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തണുത്ത വെളുപ്പാൻകാലത്ത് തനിയെ മ�ോഹൻലാൽ
രുടെ സൈക്കിളിന്റെ പിറകിലും മുൻ
പിലുമായാണ് വീട്ടിലേക്ക് പാതിരാത്രി
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിൽ തലേ
യിൽ തിരിച്ചുപ�ോകുന്നത.്  റ�ോഡിൽ ഒ
ന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ തണുത്തു കിടക്കു
ച്ചയും ബഹളവുമുണ്ടാക്കി ആഘ�ോഷ
ന്ന വെളുപ്പാൻ കാലം. വെള്ളയുടുപ്പും 
ത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു പ�ോക്കെന്ന്  
വെള്ളിക്കരയുള്ള മുണ്ടുമുടുത്ത് ഒരൊ
പറഞ്ഞ് ലാൽ ചിരിച്ചു. പിന്നെ ക�ോ
ത്ത പുരുഷൻ സൈക്കിളിൽ  സ്റ്റാച്യു
ഫി ഹൗസിന് മുന്നിലൂടെ സൈക്കിൾ
വിലെ മാധവരായരുടെ പ്രതിമ ചുറ്റി 
തള്ളിക്കൊണ്ട് നടന്നു. 5 മണിക്ക് പി
എം.ജി റ�ോഡിലൂടെ വടക്കോട്ട്  പ�ോ
രിഞ്ഞു. മ�ോഹൻലാലിന് നഗരത്തിലൂ
കുന്നു. സി.വി. രാമൻ പിള്ളയുടെ ച
ടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടണമെ
 ന്ന് ഏത�ോ 
രിത്രന�ോവലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇ
ഒരു സുഹൃദ് സംഗമത്തിൽ പറഞ്ഞതി
റങ്ങിവന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെപ്പോ
ന്റെ ഓർമ്മകൾ വച്ചാണ് സനിൽകു
ലെ ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപം.
മാർ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്.
മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത 
മ�ോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ സൈക്കിളിൽ
പരശതം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവത
യ ാ ത്ര ചെ യ് യാ നു ള്ള ഒ രു ക്ക ങ്ങ ൾ
രിപ്പിച്ച ഇനിയും അവത
ന ട ത് തിക�ൊ ണ് ട് 
രിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രി
ല ി ജു ,  സ ജ ീ വ ് 
യതാരം  മ�ോഹൻലാൽ
സ�ോമൻ, ബിജീഷ്,
ആണത് .  വെളുപ്പിന്  
മുരളി എന്നിവരും 
4.30 ആയതിനാൽ അ
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ധികമാരും നടനെ തിരി
കുറേ ദിവസങ്ങളാ
ച്ചറിയുന്നില്ല. ഹ്രസ്വമെ
യി ബി. ഉണ്ണിക്കൃ
ങ്കിലും ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു
ഷ്ണൻ സംവിധാനം
ലക്ഷ്യമുണ്.ട് അടുത്തുള്ള
ചെയ്യുന്ന സിനിമയു
ഇന്ത്യൻ ക�ോഫി ഹൗ
ടെ ചിത്രീകരണം
സ് വരെ പ�ോകണം. പ
ഇവിടെ  നടക്കുക
ണ്ട് ക�ോഫി ഹൗസ് യാ
യായിരുന്നു. കുറച്ച് 
ത്ര മ�ോഹൻലാലിന് നി
വർഷം മുൻപ് മറ്റൊ
ത്യവും ഉള്ള ഒരു സൈ
രു സിനിമയുടെ ചി
ക്കിൾയജ്ഞമായിരു
ത്രീകരണവുമായി
ന്നു. സൈക്കിളിലും ബ
ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവ
സിലും സ്കൂട്ടറിലും മറ്റുമാ
നന്തപുരത്ത് ലാൽ
ഇന്ത്യൻ ക�ോഫി ഹൗസിന് മുന്നിൽ ഇത്തിരിനേരം
യി അവർ ഒരുകൂട്ടം കൂട്ടു
എത്തിയപ്പോൾ
കാർ അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നാണ് പ ഫി ഹൗസിന് മുന്നിൽ കുറച്ച് സമയം ഈ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റി
കൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത.്
ചെലവഴിച്ചു. അന്നത്തെ കുസൃതികൾ യിരുന്നില്ല. ഇപ്രാവശ്യം സഫലമാ
പഴയകാല ജീവിത വഴിയിലൂടെ  കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് എം.ബി. യി ആ യാത്ര.
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മു സനിൽകുമാറുമായി പങ്കുവച്ചു. അന്ന്
ന്നിൽ സൈക്കിള�ോടിച്ചപ്പോൾ ദീർഘ സ്വന്തം സ്കൂട്ടറ ിലും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാ ചിത്രങ്ങൾ : ജിതേഷ് ദാമ�ോദർ
◗ജി
◗ തേഷ് ദാമ�ോദർ

മ�ോഹ ൻലാൽ ഇന്നലെ പുല ർച്ചെ സൈക് കിള ിൽ
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മാധവരായർ പ്രതിമയ്ക്ക്
വലംവയ്ക്കുന്നു

നാളായി മ�ോഹൻലാലിന്റെ മനസിൽ
അടക്കി വച്ച ഒരാഗ്രഹമാണ് നടപ്പിലാ
യത.് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഷൂട്ടിംഗിനു
ശേഷം  എറണാകുളത്തേക്ക് വിമാന
ത്തിൽ തിരിച്ചുപ�ോകുന്നതിന് അല്പം മു
മ്പാണ് നഗരത്തിലൂടെ സൈക്കിള�ോടി
ച്ചത.് 4.30ന്  മാധവരായർ പ്രതിമയെ 
ഒന്ന് വലം വച്ച്  പഴയ ക�ോഫി ഹൗസ് 
വരെ സൈക്കിളിൽ മെല്ലെ യാത്ര ചെ
യ്തു. അതിരാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ
വരും പത്രവിതരണക്കാരും അപ്രതീ
ക്ഷിതമായി മ�ോഹൻലാലിനെ കണ്ട് 
അദ്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നു.
അവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ചിരി
നൽകി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ചവിട്ടി. ക�ോ

ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇടിമുറിയിൽ മർദ്ദനം

കൃഷ്ണദാസ് അകത്തായി

ഒറ്റനോട്ടം

ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക്
ആജീവനാന്ത
വിലക്ക് വേണം
പേജ് 09

ഗുരുവായൂർ
മാതൃകയിൽ ബ�ോർഡിന്
രൂപം നൽകാം
പേജ് 07

നിയമ�ോപദേശക ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് 4പേരും അറസ്റ്റിൽ
◗സ്വ
◗ ന്തം ലേഖകൻ

തൃശൂർ: ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി നെ
ഹ്റു  ലാ ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി 
ഷഹീർ ഷൗക്കത്തിനെ (22)  
ഇടിമുറിയിൽ കയറ്റി ക്രൂരമായി
മർദ്ദിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീ
ഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത
കേസിൽ ക�ോളേജ് ചെയർ
മാൻ പി. കൃഷ്ണദാസ് ഉൾപ്പെടെ 
അഞ്ചുപേരെ തൃശൂർ റൂറൽ എ
സ്.പി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല
പാതകശ്രമം, അന്യായമായി
തടങ്കലിൽ വച്ച് ഭീഷണിപ്പെ
ടുത്തൽ, ദേഹ�ോപദ്രവമേല്പി
ക്കൽ തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ലാ വ
കുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്കെ
തിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്.ട്  ലാ ക�ോ
ളേജ് നിയമ�ോപദേശക സുചി
ത്ര, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സി
ക്യൂട്ടിവ് വത്സലകുമാരൻ, ലക്കി
ടി ജവഹർലാൽ ക�ോളേജിലെ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജർ
സുകുമാരൻ, ഫിസിക്കൽ ട്രെ
യിനർ ഗ�ോവിന്ദൻകുട്ടി എന്നി
വരാണ് അറസ്റ്റിലായത.്
ഇന്നലെ രാവിലെ കൃഷ്ണദാ

''തലയിൽ ഷൂസുക�ൊണ്ട് ചവിട്ടി""
ഷഹീറിന്റെ പരാതി ഇങ്ങനെ:

പി. കൃഷ്ണദാസ്

നിയമ�ോപദേശക സുചിത്ര

സിനെ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും മറ്റു
ള്ളവരെ അതത് ക�ോളേജുകളിൽ
നിന്നുമാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡി
യിലെടുത്തത.് എരുമപ്പെട്ടി  സ്റ്റേ
ഷനിൽ റൂറൽ എസ്.പി എൻ. വി
ജയകുമാർ ഇവരെ ച�ോദ്യം ചെ
യ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടു
ത്തിയത.്  കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി
യും നെഹ്റു ക�ോളേജ് പി.ആർ.ഒ
യുമായ സഞ്ജിത്ത് വിശ്വനാഥൻ,
നാലാം പ്രതി ലക്കിടി ക�ോളേജി

ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജർ
ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ  ഒളി
വിലാണ.്
ക�ോളേജിന്റെ അനധികൃത പ
ണപ്പിരിവ്  ച�ോദ്യംചെയ്തതിന്  കൃ
ഷ്ണദാസ്  മർദ്ദിച്ചെന്നും നിർബന്ധി
ച്ച് പരാതി പിൻവലിപ്പിച്ചെന്നും ര
ക്ഷിതാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
യെന്നും ഷഹീർ നൽകിയ പരാ
തിയിൽ നേരത്തേ പഴയന്നൂർ
പ�ൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക്
40 ക�ോടി വരിക്കാർ

ഐ
ഡിയയും വ�ൊഡാഫ�ോണും
ലയിച്ച് ഒന്നാമനാകും

മണിപ്പൂരിൽ ബിരേൻ
വിശ്വാസവ�ോട്ട്
നേടി
പേജ് 09

തലവര
വനം നശിക്കുന്നതിൽ 
കുഴപ്പമില്ല, വൈദ്യുതിയാണ് 
പ്രധാനം: എം.എം. മണി

നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കളെ 
കണ്ടാലറിയാത്ത കാട്ടിൽ
കിടക്കുന്ന മൂളിക്കുരങ്ങുകൾ
നശിക്കട്ടെ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ടെലി
കോം രംഗത്തെ മുൻനിര ക
മ്പനികളായ വ�ൊഡാഫ�ോ
ണും  ഐഡിയയും  തമ്മി
ലെ ലയന നടപടികൾക്ക് 
തുടക്കമായി.
2018
ൽ ലയ
നം പൂർ
ത്തിയാ
കു  ന്ന
ത�ോടെ  
40 ക�ോ
ടി വരി
കുമാർ മംഗളം ബിർള ക്കാ  രു
മായി ഐഡിയ - വ�ൊഡാ
ഫ�ോൺ കമ്പനി ഇന്ത്യയി
ലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലി
ക�ോം കമ്പനിയായി മാറും.
27 ക�ോടി വരിക്കാരുള്ള എ
യർടെലിനാണ് നിലവിൽ
ഒന്നാം സ്ഥാനം. 20.5 ക�ോ
ടി വരിക്കാരുള്ള വ�ൊഡാ
ഫ�ോൺ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തും 

19 ക�ോടി വരിക്കാരുമായി
ഐഡിയ മൂന്നാമതുമാണ്.
ഐഡിയയുടെ പ്രൊമ�ോട്ടർ
മാരായ ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂ
പ്പിന്റെ മേധാവി  കുമാർ മം
ഗളം ബിർള ഐഡിയ - വ�ൊ
ഡാഫ�ോൺ സംയുക്ത കമ്പ

നിയുടെ ചെയർമാനാകും. ഉ
പഭ�ോക്താക്കൾക്ക് സൗജ
ന്യ ഇന്റർനെറ്റും വ�ോയിസ് 
കാളുകളും വാഗ്ദാനം ചെ
യ്ത് കൈയടി നേടിയ റി
ലയൻസ് ജിയ�ോയുടെ കട
ന്നുവരവാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലി
ക�ോം രംഗത്ത് ലയനങ്ങൾ
ക്ക് കളമ�ൊരുക്കിയത്. എ
ന്നാൽ, ഐഡിയ - വ�ൊഡാ
ഫ�ോൺ സംയുക്ത കമ്പനി
വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മ
റ്റു കമ്പനികളെക്കാൾ ബഹു
ദൂരം മുന്നിലായതിനാൽ, നി
ലവിലെ നിരക്കിളവ് ട്രെൻ
ഡിന് വൈകാതെ വിരാമമാ
കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്.ട്
(വിശദ വാർത്ത പേജ്: 4)

ജിഷ്ണു പ്രണ�ോയ് മരിക്കുന്നതി
നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജനുവരി
മൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. ത�ൊ
ട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം 
ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതിനെതി
രെകഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സു
താര്യ കേരളത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെ
ടെ ആറു പരാതികൾ ഞാൻ അ
യച്ചിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് 
വെക്കേഷന് ചെയർമാൻ കൃഷ്ണ
ദാസ് എന്നെ ക�ോളേജിലേക്ക് 
വിളിപ്പിച്ചു. അവധിയായതി
നാൽ പ�ോയില്ല.
ജനുവരി മൂന്നിന് ക�ോളേജ് 
തുറന്ന ദിവസം പാമ്പാടി ക�ോ
ളേജിലേക്ക്  ഓട്ടോയിൽ കയ
റ്റി എന്നെ കൊണ്ടുപ�ോയി. ചെ
യർമാന് സംസാരിക്കാനുണ്ടെ
ന്നായിരുന്നു അറിയിപ്.പ്  ക�ോളേ
ജിൽ കൃഷ്ണദാസും സഞ്ജിത്തും മ
റ്റും കാത്തുനില്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇ
വർ  മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപ�ോ
യി പറയുന്ന പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടു

തന്നില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുപ�ോകി
ല്ലെന്ന്  ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മർ
ദ്ദനം ആരംഭിച്ചത�ോടെ ഒപ്പിട്ടു
കൊടുത്തു. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടാ
ണ് പരാതി അയച്ചതെന്നും  പ
രാതിയില്ലെന്നും എഴുതിയ പേ
പ്പറിലാണ് ആദ്യം ഒപ്പിട്ടത.് ടി.
സി വാങ്ങിപ്പോകുന്നതായി അ
പേക്ഷയും  എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാ
ങ്ങി. റാഗിംഗ് നടത്തിയെന്ന ഒ
ന്നാംവർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 
വ്യാജ പരാതിക്ക് താഴെ ഒപ്പി
ടാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഇതുകൂടി ഒ
പ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പുറംല�ോകം
കാണില്ലെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണദാ
സിന്റെ ഭീഷണി. പല തവണ
ചെകിട്ടത്തടിച്ചു. മുട്ടുകാലു ക�ൊ
ണ്ട് വയറ്റത്ത് ഇടിച്ചു, നിലത്തു
വീണപ്പോൾ തലയിൽ ഷൂസു
ക�ൊണ്ട് ചവിട്ടി. ജീവന�ോടെ പു
റത്തുപ�ോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉ
റപ്പായത�ോടെ അവസാന പേപ്പ
റിലും ഒപ്പിട്ടു നൽകി.

സ്വന്തം സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ
മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവസരം

എം.ജി റ�ോഡിലൂടെ മുന്നോട്ട്

പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ക�ോടതിയെ വിഡ്ഢികളാക്കിയാൽ
എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം
ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ക�ൊച്ചി: പാമ്പാടി നെഹ്റു ക�ോ
ളജ് ചെയർമാൻ പി. കൃഷ്ണദാസി
നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംബന്ധി
ച്ച് പൊലീസിനെ ഹൈക്കോട
തി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ
രാതിക്കാരൻ പറയാത്ത കാര്യ
ങ്ങൾ പൊലീസ് ചേർത്തത് ദുരൂ
ഹമാണ്. ക�ോടതിയെ വിഡ്ഢിക
ളാക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
രെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാ
മെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു.
പരാതിക്കാരൻ ആദ്യം നൽ
കിയ മ�ൊഴിയിലില്ലാത്ത കുറ്റ
ങ്ങൾ പൊലീസ്  എഴുതി ചേർ
ത്തോയെന് ക�ോ
ന്
ടതി ച�ോദിച്ചു.
ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണം സംബ
ന്ധിച്ച കേസിൽ സാക്ഷിയായ
ഷഹീറിനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസിൽ
കൃഷ്ണദാസ് നൽകിയ മുൻകൂർ
ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോ
ഴാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം.
മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർ
പ്പിച്ചശേഷം കൃഷ്ണദാസിനെ പൊ
ലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി
അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. പരാ
തിയിലും രഹസ്യമ�ൊഴിയിലും പ
റയാത്ത കുറ്റങ്ങൾ പൊലീസ് എ

ഴുതിച്ചേർത്തുവെന്നും അറിയിച്ചു.
തുടർന്നായിരുന്നു ക�ോടതിയുടെ 
വിമർശനം.
പരാതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി
കൾ പറയാത്ത തട്ടിക്കൊ

ണ്ടു പ�ോ
കൽ, പണാപഹരണം തുടങ്ങിയ
വകുപ്പുകൾ ചേർത്തത് പൊലീ
സാണ�ോയെന് ക�ോ
ന്
ടതി ച�ോദി
ച്ചു. പരാതിക്കാരൻ മ�ൊഴി നൽകാ
ത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എ
ഴുതുകയായിരുന്നോ. ക�ോടതിയെ 
വിഡ്ഢിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊ
ലീസുകാരെ എന്തുചെയ്യണമെന്ന്
അറിയാം. പ�ൊതുജന താത്പര്യം 
ന�ോക്കിയല്ല കേസ് അന്വേഷി
ക്കേണ്ടത.്  കേസ് വ്യാജമെന് തെ
ന് 
ളിഞ്ഞാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥൻ സർവീസിലുണ്ടാകില്ലെ
ന്നും ക�ോടതി വിശദീകരിച്ചു.
ക�ോടതിയുടെ  ആശങ്ക  അ
ന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറി
യിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാ
ഷകൻ പറഞ്ഞു.  കേസ് ഡയറി
ഉൾപ്പെടെ കേസ് സംബന്ധി
 ച്ച രേ
ഖകൾ ഇന്ന് ഹാജരാക്കണമെ
 ന്ന്
ക�ോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹർജി ഇ
ന്ന് രാവിലെ 10.15ന് പരിഗണി
ക്കാൻ മാറ്റി.

ഷഹീറിനെ മർദ്ദിച്ചത് ജിഷ്ണുവിനെ
ശരിയാക്കിയ അതേ ഇടിമുറിയിൽ
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◗അ
◗ രുൺ വി. ഗ�ോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തമായി
വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാറ്റലൈ
റ്റ് ടെസ്റ്റ് മ�ൊഡ്യൂൾ ബഹിരാകാ
ശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒ
രു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അ
വസരം ലഭിച്ചു.
ക�ൊല്ലം, കടയ്ക്കൽ തുണ്ടുവിള
വീട്ടിൽ ശ്രീലതയുടെ മകൻ സു

സുവിൻനായർ (വലത്) വിശാൽസിംഗിനും കൗറിനുമ�ൊപ്പം
വിൻ നായർക്കാണ് മലയാളിക
ളിൽ മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത അ
പൂർവ നേട്ടം. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ
യുടെ റ�ോക്കറ്റ് ല�ോഞ്ചിംഗ് കരാ
റുള്ള ബംഗളുരൂവിലെ 'ടീം ഇന്റ
സ്" എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി നട
ത്തിയ ലാബ് ടു മൂൺ ചലഞ്ചിൽ
സുവിൻ നായരും മദ്ധ്യപ്രദേശി
ലെ വിശാൽസിംഗും ഉത്തർപ്ര
ദേശിലെ റവ്നീത് കൗറും ഉൾ
പ്പെടുന്ന   ടീം മൂന്നാം സ്ഥാനം
നേടിയത�ോടെയാണ് ഈ നേ
ട്ടം കൈവരിച്ചത.്
ഡെറാഡൂണിലെ  യൂണി
വേഴ്സിറ്റി ഒഫ് പെട്രോളി

യം ആൻഡ് എൻജിനിയറിം
ഗ് സ്റ്റഡീസിലെ മൂന്നാംവർഷ
ബി.ടെക് എയ്റോസ്പേസ് വി
ദ്യാർത്ഥിയാണ് സുവിൻ നാ
യർ. ചന്ദ്രനിലെ പ�ൊടിപടല
ങ്ങളുടെ കാന്തികശക്തിയുടെ 
മൂല്യം കണക്കാക്കി ഭൂമിയിലേ
ക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന 
സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇവർ വിക
സിപ്പിച്ചത.്
'മൂൺ ഡസ്റ്റ് അക്യൂമിലേ
ഷൻ അനലൈസർ" എന്നാണ് 
ടെസ്റ്റ് മ�ൊഡ്യൂളിന്റെ പേര.് ഡി
സംബർ 28ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ട
യിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് മ�ൊഡ്യൂൾ

വിക്ഷേപിക്കും. നാല് ക�ോടി
രൂപ ചെലവ് വരുന്ന റ�ോക്കറ്റ് 
വിക്ഷേപണത്തിന് സ്വകാര്യ 
കമ്പനികളുടെ സഹായം പ്രതീ
ക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക�ോളേജ് 
അധികൃതർ. ഇറ്റലിയിൽ നി
ന്നെത്തിയ ടീമിനാണ് മൂൺ ച
ലഞ്ചിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭി
ച്ചത.് ഇംഗ്ലണ്ടിന് രണ്ടാംസ്ഥാ
നവും ലഭിച്ചു. ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് മൂവായിരം ടീമുകളാണ്  
ബംഗളുരൂവിൽ മാർച്ച് 15 മുതൽ  
മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ലാ
ബ് ടു മൂൺ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെ
ടുത്തത.്

ശ്രീ. ആർ. ഭരതൻ

സ്വയപ്രയത്നംകൊണ്ട് തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിച്ച
വ്യക്തിക്കുമുൻപിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം!
ഭാര്യ : ജി. പൊന്നമ്മ,
മകൾ : ബി. ഇന്ദിരാ റാണി,
മരുമകൻ : Dr. എം. നരേന്ദ്രനാഥൻ,
ചെറുമകൾ : Dr. ര�ോഷ്നി.

