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Auto sales continue to slide in July

Factory output revives a tad in June
But still stuck in
contraction zone

Utility vehicles bucked the trend by
posting sales growth, SIAM data show

OUR BUREAU
OUR BUREAU
New Delhi, August 11

The domestic passenger car
sales declined by 12 per cent
yearonyear (YoY) in July to
1,02,773 units versus 1,16,814
units in the corresponding
month last year, said the latest
report from the Society of In
dian Automobile Manufactur
ers (SIAM).
However,
the
utility
vehicles (UV) segment grew
by 14 per cent YoY to 71,384
units during the month as
against 62,681 units in July
last year. This was led by new
launches such as Hyundai
Creta, and robust demand for
Kia Seltos, Maruti Vitara
Brezza and Hyundai Venue,
the report released on Tues
day showed.
Segment wise, total passen
ger vehicles declined by

around four per cent to
1,82,779 units during the
month as compared with
1,90,115 units in July last year.
In the twowheeler seg
ment, the total sales were re
corded at 12,81,354 units in
July, down 15 per cent as
against 15,11,717 units in July
2019.
While scooter sales de
clined by 36 per cent YoY to
3,34,288
units
(against
5,26,504 units) during the
month, the motorcycle sales
declined by around ﬁve per
cent YoY to 8,88,520 units
(against 9,34,021 units), the
SIAM data said.
All eyes on August data
According to SIAM, compared
to the last few months things
are now looking up for the in
dustry and it is now waiting

New Delhi, August 11

for August sales numbers to
see the exact change in the
market, as the festive season
kicks oﬀ this month.
“After few consecutive
months of plummeting sales
in a postCovid scenario, there
are signs of green shoots in
passenger vehicles and two
wheelers, where the YoY de
growth is much lesser than in
the previous months. The
sales numbers in August
would indicate, if this is a sus
tainable demand and not just
a pentup demand,” said Ra

jan Wadhera, President, SIAM.
Production of vehicles has
also increased compared to
the last two months.
“The month of July was sig
niﬁcantly better than the pre
ceding months and it in
stilled some conﬁdence into
the industry. Many original
equipment manufacturers
have registered improved
sales visàvis the past few
months, and this brings back
a sentiment of resolve to the
sector,” said Rajesh Menon,
Director General, SIAM.

Industrial activities showed
improvement in June, but still
remained in contraction zone.
According to latest govern
ment data, the contraction has
narrowed down to 16.6 per
cent in June against indicative
headline number of 33.89 per
cent in May and 57.62 per cent
in April.
For the three months (April
June) period the rate is nearly
36 per cent.
For the ﬁrst time after
March, the Statistics Ministry
has come out with a headline
number showing a contrac
tion of nearly 20 per cent in
mining, over 17 per cent in
manufacturing and 10 per
cent in electricity.
These three sectors re
gistered contraction of 22.4
per cent, 40.7 per cent and 15.8

For the first time since March,
the govt has released headline
numbers for manufacturing,
mining and electricity REUTERS

per cent respectively in the
AprilJune period.
Note of caution
According to Aditi Nayar, Prin
cipal Economist at ICRA Ltd,
the pace of contraction of vari
ous lead indicators, such as
the output of Coal India Lim
ited, electricity consumption
and GST eway bills narrowed
to singledigits in July 2020,
which suggests that the de
growth in the IIP would also

shrink in that month.
Nevertheless, we continue
to caution that pentup de
mand contributed to the im
proved performance of cer
tain
categories
of
manufacturing in JuneJuly
2020, which may not sustain
in August 2020 especially in
light of the extension of local
ised lockdowns in various
States
Anil K Sood, CoFounder of
the Institute for Advanced
Studies in Complex Choices,
feels that the labour intensive
manufacturing sectors like
textiles and apparels, ma
chinery, motor vehicles and
transportation don’t show
much sign of recovery — these
sectors constitute nearly 15 per
cent of the index weight and
the production is below 60 per
cent of level achieved during
June last year.
“A lack of growth in labour
intensive sectors will have an
adverse impact of demand go
ing forward,” he said.
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Aug instalment of
post-devolution
revenue deficit
grant released
OUR BUREAU
New Delhi, August 11

The Finance Ministry has
released ₹6,195.08 crore
to 14 States as grantsin
aid to cover deﬁcit on
post devolution revenue
account for 202021.
This is the ﬁfth
monthly instalment of
the postdevolution rev
enue deﬁcit grant as re
commended by the Fif
teenth
Finance
Commission, the Finance
Minister’s oﬃce tweeted.
The 14 States that have got
the grants in aid are
Andhra Pradesh, Assam,
Himachal Pradesh, Ker
ala, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Pun
jab, Tamil Nadu, Sikkim,
Tripura, Uttarakhand and
West Bengal.

Centre grants 1-month extension
Public procurement contracts, investments
routed through Hong Kong need govt approval to scrap recycling units in SEZs
AMITI SEN
RICHA MISHRA/KR SRIVATS
New Delhi, August 11

Not only for bidding of gov
ernment procurement con
tracts, even investments ﬂow
ing into India through Hong
Kongbased
investment
vehicles or entities will hence
forth need prior government
approval.
This is because Hong Kong,
being a territory of China,
needs to conform to the newly
altered government procure
ment and investment rules for
those countries with which In
dia shares land border.
The new public procure
ment rules require companies
(bidders) originating from
countries with which India
shares land border to register

with the government body
and get prior security and
political clearance.
“It was conﬁrmed that
Hong Kong is considered as
part of China,” Secretary Ex
penditure TV Somanathan
told BusinessLine.
Therefore, the recent restric
tions in government procure
ment — introduced appar
ently in the face of Chinese
aggression and to discourage
and screen Chinese invest
ments — will cover entities
within Hong Kong operating
as regional headquarters or
having holding companies
even though it may not share a
land border with India.
India had, in July, amended
the General Financial Rules
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2017 to place restrictions on
bidders from countries which
share a land border with it. In
midApril, India had tweaked
the FDI policy mandating gov
ernment approval for all in
vestments ﬂowing from coun
tries with which it shares a
land border.
After these changes, there

PAN not mandatory for foreign
investors of AIFs in IFSCs
SHISHIR SINHA
New Delhi, August 11

The Income Tax Department
has exempted foreign in
vestors, who put money into
funds set up in International
Financial Services Centres (IF
SCs), from obtaining Perman
ent Account Number (PAN).
Experts feel that this will
ease compliance and make for
eign investment more attract
ive. PAN is an alpha numeric
identity with 10 characters,
known as ﬁnancial identity
and is mandatory in certain
ﬁnancial transactions.
The Central Board of Direct
Taxes (CBDT), the apex policy
making body for corporate tax
and personal income tax, has
notiﬁed new norms for a “class
or classes of persons to whom
provisions of Sec. 139A (of In
come Tax Act) for mandatory
obtaining PAN shall not ap
ply”.
This section is related to ob
taining and using PAN. Here it
has been said that the provi
sion of the said section will not
be apply “to a nonresident,
not being a company or a for

Luring foreign investments

eign company who has, dur
ing a previous year, made in
vestment in a speciﬁed fund.”
Speciﬁed Fund is a fund es
tablished or incorporated in
India in the form of a trust or a
company or a limited liability
partnership or a body corpor
ate. It needs to be registered as
a Category I or Category II Al
ternative Investment Fund
(AIF). It should be regulated by
SEBI and located in an IFSC.
For getting this exemption,
some conditions need to be
fulﬁlled.
First, the nonresident
should not earn any income in
India, other than the income
from investment in the spe
ciﬁed fund during the previ
ous year.

Second, any income tax due
on income of the nonresident
must be deducted at source
and remitted to the Central
Government by the speciﬁed
fund at the rates prescribed by
law.
Third, the nonresident
must furnish the following de
tails and documents to the
Speciﬁed Fund, namely — de
claration containing name, ad
dress, country of residence
and Tax Identiﬁcation Number
in the country or speciﬁed ter
ritory of his residence. In case
no such number is available,
then a unique number needs
to be submitted, on the basis
of which the nonresident is
identiﬁed by the government
of that country or the speciﬁed
territory of which he claims to
be a resident.
According to Sunil Gidwani,
Partner at Nangia Andersen
LLP, it has been a longpending
demand of the foreign in
vestor community that they
should be exempted from tax
compliance since the fund in
the IFSC would be withholding
tax payable by investors.

The recent restrictions in
government procurement
will cover entities within
Hong Kong operating as
regional headquarters or
having holding companies
even though it may not
share a land border with
India

were doubts in industry
circles as to whether Hong
Kong, being part of China, too
would be covered under the
restrictions. Private equity in
dustry is understood to have
knocked at the government
doors seeking clarity on the
issue.
The concern for the PE in

dustry is that it could aﬀect in
vestments ﬂowing from funds
domiciled in Hong Kong.
It would aﬀect foreign dir
ect investment transactions
given that Hong Kong — which
was administered till 1997 by
UK— has been an international
ﬁnancial and business hub
with the presence of a large
number of whollyowned sub
sidiaries of holding compan
ies from the US, Europe and
the UK.
Even after administration
control of Hong Kong was
handed to China, several US/
UK/European corporates are
using their Hong Kong entit
ies to manage and control
their operations in SouthEast
Asia.

New Delhi, August 11

The Centre has decided to ex
tend the validity of listed plastic
and clothing recycling units in
three special economic zones
in Kandla (Gujarat), Falta (Kolk
ata) and Noida (Uttar Pradesh)
by another month till Septem
ber 30 this year and has sought
early conclusion of interde
partmental consultations to ﬁ
nalise a policy for the same.
The recycling units, that were
given a threemonth extension
on May 31, 2020, had been
stopped from importing any
item prohibited by the Ministry
of Environment and Forest.
“The onemonth validity ex
tension has been given by the
Board of Approval (BoA) for
SEZs to the 47 listed plastic and

clothing recycling units in its
recent meeting.
This gives the various Minis
tries involved with the decision
some more time to come up
with an apt policy for recycling
units located in the zones.
“Since the extended time
period is short, the depart
ments involved are expected to
act fast,” a government oﬃcial
aware of the development told
BusinessLine.
Import of virgin scrap
One of the proposals being ex
amined is the use of imported
virgin scrap as raw material by
the units but a decision is yet to
be taken, the oﬃcial added.
In March 2019, the Ministry
of Environment and Forest
(MoEF) had prohibited import

of solid plastics waste in SEZs
and Export Oriented Units
(EoUs) but, a few dozen plastic
recycling units were exempted
from this.
US exports
Till that time, only SEZs and Ex
port Oriented Units were al
lowed to run recycling units as
the government had banned is
sue of new licenses for such
units in the country almost
twenty years ago.
After China imposed a ban
on import of recycled waste in
2017, the US — one of the largest
waste exporter — shifted its fo
cus to South Asia including
Malaysia, Thailand and India.
In 2018, it reportedly expor
ted 294 million pounds of scrap
plastic to India.

Defence Acquisition Council okays
proposals worth ₹8,722.38 crore
OUR BUREAU
New Delhi, August 11

The Defence Acquisition Coun
cil (DAC) on Tuesday approved
capital acquisition proposals
worth ₹8,722.38 crore.
“The DAC has approved pro
curement of 106 Basic Trainer
Aircraft from Hindustan Aero
nautics Limited (HAL) to ad
dress the basic training re
quirements of the Indian Air
Force (IAF). Post Certiﬁcation
70 Basic Trainer Aircraft will be
initially procured from HAL
and balance 36 after operation
alisation of HTT40 ﬂeet in IAF,”
an oﬃcial statement said.
HAL has successfully de
veloped Basic Trainer Aircraft
(HTT40) Prototypes and the
certiﬁcation process for the
same is underway, the state
ment said.
To improve the ﬁre power of
Indian Navy, the DAC approved
the procurement of an up
graded version of Super Rapid
Gun Mount (SRGM).
This gun is ﬁtted as the main
gun onboard Navy and Indian
Coast Guard (ICG) warships
from Bharat Heavy Electricals
Limited (BHEL).
“The upgraded version of

SRGM has enhanced capability
to perform against fast man
oeuvring targets like missiles
and Fast Attack Crafts and in
crease the maximum engage
ment range,” the statement
said.
The DAC has also approved
procurement of 125 mm APF
SDS (Armour Piercing Fin Sta
bilized Discarding Sabot) am
munition for Indian Army as a
‘Design and Development
Case’.
The ammunition being pro
cured will have a 70 per cent in
digenous content. The DAC
also gave approvals that are
likely to speed up the procure
ment of AK 203 and Un
manned Aerial Vehicle up
grades, the statement said.
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For export boost, CII urges extension of
interest subsidy scheme, faster GST refunds
OUR BUREAU
New Delhi, August 11

To give the country’s sagging exports a much
needed push, industry body Confederation of
Indian Industry (CII) has called for an expan
sion of export ﬁnance, extension of the popu
lar interest equalisation scheme for all ex
porters for two years, removal of cesses and
fasttracking of GST refunds which hold up
working capital.
In a 10point agenda for increasing India’s
exports of goods and services in line with the
vision of an “Atmanirbhar Bharat” while deal
ing with the pandemic, the CII has proposed
that India must aim to achieve a 5 per cent
share in world merchandise exports and 7 per
cent in services exports by 2025.
India’s goods exports declined 4.78 per cent
to $314 billion in 201920 compared to the pre
vious ﬁscal. The ongoing pandemic hit the
sector further with exports dropping 36.71 per
cent to $51.32 billion in the AprilJune 2020
period.
The country’s share in global merchandise
exports is 1.67 per cent, with a low share in top
globally traded items, the report pointed out.
In services, it enjoys 3.54 per cent share.
“The CII report includes speciﬁc measures
CM
YK

for nine manufacturing sectors such as auto
motives, chemicals, electronics, steel and tex
tiles etc. Education and healthcare are
covered under services. In the agriculture and
allied sector, CII has brought out recom
mendations for agri produce, fruits and ve
getables, marine products and processed
foods,” according to an oﬃcial release circu
lated on Tuesday.
‘Speed up trade policy’
The report suggested that in general, higher
duties on ﬁnished goods and lower duties on
intermediates should be applied and the For
eign Trade Policy should be brought out at the
earliest to establish a stable and predictable
export policy regime.
It stressed on the need to expand export ﬁn
ance and pushed for extension of the interest
equalisation scheme, under which exporters
are oﬀered credit at a subsidised interest rate,
to all sectors and not just the Micro Small and
Medium Enterprises (MSME).
The body further suggested that the capa
cities of the Export Import Bank and the Ex
port Credit Guarantee Corporation need to be
strengthened to raise resources and lower
risks.

.. ..... . . ...
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കരാറടിസ്ാനത്ില സി
ൈിലഎനജിനീയറ്ലടയ്ം
വസറ്സ്പര
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 ണബാങ്ി
ല്് അംരത്വലമട്ത് 20ൈ
ര്്ഷംപിന്ിട്70ൈയസ
 ്പ്
ര്്ത്ിയാക്ിയൈര്ക് ബാ
ങ്് നല്ക്ന് ആഗ്ശയലപ
ന്്ഷന് ലഭിക്ന്തിന് കൈ
ണ്്ി അര്ഹരായൈര് 20ന് 
മ്മ്ായിഅകപക് നല്ക
ണലമന് ബാങ് ഗ്പസിഡന്
മകോജ്മ്കത
് ട് ന്അറിയി
ച്്.9447181749.

വലപ്രതേേിയൻ
ദിനംഇന്

പറവ്ര: ഇന്യയില കേശീ
യഗ്രനശ
് ാലനിയമത്ിന്
ര്പംനലകിയകോഎസ്.
ആര.രംരനാഥലന
് ്ജനേ് ിന
മായ ഇന് കേശീയ വല
ക്ഗബറിയനേിനമായിആെ
രിക്ം.ജിലയ
് ിലലമ്ഴൈ
് ന
വലഗ്ബറികളില്ം ലൊൈി
ഡ്മാനേണങ
് ള
് പാലിച്
ലൊണ്ള് പരിപാടികള
സംഘടിപ്ികല
് മന്കകരള
ക്സ്റ് വലക്ഗബറിയന യ്
ണിയന ജില്ാ ലസഗ്കട്റി
അമ്ിണിരാജ,്ഗ്പസിഡന്
പി .ആര. രഘ് എന്ിൈര

അറിയിച്.
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വൈപ്ിന്:നായരമല
് ംഗ്രാ
മപഞ്ായത്ില് ലോഴിലി
ല്്ായ്മ കൈതനം ഗ്ണകോ
ക്്ാക്ള് ൈര്മാന സര്ട്ി
ഫിക്റ്, ലറസിഡന്ഷ്യന്
സര്ട്ിഫിക്റ്എന്ിൈ17ന
കം  ഹാജരാകണലമന്ം
അല്ാത് പക്ം ത്ടര്ന്
ലഭ്യമാക്ന്തല്ല്ന് ലസ
ഗ്കട്റി അറിയിച്.  ൈിൈര
ങ്്ള്ക് കൊണ് : 0484
2493339.

മസ്േിംഗ്16നകം
മെയ്ണം

വൈപ്ിന് : ഞാറക്ല് പ
ഞ്്ായത്ിലലൈിൈിധസാ
മ്ഹയ് സ്രക്ാലപന്ഷന,
ക്ക്മനിധി കോര്ഡ്കളി
ല്് നിന്ംക്ക്മനിധിലപ
ന്്ഷന്വകപറ
് റന
് ്ഗ്ണ
കോക്ാകള
് ില്ഇനിയ്ംമ
സ്ററ
് ിങ് നടത
 ്ാതൈ
് ര16
നകംഅക്യകകഗ്ന്ങ്ള്
ൈഴിലെയണ
് ലമന്ലസഗക
് ട്
റിഅറിയിച.്
മസ്റിംഗ് പരാജയല്പ്ട്ി
ട്് വലഫ് സര്ട്ിഫികറ
് ് സ
മര്പ്ിച്ിട്ില്ാത് ഗ്ണകോ
ക്്ാക്ള്ക് സാമ്ഹ്യസ്
രക്ാലപന്ഷന് ഗ്ണകോ
ക്്ാക്ംപഞ്ായത്ില്ം
ക്ക്മനിധി ലപന്ഷന് ഗ്
ണകോക്ാക്ള്ക് അതാ
ത് ക്ക്മനിധികോര്ഡ്ക
ളില്ം 16 ൈലര വലഫ് സ
ര്്ട്ിഫികറ
് ്സമര
പ
് ്ിച്മസറ
് ്
റിങ് പ്ര്ത്ിയാക്ാവ്ന്
താലണന് ലസഗക
് ടറ
് ിഅറി
യിച.്

മെോയിയില്
ൈീട്തകർ്ന്

വൈപ്ിന് :  ലെറായി സ
കോേരഭൈന
 ംകോഡിന്സ
മീപംപറലൈട്ി(മാനാടന്)
കോമസില്ന് ൈീടിന് ഗ്പക്
തി ക്ഷ്ഭത്ില് നാശം
സംഭൈിച്. കഴിഞ് േിൈ
സംവൈകിട്ൈീശിയകാറ്ി
ലാണ് സംഭൈം. അട്ക്ള
ഭിത്ിയ്ം കമല്ക്രയ്ം
പാലട തകര്ന്. ആളപാ
യം ഇല്. പഞ്ായത
 ്, റൈ
ന്യ് അധിക്തര് സ്്ല
ല്തത
് ്ി.
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സ്വകാര്യകമ്നിയിൽനിന്ംദ്ർഗന്ം:ജനംപരാതിനൽകി

കളമ
 കശരി:സ്വകാര്യകമ്നി
യിലനിന്ംപ്റത്ൈര്ന്
ത് അസഹനീയമായ ദ്രര
ന്്ം.നാട്കാരപരാതിനല
കി.സൗത് കളമകശരികമജര
ഇനഡസ്ഗ്ടിയല എക്സ്റ്ില
ഗ്പൈരത്ിക്ന് സ്വകാര്യക
മ്്നിയിലനിന്ംപ്റതുൈ
്
ര്ന് ദ്രരന്ംമ്ലംശ്വാസ
തടസമടക്മ്ള് ബ്ദ്ിമ്ട്ി
ന് പരിഹാരം കാണണലമ
ന്്ാൈശ്യല്പ്ടുന
് രര
 സഭ37-ാം
ൈാരഡില നജാത് നരര റ
സിഡനസ് അകൊസികയഷ

നാണ്നരരസഭക്പരാതിന
ലകിയത്.ഗ്പായമായൈര്ംക്
ട്്ികള്മടക്മ്ള് പരിസരൈാ
സികളക
 ് ശ്വസിക്ാനപറ്ാ
ത്്ൈിധം ദ്രരന്മാണ് യാ
ലോര്ൈിധസ്രക്ാഗ്കമീക
രണങ്ള്മില്ാലതകമ്നിയി
ലനിന്ംപ്റത്ൈര്ന്ത്.
കഴിഞ് ക്റച് മാസങ്ള
മായിരാഗത
് ികാലങള
് ിലമാഗത
് 
മാണ് ഈകമ്നിഗ്പൈരത്ി
പ്്ിക്ന്ലതന് അകൊസി
കയഷന ഭാരൈാഹികള പറ
ഞ്്.ദ്രരന്ംസഹിക്ാന

ൈയ്ാലതനാട്കാരപലഗ്പാൈ
ശ്യം കമ്നിയില ലെന് ഗ്പ
തികഷധം അറിയിക്കയ്ം
ലെയ്തിര്ന്.കമ്നിഅധി
കാരികള്ലടയ്ം ഇനഡസ്ഗ്ടി
യലഅകൊസികയഷലന
് യ
് ്ം
ഗ്ശദയ
് ിലലപ
് ട
് ത
് ്ിലയങ്ില്ം
യാലോര്ൈിധ നടപടിയ്ം ഉ
ണ്്ാൈാതത
് ിലനത്ടരന്ാണ്
അകൊസികയഷന ഭാരൈാ
ഹികള നരരസഭക് പരാതി
നലകിയത്.
കളമകശരി നരരസഭക്
ലോട്ട്ത് മല്റ്ര് നരരസഭ

യിലഗ്പൈരത്ിച്ലൊണ്ിര്
ന്് ഈസ്ാപനംനാട്കാര്
ലടഗ്പതികഷധല്ത് ത്ടരന്
കളമകശരിയികലക്മാറ്ിഗ്പൈ
 
രത്നം ആരംഭിക്കയായി
ര്ന്. ഇനഡസ്ഗ്ടിയല എ
ക്സ്റ്ില ഗ്പൈരത്ിക്ന്
സ്്ാപനങ്ള മറ് സ്്ാപന
ങ്്ളക്ക് ൈ്യക്ികളക്ക്
ൈാടകക് നലകാന പാടില്ല്
ന്് നിയമം നിലനിലല്ക് മ
ല്റ്ര് സ്്ാപനത്ില്ന് ഒര്
ഭാരം ൈാടകല്ക്ട്ത് ഡി
സ്ഗ്ടിക് ഇനഡ
 സ്ഗ്ടീസ് ലസന്

പശ്ിമകൊച്ിയിൽകൊവിഡ്
കവർന്ത്10ജീവൻ
സ്വന്ംലേഖകൻ

മട്ാക്ഞ്രി:ലൊൈിലഡന് മ
ഹാമാരിപടിഞ്ാറനലൊച്ി
ക്് നലകിയദ്രിതംൈല്താ
ണ്.ലൊൈിഡ് സമ്രക് ൈ്യാ
പനം ര്ക്മായതിലന ത്ടര
ന്് കഴിഞ് ഇര്പത് േിൈസ
മായിപടിഞ്ാറനലൊച്ിഅ
ടച്ിട്ിരിക്ന്തില്ന് ദ്രിതം
ഒര് ൈശത് നിലക്ക്പ്ള
തങ്ള്ലട ഉറ്ൈര്ലട ജീൈന
ഈമഹ
 ാമാരികൈരന്തില്ന്
ൈിഷമംക്ടികപറക
് യാണ്പ
ടിഞ്ാറന ലൊച്ി നിൈാസി
കള.
തീരകേശമായ ലെല്ാനവ്ം
ഒന്ര മാസത്ികലലറയായി
പ്ട്ിയിട്.ഇൈിലടലൊൈിഡിന്
പ്റകമകടലാഗ്കമണ
 വ്ംദ്രി
തം ൈിതക്ന് അൈസ്യാ
ണ്.സംസ്ാനല്ത് ആേ്യ
ലൊൈിഡ് മരണം റിക്പ്രട്
ലെയ്തപടിഞ്ാറനലൊച്ി
യിലഈമഹാമാരികഴിഞ്
നാലര മാസത്ിനിലട കൈര
ല്ന്ട്ത്ത് പത് ജീൈന്ക
ളാണ്.മാരച് 28നാണ് ച്ള്ി
ക്്ലസ്വകേശിയാക്ബ് ഹ്
വസനഎന് 61കാരനലൊ
ൈിഡ് മരണത്ിന് കീഴടങ്
ന്്ത്.
ബിസിനസ്കാരനായ യാ
ക്്ബ് ദ്വബയിലനിനുൈ
്
ന്്തിന് കശഷം ലൊൈിഡ്
ബാധിക്കയ്ം എറണാക്
ളം ലമഡിക്ല കൊലളജില
െികിത്യിലിരില്ക് മരിക്
കയ്മായിര്ന്.വ്ക് ഹ്േയ
സംബന്മായഅസ്ഖവ്ംമ

രണത്ിന
 ്കാരണമായി.മന
് ്
മാസത്ിന്കശഷംജ്ലായ്ഏ
ഴിനായിര്ന്രണ്ാമല്ത്മര
ണംഎറണാക്ളല്ത്ൈ്യാപാ
രിയായയ്സഫ്എന്65ൈയ
സ്കാരന സമ്രക്ത്ില്
ലടയ്ള
 ് കോരബാധലയത്ട
രന്െികിത്യിലിരിലക
് ്മരി
ച്്.ഇക്ദ്ഹത്ികനയ്ംമറ് അ
സ്ഖങള
് അലട്ിയിരന
് .്അ
തിന്കശഷംജ്ലായിലരണ്മ
രണങ്ളക്ടിറിക്പ്രട് ലെ
യ്ത്.
ഒന്ൈികേശത്നിന്ൈന്
െികിത്യിലിരിലക
് ്മരിച്ത്
ര്ത്ിസ്വകേശിഇ.ലകഹാരി
സ്(51) ആയിര്ന്.രണ്ാമ
ക്ത്ത് 23കാരനായ കൊര
ട്ല
് ൊച്ിലൈളിയിലഇല്ികല
്
ൈീട്ില എ.എസ് അഭിജിത്
ത്ങ്ി മരിക്കയായിര്ന്.
മരണകശഷംനടത
 ്ിയഗ്സൈ
പരികോധനയിലാണ് ലൊൈി
ഡ് കോസിറ്ീൈാലണന് മന
സിലാക്ന്ത്.ഇയാള്ലട സ്
ഹ്ത്ിന് ലൊൈിഡ് സ്്ിരീക
രിച്ിര
 ്ന്.സമ്രക് ഭീതിലയ
ത്ടരന് ഇയാള ത്ങ
 ്ി മരി
ക്്കയായിര്ന്ലൈന്ാണ്
നിരമനം.ഈമാസമാണ് ക്
ട്തലമരണമ്ണ്ായത്.പള്
ര്ത്ിയില മ്ന്ം ലെല്ാന
ത്് ഒന്ം കൊരട്ലൊച്ിയി
ല രണ്ം മരണമാണ്ണ്ായ
ത്.കൊരട്ലൊച്ിയിലഈമാ
സം ഒന്ിന് ത്ര്ത്ിയില
ലക.എബഷീര(62)ആണ് മരി
ച്്ത്.കട
 ്ത് പനിയ്ം ശ്വാസ
തടസവ്ം അന്ഭൈല്പ്ട്തി

ലനത്ടരന്ആശ്പഗ്തിയില
എത്ില്ച്ങ്ില്ം മരണലപട്
കയായിര്ന്.മരണകശഷംന
ടത്ിയ
 പരികോധനയിലാണ്
ഇയാള്ംലൊൈിഡ് കോസിറ്ീ
ൈാലണന്ലതളിഞ്ത്.ഇയാ
ള്ലടമരണവ്മായിബന്ലപ
ട്് ൈിൈാേങ്ള്ംനിലനിലക്
ന്്ണ്.ആകോര്യ ൈക്പില്ന്
അനാസ്യ
 ാണ് ബഷീറില്ന്
മരണത്ിന് ഇടയാക്ിയലത
ന്് ആകോപണം ഉയരന്ിര്
ന്്.ഇത് സംബന്ിച് വഹ
ബി ഈഡന എംപി മ്ഖ
 ്യമ
ഗ്ന്ിക് കത്യക്കയ്ംലെ
യ്തിര്ന്.ഈതിങ്ളാഴ്െയാ
ണ്കൊരട്ലൊച്ിഈരകൈലി
കൊളനിയില റ്ഖിയ(59)മര
ണലപട്ത്.ലനഞ് കൈേനയ്ം
പനിയ്ംഅന്ഭൈലപട്തിലന
ത്ടരന്ആേ്യംകര്കൈലിപ്ടി
ആശ്പഗ്തിയില്ംപിന്ീട് എ
റണാക്ളം ജനറല ആശ്പ
ഗ്തിയില്ം ഗ്പകൈശിപ്ില്ച്ങ്ി
ല്ംമരണലപട്കയായിര്ന്.
ഇൈര്ലടയ്ംമരണകശഷംനട
ത്്ിയ പരികോധന
 യിലാണ്
കോസിറ്ീൈാലണന് ൈ്യക്മാ
യത്.പള്ര്ത്ിയില തഴ്പ്
സ്വകേശി ലക.ൈി റാഫിയാണ്
ഈ മാസം മരിച് മല്റ്രാള.
ലൊൈിഡ് െികിത്യിലിരി
ല്ക്മരിച്റാഫിക്വ്ക്ഹ്
േയ സംബന്മായ അസ്ഖ
ങ്്ള്മ
 ്ണ
 ്ായിര്ന്.ലൈക്ള്ഴ
ത്് വലനസജീവ് കോഡില
െിറയില ൈീട്ില കോപി(69)
ആണ് പള്ര്ത്ിയില മരി
ച്് രണ്ാമല
 ്ത്യാള.കോപി

ലൊൈിഡ് െികിത്യിലിരി
ല്ക്യാണ്മരിച്ത്.ലപര്മ്ട
പ്് ലൊച് പ്ളിക്ല ൈീട്ില
ഗ്പിതി(51)ആണ് മ്ന്ാമല്ത്
യാള.ഗ്പീതിയ്ല
 ട മരണകശ
ഷംനടത്ിയപരികോധനയി
ലാണ് കോസിറ്ീൈാലണന്
ലതളിയ്ന്ത്. ഇൈരക് രണ്
കപരക്ംവ്ക് സംബന്മാ
യഅസ്ഖങ്ള്ണ്ായിര്ന്.
ലെല്ാന
 ംഅഞ്വതക്ലറീ
ത്്ാമ്(86)യാണ് ലൊൈിഡ്
കൈരല
 ്ന്ട്ത് മല്റ്ര് ജീൈ
ന.ഇൈര്കടയ്ം മരണകശഷം
നടത്ിയ പരികോധനയിലാ
ണ് ലൊൈിഡ് കോസിറ്ീൈാ
ലണന് ൈ്യക്മായത്.ഇത്ര
ത്്ില10കപര്ലടജീൈലനട്
ത്് മഹാമാരിഇത് ൈലര620
കപരക്ാണ് പടിഞ്ാറന
ലൊച്ിയിലതിങ്ളാഴ്െൈലര
ബാധിച്ത്.ഇൈിടല്ത് ആേ്യ
ക്്സ്റായലെല്ാനത
 ്295കപ
രക്ം.കൊരട്ലൊച്ിയില
189കപരക്ംമട്ാക്ഞ്രിയില
65 കപരക്ം പള്ര്ത്ിയി
ല44കപരക്ംക്മ്ളങ്ിയി
ലപതിനാറ്കപരക്മാണ്ഇ
ത്ൈലരബാധിച്ത്.ഇതിലഏ
ഴ്ആകോര്യഗ്പൈ
 രത്കര്ംഉ
ളല്പ്ട്ന്.
ഇതിലക്റച്കപരകോരമ്
ക്്ികനടിതിരിലകലയത്ിയി
ട്്ണ്.സമ്രക് ൈ്യാപനത്ി
ല്ന്ആശങ്ൈിലട
് ഴ
് ിയാത്പ
ടിഞ്ാറനലൊച്ിയിലലോ
ലിസില്ന് കനത്ത്വത്ിലനി
യഗ്ന്ണങ്ളശക്മായിത്ട
ര്കയാണ്.

ലപര്മ്ാവ്ര:  കെരാനല്ര-
നീലീശ്വരംപാലംനടപ്ിലാക്
ണലമന്ാൈ
 ശ്യല്പ്ട് കെരാന
ല്്രഗ്പിയേര്ശിനികള്ച്റല്
ലൊവസറ്ി ഗ്പതികഷധേിന
മായിആെരിച്.
കെരാനല്രില് ഉണ്ായിര്
ന്് അഞ് കടത്കടവ്കള്
നിര്ത്ലാക്ിയിട് ഒന്പത് ൈ
ര്്ഷമായി. കെരാനല്ര
 ില് നി
ന്്ംനീലീശ്വരംമലയാറ്ര് പ
ഞ്്ായത്ിലല നീലീശ്വരം,
ലൊറ്മ്ം,നട്ൈട്ം,കളമ്ാട്
പ്രംഭാരങള
് ികലയക
് ്ൈഞ്ി
യില്അക്ലരകടന്ാണ്യാ
ഗ്തലെയ്തിര്ന്ത്.
കാലടിഅങ്മാലികമഖലയി
ലലൈിൈിധൈിേ്യാഭ്യാസസ്്ാ
പനങ്ളില് പഠിക്ന് ൈിേ്യാ
ര്്ഥികള്ക്ംൈിൈിധആശ്പ
ഗ്തികളികലയ്ക്ം കോക്ൈാ
ന്ള് എള്പ്ൈഴിയാക്ംഈ

പാലം. പാലം സ്്ാപിക്ന്
തിന് േിശാനിര്ണയകോ,സ്്
ലപരിമിതികോ ഗ്പശ്നമല്.
കോട്ൈ നമ്ിള്ി കോഡില്
കെരാനല്ര് പള്ിക്ട ൈികല
ക്്ം കാലടി മലയാറ്ര് കോ
ഡില്നിന്ംപള്പട്കൈല
യില് നിന്ംൈീതിയ്ള് കോ
ഡ്പ്ഴയികലക്ണ്.
എല്കോസ് ക്ന്പ്ിള്ി
എംഎല്എയ്ലട ഗ്പധാന പ
ദ്്തിയില്  ഉള്ല്പ്ട്ത്ി 16
കൊടിര്പൈകലൊള്ിച്പ
ദ്്തിസമര്പ്ില്ച്ങ്ില്ംഇത്
ൈലരതീര്മാനമായിട്ില്.സര
ക്്ാരില്ന്ട്റിസംപദ്തിയി
ല്് കെരാനല്ര് മങ്ഴി,കോട്
ൈഗ്പകേശങ്ലളഉള്ല്പ്ട്ത്ി
യിട്ണ.്കകഗ്ന്സരക്ാരില്ന്
വജൈക്ഷിപദ്തിക്ംഈ
ഗ്പകേശങല
് ളഉള്ലപ
് ട
് ത
് ്ിയി
ട്്ണ്.

വൈപ്ിന് :കടല്ക്ഷ്ഭംര്
ക്്മായഎടൈനക്ാട്,നായര
മ്്ലം ഗ്രാമപഞ്ായത്കളി
ലല തീരഗ്പകേശല്ത് അടിയ
ഓക്ട്മാറ്ിക് ഹാനഡ്
ന്്ിരഗ്പവ്ത്ികള്ക്ായി30
സാനിവറ
് സ
് രഡിസല
് പ
ലക്ം ര്പ ൈകയിര്ത്ിയ
നസര നിരമിച്തില്ലട
തായി എസ്. ശര്മ എംഎ
സഹപാഠികള്ലടയ്ംഅ
ല്്എ.
ധ്യാപകര്ലടയ്ം നാട്
എടൈനക്ാട് പഞ്ായത്ി
കാര്ലടയ്ംഗ്പശംസഏ
ലലഅണിയലില്ംപഴങ്ാട്ം
റ്്ൈാങ്കയ
 ാണ് ലൊ
നായരമ്ലംപഞ്ായത്ില്ം
ച്്മിട്ക്ന.
ജികോബാഗ് ഉപകോരിച്ള്
താലക്ാലികസംരക്ണഗ്പ
ൈര്തന
് ങള
് ്ക്ംമണല്ൈാ
ട പ്നര്നിര്മിക്ന്തിന്മ്
ള്് അടിയന്ിര ഗ്പവ്ത്ിക
ള്്ക്ായി20ലക്ംര്പൈീത
വ്ം നായരമ്ലം ലൈളിയ
ലകട്ിടങ്ള പാടില്ല്ന്ാണ് ത്്ാംപറമ്ിലല കടല്ഭിത്ി
പ്നര
 ്ദ്ാരണത്ിനായി 10
നിയമം.
ഇത് ലംഘിച് നിരമിച് ഫ്്ാ ലക്ം  ര്പയ്ം അന്ൈേിച്
റ്്ിന്ഒക്യ്പനസിസരട്ിഫിക്
റ്് നലക്ന്തിലനയാണ് ഹര
ജിക്ാരന കോേ്യം ലെയ്ന്
ത്.കാരഷികകസാണിലലലക
ട്്ിടനിരമാണംനിയമപരമല്ല്
ന്് ച്ണ്ിക്ാട് െീഫ് ടൗണ
പ്്ാനര(ൈിജിലനസ്)സരക്ാ ലൊച്ി: കടലക്ഷ്ഭത്ില്ം
 ൈി
രിന്റിക്പ്രട്നലകിയിട്ണ്. ലൊൈിഡില്ംദ്രിതമന്ഭ
ഇതിനിലടഒക്യ്ലപനസിസര ക്്ന് തീരകേശ ജനതയ്ക്
 ് കമ്ിറ്ിയ്
ട്്ിഫികറ
് ്ിന്കൈണ്ിഫ്്ാറ്നിര ജില്ാകൊണഗ്രസ
മാതാക്ളവഹക്ക്ടതിലയ ലട  വകത്ാങ്. ജില്ാ കൊ
് സ്കമ്ിറ്ിഗ്പസിഡന്ടി.
സമീപിച്ക്പ്ള അകപക്യി ണഗര
ല ഉെിതമായ തീര്മാനലമട് ലജ.ൈികോദ്എംഎലഎയ്ലട
ക്്ാനകഴിഞ് കമയ് 20ന് ഉ കനത്ത്വത്ില സമാഹരിച്
ത്്രൈിട്ിര്ന്. എന്ാല െീ മ്ന്ടണഅരിലെല്ാനം-ക
ഫ് ടൗണപ്്ാനറ്ലടറിക്പ്രട് ണ്്മാലിഗ്പകേശല്ത് ദ്രിതമ
് ്ജനങള
് ക്ായി
ഉളല്പ്ലടമറച്ൈച്ാണ്ഫ്്ാറ് ന്ഭൈികന
 ല്പ്
നിരമാതാക്ള കൊടതിയില നലകി.അരിയ്മായിപ്റ
നിന് ഉത്രവ് ൈാങ്ിയലത ട്് ൈാഹനംഎംഎലഎഫ്്ാഗ്
ന്്ംഹരജിക്ാരനആകോപി ഓഫ്ലെയ്ത്.
ഭി
ന
്
ക

ശ
ഷ
ി
ക
്
ാ
ര

ക

്
ള

് സ
ക്്ന്.

തായി എംഎല്എ പറഞ്.
ലെറായി ബീച്ില് ജികോബാ
ഗ്സ്്ാപനംമണല്ൈാടപ്ന
ര്്നിര്മാണം 30 ലക്ം ര്പ
അന്ൈേിച്തായം് ഇത്ക്ടാ
ലത17.50ലക്ംര്പയ്ലടജി
കോബാഗ് ഉപകോരിച്ള് ക
ടല്ഭിത്ിനിര്മാണംപ്കോര
മിക്ന്തായ്ംഅക്ദ്ഹംക്
ട്്ിക്ച്ര്ത്.എടൈനക്ാട് അ
ണിയല,ക്ട്ങ്ല്, ൊത്
ങ്്ാട്എന്ീഗ്പകേശങ്ള്എം
എല്എസന്ര്ശിച്.പഞ്ായ
ത്് ഗ്പസിഡന് ലക.യ്.ജീൈ
ന്്മിഗ്ത, പി.ലക.നകടശന്, ഇ.
ൈി.സ്ധീഷ്, പി.ൈി.സിനിലാ
ല്്,എ.ലക.അജയക്മാര,ലക.
എം.അഷ്റഫ്,ജലൈിഭൈൈക്
പ്് അസി.എന്ജിനീയര് കോ
ര്്ഡിഎന്ിൈര്സന്ിഹിതരാ
യിര്ന്.

ഓച്ട്മാറ്ിക്
സാനിറ്റസ
് റ്മായി
ആറാംക്്ാസ്കാരൻ

കൊതമംരലം:വൈറസ്
ൈ്യാപനത്ില്ന് പശ്ാ
ത്്ലത്ില ഓക്ട്മാറ്ി
ക് ഹാനഡ് സാനിവ്റ്
സരഡിസ്ലപനസരനി
രമിച് ഗ്ശദ് കനട്കയാ
ണ്ആറാംക്്ാസക
് ാരന.
കെലാട് ൈലിയക്ക്ന്ല
ക്രിയാക്ക്സില്ന്യ്ം
ലബലജിയ്ലടയ്ംഇളയ
മകനായ കോണ ക്രി
യാക്ക്സാണ്ഈലൊ
ച്്മിട്ക്ന.
ഒഴിഞ്പ്്ാസ്ിക്മിഠാ
യിഭരണിയിലലസനസ
രഘടിപ്ിച്ാണ് ഓക്ട്മാ
റ്്ിക്ഹാനഡ്സാനിവ്റ്
സരഡിസ്ലപനസരനി
രമിച്ിര
 ികന
് ത
് .്കെലാട്
പിണ്ിമന രൈ. യ്പി
സ്ക്ളിലആറാംക്്ാസ്
ൈിേ്യാരഥിയാണ് കോണ.
സകോേരി അക്സ ക്
ര്യാക്ക്സ് പിണ്ിമനടി
ൈി.കോസഫ്ലമക്മ്റിയ
ല ഹയര ലസക്നഡറി
സ്ക്ളഎട്ാംക്ാസ് ൈി
േ്യാരഥിനിയാണ്.
പിണ്ിമനലസന് കോ
ണസ് യാക്ക്ബായ പ
ള്്ിയിലലഗ്പധാനശ്ഗര
് ്
ഷകനാണ് പിതാവ് ൈി. 
ലജ. ക്ര്യാക്ക്സ് . മാ
താവ് ലബലജി ആംരന
ൈാടിജീൈനക്ാരിയ്ം.

ജോൺ കുരിയാജുകുസ്
സുവയംനിർമിചു ഓജുടുമാ
റുുികു ഹാൻഡു സാനിറുറു
സറുമായി

കാർഷികതോണിലഅനധിക്ത
ഫ്്ാറ്നിർമാണമമന്ഹർജി
ലകാച്ി:കളമകശരിനരരസഭ
യിലല കാരഷിക കസാണില
അനധിക്ത
 മായി നിരമ്ിച്
ഫ്്ാറ്ിന് അന്മതിനലക്ന്
തിലനതിലരലപാത്ഗ്പൈരത്
കനായ കോസ്കൊ ല്യിസ്
വഹക്ക്ടതിയിലഹരജിന
ലകി.ൈിശാലലകാച്ിൈികസ
ന അകോറിറ്ിയ്ലട ജനറല
ടൗണപ്്ാനിംഗ്സ്കീമിലകാ
രഷികകസാലണന് കരഖല്പ്
ട്ത്ിയഗ്പകേശത്15നിലക
ള്ള് ഫ്്ാറ്ിന് അന്മതിനല
കിയത് കോേ്യം ലെയ്താണ്
ഹരജിനലകിയിട്ള്ത്.ലകാ
ച്്ിനരരത്ിന് പ്റകമകളമ
കശരി,ത്പണ
് ിതറ
് നരരസ
ഭകള ക്ടി ഉളല്പ്ട്ത്ിയാ
ണ് ൈിശാലലകാച്ിൈികസന
അകോറിറ്ി(ജിസിഡിഎ)ജന
റലടൗണപ്്ാനിംഗ്സ്കീംത
യ്്ാറാക്ിയത്.ഇതിലകാരഷി
കകസാണായികരഖല്പ്ട്ത്ി
യിടള
് ്ഗ്പകേശത്ബഹന
് ില

ചേരാനല്ർ-നീലീശ്വരം
പാലത്ിനായിമ്റവിളി

റില്ന് (ഡിഐസി)അന്മതി
യില്ാലതയാണ് ഈ സ്ാപ
നം ഗ്പൈരത്ിക്ന്ത്. ഈ 
സ്്ാപനത്ില്ന് കപകോ ന
മ്്കോപ്റത് ഗ്പേരശിപ്ിച്ി
ട്്ില്. രാഗ്തി മാഗ്തം ഗ്പൈരത്ി
ക്്ന്ത
 ില തല്ന് ദ്ര്ഹത
യ്ല്ണ്ന്ംഇതിലനതിലരന
ടപടിഉണ്ായില്ല്ങ്ിലശക്
മായഗ്പക്ഷ്ഭനടപടികള്മാ
യിമ്ക്ന്ട്കോക്ലമന്ംന
ജാത് നരരറസിഡനസ് അ
കൊസികയഷനഗ്പസിഡന്റ
ഫീഖ്മരക്ാരപറഞ്.

കത്ത്ലിക്
തോണ്പ്രസ്ഉരൈാസ
സമരംനടത്ി

ലൊച്ി: സാമ്ത്ിക സംൈര
ണംപ്ര്ണമായിനടപ്ിലാക്
ണലമന് ആൈശ
 ്യല്പ്ട് ക
ക്ത്ലിക് കൊണ്ഗ്രസ് ര്പ
താ സമതികള്ലട കനത്ത്വ
ത്്ില് സംഘടിപ്ിച് ഏകേിന
ഉപൈാസ സമരത്ില്ന് ഭാര
മായി എറണാക്ളം-അങ്മാ
ലിഅതിര്പതകക്ത്ലിക്
കൊണ്ഗ്രസില്ന് കനത്ത്വ
ത്്ില്ഏകേിനഉപൈാസസമ
രംസംഘടിപ്ിച്.
മഞ്ഗ്പ കോളി ക്ഗകാസ്
ലൊകോന കേൈാലയാങ്ണ
ത്്ില് അതിര്പതാ ഡയറ
ക്റ്ര് ഫാ.ലസബാസ്യന് ഊര
ക്്ാടന് ഉദ്ഘാടനം ലെയ്ത്.
സാമ്ത്ികസംൈരണംഉടന
ടി നടപ്ാക്ണം എന്ാൈശ്യ
ത്്ില്നിന് പ്റകൊട് കോ
കര്ലതന്ം,സര്ക്ാര്അന്
ക്ലനിലപാട് സ്വീകരിച്ില്ല്
ങ്്ില് ശക്മ
 ായസമരപരിപാ
ടികള്മായ്മ്ക്ന്ട്കോകണ
ലമന്ംഅക്ദ്ഹംപറഞ്.ഗ്പ
സിഡന് ഗ്ഫാന്സീസ് മ്ലന്,
ജനറ
 ല്ലസഗക
് ടറ
് ിലജയക് ോന്
കോട്പ്റം, ഗ്ടഷറര് കബബി
ലോട്നാനി,ഭാരൈാഹികളായ
ലസബാസയ് ന്ലെലന
് ക
് ്ാടന,
എസ്.ഐ.കോമസ്,ൈര്രീസ്
കൊയിക്ര,വഷബിപാപ്ച്
ന്് എന്ിൈര് കനത്ത്വം ന
ല്ക
് ി.ക്ലബ
് ല്ലസഗക
് ടറ
് ിലബ
ന്്ി ആന്ണി കകഗ്ന്സമിതി
ക്്കൈണ്ിഅഭിൈാേ്യങ
 ്ളര്പ്ി
ക്്കയ്ം,ഉപൈാസസമരമന്
ഷ്ഠിച് കനതാക്ലളഹാരാര്പ്
ണം നടത്കയ്ം ലെയ്ത്.
വൈക്ക്ന്രം ക്ല്ബല് ഗ്പ
സിഡന് അഡ്വ. ബിജ് പറയ
നിലത്ില
 ്ന് സമാപനസക്ന്
ശക്ത്ലട ഉപൈാസ സമരം
അൈസാനിച്.

തനടുർതെയിൽജവഅണുർപാസിനടിയിൽഅഴുകു തവ
ളുുതുിൽകിടകുനുമാലിനുയകുനുാരം.

മനട്ർപ്രതദരമ ്ത്അടിപ്ാതയില
മാലിന്യംക്ന്ക്ടി

മരട :്നരരസഭാഗ്പകേശങള
് ിലമിക്ഡിൈിഷനില്ംലഡങ്ി
പ്ന
് ിപടരാനള
് ്അൈസരലോരക
് ്ിനരരസഭ.ആഴെ
് കളാ
യിലനട്രഗ്പകേശല്ത് ലറയിലകൈഅണ്രപാസിനടിയി
ല(30-ാംഡിൈിഷനില)അഴ്ക്ലൈള്ത്ിലക്ടികിട
ക്്ന് മാലിന്യലകട്കളനീക്ാനനടപടിയില് .കാലനട
ക്്ാരഅഴ്ക്ലൈള്ംെൈിട്ികൈണംകടക്ാന
ഡിൈിഷനകൗണസിലരതാമസിക്ന്മ്ക്ിന്താലഴ
യാണ് അടിപ്ാതനിലലൊള്ന്ത്.ഏതാന്ംനാളമ്ന
പാണ് സമീപഡിൈിഷനിലഇതരസംസ്ാനലോഴിലാളി
യായ യ്ൈാവ് ലഡങ്ിപ്നി ബാധിച് മരണല്പ്ട്ത്. ജനം
ലൊൈിഡിലനകപടിച്േിനങ്ളതള്ിനീക്ക്പ്ളനരര
സഭഅധിക്തര്ലടനിഷ്ഗ്കിയത്വംക്ട്തലപകരച്ൈ്യാ
ധികളപടരത്ാകനഉപക
 രിക്.

മർജുതമ
ു ചർചു്ജോഡിനുസമീപതുതുജോടുിൽനിനുംമ
ലിനജലംവീടുകളിൽഒഴുകിതയതുിയനിലയിൽ

തോട്ിലനിന്ംമാലിന്യംൈീട്കളില
ഒഴ്കിമയത്ന്തായിരരാതി

പറവ്ര
 :മാലിന്യംനിറഞ് കോട്ിലലമലിനജലവ്ംമറ്ം
കോട്കരകൈിഞക് ോലടൈീടക
് ളില്ംപരിസരത്ംഒഴ്
കിലയത്ന്. പറവ്രനരരസഭ അഞ്ാം ൈാരഡ് മാര
ക്ത്മെരച്കോഡിലലഏതാന്ംൈീട്കാരഇത്മ്ലം
ദ്രിതത്ിലായി.ൈീട്കാരക്പ്റത്ിറങ്ാനകഴിയാ
ത്്അൈസ്യിലാണ്.ലകഎംലകകൈലയിലനിന്ആരം
ഭിച് പറവ്രപ്ഴയിലഅൈസാനിക്ന് കോടാണ് ൈീട്
കളക്സമീപത്ക്ടിഒഴ്ക്ന്ത്.കോടിന്മ്കളില
ക്റച് ഭാരത് സ്ാ് ബ്കളഇട്ിട്ണ്.ഈഭാരത്ള
ല്പ്ലടകോട് ശ്െീകരിച്ിട് നാകളലറയായി.ൈിൈിധതരംമാ
ലിന്യങ്ളകോട്ില
 ലകട്ിക്ിടക്ന്ണ്.െിലൈീട്കളില
നിന്കക്സ്മാലിന്യവ്ംകോട്ികലക്തള്ന്ണ്,.കോ
ടിന് ക്റ
 ്ലകപണിതകല്ങ്ിന് സമീപത്ക്ടിഇട്ിരി
ക്്ന്ജലഅകോറിറ്ിയ്ലടവപപ്വലനകല്ങ്ിന്താ
ലഴയായിസ്്ാപിച്തിനാലകോട്ില്ലടലൈള്ംസ്രമമാ
യിഒഴ്കിക്പക
് ്ന്ില്.മാലിന്യങ്ളഉളല്പ്ലടവപപ്ില
തടഞ്കിടക
 ന
് .്നാടക
് ാരൈടിഉപകോരിച്ക്ത്ി
ക്ള
് യക
് യാണ്പതിവ.്കോട്ിലലമാലിനയ് ങള
് ്നീക്ംലെ
യ്ത്നീലോഴ്ക്സ്രമമ
 മാക്ണലമന്ആൈശ്യല്പ്ട്മാ
രക്ത്മെരച്കോഡ്റസിഡനസ്അകൊസികയഷനആ
ൈശ്യല്പ്ട്.

വൈപ്ിനില്അടിയന്ിര
പ്രവ്ത്ികള്ക്30ലക്ംര്ര

തീരചേശത്വിതരണ
 ംചേയ്ാൻ
അരിസമാഹര ിച്ഡിസിസി

ഹായം ഡിഫറന്ലി ഏബിള
ഡ്പീപ്ിളസ്കൊണഗ്രസ്ജി
ല്്ാഗ്പസിഡന് മ്ഹ
 മ്ദ് നസീ
റിന് നലകി. എറണാക്ള
ല്ത്ക്സ്ജ്ആരട്ിസ്കളക്
ള്് സഹായവ്ം ഒര്ക്ിയിട്
ല്ണ്ന്ം ൈികോദ് പറഞ്.
ലോമിനിക് ഗ്പസക്ന്ഷന,
കോണിെമ്ിണി,മ്ഹമ്ദ് ഷി
യാസ്,പി.ഡി.മാരട്ിന,ഷാജി
ക്റ്പ്കശരി,കോസഫ് ആന്
ണി, ബാബ് പ്ത്നങ്ാടി,
അബ്ളലത്ീഫ് ,ലക.ൈി.പി
ക്ഷ്ണക്മാര,കോഷിപള്
നത്ടങ്ിയൈരപല്ങ്ട്ത്.
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