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   വരതമമനകമലതതല ഗരശതഷഷബനതതനന പവതതത
 ശമനതഗതരതയതലനട അനനരതമമകന --   കടനപളത.

t]m¯³tImSv :      വരതമമന കമലതതല ഗരശതഷഷബനതതനന പമധമനഷന വളനര
    വലതമനണനന മനത കടനപളത രമമചനന പറഞ.   ഗരവനനനതതനനയന,

ഗരപരമരയനടയന,     മനതതരതനതതനനയന പസകത ഈ കമലഘടതതല
     വതളതനചമതന ഇടമമണന ശമനതഗതരത എനന അനദഹന പറഞ.   സനജജവതതന നകമണന

     ഗരപരമരയനട പമധമനഷന സമകമതനകരതകന പജതതപജഠന സമരപണന ആനഘമഷന
  എനനകമണന വളനര പനതഷകതയളതമണന.     ശമസസമനങതതക വതദഷകളകന നമനട

      ജജവതത നതലവമരന ഉയരതമന കഴതയന എനമല വഷകതകളനട മനസമമധമനന
   ഉയരതനതതനന ഗരശതഷഷബനതതലനതയ ആതജയരജതതയതലനട മമതനമ

  സമധതതമമകനമനന മനത പറഞ.     ശമനതഗതരത ആശമതതല പജതതപജഠന സമരപണന
    ആനഘമഷന ഉദനഘമടനന നചയനകമണന സനസമരതകകയമയതരന മനത.   ആശമന

     ജനറല നസകടറത സനമമത ചചതനഷ ജമനതപസനത അദഷകനമയതരന.  Ham\nse
  പമരലനമനന നമനബര Al½Zv  apl½Zv  blnb  A  ല lZm_n,    നടതയന മന

എന.  പതയമമയ നഡമ.DÀhin  imcZ,  \mjW  ല kvIn  ല sUhe]vsaâv
tImÀ¸tdj³ amt\PnwKv  kn.C.H.  a\ojv  IpamÀ,  thÄUv  A¿¸tkh kanXn
{]knUâv  sI.F³.]mÀ°kmcYn ]nÅ FനതhÀ   കന ശമനതഗതരത ഏരനപടതതയ

     പതതഭമ പരസമരന മനത ചടങതല വതതരണന നചയ.

Xncph\´]pcw Pn  ലയതനല anI¨ ]ഞമb¯n\pÅ ]pckvImcw IcØam¡nb 
amWn¡  ല {Kma]ഞമb v̄ `mchmlnIsfbpw,    ആറതങല ഗവണനമനന നകമനളജതല

 നതനന എന.എസന.സത.        നപമളതമര നകമതസതയതല മനമന റമങന നനടതയ കമമരത ആരതത
   നയയന ചടങതല മനത ആദരതച.    ശമനതഗതരത ഗഹസമശമസനഘതതനന

         നതരദനരകന വജടന നവചന നലകന പദതതപകമരന നതരമതച വജടതനന തമനകമല
       മനതയതല നതനന നമമഹനന സത രമധമമണത ജത ദമതതകള ഏറവമങത.

B{iaw HmÀKss\knwKv sk{I«dn kzman KpcpcXv\w Úm\ X]kzn, ]m¨ലÀ 
AÐpÄ keow auehn, ^mZÀ tPmkv Ingt¡Sw FനതhÀ al\ob km  നതദഷന
hln   ച NS§n   ല കരണമകര Kpcphnsâ XymKPohnXw hnhcn¡p  ന
"KpcpinjyZo]vXn'
F  ന ]pkvXI¯nsâ {]Imi\w kn.ZnhmIc³ Fw.Fല.F. \nÀÆഹതച.

im´nKncn CâÀ\mjW   ല Hm¸tdj³kv C³NmÀPv kzman P\   ന സനമഗതന
    ആശനസതച നയമഗതതല Pam As¯ CÉman Xncph\´]pcw {]knUâv P\m_v

F v̈ jloÀ auehn,  amWn¡  ല {Kma]ഞമb v̄ {]knUâv Fkv.kpPmX, 
t]m¯³tImSv {Kma]ഞമb¯v {]knUâv sI.thWptKm]me³ \mbÀ, 

 നകമണഗസന എസന.    ജനറല നസകടറത ഉഴമലയല നവണനഗമപമല,  മമണതകല
  ഗമമപഞമയതന പസതഡനന എസന.സജമത,   നപമതനനകമടന ഗമമപഞമയതന

  പസതഡനന നവണനഗമപമലന നമയര,      വമമനപരന നബമകന പഞമയതന സമനതനഗന
  കമതറത നചയരനപഴണ ജത.കലമകമമരത,     മമണതകല ഗമമപഞമയതന ചവസന

 പസതഡനന നക.ജയന, ഡത.സത.സത.   നസകടറത നവമമയന അനതലകമമര, 
ബത.നജ.പത.    തതരവനനപരന ജതലമ നസകടറത എന.ബമലമരളത,    ഒമമന മതഡതല ഈസന

  യണതനവഴതറത ഡജന നഡമ.ജത.ആര.കതരണ,     സതനരന ചമരതറജസന നചയരമമന സബജര
തതരമല,    നകരള നകമണഗസന (എന.)   ജതലമ നസകടറത എന.നഷമഫത., സത.പത.ഐ.
(എന)     മമണതകല നലമകല കമതറത നസകടറത ഇ.എ.സലജന, സത.പത.  ഐ (എന) 

      നപമതനനകമടന നലമകല കമതറത നസകടറത എന.ജത.കവതരമജന, 
സത.പത.ഐ.     മമണതകല നലമകല കമതറത നസകടറത വത.എസന.സനലകമമര, 

     നവഞമറമടന ററല നകമപനററജവന നസമചസറത പസതഡനന റത.  മണതകണന നമയര,  
ഐ.എന.റത.യ.സത.   മണലന പസതഡനന നക.കതരണദമസന, ബത.നജ.പത.  മമണതകല

   പഞമയതന കമതറത പസതഡനന പത.വത.മരളജകഷന,   ഗമമപഞമയതന നമനബരമമരമയ



 നകമലതയനകമടന മനഹനന, അനതലകമമര.എ, നക.നദവകത, എസന.സധരമതണത, 
ആര.  സഹജറതന ബജവത,      യവജനനവദത ആരടനസന കബന നസകടറത നജമഷന കമമര,  സരഗ

   ചകരളത കബന പസതഡനന ബതജലമല,  ശമനതഗതരത വത.എസന.എന.നക.  ജനറല
 കണവജനര ടത.നക.ഉണതകഷപസമദന,      മമതമണലന നഡപപടത ജനറല കണവജനര നരഖ

വത.,    ശമനതമഹതമ അസതസനന കണവജനര മന.എന.എന.,   ഗരമഹതമ നകമരഡതനനറര
നഡമ.ഗമയതത.പത.  എനതവര ആശനസകളരപതച.     ശമനതഗതരത ആശമന അചഡനസറത

    കമതറത സജനതയര ജനറല കണവജനര ഡത.      പദജപനകമമര നയമഗതതനന നനത
നരഖനപടതത.

  നഫമനടമ കഷമപനഷന :      പജതതപജഠന ആനഘമഷങളനട ഉദനഘമടനന മനത കടനപളത
  രമമചനന ഉദനഘമടനന നചയന.   സനമമത ജനന, എന.ബമലമരളത,  പമരതസമരഥത പതള,

റത.  മണതകണന നമയര,    സനമമത ചചതനഷ ജമന തപസനത,  സത.  ദതവമകരന
എന.എല.എ., നഷമഫത,    പമചലര അബള സലജന നമമലവത,    സനമമത ഗരരതനജമന
തപസനത,   നടത ഉരവശത ശമരദ,  അനതല നമഷമര, അഡന.  നവമമയന അനതലകമമര, 

 നകമലതയനകമടന മനഹനന,    കതരണദമസന പലനറ എനതവര സമജപന.

ZÀin  ല `«v
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