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പപപതതവവവരര

ജനസസംഖഖ്യ –26510
വവിസ്തൃതവി-27.42 ച.മവി
വവീടുകള-8361
പപരോതുസരോപനങ്ങള-65
വഖ്യരോപരോര സരോപനങ്ങള-675
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പ്രതവിദവിനസം ഉതതപരോദവിപ്പവിക്കുന്ന അജജവ മരോലവിനഖ്യസം-32 കവിരലരോ 



ഉറവവിട മരോലവിനഖ്യ സസംസ്കരണസം



ജജവ അജജവ മരോലവിനഖ്യസം –തരസം തവിരവിക്കല
വവീടുകളവില ബരയരോബവിന്നുകള ജപപ്പത കരമരോസത എന്നവിവ 

നലകവി
രദശവീയ ഗരോമവീണ പതരോഴവിലുറപ്പത പദ്ധതവി മുരഖന രസരോകതപവിറത 

നവിര്മരോണസം



പ്രവര്തനങ്ങള

 
80 ശതമരോനസം വവീടുകള സഹകരവിക്കുന്നു.

 
 17 ഹരവിത കര്മരസനരോസംഗങ്ങള വവീടുകളവില നവിന്നുസം അജജവമരോലവിനഖ്യസം ഒന്നവിടവവിട്ട 

മരോസങ്ങളവില രശഖരവിക്കുന്നു.
 

രശഖരവിക്കുന്ന അജജവമരോലവിനഖ്യസം വരോടകയത എടുതവിരവിക്കുന്ന എസം സവി എഫവിരലക്കത 
മരോറ്റുന്നു.



സുസവിര മരോലവിനഖ്യസസംസ്കരണസം

പഞരോയതവില നവിന്നുസം ലഭവിയ്ക്കുന്ന രസവനങ്ങളക്കത ഹരവിതകരോര്ഡത 
നവിര്ബന്ധമരോക്കവി.

ഹരവിത കര്മരസനയുപട പ്രരോരസംഭപചലവുകളക്കത 340000/-രൂപ 
പചലവഴവിച.

തുണവിസഞവി നവിര്മരോണ യൂണവിറത ആരസംഭവിച
പപരോതുസലങ്ങളവില രബരോര്ഡത സരോപവിച.



  ഹരവത കരമസസനയതര വരതമപനവതര

   പപപതതജന പങപളവതര വരദവപവകതനത.
 
  വപസഗഗഹങളകക 30   രരപയതര വപണവജകയ

  സപപനങളവല നവനതര 60     രരപ നവരകവലതര യരസര ഫഫ
ഈടപകതനത. 

 
    അരഗങളകക നവലവവല പകരതവമപസര 5000/-  രരപ

ലഭവകതനത.(  പകരവരതന ദവനങള-8)
 
    കതടതരബശകരഫ സരരരഭമപയവ രജവസര പചയകതവടതണക.



ജജവമരോലവിനഖ്യ സസംസ്കരണവുസം കരോര്ഷവിക രമഖലയുസം

ഉറവവിടമരോലവിനഖ്യ സസംസ്കരണസം മുരഖന ജജവവളങ്ങള ലഭഖ്യമരോകുന്നു.
കൃഷവിക്കത ഉപരയരോഗവിക്കുന്നു.
 
അകകരോരപരോണവികത കൃഷവിരവീതവി അവസംലബവിക്കുന്നതവിനത കൃഷവിക്കരോപര 

രപ്രരോതരോഹവിപ്പവിക്കുന്നു.
 
കര്ഷക സസംഘങ്ങള വഴവി ജജവമരോലവിനഖ്യങ്ങള വവിറഴവിക്കുന്നു.



അജജവ മരോലവിനഖ്യസം ജകകരോരഖ്യസം

പഞരോയതവില നവിതനനസം പൂര്ണ്ണമരോയവി അജജവമരോലവിനഖ്യസം നവീക്കസം 
പചയ്യുന്നു.
 

പുനചസംക്രമണസം രപ്രരോതരോഹവിപ്പവിക്കുന്നവില
 

ഹരവിത ഭവന പദ്ധതവി രപ്രരോതരോഹവിപ്പവിക്കുന്നു.



ശവീലവതതകരണവുസം നവിയമനടപടവിയുസം

പഞരോയതവിപല മുഴുവന് വവീടുകള, കടകള. സരോപനങ്ങള 
എന്നവിവവിടങ്ങളവില പച, നവീല എന്നവീ രണ്ടു കവറുകള നലകവി. 
 

പ്രരസംഭ ഘട്ടതവില മരോലവിനഖ്യസം തരസംതവിരവിചത നവിരക്ഷേപവിക്കുന്നതവില 
സഹകരവിചതത 10ശതമരോനസം ആളുകളരോണത. 
 

കൂടുതല ആളുകളവിരലക്കത ശവിലവതതക്കരണസം 
രപ്രരോതരോഹവിപ്പവിക്കുന്നതവിനരോയവി വരോര്ഡു തലതവില രബരോധവതതക്കരണസം 
 



        രബരോധവതതക്കരണസം നടപ്പവിലരോക്കുവരോന് സകവീകരവിച മരോര്ഗ്ഗങ്ങള
കുടുസംബശവീ,ഹരവിതകര്മരസന,പരവിസവിതവി പ്രവര്തകര് എന്നവിവപര 
ഉളപപ്പടുതവി ക്ലസര് തവിരവിചത പരവിശവീലനസം നലകവി.
രസവനങ്ങളക്കത ഹരവിത കരോര്ഡത നവിര്ബന്ധസം
നവിയമലസംഘനസം നടത്തുന്നവര്ക്കത രനരോട്ടവീസത നലകവി
പവിഴ ഈടരോക്കുന്നതവിനത തവീരുമരോനവിച.



സവവിരശഷ പ്രവര്തനങ്ങള

പഞരോയതവില നടത്തുന്ന പപരോതു സകകരോരഖ്യ ചടങ്ങുകളക്കത ഗവീന് 
രപ്രരോരട്ടരോരകരോള നടപ്പവിലരോക്കവി
 

മത സരോമുദരോയവിക സസംഘടനകളുപട പരവിപൂര്ണ്ണ പവിന്തുണ ഉറപ്പരോക്കവി
 

95 ഹരവിത വവിവരോഹങ്ങള
 

ശുചവിതക ഹര്തരോല
 

എലരോ വവീടുകളവിലുസം ബരയരോഗഖ്യരോസത പരോന്റത/ ജപപ്പത കസംരപരോസവിനസം 
പദ്ധതവി
 



പുതുമയുള്ള കഖ്യരോമയവിന്
 

കുട്ടവികളവില നവിന്നുസം കുടുസംബങ്ങളവിരലക്കത
പഞരോയതവിപല മുഴുവന് വവിദഖ്യരോഭഖ്യരോസ സരോപനങ്ങള ഉളപപ്പടുതവി ഒരു സ്ക്കൂളവില 
ഒരു ക്ലരോസവില നവിന്നുസം 10 കുട്ടവികള വവീതസം തവിരപഞ്ഞെടുതത ശുചവിതക മരോലവിനഖ്യ 
സസംസ്ക്കരണസം കൃതഖ്യമരോയവി സ്ക്കൂളുകളവിലുസം വവീടുകളവിലുസം നടപ്പവിലരോക്കുന്നു .
ശുചവിതക ഹര്തരോല 



 ശഫലവലകരണര വഫടതകളവല
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