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േകാവി
19:
.ഇ ശാഖകള െട പവർ

നം കമീകരി

ആല
ഴ: േകാവി
19 െറ പ ാ
ല
ിൽ ജിലയിെല
െക.എ .എ .ഇ ശാഖകള െട !പവർ
നം താെഴ റയു' രീതിയി*
!കമീകരി,ിരി-ു'ു. ഇ'് മുതൽ (2020 മാർ,് 30 തി0ളാ1ച) ഓേരാ
താലൂ-് ആ6ാന
ിലും ഓേരാ ശാഖക7 വീതം മാ!തം രാവിെല
10 മണി മുത* ഉ,:-് 2 മണി വെര !പവർ
ി-ും.
ഇരു;ുപാല
ി
സമീപമു= ആല
ഴ ശാഖ, മാേവലി-ര െമയിൻ,
ഹരി ാ@ െമയിൻ, െതേ--ര, െചA'ൂർ, േചർ
ല െമയി
എ'ീ
ശാഖകളാB !പവർ
ി-ുക. ധനകാരDമ!Eി !പഖDാപി, 8.5%
നിര-ിൽ 10000 രൂപ വെരയു= സFർG ണയ വാ:പ ഇ'്
(തി0ളാ1ച) മുതൽ ഈ !ബാJുകളി* ലഭDമായിരി-ും. കുടിശിക
അട:-ു'തിനു= ഇളM സംവിധാനAൾ നീOിയതിനാ*
എ .ഡ ി.Qി. ഓഫീസും !പവർ
ി-ു'താെണ'് െക.എ .എ .ഇ
ആല
ഴ റീജിയB അസിS T ജനറ* മാേനജU അറിയി, .

േലാ

് ഡൗൺ ദുരിതമക&ാ' ഗാമപ)ായ
സ/ം

ുക+ പൂർ-

ആല
ഴ: േകാവി
19 വDാപന !പതിേരാധ
ി െറ !പവർ
നA7
ഏേകാപി ി, െകാW് ജിലയിെല 72 !ഗാപJായ
് ഓഫീസുകള ം
അവധി ദിവസAൾ ഉൾ െട എലാ ദിവസAളിലും പൂർGമായും
!പവർ
ന സZമാB. ഇ'ുവെര ക[DൂണിQി കി, െറ
ആവശDകത കെW
ിയ 72 !ഗാമപJായ
ുകളിേല-ായി 100
ക[DൂണിQി കി,നുകൾ ആരംഭി, .
ഇവിടു'് 1573 അതിഥി െതാഴിലാളിക7 ഉൾ െട 11416 േപർ-്
ഭ]ണം വിതരണം െച:തു. ഇതിൽ 8170 േപർ-ും സൗജനDമായാB
ഭ]ണം നൽകിയ_. ഇതിൽ 3509 നിർധനരും 2069 അഗതികള ം 1057
കിട ് േരാഗികള ം 102 ഭി]ാടകരും ഉൾെ ടു'ു. ക[DണിQി
കി,ണുകളിൽ ത`ാറാ-ിയ ഭ]ണം കഴി-ാതിരു' അതിഥി
െതാഴിലാളികള െട കDാ;ുകളിൽ അവരുെട ഭ]ണ
ി
ആവശDമായ സാമ!ഗികൾ !ഗാമപJായ
് എ
ി, െകാടു
ു.
കുടുംബ!ശീ യൂണിQ കൾ-ാB ക[DൂണിQി കി,
നട
ി ി െറ
ചുമതല. ഇവിെട നി'ും ഓർഡ U അനുസരി,് ഭ]ണം
വീOിെല
ി, നൽകും. ഒ രു ഊണി
20 രൂപയാB നിര-്.

അവശവിഭാഗAൾകുളള ഭ]ണ
ി െറ വില പJായ
ുക7
നൽകും. സ'c !പവർ
കU വഴിയാB ഭ]ണം വീടുകളി*
എ
ി-ു'_. 7181 വാളWിേയ1
72 പJായ
ുകളിലായി
േനരിO രജി േ!ടഷ
നട
ിയിO W്. സർ-ാU ഓഫീസുകൾ-്
അവധിയും േജാലി !കമീകരണവും ഉെW0ിലും ഭരണസമിതിെ-ാ ം
നി'ു !പവർ
നAൾ-് േമ* േനാOം വഹി-ു'തി* േലാ-്
ഡ ൗൺ ഉWായ നാൾമുത* പJായ
് െസ!കOറിമാരും
ജീവന-ാരും എലാ ദിവസവും !പവർ
നമുഖ
ുW്. ജിലയിെല
പJായ
ുകളിെല !പവർ
നAള െട ഏേകാപന
ിനായി 15
പJായ
ുകള െട വീതം േമൽേനാO ചുമതല െപർേഫാമൻ
ഓഡ ിQ്
വിഭാഗം നിർവഹി-ു'ു. ജിലാതല
ിൽ പJായ
് െഡ പDൂOി
ഡ യറfടറുെട േനതൃതF
ിൽ കൺേ!ടാ7 റൂം !പവർ
ി-ു'ുW്.
േഫാൺ: 9496043600, 9496043601, 9446319714

