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ഏപ്രിൽ 2017 വെള്ളി
തിരുവനന്തപുരം

ഭുവനേ
 ശ്വർ: ബാങ്കുവിളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഗായകൻ സ�ോനു 
നിഗമിനെ പിന്തുണച്ച യുവാവിന്കുത്തേറ്റു. മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഗ�ോപാലപുര സ്വ
ദേശിയായ ശിവം റായ്ക്കുനേരെയായിരുന്നു 
 അക്രമം. വീട്ടിലെത്തിയ അക്ര
മികൾ അയാളെ കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.   എന്നും രാവിലെ  പള്ളിയി
ലെ ബാങ്കുവിളി കേട്ട് ഉണരേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് അവസാനിക്കുക എ
ന്ന സ�ോനു നിഗമിന്റെ  ട്വീറ്റായിരുന്നു വിവാദമായത്.

ദേശാന്തരം

www.keralakaumudi.com

www.facebook.com/keralakaumudi

കള്ളപ്പണ കേസ്

നവാസ് ഷെരീഫിനെതിരെ 
അന്വേഷ
 ണത്തിന് ഉത്തരവ്

ഇസ്ളാമാബാദ:് വിദേശരാജ്യങ്ങ
ളിലെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം സം
ബന്ധിച്ച കേസിൽ പാകിസ്ഥാൻ
പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ ഷ
് െരീഫി
നും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെ
 തിരെ 
സംയുക്ത സംഘത്തിന്റെ അന്വേ
ഷണം നടത്താൻ പാക് സുപ്രീം
ക�ോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
 കേസിൽ ഷെരീഫിനെ ക�ോ
ടതി അയ�ോഗ്യനാക്കാത്ത സാ
ഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ത
ത്കാലം സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വ
രില്ല. ഷെരീഫിനെതിരെ കേസെടു
ക്കണമെന്നും അയ�ോഗ്യനാക്കണ
മെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ക്രിക്ക
റ്റ് താരവും പാകിസ്ഥാൻ തെഹര് ീ
ക് ഇ ഇൻസാഫ നേ
് താവുമായ ഇ യുടെ ഉത്തരവ.്
ഷെരീഫിന്റെ മകൾ മറിയം,
മ്രാൻ ഖാൻ അടക്കമുള്ളവർ നൽ
കിയ ഹർജിയിലാണ് ക�ോടതി മരുമകൻ സഫ്ദർ, ആൺമക്ക

രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി:
നിതീഷ് സ�ോണിയയെ കണ്ടു

ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാന
ത്തേക്ക് പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 
നിറുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർ
ച്ചകൾക്കായി ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി 
ഐക്യജനതാദൾ അദ്ധ്യക്ഷനു
മായ നിതീഷ് കുമാർ ക�ോൺഗ്രസ്
അദ്ധ്യക്ഷ സ�ോണിയാഗാന്ധിയെ 
കണ്ടു.ഇക്കാര്യത്തിൽയു.പി.എയ
 ി
ലെ കക്ഷികളെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ 
പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാ
ക്കാൻ സ�ോണിയ നേതൃത്വം നൽ
കണമെന്ന് നിതീഷ് ആവശ്യപ്പെട്ട
തായാണ് സൂചന.

പ�ൊലീസുമായി
ക�ൊമ്പുക�ോർത്ത്
ഗയ്ക്ക്വാദ്

മുംബയ:് എയർഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥ
നെ മർദ്ദിച്ച് വിവാദത്തിലായ ശിവ
സേന എം.പി രവീന്ദ്ര ഗയ്ക്വ
ക് ാദ്
വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ.  മഹാരാ
ഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ എ.ടി.എ
മ്മിൽ നിന്നു പണം ലഭിക്കാത്ത
തിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം നട
ത്തിയ ഗയ്കവ
്ക് ാദ,്  പ�ൊ
 ലീസുകാരോ
ട് കയർക്കുന്ന 
 വീഡിയോയാണ് ഇ
പ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത.്
എ.ടി.എമ്മിൽ പണമെടു
ക്കാൻ പോയ തന്റെ സഹായി
വെറുംകൈയ�ോടെ തിരിച്ചുവന്ന
താണ് എം.പിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച
ത്. എം.പിയുടെ പ്രതിഷേധം ഗതാ
ഗതത്തെ ബാധിച്ചതോടെയാണ്
പ�ൊലീസ  ് ഇടപെട്ടത്. എന്നാൽ
ഗയ്ക്ക്വാദ് അവര�ോടും കയർത്തു.

പനാമ പേപ്പേഴ്സ് പുറത്തുവി
ട്ട രേഖകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് മക്കൾ
ക്കും വിദേശ കമ്പനികളിൽ അ
നധികൃത നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാ
ണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 11.5 മില്യ
ണിന്റെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് സംബ
ന്ധിച്ച ആര�ോപണമാണ് മൂവർ
ക്കുമെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന
ത്.
നവാസ ഷ
് െരീഫിന് 200 ക�ോ
ടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ടെന്നും 
പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ധനി
കരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഒരാളാ
ണ് ഷെരീഫെന്നും രേഖകൾ പറ
യുന്നു.  നാല് വർഷത്തിനിടെ ഷെ
ളായ ഹസൻ, ഹുസൈൻ എന്നി രീഫിന്റെ ആസ്തിയിൽ 100 ക�ോടി
വർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷ രൂപയുടെ വർദ്ധനയുണ്ടായെന്നും 
കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ണം നടക്കുക.

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാർ ഇടിച്ചുകയറി
വഴിയ�ോരത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന രണ്ടുപേർ മരിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: പ്ലസ ടു 
് വിദ്യാർത്ഥി അ
മിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ നട
പ്പാതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർക്കി
ടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി രണ്ടുപേ
 ർ
മരിച്ചു. വാർഷിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ്   
ആഘ�ോഷിക്കാനിറങ്ങിയതായി
രുന്നു ഇവർ.
വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഐ.
എസ.് ബി.ടി ടെർമിനലിൽ ഇന്ന

ലെ പുലർച്ചെയാ
 യിരുന്നു സംഭവം.
അപകടത്തിൽ മൂന്നു പേർക്ക് ഗുരു
തരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്.ട്
അശ്രദ്ധമായി അമിത വേഗത
യിലെത്തിയ ഹ്യൂണ്ടായ് ഐ 20
കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാത
യിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരു
ന്നു. നാലു പേരാണ് കാറിൽ  ഉണ്ടാ
യിരുന്നത.് ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ

സ്കൂളിലെ  വിദ്യാർത്ഥികളാണി
വർ.  സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊലീസ്
അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇരുവരും പ്രാ

യപൂർ
ത്തിയാകാത്തവരാണ.് മറ്റ് രണ്ടു
പേർ  സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓ
ടി രക്ഷപ്പെ
 ട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യ
പിച്ചിരുന്നോയെന്നറിയാൻ വൈ
ദ്യപരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും.

കാമുകിയുടെ യാത്ര മുടക്കാൻ വിമാനം
റാഞ്ചുമെന്ന് ഭീഷണി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
ഹൈദരാബാദ്: മുംബയ്, ചെ
ന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് വിമാന
ത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാ
നങ്ങൾ റാഞ്ചുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴ
ക്കിയ യുവാവിനെ പ�ൊലീസ് അ
റസ്രുറ് ചെ
 യ്തു. എം. വംശി ചൗധരി
എന്ന യുവ ബിസിനസുകാരനാ
ണ്  അറസ്റ്രിലായത.്  മുംബയിൽ
നിന്ന് ഗ�ോവയിലേക്കുള്ള കാമു
കിയുടെ യാത്ര മുടക്കാനായിരു
ന്നു ഇയാൾ വിമാനറാഞ്ചൽ ഭീ
ഷണിയുമായെത്തിയത.്
വിവാഹിതനായ യുവാവ് അ
ടുത്തിടെയാണ ഫേ
് സ്ബുക്ക് വ
ഴി ഒരു യുവതിയെ പരിചയപ്പെട്ട
ത്. സൗഹൃദം വളർന്നപ്പോൾ ത
നിക്ക് ഗ�ോവയിൽ നിന്ന് മുംബയി

ലേക്ക് വിന�ോ
ദയാത്ര പ�ോ
കുന്നതിനാ
യി ഏപ്രിൽ
16ന് വിമാന
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് 
ചെയ്യാൻ വം
വംശി ചൗധരി ശിയ�ോട് യുവ
തി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുംബയിൽ വ
ച്ച് പരസപ
് രം കാണാമെന്നും യു
വതി ഉറപ്പു നൽകി.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്മ
തിയായ തുക കൈവശമില്ലാതി
രുന്ന വംശി, വ്യാജ ടിക്കറ്റുണ്ടാ
ക്കി കാമുകിയുടെ 
 ഇ-മെയിലിലേ
ക്ക് ഏപ്രിൽ 15ന് അയച്ചു നൽ
കി. ഇത�ോടൊപ്പം ഹൈ

ദരാബാ

ദിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയെ
 ന്ന 
 വ്യാജേ
ന, ആറു പേർ വിമാനം റാഞ്ചുമെ
ന്ന ഭീഷണി സന്ദേശവും മുംബയ്
പൊലീസിന മെ
് യിലിൽഅയച്ചു.
ഈസ് റ്റർ ദിനത്തിൽ, മൂന്ന് വി
മാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറ
പ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടു
ക്കാൻ ആറു യുവാക്കൾ പദ്ധതി
യിടുന്നെ
 ന്നായിരുന്നു സന്ദേശം.
വംശി ചൗധരി ക്കെതിരെ ര
ണ്ട് സൈബർ കേസുകൾ നില
വിലുണ്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദ പ�ൊ
് 
ലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം ലഭി
ച്ചത�ോടെ മൂന്ന് വിമാനത്താവള
ങ്ങളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
യിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ ഫെഡറൽ ഏ
ജൻസി അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ
അന്വേഷണ സംഘത്തിനു നേതൃ
ത്വം നൽകും.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ്  വ്ലാഡിമർ
പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്  ഷീ
ചിൻപിംഗ,് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ന
വാസ ഷ
് രീഫ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെ
ടെ ഒരു ഡസന�ോളം രാഷ്ട്രത്തല
വന്മാരും   എഴുപത�ോളം രാജ്യങ്ങ
ളിലെ 128 ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാ
ക്കളും   സിനിമാതാരങ്ങളും  ക�ോ
ടീശ്വരന്മാരും  പനാമ ആസ്ഥാന
മായുള്ള സ്ഥാപനം മുഖേന നട
ത്തിയ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ  അ
നധികൃത നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഞെ
ട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു
വന്നത.്

പ്രണയ വിവാഹം:
ആദിവാസി ദമ്പതികളെ
നഗ്നരാക്കി മർദ്ദിച്ചു

ജയ്പൂർ: ഗ്രാമത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ
ക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രണയിച്ച് വിവാ
ഹം ചെയ്ത ആദിവാസി ദമ്പതിക
ളെ രാജസ്ഥാനിൽ ഗ്രാമീണർ ന
ഗ്നരാക്കി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. രാജ
സ്ഥാനിലെ ബൻസ്വാര ജില്ലയി
ലെ ഷാംബുപുര ഗ്രാമത്തിൽ ഇക്ക
ഴിഞ്ഞ 16 നായിരുന്നു സംഭവം. അ
തിക്രമ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത�ോടെ പൊ
ലീസ കേ
് സെടുത്ത് അന്വേഷണം
ആരംഭിച്ചു.
ബന്ധുക്കളായ യുവതിയും യു
വാവും ഗ�ോത്ര ആചാരത്തിനു വി
രുദ്ധമായി ഒളിച്ചോടി വിവാഹിത
രായതാണ് ഗ്രാമവാസികളെ പ്ര
ക�ോപിതരാക്കിയത.് ഗുജറാത്തി
ലേക്ക് നാടുവിട്ട ദമ്പതികളെ പിടി
കൂടി ഗ്രാമത്തിലേക്കു കൊണ്ടു വന്ന 
ശേഷമായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചത.് ഇവർ  
ഗ്രാമത്തിന് കളങ്കം ഏല്പിച്ചെന്നും 
ഇവരെ നഗ്നരാക്കി മർദ്ദിക്കണമെ
ന്നും ഖാപ് പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവി
ടുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും നഗ്ന
രാക്കിയതിനു ശേഷംമുളവടിയും ഇ
രുമ്പു ദണ്ഡുകളും ഉപയ�ോഗിച്ച് മർ
ദ്ദിച്ച് അവശരാക്കുകയായ
 ിരുന്നു
 .
ഗ്രാമീണർ തന്നെയാണ് ദൃശ്യ
ങ്ങൾ സമൂഹ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്ര
ചരിപ്പിച്ചത.് ഇവർ  സംഘം  ചേർ
ന്ന് തങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു
 
വെന്ന്  പെൺകുട്ടി പ�ൊലീസിന�ോ
ട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ദമ്പതി
കളുടെ പിതാക്കൻമാർ ഉൾപ്പെടെ 
18 പേരെ പൊല
 ീസ്അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ജയിലിന്റെ ഉള്ളറകൾ

നികുതി കള്ളൻമാർക്ക് 

പനാമയുടെ 'ആകാശ ജയിൽ"
പനാമ സിറ്റി: പനാമ രേഖകളി
ലുൾപ്പെട്ടവരെ പാർപ്പിക്കാൻ
മാത്രം   വമ്പൻ ആകാശ ജ
യിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രശ
സ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രം 'ഗെയിം ഒ
ഫ് ത്രോൺസിലെ" ആകാശ ജ
യിലിന്റേതു പ�ോലുള്ള  ജയിൽ
മാതൃക മുന്നോട്ടുവച്ചത  ് 'വൺ വീ

ŝŝ3300 തടവുകാരെ                     
പാർപ്പിക്കാം

ŝŝകപ്പലിന്റെ ഓര�ോ പായയ്ക്കും    
350 മീറ്റർ നീളം, 100 മീറ്രർ വീതി
ŝŝഓര�ോ ജയിലിനും 
9 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതി

 സംസ്ഥാനങ്ങളെ മ�ോദി കാണുന്നത് ക�ോളനികളെപ്പോലെ

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്രാജ്യത്വ
കാലത്തെ ക�ോളനികളെന്ന പ�ോ


ലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര
മ�ോദി സംസ്ഥാനങ്ങളെ കാണു
ന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഫെഡറൽ സംവിധാനം ശ
ക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്  കേന്ദ്ര,
സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ പൊളി
ച്ചെഴുതണം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ബ
ന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എ.കെ.ജി പഠ
നഗവേഷണകേന്ദ്രം സംഘടിപ്പി
ച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യു
കയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുആ
വശ്യങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെല്ലു
മ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി കാണാൻ
അനുമതിനൽകുന്നതായിരുന്നു കീ

ഴ്വഴക്കം. എന്നാൽ, ഈ സർക്കാ
രിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദുരനുഭവങ്ങൾ കേ
രളത്തിനുണ്ടായി.
ശക്തമായ കേന്ദ്രവും സമൃദ്ധ
മായ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ
മാത്രമേ ഫെഡറൽ സംവിധാനം
നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. പരിമിത
മായ ത�ോതിൽ  നിലനിൽക്കുന്ന 
ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെപ്പോ
ലും  തകർക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണ
ങ്ങളാണ്അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന
 ത.്
ഇത�ോടെ
 , സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേവ
ലമായ സാമന്തപദവിയിലേക്ക് നീ
ങ്ങുകയാണ.്
കേരളത്തിലെ റബറും വെളി
ച്ചെണ്ണയും വാണിജ്യ പ്രതിസന്ധി
യിലായത്സംസ്ഥാനമറിയാതുള്ള
അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ മൂലമാണ.്

നിയമസഭകൾ പാസാക്കുന്ന നിയ
മങ്ങൾ ഗവർണറും രാഷ്ട്രപതിയും 
അംഗീകരിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ
ഏറിവരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തോട് ആല�ോ
ചിക്കുക പ�ോലും ചെയ്യാതെ  ഗ
വർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. തി
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ  വലിയ കക്ഷിയാ
യാലും ഗവർണർമാർരാഷ്ട്രീയം ന�ോ
ക്കി അധികാരം നിഷേധിക്കുന്നു.
ഗ�ോവയിലും മണിപ്പൂരിലും സംഭവി
ച്ചതിതാണ.് ഡൽഹിമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 
ആ പദവി പ�ോലും കേന്ദ്രം അംഗീ
കരിച്ചു നൽകുന്നില്ലെന്നാണ  ് കൂടി
ക്കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത.്
സംസ്ഥാന താത്പര്യം അവഗ
ണിച്ച്  ആസൂത്രണകമ്മിഷ
 ൻപിരി
ച്ചുവിട്ടത�ോടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ

വെള്ളാപ്പള്ളി എൻജി.ക�ോളേജിന്റെ സംരക്ഷണം
എൻ.ഡി.എ ഏറ്റെടുക്കും:എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ
മാവേലിക്കര: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേ
ശൻ എൻജിനീയറിംഗ ക�ോ
്
ളേജി
നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏറ്റ
വും വലിയ എൻ.ഡി.എ സമരത്തി
ന് കേരളം സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരു
മെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ജന
റൽ സെക്രട്ടറി എ.എൻ രാധാകൃ
ഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എസ.് എഫ.് ഐപ്ര
വർത്തകർക�ോളേജിൽ നടത്തിയ 
അക്രമങ്ങളിൽപ്രതിഷേധിച്ച്  ക�ോ
യിക്കൽ ചന്തയിൽ എൻ.ഡി.എ
കായംകുളം, മാവേലിക്കര നിയ�ോ
ജകമണ്ഡലം കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ
സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വെള്ളാപ്പ
ള്ളിയുടെ പേരിലുള്ള ക�ോളേജിനെ 
തകർക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേ
ണ്ടതില്ലെന്നും ക�ോളേജിന്റെ സം
രക്ഷണം എൻ.ഡി.എ ഏറ്റെടുക്കു
കയാണെന്നും അദ് ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം 
നൽകിയ എസ്.എഫ്.ഐ സം
സ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള
നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടു

കട്ടച്ചിറ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എൻജിനീയറിംഗ് ക�ോളേജിൽ നടന്ന
അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ എൻ.ഡി.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ
പ്രതിഷേധ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രകടനം
ത്ത് ജയിലിൽഅടയ്ക്കണം.  പിന്നോ
ക്ക വിഭാഗക്കാര�ോടും പട്ടികജാതി
ക്കാര�ോടുമുള്ള സി.പി.എം  സമീപ
നത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവണം.
യ�ോഗത്തിൽ ബി.ഡി.ജെ.എ
സ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ട
റി ടി.വി.ബാബു അദ്ധ്യക്ഷനായി
രുന്നു.  പ്രതിഷേധ യ�ോഗത്തിന് മു

ന്നോടിയായി മൂന്നാംകുറ്റിയിൽ നി
ന്ന് കറ്റാനം വരെയും അവിടെനിന്ന് 
ക�ോയിക്കൽ ചന്തയിലേക്കും പ്ര
തിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധി
ച്ച് ഇന്ന് മാവേലിക്കര എസ.് എൻ.
ഡി.പിയൂണിയൻപ്രതിഷേധ യ�ോ
ഗം നടത്തും.

നുള്ള വേദികൂടി നഷ്ടമായി. കടമെ
ടുപ്പ് പരിധിയിലും കേന്ദ്രീകൃത നികു
തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെ
ടെ നിരവധിസാമ്പത്തികനിയന്ത്ര
ണങ്ങൾ കേന്ദ്രം  അടിച്ചേല്പിക്കു
കയാണ.് ഇത് ഭരണഘടനാവിരു
ദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ സി.പി.എം സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി ക�ോടിയേരി
ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരു
ന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്
ചെന്നിത്തല, കെ.എം. മാണി,
സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ട
റി കാനം രാജേന്ദ്രൻ, 'ദ ഹിന്ദു"  മുൻ
എഡിറ്റർ എൻ. റാം  തുടങ്ങിയവർ
സംസാരിച്ചു. എ. വിജയരാഘവൻ
സ്വാഗതവും ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ: അണ്ണാ ഡി.എം.കെ
യിലെ ലയനം സാദ്ധ്യമാകണമെ
ങ്കിൽ രണ്ട്  നിബന്ധനകൾ പാലി
ക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ്  പ
നീർശെൽവം പക്ഷം നിലപാടു 
കടുപ്പിച്ചു. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്ര
ട്ടറി ശശികലയെയും ഡെപ്യൂട്ടി ജ
നറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി.വി. ദിനക
രനെയും പുറത്താക്കിയതിന്റെ രേ
ഖകൾ വേണമെന്നും ജയലളിത
യുടെ മരണത്തിൽ എത്രയും വേ
ഗം സർക്കാർ സി.ബി.ഐ അ
ന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെ
ന്നും ഒ.പി.എസ് പക്ഷം  ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. പനീർശെൽവം വിഭാ
ഗത്തിലെ കെ.പി. മുനിസാമിയാ
ണ്ഇക്കാര്യം മാദ്ധ്യമങ്ങള�ോട്പറ

ഗവർണറുമായി
നല്ല ബന്ധം

തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണമാ
രെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ
രീതിയ�ോട് ശക്തമായ വിയ�ോ
ജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഗവർണർ പി.
സദാശിവവുമായി നല്ല ബന്ധ
മാണുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പി
ണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.  
എ.കെ.ജി സെന്ററിൽ കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെകു
റിച്ചുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യ
മന്ത്രി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ
നിന്ന് ഒരാളെ ഗവർണറാക്കു
ന്ന രീതി  നടപ്പാക്കണമെന്നും 
അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത ല�ോക് സ
ഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടി
യായി പാർട്ടിയെ ബൂത്തുതലം മു
തൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ബി.ജെ.പി ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷൻ
അമിത ഷാ 
് ജൂലായ് 25 ന് കേരള

ണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ
കാലാനുസൃതമായി പൊളിച്ചെ
ഴുതുന്നതിന് ഭരണഘടനയുടെ 
അലകും പിടിയും മാറ്റുന്നതിനു
ള്ളസമഗ്രമായ പാർലമെന്റ് യ�ോ
ഗം വിളിക്കേണ്ട സമയമായെ
ന്ന് കെ. എം.മാണി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ബന്ധ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കു
ന്ന ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ
സംവിധാനം പുന:സ്ഥാപി
ക്കണമെന്ന് സി.പി.ഐ.സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാ
ജേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 828 ക്രിമിനലുകളെ
അകത്താക്കിയെന്ന് ഡി.ജി.പി
തിരുവനന്തപുരം: ഗുണ്ടാസംഘ
ങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കും 
ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ
ക്കുമെതിരായ നടപടികളുടെ ഭാഗ
മായി  ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 828 പേർ
അറസറ്് റിലായെന്ന് ഡി.ജി.പി അ
റിയിച്ചു. 882 കേസുകൾ രജിസറ്റ് ർ
ചെയ്തു.
തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ചിൽ
248 പേരും, ക�ൊച്ചി റേഞ്ചിൽ 331
പേരും, തൃശൂർ റേഞ്ചിൽ 168 പേ
രും, കണ്ണൂർ റേഞ്ചിൽ 81 പേരുമാ
ണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജില്ല തിരി
ച്ചുള്ള കണക്കുകൾ:  തിരുവനന്ത
പുരം സിറ്റി-117, തിരുവനന്തപുരം
റൂറൽ-46, ക�ൊല്ലം സിറ്റി-60, ക�ൊ
ല്ലം റൂറൽ-18, പത്തനംതിട്ട-7, ആ
ലപ്പുഴ-73, ക�ോട്ടയം-45, ഇടുക്കി 

21, ക�ൊച്ചി സിറ്റി-98, എറണാ
കുളം റൂറൽ-94, തൃശൂർ സിറ്റി-57,
തൃശൂർ റൂറൽ-50, പാലക്കാട് -44,
മലപ്പുറം-17,  ക�ോഴിക്കോട് സി
റ്റി-13, ക�ോഴിക്കോട് റൂറൽ-17,  
കണ്ണൂർ-15, വയനാട്-9, കാസർ
ക�ോട്-27. കുട്ടികൾക്കെതിരെയു
ള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തട
യുന്നതിനുള്ള പ�ോക്സ�ോ നിയമ
പ്രകാരം 17 പേർ അറസറ്് റിലായി.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ  അതിക്രമം ന
ടത്തിയ 17 പേരും പിടിയിലായി.
അബ്കാരി ആക്ട്, ലഹരി വസ്തു വി
പണനവിരുദ്ധനിയമം,കള്ളന�ോ
ട്ട്, അനധികൃത മണൽ ഖനനം,
എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ആക്ട് തുടങ്ങി
യവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 650 പേ
രും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

ഷീല ത�ോമസ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം: അഡിഷ
ണൽ ചീഫ സെ
് ക്രട്ടറിയായി വിര
മിച്ച ഷീല ത�ോമസിനെ ഭരണ പ
രിഷ്കാര കമ്മിഷൻ മെമ്പർ സെക്ര
ട്ടറിയായി നിയമിക്കാൻ ഇന്നലെ

ചേർന്ന മന്ത്രി സഭായ�ോഗത്തിൽ
തീരുമാനമായി. പ�ൊതു ഭരണവകു
പ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ സെ
് ക്രട്ട റി
യായിരുന്ന ഷ

ീല ത�ോമസ് തന്നെ
യാണ് കമ്മിഷൻ മെമ്പർ സെക്ര

ഗെയിം ഒഫ് ത്രോൺസിലെ
'ആകാശ ജയിൽ"

'ഐറി" എന്ന ആകാശക്കോട്ടയ്ക്കു മുക
ളിലെഇരുട്ടറകളാണ്ആകാശജയിൽ.ജ
യിലിന്റെ മുൻ വശം മാത്രം തുറന്നിരിക്കും.
താഴേക്ക് വീണാൽ ചെന്നു പതിക്കുക അ
ഗാധമായ ക�ൊക്കയിലേക്കാണ.്

ഞ്ഞത.് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരി കമായി ഇപ്പോഴും ഇരുവരും ത
ച്ചാൽ ഉടൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കു ന്നെയാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ.
തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന വാർ
മെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ഒ.പി.എസ് പക്ഷ ത്ത ദിനകരൻ തള്ളുകയും ചെയ്തി
ത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാ രുന്നു.
വപൂർവം പരിഗണിക്കുമെന്നും ല
പനീർശെൽവം-പളനിസാമി
യന ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും  പള വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ  അനൗദ്യോ
നിസാമി വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. ഇ ഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും സ്വീ
രുവിഭാഗവുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വ കാര്യമായ ഒത്തുതീർപ്പുകള�ൊന്നും 
ഴിമുട്ടിയെന്ന ഒ.പി.എസ് ക്യാമ്പി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചർച്ച തുട
ലെ സന്ദേശത്തിനു പിന്നാലെയാ ങ്ങുന്നതിനു പനീർശെൽവംമുന്നോ
ണ് പളനിസാമി വിഭാഗത്തിന്റെ ട്ടുവച്ചഉപാധികൾഅംഗീകര ിച്ചുക�ൊ
ഇടപെടൽ.
ണ്ട് മന്നാർഗുഡി സംഘത്തെ പള
ശശികലയെയും ദിനകരനെ നിസാമി വിഭാഗം തള്ളിപ്പറഞ്ഞെ
യും പുറത്താക്കിയെന്ന് അണ്ണാ  ങ്കിലും   ചർച്ചകൾഫലംകാണാത്ത
ഡി.എം.കെ (അമ്മ) പക്ഷം പ്ര ത്ഇരുപക്ഷത്തെയും 
 വീണ്ടും പ്രതി
ഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതി സന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ.്

അമിത് ഷാ ജൂലായ് 25ന് കേരളത്തിൽ

കേന്ദ്രവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്
നല്ലസമീപനമല്ല: ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രീയ താ
ത്പര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയാ
യാലും കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി
ഏറ്റുമുട്ടുന്ന
 ത്നല്ലസമീപനമല്ലെ
ന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്
ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
എ.കെ.ജി പഠനഗവേ
ഷണ കേന്ദ്രം നടത്തിയ കേ
ന്ദ്രസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ സം
സാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേ
ഹം.സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്ന
തനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനതാത്പ
ര്യം സംരക്ഷി
 ക്കാനുള്ള നടപടി
കൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ വേ
് 

ഭീമൻ  ചരക്കു കപ്പലിനു മുക
ളിൽ പായക്കപ്പലിന്റെ മാതൃക
യിൽസജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേ
പ്പർ ജയിലുകളാണ് കുറ്റവാളിക
ളെ കാത്തിരിക്കുന്നത.് പനാമ
നഗരത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുക�ൊ
 
ണ്ട് കുറ്റവാളികളെയും വഹിച്ച്  
കപ്പൽ കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കും.

ഉറച്ച നിലപാടുമായി ഒ.പി.എസ്;
ചർച്ച തുടരുമെന്ന് ഇ.പി.എസ്

വിവിധം

കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ പൊളിച് ചെഴുതണം: മുഖ്യമന്ത്രി

ക്ക് വൺ പ്രൊജക്ട് " എന്ന  വെ
ബ്സൈറ്റാണ്.  കെട്ടിടനിർ
മ്മാണത്തിന്റെ  വിസ്മയിപ്പിക്കു
ന്ന മാതൃകകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന 
വെബ്സൈറ്ര് നികുതി കള്ളൻ
മാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
ത്  അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ജയിൽ മാ
തൃകയാണ.്

ത്തിലെത്തും. മൂന്നു ദിവസം കേര
ളത്തിൽ തങ്ങുന്ന അമിത ഷാ 
് ബൂ
ത്തുതലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരു
മായിസംവദിക്കും.  ഭുവനേശ്വറിൽ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ദേശീയ 
എക് സിക്യൂട്ടീവ യ
് �ോഗ തീരുമാ
നങ്ങൾ പ്രകാരമാണ ഷാ കേ
്
രള

ത്തിലെത്തുന്നത.്   പാർട്ടിക്ക് ഭര
ണമില്ലാത്ത സ്ഥ

ല
 ങ്ങളിൽ  95 ദി
വസത്തെ പര്യടനമാണ്നിശ്ചയി
ച്ചിരിക്കുന്നത.് വിശാഖപട്ടണത്ത് 
ജൂലായ്15ന്നിശച
് യ
 ിച്ച ദേശീയ 
എകസ
് ിക്യൂട്ടീവിന ശേ
് ഷമായിരി
ക്കും അമിത ഷാ യാ
്
ത്ര തുടങ്ങുക.

ല�ോറി ഡ്രൈവർ കുത്തേറ്റ്
മരിച്ച സംഭവം: പ്രതി പിടിയിൽ

എ.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. ഇൻസൈറ്റി
ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സാജൻ എസ്. പിള്ള
പത്തനാപുരം: പിറവന്തൂർ വാഴ
ത്തോപ്പിൽ ല�ോറി ഡ്രൈവർ  കു
ത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കട
യ്ക്കാമൺ അംബേദ്കർ ക�ോളനി
യിൽ ആന ഗ�ോപിയെന്ന് വിളി
ക്കുന്ന ഗ�ോപിയെ (60) പൊലീസ്
അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി വെളി
ക്കുളം അച്ചൻക�ോവിൽ വീട്ടിൽ  
സാജൻ എസ.് പിള്ളയാണ് കഴു
ത്തിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ് മരി
ച്ചത.് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർ
ച്ചെ ആയിരുന്നു സംഭവം. തമിഴ്നാ
ട്ടിൽ നിന്ന് പതിവായി ല�ോറിയിൽ
സിമന്റ് കയറ്റി വരുന്ന സാജൻ യാ
ത്രയ്ക്കിടയിൽ വാഴത്തോപ്പിൽ വാ
ഹനം നിറുത്തിയിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന
ത് പതിവാണ.്  ഞായറാഴ്ച രാത്രി 
ഇവിടെയെത്തിയ സാജനെ കു
ത്തേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ  പുലർച്ചെ 
കണ്ടെത്തുകയായ
 ിരുന്നു
 .
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥല
വാസികളായ ചില യുവാക്കളെ 
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ച�ോദ്യം ചെ
യ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒരാൾ ഗ�ോപി
യെ സംശയകരമായ സാഹചര്യ

ത്തിൽസംഭവദിവസംകണ്ടതായി
മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് നടത്തിയ 
അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ ക
ടയ്ക്കാമണിൽ നിന്ന് പിടികൂടുകയാ
യിരുന്നു. ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ച
തായും മ�ോഷണശ്രമമാണ് സം
ഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും പൊലീ
സ് പറഞ്ഞു. കൊലയ്ക്ക് ഉപയ�ോഗി
ച്ച കത്തി സമീപത്തെ തടി ഡിപ്പോ
യിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഗ�ോപി
യെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെ
ളിവെടുപ്പ് 
 നടത്തി.
ഇപ്പോൾ ആനപാപ്പാനായി
ജ�ോലിചെയ്തുവരുന്ന ഗ�ോപി മുമ്പും 
കൊലക്കേസിൽ ജയിൽശിക്ഷ 
അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്.ട് വീട്ടുകാരുമായി
പിണങ്ങി പലപ്പോഴും കടത്തിണ്ണ
കളിലാണ്ഇയാൾ അന്തിയുറങ്ങാ
റുള്ളത.്
പുനലൂർ എ.എസ.് പി കാർത്തി
കേയൻ ഗ�ോകുൽചന്ദ്, അഞ്ചൽ
സി.ഐ അഭിലാഷ് പത്തനാപു
രം സി.ഐ എസ.് നന്ദകുമാർ, പു
നലൂർ എസ്.ഐ ജയകുമാർ എ
ന്നിവർ അന്വേഷണത്തിന നേ
് തൃ
ത്വം നൽകി.

ടത്തിൽ പരിക്കേവർക്ക് സ്വകാര്യ

ലവായ 104 ലക്ഷം രൂപ  അനുവദി

യക്ക് ജീവിത�ോപാധി എന്ന നില

വദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ട്ടറിയുടെ ചുമതലയും നിർവഹിച്ചി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെ ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
രുന്നത.്  ഷീല ത�ോമസ് വിരമിച്ച  കെ.വി. റാബിയക്ക്  അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു
ശേഷം മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി
സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യിൽ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കട സ്ഥാ
ആരെയും നിയമിച്ചിരുന്നില്ല. പര ജീവിതം സമർപ്പിച്ച കെ.വി. റാബി പിക്കുന്നതിന് 5 ലക്ഷം രൂപ അനു
വൂർ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് അപക

