പ

ി

റം ഗാമപ

ായ

ിൽ ആർ ദം പ

തി

് തുട

മായി

ആല
ഴ: ആേരാഗ േമഖലയുെട സമ ഗ പുേരാഗതി
ായി സം
ാന സർ ാ
നട
ആർ ദം പ തി ് പ"ി
റം ഗാമപ$ായ%ി& തുട
മായി. േകാവി* ൈവറ,
സാഹചര %ിൽ വളെര കുറ3് അംഗ56 മാ തം പെ7ടു% െചറിയ ചട5ായാ8
നട%ിയ<. പളളി
റം കുടുംബാേരാഗ േക >%ിൽ നട
പരിപാടിയി& ൈത ാ?
േAാ ് പ$ായ%് പസിഡCD നിർEല െശൽവരാF പ തി ഉ:ഘാടനം െചGതു.
പ"ി
റം ഗാമപ$ായ%് പസിഡCD പി.ആർ ഹരി
ു?C അധ Iത വഹി3 .
പ$ായ%് ൈവ,

പസിഡCD രാേജK രാമകൃKണൻ, േAാ

സബീK, പളളി

ഗാമപ$ായ%് ൈവ,

റം

ാ
ു
ഭീതിയുെട
ഉ:ഘാടനം
േശരി
േAാ

്

് പ$ായ%് അംഗം പി.ഡി.

പസിഡCD മിനിേമാൾ സുേര >C,

പ$ായ%ംഗ5ളായ മPജു സുധീർ, േജ ാതി ശീ, സുമ വിമൽേറാG, ൈനസി െബ ി, ആശുപ തി
വികസന സമിതി അംഗ56 തുട5ിയവ
പെ7ടു%ു. ആർ ദം പ തിയുെട ഭാഗമായി
പ$ായ%ിെല കുടുംബാേരാഗ േക >%ിൽ ശQാസേകാശ സംബRമായ േരാഗികൾ
ു" ശQാ,
SിനിT, വിഷാദ േരാഗ ചികിVാ പ തിയായ ആശQാ, SിനിT, ജീവിതൈശലീ േരാഗ
നിർWയ%ിനു" Sിനി
ുക6 എ ിവയും പവർ%നമാരംഭി3ി? Y്. കൂടാെത ആധുനിക
സൗകര 5ള " ലാബും സ\മാ8. ൈവകി?് 6 മണിവെര േഡാTടറുെട േസവനം ലഭ മാ8.
േതനീ കർഷകരുെട വിവരേശഖരണം നട
ു&ു
ആല
ഴ: േഹാർ?ിേകാർ ിCെറ േനതൃതQ%ി& സം
ാനെ% േതനീ3 കൃഷിയും അനുബR
വ വസായവും വിപുലെ ടു%ു തിനു" സാധ തകള ം നിലവിെല പ]ന5ള ം
മന^ിലാ ു തിനായി േകരള%ിെല േതനീ3 കർഷകരുെട വിവരേശഖരണം നട%ു ു. േതനീ3
കർഷകരുെട വിവര56, വാർഷിക േതC ഉൽപാദനം തുട5ിയ വിവര5ളാ8
േശഖരി
ു <. കൃഷിഭവനുകൾ, േഹാർ?ിേകാർ ിCെറ ജില_ സംഭരണ വിതരണ േക >56,
അംഗീകൃത ബീ ബീഡി` യൂണിa കൾ എ ിവിട5ളി& നി ും ഇതിനാവശ വായ േഫാറം
ലഭി

ും. കൃഷി ഓഫീസർ സാI െ

ടു%ിയ േഫാറം ഏ പി& 30നകം റീജണൽ മാേനജ ,

േഹാർ?ിേകാർ

്, േതനീ3 വളർ%& േക >ം, കല_ിേf& പി.ഒ, മാേവലി

വിലസ%ിൽ ലഭി

ര- 690509 എ

ണം. േഫാൺ: 0479- 2356695. ഇ-െമയിൽ-beekeepingcentre@gmail.com.

ു

േലലം
തിനായി കു?നാk താലൂ

ആല

ഴ: േകാടതി പിഴ ഈടാ

േAാ

് 28 റീസർേl 157/10ൽ െപ? 1.87 ആർ, പുരയിടം െനടുമുടി വിേല_ജാഫീസിൽ െവ3്

ഏ പിൽ 20C രാവിെല 11മണി

് േലലം െചm െമ

ിെല െനടുമുടി വിേല_ജിൽ

് കു?നാk തഹസിൽദാ

അറിയി3 .

വിശദവിവര%ിC േഫാൺ: 0477 270222
റാ(് പ)ിക റ*ാ
ആല

ഴ: ജില_യിൽ വിദ ാഭ ാസ വകു

ത,തികയിേല

് 2017 െഫ ബുവരി 07C

ി

ി& എ3്.എ,.എ-ഇംnീK (കാaഗറി നpർ 664/12)
പസി

ീകരി3 റാ7് പ?ികയുെട (നpർ

196/17/എ,.എ, രY്) കാലാവധി 2020 െഫ ബുവരി ആറിC അവസാനി3തിനാ& പ?ിക
റrായതായി പി.എ,.സി ജില_ ഓഫീസർ അറിയി3 .

ആല

ഴ: േകാടതിപിഴ ഈടാ

തYേ

ർ നp

ു

വ+തുേലലം
തിC േചർ%ല താലൂ

4129െല റീ-സർെl നp

47/13ൽെ

െത

് േചർ%ല തഹസിൽദാ

് വിേല_F ഓഫീ, എ

2813103, 8547612206.

ം െത

് വിേല_ജി&
്

് വിേല_F ഓഫീസി& േലലം

അറിയി3 . േചർ%ല താലൂ

ിവിട5ളിൽ നി

ം െത

? 1.53 ആർ, വ,തുവും അതി& നിൽ

ചമയ5ള ം ഏ പിൽ 24C രാവിെല 11.30C തWീർമു
െചm െമ

ിെല തWീർമു

് ഓഫീ,, തWീർമു

് കൂടുത& വിവരം ലഭി

ും. േഫാൺ: 0478-

ം

