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ക്രമ നഗം. ഗയോമ പഞയോയത്തമിടന്ഴെറ തപരസ

1 തകയോടെഗംതുരുത്തസ

2 പയോണയോവളമി

3 കഞമിക്കുഴമി

4 നനീലഗംതപരൂര

5 മയോനയോര

6 പുളമിങ്കുനസ

7 ആറയോട്ടുപുഴ

8 തഴക്കര

9 ഭരണമിക്കയോവസ

10 വളമികുനഗം



ഹരമിതതകരള മമിഷന്ഴെ പദ്ധതമിയുടടെ ഭയോഗമയോയമി 08.12.2016 ല്ഴ ആലപ്പുഴ ജമില്ലയമില്ഴ
ഏടറ്റെടുത്തസ നടെത്തുവയോന്ഴെ തനീരുമയോനമിച്ച പ്രധയോന പ്രവരത്തനങ്ങള.

ജമില്ലയോതല പരമിപയോടെമി 
ക്രമ
നഗം. പഞയോയത്തസ 

/മുനമിസമിപയോലമിറ്റെമി
ഏടറ്റെടുക്കുന പ്രവരത്തമി

പടങ്കെടുക്കുന പ്രമുഖ
വ്യകമി / വ്യകമികള

1 ജമില്ലയോ പഞയോയത്തസ

5 വരഷമയോയമി 
തരമിശുകമിടെക്കുന 
മയോരയോരമിക്കുളഗം 
ടതക്കസപഞയോയത്തമിടല 13 

ടഹക്ടര തകയോറ്റെയോടസ 
പയോടെതശേഖരത്തമില്ഴ 
പച്ചക്കറമി കൃഷമി

ശനീ.ജമി.സുധയോകരന്ഴെ, 

ബഹ. ടപയോതുമരയോമത്തസ- 
രജമിതസ്ട്രേഷന്ഴെ വകുപസ 
മനമി.

മറ്റു പരമിപയോടെമികള

2 ജമില്ലയോ പഞയോയത്തസ

6 പഞയോയത്തുകളമില്ഴ 
തരമിശു കമിടെക്കുന 13  

പയോടെതശേഖരങ്ങളമിടല 1870.44

ടഹക്ടര നമിലത്തമില്ഴ 
പച്ചക്കറമി കൃഷമി 
പുനരുജനീവനഗം 

3 കളക്ടതററ്റെസ

കളക്ടതററ്റെസ വളപമില്ഴ 
റവനന- കൃഷമി 
വകുപ്പുകളമിടല 
ഉതദയോഗസ്ഥര 
സഗംയുകമയോയമി നടെത്തുന 
കൃഷമി

ജമില്ലയോ കളക്ടര
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{Kma ]©mb¯nsâ t]cv GsäSp¡p¶ {]hÀ¯\w DZvLmS\ Øew
]s¦Sp¡p¶ {]apJ hyàn / 

hyànIÄ

1 amcmcn¡pfw sX¡v Xoc{]tZi¯v Iïðs¨Sn \Sð
23þmw hmÀUv þ 
tImÀ¯ptÈcn Xocw

BcymSv t»m¡v ]©mb¯v 
{]knUâv

2 sN¶n¯e Xrs¸cp´d
¹mÌnIv amen\yw tiJcn¨v 
¹mÌnIv IbÀ \nÀ½mWw

]©mb¯v I½yqWnän lmÄ
 amthen¡c t»m¡v 
]©mb¯v {]knUâv

3 ]metað kzm]v tjm]v
\qd\mSv amÀ¡äv þ 
]©mb¯v lmÄ

4 \qd\mSv
ImhpIfptSbpw Ipf§fptSbpw 
kwc£Ww

hmÀUv 17 se s]mXpIpfw
XncphnXmwIqÀ tZhkzw 

t_mÀUv AwKw þ 
{io.cmLh³

5 amcmcn¡pfw hS¡v
hnjclnX ]¨¡dn {Kmaw þ Fñm 
hoSpIfnepw 20 hoXw ^ehr£ 
ssXIÄ \ðIp¶p

amcmcn¡pfw amÀ¡äv 
s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n, 
Pnñm ]©mb¯v {]knUâv 

6 IS¡c¸Ån

lcnX kar²n ( 14 hmÀUpIfnð 
Irjn {Kq¸pIÄ¡v Irjn¡mbn 
Øesamcp¡ð ) þ 
s]mXpØe§fpsS ipNoIcWw

kn F¨v kn IS¡c¸Ån ]©mb¯v {]knUâv

7 N¼¡pfw
Fñm hmÀUpIfnepw  \n¶v 
¹mÌnIv tiJcn¨v ssIamdp¶p.

]©mb¯v lmÄ
 N¼¡pfw t»m¡v 

]©mb¯v {]knUâv

8 ssI\Icn

¹mÌnIv amen\yw ]mStiJcw , 
,Pemib§Ä F¶nhnS§fnð 
\n¶v s]mXpP\ ]¦mfn¯t¯msS 
tiJcn¨v tdmUv \nÀ½mW¯n\v 
D]tbmKn¡p¶p.

9 ]p¶{] sX¡v
Fbvtdm_nIv It¼mÌv bqWnäv , 
InWÀ doNmÀPv , ssPh ]¨¡dn 
Irjn

11þmw hmÀUv þ  ssPh 
]¨¡dn Irjn

]©mb¯v {]knUâv

10 amthen¡c Xmac¡pfw

¢o³ Xmac¡pfw ]²Xn þ 
\m«phmXn¡ð tXmSv , Ce¸³ 
]md , amÀ¡äv F¶nh 
hr¯nbm¡p¶p.

]©mb¯v Hm^okv 
A¦Ww

amthen¡c t»m¡v 
]©mb¯v {]knUâv

11 Iªn¡pgn

ssPh lcnXkar²n ]²Xn . 
Fñm kvIqÄIp«nIÄ¡pw ]¨¡dn 
ssX \ðIp¶p. 4000 It¼mÌv ]näv 
\nÀ½n¡p¶p. 250 InWdpIÄ 
doNmÀPv sN¿p¶p.

Fkv.F³.tImtfPv PwKvj³
s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n, 
Pnñm ]©mb¯v {]knUâv , 
Pnñm IfIvSÀ

12 ]p¶{] hS¡v
¹mÌnIv lÀ¯mð , ¹mÌnIv 
\nb{´nX D]tbmK ]©mb¯v , 
¹mÌnIv hncp² a\pjyN§e

]dhqÀ PwKvj\nð ¹mÌnIv 
hncp² a\pjyN§e 
DZvLmS\w sN¿p¶p.

Pnñm ]©mb¯v {]knUâv , 
A¼e¸pg t»m¡v 

]©mb¯v {]knUâv

D]sXcsªSp¸v s]cpamä¨«w \ne\nð¡p¶Xn\mð 
HutZymKnI DZvLmS\w Cñ.


