
Edited, Printed and Published by R. Gopikrishnan, Chief Editor on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd., V. Reji Kumar (Executive Editor), Vol 15, Issue No.317 RNI No. KERMAL/ 2009/ 29279, Printed at S.T. Reddiar Printers, Veekshanam Road, Kochi- 682035 and Published from Vaartha News Network Pvt. Ltd, 3rd Floor, KTDFC Bldg., (KSRTC Bus Stand) Angamaly P.O.
Ernakulam - 683572. Ph: 0484 2383388 Email: info@metrovaartha.com

NOVEMBER 22TUESDAY2022EKM12

സെരത്്ൈ: സാമ്ദായിക ശക്്ി
സമാഹരണത്്ില്കടഈഴവസ
മ്ദായംസവാട്്്ബാക്്ായിമാറിയാ
ൽമാതത്കമഅവകാശഅധികാര
ങ്്ൾ സനടികയട്ക്്ാനാക്കയ്
ള്്്കവന്്്എസ.്എൻ.ൈി.പിസയാ
ഗംജനറൽകസതക്ട്്റി കവള്്ാപ്്
ള്്ിനസടശൻ.

കണിച്്്ക്ളങ്്രയ്ണിയകന്്്
സനത്തവ്ത്്ിൽകണിച്്്ക്ളങ്്ര
സഹകരണബാക്്്ഓൈിസറ്ാ്റിയ
ത്്ിൽ നടന്് ഏകദിന പഠന
കയ്ാംപ്ഉദഘ്ാടനംകെയ്്്കയായി
ര്ന്്്അസദ്്ഹം.ആദരശ രാതട്്്ീ
യം മാറി ഇന്്്അവസരവാദ രാ
തട്്്ീയമാണ.് അതിന് അടവ്നയ
കമന്്ാണ്പറച്്ിൽ.ജനാധിപതയ്ം
മരിച്്്. ഇന്്് മാതാധിപതയ്മാണ്
വാഴ്ന്്ത.്മതാധിപതയ്ംജനാധി
പതയ്കത്്ലഹജാക്്്കെയത്്മ്
സന്്റ്കയാണ.് നയ്്നപക്്ങ്്ൾ

എല്്ാവരം്ഒന്്ിച്്്നിന്്്അവര്
കടഅവകാശങ്്ൾപിടിച്്്വാങ്്്
കയാണ.്എന്്ാൽഈഴവര കവ
റം് സവാട്്് ക്ത്്ികളായി മാറി.
സകരളത്്ികൈപരമ്്രാഗതവയ്വ
സായങ്്ൾഎല്്ാം തകരച്്യ്കട
വക്്ിൈാണ.്കരപ്്്റകത്്തപ്ധാന
വയ്വസായമായകയരസമഖൈതക
രന്്്തരിപ്്ണമായി.ഇതികന്്്ദ്ര
ന്്ംമ്ഴ്വൻഅന്ഭവിക്്്ന്്ത്
നമ്്്കടസമ്ദായമാണ.്

സാമ്ഹീകസാമ്്ത്്ീകരാതട്്്ീ
യ വിദയ്ാഭയ്ാസനീതി സനടികയട്
ക്്ാൻഒന്്ായിനിന്്്സപാരാടണ
കമന്്്ം കവള്്ാപ്്ള്്ി പറഞ്്്.
യ്ണിയൻതപ്സിൈന്്്്വി.എം.പ്
ര്സഷാത്്മൻഅധയ്ക്്ത വഹി
ച്്്.ലവസ്തപ്സിൈന്്്്പി.കക.ധ
സനശൻ,സയാഗംഇൻസക്പക്്ിംഗ്
ഓഫീസരകക.കക.പ്ര്സഷാത്്മ
ൻഎന്്ിവരസംസാരിച്്്.

അവകാശങ്്ൾറനടിപയട്ക്്ാൻഈഴവസമ്ദായം
റവാട്്്ബാങ്്ാവണം:പവള്്ാപ്്ള്്ിനറടശൻ
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പര്തയ്േക തേഖകൻ
കൊച്്ി: കൊച്്ിയിൽ്് സൊൈ
ൈിംഗികന്്്മറവിൽ്്വൻകസക്
സ്റാക്്കറ്്ന്്്കോൈീസ.്ഇ
ത്മായിബന്്കപ്്ട്്്വയ്ാപക
മായ അസന്വഷണം നടത്്്
കമന്്്കമ്്ീഷണര.ദിവസങ്്
ൾ്്ക്്്മ്മ്്്19കാരിയായസൊ
ൈൽ്് കൊച്്ിയിൽ്് വച്്് ക്ട്്
ബൈാത്്ംഗത്്ിന് ഇരയായ
സംഭവകത്്ത്ടരന്്്നടത്്ി
യഅസന്വഷണത്്ിൈാണ്വ
ൻകസകസ്്റാക്്റ്്ികന്്്സാ
ന്്ിധയ്ംവയ്ക്്മായത.്സകരള
ത്്ികൈ സൊൈൈിംഗികന്്് തപ്
ധാനഹബ്്ാണ്ഇസപ്്ൾ്്കൊ
ച്്ി.ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളിൽ്്
നിന്്ടക്്ം യ്വതികകള എ
ത്്ിച്്ാണ്ഇത്്രംസംഘങ്്

ൾ്്തപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്സൊൈ
ൈിംഗ് രംഗസത്്ക്്് കടക്്ണ
കമന്്ാതഗ്ഹിക്്്ന്്യ്വതിക
കള ഭീഷണികപ്്ട്ത്്ിയാണ്
പൈര്്ക്്്ം ലകമാറ്ന്്ത.്
കൊച്്ിയിൽ്് സംഘടിപ്്ിക്്്
ന്്ൈികജപാര്്ട്്ിക്്്എത്്ി
ച്്ാണ്ഈസംഘംഇടപാട്ക
ൾ്്നടത്്്ന്്ത.്അറസ്്്്ിൈായ
വര്കട കൊലബൽ്് സോൺ്്
പരിസോധിച്്സപ്്ൾ്്ഇത്സം
ബന്്ിച്്നിര്്ണായകവിവര
ങ്്ൾ്്അസന്വഷണസംഘത്്ി
ന്ൈഭിച്്ിട്്്ണ്്്.സകസിൽ്്തപ്തി
യായസോളിഎന്്റിയകപ്്ട്
ന്്ൈിംപിൾ്് ൈാംബ കൊച്്ി
യിൽ്് വിവിധ സ്്ൈങ്്ളിൽ്്
സംഘടിപ്്ിച്്ൈഹരിപാര്്ട്്ിക
ളിൽ്്പകക്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.സകസി

കൈ തപ്തികളായ വിസവകം്
ൈിംപിളം്സനരകത്്പരിെയ
ക്്ാരാണ.്ഇര്വരം്ഒര്മിച്്്
യാതത്കൾ്് നടത്്ിയതികന്്്
കതളിവം്കോൈീസിന്ൈഭിച്്ി
ട്്്ണ്്്.പരാതിക്്ാരിക്്്ംരണ്്്
സപകരയം് അറിയാമായിര്
ന്്്.തകന്്പാര്്ട്്ിക്്ായിഎ
ത്്ിച്്ത് ൈിംപിളാകണന്്ാ
ണ് പരാതിക്്ാരി നൽ്്കിയ
കൊഴിയിൽ്്പറയ്ന്്ത.്നാല്
തപ്തികകളയം് കസ്്്്ൈിയിൽ്്
വാങ്്ി സോദയ്ം കെയത്ാൽ്്
ക്ട്തൽ്് വിവരങ്്ൾ്് പ്റ
ത്്്വരം്.ഇതിന് സവണ്്ിക
സ്്്്ൈിഅസപക്്സൊടതിയി
ൽ്്സമര്്പ്്ിച്്്. തപ്തികകള14
ദിവസസത്്ക്്ാണ്റിമാൻ്്ഡ്
കെയത്ത.് അസതസമയം,

കൊച്്ിയിൽ്് സംഘടിപ്്ിക്്്
ന്്എല്്ാൈികജപാര്്ട്്ികളി
ലം്ൈിംപിൾ്്സജീവസാന്്ി
ധയ്മാണ.്െിൈഫാഷൻ്്സോക
ള്കടപരസയ്ത്്ിൽ്്ൈിംപിളി
കന്്്സോസട്്കളം്സെര്്ക്്ാറ്
ണ്്്.

ആസോപണ വിസധയമായ
സോട്്ലം്കോൈീസ്നിരീക്്ി
ച്്്വര്കയാണ.്കഴിഞ്്ദിവ
സം സോട്്ൈിൽ  കോൈീസം്
എകല്സസം് പരിസോധന
നടത്്ിയിര്ന്്്. ൈഹരിഇട
പാട്കൾ നടസ്ന് എന്്്ം
അസന്വഷണസംഘംപരിസോ
ധിക്്്ം. വയ്ാഴാഴെ് രാതത്ിയാ
ണ്യ്വ സൊൈൽകാറിനക
ത്്് ബൈാത്്ംഗത്്ിനിരയാ
ക്ന്്ത.്

കൊച്്ിയില്്മോഡലിങിക്്്
മറവില്്വൻകെക്െ്റാക്്റ്്്

ത്പ്്്ണിത്്്റ: തശ്ീപ്രണതത്
യീശ സക്്തത്ത്്ികൈ ഈ വര
കത്് വ്ശ്്ിസൊത്്വത്്ിന്
കൊടിസയറി.തതന്്്ിപ്ൈയന്്്
ര അന്ജൻ നാരായണൻ ന
മ്്്തിരിപ്്ാട,്സമൽശാന്്ിരഘ്
പതിഎതമ്്്ാന്്ിരി,കീഴ്ശാന്്ി
ദിസനശൻഎതമ്്്ാന്്ിരി,വാസ്
സദവൻമ്സത,്സമസോക്്ിശിവ
ശക്്രൻ,സദവസംഓഫീസരസ്
ധീര സമസൈപ്്ാട്്്, എന്്ിവര്കട
സാന്്ിധയ്ത്്ിൈായിര്ന്്്കൊ
ടിസയറ്്്കരമംനടന്്ത.്കൊവി
ൈികനത്ടരന്്്സോയരണ്്്വ
രഷംെടങ്്്കൾമാതത്മായിര്

ന്്്നടന്്ത.്എന്്ാൽഇത്്വ
ണവളകരവിപ്ൈമായരീതിയി
ൈാണ്സദവസവ്വം്സക്്തത്ഉപ
സദശകസമിതിയം്ഉത്്വത്്ി
ന്ള്്ഒര്ക്്ങ്്ൾനടത്്ിയിട്്്
ള്്ത.്ഇന്്കൈരാവികൈതബ്ഹ്്
കൈശത്്ിന്സശഷം,10.30മ്ത
ൽ2മണിവകരകപര്വനംക്ട്്
ൻ മാരാര്കടയം് സംഘത്്ി
കന്്്യം്പഞ്്ാരിസമളംനടന്്്.
ത്ടരന്്്ഓട്്ൻത്ള്്ൽ,അക്്
രസല്്ക സദസ് , നാദസവ്രം,
സംഗീതകസച്്രി,സംഗീതാരച്്
ന.ത്ടരന്്്കൈാപരിപാടികള്
കടഉദഘ്ാടനംമഹദ്വയ്ക്്ിക

കളആദരിക്്ൽ,കൈാപരിപാടി
കൾ,തായമ്്ക, , 9.30മ്തൽ
വിളക്്ികനഴ്ന്്ള്്ിപ്്്എന്്ിവ
നടന്്്.

ഇന്്് രാവികൈ 7.30 മ്തൽ
11.30 വകര തശ്ീബൈി തിര്വല്്
രാധാക്ണൻമാരാര്കടയം്
സംഘത്്ികന്്്യം്പാഞ്്രിസമ
ളം,ഓട്്ൻത്ള്്ൽ,2മ്തൽഉ
ത്്വബൈി  ത്ടരന്്് അക്്ര
സല്്കസദസ് ,സംഗീതകസച്്
രി,നാദസവ്രം,സംഗീതകസച്്രി,
പ്ല്്ാങ്്്ഴൽകസച്്രി,ൈബിൾ
തായസക, വിളക്്ികനഴ്കന്്
ള്്ിപ്്്എന്്ിവനടക്്്ം.

പ്ർണഗത്യീശറക്്ഗത്ത്്ിൽപോടിറയറി
രാജനരരിഉത്്വലഹരിയിൽ

കൊച്്ി:ത്പ്്്ണിത്്്റയിൽ
പ്്സ്വൺ്്വിദയ്ാരത്്ിനിസോ
ട്ലൈംഗികാതിതക്മംനടത്്ി
കയന്്സകസിൽഒളിവിൈായി
ര്ന്്അധയ്ാപകൻഅറസ്്്്ി
ൽ.അധയ്ാപകൻകിരണികന
നാഗരസൊവിൈികൈ ബന്്്
വീട്്ിൽനിന്്ാണ്പിടിക്ടിയ
ത.്ത്പ്്്ണിത്്്റഹിൽപാൈ
സ്കോൈീസ്ആണ്ഇയാകള

പിടിക്ടിയത.്16നാണ്ഇയാ
ൾകപൺക്ട്്ിസോട്ലൈംഗി
കാതിതക്മം നടത്്ിയത.് ക
സോത്്വത്്ിൽപകക്്ട്ത്്്മ
ടങ്്്സ്പ്ളാണ് അധയ്ാപക
ൻക്ട്്ിസോട്സൊശമായികപ
ര്മാറിയകതന്്ാണ് പരാതി
യിൽവയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്പട്്ിമ
റ്്ംസവ്സദശിയായഅധയ്ാപക
നാണ്കിരൺ.

കൊച്്ി:സോളണ്്ിൽകോഴിൽ
വാഗദ്ാനംകെയത്്ൈക്്ങ്്ൾ
തട്്ികയട്ത്് സകസിൽ യ്വ
തി പിടിയിൽ. വാഴക്്ാൈ മൈ
യിൽ വീട്്ിൽ ജീന സോമസ്
(45)ആണ്അറസ്്്്ിൈായത.്

കളമസശരിയിൽക്സാറ്്്ജം
ക്ഷന്സമീപംതപ്വരത്്ിക്്്
ന്് സോസ് കൺസൽറ്്ൻസി
എന്്സ്്ാപനത്്ികന്്്ജനറ
ൽമാസനജരാണ്ജീന.ഇവകര
റിമാൻഡ്കെയത്.്

തിര്വല്്തിര്മ്ൈപ്രംതട
ത്്ിൽ സൈവിഡ് സോസഫി
കന്്്പരാതിയിൈാണ്നടപടി.
കൺസൽറ്്ൻസിസ്്ാപനഉ
ടമയം്ജീവനക്്ാരം്സെരന്്്
ൈക്്ങ്്ൾതട്്ികയട്കത്്ന്്ാ

ണ് പരാതിയിൽ പറയ്ന്്ത.്
സൈവിൈിൽനിന്്്3.9ൈക്്ം
ര്പയം്സസോദരങ്്ള്കടപ
ക്്ൽനിന്്്ഓസോൈക്്ംര്പ
യ്മാണ്തട്്ികയട്ത്്ത.്

പണം ലകപ്്റ്്ിയ സശഷം,
സോളണ്്ിൽ സോകാൻ കാൈ
താമസം ഉകണ്്ന്്്ം റഷയ്
യക്്്്സോകാൻതാൽപരയ്മ്
സ്ട്കയന്്്ംസ്്ാപനംആ
രാഞ്്്.

സൈവിഡ്സോസഫ്താൽപ
രയ്ം തപ്കടിപ്്ികച്്ക്്ിലം് സ
സോദരങ്്ൾ സോക്ന്്ികല്്
ന്്്അറിയിച്്്.സസോദരങ്്
ള്കട പാസസ്ോരട്്് തിരികക
ക്്ിട്്ികയക്്ിലം്പണംൈഭിച്്ി
ല്്.സൈവിഡ്സോസഫിന്സോ

ബ്വിസഎന്്്പറഞ്്്ബി
സിനസ് വിസയായിര്ന്്് ന
ൽകിയത.് സ്്ാപനത്്ികൈ
ത്്ിബഹളംവച്്സപ്്ൾ 2ൈ
ക്്ംര്പയ്കടകെക്്്ൈഭികച്്
ക്്ിലം്അതം്പറ്്ിക്്ാനായി
ര്ന്്്കവന്്ാണ്സൈവിഡ്പറ
യ്ന്്ത.്

തട്്ിപ്്ിൽ പക്്ാളികളായ
സ്്ാപനഉടമസോസ,്ജീവന
ക്്ാരായതസന്ി,സംഗീത,അ
ഗസ്്്്ിൻ എന്്ിവര ഒളിവിൈാ
ണ.് വിസദശസത്്ക്്്ആള്ക
കള കൊണ്്്സോക്ന്്തിന്
ള്്അന്മതിപതത്ങ്്കോന്്്ം
സ്്ാപനത്്ിനികല്്ന്്്അസന്വ
ഷണത്്ിൽ കകണ്്ത്്ിയതാ
യം്കോൈീസ്വയ്ക്്മാക്്ി.

റോബ്വിസയക്്്്െകരംബിസിനസ്വീസനൽകി
ലക്്ങ്്ൾതട്്ിയയ്വതിഅറസ്്്്ിൽ

ബാങൃ്ൃഓഫൃബകോഡയൃലടകേരളതൃൃിലെആദയൃലതൃൃമിഡൃകോർപൃൃകററൃ്ൃശബൃാഞൃ്ൃഎറണാകൃളംഎം
ജികോഡിൽബാങൃ്ൃഓഫൃബകോഡഎകസൃിേയൃൃടൃൃീവൃഡയറകൃൃർകദവദതൃ്ൃചനൃ്ൃഉദഘൃാടനംലചയൃൃൃനൃൃൃ
മിഡൃകോർപൃൃകററൃ്ൃസൗതൃ്ൃജനറൽമാകനജർഎസ്രംഗരാജൻകോണൽലെഡൃശരൃീജിതൃ്ൃലോടൃൃാ
രതൃൃിൽഎനൃൃിവർസമീപം.

ത്ക്്ാക്്ര:സംസ്്ാനത്്്സോ
ഡ്അപകടങ്്ൾഅടിക്്ടിവര
ധിച്്്വര്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ
സോഡ്സ്രക്്ാഅസോറിറ്്ിയി
ൽെിൈവഴിക്്ാകതകകട്്ിക്്ിട
ക്്്ന്്ത്127സൊടി.സംസ്്ാന
ത്്്സോഡ്അപകടങ്്ൾക്റ
ക്്്ക,സോഡ്കൾഅപകടമ്

ക്്മാക്്്കഎന്്ൈക്്്യസത്്
കടസസഫ്സകരളപദ്്തിയ്കട
ഭാഗമായി2017ൽസരക്്ാരര്
പീകരിച്്താണ് സോഡ് സ്ര
ക്്ാഅസോറിറ്്ി.ഗതാഗതവക്
പ്്് മതന്്്ിയാണ് കെയരമാൻ.
കോത്മരാമത്്്മതന്്്ിലവസ.്
കെയരമാന്മായി ര്പീകരിച്്

സമിതിയിൽ.െീഫ് കസതക്ട്്
റി,നിയമ,ധനകാരയ്.ആസോ
ഗയ്,ആഭയ്ന്്രം.ത്ടങ്്ി എല്്ാ
വിഭാഗത്്ിൽനിന്്്ളളഉന്്ത
ഉസദ്ോഗസ്്രം് അടങ്്ിയതാ
ണ്സോഡ്സ്രക്്ാഅസോറി
റ്്ി.

സോഡ്സ്രക്്ാകമ്്ീഷണ

റ്കട സപരില്ളള  തട്ഷറിയി
ലം്,സസ്്്്റ്്്ബാക്്്അക്്ൗണ്്്ക
ളില്മായി127,8237707.48സൊ
ടിര്പയാണ് െിൈവഴിക്്ാകത
കകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്ത.്2021ജന്
വരിഒന്്്മ്തൽ2022ജന്വ
രിഒന്്്വകര40,46,33,391ര്പ
െിൈവഴിച്്തായിവിവരാവകാശ

തപ്വരത്്കൻരാജ്വാഴക്്ാൈ
ക്്്ൈഭിച്്വിവരാവകാശസരഖ
യിൽ പറയ്ന്്്.എന്്ാൽ എ
കന്്ല്്ാം പദ്്തികളാണ് ഈ 
കാൈയളവിൽ നടപ്്ിൈാക്്ിയ
കതന്്് പറയ്ന്്്മില്്. ആകക
െിൈവഴിച്് ത്ക 40,46,33,391
സൊടിയാണ.്

റോഡ്സ്രക്്ാഫണ്്്;പെലവഴിക്്ാപത127റോടി

ഒളിവിൽകഴിഞ്്
അധയ്ാെകൻെിടിയിൽ

വിദയ്ാർത്്ിനിയെപീഡിപ്്ിച്്സംഭവം

ലയൺസ്കര്ോരര്ീൻ
പദ്്തിആരംഭിച്്്
അക്്മാൈി:ൈയൺസ്സത്ോതഗ്ീ
ൻപദ്്തിആഴകംഗവൺകമന്്്്
യ്പിസക്്ളിൽആരംഭിച്്്.ആ
ഴകം-മ്ക്്ന്്്രൈയൺസ്ക്്
ബ്്ികന്്്പദ്്തിയായൈയൺസ്
സത്ോതഗ്ീൻസത്ോജക്്ികന്്്ഭാഗമാ
യിആഴകംഗവൺകമന്്്്യ്പി
സക്്ളിന്ൈയൺസ്ക്്ബ്ഭാര
വാഹികൾപച്്ക്്റിലതകൾ
നിറച്് സത്ോ ബാഗ് വിതരണം
കെയത്.്

മ്ക്്ന്്്ര ലൈൻസ് ക്്ബ്
തപ്സിൈന്്്് മാരട്്ിൻ സോൾ
ലപനാടത്്് പദ്്തിയ്കട ഉ
ദഘ്ാടനംനിരവഹിച്്്.പിടിഎ
തപ്സിൈന്്്്സിസോപൗസോസ്
അധയ്ക്്തവഹിച്് െടങ്്ിൽ
കഹഡമ്ിസത്ട്സ്റീനസൊൾഎം
കകസവ്ാഗതംആശംസിച്്്.ൈയ
ൺസ്ക്്ബ്കസതക്ട്്റിലബജ്
ൊസക്,്തട്ഷറരതശ്ീസോസ്പി
എൽ, ഭാരവാഹികളായ ഷമ്്ി
സോൾ,കകടിഇട്്്പ്്്ത്ടങ്്ിയ
വര്കടസാന്്ിധയ്ത്്ിൽസക്്
ളികൈവിദയ്ാരത്്ികളം്അധയ്ാ
പകരം്സെരന്്്ബാഗ്ഏറ്്്വാ
ങ്്ി ലതകൾ നട്്്. സീനിയര
അസിസ്്്്ന്്്്സ്ഷമകകഎസ്െ
ടങ്്ിന്നന്്ിസരഖകപ്്ട്ത്്ി.

ഉപജില്്ാസക്്ൾ
േകോത്്വത്്ിന്
ത്ടക്്ം
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:ക്ത്്ാട്്്ക്ളം
ഉപജില്്ാസക്്ൾ കസോത്്വ
ത്്ിന്ത്ടക്്മായി.വടകരകസ
ന്്്് സോൺസ്ഹയരകസക്്ൻ
ൈറിസക്്ളിൈാണ്മത്്രങ്്ൾ
നടക്്്ന്്ത.് കസോത്്വത്്ി
കന്്്ഉദഘ്ാടനംഅന്പ്സജക്്
ബ്എംഎൽഎനിരവഹിച്്്.തി
ര്മാറാടി തഗ്ാമപഞ്്ായത്്് തപ്
സിൈണ്്്രമമ്രളീധരലകമൾ
അധയ്ക്്യായിര്ന്്്.ജില്്ാപ
ഞ്്ായത്്് തപ്സിൈണ്്്ഉല്്ാസ്
സോമസ്മ്ഖയ് തപ്ഭാഷണംനട
ത്്ി.

മ്ൻഎംഎൽഎഎംകജസജ
ക്്ബ,്തഗ്ാമപഞ്്ായത്്്അംഗ
ങ്്ളായസന്്്യാ സൊൾ തപ്കാ
ശ,്സോയിസിവി,നിവിൻസോ
രജ,്സ്ല്ക്്്പഞ്്ായത്്്അം
ഗം സിബി സോരജ,് നഗരസഭ
കൗൺസിൈര മരിയ സോസോ
ത്്ി,ജിസോടി സബബി,സാജ്
സിഅഗസ്്്്ിൻ,സോബിസോര
ജ,്എവിമസോജ്ത്ടങ്്ിയവര
സംസാരിച്്്.

പിറവം: പിറവത്്് സൊൺ്്തഗ്സിൽ്്
തമ്്ിൈടി.മ്ൻ്്നഗരസഭകെയര്്മാ
ൻ്് സാബ് എം സജക്്ബികന പ്റ
ത്്ാക്്ണകമന്്് ആവശയ്കപ്്ട്്ാണ്
സംഘര്്ഷമ്ണ്്ായത.് സാബ് എം 
സജക്്ബികന അന്ക്ൈിക്്്ന്്വ
രം്എതിര്്ക്്്ന്്വരം്ഏറ്്്മ്ട്്്ന്്
സ്്ിതിയ്ണ്്ായി.പാര്്ട്്ിവിര്ദ്്തപ്
വര്്ത്്നങ്്ള്കട സപരിൽ്് സാബ്
സജക്്ബിന്ൈിസിസിസനത്തവ്ംകാ
രണംകാണിക്്ൽ്്സോട്്ീസ്നൽ്്കി
യിര്ന്്്.കഴിഞ്് ദിവസമാണ് ൈി
സിസിതപ്സിൈന്്്്മ്ഹമ്്ദ്ഷിയാസ്
സാബ്സജക്്ബിന്കത്്്നൽ്്കിയ

ത.്ഈസോട്്ീസ്െര്്ച്്കെയ്്്ന്്തി
നാണ്സോഗംസെര്്ന്്ത.്െര്്ച്്യിക്്ി
കടയ്ണ്്ായവൈിയവാക്സോര്കയ്്ാ
ക്്ളിയിൽ്്കൈാശിക്്്കയായിര്ന്്്.
തപ്വര്്ത്്കര്് സെരിതിരിഞ്്് പര
സപ്രംകസസരകൾ്്കൊണ്്്ആതക്മി
ച്്്.പൈരം്തമ്്ിൽ്് ഉന്്്ംതള്്്മ്
ണ്്ായി.കഴിഞ്്കതരക്ഞ്ട്പ്്ിൽ്്
മാണി സൊൺ്്തഗ്സിനായി തപ്വ
ര്്ത്്ിച്്്കവന്്ത് അടക്്മ്ള്് ആ
സോപണങ്്ളാണ്സാബ്സജക്്ബി
കനതികരഉയര്്ന്്ത.്സനതാക്്ൾ്്ഇട
കപട്്്തപ്ശ്നംതാതക്്്ാൈികമായിഅ
വസാനിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

െിറവത്്്റോണ്്ഗര്സ്കാർ്്
കറസരപോണ്്്തമ്്ിൽ്്ത്്ല്്ി

മ്ളന്്്ര്ത്്ി:സോകകപ്്്ഫ്
ട്്്സോൾമത്്രകത്്വരസവറ്്്
കൊണ്്് ൈി.ലവ.എഫ.്ഐ.
മ്ളന്്്ര്ത്്ിസമഖൈാകമ്്ിറ്്ി
യ്കടസനതയ്തവ്ത്്ിൽമ്ളന്്്
ര്ത്്ിയിൽഖത്്രകാരണി
വൽ സോഡ് സോയം് , കട്്്
സോസ്്്്്കപനാൽറ്്ിഷ്ട്്്ഔട്്്
മത്്രവം്സംഘടിപ്്ിച്്്.

മ്ളന്്്ര്ത്്ിബസ്്്സ്്്്ാന്്്ി
ൽ നിന്്് ആരംഭിച്് സോഡ്
സോ ൈി.ലവ.എഫ.്ഐ.ത്
പ്്്ണിത്്്റസല്്ക്്്കമ്്ിറ്്ി
തപ്സിൈന്്്്ലവശാഖ്സൊഹ
ൻഫ്്ാഗ്ഓഫ്കെയത്.്സോഡ്
സോ മ്ളന്്്ര്ത്്ി കരവകട്്
ക്രിശിൽസമാപിച്്തിന്സശ
ഷംനടന്്കട്്്സോസ്്്്്കപനാ
ൽറ്്ി ഷ്ട്്് ഔട്്് മത്്രം ഫ്
ടസ്ോൾ

സസ്്്്റ്്്ൊമ്്്യൻഷിപ്്്സപ്്യ
റം്അണ്്ര16ജില്്ാഫ്ടസ്ോ

ൾടീംലവസ്കയ്ാപറ്്്ന്മായ
അസോഷി കറജി ഉദഘ്ാടനം
കെയത്.്

തഗ്ാമ പഞ്്ായത്്് അംഗ
വം്ൈി.ലവ.എഫ.്ഐ.സമഖ
ൈാ തപ്സിൈന്്്്മായ ൈിസോ
സോരജ്അദ്്്യക്്തവഹിച്്്.
സമഖൈാ കസതക്ട്്റി അര്ൺ
സോട്്യിൽ , ൈി.ലവ.എഫ.്
ഐ.സല്്ക്്്കമ്്ിറ്്ിഅംഗം
രാഹ്ൽസതയ്ൻ,ഫ്ട്്്സോര
പരിശീൈകൻ ആദിതയ്ൻ ക്
ഷണ്ൻ,പഞ്്ായത്്്അംഗം
സോയൽകകസോയി,സമഖൈാ
കമ്്ിറ്്ിഅംഗംവിഷണ്്ഹരി
ദാസ്,അജിത്്്കപര്മ്്ിള്്ി,
എം.എൻ. ജീവൻ എന്്ിവര
സംസാരിച്്്.എഡ്വിൻൈാ
നി,ൈാൽതൈസക്്ട്എന്്ിവ
രകപനാൽറ്്ിഷ്ട്്്ഔട്്്മത്്
രത്്ിൽയഥാക്മംഒന്്്ം,ര
ണ്്്ംസ്്ാനംസനടി.

ഖത്്ർകാർണിവൽറോഡ്
റോയം്,പെനാൽറ്്ിഷ്ട്്്ഔട്്്
മത്്രവം്സംഘടിപ്്ിച്്്

കേരകോത്്വം
സമാപിച്്്
കൊച്്ി:കൊച്്ിനഗരസഭയം്സം
സ്്ാനയ്വജന സക്്മ വക്പ്്്ം
സെരന്്്സംഘടിപ്്ിച്്സകരസോത്്
വം സമാപിച്്്. നാല്ദിവസമായി
നടന്് വരണശബളമായകൈ-കാ
യിക മത്്രങ്്ളായിര്ന്്് സകര
സോത്്വത്്ിൽ ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്
കൈപയ്്ട്്ിസമയരകകഎഅൻസി
യഉദഘ്ാടനംനിരവഹിച്്െടങ്്ി
ൽവികസനകാരയ്കമ്്ിറ്്ികെയര
മാൻപി ആരകറനിഷ്അധയ്ക്്
നായിര്ന്്്.

സക്്മകാരയ്സമിതി കെയരസപ
ഴസ്ൺഷീബൈാൽ,നിക്തിഅപ്്ീ
ൽസമിതികെയരസപഴസ്ൺതപ്ിയ
തപ്ശാന്്്,കൗൺസിൈരമാരായസമ
ഴ്സി ടീച്്ര, പദമ്ജഎസ് സമസോ
ൻ,ശാന്്ടീച്്ര,ൈതികടീച്്ര,രജനി
മണി,സോരജ്നാനാട്്്,ലൈൈദാ
സ് എന്്ിവര െടങ്്ിൽ പകക്്ട്
ത്്്.കെയരമാൻവിഎതശ്ീജിത്്്
സവ്ാഗതം ആശംസിച്് െടങ്്ിൽ
സിൈിഎസ്നിസനന്്ിയം്അറി
യിച്്്.കൈ-കായികമത്്രങ്്ളിൽ
വിജയിച്്വരക്്് കൈപയ്്ട്്ി സമയ
റം്, കൗൺസിൈരമാരം് സെരന്്്
സമ്്ാനദാനംനടത്്ി.

കൊച്്ി : ഓൺലൈൻ ടാ
കസ്ിസസവനരംഗത്്്സവ്ീ
കാരയ്മായട്കസ്ിഇനിമ്
തൽ പറവ്രിലം്. യാതത്
ക്്ാര്്ക്്്ം ലത്ൈവര്്മാ
ര്്ക്്്ംഒര്സോകൈസവ്ീകാ
രയ്മായിടാകസ്ിബ്ക്്ിങ്
ആപ്്ിസക്്ഷനായട്കസ്ി
യ്കടകൊച്്ിനഗരത്്ിന്
പ്റസത്്ക്്്എറണാക്ളം
ജില്്യികൈആദയ്വിപ്ൈീക
രണമാണ് പറവ്രിസൈത.്
നിൈവിൽ കൊച്്ി നഗര
ത്്ിൽനിരവധിട്കസ്ിഓ
സട്്റിക്്കളാണ്സരവീസ്

നടത്്ിവര്ന്്ത.് പറവ്
രിൽആദയ്ഘട്്ത്്ിൽ25ൈ
ധികം ഓസട്്കൾ ട്കസ്ി
യ്കട ഭാഗമായി രജിസ്്്്ര
കെയത്ിട്്്ണ്്്. പറവ്രന
ഗരസഭ കെയരസപഴസ്ൻ,
വി.എ തപ്ഭാവതിഫ്്ാഗ്ഓ
ഫ്കെയത്്ട്കസ്ിസരവീ
സിന് ത്ടക്്ം ക്റിച്്്.
ലവസ് കെയരസപഴസ്ൻ
എം.കജരാജ്വം്െടങ്്ിൽ
പകക്്ട്ത്്്.സോരത്്്പറ
വ്രിൽ ആദയ്മായാണ് ഇ
ത്്രകൊര് ഓൺലൈൻ
ടാകസ്ി സസവനം എത്്്

ന്്കതന്്്ം ഇത് സാധാര
ണക്്ാരായ ജനങ്്ൾക്്്
ഏകറ സഹായകരമാകണ
ന്്്ംവി.എതപ്ഭാവതിപറ
ഞ്്്.

കൊച്്ി ഇൻസോപാര
ക്്്ആസ്്ാനമാക്്ി2021
ൽതപ്വരത്്നംആരംഭിച്്
ട്കസ്ിയ്കടസസവനംആ
ദയ്ഘട്്ത്്ിൽകൊച്്ിയിൈാ
യിര്ന്്്ൈഭിച്്ിര്ന്്ത.്

പിന്്ീട് തിര്വനന്്പ്
രം,ത്ശ്രഎന്്ീജില്്കളി
സൈക്്്ംതപ്വരത്്നംവയ്ാ
പിപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.

ടുകസുിസസവനംഇനിമുതൽപറവുരിലംു
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