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കേരളംപറയുന്നു
ബാറുകൾഇനിതുറക്കരുത്

മദ്യനയത്തിൽവരുത്തിയമാറ്റം
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ  നയ
ത്തിന്റെതുടർച്ചമാത്രമാണ.് ഘട്ടം
ഘട്ടമായിമദ്യത്തിന്റെലഭ്യതകുറ
ച്ചുംമദ്യംവർജിച്ചുംബ�ോധവത്കര
ണംനടത്തിയുംസമ്പൂർണമദ്യനി
ര�ോധനത്തിലേ
 ക്ക്കേരളത്തെമെ
ല്ലെഅടുപ്പിക്കുകഎന്നതാണ് യു.
ഡി.എഫ് നയം.ഇതിന്റെഭാഗമാ
യി730ബാറുകൾപൂട്ടി.ഇത�ോടെ
നഷ്ടംസംഭവിച്ചബാറുടമകളിൽചി
ലർസംഘടിതമായിസർക്കാരിനെ
തിരെതിരിഞ്ഞു.മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മൻ
ചാണ്ടിഎഴുതുന്നു.

www.facebook.com/keralakaumudidaily

എല്ലാംസ�ോണിയ
തീരുമാനിക്കും

സുധീരനുംഉ
 മ്മൻചാണ്ടിയുംരണ്
 ട് തട്ടിൽത
 ന്നെ
രമേശ് ചെന്നിത്തല
 യ�ോട് മുഖ്യമന്ത
 ്രിപ�ൊട്ടിത്തെറിച്ചു
◗പ്ര
◗ സൂൻഎസ.് കണ്ടത്ത്

ഫ�ോർ-ജിസ്പീഡുമായി
വൈ-ഫൈഹ�ോട്ട് സ്പ�ോട്ട്
കേരളത്തിൽബി.എസ്.എൻ.എൽവലവലുതാകുന്നു
രണ്ടായിരംപുതിയ3-ജിടവറുകൾ ഗ്രാമങ്ങ
 ളിലേക്ക് ത്രീ-ജി

◗കെ.
◗
അജിത്കുമാർ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള
ത്തിൽ പുതുതായി രണ്ടായി
രംത്രീ-ജിടവറുകൾസ്ഥാപി
ക്കുന്നതിന�ൊപ്പം  തിരക്കേ
റിയനഗരങ്ങളിൽഅതിവേ
ഗവൈ-ഫൈസർവീസുമാ
യിബി.എസ.് എൻ.എൽമ�ൊ
ബൈൽസേവനംവിപുലമാ
ക്കുന്നു.
ഫ�ോർ-ജിക്ക് സമാനമായ
ഇന്റർനെറ്റ് വേഗംവൈ-ഫൈ
ഹ�ോട്ട് സ്പോട്ടുകളിലൂടെലഭ്യ
മാകും.ബി.എസ.് എൻ.എല്ലി
ന്റെഫ�ോർ-ജിസേവനംതു
ടങ്ങാനുള്ള ചെറിയകാലതാ
മസംകണക്കിലെടുത്താണ്
വൈ-ഫൈഹ�ോട്ട് സ്പോട്ട് അ
വതരിപ്പിക്കുന്നത.് ഫ�ോർ-ജി
സേവനംനൽകുന്നസ്വകാര്യ
ടെലിക�ോംകമ്പനികൾക്കൊ
പ്പംനിൽക്കുക
 യാണ് ലക്ഷ്യം.
ബി.എസ.് എൻ.എൽവരി
ക്കാർക്ക് റീചാർജ് കൂപ്പൺവ
ഴിയുംഓൺലൈനിലുംവൈ
-ഫൈചാർജ് ചെയ്യാം. താമ
സിയാതെരാജ്യത്താകെ ഈ
സൗകര്യംലഭ്യമാകും.ക്വാഡ്
ജെൻ വയർലസ് സൊല്യൂ
ഷൻസിനാണ് ഇതിന്റെ ക
രാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.ഗ്രാമ
ങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിത്രീ
-ജിസേവനംഎത്തിക്കാനാ
ണ് പുതിയടവറുകൾസ്ഥാപി
ക്കുന്നത.് കേരളത്തിൽബി.
എസ.് എൻ.എല്ലിന് 5400 ടൂ
-ജിടവറുകളാണുള്ളത.് അ
തിൽ 1800ടവറുകൾക്ക് ത്രീ
-ജിശേഷിനൽകിയിട്ടുണ്.ട് 
പുതുതായി രണ്ടായിരംത്രീ -
ജിടവറുകൾവരുന്നത�ോടെ
മ�ൊത്തം3800ത്രീ-ജിടവറു

ന്യൂഡൽഹി:മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മൻചാ
ണ്ടിയുംകെ.പി.സി.സിപ്രസിഡന്റ്
വി.എം.സുധീരനുംവിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ
നിലപാടെടുത്തതിനെത്തുടർ
പേജ് -6 ത്ത
ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായനാല് സീ
റ്റുകളിൽആരുമത്സരിക്കണമെന്ന് 
പാർട്ടിഅദ്ധ്യക്ഷസ�ോണിയാഗാ
ന്ധിതീരുമാനിക്കും.
ഇരിക്കൂറിൽകെ.സി.ജ�ോസ
സോണിയാഗാന്ധി
വി.എം. സുധീരൻ
ഉമ്മൻചാണ്ടി
ഫിനെയുംതൃപ്പൂണിത്തുറയ
 ിൽകെ.
ബാബുവിനെയുംതൃക്കാക്കരയിൽ
ബെന്നിബഹനാനെയുംക�ോന്നി റ്റാൻപറ്റില്ലെന്നകടുത്തനിലപാ യിൽ തിരിച്ചെത്തിയക�ോൺഗ്ര ത്തലയുടെമദ്ധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങൾഫ
യിൽഅടൂർപ്രകാശിനെയുംമാറ്റ ടാണ് ഇന്നലെരാവിലെപലതട്ടു സ് അദ്ധ്യക്ഷസ�ോണിയാഗാന്ധി ലവത്തായില്ല.വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്ത് സ
ണമെന്ന സുധീരന്റെ നിർദ്ദേശം കളിലായിനടന്നചർച്ചകളിൽമു മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മൻചാണ്ടി,വി.എം. മവായമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ
അംഗീകരിച്ചുക�ൊടുക്കാൻമുഖ്യമ ഖ്യമന്ത്രികൈക്കൊ

ണ്ടത.് ആര�ോ സുധീരൻ,രമേശ് ചെന്നിത്തലഎ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ�ോട്മുഖ്യമ
ന്ത്രിഉമ്മൻചാണ്ടിതയ്യാറാകാതി പണവിധേയരെമാറ്റണമെന്നാ ന്നിവരെവിളിച്ചുവരുത്തിഇന്നലെ
  ന്ത്രിക്ഷുഭിതനായിപ�ൊട്ടിത്തെറി
രുന്നതിനെതുടർന്നുണ്ടായപ്രതി ണെങ്കിൽആദ്യംതന്നെയാണ് മാ വിവരങ്ങൾആരാഞ്ഞു.
ച്ചു.ഇതിനിടെരമേശ് എഗ്രൂപ്പ് നേ
സന്ധിപരിഹരിക്കാൻകഴിഞ്ഞ റ്റേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹംതീർത്ത് പ
ബുധനാഴച
് ക�ോൺഗ്രസ്ഉപാ താക്കളുമായിഉടക്കിയെന്നുവരെ
രണ്ടുദിവസമായിഹൈക്ക
 മാൻഡ് റഞ്ഞു.ഇന്നലെരാവിലെസ്ക്രീ ദ്ധ്യക്ഷൻരാഹുൽഗാന്ധിനടത്തി വാർത്തവന്നു.എന്നാൽനേതാ
നേതാക്കൾനടത്തിയശ്രമങ്ങൾ നിംഗ് കമ്മിറ്റിവീണ്ടുംചേർന്നപ്പോ യചർച്ചകൾഒത്തുതീർപ്പിലെത്തു ക്കൾഇക്കാര്യവുംനിഷേധിച്ചു.ഇ
പരാജയപ്പെട്ടത�ോടെയാണ് തീരു ഴുംമുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മൻചാണ്ടിസുധീര മെന്ന് ത�ോന്നിയിരുന്നെങ്കിലുംഇ ന്നുനടക്കുന്നകേന്ദ്രതിരഞ്ഞെടു
ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷ
മാനംസ�ോണിയാഗാന്ധിക്ക് വിട്ട ന്റവാദത്തെഎതിർത്തു.മുതിർന്ന ന്നലെകാര്യങ്ങൾപഴയപടിയാ പ്പ് സമിതിയ�ോഗത്തിൽഉപാദ്ധ്യ
സിമ്മോൺസ് തകർത്തു ത്.പാറശാലയിൽഎ.ടി.ജ�ോർജി നേതാക്കളായഎ.കെ.ആന്റണി, യി.സക്രീ
് നിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽമുഖ്യ ക്ഷൻരാഹുൽഗാന്ധി,മുതിർന്ന
് ിക,് ദീപക് ബാബ്രി മന്ത്രിയുംസുധീരനുംതമ്മിൽവാ നേതാവ് എ.കെ.ആന്റണി,കേര
പേജ് --12 നെമാറ്റണമെന്നുംസുധീരൻനിർ മുകുൾവാസന
ദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജ�ോർജിന് യഎന്നിവർഇടപെട്ട് മുന്നോട്ടുവ ക്കേറ്റമുണ്ടായിഎന്നാണ് വിവരം. ളത്തിന്റെചുമതലയുള്ളമുകുൾവാ
തന്നെഅവിടെടിക്കറ്റ് നൽകാൻ ച്ചപരിഹാരഫ�ോർമുലകളുംഇരു കാര്യങ്ങൾപറയുന്നത് വാക്കേറ്റമ സ്നിക,് മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മൻചാണ്ടി,
സൽവീന്ദറിനെപാക് സംഘം
തീരുമാനമായതാണ് ചർച്ചയിലു വരുംഅംഗീകരിച്ചില്ല.തുടർന്നാ ല്ലെന്ന് നേതാക്കൾപിന്നീട്വിശദീ വി.എം.സുധീരൻ,രമേശ് ചെന്നി
ണ്ടായഏകപുര�ോഗതി.
ച�ോദ്യംചെയ്തു
ണ്തീരുമാനംക�ോൺഗ്രസ്അദ്ധ്യ കരിച്ചു.സക്രീ
് നിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കുപു ത്തലഎന്നിവർപങ്കെടുക്കും.ഇന്ന് 
ആര�ോപണവിധേയരായനാ ക്ഷസ�ോണിയാഗാന്ധിക്ക് വിട്ടത.് റത്ത് പരസപ
 ന്നുംപ
് രംന�ോക്കാൻപ�ോ തന്നെതീരുമാനമുണ്ടാകുമെ
ന്യൂഡൽഹി:പത്താൻക�ോട്ട് ഭീക ല് പേരെയുംമാറ്റണമെന്ന് സുധീ
അസാമിൽതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര ലുംതയ്യാറാകാത്തമുഖ്യമന്ത്രിക്കും ട്ടികപ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് നേ
രാക്രമണവുമായിബന്ധപ്പെട്ട് സം രൻശഠിച്ചപ്പോൾഒറ്റയാളെയുംമാ ചാരണത്തിനു ശേഷം ഡൽഹി സുധീരനുംഇടയ
 ത.്
 ിൽരമേശ് ചെന്നി താക്കൾപറയുന്ന
ശയക്കുരുക്കിലായഗുരുദാസ്പൂർ
എസ.് പിസൽവീന്ദർസിംഗ് ഉൾ
പ്പെടെ16പേരെപാക് അന്വേഷ
 പേജ് -7
ണസംഘംച�ോദ്യംചെയ്തു.എൻ.
ഐ.എയുടെ അനുമതിയ�ോടെ
അവരുടെസാന്നിദ്ധ്യത്തിലായി
രുന്നുച�ോദ്യംചെയ്യൽ.ഇന്ത്യയി
ലെഒരുപൊലീസ് ഓഫീസറെപാ
കിസ്ഥാൻച�ോദ്യംചെയ്യുന്നത് രാ
ജ്യത്ത് വലിയചർച്ചയ്ക്കുംതുടക്ക
നൂറ�ോളംപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അവശിഷ്ടങ്ങ
 ൾക്കിടയിൽ150 ലേറെപേർ നിരവധിവാഹനങ്ങൾതകർന്നു
മിട്ടിട്ടുണ്.ട് 

പാറശ്ശാല  എ.ടി. ജോർജ്   തന്നെ,   പന്തളം സുധാകരൻ കൊങ്ങാട്ട്         

ക�ൊൽക്കത്തയിൽഫ്ലൈഓവർ തകർന്ന് 18മരണം

പേജ് --5

മലപ്പുറത്ത് 
 ഇടത
 ുപക്ഷത്തിന്
'പഞ്ചവ്യവസായികൾ'

മലപ്പുറം:ജില്ലയിൽഇടതുപക്ഷ
ത്തിന് സ്വതന്ത്രന്മാരായിഅഞ്ചു
വ്യവസായികൾ ഉണ്ടാകും. താ
നൂരിൽവി.അബ്ദുറഹ്മാൻ,തി
രൂരിൽഗഫൂർപി.ലില്ലീസ,് നില
മ്പൂരിൽ പി.വി. അൻവർ എന്നി
വർസി.പി.എംസ്വതന്ത്രൻമാരാ
കുമ്പോൾസി.പി.ഐക്കായിതി
രൂരങ്ങാടിയിൽനിയാസ് പുളിക്ക
ലകത്തുംസ്വതന്ത്രനായെത്തുന്നു.
       മറ്റൊരു വ്യവസായിയായ
എൻ.എ.മുഹ
 മ്മദ്കുട്ടിഎന്നമമ്മു
ട്ടിഎൻ.സി.പിചിഹ്നത്തിൽക�ോ
ട്ടയ്ക്കലിലുണ്ടാവും.ഗഫൂർപി.ലില്ലീ
സ് ഒഴികെഎ
 ല്ലാവരുംക�ോൺഗ്ര
സ് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ.്

പേജ് --11

'വേഗപ്പൂട്ട് "പൊളിക്കുന്നവർക്ക്
ബ്രേക്കിടുന്നു

തിരുവനന്തപുരം:അമിതവേഗത
നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹനങ്ങളിൽ
ഘടിപ്പിക്കുന്നസ്പീഡ്ഗവർണർ(
വേഗപ്പൂട്ട് ) പൊളിക്കുന്നവർ ജാ
ഗ്രതൈ.
   നിങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ മോട്ടോർ
വാഹന വകുപ്പ് പിഴശിക്ഷയുമാ
യെത്തുന്നു.കൂടാതെസ്പീഡ് ഗവർ
ണർവിതരണക്കാർക്കുംവിൽപ്പ
നക്കാർക്കുംഘടിപ്പിക്കുന്ന
 വർക്കും
ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തും.ജില്ല
കൾതോറുംസർവീസ് സെന്ററുക
ളുംഅനുവദിക്കും.

പേജ് --14

സ്വർണ്ണം
രാഹുകാലം

8gm
1 gm

₹ 21,360

₹ 2670

10.30-12.00

പി.സി. ജോർജിന്റെ
ശത്രു സ്വന്തം നാവ്:
കോടിയേരി

നാവിന്റെ തുമ്പിൽ
ഗുളികൻ

ക�ൊൽക്കത്ത: ക�ൊൽക്കത്ത
യിൽതിരക്കേറിയബുറാബസാ
റിൽഏഴ് വർഷമായിനിർമ്മാണം
തുടരുന്നഫ്ലൈഓവറിന്റെഒരുഭാ
ഗംതകർന്നുവീണ്18പേർമരണമ
ടഞ്ഞു.നൂറ�ോളംപേർക്ക് പരിക്കേ
റ്റു.പലരുടെ
 യുംനിലഗുരുതരമാണ.് 
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂറ്റി
അൻപതിലേറെപേർകുടുങ്ങിയി
ട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.രക്ഷാപ്രവർ
ത്തനംപുര�ോഗമിക്കുന്നു.
വടക്കൻക�ൊൽക്കത്തയിലെ
ഗിരീഷ് പാർക്കിലെപ്രശസ്തമായ
ഗണേശ് ടാക്കീസിനുസമീപമുള്ള
വിവേകാനന്ദ ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ
നൂറ് മീറ്റർനീളമുള്ളഭാഗമാണ് ത
കർന്നുവീണത.് ഇന്ന
 ലെഉച്ചയ്ക്ക് 
റ�ോഡിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരു
ടെയുംവാഹനങ്ങളുടെയുംമുകളി
ലേക്ക് ക�ോൺക്രീറ്റും ഉരുക്ക് താ
ങ്ങുകളുംമറ്റുംമലയിടിഞ്ഞുവീഴുന്ന
തുപ�ോലെവലിയശബ്ദത്തോടെ
പതിക്കുകയായിരുന്നു.ആളുകൾ
ക്കൊപ്പംഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നകാ
റുകളുംഓട്ടോറ ിക്ഷകളുംബസും
 ഇ
രുചക്രവാഹനങ്ങളുംഅവശിഷട് 
ങ്ങൾക്കടിയിൽഞെരിഞ്ഞമർന്നു.
വാഹനങ്ങളുടെഇന്ധനടാങ്കുകൾ
തകർന്നത് തീപിടിത്തത്തിന് ഇട
യാക്കി.തകർന്നവാഹനങ്ങളിൽ
നിരവധിപേർകുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്.ട് 

ഏഴ് വർഷമായി
ഇഴയുന്നപണി
ഗിരീഷ് പാർക്കിനെഹൗറയു
മായിബന്ധിപ്പിക്കുന്നക�ൊൽ
ക്കത്തയിലെഏറ്റവുംനീളമുള്ള
മേൽപ്പാലമാണ് തകർന്നത.് ര
ണ്ട് കില�ോമീറ്ററാണ് നീളം.പ
ണി2009ലാണ് തുടങ്ങിയത.് 
ഹൈദരാബാദിലെഒരുകമ്പ
നിക്കാണ് നിർമ്മാണച്ചുമതല.
2012ൽപൂർത്തിയാകുമെന്നാ
യിരുന്നുപ്രഖ്യാപനം.ഇതുവ
രെ60ശതമാനംപണിമാത്ര
മേതീർന്നിട്ടുള്ളൂ.

തകർന്നഫ്ലൈഓവറിന്റെക�ോൺക്രീറ്റ് ബീമിനുള്ളിൽകുടുങ്ങിയയാൾ
നിരവധിവാഹനങ്ങളുംറിക്ഷക
ളുംപാർക്ക് ചെയ്യുന്നസ്ഥലത്താ
ണ് അപക
 ടമുണ്ടായത.്
ഓടിക്കൂടിയആളുകൾരക്ഷാ
പ്രവർത്തനംനടത്താനാകാതെ
കൂറ്റൻക�ോൺക്രീറ്റ് കഷണങ്ങൾ
ക്കുമുന്നിൽപകച്ചുനിന്നു.കഴിയുന്ന
വരെയ�ൊക്കെഅവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക

ടിയിൽനിന്അ
ന് വർവലിച്ചെടുത്തു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്മുന്നൂറ�ോ
ളംസൈനികരെയുംദേശീയദുരന്ത
നിവാരണസേനയുടെനാലുസം
ഘങ്ങളെയുംമൂന്നുമെഡിക്കൽസം
ഘങ്ങളെയും നിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്.ട് നൂ
റ്റിനാല്പത് ടൺശേഷിയുള്ളകൂറ്റൻ
ക്രെയിൻക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുംതകർ

ന്നുവീണസ്ലാബ് പ�ൊക്കിമാറ്റാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.കട്ടറുകളുംഡ്രില്ലിംഗ്
യന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെഉപയ�ോ
 ഗിച്ചാ
ണ് സൈന്യംസ്ലാബ്മുറിച്ച് മാറ്റാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത.് കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന
വരെകണ്ടെത്താൻതെർമൽകാ
മറകളുംസെൻസറുകളുംഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നുണ്.ട് നഗരത്തിലെഏറ്റ

വുംപഴക്കമുള്ളതുംഇടുങ്ങിയതും
തിരക്കേറിയതുമായഭാഗമാണിത.്
മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി
അപകടസ്ഥലംസന്ദർശിച്ചു.പാ
ലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വീ
ഴ്ചവരുത്തിയവർക്കെതിരെകർശ
നനടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മമതപ
റഞ്ഞു.
കൃത്യമായപദ്ധതിയുംആല�ോ
ചനയുമില്ലാതെനിയമംതെറ്റിച്ചു
പണിയുന്നതാണ്ഫ്ലൈഓവറെ
 ന്ന് 
ബംഗാളിലെബി.ജെ.പിഎം.പി
യുംകേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായബാബുൽ
സുപ്രിയ�ോആര�ോപിച്ചു.

3ജിടവറുകളുടെ  എണ്ണംജില്ലതിരിച്ച്
1.തിരുവനന്തപുരം-159
2.കൊല്ലം
-138
3.പത്തനംതിട്ട
-134
4.ആലപ്പുഴ
-135
5.ക�ോട്ടയം
-168
6.ഇടുക്കി
-93
7.എറണാകുളം          -176
8.തൃശൂർ
-159
9.പാലക്കാട് 
-128
10.മലപ്പുറം
-172
11.ക�ോഴിക്കോട്        -138
12.വയനാട് 	
-39
13.കണ്ണൂർ
-180
14.കാസർക�ോട്         -131
കൾആകും. അത�ോടെത്രീ-ജി
കവറേജ് ഇപ്പോഴത്തെ40ശത
മാനത്തിൽനിന്ന് 75ശതമാന
മായിഉയരും.പത്ത് ലക്ഷംഉപ
ഭ�ോക്താക്കളെ കൂടി ഉൾക്കൊ
ള്ളാനുമാകും.
നിലവിൽ 75ലക്ഷംവരിക്കാ
രെകൈകാര്യംചെയ്യാനുള്ളശേ
ഷിയാണുള്ളത്. മൊബൈൽ
ഡാറ്റകൈകാര്യംചെയ്യാനുള്ള
ശേഷി 200 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും.
ടൂ-ജിക്ക് 95ശതമാനംകവറേ
ജ് ബി.എസ.് എൻ.എല്ലിനുണ്.ട്
പുതിയപദ്ധതിയുടെചെല
വ്248ക�ോടിരൂപയാണ.് കൂടാ
തെടവറുകളിലെകേടായബാറ്റ
റിമാറ്റാനുംജനറേറ്ററുകൾസ്ഥാ

പിക്കാനുമായി41ക�ോടിരൂപ
കൂടികേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടു
ണ്ട്.അതേസമയം,സംസ്ഥാന
ത്തുടനീളംബി.എസ.് എൻ.എൽ
ഫ�ോണുകളുടെസിഗ്നൽശക്തി
കുറഞ്ഞതായിവ്യാപകമായ പ
രാതിയുണ്.ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
വരെ ലഭിച്ചിരുന്നസിഗ്നൽ പൊ
ടുന്നനെനഷ്ട
 മാകുകയായിരുന്നു.
പുതുതലമുറഫ�ോണുകളിൽ നെറ്റ്
വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ
പ്രശ്നമായിരിക്കാംഇതിന് കാര
ണമെന്ന് ടെക്നിക്കൽവിഭാഗംപ
റയുന്നു. വികസനപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ജൂണിൽപൂർത്തിയാകുന്ന
ത�ോടെപ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്നും
അധികൃതർഉറപ്പുപറയുന്നു.

തലാക്ക് 
 നിര�ോധിക്കണമെ
 ന്ന്
ഉന്ന
 തതലസമിതി
ന്യൂഡൽഹി:മുസ്ളിംസമുദായ
ത്തിലെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയു
ള്ളഏകപക്ഷീയമായവിവാ
ഹ മ�ോചനവും ബഹുഭാര്യ
ത്വവുംനിര�ോധിക്കണമെന്ന് 
സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെക്കു
റിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർനിയ�ോഗിച്ചഉന്നതത
ലസമിതിശുപാർശചെയ്തു.
2012ൽയു.പി.എസർക്കാർ
നിയ�ോഗിച്ചസമിതിയുടെറി
പ്പോർട്ട് ഉടൻസമർപ്പിക്കണ
മെന്ന് സുപ്രീംക�ോടതിഉത്ത
രവിട്ടിരുന്നു.
തലാക്ക് ചൊല്ലിയുള്ളവി
വാഹമ�ോചനംസ്ത്രീവിരു
ദ്ധമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽപ
റയുന്നു.
വിവാഹമ�ോചനംലഭിച്ച
സ്ത്രീകൾക്കുംകുട്ടികൾക്കും
ചെലവ് നൽകുന്നത് ഉറപ്പാ
ക്കണമെന്നും1939ലെമുസ്ളീം
വിവാഹനിയമംപരിഷ്കരി

ക്കണമെന്നും ശുപാർശയു
ണ്ട്. മുസ്ളിം സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവ
നാംശത്തിനുള്ളഅവകാശം
ഉറപ്പിച്ച1985ലെഷാബാനു
കേസ് മാതൃകയാക്കണം.
ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ നിയ
മങ്ങളിലെ ലിംഗവിവേചന
വ്യവസ്ഥകളെയുംറിപ്പോർട്ട് 
ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നു. റിപ്പോർ
ട്ടിലെശുപാർശകൾഅംഗീ
കരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അഖി
ലേന്ത്യാമുസ്ളിം വ്യക്തിനിയ
മ ബ�ോർഡ് അംഗം കമാൽ
ഫാറൂഖിപ്രതികരിച്ചു.

15th Death Anniversary

ശിവപ്രസാദ് വധം:ഡി.എച്ച്.ആർ.എംചെയർമാൻ
ഉൾപ്പെടെഏഴുപ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തംകഠിനതടവ്
 പ്രതികൾക്ക് 2.95ലക്ഷംര
 ൂപ വീതംപിഴ ശിവപ്രസാദിന്റെഭ
 ാര്യയ്ക്ക് ആറുലക്ഷംരൂപനഷ്ടപരിഹാരം
തിരുവനന്തപുരം:ക�ോളിളക്കംസൃ
ഷ്ടിച്ചവർക്കലശിവപ്രസാദ് വധ
ക്കേസിൽദളിത് ഹ്യൂമൻറൈറ്റ്സ് 
മൂവ്മെന്റ്(ഡി.എച്ച്.ആർ.എം)
സംസ്ഥാനചെയർമാൻഉൾപ്പെ
ടെഏഴുപ്രതികൾക്കുംഅഡിഷ
ണൽസെഷൻസ് ക�ോടതിജീവ
പര്യന്തംകഠിനതടവും2.95ലക്ഷം
രൂപ വീതംപിഴയുംവിധിച്ചു.പിഴ
യിൽആറുലക്ഷംരൂപശിവപ്രസാ
ദിന്റെകുടുംബത്തിനുംരണ്ട് ലക്ഷം
രൂപപ്രതികൾവെട്ടിപ്പരിക്കേൽ
പ്പിച്ചചായക്കടക്കാരൻഅശ�ോക
 
നുംനൽകണമെന്ന് ജഡജ
് ിഎ.ബ
ദറുദ്ദീൻഉത്തരവിട്ടു.
കൊലപാതകത്തിന് ജീവപ
ര്യന്തംകഠിനതടവിന് പുറമേവധ
ശ്രമത്തിന്പത്ത് വർഷംകഠിനത
ടവുംഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ഏഴുവർഷം
കഠിനതടവുംഅന്യായമായിസം
ഘംചേരൽ,തെളിവ്നശിപ്പിക്കൽ
എന്നീകുറ്റങ്ങൾക്ക് ഓരോവർഷം
തടവുംവിധിച്ചിട്ടുണ്.ട്
ഡി.എച്ച്. ആർ.എം ചെയർ
മാൻആലുവസ്വദേശിശെൽവരാ
ജ്,തെക്കൻമേഖലഓർഗനൈ
സർചെറുന്നിയൂർസ്വദേശിദാസ,് 

കൊല്ലപ്പെട്ട ശിവപ്രസാദ്
കൊല്ലംപെരുമ്പുഴസ്വദേശിജയ
ചന്ദ്രൻ,ചെറുന്നിയൂർസ്വദേശിമധു
എന്നസജി,കൊല്ലംമുട്ടയ്ക്കാവ് ചേ
രിസ്വദേശിസുധി,വർക്കലസ്വദേ
ശിസുധിസുര,അയിരൂർസ്വദേശി
പൊന്നുമോൻഎന്നസുനിൽഎ
ന്നിവർക്കാണ് ശിക്ഷവിധിച്ചത.് 
പിഴ ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു
വർഷംകൂടിതടവുശിക്ഷഅനുഭ
വിക്കണമെന്നുംക�ോടതിനിർദ്ദേ
ശിച്ചു.
ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെപൂജപ്പുര

ദാസ്
ജയചന്ദ്രൻ
പള്ളിമൺസുധി
സുനിൽ
സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. നടുത്തുവച്ച് അനിൽകുമാർഎന്ന
വിധികേൾക്കാൻശിവപ്രസാദി യാളെ വെട്ടാൻ ഓടിച്ചെങ്കിലും
ന്റെഭാര്യയുംബന്ധുക്കളുംഡി.എ അയാൾരക്ഷപ്പെട്ടു.തുടർന്ന് പ്ര
ച്ച്.ആർ.എംപ്രവർത്തകരുംഉൾ തികൾകരിനിലക്കോട് വച്ച് ചാ
പ്പെടെവൻജനാവലിക�ോടതിപ യക്കടക്കാരനായഅശോകനെ
രിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
വെട്ടി.അശോകൻവ
 ീട്ടിലേക്ക് ഓ
2009സെപ്തംബർ23ന് പുലർ ടിക്കയറിയതോടെയാണ് പ്രതി
ച്ചെഅഞ്ചരയ ോടെയാണ് വർക്ക കൾപിന്മാറിയത.്
ദളിത് ഹ്യൂമൻറൈറ്റ്സ് മൂവ്മെ
ലഅയിരൂർസ്വദേ
 ശിശിവപ്രസാ
ദിനെപ്രഭാതസവാരിക്കിടെപ്ര ന്റ് എന്ന സംഘടനശ്രദ്ധിക്കപ്പെ
തികൾവെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ടാനുംസംഘടനയുടെഅംഗബ
ത്.അയിരൂർഗവൺമെന്റ   യു
് .പി ലംബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് പ്ര
സ്കൂളിന് സമീപത്ത് വച്ചായിരു തികൾആക്രമണംനടത്തിയത.്
2009ഡിസംബർ23നാണ് കു
ന്നുആക്രമണം.
കഴുത്തിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള റ്റപത്രംസമർപ്പിച്ചത.് വിചാരണ
വെട്ടുകളാണ് മരണകാരണമായ ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടുദിവസം
ത്.ശിവപ്രസാദിനെആക്രമിച്ച മുൻപ് പതിനഞ്ചാംപ്രതിയായത
ശേഷംസമീപത്തെക്ഷേത്രത്തി ത്തുഎന്നഅനിൽകുമാർമരണമട

സജി
ശെൽവരാജ്
ഞ്ഞു.ആയുധങ്ങളു
 മായിഒളിവിൽ
പോയആറാംപ്രതിമുകേഷിനെ
യുംപതിനൊന്നാംപ്രതിസജ
 ീവി
നെയുംപിടികൂടാനായിട്ടില്ല.
വിധിയുടെപശ്ചാത്തലത്തിൽ
ക�ോടതിയിലുംശിവപ്രസാദിന്റെ
സ്വദേശമായഅയ
 ിരൂരിലുംശക്ത
മായപ�ൊലീസ് സന്നാഹംഏർ
പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അ
ഡിഷണൽപബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂ
ട്ടർ ഹാഷിം ബാബു, അഡ്വ. റെ
കസ് ഡി.ജിഎന്നിവർഹാജരാ
യി.അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർപി.
അനിൽകുമാർ,സി.ഐസി.മോ
ഹനൻഎന്നിവരടങ്ങുന്നഅന്വേ
ഷണസംഘമാണ് കുറ്റപത്രംസ
മർപ്പിച്ചത.്
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K.N. SADANANDAN
May his soul rest in peace !
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