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വാർത്താക്കുറിപ്പ്

2019 മസപ്തംൈർ 3

- സംസ്ഥാനടത്ത ആദ്യ വായു മലിനീകരണ നിരീക്ഷണ ടമാബബൽ ലേഷൻ എം .ജി.യിൽ
പ്രവർത്തനം തുെങ്ങി

ലകാട്ടയം നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലാണ്;
വായു മലിനമായാൽ ഉെനെി അറിയാം
വോയു ലിനീ രണം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോയി ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോല
തയോറോക്കിയ ക രളത്തിമല ആദയ സഞ്ചരിക്കുന്ന മ ോബൈൽ ആംൈിയന്റ് എയർ ൃോളിറ്റി ക ോണിറ്ററിംഗ്
കേഷൻ (എം.എ.എ. ു.എം.എസ്.) പ്രവർത്തന ോരംഭിച്ചു. ആദയഘട്ടത്തിൽ ക ോട്ടയം ജില്ലയിമല
വിവിധയിടങ്ങളിമല വോ യു ലിനീ രണത്തിമന്റ കതോത് നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിന് വികധയ ോക്കും
.
തുടർന്ന് റ്റിടങ്ങളികലക്കും നിരീക്ഷണം വയോപിപ്പിക്കും.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിമല വോയു ലിനീ രണത്തിമന്റ അളവ് നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂമട
മെത്തോനം ആകരോഗയ മുന്നറിയിപ്പു ൾ നൽ ോനം സഹോയ ോയ മ ോബൈൽ സംവിധോന ോണ്
ശോസ്ത്ര-സോകേതി വൄപ്പിമന്റ സഹോയകത്തോമട എം
.ജി. സർവ ലോശോല സ് ൾ ഓ ്
എൻവയൺമ ന്റൽ സയൻസസ് തയോറോക്കിയത് . അന്തരീക്ഷത്തിമല രണ്ടുതരത്തിലുള്ള മപോടിപടലങ്ങൾ ,
ോർൈൺ ഡകയോബൈഡ് , ബനട്രജൻ ഓബൈഡ് , ബനട്രജൻ ഡകയോബൈഡ് , സൾ ർ ഡകയോബൈഡ് ,
ഓകസോൺ എന്നിവയുമട കതോത് നിരീക്ഷിക്കും
. വോയു ലിനീ രണത്തിമല മെറിയ ോറ്റങ്ങൾ
കപോലു റിയോം.
വോഹനത്തിമന്റ ്ളോഗ് ഓ ് സ്
ൾ ഓ ് എൻവയൺമ ന്റൽ സയൻസസ്
അേണത്തിൽ ബവസ്
െോൻസലർ മപ്രോ
. സോബു കതോ സ് നിർവഹിച്ചു
. നോടികനോടം
പരിസ്ഥിതികയോടമുള്ള പ്രതിൈദ്ധത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കും ഗകവഷണത്തിന ോണ്
സർവ ലോശോല ഊന്നൽ നൽൄന്നമതന്ന് അകേഹം പറഞ്ഞു.
സർവ ലോശോല കപ്രോ ബവസ് െോൻസലർ മപ്രോ
. സി.റ്റി. അരവിന്ദൄ ോർ, സിൻഡികക്കറ്റംഗം
മപ്രോ . മ . ജയെന്ദ്രൻ, സ്ൾ ഓ ് എൻവയൺമ ന്റൽ സയൻസസ് ഡയറക്ടർ കഡോ
. ഇ.വി.
രോ സൃോ ി, കഡോ.എ.പി. കതോ സ്, കഡോ. കഹഷ് ക ോഹൻ, കഡോ. മ .ആർ. ബൈജു, ഡി.എസ്.ടി. പഴ്സ്
ക ോ-ഓർഡികനറ്റർ മപ്രോ . ീർത്തി, കഡോ. വി.പി. ബസലസ് എന്നിവർ പമേടത്തു.

ലഫാലട്ടാ കയാപ്ഷൻ

വായു മലിനീകരണം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല
സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയൺടമന്റൽ സയൻസസ് ഒരുക്കിയ ലകരളത്തിടല ആദ്യ സഞ്ചരിക്കുന്ന
ടമാബബൽ ആംബിയന്റ് എയർ കവാ ളിറ്റി ലമാണിറ്ററിംഗ് ലേഷടന്റ ഫ് ളാഗ് ഓഫ് ബവസ്
ചാൻസലർ ടപ്രാഫ. സാബു ലതാമസ് നിർവഹിക്കുന്നു.

(പി.ആർ.ഒ./39/1622/2019)

വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവുമധികം
ബാധിക്കുക സ്ത്രീകടളയും കുട്ടികടളയും

വോയു ലിനീ രണം ടതൽ ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നത് സ്ത്രീ ളിലും ൄട്ടി ളിലുമ ന്ന് ൈനോറസ് ഹിന്ദു
സർവ ലോശോലയിമല അധയോപി മപ്രോ . ധു ി അഗർവോൾ . വോയു ലിനീ രണവു ോയി ൈന്ധമപ്പട്ട്
ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോല സ് ൾ ഓ ് എൻവയൺമ ന്റൽ സയൻസസ് സംഘടിപ്പിച്ച കദശീയ
മസ ിനോറിൽ മുഖ്യപ്രഭോഷണം നടത്തു യോയിരുന്നു അവർ.
വീട ളിൽ വിവിധ ആവശയങ്ങൾക്കോയി ൽക്കരിയും വിറൄം പ്ലോേിക്കു ടക്കം ത്തിക്കുന്നത്
പതിവോണ്. ഇത് വലിയകതോതിൽ വോയു ലിനീ രണത്തിന് ോരണ ോൄന്നു . ഇത്തരം പ്രവർത്തി ളിൽ
ടതലോയി ഇടമപടന്നത് സ്ത്രീ ളോയതിനോൽ ഇതിമന്റ ദുരിതവും പലതരത്തി
ൽ ഇവർ അനഭവിക്കുന്നു .
ഗോർഹി ോയുള്ള വോയു ലിനീ രണം ൄട്ടി മളയും ൈോധിക്കുന്നു . പ്രഭോതസ യത്തോണ് ഏറ്റവും ടതൽ
അന്തരീക്ഷ ലിനീ രണം നടക്കുന്നമതന്നും ധു ി പറഞ്ഞു.
ഏ ദിന മസ ിനോർ സർവ ലോശോല മപ്രോ -ബവസ് െോൻസിലർ മപ്രോ സി .റ്റി. അരവിന്ദൄ ോർ
ഉദ്ഘോടനം മെയ്തു . വോയു ലിനീ രണവു ോയി ൈന്ധമപ്പട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മപ്രോ
. ൈി.എസ്.
അഗർവോൾ, കഡോ. അഭിലോഷ്,, മപ്രോ . മ . ഉഷ എന്നിവർ പ്രൈന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു . സിൻഡികക്കറ്റംഗം
മപ്രോ . മ . ജയെന്ദ്രൻ, പരിസ്ഥിതി ശോസ്ത്ര പഠന വൄപ്പ് ക ധോവി മപ്രോ
. ഇ. വി രോ സൃോ ി ,
കഡോ.എ.പി. കതോ സ്, ഡി.എസ്.ടി. പഴ്സ് ക ോ -ഓർഡികനറ്റർ മപ്രോ
.
ീർത്തി, കപ്രോഗ്ോം
ക ോർഡികനറ്റർ കഡോ . കഹഷ് ക ോഹൻ , കഡോ. മ .ആർ. ബൈജു, കഡോ. വി.പി. ബസലസ് എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു.
(പി.ആർ.ഒ./39/1623/2019)

പരീക്ഷ ഫലം

2019 ക യിൽ നടന്ന ഒന്നോം മസ േർ എം . ിൽ. സുകവോളജി(2016-17 ൈോച്ച്) പരീക്ഷയുമട ലം
പ്രസിദ്ധീ രിച്ചു. പുനർമൂലയനിർണയത്തിനം സൂക്ഷ്മ പരികശോധനയ്ക്കും മസപ്റ്റംൈർ 16 വമര അകപക്ഷിക്കോം.
(പി.ആർ.ഒ./39/1624/2019)
2019 ക യിൽ നടന്ന മൂന്നോം മസ േർ ോേർ ഓ ് സയൻസ് / ോേർ ഓ ് അബപ്ലഡ് സയൻസ്
ൈകയോമ ഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമ കന്റഷൻ (കനോൺ സി .എസ്.എസ്.) റഗുലർ/സപ്ലിമ ന്ററി പരീക്ഷ ലം
പ്രസിദ്ധീ രിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരികശോധനയ്ക്ക് മസപ്റ്റംൈർ 16 വമര അകപക്ഷിക്കോം.
(പി.ആർ.ഒ./39/1625/2019)
2019 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന മൂന്നോം മസ േർ ോേർ ഓ ് സ യൻസ്/എം.എസ് സി . മ ഡിക്കൽ
ൈകയോമ ിസ്ട്രി റഗുലർ /സപ്ലിമ ന്ററി പരീക്ഷ ലം പ്രസിദ്ധീ രിച്ചു . സൂക്ഷ്മപരികശോധനയ്ക്ക് മസപ്റ്റംൈർ
16 വമര അകപക്ഷിക്കോം.
(പി.ആർ.ഒ./39/1626/2019)

പ്രാക്ടിക്കൽ

2019 ജൂബലയിൽ നടന്ന എം .എ. രെോം മസ േർ ൂസി ് കവോക്കൽ (സി.എസ്.എസ്-2018
അഡ്മിഷൻ റഗുലർ /2015, 2016, 2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമ ന്ററി /2012, 2013, 2014 അഡ്മിഷൻ ക ഴ് സി
െോൻസ്) പരീക്ഷയുമട പ്രോക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മസപ്റ്റംൈർ 17 മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ.എൽ.വി. ക ോളജിൽ
നടക്കും. വിശദ ോയ ബടംകടൈിൾ സർവ ലോശോല മവൈ്ബസറ്റിൽ.
(പി.ആർ.ഒ./39/1627/2019)

പരീക്ഷ തീയതി

മസപ്റ്റംൈർ 25ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നോംവർഷ എം .എസ് സി . മ ഡിക്കൽ ബ കരോൈകയോളജി
(2016 അഡ്മിഷൻ മുതൽ ) പരീക്ഷ ൾ സപ്ലിമ ന്ററി വിദയോർഥി ൾമക്കോപ്പം റഗുലർ വിദയോർഥി ൾക്കും
എഴുതോം. വിശദവിവരം മവൈ്ബസറ്റിൽ.
(പി.ആർ.ഒ./39/1628/2019)
ഒന്നോം മസ േർ ൈി .കവോ ് (2014 സ് ീം-2018 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ /സപ്ലിമ ന്ററി) പരീക്ഷ
മസപ്റ്റംൈർ 25ന് ആരംഭിക്കും . പിഴയില്ലോമത മസപ്റ്റംൈർ അഞ്ചു വമരയും
500 പിഴകയോമട
മസപ്റ്റംൈർ ആറു വമരയും 1000 രൂപ സൂപ്പർ ബ കനോമട മസപ്റ്റംൈർ 16 വമരയും അകപക്ഷിക്കോം .
വിശദ ോയ ബടംകടൈിൾ സർവ ലോശോല മവൈ്ബസറ്റിൽ.
(പി.ആർ.ഒ./39/1629/2019)
ഒന്നോംവർഷ എം .എ ്.എ. ( 2018 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ /സപ്ലിമ ന്ററി) രെോം വർഷ എം .എ ്.എ.
(2017 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ /സപ്ലിമ ന്ററി) പരീക്ഷ ൾ മസപ്റ്റംൈർ 19 മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ .എൽ.വി.
ൂസി ് ആൻഡ് ബ ൻ ആർട് സ് ക ോളജിൽ ആരംഭിക്കും . പിഴയില്ലോമത മസപ്റ്റംൈർ അഞ്ചുവമരയും
500 രൂപ പിഴകയോമട മസപ്റ്റംൈർ ആറുവമരയും 1000 രൂപ സൂപ്പർ ബ കനോമട മസപ്റ്റംൈർ ഏഴുവമരയും
അകപക്ഷിക്കോം. വിശദ ോയ ബടംകടൈിൾ സർവ ലോശോല മവൈ്ബസറ്റിൽ.
(പി.ആർ.ഒ./39/1630/2019)
സ്ൾ ഓ ് മപഡകഗോജിക്കൽ സയൻസസിമല ഒന്നോം മസ േർ എം . ിൽ (സി.എസ്.എസ്.
2018-19) പരീക്ഷ മസപ്റ്റംൈർ 24ന് ആരംഭിക്കും . പിഴയില്ലോമത മസപ്റ്റംൈർ 18 വമരയും 50 രൂപ
പിഴകയോമട മസപ്റ്റംൈർ 20 വമരയും അകപക്ഷിക്കോം. വിശദവിവരം സർവ ലോശോല മവൈ്ബസറ്റിൽ.
(പി.ആർ.ഒ./39/1631/2019)

എ. അരുൺ കുമാർ

പബ്ലി ് റികലഷൻസ് ഓ ീസർ

