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അദാലത്തിൽ പടെടുക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകി ക്ഷണിച്ചിരുന്ന 
വകുപ്പുകളും ഹാജർ നിലയും ചുവടട ചചർക്കുന്നു. 

 

ജിലലാമിഷൻ ത്കാ-ഓർഡിത്നറ്റർ ത്ഡാ. കക.ആർ ഷഷജു സവാരതം ആശംസിച്ചv സംസാരിക്കുന്നു 



പ്കമ 
നമ്പർ 

വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം 

പകെടുത്ത 
ഉത്ദോരസ്ഥsâ 

ത്പര് 

പദവി 

1 സിവിൽ സപ്ലൈസ് എസ്. ലാലു 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ഓഫീസർ ടനടുമങ്ങാട് 

2 h\w ജി. വി. ഷിബു എസ്.എഫ്.ഒ 

3 എക്പ്ലസസ്  പകെടുത്തിട്ടിലല 

4 ഐ.ടി.ഡി.പി  
വി. എസ് 
ഹരികുമാർ 

പ്ലരടബൽ 
എക്റൻഷൻ 
ഓഫിസർ 

5 ആചരാഗ്യം Dr. രാജ്കപൂർ 
താലൂക്ക് 
ചഹാസ്പിറ്റൽ വിതുര 

6 ചപാലീസ്  മണികണ്ഠൻ  
എസ്.ഐ s]cn§½e 
ചപാലീസ് ചറഷൻ 

7 
തഹസിൽദാർ/വിലലജ് 
ഓഫീസ്  

ഷർമിളാ ദാസ് 
വിലലജ് ഓഫീസർ 
s]cn§½e 

8 സാക്ഷരതാ മിഷൻ  സതി ഡി സാക്ഷരതാ മിഷൻ 
ചരപരകv s]cn§½e 

9 ഐ.സി.ഡി.എസ്  പകെടുത്തിട്ടിലല 

10 പ്ലവദയുതി രഫാൻസിസ് റ്റി 
സബ്. എഞ്ചിനീയർ, 

ടക.എസ്.ഇ.ബി 
ടപരിങ്ങമ്മല 

11 ജല അചതാറിറ്റി ഗ്ിരീഷ് കുമാർ 
ഓവർസീർ, ജല 
അചതാറിറ്റി പാചലാട് 

12 
ഐ. ആൻഡ് 
പി.ആർ 

സുനിൽ ഹസ്സൻ 
ഡി.ഐ.ഒ, ഐ. 
ആൻഡ് പി.ആർ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഊരിൽ ഒരു ദിനം അദാലത്ത് ബഹു ജിലലാപഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡâv പ്ശീ വി.കക. മധു 
ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 



IpSpw_{io Xncph\´]pcw PnÃmanjsâ B`napJy¯nÂ s]cn§½e 

{Kma]©mb¯nse CShw hmÀUnÂ ØnXnsN¿p¶ Rmd\oen, Im«ne¡pgn, 

Ipdn¸³Ime, DudmwaqSv, Ce©nbw F¶o DucpIÄ tI{µoIcn¨v 2017 

G{]nÂ 1 \v cmhnse 10 aWn¡v Rmd\oen ss{S_Â tlmÌenÂ "DucnÂ Hcp 

Znhkw' F¶ t]cnÂ AZme¯v kwLSn¸n¨p.  300 e[nIw Ducp 

\nhmknIÄ {]kvXpX AZme¯nÂ ]s¦Sp¯p.  ASnØm\]camb H«\h[n 

{]iv\§Ä Sn ]cn]mSnbnÂ NÀ¨ sN¿s¸«p.  hnhn[ hIp¸pIfnÂ t\cn«v 

F¯n ]cmXn t_m[n¸n¡p¶Xn\v {]mtbmKnIambn \nch[n shÃphnfnIÄ 

t\cnSp¶ Ducp\nhmknIÄ¡v  PnÃm IfIvSdpsS t\XrXz¯nÂ PnÃm 

`cWIqSw H¶S¦w AhcpsS ASp¡tebv¡v F¯nbXv hensbmcp 

Bizmkambn.  hÀj§Ä sImv ]cnlmcw ImWmsX InS¡p¶Xpw 

DtZymKØcpsS {i²bnÂs¸«n«nÃm¯Xpamb \nch[n {]iv\§Ä _Ôs¸« 

A[nImcnIfpsS {i²bnÂs¸Sp¯p¶Xn\v km[n¨p.   {]kvXpX AZme¯nÂ 

h\w, BtcmKyw, hnZym`ymkw F¶o hIp¸pIfnse DtZymKØÀ, 

sF.än.Un.]n. DtZymKØÀ, {]mtZinI t]meokv ta[mhnIÄ, sshZyqXn 

t_mÀUv, Pe AtXmdn«n {]Xn\n[nIÄ, {Kma]©mb¯v, kn.Un.Fkv, 

F.Un.Fkv. {]Xn\n[nIÄ, IpSpw_{io PnÃmanj³ {]Xn\n[nIÄ F¶nhÀ 

]s¦Sp¯p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{]kvXpX ]cn]mSnbnÂ  s]cn§½e {Kma]©mb¯v {]knUâv {ioaXn. 

]n. Nn{XIpamcn A²y£X hln¨p.  PnÃmanj³ tImþHmÀUnt\äÀ tUm. 

sI.BÀ. ssjPp kzmKXw Biwkn¨p kwkmcn¨p.  PnÃm]©mb¯v 

{]knUâv {io. hn.sI. a[p ]cn]mSn DZvLmS\w sNbvXp. IpSpw_{io Akn. 

PnÃmanj³ tImþHmÀUnt\äÀ {io. skÂhZmkv. FÂ sâ kPohamb 

km¶n²yw ]cn]mSnbpepS\ofw Dmbncp¶p. {]kvXpX ]cn]mSnbpsS 

വിജയത്തിനായി  വാÀഡ് ടമമ്പÀ {io. എം.എസ്. സിയാദ് നടത്തിയ പരിരരമങ്ങടള 

PnÃm]©mb¯v {]knUâv രപരംസിച്ചു. Fkv. än. {]tam«À {io. hnt\mZv 

IrXÚX tcJs¸Sp¯n.  DZvLmS\ kt½f\¯n\v tijw PnÃm IfIvSÀ 

ബഹു. തിരുവനന്തപുരം ജിലലാ കളക്ടർ, ഊരിൽ ത്േഷൻ കാർഡ് ഇലലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ത്േഷൻ 
കാർഡ് വിതരണം കെയ്യുന്നു. ആകക 34 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ത്േഷൻ കാർഡ് നൽകി. 



Ducp \nhmknIfnÂ \n¶pw ]cmXn kzoIcn¨p. 150 e[nIw ]cmXnIÄ 

kzoIcn¡pIbpw _Ôs¸« A[nImcnIÄ¡v ssIamdpIbpw Bhiyamb 

\S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xn\pÅ \nÀt±iw \ÂIpIbpw sNbvXp.  

 

Ce©nbw DucnÂ Xmakn¡p¶ {ioaXn. hÕebpsS IpSpw_¯n\v 

Xsâ `À¯mhnsâ Iym³kÀ tcmK NnInÕbv¡mbn ImcpWy ^nÂ 

\n¶pw [\klmbw e`yam¡p¶Xn\v \nÀt±in¨p.  {ioaXn. _nµphnsâ 8, 6 

hbÊpÅ Ip«nIÄ¡v \mfnXphsc P\\kÀ«n^n¡äv e`n¨n«nÃ, Sn ]cmXn 

]cnlcn¡p¶Xn\v IfIvSÀ \nÀt±iw \ÂIn.  DucpIfnÂ InWÀ CÃm¯ 

hoSpIÄ¡v Fw.Pn.F³.BÀ.C. Pn.Fkv. ]²Xn aptJ\ InWÀ 

\nÀ½n¡p¶Xn\v \nct±iw \ÂIn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DucpIfnÂ ssIhi tcJ CÃm¯ 25 e[nIw IpSpw_§Ä¡v F{Xbpw 

s]s«¶v ssIhi tcJ \ÂIp¶Xn\pÅ \S]Sn kzoIcn¡Wsa¶ 

\nÀt±in¨p.  s]cn§½e ss{]adn slÂ¯v  skâdnÂ Bhiyamb 

Ìm^nsâ A`mhw \nI¯p¶Xn\v Un.Fw.H. hgn s{]mt¸mkÂ 

\ÂIWsa¶v  PnÃm IfIvSÀ \nÀt±in¨p.  Ducpaq¸·mcmb {io. 

_meIrjvW³ ImWn, {io. {io[c³ ImWn F¶nhÀ DucpIsf kw_Ôn¨ 

s]mXphmb {]iv\§Ä IfIvSsd t_m[n¸n¨p.  hgnhnf¡pIÄ 

Øm]n¡p¶Xn\pw sshZyqXn IW£³ BhiyapÅ hoSpIfnÂ sshZyqXn 

e`yam¡p¶Xn\v \S]Sn kzoIcn¡Wsa¶v IfIvSÀ \nÀt±in¨p. 

 

 Sn DucpIfnÂ tdj³ ImÀUnÃmXncp¶ 34 ]«nIhÀ¤ IpSpw_§Ä¡v 

Xmeq¡v kss¹ Hm^okdpsS klmbt¯msS PnÃm IfIvSÀ tdj³ 

ImÀUpIÄ hnXcWw sNbvXp.  kzoIcn¨ ]cmXnIfnt·Â HcmgvNbv¡Iw 

\S]Sn kzoIcn¨v dnt¸mÀ«v PnÃm IfIvSÀ¡v ap¼msI kaÀ¸n¡Wsa¶v 

\nÀt±in¨p.  PnÃmanj³ tImþHmÀUnt\äÀ       tUm. sI.BÀ. 

ssjPphnsâ t\XrXz¯nÂ, IpSpw_{io ]«nIhÀ¤ taJebnÂ 

\S¯nsImncn¡p¶ CSs]SepIÄ {]iwk\obamsW¶pw  {]kvXpX 

{]hÀ¯\§Ä XpScWsa¶pw PnÃm IfIvSÀ A`n{]mbs¸«p.   

      

 

 

          ഒപ്പ് 
 

      PnÃmanj³ tImþHmÀUnt\äÀ 

ഞാേനീലി ഊര് അദാലത്തിൽ ഊര് നിവാസികൾ പകെടുക്കുന്നു. 


