മാർ

കളിെല ആൾ

ൂ ം ഒഴിവാ

ണം

വ ാപാര
ാപന
ൾ ു മു ിലും മാർ
ിലും ആള ക
കൂ ം കൂടു
ഒഴിവാ ണെമ ് ജില$ാകള%ടർ എം. അ)ജന അറിയി, . വ ാപാര
ാപന

ൾ ഇ.ര.ിലു/ ആൾ

കടു. നടപടികളിേല
െപാതു
ഒഴിവാ

് കടേ

ൂ ം ഒഴിവാ

6ി വരുെമ

ാ0 1ശമി

ണം. ഇെല$3ിൽ

് ജില$ാ കള%ട7 പറ8ു.

ല
ളിലും കളി ള
ളിലും ആള കൾ കൂ ം േചരു
ണെമ ും ജില$ാ കള%ടർ അറിയി, .

േ ബ ് ദ െചയിൻ:
എലാ വീ ിലും സൗജന' മാ(കുമായി തകഴി പ+ായ,്
ആല; ഴ: െകാേറാണ ൈവറ> 1പതിേരാധ.ി0െറ ഭാഗമായി മാ>കുകള െട
ലഭ ത ുറB അനുഭവെ; േതാെട സൗജന മായി മാ>കുക
വിതരണം
െചE
തകഴി 1ഗാമപFായ.ിെല മൂ ാം വാർG. പFായ.ും
കുടുംബ1ശീയും സംയുJമായി നട;ാ ു
സൗജന മാ>% പKതിയുെട
വിതരേണാLഘടനം 1ഗാമപFായ.് ൈവ> 1പസിഡ0O േജാമ ബിജു
നിർവഹി, . സർ ാറി0െറ സാനിേ ഷ0 ഫ6് ഉപേയാഗി,ാT മാ>കുക
നിർമി, . സി.ഡി.എ>, എ.ഡി.എ>, ആേരാഗ 1പവർ.ക7 എ ിവരുെട
സഹായേ.ാെട കുടുംബ1ശീ യൂണി ാT മാ>കുക
തE, വിതരണ
സUമാ
ിയ . ഓേരാ വീടുകളിെലയും അംഗ
ള െട എWമനുസരി,്
ആേരാഗ 1പവർ.ക7 വീടുകളിെല.ി മാ>കുക
വിതരണം െചX ം.
പFായ.ി0െറ മ
വാർഡുകളിലും ഇേത രീതിയിY മാ>കുക
നിർZി,്
വിതരണം െചXാൻ പKതിയു6്.
(ചി1തമു6്)
ചി1തവിവരണം:
തകഴി പFായ.ിെല മൂ ാം വാർഡിെല വീടുകളിY േനരിെ .ി ആേരാഗ
1പവർ.ക7 മാ>കുക
വിതരണം െചX
ു.

തുണിസ+ിയിൽ േ ബ ് ദ െചയി. ക'ാ/യിനുമായി പുറ
പാഥമിക ആേരാഗ' േക 5ം

ാ1 പ+ായ,്

ആല; ഴ: തുണിസFിയിൽ േ1ബ ് ദ െചയി0 ക ാ യി0 സേ^ശവുമായി
പുറ
ാ_ 1ഗാമപFായ.ും 1പാഥമിക ആേരാഗ േക1^വും. പFായ.ിെല
15,16 വാർഡുകളിെല ആേരാഗ ശുചിത കZ ിയുെട േനതൃതb.ിലാT തുണി
സFി നിർമി ു
. ആർ1ദം പKതിയുെട ജനകീയ ക ാ യി0െറ ഭാഗമായി
വനിതകൾ വീടുകളിെല.ി ലഘുേലഖക
വിതരണം െചX
തി0െറ
കൂെടയാT തുണി സFികള ം വിതരണം െചX
. ശുചിതb മിഷ0െറ

വാർG തല സാനിേ ഷ0 ഫ6് ഉപേയാഗി,ാT തുണി സFിക
നിർZി ു
. പFായ.് 1പസിഡ0O റd.് ഹാമീL, െമഡി ൽ ഓഫീസ7
പി. ി 1പീതി എ ിവരുെട േനതൃതb.ിലാT തുണി സFി നിർZാണം.
േകാവിG 190െറ പeാ.ല.ിY പFായ.്, ആശുപ1തി, 1പധാന
എ ിവിട
ളിലും ൈകകഴുകാനു/ സൗകര
ള ം ഒരു ിയി 6്.

ല

ൾ

(ചി1തമു6്)
ചി1തവിവരണം:
േ1ബ ് ദ െചയിൻ ക ാ

യി0 സേ^ശവുമായി നിർZി,് തുണി സFി.

രജി(േ ടഷ., തിരി8റിയ9 കാർ: വിതരണം എ;ിവ താ<കാലികമായി നിർ,ി
ആല; ഴ: െകാേറാണ വ ാപനം കാരണം മാർ,് 31വെര ജില$ ൈസനിക േfമ
ഓഫീസിൽ വിമുJഭടgാർ ും വിധവകൾ ുമു/ രജി>േ1ടഷ0,
തിരി,റിയൽ കാർG വിതരണം മുതലായവ ഉ6ായിരി ിെല$ ് ജില$
ൈസനിക േfമ ഓഫീസർ അറിയി, .

സാനിൈ സറുകൾ വിതരണം െച>തു
ആല; ഴ: െകാവിG 19-0െറ പeാ.ല.ിൽ ജില$ാ പFായ.ി0െറ
േനതൃതb.ിൽ ജില$യിെല എല$ാ പFായ.ുകളിേല ുമായി ഹാൻG
സാനിൈ സറുകൾ വിതരണം െചEതു. െക.എ>.ഡി.പി.യിൽ നി ും
ഉ പാദി;ി, സാനിൈ സറുകളാT വിതരണം െചX
. ഹാൻG
സാനിൈ സറുകള മായു/ ആദ വാഹനം ജില$ പFായ.് 1പസിഡ0O ജി.
േവണുേഗാപാൽ hളാi ഓh െചEതു. ആേരാഗ വിദ ാഭ ാസ jാ0റിംi
കZി ി െചയർമാ0 അഡb.െക. ി. മാത ു, ജില$ പFായ.് െസ1ക റി
േദവദാ>, ഉേദ ാഗ

ർ എ

ിവ7 പെ3ടു.ു.

