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എ.ടി.എം  തട്ടിപ്പ്:  
27,250 രൂപ
നഷ്ടമായി

തലയ�ോലപ്പറമ്പ് : മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിൽ വിളിച്ച്  എ.ടി.എം  കാർ
ഡിന്റെ പിൻ നമ്പരും രഹസ്യക�ോ
ഡും മനസിലാക്കി  അക്കൗണ്ടിൽ
നിന്ന് പണം  തട്ടിയതായി പരാ
തി.  പ�ൊതി മുതുകുളത്തിൽ ഔ
സേപ്പിന്റെ  തലയ�ോലപ്പറമ്പ് എ
സ്.ബി.ഐ ശാഖയിലെ അക്കൗ
ണ്ടിൽ നിന്ന്  27,250 രൂപയാണ്
തട്ടിയെടുത്ത
 ത.്
കഴിഞ്ഞ 4ന് എസ്.ബി.ഐ  
മാനേജർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി 

ഒരാൾ ഔസേപ്പിന്റെ ഫ�ോണിലേ
ക്ക് വിളിച്ചു. സംസാരിച്ചത് ഹിന്ദി
യിലായതിനാൽ ഔസേപ്പ്  മകളു
ടെ പക്കൽ ഫ�ോൺ നൽകി. എ.
ടി.എം  കാർഡിന്റെ കാലാവധി
കഴിഞ്ഞെന്നും   പുതുക്കുന്നതിന്  
രഹസ്യക�ോഡ് നൽകാനും  ആ
വശ്യപ്പെട്ടു.  ഇതനുസരിച്ച് നമ്പർ
നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട മ�ൊ
് 
ബൈൽ ഫ�ോണിൽ വന്ന സന്ദേ
ശം  പരിശ�ോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഔ
സേപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു  
മൂന്ന്  തവണകളായി തുക നഷ്ടപ്പെ
ട്ടത്  അറിയുന്നത.്   തലയ�ോലപ്പറ
മ്പ് പ�ൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
പ�ൊലീസും ബാങ്ക് അധികൃത
രും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ
ന�ോയിഡയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം 
വഴിയാണ് പണം നഷ്ടമായതെ
 ന്ന് 
കണ്ടെത്തി
 .

നിയമസഭാസമ്മേ
 ളനം
ഫെബ്രുവരി
മൂന്നാം
 വാരം

തിരുവ
 നന്തപുരം: നിയമസഭയുട
െ
ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മൂ
ന്നാംവാരം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ മ
ന്ത്രിസഭായ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു.
എന്നാൽ കൃത്യമായ തീയതി നിർ
ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മാർച്ച് ആദ്യം ബഡ്ജ
റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമി
ടുന്നത.്  ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരം 
ആരംഭിച്ച്  മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം വ
രെ നീളുന്ന
 താവുംആദ്യഘട്ടം.തുടർ
ന്ന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ ആ
ദ്യം പുനരാരംഭിച്ച് രണ്ടാം വാരം അ
വസാനിപ്പിക്കും.

ക്യൂവിൽ മരിച്ചവരുടെ 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
രണ്ട് ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: ന�ോട്ടുനിര�ോധന
 
ത്തിന ശേ
് ഷം പണമെടുക്കാൻബാ
ങ്കുകളിലും എടിഎമ്മുകളിലും ക്യൂ
നിൽക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ചവരുടെ
കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ
വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ മ
ന്ത്രിസഭായ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു.

കൺസ്യൂമർഫെഡിൽ
മദ്യംവാങ്ങൽ
ഇനി സിംപിൾ

ക�ൊച്ചി: മദ്യം വാങ്ങാൻ  വരി നിൽ
ക്കേണ്ട. നേരെ ചെന്ന്  മദ്യം തിര
ഞ്ഞെടുത്ത് കൗണ്ടറിൽകാശ ക�ൊ
്

ടുത്ത് സ്ഥലംവിടാം.  കുറച്ചു ദിവ
സം കാത്തിരിക്കണമെന്നുമാത്രം.  
കൺസ്യൂമർഫെഡാണ്മദ്യവില്പന
ശാലകൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാ
വുന്ന (സെൽഫ് സർവീസ)്  പ്രീമി
യം കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത.് സു
പ്രീംക�ോടതി  ഉത്തരവുപ്രകാരം ദേ
ശീയ, സംസ്ഥാന പാതയ�ോരങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന  39
വില്പനശാലകളിൽ 29 എണ്ണത്തി
ലാണ്തുടക്കത്തിൽ സെൽഫ്സർ
വീസ് ഒരുക്കുക.
ഗാന്ധിനഗർ, വൈറ്റില,ഏറ്റുമാ
നൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, അ
ടിമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെൽ
ഫ് സർവീസ വ
് ില്പനശാലകൾ നി
ലവിലുണ്.ട് ഇതിൽ വൈറ്റില, അടി
മാലി ഷ�ോപ്പുകൾ ക�ോടതിവിധിപ്ര
കാരം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും.  
കൗണ്ടറിൽ വരിനില്ക്കുന്നവർ
ക്കായിഇരിപ്പിടങ്ങൾസ്ഥാപിക്കും.

നെഹ്റു ക�ോളേജിന്റെ  
ഓഫീസുകൾ
തകർത്തു

പാലക്കാട:് പാമ്പാടി നെഹറു്  ക�ോ
ളേജ  വ
് ിദ്യാർത്ഥി ജിഷ്ണു ആത്മഹ
ത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേ
ധിച്ച്  പാലക്കാട്ടെയും കടമ്പഴിപ്പുറ
ത്തെയും നെഹ്റുഗ്രൂപ്പിന്റെഓഫീസു
കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾതകർത്തു.പാ
ലക്കാട  ട
് ൗൺ  സ്റ്റാൻഡിന  ് സമീപമു
ള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ഡയറക്ട് അഡ്മിഷൻഓഫീസിന്റെ
ഷട്ടർഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക്  പ�ൊളിച്ച്  ചില്ലു
കളും ബ�ോർഡുകളുംതല്ലിത്തകർക്കു
കയായിരുന്നു. കെ.എസ.് യു പ്രവർ
ത്തകരാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നി
ലെന്ന്  പ�ൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർത്ഥിനിയെ 
പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച
യുവാവ  ് അറസ്റ്റിൽ

കാസർക�ോട:് അദ്ധ്യാപകനായ
അച്ഛനെ കാത്ത്  സ്കൂളിൽ നിൽ
ക്കുകയായിരുന്ന ക�ോളേജ്  വി
ദ്യാർത്ഥിനിയെ ട�ോയല
് റ്റിൽ അട
ച്ച്  പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ്   
പിടിയിലായി. ബദിയടുക്ക ഒളമല
യിലെ സിദ്ദിഖാണ് (28) പിടിയിലാ
യത.് അച്ഛനൊപ്പം വീട്ടിൽ പ�ോകു
ന്നതിനാണ പെ
് ൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ
എത്തിയത.് സ്കൂളിൽ  അദ്ധ്യാപക
രുടെ യ�ോഗം നടക്കവേ പുറത്തു ഒറ്റ
യ്ക്കായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ്  
വായ പ�ൊത്തിപ്പിടിച്ച് ട�ോയല
് റ്റിലേ
ക്ക്  ക�ൊണ്ടുപ�ോവുകയായിരുന്നു.
നിലവിളി  കേട്ട്  ഒരു വഴിയാത്രക്കാ
രൻ വിവരമറിയിച്ചത�ോടെ അദ്ധ്യാ
പകർ ഓടിയെത്തി. ഓടിരക്ഷപ്പെ
ടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ  പിടികൂടി പ�ൊ
ലീസിൽ ഏല്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ഭാരം കുറയ്ക്കു
കയും അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെ
യ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നുണപ്രചാരണം നടത്തുന്ന 
ക�ോടിയേരിയെയാവും ജനങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുക
യെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാലികം
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കർഷകന്റെ ചങ്ക് തകർത്ത് പട്ടാളപ്പുഴു

ബി.ജെ
 .പി ഡി.വൈ.എഫ
 ്.ഐ
സംഘർഷം:
കാർ കത്തിച്ചു


ŝŝകൂട്ടത്തോടെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ആക്രമണം
ŝŝമദ്ധ്യകേരളത്തിലെ പാടങ്ങളിൽ വൻനാശം
◗വി.
◗ ജയകുമാർ

ക�ോട്ടയം: രണ്ടാം കൃഷിയിറ
ക്കിയ നെൽകർഷകരുടെ പ്ര
തീക്ഷ തകർത്ത് മദ്ധ്യകേരള
ത്തിൽ പട്ടാളപ്പുഴു  മിന്നലാക്രമ
ണം നടത്തുന്നു. കേന്ദ്ര വിദഗ്ദ്ധ
സംഘമെത്തി പരിശ�ോധിച്ചു.
വിള നശിപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളപ്പുഴു
വിന്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കു
കയാണ് കർഷകർ.
കഴിഞ്ഞ കൃഷിയിലെ നെ
ല്ലിന്റെ വില ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധി
മുട്ടുന്ന കർഷകരെ പട്ടാളപ്പുഴുവി

ന്റെ ആക്രമണം  തളർത്തിയിരി
ക്കുകയാണ.് അടിയന്തര നടപടി
യുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏക്കർ കണ
ക്കിന ന
് െൽക്കൃഷി  പുഴുവിന് ആ
ഹാരമാകും.
മിലിട്ടറി വേവ് എന്നാണ് പട്ടാ
ളപ്പുഴു അറിയപ്പെടുന്നത.്  പെട്ടെന്ന് 
പെരുകി വിളതിന്ന് നശിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരു നിശാശലഭ  ലാർവയാ
ണ്. കരിംകുറ്റിപ്പുഴു, പുഞ്ചപ്പുഴു എ
ന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടു
ന്നു. ഒരു പെൺശലഭം പലപ്പോ
ഴായി 1200 മുട്ടകൾ വരെ ഇടും. ഇ
ലകളുടെ അടിയിലിടുന്ന 
 മുട്ട വിരി

ഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന പുഴുക്കൾ  ദി
വസങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് വലിയ കൃഷി
ത്തോട്ടങ്ങൾ പ�ോലും പൂർണമാ
യും നശിപ്പിക്കും.
5 സെ.മീ വരെ വളരുന്ന ഇവ ഇ
ലകൾ തീർന്നാൽ രാത്രികാലം അ
ടുത്ത മേച്ചിൽസ്ഥലം ന�ോക്കി മാർ
ച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് പട്ടാളപ്പുഴു
എന്ന പേരുവന്നത.്
നെല്ലോലകളുടെ അടിവശ
ത്തും സമീപത്തുള്ള കളകളിലും മു
ട്ടയിട്ട് പെരുകും. പകൽ സമയങ്ങ
ളിൽ നെൽച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും മ
ണ്ണിലുള്ള വിടവുകളിലും ഒളിച്ചിരി

പട്ടാളപ്പുഴുവിനെ അകറ്റാം

പാടങ്ങളിൽ നന്നായി വെള്ളം കയറ്റിനിറുത്തിയാൽ  പുഴുവിന്റെ ആ
ക്രമണം നിയന്ത്രി
 ക്കാനാകും. രാസകീടനാശിനിയും ജൈവകീടനാശിനി
യും ഫലപ്രദമാണ.് രാസകീടനാശിനിയായ 'എക്കാലക്സ് " രണ്ടു മില്ലിലിറ്റ
റും 'ക�ൊറാജൻ" മൂന്നു മില്ലിലിറ്ററും പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ
ചെയ്യുക. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജീവാണു കീടനാശിനിയായ 'ബ്യൂവേറിയ ബാ
സിയാന" 20 ഗ്രം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പത്തു ഗ്രാം ശർക്കരയ�ോടൊ
പ്പം കലക്കി തളിക്കണം.

ക്കുന്ന പുഴുവിന്റെ സമാധിദശയും
മണ്ണിൽ തന്നെയാണ.്
വേനൽ ശക്തമായത�ോ
 ടെ പാ വിദഗ്ദ്ധസംഘമെത്തി
ടശേഖരങ്ങളിൽ ജലസേചന 
 സൗ
സെൻട്രൽ ഐ.പി.എം സെന്റർ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ടി.
കര്യം കുറഞ്ഞതാണ്ഇവയുടെ ആ എൻ. ചതുർവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കുട്ടനാട,്   അപ്പർ കുട്ട
ക്രമണത്തിന് കാരണമായി കൃഷി നാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജെ ബ്ലോക്,ക്   9000 പാടശേഖരങ്ങളിലെ  പട്ടാ
വകുപ്പ്  അധികൃതർ പറയുന്നത.്
ളപ്പുഴു ആക്രമണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.

മേലനങ്ങാത്ത ഡി.സി.സി
ഭാരവാഹികൾ ഒൗട്ട്

ŝŝഗ്രൂപ്പ് ന�ോക്കാതെ ശുദ്ധികലശത്തിന് 
ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അനുമതി
◗ആർ.കിരൺ
◗
ബാബു

തിരുവനന്തപുരം:പാർട്ടിക്കു
വേണ്ടി മേലനങ്ങി ഒരു പണി
യും എടുക്കാതെ പദവി അലങ്കാ
 
രമായി ക�ൊണ്ടുനടക്കുന്നവരെ 
പുറത്താക്കി ഡി.സി.സിഭാരവാ
ഹികളുടെ ജംബ�ോ പട്ടികശുദ്ധീ
കരിക്കാൻ ക�ോൺഗ്രസ്ഒരുങ്ങു
ന്നു.ഇത്തരക്കാരെ ഒഴിവാക്കി പ
കരം മിടുക്കന്മാരെ  വയക്
് കാനാ
ണ് തീരുമാനം. നിഷക്രി
് യ ഭാര
വാഹികളെ ഗ്രൂപ്പ് ന�ോക്കാതെ 
ഒഴിവാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡി
ന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്.ട്
പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ
തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കാത്ത 
ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക നൽ
കാൻ കെ.പി.സി.സി അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ വി.എം.സുധീരൻ എല്ലാ 
ഡി.സി.സിഅദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കും 
നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡി.സി.സി
കളുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെ
ങ്കിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും 10 മു
തൽ20ശതമാനം വരെ ഭാരവാ
ഹികൾ  പുറത്താകുമെന്നാണ്
പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. 14
ന് ചേരുന്ന കെ.പി.സി.സി രാ
ഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിഷയം 
ചർച്ച ചെയ്യും.
മിക്ക ജില്ലകളിലും നിന്ന് നൂ
റിലേറെ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ

ജംബ�ോ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ തന്നെ 
പാർട്ടിയിൽ ശക്തമായ വിമർശനം 
ഉയർന്നിരുന്നു. ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ
യും നേതാക്കൾക്കും കെ.പി.സി.
സി അദ്ധ്യക്ഷനും താൽപ്പര്യമുള്ള
വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത�ോടെ അ
നർഹരായ പലരും കടന്നുകൂടിയാ
ണ് പട്ടിക പെരുകിയത.് ഇതിൽ പ
ലർക്കും ഡി.സി.സിഭാരവാഹിത്വം 
അലങ്കാ
 രം മാത്രമാണ.് ഇവർ പാർ
ട്ടി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കു
കയ�ോ പരിപാടികളിലേക്ക് ആളു
കളെ എത്തിക്കുകയ�ോ ചെയ്യാറി
ല്ല. കമ്മിറ്റികളിൽ പ�ോലും പങ്കെ
ടുക്കാത്തവരുണ്ട്. ചുമതലയുള്ള
പ്രദേശത്ത് പരിപാടികൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കാതെ, ഡി.സി.സി അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മാ
ത്രം മുഖം കാണിച്ച് മുങ്ങുന്ന വിരു
തന്മാരുമുണ്.ട്
ന�ോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് എ
തിരായ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ഭാഗമായി  ഈ മാസം 6ന ന
് ടന്ന 
പിക്കറ്റിംഗ് അടക്കം സമീപകാല
ത്തെ പ്രധാന പരിപാടികളിലൊ
ന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ പട്ടിക
യാണ കെ
് .പി.സി.സിആവശ്യപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നത.്  കെ.പി.സി.സിയുടെ
പല പരിപാടികളും താഴേ തട്ടിൽ ന
ടക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ശു
ദ്ധീകരണ നീക്കം.

ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം ഭയന്ന്  അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ
ഡി.സി.സിഅദ്ധ്യക്ഷന്മാർ

തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക പ
ട്ടികയിൽ പല പ്രാദേശിക
ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനികളും ഉൾപ്പെ
ട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇവരെ ഒഴിവാക്കു
ന്നത് തടയാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ
ഏത് വഴിയും പ്രയ�ോഗി
ക്കും. ഒഴിവാക്കേണ്ടവരു
ടെ പട്ടിക വന്നാൽ അതി
ന്റെ പേരിൽ  പൊട്ടിത്തെ
റിയും ഡി.സി.സി അദ്ധ്യ
ക്ഷന്മാർ  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഒഴിവാക്കുന്നവ
 രിൽ ഭൂ
രിപക്ഷവും ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരാ
യാൽ ഡി.സി.സി അദ്ധ്യ
ക്ഷന്റെ സ്വന്തം  ഗ്രൂപ്പായാ
ലും എതിർ ഗ്രൂപ്പായാലും അ
ത് ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തലും ബു
ദ്ധിമുട്ടാകും.
ഒഴിവാക്കുന്നതിനേ
ക്കാൾ പ്രയാസമാകും പു
തിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടു
ത്തുന്നത.് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളു
മായി ചർച്ച നടത്തി സമവാ
യമുണ്ടാക്കാതെ പുതിയ ഭാ
രവാഹികളെ നിയമിച്ചാൽ
പാർട്ടിയിലെ തർക്കങ്ങൾ
കൂടുതൽ വഷളാകാനും സാ
ദ്ധ്യതയുണ്.ട്

ഐ.എ.എസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥർ
അതിരു കടന്നു:
പിണറ
 ായി
കൊല്ലം: പണിമുടക്കാൻ തീരുമാ
നിച്ച ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെ നടപടി അതിരു കടന്നതായി
രുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയൻ പറഞ്ഞു.
സി.പിഎം മുൻ ജില്ലാ സെക്ര
ട്ടറി  എം.കെ. ഭാസ്കരന്റെ ഒന്നാം 
ചരമ വാർഷികാചരണത്തോടനു
ബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അനുസമ് 
രണ സമ്മേളനം ചവറ ഇടപ്പള്ളി
ക്കോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചില ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ്
എഫ.് ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
പ്പോൾ സഹപ്രവ
 ർത്തകരുടെ വി
കാരം അംഗീകരിക്കാമെങ്കിലും  ന
ടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വി
ജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ
പേരിൽ മുമ്പ് ഐ.എ.എസ് ഉ
ദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെ
യ്തിട്ടുണ്.ട്   
ഐ.എ.എസുകാരും സർക്കാ
രും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന് വി
ശ്വസിച്ച് ആരും മനപ്പായസം ഉ
ണ്ണണ്ട.  നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത.് ഒ
രു അബദ്ധം അവർക്ക് പറ്റി, അത്
സുബദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ സർ
ക്കാരിനാവില്ല. നിലപാട് തിരുത്ത
ണമെന്നാണ് അവര�ോട് പറഞ്ഞ
ത്. അഴിമതി അന്വേഷണത്തിൽ  
സർക്കാരിന്റേത് തുറന്ന മനസാ
ണ്. പരാതി ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷി
ക്കേണ്ടെന്ന് പറയാൻ സർക്കാരി
നാവില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ പ
ക്ഷപാതവും വൈര്യവും ഉണ്ടാക
രുതെന്ന് മാത്രമാണ  ന
് ിലപാട്- പി
ണറായി പറഞ്ഞു.

കാസർക�ോട്: എൻഡ�ോസൾ
ഫാൻ കേസിൽ അനുകൂലവിധിയു
ണ്ടായതിൽ ഡി.വൈ.എഫ.് ഐ
നടത്തിയ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തി
നിടെയുണ്ടായ സംഘർഷം അക്ര
മത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഹിന്ദു ഐക്യ
വേദി ജില്ലാ വർക്കിംഗ്പ്രസിഡന്റും 
വ്യാപാരിയുമായ വാമന ആചാരിയു
ടെ മാരുതി കാറിന് ഒരു സംഘം തീ
യിട്ടു. ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകന്റെ
ഓട്ടോറിക്ഷ തകർത്തു. ഇന്നലെ 
വൈകിട്ട് ആറരയ�ോട
 െയാണ്സം
ഭവം.പ്രകടനത്തിനു പിറകിലേക്ക് 
ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുകയറ്റിയെന്നാ
ണ്ആര�ോപണം.പ്രകടനക്കാർക്ക് 
നേരെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ ക
ല്ലേറ ന
് ടത്തിയതായുംഡി.വൈ.എ
ഫ്.ഐ നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

തിയേറ്റർ സമരത്തിനൊപ്പം
ഇന്ന് സിനിമ റിലീസും

ക�ൊച്ചി: ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്
സ് ഫെഡറേഷന്
 റെ തിയേറ്റർ അട
ച്ചുള്ളസമരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ 
ഇന്നുമുതൽ ബി ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ
യുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ 200 കേന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ പുതിയ സിനിമകൾ പ്രദർ
ശനത്തിനെത്തും. വിജയ ന
് ായക
നായ തമിഴ ച
് ിത്രം ഭൈരവയാണ്
ആദ്യമെത്തുന്ന സിനിമ.
ബി ക്ലാസ് ഉടമകളുട
 െ സംഘട
നയായ സിനി എകസ
് ിബിറ്റേഴസ
് ്
അസ�ോസിയേഷന്റെ 70 തിയേറ്റ
റുകളിലും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലും സർ
ക്കാർ തിയേറ്ററുകളിലുമാണ് ഇന്ന് 
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത.് എക്
സിബിറ്റേഴസ
്  ഫെ
് ഡറേഷന്റെ 30
തിയേറ്ററുകളിൽകൂടി സിനിമ റിലീ
സ് ചെയ്യുമെന്ന് വിതരണക്കാരുടെ

യും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും സംയു
ക്ത യ�ോഗശേ
 ഷം ഭാരവാഹികൾ
അറിയിച്ചു.
വിന�ോദ് മങ്കര സംവിധാനം 
ചെയ്ത കാംബ�ോജി ഇന്ന് റിലീസ്
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ
തിയേറ്റർ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെ
ട്ട് അടുത്ത 
 ആഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടി. ജയ്
കെ സംവിധാനം ചെയ്ത പൃഥ്വിരാ
ജ് ചിത്രം ഇസ്ര അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച
പ്രദർശനത്തിനെത്തും. മുന്തിരിവ
ള്ളികൾതളിർക്കുമ്പോൾ, ജ�ോമ�ോ
ന്റെ സുവിശേഷം, ഫുക്രി എന്നീ മുട
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിനിമകൾ തുടർ
ന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ പ്രദർശനത്തി
നെത്തിക്കാൻ ക�ോർ കമ്മിറ്റിക്ക് 
രൂപം നൽകാനും ഇന്നലെ ചേർ
ന്ന യ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ സർക്കാരി
ന്റെ അവസാനകാലത്തെ വിവാദ
ഉത്തരവുകൾ പരിശ�ോധിച്ച എ.
കെ. ബാലൻ കൺവീനറായുള്ള
മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ റി
പ്പോർട്ടിന്മേൽ തീരുമാനം നീളുന്നു.
ഉപസമിതി അന്തിമ റിപ്പോർ
ട്ട് ഇതുവരെ  മന്ത്രിസഭായ�ോഗ
ത്തിന്റെ അജൻഡയിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ഉപസമി
തി കൺവീനർ മന്ത്രി എ.കെ. ബാ
ലൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ
ന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളമായി.
റവന്യു വകുപ്പിലാണ്ഏറ്റവുമധി
കം ക്രമവിരുദ്ധ 
 ഉത്തരവുകളെന്നാ
ണ്ഉപസമിതിയുടെകണ്ടെത്തൽ.  
127 ഉത്തരവുകളിൽ ബഹുഭൂരിപ

ക്ഷവും ക്രമവിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഇ
തുൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലാ
യി ഇറക്കിയ 920 ഉത്തരവുകളുടെ
പരിശ�ോധനയാണ് ഉപസമിതി
പൂർത്തിയാക്കിയത.്
റവന്യുവകുപ്പ് ഇറക്കിയ വിവാദ
ഉത്തരവുകളിൽ ചിലതെല്ലാം മുൻ
സർക്കാർ തന്നെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
മെത്രാൻ, കടമക്കുട ി കായൽ നിക
ത്തൽ ഉത്തരവ് ഇതിൽ പെടും. എ
ന്നാൽ ചെമ്പ് കായൽ നികത്തൽ
ഇടപാട് മുൻസർക്കാർ റദ്ദാക്കിയി
രുന്നില്ല. ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയെങ്കി
ലും ഉത്തരവിറക്കുന്നതിലേക്ക് ന
യിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പിഴവു
ണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉപസമിതി
യുടെ കണ്ടെത്തൽ.

വിവാദ ഉത്തരവുകൾ:  
റിപ്പോർട്ടിൽ തീരുമാനം നീളുന്നു

വി.എസുമായുള്ള തർക്കം കഴിഞ്ഞു,
ഇനി പുതിയ അദ്ധ്യായം:ക�ോടിയേരി
ŝŝബന്ധുനിയമനം: സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്  റിപ്പോർട്ട് നൽകും

പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിൽ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ഉപര�ോധം

നെഹ്റു  ക�ോളേജ് ഹ�ോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ  ഇറക്കിവിട്ടു
ŝŝസംസ്ഥാന പാത ഉപര�ോധിച്ചു

ഒറ്റപ്പാലം: നെഹ്റു  ക�ോളേ
ജ് എൻജിനിയറിംഗ വ
് ിദ്യാർ
ത്ഥി  ജിഷ്ണു ആത്മഹത്യചെ
യ്ത  സംഭവത്തിന് പിന്നാ
ലെ ലക്കിടിയിലെ ജവഹർ
ലാൽ ക�ോളേജ  ് ഒഫ് എൻ
ജിനിയറിംഗ് കാമ്പസിലെ
യും പാമ്പാടി നെഹ് റു ഗ്രൂപ്പ് 
ഒഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ
യും ഹ�ോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്ന് 
വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇറക്കിവി

ട്ടു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വി
ദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 
സംസ്ഥാനപാത ഉപര�ോ
 ധിച്ചു.
നാളെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ പ
രീക്ഷ എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന 25 വി
ദ്യാർത്ഥികളടക്കം അറുപത�ോളം 
പേരെയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 
ക�ോളേജ് അധികൃതർ ഇറക്കിവി
ട്ടത.്  നെഹറു് കാമ്പസിലെ പെൺ
കുട്ടികളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ എസ.് 
എഫ.് ഐ പ്രവർത്തകർ ഹ�ോ
സ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം 
സംസ്ഥാനപാത ഉപര�ോധിച്ചു.
ഉപര�ോധം ഒരു മണിക്കൂറ�ോളം 
നീണ്ടു.  
പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട വിദ്യാർ
ത്ഥികളെ ഹ�ോസ്റ്റലിൽ പ്രവേ
ശിപ്പിക്കാമെന്ന് ക�ോളേജ് അ
ധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയത�ോ
 ടെ
സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

ജീവിതവും സ്വപ്നവും നഷ്ടമായെന്ന്
ജിഷ്ണുവിന്
 റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്

തൃശൂർ : 'ജീവിതവും സ്വപ്ന
വും നഷ്ടമായി" എന്നെഴുതി
ജിഷ്ണു  ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് ക
ഷ്ണു മരിച്ച കേസ് അന്വേഷി
തൃശ ൂർ റൂറ ൽ ജില് ലാ
രുതുന്ന 
 ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്  
ക്കുന്ന തൃശൂർ റൂറൽ ക്രൈംബ്രാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ   
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ
ഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി ബിജു പി.കെ.പദ്മരാജൻ, പഴയ
സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു.
കെ. സ്റ്റീഫനെ ചുമതലയിൽ നി ന്നൂർസ്റ്റേഷനിലെ അഡി
പാമ്പാടി നെഹ്റു എൻ
ന്ന്   ഡി.ജി.പി മാറ്റി.  ഇരിങ്ങാ ഷണൽ എസ.് ഐ  ടി.കെ.
ജിനിയറിംഗ ക�ോ
്
ളേജ ഹ�ോ
്

ലക്കുട എ.എസ.് പി കിരൺ നാ ശശിധരൻ, തൃശൂർ റൂറൽ വ
സ്റ്റലിലെ കുളിമുറിയിൽ നി
രായണിന് പകരം ചുമതല നൽ നിത സെൽ എ.എസ.് ഐ ഉ
ന്ന്  പുറത്തേക്കുള്ള ഓട
കി. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാ ദയചന്ദ്രിക എന്നിവരും സം
യിൽ തടഞ്ഞ നിലയിലാ
ദനക്കേസിൽ  സസപെ
് ൻഷൻ ഘത്തിലുണ്.ട് തൃശൂർ ജില്ലാ
യിരുന്നു കത്ത്. 'ഐ ക്വിറ്റ് "
നടപടി നേരിടുന്നയാളാണ് പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷ
എന്ന് കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെ
ബിജു. ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാത്ത ണത്തിന് മേൽന�ോട്ടം വഹി
ട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്  ഡിവൈ.എ
തിനെ തുടർന്നാണ് ബിജു സർ ക്കും. അന്വേഷണ പുര�ോഗ
സ്.പി ബിജു കെ. സ്റ്റീഫൻ
വീസിൽ തുടർന്നത്. ഇന്നലെ  തിറിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴച
് യിലൊ
പറഞ്ഞു.
രാത്രി വൈകിസസ്പെ
 ൻഷൻ രിക്കൽ തൃശൂർ റേഞ്  ച് ഐ.
ജിഷ്ണുവിന്റെ പേരിലുള്ള
ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി.
ജിക്ക് നൽകണം.
തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത  
ലീവ ലെ
് റ്ററും ലഭിച്ചു. രണ്ടി
ലെയും കൈപ്പട ഒന്നാണെ ന്നു. കുറിപ്പ്  ക�ോടതിയിൽ ഹാ ലെ നാല വ
് ിദ്യാർത്ഥികളുടെയും
ന്ന് ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ വ്യക്ത ജരാക്കി ഫ�ോറൻസിക് പരിശ�ോ വാർഡർമാരുടെയും മ�ൊഴിയെ
മാണെന്ന് പ�ൊലീസ് പറയു ധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. ഹ�ോസ്റ്റലി ടുത്തിട്ടുണ്.ട്

ബിജുവിനെ മാറ്റി,പകരം കിരൺ

ജി

തിരുവനന്തപുരം: വി.എസ.് അച്യു
താനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി
യിൽ നിലനിന്ന തർക്കങ്ങൾ അട
ഞ്ഞ അദ്ധ്യായമാണെന്ന് സി.പി.
എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ക�ോടി
യേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താസ
മ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി പു
തിയ അദ്ധ്യായമാണ.് അത് പാർ
ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ഇ.പി. ജയരാജന
 ും പി.കെ. ശ്രീ
മതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ബന്ധു
നിയമന ആക്ഷേപം സംസ്ഥാന 
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് കേന്ദ്ര
കമ്മിറ്റിക്ക്  റിപ്പോർട്ട് നൽകും. അ
ടുത്ത കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക്  മുമ്പ് സം
സ്ഥാന സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽക
ണമെന്നാണ ന
് ിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത.്
വി.എസിനെസംസ്ഥാന കമ്മി
റ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവാക്കാൻ കേ
ന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനം എ
ല്ലാ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കും ബാധ
കമാണ.്  വി.എസ് ഏറ്റവും സമുന്ന
തനായ നേതാവാണ.് സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരകാലം ത�ൊട്ട്  രാഷ്ട്രീയരംഗ
ത്ത് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നേതാവ.്
ആ പരിഗണന വച്ചാണ കേ
് ന്ദ്ര ക

ചെഗുവേരയുടെ കൂടുതൽ
ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കും

ചെഗുവേരയുടെ ഒരു ചിത്രവും എടുത്തുമാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നി
ല്ല. ആർ.എസ.് എസ  ് പറഞ്ഞത  വെ
് ല്ലുവിളിയായി സ്വീകരി
ച്ച് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. കൽബുർഗിമാരെ സൃഷ്ടി
ക്കാൻ കേരളം അനുവദിക്കില്ല. എം.ടിക്കെതിരെ പരസ്യമാ
യി അധിക്ഷേപം ച�ൊരിഞ്ഞവർ കമലിനെതിരെയും വർഗീ
യവികാരത്തോടെ ആക്രോശിക്കുകയാണ.് ബി.ജെ.പിക്കെ
തിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ നാവടപ്പിക്കുന്ന സമീപനം ഇവിടെ
യും നടപ്പാക്കാനാണ ന�ോ
്
ക്കുന്ന
 ത.് മതമൈത്രി നിലനിൽക്കു
ന്ന കേരളത്തിൽ വർഗീയവിഷം വമിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രചാര
ണങ്ങൾക്കെതിരെ  സമൂഹം ഒരുമിച്ച്  നിൽക്കണം. കലാസാ
ഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇതിനെതിരെ ശക്ത
മായി രംഗത്തു വരണം.
മ്മിറ്റിയിൽപ്രത്യേക ക്ഷണിതാവാ
ക്കിയത.്  കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അദ്ദേ
ഹം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമു
ണ്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രത്യേക
ക്ഷണിതാവ് എന്ന നിലയിൽ സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും തുടർച്ചയാ
യി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്.ട്
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ അഭി

പ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ  അവസര
മുണ്ടോ എന്നാണ വ
് ി.എസ  ് ഉയർ
ത്തിയ ച�ോദ്യം.
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏ
ത് വിഷയത്തിലും സംസ്ഥാന ക
മ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പി
ക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വ്യക്ത
മാക്കി. അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ ഫ�ോറം സംസ്ഥാന ക
മ്മിറ്റിയായിരിക്കും. സംസ്ഥാന ക
മ്മിറ്റിക്ക് പുറത്ത് അഭിപ്രായം പറ
യരുതെന്നാണ�ോ എന്ന് ച�ോദി
ച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
യായ ഞാനും പുറത്ത്  
 പറയാൻ പാ
ടില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ക�ോടിയേ
രിയുടെ മറുപടി.

ഐ.എ.എസുകാർക്കെ
 തിരെ സംഘടനയുടേത് പാർട്ടി നിലപാടല്ല
ŝŝപ്രധാനമന്ത്രിയെ വിചാരണ ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം: ഐ.എ.എസു
കാർക്കെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റി
ലെ സി.പി.എം അനുകൂല സംഘ
ടന നടത്തിയ പ്രതികരണം പാർ
ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി ക�ോടിയേരി
ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഘ
ടനകൾ പാർട്ടിയുടേതല്ല. സ്വതന്ത്ര
സർവീസ് സംഘടനകളാണ.്  ന�ോ
ട്ടീസിലെ പല അഭിപ്രായങ്ങള�ോടും
പാർട്ടിക്ക്  വിയ�ോജിപ്പുണ്.ട്
ഐ.എ.എസ്ഉദ്യോഗസ്ഥ
 രുമാ
യിബന്ധപ്പെ
 ട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കു
ന്ന വാർത്തകൾപലതുംഅതിശയ�ോ
ക്തിപരമാണ.്  വിജിലൻസ്ഡയറക്ട
റുടെ നടപടികളെ വ്യക്തിപരമായി
കാണേണ്ടതില്ല. നിയമപരമായാ
ണ�ോ എന്നേ പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതു
ള്ളൂ.ഇക്കാര്യത്തി
 ല�ൊന്നും പാർട്ടി ഇ

ടപെടുന്ന പ്രശന
് മില്ല. തത്തമ് മേ, പൂ
ച്ച, പൂച്ച പരിപാടിയില്ല.
സ്വാശ്രയ ക�ോളേജുകളിലെ 
സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പ
രിശ�ോധന നടത്തണം.
ന�ോട്ട് റദ്ദാ
 ക്കൽ ഓര�ോ മേഖല
യിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതി
സന്ധി തരണം ചെയ്യാനായി അ
തതു ജനവിഭാഗത്തിന�ൊപ്പം പാർ
ട്ടി പ�ൊരുതും. പട്ടികജാതി വിഭാഗ
ങ്ങൾ, ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ
 തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ,
ഫിഷറീസ മേ
് ഖലയിലുള്ളവർ, പ്ര
വാസികൾ, പെൻഷൻകാർ തുട
ങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ  നട്ടം തി
രിയുകയാണ.്   ഈ മാസം 25ന  ജ
് ി
ല്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി
യെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പരിപാ
ടി സംഘടിപ്പിക്കും.

റേഷൻ രംഗത്ത് ഗുരുതരപ്രശ്നം,
മന്ത്രിയുടെ വീഴ്ചയില്ല

റേഷൻ രംഗത്ത് ഗുരുതരമായ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, റേ
ഷൻ സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ വീഴ്ച ക�ൊ
ണ്ടാണെന്ന് സി.പി.എമ്മിന് അ
ഭിപ്രായമില്ലെന്നും ക�ോടിയേരി
ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ക�ോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പി
യും ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം ഇടതുപ
ക്ഷത്തിന്റെ ത�ോളത്തു വയ്ക്കേ
ണ്ട. റേഷൻ വിതരണം വേണ്ടതു
പ�ോലെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന അഭി
പ്രായം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മി
റ്റിയിലുണ്ടായി.

ചിലര�ൊക്കെ ത�ോന്നുന്നതു
പ�ോലെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
സ്ഥിതിയുണ്.ട്   മന്ത്രി പി. തില�ോ
ത്തമൻ നല്ല ഇടപെടലാണ് ഇ
പ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നത.്
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി പ്ര
ത്യേകമായി പരിഗണിക്കുമെ
ന്ന ഉറപ്പ് 2013ൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ
ബിൽപാസാക്കിയവേളയിൽ വ
കുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.വി.
ത�ോമസ കേ
് രള എം.പിമാർക്ക് 
നൽകിയതാണ.് അത  ് പാലിക്ക
പ്പെടണം.

