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പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര ാധനം: തുണി സഞ്ചിയും സ്റ്റീല് ഗ്ലാസുകള ം വിത ണം
ചെയ്തു
ആലപ്പ ഴ: സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിര ാധനം നിലവില്
വന്നതിചനതുടര്ന്ന്ന് തര്മീര്ന് ുക്കം രാമാ
്ഞ്ചായത്തിറെചന രനത്ത്ത്തി്
തുണി സഞ്ചികള്, സ്റ്റീ് ്ാരാതങ്ങള്, ഗ്ലാസ് എന്നിവ വിത ണം
ചെയ്തു. ഹ ിതം തര്മീര്ന് ുക്കം ്ധതിതിയിലെചട
ടാംാം്ട ശ ചുെിത്
കയാമ്പയിനിറെചന ഭാമ ായാണ് തുണി സഞ്ചികള ം സ്റ്റീല് ്ാരാതങ്ങള ം
നല്കിയ്. കുടുംബരാചീ സി.ഡി.എസ്സിറെചന ആഭി ുഖ്യത്തില് നടന്ന
്ുതുവത്സ
ദിനാര്ാഷരത്താചടാപ്പ ാണ് ജനരാ്തിനിധികളടക്കം
ഹ ിത രാ്തിജ്ഞ ചൊലലി ്ധതിതിക്ക് തുടക്കം കുനിച്ച്.
്ഞ്ചായത്തിചല
ുഴുവന് വീടുകള ം സ്ഥാ്നങ്ങള ം ഹ ിത
രരാ്ാരട ശാരക്കാളിരലക്ക് നീങ്ങുന്നതിറെചന ഭാമ ായുളള ്ധതിതിയുചട
ഉദ്്ാടനം രാമാ ്ഞ്ചായത്ത് രാ്സിഡറെ് അഡ്.്ി.എസ് രജയാതിസ്
നിര്ന്ംഹിച്ച . സിഡി.എസ് ചെയര്ന്ര്ഴ്സണ് രാചീജ ഷിബു അധയക്ഷത
വഹിച്ച . സ്റ്റാറെനിംഗ് കമ കറ്റി ി ചെയര്ന്ര്ഴ്സമാരാ ായ സുധര്ന്റ്റ
സരതാഷ്,
ദനന്, ബിനിത
രനാജ്, ര ഷ്
മനാഥ്,
രാമാ ്ഞ്ചായത്ത് അംമങ്ങളായ ചക.ചജ ചസബാസ്റ്റയന്, സനി് നാഥ്,
സാനു സുധീരാരന്,
ര ഷ് ബാബു, ചസരാകട ശനി ്ി.സി രസവയര്ന്,
അസിസ്റ്ററെ് ചസരാകട ശനി സുനില്കു ാ് രാ്സംമിച്ച .

തര്മീര്ന് ുക്കം ്ഞ്ചായത്തിറെചന വികസരനാത്സവത്തിറെ തുടക്ക ായി
(െിരാത ുടാം്)

ആലപ്പ ഴ: വികസന രാ്വര്ന്ത്തങ്ങള ചട ഭാമ ായി തര്മീര്ന് ുക്കം
രാമാ ്ഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന 'വികസരനാത്സവം 2020'റെ തുടക്ക ായി.
ഒ ു
ാസം നീടാംു നില്ക്കുന്ന വികസന ് ി്ാടികള് അഡ്.എ.എം.
ആ ിഫ് എം.്ി. ഉദ്്ാടനം ചെയ്തു. രാമാ ്ഞ്ചായത്തിറെചന
ആഭി ുഖ്യത്തില് കാര്ന്ഷിക
ുരന്നി ം ഒ ുക്കിയാണ്
വികാസരനാത്സവത്തിനു തുടക്കം കുനിച്ച്. ്ഞ്ചായത്തിചല
ുഴുവന് വീടുകളിലും ്ച്ചക്കനി തതകള് നല്കുന്ന ്ുനര്ന്ജനി
്ധതിതി, കപ്പകമ്പ് നട ശ നല്കുന്ന ഹ ിതം ്ധതിതി, വാഴ വിത്ത് നട ശ്
നല്കുന്ന കദളീവനം ്ധതിതി, ചനല്കര്ന്ഷകര്ന്ക്കായുളള കതിര്ന് ണി
്ധതിതി, സംസ്ഥാന സര്ന്ക്കാ ിറെചന ജീവനി- നറ്റുചട കയഷി നറ്റുചട
ആര ാമയം ്ധതിതി എന്നിവയുചട ജിലലാതല ഉദ്്ാടനവും എം.്ി
നിര്ന്ംഹിച്ച . വാര്ന്ഘ തലത്തി് നടക്കുന്ന ്ഞ്ചകാര്ന്ഷിക
്ധതിതിയി് ഏി വും
ികച്ച രാ്വര്ന്ത്തനം കാഴ്െചവക്കുന്ന
വാര്ന്ഡിനുള 5 ലക്ഷം
െ്യുചട ്ു സ്കാ വും എം്ി െടങ്ങി്
രാ്ഖ്ാ്ിച്ച . തര്മീര്ന് ുക്കം രാമാ ്ഞ്ചായത്ത് രാ്സിഡറെ്
അഡ്.്ി.എസ് രജയാതിസ് അധയക്ഷത വഹിച്ച . കയഷി വകുപ്പ്
ചഡ്യെട ശി ഡയനക്ടര്ന് വി. അനിത
ുഖ്യരാ്ഭാഷണം നടത്തി. ക്ഷി
അസിസ്റ്ററെ് ഷീന, ജനരാ്തിനിധികള്, ഉരദയാമസ്ഥ് എന്നിവ്
രാ്സംമിച്ച .

ഇലക്ഷന് സംബന്ധിച്ച അര്ക്ഷകള് എരാതയും രവമം തീര്ന്പ്പാക്കണം:
ടിക്കാനാം
ീണ
(െിരാത ുടാം്)
ആലപ്പ ഴ: ഇലക്ഷന് സംബന്ധിച്ച അര്ക്ഷകചളലലാം എരാതയും
ച്ചട ശന്ന് തീര്ന്പ്പാക്കണച ന്ന് െീഫ് ഇലക്ഷറെ കറ്റീഷണ് ടിക്കാനാം
ീണ ്നഞ്ഞു. ചെങ്ങന്നെര്ന് നവനയെ ഡിവിഷനിചല
ുഖ്യ
ചത ചഞ്ഞടുപ്പ് ഉരദയാമസ്ഥ ുചട അവരലാകന രയാമത്തില്
സംസാ ിക്കുകയായി ുന്നു അരേഹം. രാടാന്സ് ജന്ഡര്ന്സ്,
തവകലയ ുളവര്ന്, 90 വയസ് കഴിഞ്ഞവ്, എന്നിവച
രാ്രതകം
കചടാംത്തി താലെക്ക് തലത്തി് രാ്രതക ചഹല്്് ചഡസ്ക്കുകള്
തുടങ്ങണം. ചത ചഞ്ഞടുപ്പിറെ 10 ദിവസം
ുന്്് ഇലക്ഷറെ
നട്ടിരാക ങ്ങള് ്െര്ന്ത്തീക ിക്കുന്ന രജാലികള് ്െര്ന്ത്തീക ിക്കണം.
ചത ചഞ്ഞടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ബി.എല്.ഒ
ാ ുചട രജാലികള് വളച

ഉത്ത വാദിത്ചപ്പട ശതാണ്. ഈ രജാലികള്ക്ക് താല്് യ ിലലാത്ത
ബി.എല്.ഒ
ാച
കാ ണം കാണിക്കല് രനാട ശീസ് നല്കി നീക്കം
ചെയ്യണം. ചത ചഞ്ഞടുപ്പ് രാ്രാകിയയ്ക്ക് ഉരദയാമസ്ഥര്ന്ക്ക് അധികാ വും
സ്ാതരാതവു ുടാം്. എന്നാല് തങ്ങചള ഏല്പ്പിച്ച രജാലി
നിഷ്്ക്ഷതരയാചട നിനരവി ണച ന്നും അരേഹം ്നഞ്ഞു. ജനുവ ി
25റെ രദചീയ രവാരട ശഴ്സ് ദിനരത്താടനുബന്ധിച്ച താലെക്ക് തലത്തില്
ചസ ിനാര്ന്, എരസ്സ, ച്യിറെനിംഗ് കമ തുടങ്ങിയ
ത്സ ങ്ങള്
നടത്തണച ന്നും അരേഹം ്നഞ്ഞു. ചെങ്ങന്നെര്ന് ആര്ന്ഡിഒ ജി.
ഉഷാകു ാ ി, ഇലക്ഷന് ഡ്യെട ശി കളക്ട്, ചെങ്ങന്നെ്,
ാരവലിക്ക ,
കാര്ന്ത്തികപ്പളി തഹസില്ദാര്ന് ാ് തുടങ്ങിയവ് രാ്സംമിച്ച .

