപപ്വ്ത്്ിആരംഭി
ച്്്.ആേയ്ഘട്്ത്്ില്്3500ഡതേള്്െട്്്വ
െര്്ത്്്ന്്വിത്്്െടീല്്ഉദഘ്ാടെംഞപരാ
പമ്്്ഞല്്ക്്്പച്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്്എന്്.
പി.ബാബ്െിര്്വ്്ഹിച്്്.ചടങ്്ില്്പര്ാമപ
ച്്ായത്്്ഡവസ്പപ്സിഡന്്്്വി.എം.അ

ന്പ്ക്മാര്്അദ്്്യക്്തവഹിച്്്.ഞല്്ക്്്
പച്്ായത്്്കസപേ്ട്്റിപി.വി.ഞബബിമ്ഖയ്
അതിഥിയായി.ധെയ്മാധവന്്,കൊഴില്റ
പ്്്കൊഴിലാെിേൊയവി.പി.ബിന്്്,അസ്്
ന്്,ൊരായണന്്ൊയര്്എന്്ിവര്്ആേം
സേള്്അര്്പ്്ിച്്്സംസാരിച്്്.

കൊലറക്്സ്
പര്തികകെന്്്കൊലീസ്

ഞൊടഞച്്രി:രാജയ്ാന്്രേയാ
ക്്ിങ്ഞമെെടക്്്ന്്പച്്ായ
ത്്ികല പ്ലിക്്യത്്് രാജയ്ാ
ന്്രെിലവാരത്്ില്്േയാക്്ി
ങ്കസന്്്ര്്െിര്്മിക്്്ന്്തിന്
ട്റിസംവക്പ്്്ഫണ്്്അന്വ
േിക്്്േയം്7മാസംമ്ന്്പ്മ
പന്്്ിപി.എ.മ്ഹമ്്ദ്റിയാസ്േി
ലാസ്്ാപെവം്െടത്്ികയക്്ി
ലം്പപ്വ്ത്്ിത്ടങ്്ിയില്്.
7മാസംേഴിഞ്്ിട്്്ംകസന്്്റി
കന്്് പണിേകൊന്്്ംആരംഭി
ക്്ാൊയില്്.പ്ലിക്്യത്്് ചാ
ലിപ്്്ഴയ്കടതീരത്്്കതക്്ൊ
ട്്്ക്രയ്ാഞക്്സ്സൗജെയ്മായി
ട്റിസംവക്പ്്ിന്െല്്േിയ10
കസന്്്്സ്്ലത്്ാണ്േയാക്്ി
ങ്കസന്്്ര്്പണിയ്ന്്ത.്
പ്ലിക്്യത്്് േയാക്്ി

ങ്്ിന്എത്്്ന്്സച്്ാരിേ
ള്്ക്്്വിപേ്മിക്്്ന്്തിനം്േ
യാക്്്േള്്സ്ക്്ിക്്്ന്്തി
നം് മറ്്്മായി കേട്്ിടവം് േ

യാക്്ിങ്ഡപ്ഡവിങ്റാംപം്
പവിലിയനം് പ്ഴഞോരത്്്
ഇരിപ്്ിടങ്്ളം്ചാലിപ്ഴയ്
കടഓരങ്്െില്്സ്രക്് ഞവ
ലിേളം് െിര്്മിക്്്ന്്തിനം്
ഇര്വഞ്്ിപ്ഴയില്്വിവിധ
യിടങ്്െില്് േയാക്്ിങ് റാം
പം്സ്രക്്ാ ഞവലിേളം് പ
വിലിയനം് മറ്്്ംപണിയ്ന്്
തിന്മാണ്പദ്്തിവിഭാവെം
കചയത്ിട്്്ള്്ത.്
സര്്ക്്ാര്് ഏജന്്സിയായ

കേലിൊണ്െിര്്മാണച്മത
ല.കേലികന്്്ഞെത്തവ്ത്്ില്്
കസന്്്ര്്െിര്്മാണത്്ിന്ഉപ
േരാര്്ഏല്്പിച്്ത്മാണ.്കേ
ട്്ിടെിര്്മാണവ്മായിബന്്
കപ്്ട്്്സാഞക്്തിേോരണങ്്
ള്കടഞപരില്് െിര്്മാണംെീ
ണ്്് ഞൊക്േയാണ.് മഴയക്്്്
മ്ന്്പ്േരാര്്െല്്േിയപദ്്തി
യാണ്മഴമാറിയിട്്്ംപണിആ
രംഭിക്്ാകതേിടക്്്ന്്ത.്

കയാക്്ിങ്സെന്്്ര്്
നിര്്മാണംവൈക്ന്്്

റോഡ്നാടിന്സമര്്പ്്ിച്്്
ഒെവണ്്: പര്ാമപച്്ായത്്ില്്
പപ്വ്ത്്ി പ്ര്്ത്്ീേരിച്് േെ
ത്്്ംകൊടിവാരയ്ംവീട്ഞോഡ്
പി.ടി.എ. റഹീം എംഎല്്എ ഉ
ദഘ്ാടെംകചയത്.്എംഎല്്എ
യ്കടപപ്ാഞേേിേവിേസെഫ
ണ്്ില്്െിന്്്ംഅന്വേിച്്4.5
ലക്്ംര്പകചലവിലാണ്ഞോ
ഡ്ഞൊണ്്പേ്ീറ്്്കചയത്്രതാര
തഞോരയ്മാക്്ിയത.്
ഒെവണ്് പര്ാമപച്്ായത്്് പപ്

സിഡണ്്്പിോര്തിഅധയ്ക്്ത
വഹിച്്്.ഞല്്ക്്്പച്്ായത്്്കമ
മ്്ര്്എ.പി കസയത്ാലി, പര്ാമപ
ച്്ായത്്്കമമ്്ര്് പി രാധാക്
ഷണ്ന്്,എന്്ിവര്്പകക്്ട്ത്്്.

മഞച്്രി : ഇടിക്്ട്്കൊണ്്്യ്
വാവികെമര്്ദ്്ിച്്്ഗ്ര്തരമായി
പരിഞക്്ല്്പ്്ിച്്്കവന്് ഞേസി
ല്്ഇക്്ഴിഞ്്19ന്അറസ്്്്ിലാ
യയ്വാക്്ള്്ക്ത്്്പറമ്്്ഞസ്്്്
ഷെികലകൊലഞക്്സ്പപ്തിേകെ
ന്്്കൊലീസ്ജില്്ാഞൊ ടതിയില്്.
േണ്്്ര്്തലഞേരിസവ്ഞേേിേൊയ
പാതിരിയാട്െവജിത്്് (27),പി
ണറായിസൗത്്്ചിര്േഞട്്ത്്്
പിവിപപ്ിഞയഷ്(29)എന്്ിവകര
യാണ്വണ്്്ര്്കൊലീസ്അറസ്്്്്
കചയത്ത.്വണ്്്ര്്പ്െിക്്ല്്ഞോ
ട്്ല്് സിറ്്ിപാലസ് റസിഡന്്സി
ബാറികലഞമല്്ഞോട്്ക്്ാരാണ്പപ്
തിേള്്.


