പി.എസ്.സി പരീക്ഷയിൽ ഇനി പത്ത് മാർക്കിന്റെ മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും
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മാർച്ച് 2017 ചൊവ്വ
തിരുവനന്തപുരം

വിവിധം

തിരുവനന്തപുരം:  ബിരുദം അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യത
യായ പി.എസ.് സി പരീക്ഷകളിൽ പത്ത് മാർക്കിന്റെ 
മലയാള ചോദ്യങ്ങളുൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ചി
ങ്ങം ഒന്ന് മുതൽ   ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പി.എസ.് സി
അറിയിച്ചു.     സെക്രട്ടേറിയറ്റ്/പി.എസ.് സി അസിസ്റ്റ

ന്റ്, കമ്പനി ക�ോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്  പരീക്ഷകളു
ടെ  ച�ോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇനി മലയാളവുമുണ്ടാകും.  മ
ലയാളത്തിന  ശ്രേ
്
ഷ്ഠ ഭാഷാപദവി ലഭിച്ചിട്ടും കേരള
പി.എസ.് സി  മാതൃഭാഷയെ പടിക്കുപുറത്തു നിറുത്തി
യിരിക്കുകയായിരുന്നു.
www.keralakaumudi.com

കെ.എസ്.യു: വ�ോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ;
ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ എ ഗ്രൂപ്പ്

◗പ്ര
◗ ത്യേക ലേഖകൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച കെ.എസ.് യു സംഘടനാ തിര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം ഉറപ്പാക്കി   ശക്തി തെളിയിക്കാനു
ളള നീക്കത്തിലാണ് എ ഗ്രൂപ്.പ്  ഡി.സി.സി അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഗ്രൂപ്പി
നെ അവഗണിച്ച  ഹൈക്ക
 മാൻഡിന മ
് റുപടി നൽകുകയാണ ല
് ക്ഷ്യം.
സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഐ ഗ്രൂപ്പ്  സ്ഥാനാർത്ഥി നേ
ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം വ�ോട്ട് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉറപ്പാക്കാ
നുള്ള  നീക്കമാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നത.് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുളള
വ�ോട്ട് വിഭജിച്ച് നൽകിയാൽ ഏതാനും ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്മാരെ കൂടി ജയിപ്പി
ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും  പരമാവധി വ�ോട്ട് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക്  സം
ഭരിക്കാനാണ  ശ്ര
് മം. ഇതിനായി, ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്  അകന്നു നിൽക്കു
ന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്.  ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശക്തി
കേന്ദ്രമായ കണ്ണൂരിൽ പ�ോലും വിളളലുണ്ടായി. ഐ യിലെ കെ.സുധാ
കര പക്ഷവും കെ.സി.വേണുഗ�ോപാൽ പക്ഷവും ഇവിടെ രണ്ടായിട്ടാണ്
മത്സരിക്കുന്നത.് ഇതിൽ ജില്ലാതലത്തിൽ സുധാകര പക്ഷവുമായി എ ഗ്രൂ
പ്പ്  ധാരണയ്ക
 ്ക് ശ്രമിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് പുറമേ  എട്ട് ജില്ലകളിലെ പ്രസിഡന്റ് പദവി
യും എ ഗ്രൂപ്പിന്നൽകി സ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കാനായിരുന്നു ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും 
തമ്മിലെ ആദ്യ  ധാരണ . എ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി നീങ്ങിയത�ോടെ 
ധാരണ പൊളിഞ്ഞു. സ്വന്തം  വ�ോട്ടുകൾ ച�ോരാതിരിക്കാനുളള തീവ്ര ശ്ര
മത്തിലാണ് ഐ ഗ്രൂപ്.പ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് 
സംസ്ഥാനവ് യാപകമായി അംഗങ്ങളെ ചേർത്തു. എന്നാൽ,  തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് നടക്കില്ലെ
 ന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പ് അലസതയിലാണ്ടു.  കാസർ
ക�ോട,് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ വ�ോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നലെ പൂർത്തി
യായി. കണ്ണൂർ, ക�ോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ വ�ോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നാണ.്
24 ന് വ�ോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാവും.  25 നാണ വ�ോ
്
ട്ടെണ്ണൽ.

എസ്.എസ്.എൽ.സി മാത്സ് ചതിച്ചു;
പ്ളസ് ടു ജേർണലിസം കടുത്തു

തിരുവനന്ത
 പുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ മ
 ാത്സ്  കുട്ടി
കളെ ശരിക്കും വട്ടം ചുറ്റിച്ചു. ശരാശരിയും അതിന് താഴെയുമുളള കുട്ടി
കൾ ചോദ്യ പേപ്പർ കണ്ട് കണ്ണുതള്ളി.  എസ്.എസ്.എൽ.സി യുടെ 
കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളെ
 ല്ലാം 
 എളുപ്പമായതിന്റെ  ത്രില്ലിലാണ് മാത്സ്
പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയത.്   മാതസ
് ് കടുത്തതോടെ ഇനി നടക്കാനി
രിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ  വലയ്ക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ  ് കുട്ടികൾ.
പ്ളസ് ടു ഹുമാനിറ്റീസിലെ ജേർണലിസം പരീക്ഷയും  വിദ്യാർത്ഥി
കളെ വലച്ചു.  60 മാർക്കിന്റെ  പരീക്ഷയ്ക്ക് 15 മാർക്ക് സിലബസിന് പുറ
ത്തുള്ളതായിരുന്നു.  മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പർ വച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴു
താൻ പോയ വിദ്യാർത്ഥികളിലധികവും ഉത്തരം എഴുതാനാകാതെ 
വിഷമിച്ചു.  പ്ലസ് ടുവിന്റെ  മാതസ
് ,് അക്കൗണ്ടൻസി   പരീക്ഷകളും  പ്ള
സ് വണ്ണിന്റെ കെമിസ്ട്രിയും ഇംഗ്ളീഷും കട്ടിയായിരുന്നു.

ഇറ�ോം ശർമിള മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക
ഇറ�ോം ശർമ്മിള ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ചു.
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിയ�ോടെ  സഹപ്രവർത്തകയായ  നജ്മബീവിയിക്കൊ
പ്പമാണ് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 
 ഓഫീസിലെത്തിയത.് അഞ്ചു മിനിട്ടോളം
അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയ�ോട് സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ്  സെക്രട്ട
റി എം.വി.ജയരാജനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
രാവിലെ  എകെജി സെന്ററിലെത്തി സി.പി. എം സംസ്ഥാന സെക്ര
ട്ടറി ക�ോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വി
ശ്വൻ എന്നിവരെയും  ഇറ�ോം ശർമ്മിള  സന്ദർശിച്ചു.
ഇന്നലെ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക്  തമ്പാനൂർ സെൻട്രൽ റെയിൽവെ സ്റ്റേ
ഷനിലെത്തിയ  ഇറ�ോമിന ഡ
് ി.വൈ .എഫ.് ഐ പ്രവത്തകർ ആവേശ
കരമായ സ്വീകരണമ ാണ് നൽകിയത.്

ഇറ�ോമിന് വി.എസിന്റെ പിന്തുണ

തിരുവനന്തപുരം:  മണിപ്പൂരിന്റെ  സമരനായികയ്ക്ക്  കേരളത്തിലെ വിപ്ളവ
സൂര്യന്റെ പിന്തുണ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട്  തന്നെ സന്ദർശിച്ച ഇറ�ോം ശർ
മിളയ്ക്കാണ   ് ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ അദ്ധ്യക്ഷൻ  വി.എസ.് അച്യു
താനന്ദൻ എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചത.് താൻ രചിച്ച 'അയ്യൻകാളി
മുതൽ  പശ്ചിമഘട്ടംവരെ " എന്ന പുസ്തകം  ഒപ്പിട്ട്  ഇറ�ോമിന് സമ്മാനമാ
യി വി.എസ് നൽകി.

തെക്കൻകുരിശുമല വജ്രജൂബിലി
തീർത്ഥാടനം
 26 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: തെക്കൻകുരിശുമല വജ്രജൂബിലി തീർത്ഥാടനം 26 മു
തൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടു വരെ നടക്കും. 26ന വൈ
്
കിട്ട് 6.30ന് മുഖ്യമ ന്ത്രി പിണ
റായി വിജയൻ തീർത്ഥാടന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ദുഃഖവെള്ളി
യാഴ്ചയ�ോടനു
 ബന്ധിച്ച്  
 ഏപ്രിൽ 13, 14 തീയതികളിലും തീർത്ഥാടകർക്ക് 
മലകയറാമെന്ന്  തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റി 
 ജനറൽ കൺവീനർ മ�ോൺ. ഡ�ോ.
വിൻസന്റ് കെ. പീറ്റർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
26ന വൈ
്
കിട്ട് 3.30ന് സംഗമവേദിയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപത ബി
ഷപ ഡ�ോ
്
. വിൻസന്റ് സാമുവൽ പതാക ഉയർത്തുന്നത�ോടെയാണ  ് തീർ
ത്ഥാടനപരിപാടികൾക്ക്  തുടക്കമാവുക. തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷ
പ് ഡ�ോ. എം. സൂസപാക്യത്തിന്റെ  
 മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ വജ്രജൂബിലി
പ�ൊന്തിഫിക്കൽ ദിവ്യബലിക്ക്  ശേഷം നടക്കു
 ന്ന  ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ
ബിഷപ ഡ�ോ
്
. വിൻസന്റ് സാമുവൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മന്ത്രി കടകം
പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകും.  ചീഫ സെ
് ക്രട്ടറി എസ.് എം. വി
ജയാനന്ദ്
 , എം.എൽ.എമാരായ സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ, മന�ോതങ്കരാജ,് എം.
വിൻസെന്റ്, സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, ജില്ലാ പ
ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ. മധു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

കായലിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞിട്ടും മിഷേലിന്റെ
മൊബൈൽ ലഭിച്ചില്ല

കൊച്ചി: ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച മിഷേൽ ഷാജിയുടെ മൊ
ബൈൽ ഫ�ോൺ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കാ
യലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. മരണം സംഭവിച്ച് രണ്ടാഴ്ച പി
ന്നിട്ടെങ്കിലും നിർണായകമായ വിവരങ്ങളൊന്നും അന്വേഷണ സംഘ
ത്തിന ല
് ഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തോടെയാണ ഗ�ോ
്
ശ്രീ പാലത്തിൽ നിന്ന് മി
ഷേൽ  ചാടിയെന്ന് കരുതുന്ന കായലിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത.്  ത�ോ
പ്പുംപടിയിലെ   സ്വകാര്യ  സ്ഥാപനത്തിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ ദ്ധ
് രെ ഉപയ�ോ
ഗിച്ചാണ ക്രൈം
്
ബ്രാഞ്ച് എസ.് പി. മധുവിന്റെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ തെര
ച്ചിൽ നടത്തിയത.്   കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വരെ പരിശ�ോധിച്ചെങ്കി
ലും ഫ�ോൺ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മിഷേല
 ിന്റെ ബാഗും ലഭിച്ചില്ല.
കലൂർ പള്ളി മുതൽ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷൻ വരെ മിഷേൽ സഞ്ചരി
ച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ�ോധിച്ചെങ്കിലും 
നിർണായക
 മായ തെളിവ�ോ സൂചനയ�ോ ലഭിച്ചില്ല.   അറസ്റ്റിലായ ക്രോ
ണിനെ ച�ോദ്യംചെയ്തെ
 ങ്കിലും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇ
യാളുടെ വീട്ടിലും പരിശ�ോധന നടത്താനാണ് നീക്കം.

പൾസർ സുനി അരൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ചേർത്തല:  നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ജയിലിൽ
കഴിയുന്ന 
 പൾസർ സുനിയെ അരൂർ പ�ൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. വാ
ഹനമ�ോഷണ കേസിൽ തെളിവെടുപ്പിനായാണ് നടപടി.
പാലക്കാട നെ
് ന്മാറ സ്വദേശിയുടെ യമഹ ബൈക്ക് 2012ൽ അരൂ
രിൽ നിന്ന് മ�ോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് സുനി. 2016 ഒക്ടോ
ബർ 24ന് കുന്നംകുളം പ�ൊലീസ് വാഹന പരിശ�ോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്ക് 
പിടികൂടിയത�ോടെയാണ് കേസിന് തുമ്പായത.്   
നടിയെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ പിടിയിലായത�ോടെ
 യാണ്അരൂർ പ�ൊ
ലീസ ചേ
് ർത്തല ക�ോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് വാങ്ങി
യത.് കാക്കനാട് സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ�ോടെയാണ് അ
രൂർ എസ.് ഐ റിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുനിയെ ചേർത്തല ക�ോട
തിയിൽ എത്തിച്ചത.് വിരലടയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവ്
സമാഹരിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് 
പ്രോസിക്യൂഷൻ ക�ോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരുദിവസത്തെ 

കസ്റ്റഡി
യാണ ചേ
് ർത്തല ഒന്നാംക്ലാസ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് (രണ്ട്) കെ.ഇ.
ആന്റണി ഷെൽമാൻ അനുവദ ിച്ചത.്   തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് 
ക�ോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

സി-ഡിറ്റിൽ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ്

തിരുവനന്തപുരം:  സി-ഡിറ്റ് പ്രോജക്ടിൽ  പാലക്കാട്ജില്ലയിലെ താത്കാ
ലിക ഒഴിവിലേക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻജിനിയറിംഗ്
(കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ/് ഹാർഡ്വെയർ/ഇലക്ട്രോണികസ
് )് തത്തുല്യ യ�ോ
ഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബയ�ോഡേ
റ്റ സഹിതം അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി   24. കൂടുതൽ വി
വരങ്ങൾക്ക് www.cdit.org.

www.facebook.com/keralakaumudi

ടി.കെ.എം എൻജി. ക�ോളേജ് ഹ�ോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടി വ്യവസായങ്ങൾ പൂട്ടിക്കരുത്:
പെരിയാർ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ
ലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുമായി ന്നു  ഏറ്റുമുട്ടൽ.  
ŝŝ ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു
പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സമീപത്തെ മറ്റു ഹ�ോസ്റ്റലുക
ŝŝ6 പേർക്ക് പരിക്ക് ; 11 പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയ�ോ ളിൽ നിന്നും  പ�ൊലീസ് ആയുധ സമരസമിതി
ടെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തു ങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അൻപത�ോളം

ക�ൊല്ലം: കരിക്കോട ട
് ി.കെ.
എം എൻജിനിയറിംഗ് ക�ോളേജി
ലെ സീനിയർ- ജൂനിയർ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമു
ട്ടലിൽ ആറ പേ
് ർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11 പേ
രെ കിളിക�ൊല്ലൂർ പ�ൊലീസ് അറ
സ്റ്റ് ചെയ്തു. ക�ോടതിയിൽ ഹാജരാ
ക്കിയ ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.
ക�ോളേജ് അനിശ്ചിത കാലത്തേ
ക്ക് അടച്ചു.
മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിക
ളായ കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം കാരാട്ട് 

വീട്ടിൽ വൈഷ്ണവ് (22), ഏഴിമല 
പാമ്പാട്ടിൽ വീട്ടിൽ യദുകൃഷ്ണൻ
(21), ക�ോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ
ആദിത്(ത് 22), തൃശൂർ ചാവക്കാട്
മുബീൽ (22), കണ്ണൂർ താണ സ്വ
ദേശി ഫാത്തിഹ് മുഹമ്മദ് (20),
നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി എള
മക്കര സ്വദേശി ഫാരിസ് അഹ
മ്മദ് (22), ആഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ വി
ദ്യാർത്ഥി തിരുവനന്തപുരം അശ്വ
തിയിൽ നവനീത് (23) എന്നിവർ
ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത.്   ഇവരെ വി
വിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളി

ടക്കം. അവസാന വർഷ വിദ്യാർ
ത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സം
ഘടിപ്പിച്ച 'ക�ോൺജുറ-2017" നാ
ഷണൽ ടെകന
് ിക്കൽ ഫെസ്റ്റിന്റെ 
സമാപനത്തിന ശേ
് ഷം നടന്ന ആ
ഘ�ോഷമാണ് കൂട്ടത്തല്ലിൽ കലാ
ശിച്ചത.് പുലർച്ചയ�ോളം നീണ്ട സം
ഘട്ടനത്തിനിടെ  സുവർണ ജൂബി
ലിസ്മാരക ഹ�ോസ്റ്റൽ,അനക്സ് ഹ�ോ
സ്റ്റൽ, സ്വകാര്യ ഹ�ോസ്റ്റലുകളായ
അൻസർ, സൗമ്യ എന്നിവയും അ
ടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടു. കമ്പി വടിയും 
കുറുവടികളും ഉപയ�ോഗിച്ചായിരു

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേ
സെടുത്തു.
സംഭവവുമ ായി ബന്ധപ്പെട്ട്  സ
ഞ്ജിത ഖ
് ാൻ (22), അതുൽ (22), മ
ഹേഷ് (22),  ശ്രീനാഥ് (22),  അ
തുൽ (22),  വെങ്കിടേഷ് (19),  ശ
രൺ (22),  ആദിൽ (22),  അർഷാ
ദ് (20),  മെഹദീപ് (21),  മുഹമ്മദ് ഇ
ജാസ്(22), അനസ്(24),  ഷുഹൈ
ബ് (22) എന്നിവരെയാണ  ് അറസ്റ്റ് 
ചെയ്തത.് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മൂന്ന് 
പേരെക്കൂടി പിടി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് 
പ�ൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സ്വാശ്രയ മെഡി. പ്രവേശ
 നം: സർക്കാർ
നിയന്ത്രണത്തിന് നിയമം വരും
ŝŝ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസിളവ്
ഉറപ്പാക്കും
ŝŝ സർവകക്ഷി യ�ോഗത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്
പങ്കെടുത്തില്ല
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാശ്രയ മെ
ഡിക്കൽ പ്രവേശനം നിയന്ത്രി
ക്കാനുളള സമഗ്ര നിയമ നിർമ്മാ
ണം സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. വ്യ
ത്യസ്ത ഫീസ് പാടില്ലെന്ന സു
പ്രീം ക�ോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്ക് ഫീസിളവ് ഉറപ്പാക്കു
ന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തു
ന്നതിന് നിയമ�ോപദേശം തേടു
മെന്നും   ഇന്നലെ നടന്ന സർവ്വ
കക്ഷി യ�ോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.
ഫീസടക്കമുളള വിഷയങ്ങ
ളിൽ മാനേജമ് െന്റുകളുമായി സർ
ക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. അതിനു ശേ
ഷം വീണ്ടും സർവ്വകക്ഷി യ�ോഗം
വിളിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ പ്ര
വേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും 
മുമ്പ് തന്നെ 
 പ്രവേശനത്തിലും ഫീ
സിലും വ്യക്തത വരുത്താനാണ്
സർക്കാർ ശ്രമം. വരുന്ന അദ്ധ്യ
യന വർഷം മുതൽ ദേശീയ പ്രവേ

ശന പരീക്ഷയുടെ (നീറ്റ്)  റാങ്ക് പ
ട്ടികയിൽ നിന്നു മാത്രമേ മെഡി
ക്കൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകൂ. ഇ
തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരി
ക്കാനാണ് സർവ്വകക്ഷി യ�ോഗം
വിളിച്ചത.് നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തി
ന്റെ കരട് സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി
യതായും അറിയുന്നു.
യ�ോഗത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് ക
ക്ഷികൾ  പങ്കെടുത്തില്ല. ക്ഷണി
ച്ചില്ലെന്ന് അവർ പിന്നീട് അറിയി
ച്ചു. ബി.ജെ.പി പ്രതിനിധി പങ്കെ
ടുത്തു. എന്നാൽ,പ്രതിപക്ഷ നേ
താവടക്കമുള്ള യു.ഡി.എഫ നേ
് 
താക്കളെ യ�ോഗ വിവരം അറിയി
ച്ചിരുന്നുവെന്നും , അവരാരും അ
സൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 
മുഖ്യമ ന്ത്രി യ�ോഗത്തിൽവ്യക്തമാ
ക്കി. പ്രാഥമിക ചർച്ചയാണിതെ
ന്നും പാർട്ടികൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
അറിയിച്ചാൽ തുടർ ചർച്ചയാവാ
മെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  പ്രവേ
ശനത്തിൽ വരും വർഷം മുതൽ

സർവകക്ഷിയ�ോഗത്തിൽ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽപ്രവേശനംസംബന്ധിച്ച സർവകക്ഷിയ�ോ
ഗത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നും ഇതിൽപ്രതിഷേ
ധിക്കുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്രമേശ ചെ
് ന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ആല�ോചിച്ചാണ് സർവ
കക്ഷി യ�ോഗത്തിന്റെ തീയതി   സാധാരണ   നിശ്ചയിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നി
ല്ല. സ്വാശ്രയ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ സർവകക്ഷിയ�ോഗം വിളി
ച്ച വിവരവും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. മലപ്പുറം ഉപതിരഞ്ഞടുപ്പിൽ പി.
കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണവു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫ  നേ
് താക്കളെല്ലാം ഇന്നലെ മലപ്പു
റത്തായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ�ോടെയാണ് തന്റെ ഓഫീസിൽ വി
ളിച്ച് സർവ്വ കക്ഷിയ�ോഗത്തിന്റെ കാര്യം അധികൃതർ പറഞ്ഞത.്
ഇത് തീർത്തും പ്രതിഷേധാർഹവും 
 അപമാനകരവും ദൗർഭാഗ്യക
രവുമാണെന്ന് രമേശ ചെ
് ന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ആര�ോഗ്യ 
മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ  വിശദീ
കരിച്ചു.
പ്രവേശനത്തിൽ  മെരിറ്റും സം
വരണവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും,  പാ
വപ്പെട്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
സഹായം നൽകണമെന്നും സി.
പി.എമ്മിൽ നിന്ന് എം.വിജയ കു
മാറും സി.പി.ഐയിൽ നിന്ന്  കെ.
പ്രകാശ ബ
് ാബുവും നിർദ്ദേശിച്ചു.
എല്ലാ ക്വോട്ടയിലും മെരിറ്റ് ഉറപ്പാ

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ
ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മ�ോഷ്ടിച്ചു

ഇന്നലെ രാവിലെ 8 ന് ജീ
പൂച്ചാക്കൽ:  തൈക്കാട്ടുശേരി യം തുടങ്ങിയവ എഴുതുന്ന പ്ര
എസ്.എം.എസ്.ജെ ഹൈ ധാന കടലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടി വനക്കാരെത്തി ഓഫീസ് തുറ
് ഷണവിവരം
സ്കൂളിൽ നിന്ന് എസ.് എസ.്  ട്ടില്ല. ഇതിന് സമീപത്തെ അല ന്നപ്പോഴാണ മ�ോ
എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്ത മാരയുടെ താഴ പ�ൊ
്
ളിച്ച് സാധ അറിയുന്നത.്  ശനിയാഴ്ച  രാത്രി
രക്കടലാസുകൾ മ�ോഷണം നങ്ങൾ വലിച്ചുവാരിയിട്ടിരുന്നു.   യില�ോ ഞായറാഴ്ചയ�ോയാണ്
പ�ോയി.
പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്റെ മേശവലി മ�ോഷണം നടന്നതെന്ന് കരു
സ്കൂൾ ഓഫീസ് മുറിയുടെ  പ്പ് തകർത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ   തുന്നു.   പൂച്ചാക്കൽ പ�ൊലീസും 
വാതിലിന്റെ താഴ് തകർത്ത് ക മ�ോഷ്ടിച്ചു.    താക്കോൽ കൂട്ടം   ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വിരല
യറി  അലമാരയുടെ താഴ് തകർ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച  ടയാള വിദഗ്ദ്ധരും പരിശ�ോധന
ത്തായിരുന്നു  മ�ോഷണം. അൻ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.  എസ.്  നടത്തി.  പ�ൊലീസ് നായ  മണം
് 
പത�ോളം കടലാസുകളുടെ ഒരു എസ.് എൽ.സി പരീക്ഷാ ആ പിടിച്ച് സ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ മ
കെട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത.് ഇതിൽ വശ്യത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന  തിൽഭാഗം വരെ പ�ോയി. മ�ോ
 ർ അന്വേ
സ്കൂളിന്റെ മ�ോണ�ോഗ്രാമുണ്ടാ അലമാരയുടെ താഴും താക്കോ ഷ്ടാക്കൾ ച�ോദ്യപേപ്പ
യിരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി ലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നി ഷിച്ച് വന്നതായിരിക്കാമെന്നാ
ണ് പ�ൊലീസിന്റെ  നിഗമനം.
കളുടെ  രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, വിഷ ന്നാണ് നൽകുന്നത.്

ക്കുകയും ഫീസ് സർക്കാർ തീരുമാ
നിക്കുകയും ചെ

യ്യണമ
 െന്നും, സർ
ക്കാർ ഫീസ് വാങ്ങി മാനേജമ് െന്റി
ന് കൈമ ാറണമ
 െന്നും ബി.ജെ.പി
യിലെ വി.വി.രാജേഷ  ് പറഞ്ഞു.
ക�ോളേജ് നടത്താനുളള പണം മാ
നേജമ് െന്റിന ല
് ഭിക്കുന്ന ഫീസ് ഘ
ടനയും,പാവപ്പെ
 ട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക്  പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതിയും  
വേണമെന്ന്   കെ.എം. മാണി ആ
വശ്യപ്പെട്ടു.

ഹജ്ജ്
എംബാർക്കേഷൻ
പുനഃസ്ഥാപിക്കണം

കൊച്ചി: പെരിയാർ മലിനീകര
ണത്തിനെതിരെ വിഷജലവിരു
ദ്ധ പ്രക്ഷോഭമെന്ന പേരിൽ വ്യവ
സായങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന്  
ചില സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെ
ടുന്നതിന�ോട് വിയ�ോജിക്കുന്നതാ
യി പെരിയാർ മലിനീകരണ വിരു
ദ്ധ സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാ
ക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ
പറഞ്ഞു. പെരിയാർ മലിനീകര
ണത്തിനെതിരെ രണ്ടര പതിറ്റാ
ണ്ടായി സമരം ചെയ്യുന്ന സമിതി
ക്കോ ജനജാഗ്രതയ്ക്കോ സംയു
ക്ത സമരസമിതിക്കോ ഇവര�ോട്  
ഐക്യപ്പെട ാനാകില്ലെന്ന് 
 ഭാരവാ
ഹികളായ പുരുഷൻ ഏലൂർ, അലി
മാസ്റ്റർ, എം.എൻ. ഗിരി തുടങ്ങിയ
വർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ
റഞ്ഞു.
വ്യവസായ മലിനീകരണത്താ
ലും നഗരമാലിന്യങ്ങളാലും പെരി
യാറിലെ ജലം കുടിവെള്ള യ�ോഗ്യ
മല്ലാതായെന്നാണ് കേന്ദ്ര മലിനീ
കരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോർഡിന്റെ  

പഠനം പറയുന്നത.്  പെരിയാറിന്റെ 
ജലഗുണനിലവാരം നിലനിറുത്തു
ന്നതിനും അനിയന്ത്രിതമായ മലി
നീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന
തിനും വിദഗ്ദ്ധ ഏജൻസികൾ നിർ
ദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിനും 
പൊതുസമൂഹത്തിനും മുമ്പിൽ സ
മർപ്പിക്കും.
ഇരുമ്പിന്റെ അംശവും ക�ോളി
ഫ�ോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവും 
പെരിയാറിൽ വളരെ കൂടുതലാ
ണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
സെപ്ടിക മ
് ാലിന്യങ്ങളുടെയും ന
ഗരമാലിന്യങ്ങളുടെയും ആധിക്യം 
കൂടുതലാണ്. നിലവിലെ നിയമ
വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തൊഴിൽ
സാദ്ധ്യതകൾ നിലനിറുത്തി പെരി
യാർ മലിനീകരണത്തിന് അറുതി
വരുത്തുകയാണ വേ
് ണ്ടത.്
ല�ോകജലദിനമ ായ നാളെ പെ
രിയാർ രക്ഷാദിനമായി ആചരി
ക്കും. ഏലൂർ പാതാളം കവലയിൽ
വൈകിട്ട് 5.30ന് ജസ്റ്റിസ് പി.കെ.
ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

അതിരപ്പിള്ളി അടിച്ചേല്പിക്കില്ല:
മന്ത്രി എം.എം. മണി

തൃശൂർ: അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈ
ഈ വർഷം
ദ്യുത പദ്ധതി  ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കി
ലും അടിച്ചേല്പിക്കില്ലെന്ന്  വൈദ്യു
പവർക്കട്ടുണ്ടാകില്ല
തി മന്ത്രി എം.എം. മണി മാദ്ധ്യമങ്ങ
  സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം പ
ള�ോട് പറഞ്ഞു.
വർക്കട്ട് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി 
മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നും വി
എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. ഗുരു
വിധ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് 
വായൂർ നിയ�ോജക മണ്ഡല
നിന്നും എതിർപ്പ് ഉയർന്ന സാഹ
ത്തിലെ സമ്പൂർണ വൈദ്യുതീ
ചര്യത്തിൽ നിർബന്ധബുദ്ധി പദ്ധ
കരണ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹി
തി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടാ
ക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേര
കില്ല. കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധ
ളത്തിൽ ഊർജ പ്രതിസന്ധി 
തിയാണിത.് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതി
നേരിടുകയാണ്.  എഴുപത്ത
നെക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പുറ
ഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വൈ
ത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് കേരളം
ദ്യുതി പണംക�ൊടുത്ത് വാങ്ങി
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തരണം
ക്കുകയാണ.് കൂടുതൽ വൈദ്യു
ചെയ്യുന്നത.് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി
തി വാങ്ങേണ്ടി  വന്നാലും  പ
തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി
വർ കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തി ജനങ്ങ
വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാം. പദ്ധതി
ളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കു
ക്കെതിരെ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ ന
ന്നില്ല. വാട്ടർ അത�ോറിട്ടി  അട
ടത്തിയ പ്രസ്താവന എന്തിന്റെ പേ
ക്കമുള്ള പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാ
രിലാണെന്ന് അറിയില്ല. സൗര�ോർ
പനങ്ങൾ ഭീമമായ കുടിശിഖ
ജ്ജ വൈദ്യുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കു
യാണ ബ
് �ോർഡിന് നൽകാനു
ന്നതിന ചെ
് ലവ് കൂടുതലാണ.്  ചെ
ള്ളതെന്നുംം മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  
റുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളാണ്
സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയ�ോജ്യം.
കെ.എം. മാണി ഇപ്പോൾ പദ്ധതി വരും പുനർ വിചിന്തനത്തിന് ത
 െന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
യെ അനുകൂലിച്ചതുപ�ോലെ മറ്റുള്ള യ്യാറാകണമ

ന്യൂഡൽഹി: ക�ോഴിക്കോട് വിമാന
ത്താവളത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പ
 ണികാ
രണം കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഹ
ജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ കേന്ദ്രം പു
നഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കൊടിക്കു
ന്നിൽ സുരേഷ   ല�ോ
്
ക്സഭയിൽ
ആവശ്യപ്പെട്ടു.  2015-ൽ ക�ോഴി
ക്കോട് റൺവേ വികസന പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ കൊച്ചി
യിലേക്ക് മാറ്റിയത.് എന്നാൽ ഹ
ജ്ജിന പ�ോ
്
കുന്നവരിൽ 90 ശതമ ാ
നവും ക�ോഴിക്കോട,്  മലപ്പുറം ജില്ല
കളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ.്   ഇവർക്ക് 
കൊച്ചിയിൽ പ�ോയി വിമാനം കയ
റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും കെ

ാടിക്കു
ന്നിൽ സുരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണം:
സി.ബി.ഐ നിലപാടറിയിക്കണം
കൊച്ചി: കലാഭവൻ മണിയുടെ ദു
രൂഹ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേ
ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ�ോയെന്ന്  
സി.ബി.ഐ വ്യക്തമായി അറിയി
ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർ
ദ്ദേശിച്ചു. കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ
സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭി
ച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി.ബി.ഐ അറിയി
ച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ.്
മണി മരിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നി
ട്ടെങ്കിലും ദുരൂഹത കണ്ടത്തൊൻ
കഴിയുന്ന പൊലീസ്അന്വേഷണം

നടന്നിട്ടില്ന്നും 
ളെ സി.ബി.ഐ അ
ന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെ
ട്ട് സഹോദരൻ ആർ.എൽ.വി രാ
മകൃഷ്ണൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാ
ണ് ഉത്തരവ.്
ശരീരത്തിൽ വിഷം ചെന്നതി
ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മണി പ്രകടി
പ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ 
ചികിത്സിച്ച ഡ�ോക് ടർമാർ വിശ
ദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെ
 ന്ന് സി.ബി.ഐഅ
റിയിച്ചു.  കേസ് വീണ്ടും 29ന് പരി
ഗണിക്കും.

പുള്ള അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) ഡി
ഗ്രി പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 18ന് ആരം
ഭിക്കും. അപേക്ഷകൾ പിഴയില്ലാതെ 
27വരെ
 യും 50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 28 വ
രെയും 500 രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ 

30 വരെയും സ്വീകരിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ  ബി.എൽ.ഐ.
എസസ
് ി 2016 അഡ്മിഷൻ റഗുല
 ർ
(ഡിപ്പാർട്മട് െന്റ് മാത്രം)/2009 മുതലു
ള്ള അഡ്മിഷൻ റഗുലർ/സപ്ലിമെന്റ
റി (അഫിലിയേറ്റഡ് ക�ോളേജ,്  ഡി
പ്പാർട്മ
ട് െന്റ്)  ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ ഏ
പ്രിൽ 21ന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷ
കൾ പിഴയില്ലാതെ 27വരെയും 50
രൂപ പിഴയ�ോടെ 28 വരെയും 500
രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ ഏപ്രിൽ
5 വരെയും സ്വീകരിക്കും.
പത്തനംതിട്ട  യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
ക�ോളേജ് ഒഫ് അപ്ലൈഡ് ലൈ
ഫ് സയൻസസിലെ ഒന്നാം സെമ
സ്റ്റർ  എം.ഫിൽ ഫിഷറി ബയ�ോള
ജി  ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ പരീക്ഷ
കൾ ഏപ്രിൽ 6ന് ആരംഭിക്കും. അ
പേക്ഷകൾ പിഴയില്ലാതെ 23വരെ
യും 50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 24 വരെയും 
500 രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ 27വ
രെയും സ്വീകരിക്കും.

യി അടക്കണം. ഒരു പേപ്പറിന് 20
രൂപ (പരമാവധി 100)  സി.വി ക്യാ
മ്പ് ഫീസ് നിശ്ചിത പരീക്ഷാഫീസി
ന് പുറമേ അടക്കണം. ഇംപ്രൂവമ
് െന്റ്
വിദ്യാർത്ഥികൾ 50 രൂപ രജിസ്ട്രേ
ഷൻ ഫീസായും ഇന്റേർണൽ റീഡൂ
ചെയ്യുന്നവർ 100 രൂപയും 25 രൂപ
മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വിലയായും പ്രെജ
ക്ട് ഇവാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ 100
രൂപയും 
 സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസിനും നി
ശ്ചിത പരീക്ഷാഫീസിനും പുറമേ അ
ടക്കണം.  പരീക്ഷാതീയതി പിന്നീട.്
മേഴസ
് ി ചാൻസ ബ
് ി എഡ.് (2009 മു
തൽ 2012 വരെയുള്ള അഡ്മിഷൻ
/2000 മുതൽ 2008 വരെയുള്ള അ
ഡ്മിഷൻ ) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് 
പിഴയില്ലാതെ ഏപ്രിൽ 3 വരെയും 
50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 4 വരെയും 500
രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ 7വരെയും 
അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷകർ ഒ
രു പേപ്പറിന് 20 രൂപ (പരമാവധി
100)  സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസായി നി
ശ്ചിത പരീക്ഷാഫീസിന് പുറമേ അ
ടക്കണം. ആദ്യത്തെ മേഴ്സിചാൻ
സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ 5000 രൂപയും 
 വീ
ണ്ടുമെഴുതുന്നവർ 7000 രൂപയും അവ
സാന മേഴസ
് ി ചാൻസ്എഴുതുന്നവർ
10000 രൂപയും സെ

പ്ഷ്യൽ ഫീസാ
യി നിശ്ചിത പരീക്ഷാഫീസിനും സി.
വി ക്യാമ്പ് ഫീസിനും പുറമേ അടക്ക
ണം. പരിക്ഷാതീയതി പിന്നീട.്

പ്പെടുത്തി. ആലുവ സെന്റ് സേവ്യേഴ്
സ് ക�ോളേജ ഫ�ോ
്
ർ വുമണിലെ മിനു
എലിസബത്ത് ജ�ോർജ,് ക�ോട്ടയം
സി.എം.എസ് ക�ോളേജിലെ ഹരി
പ്രിയ. ഡി,ക�ോട്ടയം ബി.സി.എംക�ോ
ളേജിലെ അന്നമരിയ സൈമൺ എ
ന്നിവർയഥാക്രമംഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും 
സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. സൂക്ഷ്മപരിശ�ോ
ധനയ്ക്കും പുനർ മുല്യനിർണയത്തി
നുമുള്ള അപേക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 1 വ
രെ സ്വീകരിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസസ
് ി കെ
മിസ്ട്രി/അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി/അ
പ്ലൈഡ കെ
് മിസ്ട്രി/ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ
കെമിസ്ട്രി ആൻഡ പ�ോ
്
ളിമർ കെമി
സ്ട്രി (സി.എസ.് എസ് റഗുലർ ആൻ
ഡ് സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാ
ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സൂക്ഷ്മപരി
ശ�ോധനയ്ക്കും പുനർ മുല്യനിർണയ
ത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ
3 വരെ സ്വികരിക്കും.
ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എം.എസ്
സി. ഐ.ടി.സി.സി സപ്ലിമെന്ററി
(2010ന് മുൻപുള്ള അഡ്മിഷൻ  മേ
ഴ്സിചാൻസ്) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫ
ലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സൂക്ഷ്മപരി
ശ�ോധനയ്ക്കും പുനർ മുല്യനിർണ
യത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 24 വ
രെ സ്വീകരിക്കും.

വിളംബരം
സർവകലാശാല
വാർത്തകൾ
കേരള

www.kerala
university.ac.in

എം.ബി.എൽ ഫലം

രണ്ടാം  സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എൽ.
പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയ്ക്കുള്ള അ
വസാന തീയതി   31.

പരീക്ഷകൾ
മാറ്റിവച്ചു

മാർച്ച് 27 മുതൽ 31 വരെ നടത്താ
നിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും സർവ
കലാശാല യുവജന�ോത്സവം നട
ക്കുന്നതിനാൽ മാറ്റിവച്ചു.

ബി.ബി.എ
ടൈംടേബിൾ

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ഏ
പ്രിൽ നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒ
ന്നും രണ്ടും  സെമ സ്റ്റർ ബി.ബി.എ
സപ്ലിമെന്ററി (2013, 2014 അഡ്മി
ഷൻ) പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ കേ
രള സർവകലാശാല വിദൂരവിദ്യാ
ഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ  ലഭിക്കും.

ബി.ക�ോം പരീക്ഷ

മേയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നും ര
ണ്ടും  വർഷ ബി.ക�ോം (ആന്വൽ
സ്കീം) പാർട്ട് ഒന്ന്, രണ്ട് സപ്ലിമെ
ന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ 
25 (50 രൂപ പിഴയ�ോടെ  29, 250
രൂപ പിഴയ�ോ
 ടെ 31) വരെ  അപേ
ക്ഷിക്കാം. 2014 അഡ്മിഷൻ മുത
ലുള്ളവർ www.de.keralaunivers
ity.ac.in  മുഖേന  ഓൺലൈനാ
യി മാത്രം അപേക്ഷിക്കണം. സ
പ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയെഴുതിയവർ
ക്ക് പരീക്ഷാഫലം വന്നതിന ശേ
് 
ഷം അപേക്ഷിക്കാം.

ബി.എസ്സിഫലം

നാലാം സെമസ്റ്റർ കരിയർ റിലേ
റ്റഡ് ബി.എസ്സി ഫിസിക്സ്
ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ
സ്, ബി.എസസ
് ി കെമിസ്ട്രി ആൻ
ഡ്  ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി, ബി.
എസ്സി എൻവയ�ോൺമെന്റൽ

നേടിയവർ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പുനഃ
പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ
അർഹരല്ല.  ഓൺലൈനായി 30 വ
രെ അപേക്ഷി
 ക്കാം
 . ഗസറ്റഡ് ഓഫീ
സർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷ
യുടെ പ്രിന്റൗട്,ട്  ചെലാൻ, ഒന്നാം സെ
മസ്റ്റർപരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റിന്റെ 
ട്യൂഷൻഫീസ്
പകർപ്പ്  എന്നിവ സഹിതം ഡെപ്യൂ
ട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പ്രൈവറ്റ് രജിസ് ട്രേ
ആനുകൂല്യം
ഷൻ വിഭാഗം, സ്കൂൾ ഒഫ ഡ
് ിസ്റ്റൻ
കൈപ്പറ്റണം
സ് എഡ്യുക്കേഷൻ വിലാസത്തിൽ  
വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനകം  ലഭിക്കണം.  
2008, 2009, 2010 അദ്ധ്യയനവർഷ ഫ�ോൺ: 0494 2407356, 2400288.
ങ്ങളിൽ വിവിധ ക�ോഴസു
് കളിൽ അ
ഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള എസ.് സി/
എസ.് ടി/ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിൽപെ എം.ജി
ട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്യൂഷൻഫീസ് ആ www.mgu.ac.in
നുകൂല്യങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡു
കൾ സഹിതം  30-ന് മുമ്പായി പാള
യം എസ.് ഡി.ഇ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 
പരീക്ഷാതീയത
 ി
കൈപ്പറ്റണം.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഒഫ് അ
പ്ലൈഡ് സയൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ
കാലിക്കറ്റ്
ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ (2015 അഡ്മി
ഷൻ റഗുലർ ആൻഡ  ് 2009 മുതൽ
www.
2014 വരെയുള്ള അഡ്മിഷൻ സപ്ലി
university
മെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾഏപ്രിൽ
ofcalicut.info
21ന്ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷകൾ പി
ഴയില്ലാതെ 30വരെയും 50 രൂപ പി
പരീക്ഷാ അപേക്ഷ
ഴയ�ോടെ 31 വരെയും 500 രൂപ സൂ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.വ�ോ
 ക മ
് െഡി പ്പർഫൈന�ോടെ ഏപ്രിൽ 3 വരെ
ക്കൽ ലബ�ോറട്ടറി ടെക് ന�ോളജി യും സ്വീകരിക്കും.
(2014 പ്രവേശനം മാത്രം) റഗുലർ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഒഫ് അ
പരീക്ഷയ്ക്ക്   29 വരെ ഓൺലൈ പ്ലൈഡ് സയൻസ് ഇൻ ബയ�ോമെ
നിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
ഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ (പുതി
യസക
് ീം  2015 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ
പുനർമൂല്യനിർണയ
/2014 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി/
ഫലം
പഴയ സ്കീം 2014 ന് മുൻപുള്ള അ
മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ (സി.യു. ഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീ
സി.ബി.സി.എസ.് എസ)് നവംബർ ക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 21ന് ആരംഭിക്കും.
2015 പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർ അപേക്ഷകൾ പിഴയില്ലാതെ 30 വ
ണയ ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ.
രെയും 50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 31 വരെ
യും 500 രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ 
 ഏ
പുനഃപ്രവേശനം
പ്രിൽ 3 വരെയും സ്വീകരിക്കും.
വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം 2014, 2015 വി ബി.
സ്സി  നഴ്സിംഗ് (2002  
ജ്ഞാപന പ്രകാരം ബി.എ/ബി. 2006എഅ
ഡ്മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ട 
ക�ോം/ബി.എസ.് സി മാത്സ/് ബി. വിദ്യാർത്
ഥികൾക്കുള്ള അവസാന
ബി.എ (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ.്  മേഴ്സിചാൻ
  ് പഴയ സ്കീം ഒന്നു
എസ)് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രവേശ
 നം മുതൽ നാലുവസ

രെ 
ഷ) ഡിഗ്രി പരീ
നേടി ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക്  ക്ഷകൾ ഏപ്രിൽവർ
20ന് ആരംഭിക്കും.
അപേക്ഷിച്ചശേഷം തുടർ പഠനം ന ഒന്നാം വർഷ ബി.
എസ് സി മെഡി
ടത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് രണ്ടാം 
ക്രോബയ�ോളജി (പുതിയ
സെമസ്റ്ററിൽ പുനഃപ്രവേശനംനേ ക്കൽ മൈ
കീം2015അഡ്മിഷൻസപ്ലിമെന്റ
ടി പഠനം തുടരാം. സി.സി.എസ.് എ സ്
സ്-യു.ജി പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശനം റി ആൻഡ് പഴയ സ്കീം 2015 ന് മുൻ
സയൻസ  ് ആൻഡ  ് എൻവയ�ോൺ
മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജമ് െന്റ് (
ഗ്രൂപ്പ് ടു (എ)) ക�ോഴസു
് കളുടെ (2013
-ന് മുമ്പുള്ളത)് പരീക്ഷാഫലം പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്
സൈറ്റിൽ.

അപേക്ഷാതീയതി

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എ
സ്.എസ് അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് (2016
അഡ്മിഷൻ റഗുലർ) ഡിഗ്രി പരീ
ക്ഷകൾക്ക്  പിഴയില്ലാതെ 24വരെ
യും 50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 
 27 വരെയും 
500 രൂപ സൂപ്പർഫൈന�ോടെ 29വ
രെയും അപേക്ഷിക്കാം. ഡൗൺല�ോ
ഡ് ചെയ്ത ഫ�ോം ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
വർ  20 രൂപ അപേക്ഷാഫ�ോമിന്റെ 
വിലയായും റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ
100 രൂപയും അടക്കണം.  പരീക്ഷാ
തീയതി പിന്നീട.് 2016 ന് മുൻപുള്ള
അഡ്മിഷൻ/മേഴ്സിചാൻസ് പരി
ക്ഷകൾക്ക് പണമടക്കാനുള്ള തീയ
തി പിന്നീട.്
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എ
സ്.എസ് അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് (ഇംപ്രൂ
വ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി 2013 ആൻഡ്  
2014 അഡ്മിഷൻ) ഡിഗ്രി പരീക്ഷ
കൾക്ക്  പിഴയില്ലാതെ 24വരെയും 
50 രൂപ പിഴയ�ോടെ 27 വരെയും 500
രൂപസൂപ്പർഫൈന�ോടെ 
 29വരെയും 
അപേക്ഷി
 ക്കാം.  ഡൗൺല�ോഡ ചെ
് 
യ്ത ഫ�ോം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവർ 20
രൂപ അപേക്ഷാഫ�ോമ ിന്റെ വിലയാ

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്സി അ
പ്ലൈഡ്ഇലകട്് രോണികസ
്   ് (റഗുലർ
/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവമ് െന്റ്) ഡിഗ്രി 
പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ 27 മുതൽ
അതത് ക�ോളേജുകളിൽ നടത്തും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി ക�ോം (കമ്പ്യൂ
ട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ  സി.ബി.സി.എ
സ്.എസ് 2011, 2012 അഡ്മിഷൻ
സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളു
ടെ ഐ.ടി ഫ�ോർ ബിസിനസ പ്രാ
് 
ക്ടിക്കൽ 24ന് അതത് ക�ോളേജുക
ളിൽ നടത്തും.
ആറാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എ
സ്.എസ് പരിക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ
പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 22 വരെ  
നടത്തും.

www.kerala
psc.gov.in
വൺ ടൈം
വെരിഫിക്കേഷൻ

കാറ്റഗറി നമ്പർ 465/2013 പ്രകാരം
കേരള ലൈവ സ്
് റ്റോക്ക് ഡെവലപ്
മെന്റ് ബ�ോർഡിൽ ജൂനിയർ അസി
സ്റ്റന്റ്കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ സാ
ദ്ധ്യതാപട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർ
ത്ഥികളുടെ 
 വൺടൈം വെരിഫിക്കേ
ഷൻ  21 മുതൽ 23 വരെയും 
 കാറ്റഗറി
നമ്പർ  35/2015 പ്രകാരം ആര�ോഗ്യ 
വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെന്റൽ സർ
ജൻ തസ്തികയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വി
ജ്ഞാപന പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയ
പരീക്ഷാഫല
 ം
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒ.ടി.ആർ പ്ര
നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്   മാണ പരിശ�ോധന  22, 23 തീയതി
(സി.എസ.് എസ് തടഞ്ഞുവെച്ച ഫ കളിലും  ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽന
ലം) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധ ടക്കും .

