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OURBUREAU
Bengaluru, July 22

The fate of the JanataDal (Secu-
lar)-Congress coalitiongovern-
ment in Karnataka is still in
limbo as the confidence mo-
tion, moved by Chief Minister
Kumaraswamy on Friday, was
not be taken up for voting on
Monday either.

Though the speaker had an-
nounced on Friday that the
motion would be taken up for
voting on Monday, it did not
happen as many MLAs from
the ruling coalition insisted
that their right to speak
should not be curtailed.

Ruling members who took
part in the debate targeted the
principal opposition party BJP
and accused it of triggering

political defections.
In the evening, ruling party

leaders protested in thewell of
the House demanding that
they all be given time to speak
before the motion is put to
vote. Whereas, the BJP pushed
for the trust vote forthwith.

The alliance leaders, includ-
ing Kumaraswamy, Deputy
Chief Minister Parameshwara
and CLP leader Siddaramaiah,
reportedly held talks with
Speaker KR Ramesh Kumar.
The House was yet to be con-
vened after the adjournment
for nearly three hours.

Earlier in the day, senior JD
(S) MLA AT Ramaswamy tar-
geted the BJP, asking why the
party had abdicated its re-
sponsibility as an Opposition

by constantly trying to pull
down the government.

Targeting the BJP two days
ago, Krishna Byregowda re-
ferred to the Leader of Opposi-
tion saying that he was in
touch with many MLAs and
that theywere ready to join the
BJP. “Doesn’t this show who is

behind this? How many at-
tempts have been made to
topple this government in the
last one year,” he asked. “How
did 17 or 18 people get together
without any planning or help
from anyone? The BJP likes the
world to believe that. But how
do we take that as a voluntary

effort that happened without
any provocation? Did they all,
on onefinemorning, decide to
get together and leave for
Mumbai?” he said.

Byregowda displayed im-
ages of BJP leader R Ashoka
with rebel MLA MTB Nagaraj
while the latter boarded a
flight to Mumbai. Ashoka and
Bopaiah were seen meeting
the rebel MLAs as well, he said.

“How is buying and selling
of MLAs legitimate and an ex-
tended discussion on it is
billed immoral and a violation
of norms?” asked Krishna
Byregowda.

Amidst the debate, mem-
bers took time out to cheer the
successful launch of
Chandrayaan-2, India's moon
mission. The Assembly adop-
ted a resolution congratulat-
ing ISRO team for the success-
ful launch.

Members of the ruling JD(S)-Cong
coalition insist on having their say

The ruling party leaders protested in thewell of the House demanding
that they be given time to speak before themotionwas put to vote

Karnataka: Suspense continues asHouse
fails to voteon confidencemotion PRESS TRUSTOF INDIA

NewDelhi, July 22

The Supreme Court will hear
on Tuesday a fresh plea filed
by two Independent
Karnataka MLAs seeking the
floor test “forthwith” in the
State Assembly on the trust
motion moved by Chief Min-
ister HD Kumaraswamy.
A Bench headed by Chief

Justice Ranjan Gogoi on
Monday declined to hear, dur-
ing the day, the plea by R
Shankar and HNagesh.
“On mentioning, the mat-

ter is taken on board. List the
matter tomorrow before the
appropriate Bench as per the
roster,” the Bench, also com-
prising Justices DeepakGupta
and Aniruddha Bose, said in
its order.
At the outset, senior advoc-

ateMukul Rohatgi, appearing
for the MLAs, said that he has
filed a new petition in the
Karnataka matter and it be

heard either during the day
or tomorrow on a urgent
basis.
“The floor test is being

delayed on one pretext or the
other,” he said.
He said when the Congress-

Janata Dal (Secular) coalition
can take orders for holding of
the floor test earlier, then the
sameorder canbe issuednow.
The Bench, which also com-

prised Justices Deepak Gupta
and Aniruddha Bose, said,
“impossible (to list today).We
have never done this before.

Tomorrowwemay see to it.”
The two MLAs, who with-

drew support to the Con-
gress-JD(S) government in
Karnataka, moved the top
court seeking a direction to
the HD Kumaraswamy-led
government for conducting a
floor test in the State As-
sembly on or before 5 pm on
Monday.
They said the State has

plunged into a political crisis
after theywithdrew their sup-
port to the government and
16 lawmakers of the ruling co-
alition tendered their
resignations.
“It is submitted that the

trust vote is not being con-
ducted despite the govern-
ment being in minority. It is
submitted that a minority
government, which does not
have the confidence of the
majority, is being allowed to
continue in office,” they said
in their plea.

Apex court to hear independents’ plea
today seeking immediate trust vote

PRESS TRUST OF INDIA
Gandhinagar, July 22

Acharya Devvrat was
sworn in as the Governor
of Gujarat on Monday.
Devvrat (60) was ad-

ministered the oath of of-
fice by Gujarat High
Court’s acting Chief
Justice Anant S Dave at the
Raj Bhavan here. He is the
20th Governor of the
State, and took the oath in
Sanskrit.
Outgoing Governor OP

Kohli, Chief Minister Vijay
Rupani, Deputy Chief Min-
ister Nitin Patel, State As-
sembly Speaker Rajendra
Trivedi, several cabinet
ministers, MLAs and
senior officers were
present at the function.
Before assuming

charge, Devvrat held the
gubernatorial post in Hi-
machal Pradesh.

AcharyaDevvrat
takes oath as
GujaratGovernor

OUR BUREAU
New Delhi, July 22

The Rajya Sabha on Monday
passed the Human Rights
(Amendment) Bill, 2019,
amid Opposition call to refer
the Bill to a select committee.
The Bill, which facilitates

appointments of the mem-
bers and chairpersons of na-
tional and States human
rights commissions, was
passed in the Upper House,
where the BJP is in minority,
as the Chair ruled against the
Opposition’s demand that
the Bill should go to a select
panel. The Lok Sabha had
passed the Bill last week.
The opposition MPs ar-

gued that the Bill was intro-
duced just a day ahead and
they were not given enough
time to move the amend-
ments. They also questioned
the provisions of the Bill.
Congress MP Vivek K

Tankha said the proposed
amendments will empower
the government to hand pick
members. He asked the
Centre to check the human
rights track record of experts
appointed on such commis-
sions.
Elmaram Kareem of the

CPI(M) and K Ravindra Ku-
mar of the Telugu Desam
Party moved a resolution de-
manding that the Bill must
go to a select committee. The
motion was defeated
through a voice vote.
Sukhendu Sekhar Roy of the
Trinamool Congress said the

members should have given
at least two working days to
move the amendments.
“In the case of the current

bill, the House was informed
about the passage only after
5 pm on Friday,” he said.
The Leader of the Opposi-

tion Ghulam Nabi Azad also
supported the argument
that ‘procedures’ were also
not followed. “Members of
Parliament should be given
time to move amendments,”
he added. The BJP and the
Chair, however, said there
was enough time for the
members to move amend-
ments.
Earlier, the House wit-

nessed repeated disruptions
over a range of issues includ-
ing the Karnataka imbroglio
where the government’s ma-
jority is in question; killings
in Sonbhadra district of UP
and mob lynching in Bihar.

RSpassesHumanRightsBill amid
calls to refer it to a select panel

WX
The opposition MPs
argued that the Bill was
introduced just a day
ahead and they were not
given enough time to
move the amendments

OURBUREAU
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The Opposition dubbed the
amendments totheRight to In-
formation (RTI) Act, pushed in
the Lok Sabha on Monday, as a
move to ‘eliminate’ the statute
because it militates against
the, ‘culture of secrecy and ar-
bitrariness’ in the ruling
dispensation.

The Lok Sabha passed the
Right to Information (Amend-
ment) Bill, 2019, which seeks to
amend Sections 13, 16 and 27 of
the RTI Act, a move that links
the status of Central Informa-
tion Commissioners with that
of Election Commissioners
and the State Information
Commissioners with the State
Chief Secretary.

The move has been dubbed
by rights activists as a ‘com-
plete dilution’ of the structural
mechanism around the stat-

ute. Leading thedebate against
the Bill, Congress MP Shashi
Tharoor said the amendments
are aimed at undermining the
authority of the Central and
State Information Commis-
sioners because the govern-
mentwants tohollowout cred-
ible oversightmechanisms.

Tharoor said the idea is to
turn the RTI into another
‘toothless tiger’ like the Na-
tional Human Rights Commis-
sion (NHRC) because the gov-
ernment is threatened by
disclosures that were ordered
on issues ranging from ‘the
Prime Minister’s educational
qualifications to
demonetisation’.

‘Morepower to govt’
Rejecting the criticism, the
government said that these
were ‘routine’ amendments
aimed at streamlining the

functioning of information
commissions and the Opposi-
tion was “ ‘misleading’ the
people.

In his intervention, Tharoor
said theproposedchangesarm
the government with powers
to hire and fire independent
information commissioners.
“It is not an Amendment Bill
but an elimination bill,” he
said.

The Act was a monumental
achievement for the country’s
democracy and it challenged
the vested interests of the gov-

ernment, the former Union
Minister said.

He questioned why the Bill
has been brought ‘without any
public consultation’. “Why is
the government desperate to
rush through the Bill? Is it be-
cause the CIC delivered an or-
der on the Prime Minister’s
educational qualifications?”
Tharoor asked.

He said four posts of inform-
ation commissioners are lying
vacant in CIC. “The Right to In-
formation (Amendment) Bill,
2019, is a deliberate attempt to
undermine the RTI Act,” Thar-
oor alleged.

Minister of State in the
Prime Minister’s Office
Jitendra Singh said the opposi-
tion is ‘misguiding’ the people
by saying the government
wants to weaken the RTI Act by
bringing the bill. “From the be-
ginningof itsfirst termin2014,
the Modi government has
brought transparency in gov-
ernance for greater public par-
ticipation,” Singh said.

The Congress dubs amendments as an
‘elimination’ of transparency law

RTIAct amended in the faceof strongopposition
WX

“The idea is to turn the
RTI into another
toothless tiger... because
the govt is threatened
by disclosures ranging
from the PM’s
educational
qualifications to
demonetisation,” said
Shashi Tharoor
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BJP Working President JP
Nadda onMonday ‘pulled up’
Bhopal MP Pragya Singh
Thakur for her comments
that she was not elected to
the Lok Sabha to cleantoilets.
The remarks were seen as
mocking Prime Minister Nar-
endra Modi’s ‘Swachh Bharat’
campaign.

She was summoned to the
BJP headquarters, where
Nadda conveyed to her the
party leadership’s displeas-
ure on the comments made
at Sehore in Madhya Pradesh
on Sunday, party sources said.

Thakur was pulled up and
asked to refrain frommaking
statements that go against
the party’s programmes and
ideology, they said.

The BJP MP declined to
speak to reporters as she left
the party office. Addressing a

meeting of BJP workers in
Madhya Pradesh, Thakur, an
accused in the 2008
Malegaon bomb blast case,
who is currently out on bail
said the job of an MP is to
work with MLAs, corporates
and public representatives to
ensure development. “So
keep this inmind...Wearenot
here for cleaning a drain. Is it

clear? We are absolutely not
(here) for cleaning your toi-
lets. We will honestly do the
work which we are supposed
to do and are elected for,” she
said.

Thakur had won her
maiden election from the
Bhopal Lok Sabha seat by de-
featingCongress leaderDigvi-
jay Singh.

BJPMP Sadhvi Pragya Singh Thakur leaving after ameetingwith BJP
Working President JP Nadda in NewDelhi, onMondayPTI

BJPpulls upPragyaThakur for
‘not here to clean toilets’ comment
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D Raja, 69, assumes the post
of general secretary of CPI
at a time when Left parties
in the country are going
through a severe crisis. He
took the mantle from S Sud-
hakar Reddy, who has
stepped down due to ill
health.
Raja told BusinessLine his

immediate task will be to
rejuvenate the class and
mass organisations of his
party and strengthen the
Left and Communist unity.
The two-term Rajya Sabha
MP from Tamil Nadu will re-
tire on Wednesday.
A strong votary of work-

ers’ issues and the down-
trodden in the Upper
House, Raja faces a tough
task to rejuvenate the party
which won just two seats —
both from Tamil Nadu.
When asked about the

priorities, he said the main
challenge is in combating
and confronting the Naren-
dra Modi regime. “We have

to confront this govern-
ment and defend the rights
of the toiling masses. The
policies of this government
are pro-corporate. They are
imposing the RSS agenda of
dividing the people on com-
munal lines.
This is a communal fas-

cist agenda and it works
against the composite cul-
ture of the country,” Raja

said. He will work to unite
the communists and the
Leftists against the BJP re-
gime, he added.
The national council of

the CPI, which concluded
here on Sunday, also co-op-
ted Krishna Jha, who was a
candidate member of the
national executive to a full
member.
Kanhaiya Kumar was elec-

ted to the National Execut-
ive committee in the va-
cancy resulted due to the
death of veteran leader
Shameem Faizee.

Defence sector concerns
The meeting expressed seri-
ous concern at the move to
bring 41 Ordnance factories
manufacturing weapons,
tanks, clothing into a cor-
poration.
The party claimed it is a

move with an ulterior
motive of privatising the
entire Defence production
process.
“The NDA – II government

has kept this proposal in

their 100-day Agenda. The
CPI is of the firm view that
the Ordnance Factories
should continue as a gov-
ernment Department since
as an established National
Policy Ordnance Factories
are required to maintain
idle capacities to take care
of surge in demand in an
emergent war situation.
Ordnance Factories cannot
be treated as a commercial
organisation,” a resolution
passed at the meeting said.
Raja had recently raised

the issue of privatisation of
Defence manufacturing
units in Parliament.
The party also said that

the slogan of zero-budget
farming is a hoax and
termed it a retrograde step.
“CPI is of the firm view

that cooperatives be made
vehicles for providing fin-
ances on a long-term basis.
Otherwise, the government
must take upon itself to
provide all infrastructure,”
another resolution passed
in the meeting said.

DRaja aims to rejuvenateCPI’smass connect
ZY

Immediate task will be to
rejuvenate the class and
mass organisations of the
party and strengthen the
Left and Communist unity
D RAJA
CPI General Secretary

YZ
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Andhra Pradesh government
on Monday night bid a warm
farewell to outgoing Gov-
ernor ESLNarasimhanandhis
wife Vimala Narasimhan.

Chief Minister YS Jagan Mo-
han Reddy, his Cabinet col-
leagues and All India Services
officers attended the farewell
function in Vijayawada,
where they felicitated thefirst
citizen and the first lady.

APgovernment bids farewell to
outgoingGovernorESLNarasimhan
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Oppositionparties told thegov-
ernment on Monday that they
were against extending the on-
going session of Parliament,
sources said.
During a business advisory

committee meeting chaired by
LokSabhaSpeakerOmBirla, the
government conveyed to the
opposition parties that it was
consideringtoextendtheongo-
ingsession, thesources said.
The government said there

are several pending bills and
other legislative business
which they would like to com-
plete, thesourcesadded.

Buttheoppositionpartylead-
ers told the union ministers
that they were against the ex-
tension. The session is sched-
uledtoconcludeonJuly26.
The sources said the govern-

ment is hoping to extend the
sessiontillAugust2.

Oppositionnot
for extending
LS session
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വാർത്തകൾ
ത�ൊടുപുഴയിൽ മർദനമമറ്റ്  
കുഞ്ിതറെ മരണം: വിചൊരണ 
വവകരു�റ്-വൈമ്ൊട�ി
ക�ൊച്ചി: ത�ൊടുപുഴയിൽ അമ്മയുതട സുഹൃത്ിതറെ മർദനമമ
റ്റ് ഏഴു വയസ്ുകൊരൻ മരിച്ച മകസിതെ വിചൊരണ മവഗമൊക്ൊൻ 
ഹൈമക്ൊട�ി നിർമദശിച്ചു. മുട്ടം മജിസ് മരേറ്റ് മകൊട�ിക്ുടം ത�ൊ
ടുപുഴ തസഷൻസ് മകൊട�ിക്ുമൊണ് നിർമദശടം.

 മകസിൽ അമനവേഷണടം പൂർത്ിയൊതയന്റ് സർക്ൊർ അറിയിച്ച
�ിതറെ അടിസ്ൊനത്ിെൊണിത്. കുട്ിയുതട അമ്മയുടം സുഹൃത്ുടം 
പ്ര�ികളൊണ്. സുഹൃത്റ് അരുൺ ആനന്ിതറെ മപരിൽ മൂന്ു മക
സുതടെന്ുടം മ�ൊധിപ്ിച്ചു.

 മകസിതെ അമനവേഷണത്ിന് ഹൈമക്ൊട�ി മമൽമനൊട്ടം വൈി
ക്ണതമന്ൊവശ്യതപ്ട്റ് ജസ്റിസ് മദവൻ രൊമചന്ദ്രൻ നൽകിയ കത്ി
തറെ അടിസ്ൊനത്ിതെടുത് ൈർജിയിെൊണിത്.

 2018 മൊർച്ചറ് 28-നൊണ് ത�ൊടുപുഴയ്ക്കടുത്റ് കുമൊരമടംഗെതത് 
വൊടകവീട്ിൽ ഏഴു വയസ്ുകൊരൻ ക്ൂര മർദനത്ിനിരയൊയത്. 
അരുൺ ആനന്റ് കുഞ്ിതന അടിക്ുകയുടം ചവിട്ുകയുടം �റയി
മെക്റ് വെിതച്ചറിയുകയുടം തചതതെന്ൊണ് മകസ്. 

ചുവരിെുടം അെമൊരയിെുടം �െയടിച്ചുവീണ കുഞ്റ് ചികിത്സയി
െിരിതക് ഏപ്രിൽ ആറിനൊണ് മരിച്ചത്.

വളപട്ടണം ഐ.എസ്. കേസ്:  
തുടർനടപടിേൾ 29-ന് തുടങും
ക�ൊച്ചി: ഭീകരസടംഘടനയൊയ ഇസ് െൊമിക് മസ്ററ്ിന് (ഐ.എസ്.) 
മവടെി മപൊരൊടൊൻ സിറിയയിമെക്ു യുവൊക്തള കടത്ൊൻ ശ്ര
മിതച്ചന് വളപട്ണടം മകസിതെ �ുടർനടപടികൾ 29-നു �ുടങുടം. 
സടംരക്ി� സൊക്ികളുതട രൈസ്യതമൊഴികളുതട പകർപ്ുകൾ പ്ര�ി
ഭൊഗത്ിനു നൽകുന്�ു സടം�ന്ിച്ച വൊദടം കഴിഞ്യൊഴ്ച നടന്ു. 

ജൂൺ 22-നു പ്ര�ികൾതക്�ിമര മകൊട�ി കുറ്ടം ചുമത്ിയിരുന്ു. 
മകസിൽ അറസ്റിെൊയ കണ്ൂർ മമടെരി മിഥിെൊജ് (28), തചക്ിക്ുളടം 
അബ്ുൽ റസൊഖ് (25), �െമശേരി യു.തക. ൈടംസ (58) എന്ിവർതക്
�ിമരയൊണു യു.എ.പി.എ.യുതട വിവിധ വകുപ്ുകളുടം ഗൂഢൊമെൊച
നക്ുറ്വുടം ചുമത്ിയിരിക്ുന്ത്. കുറ്പത്ടം സമർപ്ിച്ച മശഷടം അറ
സ്റിെൊയ മകൊഴിമക്ൊട് തകൊടുവള്ി സവേമദശി ഹഷജു നിൈൊറിതന�ി
മര അനു�ന് കുറ്പത്ടം സമർപ്ിക്ുടം. 

മദ്യപിക്ചോ എന്നറിയചോൻ ഊതികകേണ്ട; 
കേസ് നിലനിൽകേില്ല-കേചോടതി   
ക�ൊട്ൊരക്കര : മദ്യപിമച്ചൊതയന്റിയൊൻ ഊ�ിച്ചുമനൊക്ി മകതസ
ടുത്ൊൽ നിെനിൽക്ില്ല. തപൊ�ുസ്െത്റ് മദ്യപിതച്ചന് കുറ്ടംചുമ
ത്ി �െവൂർ സവേമദശികളൊയ മൂന്ുമപരുതടമപരിൽ കുന്ിമക്ൊട് 
മപൊെീസ് രജിസ്റർ തചതെ മകസ് റദ്ൊക്ിതക്ൊടെൊണ് ഹൈമക്ൊട
�ിയുതട നിരീക്ണടം.

 ശൊസ്തീയമൊയി രക്തപരിമശൊധന നടത്ി നിശ്ി� അളവിൽ കൂടു
�ൽ ആൽക്മൈൊൾ ഉതടെങ്ിൽ മൊത്മമ മകതസടുക്ൊൻ പൊടുള്ൂ 
എന് 2018-തെ വിധി മകൊട�ി വീടെുടം ഓർമതപ്ടുത്ി. ചിെ മരുന്ു
കൾക്റ് ആൽക്മൈൊളിതറെ ഗന്മുടെറ്. ആൽമക്ൊമീറ്ർ പരിമശൊധന
യിെുടം ഇ�ു വ്യക്തമൊകില്ല. രക്തപരിമശൊധനയൊണ് ശരിയൊയ മൊർഗതമ
ന്റ് 2018-ൽ ഹവക്ടം സവേമദശിയുതട മകസിൽ വിധിയുടെറ്. 

മദ്യപിതച്ചന്റ് സടംശയമുള്വതര മുഖമത്മക്ൊ ഹകയിമെമക്ൊ 
ഊ�ിച്ചറ് ആൽക്മൈൊളിതറെ ഗന്മുമടെൊ എന്ു പരിമശൊധിക്ുക
യുടം മണത്ിതറെ അടിസ്ൊനത്ിൽ മപൊെീസ് തപറ്ിമക്തസടുക്ു
കയുടം തചയ്ുന്ത് പ�ിവൊണ്. ആശുപത്ിയിതെത്ിച്ചൊെുടം രക്തപരി
മശൊധന നടത്ൊത� മദ്യപിച്ചിരുതന്ന്റ് മ�ൊക്ടറുതട സൊക്്യപത്ടം വൊ
ങുകയുടം തചയ്ുന്ു. 

കുന്ിമക്ൊട് മപൊെീസ് വ്യക്തിവിമരൊധത്ിതറെ മപരിൽ മകതസടു
തത്ന്ൊയിരുന്ു പരൊ�ിക്ൊരുതട ആമക്പടം. പുനെൂർ �ിഹവ.എസ്.
പി.യുടം മകസിനനുകൂെമൊയ റിമപ്ൊർട്ൊണ് നൽകിയിരുന്ത്. �ുടർന്ൊ
ണ് ഇവർ ഹൈമക്ൊട�ിതയ സമീപിച്ചത്.   

േചോറ്ചോടി കേസ്: ബിജു രചോധചോകൃഷ്ണന് 
തടവും പിഴയും
മൂവൊറ്റുപറുഴ: മകൊയമ്പത്ൂരിൽ കൊറ്ൊടി യന്ത്രവുടം ഹവദ്യു�ി 
ഉത് പൊദന യൂണിറ്ുടം സ്ൊപിച്ചു നൽകൊതമന്ു വൊഗ്ൊനടം നൽകി 40 
െക്ടം രൂപ �ട്ിതയടുത് മകസിൽ രടെൊടം പ്ര�ി �ിജു രൊധൊകൃഷ്ണ
ന് മൂന്ു വർഷടം �ടവുടം 20,000 രൂപ പിഴയുടം. മൂവൊറ്ുപുഴ ഒന്ൊടം 
ക്ൊസ് മജിസ് മരേറ്റ്  മകൊട�ിയൊണ് ശിക് വിധിച്ചത്. മകൊട�ിയിൽ 
�ിജു രൊധൊകൃഷ്ണൻ കുറ്ടം സമ്മ�ിച്ച�ിതന �ുടർന്ൊണ് ശിക്. 

 വൊഴക്ുളടം സവേമദശികളുതട പരൊ�ിയിൻമമെൊണ് മകൊട�ി വിധി. 
ജയിൽവൊസടം ശിക്യൊയി പരിഗണിച്ചറ് 20,000 രൂപ പിഴ അടച്ചറ് 
മകസ് �ീർപ്ൊക്ി. മകസിതെ ഒന്ൊടം പ്ര�ി സരി� എസ്. നൊയരൊ
ണ്. വൊഴക്ുളടം മപൊെീസൊണ് മകസമനവേഷിച്ചറ് �ിജുവിതന അറ
സ്ററ് തചതെറ് മകൊട�ിയിൽ ൈൊജരൊക്ിയത്. മകസിൽ സരി�യുതട 
വൊദടം �ീർന്ിട്ില്ല.

ഒറ്പ്ചോലം കമചോഷണകകേസ് ഒത്ുതീർപ്ചോകേചോൻ ശ്രമം
ഒറ്പ്ൊലം: നഗരസഭയിതെ സ്ി
രടംസമി�ി അധ്യക് �ി. സുജൊ� 
പ്ര�ിയൊയ മമൊഷണമക്സ് 

ഒത്ു�ീർപ്ൊക്ുന്�ിന് സി.പി.
എടം. മനതൃ�വേത്ിൽ ശ്രമടം �ുട
ങി. മകസിതെ �ുടർനടപടികൾ 
അവസൊനിപ്ിക്ൊൻ സമ്മ�മറി
യിച്ചറ് പരൊ�ിക്ൊരിയൊയ തപൊ
�ുമരൊമത്റ് സ്ിരടംസമി�ി അധ്യ
ക് ടി. െ� ഒറ്പ്ൊെടം ജു�ീഷ്യൽ 
ഒന്ൊടം ക്ൊസ് മകൊട�ിതയ സമീ
പിച്ചു. മകസിതെ വിധി മകൊട�ി 
തചൊവ്ൊഴ്ച പ്രസ്ൊവിക്ുടം. 

      പരൊ�ി ഒത്ു�ീർപ്ൊതയ
ന്ുടം മകസ് മുൻകൂട്ി പരിഗണിച്ചറ് 
�ുടർനടപടികൾ അവസൊനിപ്ി
ക്ണതമന്ുടം, പ്ര�ിയൊയ വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ സ്ിരടംസമി�ി അധ്യക് 
�ി. സുജൊ� അമപക് നൽകി
യിരുന്ു. ഈ അമപക്യിെൊണ് 
പരൊ�ിക്ൊരി ൈൊജരൊയി മകസ് 
അവസൊനിപ്ിക്ൊൻ സന്ദ്ധ�

യറിയിച്ചത്. 
     നഷ്ടതപ്ട്ുതവന്റ്  പറയുന് 

പണടം വീട്ിൽനിന്റ്  കിട്ിതയന്ുടം 
ഇമ�ത്ുടർന്റ് ഒത്ു�ീർപ്ൊയ
�ിനൊൽ �ുടർനടപടികൾ അവ
സൊനിപ്ിക്ണതമന്ുമൊണ് പരൊ
�ിക്ൊരി മകൊട�ിതയ അറിയിച്ച
ത്. മകസിൽ ഇ�ുവതര മപൊെീസ് 
പ്ര�ിതയ അറസ്ററ് തചയ്ുകമയൊ 
കുറ്പത്ടം സമർപ്ിക്ുകമയൊ തച
തെിട്ില്ല. അറസ്റിന്  �യ്ൊതറടുത് 
എസ് .ഐ. വിപിൻ തക. മവണു
മഗൊപൊെിതന സ്െടം മൊറ്ുകയുടം 
തചതെു.

 വിധി പ്ര�ിക്നുകൂെമൊയൊൽ 
ഒറ്പ്ൊെടം നഗരസഭയിൽ മമൊഷ
ണമക്സ് അറമസ്റൊ മറ്റ് �ുടർന
ടപടികമളൊ ഇല്ലൊത� അവസൊനി
ക്ുടം. കഴിഞ് ജൂൺ 20ന് ഒറ്പ്ൊ
െടം നഗരസഭയിതെ തപൊ�ുമരൊ
മത്റ് സ്ിരടംസമി�ി ഓഫീസിൽ 
അെമൊരയിതെ �ൊഗിെിരുന് 
38,000 രൂപ മമൊഷ്ടിക്തപ്ട്ുതവ
ന്ൊയിരുന്ു പരൊ�ി.

 പൊർട്ിയിൽനിന്റ് പുറത്ൊ
ക്ിയിട്ുടം പ്ര�ിതയ ഹകവിടൊത� 
സി.പി.എടം. പണടം മമൊഷണടംമപൊ
തയന്റ് പരൊ�ി  നൽകിയ സി.പി.
എമ്മിതറെ നഗരസഭയിതെ തപൊ
�ുമരൊമത്റ് സ്ിരടംസമി�ി അധ്യ
ക്�തന് ഒത്ു�ീർപ്ിന് മകൊട
�ിയിൽ സമ്മ�മറിയിച്ചൊണ് പ്ര
�ിക്റ് സടംരക്ണടം നൽകുന്ത്.

ആശുപത്ി വചോങിയതിൽ വീഴ്ച

ജയലൊലിനും �ൊരയറ്്ുതമ�ിമര 
സി.പി.ഐ. നടപടിതയടു്ും 
തചിരറുവനന്തപറുരം: പൊർട്ി അനുമ�ിയില്ലൊത� സൈ
കരണസടംഘടം രൂപവത്കരിച്ചറ് തകൊല്ലതത് സവേകൊര്യ 
ആശുപത്ി വൊങിയ�ിൽ സടംസ്ൊന കൗൺസിൽ 
അടംഗങൾക്റ് വീഴ്ചസടംഭവിച്ച�ൊയി സി.പി.ഐ. സടം
സ്ൊന എക്ിക്യുട്ീവ് കതടെത്ി. ചൊത്ന്ൂർ എടം
.എൽ.എ. ജി.എസ്. ജയെൊൽ, വനി�ൊ കമ്മിഷനടം
ഗടം എടം.എസ്. �ൊര എന്ിവർതക്�ിമര നടപടിതയ
ടുക്ൊനൊണ് �ീരുമൊനടം. ജയെൊെിതന പൊർട്ിയുതട 
�ിരതഞ്ടുക്തപ്ട് സ്ൊനങളിൽനിന്റ് മൊറ്ിനിർ
ത്ുടം. �ൊരതയ �ൊക്ീ�ുതചയ്ൊനുടം �ീരുമൊനിച്ചു. 
സടംസ്ൊന കൗൺസിൽ അടംഗവുടം തകൊല്ലടം ജില്ലൊ 
കൗൺസിൽ, ജില്ലൊ എക്ിക്യുട്ീവ് എന്ിവയിെുടം 
അടംഗമൊണ് ജയെൊൽ. ഈ സ്ൊനങളിൽനിതന്
ല്ലൊടം മൊറ്ിനിർത്ൊനൊണ് സൊധ്യ�. 

 5.25 മകൊടി രൂപയ്ക്കൊണ് തകൊല്ലടം നഗരത്ിൽ സവേ
കൊര്യ ആശുപത്ി വൊങൊൻ ജയെൊെിതറെ മനതൃ�വേ
ത്ിെുള് ‘സൊന്വേനടം’ ആശുപത്ി സൈകരണസടം
ഘടം കരൊറുടെൊക്ിയത്. ഇടപൊടിൽ ഒരുമകൊടി രൂപ
മയൊളടം ഹകമൊറിതയന്ൊണ് പറയുന്ത്.  ഇത്യുടം 
കൊര്യങൾ നടന്ിട്ുടം പൊർട്ിതയ അറിയിച്ചിതല്ലന്ൊ
ണ് ജയെൊെിതന�ിമരയുള് കുറ്ടം. 

കഴിഞ് സടംസ്ൊന എക്ിക്യുട്ീവ് മയൊഗടം ജയെൊ
െിമനൊടുടം സടംസ്ൊന കൗൺസിൽ അടംഗവുടം ആശു
പത്ി ഭരണസമി�ി അടംഗവുമൊയ എടം.എസ്. �ൊര
മയൊടുടം വിശദീകരണടം മ�ടൊൻ �ീരുമൊനിച്ചിരുന്ു. 
ഇവരുതട വിശദീകരണടം �ിങ്ളൊഴ്ച മചർന് എക്ിക്യു
ട്ീവ് മയൊഗടം ചർച്ചതചതെു. 

വീഴ്ചസടംഭവിച്ച�ിൽ ക്മൊപണടം നടത്ുന്�ൊ
യിരുന്ു �ൊരയുതട വിശദീകരണടം. എന്ൊൽ, തച
തെകൊര്യങതള ന്യൊയീകരിക്ൊനുള് കൊര്യങളൊണ് 
ജയെൊൽ അറിയിച്ചത്. നല്ല ഉമദ്ശ്യത്ിെൊണ് സൈ
കരണസടംഘടം രൂപവ്�കരിച്ച�ുടം ആശുപത്ി ഏതറ്
ടുത്�ുതമന്ുമൊണ് ജയെൊെിതറെ വിശദീകരണടം. 

പൊർട്ിയുമൊയി ആമെൊചിക്ൊത� ജയെൊൽ സവേീക
രിച്ച നടപടികൾ അച്ചടക്െടംഘനമൊതണന്റ് എക്ിക്യു
ട്ീവ് മയൊഗടം വിെയിരുത്ി. എടം.എൽ.എ. എന്നിെ
യിെുള് പ്രവർത്നത്ിനുപരി മതറ്ൊരു ഭൊരവൊൈി
�വേടം സവേന്ടംനിെയിൽ ഏതറ്ടുത്�ുടം മകൊടികളുതട 
രൈസ്യ ഇടപൊട് നടത്ിയ�ുടം ഗുരു�രമൊയ അച്ചട
ക്െടംഘനമൊതണന്ുടം എക്ിക്യുട്ീവ് കതടെത്ി. പൊർ
ട്ിയിൽനിന്റ് പുറത്ൊക്ുന്�ടക്മുള് അച്ചടക്ന
ടപടി ആമെൊചിക്ണതമന്ുടം മന�ൊക്ൾ പറഞ്ു. 

 �ൊരതയ �ൊക്ീ�ുതചയ്ൊനുടം ജയെൊെിതന പൊർ
ട്ിയിതെ �ിരതഞ്ടുക്തപ്ട് സ്ൊനങളിൽനിന്റ് മൊ
റ്ൊനുമുള് നിർമദശടം സടംസ്ൊന തസക്ട്റി കൊനടം രൊ
മജന്ദ്രനൊണ് അവ�രിപ്ിച്ചത്. 

തകൊല്ലടം ജില്ലൊ കൗൺസിൽ അടംഗങളൊണ് ആശു
പത്ി ഭരണസമി�ിയിതെ മറ്റ് അടംഗങൾ. ഇവർ
തക്�ിമരയുടം നപടിക്റ് സൊധ്യ�യുടെറ്.  സടംസ്ൊന 
കൗൺസിൽ അടംഗങളൊയ �ൊരയ്ക്കുടം ജയെൊെിനുടം 
എ�ിമരയുള് നടപടിയൊണ് സടംസ്ൊന എക്ിക്യുട്ീ
വ് നിർമദശിച്ചത്. ഇരുവരുതടയുടം ഘടകമൊയ സടം
സ്ൊനകൗൺസിൽ അ�ിന് അടംഗീകൊരടം നൽകി
യൊൽ നടപടി നടപ്ൊകുടം.

അവൻ സുരക്ിതൻ -ഡികജചോയുടട 
അച്ഛൻ പചോപ്്ൻ
ക�ൊച്ചി: ‘‘അവൻ സുരക്ി�നൊയി മടങിതയത്ു
തമന് പ്ര�ീക്യുടെറ്, പമക് മമൊചനടം നീളുന്�ിൽ 
തചറിതയൊരു മപടിയുമുടെറ്’ -ഇറൊൻ പിടിതച്ചടുത് 
ബ്ിട്ീഷ് കപ്െിൽ കുടുങിക്ിടക്ുന് കളമമശേരി 
സവേമദശി �ിമജൊയുതട അച്ഛൻ പൊപ്ച്ചൻ പറയുന്ു.

തവള്ിയൊഴ്ച ഇന്്യൻ സമയടം ഉച്ചയ്ക്കറ് 3.11-നൊണ് 
�ിമജൊ അവസൊനമൊയി വൊട് സൊപ്റ് ഉപമയൊഗിച്ച
ത്. ഇ�ിനുമശഷടം വീട്ുകൊർക്റ് �ന്തപ്ടൊൻ കഴി
ഞ്ിട്ില്ല. 

മകതറെ �ിരിച്ചുവരവിനുള് കൊത്ിരിപ്ിെൊണ് 
കുടുടം�ടം. ‘‘അവൻ വന്മശഷടം തചതെു�ീർക്ൊൻ 
കുതറയധികടം കൊര്യങളുടെറ്. �ിമജൊയുതട അവധി
ക്ൊയുള്  കൊത്ിരിപ്ിെൊയിരുന്ു ഞങൾ. അവ
തറെ സമൈൊദരിയുതട വിവൊൈത്ിനുള് �യ്ൊതറ
ടുപ്ുകൾ നടന്ുവരുകയൊണ്. അവൻ അവധിതക്
ത്ിയിട്റ് കെ്യൊണടം നടത്ൊനൊണ് �ീരുമൊനിച്ചിരുന്
ത്’’ -പൊപ്ച്ചൻ പറഞ്ു. 

ഒരുമൊസമത്ക്ുള് ഭക്ണസൊധനങൾ കരു

�ിയിരുന്�ൊയി �ിമജൊ  മുമ്പുപറഞ്ിരുന്ു. മകൻ 
സുരക്ി�നൊതണന്ുടം ആശങ്തപ്മടടെ�ിതല്ലന്ുടം 
വിമദശകൊര്യമന്ത്രൊെയവുടം കപ്ൽക്മ്പനി അധികൃ
�രുടം അറിയിച്ചിട്ുടെറ്. 

�ിങ്ളൊഴ്ച രൊവിതെ കമ്പനിയിൽനിന്റ് വിളിച്ചറ് 
‘മപടിമക്ടെ, കപ്ൽ മമൊചിപ്ിക്ൊനുള് നടപടി
കൾ ആരടംഭിച്ചിട്ുടെറ്, കപ്െിെുള്വതരല്ലൊടം സുര
ക്ി�രൊണ്’ എന്റിയിച്ചു. എന്ൊൽ, സടംഘർഷ
സൊധ്യ�യുള് മമഖെയിെൊണ് കപ്തെന്റ് അറിയു
ന്ു. അ�ിനൊൽ മനരിയ ആശങ്യുമുതടെന്റ് പൊ
പ്ച്ചൻ പറഞ്ു. 

ഒരുമൊസടംമുമ്പറ്  മജൊെിക്ുകയറുമമ്പൊൾ മെയൊളി
യൊയ ക്യൊപ്റ്നുമുന്ിെൊണ് �ിമജൊ റിമപ്ൊർട്ുതച
തെത്. മതറ്ൊരു മെയൊളിയുടം കപ്െിൽ ഉടെൊയിരുന്ു
തവന്ൊണ് മുമ്പുവിളിച്ചമപ്ൊൾ �ിമജൊ പറഞ്ത�
ന്റ് പൊപ്ച്ചൻ പറഞ്ു. �ന്ർ അബ്ൊസ് �ുറമുഖ
ത്ൊണ് ബ്ിട്തറെ ‘തസ്റന ഇടംമപമരൊ’ എന് എണ്
ക്പ്ൽ ഇമപ്ൊൾ നങ്ൂരമിട്ിരിക്ുന്ത്.

പ്രതീക്കയചോടട പ്രജിത്ിടറെ േുടുംബം
ഉദറുമ: ബ്ിട്ൻ പിടിതച്ചടുത് ഇറൊനിയൻ കപ്െി
െുള് ഉദുമ നമ്പ്യൊർകീച്ചിൽ സവേമദശി പി. പ്രജിത്റ് 
പുരുമഷൊത്മതറെ വരവുടംകൊത്റ് പ്ര�ീക്മയൊ
തട കുടുടം�ടം. ‘‘മകൻ സുരക്ി�നൊതണന്റിഞ്
�ിൽ സമന്ൊഷമുടെറ്. 

�ിങ്ളൊഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുടം മഫൊൺവഴി സടംസൊരിച്ചിരു
ന്ു. പ്രശ്നങതളല്ലൊടം പരിൈരിച്ചറ് എത്യുടം തപ
തട്ന്റ് അവതറെ �ിരിച്ചുവരവിനൊയി പ്രൊർഥിക്ു

കയൊണ് കുടുടം�ടം’’ -അച്ഛൻ പുരുമഷൊത്മൻ  
പറഞ്ു.   

ജൂെൊയ് നൊെിനൊണ് പ്രജിത്റ് ഉൾപ്തട മൂന്ു മെ
യൊളികളുള് ഇറൊനിയൻ കപ്െൊയ മരേസ് വൺ ബ്ി
ട്ൻ പിടിതച്ചടുത്ത്. കപ്െിതറെ ക്യൊപ്റ്ൻ, ചീഫ് 
എൻജിനിയർ എന്ിവതര കസ്റ�ിയിതെടുത്ിട്ുടെറ്. 
ഭക്ണമുൾപ്തടയുള് എല്ലൊ സൗകര്യങളുടം ജീവ
നക്ൊർക്റ് എത്ിക്ുന്ുടെറ്.  

12 ആണവ  
റിയാക്ടറുകൾ  
കൂടി സ്ാപികുും 
- പ്രധാനമന്തി  
ന്ൂഡൽഹചി: രൊജ്യത്റ് 12 ആണവ 
റിയൊക്ടറുകൾകൂടി സ്ൊപിക്ുതമ
ന്റ് പ്രധൊനമന്ത്രി നമരന്ദ്ര മമൊദി 
മെൊക് സഭതയ അറിയിച്ചു. മധ്യപ്ര
മദശ്, കർണൊടകടം, രൊജസ്ൊൻ, 
ൈരിയൊണ, �മിഴ് നൊട് സടംസ്ൊന
ങളിെൊണ്  ഇവ സ്ൊപിക്ുക. ടി
.എൻ. പ്ര�ൊപതറെ മചൊദ്യത്ിനു 
മരഖൊമൂെടം നൽകിയ മറുപടിയിെൊ
ണ് ആണമവൊർജ മന്ത്രൊെയത്ി
തറെ ചുമ�െകൂടി വൈിക്ുന് പ്ര
ധൊനമന്ത്രി ഇക്ൊര്യടം അറിയിച്ചത്.

  രൊജസ്ൊനിൽ നൊെു റിയൊ
ക്ടറുകളുടെൊകുടം. �മിഴ്നൊട്ിതെ 
കൂടടംകുളടം ആണവനിെയത്ിൽ 
തക.തക.എൻ.പി.പി. 5, തക.തക.
എൻ.പി.പി. 6 റിയൊക്ടറുകൾ കൂടി 
വരുടം.   ഏറ്വുടം കൂടു�ൽ ഉത്പൊദ
നമശഷിയുള് റിയൊക്ടറുകളൊയിരി
ക്ുടം ഇവ.  1,54,621 മകൊടി രൂപയൊ
ണ് തചെവ് പ്ര�ീക്ിക്ുന്ത്. ഈ 
സൊമ്പത്ികവർഷടം 1,842 മകൊടി 
രൂപ അനുവദിച്ചിട്ുടെറ്. 

 ആണവ റിയൊക്ടറുകൾ പരി
പൂർണമൊയുടം സുരക്ി�മൊതണ
ന്റ് പ്രധൊനമന്ത്രി അവകൊശതപ്ട്ു. 

കലബുർഗി വധം: 
അമ�ോൽ കലലലെ  
ദൃക് സോക്ികൾ  
തിരിച്ചറിഞ്ു 
കെംഗളൂരറു: മൊധ്യമ പ്രവർത്ക 
ഗൗരി െമങ്ഷ് വധമക്സിതെ 
മുഖ്യപ്ര�ി അമമൊൽ കതെയ്ക്കറ് 
എടം.എടം. കെ�ുർഗി വധവുമൊയി 
�ന്മുതടെന്�ിതറെ ത�ളിവ് 
െഭിച്ചു. ഗൗരി െമങ്ഷ് വധമക്
സിൽ അറസ്റിെൊയ അമമൊൽ 
കതെ, കെ�ുർഗിയുതട ധൊർവൊ
�ിതെ വീട്ിൽ എത്ിയിരുന്ുതവ
ന്റ് ദൃക് സൊക്ികൾ �ിരിച്ചറിഞ്ു. 
2015 ഓഗസ്ററ് 30-നൊയിരുന്ു കെ
�ുർഗി വീട്ിൽ തവടിമയറ്ു മരിച്ച
ത്. സടംഭവടം നടന്റ് നൊെുവർഷത്ി
ന് മശഷടം കെ�ുർഗിയുതട ഭൊര്യ 
ഉമയൊണ് അമമൊൽ കതെതയ �ി
രിച്ചറിഞ്ത്. 

തവടിയു�ിർത് മിസ് കിൻ, പ്ര
വീൺ എന്ിവതരയുടം �ിരിച്ചറി
ഞ്ിട്ുടെറ്. ഗൗരി െമങ്ഷ് വധ
മക്സിതെ പ്ര�ികളിതെൊരൊളൊയ 
മിസ് കിനൊയിരുന്ു പരശുറൊടം വൊ
ഗ്മതറതയ ഹ�ക്ിൽ ഗൗരിയുതട 
വീട്ിൽ എത്ിച്ചത്.

യതീഷ്ചന്ദ്രയും മേനും 
ആനടയ ടതചോട്ടതിൽ പരചോതി

തൃശ്ൂർ: വടക്ുന്ൊഥമക്ത്ത്ിൽ ആനയൂട്റ് കൊണൊതനത്ിയ 
തൃശേൂർ സിറ്ി  മപൊെീസ് കമ്മിഷണർ യ�ീഷ്ചന്ദ്ര ആനതയ ത�ൊട്
ത് വിവൊദത്ിമെക്റ്. മകൻ വിശ്രു�ിതന മ�ൊളിെിരുത്ി ആനയൂ
ട്ിതനത്ിയത് സൊമൂൈികമൊധ്യമങളിൽ ഹവറൽ ആയിരുന്ു. 
ഇ�ിനു പിന്ൊതെയൊണ് ആനതയ ത�ൊതട്ന് പരൊ�ിയുമൊയി മൃ
ഗമക്മസടംഘടനയൊയ തൈറിമറ്ജ് ആനിമൽ ടൊസ്റ് മഫൊഴ്സ് രടം
ഗതത്ത്ിയത്. 

 ആനതയ ത�ൊട്�ുടം മകതനതക്ൊടെറ് ത�ൊടീച്ച�ുടം നിയമവിരുദ്ധ
മൊതണന്ു കൊണിച്ചറ് തൈറിമറ്ജ് ആനിമൽ ടൊസ്റ് മഫൊഴ്സ് തസക്
ട്റി വി.തക. തവങ്ിടൊചെടം ഗവർണർക്ുടം ചീഫ് ഹവൽഡ് ഹെഫ് 
വൊർ�നുടം പരൊ�ി നൽകി. യ�ീഷ്ചന്ദ്രയുടം മകനുടം ആനതയ ത�ൊ
ടുന് മഫൊമട്ൊയുടം ത�ളിവിനൊയി നൽകിയിട്ുടെറ്.

 സടംസ്ൊന വനടം-വന്യജീവി വകുപ്റ് 2013 മൊർച്ചറ് 20-ന് പുറത്ി
റക്ിയ സർക്ുെറിൽ ഉത്സവൊമഘൊഷങൾമക്ൊ തപൊ�ുപരിപൊ
ടികൾമക്ൊ ആനതയ എഴുന്ള്ിക്ുമമ്പൊൾ ജനങൾ മൂന്ുമീറ്ർ 
അകെടം പൊെിക്ണതമന്റ് നിർമദശിച്ചിരുന്ു. പൊപ്ൊന്ൊതരൊഴിതക 
ആരുടം ആനതയ ത�ൊടരുത�ന്ുടം സർക്ുെറിെുടെൊയിരുന്ു. ഇത് 
ചൂടെിക്ൊണിച്ചൊണ് പരൊ�ി.

കേന്ദ്ര വന നിയമ കേദഗതിടകേതികര 
സംസ്ചോനം സത്യവചോങ്മൂലം നൽേണം 
- ആദിവചോസി സംഘടനേൾ
ക�ൊച്ചി:ആദിവൊസികതള കുടിയിറക്ുന്�ിതന�ിമരയുടം മകന്ദ്ര വന 
നിയമ മഭദഗ�ിതക്�ിമരയുടം സടംസ്ൊന സർക്ൊർ ഉടൻ സ�്യൊവൊ
ങമൂെടം നൽകണതമന്റ് വിവിധ ആദിവൊസി സടംഘടനകൾ പത്സ
മമ്മളനത്ിൽ ആവശ്യതപ്ട്ു. തഫബ്ുവരിയിതെ സുപ്രീടംമകൊട�ി 
ഉത്രവനുസരിച്ചറ് വനൊവകൊശ നിയമപ്രകൊരടം വ്യക്തിഗ� അവ
കൊശത്ിനുള് അമപക് നിരസിക്തപ്ട്വതര �ൊമസ സ്െത്ു
നിന്റ് കുടിതയൊഴിപ്ിക്ൊൻ നിർമദശിക്ുന്ുടെറ്. ഇത് മദശീയ�െ
ത്ിൽ �തന് കൂട്മത്ൊതടയുള് കുടിതയൊഴിപ്ിക്െിന് കൊരണമൊ
കുടം. ഈ പശ്ൊത്െത്ിെൊണ് സടംസ്ൊന സർക്ൊർ സുപ്രീടംമകൊ
ട�ിക്റ് സ�്യവൊങമൂെടം നൽകണതമന് ആവശ്യടം ഉന്യിക്ുന്ത�
ന്ുടം അവർ പറഞ്ു. 

വനൊവകൊശ നിയമടം നടപ്ിെൊക്ൊൻ സൊവകൊശടം ആവശ്യതപ്ട്റ് 
സുപ്രീടംമകൊട�ിക്ുടം മകന്ദ്രസർക്ൊരിനുടം ചീഫ്  തസക്ട്റി സ�്യവൊ
ങമൂെടം നൽകണതമന്റ് ഭൊരവൊൈികൾ ആവശ്യതപ്ട്ു. വനൊവകൊശ 
നിയമ െടംഘനങൾ വിെയിരുത്ി സർക്ൊർ നടപടിതയടുക്ണതമ
ന്ുടം ആദിവൊസി സടംഘടനകൾ ആവശ്യതപ്ട്ു.  ആദിവൊസി മഗൊത് 
മൈൊസഭ സടംസ്ൊന മകൊ-ഓർ�ിമനറ്ർ എടം. ഗീ�ൊനന്ൻ, പി.ജി. 
ജനൊർദനൻ, സി.തജ. �ങ്പ്ൻ, രശ്ി എടം. നൊയർ, രൊമചന്ദ്രൻ എന്ി
വർ പത്സമമ്മളനത്ിൽ പതങ്ടുത്ു.

 Ũവടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയൂട്ട് കനാണനാനനത്തിയ തൃശ്ൂർ 
സതിറ്തി ക്�നാലീസ് കമ്തിഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്ര ആനനയ നതനാടകുന്കു

രചോമചന്ദ്ര പചോസ്ചോനും 
ഷീലചോ ദീക്ിതിനും 
കലചോേ് സേയുടട  
ആദരചോഞ്ജലി 
ന്ൂഡൽഹചി: അന്രിച്ച സിറ്ി
ങ എടം.പി. രൊമചന്ദ്ര പൊസവേൊൻ, 
മുൻ അടംഗവുടം �ൽൈി മുൻ മു
ഖ്യമന്ത്രിയുമൊയ ഷീെൊ ദീക്ിത് 
എന്ിവർക്റ് ആദരൊഞ്ജെി അർ
പ്ിച്ചറ് �ിങ്ളൊഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കറ് രടെുവതര 
മെൊക് സഭ പിരിഞ്ു. സഭ മചർ
ന്മപ്ൊൾ സ്ീക്ർ ഓടം �ിർള 
അനുമശൊചന പ്രമമയടം വൊയി
ച്ചു. ആദരസൂചകമൊയി അടംഗ
ങൾ അല്പമനരടം മൗനമൊചരിച്ചു. 

  സഭ ഉച്ചയ്ക്കറ് രടെുവതര പിരി
ഞ്റ്  വീടെുടം മചരുതമന്റ്  സ്ീക്ർ 
അറിയിച്ചമപ്ൊൾ പ്ര�ിപക്ൊടംഗ
ങൾ പ്ര�ിമഷധവുമൊയി രടംഗ
തത്ത്ി. 

മേൻ തീടവ്ു; 
അച്ഛൻ  
ഗുരുതരചോവസ്യിൽ 
വൊഴക്കറുളം: മകൻ �ീയിട് പി�ൊവ് 
കല്ലൂർക്ൊട് �ഴുവടംകുന്റ് തവള്ൊര
ങ്ല്ലറ് മെനിരമപ്ൽ കൃഷ്ണൻകുട്ി (60) 
ഗുരു�രൊവസ്യിൽ. മകൊെമചേ
രി തമ�ിക്ൽ മകൊമളജൊശുപത്ി
യിൽ ചികിത്സയിെൊണ്. കഴിഞ് 
�ുധനൊഴ്ച രൊത്ി പത്രമയൊതട 
വീട്ിൽ തവച്ചൊയിരുന്ു സടംഭവടം. 
മദ്യപിച്ചു വഴക്ുടെൊക്ുകയുടം കടടം 
വൊങിയ പണടം �ിരിതക നൽകൊ
ത്�ിനൊൽ മകനൊയ അരുണി 
(31) മനൊട് പണടം മചൊദിക്ുക
യുടം തചയ്ുന്�ിെുള്  ഹവരൊ
ഗ്യമത്ൊതടയൊണ് ഇയൊൾ �ീയിട്
ത�ന്റ് കല്ലൂർക്ൊട് മപൊെീസ് പറ
ഞ്ു. ഉറങുകയൊയിരുന് കൃഷ്ണൻ
കുട്ിതയ �ുണി കൂട്ിയിട് മശഷടം 
അരുൺ �ീ തകൊടുക്ുകയൊയിരു
ന്ു എന്റ് മപൊെീസ് അറിയിച്ചു. 
അറസ്ററ് തചതെറ് മകൊട�ിയിൽ ൈൊജ
രൊക്ിയ അരുൺ റിമൊൻ�ിെൊണ്. 

മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതനും വിശ്വസ്തദാസനുമായ വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹാസ്യ, ഏറ്റവുംകഷ്ടടെെുന്ന എനിക്ുസ്വണ്ി അസ്െക്ിസ്ക്ണസ്മ. യാടതാരു സഹായവും ഫലസിദ്ധിയില്ാടതവരുന്നസന്ദർഭത്ിൽഏറ്റവുംത്വരിതവും സ്�ാചരവുമായസഹായംടചയ്ുന്നതിന് ഏറ്റവും വിസ്ശഷ വിധിയായി കിട്ിയിരിക്ുന്ന അനുഗ്രഹസ്ത് ഞങ്ങൾക്ക്സ്വണ്ി ഉെസ്യാ�ിസ്ക്ണസ്മ... ഞങ്ങളുടെഎല്ാ ആവശ്യങ്ങളിലും വിശിഷ്യ (ആവശ്യംെറയുക)ഇതിനായിഅങ്ങയുടെസഹായംഞാൻഅഭ്യർത്ിക്ുന്നു. ഭാ�്യടപെട്യൂദാശ്ലീഹാസ്യ,അങ്ങയുടെഅനുഗ്രഹടത്ഞാൻസദാഓർക്ുടമന്നുംഅങ്ങയുടെസ്തുതികടള സ്ലാകം മുഴുവൻഞാൻഅറിയിക്ുടമന്നും ഇതിനാൽ വാഗ്ാനം ടചയ്ുന്നു.ആസ്മൻ ഒരു വിശ്വാസി

WANTED-TEACHERApplications are invited fromqualified and experiencedteachers Degree/PG+B.Edin Mathematics.Apply within 4 days with fulldetails including Ph. No andEmail ID to:The Manager,St. Ann's Public School,Eloor, Udyogamandal P.O.Ph: 9496120825, 0484 2110411E-mail:st.annspublicschool@gmail.com
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(ഒപ്പ്)എസ്.ജി.ശർമ്മ, െഡപÿൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടേററ്റ് ഓഫ് േ�റ്റ് േലാട്ടറീസ്, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരംവിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ േകരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുേനാക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക.
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WA 606274(വയനാട്) WC 871736(േകാഴിേക്കാട്)WB 145041(കണ്ണൂർ) WD 138249(തൃശ്ശൂർ)
WE 259716(ആലപ്പുഴ) WG 678955(എറണാകുളം)WF 826402(െകാല്ലം) WH 905388(പാലക്കാട്)
WJ 241517(കാസർേഗാഡ്) WL 251455(തിരുവനന്തപുരം)WK 411913(എറണാകുളം) WM 515625(തൃശ്ശൂർ)

WM 604008

വിൻ-വിൻ W-522 നറുെക്കടുപ്പ് ഫലം 22.07.2019സ്ഥലം: േഗാർഖി ഭവൻ, വാൻേറാസ് ജങ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം - ടെണ്ടർ പരസ്യംഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം തെതകെനടയിൽ ഉള്ള സ്റാഫ് ക്ാർദടേഴ്സ്ദകാമ്പൗണ്ിൽ 130 മുറികളുവം രണ്ട് ഹാളുകളുവം അനുബന്ധ സപൗകര്യങ്ങളുവംഉള്ള ഒരു ഗസ്റട് ഹപൗസ് നിർമികെുന്നെിനുള്ള വിശേമായ തരൊജക്ട് റിദപോർടേട്ദയാഗ്യെയുവം മുൻപരിചയവുമുള്ളസ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുവംക്ഷണികെുന്നു.രെദപോസൽ ലഭിദകെണ് അവസാന െീയെി 23.08.2019 3 pm. വിശേവിവരങ്ങൾ www.guruvayurdevaswom.nic.in എന്ന തവബ്സസറ്ിൽ നിന്നുവംലഭികെുന്നൊണ്. (ഒപേട്) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

E2(P)-6077/19 െീയെി: 16.07.2019



 


