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`àn-bp-sS \n-d-hnÂ A-¼-e-¸p-g-¡m-cp-sS io-th-en
k-¶n-[m-\-¯v `-àn \nÀ-`-c-am-bn A-¼-e-¸p-g-¡m-cp-sS io-th-en F-gp-¶Å-¯v \-S¶p.
hym-gmgvN ssh-In-«v A-©v a-Wn-¡v am-fn-I-¸p-dw a-Wn a-Þ-]-¯nÂ \n¶pw k-¶n-[m\-t¯-bv-¡m-Wv F-gp-¶Å-¯v \-S-¶Xv. a-Wn a-Þ-]-¯nÂ \n¶pw am-fn-I-¸p-dw taÂim-´n ]q-Pn-¨v \ÂIn-b Xn-S-¼v Po-h-I-bnÂ F-gp-¶-Ån-¨p hm-Zy-ta-f-§Ä A-I-¼-SntbIn. ]-´f-¯v \n¶pw Xn-cp-hm-`-c-W-t¯m-sSm-¸w h¶ sIm-Sn-¡q-d- Xn-S-¼n-s\m-¸w
F-gp-¶-Ån¨p. kzm-an-amcpw am-fn-I-¸p-d-§fpw IÀ-¸q-c-Xm-ew G-´n F-gp-¶-Å-¯nÂ ]s¦-Sp-¯p. F-gp-¶Å-¯v ]-Xn-s\«mw ]-Sn-bv-¡Â F-¯n-b-t¸mÄ ]-Sn I-gp-In hr-¯nbm-¡n ]Sn-bnÂ I-À-¸q-cm-c-Xn \-S¯n. Xp-SÀ-¶v t£{Xw {]-Z-£n-Ww sN-bv-Xv am-fn-I¸pd-¯v F-¯n Cd-¡n F-gp-¶-Ån¨p. am-fn-I-¸p-d-¯p-\n¶pw Xn-cn-sI F-¯n Xn-cphm`-c-Ww NmÀ¯n-b A-¿-¸-hn-{K-lw Z-À-in-¨v hn-cn-bnÂ F¯n IÀ-¸q-cm-gn ]q-P \-S¯n-b-tXm-sS ]-¯v \mÄ \o-fp-¶ A-¼-e-¸p-g kw-L-¯n-sâ i-_-cn-a-e XoÀ-Ym-S-\¯n-\v k-am]-\w Bbn. a-I-c-hnf-¡v Znh-kw cm-hn-se s\-¿-`n-tj-Ihpw A-¯m-g-]q-Pbv-¡v a-lm-\n-th-Zyhpw \-S¯n-b ti-j-am-Wv io-th-en F-gp-¶Å-¯v \-S-¶Xv. C-cp-apSn-s¡-«nÂ sIm-p-h-¶ Im-c F-Åv, iÀ¡-c, s\¿v, tX³, IÂ-¡w, ap-´n-cn
F¶n-h tNÀ-¯p-m¡n-b F-Åp ]m-b-k-am-Wv tZh-\v \n-th-Zn-¨Xv. P-\ph-cn G-gn-\mWv kw-Lw A-¼-e¸p-g t£-{X-¯nÂ-\n-¶v bm-{X Xn-cn-¨-Xv.
k-aq-l-s¸-cn-bm³ I-f-¯nÂ N-{µ-ti-J-c³ \m-bÀ N-S-§p-IÄ-¡v ap-Jy ImÀ-½nIXzw h-ln-¨p. kw-Lw {]-knUâv BÀ tKm-]-Ip-amÀ, sk-{I«-dn F³ am-[-h³-Ip-«n

\m-b-À, J-Pm³-Pn sI N-{µ-Ip-amÀ, ssh-kv {]-kn-U-âv Pn {io-Ip-amÀ, tPm-bnâv sk{I«-dn kn hn-Pbv-tam-l³ F-¶n-hÀ t\-XrXzw \ÂIn.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ366)

k¶n[m\¯v t]meoknsâ ]pXnb _m¨v NpaXetbäp
k¶n[m\s¯
t]meoknsâ ]pXnb _m¨v
NpaXetbäp. aIchnf¡v
atlmÕhw Ignªv Xncp\S ASbv¡p¶Xv hsc k¶n[m\s¯ kpc£ NpaXe
ChÀ¡mbncn¡pw. k¶n[m\w sk]jyÂ t]menkv Hm^okÀ F. hnPbsâ
t\XyXz¯nÂ 550 Hmfw t]meokv Hm^okÀ amÀ ]pXnb _m¨nepv. CSmsX
{][m\ CS§fnÂ taÂt\m«w hln¡\mbn 6 Un ssh Fkv ]n amcpw, 18 kn .sF
amcpw, 52 Fkv . sF amcpw k¶n[m\¯v Dv.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ367)

i_cnae \mfs¯ (17.01.2020) NS§pIÄ
]peÀs¨ 2.45 \v ]ÅnbpWÀ¯Â
3 aWn..... Xncp\S Xpd¡Â
3.05 \v..... \nÀ½mey ZÀi\w
3.10 \v ... A`ntjIw
3.15 apXÂ 7 aWn hsc s\¿`ntjIw
3.30 \v ....KW]Xntlmaw
7.30 \v Dj]qP
XpSÀ¶v DZbmkvXa\ ]qP....
9 aWn apXÂ 11.15 hsc s\¿`ntjIw XpScpw
11.45\v Ieim`ntjIw
12 aWn¡v If`m`ntjIw
12.30\v D¨]qP Ignªv 1 aWn¡v \S ASbv¡pw
sshIpt¶cw 4 aWn ..... Xncp\S Xpd¡Â
6.30\v ...Zo]mcm[\
6.40 \v .....]Sn]qP
7 aWn¡v ...]pjv]m`ntjIw
9.00 \v A¯mg]qP
XpSÀ¶v amfnI¸pd¯v \n¶pÅ Fgps¶Ån¸v
cm{Xn 10.50\v lcnhcmk\w ]mSn 11 aWn¡v \S ASbv¡pw
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സന്നിധാനത്ത് ഡിജിറ്റലൈസസഷന്നടപ്പിൈാക്ുും: സ
സേധാവി

ാൈീസ്

ഭക്തര്ക്ക് കാടഽതല്ദര്ശന സൗകരയം രഽക്കഺന്സന്ന഻ധഺനത്ത് അടഽത്ത വര്ഷം
മഽതല്ഡ഻ജ഻റ്റൂലുസഷന്നടപ്പ഻ലഺക്കഽീമന്ന് ു ഺല഼സ് ുമധഺവ഻ ുലഺകനഺഥ് ബഹ്
റ റഞ്ഞഽ. ന഻ലവ഻ല്ഡ഻ജ഻റ്റൂലുസഷന് ാര്ണതയ഻ല്എത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. അന് ത്
ശതമഺനുത്തഺളം മഺത്തമഺണ് ഇുപ്പഺള്കമ്പ്യാട്ടര്അധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ
ുസവനങ്ങള്ലഭയമഺകഽന്നത്. ഇത് കാടഽതല്ഉയര്ത്തഽന്നത഻ന് ത്ശമമഽണ്ടഺകഽം.
ന഻ലവ഻ല് ു ഺല഻സ഻ന്ീറ ത് വര്ത്തനങ്ങള്തിപ്ത഻കരമഺീണന്നഽം അുേഹം
റഞ്ഞഽ. ത഻ീനട്ടഺം ട഻യ഻ീലത്ത഻യ അുേഹം ത഼ര്ഥഺടകരഽീട ത഻രക്ക്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചു. ത഻രക്ക് ന഻യത്രണത്ത഻ന് ആവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങള്അുേഹം ഇന്ന
ചഽമതലുയറ്റ സന്ന഻ധഺനം സ്ീ ഷയല്ഒഫ഼സര്എ വ഻ജയന് നല്ക഻. ഐ ജ഻ എസ്.ത്ശ഼ജ഻ത്ത഻ീനഺപ്പഺണ് അുേഹം സന്ന഻ധഺനീത്തത്ത഻യത്. ബഽധനഺഴ്ച
ൂവക഻ട്ട് മകീനഺപ്പം എത്ത഻യ അുേഹം അയപ്പദര്ശനത്ത഻നഽ ുശഷം
മഺള഻കപ്പുറത്തഽം ദര്ശനവഽം നടത്ത഻ മടങ്ങ഻.
(

഻.ആര്. ശബര഻-368)

തിനനട്ടു ടികനെയുും സാക്ഷിയാക്ി
ആൈങ്ങാട് സയാഗത്തിന്നെ ശീസവൈി
കര്പ്പൂര ദ഼ ത് ഭയഺല്ജവല഻ച്ചുന഻ന്ന ത഻ീനട്ടു ട഻കീളയഽം സഺക്ഷ഻യഺക്ക഻,
അയ്യപ്പസവഺമ഻യഽീട ഻തിസ്ഥഺന഼യരഺയ഻ കരഽതീപ്പടഽന്ന ആലങ്ങഺട് ുയഺഗം
നടത്ത഻യ ശ഼ുവല഻ സ഻ധഺനീത്ത ഭക്ത഻സഺത്രമഺക്ക഻. ഉടഽക്കഽീകഺട്ട഻ അയ്യപ്പീന
ഭജ഻ച്ച് അവര്ഭക്ത഻യഽീട ീനറഽകയ഻ല്ചഽവടഽകള്ീവച്ചു. മഺള഻കപ്പുറീത്ത
മണ഻മണ്ഡ ത്ത഻ല്ന഻ന്നഽം ാജ഻ച്ച് വഺങ്ങ഻യ ുഗഺളകയഽം
ത഻രഽവഺഭരണുത്തഺീടഺപ്പം രളം ീകഺട്ടഺരത്ത഻ല്ന഻ന്നഽം ീകഺണ്ടഽവന്ന ത഻ടമ്പ്ഽം
ചഺര്ത്ത഻യഺണ് ശ഼ുവല഻ നടത്ത഻യത്. ശഽത്ഭവസ്ത്തം ധര഻ച്ച്, വഺല഻ട്ട് കീെഴഽത഻,
കര്പ്പൂര തഺലുമര഻ നാറഽകണക്ക഻ന് ുയഺഗഺംഗങ്ങള്ശ഼ുവല഻യ഻ല്അണ഻ന഻രന്നഽ.
ീചണ്ടുമളത്ത഻ന്ീറ അകമ്പ്ട഻ുയഺീട ത഻ീനട്ടഺം ട഻യ്ക്ക്കല്എത്ത഻യുശഷം,
ട഻കള്കഴഽക഻ അവയ഻ല്കര്പ്പൂര ാജയഽം ആരഺധനയഽം നടത്ത഻. തഽടര്ന്ന്
അയ്യപ്പദര്ശനത്തനഽുശഷം മഺള഻കപ്പുറുത്തയ്ക്ക്ക് മടങ്ങ഻. ജനഽവര഻ മാന്ന഻ന്
ആലഽവ മണപ്പുറം മഹഺുദവുക്ഷത്തത്ത഻ല്രഥു ഺഷയഺത്തുയഺീട ഽറീപ്പട്ട
ുയഺഗക്കഺര്, ുട്ടീറ ുക്ഷത്തങ്ങള഻ല്ദര്ശനം നടത്ത഻ 12 ന് എരഽുമല഻ ു ട്ടതഽള്ളലഽം
നടത്ത഻യ ുശഷമഺണ് 14 ൂവക഻ട്ട് സന്ന഻ധഺനത്ത് ത഻ീനട്ടഺം ട഻യ഻ല്സവ഼കരണം
ഏറ്റുവഺങ്ങ഻. ുയഺഗീ ര഻ുയഺന്അമ്പ്ഺട് എ ീക വ഻ജയകഽമഺര്,
ുയഺഗത് ത഻ന഻ധ഻കളഺയ എം എന്രഺജപ്പന്നഺയര്, ഻ ീക രഺുജഷ് കഽറഽപ്പ്
എന്ന഻വരഽീട ുനതിതവത്ത഻ലഺണ് സം ം സന്ന഻ധഺനത്ത് എത്ത഻യത്.
(

഻.ആര്. ശബര഻-369)

