
ക ോഴികകോട് ക ോർപകേഷനിൽ എൻ യു എൽ എം സിറ്റി മിഷൻ 
മോകനജരോയി 22 /12 /2017  ൽ കജോയിൻ ചെയ്തു .ഇതുവചരയുള്ള 
പ്പവർത്തന  ോലഘട്ടചത്ത സുപ്പധോന കനട്ടങ്ങൾ െുവചെ ച ോെുകുന്നു  

സാമൂഹ്യ സംഘടനവ ം സ്ഥാപന വികസനവ ം  

നഗരസഭയ്ക്  ീഴിൽ ആച  3450 അയൽകൂട്ടങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. 2017 /18 
സോമ്പത്തി  വർഷത്തിൽ 124 അയൽകൂട്ടങ്ങള ം 2018 /19  സോമ്പത്തി  
വർഷത്തിൽ 262 അയൽകൂട്ടങ്ങള ം 2019/20 സോമ്പത്തി  വർഷത്തിൽ 
ചസപ്റ്റ്റംബർ മോസം വചര 57 അയൽകൂട്ടങ്ങള ം എൻ യു എൽ എമ്മിന് 
 ിഴിൽ രൂപീ രികു യും നിർജീവമോയി  ിെന്ന 46 അയൽകൂട്ടങ്ങചള 
പുനരുജ്ജീവിപ്പികു യും  ചെയ്തു .പ്പവർത്തന  ോലയളവിൽ 363 
അയൽകൂട്ടങ്ങൾകോയി 3630000 രൂപ േികവോളവിങ്  ഫണ്ട് ആയി വിതരണം 
ചെയ്തു. 

സവയം തതാഴിൽ പദ്ധതി  

            എൻ യു എൽ എം പദ്ധതിയുചെ ഭോഗമോയി നഗരസഭയുചെ 
 ീഴിൽ ഇതുവചര ആയി 65 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട ണ്ട്. സവയം ചതോഴിൽ 
പദ്ധതിയുചെ ഭോഗമോയി നൂതന സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ  5 സംരംഭ ചര 
ഉൾചപ്പെുത്തി ലിറ്റിൽ സ്റ്റോർ കേ ച യർ ആരംഭികു യുണ്ടോയി. 5 
കപരെങ്ങിയ പ്ഗൂപ്പ് ആണ് സംരംഭ രോയി വന്നത് .എൻ  യു എൽ എം 
പദ്ധതിയിൽ  ഉൾചപ്പെുത്തി ബോങ്ക് മുകഘന സംരംഭ ർക് കലോൺ ലഭയമോകി. 

           വോർേു ളിൽ ചെേിയ രീതിയിൽ  ോറ്റേിംഗ് ചതോഴിലിൽ 
ഏർചപ്പട്ടിരുന്ന  ുെുംബപ്രീ വനിത ചള ഉൾചപ്പെുത്തി പ്ഗൂപ്പ്  
രൂപീ രികു യും  നിരന്തരമോയ ഇെചപെലു ള ചെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ജിലലോ 
പഞ്ചോയത്തിന്ചേ അധീനതയിൽ ജിലലയുചെ ഹൃദയഭോഗത്തുള്ള ബിൽേിംഗ് 
പ്പസ്തുത പ്ഗൂപ്പിന് ലഭയമോകോൻ സോധിച്ച . മദർ  ിച്ചൻ  ം കെക് എകവ 
ച ൌണ്ടർ ആയി ആ ബിഎൽേിങ്ങിചന മോറ്റ  യും "രുെികൂട്ട് " എന്ന 
സംരംഭം നൂതന സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭികു യും 
ചെയ്തു.ഇകപ്പോഴും പ്പസ്തുത സംരംഭം നലല രീതിയിൽ പ്പവർത്തിച്ച  
വരുന്നു .51 സംരംഭങ്ങൾ പ്പവർത്തന  ോലയളവിൽ  ആരംഭികു യും 
ചെയ്തു ലികങ്കജ് കലോൺ സബ്സിേി ആയി 4454656 രൂപ 
അയൽകൂട്ടങ്ങൾകോയി വിതരണം ചെയ്തു . 

നനപ ണ്യ പരിശീലനവ ം നിയമനവ ം  



നനപുണയ പരിരീലനവും ചതോഴിലുേപ്പോകലും പദ്ധതിയുചെ ഭോഗമോയി 
നഗരസഭോ പരിധിയിചല പരിരീലന ക പ്രങ്ങളിൽ  ൃതയമോയ ഇെകവള ളിൽ 
ആവരയമോയ കമൽകനോട്ടം നെത്തു യും പരിരീല ർക് മോനദണ്ഡപ്പ ോരമുള്ള 
കയോഗയത ഉചണ്ടന്ന് ഉേപ്പോകു യും ചെയ്തു.മുൻ ോലങ്ങളിചല കപോചല 
ഗുണകഭോക്തോകള ചെ ച ോഴിഞ്ഞു കപോവൽ ഒഴിവോകോനോയി ആവരയമോയ 
 ൌൺസിലിങ് നെത്തു യും ചെയ്തു .നഗരസഭയിൽ ഇതുവചര ആയി 6254 
കപചര ചമോബിനലസ് ചെയു യും അതിൽ  1092 കപര് വിവിധ 
ക ോഴ്സു ൾകോയി കെരു യും ചെയ്തു .ക ോഴ്സ് പൂർത്തീ രിച്ചവരിൽ 
675 കപർക് കജോലി ലഭയമോകു യും ചെയ്തു .  

നൂതനശാ  സവിശശഷ പദ്ധതി  

ക ോഴികകോട് ക ോർപ്പകേഷന്  ീഴിൽ പിങ്ക് ലോേർ എന്ന കപരിൽ രണ്ടു 
 ൺസ്പ്െക്ഷൻ െീം രൂപീ രിച്ച . ഇതുവചര ആയിപ്പധോന മപ്ന്തി ആവോസ് 
കയോജന പ്പ ോരം  ഗുണകഭോതോകളോയവരിൽ  3 വീെു ള ചെ നിർമോണ 
പ്പവൃത്തി  ഏചറ്റെുകു യും  ഇതിൽ 2 വീെു ള ചെ നിർമോണം 
പൂർത്തീ രികു യും ചെയ്തിട്ട ണ്ട് . ഒരു വീട്ടിചല ഒരോൾചകങ്കിലും  
വരുമോനം ഉേപ്പോകു   എന്ന ലക്ഷയകത്തോചെ  നഗരസഭയുചെ 
ആവിഷ് രിച്ച പദ്ധതിയോയ വീ െുചഗചതർ കപ്പോപ്ഗോമിന്ചേ കമൽകനോട്ടം എൻ 
യു എൽ എം വിഭോഗചത്ത ക ോർപ്പകേഷൻ  െുമതലചപ്പെുത്തു യും 
ചെയ്തു . 

മിഷൻ 80 ചേയ്സിന്ചേ ഭോഗമോയി ആമകസോൺ സകഹലിയികലക് 
ചപ്പോേക്െു ൾ അയകു യും  ുെുംബപ്രീ ചഷൽഫ് സ്ഥോപികു യും 
ഓണോവധി സമയത്ത് ക ോഴികകോട് ബീച്ച് പരിസരത്തു ഭക്ഷയകമള 
നെത്തു യും ചെയ്തു. 

 

 


