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ജനുവരി 11 ശനി

യമസഭാസമിതി - തതളിതവടുപ്പ് ജനുവരി 14-ന്
ആലപ്പുഴ: സര്ക്കാിര് നൽകുന്ന ഉറപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച നിയമസഭയുടെ സമിതി
ടചാിവ്വാിഴ്ച
ടതളിടവെുപ്പ്

രാിവിടല 10.30ന് ജിലലാി കളക്െറററ്റ് റകാിണ്ഫ-റ്സ്  ളാിളി്
നെത്ും. ജിലലയിടല വിറനാിദസഞ്ചാിര റകന്ദ്രങ്ങളിടല മാിലിനയ

സംസ് കരണത്ിനും നിയന്ദ്രണത്ിനുമാിയി നെപ്പാികുന്ന പദ്ധതികടള സംബന്ധിച്ച്
വിറനാിദസഞ്ചാിരം, തറേശ സവയം ഭരണം, തുറമുഖം, പരിസ്ഥിതി എന്നീ
വകുപ്പുകളിടല ജിലലാിതല ഉറദയാിഗസ്ഥരി് നിന്നും ടതളിടവെുകും.
സമിതിയംഗങ്ങള് ടതളിടവെുപ്പിന് റശഷം സമിതി ജിലലയിടല വിറനാിദസഞ്ചാിര
റകന്ദ്രങ്ങള് സരര്ക്ശിച്ച് ടതളിടവെുപ്പ് നെത്ും.

കയർ മമഖലയിതല ആവശയങ്ങൾ, ഗമവഷണം : തസമിനാർ നാതള
ആലപ്പുഴ : കയര്ക് വയവസാിയ റമഖലയിടല ആവശയങ്ങള്, ഗറവഷണം
തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ടസമിനാിര്ക് സംഘെിപ്പികുന്നു. റകന്ദ്ര കയര്ക് ഗറവഷണ
റകന്ദ്രത്ിന്ടറ സളകരണറത്ാിടെ കയര്ക് റബാിര്ക്ഡ് സംഘെിപ്പികുന്ന ടസമിനാിര്ക്
പുന്നമെ റളാിട്ടൽ റമദയിൽ നാിടള ( തിങ്കള് 13/1/2020) രാിവിടല പത്ിന്
നെകും. കയര്ക് വയവസാിയ വകുപ്പ് ന്ദ്പി്സിപ്പൽ ടസന്ദ്കട്ടറി പി.
റവണുറഗാിപാിൽ ടസമിനാിര്ക് ഉദ്ഘാിെനം ടചയ്ും.
കയര്ക് റബാിര്ക്ഡ് ടസന്ദ്കട്ടറി എം. കുമാിര രാിജ അധ്യക്ഷത വളികും. കയര്ക്

വികസന ഡയറക്െര്ക് എ്. പദ്മകുമാിര്ക്, റകന്ദ്ര ടചറുകിെ വയവസാിയ
മന്ദ്രാിലയം ഡയറക്െര്ക് സുന്ദ്പിറയാി റഘാിഷ്, റഡാി.എ്. രറമശ് ബാിബു, റദശീയ
കയര്ക് ഗറവഷണ റകന്ദ്രം റമധ്ാിവി റഡാി. ടക. ആര്ക്. അനിൽകുമാിര്ക്, കയര്ക്
റബാിര്ക്ഡ് റീജിയണൽ ഓ-ീസര്ക് അനിത റജകബ് തുെങ്ങിയവര്ക് ടസമിനാിറിൽ
പടങ്കെുകും.

തവളിയനാട് മലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ലലഫ് മിഷൻ കുടുംബ സംഗമം നാതള
(13/1/2020)
ആലപ്പുഴ : ടവളിയനാിട്

റലാിക് പഞ്ചാിയത്ിടല ലലഫ് മിഷ്

ഗുണറഭാിക്താികളുടെ കുെുംബ സംഗമവും അദാിലത്ും നാിടള (11/1/2020 )
രാിവിടല 10.30 മുതൽ കുട്ടനാിട് വികസന സമിതി ളാിളിൽ നെകും. കുെുംബ
സംഗമത്ിന്ററയും അദാിലത്ിന്ററയും ഉദ്ഘാിെനം ഭക്ഷയ ടപാിതുവിതരണ
വകുപ്പ് മന്ദ്രി പി. തിറലാിത്മ്
ന്ദ്പസിഡന്് ലലല രാിജു

നിര്ക്വളികും. റലാിക് പഞ്ചാിയത്്

അധ്യക്ഷത വളികും. ടകാിെികുന്നിൽ സുറരഷ്

എംപി മുഖയാിതിയിയാികും. ഐഎസ് ഒ സര്ക്ട്ടി-ിറകഷ് ന്ദ്പഖയാിപനം ജിലല
പഞ്ചാിയത്് ന്ദ്പസിഡന്് ജി. റവണുറഗാിപാിൽ നിര്ക്വളികും.
റലാിക് പഞ്ചാിയത്് പരിധ്ിയിലുള്ള 6 ന്ദ്ഗാിമ പഞ്ചാിയത്ുകളിലാിയി 352
വീെുകളാിണ് പദ്ധതിയിൽ ഉള്ടപ്പെുത്ി നിര്ക്മിച്ചിരികുന്നത്. അദാിലത്ിൽ
ഇരുപറതാിളം വകുപ്പുകളുടെ റസവനവും ലലഫ് ഗുണറഭാിക്താികള്ക്
ലഭയമാികും. തറേശ സവയംഭരണ സ്ഥാിപനങ്ങള്, സിവിൽ സലൈസ്  വകുപ്പ്,
കൃഷി വകുപ്പ് ,സാിമൂളയനീതി വകുപ്പ്, കുെുംബന്ദ്ശീ, ഐ.െി., -ിഷറീസ് ,
മളാിത്മാിഗാിന്ധി റദശീയ ന്ദ്ഗാിമീണ ടതാിഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, വയവസാിയ വകുപ്പ്
,പട്ടികജാിതി പട്ടികവര്ക്ഗ വകുപ്പ് ,ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, ആറരാിഗയ വകുപ്പ്
,റവനയൂ, ശുചിതവമിഷ്, വനിതാി ശിശു വികസനം, ന്ദ്ഗാിമവികസന വകുപ്പ്,
പലിക് റിറലഷ്സ്  വകുപ്പ് ,ലീഡ് ബാിങ്ക് തുെങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ റസവനം
അദാിലത്ിൽ ലഭികും. അദാിലത്ിൽ പടങ്കെുകുന്ന ഗുണറഭാിക്താികള്ക്
അറപക്ഷ എഴുതി നൽകാിനാിയി ന്ദ്പറതയക കൗണ്ടറും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പടങ്കെുകാിടനത്ുന്നവര്ക് ബന്ധടപ്പട്ട റരഖകടളലലാിം ളാിജരാികണം.
ഗുണറഭാിക്താികളുടെ പരാിതികള് അദാിലത്ിൽത്ടന്ന പരമാിവധ്ി തീര്ക്പ്പാികാി്
ന്ദ്ശമികും. പരിളാിരമാികാിത് പരാിതികള് ബന്ധടപ്പട്ട വകുപ്പുറമധ്ാിവികള്ക്
ലകമാിറും. ജനുവരി 26 ന് സംസ്ഥാിന തല ന്ദ്പഖയാിപനം നെകുന്നതിനു
മുറന്നാിെിയാിയാിണ് ടവളിയനാിട്
അദാിലത്ും സംഘെിപ്പികുന്നത്.

റലാിക് പഞ്ചാിയത്ുതല കുെുംബ സംഗമവും

