പൊതുവിശേഷം

െ്കുൾവാൻടവളുുംനിറഞുു
രാെദുതുകുടെരിഞുു
േള്ര്ത്ികളത്തോടസ്ത്ക്ചെരിഞ്്സ്ക്ൾവാൻ്്.

പള്ര്ത്ി : സ്ക്ൾ വാ ൻ
നിയപ്ത്ണം വിട്് കവള്്ം നിറ
ഞ്്രാടക്തക്
് ്കെരിഞ്.് അ
രൈടസമയത്് വാഹനത്്ിൽ
വിദ്യാർഥിൈൾ ഇല്്ാതിര്ന്്തി
നാൽ വൻദ്രത്്ം ഒഴിവായി.
രള്ര്
് ത്്ി ൈളപ്തയികല സ്വ
ൈാര്യ സ്ക്ളികലക്് ക്ട്്ിൈകള
എത്്ിക്ന്
് ്വാനാണ്ഇന്കല
്
കവക്ക്ന്രക്ത്കട നിയപ്ത്
ണം വിട്് ൈളപ്ത രാടക്ത്ക്്

കെരിഞ്്ത്. സ്ക്ൾ വിട്്തിന്
കശഷമ്ള്്ആദ്യ പ്ടിപ്്ൈഴിഞ്്
മടങ്്ംവഴിയായതിനാൽ വാനി
ൽ കരര്ന്്ടപ്് സ്വകദ ശിയായ
ക്പഡവർ ൈനിയന്ം ജീവനക്്ാ
രി ഷീബയ്ം മാപ്തമാണ്ണ്്ായി
ര്ന്്ത്. ഇവർ നിസാര രരിക്്
ൈകോകട രഷ്്ക്പ്ട്്. സ്്ീയറിം
ഗിക്ന് കബയറിംഗ് തൈർന്്താ
ണ്വാഹനം നിയപ്തണം
് വിടാൻ
ൈാരണകമന്്രറയ്ന്.

സിൽക്മാർക്എക്സ്സോചൊച്ിയിൽത്ടങ്ി

ഇെപുളുിദുറുഷനിൽ
ടുപെയിൻതടുി
അംഗരരിമിതനുരരികു്

കൊച്ി:കറയിൽകവ രാളം മ്റിച്്
് തി
് നികട ക്പടയിൻ തട്്ി
ൈടക്ന്
അംഗരരിമിതനായ യ്വാവിന്
് ക്ാ
രരിക്.് ക്നമ്്ാവ്വടക്കക്
ടിയിൽ സ്പ്രക്ന്മൈൻ സ്നിലി
നാണ്(46) രരിക്കറ്
് ത്
് . ഇന്കല
്
കവൈിട്് 5.30ന് ഇടപ്്ള്്ി കറയി
ൽകവ ക്സഷ
് ന്സമീരത്്ായിര്
ന്്അരൈടം.
് ന്്എറണാ
ആല്വ ഭാഗത്നി
ക്ളക്ത്ക്് വരിൈയായിര്ന്്
് ക്്ിയറൻസിനാ
ക്പടയിൻ സിഗ്ൽ
യി ഇടപ്ള്
് ്ി ക്സഷ
് നിൽ നിർത്്ി
യിട്്ിരിക്്ൈയായിര്ന്്. ൈാലി
ന്സ്വാധീനക്റ് വ്ള്്സ്നിൽ
ഈസമയം പ്ടാക്്മ്റിച്ൈ
് ടക്്ാ
ൻ പ്ശമിച്്. ഇതിനികട സിഗ്്ൽ
ക്്ിയറൻസ്ൈിട്്ി ക്പടയിൻ മ്ക്ന്ാ
ക്ട്ട്ത്്. പ്ടാക്് മറിൈടക്്ാനാ
് തി
് നി
യി കവഗത്്ിൽ പ്ശമിക്ന്
കട സ്നിലിക്ന്കദഹത്്ക്പടയി
ൻ മ്ട്്ൈയായിര്ന്്. പ്ടാക്്ിന്
കവളിയികലക്് വീണ ഇയാള്
കട ൈാലിന് ഗ്ര്തരമായി രരി
് .് സ്നിലികന അമ്ത ആ
ക്കറ്
ശ്രപ്തിയിൽ പ്രകവശിപ്്ിച്.്

വിദയശിെുവദയശി...

പുതിയകുരുയിസ്ടെർമിനൽ
2020ൽയാഥാർഥുയമാകും
ടൊചുിതുറമുഖടുതു

കൊച്ി:കൈാച്്ി ത്റമ്ഖത്്5000
വികനാദസഞ്്ാരിൈൾക്്വന്്ിറ
ങ്്ന്്തിന് ആവശ്യമായ അടി
സ്്ാന സൗൈര്യങ്കളാ
് കട നിർ
മിക്ന്
് ് അത്യാധ്നിൈ പ്കയി
്
സ്കടർമിനൽ 2020 കേപ്ബവ
് രി
യിൽ യാഥാർഥ്യമാക്ം. എറണാ
ക്ളം വാർേിൽ നിർമിക്ന്
് ് പ്
തിയ കടർമിനലിക്ന് നിർമാണ
കോലിൈൾ ആരംഭിക്ന്
് തി
് ന്
ള്്വർക്്ഓർഡർ ൈരാറ്ൈാരാ
യ കൈാച്്ിയികല കൈ.വി.കജാസ
ഫ്ആൻഡ്സൺ്്സിന്നൽൈിയ
തായി കൈാച്്ിൻ കരാർട്്പ്ടസ്്കെ
യർമാൻ എ.വി.രമണ രപ്തക്റി
്
പ്്ിൽ അറിയിച്.്
25.72 കൈാടി ര്ര കെലവിട്ാ് ണ്
പ്ത്ൻ
് കടർമിനൽ നിർമിക്ന്
് ്
ത്. ഇതിൽ 21.41 കൈാടി ര്ര കൈ
പ്ദ്ട്റിസം മപ്ത്ാലയം പ്രക്തയൈ
പ്ഗാന്്ായി അന്വദിച്്ിട്ണ്
് .് 2253
െത്രപ്ശമീറ്ർ
് വിസ്തതി
് യ്ള്്
പ്തിയ കടർമിനലിൽ രാസഞ്ർ
്
ലൗഞ്,് പ്ക്ലൗഞ്,് 30 എമിക്പഗ
ഷൻ ൈൗണ്റ്
് ൈൾ, എട്്ൈസ്ം് സ്
ക്്ിയറൻസ് ൈൗണ്്റ്ൈൾ, ഏഴ്
കസൈ്യരി
് റ്്ി കെക്അ
് പ്ൈൗണ്്
റ്ൈൾ, കവകേ, ട്റിസ്്ഇൻേ
ർകമഷൻ ൈൗണ്്ർ, ഡ്യ്ട്്ി പ്േീ
കഷാപ്്ിംഗ് ഏരിയ, ൈൗത്ൈവ
സ്തക്
് ൾ
് വിൽക്ന്
് ്കഷാപ്ൈ
്

കൈപ്ദ്ട്റിസം മപ്ത്ാലയം ഏകറ
സഹായങ്ൾ
് കെയ്ന്
് ണ്
് .് സാ
മ്പ്ദിൈ പ്കയി
് സ്രാസഞ്ർ
് കേ
സിലിക്റ്ഷൻ കസന്്റിക്ന് വിൈ
സനത്്ിനായി അവർ 4.61 കൈാടി
ര്ര നൽൈി. ബിഒടി രാലത്്ി
ന്ം കവല്്ിംഗ്ടൺ്് ഐലന്്ികല
ൈണ്്ങ്്ാട് രാലത്്ിന്ം ഇടയി
ല്ള്് 2.1 ൈികലാമീറ്്ർ നീളത്്
ള്്നടപ്്ാത വിൈസനത്്ിന്9.01
കൈാടി ര്രയ്ം ബിടിരി ബർത്്ി
ക്ന് വിൈസനത്്ിനായി 21.39
കൈാടി ര്രയ്ം ഇത്ര
് ത്്ിൽ ല
ഭിച്്ിട്ണ്
് .് അട്ത്യി
് കട കൈപ്ദ്
മപ്ത്ി അൽകോൺ്്സ്ൈണ്ത്
് ്ാ
നം പ്രവർത്്നങ്്ൾ വിലയിര്
ത്്ന്്തിനായി ത്റമ്ഖ പ്ടസ്്ി
ക്ന് ആസ്്ാനത്് എത്്ിയിര്
ന്.്
ട്റിസം ക്പരാത്്ാഹിപ്്ിക്്
ന്തി
് ക്ന് ഭാഗമായി പ്കയി
് സ്ൈ
പ്്ല്ൈൾക്് വന്്ട്ക്്ന്്തിന്
സബ്സിഡികയാട് ക്ടിയ നിര
ക്്അട്ത്യി
് കട ഏർക്പട്
് ത്്
ൈയ്ണ്്ായി. അത്കരാകല ത
ക്ന്ഇ വിസയിൽ പ്കയി
് സ്ൈപ്്
ല്ൈളികലത്്ന്് വികനാദസ
ഞ്്ാരിൈൾക്്ബകയാകമപ്ടിക്എ
ൻകറാൾകമന്്ഒഴിവാക്്ി പ്റത്്ി
റങ്്ന്്തിന്ള്് സൗൈര്യവ്ം
കെയ്ത.്

ആല്വ: കൈ ര ള കോ ലീ സ് അ
കോസികയഷ ൻ റ്റ ൽ ജില്്ാ
കതരക്ഞട്
് പ്്ിൽ മത്രം
് നടന്്
22 സീറ്്ൈളിൽ 15 ല്ം ഭരണര
ഷ്്അന്ക്ലിൈൾക്് വിജയം.
ആകൈയ്ള്്60 സീറ്്ിൽ എതിരി
ല്്ാത്തി
് നാൽ 38ല്ം ഔക്ദോഗി
ൈ വിഭാഗം സ്്ാനാർഥിൈൾ കന
രക്ത് കതരക്ഞ്ട്ക്്ക്പ്ട്്ിര്
ന്്. ൈളമകശരി എആർ ൈ്യാന്്ി
ൽ 14 സീറ്്ിൽ 13 എണ്്ം ഔക്ദോ
ഗിൈ രഷ്ത്
് ്ിനാണ്. ആല്വയി
ൽ ര ണ്്ം ൈളമകശ രി എ ആർ

ൈ്യാന്്, ക്ട്്ന്്ഴ, കെങ്്മനാട്,
ഊന്്ൈൽ, വാഴക്്ളം എന്്ീ
ക്സ്ഷ ന്ൈളിൽ ഒ ന്്ം വീ തം
സീറ്്ൈളിലാണ് എതിർ വിഭാഗ
ത്്ിന് സാന്്ിധ്യം അറിയിക്്ാ
നായത്.
ജില്്ാ പ്രസിഡന്്അബ്ൾ
് ജ
ബ്്ാർ, കസപ്ൈട്്റി കൈ.രി. പ്രവീ
ൺ, പ്ടഷറർ സനൽ, കവസ് പ്ര
സിഡന്് ജയക്മാർ, കോയിന്്
കസൈട്്റി ജയശക്്ർ എന്്ിവർ
കനര ക്ത് എ തിരില്്ാകത കത ര
ക്ഞ്ട്ക്്ക്പ്ട്്ിര്ന്്.

െളമശേരി:രാജഗിരി രല്്ിക്സ്ക്
ൾ സംഘടിപ്്ിക്ന്
് ്അത്ർ് സ്ക്
ൾ ൈകലാത്വം
് രാജഗിരി വിസ്ത2018 ഈ മാസം 28ന്നടക്്ം. 14 ഇ
നങ്ളി
് ലായി നടത്ന്
് ്വിവിധ മ
ത്ര
് ങ്ളി
് ൽ ഒന്്മ്തൽ 12 വകര
ക്്ാസ്ൈളികല ക്ട്്ിൈൾക്്രക്ക്

ട്ക്്ാം. ന്ത്്ം, സംഗീതം, സ്ൈി
റ്,് െിപ്തരെന, പ്രശ്കനാത്രി
് ത്
ടങ്്ിയ ഇനങ്ളി
് ലാണ്മത്രം.
്
ക്ട്തൽ വിവരങ്ൾ
് ക്്rajagirips
@gmail.com എന്് ഇ കമയിൽ
ഐഡിയികലാ 9995399986 എന്്
നന്റി
് കലാ ബന്ക്
് പടാം.
്

കൊച്ി: മഴക്ക്ട്തിമ്ലം ദ്രിത
മന്ഭവിക്്ന്്വർക്് കൈത്്ാ
ങ്്മായി കൈരളത്്ികല ഐടി
ജീവനക്്ാര്കട ക്ഷ്മസംഘട
നയായ പ്രതിധ്വനി. ദ്രിതബാധി
തർക്്സഹായകമത്്ിക്ന്
് തി
്
നായി സംഘടനയ്കട ആഭിമ്
ഖ്യത്്ിൽ ഇൻകോരാർക്്ികല
എല്്ാ കൈട്്ിടങ്്ളില്ം നിക്തയാ

രകയാഗ സാധ നങ്്ൾ നിക്ഷ്
രിക്്ാൻ കരട്്ിൈൾ സ്്ാരിച്്.
കൊവ്്ാഴ്െവകര കരട്്ിൈളിൽ ഭ
ഷ്ണ
് വ്ം മറ്്നിക്തയാരകയാഗ
സാധനങ്്ള്ം നിക്ഷ്രിക്്ാം.
ഇങ്്കന ലഭിക്്ന്്സാധനങ്്
ൾ പ്രതിധ്വനി പ്രവർത്്ൈർ മഴ
ക്കട്
് തിൈൾ അന്ഭവിക്ന്
് വ
്
ർക്്വിതരണം കെയ്്ം.

പോലീസ്അപോ.ടതരടുഞുടുപു്

റുറൽജിലുയിൽഔദുയോഗിൈ
രകുതുിനുവിജയം

ഐഒസിപുുാനു്സമരം

ലാതുിചുാർുജുനെതുിയിടുലുനു
വിെ്താരദവളയിൽയതീഷ്െപുദു
ആലവ
് :പ്ത്കവപ്്ിനിൽ്്ഐഒ
സി പ്്ാന്്ികനതികര പ്രതികഷധസ
മരം നടത്്ിയവകര അൈാരണമാ
യി മർ്്ദിക്ച്ന്് രരാതിയിൽ്് ത്
ശ്ർ്് ഡിസിരി. ജി.എച്്. യതീ
ഷ്െപ്ദ്കയ മന്ഷ്യാവൈാശ ൈ
മ്്ീഷൻ്്വിസ്തരിച്.് ആല്വ രാ
ലസിൽ്്ഇന്കല
് രാവികല നടന്്
സിറ്്ിംഗിലാണ്ഒര്മണിക്റി
് ല
ധിൈം കനരം യതീഷ്െപ്ദകയ
് വി
സ്തരിച്ത്
് .
രരാതിക്്ആസ്രദമായ സം
ഭവം നടക്ക്
് പൾ്
് ്യതീഷ്െപ്ദ്
കൊച്്ി എസിരിയായിര്ന്.് സ്

രഷ്്ാ ഭീഷണിയ്ക്ണ്ന്് രഹ
സ്യാക്നവഷണ വിഭാഗത്്ിക്ന്റി
ക്പ്ർ്്ട്്ിക്ന് അടിസ്്ാനത്്ിലാ
ണ് സമരത്്ിനികട നടരടിയ്
ണ്്ായകതന്് യതീഷ്െപ്ദ് രറ
ഞ്്. രണ്്ായിരക്ത്ളം കരരാ
ണ്പ്രതികഷധവ്മായി കൊച്്ി ന
ഗരത്്ികലത്്ിയത്. രിക്റന്
് ്പ്ര
ധാനമപ്ത്ി രക്കട്
് ക്ന്
് ്െടങ്്
നഗരത്്ിൽ്്ഉണ്്ായിര്ന്.്
പ്രതികഷധക്്ാരിൽ്് െിലർ
കോലീസ്നിർ്്കദശം അന്സരി
ക്്ാകത കോഡിൽ്്ൈിടന്ക്
് പൾ്
് ്
ലാത്്ി വീശ്ൈയാണ്ണ്്ായത്.

കൊച്ി:മത്യ് ൈർഷൈ വിൈസന
സംഘത്്ിക്ന്(എഫ്എഫ്ഡിഎ
സ്) വിരണന ശ്ംഖലയ്കട ഉ
ദ്ഘാടനം നാകള ഉച്യ്
് ക്ഒന്്ി
ന്കെരാകനല്രി
് ൽ േിഷറീസ്മ
പ്ത്ി കമഴ്സിക്ട്
് ്ിയമ്്നിർവഹി
ക്്ം. ആദ്യ ഔട്്കലറ്്കൈ.വി.
കതാമസ്എംരിയ്ം മത്യ് വിൽ
രന കഹബി ഈഡൻ എംഎൽ
എയ്ം ഉദ്ഘാടനം കെയ്്ം. കജ
വ രച്്ക്്റി വിൽരന െലച്്ിപ്ത
താരം അനന്യ നിർവഹിക്്ം.
കമന്ർ് ഷിപ്്ൈാർഡ്വിതരണം

േിഷറീസ്ഡിഡി എസ്മകഹഷ്
നിർവഹിക്്ം. ജില്്യിൽ ആദ്യ
ഘട്ത്
് ്ിൽ 25 ഔക്ടറ്
്െ ൈ
് ൾ ആണ്
ത്റക്ന്
് ത്
് . മത്യ് ങ്ള്
് ം കജ
വ രച്ക്
് റി
് ൈള്ം ഇവികട ലഭ്യമാ
ക്്ാനാണ് തീര്മാനം. ഇടനില
ക്്ാരില്്ാകത ൈർഷൈൻ ഉരൈാര
പ്രദമാക്ന്്തരത്്ിൽ ഉത്രന്്
ങ്ൾ
് വിറ്ഴി
് ക്ൈ
് കയന്താ
് ണ്എ
ഫ്എഫ്ഡിഎസിക്ന് ലഷ്്യകമ
ന്്കസപ്ൈട്റി
് ഷാജി കജാസ്രറ
ഞ്്. വർഗീസ് ഇട്്ന്ം രപ്തസ
ക്മള
് നത്്ിൽ രക്കട്
് ത്.്

കൊച്ി:ജലക്ഷി വിൈസന ഏജ
ൻസി (അഡാക്്) ഞാറയ്ക്ൽ
അൈ്വാൈൾെർ ക്പടയിനിംഗ്കസ
ന്ർ
് ഉദ്ഘാടനം 22ന്രാവികല 11ന്
മപ്ത്ി കമഴ്സിക്ട്
് ്ിയമ്്നിർവഹി
ക്്ം. എസ്. ശർമ എംഎൽഎ അ
ധ്യഷ്ത
് വഹിക്്ം. കൈ.വി. കതാ

മസ്എംരി മ്ഖ്യാതിഥിയായിരി
ക്്ം. ജില്്ാ രഞ്്ായത്്പ്രസിഡ
ന്്ആശ സനിൽ, കവപ്്ിൻ ക്ല്ാ
ക്്രഞ്്ായത്്പ്രസിഡന്്ഷിൽ
ഡ റികബകോ, ഞാറയ്കൽ
് പ്ഗാ
മ രഞ്്ായത്്കറാസ്കമരി കലാറ
ൻസ്ത്ടങ്്ിയവർ രക്കട്
് ക്്ം.

മതുയവിരണനശുഖലതുെങുനു

അഡാകു്ഞാറയുകുൽടുപെയിനിംഗുടെനുർ22നു

ഇത്ലാത്്ിച്്ാർ്്ജ്അക്ലന്
് ്ം യ
തീഷ്െപ്ദ്രറഞ്.് െിപ്തങ്ള്
് ം
ൊനല്ൈളിൽ്്വന്്വാർ്്ത്ൈ
് ള്
കട വീഡികോൈള്ം ൈാണിച്്ാ
ണ് സമരസമിതി അഭിഭാഷൈൻ്്
വിസ്താരം നടത്്ിയത്.
സമരസമിതി പ്രവർ്്ത്്ൈൻ്്
സ്വാതിഷിന്കനകര ലാത്്ി പ്ര
കോഗിക്ന്
് ത്
് ം മറ്്ം ദ്ശ്യങ്്
ളിൽ്്ഉണ്്ായിര്ന്.് വിസ്താരം
പ്ർ്്ത്്ായാക്്ാത്തി
് നാൽ മന്
ഷ്യാവൈാശ ൈമ്്ീഷൻ്്കെയർ്്മാ
ൻ്്ജസ്്ിസ്ആന്ണി
് കൊമനിക്
കസപ്റ്ംബറികലക്്കൈസ്മാറ്്ി.

രാജഗിരിവിെ്ത28നു

ദുരിതബാധിതർകുകൈതുുാങുുായി‘പുരതിധുവനി’

െിൽകു്മാർകു്എകുെ്ദരാടൊചുിയിൽതുെങുി
കൊച്ി:സിൽക്്മാർക്്ഓ
ർഗകനകസഷൻ ഓഫ് ഇ
ത്യ് സംഘടിപ്്ിക്ന്
് ്സി
ൽക്് മാർക്് എക്സ്കരായ്ക്
ൈല്ർ റികന ഇവന്്ഹബിൽ ത്
ടക്മാ
് യി. കൈാച്്ി കമയർ സൗമി
നി കജയിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവ
ഹിച്.് സിൽക്്മാർക്് ഉരകഭാ
ക്്ാക്കള
് രരിെയകരട്ത്ന്
് ്
തിന്ം കബാധവത്ൈരിക്ന്
് തി
്
ന്മായാണ്എക്സക് രാ സംഘ
ടിപ്്ിച്്ിരിക്ന്
് ത്
് .
രാജ്യത്്ിക്ന്വിവിധ ഭാഗങ്്
ളിൽനിന്്ായി 42 സ്്ാള്ൈൾ എ
ക്സക് രായിൽ ഒര്ക്്ിയിട്ണ്
് .് 25
വകര രാവികല 11 മ്തൽ രാപ്തി എ
ട്്വകരയാണ്എക്സക് രാ. കൈപ്ദ്
സിൽക്് കബാർഡ് കെയർമാൻ
ഹന്മത്്രായപ്്, സിൽക്്മാർ
ക്്സിഇഒ കൈ.എസ്കഗാരാൽ,
കസൻപ്ടൽ സിൽക്് കബാർഡ്
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സകരളത്ിചലകാലവർഷക്ാലത്േതിവ്സദ്ർേൈത്ിചൈത്ിയവിസേേികളായവർണചൊക്കൾചതര്വ്ൈായചയകണ്അന്രന്ൈിൽക്ന്.ചെല്ാൈംകണ്ക്ടവിൽൈിന്ള്
ദ്േ്യം
-ത്ബില്യൻൊൾസ്

ഷ്യ് മിട്് ത്റമ്ഖ പ്ടസ്്പ്കയി
് സ്
ട്റിസം ക്പരാത്്ാഹിപ്്ിക്ന്
് തി
്
നായി പ്രക്തയൈ പ്ശദ്്കെല്ത്്
ന്ണ്
് .്
പ്കയി
് സ് ൈപ്ല്
് ൈൾക്് ഒക്ട്
കറ ഇളവ്ൈൾ നൽക്ന്്രശ്്ാ
ത്ല
് ത്്ിൽ ത്റമ്ഖ പ്ടസ്്ിന്ഇ
ത്്രം ൈപ്്ല്ൈൾ വന്്കരാക്
ന്ത്
് കൈാണ്്ൈാര്യമായ സാന്്
ത്്ിൈ കനട്മി
് ക്ലക്
് ്ില്ം അത്പ്രാ
കദശിൈ സന്ദ്
് വ്യവസ്യ്
് ക്ന
ചകാച്ിത്റമഖ
് ത് ൈിർമികന
് ് പ്തിയത്കയ
് ിസ് ചടർമിൈലിചന
് ് ര്േസരഖ. ൽക്ന്്സംഭാവനൈൾ ൈണക്്ി
കലട്ത്്ാണ് ഈ കമഖലയിൽ
ൾ, കവദ്യസഹായം, പ്സ്തൈ നീളമ്ള്് പ്ക്യിസ് ൈപ്്ല്ൈൾ ക്ട്തൽ പ്ശദ്കൈ
് പ്ദ്ീൈരിക്ന്
് ്
ശാലൈൾ, മിനി കൈാൺ്്േറൻസ് എറണാക്ളം വാർേിലാണ്എ ത്. പ്കയി
് സ്ൈപ്ല്
് ൈളികലത്്
് ത്
് . ഈ സാഹെര്യത്്ിലാ ന്്ഓകരാ സഞ്്ാരിയ്ം ഒകരാ ദി
ഹാൾ, ൈളിയിടം, ബാക്്ിംഗ്, എടി ത്ന്
എം സർവീസ്ൈൾ, വികദശ ൈറ ണ്എറണാക്ളം വാർേിൽ പ് വസവ്ം ശരാശരി 400 കഡാളർ
് സ് കടർമിനൽ വിഭാ വീതം ഇവികട കെലവഴിക്്ന്്
ൻസി എക്സക് െഞ്്ൈൗണ്ർ,
് ൈ തിയ പ്കയി
കേറ്്ീരിയ, ലകഗജ്ൈൗണ്ർ,
് കടാ വന കെയ്തത്.
തായാണ്ൈണക്.് ഇത്വഴി പ്രാ
രാജ്യക്ത്സ്പ്രധാന പ്കയി
്
യ്ലറ്്ൈൾ, രാർക്്ിംഗ് സൗൈ
കദശിൈ സന്്ദ് വ്യവസ്്യ്ക്
് ളി
് കലാന്്ാ ണ്്ാക്ന്്കനട്്ം െില്റ് യല്.് തക്ദ്
ര്യം, വീൽക്ചയ
് ർ സൗൈര്യം ത്ട സ് ട്റിസം കൈപ്ദങ്
യി കൈാച്്ി ത്റമ്ഖം ഇതിനൈം ശീയരായ ൈച്വ
ങ്്ിയവ ഉണ്്ായിരിക്്ം.
് ടക്്ാർക്്വാർ
് താ
് യി എ.വി.രമണ േിന്ള്്ിൽ ൈികയാസ്ക്ൈള്ം
കൈാച്്ി ത്റമ്ഖക്ത്കബാ വളർന്്ിട്ള്
ട്് ക്പടയിൻ രിയർ ബർത്്ികനാ ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി. പ്രതിവർഷം 40 ൽ കെറിയ ൈടൈള്ം വളകര ക്റ
ട്ം (ബിടിരി) പ്കയി
് സ്രാസഞ്് രരം പ്ക്യിസ് ൈപ്്ല്ൈളാണ് ഞ്്നിരക്്ിൽ ത്റന്്പ്രവർത്്ി
് ത്
് . ആയിര പ്്ിക്്ന്്തിന്ള്് അവസരം ന
ർ കേസിലിക്റ്ഷൻ കസന്്റായ കൈാച്്ിയികലത്ന്
് ക്്ിന്അത്്ാരാപ്ട്ട്റിസ്് ൽക്ന്്ക്ണ്ന്്ം അക്ദ്ഹം ച്
സാമ്പ്ദിൈകയാട്ം കെർന്്260 മീ ക്ണ
റ്ർ
് വകര നീളമ്ള്്പ്കയി
് സ്ൈപ്് ൈളാണ്ഇത്വഴി കൈരളത്ി്കല ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ല്ൈൾക്്വന്ട്
് ക്ന്
് തി
് ന്ള്് ക്് എത്്ിക്ക്ാണ്്ിരിക്്ന്്ത്.
ത്റമ്ഖകമഖലയിൽ ട്റിസം
സൗൈര്യമാണ് നിലവില്ള്്ത്. കൈരളത്്ിക്ന്പ്രാകദശിൈ സന്് അടിസ്്ാന സൗൈര്യങ്ൾ
് ഒര്
എന്്ാൽ 260 മീറ്റി
് ൽ ക്ട്തൽ ദ് വ്യവസ്്യ്കട വിൈസനം ല ക്ന്
് തി
് നായി ത്റമ്ഖ പ്ടസ്്ിന്

ആലവ
് ോലസിൽ്ൈടന് മനഷ
് യ് ാവകാേകമ്ീഷൻ്സിറ്ിംഗിൽഡിസിേിെി.എച.് യതീഷെ
് തദ
് ച
് യവിസത
് രിചസ് പ
് ൾ
് .

EKM

സിൽക്മാർക്ഓർഗനൈസസഷൻഓഫ്ഇന്യകല്ർറിനൈഇവന്ഹബി
ൽസംഘടിപ്ിച്ിട്ള്സിൽക്മാർക്എക്സ്സോഉദ്ഘാടൈംചെയ്തസേ
ഷംസ്്ാള്കൾസൈാക്ിക്ാണ്ന്സമയർസൗമിൈിചെയിൻ.

കജായിന്് കസപ്ൈട്്റി കമാൻസി,
സിൽക്്മാർക്് കഡര്യട്
് ്ി ഡയ
റക്ർ
് കവ.എസ്. റാവ്, എ. സ്

ബ്രാ
് ജ്, കഗാവിദ്്ാൊരി, കഡാ. മ
മത ശർമ എന്്ിവർ ഉദ്ഘാടനച്്
ടങ്്ിൽ സന്്ിഹിതരായിര്ന്.്

ടവളുടുകുടുിനുശമനം

ൈാണാതായയാളുടെമുതദയഹം
ൈെലിൽൈടുടുതുി
കൊച്ി:മഴയ്കട ശക്്ി ക്റഞ്്
കതാകട ജില്യ്
് കട വിവിധ കമഖ
ലൈളികല കവള്ക്
് കട്
് ്ം ഒഴിവാ
യിത്ട് ങ്്ി. മഴക്കട്
് തിയിൽ ൈ
ഴിഞ്് ദിവസം ൈാണാതായ ര
ണ്്കരരിൽ ഒരാള്കട മ്തകദഹം
ഇന്്കല ൈക്ണ്ത്്ി. കെദ്്മംഗ
ലം മ്ണ്യ് ാക്ത്ാപ്്ഭാഗത്്പ്ഴ
യിൽ ൈാണാതായ രറവ്ർ സ്വകദ
ശി കതക്ട് ത്്ിൽ അയ്പ്
് (് 79)
ക്ന്മ്തകദഹമാണ്ഇന്കല
് രാ
വികല കെറായി ബീച്്ിൽ ൈരിക്്
ല്ൈ
് ൾക്്ിടയിൽ ൈക്ണത്
് ്ിയത്.
വ്യാഴാഴ്െ രാവികല മ്തലാ
ണ്ഇയാകള ൈാണാതായത്. അ
യ്പ്
് ൻ
് ഉരകയാഗിച്്ിര്ന്്കവാക്്
ർ പ്ഴയ്കട തീരത്്നിന്് ൈ
ക്ണത്
് ്ിയതികനത്ട് ർന്്പ്ഴ
യിൽ കതരച്്ിൽ നടത്്ികയക്്ി
ല്ം മ്തകദഹം ൈക്ണ്ത്്ാനാ
യിര്ന്ില്്. കരാസ്്കമാർട്്ം നട
ത്്ിയകശഷം മ്തകദഹം സം
സ്ൈരിച്.് ഭാര്യ: രംഭ. മക്ൾ:
് മിന
ൽ ബാബ്, വിനീത്, കസര, റിത.
് ബാബ്രാജ്, അമ്ത
മര്മക്ൾ:
രാജ്, മിനി, അന്്ിളി.
രിറവം ഓണക്്റിൽ ഉഴവ്ർ
കതാട്്ിൽ
ക്ളിക്്ാനിറങ്്ി
ൈാണാതായ ഏറാംപ്രിയിൽ(മ

ൈുയാനുൈളിൽതുെരുനുതു3,261ദരർ
അയ്പ്ൻ

ജി

ല്്യികല മഴക്ക്ട്തി കനരിട്ന്്പ്രകദശങ്്ളിൽ 32 ൈ്യാന്്
ൈളിലായി 3261 ഇക്പ്ാഴ്ം ത്ടര്ന്്. മഴയ്കട ശക്്ിക്റഞ്്തി
നാല്ം കവള്ക്
് കട്
് ൈ
് ൾ ഒഴിവായതിനാല്ം ഇന്കല
് െിലയിടങ്്
ളികല ൈ്യാന്്ൈളിൽ നിന്്ആള്ൈൾ വീട്ൈളികലക്്മടങ്്ിത്്
ടങ്്ി. ഏറ്്വ്ം ക്ട്തൽ ൈ്യാന്്ൈൾ പ്രവർത്്ിക്്ന്്ത്രറവ്ർ
താല്ക്്ിലാണ്-18. കൈാട്്വള്്ി, ക്ന്്ൈര, ആലങ്്ാട്, ൈര്മാ
ല്്ർ, ഏല്ർ, കൈാട്ങ്്ല്്ർ, പ്ത്്ൻകവലിക്്ര എന്്ിവിടങ്്ളി
കല ൈ്യാന്ൈ
് ളിലായി 2500ൽ അധിൈം ആള്ൈളാണ്ൈഴിയ്ന്ത്
് .
ൈണയന്്ർ താല്ക്്ികല ഇടപ്്ള്്ി, തിര്വാങ്്ളം, ത്ക്്ാക്്ര,
വാഴക്്ാല, നടമ പ്രകദശങ്ളി
് കല രത്്ൈ്യാന്ൈ
് ളിലായി 435 കര
ര്ം ഉണ്്. കനട്ന്്ാകശരി രാറക്്ടവ് കമഖലയിൽ നാല്ൈ്യാന്്
ൈൾ പ്രവർത്്ിക്്ന്്ണ്്.

റ്്ത്്ിൽ) ശക്്രൻ നായകര(75)
ഇന്ക
് ലയ്ം ൈക്ണത
് ്ാനായില്.്
മഴയ്ം ൈടൽൈയറ്വ്
് ം മ്ലം
ദ്രിതത്്ിലായ കെല്്ാനം കമഖ
ലയില്ം കവള്്ക്ക്ട്് ഒഴിഞ്്
ത്ടങ്്ി. കെല്്ാനം കസന്് കമരീ
സ്കഹസ്കളി
് കല ദ്രിതാശ്വാ
സ ൈ്യാന്്ിൽ നിന്് ഇന്കല
് ഏ
താന്ം ക്ട്ംബങ്്ൾ തിരികൈ
വീട്ൈളികലക്്മടങ്്ി.
കൊച്്ി നഗരത്്ികല കവള്്
ക്കട്
് ്ം ഒഴിവായിത്ട് ങ്്ി. ഉദയ
കൈാളനിയില്ം രി ആൻഡ് ഡി

കൈാളനിയില്ം കവള്്ക്ക്ട്് മാ
റിയതികന ത്ടർന്് ദ്രിതാശ്വാ
സ ൈ്യാന്ൈ
് ളിലായിര്ന്്ക്ട്ം
ബങ്ൾ
് ഇന്കല
് കവൈിക്ട്ാകട
മടങ്്ിത്ട് ങ്്ി.
ആല്വ മണപ്റ് ക്ത്കവള്്ം
താഴ്ന്ത്ടങ്്ികയക്്ില്ം പ്ർ
ണമായ്ം ഒഴിവായിട്്ില്.് കവള്്ം
ൈയറിയതികന ത്ടർന്്മണപ്റ്
വ്ം രരിസരവ്ം മാലിന്യം നിറ
ഞ്നി
് ലയിലാണ്. രള്ര്
് ത്്ി,
കവളി, ഇടക്ക്ാച്്ി എന്്ിവടങ്്
ളില്ം കവള്ക്
് കട്
് ്ഒഴിഞ്.്

