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ീെട്ട഻കഽളങ്ങര ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്
േര് : ൄെട്ടികുളങ്ങര

രൂേീകൃതമായത് : 1962

വാര്ഡുകളുൄെ എണ്ണം : 21 (2015)

വിലേജ് : കണ്ണമംഗലം, ൄേരുങ്ങാല

ലാക്ക് േഞ്ചായത്ത് : മാവലിക്കര

ലാക്ക് േഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷന് : വലിയ ൄേരുമ്പുഴ, ഈരഴ, ൄെട്ടികുളങ്ങര,

                           േലോരിമംഗലം, േുത്തന്കുളങ്ങര

ജിലോ േഞ്ചായത്ത്  : ആലപ്പുഴ

ജിലോ േഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷന്: ൄെന്നിത്തല, ൄവണ്മണി, േത്തിയൂര്

താലൂക്ക് : മാവലിക്കര

അസംലി മണ്ഡലം : കായംകുളം

ോര്ലൄമന്റ് മണ്ഡലം : ആലപ്പുഴ

ജിലേ : ആലപ്പുഴ

വിസ്തീര്ണ്ണം : 20.45 െ.കി.മീ.

വെക്ക് : ൄെന്നിത്തല ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്

  അച്ചന്കാവിലാറ്

ൄതക്ക് : േത്തിയൂര് ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്

  കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി



കിഴക്ക് : ഭരണിക്കാവ് ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്
  ൄതക്കക്കര ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്
  മാവലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി

േെിഞ്ഞാറ് : െപ്പാട് ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്
  േത്തിയൂര് ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്
  േള്ളിപ്പാട് ഗ്ഗാമേഞ്ചായത്ത്

ജനസംഖ്യ : 2011 ൄല ൄസന്സസ് ഗ്േകാരം – 37495
കുെുംബങ്ങള് : 9959
േുരുഷന്മാര് : 17303
സ്ഗ്തീകള് : 20182

  േട്ടികജാതി : 6172
േട്ടികവര്ഗം : 96

 ജനസാഗ്രത : 1833/െ.കി.മീ.
 േട്ടികജാതി കാളനികള് : 34

േട്ടികജാതി സേതങ്ങള് : 1
േട്ടികവര്ഗ കാളനി : ഇലേ



ീെട്ട഻കഽളങ്ങര ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്
കഽടഽുംബഗ്ശ഼ സ഻.ഡ഻.എസ്

രജിസ്റ്റര് നമ്പര് : A /440/02

അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങളുൄെ എണ്ണം : 350

ഏരിയ ൄഡവൄലപ്ൄമന്റ് ൄസാെസറ്റി :  21

ആൄക അയല്ക്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള് :  6500

എസ്.സി. അംഗങ്ങള് : 1250

എസ്.റ്റി. അംഗങ്ങള് : 26

എ േി എല്ക് ;                     472

ബി േി എല്ക്                                                                                        ;                      3100

നയൂനേക്ഷ അംഗങ്ങള് : 113

എസ്.സി. അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങള് : 53

എസ്.റ്റി. അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങള് : 1

ശാരീരിക-മാനസിക ൄവലേുവിളി നരിെുന്ന അയല്ക്ക്കൂട്ടം :  1

വയാജന അയല്ക്ക്കൂട്ടം :  30

ലിേ് ൄെയ്ത അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങള് : 330

ആൄക ൄജ.എല്ക് .ജി. : 220

ആൄക എം.ഇ. : 302

ആൄക ബാലസഭ . : 61

മാച്ചിംഗ് ഗ്ഗാന്റ് കിട്ടിയ അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങള് : 238

റിവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് ലഭിച്ച അയല്ക്ക്കൂട്ടങ്ങള് : 256



ഭരണസമ഻ത഻ അുംഗങ്ങള്
അംഗങ്ങള് വാര്് ഫാണ്

1 സ഻. കിഷ്ണമ്മ
ഗ്പസ഻ഡന്റ്

20 കടവാര് ീതക്ക് 9656810109
9496043716

2 സ഻. സഽധഺകരക്കഽറഽപ്പ്
ൂവസ് ഗ്പസ഻ഡന്റ്

8 ഈുരഴീതക്ക് 8281040938
9048957911

3 ജ഻. രഺജഽ
സ്റ്റഺ.ീെയര്മഺന് (വ഻കസനും)

15 ട഻.ീക.മഺധവന് 
വഺര്്

8281856476

4 അമ്പ഻ള഻ സഽന഻ല്കഽമഺര്
സ്റ്റഺ.കമ്മ഻.ീെയര്ുപഴ്സണ്
(ആുരഺഗയും, വ഻ദ്യഺഭയഺസും)

9 ഈുരഴ 7558862817

5 സ഻ന്ധഽ ദ്഻വഺകരന്
സ്റ്റഺ.കമ്മ഻.ീെയര്ുപഴ്സണ്
(ുേമകഺരയും)

7 പ഻.എച്ച്.സ഻. വഺര്് 8547484616

6 പഽഷ്പരഺജന് 1 കര഻പ്പുഴ 94002040107
7 ഭഺവന 2 ആഞ്ഞ഻ല഻ഗ്പ 9947341248
8 ഗ്ശ഼കല 3 മറ്റുംീതക്ക് 9446191088

8289870260
9 ധുനഷ്കഽമഺര് 4 ുപള 9947149179
10 മഞ്ജഽ അന഻ല് 5 കഺട്ടുവളള഻ 9747189291



ഭരണസമ഻ത഻ അുംഗങ്ങള്

അംഗങ്ങള് വാര്് ഫാ
ണ്

1
1

ീക. രഺുജഷ് 6 ഈുരഴവടക്ക് 80868812
77

1
2

വഺസഽുദ്വന് 10 ീകഺയ്പ്പ്പളള഻കഺരഺഴ്മ 
ക഻ഴക്ക്

97447632
67

1
3

ീക. മഽകഽന്ദന് 11 നടയ്പ്ക്കഺവ് 94474628
88

1
4

അമ്പ഻ള഻ 12 ീകഺയ്പ്പ്പളള഻കഺരഺഴ്മ 99479643
43

1
5

അഡവ. ീക.പ഻. 
അന഻ല്

13 ുമനഺമ്പളള഻ 95628863
88

1
6

സഽധഺ വ഻ജയകഽമഺര് 14 ുകഺയ഻ക്കത്തറ 94976375
10

1
7

എസ്. ശശ഻ 16 കണ്ണമുംഗലും ീതക്ക് 94956086
70

1
8

രമഺുദ്വ഻. ഡ഻ 17 കണ്ണമുംഗലും വടക്ക് 98476786
3



സി.ഡി.എസ്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്

ീെയര്ുപഴ്സണ് ഗ്ശ഼മത഻. ഇന്ദ഻രഺദ്ഺസ്

ൂവസ് ീെയര്ുപഴ്സണ് ഗ്ശ഼മത഻. രഺജമ്മ

ീമമ്പര് ീസഗ്കട്ടറ഻ ഗ്ശ഼ ുഗപകഽമഺര്

അീക്കൌണ്ടന്റ് ഗ്ശ഼മത഻. ുഷര്ള഻. റ്റ഻

ഉേസമിതി കണ്വീനര്മാര്
ൂമുഗ്കഺൂൈനഺന്സ് ഗ്ശ഼മത഻. രഺജമ്മ. സ഻

സഺമാഹ഻ക സഽരേ ഗ്ശ഼മത഻ .  രഺജമ്മ 
ഭഺസ്കരന്

ൂമുഗ്കഺ എന്റര്ൂഗ്പസ് ഗ്ശ഼മത഻. ഭ഻മ഻ത െഗ്ന്ദന്

അട഻സ്ഥഺനീസൌകരയും ഗ്ശ഼മത഻. രജന഻. ആര്
എും.ജ഻.എന് .ആര് .ഇ.ജ഻.എസ്., 
ീജ.എല് .ജ഻.

ഗ്ശ഼മത഻ . പത്മ 
രഺമെഗ്ന്ദന്



സി.ഡി.എസ്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്

വഺര്്  I സഽശ഼ല വ഻ജയകഽമഺര്

വഺര്് II സജ഻ന഻

വഺര്്  III ഭ഻മ഻ത

വഺര്്  IV രജന഻

വഺര്്  V മഞ്ചഽ
വഺര്്  VI ഗ഼തഺ ുമഺഹനന്

വഺര്്  VII സരള

വഺര്്  VIII ുശഺഭ഻ത

വഺര്്  IX അമ്പ഻ള഻

വഺര്്  X രഺജമ്മ ഭഺസ്ക്കരന്



സി.ഡി.എസ്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്

വഺര്്  XI വ഻ജയമ്മ

വഺര്്  XII രഺജമ്മ

വഺര്്  XIII സഺവ഻ഗ്ത഻ മധഽകഽമഺര്

വഺര്്  XIV പത്മ

വഺര്്  XV രമഺുദ്വ഻

വഺര്്  XVI ബ഻ന്ദഽ രഺുജഗ്ന്ദന്

വഺര്്  XVII ലള഻ത

വഺര്്  XVIII ഇന്ദ഻ര ദ്ഺസ്

വഺര്്  XIX വല്സല സ഻.എസ്. പ഻ളള

വഺര്്  XX അമ്പ഻ള഻

വഺര്്  XXI ശഺന്ത ഗ്പസഺദ്



സി.ഡി.എസ്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്

എക്സസ്-ഒഫീഷയാ അംഗങ്ങള്
ഉഷഺകഽമഺര഻ - വഺര്് ീമമ്പര് വഺര്്  XXI

അമ്പ഻ള഻ സഽുരഷ് - വഺര്് ീമമ്പര് വഺര്്  XII

അമ്പ഻ള഻ സഽന഻ല്കഽമഺര് - വഺര്് ീമമ്പര് വഺര്്  IX

രമഺുദ്വ഻ - വഺര്് ീമമ്പര് വഺര്്  XVII

ഗ്ശ഼കല- വഺര്് ീമമ്പര് വഺര്്  III

മ഻ന഻ – മഽന് സ഻.ഡ഻.എസ്. അുംഗും
സഽഭഗ്ദ്ഺമ്മ– മഽന് സ഻.ഡ഻.എസ്. അുംഗും





സുംഘടനഺസുംവ഻ധഺനും

 ീെട്ട഻കഽളങ്ങര ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് കഽടഽുംബഗ്ശ഼ സ഻.ഡ഻.എസ്. 2018-19 സഺമ്പത്ത഻ക 
വര്ഷും 15 സ഻.ഡ഻.എസ്. മ഼റ്റ഻ുംഗഽകളുും 9 സ഻.ഡ഻.എസ്. ീപഺതഽസഭഺ 
മ഼റ്റ഻ുംഗഽകളുും 4 വ഻ലയ഻രഽത്തല് സമ഻ത഻ മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് 6 റ഼ുപയ്പ്ീമന്റ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് കമ്മറ്റ഻ മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് 33 സബ്കമ്മറ്റ഻ മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് 6 
എഫ്.എഫ്.സ഻. മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് 12 ുകഺര് കമ്മറ്റ഻ മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് എന്ന഻വ നടത്തീപ്പട്ടു.

 കഽടഽുംബഗ്ശ഼ സ്കാള്

 കഽടഽുംബഗ്ശ഼ സ്കാള഻ീന്റ ആര് .പ഻. മഺരഺയ഻ രഽ വഺര്ഡ഻ല് ന഻ന്നഽും 6 ുപര്ക്ക് 
വ഼തും പര഻ശ഼ലനും നല്ക഻. 6 ആഴ്െയഺയ഻ 350 അയല്ക്കാട്ടങ്ങള഻ലഽും കഽടഽുംബഗ്ശ഼ 
സ്കാള഻ീന്റ പര഻ശ഼ലനും പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു.വഺര്് തലും,പഞ്ചഺയത്ത് തലും 
പര഼േകള് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു. ജ഻ലലഺതല പര഼േയ഻ല് മാന്നഺും സ്ഥഺനും 
കരസ്ഥമഺക്ക഻

 പഞ്ചഺയത്ത് തല ഉദ്ഘഺടനുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച്ച് മഽന്നാറ഻ല്പ്പരും സഗ്ത഼കളുീട 
വഺഹന-വ഻ളുംബര റഺല഻ നടത്തീപ്പട്ടു.കാടഺീത വന്ബഺനര് െ഻ഗ്തരെന എന്ന഻വ 
നടത്ത഻. സമ്പാര്ണ്ണ അയല്ക്കാട്ട ഗ്പുവശനത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ മഽഴഽവന് എസ്.ട഻. 
കഽടഽുംബങ്ങീളയഽും 95%  എസ്.സ഻. കഽടഽുംബങ്ങീളയഽും മഽഴഽവന് ബ഻.പ഻.എല് . 
കഽടഽുംബങ്ങീളയഽും അയല്ക്കാട്ടത്ത഻ല് ീകഺണ്ടഽവരഺന് കഴ഻ഞ്ഞഽ. 



• രഽ വഺര്ഡ഻ല് ന഻ന്നഽും രഽ അയല്കാട്ടുംവ഼തും ഹര഻ത 
അയല്കാട്ടും ആയ഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്തഽ.                
.

• ജഺഗ്ഗുതഺത്സവും മഽഴഽവന് വഺര്ഡ഻ലഽും പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു.
• .ഹര഻ത ജഺഗ്ഗതഺ കയഺമ്പ് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു

• വന഻തഺമത഻ല് വ഻ജയ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഏുകഺപ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും 2100 
കഽടഽുംബഗ്ശ഻ അുംഗങ്ങീള പീെടഽപ്പ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്പ്തഽ

• ഗ്പളയദ്ഽര഻ത ുമഖലകള് സന്ദര്ശ഻ക്കഽകയഽും   ഭേണ 
സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങ഻നല്ക഻

• മഽഖയമഗ്ന്ത഻യഽീട ദ്ഽര഻തഺശവഺസ ന഻ധ഻യ഻ുലക്ക് 3,23,550  
രാപ സുംഭഺവന നല്ക഻

• നവുകരള ുലഺട്ടറ഻ 260 ല഼ഫ് അയല്കാട്ടഅുംഗങ്ങള്ക്ക് 
നല്ക഻



 അരങ്ങ് 2019

 വഺര്്,പഞ്ചഺയത്ത്,തഺലാക്ക്,ജ഻ലലഺതലും പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു 









റ഻ുലഷന്ഷ഻പ്പ് ുകരള

 വുയഺജന അയല്കാട്ടും
 30 അയല്കാട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 385  അുംഗങ്ങള് 

ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.
 ഭ഻ന്നുശഷ഻ അയല്കാട്ടും -1 അുംഗങ്ങള്  15

 എസ് സ഻ അയല്കാട്ടും -53  അുംഗങ്ങള് - 1250



വുയഺജന അയല്കാട്ട 
രാപ഼കരണും



വുയഺജനദ്഻നഺെരണും



സമനവയും
ഡ഻ എഫ് ീക          450,000
 സ്ഥ഻ര വ഻പണനുകഗ്ന്ദും   -200,000
 സുംരുംഭക സബ്സ഼ഡ഻    -250,000
 ബഺലസഭ             -35,000
 കഽുംഭ ഭരണ഻ ച്ചന്ത      -200,000
 ബ്സ് സ്കാള്        -10,00,000
 വന഻ത ഒുട്ടഺ          -70,000
 സുംഘകിഷ഻ പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്ത് ,വളും              

10,00,000
 ജ഻ലലഺപഞ്ചഺയത്ത് ആഗ്ശയ ഭവനപദ്ധത഻-800,000
 ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് 
 തയ്യല് യാണ഻റ്റ് സബ്സ഼ഡ഻ 200,000
 കയര് യാണ഻റ്റ് സബ്സ഼ഡ഻ 100,000







എ ഡ഻ എസ് വഺര്ഷ഻കും





 സ഻ ഡ഻ എസ് വഺര്ഷ഻കും







ൂമുഗ്കഺൂൈനഺന്സ്
 ആീക ഗ്ത഻ഫ്റ്റ്          -58705707

 ആീക ആന്തര഻ക വഺയ്പ്പ  - 52236000

 ല഻ുെജ്               -125800000

 ഇന്ററസ്റ്റ് സബ്സ഼ഡ഻     -1987000

 മഺച്ച഻ുംഗ് ഗ്ഗഺന്റ്         -238 ഗ്ഗാപ്പ് തഽക 11,19,232

 ുകഺര്പ്പസ് ൈണ്ട്        -21 ഗ്ഗാപ്പ് 210000
 റ഻ുവഺള്വ഻ുംഗ് ൈണ്ട്     -256 ഗ്ഗാപ്പ് തഽക 2590000
 ആര് ീക എല് എസ് ുലഺണ് -40 ഗ്ഗാപ്പ് തഽക 13576,000 

അുംഗങ്ങള് 138
 ീക എസ് എസ് ബ഻ ൂവ -1634

 സ഻ ഐ എഫ്        -500,000



ബഺെ഻ുംഗ് 
ല഻റ്ററസ഻കയഺമ്പയ഻ന്



എും ഐ എസ്

 വഺര്് തല ഇുന്റണല് ഒഡ഻റ്ററഽീട 
സഹഺയുത്തഺീട ുഡറ്റഺ കളക്ട് ീെയ്യുന്നഽ.

 ട഻ ബ഻ എും ഐ എസ് ക്ടുടഺബര് ,നവുംബര് 
92 ശതമഺനും പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു.



െമഗ്കാെഫനാന്സ്
ഉപസമ഻ത഻ കണ്വ഼നര് - സ഻. രഺജമ്മ

ആീക കാട഻യ മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് - 12
 കഴ഻ഞ്ഞ സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷും ൂമുഗ്കഺൂൈനഺന്സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 

സമ്പാര്ണ്ണ ല഻ുെജ് കയഺീമ്പയ഻ന് നടത്ത഻.
 യാണ഻യന്ബഺെ഻ീന്റയഽും സ഻.ഡ഻.എസ഻ീന്റയഽും സുംയഽക്ത ആഭ഻മഽഖയത്ത഻ല് 

ബഺെ഻ുംഗ് ല഻റ്ററസ഻ ക്ലഺസ്, കഺനറഺ ബഺെ഻ീന്റ ുലഺണ്ുമള എന്ന഻വ 
സുംഘട഻പ്പ഻ച്ചു.

 കഴ഻ഞ്ഞ സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷും 52 അയല്ക്കാട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ അഞ്ച് ുകഺട഻ 
എഴഽപത് ലേും രാപ ുലഺണ് എടഽത്തഽ.

 46 യാണ഻റ്റുകള്ക്ക് മഺച്ച഻ുംഗ് ഗ്ഗഺന്റ് അുപേ നല്ക഻.
 19 ലേും രാപ ഇന്ററസ്റ്റ് സബ്സ഻ഡ഻ ലഭ഻ച്ചു.
 കമ്മയാണ഻റ്റ഻ എന്റര്ൂഗ്പസ് ൈണ്ട് 5 ലേും രാപ ലഭ഻ച്ചു.
 അയല്ക്കാട്ട തലത്ത഻ല് കണക്കഽകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇുന്റണല് 

ഒഡ഻റ്റര്മഺരഽീടയഽും സ഻.ഡ഻.എസ്. ീമമ്പര്മഺരഽീടയഽും സഹഺയുത്തഺീട 
റഺണ്ടും ീെക്ക഻ുംഗ് നടത്ത഻.

 അയല്ക്കാട്ട അൈ഻ല഻ുയഷന് 25 ശതമഺനും എ.ഡ഻.എസ഻ന് നല്ക഻.
 സി ഡി എസ്, എഡി എസ് അയല്ക്കൂട്ട ഓഡിറ്റിംഗ്, അഫിലിയഷന് എന്നിവ 

േൂര്ത്തീകരിച്ചു.



സഺമാഹ഻കുേമും

ഡി എഫ് ൄക
.     212 ഗുണഭാക്താക്കള് 
 ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക് എലലഺ മഺസവഽും 

ുപഺഷകഺഹഺര ക഻റ്റ് നല്ക഻ വരഽന്നഽ

 അട഻സ്ഥഺനീസൌകരയും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
കഴ഻ഞ്ഞ സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷും 4 അഗത഻കള്ക്ക് വ഼് 
ന഻ര്മ്മ഻ച്ചു നല്ക഻.

 അഗത഻കള്ക്ക് ആവശയമഺയ ൂവദ്യസഹഺയും, 
ീമഡ഻ക്കല്കയഺമ്പ് എന്ന഻വ നല്ക഻.

 .അഗത഻ സുംഘമും

 ഭവന സന്ദര്ശനും പാര്ത്ത഼ക഻ച്ചു.



 ആഗ്ശയ ഭവനപദ്ധത഻ തഺുക്കഺല്ദ്ഺനും



ബാലസഭ

 ബഺലസഭഺ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തീപ്പടഽത്തഽന്നത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ 61 
ബഺലസഭഺ യാണ഻റ്റുകള് രാപ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

 ആീക കഽട്ട഻കള് 1705
 ബഺലസഭയഽീട ുനതിതവത്ത഻ല് വഺര്ഡഽതലത്ത഻ല് ജലസുംരേണറഺല഻, 

മണ്ണുസുംരേണറഺല഻ എന്ന഻വ നടത്ത഻.
 വഺര്ഡഽതലത്ത഻ല് ബഺലസമ഻ത഻ രാപ഼കരണവഽും പഞ്ചഺയത്തഽതലത്ത഻ല് 

ബഺലപഞ്ചഺയത്ത് രാപ഼കരണവഽും നടത്ത഻.
 കഽട്ട഻കള഻ീല വഺയനഺശ഼ലും വളര്ത്തഽന്നത഻നഺയ഻ കഽട്ട഻കളുീട ൂലഗ്ബറ഻ 

ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.
 ബഺലസഭഺ തലത്ത഻ല് ബഺലസഭഺ വഺര്ഷ഻കങ്ങള് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു.
 ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീന്റയഽും കഽടഽുംബഗ്ശ഼യഽീടയഽും സുംയഽക്ത ആഭ഻മഽഖയത്ത഻ല് 

പഞ്ചഺയത്ത് പ്ലഺന്ൈണ്ട് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ബഺലസഭഺ സഹവഺസകയഺമ്പ് 
നടത്ത഻.

 ബഺലസഭ നഺടറ഻യഺന് നഺട഻ീനഅറ഻യഺന് പര഻ശ഼ലനപര഻പഺട഻യ഻ല് 
പഽസ്തകും തയ്യഺറഺക്കല് നടത്ത഻.

 110 കഽട്ട഻കള്ക്ക് കരഺൂട്ട പര഻ശ഼ലനും പഞ്ചഺയത്ത് പദ്ധത഻ വ഻ഹ഻തും 
ഉപുയഺഗ഻ച്ച് പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു

 .ബഺലസഭഺ കഽട്ട഻കളുീട പഽസ്തകും ബഺലതഺരകും 







കരഺൂട്ട പര഻ശ഼ലനും













ൄജന്ഡര്

 ീജന്ഡര് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ുനതിതവും വഹ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 2 
ആര് .പ഻.മഺര് , 84 വഺര്് ആര് .പ഻.മഺര് , 168 വഺര്ഡഽതല സുപ്പഺര്ട്ട഻ുംഗ് 
ട഼മുംഗങ്ങള് , 676 അയല്ക്കാട്ട ആര് .പ഻. മഺര് , 4 പഞ്ചഺയത്തഽതല 
സുപ്പഺര്ട്ട഻ുംഗ് ട഼മുംഗങ്ങള് എന്ന഻വര് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.

 സ്ഗ്ത഼കളുീടയഽും കഽട്ട഻കളുീടയഽും സഽരേ ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്നത഻നഽളള 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് , ുബഺധവല്ക്കരണ ക്ലഺസ്സുകള് , ീസമ഻നഺറഽകള് എന്ന഻വ 
സുംഘട഻പ്പ഻ച്ചു.

 21 വഺര്ഡ഻ലഽും വ഻ജ഻ലന്റ് ഗ്ഗാപ്പ് രാപ഼കര഻ച്ച് ഗ്പവര്ത്തനും നടത്ത഻വരഽന്നഽ.

.

 കമ്മയാണ഻റ്റ഻ ീകൌണ്സ഻ലറഽീട ുസവനും ആഴ്െയ഻ല് രണ്ടഽ ദ്഻വസും 
ലഭയമഺണ്.

 70 ുകസഽകള് പര഻ഹര഻ക്കഽവഺന് കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 ീജന്ഡര് റ഻ുസഺഴ്സ് ീസന്റര് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.

 സ്ഗ്ത഼ശക്ത഻യഽീട വ഻സ്മയസഞ്ചഺരും എന്ന പഽസ്തകത്ത഻ീന്റ രണ്ടഺും ഭഺഗും 
ഇറക്കഽവഺന് കഴ഻ഞ്ഞഽ.

 സ്ുനഹ഻ത ുകഺള഻ുംഗ് ീബല് പത഻ീനട്ട് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട 

 ഭവനസന്ദര്ശനും പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു



• ല഻ുംഗസമതവവഽും ന഼ത഻യഽും പഽസ്തക പര഻ശ഼ലനും 
സ഻ ഡ഻ എസ് തലും, അയല്കാട്ടതലും 
പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു

• പഞ്ചഺയത്ത് പദ്ധത഻ വ഻ഹ഻തും ഉപുയഺഗ഻ച്ച് രഽ 
വഺര്ഡ഻ല്ന഻ന്നഽും പത്ത് വന഻തകള്ക്കഺയ഻ 
ീസൌജനയ ുയഺഗഺപര഻ശ഼ലനും നടത്ത഻വരഽന്നഽ





ൂമുഗ്കഺഎന്റര്ൂഗ്പസ്
ഉപസമ഻ത഻ കണ്വ഼നര് - ഗ്ശ഼മത഻. ഭ഻മ഻ത

മ഼റ്റ഻ുംഗഽകളുീട എണ്ണും – 8
 ന഻ലവ഻ല് 302 സാേ്മീതഺഴ഻ല്സുംരുംഭങ്ങള് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഇത഻ല് 220

വയക്ത഻ഗത സുംരുംഭങ്ങളുും 82 ഗ്ഗാപ്പ് സുംരുംഭങ്ങളുും ഉണ്ട്.
 200 വയക്ത഻കള് െര്ക്ക ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺണ്.
  കഺറ്ററ഻ുംഗ് യാണ഻റ്റ്,  ീടയ഻ലറ഻ുംഗ് യാണ഻റ്റ്,  തട്ടുകട,  കറ഻ീപൌഡര് യാണ഻റ്റ്

,പലെരക്ക് യാണ഻റ്റ്, ബയാട്ട഻പഺര്ലര് ,കയര് റഺട്ട് ,െര്ക്കയ഻ല്
നാല്നാല്പ്പ്,ീവള഻ീച്ചണ്ണ യാണ഻റ്റ്, തഽടങ്ങ഻യ സുംരുംഭങ്ങള് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.

 ഹര഻തകര്മ്മുസന രഽ വഺര്ഡ഻ല് ന഻ന്ന് 2 ുപര്ക്ക് പര഻ശ഼ലനും നല്ക഻.
 21 വഺര്ഡഽകള഻ലഽും എും.ഇ. സര്ുേ പാര്ത്ത഻യഺയ഻.
 കമ്മയാണ഻റ്റ഻ എന്റര്ൂഗ്പസ് ൈണ്ട് 5 ലേും രാപ ലഭ഻ച്ചു. ഇത് സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക്

ുലഺണ് നല്ക഻വരഽന്നഽ.
 ഒണെന്തുയഺടനഽബന്ധ഻ച്ച് ലഭ഻ച്ച 75,000 രാപ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ഷഺമ഻യഺന, ബ഻ലല഻ുംഗ്

ീമഷ഼ന് , വ഼വ഻ുംഗ് ീമഷ഼ന് എന്ന഻വ വഺങ്ങ഻.
 മഺുവല഻ക്കര മഺതിഭാമ഻ീൈസ്റ്റ഻ല് ീെട്ട഻കഽളങ്ങരയഽീട ധനലേ്മ഻ അയല്ക്കാട്ടും

ൈഽ്ീൈസ്റ്റ഻ല് പീെടഽത്തഽ.
 എും.ഇ. ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വ഻പണനും ീെയ്യുന്നത഻നഺയ഻ ഒണെന്ത, മഺസെന്ത,

ഭരണ഻െന്ത, റുംസഺന്െന്ത എന്ന഻വ നടത്ത഻വരഽന്നഽ.
 ൂമുഗ്കഺസുംരുംഭങ്ങളുീട 2017-18 ഒഡ഻റ്റ് പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽകയഽും 10 യാണ഻റ്റുകള്ക്ക്

റ഻ുവഺള്വ഻ുംഗ് ൈണ്ട഻ന് അുപേ നല്കഽകയഽും ീെയ്പ്തഽ.
 രണ്ട് കറ഻ീപൌഡര് യാണ഻റ്റുകള്ക്ക് 15 ദ്഻വസീത്ത സ്ക഻ല്ീഗ്ടയ഻ന഻ുംഗ്

ലഭ഻ച്ചു.രണ്ടഽയാണ഻റ്റുകള് സവന്തമഺയ഻ ുലഺര്മ഻ല് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽണ്ട്
 നഺുനഺ മഺര്ക്കറ്റ് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽണ്ട്



 അഞ്ച് കയര് റഺട്ട് യാണ഻റ്റ഻ലഺയ഻ 25 അുംഗങ്ങള് 
ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ.രുംഗും ഗ്പത഻മഺസും ഏഴഺയ഻രും രാപവീര 
വരഽമഺനും ലഭ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.

 അര്ച്ചന ഗഺര്ീമന്റസ് യാണ഻റ്റ഻ന്  ൈഺഷന് ഡ഻ൂസന഻ുംഗ് പത്ത് 
ദ്഻വസീത്ത സ്ക഻ല് ീഗ്ടയ഻ന഻ുംഗ് ലഭ഻ച്ചു.ഇുപ്പഺള് 
ഗ്പത഻മഺസവരഽമഺനും  അമ്പത഻നഺയ഻രും രാപവീര ലഭ഻ക്കഽന്നഽ

എൂറസ്
 ുഡറ്റഺ എന്ഗ്ട഻ പര഻ശ഼ലനും മഽപ്പത്ത഻യഞ്ച് അുംഗങ്ങള്ക്ക് ലഭ഻ച്ചു.  
പത഻ുനഴ് ുപര്ക്ക് ുപ്ലസ്ീമന്റ് ലഭയമഺക്ക഻.               
ഹര്ഷും ീഗ്ടയ഻ന഻ുംഗ് രണ്ടഽുപര്ക്ക്  ലഭ഻ച്ചു.

 സവഺന്തനും പര഻ശ഼ലനും 1
 അഞ്ചഽയാണ഻റ്റുകള് സ്കാള്കഽട്ട഻കള്ക്ക് ഗ്പഭഺതഭേണ വ഻തരണും 
നടത്തഽന്നഽ

 ധനസഹഺയും
 സ഻ക്ക് എും ഇ റ഻ൂവവല് ൈണ്ട്. രണ്ടഽ യാണ഻റ്റ്- 45000
 ീടക്ടുനഺളജ഻ ൈണ്ട് . രഽ യാണ഻റ്റ്-25000
 യഽ എന് ഡ഻ പ഻ ധനസഹഺയും രണ്ടഽ യാണ഻റ്റ്-56000
 ബഺെ് ുലഺണ്   മഽപ്പത് യാണ഻റ്റ്-7500000



അര്ച്ചന ഗഺര്ീമന്റ്സ്



ൂകരള഻ കയര്റഺട്ട് യാണ഻റ്റ്



തന഻മ കറ഻ീപൌഡര് 
യാണ഻റ്റ്



െര്ക്കയ഻ല് നാല്നാല്പ്പ്



എൂറസ് ുഡറ്റഺ എന്ഗ്ട഻ 
പര഻ശ഼ലനും





എം.ജി.എന് .ആര് .ഇ.ജി.എസ്. - ൄജ.എല്ക് .ജി.
 ഉപസമ഻ത഻ കണ്വ഼നര് - ഗ്ശ഼മത഻. പത്മ 
രഺമെഗ്ന്ദന് 
മ഼റ്റ഻ുംഗഽകളുീട എണ്ണും - 12 

 ആീക ീതഺഴ഻ല്കഺര്് ലഭയമഺയവര് - 6459
 ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നവര് - 1764
 100 ദ്഻വസും ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ച്ചവര് - 660
 ആീക ുമറ്റുമഺര് - 147
 2018-19വര്ഷും എന് .ആര് .ഇ.ജ഻.എസ്. 

ഇനത്ത഻ല് ീെലവഴ഻ച്ച തഽക - 40400000/-

എം ൄക എസ് േി

 220 ീജ.എല് .ജ഻. ഗ്ഗാപ്പ഻ലഺയ഻ 1230 അുംഗങ്ങള് കിഷ഻ീെയ്യുന്നഽ. 98 ീജ.എല് .ജ഻. 
യാണ഻റ്റുകള്ക്ക് ുലഺണ് ലഭയമഺയ഻ട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലേത്ത഻ അറഽപത്ത഻യയ്യഺയ഻രും 
രാപ ഇന്ററസ്റ്റ് സബ്സ഻ഡ഻ ലഭ഻ച്ചു.

 176 ഏക്കര് സ്ഥലത്തഺയ഻ ീനലല്, എള്ള്, കപ്പ, ുെമ്പ്, െ഼ന഻, കഺച്ച഻ല് എന്ന഻വ 
കിഷ഻ീെയ്യുന്നഽ.

 .
 സുംഘകിഷ഻ യാണ഻റ്റുകള്ക്ക് ഇടവ഻ളക഻റ്റ് നല്കഽന്നത഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത് 

പ്ലഺന്ൈണ്ട഻ല് ന഻ന്നഽും 15 ലേും രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ചു.



• ആീക ീജ എല് ജ഻-220
• ആീക അുംഗങ്ങള് -1230
• ഏര഻യ         -176 ഏക്കര്
• ല഻ുെജ്         -98 ഗ്ഗാപ്പ്
• തഽക           -9800000
• ഇന്ീസന്റ഼വ്     -107 ഗ്ഗാപ്പ് 217478
• ഇന്ററസ്റ്റ് സബ്സ഼ഡ഻-265000(51 ഗ്ഗാപ്പ്)
• ുലഺക്കല് ഗ്ഗാപ്പ്(ഒര്ഗഺന഻ക്ക് ൈഺമ഻ുംഗ്) -50
• അുംഗങ്ങള്      -311
• ഏര഻യ         -42 ഏക്കര്
• ബുയഺൈഺര്മസ഻  - 1
•  ീെറഽക഻ടമാലയവര്ദ്ധ഻ത യാണ഻റ്റ് -1
• നഺട്ട്ച്ചന്ത       -46
• മഺസച്ചന്ത       -12
• ഭരണ഻ച്ചന്ത,ഒണച്ചന്ത,റുംസഺന് ,ഗ്ക഻സ്തഽമസ്സ് ച്ചന്ത എന്ന഻വ 
നടത്തഽന്നഽ



സമിദ്ധ഻
  പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ലഽും വഺര്്തലത്ത഻ലഽും കയഺമ്പയ഻ന്നടത്ത഻യത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ 15 പഽത഻യ 

ീജ എല് ജ഻ രാപ഼കര഻ക്കഺനഽും17 ഏക്കര് തര഻ശ് ഭാമ഻ കിഷ഻ ുയഺഗയമഺക്കഺനഽും കഴ഻ഞ്ഞഽ

   മറ്റ് ആനഽകാലയങ്ങള് 

  എഫ് എ യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ഗ്പളയത്ത഻ല് കിഷ഻ നഺശും സുംഭവ഻ച്ച 62 ീജ എല് ജ഻യ഻ീല 
267 അുംഗങ്ങള്ക്ക് ഏത്തവഺഴവ഻ത്ത് പച്ചക്കറ഻ വ഻ത്ത് ,ൂജവ 
വളും,ജ഼വഺണഽവളും,കഽമ്മഺയും എന്ന഻വ നല്ക഻

  യഽ എന് ഡ഻ പ഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ഗ്പളയഺന്തരും കിഷ഻നഺശും സുംഭവ഻ച്ച പത്ത് ീജ എല് 
ജ഻കള്ക്ക് 10500 രാപഺവ഼തും ആീക 105000 രാപ നല്ക഻

  ീജ എല് ജ഻ ൈ഼ല്് അസ഻സ്റ്റന്സ഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ ഗ്പളയഺനന്തരും കിശ഻ നശ഻ച്ച 28 
യാണ഻റ്റ഻ന് 5000 രാപഺവ഼തും 140000 രാപ അനഽവദ്഻ച്ചട്ടുണ്ട്

  32 ീജ എല് ജ഻ യാണ഻റ്റുകള് 50 ീസന്റ് വ഼തും സ്ഥലത്തഺയ഻ ജനക഼യഺസാഗ്തണ 
പദ്ധത഻ഗ്പകഺരും പച്ചക്കറ഻ കിഷ഻ ീെയ്യുന്നഽ.









സമിദ്ധ഻ കയഺമ്പയ഻ന്



പര഻സ്ഥ഻ത഻ ദ്഻നഺെരണും



ീകഺയ്പ്ത്തഽത്സവും





മഺസച്ചന്ത











അെിസ്ഥാനൄസൌകരയം
 ഉപസമ഻ത഻ കണ്വ഼നര് - ഗ്ശ഼മത഻. രജന഻
മ഼റ്റ഻ുംഗഽകളുീട എണ്ണും - 12

 അഗത഻-ആഗ്ശയ ഭവനന഻ര്മ്മഺണും 4 ുപര്ക്ക് നല്ക഻.

 21 വഺര്ഡ഻ലഽും ൂലഫ് സര്ുവ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു, ുഡറ്റഺ എന്ഗ്ട഻ 
ീെയ്യുന്നത഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ീന സഹഺയ഻ച്ചു.

 ുേമീപന്ഷനഽകള് ലഭയമഺക്കഽന്നത഻നഽുവണ്ട ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഏീറ്റടഽത്തഽ.

 ീപന്ഷന് സര്ുവ വ഻ജയകരമഺയ഻ പാര്ത്ത഼കര഻ച്ചു.

 സമ്പാര്ണ്ണ .ഡ഻.എഫ്., സമ്പാര്ണ്ണ ൂവദ്യഽത഼കരണും എന്ന഻വക്കഽുവണ്ട 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്ത഻.

 ുബഺധവല്ക്കരണത്ത഻നഺയ഻ വഺര്ഡഽതല ക്ലസ്റ്റര് മ഼റ്റ഻ുംഗഽകള് സുംഘട഻പ്പ഻ച്ചു.

 സ്ുനഹന഻ധ഻ െ഻ക഻ത്സഺസഹഺയും 81 ുപര്ക്കഺയ഻ നഺലഽ ലേത്ത഻ അയ്യഺയ഻രും 
രാപ നല്ക഻.

 ഹര഻തുകരളും മ഻ഷീന്റ എലലഺ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ലഽും ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻നഽും 
ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻നഽും പ്പും ഗ്പവര്ത്ത഻ച്ചു.

ഡി.ഡി.യു.ജി.ൄക.െവ.
 ഡ഻.ഡ഻.യഽ.ജ഻.ീക.ൂവ. യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ രണ്ടഽ ീമഺബ഻ൂലുസഷന് കയഺമ്പഽകള് 

നടത്ത഻.

 15 കഽട്ട഻കീള പര഻ശ഼ലനത്ത഻ന് ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ.

 എ.ഡ഻.എസ്. അുംഗങ്ങള്ക്കഽും വഺര്് ീമമ്പര്മഺര്ക്കഽും ുബഺധവല്ക്കരണ ക്ലഺസഽകള് 
നടത്ത഻.



ഡി .ഡി .യു - ജി .ൄക .െവ 

Agency

name

course Students 

joining

Status Placed Tracked

Innovision Document

ation

27 Course 

completed

20 100

Chethana Accountin

g and 

Tally

28 Course 

completed 

and ongoing

16 100

PSN Automotiv

e

5 Course 

completed

2 100

ESAF Banking 

and 

finance

1 Ongoing 100

I-Trance Medical 

record 

technicia

n

3 Course 

completed

2 100

HLFPPT Departme

nt 

manager

11 Course 

completed

7 100



IEC

Conducted Block Level capacity building of Mavelikkara block and the best 

CDs and best rp award in block level was won by Chettikulangara CDs.



CDS & ADS level Capacity building

Distributed 400 youth data and received 900 youth data and contacted all the 900 

entries and updated the details in nypunia register





അരങ്ങ് 2019







സി.ഡി.എസ്. തനതുഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്

 സ഻.ഡ഻.എസ഻ീന്റ ുനതിതവത്ത഻ല് ബഺലസഭഺ 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ബഺലസഭഺ 
മഺഗസ഻ന് ബഺലതഺരകും ഗ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ചു.

 സ്ഗ്ത഼ശക്ത഻യഽീട വ഻സ്മയസഞ്ചഺരും എന്ന 
പഽസ്തകത്ത഻ീന്റ രണ്ടഺും ഭഺഗും ഗ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ചു.

 സ഻.ഡ഻.എസ്. ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് അയല്ക്കാട്ട 
തലത്ത഻ല് എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഗ്ഗഺമദ്഼പും എന്ന 
പഗ്തും ഗ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ചു.

 ബഺലസഭഺ സഹവഺസകയഺമ്പ് നടത്ത഻.

 അയല്ക്കാട്ട തലത്ത഻ല് റഺന്ടും ീെക്ക഻ുംഗ്, 
കണക്കഽകള് എഴഽതഽന്നത഻നഽളള പര഻ശ഼ലനും 
എന്ന഻വ നടത്ത഻.

 ബഺലസഭഺ തലത്ത഻ല് വഺര്ഷ഻കും, പഞ്ചഺയത്ത് 
തലത്ത഻ല് ബഺലസഭഺ വഺര്ഷ഻കും എന്ന഻വ നടത്ത഻.

 വഺര്ഡഽതലത്ത഻ല് ബഺലസഭ ജലസുംരേണറഺല഻, 
മണ്ണുസുംരേണറഺല഻ എന്ന഻വ നടത്ത഻.



എസ് റ്റ഻ അയല്കാട്ടും

 ൂകലഺസും എന്ന ുപര഻ല് പത഻നഺല് അുംഗങ്ങള് 
അടങ്ങഽന്ന എസ് റ്റ഻ യാണ഻റ്റ് ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽ 
. റ഻ുവഺള്വ഻ുംഗ് ൈണ്ട് 15000 രാപ ലഭ഻ച്ചു. 9 
അുംഗങ്ങള് ീജ എല് ജ഻ രാപ഼കര഻ച്ചു 50 
ീസന്റ഻ല് ഇടവ഻ള,പച്ചക്കറ഻ എന്ന഻വ കിഷ഻ 
ീെയ്യുന്നഽ.ഇന്ീസന്റ഼വ് 4000 രാപ 

 ആടഽവളര്ത്തല് 15000 എന്ന഻വ നല്ക഻.26 എസ് 
റ്റ഻ കഽടഽുംബങ്ങുളയഽും അയല്കാട്ടത്ത഻ീന്റ 
ഭഺഗമഺക്കഺന് കഴ഻ഞ്ഞഽ.ഇവരഽീട 
ഉന്നമനത്ത഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ല് 
ഊര്കാട്ടും രാപാകര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.ഇവരഽീട 
ഉന്നമനത്ത഻നഺയ഻ പഞ്ചഺയത്ത് പദ്ധത഻ 
വ഻ഹ഻തത്ത഻ല് ഇടവ഻ള ക഻റ്റ്,ുപഺത്ത്കഽട്ട഻ 
പര഻പഺലനും എന്ന഻വ  നല്ക഻യട്ടുണ്ട്.



സുംുയഺജ഻ത 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്
 കിഷ഻ വകഽപ്പ഻ീന്റ സഹഺയുത്തഺീട  പത്ത് 

സുംഘകിഷ഻ അുംഗങ്ങള്ക്ക് മാലയവര്ദ്ധ഻ത 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള പര഻ശ഼ലനും 
ലഭ഻ച്ചു.ീനന്കിഷ഻ക്ക് വ഻ത്ത്, വളും,പച്ചക്കറ഻ 
കിഷ഻ പര഻ശ഼ലനും,സബ്സ഼ഡ഻,മഞ്ഞള് , 
ഇഞ്ച഻,വഺഴ എന്ന഻വ ലഭ഻ച്ചു

  എന് ആര് ഇ ജ഻ എസഽമഺയ഻ സഹകര഻ച്ച് 
17 ഏക്കര് തര഻ശഽഭാമ഻ കിഷ഻ുയഺഗയമഺക്ക഻.




