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അഫ്ഗാൻ സ്ഫോടനം;
ക�ൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ
5 യു.എ.ഇ
നയതന്ത്രജ്ഞരും

ദുബായ:് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ 
കാണ്ഡഹാറിൽ  ഗവർണറുടെ ആ
സ്ഥാനത്തുണ്ടായ ബ�ോംബ സ
് ്ഫോ
ടനത്തിൽ അഞ്ച് യു.എ.ഇ നയത
ന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പതിന�ൊ
ന്ന് പേർ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു. പതിനേഴ്  
പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അഫ്ഗാന്റെ
യു.എ.ഇ അംബാസഡർ  ജുമാ മുഹ
മ്മദ  ് അൽ- കാബിക്കും പരിക്കേറ്റി
ട്ടുണ്ട്.  കാബൂളിലും കാണ്ഡഹാറിലു
മായി ച�ൊവ്വാഴ്ച മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങ
 ൾ
നടന്നു. ച�ൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് കാ
ബൂൾ പാർലമെ
 ന്റ് മന്ദിരത്തിന് സമീ
പമായിരുന്നു ഇരട്ട സ്ഫോടനങ്ങൾ .
ഒരുമണിക്കൂറിന ശേ
് ഷമായിരുന്നു
കാണ്ഡഹാറിലെ ആക്രമണം.

അന്തർവാഹിനി
എത്തിയത്
പാക് നാവികരെ
പരിശീലിപ്പിക്കാൻ

ന്യൂഡൽഹി:  കഴിഞ്ഞ മേയിൽ  ക
റാച്ചി തുറമുഖത്ത് ചൈനീസ് ആ
ണവ അന്തർവാഹിനി എത്തിയ
ത്  പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനാ 
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ  പരിശീലിപ്പിക്കാ
നാണെന്ന് ദേശീയ മാദ്ധ്യമം റി
പ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അന്തർവാഹിനി
യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാക് നാ
വികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഠി
പ്പിക്കാനാണ ചൈ
്
നീസ് അന്തർ
വാഹിനിഎത്തിയതെന്ന്  റിപ്പോർ
ട്ടിൽ  പറയുന്നു.  ഈ അന്തർവാഹി
നി  ഉടൻ പാകിസ്ഥാൻ വാങ്ങിയേ
ക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 
മേയിൽ   കറാച്ചി തുറമുഖത്ത്  ചൈ


നയുടെ ആണവ അന്തർവാഹിനി
എത്തിയതിന്റെഗൂഗിൾഎർത്ത് ചി
ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തു
വന്നിരുന്നു.  

ഡൈലൻ റൂഫിന്
വധശിക്ഷ

യു.എസ് : അ
മേരിക്കയിലെ 
ചാൾ ലെ സ്റ്റ
ണിൽ രണ്ടുവർ
ഷം മുൻപ് കറു
ത്ത വർഗക്കാരു
ടെ  പള്ളിയിൽ
അതിക്രമിച്ചു ക
യറിഒൻപത പേ
് രെ വെടിവച്ചു ക�ൊ
ന്ന ഡൈലൻ റൂഫിനെ വധശിക്ഷ
യ്ക്ക് വിധിച്ചു. വംശീയ ആക്രമണത്തി
ന്റെ പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ ആ
ദ്യമായി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെ
ടുന്നയാളാണ് 22 കാരനായ ഡൈ
ലൻ. പന്ത്രണ്ട് 
 ജഡ്ജിമാരുൾപ്പെട്ട ജൂ
റി ഏകകണ്ഠമായാണ് ശിക്ഷാവി
ധി പ്രസ്താവിച്ചത.്  സ്ത്രീകളടക്കം ഒൻ
പതുപേരെ  2015 ജൂൺ പതിനേഴി
നാണ്റൂഫ വെ
് ടിവച്ചുക�ൊന്നത.് എ
ന്നാൽ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ  
പശ്ചാത്താപമില്ലെന്ന് ശിക്ഷാവി
ധിക്കുശേ
 ഷവും റൂഫ  ് ആവർത്തിച്ചു.
ക�ൊലപാതകം അടക്കം 33 കേസു
കൾ ഡൈലൻ റൂഫിന്റെ പേരിൽ ഉ
ണ്ടായിരുന്നു.

ദേശാന്തരം

നിറകണ്ണുകള�ോടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് വിടവാങ്ങൽ

നിയമങ്ങളല്ല, ഹൃദയങ്ങൾ മാറണം: ഒബാമ
ചര ിത്രമ ായ ി  ചിക് കാഗ �ോയ ില െ പ്രസ ംഗ ം
ചിക്കാഗ�ോ:ജനാധിപത്യത്തെനി
സാരമായി സമീപിക്കുമ ്പോഴാണ്
അതിന നേ
് രെ ഭീഷണി ഉയരുന്ന
തെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്
ബറാക് ഒബാമ പറഞ്ഞു.
വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടിയിറ
ങ്ങുന്ന ഒബാമ ച�ൊവ്വാഴച
് രാത്രി 
ഇവിടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിടവാ
ങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുകയായി
രുന്നു. വികാരഭരിതനായ അദ്ദേ
ഹം അമേരിക്കയക്
് ക് നിറകണ്ണുക
ള�ോടെ നന്ദിപറഞ്ഞു .
ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷി
ക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട നാല് കാര്യ
ങ്ങൾ ഒബാമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി - സാ
ങ്കേതിക വിപ്ലവം ത�ൊഴിലവസ
രങ്ങൾ ഇല്ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ആ ഈ കാലത്ത് എല്ലാവർ
ക്കും സാമ്പത്തിക സമത്വം ഉറ
പ്പാക്കണം. മുൻവിധികൾക്കെതി
രെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അടി
സ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്ക
ണം. ജനാധിപത്യത്തെ നിസാ
രമായി സമീപിക്കരുത.് ലാഘവ
ത്തോടെ സമീപിച്ചപ്പോഴ�ൊക്കെ 
അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യം ഭീഷ
ണിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
2008ലെ  പ്രസിഡന്റ് തിര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒബാമ മുന്നോട്ടു വ
ച്ച  'മാറ്റം" എന്ന മുദ്രാവാക്യവും '

നമുക്ക് കഴിയും" (യെസ്
വി ക്യാൻ )എന്ന വാഗ്ദാ
നവും സമ്മാനിച്ച വൻ
വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാ
പനം നടത്തിയ ചിക്കാ
ഗ�ോയിലെ അതേ വേ
ദിയിലായിരുന്നു വിട
വാങ്ങൽ പ്രസംഗം.
അന്ന് 'നമുക്ക് ക
ഴിയും" എ

ന്നാണ് പറഞ്ഞത.് അന്ന് എന്തെ
ല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു
വ�ോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു. അ
തേ, നമുക്ക് അത് സാധിച്ചു. ''യെ
സ്, വി ഡിഡ"് "-ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ
ഹർഷാരവങ്ങൾക്കിടെ ഒബാമ
പറഞ്ഞു.
നിയമങ്ങളല്ല, ഹൃദയങ്ങൾ
മാറണം. എങ്കിലേ മുന്നേറാനാ

കൂ. സാധാരണ ജ
നങ്ങൾ ഇടപെ
ടുമ്പോഴാണ് മാ
റ്റം സംഭവിക്കു
ന്നത്. എട്ടു വർ
ഷം നിങ്ങളുടെ 
പ്രസിഡന്റായി
രുന്ന ഞാൻ ഇ
പ്പോഴും  അങ്ങ
നെ വിശ്വസിക്കു
ന്നു. അമേരി
ക്കയു

ടെ ഏറ്റവും ധീരമായ പരീക്ഷണ
മായിരുന്നു അതെന്ന് 2008ലെ 
തന്റെ വിജയത്തെ പര�ോക്ഷമാ
യി പരാമർശിച്ച് ഒബാമ പറഞ്ഞു.
എട്ട് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ നി
ങ്ങള�ോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറ
ഞ്ഞു -- അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക
മാന്ദ്യത്തെ അതിജീവിക്കുമെന്ന്.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ

'അച്ഛാ ദിൻ" 2019ൽ ക�ോൺഗ്രസ്
കൊണ്ടുവരുമെന്ന് രാഹുൽ
◗സ്വ
◗ ന്തം ലേഖകൻ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേ
ന്ദ്രമ�ോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശി
ച്ചും ആർ.എസ.് എസ മേ
് ധാവി മ�ോ
ഹൻ ഭഗവതിനെ പേരെടുത്ത് ക
ടന്നാക്രമിച്ചും ക�ോൺഗ്രസ് ഉപാ
ദ്ധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗ
ത്തെത്തി. ന�ോട്ട് നിര�ോധനത്തി
നെതിരെ എ.ഐ.സി.സി ഡൽ
ഹി താൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയ
ത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളന
ത്തിൽ സംസാരിക്കവേ രാജ്യത്ത് 
യഥാർത്ഥ അച്ഛാ ദിൻ (നല്ല നാളു
കൾ) വരണമെങ്കിൽ 2019ൽ
ക�ോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെ
ത്തണമെ
 ന്നും 
 രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 70 വർഷം ക�ൊണ്ട് 
ക�ോൺഗ്രസ്രാജ്യത്തിന വേ
് ണ്ടി 
എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ മ�ോ
് ദി

ച�ോദിക്കുന്നത.് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര ലും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 
വർഷം കൊണ്ട് മ�ോദിയും ബി. അത്കഴിഞ്ഞു. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ,
ജെ.പിയും ഈ രാജ്യത്തോട് എ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പദ്ധ
ന്ത് ചെയ്ത�ോ അതാണ് തങ്ങൾ തികളും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോ
്
ട്ട് അസാധുവാക്കലുമാ
ചെയ്യാതിരുന്നത.് ആർ.ബി.ഐ, ഴാണ ന�ോ
ജുഡിഷ്യറി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മി യി രംഗത്തെത്തിയതെന്നും രാ
ഷൻ, മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയെ  ഹുൽ പറഞ്ഞു.
ഭയപ്പെടുത്തി ആളുകളെ കീഴ്
രണ്ടരവർഷം  കൊണ്ട് മ�ോദിയും 
് ദി ചെയ്യുന്ന
ആർ.എസ്.എസും ചേർന്ന് ഇ പ്പെടുത്തുകയാണ മ�ോ
ല്ലാതാക്കി. ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷി ത്. മ�ോദിക്ക് മാത്രമ ാണ്ബുദ്ധിയെ
ക്കാൻ ക�ോൺഗ്രസ്ഒറ്റക്കെട്ടായി ന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത.് ജ
പ�ോരാടുമെന്നും രാഹുൽപറഞ്ഞു. നങ്ങൾ അതിനെക്കാൾ ബുദ്ധി
ന�ോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ഇ യുള്ളവരാണ.് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മ
ന്ത്യൻ സമ്പദ വ
് ്യവസ്ഥയുടെ ന ടക്കി അയച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ന
ട്ടെല്ലൊടിച്ചു.  പാവപ്പെട്ടവര�ോടും  മ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ മ�ോദി
കർഷകര�ോടും സംസാരിക്കാൻ ക്ക് കഴിയില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാന
പ്രധാനമന്ത്രി സമയം കണ്ടെത്ത ങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന ക�ോൺഗ്ര
ണം. രണ്ടര വർഷം ക�ൊണ്ട് ഇ സ് നേതാക്കളും 5000ത്തോളം പ്ര
ന്ത്യ വൃത്തിയാക്കുമെ
 ന്ന് (സ്വച്ഛ് ഭാ തിനിധികളും സമ്മേളനത്തി
 ൽപ
രത)് പറഞ്ഞ് ചൂൽ എടുത്തെങ്കി ങ്കെടുത്തു.

മൂലൂർ സ്മാരകം രാഷ്ട്രീയക്കളിയിൽ ചലനമറ്റു
◗സ
◗ ജീവ  ് കൃഷ്ണൻ

ഇലവും തിട്ടയിലെ സരസകവി മൂലൂർ സ്മാരകം. ഇൻസെറ്റിൽ സരസകവി
മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭ പണിക്കർ
യെ പകരം സെക്രട്ടറിയായി ന�ോ
മിനേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.  കുടും
ബത്തിനു
 ള്ളിൽഅഭിപ്രായവ
 ്യത്യാ
സം ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പു
നടത്താനു
 ള്ളശ്രമമാണിതെന്നുപ
റഞ്ഞുകൊണ്ട്  ശശിധരൻ തമ്പി 
സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചു.
1989ലാണ  ് ഇ.കെ. നായനാർ
മന്ത്രിസഭ ഇലവുംതിട്ടയിലെ മൂലൂ
രിന്റെ കേരളവർമ്മ സൗധവും 43
സെന്റ് സ്ഥലവും സർക്കാരിലേ
ക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാ
യത.് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക മ
ന്ത്രി ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണന്റെ താത്പ
ര്യമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണഗുരു

വിന്റെ പ്രിയശിഷ്യനും പണ്ഡിത
കവിയുമായിരുന്ന മൂലൂർ എസ.് പ
ത്മനാഭപ്പണിക്കർക്ക്  സ്മാരകം ഉ
യരണമെന്നത.് മന്ത്രിയുടെ അഭ്യർ
ത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ട് മൂലൂരിന്റെ ഇ
ളയമകനായ രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരു
ടെ മകൻ പ്രൊഫ. സഹൃദയൻ ത
മ്പിയാണ് മൂലൂരിന്റെ മക്കളുമായി
സംസാരിച്ച് വീടും സ്ഥലവും ഒരു
രൂപ പ�ോലും കൈപ്പറ്റാതെ സർ
ക്കാരിന വ
് ിട്ടുകൊടുക്കാൻ സമ്മ
തപത്രം തയ്യാറാക്കിയത.് അന്ന്  
ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണന്
 റെ നിർബന്ധ
 പ്ര
കാരം സഹൃദയൻ തമ്പി സെക്രട്ട
റി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരു

ന്നു. മൂലൂരിന്റെ കുടുംബത്തിലെ 
ഒരംഗം എക്കാലവും കമ്മിറ്റി
യിൽ അംഗമായിരിക്കണമെ
ന്ന് ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണൻ ബൈ
ലായിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഈ
ബൈലാ തെറ്റിച്ച് മൂലൂരിന്റെ കു
ടുംബാംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയി
രിക്കുകയാണ.്
പുതിയ സർക്കാർ വന്ന
പ്പോൾ മുൻ എം.എൽ.എ കെ.
സി. രാജഗ�ോപാലനെ പ്രസി
ഡന്റാക്കിക്കൊണ്ട്  സി.പി.
എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മി
റ്റി അയച്ച മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി 
പാനലിന�ോട് സി.പി.എം സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു പ�ോലും ആ
ദ്യം യ�ോജിക്കാനായില്ല.
പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ക�ോടി
യേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ പാ
നൽ തിരിച്ചയച്ചതാണ്. എ
ന്നാൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും 
സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പാനൽ
അനുവദിപ്പിക്കുകയായിരു
ന്നു. മൂലൂർ സ്മാരകത്തിൽനിന്ന് 
സഹൃദയൻ തമ്പി തഴയപ്പെട്ട
പ്പോൾ ശ്രീനാരായണഗുരുവി
ന്റെ ശിഷ്യപ്രമുഖന്റെ പേരിലു
ള്ള ഒരു സർക്കാർ സ്മാരകമാ
ണ് ചലനമറ്റത.്

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ ഓഫീസിലെ സൗകര്യക്കുറവ്: അതൃപ്തിയുമായി വി.എസ്

തിരുവനന്ത
 പുരം: ഭരണ പരിഷ്കാര
കമ്മിഷൻ ഓഫീസിലെ സൗകര്യ
ക്കുറവിലുള്ള അതൃപ്തി  പ്രകടിപ്പിച്ച് 
ചെയർമാൻ വി.എസ.് അച്യുതാന
ന്ദൻ ഇന്നലെ രംഗത്ത് വന്നു.
ഐ.എം.ജിയിൽ കമ്മിഷനാ
യി അനുവദിച്ച ഓഫീസ് സന്ദർശി
ച്ച്  സൗകര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയി
രുത്തിയ ശേഷമാണിത.് ഓഫീസി
ന് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇ
ക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയി
ക്കുമെന്നും  വി.എസ  വാ
് ർത്താലേ
ഖകര�ോട് പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർ
ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് താൻ
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ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു
മെന്ന്. ക്യൂബൻ ജനതയുമായി സ
ഹകരണത്തിന്റെപുതിയ�ൊരുഅ
ദ്ധ്യായം തുറക്കുമെ
 ന്ന്. ഒറ്റ വെടിയു
ണ്ട പ�ോലും ഉതിർക്കാതെ ഇറാ
ന്റെ ആണവായുധ പദ്ധതി അവ
സാനിപ്പിക്കുമെന്ന്. വേൾഡ ട്
് രേ
ഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തി
 ന്റെ സൂ
ത്രധാരനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന്. ര
ണ്ടു ക�ോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആര�ോ
ഗ്യ ഇൻഷ്വറസ് നൽകുമെന്ന്...അ
തെല്ലാം ചെയ്തു. അതെല്ലാം ചെയ്
തത് നിങ്ങളാണ.് നിങ്ങൾ തന്നെ
യായിരുന്നു മാറ്റം.
എട്ടു വർഷത്തിനിടെ ഒരു ഭീ
കര ഗ്രൂപ്പിനും അമേരിക്കൻ മ
ണ്ണിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ക
ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിൻലാദൻ ഉൾപ്പെ
ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭീക
രരെ നമ്മൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു.
ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ചെ
യ്യാനുള്ള കരുത്തും സമ്പത്തുമുള്ള
ല�ോകത്തെഏറ്റവും ശക്തമായരാ
ജ്യമാണ് അമേരിക്ക. എന്നിട്ടും അ
മേരിക്കൻ സമൂഹത്തി
 ലും കടുത്ത 
സാമ്പത്തിക അസമത്വമുണ്ട്. ശ
മ്പളവും വരുമാനവും വർദ്ധിച്ചു. ദാ
രിദ്ര്യം കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും സമൂഹ
ത്തിലെ അതിസമ്പന്നരായ ഒരു
ശതമാനത്തിന്റെ കൈയിലാണ്
സമ്പത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും.  വ

ഡൽഹി വിട്ട്
പഞ്ചാബിലേക്കില്ലെന്ന്
കേജ്രിവാൾ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി വിട്ട് പഞ്ചാ
ബിലേക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും 
ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൺവീനറു
മായ അരവിന്ദ് കേജര് ിവാൾ വ്യക്ത
മാക്കി. താൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി
യാണെന്നും അതിനാൽ പഞ്ചാബ്
മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും 
കേജര് ിവാൾ പറഞ്ഞു.
കേജര് ിവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാ
ക്കാനാണ വ�ോ
് ട്ട് രേഖപ്പെടുന്നതെ
ന്ന് മനസിൽകണ്ട് ആംആദ്മി പാർ
ട്ടിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് 
ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ  ് സി
സ�ോഡിയ കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു റാ
ലിയിൽ സംസാരിക്കവേ പ്രസ്താവി
ച്ചിരുന്നു. കേജ് രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രി 
സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടു
കൾക്ക് ഇത വ
് ഴിവച്ചിരുന്നു.സിസ�ോ
ഡിയ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെ
ന്നും കേജര് ിവാളും വ്യക്തമാക്കി.ആ
ര്മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താൻ ഉറപ്പുവ
രുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിവിധം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തി
ന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത്  27
വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഇലവുംതിട്ട സരസകവി മൂലൂർ
സ്മാരകം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസ
മായി ചലനമറ്റു കിടക്കുകയാ
ണ്.
പുതിയ സർക്കാർ അധി
കാരമേറ്റശേഷം നിയമിത
മായ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നി
ലവിലെ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ.
എം.ആർ. സഹൃദയൻ തമ്പി
യെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അതേ 
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാ
ളെ സെക്രട്ടറിയാക്കാൻ നട
ത്തിയ രാഷ്ട്രീയനീക്കം പിഴച്ച
താണ് സ്മാരകത്തിന്റെ പ്രവർ
ത്തനം സ്തംഭിപ്പിച്ചത.്
മൂലൂരിന്റെ കൊച്ചുമകനും 
ചെമ്പഴന്തി എസ.് എൻ ക�ോ
ളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പലുമായ
പ്രൊഫ. എം.ആർ. സഹൃദ
യൻ തമ്പിയാണ് രണ്ടുമാസം
മുമ്പുവരെ സ്മാരകത്തിന്റെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ നയിച്ചത്. പു
തിയ ഭരണസമിതി അദ്ദേഹ
ത്തെ മാറ്റി മൂലൂരിന്റെ കൊച്ചുമ
കളുടെ മകൻ ശശിധരൻ തമ്പി
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രേഖാമൂലം നേരത്തേ 

ആവശ്യപ്പെ
ട്ടതാണ.് . ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കണ�ോ

യെന്ന കാര്യം ബന്ധ
പ്പെട്ടവരുമായി ആല�ോചിച്ച് തീരു
മാനിക്കുമെന്നും വി.എസ വ
് ്യക്ത
മാക്കി.
ചെറിയ മുറിയാണ് ഇവിടെ ക
മ്മിഷനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത.് കു
റച്ച് കസേരകളും മേശകളും നിര
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശീതീകരണ സംവി
ധാനമില്ല. സന്ദർശകൾക്ക് ഇരി
ക്കുന്നതിനും മതിയായ സംവിധാ
നങ്ങളില്ല. ഐ.എം.ജിയിൽ ഓ
ഫീസ് അനുവദിച്ച സർക്കാർ നട
പടിയിൽ  വി.എസിന് ആദ്യമേ വി

യ�ോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം 
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി   രണ്ടുവട്ടം ചീഫ്സെ
ക്രട്ടറിക്ക് കത്തും നൽകി. സെക്ര

ട്ടേറിയറ്റിൽ തന്നെ ഓഫീസ് അനു
വദിക്കണമെ
 ന്ന  ആവശ്യം അംഗീ
കരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കമ്മി
ഷന്റെ ആദ്യ യ�ോഗം എം.എൽ.എ
ഹ�ോസ്റ്റലിലെ മുറിയിലാണ  ചേ
് ർ
ന്നത.് ഐ.എം.ജിയുടെ ബാർട്ടൺ
ഹിൽ ഓഫീസ് മാറ്റി പി.എം.ജിയി
ലുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി നൽ
കാൻ സർക്കാർ പിന്നീട് സന്നദ്ധ
മായി. അവിടെ ഓഫീസ് സജ്ജീ
കരിക്കാനുള്ള കാലതാമസം കണ
ക്കിലെടുത്ത് കമ്മിഷന്റെ രണ്ടാമ
ത്തെ യ�ോഗം ഔദ്യോഗിക വസ
തിയായകവടിയാർഹൗസിലാണ്
ചേർന്നത.്

ഒന്നര വർഷത്തിനകം
കാർഷികവളർച്ച
കൈവരിക്കണം: സി.പി.ഐ

തിരുവനന്തപുരം: കാർഷികമേഖ
ലയെ അടുത്ത 
 ഒന്നര വർഷത്തിന
കം ഗുണപരമായ നിലയിലേക്കു
യർത്താനാവശ്യമായ കർമ്മപദ്ധ
തി തയ്യാറാക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പ്  മ
ന്ത്രിക്ക് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന എ
ക്സിക്യൂട്ടിവ യ�ോ
്
ഗം നിർദ്ദേശം നൽ
കി. കൃഷിവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട പദ്ധതിനിർദ്ദേശങ്ങളിന്മേലുള്ള
ചർച്ച മാത്രമാണ് ഇന്നലെ  എക്സി
ക്യൂട്ടിവിൽ നടന്നത.്
ആറ്മാസം ക�ൊണ്ട്  മൂവായിരം
ഹെക്ടർ തരിശ്ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറ
ക്കാൻസാധിച്ചെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി.
എസ.്  സുനിൽകുമാറിന്റെ റിപ്പോർ
ട്ടിൽ  പറയുന്നു. പച്ചക്കറി ഉത്പാദ
നത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവ
രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വട്ടവട, കാ
ന്തള്ളൂർ മേഖലകളിൽ പച്ചക്കറി ഉ
ത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഹ�ോർ
ട്ടിക�ോർപ വ
് ഴി കേരളത്തിൽ നി
ന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രം വിറ്റ
ഴിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവ
രും. അടുത്ത ഒരു വർഷം നടപ്പാ
ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ 
രൂപരേഖയും മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു.

വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വിതുമ്പല�ോടെ ഒബാമ

ന�ോട്ട് നിര�ോധനത്തിനു
പിന്നിൽ മ�ോദി മാത്രം:
അമർത്യാസെൻ

ന്യൂഡൽഹി: ന�ോട്ട് പിൻവലിക്കൽ
നടപടിക്കു പിന്നിൽ ആർ.ബി.ഐ
അല്ല, മ�ോദി മാത്രമാണെന്ന് ന�ോ
ബൽ ജേതാവും പ്രമുഖ സാമ്പ
ത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ  അമർ
ത്യാ സെൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി
യുടെ ഉത്തരവുകൾ അംഗീകരിച്ച് 
ക�ൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ
റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത.് അഴി
മതിയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലും പ
ണമില്ലാത്ത  സമ്പദവ
് ്യവസ്ഥ സാ
ദ്ധ്യമാക്കുന്നതിലും ന�ോട്ട് നിര�ോധ
നംഅബദ്ധ
 മാണെന്ന് ഒരു ദേശീയ
മാദ്ധ്യമത്തിന  ് നൽകിയ അഭിമുഖ
ത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ന�ോട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കള്ള
പ്പണം വെറും ഏഴ് ശതമാനം വരെ 
മാത്രമാണ  ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത.് രാ
ജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരും നിരക്ഷ
രരുമായ  ജനങ്ങളെയാണ ന�ോ
്
ട്ട് 
നിര�ോധനം ഏറ്റവുമധികം ബാധി
ച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അനധികൃതമായ
പുതിയ ന�ോട്ടുകൾ:
അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ഒബാമയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട്   വികാരാധീനയായ മകൾ മലിയ
കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു. മിഷേൽ ഒബാമ സമീപം
ലിയ�ൊരു ജനവിഭാഗം പിന്തള്ള ന്നത.് ഭരണഘടനയെ വഞ്ചിക്കാ
പ്പെട്ടവരാണ.്   വർണവിവേചനം തിരുന്നാൽറഷ്യയും ചൈനയും പ�ോ
ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ.്
ലുള്ള എതിരാളികൾക്ക് അമേരിക്ക
സൈനികശക്തിമാത്രമല്ല,നിയ യെ തകർക്കാർ സാധിക്കില്ല. അ
മവാഴ്ച,മനുഷ്യാവകാശം,മതസ്വാത തിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്താം. ഭയ
ന്ത്ര്യം,മാദ്ധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങി ഒ പ്പെടാതിരിക്കാം.  നിങ്ങളുടെ 
 കമാൻ
ട്ടേറെ മൂല്യങ്ങളുള്ളരാജ്യമാണ്അമേ ഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരിക്കാൻ സാ
രിക്ക.അതുക�ൊണ്ടാ
 ണ്അമേരിക്ക ധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ 
യിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായഎല്ലാ  നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റാക്കിയതും 
 മനു
വിവേചനവും ഞാൻ തള്ളിക്കളയു ഷ്യനാക്കിയതും 
 നിങ്ങളാണ.്

മാനഭംഗം: പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യംചെയ്ത
എം.എൽ.എ വിവാദത്തിൽ
പാടന
് : മാനഭംഗത്തിന് ഇര
യായി മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ 
സുഹൃത്തിനെ പരസ്യമായി
ചോദ്യം ചെയത
് ബീഹാർ എം.
എൽ.എ വിവാദത്തിൽ. എസ.് 
സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള
റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കൂട്ട
മാനഭംഗത്തിന് ഇരയായി പ
ത്താം ക്ലാസുകാരി ക�ൊല്ലപ്പെ
ട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് സ്കൂ
ളിലെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ലോക്
സമതാ പാർട്ടി എം.എൽ.എ ല
ല്ലൻ പാസ്വാൻ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ 
സുഹൃത്തിനോട് സംഭവത്തെ
ക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ആവശ്യ
പ്പെടുകയായിരുന്നു.
മരിച്ച കുട്ടി രക്തത്തിൽ കു
ളിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു എ
ന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രക്തം എ
വിടെ നിന്നാണ വ
് ന്നതെന്നാ
യിരുന്നു എം.എൽ.എയുടെ 
ചോദ്യം. മറുപടി പറയാൻ വി

സമ്മതിച്ച പെൺകുട്ടിയോട വ
് ീ
ണ്ടും അനാവശ്യ വിവരണങ്ങൾ
ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഭാവിയിൽ നിന
ക്കാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കു
ന്നതെങ്കി
 ൽ ഇത�ൊക്കെ എങ്ങ
നെ സംസാരിക്കും" എന്നും പാ
സ്വാൻ ചോദിച്ചു. ചോദ്യം ചെ
യ്യലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവ
ന്നതോടെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോ
ടുകൂടിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ 
ച�ോദ്യം ചെയ്തതെന്നാണ് എം.
എൽ.എ പ്രതികരിച്ചത.്
മൂന്നുദിവസംമുൻപാണ്ദീഗാ
കുമാരി എന്ന കുട്ടിയുടെ മൃതശരീ
രം രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ
ഹോസറ്റ് ലിന്റെ ഗേറ്റിനു 
 മുന്നിൽ
കണ്ടെത്തിയത.് എന്നാൽ പോ
സ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മാന
ഭംഗം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ്പറയു
ന്നത.് കുട്ടിയുടെ ആന്തരികാവയ
വങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്
ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ.്

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ന�ോ
ട്ട് നിര�ോധിച്ചതിനു ശേഷം പുതിയ
ന�ോട്ടുകൾ  അനധികൃതമായി എ
ത്തിച്ചുനൽകുന്നസംഘംരാജ്യത്ത് 
പ്രവർത്തിച്ചെന്ന  സൂചനയെ തുടർ
ന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് അന്വേ
ഷണം ആരംഭിച്ചു. റിസർവ് ബാ
ങ്കിൽ നിന്നുവരെ പുതിയ  ന�ോട്ടു
കൾവീടുകളിൽ  എത്തിച്ചു നൽകു
ന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം
ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേ
ഷണം ഊർജിതമാക്കിയത.്
ന�ോട്ട് പിൻവലിച്ച്  ഏതാനും 
ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം 20 ലക്ഷ
ത്തിന്റെ പുതിയ 2000 രൂപ ന�ോട്ടു
കളുമായി ഡൽഹിയിൽ ഒരാൾ പി
ടിയിലായിരുന്നു. ഈ ന�ോട്ടുകെ
ട്ടുകൾ സർക്കാർ പ്രസിന്റെ സീൽ
പ�ൊട്ടിക്കാത്ത നിലയിലായിരു
ന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും പശ്ചിമ
ബംഗാളിലെയും കറൻസി പ്രസുക
ളിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തവ
 യായിരു
ന്നു ന�ോട്ടുകൾ.

മല്യയിൽ നിന്ന്
വിശദീകരണം തേടി
സുപ്രീംക�ോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ക�ോടതി ഉത്തരവു
കൾ മറികടന്ന് മക്കൾക്ക് പണം
കൈമാറിയെന്ന എസ.് ബി.ഐ
ഉൾപ്പെട്ട  ബാങ്കുകളുടെ  കൺ
സ�ോർഷ്യത്തിന്റെ ആര�ോപണ
ത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ രാജ്യംവി
ട്ട മദ്യരാജാവ വ
് ിജയ് മല്യയ�ോട സു
് 
പ്രീംക�ോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. മല്യ നി
യമവിരുദ്ധമായി മക്കൾക്ക് നാല്
ക�ോടി ഡ�ോളർ(ഏതാണ്ട് 272 ക�ോ
ടി രൂപ) കൈമാറിയെന്നാണ് ബാ
ങ്കുകളുടെ ആര�ോപണം.  ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി
നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ
ജ�ോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ബെ
ഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. കേസ ഫെ
് ബ്രുവ
രി രണ്ടിന വ
് ീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഏനാത്ത് പാലത്തിലെ വിള്ളൽ
പരിഹരിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി

കൊട്ടാരക്കര : എം.സി റ�ോ
ഡിൽഏനാത്ത് പാലത്തി
 ന്റെ
ബലക്ഷയം പരിഹരിക്കാൻ
നടപടി തുടങ്ങി. നാളെ ഉച്ച
യ�ോടെ ഗതാഗതം പൂർണമാ
യി നിറുത്തിവച്ച് പാലത്തിന്റെ
ബീമുകൾഉയർത്തി ബെയറിം
ഗുകൾ മാറ്റും.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി
യ�ോടെ ഉപരിതലത്തെ ബീമു
കളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാ
ഗത്തെ ബെയറിംഗ് തെന്നി
മാറി പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗ
ത്ത് വിള്ളലുണ്ടാവുകയും കൈ
വരികൾ അടർന്ന് മാറുകയുമാ
യിരുന്നു. മന്ത്രിമാരായ ജി. സു
ധാകരനും വി.എസ.്  സുനിൽ
കുമാറും രാത്രിതന്നെ സ്ഥല
ത്തെത്തി എം.എൽ.എമാർ, ഏനാത്ത് പാലത്തിലെ വിള്ളൽ പരിഹ
വകുപ്പുതല മേധാവികൾ എ രിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ
ന്നിവരുമായികൂടിയാല�ോചന
മ്മാണ ജ�ോലികൾ യുദ്ധകാലാടി
നടത്തി.
ഇന്നലെ പൊതുമരാമത്ത് വ സ്ഥാനത്തിൽ നടന്നുവരികയാ
കുപ്പിന്റെയും കെ.എസ.് ടി.പിയുടെ ണ്. പാലത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ത


ദേശീയ സമ്പാദ്യപദ്ധതി യും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും എറ കരാറുണ്ടായഭാഗത്തെഇരുമ്പ് പ്ളേ
ണാകുളത്ത് 
 നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക റ്റ് ഇളക്കിമാറ്റി അടിയിൽ നിന്ന് വ
ഏജന്റുമാരുടെ
വിദഗ്ദ്ധരും സ്ഥ

ലത്തെത്തി പാലം ടംകെട്ടി ബലപ്പെടുത്തി.  വെള്ളി
പരിശ�ോധിച്ചു. പാലത്തിന്റെ സുര യാഴ്ച ഉച്ചയ�ോടെ ജാക്കികൾ സ്ഥാ
കുടിശിക ഉടൻ
ക്ഷയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെ പിച്ച് പാലം 10 സെന്റീമീറ്റർ ഉയർ
തിരുവനന്തപുരം:  ദേശീയ സമ്പാ ന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.
ത്തും. തകരാറ് കണ്ടെത്തിയ ഭാഗ
ദ്യപദ്ധതി ഏജന്റുമാരുടെ തടഞ്ഞു
 ിലായി മൂന്ന് ബീ
ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ നിർ ത്ത് രണ്ട് തൂണുകള
വച്ച മൂന്നു് മാസത്തെ അലവൻസ്
കുടിശിക ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന്  
ധനമന്ത്രി ഡ�ോ: ത�ോമസ് ഐസ
ക് അറിയിച്ചു.
ദേശീയ സമ്പാദ്യപദ്ധ
 തി ഏജ തിരുവനന്തപുരം: എം.സി റ�ോ ന്ത്രി നൽകി. പാലത്തിന്റെ രണ്ടാ
ന്റുമാരുടെ 
 സംസ്ഥാന  കൺവെൻ ഡിൽ കല്ലടയാറിന് കുറുകെയുള്ള മത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്പാനു
ഷൻ ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യുകയായിരു ഏനാത്ത് പാലത്തിലെ വിള്ളൽ കൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ ഡക് സ്ലാ
ന്നു മന്ത്രി.സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വേഗത്തിൽ പരിഹരിച്ച് രണ്ടു ദി ബിന്റെ റബർ ബെയറിംഗുകൾ പ
പി.സതീദേവി അദ്ധ്യക്ഷത വഹി വസത്തിനകം ഗതാഗതം പുനഃ ത്തു സെന്റീമീറ്ററ�ോളം താഴ്ന്നതാ
ച്ചു. കേന്ദ്രജീവനക്കാരുടെ ക�ോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നട ണ് വിള്ളലു
 ണ്ടാകാൻ കാരണം. ഇ
ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പടി സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രി ജി. സു ത്  പരിഹരിക്കുന്നതിന  ് എറണാകു
എം.കൃഷ്ണൻ, എൻ.എഫ.് പി.ഇ. ധാകരൻ മന്ത്രിസഭായ�ോഗത്തെ ളത്ത് നിന്ന് പത്ത് ഹൈഡ് രോളിക്
സംസ്ഥാന കൺവീനർ പി.കെ. അറിയിച്ചു.
സ് ജാക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ച് അറ്റ
മുരളീധരൻ,  അസ�ോസിയേഷൻ  
ഏനാത്ത്  പാലത്തിലെ വി കുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു. മാറ്റി സ്ഥാപി
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി.ബി. പ ള്ളൽ  പരിഹരിക്കാൻ പ�ൊതുമരാ ക്കേണ്ട ആറ് റബർ ബെയറിംഗുക
ത്മകുമാരി ട്രഷറർഅന്നമ്മ ജ�ോസ മത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപ ളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്  തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു.
ടികളുടെ  വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്  മ
പാലത്തിന് മറ്റു ഗുരുതരമായ

മുകളാണുള്ളത.് ബീമുകൾ ഉയർ
ത്തിയശേഷം 10 സെന്റീമീറ്റർ ക
നമുള്ളആറ ബെ
് യറിംഗുകൾമാറ്റും.
പിന്നീട് മറ്റ് ബീമുകളുടെ ബെയറിം
ഗുകളും മാറ്റി ശനിയാഴ്ചയ�ോടെ ഗ
താഗതംപൂർണമായും പുനസ്ഥാപി
ക്കാനാകുമെ
 ന്നാണ് കരുതുന്നത.്
മകരവിളക്ക് പ്രമാണിച്ച് ഇതു
വഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഏ
റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ വാ
ഹനങ്ങൾ  മാത്രമേ പാലത്തിലൂ
ടെ ഇപ്പോൾ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ.

പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞു;
ബെയറിംഗുകൾ മാറ്റിയില്ല

1998ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത പാലത്തി
ന്റെ ബെയറിംഗുകൾ പത്ത് വർഷം
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടതായിരു
ന്നെങ്കിലും അതിന് നടപടിയുണ്ടാ
യില്ല. എം.സി റ�ോഡിൽ കഴക്കൂട്ടം 
മുതൽ അടൂർ വരെ 144 ക�ോടി രൂപ
ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന റ�ോഡ സു
് 
രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഏനാത്ത് പാ
ലവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാല
ത്തിന്റെ ബെയറിംഗുകൾ മാറ്റുന്ന
തും അടിസ്ഥാനംബലപ്പെടുത്തുന്ന
തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജ�ോലികൾക്ക് 
കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പണി തുട
ങ്ങും മുമ്പാണ ബെ
്
യറിംഗ തെ
് ന്നി
മാറിയത.്

രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഗതാഗത യ�ോഗ്യമാക്കും

ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോയെ
ന്ന് പരിശ�ോധിക്കും.
ഇവിടെ മണലെടുപ്പ്   തടയാ
നാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരി
ക്കാൻ പ�ൊലീസിനും റവന്യു അ
ധികൃതർക്കും കർശനനിർദ്ദേശം
നൽകണമെ
 ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയ�ോടും 

റവന്യു മന്ത്രിയ�ോടും മന്ത്രി ജി. സു
ധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.സി
റ�ോഡിലെ മറ്റു പാലങ്ങളിലെ സുര
ക്ഷാ പരിശ�ോധന നടത്താൻ പ�ൊ
തുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേ
ശം നൽകി.

