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പത്രക്റിപ് 2 'ഭരണഭാഷന-േ്ാരൃഭാഷന' 2019 ഡിസംബര്ക് 20 മുള്ളി
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ടാറ്റു പരിപിച്ച ുിദ്യാര്ക്ത്ഥിേൾക് മപാള്ളല്:ആകരാഗ്യ ുേ്പ്
ഉകദ്യാഗ്സ്ഥര്ക് പരിക ാധന നടത്തി
ആലപ്പുഴ: മുലലയ്ക്കൽ തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടാറ്റുപെിപ്പിച്ച
വിദയാർഥികളുതട ശരീരത്തിൽ തപാള്ളലലറ്റ സാഹചരയത്തിൽ ജിലല
തമഡികൽ ഓഫീസറുതട പ്പലെയക നിർലേശ പ്പകാരം ആലരാഗ്യ
വകുപ്പ് ഉലദയാഗ്സ്ഥർ പരിലശാധന നടത്തി. നിലവിൽ ടാറ്റു
പെിപ്പികൽ നടകുന്നിതലലങ്കിലും അെിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
രാസപദാർഥങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കതെത്തുകയും അവ
പിടിതച്ചടുകുകയും തചയ്ക്െു.തടക്നികൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരായ
ഒ.ആർ.വിപ്കമൻ, സജി.പി.സാഗ്ർ, ജൂനിയർ തഹൽത്ത്
ഇൻസ്തപക്ടർമാരായ സെയജിത്ത്, ടി.വി.ബൈജു എന്നിവർ
പരിലശാധനയിൽ പതങ്കടുത്തു.

േീഗ്ല് മേ്കത്ടാളജി പരിക ാധനയില് 55കേസ്േൾ േമെത്തി
ആലപ്പുഴ: ലീഗ്ൽ തമലപ്ടാളജി വകുപ്പ് ജിലലയിൽ ഡിസംൈർ പകുെി
വതര വിവിധ ലമഖലകളിൽ നടത്തിയ പരിലശാധനകളിൽ 55
ലകസുകൾ കതെത്തുകയും 262000 രൂപ (രെ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി
രൊയിരം) പിഴ ഈടകുകയും തചയ്ക്െു.
പാകിങ്ങ് രജിസ്റ്റ്ലപ്ടഷൻ ഇലലാതെ പാൽ പാക് തചയ്ക്് വിറ്റെിന്
ലചർത്തല െങ്കിയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് 5000 രൂപ പിഴ ഇട്ടു.
ൈിലലിൽ സവർണ്ണത്തിന്തറ ശുദ്ധെ ലരഖതപ്പടുത്താത്തെിന്
പട്ടണകാട്ടുള്ള രെ് ജവലലറികൾതകെിതര നടപടി സവീകരിച്ചു.
ആവശയമായ ലരഖതപ്പടുത്തലുകളിലലാതെ തവളിച്ചണ്ണ പാക് തചയ്ക്്

വിെരണം നടത്തിയവരിൽ നിന്നും 45000 രൂപ പിഴ ഈടകുകയും
നിയമാനുസരണമലലാതെ സൺഫ്ളവർ ഓയിൽ പാക്തചയ്ക്്
വിറ്റവർതകെിതര നിയമ നടപടികൾ ആരഭികുകയും തചയ്ക്െു.
പറവൂരിതല തനലല് സംഭരണശാലയിൽ കയെയെ ഇലലാത്ത പ്ൊസ്
ഉപലയാഗ്ിച്ചെിന് 12000 രൂപ പിഴ ഈടാകി. അളവ് െൂക നിയമ
ലഘനത്തിന് ഹരിപ്പാട്ടുള്ള നാലു ലൈകറികളിൽ 19000 രൂപയും
തകാറിയർ സർവ്വീസിന് 4000 രൂപയും പിഴയിട്ടു. മാലവലികരയിൽ
വാെിൽപ്പടി വിെരണം നടത്തിയ രെ് വാഹനങ്ങളിൽ കയെയെ
വരുത്താത്ത പ്ൊസുകൾ ഉപലയാഗ്ിച്ചെിന് 4000 രൂപ പിഴ
ഈടാകി.
പ്കിസ്മസ് വിപണിയിൽ അളവ് െൂക െട്ടിപ്പിതനെിലരയും വില
വർധനതകെിലരയും വകുപ്പ് പരിലശാധനകളും നടപടികളും
ആരംഭിച്ചു. വയാപരത്തിൽ െൂക കുറവുൊകാെിരികാനും കൂടുെൽ
വില ഈടാകാെിരികാനും വയാപാരികൾ പ്ശദ്ധികണതന്ന് ലീഗ്ൽ
തമലപ്ടാളജി അസ്സിസ്റ്റന്് കൺലപ്ടാളർ നിർലദശിച്ചു.

േെിജന്ഫസി സാധനങ്ങൾ: മടന്ഫഡര്ക് ക്ഷണിച്ചു
ആലപ്പുഴ:വനിെ ശിശുവികസന വകുപ്പിതല അമ്പലപ്പുഴ ഐ സി
ഡി എസിന് പരിധിയിലുള്ള അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിതല 136
അങ്കണവാടികളിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കെിജൻസി
സാധനങ്ങൾ
വാങ്ങുന്നെിലലക് വയക്തികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും
നിന്ന് തടൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. ഡിസംൈർ 26 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നുവതര
സമർപ്പികാം. ലഫാൺ: 0477 2268598, 8281999132,9846874210.

സേഫ് േ്ിഷനന്ഫ: ചമ്പക്ളം കബ്ലാക് േ്ട്ംബ സംഗ്േ്ം ജന്ുരി 10്
ആലപ്പുഴ: ചമ്പകുളം ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന
ബലഫ് മിഷൻ കുടുംൈങ്ങളുതട കുടുംൈ സംഗ്മം ജനുവരി 10ന്
നടകും. കുടുംൈസംഗ്മത്തിന്തറ മുതന്നാരുകങ്ങളുതട ഭാഗ്മായുള്ള
സവാഗ്െ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്്
ൈിജു പാലത്തിങ്കൽ തചയർമാനും ലലാക് പഞ്ചായത്ത് തസപ്കട്ടറി
എം മഞ്ജു കൺവീനറുമായുള്ള സവാഗ്െ സംഘമാ ര രൂപീകരിച്ച്.

പ്ഗ്ാമ പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്റുമാർ അംഗ്ങ്ങളായുള്ള വിവിധ
സബ്കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുെ്.
ലലാകിന് കീഴിൽ 536 ബലഫ് ഗ്ുണലഭാക്താകളാണുള്ള്. ജനുവരി
10ന് നടകുന്ന സംഗ്മത്തില് ബലഫ് അംഗ്ങ്ങൾകായി അദാലത്തും
സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുെ്. ഇരുപലൊളം ലസവനങ്ങൾ ഉപലഭാക്തകൾകു
അദാലത്തിലൂതട ലഭികും. ലലാക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന സവാഗ്െ
സംഘം രൂപീകരണ ലയാഗ്ത്തിൽ ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്്
അധയക്ഷെ വഹിച്ചു. വിവിധ പ്ഗ്ാമ പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്റുമാര്,
വിവിധ വകുപ്പ് നിർവഹണ ഉലദയാഗ്സ്ഥര് െുടങ്ങിയവര് പതങ്കടുത്തു.

സേഫ് േ്ിഷനന്ഫ: മചങ്ങന്നൂര്ക് കബ്ലാക് രേ സംഘാടേ സേ്ിരി രൂപീേരിച്ചു
ആലപ്പുഴ: ബലഫ്മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധെിയുതട ഭാഗ്മായി
തചങ്ങന്നൂർ ലലാകുെല കുടുംൈ സംഗ്മവും അദാലത്തും നടത്തുന്ന്
സംൈന്ധിച്ച സംഘാടക സമെി രൂപീകരിച്ചു. ലലാക് പഞ്ചായത്ത്
ഹാളിൽ നടന്ന ലയാഗ്ം സജി തചറിയാന് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം
തചയ്ക്െു. ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്് പി. സി അജിെ
അധയക്ഷെ വഹിച്ചു. സംഘാടക സമെി തചയർമാനായി സജി
തചറിയാൻ എം.എൽ.എ, കൺവീനറായി തചങ്ങന്നൂര് ൈി.ഡി.ഒ. ആർ.
സുലലഖ എന്നിവതര െിരബഞ്ഞടുത്തു. ലലാക് പഞ്ചായത്ത് ബവസ്
പ്പസിഡന്് ജി. വിലവക്, പ്ശീകുമാർ, വിവിധ പഞ്ചായത്ത്
പ്പസിഡന്റുമാർ, അംഗ്ങ്ങള്, ഉലദയാഗ്സ്ഥര് െുടങ്ങിയവര് പതങ്കടുത്തു.

സേഫ് േ്ിഷനന്ഫ:ആരയാട് കബ്ലാക്രേ സംഘാടേ സേ്ിരി രൂപീേരിച്ചു
ആലപ്പുഴ: ആരയാട് ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന ബലഫ്
മിഷൻ കുടുംൈങ്ങളുതട കുടുംൈ സംഗ്മത്തിന് മുലന്നാടിയായി
സംഘാടക സമിെി രൂപീകരിച്ചു. ധനമപ്രി ലഡാ.ടി.എം. ലൊമസ്
ഐസക്, ജിലല പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്് ജി. ലവണുലഗ്ാപാൽ
െുടങ്ങിയവർ രക്ഷാധികാരികളായും ലലാക് പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്്
അഡവ. ഷീന സനൽകുമാർ തചയർലപഴ്സണും ലലാക് പഞ്ചായത്ത്
തസപ്കട്ടറി ആർ. രജി് കൺവീനറുമായുള്ള സമിെിയാ ര
രൂപീകരിച്ച്. ലലാക് പഞ്ചായത്ത് അംഗ്ങ്ങൾ, വിവിധ പഞ്ചായത്ത്
പ്പസിഡന്റുമാര് െുടങ്ങിയവര് അംഗ്ങ്ങളായുള്ള വിവിധ
സബ്കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുെ്.

ലലാക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന രൂപീകരണ ലയാഗ്ത്തില് ലലാക്
പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡന്് അഡവ. ഷീന സനൽകുമാര്, ലലാക്
പഞ്ചായത്ത് തസപ്കട്ടറി ആർ. രജി്, വിവിധ പ്ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്
പ്പസിഡന്റുമാര്, ഉലദയാഗ്സ്ഥര് െുടങ്ങിയവര് പതങ്കടുത്തു.

ജിേല േളക്ടറ്മട പരാരി പരിഹാര അദ്ാേത്ത് ജന്ുരി 18്
ആലപ്പുഴ: തപാെുജനങ്ങളുതട പരാെികളും അലപക്ഷകളും
അെിലവഗ്ത്തിലും ജനസൗഹാർേപരമായും െീർപ്പാകുന്നെിന്
അമ്പലപ്പുഴ ൊലൂകിതല ജിലല കളകട്റുതട തപാെുജന പരാെി
പരിഹാര അദാലത്ത് 'സഫലം' ജനുവരി 18ന് ജിലല പഞ്ചായത്ത്
ഹാളിൽ നടത്തും.എൽ.ആർ.എം ലകസുകൾ, സർതവ്വ ,പ്പളയം
സംൈന്ധമായ അലപക്ഷകൾ, ഭൂമിയുതട െരമാറ്റം/പരിവർത്തനം,
ലറഷൻ കാർഡ് എന്നിവതയാഴിതകയുള്ള എലലാ പരാെികളും
അലപക്ഷകളും അദാലത്തിൽ സവീകരിച്ച് ൊലൂക് െല വകുപ്പ്
ലമധാവികളുതട സാന്നിധയത്തിൽ പരിഹാരം കാണും.
അദാലത്തിലലകായി അമ്പലപ്പുഴ ൊലൂകിതല വിലലലലജാഫീസുകൾ,
അമ്പലപ്പുഴ ൊലൂക് ഓഫീസ്, ആർ.ഡി.ഒ ഓഫീസ്, കളക്ടലററ്റ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനുവരി 10 ബവകിട്ട് അഞ്ചു വതര അലപക്ഷകൾ
നൽകാം. ജനുവരി 18ന് ജിലല പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ജിലല കളക്ടർ
ലനരിട്ട് പരാെികൾ സവീകരികുന്നെും ഉടൻ െീർപ്പാകുന്നെുമാ ര.

