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SUSPENDED IAS
OFFICER GETS
BAIL IN DOLLAR
SMUGGLING CASE
STAFF REPORTER
Kochi
A court here on
Wednesday granted
bail to suspended IAS
oﬃcer M Sivasankar
in connection with
the dollar smuggling
case, which came to
light during the
probe into the gold
smuggling racket in
Kerala in which he is
an accused.
The
Additional
Chief Judicial Magistrate court (Economic
Oﬀences)
granted bail to the
former Principal Secretary of Chief Minister
Pinarayi
Vijayan, after directing him to furnish a
bond of Rs 2 lakh,
two sureties for the
like amount and appear before the investigating oﬃcers here
every Monday.
The customs had
arrested him in the
dollar case on January23.
Sivasankar was in
judicial custody since
the past 98 days following his arrest by
the Enforcement Directorate (ED) and
Customs in the cases
relating to the sensational gold smuggling
through diplomatic
channel, money trail
and dollar smuggling. Earlier, he was
given bail in two
cases and the dollar
case was the only one
pending against him.
He was realesed
from the Kakkanad
sub jail here by afternoon.
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Why aren't we talking about this?
#FarmersProtest."
Rihanna, Singer

We stand in solidarity with the
#FarmersProtest in India."
Greta Thunberg,
Climate activist
Let us talk about what is happening in India right now #FarmersProtest."
John Cusack, Hollywood star
Despite the farmers agitation
being one of the largest protests
ever in history, there has not been
enough mainstream coverage of
the event."
Jay Sean, Singer
Everyone with sense across the
world are wondering about the
lack of spotlight on the protests."
Dr Zeus, Rapper

The whole world is watching the
farmer agitation in India."
Ritesh Batra, Film maker

Dear Indian celebrities/ actors/
sportsmen/ musicians /stars,
grow some spine. Love."
Sayani Gupta, Actor
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STAR WAR
CENTRAL DESK
Kochi
Celebrities have rallied
for and against the ongoing farmers agitation
in India against the new
agri laws enacted by the
Central Government.
The movement gained a

sudden global hype
with the likes of Rihanna and Greta Thunberg
calling
the
attention of the world
into the issue.
India's cine world, with
no dearyhj of celebrities
has started to react str-

New Delhi
Agriculture
Minister
Narendra Singh Tomar
Wednesday said the Centre is not holding any informal
talk
with
protesting farmers and
described putting up of
more barricades and suspending internet in and
around agitation sites as

law and order issues related to local administrations.
Asked when the government will hold the
next round of talks and if
it was engaging with the
unions informally, Tomar
replied in the negative.
"No. We will inform
when formal talks will be
held," said Tomar.

New Delhi
Congress MP Shashi Tharoor and senior journalist
Rajdeep Sardesai have
moved
the
Supreme
Court against multiple
FIRs registered against

them over their alleged
"misleading" tweets on
the violence during the
farmers' tractor rally
here on Republic Day.
On January 30, Delhi
Police had ﬁled a case
against Tharoor, Sarde-

Sensex ends above
50K for first time
MV CORRESPONDENT
Mumbai
Extending its Budget
bull run for the third day,
the Sensex rallied 458
points to end above the
50,000 mark for the ﬁrst
time ever on Wednesday,
led by broad-based gains
amid positive cues from
global markets. After
touching a record intraday high of 50,526.39, the
30-share index ended at
50,255.75, up 458.03 points
or 0.92 per cent.
Similarly, the broader
NSE Nifty surged 142.10

points or 0.97 per cent to
its fresh closing record
of 14,789.95. It touched
an all-time high of
14,868.85 during the day.
Elsewhere in Asia,
bourses in Hong Kong,
Seoul and Tokyo ended
with gains, while Shanghai was in the red. Stock
exchanges in Europe
were also trading on a
positive note in early
deals. Meanwhile, the
global oil benchmark
Brent crude was trading
0.36 per cent higher at
USD 58.01 per barrel.
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“

The eﬀorts being undertaken to resolve farmers' issues are evident.
Let's support an amicable resolution, rather than paying attention
to anyone creating diﬀerences."
Akshay Kumar, Actor

“
“

Don't fall for any false propaganda
against India or Indian policies. Its
important to stand united at this
hour w/o any inﬁghting."
Ajay Devgn, Actor

<Facts need to be ascertained before rushing to comment, says MEA
MV CORRESPONDENT
New Delhi
India
on
Wednesday
slammed the remarks
made by American singer
Rihanna
and
other
celebrities and activists on
farmer protests, saying
the facts on the issue must
be ascertained before
rushing to comment on it,
and asserted that the
"temptation" of sensationalist social media hashtags and views is "neither
accurate nor responsible".
The strong reaction by

the Ministry of External
Aﬀairs came after several
prominent people from
outside the country took to
Twitter to lent their voices
to the months-long farmer
protests against three
newly enacted farm laws.
The MEA also said
some "vested interest
groups" are trying to enforce their agenda on the
protests and that a very
small section of farmers
in parts of the country
have some reservations
about the farm reforms.

When told that protesting unions demand that
no formal talks with the
government can be held
until the police and the
administration stop "harassing" them and release
the detained farmers, the
minister said, "They
should talk to the Police
Commissioner. I don't
want to comment on the

law and order issue.
That's not my job."
Since the January 22
talks, there has been no
meeting between the
farmer leaders and the
Centre to discuss the
farm laws although the
government reiterated
that its oﬀer stands and
doors are open for discussion.

Tharoor, Sardesai move SC against FIRs
MV CORRESPONDENT

tongly with words and
memes
immediately
which turned out even
into a fan ﬁght among
their supporers. Akshay
Kumar and Ajay Devgn
among others led the Indian stars' response in the
matter.

Global attention irks Government

Tomar terms barricading as local admin issue
MV CORRESPONDENT
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sai, The Caravan and others.Earlier, Tharoor and
six
journalists
were
booked by the Noida Police for sedition, among
other charges, over the
violence during the farmers' tractor rally in Delhi.

Madhya Pradesh police
has also ﬁled a case
against Tharoor and the
six journalists over their
alleged
''misleading''
tweets on the violence
during the farmers' tractor rally in Delhi.

Emphasising that the
protests must be seen in
the context of India's
democratic ethos and
polity, the ministry said
some vested interest
groups have tried to mobilise international support against the country.
Instigated by such "fringe
elements",
Mahatma
Gandhi statues have been
desecrated in parts of the
world, it said, adding this
is "extremely disturbing"
for India and for civilised
society everywhere.

“
“
“

We live in turbulent times and the
need of the hour is prudence and
patience at every turn. Let us together, make every eﬀort we can
to ﬁnd solutions that work for
everyone".
Karan Johar, Film maker
We must always take a comprehensive view of things, as there is
nothing more dangerous than
half truth.".
Suniel Shetty, Actor
Let all realise that India is ONE &
will not tolerate comments
against it."
Kailesh Kher, Singer
Rihanna is a singer much like
Sunidhi Chauhan or Neha
Kakkar... What is so special about
her?"
Kangana Ranaut, Actor

Centre notice to Twitter on
farmer genocide hashtags
MV CORRESPONDENT
New Delhi
Government has directed
Twitter to comply with
its order to remove contents/accounts related to
farmer genocide hashtags, and warned that the
microblogging platform
may face "penal action"
for non-compliance of its
order,
according
to
sources.
Government

sources said that Twitter
had unilaterally unblocked accounts and
tweets despite speciﬁc
order for blocking. Twitter is an ‘intermediary'
and is obliged to obey direction of government,
sources said. IT ministry
sources asserted that
Twitter cannot assume
the role of court and justify non-compliance.

The Ministry of Electronics and IT (MeitY) had
recent directed Twitter to
block
around
250
tweets/Twitter accounts
that were making 'fake, intimidatory and provocative tweets' on January 30
with hashtags accusing
the Modi government of
planning farmers 'genocide' without any further
substantiation.

Cash reward for information on Deep Sidhu
MV CORRESPONDENT
New Delhi
Police have announced
cash reward of Rs 1 lakh
for information that can

lead to the arrest of actors Deep Sidhu and
three others in connection with the Republic
Day violence in Delhi.

Cash reward of Rs
50,000 was also announced for Buta Singh,
Sukhdev Singh and two
others.

Nadda slams LDF, UDF in Kerala

< 'Both are two sides of same coin'
STAFF REPORTER
Thiruvananthapuram
BJP president J P Nadda
on Wednesday attacked
the ruling CPI(M)-led
LDF and the opposition
UDF spearheaded by the
Congress, saying they are
two sides of the same
coin.
"Both are corrupt, both
the fronts have lost their
credibility, there is no vision for Kerala and both
are only power seekers,"
Nadda told a press conference here.

While the two fronts
are fighting each other
in Kerala, the left and
the Congress are allies
in West Bengal for the
upcoming
assembly
polls.
"This is ideological
bankruptcy. This shows
they are power seekers
and have nothing for the
people. The involvement
of M Sivasankar, former
private secretary to Chief
Minister Pinarayi Vijayan, in the gold smuggling case, shows that

corruption has patronage
of
the
highest
oﬃce,"Nadda, who arrived in Kerala on a twoday visit, alleged.
With virus cases seeing
a spike, Nadda also attacked the State government on the Covid-19
management.
"I am sorry to say because of the ineﬀective
political leadership, half
of the Covid cases now
are from Kerala. No strategy is being adopted," he
said.

BJP national president JP Nadda being received by
party workers in Thiruvananthapuram Internatioanl
Airport in Kerala on Wednesday.
- KB Jayachandran

Kerala's Covid surge seems to lose momentum
STAFF REPORTER
Kochi
After a drastic increase in
both the daily cases of
Covid-19 and test positivity rate in the third week
of January, Kerala seems
to be regaining control of
the situation according
the ﬁgures published by
the State Governemnet in
the past one week.
On January 24, Kerala
recorded a test positivity
rate (Positive cases per
100 tests) of 12.8 per cent,
the highest in one-and-a-

half months. But as of
Wednesday's ﬁgures, the
TPR is 10.66 with 6356
positive cases in 59,635
samples.
In Kottayam, the TPR
jumped from 10.5 per cent
to 14.1 per cent in less
than a week. In Wayanad,
it bounced from 12 per
cent to 14.8 per cent.
But from Jauary 25 onwards, there has been a
dramatic
downward
trend of TPR either dipping drastically or remaining steady in nine

India records 11,039 new cases
New Delhi
India's Covid-19 tally of cases rose to
1,07,77,284 with 11,039 new infections,
while the recoveries surged to
1,04,62,631, according to the Union
Health Ministry. The death toll increased to 1,54,596 with 110 daily new fatalities.
The number of people who have recudistricts.
Kottayam,
Wayanad
and
Pathanamthitta, which

perated from the disease surged to
1,04,62,631 pushing the national Covid-19
recovery rate of 97.08 per cent, while the
Covid-19 case fatality rate stands at 1.43
per cent.
There are 1,60,057 active cases of coronavirus infections in the country which
comprises 1.49 per cent of the total caseload.

saw a TPR leap during
the Jan 18-24 stretch, witnessed a marked lower-

ing. Kottayam's fell from
14.1 to 13.3 per cent.
Pathanamthitta found its

TPR sliding from 13.7 per
cent to 12.8 per cent.
Wayanad's TPR fall was
more dramatic than its
rise last week. From 14.8
per cent it fell to 10.9 per
cent, lower than even the
Jan 11-17 stretch.
The number of tests
did not see any major
change but still absolute
numbers fell.
Cases took a nosedive
in 10 districts. However,
Alappuzha
(8.7
per
cent), Kasaragod (4.8
per cent), Kozhikode (2.3

per cent) and Kollam
(1.1 per cent) saw an increase. But in Wayanad
and Kottayam, the new
cases decreased by 35.8
per cent and 19.8 per
cent respectively.
If there were 42,430
cases in the Jan 18-24
stretch, it fell to 38,900 in
the Jan 25-31 stretch, a
decrease of 8.3 per cent.
The growth in infection
rate has also seen a drop.
From a high of 0.79 per
cent in January 23, it fell
to 0.37 on February 1.
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Uma Bharati rakes up liquor ban issue again
STAFF REPORTER
Bhopal
The former Chief Minister Uma
Bharti has been continuously attacking the Shivraj government,
which has brought up the proposal for opening new liquor
shops. After Uma Bharti's protest,
the government had to cancel the
order on the proposal.
Now taking another step, former CM Uma has made preparations for a movement in favour of
prohibition. She said that on the

occasion of Women's Day on
March 8, she will start a campaign of prohibition of liquor, the
information will be known in the
next ﬁve days.
The announcement of Uma
Bharti is sure to raise the concern
of the Shivraj government. Let us
know that the government is
preparing to implement the new
liquor policy for the year 2021-22
soon, but before that the politics
on liquor has taken centre stage.
The former chief minister

wrote on social media, “I have
got my colleague for the alcohol
and drug addiction campaign.
This girl named Khushboo is
from Madhya Pradesh and she
came to join my pilgrimage to
Ganga and stayed with me in Uttarakhand.
I saw both loyalty and courage
in her and then named her Ganga
Bharti. I have asked Ganga to prepare to start a liquor and de-addiction campaign on 8 March 2021
on Women's Day. She will come

out with further details after 5
days”.
It was only after Home Minister
Narottam Mishra's statement
about opening of new liquor
shops in Madhya Pradesh that she
indicated that she would start a
campaign regarding liquor ban.
About 10 years ago, she had said
that the incidence of rape is increasing only after intoxication,
so there should be prohibition on
liquor. It takes political courage to
make such a decision.

A campaign will be conducted
in Madhya Pradesh on prohibition of liquor. She wrote on social
media - Greed for a little revenue
and pressure of the maﬁa does
not allow liquor ban.
If seen, only the government
system manages to provide alcohol to the people. For example, the
mother whose responsibility is to
protect her child by nurturing it.
If the same mother gives poison to
the child, then it is similar to
opening liquor shops by the gov-

ernment system.
Uma Bharti has also appealed
to the party's national president
JP Nadda over prohibition. She
had said through social media- 'I
appeal to the public to prepare for
liquor ban in BJP ruled states. He
said about liquor ban in Bihar,
there is pressure on political parties to win elections.
BJP's victory in Bihar proves
that it is because of prohibition
that women unilaterally voted for
Nitish Kumar. '

State to start 'CM Rise Schools'
for excellence in education
Starting with 350 such schools in Madhya Pradesh,
classes will be conducted from nursery to higher secondary
STAFF REPORTER

Weights and measures department oﬃcials check fare
meters in auto rickshaws during a drive in Bhopal on
Wednesday.

Minister inspects work
at skill park
STAFF REPORTER
Bhopal
Technical
Education,
Skill Development and
Employment Minister
Yashodhara
Raje
Scindia inspected the
under
construction
Global Skill Park at
Narela shankari on
Wednesday and reviewed the activities.
Minister Scindia instructed the oﬃcers to
do high quality work
within the time-limit.
She said that Global
Skills Park is our asset.
This is the dream project
of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. This
park, being built at a
cost of Rs 645 crore,

should have such facilities, which should become a model for others.
She gave instructions
to inform them about
the status of progress of
work every week. She
said that notice boards
should be put on the site
and information about
the works being completed and progressing
from time to time. This
will also inform the general public about the
progress of the Global
Skills Park. Minister
Scindia instructed the
oﬃcers of all the departments to coordinate and
complete
the
work
within the stipulated
time.

Bhopal
Shivraj government of
Madhya Pradesh is going
to open 'CM Rise' school.
For this, the government
has also started preparations.
According to the information released by the
Madhya Pradesh School
Education Department,
the government schools
falling within the radius
of 15 km will be merged
into 'CM Rise' schools.
Starting with 350 such
schools in the state,
classes will be conducted

<Basic level schools will have a
banking counter, cafeteria, creative thinking area, gym, library, lab and NCC in addition to
all the facilities below the package.
<In block level schools, along
with all the facilities of the clusfrom nursery to higher
secondary. All modern facilities will be available in
'CM Rise' schools, from
swimming pools . In these
schools, buses etc. will
also be provided to bring
students from home.

tered schools, there will also be
auditorium and accommodation
facilities for teachers.
<District level schools will be
provided with swimming pool,
digital studio, trek and field along
with the facilities at the bottom
three levels.

'CM Rise' schools are
being opened so that students of Madhya Pradesh
can get education like
pre-primary and higher
secondary level CBSE
board and ICSE. Along
with this, appointments

of teachers to teach in
these schools will be
through
examination.
Apart from this, appointments of these teachers
will be done on a regular
basis.
According to the infor-

Kisan Samman Nidhi fails
to reach farmer accounts
SPL CORRESPONDENT

West Central Railway General Manager Shailendra Kumar Singh with oﬃcials inspects Habibganj railway station in Bhopal on Wednesday.

Bhopal
The money of PM Kisan
Samman Nidhi could not
reach the account of seven
lakh farmers. This happened due to failure of the
transaction. It is estimated
that the transaction has
failed due to a mistake in
writing the account number from Patwari or due to
technical problems in the
Aadhar card.
Recently, the seventh

Sanchi parlours to
get facelift
State players excel in national,
STAFF REPORTER

Bhopal
Sanchi parlours in the
city will be seen in a
changed form. Bhopal
Cooperative Milk Union
has started work on this.
These parlours will be in
select residential and
commuting areas of the
city. Their number will
be 250. They will be
painted anew. Presently,
Sanchi parlours are
open in more than 700
places inside the city.
Let us know that
Bhopal
Cooperative
Milk Union sells Sanchi
milk and products under
the name of Sanchi
brand in the surrounding 12 districts including
the capital. There are
also ﬁve other such cooperative milk associations in the state. All sell
milk under the brand
name Sanchi. This milk
is purchased from farmers.
Currently, Bhopal Cooperative Milk Union

chairman is Bhopal division
commissioner
Kavindra Kiyawat. He
instructed to open 250
new parlours inside the
city to make Sanchi milk
accessible to the general
consumers. On the basis
of this, Bhopal Cooperative Milk Union has released a list of 250
parlours to be given
under the allocation
process.
Earlier this process
was not done. Bhopal division
commissioner
and Chairman of the cooperative
Kavindra
Kiyawat says that due to
being a cooperative
brand
of
Madhya
Pradesh, its quality is
good and even in price it
is better than milk of
other brand, therefore,
Sanchi milk and products made from it should
be easily available to the
general public. . Keeping
this in mind, new Sanchi
parlours
are
being
opened inside the city.

mation, 'CM Rise' schools
will be merged in two
phases. In the ﬁrst phase,
schools falling within a
radius of 3 to 5 kilometers
will be merged.
After this, the middle
level
schools
falling
within the range of 5 to 8
km will be merged. More
information will be released by the government
after opening CM Rise
Schools.
At the same time, in the
second phase, government schools falling
within a radius of 15 km
will be merged.

installment of 18 thousand crore rupees of PM
Kisan Samman Nidhi was
transferred in Madhya
Pradesh. This amount
was directly deposited in
the accounts of the farmers. But the installment
amount has not reached
the accounts of 7,29,000
farmers
of
Madhya
Pradesh. This ﬁgure is 9%
of the total registration,
which is the highest in the
country.

Bhopal
The players of Madhya
Pradesh State Equestrian
Academy brought laurels
to State by performing
brilliantly at International
and
National
Equestrian Competitions.
The Minister of Sports
and
Youth
Welfare
Yashodhara Raje met the
medal winners of the
competition on Wednes-

day. On this occasion, Director Sports and Youth
Welfare Pawan Jain and
Chief
Instructor
of
Equestrian
Academy
Captain Bhagirath and
Assistant Instructor Captain A.K. Shukla was
present.
Sports
Minister
Yashodhara Raje Scindia
patted the medal-winning
players and congratulated them for thier bril-

liant performance. She
said that after the Corona
period, the players of the
equestrian academy have
won the pride of the
country and the state by
winning medals in international and national
competitions.
She praised the performance of international
equestrian
competition gold medalists Raju Singh Bhadau-

ria, silver medalists
Faraz Khan and Sudipti
Hazela and bronze medalists Prannoy Khare and
Paridhi Joshi and said
that our players have organized
international
competitions after the Corona period. By winning
medals in the international platform, it has
been proved that there is
no reduction in thier spirits.

Captain Bhagirath said
that in the international
equestrian competition
held after the Corona period, the academy has
brought one gold, two silver and two bronze
medals to the country.
Similarly, players have
earned a total of 25
medals including eight
gold, nine silver and eight
bronze in national equestrian competitions.

Digvijay quips on Swamy’s fuel price remark
STAFF REPORTER
Bhopal
Senior Bharatiya Janata Party
Rajya Sabha MP Subramanian
Swamy, who is known for his
plain –spoken and forthright
views, has now taken a dig at his
own party over rising fuel prices.
Expressing displeasure on fuel

prices a day after the Union
Budget 2021, the ﬁrebrand BJP
MP compared fuel prices in India
with that of Nepal and Sri Lanka
while invoking characters from
‘Ramayan’. Regarding the rising
prices of petrol in the country,
he questioned the policies of his
own government. He wrote in his

social media post that Ram's
petrol is 93 rupees in India, Sita's
53 rupees in Nepal and Ravana's
petrol 51 in Lanka.
After this, former Madhya
Pradesh Chief Minister Digvijay
Singh took a dig at the central
government,
targeting.
He
replied on Swami's social media

post, "what you said is right,
Swami ji, it is Kali Yuga”.
Due to the continuous increase
in the price of petrol in the country, now the speculation of it
reaching beyond 100 has been intensiﬁed. In many states the
prices is hovering around 90 rupees, even reached beyond

MP tourism to hold two-day musical event
STAFF REPORTER
Bhopal
While the Covid 19 has
brought the world and
Live events to halt for
over nine months, the MP
Tourism is coming out
with two-day musical
event on Feb 13 and 14.
After the phase of sluggish life, people are now
extremely keen to experience live events: The
Sound, The Lights, The
Stage - The Magic. Public
gatherings, though now

open, is still a matter of
fear for people.
Therefore, a solution
has to be such that while
the vibe of an event is
maintained, Covid speciﬁc guidelines should be
followed, so that the ones
who are keen to be in the
safety net don’t suﬀer the
chaos. This led us to visualize GIFLIF Drive-in
Music Festival - India’s
ﬁrst ever.
MP Tourism in collaboration with Culture De-

partment,
Madhya
Pradesh presents GIFLIF
DriveIn Music Festival,
powered by Mansarovar
University, In association
with Dilip Buildcon, MPSTDC and Dhwani sound.
The musical aspect includes a combination of
folk fusion, rock, jazz,
suﬁ, Indo-persian, instrumentals and more. Tickets at www.GIFLIF.in. For
100 cars and 100 bikes
each day.
There will be three

bands on February 13the Egyptian and Iranian
sounds
with
Trippy
Sama, soundscapes with
Blind Sherpa and the legends on stage: Indian
Ocean.
Besides three other
bands on February 14love with Nitesh Rajesh
Collective, Urdu/ Kashmiri poetry with contemporary music with Alif
and the original Rockstar
Kabir with Neeraj Arya’s
Kabir Cafe.

STAFF REPORTER
Bhopal
Sagar Group’s Sagar Institute of Science and
Technology (SISTec) has
bagged National Employability Award 2021. The
same was announced and
awarded to SISTec by Aspiring Minds in category
of Engineering College for
being amongst the top
10% campuses in the state.
Aspiring minds have
been
conducting
the
awards since 2012 every
year basis the actual performance of students and
the faculty members on a
standardized test. Basis
test results and scores,
Aspiring Minds felicitates
the colleges and their
ﬁnal year students on
AMCAT, India’s Largest
Employability Test. SISTec’s both Gandhi Nagar
and Ratibad campus have
featured in the list to bag
the award.
Siddharth
Sudhir
Agrawal, Managing Director Sagar Group has congratulated Team SISTec
for bagging the award and
said “The award is a result of our outstanding academics and trainings on
skill development. It
brings us one more step
closer with our mission to
'Build Nation.’

GOVT ITIS TO
GET AID
FROM CENTRE
STAFF REPORTER

international equestrian competitions
STAFF REPORTER

SISTEC BAGS
NATIONAL
EMPLOYABILITY
AWARD

Minister for Urban Administration & Development and Housing Bhupendra
Singh calls on Chief Minister Shivraj Singh Chouhan in Bhopal on Wednesday.

Bhopal
In order to improve the
standards of ITIs in the
state, 20 government ITIs
will get 1.5 to 2.5 crores rupees by the central government. This will serve
four key objectives, including a 25% increase in
seats for admission.
They have been selected
under the World Bank-assisted Skill Strengthening
for Industrial Value Enhancement
(STRIVE)
scheme of the Government of India.
The ﬁrst phase includes
8 government ITIs of
Mandideep,
Khargone,
Umaria, Ratlam, Balaghat, Singrauli, Chhindwara and Eklavya Mahila
ITI Betul, while in the second phase 12 government
ITIs of Shivpuri, Dewas,
Shajapur, Seoni, Katni,
Tikamgarh,
Chapra
(Seoni district), Harda,
Chhatarpur,
Anuppur,
Jhabua and ITI Khandwa
have been selected.
Skill strengthening for
industrial value enhancement aims to improve the
relevance and eﬃciency
of skills training provided
through ITIs and apprenticeships. Under this, 20
ITIs of the state will be
given a grant of Rs. 1.5 to
2.5 crores each for increasing the training
quality and industry linkage.
By using the additional
funds, these ITIs will increase the number of
graduates by 25 %. A provision of 16% increase in
female enrollment / admission in the operated
trades will have to be ensured. Also, as per the
prescribed syllabus, onjob training of total
trainees will be increased
by 15%.
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SC refuses to hear plea for probe into Chinese surveillance
New Delhi
The Supreme Court
Wednesday refused to entertain a plea seeking directions to the Centre to
investigate the alleged
surveillance of
high
ranking personalities, including the President, the
Prime Minister and some
sitting judges of the apex
court, by China and also
about data theft of citizens by Chinese digital
money lending apps.
A bench headed by
Chief Justice S A Bobde
said that the petitioner
organization, Save Them
India Foundation, can
make representation to

the Ministry of Home Affairs or the Finance Ministry on these issues.
“These are sensitive
and high security matters. You make a representation
to
the
appropriate ministry,”
said the bench, also comprising Justices A S
Bopanna and V Ramasubramanian.
Advocate Vishal Tiwari, who appeared for
the petitioner, argued
that China-based micro
lending apps are operating in the country without any proper guidelines
by the Reserve Bank of
India (RBI) and this is vi-

Asks petitioner to make representation
olating the citizens' right
to privacy.
“You make a representation to Home Ministry
or Finance Ministry,” the
bench said.
Tiwari, while referring
to the Digital India campaign, stressed on the
need for proper cyber security and said that there
were media reports about
China indulging in spying and surveillance of
several top functionaries
in the country.
After the top court said
that the petitioner can

make representation to
the government, Tiwari
said he would withdraw
the plea. The bench allowed him to withdraw
the plea with a liberty to
make representation to
the authorities.
In its plea, the organization had sought a direction to the government to
inquire into the alleged
data theft of citizens committed by China operated
digital money lending
apps and register FIR for
cyber terrorism and
cyber-crime under the

relevant provisions of the
Information Technology
Act 2000 and the Indian
Penal Code.
The plea had also
sought a ban on China operated digital money
lending apps in India.
It had said that authorities should be directed to
ensure that lending institutions shall not use any
kind of illegal, violent or
harassing
methods
against the borrowers for
recovery of loan installments.
“The China's espionage

system and spying upon
India has developed a
new threat and fear of
losing our secret valuable
information, public policies, defence policies,
data hijacking and data
theft,” it had alleged,
adding, “This fact has
come to light that China
is monitoring the personalities holding the key
post in our country.” Referring to a media report,
it had claimed that a
China-based
company
has been tasked with
monitoring of over 10,000
prominent citizens including the President, the
Prime Minister and oth-

ers in the country.
It had said that this development had come to
light at a time when India
and China are engaged in
a stand-oﬀ since last year
in Ladakh and adjoining
areas.
“A threat has emerged
to the unity, integrity and
sovereignty of our nation
by the monitoring and
putting our citizens and
inﬂuential persons on
surveillance by China.
The data hijacking and
data theft may bring danger to our national security and in future it may
lead to disastrous eﬀect,”
the plea had alleged.

Much for the future rather for today
HRISHIKESH R NAMBOOTHIRI

T

he Union Budget for the
year 2021-2022 presented
by Finance Minister Nirmala Sitaraman stands apart
from the previous ones as
the ﬁrst budget post pandemic. Apart from the transition to paperless budget
and being the ﬁrst budget
after the impact of Covid-19 on the economy,
the current Union Budget 2021 also is the
ﬁrst budget of the decade.
Introducing the budget session, Sitaraman
referred to the previously announced Atma
Nirbhar Packages and PM Garib Kalyan
Yojna, as 5 mini budgets itself. In a year,
when the country hopes to recover from the
coronavirus pandemic that ravaged almost
every sector of the economy, the budget
stands as a ray of hope to bring our economy
to the expected growth.
A budget like never before, as stated by the
Finance Minister, covered various aspects related to the boosting up of production and
services, which are seriously aﬀected due to
the pandemic. Health sector, which is found
to be one of the most important sector in this
pandemic, received a massive ﬁnancial allocation of nearly Rs 2.25 lakh crore which is
137% higher compared to the previous year.
This is expected to increase the government
expenditure over health from 1.8% of the
GDP to 2.5% as per the economic survey presented earlier.
Introduction of National Commission for
Allied Health Professionals Bill and development of two more local vaccines to ﬁght
against the coronavirus are some key measures taken for the health sector.
The Industry and Infrastructure sector
also received a high boost in the current
budget. Considering the need for boosting up
the manufacturing sector, the Minister announced Rs 1.97 lakh crore Production
Linked Incentive Scheme (PLI) for selected
13 sectors for 5 years. States like Kerala,
Tamil Nadu, Karnataka, and West Bengal
have received massive ﬁnancial infusion for
various infrastructural activities.

National Infrastructure Pipeline Projects
(NIP) has been expanded to 7,400 projects.
Commencement of Eastern-Western dedicated freight corridors for future ready railway system by 2030 are some other measures
taken in this sector. A whopping sum of Rs
1.18 lakh crore has also been transferred to
the Ministry of Roads of which Rs 1.08 lakh
crore is for capex.
For reinvigorating human capital, the
budget pushed for measures such as setting
up of 100 new Sainik schools, raising up of
Agricultural credit target to Rs 16.5 lakh
crore etc. were taken by the ministry.
As expected, the budget gave signiﬁcant
importance to disinvestment, private participation and stake sale of PSUs. The disinvestment of 2 PSBs and one GIC is a signiﬁcant
measure to boost up the economy. More
stake sale and disinvestment are necessary
so as to reduce the tax burden on the citizens.
IPO of Life Insurance Corporation which
was proposed in the previous measures is expected to happen in the year 2021-22.
The main measures in the ﬁeld of IT like
exemption of ﬁling ITR for Senior Citizens
above 75 years, raising of tax audit limit from
Rs 5 crore to Rs 10 crore, though make im-

pacts on the taxpayers, it only focuses on a
few, while a much larger section is being kept
out from the frame. Rationalisation of GST
activities, scrapping of GST audit etc. are
also measures taken in the taxation ﬁeld to
boost up the economy.
Increasing customs duty on various products such as steel and related materials, cotton, synthetic cotton, some automobiles part
and some mobile parts are signiﬁcant moves
to increase the production and sales of substitute MSME products in the tax reform sector.
However, the overall impact of the budget
is not expected to be seen in a near future.
The budget is too much futuristic in many aspects and has not focused on the main underlining issues seriously. Even though the
measures announced through the budget are
valuable and commendable for creating a
more production and developmental-friendly
atmosphere to the economy as a whole, the
budget had nothing much for the middle
class and salaried citizens. Much expected
raise in the BEL of IT, more exemptions and
deductions under sec. 10 and Chapter VI A
are not at all addressed. The issues like increasing petrol and diesel price hike, income
tax concerns were kept untouched by the
Minister.
The budget also missed certain major and
immediate (within a year) measures to boost
up the demand and to allocate cash to the citizens. Various great expectations of the common men were not even addressed. Even
though great measures have been taken for
the overall development of the economy, the
budget stands in a midway from expectations
to reality.
Pros being the gigantic allocation to health
care, infrastructure and economic boost for
MSME, the budget contains various cons
such as lack of immediate measures to overcome the burden over citizens, lack of direct
tax reliefs, not addressing the curbing the
hike in petrol and diesel prices etc. Overall
the budget stands out as a long term ﬁnancial plan (like the previous ﬁve year plans)
than a budget for a particular ﬁnancial year.
(Email: hyadu12345@gmail.com,
Ph: +917560938431)

Metal birds dazzle at Bengaluru air show
Bengaluru
India on Wednesday displayed the prowess in
military aeronautics at
the opening session of the
13th edition of the biennial Aero India-2021, inaugurated by Defence
Minister Rajnath Singhat
the Yelahanka Air Force
Station here.
While the indigenously
developed Tejas-LCA helicopters and Surya Kiran
aircraft stole the show,
Sukhoi, Rafale, Hawk and
the
American
B-1B
Lancer heavy bomber
were among the star attractions. For the B-1B, of
the 28th Bomb Wing
Ellsworth Air Force Base,
South Dakota, this is a
historic moment and
marks the ﬁrst time an

American bomber has
touched down in India in
the history of the Republic, according to U.S. oﬃcials. The B-1B Lancer
carries the largest con-

ventional payload of both
guided and unguided
weapons in the U.S. Air
Force and is considered
the backbone of Americas long-range bomber

force, they said.
Hindustan Aeronautics
Limited came up with
'Aatma- nirbhar Formation Flight' consisting its
products such as LCA

trainer (LIFT Trainer),
HTT-40, IJT, Advanced
Hawk Mk 132 and Civil
Do-228 which ﬂew in a
special formation showcasing the spectrum of
trainers and signifying
self-suﬃciency in the
trainer segment.
There was a scintillating display of 'Dhanush'
formation by the Light
Combat Helicopters and
'Netra' formation showcasing the Defence Research
Development
Organisations ﬂying display of Airborne Early
Warning and Control System (AEW&C).
The jaw-dropping manoeuvres by the Surya
Kiran light combat aircraft left the audience
spellbound. (PTI)

'New chance at life': Man gets face,
hands in rare surgery
MARION RENAULT
New York
Almost six months after
a rare face and hands
transplant, Joe DiMeo is
relearning how to smile,
blink,
pinch
and
squeeze.
The 22-year-old New
Jersey resident had the
operation last August,
two years after being
badly burned in a car
crash.
“I knew it would be
baby steps all the way,”
DiMeo told The Associated Press recently.
“You've got to have a lot
of motivation, a lot of
patience. And you've got
to stay strong through
everything.”
Experts
say it appears the surgery at NYU Langone
Health was a success,
but warn it'll take some
time to say for sure.
Worldwide, surgeons
have completed at least
18 face transplants and
35 hand transplants, according to the United
Network for Organ
Sharing, or UNOS,
which oversees the US
transplant system.
But simultaneous face
and double hand transplants are extremely
rare and have only been
tried twice before. The
ﬁrst attempt was in 2009
on a patient in Paris
who died about a month
later from complications.
Two
years
later,
Boston doctors tried it
again on a woman who
was mauled by a chimpanzee, but ultimately
had to remove the transplanted hands days
later.
“The fact they could
pull it oﬀ is phenomenal,” said Dr. Bohdan
Pomahac, a surgeon at
Boston's Brigham and
Women's Hospital who
led the second such attempt. “I know ﬁrsthand
it's incredibly complicated. It's a tremendous
success.” DiMeo will be
on lifelong medications

to avoid rejecting the
transplants, as well as
continued rehabilitation
to gain sensation and
function in his new face
and hands.
In 2018, DiMeo fell
asleep at the wheel, he
said, after working a
night shift as a product
tester for a drug company. The car hit a curb
and utility pole, ﬂipped
over, and burst into
ﬂames. Another driver
who saw the accident
pulled over to rescue
DiMeo.
Afterward, he spent
months in a medically
induced coma and underwent 20 reconstructive
surgeries
and
multiple skin grafts to
treat his extensive thirddegree burns.
Once it became clear
conventional surgeries
could not help him regain full vision or use of
his hands, DiMeo's medical team began preparing for the risky
transplant in early 2019.
“Within the world of
transplantation, they're
probably the most unusual,” said Dr. David
Klassen, UNOS chief
medical oﬃcer.
Almost immediately,
the NYU team encountered challenges including ﬁnding a donor.
Doctors estimated he
only had a 6% chance of
ﬁnding a match compatible with his immune
system.
They
also
wanted to ﬁnd someone
with the same gender,
skin tone and hand dominance. Then during the
search for a donor, the
pandemic hit and organ
donations plummeted.
During New York City's
surge, members of the
transplant unit were reassigned to work in
COVID-19 wards.
In early August, the
team ﬁnally identiﬁed a
donor in Delaware and
completed the 23-hour
procedure a few days
later.

ROHINGYA REFUGEES
FEAR RETURNING
TO MYANMAR
AFTER COUP
Dhaka
Rohingya refugees from
Myanmar living in camps
in Bangladesh condemned
the military coup in their
homeland and said it
makes them more fearful
to return.
A counterinsurgency
operation by Myanmar's
military in 2017 involving
mass rape, murders and
the torching of villages
drove more than 700,000
Rohingya Muslims into
n e i g h b o u r i n g
Bangladesh.
Bangladesh has hosted
them in crowded refugee
camps and is eager to begin
sending them back to Buddhist-majority Myanmar.
Several attempts at repatriation under a joint agreement failed because the
Rohingya refused to go,
fearing more violence in a
country that denies them
basic rights including citizenship. Refugees said
Tuesday they are more
afraid now that the military
is in complete control. “The
military killed us, raped
our sisters and mothers,
torched our villages. How is
it possible for us to stay safe
under their control?” said
Khin Maung, head of the
Rohingya Youth Association in the camps in Cox's
Bazar district.
“Any peaceful repatriation will hugely be impacted," he told The
Associated Press. "It will
take a long time because
the political situation in
Myanmar is worse now.”
Oﬃcials from Myanmar
and Bangladesh met last
month to discuss ways to
start the repatriations,
with Bangladesh's Foreign Ministry seeming
more hopeful of success
and oﬃcials saying they
expected to begin sometime in June. But refugees
said they totally oppose
the military takeover. “We
strongly condemn the
coup. We love democracy
and human rights, so we
are worried about losing
them in our country,”
Maung said.
“We are part of Myanmar, so we feel the same
as Myanmar's common
people. We urge the international community to
raise its voice against the
coup,” he said. Mohammad Jaﬀar, 70, said they
had been waiting to go
back. “The hope that we
had to go back has now
been interrupted by this
change in regime in
Myanmar," Jaﬀar said.
“Repatriation will not be
safe at all under this
regime. ... Now if we go
back into the hands of
people who are responsible for our torture, we will
probably have to bear
twice as much pain as before."

India presses for better representation of Tamils in Sri Lanka
Colombo
India has once again
pressed for the devolution of power to the
provinces under the 13th
Amendment (13A) of the
Sri Lankan Constitution
and the system of provincial councils as a meaningful step towards better
representation of the island's Tamil minority.
During a meeting with
Eastern Province's former
chief
minister
Sivanesaturai
Chandrakanthan and former
lawmaker
Vinayagamurthi
Muralitharan,

India's Deputy High Commissioner Vinod K Jacob
on Tuesday discussed bilateral cooperation and
implementation of the
13th Amendment.
"Deputy HC Vinod K
Jacob held separate meetings with delegations led
by Hon'ble MP S Chandrakanthan (Pillayan) &
Mr
V
Muralitharan
(Karuna Amman). Development coop in the East
& full implementation of
13th
amendment
&
Provincial Councils were
discussed in these meetings," the Indian High

Commission in Colombo
tweeted on Tuesday.
The 13th Amendment
provides for devolution of
power to the Tamil community. India has been
pressing Sri Lanka to implement the 13th Amendment which was brought
in after the Indo-Sri
Lankan agreement of
1987.
However, the Sinhala
nationalist parties and
the erstwhile Liberation
Tigers of Tamil Eelam vehemently opposed it.
While nationalists have
decried it as excess shar-

ing of power, the Tamil
Tigers criticised it as
sharing of only few powers.
President Gotabaya Rajapaksa has shown inclination to abolish the
provisions in a soon-to-be
revised Constitution.
The ruling Sri Lanka
People's Party (SLPP) allies have mounted a public campaign for abolition
of the provincial councils
system. The SLPP's Sinhala majority hardliners
have been advocating a
total abolition of the island's provincial council

system established in
1987.
In his visit to Colombo
last month, External Affairs Minister S Jaishankar met a delegation
of Tamil National Alliance (TNA) lawmakers
with whom he discussed,
among other things, the
role played by provincial
councils in national reconciliation. The TNA is
the main Tamil party in
the island nation. Jaishankar also met a delegation
of
the
Tamil
Progressive Alliance.
During a joint media

interaction with his counterpart Dinesh Gunawardena
in
Colombo,
Jaishankar underlined
India's
backing
for
Lanka's reconciliation
process and an “inclusive
political outlook” that encourages ethnic harmony.
"As we promote peace
and well-being in the region, India has been
strongly committed to the
unity, stability and territorial integrity of Sri
Lanka. Our support for
the reconciliation process
in Sri Lanka is longstand-

ing, as indeed for an inclusive political outlook
that encourages ethnic
harmony," he said.
"It is in Sri Lanka's own
interest that the expectations of the Tamil people
for equality, justice, peace
and dignity within a
united Sri Lanka are fulﬁlled.
That
applies
equally to the commitments made by the Sri
Lankan government on
meaningful devolution,
including
the
13th
Amendment to the Constitution,"
Jaishankar
had said.
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ഡോ. പി.പി. ഡോഹനനന
അനുഡോദിചുു

സൊ ച്്ി : കാ ര്്ഡി ഗോ ള ജി ക്്
ൽ്് സൊ വെ റ്്ി ഓ ഫ് ഇ ന്്യ
(െിഎെ്ഐ) ഗദശീയ ര്പെി
ഡ്്ായി തിരസ്ഞ്ട്ക്്
സ്പ്ട്് ഗോ. പി. പി.
ഗോ ഹ ന ന് കാ ര്്ഡി
ഗോ വാെ്ക്ലാര്്
റി െ ര്്ച് സൊ
വെ റ്്ി യ്സട ഗന
ത്ത്വ ത്്ി ൽ്് െ്വീ
ക ര ണം ന ൽ്്കി.
സൊ ച്്ി ഗമ യ ര്് അ
ഡ്വ. എം.അനിൽ്്ക്മാ
ര്്മ്ഖ്യാതിഥിയായിര്ന്്.
ത്ശ്ര
സവ സ്്ഗോ ര്്ട്
വഹ സട ക് ഗോ െ്പി റ്്ൽ്് കാ
ര്്ഡി ഗോ ള ജി വി ഭാ ഗം ത ല വ
നാ ണ് ഗോ. ഗോ ഹ ന ന്്. ഇ
ന്്യ യി സല ഹാ ര്്ട് സെ യി ല ര്്,
അ ക്യ്ട്് സൊ ഗോ ണ റി െി
ന്്ഗ്രഡാം എന്്ിവയ്സട െികി
ത്് സമച്്സ്പ്ട്ത്്ാന്ള്് പഠ

ന ങ്്ള്്ക് അ ഗ്ദ്ഹം വ ലി യ
െം ഭാ വ ന ക ള്് ന ൽ്്കി യി ട്്
ണ്്. ക്്ി നി ക്്ൽ്് ആ ന ഡ് ര്പി
വ ്്ീ വ് കാ ര്്ഡി ഗോ ള ജി
യ്സട ആ ഗോ ള െ
ഗ്മ്ള ന ത്്ി ൽ്് രാ
ഷ്ര്ട പ തി ഗോ.
എ. പി. സജ. അബ്്
ള്് ക ലാ മി ൽ്് നി
ന്്വിശിഷ്്ഗെവ
ന അ വാ ര്്ഡ് അ
ഗ്ദ്ഹ ത്്ി ന് ല ഭി ച്്ി
ര്ന്്.
െി എ െ്ഐ (ഗക ര ള ൊ
പ്റ്ര്്) വവെ് ര്പെിഡന്്മാ
രാ യ ഗോ. ഗീ വ ര്് െ ക്്റി യ,
ഗോ. സക. ഗവ ണ്ഗോ പാ ൽ്്,
സെര്കട്്റി ഗോ. എ. ജാബിര്്,
സൊ ച്്ി ഐ എം എ ര്പ െി ഡ
്് ഗോ. ടി.വി. രവി, ഗോ. ജി
മ്്ി ഗോര്്ജ് എന്്ിവര്്െടങ്്ി
ൽ്്െംൊരിച്്.

ന്യ്ഡൽഹി: ഗകരള
ത്്ില്സട ഓട്ന്് സ്രട
യ്ന്കള്സട ഗ്റ്പ്്
സവട്്ിച്്ര്ക്്ിയ സറ
യ്ൽഗവയ്സട നടപടി
പിനവലിക്്ണസമന്്ാ
വശ്യസ്പ്ട്് എംപിമാരാ
യ സബന്്ി ബഹനാന,
സൊടിക്്ന്്ിൽ സ്ഗരഷ്, എ
ന.സക. ഗ്രപമെര്ദ്ന എന്്ിവര
ഗകര്ദ്സറയ്ൽ ഗോരഡ്സെയ
രമാന സ്നീത്ശരമസയ ഗനരി
ൽ കണ്്നിഗവദനം നൽകി.
സൊവിഡ് െ്സപഷ്യല്കളാ
യി െരവീസ്കള പ്നരാരംഭി
ച്് ഗശഷം നിരവധി സ്രടയ്ന്ക
ള്സട ഗ്റപ്
് ക
് ള ര്പധാനസ്പട്
്്
പലയിടങ്്ളില്ം ഒഴിവാക്്ിയി
രിക്്കയാണ്. പാെഞ്്ര സ്രട
യ്ന്കസള എക്െ്ര്പെ് സ്രട
യ്ന്കളാക്്ി മാറ്്ിയതാണ് ഇ

തിന്ര്പധാന കാരണം.
ഇത്മ്ലം നിരവധി എ
ക്െര്പ
് െ്, പാെഞ്ര
് സ്രടയ്ന്
കളക്് ഗ്റ്ഗ്പ്ജ് നഷ്്സ്പ്ട്്
അവസ്്യാസണന്്ം സോത്
ജനങ്്ളക്് അവര്സട ഉപജീ
വനമാരഗം നഷ്്സ്പ്ട്ന്്ത്ള
സ്പസട
് ഒര്പാട്ദ്രിതങ്ള
് ഗന
രിഗടണ്്ിവര്ന്്തായ്ം നിര
ത്്ലാക്്ിയ ഗ്റ്പ്്കള ഉടന
പ്നരാരംഭിക്്ണസമന്്ം എം
പിമാര നിഗവദനത്്ിൽ ആവ
ശ്യസ്പ്ട്്.

ത്രടയ്ന്കള്തടശ്റ്പ്കൾ
പ്നഃസ്ാേിക്ണം

AK-483

held on 03/02/2021 AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

AK 716935
(PAYYANUR)

AA 716935
AE 716935
AJ 716935
AA 316985
AE 628927
AJ 330083

AB 716935 AC 716935
AF 716935 AG 716935
AL 716935 AM 716935

AJ 256576

(THRISSUR)

AB 397870 AC 569741
AF 430021 AG 476693
AK 425113 AL 155314

AD 716935
AH 716935

AD 132812
AH 604578
AM 829210

0097 0115 0618 0787 2596 3468 3510 3766 4191 4459
4599 4841 5619 5906 5954 7507 7909 8289

1187 1280 2808 5440 8471 9715 9783

0127 0401 1016 1747 1889 2314 2768 3275 3449 3847
3932 4442 4445 5523 5890 5991 6075 7701 7710 7810
7978 8374 8488 8930 9775 9960

0023
1537
2581
4311
5502
7896
9599

0060
1035
1451
2103
2899
3695
5079
6279
7027
7686
8327
9351

0165
1727
2654
4390
6381
7954
9646

0099
1078
1467
2298
2933
4264
5216
6428
7177
7737
8373
9394

0301
1907
2698
4424
6444
7989
9670

0241
1085
1532
2470
2961
4303
5503
6464
7208
7817
8435
9431

0312
2012
2776
4596
6613
8055
9864

0506
1146
1550
2519
2968
4342
5529
6508
7253
7834
8532
9441

0667
2255
2784
4975
6841
8317

0707
2399
2858
5094
7111
8479

0768
2452
3122
5113
7490
8495

1027
2476
4062
5131
7682
8740

1411
2534
4082
5236
7690
9205

1442
2577
4117
5362
7843
9581

0527
1169
1739
2566
3056
4396
5821
6585
7256
7862
8609
9460

0616
1263
1782
2580
3082
4600
5865
6610
7314
7956
8649
9558

0664
1274
1840
2655
3218
4608
5949
6649
7324
7987
8746
9721

0691
1288
1937
2699
3378
4653
5999
6685
7406
8189
8941
9826

0790
1348
1998
2705
3418
4899
6054
7019
7498
8201
9235
9956

0861
1366
2038
2770
3440
5065
6193
7023
7521
8202
9246
9972

ഇന്്ിരാകേവിഎസ്.,കെപ്യ്ട്ിെയറക്്ര്

ശോന്ിതമഡി.ശോതളെിൽകിടത്ിചികിത്10മ്തൽ

വ്യാഴം 4 സെര്ര്വരി 2021

ആദുയഘടുതുിൽ100കിടകുകൾ

പത്്നംതിട്്: ആദ്യഘട്്ം
നിരമാണം പ്രത്്ിയായ
ഗൊന്്ി ഗവ. സമഡിക്്ൽ്്
ഗൊസളജിസല കിടത്്ി െി
കിത്്യ്സട ഉദ്ഘാടനം
10ന് ആഗോഗ്യ വക്പ്് മ
ര്ന്ി സക.സക. വശലജ ഉ
ദ്ഘാടനം സെയ്്ം. ഇത്മാ
യി ബന്്സ്പ്ട്്സമഡിക്്ൽ്്
ഗൊസളജിൽ്് അഡ്വ. സക.
യ്. ജനീഷ് ക്മാര്് എംഎ
ൽ്്എയ്സട അധ്യക്്തയി
ൽ്് അവഗോകന ഗോഗം
ഗെര്്ന്.
മര്ന്ി സമഡിക്്ൽ്് ഗൊ
സളജിൽ്് ഗനരിസ്ട്ത്്ിയാ

ണ്കിടത്്ി െികിത്്യ്സട
ഉദ്ഘാടനം നടത്്ന്്ത്.
ആദ്യ ഘട്്മായി 100 കിടക്്
ര്കമീകരിക്്ം. കിടത്്ി െി
കിത്് ആരംഭിക്്ന്്തി
നായി ജീവനക്്ാര്് സമഡി
ക്്ൽ്് ഗൊസളജിൽ്് എത്്ി
ത്്ടങ്്ി. സ്്ിരം ഗോക്റ്
ര്്മാസര ക്ടാസത താത്കാ
ലിക ഗോക്റ്ര്്മാസരയ്ം
നിയമിക്്ന്്തിന്ള്് നട
പടി പ്ഗോഗമിക്്കയാ
ണ്.
ഗനഴ്െിങ്സ്ര്പണ്്, നാ യവര്് ഗോലിക്് ഹാജരാ
ല് സഹഡ് നഴ്െ്മാര്്, 11 യി. ബാക്്ി നഴ്െിങ് ജീവ
സ്്ാഫ് നഴ്സ്മാര്് ത്ടങ്്ി നക്്ാര്് വര്ം ദിവെങ്്ളി
ൽ്് ഗോലിസ്ക്ത്്ം. ഇതര

െ്ആര്്ടിെി അധിക്തര്
സട ഗോഗം വിളിക്്ം. ഇനി
യ്ം എത്്ിക്്ാന്ള്് െ
ര്്ണിച്്റ്കള്ം ഉപകരണ
ങ്്ള്ം എര്തയ്ം ഗവഗം എ
ത്്ിക്്ം.
സഡ്്ൽ്് ഒപി ആരംഭി
ക്്ന്്തിന്ള്് ര്കമീകര
ണം പ്ര്്ത്ിയായതായി
സ്ര്പണ്്ഗോഗസ്ത്അറി
യിച്്. സഡ്്ൽ്് സെയര്് എ
ത്്ിയത്ര്ധനാഴ്െ സ്്ാ
പിക്്ം. സഡ്്ൽ്് ഒപിയ്
സട ഉദ്ഘാടനം ഇന്് നട
ത്്ം. വഗനഗ്ക്ളജി ഒ
വിഭാഗം ജീവനക്്ാര്ം എ പി എട്്ിന്ആരംഭിക്്ം.
എര്തയ്ം ഗവഗം 300 കി
ത്്ിസ്ക്ണ്്ിരിക്്ന്്.
യാര്താൌകര്യം ഒര്ക്് ടക്്യ്ള്് ആശ്പര്തിയാ
ന്് കാര്യത്്ിൽ സകഎ യി മാറ്്ാന്് കഴിയ്സമന്്

എംഎൽ്്എ പറഞ്്. സമ
ഡിക്്ൽ്് ഗൊസളജ് ര്പി
ന്്െിപ്്ാള്്ഗോ. െി.എെ്.
വിര്കമന്്, സ്ര്പണ്് ഗോ.
െജിത്ക്മാര്്, അര്വാപ്്
ലം ര്ഗാമ പഞ്്ായത്് ര്പ
െിഡ്്ഗരഷ്മ മറിയം ഗോ
യി, വവെ് ര്പെിഡ്് മ
ണിയമ്് രാമെര്ദ്ന്്, എ
ച്്എൽ്്എൽ്് െീഫ് സ്രപാജ
ക്റ്മാസനജര്്ആര്്. രതീഷ്
ക്മാര്്, ഡപ്യ്ട്്ി മാസനജര്്
ഗോഹിത് ഗോെഫ് ഗൊമ
െ്, നാഗാര്്ജ്ന കണ്്െ്ര്ട
ക്ഷന്് കമ്്നി സഡപ്യ്ട്്ി
ജനറൽ്് മാസനജര്് െഗ്ത്
ഷ് ക്മാര്്, ര്ഗാമപഞ്്ായ
ത്്ംഗം ര്ശീക്മാര്് ത്ടങ്്ി
യവര്്പസ്ങ്ട്ത്്.

കൊവിഡ്ൊലത്കെരളത്ിൽ
മരണനിരക്ിൽ്ക്റവ്
മ്ന്വർ്ഷശ്ത്ക്ാൾ്29,365മരണങ്ൾ്ക്റവ്

തിര്വനന്്പ്രം: സകാവിഡ്-19 മഹാ
മാരി കാലത്് െംസ്്ാനസ്ത് മരണ
നിരക്്ിൽ്് ഗണ്യമായ ക്റവ് ഗരഖസ്പ്
ട്ത്്ിയതായി ആഗോഗ്യമര്ന്ി സക.
സക. വശലജ. െമാനതകളില്്ാത്്ര്പ
തിെന്്ികളില്സട കഴിഞ്് വര്്ഷം
കടന്്ഗോയ െമയത്്പല ഗോകരാ
ജ്യങ്്ളില്ം മരണ നിരക്് ഗണ്യമായ
അളവിൽ്് ക്ടിയിര്ന്്. അഗതെമ
യം 2020സല ഗകരളത്്ിസല മരണനിര
ക്് വിശകലനം സെയ്തഗ്പ്ള്് ഗണ്യ
മായ ക്റവാണ്കാണാന്്കഴിഞ്്ത്.
2019ൽ്് 2,63,901 മരണങ്്ള്് ഗരഖ
സ്പ്ട്ത്്ിയഗ്പ്ള്് 2020ൽ്് 2,34,536
ആയി ക്റഞ്്. അതായത് 29,365 മ
രണങ്്ള്സട ക്റവ്. സകാവിഡ് മഹാ
മാരി കാലയളവിൽ്്മരണനിരക്്ക്റ
ച്്സൊണ്് വര്ന്്തിനായി െംസ്്ാ
ന ആഗോഗ്യ വക്പ്്ം മറ്് വക്പ്്ക
ള്ം നടത്്ിയ ശാെ്ര്തീയ ഇടസപടല്
കള്് െലം വകവരിച്്സവന്് ഇതില്

സട മനെിലാക്്ാം- മര്ന്ി വ്യക്്മാ
ക്്ി.
വികെ്വര രാജ്യങ്്ളിസല ൊമ്ഹി
ക, ൊമ്്ത്്ിക, വികെന രംഗസ്ത്

ട്ക എന്്ള്്ത് ഗകരളത്്ിൽ്് െിവി
ൽ്് രജിെ്ഗ്രടഷസ്് ഭാഗമാണ്. െം
സ്്ാനത്് ഇത് ത്ടര്്ച്യായിട്്ള്്
ത്ം നിര്്ബന്്ിതവ്ം സ്്ിരതയാര്്ന്
ത്മായ ഒര് ര്പവ്ത്്ിയാണ്. മറ്് െം
സ്്ാനങ്്സള അഗപക്്ിച്് ജനന മര
ണ നിരക്്പരിഗോധനയിൽ്്ഗകരളം
കഴിഞ്്കാലയളവിൽ്്100 ശതമാനം
രജിെ്ഗ്രടഷന്് പ്ര്്ത്ിയാക്്ിയിര്
ന്്.
2019 സന അഗപക്്ിച്് ര്ക്ഡ് സഡ
ത്് ഗററ്് അഗമരിക്്യില്ം ഇറ്്ലിയി
ല്ം ക്ത്്സന ഉയര്്ന്ഗ്പ്ള്് ഗകരള
ത്്ിൽ്് 681 ആയി അത് ച്ര്ങ്്ി.
സകാവിഡ് കാലയളവിൽ്് മ്ന്് വര്്ഷ
ങ്്സള അഗപക്്ിച്് ഗോകരാജ്യങ്്ളി
ൽ്് മരണനിരക്് വളസര ഉയര്്ന് നി
അളവ്ഗൊലായാണ് ജനന മരണ ര ൽ്്ക്ഗ്പ്ഴ്ം ഗകരളത്്ിൽ്് മരണനി
ജിെ്ഗ്രടഷസന വിലയിര്ത്്ന്്ത്. ജ രക്്(0.4) വളസര ക്റവാണ്.
നനവ്ം മരണവ്ം ഉള്്സ്പ്സടയ്ള്്ര്പ
സവല്്വിളികള്് ഗനരിസ്ട്ങ്്ില്ം ഗക
ധാന െംഭവങ്്ള്് രജിസ്്ര്് സെയ്്സ്പ് രളം സകാവിഡിസന െലര്പദമായി ര്പ

ജനസംഖ്യാഅടിസ്ാനത്ില്
കൊവിഡ്മരണനിരക്
കെരളം8.4
അകമരിക്106
ഇറ്ലി124

തിഗോധിച്് െംസ്്ാനസമന്് തസ്ന്
യാണ്ഈ കണക്്കള്്സ്െിപ്്ിക്്
ന്്ത്. ശരിയായ ആഗോഗ്യ ശീലങ്്ള്
െ്വീകരികാന്ം ര്പവ്ത്്ിയിൽ്് സൊ
ണ്്വരാന്ള്് ജനങ്്ള്സട മനസ്ം മ
രണനിരക്്ക്റയാന്ള്്ര്പധാന ഘ
ടകങ്ളി
് ലാന്്ാണ്. ക്ടാസത ഗ്രബക്്ദ
സെയിന്് ഉള്്സ്പ്സടയ്ള്് വിവിധ
ക്യാംസപയിന്കള്ം ഗോഗാത്രത ക്
റയ്ക്ാന്ം അഗൊസൊപ്്ം മരണനിര
ക്് ക്റച്് സൊണ്്വര്ന്്തിന്ം കാ
രണമായി.
െികിത്് െംബന്്മായ മരണങ്്
ള്ം അപകട മരണങ്്ള്ം സകാവിഡ്
കാലത്്ക്റയ്ക്ാന്്ൊധിച്്. മാെ്
ക് ഒര് ശീലമാക്്ിയഗൊസട ശ്വാെ
ഗൊശ െംബന്്മായ ഗോഗങ്്ള്്ജന
ങ്്ളിൽ്്ഗണ്യമായി ക്റക്്ാനായി. ജീ
വിതവശലീ ഗോഗങ്്ള്ം പകര്്ച്വ്യാ
ധികള്ം തടഞ്് നിറ്ത്്ാന്ം ൊ
ധിച്്.

ഗുജറാതു് സർദാർവലു
ഭഭായി പടുടുൽ  സർ വ ക
ലാശാലയിൽനിനു് എം
എസ്സിടോടുണിയിൽ
ഒനുാം റാങും  സുവ ർ ണ
മെഡ ലും കര സുൊകുി 
യഉജുവലഎസ്.കകെ
ൾ. എംജി സർ വ ക ലാ
ശാല യുമെയും  മകൽ
ടുരോൺരുരുപു് കമുനിക
ളുമെയും  പബുി കു റിടല
ഷൻ സ് ടെധാവിയായി
രുനുജി.രുശീകുൊറിമുു
യും  റബ ർ  ഗടവഷ ണ
ടകരുദും  സീനിയ ർ  സയ
ുുി സു് ടോ. എ സ്. സു
ഷെ കുൊരിയുമെയും െ
കളാണു.

സിേിഎം,ബിതെേിനിേബ്ത
ആദ്യ"തൊഴിലാളിശ്രേഷ്ഠ'
യ്വതീര്േശവേം
 ്കാരങ്ൾ15ശേർക്
സാക്ാത്കരിക്ാന്:ഉമ്ന്ചാണ്ി പ്രസ

തിര്വനന്്പ്രം: ശബരിമല
വിഷയത്്ിൽ്് ഗകര്ദ്- െം
സ്്ാന െര്്ക്ാര്കള്ം െി
പിഎമ്്ം ബിസജപിയ്ം നിശ
ബ്്ത പാലിക്്ാന്്എട്ത്്തീ
ര്മാനം വിശ്വാെികഗോട്
കാട്്ന്് സൊട്ംവഞ്്നയാ
സണന്് മ്ന്് മ്ഖ്യമര്ന്ി ഉമ്്
ന്്ൊണ്്ി. ഗകര്ദ്, െംസ്്ാന
െര്്ക്ാര്കള്്ക് മ്ന്്ില്
ള്്വഴികള്്സൊട്്ിയടച്്യ്വ
തീര്പഗവശം ഭാവിയിൽ്് ൊ
ക്്ാത്കരിക്്കയാണ് ല
ക്്യം.
യ്ഡിഎഫ് െര്്ക്ാര്് അ
ധികാരത്്ിൽ്് വന്്ാൽ്് ശബ
രിമലയിൽ്്ആൊരങ്്ള്ം അ
ന്ഷ്ഠാനങ്്ള്ം
നിലനി
ര്്ത്ാന്്െഹായകരമായ നി
യമ നിര്്മാണം നടത്്സമ
ന്് വ്യക്്മാക്്ിയിട്്ണ്്. ഇ
ക്്ാര്യത്്ിൽ്് ബന്്സ്പ്ട്് എ
ല്്ാ വിഭാഗവ്മായ്ം െര്്ച്നട
ത്്ം. ഭരണഘടനയ്സട ഏ
ഴാം സഷഡ്യ്ള്്, ലിസ്് 3, എ
ന്്ര്ടി 28 ര്പകാരം മതസ്്ാപ
നങ്്സള െംബന്്ിച്് ഗകര്ദ്,
െംസ്്ാന െര്്ക്ാര്കള്്ക്
നിയമനിര്്മാണം നടത്്ാന്്
അധികാരമ്ണ്്.
സ്ര്പീം ഗൊടതിയിസല റി
വ്യ്ഹര്്ജി ഉടന്്വാദത്്ിസന
ട്ക്്ാനാവശ്യസ്പ്ട്് ഹര്്ജി ന
ല്കണസമന്് ജന്വരി 25ന്

മ്ഖ്യമര്ന്ിക്് കത്്യച്്ിര്
ന്്. അതിസോര് മറ്പടി
ഗോല്ം കിട്്ിയില്്. റിവ്യ് ഹ
ര്്ജിയ്ള്്ത്സൊണ്് നിയമ
നിര്്മാണം ൊധ്യമസ്ല്ന്് ഇ
ടത്െര്്ക്ാരിസ്് നിലപാട്
വിശ്വാെികസള സതറ്്ിദ്്രിപ്്ി
ക്്ാനാണ്. ശബരിമലയിൽ്്ഭ്
രിപക്് വിധിസ്ക്തിഗര ന
ല്കിയ അമ്ഗൊ
് ളം റിവ്യ്ഹ
ര്്ജികളിൽ്് സ്ര്പീം ഗൊടതി
വിധി ഗ്സ്സെയ്തിട്്ില്്.
യ്വതീര്പഗവശം ഒര്വാള
ഗോസല ഇഗ്പ്ഴ്ം വിശ്വാെി
കള്സട തലയ്ക് മീസത നി
ല്ക്ന്്. െിപിഎമ്്ം ബി
സജപിയ്ം ഇതിസോര് പരി
ഹാരം നിര്്ഗദശിക്്ന്്ില്്. ശ
ബരിമലയിൽ്് ആൊരാന്
ഷ്ഠാനങ്്ള്്നിലനിര്്ത്സമ
ന്് ഗോല്ം പറയാന്് ഇടത്
പക്്ത്്ിന് നാവ്സോന്്
ന്്ില്്. യ്ഡിഎെിന്മാര്തമാ
ണ് ഇക്്ാര്യത്്ിൽ്് അന്്ം
ഇന്്ം വ്യക്്യ്ള്്സതന്് ഉ
മ്്ന്്ൊണ്്ി പറഞ്്.
2016 സെര്ര്വരി നാലിന്
അന്്സ്ത് യ്ഡിഎഫ് െ
ര്്ക്ാര്് നല്കിയ െത്യവാ
ങ്മ്ലത്്ിൽ്്10ന്ം 50ന്മിട
യിൽ്് ര്പായമ്ള്് െ്ര്തീക
ള്്ക് ശബരിമലയിൽ ദര്്ശ
നാന്മതി നൽ്്ക്ന്്തിസന
തിസര നിയമപരമായ്ം ആൊ

രാന്ഷ്ഠാനപരമായ്ം
വ
െ്ത്താപരമായ്മ്ള്് വാദ
ങ്്ള്് അക്്മിട്് നിരത്്ി വാ
ദിച്്ിര്ന്്. എന്്ാൽ്്, ഇടത്
െര്്ക്ാര്്നിയമപരമായ്ം വ
െ്തതാ
് പരമായ്മ്ളള യാഥാ
രഥ്യങ്്ള്് വിെ്മരിച്്ം തിര്
വിതാംക്ര്് ഗദവെ്വം ഗോ
ര്്ഡിസ്്നിലപാട്കള്്ക്ക
ടകവിര്ദ്്മായ്ം 10ന്ം 50
ന്മിടയിൽ്് ര്പായമ്ള്് െ്തീ
കള്്ക് ദര്്ശനാന്മതി ന
ൽ്്കണസമന്് നിലപാട് ഹ
ര്്ജിക്്ാഗോസൊത്് െ്വീകരി
ച്്ത്സൊണ്്ാണ് ഇത്്രസോ
ര്വിധി ഉണ്്ായത്.
ഗകെിൽ്് അയ്്പ്് ഭക്്
ര്്ക്ന്ക്ലമായി നിലപാസട
ട്ത്് തിര്വിതാംക്ര്് ഗദവ
െ്വം ഗോര്്ഡ്, വിധിക്്ഗശ
ഷം നിലപാട്മാറ്്ി ഭക്ര്
് ്സക
് ്
തിഗര െമീപനം െ്വീകരിച്്ത്
െര്്ക്ാരിസ്്െമ്്ര്്ദം സൊ
ണ്്ാണ്. വിധി വന്്ഉടഗന അ
ത് നടപ്്ാക്്ാന്് കാട്്ിയ ധ്
തിയ്ം ഗൊടിക്്ണക്്ിന്ര്
പ സെലവഴിച്് നിര്്മിച്് വനി
താമതില്ം നഗോത്്ാന ര്പ
ൊരണവ്സോസ്ക് യ്വതീ
ര്പഗവശം നടപ്്ാക്്ാന്ള്്ഗ്
ഢാഗോെനയായിര്ന്്. അ
തിസ്്ത്ടര്്ച്യാണ്ഇഗ്പ്ഴ
സ്ത്മൗനസമന്്ം ഉമ്്ന്്ൊ
ണ്്ി പറഞ്്.

പുരസ്കാരജേതാകുൾ:

തിര്വനന്്പ്രം: മിക
ച്്സൊഴിലാളികള്്ക്ാ
യി െംസ്്ാന െര്്ക്ാ 1. സെക്യ്രിറ്്ി ഗാര്്ഡ്- സക.വി. െജീവന്്, എറണാക്ളം
ര്്ഏര്്സ്പ്ട്ത്്ിയ
2. ച്മട്്സൊഴിലാളി - വവ. നെറ്ദ്്ീന്്ക്ട്്ി, സൊല്്ം
"സൊഴിലാളിഗ്രശഷ്ഠ'
3. നിരമാണസ്ത്ഴിലാളി - എന. ഉണ്്ിക്ഷ്ണന്്, പാലക്്ാട്
പ്രെ്കാരത്്ിന്15
4. സെത്്സൊഴിലാളി - ടി.എെ്. മ്രളീധരന്്, വയനാട്
ഗപര അര്്ഹരായി. സത 5. മരംകയറ്്സൊഴിലാളി- സക. ശശി, ആലപ്്ഴ
രസ്ഞ്ട്ത്്15 ഗമഖല 6. തയ്്ൽസ്ത്ഴിലാളി - ക്ഞ്്ഹമ്്ദ്, വയനാട്
കളിൽ്്നിന്്ള്്സൊഴി 7. കയര്്സൊഴിലാളി - സക.െി. ഗ്രഗെി,എറണാക്ളം
ലാളികള്്ക്ാണ്ഒര്ല 8. കശ്വണ്്ിസ്ത്ഴിലാളി - പി. െരെ്വതിയമ്്, സൊല്്ം
ക്്ം ര്പ വീതവ്ം ര്പശ 9. ഗോഗ്ട്ര്്സൊഴിലാളി - ഗോര്്ജ്വര്്ഗീെ്, ഇട്ക്്ി
െ്തി പര്തവ്ം അടങ്് 10. ഗൊട്്ം സൊഴിലാളി - വെന്്, വയനാട്
ന്്പ്രെ്കാരം ന
11. സെയിൽ്്െ്മാന - പി. അന്പ്, മലപ്്റം
ൽ്്ക്ന്്സതന്്സൊഴി
12. നഴ്െ്- എ.എെ്. അശ്വതി,മലപ്്റം
ൽ മര്ന്ി ടി.പി. രാമക് 13. സടക്െ്വ്റ്ൽ്്സൊഴിലാളി- സക.എെ്. ലിജി,ആലപ്്ഴ
ഷ്ണന്്പറഞ്്.
14. ഗാര്്ഹിക ഗോലി - െി. വഷനി സറയ്ച്ൽ്്, സൊല്്ം
രാജ്യത്്ാദ്യമായാണ് 15. ആഭരണസ്ത്ഴിലാളി - ടി. രാഗജഷ്, ഗൊഴിഗ്ക്ട്
ഒര്െംസ്്ാന െ
ര്്ക്ാര്്ഇത്്രത്്ിൽ്്
ടങ്്ിയ ഗോദ്യാവലി ഉള്്സ്പ്ട്ന്്ഗോമി
പ്രെ്കാരം ഏര്്സ്പ്ട്ത്്ന്്ത്. പ്രെ്
ഗനഷന്്െ്വീകരിക്്ന്്നടപടിയാണ്ആ
കാരം നിര്്ണയിക്്ാന മര്ന്ി അധ്യക്്
ദ്യഘട്്ത്്ിൽ്്വകസ്ക്ണ്്ത്. ത്ടര്്ന്
ന്ം ഗലബര്്കമ്്ിഷണര്്കണ്്വീനറ്ം
ഗോമിഗനഷന്കളിൽ്്സൊഴില്ടമകള്സട
സൊഴിൽ അഡീഷണൽ്്െീഫ്സെര്കട്്റി,
ആര്്പിഎൽ്്മാസനജിങ്ഡയറക്റ്ര, സൊ യ്ം ഗ്രടഡ്യ്ണിയന്കള്സടയ്ം അഭി
ഴിൽ സഡപ്യ്ട്്ി സെര്കട്്റി, അഡീഷണൽ്് ര്പായം ഓണ്്വലനായി െ്വീകരിച്്. ഇതി
ഗലബര്്കമ്്ിഷണര (സവൽ്്സെയര്്), െീഫ് ന്ഗശഷം വക്പ്്തലത്്ിൽ്്വിവിധ മാന
പ്്ാഗ്്ഷന്്െ്ഇന്്െ്സപക്റ്ര്്എന്്ിവര്് ദണ്്ങ്്ള്്ര്പകാരമ്ള്്പരിഗോധനയ്ം
മ്ന്്ഘട്്ങ്്ളിലായ്ള്്അഭിമ്ഖവ്ം നട
അംഗങ്്ള്മായ െമിതി ര്പീകരിച്്ിര്
ത്്ിയാണ്പ്രെ്കാര ഗജതാക്്സള നി
ന്്. നാസള ഉച്്യ്ക് 2.30ന്അയ്്ങ്്ാളി
ശ്്യിച്്സതന്്മര്ന്ി പറഞ്്. അഡീഷ
ഹാളിൽ്്മര്ന്ി ടി.പി. രാമക്ഷ്ണന്്പ്ര
ണൽ്്ഗലബര്്കമ്്ിഷണര്്മാരായ സക. ര്ശീ
െ്കാരങ്്ള്്വിതരണം സെയ്്ം.
ലാ
ൽ, സക.എം. സ്നിൽ്്എന്്ിവര്്പസ്ങ്
സൊഴിലാളികളിൽ്്നിന്്15 ഗോദ്യങ്്ള
ട്ത്്.

5

രവധികകസ്കളിലെപ്പതികളായഅഞ്
ജയിച്ാല
 ്ംകോറ്ാല്ംവീട്പണിത്നലക്ം: നി
യ്വാക്ലളകളമകശരിലൊെീസ്പിടിക്ടി
വാക്പാെിച്ജിമ്ിചാക്പ്ന

രിറവം:നഗരസഭയിപല23-ാം
ഡിവിഷനിൽ നമ്രിമലയി
പല ക്ട്ംബത്ിന് അടച്റ
പ്്ള് വീട് നിർമ്ിച് നൽകി
വ്യര്യസ്രനായിരിക്കയാ
ണ്ജിമ്ിോക്പ്ൻ.കഴിഞ്
നഗരസഭ പരരപ്ഞ്ട്പ്ിൽ
എൽഡിഎഫ് സ്വരത്ന് സ്്ാ
നാർഥിയായി മത്രിച് ജിമ്ി
ോക്പ്ൻ ശോട്ഭ്യർഥിച് ഭവ
നങ്ൾസദ്ർേിച് സമയത്
ഡിവിഷപ്ന് രലഭാഗത്ായി
12 ഓളം വീട്കൾ ഭാഗീകമാ
യ്ം2വീട്കൾപ്ർണമായ്ം
രണിശയണ്ത്ണ് എന് മന
സിലാക്കയ്ം
രാൻ ജയിച്ാല്ം ശോറ്ാ
ല്ംവീട്കൾപ്നർനിർമ്ിച്
നൽക്പമന് ഉറപ് നൽക്ക
യ്ം പേയ്രിര്ന്. പരര
പ്ഞ്ട്പ്ിൽ രരാജയപ്പ്പ്ട്
ങ്്ില്ംരാൻപോട്ത്വാക്
രാലിച്പോണ് വീട്കള്പട
നിർമാണത്രവർത്നംആരം
ഭിക്കയായിര്ന്. രിറവ
ത്് "പലവൽ ത്രീ" എന് വ
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ഞ്്വർഷംനിർദന
് ക്ട്ംബ
ത്്ിന്വീട്നിർമ്ിക്ാനായി3
പസന്ഭ്മിയ്ംസൗജനയ് മായി
വിട്നൽകിയിര്ന്.
ജിമ്ി ോക്പ്ൻ ഇങ്പന
പോര് ആേയം നഗരസഭാ
മവസ് പേയർമാൻ പക.രി.
സലീമിശോട്രറഞശ് പ
് ൾ
് ര
പ്ന് രിറവം മ്ൻസിപ്ാലിറ്ി
യ്പടഭാഗത്നിന് എല്ാവി
ധരിന്ണയ്ംഅറിയിച്ിര്
ന്്.

നമ്രിൈെയിൽനിർൈാണംപ്ർത്ീകരിച് വീടില്ന് ഗൃഹപ്രകവശനച്്ടങ്ിൽനഗരസഭലചയർ
ലരഴ്സൺഏെിയാമ്ഫിെിപ്ഭപ്ദദീരംലതളിക്ന്.മവസ്ലചയർൈാൻലക.രി.സെിംസൈീരം.
സ്ത്രവ്യാരാരസ്്ാരനംനട
ത്്ന് ജിമ്ികഴിഞ് ത്രളയ

ങ്്ളിൽ വസ്ത്രം, രലേരക്
അടക്മ്ള് സഹായങ്ൾദ്

ആഴക്ടലമത്യബന്നം:

കളമശേരി: ജനമമത്രി പൊ
ലീസ്ം ത്രരീക് ക്്ബ്ം ശേർ
ന്്ഗ്്ാസ്ഫാകറ
് റ
് ിശോളനിയി
ൽ ലഹരി ഉരശോഗത്ിപന
പരപര ശോധവത്കരണ ക്്ാ
സ് നടത്ി.ലഹരിഉരശോഗ
വ്മായിബന്പ്പ്ട്ഏഴ്ശരർ
ശേർന് ഒര് ക്ട്ിപയത്ര്രമാ
യിമർദ്ിക്കയ്ംത്രരിയായ
മപ്റ്ര് ക്ട്ിആത്ഹര്യപേ
യ്്കയം്  പേയ്ര സാഹേ
 ര
 ്യ
ത്്ിലാണ് ശോധവത്കരണ
ക്്ാസ്നടത്ിയത.്ത്ക്ാകര
്
അസിസ്ന് കമ്ിഷണർ പക.
എം.ജിജിശോൻ രരിരാടി ഉ
ദ്ഘാടനംപേയ്ത്.ഫ്ട്ബാൾ
രാരം ഐ.എം.വിജയൻ മ്
ഖ്യാരിഥിയായി.ക്്ബ് ത്രസിഡ
ന്്അനീഷ്അധ്യക്നായി.

അങ്മാലി:സംസ്ാനത് ഘ
ട്്ം ഘട്മായി മദ്യനിശോധനം
ഏർപ്പ്ട്ത്പമന്ത്രഖ്യാരി
ച്്അധികാരത്ിപലത്ിയസ
ർക്ാർനാട്ിൽവൻശോരിൽ
മദ്യംഒഴ്ക്ന്നടരടിസ്വീക
രിക്ന്ത് ജനശ്തോഹരരവം്
ത്രരിശഷധാർഹവ്മാപണന്
പകസിബിസിമദ്യവിര്ദ് സ
മിരിക്റ്പ്പ്ട്ത്ി.
മദവാലയങ്ള്ം വിദ്യാല
യങ്ള്ം മറ് സ്്ാരനങ്ള്ം
ഭാഗികമായിമാത്രംത്രവർത്ി
ക്്ശ്പ്ൾമദ്യോലകൾമ്ഴ്
വൻത്റന്ത്രവർത്ിക്ാൻ
അന്വാദം നൽകിയത് പോ
വിഡ്ശോഗവ്യാരനത്ിന്കാ
രണമാക്ം.ജനനനശ് യക്ാൾ
സർക്ാർ ലക്യം വയ്ക്ന്
ത് മദ്യമ്രലാളിമാര്പടരാൽ
രര്യമാണ്. വ്യാരകമായി മദ്യ
ോലകൾത്റന്ത് വഴിപരര

ലകസിബിസിൈദ്യവിര്ദ്സൈിതിസംസ്ാനലസപ്കട്റിഅഡ്വ.
ചാർളികൊൾനിൽപ്സൈരംഉദ്ഘാടനംലചയ്ന്.
പ്ഞട
് പ
് ്ഫണ്ാണ്സർക്ാർ മിരി സംസ്ാന പസത്കട്റി
ലക്യം വയ്ക്ന്ത്. പരര അഡ്വ.ോർളിശൊൾഉദ്ഘാട
പ്ഞട
് പ
് ്ിന്മ്ശന
് ട് ിയായിമ നംപേയ്ത്.അരിര്രരത്ര
ദ്യനയം മ്ന്ണികൾ ത്രഖ്യാ സിഡന് പക.എ.രൗശോസ്,
രിക്ണപമന് സമിരി ആവ മഷബിരാപ്ച്ൻ,ശോസ് ക
േ്യപ്പ്ട്.
ണ്്മംഗലത്ാൻ, എം.രി.ശോ
മഞത്ര
് വടക്ംഭാഗംജംക് സി,രൗശോസ്കീഴ്ത്റ,ശോ
ഷനിൽനടത്ിയത്രരിശഷധ ർജ് ഇമ്ാന്ശവൽ എന്ിവർ
നിൽപ് സമരംമദ്യവിര്ദ് സ ത്രസംഗിച്.

പോച്ി:ആരക്ന്ംഎ.രി.വ
ർ്്ക്ിമിഷൻ്ആശ്രത്രിയിൽ്
19-ാമത് എ.രി.വർ്ക്ിഅന്
സ്മരണവ്ം ഹാർ്ട് പകയർ്
പസന്ർ്(കാത്ലാബ്)ഉദ്ഘാ
ടനവ്ം ഞായറാഴ്േ രാവിപല
10ന് ആശോഗ്യവക്പ് മത്ന്ി
പക.പക.മഷലജ പവർ്േ്യ്ൽ്
ഉദ്ഘാടനമായി
നിർ്വഹി
ക്്ം. േടങ്ിൽ് ആശ്രത്രി
പേയർ്മാന്ം,മ്ൻ് എംരിയ്
മായരി.രാജീവ്അധ്യക്രവ
ഹിക്ം.
സിരിഎംജില്ാപസത്കട്റി
സി.എൻ്.ശോഹനൻ് എ.രി.വ
ർ്്ക്ി അന്സ്മരണ ത്രഭാഷ
ണംനടത്ം.പ്ത്രായിആ
രംഭിക്ന്  ഹാർ്ട് പകയർ്
പസന്റിൽ്24മണിക്റ്ംത്ര
വർ്ത്ിക്ന്ഐസിയ്,ആ

പോച്ി: രത്ന്ണ് വർ്ഷം മ്
ൻ്്പ് അടിരിടിശകസിൽ് ശോട
രിേിക്ിച്രിപനത്ടർ്ന് ഒ
ളിവിൽ് ശൊയ ത്രരി അറസ്ി
ൽ. ആല്വ പോടിക്ത്മല
നീലശ്ത്പ്കര മ്ലൻ്വീട്ി
ൽ്് ക്ര്യൻ് ശോസിപനയാണ്
(59)ആല്വഈസ്ശൊലീസ്
അറസ്പേയര
് ത.്മ്ൻ്കറ
് വ
് ാ
ളികശളയ്ംവാറണ്ത്രരികശള
യ്ംക്റിച് അശ്നവഷണംനട
ത്്ാൻ്എറണാക്ളം റ്റൽ്
ജില്ാപൊലീസ് ശമധാവിപക.

കാർ്ത്ിക് ജില്യിപല എല്ാ
പൊലീസ് ശ്സ്ഷൻ് എസ്എ
ച്്ഒമാർ്ക്ം നിർ്ശദേം ന
ൽ്്കിയിര്ന്. ഇരിപ്ന് ഭാഗ
മായിനടന് രരിശോധയിലാ
ണ്ഇയാൾ്രിടിയിലായത്.അ
ശ്നവഷണ സംഘത്ിൽ് ഇ
ൻ്്സ്പരക്റ്ർ രാശജഷ് രി.എ
സ്,എസ് ഐവിശോദ്.ആർ്,
എസ്സിരിഒഅഭിലാഷ്ടി.ജി,
സിരിഒമാരായ പഷബിൻ്ടി.
എ,നിസാർ്രി.രിഎന്ിവരാ
ണ്ഉണ്ായിര്ന്ത്.

ര്ത്ാട്ക്ളം: കാളേന്യി
ൽ നിന് വിരശ്ട്ടിയ ശൊ
ത്്ിപന ര്ത്ാട്ക്ളം അ
ഗ്്ിരക്ാശസനഉശ്ദോഗസ്ർ
അരി സാഹസികമായി രിടി
ര്ടി.കിഴപോമ് ഇടത്ാനാ
ൽ ക്ഞ്ശോപ്ന് ശൊത്ാ
ണ്് ഇന്പലരാവിപലമാർക്
റ്്ിൽനിന്വിരശട
് ട് ിയത.്രാ
വിപല രത് മണിശോപട ര്
ത്്ാട്ക്ളം മാര്രി ജംക്ഷ
നിൽമമത്രിനഗർഅർജ്ൻ

നിവാസിൽശോകറ
് ർ
് ക്സമ് 
ത്്ിപ്ന് പ്രയിടത്ിൽ ശൊ
ത്് കയറി നാേനഷ്ങ്ൾ ഉ
ണ്്ാക്കയായിര്ന്.ശ്സ്ഷ
ൻ ഓഫിസർ സജിശോൻ ടി.
ശോസഫിപ്ന് ശനത്ര്വത്ിൽ
അനിൽക്മാർ, ബിജ്ശോ
ൻ,അഭിശഷക്,ശോബിൻ,സാ
ബ്,മശോജ്,അശോകൻ,അ
ത്ബഹാം,സ്ശരഷ് എന്ിവരട
ങ്്ിയസംഘമാണ് രക്ാത്രവ
ർത്നംനടത്ത്ിയത്.

മഴയില്സിമന്പാക്റ്കള്നശിച്:
നഷ്ടപരിഹാരംനല്കാന്വിധി

മ്വാറ്പ്ഴ:കാലവർ്ഷപകട്
രിയിൽ്നേിച്ശോഡൗണിൽ്
സ്ക്ിച്സിമന്രാക്റ്കൾ്
ക്്നഷ്ടരരിഹാരംഅന്വദി
ച്്കണ്സ്യ്മർ്ശോടരിഉത്
രവായി.മണ്ർ്കവലയ
 ിൽ്ത്ര
വർ്ത്ികന
് ്ആരാധനസിമ
ന്്സ്സ്്ാരനത്ിപ്ന്ഉടമമ
ത്്ായിയ്പടഉടമസ്രയിപല
ശോഡൗണാണ് കാലവർ്ഷ
പകടര
് ിയിൽ്പ്ർ്ണമായ്ംര
കർ്ന്ത്. ഇരിൽ് സ്ക്ിച്
170 ോക് സിമന് ഉരശോഗ
ശ്ന്യമായി ശൊവ്കയ്ം പേ
യ്രിര്ന്. ബാങ് ഓവർ്ത്ഡാ
ഫ്റ്സംവിധാനംഉരശോഗിച്
സ്്ാരനം ത്രവർ്ത്ിച്വന്
മത്ായി വ്യാരാരോലയ്ം

ശോഡൗണ്ം, ശ്റ്ക്ം ബാ
ങ്് ഇൻ്ഷ്ർ്പേയ്രിട്ണ് എ
ന്്വിേ്വാസത്ിലായിര്ന്.
എന്ാൽ്, ബാങ് ഉശ്ദോഗ
സ്്ർ്കടഇൻ്ഷ്ർ്പേയ്രിര്
പ്ന്ങ്ില്ം ശോഡൗണിന് ര
രിരക്നൽ്കിയില.്ഇത്അറി
യാപരഇൻ്ഷ്റൻ്സ് കമ്നി
പയസമീരിച്ശ്പ്ൾ് ശോഡൗ
ണ്് ഇൻ്ഷ്ർ് പേയ്രിപ്ല്ന്
ച്ണ്ിക്ാട്ി കമ്നി പ്ക്യിം
നിരസികക
് യായിരന
് .്ത്ട
ർ്്ന്ാണ് ശോടരിപയ സമീരി
ച്്ത്.ഹർ്ജിക്ാരന് 80,000ര്
രഅന്വദിച്ശോടരി,ശോട
രിപേലവായി5000ര്രരിഴ
യായ്നൽ്ക്ന്രിന്ംഉത്ര
വിട്.

ഗ്്ാസ്കോളനിയിൽ
കോധവത്കരണക്്ാസ്

ച്് നടത്ിയ അശ്നവഷണ
ത്്ിലാണ് ഇവപരല്ാം രിടി
യിലായത്.
അരകടത്ിന്ശേഷം ഉ
ശരക്ിച് മബക് കളമശേ
രിയിൽ നിന്ം ശോഷണം
ശൊയരാപണന്ംനിരവധി
രിടിച്രറിശകസിൽഉൾപ്പ്
ട്്രാപണന്ംപൊലീസ് മന
സിലാക്ി. ഇശരത്ടർന്
ത്ക്ാക്ര എസിരി ജിജി
ശോപ്ന് ശനത്ര്വത്ിൽ ത്ര
ശ്രയക സ്ക്വാഡ് ര്രീകരി
ച്്. അരകടമ്ണ്ായ സ്്ല
പ്ത്സിസിടിവിശകത്ദ്ീകരി
ച്് അശ്നവഷണംനടത്ിത്ര
രികപളരിടിര്ട്കയായിര്
ന്്.
മനീഷ്ംര്ട്കാരന്ംര്
ടി ഏല്ർ സൗത്ിൽ 2020
ഡിസംബറിൽഈമബക്
ഉരശോഗിച് 70 വയസ്ള്
സ്ത്രീയ്പടരണ്രവൻമാല
പൊട്ിപ്ച്ട്ത്. ഇത്ര്ടാ
പര പ്ച്ാക്ൽ ശരവർ വട്
ത്് 2021ജന്വരിയിൽഒര്
സ്ത്രീയ്പട മാല പൊട്ിക്ാ
ൻത്േമിച്.രൻസീർരള്
ര്ത്ി,മട്ാശ്ച്രി,ശോപ്ം

രടിപൊലീസ് ശ്സ്ഷന്കളി
ൽവധതേ
് മം,ശൊകശ് ോ,അ
ടിരിടി ഉൾപ്പ്പട നിരവധി
ശകസക
് ളിൽത്രരിയാണ.്ഇ
ത്ര്ടാപര കാപ് നിയമത്ര
കാരംപോച്ിസിറ്ിയിൽത്ര
ശവേിക്ര്പരന് ഉത്രവ്
ള്്യാള്മാണ്. കണ്ൻ വ
ച്്ിയ്ർപൊലീസ് ശ്സ്ഷൻ
രരിധിയിൽ അടിരിടി ശക
സിൽ പൊലീസ് അശ്നവഷി
ക്്ന്ത്രരിയാണ്.
ത്രരികളിൽ നിന്ം 50
ത്ഗാംകച്ാവ്രിടിര്ടിയിട്
പ്ണ്ന് പൊലീസ് രറഞ്.
അശ്നവഷണ സംഘത്ിൽ
സബ് ഇൻസ്പരക്റ്ർമാരാ
യ രി.സി.ത്രസാദ്, മാഹിൻ
സലിംമ്തകംസ്ക്വാഡ്അം
ഗങ്ളായ സബ് ഇൻസ്പര
ക്റ്ർവി.എൻ.സ്ശരഷ്,മധ്
സ്ദനൻ, സി.എ.ശോസി,
അസിസ്ന്സബ്ഇൻസ്പര
ക്റ്ർമാരായ പക.ബി.ബിന്,
രി.അനിൽക്മാർ,സ്നിൽ
ക്മാർ,സീനിയർപൊലീസ്
ഓഫിസർമാരായ ഹരിക്മാ
ർ,പക.വി.ദിനിൽഎന്ിവര്
മ്ണ്ായിര്ന്.

490 ട്രോളറ്കൾ നിർമിക്്ാൻ
യ്എസ്കമ്്നിയ്മായി ധാരണ
രിരബാധിരർക് എത്ിച് ന
ൽകിയിര്ന്. ര്ടാപര കഴി

പോച്ി: ശകരളത്ിപല മത്യ
ബന്നശമഖലയിൽവൻക്
രിച്ോട്ത്ിന്രക്ന്2950
ശോടിര്രയ്പട രദ്രിക്ാ
യിശകരളഷിപ്ിങ്ആൻഡ്ഇ
ൻലാൻഡ് നാവിശഗഷൻശോ
ർപ്ശറഷന്ംയ്എസ് കമ്നി
യായ ഇഎംസിസി ഇന്ർനാ
ഷണല്ംമകശോർക്ന്.
പകഎസ്ഐഎൻസി എം
ഡിഎൻ.ത്രോന്ംഇഎംസി
സിഇന്ർനാഷണൽഇൻഡ്യ
മ്തരവറ്ലിമിറ്ഡ്ത്രസിഡന്
ഷിജ് വർഗീസ്ം  ധാരണാര
ത്രത്ിൽഒപ്ിട്.
സംസ്ാന സർക്ാർ സം
ഘടിപ്ിച്"അസൻഡ്2020'നി
ശ്ക്രസമാഹരണ രരിരാടി
യിൽ ഇഎംസിസിയ്ം സർ
ക്്ാര്മായിഏർപ്പ്ട് ധാരണ
യ്പട അടിസ്ാനത്ിലാണ്
രദ്രിക് ത്ടക്മാക്ന്ത്.
ആഴക്ടൽ മത്യബന്ന
ത്്ിൻ് ഉരശോഗിക്ന് ശ്തൊ
ളറ്കള്പടനിർമാണം,ത്റമ്
ഖവികസനംത്ടങ്ിയവപയ
ല്്ാംഇരിൽഉൾപ്പ്ട്ം.മത്യ
ബന്നത്ിനായി400ശ്തൊള
റ്കളാണ് പകഎസ്ഐഎൻ
സിയ്പടസഹായശ്ത്പടഇ
എംസിസി ശകരളത്ിൽ നിർ
മിക്ക. നിലവിൽ വിശദേ
ശ്തൊളറക
് ളാണ്ര്ടര
് ലായ്ം
ഉരശോഗിക്ന്ത്.ോസ്ത്രീ
യമായി ആസ്ത്രണം പേയ്

ഗ്്ാസ് ഫാക്റ്റികോളനിയിലെപ്രതീക്ാക്്ബിന് ജനമൈപ്തിലൊെീസ് നൽക്ന് കോള്കൾ
മ്ൻഇന്്യൻഫ്ട്കോൾതാരംഐ.എം.വിജയൻമകൈാറ്ന്.

നമര
് ിമലയിൽനിർമാണം
പ്ർത്ിയായ വീടിപ്ന് ഗ്ഹ
ത്രശവേേടങ്ിൽനഗരസഭാ
പേയർശരഴ്സണ ഏലിയാമ്
ഫിലിപ്ദീരംപരളിയിച്.മവ
സ് പേയർമാൻപക.രി.സലിം
അധ്യക്രവഹിച്.
ജിമ്ി ോക്പ്ൻ, കൗണ
സിലർമ
 ാരായ അഡ്വ.ബിമൽ
േത്ദ്ൻ, മഷനി ഏലിയാസ്,
ജ്ബിരൗശോസ്,ശോമൻവ
ല്്യിൽത്ടങ്ിയവർസംസാ
രിച്.

കളമശേരി:രിടിച്രറി,വധ
ത്േമം,അടിരിടി,ശൊക്ശോ
ശകസ്കളിൽ ത്രരികളായ
് ളകളമശേ
അഞ്യ്വാകപ
രിപൊലീസ്രിടിര്ടി.അര്
ക്്റ്ി  വട്രല പേത്ിപ്റ
മ്് വീട്ിൽമനീഷ് (25),കളമ
ശേരി വശ്ട്ക്ന്ം ശകശ്ട്ഴ
ത്്രറമ്ിൽഅജാസ്(22)
ശോപ്ംരടിച്ള്ിക്ൽഅ
റക്രറമ്ിൽ വീട്ിൽ രൻ
സീർ (30) രിര്വനന്പ്രം
ശരട് വയലിൽ വീട്ിൽ കണ്
ൻ(21)വരാപഴ
് മ്ട്ിനകംച്
ള്്ിക്ൽ വീട്ിൽ ത്േീജിത്
(20)എന്ിവപരയാണ് ത്രീമി
യർകവലയിൽനിന്ംകളമ
ശേരി പൊലീസ് ഇൻസ്പര
ക്റ്ർ രി.ആർ.സശ്ത്ഷി
പ്ന്ശനത്ര്വത്ില്ള്പൊ
ലീസ് സംഘം അറസ് പേ
യ്രത്.
ശോർത് കളമശേരി പമ
പ്തൊപൊലീസ്ശ്സ്ഷൻസമീ
രം2021ജനവ
് രി31ന്സര
് ്
ട്്ർയാത്രികപയമബക് ഇ
ടിച്വീഴത
് ്ിയശേഷംമബ
ക്് ഉശരക്ിച് കടന്കള
ഞ്്രണ്ശരപരശകത്ദ്ീകരി

ആഴക്ടൽൈത്യബന്നത്ിന്കകരളഷിപ്ിങ്ആൻഡ്ഇൻൊൻഡ്നാവികഗഷൻകോർപ്കറ
ഷന്ംഅകൈരിക്ൻകമ്നിയായഇഎംസിസിഇന്ർനാഷണല്ംധാരണാരപ്തത്ിൽഒപ്ിട്ന്.
ന്്ഈമത്യബന്നരദ്രി
യാഥാർഥ്യമാക്ന്ശോപടഈ
ശമഖലയ
 ിൽപ്ർണമായ്ംശക
രളത്ിപ്ന് കപ്യ്പ് രരി
യ്ം.
ശകരളത്ിപലഏറ്വ്ംവലി
യ വിശദേനിശ്ക്രങ്ളിപോ
ന്്ായിമാറ്ംഈരദ്രി.ഇ
എംസിസിക് ശ്തൊളറ്കൾനി
ർമിക്ാന്ള് അടിസ്ാന
സൗകര്യങ്ളാണ് പകഎസ്
ഐഎൻസി ഒര്ക്ിപ്ക്ട്
ക്്ക.ഏകശദേംരണ്ശോടി

ര്രയാണ് രാജ്യാന്ര നില
വാരത്ില്ള്ഒര്ശ്തൊളർനി
ർമിക്ാൻഉണ്ാകന
് ്പേലവ.്
ഇവനിലവിപലമത്യപ്ത്ഴി
ലാളികൾക് വിരരണം പേ
യ്്ം.
ഇത്രയ്ംശ്തൊളറ്കൾമത്യ
ബന്നം നടത്ി രിരിപ്ച്
ത്്ശ്പ്ൾ അവയ്ക് അട്
ക്്ാൻ നിലവിൽ ശകരളത്ി
പലഹാർബറ്കളിൽആവേ്യ
ത്്ിൻ്സൗകര്യമില്.അരിനാ
യിഹാർബറ്കൾപ്ക്പ്ംപ്

രിയ ഹാർബറ്കള്ം പകഎ
സ്ഐഎൻസി വികസിപ്ി
ക്്ം.ഇത്രത്ിൽആഴക്ട
ൽ മത്യബന്നത്ില്പട
ശേഖരിക്ന്മത്യങ്ൾസം
സ്കരിക്ന്രിനായി ഇഎം
സിസിശകരളത്ിൽയ്ണിറ്
കൾത്റക്ം.
ഇവിപടമത്യപ്ത്ഴിലാളി
ക്ട്ംബാംഗങ്ൾക്ായിരി
ക്്ം ത്രഥമ രരിഗണന നൽ
ക്നത
് .്ശകരളത്ിൽത്റക്
ന്് 200ഔട് പലറ്കൾവഴി

ൻ്്ജിശോത്ഗാം, ആൻ്ജിശോ
പ്്ാസ്ിസൗകര്യങ്ള്ംഉണ്ാ
ക്ം.
എ.രി.വർ്ക്ി അന്സ്മര
ണശ്ത്ടന്ബന്ിച് രാവി
പല10മ്രൽ്ഉച്യ്ക്1വപര
നടക്ന് സൗജന്യപമഡിക്
ൽ്് ക്യാംരിപ്ന് ഉദ്ഘാടനം
എംഎൽ്എ അന്പ് ശജക്
ബ്ം,പ്രിയഐരിശ്ല്ക്ി
പ്ന് നിർ്മ്ാശോദ്ഘാടനം
ബിരിസിഎൽ് ജനറൽ് മാപന
ജർ്ശോർജ്ശോമസ്ംനിർ്വ
ഹിക്ം. ആശ്രത്രിയിൽ് ര
ത്് വർ്ഷംപ്ർ്ത്ിയാക്ിയ
ശോക്റ്ർ്മാപരയ്ം, ജീവന
ക്്ാപരയ്ം േടങ്ിൽ് ആദരി
ക്്ം. ക്യാംരിൽ് രപ്ങ്ട്ക്
ന്് ശോഗികൾ്ക് ശോക്റ്റ്
പട നിർ്ശദേത്രകാരമ്ള് എ

ല്്ാമര്ന്കള്ം,ഇസിജി,എ
ക്സ്-ശറ, ശോക്റ്ർ് കണ്സ
ൾ്്ശ്ട്ഷൻ് എന്ിവ സൗജന്യ
മാപണന്ം  പ്തടഡ്മിൽ്, എ
ശ്ക്, സ്കാനിങ്, ആൻ്ജി
ശോത്ഗാം,ആൻ്ജിശോപ്ാസ്ി
ത്ടങ്ിയവക്റഞ് നിരക്ി
ൽ്് പേയ്ാപമന്ം പസത്കട്റി
എം.ജി.രാമേത്ദ്ൻ്അറിയിച്.
പോച്ിൻ്ഷിപ്ിയാർ്ഡ്പേ
യർ്മാന്ം, മാപനജിങ് ഡയറ
ക്റ്റ്മായ മധ്.എസ്.നായർ്
മ്ഖ്യാരിഥിയായിപയത്ന്
േടങ്ിൽ് ശോ.സജിസ്ത്ബമ
ണ്യൻ്,ശോ.ജമ
് നദ്റഹ്ാൻ്,
ശ്ലക
് ്രച്ായത്ത്രസിഡ
ന്് രാജ്.രി.നായർ്,രിറവംമ്
ൻ്്സിപ്ൽ് പേയർ്ശരഴ്സണ്
ഏലിയാമ് ഫിലിപ് എന്ിവർ്
രപ്ങ്ട്ക്ം.

മവപ്ിൻ: പവളിച്ം രീത്വവി
ദ്യാഭ്യാസവികസനരദ്രിയ്
പടകീഴിൽ2019-20അധ്യായ
നവർഷപ്ത് മികച് മഹ
സ്ര്ളായിപേറായിഎസ്എം
എച്എസ്പരരപ്ഞ്ട്ക്പ്പ്
ട്.്രള്ിപറ
് ംഎസഎ
് സ്അര
യായ്രിഎസ് ആണ് മികച്
യ്രിസ്ര്ൾ.മികച് എൽരി
സ്ര്ളായിമാലിപ്റംപസൻ
രീശ്റ്ഴ്സ് എൽരിഎസ് പരര
പ്ഞ്ട്ക്പ്പ്ട്. മഹസ്ര്
ൾവിഭാഗത്ിൽഎളങ്ന്പ്
ഴ ജിവിഎച്എസിനാണ്  ര
ണ്്ാം സ്്ാനം. ക്ഴ്പ്ിള്ി
പസന് അഗസ്ിൻസ് ജിഎ
ച്്എസ്ം രള്ിപ്റം പസന്
ശമരീസ് എച്എസ്ം മ്ന്ാം
സ്്ാനംരങ്ിട്.എടവനക്ാട്
എസ്ഡിരിഐ പകരിഎംഎ
ച്്എസ്നാലാംസ്ാനവ്ംകട
മക്ടി ജിവിഎച്എസ് അ
ച്്ാം സ്്ാനവ്ം കരസ്മാ
ക്്ി.
യ്രിവിഭാഗത്ിൽനായര
മ്്ലംഡിബിയ്രിസ്ര്ൾര
ണ്്ാംസ്്ാനംശനടി.ഓച്ന്
ര്ത് എസ്എസ്എസ്എസ്
യ്രിസ്ര്ള്ംരിഴലപസന്
ത്ഫാൻസിസ് യ്രി സ്ര്ള്ം
മ്ന്ാം സ്്ാനപ്ത്ത്ി. പ്
ത്മവപ് ഗവണപമന് യ്രി
സ്ര്ൾ നാലാം സ്്ാനവ്ം
ശൊഞ്ിക്രപസന് പസബാ
സ്്യൻസ് യ്രി സ്ര്ൾ അ
ച്്ാം സ്്ാനവ്ം കരസ്മാ
ക്്ി.എൽരിവിഭാഗത്ിൽര
ണ്്ാം സ്്ാനം ശോൾ്ഗാട്ി
പസന് ത്ഫാൻസിസ് എൽരി
സ്ര്ളിനാണ്. പേറായി ഗവ
ണപമന് എൽരി സ്ര്ൾ മ്

സംസക
് രിച്മതയ് ംവിറഴ
് ിക്
ന്്രിപോപ്ംവിശദേരാജ്യങ്
ളിശലക് കയറ്മരി പേയ്ക
യ്മാണ് രദ്രിപയന് ഇഎം
സിസി ത്രസിഡന് ഷിജ് വർ
ഗീസ്രറഞ്.
ഇഎംസിസിയ്പടകടന്വ
രശോപട25000ൽരരംപോഴി
ലവസരങ്ൾ ശകരളത്ിൽ
സ്ഷ്ികപ
്പ
് ട
് പ
് മന്പകഎസ്
ഐഎൻസിമാപനജിങ് ഡയ
റക്റ്ർ എൻ.ത്രോന് രറ
ഞ്്.
ശകതദ
് ്സമത്ദ് മതയ് ഗശവഷ
ണ സ്്ാരനത്ിൻ് (സിഎം
എഫ്ആർഐ)ഗശവഷണആ
വേ്യങ്ൾക്ായിഒര് ശ്തൊളർ
സൗജന്യമായി നൽക്ം. സി
എംഎഫ്ആർഐയ്പടഗശവ
ഷണപ്ത് അടിസ്ാനമാക്ി
ത്രക്രിക് ശോട്ംരട്ാത് മ
ത്്യബന്നമാണ് ലക്യം.ഇ
രില്പട മത്യപ്ത്ഴിലാളി
ക്ട്ംബങ്ള്പടവര്മാനംഇ
രട്ിയാക്പമന്ാണ് ത്രരീക്.
മത്യപ്ത്ഴിലാളികൾക്ാ
യിആശ്രത്രികള്ംമറ് അടി
സ്്ാന സൗകര്യങ്ള്ം സ്്ാ
രിക്ന്രിന്ം രദ്രിയിൽ
രണം വകയിര്ത്ിയിട്ണ്.
പകഎസ്ഐഎൻസിയ്പടേ
രിത്രത്ിപല ഏറ്വ്ം വലിയ
വർക് ഓർഡറാണിപരന്ം 
അശ്ദ്ഹംരറഞ്.

മദ്യനയത്ിലനതികരനിലപ്സമരം എ.പി.വര്ക്ിഅന്സ്മരണവ്ം,ഹാര്ട് ലവളിച്ംപദ്തി:സ്ക്ള്

പപ്ത്ണ്വര്ഷമായി
ഒളിവിെിര്ന്പ്പതിഅറസ്ില

വിരക്ട്ടിയകൊത്ിലന
സാഹസികമായിപിടിക്ടി

ലകയര്ലസന്ര്ഉദ്ഘാടനവ്ംആറിന് അവാര്ഡ്കള്പ്പഖ്യാപിച്

ഹ്ദയത്ിന്മ്കളിലെതതകോയ്ഡ്
മ്ഴനീക്ി;െക്ദ്വീപ്കാരിക്പ്ത്ജീവന്

പോച്ി:മരശോയ്ഡ്മ്ഴഅ
മിരമായി വളർ്ന് കഴ്ത്ം
പനച്ിൻ്രട
് ്ംകവിഞ്േ്വാ
സനാളപ്ത് അടച് കളഞ്
അപ്ർ്വഗ്ര്രരാവസ് ശന
രിട് ലക്ദ്വീപ് സ്വശദേിനിവ
ഹീദാബീഗമിന് (31)ഒട്വിൽ്
പ്ത്ജീവൻ്.മരശോഡ് മ്ഴ
വളർ്ന്േ്വാസവ്ംഹ്ദയമിടി
പ്്ംനിലച് അവസ്യിലാണ്
ഇക്ഴിഞ്ജന്വരി23ന്പവ
ന്്ിശലറ്ർ് സഹായശ്ത്പട
ശോഗിപയപഹലിശോപ്റ്റിൽ്
പോച്ിവിരിഎസ്ശലക്ശോ
ർ്് ശോസ്രിറ്ലിപലത്ിച്ത്.
ലകദ് വ് ീരിൽ്നിന്പ്റപപ
് ട
് ്ം
മ്മ് അവിട്പ്ത് സീനിയർ്
അനസ്രീശ്ഷയാളജിസ് ശോ.
േിദംബരം വഹീദയ്പട അട
ഞ്് േ്വാസനാളത്ിശലയ്ക്
ട്യ്ബ്കടത്ിേ്വാസംനൽ്കി
യരിപ്ന് ബലത്ിലാണ് സം
ഘംലക്ദ്വീരിൽ്നിന്യാത്ര
രിരിച്ത്.അരീവഗ്ര്രരാവ
സ്്യില്ള്ശോഗിപയപഹലി
ശോപ്റ്റിൽ് കടൽ് കടത്ി
പോച്ിയിൽ്എത്ികന
് ്ദൗ
ര്യംശോ.ഖലീൽ് ഖാൻ്,ശോ.
റിഫാൻ്, ശോ.അന്ഷ്, ബാ

വ്ംപ്ർ്ണമായിത്റശ്ക്ണ്ി
വന്. ഒപ്ം ഹ്ദയത്ിപ്ന്
യ്ം ധമനികള്പടയ്ം സ്ര
ക്് ഉറപ്ാക്ിപ്ക്ണ്ാണ് വ
ലിയട്യ്മർ് നീക്ംപേയ്രത്.
മിനിമലി ഇൻ്ശവസിവ് സർ്ജ
റിവിഭാഗംശമധാവിശോ.ആ
ർ്് രത്ക്മാറിപ്ന് ശനത്ര്വ
കോ.രത്ക്ൈാറ്ംസംഘവ്ംവഹീദാബീഗൈിന്ംക്ട്ംബത്ി ത്്ില്ള് േസ്ത്രത്കിയാ സം
ഘത്ിൽ് സീനിയർ് സർ്ജൻ്
ന്ലൊപ്ം.
ശോ.മധ്കരമര,ഹ്ദയേ
യ്പടഹ്ദയത്ിപ്ന്യ്ംേ്വാ സ്ത്രത്കിയാ വിദഗ്ധൻ് ശോ.
ബ്എന്ിവർ്നിർ്വഹിച്.
വിരിഎസ് ശലക്ശോറിൽ് സശോേത്ിപ്ന്യ്ം ത്രവ സ്ജിത്,നഴ്സ്മാരായസറി
എത്ിച്യ്ടൻ് പവന്ിശലറ്റി ർ്്ത്നങ്ള്ം അരകടാവ ൻ്്, ജയലക്മി, ടി
ൻ്്സി,സൗമ്യഎന്ിവ
ലായിരിപ്ക്ത്പ്ന് ശോ സ്്ിയിലായിര്ന്.
സ്രിറ്ലിപലമിനിമലിഇൻ്ശവ
ഈവലിയമ്ഴനീക്ംപേ ർ്്രപ്ങ്ട്ത്.ശോ.ജ
് ൻ്അനസശ് ര
സിവ് സർ്ജറി വിഭാഗത്ിൽ് യ്രാൽ് മാത്രശമ ശോഗിപയ ര യസസ
ശോഗിപയ േസ്രത്കിയയ്ക് ക്്ിക്ാൻകഴിയ്മായിര്ന് ഷ്യയ്ക് ശനത്ര്വംന
വിശധയമാക്കയായിര്ന്.
ള്്പവന് േസ്ത്രത്കിയയ്ക് ൽ്്കി.ആശ്രത്രിസി
കഴ്ത്മ്ഴ്വൻ്നിറഞ്വ ശനത്ര്വംനൽ്കിയമിനിമലി ഇഒ എസ്.പക.അബ്
ലിയ മ്ഴ േ്വാസനാളത്ിന് ഇൻ്ശവസിവ്സർ്ജറിവിഭാഗം ള്്, അനസ്ശരഷ്യാ
ശമധാവി
സ്്ാനേലനംവര്ത്കയ്ം ശമധാവി ശോ. ആർ് രത്ക് വിഭാഗം
പനച്ിൻ് ര്ടിപ്ന് മ്ൻ്ഭാഗ മാർ് രറഞ്.സാധാരണയാ ശോ.ശോഹൻ് മാര്യ്
ത്്ര്ടി ഉള്ിശലയ്ക് വള യിരാശ്ക്ൽ്ദ്വാരേസ്ത്രത്കി എന്ിവര്പടസമശോ
് 
ർ്്ന് ഹ്ദയശ്ത്യ്ംത്രധാന യയില്പടയാണ് മരശോ േിരമായഇടപരടലക
രക്ധമനികപളയ്ം അമ യ്ഡ്ത്ഗന്ിയ്ം മ്ഴകള്ം നീ ള്ം ശോഗിപയ രക്ി
ർ്്ത്ിയിരിക്ന്രായാണ്
ക്്ംപേയന
് ത
് .്എന്ാൽ്ഈ ക്്ാൻ് സഹായിപ്ച്
സിടിസ്കാൻ്രരിശോധനയി ശോഗിയ്പടകാര്യത്ിൽ് കഴ് ന്്ംശോ.രത്ക്മാ
ൽ്് കണ്ത്. അങ്പന ശോഗി ത്്ം പനച്ിപ്ന് മധ്യഭാഗ ർ്്രറഞ്.

ന്്ാംസ്ാനം കരസ്മാക്ി.
മ്ളവ്കാട്എയ്ഡഡ്എൽരി
സ്ര്ള്ം എളങ്ന്പ്ഴ ഗവ
ണപമന് ന്യ് എൽരി സ്ര്
ള്ം നാലാം സ്്ാനം രങ്ിട്.
അച്ാംസ്ാനം പൊന്ാരി
മംഗലംപസൻശമരിസ്എൽരി
സ്ര്ള്ം പേറായി എസ്എം
എൽരിസ്ര്ള്ംരങ്ിട്.ശജ
രാക്ളായ സ്ര്ള്കൾക്
കാൽശോടിശോളംര്രയ്പട
സമ്ാനങ്ൾ നൽക്പമന്
എസ്.േർമ എംഎൽഎ രറ
ഞ്്.സ്ര്ളിപലഐടിസൗ
കര്യങ്ൾവിപ്ലീകരിക്ന്
രിനായിരിക്ം സമ്ാനത്
കഉരശോഗിക്ക.1,2,3സ്്ാ
് ക
് ൾക്കം
നക്ാരായസ്രള
ര്യ്ട്റ്കള്ംപ്തൊജക്റ്കള്ം
ഉൾപ്പ്ട്ന് കംര്യ്ട്ർലാബ്
കൾസമ്ാനിക്ം.4,5സ്്ാന
ക്്ാർക് കംര്യ്ട്റ്കൾനൽ
ക്ം.പ്രസക
് ാരത്ിന്അർഹ
രായ എല്ാ സ്ര്ള്കൾക്ം
ശ്തൊഫിയ്ം ഫലകവ്ം സമ്ാ
നിക്ം.70സ്ര്ള്കളിൽനി
ന്്ായികാൽലക്ശ്ത്ളംക്
ട്്ികൾ എഴ്രിയ പവളിച്ം
പൊത്രരീക്യിൽ  ശനടിയ
മാർക്ിപ്ന് അടിസ്ാനത്ി
ലാണ് മികച് സ്ര്ള്കപള
പരരപ്ഞ്ട്ത്പരന്ം എം
എൽഎരറഞ്.ഏറ്വ്ംര്
ട്രൽമാർക്ശനടിയ33ക്ട്ി
കപള ശൊശ്പ്ഴ്സ് അവാർഡി
നായി
പരരപ്ഞ്ട്ത്.
സ്ര്ള്കൾ ശോറ്ം ഏറ്വ്ം
ര്ട്രൽ മാർക് ശനടിയ 84
ക്ട്ികൾസ്്ഡന് ഓഫ് ദിഇ
യർപ്രസ്കാരത്ിന്അർഹ
രായി.
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മറക്ര്ത്,നിങ്ൾ
മാത്കയാണ്

കൊ

വിഡ് വ്യാപ ന ത്ി ക്് കൊട്മ്ടിയിൽ
ഏതാണ് ഒറ്യ്ക്ാ യിട്ണ് കെര ളം.പ്പ
തിദിനമ്ള്കരാഗിെള്കടഎണ്ംൊര്യമായമാറ്മില്ാ
കത ത്ട ര്ന്താണ് ൊര ണം. സംസ്ാ ന  സർ ക്ാ ർ
സ്വീെ രിക്ന് നട പ ടിെ ള്ം  സംസ്ാ ന ത്ി ക്് ആ
കരാഗ്യപരിരക്ാസംവിധാനവ്കമല്ാംനിസഹായമാ
യിക്പ്ാക്ന് തരത്ിലാണ് ജനങ്ള്കടകപര്മാറ്കമ
ന്് പറയാകതവയ്.കരാഗവ്യാപനത്ിന് െര്ത് പ
െരാൻ  സഹായിക്ന് ക്ട്ം കേര ല്െ ൾ  ഇന്ക്ത്
സാഹേര്യത്ിൽ,േിന്ിക്ാവ്ന്തിന്ംഅപ്റത്ാ
ണ്.അതിൽനിന് സ്വന്ംഅന്യായിെകളപിന്ിരി
പ്്ിക്ക്ണ്കനതാക്ള്ംഅധിൊരിെള്ംതങ്ള്കടഉ
ത്്രവാദിത്വംമറന്പ്പവർത്ിക്ന്ത്ംപിന്ീട്,അ
തിന്ൊരണക്ാർകപാത്ജനങ്ളാകണന്പറഞ്
കെെഴ്ക്ന്ത്മാണ്െണ്വര്ന്ത്.
പ്പതിപക്കനതാവ്രകമശ്കേന്ിത്ലനയിക്ന്
ഐശ്വര്യകെരളയാപ്ത യിൽകൊവിഡ് മാന ദണ്ങ്
ൾപാലിച്ി ക്ല്ന് ആകരാപിച് 26യ്ഡിഎ ഫ് കനതാ
ക്്ളടക്ം400കപർക്ക്തികരകപാലീസ്കെകസട്ത്ി
രിക്െ യാണ്. തങ
 ്കള രാഷ്പ്ടീയ മായി കവട്യാട്ന്
തിക്്ഭാഗമാണ്നടപടികയന്ംതങ്ൾക്ക്തികരന
ടപ ടികയട്ക്ന് സർ ക്ാ ർ , മപ്ന്ി മാർ  കനരിട് നട
ത്്ന്അദാലത്െളികലജനക്ട്ംനിയപ്ന്ിക്ാൻ
പ്ശ മിക്ന്ി ക്ല്ന്മാണ് കൊൺ പ്ഗ സ് തിരിച്ടിച്ത്.
ഇന്കലബികജപികദശീയാധ്യക്ൻകജ.പി.നഡ്തിര്
വനന്പ്രക്ത്ത്ിയക്പ്ാഴ്ംവലിയജനക്ട്മ്ണ്ാ
യിര്ന്. ഇന് ത്ശ്രില്ം അത്ണ്ാ ൊം.മ്ന് മ്
ന്്ണിെള്കടയ്ംകനതാക്ൾക്പരസ്പരംക്റ്ംോ
ർത്ി  രക്കപടാൻ  സാധിക്ം . എന്ാ ൽ , നിയ പ്ന്
ണംമറന്ംക്ട്മായിഇടപഴെിയ്ംകരാഗംവിളിച്വ
ര്ത്ന്ത്സ്വന്ംഅണിെളാകണന്മനസ്ിലാക്ി
അവകരമ്ൻെര്തല്െൾക്ക്പപരിപ്ിക്ാനാണ്കന
താക്ൾപ്ശമിക്ക്ണ്ത്.
ആദ്യഘട്ത്ിൽകൊവിഡികനസമർഥമായിപിടിച്
കെട്ിയകെരളത്ിന്സ്വതസിദ്മായേിലപരിമിതിെ
ൾകൊണ്ാണ് അതിൽനിന് പിന്ാക്ംകപാകെണ്ി
വന്ത്.അതില്ംരാഷ്പ്ടീയമായലാക്െള്ണ്ായിര്
ന്്.കൊവിഡ്പ്പതികരാധത്ിന്മറ്രാജ്യങ്ളിൽനി
ന്്ംരാജ്യാന്രസംഘടനെളിൽനിന്ംഅഭിനന്ന
ങ്്ൾഒഴ്െികയത്ിയക്പ്ാഴാണ്നിയപ്ന്ണങ്ൾൊ
റ്്ിൽപറത്ാന്ള്ആദ്യനീക്മ്ണ്ായത്.സംസ്ാന
ത്്ിക്്മിെവ്തങ്ള്കടകനട്മായിഉദ്കഘാഷിക്െ
യ്ം  മറ് സംസ്ാ ന ങ്ള്കട നില യ്മായി താര ത മ്യം
കേയ്ത്കമന്അവൊശക്പ്ട്െയ്ംകേയ്തക്പ്ാഴാണ്
സർക്ാരികനതാഴ്ത്ിക്ക്ക്ട്ണ്ത്രാഷ്പ്ടീയമായആ
വശ്യമായിപ്പതിപക്ത്ിന്കതാന്ിയത്.പതിറ്ാണ്
െളായികെരളത്ികലജനങ്ൾവിദ്യാഭ്യാസത്ില്കട
യ്ംകലാെപരിേയത്ില്കടയ്ംകനടിയഅറിവ്െളാ
ണ്കൊവിഡ്പ്പതികരാധത്ിന്വഴിൊണിച്ത്എന്
ത് അംഗീെരിച് ജനങ്ൾനൽെിയസഹെരണക്ത്
ആര്ംശ്്ാഘിച്െണ്ില്.ഈേക്ളത്ിക്പ്ാരാട്മാണ്
സംസ്ാ ന ത്ി ക്് ഇന്ക്ത് അവ സ്യ്ക് ൊര
ണം.
കരാഗ വ്യാപ ന ത്ി ക്്യ്ം  കലാക്ഡൗണിക്്യ്ം
നാള്െളിൽഎല്ാംസഹിച്ംപലത്ംനഷ്ക്പ്ട്ത്ി
യ്മാണ് മല യാളിെ ൾ വീട്െ ളിൽ ഒത്ങ്ി ക്ടിയ ത്.
പ്റംകലാെ വ്മായിൊര്യ മായ ബന്മില്ാ കതയാണ്
മിക്ഭവനങ്ളില്ംമ്തിർന്വര്ംക്ട്ിെള്ംെഴിയ്
ന്്ത്.പലവീട്െള്ംര്ക്മായസാമ്ത്ിെപ്പയാസ
ങ്്ൾഅന്ഭവിക്ന്മ്ണ്.ജീവിതംഎപ്തയ്ംകവഗം
പഴയമട്ിലാക്ന് നാള്ംഎണ്ിക്ഴിയ്ന്വർക് കത
റ്്ാ യ  പ്പ തീക്െ ൾ  കൊട്ത്കൊണ്ാ ണ് രാഷ്പ്ടീയ
പാർട്ിെൾതക്ദ്ശകതരക്ഞ്ട്പ്ിന്തയാകറട്ത്ത്.
നിയപ്ന്ണങ്ൾപിൻവലിക്ന്ത്ദ്രന്മാക്കമന്
വിദഗ്ധര്കടമ്ന്റിയിപ്െൾഅവകരഅപഹസിച്
കൊണ്ാണ്തള്ിക്ളഞ്ത്.എല്ാവിധനിയപ്ന്ണ
ങ്്ൾ ക്ം  അധിക്ത ർ  െണ്ട ച് കൊട്ത്.  കതര
ക്ഞ്ട്പ്ിന് പിന്ാകലനിയപ്ന്ണങ്ൾഒക്ന്ാന്ാ
യിപിൻ വ ലിച് വരിെ യാണ്.െട്ത് നിയ പ്ന്ണ ങ്
കളാകടയ്ം  െർ ക്ശ  നിരീക്ണ ത്ി ല്കടയ്ം  എല്ാ
കമഖ ല െ ള്ം ത്റ ക്ക്ട്.മാന ദ ണ്ങ്ൾ പാലിച്കൊ
ണ്്ം പാലിക്ാ ൻ ക്പപരിപ്ി ച്കൊണ്ം ഇക്പ്ാ ൾ കേ
യ്ത്വ ര്ന്കതല്ാംെഴിയ്കമന്ി രിക്ക്,  എന്കൊ
ണ്്ാണ്ആഉത്രവാദിത്വംജനകനതാക്ള്ംമപ്ന്ിമാ
ര്ംമറ്ംൊണിക്ാത്കതന്മനസ്ിലാക്ന്ില്.
കൊവിഡ് ഭീഷണിക്റഞ് അയൽസംസ്ാനങ്
ളിൽ  നിയ പ്ന്ണ ങ്ൾ  ഇല്ാ തായ ത്ം  കൊവിഡ് വാ
ക്സിന്െ ള്കട ആവിർ ഭാവ വ്ം  കരാഗ ക്ത്ക്റിച്
ള്് ഭയ പ്ാ ട് ക്റ ച്ി ട്ണ്. എന്ാ ൽ നിയ പ്ന്ണ ങ്ൾ
കവക്ണ്ന്വയ്ക്ാറായിട്ില്.കനട്നാളക്ത്പരിപ്ശമ
ഫലമായിട്ാണ്ആകരാഗ്യംഉൾക്പ്കടയ്ള്ജീവിതനി
ലവാരസ്േിെയിൽകെരളംഒന്ാമത് നിൽക്ന്ത്.
ഇക്പ്ാഴ്ംരാജ്യക്ത് ഏറ്വ്ംമിെച് ആകരാഗ്യപരിര
ക്്ാ  സംവിധാന വ്ം  ശ്ം ഖ ല യ്മാണ് നമ്ക്ള്ത്.
ഏറ്വ്ംക്ട്തൽകൊവിഡ്കരാഗിെള്ള്സംസ്ാന
മാകണന്ത്നമ്കടക്ട്ായഉത്രവാദിത്വംവർധിപ്ി
ക്ക്ണ്താണ്.ഇക്പ്ാ ൾ യ്ഡിഎ ഫാണ് പര്യട നംനട
ത്്ന്കതങ്ിൽനാകളഎൽഡിഎഫ്ംഎൻഡിഎയ്ം
യാപ്തെള്മായിവര്ം.അക്പ്ാൾഈന്യായവാദങ്ൾ
അവര്ംമറക്ാനാണ്എല്ാസാധ്യതെള്ം.ഇതാെര്
ത് കെര ളംഅന്വ ർ ത്ി ക്ക്ണ് രീതി.ജനാഭിമ്ഖ്യ മ്
ള്്, സാധാരണക്ാകരാട് െര്തല്ള് രാഷ്പ്ടീയമാണ്
ഇവികടഉണ്ാകെണ്ത്.സംയമനംപാലിക്ാന്ംഅമി
താകവശത്ിൽനിന് പിന്ിരിയാന്ംകനതാക്ൾത
ക്ന് അണിെ കളാട് ആവ ശ്യ ക്പ്ട് മാത്െ  ൊണിക്
ന്്നാടാെണംഇത്.
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റംകവൊരിെമായാണ്ഉകദ് ോഗസർ
് ,
പ്പകത
് യെിച്ംകോകറ
് ർ
് മാർഈവിഷയ
ത്്ിൽസ്വീെരിച്നടപടിെൾ.ഇതിനദ് ാ
ഹരണമായിലിസ്ികലഇരട്ിപ്പട്ിെഅ
ക്ദഹ
് ംഎടത
് െ
് ാട ്ിയിടണ
് .്40കപരാണ്
ഇങക
് നഇരട്ിചത
് .്അവരക
് ടകപര്ംവി
വരങള
് ്ംറികപ
് ർ
് ട്ിൽഅകമ് ിട്നിരത്ിയി
ട്ണ
് .്
നിലവിലള
് ്മാനദണങ
് ൾ
് പ്പൊരംകെ
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്ന
് ങ
് ്ിൽഇവരക
് ടഈകപൻഷനിൽ
നിന്500ര്പക്റയക
് ണ
് കമന്സർക്ാർ
നിർകദ് ശ
് ിച്ിരക
്ന
് ങ
് ്ില്ംആവഴിക്ഒര
ക്നവഷണംകോല്ംനടത്ിയിട്ില.്എൻകോ
സൾഫാക
് ്ഇരെളായിവനയ് തഉണ്ായി
എന്െകണ
് ത
് ്ിയ55കപരിൽ28കപർക്
നിലവിൽക്ട്ിെളണ
് !്ഇവരക
് ടകപര്ംവി
ലാസവ്ംസഹിതമാണ്ജില്ാെലകറ
് ർ
് സർ
ക്്ാരിന്റികപ
് ർ
് ട്നൽെിയത.്പരസഹായ
മില്ാകതജീവിക്ാൻെഴിയാത്എൻകോ
സൾഫാൻഇരെകളപരിേരികന
് വ
് ർക്
മാപത
് മായിപരിമിതകപ
് ട
് ത
് ്ിയിരന
് ്"ആ
ശ്വാസെിരണം'പദത
് ിപ്പൊരം813കപർ
ക്്പ്പതിമാസം700ര്പനൽകന
് ണ
് .്അ
തിൽ131കപർമറ്വിഭാഗങള
് ിലള
് വ
് രാ
കണന്ാണ്അകന
് വഷണറികപ
് ർ
് ട.്എൻ
കോസൾഫ
 ാൻതളിച്ൊലയളവിൽൊസ
ർകോഡ്ഇല്ാതിരന
് വ
് ര്ംവ്യാജവിലാസ
ത്്ിൽആനക
് ല
് യ് ംകെപറ
് ന
് ത
് ്െകണ
് ്
ത്്ിയിടണ
് .്

ണ്.്സർക്ാരിൽനിന്ക്ടത
് ൽസാമത
് ്ി
െസഹായംകനടന
് ത
് ിനായിരന
് ്ഇത.്ഇ
ങ്ക
് നൊറഗ
് റിമാറ്ംവരത
് ്ിയ43കപരക
്ട
് ർ
് സർക്ാരിന്കെ
പട്ിെയ്ംജില്ാെലകറ
മാറിയറികപ
് ർ
് ട്ിലണ
് .്അതിൽആദയ് കത
് ്
14കപർക്സർക്ാർധനസഹായംനൽകെ
ണ്ത
് ില്ാത്ൊറഗ
് റിയായിരന
് .്ൊറഗ
് റി
ഇങക
് നമാറ്ിയകപ
് ൾ
് ഓകോരത
് ർ
് ക്ം
അഞ്ലക്ംര്പവീതംനൽകെണ്ിവന.്
1.56കൊടിര്പയാണ്ഉകദ് ോഗസർ
് ഇങ്
കനസർക്ാരിന്നഷക
്പ
് ട
് ത
് ്ിയത.്ഇതിന്
ഉതര
് വാദിെളായഉകദ് ോഗസർ
് ഇകപ
് ഴ
് ്ം
സർവീസിലണ
് ്എനത
് ാണ്ഏറവ
് ്ംദ്ഃഖെ
രമായഅവസക
് യന്ജില്ാെലകറ
് ർ
് കരഖ
ക്പട
് ത
് ്ിയിടണ
് .്
എൻകോസൾഫാൻഇരെൾക്നൽക്
ന്്കപൻഷൻഅവരക
് ടമരണകശഷവ്ം
കെപറ
് ്ിയ125കെസെ
് ളിൽെഴിഞ്മാർ
ച്വ
് കര40.61ലക്ംര്പയാണ്സർക്ാരി
ന്നഷമ് ായത.്എൻകോസൾഫാൻകപൻ
ഷൻൊർക്തകദ് ശ
് സവ് യംഭരണവകപ
് ്മ്
കഖനയള
് ്മറ്കപൻഷനെ
് കളകതങ്ില്ം

യഥാർഥത്ിൽൊസർകോഡ്എൻകോ
സൾഫാൻഇഫകറ
് ്ികല
് ന
് ്ആദയ് മായിവാദി
ച്്അതികനസാധെ
് രികന
് ്കതളിവെ
് ൾ
ഹാജരാക്ിയത്നീകലശവ് രംഗവകമ
് 
് ്ൊർ
ഷിെകൊകളജികലഎൻഡകോളജിവിഭാഗം
കമധാവികോ.കെ.എം.പ്ശീകമ് ാറാണ.്തിര്
വനനപ
് ര
് ംകവള്ായണിൊർഷിെകൊ
കളജികലഅസി.കപ്ോഫസർകോ.കെ.ഡി.
പ്പതാപന്ംഇക്ാരയ് ത്ിൽപ്ശീകമ് ാറിന്ശ
ക്മ് ായപിനണ
് നൽെി.കെരളശാസപ്ത
്
സാഹിതയ് പരിഷത്ിക
് ്"ശാസപ്ത
് ഗതി'മാ
സിെയക
് ട2010കസപത
് ംബർലകത
് ്ിൽ
എൻകോസൾഫാൻഇനയ് യിൽനികോധി
ക്ണ
് കമന്ാവശയ് കപ
് ട് ്കലഖനകമഴത
് െ
് യ്ം
പരിഷത്ിക
് ്സകമ
് ള
് നത്ിൽവായമ് ാർഗ
മ്ള്എൻകോസൾഫാൻതളികൽ
് നികോ
ധികണ
് ംഎന്ാവശയ് കപ
് ട് ്പ്പകമയംഅവത
രിപ്ിചത
് ്ംഇകതപ്ശീകമ് ാറാണ.്
െീടവിജ്ാനശാസപ്ത
് ജര
് ായകോ.
പ്ശീകമ് ാറ്ംകോ.പപ
് താപന്ം2011കലജന
സംഖയ് ാെണക,്2015കലഅംഗപരിമിത
കസൻസസ,്വിെലാംഗപ്നരധിവാസത്ി

ഇല്ാത്ഒന്ിന്്ലേരിൽശാസ്ത്ത
ന്ത്ദ്ര്േലോഗംനെയ്കയാലോ
കാസർലോഡ്?കാസർലോഡ്എൻ
ലോസൾഫാന്്ഇരകള്ന്ട്ങ്ിൽ
തീർച്യായ്ംഅവനരജീവിതകാലം
മ്ഴ്വൻസംരക്ിക്ാന്ള്ബാധ്യ
തസംസ്ാനസർക്ാരിന്ട്.അ
ങ്്നനഇല്,മറ്ള്ിടങ്ളിലലത്
ലോല്ള്വവകല്യങ്ള്ംലോഗ
ങ്്ള്ലമകാസർലോഡ്മ്ള്എങ്ി
ൽആത്േൊരണംതിര്ത്ണം.അതി
നർഥംആനിലോധിതകീടനാശിനിതി
രിനകനൊണ്വരണനമന്ല്.

ന്ള്കദശീയപദത
് ിപ്പൊരമള
് ്വിവര
കശഖരണംഎന്ിവഉൾകപ
് ക
് ടയള
് ്ഔ
ക്ദോഗിെകരഖെൾഅപപഗ
് ഥിച്സംസ്ാന
ക്ത്മറ്ജിലെ
് ളിലള
് ത
് ികനക്ാൾകവെ
ല്യങള
് ്ംജനിതെമൾ
് കപ
് ക
് ടയള
് ്കോഗങ്
ള്ംഎൻകോസൾഫാൻതളിച്എൻമെകജ,
പ്ലർ
് കപരിയ,അജാനർ
് ,െയർ
് േീകമനി,
മ്ളിയാർ,ക്മട് ാകജ,കബളർ
് ,െള്ാർ,പ
നതട് ിഎന്ീപ്ഗാമപഞ്ായതെ
് ളിലികല
് ്
ന്്െകണ
് ത
് െ
് യായിരന
് .്ഈപഗ
് ാമപ
ഞ്്ായതെ
് ളിൽഒര്ലകത
് ്ിൽ272കപർ
ക്്ാണ്േലനകവെലയ് മള
് ത
് ായിെകണ
് ്
ത്്ിയകതങ്ിൽഇക്ാരയ് ത്ികലകദശീയശ
രാശരി289ആണ.്മാനസിെകവലവ
് ിളി,
കസറിപബ
് ൽപാൾസി,സംസാര-ൊഴേ
് -കെ
ൾവി-ജനിതെകവെലയ് ങൾ
് ,െ്യാൻസർ
എന്ിവഉൾകപ
് ക
് ടഒര്അസഖ
് വ്ംകദശീയ
ശരാശരികയക്ാൾൊസർകോഡ്ക്ടത
് ല
ല്.്പാലക
 ്ാകട് ്മണ്ാർക്ാട്ംഇടക
് ്ിയില്ം
ഉൾകപ
് ക
് ടഎൻകോസൾഫാൻഇകതൊല
യളവിൽവായമ് ാർഗംതളിച്ഒരിടത്ംആ
കോഗയ് പപ
് ശന
് ങള
് ണ
് ്ായിട്ില.്20വർഷംആ
പ്ഫികയ
് ിൽ100ലക്ംകഹകറ
് റ
് ിൽവകരഎ
ൻകോസൾഫാൻവായമ് ാർഗംതളിച്ിട്ം
അവിടങള
് ില്ംഒര്പ്പശന
് വമ് ണ്ായിട്ികല
് ്
ന്്ഇരവ
് ര്ംവ്യകമ് ാകന
് .്
ഇല്ാത്ഒന്ിക
് ്കപരിൽശാസപ്ത
് കത
് ്
ദ്രപ
് കൊഗംകേയെ
് യാകോൊസർകോ
ഡ്?ൊസർകോഡ്എൻകോസൾഫാക
് ്ഇ
രെളക
്ണ
് ങ
് ്ിൽതീർചയ
് ായ്ംഅവകരജീവി
തൊലംമ്ഴവ
് ൻസംരക്ിക്ാനള
് ്ബാധയ് 
തസംസ്ാനസർക്ാരിനണ
് .്അങക
് നഇ
ല്,്മറള
് ്ിടങള
് ികലതക് ോലള
് ്കവെലയ് 
ങ്ള
് ്ംകോഗങള
് ക് മൊസർകോഡമ
് ള
് ്
എങ്ിൽആപപ
് ോരണംതിരത
് ണ
് ം.അതി
നർഥംആനികോധിതെീടനാശിനിതിരി
കെകൊണവ
് രണകമനല
് .്
എൻകോസൾഫാൻലിസ്ിൽഅനർഹ
ര്കണ
് ന
് ്വിജിലൻസ്അകന
് വഷണറികപ
് ർ
്
ട്്സർക്ാർപ്ഴത
് ്ിവച്ിരികെ
് യായിര്
് ൊണവ
് രാനായത്ഈ
ന്.്അത്പ്റതക
കലഖെനാണ.്അതിൻപ്പൊരംസർക്ാർ
ഇടകപടെ
് യ്ംഇകതകറ
് ിച്അകന
് വഷണം
നടത്ാൻൊസർകോഡ്ജില്ാെലകറ
് ക
്റ
ച്മതലകപ
് ട
് ത
് െ
് യായിരന
് .്കെരളത്ി
കലആയർ
് കദർഘയ് ംപ്രഷ
് ൻമാരിൽ72
വയസ്ംസ്പത
് ീെളിൽ78വയസ്ംആയിരി
ക്ക്94വയസിൽമരിചത
് ക് ോല്ംഎൻ
കോസൾഫാൻമരണമായിേിപത
് ീെരിചത
് ി
ക്്പട്ിെമ്തൽപ്െമകക
് ട
് െ
് ളക
് ടകോഷ
യാപത
് ജില്ാെലകറ
് റ
് ക
് ടറികപ
് ർ
് ട്ിൽഅക്
മിട്നിരത്ിയിടണ
് .്അതക
് ൊണത
് കന
് ്
ഇക്ാരയ് ത്ിൽശാസപ്ത
് ീയപരികോധന
അനിവാരയ് മാണ.്ജനതകയഇപത
് യ്ംവലിയ
കൊതിൽഭീഷണികപ
് ട
് ത
് ്ിയഒര്പ്പതിഭാ
സകത
് പ
് റ
് ്ിഅനർ
് കദശീയമായിഅംഗീെരി
ക്ക
്പ
് ട
് ന
് ്ഒര്പഠനംനടത്ാൻകോല്ം
നമക
് ടസംസ്ാനത്ിന്െഴിഞ്ിട്ില്എ
ന്ത
് ്ലജ്ാവഹമാകണന്ത്റനട് ികന
് ്
ത്പ്ശീേിപത
് ഇൻസ്ിറയ
് ട് ്ിൽക്പോഫസറ്ം
അേയ
് ത
് കമകോൻകസർ
് കോർകഹൽ
ത്്സയൻസിക
് ്കമധാവിയമ് ായിരന
് ്
കോ.വി.രാമൻകട് ്ിയാണ.്കെരളംെണ്ഏ
റ്വ
് ്ംമിെച്മ്ഖയ് മപന
് ്ിമാരികോരാളായസി.
അേയ
് ത
് കമകോക
് ്മെൻഎന്പരിഗണ
നകോ.രാമൻകട് ്ിക്നൽകെണ,്എന്ാ
ൽ,ഈരംഗകത
് ്ഏറവ
് ്ംമിെച്ശാസപ്ത
് 
ജ്ൻ
് എന്നിലയിൽഅകദ് ഹ
് കത
് ്അവ
ഗണിക്ാനാവില.്

ക്യാൻസർളരാഗികൾതക
് ്ാപ്ംനിൽകണ
് ം,നാട്
ആ

കെ.കെ.ശൈലജ
ആനോഗ്യവക്പ്മന്ത്ി

കോളതലത്ിൽ്കഫ
പ്ബ്വരിനാലിന്കോ
െെ്യാൻസർ്ദിനംആേരിക്
ക്പ്ൾ്അവകോധംശക്മാ
ക്്ണം.െ്യാൻസർ്കോഗേിെി
ത്്യ്ക്ത്ണയായിെ്യാൻസ
ർ്്കോഗിെകോട്ള്അന്െമ്
യ്കടയ്ംഅന്ഭാവത്ിക്്
യ്ംപ്പതീെമായി"ഓകോവ്യ
ക്്ിയ്ംക്കടയ്ണ്-ക്കടപ്പ
വർ്ത്ിക്ം'(IamandIwill)എന്താണ്ഈവർ്ഷ
ക്ത്ദിനാേരണത്ിക്്സക്ന്ശം.നമ്കടസംസ്ാ
നംെ്യാൻസർ്കോഗശരാശരിയിൽ്കദശീയശരാശരി
കയക്ാള്ംഉയർ്ന്നിലയിലാണ്ൊണ്ന്ത്.പ്പതിവ
ർ്്ഷം60,000ക്ത്ളംകോഗിെൾ്പ്തിയതായിസം
സ്്ാനത്രജിസ്ർ്കേയ്ക്പ്ട്ന്കവന്മാണ്ഇത്
സംബന്മായെണക്െൾ്സ്േിപ്ിക്ന്ത്.
വർധിച്വര്ന്െ്യാൻസർ്കോഗബാഹ്ല്യക്ത്തട
യ്ന്തിനായിസംസ്ാനആകോഗ്യവക്പ്െ്യാൻസർ്
സ്പ്ടാറ്ജിആക്ഷൻ്പ്്ാൻ്ര്പീെരിക്െയ്ംനടപ്ി
ലാക്ിവരിെയ്ംകേയ്ന്.ഇതിക്്ഭാഗമായിസം
സ്്ാനത്െ്യാൻസർ്കോഗനിയപ്ന്ണപ്പവർ്ത്ന
ങ്്കളഏകൊപിപ്ിക്ന്തിന്ഒര്െ്യാൻസർ്കോ
ർ്്ഡ്ര്പീെരിക്െയ്ംഈരംഗക്ത്വിദഗ്ധര്കട
കസവനംഉറപ്ാക്െയ്ംകേയ്തിട്ണ്.മിെച്െ്യാൻ
സർ്േിെിത്ഉറപ്വര്ത്ന്തിന്െ്യാൻസർ്േിെി
ത്്ാകെപ്ന്ങ്ൾ്ശാക്ീെരിക്ന്തിന്ംമിെവിക്്
കെപ്ന്ങ്ളായിമാറ്ന്തിന്ംസംസ്ാനആകോഗ്യവ
ക്പ്പ്ശദ്പതിപ്ിച്വര്ന്.എല്ാജില്െളില്ംെ്യാ
ൻസർ്േിെിത്ഉറപ്ാക്ന്തിനായിസംസ്ാനആ

കോഗ്യവക്പ്ജില്ാകെപ്ന്ങ്ളിൽ്െ്യാൻസർ്േിെിത്
ഉറപ്ാക്ന്തിന്ജില്ാെ്യാൻസർ്കെയർ്കസ്റ്െ
ൾ്്ആരംഭിച്ിട്ണ്.ഈകെപ്ന്ങ്ളില്കടെീകോകതറാ
പ്്ിഉൾ്ക്പ്കടയ്ള്േിെിത്സൗജന്യമായിനടപ്ിലാ
ക്്ിവര്ന്.

കൊവിഡ്ൊലക്ത്െ്യാൻസര്ചിെിത്

കൊവിഡ്ൊലത്ംെ്യാൻസർ്കോഗിെള്കടേിെി
ത്്യ്ക്ംപരിേരണത്ിന്മായിആകോഗ്യവക്പ്

ഇന്

ലോകക്യാൻസർദിനം

പ്പക്തയെംപ്ശദ്ിച്ിര്ന്.കൊവിഡ്മഹാമാരിഏറ്വ്ം
ക്ട്തൽ്ബാധിച്ത്െ്യാൻസർ്കോകലയ്ള്ദീർ്ഘ
സ്്ായികോഗങ്ൾ്ബാധിച്വകരയാണ്.പ്പതികോധ
കശഷിക്റഞ്ഈക്ട്രിൽ്കോഗവ്യാപനംക്ടാൻ്
സാധ്യതയ്ള്തിനാല്ംകോഗംബാധിച്െഴിഞ്ാൽ്
അത്മ്ർ്ച്ിക്ന്തിന്സാധ്യതയ്ള്തിനാല്ംയാപ്ത
കേയ്ന്തികോക്ത്യമായിേിെിത്കെപ്ന്ങ്ളിൽ്എ

ത്്ന്തികോസാക്ങ്തിെമായിഇവർ്ക്സാധിച്ിര്
ന്്ില്.ക്ടാകതകോക്ഡൗൺ്,റികവഴ്സ്െ്വാറക്്
ൻ്്ൊരണംേിെിത്കെപ്ന്ത്ികലക്ള്യാപ്തബ്
ദ്്ിമ്ട്ാക്െയ്ംേിെിത്മ്ടങ്ന്തിന്ള്സാധ്യത
സംജാതമാക്െയ്ംകേയ്ത്.ഈപ്പതിസന്ിപരിഹ
രിക്ന്തിന്ആർ്സിസിയ്കടകനത്ത്വത്ിൽ്ആ
കോഗ്യവക്പ്ില്ള്ജില്ാെ്യാൻസർ്കെയർ്കസ്റ്
െള്കടസഹെരണക്ത്കടആർ്സിസിയിൽ്ലഭിക്ക്
ണ്്േിെിത്കോഗിെൾ്ക്അവര്കടജില്െളിൽ്ലഭി
ക്്ന്തിന്ള്വഴികൊര്ക്െയ്ംകേയ്ത്.ഇതിനാ
യിആർ്സിസിയ്കടയ്ംജില്ാെ്യാൻസർ്കെപ്ന്ങ്ള്
കടയ്ംകോക്റ്ർ്മാര്കടയ്ംക്ട്ായ്മഉണ്ാക്െയ്ം
ഓകോകോഗിയ്കടയ്ംേിെിത്ാവിവരങ്ൾ്ജില്ാ
െ്യാൻസർ്കെയർ്കസ്റ്െളില്ള്കോക്റ്ർ്മാർ്ക്
കെമാറ്െയ്ംകേയ്ത്.
േിെിത്ലഭിക്ക്ണ്ദിവസങ്ളിൽ്കോഗിെകളവിവ
രംകനരിട്അറിയിക്െയ്ംആർ്സിസിയിൽ്എത്
ന്്തിന്പെരംആർ്സിസിയിൽ്ലഭിക്ന്അകതേി
െിത്ഏറ്വ്ംഅട്ത്ള്ജില്ാകെപ്ന്ങ്ളിൽ്ന
ൽ്്ക്ന്തിന്ംസംവിധാനകോര്ക്ി.ഇതില്കടആയി
രെണക്ിന്കോഗിെൾ്ക്കൊവിഡ്ൊലത്സ്വന്ം
ജില്യിൽ്തക്ന്േിെിത്ത്ടര്ന്തിന്ംകോഗംമ്
ർ്്ച്ിക്ാകതസ്ക്ിക്ന്തിന്ംസാധ്യമായി.സം
സ്്ാനആകോഗ്യവക്പ്ിന്െീഴില്ള്24സ്്ാപനങ്
ളിലാണ്ഈകസവനംഉറപ്ാക്ിയിട്ള്ത്.െീകോകത
റാപ്ിക്ആവശ്യമായമര്ന്െൾ്ഫയർ്ആൻഡ്കറ
സ്െ്യ്കോഴ്സിക്്കസവനംഉപകൊഗിച്ംൊര്ണ്യ
കമഡിക്ൽ്ക്റ്റ്െൾ്വഴിയ്ംക്ത്യമായിഎത്ിക്
ന്്തിന്സാധിച്ിട്ണ്.ഏെകദശം25,000കപർ്ക്ഈ
ൊലഘട്ത്ിൽ്േിെിത്നൽ്ൊൻ്സാധിച്കവന്ത്
ഈസംരഭത്ിക്്ഒര്വിജയമായിെണക്ാക്ാവ്
ന്്താണ്.

ശിവശങറ
് ിക
് ്ജാമയ് ംഭരണപകത
് ്ിന്ആശവ് ാസമായി
എം.ബി.സന്ത്ഷ്

തിര്വനന്പ്രം:നിയമസഭാകതരക്ഞ്ട്പ്പ്പ
ഖ്യാപനത്ിന്കൊട്മ്മ്മ്ഖ്യമപ്ന്ിയ്കടമ്ൻ
പ്പിൻസിപ്ൽകസപ്െട്റിഎം.ശിവശങ്റിന്ജാമ്യം
ലഭിച്തിൽഭരണപക്ത്ിന്ആശ്വാസം.മ്ഖ്യമ
പ്ന്ികയയ്ംമപ്ന്ിമാകരയ്ംസ്പീക്കറയ്ംവകര
പ്പതിക്ട്ിൽനിർത്ിരാജിആവശ്യംഉന്യിച്
വന്ബികജപിഉൾക്പ്കടയ്ള്പ്പതിപക്ത്ിന്
ഇത്തിരിച്ടിയായി.അകതസമയം,സിപിഎംബികജപിഒത്െളികയത്ടർന്സ്വർണക്ടത്
കെസ്അട്ിമറിക്െയാകണന്ാണ്കൊൺപ്ഗസി
ക്്പ്തിയആകോപണം.
അതിനികട,ആസ്പ്തണഅഡീഷണൽേീഫ്
കസപ്െട്റികോ.വി.കവണ്ശിവശങ്റികനപര
സ്യമായിന്യായീെരിച്രംഗക
 ്ത്ത്ി.""അക്ദ്ഹം
നിരപരാധിയാണ്.ശിവശങ്റികനതികരഉയർന്
ക്റ്ങ്കളല്ാംതള്ിക്പ്വ്ം.മാപ്ർഹിക്ാനാവാ
ത്്വിധത്ിലാണ്മാധ്യമങ്ൾശിവശങ്റികന
കവട്യാടിയത്''-കവണ്കഫയ്സ്ബ്ക്ിൽക്റി
ച്്.ഇതാദ്യമായാണ്ശിവശങ്റികനന്യായീെരിച്

ഐഎഎസ്ൊരിൽഒരാൾഎത്ന്ത്.
ശിവശങ്റികനനമ്ിനാരായണന്ത്ല്യമായ
ആകളന്വകരകഫയ്സ്ബ്ക്ിൽക്റിക്ന്
ക്ണ്ന്മ്ൻമാധ്യമപ്പവർത്െന്ംഅഭിഭാഷെ
ന്മായലാല്കോസഫ്ച്ണ്ിക്ാട്ി.മാധ്യമകവട്
കയത്ടർന്നമ്ിനാരായണന്വലിയത്െസം
സ്്ാനസർക്ാർനഷ്പരിഹാരംനൽകെണ്ിവ
ന്്ത്പരാമർശിച്ശിവശങ്റിന്ംഅത്കവണ്ിവ
ര്കമന്നിലയില്ള്പ്പോരണംശക്മാണ്.
എൻഐഎയ്ംെസ്ംസ്ംഇഡിയ്ംമാറിമാറി
കോദ്യംകേയ്കതങ്ില്ംശിവശങ്റികനതികരൊ
ര്യമായകതളികൊന്ംെിട്ിയിക്ല്ന്ാണ്സിപി
എംകെപ്ന്ങ്ള്കടനിലപാട്.മപ്ന്ികെ.ടിജലീൽ,
മ്ഖ്യമപ്ന്ിയ്കടഅഡീഷണൽക്പപവറ്കസപ്െട്
റിസി.എം.രവീപ്ന്ൻ,സ്പീക്റ്കടഅസി.ക്പപ
വറ്കസപ്െട്റിഅയ്പ്ൻഎന്ിവകരകൊക്ക്
കോദ്യംകേയ്തത്പ്പതിപക്ംശരിക്ംആകോ
ഷിച്.എന്ാൽ,ജലീൽകവല്വിളിച്ാണ്കോദ്യം
കേയ്ലികനകനരിട്ത്.ഇക്പ്ൾ,കതരക്ഞ്ട്പ്
സമയത്എൽഡിഎഫ്സർക്ാരിന്ഒന്ക്ടി
ശിരസ്യർത്ാം.തക്ദ്ശകതരക്ഞ്ട്പ്ിക്്വിജ

യംനൽക്ന്ആത്വിശ്വാസംഒന്ക്ടിഉയർ
ത്്ിമ്ക്ന്ട്കോൊൻഇത്എൽഡിഎഫിന്അ
വസരകോര്ക്ം.
പ്പതിപക്കനതാവ്രകമശ്കേന്ിത്ലയ്ംബി
കജപിസംസ്ാനപ്പസിഡ്കെ.സ്കരപ്ന്ന്ംദി
വസവ
 ്ംമത്രിച്വാർത്ാസക്മ്ളനംവിളിച്ാ
ണ്ഇത്സംബന്ിച്ആകോപണങ്ൾഉന്യിച്
ത്.ഇപ്തയ്ംനാളായിട്ംഅതിന്കതളിവ്െകോ
ന്്ംെിട്ിയിക്ല്ന്മാപ്തമല്,അതിൽസർക്ാരി
കനബന്ിപ്ിച്പ്പധാനആകോപിതൻസ്വാഭാവി
െജാമ്യംകനടിതിരിച്ിറങ്െയ്ംകേയ്ന്.അ
ത്സിപിഎം-ബികജപിധാരണയ്കടഫലമാകണ
ന്്പറയ്ക്പ്ൾഅതികനപ്തവിശ്വാസ്യതെിട്
കമന്ത്െണ്റികയണ്ൊര്യം.എന്ായാല്ംശിവ
ശങ്റായിരിക്ംഈകതരക്ഞ്ട്പ്ില്ംവലിയ
കൊതിൽഉന്യിക്ക്പ്ട്െ.തക്ദ്ശകതരക്ഞ്ട്
പ്്ിൽയ്ഡിഎഫ്ംബികജപിയ്ംപരിഹാസര്പ
ത്്ിലാണ്ആക്ക്പിച്കതങ്ിൽഈകതരക്ഞ്
ട്പ്ിൽസർക്ാരികനഅടിക്ാനായിഇരയാക്
ക്പ്ട്ഉക്ദോഗസ്ൻഎന്നിലയികലയ്ക്ാവ്ം
അതിക്്പരിണാമം.

മാധ്യമങ്ളോട്പ്രതികരിക്ാതതമടക്ം
കൊച്ി:കോളർ്െടത്കെസിൽ്ജാമയ് ംലഭിച്
എം.ശിവശങർ
് ്ജയിൽ്കോേിതനായത്ഉച്
യ്ക്2.40ഓകട.ൊകന
് ാട്ജില്ാജയിലിന്
പ്റത്ൊതന
് ിന്മാധയ് മങക് ോട്പ്പതിെ
രിക്ാകതഅകദ് ഹ
് ംതിരവ
് നനപ
് ര
് കത
് ക
് ്മ
ടങ്ി.
അടത
് ്ബനക
് ൾ
് ശിവശങറ
് ികനക്ട്ി
ക്കണ
് ക് ോൊൻജില്ാജയിലിൽ്എത്ിയി
ര്ന.്പ്റത്ിറങ്ിയഉടൻ്െർ്ണാടെരജി
സ്കപ്ടഷനിലള
് ്വാഹനത്ിൽെയറിയാപത
്
തിരിച.്ജയിൽ്പരിസരത്നിന്അലപ
് ദര
്ം
പിന്ിട്കശഷംമകറ
് ര
് ്വാഹനത്ികലക്യാ
പ്തമാറ്ി.ജയിൽവാസത്ിനികടവായിച്പ്
സ്തെങൾ
് കോക്ംമൻ
് പ്ജയിൽവാർഡന്
കെമാറി.

7 General

'ഭാവിവീഷ്ണക്ത്ലെകകരളം':
രാജ്യാന്രസക്മ്ളനത്ിന്സമാരനം

പിഎസ്സിറാങ്ലിസ്കള്ടെ
കാലാവധിനീട്ം

തിരവ
ു നനപ
ു ര
ു ം:പിഎസസ
് ിോങു്െി
സുക
ു ളല
ു െകാൊവധിആറമു ാസജത
ു ു
കുു്നീടുാനുപിഎസസ
് ിജോടുശിപാരുശ
ലെയുാനുമനന
ു ുിസഭാജോഗംതീരമു ാനി
ചു.ു2021ലഫനര
ു വ
ു രിമുനുിനും2021
ഓഗസു്രണുിനുംഇെയക
ു ു്അവസാനി
കുന
ു ുഎലുാോങു്െിസക
ു ളല
ു െയും
കാൊവധി2021ഓഗസു്മുനവ
ു ലരദീ
രുുഘിപുികുാനാണുശിപാരുശ.ലോവിഡു
വുയാപനംകാരണംപിഎസസ
് ിപരീകു
കളുനെതന
ു ത
ു ിലെസമയനക
ു മതുിലു
വുയതയു ാസംവനുിടണ
ു .ു്സമീപക
 ാെതു്
സുഷുിചുതസത
് ികകളിജെകു്പിഎസ്
സിവഴിനിയമനംനെതന
ു ത
ു ിനള
ു ു
കാെതാമസംകുെിപരിഗണിചുാണുകാ
ൊവധിനീടന
ു ുകാരയു ംസരുകുാരുപരി
ജോധിചത
ു .ുവിവിധോങു്െിസുിലള
ു വ
ു 
രകാൊവധിനീടണ
ു ലമനുാവശ
 യു ലപ
ു ടു ു്
സമരതുിൊയിരന
ു .ുഇതുംോങു്െി
സുു്നീടുാനള
ു ുകാരണമായി.

തിരവ
ു നനപ
ു ര
ു ം:സംസുാനആസനുത
ു ണ
ജോരഡിലന
ു ുആഭിമഖ
ു യു തുിലമുനദു ിവസ
മായിനെനവ
ു നു""ഭാവിവീകണ
ു ജത
ു ല
ുെ
ജകരളം-ജകരളലുകസ
ു് ്എലഹഡ'ു'അനര
ു
ജദശീയജോണഫേനസ്സമാപിച.ുസമാപന
ു നതുിലലൊജബലസമുാനജജതാവു
സജമ
ു ള
അമരതയു ലസനമുഖയു നപ
ു ഭാഷണംനെതുി.
ഒനുപതുസുനുപധാനജമഖെകലളഅധിക
രിചു22ലസഷനുകളുകു്ജോകലമമുാടുമുളു
വിദഗുധരിലുനിനു്മികചുനുപതിരണംെഭിചു
തായിമുഖുയമനുനുിപിണോയിവിജയനുപേ
ഞുു.ജോണഫേനസിലുലെെഭുയമായആശ
യങുളുംനിരജദശങുളവിശദമായിപരിജോ

ധിചു്അവഎങുലനനെപുാകുാനാകുലമനു്
പരിജോധികും.
ആസുനുതണജോരഡുലവസ്ലെയരമാ
നലുനപാഫ.വി.ലക.രാമെനുദുന,ആസുനുതണ
ജോരഡുഅംഗങുളായലുനപാഫ.ആര.രാം
കുമാര,ജോ.ജയനജോസ്ജോമസ്,ലുനപാ
ഫ.െി.ജയരാമന,ജോ.ലക.രവിരാമന,ഗു
ൊതുിഇനസുിറുയുടു്ഓഫുഫിനാനസ്ആന
ഡുൊകുജസഷനഡയേകുറുരലുനപാഫ.ലക.ലജ.
ജോസഫു,ആസുനുതണജോരഡുഇനഡ
സ്നുെിആനഡുഇനനുഫാസ്നുെകുെരഡിവിഷന
െീഫുഎന.ലക.ജോയു,ജോഷുയലസരവീസ്
ഡിവിഷനെീഫുജോ.ബിനുപി.വരഗീസ്,
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ഡീലസനനുെലെസഡ
് ുപുുാനിങുഡിവിഷന
ലഹഡുലജ.ജോസലഫനഎനുിവരസമാപ
നസജുമുളനതുിലസംസാരിചു.
കുഷി,മുഗസംരകുണം,മതുയബനുനം,
ഇ-ഗജവണനസ്,ഉനുതവിദുയാഭുയാസം,വുയവ
സായം,വിവരസാജുങുതികവിദുയ,ലനപണ
ു ുയ
വികസനം,വിജൊദസഞുാരംഎനുിവയുള
ലുപുലെനുപധാനലുപുടുജമഖെകളിലെജകരള
തുുിലുനുഭാവിസാധുയതകലളകുേിചു്ജോണ
ഫേനസ്െരചുനെനു.നുപാജദശികസരകുാ
രുകള,ലഫഡേെിസവുംവികസനധനകാരുയ
വുംഎനുിവസംബനുിചു്രണുനുപജുതയക
ലസഷനുകളുംനെനു.

സ്വയംസാക്യപ്പ്ട്ത്ിപെട്ിടം
നിര്മിക്ാം;ഓര്ഡിനന്സ്വര്ന്

തിരുവനനുപുരം:ലകടുിെനിരമാണഅനു
മതി നലുകുനുതു തുവര
 ിതലുപുടുതുാന പ
ഞുുായതു്,മുനിസിപുലു നിയമങുളു ജഭദ
ഗതി ലെയുനുതിനു ഓരുഡിനനുസ് പുേ
ലുപുടുവികുവാനുഗവരുണജോടുശുപാരുശ
ലെയുാനു സംസുാന മനുനുിസഭാ ജോഗം
തീരുമാനിചു.
സുുെം ഉെമയുലെയും പുുാനു തയുാോകുി
സമരുപുികുാനു അധികാരലുപുടു എംപാന
ലുുഡു ലെസനുസിയുലെയും(ആരുകുിലെ
കുറു്,എനജിനീയര,ബിലുഡിങു ഡിലസ
നരു,സുപുരുലവസരു അലുലുങുിലു ൌണു
പുുാനര) സാകുയപനുതതുിജുനുലു നിരുമാ
ണം ആരംഭികുാനു കഴിയുനു വിധതുി
ൊണു നിയമജഭദഗതിവരുനുതു.പുുാനു െ
ഭിചുകഴിഞുാലു തജുദുശഭരണ സുുാപന
ലസനുകടുേി അഞു് നുപവുതുി ദിവസങു

മത്ന്ികെകംപള്ി
സ്ഭരത്ദ്ന്ടകാവിഡ്

തിരവ
ു നനപ
ു ര
ു ം:ജദവസവു ം-ടുേിസം-
സഹകരണവകപ
ു ു്മനന
ു ുികെകംപളുി
സുജരനദ
ു ന
ു ുലോവിഡ-ു 19സുുിരീകരിച.ു
അജദു ഹ
ു ലത
ു ുതിരവ
ു നനപ
ു ര
ു ംലമഡി
കുല
ു ജോലളജിലനുപജവശിപുിച.ുതാന
ലോവിഡുബാധിതനാലണനുകാരയു ം
ഇനല
ു െമനന
ു ുിതലന
ു യ
ു ാണുലഫ
യുസര
് ക
ു ു്ജൊസുിലല
ു െഅേിയിചത
ു .ു
ശാരീരികഅസവുസത
ു കലളതെു ര
നുു്നെതുിയപരിജോധനയിൊണു
ലവേസ്ബാധസുുിരീകരിചല
ു തനും
കഴിഞുദിവസങള
ു ിലതാനമു ായിഅ
ടുതുസമര
ു കുംപുെരതുിയവരമുന
കരത
ു ലക
ു ളസുവീകരികണ
ു ലമനുംമ
ു .ു്ഇജോലെഇനു
നുനുിഅഭയു രഥിചുിടണ
ലെനിശവുയിചുിരന
ു ുടുേിസംവകപ
ു ുി
ലുനുപനത
ു സജമ
ു ള
ു നതുിലലസനക
ു ടേു ിോ
ണിജോരജാണുകാരയു ങള
ു വിശദീകരി
ചുത
ു .ു
മാസങള
ു കുമുമു്മകനുലകാവിഡു
സുുിരീകരിചത
ു ിലനതുെരനു്അജദു ഹ
ു ം
കുവാേലന
ു ന
ു ിലജൊയിരന
ു .ുഎനുാ
ലപിനുീടുനെതുിയലെസുിലമനന
ു ുിലന
ഗറുീവായിരന
ു .ുപിനുാലെസംസുാന
തുു്നിരവധിമനന
ു ുിമാരകുംലോവിഡു
സുുിരീകരിചുിരന
ു .ുലകാവിഡുെികി
തുയ
ു ിലകഴിഞുിരന
ു ത
ു ിനാലമനന
ു ുി
എ.ലക.ബാെനുനിയമസഭസജമ
ു ള
ു തുി
ലപലങ
ു ട
ു ക
ു ുാനകഴിഞുിരന
ു ുില.ു

ആശ്പത്തി
ജീവനക്ാര്ക്
മ്ന്ഷിഫ്റ്

തിരുവനനുപുരം:100കിെകുകളിലു
കുടുതലുളുആശുപനുതികളിലുജീവ
നകുാരുകു്മുനുഷിഫറു്എനുവീര
കുമാരുകമുറുിയുലെയുംസുവകാരുയആ
ശുപനുതിവുയവസായബനുസമിതിയു
ലെയുംശുപാരുശപരിഗണിചു്ഷിഫുറു്
സനുമുദായംനെപുാകുാനലോഴിലലനപുണുയവകുപു്ഉത
 ുരവായി.
സംസുാനലുതു100ലുുകട
ു ുതലു
കിെകുകളുളുസുവകാരുയആശുപനുതി
കളിലുഎലുാവിഭാഗംജീവനകുാ
രുുകുംമുനുഷിഫുറു്സനുമുദായം
(6/6/12മണികുരു),ഓവരുലെംഅെ
വനുസിനു(8മണികുരു/ദിവസം,48മ
ണികുരു/ആഴുെ,208മണികുരു/മാ
സംഎനുനിെയുകു്മാസതുിലു208
മണിക
 ുേിലുഅധികരിചുാലു)അ
രുുഹതയുലുണുനുാണുനിബനുന.ജീവ
നകുാരുകു്വീടുകളിലെതുാനുഗതാഗ
തസൗകരുയമിലുലുങുിലആശുപനുതിത
െതുിലുലേസു്റുംെഭുയമാകുണലമനു
വുയവസുയുംനെപുാകുണലമനു്ഉതു
രവിലുവുയകുമാകുനു.

ളുുകുകം ലകപുറു് സാകുയപനുതം നലുക
ണം. ഈ ജരഖ നിരമാണ ലപരുമിറുായും
ലകടുിെനിരമാണംആരംഭികന
ു ത
ു ിനള
ു ു
അനുവാദമായും കണകുാകുനു വുയവ
സുുകളുകരടുബിലുിലുഉളുലുപുടുതുിയിടു
ണുു്.
സുവയം സാകുയലുപുടുതുലുപനുതം ന
ലുുകുനു ഉെമജോ ലെസനുസിജോ ന
ലുുകുനു വിവരങുളു ലതറുാലണനു് പിനുീ
ടുകലുണുതുിയാലുപിഴചുമതുാനുംലെ
സനുസിയുലെ ലെസനുസ് േദുാകുാനും
നിരുദിഷുനിയമതുിലുവുയവസയ
ു ണ
ു .ു്100
െതര
ു നശ
ു മീറര
ു ുവലരവിസത
് ീരണ
ു മള
ു ുലക
ടുുിെങുളുകു്രണു്െകുംരുപവീതവും200
െതുരനുശ മീറുരു വലര വിസ്തീരുണമുളു
ലകടുിെങുളുകു്നാലുെകുംരുപവീതവും
300െതര
ു നശ
ു മീറര
ു ുവലരവിസത
് ീരുണമള
ു ു

ലകടുിെങുളുകു് ആറു െകുംരുപവീതവു
മാണുപിഴ.
ലകടുിെതുിലുനു പുുാനുംലസറു് പുുാനും
നിെവിലുളു നിയമങുളുകും െടുങു
ളുുകുംനിയമാനുസുതമായമറു് വുയവസു
കളുകുംഅനുസുതമാലണനു്ലകടുിെഉെ
മസന
ു ുംഎംപാനലുഡുലെസനുസിയും
സംയക
ു മു ായാണുസാകയു പനത
ു ംനലുജക
ണുുതു.
ലകടുിെനിരമാണങുളുകു്തജുദുശഭരണ
സുുാപനലസനുകടുേികു് അജപകു െഭിചു
കഴിഞുാലു30ദിവസതുിനകംതീരമ
ു ാന
ലമടുകുണലമനുതു 15ദിവസമായികുേചു്
പഞുായതു് -നഗരനിയമങുളു ജഭദഗതി
ലെയുനുതിനുംമനുനുിസഭാജോഗംതീരു
മാനിചു.

നിര്ദിഷ്ഭേദഗതിബാധകമാക്ന്വ:

8 7മീറുേിലുകുേവുഉയരവും2നിെവലരയും300െ
തുരനുശമീറുേിലുകുേവുവിസ്തുതിയുമുളുവീടുകള.
87മീറുേിലു കുേവു ഉയരവും2നിെവലരയും200െ
തുരനുശമീറുേിലുകുേവുവിസ്തുതിയുമുളുജോസുല,
അനാഥാെയങുളു,ജോരുമിറുേി,വുദുസദനം,ലസമി
നാരി,മതപരമായആവശുയങുളുകുളു ലകടുിെങുളു
എനുിവ.
8 7മീറുേിലുകുേവുഉയരവും2നിെവലരയും100െ
തുരനുശമീറുേിലു കുേവു വിസ്തുതിയുമുളു വാണിജുയ
ലകടുിെങുള,അപകെസാധുയതയിലുാതു വുയവസായ
ലകടുിെങുളുഎനുിവ.

സി-ഡിറ്ില െ114കരാർജീവനക്ാലരസ്്ിരല്പ്ട്ത്ം

തിരുവനനുപുരം:സി-ഡിറുിലെതാ
ലുുകുാെികതസ്തികകളിലു പതു
വരുഷതുിെധികമായി ജോെി ലെ
യുന
ു ു114കരാരുജീവനകുാലരസുുി
രലപ
ു ട
ു ത
ു ുാനുമനന
ു ുിസഭാജോഗംതീ
രുമാനിചു.
= സംസുാനനുയുനപകു വികസ
നധനകാരുയജോരുപുജേഷനു ലെയ
രുുമാനായി സുനിലു ൊജുകുലയ
(സിയാലു െീഫു ഫിനാനുഷുയലു ഓ

ഫീസര)നിയമികുാനുതീരുമാനിച.ു
=കയരുജമഖെയിലെ സുുാപനങു
ളുലെപുനരുദുാരണംപഠിചു്ശിപാ
രുുശസമരുപുികുനുതിനുമുനുകയരു
സ്ലപഷുയലു ലസനുകടുേിഎന.പതു
കുമാേിലനഒരുവരുഷജുതുകു്നിയ
മികുാനുതീരുമാനിചു.
= കനകകുനു്ലോടുാരതുിനുഎ
തിരുവശം വാടുരു അജോേിറുിയുലെ
സുുെതുളു കുടുികളുലെപാരുകുി

പ്ത്ക്ിയശമ്ളം
ഏപ്രില്ഒന്മ്തല്

തിരുവനനുപുരം: പതിലൊനുാം
ശമുളകമുിഷനു ശിപാരുശനുപകാര
മുളുപുതക
ു ുിയശമള
ു വുംഅെവ
നുുസുകളും ഏനുപിലു ഒനു മുതലു
വിതരണംലെയുാനുമനന
ു ുിസഭതീരു
മാനിചു. പുതുകുിയ കുുാമബതു
2019ജുലെഒനുമുതലുനുപാബെയു 
ജുതുലെനെപുാകും.കമുിഷനുശു
പാരുശ ലെയുത അെവന
 ുസുക
ളുുകു് 2021മാരുചു് ഒനുമുതലു നുപാ
ബെുയമുണുാകും.
ആജോഗുയജമഖെയിലു മാനുതം ക
മുുിഷനു നുപജുതയകമായി ശിപാരുശ
ലെയുത സ്ലകയിലു അനുവദി
കുും.ഇതരജമഖെകളിലുശമുളക
മുുിഷനു ശുപാരുശ ലെയുത സ്ലക
യിലുകള, കാരിയരു അഡുവാനുസ്
ലമനു്സ്കീംമുതൊയവസംബനുി

ചുു്ലസനുകടുേിതെസമിതിയുലെപരി
ജോധനയുകു്ജശഷംവിശദമായഉ
തുര
ു വുപുേലപ
ു ട
ു വ
ു ികും.ഈവിഷ
യങുളു പരിജോധിചു് ഒരു മാസ
തുുിനകംേിജുപുരുടു്നലുകുനുതിനു
ധനകാരുയഅഡീഷണലുെീഫുലസ
നുകടേ
ു ി,ഉജദു യാഗസുഭരണപരിഷക
് ാ
രവകുപു് അഡീഷണലു െീഫു ലസ
നുകടുേി, ലൊതുഭരണ വകുപു് നുപി
നുുസിപുലു ലസനുകടുേി എനുിവലര
ചുമതെലുപുടുതുി. ധനകാരുയ അ
ഡീഷണലുെീഫുലസനക
ു ടേ
ു ിയായിരി
കുുംസമിതിയുലെകണുവീനര.
ലപനുഷനുപുതുകുനുതുസംബ
നുുിചുതീരമു ാനംധനകാരയു വകപ
ു ുി
ലുനുവിശദമായേിജുപുരുടു്പരിഗണി
ചുുജശഷംഎടുകും.

നു സുവാതനുനുയസമര ജസനാനിയും
ഐഎനഎ വനിതാ ലേജിലമനുി
ലുനു കുയാപുറുനുമായിരുനു െകു്മി
യുലെജപരുനലുകാനുതീരുമാനിചു.
ജനതാജിസുഭാഷ്െനുദുജോസിലുനു
125-ാം ജനുദിനജുതുലെനുബനുി
ചുുാണുപാരുകുിനുകുയാപുറുനുെകു്മി
യുലെജപരുനലുകുനുതു.
= നിയമസഭാസജുമുളനകാൊവ
ധിഅവസാനിചുതിനാലുനിെവിലു

ലൊഴില്റപ്:
ക്ഷ്മനിധിക്ഓർ്ഡിനന്സ്
തിരുവനനുപുരം: മഹാതുാഗാ
നുുിലോഴിലേ
ു പു്പദത
ു ിയിലും
നഗര നുപജദശങുളിലു സംസുാ
നസരുകുാരു നെപുാകുിയഅയു
നുുകാളിനഗരലോഴിലേ
ു പു്പദു
തിയിലും ലോഴിലെടുകുനുവ
രുലെ ജുകുമതുിനു ജുകുമനിധി
രുപീകരികുനുതിനു ഓരുഡിന
നുുസ് പുേലുപുടുവികുാനു ഗവ
രുുണജോടു ശിപാരുശ ലെയുാനു
തീരുമാനിചു.ഇതു സംബനുിചു
കരടു ബിലു മനുനുിസഭഅംഗീക
രിചു.
അറുപതുവയസ്പുരുതുിയാ
കുുിയവരുംഅറുപതു വയസുവ
ലര തുെരുചുയായി അംശദായം
അെചുവരുമായ ലോഴിൊളിക
ളുുകു് ലപനുഷനു നലുകുനുതി
നും അംഗം മരണലുപുടുാലു കു
ടുംബതുിനു സാമുതുിക സ
ഹായംനലുകുനുതിനുംബിലുി

ശിവശങ്റിന്ജാമ്യംസിരിഎംബിലജരിധാരണയില:മ്ല്പ്ള്ി

തിരുവനനുപുരം:ബിലജപിയുംസിപിഎമുംതമുി
ലുണുാകുിയ ലതരലുഞുടുപു ധാരണയുലെ അെി
സുുാനതുിൊണുമുഖയു മനന
ു ുിയല
ു െമുനനുപിനസിപല
ു
ലസനുകടുേിഎം. ശിവശങുേിനു ജാമുയംെഭി
ചുുലതനു് ലകപിസിസിനുപസിഡനു് മുലുപു
ളുുിരാമെനുദുനു.
ഒരുവരുഷജത
ു ള
ു ംജകനദ
ു ുഅജന
ു വഷണ
ഏജനുസികളുസുവരുണകെു തു്അജന
ു വഷ
ണതുിലുനു മേവിലു ജകരളജനതലയവി
ഡുഢികളാകുകയായിരുനു. ൊവെിനു
ജകസിലുംഇജതധാരണതുെരുനുതിനാ
ൊണു സുനുപീംജോെതിയിലു ആ ജകസ്
തുെരുചുയായിമാറുിവയുകുനുതു.മതനിര
ജപകുരാഷ്നുെീയതുിനുകനതുതിരിചുെി
യാണുസിപിഎമുംബിലജപിയുംതമുിലള
ു ുരഹസയു
ധാരണലയനുംമുലുപുളുിപേഞു.
സുവരുണകുെതു്ജകസിലുമുഖുയമനുനുിഉളുലുപുലെയു

ളുുഉനുതരുകുടുങുലമനു്ഉേപുായജുപുളുജകനുദുഏ
ജനുസികലളബിലജപികെിഞുാണിലുടുനുതലുനുആ
ജോപണലുതു ബെലുപുടുതുനുതാണു എലുാജകസു
കളിലുംജാമുയംജനെിഎം.ശിവശങുരുജയിലു
ജോെനം.ലതളിവുകളു കലുണുതുാനു ജകനുദു
ഏജനുസികളുകു് സാഹെരുയം ഉണുായിടും
അവഉപജോഗലുപുടുതുിയിലു.
ജകനുദു സരുകുാരിലുനു അേിവും സമുത
ജുതുടും കുെിയാണു ജകനുദു ഏജനുസികളു
അജുനവഷണതുിലു ലമലുജുപുകു് തുെരുനുതു.
ശിവശങുേിലുനു ജാമുയാജപകുലയശകുമായി
എതിരുകുാനു ജൊലും അജുനവഷണ ഏജ
നുുസികളു തയാോയിലു.ശകുമായലതളിവു
കളുഹാജരാകന
ു ത
ു ിലുംഗുരത
ു രവീഴെ
ു യാ
ണുഅജുനവഷണഏജനുസികളുലെഭാഗതു്നിനുംഉ
ണുുായലതനുംമുലുപുളുിപേഞു.

ലതരലഞ
് ട
് പ
് ്ിന്സജ്ം:ബിലജരി
് ട
് പ് ്ിലമികച്ത്പകെനടമന്ഭോരകമ്ിറ്ി
<തഭദ് ശ് ടതരടഞ
ലോചുി: നിയമസഭാ ലതരലുഞുടു
പുുിനു ഒരുങുാനബിലജപിജോരക
മുുിറുി ജോഗതുില തീരുമാനം. ത
ജുദുശലതരലുഞുടുപുിലജദശീയജ
നാധിപതുയസഖുയംമികചു നുപകെന
മാണുനെതുിയലതനു്ജോഗതീരു
മാനംവിശദീകരിചു്നെതുിയവാര
തുുാസജുമുളനതുില സംസുാന
തുുിനുലചുമതെയുളുനുപഭാരിസി.
പിരാധാകുയഷ്ണനപേഞു.നുതി
തെലതരലുഞുടുപുിലഇെതു-വെ
തു മുനുണികലള ജനം തളുികുള
ഞുു.

എനഡിഎകുാണുഏറുവുംകുടു
തല ജനപിനുണ െഭിചുതു. കഴി
ഞുു ലതരലുഞുടുപുിജനകുാളനാ
ലുശതമാനംഎനഡിഎജോടു്ലഷ
യരകുെി.സീറുകളുലെഎണുതുി
ലും ഗണുയമായ വരധനയുണുായി.
ഇെതുപകുതുിനുണുായ ഈ ലെ
േിയവിജയംസരകുാരിലുനു ലനേി
ജകെിനുളു അംഗീകാരമലു.ജകര ള
ജോഡലവികസനലമനുതുലകടുിചു
മചുകണകുകളാലണനു്സി.പിരാ
ധാകുഷ്ണനപേഞു.ലോവിഡു
നുപതിജോധതുിലുനു കാരുയതുിലും

ഇതുതലുനുയാണുഅവസു.ജകരള
സരകുാരകണകുകളിലലവളും
ജെരകുകയാണു.ലോവിഡു നുപതി
ജോധതുിലെ പാളിചുകള ബിലജ
പിഉയരതുികുാടും.
ജകരളതുിനു വികസനം ആവ
ശുയമാണു.അതുനെപുിൊകുാനബി
ലജപികു്സാധികും.ജോരനുരുപുി
ലതിരലുഞുടുപുിലെനുപകെനംവി
െയിരുതുിലയനും അജുദുഹം പേ
ഞുു. ഇസുാമിക തീനുവവാദലുതു
ബിലജപിശകുമായിഎതിരകും.
പാരടുിഇസുാമിജനാ, നുകിസ്തു മത

ളുു25ഓരുഡിനനുസക
ു ളുപുനരുവി
ളംബരംലെയുാനു ഗവരുണജോടു ശി
പാരുശലെയുാനുതീരുമാനിചു.ഇതു
കുൊലതഒരു ഓരുഡിനനുസ് ജഭദഗ
തികജോലെ പുനരുവിളംബരം ലെ
യുും.രണു് ഓരുഡിനനുസുകളു സം
ജോജിപുിചുലോണു് നാലു ഓരുഡി
നനുസുകളു പുനരുവിളംബരം ലെ
യുുാനും മനുനുിസഭ ശുപാരുശ ലെ
യുതു.

തുുിജനാഎതിരലു.ബിലജപിയാണു
യഥാരഥ മജതതര പാരടുി. പനുള
തുു് രണു് നുകിസ്തുയനസുുാനാരഥി
കള ജയിചുതു ലുനകസ്തവ സമു
ഹംബിലജപിയിജെകു്അടുകുനു
തിലുനുഉദാഹരണമാണു.
നിയമസഭാ ലതരലുഞുടുപുിനു
ളുു തയാലേടുപുിലുനു ഭാഗമായി 11
നു സംസുാന കമുിറുി ജോഗം തു
ശുരില നെകുലമനും സി.പി രാ
ധാകുഷ്ണന അേിയിചു. വാര
തുുാസജുമുളനതുില സംസുാന
അധുയകുന ലക.സുജരനുദുന, എേ
ണാകുളംജിലുാനുപസിഡനു് എസ്.
ജയകുഷ്ണന എനുിവര പലുങുടു
തുു.

ലുു വുയവസുയുണു്. ജുകുമനിധി
യിലു അംഗമായി ജെരുനു ഓ
ജോ ലോഴിൊളിയും നുപതിമാ
സം 50 രുപ അംശദായം അെ
യുകുണം. ലോഴിൊളികളുലെ
എണുതുിനും ലോഴിലു ദിന
തുുിനുംഅനുസരിചു് നിശുിത
തുകനുഗാനുാജോഅംശദായമാ
ജോ സരുകുാരു ജുകുമനിധിയി
ജെകു് നലുകും. 18 വയസു് പു
രുുതുിയായവരുകും 55 വയസ്
തികയാതുവരുകും അംഗതുവ
ലമടുകുാം.
ജകരള ജുസുറു് േിജോടു് ലസ
നുുസിങു ആനുഡു എനുവയ
ണുുലമനു്ലസനുേിലെഭരണസാ
ജുങുതിക വിഭാഗം ജീവനകുാരു
ലെലപനുഷനു നുപായം55ലുു നി
നുു് 56ആയിഉയരുതുാനു തീരു
മാനിചു.

പിന്ില്ഹവാല
ഇെപാടെന്സംശയം
സമാന്രടെലിഭോണ്എക്സ്ഭേഞ്:

ലോചുി:നഗരതുിലുഅനധികുതമാ
യിനുപവരുതുിചുവനുസമാനുരലെ
െിജോണുഎകുസ്ജെഞുകളുകു്ഹ
വാെഇെപാടുകളുമായിബനുമു
ലുണുനു്സംശയം.ഏലതങുിലുംരീതി
യിലുളുഇെപാടുകളുനെനുിടുജുടു
എനുപരിജോധികുലമനു്അധി
കുതരുവുയകുമാകുി.
പിെിലുചുടുതുകംപുയുടുരുഅെകുമു
ളുുഉപകരണങുളുവിശദപരിജോധ
നകു്വിജധയമാകും.നുപജുതയകഅ
ജുനവഷണസംഘലുതുരുപീകരികും.
അേസു്ജരഖലുപുടുതുിയതുകുാകുര
സുവജദശിനജീബിലനജോദുയംലെ
യുതുവരുകയാലണനുംലൊെീസ്
അേിയിചു.
അനുാരാഷ്നുെജോളുകളുജോകു
ലുുജോളുകളാകുിമാറുനുസമാനുര
എകുസ്ജെഞു്നഗരതുിലുകലുണു
തുുിയസംഭവംലൊെീസ്നുപാധാനുയ
ജുതുലെയാണുഅജുനവഷികുനുതു.
അേസുിൊയനജീബിലുനുഉെമസുത
യിലുളുലകടുിെതുിൊയിരുനുനുപവ
രുുതുനങുളുനെനുവനുിരുനുതു.നി
യമവിരുദുമായാണുസുുാപനംനുപവ
രുുതുിചുിരുനുലതനു്നജീബിനുഅേി
യാമായിരുനുഎനുാണുലൊെീസ്
വുയകുമാകുനുതു.എകുസ്ജെഞു്നെ
തുുാനവണുപുേംകാളിയാരുസുവജദ
ശികുഴിമണുപതുിലുമുഹമുദുേസ
ലുുമുേിവാെകയുലുകുടുകുകയായിരു
നുു.ഇയാലളഉെനുപിെികുടുലമനും
ലൊെീസ്അേിയിചു.
തുകുാകുരയുലുകുപുംലോചുിമ
ലേനുലുനഡവിലെഫുുാറുിലുംഎകു
സ്ജെഞു്നെതുിയിരുനുതുേസലുത
ലുനുയാണു.ലസപുറുംബരുമുതലുതു
കുുാകുരയിലുഎകുസ്ജെഞു്നുപവ
രുുതുിചുിരുനുതായിലെെിജോംവകു
പുുാണുകലുണത
ു ുിയതു.
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പോക്റ്ര്ഹൈപ്ക്െതിയിൽ്
ലോചുി: ഒരു വുയകുികു മ
സ്തിഷക
് മരൈംസംഭവ
 ിചു
തായി കുപഖുയാപികുനുതു
നിയമ വിരുദുലമനും, അ
തിനു പിനുിലല അവയവ
കുുചുവെതാതുപരുയംഉളുലുപു
ലെയുളു വിഷയങുളു പരി
തോധികുൈലമനും ആവ
ശുയലപ
ു ടു ു്ണഹതക
ു െു തിയിലു
ഹരുജി. കഴിഞു നാലു വ
രുുഷലുതു മസ്തിഷ്കമരൈ
തുകുസുകള
 ുലെ വിശദാംശ
ങുള
ു ുഹാജരാകുാനുനിരുതദ
ശികുൈലമനു് ആവശുയലുപു
ടുനു ഹരുജിയിലു തോെതി
കുപതികരൈംതതെി.
ലോലും സുവതദശിയായ
തൊകറ
ു ര
ു ു എസ.് ഗൈപതി
യാണുഹരുജിയമു ായിണഹ
തുകെു തിയിലലതുിയത.ു മ
സ്തിഷക
് തോശങള
ു ു കുപവ
രുുതുികന
ു ുിലുഎനത
ു ില
ു ു
തപരിലു മാകത
ു ംഒരാളുകു മ
സ്തിഷക
് മരൈംസംഭവിചു
തായികുപഖയു ാപികന
ു ത
ു ുനി

നവജീവന്
ഉദ്ഘാടനം
ശനിയാഴ്ച

തിരുവനനുപുരം:മുതിരുനു
പൗരനുാരുകുായിഎലുഡിഎ
ഫുഗവണുലമു്ആവിഷ്കരിചു
നവജീവനുസുവയംലൊഴിലുപ
ദുുതിയുലെസംസുാനതലഉ
ദുഘാെനവുംആദുയവായുപാവി
തരൈവുംആേിനുതപരാകുമു
യിലുനെകും.എംതുലുയുലമ
ുു്എകുസ്തെഞുകളിലുതപരു
രജിസുരുലെയുതിടുംലൊഴിലു
ലഭികുാതു50-65കുപായപരി
ധിയിലുളുവരുകു്സുവയംലൊ
ഴിലസംരംഭങുളിലുഏരുലുപുടു
നുുതിനുപദുതികുപകാരം
50,000രുപവലരവായുപലഭി
കുും.
സുവയംലൊഴിലു,മുതിരുനു
പൗരനുാരുലെവിജുാനവും
പരിെയവുംസമുഹതുിനുകുപ
തോജനലുപുടുതുാനുളുഡാറു
ബാങു്എനുിങുലനഎംതുലുയു
ലമു്വകുപു്മുതഖനനെപുാ
കുുനുനവജീവനുപദുതികു്
രണുഘെകങുളാണുളുതു.വുയ
കുുിഗതവാരുഷികവരുമാനം
ഒരുലകുംരുപയിലുകവിയാ
തുുവരുകു്വിവിധധനകാരുയ
സുുാപനങുളിലുനിനു്25ശ
തമാനംസബുസിഡിതോലെ
വായുപലഭുയമാകും.പരമാവ
ധി12,500രുപയാണുസബുസി
ഡി.സംയുകുസംരംഭങുളും
ആരംഭികുാം.
തപരാകുമുമിനിസിവിലുസ്
തുറുഷനിലലകരിയരുഡവലപു
ലമു്ലസുേിലു11മൈികു
മകുനുിെി.പി.രാമകുഷ്ൈനുഉ
ദുഘാെനംനിരുവഹികും.തകര
ളബാങു്മുതഖനവായുപഅനു
വദിചുമുനുതപരുകുധനസ
ഹായംവിതരൈംലെയും.ഇ
തിനകംലഭിചുആയിരതുിതല
ലേഅതപകുകളുഅതതുജി
ലുുാതലസമിതിഅംഗീകരികു
നുുമുേയുകു്വായുപാവിതര
ൈംപുരുതുിയാകും.

സ്ക്ള്കായികരമള
മാധ്യമഅവാര്ഡ്കള്
പ്പഖ്യാപിച്

തിരുവനനുപുരം:2019ലുുക
ണുുരുയുൈിതവഴുസിറുിതുസുഡി
യതുിലുനെനുകായികതമള
യുലെമാധുയമഅവാരുഡുകളു
കുപഖുയാപിചു.മികചുേിതുപുരുടു
ോയിഅചുെിവിഭാഗതുിലസ
ജുനആലുങുലു(മാതുഭുമി),
തോതുടുകുഗാഫോയിപി.കു
ഷ്ൈകുപദീപു(മാത
 ുഭമ
ു ി)എ
നുുിവലരയുംലതരലുഞുടു
തുു.ദുശുയമാധുയമവിഭാഗതുി
ലനിഖിലകുപതമഷിലനമികചു
േിതുപുരടുോയും(24നുയുസ്),
മികചുഛായാകുഗഹൈതുിനു
വി.സജീവിലനയും(മതോരമ
നുയുസ്)ലതരലുഞുടുതു.സമ
കുഗകവതേജിനുഅചുെിവിഭാഗ
തുുിലനിനുംലമലുകൊവാര
തുുയുകുംദുശുയമ
 ാധുയമവിഭാഗ
തുുിലഏഷുയാലനറു്നുയുസിനു
മാണുപുരസ്കാരം.

സിപിഎം
സംസ്ാനസമിതി
ത്ടര്ന്

തിരുവനനുപുരം:തോകുസ
ഭാലതരലുഞുടുപുിലമതുരി
ചുുവലരസിപിഎംനിയമസഭ
യിതലകുപരിഗൈിതുചുകുിലു.
എനുാലപാരുലലമുേിജനാ
ധിപതുയതുിതലകു്വരൈലമ
നുു്വിലയിരുതുലുപുടുനുെി
ലരുകു്ഇളവുനലുകാനാണു
സിപിഎംതീരുമാനം.ലതര
ലുഞുടുപുിലലസീറു്വിഭജന
വുംകുപൊരൈതകുനുങുളും
ഇനുലലയുംഇനുമായിതെ
രുനുസംസുാനസമിതിതോ
ഗംെരചുലെയുകയാണു.ത
തുദുശലതരലുഞുടുപുിനുതശ
ഷംനെനുഭവനസനുരശന
ങുുളിലഉയരനുകുപതികരൈ
ങുുളുംസിപിഎംവിലയിരു
തുും.ഏലൊലുകുസീറുകളു
ഘെകകകുികളകു്വിടു്ന
ലുുകൈലമനുകാരുയവുംസം
സുുാനകമുിറുിവിശദമായിെ
രുുചുലെയും.

തിരുവനനുപുരം:തകരളതുിലുസിപിഎ
മുുംതോണുകുഗസുംഅഴിമതിയുലെകാരുയ
തുുിലു ഒരു നാൈയതുിലുു ഇരുവശങു
ളാലൈനുബിലജപിതദശീയഅധുയകുനു
ജഗതു കുപകാശു നഡു. നിയമസഭാ ലതര
ലുഞട
ു പ
ു ുിലുസംസുാനതുമാറമ
ു ണ
ു ുാക
ൈം.തകരളതുിലു ശകുതുകുളായിമതുരി
കുുനു സിപിഎമും തോണുകുഗസും ബം
ഗാളിലുഒരമ
ു ിചുനിലുകന
ു ുഅവസയ
ു ാ
ണു-രണുദിവസലുതുതകരളപരുയെനതുി
ലനതുിയ അതുദുഹം വാരതുാസതുമുളന
തുുിലപേഞു.
രണുമുനുൈികളുംഅഴിമതിയുലെകാ
രുയതുിലു പരസ്പരംമതുരികുകയാണു.
ശബരിമലവിഷയതുിലുരാഹുലുഗാനുി
ഒരകുരവും ഇതുവലരയും മിണുിയിടുിലു.
ഇതുപുളു തോണുകുഗസ് ഈവിഷയംഉയ
രുുതുനുതുകാപെുയമാണു.
പിൈോയിവിജയനുസരുകുാരിലുുവി
ശുവാസുയത നടുലുപുടു. സുവരുൈകുെതു്,
സ്കുപിംകുര,ണലഫുതുെങുീഎലുാതടുിപു
കള
 ിലംു മകുനുിമാരുലെതപഴുസ് വീരുപുികു
കഎനുഅജനഡമാകുതമായിരുനു.മുഖുയ
മകുനുിയുലെ ഓഫീസിലല കുപമുഖനു സുവ
രുുൈകുെതു തകസിലു കുപതിസുാനതുാ
യതൊലെമലയാളികളുകു തോകതുിനു
മുനുിലുലജുിചുനിലുതുകുണുിവനു.
ഇെതുസരുകുാരു രാജുയലുതു ഭരൈഘെ
നാ സുുാപനങുലള ലവല
 ുവിള
 ികുകയ
 ാ
ണു.ഇതിനുദാഹരൈമാണുസിഎജിലുകു

അവയവക്ച്വടതാത്പര്യംപരിശോധിക്ണം

യമപരവുംധാരുമികവമു ായി
ലതറുാലൈനു്ഹരുജിയിലുപ
േയന
ു .ുമസത
് ിഷക
് മരൈം
സംഭവിചുാലുപിലന
ു ുജീവിത
തുുിതലകുതിരിചവ
ു രവിലല
ു ു
നുുാണുകുൊനുസപ
് ുാു്സരുജ
നുുമാരു ആളക
ു ലളവിശവു സി
പുുികന
ു ത
ു .ുഇതുവസത
് ത
ു ാ
പരമായി ലതറുാണ.ു ശുവസി
കുുാനാവിലു എനത
ു ു മാകത
ു 
മാണു മസത
് ിഷക
്  മരൈം
സംഭവിചുഒരാളുകുസംഭവി
കുന
ു ത
ു .ുഇതര
ു ംആളക
ു ളു
ലെഹുദയംസാധാരൈതോ
ലലകുപവരുതുികക
ു യുംനാ
ഡിമിെിപു്തോരുമലുആയിരി

കുക
ു യുംലെയും.ഇതര
ും
ആളക
ു ളുകു കുദാവക രുപ
തുുിലുഭകൈ
ു ംനലുകാനാ
വും. അതു ശരീരം ആഗിര
ൈം ലെയക
ു യും ലെയുംഹരുജിയിലുപേയന
ു .ു
ഒരു വുകു മാറുിവയക
ു ല
ു ു
ശസക്ത
ു കക
ു ിയയക
ു ു്പതുമു
തലുപതിനഞുലകുംവലര
യാണുസുവകാരയു ആശപ
ു കത
ു ി
കളു ഈൊകുനത
ു .ു പാ
നുുകക
ു ിയാസ്മാറുിവയക
ു ല
ു ിനു
പതിനഞുമുതലു20ലകും
വലരയാണ.ു കരളിനു 20-30
ലകവ
ു ും ഹുദയതുിനു 3035 ലകവ
ു ും ഈൊകന
ു .ു
അതായതു മസത
് ിഷക
്  മര
ൈംസംഭവിചുഒരാളല
ു െഅ
വയവങള
ു ുലോണു്ഒനര
ു മു
തലുരണുതോെിരുപവലര
കചവ
ു െമാണു നെകന
ു ത
ു .ു
അവയവംമാറുിവയക
ു ല
ു മു ാ
യിബനല
ുപ
ു ടു ു് കുപതിവരുഷം

30തോെിരുപയല
ു െമരന
ു ു
കളാണു കമന
ു ികളു വിറഴ
ു ി
കുന
ു ത
ു .ു
സംസുാനതു് അവയ
വം മാറുിവയുകുലു വിജയ
നിരകു് വളലര താഴുനുതാ
ലൈനും ഹരുജിയിലു ചു
ണുുികുാടുനു.അവയവമാ
റുുിവയക
ു ല
ു ിനുരകകുര
ു പ
ു ു്മാ
ചുുിങു മാകുതമാണു തകരളതുി
ലുു നെതുനുതു.അതുലോ
ണുുതലുനുപലതുപുഴുംമാറുി
വചു അവയവലുതു ശരീരം
തിരസ്കരികുനു.61ഹുദ
യ മാറുിവയുകുലു ശസ്കുത
കുകിയകളിലുപതുതപരുമാ
കുതതമഅതിജീവിചുളു എ
നുുാണു തലുു അേിലവനു്
ഹരുജിയിലുപേയുനു.ഒരാ
ളുു മരുനുകളുലെ ലെലവു
താങുാനാവാലത ജീവിതം
അവസാനിപുിലുചുനും ഹ
രുുജിയിലുപേഞു.

രണ്ദിവസത്ത്സന്ർശനത്ിന്കേരളത്ിതെത്ിയബിതെപികദശീയഅധ്യക്ൻ
തെ.പി.നഡ്തയതിര്വനന്പ്രംവിമാനത്ാവളത്ിൽസ്വീേരിക്ന്.സംസ്ാന
പ്പസിഡന് തേ.സ്കരപ്ന്ൻ,മ്ൻപ്പസിഡന്മാരായസി.തേ.പദ്മനാഭൻ,പി.തേ.ക്
ഷ്ണദാസ്,െില്ാപ്പസിഡന്വി.വി.രാകെഷ്എന്ിവർസമീപം.
തിലരയുളു കുപതമയം. ഇനു രാജുയതു്
ലകാവിഡു തകസുകളു േിതുപുരുടു ലെയു
നുുതിലു പകുതിയുംതകരളതുിലാണു.ഇ
വിെലുതു രാകുടുീയ- ഭരൈ തനതുതുവതുി
ലുുപരാജയമാണുഇതിനുകാരൈം.
നിയമസഭാ ലതരലുഞുടുപുിലു ബിലജ
പി തകരളതുിലു മികചു കുപകെനം നെ
തുും.അതിനുകുപാപുതിയുളുപാരുടുിതന

മഴുവനുരിൽടുവനുി20നേതാവു
സാബുനേകുബിനേതടഞുവചു
ലോചുി:െുവുി20ഭരികന
ു ുമഴു
വനര
ു ു പഞുായതു് ഓഫിസി
നുമുനുിലുരാകട
ു ുീയകകുികളു
ലെകുപതിതഷധംസംഘരുഷതുി
ലകലാശിച.ുആസകുത
ു ൈസ
മിതിതോഗതുിലപലങ
ു ട
ു ക
ു ുാ
ലനതുിയെുവുി20െീഫുതോഓ
രുുഡിതനറര
ു ുസാബുഎം.തജകു
ബിലന സിപിഎമുില
ു യ
ു ും
തോണകഗ
ു സില
ു യ
ു ുംതനതത
ു വു
തുുില തെഞത
ു ാണു സംഘ
രുുഷതുിലുംലാതുിചുാരജിലും
കലാശിചത
ു .ു പഞുായതുിനു
പുേതന
ു ിനള
ു വ
ു ലരപഞുാ
യതു്സമിതികളിലുഉളുലപ
ു ട
ു ു
തുുിയതാണുകുപതിതഷധതുിനു
കാരൈമായത.ു
സാബുഎം.തജകബ
ു ുതോഗ
തുുിലനതുിയാലു തെയല
ു മ
നുു യുഡിഎഫും എലുഡിഎ
ഫുംതനരലത
ു ുവുയകമു ാകുിയി
ു തോലെ
രുന.ുതോെതിഉതര
ലോലീസ് സുരകയ
ു ിലാണു

ലാത്ിച്ാർജിൽസിപിഎം,
കോൺഗ്രസ്ഗ്പവർത്കർക്പര്ക്

സാബു തജകബ
ു ു തോഗതുി
ലനതുിയത.ു
പഞുായതു് സമിതികളിലു
കുപതിപകുാംഗങല
ു ളയുംകുപതദ
ശവാസികലളയും ഉളുലപ
ു ട
ു ു
തുന
ു ുിലല
ു ന
ു ു്ആതോപിചുാണു
യുഡിഎഫും എലുഡിഎഫും
ഉളുലപ
ു ല
ു െയള
ു ുപാരുടുികളുകുപ
തിതഷധ ധരുൈ സംഘെിപുിചു
തു. കുപതിതഷധകുാലര പിരിചു
വിൊനുലോലീസ്ലാതുിവീശി
യതിലന തുെരുനു് സിപിഎം
തോകല
ു ുകമുിറുിലസകക
ു ടേ
ു ിഉ
ളുുലപ
ു ല
ു െഅഞു തപരുകു് പരു
തുകറ
ു .ു
ലോലീസ് കുപതോപനമിലുാ
ലതകുപതിതഷധകുാലരആകക
ു മി
കുക
ു യായിരല
ുന
ു ന
ു ു് മഴവ
ു 

നുര
ു ുതോണുകഗ
ു സ്മണല
ു ംക
മുുിറുികുപസിഡു്എലുതോആ
തോപിച.ു അതതസമയം, ആ
സുകത
ു ൈസമിതിയിലുപലങ
ു ട
ു ു
കുുാലനതുിയതലന
ു ുകുപതിതഷ
ധകുാരുഒനര
ു മൈികതു ോളം
തെഞവ
ു ലച
ു ന
ു ു സാബു തജ
കുബ
ു ു പേഞ.ു ഏകതദശം ഒ
നുര
ു  മൈികതു ോളമാണു തെ
ഞുവ
ു ചത
ു .ു സാബവ
ു ിലന സി
പിഎം കുപവരുതക
ു രു തെഞു
വചുിരികക
ു യാലൈനുാതോ
പിചു്െുവുി20കുപവരുതക
ു രുംരം
ഗലത
ു ത
ു ുി. അവര പഞുായ
തുു് ഓഫീസ് ലകടുിെതുിനു മു
നുുിലുകുതുിയിരന
ു ു്മുകദു ാവാ
കുയംവിളിച.ു
ആസകുത
ു ൈ കമുിറുിയല
ുെ

ണവസ് ലെയരുമാനാണു സാ
ബുതജകബ
ു .ുപഞുായതു്ലസ
കുകടേ
ു ി അേിയിചത
ു ിലന തുെ
രുുനുാണു തോഗതുിലനതുിയ
ലതനു് സാബു തജകബ
ു ില
ു ു
വാദം. ആസകുത
ു ൈ കമുിറുി
തോഗതുിലനതുിയ സാബു
വിലനതിലര കഴിഞു ദിവസ
വുംകുപതിതഷധംനെനുിരന
ു .ു
കാേിലു നിനുിേങുാനു സിപി
എംകുപവരുതക
ു രുഅനവ
ു ദിചുി
രുനുില
 .ുപഞുായതുിലലവിക
സനകുപവരുതന
ു ങല
ു ളഗുണുാ
യിസം ലോണു് തകരുകുാനാ
ണു കുശമികന
ു ല
ു തനുംഅതദു ു
ഹംആതോപിച.ുതോഗതുില
പലങ
ു ട
ു ത
ു ുതശഷംസാബുതജ
കുബ
ു ുമെങുി.
മഴവ
ു നര
ു ിലല19ലുു14സീറു
കളുതനെിയാണു20-20ഇതവ
ു 
ൈഅധികാരതുിലലതുിയത.ു
കുപതിപകത
ു ള
ു ു അഞുംഗ
ങുള
ു ിലുഒരാളുകു്തോലുംസുുാ

പക്തിസീറ്ിൽപ്ത്മ്ഖങ്കളന്
താരിഖ്അൻവര
എറണാക്ളംഡിസിസിഓഫിസിൽകേർന്കോൺപ്രസ്മണ്െം,ക്ല്ക്പ്പസിഡന്മാര്തെകോരംഎഐസിസിെനറൽ
തസപ്േട്റിതാരിഖ്അൻവർഉദ്ഘാെനംതേയ്ന്.

ലോചുി: നിയമസഭാ ലതര
ലുഞുടുപുമായി ബനുലുപുടു
സുുാനാരുഥിനിരുൈയതുിലു
അമുതു ശതമാനംപുതുമുഖ
ങുുലള പരിഗൈികുലമനു്
തകരളതുിലുുസംഘെനചുമ
തലയുളു എഐസിസിജന
േലു ലസകുകടുേി താരിഖു അ
നുുവരു.വനിതകളുകുംയുവാ
കുുളുകും ലിസുിലു മുനുതു
കുും ലഭികും. മുതിരുനു തന
താകുളുകും അരുഹമായ പ
രിഗൈനലഭികും-അതുദുഹം
ലോചുിയിലു വാരുതുാസതുമു
ളനതുിലുപേഞു.
സ്കുതീകളു,യുവാകുളു എ
നുുിവയുകു് പുേലമ സമുഹ

തുുിലലവിഭാഗങുളുകുംഅ
രുുഹമായപരിഗൈനഉേപുവ
രുതുിയായിരികും സുുാനാ
രുുഥിനിരുൈയം.വിജയസാധുയ
തയായിരികുംകുപധാനമാന
ദണും. മികചു കുപതിചുായ ഉ
ളുുവലരയുംപാരുടുികുംജന
തുുിനും തസവനം നലുകിയ
വലരയുംമാകുതമായിരികുംപ
രിഗൈികുക. ലതരലുഞുടു
പുു്കമുിറുിഉെലനതെരും.
മുഖുയമകുനുിസുുാനാരുഥിലയ
ലതരലുഞുടുപുിനു മുമു് കുപ
ഖുയാപികുനുരീതിതോണുകുഗ
സിനിലു. അതുരം കാരുയങു
ളുു ലതരലുഞുടുപുിനു തശഷം
എഐസിസിതീരുമാനികും.

6,356പപര്ക്
കൊവിഡ്

തിരുവനനുപുരം:സംസുാനതു്ഇ
നുുലല6356തപരുകു്ലോവിഡു-19
സുുിരീകരിചു.െികിതുയിലായിരുനു
6380തപരലോവിഡുമുകുരായി.ക
ഴിഞു24മൈികുേിനിലെ59,635
സാംപിളുകളാണുപരിതോധിചുതു.ലെ
സുു്തോസിറുിവിറുിനിരകു്10.66ആ
ണു.20മരൈംസുുിരീകരിചുതൊലെ
തകരളതുിലലആലകലോവിഡുമര
ൈം3796ആയി.
എേൈാകുളം871,തോഴിതുകുടു
741,ലോലും690,പതുനംതിടു597,
തോടുയം558,തിരുവനനുപുരം489,
തുശുരു479,ആലപുഴ395,മലപുേം
383,കണുരു297,പാലകുാടു275,ഇ
ടുകുി268,വയനാടു190,കാസരുതോ
ഡു93എനുിങുലനയാണുജിലുാതല
ലോവിഡുകൈകു്.
ഇനുലലതോഗംസുുിരീകരിചുവരി
ലുു84തപരുസംസുാനതുിനുപുേതു്
നിനുംവനുവരാണു.5817തപരുകു്
സമുരുകുതുിലുലെയാണുതോഗംബാ
ധിചുതു.413തപരുലെസമുരുകുഉേവി
െംവുയകുമലു.42ആതോഗുയകുപവരുതു
കരുകുാണുതോഗംബാധിചുതു.

ഇതുവൈജനംയുഡിഎഫി
ലനലതരലുഞുടുകും.
വളലര ഗൗരവതുതുലെയാ
ണു ലതരലുഞുടുപു് കുപകെന
പകുതികലയ സമീപികുനുതു.
എലുാ വിഭാഗങുലളയും ഉ
ളുുലുകുളുനുതായിരികും
ഇതു.ഇതിനായിശശിതരുരു
എംപിയുലെ തനതുതുവതുിലു
സംസുാനതുിലുു വിവിധ
ഭാഗങുളിലു സനുരുശിചു് ആ
ശയങുളു തതടും. കരുഷകരു,
ലൊഴിലാളികളു,യുവാകുളു,
വിദുയാരുഥികളു, ലോതുജന
ങുുളു,സനുദുസംഘെനകളു
തുെങുിയവരുമായി തനരിടു്
സംവദികും.

സംസുാനതു്യുഡിഎഫി
ലനതിതര ബിലജപി- സിപി
എംകുടുലകടു്ഉണുാകാം.ബി
ലജപിലയ തോലല സിപിഎ
മുും തോണുകുഗസിലുു തക
രുുചുയാണു ആകുഗഹികുനുതുഅതുദുഹ
 ംപേഞു.
എഐസിസി ലസകുകടുേി
ഐവാനു ഡിസുസ, ഡിസി
സികുപസിഡു്െി.ലജ.വിതോ
ദു എംഎലുഎ, ലകപിസിസി
ജന.ലസകുകടുേിമാരായദീപുതി
തമരി വരുഗീസ്, തോയു ലക. 
പൗതോസ്, ലജയുസണു തോ
സഫു എനുിവരും വാരുതുാ
സതുമുളനതുിലു പലുങുടു
തുു.

ശമ്ളപരിഷ്കരണത്ിന്
തീര്മാനം

തിരുവനനുപുരം:യുണൈറുഡുഇല
കുടുികുലുസ് ലിമിറുഡിലല ഓഫീസ
രുുമാരുലെ ശമുളം പരിഷ്കരികുാനു
തീരുമാനിചു.ഈകമുനിയിലലജീ
വനകുാരുലെയും ലൊഴിലാളികളു
ലെയുംദീരുഘകാലകരാരു2011ജനു
വരിഒനു മുതലു കുപാബലുയതുതുലെ
നെപുാകും.
* തകരള സംസുാന ലവയരുഹൗ
സിങു തോരുപുതേഷനിലലഅംഗീകു
തതസ്തികകളിലുതോലിലെയുനു
വരുലെശമുളംപരിഷ്കരികും.
*കുൊതുകു തകബിളു ലിമിറുഡിലല
ലൊഴിലാളികളുലെദീരുഘകാലകരാ
രുു2016ഏകുപിലു1കുപാബലുയതുതുലെ
നെപുാകും.
*തകരളഇലകുടുികുലുആനുഡുഅ
ണലഡുഎഞുിനീയേിംഗുകമുനിലി
മിറുഡിലലഐഡിആടുിനു പരിധി
യിലുവരുനുജീവനകുാരുലെദീരുഘ
കാലകരാരുനെപുാകുാനുതീരുമാനി
ചുു.
*സരുകുാരുഐെിപാരുകുകളുലെ
െീഫു എകുസികുയുടുീവു ഓഫീസോയി
തോണുഎം.തൊമസിലന(തോടുയം)
മുനുവരുഷതുതുകു്നിയമികും.
* െകുമവടും ലേഗുതലറുരു കം കുബി
ഡുജിലുു അറുകുറുപുൈിനെതുനു

തിനു തമരിമാതാഇനുകുഫാസ്കുെകുചുരു
കമുനികു് 32.6തോെിരുപയുകു് ക
രാരുനലുകുനുതിനുഅനുമതി.
*തകരളസുുാരുടുപു്മിഷനുെീഫുഎ
കുസികുയുടുീവു ഓഫീസോയി തപനു
രായഗുരുവിലന മുനു വരുഷതുതു
കുു് കരാരു അെിസുാനതുിലു നിയ
മികും.
*ലക.എസ്.ഡി.പിയുലെമാതനജി
ങു ഡയേടുോയി എസ്. ശുയാമളലയ
നിയമികും.ലകലുിലുലഡപുയുടുിജന
േലു മാലനജരായ അവരു ഇതുപുളു
ലഡപുയുതുടുഷനിലു ലകഎസ്ഡിപി.
എംഡിയാണു.ഏകുപിലു 30മുതലു ര
ണുുവരുഷതുതുകുാണുനിയമനം.
* ഗവണുലമു് കരാറുകളിലു സ
രുുകുാരുമാതോമതുറുലതങുിലുംകകുി
യുമാതോഉളുതരുകുംപരിഹരികു
നുുതിനുആരുബിതുകെഷനുതോെതിയാ
യിജിലുാതോെതിസുുാപികുനുതി
നുതീരുമാനിചു.
*വിഴിഞുംഅനുാരാകുടു തുേമു
ഖനിരുമാൈംസംബനുിചു ആരുബി
തുകെഷനു തവണുിേിടു.ജസുിസ് കുരുയ
നുു തോസഫിലന തകരള സരുകുാരി
ലന കുപതിനിധാനം ലെയുനു ആ
രുുബിതുകെറുോയി നിയമികുാനു തീരു
മാനിചു.

നുുഡിങുകമുിറുികളിലുസുുാനം
നലുകിയിടുിലല
ു ന
ു ു് തോലതഞ
ു ു
രിഏരിയാകമുിറുിഅംഗംഹ
രുുഷനുമാധവനുപേയന
ു .ു305
അംഗ വരുകുിങു കമുിറുിയിലു
തോലും കുപതദശവാസികളുകു്
കുപാതിനിധയു മില.ു പഞുായതു്
പുേതന
ു ിനള
ു വ
ു രുണഹജാ
കുു്ലെയന
ു ുസാഹെരയു മാണു
ളുത
ു .ുഇതിനാലാണുഎലുാപാ
രുുടുികളുംതെരുനു്ബഹജ
ു നധ
രുുൈ സംഘെിപുിചത
ു .ു സാബു
തജകബ
ു ിലനതിതരകുപതിതഷധി
ലുചങ
ു ുിലും തെഞവ
ു ചുിടുിലല
ു ു
നുുംഅതദു ഹ
ു ംപേഞ.ു
ആസകുത
ു ൈ സമിതിയിലല
അംഗങള
ു ല
ു െകാരയു തുിലുനി
യമപരമായി ലതലറ
ു ന
ു മു ിലല
ു ു
നുുാണു 20-20യുലെ നിലപാട.ു
അഞു് 20-20 അംഗങള
ു ും പ
ഞുുായതുിനു പുേതന
ു ിനു
ളുുവിദഗധ
ു രമു ാണുസമിതിയി
ലുളല
ു തനു്അവരുപേയന
ു .ു

തുതുവംഇവിലെയുണു്.തോഭസുതരകുനുലുു
വിഷയതുിലു ഉെിതമായ തീരുമാനം ഉ
ണുുാകും.ബിലജപിഅചുെകുമുളുഒരുകു
ടുംബംതോലലയാണു.പാരുടുിയിലു എലുാ
വരുകുംഅഭികുപായസുവതകുനുയമുണു്.സഭാ
തരുകുത
 ുിലു എലുാവരുകുംസുവീകാരുയമാ
യ തോരുമുല ഉണുാകുലമനും നഡു പേ
ഞുു.

തിര്വനന്പ്രത്
ഉജ്വലവരപവൽപ്

തിരുവനനുപുരം:നിയമസഭാലതരലുഞുടുപു്കുപെരൈതുി
ലുുഭാഗമായിരണുദിവസലുതുതകരളസനുരുശനതുിനായ
ലയതുിയബിലജപിതദശീയഅധുയകുനു ലജ.പി.നഡുയുകു്
തലസുാനതു്ഉജുവലവരതവലപു.ഇനുലലഉചുതോലെതിരു
വനനുപുരംവിമാനതുാവളതുിലലതുിയഅതുദുഹതുിനു
പാരടുികുപവരതക
ു രഗംഭീരസുവീകരൈമാണുഒരക
ു ുിയിരന
ു ു
തു. കഥകളിരുപങുളുംലെണുതമളവുംവാദുയതോഷങുളുമാ
യിആയിരകുൈകുിനുകുപവരതുകരരാവിലലമുതലവിമാ
നതുാവളതുിലഎതുിയിരുനു.
സംസുാനകുപസിഡു്ലക.സുതരകുനുന,ഒ.രാജതോപാല
എംഎലഎ,കുപഭാരിമാരായസി.പി.രാധാകുഷ്ൈന,സുനി
ലകാരകുലള,മുനസംസുാനകുപസിഡനുമാരായകുമുനം
രാജതശഖരന,പി.ലക.കുഷ്ൈദാസ്,സി.ലക.പദുമനാഭന,
തദശീയണവസ്കുപസിഡു്എ.പി.അബുളുകുടുി,സംസുാ
നജനേലലസകുകടുേിമാരായതോരജു കുരുയന,സി.കുഷ്ൈ
കുമാര,പി. സുധീര,ണവസ് കുപസിഡു് എ.എന.രാധാകു
ഷ്ൈന,ജിലുാകുപസിഡു്വി.വി.രാതജഷ്എനുിവരതെരനു്
സുവീകരിചു.
തുെരനു് തുേനു വാഹനതുിലസംസുാനകാരുയാലയമാ
യമാരാരജിഭവനിതലകു് ആനയിചു.അഖ
 ിതലനുയാഅധുയ
കുുലനകാൈാനതോഡിനു ഇരുവശതുംനിരവധിയാളുക
ളാണു തെിചുകുെിയതു.മാരാരജിഭവനിലലതുിലലതുിയന
ഡുു സംസുാനതോരുകമുിറുിതോഗതുിലുംഅധുയകുനു പ
ലുങട
ു ത
ു .ുണവകതു ന
ു ര
ു ംകുശീപദമു നാഭസുവാമിതുകകുത
ു തുിലു
ദരുശനംനെതുിയ തശഷംകുപമഖ
ു വുയകുികളമു ായുംസാമദു ാ
യികതനതാകുളുമായുംഅതുദുഹംെരുചുനെതുി.ഇനു്ണവ
കുതന
ു ര
ു ംതുശര
ു ുവെകുംനാഥതുകകുത
ു ണമതാനതു്നെകു
നുുലോതുസതുമുളനംഅതുദുഹംഉദുഘാെനംലെയും.

രാജന്മരധക്ര്ജിരോജിത്
ഡയറക്റ്ര്രോര്ഡില്

ലോചുി:തകരളലോലീസിലും
തകകുനു ലോലീസ് തസന യി
ലും  ഉനുത  പദ വിക ളു വഹി
ചുുിരുനു രാജനു ലക.മതധകു
ലേ ജിതോജിതു ഫിനാനുഷുയ
ലുുസരുവീസസ്സുവതകുനുചുമ
തല യുളു അഡീഷ ൈ ലു ഡ
യേകുറുോയിനിയമിചു.
1975ബാചു്ഐപിഎസ്ഉ
തുദയാഗ സുനായിരുനു മതധ
കുുരു 37വരുഷംതകകുനു,തകര
ളസരുവീസുകളിലുസുകുപധാ
നപദവികളിലുതസവനംനെ
തുുി . തകകുനു ഏജ നുസിയായ
നാഷ ൈ ലു ലസകുയുരിറുി  ഗാ
രുുഡു (എനുഎ സ്ജി) ഡയ േ
കുറുരു ജന േ ലായിരിതുകുയാ
ണുഅതുദുഹംസരുവീസിലുനി

നുുവിരമിചുതു.
സരുകുാ രു,  സുവ
കാരുയതമഖലകളി
ലുുസുരകുാഉപ
തദടുാവായി
തസവനമനു
ഷ്ഠികുനുമതധ
കുുരു നില വിലു
ഡലുഹിയിലല ഇ
ുുരുനാഷ ൈ ലു ഇ
നുുസുിറുയുടു് ഓഫു ലസകുയുരി
റുുിആനഡുതസഫുറുിമാലനജു
ലമു് ഡയ േ കുറുരു ജന േ ലാ
ണു.
സ്തുതുയ രുഹ  തസവ ന തുി 
നു രാഷ്കുെ പ തിയുലെ ലോലീ
സ്ലമഡലുംഇനുയനുലോലീ
സ് ലമഡലുംലഭിചുിടുളു അ

തുദുഹം പിലാനി ബി
രുുള  ഇനുസുി റുയുടു്
ഓഫു ലെകുതോള
ജിയിലു നിനു്
ബിരുദവും
തോംലബ യു
ൈിതവഴുസിറുി
യിലുനിനു്തോ
ളിഡു സ്തുറുറു് ഫി
സികുസിലു ബിരുദാ
നനുരബിരുദവുംതനെിയി
ടുുണു്.ജിതോജിതു ഡയേകുറു
രുു തോരുഡിതലകു് രാജ നു മ
തധകുലേസുവാഗതംലെയുാനു
അതിയായസതുതുഷമുലുണു
നുു്ജിതോജിതുസുുാപകനും
മാലനജിങു ഡയ േ കുറുറുമായ
സി.ലജ.തോരുജുപേഞു.

ലോചുി: ഹലാലു സുുികുരു നീ
കുുൈലമനുാവശുയലുപുടു് എേ
ൈാകുളം പാേകുെവു കുറുമ
തശരിതബകുേിയുെമലയഭീഷ
ൈിലുപുടുതുിയ സംഭവവുമാ
യിബനുലുപുടു്ഹിനുഐകുയ
തവദിസംസുാനജനേലലസ
കുകടുേിആര.വി.ബാബുവിലന
തിലരലോലീസ്ജാമുയമിലുാവ
കുപു് കുപകാരംതകലസടുതു.
മതവികാരം കുവൈലുപുടുതു
തുുനുപരാമരുശങുളുലെതപ
രിലാണു ഡിജിപിയുലെ നി
രുുതദശകുപകാരംഐപിസി153
എവകുപു്ചുമതുിതകലസടു
തുുിരികുനുതു.
തകലസടുതുതിനു ലൊടു
പിനുാലല ഹലാല ഭകുൈ
സുുികുേിലനതിലരയുളു നില
പാടു ആവരുതുിചു് ആര.വി.
ബാബു വീണും രംഗലുതു
തുുി.താനു ഒരാളുതെയുംമത

വികാരംകുവൈലുപുടുതുിയിടുി
ലുലുനും,മതതുിലുുതപരിലു
ളുു വിതവെനലുതു എതി
രുുകുക മാകുതമാണു ലെയുത
ലതനുമാണു ബാബുവിലുു
കുപതികരൈം. നുയുനപകു
തോടുകളുലകുയംവചുാണുഎ
ലുുഡിഎഫു സരുകുാരും ലോ
ലീസുംതിനലക
ു ത
ു ിലരനീകും
നെതുനുലതനു് ബാബു ആ
തോപിചു.
ഹലാലു എനു സങുലുപും
ബഹുസുവരസമുഹതുിനുതെ
രുുനുതലുലുനുംഹിനു ഐകുയ
തവദിയുലെ ഇെലപെലു ലോ
ണുുാണു ഈ വിഷയം തകരള
തുുിലു െരുചുയായലതനും
ബാബു പേഞു.പിൈോയി
സരുകുാരു ഉമുാകുികാൈിചു്
തലുനു തപെിപുികുാനു തോ
തുകുലുണുനുംഅതുദുഹംകുടുി
തുചുരുതു.

സംഭവവുമായിബനുലുപുടു്
നാലു ഹിനു ഐകുയതവദികുപ
വരുതുകരു അേസുിലായിരു
നുു.ഹിനു ഐകുയതവദിപാേ
കുുെവു പഞുായതു് സമിതി
കുപസിഡു് അരുണു അരവി
നുു്,ജനേലു ലസകുകടുേിധതന
ഷ് കുപഭാകരനു ഒപും സുജയു,
ലലനിനു എനുീ കുപവരുതുക
രാണു അേസുിലായതു.കുറുമ
തശരിയിലു കുപവരുതുനമാരം
ഭിചു തൊഡി തബകുേി ഉെമ
യുകു് ഹലാലു സുുികുരു നീകു
ൈലമനുാവശുയലുപുടു തോടുീസ്
തനരിലുടുതുിഇവരുണകമാറു
കയായിരുനു. സാമുഹുയമാ
ധുയമങുളിലു ഈ കതു് വലി
യ െരുചുയായതൊലെയാണു
വിഷയതുിലു ലോലീസ് ഇെ
ലപടുതു.കെഉെമയുലെലൊഴി
യുലെഅെിസുാനതുിലു തക
ലസടുകുകയായിരുനു.

ലോചുി:പതുനംതിടുയിലുനി
നുു കാൈാതായ ജസ്നലയ
കലുണുതുൈലമനുാവശുയലുപു
ടുു്ണഹതുകുെതിജഡുജിയുലെ
കാേിലു കരിഓയിലു ഒഴിചു.
ണഹതുകുെതി പരിസരതു
ഇനുലലരാവിലലയാണുസംഭ
വം. എനുകുെനുസ് തഗറുിലു പുു
കുുാരുഡുമായി നിനു തോടു
യംസുവതദശിആരു.രഘുനാഥ
നാണുജസുിസ്തഷരുസിയുലെ
കാേിതലകു് കരിഓയിലു ഒഴി

ചുുതു.
കാൈാതായജസ്നലയക
ലുണുതുാനു സജീവമായ അ
തുനവഷൈംതവൈലമനുായിരു
നുു ആവശുയം. ലോലീസ് ഇ
യാലള പിെികുെി ലസനുകുെലു
തുസഷ
ു നിലുഎതുിചുതോദയു ം
ലെയുതു. ഇയാളകു ജസ്ന
യുമാതോ കുടുംബവുമാതോ
ബനുലൊനുമിലുലുനു ലോ
ലീസ്പേഞു.
ലജസ്നയുലെ തിതോധാ

നംഅതുനവഷികുൈലമനുാവ
ശുയലുപുടു് ബനുകുളു നലകി
യഅപുീലുണഹതുകുെതിയു
ലെപരിഗൈനയിലാണു.2018
മാരുചു് 22 നാണു ലവചുചുിേ
ലോലുമുള കുനുതു് ലജയിം
സ് തോസഫിലുു മകളു ലജ
സ്ന മരിയലയ (20) കാൈാ
താകുനുതു. കാഞുിരപുളുി
ലസു് ലൊമിനികുസ് തോ
ലളജിലു രണുാം വരുഷ ബി
തോംവിദുയാരുഥിയായിരുനു.

ഹലാല്പരാമര്ശം:

ആര്.വി.ബാബ്വിനനതിരര
ജാമ്യമില്ാവക്പ്പ്പകാരംരകസ്

ജസ്നതിപോധാനം:ജഡ്ജിയ്കെവണ്ിയിൽ്
കരിഓയിൽ്ഒഴിച്ഗ്പതിപഷധം
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"പസകൂനൂഡൂഷോ'റിലീസായി
ഒനപതൂവർഷങൂൾ:
വാചാലനായിദൂൽഖർ

ൈർഷൈസമരതൂിനൂ
പിനൂണയൂമായി

മിയഖലീഫയൂം

ദ്

ലഖർസലമായ്്ആദ്യ
സിനിമയസക്ന്ഡ്നോ
റിലീസാെിട്ഒനരത്വർഷങ്ൾ
കഴിഞ്ിരിക്കൊണ്.പ്രീനാഥ്
രാനജപ്ന്നആദ്യമാെിസംവിധാ
നംയെയ്തയസക്്നോഎന്
െിപ്തത്ില്യെൊണ്ദ്ലഖർസ
ലമാനമലൊെത്ിനലക്അര
ന്ങ്റിെത്.എ.ഒ.രി.എലഎ്
ർകെനയമ്ാൺ്െിപ്തംനിർമി
ച്്ത്.ഇതിനോെകം30സിനിമക
െിലഅഭിനെിച്ദ്ലഖർസല
മാനഇന്പ്ൾനിർമാതാവിയ്്
നവഷത്ില്ംന്പരക്കരിനല
യ്ക്ത്ിെിട്ണ്.ഈനവെെില
നിരവധിസിനിമാതാരങ്ള്ംദ്
ലഖറിയ്്സ്ഹ്ത്ക്ള്മാണ്
ആരംസകള്മാെിരംരയ്ത്
ത്്ിെിരിക്ന്ത്.തയ്്ഒനര
ത്വർഷയ്ത്സിനിമാൊപ്തയെ
രറ്ിവാൊലനാെിരിക്കൊണ്
ദ്ലഖർസലമാനിനപ
് ്ൾ.സിനി
മെിലതയ്ന്രിന്ണച്എല്ാ
വനോട്ംനന്ിയ്ംസ്നനഹവ്ം
രറഞ്ിരിക്കൊണ്ദ്ലഖർ

രാ

ജ്യത്നെക്ന്കർഷകസമരത്ിന്രിന്ണയ്മാ
െിമിെഖലീഫയ്ം.എന്തരത്ില്ള്മന്ഷ്യാവകാര
ലംഘനങ്ൊണ്അവിയെനെക്ന്ത്?ഡലഹിക്ച്റ്ംഇ്
ർയനറ്വിന്ഛ്ദിച്-മിെെ്വിറ്റിലക്റിച്.കർഷകസമരത്ി
യ്്െിപ്തങ്ള്ംെ്വീറ്യെയ്തിട്ണ്.അനതസമെം,ഇന്യെിയല
കർഷകസമരത്ിന്അന്ാരാപ്ഷ്സമ്ഹത്ിലതയ്ന്രിന്
ണനെറ്കൊണ്.നൊപ്രാെികറിഹാന,അന്ാരാപ്ഷ്രരി
സ്്ിതിപ്രവർത്കന്പരറ്ത്നയബർഗ്എന്ിവർസമരത്ിന്
രിന്ണയ്മാെിഇതിനോെകംരംരയ്ത്ത്ിെിട്ണ്.

"ട്ചരെയങ്ലർ്ാറിയലീസി'്

സഷൂതൂഷ്ൈീഴാറൂർചിശൂതം

"അവഷനാവിഷലാന'
സ

ന്ന്ാഷ്കീഴാറ്ർ്,ആ
ത്്ീെരാജന്എന്ിവ
യരപ്രധാനകഥാരാപ്തങ്ൊ
ക്്ിനദരീെപ്രസ്ക്ാരനജ
താക്ൊെയഷറി,െിദീനരഷ്
എന്ിവർ്നെർ്ന്സംവിധാ
നംയെയ്ന്"അവനനാവി
നലാന"െിപ്തത്ിയ്്ഫസ്
ല്ക്നരാസ്ർ്നമാഹന്ലാല്
തയ്്നഫസ്ബ്ക്നരജില്
യെപ്റത്ിറക്ി.
യകസിക്ഷ്ണന്,റിൊ
സ്,യകഎംആർ്,നകാക്ാട്
നാരാെണന്,മിനിരാധന്,ഒ
നമാഹനന്,എവിസരസ്വതി
ത്െങ്ിെവർ്യ്ക്ാപ്ംകണ്
രിയലഇര്രനതാെംപ്ൊന്സ്
യജന്ഡർ്ന്ാര്ംഈെിപ്ത
ത്്ില്അഭിനെിക്ന്.
സന്ന്ാഷ്കീഴാറ്ർ്യ്പരാ
ഡക്ന്സ്,നിവ്യ്പരാഡക്
ന്്സ്എന്ിവയ്യെബാനറി
ല്്സന്ന്ാഷ്കീഴാറ്ർ്,പ്രീമ
അനില്എന്ിവർ്നെർ്ന്
നിർ്മ്ിക്ന്ഈെിപ്തത്ി
യ്്ഛാൊപ്രഹണംജലീല്
ബാദ്ഷനിർ്വ്ഹിക്ന്.യഷ
റിതിരക്ഥസംഭാഷണയമഴ്
ത്ന്.
യ്പരാജക്റ്ഡികസനർ്-
ഡിക്സൺ്യരാട്ത്ാസ്,
എഡിറ്ർ്-അഖിനലഷ്നമാ

ഹന്,രഞ്ാത്ലസംരീതം-
നരാരീസ്ന്ർ്,കല-സ്നീഷ്
വെക്മ്ാെന്,നമക്പ്-മണി
കണ്ഠന്ച്ങ്ത്റ,വസ്പ്താ
ലങ്ാരം-റിെഇഷ,
സ്്ില്സ്-ലിജിന്രവി,രര
സ്യക്്ല-കലനനാജ്യറഡ്
ഡികസന്,അനസാസിനെറ്
ഡെറക്ർ്-പ്രതാരന്രെിെി
ല്്,അസിസ്്ഡെറക്ർ്-വ
ർ്്ഷജിത്,യ്പരാഡ്ക്ന്എ
ക്സിക്യ്ട്ീവ്-അനീഷ്നമ്യാ
ർ്്.പ്ൊന്സ്യജന്ഡർ്സമ്ഹ
ത്്ിയ്്ജീവിതരശ്ാത്ല
ത്്ില്കഥരറയ്ന്ഈെി
പ്തത്ില്എഡ്ിഎന്പ്ൊ
ന്്സ്യജന്ഡർ്കഥാരാപ്ത
യ്ത്സന്ന്ാഷ്കീഴാറ്ർ്അ
വതരിപ്ിക്ന്.പ്ൊന്സ്യജ
ന്്ഡന്ാര്യെക്ലനദവതൊ
ണ്പ്രീക്നദവതൊെ
"അവനനാവിനലാന"."ആദി
മധ്യാന്ം"എന്െിപ്തത്ില്
യെനദരീെഅവാർ്ഡ്നനെിെ
യഷറിയ്ം"കെപ്കററ്ർ്"എ
ന്്െിപ്തത്ില്യെനദരീെ
അവാർ്ഡ്നനെിെെിദീനര
ഷ്ംഒന്ിക്ന്"അവനനാ
വിനലാന"കണ്ർ്രരിസരപ്ര
നദരങ്െിലാെിെിപ്തീകരണം
പ്ർത
് ്ിൊവ്ന്.വാർ്ത്
പ്രെരണം-എഎസ്ദിനനശ്.

ര

റവഎന്െിപ്തത്ില്യെ
ഏനറപ്രന്ദ്െരാെഅമ
ല്്ഷാ,നരാവിന്കരഎന്ിവർ്
നാെകരാവ്ന്"െങ്ാെി"എ
ന്്െിപ്തത്ിയ്്യ്പെയ്ലർനിവി
ന്്നരാെിതയ്്നഫയ്സ്ബ്ക്
നരജില്യെറിലീസ്യെയ്ത്.ന
വാരതനാെ സ്നധഷ്കഥയെഴ്
തിസംവിധാനംയെയ്ന്"െ
ങ്്ാെി'യഫപ്ബ്വരിഅഞ്ിന്
തിന്യ്റ്റിയലത്ന്.ആക്ന്
ഹീനറാബിജ്എന്െിപ്തത്ില്
യെപ്രന്ദ്െനാെമ്ഹമ്ദ്ഷഫീ
ഖ്തിരക്ഥസംഭാഷണണയമഴ്
ത്ന്.ഭരത്മാന്വല്,ജാഫർ്ഇ
ട്ക്ി,സന്ന്ാഷ്കീഴാറ്ർ്,രിവ
ജിഗ്ര്വായ്ർ്,നകാട്െംപ്രദീ
പ്,വിനനാദ്നകാവ്ർ്,വിജെന്
കാരന്ർ്,സ്രീല്ക്മാർ്,സി
ദ്്ിഖ്യകാെിെത്ർ്,വിജെന്
വിനാെർ്,മഞ്ജ്രന്പതാസ്,അ
ന്നജാസഫ്ത്െങ്ിെവരാണ്
മറ്കഥാരാപ്തങ്യെഅവതരി
പ്്ിക്നത
് ്.അയ്വഫിലിംസി
യ്്ബാനറില്വാണിപ്രീനി
ർ്്മ്ിക്ന്ഈെിപ്തത്ിയ്്

കൈപൂതൂിൈൾനഷൂപൂപൂടൂ

ശൂരീധരപൂൂജീവിതം
സിനിമയാകൂനൂ
പ്ര

 ്തിയെപ്രണെിക്കയ്ംഅതി
ക
നോയൊത്ജീവിക്കയ്ംയെയ്
ന്്അെ്യ്തയ്്അതിജീവനത്ിയ്്കഥ
ൊണ്െിപ്തംരറയ്ന്ത്.കകപ്ത്ികൾ
നഷ്യ്പ്ട്പ്രീധരനാണ്അെ്യ്തയനഅവത
രിപ്ിക്ന്ത്.പ്രീധരയ് ്െഥാർത്ജീവിത
ത്്ില്യെയ്യ്ള്ര്സഞ്ാരംക്െിൊണീ
െിപ്തം.സഹപ്സാരാസിനിമാസിയ്്ബാന
റില്അനോക്.ആർനാഥ്ആണ്െിപ്തം
സംവിധാനംയെയ്ന്ത്.സന്ീപ്ആർആ
ണ്െിപ്തംനിർ്മ്ിക്ന്ത്.രാരീരികകവ
കല്യങ്യെഅതിജീവിച്,ക്ഷിനോട്ള്അ
ഭിനിനവരംഉൾയ്ക്ണ്,ക്ഷിെില്യെജീ
വിതംയകട്ിപ്ട്ത്വ്യക്ിൊണ്പ്രീധരന്.
നവറിട്കർഷകന്പരമികയെരരിെെയ്പ്ട്
ത്്ാനസംസ്ാനക്ഷിവക്പ്ഏർയ്പ്ട്
ത്്ിെപ്രന്തയകപ്രസ്കാരവ്ംപ്രീധരയന

നതെിയെത്ിര്ന്.പ്രീധരയ്്ഈജീവിത
കഥതയ്ന്ൊണ്സംവിധാെകന്അനോ
ക്ആർ്.നാദ്െലച്ിപ്തര്രത്ിലാക്ന്ത്.
തിര്വനന്പ്രംക്റ്ിച്ലനോട്ർയോമ്ി
െിആദിവാസിയസറ്ിലയമന്റിലിലാണ്ഇര്
കകപ്ത്ികള്ംനഷ്യ്പ്ട്പ്രീധരയ്്സ്വ
നദരം.കകനകരിതങ്രാജ്,കഷലജരി
അമ്,അര്ൺ,യവനോണിക്യമനദയ്
നോസ്,നോ.ആസിഫ്ഷാ,മധ്ബാലന,
സാബ്പ്രൗദീന,പ്രവീൺക്മാർ,സജിപ്
ത്്ർ,അഭിലാഷ്,ബിജ്,മധ്മ്നഷി,സ്
നരഷ്മിപ്ത,മനോജ്രട്ം,ജിനിന്പരംരാജ്,
അറയ്ക്ലനബബിച്ാെന,അമ്ിെി,ജി
നിസ്ധാകരനഎന്ിവരാണ്െിപ്തത്ിയല
പ്രധാനതാരങ്ൾ്.രെന-സജിത്രാജ്,
ഛാൊപ്രഹണം-സ്നിലന്പരംഎല.എസ്,
എഡിറ്ിംഗ്-വിരിനമണ്ർ,െീഫ്അനോ

ഛാൊപ്രഹണംപ്രരാന്പ്രണ
വംനിർ്വ്ഹിക്ന്.ഇർ്ഫാന്ം
മന്വ്ംകെമ്ർ്സ്ക്െിയലപ്്
സ്ട്വിദ്യാർ്ത്ികൊണ്.ഒപ്ം
ആത്ാർ്ത്സ്ഹ്ത്ക്ള്മാ
ണ്.വ്യത്യസ്തമതത്ില്യരട്വ
ര്ംതികഞ്മതവിര്വാസികള്
മാെഅവര്യെഅസ്ൊവഹ
മാെസൗഹ്ദത്ിയ്്കഥൊ
ണ്"െങ്ാെി"െില്രറയ്ന്ത്.
ഷഹീറനസീറിയ്്വരിക
ൾ്്ക്നമാഹന്സിത്ാരഈ
ണംരകര്ന്.എഡിറ്ർ്-സനല്
അനിര്ദ്ന്.യ്പരാഡക്ന്ക
ൺ്്ന്പൊെർ്-ന്പരംക്മാർ്രറമ്
ത്്,കല-സഹജന്മൗന്വ്രി,നമ
ക്്പ്-ഷനീജ്രില്രം,വസ്പ്താല
ങ്്ാരം-ബാലന്പ്ത്ക്െി,സ്്ി
ല്്സ്-ഷമിമാഹി,െീഫ്അനസാ
സിനെറ്ഡെറക്ർ്-ജനെപ്ന്വ
ർ്്മ്,അനസാസിനെറ്ഡെറക്ർ്-
രാനധഷ്അനരാക്,അസിസ്്
ഡെറക്ർ്-അമല്,നദവ്,യ്പരാഡ
ക്്ന്ഡികസനർ-സ്ഗ്നണ
ഷ്ക്റ്ിെില്.വാർ്ത്പ്രെര
ണം-എഎസ്ദിനനശ്

സിനെറ്ഡെറക്ർ-ജിനിസ്ധാകരന,
കലനയ്പൊഡ്യ്സർ -സാബ്പ്രൗദീ
ന,യ്പൊഡക്നകൺന്പൊെർ-വിജെന
 മ്
ഖത്ല,െമെം-ലാലകരമന,കല-ഹർഷ
വർദ്നക്മാർ,വസ്പ്താലങ്ാരം-വാഹീദ്,
സംരീതം-അനില,സൗണ്ഡികസനഅനീഷ്എഎസ്,സൗണ്മിക്സിംഗ്-ര
ങ്്ർദാസ്,യ്പൊഡക്നഎക്സിക്യ്ട്ീവ്-മ
ണിെനമ്ഖത്ല,അനോസിനെറ്ഡെറ
ക്്ർ-അര്ൺപ്രഭാകർ,രശ്ാത്ലസംരീ
തം-അനില,വിതരണം-സഹപ്സാരാസി
നിമാസ്,മാർക്റ്ിംഗ്-രാനജഷ്രാമെപ്ന്ന
(പ്രീമൗലിപ്കിനെറ്ീവ്മാർക്റ്ിംഗ്),സ്റ്
ഡിനോ-െിപ്താഞ്ജലി,നൊസ്നോക്സ്,
സ്ര്യവിഷ്വലമീഡിെ/സ്്ിലസ്&ഡി
കസന-നോഷ്വായോല്ം,രിആർഒ-അജ
യ്ത്ണ്ത്ില

"ഗഗനചാരി'
പൂജനടനൂ

അ

ജ്വർ്ഗ്ീസ്,നരാക്
ല്്സ്നരഷ്,യക
ബിരനണഷ്ക്മാർ്എ
ന്്ിവയരപ്രധാനകഥാ
രാപ്തങ്ൊക്ിഅര്ൺ്
െന്സംവിധാനംയെ
യ്്ന്"രരനൊരി"എ
ന്്െിപ്തത്ിയ്്പ്ജ
യ്ംസ്വിന്ച്ാൺ്കർ്മ്
വ്ംഎറണാക്െംമിർ്കി
സ്്ഡിനൊവില്യവച്നെന്.
അജിത്വിനാെകഫിലിംസിയ്്
ബാനറില്നിർ്മ്ിക്ന്ഈെിപ്തത്ില്അനാർ്ക്
ലിമരിയ്ക്ാർ്നാെികൊവ്ന്.സ്ർ്ജിത്ഛാൊപ്ര
ഹണംനിർ്വ്ഹിക്ന്.അര്ൺ്െന്,രിവസായ്എ
ന്്ിവർ്നെർ്ന്തിരക്ഥസംഭാഷണയമഴ്ത്ന്.സം
രീതം-പ്രരാന്രിള്,യ്പരാഡക്ന്കൺ്ന്പൊെർ്-സ
ജീവ്െന്ിര്ർ്,വാർ്ത്പ്രെരണം-എഎസ്ദിനനശ്.

"മൂയാവൂ'ദൂബായിപല
ചിശൂതീൈരണംപൂർതൂിയായി

സൗ

 ി
ബ
ന
ഷാഹിർ,മംമ്ത
നോഹനദാസ്
എന്ിവയരപ്ര
ധാനകഥാരാ
പ്തങ്ൊക്ിലാ
ലനോസ്സം
വിധാനംയെയ്
ന്്'മ്യാവ്"സി
നിമയ്യെദ്ബാ
യ്യഷഡ്യ്ൾപ്ർത്ി
ൊെി.സിനിമയ്യെനര
ര്നൊയലപ്ച്ക്്ാ
പ്്നോർഡിയ്്ഇെെില്
യെതലെിട്കരയ്ന്വി
ഡിനോനൊസ്യെയ്താ
ണ്ഷ്ട്പ്ർത്ിൊെ
വിവരംലാലനോസ്അ
റിെിച്ത്.50ദിവസംനീ
ണ്്നിന്യഷഡ്യ്ൊണ്
കഴിഞ്ദിവസംപ്ർ
ത്്ിൊക്ിെത്.സലിം
ക്മാർ്,ഹരിപ്രീയ്സഫ്
എന്ിവർ്യ്ക്പ്ംമ്ന്

ബാലതാരങ്ള്ംരൾഫി
യലനാെക,നോർട്ഫി
ലിംനമഖലെിയലഏതാ
ന്ംപ്ത്മ്ഖങ്ള്ംസി
നിമെില്ണ്.ൊസ്മിന
എന്റഷ്യനയ്വതിയ്ം
ഒര്പ്ച്യ്ംപ്രധാനക
ഥാരാപ്തങ്ൊണ്.െിപ്ത
ത്്ിയ്്തിരക്ഥനോ:
ഇക്ബാല്ക്റ്ിപ്റം.
സ്കഹലനോെരാന
രെനയ്ംജസ്ിനവർരീ
സ്സംരീതവ്ംഅജ്മല
ബാബ്ഛാൊപ്രണവ്ം
നിർവഹിക്ന്

സലമാന‘ഇന്ന്ക്ഒന്രത്വ
ർ്്ഷംമ്മ്യസക്്നോറിലീ
സ്യെയ്ത്.എന്ന്യൊപ്ംനിര
വധിപ്ത്മ്ഖങ്ൾ്ആസിനിമ
െില്യെത്െക്ംക്റിച്ിര്ന്.
ഇന്പ്ൾഇന്ഞാന്പ്തിയോ
ര്െിപ്തംത്െങ്കൊണ്.അന്
യ്ത്അനതരരിപ്ഭമവ്ം,നരെിയ്
മ്ണ്.എന്ാലകാലംഅയത
ല്്ാംനല്രീതിെില്എട്ക്ാന്
എയ്ന്രഠിപ്ിച്.ഞാന്എവി
യെനിന്ാണ്ത്െങ്ിെയതന്ഓ
ർ്്ക്ാന്എല്ാവർ്ഷവ്മ്ള്നി
ങ്്ള്യെഓർ്മ്യ്പ്ട്ത്ല്സ
ഹാെിക്ാറ്ണ്.നിങ്ള്യെനിര
ന്്രമായ്ള്രിന്ണയ്ക്ംസ്
നനഹത്ിന്ംഒരാെിരംനന്ി.എ
യ്്എല്ാസഹപ്രവർ്ത്ക
ർ്്ക്ം,ഞാന്പ്രവർ്ത്ിച്എല്ാ
സിനിമനമകലക
 ൾ്കം് നനി്.
ഈവർ്ഷംനല്സിനിമകള്ം,
ആനോര്യവ്ംഉണ്ാകാന്പ്രാ
ർ്്ത്ിക്ന്.എല്ാവർ്ക്ംന
ന്്ി.എന്ാണ്ദ്ലഖർക്റിച്ിരി
ക്്ന്ത്

"റഷൂയ'റിലീസിനൂ
ഒ

 ്മനഷ
ര
് യ് നഎപത
് മണികർ
് ഉറ
ങ്ണ
് ം...?ഉറങ്ാനരറന
് ്ില.്..ഒര്
നൊെകണെ് ച്ില.്..രരിയക
് ന
് ്ഉറങ്ാ
നരറ്ിെില.്..യവറയ
് തകിെക്ാംഎന്
ല്്ായതഉറക്ംവരനണ
് ?് നമൾ
് ഇെയക
് ്ി
യെനകൾകന
് ്ഒര്കാരയ് ം.നയമ
് ്ബാ
ധിക്ാത്ഒര്കാരയ് മാെത്യോണ്യവ
റ്യതനകട്കെയന
് ്ഒര്യെറിെകാ
ര്യം.ന്പോണിക്ഇനനോംനിെഡിനോ
ർഡർഎന്ഭീകരമാെനോരാവസ.്ഇ
നനോംനിെഎന്നോരംവിഷെമാക്ി
ഒര്രരീകണ
് സിനിമവരന
് ,്റഷയ് .ദി
വസങന് ോെംഉറങ്ാനകഴിൊയതക
ട്ത്മാനസീകരാരീരികസമർ
് ദ്ംഅ
ന്ഭവികന
് ്ഒര്ക്ട്ംആളക
് ളയ
് െക
ഥരറയക
് ൊണ്റഷയ് എന്സിനിമ.വ
ലിെതാരരകിട്ില്ായതപ്തിെആളക
് 
യെഉൾയപ
് ട
് ത
് ്ിക്ലമ് ിനഫിലിംസ്നി
ർമികന
് ്സിനിമപ്ർത്ിൊെിറിലീ
സിന്ഒരങ
് ന
് .്നിതിനനോമസ്ക്
രിരിങല
് രെനയ്ംസംവിധാനവ്ംനി
ർവഹികന
് ്റഷയ് െിലനെന്ംസംവി
ധാെകനമ് ാെര്നരഷ്രീതാംബരന
നാെകനാവന
് .്തിരകഥ
് ാക്ത്ംരര
സ്യെിപത
് ങള
് യ
് െസംവിധാെകനമ് ാെ
യമഹറലിനൊെിലങ
് ല
് ഇസമ് ാെില്ം
നോംനോൺനോമസ്ംനെർന്നിർമി
ക്ന
് ്റഷയ് െിലരാവികിനോർ'നോ
രികഅനില,സംരീതെപന
് ന
് ,ആരയ് മ
ണികണഠ
് ന.ത്െങ്ിെവർപ്രധാനക
ഥാരാപത
് ങയ
് െഅവതരിപ്ികന
് .്െി
പ്തംകവകായതതീനെററ
് ക
് െിലഎ
ത്്ം.റഷയ് യയ
് െആദയ് െീസർറിലീസ്
യെയത
് ിടണ
് .്പ്തിെരരീകണ
് ങള
് മ് ാ
െിസിനിമെിലഎതന
് വ
് യരന്പൊ
ത്്ാഹിപ്ികന
് ്ന്പരകര
് ിലപ്രതീകെ
് 
ർപ്ിച്റഷയ് റിലീസിന്ഒരങ
് ക
് ൊണ.്
രിആർഒരി.ആർ.സന് മരന.

ആനനൂൈലൂയാണം തിപയറൂറൂൈളിഷലകൂ്
ന

വാരതനാെരി.സി.
സ്ധീർകഥയെഴ്തി
സംവിധാനംയെയ്ന്ആ
നന്ക്ല്യാണംറിലീസിന്
ഒര്ങ്ി.വിവിധഭാഷകെി
ല്്ഒന്ട്യറഹിറ്രാനങ്ൾ്
ആലരിച്തരംരംസ്ഷ്ിച്
പ്രമ്ഖദക്ിനണന്യന്രാ
െികസനയോയ്ത്ട്ിമല
ൊെസിനിമെില്ആദ്യമാ
െിരാെിെെിപ്തംക്െിൊ
ണ്ആനന്ക്ല്യാണം.സീ
പ്ബമീഡിെയ്യെബാനറി
ല്്മ്ജീബ്റഹ്ാനെിപ്തംനിർമ്ി
ക്്ന്.പ്രരസ്തനെന്അഷ്ക
ർ്്സൗദാന്ംപ്ത്മ്ഖനെിഅ
ർ്്ച്നയ്ംനകപ്ന്കഥാരാപ്തമാക്
ന്്.ഹ്ദെഹാരികൊെഒര്രിെി
രാനങ്ൊണ്ഈസിനിമയ്യെ
പ്ത്മ.ഫാമിലിഎന്ർ്യെയ്നറാ
െആനന്കല്യാണംപ്രണെത്ി
ന്ംസംരീതത്ിന്ംഏയറപ്രാ
ധാന്യമ്ള്െിപ്തമ ായണന്സം
വിധാെകന്രിസിസ്ധീർ്രറ
ഞ്്.ആക്ന്ംനോമഡിയ്മ്
ള്്ആനന്കല്യാണംഎല്ാത്
രംന്പരക്കയരയ്ംരസിപ്ിക്
ന്്താണ്.
അഷ്കർ്സൗദാന്,അർ്ച്ന,

ബിജ്ക്ട്ന്,സ്നില്സ്രത,
പ്രദീപ്നോട്െം,ജയ്ബാല,രിവ
ജിഗ്ര്വായ്ർ്,റസാക്ഗ്ര്വാ
യ്ർനീനാക്റ്പ്,ക്െപ്ള്ി
ലീലത്െങ്ിെവരാണ്അഭിനന
താക്ൾ്.ബാനർ്-സീപ്ബ മീഡിെ,
നിർ്മ്ാണം-മ്ജീബ്റഹ്ാന്,രെ
ന,സംവിധാനം-രി.സിസ്ധീ
ർ്്,ഛാൊപ്രഹണം-ഉണ്ിയകനമ
നോന്,രാനരെന-നിഷാന്
നോെമന,ന്പരമദാസ്ഇര്വള്ർ
ബീബയക.നാഥ്,സജിതമ്രെിധ
രന.സംരീതം-രാനജഷ്ബാബ്
യക,യ്പൊഡക്ന്കൺ്ന്പൊെർ്യലനിന്അനിര്ദ്ന്,എഡിറ്ി
ങ്-അമ്ത്,ആർ്ട്ഡെറക്ർ്അബ്ാസ്യോയ്ദീന്,നോസ്യ്ം-

രാനജഷ്,നമക്പ്-പ്നല്ർ്ര
വി,ആക്ന്ഡെറക്ർ്-പ്ര്
സ്്ിരാനജഷ്,രിആർ്ഒ-രിആ
ർ്്സ്നമരന്,അനോ.ഡെറന്ക്
ഴ്സ്-അനീഷ്തങ്ച്ന്,നിഖില്
മാധവ്,യ്പൊജക്റ്ഡികസനർ്പ്രീനലഖയക.എസ്,യ്പൊഡക്ന്
മാനനനജഴ്സ്-ഹബീബ്നീലരി
രി,മ്സ്തഫഅെ്ലക്ാട്,ജയ്സ
ൺഗ്ര്വായ്ർരബ്ിസിറ്ിഡി
കസന്സ്-മനോജ്ഡികസന്
ഫിനാനസ്കൺന്പൊെർ-റാഫി
നരണിപ്ഴത്െങ്ിെവരാണ്
അണിെറപ്രവർ്ത്കർ്.ഈസി
നിമയസവനട്ഫിലിംസ്ം,ബി
ഇലവനമ്വീസ്ംഉെനതിയെറ്
റിലഎത്ിക്ന്.

CM Y K

രണ്ാംച്വപ്കാർഡ്നതറ്:ഒനെ
ലണ്്ൻ: സതാംപ്ടണ്ം മാഞ്്റ്്ര യ്കണറ്്ഡ്ം തമ്്ിൽ േഴി
ഞ്് ദിവസം നടന്് മത്്രത്്ിൽ രണ്് ച്വപ്് ോരഡ് ോണിച്്
തീര്മാനം വിവാദത്്ിൽ സതാംപ്ടണ താരങ്്രള്ര്ക്തിതര ഉയ
രത്്ിയ ച്വപ്്ോരഡിൽ ത്ത്ത് രതറ്്ായ തീര്മാനം ആയിര്
ന്്രവന്് യ്കണറ്്ഡ് പരിേീലേൻ ഒരല. രൈഡ്നരക് മാരഷ്യ
ലിരന ഫൗൾ രെയ്തതിന് രപനാൾട്്ി ലഭിച്് എങ്്ില്ം ആ ഫൗ
ളിന് ച്വപ്് ോരഡ് വിളിച്്ത് എല്്ാവരരയ്ം രെട്്ിച്്ിര്ന്്.ആ
ച്വപ്് ോരഡ് രതറ്്ാണ് എന്് മത്്ര തേഷം മാഞ്്റ്്ര യ്

കണറ്്ഡ് പരിേീലേൻ ഒരല ഗണ്്ാര തോൾഷ്യാര തര്ന് പെ
ഞ്്. ഇന്്രല ആഴ്സണൽ താരം തഡവിഡ് ല്യിസിന്ം സമാ
നമായ രീതിയിൽ ച്വപ്് ോരഡ് ലഭിച്്ിര്ന്്. ആ ച്വപ്് ോര
ഡ് രതറ്്ായിര്ന്് എന്് മത്്രത്്ിന് മ്മ്് െഫെിമാതോട് താൻ
സംസാരിച്്ിര്ന്് എന്് ഒരല പെഞ്്. എന്്ിട്് ഈ മത്്രത്്ി
ല്ം സമാനമായ രീതിയിൽ ച്വപ്് വന്്ത് േരിയായില്് എന്് ഒ
രല പെഞ്്. ഈ നിയമം തിര്ത്ത്ണ്്ത്ണ്് എന്്ം ഒരല പെ
ഞ്്.

ഉന്്ംലോകചാംപ്യൻഷിപ്്
ഇന്യ്-ഇംഗ്ണ
് ്നെസ്്പരമ്ര് യ്ക്ൊനളത്െക്്ം

രെക്ന്: ഓസ്ത്രടലിയരയ അവര്രട നാട്്ിൽ്്
രെന്് തേര്്ത്വിട്് ടീം ഇന്്യക്് ഇനി നാട്്ി
ൽ്് ഇംഗ്്ീഷ് പരീക്്. ഇന്്യയ്ം ഇംഗ്്ണ്്ം തമ്്ി
ല്ള്് നാല് രടസ്്േള്രട പരമ്്രയ്ക് രവ
ള്്ിയാഴ്െ രെക്ന്യിരല എംഎ െിദംൈരം
ത്റ്ഡിയത്്ിൽ്് ത്ടക്്മാവ്ം. രോവിഡ് മഹാ
മാരിക്് തേഷം ഇന്്യ സ്വന്്ം നാട്്ിൽ്് േളി
ക്്ന്് ആദ്യര്ത് അന്്ാരാര്ഷ് മൽ്്സരമാണി
ത്. മാര്തമല്് 2019ന് തേഷം നാട്്ിൽ്് ഇന്്യയ്
രട ആദ്യ രടസ്്ം ക്ടിയാണിത്. ഐസിസിയ്
രട തോേ രടറ്് ൊംപ്യൻ്്ഷിപ്്ിതലക്് ന്യ്സി
ലാൻ്്ഡ് തോഗ്യത തനടിയതിനാൽ്് തേഷിച്് ഒ
ര് രൈര്്ത് തീര്മാനിക്്ന്്തിൽ്് നിര്്ണായ
േമാണ് ഈ പരമ്്ര.
ഇന്്യ, ഇംഗ്്ണ്്, ഓസ്ത്രടലിയ ത്ടങ്്ി മ്ന്്
ടീമ്േളാണ് തോേ ൊംപ്യൻ്്ഷിപ്്ിര്് കഫന
ൽ്് സ്വപ്നം ോണ്ന്്ത്. ഇംഗ്്ണ്്ിരനതിരായ
പരമ്്ര തനടിയാൽ്് ഇന്്യക്് കഫനലിൽ്്
സ്്ാനമ്െപ്്ിക്്ാം. മാച്് വിവരങ്്ൾ്്, ോലാവ
സ്്, പിച്് െിത്പ്ര്്ട് രവള്്ിയാഴ്െ രാവിരല
9.30നാണ് ഇന്്യ-ഇംഗ്്ണ്് രടറ്്ിന് ത്ടക്്മാ
വ്ന്്ത്. കവേീട്് നാല് മണിക്് ഓതോ ദിവ
സര്ത്യ്ം േളി അവസാനിക്ം.
് രെക്ന്
യിൽ്് ആദ്യ രടറ്്ിന് ോലാവസ്് അന്ക്ല
മാണ്.
രടറ്്ിര്് ഒര് ദിസവ്ം മഴ രപയ്്ാൻ്് സാധ്യ
തയിര്ല്ന്്ാണ് ോലാവസ്്ാ വിഭാഗം അെിയി
ച്്ിരിക്്ന്്ത്. രെക്ന്യിരല പിച്്ിര്് ോര്യ
രമട്ത്്ാൽ്് സ്പിന്്ര്്മാരര അേമഴിഞ്് ത്
ണയ്കന്
് ് പിച്്ാണ് ഇവിട്ത്ത്ത്. അത്
രോണ്് തര്ന് ഇര്ടീമ്േള്ം ച്ര്ങ്്ിയത് ര
ണ്് സ്പിന്്ര്്മാരരരയങ്്ില്ം ര്ല്യിങ് ഇലവ
നില്ൾ്്ര്പ്ട്ത്്ം. ഇന്്ിങ്സിര്് ത്ടക്്ത്്ി
ൽ്് ൈാറ്്ിങ് എള്പ്്മായിരിക്്ം. എന്്ാൽ്് മ്
ന്്ാംദിനം മ്തൽ്് ൈൗളര്്മാര്്ക് ക്ട്തൽ്്
അന്ക്ലമായി മാറ്ം.
അത്രോണ്് തര്ന് ആദ്യ ഇന്്ിങ്സിൽ്് മി
േച്് ലീഡ് തനടാനായിരിക്്ം ഇര്ടീമ്േള്ം ര്േ
മിക്്േ. റ്്ാര്് സ്തോര്്ട്സിര്് വിവിധ ൊന
ല്േളിൽ്് േളിയ്രട തൽ്്സമയ സംത്രപക്്ണ
മ്ണ്്ാവ്ം. ഡിസ്നി ല്്സ് തോട്റ്ാര്് വിഐ
പിയിൽ്് േളിയ്രട കലവ് സ്ര്ടീമിങ്ം ആസ്വ
ദിക്്ാം.

മി
കവിനെത്ാന്ഡോഹ്െി
ഓസ്ത്രടലിയര്ക്തിരായ ആദ്യ രടറ്്ിന് തേ

ഷം നാട്്ിതലക്് മടങ്്ിയ വിരാട് തോഹ്ലി രെ
ക്ന്യിൽ്് രനറ്്സ് പരിേീലനത്്ിൽ്് ര്പതീക്്
നൽ്്കന്
് ് ര്പേടനമാണ് ോഴ്െവച്്ത്. ര്ഫണ്്
ഫ്ട്്ില്ം ൈാക്്ഫ്ട്്ില്ം ഒര്തോരല മിേവ്
ോട്്ാൻ്് തോഹ്ലിക്് സാധിച്്. തോഹ്ലി രന
റ്്സിൽ്് ൈാറ്് രെയ്്ന്്തിര്് െിര്തം താരം ത
ര്് ഇൻ്്റ്ര്ഗാമില്രട ആരാധേര്മായി പങ്്
രവച്്ിട്്ണ്്. 'തലക്നിച്് ര്പവര്്ത്ി രെയ്്ന്്
ത് ത്ടര്' എന്് േ്യാപ്ഷതോരടയാണ് തോഹ്
ലി െിര്തം പങ്്രവച്്ത്. തോവിഡിര്് ഇടതവള
യ്ക് തേഷം ഇന്്യയിൽ്് നടക്്ന്് ആദ്യ അ
ന്്ാരാര്ഷ് മത്്രമാണിത്.
അതിനാൽ്്തര്
് ന് ഇന്്യരയ സംൈന്്ിച്്

അഭിമാന തോരാട്്ം ക്ടിയാണിത്. നിരവധി
രെത്ക്ഡ്േള്ം ഇംഗ്്ണ്് പരമ്്രയിൽ്് തോ

ഹ്ലിരയ ോത്്ിരിപ്്ണ്്. അന്്ാരാര്ഷ് ര്േിക്്
റ്്ിൽ്് ക്ട്തൽ്് രസഞ്്െി തനട്ന്് േ്യാപ്റ്ൻ്്,

തോേ രടറ്് ൊംപ്യൻ്്ഷിപ്്ിൽ്് ന്യ്സീല
ൻ്്ഡിര്് എതിരാളിേളായി ഇന്്യ, ഇംഗ്്
ണ്്, ഓസ്ത്രടലിയ എന്്ീ ടീമ്േളിരോന്്
എത്്ം. ഇംഗ്്ണ്്ിരനതിരായ നാല് മത്്ര
രടറ്് പരമ്്ര ഇന്്യ 1-0ന് ജയിച്്ാൽ്് ഓ
സ്ത്രടലിയ കഫനൽ്് ടിക്്ര്റ്ട്ക്്ം. മത്റ്
ത് നിലയില്ം ഇന്്യ പരമ്്ര തനടിയാൽ്്
ഇന്്യ കഫനലിതലക്് തോഗ്യത തനട്ം.
നിലവിൽ്് തോയി്് പട്്ിേയിൽ്് ഒന്്ാം
സ്്ാനക്്ാര്് ഇന്്യയാണ്. ഓസ്ത്രടലിയയി
ൽ്് രടറ്് പരമ്്ര വിജയിക്്ാൻ്് സാധിച്്
താണ് ഇന്്യക്് േര്ത്്ായത്.
ഇംഗ്്ണ്്ിന്ം കഫനലിൽ്് േടക്്ാന്ള്്
സ്വര്്ണ്ാവസരമാണ്. ര്േീലങ്്രയ രണ്് മ
ത്്ര പരമ്്രയിൽ്് കവറ്് വാഷ് രെയ്താ
ണ് ഇംഗ്്ണ്് എത്്ന്്ത്. എന്്ാൽ്് ഇന്്യ
ര്ക്തിതര വമ്്ൻ്് ജയം തര്ന് ഇംഗ്ണ്
് ്
തനതടണ്്ത്ണ്്. ഇംഗ്്ണ്് 1-0,2-0.2-1 എന്്
നിലയിരലല്്ാം ഇന്്യരയ തോൽ്്പ്ിച്് പര
മ്്ര തനടിയാൽ്് ഓസ്ത്രടലിയ കഫനലിൽ്്
ര്പതവേിക്്ം.
മ്ന്് രടറ്് മത്്രത്്ിരലങ്്ില്ം വിജയി
ച്്ാരല ഇംഗ്്ണ്്ിന് കഫനൽ്് സ്വപ്നം ോ
ണാനാവ്. ഇന്്യ-ഇംഗ്്ണ്് പരമ്്ര സമനി
ലയിൽ്് േലാേിച്്ാല്ം ഭാഗ്യം രതളിയ്േ

ഓസ്ത്രടലിയക്്ാണ്. 0-0,1-1,2-2 എന്്ീ നി
ലേളിൽ്് ഇന്്യ-ഇംഗ്്ണ്് പരമ്്ര അവസാ
നിച്്ാൽ്് ഓസ്ത്രടലിയ കഫനലിൽ്് ര്പതവ
േിക്്ം. ച്ര്ക്്ിപ്്െഞ്്ാൽ്് ഇന്്യക്്ം
ഇംഗ്്ണ്്ം കഫനൽ്് സീറ്് തവണരമങ്്ിൽ്്
വൻ്് മാര്്ജിനിൽ്്തര്
് ന് പരമ്്ര സ്വന്മാ
്
ത്ക്ണ്്ത്ണ്്. നിലവിരല ഇന്്യയ്രട
തോം വിലയിര്ത്്ത്പ്ൾ്് സാധ്യത ഇ
ന്്യക്്ാണ്.
എന്്ാൽ്് ഇംഗ്്ണ്്ിര്് േക്്മായ നിര
രയ േീഴ്ര്പ്ട്ത്്േ എന്്ത് വലിയ ര്പയാ
സമ്ള്് ോര്യവ്മാണ്. ന്യ്സീലൻ്്ഡി
തോട് രണ്് മത്്ര രടറ്് പരമ്്രയിൽ്് 20ര്് തോൽ്്വി വഴങ്്ിയതാണ് ഇന്്യക്്
തിരിച്്ടിയായത്. 2013ന് തേഷം 34 രടസ്്
േൾ്് ഇന്്യ നാട്്ിൽ്് േളിച്്ത്പ്ൾ്് ഒര് മത്്
രം മാര്തമാണ് തോറ്്ത്.
നാട്്ിൽ്് േളിച്് അവസാന നാല് രടറ്് മ
ത്്രങ്്ള്ം ഇന്്ിങ്സ് ജയമാണ് ഇന്്യ
സ്വന്്മാക്്ിയത്. അവസാനമായി ഇന്്യ
നാട്്ിൽ്് രടറ്് പരമ്്ര തോൽ്്കന്
് ്ത്
2012ൽ്് ഇംഗ്്ണ്്ിരനതിരരയാണ്. നിലവി
രല തോമ്ം സാഹെര്യങ്്ള്ം ഇന്്യക്്
അന്ക്ലമാണ്. ജ്ണ്് 18-22 വരരയാണ്
രടറ്് ൊമ്്യൻ്്ഷിപ്് കഫനൽ്് നടക്്േ.

മിന്ിത്ിളങ്ാന്ജിമ്്ിആന്ഡേഴ്സണ്

രെക്ന:് 39ാം വയസ്്ിതലക്് േടക്ന്
് ് ഇംഗ്്ീഷ്
ൈൗളര്് ആൻ്്തഡഴ്സരന ഇനിരോര് ഇന്യ് ൻ്് പര്യ
ടനത്്ിൽ്് േര്ണന്
് ് വരില്.് അത്രോണ്് തര്ന്
തര്് അവസാന ഇന്യ് ൻ്് പര്യടനം രാജേീയമായി
തര്ന് അവസാനിപ്്ിക്്ാനായിരിക്്ം തപസര്് ര്േമി
ക്േ.
് പിച്് രെയ്ത തേഷം ൈാറ്സ
് മ് ാരന േൈ
ൽ്്പ്ിച്് രോണ്് പ്െത്തക്
് ് തോവ്ന്് തോള്േ
ളാണ് ആൻ്്തഡഴ്സര്് വര്ജായ്ധം. ൈാറ്സ
് മ് ാര്്
എല്്ാ േണക്ക്
് ട്ല്
് േള്ം കടമിങ്ം ഇതിന് മ്
ന്്ിൽ്് പാള്േയ്ം രെയ്്ം. 157 രടസ്േ
് ള്രട അന്
ഭവസമ്ത്
്
്ം 606 വിക്റ്
് േ
് ള്രട സമ്്ാദ്യവ്ം ആ
ൻ്്തഡഴ്സര്് തപരില്ണ്.് അത്രോണ്് തര്ന് രട
റ്് ര്േിക്റ്
് ്ിൽ്് അത്ദഹ
് ത്്ിന ഇനിരോന്്ം രതളി
യിക്്ാനില്.് േരിയെിര്് അവസാന ോലത്്ം ത
ര്് ൈൗളിങിന് ഒട്്ം മ്ര്ച
് ് ക്െഞ്്ിട്്ിര്ലന്
് ് രത

ദിന്േവിരമിച്

ഇന്്യ-ഇംഗ്്ണ്് പരമ്്രയിൽ്് ക്ട്തൽ്് ജയം
തനട്ന്് നായേൻ്്, ഇന്്യയിൽ്് ക്ട്തൽ്് ജയ
മ്ള്് നായേൻ്് എന്്ീ രെത്ക്രഡല്്ാം സ്വ
ന്്ം തപരിലാക്്ാൻ്് തോഹ്ലിക്് അവസരമ്
ണ്്. ഇന്്യയിൽ്് മിേച്് രെത്ക്ഡ്ള്് ഇന്്യക്്
തര്ന്യാണ് പരമ്്രയിൽ്് മ്ൻ്്ത്ക്്ം. താര
ങ്്രളല്്ാം പരിേീലനത്്ിൽ്് വളരര ഉത്ന്ഷവാ
ന്്ായിര്ന്്. ഓസ്ത്രടലിയൻ്് പര്യടനത്്ിൽ്് യ്
വതാരങ്്രളല്്ാം തിളങ്്ിയ സാഹെര്യത്്ിൽ്്
ഇംഗ്്ണ്്ിരനതിരായ ത്ല്യിങ് ഇലവരന േര്ണ്
ത്്േ വളരര ര്പയാസമായിരിക്്ം. തോഹിതി
രോപ്്ം ആര് ഓപ്്ണ്് രെയ്്രമന്്താണ് ര്പ
ധാന സംേയം.
നിലവിരല ഇന്്യൻ്് താരങ്്ളിൽ്് ഇന്്യയിൽ്്
ക്ട്തൽ്് രടറ്് േരാേരിയ്ള്് താരം മായങ്്
അഗര്്വാൾ്്. എന്്ാൽ്് ഓസ്ത്രടലിയയിൽ്് തിള
ങ്്ാൻ്് താരത്്ിന് സാധിച്്ിര്ന്്ില്്. അതിനാ
ൽ്് മായങ്്ിന് പേരം ശ്ഭ്മൻ്് ഗിൽ്് തോഹിതി
രോപ്്ം ഓപ്്ണൊരയത്്ിതയക്്ം. സ്പിന്്ര്്
ക്ൽ്്ദീപ് യാദവിന് അവസരം ലഭിക്്തൊരയ
ന്്ത്ം േണ്്െിയണം. മ്ന്് തപസര്്മാരരയ്ം ര
ണ്് സ്പിന്്ര്്മാരരയ്ം ഇന്്യ പരീക്്ിച്്ാൽ്്
ക്ൽ്്ദീപിന് പ്െത്്ിരിത്ക്ണ്്ി വര്ം. ഓസ്ത്രട
ലിയയില്ം താരത്്ിന് അവസരം ലഭിച്്ിര്ന്്ി
ല്്. ആര്് അേ്വിരോപ്്ം അക്സര്് പത്ട്ൽ്്/വാ
ഷിങ്ടണ്് സ്ന്്ര്് ഇവരിരോരാൾ്്ക്ാവ്ം അ
വസരം ലഭിക്്േ. ഇടം കേയൻ്് ഓൾ്്ൌണ്്
രെന്് നിലയിൽ്് അക്സര്് പത്ട്ലിനാണ് മ്
ൻ്്ത്ക്്ം. ഓസ്ത്രടലിയൻ്് പര്യടനത്്ിൽ്് േളി
ച്് ടീമിൽ്് െില മാറ്്ങ്്ൾ്് ഇന്്യൻ്് ടീമില്ണ്്ാ
വ്ം. ജസ്ര്പീത് ര്ംെ, ഇഷാന്് േര്്മ എന്്ിവ
തോരോപ്്ം മ്ഹമ്്ദ് സിൊജ് മ്ന്്ാം തപസൊ
തയക്്ം. ആര്് അേ്വിരോപ്്ം ക്ൽ്്ദീപ് യാദ
തോ, വാഷിങ്ടണ്് സ്ന്്തൊ സ്പിൻ്് ൈൗളിങി
ന് ച്ക്്ാൻ്് പിടിക്്ം. മിേച്് തോമില്ള്് െി
ഷഭ് പന്് തര്ന് വിക്്റ്് േീപ്്ൊയി ത്ടര്രമ
ന്്െപ്്ാണ്. ര്േീലങ്്ൻ്് പര്യടനം വിജയേരമാ
യി പ്ര്്ത്ിയാക്്ിയ ടീമിൽ്് െില മാറ്്ങ്്ള്മാ
യിട്്ാവ്ം ഇംഗ്്ണ്് ഇെങ്്ന്്ത്. തോര്ഫ ആര്്ച്
ര്്, രജയിംസ് ആൻ്്തഡഴ്സൻ്്, സ്്വര്്ട് ത്രൈാ
ഡ് എന്്ിവരായിരിക്്ം തപസാര്േമണത്്ിന്
ച്ക്്ാൻ്് പിടിക്്ന്്ത്. തൊെി തൈണ്്സ്ം
തോം സിബ്്ിയ്ം തെര്്ന് ഇന്്ിങ്സ് ഓപ്്ണ്്
രെയ്്ം. തോണി രൈയര്്ത്റയ്
് ക് പേരം
രൈൻ്് ത്റ്ക്സ് ടീമിരലത്്ം. തോം രൈസ്്ം
ജാക്് ലീച്്മായിരിക്്ം സ്പിൻ്് ൈൗളിങിന്
തനത്ത്വം നൽ്്കന്
് ്ത്.
ഇന്യന്ടീം,സാധ്യതാഇലവന്- ശ്ഭ്മാൻ്് ഗി
ൽ്്, തോഹിത് േര്്മ, തെതതേ്വര്് പ്ജാര, വിരാട്
തോഹ്ലി (േ്യാപ്റ്ൻ്്), അജിങ്്യ രഹാരന, െിഷ
ഭ് പന്്, വാഷിങ്ടണ്് സ്ന്്ര്/് ക്ൽ്്ദീപ് യാദ
വ്, ആര്് അേ്വിൻ്്, ജസ്ര്പീത് ര്ംെ, മ്ഹമ്്ദ്
സിൊജ്, ഇഷാന്് േര്്മ.
ഇംഗ്ണ്ടീം,സാധ്യതാഇലവന്- രോമിനി
ക്് സിബ്്ി/ സാക്് ത്രോളി, തൊെി തൈണ്്സ്,
തോ റ്ട്് (േ്യാപ്റ്ൻ്്), രൈൻ്് ത്റ്ക്സ്, ഡാനി
തയൽ്് തോരെൻ്്സ്, തോസ് ൈട്്ര്്, ര്േിസ് തോ
ക്സ്/ സ്്വര്്ട് ത്രൈാഡ്, തോം രൈസ്്, ജാക്്
ലീച്്, തോര്ഫ ആര്്ച്ര്്, രജയിംസ് ആൻ്്തഡഴ്സ
ൻ്്.

കിവീസിനെതിഡരആര?്

തോൽ്്കത്
് :് ര്േിക്റ്
് ്ിര്് എ
ല്്ാ തോര്്മാറ്്ിൽ്് നിന്്ം വിരമി
ക്ൽ്
് ് ര്പഖ്യാപിച്് അതോക് ദി
ൻ്്ഡ. ഇന്യ് ൻ്് തദേീയ ടീമിന്
തവണ്്ിയടക്്ം േളിച്്ിട്ള്
് ് ദി
ൻ്്ഡ 36ാം വയസിലാണ് േളി മ
തിയാക്ന്
് ത്
് . ആഭ്യന്ര
് ര്േി
ക്റ്
് ്ിൽ്് മിേച്് രെത്കഡ്
് ള്്
താരമാണ് ദിൻ്്ഡ. ൈംഗാളിന്
തവണ്്ി ക്ട്തൽ്് വിക്റ്
് ് തനടി
യ രണ്്ാമര്ത് ൈൗളൊണ് ദി
ൻ്്ഡ.
116 മത്ര
് ത്്ിൽ്് നിന്് 420 വിക്റ്
് ്ാണ് ദിൻ്്ഡ സ്വന്മാ
് ക്്ിയ
ത്. 123 െണ്്സ് വഴങ്്ി എട്് വിക്റ്
് ് വീഴ്ത്ിയതാണ് മിേച്് ര്പേട
നം. 26 തവണ അത്ദഹം
് അഞ്് വിക്റ്
് ് ര്പേടനവ്ം നടത്്ിയിട്്
ണ്.് 98 ലിറ്് എ ര്േിക്റ്
് ്ിൽ്് നിന്് 151 വിക്റ്
് ്ാണ് ദിൻ്്ഡ തനടിയ
ത്. 29 െണ്്സ് വഴങ്്ി അഞ്് വിക്റ്
് ് വീഴ്ത്ിയതാണ് മിേച്് ര്പേ
ടനം. ഇന്യ് ക്തവ
് ണ്്ി 13 ഏേദിനത്്ിൽ്് നിന്് 12 വിക്റ്
് ്ം 9
ടി20േളിൽ്് നിന്് 17 വിക്റ്
് ്ം ദിൻ്്ഡ തനടിയിട്ണ്
് .് എന്്ാൽ്് െ
ണ്്സ് വഴങ്ന്
് തി
് ൽ്് യാരോര് പിശ്ക്്ം ോട്്ാത്് ൈൗളൊണ്
അത്ദഹം.
്
അതിനാൽ്്തര്
് ന് അന്്ാരാര്ഷ് തവദിേളിൽ്് തവണ്ര്് ത
തിളങ്്ാനായില്.് 78 ഐപിഎല്്ിൽ്് നിന്്ായി 69 വിക്റ്
് ്ം അത്ദ്
ഹത്്ിര്് തപരില്ണ്.് രോൽ്്കത്
് ് കനറ്് കെതഡഴ്സ,് ഡ
ൽ്്ഹി േ്യാപിറ്ൽ്
് ്സ,് പ്രന വാരിതയഴ്സ,് തൊയൽ്് െലത്ഞഴ്
് സ്
ൈാംഗ്ര്
് ്,കെസിങ് പ്രന സ്പ്ര്
് ്ജയ്് ടീമ്േൾ്്കതവ
് ണ്്ിരയ
ല്്ാം അത്ദഹം
് ഐപിഎല്്ിൽ്് േളിച്്ിട്ണ്
് .് അവസാന സീസണി
ൽ്് തോവയ്കതവ
് ണ്്ിയാണ് ദിൻ്്ഡ േളിച്ത്
് .
ഇന്യ് ൻ്് തദേീയ ടീമിര്് ഭാഗമാക്്ിയതിന് ൈിസിസി ഐതോട്
ദിൻ്്ഡ നന്്ി പെഞ്.് ദീപ് ദാസ്ഗപ്
് ത,തോഹൻ്് ഗവാസ്േര്് എ
ന്്ിവര്് ര്േിക്റ്
് ് േരിയെിരല വളര്്ചക്
് ് വലിയ പിന്ണ
് നൽ്്േി
രയന്് അത്ദഹം
് പെഞ്.് 'ഇന്യ് ക്തവ
് ണ്്ി േളിക്േ
് രയന്ത്
്
എല്്ാവര്രടയ്ം ലക്യ് മാണ്. ൈംഗാളിന്തവണ്്ി േളിച്താ
് ണ് ഇ
ന്യ് ൻ്് ടീമിര്് ഭാഗമാവാൻ്് അവസരം നൽ്്േിയത്. ഇന്യ് ക്തവ
്
ണ്്ി േളിക്്ാൻ്് അവസരം നൽ്്േിയതിൽ്് ൈിസിസി ഐക്് നന്്ി.

ളിയിച്് രോണ്്ിരിക്േ
് യാണ് ആൻ്്തഡഴ്സൻ്്.
േഴിഞ്് ര്േീലങ്ൻ്
് ് പര്യടനത്്ിൽ്് ഇംഗ്ണ്
് ് രണ്്
രടസ്േ
് ള്രട പരമ്ര
് ത്ത്വാ
് രിയത്പൾ്
് ്ആ
ൻ്്തഡഴ്സര്് ര്പേടനം ര്േദ്്ിക്ര്
് പട്് ്ിര്ന്.്
തോളിൽ നടന്് രടറ്്ിൽ്് ഇംഗ്ണ്
് ് ആറ് വിക്റ്
് ്ിര്്
ജയം രോയ്തത്പൾ്
് ് തപസര്് അഞ്് വിക്റ്
് േ
് ൾ്്
േട പ്ഴക്്ിയിര്ന്.് ഇതോരട ഏഷ്യയിൽ്് അഞ്്
വിക്റ്
് േ
് ൾ്് തനടിയ ര്പായം ക്ടിയ തപസൊയി ആ
ൻ്്തഡഴ്സൻ്് മാറ്േയ്ം രെയ്തിര്ന്.് ലങ്യി
് രല
ഈ ര്പേടനം തീര്്ചയാ
് യ്ം ഇന്യ് ക്ള്
് ് മ്ന്െി
് യി
പ്് ക്ടിയാണ്. ഇന്യ് ര്കതി
് തര 110 വിക്റ്
് േ
് ൾ്് ഇ
ന്യ് ര്കതി
് തര രടറ്്ിൽ്് 110 വിക്റ്
് േ
് ൾ്് ആൻ്്തഡ
ഴ്സൻ്് വീഴ്ത്ിയിട്ണ്
് .് 27 രടസ്േ
് ളിൽ്് നിന്്ാണ്
ഈ തനട്്ം. 25.98 എന്് മിേച്് േരാേരിയിലാണ് അ
ത്ദഹം
് വിക്റ്
് ് തവട്യി
് ൽ്് രസഞ്വ് െി പിന്്ിട്ത്
് . നാല്

തവണ അഞ്് വിക്റ്
് ് ക്െിച്് ആൻ്്തഡഴ്സര്് ഏ
റ്വ്
് ം മിേച്് ര്പേടനം 20 െണ്്സിന് അഞ്് വിക്റ്
് ്
േരളട്ത്താ
് ണ്. ഇന്യ് യിൽ്് ഇത്വരര 10 രടസ്േ
്
ൾ്് മാര്തതമ ആൻ്്തഡഴ്സൻ്് േളിച്്ിട്ള്
് .് വീഴ്ത്ിയ
ത് 26 വിക്റ്
് േ
് ളാണ്.
ദക്്ിണാര്ഫിക്യ്
് രട രഡയ്ൽ ര്റയ്
് ൻ് േഴിഞ്്ാ
ൽ്് ഉപ ഭ്ഖണ്ത്
് ്ിൽ്് ഏഷ്യക്് പ്െത്് നിന്ള്
് ്
ഒര് ഫാറ്് ൈൗളറ്രട ഏറ്വ്
് ം മിേച്് ര്പേടനം ആ
ൻ്്തഡഴ്സത്താ
് ണ്. 2012ൽ്് രോൽ്്കത്
് യി
് ൽ്് നട
ന്് ഇന്യ് - ഇംഗ്ണ്
് ് രടറ്്ിൽ്് രണ്്ിന്്ിങ്സേ
് ളിലാ
യി തപസര്് ആറ് വിക്റ്
് േ
് രളട്ത്്ിര്ന്.് ഇതി
ഹാസ താരം സച്്ിൻ്് രടണ്ൽ്
് ്കറ്
് രട വിക്റ്
് ്ം ഇ
തിൽ്്രപ
് ട്
് ം. ഇംഗ്ണ്
് ് അവസാനമായി ഇന്യ് യിൽ്്
രടറ്് പരമ്ര
് തനടിയത്ം 2012ൽ്് തര്നയാ
് യിര്
ന്.്

കലിപ്,കട്ക്ലിപ്

മാഞ്റ്
് ര്
് ്: ഇംഗ്്ീഷ് ര്പീമിയര്് ലീഗിൽ്്
രെത്കഡ്
് ജയവ്മായി മാഞ്റ്
് ര്
് ് യ്
കണറ്ഡ്
് . സതാംപ്ടരണ എതിരില്്ാ
ത്് ഒമ്ത്
് തോളിന് തേര്്ത്ാണ്
തോൾ്്രഷയറ്ം േിഷ്യന്്ാര്ം െരിര്ത
രമഴ്തിയത്. ഇത് മ്ന്്ാം തവണയാ
ണ് ഒര് ടീം ര്പീമിയര്് ലീഗിൽ്് എതിരി
ല്്ാത്് ഒമ്ത്
് തോൾ്് ജയം തനട്ന്ത്
് .
1995ൽ്് ഇപ്സവിച്് ടൗണിരന തനര
ര്ത് ഇതത മാര്്ജിനിൽ്് യ്കണറ്ഡ്
്
തോൽ്്പ്ിച്്ിട്ണ്
് .് അവസാന മത്ര
്
ങ്ളി
് ൽ്് ര്പതീക്യ്
് രക
് ത്
് ് ഉയരാൻ്്
സാധിക്്ാത്്ിര്് ക്്ീണം ഈ മത്്
രത്തരട
് യ്കണറ്ഡ്
് തീര്്ത.് 4-42 തോര്്തമഷനിലിെങ്്ിയ സതാംപ്റ്
രണ 4-2-3-1 തോര്്തമഷനിലാണ് യ്
കണറ്ഡ്
് തനരിട്ത്
് .
രണ്്ാം മിന്ട്്ിൽ്്തര്
് ന് സതാംപ്റ്
ണ് തിരിച്ടി
് തനരിട്.് അലക്സാ
ൻ്്രര് ഡ ജാക്്ിവിറ്സ
് ് ച്വപ്ോ
് ര്്ഡ്
േണ്് പ്െത്്ായി. 18ാം മിന്ട്്ിൽ്് ആ
തോൻ്് വാൻ്് ൈിസാക്് യ്കണറ്ഡി
്
ര്് അക്്ൗണ്് ത്െന്.് 25ാം മിന്ട്്ി
ൽ്് മാര്്കസ്
് ൊഷ്തോര്്ഡ് ലീഡ്യ
ര്്ത്ിയത്പൾ്
് ് 34ാം മിന്ട്്ിൽ്് ജാൻ്്
രൈഡ്നെീക്്ിര്് രസൽ്്ഫ് തോളിൽ്്
മ്ന്്ാം തോൾ്് യ്കണറ്ഡ്
് തെ
ര്്ത.് 39ാം മിന്ട്്ിൽ്് എഡിൻ്്സൻ്് േ
വാനിയില്രട യ്കണറ്ഡ്
് നാലാം

മാഞ്്റ്ർ- സതാംപ്ടൺ മത്്രത്്ിലനിന്്

തോള്ം സ്തോര്്തോര്്ഡിൽ്് തെ
ര്്ത.് 69ാം മിന്ട്്ിൽ്് അത്തണി
് മാ
ര്്ഷയ് ൽ്് 71ാം മിന്ട്്ിൽ്് സ്തോട്് മത്ട്
മിരന,87ാം മിന്ട്്ിൽ്് ര്രതോ
്
രഫ
ര്്ണാണ്സ്
് (രപനാൽ്്റ്ി), 90ാം മിന്ട്്ി
ൽ്് അത്തണി
് മാര്്ഷയ് ൽ്്, ഇഞ്െി
്
കടമിൽ്് ഡാനിയൽ്് രജയിംസ് എന്്ി
വര്ം യ്കണറ്ഡി
് നായി ലക്യ് ം േ
ണ്.്
86ാം മിന്ട്്ിൽ്് ജാൻ്് രൈഡ്നെീക്്ി
ന്ം ച്വപ്ോ
് ര്്ഡ് ലഭിച്തോ
്
രട അ

വസാന സമയത്് ഒമ്ത്
് തപരായി സ
താംപ്ടണ്് ച്ര്ങ്്ി.75 േതമാനം പ
ന്ട് ക്ത്
് ്ിൽ്് മ്ന്്ിട്് നിന്് യ്കണ
റ്ഡ്
് മ്ന്്ിരനതിതര 24 തോൾ്്രേ
് മമാ
ണ് നടത്്ിയത്. ജയത്തരട
് 22 മത്്
രത്്ിൽ്് നിന്് 44 തോയിന്മാ
് യി യ്
കണറ്ഡ്
് രണ്്ാം സ്്ാനത്്ാണ്. 20
മത്ര
് ത്്ിൽ്് നിന്് 44 തോയിന്ള്
് ്
മാഞ്റ്
് ര്
് ് സിറ്്ിയാണ് തലപ്ത്
് .്
40 തോയിന്ള്
് ് ലിവര്്പള്
് ം 39
തോയിന്ള്
് ് രലറ്ര്
് ് സിറ്്ിയ്മാണ്
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കേരളബ്്ാക്റ്ഴ്സിന്
വീണ്ംകോറ്
ബ്്ാസ്റ്ഴ്സ്മ്ംബൈ മല്്സരത്്ില്്നിന്്

ഫത്ത്ാര്്ദ: തേരള ബ്്ാത്റ്
ഴ്സിന് വീണ്്ം തോറ്്. വളരര
നന്്ായി േളിച്് ആദ്യ പക്
തി, രണ്്ാം പക്തിയിൽ േളി
കേവിട്്. ഐ എസ് എല്്ിൽ
തേരള ബ്്ാസ് ത്റ്ഴ്സ് മ്ം
കൈ ഇന്്യൻസിതോട് പരാ
ജയര്പ്ട്്.. ആദ്യ പക്തിയി
ൽ ഒര് തോളിന് മ്ന്്ിട്് നിന്്
തേരള ബ്്ാത്റ്ഴ്സ് രണ്്ാം പ
ക്തിയിൽ തേര്േയായിര്
ന്.് 2-1 എന്് പരാജയത്്ിൽ
ആണ് േളി അവസാനിച്്ത്.
ആദ്യ പക്തിയിൽ തേരള
ബ്്ാത്റ്ഴ്സ് സ്വരണ്്ാവസര
ങ്്ൾ നഷ്്ര്പ്ട്ത്്ിയത് വിന
യായി. ഇര് ടീമ്േള്ം അറ്്ാ
ക്് രെയ്ത ആദ്യ പക്തിയി
ൽ രണ്് തോൾ േീപ്്രമാര്രട
മിേവ്ം ോണാനായി. 27ആം
മിന്ട്്ിൽ ആണ് തേരള ബ്്ാ

ത്റ്ഴ്സിന്രെ ആദ്യ തോൾ വ
ന്്ത്. എന്്ാൽ അതിന് മ്മ്്
രാഹ്ലിന്രെ ഒര് തോട്്ം മ
രെയ്രട ഒര് ഗംഭീര സ്ക്രട
ക്്ം അര്മീന്്ര തടഞ്് രക്്ി
ച്്. പിന്്ാരലയാണ് വിരസ
ന്രെയില്രട തേരള ബ്്ാത്റ്
ഴ്സ് ലീഡ് എട്ത്്ത്. സഹൽ
അബ്്ൽ സമദിന്രെ തോര
ണെിൽ നിന്് ഒര് മതോഹര
രഹഡെില്രട ആയിര്ന്്
തേരള ബ്്ാത്റ്ഴ്സിന്രെ തോ
ൾ. സഹലിന്രെ സീസണിരല
രണ്്ാം അസിറ്്ായിര്ന്് ഇ
ത്.
ഈ തോളിന് തേഷം സഹ
ലിന്രെ പാസിൽ നിന്് മരെ
യ്ക് ഒര് അവസരം ലഭിച്്. മ
രെയ്രട തോട്് അര്മീന്്െി
ന്രെ േയ്്ില്ം തോറ്്ില്ം ത
ട്്ിയാണ് മടങ്്ിയത്.

ഇന്യ-ഇംഗ്ണ്ടെസ്അവസാന
പരമ്രകള്ടെഫലങ്ള്
2001-ഇന്യ1-0ഇംഗ്ണ്

2001ൽ്് നടന്് മ്ന്് മത്്രം രടറ്് പരമ്്ര 1-0ന് ഇന്്യ സ്വന്്
മാക്്േയായിര്ന്്. ആദ്യ മത്്രത്്ിൽ്് ദീപ് ദേഗ്പ്തയ്രട
രസഞ്്വെിയ്ം അനിൽ്് ക്ംര്ബ്യ്രട ആറ് വിക്്റ്് ര്പേടവ്ം
ഇന്്യക്് ജയരൊര്ക്്ിയത്പ്ൾ്് പിന്്ീട്ള്് രണ്് മത്്രവ്ം
സമനിലയിലാണ് േലാേിച്്ത്. 307 െണ്്സ്മായി സച്്ിൻ്് രട
ണ്്ൽ്്ക്ര്് തോപ് സ്തോെര്് ആയത്പ്ൾ്് 19 വിക്്റ്്മായി ക്ം
ര്ബ് വിക്്റ്് തവട്്ക്്ാരിൽ്് ഒന്്ാമതായി. ഹര്്ഭജന് സിങ് 13 വി
ക്്റ്്ം വീഴ്ത്ി തിളങ്്ി.

2006-ഇന്യ1-1ഇംഗ്ണ്

2006രല ഇന്്യ-ഇംഗ്്ണ്് മ്ന്് മത്്ര രടറ്് പരമ്്ര 1-1 എന്്
നിലയിലാണ് അവസാനിച്്ത്. നാഗ്പ്രിൽ്് നടന്് ആദ്യ മത്്
രം സമനിലയായത്പ്ൾ്് െണ്്ീഗഡിൽ്് ഇന്്യയ്ം മ്ംകൈയി
ൽ്് ഇംഗ്്ണ്്ം ജയിച്് പരമ്്ര 1-1 സമനിലയിലാക്്ി. 309 െ
ണ്്സ്മായി രാഹ്ൽ്് ര്ദാവിഡ് പരമ്്രയിരല തോപ് സ്തോെൊ
യത്പ്ൾ്് 16 വിക്്റ്്മായി ക്ംര്ബ്യ്ം തിളങ്്ി. 264 െണ്്സ്ം
11 വിക്്റ്്മായി ആൻ്്ര്ര് ഫ്ളിത്്ഫ് ഓൾ്്ൌണ്് ര്പേടന
വ്ം ോഴ്െവച്്.

2008-ഇന്യ1-0ഇംഗ്ണ്

രണ്് മത്്ര പരമ്്ര 1-0നാണ് ഇന്്യ വിജയിച്്ത്. രെത്പക്
്
ത്റ്ഡിയത്്ിൽ്് ഇന്്യ വിജയം സ്വന്്മാക്്ിയത്പ്ൾ്് രണ്്ാം മ
ത്്രം സമനിലയിൽ്് അവസാനിച്്. 361 െണ്്സ്മായി ഗൗതം
ഗംഭീര്് െണ്്തവട്്ക്്ാരിൽ്് ഒന്്ാമരതത്്ിയത്പ്ൾ്് സഹീര്് ഖാ
ൻ്്,ഹര്്ഭജൻ്് സിങ്,ര്രഗയിം സ്വാൻ്് എന്്ിവര്് എട്് വിക്്റ്് വീ
തം പങ്്ിട്്. രേവിൻ്് പീത്റ്ഴ്സണ്ം പരമ്്രയിൽ്് ഇംഗ്്ണ്്ിനാ
യി തിളങ്്ി.

2012-ഇന്യ1-2ഇംഗ്ണ്

2012ൽ്് ഇന്്യരയ രെട്്ിച്് 2-1ന് ഇംഗ്്ണ്് പരമ്്ര തനടി. അഹ
മ്്ദാൈാദിൽ്് നടന്് ആദ്യ മത്്രം ഇന്്യ ജയിച്്. എന്്ാൽ്്
മ്ംകൈയിൽ്് നടന്് രണ്്ാം മത്്രത്്ിൽ്് രേവിൻ്് പീത്റ്ഴ്സ
ണിര്് ൈാറ്്ിങ് േര്ത്്ിൽ്് ജയം ഇംഗ്്ണ്്ിന്. രോൽ്്ക്ത്്
യിൽ്് നടന്് മ്ന്്ാം മത്്രത്്ിൽ്് അരലറ്്ര്് ക്ക്് രസഞ്്വ
െിതോരട മ്ന്്ിൽ്് നിന്് നയിച്്ത്പ്ൾ്് ജയം ഇംഗ്്ണ്്ിന്. നാ
ലാം മത്്രം സമനിലയില്ം അവസാനിച്്. 562 െണ്്സ്മായി
ക്ക്് തോപ് സ്തോെൊയത്പ്ൾ്് തെതതേ്വര്് പ്ജാര 438 െ
ണ്്സ്ം തനടി. സ്വാൻ്്,ഓജ എന്്ിവര്് 20 വിക്്റ്്േൾ്് വീതം വീ
ഴ്ത്ി.

2016-ഇന്യ4-0ഇംഗ്ണ്

2016ലാണ് ഇര് ടീമ്ം അവസാനമായി ഇന്്യയിൽ്് രടറ്് പര
മ്്ര േളിച്്ത്. 4-0നാണ് ആതിതേയരായ ഇന്്യ വിജയിച്്ത്.
വിരാട് തോഹ്ലിയ്രട നായേത്വത്്ിന് േീഴിലാണ് ഇന്്യയ്
രട ജയം. വിരാട് തോലി,തെതതേ്വര്് പ്ജാര,തോ റ്ട്്,മ്രളി വി
ജയ് എന്്ിവരരല്്ാം ൈാറ്്ിങ്്ിൽ്് തിളങ്്ിയത്പ്ൾ്് അേ്വിൻ്്
28ഉം ജതഡജ 26ഉം വിക്്റ്്േൾ്് സ്വന്്മാക്്ി. ആദ്യ രടറ്്ിൽ്്
സമനില തനടിയത് മാര്തമാണ് ഇംഗ്്ണ്്ിന് ആേ്വസിക്്ാന്
ണ്്ായിര്ന്്ത്.

മാഞ്സ്ര്യ്ണൈറ്
ഡ്സതാംപ്ടണൈ
എതിരില്ാത്ഒമ്ത്
ഗോളിന്ഗോല്പ്ിച്

മ്ന്്ം നാല്ം സ്്ാനങ്ളി
് ൽ്്. 29
തോയിന്ള്
് ് സതാംപ്ടണ്് 12ാം സ്്ാ
നത്്ാണ്.
മര്റര്
് മത്ര
് ത്്ിൽ്് േര്ത്രാ
് യ
ആഴ്സണലിരന 2-1ന് തോൾ്്വസ
് ്
തോൽ്്പ്ിച്.് സന്ര്
് ്േേരാരയത്്ിയാ
ണ് ഗത്ണഴ്
് സ് നാണം രേട്ത്
് . ഇര് ടീ
മ്ം 4-2-3-1 തോര്്തമഷൻ്് പിന്ട് ര്്ന്
മത്ര
് ത്്ിൽ്് ആദ്യം ലീരഡട്ത്ത്
് ഗ
ത്ണഴ്
് സാണ്. 32ാം മിന്ട്്ിൽ്് നിത്ക്
ളാസ് രപര്പയാ
് ണ് ആഴ്സണലിനാ
യി വലക്ല്ക്്ിയത്. ആദ്യ പക്തിയി
രല അധിേ സമയത്് തഡവിഡ് ല്
യിസിന് ച്വപ്ോ
് ര്്ഡ് ലഭിച്ത്
് ആ
ഴ്സണലിര്് ര്പതീക്േ
് ൾ്്ക് വലിയ
തിരിച്ടി
് യായി. രപനാൽ്്റ്ി റ്ൈൻ്് നി
വസ് വലയിലാക്്ിയതോരട ആദ്യ പ
ക്തിയിൽ്് സമനില പിടിക്്ാൻ്് തോ
ൾ്്വസ
് ിനായി.49ാം മിന്ട്്ിൽ്് തോ തൊ
ട്്ീത്ഞ് തോൾ്്വസ
് ിന് ലീഡ് സമ്്ാ
നിച്.് ഇതിന് മറ്പടി പെയാൻ്് ആ
ഴ്സണലിനായില്.് 72ാം മിന്ട്്ിൽ്് തൈ
ൻ്്ഡ് ലിതോയ്ക് ച്വപ്ോ
് ര്്ഡ് ലഭി
ച്തോ
്
രട അവസാന സമയത്് 9 തപ
ര്മായാണ് ആഴ്ണൽ്് േളിച്ത്
് .എ
ന്്ാൽ്് ക്ട്തൽ്് തോള്േൾ്് വഴങ്്ാ
രത ഗത്ണഴ്
് സ് ര്പതിതോധം തോൽ്്വി
യ്രട ഭാരം ക്െച്.് 30തോയിന്ള്
് ്
ആഴ്സണൽ്് 10ാം സ്്ാനത്്ാണ്.

റൊണാള്ഡോ
മികവില്യ്റവ

ഇനര
് ്മിലാനെ
പരാജയനപ
് ട
് ത
് ്ി

ട്െിൻ്്: തോപ ഇറ്്ാലിയ രസമി
കഫനലിരല ആദ്യ പാദം യ്വ
്സ്
് സ്വന്മാ
് ക്്ി. ് ഇ്ര്
് ് മിലാ
ര്് തോം ര്ഗൗണ്്ിൽ്് നടന്് മ
ത്ര
് ത്്ിൽ്് യ്വ്സ്
് ആണ്
വിജയിച്ത്
് . ഒര് തോളിന് പി
ന്്ിട്് നിന്് തേഷം ര്േിറ്യ് ാ
തോ രൊണാൾ്്തോയ്രട േര്
ത്്ിൽ്് തിരിച്ടി
് ച്് യ്വ്സ്
് ഒ
നിരനതിരര രണ്് തോള്േ
ൾ്്ക്ാണ് വിജയിച്ത്
് .
ഇരട്് തോള്േള്മായാണ് രൊ
ണാൾ്്തോ മിന്്ിയത്.മത്ര
്
ത്ടങ്്ി ഒമ്താം
്
മ്ന്ട്്ിൽ്് ത
ര്ന് ലൗട്്ാതോ മാര്്ട്ിരനസില്
രട ഇ്ര്
് ് മിലാൻ്് ലീഡ് എട്
ത്്ിര്ന്.് ലീഗ് മത്ര
് ത്്ിരല
ന്് തോരല യ്വ്സി
് രന ഇ്്
ര്് മിലാൻ്് തോൽ്്പ്ിത്ചക്
് ്ം എ
ന്് തോന്ൽ്
് ് ഉണ്്ാക്്ി എങ്്ി
ല്ം അത് ഉണ്്ായില്.് 26ആം മി
ന്ട്്ിൽ്് ഒര് ര്േിറ്യ് ാതോ രൊ
ണാൾ്്തോ രപനാൾ്്ട്ി യ്വ്്
സിരന േളിയിതലക്് തിരിരേ
രോണ്വ
് ന്.് 35ആം മിന്ട്്ി
ൽ്് രൊണാൾ്്തോ തര്ന് യ്വ
്സി
് ന് ലീഡ്ം നൽ്്േി. ഈ
തോളിന് തിരിച്ടി
് നൽ്്ോൻ്് ഇ
്െി
് നായില്.് രഫര്രവ
് രി 9നാ
ണ് രണ്്ാം പാദ രസമി.

കൊച്ിക്നഷ്മാക്ന്ത്
കൊടികൾ
ആഴംവർധ ിപൂികൂാതെകപൂൽചൂാൽ
വ്യാഴം4നൈപ്ര്വരി2021

SENSEX: 50,255.75(+458.03)

NIFTY: 14,789.95(+142.10)

വിനിമയ നിരക്്
ഡോളര്
72.99
യ്ഡോ
87.74
പൗണ്
99.53
സ്വിസ്ഫ്രാങ്
81.21
സിംഗപ്ര്ഡോളര്54.79
ഓസ്ഡ്ഫേലിയന് 55.61
കഡേേിയന്
57.13
ബഹേിന്ദിോര് 193.48
ക്വൈറ്ദിോര് 241.07
ഒമാേിേിയാല്
189.29
സൗദിേിയാല്
19.45
യ്എഇദിര്ഹം 19.85
ഖത്ര്
19.93

ഓഹരി
മൂനൂാംദിനവൂം
നനടൂതൂിൽ

മ്ംസബ:ബജറ്ിന്കേഷമ്ള്
മ്ന് ദിവസന്ത് ത്ടർച്യാ
യകനട്ക്ത്നടഓഹരിസ്ചി
കപ്തിയഉയരംക്റിച്.ബി
എസ്ഇനസൻനസക്സ് സ്ചി
ക 458.03 കോയി് വർധിച്
50,255.75എന് നിലകരഖന്പ്
ട്ത്ി (0.92 േതമാനം). എൻ
എസഇ
് നിഫറ
് ്ിസ്ചിക142.10
കോയി് ഉയർന് 14,789.95
എന് നിലയില്നമത്ി (0.97
േതമാനം).
വ്യാരാരത്ിനിനട ഒര്കവള
നസൻ്നസക്സ് 600കോയി്
ഉയർ്ന് 50,408ല്ം നിഫ്റ്ി
14,839ല്നമത്ിയിരന
് .്സവ
കാനത നിഫ്റ്ി 15,000 മറികട
ക്്നമന്ാണ് വിലയിര്ത്ൽ.
കോംനബക്റ്ക് എക്സ്കച
ഞ്്ിൽറിയൽഎകസ
് റ
് ്സ്ചിക
നോഴിനകമന്റ്ല്ാകമഖലാസ്
ചികകള്ം കനട്ത്ിൽ വ്യാരാ
രം പ്ർത്ിയാക്ി. ൈാർ്മ,
നോത്കമഖല ബാങ് സ്ചിക
കൾ് രണ് േതമാനക്ത്ളംഉ
യർ്ന്.വാഹനം,കോഹം,ഊ
ർ്്ജംഎന്ീസ്ചികകൾ്ഒര്േ
തമാനം വീതം കനട്ത്ിലാണ്
വ്യാരാരംഅവസാനിപ്ിച്ത.്

വിലയിടിവൂ
തൂടർനൂ്
സൂവർണം

നോച്ി: കകരള വിരണിയിൽ
സ്വർണവിലയന
്ട
ഇടിവ് ത്ടര്ന്.
രവന്് വില320
ര്ര ക്റഞ്
35,800 ര്ര
യായി. 4475
ര്രയാണ്  ഇ
ന്്നലപ്ഗാമിന്് വില.ഏറ്വ്ം
ഉയർന് വില നിലവാരത്ിൽ
നിന് അഞ് മാസത്ിനിനട
6200 ര്രയ്നട ഇടിവാണ്
ണ്്ായത്.
സ്വർണ വില എക്ാലക്ത്
യ്ം ഉയർന് നിലവാരമായ
42,000 ര്രയിനലത്ിയത
 ്
2020ഓഗസ്ഏഴിനാണ.്അത്
കഴിഞ്2020നവംബർ30നാ
ണ്ഏറവ
് ്ംക്റഞ്വിലയായ
35,760ര്രകരഖനപ
് ട
് ത
് ്ിയത.്
മ്ന് മാസത്ിന്കേഷംവില
വീണ്ം 35,800ത്്ിനലത്ിയി
രിക്കയാണ്. ആകോള വിര
ണിയിൽഔണസിന് 1,844.48
കോളർ നിലവാരത്ിലാണ്
വ്യാരാരം നടക്ന്ത്. കഴി
ഞ്്ദിവസംവിലക്തന
് നഇ
ടിഞക് േഷംകകമ
് ഡ
് ിറ്ിവിര
ണിയായഎംസിഎക്സിൽ് 10
പ്ഗാം24കാരറ്സ്വർ്ണത്ിന
് ്
വില 0.2 േതമാനം ഉയർ്ന്
47,947ര്രയിനലത്ി.

എൽഐസി
ഐപിഒ
ഒകൂനൂറൂബറിൽ

മ്ംസബ:നോത്കമഖലാഇൻ
ഷ്വറൻസ് കമ്നിയായ എൽ
ഐസിയ്നടഐരിഒഒക്ക്റ്
ബറിന്കേഷംഉണ്ാകയക്നമ
ന്് കകപ്ദ് നിക്ക്ര- നോത്
ആസ്തിസകകാര്യവക്പ്(ദീ
രം)നസപ്കട്റിത്ഹിൻകാന്
രാക്ണ് രറഞ്. എയർ ഇ
ന്്യ, ബിരിസിഎൽ, ഷിപ്ിങ്
കോർപ്കറഷൻഒഫ് ഇന്യഎ
ന്്ിവയ്നട ഓഹരി വിൽപ്ന
2021 നസപ്റ്ംബകോനട പ്ർ
ത്്ിയാക്ം. അട്ത് സാമ്
ത്്ികവർഷംനോത്ആസ്തി
കൾവിറ്1.75ലക്ംകോടിര്
ര സമാഹരിക്ാനാണ് ധനമ
പ്ന്ിനിർമലാസീതാരാമൻകക
പ്ദ്ബജറ്ിൽലക്യമിട്ിട്ള്ത്.

ഇന്യൻനേവിയ്ംനോസ്ഗാർഡ്ംകപ്ൽശാലയ്മൊമ്ക്
കപ്ൽച്ാൽഉപനോഗിക്ന്മ്ട്ങ്ില്ം
ഡ്രഡ്ജിങ്ബാധ്യതനോർട്ഡ്രസ്ിമ്്
ച്മതലയിൽതമ്ന്യാണ്.

നോച്ി: മദർഷിപ്കൾ എ
ത്്ംവിധംവല്ാർരാടംപ്ടാൻ
സ്ഷിപ്നമ്കന്ണ്യ്നർനട
ർമിനലികലക്ള് കപ്ൽച്ാ
ലിന്് ആഴം ക്ട്ൽ രദ്തി
നമല്ക്പ്ക്ിൽ. നോൽക്
ത്് ത്റമ്ഖത് കപ്ൽച്ാലി
ന്് ആഴം വർധിപ്ിക്ന്
കോലികൾവർഷങ്ളായിത്
ടർന്കോര്ന്ത് കകപ്ദ്സർ
ക്്ാരാണ്.നോച്ിയില്ംആ
ബാധ്യത കകപ്ദ്ം ഏന്റ്ട്ക്
ണനമന് ത്റമ്ഖപ്ടസ് ആവ
േ്യന്പ്ട്ിര്ന്ത്.
ഇതന്സരിച്സാധ്യതാര
ഠനത്ിനായി മപ്ദാസ് ഐ
ഐടിനയകകപ്ദ്ംച്മതലന്പ്

ട്ത്ിനയങ്ില്ം4200കോടി
ര്രകോളംഇതിന്നചലവ്വ
ര്നമന് അവർ വിലയിര്
ത്്ിയകോനട വിഷയത്ിൽ
നിന്  രതിനയ രിന്ാറ്ക
യാണ് ഷിപ്ിങ് മപ്ന്ാലയം.
നിലവിൽ കന്ണ്യ്നർ കപ്
ല്കൾ നോച്ിയിൽ നിന്
പ്രതിവാരസർവീസ്കൾനട
ത്്ന്ന്ണ്ങ്ില്ംഅകനകം
കന്ണ്യ്നറ്കനള വഹിക്ാ
ൻ കഴിയ്ന് മദർഷിപ്കൾ
അട്ക്ാത്ത് ആഴക്റവ്
മ്ലമാണ്.ഇത്രംകപ്ല്ക
ൾ ഇക്പ്ൾ മ്ഖ്യമായ്ം ആ
പ്േയിക്ന്ത് നോളംകോ
ത്റമ്ഖന്ത്യാണ്. അവ

യ്ക് സ്ഗമമായി വല്ാർരാ
ടം നടർമിനലിൽ അട്ക്ാൻ
സാഹചര്യമ്ണ്ായാൽ, സമ
യലാഭക്ത്നടയ്ം നോളം
കോത്റമ്ഖവ്മായിബന്
ന്പ്ടാനതയ്ം വികദേ വിര
ണികളികലക് വൻകോതിൽ
കന്ണ്യ്നറ്കൾഎത്ിക്ാ
ൻകഴിയ്ം.

ഗോൾഡൂഗോണൂ്
നിഗൂഷൂപംനാളെകൂടി

നോച്ി:കൊവറിൻകോ
ൾഡ് കോണ് 11ാംസീരീ
സിൽ ഇക്പ്ൾ നിക്ക്
രിക്ാൻ നാനളക്ടി
അവസരം.ഒര് പ്ഗാംസ്വ
ർണത്ിന്4,912ര്രയാ
ണ്ആർബിഐവിലനി
ശ്്യിച്ിരിക്ന്ത്.
ഈമാസംഅഞ്ിനാ
ണ്അവസാനിക്ന്ത്.
ഓണസലൻ സ്ബസ്
പ്കിപ്ഷന് ഒര് പ്ഗാമിന്
50ര്രനിരക്ിൽക്റ
വ്ലഭിക്ം.2015ന്നില
വിൽ വന് എസ്ജിബി
യിൽ വലിയ കോതിൽ
നിക്ക്രം എത്ിയിട്
ണ്്.കകപ്ദ് സർക്ാരിന്
കവണ്ിആർബിഐആ
ണ് കോൾഡ് കോണ്ക
ൾ ഇറക്ന്ത്.  ച്ര്
ങ്്ിയ നിക്ക്രം ഒര്
പ്ഗാമാണ്.

എട്വർഷകാലാവധി
യ്ള്ഇതിൽഎപ്തപ്ഗാം
(ത്ക) കവണനമങ്ില്ം
നിക്ക്രിക്ാം.നഷഡ്യ്
ൾഡ് ബാങ്കൾ, ച്മത
ലന്പ്ട്ത്ിയിട്ള് കോ
സ്് ഓൈിസ്കൾ, ക്റ്
ക്്കോൾഡിങ്കോർപ്
കറഷൻഒഫ്ഇന്യ,നാഷ
ണൽ ക്റ്ക് എ
ക്സ്കചഞ്, മ്ംസബ

2011ൽവല്ാർരാടംകന്ണ്
യ്നർ നടർമിനൽ വന്കോ
നട,നടത്ിപ്കാരായദ്ബാ
യ് കോർട് കവൾഡ്മായ്ണ്ാ
ക്്ിയകരാർപ്രകാരംകപ്ൽ
ച്്ാലിൽ നിന് നചളി നീക്ി
സംരക്ിക്ക്ണ് ഉത്രവാദി
ത്വംനോച്ിത്റമ്ഖപ്ടസ്ിനാ
യി.കനരക്ത്12.5മീറ്റായിര്

വര്ന്,
മ്ന്മത്യബന്ന
ത്റമ്ഖങ്ൾ

ക്റ്ക് എക്സ്കചഞ്
എന്ിവിടങ്ളിൽ കോ
ണ്്ിന്ള്അകരക്സ്വീ
കരിക്ം.അകരക്സ്വീ
കിരിക്ക്പ്ൾ വ്യക്
മായകോംബിയില്ള്
രസീത്നൽക്ം.സ്വർണ
ത്്ിന് സ്വാഭാവികമായി
ഉണ്ാകാവ്ന്വിലക്യ
റ്്ത്ിന്പ്റകമരണ്രേ
തമാനംരലിേലഭിക്ം.

തിര്വനന്പ്രം: സം
സ്്ാനന്ത് മത്യബ
ന്്നകമഖലയക
് ്ക്ട്
തൽഊർജംരകരാനാ
യിമ്ന്മത്യബന്ന
ത്റമ്ഖങ്ൾക്ടിഒര്
ങ്്ന്. എറണാക്ളം
ജില്യിനലനചല്ാനം,മ
ലപ്റം ജില്യിനല താ
ന്ർ,കോഴിക്ക്ട്ജില്
യിനല നവള്യിൽ എ
ന്്ീമത്യബന്നത്റ
മ്ഖങ്ൾഈമാസംക
മ്്ീഷൻനചയ്ം.
ഈ ഹാർബറ്കൾ
ക്ടിപ്ർത്ിയാക്ന്
കോനടകഴിഞ്നാലര
വർഷം നോണ് എട്
ഹാർബറ്കള്നട നിർ
മാണംപ്ർത്ിയാക്ി
എന്അപ്ർവകനട്മാ

പള്ിപറ് ംനെകക് ോസിറ്ി
പ്തിയമദ്ിരംഉദഘ
് ാെനം

തിര്വനന്പ്രം:നടക്കോ
രാർക്ിന്് നാലാംഘട്മാ
യരള്ിപ്റംനടക്കോസി
റ്്ിയിൽ സർക്ാർ നിർമിച്
ഐടി നകട്ിടമായ കമ്നി
യ്നട ഉദ്ഘാടനം ഇന് മ്
ഖ്യമപ്ന്ിരിണറായിവിജയ
ൻ നിർവഹിക്ം. 2017 ഒ
ക്ക്റ്ബർ27നാണ് രണ് ല
ക്്ംചത്രപ്േയടിയ്ള് ഐ
ടിനകട്ിടത്ിന്് നിർമാണം
ആരംഭിച്ത്.മ്ന് നിലകളാ
ണ്ള്ത്. ഓകോ നിലയ്നട
യ്ം വിസ്തീർണം 50,000 ച
ത്രപ്േയടിവര്ം.നചറിയസം
രംഭകർക് മറ് നിർമാണപ്രവ
ർത്നങ്ൾനടത്ാനതകന
രിട് വന് ഉരകോഗിക്ാൻക

23ഐരികമ്േികളാണ്
കമ്േിയിൽസ്നപസ്
എട്ക്ാൻസന്ദ്ത
അറിയിച്ിരിക്ന്ത്
ഴിയ്ന്ൈർണിഷ്ഡ്പ്്ഗ്ആ
ൻഡ്ക്പ്സൗകര്യമാണ്നകട്ി
ടത്ിന്് പ്ഗൗണ് ഫ്കോറില്
ള്്ത്.
കമ്നിയിൽസ്കരസ് എട്
ക്്ാൻ സന്ദ്ത അറിയിച്ി
രിക്ന്ത് നചറ്ത്ംവല്ത്
മായ 23 ഐടി കമ്നികളാ
ണ്.ഇതിൽ12കമന
് ികളാണ്
താനഴ സ്കരസ് കോദിച്ിരി

ന്് കായലിന്് ആഴംവല്ാർ
രാടംരദ്തിക്ായി14.5മീറ്
റായി വർധിപ്ിച്ിര്ന്. ഇ
ന്്യൻകനവിയ്ംകോസ്ഗാർ
ഡ്ം കപ്ൽോലയ്നോന്ക്
കപ്ൽച്ാൽ ഉരകോഗിക്
ന്്ന്ണ്ങ്ില്ം പ്ഡഡ്ജിങ്
ബാധ്യതകോർട്പ്ടസ്ിന്്ച്
മതലയിൽതന്ന്യാണ്.

ക്്ന്ത്.10സീറ്മ്തൽ35
സീറ് വനര അടങ്ന് 29
സ്മാർട് ബിസിനസ് നസന
ർ(എസ്ബിസി)നോഡ്യ്ള്
കളാണ് ഇതില്ള്ത്. സം
രംഭകർക് അവര്നട കം
് ക
് ൾനോണവ
് ന്പ്്
ര്യട് റ
ഗ്നചയ്ത്അക്പ്ൾതന്ന്
പ്രവർത്ിച്ത്ടങ്ാനമന്
താണ് നമച്ം.ഓകോനോഡ്യ്
ളില്ംമാനനജർകാബിൻ,അ
ഞ്്കരർക്ഇരിക്ാവന
് ്ഡി
സ്കഷൻറ്ം,നസർവർറ്ംഉ
ൾന്പ്നടയ്ണ്ാക്ം.10സീറ്
ള്്ഒര്നോഡയ
് ള
് ിന്680ചത്
രപ്േയടിവല്പ്വ്ം27സീറ്
ള്്തിന്1335ചത്രപ്േയടിയ്
മ്ണ്ാക്ം.

ണ്സർക്ാർസകവരി
ക്്ന്ത്. കകപ്ദ് സം
സ്്ാനൈണ്കൾഉര
കോഗിച് സജ്മാക്
ന്്മ്ന്മത്യബന്ന
ത്റമ്ഖങ്ള്നടയ്ം
നിർമാണ പ്രവർത്ന
ങ്്ൾ അന്ിമഘട്ത്ി
ലാണ്.
കകപ്ദ്-സംസ്ാന
സംയ്ക് രദ്തിയാ
യി ആരംഭിച് ത്റമ്ഖ
ങ്്ള്നടനിർമാണംപ്
ർത്ിയാക്ന്തിന്കവ
ണ്്ിവന് അധികത്ക
നബാർഡിന
് ്പ്ഗാമീണ
രശ്ാത്ല സൗകര്യ
വികസനരദ്തിയില്
നടയ്ം സംസ്ാന പ്്ാ
ൻ ൈണ്ിൽ നിന്മാ
ണ്കന്ണ്ത്ിയത്.

നീതിവകപ
് ്മപന
് ്ിനക.നക.
സേലജ ടീച്ർ് ചടങ്ിൽ്
അധയ് കന
് ാക്ം.
പ്നരധിവാസചികിത്
കമഖലയിൽ് ഏറ്വ്ം പ്തി
യ സാക്ങ്തികവിദ്യയ്ം
സവദഗ്ധ്യവ്മ്ള് സ്്ാര
നമാണ് സംസ്ാന സാമ്
ഹ്യനീതിവകപ
് ്ിന്കീഴില്
ള്് എൻ്ഐരിഎംആർ്.
അതയ് ാധന
് ികസൗകരയ് ങ്
ള്ള്സ്സരനൽ്ഇൻജവ് റി
റീഹാബിലിക്റ്ഷൻ് യ്ണി
റ്്, അക്വാട്ിക് റീഹാബിലി
ക്റ്ഷൻ് നസ്ർ്,ആർ്ട് എ
ബിലിറ്ിനസർ
് ്,ഇയർ്കോ
ൾ്്ഡ്ലാബ,്കോൾ്ആൻ്ഡ്
കണക്റ്- ഇൻ്ൈർ്കമഷൻ്
കഗറ്കവകോർ്ഡിൈറല
് ി

ഏബിൾ്ഡ്, ക്പരാസ്നതറ്ി
ക്സ് ആൻ്ഡ് ഓർ്ക്ത്ട്ി
ക്സ് യ്ണിറ്, നസൻ്സറി
രാർ്ക,്നസൻ്സറിഗാർ്ഡ
ൻ്്, നവർച്വൽ് റീഹാബിലി
ക്റ്ഷൻ് യ്ണിറ് ത്ടങ്ിയ
ആധന
് ികസൗകരയ് ങള
് ്ം
പ്തിയനതറാപ്ിസംവിധാ
നങ്ള്ം ഏർ്ന്പ്ട്ത്ി
നോണ്ാണ്ഭിനക് േഷിപ്
നരധിവാസ കമഖലയിനല
മികവിന്്
കകപ്ദ്മായി
സ്്ാരനംവളർ്നത
് .്
ഇൻ്സ്ിറ്യ്ട്ിൽ് പ്തിയ
തായി രണികഴിപ്ിച് അ
ക്വാട്ിക്റീഹാബിലികറ
് ഷ
് ൻ്
നസ്ർ്, നസ്ർ് കോർ്
നോബിലിറ്ി ആൻ്ഡ് അ
സിസ്ിവ്
നടക്കോളജി

എൽപിജി

മ്ംസബ:ആമകൊ
ണസ്്ാരകൻനജ
ഫ് നബകൊസ് ഈ 
വർഷാവസാന
ക്ത്നട സ്്ാന
നോഴിയ്ം. 57കാര
നായ നബകൊസി
ന്രകരമായിനവബ്
സർവീസ് കമധാവി
ആൻഡി ജാസിയാ
യിരിക്ം പ്തിയ
സിഇഒ.നജഫ്നബകൊസ്ഇനിഎക്സിക്യ്ട്ീ
വ്നചയർമാനായി ത്ടര്നമന്കമ്നിവ്യക്
മാക്ി.സാമ്ത്ികവർഷത്ിന്്മ്ന്ാംരാ
ദക്ത്നടയായിരിക്ം നബകൊസ് എക്സി
ക്യ്ട്ീവ് നചയർമാൻ സ്്ാനകമന്റ്ട്ക്ക.
സ്്ാനംഒഴിയ്ന്കോനടതന്് രര്യകവഷണ
കമ്നിയായ ബ്് ഒറിജിൻ, തന്് ജീവകാര്
ണ്യ പ്രവർത്നങ്ൾ, വാഷിങ്ടണ കോസ്ി
ന്് കമൽകോട്ം എന്ിവ ഉൾന്പ്നടയ്ള്
സസഡ്ന്പോജക്റ്കളികലക്ാവ്ംമാറ്ക.

(സി-മാറ്)എന്ിവയ്നടഉ
ദ്ഘാടനം മപ്ന്ി നക.നക.
സേലജയ്ം സ്സരനൽ്
ഇൻജ്വറി റീഹാബിലിക്റ്ഷ
ൻ്്യ്ണിറ്ിന
 ്്ഉദ്ഘാടനം
ധനകാര്യ വക്പ് മപ്ന്ി
കോ.ടി.എം.കോമസ് ഐ
സക്ംനിർ്വഹിക്ം.ആ
ർ്്ട്എബിലിറ്ിനസ്റിന്്
ഉദ്ഘാടനംടി.എൻ്.പ്രതാ
രൻ് എംരിയ്ംഅക്ാദമി
ക് ക്പരാപ്ഗാമ്കള്നട ഉ
ദ്ഘാടനവം് ഒക്യ്കരഷണ
ൽ്് നതറാപ്ികോനളജിന്്
തറക്ല്ിടല്ം ഇരിങ്ാല
ക്്ട എംഎൽ്എ ന്പരാൈ.
നക.അര്ണന്ംനൊക്ക്
ഷണൽ്റീഹാബിലികറ
് ഷ
് ൻ്
യ്ണിറ്ിന
് ്ഉദഘ
് ാടനംജി

മലഗോരജിലൂകൾകൂ്മാതൂതം

കോട്യം: ഈ വർഷം
അവസാനിക്ന്
കോനട രാചകത്ിന്
എൽരിജി മാപ്തം ഉര
കോഗിക്ന്ത് കോട്
യം,ഇട്ക്ി,രത്നം
തിട് ജില്കളായിച്ര്
ങ്്ം.കകരളത്ിൽഎ
ൽഎൻജി വിതരണ
ത്്ിന് സലസൻസ് ല
ഭിച്ിരിക്ന് കമ്നി
കൾഅവര്നടകോലി
കൾഈവർഷംപ്ർ
ത്്ിയാക്ാൻതീര്മാ
നിച്കോനടയാണിത്.

അറ്ലാ്ിക്ഗൾഫ്
ആൻഡ്രസിൈിക്ലി
മിറ്ഡ്,ഇന്യൻഓയി
ൽഅദാനിഗ്യാസ് ലി
മിറ്ഡ് എന്ീ കമ്നി
കളാണ് കകരളത്ിൽ
സിറ്ി ഗ്യാസ് വിതര
ണം നടപ്ിലാക്ക.
വാഹനങ്ൾക് കവ
ണ്്ിയ്ള് സിഎൻജി
വിതരണവ്ംഇവർവ
ഴി നടക്ം. ത്ശ്ർ,
രാലക്ാട്, മലപ്റം,
കോഴിക്ക്ട്, വയനാ
ട്,കണ്ർ,കാസർകോ

ഡ് ജില്കളില്ംപ്ത്
ക്ച്രിയ്നട ഭാഗമായ
മാഹിയില്ം നസപ്റ്ം
ബറിനകം സിറ്ി ഗ്യാ
സ് ലഭ്യമാക്ാനാണ്
ഇന്യൻ ഓയിൽ- അ
ദാനി ഗ്യാസ് ലിമിറ്ഡ്
(ഐഒഎജിരിഎൽ)
തീരമ് ാനം.ആകവഗത
യിൽ രണികൾ പ്
കോഗമിക്കയാണ്.
തിര്വനന്പ്രത്ം
നോല്ത്ംആലപ്ഴ
യില്ംഅറ്ലാ്ിക്ഗ
ൾഫ്ആൻഡ്രസിൈി

സാഹസികടൂറിസം;
പൂതിയനിയമങൂൾ
വരൂനൂ

കോട്യം:സാഹസികട്റി
സത്ിന്്സ്ഗമമായനട
ത്്ിപ്ിനായി കകരള അ
ഡ്വഞ്ർട്റിസംപ്രകോഷ
ൻനൊസസറ്ിഏർന്പ്ട്
ത്്ന്മാനദണ്ങ്ൾഉട
ൻപ്രാബല്യത്ിലാവ്ം.വി
കോദസഞ്ാരികാട്ാനയ്
നടആപ്കമണത്ിൽനോ
ല്്ന്പ്ട്തിന്് രശ്ാത്ല
ത്്ിലാണ് പ്തിയ സ്ര
ക്്ാമാനദണ്ങ്ൾ വര്
ന്്ത്.
ഇതന്സരിച് മാപ്തകമ
ഇനിനട്ിങ,്ക്യാംരിങ്
കകപദ
് ങ
് ള
് ന
് ടരജിസക് പ്ടഷ
ൻഅന്വദിക്കയ്ള്.
ഇത്രണ്ാഴച
് യക
് ള
് ്ിൽ
പ്രാബലയ് ത്ിലാകന
് മന്
അധിക്തർ രറഞ്. നി
ലവിൽകയാക്ിങ,്കോക്
സ്ല്ബിങ്, രാരസ്ല്ഡി
ങ്മ്തലായ30വികോദങ്
ൾ മാപ്തകമ കകരള അഡ്വ
ഞ്്ർ ട്റിസം പ്രകോഷൻ
നൊസസറ്ിയന
് ട(കാറപ
് ്
സ്)മാനദണങ
് ള
് നസ
് രി
ച്്നടകന
് ത
് .്ഈരട്ിക
യിൽ ന്പടക്ിങ്, ക്യാംരി
ങ്് ഇനങ്നളക്ടി ഉൾ
ന്പട
് ത
് ്ിസഞ്ാരികളന
്ട

നവളിന്ച്ണ്:മില്ിങ്
19,600
നവളിന്ച്ണ്
20,100
നകാപ്ര
12,850-13,150
രിണ്ാക്എക്സ്നരല്ർ് 2700
രിണ്ാക്കറാട്റി
3400
ക്ര്മ്ളക്അണ്ഗാർ്ബിൾ്ഡ്32,500
പ്തിയക്ര്മ്ളക്
32,500
ക്ര്മ്ളക്ഗാർ്ബിൾ്ഡ്
34,500
ച്ക്മീഡിയം
28,500
ച്ക്നബസ്
30,000
മഞ്ൾ്നാടൻ്
ഇല്്
കസലം-ഈകറാഡ്7200-7700
കാഞ്ിരക്ര്
1850
അടയ്ക്ന്യ്
30,000-31,000
അടയ്ക്ഓൾ്ഡ്34,000-35,000
രഞ്സാര
3600
മ്ളക്
15,000-16,200
ഉഴ്ന്
9,000-10,000
നചറ്രയർ്
10,500-11,500
കടല
5400-6500

സ്രക് ഉറപ്ാക്ം. ട്റി
സം വക്പ്ിന്്കോ കോ
ഡൽ ഏജൻസിയായ കാ
റ്പ
് സ
് ിന
് ക് ോഅധികത
് 
ർ സ്്ലന്ത്ത്ി സ്ര
ക്്ാമ്ൻകരത
് ലക
് ൾഉറ
പ്വ
് രത
് ്ിയകേഷകമഅ
ന്മതിനൽക.്
എല്ാ ജില്കളിനലയ്ം
ഇത്രം ക്യാംപ്കള്നട
യ്ംനട്ിങ്സസറ്കള്
നടയ്ംരട്ികആവേ്യന്പ്
ട്്ിട്ണ്.വനാതിർത്ികൾ
ക്്പ്റകമമലകോരകമഖ
ല, ബീച്കൾ, പ്ഴകോര
ങ്്ൾ എന്ിവിടങ്ളിനല
ക്യാംരിങ്ിന്ം ന്പടക്ിങ്ി
ന്ംമാനദണ്ങ്ൾനിശ്
യിച്.മഴക്ാലട്റിസം,ഒ
ഫ്കോഡ്സ്പഡവിങ്ത്ട
ങ്്ിയവയ്ം സ്രക്ാ മാ
നദണ്ങ്ൾ അന്സരി
ച്്മാപ്തകമനടക്.

സൂവർണം
35,800

മ്തിര
3700
എള്
13,000-14,000
മല്ി
7000-19,000
രച്രിനമ്ർ്22600-3400
പ്ഴ്ക്ലരി(ജയ)3400-3500
ജാതിക്നതാണ്ൻ്(കികലാ)240-260
ജാതിക്നതാണ്ില്ാത്ത്(കികലാ)
500-550
ജാതിരപ്തിമഞ്-ച്വപ്(കികലാ)
1200-1300
പ്ഗാമ്(കികലാ)
510

റബർ്ആർ്എസ്എസ്5ക്പഗഡ്
13,700-14,700
റബർ്ആർ്എസ്എസ്4ക്പഗഡ്15,200
ഒട്രാൽ്
9700
ലാറ്ക്സ്
10,300

സ്വർ്ണം
രാംഓയിൽ്

35,800
10,050

നെഫ്നബകോസ് വാലന്്ൻസ്ദിോനോഷം:
സ്്ാനംഒഴിയ്ന് കലയ്ാൺജ്വന്ല്ഴ്സ്ആഭരണേിര

എന്ഐപിഎംആർ;മികവിന്്കകന്ദ്ം

ത്ശ്ർ്: ഭിന്കേഷി ചികി
ത്്ാപ്നരധിവാസകമഖല
യിൽ് സ്ത്ത്യർ്ഹമായ പ്ര
വർ്ത്നംനടത്ന് ഇരി
ങ്്ാലകട് യക
് ്സമീരംക
ക്ലറ
് ്ംകരയിൽ്സ്്ിതിനച
യ്്ന് നാഷണൽ് ഇൻ്സ്ി
റ്യ
് ട് ്ഒഫ്ൈിസികൽ
് ്നമഡി
സിൻ് ആൻ്ഡ് റീഹാബിലി
ക്റ്ഷനന (എൻ്ഐരിഎം
ആർ്) േനിയാഴ്ച മികവി
ന്് കകപ്ദ്മായി പ്രഖ്യാരി
ക്്ം.എൻ്ഐരിഎംആർ്
ആസ്ാനത് രാവിനല
10.30ന്നടകന
് ്ചടങ്ിൽ്
മ്ഖയ് മപന
് ്ിരിണറായിവിജ
യൻ് വിഡിനോകോണ്ൈ
റൻ്സ്വഴിപ്രഖയ് ാരനംനട
ത്്ം.ആകോഗയ് ,സാമഹ
് യ് 
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ക്ലിമിറ്ഡാണ്(എജി
ആൻഡ്രി)രദ്തിന
ടപ്ാക്ന്ത്. ഈ ജി
ല്്കളില്ംഈവർഷം
തനന
് ്സിറ്ിഗ്യാസ്എ
ത്്ം.സിറ്ിഗ്യാസ് ര
ദ്്തിക്ായി ഐഒഎ
ജിരിഎൽ കകരളത്ി
ൽനിക്ക്രിക്ന്ത്
4500 കോടി ര്രയാ
ണ്. എട് ജില്കളിൽ
അട്ത് വർഷം മാർ
ച്്ിനകം സിഎൻജി
ക്സ്ഷന്കള്നട എ
ണ്്ം50ആയിഉയര്ം.

ല്്ാരഞ്ായത്പ്രസിഡ്
രി.നക. കഡവിസ് മാസ്റ്ം
ഇയർ്കോൾ്ഡ്ലാബിന്്ഉ
ദ്ഘാടനംസാമഹ
് യ് നീതിവ
ക്പ്ഡയറകറ
് ർ
് ്ഷീബകോ
ർ്്ജ് ഐഎഎസ്ം, നഹ
ൽ്്ത് ഇൻ്കോനനറ്-നസ
്്സ്്ീൈൻ്കോനളജ,്ഉഴവ്
ർ്്, ഐസിയ്ഡിഎസ്- മ
ഹാത്ാഗാന്ി യ്ണികവ
ഴ്സിറ്ിഎന്ിവയ്നടസഹ
കരണക്ത്നട ആരംഭി
ക്്ന് കോൾ് ആൻ്ഡ് ക
ണകറ
് -് ഇൻ്ൈർ്കമഷൻ്കഗ
റ്് കവകോർ് ഡിൈറ്ലിഏ
ബിൾ്ഡിന്് ഉദ്ഘാടനം
ത്ശ്ർ് ജില്ാകലക്റ്ർ് എ.
ഷാനവാസ് ഐഎഎസ്ം
നിർ്വഹിക്ം.

കോവളം-
ചാവക്ാട്
കോളാർകോട്

തിര്വനന്പ്രം:സംസ്ാനസർക്ാ
രിന്് ജലരാതനവീകരണരദ്തിയ്
നട ഭാഗമായ്ള് സർവീസ് 15ന്
ആരംഭിക്്ം.മഖ
് യ് മപന
് ്ിരിണറായിവി
ജയൻഉദ്ഘാടനംനചയ്ം.കോവളം
മ്തൽത്ശ്ർജില്യിനലചാവക്ാട്വ
നരയ്ള് 310കികോമീറ്റിൽകോട് സ
ർവീസ് നടത്ാനാണ് ആദ്യഘട്ത്ിൽ
ലക്യമിട്ന്ത്. നോച്ിയിൽ നിർമിച്
24സീറക
് ളള
് ്കൊളാർകോട്ാണ്സ
ർവീസിന് ഉരകോഗിക്ക. സിയാലി
ന്്കനതത
് വ് ത്ിലള
് ്കകരളവാടർ
് കവ
യ്സ്ആൻഡ്ഇൻപ്ൈാസ്പ്ടക്ച്ർലിമിറ്
ഡ്(ക്വിൽ)ആണ്നവീകരണംനടത്
ന്്ത്.

നോച്ി:കല്യാണജ്വക്ല്ഴ്സ്വാല
സ്്ൻസ്ദിനാകോഷത്ിൽപ്ര
ക്തയകംര്രന്പ്ട്ത്ിയലിമിറ്ഡ്
എഡിഷൻആഭരണനിരഅവത
രിപ്ിക്ന്.കനരിയമാലകളില്
ള്് ഡയമണ്ംറ്ബിയ്ംരതിപ്ി
ച്്കലസർകട്നരൻഡനക
് ള്ംപ്ര
ഷ്യസ്ക്റ്ണ്കൾരതിപ്ിച് അ
ഡ്ജസ്ബിൾക്പബയ്സനലറ്കള്ം
അടങ്ിയആഭരണങ്ളാണ് കേ
ഖരത്ില്ള്ത്.
കോസ്കോൾഡ്,ഡയമണ്രതി
ച്് നരൻഡന്കൾ, ക്പബയ്സ്നല
റ്്കൾഎന്ിവയ്ംചിലഡിസസ
ന്കളിൽറ്ബികള്ംകചർത്ആ
ഭരണങ്ളാണ് വാലസ്്ൻ എ
ഡിഷനില്ള്ത്. വിലക്റവ്ള്

ത്ംഭാരംക്റഞ്ത്മായആഭര
ണങ്ള്ം ഉൾന്പ്ട്ത്ിയിട്ണ്.
കല്യാണജ്വക്ല്ഴ്സ്ഡയമണ്ആ
ഭരണങ്ൾക്രത്േതമാനംഇ
ളവ്പ്രഖയ് ാരിച്ിടണ
് .്ഇനയ് യിനല
കലയ് ാണകോറമ
് ക
് ളിൽ15വനര
ഈപ്രക്തയകഓൈർലഭിക്ം.ഓ
കോ സ്വർണാഭരണ രർക്ച്യ്സി
ന്നോപ്ം കല്യാണ ജ്വക്ല്ഴ്സി
ന്് നാല് തലത്ില്ള് അഷ്വറ
ൻസ് സാക്യരപ്തവ്ം സ്വന്മാ
ക്്ാം. ആധ്നികവ്ം രരമ്രാഗ
തവ്മായ ര്രകൽപ്നയില്ള്
സവവിധ്യമാർന് കമ്ല്കൾ,വ
ളകൾ,നനകല
് സ
് ക
് ൾത്ടങ്ിയവ
യാണ്കലയ് ാണജ്വകല
് ഴ
്സ
് ്അവത
രിപ്ിക്ന്ത്.

എച്പിപ്തിയ
സ്മാർ്ട്രാങ്ഡ്പി്റ്കള്
പ്റത്ിറക്ി

നോച്ി:എചര
് ിഇനയ് യിൽ് പ്തി
യഎചര
് ിസ്മാർ്ട്ടാങ്500,516ഓ
ൾ്്-ഇൻ്-വണ്സീരീസ്പ്രിറ
് ക
് ൾ്
പ്റത്ിറക്ി.നചറക
് ിട,ഇടത
 ര
്ം
ബിസിനസക
് ൾ്,കോലിക്ാർ്,ഗാ
ർ്്ഹിക ആവേയ് ങൾ
് ് എന്ിവ
യ്ക്ായിര്രകൽപന
് നചയത
് താ
ണ്പ്തിയഎചര
് ിസ്മാർ്ട്ടാങ.്ഇ
തിനല നസൻ്സർ് അടിസ്ാനമാ
ക്്ിയള
് ്ഇങ്ടാങ്സാകങ
് ത
് ികവി
ദ്യമഷിതീരന
് ത
് ിന്മ്മ്ഉരകോ
ക്്ാവിന്അറിയിപക
് ൾ്നൽ്ക്ം.
എചര
് ിസ്മാർ്ട്ടാങ്കോകസ
് ി
നല മഷിയിൽ് നിന് ക്റഞ്ത്
6000കരജ് (കറ്പ്)/8000കരജ്
(കളർ്)ഔട്പ്ട് ലഭിക്ന്.ഇത്
പ്രി്ിങ് കവഗതയിൽ് 38 േതമാ
നംവർ്ധനവ്ംനൽ്കന
് .്ഡ്യവ
് 
ൽ്്-ബാൻ്ഡ് സവ-സൈ,എച്രി
സ്മാർ്ട്നോസബൽ്പ്രി്ആപ്,
ബ്്ട്ത് എൽ് ഇ എന്ിവയില്
നടനമച്ന്പ്ട് നോസബൽ് പ്രി്ി
ങ് അന്ഭവവ്ം കണക്റ്ിവിറ്ി
യ്ംഇത്വാഗ്ദാനംനചയ്ന്.ഇ
്്ർ്നനറ് നനറ്വർ്ക്ിന്് ആവ
േ്യമില്ാനത പ്രി്റികലക് കണ
ക്റ്നചയ്ാൻ്സ്മാർ്ട്കോണിനന
അന്വദിക്ന് സവസൈഡയ
റക്റ് കേഷിയ്ം ഇതിന്ണ്. എ

ച്ര
് ിസ്മാർ്ട്ടാങ്500ന്11,999ര്
രയ്ംഎച്രിസ്മാർ്ട്ടാങ്515വ
യർ്ലസിന് 14, 499 ര്രയ്ം, എ
ച്്രി സ്മാർ്ട് ടാങ് 516 വയർ്നല
സിന് 15,266 ര്രയ്ം, എച്രി
സ്മാർ്ട് ടാങ് 530വയർ്നലസ് വി
ത്്എഡിഎൈിന്16,949ര്രയ്
മാണ്പ്രാരംഭവിലകൾ്.
വീട്ിലിര്ന് കോലിയ്ം രഠന
വ്ംനടത്ന്ആേയത്ിന്ക്
ട്തൽ് അംഗീകാരം ലഭിച്ത്ട
ങ്്ി. സഹപ്ബിഡ് കോലിയ്ം രഠ
നഅന്രീക്വ്ംഉരകോക്ാക്
ള്നടആവേ്യങ്ള്ംനിറകവറ്ന്
തിനായിഎച്രിയിൽ് ഞങ്ൾ് ര
രിധികനള മറികടന്ം പ്രയത്നി
ക്്കയാണ്. പ്തിയ എച്രി
സ്മാർ്ട്ടാങ്ില്നടഗാർ്ഹികഉര
കോക്ാക
 ൾ
് ക
് ാ് യിപ്രി്ിങ്ഞ
ങ്്ൾ് ക്ട്തൽ് കാര്യക്മവ്ം ഉ
ത്രാദനക്മവ്മാക്ന്. ഏറ്
വ്ംപ്തിയനസൻ്സർ്അധിഷഠ
് ി
തഇങ് ടാങ് സാക്ങ്തികവിദ്യയ്
ള്്എച്രിസ്മാർ്ട്ടാങ്ഇന്യയി
നല ഉരകോക്ാക്ള്നട അച്ടി
അന്ഭവം പ്നര്ജ്ീവിപ്ിക്
നമന്എച്രിഇന്യപ്രി്ിങ്സി
സ്്ംസ് സീനിയർ് ഡയറക്റ്ർ് സ്
നിഷ്രാഘവൻ്രറഞ്.
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City dance academy wins big at Ujjain all-India fest
STAFF REPORTER
Indore
Dancers of the city’s Drupad Dance Academy have
won big at the recent
Khanak Festival held in
Ujjain.
The two-day all-India
dance and music festival
organised by Nritya
Mudra Kathak Kendre,
Pune, and Prayas Entertainment at Ujjain’s
Vikram Kirti Mandir Auditorium concluded on
Tuesday.
The Drupad Dance
Academy artistes excelled in several events,
said Director and Dancer
Ashish Pillai.
The events included:
Bharatnatyam
group,
Bharatnatyam
junior
solo (Shivani Sudarshan),
Bharatnatyam
senior
solo (Anjali Verma),
semiclassical junior (Siya

Gupta), Kathak duet (Ridhima Dubey and Muskan
Ahuja), semiclassical trio
(Ishani Krishnan, Mohi
Tripathi,
and Siya
Gupta), and semiclassical
junior solo (Siya Gupta);
Kathak group, Bharatnatyam Junior solo (Ishani
Krishnan,
and
Amrita Rajan), Kathak
senior
solo(Purvi
Chaturvedi),
Bharatnatyam junior duet (Amrita
and
Gopika),
semiclassical duet (Osmi
Gupta and Bhumika
Pawar), folk junior solo
(Bhumika Pawar), and
semiclassical solo (Oshin
Gangrade);
Bharatnatyam junior
solo (Mohi Tripathi),
Kathak senior solo (Riya
Kale),
Bharatnatyam
open solo (P Syamala),
semiclassical junior solo
(Mahi Parihar, and Yukti

Ujjain closes Covid-19
centre, releases 60 beds
for other diseases
MV CORRESPONDENT
Ujjain
Ujjain
district
has
reached a key landmark
in the ﬁght against
Covid-19 with the number of new infections
falling by the day. The
district administration
has decided to release 60
beds of the Covid-19 facility at the Madhavnagar
Government
Hospital for treating

other diseases. Only 40
beds will be reserved for
coronavirus patients.
The authorities have
closed the Covid-19 centre at Charak as new patients
have
fallen
sharply. District collector Ashish Singh also ordered releasing the
temporary staﬀ kept
under the National
Health Mission for the
pandemic situation.

Seminar on National
Education Policy
MV CORRESPONDENT
Indore
A seminar on the National Education Policy
on Monday will bring
into perspective the
changes needed for the
country to meet the
challenges of the 21st
century.
The event organised
by the Indian Institute
of Higher Education and
the Devi Ahilya University (DAVV) will also discuss
topics
like
curriculum design, pedagogy approach, assessment matrix, innovation
practice.

Dr Shashikala Vanjari, the vice-chancellor
of the SNDT University,
Pune, will be the main
speaker at the program
set to start at 10 am. The
technical sessions will
begin at 11:30 am.
The guest speaker will
be Niranjan Srivastava
of IMS Department of
Devi Ahilya University
(DAVV), Dr. Kamakshi
Agnihotri,
head
of
school of education, Dr
Madhulika Verma of the
School of Education and
Dr Jasmeet Kaur Tandon, principal of Gyanodaya College.

City residents elated over
Narmada water supply
MV CORRESPONDENT
Indore
Residents of Manvata
Nagar and Sarv Sampan
Nagar have expressed
happiness after experimental supply of Narmada water began in
their areas.
The supply began on

Tuesday morning from a
tank in Bhuri Tekri , according to water supply
oﬃcer Balaram Verma.
There are currently
about 50 connections in
the area the residents
expressed the hope all
households will be covered soon.

Arrested trio had looted
Rs 1.74 cr from UP
Seoni
The three persons arrested in connection with
the recovery of Rs 1.74
crore cash from an SUV
in Seoni district of Madhya Pradesh had looted it
from Kaushambi district
in Uttar Pradesh as per a
plan involving an employee of a Varanasibased bullion trader,
police said on Wednesday.
The trio was arrested
on Sunday after their
SUV caught ﬁre, an oﬃcer said, adding that the
accused had placed the
half-burnt Rs 1.87 lakh
notes they had salvaged
from the bonnet and
other parts of the vehicle, on a road.
"The accused identiﬁed as Sunil Verma (35),
Gyas Babu (42) and Hariom Yadav (38) were produced in the district
court in Seoni on
Wednesday which remanded them to judicial
custody," Seoni superintendent of police Kumar

Prateek told reporters.
The accused persons
are residents of Uttar
Pradesh, he said.
Initially, the trio tried
to mislead the police
saying they were paid by
a Varanasi-based bullion
trader for delivering him
gold, the SP said.
However, their interrogation revealed that
the trio had looted the
cash by hatching a conspiracy.
The incident occurred
at a dhaba (roadside
eatery) near Kaushambi
on January 30-31.
Yadav,
Harinath
brother
of
Hariom
Yadav, who works for
the bullion trader, is the
mastermind
if
the
crime, the SP said,
adding he was already
arrested and is in custody of UP Police.
The police oﬃcer said
Harinath Yadav used to
carry cash worth crores
belonging to the bullion
trader to Mumbai to
purchase gold and silver.
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Palta spells out 5 R’s
of Clean Indore drive
STAFF REPORTER

Upadhyay), semiclassical
senior solo (Sakshi Sangle), and cineamtic open

solo(Bharti Narkhede).
Ashish Pillai was honored with Kala Arpan

Guru Samman and the
Academy’s Purva Pande
performed as guest per-

former in the festival and
was awarded with Kala
Vibhuti award.

Indore
Reduce , reuse, refuse,
recycle and rethink are
the ﬁve R’s that form the
‘Swachchta ka panch’
must be integral to the
city’s cleanliness drive,
Janak Palta, a Padma
Shri winner, has said.
Palta, the brand ambassador of the Indore
Municipal Corporation
(IMC) cleanliness drive,
told a webinar organised
by the Daly College Business School here on
Wednesday that shoppers need to change
their attitude and avoid
products harmful to the
environment.
Everyone must follow
the concept of `zero
waste' and openly refuse
goods packed using plas-

Covid-19 vaccine fears persist
as drive enters second phase
STAFF REPORTER

vaccination covering frontline workers set to begin on
Saturday, only a part of the
ﬁrst phase target seems to
have been met.
The state launched the
vaccination program on
January 16, targeting the
health workers in the

Indore
Even as the state's Covid-19
vaccination drive is entering the crucial second
phase,
misconceptions
about the vaccine continue, reports suggest.
With the second phase of

ﬁrst phase. The second
phase is devoted to other
frontline workers like police, municipal and local
body staﬀ and others who
are in the pandemic
drive.In Indore division,
77,022 front-line workers
have been registered out

of which 38,943 have been
registered from Indore
district.In Indore itself,
more than 10,000 health
workers have not taken
vaccination, for which a
mop-up campaign was
conducted on Tuesday
and Wednesday.

The country-wide campaign targetted covering
more than 92 lakh health
workers until January 31.
The second phase is
targeting to cover 3 crore
health workers and front
line workers by the end of
this month.

City disappointed with Railway budget Silavat calls for new tech,
STAFF REPORTER
Indore
The railway budget has
been termed a disappointment for the city,
reports say. The budget
has earmarked only Rs
1,000-crore for the Indore-Jabalpur line that
is estimated to cost Rs
4,000-crore.
There has been disappointment over the low
allocation of Rs 1,000
crore for the IndoreManmad line, according

to reports.
Both the projects are
important to integrate
Indore city with the railway network. The new
line will save travel time
between Indore and Jabalpur. The line is also
important in putting
Dewas district on the
country’s railway map.
Similarly, the 368 km
Indore-Manmad rail line
project is important as it
will reduce the distance
from Indore to Mumbai.

It will also serve as an alternative to the other
Delhi-Mumbai rail route.
The cost of the scheme
has been estimated at Rs
9,547 crore.
Apart from the MhowKhandwa-Akola line, the
budget has earmarked
only Rs 265 crore for
Malwa. The vital IndoreDahod line gets only Rs
20 crore and the Chhota
Udaipur-Dhar railway
line gets only Rs 60 crore,
reports say.

Minister terms farmers' protest as experiment
MV CORRESPONDENT
Bhopal
A
senior
Madhya
Pradesh
Minister
claimed on Wednesday
that the farmers' protest
against the new farm
laws is an "experiment"
which could be replicated to push against the
Citizenship Amendment

Act (CAA) and other
measures of the Centre.
Speaking to reporters
here, state home minister Narottam Mishra
also said that like the
protest against the CAA,
the present agitation on
Delhi borders is based on
only assumptions and
not facts.

"The farmers' agitation is not a protest but
an experiment," the BJP
leader said. "If it is successful and the farm laws
are withdrawn, then
these people will start
protests against CAA,
(the abrogation of) Article 370 and the Ram temple," he alleged.

more staff to manage
increasing traffic
STAFF REPORTER
Indore
Fisheries and Water Resources Minister Tulsiram Silavat has called
for employing better technologies
and
more
trained personnel to ease
the worsening traﬃc situation in the city.Silavat,
who discussed Indore’s
traﬃc situation with
Home Minister Narottam
Mishra recently, pointed
ou that the city has one of
the highest vehicle densities in India with 23 lakh
vehicles in the city alone.
Silavat said that in 2011
the government had approved increasing the
traﬃc wing by 852 personnel to 2,831. But there are
only 500 personnel now.
The traﬃc signal system in the city needs to be
synchronised
for

Medical college alumni honour Sumitra Mahajan
MV CORRESPONDENT
Indore
The MGM Medical College Alumni Association
has felicitated former Lok
Sabha speaker Sumitra
Mahajan on her being
awarded Padma Bhushan.
The Association remembered Mahajan’s assistance
in
the
upgradation of the MGM
Medical College to a super
specialty hospital.
Chairman Dr Dilipkumar Acharya, secretary
Dr Vinita Kothari, treasurer Dr Sanjay Londe,
member Dr Shekhar D.
Rao, and super specialty
superintendent Dr Sumit
Shukla were present during the felicitation.

smoother ﬂow, he said.
The
minister
also
wanted 50 new modern echallan devices to be
made available in the district to ease the motorists’
problems. E-challan devices allow the online
payment of the dues.
The detention yards at
police stations need to be
expanded as there is a
lack of space of keeping
seized vehicles.
The minister wanted a
cyber forensic lab in the
city. He said that around
177 places had been identiﬁed as congested and
needed 571 CCTVs to
boost security. ANPR
cameras were required at
50 locations.Mishra has
discussed the issues with
additional chief secretary
home and directed to ensure necessary action.

tic material, she said.
She urged the attendees to make reusable
products a part of our
life. “Instead of disposable or plastic bags we
all must carry our own
bag and kit,” she added.
She also shared useful
tips to reduce the use of
products with harmful
chemicals.
“Bureaucrats will be
Political
transferred,
parties may change but
Indore belongs to Indoreans, so it's our primary responsibility to
keep our city clean just
like our homes,” she
added.
Sameer Sharma from
a
leading
startup
“Swaha”, also shared experiences on the domestic waste handling.

38 workers hurt
in Uttam Galva
Metallics plant
accident
Wardha
Thirty eight workers were
injured while working on
emptying a blast furnace
in the Uttam Galva
Metallics steel plant near
Wardha on Wednesday, ofﬁcials said.
A sudden outﬂow of hot
air from the furnace injured teams working in
that area as they were unexpectedly exposed to hot
air and ash, the company
said in a statement.
District Collector Vivek
Bhimanwar said the injured workers were admitted
to
two
nearby
hospitals, while those in
critical condition were
taken to Nagpur for further treatment.
An oﬃcial statement by
the district administration said the furnace was
shut down on Tuesday
evening for annual maintenance.
On Tuesday morning,
when 50 workers were removing ﬂy ash from the
furnace, some of them
came in contact with hot
air and coal particles, the
statement added.
While 28 injured were
taken to the Vinoba Bhave
hospital at Sawangi, 10
were shifted to the Kasturba hospital at Sevagram in Wardha, the
statement said.
Six workers, who sustained over 40 per cent
burn injuries, were later
shifted to an intensive
care unit. (PTI)

Goods worth lakhs of rupees gutted
as fire engulfs cotton godown
STAFF REPORTER
Indore
Goods worth over lakhs
of rupees were reportedly gutted in a major
ﬁre in a cotton godown
near Rajkumar Bridge
on Wednesday morning.
The godown owner’s
family members who
stay at the ﬁrst ﬂoor of
the godown, ﬂee soon
after they noticed smoke
spreading in the house.
No casualty was reported during the incident.
The incident took
place at the cotton
godown
owned
by
Shankarlal near Rajku-

mar Bridge at around
6.50 am on Wednesday.
Shankarlal after noticing a heavy smoke inside the house, came
downstairs along with
family members.
He immediately informed ﬁre brigade and
the
police.
According to ASI Santosh Dubey, nine family
members were there in
the house when the incident took place. More
than 60,000 litres of
water was used to douse
oﬀ the ﬂames completely. Cause of incident was not known till
ﬁling this report.

This govt is moving towards emergency: Aslam Sher Khan
Indore
Former Union Minister
Aslam Sher Khan here on
Wednesday took a dig at
the central government
on the ongoing peasants'
movement in Delhi. He
said the way the Modi
government is treating
farmers is quite shameful. They are erecting
walls to prevent farmers
from going to Delhi.
Roads are being dug. This
government is going towards Emergency, he
said while talking to

media persons.
He further said that
this government too is
following the footsteps of
Indira Gandhi government. In 1977, the Indira
government came into
power with a mammoth
majority, but she imposed
the emergency, put restrictions, arrested people, welded lathis and did
forcible sterilization. To
answer this atrocity, people waited for the election
to come. The fate of the
Modi government is

going to be exactly the
same as it was in 1977, he
added.
Flaying senior Congress leader Kantilal
Bhuria for his controversial statement on donations for construction of
Ram temple in Ayodhya,
he said that it is a wrong
thing if the MLA has said
so. People have faith in
lord Ram and if they are
giving donations, then
there should be no politics on it. Regarding the
collection of funds, he

said that Ram's name
should not be misused.
There should not be a
business of donation in
the name of lord Ram.
Because, people will give
money in the name of
Ram, but it will go into
the pockets of the wrong
people. Therefore, there
should be no wrongful
collection of donation in
the name of Ram, Khan
said.
Talking about former
chief minister Kamal
Nath's statement on Ram

temple wherein he admitted that the Congress
party had also contributed towards facilitating construction of Ram
temple in Ayodhya as it
was during the Congress
regime, the lock of Babri
Mosque had been opened.
Hence the BJP cannot
take the credit alone as
we had given the way,
Khan said now the Congress is moving in the
right direction.
Now the Congress is
now going to play on

Hindu majority card. The
era of secularism which
was visible during the
rule of Indira Gandhi,
Nehru ji and Sardar Patel
has gone.
Politics before 1980 and
India after 1980 are diﬀerent. The Muslim voters
have now gone into isolation. Their role in deciding
fate
of
the
government is over now.
In such a situation, Muslims will not be the vote
bank of any party in the
election of 2024, he said

