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പര്ശാന്്്രാറപ്്്റം
കാലെി:കൊവിഡിന്ഗശഷംഉത്്
വ രറമ്്്കളം്സഫൻആർടസ്്
കോസസറ്്ികളം് ഉണർന്്്ത്െ
ങ്്ി. തെർന്്് ഗോയനാെക രംഗ
വം്അതിേീവനത്്ിക്്് രാതയി
ലാണ.് നാെകകമന്്സവ്പന്ം കന
ഞ്്ിഗലറ്്ിയകലാകാരന്്ാര്കെക്
ട്്ായമ്യായകാഞ്്്ർകലാഗ്ഹം
ഉച്്നീചതവ്ങ്്ൾകക്്തികര കർമം
കൊണ്്്കലാരമ്യർത്്ിയ "പ്െി
യാമ്്ിെെിനമ്്്രിച്്'ക്്്കഥഅര
ങ്്ികലത്്ിച്്് കയ്്െി ഗനട്ന്്്.പ്
രാണത്്ിൽ നിന്്് വർത്്മാന
ത്്ിഗലക്്്ള്്രര്യാണമാണ്ഈ
നാെകം.ധർമാധർമഗോരാട്്ത്്ിൽ
കർമംകൊണ്്്അധർമകത്്കീഴെ
ക്്ാൻ കഴിയ്കമന്് യാഥാർഥയ്
കത്്സമ്ഹമധയ്ത്്ിൽകതെിയി
ച്്നമ്്്രിച്്ക്്്േീവിതകത്്അതി
ഭാവ്കതവ്മില്്ാകതനാെകമാക്്ിയി
രിക്്്ന്്്.
കാഞ്്്രികലയം്രരിസരകത്്

യം്കലാകാരക്ട്്ായമ്യാണ്കാ
ഞ്്്ർ കലാഗ്ഹം. ഒര് കാലത്്്
അരങ്്ിൽവിസമ്യംതീർത്്കലാ
കാരന്്ാര്കെസംഗമം.ഉത്്വരറ
മ്്്കെിലം്സഫൻആർടസ്്കോ
സസറ്്ികെിലം്നാെകംഒര്വിസമ്
യമായിര്ന്്കാലഘട്്ത്്ിൽഅര
ങ്്്വാണിര്ന്്വർ.

എട്്ാമത്വർഷത്്ിഗലക്്്രര്ഗവ
ശിക്്്ന്്കലാഗ്ഹംനമ്്്രിച്്ക്്്
കഥനാെകമാക്്ിയഗപ്്ൾനിറവാർ
ന്്ഒര്സംസക്്തികയഓർമകപ്്ട്
ത്്്കയാണ്കചയ്്്ന്്ത.്സ്ഗരഷ്
കാലെിയാണ്പ്െിയാമ്്ിള്്ിനമ്്്
രിയച്്കനഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഗ്
ര്പ്േപ്രസക്്്ാരം ഗനെിയ കാ

ഞ്്്ർമത്്ായിസംവിധാനംനിർ
വഹിക്്്ന്് നാെകത്്ിക്്് രചന
കാഞ്്്ർരരഗമശവ്രൻനിർവഹി
ക്്്ന്്്.
സാഗങ്്തികസംവിധാനംസിനി
മാ,സീരിയൽനെൻേയിംസ്രാറ
യക്്്.സ്ഗരഷ്കാലെികയക്ൊകത
കാഞ്്്ർമത്്ായി,കാഞ്്്ർരര
ഗമശവ്രൻ,ഇ.എസ്സതീശൻ,സ്
നിൽഐക്്്െത്്്,അലിയാർകൊ
വ്്ര,ഷഹീദ് രശ്ീമ്ലനഗരം,ഗോൾ
കരട്്,ക്ഞ്്പ്്ദാസ,്ആനിദാസ്,
കവിതാശയ്ാംത്െങ്്ിയവർരര്ധാ
നഗവഷങ്്െികലത്്്ന്്്.അലിയാ
ർത്റവ്ങ്്രയാണ്രക്്ാധികാരി.
സ്നിൽകാഞ്്്ർ,സാബ്കചങ്്
ൽ,ഷാേിശിവേിപ്രംഎന്്ിവർ
രിന്്ണിയിൽ രര്വർത്്ിക്്്ന്്്.
നാെകാവതരണത്്ില്കെലഭിക്്്
ന്്ത്കയ്കെഭ്രിഭാഗവം്ഗസവ
ന-കാര്ണയ്രര്വർത്്നങ്്ൾക്്ാ
യാണ്കാഞ്്്ർകലാഗ്ഹംചില
വഴിക്്്ന്്ത.്

പ്ളിയാമ്്ിള്്ിനമ്്്രിച്്ച്്്ജീവിരം
അരങ്്ിചലത്്ിച്്്ൊഞ്്്ർെലാഗ്ഹം

കാഞ്്്ർകലാഗ്ഹംഅവെരിപ്്ിക്്്ന്്പ്ളിയാമ്്ിള്്ിനമ്്്രിച്്ൻഎ
ന്്നാടകത്്ിൽനിന്്്.

കൊച്്ി:ഗോർ്്ക്്-യ.്കകകരി
യർ്് കഫയറിന് കൊച്്ിയിൽ
ത്െക്്ം.റിരക്്ട്്്കമ്്്്കഫയർ്്
ഉഗദ്യാഗാർ്്ഥികൾ്്ക്്് ക്ട്ത
ൽ്് കോഴിലവസരങ്്ൾ്് ലഭയ്
മാക്്്ന്് ക്െിഗയറ്്ത്്ിക്്്
പ്തിയചവിട്്്രെിയാകണന്്്
ഗോർ്്ക്് റ്ട്്്സ് റസിഡ്്്്
സവസ് കചയർ്്മാൻ്്രി. രശ്ീ
രാമക്ഷണ്ൻ്്.എറണാക്െം
താജ് ഗഗറ്്് ഗവ ഗോട്്ലിൽ്്
ഗോർ്്ക്്-യ്കകറിരക്്ട്്്കമ്്്്
കഫയർ്് ഉദഘ്ാെനം കചയ്്്ക
യായിര്ന്്്അഗദ്്ഹം.
ആഗോഗയ്ം, ഗോസര്ിറ്്ാ
ലിറ്്ിഗമഖലകെിൽ്്മ്വായിര
ഗ്ത്െംകോഴിലവസരങ്്ൾ്്
ഇത്വഴിഉറപ്്്വര്ത്്്ം.രല
ഘട്്ങ്്െിലായാണ്റിരക്്ട്്്കമ
്്്്നെക്്്ന്്ത.്ആദയ്ഘട്്ത്്ി
ൽ്്ആയിരഗ്ത്െംഗരകരഉ
ൾ്്കപ്്ട്ത്്ാനാക്കമന്്ാണ്
കര്ത്ന്്ത.്
യ്കകയ്മായിഇന്്്യയിൽ്്
നിന്്് ആദയ്മായി ഏർ്്കപ്്ട്
ന്്കരാർ്്എന്്നിലയിൽ്്ഇ
ത് വെകര രര്ാധാനയ്മ്ള്്ത.്
ക്ട്തൽ്്ഗമഖലകെിഗലക്്്ഇ
ത് വയ്ാരിപ്്ിക്്്കമന്്്ം അ

ഗദ്്ഹംരറഞ്്്.
ഗകരെവ്മായിഇത്്രത്്ി
കോര്കരാറിഗലർ്്കപ്്ൊൻ്്ക
ഴിഞ്്ത് വലിയ അംഗീകാര
മായികാണ്ന്്്കവന്്്നാവി
ഗോകഡരയ്്ട്്ിചീഫ്എകസ്ി
കയ്്ട്്ീവ്സമക്്്റീവ്രറഞ്്്.
ഏകറരക്ിയാത്്കമായിരങ്്ാ
െിത്്മാണ്കരാറില്കെസാ
ധയ്മായത.്അറിവം്കോഴിൽ്്
സനപ്ണയ്വം്രരസര്രംര
ങ്്ിൊന്ള്്അവസരമാണ്ഇ

ത്വഴി ലഭയ്മാക്ന്്കതന്്്ം
അഗദ്്ഹംരറഞ്്്.
യ.്കകകരിയർ്്കഫയർ്്റി
രക്്ട്്്കമ്്്് കഫസ്്്്ിക്്്ആദയ്
ഘട്്ത്്ിനാണ്ത്െക്്മായത.്
ആഗോഗയ്ം,ഗോഷയ്ൽ്്വർ്്ക്്്
എന്്ീ ഗമഖലകെികല ഉഗദ്യാ
ഗാർ്്ത്്ികൾ്്ക്്ായാണ്റിരക്്
ട്്്കമ്്്്കഫയർ്്സംഘെിപ്്ിക്്്
ന്്ത.് ഗോക്്ർ്്മാർ്്, വിവിധ
സ്കരഷാലിറ്്ികെിഗലയക്്്്െ
െനഴ്സ്മാർ്്,സീനിയർ്്കകയ

റർ്്, ഫിസിഗോകതറാപ്്ിസ്്്്്,
സര്ീച്്് കതറാപ്്ിസ്്്്്, ഡയറ്്ീ
ഷയ്ൻ്്, ഗറഡിഗോരഗ്ാഫർ്്, ഒ
ക്്്യ്ഗപ്്ഷണൽ്് കതറാപ്്ിസ്്്്്,
ഫാർ്്മസിസ്്്്്, ഗോഷയ്ൽ്് വ
ർ്്ക്്ർ്്എന്്ങ്്കന13ഗമഖല
കെിൽ്്നിന്്്െെവർ്്ക്്യാണ്
റിരക്്ട്്്കമ്്്്. രബ്ിട്്നിൽ്് നി
ന്്്െെഇനറ്ർ്്വയ്്രാനലിസ്്്്്
കള്ഗെയം് നാഷണൽ്് കഹ
ൽ്്ത്്്സർ്്വീസ്നിരീക്്കര്
ഗെയം് ഗമൽ്്ഗോട്്ത്്ിലാണ്
റിരക്്ട്്്കമ്്്്നെരെികൾ്്നെ
ക്്്ക.ഗോർ്്ക്്റ്ട്്്സിൽ്്നി
ന്്്െെരര്തിനിധികളം്രകങ്്
ട്ക്്്ന്്്ണ്്്.
നാവിഗോകഡപ്്്യ്ട്്ിചീഫ്
എകസ്ികയ്്ട്്ീവ്സമക്്്റീവ്
റിരക്്ട്്്കമ്്്്നെരെികൾ്്സം
ബന്്ിച്്്വിശദീകരിച്്്.ഗോ
ർ്്ക്്റ്ട്്്സ്േനറൽ്്മാഗനേർ്്
അേിത്്്ഗൊെഗശ്്രി,ഹമ്്
ർ്് ആ്്്് ഗോർ്്ത്്് ഗോ
ക്്്കഷയർ്് കഹൽ്്ത്്്ആ്്്്
കകയർ്് രാർ്്ട്്്ണർ്്ഷിപ്്ിക്്്
സര്െ്ാറ്്േിക്്് കൾ്്ച്്റൽ്് ആ
്്്്വർ്്ക്്്ഗോഴസ്്ലീഡ്കാ
ത്്ി മാർ്്ഷൽ്്ത്െങ്്ിയവർ്്
രകങ്്ട്ത്്്.

നോര്്ക്്-യ.്കെെരിയര്്
കെയറിന്ത്ടക്്ം

എറണാക്ളംൊജ്ഫേറ്്്ഫവഫോട്്ലിൽ്്ഫോർ്്ക്്കരിയർസര
യർഫോർ്്ക്്റ്ട്്്ൈ്റൈിഡന്്്്സവൈ്സെയർ്്മാൻ്്രി.ഫേ്ീരാ
മക്ഷണ്ൻ്്ഉദഘ്ാടനംസെയ്്്ന്്്.

ഗൊതമംഗലം: രക്ത്ൻര
താമത്എറണാക്െംറവനയ്്
േില്്ാ സ്ക്ൾ കായികഗമെ
യക്്്് ഗൊതമംഗലം മാർഅ
ത്്ഗനഷയ്സ്ഗൊകെജ്(എം.
എഗൊകെജ)്രഗ്ൗണ്്ിൽതിരി
കതെിഞ്്്.ഗമെയ്കെഉദഘ്ാ
െനംഗൊതമംഗലംനഗരസഭാ
കചയർമാൻകക.കകഗോമിനി
ർവഹിച്്്.
മ്ന്്്ദിവങ്്െിലായിരക്മീ
കരിച്്ിരിക്്്ന്്ഗമെയിൽ14
വിദയ്ാഭയ്ാസ ഉരേില്്കെിൽ
നിന്്്ം വിേയികച്്ത്്ിയ ര
ണ്്ായിരത്്ിൽരരംകായിക
താരങ്്ൊണ്മാറ്്്രയക്്്്ന്്
ത.്ഗൊവിഡ്രര്തിസന്്ിതീ
ർത്്രണ്്്വർഷകത്്ഇെഗവ
െയക്്്് ഗശഷമാണ് രെ്ാക്്്ം

ഫീൽഡം്വീണ്്്ം ഉണർന്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ഉദഘ്ാെനചെങ്്ി
ൽഗൊതമംഗലം ഗ്ല്ക്്്ര
ഞ്്ായത്്്രര്സിഡ്്്്രി.എ.
എംബഷീർഅധയ്ക്്തവഹി
ച്്്.േില്്ാവിദയ്ാഭയ്ാസഉരഡ
യറക്്ർഹണി.േി.അലകസ്ാ
ണ്്ർരതാകഉയർത്്ി.നഗര
സഭ സവസ് കചയർഗരഴ്സ
ണസിന്്്ഗഗണശൻ,നഗര
സഭാസ്്ിരംസമിതിഅധയ്
ക്്രായകക.എനൗഷാദ,്സി
ഗോവർഗീസ,് കക.വി ഗോമ
സ,്ബിൻസിതങ്്ച്്ൻ,രമയ്വി
ഗോദ,്വാർഡ്കൗണസിലർ
മാർഗമെയ്കെവിവിധകമ്്ി
റ്്ിഭാരവാഹികൾ,മറ്്്ബന്്
കപ്്ട്്ഉഗദ്ോഗസ്്ർ,ത്െങ്്ിയ
വർചെങ്്ിൽരകങ്്ട്ത്്്.

തര്ാക്്്ംഫീൽഡം്ഉണർന്്്
റവനയ്്ജില്്ാസ്ക്ൾൊയിെ
ലമളയക്്്്ത്രക്്ം

രന്്െം:അന്്വിശവ്ാസംമന്
ഷയ്കനഎരത്ഗത്്െംനീചനം്
മനസാക്്ിമരവിച്്്ഗോയരക്ി
മിനല്മാക്്ിയ തിനഉ്ദാഹര
ണമാണ്്രത്്നംതിട്്ഇലന്്്
രികലഇരട്്ക്ക്ലകയന്്്രന്്
െംഎസഎ്ൻഡിരിയ്ണിയൻ
രര്സിഡ്്്്അഡവ്ഗക്്റ്്്സിനി
ൽ മ്ണ്്പ്്ള്്ി രറഞ്്് എ
സഎ്ൻഡിരിഗോഗംവനിതാ
സംഘത്്ിൻകറ ഗനത്തവ്ത്്ി
ൽഅന്്വിശവ്ാസങ്്ൾക്്്അ
നാചാരങ്്ൾക്്്ംഎതികരസം
ഘെിപ്്ിച്്േനോരഗ്തസദസ്ഉ
ദഘ്ാെനംകചയ്്്കയായിര്ന്്്
അഗദ്്ഹം. ഗകരെത്്ിൽ ഗകട്്്
ഗകൾവിയില്്ാത്്സംഭവമാണ്്
ഇത്.ഗദവരര്ീതിക്്ായം്ഐശവ്
രയ്ലബധ്ിക്്ായം്മന്ഷയ്കരമ
ന്ഷയ്ർകൊല്്്ന്്രര്ാചീനകാ
ലകത്് ദ്രാചാരംഈ ആധ്
നികയ്ഗത്്ിൽഇവികെയം്ന
െന്്ിരിക്്്ന്്്. എന്്ാൽഇല
ന്്്രികലഇരട്്കക്്ലയ്കെവാ

ർത്്ഗകട്്്സംസ്്ാനംഅക്്
രാർഥത്്ിൽനട്ങ്്ി.രരിഷ്ക്
തസമ്ഹത്്ിൻ്് ചിന്്ിക്്ാൻ
കഴിയാത്്നീചക്തയ്മാണ്്ഇ
ത്.സാക്്രതയിലം്ശാസ്രത്ീ
യചിന്്യിലം്ഏകറമ്ന്്ിൽ
നിൽക്്്ന്് ഗകരെത്്ിൽ അ
ന്്വിശവ്ാസത്്ിക്്് മാറാപ്്്
മായിവലികോര്വിഭാഗം േീ
വിക്്്ന്്്കണ്്ന്്വസ്ത്തല
ജ്്ഗോകെമാരത്ഗമആധ്നിക
സമ്ഹത്്ിൻ്് കാണാനാക്
അഗദഹംരറഞ്്്.
ശാസ്രത്ീയചിന്് വെർത്്ാ
നം്അന്്വിശവ്ാസങ്്ളം്ദ്
രാചാരങ്്ളം്ഇല്്ായ്മകചയ്്ാ
നം്എല്്ാവിഭാഗംേനങ്്ള്കെ
യം് ഗയാേിച്് മ്ഗന്്റ്്ംഅനി
വാരയ്മാണ്്. അന്്വിശവ്ാസ
ങ്്ൾക്്്ം അനാചാരങ്്ൾ
ക്്്ംഎതിരായിശക്്മായനി
യമനിർമാണംനെത്്്വാൻസ
ർക്്ാർതയ്്ാറാകണകമന്്്ംമ്
ണ്്പ്്ള്്ിആവശയ്കപ്്ട്്്.വനി

താസംഘം ഗകരദ്്്സമിതി യം
ഗംവിമലരവീരദ്്്ൻേനസ്ോരഗ്
തസദസ്്ിൽഅധയ്ക്്തവഹി
ച്്്യ്ണിയൻകസരക്ട്്റിഗോ
ക്്ർഏ.വി.ആനദ്്രാജ്മ്ഖയ്രര്
ഭാഷണംനെത്്ിരന്്െംഗല്്
ക്്്രഞ്്ായത്്്രര്സിഡ്്്്ഗര
ഖഅനിൽയ്ണിയൻകൗണ
സിലർമാരായ എസ് .ആദർശ്
,ഉദയൻരാറ്്്ർ ,സ്ഗരഷ്മ്െി
യ്ർഗക്്ണം,വനിതാസംഘം
കസരക്ട്്റിസ്മവിമൽ,ശാഖാ
ഭാരവാഹികൊയ േയരര്സാദ്
,മിനി,രശ്ീകാന്്്ക്റ്്ിയിൽ,സ്
ഗരരദ്്്ൻഎന്്ിവർസംസാരിച്്്
അന്്വിശവ്ാസത്്ിന് അനാ
ചാരത്്ിനം്എതികരയ്ണിയ
നികല മ്ഴ്വൻ ശാഖാ ഗോഗ
ങ്്െിലം്,വാർഡ്കെിലം്േന
ോരഗ്തസദസ്സംഘെിപ്്ിക്്്
വാനം് സമ്ഹകത്് ആകമാ
നം ഗോധവൽക്്രിക്്ാൻ ഉ
ള്് കയ്ാംരയിൻ ഏകറ്്ട്ക്്ാ
നം്ഗോഗംതീര്മാനിച്്്

ശബരിെല:മെയൽ്പ്്ാത
നവീകരണംനിർത്്ണം
കൊച്്ി:തിര്വനന്്പ്രംഡിവി
ഷക്്്ഗനത്തവ്ത്്ിൽ്്ആരംഭി
ച്്ിരിക്്്ന്്കറയ്ൽ്്ഗവനവീകര
ണരര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ശബരിമല
ഗക്്രത്ത്്ികലമണ്്ലമകരവി
െക്്്സീസണ്്അവസാനിക്്്
ന്്ത്വകര നിർ്്ത്്ികവയക്്്ാ
ൻ്്ബന്്കപ്്ട്്ഉഗദ്യാഗസ്്ർ്്ക്്്
നിർ്്ഗദശം നൽ്്കണകമന്്ാവ
ശയ്കപ്്ട്്്വിശവ്ഹിന്്്രരിഷത്്്
സംസ്്ാനരര്സിഡ്്്്വിേിത
മ്്ി,േനറൽ്്കസരക്ട്്റിവി.ആർ്്
രാേഗശഖരൻ്്എന്്ിവർ്്രര്ധാ
നമരന്്്ിനഗരരദ്്്ഗോദിക്്്നിഗവ
ദനംനൽ്്കി.
മണ്്ലകാലത്്് നെക്്്ന്്
കറയൽ്ഗവ നവീകരണ രര്വ
ർ്്ത്്നങ്്ൾ്്വിവിധഭാഗങ്്െി
ൽ്്നിന്്്ംതീവണ്്ി മാർ്്ഗംശ
ബരിമലയികലത്്്ന്് തീർ്്ഥാെ
കർ്്ക്്്ദ്രിതമാക്കമന്്്രര്ധാ
നമരന്്്ിക്്്നൽ്്കിയനിഗവദന
ത്്ിൽ്് വിശവ്ഹിന്്് രരിഷത്്്
ഗനതാക്്ൾ്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

പ്െമപ്ക്്്്കമയ്്റ്്ം:
നടരടിമെട്ക്്ാമത
െവനയ്്വക്പ്്്
ക്ത്്ാട്്്ക്െം:ക്ത്്ാട്്്ക്െം
ൌണിൽ ഹ്ദയഭാഗത്്് സർ
ക്്ാർവകപ്റഗപ്ക്്്്ഭ്മിസവ്
കാരയ്വയ്ക്്ികൾകഗയ്്റിയിട്്്ം
റവനയ്്വക്പ്്് നെരെിസവ്ീകരി
ക്്്ന്്ികല്്ന്്്രാരതി.
ക്ത്്ാട്്്ക്െംഓണംക്ന്്്
ഗക്്രത്ത്്ിന്സമീരംസർഗവ
നമ്്ർ600/2ഉൾകപ്്ട്്്ബി.െി.ആ
ർ. രര്കാരംപ്റഗമ്ാ്ക്്്എന്്്
ഗരഖകപ്്ട്ത്്ിയ വസത്്വിലാ
ണ്അനധിക്തമായിവഴികവട്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്സിരിഎംഗനത്
തവ്ംനൽക്ന്്വയ്ാരാരിവയ്വ
സായി സമിതിയ്കെ ഗനത്തവ്
ത്്ിൽ രര്വർത്്ിക്്്ന്് മർച്്
്്്്ഗകാ-ഓപ്്ഗററ്്ീവ്കസാസസ
റ്്ിയാണ്നിർമാണരര്വർത്്ന
ങ്്ൾനെത്്്ന്്ത.്

ലഹരിമക്്തിമര
ഭവനസന്്ർശനം
മട്്ാഗഞ്്രി:ലഹരികക്്തികര
കൊച്്ിതാല്ക്്്കസൻരെ്ൽേ
മാഅത്്്കൗണസിലിക്്്യം്
ഉലമകൗണസിലിക്്്യം് ഗന
ത്തവ്ത്്ിൽ നെത്്്ന്് ഭവന
സദ്്ർശനത്്ിക്്്യം് ഗോധ
വൽക്്രണത്്ിക്്്യം്ഉദഘ്ാ
െനംകക.കേമാകസ്ിഎംഎൽ
എ.നിർവഹിച്്്.രി.എച്്്നാസർ
അധയ്ക്്തവഹിച്്്.

എസഡ്ിമോമെജിന്
പ്രസക്ാരം
ആലപ്്്ഴ : ഗകരെസർവകലാ
ശാലയികലമികച്്എൻഎസഎ്
സ്യ്ണിറ്്ിന്ള്്2021-22വർ
ഷകത്്പ്രസക്ാരംആലപ്്്ഴ
എസഡ്ിഗൊകെേിന.്യ്ണിറ്്ി
ക്്്ച്മതലവഹിക്്്ന്്ഫിസി
കസ്്വിഭാഗംഗമധാവിക്െിയാ
യഗോ.എസ.്ലക്്്മിയാണ്മി
കച്് ഗര്ോരഗ്ാം ഓഫീസർ. യ്
ണിറ്്ികല200ഗോെണ്്ിയർമാർ
ഗചർന്്് നെത്്ിയ കൊവിഡ്
രര്തിഗോധ രര്വർത്്നങ്്ൾ,
ലഹരിവിര്ധ്്രര്ചാരണരരി
രാെികൾ,സാമ്്ത്്ികമായിരി
ഗ്ന്ക്്ംനിൽക്്്ന്്സഹരാ
ഠിയ്കെക്ടം്ബത്്ിന്വീട്നി
ർമിച്്്നൽകിയത,്നിർധനരാ
യകാർഷികക്ടം്ബത്്ിന്േീ
വിഗോരാധിയായി രശ്ക്്്ട്്ി
കയസമ്്ാനിച്്ത,്കിെപ്്്ഗോഗി
കള്കെരരിചരണം,സേവകാ
ർഷിക രച്്ക്്റിഗ്ത്ട്്ം ത്െ
ങ്്ിയവയക്്്്ള്്അംഗീകാരമാ
ണിത.്

എൻസിരിസംസ്്ാനതല
ഫണ്്്മശഖരണത്്ിന്
ത്ടക്്ം
കൊച്്ി:എൻസിരിരര്വർത്്ന
ഫണ്്്ഗശഖരണത്്ിക്്്  സം
സ്്ാനതല ഉദഘ്ാെനം രര്സി
ഡ്്്്രിസിചാഗ്ക്ക്പ്്ണ
നൽകിനിർവഹിച്്്.ത്ക്്ണാ
ർവട്്ത്്്നെന്്ചെങ്്ിൽനാഷ
ണലിസ്്്്്ഗോഗയഴ്സ്ഗൊണരഗ്
സ്സംസ്്ാന രര്സിഡ്്്്അ
ഡവ്.ഗോണമാതയ്,്എറണാക്
െംനിഗോേകമണ്്ലം രര്സി
ഡ്്്്ക്രയ്ൻഎരബ്ഹാം,സവ
സ്രര്സിഡ്്്്വിഗോദ്ബാബ,്
ത്ക്്ണാർവട്്ംമണ്്ലംരര്സി
ഡ്്്്രി.വിഗോെിക്്്ട്്ിഎന്്ി
വർരകങ്്ട്ത്്്.

അന്്വിശവ്ാസങ്്ൾചക്്രിചര
നിയമനിർമാണംഅനിവാരയ്ം

എൻൈിരിൈംസ്്ാനെലരണ്്്ഫേഖരണംഫര്ൈിഡന്്്്രി
ൈിൊഫ്ക്അഡവ്.വിസജഫോൈരിന്ക്പ്്ൺനൽകിഉ
ദഘ്ാടനംസെയ്്്ന്്്.ഫര്ഫ്ൽരിഫോൈഫ,്ൈി.ൈൗമയ്,അഡവ്.
ഫോൺമാെയ്,്രിവിഫോളിക്ട്്ി,ക്രയ്ൻഎഫര്ഹാം,വിഫോദ്
രാബ.്എന്്ിവർൈമീരം.

സവക്്ം: മ്വാറ്്്പ്ഴയാറി
കല ഓെപ്്രപ്്ിൽ്് ആഗവശം
വാഗോെമ്യർ്്ത്്ിയകചമ്്ി
ലരയൻ്് േഗോത്്വത്്ിൽ
രര്ഥമകചമ്്ിലരയൻ്്ഗര്ൊഫി
മ്ത്്ക്ന്്ംമലർ്്വാെിഗോട്്്
ക്്ബിക്്്ഗോത്ര്ത്്്പ്രത്
ൻ്് കരസ്്മാക്്ി. രണ്്ാം
സ്്ാനം താഗ്ത്ന്്ി ത്ര്
ത്്്ഗോട്്്ക്്ബ്ത്ഴഞ്്താ
ണിയനം്മ്ന്്ാംസ്്ാനംവ
െന്്ക്്ാട്രാഗംഗോട്്്ക്്ബി
ക്്്കോഞ്്നത്്മ്്യം്ഗന
െി. കചമ്്്രഞ്്ായത്്്ംകച
മ്്ിലരയൻ്്ഗോട്്്ക്്ബ്്്ംസം
യ്ക്്മായാണ്വള്്ംകെിമ
ത്്രംസംഘെിപ്്ിച്്ത.്ഇര്ട്്്
ക്ത്്ി എ ഗര്ഗഡിൽ്് ഒൻ്്ര
തം്ബിഗര്ഗഡിൽ്്എട്്്ംനാല്
വനിതകള്കെവള്്ങ്്ളം്10
നാെൻ്്കെിവള്്ങ്്ള്മെക്്ം
31വള്്ങ്്ൊണ് മത്്രത്്ി
ൽ്്രകങ്്ട്ത്്ത.്
മ്വാറ്്്പ്ഴയാറിക്്്സക
വഴിയായമ്റിഞ്്്പ്ഴയിൽ്്
നെന്്വള്്ംകെിമത്്രംകാ
ണാൻ്് മ്റിഞ്്്പ്ഴ രഴയ
രാലത്്ിലം് മ്വാറ്്്പ്ഴയാ
റിൽ്്വള്്ങ്്െിലം്തീരങ്്ള്
കെഇര്വശങ്്െില്മായിആ
യിരക്്ണക്്ിന്േനങ്്ൊണ്
തെിച്്്ക്െിയത.്സഫനലിൽ്്
ആഗവശം അണകോട്്ി. ആ

ർ്്പ്്്വിെികഗോകെയാണ്േന
ങ്്ൾ്്ഓഗോമത്്രവം്എതി
ഗരറ്്ത.്വള്്ംകെി കഡരയ്ട്്ി
സര്ീക്്ർ്്ചിറ്്യംഗോരക്മാ
ർ്് ഉദഘ്ാെനം കചയത്.് സി.
കകആശഎംഎൽ്്എ.അധയ്
ക്്ത വഹിച്്്. യ്എസഎ്.
ആഗറ്്മിക്ഗല്്ബൽ്്ഗൊർ്്പ്്
ഗറഷൻ്്ചീഫ്എക്സി.േനറ
ൽ്്ഗോ.വിഗവക്ലാൽ്്,ഗൊ
ലഗഞ്്രി സിസന്്റ്്് ഇൻ്്ഡ
സര്െ്ീസ്മാഗനേിങ്ഡയറക്്ർ്്
ഗോ.വിജ്ഗേക്്ബ്എന്്ിവ
ർ്് ഗചർ്്ന്്് ദീരം കതെിയിച്്്.
സംസ്്ാനപ്്ാനിങ്ഗോർ്്ഡ്
അംഗംസഗത്്ഷ്ഗോർ്്ജ്ക്

െങ്്രഫ്ൊഗ്ഓഫ്കചയത്.്
എൻ്്സിരിസംസ്്ാന രര്
സിഡ്്്്രി.സിചാഗ്ക്സ്
വനീർ്് രര്കാശനം നെത്്ി.
ഗോമസ്ചാഴികാെൻ്്എംരി,
ഗോൻ്്സ് ഗോസഫ് എംഎ
ൽ്്എ, കചമ്്ിലരയൻ്് േഗോ
ത്്വകമ്്ിറ്്ികചയർ്്മാൻ്്എ
സ.്ഡിസ്ഗരഷ്ബാബ,്കച
മ്്് രഞ്്ായത്്് രര്സിഡ്്്്
സ്കനയ്സ്ക്മാരൻ്്,സവ
സ്രര്സിഡ്്്്കക.കകരഗമശ
ൻ്്,േഗോത്്വകമ്്ിറ്്ിരെ്ഷറ

ർ്്കക.എസ്രത്നാകരൻ്്,കച
മ്്ിലരയൻ്്ഗോട്്്ക്്ബ്കയ്ാ
പറ്്്ൻ്്കക.കേഗോൾ്്എന്്ിവ
ർ്്രര്സംഗിച്്്.
വിേയികൾ്്ക്്്ള്്സമ്്ാന
ങ്്ൾ്് സി.കക ആശ എംഎ
ൽ്്എ.,സവക്്ംനഗരസഭകച
യർ്്ഗരഴ്സണ്്രാധികശയ്ാം,
ഗ്ല്ക്്് രഞ്്ായത്്് രര്സി
ഡ്്്്അഡവ്.കക.കകരഞേ്ി
ത്്്,േില്്ാരഞ്്ായത്്്അം
ഗംരി.എസ്പ്ഷര്മണിഎ
ന്്ിവർ്്ഗചർ്്ന്്്നൽ്്കി.

സെമ്്്രഞ്്ായത്്്ംസെമ്്ിലരയൻ്്ഫോട്്്ക്്ബ്്്ംൈംയ്ക്്മായിമ്റിഞ്്പ്ഴയിൽ്്നടത്്ിയ
മത്്രവള്്ംകളി.

കൊച്്ി: അഗോസിഗയഷൻ
ഓഫ്പ്്ാഗ്്്ഴ്സ്ഓഫ്ഗകരെ
(എ രി കക)കചയർമാനായി
എ.കക േലീലികനയം് സവ
സ് കചയർമാനായി രര്ിൻസ്
രര്ിൻസ്ഗോമസ്ഗോർേികന
യം് കതരക്ഞ്ട്ത്്്. കക 
എംഎഎഗസ്്്്റ്്്ലിമിറ്്ഡ്മാ
ഗനേിങ്ഡയറക്്റായേലീൽ
അഗോസിഗയഷൻ സവസ്
കചയർമാനായി രര്വർത്്ി
ക്്്കയായിര്ന്്്.ഉരാസിനി
ർവാഹകസമിതിഅംഗമാണ.്
കണ്്ൻഗദവൻ ഹിൽസ് പ്്ാ

ഗ്്്ഷൻസ് കമ്്നി ഗൊർപ്്
ഗററ്്്വിഭാഗംകഡരയ്്ട്്ിേനറ
ൽമാഗനേരാണ്രര്ിൻസ.്എ
കകരികസരക്ട്്റിയായിരര്വ
ർത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

എ.ചെ.ജലീൽഎപിചെചെയർമാന

എ.സക
ജലീൽ

ഫര്ിൻൈ്
ഫോമൈ്

ഇന്്്യൻസൊസൈറ്്ിഫോർക
ൾച്്റൽഫോ-ഓപ്്ഫറഷൻആ
ൻഡ് ഫര്ണ്്്ഷിപ്്് (ഇൈ്കഫ് )
ൈംസ്്ാനസൈഫക്ട്്റിയായിവീ
ണ്്്ംസെരസ്ഞ്ട്ക്്സപ്്ട്്ഷാ
ജിഇടപ്്ള്്ി.

സൗജനയ്മെഡിക്്ൽ
കയ്ാംപ്
കൊച്്ി: കല്ർ മർച്്്്്്സ് യ്
ണിയനം്മാകകയർഗോെിക്്ി
നിക്ആൻഡ്ഡയഗ്ന്സ്്്്ിക്
കസ്്്റിക്്്യം്സംയ്ക്്ആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽഞായറാഴച്്്മർ
ച്്്്്്സ്യ്ണിയൻഓഫീസ്ഹാ
െിൽരാവികലഏഴ്മണിമ്തൽ
രത്്്മണിവകരസൗേനയ്കമ
ഡിക്്ൽകയ്ാംപ്നെത്്്o.

നർെപര്സംഗെത്്രം
നടത്്ി
കൊച്്ി:മാത്ഭാഷാരര്സംഗര
രിശീലന കെരിയായ മാത്മല
യാെം ഗോസ്്്്്മാഗസ്്്്ഴസ്് ക്്ബി
ക്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽഅഖില
ഗകരെനർമരര്സംഗമത്്രംന
െത്്ി.ഭാരത്ട്റിസ്്്്്ഗോമിൽ
കവച്്് നെന്് മത്്രം ഗോസ്്്്്മാ
ഗസ്്്്ഴസ്് ഇ്്്ർനാഷണലിക്്്
ഡിസര്െ്ികറ്്്്121ക്്്ഡയറക്്ർ
എം നാരായണൻ ഉതഘ്ാെനം
കചയത്.്ക്്ബ്രര്സിഡ്്്്എഎ
ൻഗോഭഅധയ്ക്്തവഹിച്്്.

ലഹരിവിര്ദ്്ക്്ാസ്
സംഘടിപ്്ിച്്്
മ്വാറ്്്പ്ഴ:ഗരഴക്്ാപ്്ിള്്ിറ്
റൽസഹകരണബാങ്്ിക്്്ആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽഎസഎ്സഎ്ൽ
സി,പ്്സ്ട് രരീക്്കെിൽഎ
ല്്ാവിഷയങ്്ൾക്്്ംഎ പ്്സ്
ഗനെിയവിദയ്ാർഥികൾക്്്കയ്ാ
ഷ്അവാർഡ്വിതരണവം്,വി
വിധഗമഖലകെിൽകഴിവ്കതെി
യിച്്രര്മ്ഖവയ്ക്്ികകെആദ
രിക്്ലം്, ലഹരി വിര്ധ്് ക്്ാ
സം്സംഘെിപ്്ിച്്്.
ഗരഴക്്ാപ്്ിള്്ിബാങ്്്ഓഡി
ഗറ്്റിയത്്ിൽനെന്്രരിരാെി
മാതയ്്ക്ഴൽനാെൻഎംഎൽ
എഉദഘ്ാെനംകചയത്.്രരിരാ
െികള്കെഭാഗമായിലഹരിവിര്
ധ്്ഗോധവൽക്്രണക്്ാസം്
സംഘെിപ്്ിച്്ിര്ന്്് .ബാങ്്് രര്
സിഡ്്്്കക എച്്്സിദ്്ീഖ്ചെ
ങ്്ിൽഅധയ്ക്്തവഹിച്്്.ബാ
ങ്്ിക്്്ഗോഗോരര്കാശനംരാ
യിരര്രഗ്ാമരഞ്്ായത്്്രര്സി
ഡ്്്് മാതയ്്സ് വർക്്ി നിർവ
ഹിച്്്. മ്വാറ്്്പ്ഴ ഗോലീസ്
അസിസ്്്്്്്്സബ്ഇൻസക്രക്്
ർസിബിഅചയ്്തൻലഹരിവി
ര്ധ്്സഗദ്്ശംനൽകി.

കൊച്്ി:േില്്ാവയ്വസായഗകരദ്്്
ത്്ിക്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്കൊ
ച്്ിതാല്ക്്്വയ്വസായഓഫീ
സം്കണയന്ർ്്താല്ക്്്വയ്വ
സായഓഫീസം്സംയ്ക്്മാ
യിസംഘെിപ്്ിക്്്ന്്വയ്വസാ
യരര്ദർ്്ശനവിരണനഗമെഎ
റണാക്െത്്പ്്ൻ്് രഗ്ൗണ്്ിൽ്്
രശ്ഗധ്്യമായി.
വയ്വസായ വക്പ്്ിക്്്യം്
കയർ്്വക്പ്്ിക്്്യം്30ഓെം
സ്്്്ാള്കെിൽ്് വിവിധകയർ്് ഉ
തര്ന്്ങ്്ൾ്്,കരകൗശലഉതര്
ന്്ങ്്ൾ്്,ഗാർ്്ഹികഉരകരണ
ങ്്ൾ്്,ത്ണിത്്രങ്്ൾ്്,ഭക്്്യ
സ്്്്ാള്കൾ്്ത്െങ്്ിയമറ്്്വയ്വ
സായ ഉതര്ന്്ങ്്ളം് ഉരഗോ
ക്്ാക്്ൾ്്ക്്്ക്റഞ്്നിരക്്ി
ൽ്്വാങ്്ാൻ്്സാധിക്്്ംഎന്്
താണ്ഗമെയ്കെരര്ഗത്യകത.
നവംബർ്്16ന്ആരംഭിച്്

ഫ്ലവർ്് ഗോഗോട് അന്ബ
ന്്ിച്്ാണ്വയ്വസായ രര്ദർ്്ശ
നവിരണനഗമെസംഘെിപ്്ിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്വയ്വസായവക്പ്്ി
ക്്്സ്്്്ാള്കൾ്്ക്്്പ്റഗമ 120
സ്്്്ാള്കളം്ഫ്ലവർ്്ഗോയ്കെ

ഭാഗമായ്ണ്്്.
തീംരവലിയണിൽ്്വിവിധ

യിനംപ്ഷര്ങ്്ൾ്്കൊണ്്്അ
ലങ്്രിച്്സ്ക്ട്്ർ്്,സസക്്ിൾ്്,
ഗല്്ക്്്,കണ്്ാെിത്െങ്്ിയവഒ
ര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്. വിവിധ തരം
സ്്്്ാംപ്കൾ്്, പ്രാതന കാ
ൽ്്ക്്്ഗലറ്്ർ്്, ഗര്രാേക്്ർ്്, രഗ്ാമ
ഗോണ്്,വാളം്രരിചയം്,വാ
കത്്ി,ഗതപ്്്കരട്്ി,റാന്്ൽ്്വി
െക്്്,സെപ്്്സററ്്ർ്്,മരക്പ്്ി,
ഗതകക്്ട്്,ഒറ്്ാൽ്്,ചാട,്ചർ്്ക്്,
ഗറഡിഗോ, രഴയകാലക്െർ്്,
എമർ്്േൻ്്സിസലറ്്്,കെലിവിഷ
ൻ്്, വിസിആർ്്, കബഡ്സെപ്്്
ഗെപ്്്കറഗക്്ർ്്ഡർ്്,രാതാെക
രണ്്ി,നിറരറ,രത്ാസ,്ഇെങ്്ഴി,
സകലാറ്്, രെികം, ബയ്്ഗിൾ്്,
ലിങ്്്സ്ചങ്്ല,ക്്ാരകനറ്്്,കല
പ്്,സ്കറ്്തസ്ഗൊപ്്്,വിവിധയി
നംഗോർ്്ച്്്കൾ്്,വിലക്്്കൾ്്,
ഓഗോകാലഘട്്ത്്ിലം്ആശ
യവിനിമയത്്ിനായിഉരഗോ
ഗിച്്്വര്ന്് ഗോണ്കൾ്്,ക്
പ്്ികൾ്്,രാരത്ങ്്ൾ്്ത്െങ്്ിയവ
യാണ്പ്രാവസത്്കള്കെവി
ഭാഗത്്ില്ള്്ത.്

വൈൈിധയ്ങ്്ളില്്ൈിസമ്യം
തീര്്ത്്്ൈയ്ൈസായമമള

കൊച്്ി:കർഷകർക്്്അറിവ്
നൽകാൻ അഗര്ോ ക്്ിനിക്
ആരംഭിച്്്നായരമ്്ലംക്ഷി
ഭവൻ. കർഷകർക്്് അവര്
കെ ക്ഷികയ ബാധിക്്്ന്്
ഗോഗങ്്കെയം് കീെങ്്കെ
യം്മറ്്്രര്തിക്ലഅവസ്്
കകെയം് രറ്്ി മനസിലാക്്്
ന്്തിനം്രരിഹാരമാർഗങ്്
ൾഅറിയ്ന്്തിനം്ക്ഷിഭ
വനിൽരര്വർത്്ിക്്്ന്്സം
വിധാനമാണ്അഗര്ോക്്ിനി
ക.്ഞങ്്ളം് ക്ഷിയിഗലക്്്
കയ്ാംരയിനിക്്് ഭാഗമായി
ധാരാെം പ്തിയ കർഷകർ
ക്ഷിയിഗലക്്് വര്ന്്്ണ്്്.
ഈ കർഷകർക്്്കനല്്്,കത

ങ്്്,രച്്ക്്റി,ക്ര്മ്െക,്വാ
ഴത്െങ്്ിയവിെകെികലകീെം
-ഗോഗ-സസയ്മ്ലകഅഭാവ
ങ്്കെ ക്റിച്്്ള്് ഗോധവ
തക്രണം, ഇവ കൊണ്്്ള്്
ഗോഗാവസ്്കള്കെരര്തിവാ
രഅവഗോകനംഎന്്ിവയം്
ക്്ിനിക്്ിൽനെക്്്ന്്്.
നായരമ്്ലം ക്ഷിഭവനി
ൽഎല്്ാബ്ധനാഴച്യം്അ
ഗര്ോക്്ിനിക്്്രര്വർത്്ിക്്്
ന്്്.ക്ഷിഓഫീസർഅമഗല
ന്്്,ഗര്ൊപ്കഹൽത്്്മാഗന
ജക്മ്്്്കരസ്്്്്സക്ൗട്്്ആയ
മീര ഗേക്്ബ് എന്്ിവരാണ്
അഗര്ോ ക്്ിനിക്്ിൻ്് ഗനത്
തവ്ംകൊട്ക്്്ന്്ത.്

അലത്ോക്്ിനിക്്്മായി
നായരമ്്ലംക്ഷിഭവന

ചെമ്്ിലരയന്്ജലോത്്വത്്ിൽ
ലോത്ര്ത്്്പ്തര്ന്്ജലരാജന


