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െസpംബർ 2017 വയാഴം
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ക

ീർ പൂവിെn കവിളിൽ തേലാടിയ

കിരീടം പാലtിന് ഇnും 'ക ീർ പൂവ് "
കൃഷി െചyുnിl

www.facebook.com/keralakaumudi

പ ാരkരിയിൽ
മാരതമാണ് കൃഷി
നടkുnത്
കൃഷി െചyാൻ താ പരയ
മുll നിരവധി േപർ
ഇവിെടയു ്
മാ ിളിkരിയിൽ കൃഷി
ഇറkിയി ് 15 വർഷമായി

സി ി കൗമുദിയിൽ
ഒnര േകാടി
'സവാഹ"
േപരൂർkട േsഷ
നിേലേkാ:
അേyാ േവ !
കയ ം പാടിl,േറാഡിൽ
കുഴികൾ പാടിl...

ആനയറ വലിയ ഉേദശവരം ശാഖ
തി വനn രം: എസ്.എൻ.ഡി.പിേയാഗം ആനയറ വലിയ
ഉേദശവരം ശാഖ െട ആഭിµഖയtിൽ 163-ാമത് േദവജയ
nി ആേഘാഷി .ജയnി ദിനസേmളനം െന മ ാട് രാേജ
ഷ് ഉ ഘാടനം െച .ശാഖാ സിഡ െക.എസ്. േകശൻ
അdയkത വഹി .പ ാധിപർ െക.
മാരൻ sാരക
ണിയൻ െചയർമാൻ ഡി.േ ംരാജ്, കൺവീനർ ആ വിള അ
ജിt്, ണിയൻ ഭാരവാഹി കടകംപllി സനൽ മാർ, µൻ
ശാഖാ സിഡ കടകംപllി അനിൽ മാർ,ശാഖാ െസ
റി രാേജഷ്, വനിതാസംഘം സിഡ ഗീത, െസ റി േര
ദാസ് എnിവർ സംസാരി .വിദയാഭയാസ രംഗെt മികc
കടനtിνll മീള െമേmാറിയൽ എkലൻസി അവാർ
ഡ് െന മ ാട് രാേജഷ് വിതരണം െച . ശാഖാ പരിധിയിെല
µതിർn അംഗ െള ആദരിcതിേനാെടാpം െപൻഷνം വി
തരണം െച . ആേഘാഷപരിപാടിയിൽ പെ tവർെk
lാം ഓണേkാടി ം നൽകി.

േവദാnസൂരതം പഠനkാസ്
തി വനn രം : ീനാരായണ വിെn േവദാn
ം
µനിനാരായണ സാദിെn വയാഖയാനെtp ി േഡാ. എ
സ്.െക. രാധാ
െn ഭാഷണ ം െക. േലാചനെn
േദവ തി പാരായണ ം ഇn് ൈവകി ് 5.30ന് േപ പllിµ
kിെല
k് െസnറിൽ നട െമn് ീനാരായണ സാ
ഹിതയ പരിഷt് േ ാ ാം േകാ-ഓർഡിേന ർ കരിkകം വി.
ആർ. ര അറിയി . വിവര ൾk് േഫാൺ: 9633438005.

െരപാഫ. ജി. കുമാരപിll
അനുsരണം
തി വനn രം: µഖ ഗാnിയνം അdയാപകνം ചിnക
νമായി n െ ാഫ. ജി. മാരപിll െട 17-ാം ചരമവാർഷി
കtിൽ ൈതkാട് േകരള ഗാnി sാരക നിധിയിൽ അνs
രണ സേmളനം നട ം. 16ന് ൈവകി ് 4ന് നട n സേm
ളനtിൽ പെ kാൻ താ പരയµllവർ 9946286193 എn
െമാൈബൽ നmരിൽ ബnെpടണെമn് സംsാന ഓർഗ
ൈനസർ ജി. സദാനnൻ അറിയി .

ൈവദയുതി മുട

ും

തി വനn രം: േകശവദാസ രം ൈവദ തി െസkനിെല
പ ം µതൽ േകശവദാസ രം വെര ം ൈവദ തിഭവൻ പരി
സര ളി ം കഴ ം െസkനിെല ആ ിൻ ഴി, µേkാല
yൽ എnിവിട ളി ം ഇn് രാവിെല 9 µതൽ ൈവകി ് 5 വ
െര ൈവദ തി µട ം
തിരുവനnപുരം: ബീc് െസkെn പരിധിയിലുll േവളി
ഇൻഡ രടിയൽ ഏരിയയിൽ രാവിെല 9 മുതൽ ൈവകി ് 5 വ
െര ൈവദയുതി മുട ും.
തിരുവനnപുരം: കരമന ൈവദയുതി െസkനിെല പുളി
യറേതാp്, െചറുപഴി ി, ൈമലാടിkടവ് എnിവിട ളിൽ
ഇn് രാവിെല 8 മുതൽ ൈവകി ് 5 വെര ൈവദയുതി മുട ും.

സർkാർ തീരുമാനം സവാഗതാർഹം
േപ ർkട: ണേമnാ പരിേശാധനാ സമിതി( ക . എെ. പി)
നസംഘടിpിkാνം അതിൽ േകരള േദശ് ടീേc സ് അ
േസാസിേയഷൻ (െക. പി. ടി. എ)ഉൾെp tാνll സർkാർ
തീ മാനെt െക. പി. ടി. എ സവാഗതം െച .

കവിതാ രചനാ മtരം
തി വനn രം: തി ന ർ ക ണാകരെn 93-ാം ജn വാർ
ഷികേtാടνബnിc് നട n കവിതാ മtരtിേലk്
രചനകൾ kണി . സ് ൾ, േകാേളജ് , െപാ വിഭാഗം എnീ
തല ളിലാണ് മtരം. െസpംബർ 28 ν µm് താെഴ കാ
n വിലാസtിൽ രചനകൾ അയyണം. തി ന ർ സാഹി
തയേവദി, ഹൗസ് നmർ 4, ഓഫീേസഴ്സ് നഗർ, ഊ ഴി, തി
വ ന n രം -1. േഫാൺ: 9446794431, 9495568992. സ മ
കാലിക സkി llതായിരിkണം കവിത െട വിഷയം.
50 വരിയിൽ കവിയ ത്. വിദയാർtികൾ, അവർ പഠി n
sാപന ളിൽ നി ll സാkയപ
ം ബേയാേഡ ം
േഫാേ ാ ം കവിത െkാpം അയyണം.

ബിരുദദാന ചട

്

തി വനn രം: ഇnയൻ ഇൻsി ് ഒഫ് െs സ് ആൻഡ്
െട േനാളജി െട(ഐ.ഐ.എസ്.ടി)അ ാമത്ബി ദദാന
സേmളനം ഇn് ൈവകി ് 3ന് േവളി വി.എസ്.എസ്.സിയിെല
േ ാജk് േകാംpkിെല ീനിവാസൻ ആഡിേ ാറിയtിൽ
നട ം.േകn ഭൗമശാt വ pിെn µൻ െസ റി ൈശേല
ശ് നായക് µഖയാതിഥിയായിരി ം.

മാർk് ലിs് നൽകണം
േകാവളം: കിടാര ഴി സർവീസ് സഹകരണ ബാ ിെല അംഗ
െട മkളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, p പരീkകളിൽ
എlാ വിഷയ ൾ ം എ pസ് േനടിയവെര ആദരി nതി
െn ഭാഗമായി മാർk് ലിsിെn സവയം സാkയെp tിയ പ
കർp് 20ന് µmായി െസ റി, കിടാര ഴി സർവീസ് സഹക
രണ ബാ ,് കിടാര ഴി പി.ഒ എn വിലാസtിൽ അയേk
താെണn് ബാ ് അധി തർ അറിയി .

ൈരപവ ് രജി േരടഷൻ
പുനഃsാപിcത് ഉചിതം
തി വനn രം: േകരള സർവകലാശാലയിെല ബി ദ േകാ
കൾk് ൈ വ ് രജിേ ഷൻ നഃsാപിcത് ഉചിത
മായ തീ മാനമാെണn് എസ്. ആർ. പി (എസ്) സംsാന
െചയർമാൻ എ.എൻ.േ ംലാൽ പറ .വിദയാർtിക െട
ടർപഠനtിന് തീ മാനം ഉപകരി െമ ം ബി.േകാം,ബി.എ
േസാേഷയാളജി വിഷയ ൾ ം രജിേ ഷൻ ബാധകമാk
ണെമ ം അേdഹം ആവശയെp .

രപതിഭാ േകn

ളുെട ഉ ഘാടനം

േപ ർkട: സർവശിkാ അഭിയാൻ ാേദശിക തിഭാ േക
n
െട ജിlാതല ഉ ഘാടനം െഡപ ി േമയർ രാഖി രവി
മാർ നിർവഹി .
നഗരസഭ വിദയാഭയാസ sാൻഡിംഗ് കmി ി െചയർമാൻ എ
സ്. ഉ ി
ൻ അdയkത വഹി . പിnാkം നിൽ n
ിക െട േkമ വർtനമാണ് േദശിക തിഭാ േകn
െട ലkയെമn് രാഖി രവി മാർ പറ . ചട ിൽ തി
ഭകെള ആദരിk ം sക കാശന ം നട . എസ്.എസ്.
എ. ജിlാ േ ാജk് ഓഫീസർ ബി. ീ മാരൻ പdതി വിശദീ
കരി . കൗൺസിലർ കാ ിരംപാറ രവി, എ. നജീബ്, എം.
േവലpൻ, േജാഷി .ടി, സയന .എസ്, ഗീത ജി.എൽ, സദാന
nൻ ട ിയവർ സംസാരി .

◗അനിൽകുമാർ

േനമം : 28 വർഷം µm് മലയാ
ളിk് െനാmരമായി മാറിയ കി
രീടം സിനിമയിെല ക ീർ
വിെn എn ഗാനtിന് ശയ
ഭംഗിേയകിയ പാല ം
pാട ം േതാ ം ഇn് ക ാൽ
ആ ം കര
േപാ ം.അ
േയ െറ േശാ ചയാ വ s യി ലാ
ണ് കി രീ ടം പാ ല ം µ ll
pാട ം.
ൈക വ രി കൾ പാ െട ത
കർ nി രി n പാ ല ം െവ
llം കാണാൻ സാധിkാt
രീ തി യിൽ ള വാഴ നി റ
േതാ ം.കിരീടം സിനിമയി െട
സിdമായ പാലം kിp
ണി െമn് വിവിധ അധികാര
േകn ളിൽ നി ം വയkി
ക ളിൽ നി ം ല ഭി c വാ gാ
നം നാ ളി വ െര ാ വർ tി
കമായി ിl.

പാഠേശഖര

ൈകവരികൾ ഒടി

കാ
ിരtടി
പ ാരkരി
മാ ിളിkരി
നിലമkരി

േപായ കിരീടം പാലം

കിരീടം പാലം
വാഹന ൾ േപാകുnതിനായി കിരീടം പാലtിന്
സമീപം പുതിയ പാലം നിർmിcതിനു േശഷം െവllായ
ണിkാർk് കാർഷിക േകാേളജിൽ എtിേcരാനു
ll എളുp വഴി ലഭിെc ിലും കുഴികൾ നിറ
െചm
് േറാഡിലൂെടയുll യാരത േkശകരം തെn. ഇവിെട
നിnു വടേkാ ുll ബ ് േറാഡ് എtുnത് കരുമ
tാണ്,അതുവഴി കരമനyും േപാകാം.

എസ്.എ.ടി ആ പ ിയിൽ എc്.എൽ.എൽ ഹിn് ലാബ്സിെn എം.
ആർ.ഐ, സി.ടി സ്കാനിംഗ് എnിവ െട ഉ ഘാടനം മnി െക.െക.
ൈശലജ ഉ ഘാടനം െച
േമ ധാ വി േഡാ. എൻ. േറാ യ്, എ
സ്. എ. ടി ആ പ ി µൻ
് േഡാ. വി.ആർ. നnിനി, എc്.
എൽ. എൽ ഡ യ റ kർ ഇ. എ.
hണയം എnിവർ പെ
.

പഴ ിറ േദവീ േkരതtിൽ നവരാരതി
മേഹാtവവും ഭാഗവത സpാഹയjവും
തി വനn രം: അmലtറ
പഴ ിറ േദവീ േk tിൽ ന
വരാ ി മേഹാtവ ം ഭാഗവത
സpാഹയj ം 20 µതൽ 30
വെര നട ം.
20ന് ൈവകി ് ഏഴിന് ഭ ദീ
പം െതളിc് നവരാ ി മേഹാt
വ ം ഭാഗവത സpാഹ യj
ം ഉ ഘാടനം െച ം. െക.എ

സ്. ശബരീനാഥൻ എം.എൽ.എ,
ംപാറ
hണയ സവാമി
േk മഠാധിപതി േബാധീതീർ
t, നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാ
രായ ഗീ താ മാ രി, വി. ഗി രി എ
nിവർ പെ
ം. നവരാ ി ദി
വസ ളിൽ േk തnി ബി.
ആർ. അനേnശവര ഭ ിെn കാർ
mി ക തവ tിൽ വി േശ ഷാൽ

മരം വീണ്
കാർ തകർnു
തി വനn രം:പാളയംസതയൻ
sാ രക േകാ mൗ ിൽ പാർ k്
െചyി n കാറിന് µകളിൽ മരം
കട ഴകി വീ . ഇnെല ൈവകി
് 3ന് െപയ്ത കനt മഴയിലാണ്
സംഭവം. മരtിന് താെഴ പാർk്
െചyി n മാ തി 800 കാറാണ്
തകർnത്. ഒ ആkീവ
റി
ന് േക പാ
.് സതയൻ sാരക
ഹാ ളി ന് µ nി െല
ബാൾ അ
േസാസിേയഷൻ ഹാളിെn ഒ ഭാ
ഗ ം മരം വീണ് തകർ . െച ൽ
ള ഫയർേsഷൻ ഉേദയാഗs
െരtിയാണ് മരം µറിc് മാ ിയത്.

ജാദി കർm ൾ നട ം. 30ന്
രാ വി െല 7.25 µ തൽ ജി.
hണയൻ േപാ ി െട കാർmിക
തവtിൽ വിദയാരംഭം. h ീ
കlംവllി ഹരി ന തിരി െട
കാർmികതവtിലാണ്ഭാഗവത
സpാഹയjം. നവരാ ി ദിന
ളിൽ സാരസവത തം േk
tിൽ നി ലഭി ം.

തി വനn രം: സംഗീതjൻ
െനyാ ിൻകര വാ േദവൻ അ
νsരണ ം സംഗീതകേcരി ം
ണി റ ക ളി േkാ പാ ല
സിൽ നടtി. െനyാ ിൻകര വാ
േദവെn മ മകൾ ജയ ി, ശി
ഷയൻമാരായവാഴµ ംചnബാ ,
െവllായണി അേശാക് മാർ എ
nിവർ േചർn് ഉ ഘാടനം െച .
ണി റ ീ ർണ യീശ
സംഗീത സഭാ െസ റി മാേവലി
kര എസ്.ആർ. നേടശൻ അdയ
kത വഹി . 'ശാtീയ സംഗീത
ം
േലാക ം" എn വിഷയ
tിൽ കവി സnീപ് കാളtിേമ
kാട്, കവയി ി വി.എം. ഗിരിജ
എ nി വർ ഭാ ഷ ണം ന ട tി.
െനyാ ിൻകര വാ േദവൻ ഫൗ
േ ഷൻ െസ റി ീവtൻ
െജ. േമേനാൻ, രാ േമാഹൻ വർ
m എnിവർ സംഗി .

െപാലീസ് െപൻഷേണ സ് െവൽെഫയർ
അേസാസിേയഷൻ
തി വ ന n രം: െപാ ലീ സ്
െപൻഷേണ സ് െവൽെഫയർ
അേസാസിേയഷൻ സംsാന
സേmളനം ഒളിmയാ േചmറിൽ
17 ന് രാ വി െല 10 ന് µൻ ഡി. ജി.
പി േജ k ബ്
സ് ഉ ഘാ ട
നം െച ം.
അ േസാ സി േയ ഷൻ സി
ഡ എ. െക. േവ േഗാ പാൽ
അ dയ kത വ ഹി ം. േക ര ള
കൗ µ ദി ബ േറാ ചീ ഫ് എം. എം.

ൈബർ µൻ ഐ.പി.എസ് ഉ
േദയാഗsനായ പി.െക.ലംേബാ
ധ രൻ നാ യർ, െക. പി. പി.എ ജ
നറൽെസ റി െക.െജ.േജാർ
j് ാൻ സി സ്, ജി. പ മ നാ ഭ
പിll,െജ.ഷാജഹാൻ എnിവർ
സംഗി ം. തിനിധി സേm
ളനtിൽ എ.എം.ഇസ്മായിൽ
വാർഷിക റിേpാർ ് അവതരിpി
ം. സി.
രൻ വരവ് ചിലവ്
കണk് അവതരിpി ം.

നിർേdശ ൾ പാലിkാെത രപവർtിc
െട sയിൽസ് പൂ ിcു
തി വ ന n രം : ന ഗ ര സ ഭ
െട നിർ േദ ശ ൾ കാ ിൽ പ റ
tി വർ tി c െട k് യിൽ
സ് ി . ആ േവദ േകാേളജി
ന് സമീപെt െടk് യിൽസാ
ണ് ഇnെല െഹൽt് വിഭാഗം
ജീവനkാെരtി ിcത്. കട
േയാ ട് േചർ n് അ ν മ തി യി lാ
െത നിർ mാ ണം ന ട tി യ തി
നാൽ 48 മ ണി റി ന കം ട
ണെമn നിർേdശം ആ കൾk്
µൻപ് നഗരസഭ നൽകിയി
.

ഇ ത് പാ ലി kാ t തി െന ടർ
nാ ണ് ഇ n െല രാ വി െല െസ
േ റി യ ് െഹൽ t് ഇൻെs
kർ അനിൽ മാറിെn േന തവ
tിൽ ഉേദയാഗsെരtി കട
ി സീൽവcത്. നിയർ െഹൽ
t് ഇൻെസപkർമാരായ മേനാ
ജ്, ഷി േ ാ ജ k് െസ േ റി
യ ി െല നി യർ ഇൻ െs kർ
മാ രായ ൈബ , സ േnാ ഷ്, മി
ൻ എ nി വ ം സം ഘ tി
ായി
.

രഗnശാലാ ദിനാചരണം
തി വനn രം: പി.എൻ. പണി
kർ ഫൗ േ ഷൻ സം ഘ ടി pി
n nശാലാ ദിനാചരണ
ം മാ േന െമ പ രി ശീ ലന ക
ളരി ം ഇn് രാവിെല 10ന് മാർ
ഇവാനിേയാസ് േകാേളജ് കാm
സിെല മാർ ിേഗാറിേയാസ് റി
ന വൽ െസnറിൽ നട ം. മnി

വി.എസ്. നിൽ മാർ ഉ ഘാട
നം െച ം.
െക. µ ര ളീ ധ രൻ എം. എൽ.
എ, µൻ എം.പി പnയൻ രവീnൻ,
െക.ടി.ഡി.സി െചയർമാൻ എം.
വി ജ യ മാർ, ബി. െജ. പി സം
sാന സിഡ
mനം രാജ
േശഖരൻ എnിവർ പെ
ം.

ഇ nി രാ ഗാ nി ജ n ശ താ bി
ഉ ഘാടനം െച

ം ബ സം ഗ മം വി. എം.

കൂടുതൽ രപാേദശിക
വാർtകൾ
േപജ് 3,5,9

വാർഡിൽ എ േറാബിക് ബിൻ േവണെമn്
ബി.െജ.പി കൗൺസിലർ, േവെ n് പാർ ി
 രപതിേഷധവുമാെയtിയവെര അറs് െചയ്ത് നീkി
തി വനn രം: ജ രൈമ
താനtിെn േവശനകവാ
ടtിന് സമീപം എ േറാബി
ക് ബിൻ sാപിkണെമn
വാർഡ് കൗൺസിലർ ബി. വി
ജയലkി െട ആവശയം സവ
nം പാർ ി kാർ ത െn എ
തിർ .
ബി.െജ.പി അം ഗ മായ വി
ജയ ല kി െട അ ഭയർ t ന
െയ ടർ n് എ േറാ ബി ക്
ബിൻ sാ പി kാ െന tിയ
െതാഴിലാളികെള നഗരസഭാ
തിപk േനതാവ് ഗിരി മാ
റിെn േന തവtി ll ബി.
െജ.പി വർtകരാണ് ര
tിേയാടിcത്. ഓണtിന്
µൻ പ് ആ രം ഭി c പ ണി അ വ
ധി k് േശ ഷം ഇ n െല രാ വി
െല ന രാ രം ഭി c േpാ ഴാ യി
േന താ kൾ തി േഷ
ധ മാ െയ tി യ ത്. നാ കാ
െര കാരയ ൾ േബാdയെp
tിയേശഷം ടർ വർt
ന ൾ നടtിയാൽ മതിെയ
െn നിലപാടിലായി
അ
വർ. കൗൺസിലെറ െത ിd
രിpിcാണ് ബിൻ sാപി
nെത ം ഇവർ ആേരാപി .
േജാലി തടസെp tി തി
േഷധിc ബി.െജ.പി േനതാk
ളായ ഗിരി മാർ, െക.അനിൽ
മാർ എnീ കൗൺസിലർമാ
െര ം ഒpµ ായി n n്
വർtകെര ം െപാലീസ്
അറs് െചy് നീkി. എ േറാ
ബി ക് ബി nി െn നിർ mാ ണ
ം നി tിവ .

േതാട്

െവllായണിയുെട മ ു േമഖലകളിൽ കാർഷിക േമഖലy് രപാധാനയം നൽകി രപവർt
ന ൾ നടkുേmാൾ ഇവിെട മാരതം ഒnും നടkുnിെlnാണ് നാ ുകാരുെട പരാ
തി. ഓേരാ പാടേശഖരtിനും 10 ൽ കുറയാt അംഗ ളുll കmി ിയു .് എ
nാൽ ചില പാടേശഖര കmി ി കൂടുnത് കർഷകെര അറിയിkാറിl എn് പരാതിയു
.് ഓേരാ പാടേശഖരtിനും പm് ഹൗസ് ഉെ
ിലും പാ െചടികൾ നിറ
പാട
t് െവllം െക ിkിടkുേmാൾ,അത് േതാ ിേലk് ഒഴുkിവിടാൻ മാരതമാണ് അവ ഇ
േpാൾ ഉപേയാഗിkുnത്.

െനyാ ിൻകര
വാസുേദവെന
അനുsരിcു

സ് മാത , എസ്.എ.ടി ആ പ ി
് േഡാ. എ. സേnാഷ്
മാർ, െമഡിkൽ േകാേളജ് ആ
പ ി
് േഡാ. എം.എസ്.
ഷർmദ്, േറഡിേയാളജി വിഭാഗം

ളവാഴ നിറ

കാർഷിക േമഖല

താലൂk് ആശുപരതികളിൽ 680
തsികകൂടി: മnി ൈശലജ
തി വ ന n രം: താ k്
ആ പ ികെള ശkിെp
tാൻ 680 ത sി ക കൾ
ി n ത് അ t മ nി
സഭ േയാഗം പരിഗണി െമ
n് മ nി െക. െക. ൈശ ലജ
പറ
. എ സ്. എ. ടി ആ
പ ി യിൽ എ c്. എൽ. എൽ
ഹിn് ലാബ്സിെn എം.ആർ.
ഐ, സി.ടി സ്കാനിംഗ് എnി
വ െട ഉ ഘാടനം നിർവഹി
കയായി
മnി.
ഇ നി ം
തൽ എം.
ആർ.ഐ, സി. ടി സ്കാനിം
കൾ െമഡിkൽ േകാേളജിൽ
െകാ വ െമ ം മnി പറ
. എ c്. എൽ. എൽ ൈല
ഫ്െകയർ ലിമി ഡ് െചയർമാ
νം മാേനജിംഗ് ഡയറk മായ
ആർ.പി. ക ൽവാൾ അdയ
kത വഹി .
െമ ഡി kൽ വി ദയാ ഭയാസ
ഡ യ റ kർ േഡാ. എ. റം ലാ
ബീ വി, െമ ഡി kൽ േകാ േള
ജ് ിൻ സി pൽ േഡാ. േതാ മ

ൾ

ധീ രൻ

ഇnിരാഗാnി ജnശതാbി കുടുംബസംഗമം
തി വനn രം: േകാൺ സ്
ഴി മ ലം കmി ി െട കീഴി
ll ഗൗരീശപ ം t് കmി ി സംഘടിpിc ഇnിരാഗാnി ജn
ശതാbി ംബസംഗമം െക.പി.സി.സി µൻ സിഡ വി.എം.
ധീരൻ ഉ ഘാടനം െച . ബി.എസ്. ബാലചnൻ, േകാ ാtല േമാ
ഹനൻ, മ ാ ല രാജൻ, ജി. െബവിൻ, കയാ ടൻ േഗാപിനാഥ് േഗാ
പാൽ, പനവിള േഡവിഡ്, മ pാറ റഷീദ് എnിവർ സംസാരി .

ചരമം

ഏേറാബിക് ബിൻ sാപി
ലീസ് സംസാരി

nതിെനതിെര

തിേഷധ മാെയtിയ ബി.െജ.പി േനതാk മായി െപാ

േനതാkെള തllി
കൗൺസിലർ
എ േറാബിക് ബിൻ sാപി nതിന് പാർ ിkാ
െട നിലപാടl കൗൺസിലർk്. ജന ൾk് പ
രാതിയിl . പാർ ി llിലാണ്
ം. പണി ട ി
യേpാൾ ആർ ം പരാതിയിlായി
. എ േറാ
ബിക് ബിൻ േവെ n കt് നഗരസഭy് നൽകാനാ
ണ് പാർ ി പറ nത്. എnാണ് ഇതിെn കാരണെമ
n് അറിയിl. ഇനിയിേpാൾ ഇത് ഉേപkിേk ിവ
ം. ഇതിന് സമീപtായി ജയിൽ വളpിൽ എ േറാ
ബിക് ബിnിെn പണി നട
.് അത് ഉടൻ ർ
tിയാ െമ ം കൗൺസിലർ േഡാ. ബി. വിജയ
ലkി പറ .

രപവർtന ൾ
അ ിമറിkാനുll
രശമം: േമയർ
നഗരസഭ െട മാലിനയ നിർമാർജന വർ
tന ൾ അ ിമറി nതിെn ഭാഗമായാ
ണ് ബി. െജ. പി െട തി േഷ ധം. വാർ ഡ്
കൗൺ സി ലർ നിർ േd ശി c s ല tാ ണ്
ബിൻ sാപിkാνll പണികൾ ആരംഭി
cത്. അനാവശയമായി
ൾ
ിc് മാ
ലിനയസംsരണ വർtന ൾ ഇlാതാ
kാνll മമാണ് ഇ ർ നട nെത
ം േമയർ വി.െക. ശാn് പറ .

സരസവതി അmാൾ
തി വ ന n രം: കാ രയ വ ം
ഫീനിkിൽ െക.എൻ.ആർ.എ
117ൽ പ േര ത നായ രാ ജ pൻ
െച ിയാ െട ഭാരയ സരസവതി
അmാൾ (83) നിരയാതയായി.
മ kൾ: ത മ ണി ( റി .
േക രള ണി േവ സി ി ), µ
േക ശൻ, ീ ക ൻ,
m, വിജയ മാരി, രമാേദവി,
മ ണി ക ൻ ( െസ േ റി യ
്), ധനലkി (െസൻസസ്).
മ മkൾ: രവീnൻ (റി .
ബി.എസ്.എൻ.എൽ), രാധാ
മണി, സn മാരി, ശിവെപ
മാൾ, മാർ, േമാ ഹ നൻ, മ
(ജനറൽ േഹാsി ൽ), ര
േമ ശൻ. സം sാ രം: ഇ n് രാ
വിെല 11ന് ൈതkാട് ശാnി
കവാടtിൽ.

രവീnൻനായർ
വാർ: തി റം µരcൽവിളാ
കt് മേനാജ് ഭവനിൽ പേരത
നായ ൻപിll െട മകൻ ര
വീnൻനായർ(64) നിരയാതനാ
യി. സ യനം തി ളാ 9ന്.

ബിnു
കാരേkാണം : കാരേkാണം
തി വാതിരയിൽ ചnൻനായ
െടഭാരയബി (45)നിരയാതയായി.

