
BEST PRACTICES...

Team Malappuram...



മ്മളള പ഼ട്ൿ...



മ്മളള പ഼ട്ൿ...

 നഺനനഺ നഷഺപ്പ് 

 21 സാക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ 

 ടെ എൾ ജി ഉല്പന്നങ്ങൾ

 ഉദ് ഘഺെനം കഴ഻ഞ്ഞത് -1 

 ഉദ് ഘഺെനം കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് - 2 





തന഻മ (തന഻മ’ലപ്പുറം )

 ലക്ഷ്ൿം - വ്ൿത്ത഻ , വ്഻ളവ് , 
ഊർജ്ജസംരക്ഷണം 

  ഹര഻ത ഭവ്നം

 ഹര഻ത അയൽക്കാട്ടം 

 ഹര഻ത എ ഡ഻ എസ് 

 ഹര഻ത  സ഻ ഡ഻ എസ് 

 ഹര഻ത ജ഻ലല 



 പ്പകയത഻ സംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ െ഻ലലഺ മ഻ഷൾ 
രാപ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ആപ്ല഻നക്കഷൾ വഴിയുള്ള 
സൾവ്വേ .



വള്ളുവനഺെൾ തനിമ 



വള്ളുവനഺെൾ തനിമ 

 60 സ്റ്റഺളുകൾ- 88 യാണ഻റ്റുകൾ 

 23  ഇതര സംസ്ഥഺന സംരംഭകർ 

 കലഺവ്഻പണന ന഻റവ്഻ന്ളറ 10 
ദ഻നരഺതങ്ങൾ 

 മഽൻ ളെയർപപഴ്സൺമഺരഽളട് 
കാട്ടഺയ്മയഺണ് ഈ പര഻പഺട്഻യഽളട് 
മഺപനജ്ളമന്്. 



 സ഻ന഻മഺത്ത഻ര...



 IpSpw-_-{io-bnse AwK-§Ä¡v kn\nam \nÀamW ]cn-io-e\w e`y-am-

¡m-\pt±-in¨v \S-¸n-em-¡nb ]cn-]m-Sn-bmWv kn\n-am-Xn-c.

 CXp-hsc kv{Io\nÂ am{Xw kn\na I-hÀ¡v AXnsâ ]n¶m-¼p-

d§sf A\p-`-hn- -̈dn-bp-¶-Xn\v ]cn-io-e\w hgn-sbm-cp-¡n.-

 Iym-a-d-I-®p-I-fn-eqsS ImgvN ImWp-¶-Xn\v s]¬I®p-IÄ¡v Ah-

kcw e`n-¨p. 

 2 tUmIyp-sa³{Sn-IÄ {]ZÀin-¸n¨p sImv hyXyØ C\w tUmIy-

sa³{SndnIsf -̧änbpw tUmIyp-sa³{Sn-IÄ FSp¡p-t¼mÄ {i²n-t¡ 

Imcy-§-sf-¡p-dn¨pw hni-Zo-I-cn-̈ p. 

 hÀ¡v tjm¸nsâ DXv]-¶-ambn Hcp tUmIyp-sa³{Sn AWn-b-d---bnÂ

Hcp-§p-¶p.

 സ഻ന഻മഺത്ത഻ര...



വഺക്കഽം വര഻യഽം 



വഺക്കഽം വര഻യഽം 

 kmln-Xy-`n- cp-Nn-bpÅ kv{XoIÄ¡mbn GI-Zn\ inÂ]-ime \S-

¶p. 

 IYbpw Ihn-Xbpw Fgp-Xp-¶sX§s\sb¶v {]kn² kmln-Xy-

Im-c³ FS-¸mÄ kp{_-Ò-Wy³, kmln-Xy-Imcn \oXp.kn F¶n-hÀ

¢msk-Sp-¯p. 

 Iym¼nÂ sh v̈ kv{XoI-sf-gp-Xnb IYbpw Ihn-X-Ifpw PnÃm-an-

j³ ]pkvXI cq]-¯nÂ {]kn-²o-I-cn¡pw. 

 kmlnXy A`n-cp-Nn-bp-Å-hcpsS Iq«m-bvabpw CXnsâ `mKambn

cq]o-I-cn¨p. 

 ]s¦-Sp-¯-hÀ¡v kÀ¤ tijn DWÀ¯p-¶-Xn\pw ]p¯³ {]tNm-

Z-\-ap--¡p-¶-Xn\pw ]cn-]mSn Imc-W-am-bn.



Bhn-jvImÀ 2018



 IpSpw-_{io PnÃm-an-j³ Ìm^p-IÄ¡mbn P³UÀ sk³kn-

ssä-tk-j³ ZznZn\ dkn-U³jyÂ Iym¼v ‘Bhn-jvImÀ 2018’

\S-¯n. 

 kv{Xo imào-I-c-W-¯n-\mbn {]hÀ¯n¡p¶ IpSpw-_-{io-

bnse Poh-\-¡mÀ¡v P³UÀ Ah-t_m[w Bh-iy-am-b-Xn-\m-

emWv {]kvXpX ]cn-]mSn \S-¸n-em-¡n-b-Xv. 

 P³UÀ IznÊp-IÄ, kwhm-Zw, kvInäp-IÄ F¶nh CXnsâ

`mKambn kwL-Sn-¸n-¨p.

Bhn-jvImÀ 2018



ട്പ്െബൾനമഖല 
 പ഻ എസ്  സ഻ നകഺച്ച഻ങ് ക്ലഺസ് പടെെഽത്ത എലലഺവര്കക്കഽം

പ഻ എസ് സ഻ വൾട്െമ് ടരെ഻സ്ടനപ്െഷൾ 

  

 70 ശതമഺനം നപൾ LDC പര഼ക്ഷ എഴഽത഻ 

  നപഺല഼സ് എക്ട്സസ് റ഻പ്കാട്ടമന്റ഻ൾ 21  നപടര പടെെഽപ്പ഻ച്ചു- 4  നപൾക്ക് 
നെഺല഻ ലഭ഻ച്ചു

 അപ്പൾകാപ്പ് വ്വതൾ പാക്കിങ് യൂണിറ്റ് 

 ഉമ്മഺന്ടറ വെക്ക഻ന഻ , വള്ളുവനഺെ് തന഻മ 

  

 2  നമളകള഻ൾ നിന്ുും 58  ക഻നലഺ യഽം കാെഺടത 11 ക഻നലഺ വ഻നദശനത്തക്കഽം 
വ഻ല്പന ടചയ്തഽ.

 ഒരഽ ട്പ്െബൾ കഫെ യൂണിറ്ററും മൂന്് തയ്യൾ യൂണിറ്ററകളറും 
രാപ഻കര഻ച്ചു പ്പവൾത്തനും ആരുംഭിച്ചറ 



അപ്പൾകാപ്പ് വ്വതൾ പാക്കിങ് യൂണിറ്റ് 



അകക്കണ്ണ്  

 ബധ഻ര വ഻ദയഺൾത്ഥികൾക്കായുള്ള 
പര഻ശ഼ലനം 

 വ഻ത്തഽ നപന ന഻ൾമ്മാണും 

 ഹര഻തഺഭമഺക്കഽന്നത഻നലക്ക് ഒരഽ ചഽവെ് വയ്പ്പ്



BMMU

 Block Mission Management Unit.

 Block level review meeting twice a month in 
every block

 Block Coordinator team will review the CDS 
at Block level

 Efficient penetration of plans



കരസ്ടപൾശും

 നകഺട്ടക്കൾ  ആയുൾവ്വവദ വ്വകാളജിൾ  
കഺന്റ഼ൾ യൂണിറ്റ് ,

 ടഹൌസ്ടക഼പ്പ഻ങ് യാണ഻റ്റ് - കരസ്ടപൾശും 



നഹഺള഻സ്റ്റ഻ക് ടഹൾത്  വ്വ്പാ്്ാും 

 െ഻ലലഺപഞ്ചഺയത്തഽമഺയ഻ നചൾന്് 
ഫഽട്ബഺൾ ക്ലബ് 



നന്ദ഻ ...


