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നÿൂഡൽഹി: പœധാനമ�ി
യുെട ഓഫീസ് നടത്തിയ 
സമാന്തര ചർച്ചെയക്കു
റിച്ച് മ�ാലയം തയÿാറാ
ക്കിയ കത്തിലാണ് അന്ന
െത്ത പœതിേരാധെസക്ട്ട
റി ജി. േമാഹൻകുമാർ സŒ
ന്തം ൈകപ്പടയിൽ കുറിെപ്പ
ഴുതിയത്. 2015 നവംബർ 
24-നാണ് പœതിേരാധമ�ി 
മേനാഹർ പരീക്കർക്ക ് ഇത് 
ൈകമാറിയത്. 

‘പœതിേരാധ മ�ി ദയ
വായി œശദ്ധിക്കണം, നമ്മുെട വി
ലേപശൽ േശഷി  കാരÿമായി  
ദുർബലെപ്പടുത്തുെമന്നതിനാൽ 
പി.എം.ഒ. നടത്തുന്ന ഇത്തരം ചർ
ച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അഭി
കാമÿം’  എന്നാണ് മ�ാലയത്തി
െന് കത്തിനുതാെഴ എഴുതിയ 
കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. 

  വിലേപശൽ സമിതിയുെട ഭാ
ഗമല്ലാത്ത ഉേദÿാഗസ്ഥർ ഫœഞ്ച് 
സർക്കാരുമായി സമാന്തരചർച്ച 
നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽ

ക്കണെമന്ന് പœധാനമ�ിയുെട 
ഓഫീസിെന ഉപേദശിക്കണെമ
ന്ന ്കത്തിൽ മ�ിേയാട് അഭÿർ
ഥിക്കുന്നുണ്ട.് 

‘പœതിേരാധമ�ാലയം നടത്തു
ന്ന ചർച്ചയുെട ഫലത്തിൽ പി
.എം.ഒ.�് വിശŒാസമിെല്ലങ്കിൽ, 
ചർച്ചയിൽ സŒീകരിേക്കണ്ട നില
പാട് സംബന്ധിച്ച ്പുതുക്കിയ നട
പടിക്മം പി.എം.ഒ.യുെട േനതൃതŒ
ത്തിൽ തയÿാറാക്കണം’ എന്നും 
കത്തിൽ നിർേദശിക്കുന്നുണ്ട.്

 ഫœഞ്ച്സംഘത്തിെന് േമ
ധാവിയായ ജനറൽ �ീഫൻ െറ
ബിൽനിന്ന ്2015 ഒേക്ടാബർ 23-
ന്  ലഭിച്ച കത്തിലാണ് പി.എം
.ഒ.യുെട ഇടെപടലിെനക്കുറിച്ച് 
വിവരം ലഭിച്ചെതന്ന് കത്തിൽ 
പറയുന്നു.

 പœധാനമ�ിയുെട ഓഫീസി
െല േജായന് ്െസക്ട്ടറി ജാേവദ് 
അഷ് റഫ്, ഫœഞ്ച് പœതിേരാധമ
�ിയുെട നയത� ഉപേദശകൻ 
ലൂയി വസ്സി എന്നിവർ തമ്മിലാണ് 
ഇടപാടുസംബന്ധിച്ച ് 2015 ഒേക്ടാ
ബർ 10-ന് െടലിേഫാണിലൂെട 
ചർച്ച നടത്തിയത്.

‘ബാങ്ക ്ഗാരന്ി േവെണ്ടന്നത് 
പœതിേരാധമ�ാലയം സŒീകരിച്ച 
നിലപാടിന്  വിരുദ്ധമാണ്. മധÿ
സ്ഥത സംബന്ധിച്ച നിലപാടിലു
ണ്ടായ മാറ്റമാണ് സമാന്തരചർ
ച്ചയിലുണ്ടായ മെറ്റാരു കാരÿം’ 
- മ�ാലയത്തിെന് കത്തിൽ 
പറയുന്നു. 

 ഇടപാടിൽ ബാങ്ക് ഗാരന്ി 
ആവശÿമിെല്ലന്നാണ് ചർച്ചയിൽ 
േജായന് ്െസക്ട്ടറിയും നയത
� ഉപേദശകനും തമ്മിെലത്തിയ 
ധാരണെയന്നും ജനറൽ െറബി
െന് കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
െണ്ടന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

ഇന്തÿൻസംഘത്തിന് േനതൃ
തŒംനൽകിയ േവÿാമേസനാ ഉപ
േമധാവി എയർ മാർഷൽ എസ്.
ബി.പി. സിൻഹ, പി.എം.ഒ. േജായ
ന് ്െസക്ട്ടറി ജാേവദ് അഷ് റഫി
ന്  കത്ത ്നൽകിയിരുന്നു. 

2015 നവംബർ 11-ന് സിൻഹ
� ്നൽകിയ മറുപടിക്കത്തിൽ, ഫœ
ഞ്ച ്പœതിേരാധമ�ിയുെട നയത
� ഉപേദശകൻ ലൂയി വസ്സിയുമാ
യി താൻ ചർച്ചനടത്തിെയന്നും 
ഫœഞ്ച ്പœസിഡന്ിെന് ഓഫീ
സിെന് നിർേദശപœകാരമാണ് 
വസ്സി താനുമായി സംസാരിച്ചെത
ന്നും ജാേവദ് അഷ് റഫ് വിശദീക
രിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

പœതിേരാധമ�ാലയമാണ് ഇട
പാടുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചർച്ചകൾ 
നടത്തിയെതന്നായിരുന്നു 2018 
ഒേക്ടാബറിൽ േക�സർക്കാർ 
സുപœീംേകാടതിെയ അറിയിച്ചത്. 

 േവÿാമേസനാ ഉപേമധാവി 
ഉൾെപ്പട്ട ഏഴംഗസംഘമാണ് 
ചർച്ച� ് േനതൃതŒം നൽകിയെത
ന്നാണ് സർക്കാരിെന് വാദം. 
എന്നാൽ, ഈ വാദെത്ത പൂർണ
മായി തള്ളുന്നതാണ് പുതിയ െവ
ളിെപ്പടുത്തൽ.   

 പœധാനമ�ി
യുെട ഓഫീസ് നടത്തിയ 
സമാന്തര ചർച്ചെയക്കു
റിച്ച് മ�ാലയം തയÿാറാ
ക്കിയ കത്തിലാണ് അന്ന
െത്ത പœതിേരാധെസക്ട്ട
റി ജി. േമാഹൻകുമാർ സŒ
ന്തം ൈകപ്പടയിൽ കുറിെപ്പ
ഴുതിയത്. 2015 നവംബർ 
24-നാണ് പœതിേരാധമ�ി 
മേനാഹർ പരീക്കർക്ക ് ഇത് 

‘പœതിേരാധ മ�ി ദയ
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േകാട്ടയം: കനÿാ�ീകൾക്ക ്േനെര പീഡ
നമുെണ്ടന്ന ്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാഥാർഥÿ
മാെണന്ന ്മാർപാപ്പയുെട വാക്കുകളിലൂെട 
വÿക്തമാെയന്ന ്സി�ർ അനുപമ. കേത്താ
ലിക്കാ സഭയിൽ ൈവദികർ കനÿാ�ീകെള 
ൈലംഗിക അടിമകളായി കാണുന്ന പœവ
ണത ഇേപ്പാഴും തുടരുന്നുെണ്ടന്ന് യു.എ
.ഇ. സന്ദർശനത്തിനുേശഷം േറാമിേലക്ക ു
മടങ്ങുംമുമ്പ ്മാർപാപ്പ പറഞ്ഞതിേനാട് പœ
തികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. 

‘ഇതുതെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ നാളുകളാ
യി പറയുന്നത്. പേക്ഷ, പœതികരിച്ച ഞങ്ങ
േളാട് സഭ വിട്ടുേപാകണെമന്ന രീതിയിലാ
ണ് അധികൃതർ െപരുമാറുന്നത്. അതിെന് 
ഭാഗമായാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപെര േക
രളത്തിന് പുറേത്തക്ക ്സ്ഥലംമാറ്റിയത്. പീ
ഡനത്തിനിരയായ സി�റും ഒപ്പം നിൽക്കു

ന്ന ഞങ്ങളും ആറുവഴിക്ക ്േപായാൽ േകസ് 
ഉേപക്ഷിക്കുെമന്നാണ് സഭ കരുതുന്നത്. 
എന്നാൽ, ഏതുപœതിസന്ധിയിലും മുേന്നാ
ട്ടുേപാകും. കുറവിലങ്ങാട് മഠം വിട്ടുേപാകാ
നും തയÿാറല്ല’ -സി�ർ അനുപമ പറയുന്നു.

ബിഷപ്പ് ഫœാേങ്കാ മുള�ലിെനതിേര 
പരാതി നൽകിയ കനÿാ�ീയുെടയും 
അവെര പിന്തുണച്ച തങ്ങൾ അഞ്ചുേപരു
െടയും ജീവന് ഭീഷണിയുെണ്ടന്നും അവർ 
പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം രണ്ടുപരാതിയാ
ണ് കുറവിലങ്ങാട് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ 
മഠത്തിെല മദർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാ
ധÿമപœവർത്തകരും ബന്ധുക്കളും മഠത്തിൽ 
അടിക്കടി എത്തുന്നത് സŒകാരÿത നഷ്ടെപ്പ
ടുത്തുന്നുെവന്നാണ് പരാതി. എല്ലാവരിൽ
നിന്നും അകറ്റി മഠത്തിൽ തടങ്കലിലാക്കാനാ
ണ് œശമം. കഴിഞ്ഞദിവസം മാധÿമപœവർത്ത

കർ വന്നേപ്പാൾ ഇെതന്താ ചന്തയാേണാ
െയന്ന ്േചാദിച്ച ്മദർ േക്ഷാഭിച്ചു -സി�ർ 
അനുപമ പറഞ്ഞു.

സഭയിൽ 24 വർഷം വെരയുണ്ടായിരു
ന്നവെര ഒരു സുപœഭാതത്തിൽ കറിേവപ്പില 
േപാെലയാക്കാൻ സഭാധികാരികൾക്ക ്മടി
യില്ല. സഭ വിട്ടുെപാേ�ാളാൻ പറയുന്നത് 
അതുെകാണ്ടാണ്. ഞങ്ങെള െകാള്ളസം
ഘെമന്നാണ് വിേശഷിപ്പിക്കുന്നത്. സഭവി
ട്ട ്സŒന്തം വീട്ടിേലക്ക ്േപായാൽ േകസുമാ
യി മുേന്നാട്ടുേപാകിെല്ലന്ന ്കരുതുന്നവരുമു
ണ്ട.് ഇœതയും വർഷം കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
വരുെട െപരുമാറ്റം കാണുേമ്പാൾ വിഷമം 
േതാന്നും. നിലവിൽ വീട്ടുകാരുെട പിന്തുണ 
മാœതേമയുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട് അവെര 
അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സഭയി
ലുള്ള വിശŒാസം നഷ്ടെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ ൈദ

വത്തിൽമാœതേമ വിശŒാസമുള്ളൂ. ൈദവം 
നല്ലവഴി കാട്ടിത്തരുെമന്നാണ് പœതീക്ഷെയ
ന്നും അവർ പœതÿാശ പœകടിപ്പിച്ചു. 

കനÿാ�ീകെള സ്ഥലംമാറ്റിയ നടപടി റദ്ദാ
ക്കണെമന്നാവശÿെപ്പട്ട ്‘േസവ് ഔവർ സി
േ�ഴ് സ്’ ഐകÿദാർഢÿസമിതിയുെട േന
തൃതŒത്തിൽ േകാട്ടയം നഗരത്തിൽ ശനിയാ
ഴ്ച നടക്കുന്ന കൺെവൻഷനിൽ പെങ്കടുക്ക
ണെമന്നാണ് ആœഗഹെമന്ന ്കനÿാ�ീകൾ. 
സഭ�കത്തും പുറത്തും തങ്ങെള പിന്തു
ണ�ുന്നവർ സുരക്ഷാപœശ്നെത്തക്കുറിച്ച് 
ആകുലെപ്പടുന്നു. 

അതിനാൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് 
സാഹചരÿം എന്നതനുസരിച്ച് തീരുമാനി
ക്കും. ശനിയാഴ്ച ഉച്ച�് രണ്ടിന് േകാട്ടയം 
പഴയ േപാലീസ് േ�ഷൻ ൈമതാനത്താ
ണ് കൺെവൻഷൻ.
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ലഖ് നൗ : ഉത്തർപœേദശിെല മു
സഫർനഗറിൽ 2013-ലുണ്ടായ 
വർഗീയകലാപത്തിെല െകാല
േക്കസിൽ കുറ്റക്കാെരന്ന ്േകാടതി  
കെണ്ടത്തിയ ഏഴുപœതികൾക്കും 
ജീവപരÿന്തം.

 മുസഫർനഗർ ജില്ലാ അഡീ
ഷണൽ മജിസ് േടœറ്റ ്േകാടതിയാ
ണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പœതികൾ 
കുറ്റക്കാെരന്ന ്േകാടതി വÿാഴാഴ്ച 
വിധിച്ചിരുന്നു. മാലിക്പുര œഗാമ
ത്തിെല സച്ചിൻ, ഗൗരവ് എന്നീ 
യുവാക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ട േകസി
ലാണ് പœതികളായ മുസമിൽ, 

മുജാസിം, ഫർഖാൻ, നദീം, ജനാം
ഗീർ, അഫ് സൽ, ഇഖ്ബാൽ 
എന്നിവർക്ക് െസഷൻസ് ജഡ്ജി 
ഹിമാംശു ഭട്നാഗർ ശിക്ഷ വിധി
ച്ചത്. 2013 ഓഗ� ് 27-ന് ജൻസത് 
േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല 
കവാൽ œഗാമത്തിലുണ്ടായ െകാ
ലപാതകേക്കസാണിത്. ൈസ
ക്കിൾ ഇടിച്ചതിെന് േപരിലാണ് 
സംഘർഷം തുടങ്ങിയത്. കവാൽ 
œഗാമത്തിെല െകാലപാതകം മുസ
ഫർനഗർ കലാപത്തിന് തുടക്കമി
ട്ട സംഭവങ്ങളിെലാന്നാണ്. ഷാന
വാസ് എന്ന മെറ്റാരു യുവാവും 

ഈ സംഘർഷത്തിൽ െകാല്ലെപ്പ
ട്ടു. 2013 െസപ് റ്റംബറിലും  പല
യിടത്തും സംഘർഷം തുടർന്നു. 

മുസഫർനഗർ, ഷാംലി ജില്ലക
ളിലുണ്ടായ ഹിന്ദു-മുസ് ലിം കലാ
പെത്തത്തുടർന്ന് 63 േപരാണ് 
2013-ൽ െകാല െചയÿെപ്പട്ടത്. നൂ
റുകണക്കിനുേപർക്ക ്പരിേക്കറ്റു. 
അറുപതിനായിരേത്താളം േപർ
ക്ക ്നാടുവിേടണ്ടി വന്നു. 

 െചറുതുംവലുതുമായ ആറാ
യിരേത്താളം േകസുകളാണ് മുസ
ഫർനഗർ കലാപവുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടുണ്ടായത്.  ഹിന്ദു-മുസ് ലിം 
വിഭാഗങ്ങളിെല ആയിരത്തഞ്ഞൂ
േറാളം േപർ ഈ വർഗീയകലാപ
ത്തിൽ പœതി േചർക്കെപ്പട്ടു. 

അഞ്ചുവർഷമായി നടത്തുന്ന 
നിയമേപാരാട്ടത്തിൽ സതÿം ജയി
ച്ചതിൽ സേന്താഷമുെണ്ടന്നും ശി
ക്ഷാവിധിെയ സŒാഗതം െചയÿു
െന്നന്നും െകാല്ലെപ്പട്ട സച്ചിെന് 
പിതാവ് രവീ� പœതികരിച്ചു. 
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തിരുവനന്തപുരം: മുസ് ലിം യൂത്ത ്ലീഗ് സംസ്ഥാന 
ജനറൽ െസക്ട്ടറി പി.െക. ഫിേറാസിെന് േപരിൽ 
ജയിംസ് മാതÿു എം.എൽ.എ. നൽകിയ പരാതി 
േകാഴിേക്കാട് സിറ്റി േപാലീസ് കമ്മിഷണർ സഞ്ജയ് 
കുമാർ ഗുരുഡിൻ അേനŒഷിക്കും. ഇൻഫർേമഷൻ 
േകരള മിഷനിൽ സി.പി.എം. േനതാവിെന് ബന്ധു
വിെന നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്താൻ മ�ി 
എ.സി. െമായ്തീന് എഴുതിയെതന്നേപരിൽ പി.െക. 
ഫിേറാസ് വÿാജ കത്ത് പുറത്തുവിെട്ടന്നായിരുന്നു 

െജയിംസ് മാതÿുവിെന് പരാതി.
കഴിഞ്ഞദിവസം ഇക്കാരÿം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖÿമ

�ിക്കും മ�ി എ.സി. െമായ്തീനും ജയിംസ് മാതÿു 
പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മുഖÿമ�ിക്ക് നൽകിയ 
പരാതി ഡി.ജി.പി.ക്ക് ൈകമാറിയതിെനത്തുടർന്നാ
ണ് നടപടി.

ജയിംസ് മാതÿു തനിക്കുതന്ന കത്തല്ല പി.െക. 
ഫിേറാസ് പുറത്തുവിട്ടെതന്ന ്മ�ി എ.സി. െമായ്തീ
നും വÿക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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തിരുവനന്തപുരം: മ�ി െക.ടി. 
ജലീലിെന് ബന്ധു െക.ടി. അദീ
ബിെന നÿൂനപക്ഷ വികസന ധന
കാരÿ േകാർപ്പേറഷനിൽ നിയമി
ച്ചതിെന് ഫയൽ ഹാജരാക്കാൻ 
േലാകായുക്ത നിർേദശിച്ചു. 

  െപാതുഭരണവകുപ്പ് പœിൻ
സിപ്പൽ െസക്ട്ടറിക്കാണ് േലാ
കായുക്ത ഡിവിഷൻ െബഞ്ചി
െന് നിർേദശം.

േയാഗÿത, െഡപÿൂേട്ടഷൻ 
എന്നിവസംബന്ധിച്ച ഫയലു
കൾ, നിയമന തീരുമാന ഫയൽ 
എന്നിവ മാർച്ച് എട്ടിന് േനരിട്ട് 
ഹാജരാക്കണം. പœാരംഭ അേനŒ
ഷണത്തിെന് ഭാഗമായാണ് 
ഫയലുകൾ വിളിച്ചുവരുത്തു
ന്നത്. 

 ഫയലുകൾ പരിേശാധിച്ച് 
ആേരാപണം സതÿമാെണന്ന്  
േബാധÿമായാൽമാœതേമ േലാ
കായുക്ത ഹർജി ഫയലിൽ സŒീ
കരിക്കൂ.

മ�ി െക.ടി. ജലീൽ തെന് 
അടുത്ത ബന്ധുവായ അദീബി
െന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ്നിയമിച്ച
തുവഴി സŒജനപക്ഷപാതം കാ
ണിച്ച് സതÿപœതിജ്ഞാലംഘനം 
നടത്തിെയന്നാണ് ഹർജിയിെല 
ആേരാപണം. മുഹമ്മദ് ഷാഫി
യാണ് ഹർജിക്കാരൻ.


