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പത്രക്കുറിപ്പ് 1 “ഭരണഭോഷ-േോരൃഭോഷ" 2020 ജനുവരി 01 ബുധൻ

കളക്മേഴ്സസ് അറ്റ് സ്കൂള് പദ്ധരി; ശുചിരവേിഷൻ 15 ബിന്നുകള്
സ്ഥോപിച്ചു

ആലപ്പുഴ : കളക്ടേഴ്സ് @ ്കൂള്
പദ്ധതിപ്പകാരം
ജിലലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 15 ്കൂളുകളില്
ശുചിതവമിഷന്
ഫണ്ട്
ഉപടയാഗിച്ച്ബിന്നുകള്
സ്ഥാപിച്ചു. റപറ്റ്
ടബാട്ടില്
, ഹാര്ഡടബാട്ടി്
, ടപപ്പര്
, മില്ക്കവര്
എന്നിവരയാണ്ഈ
ബിന്നുകളില്
ടശഖരികുന്നത്. ഇതിറെ്ഗാഗമായിറപാടളളതത്ത
ഗവര.തഹ്കൂളില്
പരിസ്ഥിതിതജവരസംരക്ഷണപ്പവരര്ത്തക ും
വര മിപ്തഅവരാര്ഡടജതാവരുമായഫിടൊ്അഹമദ് പലാസാറ്റികിക്
മാലി യംഉണ്ടാകുന്നവരിപത്തിറ കുെിച്ച്ടബാധവരത്കരക്ലാസ്സ്
േത്തി. ജിലലാകളക്േര്
എം.അഞ്ജ ബിന്നുകളുറേഉ പഘാേ ം
ിര്ംഹിച്ചു. ജിലലാപഞ്ചായത്ത്വരിദ്യാഗയാസറ്റികാന്ിംഗ് കമകമദ്റ്റി
റചയര്മാന്
അ്വ.റകറ്റി.മാതയുഅദ്ധയക്ഷതവരഹിച്ചു. ആരയാട്
ടലാക്പഞ്ചായത്ത്പ്പസി്െ്്അ്വ.ഷീ 
സ ല്കുമാ്
, മാരാരികുളംറതക്പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്പ്പസി്െ്്
ഇന്ദിരതിലകന
, ജിലലാവരിദ്യാഗയാസആഫീസര്
ധ യആ്

കുമാര്
, ഹരിതടകരളംമിഷന
ജിലലാടകാര്്ിട റ്റ്

റക.എ്.രാടജഷ്, ശുചിതവമിഷന
ജിലലാടകാര്്ിട റ്റ്

പി.വരി.ജയകുമാരി, എ്.എം.സി.റചയര്മാന്
റക.ബി.ബി ു, റ്റികാഫ്
റസപ്കട്ടെിസീ ാറ്റികീഫന
, മാരാരികുളംറതക്പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
ടക്ഷമകാരയറ്റികാന്ിംഗ് കമകമദ്ിറ്റിറചയര്മാന്
എന്നിവര്
പറെേുത്തു.

ചിത്രവിവരണം

ജിലലപഞ്ചായത്തിറെ് 15 ്കൂളുകളില്
ശുചിതവമിഷന്

സ്ഥാപിച്ച 15 ബിന്നുകളുറേഉ പഘേ ംജിലലകളക്േര്
എം.അഞ്ജ 
ിര്വരഹികുന്നു

േുളക്കുഴ ഹയർമൈക്കടറിറി സ്കൂള് കളക്മേഴ്സസ് @സ്കൂള് പദ്ധരിക്ക്
രുേക്കേോയി

ആലപ്പുഴ :പുതുവരര്ഷത്തി്
സംസ്ഥാ റമാട്ടാറകലാസാറ്റികിക് ിടരാധ ം
േപ്പിലാകുടപാള്
മുളകുഴഹയ്
റസകണ്ടെി്കൂളുംഈ
യജ്ഞത്തില്
പെുടചരുകയാണ്കളക്ടേഴ്സ
് @ ്കൂള്

പദ്ധതിയിലൂറേ. വരിദ്യാര്ഥികളി്
ശുചിതവടബാധം
സൃഷ്ടികുക, മാലി യസം്കരണറത്തപ്പറ്റിതലമുെറയ
ടബാധവരാനമാരാകുകഎന്നലക്ഷയടത്താറേയാണ്പദ്ധതി
േപ്പാകുന്നത്. ജിലലാപഞ്ചായത്ത്റമപര്
ടവരണു
കളക്ടേഴ്സ് @്കൂള്
പദ്ധതിഉ പഘാേ ം റചയ്തു.
പദ്ധതിയുറേഗാഗമായി്കൂളി്
മാലി യടശഖരണത്തി ാവരശയമായ
ബാ്കറ്റുകള്
സ്ഥാപിച്ചു. ലാസാറ്റികിക്
മാലി യങ്ങളും, ഖരമാലി യങ്ങളും, ഗക്ഷണാവരശിഷ്ടങ്ങളുംപ്പടതയകം
ടവരര്തിരിച്ചുടശഖരികാ ുള സസരകരയവരും, സംവരിധാ വരും
ഒരുകിയിട്ടുണ്ട്.
മുളകുഴപ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്പ്പസി്ണ്ട്രശ്മിരവരീപ്ന്ദന്
അദ്ധയക്ഷത
വരഹിച്ചു . വരിടലലജ്എക്റ്റികനഷന്
ഓഫീസ്
തബജുേിസി
കളക്ടേഴ്സ്അറ്റ്്കൂള്
പദ്ധതിറയകുെിച്ച്കുട്ടികടളാട്
വരിശദ്ീകരിച്ചു. ഹയര്
റസകണ്ടെിപ്പിനസിപ്പ്
ഉഷ, പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
തവര്പ്പസി്ണ്ട്രവരീപ്ന്ദന
, വരികസ കാരയറ്റികാന്ിങ്ങ്കമദ്റ്റി
റചയര്ടപഴ്സസണ്
ഗിരിജവരിജയകുമാ്
, ആടരാഗയവരിദ്യാഗയാസ
റ്റികാന്ിങ്ങ്കമദ്റ്റിറചയര്ടപഴ്സസണ്
രാധാഗായ്, വരാര്ഡ
റമപര്മാരായമട ാജ്, തഷലജ,പിറ്റിഎ
പ്പസി്ണ്ട് എം,എച്ച് െഷീ പഎന്നിവരര്സംസാരിച്ചു.

ജിേല കളക്േറുമേ പരോരി പരിഹോര
അദോേത്ത് ജനുവരി 18ന്

ആലപ്പുഴ: റപാതുജ ങ്ങളുറേപരാതികളുംഅടപക്ഷകളും
അതിടവരഗത്തിലുംജ സരഹാര്നപരമായുംതീര്പ്പാകുന്നതിന്ജിലല
കളകട്െുറേഅപലപ്പുഴതാലൂകിറലറപാതുജ പരാതിപരിഹാര
അദ്ാലത്ത് 'സഫലം' ജ ുവരരി 18ന്ജിലലപഞ്ചായത്ത്ഹാളില്

േത്തും. എല്
.ആര്
.എംടകസുകള്
, സര്റം ,പ്പളയംസംബന്ധമായ
അടപക്ഷകള്
, ഗൂമിയുറേതരമാറ്റം/പരിവരര്ത്ത ം, ടെഷന
കാര്ഡ
എന്നിവരറയാഴിറകയുള സഎലലാപരാതികളുംഅടപക്ഷകളും
അദ്ാലത്തില്
സവീകരിച്ച്താലൂക്തലവരകുപ്പ്ടമധാവരികളുറേ
സാന്നിധയത്തില്
പരിഹാരംകാണും. അദ്ാലത്തിടലകായിഅപലപ്പുഴ
താലൂകിറലവരിടലലടജാഫീസുകള്
, അപലപ്പുഴതാലൂക്
ഓഫീ്, ആര്
.്ി.ഒഓഫീ്, കളക്േടെറ്റ്എന്നിവരിേങ്ങളില്

ജ ുവരരി 10 തവരകിട്ട്അഞ്ചുവരറരഅടപക്ഷകള്

ല്കാം. ജ ുവരരി 18ന്ജിലലപഞ്ചായത്ത്ഹാളില്
ജിലലകളക്േ്

ട രിട്ട്പരാതികള്
സവീകരികുന്നതുംഉേന്
തീര്പ്പാകുന്നതുമാണ്.

കൺൈയൂേർമഫഡിനിമന മേൻഡിനര് നേപേികളില്
നിന്ന് ഒഴിവോക്കി

ആലപ്പുഴ: ഇ-പ്തിടവരണിടറ്റികഷ െിസാധ ങ്ങളുറേവരില്പ്പ 
വരര്ധിപ്പികുന്നതിറെ്ഗാഗമായിസര്കാ്
/അര്ദ്ധസര്കാ്

സ്ഥാപ ങ്ങള്
, റപാതുടമഖല
സ്ഥാപ ങ്ങള്
, ടകാര്പ്പടെഷ ുകള്
, തടനശസവയംഗരണ
സ്ഥാപ ങ്ങള്
, സാമൂഹയടക്ഷമവരകുപ്പിറെ്കീഴിലുള സ
സ്ഥാപ ങ്ങള്
, വരിദ്യാഗയാസസ്ഥാപ ങ്ങള്
മുതലായവരയുറേ
റേന്െുകളി്
പറെേുകുന്നതിന്കണ്സസയൂമര്റഫ്ിറ റസകയൂരിറ്റി
റ്ടപ്പാസിറ്റില്
 ിന്നുംഒഴിവരാകിസര്കാ്


ഉത്തരവരായി. കണ്സസയൂമര്റഫ്ി്
 ിന്നുംറേന്്
കൂോറതട രിട്ട്
ിടതയാപടയാഗസാധ ങ്ങള്
വരാങ്ങുന്നതിന്അ ുമതിയും
ആയിട്ടുണ്ട്. സര്കാ്
, അര്ദ്ധസര്കാ്
സിവരി്
ടറ്റികഷന്
മറ്റ്
ഓഫീസുകളുറേറകട്ടിേങ്ങളില്
ടറ്റികഷ െികരണ്ട്
തുേങ്ങുന്നതി ു
ടവരണ്ട േപേികള്
അതത്ജിലലകളക്േെുമായിടചര്ന്ന്തകറകാണ്ടു
വരരുകയാണ്.

മചർത്തേ നഭരൈഭ: വിവിധ വകുപ്പുകളിമേ ഉമദയോഭസ്ഥരുമേ
ത്പമരയകമയോഭം ഏഴിന്
ആലപ്പുഴ: ടചര്ത്തല ഗരസഗയിറലതലഫ് -പി.എം.എ.തവരപദ്ധതി
കുേുംബസംഗമത്തി ുമുടന്നാേിയായുള സവരിവരിധവരകുപ്പുതല
ഉടദ്യാഗസ്ഥരുറേപ്പടതയകടയാഗംജ ുവരരിഏഴിന്ഉച്ചയ്ക്
ടശഷം 3.30ന്ടചരും.

ശുചീകരണ ൈുരക്ഷോ മരോഴിേോളികളുമേ നിയേനം എംമലോയ്മേന്റ്
എക്സ്മചഞ്ചുകളിേൂമേ േോത്രം

ആലപ്പുഴ: സര്കാ്
ഓഫീസുകളിറലശുചീകരണം, സുരക്ഷ
എന്നിവരയ്കായുള സതാല്കാലിക ിമയ ങ്ങള്ക്
കുേുംബപ്ശീ, റകക്ടസാണ്സ
എന്നീസ്ഥാപ ങ്ങളുമായി
വരാര്ഷികാേിസ്ഥാ ത്തി്
ടസവര കരാ്
ഏര്റപ്പേുത്തുന്നതുമായി
ബന്ധറപ്പട്ട്പുെത്തിെകിയസര്കുല്
െനാകിധ വരകുപ്പ്ഉത്തരവ്
പുെറപ്പേുവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസാഹചരയത്തില്
ടമല്പെ്ഞ ഒഴിവരുകള്

പഴയതുടപാറലഎംടലാസായ്റമെ്്എക്്ടചഞ്ചുകറളഅെിയികുവരാന്

ഓഫീ്ടമധാവരികള്
പ്ശദ്ധികണറമന്ന്എം.ടലാസായ്റമെ്്ഓഫീസ്

അെിയിച്ചു.

എേരവമയ ഭക്ഷയ ൈുരക്ഷോ പഞ്ചോയത്തോക്കുന്നു;
സേൈൻസ് മേളകള് ജനുവരി േൂന്നുേുരല്

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാ ഗക്ഷയസുരക്ഷവരകുപ്പിറെ്സുരക്ഷിതആഹാരം
ആടരാഗയത്തി ാധാരംപദ്ധതിയുറേയുംആര്പ്ദ്ംപദ്ധതിയുറേയും
ഗാഗമായിസാപത്തികവരര്ഷംജിലലയി്
കുട്ട ാട്ഗക്ഷയസുരക്ഷ
സര്കളിറലഎേതവപ്ഗാമപഞ്ചായത്തിറ ഗക്ഷയസുരക്ഷ
പഞ്ചായത്തായിഉയര്ത്താന്
തീരുമാ ിച്ചു. ഈപദ്ധതിയുറേ
ഗാഗമായിപഞ്ചായത്തില്
വരിവരിധതലഗക്ഷയ ിര്മദ്ാണവരിതരണ
വരില്പ്പ യൂണിറ്റുകളി്
പരിടശാധ തുേരുന്നു. പഞ്ചായത്തിറല
മുഴുവരന
ഗക്ഷയ ിര്മാണവരിതരണവരി്പ ടകപ്ന്ദങ്ങറളയുംഗക്ഷയ
സുരക്ഷ ിയമത്തിറെ്പരിധിയി്
റകാണ്ടുവരരുന്നതി ായി
തലസന്/രജി്ടപ്േഷന
ടമളകള്
സംഘേിപ്പികുന്നുണ്ട്. പാകറ്റ്
ഫു്ുകള്
ഉള്റപ്പറേവരില്കുന്നറചെുകിേഗക്ഷണ
വരയാപരികള്
, റമാത്തവരയാപാരികള്
, കാറ്റെിങ്
യൂണിറ്റുകള്
, ചികന
, ്ക്, ഫിഷ്റ്റികാളുകള്
, മീനതട്ടുകള്
, ഉച്ചഗക്ഷണം
വരിതരണം േത്തുന്നആരാധ ാലയങ്ങള്
, ടബാര്മകള്
, പച്ചകെി
കേകള്
, തട്ടുകേകള്
തുേങ്ങിയഎലലഗക്ഷണ
വരിതരണ/ ിര്മാണ/വരില്പ്പ ശയംഖലയിലുംഉള്റപ്പേുന്നവര്
ഗക്ഷയ
സുരക്ഷതലസന്രജി്ടപ്േഷന്
എേുകണം. ഗക്ഷയസുരക്ഷ
തലസന്/രജി്ടപ്േഷന
ഇലലാറതഗക്ഷണവരിപണ ം,വരിതരണം
േത്തുന്നതിന്ശിക്ഷാര്ഹമാണ്. ആയതി ാല്
തലസന്
എേുടകണ്ടതിടലകായിടമളകള്
ജ ുവരരിമൂന്നിന്
രാവരിറല 11 മുതല്1.30 വരറരപച്ചലൂര് പമാതാപള സിപാരിഷ്
ഹാളിലും ാലിന് 11 മുതല്
രണ്ടുമണിവരറരഎേതവപഞ്ചായത്ത്
കമദ്യൂണിറ്റിഹാളിലുംഅക്ഷയടകപ്ന്ദത്തിറെ്സഹകരണടത്താറേ
േത്തും. അടപക്ഷ ല്ടകണ്ടവര്
ടഫാടട്ടായുംആധാ്
കാര്്ുമായി
എത്തണം. ടഫാണ്സ
: 759387336.

രോത്രികോേ േൃഭചികിത്സ പദ്ധരിയിൽ മവറ്ററിനറി ബിരുദധോരികമള
ആവശയേുടറി്

ആലപ്പുഴ: മൃഗസംരക്ഷണവരകുപ്പ് േപ്പാകിവരരുന്നരാപ്തികാല
അേിയന്തിരമൃഗചികിത്സപദ്ധതിയില്
ജിലലയിറല
അപലപ്പുഴ, ആരയാട്, റചങ്ങന്നൂര്
, ഗരണികാവ്എന്നീ
ടലാകുകളിടലക്കരാെേിസ്ഥാ ത്തി്179 ദ്ിവരസടത്തക്റവരറ്റെി െി

കരണ്സസി്
രജി്ടപ്േഷ ുള സറതാഴില്രഹിതരായറവരറ്റെി െി
ബിരുദ്ധാരികറളആവരശയമുണ്ട്. താല്പരയമുള സഉടദ്യാഗാര്ഥികള്

ജ ുവരരി 10 രാവരിറല 11മണിക്അസല്
സര്ട്ടിഫികറ്റുകള്
സഹിതം
ജിലലമൃഗസംരക്ഷണഓഫീസില്
ഹാജരാകണറമന്ന്ജിലല
മൃഗസരംക്ഷണഓഫീസ്
അെിയിച്ചു. ിയമ ംലഗികുന്നവരരുറേ
ടജാലിസമയംമു ിസിപ്പാലറ്റിപ്പടദ്ശത്ത്തവരകിട്ട്എട്ടുമുതല്

അേുത്തദ്ിവരസംരാവരിറലഎട്ടുവരറരയുംപഞ്ചായത്ത്പ്പടദ്ശത്ത്
തവരകിട്ട്ആറ്മണിമുതല്
അേുത്തദ്ിവരസംരാവരിറല
ആെുവരറരയുംആണ്. മാസം 39500 രൂപടഹാണടെെിയം
ലഗികും. ടഫാണ്
: 0477 2252431.

ജീവനിക്ക് പുന്നത്പ വേക്ക് പഞ്ചോയത്തിൽ രുേക്കേോയി

ആലപ്പുഴ :പച്ചകെികൃഷിയില്
സവയംപരയാപ്തതട േൂക, വരിഷ
രഹിതപച്ചകെിലഗയമാകുന്നതിലറേ മദ്ുറേആടരാഗയം
സംരക്ഷികുകതുേങ്ങിയലക്ഷയടത്താറേആടരാഗയവരകുപ്പുമായി
ടചര്ന്ന്ജീവര ി മദ്ുറേകൃഷി - മദ്ുറേആടരാഗയംപദ്ധതിയുറേ
പഞ്ചായത്ത്തലഉ പഘാേ ംപുന്നപ്പവരേക്പഞ്ചായത്ത്
കൃഷിഗവര ില്
പ്പസി്ന്റ്സുവരര്ണപ്പതാപന്

ിര്വരഹിച്ചു. കാര്ഷികരംഗത്ത്പുന്നപ്പപഞ്ചായത്തിറ സപൂര്ണ
തജവരപ്ഗാമമാകിമാറ്റുന്നതി ുംഎലലാവരീേുകളിലുംവരിഷമുക്തമായ
പച്ചകെികള്
ഉല്പാദ്ിപ്പികുന്നതി ുംവരീട്ടാവരശയത്തി ുടശഷം
ബാകിയുള സവരവരിപണിയില്
എത്തികുന്നതുംലക്ഷയമിട്ടാണ്ജീവര ി
പദ്ധതിക്രൂപം ല്കിയത്. ആദ്യഘട്ടറമന്ന ിലയില്

പഞ്ചായത്തിറലറമപര്മാരുറേവരീേുകളിലുംതാല്പരയമുള സ
കുേുംബങ്ങള്കൂംപച്ചകെിതതകളുംതജവരവരളവരുംവരിതരണം
റചയ്ും . 2021 വരിഷുവരറരയുള സ 470 ദ്ിവരസമാണ്ജീവര ിപദ്ധതി
ലക്ഷയംറവരയ്കുന്നത്. കൂോറതആടരാഗയവരകുപ്പുമായിടചര്ന്ന്
കയാംപയിന
 േത്താ ുംപഞ്ചായത്ത്തലത്തി്
കൃഷിപാഠശാല
ആരംഗികാ ുംടയാഗത്തില്
തീരുമാ മായി. പുന്നപ്പവരേക്ടലാക്
കൃഷിഗവര ില്
 േന്നചേങ്ങി്
പഞ്ചായത്ത്വരികസ റ്റികാന്െിംഗ് കമ
കമദ്റ്റിറചയര്മാന്
രതീഷ്കുമാ്
, പഞ്ചായത്ത്
റമപെുമാര്
, കൃഷിഓഫീസര്
എന്നിവര്
സന്നിഹിതരായി.

സേഫ് േിഷൻ കുേുംബ ൈംഭേം: സരക്കോട്ടുമശരിയിൽ അവമേോകന
മയോഭം

ആലപ്പുഴ :തതകാട്ടുടശരിടലാക്പരിധിയില്
വരരുന്നതലഫ്
ഗുണടഗാക്താകളുറേകുേുംബസംഗമത്തിന്മുടന്നാേിയായി
അവരടലാക ടയാഗംടചര്ന്നു. ജ ുവരരി 11 ു േകുന്നകുേുംബ
സംഗമത്തില്
വരിവരിധവരകുപ്പുകള്
 ല്കുന്ന
ടസവര ങ്ങളും, മുറന്നാരുകങ്ങളുംവരിലയിരുത്തി. തതകാട്ടുടശരി
ടലാക്അെണത്തില്
 േകുന്നസംഗമത്തി്
 ിരവരധിടപ്

പറെേുകും . കൃഷി, ആടരാഗയം, പ്ഗാമവരികസ ം, പട്ടികജാതിപട്ടിക
വരര്ഗവരകുപ്പ്, ശുചിതവമിഷന്
തുേങ്ങിയ വരകുപ്പുകളുറേടസവര ം
സംഗമത്തില്
ലഗയമാകും. അടപക്ഷകള്
സവീകരികുന്നതിറ ാപ്പംതറന്ന
തുേര് േപേികളുംപൂര്ത്തിയാകും.
ടയാഗത്തില്
തതകാട്ടുടശരിടലാക്പഞ്ചായത്ത്പ്പസി്ന്റ്
ിര്മലറസല്വരരാജ് അധയക്ഷതവരഹിച്ചു. തതകാട്ടുടശരിടലാക്
റ്വരലപ്പ്
റമന്റ്ഓഫീസ്
എബിജുകുമാ്
, ആലപ്പുഴഅസിറ്റികന്റ്
്വരലപ്റമന്റ്കമദ്ീഷണ്(പി.എ) അഷെഫ്. പി. ഹംസവരിവരിധ
വരകുപ്പ്പ്പതി ിധികള്
തുേങ്ങിയവര്
ടയാഗത്തി്
പറെേുത്തു.

േുട്ട മകോഴി വിരരണം

ആലപ്പൂഴപുന്നപ്പവരേക്പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്ജ കീയാസൂപ്തണ
പദ്ധതിപ്പകാരംവരീട്ടുമുറ്ററത്തടകാഴിവരളര്ത്ത്
പദ്ധതിയി്

ഉള്റപ്പട്ടഗുണടഗാക്താകള്ക്രണ്ടാംഘട്ടടകാഴിവരിതരണം
േത്തി.100 ഗുണടഗാക്താകള്കാണ്ടകാഴിറയ ല്കിയത്. പഞ്ചായത്ത്
പ്പസി്ന്റ്സുവരര്ണപ്പതാപന്
ഉ പഘാേ ം
ിര്ംഹിച്ചു. റമപര്മാ്, റവരറ്റി െിട്ാക്േര്
എ്
ദ്ീപ , എന്നിവരര്

സന്നിഹിതരായി. ഓടരാഗുണടഗാക്താവരി ും 45 ദ്ിവരസം
മുതല്60 ദ്ിവരസംവരറരപ്പായമായ 10 ടകാഴികറളവരീതമാണ്
ല്കിയത്.

മഫോമട്ടോ കയോപ്ഷൻ :
പഞ്ചായത്ത്പ്പസി്ന്റ്സുവരര്ണപ്പതാപന്
ടകാഴിവരിതരണം
ഉ പഘാേ ംറചയ്ുന്നു.

