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തയ്യറഺക്ക഻യത്, 

ശ഼ുദവ഻ ീെ നഺയര്ട്  

MIS BC DEVIKULAM  



 രണ്ടഺയ഻രഽപതഺാം ആണ്ട് പ഻റവ഻യ഻ൽ തീന്ന ുകഺവ഻ഡ്- 19 പത഻സന്ധ഻ 

കഺലഘടത്ത഻ലാീെയഺണ് നഺാം ്ല്ഺാം കെന്നഽ ുപഺവഽന്നത്. ഈ 

പത഻സന്ധ഻യ഻ൽ കാെഽതൽ ഊര്ട്െസവലതുയഺീെ പവര്ട്ത്ത഻ക്കഽകയഺണ് ഇെഽക്ക഻ 

െ഻ല്യ഻ീല ൂൈസണ്വഺല഻ CDS. ുകഺവ഻ഡ്-19 പത഻ുരഺധ഻ക്കഺൻ 

സമാഹത്ത഻ീനഺന്ഫാം സ഻ ഻്സഽാം ഉണ്ട്. ുലഺക്ക് ൗണ് സമയത്ത് ൽയൽക്കാട 

ൽാംഗങ്ങൾക്ക്  ഉപകഺരപദമഺയ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ ്െഽത്ത് നെന്ഫ഻ലഺക്ക഻. 

പച്ചക്കറ഻വ഻ത്തഽകൾ, ൂതകൾ, മഺ ക്കഽകൾ, തഽെങ്ങ഻യവ വ഻തരണാം 

ീെയ്യുകയഽാം, ുമൽതട഻ൽ ന഻ന്നഽാം വരഽന്ന വഺര്ട്ത്തകൾ വഺട്സ ആപ് 

ഗാന്ഫുകൾ വഴ഻ ക഼ഴ്തട് വീര ്ത്ത഻ക്കഽന്നത഻ന് വല഻യ ഒരഽ പങ്ക് തീന്ന 

വഹ഻ച്ചു. 

രവര്ത്െനങ്ങൾ 

1. വഺട്സ്ആപ് രാപ്പുകൾ 

ുലഺക്ക് ൗണ് സമയത്തഺയ഻രഽന്നഽ വഺട്സ ആപ് ഗാന്ഫുകളുീെ പെരണാം.  

മഽകൾ തട഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ര്ട്ുേശ഻ക്കഽന്ന െര്ട്ച്ചകൾ, വഺര്ട്ത്തകൾ ്ലഺ്ാം ക഼ഴ്തട് 

വീര ്ത്ത഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്ട഻ ADെ തലാം മഽതൽ ൽയൽക്കാട തലാം വീര 

ൽയൽക്കാട ൽാംഗങ്ങീള ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ വഺട്സ  ആപ് ഗാന്ഫുകൾ 

ഉണ്ടഺക്കഽന്നത഻ൽ മഽൻപന്ത഻യ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ ൂൈസണ്വഺല഻ CDെ. ADെ 

തലത്ത഻ൽ ഓുരഺ ൽയൽക്കാടത്ത഻ീല പസ഻ ന്്, ീസകടറ഻ന്ഩഺീര 

ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ ഒരഽ വഺട്സ  ആപ് ഗാന്ഫ്. ആ ഗാന്ഫ഻ൽ െര്ട്ച്ച ീെയ്യുന്ന 

കഺരൿങ്ങൾ ൽയൽക്കാടത്ത഻ീല ഓുരഺ ൽാംഗത്ത഻നഽാം ലഭ഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്ട഻ 

ൽയൽക്കാട തലത്ത഻ൽ ്ല്ഺ ൽാംഗങ്ങുളയഽാം ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ ഒരഽ ഗാന്ഫുാം 

കാെ഻ ീെയ്തഽ. ഇത഻ൽ 75% മഺതുമ വ഻െയ഻ച്ചുള്ളൂ. സഺധരണ ുതഺടാം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കീളഺീക്കയഽള്ള ഒരഽ ഗഺമമഺണ് ൂൈസണ്വഺല഻. ആയത഻നഺൽ 

 മഺര്ട്ട് ു ഺണ് ഇല്ഺത്ത വ഼െഽകളുണ്ട്.  ഗാന്ഫുകള഻ൽ വരഽന്നവ 

കിതൿമഺയഽാം ീഷയര്ട് ീെയ്യുന്നഽണ്ട്. 

  



2. കമൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ 

2020 മഺര്ട്ച്ച് 26-ംാം 

ത഼യത഻യഺണ്  

ൂൈസണ്വഺല഻ CDെ-ന്ീറ 

ുനതിതവത്ത഻ൽ കമൿാണ഻റ്റ഻ 

ക഻ച്ചൻ ആരാംഭ഻ച്ചത്. ആദൿ 

നഺല് ദ഻വസത്ത഻ന് ുശഷാം 

പഞ്ചഺയത്തഽമഺയ഻ സഹകര഻ച്ച് വളീര  ലപദമഺയ഻ കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ 

പാര്ട്ത്ത഻കര഻ച്ചു.  ന഼ത഻ ൽയൽക്കാട ൽാംഗമഺയ ൂഷല ൈഺൈഽ, ൂഷല 

സെ഻, രശ്മ഻ ൽയൽക്കാടത്ത഻ീല ഗ഼ത സഽുരഷ് ,ൽമിത ൽയൽക്കാടത്ത഻ീല 

മഺര഻യമ്മ് ്ന്ന഻വരഺണ് കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചന഻ൽ പവര്ട്ത്ത഻ച്ചത്. ആശയ 

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾ, ൽത഻ഥ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ, ക഻െന്ഫുുരഺഗ഻കൾ  ്ന്ന഼ 

വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീന്ഫട ശകുദശാം 500 ുപര്ട്ക്ക് ഭക്ഷണാം പഺഴ്സൽ ആയ഻ നല്ക഻. 

3. ജനക഼യ കഹഺട്ടൽ 

2020 ശപ഻ൽ 9 ന് CDS ന്ീറ ുനതിതവത്ത഻ൽ െനക഼യ ുഹഺടൽ 

ആരാംഭ഻ച്ചു.പഭഺത ഭക്ഷണാം, ഊണ് ്ന്ന഻വയഺണ് ഇവ഻ീെ ന഻ന്ന് പഺഴ്സൽ 

നല്കഽന്നത്. ഒരഽ ഈണ഻ന് 20 രാപയഺണ് ഈെഺക്കഽന്നത്.  ദ഻വുസന 

ശകുദശാം ഇരഽപത്ത഻യുഞ്ചഺളാം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവ഻തരണാം നെത്തഽന്നഽ. 

 

 



ക഻യഺത്മക രവര്ത്െനങ്ങൾ 

മഺ്് ന഻ര്ത്മഺണും 

പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ  ന഻ന്ന് മഺ ് 

ന഻ര്ട്മ്മ്ഺണത്ത഻നഽളള തഽണ഻ കഽെഽാംൈശ഼ 

ൽാംഗങ്ങൾക്ക് വ഻തരണാം ീെയ്യുകയഽാം 

ൽവര്ട്  ൽത് ീസൗെനൿമഺയ഻ തഽന്ന഻ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ന് നല്കഽകയഽാം, 

ൽവ഻െഽന്ന് മഺ ് പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

്ല്ഺ ആളുകൾക്കഽാം വ഻തരണാം 

ീെയ്യുകയഽാം ീെയ്തഽ. 

ബഺലസഭ  

 

കഽട഻കൾക്കഺയ഻ െ഻തരെനഺ മത്സരാം 

സാംഘെ഻ന്ഫ഻ച്ചു. പുത്തഺളാം കഽട഻കൾ  പീങ്കെഽത്തഽ.  

കഽട഻കൾ പച്ചക്കറ഻ ൂതകൾ നടുപ഻െ഻ന്ഫ഻ച്ചു.  

ുലഺക്ക്ീ ൗണ്  കഺലാം ആനന്ദകരമഺക്കഽവഺൻ  

ഇത്തരാം പവര്ട്ത്തനങ്ങള഻ലാീെ കഽട഻കൾക്കഺയ഻. 

 

കഺര്ത്ഷ഻കരുംരും 

കിഷ഻ഭവനഽമഺയ഻ സഹകര഻ച്ച് ൽവ഻ീെ 

ന഻ന്നഽാം ലഭ഻ച്ച വ഻ത്തഽകൾ ൽയൽക്കാട 

ൽാംഗങ്ങളുീെ ൂകയ്യ഻ീലത്ത഻ച്ചു. ൽവര്ട് 

ൽത് കിതൿമഺയ഻ നട് പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ. 

സ഻  ഻ ്സ്സ഻ ീന്പ ക഼ഴ഻ലഽളള 70 ഓളാം 

ീെ ്ൽ  െ഻ കൾ  പച്ചക്കറ഻, കന്ഫ, ുെമ്പ്, 



ുെന ്ന്ന഻വ കിഷ഻ ീെയ്തഽ. പല ൽയൽക്കാട ൽാംഗങ്ങളുാം മത്സൿ കിഷ഻, 

കഺല഻ വളര്ട്ത്തൽ  ്ന്ന഻വയ്ക്ക് തഺല്പരൿാം കഺണ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 

സ഻  ഻ ്സ്സ഻ ന് ക഼ഴ഻ൽ  

പവര്ട്ത്ത഻ക്കഽന്ന ന്ഺന്്പ 

നഴ്സറ഻യ഻ൽ  ന഻ന്ന് 

വഴഽതന, കത഻ക്ക, 

തക്കഺള഻, കഺുൈജ്, പയര്ട്, 

പച്ചമഽള്, െ഼ര, മത്ത, 

കഽമ്പളാം, ീവളളര഻, ീവണ്ട തഽെങ്ങ഼ വ഻വ഻ധയ഻നാം പച്ചക്കറ഻ ൂതകൾ   ീെ 

്ൽ  െ഻ കൾക്കഽാം സമ഼പവഺസ഻കൾക്കഽാം ീസൗെനൿമഺയ഻ വ഻തരണാം 

ീെയ്തഽ. 

വകയഺജന രര഻രഺലനും 

60 വയസ്സ് കഴ഻ഞ്ഞവര്ട്ക്ക് പുതൿക പര഻ഗണന 

ീകഺെഽക്കഽകയഽാം ൽവരഽീെ ുക്ഷമ വ഻വരങ്ങൾ  

വ഻ള഻ച്ചനവഷ഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്തഽ. പഷര്ട്, ഷഽഗര്ട് 

്ന്ന഻വയഽീെ മരഽന്ന് ലഭ഻ക്കഽവഺൻ ൽവര്ട്ക്ക് ുവണ്ട 

സഹഺയങ്ങൾ ീെയ്യുന്നഽണ്ട്. 

 ആശയ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെ സഽഖവ഻വരങ്ങൾ 

ത഻രക്ക഻ മരഽന്നഽകൾ ലഭ഻ക്കഺത്തവര്ട്ക്ക് ആശ 

വര്ട്ക്കറഽമഺയ഻ ൈന്ധീന്ഫെഽത്ത഻ ൽവര്ട്ക്ക് ുവണ്ട 

സഹഺയങ്ങൾ ADെ വഴ഻ ീെയ്തഽ. 

സപ്ലൈകകഺ രഺക഻ങ് 

ീപഺതഽവ഻തരണവഽമഺയ഻ ൈന്ധീന്ഫട് സൂന്ുക്കഺ പഺക്ക഻ങ്ങ഻ൽ 7-ംാം 

വഺര്ട് ഻ീല 6 ADെ  ൽാംഗങ്ങൾ, 4-ംാം വഺര്ട് ഻ീല കഺരഽണൿ, ഐശവരൿ 

ൽയൽക്കാടത്ത഻ീല ൽാംഗങ്ങൾ, 4-ംാം വഺര്ട്ഡ് ADെ പവര്ട്ത്തകര്ട്, 5 ആാം 



വഺര്ട് ഻ീല ഒരഽ ൽയൽക്കാട ൽാംഗാം 

്ന്ന഻വരഽീെ പവര്ട്ത്തനാം 

ൽഭ഻നന്ദന഼യമഺയ഻രഽന്നഽ. സമയാം 

കമീമഺന്നഽാം ുനഺക്കഺീത ൽവനവീന 

ീകഺണ്ട് കഴ഻യഽന്ന വ഻ധാം പഺക്ക഻ങ് 

്ല്ഺാം ുവഗത്ത഻ൽ ത഼ര്ട്ത്തഽ. ശകുേശാം 

1500 ഓളാം ക഻റ്റുകൾ ൂൈസണ്വഺല഻ 

സൂന്ുക്കഺ ീസന്ററ഻ലഺണ് പഺക്ക് ീെയ്തത്. 

CMHLS  LOAN 

CMHLS  വഺയ്പയഽീെ പവര്ട്ത്തനാം മ഻കച്ചതഺയ഻ നെക്കഽന്നഽ. 

NO OF NHG 

APPLIED 

NO OF NHG  

MEMBERS 

APPLIED 

AMOUNT 

 APPLIED 

NO OF LOAN 

SANCTIONED  

AMOUNT 

SANCTIONED 

120 1427 7435000 RS 26 NHG  

(318-MEMBERS) 

1590000 RS 

 

ഭഺവ഻പര഻പഺെ഻കൾ  

1. ീെ്ൽ െ഻കൾ  വഴ഻ പച്ചക്കറ഻, ക഻ഴങ്ങ് വ഻ളകൾ  ്ന്ന഻വയഽീെ കിഷ഻ 

ുപഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽക. 

2. തര഻ശ് ന഻ലങ്ങൾ  ്ീറ്റെഽത്ത് കിഷ഻ുയഺഗൿമഺക്കഽക 

3. കന്നഽകഺല഻ വളര്ട്ത്തൽ , മത്സൿകിഷ഻, ുകഺഴ഻വളര്ട്ത്തൽ  ്ന്ന഻വ 

ുപഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽക. 

4. ൂമുകഺസാംരാംഭങ്ങൾ  ുപഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽക. 

5. തളര്ട്ന്ന് ക഻െക്കഽന്ന സാംരാംഭങ്ങൾ ക്ക് പഽനരഽദ്ധഺരണത്ത഻ന് ുപഺത്സഺഹനാം 

നൽകഽക. 

6. മഺ ്, സഺന഻ൂറ്റസര്ട്  ന഻ര്ട്മ്മ്ഺണയാണ഻റ്റുകൾ  ആരാംഭ഻ക്കഽക 

7. മഺല഻നൿന഻ര്ട്മ്മ്ഺെനാം കഺരൿക്ഷമമഺക്ക഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽക 


