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റവനയുുജിലുുാസക്ുൾ
കഷോതുുവതുുിസുുു
രജിസഷ്ടുരഷൻ
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: റൈനയ്് ജില്്ാ
സക്്ളകജോത്്ൈത്്ിമ്്്ര
ജിസജ്പ്ടഷനചടങ്്്ജഗളസ്ഹ
യരമസക്്നഡറിസക്്ളിലന
ഗരസഭമചയരജപഴസ്ണജൊ
ണിയ ഗിരി നിരൈഹിച്്്. ഇരി
ങ്്ാലക്്്ട ൈിദയ്ാഭയ്ാസ ജില്്ാ
ഓഫിസരഎസ.് ഷാജിഅധയ്
ക്്നായി.പപ്ധാനഅധയ്ാപിക
ബീന,എന.എന.രാമന,ഹരീ
ഷ്എന്്ിൈരപമങ്്ട്ത്്്.

ത്ശ്ര്്:ജില്്ാസ്ക്ള്്കാ
യികജമളയില്് ആധിപ
തയ്ംജനടിത്ശ്ര്്ഈസ്്്്്ഉ
പജില്്. ഒന്്ാംദിനത്്ില്്
മ്ന്്ില്്നിന്്ിര്ന്് ക്
ന്്ംക്ളം ഉപജില്് മ്ന്്്
സ്്ാനം പിന്്ിജലക്്്
ജോയി.

12 സവ്ര്്ണവം് ആറ്
മൈള്്ിയം് രണ്്് മൈങ്്ല
വ്മടക്്ം 80 ജോയി്്്ാ
ണ്ത്ശ്ര്്ഈസ്്്്്ഉപജി
ല്്യക്്്്. രണ്്ാം സ്്ാന
ത്്്നില്്ക്്്ന്്ചാലക്്്
ടി ഉപജില്്യക്്്്ഏഴ്സവ്
ര്്ണവം് ഒമ്്ത് മൈള്്ി
യം്ആറ്മൈങ്്ലവ്മടക്്ം
68ജോയി്്്ാണ്ള്്ത.്

നാല്സവ്ര്്ണവം്ഏഴ്
മൈള്്ിയം്മ്ന്്്മൈങ്്ല
വ്മടക്്ം43ജോയിന്്്്കള്മായിമാളഉ

പജില്്മ്ന്്ാംസ്്ാനത്്ാണ.്ഏഴ്സവ്
ര്്ണവം്രണ്്്മൈങ്്ലവ്മടക്്ം37ജോ

യിന്്്്കള്മായിനാലാംസ്്ാനത്്ാണ്
ക്ന്്ംക്ളംഉപജില്്.38ജോയിന്്്്ക
ജോമട കാല്്ഡിയന്്സിറിയന്്എച്്്.
എസ.്എസ്ആണ്സ്ക്ള്കളില്്ജോ
യി്്്്നിലയില്്മ്ന്്ില്്.

ജൊണ്്ജൊര്്ഡ്ഇംഗ്്ീഷ്സ്ക്ള്്പ
ന്്ിത്്ടം,ഗൈ.ഫിഷറീസ്സ്ക്ള്്നാട്്ി
ക, മസ്്്്ആ്്്ണീസ്എച്്്.എസ.്എ
സ്മാള,കാര്്മല്്എച്്്.എസ.്എസ്ചാല
ക്്്ടി,മസ്്്്ജോര്്ജസ്എച്്്.എസ്പ
രിയാരം,പശ്ീക്ഷണ്എച്്്.എസ.്എസ്
ഗ്ര്ൈായ്ര്്,ദീപത്ിഎച്്്.എസ്തജോ
ര്്,ജി.എച്്്.എസ.്എസ്മചമ്്്ച്്ിറ,ജി.
എം.ബി.എച്്്.എസ.്എസ്ത്ശ്ര്്സ്ക്
ള്കളാണ് യഥാപക്മം ആദയ് പത്്്
സ്്ാനങ്്ളില്്.

റ വ നയ് ്ജി ല്്ാ സക് ്ൾ ക ബോ ത് ്വ ത്്ി ട്് ്ര ജി സബ്ട്ട ഷ ൻ ച ട ങ്് ്ന ഗ ര സ ഭ ടച യ ർ ബേ ഴസ് ൺ ബോ ണി 
യ ഗി രി നി ർ വ ഹി ക്്് ന്്്.

വവേയ്്തിഉതപ്ാേനത്്ിൽസവ്യംപരയ്ാപത്ത
വകവരിക്്ണം:മനത്്്ിനക.ക്ഷണ്ൻക്ട്്ി
അയുുഷതുുൾഇലകുടരുികുുൽസബുഡിവിഷൻസസകുുൻഓഫിസിനുപുതിയമനുുിരം
ത്ശ്ര: വൈദയ്്തി ഉതപ്ാദന
ത്്ിലസവ്യംപരയ്ാപത്തവക
ൈരിക്്്ന്് പപ്ൈരത്്നങ്്ളാ
ണ് സരക്്ാര നടപ്്ിലാക്്്ന്്
മതന്്്വൈദയ്്തിൈക്പ്്്മപന്്്ി
മക.ക്ഷണ്നക്ട്്ി.തടസമില്്ാ
മതവൈദയ്്തിഎല്്ാസ്്ലങ്്
ളിലം്എത്്ിക്്്കയാണ്സര
ക്്ാരിമ്്്ലക്്്യം.

ത്ശ്ര ഇലക്പട്ിക്്ലസര
ക്്ിളിമലഈസ്്്്്ഡിൈിഷന്കീ
ഴില്ള്്അയ്്ജ്ത്ളഇലക്പട്ി
ക്്ലസബ്ഡിൈിഷനമസക്്
ന ഓഫിസ് പ്തിയ മന്്ിരം ഉ
ദഘ്ാടനം മചയ്്്കയായിര്ന്്്
അജദ്്ഹം. മകഎസഇ്ബിൈക്
പ്്ില ഇ-ജസൈനം കാരയ്ക്്മാ
ക്്്ന്് നടപടികള സവ്ീകരി
ക്്്ം.ജകരളത്്ിലവഹപഡ്ലമപ്ോജകറ്്്്
നടപ്്ാക്്ാന്ള്്ഒര്പാട്സാധയ്തകള്മണ്്
ന്്്ംപറഞ്്്.

പ്ല്്ഴി110മകൈിസബ്ജസ്്്്ഷമ്്്എതി
രൈശത്്്മകഎസഇ്ബിലിമിറ്്ഡിമ്്്ഉടമ
സ്്തയില്ള്്സ്്ലത്്ാണ്പ്തിയമകട്്ി
ടം.77ലക്്ംര്പൈിനിജോഗിച്്ാണ്നിര
മാണം.225.4ചത്രപശ്മീറ്്രൈിസത്്തിയി

ലരണ്്്നിലകളിലായാണ്ഓഫിസ്മന്്ിരം.
ഉപജോക്്ാക്്ളക്്്സൗകരയ്പപ്ദമായരീ
തിയിലമസക്്നഓഫിസിമ്്്എല്്ാസൗ
കരയ്ങ്്ളം്ഉളമപ്്ട്ത്്ിയാണ്മകട്്ിടംസ
ജ്്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ജൊരപ്്ജറഷനിമല
13ഡിൈിഷന്കളഈമസക്്നഓഫിസി
മ്്്പരിധിയിലാണ.്

പി. ബാലചപന്്്നഎംഎലഎഅധയ്ക്്
നായചടങ്്ിലജമയരഎം.മക.ൈരഗീസ്മ്

ഖയ്ാതിഥിയായി.ചീഫ്എനജിനീയരമജയിം
സ്ജോരജ,്ജൊരപ്്ജറഷനസ്്്്ാനഡിങ്ക
മ്്ിറ്്ിമചയരമാന്്ാരായപി.മക.ഷാജന,ലാ
ലിമജയിംസ,്കൗണസിലരമാരായമക.രാ
മനാഥന,ജോ.ൈി.ആതിര,മകഎസഇ്ബി
ഡയറകറ്്്രസി.സ്ജരഷ്ക്മാര,മഡപയ്്ട്്ി
ചീഫ്എനജിനീയരഎം.എ.പപ്ൈീണ,ജന
പപ്തിനിധികള,ൈക്പ്്്ഉജദ്ോഗസ്്രത്ട
ങ്്ിയൈരപമങ്്ട്ത്്്.

അ യ്് ബ്ത് ൾ ഇ ല ക് ട്ടി ക്് ൽ സ ബ് ഡി വി ഷ ൻ ടസ ക്് ൻ ഓ ഫി സ് പ് തി യ മ ന്്ി രം വവ ദ്യ് തി വ ക് പ്്് 
മ ട്ത്്ി ടക.  ക് ഷ്ണ ൻ ക് ട്്ി ഉ ദ്ഘാ ട നം ടച യ്്് ന്്്. 

കമമുുരഷിപു്ുഉദഘുാടനം
ചാലക്്്ടി:ക്തിക്്മട്്ബാലയ്ം,
തിരിച്്റിൈിമ്്് ജോകജത്്ക്്്
എന്്മ്പദ്ാൈാകയ്മ്യരത്്ിബാ
ലസംഘംചാലക്്്ടിഏരിയക
മ്്ിറ്്ിയ്മടജനത്തവ്ത്്ിലമമ
മ്്രഷിപ്്്ഉദഘ്ാടനവം്ലഹരി
ൈിര്ധ്്സംഗമവം്നടത്്ി.പശ്ീ
ശങ്്രാചാരയ്സംസക്്തസരൈ
കലാശാലഅസിസ്്്്്്്്മപ്ോഫ
സര ജോ. കൈിത ജൊമന ഉ
ദഘ്ാടനം മചയത്.് ബാലസം
ഘംഏരിയപപ്സിഡ്്്്ആദിതയ്
രാജ്അധയ്ക്്തൈഹിച്്്.

ബാലസംഘം ചാലക്്്ടി ഏ
രിയജൊരഡിജനറ്്രപി.ൈി.സ
ജ്ത്ഷ,് സിപിഎം ചാലക്്്ടി
മൈസ്്്്്ജോക്്ലമസപക്ട്്റിഎ.
എം.ജോപി,ജോക്്ലകമ്്ിറ്്ി
അംഗങ്്ളായ ജോസ് ജോള,
മക.എം.സൈിതഎന്്ിൈരസം
സാരിച്്്.ബാലസംഘംഏരിയ
എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്കമ്്ിറ്്ിഅംഗം
ജദൈിക്ഷണ്സജത്്ഷ്മൊല്്ി
മക്്ട്ത്്ലഹരിൈിര്ധ്്പപ്തി
ജ്്മ്തിരന്്ൈരം്ക്ട്്ികളം്
ഏറ്്്മൊല്്ി.ബാലസംഘംജില്്ാ
കമ്്ിറ്്ിഅംഗംആദിതയ്രാജ,്
പ്ത്്്പറമ്്്യ്ണിറ്്ിമലമസ
റിനജോസ്ജോളിന്അംഗതവ്ം
നലകിമ്ക്ണ്്്ചാലക്്്ടിഏ
രിയാതലമമമ്്രഷിപ്്്ഉദഘ്ാട
നംനിരൈഹിച്്്.

ജകജച്്രി: ജകജച്്രിയില ഓടി
മൊണ്്ിര്ന്്സവ്കാരയ്ബസി
ന്തീപിടിച്്്.ദ്രന്്ംഒഴിൈായ
ത്തലനാരിഴയക്്്്.ജകജച്്രിമമ
തബാറിന്മ്ന്്ിലായിതിങ്്ാളാ
ഴച്ഉച്്തിരിഞ്്്5മണിജോമട
യാണ് സംഭൈമ്ണ്്ായത.് ക്
ന്്ംക്ളത്്്നിന്്്ത്ശ്രിജല
ക്്്സരൈീസ്നടത്്ിയിര്ന്്ജ
യ്ഗ്ര്ബസിനാണ്തീപിടിച്്
ത.്ബസിമ്്് മ്നൈശത്്് നി
ന്്്പ്കഉയര്ന്്ത്പശ്ധ്്യില

മപ്്ട്്തിമനത്ടരന്്്വപ്ഡൈര
ൈാഹനം നിറ്ത്്്കയം് ജീൈ
നക്്ാരയാപത്ക്്ാമരജൈഗത്്ി
ല പ്റത്്ിറക്്്കയ്മായിര്
ന്്്.ഇതിനിമടബസിനടയില
നിന്്്ംതീആളിപടര്കയായി
ര്ന്്്.

നാട്്്കാരം്ബസ്ജീൈനക്്ാ
രം്ജചരന്്്തീഅണയക്്്ാന
പശ്മിച്്്.ബസിന്തീ പിടിച്്തി
മനത്ടരന്്്ജമഖലയിലര്പ
മപ്്ട്്ര്ക്്മായഗതാഗതക്ര്

ക്്് രക്്ാപപ്ൈരത്്നങ്്ളക്്്
തടസംസ്ഷ്്ിച്്്.ബസിലനി
ന്്്ം ഉയരന്്പ്കയം് രക്്ാ
പപ്ൈരത്്നത്്ിന് ൈിഘാതമാ
യി.ഫയരജോഴസ്്ഉജദ്ോഗസ്്
രതീ അണച്്്.ഇതിമനത്ടര
ന്്്ബസ്ജകജച്്രിബസ്സ്്്്ാന
ഡിജലക്്്മാറ്്ി.

ബാറ്്റിയിലനിന്്്ള്്ജോ
രട്്് സരകയ്്ട്്ാണ് തീപിട്ത്്
ത്്ിന്കാരണമമന്്ാണ്പപ്ാഥ
മികനിഗമനം.

ഓടികൊണുുിരുനുുസവുകാരയുബസിനുതീപിടിചുുു

ചാലക്്്ടി: നഗരസഭയില്്പ്
തിയഅഞ്്്സ്്ിരംസമിതിഅ
ധയ്ക്്ന്്മാര്് സ്്ാനജമറ്്്. യ്
ഡിഎഫ്തീര്മാനംഅന്സരി
ച്്ാണ് നിലൈില്ണ്്ായിര്ന്്
എല്്ാൈരം്രാജിൈച്്തിമനത്ട
ര്്ന്്ാണ്പ്തിയതായിഅഞ്്്
ജപമരമതരമ്ഞ്ട്ത്്ത.്ആ
ജോഗയ്സ്്ിരം സമിതി അധയ്
ക്്നായിദീപ്ദിജനശ,്ൈികസ
നകാരയ്സ്്ിരംസമിതിഅധയ്
ക്്ന്് ജോര്്ജ്്് ജോമാസ് ഉ

ള്്ാട്്ിക്്്ളം, മോത്മരാമത്്്
സ്്ിരംസമതിസ്സമ്്ആ്്്
ണി, ജക്്മകാരയ്ം ജിജി ജോ
ണ്്സണ്്,ൈിദയ്ാഭയ്ാസംസ്സി
സ്നില്്എന്്ിൈരാണ്പ്തിയ
സ്്ിരംസമിതിഅധയ്ക്്ന്്മാ
ര്്.ഒന്്രൈര്്ഷമാണ്ഇൈര്മട
കാലാൈധിമയന്്ാണ് പറയ്
ന്്ത.്

അൈസാന രണ്്് ൈര്്ഷംൈീ
ണ്്്ം പ്തിയൈര്് സ്്ാനജമ
ല്്ക്്്മമന്്ാണ് പറയ്ന്്ത.്

ൈാഴച്്ാല്് ഡിഎഫഒ് ആര്്.ല
ക്്്മി ൈരണാധികാരിയായി.
ജോഗത്്ില്് മചയര്്മാന്് എ
ബിജോര്്ജ്്്അധയ്ക്്തൈഹി
ച്്്.മതരമഞ്്ട്ത്്സ്്ിരംസ
മിതി അധയ്ക്്നമാമര കൗ
ണ്്സിലര്്മാരം്പാര്്ട്്ി ജനതാ
ക്്ളം്മറ്്്ംഅന്ജോദിച്്്.രാ
ൈിമല ൈരണാധികാരിക്്് ജന
താക്്ള്മടജനത്തവ്ത്്ില്്നാ
മനിര്്ജദ്്ശപപത്ികസമര്്പ്്ിച്്ി
ര്ന്്്.

ചാലകുുുരിനഗരസഭകു്ുപുതിയസുുിരം
സമിതിഅധയുകുുനുുാർ

ത്പപ്യാര:ഫിലിംമൊവസറ്്ിസംഘാടക
നം്സാംസക്ാരികപപ്ൈരത്്കന്മായിര്
ന്്കിജോരക്മാറിമ്്്ജപരിലത്പപ്യാ
രജനചിപത്ഫിലിംമൊവസറ്്ിഏരമപ്്ട്
ത്്ിയ പ്രസക്ാരത്്ിന് അജപക്്കള
ക്്ണിച്്്.മലയാളത്്ിമലമികച്്നൈാഗത
സംൈിധായകന്ള്് പ്രസക്ാരമാണ് ന
ല്്ക്ന്്ത.്

25,000ര്പയം്പപ്ശസത്ശിലപ്്ിടിപി
ജപ്പംജിര്പകലപ്്ന മചയത്ശിലപ്വം്

പപ്ശസത്ിപപത്വം്അടങ്്്ന്്താണ്അ
ൈാരഡ.്കഴിഞ്്ൈരഷംമ്തലാണ്പ്ര
സക്ാരംനലകിത്്്ടങ്്ിയത.്'ആരക്്റി
യാം'സംൈിധാനംമചയത്സാന്ജോണ
ൈരഗീസിനാണ്പപ്ഥമകിജോരക്മാരപ്
രസക്ാരംലഭിച്്ത.്ചലച്്ിപത്രംഗമത്്പപ്
മ്ഖരഉള്്മപ്്ട്ന്്മ്ന്്ംഗജ്റിയാണ്അ
ൈാര്്ഡ്നിര്്ണ്്യിക്്്ന്്ത.്2022ജന്ൈരി
1മ്തല്്ഡിസംബര്്31ൈമരയ്ള്്കാലയ
ളൈിലമസന്്സര്്മചയത്ജോപ്രത്്ീക

രിച്്ജോആയസിനിമകളാണ്അൈാര്്ഡി
നായിപരിഗണിക്്്ക.എനപട്ികളഅപ്
ജോഡ് മചയത്്ഓണവലന ലിങ്്്ര്പ
ത്്ിലാണ്സമര്്പ്്ിജക്്ണ്്ത.്എനപട്ികള
സവ്ീകരിക്്്ന്്അൈസാനതീയതി:2023ജ
ന്ൈരി5.

filmsocietyjanachithra@gmail.com എന്്
മമയിലഐഡിയിലാണ്എനപട്ികളഅ
യയജ്ക്്ണ്്ത.് ക്ട്തല ൈിൈരങ്്ളക്്്
9656928738എന്്നമ്്റിലബന്്മപ്്ട്ക.

ജില്്ാസ്ക്ള്്കായികമേള:
ത്ശ്ര്്ഈസ്്്്്ഉപജില്്യട്െആധിപതയ്ം

ജ് നി യ ർ ആ ൺ ക് ട്്ി ക ള് ടട ബോ 
ങ്്് ജ മ്്ി ൽ ത ല് ർ ദീ പ് തി എ ച്്്എ 
സ്എ സി ടല ജാ ൻ ബോ ബോ ണി ഒ 
ന്്ാം സ്്ാ നം ബന ട് ന്്്.

കിഷോർകുമാർപുരസക്ാരം;എൻടരുികൾകുുണിചുുു

ഗ്ര്ൈായ്ര : നാടം് നഗര
വം് ജോകകപ്്ിജോമൊപ്്ം
സഞ്്രിക്്്ജോളൈരഷങ്്
ളക്്് താന സവ്യം ര്പക
ലപ്ന മചയത് ജോകകപ്്ി
മ്്് മാത്കയ്മായി പശ്ജധ്്
യനാവ്കയാണ്ഗ്ര്ൈായ്
രസവ്ജദശിഉണ്്ിക്ഷണ്ന.
28ൈരഷങ്്ളക്്്താനസവ്
ന്്മായിനിരമിച്്ജോകകപ്്്
മാത്കയ്മായി കാലപന്്്
കളിയ്മട ഓരമകള ഉണര
ത്്്കയാണ്ഈ ഫ്ടജ്ോ
ളആരാധകന.ഗ്ര്ൈായ്ര
കാരയ്രസവ്ജദശിയം്മമ്്ി
യ്ര മഹാജദൈജക്്പത്ത്്ി
മലജീൈനക്്ാരന്മായകള
രിക്്ലൈീട്്ിലഉണ്്ിക്ഷണ്
നാണ്1994ലനടന്്അജമ
രിക്്ന ജോകകപ്്് മാത്ക
നിരമിച്്ത.്

യഥാരഥകപ്്ിമ്്്അജത
ൈല്പ്്ത്്ിലം്ത്ക്്ത്്ിലം്പണിതീരത്്അ
ന്്മത്്ജോകകപ്്്മാത്കഇന്്്ംസ്ക്്ിച്്്ൈ
ച്്ിരിക്്്കയാണ്ഇജദ്്ഹം.തമ്്്ഇര്പതാംൈയ

സില സിമ്്്് മൊണ്്്
തീരത്്കപ്്ിന്32മസ.
മീ.അടിഉയരമ്ണ്്്.എ
ന്്ാല 28 ൈരഷത്്ി
മ്്്പഴക്്ത്്ിലകപ്്ി
ന്മങ്്ലൈമന്്ങ്്ിലം്
പിന്്ീട്ഓജോജോകക
പ്്്സമയത്്്ംജോളഡ
ന മപയി്്്്അടിച്്് മി
ന്ക്്ിമയട്ക്്്ം. മറ്്്
ള്്ൈമരജോമല ഇജദ്്
ഹംഒര്പബ്സീലആരാ
ധകന ക്ടിയാണ.്
1994മലപബ്സീലഇറ്്
ലി ജോരാട്്മത്്ക്്്റി
ച്്്ംആൈരഷം പബ്സീ
ലജജതാക്്ളായതം്പ
റയ്ജ്പ്ള ആജൈശം
ൈാജോളമ്യരം്. കര
ൈിര്തിലൈിസമ്യംതീ
രക്്്ന്്ഇജദ്്ഹംമ്ന
പം്നിരൈധിര്പങ്്ള

നിരമിച്്ിട്്്ണ്്്.അതിയായഫ്ടജ്ോളആരാധന
യാണ് ഇത്്രത്്ില കപ്്് ഉണ്്ാക്്ാന തമന്്
ജപ്പരിപ്്ിച്്മതന്്്അജദ്്ഹംപറഞ്്്.

ലോകകപ്്ിന്്്മാത്കനിർമിച്്്
ഗ്ര്വായ്ർസവ്ലേശി

അനുസമ്രണവംു
പുരസക്ാര
സമരുുപുുണവംു
ചാലക്്്ടി:പത്്ഭ്ഷണ്്വൈ
ദയ്ഭ്ഷണം രാഘൈന്് തിര്മ്
ല്്പ്്ാട്അന്സമ്രണവം്പ്ര
സക്ാരസമര്്പ്്ണവം്23ന്ന
ടത്്്മമന്്്മചയര്്മാന്്എബി
ജോര്്ജ്്് ൈാര്്ത്് സജമ്്ളന
ത്്ില്്പറഞ്്്.

ഉച്്തിരിഞ്്് മ്ന്്രക്്് ജ്
ബിലിഹാളില്്ൈച്്്നടക്്്ന്്
പരിപാടിസനീഷ്ക്മാര്്ജോ
സഫ് എംഎല്്എ ഉദഘ്ാടനം
മചയ്്്ം.മചയര്്മാന്് എബി
ജോര്്ജ്്് അധയ്ക്്ത ൈഹി
ക്്്ം.ഈ ൈര്്ഷമ്ത്രാഘൈ
ന്്തിര്മ്ല്്പ്്ാട്സമ്ാരകപ്ര
സക്ാരം രാജ്ജോഹന്് ചടങ്്ി
ല്്ൈച്്്നല്്ക്്്ന്്്.ആലജക്്
ട് ലീലക്ഷണ്ന്് അന്സമ്ര
ണപപ്ഭാഷണംനടത്്്ന്്്.അ
ന്സമ്രണത്്ിമ്്് ഭാഗമായി
ൈിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്ായി നടത്്ി
യപപ്ബന്്രചനമത്്രൈിജ
യികള്്ക്്്ം പ്രസക്ാരങ്്ള്്
നല്്ക്്്ന്്താണ.്

ജൈദാന്്ത്്ില്് കാലടിസം
സ്ക്ത സര്്ൈകലാശാലയില്്
നിന്്് ഒന്്ാം റാങ്്് ലഭിച്് ലി
ന്്ഡ ജോയ്സജനയം് ചടങ്്ി
ല്്ആദരിക്്്ം.ൈാര്്ത്്സജമ്്
ളനത്്ില്്വൈസ്മചയര്്ജപഴ്
സണ്് ആലീസ് ഷിബ,് മ്ന്്
മചയര്്മാന്് ൈി.ഒ.വപലപ്്ന്്,
കൗണ്്സിലര്്മാരായ ഷിബ്
ൈാലപ്്ന്്,സിന്്്ജോജ,്നി
തജോള്്,ത്ടങ്്ിയൈര്്സംബ
ന്്ിച്്്.

80 മീ  ഹ ഡി ൽ സി ൽ ഒ ന്്ാ സ്്ാ നം സ ച്്ി ൻ  മാ ധ വ് (ജി  വി
എ ച്്് എ സ് എ സ് ബോ യ് സ്, ക് ന്്ം ക് ളം), ശ ബ രീ നാ ഥ്
എ സ് നാ യ ർ, 1500 മീ  ഓ ട്് ത്്ി ൽ ഒ ന്്ാം സ്്ാ നം (ജ് നി
ബോ യ് സ്,കാ ർ മ ൽ ചാ ല ക്്് ടി)


