
ആമുഖം 

 സമഺനതകള഻ലലഺത്ത ഒരഽ മഹഺവൿഺധ഻യഽീെ പ഻െ഻യ഻ലഺണ് ഇന്ന് 

മനഽഷൿജനത .ഇത഻ീനത഻രഺയ഻ ഒറ്റീെട്ടഺയ഻ ുപഺരഺെഽകയഺയഺണ് നമ്മഽീെ 

രഺജൿവഽും ഈ ുലഺകജനതയഽും .ഏഷൿയ഻ീല തീന്ന ഏറ്റവഽും വല഻യ 

വന഻തഺകാട്ടഺയ്മയഺയ കഽെഽുംബശ഼ പസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ അെ഻ത്തറ എന്ന് 

പറയഽന്നത് അയൽൊട്ടങ്ങളഺണ്. covid 19പത഻ുരഺധത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ 

സുംസ്ഥഺനീമഺട്ടഺീക ുലഺെ് ീ ൌൺ ന഻ലന഻ൽെഽുപഺൾ മറ്റുള്ളവർെ് 

ൂകത്തഺങ്ങഺവഽകയഺണ് കഽെഽുംബശ഼ .സുംസ്ഥഺനീത്ത എലലഺ സ഻ഡ്സ് കീളയഽും 

ുപഺീല കഽട്ടപഽഴയഽുെയഽും ഈ സമയീത്ത പവർത്തനങ്ങൾ 

മ഻കവഽറ്റതഺയ഻രഽന്നഽ   

എറണഺകഽളും ജ഻ലലയ഻ീല ുകഺതമുംഗലും തഺലാെ഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്നകഽട്ടപഽഴ 

ഗഺമപഞ്ചഺയത് വ഻സ്തിത഻യ഻ ൽഏീറ മഽന്ന഻ലഺണ് . 

പഞ്ചഺയത്ത഻ീലഭാര഻ഭഺഗവഽും ീവള്ളത്തഺൽ െഽറ്റീെട്ടു ക഻െെഽന്ന 

പുദശമഺണ്. ഇെഽെ഻ ജ഻ലലുയഺട് ുെർന്ന് സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്ന എറണഺകഽളും 

ജ഻ലലയഽീെ ക഻ഴെഽ ഭഺഗും കാെ഻യഺണ് പഞ്ചഺയത് .ജ഻ലലയ഻ീല മറ്റു 

പഞ്ചഺത്തഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് കഽട്ടപഽഴെഽള്ള ഏറ്റവഽും വല഻യ പുതൿകതയഺണ് 

ഇവ഻െീത്ത 19 ഊരഽകള഻ലഺയ഻  വസ഻െഽന്ന ആദ഻വഺസ഻ കഽെഽുംബങ്ങളുും 

അവരഽീെ സുംസകഺരങ്ങളുും ആെഺരങ്ങളുും .വ഻ുനഺദസഞ്ചഺരുകരങ്ങളഺയ 

ഭാതത്തഺൻീകട്ട്, തുട്ടെഺട്, ഇഞ്ചീത്തഺട്ട഻ എന്ന഼ സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ 

മഺറ്റുകാട്ടുന്നഽ.പഞ്ചഺയത്ത഻ീല വല഻ീയഺരഽ ജനവ഻ഭഺഗവഽും കിഷ഻ീയയഽും 

കാല഻ുവലീയയഽും ആശയ഻ച്ചു കഴ഻യഽന്നവരഺണ്. 

CDS  ീെയർുപഴ്സൺ ശ഼മത഻ ആനരവലല഻ ശ഼ധരന്ീറ അധൿക്ഷതയ഻ലഺണ് 

അയൽൊട്ടപവർത്തനങ്ങൾ   ഏുകഺപ഻െ഻െഽന്നത്  .സ഻ഡ്സ് ന്ീറ ക഼ഴ഻ൽ 

260 ജനറൽ,70 എസ്െ഻ ,7  എസ് സ഻ അയൽൊട്ടങ്ങളുും കാെഺീത 9 വുയഺജന 

അയൽൊട്ടങ്ങളുും 4 സ്ീപഷൿൽ അയൽൊട്ടങ്ങളുമഺണ് പവർത്ത഻ച്ചു 

വരഽന്നത്.കഽെഽുംബശ഼യഽീെ എലലഺ ുമഖലയ഻ലഽും സ഻ഡ്സ് മ഻കച്ച 



പവർത്തനങ്ങൾ നെത്ത഻വരഽന്നഽ , സ഻ഡ്സ്ന്ീറ  ുനതിതവത്ത഻ൽ  122  ME 

യാണ഻റ്റുകളുും,138  JLG  യാണ഻റ്റുകളുമഺണ് രാപ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്.പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

385 അഗത഻ കഽെഽുംബങ്ങൾെ് ുസവനങ്ങൾ നൽക഻ വരഽന്നഽ .DDUGKY  

പദ്ധത഻യഽീെ ക഼ഴ഻ൽ ഈ സഺപത്ത഻ക വർഷും 28 വ഻ദൿഺർഥ഻കൾെ്  

പദ്ധത഻യഽീെ പുയഺജനും ലഭ഻ച്ചു. 

ക ോവിഡ് രവർത്തനങ്ങൾ 

ഭാമ഻യ഻ീല മനഽഷൿരഺശ഻ീയ മഽൾമഽനയ഻ൽ ന഻ർത്ത഻യ മഹഺമഺര഻യഺയ഻ 

ുകഺവ഻ഡ് 19  മഺറ഻യ സഺഹെരൿത്ത഻ൽ പകച്ചുന഻ൽെഽന്നത഻നഽ പകരും 

അയൽൊട്ടങ്ങൾ നഺെത്ത഻യ പവർത്തനങ്ങൾ എെഽത്തഽ പറുയണ്ടത് 

തീന്നയഺണ് 

  മ്മ്ൿൂണിറ്റി  ിച്ചൻ - ുലഺെ ൌൺന്ീറ പശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ 

ഭക്ഷണസഺധനങ്ങൾെ് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുനര഻ുെണ്ട഻ വന്നുെഺൾ 

പഞ്ചയഺയത഻ന്ീറ ക഻ച്ചൻ പവർത്തനങ്ങൾെ് പാർണ്ണ പ഻ന്തഽണയഽമഺയ഻ 

അുംഗങ്ങീളലലഺവരഽും സഹകര഻െഽകയഽും മഺർച്ച് 27 മഽതൽ ഏപ഻ൽ 13 

വീര നെന്ന ഭക്ഷൿശഺലയ഻ൽ ുസവമനഽഷ്ഠ഻െഽകയഽും ീെയ്തത് 

കഽെഽുംബശ഼ അുംഗങ്ങൾ തീന്നയഺണ് എന്ന കഺരൿും അഭ഻മഺനും നൽകഽന്നഽ 

.ീജൽജ഻യാണ഻റ്റുകള഻ൽ ന഻ന്ന് 3500 രാപയഽീെ പച്ചെറ഻കൾ കമ്മൿാണ഻റ്റ഻ 

ക഻ച്ചണ഻ുലെഽ നല്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു . 

ഇത഻ന്ീറപുയഺജനുംഅഗത഻കഽെഽുംബങ്ങൾ, അത഻ഥ഻ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ,പഺല഻ുയറ്റ഻വ് ുരഺഗ഻കൾ  അങ്ങീനയഽള്ളവരഽീെീയലലഺും 

പട്ട഻ണ഻ മഺറ്റഺൻ സഹഺയകമഺയ഻ .   

 

 

 

 



 ജന ീയക ോട്ടൽ-ഏപ഻ൽ 14 മഽതൽ പവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന ുഹഺട്ടല഻ൽ 

ന഻ന്ന് ശരഺശര഻ 50 ഊണഽകൾ ദ഻നുംപത഻ വ഻റ്റുുപഺകഽന്നഽന്നഽണ്ട്.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 കഽെഽുംബശ഼ സുംരുംഭമഺയ ീജ എസ് ഫഽഡ് ുപഺ െ്െസ് മഺസ്കഽകൾ 

ന഻ർമ഻ച്ചു ജ഻ലലഺമ഻ഷൻ സ഻ഡ്സ് , ബഺങ്കഽകൾ, അയൽൊട്ടങ്ങൽ 

എന്ന഻വ഻െങ്ങള഻ുലെ് നൽക  ഻

 

 

 

 

 

 

 ജ഻ലലഺമ഻ഷൻറ്ീന ുനതിതവത്ത഻ൽ നെത്ത഻യ 60  വയസ്സ് പാർത്ത഻യഺയ  

DFK ഗഽണുഭഺക്തഺെളുീെ വ഻വരുശഖരും വളീരയധ഻കും മനഃസുംതിപ്ത഻ 

നൽക഻യതഽും അുങ്ങയറ്റും െഺര഻തഺർഥൿും നല്കഽന്നതഽമഺയ഻രഽന്നഽ. 

 ജ഼വ഻തൂശല഻ ുരഺഗങ്ങൾ മാലും ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുന്നവർെഽും മറ്റുും 

ുലഺെു ഺൺ കഺലയളവ഻ൽ PHC വഴ഻ മരഽന്നഽകൾ എത്ത഻ച്ചു 

ീകഺെഽെഽവഺനഽും സഺധ഻ച്ചു 



 385 DFK കഽെഽുംബങ്ങൾെ് ADS വഴ഻ ഭക്ഷൿധഺനൿക഻ട്  വ഼ട്ട഻ീലത്ത഻ച്ചു 

ീകഺെഽെഽകയഺണ് ീെയ്തത്. 

 

 

 

 

 

 

 പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ കഺൻസർ ുരഺഗ഻യഺയ ഒരഺൾെ്  ത഻രഽവനന്തപഽരീത്ത 

ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ ന഻ന്ന് ഫയർ ുഫഺഴ്സ് സഹഺയുത്തഺീെ മരഽന്ന് 

എത്ത഻ച്ചു ീകഺെഽത്തഽ.കാെഺീത  സ്ുനഹ഻തയഽീെ ഇെീപെൽ വഴ഻ വിെ 

ുരഺഗ഻യഺയ മീറ്റഺരഽ വൿക്ത഻െ് കഺസരുകഺെഽന഻ന്നഽ മരഽന്ന് ീകഺണ്ട് 

വന്നഽ എത്ത഻െഺനഽും അവർെഽ സഺധ഻ച്ച  ു

 ജ഻ലലഺമ഻ഷന്ീറ ുനതിതവത്ത഻ൽ നെത്ത഻യ SYBER അരങ്, എന്ീറ മണ്ണ് 

എന്ീറ പച്ചെറ഻ ,പഽതഽജ഼വനും ,ജഺക്ഫാട് െലഞ്ജ്, ബഺലസഭ കഽട്ട഻കൾെ് 

ുവണ്ട഻യഽള്ള  മത്സരങ്ങള഻ൽ അുംഗങ്ങൾ സജ്ജ഼വമഺയ഻ തീന്ന 

പീങ്കെഽത്തഽ,.   

 

 

 

 

 

 

 



 മഽഖൿമന്ത഻യഽീെ സഹഺയഹസ്തും(ുകഺവ഻ഡ് ുലഺൺ ) 

പദ്ധത഻യ഻ലഽൾീെെഽത്ത഻ 261 അയൽൊട്ടങ്ങളുീെ അുപക്ഷകൾ ബഺങ്ക഻ൽ 

സമർെ഻ച്ചുട്ടള്ളതഺണ്. 

 മത്സ്ൿ ൃഷി -ൂെബൽ ുമഖലയ഻ൽ എെഽത്തഽ പറയഺവഽന്ന ഒരഽ 

സുംരുംഭമഺണ഻ത് .30 പട്ട഻കവർഗ്ഗവന഻തകൾ 2019 JULY 18 നഽ തഽെെമ഻ട്ട ഈ 

സുംരുംഭും ുലഺെു ഺൺ കഺലയളവ഻ൽ മ഻കച്ച ഒരഽ 

ഉപജ഼വനമഺർഗമഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻െഽകയഺണ഻വ഻ീെ .ഫഺമഽകള഻ൽ 

ന഻ന്നഽജ഻ലലഺമ഻ഷന്ീറ സഹഺയുത്തഺീെ മത്സൿെഽഞ്ഞഽങ്ങീള എത്ത഻ച്ചു 

ീകഺെഽത്തഽീകഺണ്ടഺണ് ഈ പവർത്തനനും തഽെങ്ങ഻യത് .കാെഺീത എലലഺ 

പ഻ന്തഽണയഽും മ഻ഷന഻ൽ ന഻ന്ന് ക഼ട്ട഻യുെഺൾ മറ്റു സുംരുംഭങ്ങൾ 

ബഽദ്ധ഻മഽട്ടനഽഭവ഻െഽന്ന ഈ സമയത്തഽ ഈ വന഻തകളുീെ 

മത്സൿകിഷ഻യഽീെ മറ്റു കാട്ടുന്നത് 

 

 

 

 

 

 

 ൂെബൽ ുമഖലയ഻ീല വ഻വ഻ധ ഊരഽകള഻ൽ അവരഽീെ ഭഺഷയ഻ൽ 

ുകഺവ഻െഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട അറ഻യ഻െുകളുും സഽരക്ഷഺമഺരഗങ്ങള് 

സവ഼കര഻െഽവഺനഽള്ള കഺരൿങ്ങളുമറ഻യ഻ച്ചു ീകഺെഽത്ത഻ട്ടുണ്ട ്

 പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ ുനതിതവത്ത഻ൽ മഺസ്കഽകൾ ന഻ർമ഻ച്ചു കഽെഽുംബശ഼ 

അുംഗങ്ങൾ ഊരഽകൾ എത്ത഻ച്ചു നൽകഽകയഽും ീെയ്തഽ. 

 പളയും ബഺധ഻ച്ച അയൽൊട്ടങ്ങൾെഽള്ള ഇന്റർ സബ്സ഻ ഻ 

ലഭൿമഺെഺൻ സഺധ഻ച്ചത് അുംഗങ്ങൾെ് വളീരയധ഻കും ആശവസും നൽക  ഻



 

ഇങ്ങീനീയഺീെ യഺീണങ്ക഻ലഽും ആശങ്കകളുും ീവലലുവ഻ള഻കളുും 

ന഻രവധ഻യഽണ്ട് .ഉറ഻യുംീപട്ട഻ , വഺര഻യും ,ുതര ,തലീവച്ചപഺറ, കഽഞ്ഞ഻െഺറ, 

മഺമലെണ്ടും ,ീമറ്റനപറ, തഺലഽകണ്ടും തഽെങ്ങ഻യ ആദ഻വഺസ഻ ഊരഽകള഻ൽ 

അയൽൊട്ടഺപവർത്തനും ദഽഷ്കരും തീന്നയഺണ്. ഇവ഻െങ്ങള഻ൽ ുഫഺൺ , 

ഇന്റർീനറ്റ് മക്ക്ഷൻ എത്ത഻ീെെഺത്തതഽമാലും ഊരഽആശമഺർ ീനറ്റവർെ഻നഽ 

ക഼ഴ഻ൽ വരഽുപഺൾ മഺതമഺണ് വ഻വരങ്ങൾ ലഭ഻െഽകയഽള്ളൂ.ഏീതഺരഽ 

പത഻സന്ധ഻ കഺലത്തഽും സഺമാഹൿുസവനും മഺതും മഽന്ന഻ൽ കണ്ടഽീകഺണ്ടഽ 
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