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സമ്പൂര്ണ- ുുിിതവ  ്യാമമ്പിിനുാമിി രരയാമ്  ്രാമാ ഞ്മി്ത്
- ാുഖ്യാാ്രിിുടെ ഹരിത ഞുരസ്്മരം 21ന് ഏറ്റുവമങ്ും
ആലപ്പുഴ: ഹരിത കേരളം മിഷന് പ്രഖ്യാരിച്ച മുഖ്യമപ്രിയുടെ
ഹരിത രുരസ്ോരം സ്വരമാക്കിയതിന് രിന്നാടല സ്മ്പൂര്ണന ുുിിതവ
േയാമ്പയിനുമായി ആരയാട് പ്രാമ രഞ്ചായത്ത്. േയാമ്പയിന് മൂന്നു
ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നെപ്പാക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് വീെും
രരിസ്രവും വൃത്തിയാക്കിയകപ്പാള് രണ്ാം ഘട്ട േയാമ്പയിനില് ഇന്ന്
(14/1/2020) വയരാര സ്ഥാരനങ്ങളും സ്ര്ണക്കാര് സ്ഥാരനങ്ങളും
വൃത്തിയാക്കും. 'ധൂരസ്ന്ധ്യ' എന്ന കരരില് മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്
ബുധനാഴ്ി വാര്ണയ തല കനേീയ ുുിീേരനം നെത്തും.
മാതൃോ ുുിിതവ പ്രാമത്തിനായുള്ള േൂട്ടായ പ്രവര്ണത്തനമാണ്
സ്മ്പൂര്ണന ുുിിതവ േയാമ്പയിന്. ുുിിതവത്തിന്ടെ ോരയത്തില്
കിലലയില് ഒന്നാം സ്ഥാനടത്തത്തിയ ആരയാട് പ്രാമ രഞ്ചായത്ത്
ഇതുവടര നെപ്പാക്കിയ പ്രവര്ണത്തനങ്ങ് ഏറ്റവും മിേവുറ്റതായിരുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയങ്ങള് എലലാ വീെുേളില് നിന്നും കുഖ്രിക്കാന്
ഹരിതേര്ണമ കസ്നടയ നികയാരിച്ചിട്ടുണ്്. ഹരിതേര്ണമ കസ്ന
പ്രതിനിധിേള് വീെുേളിടലത്തി ജകവ- അജകവ മാലിനയങ്ങ്
കുഖ്രിക്കും. വീെുേളില് സ്ഥാരിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിനയ സ്ംസ്േരന
ടരട്ടിയിലുള്ള േയു ആര്ണ കോയ ഉരകയാരിച്ച് ഞ്ചായത്തിലിരുന്ന്
ഇതിന് കമല്കനാട്ടം വഹിക്കാം. വീെുേളില് നിന്നും കുഖ്രിക്കുന്ന
മാലിനയങ്ങള് ഡിംഗ് യൂനിറ്റ് വഴി സ്ംസ്ക്കരിച്ചു കൊയ ൊെിങ്ങിനും
മറ്റ് മൂലയ വര്ണധിത ഉല്പ്പന്ന നിര്ണമാാനങ്ങള്ക്കും ഉരകയാരിക്കാം.
േൃഷി ഭവനില് നിന്നും ോര്ണഷിേ ഉല്പ്പന്നങ്ങ് കനരിട്ട്

രുനകഭാക്താക്കളുടെ വീെുേളില് എത്തിച്ചു നല്േുന്ന രധതിതിയും
നെപ്പാക്കി വരിേയാണ്. േൃഷിയും മാലിനയ സ്ംസ്േരനവും
ഏകോരിപ്പിച്ചു നെപ്പാക്കിയ ഇത്തരം രധതിതിേളാണ് മുഖ്യമപ്രിയുടെ
ഹരിത രുരസ്ോരത്തിന് ആരയാട് രഞ്ചായത്തിടന തിരടെെുത്തത്.
ഈ മാസ്ം 21ന് തിരുവനരരുരത്ത് നെക്കുന്ന 'നമാള് നമുക്കായി'
േയാമ്പയിന്ടെ സ്ംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാെനത്തില് മുഖ്യമപ്രി രിനൊയി
വികയനില് നിന്നും ആരയാട് രഞ്ചായത്ത് ഭരനസ്മിതി രുരസ്ോരം
ഏറ്റുവാങ്ങും.

ിമ്പക്കുളം ബ്ലമക്കത് ഞ്മി്ിടെ ലെഫ് ്ുെുംബ സംരാാം ഇന്നത്
(14/1/2020)
ആലപ്പുഴ: ിമ്പക്കുളം കലാക്ക് രഞ്ചായത്തിടല ജലഫ് മിഷന്
രുനകഭാക്താക്കളുടെ േുെുംബ സ്ംരമവും അദ്ാലത്തും ഇന്ന് (14-012020). കലാക്ക് രഞ്ചായത്തിന്ടെ രരിധിയിലുള്ള പ്രാമ
രഞ്ചായത്തുേളിലായി 536 വീെുേളാണ് നിര്ണമാിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാവിടല
8.30 മുതല് ടരാങ്ങ മാര്ണലീവാ രള്ളി ഹാളില് നെക്കുന്ന േുെുംബ
സ്ംരമത്തിന്കെയും അദ്ാലത്തിന്കെയും ഉദ്ഘാെനം ടോെിക്കുന്നില്
സ്ുകരഷ് എംരി നിര്ണവഹിക്കും.
ഇരുരകതാളം വേുപ്പുേളുടെ കസ്വനങ്ങള് അദ്ാലത്തില് ലഭയമാേും.
തകേു സ്വയംഭരന സ്ഥാരനങ്ങള്, സ്ിവില് സ്ജപ്ലസ്, േൃഷി വേുപ്പ്,
സ്ാമൂഹയനീതി, േുെുംബപ്ുീ, ഐ.െി., ഫിഷെീസ്, മഹാത്മാരാന്ധ്ി
കദ്ുീയ പ്രാമീന ടതാഴിലുെപ്പ് രധതിതി, വയവസ്ായം, രട്ടിേകാതി
രട്ടിേവര്ണര വിേസ്നം, ക്ഷീരവിേസ്നം, ആകരാരയം, െവനയൂ,
ുുിിതവമിഷന്, വനിതാ ുിുു വിേസ്നം, പ്രാമവിേസ്നം, രലിക്
െികലഷന്സ്, ലീയ ബാങ്ക് തുെങ്ങിയ വേുപ്പുേളുടെ കസ്വനം
അദ്ാലത്തില് ലഭിക്കും. അദ്ാലത്തില് രടങ്കെുക്കുന്ന
രുനകഭാക്താക്കള്ക്ക് അകരക്ഷ എഴുതി നല്ോനായി പ്രകതയേ
േൗണ്െും സ്ജ്ജീേരിച്ചിട്ടുണ്്. രടങ്കെുക്കുന്നവര്ണ ബന്ധ്ടപ്പട്ട
കരഖ്േടളലലാം ഹാകരാക്കനം. രുനകഭാക്താക്കളുടെ രരാതിേള്
അദ്ാലത്തില്ത്തടന്ന രരമാവധി തീര്ണപ്പാക്കും. അദ്ാലത്തില്
രരിഹാരമാോത്ത രരാതിേള് ബന്ധ്ടപ്പട്ട വേുപ്പ് കമധാവിേള്ക്ക്
ജേമാെും. കനുവരി 26ന് നെത്തുന്ന സ്ംസ്ഥാനതല പ്രഖ്യാരനതിന്
മുകന്നാെിയായാണ് കലാക്ക് രഞ്ചായത്തുതല േുെുംബ സ്ംരമവും
അദ്ാലത്തും സ്ംഘെിപ്പിക്കുന്നത്.

സാ്രാ ്ര്  ബ്വമട്ടര്ണ ഞട്ടി്: ഞരമതി നല്കബ്്ണ്ട അവസമന ദിനം ജനുവരി 15
ആലപ്പുഴ: പ്രസ്ിധതിീേരിച്ച സ്മപ്ര േരട് കവാട്ടര്ണ രട്ടിേയിടല
ആകക്ഷരങ്ങളും രരാതിേളും സ്മര്ണപ്പിക്കാന് 2 ദ്ിവസ്ം േൂെി (15-120). കവാട്ടര്ണ രട്ടിേയില് േെന്നുേൂെിയ കരര്, കമല്വിലാസ്ം
സ്ംബന്ധ്ിച്ച് ടതറ്റുേള് തിരുത്തുന്നതു സ്ംബന്ധ്ിച്ചും, രട്ടിേയില് നിന്ന്
കരര് നീക്കം ടിയ്യുന്നതും സ്ംബന്ധ്ിച്ച രരാതിേള് കനവരി 15ന്
മുമ്പ് ഓൺജലനായി നല്ോം. ടഫപ്ബുവരി 4 നു പ്രാഥമിേ രട്ടിേ
തയ്യാൊക്കുേയും ടഫപ്ബുവരി 7 നു അരിമ കവാട്ടര്ണ രട്ടിേ
പ്രസ്ിധതിീേരിക്കുേയും ടിയ്യും.

ിുവജന ്മ്മിഷന് അദമെ്ത് നെ്ി
ആലപ്പുഴ: യുവകന േമാീഷന് നെത്തിയ അദ്ാലത്തില് വിവിധ
കമഖ്ലേളില് നിന്നായി ലഭിച്ച രരാതിേളില് രേുതികയാളം കേസ്ുേ്
തീര്ണപ്പാക്കി. ബാക്കിയുള്ളവ അെുത്ത അദ്ാലത്തില് രരിഹരിക്കും.
വിവിധ വേുപ്പുേളിടല എല്.ഡി.സ്ി/ ജപ്ഡവര്ണ തസ്തിേ െികപ്പാര്ണട്
ടിയ്യുന്നത് സ്ംബന്ധ്ിച്ച് ലഭിച്ച രരാതിയില് തീര്ണപ്പായി.
വയവസ്ായ വാനികയ വേുപ്പ്, രഞ്ചായത്ത് ടഡവലപ്പ്ടമന്് വേുപ്പ്
തുെങ്ങി വിവിധ വേുപ്പുേളുടെ ഒഴിവുേള് രി.എസ്.സ്ിയില്
െികപ്പാര്ണട്ട് ടിാതതായി ടസ്പ്േട്ടെിമാര് അെിയിച്ചു. അന്ധ്ോരനഴി
രാലത്തിന്ടെ നിര്ണമാാനം ജവേുന്നതുമായി ബന്ധ്ടപ്പട്ട് ലഭിച്ച
രരാതിയില് ഹാര്ണബര് എക്സ്ിേയൂട്ടീവ് എന്കിനിയര് ഹാകരായി.
ടഫപ്ബുവരി 29നേം രാലത്തിന്ടെ നിര്ണമാാനം രൂര്ണത്തിയാക്കുടമന്ന്
േമാീഷന് ഇെടരട്ട് ഉെപ്പാക്കി. സ്ാമ്പത്തിേ തട്ടിപ്പ്, സ്ഥലമാറ്റം
തുെങ്ങിയവയില് ലഭിച്ച രരാതിേളില് േൂെുതല് ടതളിവുേളും
െികപ്പാര്ണട്ടുേളും കതെി. അെുത്ത സ്ിറ്റിങ്ങില് നെരെിടയെുക്കും.
യുവകനേമാിഷന് ടിയര്ണമാന് ിിരാ ടകകൊം, ടമമ്പര്ണ നിഷാര് വി.
ിപ്രന്, ടസ്പ്േട്ടെി െി.ടേ കയപ്ുീ, േമാീഷന് ഉകദ്യാരസ്ഥരായ മകനാജ്,
സ്രിത തുെങ്ങിയവര്ണ അദ്ാലത്തില് രടങ്കെുത്തു.

