ജ഻ലലയ഻ൽ ഇന്ന് 19 ുേർക്ക് ു

ഺവ഻ഡ് സ്ഥ഻ര഼

ര഻ച്ചു. 13 ുേർ വ഻ുേശത്തഽ ന഻ന്നഽും 6

ുേർ മറ്റു സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽും എത്ത഻യതഺണ്. ഇുതഺീെ ുരഺഗബഺധ഻തരഺയ഻
ച഻ ഻ത്സയ഻ൽ ഉള്ളവരഽീെ എണ്ണും 121 ആയ഻. ഇന്ന് ഒരഺൾ ുരഺഗമഽക്ത഻ ുനെ഻.
ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും എത്ത഻ എറണഺ ഽളത്ത് ച഻ ഻ത്സയ഻ലഺയ഻രഽന്ന തലവെ഻
സവുേശ഻ന഻ക്കഺണ് ുരഺഗമഽക്ത഻. ആീ

87ുേർ ുരഺഗമഽക്തരഺയ഻

1. 6/6 ന് ഡൽഹ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും വ഻മഺനമഺർഗും ീ

ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ തഽെർന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ

ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്
2. 12/6 ന്

ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ

ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ എത്ത഻ വ഼ട്ട഻ൽ

ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 60 വയസ്സുള്ള ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻

3. 16/6 ന് ുബഺുംീബയ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീരെയ഻ൻ മഺർഗും ആലപ്പുഴയ഻ീലത്ത഻ ു
ീ

ഺവ഻ഡ്

യർ ീസൻററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻ന഻യഺയ

യഽവത഻
4 &5. 20/6 ന് സൗേ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും ത഻രഽവനന്തേഽരീത്തത്ത഻ തഽെർന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്നഽ ആലപ്പുഴ സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവഽും മ നഽും
6. 10/6 ന് േമഺമ഻ൽ ന഻ന്നഽും

ണ്ണൂര഻ീലത്ത഻ തഽെർന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ

ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 47വയസഽള്ള ബഽധനാർ സവുേശ഻
7. 13/6 ന് ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ത഻രഽവനന്തേഽരീത്തത്ത഻ എത്ത഻ ു ഺവ഻ഡ് ീ യർ
ീസൻററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ിഷ്ണേഽരും സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്
8. 13/6 ന്

ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ത഻രഽവനന്തേഽരീത്തത്ത഻ ു

ഺവ഻ഡ് ീ

യർ

ീസൻററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 49 വയസഽള്ള ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻
9. 15/6 ന് ഡൽഹ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീരെയ഻ൻ മഺർഗും എറണഺ ഽളീത്തത്ത഻ തഽെർന്ന്
ു ഺവ഻ഡ് ീ യർ ീസന്ററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീവണ്മണ഻
സവുേശ഻ന഻യഺയ യഽവത഻
10. 23/5 ന് മഽുംൂബയ഻ൽന഻ന്നഽും ന഻ന്നഽും ീരെയ഻ൻ മഺർഗും എറണഺ

ഽളീത്തത്ത഻

തഽെർന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 51 വയസഽള്ള േഺണ്ടനഺട് സവുേശ഻ന഻
11. 4/6 ന് ീചൂന്നയ഻ൽ ന഻ന്നഽും ബസ്സ് മഺർഗ്ഗും േത്തനുംത഻ട്ടയ഻ൽ എത്ത഻ തഽെർന്ന്
ു ഺവ഻ഡ് ീ യർ ീസൻററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീചങ്ങന്നാർ
സവുേശ഻ന഻യഺയ യഽവത഻
12. 12/6 ന്

ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ

ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ തഽെർന്ന് ു

13. 13/6 ന്

ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ

ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ എത്ത഻ ീ

ഺവ഻ഡ് ീ

യർ

ീസൻററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 58 വയസഽള്ള ഭരണ഻ക്കഺവ് സവുേശ഻

ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന 48 വയസഽള്ള േഽന്നരേ സവുേശ഻

യർ ീസൻററ഻ൽ

14. 16/6 ന് ഖത്തറ഻ൽ ന഻ന്നഽും ു ഺഴ഻ുക്കഺട് എത്ത഻ തഽെർന്ന് ു ഺവ഻ഡ് ീ യർ
ീസന്ററ഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന േഽന്നരേ സവുേശ഻ന഻ യഺയ യഽവത഻
15. 13/6 ന് ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ ു ഺവ഻ഡ് ീ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന രഽവഺറ്റ സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്
16. 11/6 ന് ഡൽഹ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും വ഻മഺന മഺർഗും ീ

യർ ീസന്ററ഻ൽ

ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ തഽെർന്ന് വ഼ട്ട഻ൽ

ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻ന഻യഺയ യഽവത഻
17. 11/6 ന് റ഻യഺേ഻ൽ ന഻ന്നഽും ണ്ണൂർ എത്ത഻ തഽെർന്ന് ു ഺവ഻ഡ് ീ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ീചങ്ങന്നാർ സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്

യർ ീസന്ററ഻ൽ

18. 12/6 ന് ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ു ഺഴ഻ുക്കഺട് എത്ത഻ ു ഺവ഻ഡ് ീ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന തഴക്കര സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്

യർ ീസന്ററ഻ൽ

19. 13/6 ന് ഽൂവറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ ഺച്ച഻യ഻ീലത്ത഻ ു ഺവ഻ഡ് ീ യർ ീസന്ററ഻ൽ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന മഺുവല഻ക്കര സവുേശ഻യഺയ യഽവഺവ്
18 ുേീര ീമഡ഻ക്കൽ ു
രേുവശ഻പ്പ഻ച്ചു
--

ഺുളജ഻ലഽും ഒരഺീള േത്തനുംത഻ട്ടയ഻ീല ആശഽേരത഻യ഻ലഽും

