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നÿൂഡൽഹി: പാലാരിവട്ടം േമൽപ്പാലം െപാ
ളിച്ചുപണിയാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് സു
പœീംേകാടതി അനുമതി നൽകി. പാലത്തി
െന് ബലക്ഷയം കെണ്ടത്തുന്നതിന് ഭാരപ
രിേശാധന നടത്തണെമന്നും കരാറുകാരായ 
ആർ.ഡി.എസ്. കമ്പനി ഇതിെന് െചലവ് 
വഹിക്കണെമന്നും ആവശÿെപ്പടുന്ന ൈഹ
േക്കാടതി ഉത്തരവ് േചാദÿംെചയ്ത ്സംസ്ഥാ
നസർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ജ�ി
സ് ആർ.എഫ്. നരിമാൻ അധÿക്ഷനായ െബ
ഞ്ചിെന് ഉത്തരവ്. െപാതുതാത്പരÿം മുൻ
നിർത്തി പാലംപണി േവഗത്തിലാക്കണെമ
ന്നും േകാടതി പറഞ്ഞു.

ൈഹേക്കാടതി ഉത്തരവ് േചാദÿംെചയ്തതി
നുപുറേമ, ഹർജി ഉടൻ പരിഗണിച്ച ്പാലം 
അടിയന്തരമായി പുതുക്കിപ്പണിയാൻ അനു
വദിക്കണെമന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാനസർ
ക്കാരിെന് ആവശÿം. പുനർനിർമിക്കാെത 
പാലം ഉപേയാഗിക്കാനാവിെല്ലന്ന് ഡി.എം.
ആർ.സി.യുെട മുഖÿ ഉപേദഷ്ടാവ് ഇ. œശീധ
രൻ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്ന ്സംസ്ഥാന സർക്കാ
രിനുേവണ്ടി അേറ്റാർണി ജനറൽ െക.െക. 
േവണുേഗാപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുനർനിർമി
ച്ചാൽ നൂറുവർഷംവെര ആയുസ്സുണ്ടാകും. 
െചൈന്ന ഐ.ഐ.ടി. ഉൾെപ്പെടയുള്ള പœ

മുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുെടയും ഗതാഗതമ�ാല
യം നിേയാഗിച്ച ചീഫ് എൻജിനിയർമാർ ഉൾ
െപ്പടുന്ന ഉന്നതതല വിദഗ്ധസമിതിയുെട
യും റിേപ്പാർട്ടുകൾ പരിേശാധിച്ചാണ് പാലം 
പുതുക്കിപ്പണിയാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച
െതന്നും അേദ്ദഹം അറിയിച്ചു. അേറ്റാർണി 
ജനറലിെന്  വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുെകാ
ണ്ടാണ് െചാവŒ�ാഴ്ചെത്ത ഉത്തരവ്.

ഭാരപരിേശാധന നടത്താൻ കഴിയിെല്ലന്ന 
സംസ്ഥാനസർക്കാർ നിലപാടിെന കൺസൾ
ട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ കിറ്റ ്േകാ ശക്തമായി 
എതിർത്തിരുന്നു. 
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: 1984 ൽ  ഇേത മാസത്തിലാണ് 
െക.ജി. േജാർജിെന് പœശസ്തമായ 
സിനിമ പഞ്ചവടിപ്പാലം പുറത്തിറങ്ങി
യത്. രാ�ീയവും നർമവും ഇടകലർ
ത്തിയ  സിനിമയിൽ ഭരത് േഗാപിയും 
œശീവിദÿയും െനടുമുടി േവണുവും œശീ
നിവാസനുെമാെക്കയായിരുന്നു പœധാന 
കഥാപാœതങ്ങൾ. ഒരു പാലം പണിയി
െല  അഴിമതിയും രാ�ീയവും ഒടുവിൽ 
ഉദ്ഘാടനദിവസംതെന്ന പാലം തകരു
ന്നതുമാണ് കഥാതന്തു.  പാലാരിവട്ടം 
പാലം േകസ് വന്നേപ്പാൾ ൈഹേക്കാട
തിതെന്ന ഈ സിനിമെയക്കുറിച്ച ്പരാ
മർശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ് . 
സർക്കാരിെന് കാലത്ത ് നിർമിച്ച പാല

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ ൈകയാ
ങ്കളി നടത്തുകയും സ്പീക്കറുെട ൈമക്കും കം
പÿൂട്ടറും അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ തകർക്കു
കയും െചയ്ത േകസ് പിൻവലിക്കാനാവിെല്ല
ന്ന് േകാടതി. േകസിൽ അടുത്തമാസം 15-
ന് മ�ിമാരായ ഇ.പി. ജയരാജൻ, െക.ടി. 
ജലീൽ  എന്നിവരടക്കമുള്ള ആറു പœതികൾ 
േനരിട്ട ്ഹാജരാകണെമന്നും തിരുവനന്തപു
രം ചീഫ് ജുഡീഷÿൽ മജിസ് േടœറ്റ് േകാടതി 
കർശനനിർേദശം നൽകി. 

2015 മാർച്ച്  13-ന് അന്നെത്ത ധനമ�ി 
െക.എം. മാണി ബജറ്റ ്അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 
തടയുന്നതിെന് േപരിലായിരുന്നു സഭയിൽ 
അക്മങ്ങൾ നടന്നത്. അന്ന ്പœതിപക്ഷനിര
യിലുണ്ടായിരുന്ന െക. അജിത്, െക. കുഞ്ഞു
മുഹമ്മദ്, സി.െക. സദാശിവൻ, വി. ശിവൻ
കുട്ടി എന്നിവരാണ് േകസിെല മറ്റുപœതികൾ. 

സഭയിെല അംഗങ്ങളുെട കൂട്ടായ സഹ
കരണവും സൗഹൃദവും നിലനിർേത്തണ്ടത് 
െപാതുതാത്പരÿമായതിനാൽ ഹർജി പിൻവ
ലിക്കണെമന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ആവശÿം. 
െപാതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച േകസുകൾ പിൻവ
ലിക്കരുെതന്ന േമൽേക്കാടതി ഉത്തരവുകളു
ള്ളതിനാൽ േകസ് പിൻവലിക്കാനാകിെല്ലന്ന് 
േകാടതി അറിയിച്ചു. ചീഫ് ജുഡീഷÿൽ മജി
സ് േടœറ്റ ്ആർ. ജയകൃഷ്ണനാണ് ഹർജി തള്ളി
യത്. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുെട സാ
മ്പത്തികനഷ്ടം  ജനപœതിനിധികൾ ഉണ്ടാക്കി
െയന്നാണ്  ൈക്ംബœാഞ്ചിെന് കുറ്റപœതം. 
േകസ് പിൻവലിക്കുന്നതിെനതിേര പœതിപ
ക്ഷ േനതാവ് രേമശ് െചന്നിത്തലയടക്കം 
അഞ്ചുേപർ േകാടതിയിൽ എതിർ ഹർജി 
നൽകിയിരുന്നു.
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1984 ���� ���� 28

ത്തിന്  ബലക്ഷയമുണ്ടായേതാെട മുൻമ
�ി വി.െക. ഇബœാഹിംകുഞ്ഞ ് അടക്ക
മുള്ളവെര പœതിയാക്കി വിജിലൻസ്  േക
െസടുത്തിരുന്നു. 
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: സാമാജികർ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടുല
ക്ഷത്തിലധികം രൂപയുെട നഷ്ടം േക
രളത്തിെല നികുതിദായകർക്കുണ്ടായ 
നഷ്ടമാെണന്ന് േകാടതി വിലയിരു
ത്തി. േകസ് പിൻവലിച്ചാൽ നിയമവÿ
വസ്ഥെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നതിെനാ
പ്പം െപാതുസമൂഹത്തിന് െത
റ്റായ സേന്ദശം നൽകുന്നതി
നും ഇതിടയാക്കും. കുറ്റംെച
യ്തവർ നിയമസഭാ സാമാജി
കരും കുറ്റം െചയ്തത് നിയ
മസഭ�ുള്ളിലുമാെണന്നത് 
കുറ്റത്തിെന് ഗൗരവം വർധി
പ്പിക്കുന്നു. നിയമസഭാ സാമാജികർ
ക്ക് സഭ�ുള്ളിൽ സംസാരിക്കാനും 
േവാട്ടുെചയÿാനുമുള്ള അവകാശം 
മാœതേമയുള്ളൂ. നിയമസഭാ െസക്ട്ട
റി െമാഴിനൽകിയത് സ്പീക്കറുെട അറി
േവാടും അനുമതിേയാടുമാണ്. അതു
െകാണ്ടുതെന്ന കുറ്റംെചയ്ത സാമാജി
കർെക്കതിേര േകെസടുക്കാൻ സ്പീക്ക
റുെട പœേതÿക അനുമതി ആവശÿമില്ല 
-േകാടതി വÿക്തമാക്കി.
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നിയമസഭ�കത്ത ് കാട്ടിക്കൂ
ട്ടിയ  അക്മങ്ങൾക്കും നശീ
കരണങ്ങൾക്കും പരമാവധി 
ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ച ്െകാടുക്കുന്ന
തുവെര േകസ് തുടരും

-�����  ������, �	��� ��	��� 

������ ������� 
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േകാടതിനിലപാട് അംഗീകരി

ച്ച ്മുേന്നാട്ടുേപാവുകെയന്നതാണ് സർ
ക്കാർ നിലപാട്. േകാടതികൾ അവരുേട
തായ സŒത� നിലപാടുെവച്ചാണ് കാരÿ
ങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവരുെട വില
യിരുത്തലിനുേശഷം ചിലേപ്പാൾ 
അംഗീകരിെച്ചന്നും ഇെല്ലന്നും 
വരും. ഏത് തീരുമാനം വന്നാ
ലും അത് അംഗീകരിച്ച ്മു
േന്നാട്ടുേപാവുകെയന്നതാ
ണ് സർക്കാർ നിലപാട്. നിയമ
സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർ
ച്ചനടക്കുേമ്പാൾ വീേറാെടയും വാശിേയാ
െടയും ഇടെപടാറുണ്ട.് അത് സാധാരണ 
നാട്ടിൽ നടക്കുന്നേപാെല പകേയാെട പി
ന്നീട് െവച്ചുപുലർത്താറില്ല. സŒാഭാവികമാ
യും അെതാെക്ക ചർച്ചനടത്തി പരിഹരി
ക്കുകയാണ് പതിവ്. ആ ശാന്തമായ അന്ത
രീക്ഷത്തിെന് തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാ
ണ്  േകസ് എഴുതിത്തള്ളുന്ന നിലപാട് സŒീ
കരിച്ചത്.

 - ������� �����,  �������

��������
മനുഷÿജീവെനക്കാൾ 
വിലെപ്പട്ടതായി മെറ്റാന്നിെല്ലന്ന്  
സമരക്കാർ തിരിച്ചറിയണം 
-മുഖÿമ�ി

തിരിച്ചും അറിയണം...
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• പാർട്ടി േനതാക്കളുെട േപജിൽ 
ൈലക്ക,് കമന്,് െഷയർ എന്നിവ 
െചയ്തുെവന്ന ്ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടു

തൽ ആളുകളുെട സഹായം ആവ
ശÿമായിവന്നാൽ മറ്റ ്œഗൂപ്പുകെള 
ഏർപ്പാടാക്കണം. 

• പœാധാനÿം കിട്ടിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്ന എതിരാളികളുെട കമന്ു
കൾ, കൂടുതൽ പœശ്നമാകുംമുേമ്പ 

ഒളിപ്പിക്കുകേയാ കളയുകേയാ െച
യÿണം.

• േനതാക്കളുെട േപാ�ിൽ 
എതിരാളികളിടുന്ന മറുപടികൾക്ക് 
മറുപടി െകാടുക്കരുത്. പൂർണമായും 
അവഗണിക്കണം..

• ഓൺൈലൻ േവാട്ടിങ്ങുകളിൽ പെങ്ക
ടുക്കരുത്. സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുെട 
അജൻഡകളിൽ വീഴരുത്. 

 �  ��	����������� 
��.��.��.

രതീഷ് രവി, െകാല്ലം
: നവമാധÿമങ്ങളിൽ േനതാക്ക
ളുെട േപജിെല ‘െപാങ്കാല’ പœ
തിേരാധിക്കാൻ എന്തുെചയÿാം? 
എതിരാളികളുെട േപജ് ൈലക്ക് 
െചയÿാേമാ? സാമൂഹിക മാധÿമ
ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േചാദÿ
ങ്ങൾക്ക ്‘കÿാപ് സÿൂളു’കളുമായി 
സി.പി.എമ്മിെന് ൈകപ്പുസ്തകം തയÿാർ. എങ്ങെന 
െഫയ്സ്ബുക്ക,് ടŒിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാം 
എന്നതുമുതൽ അക്കൗണ്ട ്ഹാക്ക ്െചയ്താൽ എന്ത് 
െചയÿണെമന്നുവെര ഇതിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട.് 

ൈലക്ക,് കമന്,് െഷയർ എന്നിവ 
െചയ്തുെവന്ന ്ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടു

യÿണം.
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തിരുവനന്തപുരം: യു.എ.ഇ. േകാൺസുേല
റ്റിൽ നിന്നുള്ള പാഴ് സലുകൾ അനധികൃത
മായി മലപ്പുറേത്തക്ക ് െകാണ്ടുേപായ സം
ഭവത്തിൽ േകരള േ�റ്റ് െസന്ർ േഫാർ 
അഡŒാൻസ്ഡ് പœിന്ിങ് ആൻഡ് െടœയി
നിങ്ങിൽ (സി- ആപ്റ്റ)് എൻ.ഐ.എ. പരി
േശാധന നടത്തി. 

പാഴ് സലുകൾ െകാണ്ടുേപായ സമയത്ത് 
െഡലിവറി േ�ാറിെന് ചുമതലയുണ്ടാ
യിരുന്ന നിസാമിെന അരമണിക്കൂേറാളം 
േചാദÿംെചയ്തു. നിസാമുമായി പുറേത്തക്ക്  
േപായ എൻ.ഐ.എ. സംഘം, അേദ്ദഹത്തി
െന് ഉള്ളൂരിെല വീട്ടിൽ നിന്നും ഖുർആൻ 
കെണ്ടടുത്തു. സി- ആപ്റ്റ ്എം.ഡി. സ്ഥല
ത്തില്ലായിരുന്നു. 

ഫിനാൻസ് അസി. ഡയറക്ടർ മേനാജ് 
ബാബുവാണ് കാരÿങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. 
സി-ആപ്റ്റിൽ േകാൺസുേലറ്റിെന് പാ

ഴ് സൽ എത്തിച്ചത് എന്തിെനന്ന് ഉത്തരം 
നൽകാൻ ഉേദÿാഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 
അന്നെത്ത എം.ഡി. അബ്ദുറഹ് മാനാണ് പാ
ഴ് സൽ െകാണ്ടുേപാകാൻ നിർേദശം നൽകി
യെതന്നും മ�ി െക.ടി. ജലീൽ നിർേദശിച്ച 
പœകാരമായിരുന്നു നടപടിെയന്നും ഉേദÿാഗ
സ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. 

 ഇേപ്പാൾ എൽ.ബി.എസ്. ഡയറക്ട
റായ എം. അബ്ദുൾ റഹ് മാെന എൽ.ബി.
എസിെലത്തി േചാദÿംെചയ്തു. തിരിെക സി
-ആപ്റ്റിെലത്തി. േ�ാറിെല േരഖകൾ പരി
േശാധിച്ചു. ൈœഡവർ അഗ�ിൻ, െവഹി

ക്കിൾ സൂപ്പർൈവസർ സുേരഷ് എന്നി
വെര േചാദÿംെചയ്തു. േലാറിയുെട ജി.പി.
എസ്. സംവിധാനം വിേച്ഛദിച്ചത് സംബ
ന്ധിച്ച ്വിശദീകരണം േതടി. പാഴ് സൽ കട
ത്തിന് പിന്നാെല സി-ആപ്റ്റിെല വാഹനം 
െബംഗളൂരുവിൽ േപായത് എന്തിനാെണ
ന്നും എൻ.ഐ.എ. ആരാഞ്ഞു. 
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െകാച്ചി:  പœതി സŒപ്നാ സുേരഷിെന 
േകാടതി വീണ്ടും എൻ.ഐ.എ. ക�ഡി
യിൽ നൽകി. െചാവŒ�ാഴ്ച േകാടതിയിൽ ഹാ
ജരാക്കിയ സŒപ്നെയ നാലു ദിവസേത്ത
ക്കാണ് ക�ഡിയിൽ നൽകിയത്. എല്ലാദി
വസവും ബന്ധുക്കെള കാണാൻ േകാടതി 
സŒപ്ന�്  അനുമതി നൽകി. ബന്ധുക്കെള 
കാണാൻ അനുവദിക്കണെമന്ന സŒപ്നയു
െട അേപക്ഷ പരിഗണിച്ചാണിത് .
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േകാതമംഗലം 
ചക്കിേമട് പിച്ചാ
പ്പിള്ളിൽ േതാമസി

െന് പുരയിടത്തി
െല ഉപേയാഗശൂനÿമായ 
കക്കൂസ് കുഴിയിൽ വീണ 
ആനക്കുട്ടി എഴുേന്നൽക്കാ
നാവാെത െഞങ്ങിെഞരു
ങ്ങി കിടക്കുന്നു

കുഴിയുെട േമൽഭാ
ഗത്ത ്െജ.സി.ബി. 
ഉപേയാഗിച്ച ്ഇടി

ച്ചുനിരപ്പാക്കി ചാലു
തീർത്തേപ്പാൾ കുഴിയിൽനി
ന്ന ്കരകയറുന്ന ആനക്കുട്ടി

ആനക്കുട്ടിെയ 
കാട്ടിേലക്ക്  
െതളിച്ച്  

െകാണ്ടുേപാകുന്നു

�����
����: 9,72,593

•േരാഗബാധിതർ:  3,16,74,786
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•േരാഗബാധിതർ: 56,17,699

����: 89,579
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തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർഓ
ഫീസുകളിലും െപാതുേമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ചമു
തൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും േജാ
ലിെക്കത്തണം. േഹാട്ടലുകളിലും 
െറേ�ാറന്ുകളിലും ഇരുന്ന് 
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതി 
നൽകിയും സർക്കാർ ഉത്തരവി
റക്കി. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് 
അനുവദിച്ച ശനിയാഴ്ച അവധി 
സംബന്ധിച്ച ്ഉത്തരവിൽ വÿക്ത
മാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ നിലവി
ലുള്ള ശനിയാഴ്ച അവധി തുടരും. 
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നÿൂഡൽഹി:  300 െതാഴിലാളികൾവെരയുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിെല ജീവനക്കാെര സർക്കാരി
െന് മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാെത പിരിച്ചുവിടാ
െമന്നും ആവശÿെമങ്കിൽ പൂട്ടാെമന്നുമുള്ള  വÿ
വസ്ഥയടങ്ങുന്ന വÿവസായബന്ധ േകാഡ് ഉൾ
െപ്പെടയുള്ള മൂന്ന ്െതാഴിൽബില്ലുകൾ െചാവŒ�ാ
ഴ്ച േലാക് സഭ പാസാക്കി. 

െതാഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്കും  െതാഴിൽ 
സമരങ്ങൾക്കും കടുത്ത നിയ�ണമാണ് 

ബിൽ നിർേദശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സാമൂഹി
കസുരക്ഷാപദ്ധതികളുെട പരിധിയിൽ അസം
ഘടിത െതാഴിലാളികൾെക്കാപ്പം ഓൺൈലൻ 
രംഗെത്ത ഗിഗ് െതാഴിലാളികെളക്കൂടി ഉൾെപ്പ
ടുത്താൻ സാമൂഹികസുരക്ഷാേകാഡ് ബിൽ 
നിർേദശിക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷികബില്ലുകൾ കർ
ഷകവിരുദ്ധെമന്നേപാെല െതാഴിൽബില്ലു
കൾ െതാഴിലാളിവിരുദ്ധമാെണന്ന ്പœതിപക്ഷം 
ആേരാപിച്ചു. 
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പാർലെമന്് വളപ്പിൽ രാപകൽ 
പœതിേഷധസമരം നടത്തിയ, 
രാജÿസഭയിൽനിന്ന് സെസ്പൻഡ് 
െചയÿെപ്പട്ട പœതിപക്ഷാംഗങ്ങെള 
രാജÿസഭാ ഉപാധÿക്ഷൻ ഹരിവം
ശ് നാരായൺ സിങ് (വലേത്ത
യറ്റം) സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ. കാർ
ഷിക ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ 
ഉപാധÿക്ഷൻ വഴിവിട്ട് പœവർ
ത്തിെച്ചന്നാേരാപിക്കുന്ന അംഗ
ങ്ങൾക്ക് ചായയും പലഹാരവും 
ആയാണ് െചാവŒ�ാഴ്ച രാവിെല 
അേദ്ദഹെമത്തിയത്. എന്നാൽ, 
ആ ഉപചാരം സŒീകരിക്കാൻ 
അവർ തയÿാറായില്ല. പœേചാദനാ
ത്മകവും രാ�ത�ജ്ഞതേയാ
െടയുമുള്ള െപരുമാറ്റെമന്നാണ് 
ഉപാധÿക്ഷെന് നടപടിെയ 
പœധാനമ�ി നേര�േമാദി 
വിേശഷിപ്പിച്ചത്
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പാലത്തിെന് പുനർനിർമാണം ഉടൻ.   
മുഖÿമ�ിയുമായുള്ള കൂടിയാേലാചന
�ുേശഷം നിർമാണപœവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക ്കാബിനറ്റ ്ചുമതലെപ്പടുത്തിയ ഇ. 
œശീധരേനാട് േഫാണിൽ സംസാരിച്ചു. 
അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാട് സŒീകരി
ക്കാെമന്ന ്അറിയിച്ചു.  
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