വില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ മന്ത്രി ഉറങ്ങുന്നു: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: നാട്ടിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ മന്ത്രി പി.തില�ോത്തമൻ ഉറ
ങ്ങുകയാണെന്  ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡീ
ലേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ  സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ 
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ വേതനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ
ഉറപ്പ് പാലിക്കുക,വാതിൽ പടി സമ്പ്രദായത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ
ഉന്നയിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ ധർണ നടത്തിയത.്
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ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധത
ഫാഷനായി: എൻ.റാം

തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ വി
രുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നതും പ്ര
വർത്തിക്കുന്നതും ഫാഷനായി മാ
റിയിരിക്കുകയാണെന്  ന് ദ ഹിന്ദു
മുൻ എഡിറ്റർ എൻ.റാം പറഞ്ഞു.
എ.കെ.ജി പഠനഗവേഷണ കേ
ന്ദ്രം കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങ
ളെകുറിച്ച് നടത്തിയ  സെമിനാ
റിൽ  സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു
അദ്ദേഹം.ബി.ജെ.പി. അധികാര
ത്തിലില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങള
 ിൽ
ഉടൻ ഭരണം പിടിക്കാമെന്ന് പാർ
ട്ടി അദ്ധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ പറയു
ന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മ�ോദിയുടെ 
 ആ
കർഷണത്വവും കേന്ദ്രത്തിലെ അ
ധികാരവും ഉപയ�ോഗിച്ച്  ഉപായ
ത്തിൽ നേടിയെടുക്കാമെന്ന താ
ത്പര്യം മുൻനിറുത്തിയാണ്. ഇത്ത
രം നടപടികൾ,കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന
ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് എ.
കെ. ജി. സെന്ററിൽ നടന്ന സെമി
നാറിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുഖ ്യമ ന്ത ്രി ക് കെത ിരെ 
സന്ദേശം:
പൊലീസുകാരന്
സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിനും 
മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ വാട്സ് ആ
പ് മുഖേന അപകീർത്തികരമായ
സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ക
ണ്ണൂർ പേരാവൂർ പൊലീസ് സ് റ്റേ
ഷൻ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീ
സ് ഓഫീസർഗംഗാധരനെ 
 കണ്ണൂർ
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സർവീ
സിൽ നിന്ന് സസപെ
് ൻഡ് ചെയ്തു.

ഏപ്രിൽ 26 ഹ�ോൺ
വിമുക്ത ദിനം

തിരുവനന്തപുരം: ശബദ് മലിനീക
രണം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാ
ധാന്യം  ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ
ഏപ്രിൽ 26ന് ഹ�ോൺ വിമുക്ത ദി
നമായി ആചരിക്കാൻ സർക്കാർ
തീരുമാനിച്ചു.  ശബ്ദമലിനീകരണം
ഉണ്ടാക്കുന്നഎയർഹ�ോണുകളുടെ
 
യും മറ്റു നിര�ോധിത ഹ�ോണുകളുടെ
യും ഉപയ�ോഗം കർശനമായി നി
യന്ത്രിക്കാൻ ട്രാൻസ്പ�ോർട്ട് ക
മ്മീഷണർക്കും റീജിയണൽ ട്രാൻ
സ്പ�ോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്കും സർ
ക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഹരിദ്വാർ ഗുരുദേവ
ക്ഷേത്രത്തിൽ
പ്രതിഷ്ഠ നാളെ

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീനാരായണ 
ഗുരുദേവന് ഹരിദ്വാറിൽ ക്ഷേത്രമു
യർന്നു.ഗുരുവിന്റെ പഞ്ചല�ോ
 ഹപ്ര
തിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത.്
ഇതാദ്യമായാണ്  ഹരിദ്വാറിൽ ഗു
രുവിനായി ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാകുന്ന
ത്. നാളെ രാവിലെ 9ന് ശിവഗിരിമ
ഠത്തിലെ സന്യാസി സ്വാമി വിശാ
ലാനന്ദ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾക്ക് 
നേതൃത്വം നൽകും. ഉത്തർപ്രദേശ് 
സ്വദേശിയായ ജഗദീഷാണ് സ്വ
ന്തം ഭൂമിയിൽസ്വന്തം ചെലവിൽഗു
രുവിനായി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത.്
ഉത്തർപ്രദേശിൽ നഴ്സായി ജ�ോ
ലി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേ
ശി ശാന്തമ്മയിൽ നിന്നാണ് ജഗ
ദീഷ് ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ
ത്. നിരവധി തവണ തനിച്ച് ശിവ
ഗിരിയിൽ എത്തി താമസിച്ചുകൊ
ണ്ട് ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്.ട്

ഇടമലക്കു
 ടിയുടെ 
വികസനത്തി
 ന്
സമഗ്ര പ
 ദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ 
ഏക ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തായ ഇടമലക്കുടിയുടെ സമഗ്ര
വികസനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ മാർച്ച് 13ന് ചേർ
ന്ന യ�ോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാ
നങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ
യ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു. വിവിധ വകു
പ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ
ദ്ധതി. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ 
ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീ
സ് അടിയന്തരമായി ഇടമലക്കുടി
യിലേക്ക് മാറ്റും. പുതിയ ഹെൽത്ത് 
സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും. നിലവിലുള്ള
എൽ.പി സ്കൂൾ യു.പി ആയി ഉയർ
ത്തും. പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ത
ദ്ദേശവാസികൾക്ക് ത�ൊഴിൽപ
രിശീലനം നൽകും. ആൺകുട്ടി
കൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹ�ോ
സ്റ്റൽസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. മ�ോ
ഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ആ
രംഭിക്കും. ശുദ്ധജലം,റ�ോഡ,്  വൈ
ദ്യുതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും. അംഗൻ
വാടികളിൽ തദ്ദേശവാസികളായ
ആദിവാസികളെ വർക്കർമാരായി
നിയമിക്കും. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗ
മായി ഇടമലക്കുടിയിൽ സമ്പൂർണ 
ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. വിവി ധ
പദ്ധതികളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ
ദേവികുളം സബ് കളക്ടറെ സ്പെ
ഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കും.
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മദ്യക്കടകൾക്ക് പാരയായി റ�ോഡ്പദവി തർക്കം

◗ശ്രീ
◗ കുമാർ പള്ളീലേത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോ
ടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവി
ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽവിവിധ
ജില്ലകളിൽ തുറന്ന ബിയർ-
വൈൻപാർലറുകൾവീണ്ടും അ
ടയ്ക്കേണ്ടിവന്നേക്കും. റ�ോഡു
കളുടെ 
 പദവിസംബന്ധി
 ച്ച് പ�ൊ
തുമരാമത്ത് വകുപ്പ്  എക്
 സൈസി
ന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ഹ�ോട്ടലു
ടമകളുന്നയിച്ച വാദത്തിന് എ
തിരാണെന്നാണ് സൂചന.
ഉദാഹരണത്തിന,് കഴക്കൂ
ട്ടം- മുക്കോല ബൈപാസാണ്  
66-ാം നമ്പർ ദേശീയപാതയെ
ന്നും കേശവദാസപുരം, പട്ടം വ
ഴിയുള്ള പാത ദേശീയപാത അ
ല്ലാതായിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഹ�ോ
ട്ടലുടമകൾ ക�ോടതിയെ അറി
യിച്ചത.്
എന്നാൽ ബൈപാസ് നിർ
മാണം തീർന്നിട്ടില്ലെന്നും കേശ
വദാസപുരം, പട്ടം വഴിയുള്ളതാ
ണ് ഇപ്പോഴും ദേശീയപാതയെ
ന്നുമാണ് പ�ൊതുമരാമത്ത് വകു

ടപ്പാക്കാവൂ എന് ക�ോ
ന്
ടതി പ്രത്യേ
കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട്
ക�ോടതി ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള
എല്ലാ ജില്ലകളിലും എക്സൈസ് ഡെ
പ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർ റ�ോഡുകളു
ടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് പ�ൊതുമരാമ
ത്ത് വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം ആരാ
ഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് എട്ടു ജില്ലകളിലായി 46
ബിയർ-വൈൻ പാർലറുകളാണ് 
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ തുറന്നത.്
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രാ
മനാട്ടുകരയും, ക�ോഴിക്കോട് ടൗ
ണിലുമുള്ള രണ്ടു ബെവ്കോ ഷ�ോ
പ്പുകളും ക�ൊയിലാണ്ടിയിൽ ബെ
വ്കോയുടെ ബിയർ-വൈൻ പാർ
ലറും ഇന്നലെ ക�ോടതി ഉത്തരവി
ബൈപാസ് പണി പൂർത്തിയാവാത്തതിനാൽ ദേശീയപാതയാ
ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്നു.
യി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വശങ്ങളിലെ ബിയർ-
തൃശൂരിൽ ഇന്നലെ മൂന് ഹ�ോ
ന്
ട്ട
വൈൻ പാർലറുകൾ തുറക്കാൻ എക്സൈസ് അനുവദിക്കണമെന്ന്
ലുടമകൾ ക�ോടതി ഉത്തരവുമായി
ബാർ ഹ�ോട്ടൽ അസ�ോസിയേഷൻ മുൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്  
എക്സൈസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 
ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞു.  ഹ�ോട്ടലുടമകൾ ക�ോടതിവിധി  മാനിക്കും.
പാർലർ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽ
പലർക്കും ക�ോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ�ോലും കഴിയാത്തവിധം
കിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്.ട്
പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുകൂല
തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സാ
പ്പ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്ക്  റി മത്ത് വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം കൂ ദ്ധ്യതയില്ലെന്ന് എക്സൈസ് അധി
പ്പോർട്ട് നൽകിയത.്  പ�ൊതുമരാ ടി മാനിച്ചേ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ന കൃതർ പറഞ്ഞു.

ബീക്കൺ ലൈറ്റ് മാറ്റി
ഗവർണറും മന്ത്രിമാരും
 കൂട്ടായ തീരുമാനമില്ലാത്തതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തി

സംസ്ഥാനത്ത്  1780 കില�ോമീ
റ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ 11 ദേശീയപാ
തകളും 4341 കില�ോമീറ്റർ ദൈർ
ഘ്യത്തിൽ  77 സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകളു
മാണ് ഉള്ളത.്
വളവുകൾ നേരെയാക്കാനും ഗ
താഗതസൗകര്യം  മെച്ചപ്പെടുത്താ
നുമായി ചില സ്റ്റേറ്റ് പാതകളുടെ ഘ
ടനയിൽ  മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്.ട്
ഇങ്ങനെവരുമ്പോൾ പഴയ പാത
കൾ സ്വാഭാവികമായും സ്റ്റേറ്റ് പാത
അല്ലാതാവും. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളും 
ഹ�ോട്ടലുടമകൾ ഹർജിയിൽ ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്.ട്

ബൈപാസിൽ പാർലർ തുറക്കണം

തിരുവനന്തപുരം:ഔദ്യോ
ഗികവാഹനങ്ങളിലെ ബീ
ക്കൺ ലൈറ്റ്  മാറ്റാനുള്ള
കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ പി
ന്തുണച്ച് ഗവർണറും മന്ത്രി
മാരും ഇന്നലെ ലൈറ്റുക
ള�ൊഴിവാക്കി. എന്നാൽ,
സർക്കാർ കൂട്ടായ�ൊരു
തീരുമാനമെടുക്കാതെ  മ
ന്ത്രിമാർ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് തീരുമാ
നിച്ച് ബീക്കൺലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കി
യതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നീരസം പ്രകടി
പ്പിച്ചതായാണ് സൂചന.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇംഗിതം മന
സിലാക്കിയ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമ
കൃഷ്ണൻ ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഉപേക്ഷി
 
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ആദ്യം 
അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് തീരുമാ
നം മാറ്റി. ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഒഴിവാ
ക്കുന്നതിന് മേയ് ഒന്ന് വരെ സമയ
മുള്ളപ്പോൾ  മന്ത്രിമാരും മറ്റും കൂട്ടാ
യി തീരുമാനിച്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ മ
തിയെന്നും ഒറ്റയക്കൊ
്
റ്റയ്ക്ക് ഒഴിവാ

ക്കി വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കേ
ണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നി
ലപാട.് സർക്കാരിന്റെ ഔ
ദ്യോഗിക തീരുമാനം  അ
ടുത്തദിവസം ഉണ്ടാകും.
ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഒഴിവാ
ക്കിയവാഹനങ്ങളിലാണ് 
മന്ത്രിമാരിൽ പലരും ഇന്ന
ലെ മന്ത്രിസഭാ യ�ോഗത്തിനെത്തി
യത.് രാജ്ഭവനിലെ എല്ലാ വാഹന
ങ്ങളുടെയും ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഒഴി
വാക്കി. കേന്ദ്ര തീരുമാനം വന്നയു
ടൻ ത�ോമസ് ഐസക് ബീക്കൺ
ലൈറ്റ് മാറ്റി. ത�ൊട്ടുപിറകെ മാത്യു
ടി. ത�ോമസും. ഗവർണറുടെ വാഹ
നത്തിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് വേണ്ടെന്ന്
വയ്ക്കുകയാണെന്   ന് ഉച്ചയ�ോടെ  
രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക
അറിയിപ്പെത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേ
താവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മേ
യർ വി.കെ. പ്രശാന്തും ബീക്കൺ
ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കി.

യശാലയായ എച്.ച് എൻ.എല്ലിന് 
അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ നൽകുന്ന
നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്.ട്  കൊ
ച്ചിയിലെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ
കെമിക്കൽസ് (ടി.സി.സി), ഹിന്ദു
സ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽ
സ് (എച്.ച് ഒ.സി), ഭാരത് പെട്രോ
ളിയം ക�ോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (
ബി.പി.സി.എൽ) എന്നീ പൊതു
മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്.ട്
കടലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് 
ആവശ്യമായ ക്ളോറിൻ, കാസ്റ്റിക് 
സ�ോഡ എന്നിവ ടി.സി.സിയിൽ
നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത.് പ്രതിവർ
ഷം ക�ോടികളുടെ വരുമാനമാണ് 
എച്.ച് എൻ.എല്ലിൽനിന്ന് ടി.സി.

സിക്ക് ലഭിക്കുന്നത.്
ഹൈഡ്രജൻ പെറ�ോക്സൈഡ് 
ഉൾപ്പെടെ രാസവസ്തുക്കൾ എച്.ച് 
ഒ.സിയും ഫർണസ് ഓയിൽ, ഡീ
സൽ എന്നിവ ബി.പി.സി.എല്ലു
മാണ് നൽകുന്നത.്   മറ്റുള്ളവ  ചെ
റുതും വലുതുമായ നിരവധി സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്.ട്
വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിന്റെ എക്സ്ട്രാ 
ഹൈടെൻഷൻ ഉപഭ�ോക്താക്ക
ളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കമ്പനി
ക്ക്. വർഷം മൂന്നു ക�ോടിയിലേറെ 
രൂപ എച്.ച് എൻ.എൽ  ബ�ോർഡി
ന് നൽകുന്നു.
എച്ച്.എൻ.എല്ലിലെ ഉപ�ോ
ത്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമു
ണ്ട്. വെള്ളൂരിലെ  കൊച്ചിൻ സി
മന്റ്സിന്റെ പ്രധാന അസംസ്കൃത
വസ്തു എച്.ച് എൻ.എൽ നൽകുന്ന
ആഷ് ആണ്.
ആഷും ക്ളിങ്കറും ചേർത്താണ് 
സിമന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എച്ച്.
എൻ.എൽ പാട്ടത്തിന് നൽകിയ
സ്ഥലത്താണ് ഈ സിമന്റ് ഫാക്ട
റി. സിമന്റ് കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളും ആഷ് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നുണ്.ട്

സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റാന്വേഷണം എച്ച്.എൻ.എൽ വിറ്റാൽ നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകും
പരിതാപകരം: ഹൈക്കോടതി
◗എം.
◗
എസ.് സജീവൻ

കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്തെ 

കുറ്റാ
ന്വേഷണ രംഗം ഏറെ പരിതാ
പകരമാണെന്നും  കഴിവുകെട്ട
തും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങുന്ന
വരുമായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗ
സ്ഥരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഏൽപ്പി
ക്കുന്നത് പൊതു സമൂഹത്തോ
ടു കാട്ടുന്ന കടുത്ത അന്യായമാ
ണെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു.
നെല്ലിയാമ്പതി ഇരട്ടക്കൊ
ലക്കേസിലെ  പ്രതികൾ കീ
ഴ്ക്കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ
യ്ക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീ
ലിലാണ് അന്വേഷണ
 വീഴ്ചകൾ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിരൂ
ക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചത.് ക്രമ
സമാധാനപാലനവും കുറ്റാന്വേ
ഷണവും വേർതിരിക്കേണ്ട സ
മയം അതിക്രമിച്ചു.
ഇതിനായി സർക്കാർ ശ
ക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം.
കുറ്റാന്വേഷണമേ
 ഖലയിൽ നി
ലവിലുള്ള ശ�ോച്യാവസ്ഥയെ
ക്കുറിച്ച് പറയാൻ തങ്ങൾ നിർ

ബന്ധിതരാവുകയാണെന്നും ഡി
വിഷൻ ബെഞ്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി.  ക്ര
മസമാധാന പാലനവും കുറ്റാന്വേ
ഷണവും വേർതിരിക്കാൻ ഹൈ
ക്കോടതി നേരത്തേ ചില ഹർജി
കളിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
നെല്ലിയാമ്പതി മന്ദംച�ോല
യിൽ കർഷകനായ ചന്ദ്രനെയും 
ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന തങ്കമണി
യെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസി
ന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് 
തിരിമറികാട്ടിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാ

ണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇക്കാര്യം വ്യ
ക്തമാക്കിയത.്
കൊല നടത്തിയശേഷം വി
ദേശത്തേക്ക് കടന്ന രണ്ടാം പ്രതി
പൗല�ോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ 1992
നവംബർ 11 ന് നടന്ന ഇരട്ടക്കൊ
ലപാതകം നവംബർ 27 നാണ് ന
ടന്നതെന് രേ
ന് ഖപ്പെടുത്തി  പൊലീ
സ് ക�ോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽ
കി. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രം
ഗത്തെത്തിയത�ോടെ  കേസ് 
ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു. 1996 ജനു

കൊച്ചി: വെള്ളൂരിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ന്യൂസ്പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡിനെ (എച്.ച് 
എൻ.എൽ) കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിറ്റു
തുലച്ചാൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണ
ത്തിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങൾപ്രതിസന്ധിയിലാ
കും. എച്.ച് എൻ.എല്ലിന് അസംസ്കൃ
തവസ്തുക്കൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപന
ങ്ങളും സ്വകാര്യവത്കരണത്തിൽ
അവതാളത്തിലാകും.
എച്.ച് എൻ.എല്ലിനെ വിറ്റുതുല
യ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന
നീക്കം കേരളകൗമുദി കഴിഞ്ഞ ദി
വസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
എച്.ച് എൻ.എല്ലിന്റെ 600 ഏ
ക്കർ സ്ഥലം ന�ോട്ടമിട്ട് സ്വകാര്യ റി
യൽ എസ്റ്റേറ്റ് ല�ോബിയാണ് കമ്പ
നി വാങ്ങാൻ കരുക്കൾ നീക്കുന്ന
ത്. ഫാക്ടറി പൂട്ടി സ്ഥലം റിയൽ എ
സ്റ്റേറ്റ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉപയ�ോഗി
ച്ചാൽ തൊഴിലാളികളും മറ്റ് ജീവന
ക്കാരും മാത്രമല്ല, അനുബന്ധമാ
യി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങ
ളും പ്രതിസന്ധിയിലാവും.
അച്ചടിക്കടലാസ് നിർമ്മിക്കു
ന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വ്യവസാ

വരിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേ
ഷണം ഏറ്റെടുത്തു.
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അന്തിമ
റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെ
ടെ 12 പേർ കേസിൽ പ്രതിയാ
യി. ഈ കേസിൽ തെളിവുകൾ വ
ളച്ചൊടിച്ചും അന്വേഷണം വൈ
കിപ്പിച്ചും പൊലീസിന്റെ വിശ്വാ
സ്യത നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ
ആദ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രവർത്തിച്ചു.
ഇവർ സമയബന്ധി
 തമായി ന
ടപടിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പൊ
ലീസ് സേനയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാ
സ്യത കൈവരുമായിരുന്നു. ക്രൈം
ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ.് പി മാത്യു
പ�ോളികാർപ്പിന്റെ ശ്രമഫലമായാ
ണ് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ
കഴിഞ്ഞതെന്നും ഹൈക്കോടതി
വ്യക്തമാക്കി.
കേസിലെ ആറു പ്രതികൾക്ക് 
ജീവപര്യന്തമടക്കമുള്ള ശിക്ഷ വി
ധിച്ചത് ശരിവച്ച ഡിവിഷൻ ബെ
ഞ്ച്  12 -ാം പ്രതി കാലടി സ്വദേശി
അസീസിനെ വെറുതേ വിട്ടു.

നിലപാടിലുറച്ച്  ഉമ്മൻചാണ്ടി, കെ.പി.സി.സി അദ്ധ്യക്ഷനാരെ
 ന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും

◗സ്വ
◗ ന്തം ലേഖകൻ

ന്യൂഡൽഹി: കെ.പി.സി.സി അ
ദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെ
ന്ന് ക�ോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടി
ക്കാഴ്ചയിലും  ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ
വർത്തിച്ചത�ോടെ സ്ഥിരം അദ്ധ്യ
ക്ഷനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
ഇനി ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീ

രുമാനമെടുക്കും. വി.എം. സുധീര
നും ഇന്നലെ രാഹുലിനെ കണ്ടു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കി സമവാ
യത്തിലൂടെ അദ്ധ്യക്ഷനെ കണ്ടെ
ത്താനാണ്  ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്ര
മിക്കുന്നത.്
അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പദ
വിയും ഏറ്റെടുക്കില്ലെ
 ന്ന്ഉമ്മൻചാ
ണ്ടി നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം,സംസ്ഥാന നേതാ

ക്കളുമായി ഹൈക്കമാൻഡ് നട
ത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി
യുടെ പേരാണ് ഭൂരിപക്ഷം നേതാ
ക്കളും നിർദ്ദേശിച്ചത.്   സ്ഥിരം  അ
ദ്ധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള
പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച
യാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തുടങ്ങിയ
ത്. ഇടക്കാല അദ്ധ്യക്ഷനായ എം.
എം. ഹസനും പ്രതിപക്ഷ നേതാ
വ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും  തങ്ങ

ളുടെ നിലപാട് രാഹുലിനെ കണ്ട് 
നേരത്തേ 

അറിയിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, കെ.പി.സി.
സി അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് 
ചില പേരുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി മു
ന്നോട്ടുവച്ചതായും സൂചനയുണ്.ട്
ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അനുമതി
യ�ോടെയാണ് പദവികൾ ഏറ്റെടു
ക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം എടുത്ത
 തെ
 
ന്നും അത് മാറ്റേണ്ട 
 സാഹചര്യം ഇ

പ്പോഴില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി  മാ
ദ്ധ്യമങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞു.  തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പിലൂടെ അർഹതയുള്ള നേതാ
ക്കൾ വരുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെ
ങ്കിലും സംഘർഷത്തിലേക്ക് പ�ോ
കാതെ സമവായത്തിലൂടെ   തീരു
മാനമെ
 ടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്
സുധീരൻ  പറഞ്ഞു. എ.കെ. ആന്റ
ണി, മുകുൾ വാസന
് ിക് എന്നിവരു
മായും ഇരു നേതാക്കളും വെവ്വേറെ 

ബെഹ്റ വിശദീകരണം
നൽകി

ചർച്ച  നടത്തി.
ഉമ്മൻചാണ്ടി തയ്യാറാവാത്ത 
സാഹചര്യത്തിൽ കെ.വി. ത�ോമ
സ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ,് മു
ല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കെ. സുധാ
കരൻ, ബെന്നി ബഹനാൻ, കെ.
സി. ജ�ോസഫ് എന്നിവരുടെ പേ
രുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പരി
ഗണനയിലുണ്.ട്

ന്യൂഡൽഹി: ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മ
ഹിജയ്ക്കെതിരായ പൊലീസ് ന
ടപടി, കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമി
ക്കപ്പെട്ട സംഭവം എന്നിവയിൽ
ഡി.ജി.പി ല�ോക് നാഥ് ബെഹറ്
ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന് വിശ
ദീകരണം നൽകി.
ഡി.ജി.പിയുടെ 
 വിശദീകരണം
തേടി കമ്മിഷൻ അദ്ധ്യക്ഷ ലളി
താ കുമാരമംഗലം  ന�ോട്ടീസ് അ
യച്ചിരുന്നു.

''മൂന്നാറിൽ ഒരു ഒഴിപ്പിക്കൽ അപാരത""
◗സോ
◗
ജൻ സ്വരാജ്

മൂന്നാർ: പത്തുവർഷവും രണ്ട് 
സർക്കാരുകളുടെ  ഇടവേള
യ്ക്കും ശേഷവും മൂന്നാർ കൈ
യേറ്റം വെല്ലുവിളികളും ആക്
ഷൻ രംഗങ്ങളും ചടുല നീക്ക
ങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞ സദസിൽ
മുന്നേറുകയാണ്.
പതിവുപോലെ തന്നെ ഒ
ഴിപ്പിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകു
ന്നത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ. പ

ഴയപതിവിൽ അല്പംപോലും 
വ്യത്യാസമില്ലാതെ എതിർപ്പി
ലും മുന്നിൽ സി.പി.എം തന്നെ.
സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും 
തമ്മിലുള്ള കൊമ്പുകോർക്ക
ലിന് പോലും മാറ്റമില്ല.
'' കൈയേറ്റവും കുടിയേറ്റ
വും രണ്ടായി കാണണം, കൈ
യേറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പാവ
ങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദി
ക്കില്ല"" എന്ന് എക്കാലത്തെ
യും ഹിറ്റ് ഡയലോഗിന് പോ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 

ര�ോഷം കാപട്യം :
ചെന്നിത്തല

ലും മാറ്റമില്ല.
എന്നാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടികളും പറയുന്ന ഈ ഡ
യലോഗിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് 
ചെല്ലുമ്പോൾ പാവങ്ങളുടെ 
പേരിൽ കൈയേറ്റഭൂമിയിൽ
മണിമാളിക കെട്ടിപ്പൊക്കിയ
ചില കോടീശ്വരൻമാർക്കും റി
സ�ോർട്ട് മാഫിയയ്ക്കും വേ
ണ്ടിയാണ് പലരും മുഷ്ടി ചുരു
ട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതെ
ന്ന് പിടികിട്ടും.

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാറിൽ കുരി
ശു പ�ൊളിച്ചശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ന
ടത്തുന്ന ധാർമിക ര�ോഷം കാപ
ട്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാ
വ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.  
144 പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് കു
രിശ് പ�ൊളിച്ചത.് ആഭ്യന്തര വകു
പ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി 
താനറിഞ്ഞില്ലന്  ന് പറയുന്നത് 
പച്ചക്കള്ളമാണ്. വൻകിട കൈ
യേറ്റങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
ശ്രമത്തിന്റെ 
 ഭാഗമായാണിത്.

നാൾവഴി: വി.എസ് മുതൽ പിണറായി വരെ

കുരിശടി നിർമിക്കാ
 ൻ
80 ചാക്ക് സിമന്റ്

മൂന്നാർ:  പാലം നിർമിക്കാൻ ഉപ
യോഗിക്കുന്ന കട്ടി കൂടിയ ഇരുമ്പ് 
ഉപയോഗിച്ച് 20 അടി ഉയരത്തി
ലാണ് കൈയേറ്റഭൂമിയിൽ കുരി
ശു നിർമിച്ചിരുന്നത.് ഇതിന്റെ ചു
വട് ഭാഗത്തായി നിർമിച്ച കുരിശടി
ക്കാണ് 10 അടിയോളം താഴ്ചയിൽ
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത.് ഇതിന് 80
ചാക്ക് സിമന്റ് ചിലവഴിച്ചുണ്.ട് ഇ
ത്രയും  സിമന്റുണ്ടേൽ 1100 സ്ക്വ
യർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് വാർക്കാനാവു
മെന്നാണ് കോൺട്രാക്ടർമാർ പ
റയുന്നത.് ഇത്രയും ഉറപ്പോട് കൂടി
നിർമിച്ചതിനാൽ ഇവ പൊളിച്ച് 
മാറ്റുക ഒഴിപ്പിക്കൽ സംഘത്തിന് 
ദുഷ്കരമായി.

കാലികം
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വി.എസ.് അച്യുതാനന്ദൻ മു
ഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2007 മേ
യ് 13 നാണ്  മൂന്നാറിൽ ആദ്യം 
ജെ.സി.ബി ഉരുണ്ടത്
ജൂൺഏഴു വരെയുള്ള25നാളു
കൾക്കിടെ 91 കെട്ടിടങ്ങൾ നി
ലം പതിച്ചു
  11350 ഏക്കർ അന്യാധീന
പ്പെട്ട ഭൂമി വീണ്ടെടുത്ത് സർ
ക്കാർ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു
 2007 മേയ് 14ന് ദേശീയ പാ
തയ�ോരം കൈയേറിയെന്ന
കാരണ
 ത്താൽസി.പി.ഐഓ

ഫീസിന്റെ മുൻഭാഗം പൊളിച്ച
തോടെ സി.പി.ഐ ഇടഞ്ഞു
മേയ് 28ന് രവീന്ദ്രൻ പട്ടയ
ത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാദം ശ
ക്തമായത�ോടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ
കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി
 2007 ജൂലായ് മൂന്നിന് വി.എ
സ്. അച്യുതാനന്ദൻ നേരിട്ടെ
ത്തി ടാറ്റാ കൈയേറിയതെന്ന്
പറഞ്ഞ് 1380 ഏക്കർ ഭൂമി പിടി
ച്ചെടുത്ത് സർക്കാർ ബ�ോർഡ് 
സ്ഥാപിച്ചു.
സെപ്തംബർ  27ന് കളക്ടർ രാ
ജുനാരായണ സ്വാമിയെ മാറ്റി
ഇതിനോടകംദൗത്യസംഘ ത
ലവൻമാരായ കെ. സുരേഷ്കു
മാറും ഐ.ജി  ഋഷിരാജ് സിം
ഗും ജില്ല വിട്ടു. പിന്നീട് പിടിച്ചെ
ടുത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും 
സർക്കാർ ബോർഡുകൾ കാ
ണാതായി
പൊളിച്ചു മാറ്റിയ റിസോർട്ടുട
മകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ച് 
അനുകൂലവിധിയും സമ്പാദിച്ചു
പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

മൂന്നാർ പാപ്പാത്തിച�ോലയിൽ കൈയേറ്റക്കാർ  സ്ഥാപിച്ച കുരിശ ദ
് േവികുളം സബ്കളക്ടറുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പ�ൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു

ഒഴിപ്പിച്ച കുരിശിന്
 റെ ചരിത്രം


നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് 
അനുകൂലമായി വിധിയുണ്ടാ
യി .ഇതിനിടയിൽ യു.ഡി.എ
ഫ് കാലത്ത് മൂന്നാറിൽ നിയമ
ത്തിന്റെ ബുൾഡോസർ ഉരുളു
മെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കാ
ര്യമായനടപടികൾഉണ്ടായില്ല
പിന്നീട് പിണറായി സർക്കാ
രിന്റെ കാലത്ത് ദേവികുളം സ
ബ് കളക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാ
മന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധീര
മായ നിലപാടുകൾ മൂന്നാർ ഒഴി
പ്പിക്കൽ വീണ്ടും സജീവമാക്കി.

മൂന്നാർ: രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദുഃ
ഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൂര്യനെ
ല്ലിക്ക് സമീപം പാപ്പാത്തിച�ോല
യിൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ആദ്യ 
കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുന്നത.് തൃശൂർ
കേന്ദ്രമായുള്ള ധ്യാനകേന്ദ്രത്തി
ന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ ട�ോം സ്ക
റിയ, ജിമ്മി സക
് റിയ എന്നിവരു
ടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത.്
ഇവർ ഇതിന് സമീപത്തായി നിര
വധി മേഖലകൾ ഏലപ്പട്ടയത്തി
ന്റെ മറവിൽ കൈയടക്കി വച്ചിരി
ക്കുകയാണെന്നും ആര�ോപണമു
ണ്ട്. പിന്നീട് മൂന്നുമാസം മുമ്പാണ് 
ഇന്നലെ പ�ൊളിച്ചുമാറ്റിയ 20 അ

ടിയ�ോളം വലിപ്പമുള്ള വലിയകുരി
ശ്  സ്ഥാപിക്കുന്നത.്
കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചുള്ള കൈയേ
റ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്
ഉടുമ്പൻച�ോല അഡിഷണൽ ത
ഹസിൽദാർ ദേവികുളം സബ് ക
ളക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ഇത് 
സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നേരത്തേ 
കൈമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കുരി
ശ് പ�ൊളിച്ചുമാറ്റി സ്ഥലം ഒഴിപ്പി
ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. രണ്ടുത
വണ ഇതിനുള്ള നീക്കം നടത്തി
യെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി.
ഒന്നരമാസംമുമ്പ് ദേവികുളംസബ് 
കളക്ടർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി

യിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് മു
മ്പായി പ�ൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നും 
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൈയേറ്റ
ക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറാകാതെ വ
ന്നത�ോടെയാണ് പ�ൊളിച്ചുമാറ്റൽ
നടപടിയാരംഭിച്ചത.് ആത്മീയആ
വശ്യങ്ങൾക്കെന്ന പേരിൽ മത
ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചായിരു
ന്നു കൈയേറ്റമെങ്കിലും ഇവിടെ
യുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ  പിന്തു
ണയ�ോ പങ്കാളിത്തമ�ോ  ഇല്ലായി
രുന്നു. ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗ
മായുള്ളആളുകൾവന്നിട്ടുള്ളത�ൊ
ഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അധികം ഇവി
ടെ എത്താറില്ലായിരുന്നു.

'മൂന്നു പൂച്ചകൾ"
മുതൽ ശ്രീറാം
വെങ്കിട്ടരാമൻ വരെ

മൂന്നാറിലെ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പി
ക്കൽ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം 
നൽകുന്ന ഐ.എ.എസ,് ഐ.
പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ
ക്കാലത്തും വലിയ വീരപരിവേ
ഷം കൈവരിക്കാറുണ്.ട് വലിയ
തോതിലുള്ള മീഡിയാ പബ്ലി
സിറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ
ടും വൻകിട കൈയേറ്റ മാഫിയ
യോടും എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങ
ളാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജന
പിന്തുണയും ഇതിന് കാരണമാ
ണ്. കെ. സുരേഷകു
് മാർ, അക്കാ
ലത്ത് ഐ.ജിയായിരുന്ന ഋഷി
രാജ്സിംഗ,് ജില്ലാ കളക്ടർ രാജു
നാരായണസ്വാമി എന്നിവർക്ക് 
പിന്നാലെ ഒടുവിലിപ്പോൾ ദേവി
കുളം സബ് കളക്ടറായ ശ്രീറാം
വെങ്കിട്ടരാമനും ഇതിന് ഉദാഹ
രണമാണ്.

