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സിറ്റി കൗമുദിയിൽ
ŝവരൂ, വികസനത്തിന്റെ
കരിക്കകം മ�ോഡൽ 
കാണണ്ടേ ?
ŝകഠിനംകുളം കായലിൽ 
മയിൽപ്പീലി കക്കയുടെ  
ചാകര
ŝപാലും തൈരും മാത്രമ
ല്ല, വൈദ്യുതിയും
പശു തരും...

തിരുപ്പാവൈ നാളെ വേദിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബൃഹത്സംഗീതകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 7ന് അഭേദാശ്രമത്തിൽ ആൾവാറു
ടെ ദിവ്യപ്രബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആണ്ടാളിന്റെ തിരുപ്പാ
വൈ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതാദ്യമായാണ് തിരുപ്പാവൈ വേദി
യിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത.്

സാംസ്കാരിക സദസ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനത്തോട
നുബന്ധിച്ച് എ.ഐ.വൈ.എഫ് ഇന്ന് സാംസക
് ാരിക സദ
സ് സംഘടിപ്പിക്കും. വൈകിട്ട് 5ന് ഗാന്ധിപാർക്കിൽ ചേരു
ന്ന സാംസക
് ാരിക സദസിൽ 'വിവേകാനന്ദ ദർശനങ്ങളുട
െ
സമകാലിക പ്രസക്തി" എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വാമി സന്ദീപാ
നന്ദഗിരി പ്രഭാഷണം നടത്തും.

ക്രൈസ്തവ സംവരണ സെമിനാർ

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ ദളിത ഫെ
് ഡറേഷൻ സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി ദളിത ക്
് രൈസ്തവസംവരണത്തെപ്പറ്റി സെമിനാർനട
ത്തുന്നു. 14 ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ന് പുളിമൂട ് പി.ആൻഡി ടി ഹൗസിൽ ന
ടക്കുന്ന സെമിനാർ പി.എം. പൊന്നപ്പ
 ൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ജാനക
 ി രാജപ്പ
 ൻ അദ്ധ്യക്ഷതവഹിക്കും. ബാർട്ടൺഹിൽ ശ
ശിധരൻ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും. ബിഷപ്പ് അഡ്വ. റോ
ബിൻസൺ ഡേവിഡ,് അഡ്വ. ഡി.പി. കാഞ്ഞിരം, പി. ആർ.
രാജുമോൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും.

ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം
 ഇന്ന്

ക�ോവളം: മുട്ടയ്ക്കാട് ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിൽ പൂർവ വിദ്യാർ
ത്ഥികളുടെ ശ്രമഫലമായി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ചിൽഡ്രൻ
സ് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാവിലെ 10ന് സാഹിത്യ
കാരി ബി. ഇന്ദിര നിർവഹിക്കും. പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സമിതി
പ്രസിഡന്റ് ബി. ശ്രീധരൻനായർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. ഹരിഹരൻ നായർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നട
ത്തും. ജനപ്രതിനിധികൾ, പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നാട്ടുകാർ
തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

കണ്ണമ്മൂല കൺവൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം : ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവക കണ്ണ
മ്മൂല കൺവൻഷൻ   ഇന്നു മുതൽ 15 വരെ കണ്ണമ്മൂല  സി.
എസ.് ഐ പള്ളിയിൽ നടക്കും. റവ. ജ�ോൺസൺ തേക്ക
ടയിൽ മുഖ്യപ്രാസംഗികനായിരിക്കും. ദിവസവും വൈകി
ട്ട് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയാണ ക
് ൺവൻഷൻ. ചർച്ച് 
ക്വയർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും.  എൽ.ജെ സാംജിസ് അദ്ധ്യ
ക്ഷനായിരിക്കും.

പ�ോറ്റിവിളാകം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം

തിരുവനന്തപുരം : പ�ോറ്റിവിളാകം ശ്രീമഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്ര
ത്തിൽ 14 നു രാവിലെ ഗണപതി ഹ�ോമം, 8.30 ന് പൊങ്കാല
സമർപ്പണം, ആയില്യപൂജ, ലഘുഭക്ഷണം മുതലായവ ഉണ്ടാ
യിരിക്കും. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്  9.45 നും 10.45 നു മദ്ധ്യേ തൃ
ക്കൊടിയേറ്റ് നടക്കും.

വെയിലൂർക്കോണം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ശ്രീകാര്യം:  ചെറുവയ്ക്കൽ  വെയിലൂർക്കോണം  ഭഗവതി ക്ഷേ
ത്രത്തിലെ  മകരവിളക്ക്  
 മഹോത്സവം  14 ന്  നടക്കും . രാ
വിലെ  5 ന് നടക്കുന്ന നിർമ്മാല്യത്തിനുശേഷം  സമ്പൂർണ
നെയ് വിളക്ക് , ദീപാരാധന,  8. 30 ന് പൊങ്കാല,  9. 40
പൊങ്കാല നിവേദ്യം,  വൈകിട്ട്  5 ന് ചെണ്ടമേളം,  6. 30
ന്  തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ദീപാരാധന,  7. 40 ന് തട്ട
പൂജ എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്  സെക്രട്ടറി  ആർ. ജയ
കുമാർ അറിയിച്ചു.

വിശ്വകർമ്മ സംഗമവേദി

തിരുവനന്തപുരം: ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടു
ക്കാൻ വിശ്വകർമ്മ സമുദായ സംഘടനകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അ
ണിനിരക്കണമെന്ന്  വിശ്വകർമ്മ സംഗമവേദി  കൺവെൻ
ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ആർട്ടിസാൻസ് ഹാ
ളിൽ ചേർന്ന കൺവെൻഷനിൽ എ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അ
ദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. രാജൻ പി. തൊടിയൂർ, കൊല്ലം മോഹ
നൻ, കൊട്ടാരക്കര ശിവാനന്ദൻ, ശബരീനാഥ,്   രാധാകൃഷ്ണൻ,
തിരുപുറം ഗോപകുമാർ, ജി. ഹരികുമാർ, പി. സോമനാശാരി
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

എസ്. വിക്രമൻ കുടവൂർ ശാഖാ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

തിരുവനന്തപുരം : എസ.് എൻ.ഡി.പി യ�ോഗം പത്രാധിപർ
കെ. സുകുമാരൻ സ്മാരക യൂണിയൻ സംഘട ിപ്പിക്കുന്ന വനി
താ സമ്മേളന വിജയത്തിനായി കുടവൂർ ശാഖയിൽ യ�ോഗം
ചേർന്നു. ശാഖാ രക്ഷാധികാരി കെ. ചക്രപാണിയുടെ അദ്ധ്യ
ക്ഷതയിൽ കൂടിയ യ�ോഗത്തിൽ ശാഖാ വൈസ്പ്രസിഡന്റാ
യി എസ.് വിക്രമനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഗാനപ്രിയ
നും മറ്റ് ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു.

ബാല സാഹിത്യ സെമിനാർ

തിരുവനന്തപുരം: ഐരാണിമുട്ടം തുഞ്ചൻ സ്മാരകത്തിൽ
നടന്ന ബാല സാഹിത്യ സെമിനാർ കെ.മുരളീധരൻ എം.
എൽ.എ   ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കുട്ടികൃഷ്ണൻ നാരായണനഗരം
രചിച്ച 'സമർപ്പണം" എന്ന കൃതിയും അദ്ദേഹം പ്രകാശനം
ചെയ്തു. ഡ�ോ.എം. ആർ തമ്പാൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഡ�ോ.
ടി.ജി.രാമചന്ദ്രൻപിള്ള ,കുട്ടികൃഷ്ണൻ നാരായണനഗരം,പ്രൊ
ഫ.കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള, ടി.ജി.ഹരികുമാർ എന്നിവർ പ്ര
സംഗിച്ചു. ബിന്ദുഗ�ോപൻ പുസ്തകപരിചയം നടത്തി.

യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളണം

തിരുവനന്തപുരം :  സപ്
 ളൈക�ോ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരി
ഷ്കരണം സുഗമമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന കീഴവ
് ഴക്കത്തി
നെതിരെ  തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന  ധനകാര്യ വകുപ്പ് യാഥാർ
ത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ശമ്പള പരിഷ്കരണം
അനുവദിക്കണമെന്നും, പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി അ
നുവദിക്കണമെന്നും സപ്ളൈക�ോ എംപ്ളോയീസ  ് ക�ോൺഗ്ര
സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് എം. ശശിധരൻ നായർ അദ്ധ്യ
ക്ഷനായിരുന്നു. ജനറ ൽ സെക്രട്ടറി ആക്കുളം മ�ോഹനൻ,
നെയ്യാറ്റിൻകര സുരേഷ,് സിജ�ോ, ലേഖ, വിജേഷ,് മ�ോഹൻ
കുമാർ, അംബിക തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

സി.പി.ഐയുടെ സത്യാഗ്രഹം

തിരുവനന്തപുരം:  ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരി
ക്കുക,വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസനടപടികൾത്വരിതപ്പെടുത്തുക 
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച്  16ന സെ
്
ക്രട്ടേറിയറ്റിന് മു
ന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുമെന്ന് സി.പി.ഐ ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറി ജി.ആർ. അനിൽ അറിയിച്ചു.

പുത്തൻപാലം രാജേഷ് പിടിയിലായെങ്കിലും
ദുരൂഹത ബാക്കി

കഴക്കൂട്ടം: ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി
ത്തുറയിൽ രാജേഷ്
വച്ച് പൊലീസ്പുത്തൻപാലം രാ
എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന
ജേഷിനെ ക�ോടതിയിൽ ഹാജ
രഹസ്യ വിവരത്തെ 
രാക്കി റിമാൻഡ ചെ
് യ്തു.നാല ക�ൊ
്

തുടർന്ന് തുമ്പ പ�ൊലീ
ലപാതകങ്ങളും നിരവധി ക�ൊല
സ് ഇയാൾ സഞ്ചരി
പാതക ശ്രമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒ
ച്ചിരുന്ന ലാൻസർ
ട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ
കാർ പരിശ�ോധിച്ച
പ്രതിയായ രാജേഷ നേ
് രത്തേ 
പ്പോഴാണ് മാരകായു
രണ്ട് തവണയാണ ക
് ാപ്പ പ്രകാ
ധങ്ങളും ബ�ോബും ക
രം ജയിലിലായത.് ജയിലിൽ നി
ണ്ടെത്തിയത.് ഇത്
ന്നു ജാമ്യം നേടി ഒരു മാസം മുൻ രാജേഷിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പൊലീസ് എന്തിന് പള്ളിത്തു
പാണ  ് പുറത്തിറങ്ങിയത.് പള്ളി പിടികൂടിയ ബോംബ്
റയിൽ ക�ൊണ്ടുവ

ന്നു എന്ന് പൊലീസിന് വ്യക്ത
തയില്ല. രാജേഷിനെ പിടികൂ
ടുമ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ
ള്ളിത്തുറ സ്വദേശിയായ ക�ൊല
ക്കേസ് പ്രതി ജെറ്റ് സന്തോഷ് ര
ക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇയാൾ പ�ൊലീ
സിനുനേ
 രെ ത�ോക്ക് ചൂണ്ടി രക്ഷ
പ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും സൂചന
യുണ്.ട് പള്ളിത്തുറ കടൽ തീരത്ത് 
രാജേഷ് അടങ്ങുന്ന സംഘം എ
ത്തിയതറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസിക
ളാണ പെ
് ാലീസിൽ വിവരമറ ിയി

റേഷൻ സാധനങ്ങളുമായി പ�ോയ
ല�ോറി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു
പ�ോത്തൻക�ോട:്  റേഷൻ ഗ�ോ
ഡൗണിൽ നിന്ന് രാത്രി  ഭക്ഷ്യ
ധാന്യങ്ങളുമായി പ�ോയ ല�ോറി  
നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. ഇന്നലെ  രാ
ത്രി ഒമ്പതിന  ് പൗഡിക്കോണം
ഉളിയാഴത്തുറ 
്
വില്ലേജ്ഓഫീസി
ന് സമീപം  ജില്ലാ റീട്ടെയിൽ റേ
ഷൻ ഡീലേഴ്സ് ക�ോഓപ്പറ േറ്റീ
വ് സ�ൊസൈറ്റിയുടെ ഗ�ോഡൗ
ണിലാണ് സംഭവം. റേഷൻ ക
ടകൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയം
കഴിഞ്ഞിട്ടും കടകളിലേയ്ക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ്
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ല�ോറിയിൽ ക
യറ്റിയത.് മൺവിള, അരുവിക്ക
രക്കോണം, വട്ടക്കരിയ്ക്കകം, തുട
ങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ റേഷൻ
കടകളുൾപ്പെടെ ഏഴ�ോളം കട
കളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ

രണ്ട് ല�ോറികള
 ിലായി കയറ്റിയ
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് നാട്ടുകാർ   
തടഞ്ഞത.്    സ്ഥലത്തെത്തിയ
ശ്രീകാര്യം പ�ൊലീസ രേ
് ഖകൾ
പരിശ�ോധിച്ച് സാധനങ്ങൾ ക
ടകളിലേയ്ക്കാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരു
ത്തി. റേഷൻ കടകൾ അടച്ചതി
നു ശേഷമുള്ള വിതരണം വേ
ണ്ടെന്നും പകൽ സമയത്ത് മാ
ത്രം വിതരണം ചെയ്താൽ മതി
യെന്നും പ�ൊലീസ് അറിയിച്ച
തിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പിരി
ഞ്ഞുപ�ോയി.
അമ്പത്തിരണ്ടോള
 ം റേഷൻ
കടകളിലേയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ ധാ
ന്യങ്ങൾ പൗഡിക്കോണത്തു റേഷൻ സാധനങ്ങളുമായി പ�ോയ ല�ോറി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞപ്പോൾ
ള്ള ഗ�ോഡൗണിൽ നിന്നാണ്
വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും റേ ഖരം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് രാത്രി  ണ് സ�ൊസൈറ്റി ജീവനക്കാർ പ
ഷൻ കടകളിൽ കരുതൽ ശേ ഇവ ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതെന്നുമാ റയുന്നത.്

നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ
ഉറപ്പുവരുത്തും: മേയർ

തിരുവനന്തപുരം:നഗരസഭയിൽ പ്പെട്ടു. എൻജിനിയറിംഗ് വിഭാഗ
ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ ഉറപ്പു വ ത്തിൽ ഏജന്റുമാരെയും ഇടനില
രുത്താനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർ ക്കാരെയും ഒഴിവാക്കാൻ  വൈകി
പ്പെടുത്താൻ  വകുപ്പ് തലവൻ ട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള പ്രവേശനം
മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി മേ നിയന്ത്രിക്കും. ഇതിന സെ
്
ക്യൂരി
യർ വി.കെ. പ്രശാന്ത്. സേവന റ്റി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.
ത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ജീവന ലൈസൻസുള്ള  ഡിസൈനർ
ക്കാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ ന മാർ  ഐ.ഡി കാർഡ് നിർബന്ധ
ടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മേയർ മായും ധരിക്കണം. ഫയൽ കാല
അറിയിച്ചു.നിർബന്ധമായും ഐ. താമസം ഒഴിവാക്കാൻ  എല്ലാ 
ഡി കാർഡ  ് ധരിച്ചിരിക്കണമെ
 ന്ന്  

സെക്ഷനുകളിലും ജീവനക്കാർ
മേയർ  ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫയൽ കാണാ

താവുന്ന പ്രശന
് ം സെക്രട്ടറ ി ഗൗര
വമായി എടുക്കും. ഫയൽ നീക്കം 
മനസിലാക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷ
മത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇൻഫർ
മേഷൻ കേരള മിഷന്റെ സൂചിക 
സ�ോഫ്ട്വെയർ എല്ലാ സെക്ഷ
നുകളിലും ഉപയ�ോഗിക്കും. പൈ
ലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഒരു സെ
ക്ഷനിൽ സൂചിക സ�ോഫ്ട്വെ
യർ ഉപയ�ോഗിക്കും. തുടർന്ന് എ
ല്ലാ സെക്ഷനുകളിലേക്കും വ്യാ
പിപ്പിക്കും -  മേയർ അറിയിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റിലും വിജയക്കൊടി നാട്ടി ഋഷിരാജ് സിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം: വിമുക്തി 
മിഷന്റെ ലഹരിക്കെതി
രായ ബ�ോധവത്കരണ
കാമ്പെയിന്റെ ഭാഗമായി
നടത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സര
ത്തിൽ എക്സൈസ് കമ്മി
ഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗി
ന്റെ ടീമിന് വിജയം. യുവാ
ക്കളെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് 
പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന കാമ്പെ
യിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ
നടത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സര
ത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാ
പ്ടനായ ടീം വിജയിച്ചത.്
പ്രസ് ക്ലബ് ടീം ആയി
രുന്നു എതിർ പക്ഷത്ത്.
വെളുത്ത ജേഴ്സിയും തല
യിൽ കൗ ബ�ോയി മ�ോഡ
ലിലുള്ള ത�ൊപ്പിയും നീല ക
ളർ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും അണി
ഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലിറ
ങ്ങിയത.് രാജേഷ് രാജേന്ദ്ര
നായിരുന്നു പ്രസ ക്ല
് ബ ട
് ീം
ക്യാപ്ടൻ. ട�ോസ് ലഭിച്ച എ
ക്സൈസ ട് ീം ഫീൽഡിംഗ  ് തി
രഞ്ഞെടുത്തു. ഓപ്പണറായി
ക്യാപ്ടൻ രാജേഷിന�ൊപ്പം 
ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ പ്ര
സ്ക്ലബ ട
് ീമിന്റെ നിസാർ മു
ഹമ്മദ് ആറ റ
് ൺസിൽ ഔ
ട്ടായി. ത�ൊട്ടു പിന്നാലെ സീ
ജി കടയ്ക്കലും സജി ശ്രീധറും 

വിമുക്തി മിഷന്റെ ബ�ോധവത്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി
എക്സൈസും ട്രിവാൻഡ്രം പ്രസ് ക്ലബ് ടീമും തമ്മിൽ യൂണിവേഴ്സി
റ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഋഷിരാജ് സിംഗ്
വന്നപ�ോലെ പ�ോയി.
വിമുക്തി മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂ
ഒടുവിൽ ലഭിച്ചത് 67 റൺസ.് ട്ടിവ് ഓഫീസർ അനുപമ സത്യ
ത�ൊട്ടു പിന്നാലെ ബാറ്റിംഗിന് ഇ പ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
റങ്ങിയ എക്സൈസ ട
് ീം 7 വിക്കറ്റ് 
ടെലിവിഷൻ ഷ�ോയിലൂടെ
നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ വിജയക്കുറി ശ്രദ്ധേയമായ വിന�ോദ് നരനാ
ത�ൊട്ടു. ലഹരി വിരുദ്ധ ബ�ോധവ ട്ടിന്റെ കിറ്റി ഷ�ോയും ചടങ്ങിന്റെ
ത്കരണ പരിപാടിയ�ോട് അനു ഭാഗമായി നടന്നു. കിറ്റിയെ
 ന്ന കു
ബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാ രങ്ങ് ചടങ്ങിനെത്തുന്നവരുമായി
യി പ�ോസ്റ്രർ രചനാ മത്സരവും  സംവദിക്കുന്നതാണ ഷ�ോ
്
.സീരി
നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലെ വിജ യസായ വിഷയങ്ങൾ പ�ോലും ല
യികൾക്കും  സമ്മാനം നൽകി. ളിതമായി ആസ്വാദകരിലേക്ക് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എത്തിക്കുന്ന കിറ്റി ഷ�ോ ശ്രദ്ധേ
വി.കെ. മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യമായി.

പ്രവാസി
അവാർഡുകൾ
വിതരണം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: സംവിധായക
രായ അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ, തുള
സീദാസ,് വ്യവസായ പ്രമുഖരായ
ബേബി മാത്യു സ�ോമതീരം, ബീമ
ജുവലറി എം.ഡി എം.എസ.് സു
ഹാസ,് അമ്പലത്തറ ചന്ദ്രബാബു 
എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുപ്പത�ോളം
പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് കേരള പ്ര
വാസി ഭാരതീയ പുരസ്കാരം നൽ
കി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രവാസി ദി
നാചരണത്തിന് സമാപനം കുറി
ച്ച് ഇന്നലെ വി.ജെ.ടി ഹാളിൽ ന
ടന്ന ചടങ്ങ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ ക
ടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാ
ജ്യസഭാ ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ പി.ജെ. കു
ര്യൻ, മുൻ മന്ത്രി വി.എസ.് ശിവകു
മാർ, മേയർ വി.കെ. പ്രശാന്ത് തുട
ങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എസ.് അ
ഹമ്മദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാള
യം ഇമാം വി.പി. സുഹൈബ്മൗല
വി, വാർഡ ക
് ൗൺസിലർ പാളയം
രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
പത്ത് നിർധന ര�ോഗികൾക്ക് ചി
കിത്സാസഹായം ചടങ്ങിൽ വിത
രണം ചെയ്തു. തുടർന്ന് കലാപരിപാ
ടികളും നടന്നു.

ച്ചത.്  പൊലീസെത്തി രാജേഷി
നെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 
നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാ
രുടെ സഹായത്തോടെയാണ്
പിടികൂടാനായതെന്നാണ് സമീ
പവാസികർ പറയുന്നത.് സാമ്പ
ത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ടാണ്രാജേഷ്ഇവിടെ എത്തിയ
തെന്നാണ്സൂചന.സാമ്പത്തിക 
ഇടപാടും ആയുധം കൈവശംവ
ച്ചതും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അ
ന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്.ട്

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം
ക്ഷേത്രത്തിൽ
ആറാട്ട് നടന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകണ്ഠേശ്വ
രം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാ
തിര മഹ�ോത്സവത്തിന്റെ സമാപ
നത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ രാ
വിലെ ആറാട്ട് നടന്നു. നൂറ്കണ
ക്കിന് ഭക്തർ ആറാട്ടിൽ പങ്കെടു
ത്തു.ജനുവരിരണ്ടിനായിരുന്നുതി
രുവാതിര മഹ�ോത്സവം ആരംഭി
ച്ചത.് പതിവ ക്ഷേ
്
ത്രാരാധന ചട
ങ്ങുകൾക്ക് പുറമേ പ്രത്യേക പൂജ
കളും നടന്നു. നൃത്തസന്ധ്യ, തിരു
വാതിരക്കള
 ി, സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചവാ
ദ്യം, മത പ്രഭാഷണം, സംഗീത നൃ
ത്തപരിപാടി,ഓട്ടൻതുള്ളൽ, സ്പെ
ഷ്യൽ നാഗസ്വരം, ആദ്ധ്യാത്മിക 
പ്രഭാഷണം, പള്ളിവേട്ട തുടങ്ങി
യവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പേട്ട പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ
ഫ�ോൺ പ്രവർത്തനരഹിതം

തിരുവനന്തപുരം: പേട്ട പ�ൊലീസ്
സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി പറയാന�ോ 
മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊ ഫ�ോൺ
വിളിച്ചാൽ പ്രവർത്തനരഹിത
മാണെന്ന മറുപടിയാവും ഉണ്ടാവു
ക. ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ബി.എ
സ്.എൻ.എൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തി
ട്ട് ആഴ്ചകളായി. ഹെഡ ക
് ്വാർട്ടേ
ഴ്സിൽ നിന്ന്  ബില്ല് അടയ്ക്കാത്ത
താണ ഫ�ോ
്
ൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ കാ
രണമെന്നാണ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉ
ദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി.  ഫ�ോൺ

മുഖേന അറിയേണ്ട ചെറിയ കാ
ര്യങ്ങൾ പ�ോലും പ�ൊലീസ് സ്റ്റേ
ഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി അറ ിയേണ്ട 
അവസ്ഥയിലാണ.്  ഫ�ോൺ കേടാ
യതിനെ തുടർന്ന് എസ.് ഐയുടെ
മ�ൊബൈൽഫ�ോണിലും മറ്റ് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെ ഫ�ോണിലും വിളിച്ചാ
ണ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന
ത്.  ഫ�ോൺ കേടായതിനെ തുടർ
ന്ന് ഒരു വിവരവും നേരിട്ട് പ�ൊലീ
സിനെ അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത 
അവസ്ഥയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

ക്ഷേത്രഭണ്ഡാരത്തിൽ 56,000
രൂപയുടെ അസാധു ന�ോട്ടുകൾ
തിരുവനന്തപുരം : പൂജപ്പുര നാഗ
രുകാവ ക്ഷേ
്
ത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാ
രത്തിൽ നിന്ന് 56,000 രൂപയുടെ
അസാധു ന�ോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി.
1000 രൂപയുടെ 55 ന�ോട്ടുക
 ളും 500
രൂപയുട
 െ രണ്ട് ന�ോട്ടുകളുമാണ  ് ല
ഭിച്ചത.് ഡിസംബർ 31ന  ് ഭണ്ഡാ
രം തുറന്ന് ന�ോട്ടുകൾ എണ്ണി തിട്ട
പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അസാധു ന�ോ
ട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ക്ഷേ
ത്രം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ആയി

ല്യം പ്രമാണിച്ച് എട്ടാംതീയതി
ക്ഷേത്രത്തിലും നടയിലും ഉള്ള ഭ
ണ്ഡാരങ്ങൾ തുറന്ന് എണ്ണിയപ്പോ
ഴാണ് 56,000 രൂപ അസാധു നോ
ട്ടുകളാണെന്ന് ക
 ണ്ടെത്തിയത.് ഏ
ത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്
തുകയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ന�ോട്ടു
കൾമാറുന്നതിന റ
് ിസർവ്ബാങ്കുമാ
യി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് ക്ഷേത്ര സെ
ക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ഒരുമ റസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ വാർഷികം അഡ്വ. മരുതംകുഴി
സതീഷ്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഒരുമ റസിഡന്റ്സ് അസ�ോ. വാർഷികം

വണ്ടിത്തടം: പാലപ്പൂർ വണ്ടിത്ത
ടം 'ഒരുമ" റസിഡന്റ്സ് അസ�ോസി
യേഷൻ വാർഷിക പ�ൊതുയ�ോഗ
വും ആഘ�ോഷവും തിരുവനന്തപു
രം 'ഫ്രാറ്റ് " ജനറൽ സെക്രട്ടറി അ
ഡ്വ. മരുതംകുഴി സതീഷ് കുമാർ ഉ
ദ്ഘാടനം ചെയതു
് .
പാലപ്പൂർ ഹ�ോളിക്രോസ്
എൽ.പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ
പ്രതി പൊലീസിനെ
നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒരുമ പ്രസിഡന്റ്  
ഡ�ോ. ജി. ശ�ോഭന അദ്ധ്യക്ഷത വ
ആക്രമിച്ചു
പേരൂർക്കട: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി വി.എസ.് ജയകു
ഓടിച്ചതിന് പിടിയിലായ പ്രതി മാർ റിപ്പോർട്ടും ഖജാൻജി കെ. ജ
് ണക്കും അവതരിപ്പി
സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാരെ ആ യപ്രസാദ ക
് മ്പ്യൂ
കമിച്ചു. ഇന്ദിരാനഗർ സ്വദേശി രാ ച്ചു. അമ്പലത്തറ ജി. ടെക ക
ഹുൽ (28) ആണ സ്റ്റേ
് ഷനിൽ എ ട്ടേഴ്സ് മാനേജിംഗ്പാർട്ണർ രമ്യ
സ്.ഐ പ്രേം കുമാറിനെയും പൊ
ലീസുകാരെയും ആക്രമിച്ചത.് ഇ
ന്നലെ ഇന്ദിരാനഗറിൽ മദ്യപിച്ച് 
ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന  പെ
് ാലീസ്
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതാണ്പ്രക�ോ
പനത്തിന ക
് ാരണം.

പ്രകാശ സൈ
്
ബർ സുരക്ഷയെപ്പ
റ്റി ക്ലാസെടുത്തു. കല്ലിയൂർ ഗ്രാമ പ
ഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എസ.്
ബീന, പ്രവീണകുമാരി, ഹ�ോളി
ക്രോസ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ
ജ�ോണി പുത്തൻ വീട്ടിൽ, കെ. ച
ന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, സി. തങ്കരാജ,്
സക്കറ ിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
അവാർഡുകളും സമ്മാനങ്ങളും 
 വി
തരണം ചെയ്തു. കുടുംബാംഗങ്ങ
ളുടെ കലാപരിപാടികളും 
 നടന്നു.
  ഭാരവാഹികളായി സി. തങ്ക
രാജ് (പ്രസിഡന്റ് ), വി. എസ.് ജ
യകുമാർ ( സെക്രട്ടറി), ആർ. മധു
സൂദനൻ (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തി
രഞ്ഞെടുത്തു.

വീട്ടമ്മയുടെ
മാല കവർന്നു

പേരൂർക്കട: ബൈക്കിലെത്തിയ
രണ്ടംഗ സംഘം വീട്ടമ്മയുടെ 2 പ
വൻ സ്വർണമാല കവർന്നു. കല്ല
യം സ്വദേശി ഷീലയുട
 െ (52)  മാല
യാണ് നഷ്ടമായത.് ഇന്നലെ 
 വൈ
കിട്ട് 4ന് പാറ�ോട്ടുക�ോണത്തായി
രുന്നു സംഭവം. മണ്ണന്തല പൊലീ
സ് കേസെടുത്തു.

റ�ോഡിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: ജി. സുധാകരൻ
മാതൃകാ റ�ോഡ്  സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പ�ോത്തൻക�ോട:് സംസ്ഥാന
ത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റ�ോഡുക
ളുടെയും പഴയ പാലങ്ങളുടെ
യും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നട
പടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി 
ജി. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പ�ോ
ത്തൻക�ോട് ജംഗ്ഷനിൽ കഴ
ക്കൂട്ടം - അടൂർ മാതൃകാ റ�ോഡ് 
സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അനിയന്ത്രിതമായ മണൽ
വാരലിലൂടെ പല പാലങ്ങൾ
ക്കും  ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടു മാതൃകാ റ�ോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ നിർവഹിക്കുന്നു. എ. സമ്പത്ത്
ണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എം.പി, ഡി.കെ. മുരളി എം.എൽ.എ, പി.കെ. സതീശൻ, ജ�ോളി പത്രോസ് തുടങ്ങിയവർ സമീപം
സി. ദിവാകരൻ എം.എൽ.എ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ. സ
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ  റ�ോഡ്
ക്കാണ്
മ്പത്ത് എം.പി, ഡി.കെ. മുരളി
 രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ
നവീകരണം കഴക്കൂട്ടം 
 റ�ോഡിന്റെ ഉപരിതലം
എം.എൽ.എ, കെ.എസ.് ട ി.പി
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പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പി.കെ.
78.65 കില�ോമീറ്റർ
16 മാസമാണ് നിർമ്മാണ
ഉപയ�ോഗിച്ചായിരിക്കും
സതീശൻ, പ�ോത്തൻക�ോട്  
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ
 യത്ത് പ്രസിഡ
കാലാവധി
  ചെലവ്
ചടയമംഗലം,ക�ൊട്ടാ
 രക്കര
ന്റ് ജ�ോളി പത്രോസ,് ജില്ലാ പ
തുടങ്ങിയ 17 ജംഗഷ
് നുകളും
6 വർഷത്തെ പരിപാലന ചുമ
ഞ്ചായത്ത് അംഗം രാധാദേവി,
146 ക�ോടി
ആധുനിക രീതിയിൽ
തലയും  കരാർ ഏറ്റെടുത്ത 
കൗൺസിലർ എസ.് വി. സജി
വി
ക
സ

ി
പ്
പി
ക്കും

ജി.എച്.ച് വി.കെ.കെ കമ്പനി
ത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

പാമ്പാടി നെഹ്റു എൻജിനിയറിംഗ് ക�ോളേജിന്റെ സ്പെൻസർ
ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ ബ�ോർഡുകൾ കെ.എസ.് യു പ്രവർത്ത
കർ അടിച്ച് തകർക്കുന്നു

നെഹ്റു ക�ോളേജിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്
കെ.എസ്.യു പ്രതിഷേധം
തിരുവനന്തപുരം: എൻജിനിയറിം
ഗ് വിദ്യാർത്ഥി ജിഷ്ണു പ്രണ�ോയി
ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിടയായ സം
ഭവത്തിൽ തൃശൂർ പാമ്പാടി നെഹ്
റു ക�ോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് കാടൻ
സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന
തെന്ന് ആര�ോപിച്ച് കെ.എസ.് യു
വിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാളയം സ്
പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലെ ബ്രാഞ്ച് 
ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി.
സമരത്തിൽപങ്കെടുത്ത പ്രവർ
ത്തകർ ഓഫീസിന്റെ ബ�ോർഡു

കൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം
നടത്തി കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണ
മെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെ
ട്ടു. കെ.എസ്.യു നേതാക്കളായ
അനന്തകൃഷ്ണൻ, പ്രണവ് ക�ോല
ത്തുകര, ക�ോലിയക്കോട് ആശി
ഷ് അജയ,് എം.എ. ആസിഫ,് വി
ഷ്ണു .എ.പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വ
ത്തിലാണ് മാർച്ച് നടന്നത.് തുടർ
ന്ന് പ്രവർത്തകരെ പ�ൊലീസ് അ
റസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.

അന്നം മുട്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
സർക്കാരിന്: അനൂപ് ജേക്കബ്
തിരുവനന്തപുരം: റേഷൻ കടക
ളിൽ അരിയെത്തിക്കാതെ ജന
ങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്ത
രവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരി
നാണെന്ന് കേരള ക�ോൺഗ്രസ്
ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ അനൂപ ജേ
് 
ക്കബ് എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. കേ
രള ക�ോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ് ) ജി
ല്ലാ പ്രവർത്തക സമ്മേളനം വൈ.
എം.സി.എ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജ

നങ്ങളെ ദ്റോഹിക്കുന്നതിൽ കേ
ന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ
രസപ
് രം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് 
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ പാർ
ട്ടി ചെയർമാൻ ജ�ോണി നെല്ലൂർ പ
റഞ്ഞു. ഭാരവാഹികളായ കരുമം
സുന്ദരേശൻ, വാക്കനാട് രാധാകൃ
ഷ്ണൻ, ഡെയ്സി ജേക്കബ,് സി.
മ�ോഹനൻ പിള്ള, വി.എസ.് മന�ോ
ജ് കുമാർ, ബി.ഡി. മാസ്റ്റർ, ജ�ോസ
ഫ് സ്കറിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

