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ശനിയാഴ്ച്ച

തെറ്റായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തിരുത്താൻ
യുവതലമുറ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം- മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ
ആലപ്പുഴ: നാട്ടിലെ തെറ്റായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തിരുത്താൻ യുവതലമുറ
മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരള സർക്കാർ അനുവദിച്ച 42.25 ലക്ഷത്തിന്റെയും
നഗരസഭയുടെ 42 ലക്ഷം രൂപയും ചേർത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ആലപ്പുഴ
ഗവൺമെൻറ് മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ലബോറട്ടറി-ലൈബ്രറി
സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സർക്കാർ നിർമ്മാണങ്ങൾ
പലതും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. സർക്കാർ നിർമ്മാണ കമ്പനികള് പലപ്പോഴും
നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടികൊണ്ടു പോവുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്.
പല സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിൻറെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അതു മറിച്ചു കൊടുത്തു ലാഭം
എടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്കെലും കിറ്റ്കോയും ഇത്തരത്തില്
കെടുകാര്യസ്ഥത
കാട്ടുന്നതായി
മന്ത്രി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സര്ക്കാര് 45,000 ക്ലാസുമുറികൾ ഇതിനകം ആധുനിക
വൽക്കരിച്ചതായി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ അഡ്വ. എ.എം.ആരിഫ് എംപി പറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ
വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രഭാതഭക്ഷണ പരിപാടിക്ക് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന്
ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഇല്ലിക്കൽ കുഞ്ഞുമോൻ പറഞ്ഞു.
നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വ. ജി മനോജ് കുമാർ, കൗണ്
സിലര് എ എം നൗഫൽ, എസ് എം സി ചെയർമാൻ പി യു ശാന്താറാം, എസ്.എം.സി വൈസ്
ചെയർമാൻ ജി സതീഷ് , പ്രിൻസിപ്പൽ സി.ഓ രാജി എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
(ചിത്രമുണ്ട്)

കളക്ടറേറ്റ് ആര്.ഓ പ്ലാൻറ് ജില്ല കളക്ടർ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടൗൺ ബ്രാഞ്ച്
സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ആര്.ഓ പ്ലാൻറ് ജില്ലകളക്ടർ എം.അഞ്ജന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ

ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ ഡി എം വി. ഹരികുമാർ , ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ രജികുമാർ, ഹൂസൂര്
ശിരസ്തകുമാര് ഒ ജെ ബേബി ബാങ്ക് മാനേജർ രജിത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
(ചിത്രമുണ്ട്)

റേഷന് കാര്ഡുകള് ഇ-കാര്ഡുകളിലേക്ക് മാറും:
മന്ത്രി പി.തിലോത്തമന്
ആലപ്പുഴ: റേഷന് സംവിധാനം സുതാര്യവും സംശുദ്ധവുമാക്കി മാറ്റാന് ആധുനിക വിവര
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഇ-കാര്ഡുകള് പ്രാബല്യത്തിലാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസിവില് സപ്ലൈസ് മന്ത്രി പി.തിലോത്തമന് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് ആലപ്പുഴയില് ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന മാധ്യമ
ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ സമഗ്രമായ പരിവര്ത്തനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നു. മുന്ഗണന കാര്ഡുകളുടെ റേഷന് ഉപഭോഗം നൂറ് ശതമാനമായി
വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വകുപ്പ്. ഇന്ത്യയില് എവിടെ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക്
റേഷന് സ്വീകരിക്കാന് കഴിയുന്ന സംവിധാനം ആണ് അടുത്തപടിയായി വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് .
റേഷന് വിതരണം അഴിമതി രഹിതമാക്കാന് വിതരണ വാഹനങ്ങളില് കളര് കോഡ് ,
ജിപിഎസ് തുടങ്ങിയവ നടപ്പാക്കിവരുന്നു. പരാതി പരിഹാരത്തിന് ജില്ലാ തലം, താലൂക്ക് തലം,
ഓരോ റേഷന്കടയ്കുും വിജിലന്സ് സമിതികള്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഈ സര്ക്കാരിന്റെ വരവോടെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം സംശുദ്ധമാക്കാന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റേഷന് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 82 ലക്ഷത്തില് നിന്ന്
87.4 ലക്ഷത്തിലേക്ക് വര്ധിച്ചു. അഴിമതിയും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിന് ഗോഡൗണുകളില്
വെയിംങ് മെഷീനും സിസി ടിവി ക്യമറകളും സ്ഥാപിക്കുകയും 333 ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുകയും
ചെയ്തു. റേഷന് വിതരണ രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടര് വത്ക്കരണം, ഓണ്ലൈന് പരാതി പരിഹരണം,
ഫുഡ് കമ്മിഷന്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള നടപടികള്, വാതില്പ്പടി റേഷന്
വിതരണം എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിനെ ഭക്ഷ്യ വിതരണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ
തന്നെ മികച്ച സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാന് സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് റേഷന്
കടകളിലെ വെയിങ് മെഷീനുകള് ഇ.പോസ് മെഷീനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി
പുരോഗമിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പത്തനംതിട്ട ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസ് സീനിയര് സൂപ്രണ്ടന്റ് എം.എം വിനോദ് കുമാര് ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ
നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു. പരിപാടിയില്
ആലപ്പുഴ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ.യു ഗോപകുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി
ആര്. രാജേഷ്, ആലപ്പുഴ ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസര് മുരളീധരന് നായര്, ഭക്ഷ്യ വിതരണ വകുപ്പ്
ജീവനക്കാര്,മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്, വിദ്യാര്ത്ഥികള് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
(ചിത്രമുണ്ട്)

