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തിരുവനന്തപുരം: എംപ്ലോയ്മെ
ന്റ് വകുപ്പ് വഴി നടത്തുന്ന ശരണ്യ,
കൈവല്യ, കെസ്റു, മൾട്ടി പർപ്പ
സ് ജ�ോബ് ക്ലബ് എന്നീ സ്വയം
ത�ൊഴിൽ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള
ഏകദ ിന ശില്പശാല ഇന്ന് രാവിലെ
10ന് പുളിമൂട് പി ആൻഡി ടി ഹൗ
സിൽ നടക്കും. ജില്ലാ എംപ്ലോയ്
മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സംഘടിപ്പി
ക്കുന്ന ശില്പശാല കളക്ടർ വെങ്കി
ടേസപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
സ്വയം ത�ൊഴിൽ മേഖലകളിലേ
ക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
നവസംരംഭകർക്ക് ദിശാബ�ോധം
നൽകാനാണ് ശില്പശാല സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നത.്

അവഗണന
അവസാനിപ്പിക്കണം:
ധീവരസഭ

തിരുവനന്തപുരം: ധീവരസഭ
യ�ോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ അവഗ
ണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന്
അഖില കേരള ധീവരസഭ സം
സ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജെ.കെ. രാ
ധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻ
സർക്കാർ അനുവദിച്ച ശ്രീ വേദ
വ്യാസ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻ
സ് ക�ോളേജ് ആരംഭിക്കാൻ അ
നുമതി നൽകുക, സ്ഥലം അടക്ക
മുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങ
ളുന്നയിച്ച് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറി
യറ്റ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനറൽ
സെക്രട്ടറി വി. ദിനകരൻ, വി.എ
സ്. ബാലൻ, എ. ദാമ�ോദരൻ, പ
നത്തുറ പുരുഷ�ോത്തമൻ, ടി.കെ.
സുധാകരൻ, പി.കെ. സ�ോമനാഥ്
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

ആര�ോഗ്യതാരകം
ക്വിസ് മത്സരം

പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം
െെസബർ സെൽ
ഡി.ജി.പി
കമ്മിഷണർ

100
2329107
9497999999
9497996991

HOSPITAL
അനന്തപുരി 2579900
കിംസ്
2447575
എസ് യു ടി
4077777, 4177777

പ്രാദേശികം

വർകക് ്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരന് എക്സൈസിന്റെ
മർദ്ദനം; കാട്ടാക്കടയിൽ സംഘർഷം
കാട്ടാക്കട: എക്സൈസ് ഇൻസ്പെ
ക്ടറുടെ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചശേഷം
നിറുത്താതെപ�ോയെന്നാര�ോപിച്ച്
വർക്ക് ഷ�ോപ്പ് ജീവനക്കാരനെ എ
ക്സൈസ്ഇൻസ്പെക്ടർമർദ്ദിച്ചതായി
പരാതി. പെരുമ്പഴുതൂർ അയണിയ
ത്തറ വീട്ടിൽ ദീപു - അനിത ദമ്പതി
കളുടെ മകൻ രാഹുലിനാണ് (20)
മർദ്ദനമേറ്റത.് സംഭവത്തിൽ പ്ര
തിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ എക്സൈസ്
ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ
ത് സംഘർഷാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഇന്നലെ രാവിലെ 9.30ഓടെകാട്ടാ
ക്കട അഞ്ചുതെങ്ങിൻമൂടിന് സമീപ
മാണ് സംഭവം.
നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന്
ബൈക്കിൽ വർക്ക് ഷ�ോപ്പിലേ
ക്ക് വരുകയായിരുന്ന രാഹുല
 ിനെ
നെയ്യാറ്റിൻകര - കാട്ടാക്കട റൂട്ടിൽ
തൂങ്ങാംപാറയിൽവച്ചാണ് കാട്ടാ
ക്കട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ�ോ
ഭനകുമാർ ബൈക്ക് തടഞ്ഞ് പിടി
കൂടിയത്.
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ
ബൈക്കിനെ അമിത വേഗത്തിൽ
ഓവർടേക്ക് ചെയ്തെന്നാര�ോപി
ച്ചാണ് തന്നെ പിടികൂടിയതെന്ന്
രാഹുൽ കാട്ടാക്കട പ�ൊലീസിൽ
നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
അഞ്ചുതെങ്ങിൻ മൂടിന് സമീപം
വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിറുത്തുകയും
കാട്ടാക്കട എക്സൈസ് ഉദ്യോഗ
സ്ഥരെ വിളിച്ച് വരുത്തി ജീപ്പിൽ
ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി
മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൈക്കും
എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇൻ

യുവാവിനെ എക്സൈസ് മർദ്ദിച്ചതറിഞ്ഞ് കാട്ടാക്കട പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനം

മർദ്ദനമേറ്റ രാഹുൽ കാട്ടാക്കട ആശുപത്രിയിൽ
സ്പെക്ടർ തന്റെ നട്ടെല്ലിലും അടി
വയറ്റിലും ഇടിക്കുകയും അസഭ്യം
വിളിക്കുകയും ചെയ്തതായും, സം
ഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാ
വ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുമെന്ന്
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാ
തി യിലുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് എ
ക്സൈസ് ഓഫീസിൽ നാട്ടുകാരും
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എത്തിയത്
സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതി
നിടയിൽ ചിലർ ശ�ോഭനകുമാറി
നെ കൈയേറ്റവും ചെയ്തു.
സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന്
കാട്ടാക്കട എസ.് ഐ ബിജു കുമാ

റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുകൂട്ട
രെയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. തു
ടർന്ന് രാഹുലിനെ കാട്ടാക്കട ഗ
വ. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പി
ച്ചു. വിദഗ്ദ്ധ പരിശ�ോധനയ്ക്കും
തുടർചികിത്സയ്ക്കുമായി പിന്നീ
ട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആശുപ
ത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി .
അതേസമയം രാവിലെ കാ
ട്ടാക്കട എക്സൈസ് ഓഫീസിലേ
ക്ക് വരുന്നത
 ിനിടെ മൂലക്കോണ
ത്തു വച്ച് രാഹുൽ തന്നെ ബൈ
ക്കിലെത്തി ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു
തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചതായി എ

ക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ�ോഭനകു
മാർ പറഞ്ഞു. തൂങ്ങാംപാറ വച്ചും
അഞ്ചുതെങ്ങിൻ മൂട്ടിൽ വച്ചും വീ
ണ്ടും ഇടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവിടെ
വച്ച് ഇയാളെ തടഞ്ഞുവച്ച് എ
ക്സൈസ് ഓഫീസിൽ വിവരം അ
റിയിക്കുകയായിരുന്നു. തന്നെ
അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതി
നും ഓഫീസിൽക്കയറി മർദ്ദിച്ച
തിനും കാട്ടാക്കട പ�ൊലീസിൽ
പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യല�ോ
ബികളാണ് തന്നെ അപായപ്പെടു
ത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ശ�ോഭനകു
മാർ പറഞ്ഞു.

അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ ബസ് ബേ, ഷ�ോപ്പിംഗ്
ക�ോംപ്ലക്സ് തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ചു
റ്റെടുത്തായിരുന്നു പദ്ധതി വിഭാ
വനം ചെയ്തിരുന്നത.് ഇതിനായി
സ്കൂളിന്റെ നിലവിലുള്ള ഒരു കെ
ട്ടിടം ഇടിച്ചു കളയുകയും സ്കൂൾ വ
ളപ്പിലെ ചില മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റു
കയും വേണമായിരുന്നു. ഇതിന്
പകരം സ്കൂളിന്റെ മറ്റൊരു കെട്ടി
ടത്തിന�ൊപ്പം 10 ക്ലാസ് മുറികൾ
നിർമിച്ച് നൽകാനായിരുന്നു പദ്ധ
തി. ബസ് ബേക്ക് ഒപ്പം നിർമിക്കു
ന്ന ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോംപ്ലക്സിൽ കി
ഴക്കേക�ോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കു
ന്ന കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിവസി
പ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ സ്കൂളിലെ പൂർവവി

ദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും ട്രീ വാക്ക് യ്ക്കേണ്ടി വന്നു. മുൻ മേയർ കെ.
എന്ന സംഘടനയും സ്കൂൾ ഏ ചന്ദ്രികയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗ
റ്റെടുക്കലിനെതിരെ രംഗത്ത് വ രസഭയും സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കലിനെ
ന്നത�ോടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് ക�ൊ തിരെ രംഗത്
 ത് വന്നിരുന്നു. സ്കൂൾ
ണ്ടുപ�ോകാനായില്ല. സ്കൂളും മര പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹർജി
ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവ യെത്തുടർന്ന് ഏറ്റെടുക്കൽ നടപ
ശ്യപ്പെട്ട് സ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമി ടികൾ ഹൈക്കോടതി നിറുത്തി
തി നടത്തിയ സമരത്തിൽ വി.എ വയ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ.് പൂർവവി
സ്. അച്യുതാനന്ദൻ, സുഗതകുമാ ദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നേതൃ
രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും പങ്കുചേർ ത്വത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്ത
ന്നിരുന്നു.
നം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപ
അതിനിടെ ക�ോടതി അനുമതി ടികൾ ഊർജിതമാക്കി. പ�ൊതുവി
യ�ോടെ നിർമാണ നടപടികൾ തു ദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം കൂടി ലക്ഷ്യ
ടങ്ങാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയെങ്കി മിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പദ്ധ
ലും എതിർപ്പ് കാരണം നിറുത്തി വ തിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത.്

ബി.ഡി.ജെ
 .എസ്
പ്രകടനം നടത്തി

ഷട്ടിൽ
ബാഡ്മിന്റൺ
ടൂർണമെന്റ്

കേരളകൗമുദിയുടെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സ്പെഷ്യൽ സപ്ളിമെന്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് മാനേജർ ആർ. സജി ദേവ
സ്വം കമ്മിഷണർ സി.പി. രാമരാജ പ്രേമ പ്രസാദിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ദേവസ്വം അസി. കമ്മി
ഷണർ ഗ�ോപകുമാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം, ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി
പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്നിവർ സമീപം

ക�ോവളം എൻ. ചിദംബരപ്പണിക്കർ അനുസ്മരണം
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യസ
 
മര സേനാനിയും സാമൂഹ്യപ്രവർ
ത്തകനും ക�ോൺഗ്രസ് നേതാ
വുമായിരുന്ന ക�ോവളം എൻ.
ചിദംബരപ്പണിക്കരുടെ 28-ാം
വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേ

കുണ്ടറ വിളംബര
വാർഷികം

തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി സീ
നിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫ�ോറത്തി
ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വേലുത്തമ്പി
ദളവയുടെ കുണ്ടറ വിളംബരവാർ
ഷികം ആഘ�ോഷിച്ചു. സെക്രട്ടേ
റിയറ്റിനുമുന്നിലുള്ളവേലുത്തമ്പിയു
ടെ പ്രതിമയിൽ അഡ്വ. അയ്യപ്പൻ
പിള്ള,കെ.രാമൻപിള്ള,പി.അശ�ോ
ക് കുമാർ, ഡ�ോ. പുരുഷ�ോത്തമഭാ
രതി, ഡ�ോ. മധുസൂദനൻ, എസ.് 
ഡി. കൃഷ്ണൻനായർ, എസ.് വേണു
ഗ�ോപാൽ, എൻ.ജി. നായർ, കെ.
മധുസൂദനൻ,കെ.ശ്രീകുമാർഎന്നി
വർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

ളനം നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന്
ക�ോവളം അനിമേഷൻ സെന്റർ
ഹാളിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ
ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എം.
വിൻസെന്റ് എം.എൽ.എ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിക്കും.

പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ സാം
സ്കാരിക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കു
മെന്ന് ക�ോവളം എൻ. ചിദംബ
രപ്പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ സെ
ക്രട്ടറി ക�ോവളം പി. സുകേശൻ
അറിയിച്ചു.

(Rtd. DySP)

കൊച്ചുതയ്യിൽവീട്,
വക്കം.

ദുഃഖിതരായ,

മൂന്നാം ചരമവാർഷികം (12.01.2017)

ഭാര്യ : ശ്രീകുമാരി. എസ്,
മക്കൾ : അരുൺ, വരുൺ, കിരൺ,
മരുമക്കൾ : ശാലിനി,
ബിനിത, നിഷ,
ചെറുമക്കൾ : ആദികേശ്, റയാൻ,
സൂര്യകിരൺ, ആരാദ്ധ്യ കിരൺ.

ചരമ അറിയിപ്പ്

    കണ്ടല സഹകരണ ആശുപത്രി

ഫ�ോൺ: 9495121121,
9495020211, 9495168407.

(ഒപ്പ്) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് 
11.01.2017. 	
ഒാഫീസർ.

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ ചി
റമുക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബി.
ഡി.ജെ.സിന്റെ കൊടിമരം നശി
പ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആറ്റു
കാൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രകടനം
നടത്തി. ബി.ഡി.ജെ.എസ്നേമം
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ. വിശ്വ
നാഥൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെ
യ്തു. നിയാേജക മണ്ഡലം ഭാരവാ
ഹികളായ കെ. രാജൻ, നെടുങ്കാട്
രാജീവ്, ആർ. രാജശേഖരൻ, നെ
ടുമം സുരേഷ് കുമാർ, ആർ. സജീ
വ്കുമാർ, പാച്ചല്ലൂർ പ്രവീൺ, പാ
പ്പനംകോട് സുരേഷ്കുമാർ, ആറ്റു
കാൽ രഞ്ചിത്ത് എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. ആറ്റുകാൽ രാജൻ, ഷൈൻ
കുമാർ, വിനോദ് എന്നിവർ പ്രകട
നത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

ഒന്നാം ചരമവാർഷികം (12.01.2017)
ആർ. ശശിധരൻ

ക്വൊട്ടേഷൻ
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

യിൽ മെഡിക്കൽ െഎ.സി.യു 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്  ക്വൊട്ടേ
ഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക:
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തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ആര�ോ
ഗ്യ ദൗത്യവും ക്വിസ് കേരളയും സ
യുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജി
ല്ലാതല ആര�ോഗ്യതാരകം ക്വി
സ് മത്സരം നാളെ നടക്കും. വെ
ള്ളയമ്പലം ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ പാരി
ഷ് സെന്ററിൽ രാവിലെ 9നാണ്
മത്സരം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ ക
ത്തു സഹിതം മത്സരത്തിന് ഹാജ
രാകണം. ഒരു ടീമിൽ രണ്ട് വിദ്യാർ തിരുവനന്തപുരം: കിഴക്കേക�ോട്ട
ത്ഥികളായാണ് മത്സരം. ഫ�ോൺ യിലെ ഗതാഗതപ്രശ്നം പരിഹരി
04712321288, 9946105774
ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അട്ട
ക്കുളങ്ങര ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ
സ ം ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത്
സ് ഥാ ന ബസ് ബേയും ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോംപ്ല
കള ര ിപ്പ ക്സും നിർമിക്കാൻ മുൻസർക്കാരി
യ റ് റ് ച ാ ന്റെ കാലത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് മ
മ്പ്യൻ ഷി ന്ത്രിസഭ ായ�ോഗം റദ്ദാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം വികസന ഏ
പ്പ് വ്യക്തി
ഗത ഇന ജൻസി (ട്രിഡ) വഴി നടപ്പാക്കാനാ
ത് തി ൽ യി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ്
ഒ ന ്നാം വേണ്ടെന്നു വച്ചത.് അഞ്ചേക്കറി
സ്ഥാനം ലധികം വരുന്ന സ്കൂൾ ക�ോമ്പൗ
ന േട ി യ ണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടേക്കർ ഭൂമി ഏ
പൂന്തുറ ബ�ോധി ധർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഒഫ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിലെ
ബി. ജിഷ്ണു.

പ�ോത്തൻക�ോട്: രാജീവ് ഗാ
ന്ധി ബഹുജന സമിതിയുടെ ആ
ഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാതല ഷട്ടിൽ
ബാഡ്മിന്റൺടൂർണമെന്റ് നാളെ
വരെ പ�ോത്തൻക�ോട് ഗ�ോകുലം
ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ടൂർണമെന്റി
ന്റെ ഉദ്ഘാടനം വി.എസ.് ശിവ
കുമാർ എം.എൽ.എ നിർവഹി
ക്കും. രാജീവ് ഗാന്ധി ബഹുജന
സമിതിപ്രസിഡന്റ്എസ.് പ്യാരേ
ലാൽ, ജനറ ൽ സെക്രട്ടറി എ. ഷി
ബി, ആർ. ദേവരാജൻ, അഖിൽ
മുരളി, ജെ.എസ.് സുമന്ത് തുടങ്ങി
യവർ സംബന്ധിക്കും.
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എസ്. ഭാസ്കരൻ

കടകത്തുവിള വീട്, മുട്ടപ്പലം, പെരുങ്ങുഴി പി.ഒ., ചിറയിൻകീഴ്.

പരേതാത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട്,
ദുഃഖിതരായ, ഭാര്യ : പി.കെ. സൗദാമിനി,
മക്കൾ, മരുമക്കൾ,ചെറുമക്കൾ, പേരക്കുട്ടി.

വി.കെ. നകുലൻ

     മണമ്പൂർ ലാവണ്യയിൽ
(വേടൻവിള) വി.കെ. നകുലൻ
വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖ
ത്താൽ 11.1.2017 പുലർച്ചെ 3.30ന് നിര്യാതനായ വിവരം വ്യസന
സമേതം അറിയിക്കുന്നു.
സംസ്കാരം 13.1.2017
രാവിലെ 10 മണിക്ക്.
ദുഃഖിതയായ
ഭാര്യ : ബി.മന�ോന്മണി.
മക്കൾ : എം.എൻ. മഞ്ജുലാൽ,
എം.എൻ. മീരാ സുരേഷ്,
എം.എൻ. മന�ോഷ്,
മരുമക്കൾ :
ര�ോഷ്നിമഞ്ജുലാൽ,
ജി.സുരേഷ് ബാബു,
സന്ധ്യാ മന�ോഷ്.
(82)

എക്സൈസ് ഓഫീസ് ഉപര�ോധിച്ചു
വർക്ക് ഷ�ോപ്പ് ത�ൊഴിലാളി
യെ മർദ്ദിച്ച എക്സൈസ് ഇൻസ്
പെക്ടർ ശ�ോഭനകുമാറിനെതിരെ
നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവ
ശ്യപ്പെട്ട് വർക്ക് ഷ�ോപ്പ് ഉടമക
ളും ത�ൊഴിലാളികളും കാട്ടാക്കട
യിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും എ

ക്സൈസ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ഉപ
ര�ോധവും നടത്തി. വർക്ക്ഷ�ോപ്പ്
അസ�ോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറി പാളയം ബാബു സമരം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.പി.എം
ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.എ
സ്. പ്രഷീദ് , എൽ.സി സെക്രട്ടറി

എസ് . വിജയകുമാർ, ഐ.എൻ.
ടി.യു.സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാട്ടാ
ക്കട രാമു, വർക്ക്ഷ�ോപ്പ് അസ�ോ
സിയേഷൻ നേതാവ് കാട്ടാക്കട
മധു, വ്യാപാരി വ്യവസായി നേ
താക്കളായ മ�ോഹനൻ, കിരൺ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

രാഹുലിന്റെ പരാതിയിൽ
കാട്ടാക്കട എക്സൈസ് ഇൻസ്
പെക്ടർ ശ�ോഭനകുമാറിനെതി

രെയും രാഹുൽ വാഹനം ഇടി
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും എക്സൈ
സ് ഓഫീസിൽ വച്ച് ചിലർ മർദ്ദി

ച്ചെന്നുമുള്ള ശ�ോഭന കുമാറിന്റെ
പരാതിയിലും കാട്ടാക്കട പ�ൊലീ
സ് കേസെടുത്തു.

വെള്ളായണി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ ലക്ഷാർച്ചന

തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളാ
യണി ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നാ
ളെ ലക്ഷാർച്ചന നടക്കും. രാവി
ലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ ന
ടക്കുന്ന ലക്ഷാർച്ചന വേളയിൽ

ഭക്തർക്ക് തട്ടപൂജ നടത്താനും
സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. അന്ന്
രാവിലെ 5ന് നട തുറക്കും. രാ
ത്രി ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമേ അ
ടയ്ക്കൂ. മൂന്നുവർഷത്തിലൊരി

ക്കൽ നടക്കുന്ന കാളിയൂട്ട് ഉത്സ
വത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തിരു
വായ് പ്രശ്നം 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് നട
ക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സ
മിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ കാർ
മറിഞ്ഞ് മൂന്നു പേർക്ക് പ

രിക്ക്


വെഞ്ഞാറമൂട:് ശബരിമല ദർശനം
കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ആ
ന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികൾ സഞ്ച
രിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട്
റ�ോഡിലെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മ
റിഞ്ഞ് മൂന്നു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇ
ന്നലെ പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയ�ോ
ടെ എം.സി റ�ോഡിൽ വെഞ്ഞാറമൂ
ടിന് സമീപം തൈക്കാട്ടാണ് അപ
കടമുണ്ടായത.് വെഞ്ഞാറമൂട് ഭാഗ
ത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്റ്റൈ
ല�ോകാർതൈക്കാട് ഭാഗത്തെഡി
വൈഡറിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി ത
ലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. കാ
റിൽ എട്ടു തീർത്ഥാടകരാണ്ഉണ്ടാ
യിരുന്നത.് ഇവരിൽ ഹൈദര ാബാ
ദ് സ്വദേശി വിഘ്നേഷ് (25) ഉൾപ്പെ
ടെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത.്
പരിക്കേറ്റവരെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേ
ശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരു
തരമല്ല. വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസും
നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്ര ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട്
മറിഞ്ഞപ്പോൾ
വർത്തനം നടത്തിയത
 .്

