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Work on first phase of 
Moolathara Right Bank 
Canal extension begins
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E  
@Palakkad 

WORK on the first phase of  the 
Moolathara Right Bank Canal 
(MRBC) extension began in 
Palakkad on Sunday in the 
presence of  Electricity Minis-
ter K Krishnankutty.

In the first phase, the right 
bank canal will be extended 
over an area of  6.42km from Ko-
rayar to Varatayar. The work is 
being carried out with Rs 262.10 
crore KIIFB fund under the 
leadership of  the Kerala Irriga-
tion Infrastructure Develop-
ment Corporation (KIIDC).

A sum of  Rs 12 crore was 
spent for acquiring land for the 
project. Trees on the route 
through which the canal passes 
were cut and auctioned. The ca-
nal will benefit the panchayats 
of  Eruthenpathy and Vadaka-

rapathy which receive less than 
100cm of  rainfall annually. The 
areas that fall under the rain 
shadow area will also benefit 
from the canal. The canal will 
consist of  o3,510m of  aqueduct, 
210m of  siphon and 660m of  
tunnel. Water will be supplied 
through 280cm MS Pipes. Lift 
irrigation will be used in ele-
vated areas. As part of  the 
scheme, 14 ponds will also be 
cleaned and deepened.

Meanwhile, the irrigation de-
partment officials said the land 
acquisition proceedings for the 
second phase of  the project 
from Varattayar to Velanthava-
lam are progressing.

Chittur block panchayat 
president Adv V Murugadas, 
panchayat member Baburaj, 
Eruthenpathy panchayat presi-
dent S Priyadarshini, among 
other officials, attended. 

Man beats fellow Palakkad youth to death
Suspicion over affair with accused’s wife led to murder; Suresh hit Ajay using a wheel spanner till he lost consiousness

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E  @Kochi

THE police on Sunday arrested 
a 32-year-old man for allegedly 
beating a 25-year-old youth to 
death on suspicion that he was 
having an extra-marital relation-
ship with his wife. 

Suresh Ayyappan, of  Puthus-
sery in Palakkad, was arrested 
for murdering Ajay Kumar, of  
Kodunthurapully, Palakkad. 

The incident occurred in the 
wee hours of  Sunday at Nettoor 
in Kochi. 

Ajay came to Kochi on Satur-
day to meet Suresh’s wife, who is 
working at a private hospital. He 

was an employee at a finance 
company in Palakkad. 

“Though Ajay and Suresh’s 
wife were close friends as they 
worked together in Palakkad, 
the latter denied the alle-
gation of  having an extra-
marital affair with him. 
However, Suresh was sus-
picious about the rela-
tionship. According to 
Suresh’s wife, Ajay came 
to Kochi to repay her 
some money which he had 
borrowed from her,” a police of-
ficer said.

When Suresh’s wife, who is 
staying at a hostel near the hos-

pital, did not return on Saturday, 
the hostel authorities informed 
Suresh about it. When Suresh 
contacted her, she told him that 
she would be staying at her 

friend’s house. Suresh, 
who grew suspicious, 
asked her to return to 
the hostel. As she came 
back, he picked her up 
and drove to the hotel 
w h e r e  A j a y  w a s 
staying. 
“After asking his wife 

to sit inside the car, Suresh went 
to the hotel around 1am. There 
was an argument between Ajay 
and Suresh at the hotel. Though 

Ajay tried to flee, Suresh hit him 
on the head using a wheel span-
ner. He attacked Ajay until he 
lost consciousness,” the officer 
said.

By the time the police team 
reached the spot, Ajay was found 

lying in a pool of  blood on the 
roadside. Though he was rushed 
to a nearby hospital, his life 
couldn’t be saved. “We have tak-
en Suresh into custody. He con-
fessed to the crime and his arrest 
is recorded. From our prelimi-
nary assessment, the suspicion 
of  an extra-marital affair is what 
led to the murder. We have re-
corded the statement of  Suresh’s 
wife in this regard,” another of-
ficial said. The accused would be 
produced before the magistrate 
and remanded to judicial custo-
dy. The body would be handed 
over to the relatives after 
postmortem.

‘Conspiracy behind row 
over gender neutrality’
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Thrissur 

SPEAKER M B RAJESH has 
said there is a conspiracy be-
hind the unnecessary row 
over gender neutrality in the 
state. He was speaking after 
presenting the Achutha War-
rier Puraskaram instituted 
by the Thrissur Press 
Club to mediapersons 
on Saturday.

“Instead of  discuss-
ing gender justice, some 
people with vested inter-
ests are making a contro-
versy out of  gender neutrality. 
They are trying to divert at-
tention from gender justice. It 
is not easy to put gender neu-
trality policies into practice. I 
know it personally,” he said. 
“Men, including myself, are 
imprisoned by the traditional 
thoughts of  patriarchy, and it 

is a Herculean task to come 
out of  it,” he said.  

Rajesh said the media in 
Kerala are not giving the 
much-needed importance to 
some national issues. “Some 
issues being presented in me-
dia as public opinion are actu-
ally the opinion of  some cor-

porate giants,” he said.
Mathrubhumi report-

er K V Kala received 
the award for the best 
editorial while K Arun 
Kumar, chief  reporter, 

Asianet News, received 
the award for the best 

news-based programme. Sen-
ior journalist C A Krishnan 
delivered the Achutha Warri-
er remembrance speech. Cor-
poration councillor Poornima 
Suresh, KUWJ state president 
M V Vineetha and district sec-
retary Paul Mathew attended 
the function.

Workshop for Jr Red 
Cross teachers held

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E  @Palakkad 

THE PALAKKAD branch of  the Junior Red Cross 
(JRC) organised a workshop for JRC teachers at Kar-
nakiyamman HSS on Sunday. The workshop was or-
ganised for the teachers who were in charge of  the JRC 
in government, aided and unaided schools in the dis-
trict. Additional District Magistrate K Manikantan 
inaugurated the workshop. Deputy director of  Educa-
tion P V Manoj Kumar was the chief  guest. JRC dis-
trict president M Dandapani presided over the meet-
ing. Indian Red Cross Society district chairman U 
Kailasmani delivered the main speech. Vice-chairman 
Pradeesh, secretary D Vanaraj, treasurer C A Arun 
and Karnaki Amman headmistress P Latha spoke. Or-
thopaedician of  the district hospital Dr Ajith imparted 
classes on first aid and awareness on drug abuse.

Vande Vivekananda Sangamam held
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Palakkad

THE VANDE Vivekananda 
Sangamam to distribute 
awards for organic farmers, 
organised jointly by the 
Vivekananda Study Centre 
and Jaivam, Shoranur, was 
held at the Mayilvahanam au-
ditorium in Shoranur on 
Sunday.

MLA P Mammykutty inau-

gurated the function and 
Vivekananda Study Centre 
c h a i r m a n  A dv  P r a b h a 
Shankar presided over. Poet P 
T Narendra Menon, chief  edi-
tor of  ‘Prabudha Keralam’ 
Swami Nandathmajananda, 
Shoranur municipal chair-
man M K Jayaprakash, direc-
tor Anil Radhakrishna Menon 
and social activist Geetha Ab-
raham were present.

Swami Nandathmajananda 

urged the authorities to expe-
dite the procedures to install 
t h e  s t a t u e  o f  S w a m i 
Vivekananda in Shoranur to 
which MLA Mammykutty re-
plied that he would use his 
good offices for the purpose. 

Child artist Vasisht Umesh 
(Minnal Murali fame), classi-
cal dancer Parvathy Shankar, 
singer Abhiram and kathakali 
musician Hari Shankar were 
honoured on the occasion.

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E  
@Thrissur

AS ACCIDENTS are increas-
ing on major roads in Thris-
sur, the Mannuthy-East Fort 
road, one of  the busiest 
stretches in the city, is turn-
ing into a death trap for 
passengers. 

RTI data reveals that in the 
past 7 years, 38 people died in 
road accidents  in  the 
stretch. 

The long-standing demand 
of  the public to increase the 
width of  the road, which con-
nects the city to the national 
highway, is left unattended. 

“After hearing the com-
plaint we lodged with the Hu-
man Rights Commission, it 
had urged the Road Safety 
Authority to take necessary 

actions for the safety of  the 
public. The commission di-
rected to widen the road and 
also to erect warning signs. 
But, all the authorities did 
was place some dividers in 

the middle of  the narrow 
road,” said Shaji Kodankan-
dath, KPCC secretary. 

The road is also being used 
by residents staying on the 
sides of  the highway to reach 
major hospitals in the city. 
Quite often, ambulances find 
it difficult to reach their des-
tinations on time during 
emergency situations be-
cause of  traffic congestion. 
Private buses plying between 
Thrissur and Palakkad also 
depend upon this road. 

Though the public works 
department has developed a 
proposal to widen the road, 
no progress has been made 
yet. “Despite the demand for 
widening, the state govern-
ment allocated only `100 for 
the project so that the project 
does not get lapsed,” he said.

38 deaths in seven years. Officials  
neglect Mannuthy-East Fort road

Electricity Minister K Krishnankutty supervising the work on the Moolathara Right 
Bank Canal at Korayar in Palakkad on Sunday

Additional District Magistrate K Manikantan inaugurates the workshop 
for JRC teachers at Karnakiyamman HSS in Palakkad on Sunday

Director Anil  Radhakrishna Menon and child artist Vasisht Umesh doing a fist bump 
at the venue of the ‘Vande Vivekananda Sangamam’ held in Shoranur on Sunday

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Kalpetta

UNDER the auspices of  
the Agricultural Poultry 
Farmers Society, an or-
ganisation of  poultry 
farmers in Wayanad dis-
trict, around 25 farmers 
have started the initiative 
‘Karshakante Kozhikada’ 
in Poothadi panchayat. 

The objective is to de-
liver chicken meat direct-
ly to the consumers with-
out middlemen, stop the 
exploitation of  Karnata-
ka-Tamil Nadu lobbies 
and get right remunera-
tion for the labour of  the 
farmers. 

“The poultry farmers 
suffer exploitation main-
ly from middlemen. There 
is a lobby working in Kar-
nataka-Tamil Nadu who 
give a meagre income to 
farmers and they supply 
the chickens at a high 
c o m m i s s i o n  t o  
retailers. We wanted to 
avoid these issues by 
opening our own chicken 
stall. This is the first 
chicken stall opened by 
the poultry farmers in 
the district,” said Reji 
Wa k e r i ,  a  p o u l t r y 
farmer. 

The current price of  
chicken meat is `170 per 
kg, but the meat is sold at 
`139 at Karshakante 
Kozhikada. 

The farmers society 
members informed that 
more outlets will be 
opened in different pan-
chayats in future. 

Poultry 
farmers start 
chicken stall 
in Poothadi

E X P R E S S  R E A D

Min seeks detailed 
report on seat 
allotments
Malappuram: Sports 
Minister V Abdurahiman 
has asked the Regional 
Deputy Director (RDD) of 
Higher Secondary 
Education, Malappuram, 
to submit a detailed 
report on the higher 
secondary admissions in 
the district this year. As 
per the data from the ICT 
cell, the district has 373 
additional seats than the 
required. However, the 
students unions have 
raised the Plus-One seat 
shortage issue.

Odisha native held with 6.4kg of ganja
Palakkad: The excise special squad on Sunday seized 6.45 kg 
of ganja and arrested an Odisha native during a vehicle 
inspection at the Walayar toll plaza. The arrested is Damant 
Naik. The bus was transporting migrant workers from Odisha 
to Perumbavoor. The ganja, which was kept in small packets, 
was aimed at being sold to migrant workers in Perumbavoor 
and Ernakulam areas, said excise officials. 

After hearing the 
complaint we lodged 
with the Human 

Rights Commission, it ordered 
to widen the road and also to 
erect warning signs. But, all the 
authorities did was place some 
dividers in the middle of the 
narrow road  
Shaji Kodankandath, KPCC secretary

Though Ajay and Suresh’s 
wife were close friends as 
they worked together in 

Palakkad, the latter denied the 
allegation of having an extra-marital 
affair with him. According to Suresh’s 
wife, Ajay came to Kochi to repay her 
some money which he had borrowed 
from her

A police officer

A100
only allocated for project so 
that it does not get lapsed

Ajay Kumar

Kerala Governor @KeralaGovernor
Hon’ble Governor Shri Arif Mohammed Khan declared Kulathoopuzha Gra-
ma Panchayat as the first fully Constitution Literate Panchayat of Kollam 
district,Kerala. #Citizen2022Campaign had volunteers visiting homes, gift-
ing the Preamble & Handbook on  Constitution.
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കാോവസ്്
സംസ്്ാേത്്്മിക്്സ്്ലങ്്
െിലം്ഇന്്ജല മഴ ജപയത്.്
ജപയത്മഴ:നോട്്യം,ോഞ്്ി
രപ്്ള്്ി,ജതാട്പ്ഴ,നഹാേദ്്
ർഗ്-ഏഴ,്ക്ര്ടാമണ്്ിൽ,സവ
ത്്ിരി-ആറ,്മജങ്ാ്ന്്്,മ്ന്്ാ
ർ,നേരയ്മംഗലം-അഞ്്്,ജോ
ല്്ം,നോഴ,പീര്നമട,്പിറവം,
ഇരിക്്്ർ,മട്്ന്്്ർ-ോല്ജേ
്്്ീമീറ്്ർവീതം.
ജേപറ്്്ംബർഒന്്്വജരേം

സ്്ാേത്്്പലസ്്ലങ്്െിലം്
ശക്്മായോനറ്ാ്ട്ക്ടിയമഴ
യക്്്്ോധയ്തജയന്്്ോലാവ
സ്്ാേിരീക്്ണനേപന്്്ം
താപനില
(ഡിഗ്ഗി നസൽ്്ഷസ്) ▲ ▼
നോഴിനക്ട്് 28.6 23.3
ജോച്്ി 26.4 23.0
തിരവ്േന്്പര്ം 28.2 23.7

നോത്വിസശഷം
052022 ഓഗസ്്്്് 29 തിങ്്ൾ

TCR

ഗോവിന്്ൻനയിക്്ട്ട്ടയന്്്ടയച്്്രി
എം.ഭ്ശപംക്മാർ

തിര്വനന്്പ്രം:നോടിനയരിബാലക്
ഷണ്ൻേിപിഎംേംസ്്ാേജേപേ്ട്്
റിസ്്ാേംഒഴിയ്ന്്ോഹെരയ്ത്്ിൽ
പാർട്്ിയിൽആസ്്ാേജത്്ത്്ാൻനമാ
ഹിച്്ിര്ന്്വർേിരവധിയാണ.്നപാെിറ്്്
ബയ്്നറാഅംഗംഎം.എ.നബബി,നേപന്്്
േമ്്ിറ്്ിഅംഗങ്്ൊയഇ.പി.െയരാെൻ,
എ.ജേ.ബാലൻഇങ്്ജേയായിര്ന്്്
ആേിര.പനക്,്ഒനരേമയംേർക്്ാ
രിലം്പാർട്്ിയിലം്േർവാധിപതയ്മ്
ള്്മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണറായിവിെയജേ
നപ്ാ്ലം്േിശ്്ബ്്ോക്്ിജക്ാ്ണ്്്ള്്തീ
ര്മാേമാണ്േിപിഎംനേപന്്്നേത്തവ്
ത്്ിൽേിന്്്ണ്്ായത.്
പാർട്്ിയ്ജടബൗദ്്ിേമ്ഖംക്ടിയാ

യഎം.വി.നഗാവിന്്ജേനോടിനയരിയ്
ജടപേരക്്ാരോക്്്ന്്തിൽേിപിഎം

െേറൽജേപേ്ട്്റിേീതാറാംജയച്്്രി
യ്ജടതാതപ്രയ്ംക്ടിയണ്്്്.ജയച്്്രി
യ്ജടതീര്മാേംപിണറായിവിെയനം്
മേേില്്ാമേനോജടഅംഗീേരിനക്്
ണ്്ിവന്്്.
ഇ.പി.െയരാെജേപാർട്്ിജേപേ്ട്്റി

യാക്്ാനം്എ.ജേ.ബാലജേഇടത്മ്
ന്്ണിേണ്്വീേറാക്്ാന്മായിര്ന്്്
പിണറായിവിെയന്താതപ്രയ്ം.മപന്്്ി
േഭാപ്േഃേംഘടേഒഴിവാക്്ാൻക്
ടിയാണ്ഇങ്്ജേജയാര്േീക്്ത്്ിന്
അനദ്്ഹംതാതപ്രയ്ജമട്ത്്ത.്എം.വി.
നഗാവിന്്ൻപാർട്്ിജേപേ്ട്്റിയായാൽ
മപന്്്ിേഭയിൽമാറ്്ങ്്ൾനവണ്്ിവരം്.
അങ്്ജേവന്്ാൽമപന്്്ിേഭയിൽോ
രയ്മായഅഴിച്്്പണിക്്്ള്്ോധയ്ത
യം്മ്ഖയ്മപന്്്ിമ്ൻക്ട്്ിേണ്്ിര്ന്്്.
േിപിഎംേനമ്്െേങ്്െിൽമപന്്്ിമാ

ർജക്്തിനരേട്ത്്വിമർശേംഉയർന്്
ോഹെരയ്ത്്ിൽഇങ്്ജേജയാര്േീ

ക്്മ്ണ്്ായാൽഅത്തജ്്്അപപ്മാദി
തവ്ജ്ത്ബാധിക്്്ജമന്്്ംഅനദ്്ഹംഭ
യജപ്്ട്്്.ഇതിജ്്്ക്ടിഅടിസ്്ാേത്്ി
ലാണ്തജ്്്വിശവ്േത്രായഇപിജയ
യം് ബാലജേയം് പാർട്്ിയ്ജട താ
നക്ാ്ൽസ്്ാേങ്്െിൽപപ്തിഷഠ്ിക്്ാ
ൻപിണറായിവിെയൻആപഗ്ഹിച്്ത.്
പനരാക്്മായിട്്ാജണങ്്ിലം്പാർട്്ി

ക്്്േർക്്ാരിജേേിയപന്്്ിക്്ാൻേഴി
യ്ന്്ിജല്്ന്്വിമർശേംേിലേിൽക്്്
ന്്്ണ്്്.ഇത്നേപന്്്നേത്തവ്ത്്ിനം്
നബാധയ്മ്ള്്ോരയ്മാണ.്എന്്ാൽനേ
രെത്്ിൽമാപത്മാണ്പാർട്്ിഅധിോ
രത്്ില്ള്്ജതന്്രാപട്്്ീയതിരിച്്റിവി
ലാണ,്തിര്ത്്ൽവര്നത്്ണ്്േന്്ർ
ഭങ്്ൾപലത്ണ്്ായിട്്്ംേിപിഎംനേ
പന്്്നേത്തവ്ംേണ്്ടച്്ത.്
ഈോഹെരയ്ത്്ിലാണ്ജപാത്

നവേിഷപ്ക്്ജേന്്്അറിയജപ്്ട്ന്്
എം.വി.നഗാവിന്്ജേപാർട്്ിയ്ജടേം

സ്്ാേഅമരക്്ാരോയിജോണ്്്വരാ
ൻനേപന്്്നേത്തവ്ംതീര്മാേിച്്ത.്െ
േറൽജേപേ്ട്്റിേീതാറാംജയച്്്രിയ്
ജട മേേിജോപ്്മായിര്ന്്് നപാെി
റ്്്ബയ്്നറാഅംഗംപപ്ോശ്ോരാട്്്ം.
പ്തിയജേപേ്ട്്റിആരാേണജമന്്്

നോടിനയരിനയാട്ജയച്്്രിയടക്്മ്ള്്
നേപന്്്നേതാക്്ൾഅഭിപപ്ായംനൊദി
ജച്്ങ്്ിലം്അനദ്്ഹംആര്ജടയം്നപരം്
പറഞ്്ില്്.പാർട്്ിഉെിതമായതീര്മാ
േജമട്ക്്്ജമന്്ാണ്തജ്്്വിശവ്ാേ
ജമന്്്മാപത്മായിര്ന്്്അനദ്്ഹത്്ിജ്്്
പപ്തിേരണം. നോടിനയരിയ്ജടഈ 
മൗേംഎം.വി.നഗാവിന്്ജേജേപേ്ട്്റി
യാക്്ാന്ള്്പാർട്്ിനേപന്്്നേത്തവ്
ത്്ിജ്്്േീക്്ങ്്ൾക്്്ത്ണയായി.
നഗാവിന്്ൻ മപന്്്ിസ്്ാേം ഒഴിയ്

നന്ാ്ൾപേരക്്ാരജേതീര്മാേിച്്ാൽ
മതിജയന്്്ംഅല്്ാജതമപന്്്ിേഭയിൽ
ോരയ്മായഅഴിച്്്പണിനവജ്ണ്ന്്്ം

േംസ്്ാേജേപേ്നട്്റിയറ്്്തീര്മാേി
ച്്്.ഇത്മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണറായിവിെയ
ന്ആശവ്ാേമായി.എന്്ാൽമപന്്്ിേ
ഭാപ്േഃേംഘടേഅേിവാരയ്മാജണ
ന്്്േംസ്്ാേേമിതിയിൽെർച്്യ്
ണ്്ായാൽമ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്അത്അംഗീേ
രിനക്്ണ്്ിവരം്.
1998-ൽേിപിഎംേംസ്്ാേജേപേ്

ട്്റിയായിര്ന്്െടയൻനഗാവിന്്ജ്്്മര
ണജത്്ത്്്ടർന്്്അന്്്ോയോർേ
ർക്്ാരിൽസവദയ്്തിവക്പ്്്മപന്്്ിയാ
യിര്ന്്പിണറായിവിെയോയിര്ന്്്
ജേപേ്ട്്റിയായിഎത്്ിയത.്രണ്്രപ
തിറ്്ാണ്്ിന്നശഷംഅോനരാഗയ്ംമ്ലം
നോടിനയരിബാലക്ഷണ്ൻജേപേ്ട്്
റിപദവിഒഴിയ്നന്ാ്ൾമപന്്്ിയായഎം.
വി.നഗാവിന്്ൻപാർട്്ിജേപേ്ട്്റിസ്്ാ
േത്്്എത്്ിജയന്്്ള്്ത്േിപിഎമ്്ി
ജ്്്ഉൾപ്്ാർട്്ിരാപട്്്ീയത്്ിജലമജറ്ാ്ര്
പപ്നത്യേതയായിപറയാം.

ഖാദിസയപ്കഴ്ത്്ിപ്പധാനമപ്ന്്ി
കമാദി:കാപട്യസമന്്്രാഹ്ൽ

പാവപ്പസിഡന്്്്സോണ്്്
അതിജീവിക്്ില്്
കോൺപ്രസ്:ചവാന
നയ്്ഡൽഹി:പാവപപ്േിഡന്്്്ജോ
ണ്്്നോണപഗ്േിന്അതിെീവി
ക്്ാോവിജല്്ന്്്മ്ൻമഹാരാഷ്
പട്മ്ഖയ്മപന്്്ിപ്ഥവ്ിരാജ്െവാ
ൻ.നോണപഗ്േ്പപ്വർത്്േേ
മിതിഉൾജപ്്ജടഎല്്ാസ്്ാേങ്്
െിനലക്്്ം ജതരജ്ഞ്ട്പ്്് േട
ത്്ണജമന്്്െി-23പര്്പ്്്അംഗ
മായെവാൻപറഞ്്്.
പാർട്്ിജയരക്്ജപ്്ട്ത്്ാൻ

അടിയന്്രേടപടിേൾനവണം
പിൻേീറ്്് സപ്ഡവിംഗ് ഗ്ണം
ജെയ്്ില്്.നോണപഗ്േ്അധയ്ക്്
ോോൻരാഹ്ൽഗാന്്ിക്്്താ
തപ്രയ്മിജല്്ങ്്ിൽബദൽേംവി
ധാേങ്്ൾഉണ്്ാേണം.പ്തിയ

നോണപഗ്േ്അധയ്ക്്ജേജതര
ജഞ്്ട്പ്്്വഴിേജണ്്ത്്ണം-െ
വാൻപറഞ്്്.
ഗ്ലാംേബിആോദിജ്്്രാ

െിദൗർഭാഗയ്േരമാജണന്്്െ
വാൻപറഞ്്്.െമ്്്ോഷമ്ീരി
ലം്ഹിമാെൽപപ്നദശിലം്ജതര
ജഞ്്ട്പ്്്േടക്്ാേിരിക്്്േയാ
ണ.്ജ്ണിയറം്പ്റത്്്േിന്്്
വന്്യാള്മായതാരിഖ്അഹമ്്
ദ്ോരജയരാഷ്പട്ീയോരയ്േമി
തി അധയ്ക്്ോക്്ി. ആോദ്
ോജഹബിജേജവറം്അംഗവ്
മാക്്ി.ഇതിജ്്്ോരണജമന്്ാ
ണ?്ഇത്െർച്്ജെയന്ോ?-െ
വാൻനോദിച്്്.

ഗ്ലാംനബിയ്സടപ്ര്പ്്്
ബിസജപിയ്സടഎടീം:കോൺപ്രസ്

പ്പതീക്്ിച്്ിര്ന്്വർഏസറ;പിണറായിയ്സടആപ്രഹവ്ംനടന്്ില്്

എംബിബിഎസ് െഠനം 
ഹിന്്ിയിലാക്്ി മധ്യഗ്െസേശ്

ഐഎന്്എസ്വിപ്കാന്്ിസന
പ്പധാനമപ്ന്്ിരാജ്യത്്ിന്സമർപ്്ിക്്്ം
ലൊച്്ി:തനദ്്ശീയമായിേിർ്്മിച്്ആദയ്വിമാേവാ
ഹിേിേപ്്ൽ്്രാെയ്ത്്ിന്േമർ്്പ്്ിക്്ാൻ്്പപ്ധാേ
മപന്്്ിേനരപന്്്നൊദിജേപറ്്്ംബർരണ്്ിന്ജോച്്ി
യിജലത്്്ം.രാവിജല11ഓജടജോച്്ിഅന്്ാരാപട്്്
വിമാേത്്ാവെത്്ിജലത്്്ന്്അനദ്്ഹംഅേൗ
നദ്യാഗിേനോഗത്്ിന്നശഷംജഹലിനോപറ്്്റിൽ്്
ദക്്ിണോവിേആസ്്ാേജ്ത്ോവിേവിമാേ
ത്്ാവെത്്ിജലത്്്ം.ത്ടർ്്ന്്്നോഡ്മാർ്്ഗമാണ്
ഷിപ്യാർഡിജലത്്്േ.ഉച്്യക്്്്12.05ഓജടേമ്്ീഷ
േിംഗ്േടപടിപേ്മങ്്ൾ്്ആരംഭിക്്്ം.െടങ്്്േൾ്്ക്്്
നശഷംഉച്്യക്്്്രനട്്ജടജഹലിനോപറ്്്ർ്്മാർ്്ഗം
ജേട്ന്്ാനശരിവിമാേത്്ാവെത്്ിൽ്്മടങ്്ിജയത്്ി
യനശഷംമംഗള്ര്വിനലക്്്നോകം്.

നേപന്്്പപ്തിനോധമപന്്്ിരാജ്ോഥ്േിംഗ,്ത്
റമ്ഖമപന്്്ിേർ്്ബാേന്്നോനോവാൾ്്,ഗവർ്്ണ
ർ്്ആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാൻ്്,മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണറായി
വിെയൻ്്,ോവിേനേോതലവൻ്്അഡമ്ിറൽ്്ആ

ർ്്.ഹരിക്മാർ്്,നദശീയസ്രക്്ാഉപനദട്്ാവ്അ
െിത്നോവൽ്്,ദക്്ിണോവിേേമാൻ്്ഡ്നമധാ
വിസവേ്അഡമ്ിറൽ്്എം.എ.ഹംപിനൊെിത്
ടങ്്ിയവർ്്പജങ്ട്ക്്്്ം.

പാഠപ്സ്തകങ്്ൾലഭ്യമസ്ല്ന്്്വിദഗ്ധർ

തലസ്്ാനത്്്സിപിഎം-ബിസജപി
സംഘർഷംത്ടര്ന്്്

തിര്വനന്്പ്രം:തലസ്്ാേത്്്
േിപിഎം- ബിജെപി േംഘർ
ഷംത്ടര്ന്്്.േഴിഞ്്ദിവേം
രാപത്ിേിപിഎംെില്്ാജേപേ്ട്്
റിആോവ്ർോഗപ്്ജ്്്വീടിന്
നേനരേനല്്റ്ണ്്ായി.േനല്്റിൽ
വീടിജ്്്െേൽച്്ില്്്േൾതേർ
ന്്്.വട്്ിയ്ർക്്ാവ്നമനലത്്്മല
യിൽേിപിഎമ്്ിജ്്്ജോടിമര
ങ്്ൾേശിപ്്ിക്്ജപ്്ട്്േിലയിൽേ
ജണ്്ത്്ി.അതിേിടയിൽമണിേ
ണന്ഠശവ്രത്്്ഡിസവഎഫഐ്
െില്്ാപപ്േിഡ്്്്വി.അന്പിനം്
െിലപപ്വർത്്േർക്്്ംഎതിനര
ആപേ്മണമ്ണ്്ായി. േിപിഎം
നേതാക്്ൾക്്്ം അവര്ജട ഓ
ഫീസ്േൾക്്്ംവേതിേൾക്്്
ജമതിരായഅപേ്മത്്ിന്പിന്്ി
ൽബിജെപിആജണന്്്േിപി
എംആനരാപിച്്്.
േഴിഞ്്ദിവേംവഞ്്ിയ്രിൽ

എൽഡിഎഫ് വിേേേ ൊഥ
യക്്്ിജടഎബിവിപി-േിപിഎം

േംഘർഷമ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇതി
ന്പിന്്ാജലഎബിവിപിഓഫീ
േ്തേർക്്ജപ്്ട്്്.24മണിക്്്ർതി
േയം്മ്ൻപ്േിപിഎംെില്്ാേമ്്ി
റ്്ിഓഫീേ്ആപേ്മിക്്ജപ്്ട്്്.ഇത്്
രത്്ിൽെില്്യിലാജേേംഘർഷ
വം്അപേ്മവം്പടര്േയാണ.്
നപാലീേ്നോക്്ിേിൽജ്ക്

യാണ് േിപിഎം ഓഫീേിന്
നേനരേനല്്റ്ണ്്ായത.്അനത
േമയം,െില്്ാേമ്്ിറ്്ിഓഫീേ്
ആപേ്മണവ്മായിബന്്ജപ്്ട്്്
ഇന്്ജലഅഞ്്്എബിവിപിപപ്വ
ർത്്േജരനപാലിേ്അറസ്്്്്ജെ
യത്.്മ്ന്്്നപജരഇന്്ജലപ്
ലർജച്്നയാജടയം്രണ്്്നപജര
സവക്നന്്രന്താ്ജടയ്മാണ്
അറസ്്്്്ജെയത്ത.്േിേിടിവിദ്
ശയ്ങ്്ൾഅടക്്ംപരിനശാധിച്്്
പപ്തിേജെതിരിച്്റിഞ്്തിജ്്്
അടിസ്്ാേത്്ിലായിര്ന്്്അ
റസ്്്്്.ഇവരിൽമ്ന്്്നപജരപ്ല
ർജച്്അനഞ്ാ്ജടഇവർെിേിത്്

യില്ണ്്ായിര്ന്് ആറ്്്ോലി
ജലേവ്ോരയ്ആശ്പപത്ിയിജല
ത്്ിയാണ്നപാലീേ്േസ്്്്ഡിയി
ജലട്ത്്ത.്
ലാൽ,േതീർഥയ്ൻ,ഹരിശങ്്

ർഎന്്ിവജരയാണ്േസ്്്്ഡിയി
ജലട്ത്്ത.്േന്്ീപ,്ജേഫിൻ
എന്്ിവജരസവക്നന്്രന്താ്
ജടയം്അറസ്്്്്ജെയത്.്പപ്തിേ
ൾഉപനയാഗിച്്രണ്്്സബക്്്
േളം് ഇവര്ജട ജമാസബൽ
നഫാണ്േളം് നപാലീേ്പിടി
ജച്്ട്ത്്്.
േഴിഞ്്ദിവേംപ്ലർജച്്ഒ

ന്്രനയാജടയാണ്േിപിഎംെി
ല്്ാേമ്്ിറ്്ിഓഫീേിന്നേനര
ആപേ്മണംേടന്്ത.്മ്ന്്്സബ
ക്്്േെിലായിഎത്്ിയേംഘം
ഓഫീേിന്നേനരേജല്്റിയ്േ
യായിര്ന്്്.സ്്ലത്്്ണ്്ായിര്
ന്്നപാലീേ്ഉനദ്യാഗസ്്ർപി
ന്്്ടർജന്്ങ്്ിലം്ഇവജരപിടിക്
ടാൻേഴിഞ്്ിര്ന്്ില്്.

10 സോ ടിയ്നട ആ ംബ ർ്് ഗ്ഗീ സ് മാ യി 
മ് ന്്്  സെ ർ അ റ സ്്്്ി ൽ
കാഞ്്ങ്്ാട്: 10നോടിര്പവില
മതിക്്്ന്്തിമിംഗലഛർദ്്ില്
മായി(ആംബർപഗ്ീേ)്ോഞ്്
ങ്്ാട്്്മ്ന്്്നപർഅറസ്്്്ിൽ.ോ
ഞ്്ങ്്ാട്ജോവ്്ൽപള്്ിേവ്നദ
ശിജേ.വി.േിഷാന്്്(41),മ്റിയ
ോവിേവ്നദശിേിദ്്ിഖ്മാടന്്ി
ല്്ത്്്(31),രാെപ്രംജോനട്്ടി
േവ്നദശിപി.ദിവാേരൻ(48)എ
ന്്ിവരാണ്അറസ്്്്ിലായത.്
െില്്ാ നോലീേ് നമധാവി

നോ.സവഭവ്േകന്േേയക്്്്
ലഭിച്്രഹേയ്വിവരത്്ിജ്്്അ
ടിസ്്ാേത്്ിൽഡിേിആർബി
ഡിസവഎേപ്ി അബ്്്ൽ്് റ
ഹീം,ോഞ്്ങ്്ാട്ഡിസവഎ
േപ്ിപി.ബാലക്ഷണ്ൻോയ
ർജൊേദ്്ർഗ്ഇൻേ്ജപക്്ർ
പി.ജേ. സഷൻ എന്്ിവര്ജട

നേത്തവ്ത്്ിൽേവ്ോരയ്ട്റി
സ്്്്്നൊമിൽേടത്്ിയജറയഡ്ി
ലാണ്ആന്്ർ്്പഗ്ീേ്പിടിക്ടി
യത.്
േർണാടേയിൽേിന്്്മാണ്

േിഷാന്്്ംേിദ്്ിഖം്നെർന്്്ോ
ഞ്്ങ്്ാനട്്ക്്്ആംബർ്്പഗ്ീേ്
എത്്ിച്്ജതന്്് നോലീേ്പറ
ഞ്്്.ഇത്മജറ്്ര്ക്ട്്ർക്്്േ

ച്്വടംജെയ്്്ന്്
തിന് മ്ന്്ായി
നേ രി ൽ ക്്ണ്്്
നോധ്യ ജ്പ ്ട ്
ന്്തിോണ്ഇട
േിലക്്ാരോയി
ദിവാേരൻഇവി
ജടജയത്്ിയത.്
നോ ലീ േ്

േംഘത്്ിൽേ്
േവ്ാഡ്അംഗങ്്ൊയരാനെഷ്
മാണിയാട്്്,ശിവക്മാർ,ഓസ്്്്ി
ൻതന്്ി,ഷെീഷ,്ഹരീഷ്എന്്ി
വരം്ഉണ്്ായിര്ന്്്.ആംബർ
പഗ്ീേ്വിപണത്്ിോയിസേവ
ശംവയക്്്്ന്്ത്സെവസവവി
ധയ്േംരക്്ണേിയമപപ്ോരം
പത്്്വർഷംവജരതടവ്ശിക്്
േിട്്്ന്്ക്റ്്മാണ.്

വ്യാ    ജ    സര    ഖ ന    ൽ    കി ൊ    സ്സോ    ർ    ട്്്: 
ഷാ    ർ    ജ    യി    സല    ക്്് ക    ട    ക്്ാ    നന    ത്്ി    യ 
നാ    ല് ബം    ഗ്്ാ    സേ    ശി    ക    ൾ െി    ടി    യി    ൽ
ലനട്മ്്ാരരി:വയ്ാെനരഖേൽേി
ഇന്്്യൻപാേന്ോർട്്്േന്്ാദി
ച്്നശഷംഷാർെയിനലക്്്േട
ക്്ാജേത്്ിയോല്ബംഗ്്ാനദ
ശിേൾജോച്്ിയിൽപിടിയിലാ
യി.ജേട്ന്്ാനശരിനോലീേ്പപ്
തിേജെെില്്ാസപ്േംപബ്ാഞ്്ി
ന്സേമാറി.ബംഗ്്ാനദശ്േവ്നദ
ശിേൊയേമീർനോയി,നോയി
അര,്നോയിഅേിേത,്േിസമ
ദാേ്എന്്ിവരാണ്പിടിയിലായ
ത.്ഗ്െറാത്്ിജലസ്റത്്്,മധയ്
പപ്നദശിജലലം്ബിേി,പശ്്ിമ
ബംഗാെിജലഹ്ബെ്ിഎന്്ിവിട
ങ്്െിജലവയ്ാെവിലാേങ്്ളം്,
വയ്ാെനരഖേളം്േംഘടിപ്്ിച്്്
ഏെ്്്്മ്നഖേയാണ്ോല്നപ
രം്ഇന്്്യൻപാേന്ോർട്്്േന്്ാ
ദിച്്ത.്ഏെ്്്ിജ്്്േിർനദശപപ്
ോരമാണ്ജോച്്ിവിമാേത്്ാ
വെത്്ിൽേിന്്്ഷാർെയിനല
ക്്്ടിക്്റ്്്എട്ത്്ജതന്്്പപ്തി
േൾജപാലീേിനോട്പറഞ്്്.

പപ്തിേൾക്്്വയ്ാെനരഖേ
ൾേൽേിയപട്ാവൽഏെ്്്ിജേ
യം്നോലീേ്ജതരയ്ന്്്ണ്്്.വ
ൻത്േേൽേിയാണ്പാേന്ോ
ർട്്്ം വീേയം് േന്്ാദിച്്ജത
ന്്്ംപപ്തിേൾജപാലീേിനോ
ട്പറഞ്്്.േമീർനോയിഎന്്
യാൾ വയ്ാെനരഖേൾ േൽേി
േംഘടിപ്്ിച്്പാേന്ോർട്്്മാ
യിവിനദശനത്്ക്്്േടക്്ാൻപശ്
മിക്്്ന്്തായ്ള്്രഹേയ്വിവര
ജത്്ത്്്ടർന്്ാണ്വിമാേത്്ാ
വെത്്ിജലഎമിനപ്ഗഷൻവിഭാ
ഗംഇയാജെത്്ിയനപ്്ൾവിശദ
മായിപരിനോധിച്്ത.്ത്ടർന്്ാ
ണ്മറ്്്മ്ന്്്നപർക്ടിേംഘ
ത്്ില്ജ്ണ്ന്്് വയ്ക്്മായത.്
സപ്േംപബ്ാഞ്്്ഡിസവഎേപ്ി
വി.ആർ.രാെീവിജ്്്നേത്തവ്
ത്്ിൽ പപ്തിേജെ വിശദമായി
നോദയ്ം ജെയ്്്േയാണ.് ഇന്്്
ആല്വനോടതിയിൽഹാെരാ
ക്്്ം.

നിഷാന്്് സിദ്്ിഖ് േിവാകരൻ

സ്പ്്ർനടക് ഇരട്്ന്ക്ട്്ിടങ്്ൾ നൊളിച്്് 
സ്വന്്ംഭേഖകൻ

ന്യ്ഡൽഹി:േീണ്്ോലജ്ത്േി
യമയ്ദ്്ങ്്ൾക്്്നശഷംനോയി
ഡയിജലസ്പ്്ർജടക്ഇരട്്ജക്്
ട്്ിടങ്്ൾജപാെിച്്്.രാെയ്ത്്്ഇ
ത്വജരഉണ്്ായിട്്്ള്്ഏറ്്വം്
വലിയേിയപന്്്ിതേന്ഫാടേ
ത്്ില്ജടയാണ്103മീറ്്ർഉയര
മ്ള്്ഇരട്്ജക്്ട്്ിടങ്്ൾഇന്്ജല
തേർത്്ത.്ജേട്്ിടത്്ിജ്്്ഒര്
േിനലാമീറ്്ർച്റ്്െവില്ള്്അ
യ്്ായിരത്്ിൽഅധിേംആള്േ
ജെയാണ്േന്ഫാടേത്്ിന്മ്
നന്ാ്ടിയായിഒഴിപ്്ിച്്ത.്
അടിയന്്രോഹെരയ്മ്ണ്്ാ

യാൽനേരിടാൻആംബ്ലൻസ്
േൾ,അഗ്്ിശമേനേേേൾ,ആ
ശ്പപത്ിേൾഎന്്ിവപപ്നദശത്്്
േജ്്ീേരിച്്ിര്ന്്്.എഡിസഫ
േ,്ജെറ്്്ഡിനമാെിഷൻേന്്േി
േള്ജടനമൽനോട്്ത്്ിലാണ്രാ
െയ്ജത്്ഏറ്്വം്വലിയേിയപന്്്ി
ത േന്ഫാടേം േടത്്ിയത.്
േന്ഫാടേത്്ിന്മ്നന്ാ്ടിയാ
യിഅടച്്നോയിഡ,നപ്ഗറ്്ർനോ
യിഡഎകേ്പ്പ്േ്സഹനവേൾ
േന്ഫാടേത്്ിന് 15മിേിറ്്ിന്

നശഷമാണ്ത്റന്്ത.്േന്ഫാട
േത്്ിന് നശഷം ച്റ്്്മ്ള്്
ഫെ്ാറ്്്േെിൽഎല്്ാവിധസ്ര
ക്്ാപരിനശാധേേളം്േടത്്ി
യിട്്ാണ്താമേക്്ാജരതിരിജേ
പപ്നവശിപ്്ിച്്ത.് ഇന്്ജല ഉച്്
യ്ക്്് രണ്്രയ്ക്്് ആരംഭിച്്
േന്ഫാടേം ക്തയ്ം ഒൻപത്
ജേക്്ൻഡ്േൾക്്്ഉള്്ിൽപ്
ർത്്ിയായി. 3700 േിനോ
േന്ോടേവേത്്ക്്ൊണ്ഉപ
നോഗിച്്ത.്

േന്ഫാടേത്്ിന്വിനധയ
മാക്്ിയ സ്പ്്ർ ജടക്്ിനോട്
നെർന്്്ള്്ഫെ്ാറ്്്ടമേൊണ,്
േിർമാതാക്്ൾവാഗദ്ാേലംഘ
േംേടത്്ിപ്തിയജേട്്ിടംേി
ർമിച്്്ജവന്്്ആനരാപിച്്്നോട
തിജയേമീപിച്്ത.്ഫെ്ാറ്്്േമ്
ച്്യത്്ിജ്്്മധയ്ത്്ായിപഗ്ീൻ
ഏരിയേിർമിക്്്ജമന്്ാണ്സ്
പ്്ർജടക്ജേട്്ിടേിർമാതാക്്ൾ
താമേക്്ാർക്്് േൽേിയ വാ
ഗദ്ാേം.
എന്്ാൽവാഗദ്ാേങ്്ൾലം

ഘിച്്തിന്പ്റനമതാമേക്്ാ
ര്ജടഫെ്ാറ്്്േജെമറയ്ക്്്ന്്
വിധത്്ിലാണ്േിർമാതാക്്ൾ്
ജേയാൻ,അജപകേ്്എന്്നപ
രില്ള്്ഇരട്്ജക്്ട്്ിടങ്്ൾജേട്്ി
ജപ്ാ്ക്്ാൻആരംഭിച്്ത.്എമറാ
ൾഡ്നോർട്്്എന്്നപരിൽ37മീ
റ്്ർഉയരത്്ിൽപത്്്േിലേൾ
വീതമ്ള്്14ടവറ്േൾേിർമി
ക്്ാോയിര്ന്്്സ്പ്്ർജടക്്ിന്
അന്മതിയ്ണ്്ായിര്ന്്ത.്എ
ന്്ാൽ2009ൽഎമറാൾഡനോർ
ട്്്ഫെ്ാറ്്്േമ്ച്്യത്്ിൽ24േി
ലേൾവീതമ്ള്്രണ്്്ജേട്്ിടങ്്
ൾക്ടിഉൾജപ്്ട്ത്്ാൻസ്പ്്ർ
ജടക്പദ്്തിേവീേരിച്്്.

സ്പ്്ർജടക്്ിജ്്് വഞ്്േ
യക്്്്എതിനരഎമറാൾഡ്നോ
ർട്്്ഓനണഴേ്്ജവൽജഫയർഅ
നോേിനയഷൻ2012ഡിേംബ
റിലാണ് അലഹബാദ് സഹ
ന്കാ്ടതിജയേമീപിക്്്ന്്ത.്
പ്്ാേിൽമാറ്്ംവര്ത്്്ന്്തിന്
വീട്വാങ്്്ന്്വര്ജടഅന്മതി
േിർബന്്മാക്്്ന്്2010ജലയ്
പിഅപ്്ാർട്്്ജമ്്്്ഓനണഴേ്്േി
യമംലംഘിച്്തായിച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്ിയാണ്ഉടമേൾനോടതിജയ
േമീപിച്്ത.്
ടവർേിർമിക്്ാൻനോയിഡ

അനഥാറിറ്്ിയിജലഉനദ്യാഗസ്്ർ
സ്പ്്ർജടക്്്മായിഒത്്്േെിച്്്
ജവന്്്േിരീക്്ിച്്്അലഹബാദ്
സഹനക്ാ്ടതി2014ഏപപ്ിലിലാ
ണ്ഇരട്്ജക്്ട്്ിടങ്്ൾജപാെിക്്ാ
ൻഉത്്രവിട്ന്്ത.്
സഹനക്ാ്ടതിഉത്്രവ്റദ്്ാ

ക്്ണജമന്്്ആവശയ്ജപ്്ട്്്സ്
പ്്ർജടക്്് േമർപ്്ിച്് ഹർെി
2021ഓഗസ്്്്ിൽസ്പപ്ീംനോട
തിതള്്്േയം്മ്ന്്്മാേത്്ി
ന്ള്്ിൽഅേധിക്തമായിേി
ർമിച്്ഇരട്്ജ്ക്ട്്ിടങ്്ൾജപാ
െിക്്ണജമന്്്ഉത്്രവിട്േയ്
മ്ണ്്ായി.

അഞ്്്എബിവിപിപ്പവർത്്കർപിടിയിൽ;സിപിഎം
ജില്്ാസസപ്കട്്റിയ്സടവീട്ംആപ്കമിക്്സ്പ്ട്്്

തീരരക്്ാഭസനഇന്്ലേലെന്ന്തീരത്്്നടത്്ിയഭേരീയമരിനടംലതരച്്ിൽ-രക്്ാ
അഭ്യാസശ്പകടനത്്ിൽനിന്്്.

ശ്രീനഗർ: ഗ്ലാംേബിആോദ്
രാെിവച്്തിജേത്്്ടർന്്്നോ
ണപഗ്േ്വിട്്നേതാക്്ൾബിജെ
പിയ്ജടഎടീംആജണന്്്മ്ൻ
ോഷമ്ീർ നോണപഗ്േ്അധയ്
ക്്ൻെി.എ.മിർ.മ്ൻപഞ്്ാബ്
മ്ഖയ്മപന്്്ിഅമരീന്്ർേിംഗിന്
ണ്്ായഅനതവിധിയായിരിക്്്ം
ആോദിന്മ്ണ്്ാക്േജയന്്്മി
ർവാർത്്ാേനമ്െ്േത്്ിൽപറ
ഞ്്്.
പിേിേിഅധയ്ക്്ൻവിഖാർ

രസ്ൽഅടക്്മ്ള്്മ്തിർന്്
നേതാക്്ൾവാർത്്ാേനമ്്െേ
ത്്ിജേത്്ിയിര്ന്്്.ആോദി
ജ്്്രാെിജയത്്്ടർന്്്ള്്സ്്ി

തിഗതിേൾെർച്്ജെയ്്ാൻമ്തി
ർന്്നേതാവം്മ്ൻനേപന്്്മപന്്്ി
യ്മായേയ്ഫ്ദ്്ീൻനോേി
ജ്്്വേതിയിൽനോണപഗ്േ്
നേതാക്്ൾനോഗംനെർന്്്.
ഗ്ലാംേബിആോദിജേതി

നരര്ക്്വിമർശേവ്മായിഅ
പേ്ിപാർട്്ിഅധയ്ക്്ൻഅൽ
ത്്ാഫ്ബ്ഖാരിഇന്്ജലരംഗ
ജത്്ത്്ി.
ഇതിേിജട,ഗ്ലാംേബിആ

ോദിന്പിന്്്ണപപ്ഖയ്ാപിച്്്
മ്ൻമപന്്്ിയം്മ്തിർന്്നോണ
പഗ്േ്നേതാവ്മായതാജ്ജൊ
ഹിയ്ദ്്ീൻഇന്്ജലനോണപഗ്
േിൽേിന്്്രാെിവച്്്.

സ്വന്്ംഭേഖകൻ

ന്യ്ഡൽഹി: പപ്ധാേമപന്്്ിയ്ജട
ഖാദിപരാമർശത്്ിന്എതിനര
നോണ്്പഗ്േ്നേതാവ്രാഹ്ൽ
ഗാന്്ിയ്ജടവിമർശേം.ആത്്
േിർഭർഭാരതത്്ിജ്്്അഭിലാഷ
ങ്്ള്ജടപപ്തീേമാണ്ഖാദിഎ
ന്്ായിര്ന്്്നമാദിയ്ജടപരാമ

ർശം.എന്്ാൽഒര്ോലത്്്നദ
ശീയതയ്ജടപപ്തീേമായിര്ന്്
ഖാദിയ്ജട മ്ലയ്ം േവ്ാതപന്്്്യ
ത്്ിന്നശഷംഇല്്ാതാജയന്്്ം
നമാദിപറഞ്്്.
അഹമ്്ദാബാദിജലേബർമ

തിേദീതീരത്്്േടന്്ഖാദിഉ
ത്്വ്പരിപാടിയിലാണ്നമാദി
യ്ജടപരാമർശം.ആള്േൾഖാ
ദിജയതരംതാണവേത്്വായി

ോണാൻത്ടങ്്ിയത്സേത്്
റിപഗ്ാമങ്്ജെയം്ഖാദിയ്ജടേി
ർമാണത്്ിൽഏർജപ്്ട്്ിര്ന്്വ
നരയം്ോരമായിബാധിച്്താ
യം്നമാദിപറഞ്്്.എന്്ാൽപ
തിവ്നപാജല നമാദിയ്ജട വാ
ക്്്േളം്പപ്വ്ത്്ിയം്തമ്്ിൽ
ഒത്്്നപാക്ന്്ിജല്്ന്്ാണ്നോ
ണ്്പഗ്േ്നേതാവ്രാഹ്ൽഗാ
ന്്ിയ്ജടവിമർശേം.

ഭോപ്്ാൽ:മധയ്പപ്നദശിൽ2022-23
അധയ്യേവർഷംമ്തൽഎംബി
ബിഎേ്പഠേംഹിന്്ിയിലാക്്ി
പരീക്്ണത്്ിന്േംസ്്ാേേ
ർക്്ാർതീര്മാേം.എന്്ാൽഹി
ന്്ിയിൽഅന്നോെയ്മായപാഠ
പ്േത്േങ്്ൾലഭയ്മല്്ാത്്ത്
പപ്ശേ്ങ്്ള്ണ്്ാക്്്ജമന്്്ഈ
രംഗജത്്വിദഗധ്ർമ്ന്്റിയിപ്്്
േൽകന്്്്.നോപ്്ാലിജലഗാന്്ി
ജമഡിക്്ൽനോെജ്(െിഎംേി)
യിജലആദയ്വർഷവിദയ്ാർഥിേ
ള്ജടപഠേംഹിന്്ിയിലാക്ജമ
ന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിശിവരാജ്േിംഗ്
ൌഹാൻേഴിഞ്്ദിവേം പപ്
ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പ്റനമ
ആറ്നോെജ്േെിജലബിജടക,്
നോെിജടകേ്ിക്ഡിനല്്മനോ
ഴ്സ്േളം്ഹിന്്ിയിലാക്്്ം.നദ
ശീയവിദയ്ാഭയ്ാേേയത്്ിേന്
സ്തമായാണ്തീര്മാേജമന്്്ം
മ്ഖയ്മപന്്്ിപപ്ഖയ്ാപിച്്്.
എംബിബിഎേ്പഠേംഹിന്്ി

യിലാക്്്ന്്ആദയ്േംസ്്ാേമാ
യിമധയ്പപ്നദശ്മാറിജയന്്്േം
സ്്ാേജമഡിക്്ൽവിദയ്ാഭയ്ാേ
മപന്്്ി വിശവ്ാേ് ോരംഗ് പറ
ഞ്്്.സേനക്്െെി,അോട്്മി,
ബനോജേമിേപ്ട്ിത്ടങ്്ിയവി
ഷയങ്്െിജലപ്േത്േങ്്ൾഹി
ന്്ിയിൽ തയ്്ാറാക്്്ജമന്്്ം മ
പന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.
എന്്ാൽതീര്മാേംഎപത്മാ

പത്ംഫലപപ്ദമാക്ജമന്്ആശങ്്
യിലാണ്വിദഗധ്ർ.എംബിബി
എേ്പഠേംഹിന്്ിയിലാക്്്ന്്
തിൽജതറ്്ിജല്്ന്്്ംഎന്്ാൽേി
ലവാരമ്ള്് പാഠപ്േത്േങ്്
ളം്ോനോെിതമായപ്ത്ക്്
ല്േളം്അേിവാരയ്മാജണന്്്ഇ
ൻനോറിജല നദവി അഹലയ്ാ
ബായിവിശവ്വിദയ്ാലയയിജലശി
ശ്നോഗവിദഗധ്ോയനോ.ഭര
ത്െഹാജപർവൽപറഞ്്്.ലാ
ൻജേറ്്്,പബ്ട്്ീഷ്ജമഡിക്്ൽനെ
ർണൽ,േയ്്ഇംഗ്്ണ്്്ജമഡിക്്ൽ
നെർണൽനോല്ള്്പപ്േിദ്്ീ
േരണങ്്െിജലഗനവഷണപപ്ബ
ന്്ങ്്ൾപാഠപ്േത്േങ്്െിജല
ത്്്ന്്തിന്മ്ന്്്ോല്വർഷ
ജത്്ോത്്ിരിപ്്്നവണ്്ിവര്ന്്്
ജണ്്ന്്്ംഅനദ്്ഹംപറഞ്്്.തീ

ര്മാേംേിർഭാഗയ്േരമാജണന്്ാ
ണ്ഓൾഇന്്്യഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓ

ഫ്ജമഡിക്്ൽേയൻേേിജല
വിദഗധ്ർഅഭിപപ്ായജപ്്ട്്ത.്

സോനാലി 
സോഗട്്ിന്്് 
മരണം; ഒരാൾക്ടി
അറസ്്്്ിൽ
പനാജി:ബിജെപിനേതാവ്നോ
ോലിനോഗട്്ിജ്്്മരണവ്മാ
യിബന്്ജപ്്ട്്്നോവാനപാലീ
േ് ഒരാജെക്്്ടി അറസ്്്്് ജെ
യത്.്ഇനോജടനേേിൽഅറ
സ്്്്ിലാക്ന്്വര്ജടഎണ്്ംഅ
ഞ്്ായി.രാമഎന്്്അറിയജപ്്ട്
ന്്രാമദാേ്മനഡ്്ക്്റാണ്ശ
േിയാഴെ്അറസ്്്്ിലായത.്നോ
ോലിനോഗട്്ിജ്്്പാേീയത്്ി
ൽേലക്്ിയമര്ന്്്ദത്്പപ്ോ
ദ്നോൻേറിന്േൽേിയത്രാമ
ദാോണ.്
സ്വീന്്ർേഗ്വാൻ,സ്ഖ്വീ

ന്്ർവാേി,എഡവ്ിൻേയ്്േേ,്ദ
ത്്പപ്ോദ്നോൻേർഎന്്ിവ
ജരനോലീേ്നേരനത്്അറസ്്്്്
ജെയത്ിര്ന്്്.ഹരിയാേേവ്നദ
ശിയായനോോലിജയമരിച്്േി
ലയിൽ23ന്നോവയിജലആശ്
പപത്ിയിൽഎത്്ിക്്്േയായിര്
ന്്്.ഹ്ദയാഘാതമാണ്മരണ
ോരണജമന്്്ആദയ്ംനോക്്ർമാ
ർേംശയിച്്ിര്ന്്്.


