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------------------------------------------------------------------ദുരിതാശ4ാസ ക5ാ6ിൽ കഴിയു7വരുെട
മ ൾ ് മ95െഫഡി;െറ സഹായഹ തം
അ6ല
ഴ : ദുരിതാശ4ാസ ക5ാ6ിൽ കഴിയുവരുെട
മ ൾ ് ഇതാദ5മായി മ95െഫഡി;െറ സഹായഹ തം.
കടൽേ@ാഭAിൽ വീടും Bലവും നDമായി ദുരിതാശ4ാസ
ക56ിൽ കഴിയു7 കുEി ◌ികൾ ് പഠേനാപകരണHൾ
ലഭ5മാ ിയാI മ95െഫJ സഹായെമAിKL. വMാനം
െമഡി
ൽ േകാേളN ആശുപ*തി ല ചർ ഹാളിെല ക5ാ6ിൽ
കഴിയു7 ഒ7ു മുതൽ Q ടു വെര പഠി ു7 26
കുEികൾ ാI സഹായം നൽകിയL.
ഇവർ ്
കൂളിൽ േപാകു7തിനുR കുട,
േനാE ബു ുകൾ, േപന, െപൻസിൽ, േബാ
, ടിഫിൻ േബാ
,
Tീൽ വാEർ േബാEിൽ എ7ിവയട മുR ബാV മ95െഫJ
െചയർമാൻ പി പി ചിAരWൻ വിദ5ാർXികൾ ു
ൈകമാറി. കടൽേ@ാഭAി;െറ ദുരിതംേപറി സംBാനെA
മ) ക5ാ6ുകളിൽ കഴിയു7 കുEികൾ ും മ95െഫJ
ഇAരAിൽ സഹായെമAി ുെമ7് ചിAരWൻ പറYു.
മ95െഫJ ജില മാേനജർ മുഹZ[ െഷരീ\, അസിT;]
മാേനജർ സജീവൻ, മ95െതാഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ )ി
യു ജിലാ *പസിഡ;] പി ഐ ഹാരി , െസ*കEറി സി
ഷാംജി, ഏരിയ െസ*കEറി എ എ
സുദർശനൻ,

പWായAംഗം എ
പെ0ടുAു.

ഹാരി

, അനീa എ7ിവർ

(പി.എൻ.എ.1255/2018)

വിദ5ാഭ5ാസ അവാർJ ദാനം
െചH7ൂർ :പുലിയൂർ *ഗാമപWായA് പരിധിയിെല
താമസ ാരായ എ
എ
എൽ സി, Q
ടു
(േകരള,സി.ബിഎ .ഇ, ഐ.സി.എ .ഇ) പരീ@യിൽ എലാ
വിഷയHൾ ും എ Q
വാHിയ വിദ5ാർഥികൾ ്
അവാർഡ ു നൽകും. ഇതിനായി മാർ ് ലിT്, േറഷൻ കാർJ
പകർ
കൾ, േഫാേEാ (പാ േപാർE് ൈസ ) എ7ിവ
സഹിതം 15നകം പWായAിൽ അേപ@ നൽകണം.
(പി.എൻ.എ. 1256/2018)

തീ)

ലിൽ െതാഴിലുറ

െതാഴിലാളികള െട വിജയഗാഥ

െചH7ൂർ :െചH7ൂർ േ ാ ് പWായAിെല
പുലിയൂർ *ഗാമപWായA് തീ)പുൽ കൃഷി
വൻവിജയAിേല ്. കുടുംബ*ശീ -െതാഴിലുറ ്
െതാഴിലാളികള െട സഹകരണേAാെട തുടHിയ തീ)
ൽ
കൃഷി വിജയം കMേതാെട അL കൂടുതൽ *പേദശHളിേല ്
വ5ാപി ി ാെനാരുHുകയാI പWായA്. പുലിയൂരിെല
@ീരകർഷകർ ാI *പധാനമായും പfതിയുെട ഗുണഫലം
ലഭി ു7L.
*ഗാമ പWായAിെല 12-◌ാ◌ം വാർഡ ിെല 36
െതാഴിലുറ
പfതിയംഗHളാI തീ)
ൽകൃഷി
െചg 7L. വാർഡ ംഗവും Tാൻഡ ിംV കZി)ി
െചയർമാനായ െക.പി.*പദീപി;െറ േനതൃത4Aി്ൽ
*പേദശവാസിയായ വി.െക.ത0K;െറ ഒ7രേയ ർ BലമാI
തീ) പുൽ കൃഷി ായി ഉപേയാഗിKL. മൂ7ുവർഷേA
്

കരാർ എടുAതാI *പേദശം കൃഷി ായി
ഉപേയാഗി ു7L. കുZായം വിതറിയ േശഷം ഭൂമി ന7ായി
കിളK് അതിൽ@ീര വികസന വകു ിൽ നി7ും, കർഷകരിൽ
നി7ും സമാഹരിK 350 മൂi തീ)
ൽ നE . രാസവളHൾ
ഒE ം േചർ ാെത ചാണകവും ൈജവവളവും
ഉപേയാഗിKാI തീ)പുൽ കൃഷി നടAിയL.
പൂർj വളർKെയAിയ തീ)
ല് െമാAമായി
*പേദശെA ഒരു ഫാം ഉടമ ് വി) . െമാAം െവEി
മാ) 7േതാെട ഒരു മൂEിൽ നി7ും ശരാശരി അWിലധികെമ7
കണ ിൽ വിAിള ി മാ)ി പുതിയതായി നടു7േതാെട
രMായിരേAാളം തടHളായി മാറും എ7 *പേത5കതകൂടി
ഉM്. ഒരു കുടുംബ*ശീ യൂണി)ി; തീ)
ൽ കൃഷിയിൽ നി7്
2000 രൂപ വീതം ലാഭം കിEി.
തീ)പുൽകൃഷി തുടHിയL വിജയകരമാകുെമ7് കMേതാെട
*ഗാമ *പേദശHളിൽ കMുവരു7 നkസറി ക
കൃഷിയിലും
കൂടി ഒരു ൈകേനാ ാൻ പWായA് തീരുമാനിKL.
പുലിയൂർ *പേദശെA വീടുകളിൽ നി7ും സമാഹരിK
ആറുമാസ ക തMുകളാI ഇതിനായി തിരെYടുAL. ക
നEതാകെE വരൾK ാലAും. കൂടാെത പാഷൻ *ഫൂE്, േപര,
റം6ുEാൻ, മൾബറി, Qാl, ചാ6, മാതളം, േതാE പുളി,ആA,
ജാതി, അ6ഴം, െമാE ഴം, െചറുനാരകം, എ7ിവയുെട ൈതകള ം
നkസറിയിൽ വളർAു7ുM്. അE ാടിയിൽ നി7ുR
േമൽAരം പുളിയുെട അരിയാI ഇതിനായി സമാഹരിKL.
മ) Rവ വീടുകളിൽ നി7ും, കടകളിൽ നി7ും പഴുA്
പാകമാകിയ, കാmകൾ വാHി അവയുെട അരികെളടുA്
വിAുകളാ ി രൂപാnരെ ടുAിെയടുA#◌ാI വിതരണം
െചmതL.
2016- 17 െല പfതിയിൽ 237821 രൂപ വകയിരുAി
കഴിY വർഷം ഒ േടാബർ 12 നാI കൃഷി ു തുട ം
കുറിKL.2036 െതാഴിൽ ദിനHൾ ഇവയിലൂെട സൃDി ാൻ
കഴിYൂ. വിഷരഹിത പK റി എ7 ല@5ം കൂടി ഈ
കൂEാmമm ുM്. അടുA ഓണAി; വിഷ രഹിത

പK റി എAി
*പദീp വ5qമാ

ുകെയ7ുRതാI ല@5െമ7ു െക പി
ി.

(പി.എൻ.എ. 1257/2018)
കുEനാi താലൂ

ിൽ േറഷൻ കാർJ വിതരണം മാ)ി

ആല
ഴ: കുEനാi താലൂ
ിെല േറഷൻ കാർJ
വിതരണം മാ)ി. േറഷൻ കാർഡ ിനർഹരായവർ പഴയ
കാർഡ ും രസീതുമായി വരണം. പുതു ിയ തീയതി
ഇനി റയു7ു.
ജൂൺ 12; വിതരണം െചgാനിരു7L 19േല ും 13;
നിrയിKL 25 േല ും 14; നിrയിKL 28േല ും 16;
നിrയിKL 30േല ും 18; നടAാനിരു7L ജൂൈല
അWിേല ും 21; നിrയിKിരു7L ജൂൈല ഏഴിേല ും
മാ)ിയതായി താലൂ ് സൈQ ഓഫീസർ അറിയിK .
(പി.എൻ.എ. 1258/2018)

പരിശീലനം ആരംഭിK
മുതുകുളം: മുതുകുളം േ ാ
് പWായAിനു കീഴിലുR
*ഗാമ പWായAുകളിെല മഹാsാ ഗാtി െതാഴിലുറ ്
പfതിയിെല ൈസ)് േമ)്മാർ ുR പരിശീലനം ആരംഭിK .
േ ാ ് പWായA് ഹാളിൽ നട ു7 പരിശീലനം ഇ7്
(12.06..2018) സമാപി ും. േ ാ ് പരിധിയിെല േമ) മാെര
ആറാE പുഴ, േദവീകുളHര, ചിേHാലി, േച ാi, മുതുകുളം
എ7ീ *പേദശHളായി തിരിKാI പരിശീലനം. േ ാ ്
ഡ വലpെമ;] ഓഫീസർ രതീa ദാ , േജായി;]
ബ ി.ഡ ി.ഒ .മാരായ േറാബ ിൻ, രമണൻ ആർ., േ ാ ്
എWിനീയർ ശരA് എ7ിവർ പരിശീലനAി; േനതൃത4ം
നൽകി.
(പി.എൻ.എ. 1259/2018)

ജാ*ഗത പുലർAണം
ആല
ഴ: െത ് പടിYാറൻ കാലവർഷം ശqി
*പാപിKതിനാൽ െവRെ E കൾ, നദികൾ, പുഴകൾ,
കടൽAീരHൾ എ7ിവടHളിൽ നീnു7തിേനാ
കളി
ു7തിേനാ വിദ5ാർഥികെള അനുവദി രുെത7് ജില
കള ടർ അറിയിK .
(പി.എൻ.എ. 1260/2018)
അധ5ാപക ഒഴിl
ആല
ഴ: െചH7ൂർ അHാടിm
ൽ എ .സ ി.ആർ.വി
ടി.ടി.ഐയിൽ ടി.എ .എ (കണ ്) അധ5ാപക ത തികയിൽ
താLകാലിക ഒഴിl. േയാഗ5രായ ഉേദ5ാഗാർഥികൾ അസ ൽ
സ ർEിഫി ) കള മായി ജൂൺ 13; രാവിെല 11;
സ ർEിഫി ) കൾ സ ഹിതം ഹാജരാകണം. േയാഗ5ത: 50
ശതമാനം മാർേ ാെടയുR ബിരുദാനnരബിരുദവും
എം.എഡും. കൂടുതൽ വിവരAി; േഫാൺ: 04792302206.
(പി.എൻ.എ. 1260/2018)
// തുടരും //

