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]-¯-\w-Xn-« PnÃ-bnse Is-bv³saâv tkm¬ \nb{´Ww
]Ån¡Â {Kma]©mb¯nse hmÀUv 14, 20, XncphÃ \Kck`bnse hmÀUv 16 (ItämSv `mKw), IeªqÀ
{Kma]©mb¯nse hmÀUv 13 (H¶mwIpän PwKvj³ apXÂ s]cp´mfqÀ tImf\n, I\mÂ tdmUv `mKw hsc), ]¯\wXn« \Kck`bnse
hmÀUv 21, ASqÀ \Kck`bnse hmÀUv 4 (¹mhnf¯d - AShnf¸Sn `mKw), Cchnt]cqÀ {Kma]©mb¯nse hmÀUv 9 (HmXd sX¡v `mKw),
hmÀUv 16 (hÅw Ipfw sX¡v), IÃq¸md {Kma]©mb¯nse hmÀUv 8, 14, HmaÃqÀ {Kma]©mb¯nse hmÀUv 4 (Du«p¸md ae\St£{X
]cnkcw) F¶o Øe§fnÂ HtÎm_À 08 ap-XÂ- 7 Znhk-t¯¡v Is-bv³saâv tkm¬ \nb{´Ww GÀs¸Sp¯n.
tcmKw ØncoIcn¨hcpsS k¼À¡]«nIIÄ Dbcp¶Xp IW¡nseSp¯v ]¯\wXn« PnÃm saUn-¡Â Hm-^o-k-dpsS
(BtcmKyw) ip]mÀi {]ImcamWv ]pXnb Is-bv-³saâv tkmWpIÄ-- PnÃm IfÎÀ ]n._n.\qlv {]Jym]n¨v D¯chmbXv.
(]n-F³]n 4163/20)
Is-bv-³saâv tkm¬ \nb{´W¯nÂ \n¶pw Hgnhm¡n
\mdmWwaqgn {Kma]©mb¯nse hmÀUv 3, AbncqÀ {Kma]©mb¯nse hmÀUv 1 (AbncqÀ {Kma ]©mb¯v ap¡v
apXÂ F³.Fkv.Fkv k-vIqÄ hsc, H¶mw hmÀUnÂ IpäqÀ {Kma]©mb¯nt\mSv tNÀ¶pÅ `mKw), s\Sp{¼w {Kma]©mb¯nse
hmÀUv 3 F¶o Øe§fnÂ HtÎm_À 9 apXÂ- Is-bv-³saâv tkm¬ \nb{´W¯nÂ- \n¶pw Hgnhm¡n PnÃm IfÎÀ ]n._n \qlv
D¯chv ]pds¸Sphn¨p.
\nehnÂ {]Jym]n¨ Is-b³saâv tkm¬ \nb{´Ww -Ahkm\n¡p¶ kmlNcy¯nepw Is-bv³saâv tkm¬
\nb{´Ww ZoÀLn¸n¡Wsa¶pÅ ]¯\wXn« PnÃm saUn-¡Â Hm-^o-k-dpsS (Btcm-Kyw) ip]mÀi e`yamIm¯ kmlNcy¯nepamWv
D¯chmbXv.
(]n-F³]n 4164/20)
AaelcnXw ]²Xnbpambn Ipf\S {Kma]©mb¯v
ipNnXz amen\y kwkvI
- cW¯nÂ anI¨ t\«w ssIhcn¨v Ipf\S {Kma]©mb¯v ipNnXz ]Zhnbnte¡v. kwØm\
kÀ¡mcnsâ ]{´-n\ IÀ½]cn]mSnbpsS `mKambn Jcamen\yclnX ]©mb¯v F¶ t\«w ssIhcn¨v kzmX{´yZn\¯nÂ
{Kma]©mb¯v {]knUâv AtimI³ Ipf\S ipNnXz ]Zhn {]Jym]\w \S¯n. PnÃm IfÎÀ \nban¨ hnZKv[ kanXnbpsS hnebncp¯enÂ
Ipf\S {Kma]©mb¯v 80 iXam\w amÀ¡v t\-Sn \m-sf(HIv-tSm_À 10) cmhnse 10\v apJya{´n \S¯p¶ ipNnXz ]Zhn {]Jym]\¯n\v
tbmKyX t\Sn.
am\ZÞ§Ä C§s\
lcnXIÀ½tk\bpsS {]hÀ¯\w, ssPhþAssPh amen\y kwkvI
- cWw, ]p\cp]tbmKw, s]mXpipNnXzw,
\ntcm[nX ¹mÌnIv DXv]¶§Äs¡Xnsc kzoIcn¨n«pÅ \S]SnIÄ, {Ko³ t{]mt«mt¡mÄ ]me\w F¶nhbmWv ipNnXz ]Zhn
t\Sp¶Xn\pÅ {][m\ LSI§Ä.

amen\y kwkv-IcW¯n\mbn ]©mb¯v ssIhcn¨ t\«§Ä
"Aae lcnXw' ]²Xn
¹mÌn¡nsâ D]tbmKw Ipdbv¡phm\mbn ]©mb¯nsâ FÃm LSI Øm]\§fnepw kvI
- qfpIfnepw t]¸À _mKv,
XpWn k©n F¶nh \ÂInbn«p--v. Ipf\S {Kma]©mb¯ns\ k¼qÀ® amen\yapà ]©mb¯mbn {]Jym]n¡p¶Xnsâ `mKam-bn
"Aae lcnXw' ]²Xn¡v XpS¡w Ipdn¨p. Cu ]²XnbpsS `mKambn ]©mb¯nÂ 50 ssat{ImWnÂ XmsgbpÅ FÃm ¹mÌnIv
DÂ¸¶§fpsS D]tbmKhpw \ntcm[n¨p. in£m \S]SnIfpsS `mKambn amen\y kwkv-¡cWw icnbmb coXnbnÂ \S¸m¡m¯ Hcp
tlm«Â ]q«pIbpw aq¶p ISIfnÂ \n¶pw 2000 cq] \nc¡nÂ ssek³kv ^o CuSm¡pIbpw sNbvXp.
Fbvt- dm_nIv It¼mÌv bqWnäv
ssPh amen\y kwkv-IcW¯n\mbn hoSpIfnÂ It¼mÌv ]näpIÄ \nÀ½n¨p \ÂIn. CXpIqSmsX Ipf\S
{Kma]©mb¯nse aÕy N´bnÂ ssPh amen\ys¯ hfam¡n amäp¶ Fbvt- dm_nIv It¼mÌv bqWnäpw {]hÀ¯n¨p hcp¶p. kvIqfpIfnepw tlm«epIfnepw ssPh amen\y kwkvI
- cW D]m[nbmb _tbmKymkv ¹mâpIÄ \nÀ½n¨p \ÂIn. CXneqsS e`n¡p¶ hfw
ssPh ]¨¡dn¡v D]tbmKn¡p¶p.
¹mÌnIv Ip¸n tiJW¯n\v t_m«nÂ _q¯pIÄ
]©mb¯nsâ FÃm {][m\s¸« PwKvj\pIfnepw t_m«nÂ _q¯pIÄ Øm]n¨n«p-v. BsI 2,81,771 NnehnÂ 23
t_m«nÂ _q¯pIÄ D-v. Ipf\S {Kma]©mb¯nÂ 16 hmÀUpIfnembn 34 lcnXIÀ½tk\mwK§Ä {]hÀ¯n¨phcp¶p. AssPh
amen\y tiJcW¯n\mbn FÃm amk-hpw H¶p ap-XÂ GgphscbpÅ XobXnIfnÂ hoSpIfpw Øm]\§fpw kµÀin¨v ¹mÌnIv
amen\y§Ä tiJcn¡p¶p. tiJcn¡p¶ AssPh amen\y§Ä Ipf\S, Df\mSv F¶nhnS§fnÂ ØnXn sN¿p¶ Fw.kn.F^nte¡v
amäpIbpw XpSÀ¶v ¢o³ tIcf I¼\n¡v ssIamdpIbpw sN¿p-¶p.
4,41,240 cq] NnehnÂ 24 an\n Fw.kn.F^pIÄ Ipf\S
{Kma]©mb¯nÂ D-v. hoSpIfnÂ \n¶pw 50 cq]bpw hym]mc Øm]\§fnÂ \n¶v 200 cq]bpw bqkÀ^o Bbn CuSm¡p¶p-v. Hcp
lcnX IÀ½ tk\ AwK¯n\v 1050 apXÂ 7500 cq] {]Xnamkw hcpam\w e`n¡p¶p.
lcnXN«w
{Kma]©mb¯pw {Kma]©mb¯nsâ ]cn[nbnÂ hcp¶ hnhn[ Øm]\§fpw s]mXp]cn]mSnIfpsaÃmw lcnXN«w
]men¡p¶p-v. AwK³hmSn, kvI
- qÄ, _m¦v, HmUntämdnbw, tlm«Â, dknUâvk
- v Atkmkntbj³ XpS§nb Øm]\§Ä lcnXN«w
]men¡p¶pw. kt½f\§Ä, IeymW§Ä, DÕh§Ä XpS§n s]mXpP\§Ä ]s¦Sp¡p¶ ]cn]mSnIÄ FÃmw Xs¶ lcnXN«w
]men¡p¶XnÂ ]©mb¯v {i² sNep¯p¶p.
amen\y alm-cmP³
amen\yw \mSn\v B]¯mWv F¶v hnfnt¨mXp¶ Xc¯nepÅ "amen\y almcmP³' F¶ eLp \mSIw ipNnXz ktµi
dmenbnÂ P\{i² BIÀjn¨ H¶mbncp¶p. H¶mw hmÀUv sa¼dmb sI.BÀ.PbN{µ³ FgpXn kwhn[m\w sN-bvX "amen\y almcmP³'
F¶ \mSI¯eqsS Ip«nIfpw apXnÀ¶hcpw Htct]mse ]s¦Sp¯v hfsc hensbmcp ktµiw s]mXpP\§fnse¯n¡m³ CXneqsS
km[n¨p.
¹mÌnIv \ntcm[\hpambn _Ôs¸«v hnhn[ taJeIfnÂ \nch[n Iym¼bn\pIfpw t_m[hXv¡cW§fpw \S¯n.
IpSpw_{io AwK§Ä, dknUâv-kv Atkmkntbj\pIÄ, hym]mcn hyhkmb kwLS\IÄ, kvI
- qÄ Ip«nIÄ F¶nhscsbÃmw
DÄs¸Sp¯n hnhn[ Xe§fnÂ Iym¼bn\pIÄ kwLSn¸n-¨p. "Fsâ amen\yw Fsâ D¯chmZnXzw' F¶ ktµiw P\§fnÂ
F¯n¡p¶Xn\mbn ipNnXz ktµi dmen kwLSn¸n¨p.
¹m-kv-än-¡n\v hnS; Df\mSv lcnX{KmaamIp¶p
Ipf\S {Kma]©mb¯ns\ amen\y hnapàam¡p¶Xnsâ BZy ]Snbmbn Df\mSv hmÀUv sa¼À t]mÄ cmP³,
IpSpw_{io {]hÀ¯IÀ, F³.F³.Fkv thmfântbgv-kv, cm{ãobþaX kwLS\bnÂ DÅhÀ, lcnXIÀ½tk\mwK§Ä F¶nhcpsS
t\XrXz¯nÂ hmÀUv apgph³ ipNoIcn¨v k¼qÀ® ¹mÌnIv clnX {Kmaam¡n {]Jym]n¨p. lcnXtIcfw anjsâ NphSp]nSn¨v hmÀUv
hnIk\ kanXnbpsS t\XrXz¯nÂ Pekwc£Ww, amen\y kwkvI
- cWw, Irjn F¶o taJeIfnemWv {]hÀ¯\§Ä \S¯nbXv. CXnsâ
`mKambn ]¨¡dn Irjnbpw sNbvXn«p-v. Hcp hÀj¡met¯mfw \o-p \n¶ {]hÀ¯\§fpsS ^eambmWv C¯csamcp t\«w
ssIhcn¡m³ Df\mSn\mb-Xv. lcnX{Kmaam¡p¶Xnsâ `mKambn hmÀUnse FÃm hoSpIfnepw XpWnk©nIÄ hnXcWw sNbvXp. kv IqfpIfnÂ ÌoÂ ]m{X§fpw ¥mkpIfpw \ÂIn. Pekwc£W {]hÀ¯\§fpsS `mKambn Ipf\S {Kma]©mb¯v, hnhn[ kmaqly
k¶² kwLSIÄ, F³.Fkv.Fkv bqWnäv F¶nhbpsS t\XrXz¯nÂ 't]mf¨ndbv¡mbn ag\S¯w' ]cn]mSn kwLSn¸n¨p. ¹mÌn¡nsâ
D]tbmKw Ipdbv¡p¶Xn\p th-nbpw amen\y§Ä hens¨dnbp¶Xpw I¯n¡p¶Xpw XSbp¶Xn\v th-nbpapff ]cky ktµi§Ä
hmÀUnse {][m\s¸« NphcpIfnÂ C¶pw Hfna§msX \nÂ¡p¶p.
Ip¸®qÀ Xocw amen\y¯nÂ \n¶v aeÀhmSnbnte¡v
H¶c hÀjw ap¼v bm{X¡mcpw \m«pImcpw aq¡p s]m¯n \S¶ Øew C¶v IpfnÀImäv hoip¶ DZym\ambn amdn. Ipf\S
{Kma]©mb¯nse Gähpw henb amen\y Iq¼mcambncp¶ Ip¸®qÀ ]p© lcnXIÀ½tk\mwK§Ä, IpSpw_{io, k¶² {]hÀ¯IÀ
F¶nhcpsS t\XrXz¯nÂ ImSpw amen\y§fpw \o¡w sNbvXv ]qt´m«w \nÀ½n¡pIbpw Ip«nIÄ¡mbn ]mÀ¡pw Øm]n¨p. amen\yw
hens¨dnbp¶hsc Is-¯m³ th-n \nco£W Iymadbpw ChnsS kÖam¡nbn«p-v.
\msf(2020 HIv-tSm_À 10) cmhnse 10\v apJya{´n ]nWdmbn hnPb³ ipNnXz ]Zhn {]Jym]\w \S¯pw.
At¶Znhkw PnÃm Xe¯nÂ \nban¨ DtZymKØÀ ipNnXz ]Zhn IcØam¡nbXn\pff D]lmchpw km£y]{Xhpw \ÂIpw. \nehnÂ DÅ
kwhn[m\§Ä IqSpXÂ sa¨s¸Sp¯n k¼qÀ® ipNnXz ]Zhnbnte¡v \o§pIbmWv Ipf\S {Kma]©mb-¯v. "kpµc {Kmaw kpØnc
{Kmaw' F¶ Bibw \ndthän Cu {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ÂInbXv AtimI³ Ipf\SbpsS t\XrXz¯nepÅ `cWkanXnbmWv.
(]n-F³]n 4165/20)

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശവാസ നിധിയില് നിന്ന്
റാന്നി താലൂക്കില് വിതരണം ടെയ്ത ത് 5.20 ക

ാെി രൂപ

ഈ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിനുശശഷം കഴിഞ്ഞ നാലര വര്ഷക്കാലയളവില്
റാന്നി താലൂക്ക് പരിധിയില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശവാസ നിധിയില് നിന്ന് വിതരണം ടചയ്ത ത് 5.20 ശകാെി
രൂപ. 2016-2017 കാലയളവില് 1276 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് 1,55,50,000 രൂപയും 2017-2018 കാലയളവില് 947
ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് 1,31,91,000 രൂപയും 2018-2019 കാലയളവില് 1269 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് 1,56,30,000 രൂപയും
2019- 2020 കാലയളവില് 350 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് 76,32,000 രൂപയും ഉള്ടെടെ ആടക 5,20,03,000 രൂപയാണു
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശവാസ നിധിയില് നിന്ന് വിതരണം ടചയ്ത ത.്
ഇതുകൂൊടത 2017-2018 കാലയളവില് ന്ത്പകൃതിശഷാഭംമൂലം വീെുകള്ക്ക് ഭാഗിക നഷ്ടം സംഭവിച്ച 86
ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് നാശനഷ്ടത്തിന്ടറ ശതാത് അനുസരിച്ച് ധനസഹായം നല്കി. 2018-2019 കാലയളവില്
വീെുകള്ക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച 139 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്കും 2019-2020 കാലയളവില് വീെുകള്ക്ക് നാശനഷ്ടം
സംഭവിച്ച 148 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി.
2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ ന്ത്പളയത്തില് വീെ് പൂര്ണ്ണമായി തകര്ന്ന 76 ഗുണശഭാക്താക്കളില് 30 ശപര്ക്ക്
4,00,000 രൂപ വീതവും സ്ശപാണ്സര് ഷിെിലൂടെ നിര്മ്മാണം നെത്തുന്ന 36 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക്
എസ്ഡിആര്എഫില് നിന്നും 95,100 രൂപ വീതവും ധനസഹായം വിതരണം ടചയ്ത ു. ശശഷിക്കുന്ന 10 വീെുകള്ക്ക്
മുത്തൂറ്റ് ന്ത്ഗൂെ് മുശഖ്ന വീെ് നിര്മ്മിച്ചുനല്കുന്നതിനുള്ള നെപെികളും സവീകരിച്ചു. 2018 ന്ത്പളയത്തില് ദുരിത
ബാധിതരായ 4097 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് അെിയരര ധനസഹായം 10,000 രൂപ വീതം വിതരണം ടചയ്ത ു.
ഭാഗിക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച 2108 ഗുണശഭാക്താക്കള്ക്ക് എല്എസ്ജിഡി നിശ്ചയിച്ച സ്ലാബ് അനുസരിച്ചുള്ള
ധനസഹായവും വിതരണം ടചയ്ത ു.
2019 ടല കാലവര്ഷത്തില് ദുരിത ബാധിതരായ ടപരുനാെ് വിശേജിടല ബിമ്മരം ശകാളനി
നിവാസികള്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ലാന്ഡ് റവനയു കമ്മീഷണറുടെ കാരയാലയം മുശഖ്ന വിതരണം ടചയ്ത ു.
298 പട്ടയങ്ങളും ആറ് എല്.െി പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ടചയ്ത ു. കയാന്സര് ടപന്ഷന് ഇനത്തില് 1,39,12,550
രൂപയും ഷയശരാഗ ടപന്ഷന് ഇനത്തില് 16,45,250 രൂപയും വിതരണം ടചയ്ത ു. താലൂക്ക് പരിധിയില് അയിരൂര്
സ്മാര്ട്ട് വിശേജ് ന്ത്പവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ടചയ്ത ു.

(പിഎന്പി 4155/20)

തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുെിതവ പദവി ന്ത്പഖ്യാപനം
നാടള (10) മുഖ്യമന്ത്രി നിര്വഹിക്കും

ഖ്രമാലിനയ സംസ്

രണത്തില് മി

വ് ടതളിയിച്ച്

589 തകേശ സ്ഥാപനങ്ങള്

സംസ്ഥാനടത്ത 589 തശേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിതവ പദവി സംസ്ഥാനതല ന്ത്പഖ്യാപനം
നാടള (ക്ശൊബര് 10 ശനി) രാവിടല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഒണ്ലലനായി നിര്വഹിക്കും. തശേശ
സവയംഭരണ വകുെ് മന്ത്രി എ.സി ടമായ്ത ീന് ചെങ്ങില് അധയഷത വഹിക്കും. പന്ത്രണ്ടിന പരിപാെിയില് 500
ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്തുകടളയും 50 നഗരസഭകടളയും ശുചിതവ പദവിയില് എത്തിക്കുടമന്ന് സര്ക്കാര്
ന്ത്പഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിടനതുെര്ന്ന് തശേശസവയംഭരണ വകുെിന്ടറ ശനതൃതവത്തില് ഹരിതശകരളം മിഷന്,
ശുചിതവ മിഷന്, ക്ലീന്ശകരള കമ്പനി, കുെുംബന്ത്ശീ, ടതാഴിലുറെ് മിഷന് എന്നിവ സംയുക്തമായി ആവിഷ്
കരിച്ച നെപെിന്ത്കമങ്ങളിലൂടെയാണു ഖ്രമാലിനയ സംസ്കരണത്തില് മികവു ടതളിയിച്ച തശേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങടള ശുചിതവ പദവിക്കായി തിരടഞ്ഞെുത്തത്. 501 ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളും 58 നഗരസഭകളും 30
ശലാക്കുപഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ശനട്ടം ലകവരിച്ചത്.
സംസ്ഥാനതല പദവി ന്ത്പഖ്യാപന ചെങ്ങില് തശേശ സവയംഭരണ വകുെ് ന്ത്പിന്സിെല് ടസന്ത്കട്ടറി ശാരദാ
മുരളീധരന് ശുചിതവ പദവി റിശൊര്ട്ട് അവതരിെിക്കും. ശമശയഴ്സ് കൗണ്സില് ന്ത്പസിഡന്റ് ശതാട്ടത്തില്
രവീന്ത്രന്, ജിോ പഞ്ചായത്ത് ന്ത്പസിഡന്റ്സ് ശചംബര് ടചയര്മാന് വി.ടക.മധു, ശചംബര് ഒഫ് മുനിസിെല്
ടചയര്ടമന് വി.വി. രശമശന്, ടസന്ത്കട്ടറി സാബു ടക. ശജക്കബ്, ശലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ന്ത്പസിഡന്റ്സ്

അശസാസിശയഷന് ന്ത്പസിഡന്റ് ആര്.സുഭാഷ്, ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്ത് അശസാസിശയഷന് ന്ത്പസിഡന്റ് അഡവ.
തുളസീഭായ് പത്മാനാഭന്, ഹരിതശകരളം മിഷന് എക്സികയൂട്ടീവ് ലവസ് ടചയര്ശപഴ്സണ് ശഡാ. െി.എന്.സീമ,
ശുചിതവമിഷന് എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് മിര് മുഹമ്മദ് അലി തുെങ്ങിയവരും ജനന്ത്പതിനിധികളും മറ്റ്
ഉശദയാഗസ്ഥരും പടെെുക്കും. തുെര്ന്ന് ശുചിതവ പദവി കരസ്ഥാമാക്കിയ തശേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
നെക്കുന്ന ചെങ്ങില് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും പുരസ്കാരവും വിതരണം ടചയ്ും.
സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിതവ പദവിയിശലക്കുള്ള ആദയ പെിയാണ് ഖ്രമാലിനയ സംസ്കരണത്തില്
മികവുടതളിയിച്ച തശേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന ശുചിതവ പദവി. ഖ്രമാലിനയത്തിന് പുറശമ ന്ത്ദവ-വാതക
മാലിനയ സംസ്കരണ മാര്ഗങ്ങളുള്ടെടെ ശുചിതവ മാലിനയ സംസ്കരണ രംഗടത്ത സകല ഘെകങ്ങളും
ന്ത്പാവര്ത്തികമാക്കുശമ്പാള് തശേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിതവ പദവി നല്കും. തശേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഇശൊള് ലകവരിച്ച ശനട്ടത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്ടറ പകുതിയിശലടറ ഭൂന്ത്പശദശത്ത്
ശാസ്ന്ത്തീയ ഖ്രമാലിനയ സംസ്കരണം പരമാവധി ന്ത്പാവര്ത്തികമാക്കടെെുകയാടണന്ന് ഹരിതശകരളം
മിഷന് എക്സികയൂട്ടീവ് ലവസ് ടചയര്ശപഴ്സണ് ശഡാ.െി.എന് സീമ അറിയിച്ചു.
ലജവ മാലിനയം ഉറവിെത്തില് സംസ്കരിക്കുക, അലജവ മാലിനയ സംസ്കരണത്തിനാവശയമായ
സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുക, അലജവ മാലിനയ ശശഖ്രണത്തിന് ഹരിത കര്മ്മശസനയുടെ ശസവനവും
സൂഷിക്കുന്നതിന് ടമറ്റീരിയല് കളഷന് ടഫസിലിറ്റിയും രുക്കുക, ടപാതു സ്ഥലങ്ങള്
മാലിനയമുക്തമാക്കുക, സര്ക്കാര് ഒഫീസുകളിലും ടപാതു സവകാരയ ചെങ്ങുകളിലും ന്ത്ഗീന് ശന്ത്പാശട്ടാശക്കാള്
നെെിലാക്കുക തുെങ്ങി 20 നിബന്ധനകള് സൂചകങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പാലിച്ചാണ്
ശുചിതവ പദവി നിര്ണയം നെത്തിയത്. 100 ല് 60 മാര്ക്കിനു മുകളില് ലഭിച്ച തശേശ സവംയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ശുചിതവ പദവിക്ക് അര്ഹത ശനെിയത്.

(പിഎന്പി 4156/20)

അെൂര് മണ്ഡലത്തില് മൂന്നു കറാഡു
അനുവദിച്ചു: െിറ്റയം ക

ാപ

ള്ക്ക് 8.35 ക

ാെി രൂപ

ുമാര് എംഎല്എ

അെൂര് നിശയാജക മണ്ഡലത്തിടല മൂന്ന് പിഡലയുഡി ശറാഡുകള്ക്ക് 8.35 ശകാെി രൂപ
അനുവദിച്ചതായി ചിറ്റയം ശഗാപകുമാര് എംഎല്എ അറിയിച്ചു. ആനരെള്ളി -ടകാെുമണ് ശറാഡിന് നാലു
ശകാെി രൂപ, അെൂര് -മണ്ണെി ശറാഡിന് 3.75 ശകാെി രൂപ, ഏനാത്ത്- ഏഴംകുളം ശറാഡിന് 60 ലഷം രൂപ
എന്നിങ്ങടനയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിറ്റയം ശഗാപകുമാര് എംഎല്എ ടപാതുമരാമത്ത് മന്ത്രി

ജി.സുധാകരന് നല്കിയ നിശവദനത്തിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശറാഡുകള്ക്ക് തുക അനുവദിച്ചത്. ഇതില്
മണ്ണെി ശറാഡിന് ശനരടത്ത രണ്ടു ശകാെി രൂപ അനുവദിച്ച് നിര്മാണന്ത്പവര്ത്തനങ്ങള്
നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശവണ്ടിയാണ് 3.75 ശകാെി രൂപ
അനുവദിച്ചത്.
ഏനാത്ത്-ഏഴംകുളം പാതയുടെ ശനരടത്ത നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ച ഭാഗത്തിന്ടറ ശശഷിക്കുന്ന
ശറാഡ് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടിയാണു 60 ലഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ആനരെള്ളി ശറാഡിന്ടറ
ദുരവസ്ഥ മനസിലാക്കി ന്ത്പശതയകമായ നിശവദനം നല്കിയതിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാലു ശകാെി രൂപ
ഇശൊള് അനുവദിച്ചത്. ആനരപള്ളി ശറാഡ് ബിഎം ആന്ഡ് ബിസി നിലവാരത്തില് ആണ് ൊറിങ് നെത്തുക.
അശതാടൊെം ഐറിഷ് ടന്ത്ഡയിശനജ്, ഇന്റര്ശലാക്ക്, ലപെ് കള്ടവര്ട്ട്, സംരഷണഭിത്തി എന്നിവയുടെ
നിര്മ്മാണവും നെത്തും.
അെൂര്-മണ്ണെി ശറാഡും ബിഎം ആന്ഡ് ബിസി നിലവാരത്തിലാണ് ൊറിങ്. ഐറിഷ് ടന്ത്ഡയിശനജ്,
ഇന്റര്ശലാക്ക്, രണ്ട് ലപെ് കള്ടവര്ട്ട്, റീടട്ടയിനിങ്ങ് വാള് എന്നിവയും ഈ ശറാഡിടനാെം നിര്മ്മിക്കും.
ശറാഡിന്ടറ നിര്മ്മാണ ന്ത്പവര്ത്തനങ്ങള് എന്ത്തയും ശവഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ടപാതുമരാമത്ത് വകുെ് എക്
സികയൂട്ടീവ് എന്ജിനീയര്ക്ക് നിര്ശദശം നല്കിയതായി ചിറ്റയം ശഗാപകുമാര് എംഎല്എ പറഞ്ഞു.

(പിഎന്പി 4157/20)

ക

ാവിഡിടന ന്ത്പതികരാധിക്കാന് കവറിട്ട മാര്

വുമായി

ുെുംബന്ത്ശീ

ന്ത്പതിസന്ധികടള തരണം ടചയ്ാന് അവയിടല അവസരങ്ങടള കടണ്ടത്തുന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ
മാര്ഗടമന്ന് ടതളിയിക്കുകയാണ് കുെുംബന്ത്ശീ. മഹാമാരിടയ തെയിൊന് ഡിസ് ഇന്ടഫഷന് െീമുമായി
കുെുംബന്ത്ശീ ജിോ മിഷന്. ശകാവിഡ് ന്ത്പതിശരാധത്തില് പുതുസംരഭത്തിനു തുെക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ടപാതു
സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും അണുനശീകരണം നെത്താന് കുെുംബന്ത്ശീ സംരംഭ െീം
സജ്ജമാണ്.
ശലാകാശരാഗയ സംഘെനയുടെ ശകാവിഡ് ന്ത്പതിശരാധ മാര്ഗ നിര്ശേശങ്ങള് പാലിച്ചുടകാണ്ട്
ന്ത്പതിശരാധത്തിലൂടെ ഉപജീവനം കടണ്ടത്തുകയാണ് കുെുംബന്ത്ശീ െീം. ഒശരാ ശലാക്കില് നിന്നും ഒശരാ െീം
വീതമാണ് ഡിസ്ഇന്ടഫഷന് െീമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അഗ്നിശമന വിഭാഗത്തിന്ടറയും

ആശരാഗയ വകുെിന്ടറയും സഹകരണശത്താടെ െീമിനു വിദഗ്ധ പരിശീലനം പൂര്ത്തീകരിച്ച് െീം ന്ത്പവര്ത്തന
സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ച സ്കവയര് ഫീറ്റ് നിരക്കാണ് അണുവിമുക്ത
ന്ത്പന്ത്കീയയ്ക്ക് ഈൊക്കുന്നത്. ബന്ധടെശെണ്ട നമ്പര്: 9188112605

(പിഎന്പി 4158/20)

മസ്റ്ററിം

് 15ന

ം നെത്തണം

വെശശരിക്കര ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്തില് നിന്നും സാമൂഹയ സുരഷാ ടപന്ഷന് ലഭിച്ചു വരുന്ന
ഗുണശഭാക്താക്കളില് ഇനിയും മസ്റ്ററിംഗ് നെത്തിയിട്ടിോത്തവര് ഈ മാസം 15നകം ആധാര് കാര്ഡുമായി
അഷയ ശകന്ത്രങ്ങളില് ശനരിടട്ടത്തി മസ്റ്ററിംഗ് നെത്തണം. പുനര് വിവാഹിത അടേന്നുളള സാഷയപന്ത്തം
നല്കാത്തത് കാരണം ടപന്ഷന് ലഭിക്കാത്തവര് ഈ മാസം 15നം വെശശരിക്കര ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഒഫീസില്
സമര്െിക്കണടമന്നും ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ടസന്ത്കട്ടറി അറിയിച്ചു.
ാെവളര്ത്തല് സൗജനയ ഓണ്ലലന് പരിശീലനം 13ന്
തിരുവേ മഞ്ഞാെി ഡക്ക് ടന്ത്െയിനിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ആന്ഡ് ഹാച്ചറിയുടെ ശനതൃതവത്തില് ഈ മാസം
13ന് രാവിടല 10.30 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് ന്നുവടര കാെവളര്ത്തല് എന്ന വിഷയത്തില് സൗജനയ ഒണ്ലലന്
പരിശീലന ക്ലാസ് നെത്തും. താല്പരയമുള്ളവര് ശപര് രജിസ്റ്റര് ടചയ്ണം. ശഫാണ്: 9188522711, 0469 2965535.
ജില്ലാ ആസൂന്ത്തണ സമിതി കയാ

ംഒ

ക
് ൊബര് 12ന്

ജിോ ആസൂന്ത്തണ സമിതി ശയാഗം ക്ശൊബര് 12ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ഒണ്ലലനായി
നെക്കും.2020-21 വാര്ഷിക പദ്ധതി ശഭദഗതി അംഗീകരിക്കല് ഉള്ടെടെ അജണ്ടയില് ഉള്ടെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(പിഎന്പി 4161/20)

കഫാകട്ടാന്ത്

ാഫി,

ാര്ട്ട ൂണ് ന്ത്പദര്ശനങ്ങള്ക്കും

പുരസ്ക്കാരങ്ങള്ക്കുമുള്ള അകപക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

ശകരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ 2019-20ടല സംസ്ഥാന വാര്ഷിക ശഫാശട്ടാന്ത്ഗാഫി, കാര്ട്ട ൂണ്
ന്ത്പദര്ശനങ്ങള്ക്കും പുരസ്ക്കാരങ്ങള്ക്കും അശപഷകള് സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ക്ശൊബര് 19 വടര നീട്ടി.
അശപഷകള് ടസന്ത്കട്ടറി, ശകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്-20 എന്ന ശമല്വിലാസത്തിലാണ് അയയ്
ശക്കണ്ടത്.

ഓപ്പകറഷന് സ്കറ്റാണ് വാള്';
ജില്ലയില് നെത്തിയ പരികശാധനയില്
5,66,000 രൂപ പിഴ ഈൊക്കി
വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബയൂശറാ ഡയറക്ടറുടെ നിര്ശദശന്ത്പകാരം 'ഒെശറഷന് സ്
ശറ്റാണ് വാള്' എന്ന ശപരില് സംസ്ഥാന വയാപകമായി വയാഴാഴ്ച (ക്ശൊബര് 8) പരിശശാധന നെത്തി.
പത്തനംതിട്ട ജിേയില് വയാഴാഴ്ച രാവിടല ആറു മുതല് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് നെത്തിയ പരിശശാധനയില് 26
െിെര് ശലാറികളില് അളവില് കൂെുതല് കവാറി ഉല്െന്നങ്ങള് കെത്തി ടകാണ്ടുവന്നതായി കടണ്ടത്തി. ശലാറി
ഉെമകള് 5,66,000 രൂപ പിഴ െുക്കുന്നതിനായി ശമാശട്ടാര് ടവഹിക്കിള് ഡിൊര്ട്ടട
് മന്റ് ശനാട്ടീസ് നല്കി.
മതിയായ ശരഖ്കള് ഇോടത പാറ കെത്തിടകാണ്ടുവന്ന രു െിെര് ശലാറി തുെര്നിയമനെപെികള്
സവീകരിക്കുന്നതിനായി അെൂര് ഡി.ലവ.എസ്.പിടയ ചുമതലടെെുത്തി.
ആറു കവാറികളില് വിജിലന്സ് സംഘം ശനരിട്ട് പരിശശാധന നെത്തി. വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി
കറപ്ഷന് ബയൂശറാ ദഷിണ ശമഖ്ലാ ശപാലീസ് സൂന്ത്പണ്ട് ആര്.ജയശെറുടെ നിര്ശദശ ന്ത്പകാരം പത്തനംതിട്ട
യൂണിറ്റ് ഡി.ലവ.എസ്.പി:ആര്.ജയരാജ്, ഇന്സട
് പക്ടരമ
് ാരായ സി.എസ് ഹരി, ടക. മണികണ്ഠനുണ്ണി, ഡി.രജീഷ്
കുമാര്, സബ് ഇന്സട
് പക്ടരമ
് ാരായ ലിന്സണ്, ആര്.അനില് എന്നിവര് പരിശശാധനയില് പടെെുത്തു.
(പിഎന്പി 4166/20)

മസ്റ്ററിം

് 15ന

ം നെത്തണം

വള്ളിശക്കാെ് ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്തില് നിന്നും സാമൂഹയ സുരഷാ ടപന്ഷന് ലഭിച്ചു വരുന്ന
ഗുണശഭാക്താക്കളില് ഇനിയും മസ്റ്ററിംഗ് നെത്തിയിട്ടിോത്തവര് ഈ മാസം 15നകം ആധാര് കാര്ഡുമായി
അഷയ ശകന്ത്രങ്ങള് വഴി മസ്റ്ററിംഗ് നെത്തണം. ബശയാടമന്ത്െിക് മസ്റ്ററിംഗ് സാശെതികമായി
പരാജയടെെുന്നവര് മാസം 15നകം ഗസറ്റഡ് ഒഫീസര് സാഷയടെെുത്തിയ ലലഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ഒഫീസില് ഹാജരാക്കണം. കിെെുശരാഗികളായ ടപന്ഷന് ഗുണശഭാക്താക്കളുടെ
ബന്ധുക്കള് ശഹാം മസ്റ്ററിംഗിന് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസില് അശപഷ സമര്െിക്കണ് ന്ത്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ടസന്ത്കട്ടറി
അറിയിച്ചു.

]¯\wXn« PnÃ
tImhnUv-19 - I¬t{SmÄ skÂ _pffän³
XobXn. 08.10.2020
 t{]m{Kmw B^okÀamcpsSbpw amt\Pvsaâv Sow eoUÀamcpsSbpw ¹m\nwKv aoänwKv,
PnÃm saUn¡Â B^okdpsS tN¼dnÂ IqSn.
 ]¯\wXn« PnÃbnÂ C¶v 295 t]À¡v tImhnUvþ19 ØncoIcn¨p.

 C¶v tcmKw ØncoIcn¨hcnÂ

14 t]À hntZi cmPy§fnÂ \n¶v h¶hcpw, 62 t]À
aäv kwØm\§fnÂ \n¶pw h¶hcpw, 219 t]À k¼À¡¯neqsS tcmKw
_m[n¨hcpamWv. CXnÂ k¼À¡]Ým¯ew hyàaÃm¯ 25 t]cp-v.

 C¶v tcmK_m[nXcmbhcpsS Xt±ikzbw`cW Ø]\§Ä Xncn¨pff IW¡v
{Ia
\¼À
1
2

Xt±ikzbw`cW Øm]\w
ASqÀ
(]dt¡mSv, ]¶nhng, I®wtImSv, ASqÀ)

]´fw
(apSnbqÀtImWw, ]qgn¡mSv, a§mcw,

tcmK_m[nXcmbhcpsS
F®w
6
6

]¯\wXn«
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(IpetiJc]Xn, IÃdIShv, Ip¼g, he©pgn, B\¸md,
ap-ptIm«bv¡Â, sImSp´d, AgqÀ)

XncphÃ
(Imhpw`mKw, XpIetÈcn, Ipä¸pg, aXnÂ`mKw, a¯qÀ, ItämSv)

Bd·pf
Acphm]pew
AbncqÀ
sN¶oÀ¡c
NnämÀ
Ce´qÀ
G\mZnawKew
Gd¯v
(hS¡S¯pImhv, Nqct¡mSv, aW¡me)

GgwIpfw
(G\m¯v, s\Spa¬)

FgpaäqÀ
IS¼\mSv
(IS¼\mSv, a®Sn, s\ÃnapIÄ)

IS{]
IeªqÀ
IÃq¸md
IhnbqÀ
sImSpa¬
tImbn{]w
tIm¶n
(Fenbdbv¡Â, shff¸md, a§mcw, sN§d)

sImä\mSv
Ipf\S

33
25
1
1
1
5
1
3
4
8
10
6
10
4
2
3
6
5
3
7
4
3

-2{Ia
\¼À
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Xt±ikzbw`cW Øm]\w
Ip¶´m\w
IpäqÀ
aebme¸pg
(Ing¡p]pdw, Gdw, Xmgw, Ip¼vfmws]mbvI)

aÃ¸ffn
aÃ¸pgtÈcn
sagpthen
ssae{]
\mdmWwaqgn
\mc§m\w
s\Sp{¼w
\ncWw
HmaÃqÀ
(a®mdae, HmaÃqÀ, ]p¯³]oSnI)

tcmK_m[nXcmbhcpsS
F®w
2
3
8
5
2
1
4
3
4
1
5
13

]ffn¡Â
37

(]ffn¡Â, sX§aw, tXm«ph, s]cn§\mSv, ]gIpfw,
tN¶w¸ffnÂ, taeqSv, ]¿\ÃqÀ)

28

38

]´fwþsXt¡¡c
{]amSw
]pdaäw
dm¶n

1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

(dm¶n, DXnaqSv)

dm¶nþA§mSn
dm¶nþ]gh§mSn
(IcnIpfw, ASn¨p¸pg, sF¯e, ]gh§mSn)

dm¶nþs]cp\mSv
(]pXp¡S bqWnän ¹mtâj³)

hStÈcn¡c
hffnt¡mSv
sh¨q¨nd
aäv PnÃ¡mÀ

5
3
6
2
9
11
4
3
4
11

 PnÃbnÂ CXphsc BsI 9966 t]À¡v tcmKw ØncoIcn¨n«p-v. CXnÂ 7296 t]À
k¼À¡w aqew tcmKw ØncoIcn¨hcmWv.
 C¶v PnÃbnÂ tImhnUv _m[nX\mb HcmfpsS acWw dnt¸mÀ«v sNbvXp.
1) 05.10.2020-Â tcmK_m[ ØncoIcn¨ dm¶n, Ios¡mgqÀ kztZin (69)
08.10.2020-\v tIm«bw saUn¡Â tImtfPv Bip]{XnbnÂ h¨v acWaSªp.
 tImhnUvþ19 aqew PnÃbnÂ CXphsc 63 t]À acWaSªp. IqSmsX tImhnUv
_m[nXcmb 3 t]À aäv tcmK§Ä aqeapff k¦oÀ®XIÄ \nan¯w
acWaSªn«p-v.
 PnÃbnÂ C¶v 89 t]À tcmK-ap-à-cm-bn. BsI tcmKapàcmbhcpsS F®w 6959
BWv.
 ]¯\wXn« PnÃ¡mcmb 2646 t]À tcmKnIfmbn«p-v. CXnÂ 2527 t]À PnÃbnepw,
119 t]À PnÃbv¡v ]pd¯pw NnInÕbnemWv.
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 PnÃbnÂ sFskmtej\nepffhcpsS F®w.
{Ia
Bip]{XnIÄ/ CFLTC/CSLTC
\¼À
P\dÂ Bip]{Xn ]¯\wXn«
1

F®w
199

2

PnÃm Bip]{Xn tImgt©cn

3

dm¶n ta\mwtXm«w

4

]´fw AÀ¨\

5

tImgt©cn ap¯qäv

6

s]cp\mSv ImÀ½Â

CFLTC

89

7

]¯\wXn« Pntbm

CFLTC

74

8

Cchnt]cqÀ bmlnÀ

9

ASqÀ {Ko³hmen

10

s\Sp{¼w

11

aÃ¸ffn

12
13

114

CSLTC

90

CFLTC

121

CSLTC

108

CFLTC

33

CFLTC

55

CFLTC

61

CFLTC

46

tImhnUvþ19 _m[nXcmbn hoSpIfnÂ \nco£W¯nÂ
Ignbp¶hÀ
kzImcy Bip]{XnIfnÂ

1417
115

2522

BsI

 PnÃbnÂ 14808 tIm¬SmIvSpIÄ \nco£W¯nÂ D-v. hntZi¯p\n¶pw
Xncns¨¯nb 2374 t]cpw, aäv kwØm\§fnÂ \n¶pw Xncns¨¯nb 3719 t]cpw
\nehnÂ \nco£W¯nemWv. hntZi¯p\n¶pw C¶v Xncns¨¯nb 116 t]cpw, aäv
kwØm\§fnÂ \n¶pw C¶v F¯nb 177 t]cpw CXnÂ DÄs¸Sp¶p.
 BsI 20901 t]À \nco£W¯nemWv.
 PnÃbnÂ hnhn[ ]cntim[\IÄ¡mbn CXphsc tiJcn¨ km¼nfpIÄ
{Ia
C¶se hsc
C¶v
]cntim[\bpsS t]cv
\¼À
tiJcn¨Xv
tiJcn¨Xv

BsI

1

ssZ\wZn\ ]cntim[\ (RTPCR Test)

81690

1129

82819

2

{Sq\mäv ]cntim[\

2433

30

2463

3

kn._n.\mäv ]cntim[\

75

0

75

4

dm¸nUv BânP³ ]cntim[\

47648

1061

48709

5

dm¸nUv Bânt_mUn ]cntim[\

485

0

485

132331

2220

134551

BsI tiJcn¨ km¼nfpIÄ

 IqSmsX PnÃbnse kzImcy em_pIfnÂ \n¶v C¶v 1000 km¼nfpIÄ tiJcn¨n«p-v.
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 Kh¬saâv em_pIfnepw, kzImcy em_pIfnepambn C¶v BsI 3220 km¼nfpIÄ
tiJcn¨n«p-v.
 2139 km¼nfpIfpsS ^ew e`n¡m\p-v.
 PnÃbnÂ tImhnUvþ19 aqeapff acW\nc¡v 0.63 iXam\amWv. PnÃbpsS C¶s¯
sSÌv t]mknäohnän tdäv 7.08 iXam\amWv.
 PnÃm saUn¡Â B^okdpsS I¬t{SmÄ dqanÂ 62 tImfpIfpw, PnÃm Zpc´\nhmcW
hn`mK¯nsâ I¬t{SmÄ dqanÂ 98 tImfpIfpw e`n¨p.
 Izmdssâ\nepff BfpIÄ¡v \ÂIp¶ sskt¡mfPn¡Â kt¸mÀ«nsâ `mK-ambn
C¶v 1517 tImfpIÄ \S¯pIbpw, 11 t]À¡v Iu¬knenwKv \ÂIpIbpw sNbvXp.

PnÃm IfIvSÀ
]¯\wXn«

