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Kochi
Celebrities have rallied
for and against the on-
going 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  Ri-
hanna and Greta Thun-
berg calling the
attention of  the world
into the issue.

India's cine world, with
no dearyhj of  celebrities
has started to react str-

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 In-
dian stars' response in the
matter.

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 happen-
ing in India right now #Farmer-
sProtest."
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“

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  sensation-
alist social media hash-
tags 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 en-
force 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.

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 mo-
bilise international sup-
port 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.

Global attention irks Government
<Facts need to be ascertained before rushing to comment, says MEA

The efforts being undertaken to re-
solve farmers' issues are evident.
Let's support an amicable resolu-
tion, rather than paying attention
to anyone creating differences."

Akshay Kumar, Actor

“

Dear Indian celebrities/ actors/
sportsmen/ musicians /stars,
grow some spine. Love."

Sayani Gupta, 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

“
We live in turbulent times and the
need of  the hour is prudence and
patience at every turn. Let us to-
gether, make every effort we can
to find solutions that work for
everyone".

Karan Johar, Film maker

“
We must always take a compre-
hensive 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

“

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Agriculture Minister
Narendra Singh Tomar
Wednesday said the Cen-
tre is not holding any in-
formal talk with
protesting farmers and
described putting up of
more barricades and sus-
pending internet in and
around agitation sites as

law and order issues re-
lated to local administra-
tions.

Asked when the gov-
ernment 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.

When told that protest-
ing unions demand that
no formal talks with the
government can be held
until the police and the
administration stop "ha-
rassing" 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 discus-
sion.

Tomar terms barricading as local admin issue

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Government has directed
Twitter to comply with
its order to remove con-
tents/accounts related to
farmer genocide hash-
tags, 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 un-
blocked accounts and
tweets despite specific
order for blocking. Twit-
ter is an ‘intermediary'
and is obliged to obey di-
rection of  government,
sources said. IT ministry
sources asserted that
Twitter cannot assume
the role of  court and jus-
tify non-compliance.

The Ministry of  Elec-
tronics and IT (MeitY) had
recent directed Twitter to
block around 250
tweets/Twitter accounts
that were making 'fake, in-
timidatory and provoca-
tive tweets' on January 30
with hashtags accusing
the Modi government of
planning farmers 'geno-
cide' without any further
substantiation.

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Congress MP Shashi Tha-
roor 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-

sai, The Caravan and oth-
ers.Earlier, Tharoor and
six journalists were
booked by the Noida Po-
lice for sedition, among
other charges, over the
violence during the farm-
ers' 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' trac-
tor rally in Delhi.

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Police have announced
cash reward of  Rs 1 lakh
for information that can

lead to the arrest of  ac-
tors Deep Sidhu and
three others in connec-
tion with the Republic
Day violence in Delhi.

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

Centre notice to Twitter on 
farmer genocide hashtags

Tharoor, Sardesai move SC against FIRs
Cash reward for information on Deep Sidhu

STAFF REPORTER

Kochi
After a drastic increase in
both the daily cases of
Covid-19 and test positiv-
ity 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 on-
wards, there has been a
dramatic downward
trend of  TPR either dip-
ping drastically or re-
maining steady in nine

districts. Kottayam,
Wayanad and
Pathanamthitta, which

saw a TPR leap during
the Jan 18-24 stretch, wit-
nessed 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 in-
crease. 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.

Kerala's Covid surge seems to lose momentum
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 in-
creased to 1,54,596 with 110 daily new fa-
talities.

The number of  people who have recu-

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  coro-
navirus infections in the country which
comprises 1.49 per cent of  the total case-
load.

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 vi-
sion for Kerala and both
are only power seekers,"
Nadda told a press confer-
ence 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 Vi-
jayan, in the gold smug-
gling case, shows that

corruption has patronage
of  the highest
office,"Nadda, who ar-
rived in Kerala on a two-
day visit, alleged.

With virus cases seeing
a spike, Nadda also at-
tacked the State govern-
ment on the Covid-19
management.

"I am sorry to say be-
cause of  the ineffective
political leadership, half
of  the Covid cases now
are from Kerala. No strat-
egy is being adopted," he
said.

Nadda slams LDF, UDF in Kerala
< 'Both are two sides of same coin'

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 intra-
day 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 Shang-
hai 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.

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 Magis-
trate court (Eco-
nomic Offences)
granted bail to the
former Principal Sec-
retary of  Chief  Min-
ister Pinarayi
Vijayan, after direct-
ing him to furnish a
bond of  Rs 2 lakh,
two sureties for the
like amount and ap-
pear before the inves-
tigating officers here
every Monday.

The customs had
arrested him in the
dollar case on Janu-
ary23.

Sivasankar was in
judicial custody since
the past 98 days fol-
lowing his arrest by
the Enforcement Di-
rectorate (ED) and
Customs in the cases
relating to the sensa-
tional gold smuggling
through diplomatic
channel, money trail
and dollar smug-
gling. 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 after-
noon.

Sensex ends above 
50K for first time

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

- KB Jayachandran

ആഴംകട്്്ാജെ
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ജന്്്ആഴംക്ട്്ൽപദ്്തി
ജമല്്സപ്്ക്്ിൽ.

ജെഫ്ജെസോസ്
സ്്ാനംഒഴിയ്ന്്്
ആമസോൺസ്്ാപകൻ
ജെഫ്ജെസോസ്ഈവർ
ഷാവസാനസത്്ജെസ്്ാന
ജൊഴിയം്.
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Bhopal

The former Chief  Minister Uma
Bharti has been continuously at-
tacking the Shivraj government,
which has brought up the pro-
posal for opening new liquor
shops. After Uma Bharti's protest,
the government had to cancel the
order on the proposal.

Now taking another step, for-
mer CM Uma has made prepara-
tions for a movement in favour of
prohibition. She said that on the

occasion of  Women's Day on
March 8, she will start a cam-
paign 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 Ut-
tarakhand. 

I saw both loyalty and courage
in her and then named her Ganga
Bharti. I have asked Ganga to pre-
pare to start a liquor and de-ad-
diction 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 in-
creasing 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 prohibi-
tion 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 alco-
hol 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 par-
ties to win elections. 

BJP's victory in Bihar proves
that it is because of  prohibition
that women unilaterally voted for
Nitish Kumar. '

Uma Bharati rakes up liquor ban issue again

STAFF REPORTER
Bhopal

Shivraj government of
Madhya Pradesh is going
to open 'CM Rise' school.
For this, the government
has also started prepara-
tions. 

According to the infor-
mation 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

from nursery to higher
secondary. All modern fa-
cilities will be available in
'CM Rise' schools, from
swimming pools . In these
schools, buses etc. will
also be provided to bring
students from home.

'CM Rise' schools are
being opened so that stu-
dents 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, appoint-
ments of  these teachers
will be done on a regular
basis.

According to the infor-

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 re-
leased by the government
after opening CM Rise
Schools. 

At the same time, in the
second phase, govern-
ment schools falling
within a radius of  15 km
will be merged.

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

<Basic level schools will have a
banking counter, cafeteria, cre-
ative thinking area, gym, li-
brary, lab and NCC in addition to
all the facilities below the pack-
age.
<In block level schools, along
with all the facilities of the clus-

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.

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  slug-
gish life, people are now
extremely keen to experi-
ence 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 spe-
cific 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 visu-
alize GIFLIF Drive-in
Music Festival - India’s
first ever.

MP Tourism in collabo-
ration with Culture De-

partment, Madhya
Pradesh presents GIFLIF
DriveIn Music Festival,
powered by Mansarovar
University, In association
with Dilip Buildcon, MP-
STDC and Dhwani sound.

The musical aspect in-
cludes a combination of
folk fusion, rock, jazz,
sufi, Indo-persian, instru-
mentals and more. Tick-
ets at www.GIFLIF.in. For
100 cars and 100 bikes
each day.

There will be three

bands on February 13-
the Egyptian and Iranian
sounds with Trippy
Sama, soundscapes with
Blind Sherpa and the leg-
ends on stage: Indian
Ocean.

Besides three other
bands on February 14-
love with Nitesh Rajesh
Collective, Urdu/ Kash-
miri poetry with contem-
porary music with Alif
and the original Rockstar
Kabir with Neeraj Arya’s
Kabir Cafe.

MP tourism to hold two-day musical event

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 surround-
ing 12 districts including
the capital. There are
also five other such co-
operative milk associa-
tions in the state. All sell
milk under the brand
name Sanchi. This milk
is purchased from farm-
ers.

Currently, Bhopal Co-
operative Milk Union

chairman is Bhopal divi-
sion 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 Coopera-
tive Milk Union has re-
leased a list of  250
parlours to be given
under the allocation
process.

Earlier this process
was not done. Bhopal di-
vision commissioner
and Chairman  of  the co-
operative 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 prod-
ucts made from it should
be easily available to the
general public. . Keeping
this in mind, new Sanchi
parlours are being
opened inside the city.

Sanchi parlours to
get facelift

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 re-
viewed the activities.
Minister Scindia in-
structed 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 Shiv-
raj Singh Chauhan. This
park, being built at a
cost of  Rs 645 crore,

should have such facili-
ties, which should be-
come 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 com-
pleted and progressing
from time to time. This
will also inform the gen-
eral public about the
progress of  the Global
Skills Park. Minister
Scindia instructed the
officers of  all the depart-
ments to coordinate and
complete the work
within the stipulated
time.

Minister inspects work
at skill park

GOVT ITIS TO
GET AID
FROM CENTRE
STAFF REPORTER

Bhopal
In order to improve the
standards of  ITIs in the
state, 20 government ITIs
will get 1.5 to 2.5 crores ru-
pees by the central gov-
ernment. This will serve
four key objectives, in-
cluding a 25% increase in
seats for admission.

They have been selected
under the World Bank-as-
sisted Skill Strengthening
for Industrial Value En-
hancement (STRIVE)
scheme of  the Govern-
ment of  India.

The first phase includes
8 government ITIs of
Mandideep, Khargone,
Umaria, Ratlam, Bal-
aghat, Singrauli, Chhind-
wara and Eklavya Mahila
ITI Betul, while in the sec-
ond 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 enhance-
ment aims to improve the
relevance and efficiency
of  skills training provided
through ITIs and appren-
ticeships. Under this, 20
ITIs of  the state will be
given a grant of  Rs. 1.5 to
2.5 crores each for in-
creasing the training
quality and industry link-
age.

By using the additional
funds, these ITIs will in-
crease the number of
graduates by 25 %. A pro-
vision of  16% increase in
female enrollment / ad-
mission in the operated
trades will have to be en-
sured. Also, as per the
prescribed syllabus, on-
job training of  total
trainees will be increased
by 15%.

SISTEC BAGS 
NATIONAL 
EMPLOYABILITY
AWARD
STAFF REPORTER

Bhopal
Sagar Group’s Sagar In-
stitute of  Science and
Technology (SISTec) has
bagged National Employ-
ability Award 2021. The
same was announced and
awarded to SISTec by As-
piring 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 per-
formance 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. SIS-
Tec’s both Gandhi Nagar
and Ratibad campus have
featured in the list to bag
the award.

Siddharth Sudhir
Agrawal, Managing Direc-
tor Sagar Group has con-
gratulated Team SISTec
for bagging the award and
said “The award is a re-
sult of  our outstanding ac-
ademics and trainings on
skill development. It
brings us one more step
closer with our mission to
'Build Nation.’ 

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 coun-
try, now the speculation of  it
reaching beyond 100 has been in-
tensified. In many states the
prices is hovering around 90 ru-
pees, even reached beyond

Digvijay quips on Swamy’s fuel price remark

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

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

STAFF REPORTER
Bhopal

The players of  Madhya
Pradesh State Equestrian
Academy brought laurels
to State by performing
brilliantly at Interna-
tional 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, Di-
rector Sports and Youth
Welfare Pawan Jain and
Chief  Instructor of
Equestrian Academy
Captain Bhagirath and
Assistant Instructor Cap-
tain A.K. Shukla was
present.

Sports Minister
Yashodhara Raje Scindia
patted the medal-winning
players and congratu-
lated 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 inter-
national and national
competitions.

She praised the per-
formance of  interna-
tional equestrian
competition gold medal-
ists Raju Singh Bhadau-

ria, silver medalists
Faraz Khan and Sudipti
Hazela and bronze medal-
ists Prannoy Khare and
Paridhi Joshi and said
that our players have or-
ganized international
competitions after the Co-
rona period. By winning
medals in the interna-
tional platform, it has
been proved that there is
no reduction in thier spir-
its.

Captain Bhagirath said
that in the international
equestrian competition
held after the Corona pe-
riod, the academy has
brought one gold, two sil-
ver 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 eques-
trian competitions.

State players excel in national, 
international equestrian competitions

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

SPL CORRESPONDENT
Bhopal

The money of  PM Kisan
Samman Nidhi could not
reach the account of  seven
lakh farmers. This hap-
pened due to failure of  the
transaction. It is estimated
that the transaction has
failed due to a mistake in
writing the account num-
ber from Patwari or due to
technical problems in the
Aadhar card.

Recently, the seventh

installment of  18 thou-
sand crore rupees of  PM
Kisan Samman Nidhi was
transferred in Madhya
Pradesh. This amount
was directly deposited in
the accounts of  the farm-
ers. 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.

Kisan Samman Nidhi fails 
to reach farmer accounts
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Bengaluru
India on Wednesday dis-
played the prowess in
military aeronautics at
the opening session of  the
13th edition of  the bien-
nial Aero India-2021, in-
augurated by Defence
Minister Rajnath Singhat
the Yelahanka Air Force
Station here.

While the indigenously
developed Tejas-LCA hel-
icopters and Surya Kiran
aircraft stole the show,
Sukhoi, Rafale, Hawk and
the American B-1B
Lancer heavy bomber
were among the star at-
tractions. 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 Repub-
lic, according to U.S. offi-
cials. 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  Ameri-
cas long-range bomber

force, they said.
Hindustan Aeronautics

Limited came up with
'Aatma- nirbhar Forma-
tion 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 show-
casing the spectrum of
trainers and signifying
self-sufficiency in the
trainer segment.

There was a scintillat-
ing display of  'Dhanush'
formation by the Light
Combat Helicopters and
'Netra' formation show-
casing the Defence Re-
search Development
Organisations flying dis-
play of  Airborne Early
Warning and Control Sys-
tem (AEW&C).

The jaw-dropping ma-
noeuvres by the Surya
Kiran light combat air-
craft left the audience
spellbound. (PTI)

Metal birds dazzle at Bengaluru air show

New Delhi
The Supreme Court
Wednesday refused to en-
tertain a plea seeking di-
rections to the Centre to
investigate the alleged
surveillance of  high
ranking personalities, in-
cluding the President, the
Prime Minister and some
sitting judges of  the apex
court, by China and also
about data theft of  citi-
zens 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 Af-
fairs or the Finance Min-
istry on these issues.

“These are sensitive
and high security mat-
ters. You make a repre-
sentation to the
appropriate ministry,”
said the bench, also com-
prising Justices A S
Bopanna and V Rama-
subramanian.

Advocate Vishal Ti-
wari, who appeared for
the petitioner, argued
that China-based micro
lending apps are operat-
ing in the country with-
out any proper guidelines
by the Reserve Bank of
India (RBI) and this is vi-

olating the citizens' right
to privacy.

“You make a represen-
tation to Home Ministry
or Finance Ministry,” the
bench said.

Tiwari, while referring
to the Digital India cam-
paign, stressed on the
need for proper cyber se-
curity and said that there
were media reports about
China indulging in spy-
ing 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 al-
lowed him to withdraw
the plea with a liberty to
make representation to
the authorities.

In its plea, the organi-
zation had sought a direc-
tion to the government to
inquire into the alleged
data theft of  citizens com-
mitted 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 op-
erated digital money
lending apps in India.

It had said that author-
ities should be directed to
ensure that lending insti-
tutions shall not use any
kind of  illegal, violent or
harassing methods
against the borrowers for
recovery of  loan install-
ments.

“The China's espionage

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

ers in the country.
It had said that this de-

velopment 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 dan-
ger to our national secu-
rity and in future it may
lead to disastrous effect,”
the plea had alleged.

SC refuses to hear plea for probe into Chinese surveillance
Asks petitioner to make representation

Colombo
India has once again
pressed for the devolu-
tion of  power to the
provinces under the 13th
Amendment (13A) of  the
Sri Lankan Constitution
and the system of  provin-
cial councils as a mean-
ingful step towards better
representation of  the is-
land's Tamil minority.

During a meeting with
Eastern Province's for-
mer chief  minister
Sivanesaturai Chan-
drakanthan and former
lawmaker Vinayaga-
murthi Muralitharan,

India's Deputy High Com-
missioner Vinod K Jacob
on Tuesday discussed bi-
lateral cooperation and
implementation of  the
13th Amendment.

"Deputy HC Vinod K
Jacob held separate meet-
ings with delegations led
by Hon'ble MP S Chan-
drakanthan (Pillayan) &
Mr V Muralitharan
(Karuna Amman). Devel-
opment coop in the East
& full implementation of
13th amendment &
Provincial Councils were
discussed in these meet-
ings," the Indian High

Commission in Colombo
tweeted on Tuesday.

The 13th Amendment
provides for devolution of
power to the Tamil com-
munity. India has been
pressing Sri Lanka to im-
plement the 13th Amend-
ment 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 ve-
hemently opposed it.

While nationalists have
decried it as excess shar-

ing of  power, the Tamil
Tigers criticised it as
sharing of  only few pow-
ers.

President Gotabaya Ra-
japaksa has shown incli-
nation to abolish the
provisions in a soon-to-be
revised Constitution.

The ruling Sri Lanka
People's Party (SLPP) al-
lies have mounted a pub-
lic campaign for abolition
of  the provincial councils
system. The SLPP's Sin-
hala majority hardliners
have been advocating a
total abolition of  the is-
land's provincial council

system established in
1987.

In his visit to Colombo
last month, External Af-
fairs Minister S Jais-
hankar met a delegation
of  Tamil National Al-
liance (TNA) lawmakers
with whom he discussed,
among other things, the
role played by provincial
councils in national rec-
onciliation. The TNA is
the main Tamil party in
the island nation. Jais-
hankar also met a delega-
tion of  the Tamil
Progressive Alliance.

During a joint media

interaction with his coun-
terpart Dinesh Gunawar-
dena in Colombo,
Jaishankar underlined
India's backing for
Lanka's reconciliation
process and an “inclusive
political outlook” that en-
courages ethnic har-
mony.

"As we promote peace
and well-being in the re-
gion, India has been
strongly committed to the
unity, stability and terri-
torial integrity of  Sri
Lanka. Our support for
the reconciliation process
in Sri Lanka is longstand-

ing, as indeed for an in-
clusive political outlook
that encourages ethnic
harmony," he said.

"It is in Sri Lanka's own
interest that the expecta-
tions of  the Tamil people
for equality, justice, peace
and dignity within a
united Sri Lanka are ful-
filled. That applies
equally to the commit-
ments made by the Sri
Lankan government on
meaningful devolution,
including the 13th
Amendment to the Con-
stitution," Jaishankar
had said.

India presses for better representation of Tamils in Sri Lanka

HRISHIKESH R NAMBOOTHIRI

T he Union Budget for the
year 2021-2022 presented

by Finance Minister Nir-
mala Sitaraman stands apart
from the previous ones as
the first budget post pan-
demic. Apart from the tran-
sition 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 re-
lated 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 allo-
cation 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 pre-
sented earlier.

Introduction of  National Commission for
Allied Health Professionals Bill and develop-
ment of  two more local vaccines to fight
against the coronavirus are some key meas-
ures 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 an-
nounced 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 dedi-
cated freight corridors for future ready rail-
way 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 partic-
ipation and stake sale of  PSUs. The disinvest-
ment 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 ex-
pected 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 prod-
ucts such as steel and related materials, cot-
ton, synthetic cotton, some automobiles part
and some mobile parts are significant moves
to increase the production and sales of  sub-
stitute MSME products in the tax reform sec-
tor.

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 as-
pects and has not focused on the main under-
lining 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 in-
creasing 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 cit-
izens. Various great expectations of  the com-
mon 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 over-
come 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 finan-
cial plan (like the previous five year plans)
than a budget for a particular financial year.

(Email: hyadu12345@gmail.com, 
Ph: +917560938431)

Much for the future rather for today

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 Bud-
dhist-majority Myanmar.
Several attempts at repatri-
ation under a joint agree-
ment failed because the
Rohingya refused to go,
fearing more violence in a
country that denies them
basic rights including citi-
zenship. 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 Associa-
tion in the camps in Cox's
Bazar district.

“Any peaceful repatria-
tion will hugely be im-
pacted," 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 For-
eign Ministry seeming
more hopeful of  success
and officials saying they
expected to begin some-
time 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  Myan-
mar, so we feel the same
as Myanmar's common
people. We urge the inter-
national community to
raise its voice against the
coup,” he said. Moham-
mad 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 responsi-
ble for our torture, we will
probably have to bear
twice as much pain as be-
fore." 

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 Associ-
ated 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 sur-
gery 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, ac-
cording to the United
Network for Organ
Sharing, or UNOS,
which oversees the US
transplant system.

But simultaneous face
and double hand trans-
plants 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 complica-
tions.

Two years later,
Boston doctors tried it
again on a woman who
was mauled by a chim-
panzee, but ultimately
had to remove the trans-
planted hands days
later.

“The fact they could
pull it off is phenome-
nal,” said Dr. Bohdan
Pomahac, a surgeon at
Boston's Brigham and
Women's Hospital who
led the second such at-
tempt. “I know firsthand
it's incredibly compli-
cated. 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 com-
pany. 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 un-
derwent 20 reconstruc-
tive surgeries and
multiple skin grafts to
treat his extensive third-
degree burns.

Once it became clear
conventional surgeries
could not help him re-
gain full vision or use of
his hands, DiMeo's med-
ical team began prepar-
ing for the risky
transplant in early 2019.

“Within the world of
transplantation, they're
probably the most un-
usual,” said Dr. David
Klassen, UNOS chief
medical officer.

Almost immediately,
the NYU team encoun-
tered challenges includ-
ing finding a donor.

Doctors estimated he
only had a 6% chance of
finding a match compat-
ible with his immune
system. They also
wanted to find someone
with the same gender,
skin tone and hand dom-
inance. 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 re-
assigned 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.

'New chance at life': Man gets face,
hands in rare surgery
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AJ 256576 (THRISSUR)
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AA 716935 AB 716935 AC 716935 AD 716935
AE 716935 AF 716935 AG 716935 AH 716935
AJ 716935 AL 716935 AM 716935

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

AA 316985 AB 397870 AC 569741 AD 132812
AE 628927 AF 430021 AG 476693 AH 604578
AJ 330083 AK 425113 AL 155314 AM 829210

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 0165 0301 0312  0667 0707  0768 1027 1411  1442
1537 1727  1907 2012  2255 2399 2452 2476  2534  2577
2581 2654 2698 2776  2784 2858 3122 4062 4082  4117
4311 4390 4424 4596  4975 5094  5113 5131 5236  5362
5502 6381  6444 6613  6841 7111 7490 7682  7690  7843
7896 7954 7989 8055  8317 8479 8495 8740 9205  9581
9599 9646 9670 9864

0060 0099 0241 0506  0527 0616  0664  0691 0790  0861
1035 1078  1085 1146  1169 1263 1274 1288  1348  1366
1451 1467 1532 1550  1739 1782 1840 1937 1998  2038
2103 2298 2470 2519  2566 2580  2655 2699 2705  2770
2899 2933  2961 2968  3056 3082 3218 3378  3418  3440
3695 4264 4303 4342  4396 4600 4608 4653 4899  5065
5079 5216 5503 5529  5821 5865  5949 5999 6054  6193
6279 6428  6464 6508  6585 6610 6649 6685  7019  7023
7027 7177 7208 7253  7256 7314 7324 7406 7498  7521
7686 7737 7817 7834  7862 7956  7987 8189 8201  8202
8327 8373  8435 8532  8609 8649 8746 8941  9235  9246
9351 9394 9431 9441  9460 9558 9721 9826 9956  9972
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തര്ടയന്്കള്തടശറ്്്്പ്്്കൾ
പ്നഃസ്്ാേിക്്ണം
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ത്്ി ല ്സട ഓ ട ്ന്് സര്ട 
യന് ്ക ള ്സട ഗറ്്്് പ്്്
സവ ട്്ി ച്്് ര ്ക്്ി യ സറ 
യൽ് ഗവ യ ്സട ന ട പ ടി
പി ന വ ലി ക്് ണ സമ ന്്ാ 
വ ശയ് സപ് ്ട്്് എം പി മാ രാ 
യ സബ ന്്ി ബ ഹ നാ ന,
സൊ ടി ക്്് ന്്ി ൽ സ ്ഗര ഷ,് എ 
ന. സക. ഗര്പ മ െ രദ്്് ന എ ന്്ി വ ര
ഗക രദ്്് സറ യൽ് ഗോ ര ഡ ്സെ യ 
ര മാ ന സ ്നീ ത ്ശ ര മ സയ ഗന രി 
ൽ ക ണ്്് നി ഗവ ദ നം ന ൽ കി.

സൊ വി ഡ ്െ് സപ ഷയ് ല ്ക ളാ 
യി െ ര വീ സ ്ക ള പ ്ന രാ രം ഭി 
ച്് ഗശ ഷം നി ര വ ധി സര്ട യന് ്ക 
ള ്സട ഗറ്്്് പ്്് ക ള രപ് ധാ ന സപ് ്ട്്
പ ല യി ട ങ്് ളി ലം് ഒ ഴി വാ ക്്ി യി 
രി ക്്് ക യാ ണ.് പാ െ ഞ്് ര സര്ട 
യന് ്ക സള എ കെ്ര്പ് െ ് സര്ട 
യന് ്ക ളാ ക്്ി മാ റ്്ി യ താ ണ ്ഇ 

തി ന ്രപ് ധാ ന കാ ര ണം. 
ഇ ത ്മ ്ലം നി ര വ ധി എ 

കെ്ര്പ് െ,് പാ െ ഞ്് ര സര്ട യന് ്
ക ള ക്്് ഗറ്്്് ഗപ് ്ജ ് ന ഷ്് സപ് ്ട്്
അ വ സ്് യാ സണ ന്്്ം സോ ത ്
ജ ന ങ്് ള ക്്് അ വ ര ്സട ഉ പ ജീ 
വ ന മാ ര ഗം ന ഷ്് സപ് ്ട ്ന്് ത ്ള 
സപ് ്സട ഒ ര ്പാ ട ്ദ ്രി ത ങ്് ള ഗന 
രി ഗട ണ്്ി വ ര ്ന്് താ യം് നി ര 
ത്് ലാ ക്്ി യ ഗറ്്്് പ്്് ക ള ഉ ട ന
പ ്ന രാ രം ഭി ക്് ണ സമ ന്്്ം എം 
പി മാ ര നി ഗവ ദ ന ത്്ി ൽ ആ വ 
ശയ് സപ് ്ട്്്.

ഡോ.  പി. പി. ഡോ ഹ ന നന
അ ന ുഡോ ദി ചുുു 
സൊ ച്്ി: കാ ര്്ഡി ഗോ ള ജി ക്് 
ൽ്് സൊ വെ റ്്ി ഓ ഫ ് ഇ ന്്്യ
(െി എ െ് ഐ) ഗദ ശീ യ രപ് െി 
ഡ ്്്ാ യി തി ര സ്ഞ ്ട ്ക്് 
സപ് ്ട്് ഗോ.  പി. പി.
ഗോ ഹ ന ന ്കാ ര്്ഡി 
ഗോ വാ െ് ക ്ലാ ര്്
റി െ ര്്ച്്് സൊ 
വെ റ്്ി യ ്സട ഗന 
ത ്തവ് ത്്ി ൽ്് െവ്ീ 
ക ര ണം ന ൽ്്കി.
സൊ ച്്ി ഗമ യ ര്് അ 
ഡവ്. എം. അ നി ൽ്് ക ്മാ 
ര്് മ ്ഖയ്ാ തി ഥി യാ യി ര ്ന്്്.

ത ്ശ ്ര സവ സ്്്്് ഗോ ര്്ട്്്
വഹ സട ക ്ഗോ െപ്ി റ്് ൽ്് കാ 
ര്്ഡി ഗോ ള ജി വി ഭാ ഗം ത ല വ 
നാ ണ ് ഗോ.  ഗോ ഹ ന ന്്. ഇ 
ന്്്യ യി സല ഹാ ര്്ട്്് സെ യി ല ര്്,
അ കയ് ്ട്്് സൊ ഗോ ണ റി െി 
ന്്ഗര്ഡാം എ ന്്ി വ യ ്സട െി കി 
ത്് സമ ച്് സപ് ്ട ്ത്്ാ ന ്ള്് പ ഠ 

ന ങ്് ള്്ക്്് അ ഗദ് ്ഹം വ ലി യ
െം ഭാ വ ന ക ള്് ന ൽ്്കി യി ട്്് 
ണ്്്. ക്്ി നി ക്് ൽ്് ആ ന ഡ ് രപ്ി 

വ ്്്ീ വ ് കാ ര്്ഡി ഗോ ള ജി 
യ ്സട ആ ഗോ ള െ 

ഗമ് ്ള ന ത്്ി ൽ്് രാ 
ഷ് രട് പ തി ഗോ.  
എ. പി. സജ. അ ബ്്് 
ള്് ക ലാ മി ൽ്് നി 
ന്്് വി ശി ഷ്് ഗെ വ 

ന അ വാ ര്്ഡ ് അ 
ഗദ് ്ഹ ത്്ി ന ് ല ഭി ച്്ി 

ര ്ന്്്.
െി എ െ് ഐ (ഗക ര ള ൊ 

പറ്്് ര്്) വവ െ ്രപ് െി ഡ ന്്്് മാ 
രാ യ ഗോ.  ഗീ വ ര്് െ ക്് റി യ,
ഗോ.  സക. ഗവ ണ ്ഗോ പാ ൽ്്,
സെ രക് ട്് റി ഗോ.  എ. ജാ ബി ര്്,
സൊ ച്്ി ഐ എം എ രപ് െി ഡ 
്്്് ഗോ.  ടി. വി. ര വി, ഗോ.  ജി 
മ്്ി ഗോ ര്്ജ ്എ ന്്ി വ ര്് െ ട ങ്്ി 
ൽ്് െം ൊ രി ച്്്.

ഗുജറാതുു്സർദാർവലുു
ഭഭായിപടടുുൽസർവക
ലാശാലയിൽനിനുു്എം
എസ്സിടോടുുണിയിൽ
ഒനുുാം റാങുുും സവുർണ
മെഡലംുകരസുുൊകുുി
യഉജുുുവലഎസ.്കകെ
ൾ. എംജി സർവകലാ
ശാലയുമെയംു മകൽ
ടരുോൺരരുുപുു്കമുുനിക
ളുമെയംു പബുുികു റിടല
ഷൻസ് ടെധാവിയായി
രുനുുജി.രശുീകുൊറിമുുു
യംു റബർ ഗടവഷണ
ടകരദുുുംസീനിയർസയ
ുുുിസുു്ുു ടോ. എസ.്സു
ഷെകുൊരിയുമെയംുെ
കളാണ.ു

ശോന്്ിതമഡി.ശോതളെിൽകിടത്്ിചികിത്്10മ്തൽ
പ ത്് നം തി ട്്: ആ ദയ് ഘ ട്്ം
നി ര മാ ണം പ ്ര ത്്ി യാ യ
ഗൊ ന്്ി ഗ വ. സമ ഡി ക്് ൽ്്
ഗൊ സള ജി സല കി ട ത്്ി െി 
കി ത്് യ ്സട ഉ ദഘ്ാ ട നം
10ന ്  ആ ഗോ ഗയ് വ ക ്പ്്് മ 
രന്്്ി സക. സക. വശ ല ജ ഉ 
ദഘ്ാ ട നം സെ യ്്്ം. ഇ ത ്മാ 
യി ബ ന്് സപ് ്ട്്് സമ ഡി ക്് ൽ്്
ഗൊ സള ജി ൽ്് അ ഡവ്. സക. 
യ.് ജ നീ ഷ ് ക ്മാ ര്് എം എ 
ൽ്്എ യ ്സട അ ധയ് ക്് ത യി 
ൽ്് അ വ ഗോ ക ന ഗോ ഗം
ഗെ ര്്ന്്്.

മ രന്്്ി സമ ഡി ക്് ൽ്് ഗൊ 
സള ജി ൽ്് ഗന രി സട് ്ത്്ി യാ 

ണ ്കി ട ത്്ി െി കി ത്് യ ്സട
ഉ ദഘ്ാ ട നം ന ട ത്്് ന്് ത.്
ആ ദയ് ഘ ട്് മാ യി 100 കി ട ക്്
രക് മീ ക രി ക്്്ം. കി ട ത്്ി െി 
കി ത്് ആ രം ഭി ക്്് ന്് തി 
നാ യി ജീ വ ന ക്്ാ ര്് സമ ഡി 
ക്് ൽ്് ഗൊ സള ജി ൽ്് എ ത്്ി 
ത്്് ട ങ്്ി. സ്്ി രം ഗോ കറ്്് 
ര്്മാ സര ക ്ടാ സത താ തക്ാ 
ലി ക ഗോ കറ്്് ര്്മാ സര യം്
നി യ മി ക്്് ന്് തി ന ്ള്് ന ട 
പ ടി പ ്ഗോ ഗ മി ക്്് ക യാ 
ണ.്

ഗന ഴ് െി ങ ്സ ്രപ് ണ്്്, നാ 
ല ് സഹ ഡ ് ന ഴ് െമ്ാ ര്്, 11
സ്്്്ാ ഫ ്ന ഴ് സ ്മാ ര്് ത ്ട ങ്്ി 

യ വ ര്് ഗോ ലി ക്്് ഹാ ജ രാ 
യി. ബാ ക്്ി ന ഴ് െി ങ ്ജീ വ 
ന ക്്ാ ര്് വ രം് ദി വ െ ങ്് ളി 
ൽ്് ഗോ ലി സക് ്ത്്്ം. ഇ ത ര

വി ഭാ ഗം ജീ വ ന ക്്ാ രം് എ 
ത്്ി സ്ക ്ണ്്ി രി ക്്് ന്്്.
യാ രത്ാ ൌ ക രയ്ം ഒ ര ്ക്്് 
ന്് കാ രയ് ത്്ി ൽ സക എ 

െആ് ര്്ടി െി അ ധി ക ്ത ര ്
സട ഗോ ഗം വി ളി ക്്്ം. ഇ നി 
യം് എ ത്്ി ക്്ാ ന ്ള്് െ 
ര്്ണി ച്് റ ്ക ളം് ഉ പ ക ര ണ 
ങ്് ളം് എ രത് യം് ഗവ ഗം എ 
ത്്ി ക്്്ം.

സഡ ്്് ൽ്് ഒ പി ആ രം ഭി 
ക്്് ന്് തി ന ്ള്് രക് മീ ക ര 
ണം പ ്ര്്ത്്ി യാ യ താ യി
സ ്രപ് ണ്്് ഗോ ഗ സത് ്അ റി 
യി ച്്്. സഡ ്്് ൽ്് സെ യ ര്് എ 
ത്്ി യ ത ്ര ്ധ നാ ഴെ് സ്്ാ 
പി ക്്്ം. സഡ ്്് ൽ്് ഒ പി യ ്
സട ഉ ദഘ്ാ ട നം ഇ ന്്് ന ട 
ത്്്ം. വഗ ന ഗ്ക ്ള ജി ഒ 
പി എ ട്്ി ന ്ആ രം ഭി ക്്്ം.

എ രത് യം് ഗവ ഗം 300 കി 
ട ക്് യ ്ള്് ആ ശ ്പ രത്ി യാ 
യി മാ റ്്ാ ന്് ക ഴി യ ്സമ ന്്്

എം എ ൽ്്എ പ റ ഞ്്്. സമ 
ഡി ക്് ൽ്് ഗൊ സള ജ ് രപ്ി 
ന്്െി പ്്ാ ള്് ഗോ.  െി. എ െ.്
വി രക് മ ന്്, സ ്രപ് ണ്്് ഗോ. 
െ ജി തക് ്മാ ര്്, അ ര ്വാ പ്്് 
ലം രഗ്ാ മ പ ഞ്്ാ യ ത്്് രപ് 
െി ഡ ്്്് ഗര ഷമ് മ റി യം ഗോ 
യി, വവ െ ് രപ് െി ഡ ്്്് മ 
ണി യ മ്് രാ മ െ രദ്്് ന്്, എ 
ച്്്എ ൽ്്എ ൽ്് െീ ഫ ് സര്പാ ജ 
കറ്്്് മാ സന ജ ര്് ആ ര്്. ര തീ ഷ്
ക ്മാ ര്്, ഡ പയ് ്ട്്ി മാ സന ജ ര്്
ഗോ ഹി ത ് ഗോ െ ഫ ് ഗൊ മ 
െ,് നാ ഗാ ര്്ജ ്ന ക ണ്്െര്ട് 
ക് ഷ ന്് ക മ്് നി സഡ പയ് ്ട്്ി
ജ ന റ ൽ്് മാ സന ജ ര്് െ ഗ്ത ്
ഷ ് ക ്മാ ര്്, രഗ്ാ മ പ ഞ്്ാ യ 
ത്്ം ഗം രശ്ീ ക ്മാ ര്് ത ്ട ങ്്ി 
യ വ ര്് പ സങ് ്ട ്ത്്്.

കൊവിഡ്ൊലത്്്കെരളത്്ിൽ
മരണനിരക്്ിൽ്്ക്റവ്
മ്ന്്വർ്്ഷശത്്ക്്ാൾ്്29,365മരണങ്്ൾ്്ക്റവ്

തി  ര ് വ  ന  ന്്  പ ് രം: സകാ  വി  ഡ-്19 മ  ഹാ  
മാ  രി കാ  ല  ത്്് െം  സ്്ാ  ന  സത് ്മ  ര  ണ  
നി  ര  ക്്ി  ൽ്് ഗ  ണയ്  മാ  യ ക ് റ  വ ്ഗര  ഖ  സപ് ് 
ട ് ത്്ി  യ  താ  യി ആ  ഗോ  ഗയ്  മ  രന്്്ി സക.  
സക. വശ  ല  ജ. െ  മാ  ന  ത  ക  ളി  ല്്ാ  ത്് രപ്  
തി  െ  ന്്ി  ക  ളി  ല ് സട ക  ഴി  ഞ്് വ  ര്്ഷം
ക  ട  ന്്്  ഗോ  യ െ  മ  യ  ത്്് പ  ല ഗോ  ക  രാ  
ജയ്  ങ്്  ളി  ലം് മ  ര  ണ നി  ര  ക്്് ഗ  ണയ്  മാ  യ
അ  ള  വി  ൽ്് ക ് ടി  യി  ര ് ന്്്. അ  ഗത  െ  മ  
യം 2020സല   ഗക  ര  ള  ത്്ി  സല മ  ര  ണ  നി  ര  
ക്്്വി  ശ  ക  ല  നം സെ  യത്  ഗപ് ് ള്് ഗ  ണയ്  
മാ  യ ക ് റ  വാ  ണ ്കാ  ണാ  ന്് ക  ഴി  ഞ്്  ത.് 

2019ൽ്് 2,63,901   മ  ര  ണ  ങ്്  ള്് ഗര  ഖ  
സപ് ് ട ് ത്്ി  യ  ഗപ് ് ള്് 2020ൽ്് 2,34,536   
ആ  യി ക ് റ ഞ്്്. അ  താ  യ  ത ്29,365 മ  
ര  ണ  ങ്്  ള ് സട ക ് റ  വ.് സകാ  വി  ഡ ് മ  ഹാ  
മാ  രി കാ  ല  യ  ള  വി  ൽ്് മ  ര  ണ  നി  ര  ക്്് ക ് റ  
ച്്്  സൊ  ണ്്് വ  ര ് ന്്  തി  നാ  യി െം  സ്്ാ  
ന ആ  ഗോ  ഗയ് വ  ക ് പ്്്ം മ  റ്്് വ  ക ് പ്്്  ക  
ളം് ന  ട  ത്്ി  യ ശാ  െര്ത്ീ  യ ഇ  ട  സപ  ട  ല ് 
ക  ള്് െ  ലം വക  വ  രി  ച്്് സവ  ന്്് ഇ  തി  ല ് 

സട മ  ന  െി  ലാ  ക്്ാം- മ  രന്്്ി വയ്  ക്്  മാ  
ക്്ി. 

വി  ക  െവ്  ര രാ  ജയ്  ങ്്  ളി  സല ൊ  മ ് ഹി  
ക, ൊ  മ്്  ത്്ി  ക, വി  ക  െ  ന രം  ഗ  സത്്

അ  ള  വ ് ഗൊ  ലാ  യാ  ണ ്ജ  ന  ന മ  ര  ണ ര  
ജി  െ്  ഗര്ട  ഷ  സന വി  ല  യി  ര ് ത്്്  ന്്  ത.് ജ  
ന  ന  വം് മ  ര  ണ  വം് ഉ  ള്്സപ് ് സട  യ ് ള്് രപ്  
ധാ  ന െം  ഭ  വ  ങ്്  ള്് ര  ജി  സ്്്്  ര്് സെ  യ്്  സപ് ് 

ട ് ക എ  ന്്്  ള്്  ത ്ഗക  ര  ള  ത്്ി  ൽ്് െി  വി  
ൽ്് ര  ജി  െ്  ഗര്ട  ഷ  സ്്് ഭാ  ഗ  മാ  ണ.് െം  
സ്്ാ  ന  ത്്് ഇ  ത ് ത ് ട  ര്്ച്്  യാ  യി  ട്്്  ള്്  
തം് നി  ര്്ബ  ന്്ി  ത  വം് സ്്ി  ര  ത  യാ  ര്്ന്്  
ത ് മാ  യ ഒ  ര ്രപ്  വ ് ത്്ി  യാ  ണ.് മ  റ്്് െം  
സ്്ാ  ന  ങ്്  സള അ  ഗപ  ക്്ി  ച്്് ജ  ന  ന മ  ര  
ണ നി  ര  ക്്് പ  രി  ഗോ  ധ  ന  യി  ൽ്് ഗക  ര  ളം
ക  ഴി  ഞ്് കാ  ല  യ  ള  വി  ൽ്് 100 ശ  ത  മാ  നം
ര  ജി  െ്  ഗര്ട  ഷ  ന്് പ ് ര്്ത്്ി  യാ  ക്്ി  യി  ര ് 
ന്്്.

 2019 സന   അ  ഗപ  ക്്ി  ച്്് രക് ് ഡ ്സഡ  
ത്്് ഗറ  റ്്് അ  ഗമ  രി  ക്്  യി  ലം് ഇ  റ്്  ലി  യി  
ലം് ക ് ത്്  സന ഉ  യ  ര്്ന്്  ഗപ് ് ള്് ഗക  ര  ള  
ത്്ി  ൽ്് 681 ആ  യി അ  ത ് ച ് ര ് ങ്്ി.
സകാ  വി  ഡ ് കാ  ല  യ  ള  വി  ൽ്് മ ് ന്് വ  ര്്ഷ  
ങ്്  സള അ  ഗപ  ക്്ി  ച്്് ഗോ  ക  രാ  ജയ്  ങ്്  ളി  
ൽ്് മ  ര  ണ  നി  ര  ക്്് വ  ള  സര ഉ  യ  ര്്ന്്് നി  
ൽ്്ക്്്  ഗപ് ് ഴം് ഗക  ര  ള  ത്്ി  ൽ്് മ  ര  ണ  നി  
ര  ക്്് (0.4) വ  ള  സര ക ് റ  വാ  ണ.് 

സവ  ല്്്  വി  ളി  ക  ള്് ഗന  രി  സട് ് ങ്്ി  ലം് ഗക  
ര  ളം സകാ  വി  ഡി  സന െ  ല  രപ്  ദ  മാ  യി രപ്  

തി  ഗോ  ധി  ച്് െം  സ്്ാ  ന  സമ  ന്്് ത  സന് ് 
യാ  ണ ്ഈ   ക  ണ  ക്്്  ക  ള്് സ ് െി  പ്്ി  ക്്്  
ന്്  ത.്  ശ  രി  യാ  യ ആ  ഗോ  ഗയ് ശീ  ല  ങ്്  ള്
െവ്ീ  ക  രി  കാ  നം് രപ്  വ ് ത്്ി  യി  ൽ്് സൊ  
ണ്്്  വ  രാ  ന ് ള്് ജ  ന  ങ്്  ള ് സട മ  ന  സം് മ  
ര  ണ  നി  ര  ക്്് ക ് റ  യാ  ന ് ള്് രപ്  ധാ  ന ഘ  
ട  ക  ങ്്  ളി  ലാ ന്്ാ ണ.് ക ് ടാ  സത ഗര്ബ  ക്്് ദ   
സെ  യി  ന്് ഉ  ള്്സപ് ് സട  യ ് ള്് വി  വി  ധ
കയ്ാം സപ  യി  ന ് ക  ളം് ഗോ  ഗാ  ത ് ര  ത ക ് 
റ  യക്്്ാ  നം് അ  ഗൊ  സൊ  പ്്ം മ  ര  ണ  നി  ര  
ക്്് ക ് റ  ച്്് സൊ  ണ്്്  വ  ര ് ന്്  തി  നം് കാ  
ര  ണ  മാ  യി. 

െി  കി  ത്് െം  ബ  ന്്  മാ  യ മ  ര  ണ  ങ്്  
ളം് അ  പ  ക  ട മ  ര  ണ  ങ്്  ളം് സകാ  വി  ഡ്
കാ  ല  ത്്് ക ് റ  യക്്്ാ  ന്് ൊ  ധി  ച്്്. മാ  െ്  
ക ് ഒ  ര ് ശീ  ല  മാ  ക്്ി  യ  ഗൊ  സട ശവ്ാ  െ  
ഗൊ  ശ െം  ബ  ന്്  മാ  യ ഗോ  ഗ  ങ്്  ള്് ജ  ന  
ങ്്  ളി  ൽ്്ഗ  ണയ്  മാ  യി ക ് റ  ക്്ാ  നാ  യി. ജീ  
വി  ത  വശ  ലീ ഗോ  ഗ  ങ്്  ളം് പ  ക  ര്്ച്്  വയ്ാ  
ധി  ക  ളം് ത  ട  ഞ്്് നി  റ ് ത്്ാ  നം് ൊ  
ധി  ച്്്.

സിേിഎം,ബിതെേിനിേബ്്ത
യ്വതീരേ്ശവേം
സാക്്ാതക്രിക്്ാന്്:ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി
തി  ര ് വ  ന  ന്്  പ ് രം: ശ  ബ  രി  മ  ല
വി  ഷ  യ  ത്്ി  ൽ്് ഗക  രദ്്് - െം  
സ്്ാ  ന െ  ര്്ക്്ാ  ര ്ക ളം് െി  
പി  എ  മ്്്ം ബി  സജ  പി  യം് നി  ശ  
ബ്്  ത പാ  ലി  ക്്ാ  ന്് എ  ട ് ത്് തീ  
ര ് മാ  നം വി  ശവ്ാ  െി  ക  ഗോ  ട്
കാ  ട്്്  ന്് സൊ  ടം്  വ  ഞ്്  ന  യാ  
സണ  ന്്് മ ് ന്് മ ് ഖയ്  മ  രന്്്ി ഉ  മ്്  
ന്് ൊ  ണ്്ി. ഗക  രദ്്്, െം  സ്്ാ  ന
െ  ര്്ക്്ാ  ര ് ക  ള്്ക്്് മ ് ന്്ി  ല ് 
ള്് വ  ഴി  ക  ള്് സൊ  ട്്ി  യ  ട  ച്്് യ ് വ  
തീ  രപ്  ഗവ  ശം ഭാ  വി  യി  ൽ്് ൊ  
ക്്ാ  തക്  രി  ക്്്  ക  യാ  ണ ് ല  
ക്്്യം.  

യ ് ഡി  എ  ഫ ് െ  ര്്ക്്ാ  ര്് അ  
ധി  കാ  ര  ത്്ി  ൽ്് വ  ന്്ാ  ൽ്് ശ  ബ  
രി  മ  ല  യി  ൽ്് ആ  ൊ  ര  ങ്്  ളം് അ  
ന ് ഷഠ്ാ  ന  ങ്്  ളം് നി  ല  നി  
ര്്ത്്ാ  ന്് െ  ഹാ  യ  ക  ര  മാ  യ നി  
യ  മ നി  ര്്മാ  ണം ന  ട  ത്്്  സമ  
ന്്് വയ്  ക്്  മാ  ക്്ി  യി  ട്്്  ണ്്്. ഇ  
ക്്ാ  രയ്  ത്്ി  ൽ്് ബ  ന്്  സപ് ് ട്് എ  
ല്്ാ വി  ഭാ  ഗ  വ ് മാ  യം് െ  ര്്ച്് ന  ട  
ത്്്ം. ഭ  ര  ണ  ഘ  ട  ന  യ ് സട ഏ  
ഴാം സഷ  ഡയ് ് ള്്, ലി  സ്്്്് 3, എ  
ന്്രട്ി 28 രപ്  കാ  രം മ  ത  സ്്ാ  പ  
ന  ങ്്  സള െം  ബ  ന്്ി  ച്്് ഗക  രദ്്്,
െം  സ്്ാ  ന െ  ര്്ക്്ാ  ര ് ക  ള്്ക്്്
നി  യ  മ  നി  ര്്മാ  ണം ന  ട  ത്്ാ  ന്്
അ  ധി  കാ  ര  മ ് ണ്്്. 

സ ്രപ്ീം ഗൊ ട തി യി സല റി  
വയ് ്ഹ  ര്്ജി ഉ  ട  ന്് വാ  ദ  ത്്ി  സന  
ട ് ക്്ാ  നാ  വ  ശയ്  സപ് ് ട്്് ഹ  ര്്ജി ന  
ലക്  ണ  സമ  ന്്് ജ  ന ് വ  രി 25ന ്   

മ ് ഖയ്  മ  രന്്്ി  ക്്് ക  ത്്  യ  ച്്ി  ര ് 
ന്്്. അ  തി  സോ  ര ് മ  റ ് പ  ടി
ഗോ  ലം് കി  ട്്ി  യി  ല്്. റി  വയ് ്ഹ  
ര്്ജി  യ ് ള്്  ത ് സൊ  ണ്്് നി  യ  മ  
നി  ര്്മാ  ണം ൊ  ധയ്  മ  സല് ് ന്് ഇ  
ട  ത ് െ  ര്്ക്്ാ  രി  സ്്് നി  ല  പാ  ട്
വി  ശവ്ാ  െി  ക  സള സത  റ്്ി  ദ്്  രി  പ്്ി  
ക്്ാ  നാ  ണ.്  ശ  ബ  രി  മ  ല  യി  ൽ്് ഭ ് 
രി  പ  ക്്  വി  ധി  സക് ് തി  ഗര ന  
ലക്ി  യ അ  മ്്  ഗൊ  ളം റി  വയ് ്ഹ  
ര്്ജി  ക  ളി  ൽ്് സ ് രപ്ീം  ഗൊ  ട  തി
വി  ധി ഗസ്്്്   സെ  യത്ി  ട്്ി  ല്്. 

യ ് വ  തീ  രപ്  ഗവ  ശം ഒ  ര ്വാ  ള
ഗോ  സല ഇ  ഗപ് ് ഴം് വി  ശവ്ാ  െി  
ക  ള ് സട ത  ല  യക്്്്  മീ  സത നി  
ലക്്്്  ന്്്. െി  പി  എ  മ്്്ം ബി  
സജ  പി  യം് ഇ  തി  സോ  ര ് പ  രി  
ഹാ  രം നി  ര്്ഗദ  ശി  ക്്്  ന്്ി  ല്്. ശ  
ബ  രി  മ  ല  യി  ൽ്് ആ  ൊ  രാ  ന ് 
ഷഠ്ാ  ന  ങ്്  ള്് നി  ല  നി  ര്്ത്്്  സമ  
ന്്് ഗോ  ലം് പ  റ  യാ  ന്് ഇ  ട  ത ് 
പ  ക്്  ത്്ി  ന ് നാ  വ ് സോ  ന്്്  
ന്്ി  ല്്. യ ് ഡി  എ  െി  ന ്മാ  രത്  മാ  
ണ ് ഇ  ക്്ാ  രയ്  ത്്ി  ൽ്് അ  ന്്്ം
ഇ  ന്്്ം വയ്  ക്്  യ ് ള്്  സത  ന്്് ഉ  
മ്്  ന്് ൊ  ണ്്ി പ  റ  ഞ്്്. 

2016 സെ  രര് ് വ  രി നാ ലി ന ് 
അ  ന്്  സത് ് യ ് ഡി  എ  ഫ ് െ  
ര്്ക്്ാ  ര്് ന  ലക്ി  യ െ  തയ്  വാ  
ങമ് ് ല  ത്്ി  ൽ്് 10നം് 50 ന ് മി  ട  
യി  ൽ്് രപ്ാ  യ  മ ് ള്് െര്ത്ീ  ക  
ള്്ക്്് ശ  ബ  രി  മ  ല യി ൽ ദ  ര്്ശ  
നാ  ന ് മ  തി ന  ൽ്്ക ് ന്്  തി  സന  
തി  സര നി  യ  മ  പ  ര  മാ  യം് ആ  ൊ  

രാ  ന ് ഷഠ്ാ  ന  പ  ര  മാ  യം് വ  
െത് ് താ  പ  ര  മാ  യ ് മ ് ള്് വാ  ദ  
ങ്്  ള്് അ  ക്്  മി  ട്്് നി  ര  ത്്ി വാ  
ദി  ച്്ി  ര ് ന്്്. എ  ന്്ാ  ൽ്്, ഇ  ട  ത്
െ  ര്്ക്്ാ  ര്് നി  യ  മ  പ  ര  മാ  യം് വ  
െത് ് താ  പ  ര  മാ  യ ് മ ് ള  ള യാ  ഥാ  
ര ഥയ്  ങ്്  ള്് വി  െമ്  രി  ച്്്ം തി  ര ് 
വി  താം  ക ് ര്് ഗദ  വ  െവ്ം ഗോ  
ര്്ഡി  സ്്് നി  ല  പാ  ട ് ക  ള്്ക്്് ക  
ട  ക  വി  ര ് ദ്്  മാ  യം് 10നം് 50  
ന ് മി  ട  യി  ൽ്് രപ്ാ  യ  മ ് ള്് െത്ീ  
ക  ള്്ക്്് ദ  ര്്ശ  നാ  ന ് മ  തി ന  
ൽ്്ക  ണ  സമ  ന്് നി  ല  പാ  ട ് ഹ  
ര്്ജി  ക്്ാ  ഗോ  സൊ  ത്്് െവ്ീ  ക  രി  
ച്്  ത ് സൊ  ണ്്ാ  ണ ്ഇ  ത്്  ര  സോ  
ര ്വി  ധി ഉ  ണ്്ാ  യ  ത.് 

ഗക  െി  ൽ്് അ  യ്്  പ്് ഭ  ക്്  
ര്്ക്്  ന ് ക ് ല  മാ  യി നി  ല  പാ  സട  
ട ് ത്് തി  ര ് വി  താം  ക ് ര്് ഗദ  വ  
െവ്ം ഗോ  ര്്ഡ,് വി  ധി  ക്്്  ഗശ  
ഷം നി  ല  പാ  ട ്മാ  റ്്ി ഭ  ക്്   ര്്സക് ് 
തി  ഗര െ  മീ  പ  നം െവ്ീ  ക  രി  ച്്  ത്
െ  ര്്ക്്ാ  രി  സ്്് െ  മ്്  ര്്ദം സൊ  
ണ്്ാ  ണ.് വി  ധി വ ന്് ഉ  ട  ഗന അ  
ത ് ന  ട  പ്്ാ  ക്്ാ  ന്് കാ  ട്്ി  യ ധ ് 
തി  യം് ഗൊ  ടി  ക്്  ണ  ക്്ി  ന ്ര ് 
പ സെ  ല  വ  ഴി  ച്്് നി  ര്്മി  ച്് വ  നി  
താ  മ  തി  ലം് ന  ഗോ  ത്്ാ  ന രപ്  
ൊ  ര  ണ  വ ് സോ  സക് ് യ ് വ  തീ  
രപ്  ഗവ  ശം ന  ട  പ്്ാ  ക്്ാ  ന ് ള്് ഗ ് 
ഢാ  ഗോ  െ  ന  യാ  യി  ര ് ന്്്. അ  
തി  സ്്് ത ് ട  ര്്ച്്  യാ  ണ ്ഇ  ഗപ് ് ഴ  
സത് ്മൗ  ന  സമ  ന്്്ം ഉ  മ്്  ന്് ൊ  
ണ്്ി പ  റ  ഞ്്്.

ആദയുഘടുുതുുിൽ100കിടകുുകൾ

ആദയ്"തൊഴിലാളിശര്േഷഠ്'
പ്രസ്കാരങ്്ൾ15ശേർക്്്
തി ര ്വ ന ന്് പര്ം: മി ക 
ച്് സൊ ഴി ലാ ളി ക ള്്ക്്ാ 
യി െം സ്്ാ ന െ ര്്ക്്ാ 
ര്് ഏ ര്്സപ് ്ട ്ത്്ി യ
"സൊ ഴി ലാ ളി ഗര്ശ ഷഠ്'
പ ്ര െ് കാ ര ത്്ി ന ്15
ഗപ ര അ ര്്ഹ രാ യി. സത 
ര സ്ഞ ്ട ്ത്് 15 ഗമ ഖ ല 
ക ളി ൽ്് നി ന്്് ള്് സൊ ഴി 
ലാ ളി ക ള്്ക്്ാ ണ ്ഒ ര ്ല 
ക്്ം ര ്പ വീ ത വം് രപ് ശ 
െത്ി പ രത് വം് അ ട ങ്്് 
ന്് പ ്ര െ് കാ രം ന 
ൽ്്ക ്ന്് സത ന്്് സൊ ഴി 
ൽ മ രന്്്ി ടി. പി. രാ മ ക ്
ഷണ് ന്് പ റ ഞ്്്.

രാ ജയ് ത്്ാ ദയ് മാ യാ ണ്
ഒ ര ്െം സ്്ാ ന െ 
ര്്ക്്ാ ര്് ഇ ത്് ര ത്്ി ൽ്്
പ ്ര െ് കാ രം ഏ ര്്സപ് ്ട ്ത്്് ന്് ത.് പ ്ര െ് 
കാ രം നി ര്്ണ യി ക്്ാ ന മ രന്്്ി അ ധയ് ക്് 
നം് ഗല ബ ര്് ക മ്്ി ഷ ണ ര്് ക ണ്്വീ ന റം്
സൊ ഴി ൽ അ ഡീ ഷ ണ ൽ്് െീ ഫ ്സെ രക് ട്് റി,
ആ ര്്പി എ ൽ്് മാ സന ജി ങ ്ഡ യ റ കറ്്് ര, സൊ 
ഴി ൽ സഡ പയ് ്ട്്ി സെ രക് ട്് റി, അ ഡീ ഷ ണ ൽ്്
ഗല ബ ര്് ക മ്്ി ഷ ണ ര (സവ ൽ്്സെ യ ര്്), െീ ഫ്
പ്്ാ ഗ്്് ഷ ന്്െ ്ഇ ന്്െ് സപ കറ്്് ര്് എ ന്്ി വ ര്്
അം ഗ ങ്് ള ്മാ യ െ മി തി ര ്പീ ക രി ച്്ി ര ്
ന്്്. നാ സള ഉ ച്് യക്്്് 2.30ന ് അ യ്് ങ്്ാ ളി
ഹാ ളി ൽ്് മ രന്്്ി ടി. പി. രാ മ ക ്ഷണ് ന്് പ ്ര 
െ് കാ ര ങ്് ള്് വി ത ര ണം സെ യ്്്ം. 

സൊ ഴി ലാ ളി ക ളി ൽ്് നി ന്്് 15 ഗോ ദയ് ങ്് ള 

ട ങ്്ി യ ഗോ ദയ്ാ വ ലി ഉ ള്്സപ് ്ട ്ന്് ഗോ മി 
ഗന ഷ ന്് െവ്ീ ക രി ക്്് ന്് ന ട പ ടി യാ ണ ്ആ 
ദയ് ഘ ട്് ത്്ി ൽ്് വക സ്ക ്ണ്് ത.് ത ്ട ര്്ന്്്
ഗോ മി ഗന ഷ ന ്ക ളി ൽ്് സൊ ഴി ല ്ട മ ക ള ്സട 
യം് ഗര്ട ഡ ്യ ്ണി യ ന ്ക ള ്സട യം് അ ഭി 
രപ്ാ യം ഓ ണ്്വല നാ യി െവ്ീ ക രി ച്്്. ഇ തി 
ന ്ഗശ ഷം വ ക ്പ്്് ത ല ത്്ി ൽ്് വി വി ധ മാ ന 
ദ ണ്് ങ്് ള്് രപ് കാ ര മ ്ള്് പ രി ഗോ ധ ന യം്
മ ്ന്്് ഘ ട്് ങ്് ളി ലാ യ ്ള്് അ ഭി മ ്ഖ വം് ന ട 
ത്്ി യാ ണ ്പ ്ര െ് കാ ര ഗജ താ ക്് സള നി 
ശ്് യി ച്് സത ന്്് മ രന്്്ി പ റ ഞ്്്. അ ഡീ ഷ 
ണ ൽ്് ഗല ബ ര്് ക മ്്ി ഷ ണ ര്്മാ രാ യ സക.  രശ്ീ 
ലാ ൽ, സക. എം. സ ്നി ൽ്് എ ന്്ി വ ര്് പ സങ് ്
ട ്ത്്്.

ജനസംഖയ്ാഅടിസ്്ാനത്്ില്്
കൊവിഡ്മരണനിരക്്്

കെരളം8.4
അകമരിക്്106
ഇറ്്ലി124

പുരസ്കാരജേതാകുുൾ:
1.  സെ കയ് ്രി റ്്ി ഗാ ര്്ഡ ്- സക. വി. െ ജീ വ ന്്, എ റ ണാ ക ്ളം
2.  ച ്മ ട്്് സൊ ഴി ലാ ളി - വവ.  ന െ റ ്ദ്്ീ ന്് ക ്ട്്ി, സൊ ല്്ം
3.  നി ര മാ ണ സത് ്ഴി ലാ ളി - എ ന. ഉ ണ്്ി ക ്ഷണ് ന്്, പാ ല ക്്ാ ട്
4.  സെ ത്്് സൊ ഴി ലാ ളി - ടി. എ െ.് മ ്ര ളീ ധ ര ന്്, വ യ നാ ട്
5.  മ രം ക യ റ്് സൊ ഴി ലാ ളി- സക.  ശ ശി, ആ ല പ്്് ഴ
6. ത യ്് ൽ സത് ്ഴി ലാ ളി - ക ്ഞ്് ഹ മ്് ദ,് വ യ നാ ട്
7.  ക യ ര്് സൊ ഴി ലാ ളി - സക. െി. ഗര്ഗ െി,എ റ ണാ ക ്ളം
8.  ക ശ ്വ ണ്്ി സത് ്ഴി ലാ ളി - പി.  െ ര െവ് തി യ മ്്, സൊ ല്്ം
9. ഗോ ഗട് ്ര്് സൊ ഴി ലാ ളി - ഗോ ര്്ജ ്വ ര്്ഗീ െ,് ഇ ട ്ക്്ി
10. ഗൊ ട്്ം സൊ ഴി ലാ ളി - വ െ ന്്, വ യ നാ ട്
11. സെ യി ൽ്്െമ്ാ ന - പി.  അ ന ്പ,് മ ല പ്്് റം
12. ന ഴ് െ-് എ. എ െ.് അ ശവ് തി,മ ല പ്്് റം
13. സട ക് െ് വറ് ്ൽ്് സൊ ഴി ലാ ളി- സക. എ െ.് ലി ജി,ആ ല പ്്് ഴ
14. ഗാ ര്്ഹി ക ഗോ ലി - െി.  വഷ നി സറ യച്്് ൽ്്, സൊ ല്്ം
15. ആ ഭ ര ണ സത് ്ഴി ലാ ളി - ടി.  രാ ഗജ ഷ,് ഗൊ ഴി ഗക് ്ട്

General



FEBRUARY 04 THURSRDAY 20215

രിറവം:നഗരസഭയിപല23-ാം
ഡിവിഷനിൽ നമ്്്രിമലയി
പല ക്ടം്ബത്്ിന് അടച്്്റ
പ്്്ള്് വീട് നിർമ്്ിച്്് നൽകി
വയ്രയ്സര്നായിരിക്്്കയാ
ണ്ജിമ്്ിോക്്പ്്ൻ.കഴിഞ്്
നഗരസഭ പരരപ്ഞ്ട്പ്്ിൽ
എൽഡിഎഫ്സവ്രതന്്്സ്്ാ
നാർഥിയായിമത്്രിച്്ജിമ്്ി
ോക്്പ്്ൻ ശോട്്ഭയ്ർഥിച്്് ഭവ
നങ്്ൾസദ്്ർേിച്്സമയത്്്
ഡിവിഷപന്്് രലഭാഗത്്ായി
12 ഓളം വീട്കൾ ഭാഗീകമാ
യം്2വീട്കൾപ്ർണമായം്
രണിശയണ്്ത്ണ്്്എന്്് മന
സിലാക്്്കയം്
രാൻ ജയിച്്ാലം് ശോറ്്ാ

ലം്വീട്കൾപ്നർനിർമ്്ിച്്്
നൽക്പമന്്്ഉറപ്്്നൽക്ക
യം് പേയര്ിര്ന്്്. പരര
പ്ഞ്ട്പ്്ിൽ രരാജയപപ്്പട്്
ങ്്ിലം്രാൻപോട്ത്്വാക്്്
രാലിച്്്പോണ്്് വീട്കള്പട
നിർമാണതര്വർത്്നംആരം
ഭിക്്്കയായിര്ന്്്. രിറവ
ത്്് "പലവൽ തര്ീ" എന്് വ സത്ര്വയ്ാരാരസ്്ാരനംനട

ത്്്ന്്ജിമ്്ികഴിഞ്്തര്ളയ
ങ്്ളിൽ വസത്ര്ം, രലേരക്്്
അടക്്മ്ള്്സഹായങ്്ൾദ്

രിരബാധിരർക്്്എത്്ിച്്്ന
ൽകിയിര്ന്്്.ര്ടാപര കഴി

ഞ്്വർഷംനിർദ്്നക്ടം്ബ
ത്്ിന്വീട്നിർമ്്ിക്്ാനായി3
പസന്്്്ഭ്മിയം്സൗജനയ്മായി
വിട്്്നൽകിയിര്ന്്്.
ജിമ്്ി ോക്്പ്്ൻ ഇങ്്പന

പോര് ആേയം നഗരസഭാ
മവസ് പേയർമാൻ പക.രി.
സലീമിശോട്രറഞ്്ശപ്്ൾര
പന്് രിറവം മ്ൻസിപ്്ാലിറ്്ി
യ്പടഭാഗത്്്നിന്്്എല്്ാവി
ധരിന്്്ണയം്അറിയിച്്ിര്
ന്്്.
നമ്്്രിമലയിൽനിർമാണം

പ്ർത്്ിയായ വീടിപന്്് ഗ്ഹ
തര്ശവേേടങ്്ിൽനഗരസഭാ
പേയർശരഴസ്ണഏലിയാമ്്
ഫിലിപ്്്ദീരംപരളിയിച്്്.മവ
സ്പേയർമാൻപക.രി.സലിം
അധയ്ക്്രവഹിച്്്.
ജിമ്്ി ോക്്പ്്ൻ, കൗണ

സിലർമാരായ അഡവ്.ബിമൽ
േതദ്്്ൻ,മഷനിഏലിയാസ,്
ജ്ബിരൗശോസ,്ശോമൻവ
ല്്യിൽത്ടങ്്ിയവർസംസാ
രിച്്്.

ജയിച്്ാലം്കോറ്്ാലം്വീട്പണിത്നലകം്:
വാക്്്പാെിച്്്ജിമ്്ിചാക്്പ്്ന

നമ്്്രിൈെയിൽനിർൈാണംപ്ർത്്ീകരിച്്വീടിലന്്്ഗൃഹപര്കവശനച്്ടങ്്ിൽനഗരസഭലചയർ
ലരഴസ്ൺഏെിയാമ്്ഫിെിപ്്്ഭപദ്ദീരംലതളിക്്്ന്്്.മവസ്ലചയർൈാൻലക.രി.സെിംസൈീരം.

പോച്്ി: ശകരളത്്ിപല മത്്്യ
ബന്്നശമഖലയിൽവൻക്
രിച്്്ോട്്ത്്ിന്രക്ന്്2950
ശോടിര്രയ്പട രദ്്രിക്്ാ
യിശകരളഷിപ്്ിങ്ആൻഡ്ഇ
ൻലാൻഡ്നാവിശഗഷൻശോ
ർപ്്ശറഷനം്യഎ്സ്കമ്്നി
യായ ഇഎംസിസി ഇന്്്ർനാ
ഷണലം്മകശോർക്്്ന്്്.
പകഎസ്ഐഎൻസി എം

ഡിഎൻ.തര്ോന്്്ംഇഎംസി
സിഇന്്്ർനാഷണൽഇൻഡയ്
മത്രവറ്്്ലിമിറ്്ഡ്തര്സിഡന്്്്
ഷിജ്വർഗീസം് ധാരണാര
തര്ത്്ിൽഒപ്്ിട്്്.
സംസ്്ാന സർക്്ാർ സം

ഘടിപ്്ിച്്"അസൻഡ്2020'നി
ശക്്രസമാഹരണ രരിരാടി
യിൽ ഇഎംസിസിയം് സർ
ക്്ാര്മായിഏർപപ്്ട്്ധാരണ
യ്പട അടിസ്്ാനത്്ിലാണ്്
രദ്്രിക്്് ത്ടക്്മാക്ന്്ത്.
ആഴക്്ടൽ മത്്്യബന്്ന
ത്്ിൻ്്ഉരശോഗിക്്്ന്്ശത്ൊ
ളറ്കള്പടനിർമാണം,ത്റമ്
ഖവികസനംത്ടങ്്ിയവപയ
ല്്ാംഇരിൽഉൾപപ്്ടം്.മത്്്യ
ബന്്നത്്ിനായി400ശത്ൊള
റ്കളാണ്് പകഎസ്ഐഎൻ
സിയ്പടസഹായശ്ത്പടഇ
എംസിസിശകരളത്്ിൽനിർ
മിക്്്ക. നിലവിൽ വിശദേ
ശത്ൊളറ്കളാണ്്ര്ട്രലായം്
ഉരശോഗിക്്്ന്്ത.്ോസത്ര്ീ
യമായിആസ്തര്ണം പേയ്്്

ന്്ഈമത്്്യബന്്നരദ്്രി
യാഥാർഥയ്മാക്ന്്ശോപടഈ
ശമഖലയിൽപ്ർണമായം്ശക
രളത്്ിപന്്് കപയ്്പ്്് രരി
യം്.
ശകരളത്്ിപലഏറ്്വം്വലി

യവിശദേനിശക്്രങ്്ളിപോ
ന്്ായിമാറം്ഈരദ്്രി.ഇ
എംസിസിക്്്ശത്ൊളറ്കൾനി
ർമിക്്ാന്ള്് അടിസ്്ാന
സൗകരയ്ങ്്ളാണ്് പകഎസ്
ഐഎൻസി ഒര്ക്്ിപ്ക്ട്
ക്്്ക.ഏകശദേംരണ്്്ശോടി

ര്രയാണ്് രാജയ്ാന്്ര നില
വാരത്്ില്ള്്ഒര്ശത്ൊളർനി
ർമിക്്ാൻഉണ്്ാക്ന്്പേലവ്.
ഇവനിലവിപലമത്്്യപത്്ഴി
ലാളികൾക്്് വിരരണം പേ
യ്്്ം.
ഇതര്യം്ശത്ൊളറ്കൾമത്്്യ

ബന്്നം നടത്്ി രിരിപച്്
ത്്്ശ്പ്ൾ അവയക്്്് അട്
ക്്ാൻ നിലവിൽ ശകരളത്്ി
പലഹാർബറ്കളിൽആവേയ്
ത്്ിൻ്്സൗകരയ്മില്്.അരിനാ
യിഹാർബറ്കൾപക്്പ്്ംപ്

രിയ ഹാർബറ്കളം് പകഎ
സ്ഐഎൻസി വികസിപ്്ി
ക്്്ം.ഇത്്രത്്ിൽആഴക്്ട
ൽ മത്്്യബന്്നത്്ില്പട
ശേഖരിക്്്ന്്മത്്്യങ്്ൾസം
സക്രിക്്്ന്്രിനായി ഇഎം
സിസിശകരളത്്ിൽയ്ണിറ്്്
കൾത്റക്്്ം.
ഇവിപടമത്്്യപ്ത്ഴിലാളി

ക്ടം്ബാംഗങ്്ൾക്്ായിരി
ക്്്ം തര്ഥമ രരിഗണനനൽ
ക്ന്്ത.്ശകരളത്്ിൽത്റക്്്
ന്്200ഔട്്്പലറ്്്കൾ വഴി

സംസക്രിച്്മത്്്യംവിറ്്ഴിക്്്
ന്്രിപോപ്്ംവിശദേരാജയ്ങ്്
ളിശലക്്് കയറ്്്മരി പേയ്്്ക
യ്മാണ്്രദ്്രിപയന്്്ഇഎം
സിസി തര്സിഡന്്്്ഷിജ്വർ
ഗീസ്രറഞ്്്.
ഇഎംസിസിയ്പടകടന്്്വ

രശോപട25000ൽരരംപോഴി
ലവസരങ്്ൾ ശകരളത്്ിൽ
സ്ഷ്്ിക്്പപ്്ട്പമന്്്പകഎസ്
ഐഎൻസിമാപനജിങ്ഡയ
റകറ്്്ർ എൻ.തര്ോന്്് രറ
ഞ്്്.
ശകതദ്്്സമ്തദ്മത്്്യഗശവഷ

ണസ്്ാരനത്്ിൻ്് (സിഎം
എഫ്ആർഐ)ഗശവഷണആ
വേയ്ങ്്ൾക്്ായിഒര്ശത്ൊളർ
സൗജനയ്മായി നൽകം്. സി
എംഎഫ്ആർഐയ്പടഗശവ
ഷണപത്്അടിസ്്ാനമാക്്ി
തര്ക്രിക്്്ശോട്്ംരട്്ാത്്മ
ത്്്യബന്്നമാണ്്ലക്്്യം.ഇ
രില്പട മത്്്യപ്ത്ഴിലാളി
ക്ടം്ബങ്്ള്പടവര്മാനംഇ
രട്്ിയാക്പമന്്ാണ്്തര്രീക്്.
മത്്്യപത്്ഴിലാളികൾക്്ാ
യിആശ്രതര്ികളം്മറ്്്അടി
സ്്ാനസൗകരയ്ങ്്ളം്സ്്ാ
രിക്്്ന്്രിനം് രദ്്രിയിൽ
രണം വകയിര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
പകഎസ്ഐഎൻസിയ്പടേ
രിതര്ത്്ിപല ഏറ്്വം് വലിയ
വർക്്് ഓർഡറാണിപരന്്്ം 
അശദ്്ഹംരറഞ്്്.

490 ടര്ോ ള റ ്ക ൾ നി ർ മി ക്്ാ ൻ 
യഎ്സ ്ക മ്് നിയ ്മാ യി ധാ ര ണ
ആഴക്്ടലമത്്്യബന്്നം:

ആഴക്്ടൽൈത്്്യബന്്നത്്ിന്കകരളഷിപ്്ിങ്ആൻഡ്ഇൻൊൻഡ്നാവികഗഷൻകോർപ്്കറ
ഷനം്അകൈരിക്്ൻകമ്്നിയായഇഎംസിസിഇന്്്ർനാഷണലം്ധാരണാരപത്ത്്ിൽഒപ്്ിട്ന്്്.

പോച്്ി:ആരക്്്ന്്ംഎ.രി.വ
ർ്്ക്്ിമിഷൻ്്ആശ്രതര്ിയിൽ്്
19-ാമത്എ.രി.വർ്്ക്്ിഅന്
സമ്രണവം് ഹാർ്്ട്്് പകയർ്്
പസന്്്ർ്്(കാത്്്ലാബ)്ഉദഘ്ാ
ടനവം്ഞായറാഴേ്രാവിപല
10ന് ആശോഗയ്വക്പ്്്മതന്്്ി
പക.പക.മഷലജ പവർ്്േയ്്ൽ്്
ഉദഘ്ാടനമായി നിർ്്വഹി
ക്്്ം. േടങ്്ിൽ്് ആശ്രതര്ി
പേയർ്്മാനം്,മ്ൻ്്എംരിയ്
മായരി.രാജീവ്അധയ്ക്്രവ
ഹിക്്്ം.
സിരിഎംജില്്ാപസതക്ട്്റി

സി.എൻ്്.ശോഹനൻ്് എ.രി.വ
ർ്്ക്്ിഅന്സമ്രണ തര്ഭാഷ
ണംനടത്്്ം.പ്ത്രായിആ
രംഭിക്്്ന്്  ഹാർ്്ട്്് പകയർ്്
പസന്്്റിൽ്്24മണിക്്്റം്തര്
വർ്്ത്്ിക്്്ന്്ഐസിയ,്ആ

ൻ്്ജിശോതഗ്ാം, ആൻ്്ജിശോ
പ്്ാസ്്്്ിസൗകരയ്ങ്്ളം്ഉണ്്ാ
കം്.
എ.രി.വർ്്ക്്ി അന്സമ്ര

ണശ്ത്ടന്ബന്്ിച്്് രാവി
പല10മ്രൽ്്ഉച്്യക്്്്1വപര
നടക്്്ന്്സൗജനയ്പമഡിക്്
ൽ്് കയ്ാംരിപന്്് ഉദഘ്ാടനം
എംഎൽ്്എ അന്പ് ശജക്്
ബം്,പ്രിയഐരിശല്്ക്്ി
പന്്് നിർ്്മ്്ാശോദഘ്ാടനം
ബിരിസിഎൽ്്ജനറൽ്്മാപന
ജർ്്ശോർജ്ശോമസം്നിർ്്വ
ഹിക്്്ം.ആശ്രതര്ിയിൽ്് ര
ത്്്വർ്്ഷംപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ിയ
ശോകറ്്്ർ്്മാപരയം്, ജീവന
ക്്ാപരയം് േടങ്്ിൽ്്ആദരി
ക്്്ം. കയ്ാംരിൽ്് രപങ്്ട്ക്്്
ന്് ശോഗികൾ്്ക്്് ശോകറ്്്റ്
പട നിർ്്ശദേതര്കാരമ്ള്് എ

ല്്ാമര്ന്്്കളം്,ഇസിജി,എ
ക്സ-്ശറ, ശോകറ്്്ർ്് കണ്്സ
ൾ്്ശട്്ഷൻ്് എന്്ിവ സൗജനയ്
മാപണന്്്ം  പത്ടഡമ്ിൽ്്, എ
ശ്ക,് സ്കാനിങ,് ആൻ്്ജി
ശോതഗ്ാം,ആൻ്്ജിശോപ്്ാസ്്്്ി
ത്ടങ്്ിയവക്റഞ്്നിരക്്ി
ൽ്് പേയ്്ാപമന്്്ം പസതക്ട്്റി
എം.ജി.രാമേതദ്്്ൻ്്അറിയിച്്്.
പോച്്ിൻ്്ഷിപ്്ിയാർ്്ഡ്പേ

യർ്്മാനം്, മാപനജിങ്ഡയറ
കറ്്്റ്മായ മധ.്എസ.്നായർ്്
മ്ഖയ്ാരിഥിയായിപയത്്്ന്്
േടങ്്ിൽ്്ശോ.സജിസ്തബ്മ
ണയ്ൻ്്,ശോ.ജ്മനദ്റഹ്്ാൻ്്,
ശല്്ക്്്രച്്ായത്്്തര്സിഡ
ന്്്്രാജ.്രി.നായർ്്,രിറവംമ്
ൻ്്സിപ്്ൽ്് പേയർ്്ശരഴ്സണ്്
ഏലിയാമ്്ഫിലിപ്്്എന്്ിവർ്്
രപങ്്ട്ക്്്ം.

എ.പി.വര്്ക്്ിഅന്സമ്രണവം്,ഹാര്്ട്്്
ലകയര്്ലസന്്്ര്്ഉദഘ്ാടനവം്ആറിന്

മവപ്്ിൻ: പവളിച്്ം രീതവ്വി
ദയ്ാഭയ്ാസവികസനരദ്്രിയ്
പടകീഴിൽ2019-20അധയ്ായ
നവർഷപത്് മികച്് മഹ
സര്്ളായിപേറായിഎസഎ്ം
എച്്്എസ്പരരപഞ്്ട്ക്്പപ്്
ട്്്.രള്്ിപ്്്റംഎസഎ്സ്അര
യായ്രിഎസ്ആണ്മികച്്
യ്രിസര്്ൾ.മികച്്എൽരി
സര്്ളായിമാലിപ്്്റംപസൻ
രീശറ്്ഴസ്്എൽരിഎസ്പരര
പ്ഞ്ട്ക്്പപ്്ട്്്. മഹസര്്
ൾവിഭാഗത്്ിൽഎളങ്്്ന്്പ്്്
ഴ ജിവിഎച്്്എസിനാണ്  ര
ണ്്ാം സ്്ാനം. ക്ഴ്പ്്ിള്്ി
പസന്്്് അഗസ്്്്ിൻസ് ജിഎ
ച്്്എസം് രള്്ിപ്്്റം പസന്്്്
ശമരീസ് എച്്്എസം് മ്ന്്ാം
സ്്ാനംരങ്്ിട്്്.എടവനക്്ാട്
എസഡ്ിരിഐ പകരിഎംഎ
ച്്്എസ്നാലാംസ്്ാനവം്കട
മക്്്ടി ജിവിഎച്്്എസ് അ
ച്്ാം സ്്ാനവം് കരസ്്മാ
ക്്ി.
യ്രിവിഭാഗത്്ിൽനായര

മ്്ലംഡിബിയ്രിസര്്ൾര
ണ്്ാംസ്്ാനംശനടി.ഓച്്ന്്്
ര്ത്്് എസഎ്സഎ്സഎ്സ്
യ്രിസര്്ളം്രിഴലപസന്്്്
തഫ്ാൻസിസ് യ്രി സര്്ളം്
മ്ന്്ാംസ്്ാനപത്്ത്്ി. പ്
ത്മവപ്്്ഗവണപമന്്്്യ്രി
സര്്ൾ നാലാം സ്്ാനവം്
ശൊഞ്്ിക്്രപസന്്്്പസബാ
സ്്്്്യൻസ് യ്രി സര്്ൾ അ
ച്്ാം സ്്ാനവം് കരസ്്മാ
ക്്ി.എൽരിവിഭാഗത്്ിൽര
ണ്്ാം സ്്ാനം ശോൾ്്ഗാട്്ി
പസന്്്് തഫ്ാൻസിസ് എൽരി
സര്്ളിനാണ.് പേറായി ഗവ
ണപമന്്്്എൽരിസര്്ൾമ്

ന്്ാംസ്്ാനം കരസ്്മാക്്ി.
മ്ളവ്കാട്എയഡ്ഡ്എൽരി
സര്്ളം് എളങ്്്ന്്പ്്്ഴ ഗവ
ണപമന്്്് നയ്് എൽരി സര്്
ളം് നാലാംസ്്ാനം രങ്്ിട്്്.
അച്്ാംസ്്ാനം പൊന്്ാരി
മംഗലംപസൻശമരിസ്എൽരി
സര്്ളം് പേറായി എസഎ്ം
എൽരിസര്്ളം്രങ്്ിട്്്.ശജ
രാക്്ളായ സര്്ള്കൾക്്്
കാൽശോടിശോളംര്രയ്പട
സമ്്ാനങ്്ൾ നൽക്പമന്്്
എസ.്േർമ എംഎൽഎ രറ
ഞ്്്.സര്്ളിപലഐടിസൗ
കരയ്ങ്്ൾവിപ്ലീകരിക്്്ന്്
രിനായിരിക്്്ം സമ്്ാനത്്്
കഉരശോഗിക്്്ക.1,2,3സ്്ാ
നക്്ാരായസര്്ള്കൾക്്്കം
രയ്്ട്്റ്കളം്പത്ൊജക്്റ്കളം്
ഉൾപപ്്ട്ന്്കംരയ്്ട്്ർലാബ്
കൾസമ്്ാനിക്്്ം.4,5സ്്ാന
ക്്ാർക്്്കംരയ്്ട്്റ്കൾനൽ
കം്.പ്രസക്ാരത്്ിന്അർഹ
രായഎല്്ാസര്്ള്കൾക്്്ം
ശത്ൊഫിയം് ഫലകവം് സമ്്ാ
നിക്്്ം.70സര്്ള്കളിൽനി
ന്്ായികാൽലക്്ശത്്ളംക്
ട്്ികൾ എഴ്രിയ പവളിച്്ം
പൊത്രരീക്്യിൽ  ശനടിയ
മാർക്്ിപന്്് അടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ് മികച്് സര്്ള്കപള
പരരപ്ഞ്ട്ത്്പരന്്്ംഎം
എൽഎരറഞ്്്.ഏറ്്വം്ര്
ട്രൽമാർക്്്ശനടിയ33ക്ട്്ി
കപള ശൊശപ്്ഴസ്് അവാർഡി
നായി പരരപ്ഞ്ട്ത്്്.
സര്്ള്കൾശോറം്ഏറ്്വം്
ര്ട്രൽ മാർക്്് ശനടിയ 84
ക്ട്്ികൾസ്്്്്ഡന്്്്ഓഫ്ദിഇ
യർപ്രസക്ാരത്്ിന്അർഹ
രായി.

ലവളിച്്ംപദ്്തി:സക്്ള്്
അവാര്്ഡ്കള്്പപ്ഖയ്ാപിച്്്

പോച്്ി:മരശോയഡ്്മ്ഴഅ
മിരമായി വളർ്്ന്്് കഴ്ത്്്ം
പനച്്ിൻ്്ര്ടം്കവിഞ്്്േവ്ാ
സനാളപത്്അടച്്്കളഞ്്
അപ്ർ്്വഗ്ര്രരാവസ്്ശന
രിട്്ലക്്ദവ്ീപ്സവ്ശദേിനിവ
ഹീദാബീഗമിന്(31)ഒട്വിൽ്്
പ്ത്ജീവൻ്്.മരശോഡ്മ്ഴ
വളർ്്ന്്്േവ്ാസവം്ഹ്ദയമിടി
പ്്്ംനിലച്്അവസ്്യിലാണ്
ഇക്്ഴിഞ്്ജന്വരി23ന്പവ
ന്്്ിശലറ്്ർ്് സഹായശ്ത്പട
ശോഗിപയപഹലിശോപറ്്്റിൽ്്
പോച്്ിവിരിഎസ്ശലക്്്ശോ
ർ്് ശോസര്ിറ്്ലിപലത്്ിച്്ത.്
ലക്്ദവ്ീരിൽ്്നിന്്്പ്റപപ്്ടം്
മ്മ്്്അവിട്പത്്സീനിയർ്്
അനസര്ീശഷ്യാളജിസ്്്്് ശോ.
േിദംബരം വഹീദയ്പട അട
ഞ്് േവ്ാസനാളത്്ിശലയക്്്്
ടയ്്ബ്കടത്്ിേവ്ാസംനൽ്്കി
യരിപന്്് ബലത്്ിലാണ് സം
ഘംലക്്ദവ്ീരിൽ്്നിന്്്യാതര്
രിരിച്്ത.്അരീവഗ്ര്രരാവ
സ്്യില്ള്്ശോഗിപയപഹലി
ശോപറ്്്റിൽ്് കടൽ്് കടത്്ി
പോച്്ിയിൽ്്എത്്ിക്്്ന്്ദൗ
രയ്ംശോ.ഖലീൽ്്ഖാൻ്്,ശോ.
റിഫാൻ്്, ശോ.അന്ഷ,് ബാ

ബ്എന്്ിവർ്്നിർ്്വഹിച്്്.
വിരിഎസ് ശലക്്്ശോറിൽ്്

എത്്ിച്്യ്ടൻ്് പവന്്്ിശലറ്്റി
ലായിരിപക്്ത്്പന്് ശോ
സര്ിറ്്ലിപലമിനിമലിഇൻ്്ശവ
സിവ് സർ്്ജറി വിഭാഗത്്ിൽ്്
ശോഗിപയ േസര്തക്ിയയക്്്്
വിശധയമാക്്്കയായിര്ന്്്.
കഴ്ത്്്മ്ഴ്വൻ്്നിറഞ്്വ
ലിയ മ്ഴ േവ്ാസനാളത്്ിന്
സ്്ാനേലനംവര്ത്്്കയം്
പനച്്ിൻ്്ര്ടിപന്്്മ്ൻ്്ഭാഗ
ത്്്ര്ടി ഉള്്ിശലയക്്്് വള
ർ്്ന്്്ഹ്ദയശത്്യം് തര്ധാന
രക്്ധമനികപളയം് അമ
ർ്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്രായാണ്
സിടിസ്കാൻ്്രരിശോധനയി
ൽ്് കണ്്ത.്അങ്്പന ശോഗി

യ്പടഹ്ദയത്്ിപന്്്യം്േവ്ാ
സശോേത്്ിപന്്്യം് തര്വ
ർ്്ത്്നങ്്ളം് അരകടാവ
സ്്ിയിലായിര്ന്്്.
ഈവലിയമ്ഴനീക്്ംപേ

യര്ാൽ്്മാതര്ശമശോഗിപയര
ക്്ിക്്ാൻകഴിയ്മായിര്ന്്്
ള്്്പവന്്് േസത്ര്തക്ിയയക്്്്
ശനത്രവ്ംനൽ്്കിയമിനിമലി
ഇൻ്്ശവസിവ്സർ്്ജറിവിഭാഗം
ശമധാവി ശോ. ആർ്്രത്്ക്
മാർ്്രറഞ്്്.സാധാരണയാ
യിരാശക്്ൽ്്ദവ്ാരേസത്ര്തക്ി
യയില്പടയാണ് മരശോ
യഡ്ത്ഗ്ന്്ിയം് മ്ഴകളം് നീ
ക്്ംപേയ്്്ന്്ത.്എന്്ാൽ്്ഈ
ശോഗിയ്പടകാരയ്ത്്ിൽ്്കഴ്
ത്്്ം പനച്്ിപന്്് മധയ്ഭാഗ

വം്പ്ർ്്ണമായിത്റശക്്ണ്്ി
വന്്്. ഒപ്്ം ഹ്ദയത്്ിപന്്്
യം് ധമനികള്പടയം് സ്ര
ക്്ഉറപ്്ാക്്ിപ്ക്ണ്്ാണ്വ
ലിയടയ്്മർ്്നീക്്ംപേയര്ത.്
മിനിമലിഇൻ്്ശവസിവ്സർ്്ജ
റിവിഭാഗംശമധാവിശോ.ആ
ർ്് രത്്ക്മാറിപന്്് ശനത്രവ്
ത്്ില്ള്്േസത്ര്തക്ിയാസം
ഘത്്ിൽ്്സീനിയർ്്സർ്്ജൻ്്
ശോ.മധ്കരമര,ഹ്ദയേ
സത്ര്തക്ിയാവിദഗധ്ൻ്് ശോ.
സ്ജിത്്്,നഴ്സ്മാരായസറി
ൻ്്, ജയലക്്്മി, ടി
ൻ്്സി,സൗമയ്എന്്ിവ
ർ്്രപങ്്ട്ത്്്.ശോ.ജ
യസ്സൻ്്അനസ്ശര
ഷയ്യക്്്്ശനത്രവ്ംന
ൽ്്കി.ആശ്രതര്ിസി
ഇഒ എസ.്പക.അബ്്്
ള്്, അനസ്ശരഷയ്ാ
വിഭാഗം ശമധാവി
ശോ.ശോഹൻ്് മാരയ്്
എന്്ിവര്പടസമശോ
േിരമായഇടപരടല്ക
ളം് ശോഗിപയ രക്്ി
ക്്ാൻ്് സഹായിപച്്
ന്്്ംശോ.രത്്ക്മാ
ർ്്രറഞ്്്.

കോ.രത്്ക്ൈാറം്സംഘവം്വഹീദാബീഗൈിനം്ക്ടം്ബത്്ി
ന്ലൊപ്്ം.

ഹ്ദയത്്ിന്മ്കളിലെതതകോയഡ്്
മ്ഴനീക്്ി;െക്്ദവ്ീപ്കാരിക്്്പ്ത്ജീവന്്പോച്്ി: രതന്്്ണ്്് വർ്്ഷം മ്

ൻ്്പ്അടിരിടിശകസിൽ്്ശോട
രിേിക്്ിച്്രിപനത്ടർ്്ന്്്ഒ
ളിവിൽ്്ശൊയ തര്രിഅറസ്്്്ി
ൽ.ആല്വപോടിക്ത്്്മല
നീലശ്ത്പ്്്കര മ്ലൻ്്വീട്്ി
ൽ്് ക്രയ്ൻ്് ശോസിപനയാണ്
(59)ആല്വഈസ്്്്്ശൊലീസ്
അറസ്്്്്പേയര്ത.്മ്ൻ്്ക്റ്്വാ
ളികശളയം്വാറണ്്്തര്രികശള
യം്ക്റിച്്്അശന്വഷണംനട
ത്്ാൻ്്എറണാക്ളം റ്റൽ്്
ജില്്ാപൊലീസ്ശമധാവിപക.

കാർ്്ത്്ിക് ജില്്യിപലഎല്്ാ
പൊലീസ് ശസ്്്്ഷൻ്് എസ്എ
ച്്്ഒമാർ്്ക്്്ം നിർ്്ശദേം ന
ൽ്്കിയിര്ന്്്. ഇരിപന്്് ഭാഗ
മായിനടന്്രരിശോധയിലാ
ണ്ഇയാൾ്്രിടിയിലായത.്അ
ശന്വഷണ സംഘത്്ിൽ്് ഇ
ൻ്്സ്പരകറ്്്ർ രാശജഷ്രി.എ
സ,്എസ്ഐവിശോദ.്ആർ്്,
എസ്സിരിഒഅഭിലാഷ്ടി.ജി,
സിരിഒമാരായ പഷബിൻ്്ടി.
എ,നിസാർ്്രി.രിഎന്്ിവരാ
ണ്ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്

പപത്്്ണ്്്വര്്ഷമായി
ഒളിവിെിര്ന്്പപ്തിഅറസ്്്്ില

ര്ത്്ാട്്്ക്ളം: കാളേന്്യി
ൽനിന്്്വിരശ്ട്ടിയ ശൊ
ത്്ിപന ര്ത്്ാട്്്ക്ളം അ
ഗ്്ിരക്്ാശസനഉശദ്ോഗസ്്ർ
അരി സാഹസികമായി രിടി
ര്ടി.കിഴപോമ്്്ഇടത്്ാനാ
ൽ ക്ഞ്്്ശോപന്്് ശൊത്്ാ
ണ്്ഇന്്പലരാവിപലമാർക്്
റ്്ിൽനിന്്്വിരശട്്ടിയത.്രാ
വിപലരത്്്മണിശോപടര്
ത്്ാട്്്ക്ളം മാര്രി ജംക്ഷ
നിൽമമതര്ിനഗർഅർജ്ൻ

നിവാസിൽശോകറ്്്ർക്സ്മ
ത്്ിപന്്്പ്രയിടത്്ിൽ ശൊ
ത്്്കയറിനാേനഷ്്ങ്്ൾഉ
ണ്്ാക്്്കയായിരന്്്്.ശസ്്്്ഷ
ൻ ഓഫിസർ സജിശോൻ ടി.
ശോസഫിപന്്്ശനത്രവ്ത്്ിൽ
അനിൽക്മാർ, ബിജ്ശോ
ൻ,അഭിശഷക,്ശോബിൻ,സാ
ബ,്മശോജ,്അശോകൻ,അ
തബ്ഹാം,സ്ശരഷ്എന്്ിവരട
ങ്്ിയസംഘമാണ്രക്്ാതര്വ
ർത്്നംനടത്്ത്്ിയത.്

വിരകട്്ടിയകൊത്്ിലന
സാഹസികമായിപിടിക്ടി

അങ്്മാലി:സംസ്്ാനത്്്ഘ
ട്്ം ഘട്്മായി മദയ്നിശോധനം
ഏർപപ്്ട്ത്്്പമന്്്തര്ഖയ്ാരി
ച്്്അധികാരത്്ിപലത്്ിയസ
ർക്്ാർനാട്്ിൽവൻശോരിൽ
മദയ്ംഒഴ്ക്്്ന്്നടരടിസവ്ീക
രിക്്്ന്്ത്ജനശത്ോഹരരവം്
തര്രിശഷധാർഹവ്മാപണന്്്
പകസിബിസിമദയ്വിര്ദ്്സ
മിരിക്റ്്പപ്്ട്ത്്ി.
മദവാലയങ്്ളം് വിദയ്ാല

യങ്്ളം് മറ്്്സ്്ാരനങ്്ളം്
ഭാഗികമായിമാതര്ംതര്വർത്്ി
ക്്്ശപ്്ൾമദയ്ോലകൾമ്ഴ്
വൻത്റന്്്തര്വർത്്ിക്്ാൻ
അന്വാദംനൽകിയത് പോ
വിഡ്ശോഗവയ്ാരനത്്ിന്കാ
രണമാകം്.ജനനന്്ശയക്്ാൾ
സർക്്ാർലക്്്യംവയക്്്്ന്്
ത്മദയ്മ്രലാളിമാര്പടരാൽ
രരയ്മാണ.് വയ്ാരകമായി മദയ്
ോലകൾത്റന്്ത്വഴിപരര

പഞ്്ട്പ്്്ഫണ്്ാണ്സർക്്ാർ
ലക്്്യം വയക്്്്ന്്ത.് പരര
പഞ്്ട്പ്്ിന്മ്ശന്്ടിയായിമ
ദയ്നയം മ്ന്്ണികൾ തര്ഖയ്ാ
രിക്്ണപമന്്് സമിരിആവ
േയ്പപ്്ട്്്.
മഞ്്തര്വടക്്്ംഭാഗംജംക്

ഷനിൽനടത്്ിയതര്രിശഷധ
നിൽപ്്്സമരംമദയ്വിര്ദ്്സ

മിരി സംസ്്ാന പസതക്ട്്റി
അഡവ്.ോർളിശൊൾഉദഘ്ാട
നംപേയത്.്അരിര്രര തര്
സിഡന്്്് പക.എ.രൗശോസ,്
മഷബിരാപ്്ച്്ൻ,ശോസ്ക
ണ്്മംഗലത്്ാൻ, എം.രി.ശോ
സി,രൗശോസ്കീഴത്്്റ,ശോ
ർജ് ഇമ്്ാന്ശവൽഎന്്ിവർ
തര്സംഗിച്്്.

മദയ്നയത്്ിലനതികരനിലപ്്്സമരം

ലകസിബിസിൈദയ്വിര്ദ്്സൈിതിസംസ്്ാനലസപക്ട്്റിഅഡവ്.
ചാർളികൊൾനിൽപ്്്സൈരംഉദഘ്ാടനംലചയ്്്ന്്്.

കളമശേരി:രിടിച്്്രറി,വധ
തേ്മം,അടിരിടി,ശൊകശ്ോ
ശകസ്കളിൽ തര്രികളായ
അഞ്്്യ്വാക്്പളകളമശേ
രിപൊലീസ്രിടിര്ടി.അര്
ക്്്റ്്ി  വട്രല പേത്്ിപ്്റ
മ്്്വീട്്ിൽമനീഷ്(25),കളമ
ശേരി വശട്്ക്്്ന്്ം ശകശട്്ഴ
ത്്്രറമ്്ിൽഅജാസ്(22)
ശോപ്്്ംരടിച്ള്്ിക്്ൽഅ
റക്്രറമ്്ിൽ വീട്്ിൽ രൻ
സീർ (30)രിര്വനന്്പ്രം
ശരട്്വയലിൽവീട്്ിൽകണ്്
ൻ(21)വരാപ്്്ഴമ്ട്്ിനകംച്
ള്്ിക്്ൽ വീട്്ിൽ തേ്ീജിത്്്
(20)എന്്ിവപരയാണ്തര്ീമി
യർകവലയിൽനിന്്്ംകളമ
ശേരി പൊലീസ് ഇൻസപ്ര
കറ്്്ർ രി.ആർ.സശ്ത്ഷി
പന്്്ശനത്രവ്ത്്ില്ള്്പൊ
ലീസ് സംഘം അറസ്്്്് പേ
യര്ത.്
ശോർത്്് കളമശേരി പമ

പത്ൊപൊലീസ്ശസ്്്്ഷൻസമീ
രം2021ജന്വരി31ന്സര്്
ട്്ർയാതര്ികപയമബക്്്ഇ
ടിച്്്വീഴത്്്ിയശേഷംമബ
ക്്് ഉശരക്്ിച്്് കടന്്്കള
ഞ്്രണ്്്ശരപരശകതദ്്്ീകരി

ച്്് നടത്്ിയ അശന്വഷണ
ത്്ിലാണ്ഇവപരല്്ാം രിടി
യിലായത.്
അരകടത്്ിന്ശേഷം ഉ

ശരക്്ിച്്മബക്്്കളമശേ
രിയിൽ നിന്്്ം ശോഷണം
ശൊയരാപണന്്്ംനിരവധി
രിടിച്്്രറിശകസിൽഉൾപപ്്
ട്്രാപണന്്്ംപൊലീസ്മന
സിലാക്്ി. ഇശരത്്്ടർന്്്
ത്ക്്ാക്്ര എസിരി ജിജി
ശോപന്്് ശനത്രവ്ത്്ിൽ തര്
ശര്യക സക്വ്ാഡ് ര്രീകരി
ച്്്.അരകടമ്ണ്്ായസ്്ല
പത്്സിസിടിവിശകതദ്്്ീകരി
ച്്്അശന്വഷണംനടത്്ിതര്
രികപളരിടിര്ട്കയായിര്
ന്്്.
മനീഷം്ര്ട്്്കാരനം്ര്

ടിഏല്ർസൗത്്ിൽ 2020
ഡിസംബറിൽഈമബക്്്
ഉരശോഗിച്്് 70 വയസ്ള്്
സത്ര്ീയ്പടരണ്്്രവൻമാല
പൊട്്ിപച്്ട്ത്്്. ഇത്ര്ടാ
പരപ്ച്്ാക്്ൽ ശരവർ വട്്
ത്്്2021ജന്വരിയിൽഒര്
സത്ര്ീയ്പടമാലപൊട്്ിക്്ാ
ൻതേ്മിച്്്.രൻസീർരള്്്
ര്ത്്ി,മട്്ാശച്്രി,ശോപ്്്ം

രടിപൊലീസ്ശസ്്്്ഷന്കളി
ൽവധതേ്മം,ശൊകശ്ോ,അ
ടിരിടി ഉൾപപ്്പട നിരവധി
ശകസ്കളിൽതര്രിയാണ.്ഇ
ത്ര്ടാപര കാപ്് നിയമതര്
കാരംപോച്്ിസിറ്്ിയിൽതര്
ശവേിക്്ര്പരന്്്ഉത്്രവ്
ള്്യാള്മാണ.് കണ്്ൻ വ
ച്്ിയ്ർപൊലീസ്ശസ്്്്ഷൻ
രരിധിയിൽ അടിരിടി ശക
സിൽ പൊലീസ് അശന്വഷി
ക്്്ന്്തര്രിയാണ.്
തര്രികളിൽ നിന്്്ം 50

തഗ്ാംകച്്ാവ്രിടിര്ടിയിട്്്
പണ്്ന്്്പൊലീസ്രറഞ്്്.
അശന്വഷണ സംഘത്്ിൽ
സബ് ഇൻസപ്രകറ്്്ർമാരാ
യ രി.സി.തര്സാദ,് മാഹിൻ
സലിംമത്കംസക്വ്ാഡ്അം
ഗങ്്ളായ സബ് ഇൻസപ്ര
കറ്്്ർവി.എൻ.സ്ശരഷ,്മധ്
സ്ദനൻ, സി.എ.ശോസി,
അസിസ്്്്ന്്്്സബ്ഇൻസപ്ര
കറ്്്ർമാരായ പക.ബി.ബിന,്
രി.അനിൽക്മാർ,സ്നിൽ
ക്മാർ,സീനിയർപൊലീസ്
ഓഫിസർമാരായഹരിക്മാ
ർ,പക.വി.ദിനിൽഎന്്ിവര്
മ്ണ്്ായിര്ന്്്.

നിരവധികകസ്കളിലെപപ്തികളായഅഞ്്്
യ്വാക്്ലളകളമകശരിലൊെീസ്പിടിക്ടി

മ്വാറ്്്പ്ഴ:കാലവർ്്ഷപകട്
രിയിൽ്്നേിച്്ശോഡൗണിൽ്്
സ്ക്്ിച്്സിമന്്്്രാക്്റ്്്കൾ്്
ക്്്നഷ്ടരരിഹാരംഅന്വദി
ച്്്കണ്്സയ്്മർ്്ശോടരിഉത്്
രവായി.മണ്്്ർ്്കവലയിൽ്്തര്
വർ്്ത്്ിക്്്ന്്ആരാധനസിമ
ന്്്്സ്സ്്ാരനത്്ിപന്്്ഉടമമ
ത്്ായിയ്പടഉടമസ്്രയിപല
ശോഡൗണാണ് കാലവർ്്ഷ
പകട്രിയിൽ്്പ്ർ്്ണമായം്ര
കർ്്ന്്ത.് ഇരിൽ് സ്ക്്ിച്്
170ോക്്്സിമന്്്് ഉരശോഗ
ശ്നയ്മായിശൊവ്കയം്പേ
യര്ിര്ന്്്.ബാങ്്്ഓവർ്്തഡ്ാ
ഫറ്്്്സംവിധാനംഉരശോഗിച്്്
സ്്ാരനം തര്വർ്്ത്്ിച്്്വന്്
മത്്ായി വയ്ാരാരോലയം്

ശോഡൗണം്, ശറ്്്്ക്്്ംബാ
ങ്്് ഇൻ്്ഷ്ർ്്പേയര്ിട്്്ണ്്്എ
ന്്വിേവ്ാസത്്ിലായിര്ന്്്.
എന്്ാൽ്്, ബാങ്്് ഉശദ്ോഗ

സ്്ർ്്കടഇൻ്്ഷ്ർ്്പേയര്ിര്
പന്്ങ്്ിലം് ശോഡൗണിന് ര
രിരക്്നൽ്്കിയില്്.ഇത്അറി
യാപരഇൻ്്ഷ്റൻ്്സ്കമ്്നി
പയസമീരിച്്ശപ്്ൾ്്ശോഡൗ
ണ്് ഇൻ്്ഷ്ർ്് പേയര്ിപല്്ന്്്
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ികമ്്നി പക്്യിം
നിരസിക്്്കയായിര്ന്്്.ത്ട
ർ്്ന്്ാണ്ശോടരിപയസമീരി
ച്്ത.്ഹർ്്ജിക്്ാരന്80,000ര്
രഅന്വദിച്്ശോടരി,ശോട
രിപേലവായി5000ര്രരിഴ
യായ്നൽ്്ക്ന്്രിനം്ഉത്്ര
വിട്്്.

മഴയില്്സിമന്്്്പാക്്റ്്്കള്്നശിച്്്:
നഷ്ടപരിഹാരംനല്്കാന്്വിധി

ഗ്്ാസ്കോളനിയിൽ
കോധവതക്രണക്്ാസ്
കളമശേരി: ജനമമതര്ി പൊ
ലീസം് തര്രീക്്ക്്ബം് ശേർ
ന്്്ഗ്്ാസ്ഫാകറ്്്റിശോളനിയി
ൽ ലഹരി ഉരശോഗത്്ിപന
പരപര ശോധവതക്രണക്്ാ
സ്നടത്്ി.ലഹരിഉരശോഗ
വ്മായിബന്്പപ്്ട്്്ഏഴ്ശരർ
ശേർന്്്ഒര്ക്ട്്ിപയതര്്രമാ
യിമർദ്്ിക്്്കയം്തര്രിയായ
മപറ്്ര്ക്ട്്ിആത്്ഹരയ്പേ
യ്്്കയം് പേയര് സാഹേരയ്
ത്്ിലാണ് ശോധവതക്രണ
ക്്ാസ്നടത്്ിയത.്ത്ക്്ാക്്ര
അസിസ്്്്ന്്്്കമ്്ിഷണർപക.
എം.ജിജിശോൻ രരിരാടി ഉ
ദഘ്ാടനംപേയത്.്ഫ്ടബ്ാൾ
രാരം ഐ.എം.വിജയൻ മ്
ഖയ്ാരിഥിയായി.ക്്ബ്തര്സിഡ
ന്്്്അനീഷ്അധയ്ക്്നായി.

ഗ്്ാസ്ഫാകറ്്്റികോളനിയിലെപര്തീക്്ാക്്ബിന്ജനമൈപത്ിലൊെീസ്നൽക്ന്്കോള്കൾ
മൻ്ഇന്്്യൻഫട്ക്ോൾതാരംഐ.എം.വിജയൻമകൈാറ്ന്്്.
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നോൊഃസമസത്ാഃസഖ്ിനോഭവന്്്
1196മെരം22 ജ.ആഖിർ21
വയ്ാഴം4കെനര്വ്രി2021

എൻഡോസൾഫാനെക്്്റിച്്്വീണ്്്ം

ആകപൺക്ട്്ിൊസർകോഡ്ജില്്ാ
െലകറ്്്ർക്്്കോട്്റിയ്കടസതയ്

വാങമ്്ലംസഹിതംഒര്അകപക്്സമർപ്്ി
ച്്ിട്്്ണ്്്.അകപക്്െയ്കടകപര്ഒഴിവാക്്്
ന്്്.അതിൽപറയ്ന്്ത്10-11വയസ്ണ്്ാ
യിര്ന്്കപ്്ൾശക്്മായതലകവദനൊര
ണംമംഗലാപ്രത്്്സവ്ൊരയ്ആശ്പപത്ിയി
ൽസവ്ന്്ംകേലവിൽശസപ്ത്പെ്ിയനടത്്ി
യിര്ന്്്,ത്ടർന്്്എൻകോസൾഫാൻദ്രി
തബാധിതകരെകണ്്ത്്്ന്്തിന്ള്്കമഡി
ക്്ൽെയ്ാമ്്്നടന്്കപ്്ൾഅത്േിെിത്്ാ
െയ്ാമ്്്ആകണന്്്കതറ്്ിദ്്രിച്്്പകങ്്ട്ത്്്.
അങ്്കനയാണ്താൻഎൻകോസൾഫാൻ
ദ്രിതബാധിതര്കടലിസ്്്്ിൽഉൾകപ്്ട്്കത
ന്്ാണ്കപൺക്ട്്ിയ്കടസതയ്വാങമ്്ലം!ത
ക്്്ഭാവിജീവിതകത്്ബാധിക്്്കമന്്തി
നാൽഎൻകോസൾഫാൻദ്രിതബാധിത്
കടപട്്ിെയിൽനിന്്്ഒഴിവാക്്ണകമന്്ാണ്
ആകേറ്പ്്ക്്ാരിയ്കടആവശയ്ം.
മകറ്്ര്യ്വാവ്കമഡിക്്ൽെയ്ാമ്്ിൽപ
കങ്്ട്ത്്ത്ദ്രിതബാധിതര്കടപട്്ിെയിൽ
ഉൾകപ്്ട്്്സർക്്ാർആന്ക്ലയ്ങ്്ൾകെപ്്
റ്്്ന്്തിനായിര്ന്്്.വികദശത്്്കോലിെിട്്ി
യതിനാൽഅവികടആവശയ്മായകമഡിക്്
ൽസർട്്ിഫിക്്റ്്ിൽഎൻകോസൾഫാൻദ്
രിതബാധിതനാകണന്്ാണ്കരഖകപ്്ട്ത്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്ഇകതത്ടർന്്ാണ്വികദശ
കോലിയിൽപപ്കവശിക്്ാൻഈപട്്ിെതട
സമാവ്കമന്്്െണ്്്അതിൽനിന്്്ഒഴിവാക്്
ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്അകദ്്ഹവം്എൻകോ
സൾഫാൻദ്രിതബാധിതര്കടലിസ്്്്ിൽനി
ന്്്ഒഴിവാക്്ണകമന്്്ൊസർകോഡ്ജില്്ാ
െലകറ്്്കോട്ആവശയ്കപ്്ട്്്.ഇര്വകരയം്പ
ട്്ിെയിൽനിന്്്ഒഴിവാക്്ാൻതീര്മാനിച്്ിട്്്
ണ്്്.
ദ്രിതബാധിതര്കടപട്്ിെയിൽകപട്്മ
കറ്്ര്ക്ട്്ിമാനസിെകവെലയ്ംബാധിച്്
വര്കടവിഭാഗത്്ിൽസർക്്ാരിക്്്അഞ്്്
ലക്്ംകെപ്്റ്്ി.ഈക്ട്്ിപരസഹായമില്്ാ
കതഎസഎ്സഎ്ൽസിപരീക്്വിജയിച്്്.
60ശതമാനംമാനസിെകവെലയ്മ്ള്്ക്ട്്ി
പരസഹായംഇല്്ാകതപരീക്്വിജയിച്്ത്
ലിസ്്്്ിക്്്ആധിൊരിെതകയസംബന്്ിച്്്
ക്ട്തൽഅകന്വഷണംആവശയ്മാകണന്്
നിഗമനത്്ിൽജില്്ാെലകറ്്്കറഎത്്ിച്്ിട്്്
ണ്്്.കവകോര്ക്ട്്ിയം്ഇത്്രത്്ിൽഅ
ഞ്്്ലക്്ംകെപ്്റ്്ി.അകദ്്ഹത്്ിന്കോളി
കടകന്ിക്െഴിഞ്്്വികദശത്്്കോലിെിട്്ി.
ഇത്്രംകവെലയ്മ്ള്്ഒരാളിന്എങ്്കന
കോളികടകന്ിക്െഴിഞ്്്വികദശത്്്കോലി
ലഭിക്്്കമന്്്ംജില്്ാെലകറ്്്ർസംശയംപപ്
െടിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.എൻകോസൾഫാൻഇരെള്
കടലിസ്്്്ിൽനിന്്്ഒഴിവാക്്ണകമന്്്ഇയാ
ളം്അഭയ്ർഥിച്്ിരിക്്്െയാണ.്
എപത്നിര്ത്്രവാദപരമായാണ്ലക്്ക്്
ണക്്ിന്ര്പയ്കടബാധയ്തസർക്്ാരിന്ഉ
ണ്്ാക്ന്്തരത്്ിൽഎൻകോസൾഫാൻ
ദ്രിതബാധിതകരെകണ്്ത്്്ന്്തിനായി
െയ്ാമ്്്നടത്്ിയകമഡിക്്ൽസംഘംസവ്ീെ
രിച്്ിട്്്ള്്ത്എന്്്ഇതിൽനിന്്്മനസ്്ിലാവ്

കമന്്ാണ്ഇത്സംബന്്ിച്്്ൊസർകോ
ഡ്ജില്്ാെലകറ്്്ർഡി.സജിത്ബാബ്സ
ർക്്ാരിന്നൽെിയറികപ്്ർട്്ിൽച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ിയിട്്്ള്്ത.്ശാസപ്ത്വശങ്്ൾക്്പ്്്
റംകവൊരിെമായാണ്ഉകദ്ോഗസ്്ർ,
പപ്കത്യെിച്്്ംകോകറ്്്ർമാർഈവിഷയ
ത്്ിൽസവ്ീെരിച്്നടപടിെൾ.ഇതിന്ദാ
ഹരണമായിലിസ്്്്ികലഇരട്്ിപ്്്പട്്ിെഅ
കദ്്ഹംഎട്ത്്്ൊട്്ിയിട്്്ണ്്്.40കപരാണ്
ഇങ്്കനഇരട്്ിച്്ത.്അവര്കടകപരം്വി
വരങ്്ളം്റികപ്്ർട്്ിൽഅക്്മിട്്്നിരത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.
നിലവില്ള്്മാനദണ്്ങ്്ൾപപ്ൊരംകെ
രളത്്ികലകമഡിക്്ൽകൊകളജ്െളികലവി
ദഗധ്കോകറ്്്ർമാർഅടങ്്്ന്്സംഘത്്ി
ന്മാപത്കമഎൻകോസൾഫാൻദ്രിതബാ
ധിതര്കടപട്്ിെതയാറാക്്ാനം്ൊറ്്ഗറി
നിശ്്യിക്്ാനം്അധിൊരമ്ള്്്.എന്്ാ
ൽ,ഈവിദഗധ്കോകറ്്്ർമാർനിശ്്യിച്്
ൊറ്്ഗറിെയ്ാമ്്്െൾക്്്കശഷംമാറ്്ിയിട്്്

ണ്്്.സർക്്ാരിൽനിന്്്ക്ട്തൽസാമ്്ത്്ി
െസഹായംകനട്ന്്തിനായിര്ന്്്ഇത.്ഇ
ങ്്കനൊറ്്ഗറിമാറ്്ംവര്ത്്ിയ43കപര്കട
പട്്ിെയം്ജില്്ാെലകറ്്്ർസർക്്ാരിന്കെ
മാറിയറികപ്്ർട്്ില്ണ്്്.അതിൽആദയ്കത്്
14കപർക്്്സർക്്ാർധനസഹായംനൽകെ
ണ്്തില്്ാത്്ൊറ്്ഗറിയായിര്ന്്്.ൊറ്്ഗറി
ഇങ്്കനമാറ്്ിയകപ്്ൾഓകോര്ത്്ർക്്്ം
അഞ്്്ലക്്ംര്പവീതംനൽകെണ്്ിവന്്്.
1.56കൊടിര്പയാണ്ഉകദ്ോഗസ്്ർഇങ്്
കനസർക്്ാരിന്നഷ്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്ഇതിന്
ഉത്്രവാദിെളായഉകദ്ോഗസ്്ർഇകപ്്ഴം്
സർവീസില്ണ്്്എന്്താണ്ഏറ്്വം്ദഃ്ഖെ
രമായഅവസ്്കയന്്്ജില്്ാെലകറ്്്ർകരഖ
കപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
എൻകോസൾഫാൻഇരെൾക്്്നൽക്
ന്്കപൻഷൻഅവര്കടമരണകശഷവം്
കെപ്്റ്്ിയ125കെസ്െളിൽെഴിഞ്്മാർ
ച്്്വകര40.61ലക്്ംര്പയാണ്സർക്്ാരി
ന്നഷ്്മായത.്എൻകോസൾഫാൻകപൻ
ഷൻൊർക്്്തകദ്്ശസവ്യംഭരണവക്പ്്്മ്
കഖനയ്ള്്മറ്്്കപൻഷന്െകളകതങ്്ിലം്

െിട്്്കന്്ങ്്ിൽഇവര്കടഈകപൻഷനിൽ
നിന്്്500ര്പക്റയക്്്ണകമന്്്സർക്്ാർ
നിർകദ്്ശിച്്ിര്കന്്ങി്ലം്ആവഴിക്്്ഒര
കന്വഷണംകോലം്നടത്്ിയിട്്ില്്.എൻകോ
സൾഫാക്്്ഇരെളായിവന്്്യതഉണ്്ായി
എന്്്െകണ്്ത്്ിയ55കപരിൽ28കപർക്്്
നിലവിൽക്ട്്ിെള്ണ്്്!ഇവര്കടകപരം്വി
ലാസവം്സഹിതമാണ്ജില്്ാെലകറ്്്ർസർ
ക്്ാരിന്റികപ്്ർട്്്നൽെിയത.്പരസഹായ
മില്്ാകതജീവിക്്ാൻെഴിയാത്്എൻകോ
സൾഫാൻഇരെകളപരിേരിക്്്ന്്വർക്്്
മാപത്മായിപരിമിതകപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്"ആ
ശവ്ാസെിരണം'പദ്്തിപപ്ൊരം813കപർ
ക്്്പപ്തിമാസം700ര്പനൽക്ന്്്ണ്്്.അ
തിൽ131കപർമറ്്്വിഭാഗങ്്ളില്ള്്വരാ
കണന്്ാണ്അകന്വഷണറികപ്്ർട്്്.എൻ
കോസൾഫാൻതളിച്്ൊലയളവിൽൊസ
ർകോഡ്ഇല്്ാതിര്ന്്വരം്വയ്ാജവിലാസ
ത്്ിൽആന്ക്ലയ്ംകെപ്്റ്്്ന്്ത്െകണ്്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

യഥാർഥത്്ിൽൊസർകോഡ്എൻകോ
സൾഫാൻഇഫകറ്്്ികല്്ന്്്ആദയ്മായിവാദി
ച്്്അതികനസാധ്െരിക്്്ന്്കതളിവ്െൾ
ഹാജരാക്്ിയത്നീകലശവ്രംഗവകമ്്്്്്ൊർ
ഷിെകൊകളജികലഎൻഡകോളജിവിഭാഗം
കമധാവികോ.കെ.എം.പശ്ീക്മാറാണ.്തിര്
വനന്്പ്രംകവള്്ായണിൊർഷിെകൊ
കളജികലഅസി.കപ്ോഫസർകോ.കെ.ഡി.
പപ്താപനം്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽപശ്ീക്മാറിന്ശ
ക്്മായപിന്്്ണനൽെി.കെരളശാസപ്ത്
സാഹിതയ്പരിഷത്്ിക്്്"ശാസപ്ത്ഗതി'മാ
സിെയ്കട2010കസപത്ംബർലക്്ത്്ിൽ
എൻകോസൾഫാൻഇന്്്യയിൽനികോധി
ക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്കലഖനകമഴ്ത്െയം്
പരിഷത്്ിക്്്സകമ്്ളനത്്ിൽവായ്മാർഗ
മ്ള്്എൻകോസൾഫാൻതളിക്്ൽനികോ
ധിക്്ണംഎന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്പപ്കമയംഅവത
രിപ്്ിച്്തം്ഇകതപശ്ീക്മാറാണ.്
െീടവിജ്്ാനശാസപ്ത്ജ്്രായകോ.
പശ്ീക്മാറം്കോ.പപ്താപനം്2011കലജന
സംഖയ്ാെണക്്്,2015കലഅംഗപരിമിത
കസൻസസ,്വിെലാംഗപ്നരധിവാസത്്ി

ന്ള്്കദശീയപദ്്തിപപ്ൊരമ്ള്്വിവര
കശഖരണംഎന്്ിവഉൾകപ്്കടയ്ള്്ഔ
കദ്ോഗിെകരഖെൾഅപപഗ്ഥിച്്്സംസ്്ാന
കത്്മറ്്്ജില്്െളില്ള്്തികനക്്ാൾകവെ
ലയ്ങ്്ളം്ജനിതെമ്ൾകപ്്കടയ്ള്്കോഗങ്്
ളം്എൻകോസൾഫാൻതളിച്്എൻമെകജ,
പ്ല്്്ർകപരിയ,അജാന്ർ,െയ്്്ർേീകമനി,
മ്ളിയാർ,ക്മ്്ടാകജ,കബള്്്ർ,െള്്ാർ,പ
നത്്ടിഎന്്ീപഗ്ാമപഞ്്ായത്്്െളിലികല്്
ന്്്െകണ്്ത്്്െയായിര്ന്്്.ഈപഗ്ാമപ
ഞ്്ായത്്്െളിൽഒര്ലക്്ത്്ിൽ272കപർ
ക്്ാണ്േലനകവെലയ്മ്ള്്തായിെകണ്്
ത്്ിയകതങ്്ിൽഇക്്ാരയ്ത്്ികലകദശീയശ
രാശരി289ആണ.്മാനസിെകവല്്്വിളി,
കസറിപബ്ൽപാൾസി,സംസാര-ൊഴേ്-കെ
ൾവി-ജനിതെകവെലയ്ങ്്ൾ,െയ്ാൻസർ
എന്്ിവഉൾകപ്്കടഒര്അസ്ഖവം്കദശീയ
ശരാശരികയക്്ാൾൊസർകോഡ്ക്ട്തല
ല്്.പാലക്്ാകട്്മണ്്ാർക്്ാട്്്ംഇട്ക്്ിയിലം്
ഉൾകപ്്കടഎൻകോസൾഫാൻഇകതൊല
യളവിൽവായ്മാർഗംതളിച്്ഒരിടത്്്ംആ
കോഗയ്പപ്ശന്ങ്്ള്ണ്്ായിട്്ില്്.20വർഷംആ
പഫ്ിക്്യിൽ100ലക്്ംകഹകറ്്്റിൽവകരഎ
ൻകോസൾഫാൻവായ്മാർഗംതളിച്്ിട്്്ം
അവിടങ്്ളിലം്ഒര്പപ്ശന്വ്മണ്്ായിട്്ികല്്
ന്്്ഇര്വരം്വയ്ക്്മാക്്്ന്്്.
ഇല്്ാത്്ഒന്്ിക്്്കപരിൽശാസപ്ത്കത്്
ദ്ര്പകൊഗംകേയ്്്െയാകോൊസർകോ
ഡ?്ൊസർകോഡ്എൻകോസൾഫാക്്്ഇ
രെള്കണ്്ങ്്ിൽതീർച്്യായം്അവകരജീവി
തൊലംമ്ഴ്വൻസംരക്്ിക്്ാന്ള്്ബാധയ്
തസംസ്്ാനസർക്്ാരിന്ണ്്്.അങ്്കനഇ
ല്്,മറ്്്ള്്ിടങ്്ളികലത്കോല്ള്്കവെലയ്
ങ്്ളം്കോഗങ്്ള്കമൊസർകോഡ്മ്ള്്്
എങ്്ിൽആപപ്ോരണംതിര്ത്്ണം.അതി
നർഥംആനികോധിതെീടനാശിനിതിരി
കെകൊണ്്്വരണകമന്്ല്്.
എൻകോസൾഫാൻലിസ്്്്ിൽഅനർഹ
ര്കണ്്ന്്വിജിലൻസ്അകന്വഷണറികപ്്ർ
ട്്്സർക്്ാർപ്ഴത്്്ിവച്്ിരിക്്്െയായിര്
ന്്്.അത്പ്റത്്്കൊണ്്്വരാനായത്ഈ
കലഖെനാണ.്അതിൻപപ്ൊരംസർക്്ാർ
ഇടകപട്െയം്ഇകതക്്്റിച്്്അകന്വഷണം
നടത്്ാൻൊസർകോഡ്ജില്്ാെലകറ്്്കറ
ച്മതലകപ്്ട്ത്്്െയായിര്ന്്്.കെരളത്്ി
കലആയ്ർകദർഘയ്ംപ്ര്ഷൻമാരിൽ72
വയസം്സപ്ത്ീെളിൽ78വയസം്ആയിരി
കക്്94വയസിൽമരിച്്ത്കോലം്എൻ
കോസൾഫാൻമരണമായിേിപത്ീെരിച്്തി
ക്്്പട്്ിെമ്തൽപെ്മകക്്ട്െള്കടകോഷ
യാപത്ജില്്ാെലകറ്്്റ്കടറികപ്്ർട്്ിൽഅക്്
മിട്്്നിരത്്ിയിട്്്ണ്്്.അത്കൊണ്്്തകന്്
ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽശാസപ്ത്ീയപരികോധന
അനിവാരയ്മാണ.്ജനതകയഇപത്യം്വലിയ
കൊതിൽഭീഷണികപ്്ട്ത്്ിയഒര്പപ്തിഭാ
സകത്്പ്്റ്്ിഅന്്ർകദശീയമായിഅംഗീെരി
ക്്കപ്്ട്ന്്ഒര്പഠനംനടത്്ാൻകോലം്
നമ്്്കടസംസ്്ാനത്്ിന്െഴിഞ്്ിട്്ില്്എ
ന്്ത്ലജ്്ാവഹമാകണന്്്ത്റന്്ടിക്്്ന്്
ത്പശ്ീേിപത്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽകപ്ോഫസറം്
അേയ്്തകമകോൻകസ്്്ർകോർകഹൽ
ത്്്സയൻസിക്്്കമധാവിയ്മായിര്ന്്
കോ.വി.രാമൻക്ട്്ിയാണ.്കെരളംെണ്്ഏ
റ്്വം്മിെച്്മ്ഖയ്മപന്്്ിമാരികോരാളായസി.
അേയ്്തകമകോക്്്മെൻഎന്്പരിഗണ
നകോ.രാമൻക്ട്്ിക്്്നൽകെണ്്,എന്്ാ
ൽ,ഈരംഗകത്്ഏറ്്വം്മിെച്്ശാസപ്ത്
ജ്്ൻഎന്്നിലയിൽഅകദ്്ഹകത്്അവ
ഗണിക്്ാനാവില്്.

ഇല്്ാത്്ഒന്്ിന്്്ലേരിൽശാസത്ത്
നത്്ദ്ര്േലോഗംനെയ്്്കയാലോ
കാസർലോഡ?്കാസർലോഡ്എൻ
ലോസൾഫാന്്്ഇരകള്നട്്ങ്്ിൽ
തീർച്്യായം്അവനരജീവിതകാലം
മ്ഴ്വൻസംരക്്ിക്്ാന്ള്്ബാധയ്
തസംസ്്ാനസർക്്ാരിന്ട്്്.അ
ങ്്നനഇല്്,മറ്്്ള്്ിടങ്്ളിലലത്
ലോല്ള്്വവകലയ്ങ്്ളം്ലോഗ

ങ്്ള്ലമകാസർലോഡ്മ്ള്്്എങ്്ി
ൽആതേ്ൊരണംതിര്ത്്ണം.അതി
നർഥംആനിലോധിതകീടനാശിനിതി
രിനകനൊണ്്്വരണനമന്്ല്്.

കയ്ാൻസർളരാഗികൾതക്ാ്പ്്ംനിൽക്്ണം,നാട്
കെ.കെ.ശൈലജ
ആനോഗയ്വക്പ്്്മനത്്്ിആകോളതലത്്ിൽ്്കഫ

പബ്്വരിനാലിന്കോ
െെയ്ാൻസർ്്ദിനംആേരിക്്്
കപ്്ൾ്്അവകോധംശക്്മാ
ക്്ണം.െയ്ാൻസർ്്കോഗേിെി
ത്്യക്്്്ത്ണയായിെയ്ാൻസ
ർ്്കോഗിെകോട്ള്്അന്െമ്്
യ്കടയം്അന്ഭാവത്്ിക്്്
യം്പപ്തീെമായി"ഓകോവയ്
ക്്ിയം്ക്കടയ്ണ്്്-ക്കടപപ്

വർ്്ത്്ിക്്്ം'(IamandIwill)എന്്താണ്ഈവർ്്ഷ
കത്്ദിനാേരണത്്ിക്്്സകന്്ശം.നമ്്്കടസംസ്്ാ
നംെയ്ാൻസർ്്കോഗശരാശരിയിൽ്്കദശീയശരാശരി
കയക്്ാളം്ഉയർ്്ന്്നിലയിലാണ്ൊണ്ന്്ത.്പപ്തിവ
ർ്്ഷം60,000കത്്ളംകോഗിെൾ്്പ്തിയതായിസം
സ്്ാനത്്്രജിസ്്്്ർ്്കേയ്്കപ്്ട്ന്്്കവന്്്മാണ്ഇത്
സംബന്്മായെണക്്്െൾ്്സ്േിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
വർധിച്്്വര്ന്്െയ്ാൻസർ്്കോഗബാഹ്ലയ്കത്്തട
യ്ന്്തിനായിസംസ്്ാനആകോഗയ്വക്പ്്്െയ്ാൻസർ്്
സപ്ട്ാറ്്ജിആക്ഷൻ്്പ്്ാൻ്്ര്പീെരിക്്്െയം്നടപ്്ി
ലാക്്ിവരിെയം്കേയ്്്ന്്്.ഇതിക്്്ഭാഗമായിസം
സ്്ാനത്്്െയ്ാൻസർ്്കോഗനിയപന്്്ണപപ്വർ്്ത്്ന
ങ്്കളഏകൊപിപ്്ിക്്്ന്്തിന്ഒര്െയ്ാൻസർ്്കോ
ർ്്ഡ്ര്പീെരിക്്്െയം്ഈരംഗകത്്വിദഗധ്ര്കട
കസവനംഉറപ്്ാക്്്െയം്കേയത്ിട്്്ണ്്്.മിെച്്െയ്ാൻ
സർ്്േിെിത്്ഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്തിന്െയ്ാൻസർ്്േിെി
ത്്ാകെപന്്്ങ്്ൾ്്ശാക്്ീെരിക്്്ന്്തിനം്മിെവിക്്്
കെപന്്്ങ്്ളായിമാറ്്്ന്്തിനം്സംസ്്ാനആകോഗയ്വ
ക്പ്്്പശ്ദ്്പതിപ്്ിച്്്വര്ന്്്.എല്്ാജില്്െളിലം്െയ്ാ
ൻസർ്്േിെിത്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിനായിസംസ്്ാനആ

കോഗയ്വക്പ്്്ജില്്ാകെപന്്്ങ്്ളിൽ്്െയ്ാൻസർ്്േിെിത്്
ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിന്ജില്്ാെയ്ാൻസർ്്കെയർ്്കസ്്്റ്െ
ൾ്്ആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്.ഈകെപന്്്ങ്്ളില്കടെീകോകതറാ
പ്്ിഉൾ്്കപ്്കടയ്ള്്േിെിത്്സൗജനയ്മായിനടപ്്ിലാ
ക്്ിവര്ന്്്.

കൊവിഡ്ൊലകത്്െയ്ാൻസര്്ചിെിത്്
കൊവിഡ്ൊലത്്്ംെയ്ാൻസർ്്കോഗിെള്കടേിെി
ത്്യക്്്്ംപരിേരണത്്ിന്മായിആകോഗയ്വക്പ്്്

പപ്കത്യെംപശ്ദ്്ിച്്ിര്ന്്്.കൊവിഡ്മഹാമാരിഏറ്്വം്
ക്ട്തൽ്്ബാധിച്്ത്െയ്ാൻസർ്്കോകലയ്ള്്ദീർ്്ഘ
സ്്ായികോഗങ്്ൾ്്ബാധിച്്വകരയാണ.്പപ്തികോധ
കശഷിക്റഞ്്ഈക്ട്്രിൽ്്കോഗവയ്ാപനംക്ടാൻ്്
സാധയ്തയ്ള്്തിനാലം്കോഗംബാധിച്്്െഴിഞ്്ാൽ്്
അത്മ്ർ്്ച്്ിക്്്ന്്തിന്സാധയ്തയ്ള്്തിനാലം്യാപത്
കേയ്്്ന്്തികോക്തയ്മായിേിെിത്്കെപന്്്ങ്്ളിൽ്്എ

ത്്്ന്്തികോസാകങ്്തിെമായിഇവർ്്ക്്്സാധിച്്ിര്
ന്്ില്്.ക്ടാകതകോക്്്ഡൗൺ്്,റികവഴ്സ്െവ്ാറക്്്
ൻ്്ൊരണംേിെിത്്കെപന്്്ത്്ികലക്്്ള്്യാപത്ബ്
ദ്്ിമ്ട്്ാക്െയം്േിെിത്്മ്ടങ്്്ന്്തിന്ള്്സാധയ്ത
സംജാതമാക്െയം്കേയത്.്ഈപപ്തിസന്്ിപരിഹ
രിക്്്ന്്തിന്ആർ്്സിസിയ്കടകനത്തവ്ത്്ിൽ്്ആ
കോഗയ്വക്പ്്ില്ള്്ജില്്ാെയ്ാൻസർ്്കെയർ്്കസ്്്റ്
െള്കടസഹെരണകത്്കടആർ്്സിസിയിൽ്്ലഭികക്്
ണ്്േിെിത്്കോഗിെൾ്്ക്്്അവര്കടജില്്െളിൽ്്ലഭി
ക്്്ന്്തിന്ള്്വഴികൊര്ക്്്െയം്കേയത്.്ഇതിനാ
യിആർ്്സിസിയ്കടയം്ജില്്ാെയ്ാൻസർ്്കെപന്്്ങ്്ള്
കടയം്കോകറ്്്ർ്്മാര്കടയം്ക്ട്്ായമ്ഉണ്്ാക്്്െയം്
ഓകോകോഗിയ്കടയം്േിെിത്്ാവിവരങ്്ൾ്്ജില്്ാ
െയ്ാൻസർ്്കെയർ്്കസ്്്റ്െളില്ള്്കോകറ്്്ർ്്മാർ്്ക്്്
കെമാറ്െയം്കേയത്.്
േിെിത്്ലഭികക്്ണ്്ദിവസങ്്ളിൽ്്കോഗിെകളവിവ
രംകനരിട്്്അറിയിക്്്െയം്ആർ്്സിസിയിൽ്്എത്്്
ന്്തിന്പെരംആർ്്സിസിയിൽ്്ലഭിക്്്ന്്അകതേി
െിത്്ഏറ്്വം്അട്ത്്്ള്്ജില്്ാകെപന്്്ങ്്ളിൽ്്ന
ൽ്്ക്ന്്തിനം്സംവിധാനകോര്ക്്ി.ഇതില്കടആയി
രെണക്്ിന്കോഗിെൾ്്ക്്്കൊവിഡ്ൊലത്്്സവ്ന്്ം
ജില്്യിൽ്്തകന്്േിെിത്്ത്ടര്ന്്തിനം്കോഗംമ്
ർ്്ച്്ിക്്ാകതസ്ക്്ിക്്്ന്്തിനം്സാധയ്മായി.സം
സ്്ാനആകോഗയ്വക്പ്്ിന്െീഴില്ള്്24സ്്ാപനങ്്
ളിലാണ്ഈകസവനംഉറപ്്ാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്െീകോകത
റാപ്്ിക്്്ആവശയ്മായമര്ന്്്െൾ്്ഫയർ്്ആൻഡ്കറ
സെ്യ്്കോഴ്സിക്്്കസവനംഉപകൊഗിച്്്ംൊര്ണയ്
കമഡിക്്ൽ്്കറ്്്്റ്െൾ്്വഴിയം്ക്തയ്മായിഎത്്ിക്്്
ന്്തിന്സാധിച്്ിട്്്ണ്്്.ഏെകദശം25,000കപർ്്ക്്്ഈ
ൊലഘട്്ത്്ിൽ്്േിെിത്്നൽ്്ൊൻ്്സാധിച്്്കവന്്ത്
ഈസംരഭത്്ിക്്്ഒര്വിജയമായിെണക്്ാക്്ാവ്
ന്്താണ.്

അതീതം
എം.ബി.സനത്്ഷ്

ഇന്്്
ലോകകയ്ാൻസർദിനം

ശിവശങ്്റിക്്്ജാമയ്ംഭരണപക്്ത്്ിന്ആശവ്ാസമായി
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിര്വനന്്പ്രം:നിയമസഭാകതരകഞ്്ട്പ്്്പപ്
ഖയ്ാപനത്്ിന്കൊട്്്മ്മ്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കടമ്ൻ
പപ്ിൻസിപ്്ൽകസപെ്ട്്റിഎം.ശിവശങ്്റിന്ജാമയ്ം
ലഭിച്്തിൽഭരണപക്്ത്്ിന്ആശവ്ാസം.മ്ഖയ്മ
പന്്്ികയയം്മപന്്്ിമാകരയം്സപ്ീക്്കറയം്വകര
പപ്തിക്്്ട്്ിൽനിർത്്ിരാജിആവശയ്ംഉന്്യിച്്്
വന്്ബികജപിഉൾകപ്്കടയ്ള്്പപ്തിപക്്ത്്ിന്
ഇത്തിരിച്്ടിയായി.അകതസമയം,സിപിഎം-
ബികജപിഒത്്്െളികയത്ടർന്്്സവ്ർണക്്ടത്്്
കെസ്അട്്ിമറിക്്്െയാകണന്്ാണ്കൊൺപഗ്സി
ക്്്പ്തിയആകോപണം.
അതിനികട,ആസ്പത്ണഅഡീഷണൽേീഫ്
കസപെ്ട്്റികോ.വി.കവണ്ശിവശങ്്റികനപര
സയ്മായിനയ്ായീെരിച്്്രംഗകത്്ത്്ി.""അകദ്്ഹം
നിരപരാധിയാണ.്ശിവശങ്്റികനതികരഉയർന്്
ക്റ്്ങ്്കളല്്ാംതള്്ികപ്്വം്.മാപ്്ർഹിക്്ാനാവാ
ത്്വിധത്്ിലാണ്മാധയ്മങ്്ൾശിവശങ്്റികന
കവട്്യാടിയത'്'-കവണ്കഫയസ്ബ്്ക്്ിൽക്റി
ച്്്.ഇതാദയ്മായാണ്ശിവശങ്്റികനനയ്ായീെരിച്്്

ഐഎഎസ്ൊരിൽഒരാൾഎത്്്ന്്ത.്
ശിവശങ്്റികനനമ്്ിനാരായണന്ത്ലയ്മായ
ആകളന്്്വകരകഫയസ്ബ്്ക്്ിൽക്റിക്്്ന്്്
കണ്്ന്്്മ്ൻമാധയ്മപപ്വർത്്െനം്അഭിഭാഷെ
ന്മായലാല്കോസഫ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.മാധയ്മകവട്്
കയത്ടർന്്്നമ്്ിനാരായണന്വലിയത്െസം
സ്്ാനസർക്്ാർനഷ്്പരിഹാരംനൽകെണ്്ിവ
ന്്ത്പരാമർശിച്്്ശിവശങ്്റിനം്അത്കവണ്്ിവ
ര്കമന്്നിലയില്ള്്പപ്ോരണംശക്്മാണ.്
എൻഐഎയം്െസ്്്്ംസം്ഇഡിയം്മാറിമാറി
കോദയ്ംകേയക്തങ്്ിലം്ശിവശങ്്റികനതികരൊ
രയ്മായകതളികൊന്്്ംെിട്്ിയികല്്ന്്ാണ്സിപി
എംകെപന്്്ങ്്ള്കടനിലപാട.്മപന്്്ികെ.ടിജലീൽ,
മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കടഅഡീഷണൽകപ്പവറ്്്കസപെ്ട്്
റിസി.എം.രവീപന്്്ൻ,സപ്ീക്്റ്കടഅസി.കപ്പ
വറ്്്കസപെ്ട്്റിഅയ്്പ്്ൻഎന്്ിവകരകൊകക്്
കോദയ്ംകേയത്ത്പപ്തിപക്്ംശരിക്്്ംആകോ
ഷിച്്്.എന്്ാൽ,ജലീൽകവല്്്വിളിച്്ാണ്കോദയ്ം
കേയ്്ലികനകനരിട്്ത.്ഇകപ്്ൾ,കതരകഞ്്ട്പ്്്
സമയത്്്എൽഡിഎഫ്സർക്്ാരിന്ഒന്്്ക്ടി
ശിരസ്യർത്്ാം.തകദ്്ശകതരകഞ്്ട്പ്്ിക്്്വിജ

യംനൽക്ന്്ആത്്വിശവ്ാസംഒന്്്ക്ടിഉയർ
ത്്ിമ്കന്്ട്്്കോൊൻഇത്എൽഡിഎഫിന്അ
വസരകോര്ക്്്ം.
പപ്തിപക്്കനതാവ്രകമശ്കേന്്ിത്്ലയം്ബി
കജപിസംസ്്ാനപപ്സിഡ്്്്കെ.സ്കരപന്്്നം്ദി
വസവം്മത്്രിച്്്വാർത്്ാസകമ്്ളനംവിളിച്്ാ
ണ്ഇത്സംബന്്ിച്്ആകോപണങ്്ൾഉന്്യിച്്
ത.്ഇപത്യം്നാളായിട്്്ംഅതിന്കതളിവ്െകോ
ന്്്ംെിട്്ിയികല്്ന്്്മാപത്മല്്,അതിൽസർക്്ാരി
കനബന്്ിപ്്ിച്്പപ്ധാനആകോപിതൻസവ്ാഭാവി
െജാമയ്ംകനടിതിരിച്്ിറങ്്്െയം്കേയ്്്ന്്്.അ
ത്സിപിഎം-ബികജപിധാരണയ്കടഫലമാകണ
ന്്്പറയ്കപ്്ൾഅതികനപത്വിശവ്ാസയ്തെിട്്്
കമന്്ത്െണ്്റികയണ്്ൊരയ്ം.എന്്ായാലം്ശിവ
ശങ്്റായിരിക്്്ംഈകതരകഞ്്ട്പ്്ിലം്വലിയ
കൊതിൽഉന്്യിക്്കപ്്ട്െ.തകദ്്ശകതരകഞ്്ട്
പ്്ിൽയ്ഡിഎഫം്ബികജപിയം്പരിഹാസര്പ
ത്്ിലാണ്ആകക്്പിച്്കതങ്്ിൽഈകതരകഞ്്
ട്പ്്ിൽസർക്്ാരികനഅടിക്്ാനായിഇരയാക്്
കപ്്ട്്ഉകദ്ോഗസ്്ൻഎന്്നിലയികലയക്്്ാവം്
അതിക്്്പരിണാമം.

മാധയ്മങ്്ളോട്പര്തികരിക്്ാതതമടക്്ം
കൊച്്ി:കോളർ്്െടത്്്കെസിൽ്്ജാമയ്ംലഭിച്്
എം.ശിവശങ്്ർ്്ജയിൽ്്കോേിതനായത്ഉച്്
യക്്്്2.40ഓകട.ൊക്്നാട്ജില്്ാജയിലിന്
പ്റത്്്ൊത്്്നിന്്മാധയ്മങ്്കോട്പപ്തിെ
രിക്്ാകതഅകദ്്ഹംതിര്വനന്്പ്രകത്്ക്്്മ
ടങ്്ി.
അട്ത്്ബന്്്ക്്ൾശിവശങ്്റികനക്ട്്ി
കക്്ണ്്്കോൊൻജില്്ാജയിലിൽ്്എത്്ിയി
ര്ന്്്.പ്റത്്ിറങ്്ിയഉടൻ്്െർ്്ണാടെരജി
സ്കപ്ടഷനില്ള്്വാഹനത്്ിൽെയറിയാപത്
തിരിച്്്.ജയിൽ്്പരിസരത്്്നിന്്്അലപ്ദ്രം
പിന്്ിട്്കശഷംമകറ്്ര്വാഹനത്്ികലക്്്യാ
പത്മാറ്്ി.ജയിൽവാസത്്ിനികടവായിച്്പ്
സത്െങ്്ൾകോകം്മ്ൻപ്ജയിൽവാർഡന്
കെമാറി.

കൊവിഡ്വയ്ാപനത്്ിക്്് കൊട്മ്ടിയിൽഏതാണ്്്ഒറ്്യക്്്ായിട്്്ണ്്്കെരളം.പപ്
തിദിനമ്ള്്കരാഗിെള്കടഎണ്്ംൊരയ്മായമാറ്്മില്്ാ
കതത്ടര്ന്്താണ്ൊരണം.സംസ്്ാനസർക്്ാർ
സവ്ീെരിക്്്ന്്നടപടിെളം്സംസ്്ാനത്്ിക്്്ആ
കരാഗയ്പരിരക്്ാസംവിധാനവ്കമല്്ാംനിസഹായമാ
യികപ്ാ്ക്ന്്തരത്്ിലാണ്ജനങ്്ള്കടകപര്മാറ്്കമ
ന്്്പറയാകതവയ്്.കരാഗവയ്ാപനത്്ിന്െര്ത്്്പ
െരാൻസഹായിക്്്ന്്ക്ട്്ംകേരല്െൾഇന്്ക്ത്
സാഹേരയ്ത്്ിൽ,േിന്്ിക്്ാവ്ന്്തിനം്അപ്്്റത്്ാ
ണ.്അതിൽനിന്്്സവ്ന്്ംഅന്യായിെകളപിന്്ിരി
പ്്ികക്്ണ്്കനതാക്്ളം്അധിൊരിെളം്തങ്്ള്കടഉ
ത്്രവാദിതവ്ംമറന്്്പപ്വർത്്ിക്്്ന്്തം്പിന്്ീട,്അ
തിന്ൊരണക്്ാർകപാത്ജനങ്്ളാകണന്്്പറഞ്്്
കെെഴ്ക്ന്്ത്മാണ്െണ്്്വര്ന്്ത.്
പപ്തിപക്്കനതാവ്രകമശ്കേന്്ിത്്ലനയിക്്്ന്്
ഐശവ്രയ്കെരളയാപത്യിൽകൊവിഡ്മാനദണ്്ങ്്
ൾപാലിച്്ികല്്ന്്്ആകരാപിച്്്26യ്ഡിഎഫ്കനതാ
ക്്ളടക്്ം400കപർകക്്തികരകപാലീസ്കെകസട്ത്്ി
രിക്്്െയാണ.്തങ്്കളരാഷ്പട്ീയമായികവട്്യാട്ന്്
തിക്്്ഭാഗമാണ്നടപടികയന്്്ംതങ്്ൾകക്്തികരന
ടപടികയട്ക്്്ന്് സർക്്ാർ, മപന്്്ിമാർ കനരിട്്് നട
ത്്്ന്്അദാലത്്്െളികലജനക്്്ട്്ംനിയപന്്്ിക്്ാൻ
പശ്മിക്്്ന്്ികല്്ന്്്മാണ് കൊൺപഗ്സ് തിരിച്്ടിച്്ത.്
ഇന്്കലബികജപികദശീയാധയ്ക്്ൻകജ.പി.നഡ്്തിര്
വനന്്പ്രക്ത്ത്്ിയകപ്ാ്ഴം്വലിയജനക്്്ട്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.ഇന്്്ത്ശ്രിലം്അത്ണ്്ാൊം.മ്ന്്്മ്
ന്്ണിെള്കടയം്കനതാക്്ൾക്്്പരസ്പരംക്റ്്ംോ
ർത്്ി രക്്കപടാൻസാധിക്്്ം.എന്്ാൽ, നിയപന്്്
ണംമറന്്്ംക്ട്്മായിഇടപഴെിയം്കരാഗംവിളിച്്്വ
ര്ത്്്ന്്ത്സവ്ന്്ംഅണിെളാകണന്്്മനസ്്ിലാക്്ി
അവകരമ്ൻെര്തല്െൾക്്്കപ്പരിപ്്ിക്്ാനാണ്കന
താക്്ൾപശ്മികക്്ണ്്ത.്
ആദയ്ഘട്്ത്്ിൽകൊവിഡികനസമർഥമായിപിടിച്്്
കെട്്ിയകെരളത്്ിന്സവ്തസിദ്്മായേിലപരിമിതിെ
ൾകൊണ്്ാണ്അതിൽനിന്്്പിന്്ാക്്ംകപാകെണ്്ി
വന്്ത.്അതിലം്രാഷ്പട്ീയമായലാക്്്െള്ണ്്ായിര്
ന്്്.കൊവിഡ്പപ്തികരാധത്്ിന്മറ്്്രാജയ്ങ്്ളിൽനി
ന്്്ംരാജയ്ാന്്രസംഘടനെളിൽനിന്്്ംഅഭിനന്്ന
ങ്്ൾഒഴ്െികയത്്ിയകപ്ാ്ഴാണ്നിയപന്്്ണങ്്ൾൊ
റ്്ിൽപറത്്ാന്ള്്ആദയ്നീക്്മ്ണ്്ായത.്സംസ്്ാന
ത്്ിക്്്മിെവ്തങ്്ള്കടകനട്്മായിഉദക്ഘാഷിക്്്െ
യം് മറ്്്സംസ്്ാനങ്്ള്കടനിലയ്മായിതാരതമയ്ം
കേയത്്കമന്്അവൊശകപ്്ട്െയം്കേയത്കപ്ാ്ഴാണ്
സർക്്ാരികനതാഴ്ത്്ികക്്കട്്ണ്്ത്രാഷ്പട്ീയമായആ
വശയ്മായിപപ്തിപക്്ത്്ിന്കതാന്്ിയത.്പതിറ്്ാണ്്്
െളായികെരളത്്ികലജനങ്്ൾവിദയ്ാഭയ്ാസത്്ില്കട
യം്കലാെപരിേയത്്ില്കടയം്കനടിയഅറിവ്െളാ
ണ്കൊവിഡ്പപ്തികരാധത്്ിന്വഴിൊണിച്്ത്എന്്
ത്അംഗീെരിച്്്ജനങ്്ൾനൽെിയസഹെരണക്ത്
ആരം്ശ്്ാഘിച്്്െണ്്ില്്.ഈേക്്ളത്്ികപ്ാ്രാട്്മാണ്
സംസ്്ാനത്്ിക്്് ഇന്്ക്ത് അവസ്്യ്ക്്് ൊര
ണം.
കരാഗവയ്ാപനത്്ിക്്്യം് കലാകഡ്ൗണിക്്്യം്
നാള്െളിൽഎല്്ാംസഹിച്്്ംപലതം്നഷ്്കപ്്ട്ത്്ി
യ്മാണ്മലയാളിെൾവീട്െളിൽഒത്ങ്്ിക്്്ടിയത.്
പ്റംകലാെവ്മായിൊരയ്മായബന്്മില്്ാകതയാണ്
മിക്്ഭവനങ്്ളിലം്മ്തിർന്്വരം്ക്ട്്ിെളം്െഴിയ്
ന്്ത.്പലവീട്െളം്ര്ക്്മായസാമ്്ത്്ിെപപ്യാസ
ങ്്ൾഅന്ഭവിക്്്ന്്്മ്ണ്്്.ജീവിതംഎപത്യം്കവഗം
പഴയമട്്ിലാക്ന്്നാളം്എണ്്ിക്്ഴിയ്ന്്വർക്്്കത
റ്്ായ പപ്തീക്്െൾ കൊട്ത്്്കൊണ്്ാണ് രാഷ്പട്ീയ
പാർട്്ിെൾതകദ്്ശകതരക്ഞ്ട്പ്്ിന്തയാകറട്ത്്ത.്
നിയപന്്്ണങ്്ൾപിൻവലിക്്്ന്്ത്ദ്രന്്മാക്കമന്്
വിദഗധ്ര്കടമ്ന്്റിയിപ്്്െൾഅവകരഅപഹസിച്്്
കൊണ്്ാണ്തള്്ിക്്ളഞ്്ത.്എല്്ാവിധനിയപന്്്ണ
ങ്്ൾക്്്ം അധിക്തർ െണ്്ടച്്് കൊട്ത്്്. കതര
ക്ഞ്ട്പ്്ിന്പിന്്ാകലനിയപന്്്ണങ്്ൾഒകന്ാ്ന്്ാ
യിപിൻവലിച്്്വരിെയാണ.്െട്ത്്നിയപന്്്ണങ്്
കളാകടയം് െർക്്ശ നിരീക്്ണത്്ില്കടയം്എല്്ാ
കമഖലെളം്ത്റക്്കട്.്മാനദണ്്ങ്്ൾപാലിച്്്കൊ
ണ്്്ംപാലിക്്ാൻകപ്പരിപ്്ിച്്്കൊണ്്്ംഇകപ്ാ്ൾകേ
യത്്വര്ന്്കതല്്ാംെഴിയ്കമന്്ിരികക്,്എന്്്കൊ
ണ്്ാണ്ആഉത്്രവാദിതവ്ംജനകനതാക്്ളം്മപന്്്ിമാ
രം്മറ്്്ംൊണിക്്ാത്്കതന്്്മനസ്്ിലാക്ന്്ില്്.
കൊവിഡ്ഭീഷണിക്റഞ്്അയൽസംസ്്ാനങ്്
ളിൽ നിയപന്്്ണങ്്ൾ ഇല്്ാതായതം് കൊവിഡ് വാ
കസ്ിന്െള്കട ആവിർഭാവവം് കരാഗക്ത്ക്്്റിച്്്
ള്്ഭയപ്്ാട്ക്റച്്ിട്്്ണ്്്.എന്്ാൽനിയപന്്്ണങ്്ൾ
കവകണ്്ന്്്വയക്്്ാറായിട്്ില്്.കനട്നാളക്ത്പരിപശ്മ
ഫലമായിട്്ാണ്ആകരാഗയ്ംഉൾകപ്്കടയ്ള്്ജീവിതനി
ലവാരസ്േിെയിൽകെരളംഒന്്ാമത്നിൽക്്്ന്്ത.്
ഇകപ്ാ്ഴം്രാജയ്ക്ത്ഏറ്്വം്മിെച്്ആകരാഗയ്പരിര
ക്്ാ സംവിധാനവം് ശം്ഖലയ്മാണ് നമ്ക്്്ള്്ത.്
ഏറ്്വം്ക്ട്തൽകൊവിഡ്കരാഗിെള്ള്്സംസ്്ാന
മാകണന്്ത്നമ്്്കടക്ട്്ായഉത്്രവാദിതവ്ംവർധിപ്്ി
കക്്ണ്്താണ.്ഇകപ്ാ്ൾയ്ഡിഎഫാണ്പരയ്ടനംനട
ത്്്ന്്കതങ്്ിൽനാകളഎൽഡിഎഫം്എൻഡിഎയം്
യാപത്െള്മായിവരം്.അകപ്ാ്ൾഈനയ്ായവാദങ്്ൾ
അവരം്മറക്്ാനാണ്എല്്ാസാധയ്തെളം്.ഇതാെര്
ത്കെരളംഅന്വർത്്ികക്്ണ്്രീതി.ജനാഭിമ്ഖയ്മ്
ള്്,സാധാരണക്്ാകരാട്െര്തല്ള്്രാഷ്പട്ീയമാണ്
ഇവികടഉണ്്ാകെണ്്ത.്സംയമനംപാലിക്്ാനം്അമി
താകവശത്്ിൽനിന്്്പിന്്ിരിയാനം്കനതാക്്ൾത
കന്്അണിെകളാട്ആവശയ്കപ്്ട്്്മാത്െൊണിക്്്
ന്്നാടാെണംഇത.്

മറക്്ര്ത,്നിങ്്ൾ
മാത്കയാണ്
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ലതരലഞ്്ട്പ്്ിന്സജ്്ം:ബിലജരി
ലോചുുി: നിയമസഭാ ലതരലുഞുടു
പുുിനുഒരുങുുാനബിലജപിജോരക
മുുിറുുി ജോഗതുുിലതീരുമാനം. ത
ജദുുശലതരലുഞുടുപുുിലജദശീയജ
നാധിപതയുസഖയുംമികചുു നപുകെന
മാണുനെതുുിയലതനുു്ജോഗതീരു
മാനംവിശദീകരിചുു്നെതുുിയവാര
തുുാസജമുുളനതുുില സംസുുാന
തുുിനുുുലചുമതെയുളുുനപുഭാരിസി.
പിരാധാകയുഷണ്നപേഞുുു. നതുി
തെലതരലുഞുടുപുുിലഇെത-ുവെ
തുമുനുുണികലളജനംതളുുികുുള
ഞുുു.

എനഡിഎകുുാണുഏറുുവംുകുടു
തല ജനപിനുുുണ െഭിചുുത.ു കഴി
ഞുുലതരലുഞുടുപുുിജനകുുാളനാ
ലുശതമാനംഎനഡിഎജോടുു്ലഷ
യരകുെി.സീറുുുകളുലെഎണുുതുുി
ലംു ഗണയുമായ വരധനയുണുുായി.
ഇെതുപകുുതുുിനുണുുായഈലെ
േിയവിജയംസരകുുാരിലനുുുലനേി
ജകെിനുളുുഅംഗീകാരമലുു.ജകരള
ജോഡലവികസനലമനുുതുലകടുുിചുു
മചുുകണകുുുകളാലണനുു്സി.പിരാ
ധാകുഷണ്നപേഞുുു.ലോവിഡു
നപുതിജോധതുുിലനുുു കാരയുതുുിലംു

ഇതുതലനുുയാണുഅവസുു.ജകരള
സരകുുാരകണകുുുകളിലലവളുും
ജെരകുുുകയാണ.ുലോവിഡുനപുതി
ജോധതുുിലെ പാളിചുുകള ബിലജ
പിഉയരതുുികുുാടുുും.
ജകരളതുുിനു വികസനം ആവ

ശയുമാണ.ുഅതുനെപുുിൊകുുാനബി
ലജപികുു്സാധികുുും.ജോരനരുുപുുി
ലതിരലുഞുടുപുുിലെനപുകെനംവി
െയിരുതുുിലയനുുുംഅജദുുഹംപേ
ഞുുു. ഇസുുാമിക തീനവുവാദലുതു
ബിലജപിശകുുമായിഎതിരകുുും.
പാരടുുിഇസുുാമിജനാ, നകുിസത്ുമത

തുുിജനാഎതിരലുു.ബിലജപിയാണു
യഥാരഥ മജതതര പാരടുുി. പനുുള
തുു്രണുു്നകുിസത്യുനസുുാനാരഥി
കള ജയിചുുതു ലനുകസത്വ സമു
ഹംബിലജപിയിജെകുു്അടുകുുുനുു
തിലനുുുഉദാഹരണമാണ.ു
നിയമസഭാ ലതരലുഞുടുപുുിനു

ളുുതയാലേടുപുുിലനുുുഭാഗമായി 11
നു സംസുുാനകമുുിറുുി ജോഗംതു
ശുരിലനെകുുുലമനുുുംസി.പി രാ
ധാകുഷണ്ന അേിയിചുുു. വാര
തുുാസജമുുളനതുുില സംസുുാന
അധയുകുുന ലക.സുജരനദുുുന,എേ
ണാകുളംജിലുുാനപുസിഡനുു്ുഎസ.്
ജയകുഷണ്നഎനുുിവര പലങുുടു
തുുു.

<തഭദ്്ശടതരടഞ്്ട്പ്്ിലമികച്്തപ്കെനടമന്്്ഭോരകമ്്ിറ്്ി

മതന്്്ികെകംപള്്ി
സ്ഭരതദ്്്ന്ടകാവിഡ്
തിരുവനനുുപുരം:ജദവസവും-ടുേിസം-
സഹകരണവകുപു്ുമനനുുുികെകംപളുുി
സുജരനദുുുനുലോവിഡ-ു19സുുിരീകരിചുുു.
അജദുുഹലതുുതിരുവനനുുപുരംലമഡി
കുുലജോലളജിലനപുജവശിപുുിചുുു.താന
ലോവിഡുബാധിതനാലണനുുകാരയും
ഇനുുലെമനനുുുിതലനുുയാണുലഫ
യസുര്ുകു്ുജൊസുുുുിലുലെഅേിയിചുുത.ു
ശാരീരികഅസവുസുുതകലളതുുുെര

നു്ുനെതുുിയപരിജോധനയിൊണു
ലവേസ്ബാധസുുിരീകരിചുുലതനുുും
കഴിഞുുദിവസങുുളിലതാനുമായിഅ
ടുതുുസമുുരകുുംപുെരതുുിയവരമുന
കരുതലുകളസവുീകരികുുണലമനുുുംമ
നനുുുിഅഭയുരഥിചുുിടുുുണു്ു.ഇജോലെഇനുു
ലെനിശവുയിചുുിരുനുുടുേിസംവകുപുുി
ലനുുുപനതുസജമുുളനതുുിലലസനകുടുുേിോ
ണിജോരജാണുകാരയുങുുളവിശദീകരി
ചുുത.ു
മാസങുുളകുുുമുമു്ുമകനുലകാവിഡു

സുുിരീകരിചുുതിലനതുെരനു്ുഅജദുുഹം
കവുാേലനുുുനിലജൊയിരുനുുു.എനുുാ
ലപിനുുീടുനെതുുിയലെസുുുുിലമനനുുുിലന
ഗറുുീവായിരുനുുു.പിനുുാലെസംസുുാന
തു്ുനിരവധിമനനുുുിമാരകുുുംലോവിഡു
സുുിരീകരിചുുിരുനുുു.ലകാവിഡുെികി
തുുയിലകഴിഞുുിരുനുുതിനാലമനനുുുി
എ.ലക.ബാെനുനിയമസഭസജമുുളതുുി
ലപലങുുടുകുുാനകഴിഞുുിരുനുുിലുു.

ആശ്പതത്ി
ജീവനക്്ാര്്ക്്്
മ്ന്്്ഷിഫറ്്്്
തിരുവനനുുപുരം:100കിെകുുകളിലുു
കുടുതലുളുുആശുപനതുികളിലുുജീവ
നകുുാരുുകു്ുമുനുുുഷിഫറു്ുഎനുുവീര
കുമാരുുകമുുറുുിയുലെയംുസവുകാരയുആ
ശുപനതുിവയുവസായബനുുസമിതിയു
ലെയംുശുപാരുുശപരിഗണിചു്ുഷിഫറുു്ു
സനമുുുദായംനെപുുാകുുാനലോഴില-
ലനപുണയുവകുപു്ുഉതുുരവായി.
സംസുുാനലതുു100ലുുകുടുതലുു

കിെകുുകളുളുുസവുകാരയുആശുപനതുി
കളിലുുഎലുുാവിഭാഗംജീവനകുുാ
രുുകുുുംമുനുുുഷിഫറുു്ുസനമുുുദായം
(6/6/12മണികുുുരുു),ഓവരുുലെംഅെ
വനുുസിനു(8മണികുുുരുു/ദിവസം,48മ
ണികുുുരുു/ആഴെു,208മണികുുുരുു/മാ
സംഎനുുനിെയകുു്ുമാസതുുിലുു208
മണികുുുേിലുുഅധികരിചുുാലുു)അ
രുുഹതയുലണുുനുുാണുനിബനുുന.ജീവ
നകുുാരുുകു്ുവീടുകളിലെതുുാനുുഗതാഗ
തസൗകരയുമിലലുുങുുിലആശുപനതുിത
െതുുിലുുലേസു്ുുുറംുെഭയുമാകുുണലമനുു
വയുവസുുയംുനെപുുാകുുണലമനു്ുഉതുു
രവിലുുവയുകുുമാകുുുനുുു.

'ഭാവിവീഷ്്ണകത്്ലെകകരളം':
രാജയ്ാന്്രസകമ്്ളനത്്ിന്സമാരനം
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനആസുനതുണ
ജോരഡിലനുുുആഭിമുഖയുതുുിലമുനുുുദിവസ
മായിനെനുുുവനുു""ഭാവിവീകുുണജതുുലെ
ജകരളം-ജകരളലുകു്ുസ്എലഹഡ'ു'അനുുര
ജദശീയജോണഫേനസ്സമാപിചുുു.സമാപന
സജമുുളനതുുിലലൊജബലസമുുാനജജതാവു
അമരതയുലസനമുഖയുനപുഭാഷണംനെതുുി.
ഒനുുപതുസുനപുധാനജമഖെകലളഅധിക

രിചുു22ലസഷനുകളുുകു്ുജോകലമമുുാടുമുളുു
വിദഗധുരിലുുനിനു്ുമികചുുനപുതിരണംെഭിചുു
തായിമുഖയുമനനുുുിപിണോയിവിജയനുുപേ
ഞുുു.ജോണഫേനസിലുലെെഭയുമായആശ
യങുുളംുനിരജദശങുുളവിശദമായിപരിജോ

ധിചു്ുഅവഎങുുലനനെപുുാകുുാനാകുലമനു്ു
പരിജോധികുുും.
ആസുനതുണജോരഡുലവസ്ലെയരമാ

നലനുപാഫ.വി.ലക.രാമെനദുുുന,ആസുനതുണ
ജോരഡുഅംഗങുുളായലനുപാഫ.ആര.രാം
കുമാര,ജോ.ജയനജോസ്ജോമസ,്ലനുപാ
ഫ.െി.ജയരാമന,ജോ.ലക.രവിരാമന,ഗു
ൊതുുിഇനസുുുുിറുുുയുടു്ുഓഫുഫിനാനസ്ആന
ഡുൊകജുസഷനഡയേകറുുുരലനുപാഫ.ലക.ലജ.
ജോസഫ,ുആസുനതുണജോരഡുഇനഡ
സന്െുിആനഡുഇനനഫുാസന്െുകെുരഡിവിഷന
െീഫുഎന.ലക.ജോയ,ുജോഷയുലസരവീസ്
ഡിവിഷനെീഫുജോ.ബിനുുുപി.വരഗീസ,്

ഡീലസനനെുലെസഡ്ുപുുാനിങുഡിവിഷന
ലഹഡുലജ.ജോസലഫനഎനുുിവരസമാപ
നസജമുുളനതുുിലസംസാരിചുുു.
കുഷി,മുഗസംരകുുണം,മതുുുയബനുുനം,

ഇ-ഗജവണനസ,്ഉനുുതവിദയുാഭയുാസം,വയുവ
സായം,വിവരസാജങുുതികവിദയു,ലനപുണയു
വികസനം,വിജൊദസഞുുാരംഎനുുിവയുള
ലപുുലെനപുധാനലപുുടുുജമഖെകളിലെജകരള
തുുിലനുുുഭാവിസാധയുതകലളകുുുേിചു്ുജോണ
ഫേനസ്െരചുുനെനുുു.നപുാജദശികസരകുുാ
രുകള,ലഫഡേെിസവംുവികസനധനകാരയു
വംുഎനുുിവസംബനുുിചു്ുരണുുുനപുജതുയക
ലസഷനുകളംുനെനുുു.

ശിവശങ്്റിന്ജാമയ്ംസിരിഎം-
ബിലജരിധാരണയില:മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിരുവനനുുപുരം:ബിലജപിയംുസിപിഎമുുുംതമുുി
ലുണുുാകുുിയ ലതരലുഞുടുപുുു ധാരണയുലെ അെി
സുുാനതുുിൊണുമുഖയുമനനുുുിയുലെമുനനപുിനസിപുുല
ലസനകുടുുേിഎം.ശിവശങുുേിനുജാമയുംെഭി
ചുുലതനുു്ലകപിസിസിനപുസിഡനുു്ുമുലുുപുു
ളുുിരാമെനദുുുനുു.
ഒരുവരുുഷജതുുളംജകനദുുുഅജനുവഷണ

ഏജനുുസികളുുസവുരുുണകുുെതു്ുഅജനുവഷ
ണതുുിലനുുുമേവിലുുജകരളജനതലയവി
ഡഢുികളാകുുുകയായിരുനുുു. ൊവെിനുു
ജകസിലംുഇജതധാരണതുെരുനുുതിനാ
ൊണുസുനപുീംജോെതിയിലുുആ ജകസ്
തുെരുുചുുയായിമാറുുിവയകുുുുനുുത.ുമതനിര
ജപകുുരാഷ്നെുീയതുുിനുകനതുുതിരിചുുെി
യാണുസിപിഎമുുുംബിലജപിയംുതമുുിലുളുുരഹസയു
ധാരണലയനുുുംമുലുുപുുളുുിപേഞുുു.
സവുരുുണകുുെതു്ുജകസിലുുമുഖയുമനനുുുിഉളുുലപുുലെയു

ളുുഉനുുതരുുകുടുങുുുലമനു്ുഉേപുുായജപുുളുുജകനദുുുഏ
ജനുുസികലളബിലജപികെിഞുുാണിലടുുനുുതലനുുുആ
ജോപണലതുുബെലപുുടുതുുുനുുതാണുഎലുുാജകസു

കളിലംുജാമയുംജനെിഎം.ശിവശങുുരുുജയിലുു
ജോെനം.ലതളിവുകളുുകലണുുതുുാനുുജകനദുുു
ഏജനുുസികളുുകുു് സാഹെരയും ഉണുുായിടുുും
അവഉപജോഗലപുുടുതുുിയിലുു.
ജകനദുുു സരുുകുുാരിലനുുു അേിവംു സമുുത

ജുതുടംുകുെിയാണുജകനദുുുഏജനുുസികളുു
അജനുവഷണതുുിലുുലമലുുജപുുകുു്തുെരുുനുുത.ു
ശിവശങുുേിലനുുുജാമയുാജപകുുലയശകുുമായി
എതിരുുകുുാനുു ജൊലംു അജനുവഷണ ഏജ
നുുസികളുുതയാോയിലുു.ശകുുമായലതളിവു
കളുുഹാജരാകുുുനുുതിലംുഗുരുതരവീഴെുയാ

ണുഅജനുവഷണഏജനുുസികളുലെഭാഗതു്ുനിനുുുംഉ
ണുുായലതനുുുംമുലുുപുുളുുിപേഞുുു.

.

സമാന്്രടെലിഭോണ്്എക്സ്ഭേഞ്്്:
പിന്്ില്്ഹവാല
ഇെപാടെന്്്സംശയം
ലോചുുി:നഗരതുുിലുുഅനധികുതമാ
യിനപുവരുുതുുിചുുുവനുുസമാനുുരലെ
െിജോണുുഎകുസ്ജെഞുുുകളുുകു്ുഹ
വാെഇെപാടുകളുമായിബനുുമു
ലണുുനു്ുസംശയം.ഏലതങുുിലംുരീതി
യിലുളുുഇെപാടുകളുുനെനുുിടുുുജടുു
എനുുുപരിജോധികുുുലമനു്ുഅധി
കുതരുുവയുകുുമാകുുി.
പിെിലചുുടുതുുകംപയുുടുുരുുഅെകുുമു

ളുുഉപകരണങുുളുുവിശദപരിജോധ
നകു്ുവിജധയമാകുുും.നപുജതുയകഅ
ജനുവഷണസംഘലതുുരുപീകരികുുും.
അേസു്ുുുജരഖലപുുടുതുുിയതുകുുാകുുര
സവുജദശിനജീബിലനജോദയുംലെ
യതുുവരുകയാലണനുുുംലൊെീസ്
അേിയിചുുു.
അനുുാരാഷ്നെുജോളുകളുുജോകുു

ലുുജോളുകളാകുുിമാറുുുനുുസമാനുുര
എകുസ്ജെഞു്ുനഗരതുുിലുുകലണുു
തുുിയസംഭവംലൊെീസ്നപുാധാനയു
ജതുുലെയാണുഅജനുവഷികുുുനുുത.ു
അേസുുുുിൊയനജീബിലനുുുഉെമസുുത
യിലുളുുലകടുുിെതുുിൊയിരുനുുുനപുവ
രുുതുുനങുുളുുനെനുുുവനുുിരുനുുത.ുനി
യമവിരുദുുമായാണുസുുാപനംനപുവ
രുുതുുിചുുിരുനുുലതനു്ുനജീബിനുഅേി
യാമായിരുനുുുഎനുുാണുലൊെീസ്
വയുകുുമാകുുുനുുത.ുഎകുസ്ജെഞു്ുനെ
തുുാനവണുുപുുുേംകാളിയാരുുസവുജദ
ശികുഴിമണുുപതുുിലുുമുഹമുുദുേസ
ലുുമുേിവാെകയലുകുുടുകുുുകയായിരു
നുുു.ഇയാലളഉെനുുപിെികുടുലമനുുും
ലൊെീസ്അേിയിചുുു.
തുകുുാകുുരയലുകുുപുുംലോചുുിമ

ലേനുുലനുഡവിലെഫുുാറുുിലംുഎകു
സ്ജെഞു്ുനെതുുിയിരുനുുതുേസലുുത
ലനുുയാണ.ുലസപറുുുംബരുുമുതലുുതു
കുുാകുുരയിലുുഎകുസ്ജെഞു്ുനപുവ
രുുതുുിചുുിരുനുുതായിലെെിജോംവകു
പുുാണുകലണുുതുുിയത.ു

പിഎസ്സിറാങ്്്ലിസ്്്്്കള്ടെ
കാലാവധിനീട്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:പിഎസ്സിോങു്ുെി
സുുുുുകളുലെകാൊവധിആറുമാസജതുു
കു്ുനീടുുാനുുപിഎസ്സിജോടുശിപാരുുശ
ലെയുുാനുുമനനുുുിസഭാജോഗംതീരുമാനി
ചുുു.2021ലഫനരുുവരിമുനുുിനംു2021
ഓഗസു്ുുുരണുുിനംുഇെയകുു്ുഅവസാനി
കുുുനുുഎലുുാോങു്ുെിസുുുുുകളുലെയംു
കാൊവധി2021ഓഗസു്ുുുമുനുുുവലരദീ
രുുഘിപുുികുുാനാണുശിപാരുുശ.ലോവിഡു
വയുാപനംകാരണംപിഎസ്സിപരീകുു
കളുുനെതുുുനുുതിലെസമയനകുമതുുിലുു
വയുതയുാസംവനുുിടുുുണു്ു.സമീപകാെതു്ു
സുഷുുിചുുതസത്ികകളിജെകു്ുപിഎസ്
സിവഴിനിയമനംനെതുുുനുുതിനുളുു
കാെതാമസംകുെിപരിഗണിചുുാണുകാ
ൊവധിനീടുുുനുുകാരയുംസരുുകുുാരുുപരി
ജോധിചുുത.ുവിവിധോങു്ുെിസുുുുിലുളുുവ
രകാൊവധിനീടുുണലമനുുാവശയുലപുുടു്ു
സമരതുുിൊയിരുനുുു.ഇതംുോങു്ുെി
സു്ുുുനീടുുാനുളുുകാരണമായി.

ലൊഴില്റപ്്്:
കഷ്്മനിധിക്്്ഓർ്്ഡിനന്്സ്
തിരുവനനുുപുരം: മഹാതുുാഗാ
നുുിലോഴിലുേപു്ുപദുുതിയിലംു
നഗര നപുജദശങുുളിലുുസംസുുാ
നസരുുകുുാരുുനെപുുാകുുിയഅയുു
നുുകാളിനഗരലോഴിലുേപു്ുപദുു
തിയിലംു ലോഴിലെടുകുുുനുുവ
രുലെ ജകുുമതുുിനു ജകുുമനിധി
രുപീകരികുുുനുുതിനുഓരുുഡിന
നുുസ് പുേലപുുടുവികുുാനുു ഗവ
രുുണജോടു ശിപാരുുശ ലെയുുാനുു
തീരുമാനിചുുു.ഇതുസംബനുുിചുു
കരടുബിലുുമനനുുുിസഭഅംഗീക
രിചുുു.
അറുപതുവയസ്പുരുുതുുിയാ

കുുിയവരംുഅറുപതുവയസുവ
ലര തുെരുുചുുയായി അംശദായം
അെചുുവരുമായ ലോഴിൊളിക
ളുുകുു് ലപനുുഷനുു നലുുകുനുുതി
നംുഅംഗം മരണലപുുടുുാലുുകു
ടംുബതുുിനു സാമുുതുുിക സ
ഹായംനലുുകുനുുതിനംുബിലുുി

ലുുവയുവസുുയുണുു്. ജകുുമനിധി
യിലുു അംഗമായി ജെരുനുു ഓ
ജോ ലോഴിൊളിയംു നപുതിമാ
സം 50 രുപഅംശദായംഅെ
യകുുുണം. ലോഴിൊളികളുലെ
എണുുതുുിനംു ലോഴിലുു ദിന
തുുിനംുഅനുസരിചുു്നിശുുിത
തുകനഗുാനുുുാജോഅംശദായമാ
ജോ സരുുകുുാരുു ജകുുമനിധിയി
ജെകുു് നലുുകംു. 18 വയസുു്പു
രുുതുുിയായവരുുകുുും 55 വയസ്
തികയാതുുവരുുകുുും അംഗതവു
ലമടുകുുാം.
ജകരള ജസുുുുറുു് േിജോടുു് ലസ

നുുസിങു ആനുുഡു എനുുവയ
ണുുലമനു്ുുലസനുുുേിലെഭരണസാ
ജങുുതിക വിഭാഗം ജീവനകുുാരു
ലെലപനുുഷനുുനപുായം55ലുുനി
നുു്56ആയിഉയരുുതുുാനുുതീരു
മാനിചുുു.

സവ്യംസാക്്്യപപ്്ട്ത്്ിപെട്്ിടം
നിര്്മിക്്ാം;ഓര്്ഡിനന്്സ്വര്ന്്്
തിരുവനനുുപുരം:ലകടുുിെനിരമാണഅനു
മതിനലുുകുനുുതുതവുരിതലപുുടുതുുാനപ
ഞുുായതുു്,മുനിസിപുുലുുനിയമങുുളുുജഭദ
ഗതി ലെയുുുനുുതിനു ഓരുുഡിനനുുസ്പുേ
ലപുുടുവികുുുവാനുുഗവരുുണജോടുശുപാരുുശ
ലെയുുാനുുസംസുുാനമനനുുുിസഭാ ജോഗം
തീരുമാനിചുുു.
സുുെം ഉെമയുലെയംു പുുാനുു തയുുാോകുുി
സമരുുപുുികുുാനുുഅധികാരലപുുടുുഎംപാന
ലുുഡുലെസനുുസിയുലെയംു(ആരുുകുുിലെ
കറുുു്,എനജിനീയര,ബിലുുഡിങുഡിലസ
നരുു,സുപുുരുുലവസരുുഅലലുുങുുിലുുൌണുു
പുുാനര) സാകുുുയപനതുതുുിജനുുലുു നിരുുമാ
ണംആരംഭികുുാനുു കഴിയുനുു വിധതുുി
ൊണുനിയമജഭദഗതിവരുനുുത.ുപുുാനുുെ
ഭിചുുുകഴിഞുുാലുുതജദുുശഭരണസുുാപന
ലസനകുടുുേി അഞുു് നപുവുതുുി ദിവസങുു

ളുുകുുകംലകപുുറുു് സാകുുുയപനതും നലുുക
ണം.ഈ ജരഖനിരമാണ ലപരുുമിറുുായംു
ലകടുുിെനിരമാണംആരംഭികുുുനുുതിനുളുു
അനുവാദമായംു കണകുുാകുുുനുു വയുവ
സുുകളുുകരടുബിലുുിലുുഉളുുലപുുടുതുുിയിടുുു
ണു്ു.
സവുയം സാകുുുയലപുുടുതുുലുുപനതും ന

ലുുകുനുു ഉെമജോ ലെസനുുസിജോ ന
ലുുകുനുുവിവരങുുളുുലതറുുാലണനു്ുപിനുുീ
ടുകലണുുതുുിയാലുുപിഴചുമതുുാനംുലെ
സനുുസിയുലെ ലെസനുുസ് േദുുാകുുാനംു
നിരുുദിഷുുനിയമതുുിലുുവയുവസുുയുണു്ു.100
െതുരനശുമീറുുരുുവലരവിസത്ീരുുണമുളുുലക
ടുുിെങുുളുുകു്ുരണു്ുെകുുംരുപവീതവംു200
െതുരനശു മീറുുരുു വലര വിസത്ീരുുണമുളുു
ലകടുുിെങുുളുുകു്ുനാലുെകുുംരുപവീതവംു
300െതുരനശുമീറുുരുുവലരവിസത്ീരുുണമുളുു

ലകടുുിെങുുളുുകുു്ആറുെകുുംരുപവീതവു
മാണുപിഴ.
ലകടുുിെതുുിലനുുുപുുാനംുലസറുു്പുുാനംു

നിെവിലുളുു നിയമങുുളുുകുുും െടുുങുു
ളുുകുുുംനിയമാനുസുതമായമറുു്വയുവസുു
കളുുകുുുംഅനുസുതമാലണനു്ുലകടുുിെഉെ
മസുുനംുഎംപാനലുുഡുലെസനുുസിയംു
സംയുകുുമായാണുസാകുുുയപനതുംനലുുജക
ണുുത.ു
ലകടുുിെനിരമാണങുുളുുകു്ുതജദുുശഭരണ

സുുാപനലസനകുടുുേികുു്അജപകുുെഭിചുുു
കഴിഞുുാലുു30ദിവസതുുിനകംതീരുമാന
ലമടുകുുണലമനുുതു15ദിവസമായികുേചുു്
പഞുുായതുു്-നഗരനിയമങുുളുുജഭദഗതി
ലെയുുുനുുതിനംുമനനുുുിസഭാജോഗംതീരു
മാനിചുുു.

പ്ത്ക്്ിയശമ്്ളം
ഏപര്ില്്ഒന്്്മ്തല്്

തിരുവനനുുപുരം: പതിലൊനുുാം
ശമുുളകമുുിഷനുുശിപാരുുശനപുകാര
മുളുുപുതുകുുിയശമുുളവംുഅെവ
നുുസുകളംുഏനപുിലുു ഒനുുുമുതലുു
വിതരണംലെയുുാനുുമനനുുുിസഭതീരു
മാനിചുുു. പുതുകുുിയകുുാമബതുു
2019ജുലെഒനുുുമുതലുുനപുാബെയു
ജതുുലെനെപുുാകുുും.കമുുിഷനുുശു
പാരുുശ ലെയതു അെവനുുസുക
ളുുകുു്2021മാരുുചുു്ഒനുുുമുതലുുനപുാ
ബെയുമുണുുാകംു.
ആജോഗയുജമഖെയിലുു മാനതുംക

മുുിഷനുു നപുജതുയകമായി ശിപാരുുശ
ലെയതു സ്ലകയിലുു അനുവദി
കുുും.ഇതരജമഖെകളിലുുശമുുളക
മുുിഷനുുശുപാരുുശ ലെയതുസ്ലക
യിലുകള, കാരിയരുു അഡവുാനുുസ്
ലമനു്ുുസ്കീംമുതൊയവസംബനുുി

ചു്ുലസനകുടുുേിതെസമിതിയുലെപരി
ജോധനയകുു്ുജശഷംവിശദമായഉ
തുുരവുപുേലപുുടുവികുുും.ഈവിഷ
യങുുളുു പരിജോധിചുു് ഒരു മാസ
തുുിനകംേിജപുുരുുടു്ുനലുുകുനുുതിനു
ധനകാരയുഅഡീഷണലുുെീഫുലസ
നകുടുുേി,ഉജദുയാഗസുുഭരണപരിഷ്കാ
രവകുപുു്അഡീഷണലുുെീഫുലസ
നകുടുുേി, ലൊതുഭരണ വകുപുു് നപുി
നുുസിപുുലുു ലസനകുടുുേി എനുുിവലര
ചുമതെലപുുടുതുുി. ധനകാരയു അ
ഡീഷണലുുെീഫുലസനകുടുുേിയായിരി
കുുുംസമിതിയുലെകണുുവീനര.
ലപനുുഷനുുപുതുകുുുനുുതുസംബ

നുുിചുുതീരുമാനംധനകാരയുവകുപുുി
ലനുുുവിശദമായേിജപുുരുുടു്ുപരിഗണി
ചുുജശഷംഎടുകുുും.

നിര്്ദിഷ്്ഭേദഗതിബാധകമാക്ന്്വ:
8 7മീറുുേിലുുകുേവുഉയരവംു2നിെവലരയംു300െ
തുരനശുമീറുുേിലുുകുേവുവിസത്ുതിയുമുളുുവീടുകള.
87മീറുുേിലുുകുേവുഉയരവംു2നിെവലരയംു200െ
തുരനശുമീറുുേിലുുകുേവുവിസത്ുതിയുമുളുുജോസുുുുല,
അനാഥാെയങുുളുു,ജോരുുമിറുുേി,വുദുുസദനം,ലസമി
നാരി,മതപരമായആവശയുങുുളുുകുുുളുുലകടുുിെങുുളുു
എനുുിവ.
8 7മീറുുേിലുുകുേവുഉയരവംു2നിെവലരയംു100െ
തുരനശുമീറുുേിലുുകുേവുവിസത്ുതിയുമുളുുവാണിജയു
ലകടുുിെങുുള,അപകെസാധയുതയിലുുാതുുവയുവസായ
ലകടുുിെങുുളുുഎനുുിവ.

സി-ഡിറ്്ിലെ114കരാർജീവനക്്ാലരസ്്ിരലപ്്ട്ത്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സി-ഡിറുുിലെതാ
ലുുകുുാെികതസത്ികകളിലുുപതുുു
വരുുഷതുുിെധികമായി ജോെി ലെ
യുുുനുു114കരാരുുജീവനകുുാലരസുുി
രലപുുടുതുുാനുുമനനുുുിസഭാജോഗംതീ
രുമാനിചുുു.
=സംസുുാനനയുുനപകുുവികസ
നധനകാരയുജോരുുപുുജേഷനുുലെയ
രുുമാനായി സുനിലുു ൊജുകുലയ
(സിയാലുു െീഫു ഫിനാനുുഷയുലുു ഓ

ഫീസര)നിയമികുുാനുുതീരുമാനിചുുു.
=കയരുുജമഖെയിലെസുുാപനങുു
ളുലെപുനരുദുുാരണംപഠിചു്ുശിപാ
രുുശസമരുുപുുികുുുനുുതിനുമുനുുകയരുു
സ്ലപഷയുലുുലസനകുടുുേിഎന.പതുു
കുമാേിലനഒരുവരുുഷജതുുകു്ുനിയ
മികുുാനുുതീരുമാനിചുുു.
=കനകകുുുനു്ുലോടുുാരതുുിനുഎ
തിരുുവശം വാടുുരുുഅജോേിറുുിയുലെ
സുുെതുുുളുുകുടുുികളുലെപാരുുകുുി

നു സവുാതനനുുുുയസമര ജസനാനിയംു
ഐഎനഎ വനിതാ ലേജിലമനുുുി
ലനുുു കയുാപറുുുനുമായിരുനുു െകുു്മി
യുലെജപരുനലുുകാനുുതീരുമാനിചുുു.
ജനതാജിസുഭാഷ്െനദുുുജോസിലനുുു
125-ാം ജനുുദിനജുതുലെനുബനുുി
ചുുാണുപാരുുകുുിനുകയുാപറുുുനുുെകു്ുമി
യുലെജപരുനലുുകുനുുത.ു
= നിയമസഭാസജമുുളനകാൊവ
ധിഅവസാനിചുുതിനാലുുനിെവിലു

ളുു25ഓരുുഡിനനുുസുകളുുപുനരുുവി
ളംബരംലെയുുാനുുഗവരുുണജോടുശി
പാരുുശലെയുുാനുുതീരുമാനിചുുു.ഇതു
കുൊലതഒരുഓരുുഡിനനുുസ്ജഭദഗ
തികജോലെ പുനരുുവിളംബരം ലെ
യുുും.രണുു്ഓരുുഡിനനുുസുകളുുസം
ജോജിപുുിചുുുലോണുു്നാലുഓരുുഡി
നനുുസുകളുുപുനരുുവിളംബരം ലെ
യുുാനംു മനനുുുിസഭ ശുപാരുുശ ലെ
യതു.ു
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"മസത്ിഷ്കമരണംമരണപമയല്്':
പോകറ്്്ര്്ഹൈപക്്െതിയിൽ്്
ലോചുുി: ഒരു വയുകുുികുുു മ
സത്ിഷ്കമരൈംസംഭവിചുു
തായി കപുഖയുാപികുുുനുുതു
നിയമ വിരുദുുലമനുുും, അ
തിനു പിനുുിലല അവയവ
കുുചുുവെതാതപുരയുംഉളുുലപുു
ലെയുളുു വിഷയങുുളുു പരി
തോധികുുൈലമനുുുംആവ
ശയുലപുുടു്ുണഹതകുുെതിയിലുു
ഹരുുജി. കഴിഞുു നാലു വ
രുുഷലതുുമസത്ിഷ്കമരൈ
തകുുസുകളുലെ വിശദാംശ
ങുുളുുഹാജരാകുുാനുുനിരുുതദ
ശികുുൈലമനുു്ആവശയുലപുു
ടുനുു ഹരുുജിയിലുു തോെതി
കപുതികരൈംതതെി.
ലോലുും സവുതദശിയായ

തൊകറുുുരുുഎസ.് ഗൈപതി
യാണുഹരുുജിയുമായിണഹ
തകുുെതിയിലലതുുിയത.ു മ
സത്ിഷ്കതോശങുുളുുകപുവ
രുുതുുികുുുനുുിലുുഎനുുതിലുുു
തപരിലുുമാകതുംഒരാളുുകുുുമ
സത്ിഷ്കമരൈംസംഭവിചുു
തായികപുഖയുാപികുുുനുുതുനി

യമപരവംുധാരുുമികവുമായി
ലതറുുാലൈനു്ുഹരുുജിയിലുുപ
േയുനുുു.മസത്ിഷ്കമരൈം
സംഭവിചുുാലുുപിലനുുജീവിത
തുുിതലകുുുതിരിചുുുവരവിലലുു
നുുാണുകെുാനുുസപ്ുുാു്ുുസരുുജ
നുുമാരുുആളുകലളവിശവുസി
പുുികുുുനുുത.ുഇതുവസത്ുതാ
പരമായി ലതറുുാണ.ു ശവുസി
കുുാനാവിലുു എനുുതു മാകതു
മാണു മസത്ിഷ്ക മരൈം
സംഭവിചുുഒരാളുുകുുുസംഭവി
കുുുനുുത.ുഇതുുരംആളുകളു
ലെഹുദയംസാധാരൈതോ
ലലകപുവരുുതുുികുുുകയംുനാ
ഡിമിെിപു്ുതോരുുമലുുആയിരി

കുുുകയംുലെയുുും.ഇതുുരം
ആളുകളുുകുുു കദുാവക രുപ
തുുിലുുഭകുുൈംനലുുകാനാ
വംു. അതു ശരീരം ആഗിര
ൈം ലെയുുുകയംു ലെയുുും-
ഹരുുജിയിലുുപേയുനുുു.
ഒരുവുകുുമാറുുിവയകുുുലുു

ശസക്തുകകുിയയകുു്ുപതുുുമു
തലുുപതിനഞുുുലകുുംവലര
യാണുസവുകാരയുആശുപകതുി
കളുു ഈൊകുുുനുുത.ു പാ
നുുകകുിയാസ്മാറുുിവയകുുുലിനു
പതിനഞുുുമുതലുു20ലകുും
വലരയാണ.ു കരളിനു 20-30
ലകുുവംുഹുദയതുുിനു 30-
35 ലകുുവംുഈൊകുുുനുുു.
അതായതു മസത്ിഷ്ക മര
ൈംസംഭവിചുുഒരാളുലെഅ
വയവങുുളുുലോണു്ുഒനുുരമു
തലുുരണുുുതോെിരുപവലര
കചുുവെമാണു നെകുുുനുുത.ു
അവയവംമാറുുിവയകുുുലുമാ
യിബനുുലപുുടു്ുകപുതിവരുുഷം

30തോെിരുപയുലെമരുനുുു
കളാണുകമുുനികളുുവിറുുഴി
കുുുനുുത.ു
സംസുുാനതുു് അവയ

വം മാറുുിവയകുുുലുു വിജയ
നിരകുു് വളലര താഴനുുുതാ
ലൈനുുും ഹരുുജിയിലുു ചു
ണുുികുുാടുുുനുുു.അവയവമാ
റുുിവയകുുുലിനുരകുുകരുുപു്ുമാ
ചുുിങുമാകതുമാണുതകരളതുുി
ലുുനെതുുുനുുത.ുഅതുലോ
ണുുുതലനുുപലതപുുഴംുമാറുുി
വചുുഅവയവലതുുശരീരം
തിരസ്കരികുുുനുുു.61ഹുദ
യ മാറുുിവയകുുുലുു ശസക്തു
കകുിയകളിലുുപതുുുതപരുുമാ
കതുതമഅതിജീവിചുുുളുുുഎ
നുുാണു തലുുു അേിലവനുു്
ഹരുുജിയിലുുപേയുനുുു.ഒരാ
ളുു മരുനുുുകളുലെ ലെലവു
താങുുാനാവാലത ജീവിതം
അവസാനിപുുിലചുുനുുും ഹ
രുുജിയിലുുപേഞുുു.

രാജന്്മരധക്്ര്്ജിരോജിത്
ഡയറകറ്്്ര്്രോര്്ഡില്്
ലോചുുി:തകരളലോലീസിലംു
തകകനുുു ലോലീസ് തസനയി
ലംുഉനുുതപദവികളുുവഹി
ചുുിരുനുുരാജനുുലക.മതധകുു
ലേ ജിതോജിതു ഫിനാനുുഷയു
ലുുസരുുവീസസ്സവുതകനുുുചുമ
തലയുളുുഅഡീഷൈലുുഡ
യേകറുുുോയിനിയമിചുുു.
1975ബാചുു്ഐപിഎസ്ഉ

തദുയാഗസുുനായിരുനുു മതധ
കുുരുു37വരുുഷംതകകനുുു,തകര
ളസരുുവീസുകളിലുുസുകപുധാ
നപദവികളിലുുതസവനംനെ
തുുി. തകകനുുുഏജനുുസിയായ
നാഷൈലുു ലസകയുുരിറുുി ഗാ
രുുഡു (എനുുഎസജ്ി) ഡയേ
കറുുുരുു ജനേലായിരിതകുുയാ
ണുഅതദുുഹംസരുുവീസിലുുനി

നുുുവിരമിചുുത.ു
സരുുകുുാരുു, സവു

കാരയുതമഖലകളി
ലുുസുരകുുാഉപ
തദടുുാവായി
തസവനമനു
ഷഠ്ികുുുനുുമതധ
കുുരുു നിലവിലുു
ഡലുുഹിയിലല ഇ
ുുുരുുനാഷൈലുു ഇ
നുുസുുുുിറുുുയുടുു്ഓഫുലസകയുുരി
റുുിആനഡുതസഫറുുുിമാലനജു
ലമുു്ു ഡയേകറുുുരുു ജനേലാ
ണ.ു
സത്ുതയുരുുഹ തസവനതുുി

നു രാഷ്കെുപതിയുലെ ലോലീ
സ്ലമഡലംുഇനുുുയനുുലോലീ
സ്ലമഡലംുലഭിചുുിടുുുളുുഅ

തദുുഹം പിലാനി ബി
രുുള ഇനുുസുുുുിറുുുയുടുു്
ഓഫു ലെകുതോള
ജിയിലുു നിനുു്
ബിരുദവംു
തോംലബ യു
ൈിതവഴുസിറുുി
യിലുുനിനുു്തോ
ളിഡു സ്തറുുറുു് ഫി

സികുസിലുു ബിരുദാ
നനുുരബിരുദവംുതനെിയി

ടുുുണുു്.ജിതോജിതുഡയേകറുുു
രുു തോരുുഡിതലകുു് രാജനുു മ
തധകുുലേസവുാഗതംലെയുുാനുു
അതിയായസതുതുഷമുലണുു
നുു്ജിതോജിതുസുുാപകനംു
മാലനജിങുഡയേകറുുുറുമായ
സി.ലജ.തോരുുജുപേഞുുു.

നവജീവന്്
ഉദഘ്ാടനം
ശനിയാഴച്
തിരുവനനുുപുരം:മുതിരുുനുു
പൗരനുുാരുുകുുായിഎലുുഡിഎ
ഫുഗവണുുലമു്ുുആവിഷ്കരിചുു
നവജീവനുുസവുയംലൊഴിലുുപ
ദുുതിയുലെസംസുുാനതലഉ
ദഘുാെനവംുആദയുവായപുാവി
തരൈവംുആേിനുതപരാകമുുു
യിലുുനെകുുും.എംതലുുയുലമ
ു്ുുഎകുസ്തെഞുുുകളിലുുതപരു
രജിസുുുുരുുലെയതുിടുുുംലൊഴിലുു
ലഭികുുാതുു50-65കപുായപരി
ധിയിലുളുുവരുുകു്ുസവുയംലൊ
ഴിലസംരംഭങുുളിലുുഏരുുലപുുടു
നുുതിനുപദുുതികപുകാരം
50,000രുപവലരവായപുലഭി
കുുും.
സവുയംലൊഴിലുു,മുതിരുുനുു

പൗരനുുാരുലെവിജുുാനവംു
പരിെയവംുസമുഹതുുിനുകപു
തോജനലപുുടുതുുാനുളുുഡാറുു
ബാങു്ുഎനുുിങുുലനഎംതലുുയു
ലമു്ുുവകുപു്ുമുതഖനനെപുുാ
കുുുനുുനവജീവനുുപദുുതികു്ു
രണുുുഘെകങുുളാണുളുുത.ുവയു
കുുിഗതവാരുുഷികവരുമാനം
ഒരുലകുുംരുപയിലുുകവിയാ
തുുവരുുകു്ുവിവിധധനകാരയു
സുുാപനങുുളിലുുനിനു്ു25ശ
തമാനംസബുസിഡിതോലെ
വായപുലഭയുമാകുുും.പരമാവ
ധി12,500രുപയാണുസബുസി
ഡി.സംയുകുുസംരംഭങുുളംു
ആരംഭികുുാം.
തപരാകമുുുമിനിസിവിലുുസ്

തറുുഷനിലലകരിയരുുഡവലപു
ലമു്ുുലസുുുേിലുു11മൈികുുു
മകനുുുിെി.പി.രാമകുഷൈ്നുുഉ
ദഘുാെനംനിരുുവഹികുുും.തകര
ളബാങു്ുമുതഖനവായപുഅനു
വദിചുുമുനുുുതപരുുകുുുധനസ
ഹായംവിതരൈംലെയുുും.ഇ
തിനകംലഭിചുുആയിരതുുിതല
ലേഅതപകുുകളുുഅതതുജി
ലുുാതലസമിതിഅംഗീകരികുുു
നുുമുേയകുു്ുവായപുാവിതര
ൈംപുരുുതുുിയാകുുും.

എറണാക്ളംഡിസിസിഓഫിസിൽകേർന്്കോൺപര്സ്മണ്്െം,കല്്ക്്്പപ്സിഡന്്്്മാര്തെകോരംഎഐസിസിെനറൽ
തസപേ്ട്്റിതാരിഖ്അൻവർഉദഘ്ാെനംതേയ്്്ന്്്.

അവയവക്്ച്്വടതാതപ്രയ്ംപരിശോധിക്്ണം

സ്ക്ള്്കായികരമള
മാധയ്മഅവാര്്ഡ്കള്്
പപ്ഖയ്ാപിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:2019ലുുക
ണുുുരുുയുൈിതവഴുസിറുുിതസുുുുഡി
യതുുിലുുനെനുുകായികതമള
യുലെമാധയുമഅവാരുുഡുകളുു
കപുഖയുാപിചുുു.മികചുുേിതപുുരുുടുു
ോയിഅചുുെിവിഭാഗതുുിലസ
ജുനആലുങുുലുു(മാതുഭുമി),
തോതടുുകഗുാഫോയിപി.കു
ഷൈ്കപുദീപു(മാതുഭുമി)എ
നുുിവലരയംുലതരലഞുുടു
തുുു.ദുശയുമാധയുമവിഭാഗതുുി
ലനിഖിലകപുതമഷിലനമികചുു
േിതപുുരടുുോയംു(24നയുുസ)്,
മികചുുഛായാകഗുഹൈതുുിനു
വി.സജീവിലനയംു(മതോരമ
നയുുസ)്ലതരലഞുുടുതുുു.സമ
കഗുകവതേജിനുഅചുുെിവിഭാഗ
തുുിലനിനുുുംലമലകുൊവാര
തുുയകുുുുംദുശയുമാധയുമവിഭാഗ
തുുിലഏഷയുാലനറു്ുനയുുസിനു
മാണുപുരസക്ാരം.

മഴുവനുുുരിൽടവുനുുുി20നേതാവു
സാബുനേകുുബിനേതടഞുുുവചുുു
ലോചുുി:െവുുുുി20ഭരികുുുനുുമഴു
വനുുുരുുപഞുുായതു്ുഓഫിസി
നുമുനുുിലുുരാകടുുുീയകകുുികളു
ലെകപുതിതഷധംസംഘരുുഷതുുി
ലകലാശിചുുു.ആസുകതുൈസ
മിതിതോഗതുുിലപലങുുടുകുുാ
ലനതുുിയെവുുുുി20െീഫുതോഓ
രുുഡിതനറുുരുുസാബുഎം.തജകുു
ബിലന സിപിഎമുുിലുുുയംു
തോണകഗുസിലുുുയംുതനതുതവു
തുുില തെഞുുതാണുസംഘ
രുുഷതുുിലംുലാതുുിചുുാരജിലംു
കലാശിചുുത.ു പഞുുായതുുിനു
പുേതുുുനിനുുുളുുവലരപഞുുാ
യതു്ുസമിതികളിലുുഉളുുലപുുടു
തുുിയതാണുകപുതിതഷധതുുിനു
കാരൈമായത.ു
സാബുഎം.തജകുുബുതോഗ

തുുിലനതുുിയാലുു തെയുലമ
നുുുയുഡിഎഫംുഎലുുഡിഎ
ഫംുതനരലതുുവയുകുുമാകുുിയി
രുനുുു.തോെതിഉതുുരതോലെ
ലോലീസ് സുരകുുയിലാണുു

സാബു തജകുുബു തോഗതുുി
ലനതുുിയത.ു
പഞുുായതു്ു സമിതികളിലുു

കപുതിപകുുാംഗങുുലളയംുകപുതദ
ശവാസികലളയംു ഉളുുലപുുടു
തുുുനുുിലലുുനു്ുആതോപിചുുാണു
യുഡിഎഫംു എലുുഡിഎഫംു
ഉളുുലപുുലെയുളുുപാരുുടുുികളുുകപു
തിതഷധ ധരുുൈസംഘെിപുുിചുു
ത.ു കപുതിതഷധകുുാലരപിരിചുുു
വിൊനുുലോലീസ്ലാതുുിവീശി
യതിലന തുെരുുനു്ു സിപിഎം
തോകുുലുുകമുുിറുുിലസകകുടുുേിഉ
ളുുലപുുലെഅഞുുുതപരുുകു്ുപരു
തകുുറുുു.
ലോലീസ് കപുതോപനമിലുുാ

ലതകപുതിതഷധകുുാലരആകകുമി
കുുുകയായിരുലനുുനു്ു മഴുവ

നുുുരുുതോണുുകഗുസ്മണുുലംക
മുുിറുുികപുസിഡു്ുുഎലുുതോആ
തോപിചുുു. അതതസമയം, ആ
സുകതുൈസമിതിയിലുുപലങുുടു
കുുാലനതുുിയതലനുുകപുതിതഷ
ധകുുാരുുഒനുുരമൈികുുുതോളം
തെഞുുുവലചുുനുുു സാബു തജ
കുുബുപേഞുുു.ഏകതദശം ഒ
നുുര മൈികുുുതോളമാണു തെ
ഞുുുവചുുത.ുസാബുവിലനസി
പിഎം കപുവരുുതുുകരുുതെഞുുു
വചുുിരികുുുകയാലൈനുുാതോ
പിചു്ുെവുുുുി20കപുവരുുതുുകരംുരം
ഗലതുുതുുി. അവര പഞുുായ
തു്ുഓഫീസ് ലകടുുിെതുുിനു മു
നുുിലുുകുതുുിയിരുനു്ുമുകദുാവാ
കയുംവിളിചുുു.
ആസുകതുൈ കമുുിറുുിയുലെ

ണവസ് ലെയരുുമാനാണു സാ
ബുതജകുുബ.ുപഞുുായതു്ുലസ
കകുടുുേി അേിയിചുുതിലന തുെ
രുുനുുാണുതോഗതുുിലനതുുിയ
ലതനു്ു സാബു തജകുുബിലുുു
വാദം. ആസുകതുൈ കമുുിറുുി
തോഗതുുിലനതുുിയ സാബു
വിലനതിലര കഴിഞുു ദിവസ
വംുകപുതിതഷധംനെനുുിരുനുുു.
കാേിലുു നിനുുിേങുുാനുുസിപി
എംകപുവരുുതുുകരുുഅനുവദിചുുി
രുനുുിലുു.പഞുുായതുുിലലവിക
സനകപുവരുുതുുനങുുലളഗുണുുാ
യിസം ലോണു്ു തകരുുകുുാനാ
ണുകശുമികുുുനുുലതനുുുംഅതദുു
ഹംആതോപിചുുു.തോഗതുുില
പലങുുടുതുുതശഷംസാബുതജ
കുുബുമെങുുി.
മഴുവനുുുരിലല19ലുു14സീറുുു

കളുുതനെിയാണു20-20ഇതുുവ
ൈഅധികാരതുുിലലതുുിയത.ു
കപുതിപകുുതുുുളുു അഞുുംഗ
ങുുളിലുുഒരാളുുകു്ുതോലംുസുുുുാ

നുുഡിങുകമുുിറുുികളിലുുസുുാനം
നലുുകിയിടുുിലലുുനു്ു തോലതഞുു
രിഏരിയാകമുുിറുുിഅംഗംഹ
രുുഷനുുമാധവനുുപേയുനുുു.305
അംഗ വരുുകുുിങു കമുുിറുുിയിലുു
തോലംു കപുതദശവാസികളുുകു്ു
കപുാതിനിധയുമിലുു. പഞുുായതു്ു
പുേതുുുനിനുുുളുുവരുുണഹജാ
കു്ുലെയുുുനുുസാഹെരയുമാണു
ളുുത.ുഇതിനാലാണുഎലുുാപാ
രുുടുുികളംുതെരുുനു്ുബഹുജനധ
രുുൈ സംഘെിപുുിചുുത.ു സാബു
തജകുുബിലനതിതരകപുതിതഷധി
ലചുുങുുിലംു തെഞുുുവചുുിടുുിലലുു
നുുുംഅതദുുഹംപേഞുുു.
ആസുകതുൈ സമിതിയിലല

അംഗങുുളുലെകാരയുതുുിലുുനി
യമപരമായി ലതലറുുനുുുമിലലുു
നുുാണു 20-20യുലെ നിലപാട.ു
അഞു്ു 20-20അംഗങുുളംുപ
ഞുുായതുുിനു പുേതുുുനിനുുു
ളുുവിദഗധുരുമാണുസമിതിയി
ലുളുുലതനു്ുഅവരുുപേയുനുുു.

ഹലാല്്പരാമര്്ശം:
ആര്്.വി.ബാബ്വിനനതിരര
ജാമയ്മില്്ാവക്പ്്്പപ്കാരംരകസ്
ലോചുുി:ഹലാലുുസുുുുികുുരുുനീ
കുുൈലമനുുാവശയുലപുുടുു് എേ
ൈാകുളം പാേകുുെവുകുറുമ
തശരിതബകുുേിയുെമലയഭീഷ
ൈിലപുുടുതുുിയസംഭവവുമാ
യിബനുുലപുുടുു്ഹിനുുുഐകയു
തവദിസംസുുാനജനേലലസ
കകുടുുേിആര.വി.ബാബുവിലന
തിലരലോലീസ്ജാമയുമിലുുാവ
കുപുു്കപുകാരംതകലസടുതുുു.
മതവികാരം കവുൈലപുുടുതുു
തുുുനുുപരാമരുുശങുുളുലെതപ
രിലാണു ഡിജിപിയുലെ നി
രുുതദശകപുകാരംഐപിസി153
എവകുപുു്ചുമതുുിതകലസടു
തുുിരികുുുനുുത.ു
തകലസടുതുുതിനു ലൊടുുു

പിനുുാലല ഹലാല ഭകുുൈ
സുുുുികുുേിലനതിലരയുളുുനില
പാടു ആവരുുതുുിചുു് ആര.വി.
ബാബു വീണുുും രംഗലതുു
തുുി.താനുുഒരാളുതെയംുമത

വികാരംകവുൈലപുുടുതുുിയിടുുി
ലലുുനുുും,മതതുുിലുുുതപരിലു
ളുു വിതവെനലതുു എതി
രുുകുുുക മാകതുമാണു ലെയതു
ലതനുുുമാണു ബാബുവിലുുു
കപുതികരൈം. നയുുനപകുു
തോടുുുകളുുലകുുുയംവചുുാണുഎ
ലുുഡിഎഫുസരുുകുുാരംു ലോ
ലീസംുതിനലകുുതിലരനീകുും
നെതുുുനുുലതനുു്ബാബുആ
തോപിചുുു.
ഹലാലുു എനുു സങുുലുുപുും

ബഹുസവുരസമുഹതുുിനുതെ
രുുനുുതലലുുനുുുംഹിനുുുഐകയു
തവദിയുലെ ഇെലപെലുു ലോ
ണുുാണുഈ വിഷയം തകരള
തുുിലുു െരുുചുുയായലതനുുും
ബാബുപേഞുുു.പിൈോയി
സരുുകുുാരുുഉമുുാകുുികാൈിചുു്
തലനുു തപെിപുുികുുാനുു തോ
തകുുലണുുനുുുംഅതദുുഹംകുടുുി
തചുുരുുതുുു.

സംഭവവുമായിബനുുലപുുടുു്
നാലുഹിനുുുഐകയുതവദികപു
വരുുതുുകരുു അേസുുുുിലായിരു
നുുു.ഹിനുുുഐകയുതവദിപാേ
കുുെവു പഞുുായതുു് സമിതി
കപുസിഡുു്ുഅരുണുുഅരവി
നുു്,ജനേലുുലസകകുടുുേിധതന
ഷ് കപുഭാകരനുുഒപുുംസുജയ,ു
ലലനിനുു എനുുീ കപുവരുുതുുക
രാണുഅേസുുുുിലായത.ുകുറുമ
തശരിയിലുു കപുവരുുതുുനമാരം
ഭിചുു തൊഡി തബകുുേി ഉെമ
യകുുു്ഹലാലുുസുുുുികുുരുുനീകുു
ൈലമനുുാവശയുലപുുടുുതോടുുീസ്
തനരിലടുുതുുിഇവരുുണകമാറു
കയായിരുനുുു. സാമുഹയുമാ
ധയുമങുുളിലുുഈകതുു്വലി
യ െരുുചുുയായതൊലെയാണു
വിഷയതുുിലുു ലോലീസ് ഇെ
ലപടുുത.ുകെഉെമയുലെലൊഴി
യുലെഅെിസുുാനതുുിലുുതക
ലസടുകുുുകയായിരുനുുു.

ലാത്്ിച്്ാർജിൽസിപിഎം,
കോൺഗര്സ്ഗപ്വർത്്കർക്്്പര്ക്്്

പക്തിസീറ്്ിൽപ്ത്മ്ഖങ്്കളന്്്
താരിഖ്അൻവര
ലോചുുി: നിയമസഭാ ലതര
ലുഞുടുപുുുമായി ബനുുലപുുടുു
സുുാനാരുുഥിനിരുുൈയതുുിലുു
അമുുതുശതമാനംപുതുമുഖ
ങുുലള പരിഗൈികുുുലമനുു്
തകരളതുുിലുുുസംഘെനചുമ
തലയുളുുഎഐസിസിജന
േലുു ലസകകുടുുേി താരിഖു അ
നുുവരുു.വനിതകളുുകുുുംയുവാ
കുുളുുകുുും ലിസുുുുിലുു മുനുുതു
കുുംലഭികുുും.മുതിരുുനുു തന
താകുുളുുകുുുംഅരുുഹമായപ
രിഗൈനലഭികുുും-അതദുുഹം
ലോചുുിയിലുുവാരുുതുുാസതമുു
ളനതുുിലുുപേഞുുു.
സക്തുീകളുു,യുവാകുുളുുഎ

നുുിവയകുുു് പുേലമ സമുഹ

തുുിലലവിഭാഗങുുളുുകുുുംഅ
രുുഹമായപരിഗൈനഉേപുുുവ
രുതുുിയായിരികുുുംസുുാനാ
രുുഥിനിരുുൈയം.വിജയസാധയു
തയായിരികുുുംകപുധാനമാന
ദണുും. മികചുു കപുതിചുുായ ഉ
ളുുവലരയംുപാരുുടുുികുുുംജന
തുുിനംു തസവനം നലുുകിയ
വലരയംുമാകതുമായിരികുുുംപ
രിഗൈികുുുക. ലതരലുഞുടു
പുു്കമുുിറുുിഉെലനതെരംു.
മുഖയുമകനുുുിസുുാനാരുുഥിലയ

ലതരലുഞുടുപുുിനു മുമുു് കപു
ഖയുാപികുുുനുുരീതിതോണുുകഗു
സിനിലുു.അതുുരം കാരയുങുു
ളുു ലതരലുഞുടുപുുിനു തശഷം
എഐസിസിതീരുമാനികുുും.

ഇതുുവൈജനംയുഡിഎഫി
ലനലതരലുഞുടുകുുും.
വളലരഗൗരവതുതുലെയാ

ണു ലതരലുഞുടുപുു് കപുകെന
പകതുികലയസമീപികുുുനുുത.ു
എലുുാ വിഭാഗങുുലളയംു ഉ
ളുുലുകുളുുുനുുതായിരികുുും
ഇത.ുഇതിനായിശശിതരുരുു
എംപിയുലെ തനതുതവുതുുിലുു
സംസുുാനതുുിലുുു വിവിധ
ഭാഗങുുളിലുു സനുുരുുശിചുു്ആ
ശയങുുളുു തതടംു. കരുുഷകരുു,
ലൊഴിലാളികളുു,യുവാകുുളുു,
വിദയുാരുുഥികളുു, ലോതുജന
ങുുളുു,സനുുദുുസംഘെനകളുു
തുെങുുിയവരുമായി തനരിടുു്
സംവദികുുും.

സംസുുാനതുു്യുഡിഎഫി
ലനതിതര ബിലജപി- സിപി
എംകുടുുുലകടുു്ഉണുുാകാം.ബി
ലജപിലയ തോലല സിപിഎ
മുുും തോണുുകഗുസിലുുു തക
രുുചുുയാണുആകഗുഹികുുുനുുത-ു
അതദുുഹംപേഞുുു.
എഐസിസി ലസകകുടുുേി

ഐവാനുു ഡിസുസ, ഡിസി
സികപുസിഡുു്ുെി.ലജ.വിതോ
ദു എംഎലുുഎ, ലകപിസിസി
ജന.ലസകകുടുുേിമാരായദീപതുി
തമരി വരുുഗീസ,് തോയു ലക. 
പൗതോസ,് ലജയുസണുു തോ
സഫു എനുുിവരംു വാരുുതുുാ
സതമുുളനതുുിലുു പലങുുടു
തുുു.

ജസ്നതിപോധാനം:ജഡജ്ിയ്കെവണ്്ിയിൽ്്
കരിഓയിൽ്്ഒഴിച്്്ഗപ്തിപഷധം
ലോചുുി:പതുുനംതിടുുയിലുുനി
നുുു കാൈാതായ ജസന്ലയ
കലണുുതുുൈലമനുുാവശയുലപുു
ടുു്ണഹതുകുെതിജഡജുിയുലെ
കാേിലുുകരിഓയിലുുഒഴിചുുു.
ണഹതുകുെതി പരിസരതുുു
ഇനുുലലരാവിലലയാണുസംഭ
വം. എനുുകെുനുുസ് തഗറുുിലുു പുു
കുുാരുുഡുമായി നിനുു തോടുു
യംസവുതദശിആരുു.രഘുനാഥ
നാണുജസുുുുിസ്തഷരുുസിയുലെ
കാേിതലകുു്കരിഓയിലുുഒഴി

ചുുത.ു
കാൈാതായജസന്ലയക

ലണുുതുുാനുു സജീവമായ അ
തനുവഷൈംതവൈലമനുുായിരു
നുുുആവശയും. ലോലീസ് ഇ
യാലള പിെികുെി ലസനുുകെുലുു
തസുുുുഷനിലുുഎതുുിചുുുതോദയും
ലെയതു.ു ഇയാളകുുു ജസന്
യുമാതോകുടംുബവുമാതോ
ബനുുലൊനുുുമിലലുുനുുു ലോ
ലീസ്പേഞുുു.
ലജസ്നയുലെ തിതോധാ

നംഅതനുവഷികുുൈലമനുുാവ
ശയുലപുുടുു്ബനുുുകുുളുുനലകി
യഅപുുീലുുണഹതുകുെതിയു
ലെപരിഗൈനയിലാണ.ു2018
മാരുുചുു് 22 നാണു ലവചുുുചുുിേ
ലോലുുമുളകുനുുതുു് ലജയിം
സ് തോസഫിലുുു മകളുു ലജ
സന് മരിയലയ (20) കാൈാ
താകുനുുത.ു കാഞുുിരപുുളുുി
ലസുു്ു ലൊമിനികസു് തോ
ലളജിലുു രണുുാം വരുുഷ ബി
തോംവിദയുാരുുഥിയായിരുനുുു.

സിപിഎം
സംസ്്ാനസമിതി
ത്ടര്ന്്്
തിരുവനനുുപുരം:തോകസു
ഭാലതരലുഞുടുപുുിലമതുുരി
ചുുവലരസിപിഎംനിയമസഭ
യിതലകുുുപരിഗൈിതചുുകുുിലുു.
എനുുാലപാരുുലലമുുുേിജനാ
ധിപതയുതുുിതലകുു്വരൈലമ
നുു്വിലയിരുതുുലപുുടുനുുെി
ലരുുകുു്ഇളവുനലുുകാനാണു
സിപിഎംതീരുമാനം.ലതര
ലുഞുടുപുുിലലസീറുു്വിഭജന
വംുകപുൊരൈതകനുുുങുുളംു
ഇനുുലലയംുഇനുുുമായിതെ
രുനുുസംസുുാനസമിതിതോ
ഗംെരചുുലെയുുുകയാണ.ുത
തദുുശലതരലുഞുടുപുുിനുതശ
ഷംനെനുുഭവനസനുുരശന
ങുുളിലഉയരനുുകപുതികരൈ
ങുുളംുസിപിഎംവിലയിരു
തുുും.ഏലൊലകുുസീറുുുകളുു
ഘെകകകുുികളകുു്വിടുു്ന
ലുുകൈലമനുുകാരയുവംുസം
സുുാനകമുുിറുുിവിശദമായിെ
രുുചുുലെയുുും.

അഴിമതിയിൽസിപിഎമ്്്ംപൊണ്്ഗര്സം്
ഒര്നാണയത്്ിക്്്ഇര്വശങ്്ള്്:നഡ്്
തിരുവനനുുപുരം:തകരളതുുിലുുസിപിഎ
മുുുംതോണുുകഗുസംുഅഴിമതിയുലെകാരയു
തുുിലുുഒരുനാൈയതുുിലുുുഇരുവശങുു
ളാലൈനുുുബിലജപിതദശീയഅധയുകുുനുു
ജഗതു കപുകാശു നഡുു. നിയമസഭാ ലതര
ലഞുുടുപുുിലുുസംസുുാനതുുുമാറുുമുണുുാക
ൈം.തകരളതുുിലുുശകതുുകുുളായിമതുുരി
കുുുനുുസിപിഎമുുുംതോണുുകഗുസംുബം
ഗാളിലുുഒരുമിചുുുനിലുുകുുുനുുഅവസുുയാ
ണ-ുരണുുുദിവസലതുുതകരളപരയുെനതുുി
ലനതുുിയഅതദുുഹംവാരതുുാസതമുുളന
തുുിലപേഞുുു.
രണുുുമുനുുൈികളംുഅഴിമതിയുലെകാ

രയുതുുിലുുപരസപ്രംമതുുരികുുുകയാണ.ു
ശബരിമലവിഷയതുുിലുുരാഹുലുുഗാനുുി
ഒരകുുരവംുഇതുവലരയംു മിണുുിയിടുുിലുു.
ഇതപുുളുുതോണുുകഗുസ്ഈവിഷയംഉയ
രുുതുുുനുുതുകാപെയുമാണ.ു
പിൈോയിവിജയനുുസരുുകുുാരിലുുുവി

ശവുാസയുത നടുുലപുുടുുു. സവുരുുൈകുുെതുു്,
സക്പുിംകുുര,ണലഫുതുെങുുീഎലുുാതടുുിപുുു
കളിലംുമകനുുുിമാരുലെതപഴുസ്വീരുുപുുികുുു
കഎനുുഅജനഡമാകതുമായിരുനുുു.മുഖയു
മകനുുുിയുലെ ഓഫീസിലല കപുമുഖനുു സവു
രുുൈകുുെതുുുതകസിലുുകപുതിസുുാനതുുാ
യതൊലെമലയാളികളുുകുുുതോകതുുിനു
മുനുുിലുുലജുുിചുുുനിലുുതകുുണുുിവനുുു.
ഇെതുസരുുകുുാരുു രാജയുലതുുഭരൈഘെ

നാസുുാപനങുുലള ലവലുുുവിളികുുുകയാ
ണ.ുഇതിനുദാഹരൈമാണുസിഎജിലകുു

തിലരയുളുു കപുതമയം. ഇനുുു രാജയുതുു്
ലകാവിഡു തകസുകളുു േിതപുുരുുടുുു ലെയുുു
നുുതിലുുപകുതിയംുതകരളതുുിലാണ.ുഇ
വിെലതുു രാകടുുുീയ- ഭരൈ തനതുതവുതുുി
ലുുുപരാജയമാണുഇതിനുകാരൈം.
നിയമസഭാ ലതരലുഞുടുപുുിലുുബിലജ

പി തകരളതുുിലുു മികചുു കപുകെനം നെ
തുുും.അതിനുകപുാപതുിയുളുുപാരുുടുുിതന

തുതവുംഇവിലെയുണുു്.തോഭസുതരകനുുുലുുു
വിഷയതുുിലുു ഉെിതമായ തീരുമാനം ഉ
ണുുാകംു.ബിലജപിഅചുുെകുുമുളുുഒരുകു
ടംുബംതോലലയാണ.ുപാരുുടുുിയിലുുഎലുുാ
വരുുകുുുംഅഭികപുായസവുതകനുുുുയമുണുു്.സഭാ
തരുുകുുതുുിലുുഎലുുാവരുുകുുുംസവുീകാരയുമാ
യ തോരുുമുലഉണുുാകുലമനുുുംനഡുുപേ
ഞുുു.

തിര്വനന്്പ്രത്്്
ഉജവ്ലവരപവൽപ്്്

തിരുവനനുുപുരം:നിയമസഭാലതരലഞുുടുപു്ുകപുെരൈതുുി
ലുുുഭാഗമായിരണുുുദിവസലതുുതകരളസനുുരുുശനതുുിനായ
ലയതുുിയബിലജപിതദശീയഅധയുകുുനുുലജ.പി.നഡുുയകുുു്
തലസുുാനതു്ുഉജവുലവരതവലപ.ുഇനുുലലഉചുുതോലെതിരു
വനനുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിലലതുുിയഅതദുുഹതുുിനു
പാരടുുികപുവരതുുകരഗംഭീരസവുീകരൈമാണുഒരുകുുിയിരുനുു
ത.ു കഥകളിരുപങുുളംുലെണുുതമളവംുവാദയുതോഷങുുളുമാ
യിആയിരകുുൈകുുിനുകപുവരതുുകരരാവിലലമുതലവിമാ
നതുുാവളതുുിലഎതുുിയിരുനുുു.
സംസുുാനകപുസിഡു്ുുലക.സുതരകനുുുന,ഒ.രാജതോപാല

എംഎലഎ,കപുഭാരിമാരായസി.പി.രാധാകുഷൈ്ന,സുനി
ലകാരകുുലള,മുനസംസുുാനകപുസിഡനുുുുമാരായകുമുുനം
രാജതശഖരന,പി.ലക.കുഷൈ്ദാസ,്സി.ലക.പദമുനാഭന,
തദശീയണവസ്കപുസിഡു്ുുഎ.പി.അബുുുളുുകുുുടുുി,സംസുുാ
നജനേലലസകകുടുുേിമാരായതോരജുകുരയുന,സി.കുഷൈ്
കുമാര,പി.സുധീര,ണവസ്കപുസിഡുു്ുഎ.എന.രാധാകു
ഷൈ്ന,ജിലുുാകപുസിഡു്ുുവി.വി.രാതജഷ്എനുുിവരതെരനു്ു
സവുീകരിചുുു.
തുെരനുു്തുേനുുവാഹനതുുിലസംസുുാനകാരയുാലയമാ

യമാരാരജിഭവനിതലകുു്ആനയിചുുു.അഖിതലനുുുയാഅധയു
കുുലനകാൈാനതോഡിനുഇരുവശതുുുംനിരവധിയാളുക
ളാണുതെിചുുുകുെിയത.ുമാരാരജിഭവനിലലതുുിലലതുുിയന
ഡുുസംസുുാനതോരുുകമുുിറുുിതോഗതുുിലംുഅധയുകുുനുുപ
ലങുുടുതുുു.ണവകുതനുുരംകശുീപദമുനാഭസവുാമിതകുുകതുതുുിലുു
ദരുുശനംനെതുുിയ തശഷംകപുമുഖവയുകുുികളുമായംുസാമുദാ
യികതനതാകുുളുമായംുഅതദുുഹംെരുുചുുനെതുുി.ഇനു്ുണവ
കുതനുുരംതുശുരുുവെകുുുംനാഥതകുുകതുണമതാനതു്ുനെകുുു
നുുലോതുസതമുുളനംഅതദുുഹംഉദഘുാെനംലെയുുും.

രണ്്്ദിവസതത്്സന്്ർശനത്്ിന്കേരളത്്ിതെത്്ിയബിതെപികദശീയഅധയ്ക്്ൻ
തെ.പി.നഡ്്തയതിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളത്്ിൽസവ്ീേരിക്്്ന്്്.സംസ്്ാന
പപ്സിഡന്്്്തേ.സ്കരപന്്്ൻ,മ്ൻപപ്സിഡന്്്്മാരായസി.തേ.പദമ്നാഭൻ,പി.തേ.ക്
ഷണ്ദാസ,്െില്്ാപപ്സിഡന്്്്വി.വി.രാകെഷ്എന്്ിവർസമീപം.

6,356പപര്്ക്്്
കൊവിഡ്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതുു്ഇ
നുുലല6356തപരുുകുു്ലോവിഡ-ു19
സുുിരീകരിചുുു.െികിതുുയിലായിരുനുു
6380തപരലോവിഡുമുകുുരായി.ക
ഴിഞുു24മൈികുുുേിനിലെ59,635
സാംപിളുകളാണുപരിതോധിചുുത.ുലെ
സുു്ുുതോസിറുുിവിറുുിനിരകുു്10.66ആ
ണ.ു20മരൈംസുുിരീകരിചുുതൊലെ
തകരളതുുിലലആലകലോവിഡുമര
ൈം3796ആയി.
എേൈാകുളം871,തോഴിതുകുടു

741,ലോലുും690,പതുുനംതിടുു597,
തോടുുയം558,തിരുവനനുുപുരം489,
തുശുരുു479,ആലപുുുഴ395,മലപുുുേം
383,കണുുുരുു297,പാലകുുാടു275,ഇ
ടുകുുി268,വയനാടു190,കാസരുുതോ
ഡു93എനുുിങുുലനയാണുജിലുുാതല
ലോവിഡുകൈകുു്.
ഇനുുലലതോഗംസുുിരീകരിചുുവരി

ലുു84തപരുുസംസുുാനതുുിനുപുേതുു്
നിനുുുംവനുുവരാണ.ു5817തപരുുകുു്
സമുുരുുകുുതുുിലുലെയാണുതോഗംബാ
ധിചുുത.ു413തപരുലെസമുുരുുകുുഉേവി
െംവയുകുുമലുു.42ആതോഗയുകപുവരുുതുു
കരുുകുുാണുതോഗംബാധിചുുത.ു

ശമ്്ളപരിഷക്രണത്്ിന്
തീര്മാനം
തിരുവനനുുപുരം:യുണൈറുുഡുഇല
കടുുുികുുലുുസ് ലിമിറുുഡിലല ഓഫീസ
രുുമാരുലെശമുുളംപരിഷ്കരികുുാനുു
തീരുമാനിചുുു.ഈകമുുനിയിലലജീ
വനകുുാരുലെയംു ലൊഴിലാളികളു
ലെയംുദീരുുഘകാലകരാരുു2011ജനു
വരിഒനുുുമുതലുുകപുാബലയുതുതുലെ
നെപുുാകുുും.
* തകരളസംസുുാന ലവയരുുഹൗ

സിങുതോരുുപുുതേഷനിലലഅംഗീകു
തതസത്ികകളിലുുതോലിലെയുുുനുു
വരുലെശമുുളംപരിഷ്കരികുുും.
*കെുാതുകുതകബിളുുലിമിറുുഡിലല

ലൊഴിലാളികളുലെദീരുുഘകാലകരാ
രുു2016ഏകപുിലുു1കപുാബലയുതുതുലെ
നെപുുാകുുും.
*തകരളഇലകടുുുികുുലുുആനുുഡുഅ

ണലഡുഎഞുുിനീയേിംഗുകമുുനിലി
മിറുുഡിലലഐഡിആടുുിനുപരിധി
യിലുുവരുനുുജീവനകുുാരുലെദീരുുഘ
കാലകരാരുുനെപുുാകുുാനുുതീരുമാനി
ചുുു.
*സരുുകുുാരുുഐെിപാരുുകുുുകളുലെ

െീഫുഎകുസികയുുടുുീവുഓഫീസോയി
തോണുുഎം.തൊമസിലന(തോടുുയം)
മുനുുുവരുുഷതതുുകുു്നിയമികുുും.
* െകമുവടുും ലേഗുതലറുുരുു കം കബുി

ഡജുിലുുുഅറുുകുറുുപുുൈിനെതുുുനുു

തിനുതമരിമാതാഇനുുകഫുാസക്െുകചുുുരുു
കമുുനികുു്32.6തോെിരുപയകുുു്ക
രാരുുനലുുകുനുുതിനുഅനുമതി.
*തകരളസുുുുാരുുടുുപുു്മിഷനുുെീഫുഎ

കുസികയുുടുുീവു ഓഫീസോയി തപനുു
രായഗുരുവിലന മുനുുു വരുുഷതതുു
കുു്കരാരുുഅെിസുുാനതുുിലുുനിയ
മികുുും.
*ലക.എസ.്ഡി.പിയുലെമാതനജി

ങുഡയേടുുോയിഎസ.്ശയുാമളലയ
നിയമികുുും.ലകലുുിലുുലഡപയുുടുുിജന
േലുു മാലനജരായഅവരുു ഇതപുുളുു
ലഡപയുുതടുുഷനിലുു ലകഎസഡ്ിപി.
എംഡിയാണ.ുഏകപുിലുു30മുതലുുര
ണുുുവരുുഷതതുുകുുാണുനിയമനം.
* ഗവണുുലമുു്ു കരാറുകളിലുു സ

രുുകുുാരുമാതോമതറുുലതങുുിലംുകകുുി
യുമാതോഉളുുതരുുകുുംപരിഹരികുുു
നുുതിനുആരുുബിതകുെഷനുുതോെതിയാ
യിജിലുുാതോെതിസുുാപികുുുനുുതി
നുതീരുമാനിചുുു.
*വിഴിഞുുംഅനുുാരാകടുുുതുേമു

ഖനിരുുമാൈംസംബനുുിചുുആരുുബി
തകുെഷനുതവണുുിേിടുു.ജസുുുുിസ്കുരയു
നുു തോസഫിലനതകരളസരുുകുുാരി
ലന കപുതിനിധാനം ലെയുുുനുു ആ
രുുബിതകുെറുുോയി നിയമികുുാനുു തീരു
മാനിചുുു.
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രറവഎന്്െിപത്ത്്ില്യെ
ഏനറപര്നദ്്െരാെഅമ

ല്്ഷാ,നരാവിന്്്കരഎന്്ിവർ്്
നാെകരാവ്ന്്"െങ്്ാെി"എ
ന്്െിപത്ത്്ിയ്്്യപ്െയ്ലർനിവി
ന്്നരാെിതയ്്്നഫയസ്്ബ്ക്്്
നരജില്യെറിലീസ്യെയത്.്ന
വാരതനാെസ്നധഷ്കഥയെഴ്
തിസംവിധാനംയെയ്്്ന്്"െ
ങ്്ാെി'യഫപബ്്വരിഅഞ്്ിന്
തിനയ്്റ്്റിയലത്്്ന്്്.ആക്്ന്്
ഹീനറാബിജ്എന്്െിപത്ത്്ില്
യെപര്നദ്്െനാെമ്ഹമ്്ദ്ഷഫീ
ഖ്തിരക്്ഥസംഭാഷണണയമഴ്
ത്ന്്്.ഭരത്മാന്വല്്,ജാഫർ്്ഇ
ട്ക്്ി,സനന്ാ്ഷ്കീഴാറ്്്ർ്്,രിവ
ജിഗ്ര്വായ്ർ്്,നകാട്്െംപര്ദീ
പ,്വിനനാദ്നകാവ്ർ്്,വിജെന്്
കാരന്്്ർ്്,സ്രീല്്ക്മാർ്്,സി
ദ്്ിഖ്യകാെിെത്്്ർ്്,വിജെന്്
വിനാെർ്്,മഞജ്്രനപ്താസ,്അ
ന്നജാസഫ്ത്െങ്്ിെവരാണ്
മറ്്്കഥാരാപത്ങ്്യെഅവതരി
പ്്ിക്്്ന്്ത.്അയ്വഫിലിംസി
യ്്്ബാനറില്്വാണിപര്ീനി
ർ്്മ്്ിക്്്ന്്ഈെിപത്ത്്ിയ്്്

ഛാൊപര്ഹണംപര്രാന്്്പര്ണ
വംനിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്്.ഇർ്്ഫാനം്
മന്വം്കെമ്്്ർ്്സക്്്്െിയലപ്്
സ്ട്വിദയ്ാർ്്ത്്ികൊണ.്ഒപ്്ം
ആത്്ാർ്്ത്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്മാ
ണ.്വയ്തയ്സത്മതത്്ില്്യരട്്വ
രം്തികഞ്്മതവിരവ്ാസികള്
മാെഅവര്യെഅസ്ൊവഹ
മാെസൗഹ്ദത്്ിയ്്്കഥൊ
ണ്"െങ്്ാെി"െില്്രറയ്ന്്ത.്
ഷഹീറനസീറിയ്്്വരിക

ൾ്്ക്്്നമാഹന്്സിത്്ാരഈ
ണംരകര്ന്്്.എഡിറ്്ർ്്-സനല്്
അനിര്ദ്്ന്്.യപ്രാഡക്്ന്്ക
ൺ്്നപ്ൊെർ്്-നപ്രംക്മാർ്്രറമ്്
ത്്്,കല-സഹജന്്മൗനവ്്രി,നമ
ക്്പ്്്-ഷനീജ്രിലര്ം,വസപ്ത്ാല
ങ്്ാരം-ബാലന്്പ്ത്ക്്്െി,സ്്്്ി
ല്്സ-്ഷമിമാഹി,െീഫ്അനസാ
സിനെറ്്്ഡെറക്്ർ്്-ജനെപന്്്വ
ർ്്മ്്,അനസാസിനെറ്്്ഡെറക്്ർ്്-
രാനധഷ്അനരാക,്അസിസ്്്്്്്്
ഡെറക്്ർ്്-അമല്്,നദവ,്യപ്രാഡ
ക്്ന്്ഡികസനർ-സ്ഗ്നണ
ഷ്ക്റ്്ിെില്്.വാർ്്ത്്പര്െര
ണം-എഎസ്ദിനനശ്

അജ്വർ്്ഗ്്ീസ,്നരാക്
ല്്സ്നരഷ,്യക

ബിരനണഷ്ക്മാർ്്എ
ന്്ിവയരപര്ധാനകഥാ
രാപത്ങ്്ൊക്്ിഅര്ൺ്്
െന്്്സംവിധാനംയെ
യ്്്ന്്"രരനൊരി"എ
ന്്െിപത്ത്്ിയ്്്പ്ജ
യം്സവ്ിനച്ാ്ൺ്്കർ്്മ്്
വം്എറണാക്്്െംമിർ്്കി
സ്്്്്ഡിനൊവില്്യവച്്്നെന്്്.
അജിത്വിനാെകഫിലിംസിയ്്്

ബാനറില്്നിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ഈെിപത്ത്്ില്്അനാർ്്ക്്
ലിമരിയക്്്ാർ്്നാെികൊവ്ന്്്.സ്ർ്്ജിത്്്ഛാൊപര്
ഹണംനിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്്.അര്ൺ്്െന്്്,രിവസായ്എ
ന്്ിവർ്്നെർ്്ന്്്തിരക്്ഥസംഭാഷണയമഴ്ത്ന്്്.സം
രീതം-പര്രാന്്്രിള്്,യപ്രാഡക്്ന്്കൺ്്നപ്ൊെർ്്-സ
ജീവ്െന്്ിര്ർ്്,വാർ്്ത്്പര്െരണം-എഎസ്ദിനനശ.്

സഷതൂൂഷ്ൈീഴാറൂൂൂർചിശതൂം
"അവഷനാവിഷലാന'
സനന്ാ്ഷ്കീഴാറ്്്ർ്്,ആ

ത്്ീെരാജന്്എന്്ിവ
യരപര്ധാനകഥാരാപത്ങ്്ൊ
ക്്ിനദരീെപ്രസക്്്ാരനജ
താക്്ൊെയഷറി,െിദീനരഷ്
എന്്ിവർ്്നെർ്്ന്്്സംവിധാ
നംയെയ്്്ന്്"അവനനാവി
നലാന"െിപത്ത്്ിയ്്്ഫസ്്്്്
ല്ക്്്നരാസ്്്്ർ്്നമാഹന്്ലാല്്
തയ്്്നഫസ്ബ്ക്്്നരജില്
യെപ്റത്്ിറക്്ി.
യകസിക്ഷണ്ന്്,റിൊ

സ,്യകഎംആർ്്,നകാക്്ാട്
നാരാെണന്്,മിനിരാധന്്,ഒ
നമാഹനന്്,എവിസരസവ്തി
ത്െങ്്ിെവർ്്യക്ാ്പ്്ംകണ്്്
രിയലഇര്രനതാെംപെ്ാന്്സ്
യജന്്ഡർ്്ന്്ാരം്ഈെിപത്
ത്്ില്്അഭിനെിക്്്ന്്്.
സനന്ാ്ഷ്കീഴാറ്്്ർ്്യപ്രാ

ഡക്്ന്്സ,്നിവ്യപ്രാഡക്്
ന്്സ്എന്്ിവയ്യെബാനറി
ല്്സനന്ാ്ഷ്കീഴാറ്്്ർ്്,പര്ീമ
അനില്്എന്്ിവർ്്നെർ്്ന്്്
നിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ഈെിപത്ത്്ി
യ്്്ഛാൊപര്ഹണംജലീല്്
ബാദ്ഷനിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്്.യഷ
റിതിരക്്ഥസംഭാഷണയമഴ്
ത്ന്്്.
യപ്രാജകറ്്്്ഡികസനർ്്-

ഡികസ്ൺ്്യരാട്ത്്ാസ,്
എഡിറ്്ർ്്-അഖിനലഷ്നമാ

ഹന്്,രഞ്്ാത്്ലസംരീതം-
നരാരീസ്ന്്ർ്്,കല-സ്നീഷ്
വെക്്്മ്്ാെന്്,നമക്്പ്്്-മണി
കണഠ്ന്്ച്ങ്്ത്്റ,വസപ്ത്ാ
ലങ്്ാരം-റിെഇഷ,
സ്്്്ില്്സ-്ലിജിന്്രവി,രര

സയ്ക്്ല-കലനനാജ്യറഡ്
ഡികസന്്,അനസാസിനെറ്്്
ഡെറക്്ർ്്-പര്താരന്്രെിെി
ല്്,അസിസ്്്്്്്്ഡെറക്്ർ്്-വ
ർ്്ഷജിത്്്,യപ്രാഡക്്്ന്്എ
കസ്ികയ്്ട്്ീവ-്അനീഷ്നമ്്്യാ
ർ്്.പെ്ാന്്സ്യജന്്ഡർ്്സമ്ഹ
ത്്ിയ്്്ജീവിതരശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്കഥരറയ്ന്്ഈെി
പത്ത്്ില്്എഡ്്ിഎന്്പെ്ാ
ന്്സ്യജന്്ഡർ്്കഥാരാപത്
യത്്സനന്ാ്ഷ്കീഴാറ്്്ർ്്അ
വതരിപ്്ിക്്്ന്്്.പെ്ാന്്സ്യജ
ന്്ഡന്്ാര്യെക്ലനദവതൊ
ണ്പര്ീക്്്നദവതൊെ
"അവനനാവിനലാന"."ആദി

മധയ്ാന്്ം"എന്്െിപത്ത്്ില്
യെനദരീെഅവാർ്്ഡ്നനെിെ
യഷറിയം്"കെപ്്്കററ്്ർ്്"എ
ന്്െിപത്ത്്ില്യെനദരീെ
അവാർ്്ഡ്നനെിെെിദീനര
ഷം്ഒന്്ിക്്്ന്്"അവനനാ
വിനലാന"കണ്്്ർ്്രരിസരപര്
നദരങ്്െിലാെിെിപത്ീകരണം
പ്ർ്്ത്്ിൊവ്ന്്്.വാർ്്ത്്
പര്െരണം-എഎസ്ദിനനശ.് ആനനൂൂൈലൂൂൂയാണം തിപയറൂൂറൂൈളിഷലകൂ്ൂ

നവാരതനാെരി.സി.സ്ധീർകഥയെഴ്തി
സംവിധാനംയെയ്്്ന്്ആ
നന്്ക്്ല്്്യാണംറിലീസിന്
ഒര്ങ്്ി.വിവിധഭാഷകെി
ല്്ഒനട്്യറഹിറ്്്രാനങ്്ൾ്്
ആലരിച്്്തരംരംസ്ഷ്്ിച്്
പര്മ്ഖദക്്ിനണന്്്യന്്രാ
െികസനയോയത്്ട്്ിമല
ൊെസിനിമെില്്ആദയ്മാ
െിരാെിെെിപത്ംക്െിൊ
ണ്ആനന്്ക്്ല്്്യാണം.സീ
പബ്മീഡിെയ്യെബാനറി
ല്്മ്ജീബ്റഹ്്ാനെിപത്ംനിർമ്്ി
ക്്്ന്്്.പര്രസത്നെന്്അഷക്
ർ്്സൗദാനം്പ്ത്മ്ഖനെിഅ
ർ്്ച്്നയം്നകപന്്്കഥാരാപത്മാക്
ന്്്.ഹ്ദെഹാരികൊെഒര്രിെി
രാനങ്്ൊണ്ഈസിനിമയ്യെ
പ്ത്മ.ഫാമിലിഎന്്ർ്്യെയന്റാ
െആനന്്കല്്്യാണംപര്ണെത്്ി
നം്സംരീതത്്ിനം്ഏയറപര്ാ
ധാനയ്മ്ള്്െിപത്മായണന്്്സം
വിധാെകന്്രിസിസ്ധീർ്്രറ
ഞ്്്.ആക്്നം്നോമഡിയ്മ്
ള്്ആനന്്കല്്്യാണംഎല്്ാത്്
രംനപ്രക്്കയരയം്രസിപ്്ിക്്്
ന്്താണ.്
അഷക്ർ്്സൗദാന്്,അർ്്ച്്ന,

ബിജ്ക്്്ട്്ന്്,സ്നില്്സ്രത,
പര്ദീപ്നോട്്െം,ജയ്ബാല,രിവ
ജിഗ്ര്വായ്ർ്്,റസാക്്്ഗ്ര്വാ
യ്ർനീനാക്റ്പ്്്,ക്െപ്്്ള്്ി
ലീലത്െങ്്ിെവരാണ്അഭിനന
താക്്ൾ്്.ബാനർ്്-സീപബ് മീഡിെ,
നിർ്്മ്്ാണം-മ്ജീബ്റഹ്്ാന്്,രെ
ന,സംവിധാനം-രി.സിസ്ധീ
ർ്്,ഛാൊപര്ഹണം-ഉണ്്ിയകനമ
നോന്്,രാനരെന-നിഷാന്്്
നോെമന,നപ്രമദാസ്ഇര്വള്്്ർ
ബീബയക.നാഥ,്സജിതമ്രെിധ
രന.സംരീതം-രാനജഷബ്ാബ്
യക,യപ്ൊഡക്്ന്്കൺ്്നപ്ൊെർ്്-
യലനിന്്അനിര്ദ്്ന്്,എഡിറ്്ി
ങ-്അമ്ത,്ആർ്്ട്്്ഡെറക്്ർ്്-
അബ്്ാസ്യോയദ്ീന്്,നോസ്്്്്യം്-

രാനജഷ,്നമക്്പ്്്-പ്നല്ർ്്ര
വി,ആക്്ന്്ഡെറക്്ർ്്-പര്്
സ്്ിരാനജഷ,്രിആർ്ഒ-രിആ
ർ്്സ്നമരന്്,അനോ.ഡെറനക്്
ഴസ്്-അനീഷ്തങ്്ച്്ന്്,നിഖില്്
മാധവ,്യപ്ൊജകറ്്്്ഡികസനർ്്-
പര്ീനലഖയക.എസ,്യപ്ൊഡക്്ന്്
മാനനനജഴസ്്-ഹബീബ്നീലരി
രി,മ്സത്ഫഅെല്ക്്ാട,്ജയസ്
ൺഗ്ര്വായ്ർരബ്്ിസിറ്്ിഡി
കസന്്സ്-മനോജ്ഡികസന്്
ഫിനാനസ്കൺനപ്ൊെർ-റാഫി
നരണിപ്്്ഴത്െങ്്ിെവരാണ്
അണിെറപര്വർ്്ത്്കർ്്.ഈസി
നിമയസവനട്ഫിലിംസം്,ബി
ഇലവനമ്വീസം്ഉെനതിയെറ്്
റിലഎത്്ിക്്്ന്്്.

"റഷയൂ'റിലീസിനൂ

ഒര്മന്ഷയ്നഎപത്മണിക്്്ർഉറ
ങ്്ണം...?ഉറങ്്ാനരറ്്്ന്്ില്്...ഒര്

നൊെകണ്്െച്്ില്്...രരിയക്്ന്്്ഉറങ്്ാ
നരറ്്ിെില്്...യവറ്യതകിെക്്ാംഎന്്
ല്്ായതഉറക്്ംവരനണ്?്നമ്്ൾഇെയക്്്ി
യെനകൾക്്്ന്്ഒര്കാരയ്ം.നയമ്്ബാ
ധിക്്ാത്്ഒര്കാരയ്മാെത്യോണ്്്യവ
റ്യതനകട്്്കെയ്ന്്ഒര്യെറിെകാ
രയ്ം.നപ്ോണിക്ഇനനോംനിെഡിനോ
ർഡർഎന്്ഭീകരമാെനോരാവസ്്.ഇ
നനോംനിെഎന്്നോരംവിഷെമാക്്ി
ഒര്രരീക്്ണസിനിമവര്ന്്്,റഷയ്.ദി
വസങ്്നോെംഉറങ്്ാനകഴിൊയതക
ട്ത്്മാനസീകരാരീരികസമ്്ർദ്്ംഅ
ന്ഭവിക്്്ന്്ഒര്ക്ട്്ംആള്കള്യെക
ഥരറയ്കൊണ്റഷയ്എന്്സിനിമ.വ
ലിെതാരരകിട്്ില്്ായതപ്തിെആള്ക
യെഉൾയപ്്ട്ത്്ിക്ല്മിനഫിലിംസ്നി
ർമിക്്്ന്്സിനിമപ്ർത്്ിൊെിറിലീ
സിന്ഒര്ങ്്്ന്്്.നിതിനനോമസ്ക്
രിരിങ്്ലരെനയം്സംവിധാനവം്നി
ർവഹിക്്്ന്്റഷയ്െിലനെനം്സംവി
ധാെകന്മാെര്നരഷ്രീതാംബരന
നാെകനാവ്ന്്്.തിരക്്ഥാക്ത്്്ംരര
സയ്െിപത്ങ്്ള്യെസംവിധാെകന്മാെ
യമഹറലിനൊെില്ങ്്ലഇസമ്ാെിലം്
നോംനോൺനോമസം്നെർന്്്നിർമി
ക്്്ന്്റഷയ്െിലരാവികിനോർ'നോ
രികഅനില,സംരീതെപന്്്ന,ആരയ്മ
ണികണഠ്ന.ത്െങ്്ിെവർപര്ധാനക
ഥാരാപത്ങ്്യെഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്്.െി
പത്ംകവകായതതീനെറ്്റ്കെിലഎ
ത്്്ം.റഷയ്യ്യെആദയ്െീസർറിലീസ്
യെയത്ിട്്്ണ്്്.പ്തിെരരീക്്ണങ്്ള്മാ
െിസിനിമെിലഎത്്്ന്്വയരനപ്ൊ
ത്്ാഹിപ്്ിക്്്ന്്നപ്രക്്രിലപര്തീക്്െ
ർപ്്ിച്്്റഷയ്റിലീസിന്ഒര്ങ്്്കൊണ.്
രിആർഒരി.ആർ.സ്നമരന.

"മയൂാവ'ൂദൂബായിപല
ചിശതൂീൈരണംപൂർതൂൂിയായി
സൗബി

ന
ഷാഹിർ,മംമത്
നോഹനദാസ്
എന്്ിവയരപര്
ധാനകഥാരാ
പത്ങ്്ൊക്്ിലാ
ലനോസ്സം
വിധാനംയെയ്്്
ന്്'മയ്ാവ"്സി
നിമയ്യെദ്ബാ
യ്യഷഡയ്്ൾപ്ർത്്ി
ൊെി.സിനിമയ്യെനര
ര്നൊയലപ്ച്്ക്്ാ
പ്്്നോർഡിയ്്്ഇെെില്
യെതലെിട്്്കരയ്ന്്വി
ഡിനോനൊസ്്്്്യെയത്ാ
ണ്ഷ്ട്്്പ്ർത്്ിൊെ
വിവരംലാലനോസ്അ
റിെിച്്ത.്50ദിവസംനീ
ണ്്്നിന്്യഷഡയ്്ൊണ്
കഴിഞ്്ദിവസംപ്ർ
ത്്ിൊക്്ിെത.്സലിം
ക്മാർ്്,ഹരിപര്ീയ്സഫ്
എന്്ിവർ്്യക്്പ്്ംമ്ന്്്

ബാലതാരങ്്ളം്രൾഫി
യലനാെക,നോർട്ഫി
ലിംനമഖലെിയലഏതാ
നം്പ്ത്മ്ഖങ്്ളം്സി
നിമെില്ണ്്്.ൊസമ്ിന
എന്്റഷയ്നയ്വതിയം്
ഒര്പ്ച്്യം്പര്ധാനക
ഥാരാപത്ങ്്ൊണ.്െിപത്
ത്്ിയ്്്തിരക്്ഥനോ:
ഇകബ്ാല്്ക്റ്്ിപ്്്റം.
സ്കഹലനോെരാന
രെനയം്ജസ്്്്ിനവർരീ
സ്സംരീതവം്അജമ്ല
ബാബ്ഛാൊപര്ണവം്
നിർവഹിക്്്ന്്്

"പസകൂൂനൂൂഡൂഷോ'റിലീസായി
ഒനപതൂവർഷങൂൂൾ:
വാചാലനായിദൂൽഖർ
ദ്ലഖർസലമായ്്്ആദയ്

സിനിമയസക്്ന്്ഡ്നോ
റിലീസാെിട്്്ഒനരത്വർഷങ്്ൾ
കഴിഞ്്ിരിക്്്കൊണ്.പര്ീനാഥ്
രാനജപന്്്നആദയ്മാെിസംവിധാ
നംയെയത്യസക്്്്്്നോഎന്്
െിപത്ത്്ില്യെൊണ്ദ്ലഖർസ
ലമാനമലൊെത്്ിനലക്്്അര
നങ്്റിെത.്എ.ഒ.രി.എലഎ്്്
ർകെനയമ്്്ാൺ്്െിപത്ംനിർമി
ച്്ത്.ഇതിനോെകം30സിനിമക
െിലഅഭിനെിച്്ദ്ലഖർസല
മാനഇനപ്്ൾനിർമാതാവിയ്്്
നവഷത്്ിലം്നപ്രക്്കരിനല
യക്്ത്്ിെിട്്്ണ്്്.ഈനവെെില
നിരവധിസിനിമാതാരങ്്ളം്ദ്
ലഖറിയ്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്മാണ്
ആരംസകള്മാെിരംരയത്്
ത്്ിെിരിക്്്ന്്ത.്തയ്്്ഒനര
ത്വർഷയത്്സിനിമാൊപത്യെ
രറ്്ിവാൊലനാെിരിക്്്കൊണ്
ദ്ലഖർസലമാനിനപ്്ൾ.സിനി
മെിലതയന്്രിന്്്ണച്്എല്്ാ
വനോടം്നന്്ിയം്സന്നഹവം്
രറഞ്്ിരിക്്്കൊണ്ദ്ലഖർ

സലമാന‘ഇനന്്ക്്്ഒന്്രത്വ
ർ്്ഷംമ്മ്്്യസക്്്്്്നോറിലീ
സ്യെയത്.്എനന്്യൊപ്്ംനിര
വധിപ്ത്മ്ഖങ്്ൾ്്ആസിനിമ
െില്യെത്െക്്ംക്റിച്്ിര്ന്്്.
ഇനപ്്ൾഇന്്്ഞാന്്പ്തിയോ
ര്െിപത്ംത്െങ്്്കൊണ.്അന്്
യത്്അനതരരിപഭ്മവം്,നരെിയ്
മ്ണ്്്.എന്്ാലകാലംഅയത
ല്്ാംനല്്രീതിെില്്എട്ക്്ാന്്
എയന്്രഠിപ്്ിച്്്.ഞാന്്എവി
യെനിന്്ാണ്ത്െങ്്ിെയതന്്്ഓ
ർ്്ക്്ാന്്എല്്ാവർ്്ഷവ്മ്ള്്നി
ങ്്ള്യെഓർ്്മ്്യപ്്ട്ത്്ല്്സ
ഹാെിക്്ാറ്ണ്്്.നിങ്്ള്യെനിര
ന്്രമായ്ള്്രിന്്്ണയക്്്്ംസ്
നനഹത്്ിനം്ഒരാെിരംനന്്ി.എ
യ്്്എല്്ാസഹപര്വർ്്ത്്ക
ർ്്ക്്്ം,ഞാന്്പര്വർ്്ത്്ിച്്എല്്ാ
സിനിമനമകലകൾ്്ക്്്ംനന്്ി.
ഈവർ്്ഷംനല്്സിനിമകളം്,
ആനോരയ്വം്ഉണ്്ാകാന്്പര്ാ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്്.എല്്ാവർ്്ക്്്ംന
ന്്ി.എന്്ാണ്ദ്ലഖർക്റിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത്

ൈർഷൈസമരതൂൂിനൂ
പിനൂൂൂണയൂമായി
മിയഖലീഫയംൂ
രാജയ്ത്്്നെക്്്ന്്കർഷകസമരത്്ിന്രിന്്്ണയ്മാ

െിമിെഖലീഫയം്.എന്്്തരത്്ില്ള്്മന്ഷയ്ാവകാര
ലംഘനങ്്ൊണ്അവിയെനെക്്്ന്്ത്?ഡലഹിക്്്ച്റ്്്ംഇ്്്
ർയനറ്്്വിനഛ്്ദിച്്്-മിെെവ്ിറ്്റിലക്റിച്്്.കർഷകസമരത്്ി
യ്്്െിപത്ങ്്ളം്െവ്ീറ്്്യെയത്ിട്്്ണ്്്.അനതസമെം,ഇന്്്യെിയല
കർഷകസമരത്്ിന്അന്്ാരാപഷ്്്സമ്ഹത്്ിലതയന്്രിന്്്
ണനെറ്കൊണ.്നൊപ്രാെികറിഹാന,അന്്ാരാപഷ്്്രരി
സ്്ിതിപര്വർത്്കനപ്രറ്്ത്നയബർഗ്എന്്ിവർസമരത്്ിന്
രിന്്്ണയ്മാെിഇതിനോെകംരംരയത്്ത്്ിെിട്്്ണ്്്.

"ചങ്്ായി'
ടര്െയ്ലർറിലീസ്

കൈപൂൂതൂൂിൈൾനഷൂൂപപൂൂടൂൂ
ശരൂീധരപൂൂൂജീവിതം
സിനിമയാകൂനൂൂൂ
പര്ക്തിയെപര്ണെിക്്്കയം്അതി

നോയൊത്്്ജീവിക്്്കയം്യെയ്്്
ന്്അെയ്്തയ്്്അതിജീവനത്്ിയ്്്കഥ
ൊണ്െിപത്ംരറയ്ന്്ത.്കകപ്്ത്്ികൾ
നഷ്്യപ്്ട്്പര്ീധരനാണ്അെയ്്തയനഅവത
രിപ്്ിക്്്ന്്ത.്പര്ീധരയ് ്്െഥാർത്്ജീവിത
ത്്ില്യെയ്യള്്ര്സഞ്്ാരംക്െിൊണീ
െിപത്ം.സഹപസ്ാരാസിനിമാസിയ്്്ബാന
റില്്അനോക.്ആർനാഥ്ആണ്െിപത്ം
സംവിധാനംയെയ്്്ന്്ത.്സന്്ീപ്ആർആ
ണ്െിപത്ംനിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്രാരീരികകവ
കലയ്ങ്്യെഅതിജീവിച്്്,ക്ഷിനോട്ള്്അ
ഭിനിനവരംഉൾയക്്ണ്്്,ക്ഷിെില്യെജീ
വിതംയകട്്ിപ്്ട്ത്്വയ്ക്്ിൊണ്പര്ീധരന്്.
നവറിട്്കർഷകനപ്രമികയെരരിെെയപ്്ട്

ത്്ാനസംസ്്ാനക്ഷിവക്പ്്്ഏർയപ്്ട്
ത്്ിെപര്നത്യകപ്രസക്ാരവം്പര്ീധരയന

നതെിയെത്്ിര്ന്്്.പര്ീധരയ്്്ഈജീവിത
കഥതയന്്ൊണ്സംവിധാെകന്്അനോ
ക്ആർ്്.നാദ്െലച്്ിപത്ര്രത്്ിലാക്്്ന്്ത.്
തിര്വനന്്പ്രംക്റ്്ിച്്ലനോട്്്ർയോമ്്ി
െിആദിവാസിയസറ്്ിലയമനറ്ിലിലാണ്ഇര്
കകപ്്ത്്ികളം്നഷ്്യപ്്ട്്പര്ീധരയ്്്സവ്
നദരം.കകനകരിതങ്്രാജ,്കഷലജരി
അമ്്്,അര്ൺ,യവനോണിക്്യമനദയ്
നോസ,്നോ.ആസിഫ്ഷാ,മധ്ബാലന,
സാബ്പര്ൗദീന,പര്വീൺക്മാർ,സജിപ്
ത്്്ർ,അഭിലാഷ,്ബിജ്,മധ്മ്നഷി,സ്
നരഷ്മിപത്,മനോജ്രട്്ം,ജിനിനപ്രംരാജ,്
അറയക്്്ലനബബിച്്ാെന,അമ്്ിെി,ജി
നിസ്ധാകരനഎന്്ിവരാണ്െിപത്ത്്ിയല
പര്ധാനതാരങ്്ൾ്്.രെന-സജിത്രാജ്,
ഛാൊപര്ഹണം-സ്നിലനപ്രംഎല.എസ,്
എഡിറ്്ിംഗ്-വിരിനമണ്്്ർ,െീഫ്അനോ

സിനെറ്്്ഡെറക്്ർ-ജിനിസ്ധാകരന,
കലനയപ്ൊഡയ്്സർ -സാബ്പര്ൗദീ
ന,യപ്ൊഡക്്നകൺനപ്ൊെർ-വിജെനമ്
ഖത്്ല,െമെം-ലാലകരമന,കല-ഹർഷ
വർദ്്നക്മാർ,വസപ്ത്ാലങ്്ാരം-വാഹീദ,്
സംരീതം-അനില,സൗണ്്്ഡികസന-
അനീഷ്എഎസ്,സൗണ്്്മികസ്ിംഗ്-ര
ങ്്ർദാസ്,യപ്ൊഡക്്നഎകസ്ികയ്്ട്്ീവ്-മ
ണിെനമ്ഖത്്ല,അനോസിനെറ്്്ഡെറ
ക്്ർ-അര്ൺപര്ഭാകർ,രശ്്ാത്്ലസംരീ
തം-അനില,വിതരണം-സഹപസ്ാരാസി
നിമാസ്,മാർക്്റ്്ിംഗ്-രാനജഷ്രാമെപന്്്ന
(പര്ീമൗലിപക്ിനെറ്്ീവ്മാർക്്റ്്ിംഗ്),സ്റ്്്
ഡിനോ-െിപത്ാഞജ്ലി,നൊസ്്്്്നോക്്സ്,
സ്രയ്വിഷവ്ലമീഡിെ/സ്്്്ിലസ്&ഡി
കസന-നോഷവ്ായോല്്ം,രിആർഒ-അജ
യ്ത്ണ്്ത്്ില

"ഗഗനചാരി'
പൂജനടനൂൂൂ
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ല ണ്് ൻ: സ താം പ്ട ണ്ം മാ ഞ്് റ്്്് ര യ് കണ റ്് ഡ്ം ത മ്്ി ൽ േ ഴി 
ഞ്് ദി വ സം ന ട ന്് മ ത്് ര ത്്ി ൽ ര ണ്്് ച് വ പ്്് ോ ര ഡ് ോ ണി ച്്
തീ ര് മാ നം വി വാ ദ ത്്ി ൽ സ താം പ്ട ണ താ ര ങ്് രള്ര്ക് തി തര ഉ യ 
ര ത്്ി യ ച് വ പ്്് ോ ര ഡി ൽ ത്ത് ത് രത റ്്ാ യ തീ ര് മാ നം ആ യി ര് 
ന്്് രവ ന്്് യ് കണ റ്് ഡ് പ രി േീ ല േ ൻ ഒ രല. രൈ ഡ്ന ര ക് മാ ര ഷ്യ 
ലി രന ഫൗ ൾ രെ യ്ത തി ന് രപ നാ ൾ ട്്ി ല ഭി ച്്് എ ങ്്ി ല്ം ആ  ഫൗ 
ളി ന് ച് വ പ്്് ോ ര ഡ് വി ളി ച്് ത് എ ല്്ാ വ രര യ്ം രെ ട്്ി ച്്ി ര് ന്്്.ആ  
ച് വ പ്്് ോ ര ഡ് രത റ്്ാ ണ് എ ന്്് മ ത്് ര തേ ഷം മാ ഞ്് റ്്്് ര യ് 

കണ റ്് ഡ് പ രി േീ ല േ ൻ ഒ രല ഗ ണ്്ാ ര തോ ൾ ഷ്യാ ര ത ര്ന് പ െ 
ഞ്്്. ഇ ന്് രല ആ ഴ്സ ണ ൽ താ രം തഡ വി ഡ് ല് യി സി ന്ം സ മാ 
ന മാ യ രീ തി യി ൽ ച് വ പ്്് ോ ര ഡ് ല ഭി ച്്ി ര് ന്്്. ആ  ച് വ പ്്് ോ ര 
ഡ് രത റ്്ാ യി ര് ന്്് എ ന്്് മ ത്് ര ത്്ി ന് മ് മ്്് െ ഫ െി മാ തോ ട് താ ൻ
സം സാ രി ച്്ി ര് ന്്് എ ന്്് ഒ രല പ െ ഞ്്്. എ ന്്ി ട്്് ഈ  മ ത്് ര ത്്ി 
ല്ം സ മാ ന മാ യ രീ തി യി ൽ ച് വ പ്്് വ ന്് ത് േ രി യാ യി ല്് എ ന്്് ഒ 
രല പ െ ഞ്്്. ഈ  നി യ മം തി ര് ത്ത് ണ്് ത് ണ്്് എ ന്്്ം ഒ രല പ െ 
ഞ്്്.

രണ്്ാംച്വപ്്്കാർഡ്നതറ്്്:ഒനെ

ഇന്്്യ-ഇംഗ്്ണ്്്നെസ്്്്്പരമ്്രയക്്്്ൊനളതെ്ക്്ം

ഉന്്ംലോകചാംപയ്ൻഷിപ്്്
രെ ക്ന്: ഓ സ്ത്രട ലി യ രയ അ വ ര് രട നാ ട്്ി ൽ്്
രെ ന്്് ത േ ര്്ത്്് വി ട്് ടീം  ഇ ന്്്യ ക്്് ഇ നി നാ ട്്ി 
ൽ്് ഇം ഗ്്ീ ഷ് പ രീ ക്്. ഇ ന്്്യ യ്ം ഇം ഗ്് ണ്്്ം ത മ്്ി 
ല് ള്് നാ ല് രട സ്്്്് േ ള് രട പ ര മ്് ര യ്ക്്് രവ 
ള്്ി യാ ഴ്െ രെ ക്ന് യി രല എം എ െി ദം ൈ രം
ത്റ്്് ഡി യ ത്്ി ൽ്് ത് ട ക്് മാ വ്ം. രോ വി ഡ് മ ഹാ 
മാ രി ക്്് തേ ഷം ഇ ന്്്യ സ്വ ന്്ം നാ ട്്ി ൽ്് േ ളി 
ക്്് ന്് ആ ദ്യ ര്ത് അ ന്്ാ രാ ര്ഷ്് മ ൽ്്സ ര മാ ണി 
ത്. മാ ര്ത മ ല്് 2019ന്  തേ ഷം നാ ട്്ി ൽ്് ഇ ന്്്യ യ് 
രട ആ ദ്യ രട സ്്്്്ം ക് ടി യാ ണി ത്. ഐ സി സി യ് 
രട തോ േ രട റ്്്്് ൊം പ്യ ൻ്്ഷി പ്്ി തല ക്്് ന്യ് സി 
ലാ ൻ്്ഡ് തോ ഗ്യ ത തന ടി യ തി നാ ൽ്് തേ ഷി ച്് ഒ 
ര് രൈ ര്്ത്്് തീ ര് മാ നി ക്്് ന്് തി ൽ്് നി ര്്ണാ യ 
േ മാ ണ് ഈ  പ ര മ്് ര. 

ഇ ന്്്യ, ഇം ഗ്് ണ്്്, ഓ സ്ത്രട ലി യ ത് ട ങ്്ി മ് ന്്്
ടീ മ് േ ളാ ണ് തോ േ ൊം പ്യ ൻ്്ഷി പ്്ി ര്്് കഫ ന 
ൽ്് സ്വ പ്നം ോ ണ് ന്് ത്. ഇം ഗ്് ണ്്ി രന തി രാ യ
പ ര മ്് ര തന ടി യാ ൽ്് ഇ ന്്്യ ക്്് കഫ ന ലി ൽ്്
സ്്ാ ന മ് െ പ്്ി ക്്ാം. മാ ച്്് വി വ ര ങ്് ൾ്്, ോ ലാ വ 
സ്്, പി ച്്് െി ത്പ് ര്്ട്്് രവ ള്്ി യാ ഴ്െ രാ വി രല
9.30നാ ണ് ഇ ന്്്യ- ഇം ഗ്് ണ്്് രട റ്്്്ി ന് ത് ട ക്് മാ 
വ് ന്് ത്. കവ േീ ട്്് നാ ല് മ ണി ക്്് ഓ തോ ദി വ 
സ ര്ത് യ്ം േ ളി അ വ സാ നി ക്് ്ം. രെ ക്ന് 
യി ൽ്് ആ ദ്യ രട റ്്്്ി ന് ോ ലാ വ സ്് അ ന് ക് ല 
മാ ണ്. 
രട റ്്്്ി ര്്് ഒ ര് ദി സ വ്ം മ ഴ രപ യ്്ാ ൻ്് സാ ധ്യ 

ത യി ര്ല് ന്്ാ ണ് ോ ലാ വ സ്്ാ വി ഭാ ഗം അ െി യി 
ച്്ി രി ക്്് ന്് ത്. രെ ക്ന് യി രല പി ച്്ി ര്്് ോ ര്യ 
രമ ട് ത്്ാ ൽ്് സ്പി ന്് ര്്മാ രര അ േ മ ഴി ഞ്്് ത് 
ണ യ്ക്്് ന്് പി ച്്ാ ണ് ഇ വി ട് ത്ത് ത്. അ ത് 
രോ ണ്്് ത ര്ന് ഇ ര് ടീ മ് േ ള്ം ച് ര് ങ്്ി യ ത് ര 
ണ്്് സ്പി ന്് ര്്മാ രര രയ ങ്്ി ല്ം ര്ല് യി ങ് ഇ ല വ 
നി ല് ൾ്്ര്പ് ട് ത്്്ം. ഇ ന്്ി ങ്സി ര്്് ത് ട ക്് ത്്ി 
ൽ്് ൈാ റ്്ി ങ് എ ള് പ്് മാ യി രി ക്്്ം. എ ന്്ാ ൽ്് മ് 
ന്്ാം ദി നം മ് ത ൽ്് ൈൗ ള ര്്മാ ര്്ക്്് ക് ട് ത ൽ്്
അ ന് ക് ല മാ യി മാ റ്ം. 
അ ത് രോ ണ്്് ത ര്ന് ആ ദ്യ ഇ ന്്ി ങ്സി ൽ്് മി 

േ ച്് ലീ ഡ് തന ടാ നാ യി രി ക്്്ം ഇ ര് ടീ മ് േ ള്ം ര്േ 
മി ക്്് േ. റ്്്്ാ ര്് സ്തോ ര്്ട്സി ര്്് വി വി ധ ൊ ന 
ല് േ ളി ൽ്് േ ളി യ് രട ത ൽ്്സ മ യ സം ത്രപ ക്് ണ 
മ് ണ്്ാ വ്ം. ഡി സ്നി ല്് സ് തോ ട്റ്്്്ാ ര്് വി ഐ 
പി യി ൽ്് േ ളി യ് രട കല വ് സ്ര്ടീ മി ങ്ം ആ സ്വ 
ദി ക്്ാം.

മികവിനെത്്ാന്്ഡോഹ്െി
ഓ സ്ത്രട ലി യ ര്ക് തി രാ യ ആ ദ്യ രട റ്്്്ി ന് തേ 
ഷം നാ ട്്ി തല ക്്് മ ട ങ്്ി യ വി രാ ട് തോ ഹ് ലി രെ 
ക്ന് യി ൽ്് രന റ്്്സ് പ രി േീ ല ന ത്്ി ൽ്് ര്പ തീ ക്്
ന ൽ്്ക് ന്് ര്പ േ ട ന മാ ണ്  ോ ഴ്െ വ ച്് ത്. ര്ഫ ണ്്്
ഫ് ട്്ി ല്ം ൈാ ക്്്ഫ് ട്്ി ല്ം ഒ ര് തോ രല മി േ വ്
ോ ട്്ാ ൻ്് തോ ഹ് ലി ക്്് സാ ധി ച്്്. തോ ഹ് ലി രന 
റ്്്സി ൽ്് ൈാ റ്്് രെ യ്്് ന്് തി ര്്് െി ര്തം താ രം ത 
ര്്് ഇ ൻ്്റ്്്് ര്ഗാ മി ല് രട ആ രാ ധ േ ര് മാ യി പ ങ്്് 
രവ ച്്ി ട്്് ണ്്്. 'ത ല ക് നി ച്്് ര്പ വ ര്്ത്്ി രെ യ്്് ന്് 
ത് ത് ട ര്' എ ന്് േ്യാ പ്ഷ തോ രട യാ ണ് തോ ഹ് 
ലി െി ര്തം പ ങ്്് രവ ച്് ത്. തോ വി ഡി ര്്് ഇ ട തവ ള 
യ്ക്്് തേ ഷം ഇ ന്്്യ യി ൽ്് ന ട ക്്് ന്് ആ ദ്യ അ 
ന്്ാ രാ ര്ഷ്് മ ത്് ര മാ ണി ത്. 
അ തി നാ ൽ്്ത്് ര്ന് ഇ ന്്്യ രയ സം ൈ ന്്ി ച്്്

അ ഭി മാ ന തോ രാ ട്്ം ക് ടി യാ ണി ത്. നി ര വ ധി
രെ ത്ക് ഡ് േ ള്ം ഇം ഗ്് ണ്്് പ ര മ്് ര യി ൽ്് തോ 

ഹ് ലി രയ ോ ത്്ി രി പ്്് ണ്്്. അ ന്്ാ രാ ര്ഷ്് ര്േി ക്് 
റ്്ി ൽ്് ക് ട് ത ൽ്് രസ ഞ്്് െി തന ട് ന്് േ്യാ പ്റ്് ൻ്്,

ഇ ന്്്യ- ഇം ഗ്് ണ്്് പ ര മ്് ര യി ൽ്് ക് ട് ത ൽ്് ജ യം
തന ട് ന്് നാ യ േ ൻ്്, ഇ ന്്്യ യി ൽ്് ക് ട് ത ൽ്് ജ യ 
മ് ള്് നാ യ േ ൻ്് എ ന്്ീ രെ ത്ക് രഡ ല്്ാം സ്വ 
ന്്ം തപ രി ലാ ക്്ാ ൻ്് തോ ഹ് ലി ക്്് അ വ സ ര മ് 
ണ്്്. ഇ ന്്്യ യി ൽ്് മി േ ച്് രെ ത്ക് ഡ് ള്് ഇ ന്്്യ ക്്്
ത ര്ന് യാ ണ് പ ര മ്് ര യി ൽ്് മ് ൻ്്ത് ക്്ം. താ ര 
ങ്് രള ല്്ാം പ രി േീ ല ന ത്്ി ൽ്് വ ള രര ഉ ത്ന് ഷ വാ 
ന്്ാ യി ര് ന്്്. ഓ സ്ത്രട ലി യ ൻ്് പ ര്യ ട ന ത്്ി ൽ്് യ് 
വ താ ര ങ്് രള ല്്ാം തി ള ങ്്ി യ സാ ഹ െ ര്യ ത്്ി ൽ്്
ഇം ഗ്് ണ്്ി രന തി രാ യ ത്ല് യി ങ് ഇ ല വ രന േ ര്ണ് 
ത്്് േ വ ള രര ര്പ യാ സ മാ യി രി ക്്്ം. തോ ഹി തി 
രോ പ്്ം ആ ര് ഓ പ്് ണ്് രെ യ്്് രമ ന്് താ ണ് ര്പ 
ധാ ന സം േ യം. 
നി ല വി രല ഇ ന്്്യ ൻ്് താ ര ങ്് ളി ൽ്് ഇ ന്്്യ യി ൽ്്

ക് ട് ത ൽ്് രട റ്്്്് േ രാ േ രി യ് ള്് താ രം മാ യ ങ്്്
അ ഗ ര്്വാ ൾ്്. എ ന്്ാ ൽ്് ഓ സ്ത്രട ലി യ യി ൽ്് തി ള 
ങ്്ാ ൻ്് താ ര ത്്ി ന് സാ ധി ച്്ി ര് ന്്ി ല്്. അ തി നാ 
ൽ്് മാ യ ങ്്ി ന് പ േ രം ശ് ഭ്മ ൻ്് ഗി ൽ്് തോ ഹി തി 
രോ പ്്ം ഓ പ്് ണ ൊ രയ ത്്ി തയ ക്്്ം. സ്പി ന്് ര്്
ക് ൽ്്ദീ പ് യാ ദ വി ന് അ വ സ രം ല ഭി ക്്് തൊ രയ 
ന്് ത്ം േ ണ്് െി യ ണം. മ് ന്്് തപ സ ര്്മാ രര യ്ം ര 
ണ്്് സ്പി ന്് ര്്മാ രര യ്ം ഇ ന്്്യ പ രീ ക്്ി ച്്ാ ൽ്്
ക് ൽ്്ദീ പി ന് പ് െ ത്്ി രി ത്ക് ണ്്ി വ ര്ം. ഓ സ്ത്രട 
ലി യ യി ല്ം താ ര ത്്ി ന് അ വ സ രം ല ഭി ച്്ി ര് ന്്ി 
ല്്. ആ ര്് അ േ്വി രോ പ്്ം അ ക്സ ര്് പ ത്ട് ൽ്്/ വാ 
ഷി ങ്ട ണ്് സ് ന്് ര്് ഇ വ രി രോ രാ ൾ്്ക്്ാ വ്ം അ 
വ സ രം ല ഭി ക്്് േ. ഇ ടം കേ യ ൻ്് ഓ ൾ്്ൌ ണ്് 
രെ ന്് നി ല യി ൽ്് അ ക്സ ര്് പ ത്ട് ലി നാ ണ് മ് 
ൻ്്ത് ക്്ം. ഓ സ്ത്രട ലി യ ൻ്് പ ര്യ ട ന ത്്ി ൽ്് േ ളി 
ച്് ടീ മി ൽ്് െി ല മാ റ്് ങ്് ൾ്് ഇ ന്്്യ ൻ്് ടീ മി ല് ണ്്ാ 
വ്ം.  ജ സ്ര്പീ ത് ര്ം െ, ഇ ഷാ ന്്് േ ര്്മ എ ന്്ി വ 
തോ രോ പ്്ം മ് ഹ മ്് ദ് സി ൊ ജ് മ് ന്്ാം തപ സ ൊ 
തയ ക്്്ം. ആ ര്് അ േ്വി രോ പ്്ം ക് ൽ്്ദീ പ് യാ ദ 
തോ, വാ ഷി ങ്ട ണ്് സ് ന്് തൊ സ്പി ൻ്് ൈൗ ളി ങി 
ന് ച് ക്്ാ ൻ്് പി ടി ക്്്ം. മി േ ച്് തോ മി ല് ള്് െി 
ഷ ഭ് പ ന്്് ത ര്ന് വി ക്് റ്്് േീ പ്് ൊ യി ത് ട ര് രമ 
ന്്് െ പ്്ാ ണ്. ര്േീ ല ങ്് ൻ്് പ ര്യ ട നം വി ജ യ േ ര മാ 
യി പ് ര്്ത്്ി യാ ക്്ി യ ടീ മി ൽ്് െി ല മാ റ്് ങ്് ള് മാ 
യി ട്്ാ വ്ം ഇം ഗ്് ണ്്് ഇ െ ങ്്് ന്് ത്. തോ ര്ഫ ആ ര്്ച്് 
ര്്, രജ യിം സ് ആ ൻ്്തഡ ഴ്സ ൻ്്, സ്്്്് വ ര്്ട്്് ത്രൈാ 
ഡ് എ ന്്ി വ രാ യി രി ക്്്ം തപ സാ ര്േ മ ണ ത്്ി ന്
ച് ക്്ാ ൻ്് പി ടി ക്്് ന്് ത്. തൊ െി തൈ ണ്്സ്ം
തോം  സി ബ്്ി യ്ം തെ ര്്ന്്് ഇ ന്്ി ങ്സ് ഓ പ്് ണ്്
രെ യ്്്ം. തോ ണി രൈ യ ര്്ത്റ്്് യ്ക്്് പ േ രം
രൈ ൻ്് ത്റ്്് ക്സ് ടീ മി രല ത്്്ം. തോം  രൈ സ്്്ം
ജാ ക്്് ലീ ച്്് മാ യി രി ക്്്ം സ്പി ൻ്് ൈൗ ളി ങി ന്
തന ത് ത്വം ന ൽ്്ക് ന്് ത്.
ഇന്്്യന്്ടീം,സാധയ്താഇലവന്്- ശ് ഭ്മാ ൻ്് ഗി 
ൽ്്, തോ ഹി ത് േ ര്്മ, തെ തത േ്വ ര്് പ് ജാ ര, വി രാ ട്
തോ ഹ് ലി (േ്യാ പ്റ്് ൻ്്), അ ജി ങ്്്യ ര ഹാ രന, െി ഷ 
ഭ് പ ന്്്, വാ ഷി ങ്ട ണ്് സ് ന്് ര്/് ക് ൽ്്ദീ പ് യാ ദ 
വ്, ആ ര്് അ േ്വി ൻ്്, ജ സ്ര്പീ ത് ര്ം െ, മ് ഹ മ്് ദ്
സി ൊ ജ്, ഇ ഷാ ന്്് േ ര്്മ.
ഇംഗ്്ണ്്്ടീം,സാധയ്താഇലവന്്- രോ മി നി 
ക്്് സി ബ്്ി/ സാ ക്്് ത്രോ ളി, തൊ െി തൈ ണ്്സ്,
തോ  റ് ട്്് (േ്യാ പ്റ്് ൻ്്), രൈ ൻ്് ത്റ്്് ക്സ്, ഡാ നി 
തയ ൽ്് തോ രെ ൻ്്സ്, തോ സ് ൈ ട്് ര്്, ര്േി സ് തോ 
ക്സ്/ സ്്്്് വ ര്്ട്്് ത്രൈാ ഡ്, തോം  രൈ സ്്്, ജാ ക്്്
ലീ ച്്്, തോ ര്ഫ ആ ര്്ച്് ര്്, രജ യിം സ് ആ ൻ്്തഡ ഴ്സ 
ൻ്്.

കിവീസിനെതിഡരആര?്
 തോേ രട റ്്്്് ൊം പ്യ ൻ്്ഷി പ്്ി ൽ്് ന്യ് സീ ല 
ൻ്്ഡി ര്്് എ തി രാ ളി േ ളാ യി ഇ ന്്്യ, ഇം ഗ്് 
ണ്്്, ഓ സ്ത്രട ലി യ എ ന്്ീ ടീ മ് േ ളി രോ ന്്്
എ ത്്്ം. ഇം ഗ്് ണ്്ി രന തി രാ യ നാ ല് മ ത്് ര
രട റ്്്്് പ ര മ്് ര ഇ ന്്്യ 1-0ന്  ജ യി ച്്ാ ൽ്് ഓ 
സ്ത്രട ലി യ കഫ ന ൽ്് ടി ക്് ര്റ് ട് ക്്്ം. മ ത്റ് 
ത് നി ല യി ല്ം ഇ ന്്്യ പ ര മ്് ര തന ടി യാ ൽ്്
ഇ ന്്്യ കഫ ന ലി തല ക്്് തോ ഗ്യ ത തന ട്ം.
നി ല വി ൽ്് തോ യി ്്്് പ ട്്ി േ യി ൽ്് ഒ ന്്ാം
സ്്ാ ന ക്്ാ ര്് ഇ ന്്്യ യാ ണ്. ഓ സ്ത്രട ലി യ യി 
ൽ്് രട റ്്്്് പ ര മ്് ര വി ജ യി ക്്ാ ൻ്് സാ ധി ച്് 
താ ണ് ഇ ന്്്യ ക്്് േ ര് ത്്ാ യ ത്. 

ഇം ഗ്് ണ്്ി ന്ം കഫ ന ലി ൽ്് േ ട ക്്ാ ന് ള്്
സ് വ ര്്ണ്്ാ വ സ ര മാ ണ്. ര്േീ ല ങ്് രയ ര ണ്്് മ 
ത്് ര പ ര മ്് ര യി ൽ്് കവ റ്്് വാ ഷ് രെ യ്താ 
ണ് ഇം ഗ്് ണ്്് എ ത്്് ന്് ത്. എ ന്്ാ ൽ്് ഇ ന്്്യ 
ര്ക് തി തര വ മ്് ൻ്് ജ യം ത ര്ന് ഇം ഗ് ്ണ്്്
തന തട ണ്് ത് ണ്്്. ഇം ഗ്് ണ്്് 1-0,2-0.2-1 എ ന്്
നി ല യി രല ല്്ാം ഇ ന്്്യ രയ തോ ൽ്്പ്്ി ച്്് പ ര 
മ്് ര തന ടി യാ ൽ്് ഓ സ്ത്രട ലി യ കഫ ന ലി ൽ്്
ര്പ തവ േി ക്്്ം. 
മ് ന്്് രട റ്്്്് മ ത്് ര ത്്ി രല ങ്്ി ല്ം വി ജ യി 

ച്്ാ രല ഇം ഗ്് ണ്്ി ന് കഫ ന ൽ്് സ്വ പ്നം ോ 
ണാ നാ വ്. ഇ ന്്്യ- ഇം ഗ്് ണ്്് പ ര മ്് ര സ മ നി 
ല യി ൽ്് േ ലാ േി ച്്ാ ല്ം ഭാ ഗ്യം രത ളി യ് േ

ഓ സ്ത്രട ലി യ ക്്ാ ണ്. 0-0,1-1,2-2 എ ന്്ീ നി 
ല േ ളി ൽ്് ഇ ന്്്യ- ഇം ഗ്് ണ്്് പ ര മ്് ര അ വ സാ 
നി ച്്ാ ൽ്് ഓ സ്ത്രട ലി യ കഫ ന ലി ൽ്് ര്പ തവ 
േി ക്്്ം. ച് ര് ക്്ി പ്് െ ഞ്്ാ ൽ്് ഇ ന്്്യ ക്്്ം
ഇം ഗ്് ണ്്്ം കഫ ന ൽ്് സീ റ്്് തവ ണ രമ ങ്്ി ൽ്്
വ ൻ്് മാ ര്്ജി നി ൽ്്ത്് ര്ന് പ ര മ്് ര സ്വ ന്് മാ 
ത്ക് ണ്് ത് ണ്്്. നി ല വി രല ഇ ന്്്യ യ് രട
തോം  വി ല യി ര് ത്്് ത്പ് ൾ്് സാ ധ്യ ത ഇ 
ന്്്യ ക്്ാ ണ്. 

എ ന്്ാ ൽ്് ഇം ഗ്് ണ്്ി ര്്് േ ക്് മാ യ നി ര 
രയ േീ ഴ്ര്പ് ട് ത്്് േ എ ന്് ത് വ ലി യ ര്പ യാ 
സ മ് ള്് ോ ര്യ വ് മാ ണ്.  ന്യ് സീ ല ൻ്്ഡി 
തോ ട് ര ണ്്് മ ത്് ര രട റ്്്്് പ ര മ്് ര യി ൽ്് 2-
0ര്്്  തോ ൽ്്വി വ ഴ ങ്്ി യ താ ണ് ഇ ന്്്യ ക്്്
തി രി ച്് ടി യാ യ ത്. 2013ന്  തേ ഷം 34 രട സ്്്്് 
േ ൾ്് ഇ ന്്്യ നാ ട്്ി ൽ്് േ ളി ച്് ത്പ് ൾ്് ഒ ര് മ ത്് 
രം മാ ര്ത മാ ണ് തോ റ്് ത്. 
നാ ട്്ി ൽ്് േ ളി ച്് അ വ സാ ന നാ ല് രട റ്്്്് മ 

ത്് ര ങ്് ള്ം ഇ ന്്ി ങ്സ് ജ യ മാ ണ് ഇ ന്്്യ
സ്വ ന്് മാ ക്്ി യ ത്. അ വ സാ ന മാ യി ഇ ന്്്യ
നാ ട്്ി ൽ്് രട റ്്്്് പ ര മ്് ര തോ ൽ്്ക്്് ന്് ത്
2012ൽ്്  ഇം ഗ്് ണ്്ി രന തി രര യാ ണ്. നി ല വി 
രല തോ മ്ം സാ ഹ െ ര്യ ങ്് ള്ം ഇ ന്്്യ ക്്്
അ ന് ക് ല മാ ണ്. ജ് ണ്് 18-22 വ രര യാ ണ്
രട റ്്്്് ൊ മ്്്യ ൻ്്ഷി പ്്് കഫ ന ൽ്് ന ട ക്്് േ.

ദിന്്േവിരമിച്്്
തോ ൽ്്ക് ്ത്:് രേ്ി ക് ്റ്്ി ര്് ്എ 
ല്്ാ തോ ര്്മാ റ്്ി ൽ്് നി ന്്്ം വി ര മി 
ക് ്ൽ്് രപ് ഖയ്ാ പി ച്് ്അ തോ ക് ദി 
ൻ്്ഡ. ഇ ന്്യ് ൻ്് തദ േീ യ ടീ മി ന ്
തവ ണ്്ി യ ട ക്്ം േ ളി ച്്ി ട്് ്ള് ്ദി 
ൻ്്ഡ 36ാം വ യ സി ലാ ണ ്േ ളി മ 
തി യാ ക്് ്ന് ്ത.് ആ ഭയ് ന് ്ര രേ്ി 
ക് ്റ്്ി ൽ്് മി േ ച് ്രെ തക് ്ഡ് ള്്
താ ര മാ ണ ്ദി ൻ്്ഡ.  ൈം ഗാ ളി ന ്
തവ ണ്്ി ക ്ട ്ത ൽ്് വി ക് ്റ്് ്തന ടി 
യ ര ണ്്ാ മ രത് ്ൈൗ ള ൊ ണ ്ദി 
ൻ്്ഡ. 

116 മ ത് ്ര ത്്ി ൽ്് നി ന്് ്420 വി ക് ്റ്്ാ ണ ്ദി ൻ്്ഡ സവ് ന് ്മാ ക്്ി യ 
ത.് 123 െ ണ്്സ ്വ ഴ ങ്്ി എ ട്് ്വി ക് ്റ്് ്വീ ഴത്്്ി യ താ ണ ്മി േ ച് ്രപ് േ ട 
നം. 26 ത വ ണ അ തദ് ്ഹം അ ഞ്് ്വി ക് ്റ്് ്രപ് േ ട ന വ്ം ന ട ത്്ി യി ട്് ്
ണ്്.് 98 ലി റ്്്് ്എ  രേ്ി ക് ്റ്്ി ൽ്് നി ന്് ്151 വി ക് ്റ്്ാ ണ ്ദി ൻ്്ഡ തന ടി യ 
ത.് 29 െ ണ്്സ ്വ ഴ ങ്്ി അ ഞ്് ്വി ക് ്റ്് ്വീ ഴത്്്ി യ താ ണ ്മി േ ച് ്രപ് േ 
ട നം. ഇ ന്്യ് ക്് ്തവ ണ്്ി 13 ഏ േ ദി ന ത്്ി ൽ്് നി ന്് ്12 വി ക് ്റ്്്ം 9
ടി20 േ ളി ൽ്് നി ന്് ്17 വി ക് ്റ്്്ം ദി ൻ്്ഡ തന ടി യി ട്് ്ണ്്.് എ ന്്ാ ൽ്് െ 
ണ്്സ ്വ ഴ ങ്് ്ന് ്തി ൽ്് യാ രോ ര ്പി ശ ്ക്്്ം ോ ട്്ാ ത് ്ൈൗ ള ൊ ണ്
അ തദ് ്ഹം. അ തി നാ ൽ്്ത് ്രന് ്അ ന്്ാ രാ രഷ്് ്തവ ദി േ ളി ൽ്് തവ ണ് ്രത്
തി ള ങ്്ാ നാ യി ല്.് 78 ഐ പി എ ല്്ി ൽ്് നി ന്്ാ യി 69 വി ക് ്റ്്്ം അ തദ് ്
ഹ ത്്ി ര്് ്തപ രി ല ്ണ്്.് രോ ൽ്്ക് ്ത് ്കന റ്് ്കെ തഡ ഴസ്,്ഡ 
ൽ്്ഹി േയ്ാ പി റ് ്ൽ്്സ,്പ ്രന വാ രി തയ ഴസ്,്തൊ യ ൽ്് െ ല തഞ് ്ഴസ്്
ൈാം ഗ്് ്ര്്,കെ സി ങ ്പ ്രന സ ്പ് ്ര്്ജ യ്്്് ്ടീ മ് േ ൾ്്ക്് ്തവ ണ്്ി രയ 
ല്്ാം അ തദ് ്ഹം ഐ പി എ ല്്ി ൽ്് േ ളി ച്്ി ട്് ്ണ്്.് അ വ സാ ന സീ സ ണി 
ൽ്് തോ വ യക്്് ്തവ ണ്്ി യാ ണ ്ദി ൻ്്ഡ േ ളി ച് ്ത.് 

ഇ ന്്യ് ൻ്് തദ േീ യ ടീ മി ര്് ്ഭാ ഗ മാ ക്്ി യ തി ന ്ൈി സി സി ഐ തോ ട്
ദി ൻ്്ഡ ന ന്്ി പ െ ഞ്്.് ദീ പ ്ദാ സഗ് ്പത്,തോ ഹ ൻ്് ഗ വാ സ് േ ര്് എ 
ന്്ി വ ര്് രേ്ി ക് ്റ്് ്േ രി യ െി രല വ ള ര്്ച് ്ക്് ്വ ലി യ പി ന്് ്ണ ന ൽ്്േി 
രയ ന്് ്അ തദ് ്ഹം പ െ ഞ്്.് 'ഇ ന്്യ് ക്് ്തവ ണ്്ി േ ളി ക്് ്േ രയ ന് ്ത്
എ ല്്ാ വ ര ്രട യ്ം ല ക്്യ് മാ ണ.് ൈം ഗാ ളി ന ്തവ ണ്്ി േ ളി ച് ്താ ണ ്ഇ 
ന്്യ് ൻ്് ടീ മി ര്് ്ഭാ ഗ മാ വാ ൻ്് അ വ സ രം ന ൽ്്േി യ ത.് ഇ ന്്യ് ക്് ്തവ 
ണ്്ി േ ളി ക്്ാ ൻ്് അ വ സ രം ന ൽ്്േി യ തി ൽ്് ൈി സി സി ഐ ക്് ്ന ന്്ി. 

രെകന്:്  39ാം വ യ സ്്ി തല ക്് ്േ ട ക്് ്ന് ്ഇം ഗ്്ീ ഷ്
ൈൗ ള ര്് ആ ൻ്്തഡ ഴസ് രന ഇ നി രോ ര ്ഇ ന്്യ് ൻ്് പ രയ് 
ട ന ത്്ി ൽ്് േ രണ് ്ന്് ്വ രി ല്.് അ ത ്രോ ണ്് ്ത രന്്
ത ര്് ്അ വ സാ ന ഇ ന്്യ് ൻ്് പ രയ് ട നം രാ ജ േീ യ മാ യി
ത രന് ്അ വ സാ നി പ്്ി ക്്ാ നാ യി രി ക്്്ം തപ സ ര്് രേ് മി 
ക്് ്േ. പി ച്് ്രെ യത് തേ ഷം ൈാ റ്്സ്മ്ാ രന േ ൈ 
ൽ്്പ്്ി ച്് ്രോ ണ്് ്പ ്െ തത് ്ക്് ്തോ വ ്ന് ്തോ ള ്േ 
ളാ ണ ്ആ ൻ്്തഡ ഴസ് ര്് ്വ രജ്ാ യ ്ധം. ൈാ റ്്സ്മ്ാ ര്്്
എ ല്്ാ േ ണ ക്് ്ക ്ട് ്ല ്േ ള്ം കട മി ങ്ം ഇ തി ന ്മ് 
ന്്ി ൽ്് പാ ള ്േ യ്ം രെ യ്്്ം. 157 രട സ്്്് ്േ ള ്രട അ ന ്
ഭ വ സ മ് ്ത്്്ം 606 വി ക് ്റ്് ്േ ള ്രട സ മ്്ാ ദയ് വ്ം ആ 
ൻ്്തഡ ഴസ് ര്് ്തപ രി ല ്ണ്്.് അ ത ്രോ ണ്് ്ത രന് ്രട 
റ്്്് ്രേ്ി ക് ്റ്്ി ൽ്് അ തദ് ്ഹ ത്്ി ന ഇ നി രോ ന്്്ം രത ളി 
യി ക്്ാ നി ല്.് േ രി യ െി ര്് ്അ വ സാ ന ോ ല ത്്്ം ത 
ര്് ്ൈൗ ളി ങി ന ്ഒ ട്്്ം മ ്ര്ച്് ്ക ്െ ഞ്്ി ട്്ി രല് ്ന്് ്രത 

ളി യി ച്് ്രോ ണ്്ി രി ക്് ്േ യാ ണ ്ആ ൻ്്തഡ ഴസ് ൻ്്. 
േ ഴി ഞ് ്രേ്ീ ല ങ് ്ൻ്് പ രയ് ട ന ത്്ി ൽ്് ഇം ഗ് ്ണ്് ്ര ണ്്്

രട സ്്്് ്േ ള ്രട പ ര മ് ്ര ത ്ത്് ്വാ രി യ തപ് ്ൾ്് ആ 
ൻ്്തഡ ഴസ് ര്് ്രപ് േ ട നം രേ് ദ്്ി ക് ്രപ് ്ട്്ി ര ്ന്്.്
തോളിൽ ന ട ന് ്രട റ്്്്ി ൽ്് ഇം ഗ് ്ണ്് ്ആ റ ്വി ക് ്റ്്ി ര്്്
ജ യം രോ യത് തപ് ്ൾ്് തപ സ ര്് അ ഞ്്് വി ക് ്റ്് ്േ ൾ്്
േ ട പ ്ഴ ക്്ി യി ര ്ന്്.് ഇ തോ രട ഏ ഷയ് യി ൽ്് അ ഞ്്്
വി ക് ്റ്് ്േ ൾ്് തന ടി യ രപ്ാ യം ക ്ടി യ തപ സ ൊ യി ആ 
ൻ്്തഡ ഴസ് ൻ്് മാ റ ്േ യ്ം രെ യത്ി ര ്ന്്.് ല ങ് ്യി രല
ഈ  രപ് േ ട നം തീ ര്്ച് ്യാ യ്ം ഇ ന്്യ് ക്് ്ള് ്മ് ന് ്െി യി 
പ്് ്ക ്ടി യാ ണ.് ഇ ന്്യ് രക് ്തി തര 110 വി ക് ്റ്് ്േ ൾ്് ഇ 
ന്്യ് രക് ്തി തര രട റ്്്്ി ൽ്് 110 വി ക് ്റ്് ്േ ൾ്് ആ ൻ്്തഡ 
ഴസ് ൻ്് വീ ഴത്്്ി യി ട്് ്ണ്്.് 27 രട സ്്്് ്േ ളി ൽ്് നി ന്്ാ ണ്
ഈ  തന ട്്ം. 25.98 എ ന് ്മി േ ച് ്േ രാ േ രി യി ലാ ണ ്അ 
തദ് ്ഹം വി ക് ്റ്് ്തവ ട് ്യി ൽ്് രസ ഞ്്വ് െി പി ന്്ി ട് ്ത.് നാ ല്

ത വ ണ അ ഞ്്് വി ക് ്റ്് ്ക ്െി ച് ്ആ ൻ്്തഡ ഴസ് ര്് ്ഏ 
റ് ്വ്ം മി േ ച് ്രപ് േ ട നം 20 െ ണ്്സി ന ്അ ഞ്്് വി ക് ്റ്് ്
േ രള ട ്ത് ്താ ണ.് ഇ ന്്യ് യി ൽ്് ഇ ത ്വ രര 10 രട സ്്്് ്േ 
ൾ്് മാ രത് തമ ആ ൻ്്തഡ ഴസ് ൻ്് േ ളി ച്്ി ട്് ്ള്്.് വീ ഴത്്്ി യ 
ത ്26 വി ക് ്റ്് ്േ ളാ ണ.് 
ദ ക്്ി ണാ രഫ്ി ക് ്യ ്രട രഡ യ്ൽ രറ്്് ്യൻ്്് േ ഴി ഞ്്ാ 

ൽ്് ഉ പ ഭ ്ഖ ണ് ്ത്്ി ൽ്് ഏ ഷയ് ക്് ്പ ്െ ത്് ്നി ന്് ്ള്്
ഒ ര ്ഫാ റ്്്് ്ൈൗ ള റ ്രട ഏ റ് ്വ്ം മി േ ച് ്രപ് േ ട നം ആ 
ൻ്്തഡ ഴസ് ത്് ്താ ണ.് 2012ൽ്്  രോ ൽ്്ക് ്ത് ്യി ൽ്് ന ട 
ന് ്ഇ ന്്യ്- ഇം ഗ് ്ണ്് ്രട റ്്്്ി ൽ്് ര ണ്്ി ന്്ി ങസ് ്േ ളി ലാ 
യി തപ സ ര്് ആ റ ്വി ക് ്റ്് ്േ രള ട ്ത്്ി ര ്ന്്.് ഇ തി 
ഹാ സ താ രം സ ച്്ി ൻ്് രട ണ്് ്ൽ്്ക് ്റ ്രട വി ക് ്റ്്്ം ഇ 
തി ൽ്്രപ് ്ട്ം. ഇം ഗ് ്ണ്് ്അ വ സാ ന മാ യി ഇ ന്്യ് യി ൽ്്
രട റ്്്് ്പ ര മ് ്ര തന ടി യ ത്ം 2012ൽ്്  ത രന് ്യാ യി ര ്
ന്്.്

മിന്്ിത്്ിളങ്്ാന്്ജിമ്്ിആന്്ഡേഴ്സണ്്

മാ ഞ് ്റ്്് ്ര്്: ഇം ഗ്്ീ ഷ ്രപ്ീ മി യ ര്് ലീ ഗി ൽ്്
രെ തക് ്ഡ ്ജ യ വ ്മാ യി മാ ഞ് ്റ്്് ്ര്് യ ്
കണ റ് ്ഡ.് സ താം പട് രണ എ തി രി ല്്ാ 
ത് ്ഒ മ് ്ത ്തോ ളി ന ്ത േ ര്്ത്്ാ ണ്
തോ ൾ്്രഷ യ റ്ം േി ഷയ് ന്്ാ ര്ം െ രി രത് 
രമ ഴ ്തി യ ത.് ഇ ത ്മ ്ന്്ാം ത വ ണ യാ 
ണ ്ഒ ര ്ടീം  രപ്ീ മി യ ര്് ലീ ഗി ൽ്് എ തി രി 
ല്്ാ ത് ്ഒ മ് ്ത ്തോ ൾ്് ജ യം തന ട ്ന് ്ത.്
1995ൽ്്  ഇ പസ് വി ച്് ്ടൗ ണി രന തന ര 
രത് ്ഇ തത മാ ര്്ജി നി ൽ്് യ ്കണ റ് ്ഡ്
തോ ൽ്്പ്്ി ച്്ി ട്് ്ണ്്.് അ വ സാ ന മ ത് ്ര 
ങ് ്ളി ൽ്് രപ് തീ ക് ്യര്ക് ്ത്് ്ഉ യ രാ ൻ്്
സാ ധി ക്്ാ ത്്ി ര്് ്ക്്ീ ണം ഈ  മ ത് ്
ര തത് ്രട യ ്കണ റ് ്ഡ ്തീ ര്്ത്്.്4-4-
2 തോ ര്്തമ ഷ നി ലി െ ങ്്ി യ സ താം പറ്് ്
രണ 4-2-3-1 തോ ര്്തമ ഷ നി ലാ ണ ്യ ്
കണ റ് ്ഡ ്തന രി ട് ്ത.് 

ര ണ്്ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്്ത് ്രന് ്സ താം പറ്് ്
ണ ്തി രി ച് ്ടി തന രി ട്്.് അ ല ക്സാ 
ൻ്്രര്ഡ ജാ ക്്ി വി റ്്സ് ്ച ്വ പ്് ്ോ ര്്ഡ്
േ ണ്്് പ ്െ ത്്ാ യി. 18ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് ആ 
തോ ൻ്് വാ ൻ്് ൈി സാ ക് ്യ ്കണ റ് ്ഡി 
ര്് ്അ ക്്ൗ ണ്് ്ത ്െ ന്്.് 25ാം മി ന ്ട്്ി 
ൽ്് മാ ര്്ക് ്സ ്ൊ ഷത്ോ ര്്ഡ ്ലീ ഡ് യ 
ര്്ത്്ി യ തപ് ്ൾ്് 34ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് ജാ ൻ്്
രൈ ഡന് െീ ക്്ി ര്് ്രസ ൽ്്ഫ ്തോ ളി ൽ്്
മ ്ന്്ാം തോ ൾ്് യ ്കണ റ് ്ഡ ്തെ 
ര്്ത്്.് 39ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് എ ഡി ൻ്്സ ൻ്് േ 
വാ നി യി ല ്രട യ ്കണ റ് ്ഡ ്നാ ലാം

തോ ള്ം സ് തോ ര്്തോ ര്്ഡി ൽ്് തെ 
ര്്ത്്.്69ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് അ തത് ്ണി മാ 
ര്്ഷയ് ൽ്് 71ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് സ് തോ ട്് ്മ തട് ്
മി രന,87ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് രര് ്തോ രഫ 
ര്്ണാ ണ് ്സ ്(രപ നാ ൽ്്റ്്ി), 90ാം മി ന ്ട്്ി 
ൽ്് അ തത് ്ണി മാ ര്്ഷയ് ൽ്്, ഇ ഞ്്് െി
കട മി ൽ്് ഡാ നി യ ൽ്് രജ യിം സ ്എ ന്്ി 
വ ര്ം യ ്കണ റ് ്ഡി നാ യി ല ക്്യ്ം േ 
ണ്്.് 

86ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് ജാ ൻ്് രൈ ഡന് െീ ക്്ി 
ന്ം ച ്വ പ്് ്ോ ര്്ഡ ്ല ഭി ച് ്തോ രട അ 

വ സാ ന സ മ യ ത്് ്ഒ മ് ്ത ്തപ രാ യി സ 
താം പട് ണ്് ച ്ര ്ങ്്ി.75 േ ത മാ നം പ 
ന് ്ട ക് ്ത്്ി ൽ്് മ് ന്്ി ട്് ്നി ന് ്യ ്കണ 
റ് ്ഡ ്മ ്ന്്ി രന തി തര 24 തോ ൾ്്രേ് മ മാ 
ണ ്ന ട ത്്ി യ ത.് ജ യ തത് ്രട 22 മ ത് ്
ര ത്്ി ൽ്് നി ന്് ്44 തോ യി ന്്് ്മാ യി യ ്
കണ റ് ്ഡ ്ര ണ്്ാം സ്്ാ ന ത്്ാ ണ.് 20
മ ത് ്ര ത്്ി ൽ്് നി ന്് ്44 തോ യി ന്്് ്ള്്
മാ ഞ് ്റ്്് ്ര്് സി റ്്ി യാ ണ ്ത ല പ് ്ത്്.് 
40 തോ യി ന്്് ്ള് ്ലി വ ര്്പ ്ള്ം 39

തോ യി ന്്് ്ള് ്രല റ്്് ്ര്് സി റ്്ി യ ്മാ ണ്

മ ്ന്്്ം നാ ല്ം സ്്ാ ന ങ് ്ളി ൽ്്. 29
തോ യി ന്്് ്ള് ്സ താം പട് ണ്് 12ാം സ്്ാ 
ന ത്്ാ ണ.്
മ രറ് ്ര ്മ ത് ്ര ത്്ി ൽ്് േ ര ്ത് ്രാ യ

ആ ഴസ് ണ ലി രന 2-1ന ് തോ ൾ്്വസ്്
തോ ൽ്്പ്്ി ച്്.് സ ന് ്ര്്േ േ രാ രയ ത്്ി യാ 
ണ ്ഗ തണ്് ഴസ് ്നാ ണം രേ ട് ്ത.് ഇ ര ്ടീ 
മ്ം 4-2-3-1 തോ ര്്തമ ഷ ൻ്് പി ന്് ്ട ര്്ന്്
മ ത് ്ര ത്്ി ൽ്് ആ ദയ്ം ലീ രഡ ട ്ത് ്ത ്ഗ 
തണ്് ഴസ്ാ ണ.് 32ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് നി തക് ്
ളാ സ ്രപ രപ് ്യാ ണ ്ആ ഴ്സ ണ ലി നാ 
യി വ ല ക ്ല ്ക്്ി യ ത.് ആ ദയ് പ ക ്തി യി 
രല അ ധി േ സ മ യ ത്് ്തഡ വി ഡ ്ല ്
യി സി ന ്ച ്വ പ്് ്ോ ര്്ഡ ്ല ഭി ച് ്ത ്ആ 
ഴസ് ണ ലി ര്് ്രപ് തീ ക് ്േ ൾ്്ക്് ്വ ലി യ
തി രി ച് ്ടി യാ യി. രപ നാ ൽ്്റ്്ി റ ്ൈ ൻ്് നി 
വ സ ്വ ല യി ലാ ക്്ി യ തോ രട ആ ദയ് പ 
ക ്തി യി ൽ്് സ മ നി ല പി ടി ക്്ാ ൻ്് തോ 
ൾ്്വസ്ി നാ യി.49ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് തോ  തൊ 
ട്്ീ തഞ് ്തോ ൾ്്വസ്ി ന ്ലീ ഡ ്സ മ്്ാ 
നി ച്്.് ഇ തി ന ്മ റ ്പ ടി പ െ യാ ൻ്് ആ 
ഴസ് ണ ലി നാ യി ല്.് 72ാം മി ന ്ട്്ി ൽ്് തൈ 
ൻ്്ഡ ്ലി തോ യക്്് ്ച ്വ പ്് ്ോ ര്്ഡ ്ല ഭി 
ച് ്തോ രട അ വ സാ ന സ മ യ ത്് ്9 തപ 
ര ്മാ യാ ണ ്ആ ഴണ് ൽ്് േ ളി ച് ്ത.് എ 
ന്്ാ ൽ്് ക ്ട ്ത ൽ്് തോ ള ്േ ൾ്് വ ഴ ങ്്ാ 
രത ഗ തണ്് ഴസ് ്രപ് തി തോ ധം തോ ൽ്്വി 
യ ്രട ഭാ രം ക ്െ ച്്.് 30തോ യി ന്്് ്ള്്
ആ ഴസ് ണ ൽ്് 10ാം സ്്ാ ന ത്്ാണ.്

കലിപ്്്,കട്്ക്്ലിപ്്് മാഞ്്സ്്്്ര്്യ്ണൈറ്്
ഡ്സതാംപട്ണൈ
എതിരില്്ാത്്ഒമ്്ത്
ഗോളിന്ഗോല്്പ്്ിച്്്

റൊണാള്്ഡോ
മികവില്്യ്റവ
ഇന്്്ര്്മിലാനെ
പരാജയനപ്്ട്ത്്ി
ട ്െി ൻ്്: തോ പ ഇ റ്്ാ ലി യ രസ മി
കഫ ന ലി രല ആ ദയ് പാ ദം യ ്വ 
്് ്സ ്സവ് ന് ്മാ ക്്ി.  ്ഇ ്് ്ര്് മി ലാ 
ര്് ്തോം  രഗ്ൗ ണ്്ി ൽ്് ന ട ന് ്മ 
ത് ്ര ത്്ി ൽ്് യ ്വ ്് ്സ ്ആ ണ്
വി ജ യി ച് ്ത.് ഒ ര ്തോ ളി ന ്പി 
ന്്ി ട്് ്നി ന് ്തേ ഷം രേ്ി റ്്്്യ്ാ 
തോ രൊ ണാ ൾ്്തോ യ ്രട േ ര ്
ത്്ി ൽ്് തി രി ച് ്ടി ച് ്യ ്വ ്് ്സ ്ഒ 
നി രന തി രര ര ണ്് ്തോ ള ്േ 
ൾ്്ക്്ാ ണ ്വി ജ യി ച് ്ത.് 
ഇ ര ട് ്തോ ള ്േ ള ്മാ യാ ണ ്രൊ 

ണാ ൾ്്തോ മിന്്ി യ ത.്മ ത് ്ര
ത ്ട ങ്്ി ഒ മ് ്താം മ് ന ്ട്്ി ൽ്് ത 
രന് ്ലൗ ട്്ാ തോ മാ ര്്ട്്ി രന സി ല ്
രട ഇ ്് ്ര്് മി ലാ ൻ്് ലീ ഡ ്എ ട ്
ത്്ി ര ്ന്്.് ലീ ഗ ്മ ത് ്ര ത്്ി രല 
ന് ്തോ രല യ ്വ ്് ്സി രന ഇ ്് ്
ര്് മി ലാ ൻ്് തോ ൽ്്പ്്ി തച് ്ക്്്ം എ 
ന് ്തോ ന് ്ൽ്് ഉ ണ്്ാ ക്്ി എ ങ്്ി 
ല്ം അ ത ്ഉ ണ്്ാ യി ല്.് 26ആം  മി 
ന ്ട്്ി ൽ്് ഒ ര ്രേ്ി റ്്്്യ്ാ തോ രൊ 
ണാ ൾ്്തോ രപ നാ ൾ്്ട്്ി യ ്വ ്് ്
സി രന േ ളി യി തല ക്് ്തി രി രേ
രോ ണ്് ്വ ന്്.് 35ആം  മി ന ്ട്്ി 
ൽ്് രൊ ണാ ൾ്്തോ ത രന് ്യ ്വ 
്് ്സി ന ്ലീ ഡ്ം ന ൽ്്േി. ഈ  
തോ ളി ന ്തി രി ച് ്ടി ന ൽ്്ോ ൻ്് ഇ 
്് ്െി നാ യി ല്.് രഫ രര് ്വ രി 9നാ 
ണ ്ര ണ്്ാം പാ ദ രസ മി.

മാഞ്്റ്്്്ർ- സതാംപട്ൺ മത്്രത്്ിലനിന്്്

ഇന്്്യ-ഇംഗ്്ണ്്്ടെസ്്്്്അവസാന
പരമ്്രകള്ടെഫലങ്്ള്്
2001-ഇന്്്യ1-0ഇംഗ്്ണ്്്
2001ൽ്്  ന ട ന്് മ് ന്്് മ ത്് രം രട റ്്്്് പ ര മ്് ര 1-0ന്  ഇ ന്്്യ സ്വ ന്് 
മാ ക്്് േ യാ യി ര് ന്്്. ആ ദ്യ മ ത്് ര ത്്ി ൽ്് ദീ പ് ദ േ ഗ് പ്ത യ് രട
രസ ഞ്്്വ െി യ്ം അ നി ൽ്് ക്ം ര്ബ് യ് രട ആ റ് വി ക്് റ്്് ര്പ േ ട വ്ം
ഇ ന്്്യ ക്്് ജ യ രൊ ര് ക്്ി യ ത്പ് ൾ്് പി ന്്ീ ട് ള്് ര ണ്്് മ ത്് ര വ്ം
സ മ നി ല യി ലാ ണ് േ ലാ േി ച്് ത്. 307 െ ണ്്സ് മാ യി സ ച്്ി ൻ്് രട 
ണ്്് ൽ്്ക്് ര്് തോ പ് സ് തോ െ ര്് ആ യ ത്പ് ൾ്് 19 വി ക്് റ്്് മാ യി ക്ം 
ര്ബ് വി ക്് റ്്് തവ ട്് ക്്ാ രി ൽ്് ഒ ന്്ാ മ താ യി. ഹ ര്്ഭ ജ ന് സി ങ് 13 വി 
ക്് റ്്്ം വീ ഴ്ത്്ി തി ള ങ്്ി. 
2006-ഇന്്്യ1-1ഇംഗ്്ണ്്്
2006രല  ഇ ന്്്യ- ഇം ഗ്് ണ്്് മ് ന്്് മ ത്് ര രട റ്്്്് പ ര മ്് ര 1-1 എ ന്്
നി ല യി ലാ ണ് അ വ സാ നി ച്് ത്. നാ ഗ്പ് രി ൽ്് ന ട ന്് ആ ദ്യ മ ത്് 
രം സ മ നി ല യാ യ ത്പ് ൾ്് െ ണ്്ീ ഗ ഡി ൽ്് ഇ ന്്്യ യ്ം മ്ം കൈ യി 
ൽ്് ഇം ഗ്് ണ്്്ം ജ യി ച്്് പ ര മ്് ര 1-1 സ മ നി ല യി ലാ ക്്ി. 309 െ 
ണ്്സ് മാ യി രാ ഹ് ൽ്് ര്ദാ വി ഡ് പ ര മ്് ര യി രല തോ പ് സ് തോ െ ൊ 
യ ത്പ് ൾ്് 16 വി ക്് റ്്് മാ യി ക്ം ര്ബ് യ്ം തി ള ങ്്ി. 264 െ ണ്്സ്ം
11 വി ക്് റ്്് മാ യി ആ ൻ്്ര്ര് ഫ്ളി ത്്് ഫ് ഓ ൾ്്ൌ ണ്്് ര്പ േ ട ന 
വ്ം ോ ഴ്െ വച്്്. 
2008-ഇന്്്യ1-0ഇംഗ്്ണ്്്
ര ണ്്് മ ത്് ര പ ര മ്് ര 1-0നാ ണ് ഇ ന്്്യ വി ജ യി ച്് ത്. രെ ത്പ് ക്
ത്റ്്് ഡി യ ത്്ി ൽ്് ഇ ന്്്യ വി ജ യം സ്വ ന്് മാ ക്്ി യ ത്പ് ൾ്് ര ണ്്ാം മ 
ത്് രം സ മ നി ല യി ൽ്് അ വ സാ നി ച്്്. 361 െ ണ്്സ് മാ യി ഗൗ തം
ഗം ഭീ ര്് െ ണ്്തവ ട്് ക്്ാ രി ൽ്് ഒ ന്്ാ മ രത ത്്ി യ ത്പ് ൾ്് സ ഹീ ര്് ഖാ 
ൻ്്,ഹ ര്്ഭ ജ ൻ്് സി ങ്,ര്രഗ യിം സ്വാ ൻ്് എ ന്്ി വ ര്് എ ട്്് വി ക്് റ്്് വീ 
തം പ ങ്്ി ട്്്. രേ വി ൻ്് പീ ത്റ് ഴ്സ ണ്ം പ ര മ്് ര യി ൽ്് ഇം ഗ്് ണ്്ി നാ 
യി തി ള ങ്്ി. 
2012-ഇന്്്യ1-2ഇംഗ്്ണ്്്
2012ൽ്്  ഇ ന്്്യ രയ രെ ട്്ി ച്്് 2-1ന്  ഇം ഗ്് ണ്്് പ ര മ്് ര തന ടി. അ ഹ 
മ്് ദാ ൈാ ദി ൽ്് ന ട ന്് ആ ദ്യ മ ത്് രം ഇ ന്്്യ ജ യി ച്്്. എ ന്്ാ ൽ്്
മ്ം കൈ യി ൽ്് ന ട ന്് ര ണ്്ാം മ ത്് ര ത്്ി ൽ്് രേ വി ൻ്് പീ ത്റ് ഴ്സ 
ണി ര്്് ൈാ റ്്ി ങ് േ ര് ത്്ി ൽ്് ജ യം ഇം ഗ്് ണ്്ി ന്. രോ ൽ്്ക്് ത്് 
യി ൽ്് ന ട ന്് മ് ന്്ാം മ ത്് ര ത്്ി ൽ്് അ രല റ്്്് ര്് ക് ക്്് രസ ഞ്്്വ 
െി തോ രട മ് ന്്ി ൽ്് നി ന്്് ന യി ച്് ത്പ് ൾ്് ജ യം ഇം ഗ്് ണ്്ി ന്. നാ 
ലാം മ ത്് രം സ മ നി ല യി ല്ം അ വ സാ നി ച്്്. 562 െ ണ്്സ് മാ യി
ക് ക്്് തോ പ് സ് തോ െ ൊ യ ത്പ് ൾ്് തെ തത േ്വ ര്് പ് ജാ ര 438 െ 
ണ്്സ്ം തന ടി. സ്വാ ൻ്്,ഓ ജ എ ന്്ി വ ര്് 20 വി ക്് റ്്് േ ൾ്് വീ തം വീ 
ഴ്ത്്ി. 
2016-ഇന്്്യ4-0ഇംഗ്്ണ്്്
2016ലാ ണ് ഇ ര് ടീ മ്ം അ വ സാ ന മാ യി ഇ ന്്്യ യി ൽ്് രട റ്്്്് പ ര 
മ്് ര േ ളി ച്് ത്. 4-0നാ ണ് ആ തി തേ യ രാ യ ഇ ന്്്യ വി ജ യി ച്് ത്.
വി രാ ട് തോ ഹ് ലി യ് രട നാ യ േ ത്വ ത്്ി ന് േീ ഴി ലാ ണ് ഇ ന്്്യ യ് 
രട ജ യം. വി രാ ട് തോ ലി,തെ തത േ്വ ര്് പ് ജാ ര,തോ  റ് ട്്്,മ് ര ളി വി 
ജ യ് എ ന്്ി വ രര ല്്ാം ൈാ റ്്ി ങ്്ി ൽ്് തി ള ങ്്ി യ ത്പ് ൾ്് അ േ്വി ൻ്്
28ഉം  ജ തഡ ജ 26ഉം  വി ക്് റ്്് േ ൾ്് സ്വ ന്് മാ ക്്ി. ആ ദ്യ രട റ്്്്ി ൽ്്
സ മ നി ല തന ടി യ ത് മാ ര്ത മാ ണ് ഇം ഗ്് ണ്്ി ന് ആ േ്വ സി ക്്ാ ന് 
ണ്്ാ യി ര് ന്് ത്.

ഫത്ത്ാര്്ദ: തേ ര ള ബ്്ാ ത്റ്്് 
ഴ്സി ന് വീ ണ്്്ം തോ റ്്്. വ ള രര
ന ന്്ാ യി േ ളി ച്് ആ ദ്യ പ ക് 
തി, ര ണ്്ാം പ ക് തി യി ൽ േ ളി
കേ വി ട്്്. ഐ  എ സ് എ ല്്ി ൽ
തേ ര ള ബ്്ാ സ് ത്റ്്് ഴ്സ് മ്ം 
കൈ ഇ ന്്്യ ൻ സി തോ ട് പ രാ 
ജ യ ര്പ് ട്്്..  ആ ദ്യ പ ക് തി യി 
ൽ ഒ ര ്തോ ളി ന ്മ് ന്്ി ട്് ്നി ന്്
തേ ര ള ബ്്ാ ത്റ്്് ഴ്സ് ര ണ്്ാം പ 
ക് തി യി ൽ ത േ ര് േ യാ യി ര് 
ന്്്. 2-1 എ ന് ്പ രാ ജ യ ത്്ി ൽ
ആ ണ് േ ളി അ വ സാ നി ച്് ത്.

ആ ദ്യ പ ക് തി യി ൽ തേ ര ള
ബ്്ാ ത്റ്്് ഴ്സ് സ് വ ര ണ്്ാ വ സ ര 
ങ്് ൾ ന ഷ്് ര്പ് ട് ത്്ി യ ത് വി ന 
യാ യി. ഇ ര് ടീ മ് േ ള്ം അ റ്്ാ 
ക്്് രെ യ്ത ആ ദ്യ പ ക് തി യി 
ൽ ര ണ്്് തോ ൾ േീ പ്് ര മാ ര് രട
മി േ വ്ം ോ ണാ നാ യി. 27ആം  
മി ന് ട്്ി ൽ ആ ണ് തേ ര ള ബ്്ാ 

ത്റ്്് ഴ്സി ന്രെ ആ ദ്യ തോ ൾ വ 
ന്് ത്. എ ന്്ാ ൽ അ തി ന് മ് മ്്്
രാ ഹ് ലി ന്രെ ഒ ര് തോ ട്്്ം മ 
രെ യ് രട ഒ ര് ഗം ഭീ ര സ്ക്രട 
ക്്്ം അ ര്മീ ന്് ര ത ട ഞ്്് ര ക്്ി 
ച്്്. പി ന്്ാ രല യാ ണ് വി രസ 
ന്രെ യി ല് രട തേ ര ള ബ്്ാ ത്റ്്് 
ഴ്സ് ലീ ഡ് എ ട് ത്് ത്. സ ഹ ൽ
അ ബ്്് ൽ സ മ ദി ന്രെ തോ ര 
ണ െി ൽ നി ന്്് ഒ ര് മ തോ ഹ ര
രഹ ഡ െി ല് രട ആ യി ര് ന്്്
തേ ര ള ബ്്ാ ത്റ്്് ഴ്സി ന്രെ തോ 
ൾ. സ ഹ ലി ന്രെ സീ സ ണി രല
ര ണ്്ാം അ സി റ്്്്ാ യി ര് ന്്് ഇ 
ത്.

ഈ  തോ ളി ന് തേ ഷം സ ഹ 
ലി ന്രെ പാ സി ൽ നി ന്്് മ രെ 
യ്ക്്് ഒ ര് അ വ സ രം ല ഭി ച്്്. മ 
രെ യ് രട തോ ട്്് അ ര്മീ ന്് െി 
ന്രെ േ യ്്ി ല്ം തോ റ്്്്ി ല്ം ത 
ട്്ി യാ ണ് മ ട ങ്്ി യ ത്. 

കേരളബ്്ാകറ്്്്ഴസ്ിന്
വീണ്്്ംകോറ്്്
ബ്്ാസറ്്്്ഴസ് ്മം്ബൈ മല്്സരത്്ില്് നിന്്്
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സവൂർണം
35,800

നവളിനച്്ണ്്:മില്്ിങ് 19,600
നവളിനച്്ണ്് 20,100
നകാപര് 12,850-13,150
രിണ്്ാക്്്എകസ്ന്രല്്ർ്് 2700
രിണ്്ാക്്്കറാട്്റി 3400
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ്32,500
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 32,500
ക്ര്മ്ളക്ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 34,500
ച്ക്്്മീഡിയം 28,500
ച്ക്്്നബസ്്്്് 30,000
മഞ്്ൾ്്നാടൻ്് ഇല്്
കസലം-ഈകറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 30,000-31,000
അടയക്്്ഓൾ്്ഡ്34,000-35,000
രഞ്്സാര 3600
മ്ളക് 15,000-16,200
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
നചറ്രയർ്് 10,500-11,500
കടല 5400-6500

മ്തിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
മല്്ി 7000-19,000
രച്്രിനമ്്ർ്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500
ജാതിക്്നതാണ്്ൻ്്(കികലാ)240-260
ജാതിക്്നതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കികലാ)

500-550
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കികലാ)

1200-1300
പഗ്ാമ്്്(കികലാ) 510

റബർ്്ആർ്്എസ്എസ്5കപ്ഗഡ്
13,700-14,700

റബർ്്ആർ്്എസ്എസ്4കപ്ഗഡ്15,200
ഒട്്്രാൽ്് 9700
ലാറ്്കസ്് 10,300

സവ്ർ്്ണം 35,800
രാംഓയിൽ്് 10,050

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:50,255.75(+458.03)
NIFTY: 14,789.95(+142.10)

ഡോളര്് 72.99
യ്ഡോ 87.74
പൗണ്്് 99.53
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.21
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.79
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 55.61
കഡേേിയന്് 57.13
ബഹേിന്്ദിോര്് 193.48
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 241.07
ഒമാേിേിയാല്് 189.29
സൗദിേിയാല്് 19.45
യ്എഇദിര്്ഹം 19.85
ഖത്്ര്് 19.93

വിലയിടിവൂ
തൂടർനൂ്ൂ
സവൂർണം

നോച്്ി: കകരള വിരണിയിൽ
സവ്ർണവിലയ്നട
ഇടിവ്ത്ടര്ന്്്.
രവന്്്വില320
ര്ര ക്റഞ്്്
35,800 ര്ര
യായി. 4475
ര്രയാണ്  ഇ

ന്്നലപഗ്ാമിന്്്വില.ഏറ്്വം്
ഉയർന്്വിലനിലവാരത്്ിൽ
നിന്്് അഞ്്് മാസത്്ിനിനട
6200 ര്രയ്നട ഇടിവാണ്
ണ്്ായത.്
സവ്ർണവിലഎക്്ാലകത്്
യം് ഉയർന്് നിലവാരമായ
42,000 ര്രയിനലത്്ിയത്
2020ഓഗസ്്്്്ഏഴിനാണ.്അത്
കഴിഞ്്്2020നവംബർ30നാ
ണ്ഏറ്്വം്ക്റഞ്്വിലയായ
35,760ര്രകരഖനപ്്ട്ത്്ിയത.്
മ്ന്്്മാസത്്ിന്കേഷംവില
വീണ്്്ം 35,800ത്്ിനലത്്ിയി
രിക്്്കയാണ.്ആകോളവിര
ണിയിൽഔണസിന്1,844.48
കോളർ നിലവാരത്്ിലാണ്
വയ്ാരാരം നടക്്്ന്്ത.് കഴി
ഞ്്ദിവസംവിലക്ത്്നനഇ
ടിഞ്്കേഷംകകമ്്ഡിറ്്ിവിര
ണിയായഎംസിഎക്സിൽ്്10
പഗ്ാം24കാരറ്്്സവ്ർ്്ണത്്ിന്്്
വില 0.2 േതമാനം ഉയർ്്ന്്്
47,947ര്രയിനലത്്ി.

വാലന്്്ൻസ്ദിോനോഷം:
കലയ്ാൺജവ്നല്്ഴസ്്ആഭരണേിര
നോച്്ി:കലയ്ാണജവ്കല്്ഴസ്്വാല
സ്്്ൻസ്ദിനാകോഷത്്ിൽപര്
കത്യകംര്രനപ്്ട്ത്്ിയലിമിറ്്ഡ്
എഡിഷൻആഭരണനിരഅവത
രിപ്്ിക്്്ന്്്.കനരിയമാലകളില്
ള്്ഡയമണ്്്ംറ്ബിയം്രതിപ്്ി
ച്്കലസർകട്്്നരൻഡന്്്്കളം്പര്
ഷയ്സ്കറ്്്്ണ്കൾരതിപ്്ിച്്അ
ഡജ്സ്്്്ബിൾകപ്ബയസ്നലറ്്്കളം്
അടങ്്ിയആഭരണങ്്ളാണ്കേ
ഖരത്്ില്ള്്ത.്
കോസക്ോൾഡ,്ഡയമണ്്്രതി
ച്് നരൻഡന്്്്കൾ, കപ്ബയസ്്നല
റ്്്കൾഎന്്ിവയം്ചിലഡിസസ
ന്കളിൽറ്ബികളം്കചർത്്ആ
ഭരണങ്്ളാണ് വാലസ്്്ൻ എ
ഡിഷനില്ള്്ത.് വിലക്്്റവ്ള്്

തം്ഭാരംക്റഞ്്ത്മായആഭര
ണങ്്ളം് ഉൾനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
കലയ്ാണജവ്കല്്ഴസ്്ഡയമണ്്്ആ
ഭരണങ്്ൾക്്്രത്്്േതമാനംഇ
ളവ്പര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്്യയിനല
കലയ്ാണകോറ്മ്കളിൽ15വനര
ഈപര്കത്യകഓൈർലഭിക്്്ം.ഓ
കോസവ്ർണാഭരണരർകച്്യസ്ി
ന്നോപ്്ം കലയ്ാണ ജവ്കല്്ഴസ്ി
ന്്്നാല്തലത്്ില്ള്്അഷവ്റ
ൻസ് സാക്്്യരപത്വം് സവ്ന്്മാ
ക്്ാം.ആധ്നികവം്രരമ്്രാഗ
തവ്മായ ര്രകൽപ്്നയില്ള്്
സവവിധയ്മാർന്്കമ്്ല്കൾ,വ
ളകൾ,നനകല്്സ്കൾത്ടങ്്ിയവ
യാണ്കലയ്ാണജവ്കല്്ഴസ്്അവത
രിപ്്ിക്്്ന്്ത.്

എൽപിജി
മലഗോരജിലൂൂകൾകൂ്ൂമാതതൂം

കോട്്യം:ഈ വർഷം
അവസാനിക്്്ന്്
കോനട രാചകത്്ിന്
എൽരിജി മാപത്ം ഉര
കോഗിക്്്ന്്ത്കോട്്
യം,ഇട്ക്്ി,രത്്നം
തിട്്ജില്്കളായിച്ര്
ങ്്്ം.കകരളത്്ിൽഎ
ൽഎൻജി വിതരണ
ത്്ിന്സലസൻസ്ല
ഭിച്്ിരിക്്്ന്്കമ്്നി
കൾഅവര്നടകോലി
കൾഈവർഷംപ്ർ
ത്്ിയാക്്ാൻതീര്മാ
നിച്്കോനടയാണിത.്

അറ്്്ലാ്്്ിക്ഗൾഫ്
ആൻഡ്രസിൈിക്ലി
മിറ്്ഡ,്ഇന്്്യൻഓയി
ൽഅദാനിഗയ്ാസ്ലി
മിറ്്ഡ്എന്്ീകമ്്നി
കളാണ് കകരളത്്ിൽ
സിറ്്ി ഗയ്ാസ് വിതര
ണം നടപ്്ിലാക്്്ക.
വാഹനങ്്ൾക്്് കവ
ണ്്ിയ്ള്് സിഎൻജി
വിതരണവം്ഇവർവ
ഴി നടക്്്ം. ത്ശ്ർ,
രാലക്്ാട,് മലപ്്്റം,
കോഴിക്ക്ട,് വയനാ
ട,്കണ്്്ർ,കാസർകോ

ഡ്ജില്്കളിലം്പ്ത്
കച്്രിയ്നട ഭാഗമായ
മാഹിയിലം് നസപറ്്്ം
ബറിനകം സിറ്്ി ഗയ്ാ
സ് ലഭയ്മാക്്ാനാണ്
ഇന്്്യൻഓയിൽ-അ
ദാനി ഗയ്ാസ്ലിമിറ്്ഡ്
(ഐഒഎജിരിഎൽ)
തീര്മാനം.ആകവഗത
യിൽ രണികൾ പ്
കോഗമിക്്്കയാണ.്
തിര്വനന്്പ്രത്്്ം
നോല്്ത്്്ംആലപ്്്ഴ
യിലം്അറ്്്ലാ്്്ിക്ഗ
ൾഫ്ആൻഡ്രസിൈി

ക്ലിമിറ്്ഡാണ്(എജി
ആൻഡര്ി)രദ്്തിന
ടപ്്ാക്്്ന്്ത.്ഈ ജി
ല്്കളിലം്ഈവർഷം
തനന്്സിറ്്ിഗയ്ാസ്എ
ത്്്ം.സിറ്്ിഗയ്ാസ്ര
ദ്്തിക്്ായി ഐഒഎ
ജിരിഎൽ കകരളത്്ി
ൽനികക്്രിക്്്ന്്ത്
4500 കോടി ര്രയാ
ണ.് എട്്് ജില്്കളിൽ
അട്ത്് വർഷം മാർ
ച്്ിനകം സിഎൻജി
കസ്്്്ഷന്കള്നട എ
ണ്്ം50ആയിഉയരം്.

കോവളം-
ചാവക്്ാട്

കോളാർകോട്്്
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാനസർക്്ാ
രിന്്്ജലരാതനവീകരണരദ്്തിയ്
നട ഭാഗമായ്ള്് സർവീസ് 15ന്
ആരംഭിക്്്ം.മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവി
ജയൻഉദഘ്ാടനംനചയ്്്ം.കോവളം
മ്തൽത്ശ്ർജില്്യിനലചാവക്്ാട്വ
നരയ്ള്്310കികോമീറ്്റിൽകോട്്്സ
ർവീസ്നടത്്ാനാണ്ആദയ്ഘട്്ത്്ിൽ
ലക്്്യമിട്ന്്ത.് നോച്്ിയിൽ നിർമിച്്
24സീറ്്്കള്ള്്കൊളാർകോട്്ാണ്സ
ർവീസിന് ഉരകോഗിക്്്ക. സിയാലി
ന്്്കനത്തവ്ത്്ില്ള്്കകരളവാട്്ർകവ
യ്സ്ആൻഡ്ഇൻപൈ്ാസപ്ട്കച്്്ർലിമിറ്്
ഡ്(കവ്ിൽ)ആണ്നവീകരണംനടത്്്
ന്്ത.്

പള്്ിപ്്്റംനെക്കോസിറ്്ി
പ്തിയമദ്്ിരംഉദഘ്ാെനം
തിര്വനന്്പ്രം:നടക്കോ
രാർക്്ിന്്്നാലാംഘട്്മാ
യരള്്ിപ്്്റംനടക്കോസി
റ്്ിയിൽസർക്്ാർനിർമിച്്
ഐടി നകട്്ിടമായ കമ്്നി
യ്നട ഉദഘ്ാടനം ഇന്്് മ്
ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവിജയ
ൻ നിർവഹിക്്്ം. 2017 ഒ
കക്റ്്ബർ27നാണ്രണ്്്ല
ക്്ംചത്രപേ്യടിയ്ള്്ഐ
ടിനകട്്ിടത്്ിന്്്നിർമാണം
ആരംഭിച്്ത.്മ്ന്്്നിലകളാ
ണ്ള്്ത.് ഓകോ നിലയ്നട
യം്വിസത്ീർണം 50,000ച
ത്രപേ്യടിവരം്.നചറിയസം
രംഭകർക്്്മറ്്്നിർമാണപര്വ
ർത്്നങ്്ൾനടത്്ാനതകന
രിട്്്വന്്്ഉരകോഗിക്്ാൻക

ഴിയ്ന്്ൈർണിഷഡ്്പ്്ഗ്ആ
ൻഡ്കപ്്സൗകരയ്മാണ്നകട്്ി
ടത്്ിന്്് പഗ്ൗണ്്്ഫ്കോറില്
ള്്ത.്
കമ്്നിയിൽസ്കരസ്എട്
ക്്ാൻസന്്ദ്്തഅറിയിച്്ി
രിക്്്ന്്ത്നചറ്തം്വല്ത്
മായ 23ഐടി കമ്്നികളാ
ണ.്ഇതിൽ12കമ്്നികളാണ്
താനഴ സ്കരസ് കോദിച്്ിരി

ക്്്ന്്ത.്10സീറ്്്മ്തൽ35
സീറ്്് വനര അടങ്്്ന്് 29
സമ്ാർട്്്ബിസിനസ്നസന
ർ(എസബ്ിസി)നോഡയ്്ള്
കളാണ് ഇതില്ള്്ത.് സം
രംഭകർക്്് അവര്നട കം
രയ്്ട്്റ്കൾനോണ്്്വന്്്പ്്
ഗ്നചയത്്അകപ്്ൾതനന്്
പര്വർത്്ിച്്്ത്ടങ്്ാനമന്്
താണ്നമച്്ം.ഓകോനോഡയ്്
ളിലം്മാനനജർകാബിൻ,അ
ഞ്്്കരർക്്്ഇരിക്്ാവ്ന്്ഡി
സ്കഷൻറം്,നസർവർറം്ഉ
ൾനപ്്നടയ്ണ്്ാകം്.10സീറ്്്
ള്്ഒര്നോഡയ്്ളിന്680ചത്
രപേ്യടിവല്പ്്വം്27സീറ്്്
ള്്തിന്1335ചത്രപേ്യടിയ്
മ്ണ്്ാകം്.

ഗോൾഡൂഗോണൂ്ൂ
നിഗഷൂൂപംനാളെകൂൂൂടി
നോച്്ി:കൊവറിൻകോ
ൾഡ്കോണ്്്11ാംസീരീ
സിൽ ഇകപ്്ൾ നികക്്
രിക്്ാൻ നാനളക്്്ടി
അവസരം.ഒര്പഗ്ാംസവ്
ർണത്്ിന്4,912ര്രയാ
ണ്ആർബിഐവിലനി
ശ്്യിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഈമാസംഅഞ്്ിനാ
ണ്അവസാനിക്്്ന്്ത.്
ഓണസലൻ സബ്സ്
പക്ിപഷ്ന് ഒര് പഗ്ാമിന്
50ര്രനിരക്്ിൽക്റ
വ്ലഭിക്്്ം.2015ന്നില
വിൽ വന്് എസജ്ിബി
യിൽ വലിയ കോതിൽ
നികക്്രം എത്്ിയിട്്്
ണ്്്.കകപദ്്്സർക്്ാരിന്
കവണ്്ിആർബിഐആ
ണ്കോൾഡ്കോണ്്്ക
ൾ ഇറക്്്ന്്ത.്  ച്ര്
ങ്്ിയ നികക്്രം ഒര്
പഗ്ാമാണ.്

എട്്്വർഷകാലാവധി
യ്ള്്ഇതിൽഎപത്പഗ്ാം
(ത്ക) കവണനമങ്്ിലം്
നികക്്രിക്്ാം.നഷഡയ്്
ൾഡ്ബാങ്്്കൾ,ച്മത
ലനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്കോ
സ്്്്് ഓൈിസ്കൾ, കറ്്്്
ക്്്കോൾഡിങ്കോർപ്്
കറഷൻഒഫ്ഇന്്്യ,നാഷ
ണൽ കറ്്്്ക്്് എ
കസ്ക്ചഞ്്്, മം്സബ

ക്റ്്്ക്്് എകസ്ക്ചഞ്്്
എന്്ിവിടങ്്ളിൽ കോ
ണ്്ിന്ള്്അകരക്്സവ്ീ
കരിക്്്ം.അകരക്്സവ്ീ
കിരിക്്്ക്പ്ൾ വയ്ക്്
മായകോംബിയില്ള്്
രസീത്നൽകം്.സവ്ർണ
ത്്ിന്സവ്ാഭാവികമായി
ഉണ്്ാകാവ്ന്്വിലക്്യ
റ്്ത്്ിന്പ്റകമരണ്്രേ
തമാനംരലിേലഭിക്്്ം.

ആഴംവർധിപൂൂികൂൂാതെകപൂൂൽചൂൂാൽ

കൊച്്ിക്്്നഷ്്മാകന്്്ത്
കൊടികൾ
നോച്്ി: മദർഷിപ്്്കൾ എ
ത്്്ംവിധംവല്്ാർരാടംപട്ാൻ
സഷ്ിപ്്്നമ്്്്കനണ്്യ്നർനട
ർമിനലികലക്്്ള്് കപ്്ൽച്്ാ
ലിന്്്ആഴംക്ട്്ൽരദ്്തി
നമല്്കപ്്ക്്ിൽ. നോൽക്്
ത്്ത്റമ്ഖത്്്കപ്്ൽച്്ാലി
ന്്് ആഴം വർധിപ്്ിക്്്ന്്
കോലികൾവർഷങ്്ളായിത്
ടർന്്്കോര്ന്്ത്കകപദ്്്സർ
ക്്ാരാണ.്നോച്്ിയിലം്ആ
ബാധയ്ത കകപദ്്്ംഏനറ്്ട്ക്്
ണനമന്്്ത്റമ്ഖപട്സ്്്്്ആവ
േയ്നപ്്ട്്ിര്ന്്ത.്
ഇതന്സരിച്്്സാധയ്താര
ഠനത്്ിനായി മപദ്ാസ് ഐ
ഐടിനയകകപദ്്്ംച്മതലനപ്്

ട്ത്്ിനയങ്്ിലം്4200കോടി
ര്രകോളംഇതിന്നചലവ്വ
ര്നമന്്് അവർ വിലയിര്
ത്്ിയകോനട വിഷയത്്ിൽ
നിന്്്  രതിനയ രിന്്ാറ്ക
യാണ്ഷിപ്്ിങ്്് മപന്്്ാലയം.
നിലവിൽ കനണ്്യ്നർ കപ്്
ല്കൾ നോച്്ിയിൽ നിന്്്
പര്തിവാരസർവീസ്കൾനട
ത്്്ന്്്നണ്്ങ്്ിലം്അകനകം
കനണ്്യ്നറ്കനള വഹിക്്ാ
ൻകഴിയ്ന്് മദർഷിപ്്്കൾ
അട്ക്്ാത്്ത് ആഴക്്്റവ്
മ്ലമാണ.്ഇത്്രംകപ്്ല്ക
ൾഇകപ്്ൾമ്ഖയ്മായം്ആ
പേ്യിക്്്ന്്ത് നോളംകോ
ത്റമ്ഖനത്്യാണ.് അവ

യക്്്്സ്ഗമമായിവല്്ാർരാ
ടംനടർമിനലിൽഅട്ക്്ാൻ
സാഹചരയ്മ്ണ്്ായാൽ, സമ
യലാഭക്ത്നടയം് നോളം
കോത്റമ്ഖവ്മായിബന്്
നപ്്ടാനതയം് വികദേ വിര
ണികളികലക്്്വൻകോതിൽ
കനണ്്യ്നറ്കൾഎത്്ിക്്ാ
ൻകഴിയം്.

2011ൽവല്്ാർരാടംകനണ്്
യ്നർ നടർമിനൽ വന്്കോ
നട,നടത്്ിപ്്്കാരായദ്ബാ
യ്കോർട്്്കവൾഡ്മായ്ണ്്ാ
ക്്ിയകരാർപര്കാരംകപ്്ൽ
ച്്ാലിൽനിന്്്നചളിനീക്്ി
സംരക്്ികക്്ണ്്ഉത്്രവാദി
തവ്ംനോച്്ിത്റമ്ഖപട്സ്്്്ിനാ
യി.കനരകത്്12.5മീറ്്റായിര്

ന്്കായലിന്്്ആഴംവല്്ാർ
രാടംരദ്്തിക്്ായി14.5മീറ്്
റായി വർധിപ്്ിച്്ിര്ന്്്. ഇ
ന്്്യൻകനവിയം്കോസ്്്്്ഗാർ
ഡം് കപ്്ൽോലയ്നോനക്്
കപ്്ൽച്്ാൽ ഉരകോഗിക്്്
ന്്്നണ്്ങ്്ിലം് പഡ്ഡജ്ിങ്
ബാധയ്തകോർട്്്പട്സ്്്്ിന്്്ച്
മതലയിൽതനന്്യാണ.്

നെഫ്നബകോസ്
സ്്ാനംഒഴിയ്ന്്്
മം്സബ:ആമകൊ
ണസ്്ാരകൻനജ
ഫ്നബകൊസ്ഈ
വർഷാവസാന
ക്ത്നട സ്്ാന
നോഴിയം്. 57കാര
നായ നബകൊസി
ന്രകരമായിനവബ്
സർവീസ് കമധാവി
ആൻഡി ജാസിയാ
യിരിക്്്ം പ്തിയ
സിഇഒ.നജഫ്നബകൊസ്ഇനിഎകസ്ികയ്്ട്്ീ
വ്നചയർമാനായിത്ടര്നമന്്്കമ്്നിവയ്ക്്
മാക്്ി.സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ിന്്്മ്ന്്ാംരാ
ദക്ത്നടയായിരിക്്്ം നബകൊസ് എകസ്ി
കയ്്ട്്ീവ് നചയർമാൻ സ്്ാനകമനറ്്ട്ക്്്ക.
സ്്ാനംഒഴിയ്ന്്കോനടതന്്്രരയ്കവഷണ
കമ്്നിയായബ്്് ഒറിജിൻ,തന്്് ജീവകാര്
ണയ് പര്വർത്്നങ്്ൾ, വാഷിങട്ണ കോസ്്്്ി
ന്്് കമൽകോട്്ം എന്്ിവ ഉൾനപ്്നടയ്ള്്
സസഡ്നപ്ോജകറ്്്്കളികലക്്ാവം്മാറ്ക.

എൽഐസി
ഐപിഒ
ഒകനൂറൂൂബറിൽ
മം്സബ:നോത്കമഖലാഇൻ
ഷവ്റൻസ് കമ്്നിയായ എൽ
ഐസിയ്നടഐരിഒഒകക്റ്്
ബറിന്കേഷംഉണ്്ാകയക്്്നമ
ന്്് കകപദ്്് നികക്്ര- നോത്
ആസത്ിസകകാരയ്വക്പ്്്(ദീ
രം)നസപക്ട്്റിത്ഹിൻകാന്്
രാക്ണ് രറഞ്്്. എയർ ഇ
ന്്്യ, ബിരിസിഎൽ, ഷിപ്്ിങ്
കോർപ്്കറഷൻഒഫ്ഇന്്്യഎ
ന്്ിവയ്നട ഓഹരി വിൽപ്്ന
2021 നസപറ്്്ംബകോനട പ്ർ
ത്്ിയാകം്. അട്ത്് സാമ്്
ത്്ികവർഷംനോത്ആസത്ി
കൾവിറ്്്1.75ലക്്ംകോടിര്
ര സമാഹരിക്്ാനാണ് ധനമ
പന്്്ിനിർമലാസീതാരാമൻകക
പദ്്്ബജറ്്ിൽലക്്്യമിട്്ിട്്്ള്്ത.്

വര്ന്്്,
മ്ന്്്മത്്്യബന്്ന

ത്റമ്ഖങ്്ൾ
തിര്വനന്്പ്രം: സം
സ്്ാനനത്് മത്്്യബ
ന്്നകമഖലയക്്്്ക്ട്
തൽഊർജംരകരാനാ
യിമ്ന്്്മത്്്യബന്്ന
ത്റമ്ഖങ്്ൾക്ടിഒര്
ങ്്്ന്്്. എറണാക്ളം
ജില്്യിനലനചല്്ാനം,മ
ലപ്്്റം ജില്്യിനല താ
ന്ർ,കോഴികക്്ട്ജില്്
യിനല നവള്്യിൽ എ
ന്്ീമത്്്യബന്്നത്റ
മ്ഖങ്്ൾഈമാസംക
മ്്ീഷൻനചയ്്്ം.
ഈ ഹാർബറ്കൾ
ക്ടിപ്ർത്്ിയാക്ന്്
കോനടകഴിഞ്്നാലര
വർഷം നോണ്്് എട്്്
ഹാർബറ്കള്നട നിർ
മാണംപ്ർത്്ിയാക്്ി
എന്്അപ്ർവകനട്്മാ

ണ്സർക്്ാർസകവരി
ക്്്ന്്ത.് കകപദ്്് സം
സ്്ാനൈണ്്്കൾഉര
കോഗിച്്് സജ്്മാക്്്
ന്്മ്ന്്്മത്്്യബന്്ന
ത്റമ്ഖങ്്ള്നടയം്
നിർമാണ പര്വർത്്ന
ങ്്ൾ അന്്ിമഘട്്ത്്ി
ലാണ.്
കകപദ്്്-സംസ്്ാന
സംയ്ക്് രദ്്തിയാ
യിആരംഭിച്്ത്റമ്ഖ
ങ്്ള്നടനിർമാണംപ്
ർത്്ിയാക്ന്്തിന്കവ
ണ്്ിവന്്അധികത്ക
നബാർഡിന്്്പഗ്ാമീണ
രശ്്ാത്്ല സൗകരയ്
വികസനരദ്്തിയില്
നടയം് സംസ്്ാന പ്്ാ
ൻ ൈണ്്ിൽ നിന്്്മാ
ണ്കനണ്്ത്്ിയത.്

എന്്ഐപിഎംആർ;മികവിന്്്കകനദ്്്ം
ത്ശ്ർ്്: ഭിന്്കേഷി ചികി
ത്്ാപ്നരധിവാസകമഖല
യിൽ്്സത്്തയ്ർ്്ഹമായ പര്
വർ്്ത്്നംനടത്്്ന്്ഇരി
ങ്്ാലക്്്ടയക്്്്സമീരംക
കല്്റ്്്ംകരയിൽ്്സ്്ിതിനച
യ്്്ന്് നാഷണൽ്് ഇൻ്്സ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്്ഒഫ്ൈിസിക്്ൽ്്നമഡി
സിൻ്്ആൻ്്ഡ്റീഹാബിലി
കറ്്ഷനന (എൻ്്ഐരിഎം
ആർ്്) േനിയാഴച് മികവി
ന്്് കകപദ്്്മായി പര്ഖയ്ാരി
ക്്്ം.എൻ്്ഐരിഎംആർ്്
ആസ്്ാനത്്് രാവിനല
10.30ന്നടക്്്ന്്ചടങ്്ിൽ്്
മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവിജ
യൻ്്വിഡിനോകോണ്്ൈ
റൻ്്സ്വഴിപര്ഖയ്ാരനംനട
ത്്്ം.ആകോഗയ്,സാമ്ഹയ്

നീതിവക്പ്്്മപന്്്ിനക.നക.
സേലജ ടീച്്ർ്് ചടങ്്ിൽ്്
അധയ്ക്്നാകം്.
പ്നരധിവാസചികിത്്
കമഖലയിൽ്്ഏറ്്വം്പ്തി
യ സാകങ്്തികവിദയ്യം്
സവദഗധ്യ്വ്മ്ള്്സ്്ാര
നമാണ്സംസ്്ാന സാമ്
ഹയ്നീതിവക്പ്്ിന്കീഴില്
ള്് എൻ്്ഐരിഎംആർ്്.
അതയ്ാധ്നികസൗകരയ്ങ്്
ള്ള്്സസ്രനൽ്്ഇൻജവ്റി
റീഹാബിലികറ്്ഷൻ്് യ്ണി
റ്്്, അകവ്ാട്്ിക് റീഹാബിലി
കറ്്ഷൻ്്നസ്്്ർ്്,ആർ്്ട്്്എ
ബിലിറ്്ിനസ്്്ർ്്,ഇയർ്്കോ
ൾ്്ഡ്ലാബ,്കോൾ്്ആൻ്്ഡ്
കണകറ്്്്- ഇൻ്്ൈർ്്കമഷൻ്്
കഗറ്്്കവകോർ്്ഡിൈറ്്്്ലി

ഏബിൾ്്ഡ,് കപ്രാസന്തറ്്ി
കസ്്ആൻ്്ഡ്ഓർ്്ക്ത്ട്്ി
കസ്്യ്ണിറ്്്, നസൻ്്സറി
രാർ്്ക്്്,നസൻ്്സറിഗാർ്്ഡ
ൻ്്, നവർചവ്ൽ്് റീഹാബിലി
കറ്്ഷൻ്്യ്ണിറ്്്ത്ടങ്്ിയ
ആധ്നികസൗകരയ്ങ്്ളം്
പ്തിയനതറാപ്്ിസംവിധാ
നങ്്ളം് ഏർ്്നപ്്ട്ത്്ി
നോണ്്ാണ്ഭിന്്കേഷിപ്
നരധിവാസ കമഖലയിനല
മികവിന്്് കകപദ്്്മായി
സ്്ാരനംവളർ്്ന്്ത.്
ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽ്് പ്തിയ
തായി രണികഴിപ്്ിച്് അ
കവ്ാട്്ിക്റീഹാബിലികറ്്ഷൻ്്
നസ്്്ർ്്, നസ്്്ർ്് കോർ്്
നോബിലിറ്്ി ആൻ്്ഡ് അ
സിസ്്്്ിവ് നടകക്ോളജി

(സി-മാറ്്്)എന്്ിവയ്നടഉ
ദഘ്ാടനം മപന്്്ി നക.നക.
സേലജയം് സസ്രനൽ്്
ഇൻജവ്റി റീഹാബിലികറ്്ഷ
ൻ്്യ്ണിറ്്ിന്്്ഉദഘ്ാടനം
ധനകാരയ് വക്പ്്് മപന്്്ി
കോ.ടി.എം.കോമസ്ഐ
സക്്്ംനിർ്്വഹിക്്്ം.ആ
ർ്്ട്്്എബിലിറ്്ിനസ്്്റിന്്്
ഉദഘ്ാടനംടി.എൻ്്.പര്താ
രൻ്്എംരിയം്അക്്ാദമി
ക് കപ്രാപഗ്ാമ്കള്നട ഉ
ദഘ്ാടനവം്ഒകയ്്കരഷണ
ൽ്്നതറാപ്്ികോനളജിന്്്
തറക്്ല്്ിടലം് ഇരിങ്്ാല
ക്്്ടഎംഎൽ്്എ നപ്രാൈ.
നക.അര്ണനം്നൊകക്്
ഷണൽ്്റീഹാബിലികറ്്ഷൻ്്
യ്ണിറ്്ിന്്്ഉദഘ്ാടനംജി

ല്്ാരഞ്്ായത്്്പര്സിഡ്്്്
രി.നക. കഡവിസ്മാസ്്്്റം്
ഇയർ്്കോൾ്്ഡ്ലാബിന്്്ഉ
ദഘ്ാടനംസാമ്ഹയ്നീതിവ
ക്പ്്്ഡയറകറ്്്ർ്്ഷീബകോ
ർ്്ജ് ഐഎഎസം്, നഹ
ൽ്്ത്്്ഇൻ്്കോനനറ്്്-നസ
്്്്സ്്്്ീൈൻ്്കോനളജ,്ഉഴവ്
ർ്്, ഐസിയ്ഡിഎസ-് മ
ഹാത്്ാഗാന്്ി യ്ണികവ
ഴസ്ിറ്്ിഎന്്ിവയ്നടസഹ
കരണക്ത്നട ആരംഭി
ക്്്ന്് കോൾ്്ആൻ്്ഡ്ക
ണകറ്്്്-ഇൻ്്ൈർ്്കമഷൻ്്കഗ
റ്്്കവകോർ്്ഡിൈറ്്്്ലിഏ
ബിൾ്്ഡിന്്് ഉദഘ്ാടനം
ത്ശ്ർ്്ജില്്ാകലകറ്്്ർ്്എ.
ഷാനവാസ്ഐഎഎസം്
നിർ്്വഹിക്്്ം.

ഓഹരി
മൂനൂൂാംദിനവംൂ
നനടൂൂതൂൂിൽ

മം്സബ:ബജറ്്ിന്കേഷമ്ള്്
മ്ന്്് ദിവസനത്്ത്ടർച്്യാ
യകനട്്കത്്നടഓഹരിസ്ചി
കപ്തിയഉയരംക്റിച്്്.ബി
എസഇ്നസൻനസകസ്്സ്ചി
ക 458.03 കോയി്്്് വർധിച്്്
50,255.75എന്്നിലകരഖനപ്്
ട്ത്്ി (0.92േതമാനം).എൻ
എസഇ്നിഫറ്്്ിസ്ചിക142.10
കോയി്്്് ഉയർന്്് 14,789.95
എന്് നിലയില്നമത്്ി (0.97
േതമാനം).
വയ്ാരാരത്്ിനിനടഒര്കവള
നസൻ്്നസക്സ്600കോയി്്്്
ഉയർ്്ന്്് 50,408ലം് നിഫറ്്്ി
14,839ല്നമത്്ിയിര്ന്്്.സവ
കാനതനിഫറ്്്ി 15,000മറികട
ക്്്നമന്്ാണ്വിലയിര്ത്്ൽ.
കോംനബകറ്്്്ക്്്എകസ്ക്ച
ഞ്്ിൽറിയൽഎകസ്്്്റ്്്സ്ചിക
നോഴിനകമനറ്്ല്്ാകമഖലാസ്
ചികകളം്കനട്്ത്്ിൽവയ്ാരാ
രം പ്ർത്്ിയാക്്ി. ൈാർ്്മ,
നോത്കമഖലബാങ്്്സ്ചിക
കൾ്്രണ്്്േതമാനകത്്ളംഉ
യർ്്ന്്്.വാഹനം,കോഹം,ഊ
ർ്്ജംഎന്്ീസ്ചികകൾ്്ഒര്േ
തമാനംവീതം കനട്്ത്്ിലാണ്
വയ്ാരാരംഅവസാനിപ്്ിച്്ത.്

എച്്്പിപ്തിയ
സമ്ാർ്്ട്്്രാങ്്്ഡപ്ി്്്റ്കള്്
പ്റത്്ിറക്്ി
നോച്്ി:എച്്്രിഇന്്്യയിൽ്്പ്തി
യഎച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്500,516ഓ
ൾ്്-ഇൻ്്-വണ്്സീരീസ്പര്ി്്്റ്കൾ്്
പ്റത്്ിറക്്ി.നചറ്കിട,ഇടത്്രം
ബിസിനസ്കൾ്്,കോലിക്്ാർ്്,ഗാ
ർ്്ഹിക ആവേയ്ങ്്ൾ്് എന്്ിവ
യക്്്ായിര്രകൽപ്്നനചയത്താ
ണ്പ്തിയഎച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്.ഇ
തിനല നസൻ്്സർ്്അടിസ്്ാനമാ
ക്്ിയ്ള്്ഇങ്്്ടാങ്്്സാകങ്്തികവി
ദയ്മഷിതീര്ന്്തിന്മ്മ്്്ഉരകോ
ക്്ാവിന്അറിയിപ്്്കൾ്്നൽ്്കം്.
എച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്കോകസ്ി
നല മഷിയിൽ്് നിന്്് ക്റഞ്്ത്
6000കരജ്(കറ്പ്്്)/8000കരജ്
(കളർ്്)ഔട്്്പ്ട്്്ലഭിക്്്ന്്്.ഇത്
പര്ി്്്ിങ് കവഗതയിൽ്് 38േതമാ
നംവർ്്ധനവം്നൽ്്ക്ന്്്.ഡയ്്വ
ൽ്്-ബാൻ്്ഡ്സവ-സൈ,എച്്്രി
സമ്ാർ്്ട്്്നോസബൽ്്പര്ി്്്്ആപ്്്,
ബ്്്ട്ത്്്എൽ്്ഇ എന്്ിവയില്
നടനമച്്നപ്്ട്്നോസബൽ്്പര്ി്്്ി
ങ് അന്ഭവവം് കണകറ്്്ിവിറ്്ി
യം്ഇത്വാഗദ്ാനംനചയ്്്ന്്്.ഇ
്്്ർ്്നനറ്്് നനറ്്്വർ്്ക്്ിന്്് ആവ
േയ്മില്്ാനത പര്ി്്്റികലക്്് കണ
കറ്്്്നചയ്്ാൻ്്സമ്ാർ്്ട്്്കോണിനന
അന്വദിക്്്ന്്സവസൈഡയ
റകറ്്്് കേഷിയം് ഇതിന്ണ്്്. എ

ച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്500ന്11,999ര്
രയം്എച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്515വ
യർ്്ലസിന് 14, 499ര്രയം്,എ
ച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്് ടാങ്്് 516വയർ്്നല
സിന് 15,266 ര്രയം്, എച്്്രി
സമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്530വയർ്്നലസ്വി
ത്്്എഡിഎൈിന്16,949ര്രയ്
മാണ്പര്ാരംഭവിലകൾ്്.
വീട്്ിലിര്ന്്് കോലിയം് രഠന
വം്നടത്്്ന്്ആേയത്്ിന്ക്
ട്തൽ്് അംഗീകാരം ലഭിച്്്ത്ട
ങ്്ി.സഹപബ്ിഡ്കോലിയം്രഠ
നഅന്്രീക്്വം്ഉരകോക്്ാക്്
ള്നടആവേയ്ങ്്ളം്നിറകവറ്്്ന്്
തിനായിഎച്്്രിയിൽ്്ഞങ്്ൾ്്ര
രിധികനളമറികടന്്്ം പര്യതന്ി
ക്്്കയാണ.് പ്തിയ എച്്്രി
സമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്ില്നടഗാർ്്ഹികഉര
കോക്്ാക്്ൾ്്ക്്ായിപര്ി്്്ിങ്ഞ
ങ്്ൾ്്ക്ട്തൽ്്കാരയ്ക്്മവം്ഉ
തര്ാദനക്്മവ്മാക്്്ന്്്. ഏറ്്
വം്പ്തിയനസൻ്്സർ്്അധിഷഠ്ി
തഇങ്്്ടാങ്്്സാകങ്്തികവിദയ്യ്
ള്്എച്്്രിസമ്ാർ്്ട്്്ടാങ്്്ഇന്്്യയി
നല ഉരകോക്്ാക്്ള്നട അച്്ടി
അന്ഭവം പ്നര്ജ്്ീവിപ്്ിക്്്
നമന്്്എച്്്രിഇന്്്യപര്ി്്്ിങ്സി
സ്്്്ംസ്സീനിയർ്്ഡയറകറ്്്ർ്്സ്
നിഷ്രാഘവൻ്്രറഞ്്്.

സാഹസികടൂറിസം;
പൂതിയനിയമങൂൂൾ

വരൂനൂൂൂ
കോട്്യം:സാഹസികട്റി
സത്്ിന്്്സ്ഗമമായനട
ത്്ിപ്്ിനായി കകരള അ
ഡവ്ഞ്്ർട്റിസംപര്കോഷ
ൻനൊസസറ്്ിഏർനപ്്ട്
ത്്്ന്്മാനദണ്്ങ്്ൾഉട
ൻപര്ാബലയ്ത്്ിലാവം്.വി
കോദസഞ്്ാരികാട്്ാനയ്
നടആപക്മണത്്ിൽനോ
ല്്നപ്്ട്്തിന്്്രശ്്ാത്്ല
ത്്ിലാണ് പ്തിയ സ്ര
ക്്ാമാനദണ്്ങ്്ൾ വര്
ന്്ത.്
ഇതന്സരിച്്് മാപത്കമ
ഇനിനട്്്ിങ്്്,കയ്ാംരിങ്്്
കകപദ്്്ങ്്ള്നടരജിസ്കപ്ടഷ
ൻഅന്വദിക്്്കയ്ള്്്.
ഇത്രണ്്ാഴച്യക്്്്ള്്ിൽ
പര്ാബലയ്ത്്ിലാക്നമന്്്
അധിക്തർരറഞ്്്.നി
ലവിൽകയാക്്ിങ,്കോക്്്
സല്്ബിങ,് രാരസല്്ഡി
ങ്മ്തലായ30വികോദങ്്
ൾ മാപത്കമ കകരളഅഡവ്
ഞ്്ർ ട്റിസം പര്കോഷൻ
നൊസസറ്്ിയ്നട(കാറ്്്പ്
സ)്മാനദണ്്ങ്്ളന്സരി
ച്്്നടക്്്ന്്ത.്ഈരട്്ിക
യിൽ നപ്ടക്്ിങ്്്, കയ്ാംരി
ങ്്് ഇനങ്്നളക്്്ടി ഉൾ
നപ്്ട്ത്്ിസഞ്്ാരികള്നട

സ്രക്് ഉറപ്്ാക്്്ം. ട്റി
സംവക്പ്്ിന്്്കോ കോ
ഡൽഏജൻസിയായ കാ
റ്്്പ്സിന്്്കോഅധിക്ത
ർ സ്്ലനത്്ത്്ി സ്ര
ക്്ാമ്ൻകര്തല്കൾഉറ
പ്്്വര്ത്്ിയകേഷകമഅ
ന്മതിനൽക.്
എല്്ാ ജില്്കളിനലയം്
ഇത്്രം കയ്ാംപ്കള്നട
യം്നട്്്ിങ്്്സസറ്്്കള്
നടയം്രട്്ികആവേയ്നപ്്
ട്്ിട്്്ണ്്്.വനാതിർത്്ികൾ
ക്്്പ്റകമമലകോരകമഖ
ല, ബീച്്്കൾ, പ്ഴകോര
ങ്്ൾ എന്്ിവിടങ്്ളിനല
കയ്ാംരിങ്്ിനം് നപ്ടക്്ിങ്്ി
നം്മാനദണ്്ങ്്ൾനിശ്്
യിച്്്.മഴക്്ാലട്റിസം,ഒ
ഫ്കോഡ്സപ്ഡവിങ്്്ത്ട
ങ്്ിയവയം്സ്രക്്ാ മാ
നദണ്്ങ്്ൾ അന്സരി
ച്്്മാപത്കമനടക്്്.

23ഐരികമ്്േികളാണ്
കമ്്േിയിൽസ്നപസ്
എട്ക്്ാൻസന്്ദ്്ത
അറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത്

ഇന്്്യൻനേവിയം്നോസ്്്്്ഗാർഡം്കപ്്ൽശാലയ്മൊമക്്
കപ്്ൽച്്ാൽഉപനോഗിക്്്ന്്്മട്ങ്്്ിലം്
ഡര്ഡജ്ിങ്ബാധയ്തനോർട്്്ഡര്സ്്്്ിമ്്്

ച്മതലയിൽതമന്്യാണ.്
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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 shame-
ful. They are erecting
walls to prevent farmers
from going to Delhi.
Roads are being dug. This
government is going to-
wards Emergency, he
said while talking to

media persons.
He further said that

this government too is
following the footsteps of
Indira Gandhi govern-
ment. In 1977, the Indira
government came into
power with a mammoth
majority, but she imposed
the emergency, put re-
strictions, arrested peo-
ple, welded lathis and did
forcible sterilization. To
answer this atrocity, peo-
ple 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 Con-
gress leader Kantilal
Bhuria for his controver-
sial statement on dona-
tions 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 poli-
tics 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 admit-
ted that the Congress
party had also con-
tributed towards facilitat-
ing 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 Con-
gress 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 differ-
ent. The Muslim voters
have now gone into isola-
tion. Their role in decid-
ing fate of  the
government is over now.
In such a situation, Mus-
lims will not be the vote
bank of  any party in the
election of  2024, he said

This govt is moving towards emergency: Aslam Sher Khan

STAFF REPORTER

Indore
Goods worth over lakhs
of  rupees were report-
edly 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 re-
ported during the inci-
dent.

The incident took
place at the cotton
godown owned by
Shankarlal near Rajku-

mar Bridge at around
6.50 am on Wednesday.
Shankarlal after notic-
ing a heavy smoke in-
side the house, came
downstairs along with
family members. 

He immediately in-
formed fire brigade and
the police.
According to ASI San-
tosh Dubey, nine family
members were there in
the house when the inci-
dent took place. More
than 60,000 litres of
water was used to douse
off the flames com-
pletely. Cause of  inci-
dent was not known till
filing this report.

Goods worth lakhs of rupees gutted
as fire engulfs cotton godown

STAFF REPORTER

Indore
Dancers of  the city’s Dru-
pad 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 Enter-
tainment at Ujjain’s
Vikram Kirti Mandir  Au-
ditorium concluded on
Tuesday.

The Drupad Dance
Academy artistes ex-
celled 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 (Rid-
hima Dubey and Muskan
Ahuja), semiclassical trio
(Ishani Krishnan, Mohi
Tripathi,  and Siya
Gupta), and semiclassical
junior solo (Siya Gupta);

Kathak group, Bharat-
natyam Junior solo (Is-
hani Krishnan, and
Amrita Rajan), Kathak
senior solo(Purvi
Chaturvedi), Bharat-
natyam junior duet (Am-
rita 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

Upadhyay), semiclassical
senior solo (Sakshi San-
gle), and cineamtic open

solo(Bharti Narkhede).
Ashish Pillai was hon-

ored 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.

City dance academy wins big at Ujjain all-India fest

STAFF REPORTER

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

vaccination covering front-
line 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

first phase. The second
phase is devoted to other
frontline workers like po-
lice, 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 cam-
paign 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.

Covid-19 vaccine fears persist
as drive enters second phase

MV CORRESPONDENT
Indore

The MGM Medical Col-
lege Alumni Association
has felicitated former Lok
Sabha speaker Sumitra
Mahajan on her being
awarded Padma Bhushan.

The Association re-
membered Mahajan’s as-
sistance in the
upgradation of  the MGM
Medical College to a super
specialty hospital.

Chairman Dr Dilipku-
mar Acharya, secretary
Dr Vinita Kothari, treas-
urer Dr Sanjay Londe,
member Dr Shekhar D.
Rao, and super specialty
superintendent Dr Sumit
Shukla were present dur-
ing the felicitation.

Medical college alumni honour Sumitra Mahajan 

STAFF REPORTER

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 am-
bassador of  the Indore
Municipal Corporation
(IMC) cleanliness drive,
told a webinar organised
by the Daly College Busi-
ness School here on
Wednesday that shop-
pers 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-

tic material, she said.
She urged the atten-

dees to make reusable
products a part of  our
life. “Instead of  dispos-
able 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
transferred, Political
parties may change but
Indore belongs to In-
doreans, so it's our pri-
mary responsibility to
keep our city clean just
like our homes,” she
added.

Sameer Sharma from
a leading startup
“Swaha”, also shared ex-
periences on the domes-
tic waste handling.

Palta spells out 5 R’s
of Clean Indore drive

STAFF REPORTER

Indore
Fisheries and Water Re-
sources Minister Tul-
siram Silavat has called
for employing better tech-
nologies and more
trained personnel to ease
the worsening traffic situ-
ation 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 densi-
ties in India with 23 lakh
vehicles in the city alone.

Silavat said that in 2011
the government had ap-
proved increasing the
traffic wing by 852 person-
nel to 2,831. But there are
only 500 personnel now.

The traffic signal sys-
tem in the city needs to be
synchronised for

smoother flow, he said.
The minister also

wanted 50 new modern e-
challan devices to be
made available in the dis-
trict to ease the motorists’
problems. E-challan de-
vices 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 iden-
tified 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 en-
sure necessary action.

Silavat calls for new tech, 
more staff to manage 
increasing traffic

MV CORRESPONDENT

Ujjain
Ujjain district has
reached a key landmark
in the fight against
Covid-19 with the num-
ber of  new infections
falling by the day. The
district administration
has decided to release 60
beds of  the Covid-19 fa-
cility at the Madhavna-
gar Government
Hospital for treating

other diseases. Only 40
beds will be reserved for
coronavirus patients.

The authorities have
closed the Covid-19 cen-
tre at Charak as new pa-
tients have fallen
sharply. District collec-
tor Ashish Singh also or-
dered releasing the
temporary staff kept
under the National
Health Mission for the
pandemic situation.

Ujjain closes Covid-19
centre, releases 60 beds
for other diseases

STAFF REPORTER

Indore
The railway budget has
been termed a disap-
pointment for the city,
reports say. The budget
has earmarked only Rs
1,000-crore for the In-
dore-Jabalpur line that
is estimated to cost Rs
4,000-crore.

There has been disap-
pointment over the low
allocation of  Rs 1,000
crore for the Indore-
Manmad line, according

to reports.
Both the projects are

important to integrate
Indore city with the rail-
way network. The new
line will save travel time
between Indore and Ja-
balpur. 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 al-
ternative to the other
Delhi-Mumbai rail route.
The cost of  the scheme
has been estimated at Rs
9,547 crore.

Apart from the Mhow-
Khandwa-Akola line, the
budget has earmarked
only Rs 265 crore for
Malwa. The vital Indore-
Dahod line gets only Rs
20 crore and the Chhota
Udaipur-Dhar railway
line gets only Rs 60 crore,
reports say.

City disappointed with Railway budget

MV CORRESPONDENT

Indore
Residents of  Manvata
Nagar and Sarv Sampan
Nagar have expressed
happiness after experi-
mental supply of  Nar-
mada water began in
their areas.

The supply began on

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

MV CORRESPONDENT

Indore
A seminar on the Na-
tional 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 Univer-
sity (DAVV) will also dis-
cuss topics like
curriculum design, ped-
agogy approach, assess-
ment matrix, innovation
practice.  

Dr Shashikala Van-
jari, 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 Tan-
don, principal of  Gyano-
daya College.

Seminar on National
Education Policy

City residents elated over
Narmada water supply

Seoni
The three persons ar-
rested in connection with
the recovery of  Rs 1.74
crore cash from an SUV
in Seoni district of  Mad-
hya Pradesh had looted it
from Kaushambi district
in Uttar Pradesh as per a
plan involving an em-
ployee of  a Varanasi-
based bullion trader,
police said on Wednes-
day.

The trio was arrested
on Sunday after their
SUV caught fire, an offi-
cer 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 vehi-
cle, on a road.

"The accused identi-
fied as Sunil Verma (35),
Gyas Babu (42) and Har-
iom Yadav (38) were pro-
duced in the district
court in Seoni on
Wednesday which re-
manded them to judicial
custody," Seoni superin-
tendent 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 inter-
rogation revealed that
the trio had looted the
cash by hatching a con-
spiracy.

The incident occurred
at a dhaba (roadside
eatery) near Kaushambi
on January 30-31.

Harinath Yadav,
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 cus-
tody 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.

Arrested trio had looted
Rs 1.74 cr from UP

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 repli-
cated to push against the
Citizenship Amendment

Act (CAA) and other
measures of  the Centre.

Speaking to reporters
here, state home minis-
ter 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' agita-
tion is not a protest but
an experiment," the BJP
leader said. "If  it is suc-
cessful and the farm laws
are withdrawn, then
these people will start
protests against CAA,
(the abrogation of) Arti-
cle 370 and the Ram tem-
ple," he alleged.

Minister terms farmers' protest as experiment

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, of-
ficials said.

A sudden outflow of  hot
air from the furnace in-
jured teams working in
that area as they were un-
expectedly exposed to hot
air and ash, the company
said in a statement.

District Collector Vivek
Bhimanwar said the in-
jured workers were admit-
ted to two nearby
hospitals, while those in
critical condition were
taken to Nagpur for fur-
ther treatment.

An official statement by
the district administra-
tion said the furnace was
shut down on Tuesday
evening for annual main-
tenance. 

On Tuesday morning,
when 50 workers were re-
moving 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 Kas-
turba hospital at Seva-
gram in Wardha, the
statement said.

Six workers, who sus-
tained over 40 per cent
burn injuries, were later
shifted to an intensive
care unit. (PTI)




