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അദ്ധ്വാനം കൂടവാതെ മഹത്വായ ഒന്ം ആരം നനടിയിട്ില്ല
-എനമഴ് സണ്

എഡിന്വാറിയൽ 

സുവർണ്ണനേട്ടത്തിന്റെ േതിറവതിൽ

സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യം പറയണമമങ്ിൽ സവിസ്തരയം മിഴിശവാമെ 
അത് ആവിഷ് ക്കരിച്ാമെ അപരമറെ ഹൃദയത്ിൽ നിത്മുദ്രയാ

യി പതിഞ്് കിെക്കൂ. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്ിൊകുശ്ാൾ സചിത്യം 
വർണ്ാഭമായി വൃത്ാന്യം ഉൾമക്കാള്ിച്ാൽ ശനട്ടങ്ങൾ ആർജ്ിച് 
പ്രസ്ാനങ്ങൾക്യം ആ മാതൃക പിൻപറ്ാൻ ശ്രമിക്ന്നവർക്യം 
അമതാരു പ്രശചാദനമായി മാറയം. പറഞ്ഞുവന്നത് ഇത്വണമത് 
പഞ്ായത്് രാജ്  മാസികമയപ്പറ്ിയാണ്. മാസിക ഒരു വിശേഷാൽ 
പതിപ്പ് നിങ്ങൾക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. ചരിത് ശനട്ടങ്ങളുമെ കഥ പറ
യുന്ന െക്കയം.

ആവർത്ിച്ചു പറയുശന്ാറയം വർദ്ിക്ന്ന ആനന്ദമായി തശദേേസ്ാ
പനങ്ങളുമെ പദ്തിമചെവിമറെ കണക്ക് ശോഭിക്ന്നു. ആത്ന്ികമായി മചെവിമറെ ഗുണയം 
മചന്നുശചരുന്നത് സാധാരണക്കാരിശെക്കാണ്. മപാതുജനത്ിനു ശവണ്ിയാണ് ആശരാഗ്ക
രമായ മത്സരബുദ്ിശയാമെ പ്രാശദേിക സർക്കാരുകൾ പ്രവർത്ിക്ന്നത് എന്ന് തിരിച്റിയു
ശ്ാൾ ഏമറ ചാരിതാർത്്യം അനുഭവിക്കാനാവുന്നു. ഇത് തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പിമെ 
എല്ാവരുമെയുയം സമാനചിന്യാണ്.

2017-18 തശദേേവകുപ്പിന് മറശക്കാർഡ് മികവിമറെ വർഷമാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
സയംസ്ാന പദ്തി വിഹിതത്ിൽ 90 േതമാനത്ിനു മുകളിൽ പദ്തിമചെവ് സൃഷ്ിച്് 
തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്ന്നു. അതിൽ തമന്ന ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ 
96.07% മചെവ് വരുത്ി തിളക്കത്ിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. 186 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുയം 8 ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകളുയം 7 നഗരസഭകളുയം മകാല്യം  ശകാർപ്പശറഷനുയം നൂറ് തികച്് വിജയശ്രധീൊളിത
രായിരിക്ന്നു. ബാക്കി തശദേേസ്ാപനങ്ങളുയം വിജയശത്ാെ് വളമര അടുത്തുതമന്നയാണ്. 
2018-19 വാർഷിക പദ്തി നിർവ്വഹണയം എല്ാവരുയം ഏപ്രിൽ 1 ന് തമന്ന ആരയംഭിച്ിട്ടുമണ്
ന്നുള്തുയം അഭിമാനകരമാണ്.

മചെവിമെന്ന ശപാമെ വരവിലയം വർദ്നവുണ്ായ വർഷമാണ് കെന്നുശപായത്. 322 ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തുകൾ നികുതി പിരിവിൽ 100% ശനെി മവന്നിമക്കാെി പാറിച്ിരിക്ന്നു. 50% ൽ താ
മഴമാത്യം നികുതി പിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന അവസ് ശകവെയം 8 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
മാത്മാണുള്ത്. 100% ത്ിമെത്ാത് എല്ാ സ്ാപനങ്ങളുയം 2018 ജൂൺ 30 നകയം ദൗത്യം 
പൂർത്ധീകരിശക്കണ്താണ്. ശ്രമിച്ാൽ തധീർച്യായുയം നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്യം. ഇതുവമര പുെർ
ത്ിയ കാര്ക്ഷമതയുയം ഊർജ്സ്വെതയുയം തുെർന്നുയം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാമണങ്ിൽ നമുക്ക് അസാ
ദ്്മായി ഒന്നുമിമല്ന്ന വസ്തുത മതളിയിക്കമപ്പടുയം.

തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പിമറെ മവബ് സസറ്ിമെ വിവരങ്ങളുമെ അെിസ്ാനത്ിൊണ് 
മുൻനിരയിലള് സ്ാപനങ്ങളുമെ അനുഭവക്റിപ്പുകൾ മാസികയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ിയിട്ടുള്ത്. 
സ്െപരിമിതിയുയം സമയക്റവുയം കാരണയം ശനട്ടയം സകവരിച് എല്ാ സ്ാപനങ്ങമളയുയം 
ഉൾമപ്പടുത്തുന്നതിനു കഴിഞ്ിട്ടില്. സ്ിരയം പയംക്ികളുയം ഈ െക്കയം ഉണ്ാകില്. 

വാർഷികശനട്ടയം സകവരിച്വർ അത് നിെനിർത്ാനുയം ഇനിയുയം െക്ഷ്സ്ാനത്് 
എത്ാത്വർ കഠിനവുയം വിശ്രമയം മാറ്ിവച്തുമായ പ്രവർത്നയം തുെരാനുമുള് നിതാന് 
ജാഗ്ത പുെർത്ാൻ തയ്ാറാവുമമന്ന് പ്രതധീക്ഷിക്കമട്ട.

പി. നമരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                          
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നഡവാ. തെ.ടി. ജലീൽ
തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പുമന്തി

ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെ  ചരിത്
ത്ിൽ അഭൂതപൂർവമായ ശനട്ടങ്ങൾ

ക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച് ഒരു സാ്ത്ിക 
വർഷമാണ് കെന്നു ശപാകുന്നത്. സയം
സ്ാനമത് 7 നഗരസഭകൾക്യം 186 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്യം 8 ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകൾക്യം മകാല്യം ശകാർപ്പശറ
ഷനുയം ഈ വർഷമത് പദ്തിനിർവഹ
ണത്ിൽ നൂറശമനി ശനൊൻ കഴിഞ്ഞു.  
പദ്തി നിർവഹണത്ിമറെ  മപാതുവാ 
യ ചിത്യം പരിശോധിച്ാൽ,  2017-18  
വർഷമത്  ശനട്ടങ്ങൾ സർവ്വകാെ മറ
ശക്കാർഡാണ്. നയപരമായ മികവിമറെ
യുയം ഭരണതെത്ിമെ സുതാര്തയുമെയുയം 
ഫെങ്ങൾ പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിമറെ 
ബാക്കിപത്ത്ിൽ കുറിക്കമപ്പട്ടതിൽ 
മുഴുവൻ വികസന പ്രവർത്കർക്യം 
അഭിമാനിക്കായം.   

90.13 േതമാനമാണ് ഈ വർഷ
മത് സയംസ്ാന േരാേരി. ഇത് സർവ
കാെ മറശക്കാർഡാണ്. 60.78 േതമാന
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മായിരുന്നു മുൻ വർഷമത് മചെവ്. 
6194.65 -ശകാെി രൂപ വകയിരുത്ിയ
തിൽ 5583.35 ശകാെിയുയം മചെവിട്ടാണ് 
90.13 േതമാനമമന്ന സർവ്വകാെ ശനട്ട
ത്ിൽ ശകരളയം എത്ിയത്. എമന്നങ്ില
മമാരിക്കൽ, സാ്ത്ിക വർഷയം അവ
സാനിക്ന്നതിനു മു്് പദ്തിപ്പണത്ി 
മറെ 90 േതമാനത്ിനു ശമൽ മചെവഴി
ക്കാനാവുമമന്ന് എറ്വുയം ശുഭാപ്ി വിേ്വാ
സികളായ വികസന വിചക്ഷണർ 
ശപാലയം ഇതുവമര കരുതിയിരുന്നില്.  

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ 96.07 േതമാ
നവുയം ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ  88.07 
േതമാനവുയം ജില്ാപഞ്ായത്തുകൾ 71.5 
േതമാനവുയം തുകയാണ് 2017-18 ൽ  മച
െവഴിച്ത്. സയംസ്ാനമത് 287 തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 90 േതമാ
നത്ിനു മുകളിൽ മചെവു വരുത്ി. 
സാ്ത്ിക വർഷാന്്ത്ിൽ തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഇത് ഉയർ
ന്ന പദ്തി മചെവ്  ശരഖമപ്പടുത്തുന്നത് 
ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെ ചരിത്ത്ിൽ 
ഇതാദ്മാണ്. 2014-15 ൽ 68. 2  -ഉയം, 

15-16ൽ 73.61 ഉയം േതമാനമായിരുന്നു 
പദ്തി മചെവ്. 2016-17ൽ ശനാട്ട് 
നിശരാധനയം സൃഷ്ിച് പ്രയാസങ്ങൾക്കിെ 
യിലയം ഇത് 67.08 േതമാനത്ിൽ 
എത്ിക്കാൻ സയംസ്ാനത്ിനായി. 
ഈ ശനട്ടങ്ങമള ബഹുദൂരയം പിന്നിൊക്കി
യാണ് 90.13 േതമാനമമന്ന മറശക്കാർ
ഡ് ശനട്ടയം സയംസ്ാനമത് തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ സകവരിക്ന്നത്. വാർ 
ഷിക ശപ്രാജക്ടുകൾ സമയബന്ിതമാ
യി പൂർത്ധീകരിച്് തുക മചെവഴിക്ന്ന
തിൽ ഏതാനുയം ജില്ാ പഞ്ായത്തുകൾ
ക്ണ്ായ വധീഴ്ച ഈ കണക്കളിൽ 
നിഴെിക്ന്നുണ്്.  ജില്ാതെ പദ്തികൾ 
കൂടുതൽ സമഗ്വുയം ഏശകാപിതവുയം ആകു
ന്നശതാമെ, ഈ കുറവു കൂെി പരിഹരിക്ക
മപ്പടുയം എന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. 

മുകളിൽ ചർച് മചയ്ത പ്രേയംസാർഹ
മായ സൂചികകൾ ഒട്ടുയം അപ്രതധീക്ഷിതമ
ല്. അതിനു പിന്നിൽ എത്മയങ്ിലയം ഭര
ണസമിതിയയംഗങ്ങളുമെയുയം ഉശദ്ാസ് 
രുമെയുയം മറ്് വികസന പ്രവർത്കരു 
മെയുയം ആത്ാർത് ശസവനവുയം വിെമതി

ചരരിത്രത്രില് ആദ്യമായരി, ടഫ
ബ്രുവരരി മാസടത് പദ്തരി 
നേട്ടം ഈ വര്ം 54.38 ശതമാ
േത്രില് എത്രിയരിരുന്നു.  സാ
്ത്രികവര്ത്രിടറെ അവ
സാേമാസം തരിരക്രിട്ടത് തുക 
ടചലവഴരിക്കുന രധീതരിക്ത് മാറ്ം 
വന്നു. പ്വൃത്രികളുടെ ഗുണേരി
ലവാരത്രില് വരിട്ടു വധീഴ്ച ടച്ാ
ടതയം ഭരണപരമായ സുതാ
ര്യത പാലരിച്ചുമാണത് സംസ്ാേ 
ടത് തനദേശ ഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾ ഈ നേട്ടങ്ങൾ ലകവരരി
ച്ചതത് എന്നു സാരം.  
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ക്കാനാവാത് പരിശ്രമവുമുണ്്.  മികച് 
ആസൂത്ണവുയം ചിട്ടശയാമെയുള് മുമന്നാ
രുക്ക പ്രവർത്നങ്ങളുമാണ് ഈ അഭിമാ
നശനട്ടത്ിനു പിന്നിൽ. മുൻ വർഷങ്ങ 
ളിൽ നിന്ന് വ്ത്സ്തമായി, ഈ വർഷ
മത് പദ്തി നിർവഹണത്ിന് 10 മാ
സശത്ാളയം സമയയം െഭിച്ചു. പദ്തി രൂ
പധീകരണയം സമയബന്ിതമായി 
പൂർത്ിയാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രശത്കയം 
നിഷ്കർഷിച്ചു. കൃത്മായ ഇെശവളകളിൽ 
മുഖ്മന്തി ശനരിട്ട്  നിർവഹണപുശരാഗ
തി വിെയിരുത്ി. ചരിത്ത്ിൽ ആദ്
മായി, മഫബ്രുവരി മാസമത് പദ്തി 
ശനട്ടയം ഈ വർഷയം 54.38 േതമാനത്ിൽ 
എത്ിയിരുന്നു.  സാ്ത്ികവർഷത്ി
മറെ അവസാനമാസയം തിരക്കിട്ട് തുക മച
െവഴിക്ന്ന രധീതിക്ക് മാറ്യം വന്നു. പ്രവൃ
ത്ികളുമെ ഗുണനിെവാരത്ിൽ വിട്ടു 
വധീഴ്ച മചയ്ാമതയുയം ഭരണപരമായ സുതാ
ര്ത പാെിച്ചുമാണ് സയംസ്ാനമത് 
തശദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഈ ശനട്ട
ങ്ങൾ സകവരിച്ത് എന്നു സാരയം.  

ഈ വർഷമത് റവനയൂ പിരിവിമറെ 
കാര്ത്ിലയം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ മികച് ശനട്ടമാണ് സകവരിച്
ത്. 82 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്യം 47 മു
നിസിപ്പാെിറ്ികൾക്യം റവനയൂ കളക്ഷൻ 
ഇൻസറെധീവ് ശനൊനായി. 814.77 
ശകാെിയുമെ വസ്തുനികുതി െക്ഷ്മിട്ട 
തിൽ 576.10 ശകാെിയുയം പിരിമച്ടുത്തു.  
ഇത്  70.70 േതമാനയം വരുയം. 2014 ൽ 

ഇത് 50 േതമാനത്ിൽ കുറവായിരുന്നു 
മവങ്ിൽ, 2015ൽ 40 േതമാനയം ശപാലയം 
എത്ാൻ കഴിഞ്ിരുന്നില്. 2016ൽ 50 
േതമാനയം കെന്ന വസ്തുനികുതി 
പിരിവാണ് 2017 വർഷത്ിൽ 70 േത
മാനത്ിനു മുകളിശെക്ക് ഉയർന്നത്.  

ശനരശത് തുെങ്ങിയാൽ പകുതി മച
യ്തതുശപാമെയാണ് എന്ന് പറയാറണ്്. 
നിർവ്വഹണത്ിനു കൂടുതൽ സമയയം െഭി
ച്തുമകാണ്ടു മാത്മാണ് 2017-18 വാർ 
ഷിക പദ്തി ഇത്കണ്് വിജയമായത്. 
നിർവ്വഹണത്ിനു 12 മാസയം സമയമമ
ന്ന െക്ഷ്യം, ചരിത്ത്ിൽ ആദ്മായി 
ഈ വർഷയം മുതൽ  യാഥാർഥ്മാവുകയാ
ണ്. 1200 തശദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
1147 എണ്വുയം മാർച്് 31നു മുൻപു തമന്ന 
2018-19 മെ  വാർഷിക പദ്തി ജില്ാ 
ആസൂത്ണ സമിതിയുമെ അയംഗധീകാര
ത്ിനു സമർപ്പിച്ചു. ഇത് മമറ്ാരു സർവ്വ
കാെ മറശക്കാർഡാണ്. 

7000 ശകാെി രൂപയുമെ വികസനഫ
ണ്െക്കയം 10779.59 ശകാെി രൂപയാണ്  
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ള് 
ഈ വർഷമത് ബഡ്ജറ്്  വകയിരു
ത്ൽ. തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ 
തനത് ഫണ്ടുയം ശകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്തിക
ളുമെ തുകയുയം ഇതിനു പുറശമയാണ്. തിരു
വനന്പുരയം, മകാല്യം, ആെപ്പുഴ, 
വയനാെ്, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർശകാെ് 
എന്നധീ ജില്കളിമെ മുഴുവൻ തശദേേ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുയം പുതിയ സാ്

ത്ിക വർഷയം ആരയംഭിക്ന്നതി
നു മുൻപ് വാർഷിക പദ്തി 
ജില്ാ ആസൂത്ണ സമിതിയുമെ 
അയംഗധീകാരത്ിന് സമർപ്പിച്ചു.  
പദ്തി രൂപികരണ ഘട്ടയം 
മുതൽ നിർവ്വഹണയം പൂർത്ിയാ
വുന്നതു വമര േക്മായ ശമാണി
റ്റിയംഗിലൂമെ പദ്തി പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക് േരശവഗയം നൽകി 
യാണ് പിന്നിട്ട വർഷമത് 
പദ്തി മചെവിൽ സയംസ്ാനയം 
സർവ്വകാെ മറശക്കാർഡ് 
ശനെിയത്. 2018-19ൽ നൂറ േത
മാനമമന്ന െക്ഷ്ത്ിശെക്ള് 
കുതിപ്പ് പദ്തി വർഷത്ിമറെ 
ആദ്മാസത്ിൽ തമന്ന ആരയം
ഭിക്കയാണ്;  പുതിയ വർഷ
മത് പദ്തി നിർവ്വഹണയം 
ഏപ്രിൽ മാസത്ിൽ ആരയംഭി
ക്കയാണ്. നൂറ േതമാനയം 

പദ്തിമച്െവാണ് 2018- ൽ വർഷമത് 
െക്ഷ്യം. 

സർവശതാമുഖമായ വികസനത്ി
മറെ ചിത്മാണ് സർക്കാർ പുതിയ സാ്
ത്ിക വർഷത്ിശെക്ക് കെക്ശ്ാൾ  
ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലള്ത്. അഞ്് വ്ത്
സ്ത ഭരണയൂണിറ്റുകളായിരുന്ന തശദേേസ്വ
യയംഭരണയം കൂടുതൽ കരുത്തുയം കാര്ക്ഷമ
തയുമുള് ഒമരാറ് വകുപ്പായി മാറകയാണ്. 
പഞ്ായത്്, ഗ്ാമവികസനയം, നഗരകാ
ര്യം, നഗര ഗ്ാമാസൂത്ണയം, തശദേേസ്വ
യയംഭരണ എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിയംഗ് 
എന്നധീ വകുപ്പുകൾ ഏകധീകരിക്ന്നതി
മറെ ഭാഗമായി മപാതുസർവധീസ് രൂപധീക
രിക്കാനുള് നെപെികൾ പുശരാഗമിക്ക 
യാണ്.  ഏകധീകൃത തശദേേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പിമറെ തെവനായി പ്രിൻസിപ്പൽ 
ഡയറക്ടമറ നിയമിച്ിട്ടുണ്്. മപാതുസർ
വധീസിമറെ വിശേഷാൽ ചട്ടയം ഉെൻ 
നിെവിൽ വരുയം. വിജയകരമായ പദ്തി 
സയംശയാജനത്ിമറെയുയം മികച് വകുപ്പു
തെ ഏശകാപനത്ിമറെയുയം നാളുകൾ
ക്കാണ് ഏകധീകൃത തശദേേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പ് തുെക്കയം കുറിക്ന്നത്. ഇരുപതു 
വർഷയം ആശൊചനയിെിരുന്നതുയം ഇതു 
വമര നെപ്പിൊകാമത ശപായതുമായ 
വെിമയാരു ഭരണ നെപെിയാണ് 
ഇതിലൂമെ യാഥാർഥ്മാവുന്നത്. ശകരള
ത്ിമെ പ്രാശദേിക സർക്കാരുകളുമെ 
ദിോശബാധയം ഉറപ്പിക്കയുയം കാര്ക്ഷ
മത ഉയർത്തുകയുയം മചയ്യുന്ന ഘെനാപര
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മായ മാറ്മാണിത്. സവദഗ്ധ്മുള് 
ഉശദ്ാഗസ്മര കമണ്ത്തുന്നതിനുയം 
അവമര യഥാവിധി വിന്സിക്ന്നതി
നുയം ഉണ്ായിരുന്ന തെസ്സങ്ങൾ ഇശതാമെ 
നധീങ്യം. സ്െയം മാറ്ത്ിനുയം സ്ാനക്ക
യറ്ത്ിനുയം ജധീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ 
അവസരങ്ങൾ െഭിക്കയുയം മചയ്യുയം. 
തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പുകളിമെ പി 
എസ് സി നിയമനങ്ങളിലയം സ്ാനക്കയ
റ് നിയമനങ്ങളിലയം ഈ വർഷമത് 
ശനട്ടയം സർവ്വകാെ മറശക്കാർഡാ
ണ്. പഞ്ായത്് വകുപ്പിൽ 448-
ഉയം നഗരസഭകളിൽ 1494-ഉയം 
പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു. 
വകുപ്പുകളുമെ ഏകധീകരണശത്ാ
മെ, കഴിവുയം മികച് സവദഗ്ധ്വു
മുള് ഉശദ്ാഗസ്ൻമാരുമെ ഫെ
പ്രദമായ ശസവനയം കൂടുതൽ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് യശഥഷ്യം െഭിക്കാൻ 
അവസരമമാരുങ്യം. 

അെിസ്ാനസൗകര് വികസ
നത്ിൽ സയംസ്ാനയം വൻ 
കുതിപ്പ്  ശനെിയ വർഷമാണ് 
കെന്നു ശപാകുന്നത്. 452 ശകാെി 
രൂപ മചെവിൽ 3460 കി.മധീറ്ർ 
പുതിയ ൊർ ശറാഡുകൾ നിർമ്ി
ച്ചു.  838 ശകാെി മചെവിൽ 8598 
കി.മധീറ്ർ ശറാഡുകളുമെ പുനരുദ്ാ
രണവുയം നെത്ി. 74 ശകാെി രൂപ 
മചെവിൽ സ്കൂളുകളിൽ 1861 
പുതിയ ക്ാസ് മുറികൾ നിർമ്ിച്ചു. 
117 ശകാെി മചെവിൽ 3142 
പുതിയ അയംഗൻവാെി മകട്ടിെ
ങ്ങൾ പണിതു. 124 ശകാെി മചെവിൽ 
3476 കുെിമവള് പദ്തികൾ സ്ാപിച്ചു. 
മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ  8305 പുതിയ 
ഗ്ാമധീണ ശറാഡുകൾ നിർമ്ിച്ചു. 

സമ്പൂർണ് ശുചിത്വമമന്ന പ്രഖ്ാ
പിത െക്ഷ്ത്ിശെക്ക് ശകരളയം അടുക്
കയാണ്. "മവളിയിെ വിസർജ് മുക് 
സയംസ്ാന " കാമ്യിനിമറെ ഭാഗമായി 
സയംസ്ാനമത്ാട്ടാമക  2,04,297 ഗാർ 
ഹിക േൗചാെയങ്ങൾ നിർമ്ിച്ചു. 941 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളുയം 92 നഗരസഭകളുയം 
മവളിയിെ വിസർജനമുക്മായി പ്രഖ്ാ
പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 625 ശകാെി രൂപയ്ക് 9563 
മാെിന് സയംസ്കരണ ശപ്രാജക്ടുകൾ നെ
പ്പിൊക്കി. 2 െക്ഷയം ഉറവിെ മാെിന് സയം
സ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു. 78 
പുതിയ റിശസാഴ്് റിക്കവറി മഫസിെിറ്ി 

മസറെറകൾ തുറന്നു. 93 പുതിയ പ്ാസ്റിക് 
ഷ്രഡിങ്ങ് യൂണിറ്റുകൾ ആരയംഭിച്ചു. 

ഇന്്ൻ സയംസ്ാനങ്ങളിമെ ഏറ്വുയം 
വെിയ ഭവന പദ്തിയായ "സെഫ് " 
പദ്തിയുമെ ഒന്നായം ഘട്ടയം വിജയകര
മായ പൂർത്ധീകരണശത്ാെ് അടുക്ക
യാണ്. വർഷങ്ങളായി നിർമ്ാണയം മുെ
ങ്ങിക്കിെന്ന 66750 വധീടുകളിൽ 26000 
വധീടുകൾ മാർച്് 31നു മുൻപ് പൂർത്ധീകരി
ച്ചു. ബാക്കിയുള്വയുമെ നിർമ്ാണയം     

പുശരാഗമിക്കയാണ്. ഭവനനിർമ്ാണ
ത്ിനുളള വ്ക്ിഗത ധനസഹായയം 4 
െക്ഷമാക്കി ഉയർത്ിയിട്ടുണ്്. പതിന്നാ
െ് ജില്കളിലയം ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ
ക്ള് പാർപ്പിെ സമുച്യങ്ങൾ ഉയരുക
യാണ്. 250000 വധീടുകൾ പൂർത്ിയാ 
ക്കയാണ് അടുത് വർഷമത് െക്ഷ്യം.

തശദേേസ്വയയംഭരണയം കൂടുതൽ കാര്
ക്ഷമവുയം സുതാര്വുമാക്കാൻ ആധുനിക - 
വിവര സാശങ്തികവിദ്കൾ  പരമാവധി 
ഉപശയാഗിക്കമയന്നതാണ് സർക്കാരി
മറെ സമധീപനയം. തശദേേസ്വയയംഭരണയം 
സഹമെക്കാവുകയാണ് എന്ന് പറ
ഞ്ാൽ അതിൽ അതിേശയാക്ിയില്. 
നഗരസഭാ ജധീവനക്കാർക്ക് സ്െയംമാറ് 
ത്ിനുയം നിയമനത്ിനുയം ഓൺസെൻ 
ആപ്ിശക്കഷൻ നിെവിൽ വന്നു കഴി 

ഞ്ഞു. ഗ്ാമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ജനകധീയവുയം സുതാര്വുമാക്കാൻ 
ഗ്ാമസഭാ ശപാർട്ടൽ സ്ാപിച്ചു. സാമൂ
ഹ്ശക്ഷമ മപൻഷൻ വിതരണത്ിന് 
ഓൺസെൻ സയംവിധാനയം ഏർമപ്പടു
ത്ി. വസ്തു നികുതി ഡാറ്യിൽ തിരുത്
ലകൾ വരുത്ാൻ സഞ്യ പയൂരിഫി 
ശക്കഷൻ മമാഡയൂൾ മകാണ്ടുവന്നു. വ്ാ 
പാര സ്ാപനങ്ങൾക്ള് സെസൻസി
ന് സഞ്യ ഡി & ഒ മമാഡയൂൾ ഏർമപ്പടു

ത്ി. 941 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിൽ വസ്തു 
നികുതി ഇ- ശപയ് മമറെ് ഏർമപ്പടുത്ി. 
വിശനാദനികുതി പിരിവിനുയം സായംസ്കാ
രിക ശക്ഷമനിധി  മസസിനുയം ഇ- െിക്കറ്ി
ങ് ശസാഫ്റ് മവയർ മകാണ്ടുവന്നു. ബിൽ
ഡിങ്ങ് /മഡവെപ്മമറെ് മപർമ്ിറ്് 
സമയബന്ിതവുയം സുതാര്വുമാക്കാൻ 
വികസിപ്പിച് ഇറെെിജറെ് ബിൽഡിങ്ങ് 
മപർമ്ിറ്് മാശനജ്മമറെ് സിസ്റയം (IBPMS) 
സപെറ്് അെിസ്ാനത്ിൽ തിരുവന
ന്പുരയം, മകാച്ി നഗരസഭകളിൽ നെ
പ്പിൽ വരുത്ി. സമ്പൂർണ ഇ- ശസവന
ത്ിലൂമെ പ്രാശദേിക ഭരണത്ിമറെ 
സുതാര്തയുയം കാര്ക്ഷമതയുയം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ കഴിയുയം. അതിനുള് ശ്രമത്ിൊ
ണ് സർക്കാരിശപ്പാൾ. ബിൽഡിങ്ങ് 
മപർമ്ിറ്ിനുള് ഇറെെിജറെ് ശസാഫ്റ് മവ
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യർ ഈ വർഷയം തമന്ന പ്രശയാഗത്ിൽ 
വരുയം. 

പരിസ്ിതി സൗഹൃദ വികസനമമ
ന്ന സർക്കാരിമറെ ആഹ്വാനയം ജനങ്ങൾ 
ഹൃദയത്ിൽ ഏമറ്ടുത്തു. ശകരളത്ിമെ 
ഗ്ാമങ്ങളിൽ ഒരു പാരിസ്ിതിക 
വിപ്വയം തമന്ന നെന്നു. മണ്െിഞ്ഞുയം കാടു
കയറിയുയം മാെിന്ങ്ങൾ അെിഞ്ഞുയം 
ഇല്ാതായിമക്കാണ്ിരുന്ന എത്മയങ്ി
ലയം തണ്ധീർത്െങ്ങൾക്യം നധീർശത്ാടു
കൾക്യം പുനർജനിയായി. വരട്ടാറയം 
വെിയശതാടുയം ശ്രദ്ിക്കമപ്പട്ട ചിെ ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ മാത്യം. 7000 കി.മധീറ്ശറാളയം 
ശതാടുകളുയം 1500 കി.മധീറ്ശറാളയം കനാലക
ളുയം ഈ കാെയളവിൽ വൃത്ിയാക്കി. 
മതാഴിലറപ്പു പദ്തിക്ക് പുതിയ ദിോ 
ശബാധയം സകവന്നു.  പതിനായിരത്ി
ശെമറ കുളങ്ങളുയം മചറനധീർശത്ാടുകളുയം 
നവധീകരിച്ചു. പതിമൂന്നായിരയം പുതിയ കുള
ങ്ങൾ നിർമ്ിച്ചു. ആയിരശത്ാളയം തശദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ വിപുെമായ 
ജനപങ്ാളിത്ശത്ാമെ ശുചധീകരണയ 
ജ്ഞങ്ങൾ നെന്നു. പതിന്നാെ് ജില്കളി
ലയം 152 ശ്ാക്കളിലയം കുടുയംബശ്രധീ ഗ്രൂപ്പു
കളുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ കാർഷിക പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നെക്ന്നു.   30000 ഏക്കറി 
ശെക്ക് കൂെി മനൽകൃഷി വ്ാപിപ്പിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. കണക്കൾ പ്രകാരയം, 1194 
ഏക്കർ തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ക്കറി കൃഷി
യാരയംഭിച്ചു. നാമെങ്യം ഉൽസവച്ായശയാ
മെ മണ്്, ജെ സയംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികൾ 
നെന്നു.  

ശൊക ശ്രദ്യാകർഷിച് കുടുയംബശ്രധീ
യുമെ യേസ്സ് കൂടുതൽ ഉയരുകയാണ്.  
മറ്് സയംസ്ാനങ്ങളിൽ കുടുയംബശ്രധീ മാതൃ
കയ്ക് കൂടുതൽ സ്വധീകാര്ത െഭിച്ചു.   2.58 
െക്ഷയം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി നിെവിൽ 
43 െക്ഷയം അയംഗങ്ങൾ പ്രവർത്ിക് 
ന്നുണ്്. കുടുയംബശ്രധീക്ള് ബജറ്് 
വിഹിതയം 200 ശകാെിയായി സർക്കാർ 

ഉയർത്ി. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്യം വശയാ
ജനങ്ങൾക്യം ട്ാൻസ് ജൻഡറകൾക്യം 
പ്രശത്ക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആരയംഭിച്ചു.   
2017-18 വർഷത്ിൽ 1456 പുതിയ 
സൂക്ഷ്മ സയംരയംഭങ്ങൾ ആരയംഭിച്ചു. 
ഇതിലൂമെ 4000 ശപർക്ക് മതാഴിൽ െഭ്
മാക്കി.   ജില്കളിൽ ശകാമൺ മഫസി
െിറ്ി മസറെറകൾ ആരയംഭിച്ചു. സയംസ്ാന
ത്് ഉെനധീളയം ശകരള ചിക്കൻ യൂണിറ്റുകൾ 
തുെങ്ങാൻ നെപെി സ്വധീകരിച്ചു. മതരുവ് 
നായ്കമള വന്്യംകരിക്കാൻ തുെക്കയം 
കുറിച് എബിസി പദ്തി വിജയമായി. 
21915 കർഷക ഗ്രൂപുകൾക്ക് 310.25 
ശകാെിയുമെ ധനസഹായമാണ് ഈ 
വർഷയം നൽകിയത്. 52130 മഹക്ടർ സ്
െത്് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൃഷി മചയ്യുന്നു. 
തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴി മൃഗസയം
രക്ഷണത്ിന് 251.67 െക്ഷയം രൂപയുമെ 
സഹായയം നൽകി. എല്ാ തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിലയം അഗതി പുനരധിവാ
സത്ിന് പുതിയ പദ്തി ശരഖ തയ്ാറാ
ക്കി. എല്ാ ജില്കളിലയം ശനേഹിത ജറെർ 
മഹൽപ്പ് മഡസ്ക്കുകൾ ആരയംഭിച്ചു. ഗ്രൂപ്പു
കൾക്ക് 104.2 ശകാെിയുമെ പെിേ 
സബ്സിഡി നൽകി. 

മഹാത്ാഗാന്ി മതാഴിലറപ്പു പദ്
തിയിമെ കരാർ ജധീവനക്കാർ, അയ്ങ്ാ
ളി പദ്തിയിമെ കരാർ ജധീവനക്കാർ, 
ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള മിഷൻ ജധീവന
ക്കാർ എന്നിവർക്ക് േ്ള പരിഷ്ക്കരണയം 

നെപ്പിൊക്കാൻ കഴിഞ്തിൽ സർക്കാ
രിന് ചാരിതാർത്്മുണ്്. സായംസ്കാരിക 
നിെയങ്ങളിമെ സെശരേറിയൻമാർ, 
േിശുമന്ദിരങ്ങളിമെ െധീച്ർമാർ എന്നിവ
രുമെ േ്ളയം 2050 ൽ നിന്ന് 12000 രൂ
പയാക്കി ഉയർത്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയമാ
രുമെ േ്ളയം 1400 രൂപയിൽ നിന്ന് 
8000 രൂപയാക്കി. മുനിസിപ്പൽ കണ്ിജ
റെ് ജധീവനക്കാരുമെ  ദിവസശവതനയം 620 
രൂപയാക്കി ഉയർത്ി.  ചരിത്ത്ിൽ 
ആദ്മായി, മുനിസിപ്പൽ  കണ്ിജറെ് ജധീ
വനക്കാർക്ക് പൂർണ േ്ള മസ്കയിൽ 
ഏർമപ്പടുത്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 

മകട്ടിെ നിർമാണ ചട്ടങ്ങളിൽ 
ശഭദഗതി മകാണ്ടുവന്നത് ആയിരക്കണ
ക്കിനു ശപർക്ക് ആേ്വാസമായി. നിയമ 
െയംഘനങ്ങൾ നെന്നതായി ആശക്ഷപമു
ള്  നിർമ്ാണങ്ങൾ പ്രശത്കയം പരി
ശോധിക്കാനുയം പിഴ ഈൊക്കി ക്രമവൽ
ക്കരിക്കാവുന്ന നിർമ്ാണങ്ങൾക്ക് ന 
്ർ അനുവദിക്കാനുയം തശദേേ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന 
ചട്ടങ്ങൾ സശന്ാഷശത്ാമെയാണ് സ്വധീ
കരിക്കമപ്പട്ടത്.  

അയ്ങ്ാളി മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയു
മെ വകയിരുത്ൽ    25.1 ശകാെിയാക്കി 
ഉയർത്ിയത് നഗരങ്ങളിമെ മതാഴിെി
ല്ാത്വർക്ക് കൂടുതൽ മതാഴിൽ ദിന
ങ്ങൾ  കമണ്ത്ാൻ സഹായിച്ചു.  വർധി
പ്പിച് വകയിരുത്െിന് ആനുപാതികമാ 

ആടക സംസ്ാേ 
പദ്തരിവരിഹരിതം
34538.95

തനദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപേ 
വരിഹരിതവും നകന്ദ്രാവരി്ത് കൃത 
പദ്തരികളുടെ നകന്ദ്രവരിഹരിത
വും ഒഴരിടകയള്ള സംസ്ാേ 

പദ്തരി വരിഹരിതം
20272.50

തനദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾക്കുള്ള 

പദ്തരി വരിഹരിതം
6227.50

നകന്ദ്രാവരി്ത് കൃത
പദ്തരികളുടെ 
നകന്ദ്രവരിഹരിതം
8038.95

78.99% 82.97% 84.99% 64.3%
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രിയ
രില്

)

ടചലവത്%

ഇത്വണമത് ശനട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്വുയം ശ്രശദ്യമായ വസ്തുത സയംസ്ാനചരിത്
ത്ിൽ ഇദയംപ്രഥമമായി തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ  മചെവ് േതമാനയം 
സയംസ്ാനത്ിമറെ മമാത്യം പദ്തി മചെവിമറെ േതമാനമത്ക്കാൾ ഉയർന്നുമവ
ന്നതാണ്. സയംസ്ാന േരാേരി 78.99% ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, തശദേേസ്വയയംഭ
രണ വകുപ്പിന് മാത്യം മമാത്യം 84.99% മചെവഴിക്വാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്. ട്ഷറി
യിൽ സമർപ്പിച്ിരിക്ന്ന ബാക്കി ബില്ലുകൾ കൂെി മാറശ്ാൾ ഇത് 90% 
കെക്മമന്നുറപ്പാണ്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ സയംസ്ാന േരാേരിയിൽ വരുന്ന കുറവി
മറെ മുഖ്ഉത്രവാദിത്യം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കാമണന്ന അവസ് 
തധീർച്യായുയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.  
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യി, മമാത്യം മതാഴിൽ ദിനങ്ങളുമെ 
എണ്ത്ിലയം മുശന്നറ്മുണ്ായി.  2017-18 
ൽ 8,38,807 മതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ി
ച്ചു. മതാഴിൊളികളുമെ ദിവസ ശവതനയം 
258 രൂപയാക്കി ഉയർത്ി. 

ആനുകൂെ്ങ്ങൾക്ള് വരുമാന 
പരിധി 2 െക്ഷമാക്കി  ഉയർത്ിയത് 
കൂടുതൽ കുടുയംബങ്ങമള വിവിധ സർക്കാർ 
ആനുകൂെ്ങ്ങളുമെ പരിധിയിൽ മകാണ്ടു
വന്നു. കാർഷിക ആനുകൂെ്ങ്ങൾക്ള്  
വരുമാന പരിധി എടുത്തു കളഞ്ിട്ടുണ്്. 
വഖഫ് ശബാർഡ് നിയമനയം പിഎസ് 
സിക് വിട്ടത് ഏമറ പ്രേയംസിക്കമപ്പട്ട 
മമറ്ാരു തധീരുമാനമാണ്. 

കൂടുതൽ ശനട്ടങ്ങൾ സാധ്മാമണന്ന 
പാoമാണ് ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപത് 
മുന്നണി ഭരണത്ിമറെ രണ്ായം വർഷയം 
നമുക് നൽകുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസ
ത്ിൽ പദ്തി നിർവ്വഹണയം ആരയംഭി
ക്കാൻ കഴിയുമമന്ന് ഏതാനുയം വർഷ
ങ്ങൾ മുമ്പു വമര ഒരാളുയം സങ്ൽപ്പിക്ക 
ശപാലയം മചയ്തില്. തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങമള പ്രതധീക്ഷശയാമെ 
കാണുന്ന െക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളുമെ 
കൺമുന്നിൽ ഇന്നത് യാഥാർത്്മായി.
നൂറ േതമാനയം പദ്തി ശനട്ടമമന്ന സ്വപ്ന 
െക്ഷ്മാണ്  ശകരളത്ിമെ തശദേേസ്വ
യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക് മുന്നിൽ 
ഇനിയുള്ത്. സെഫ് പദ്തിയിൽ 
250000  കുടുയംബങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷയം 
വധീെ് നൽകുയം.  ഉറവിെ മാെിന് സയംസ്കര
ണത്ിന് കൂടുതൽ ശപ്രാജക്ടുകളുമായാണ് 

ഈ പദ്തി വർഷയം തുെങ്ന്നത്.   
തണ്ധീർതെങ്ങളുമെ സയംരക്ഷണത്ിന്  
നധീർത്ൊെിസ്ാനത്ിൽ കർമ്പരി
പാെികൾ തയ്ാറായിക്കഴിഞ്ഞു. പഞ്ായ
ത്് ഡയറക്ടശററ്്, മഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
ഓഫധീസുകൾ, 700 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തു
കൾ എന്നിവ നെപ്പുവർഷയം  ഐഎസ്ഒ 
നിെവാരത്ിമെത്തുയം. 

നഗരങ്ങളുമെ സമഗ് വികസനത്ിന് 
മാസ്റർപ്ാൻ തയ്ാറാവുകയാണ്.  അമൃത് 
പദ്തിയിൽ 2028 ശകാെിയുമെ ശപ്രാജക്ടു
കൾക്ക് ശകന്ദ സർക്കാരിമറെ അനുമതി 

െഭിച്ചു. പിഎയംജിഎസ് സവ പദ്തി
യിൽ 150ഉയം സൻസദ് ആദർേ് ഗ്ാമ
ശയാജനയിൽ 137 കി.മധീറ്റയം ഗ്ാമധീണ 
ശറാഡുകൾക്ക് അനുമതിയായി. മകാച്ി, 
തിരുവനന്പുരയം എന്നധീ നഗരങ്ങളിൽ 
ഈ വർഷയം സ്ാർട്ട് സിറ്ി പദ്തി നെപ്പി
ൊവുയം.

സ്തധീസുരക്ഷയ്ക് എല്ാ പ്രധാന നഗര
ങ്ങളിലയം ഷി ശൊഡ്ജുകൾ തുെങ്ങാനാ
ണ് സർക്കാർ ഉശദേേിക്ന്നത്. 200 
പഞ്ായത്തുകളിൽ ഈ വർഷയം ബഡ്സ് 
സ്കൂളുകൾ തുെങ്യം. ബാക്കി പഞ്ായത്തുക
ളിൽ കൂെി ഹരിതകർമ് ശസനകൾ 
ആരയംഭിക്യം. പുതുതായി 10,000 മഹക്ടർ 
സ്െയം സജവകൃഷിക് ശവണ്ി കമണ്
ത്തുയം. കൂടുതൽ പാട്ടകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
കൃഷിക്ക് സഹായയം നൽകുയം. കുടുയംബശ്രധീ 
സയംഘങ്ങൾ വഴി ഏറ്വുയം കൂടുതൽ  സൂക്ഷ്മ 
സയംരയംഭങ്ങൾ ആരയംഭിച് ഒരു വർഷമാണ് 
കെന്നു ശപാകുന്നത്. 2000 പുതിയ സൂക്ഷ്മ 
സയംരയംഭങ്ങൾ കൂെി ഈ വർഷയം ആരയംഭി
ക്യം.  പാെിശയറ്ധീവ് മകയർ രയംഗത്തുയം 
മമച്മപ്പട്ട ശസവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശപരി
ശെക്ക് എത്ിക്യം. എല്ാ തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുയം ജൻഡർ സൗഹൃദമാക്കാ
നാണ് സർക്കാർ ആഗ്ഹിക്ന്നത്. 
എല്ാ വാർഡിലയം ജാഗ്താ സമിതികൾ 
ഉണ്ാവണയം; തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ അതിന് മുൻസകമയടുക്കണയം. 
ശകരളത്ിമെ തശദേേസ്വയയംഭരണയം ചുവ
ടുറശപ്പാമെ നധീങ്കയാണ്; ശനട്ടങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ശനട്ടങ്ങളിശെക്ക്.

കൂടുതല് നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാ
ടണന പാoമാണത് ഇെതുപക് 
ജോധരിപത്യ മുനണരി ഭരണത്രി
ടറെ രണ്ടാം വര്ം േമുക്കു േല്
കുനതത്. ഏപ്രില് മാസത്രില് 
പദ്തരി േരിരവ്വഹണം ആരംഭരി
ക്ാന് കഴരിയടമനത് ഏതാനും 
വര്ങ്ങൾ മുമ്പു വടര ഒരാളും 
സകേല്പ്രിക്കുക നപാലും ടചയ്രില്ല. 
തനദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങട� പ്തധീക്നയാടെ കാണു 
ന ലക്ക്ണക്ായ ജേങ്ങളു
ടെ കണ്മുനരില് ഇനതത് യാ
ഥാരത്്യമായരി.
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പി.നമരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്
പഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ

തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് മഹത്ായ 
ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്ിമറെ  ഹർഷാതി

ശരകത്ിൊണ്. മികവിമറെ ഉച്ശകാെിയ്ക
ടുമത്ത്ിയ വർഷമായിരുന്നു 2017-18. 
2018-19 മറെ ആദ് ചുവടുവയ്പ്പുയം ഉറച് 
ധധീരമായ മനശസ്സാടുയം കർമ്ശത്ാടുമായി 
ആരയംഭിച്ിരിക്ന്നു. ഇമതാരു ശുഭതുെക്ക
മാണ്. ഇനി വരുയംവർഷങ്ങളിൽ ഇശത 
േക്ിയുമെ തുെർച് തമന്ന ഉണ്ാകുമമന്നു
റപ്പാണ്. േക്മായ അെിത്റയിട്ടു 
മകാണ്ാണ് തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് 
മുശന്നറന്നത്.

2017-18 ൽ 90% പദ്തിമചെവ് 
വരുത്ി എന്നത് ശകവെയം കണക്കിൽ 
തളച്ിട്ട കാര്മല്. എത് ദിനരാത്ങ്ങൾ, 
എത് മധീറ്ിയംഗുകൾ, എത് കൂട്ടായ്മകൾ, 
എത് ചർച്കൾ, എത് കണക്കൂട്ടല
കൾ, എത് മുശന്നറ്ങ്ങൾ, എത് സാശങ്
തിക പ്രവർത്നങ്ങൾ, എത് സാധാര
ണക്കാരുമെ  സ്വപ്നങ്ങൾ- അങ്ങമന 
എണ്ിയാമൊടുങ്ങാത് അനുഭവങ്ങളുമെ
യുയം സയംവാദത്ിമറെയുയം സയംക്രമണത്ി
മറെയുയം ആമക തുകയായിരുന്നു 2017-18 
പദ്തിപ്രവർത്നയം.

941 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്മായി 
3044.82 ശകാെി രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്് വി
ഹിതമായി 2017-18-ൽ സർക്കാർ അനുവ
ദിച്ിരുന്നത്. അതിൽ 2760.10 ശകാെി 
രൂപ മചെവഴിക്കാൻ പ്രാശദേിക സർ
ക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 90.65 
േതമാനയം ട്ഷറിയിമെ മപൻഡിയംഗ് 
ബില്ലുകൾ കൂെി മാറശ്ാൾ ഇത് 96.49 
േതമാനമായി ഉയരുയം. മുൻവർഷത്ിൽ 
(2016-17) മചെവ് േതമാനയം 67.08 
മാത്ശമ വന്നിട്ടുള്ളു എന്ന കാര്യം ഇതി
മനാപ്പയം ശചർത്് വായിക്കണയം. മാത്മല് 
വിവിധ തെങ്ങളിമെ തശദേേഭരണ സ്ാ

പനങ്ങളുമായി താരതമ്യം മചയ്യുശ്ാൾ 
എടുത്തുപറശയണ് ഒരു കാര്യം ഏറ്വുമധി
കയം മചെവുേതമാനത്ിമെത്ിയത് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളാമണന്നുള്താണ്. 

ജി.എസ്.റ്ി, ട്ഷറിബാൻ തുെങ്ങിയ 
പ്രതിസന്ികമള തരണയം മചയ്ത് 
ഇത്യുയം മചെവാക്കാനായത് ജനപ്രതി
നിധികളുമെയുയം ജധീവനക്കാരുമെയുയം 
ആത്ാർത്മായ സയംയുക്ശ്രമയം ഒന്നു
മകാണ്ടുമാത്മാണ്. അഭിനന്ദനാർഹയം 
തമന്നയാണത്.

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിമെ പദ്തിപ്ര
വർത്നങ്ങമള ഗുണപരമായി നിയന്തി
ക്കാനുയം അവശൊകനയം നെത്ാനുയം തെ
സ്സങ്ങൾ നധീക്കാനുയം കരുശത്ാമെ 
മുശന്നാട്ടു മകാണ്ടുശപാകാനുയം ശവണ്ി 
പഞ്ായത്് ഡയറക്ടശററ്ിമെ മുതിർന്ന 

ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക് ഓശരാ ജില്യുമെയുയം 
ചുമതെ നൽകിയിരുന്നു. ഈ ചുമതെ
ക്കാർ ഒശരസമയയം നിരന്രയം ജില്ാ ശമ
ധാവികളുമായുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുമായുയം ബന്മപ്പട്ട് രാസ
ത്വരകമായി പ്രവർത്ിച്ത് പദ്തിമച
െവ് വർദ്ിപ്പിക്ന്നതിൽ പ്രാശദേിക 
സർക്കാരുകൾക്ക് അശങ്ങയറ്യം സഹായ
കരമായി. പെ തരത്ിലള് കധീറാമുട്ടി
കൾ എളുപ്പത്ിൽ പരിഹരിക്ന്നതിനുയം 
സർക്കാരിമറെ ഭാഗത്തു നിന്നുള് 
അനുകൂെ തധീരുമാനങ്ങൾ താമഴത്ട്ടിമെ
ത്ിക്ന്നതിനുയം ഈ സയംവിധാനയം 
വളമര ഉപകരിച്ചു. ഇശതാമൊപ്പയം ഓർമ്ി
ക്കമപ്പടുന്ന ഉശദ്ാഗസ്രാണ് വകുപ്പിമെ 
ജില്ാ ആഫധീസർമാരുയം മപർശഫാമൻസ് 
ഓഡിറ്് െധീമുകളുയം. ഇെശവളയില്ാമത ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തുകളുമായി ബന്മപ്പട്ട് പദ്
തിപ്രവർത്നങ്ങൾ വിേകെനയം മചയ്യം 
മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങൾ നൽകിയുയം ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്് ജധീവനക്കാശരാമൊപ്പയം അവരി
മൊരാളായി പ്രവർത്ിച് ഈ ഉശദ്ാഗ
സ്രുമെ പ്രവർത്നയം ഏമറ ഗുണയം 
മചയ്. 90.65% മചെവഴിച്് 
ഗ്ാമപഞ്ായ ത്തുകൾ ഒന്നായംസ്ാന
മത്ത്ി. 792.45 ശകാെി രൂപ അനുവദി
ച്തിൽ 708.44 ശകാെി മചെവഴിച്് 89.40 
േതമാനമാണ് ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിന്. 
ജില്ാ പഞ്ായത്തുകൾക്ക് 792.5 ശകാെി 
രൂപ അനുവദിച്തിൽ 563.19 ശകാെി 
രൂപ മചെവഴിച്് 71.06 േതമാനയം സക
വരിച്ചു.

ഇത് പദ്തി പ്രവർത്നത്ിമറെ ചി
ത്മാമണങ്ിൽ വകുപ്പിമെ മപ്രാശമാഷനു
കളുമെയുയം നിയമനത്ിമറെയുയം സുവാർ
ത് പ്രശത്കയം ശ്രദ്ിക്കത്ക്കതാണ്. 
പഞ്ായത്് വകുപ്പിൽ സധീനിശയാറിറ്ി 

എത്ര ദരിേരാത്രങ്ങൾ, എത്ര മധീ
റ്രിംഗുകൾ, എത്ര കൂട്ടായ്മകൾ, 
എത്ര ചരച്ചകൾ, എത്ര കണക്കു
കൂട്ടലുകൾ, എത്ര മുനനറ്ങ്ങൾ, 
എത്ര സാനകേതരിക പ്വരത് 
േങ്ങൾ, എത്ര സാധാരണക്ാ
രുടെ  സ്വപ്നങ്ങൾ- അങ്ങടേ 
എണ്ണരിയാടലാടുങ്ങാത് അനുഭ
വങ്ങളുടെയം സംവാദത്രിടറെ
യം സംക്രമണത്രിടറെയം ആ 
ടക തുകയായരിരുന്നു 2017-18 
പദ്തരിപ്വരത്േം.
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വ്വഹാരങ്ങമളത്തുെർന്ന് 2013 വർഷയം 
മുതൽ കൃത്മായ രധീതിയിൽ സ്ാനക്ക
യറ്ങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനുയം ഒഴിവുകൾ നി
കത്തുന്നതിനുയം തെസ്സയം ശനരിട്ടിരുന്നു. 
2016 ശമയ് മാസത്ിൽ നിെവിമെ സർ
ക്കാർ അധികാരശമൽക്ശ്ാൾ 175-നുമു
കളിൽ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ മസക്രട്ട
റി തസ്തികകളുയം 200-നു മുകളിൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ മറ്് വിവിധ 
തസ്തികകളുയം ഒഴിഞ്ഞുകിെന്നിരുന്നു. 
ഇശതാമൊപ്പയം ഭൂരിഭാഗയം ജില് ആഫധീസർ 
തസ്തികകളുയം ശജായിറെ് ഡയറക്ടർ തസ്തി
കകളുയം ഒഴിഞ്ഞുകിെന്നതു മൂെയം ഗുരുതര
മായ ഭരണപ്രതിസന്ി വകുപ്പ് ശനരിശെ
ണ്ി വന്നു. ഇത്രയം സ്ിതിവിശേഷയം 
പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങമളയുയം നികുതി 
പിരിവ് ഉൾമപ്പമെയുള് മറ്് 
പ്രവർത്നങ്ങമളയുയം കാര്മായി ബാധി
ച്ിരുന്നു.

ഈ സർക്കാർ അധികാരശമറ് ഉെൻ 
ശമൽപ്പറഞ് പ്രതിസന്ി പരിഹരിക്
ന്നതിനുള് അെിയന്ര നെപെികൾ സ്വധീ

കരിച്ചു. ശകാെതി വ്വഹാരങ്ങൾ തധീർപ്പ് 
കൽപ്പിക്കാമത തുെരുന്ന വസ്തുത പരിഗ
ണിച്് സ്ാനക്കയറ്യം നെത്ി ഒഴിവുകൾ 
നികത്തുന്നതിശെക്കായി വിവിധ തസ്തി
കകളുമെ താൽക്കാെിക ഗ്ശഡഷൻ െി
സ്റ്റുകൾ യുദ്കാൊെിസ്ാനത്ിൽ തയ്ാ
റാക്കി 2016 ഡിസയംബർ മാസശത്ാടു 
കൂെി ഗ്ാമപഞ്ായത്് മസക്രട്ടറി വമരയു
ള് മുഴുവൻ തസ്തികകളിമെയുയം ഒഴിവു
കൾ നികത്തുവാൻ വകുപ്പിന് സാധിച്ചു. 
സധീനിശയാറിറ്ി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്
മപ്പട്ട ബഹു. സുപ്രധീയംശകാെതിയുമെ 2017 
മാർച്് മാസമത് ഉത്രവിമന തുെർന്ന് 
01.01.1990 മുതലള് എല്ാ തസ്തികകളി
മെയുയം പുതുക്കിയ സധീനിശയാറിറ്ി പട്ടിക
കൾ ആശക്ഷപങ്ങൾക്ക് ഇെയില്ാമത 
തമന്ന തയ്ാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കയുയം 
പഞ്ായത്് മഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പഞ്ാ
യത്് അസിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ തസ്തികക
ളിലയം നിയമനങ്ങൾ നെക്കയുയം മചയ്തതു
മൂെയം വകുപ്പിമറെ പ്രവർത്നത്ിൽ 
അഭിമാനാർഹമായ പുശരാഗതി ഉണ്ായി

ട്ടുണ്്.
നധീണ്കാെയളവിൽ സധീനിശയാറിറ്ി 

പട്ടികകൾ ഒന്നുയം തമന്ന  നിെവിെില്ാ
ത്തുമൂെയം സ്ാനക്കയറ്ങ്ങൾ മമാത്ത്ി
ൽ മുെങ്ങിക്കിെന്ന വകുപ്പ് എന്ന 
നിെയിൽ നിന്നുയം എല്ാ തസ്തികകളിലയം 
കുറ്മറ് സധീനിശയാറിറ്ി പട്ടികകൾ വഴി 
തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കാത് വകുപ്പ് 
എന്ന നിെയിശെക്ക് മാറവാൻ സാധിച്ി
ട്ടുള്ത് അഭിമാനകരമാണ്. ഇപ്രകാരയം 
നെന്ന സ്ാനക്കയറ്ങ്ങളുമെ ചുരുക്കയം 
പട്ടികയായി ശചർക്ന്നു. 

ശമൽപ്പറഞ് പ്രവർത്നങ്ങളുമെ 
ഫെമായി ശകവെയം ഒന്നര വർഷക്കാെയ
ളവിനുള്ിൽ ആയിരത്ിെധികയം 
പുതിയ നിയമനങ്ങൾ വകുപ്പിൽ നെത്തു
ന്നതിനുയം സാധ്മായിട്ടുണ്്. 

ഇതിമറെ ഫെമായിട്ടു തമന്നയാണ് 
2017-18-ൽ 322 പഞ്ായത്തുകളുമെ വസ്തു
നികുതിപിരിവുകൾ 100%-ത്ിമെത്ി
ക്വാൻ കഴിഞ്ത്. 50%-ൽ  താമഴമാ
ത്യം പിരിവു നെന്നിട്ടുള് ശകവെയം 8 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകമള കഴിഞ് 
വർഷയം വന്നിട്ടുള്ളു. നികുതിപിരി
വിമെ ഉയർച് പ്രാശദേിക സർ
ക്കാരുകളുമെ തനതു വരുമാന
ത്ിൽ കാര്മായ വർദ്നവ് 
വരുത്തുകയുയം വികസന-ശക്ഷമ
പ്രവർത്നങ്ങമള അശങ്ങയറ്യം 
ത്വരിതമപ്പടുത്തുകയുയം മചയ്തിട്ടു
മണ്ന്നത് തർക്കമറ് സയംഗതി

തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ പദ്തിമചെവ് (രൂപ ശകാെിയിൽ)

മചെവ് േതമാനയം

മമാത്യം പദ്തിവിഹിതയം -  6194.65 ശകാെി രൂപ 5292.71 85.44

ട്ഷറിയിമെ മപൻഡിയംഗ് ബില്ലുകളുമെ എണ്യം - 9174 

മപൻഡിയംഗ് ബില്ലുകൾ ഉൾമപ്പമെയുള്  മചെവ് 5580.87 90.09
 ട്ഷറിയിമെ മപൻഡിയംഗ് ബില്ലുകൾ കൂെി മാറശ്ാൾ 
േതമാനയം 96 ആയി വർദ്ിക്ന്നതാണ്.
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യാണ്. 
കാര്ങ്ങൾ ഇങ്ങമനമയാമക്കയാകു

ശ്ാഴുയം സമൂഹത്ിമെ ഏറ്വുയം 
അവേരുയം  അരികുവത്ക്കരിക്കമപ്പട്ടവരു
മായ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗ
ങ്ങളുമെ ഫണ്് മചെവിടുന്നതിൽ നിെനി
ൽക്ന്ന പര്രാഗത അെസത മാറ്ാൻ 
നമുക്ക് കഴിഞ്ിട്ടില്. ആ ശമഖെയിൽ 
കൂടുതൽ ശ്രദ് മചലത്ാൻ വരുയം വർഷയം 
നമുക്ക് കഴിയണയം.

പദ്തി രൂപധീകരണത്ിൽ നായം ശന
രിടുന്ന മചറതല്ാത് ഒരു മവല്ലുവിളി 
പദ്തികളുമെ ബാഹുെ്മാണ്. വിവിധ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൊയി 
262400 പദ്തികൾക്കാണ് 2017-18 
ജില്ാ ആസൂത്ണസമിതി 
അയംഗധീകാരയം  നൽകിയിരുന്നത്. 
ഓശരാ തശദേേസ്ാപനത്ിലയം 220 
പദ്തിമയങ്ിലയം േരാേരിയുണ്് 
എന്നതാണ് അവസ്. ഇങ്ങമന പദ്
തികളുമെ എണ്യം കൂടുന്നതുയം പരിമിത
മായ തുക പെ മചറപദ്തികൾക്മാ
യി വധീതയം മവയ് ശക്കണ്ി വരുന്നതുയം 
നല് ഫെമുണ്ാക്ന്നില് എന്ന് മാത്മ
ല് അനഭിെഷണധീയമായ പ്രവണത 
കൂെിയാണ്. ഇത് മാറ്ി ഭൂരിഭാഗവുയം 
സയംയുക് ശപ്രാജക്റ്റുകൾ - ജില്ാ ഗ്ാമ, 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് പങ്ാളിത്മുള്
ത് മുശന്നാട്ടു മകാണ്ടുവന്ന് പദ്തിപ്ര
വർത്നങ്ങമള കൂടുതൽ ജശനാപകാര

പ്രദമാക്കാൻ എല്ാവരുയം ശ്രദ്ിക്കണയം. 
ചരിത്ത്ിൊദ്മായി നമ്മുമെ സയംസ്ാ
നത്് ജില്ാ പദ്തികൾക്ക് രൂപയം 
നൽകിയിട്ടുണ്്. ഓശരാ ജില്യ്ക്കുയം പ്രശത്
കമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാെ് ഉണ്ായിരി
ക്ന്നു. ജില്ാ പദ്തികൾ 
രൂപധീകരിക്ശ്ാഴുയം ഗ്ാമ-ശ്ാക്ക് തെ
ങ്ങളുമായി സയംശയാജനത്ിൽ 
ശപ്രാജക്റ്റുകൾ ആവിഷ് ക്കരിക്കാൻ ശ്ര
ദ്ിക്കണയം.

2017-18 മെ ശനട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുയം 
െഭിച് ഊർജ്യം 2018-19 ൽ കൂടുതൽ ഉയ
രങ്ങളിമെത്തുന്നതിന് ശപ്രരകമാകണയം. 
ശൊകത്ിനു തമന്ന മാതൃകയായ ജനകധീ

സ്വാനക്കയ്ങ്ങളുതട ചുരക്കം
(2016 ഡിസയംബർ മുതൽ)

പഞ്ായത്് ശജായിറെ് ഡയറക്ടർ 4

പഞ്ായത്് മഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2

പഞ്ായത്് അസി. ഡയറക്ടർ 15

മസക്രട്ടറി 473 

അസി.മസക്രട്ടറി/ജൂനി. സൂപ്രണ്് 586 

മഹഡ് ക്ാർക്ക് 555 

അക്കൗണ്റെ് 513 

സധീനിയർ ക്ാർക്ക് 837 

യാസൂത്ണമത് അടുത് തെത്ിശെക്ക് 
സകപിെിച്ചുയർത്ാൻ വരുയം വർഷങ്ങളി
ൽ നമുക്ക് കഴിയണയം. അതിന് 
(1) ഓശരാ തശദേേസ്വയംയഭരണ സ്ാപ

നവുയം വളമര പുതുമയുള് സയംരയംഭ
ങ്ങൾക്ക് തുെക്കയം കുറിക്കണയം.

(2) പദ്തികൾ രൂപധീകരിക്ശ്ാൾ 
അത് ആവർത്നമായി മാറാമത ശ്ര
ദ്ിക്കണയം. നൂതന സയംരയംഭങ്ങൾക്ക് 
പ്രാമുഖ്യം മകാടുക്കാൻ ഓശരാ തശദേ
േസ്ാപനവുയം ശ്രമിക്കണയം. 

(3) മപാതുവിഭാഗയം ഫണ്് മചെവിശന
ക്കാളുയം ഉയർന്ന മചെവ് SCP, TSP  
ശമഖെകളിൽ സകവരിക്കണയം.

(4) സയംശയാജിത പദ്തികൾക്ക് രൂപയം 
നൽകണയം.

(5) ഭൂമിയുള് എല്ാവർക്യം ഭവനമമന്ന 
സെഫ് മിഷമറെ 2018-19 വർഷ
മത് ഉശദേേെക്ഷ്യം സമ്പൂർണ്മായി 
സാക്ഷാത്ക്കരിക്കണയം.

(6) പദ്തിമചെവ് 100% എന്ന െക്ഷ്
ത്ിമെത്തുവാനുയം അശതാമൊപ്പയം ഗു
ണശമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുയം എല്ാവ
രുയം ആത്ാർത്തശയാമെ 
ഐക്മപ്പട്ട് നധീങ്ങണയം.
വരുയംവർഷങ്ങളിലയം ഇതിമറെ ചുവടു 

പിെിച്് ഊർജ്യം സയംഭരിച്് കൂടുതൽ 
മികച് പ്രവർത്നങ്ങൾ കാഴ്ചമവയ്കാൻ 
നമുക്കാകുയം. ഇതിനാകമട്ട നമ്മുമെ ഭാവി
ശ്രദ്കമളല്ായം.
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പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ ശകരളത്ി
മെ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന

ങ്ങൾ സർവ്വകാെ മറശക്കാർഡ് സകവരി
ച് വർഷമാണ് കെന്നു ശപാകുന്നത്.  
92.49 േതമാനമാണ് ഈ വർഷമത് 
പദ്തിമച്െവ്. വാർഷിക പദ്തിയിൽ 
വകയിരുത്ിയ 792.50 ശകാെി രൂപയിൽ 
708.44 ശകാെിയുയം മചെവഴിച്്, ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുക്കൾ ഈ ശനട്ടത്ിമനാപ്പയം 
നിന്നു. സാ്ത്ിക വർഷയം അവസാനി
ച് മാർച്് 31-ന് ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളു
മെ പദ്തിമച്െവ് 89.39 േതമാനത്ിൽ 
എത്ി. 2016-17 മെ 69.61 േതമാന
ത്ിൽ നിന്നാണ് ഈ കുതിപ്പ്. മികച് 
ആസൂത്ണവുയം ചിട്ടയായ നിർവ്വഹണവുയം 
ഈ അഭിമാനകരമായ കണക്കൾക്ക് 
പിന്നിലണ്്. പതിവിൽ നിന്ന് വ്ത്സ്ത
മായി, 2017-18 മെ പദ്തി നിർവ്വഹണ
ത്ിന് പത്് മാസശത്ാളയം സമയയം 
െഭിച്ചു. പതിമൂന്നായം പഞ്വൽസര പദ്
തിയുമെ സമയ ഘെനയുയം ഊന്നലകളുയം 

മുൻനിർത്ിയുള് ഉന്നതതെ റിവയൂകൾ 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളിമെ  വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ഗതിശവഗവുയം 
ശബാധവുയം പകർന്നു. 

മുഴുവൻ ഭവനരഹിത കുടുയംബങ്ങൾക്യം 
പാർപ്പിെയം െഭ്മാക്കമയന്ന െക്ഷ്ത്ി
ശെക്ക്  ശകരളയം ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്.   
പിഎയംഎസവ  മുതൊയ ശകന്ദ പദ്തി
കൾ സെഫ് പദ്തിക് കധീഴിൽ  സയം
ശയാജിപ്പിച്ാണ് സയംസ്ാനയം  സമ്പൂർണ്  
പാർപ്പിെ സുരക്ഷയിശെക്ക് നധീങ്ന്നത്. 
വിവിധ പദ്തികളിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി 
ആദ് ഗഡുമവങ്ിലയം അനുവദിച്തുയം പൂർ
ത്ധീകരണത്ിനു മുൻപ്  
മുെങ്ങിശപ്പായതുമായ വധീടുകളുമെ പൂർത്ധീ
കരണത്ിനുള് ശപ്രാജക്ടുകളുമെ നിർവ്വ
ഹണയം  ഗ്ാമവികസന വകുപ്പിമറെ അെി
സ്ാന നിർവ്വഹണ വിഭാഗമായ 
വിശല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫധീസർമാരുമെ 
ചുമതെയിൽ നെക്കയാണ്. 2018-19 
മുതൽ പുതിയ വധീടുകളുമെ നിർമ്ാണ

ത്ിനുള് ശപ്രാജക്ടുകൾ നെപ്പിൊവുയം. 
2015-16ൽ ഇന്ദിര  ആവാസ് ശയാജന
യിൽ ബാക്കിയുണ്ായിരുന്ന 65277 വധീടു
കളിൽ  52868 എണ്വുയം  
പൂർത്ിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള് 
12409 വധീടുകളുമെ നിർമ്ാണയം പുശരാഗമി
ച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനു പുറശമ, 2016-
17ൽ പ്രധാനമന്തി ആവാസ് ശയാജന 
(ഗ്ാമധീൺ) പദ്തിയുമെ ഭാഗമായി, 13161 
വധീടുകൾ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 8250 
വധീടുകൾ പൂർത്ിയായി. 2017-18 ൽ അനു
വദിച് 3124 വധീടുകളിൽ 500 എണ്ശത്ാ
ളയം അശത വർഷയം തമന്ന പൂർത്ിയായി. 
നിർദേിഷ് സമയത്ിനുള്ിൽ മുഴുവൻ 
വധീടുകളുയം പൂർത്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമമ
ന്ന് ഇതുവമരയുള് നിർവ്വഹണ 
പുശരാഗതി വ്ക്മാക്ന്നു.

ശകന്ദ പദ്തിയായ പിഎയംഎസവ
യുമെ യൂണിറ്് തുക സയംസ്ാന സർക്കാർ  
4 െക്ഷമാക്കി ഉയർത്ി സെഫുമായി 
ഏകധീകരിച്ത പദ്തിമയ കൂടുതൽ 

തെ. രവാമചന്ദ്രന് ഐ.എ.എസ് 
ഗ്ാമവികസന കമ്ിഷൻ
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ആകർഷകമാക്കിയിട്ടുണ്്.
ഗ്ാമവികസന വകുപ്പ് നെപ്പിൊക്

ന്ന വിവിധങ്ങളായ ശകന്ദ സ്കധീമുകളുമെ 
നിർവ്വഹണത്ിലയം  ഈ  വർഷയം മികച് 
പ്രകെനയം  കാഴ്ചവയ്കാനായി. ഗ്ാമവിക
സന  പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ 
ദിോശബാധയം സകവന്നു. ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകളുമെ വാർഷിക ശപ്രാജക്ടു
കളുയം  ശകന്ദ- സയംസ്ാന സർക്കാരുകളു
മെ വിവിധങ്ങളായ വികസന സ്കധീമുകളുയം 
തമ്ിലള്   സമ്പൂർണ്  ഉദ്ഗ്ഥനമാണ് 
ഈ വർഷമത് വികസന ശനട്ടങ്ങൾക്ക് 
അെിത്റയായത്. സയംസ്ാന സർക്കാ
രിമറെ  ഹരിത ശകരളയം മിഷൻ  ജനങ്ങളു
മെ മശനാഭാവവുയം വികസന മുൻഗണനക
ളുയം മാറ്ിപ്പണിയുന്നതിന് ഈ 
കാെയളവിൽ ശകരളയം സാക്ഷിയായി. 
മണ്യം  ജെവുയം സജവസ്ത്തുയം  സയംര
ക്ഷിക്കാനുള് പ്രവർത്നത്ിൽ,  ഗ്ാമ
-ശ്ാക്ക് - ജില്ാ  പഞ്ായത്തുകൾ  ഒറ്
മക്കട്ടായി നിന്നശപ്പാൾ, ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകൾ അതത് ശ്ാക്കളിൽ 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങളുമെ കാര്ക്ഷമമായ 
എശകാപനയം ഉറപ്പു വരുത്ി. ഹരിത 
ശകരളയം കാമ്യിൻ  മഹാത്ാഗാന്ി 

ശദേധീയ  ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പു പദ്
തിക്ക് നൽകിയ പുതിയ ദിോശബാധയം 
വഴി ശകരളത്ിൽ ഒരു പാരിസ്ിതിക 
വിപ്വത്ിന് നാന്ദി കുറിച്ചു. അഴുക്കെി
ഞ്ഞുയം ചളിമൂെിയുയം കിെന്ന വരട്ടാർ നദിയ
െക്കയം നിരവധി നദികളുയം ആറകളുയം സക
ശത്ാടുകളുയം  മഹാത്ാ ഗാന്ി ശദേധീയ 
ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയുമെ ഭാവ
നാപൂർണ്മായ സയംശയാജനത്ിലൂമെ പു
നരുജ്ധീവിപ്പിച്ചു. ശ്ാക്ക് തെ ആക്ഷൻ  
പ്ാനുകളുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ, സയം
സ്ാനമത് എല്ാ ഗ്ാമങ്ങളിലയം ശുചധീ
കരണ - ജെസയംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ  നെന്നു.   തണ്ധീർത്െ
ങ്ങൾ ശുചിയാക്കി. അതത് 
പ്രശദേങ്ങളുമെ ആവേ്ത്ിനുയം പ്രശത്
കതകൾക് മനുസരിച്്, നധീർശത്ാടുകളു
മെ സയംശയാജനയം സാധ്മാക്കി.

വറ്ിശപ്പായ ജെ ഉറവിെങ്ങൾ പ്രാശദ
േിക ജനകധീയ മുശന്നറ്ത്ിലൂമെ  പുനഃസൃ
ഷ്ിച്് വർഷയം മുഴുവൻ നദികളിലയം ശതാടു
കളിലയം ജെ െഭ്ത ഉറപ്പാക്കാനുള് "ജെ 
പുനർജ്നി " എന്ന പദ്തി കാസർശകാ
െ്, കൽപ്പറ്, മനടുങ്ണ്യം, മെപ്പുറയം തുെ
ങ്ങിയ ഇെങ്ങളിൽ ആരയംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  

വിവിധ ശകന്ദ -സയംസ്ാന സ്കധീമുകൾ 

സയംശയാജിപ്പിച്് ദധീർഘകാെ െക്ഷ്
ശത്ാമെ നെപ്പിൊക്കിയ പദ്തികൾ 
ശകരളത്ിമറെ ഹരിതസമൃദ്ി  തിരിച്ചു 
മകാണ്ടു വരികമയന്ന സ്വപ്നത്ിന്  പുതു 
ജധീവൻ പകർന്നിട്ടുണ്്. ഹരിതശകരള ദൗ
ത്ത്ിമറെ  ഭാഗമായി  ജെസയംരക്ഷ
ണയം, ശുചിത്വ പരിപാെനയം, മാെിന് 
സയംസ്കരണയം, കൃഷി വികസനയം എന്നിവ
യിലൂമെ പരിസ്ിതിസൗഹൃദ ശകരളയം 
സൃഷ്ിക്ന്നതിനുള്  ക്ാമ്യിൻ ജന
പങ്ാളിത്യം മകാണ്ടു ശ്രശദ്യമായി. 
ഏതാനുയം സർക്കാർ സ്കധീമുകളിലയം സന്ന
ദ് സയംഘെനകളുമെ മുൻസക പ്രവർത്
നങ്ങളിലയം സർക്കാർ പരസ്ങ്ങളിലയം 
ഒറ്മപ്പട്ട ചിെ ശപ്രാജക്ടുകളിലയം ഒതുങ്ങി 
നിന്നിരുന്ന പ്രകൃതി സയംരക്ഷണത്ിമറെ  
സശന്ദേയം ഈ കാമ്യിനിലൂമെ  ജന
ങ്ങൾ ഏമറ്ടുത്തു.  നദികളുയം നധീർശത്ാടു
കളുയം സയംരക്ഷിക്ന്നതിനുള് 
സയംശയാജിത ശപ്രാജക്ടുകൾ ഈ 
ജനകധീയ കാമ്യിന് കരുത്തു  പകർ
ന്നു. 7000 കി.മധീറ്റിൽ കൂടുതൽ ശതാടുകളുയം  
1500 കി.മധീറ്റിൽ അധികയം കനാലകളുയം  
ഈ കാെയളവിൽ   വൃത്ിയാക്കി. 
സയംശയാജിത നധീർത്െ വികസന മാസ്റർ
പ്ാനിമറെ അെിസ്ാനത്ിൽ, ഒന്നര 
െക്ഷശത്ാളയം ഏക്കർ വൃഷ്ിപ്രശദേ പരി
പാെനയം പൂർത്ിയാക്കി.മറ്് വകുപ്പുകളു
മെ സഹകരണശത്ാമെ,  86 െക്ഷയം വൃ

ക്ഷസത്കൾ പാകി വളർത്ി.  
മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ മാത്യം, 2017-
18 വർഷത്ിൽ 3775 നഴ്റികളിൊയി, 
1.34 ശകാെിയിെധികയം വൃക്ഷസത്കൾ 
പാകി വളർത്ി. പഞ്ായമത്ശന്നാ ഗ്ാ
മവികസനമമശന്നാ മറ്് സർക്കാർ സയംവി
ധാനങ്ങമളശന്നാ വ്ത്ാസമില്ാമത 
വിവിധ സ്കധീമുകളുമെയുയം തനത് ശപ്രാജക്ടു
കളുമെയുയം സമ്പൂർണ് സയംശയാജനത്ിലൂ
മെ, ശ്ാക്ക് തെത്ിൽ ഈ പ്രവൃത്ിക
ളുമെ ഏശകാപനയം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾക്കായി.

ഉൽപ്പാദന ശമഖെയ്ക് കൂടുതൽ 
ഊന്നൽ നൽകി വികസന പദ്തികൾ 
ഏമറ്ടുക്കാൻ ഇത് തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങമള സഹായിച്ചു. '30000 
എക്കറിൽ പുതുതായി  മനൽകൃഷി 
തുെങ്ങി. 1194 ഏക്കർ തരിശുഭൂമിയിൽ 
പച്ക്കറി കൃഷി വ്ാപിപ്പിച്ചു. 
സയംശയാജിത കൃഷി ശപ്രാത്സാഹനയം, വധീട്ടു
വളപ്പിലയം തരിശുഭൂമിയിലയം കൃഷി 
വ്ാപനയം, സജവകൃഷി ശപ്രാൽസാഹനയം 
സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്വസ്തുക്കളുമെ ഉൽപ്പാദന 
വർധനവ് എന്നിവ െക്ഷ്മാക്കിയുള് പ്ര

 '30000 എക്റരില് പുതുതായരി  
ടേല്കൃ്രി തുെങ്ങരി. 1194 
ഏക്ര തരരിശുഭൂമരിയരില് പച്ച
ക്റരി കൃ്രി വ്യാപരിപ്രിച്ചു. സംനയാ 
ജരിത കൃ്രി നപ്ാത്ാഹേം, വധീ
ട്ടുവ�പ്രിലും തരരിശുഭൂമരിയരിലും 
കൃ്രി വ്യാപേം, ലജവകൃ്രി 
നപ്ാല്സാഹേം സുരക്രിത 
ഭക്്യവസ്തുക്ളുടെ ഉല്പ്ാദേ 
വരധേവത് എനരിവ ലക്്യമാ
ക്രിയള്ള പ്വരത്േങ്ങൾ 
േെന്നുവരുന്നു.
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വർത്നങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നു. ഒരു ശ്ാ
ക്കിൽ ഒരു പഞ്ായത്് എന്ന നിെയിൽ 
സയംസ്ാനത്് 152 തരിശുരഹിത 
പഞ്ായത്് എന്ന െക്ഷ്ശത്ാമെയുള് 
പ്രവർത്നങ്ങളുയം  നെക്കയാണ്. 
സജവ പച്ക്കറി കൃഷിയിലൂമെയുള്  സു
രക്ഷിത ഭശക്ഷ്ാൽപ്പാദനയം, ശുചിത്വ 
-മാെിന് സയംസ്കരണയം, ജെസമൃദ്ി 
എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി 1000 ഗ്ാമങ്ങമള 
ഹരിത ഗ്ാമങ്ങളായി പ്രഖ്ാപിക്കാനുള് 
മുമന്നാരുക്ക പ്രവർത്നങ്ങളുയം  നെന്നുവ
രുന്നു. 

ഹരിത ശകരള ദൗത്ത്ിമറെ 
ഭാഗമായി, വിപുെമായ ശുചിത്വ ശബാധ
വൽക്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്  
സയംസ്ാന ശുചിത്വമിഷൻ ചുക്കാൻ 
പിെിച്ചു. ശുചിത്വ പരിപാെനയം ശബാധ
വൽക്കരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാ
മത ശപ്രാജക്ടുകളായി മാറന്നതുയം സമയ
ബന്ിതമായ പൂർത്ധീകരണത്ിലൂമെ, 
ഈ ശപ്രാജക്ടുകൾ  ജനങ്ങളുമെ ജധീവിത
മത് സ്വാധധീനിക്ന്നതുയം നായം കണ്ടു. 
അസജവ മാെിന് സയംസ്കരണത്ിനുയം 
തരയം തിരിക്കെിനുമുള്  മമറ്ധീരിയൽ കള
ക്ഷൻ മസറെറകൾ, റിശസാഴ്്സ് റിക്കവ
റി മഫസിെിറ്ി മസറെറകൾ, ഗാർഹിക  
ഉറവിെ മാെിന് സയംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ 
എന്നിങ്ങമന ശുചിത്വ ശകരളത്ിമറെ മു

സൃഷ്ിച്ചു.  നിെവിൽ 33.51 െക്ഷയം കുടുയം
ബങ്ങൾക്ക് മതാഴിൽ കാർഡുണ്്. മതാ
ഴിൊളികളുമെ എണ്യം 51.79 െക്ഷത്ിൽ 
എത്ി. ഇതിൽ 21.48 െക്ഷയം മതാഴിൊ
ളികൾ, മതാഴിലറപ്പു പ്രവൃത്ികമള കാ
ര്മായി ആശ്രയിക്ന്ന സജധീവ ( active) 
മതാഴിൊളികളാണ്. നിെവിമെ സ്ി
തിവിവരങ്ങൾ വച്് ,  ഇതിൽ 14.82 
േതമാനയം പട്ടികജാതിക്കാരുയം 3.98 
േതമാനയം പട്ടികവർഗക്കാരുമാണ്. 
2017-18 വർഷത്ിൽ 1,17,335 കുടുയംബ
ങ്ങൾ നൂറ ദിവസയം പ്രവൃത്ിമയടുത്തു.

ഗ്ാമധീണ ശറാഡുകൾ നിർമ്ിക്ന്ന 
ശകന്ദ പദ്തിയായ പ്രധാൻമന്തി ഗ്ാമ 
സഡക് ശയാജനയിൽ, 2016 -17 ൽ  
322.42 കി മധീറ്ർ സദർഘ്യം വരുന്ന 134 
ശറാഡുകളുയം 2017-18 ൽ 354.96 കി മധീറ്ർ 
വരുന്ന 52 ശറാഡുകളുയം പണി തധീർന്നു.       

ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെ രണ്ായം 
ഘട്ടയം ഗ്ാമവികസനത്ിമറെ കൂെി സുവർ
ണ്കാെഘട്ടമാവുകയാണ്. വികസന 
വകുപ്പുകളുമെ വിഭജനത്ിനപ്പുറത്്, 
വികസന- ശക്ഷമ ശപ്രാജക്ടുകളുമെ സമ്പൂർ
ണ് സയംശയാജനത്ിശെക്ക് സയംസ്ാന
മത് തശദേേസ്വയയംഭരണയം നധീങ്കയാ
ണ്. ഗ്ാമവികസന വകുപ്പിമറെ  
കാര്ക്ഷമതയുയം ജധീവനക്കാരുമെ നി
സ്വാർത് പരിശ്രമവുയം ഈ മാറ്ത്ിന് മു
തൽക്കൂട്ടാവുന്നതിൽ ചാരിതാർത്്മുണ്്.

ഖച്ായ മാറ്റുന്ന നിരവധി ശപ്രാജക്ടുകൾ 
ശകരളത്ിമെ  തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഏമറ്ടുത്് നെപ്പിൊക്കി.   
ശുചിത്വമിഷമറെ കൂെി സഹായശത്ാമെ, 
2 െക്ഷത്ിശെമറ ഗാർഹിക േൗചാെയ
ങ്ങളാണ് കഴിഞ് രണ്് വർഷങ്ങൾക്കി
െയിൽ നിർമ്ിച്ത്. സയംസ്ാനമത് 
എല്ാ ശ്ാക്കളുയം മവളിയിെ വിസർജ
നമുക്മായി 2016-17ൽത്മന്ന പ്രഖ്ാ
പിച്ിരുന്നു.

മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ ഗ്ാമധീണ 
മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ, 2017-18 വർ
ഷത്ിൽ, 2422.85 ശകാെി രൂപ മചെവ
ഴിച്്, 6.19 ശകാെി മതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

ഹരരിത നകര� ദൗത്യത്രിടറെ 
ഭാഗമായരി, വരിപുലമായ ശുചരിത്വ 
ന�ാധവല്ക്രണ പ്വരത്േ 
ങ്ങൾക്ത്  സംസ്ാേ ശുചരിത്വമരി 
്ന് ചുക്ാന് പരിെരിച്ചു. ശുചരിത്വ പരരി
പാലേം ന�ാധവല്ക്രണ പ്വര
ത്േങ്ങ�രില് ഒതുങ്ങാടത നപ്ാജ
ക്ടുക�ായരി മാറുനതും  സമയ 
�ന്രിതമായ പൂരത്ധീകരണ 
ത്രിലൂടെ, ഈ നപ്ാജക്ടുകൾ  ജേ
ങ്ങളുടെ ജധീവരിതടത് സ്വാധധീേരിക്കു
നതും ോം കണ്ടു. 
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ശകരള സർക്കാരിമറെ ദാരിദ്ര്നിർമ്ാർജ്ന 
മിഷനാണ് കുടുയംബശ്രധീ. 1998-ൽ തുെങ്ങിയ 

ഈ മിഷൻ 20-ായം വർഷത്ിശെക്ക് കെക്കയാണ്. 
കഴിഞ് 20 വർഷങ്ങളിൽ െഘൂസ്ാദ് േധീെത്ി
ലൂമെയുയം സയംരയംഭങ്ങൾ തുെങ്ങാൻ ശപ്രരിപ്പിച്ചുയം 
കാർഷിക മൃഗസയംരയംക്ഷണ ശമഖെയിൽ പുതിയ തുെ
ക്കങ്ങൾ കുറിച്ചുമകാണ്ടുയം പ്രാശദേിക സാ്ത്ിക 
വികസനയം യാഥാർത്്മാക്കിയുയം ആശ്രയ, 
ബഡ് സ് തുെങ്ങിയ പദ്തികൾക്ക് ശനതൃത്വയം നൽ
കിമക്കാണ്ടുയം സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കയം നിൽക്
ന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പ്രശത്ക ോക്ധീകരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ നെത്ിയുയം സാമൂഹിക വികസനയം 
ഉറപ്പാക്കിയുയം സ്തധീോക്ധീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
ശനതൃത്വയം നൽകി തുെ്നധീതി െഭ്മാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുയം 
കുടുയംബശ്രധീ പ്രവർത്നയം മുശന്നറിമക്കാണ്ിരിക്ക 
യാണ്. 2.77 െക്ഷയം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി 43 
െക്ഷയം കുടുയംബങ്ങളാണ് ഇന്ന് കുടുയംബശ്രധീയിൽ 
ഉള്ത്. 

തശദേേ സ്ാപനങ്ങളുമായുള് സയംശയാജനമാ
ണ് കുടുയംബശ്രധീ പ്രവർത്നങ്ങളുമെ അെിത്റ. ഗ്ാമ
സഭകളുയം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുയം വാർഡു സഭകളുയംകുടുയംബ
ശ്രധീ ഏരിയ ഡവെപ് മമറെ് മസാസസറ്ിയുയം 
പഞ്ായത്തുയം സി.ഡി.എസുയം തമ്ിൽ സയംശയാജി
ക്ന്ന തെത്ിൊണ് കുടുയംബശ്രധീയുമെ ഘെന.

കുടുയംബശ്രധീയുമെ പ്രവർത്നവുയം തശദേേസ്വയയംഭ
രണ സ്ാപനത്ിമറെ പ്രവർത്നവുയം പരസ്പരയം 
ശയാജിച്ചു ശപാകുശ്ാൾ വെിമയാരു മാറ്മാണ് പ്രാ
ശദേിക തെത്ിൽ ഉണ്ാകുക. പഞ്ായത്ിമറെ 
പദ്തികൾക്ക് അർഹരായ ഗുണശഭാക്ാക്കമള 
കമണ്ത്ാൻ കുടുയംബശ്രധീ മനറ്് വർക്കിലൂമെ സാധി
ക്ന്നു. ഏറ്വുയം അർഹതയുള് ആളുകളിശെക്ക് പദ്
തിമയത്തുശ്ാൾ വികസനയം അതിമറെ യഥാർത് 
അർത്ത്ിൽ സാധ്മാകുന്നു. കൂൊമത പഞ്ായ
ത്ിമറെ പദ്തികൾ, പ്രശത്കിച്് വനിതാ ഘെക 
പദ്തി ഉൾമപ്പമെയുള് സാമൂഹ്രയംഗമത് പദ്തി
കൾ, നെപ്പിൊക്കാനുള് ഏജൻസിയായി കുടുയംബ
ശ്രധീ മാറശ്ാൾ പദ്തികൾ സമയബന്ിതമായി 
നെപ്പാക്കാനുയം സാധിക്ന്നു. ഇതിനുപരിയായി 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുയം ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രാശദ
േിക ഡിമാറെ് സ്വരൂപിച്് പഞ്ായത്ിനു സകമാറി 
ഉചിതമായ തെത്ിൽ പ്ാൻ രൂപധീകരിക്കാൻ 
പഞ്ായത്തുകമള സഹായിക്കാനുയം കുടുയംബശ്രധീക്ക് 
കഴിയുയം. ഈ സയംശയാജനയം സാധ്മാകുന്ന തരത്ി
ലയം കുടുയംബശ്രധീയുമെ സദനയംദിന പ്രവർത്ന ങ്ങൾ
ക്യം സ്വതന്ത പ്രവർത്നത്ിനുയം തെസ്സമില്ാത് 
രധീതിയിലയം പ്രവർത്ിക്കാൻ ഇെയം നൽകുന്ന രധീതി
യിൊണ് കുടുയംബശ്രധീയുമെ സബശൊ തയ്ാറാക്കി
യിട്ടുള്തുയം.

തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി ശചർന്ന് 
ദാരിദ്ര്  നിർമ്ാർജന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്പിൊ
ക്ന്നതു വഴി വെിമയാരു സാമൂഹ് വിപ്വമാണ് കു

എസ്. ഹരിെിന�വാർ ഐഎഎസ്
എക്ികയുട്ടധീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുയംബശ്രധീ
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ടുയംബശ്രധീയിലൂമെ ശകരളത്ിൽ സയംഭവി
ച്ിട്ടുള്ത്. മതാഴിൽ സയംരയംഭങ്ങശളാ, 
സയംഘകൃഷിശയാ, അഗതിരഹിത ശകര 
ളയം പദ്തിശയാ, സ്തധീോക്ധീകരണ പ്ര
വർത്നങ്ങശളാ ആകമട്ട തശദേേസ്ാപ
നവുയം കുടുയംബശ്രധീയുയം സകശകാർക്
ശ്ാൾ മികച് ആേയങ്ങൾ ഉണ്ാവുക
യുയം അത് നെപ്പിൊവുകയുയം മചയ്യുന്നു. 
കുടുയംബശ്രധീ 20-ായം വർഷത്ിശെക് പ്ര
ശവേിക്ന്ന ഈ അവസരത്ിൽ കൂടു 
തൽ േക്മായ െിശങ്ശജാടു കൂെി തശദേേ
സ്ാപനങ്ങളുമായി സയംശയാജനയം സാ
ധ്മാശക്കണ്താണ്. നിരവധി തശദേേ
സ്ാപനങ്ങൾ കുടുയംബശ്രധീയിലൂമെ നെ 
പ്പിൊക്കാൻ ശപ്രാജക്ടുകൾ വയ്ക്കുന്നുമണ്
ങ്ിലയം അത് സാധ്മായ എല്ാ ശമഖെക
ളിശെക്യം വ്ാപിപ്പിക്വാനുയം കൂടുതൽ 
പദ്തികളിശെക്യം പുതിയ ആേയ
ങ്ങൾ നെപ്പിൊക്ന്നതിശെക്യം വികസി
ക്കാൻ ഇനി പ്രശത്ക ശ്രദ് നൽകണയം.  

15 മുന്ഗണനവാ നമഖലെൾ
2018-19 സാ്ത്ിക വർഷയം മുതൽ 

കുടുയംബശ്രധീയുയം പഞ്ായത്തുകളുമായി 
ശചർന്നു പ്രവർത്ിക്കാനുള് 15 മുൻഗണ
നാ ശമഖെകൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കളിൽ 
താമഴ മകാടുക്ന്നു. ഇവയ്ക് പ്രാധാന്യം 
നൽകിമക്കാണ്് മറ്റുള് എല്ാ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്യം സയംശയാജനയം സാധ്മാക്കി 
പ്രവർത്ിച്ാൽ മികച് തശദേേസ്ാപന
മായി മാറാൻ ഓശരാ പഞ്ായത്ിനുയം 
എളുപ്പയം സാധിക്യം.

1. ഹരിെെർമ്മനസന - വധീടുകളിൽ 
നിന്നുയം പ്ാസ്റിക്യം മറ്് അസജവ മാെി
ന്ങ്ങളുയം നധീക്കയം മചയ്ത് റിക്കവറി മസറെ
റിൽ വച്് തരയംതിരിച്് പ്ാസ്റിക് മഷ്ര
ഡിയംഗിലൂമെ റധീസസക്കിൾ മചയ്യുന്ന 
കുടുയംബശ്രധീ യൂണിറ്റുകൾ ഹരിതശകരള 
മിഷമറെ ഭാഗമായി ഓശരാ പഞ്ായത്ി
ലയം വന്നാൽ മാെിന്ത്ിൽ നിന്നുയം 
ശമാചനവുയം പാവമപ്പട്ടവർക്ക് വരുമാന
വുയം െഭിക്ന്ന തെത്ിൽ മാറ്മുണ്ാ
ക്കാൻ പറ്റുയം. 25,000-ഓളയം ശപർക്ക് കുടുയം
ബശ്രധീയുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ ശുചിത്വ 
മിഷമറെയുയം കിെയുമെയുയം ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ പരിേധീെനയം നൽകിവരുന്നു. 

2. അഗെിരഹിെ നെരളം - അർഹരായ 
എല്ാ അഗതി കുടുയംബങ്ങമളയുയം ഉൾമപ്പടു
ത്ി അവർക്കാവേ്മായ ശപ്രാജക്ടുകൾ 
വിഭാവനയം മചയ്ാനുയം അവ കുടുയംബശ്രധീയിൽ 

നിന്നുയം നൽകുന്ന ചെഞ്് ഫണ്് ഉൾമപ്പമെ 
െഭ്മാക്കി നെപ്പിൊക്കാനുയം സയംശയാജന
ത്ിലൂമെ സാധിക്കണയം. 

3. സിമന്് ഇഷ്ിെ നിർമ്മവാണം - വധീെി
ല്ാത്വർക്ക് വധീടു നിർമ്ിച്ചു നൽകുന്ന 
പദ്തി എല്ാ പഞ്ായത്തുകളുയം നെപ്പി
ൊക്ന്നു. എന്നാൽ നിർമ്ാണ സാമഗ്ി
കളുമെ വിെക്കയറ്യം മൂെയം പെശപ്പാഴുയം 
പണയം കമണ്ത്ാൻ ഗുണശഭാക്ാക്കൾ 
വിഷമിക്ന്ന സാഹചര്ത്ിൽ മതാഴി
ലറപ്പു പദ്തിയിൽ ശചർത്തുമകാണ്് 
സിമറെ് ഇഷ്ിക നിർമ്ിക്ന്ന കുടുയംബ

ശ്രധീ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ാക്കയുയം സാധാര
ണക്കാർക്ക് കുറഞ് നിരക്കിൽ ഇഷ്ിക
കൾ നൽകാൻ സാധിക്കയുയം മചയ്യുയം.

4. നിർമ്മവാണ യൂണിറ്റുെൾ - കുടുയംബ
ശ്രധീയുയം പഞ്ായത്തുയം സകശകാർത്തു മു
ശന്നാട്ടു മകാണ്ടുശപാകാൻ സാധിക്ന്ന 
മമറ്ാരു ശമഖെയാണ് നിർമ്ാണ യൂണി
റ്റുകൾ. നിെവിൽ 250-െധികയം സ്തധീകൾ
ക്ക് മകട്ടിെനിർമ്ാണത്ിന് പരിേധീെ
നയം നൽകുകയുയം ഇവർ അ്ശതാളയം 
യൂണിറ്റുകൾ രൂപധീകരിച്് പ്രവർത്ിക് 
കയുയം മചയ്യുന്നു. 75 െക്ഷയം രൂപയിെധി
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കയം വരുന്ന നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ികൾ 
ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഏമറ്ടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 
തശദേേസ്ാപനങ്ങളിമെ വിവിധ നിർ
മ്ാണങ്ങളുയം ഗുണശഭാക്ാക്കൾ വഴി മച
യ്യുന്ന വധീടുകളുമെ നിർമ്ാണവുയം ഏമറ്ടു
ത്ാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് സമയബ 
ന്ിതമായി വധീടു നിർമ്ിക്കാൻ പറ്റുകയുയം 
കുടുയംബശ്രധീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വരുമാനയം െഭി
ക്കയുയം മചയ്യുയം.

5. സംഘകൃ�ി - 3 െക്ഷശത്ാളയം 
വനിതാ കർഷകർ 60,000-െധികയം കൃ
ഷിസയംഘങ്ങളായി (ശജായിറെ് െയബി
െിറ്ി ഗ്രൂപ്പുകൾ) 50,000 മഹക്ടറിെധികയം 
സ്െത്് ഇന്ന് ശകരളത്ിൽ കൃഷി മച
യ്വരുന്നു. ഈ സയംഘങ്ങളിലൂമെ തരിശു
രഹിത പഞ്ായത്് എന്ന സ്വപ്നശമാ, 
പച്ക്കറിയിമെ സ്വയയംപര്ാപ്തശയാ, 
മൂെ്വർദ്ിത ഉല്പന്നങ്ങളുമെ നിർമ്ാണ
ശമാ ഒമക്ക പഞ്ായത്ിന് െക്ഷ്മിൊയം.

6. എബിസി ഗ്രൂപ്പുെൾ - മതരുവുനായ 
േെ്ത്ിന് ഒരു പരിഹാരമായി കുടുയംബ
ശ്രധീ ആനിമൽ ബർത്് കൺശട്ാൾ ഗ്രൂപ്പു
കൾ ഇന്ന് ശകരളത്ിൽ പ്രവർത്ിക്ന്നു. 
5 ജില്കളിൊയി കഴിഞ് ഒരു വർഷ
ത്ിനിെയിൽ 10,000-ഓളയം മതരുവു നാ
യ്കമള പിെിച്് മൃഗാശുപത്ികൾ വഴി 
വന്്യംകരണയം നെത്ി ഒരു ശകാെിയിൽ
പ്പരയം രൂപ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ശനടുകയുണ്ാ
യി. 

7. ആനരവാഗ്യ ജവാഗ്രെ - ശുചിത്വയം േധീ
െമാക്കി, മകാതുകു പരത്തുന്ന ശരാഗ
ങ്ങൾക്യം മറ്റു പകർച്വ്ാധികൾക്മമ
തിമര ശബാധവൽക്കരണയം നൽകാനുയം 
വധീടുകൾ ശതാറയം കയറി മകാതുകുകളുമെ 
ഉറവിെയം നേിപ്പിക്കാനുയം അതുവഴി സമൂ

ഹത്ിമറെ ആശരാഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനുയം 
ശവണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ കുടുയം
ബശ്രധീ വഴി തശദേേസ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
പ്രാവർത്ിക മാക്കായം. 

8. ഇറച്ിനക്കവാഴി വളർത്ൽ - 
ശഹാർശമാൺ കുത്ിവച്ചു വളർത്തുന്ന 
ഇറച്ിശക്കാഴികളിൽ നിന്നുയം ശമാചനയം 
ശനെി 'ശകരള ചിക്കൻ' തുെങ്ങാൻ മൃഗസയം
രക്ഷണ വകുപ്പുമായി ശചർന്ന് കുടുയംബശ്രധീ 
പദ്തി തുെങ്ങി. ഒരു ദിവസയം പ്രായമായ 
1000 ശകാഴിക്ഞ്ഞുങ്ങമള കർഷകന് 
നൽകി 45 ദിവസയം കഴിയുശ്ാൾ തിരി
മച്ടുക്ന്ന ഈ പദ്തി പഞ്ായത്ിമറെ 
കൂമെ ശനതൃത്വമുമണ്ങ്ിൽ എല്ാ പഞ്ാ
യത്ിലയം 10 യൂണിറ്റു വധീതയം തുെങ്ങാൻ 
സാധിക്യം. 48,500/- രൂപയാണ് 45 ദി
വസമത് ശകാഴിവളർത്െിൽ നിന്നുയം 
(1000 ശകാഴിമയ വളർത്ൽ) െഭിക്ന്ന 
വരുമാനയം.

9. െയർ യൂണിറ്റുെൾ - നാളിശകരത്ി
മറെ നാട്ടിൽ  ചകിരിശച്ാറ് ഇറക്മതി 
മചയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുയം കയറിലൂമെ ഒരു 
വരുമാനയം സ്തധീകൾക്ക് ശനെിമയടുക്കാനുയം 
കുടുയംബശ്രധീ -പഞ്ായത്് കയർ യൂണിറ്റു
കൾക്ക് സാധിക്യം. ശകരളത്ിമെ 500 
പഞ്ായത്തുകളിൽ ഇത്രയം യൂണിറ്റുകൾ 
സ്ാപിക്കാനാണ് ബജറ്ിൽ വിഭാവനയം 
മചയ്തിട്ടുള്ത് എന്നതിനാൽ സാധ്മായ 
എല്ാ പഞ്ായത്ിലയം കയർ യൂണിറ്റുകൾ 
തുെങ്ങാനുള് നെപെികൾ തുെശങ്ങണ്തുണ്.് 

10. നവാനനവാ മവാർക്കറ്റുെൾ - കുടുയംബ
ശ്രധീ ഉല്പന്നങ്ങളുമെ വിപണനയം കൂടുതൽ 
ജനങ്ങളിശെമക്കത്ിക്കാൻ നാശനാ മാർ
ക്കറ്റുകൾ (ഉല്പന്നങ്ങൾ െഭിക്ന്ന ഒരു 
അെമാര) എല്ാ പഞ്ായത്തുകളിലയം തുെ

ങ്ങാവുന്നതാണ്. നാെൻ ഉല്പന്നങ്ങൾ 
കുറഞ് വിെയിൽ ഗുണശഭാക്ാക്കൾക്ക് 
െഭിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്നയം മകാണ്് 
സാധിക്യം. പഞ്ായത്് ഓഫധീസിശൊ 
മറ്് സപ്രവറ്് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിശൊ 
ഒമക്ക ഇത്രയം നാശനാ മാർക്കറ്് തുെങ്ങാ
വുന്നതാണ്.

11. െിണർ റീചവാർജിംഗ് - മൺസൂണി
മന ആശ്രയിക്ന്ന ശകരളത്ിന് മഴമവ
ള്യം സയംഭരിക്ന്നതുയം കിണർ റധീചാർജ് 
മചയ്യുന്നതുയം ആവേ്മായി വന്നുമകാണ്ി
രിക്കയാണ്. മതാഴിലറപ്പു പദ്തിയുമാ
യി സയംശയാജിപ്പിച്് കിണർ റധീചാർജ് 
മചയ്യുന്ന കുടുയംബശ്രധീ യൂണിറ്റുകൾ ഓശരാ 
പഞ്ായത്ിലയം തുെങ്ങിയാൽ പ്രകൃതി 
സയംരക്ഷണവുയം മതാഴിൽ ദിനങ്ങളുമെ 
വർദ്നവുയം സ്തധീകളിശെക്ക് വരുമാനയം 
ഒരുമിച്ചു ശനൊൻ പറ്റുയം.

12. വനയവാജന പരിപവാലനം - കുടുയംബ
ശ്രധീയുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ മികച് പരിേധീ
െനയം െഭിച് വശയാജന പരിപാെന യൂ
ണിറ്റുകൾ (മജറിയാട്ിക് മകയർ 
എക് സികയൂട്ടധീവ് സ് ) തുെങ്ന്നത് പരിഗ
ണനയിൊണ്. ഓശരാ പഞ്ായത്ിലയം 
ആവേ്മനുസരിച്് പരിേധീെനത്ിനാ
യുള് ആളുകമള മതരമഞ്ടുക്കാൻ ശകര
ളത്ിൽ ഒരു പുതിയ മുശന്നറ്യം സയംശയാജ
നത്ിലൂമെ സാധ്മാകുയം.    

2017 - 18 ൽ കുടുയംബശ്രധീക്ക് അനുവ
ദിച് പദ്തി തുകയായ 161 ശകാെി പൂർ
ണമായുയം മചെവഴിച്ചു. വരുയം വർഷയം 
പഞ്ായത്തുകളുമായി ശചർന്ന്  ദാരിദ്ര്  
നിർമ്ാർജന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്പി
ൊക്ന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ് മചലത്തുയം. 
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തശദേേ സ്വയയം ഭരണ സ്പനങ്ങളുമെ 
പദ്തി മചെവിൽ ശകരളയം ചരിത്യം 

സൃഷ്ിച്തിൽ ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള 
മിഷൻ വഹിച് പങ്് മചറതല്. ശകരള
ത്ിമെ മുഴുവൻ തശദേേഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളിമെയുയം ഇ-ഗശവണൻസ്  പ്രവർത്
നങ്ങൾ ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള മിഷമറെ 
ശനതൃത്വത്ിൊണ് നിർ വ്വഹിച്ചു വരുന്ന
ത്. തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഇ–
ഗശവണൻസ്   നെപ്പിൊക്കിയതുവഴി 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ശജാെി ഭാരയം ഗണ്മാ
യി കുറയ്ക്കുന്നതിനുയം അതുവഴി മപാതുജന
ങ്ങൾക്ക്  കൂടുതൽ മമച്മപ്പട്ട ശസവനയം 
ശവഗത്ിലയം   സുതാര്വുയം   കാര്ക്ഷമവു
മായി നല്കുന്നതിനുയം സാധിക്ന്നു. 

പദ്തി മാർഗ്ഗശരഖ അനുസരിച്് 
തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ പദ്തി 
രൂപധീകരണയം, അയംഗധീകാരയം, മചെവു വി
വരങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ മവബ് അധിഷ്ിത
മായി (www.plan.lsgkerala.gov.in) സുശെഖ 
ശസാഫ് റ്് മവയറിലൂമെയാണ് പൂർണ്മാ 
യി നിർ വഹിച്ചു വരുന്നത്.

പ്രസ്തുത ശസാഫ് റ്് മവയറിലൂമെ ഇക്ക
ഴിഞ് വർഷയം പദ്തി മചെവിമറെ കാ
ര്ത്ിൽ സയംസ്ാ നത്ിന് ചരിത് 
വിജയയം ശനൊൻ കഴിഞ്ഞു.  മുൻ വർഷ 
ങ്ങളിൽ നിന്നുയം വിഭിന്നമായി ഇക്കഴി
ഞ് വർഷയം ജില്ാ ആസൂത്ണ സമിതി
യിൽ നിന്നുയം അയംഗധീകാരയം ശനെിയതിനു
ശേഷയം മവറ്ിയംഗ് പ്രക്രിയകൾ 
നെത്ിയതിലൂമെ, പദ്തി അയംഗധീകാര
ത്ിനുള് കാെതാമസയം ഒഴിവാക്ന്നതി
നുയം നിർ വ്വഹണത്ിനുശവണ്ി സമയയം 
പൂർണ്ശതാതിൽ ഉപശയാഗമപ്പടുത്തുന്ന
തിനുമുള് സൗകര്ങ്ങൾ ഐ.മക.എയം 
സുശെഖ ശസാഫ് റ്് മവയറിൽ ഉൾമപ്പടു
ത്ിയിട്ടുണ്്.   

പദ്തി നിർ വ്വഹണവുമായി ബന്
മപ്പട്ടുള് മധീറ്ിയംഗുകൾക്യം റിവയൂകൾക്യം  
ആവേ്മായ  വിവിധ റിശപ്പാർട്ടുകൾ 
എല്ാ തെത്ിലമുള് ഉശദ്ാഗസ്ർക്യം  

സുശെഖ ശസാഫ് റ്് മവയറിൽ നിന്നുയം 
െഭ്മാണ്.   ഓശരാ തശദേേഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുമെയുയം പദ്തി പുശരാഗതി സയംബ
ന്ിച് സ്റാറ്സ് അറിയുന്നതിനായി 
അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ സ്ാപന ശമധാ
വികൾക്യം വകുപ്പ് തെവന്മാർക്യം  SMS 
നല്കുന്നതിനുള് സയംവിധാനയം ഏർമപ്പടു
ത്ിയിട്ടുണ്്.  കൂൊമത തശദേേഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളിമെ സാശങ്തിക തെസ്സങ്ങൾ 
കാരണമുണ്ാകുന്ന സമയ നഷ്യം ഒഴിവാ

ക്ന്നതിനായി അത് സമയബന്ിതമാ
യി പരിഹരിക്ന്നതിനുശവണ് നെപെിക
ൾ ഐ.മക.എയം സ്വധീകരിച്ിട്ടുണ്്.  

ഐ.മക.എയം വികസിപ്പിച്ിട്ടുള് 
സായംഖ് ശസാഫ് റ്് മവയർ (തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിമെ അക്കൗണ്ിയംഗ് ശസാ
ഫ് റ്് മവയർ)  സുശെഖ ശസാഫ് റ്് മവയറ
മായുയം സായംഖ് ശസാഫ് റ്് മവയർ ട്ഷറി
യുമായുയം ബന്ിപ്പിക്കവഴി  ധനകാര് 
സ്ാപനങ്ങളുമെയുയം  ധനകാര് ഇെപാടു
ള് അക്കൗണ്ടുകളുമെയുയം മാസ്ററകൾ 
അപ്ശഡറ്് മചയ്യുന്നതിനുയം ഓൺ സെൻ 
ബിൽ ട്ഷറിയിൽ സമർപ്പിക്ന്നതിനുയം 
തുക ഉപശഭാക്ാക്കളുമെ ബാങ്് അക്കൗ
ണ്ിൽ ശനരിമട്ടത്ിക്ന്നതിനുമുള് 
സയംവിധാനയം ഐ.മക.എയം നെപ്പിൊക്കി
യതിനാൽ തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിമെ പദ്തി നിർ വ്വഹണയം 
കാര്ക്ഷമമായുയം വിജയകരമായുയം പൂ

സീറവാം സവാംബശിവ റവാവു ഐ.എ.എസ്
എക്ികയുട്ടധീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള മിഷൻ
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നിലൂമെ നിെവിൽ പദ്തി രൂപധീകരണയം 
മുതലള് പ്രവർത്നങ്ങളാണ് സുശെഖ 
ശസാഫ് റ്് മവയറിലൂമെ നിർ വ്വഹിക്ന്ന
ത്. എന്നാൽ ഐ.മക.എയം പുതിയതായി 
മപാതുജന പങ്ാളിത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 

 വിവിധ വിഭവാഗങ്ങളിതല തചലവ്  (രൂപ ശകാെിയിൽ)

വിഭാഗയം ബഡ്ജറ്് തുക മചെവ് മചെവ് 
േതമാനയം

ജനറൽ 3305.54 2749.50 83.18

എസ്.സി.പി 1172.25 929.85 79.32

റ്ി.എസ്.പി 175.58 135.76 77.32

റ്ി.എഫ്.സി 1541.12 1181.51 76.67

വിവിധ സ്വാപനങ്ങളിതല പദ്െിതചലവ്
സ്ാപനയം ബഡ്ജറ്് തുക മചെവ് മചെവ് %

ജില്ാ പഞ്ായത്് 792.5 563.19 71.06

ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 792.45 708.44 89.40

ഗ്ാമപഞ്ായത്് 3044.82 2760.10 90.65

മുനിസിപ്പാെിറ്ി 889.01 735.54 82.74

ശകാർപ്പശറഷൻ 675.87 525.44 77.74

ർത്ിയാക്ന്നതിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 
തശദേേഭരണ മവബ്സസറ്ിമെ ഡാ

ഷ്ശബാർഡിൽ നിന്നുയം പദ്തി 
വിഹിതയം, പദ്തി മചെവ്, പദ്തി 
മചെവ് േതമാനയം, ട്ഷറി മപൻഡിയംഗ് 
ബില്്,  മചെവ് വിവരങ്ങ ൾ,  േതമാന 
വിവരങ്ങൾ തുെങ്ങിയ റിശപ്പാർട്ടുകൾ 
െഭ്മാണ്.  ഇതിനു പുറശമ പദ്തി 
വിഹിതവുയം മചെവുയം ജില്ാതെ മചെവ് 
േതമാനയം, ആഴ്ചശതാറമുള് പദ്തി 
പുശരാഗതി, ട്ഷറി ബിൽ സ്റാറ്സ്, തശദേ
േഭരണ സ്ാപനതരയം തിരിച്ചുള് 
പദ്തി മചെവ് തുെങ്ങി വിവിധങ്ങളായ 
ഗ്ാഫുകളുയം ഡാഷ്ശബാർഡിൽ ഉൾമപ്പടു
ത്ിയിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ മവ
ബ്സസറ്ിൽ െഭ്മായതിനാൽ എല്ാ 
തെത്ിലമുള് ഉശദ്ാഗസ്ർക്യം  
സ്ാപന ശമധാവികൾക്യം  വകുപ്പ് തെ
വൻമാർക്യം  തത്സമയയം തമന്ന പദ്തി 
പുശരാഗതി വിെയിരുത്തുന്നതിനുയം ആവ
േ്മായ നിർശദേേങ്ങൾ നല്കുന്നതിനുയം 
സാധിച്ിട്ടുണ്്.

ജനകധീയാസൂത്ണ പദ്തികളുമെ രൂ
പധീകരണവുയം ശമാണിറ്റിയംഗുയം എൽ.
എസ്.ജി.ഡി എറെർസപ്രസ് മസാെയൂഷ

തരത്ിൽ  വികസിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഏകജാ
െക  എൽ.എസ്.ജി.ഡി എറെർസപ്രസ് 
മസാെയൂഷനിലൂമെ പദ്തി നിർ വ്വഹണ
വുമായി ബന്മപ്പട്ട് ഗ്ാമസഭയിമെ പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ മുതൽ അവശൊകനവുയം വി
െയിരുത്ലയം വമര ജനങ്ങൾക്ക്  
വിരൽത്തു്ിൽ െഭ്മാക്ന്നതിനുള് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുശരാഗതിയിൊണ്.  

ശകരളത്ിമെ തശദേേഭരണ സ്ാ 
പനങ്ങളുമെ പദ്തി നിർ വ്വഹണ പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള 
മിഷമറെ പ്രവർത്നഫെമായി പൂർണ്മാ
യുയം  ഓൺ സെനായി  നിർ വ്വഹിച്തു 
കാരണയം മറ്് സയംസ്ാനങ്ങമള അശപ
ക്ഷിച്് പദ്തി പുശരാഗതി തത്സമയയം 
വിെയിരുത്ി പദ്തി മചെവ് പൂർണ്മാ
യി ഉപശയാഗമപ്പടുത്ിയതിനാൊണ്  
ശകരളത്ിനു ഈ ചരിത് ശനട്ടയം സകവ
രിക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ടുള്ത്.  പുതിയതായി 
തയ്ാറാക്ന്ന എൽ.എസ്.ജി.ഡി എറെ
ർസപ്രസ് ഏകജാെക മസാെയൂഷനിലൂ
മെ തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ പുതി
യതായി ഉൾമപ്പടുശത്ണ്തുയം കൂടുതൽ  
മചെവു മചശയ്ണ്തുമായ പദ്തികമള 
ജനപങ്ാളിത്ശത്ാടുകൂെി വിെയിരു
ത്ി പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിൽ കൂടുതൽ 
ശനട്ടങ്ങൾ സകവരിക്കാൻ സാധിക്ന്ന
താണ്.
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സയംസ്ാനത്് നെപ്പിൊക്കി വരുന്ന 
വളമരയധികയം ജശനാപകാരപ്രദ

മായ ഒരു ശകന്ദാവിഷ് കൃത പദ്തിയാ
ണ് മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ ഗ്ാമധീണ 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി. ഗ്ാമധീണ ജനതയു
മെ ജധീവിതത്ിൽ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി
യിലൂമെ സകവന്ന ശനട്ടങ്ങൾ 100 ദിനങ്ങ
ളിമെ ഉറപ്പായ അവിദഗ്ദ്ധശവതനയം 
നൽകുന്ന സാ്ത്ിക സുരക്ഷിതത്വ 
ത്ിൽ മാത്യം ഒതുങ്ന്നതല്. കൂടുതലയം 
സ്തധീമതാഴിൊളികൾ പ്രശയാജനമപ്പടു 
ത്തുന്ന ഈ പദ്തി കുടുയംബത്ിന് നൽ
കുന്ന അധിക വരുമാനയം കുട്ടികളുമെ വി
ദ്ാഭ്ാസത്ിനുയം സ്ാദ്ത്ിനുയം വഴി
മയാരുക്ന്നു. സ്വന്മായി അധ്വാനിച്ചു 
ശനെിയ പണയം ചിെവഴിക്കാൻ അവസരയം 
ഒരുങ്ന്നതു വഴി വനിതകൾക്ക് അഭിമാ
നപൂർവ്വയം സമൂഹത്ിൽ ഇെമപടുന്നതിന് 
അവസരയം ഒരുങ്ന്നതുയം ഈ പദ്തിയു
മെ ശനട്ടയം തമന്ന. അതു വഴി സമൂഹത്ി
മറെ ഉന്നമനത്ിനുയം വളർച്യ്ക്കുയം ഇതു കാ
രണമാകുന്നു.

2008 സാ്ത്ികവർഷത്ിൽ സയം
സ്ാനത്ാകമാനയം നിർവ്വഹണയം തുെ

 നഡവാ. മിത്ര ്ി. ഐ.എ.എസ് 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ

ങ്ങിയ ഈ പദ്തി നെപ്പ് സാ്ത്ിക
വർഷത്ിൽ 10 വർഷമത് നിർവ്വഹണയം 
പൂർത്ിയാക്കയാണ്. ഈ അവസര
ത്ിൽ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയുമെ സമധീ
പകാെ ശനട്ടങ്ങളുയം മുശന്നാട്ടുള് യാത്യി
മെ െക്ഷ്ങ്ങളുയം സയംബന്ിച്് പറയമട്ട.

സയംസ്ാനത്ിമറെ 2017-18 മെ  
ശെബർ ബഡ്ജറ്് പ്രകാരയം 450 െക്ഷയം 
മതാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്നതിനാണ് 
ശകന്ദസർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.  
എന്നാൽ 16.04.2018 വമര സയംസ്ാനയം 
619.51 െക്ഷയം മതാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ി
ച്് ശെബർ ബഡ്ജറ്ിമറെ 137.67 % ശനട്ടയം 
സകവരിച്ചു.  

2014-15, 2015-16  എന്നധീ കാെയള
വിൽ സയംസ്ാനത്് സമയബന്ിതമാ

യി 15% കൂെിതുക മാത്ശമ നൽകുവാൻ 
സാധിച്ിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ 2016-17 സാ്
ത്ിക വർഷയം 73.24% തുകയുയം, 2017-18 
സാ്ത്ിക വർഷയം 97.26% കൂെിയുയം 
സമയബന്ിതമായി നൽകുന്നതിന് സാ
ധിച്ിട്ടുണ്്. ഈ പ്രവർത്നയം ഏറ്വുയം 
ഭയംഗിയായി രാജ്ത്് നെപ്പാക്ന്ന 
ആദ്മത് മൂന്ന് സയംസ്ാനങ്ങളിൽ 
ശകരളവുയം ഉൾമപ്പട്ടിട്ടുണ്്.

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം പദ്
തിയിൽ ഏമറ്ടുത് മറ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ:
• ഹരിതശകരളയം പദ്തിയുമെ ഭാഗ 

മായി വ്ാപകമായ ശതാതിൽ ജെ
സയംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏമറ്ടു
ക്കയുയം 7423 കുളങ്ങൾ പുതുതായി 
നിർമ്ിക്വാൻ സാധിച്ചു. 4791 കുള
ങ്ങളുമെ നിർമ്ാണയം പുശരാഗമിക് 
ന്നു.

• ജെസുഭിക്ഷ പദ്തിയുമെ ഭാഗമായി 
16665 കിണറകൾ ശമൽക്കൂര മഴമവ
ള് സയംഭരണത്ിലൂമെ റധീചാർജ്് 
മചയ്. 

• പുതുതായി 16404 കിണറകളുമെ 
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നിർമ്ാണയം പൂർത്ിയാക്കയുണ്ാ 
യി.

• ഹരിതശകരളയം പദ്തിയുമെ ഭാഗ 
മായി 2018 ജൂൺ 5 ന് നടുന്നതിനാ
യി സയംസ്ാനത്് ഒരു വർഷയം പ്രാ
യമുള് 2 ശകാെി ഫെവൃക്ഷസത്
കൾ മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ 
ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൻ 
കധീഴിൽ നഴ് സറികൾ സ്ാപിച്് 
തയ്ാറാക്കി വരുന്നു. ജില്കളിൽ നി
െവിലള് സാധ്ത അനുസരിച്് 
നഴ് സറികൾ സ്ാപിച്്  2.29 
ശകാെി ഫെവൃക്ഷസത്കൾ ഉത്പാ
ദിപ്പിക്ന്നതിനുശവണ്ി സർക്കാർ 
ഉത്രവാകുകയുണ്ായി.  തുെർന്ന്, 
നാളിതുവമര വിവിധ ജില്കളിൊയി  
3969 നഴ് സറികൾ സ്ാപിച്് 1.42 
ശകാെി വൃക്ഷസത്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്
വാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 

• 2017 ഒക് ശൊബർ മാസയം 17-ായം 
തധീയതി ആെപ്പുഴയിൽ വച്് സയംഘ
െിപ്പിച് 'കയർ ശകരള 2017'ൽ സയം
സ്ാനമത് പഞ്ായത്തുകൾ സജധീ
വമായി പമങ്ടുക്കയുയം മ 
ണ്്-ജെസയംരക്ഷണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്കായി തൻ വർഷയം 101 ശകാെി 
രൂപ വിെമതിക്ന്ന കയർഭൂവസ്തയം 
വാങ്ങിയ്ക്കുന്നതിന് ധാരണാപത്യം 
ഒപ്പിടുകയുയം അതിമന തുെർന്ന് പദ്
തിയിൻ കധീഴിൽ കയർഭൂവസ്തയം ഉപ

ശയാഗിച്് 34.43 െക്ഷയം ചതുരശ്രമധീ
റ്ർ സ്െത്് 3610 പ്രവൃത്ികൾ 
ഏമറ്ടുക്വാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.

• 150 അങ്ണവാെി മകട്ടിെങ്ങളുമെ 
നിർമ്ാണയം ആരയംഭിക്കയുയം അതി 
ൽ 13 എണ്യം പൂർത്ിയാക്കയുയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്.

• 12470 വ്ക്ിഗത ശുചിമുറികൾ 
നിർമ്ിച്് നൽകുകയുയം 10211 എണ്
ത്ിമറെ നിർമ്ാണയം പുശരാഗമിക് 
കയുയം മചയ്യുന്നു.

• 152 ഗ്ാമധീണ ശസ്റഡിയങ്ങളുമെ നിർ
മ്ാണയം പൂർത്ധീകരിച്ചു. 75 എണ്
ത്ിമറെ നിർമ്ാണയം നെന്നു വരുന്നു.

• ഉറവിെ മാെിന് സയംസ് കരണത്ി
മറെ ഭാഗമായി 3770 കശ്ാസ്റ് യൂ
ണിറ്റുകൾ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൻ 
കധീഴിൽ നിർമ്ിക്കയുണ്ായി. 
1628 എണ്ത്ിമറെ നിർമ്ാണയം നെ
ക്ന്നു.

• 16915 ഗ്ാമധീണ ശറാഡുകളുമെ നിർ
മ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ മതാഴിലറ
പ്പ് പദ്തിയിൽ ഏമറ്ടുക്കയുയം 
അതിൽ 8305 ശറാഡുകളുമെ നിർമ്ാ
ണയം പൂർത്ിയാക്കയുയം മചയ്.

തെവാഴിലുറപ്് പദ്െിയിൽ വരം 
വർ�നത്ക്കുള്ള പദ്െിെൾ

2018-19 സാ്ത്ികവർഷത്ിൽ 

5.5 ശകാെി മതാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിക്ന്നതിനുള് അനുമതിയാ
ണ് ശകന്ദസർക്കാർ മുൻകൂറായി 
അയംഗധീകരിച്ിട്ടുള്ത്. 

സയംസ്ാനത്ിമറെ നിെ 
വിമെ ആവേ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്് 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ ഒരു 
പത്ിന കർമ്പരിപാെിയാണ് 
2018-19 സാ്ത്ികവർഷശത്
ക്ക് ആവിഷ് കരിച്ിട്ടുള്ത്. ദേ
കർമ് എന്ന ഈ പദ്തിയിൽ 
ചുവമെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് 
നെപ്പ് വർഷത്ിൽ പ്രാധാന്യം 
നൽകുന്നതിന് ഉശദേേിക്ന്നു.
1. പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുയംബങ്ങൾക്ക് 
കുറഞ്ത് 100 ദിനയം മതാഴിൽ 
ഉറപ്പ് വരുത്തുക - ഏറ്വുയം പാർേ്വ
വൽക്കരിക്കമപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങ
മളക്കൂെി വികസ നത്ിമറെ പാത
യ ി ശ െ യ്  മ ക്ക ത് ി ക് ന്ന ത് 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയുമെ പ്രധാ 
ന െക്ഷ്ങ്ങളിൽ മപടുന്നു. 

അതിമറെ ഭാഗമായാണ് നെപ്പ് സാ
്ത്ികവർഷയം പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ
ക്ക് പദ്തി മുശഖന ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടു
ള് 100 മതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂൊമത 
അധികമായി 100 മതാഴിൽ ദിന
ങ്ങൾ െഭ്മാക്ന്നതിനായി ശകരള 
പ്സ് പദ്തി മുശഖന 12.40 ശകാെി 
രൂപ സയംസ്ാനസർക്കാർ വകയിരു
ത്ിയിട്ടുണ്്. കൂൊമത പദ്തി മുശഖ
നയുള് ശവതന വിതരണത്ിൽ കാ
െതാമസയം ഒഴിവാക്ന്നതിനായി 
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിന് മുൻകൂർ 
കൂെി വിതരണയം നെത്തുന്നതിനുള് 
സൗകര്യം ഏർമപ്പടുത്തുന്നതിനായി 
11.12 ശകാെി രൂപയുമെ ശകാർപ്പസ് 
ഫണ്് കൂെി സയംസ്ാനസർക്കാർ രൂ
പധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 

2. മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി മുശഖന പാർപ്പി
െസൗകര്വുയം ഉപജധീവനമാർഗ്ഗങ്ങളുയം 
ഉറപ്പുവരുത്തുക - മതാഴിലറപ്പ് പദ്
തിമുശഖന ശകന്ദാവിഷ് കൃത ഭവനപ
ദ്തികൾക്ക് മതാഴിൽസഹായയം 
നൽകുന്നതിന് നിെവിൽ പ്രവൃത്ി
കൾ ഏമറ്ടുക്കമപ്പടുന്നുണ്്. സയംസ്ാ
നസർക്കാരിമറെ ഭവന പദ്തിയായ 
സെഫ് മിഷനുമായി ശചർന്ന് 
കൂടുതൽ ഊർജ്ിതമായി ഭവനനിർ
മ്ാണ ശമഖെയിൽ സഹായയം 
എത്ിക്ന്നതിന് നെപ്പുവർഷയം പദ്
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മഹവാത്വാഗവാന്ി നേശീയ ഗ്രവാമീണ തെവാഴിലുറപ്് പദ്െി (2017-18) പ്രധവാന നനട്ങ്ങൾ
(13.04.18 മെ കണക്കൾ പ്രകാരയം)

മതാഴിൽ െഭിച് കുടുയംബങ്ങൾ : 13.12 െക്ഷയം
സൃഷ്ിക്കമപ്പട്ട മതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 619.51 െക്ഷയം
100 ദിവസയം മതാഴിൽ െഭിച് കുടുയംബങ്ങൾ : 117335 
മതാഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ സ്തധീകളുമെ പങ്ാളിത്യം :  90.77%
മതാഴിൽ ആവേ്മപ്പട്ട കുടുയംബത്ിന് െഭിച് 
േരാേരി മതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 47.23
2017-18 മെ അവിദഗ്ദ്ധ കൂെി നിരക്ക് : 258
ആമക െഭ്മായ ശകന്ദവിഹിതയം : 1854.06 ശകാെി രൂപ
ആമക െഭ്മായ സയംസ്ാന വിഹിതയം : 51.1 ശകാെി രൂപ
ആമക െഭ്മായ തുക : 1907.38 ശകാെി രൂപ
കൂെിയിനത്ിൽ മചെവായ തുക : 1637.39 ശകാെി രൂപ
സാധനസാമഗ്ികൾക്ക് മചെവഴിച് തുക : 186.30 ശകാെി
ആമക മചെവഴിച് തുക : 1908.37 ശകാെി
ആമക മചെവഴിച് കൂെിയിൽ സമയബന്ിതമായി  
കൂെി നൽകുന്നതിന് നെപെി സ്വധീകരിച്ത്  : 97.40% തുക

തികൾ തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്്. നിെ 
വിൽ ഭവനനിർമ്ാണത്ിൽ ഏർ
മപ്പട്ടിരിക്ന്ന ഗുണശഭാക്ാക്കൾ ക്ക് 
നൽകിവരുന്ന 90 മതാഴിൽദിന
ങ്ങൾ കൂൊമത വധീടുകളുമെ നിർമ്ാ
ണത്ിന് ആവേ്മായ കട്ട, കട്ടിള, 
ജനൽ എന്നിവ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി 
മുശഖന ഉത്പാദിപ്പിച്് ആവേ്ക്കാർ
ക്ക് സൗജന്മായി എത്ിക്ന്നതി
നുയം പദ്തിയിട്ടിട്ടുണ്്. കൂൊമത മതാ
ഴിലറപ്പ് പദ്തി മുശഖന നൽകി 
വരുന്ന ഉപജധീവനാസ്തി നിർമ്ാണ
ത്ിനുള് സഹായയം ഭവനപദ്തിക
ളുമെ ഗുണശഭാക്ാക്കൾക്ക് െഭ്മാ
ക്കാവുന്നതാണ്.

3. സ്വയയംസഹായ സയംഘങ്ങൾക്ക് ഉപ
ജധീവനമാർഗ്ഗയം കമണ്ത്തുന്നതിന് 
ആവേ്മായ മപാതു ആസ്തികൾ 
നിർമ്ിക്കൽ - കുടുയംബശ്രധീയുമെ 
സഹകരണശത്ാമെ സ്വയയംസഹാ
യസയംഘങ്ങൾക്ള് വിപണനശക
ന്ദങ്ങളുമെ നിർമ്ാണയം, ശഗാഡൗണു
കൾ, പാൽസയംഭരണ ശകന്ദങ്ങൾ 
എന്നിവ നെപ്പുവർഷയം മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തിമുശഖന പ്രശത്കമായി ഏമറ്
ടുക്ന്നതിന് തധീരുമാനിച്ിട്ടുണ്്.

4. നധീർത്െ പരിപാെന പ്രവൃത്ികൾ
5. അങ്ണവാെി നിർമ്ാണയം
6. ജധീവസമൃദ്ി - മതാഴിലറപ്പ് മുശഖനയു

ള് വനവത്കരണ പദ്തി 'ഹരിത
ശകരളയം' മിഷനുമായി ബന്മപ്പട്ട് 
നെപ്പിൊക്കി വരുന്നു. 2018 മെ പരി

സ്ിതി ദിനശത്ാെനുബന്ിച്് 2 
ശകാെി ഫവലൃക്ഷമത്കൾ നടുന്നതി
ന് സർക്കാർ തെത്ിൽ തധീരുമാന
മമടുത്തനുസരിച്് ആയത് ഫെപ്രാ
പ്ിയിമെത്ിക്കാനുള് ശ്രമങ്ങൾ 
എല്ാ ജില്കളിലയം ഊർജ്ിതമായി 
നെന്നുവരികയാണ്. സതകൾ നട്ട
തിനുശേഷയം അവയുമെ തുെർപരിപാ
െനയം ഉറപ്പുവരുശത്ണ്ത് വളമരയ
ധികയം പ്രധാനമാണ്.  മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തിമുശഖന സൗകര്മമാരുക്കി
യിട്ടുണ്്. 2018-19 ൽ വൃക്ഷയം നെധീൽ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഊർജ്ിതമപ്പടു

ശത്ണ്ത് അനിവാര്മാണ്. ശകരള
മത് ഹരിതാഭമാക്കാൻ ഉള് ഒരു 
വെിയ പ്രയത് നമായിരിക്യം മതാഴി
ലറപ്പ് പദ്തി മുശഖന നെപ്പിൊക്
ന്ന ഈ പ്രകൃതിസയംരക്ഷണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ.

7. വർഷതാളയം - മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി 
മുശഖന ജെസയംരക്ഷണത്ിനുയം മപാ
തുകുളങ്ങളുമെ നിർമ്ാണയം/പുനരുദ്ാ
രണത്ിനുയം ഊന്നൽ നൽശകണ്തു
ണ്്. വരൾച്മയ ശനരിൊനുള് വളമര 
പ്രാധാന്യം അർഹിക്ന്ന പ്രവർത്
നങ്ങളാണിത്.

8. നാണ്വിളകളായ റബ്ബർ, മതങ്ങ് 
എന്നിവയുമെ വികസനയം (മതര
മഞ്ടുത് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ)

9. പദ്തിയുമെ നിർവ്വഹണത്ിൽ സു
താര്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള് നെ
പെിക്രമങ്ങൾ

10. വനയംവകുപ്പുമായുള് സയംശയാജനത്ി
ലൂമെ വനശമഖെയിൽ പരിസ്ിതി 
സയംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികൾ ഏമറ്ടു
ക്ക
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയുമെ ഗുണഫെ

ങ്ങളിൽ പങ്ാളികളാകുന്നശതാമൊപ്പയം 
പദ്തിയിൽ ഏമറ്ടുക്കമപ്പടുന്ന ഓശരാ 
പ്രവൃത്ിയുയം നാെിമറെ വികസനത്ിന് 
മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു ആസ്തി സൃഷ്ിക്ന്നു 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കൂെിയാകണയം 
വരുയം വർഷത്ിൽ ഈ പദ്തിയിൽ 
പങ്ാളിയാകുന്ന ഓശരാരുത്രുമെയുയം 
െക്ഷ്യം. 
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ശകരളത്ിമെ എല്ാ ഭൂരഹിതരായ 
ഭവനരഹിതർക്യം സ്വന്മായി 

മതാഴിൽ മചയ്ത് ഉപജധീവനയം നെത്തുന്ന
തിനുയം സാമൂഹിക പ്രകിയകളിൽ മാന്
മായി ഭാഗഭാക്കാകാനുയം സാ്ത്ിക 
ശസവനങ്ങൾ ഉൾമപ്പമെ എല്ാ സാമൂ   
ഹിക ശക്ഷമ പദ്തികളുമെയുയം പ്രശയാജ
നയം ശകന്ദധീകരിക്കാനുയം ഉതകുന്ന സുരക്ഷി
തവുയം അെച്ചുറപ്പുള്തുമായ വധീടുകൾ െഭ്
മാക്ക എന്ന ഉശദേേശത്ാമെയാണ് 
സർക്കാർ സെഫ് മിഷൻ പദ്തി നെപ്പി
ൊക്കി വരുന്നത്.

2015-16 സാ്ത്ിക വർഷയംവമര 
വിവിധ സർക്കാർ ഭവന നിർമ്ാണ പദ്
തികൾ പ്രകാരയം ഭവന നിർമ്ാണത്ിന് 
ധനസഹായയം െഭ്മാക്കിയിട്ടുയം വ്ത്സ്ത 
കാരണങ്ങളാൽ സ്വന്മായി അെച്ചുറപ്പു
ള് ഒരു കിെപ്പാെയം എന്ന സ്വപ്നയം പൂർത്ധീ
കരിക്കാൻ കഴിയാത് കുടുയംബങ്ങൾക്ക് 
അവരുമെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ യാഥാർത്്
മാക്ക എന്നുള്തായിരുന്നു സെഫ് 
മിഷൻ പദ്തിയുമെ ഒന്നായംഘട്ടത്ിമറെ 
െക്ഷ്യം.  ഇത്രത്ിൽ 61217 പൂർത്ധീക
രിക്കാത് ഭവനങ്ങളിൽ സെഫ് മിഷൻ 
ഏമറ്ടുത്് പൂർത്ിയാക്കിയത് 27561 
ഭവനങ്ങളാണ്.  ബാക്കി ഭവനങ്ങളുമെ 
നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ദ്രുതഗതി
യിൽ  പുശരാഗമിക്കയാണ്.  ശമയ് 31-
ന് മുമ്പുതമന്ന അവയുമെ പൂർത്ധീകരണയം 
െക്ഷ്മാക്കിയുള് ചിട്ടയായ പ്രവർത്ന
ങ്ങളുമായി മിഷൻ മുശന്നാട്ടുള് പ്രയാണ
ത്ിൊണ്.  

തശദേേസസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ

മള സയംബന്ിച്ചുയം ഗുണശഭാക്ാക്കമള 
സയംബന്ിച്ചുയം സെഫ് മിഷൻ പദ്തി 
ഒരു ആേ്വാസമാണ്.  പൂർത്ധീകരിക്കാത് 
ഭവനങ്ങൾ എന്ന ോപത്ിൽ നിന്നുയം 
സ്ായിയായ ശമാക്ഷമാണ് സെഫ് 
മിഷൻ പദ്തി പ്രദാനയം മചയ്തത്.  തുെർ

ന്ന് 2018-19-ൽ സെഫ് മിഷൻ  രണ്ായം
ഘട്ടത്ിലൂമെ പുതിമയാരു ഉദ്മത്ിന് 
തുെക്കയം കുറിക്കയാണ് - വ്ക്ിഗത 
ഭവനങ്ങളുമെ നിർമ്ാണയം.

സെഫ് മിഷമറെ ഭാഗമായി തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അയംഗധീകരി
ച്ചു പ്രസിദ്ികരിച് ഗുണശഭാക്തൃ പട്ടിക
യിലള് രണ്ര െക്ഷയം ഭൂമിയുള് 
ഭവനരഹിതർക്യം 2018-19 സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിൽ തമന്ന ഭവന നിർമ്ാണ
ത്ിന് ധനസഹായയം െഭ്മാക്ന്നതിനാ
ണ് ഇതിലൂമെ െക്ഷ്മിടുന്നത്.

രണ്ായംഘട്ടത്ിമറെ ഗുണശഭാക്തൃ 
പട്ടിക തശദേേസ്വയയംഭണ സ്ാപനങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്താമണങ്ിലയം 
പട്ടിക തയ്ാറാക്ന്ന പ്രക്രിയയിൽ മറ്് 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരയം അർഹരായവ
രുയം എന്നാൽ ശറഷൻ കാർഡില്ാത് കാ
രണത്ാൽ ഒഴിവായിശപായവരുമായ 
അഗതികമള ഗുണശഭാക്ാക്കളായി പരി
ഗണിക്ന്നതാണ്. ശറഷൻ കാർഡില് 
എന്ന കാരണത്ാൽ ഒഴിവായിശപ്പായിട്ടു
ള് അർഹരായ അഗതികൾക്ക് ശറഷൻ 
കാർഡ് െഭ്മാക്ന്നതിനുള് നെപെി
കൾ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
സ്വധീകരിച്ചുവരികയാണ്.  ഇത്രയം സന്ദർ
ഭങ്ങളിൽ പ്രശത്ക പരിശോധന നെത്ി 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന സമിതിയു
മെ ശുപാർേയിൽ ജില്ാ കളക്ടറമെ 
അനുമതിശയാമെ ശപര് ഗുണശഭാക്തൃ പട്ടി
കയിൽ ശചർക്ന്നതുയം തുെർന്ന് ഭവന 
നിർമ്ാണത്ിന് ധനസഹായയം െഭ്മാ

നഡവാ. അേീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്
ചധീഫ് എക്ികയൂട്ടധീവ് ഓഫധീസർ, സെഫ് മിഷൻ
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ക്കയുയം മചയ്യുന്നതാണ്.
സെഫ് പദ്തിയിൽ ഭവനയം അനുവ

ദിക്ന്നത് കുടുയംബത്ിനാണ്.  ഗൃഹനാ
ഥയുമെ ശപരിൊയിരിക്യം ഭവനയം അനുവ
ദിക്ന്നത്. ഭാര്ാഭർത്ാക്കന്മാരുമെ 
ശപരിൽ സയംയുക്മായുയം ഭവനയം അനുവ
ദിക്ന്നതാണ്. ഗുണശഭാക്ാവ് മരണ
മപ്പട്ടാൽ നിയമാനുസൃത അവകാേിയുമെ 
ശപരിൽ വധീെ് അനുവദിക്ന്നതാണ്.  
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നൽ
കുന്ന അനുമതിയുയം ധനസഹായ ഗഡു 
വിതരണത്ിമറെയുയം വിവരങ്ങൾ 
സെഫ് മിഷൻ മവബ് സസറ്ിൽ അതത് 
ദിവസയം അപ് ശഡറ്് മചയ്യുന്നതാണ്.  
രണ്ായംഘട്ടത്ിൽ ഭവന നിർമ്ാണത്ി

ന് ജനറൽ/പട്ടികജാതി ഗുണശഭാക്ാ
വിന് 4 െക്ഷയം രൂപയാണ് ധനസഹായ
മായി നൽകുന്നത്.    പട്ടികവർഗ്ഗ സശങ് 
തങ്ങളിമെ പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണശഭാക്ാ 
ക്കൾക്ക് 6 െക്ഷയം രൂപ നിരക്കിൽ ഭവന 
നിർമ്ാണത്ിന് ധനസഹായയം െഭ്മാ
ക്ന്നതാണ്.  പട്ടികവർഗ്ഗ സശങ്തങ്ങൾ
ക്ക് പുറത്് താമസിക്ന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭാഗത്ിൽമപ്പടുന്ന ഗുണശഭാക്ാവിന് 
4 െക്ഷയം രൂപയാണ് ധനസഹായമായി 
െഭ്മാക്ന്നത്.

ധനസഹായയം 4 ഗഡുക്കളായാണ് 
വിതരണയം മചയ്യുന്നത്. അത് 5 ഗഡുക്ക
ളായാണ് പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണശഭാക്ാ 
ക്കൾക്ക് െഭ്മാക്ന്നത്.  ഈ ധനസ

ഹായയം ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ 
ബാങ്് അക്കൗണ്് വഴിയാ 
ണ് അനുവദിക്ന്നത്. ഒ 
ന്നായം ഗഡു വിതരണയം മചയ്ത 
തധീയതി മുതൽ 6 മാസയം 
മകാണ്് വധീെ് നിർമ്ാണയം 
പൂർത്ധീകരിശക്കണ്താണ്.   
400 ച. അെി തറ വിസ്തധീർ
ണ്മുള് ഭവനമാണ് നിർമ്ി
ശക്കണ്ത്.  സെപ് ഡി 
സസൻ പ്രകാരയം നിർമ്ി
ശക്കണ് ഈ വധീടുകൾക്കായി 
12 ഭവന നിർമ്ാണ ഡി
സസനുകൾ സെഫ് മിഷൻ 
മവബ് സസറ്ിൽ  www.
lifemission.lsgkerala.gov.in 
െഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്്.  അതിൽ 
ഏമതങ്ിലയം ഒരു സെപ് 

ഡിസസൻ ഗുണശഭാക്ാവിന് മതര
മഞ്ടുക്കയുയം വധീെ് നിർമ്ിക്കയുയം 
മചയ്ാവുന്നതാണ്.  ഈ പദ്തി പ്രകാര
മുള് ഭവനങ്ങൾക്ക് മകട്ടിെ നിർമ്ാണ 
അനുമതി ആവേ്മാണ്.  എന്നാൽ പട്ടി
കവർഗ്ഗ സശങ്തത്ിൽ താമസിക്കന്ന 
പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണശഭാക്ാക്കൾക്ക് മപർ
മ്ിറ്ിമറെ ആവേ്മില്.

ഗുണശഭാക്ാവിന് രണ്് രധീതിയിൽ 
ഭവനയം നിർമ്ിക്കാവുന്നതാണ് - ശനരി 
ശട്ടാ ഏജൻസി മുശഖനശയാ.  ശനരിട്ടുള് 
നിർമ്ാണത്ിൽ ഗുണശഭാക്ാവ് ശനരി 
ട്ട് സാധനസാമഗ്ികളുയം നിർമ്ാണ സാമ
ഗ്ികളുയം മറ്റുയം സയംഭരിച്് നിർമ്ാണയം നെ
ത്തുന്നു.  ശനരിട്ട് ഭവന നിർമ്ാണയം നെ
ത്തുവാൻ കഴിയാത്വർക്ക് തശദേേ 
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനയം കമണ്ത്തുന്ന 
സാമൂഹ് പ്രതിബദ്തയുള് ഏജൻസി
കൾ/കരാറകാർ മുശഖന ഗുണശഭാക്ാ 
ക്കളുമെ സമ്തശത്ാമെ ഭവന നിർമ്ാ
ണയം നെത്ാവുന്നതാണ്.  വകുപ്പുകൾ 
മുശഖന നിർമ്ിക്ന്ന വധീടുകൾക്യം ഈ 
രധീതിതമന്നയാണ് അവയംെയംബിക്ന്നത്.

മിഷമറെ രണ്ായംഘട്ടത്ിൽ ബഹു 
ജന പങ്ാളിത്വുയം ഏമറ പ്രതധീക്ഷിക് 
ന്നുണ്്.  ഏറ്വുയം അർഹരായ ചിെർക്ക് 
സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായയം െഭ്
മായാലയം ഭവന നിർമ്ാണയം ആരയംഭിക്
വാശനാ പൂർത്ിയാക്വാശനാ കഴിയാ
ത് നിസ്സഹായവസ് ഉണ്ായിരിക്കായം.  
ധനസഹായയം െഭ്മായാലയം സഹായി
ക്കാൻ ആരുമില്ാത്വരുയം െഭിക്ന്ന 
ധനസഹായത്ിന് പുറമമ ഒരു രൂപ 
ശപാലയം അധിക ധനസമാഹരണയം നെ
ത്ാൻ കഴിയാത്വരുയം ഈ ഗണത്ിൽ
മപ്പടുയം.  ഇത്രക്കാർക്ക് ഒരു സകത്ാ
ങ്ങ് നൽശകണ്ത് നമ്മുമെ സമൂഹമാണ്.  
സമൂഹയം ഒറ്മക്കട്ടായി അവശരാ മൊപ്പയം 
നിൽക്മമന്നുതമന്നയാണ് സെ ഫ് 
മിഷമറെ പ്രതധീക്ഷ.

ശമൽപ്പറഞ്തുശപാലള് ചിട്ടയായ
തുയം സമയബന്ിതവുമായ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിലൂമെ പദ്തിയുമെ രണ്ായംഘട്ടയം 
2018-19 സാ്ത്ികവർഷയം തമന്ന വിജ
യകരമായി പൂർത്ധീകരിക്വാൻ തശദേേ
സ്ാപനങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങളുമെയുയം 
സന്നദ് സയംഘെനകമളയുയം അണിനിര
ത്ി പ്രവർത്ിക്മമന്നുയം അതിന് 2017-
18 മെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശനെിയ ചരിത്
ശനട്ടയംപ്രശചാദനമാകുമമന്നതുയം ഉറപ്പാണ്.
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ഹരിതശകരളയം മിഷൻ കർമ്നിരത
മായ രണ്ായം വർഷത്ിശെക്ക് കെ

ന്നിരിക്കയാണ്. മവള്യം, വൃത്ി, 
വിളവ് എന്നധീ കാര്ങ്ങൾ മുൻനിർത്ിയുയം 
ശകരളത്ിമറെ ഹരിതസമൃദ്ിയുമെ വധീ
മണ്ടുപ്പ് െക്ഷ്മിട്ടുയം രൂപധീകൃതമായ ഹരി
തശകരളയം മിഷൻ ശുചിത്വ - മാെിന് 
സയംസ്കരണയം, ജെവിഭവസയംരക്ഷണയം, കൃ
ഷിവികസനയം എന്നധീ മൂന്നു ഉപദൗത്ങ്ങ
ളിലൂമെയാണ് സവവിധ്മാർന്ന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സയംഘെിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. 

ശുചിത്വ-മാെിന് സയംസ്കരണവുമായി 
ബന്മപ്പട്ട  പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ശുചി
ത്വമിഷനുയം ജെസയംരക്ഷണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്ക് ജെവിഭവ വകുപ്പിമറെ ഭാഗമായു
ള് ജെ ഉപമിഷനുയം കാർഷിക ശമഖെ
യിമെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് കൃഷി വകു
പ്പിമറെ ഭാഗമായുള് ഉപമിഷനുമാണ് 
ശനതൃത്വയം നൽകുന്നത്. കുടുയംബശ്രധീ 
മിഷൻ, മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ 
ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി, അയ്ങ്ാ
ളി മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി, സാക്ഷരതാ 
മിഷൻ എന്നിങ്ങമന വിവിധ ഏജൻസി
കളുമെ പങ്ാളിത്വുയം വിവിധ പ്രവർത്
നങ്ങളുമെ ഏശകാപനവുയം കഴിഞ് ഒരു 
വർഷയം നെന്ന ഹരിതശകരളയം പ്രവർത്

നങ്ങളിൽ സാധ്മായിട്ടുണ്്. എന്നാൽ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ 
ശനതൃത്വപരമായ പങ്യം സർഗ്ഗാത്കമായ 
ഇെമപെലകളുയം ഭരണപരവുയം രാഷ്ടധീയവു
മായ ഇച്ാേക്ിയുമാണ് ഹരിതശകരളയം 
എന്ന മഹത്ായ െക്ഷ്ത്ിശെക്ള് 
യാത്യുമെ ഊർജ്യം.

ശുചിെധ്-മവാലിന്യ സംസ്കരണം
2017 ആഗസ്റ് 15 ന് സയംസ്ാനത്് 

തുെക്കമിട്ട 'മാെിന്ത്ിൽ നിന്നുയം സ്വാ
തന്ത്യം' ക്ാ്യിനുയം അശതാമൊപ്പയം 

സയംഘെിപ്പിച് വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
സയംസ്ാനത്് ശുചിത്വ മാെിന്സയംസ്ക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് േക്മായ 
അെിത്റ ഒരുക്കി. ഭൂരിഭാഗയം തശദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളിലയം രൂപധീകരിച് 
ഹരിതകർമ്ശസന, എയം.സി.എഫ്, 
ആർ.ആർ.എഫ്, ഗ്ധീൻ ശപ്രാശട്ടാശക്കാൾ 
നെത്ിപ്പ്, തുെർപ്രചാരണയം, ഗൃഹതെ 
സർശവ്വ, അനുബന് വിവരശേഖരണയം 
തുെങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ മാെിന്സയം
സ്കരണയം സയംബന്ിച് അവശബാധയം ജന
ങ്ങളിമെത്ിക്കാനുയം അതിനുശവണ്ിയു
ള് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ മപാതുജന 
പങ്ാളിത്യം ഉറപ്പാക്കാനുയം ഉപകരിച്ചു. 
സയംസ്ാനത്തുണ്ായിരുന്ന ശുചിത്വ 
സയംസ്കാരയം വധീമണ്ടുക്കണമമന്ന 
ശബാധ്യം സർവ്വതെങ്ങളിലമമത്ിക്കാ
നായതുയം ഇതു സയംബന്ിച്് പ്രാശയാ
ഗിക പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്പാക്കാനായ
തുയം പ്രധാന ശനട്ടമാണ്. 

സമഗ് ശുചിത്വ-മാെിന് സയംസ്കരണ 
പദ്തികൾ നെപ്പാക്കാൻ നിരവധി തശദേ
േസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുശന്നാട്ട് 
വന്നിരിക്ന്നു എന്നത് ഏറ്വുയം പ്രതധീക്ഷ 
നൽകുന്നതാണ്. ജില്ാ ഭരണകൂെ 
ആസ്ാനമായുള് കെക്ടശററ്് തമന്ന മാ

നഡവാ.ടി.എന്. സീമ
എക്ികയുട്ടധീവ് സവസ് മചയർശപഴ്ൺ 

ഹരിതശകരളയം മിഷൻ
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തൃകാപരമായ ശുചിത്വ മാെിന് സയംസ്ക
രണ രധീതികൾ അവെയംബിക്ന്ന 
അനുഭവയം കാസർശഗാഡുയം മെപ്പുറത്തുയം 
എറണാകുളത്തുമമല്ായം കാണാൻ കഴി 
യുയം. ശനരമത്തമന്ന ഉറവിെ മാെിന്
സയംസ്കരണവുയം ഖരമാെിന് സയംസ്കരണ
വുയം ഫെപ്രദമായി നെപ്പാക്ന്ന കുമളി, 
കരുളായി, മച്ിശൊെ് ശപാമെയുള് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്യം മപരിന്ൽമ
ണ്, ശനാർത്് പറവൂർ, പുനലൂർ ശപാമെ
യുള് നഗരസഭകൾക്യം ഒപ്പയം നിരവധി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുയം നഗരസഭകളുയം 
പുതുതായി സമഗ് ശുചിത്വ-മാെിന് സയം
സ്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ശനതൃത്വയം 
നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയു
ന്നത്. മാെിന്ത്ിമറെ അളവ് കുറയ്ക്കുക 
എന്ന െക്ഷ്ശത്ാമെയുള് ഹരിത ചട്ടയം 
(ഗ്ധീൻ ശപ്രാശട്ടാശക്കാൾ) നെപ്പാക്കാൻ 
സവവിദ്്പൂർണ്മായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്പാക്ന്ന ശകാളയാെ് പഞ്ായത്്, 
മകാല്യം നഗരസഭ, തിരുവനന്പുരയം നഗ
രസഭ അെക്കമുള് നിരവധി തശദേേസ്വ
യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ സയംസ്ാനത്തു
ണ്്. നിരവധി തശദേേഭരണ സ്ാപന 
ങ്ങളിൽ കുടുയംബശ്രധീയുമെ കൂെി സഹകര
ണശത്ാമെ സ്വാപ് ശഷാപ്പുകൾ നല് 
നിെയിൽ പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്.

ജലസംരക്ഷണം പരിപവാലനം
ജെവിഭവ സയംരക്ഷണയം ഈ കാെ

ഘട്ടത്ിമറെ അനിവാര്തയാണ്. ജെയം 
കരുതശൊമെ ഉപശയാഗിക്കണമമന്ന 
സശന്ദേവുയം ജെശരോതസ്സുകളുമെ സയംര
ക്ഷണയം, പരിപാെനയം, നഷ്മപ്പട്ട ജെ
ശരോതസ്സുകളുമെ പുനരുജ്ധീവനത്ിനു 
ള് കർമ്പദ്തി, കിണർ റധീചാർജ്ിയം
ഗ്, മഴമവള് സയംഭരണയം തുെങ്ങി വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഫെയം കണ്ടുതുെങ്ങിയിട്ടു
ണ്്. ജെഉപമിഷമറെയുയം മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയുമെയുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുമെയുയം സർശവ്വാപരി വിപു
െമായ ജനപങ്ാളിത്ത്ിമറെയുയം പിന്തു
ണയിൽ സയംഘെിപ്പിക്ന്ന ജെസയംര
ക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂമെ വരൾച്ാ 
പ്രതിശരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ കാര്ക്ഷമ
മായി മുശന്നാട്ടുമകാണ്് ശപാകാനാകുമമ
ന്നാണ് പ്രതധീക്ഷ.

ജെശരോതസ്സുകളുമെ പരിപാെനവുയം 
പുനരുജ്ധീവന പ്രവർത്നങ്ങളുയം ഉൾ
മപ്പമെ യുക്ിപൂർവ്വമായ ജെവിനിശയാ

ഗയം ശബാധ്മപ്പടുത്ിയിട്ടുള് പ്രവർത്
നമാണ് വിവിധ വകുപ്പുകമളയുയം 
ഏജൻസികമളയുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങമളയുയം ഏശകാപിപ്പിച്ചുമകാ
ണ്് സയംസ്ാനമമാട്ടാമക ഹരിതശകരളയം 
മിഷൻ നെത്ി വരുന്നത്. ഇതിനായി 
സർക്കാർ ഉത്രവ് പ്രകാരമുള് മാർഗ്ഗശര
ഖയിൽ പറഞ്ിട്ടുള് സാശങ്തിക സമി
തികൾ എല്ാ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളിലയം രൂപധീകരിച്ചു പ്രവർത്നയം 
ആരയംഭിച്ചു. നധീർത്െ പ്ാനുകൾ തയ്ാറാ
ക്ന്നതുയം ഈ സമിതിയുമെ ഉത്രവാദി
ത്മാണ്. ഇതിനു  ശവണ്ിയുള് വിവര
ശേഖരണയം നെത്തുന്നതിനായി നധീർത്െ 
നെത്യം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനത
െങ്ങളിൽ പുശരാഗമിച്ചു വരുന്നു. 

സയംസ്ാനത്് ജനകധീയ പങ്ാളിത്
ശത്ാമെ ശുദ്ധീകരിച് ആദ് പുഴയാണ് 
ആെപ്പുഴ ജില്യിമെ കുട്ടയംശപരൂർ പുഴ. 
വരട്ടാർ പുനരുജ്ധീവനയം, മധീനച്ിൊർ- 
മധീനന്െയാർ -മകാടൂരാർ നദധീ പുനസയം
ശയാജനയം, വെിയ ശതാെ്-മപരുയംശതാെ്, 
മാമ്പുഴ, തിരൂർ പുഴ, പൂനൂർ പുഴ തുെങ്ങിയ 
നിരവധി പുഴകളുമെയുയം ശതാടുകളുമെയുയം 
നധീർച്ാലകളുമെയുയം ശുചധീകരണയം എ 
ന്നിവ കഴിഞ് മാസങ്ങളിൊയി നെന്നു. 
കിള്ിയാർ ശുചധീകരണ പ്രവർത്നങ്ങ 
ളിലയം ഹരിതശകരളയം മിഷമറെ സജധീവ 
പങ്ാളിത്മുണ്്. 

ശുചിയാക്കി വധീമണ്ടുത് ജെശരോ
തസ്സുകമള സ്ായിയായി സയംരക്ഷിക്

ന്നതിനുള് പ്രവർത്നങ്ങൾ ജെ ഉപമി
ഷമറെയുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന 
ങ്ങളുമെയുയം വിവിധ ഏജൻസികളുമെയുയം 
ശനതൃത്വത്ിൽ നെക്യം.

എറണാകുളയം ജില്യിൽ 100 കുളയം മൂ
ന്നായംഘട്ടയം പദ്തി 2018 മാർച്് 4 ന് 
തുെങ്ങി. ആരക്ന്നയംചിറ ശുചധീകരണയം, 
ജെസുരക്ഷയ്കായി മെിസക്ക പഞ്ായ
ത്് നെപ്പാക്ന്ന ജെജധീവനയം പദ്തി 
തുെങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഹരിതശക
രളയം മിഷൻ നിർണ്ായകമായ പങ്വഹി
ക്ന്നുണ്്.

കൃ�ി ഉപമി�ന് : സുജലം 
സുഫലം

സുരക്ഷിത ഭശക്ഷ്ാൽപ്പാദനയം മെയാ
ളികൾക്ക് സകവിട്ടുശപായ കർമ്മാണ്. 
ഇതുതിരിമക പിെിക്കമയന്നത് ശ്രമക
രമായ ദൗത്മാണ്. സജവകൃഷിമയ ശപ്രാ
ത്സാഹിപ്പിച്ചുമകാണ്ടുള് കൃഷി വ്ാപന
ത്ിന് ദിോശബാധമുള് പ്രവർത്നങ്ങ 
ളാണ് ഹരിതശകരളയം മിഷൻ വിഭാവനയം 
മചയ് നെപ്പാക്കി വരുന്നത്. മനൽകൃഷി
യിലയം തരിശു കൃഷിയിലയം ഇതിനകയം 
സാധ്മായ അധിക കൃഷി വ്ാപനയം 
ഹരിതശകരളയം മിഷമറെ കാതൊയ ഇെ
മപെലകളുമെ ഫെമാണ്.

തനൽകൃ�ി വ്യവാപനം
പതിമൂന്നായം പദ്തിയുമെ അവസാന
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ശത്ാമെ മനൽകൃഷിയുമെ വിസ്തൃതി രണ്ടു
െക്ഷയം മഹക്ടറിൽ നിന്നുയം 3 െക്ഷയം മഹ
ക്ടറാക്കി വർദ്ിപ്പിക്കാനുള് പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ ആരയംഭിച്ചു. അധിക വിളയിറക്കൽ, 
കരമനൽകൃഷി, തരിശുനിെങ്ങളിമെ കൃ
ഷിയിറക്കൽ എന്നധീ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് 
ഇതിനായി അവെയംബിക്ന്നത്. ഇതിന 
കയം 7116 മഹക്ടർ തരിശു      നിെങ്ങളിൽ 
മനൽകൃഷി മകാണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. 
2752 മഹക്ടറിൽ കരമനൽകൃഷിയുയം 
2947 മഹക്ടറിൽ അധികവിളയുയം 
ഇറക്കി. ഇപ്രകാരയം 12815 മഹക്ടറിൽ 
അധിക മനൽകൃഷി മകാണ്ടുവരാനായി. 
ഇതുൾമപ്പമെ ഹരിതശകരളയം മിഷൻ പ്ര
വർത്നമാരയംഭിച്ിട്ട് നാളിതുവമരയായി 
22049 മഹക്ടറിൽ മനൽകൃഷി വ്ാപനയം 
സാധ്മാക്കാനായത് ശ്രശദ്യമാണ്. 

മയ്ിൽ പഞ്ായത്ിമെ 25 പാെശേ
ഖരങ്ങളിൊയി 1457 ഏക്കർ വയെിൽ 
നെപ്പിൊക്കിയ തരിശുരഹിത മനൽകൃ 
ഷി, മകാല്യം ജില്യിൽ ഉപശയാഗരഹി
തമായി കിെന്ന വട്ടക്കായെിൽ 400 
ഏക്കറിമെ മനൽകൃഷി, കണ്ണൂർ ജില്യി
മെ ചക്കരക്കല്് ശപാെധീസ് ശസ്റഷമറെ 
ശനതൃത്വത്ിൽ 77 ഏക്കർ തരിശു മനൽ
ക്കൃഷി, മായയം പഞ്ായത്ിൽ 78 ഏക്കർ 
കരമനൽകൃഷി, മകാല്യം ജില്യിമെ തഴ
വയിൽ 650 ഏക്കർ മനൽകൃഷി, 

ശകാട്ടയയം ജില്യിൽ 518 മഹക്ടറിമെ 
മനൽകൃഷി, മധീനച്ൽ (അയിരാട്ടു നെ, മര
ങ്ങാട്ടു ചിറ) 540 മഹക്ടർ മനൽകൃഷി, 
ആെപ്പുഴ ജില്യിമെ കറ്ാനയം - പൂവത്തൂർ 
പാെശേഖരത്ിമെ 108 ഏക്കർ മനൽകൃ 
ഷി, ശചർത്െ 50 ഏക്കർ മനൽകൃഷി, 
എറണാകുളയം ജില്യിമെ ശതാട്ടറ പുഞ്
യിൽ 550 ഏക്കർ മനൽകൃഷി, ഇടുക്കി 
ജില്യിമെ മറയൂർ, മപരിയക്െി മുതു 
വാൻ ശകാളനി (ആദിവാസി ശമഖെ) 
യിമെ 30 ഏക്കർ തരിശുനിെ കൃഷി, മെ
പ്പുറയം ജില്യിമെ നധീർവിളാകയം പാെശേ
ഖരത്ിമെ 80 മഹക്ടർ മനൽകൃഷി, 
പന്നിവിള പാെശേഖരത്ിമെ 32 
ഏക്കർ മനൽകൃഷി, ആറാട്ടുപുഴ, മെയ
ക്കര പാെമത് 36 മഹക്ടർ മനൽകൃഷി, 
മെപ്പുറയം ജില്യിമെ ചാെിയാറിമെ 111 
മഹക്ടർ മനൽകൃഷി, കരുളായിയിമെ 25 
മഹക്ടർ മനൽകൃഷി എന്നിവയുയം ഇതി
ലൾമപ്പടുന്നു. 

ഇതിനു പുറശമ പെ പ്രശദേങ്ങളിലയം 
തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്ന്ന കാര്
ത്ിൽ ഹരിതശകരളയം മിഷമറെ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ വൻ മുശന്നറ്ങ്ങൾക്ക് ഇെയാ
ക്കിയിട്ടുണ്്. തിരുവനന്പുരയം ജില്യിമെ 
മയംഗെപുരയം പഞ്ായത്ിൽ ശതാന്നയ്കൽ 
പുന്നയ്ക്കുന്നയം പാെശേഖരത്ിൽ ജനകധീയ 
കൂട്ടായ്മശയാമെ മനൽകൃഷി ഇറക്കയു

ണ്ായി. പാറശ്ാെയിൽ 30 വർഷമായി 
തരിേിട്ടിരുന്ന പരശുവയ്കൽ പാെശേഖര
ത്ിൽ സി.മക ഹരധീന്ദനാഥ് എയം.എൽ 
എയുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ സയംഘെിപ്പിച് 
മനൽകൃഷിയിറക്കൽ എന്നിവ ഇതിനുദാ
ഹരണമാണ്.

പത്നയംതിട്ട ജില്യിമെ ഇരവിശപ
രൂർ പഞ്ായത്ിൽ 280 ഏക്കറിൽ 
നെന്ന വിതയുത്സവയം, കാസർശഗാഡ് ജി
ല്യിമെ മെിസക്ക ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമെ 
എരിക്ളത്് നെക്ന്ന സജവപച്ക്കറി
കൃഷി, കണ്ണൂർ ജില്യിമെ ഉദയഗിരി 
പഞ്ായത്ിൽ കാർത്ികപുരയം തുരുത്തു
കളിൽ 1200 ഓളയം മുളസത്കളുയം വൃക്ഷ
സത്കളുയം വച്ചുപിെിപ്പിച്ത്, മനടുമങ്ങാ
െ് ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിമറെ സജവ 
ഗ്ാമയം, സയംസ്ാനത്് ഇ.എസ്.ഐ 
ആശുപത്ി അങ്ണങ്ങളിൽ ആരയംഭിക്
ന്ന സജവ പച്ക്കറികൃഷി തുെങ്ങിയവയുയം 
എടുത്തു പറയത്ക്ക ശനട്ടങ്ങളാണ്.

മെപ്പുറയം ജില്യിൽ ഇതിശനാെകയം 
5349 ഏക്കറിൽ മനൽകൃഷി വ്ാപിപ്പി
ക്കാനായത്, മെപ്പുറയം ജില്യിൽത്മന്ന 
203 സയംശയാജിത കൃഷി യൂണിറ്റുകൾ രൂ
പധീകരിക്കാനായത് തുെങ്ങിയവയുയം ശ്ര
ശദ്യമായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ്.

തുരുത്ിക്കര ഗ്ാമത്ിമന ഹരിത
ഗ്ാമമായി പ്രഖ്ാപിച്തുയം തരിശുപാെ
ങ്ങളിൽ മനൽകൃഷി സജധീവമാകുന്നതുയം 
ഹരിതശകരളയം മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങ 
ൾക്ക് എൻ.സി.സി, എൻ.എസ്.എസ്, 
മറ്് സന്നദ്സയംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവ
യിൽ നിന്നുയം െഭിക്ന്ന ജനകധീയ പങ്ാ
ളിത്വുയം പ്രശത്കയം സ്രണധീയയം. 

ഫലവൃക്ഷതെ ഉല്വാേനം
ഫെവൃക്ഷസത്കളുമെ ഉൽപ്പാദന

ത്ിലയം കാതൊയ ശനട്ടയം സകവരിക്കാ
നായിട്ടുണ്്. 2018 ജൂൺ 5 മറെ പരിസ്ി
തി ദിനാചരണശത്ാെനുബന്ിച്് നട്ടു 
പിെിപ്പിക്ന്നതിനു ശവണ്ിയുള് ഫെവൃ
ക്ഷസത്കൾ കൃഷി വകുപ്പ,് മഹാത്ാ
ഗാന്ി ശദേധീയ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി 
എന്നിവയുമായി ബന്മപ്പട്ട് തയ്ാറായി 
വരികയാണ്. 86 െക്ഷയം സതകളാണ് 
കഴിഞ് വർഷയം നട്ടത്. ഈ വർഷയം 
വനയംവകുപ്പ് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള് സത
കൾക്ക് പുറശമ 1,13,10000 സതകൾ 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയിലയം കൃഷി വകുപ്പി
ലയം തയ്ാറായിട്ടുണ്്. ഈ വർഷയം 3 

ഹരിെനെരളം മി�ന് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഒ് നനവാട്ത്ിൽ
ശുചിെധ് മവാലിന്യ സംസ്കരണം 10.04.2018 വമര

ഹരിതകർമ്ശസന രൂപധീകരിച് പഞ്ായത്തുകൾ 851

ഹരിതകർമ്ശസനായംഗങ്ങളുമെ എണ്യം 26592

മമറ്ധീരിയൽ കളക്ഷൻ മസറെറകൾ  308

റിശസാഴ് സ് റിക്കവറി മഫസിെിറ്ി മസറെറകൾ 140

ഉറവിെ മാെിന് സയംസ്കരണയം സജ്മാക്കിയ വധീടുകൾ 2 െക്ഷയം

ശേഖരിച് ഇ-മാെിന്യം 865 െൺ

ശേഖരിച് പ്ാസ്റിക് മാെിന്യം 375 െൺ

പ്ാസ്റിക് മാെിന്മുപശയാഗിച്് ശറാഡ് ൊറിയംഗ് 140 കി.മധീ

തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ രൂപയം 
നൽകിയ പദ്തികളുമെ എണ്വുയം നധീക്കിവച് തുകയുയം

90563 

ശപ്രാജക്ടുകൾ 624.36 ശകാെി

സ്ാപിച് പ്ാസ്റിക് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ  119 

നിർമ്ാണത്ിെിരിക്ന്ന മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ 113

പ്രവർത്ിക്ന്ന പ്ാസ്റിക് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ 49
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ശകാെി സതകൾ നൊൻ െക്ഷ്മിടുന്നു.

ഗ്രീന് നപ്രവാനട്വാനക്കവാൾ 
സയംസ്ാനമത് എല്ാ സർക്കാർ - അർദ്സർക്കാർ സ്ാപന

ങ്ങളിലയം വിദ്ാെയങ്ങളിലയം ഹരിത മപരുമാറ്ച്ട്ടയം നെപ്പിൊക്
ന്നതിനുള് തുെർനെപെികൾ ആരയംഭിച്ിട്ടുണ്്. സയംസ്ാനത്് 
വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽമപട്ട മചറതുയം വലതുമായ നിരവധി 
ഉത്സവങ്ങൾ നെന്നു കഴിഞ്ഞു. െക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്ജനങ്ങൾ 
വന്നുശപാകുന്ന തിരുസവരാണിക്ളയം ശക്ഷത്യം, ആറ്റുകാൽ 
മപാങ്ാെ, ബധീമാപള്ി ഉറൂസ്, മാരാമൺ കൺവൻഷൻ, മചർപ്പുള
ശശ്രി പൂരയം തുെങ്ങി ഈ കാെയളവിൽ നെന്ന ഉത്സവങ്ങൾ എല്ായം
തമന്ന ഹരിത മപരുമാറ്ചട്ടയം അനുസരിച്ാണ് നെത്ിയത്. ഹരി
തഭവനയം, ഹരിത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ഹരിത ഓഫധീസുകൾ, ഹരിത 
വാർഡുകൾ എന്നു തുെങ്ങി ഹരിത തശദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
എന്ന നിെയിൽ സയംസ്ാനയം ഹരിത ശകരളമാക്കാനുള് പ്രവർത്
നങ്ങളാണ് നെന്നു വരുന്നത്. 

തുടർ പ്രവർത്നങ്ങൾ
കൂടുതൽ ഫെപ്രാപ്ി െക്ഷ്യം വച്ചുള് കർമ്പദ്തികളാണ് 

ഹരിതശകരളയം മിഷനു മുന്നിലള്ത്.
മഴക്കാെപൂർവ്വ ശുചധീകരണയം, പകർച്വ്ാധി 

പ്രതിശരാധത്ിമറെ ഭാഗമായി സയംസ്ാന ആശരാഗ്വകുപ്പുയം തശദേ
േസ്വയയംഭരണ വകുപ്പുയം സയംയുക്മായി ആരയംഭിച് 'ആശരാഗ് 
ജാഗ്ത' ക്ാ്യിനുമായി ബന്ിപ്പിച്് ഇത് വിജയിപ്പിക്ന്നതി
മറെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിശെക്ക് ഈ ആേയയം പകർന്നു നൽകാൻ 
ഹരിതശകരളയം മിഷൻ സയംഘെിപ്പിക്ന്ന ജാഗ്ശതാത്സവയം 
പരിപാെി, സ്കൂളുകമള ഹരിത സൗഹൃദമാക്കാൻ ആരയംഭിച്          ഹരി
ശതാത്സവത്ിമറെ തുെർപ്രവർത്നങ്ങൾ, വരൾച് 
പ്രതിശരാധത്ിമറെ ഭാഗമായി എല്ാ വാർഡുകളിലയം വാർഡു മമ
്ർമാരുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ നെക്ന്ന ജെ പാർെമമന്യം തുെർന്നുള് 
ജനകധീയ ഇെമപെലകളുയം തുെങ്ങിയവയാണ് മതാട്ടടുത് മാസങ്ങ
ളിൽ നെത്ാനുശദേേിക്ന്ന പരിപാെികൾ. 

ജലസംരക്ഷണം : ജലസമൃദ്ി
10.04.2018 വമര

പുനരുജ്ധീവിപ്പിച് പുഴ/ശതാടുകൾ 9187 കി.മധീ

ശുചിയാക്കിയ കനാലകൾ 1620

റധീചാർജ്് മചയ്ത കിണറകൾ 29062 

നവധീകരിച് കുളങ്ങൾ 11009

നിർമ്ിച് കുളങ്ങൾ 4976

നവധീകരിച് കിണറകൾ 4495

വൃഷ്ിപ്രശദേ പരിപാെനയം 147239 ഏക്കർ

സയംഘെിപ്പിച് നധീർത്െ നെത്യം 245

നധീർത്െ മാപ്പ് തയ്ാറാക്കിയ 
തശദേേസ്ാപനങ്ങൾ 

166

കൃ�ി വിെസനം : സുജലം-സുഫലം 
10.04.2018 വമര

തരിശുനിെയം കൃഷി ശയാഗ്മാക്കി
യതുൾമപ്പമെ അധിക മനൽക്കൃഷി

24821 മഹക്ടർ

തരിശുഭൂമിയിമെ പച്ക്കറി കൃഷി 
വ്ാപനയം

841 മഹക്ടർ

കൃഷിക്കായ് നൽകിയ വിത്തു് 40 െക്ഷയം കിറ്്

കൃഷിക്കായ് നൽകിയ സതകൾ 45.3 െക്ഷയം

നട്ടുപിെിപ്പിച് വൃക്ഷസത്കൾ 86 െക്ഷയം 

തയ്ാറായ സതകൾ 1,13,10,000 
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മാെിന്രഹിതവുയം ജെസുരക്ഷയുയം സു
രക്ഷിത കൃഷിവിഭവങ്ങളുമുള് ഹരി

തശകരളമമന്ന ഉദാത്മായ െക്ഷ്ത്ി
നായി സയംസ്ാനമത് ശുചിത്വ 
പ്രവർത്കർ ഒന്നാമക സക ശകാർക്ക
യാണ്. ശുചിത്വമാെിന് സയംസ്കരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ചിട്ടമപ്പടുത്തുന്നതിനുതകു
ന്ന മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങൾ, അനുശയാജ് 
മായ സാശങ്തിക പിന്തുണ, 
പ്രവർത്നസുസ്ിരത ഉറപ്പാക്ന്നതിനു
ള് സയംഘെനാസയംവിധാനയം, ആവേ്ാ
ധിഷ്ിതമായ സാ്ത്ിക െഭ്ത, മാെി
ന്സയംസ്കരണയം സ്വന്യം ഉത്രവാദിത്യം 
കൂെിയാണ് എന്ന ശബാധ്യം ജനസമൂഹ
ത്ിനിെയിൽ ഉണ്ാക്ന്ന വിവരവി
ജ്ഞാന വിദ്ാഭ്ാസകാ്യിൻ തുെങ്ങി 
കാര്ക്ഷമമായ പ്രവർത്ന ശവഗത 
സകവരിക്ന്നതിനുള് ഏമതാരു പിന്തു
ണയുയം സമയബന്ിതമായി നെപ്പാക്
ന്നതിനുള് ശ്രമമാണ് ശുചിത്വമിഷൻ തു
െങ്ങിവച്ിട്ടുള്ത്.

ശകരളസയംസ്ാനമത് പരിപൂർണ്മാ
യുയം മാെിന്മുക്മാക്ന്നതിനായി മാെി

ന്മുക് അഥവാ 'സധീശറാ ശവസ്റ് ' മാതൃക 
അനുവർത്ിക്ന്നതിന് സമൂഹമത്യുയം 
ഓശരാ പൗരമനയുയം സജ്മാക്ക എന്ന 
മവല്ലുവിളിയാണ് ശുചിത്വമിഷൻ എമറ്ടു
ത്ിട്ടുള്ത്. അശതാമൊപ്പയം വൃത്ിയുള് 
പരിസരവുയം സുരക്ഷിതമായ പരിസ്ിതി
യുയം സമൂഹത്ിമറെ അവകാേമാമണന്ന
തിനാൽ അമതാരുക്കിമക്കാടുക്ന്നതിന് 
നമ്മുമെ തശദേേസ്ാപനങ്ങമള ോക്ധീക
രിക്കയുയം ശവണ്തുണ്്. സധീശറാശവസ്റ് 
എന്നാൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നായം ഉത്പാദി
പ്പിക്ന്ന എല്ാ വസ്തുക്കളുയം ഉപശയാഗശേ
ഷയം ആഘാതമുണ്ാക്കാമത ഭൂമിക്ക് 
ആഗിരണയം മചയ്ാൻ കഴിയുന്ന അവസ്
യാണ്.  സ്വപ്നതുെ്മായ ഈ സാധ്ത 
െക്ഷ്മിട്ടുമകാണ്ടുള് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ശൊകമത് വികസിതവുയം അവികസിത
വുമായ രാജ്ങ്ങമളല്ായം തിരിച്റിഞ്ഞു 
തുെങ്ങിയിരിക്ന്നു. നമ്മുമെ രാജ്വുയം 
ഇക്കാര്ത്ിൽ കാര്മായി മുശന്നാട്ടു 
ശപാശകണ്ിയിരിക്ന്നു. അതിനു മുന്നി
ൽനിന്നുയം നയിക്ന്നതാവണയം ശകരള
ത്ിമെ ഓശരാ പൗരമറെയുയം ശുചിത്വ

ശബാധയം.
ശകരളയം ഒരു 'സധീശറാ ശവസ്റ് ' സയം

സ്ാനമായി മാറന്നതിന് മൂന്ന് ഘെകങ്ങ
ൾ മാത്യം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്ിച്ാൽ 
മതിയാകുയം. ഒന്നാമതായി നായം ഉണ്ാക്
ന്ന മാെിന്യം എത്മാത്യം കുറയ്കാശമാ 
അത്മാത്യം കുറയ്ക്കുന്ന രധീതി ഓശരാ വ്
ക്ിയുയം കുടുയംബവുയം സ്ാപനങ്ങളുയം സ്വാ
യത്മാക്ക എന്നതാണ്. രണ്ാമതാ
യി, പരിമിതമാമയങ്ിലയം ഉണ്ാകുന്ന 
മാെിന്യം പരമാവധി പുനരുപശയാഗി 
ക്ക എന്ന േധീെയം ഉണ്ാക്കിമയടുക്ക 
എന്നതാണ്. അതായത് ഉപശയാഗയം 
കഴിഞ്ാൽ വെിമച്റിയുന്ന വസ്തുക്കൾ 
ഉപശയാഗിക്കാതിരിക്ന്നതിനുള് പരി
ശ്രമയം വർദ്ിപ്പിച്ചുമകാശണ്യിരിക്കണയം. 
മൂന്നാമതായി അവശേഷിതവസ്തുക്കൾ 
വധീണ്ടുയം ഉപശയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്ക
ളാക്കി പുനഃചയംക്രമണയം (Recycle) നെ
ത്തുക എന്നതാണ്. ഇവിമെ അനുശയാ
ജ്മായ സാശങ്തികവിദ്കളുമെ 
സഹായയം നായം സ്വധീകരിശക്കണ്തുണ്്. 
അനുദിനയം ഉയരുന്ന ജനസയംഖ്, വർദ്ി

നഡവാ. ആർ. അജയകുമവാർ വർമ്മ
എക്ികയൂട്ടധീവ് ഡയറക്ടർ, ശുചിത്വമിഷൻ
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ക്ന്ന ഉപശഭാഗസയംസ്കാരയം, മാെിന് 
സ്വായംേധീകരണത്ിനുള് ശേഷി കുറ
ഞ്ഞുവരുന്ന ഭയംഗുരമായ പരിസ്ിതി തുെ
ങ്ങിയ ഘെകങ്ങളുയം, വെിയശതാതിൽ കു
റഞ്ഞുവരുന്ന പ്രകൃതിവിഭവ െഭ്തയുയം 
ഉണ്ാക്ന്ന ആേങ്ാജനകമായ ഒരു 
സ്ിതിവിശേഷമാണ് ശൊകമമ്ാടുയം 
ഉയർന്നുവരുന്നത്. ഇതിമന ശനരിടുന്നതി
ന് 'ചാക്രിക സ്ത്് വ്വസ്' അഥവാ 
'Circular Economy' എന്ന രധീതിയിശെക്
ള് പ്രയാണത്ിൊണ് ശൊകത്ിമെ 
പ്രമുഖരാജ്ങ്ങൾ. എല്ാ ശമഖെയിലയം 
Reduce-Reuse-Recycle എന്ന സങ്ല്പമാ
ണ് ഈ വ്വസ്യുമെ അെിസ്ാന 
തത്വയം. ശകരളത്ിന് ഇക്കാര്ത്ിലയം 
മാതൃകയാകാനാകുയം.

ഖരമാെിന് പരിപാെനത്ിന് 
നമ്മുമെ ആദ് ഉത്രവാദിത്യം കഴിവതുയം 
മാെിന്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന നിരന്ര പരി
ശ്രമമാണ്. രണ്ാമതായി, ഉണ്ാകുന്ന മാ
െിന്മത് അഴുകുന്നതുയം അഴുകാത്തുമാ
യി തരയംതിരിച്് സൂക്ഷിക്ക 
എന്നതാണ്. മൂന്നാമതായി, അഴുകുന്ന 
മാെിന്യം സ്വന്യം ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ 
ോസ്തധീയരധീതി അവെയംബിച്് വധീട്ടിശൊ 
സ്ാപനത്ിശൊ ചന്ശപാമെയുള് 
മപാതുസയംവിധാനത്ിശൊ തുെങ്ങി 
എവിമെയാശണാ ഉണ്ാകുന്നത് അവിമെ
ത്മന്ന സയംസ്കരിക്ക എന്നതാണ്. 
ഇത് ഒരു കാരണവോലയം സാധ്മാകാ
ത് ചിെ സാഹചര്ങ്ങൾ അപൂർ വ്വമായി 
ഉണ്ാകായം. അത്രയം സാഹചര്ങ്ങളിൽ 

സാമൂഹികമായി സ്ാപിക്ന്നശതാ 
(community facilities), ശകന്ദധീകൃതമായി 
സ്ാപിക്ന്നശതാ (centralized facilities) 
ആയ സയംവിധാനങ്ങമള ആശ്രയിശക്ക
ണ്ിയുയം വരുയം. എന്നാൽ ശകന്ദധീകൃത സയം
വിധാനങ്ങൾ എത്മാത്യം കുറയ്കാശമാ 
അത്മാത്യം കുറയ്ക്കുക എന്നത് തമന്നയാ
ണ് കാര്ക്ഷമത വർദ്ിപ്പിക്ന്നതിന് 
സഹായകമാകുക. നാൊമതായി അഴു
കാത് മാെിന്ങ്ങൾ എല്ായംതമന്ന പുന
രുപശയാഗത്ിശനാ, പുനചയംക്രമണത്ി 
ശനാ ശവണ്ി പ്രാശദേികമായി ഓശരാ വധീ
ടുകളിൽനിന്നുയം സ്ാപനങ്ങളിൽനിന്നുയം 
അതതിെങ്ങളിലള് ഒരു സയംഭരണശകന്ദ
ത്ിൽ ശേഖരിക്ക എന്നതാണ്. 
അഞ്ാമതായി ഈ പ്രാശദേിക സയംഭര
ണശകന്ദത്ിൽനിന്നുയം അഴുകാത് മാെി
ന്ങ്ങമളല്ായം ഒരു ശകന്ദധീകൃതസയംവിധാ
നത്ിമെത്ിക്ന്നു. ആറാമതായി 
ഓശരാതരയം മാെിന്വുയം തരയംതിരിച്് 
ഏറ്വുയം അനുശയാജ്മായ രധീതിയിൽ പു
നരുപശയാഗത്ിശനാ പുനചയംക്രമണത്ി 
ശനാ െഭ്മാക്ശ്ാൾ സധീശറാ ശവസ്റ് 
സ്ിതിയിശെക്ക് ഓശരാ പ്രാശദേിക 
ഗവമമെന്കളുയം എത്ിശച്രുയം. എന്നാൽ 
ഈ ആറ് പ്രവർത്നങ്ങളുയം സയംഘെിപ്പി
ക്ന്നതിനുയം സയംവിധാനയം മചയ്യുന്നതി
നുയം ചടുെമായ പ്രാശദേിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അനിവാര്മാണ്.

കാര്ക്ഷമമായി ഖരമാെിന്സയംസ്ക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ സയംഘെിപ്പിക്ന്ന
തിന് തശദേേസ്ാപനങ്ങൾ ആസൂത്ിത
മായ പദ്തിശരഖ തയ്ാറാക്കണയം. 

ഇതിനുശവണ് പരിേധീെനയം നൽകി കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്. കൂൊമത ശുചിത്വമിഷമറെ 
സാശങ്തിക ശസവനവുയം അവരുമെ 
റിശസാർസ് ശപഴ്ൺമാരുയം തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങമള സഹായിക്യം. തശദേേ
സ്ാപനങ്ങശളാമൊപ്പയം നിന്ന് സാശങ്
തിക കാര്ങ്ങളിൽ സഹായിക്ന്നതിന് 
ഹരിതസഹായസ്ാപനങ്ങമളയുയം ശസ
വനദാതാക്കമളയുയം സജ്രാക്കിയിട്ടുണ്്. 
അഴുകുന്ന മാെിന്ങ്ങൾ ഉറവിെങ്ങളി
ൽതമന്ന സകകാര്യം മചയ്യുന്നതിന് 
സഹായിക്ന്നതിനുയം സാമൂഹ്സയംവി
ധാനങ്ങൾ പരിപാെിക്ന്നതിനുയം അ 
സജവമാെിന്ങ്ങൾ ഉറവിെങ്ങളിൽനി
ന്ന് ശേഖരിച്് സയംഭരണ ശകന്ദങ്ങളായിട്ടു
ള് 'Material Collection Facility, (MCF)' 
യിൽ എത്ിക്ന്നതിനുയം ഹരിതകർമ്
ശസനയുമെ സഹായശമർമപ്പടുത്ായം. മു
നിസിപ്പാെിറ്ികളുയം പഞ്ായത്തുകളുയം 
ഉൾമപ്പമെ 846 തശദേേഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളിൊയി 874 ഹരിതകർമ്ശസന ഗ്രൂ
പ്പുകൾ 2018 മാർച്് 31 നകയം 
രൂപധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആമക 26592 
അയംഗങ്ങൾ ശചർന്നതിൽ 518 തശദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളിലള് 13572 ഹരിത
കർമ്ശസനായംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിശനാെകയം 
കുടുയംബശ്രധീമിഷൻ, കിെ, ശുചിത്വമിഷൻ 
തുെങ്ങിയവർ ശചർന്ന് പരിേധീെനയം 
നൽകികഴിഞ്ഞു. 151 തശദേേഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്ശസനയുമായി 
ബന്മപ്പട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ സുസ്ിര
മാക്ന്നതിനുള് സാ്ത്ിക സഹായ
കാര്ത്ിൽ സർക്കാർ തധീരുമാനമാകുന്ന 
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മുറയ്ക് ഇവയുമെ പ്രവർത്നയം കാര്ക്ഷമ
വുയം വ്ാപകവുമാകുമമന്ന് പ്രതധീക്ഷി 
ക്ന്നു. ശകരളത്ിമെ ഖരമാെിന് സയം
സ്കരണപ്രവർത്നങ്ങൾക് ദധീർഘകാ
ൊെിസ്ാനത്ിൽ ഏകധീകൃത സേെി 
സകവരിക്ന്നതിനുയം അെിസ്ാനശേ
ഷി രൂപമപ്പടുന്നതിനുയം ഹരിതകർമ്ശസ
നയുമെ പ്രവർത്നങ്ങൾ കാരണമാകുയം. 

ഓശരാ തശദേേഭരണ സ്ാപനത്ിലയം 
കഴിയുന്നത് സ്െങ്ങളിൽ MCF കൾ 
സ്ാപിതമാകുന്നത് അസജവമാെിന് 
ശേഖരണത്ിമറെ കാര്ക്ഷമത വർദ്ി

പ്പിക്യം. തുെക്കത്ിൽ െഭ്മായ മപാതു
ഇെങ്ങളിൽ ആരയംഭിച്് കുറഞ്ത് ഒരു 
വാർഡിൽ ഒരു MCF എന്ന െക്ഷ്ത്ി
ശെമക്കത്തുക എന്നതാണ് ഉശദേേയം. 
അസജവ വസ്തുക്കളുമെ താല്ാെിക 
സയംഭരണ ശകന്ദമായി മാത്ശമ MCF 
കമള കാശണണ്തുള്ളു. സയംസ്ാനത്് 
ഇതിശനാമൊപ്പയം 250 െധികയം MCF 
കൾ പൂർത്ിയായിട്ടുണ്്. ഇവയിൽ 163 
എണ്യം പ്രവർത്നമാരയംഭിച്ചു. വിവിധ 
MCF കളിമെത്തുന്ന അസജവവസ്തുക്കൾ 
എല്ായം ശേഖരിച്് 
പുനരുപശയാഗിക്ന്നതിശനാ പുനചയംക്ര
മണയം നെത്തുന്നതിശനാ തരയംതിരിച്് 
െഭ്മാക്ന്നതിനുള് ശകന്ദമായാണ് 
Resource Recovery Centre (RRC) കൾ 
വിഭാവനയം മചയ്മപ്പട്ടിട്ടുള്ത്. RRC 
കളിൽ എത്തുന്ന അസജവമാെിന്ങ്ങ
മളല്ായം വിഭവങ്ങളായി വധീമണ്ടുക്കമപ്പടു

ന്ന ശകന്ദങ്ങളാണിവ. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ 
ഒരു ശ്ാക്പഞ്ായത്ിൽ ഒന്ന്, മുനി
സിപ്പാെിറ്ികളിൽ ഒന്ന്, ശകാർപ്പശറഷനു
കളിൽ നാെ് എന്ന കണക്കിനാണ് RRC 
കൾ വിഭാവനയം മചയ്മപ്പട്ടിട്ടുള്ത്. വധീ
മണ്ടുക്കൽ വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
എത്തുന്നശതാമെ കൂടുതൽ RRCകൾ 
ആവേ്മായി വശന്നക്കായം. RRC കൾ 
സ്ാപിക്ന്ന ഉത്രവാദിത്യം തശദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്യം നെത്ിപ്പ് 
ചുമതെ ക്ധീൻ  ശകരള ക്നിയുയം നിർ വ്വ
ഹിക്ന്നതിനാണ് ഉശദേേിച്ിട്ടുള്ത്. 

RRCകളിശെക്ക് അസജവമാെിന്ത്ി
മെത്ിക്ന്നതിനുയം അവ തരയംതിരിച്് 
സകകാര്യം മചയ്യുന്നതിനുയം ഹരിതക
ർമ്ശസനയുമെ സഹായയം ക്ധീൻ ശകരള 
ക്നി  സ്വധീകരിക്യം. സയംസ്ാനത്് 
നാളിതുവമര 85 RRCകൾ 
സ്ാപിച്ിട്ടുണ്്. 80 ഓളയം നിർമ്ാണഘ
ട്ടത്ിൊണ്. ഇതിനകയം 51 RRCകൾ പ്ര
വർത്നയം ആരയംഭിച്ിട്ടുണ്്. RRCകളുമെ 
പ്രവർത്നത്ിൽ പ്ാസ്റിക് സകകാര്യം  
മചയ്ൽ മുഖ്ഘെകമാണ്. പ്ാസ്റിക് 
ക്ാരിബാഗുകൾ മപാെിച്് ൊറിശനാമൊ
പ്പയം ശചർത്് ശറാഡ് പണിക്ക് വിനിശയാ
ഗിക്ന്ന പ്രവർത്ി ആരയംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
RRCയുമെ ഭാഗമായുയം അല്ാമതയുയം 78 
പ്ാസ്റിക് ഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ 
ഇതിനകയം സ്ാപിക്കമപ്പട്ടിട്ടുണ്്. 
ഇവയിൽ 43 ഇെങ്ങളിൽ പ്ാസ്റിക് ഷ്ട
ഡിയംഗ് ആരയംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

മാെിന്സയംസ്കരണത്ിനുള് മപാതു
മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ആരയംഭിക്ന്നതിനായിട്ടു
ണ്്. എന്നാൽ ഈ സയംവിധാനങ്ങളു 
മെമയല്ായം പ്രവർത്നങ്ങൾ ചിട്ടമപ്പടു
ത്തുക വഴി സുസ്ിര പ്രവർത്ന രധീതി
യിശെക്ക് സയംവിധാനങ്ങൾ മാറണയം. 
ഇതിനുള് ശ്രമകരമായ ശജാെിയാണ് 
ഈ വർഷയം െക്ഷ്മിടുന്നത്. തശദേേഭ
രണ വകുപ്പിന് കധീഴിലള് എല്ാ വകുപ്പുക
ളുയം ഒരുമിച്ചുനിന്ന് തശദേേസർക്കാരുകളു
മായി ശചർന്ന് ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ 

വിജയിപ്പിക്ന്നതിനുള് ശ്രമമാണ് 
സ്വധീകരിച്ിട്ടുള്ത്. നഗരകാര്വകു
പ്പുയം പഞ്ായത്തുവകുപ്പുയം ഗ്ാമവികസ
നവകുപ്പുയം മാെിന്സയംസ്കരണവുമായി 
ബന്മപ്പട്ട ഭരണപരമായ കാര്ങ്ങ
ൾക്യം നിയമങ്ങൾ നെപ്പിൊക്ന്നതി
നുയം ശനതൃത്വപരമായ പങ്വഹിക്ന്നു. 
നഗരഗ്ാമാസൂത്ണവകുപ്പ് സ്െെ
ഭ്ത സയംബന്ിച്ിട്ടുള് സഹായയം 
െഭ്മാക്യം. മാെിന്സയംസ്കരണയം സയം
ബന്ിച്് നയയം, സമധീപനയം, രധീതിോ
സ്തയം, സാശങ്തികസഹായയം, സാ്
ത്ിക സഹായയം, വിവര വിദ്ാഭ്ാസ 
വിനിമയ പ്രവർത്നങ്ങൾ, ശകന്ദ- 
സയംസ്ാനപദ്തികളുമായി തശദേേസ
ർക്കാരുകമള ബന്ിപ്പിക്കൽ തുെങ്ങി 
കാര്ങ്ങളിമെല്ായം ശുചിത്വമിഷൻ 
തശദേേ സർക്കാരുകൾമക്കാപ്പയം 
നില്കയം. തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് 
എൻജിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗയം തശദേേസ

ർക്കാരുകളുമെ മാെിന്സയംസ്കരണപദ്
തികൾക്ക് സാശങ്തികസഹായയം നല്കുന്ന
തിന് സഹായിക്യം. അസജവമാെിന് 
ങ്ങൾ, ഇെക് ശട്ാണിക് മാെിന്ങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവ സകകാര്യം മചയ്യുന്നതിനുയം 
RRF കളുമെ പ്രവർത്നങ്ങൾ സുഗമമാ
ക്ന്നതിനുയം ക്ധീൻ ശകരള ക്നി സഹാ
യമാരയംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാെിന്സയംസ്ക
രണ ശമഖെയിമെ പെഘെകങ്ങളുയം 
സുസ്ിരമാകുന്നതിന് സയംരയംഭകത്വരധീതി
യിൊശകണ്തുണ്്. ഹരിതകർമ്ശസന, 
ഹരിത സാശങ്തിക ശകന്ദങ്ങൾ, സ്വാ
പ്ശഷാപ്പുകൾ, RRFകൾ പ്ാസ്റിക് ഷ്ര
ഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഇവമയ മചറ സയംരയം
ഭങ്ങളായി ൊഭകരമായ രധീതിയിൽ 
പ്രവർത്ന സജ്മാക്ന്നതിന് കുടുയംബ
ശ്രധീ ശനതൃത്വയം നൽകിവരുന്നു. ഇപ്രകാ
രയം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ചി
ട്ടമപ്പടുത്ി സ്ിരമായ 
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പ്രവർത്നസേെി ആർജ്ിക്ന്നതിന് 
മമച്മപ്പട്ടതുയം സവവിദ്്മാർന്നതുമായ 
പരിേധീെനയം അത്ന്ാശപക്ഷിതമാണ്. 
ആവേ്ാനുസരണമുള് പരിേധീെനയം 
കിെ നല്ിവരുന്നു. മുൻകാെങ്ങളിലമു 
ണ്ായിരുന്ന ഈ സയംവിധാനങ്ങമളമയ
ല്ായം കഴിഞ് ഒരു വർഷമായി ഊർജ്
സ്വെമാക്കിയിട്ടുള്തുയം സയംശയാജിതമാ
യി ഇവമയല്ായം പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്് 
എന്നുറപ്പാക്ന്നതുയം മുഖ്മന്തി അദ്്
ക്ഷനുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പുമന്തി 
സഹഅദ്്ക്ഷരിമൊരാളായുയം രൂപധീക
രിച്ിട്ടുള് ഹരിതശകരളയം മിഷനാണ്. 
സയംസ്ാനാെിസ്ാനത്ിൽ എക്ികയൂട്ടധീ
വ് സവസ് പ്രസിഡറെിമറെ ശനതൃത്വത്ി
ൽ രൂപധീകരിച്ിട്ടുള്തുയം. സാശങ്തികപ്ര
വർത്കരുയം ജില്കളിൽ വിന്സി 
ച്ിട്ടുള് ശകാഓർഡിശനറ്ർമാരുമെങ്ന്ന
തുമായ മിഷൻെധീയം എല്ാസയംവിധാനങ്ങ
മളയുയം കൂട്ടിശയാജിപ്പിക്ന്നതിനുയം പ്രവ
ർത്നങ്ങൽക്ക് ശവഗത പകരുന്നതിനു 
മുള് ചാെകേക്ിയായി മാറിയിട്ടുണ്്. 
തൃതെ തശദേേസർക്കാരുകളുമെ അദ്്
ക്ഷന്മാരുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ തശദേേഭ
രണ സ്ാപനതെമിഷൻ രൂപധീകൃതമാ
യിട്ടുമണ്ങ്ിലയം ഇവയുമെ പ്രവർത്നയം 
എല്ായിെങ്ങളിലയം ഊർജ്സ്വെമായിട്ടു
ണ്് എന്നു പറയാനായിട്ടില്. ഹരിതശകര

ളയം മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് േക്ിപ
കരുന്നതിന് ചധീഫ് മസക്രട്ടറിയുമെയുയം 
ബന്മപ്പട്ട വകുപ്പു മസക്രട്ടറിമാരുമെയുയം 
ജില്ാകളക്ടർമാരുമെയുയം ശനതൃത്വത്ില
ള് ഉശദ്ാഗസ്തെസമിതികളുയം പ്രവ
ർത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഇത്രത്ിൽ ജനപ്ര
തിനിധികളുമെയുയം ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം 
സാശങ്തിക വിദഗ്ധരുമെയുയം വെിയ കൂ
ട്ടായ്മയാണ് രൂപമപ്പടുത്ിവന്നിട്ടുള്ത്. 
ഈ സാഹചര്യം പ്രശയാജനമപ്പടുത്ി 
മാെിന്മുക്ശകരളമമന്ന െക്ഷ്യം ശനെി
മയടുത്് രാജ്മത് ഏറ്വുയം വൃത്ിയുള് 
സയംസ്ാനമാക്കി ശകരളമത് മാറ്റുന്നതി
ന് ഓശരാ വ്ക്ിക്യം സമൂഹത്ിനുമുള് 
ഉത്രവാദിത്ശബാധയം നമമ്മയല്ായം 
ഊർജ്സ്വെരാക്കണയം.

ഊർജ്സ്വെമായ ഈ സാഹചര്
ത്ിൽ ഖരമാെിന് സയംസ്കരണയം എല്ാ 
ജില്കളിമെയുയം തിരമഞ്ടുക്കമപ്പട്ട മു
നിസിപ്പാെിറ്ികളിലയം ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
ക്സ്ററകളിലയം സുസ്ിരമാക്ന്നതിന് 
ഈ വർഷത്ിൽ നമുക്ക് കഴിയണയം. 
അശതാമൊപ്പയം സ്ാപനങ്ങളിലയം മപാതു
സയംവിധാനങ്ങളിലയം മാതൃകാ ദ്രവമാെി
ന് സയംസ്കരണസയംവിധാനങ്ങൾ സ്ാപി
ച്ചു പ്രവർത്ിപ്പിക്ന്നതിനുയം കഴിയണയം. 
സ്ാപിതമാകുന്ന സയംവിധാനങൾ സു
സ്ിരമായി പ്രവർത്ിക്ന്നു എന്നുറപ്പാ

കണമമങ്ിൽ സാമൂഹിക അവശബാധയം 
വർദ്ിപ്പിശക്കണ്തുണ്്. ഉത്മമായ ശു
ചിത്വേധീെവൽക്കരണമാണ് ഇതിനുള് 
പ്രധാനശപായംവഴി. മാെിന്യം കുറയ്ക്കുന്ന 
തിനുയം പുനരുപശയാഗിക്ന്നതിനുയം വെി
മച്റിയാതിരിക്ന്നതിനുയം വധീടുയം പരിസ
രവുയം മപാതുഇെങ്ങളുയം വൃത്ിയായി സയംര
ക്ഷിക്ന്നതിനുയം ഗ്ധീൻ ശപ്രാശട്ടാശക്കാൾ 
അഥവാ ഹരിതനിയമാവെിക്കനുസൃതമാ
യി ഹരിതചിട്ടകൾ പാെിച്് ജധീവിക്കാൻ 
േധീെിക്കണയം. ഇതിനുയം വ്ാപകമായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ക് തുെക്കയം കുറിച്ിട്ടുണ്്. 
വിദ്ാെയങ്ങളിമെ ഹരിശതാത്സവയം, 
ശവനൽക്കാെമത് ജാഗ്ശതാത്സവയം, ആ 
ശരാഗ് ജാഗ്താ പ്രവർത്നങ്ങൾ, ജെ
സുരക്ഷ, കാ്യിനുകൾ, ഹരിതനിയമാ
വെി  പാെിക്ന്ന വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവ
ങ്ങൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, വധീടുകൾ തുെങ്ങിയ 
പ്രവർത്ന ങ്ങളിലൂമെ നായം മാറ്ങ്ങൾക്ക് 
തുെക്കയം കുറിക്കയാണ്. ഈ പ്രവർത് 
നങ്ങമളല്ായം നമ്മുമെ ഓശരാരുത്രുമെ
യുയം ഉത്രവാദിത്മാമണന്ന് ഉൾമക്കാ
ള്ാനായാൽ ശകരളയം വിജയിക്യം. ശുചി 
ത്വ മാെിന് സയംസ്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുസ്ിരമാക്കി, ജെസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി, 
വിഷരഹിതമായ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങ
ൾ വിളയിച്് ഹരിതശകരളയം എന്ന 
െക്ഷ്യം ശനൊൻ ഈ വർഷമത് നമ്മുമെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ േക്ിമപ്പടുത്ായം. 
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കാെശമറയംശതാറയം നഗരവൽക്കരണയം 
പുതിയ ദിോതെത്ിശെക്ക് മാറ്

മപ്പടുശ്ാൾ നഗരസഭകളുമെ ശസവനങ്ങ
ളുയം വിശകന്ദധീകൃതാസൂത്ണവുയം പ്രവർത്
നശമഖെകളുയം ഈ രയംഗത്് പുതിയ 
മാനങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചുമകാണ്ിരിക്കയാ 
ണ്.  2017-18 സാ്ത്ികവർഷയം നഗര
ഭരണ രയംഗത്് പദ്തി പ്രവർത്ന, 
ആസൂത്ണ, നിർവ്വഹണ ശമഖെകളിൽ 
കാെികവുയം സമഗ്വുമായ പുശരാഗതി 
ഉണ്ായിട്ടുണ്്.  കഴിഞ്കാെ ചരിത്
ബിയംബങ്ങമള പിശന്നാട്ടെിച്ചുമകാണ്് ഒരു 

ശകാർപ്പശറഷനുയം 7 മുനിസിപ്പാെിറ്ികളുയം 
100%  പദ്തി വിഹിതയം മചെവഴിക്ക
യുണ്ായി. പുതിയ ശനതൃത്വങ്ങളുയം ചിട്ട
യായ പ്രവർത്ന സേെിയുയം പ്രതിബ
ന്ങ്ങമള ഒറ്മക്കട്ടായി ശനരിട്ടതുയം 
തധീരുമാനങ്ങൾക്ക് ശവഗമുണ്ായതുയം 
എല്ാ നഗരസഭകളിലയം വിജയചരിത്
ങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിന് ഇെയാക്കി. 
ആസൂത്ണ മാർഗ്ഗശരഖയിൽ ഊന്നി നി
ന്നുമകാണ്്  സമഗ്വുയം പരസ്പരപൂരകവുമാ
യിട്ടുളള പദ്തികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നെപ്പി
ൊക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുളളതാണ്  

ബി. തെ ബവാലരവാജ് 
ഡയറക്ടർ (ഇൻ-ചാർജ് ) 

നഗരകാര്വകുപ്പ്
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കഴിഞ് സാ്ത്ിക വർഷമത് വ്
ത്സ്തമാക്ന്നത്. 

പദ്തി പ്രവർത്ന പുശരാഗതിയുയം 
പദ്തിവിഹിത വിനിശയാഗവുയം പ്രാശദ
േിക സർക്കാർ സയംവിധാനത്ിമറെ തി
രക്പിെിച് സമയ ശമഖെയിൽ നിന്നു
മകാണ്് ശനെിമയടുത്തിന് പിന്നിൽ 
നിരവധി ഘെകങ്ങളുണ്്.  കൗൺസിൽ 
അയംഗങ്ങളുമെ പ്രവർത്നക്ഷമതയുയം 
ഏശകാപനവുയം ഉശദേ്ാഗസ്രുമെ അർപ്പ
ണശബാധവുയം എടുത്തുപറശയണ്താണ്.  
വിവിധ തെങ്ങളിമെ പദ്തി പുശരാഗതി 
വിെയിരുത്ൽ ശയാഗങ്ങളുയം നെപ്പിൊ
ക്കാൻ സാധ്തയില്ാത് ശപ്രാജക്റ്റുകൾ 
മാറ്ി നിർവ്വഹണ സാധ്തയുളളവ ഏമറ്
ടുത്തുയം  കൃത്മായ തുെരശന്വഷണ 
മശനാഭാവവുയം ഈ രയംഗമത് മികവിമന 
സ്വാധധീനിച്ചു.  എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗ
ത്ിമറെ പൂർണ് സഹകരണയം  പദ്തി 
നിർവ്വഹണത്ിന് മുതൽകൂട്ടായി. കരാറ
കാരുമെ ശയാഗങ്ങൾ യഥാസമയയം കൂടുക
യുണ്ായി.  നിർവ്വഹണ ഉശദേ്ാഗസ്രുയം 
അക്കൗണ്സ്, എഞ്ിനധീയറിയംഗ് 
വിഭാഗവുയം ഒമത്ാരുമശയാമെ പ്രവർത്ി

ച്ചു. എല്ാ ദിവസവുയം പദ്തി നിർവ്വഹണ
ത്ിമെ ശപാരായ്മയുയം പുശരാഗതിയുയം  
ശമയർ, സ്റാറെിയംഗ് കമ്ിറ്ി മചയർമാൻ
മാർ, മസക്രട്ടറിമാർ എന്നധീ  തെത്ിൽ 
അവശൊകനയം നെത്ി  പരിഹരിക്കാൻ 
കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്് ബാക്കി
യുളളവയ്ക് പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർശദേ
േിച്ചുയം പദ്തി നിർവ്വഹണയം കൂടുതൽ മമ
ച്മപ്പട്ടതാക്കി.   സയംസ്ാന തെയം മുതൽ 
അെിസ്ാനതെയം വമര ഏശകാപന സ്വ
ഭാവമുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉണ്ായി 
എന്നുളളത് പ്രസക്മാണ്.  

സയംസ്ാനമത് എല്ാ മുനിസിപ്പൽ 
ശകാർപ്പശറഷനുകളുയം കാര്ക്ഷമമായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ നെത്ി.  മകാല്യം ശകാർ
പ്പശറഷൻ എക്കാെമത്യുയം മികച് പ്ര
വർത്നയം കാഴ്ചവച്് മുഴുവൻ പദ്തി 
വിഹിതവുയം മചെവഴിച്ചു.  മുനിസിപ്പാെി 
റ്ികളിൽ മുമന്നാരുക്കങ്ങളിലൂമെ, ഭരണ
സമിതി ഇെമപെലകളിലൂമെ, സമയബ
ന്ിതമായ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളിലൂമെ 
പദ്തിനിർവ്വഹണയം വിജയകരമായി 
നെപ്പിൽ വരുത്ി.  നഗരകാര് ഡയറക്ട
റമെ ശനതൃത്വത്ിൽ എല്ാ മാസവുയം സയം
സ്ാനതെ പദ്തി പുശരാഗതി അവ
ശൊകന ശയാഗയം സയംഘെിപ്പിച്് പദ്തി 
വിനിശയാഗവുയം തനത് വരുമാനയം പിരി
മച്ടുക്ന്നതിമെ  പുശരാഗതിയുയം കൃത്
മായി വിെയിരുത്ിയിരുന്നു.  ശയാഗ
ത്ിൽ മറ്റു വകുപ്പുകളിമെ ബന്മപ്പട്ട 
സയംസ്ാനതെ ശമധാവികമള പമങ്ടുപ്പി
ച്് വിവിധ വിഷയങ്ങളിമെ ആേങ്കമള
യുയം സയംേയങ്ങമളയുയം ദൂരധീകരിക്ന്നതി 
നുളള നെപെി ഉണ്ായി.  സകമാറികി
ട്ടിയ സ്ാപനങ്ങളുമെ ശമധാവികളുയം നിർ
വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം മു്ശത്ക്കാൾ 
വിഭിന്നമായി ഈ രയംഗമത് ശപാരായ്മ
കൾ പരിഹരിക്ന്നതിന് ഇെമപെൽ 
നെത്ി.  ബഹുമാനമപ്പട്ട തശദേേസ്വയയംഭ
രണ വകുപ്പ് മന്തിയുയം ഉയർന്ന ഉശദ്ാഗ
സ്രുയം വിവിധ ജില്ാതെ അവശൊകന 
ശയാഗങ്ങൾക്ക് ശനതൃത്വയം നൽകിയിട്ടു
ണ്്.  

ഈരാറ്റുശപട്ട (133.80), ആലവ 
(118.01),  ശനാർത്് പറവൂർ (113.23),  
പുനലൂർ (107.85),  ശകാതമയംഗെയം 
(104.73),  താനൂർ (103.43),  കുന്നയംകു
ളയം (101.45) എന്നധീ മുനിസിപ്പാെിറ്ികമള 
100% പുശരാഗതി സകവരിച്ിട്ടുളളത്.  
അയ്ങ്ാളി നഗര മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി 
ഈ വകുപ്പു മുശഖന 100%  തുക വിനിശയാ

സംസ്ാേടത് എല്ലാ 
മുേരിസരിപ്ല് 

നകാരപ്നറ്നുകളും 
കാര്യക്മമായ 

പ്വരത്േങ്ങൾ േെത്രി.  
ടകാല്ലം നകാരപ്നറ്ന് 
എക്ാലടത്യം മരികച്ച 

പ്വരത്േം കാഴ്ചവച്ചത് മുഴുവന് 
പദ്തരി വരിഹരിതവും 

ടചലവഴരിച്ചു.  
മുേരിസരിപ്ാലരിറ്രിക�രില് മുടനാ
രുക്ങ്ങ�രിലൂടെ, ഭരണസമരിതരി 

ഇെടപെലുക�രിലൂടെ, 
സമയ�ന്രിതമായ പ്ശ്നപരരി

ഹാരങ്ങ�രിലൂടെ പദ്തരി
േരിരവ്വഹണം വരിജയകരമായരി 

േെപ്രില് വരുത്രി.  
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ഗിച്് വിവിധ നഗരസഭകളിമെ അവിദ
ഗ്ധ കായിക മതാഴിെിന് സന്നദ്തയു
ളള പാവമപ്പട്ടവർക്ക് മതാഴിൽ 
നൽകുന്നതിന് സാധിച്ചു. 2017-18 സാ്
ത്ിക വർഷയം 838807 മതാഴിൽ ദിന
ങ്ങൾ ഈ പദ്തി പ്രകാരയം 
സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്്. മചെവുയം മതാഴിൽ ദിന
ങ്ങളുയം നഗരസഭകളിൽ ക്രമാനുഗതമായി 
വർദ്ിച്ിട്ടുണ്്. ഓശരാ പദ്തികളുമെയുയം 
സൂക്ഷ്മമായ വിെയിരുത്ലയം പദ്തി 
നിർവ്വഹണത്ിമെ വിെവുകൾ കമണ്
ത്ി അതിന് അനുശയാജ്മായ പ്രശ്നപ
രിഹാരങ്ങൾ നിർശദേേിക്ന്ന രധീതിയില
ളള കൂെിയാശൊചനകളുമാണ് ഏറ്വുയം 
ക്രിയാത്കമായി കാണാവുന്നത്.  നെ
പ്പിൊക്കാവുന്ന പദ്തികൾ തുെക്ക 
ത്ിമെ കമണ്ത്ി  നെപ്പിൊക്ന്നതി
നുശവണ്ി കൃത്മായ ഇെമപെലകൾ നെ
ത്ിയതുയം പദ്തി കെണ്റിനനുസരിച്് 
നിർവ്വഹണയം നെത്തുന്നതിന് ഭരണസമി
തിയുമെ  പരിപൂർണ് സഹകരണയം െഭിച്
തുയം വിജയെക്ഷ്യം സകവരിക്ന്നതിന് 
സഹായകമായി. 

പദ്തി ആസൂത്ണവുയം നിർവ്വഹണ
വുയം മമച്മപ്പട്ടുമവന്ന് വിെയിരുത്തുശ്ാ
ഴുയം പദ്തി കാെയളവിൽ ശനരിശെണ്ി 
വന്ന  പ്രതിബന്ങ്ങമളയുയം മവല്ലുവിളിക
മളയുയം കൂട്ടി വായിശക്കണ്തുണ്്.  ശനാട്ടു
നിശരാധനത്ിമറെ അെയെികൾ നിെ
ച്ിട്ടില്ാത് ഒരു സാഹചര്ത്ിൽ ജി.

90 േതമാനത്ിെധികയം 
പിരിമച്ടുത്  നഗരസഭകൾ

1 കണ്ണൂർ 97.12

2 ശകാഴിശക്കാെ് 95.17

3 മകാച്ി 92.88

4 മാശവെിക്കര 99.79

5 മനടുമങ്ങാെ് 99.69

6 മചർപ്പുളശശ്രി 99.48

7 സൗത്് പരവൂർ 99.24

8 മാനന്വാെി 99.17

9 സവക്കയം 99.11

10 ശചർത്െ 99.07

11 ആന്തൂർ 98.94

12 കളമശശ്രി 98.82

13 മരെ് 98.64

14 പയ്ന്നൂർ 98.60

15 മെപ്പുറയം 98.48

16 തെശശ്രി 98.23

17 തിരുവല് 98.10

18 അടൂർ 98.00

19 മനയ്ാറ്ിൻകര 97.96

20 മപരു്ാവൂർ 97.87

21 ചങ്ങനാശശ്രി 97.83

22 മചങ്ങന്നൂർ 97.70

23 മപാന്നാനി 97.65

24 മണ്ാർക്കാെ് 96.89

25 ഏലൂർ 96.59

26 ശകാട്ടയയം 96.31

27 പത്നയംതിട്ട 94.91

28 ചാെക്െി 94.16

29 ഈരാറ്റുശപട്ട 93.65

30 തൃപ്പൂണിത്തുറ 93.36

31 നിെമ്പൂർ 92.66

32 ശനാർത്് പരവൂർ 92.48

33 തളിപ്പറ്് 91.67

34 കട്ടപ്പന 91.47

35 പരപ്പനങ്ങാെി 91.16

36 മശഞ്രി 91.04

37 കുന്നയംകുളയം 90.43

നഗരെവാര്യ വകുപ്്
31.03.2018 വമര നഗരസഭകൾ 

പിരിമച്ടുത് നികുതി/നികുതിശയതര 
വരുമാനങ്ങളുമെ കണക്ക്

നയം. നഗരസഭ േതമാനയം

1 തൃശ്ശൂർ 118.34

2 കാസർശഗാഡ് 121.51

3 മട്ടന്നൂർ 103.40

എസ്.െി യുമെ കെന്നുവരവ് ഈ 
ശമഖെമയ സ്തയംഭിപ്പിക്കയുണ്ായി.  
ഏമറ്ടുത് പദ്തികൾ ഉശപക്ഷിച്് കരാ
റകാർ പിൻമാറശ്ാഴുയം സാ്ത്ിക ശമ
ഖെയിമെ  അപ്രതധീക്ഷിതമായ ചയുതിക
മള ശനരിടുശ്ാഴുയം നഗരസഭകൾക്ക് 
ഊർജവുയം ഉശത്ജനവുമായി തെപ്പത്്  
ഒട്ടുയം പിന്നാക്കയം ശപാകാൻ മനസില്ാത് 
ഡയറക്ടർ ഉണ്ായിരുന്നു.  നഗരഭരണ
ത്ിമറെ ഓശരാ തെത്ിലയം വിട്ടുവധീഴ്ചയി
ല്ാത്  പ്രവർത്നങ്ങൾ മവല്ലുവിളിക
മള താളബദ്മായി ശനരിടുന്നതിനുയം 
മുശന്നറന്നതിനുയം സഹായിച്ചു. 

കഴിഞ്കാെ പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
അനുഭവങ്ങളുയം വരുയംവർഷങ്ങളിമെ പാഠ
പുസ്തകങ്ങളാക്കി  പ്രാശദേിക സർക്കാരു
കളുമെ ഉണർവ്വിനുയം ഉയർമത്ഴുശന്നൽ
പ്പിനുയം പുതിയ വഴിത്ാരകൾ പിറവി 
മയടുക്കമട്ട.
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തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിമെ 
2017 - 18 സാ്ത്ിക വർഷമത് 

പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ വിജയകരമായി 
പൂർത്ധീകരിച്് കഴിഞ്ിരിക്കയാണ
ശല്ാ. തശദേേസ്വയയംഭരണസ്ാപനങ്ങളി
മെ പദ്തി വിഹിതത്ിമറെ 60 േതമാന
ശത്ാളയം വിവിധ ശമഖെകളിമെ 
മപാതുമരാമത്് പ്രവൃത്ികളാണ്. ഈ 
സാ്ത്ിക വർഷയം സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃ
ത്ികളിൽ ഏകശദേയം 90 േതമാന 
ശത്ാളവുയം പുതിയ പ്രവൃത്ികളിൽ 65 
േതമാനശത്ാളവുയം പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 
ബാക്കിയുള്വ നെപ്പ് സാ്ത്ിക 
വർഷമത് (2018 - 19) സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃ
ത്ികളായി നെന്നുവരികയാണ്. 

കഴിഞ് സാ്ത്ിക വർഷമത് 
മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങൾ പ്രകാരയം 70% പ്രവൃ
ത്ികൾ ഡിസയംബർ മാസത്ിന് മുമ്പുയം 
ബാക്കിയുള് 30% അതിന് ശേഷമുള് 
മാസങ്ങളിലയം (2018 മാർച്്  31-ന് മു്് ) 
പൂർത്ിയാക്കാനാണ് വിഭാവനയം മചയ്തി
രുന്നമതങ്ിലയം പെവിധ കാരണങ്ങളാൽ 
അത് സകവരിക്വാൻ സാധിച്ില്. തെ
സ്സങ്ങൾ നധീക്കി വർഷത്ിമറെ അവസാന 
പാദത്ിൊണ് പ്രവൃത്ികൾ അധികവുയം 
പൂർത്ിയാക്കി ബിൽ തയ്ാറാക്ന്നതി
ന് സാധിച്ത്. ശപായ വർഷയം മപാതുമ
രാമത്് പ്രവൃത്ികളുമെ നിർ വ്വഹണത്ി
മെ ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ികൾക്കിെ 
യിൊണ് ഈ ഒരു വിജയയം സകവരി
ക്കാൻ കഴിഞ്ത്.

കഴിഞ് സാ്ത്ിക വർഷത്ി
മറെ ഒന്നാമമത്യുയം രണ്ാമമത്യുയം പാ
ദത്ിൽ GST കാരണയം അധിക ബാധ്ത
യുണ്ാകുയം എന്ന ആേയക്ഴപ്പമത് 

തുെർന്ന്  കരാറകാർ പ്രവൃത്ികൾ ഏമറ്
ടുക്കാൻ സവമുഖ്യം കാണിച്ത് പ്രവൃത്ി
കൾ ആരയംഭിക്ന്നത് സവകിപ്പിച്ചു. തശദേ
േസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ്  എഞ്ിനധീയ 
ർമാരുമെയുയം ഗുൊത്ി ഇൻസ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഫിനാൻസ് & ൊശക്ഷനിമെ ഉശദ്ാഗ
സ്രുമെയുയം സയംയുക് ശ്രമഫെമായി 
GST സയംബന്ിച്് ഒരു വ്ക്ത സകവ
രിക്ന്നതിനുയം 87/2017/തസ്വഭവ, 
തധീയതി. 01.11.2017 എന്ന സർക്കാർ 
ഉത്രവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്നതിനുയം 
സാധിച്ചു. ഈ ഉത്രവിന് ശേഷമാണ് 
കരാറകാർ പ്രവൃത്ികൾ ഏമറ്ടുക്കാൻ 
തയ്ാറായി മുശന്നാട്ട് വന്നത്. അതു 
ശപാമെ തമന്ന നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ി 
കൾക്കാവേ്മായ സാധനസാമഗ്ികൾ 
െഭ്മാകുന്നതിലയം തെസ്സങ്ങളുണ്ായി. 

സമനിയംഗ് &ജിശയാളജി, പരിസ്ി
തി വകുപ്പുകളുമെയുയം മപാതുജനങ്ങളുമെ
യുയം ഇെമപെലകമളത്തുെർന്ന്  പെ ക്വാ
റികളുമെയുയം പ്രവർത്നയം നിെയ്ക്കുക 
യുണ്ായി. മറ്് സയംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നുയം 
നിർമ്ാണ സാമഗ്ികൾ മകാണ്ടുവരുന്ന
തിൽ ശപാെധീസ് പരിശോധനമയ തുെ
ർന്ന് പെ സന്ദർഭങ്ങളിലയം തെസ്സങ്ങൾ 
ശനരിടുകയുണ്ായി. എന്നിരുന്നാലയം മുഖ്

മന്തിയുമെയുയം വ്വസായ വകുപ്പിമറെയുയം 
സത്വര ഇെമപെെിലൂമെ നിർമ്ാണ സാ
മഗ്ികളുമെ െഭ്ത വർദ്ിപ്പിക്വാൻ 
സാധിച്ചു. 

മറ്് എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വകുപ്പുകമള 
അശപക്ഷിച്് തശദേേസ്വയയംഭരണ എഞ്ി
നധീയറിയംഗ് വിഭാഗത്ിൽ യുവത്വത്ിമറെ 
ഒരു നിര തമന്ന നിെവിലള്തിനാൽ മറ്റു 
വകുപ്പുകൾക്ക്  മാതൃകയായ പ്രവർത്നയം 
കാഴ്ചമവയ്കാനുയം ധനവിനിശയാഗത്ിൽ 
ഒന്നായം സ്ാനയം ശനൊനുയം സാധിച്ചു 
എന്നത് അഭിമാനകരയം തമന്നയാണ്.  
തശദേേസ്വയയംഭരണ  സ്ാപനങ്ങളിമെ 
ഭരണശനതൃത്വവുയം എഞ്ിനധീയറിയംഗ് 
വിഭാഗവുയം ശതാശളാടുശതാൾ ശചർന്ന്  
ആത്ാർത്തശയാമെ പ്രവർത്ിച്തു 
മകാണ്ാണ് നിസ്തുെമായ ഈ ശനട്ടയം 
സകവരിക്കാനായത്.

2018-19 സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 
മുൻ വർഷമത് ശപാരായ്മകമളല്ായം പരി
ഹരിച്ചുമകാണ്് മുൻകൂർ പ്ാനിശങ്ങാടുകൂെി 
2018 ഡിസയംബറിന് മു്് തമന്ന 100% 
പ്രവൃത്ികളുയം പൂർത്ധീകരിക്കാൻ സാധി
ച്ാൽ അത് എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗ
ത്ിമറെ പ്രവർത്നത്ിമെ ഒരു നാഴിക
ക്കല്ായി മാറമമന്നതിൽ സയംേയമില്. 
ഏമതങ്ിലയം സാഹചര്ത്ിൽ ഏമതങ്ി
ലയം പ്രവൃത്ികൾ നെപ്പിൊക്കാൻ സാധി
ക്കാത് ഒരു സാഹചര്മുണ്ാകുകയാ
മണങ്ിൽ അത് ഒരു മാറ് ശപ്രാജക്ടായി 
തയ്ാറാക്കി നെപ്പിൊക്ന്നതിന് അധി
കമായി സമയയം െഭിക്ന്നതുയം അത് 
നെപ്പ് സാ്ത്ിക വർഷയം തമന്ന പൂ
ർണ്മായി പൂർത്ിയാക്കാൻ സാധിക്

പി. ആർ. സജികുമവാർ 
ചധീഫ് എഞ്ിനധീയർ, തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ്
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ന്നതുമാണ്. 
ഈ വർഷത്ിമറെ തുെക്കത്ിൽ 

തമന്ന എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗത്ിൽ 
ഒഴിവുണ്ായിരുന്ന 512 മൂന്നായംതരയം ഓവ
ർസിയർമാർ, 25 രണ്ായംതരയം ഓവർസി
യർമാർ, 245 ഒന്നായംതരയം ഓവർസിയ
ർമാർ, 132 അസിസ്ററെ് എഞ്ിനധീയർമാർ 
എന്നിവരുമെ നിയമനയം പി.എസ്.സി 
അസഡ്വസ് െഭിച് മുറയ്ക് േരശവഗത്ി
ൽ നെത്തുവാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്. എല്ാ 
വിഭാഗത്ിലയം പി.എസ്.സി റാങ്് െിസ്റ് 
നിെവിലള്തിനാൽ വരുന്ന മൂന്ന് മാസ
ത്ിനകയം മുഴുവൻസാശങ്തിക വിഭാഗയം 
ജധീവനക്കാരുമെ ഒഴിവുകളുയം നികത്ാൻ 
സാധിക്ന്നതാണ്. അതുമകാണ്ടു തമന്ന 
ഒരു വൻ മുശന്നറ്യം  നെത്തുവാൻ സാധി
ക്മമന്നാണ് പ്രതധീക്ഷിക്ന്നത്. എഞ്ി
നധീയറിയംഗ് വിഭാഗത്ിമറെ സുഗമമായ 
പ്രവർത്നത്ിന് നിെവിമെ അപര്ാ
പ്മായ മിനിസ്റധീരിയൽ വിഭാഗയം വിപുെധീ
കരിക്കയുയം േക്ിമപ്പടുത്തുകയുയം മച
ശയ്ണ്ത് അനിവാര്മാണ്.

ഈ സാ്ത്ിക വർഷയം നമ്മുമെ 
ഉശദേേ്െക്ഷ്ങ്ങൾ സകവരിക്കണമമ
ങ്ിൽ ഒട്ടനവധി കാര്ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മച
ശയ്ണ്തുണ്്. എല്ാ പദ്തി പ്രവൃ ത്ിക
ളുമെയുയം ഡി.പി.സി അയംഗധീകാരയം െഭ്മാ 
യി കഴിഞ്ിട്ടുള്താണ്. ഡി.പി.സി 
അയംഗധീകാരയം മുൻകൂട്ടി തമന്ന െഭിച്് കഴി
ഞ്തിനാൽ അെിക്കെി പദ്തികൾ മാറ്റു
ന്ന പ്രവണത കുറഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്താണ്. 
എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗമത്  സയംബ
ന്ിച്ിെശത്ാളയം പദ്തികൾ നെപ്പിൊ
ക്കാനുള് സസറ്റുകൾ പരിശോധിച്് site 
conditions - ന് അനുശയാജ്മായ യു
ക്ിസഹമായ എസ്റിശമറ്റുകളുയം ശ്ായിയം
ഗുകളുയം തയ്ാറാക്കി, മുൻ വർഷമത് 
ശപാമെ എസ്റിശമറ്് തയ്ാറാക്കിയ ഉശദ്ാ
ഗസ്ന് മതാട്ടുമുകൾതെത്ിമെ ഉശദ്ാ
ഗസ്നിൽ നിന്നുയം സാ്ത്ികപരിധി
ക്ക് വിശധയമായി സാശങ്തികാനുമതി 
വാശങ്ങണ്താണ്. ഏപ്രിൽ 30 - നകയം 
തമന്ന ഈ പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയാശക്ക 
ണ്താണ്. എല്ാ പ്രവൃത്ികളുമെയുയം 
മെണ്ർ നെപെികൾ മമയ്  15 - നകയം 
തമന്ന പൂർത്ിയാക്കി മമയ് 25 - നകയം 
വർക്ക് ഓഡർ നല്ി  എഗ്ിമമറെ് മവച്് 
പദ്തി ആരയംഭിക്ന്നതിനുള് പ്രവർത്
നങ്ങൾ നെശത്ണ്താണ്. നിർ വ്വഹണ
ത്ിന് അധിക സമയയം ആവേ്മില്ാ
ത് (ശറാഡ് ശകാൺക്രധീറ്ിയംഗ് / ശറാഡ് 

റധീ-സർഫസിയംഗ് ശപാമെയുള്വ) പ്രവൃ
ത്ികൾ ശമൽ നിർശദേേിച് തധീയതിക
ൾക്ക് മു്ായി സാശങ്തികാനുമതിയുയം 
മെണ്ർ നെപെികളുയം പൂർത്ിയാക്കി 
മമയ് - 30 നകയം പൂർത്ി യാക്കാനുള് 
നെപെികൾ സ്വധീകരിശക്കണ്താണ്. 
കൂടുതൽ സമയവുയം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായു
ള് നിർമ്ാണവുയം ആവേ്മുള് പ്രവൃ
ത്ികൾ, മഴക്കാെത്് മചയ്ാവുന്ന പ്രവൃ
ത്ികൾ എന്നിവ പ്രശത്കയം ശവർതിരി 
ക്കയുയം അവയുമെ പൂർത്ധീകരണത്ിന് 
ഒരു പൂർത്ധീകരണ കെണ്ർ തയ്ാറാ
ശക്കണ്തുമാണ്. 

ഡി.പി.സി അയംഗധീകരിച് എല്ാ പ്രവൃ
ത്ികളുയം ഒറ് ശനാട്ടത്ിൽ ശമാണിട്ടർ 
മചയ്ാവുന്ന തരത്ിൽ പ്രവൃത്ിയുമെ 
ഘട്ടങ്ങൾ ശവർതിരിച് ചാർട്ട്  / ഷധീറ്് 
അതത് നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ തയ്ാ
റാശക്കണ്തുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാ
പനത്ിമറെ പ്രസിഡറെ് / മസക്രട്ടറി / 
മുതിർന്ന എഞ്ിനധീയർമാർ എന്നിവരുമാ
യി ചർച് മചയ്ത് അന്്രൂപയം നശല്ണ്
തുയം അതനുസരിച്് പ്രവൃത്ികൾ സമയ
ബന്ിതമായി നെപ്പാശക്കണ്തുമാണ്. 
അശതാമൊപ്പയം ഓശരാ പ്രവൃത്ികളുമെയുയം 
െി PERT ചാർട്ട്  കരാറകാരമറെ ഒശപ്പാടു 
കൂെി എഗ്ിമമറെിമറെ ഭാഗമാശക്കണ്തുമാ
ണ്. ചാർട്ട്  പ്രകാരയം തമന്നയാണ് പ്രവൃ
ത്ികൾ മുശന്നാട്ടുശപാകുന്നമതന്ന് ബന്
മപ്പട്ട എഞ്ിനധീയർമാർ നിശ്ചയമായുയം 
ഉറപ്പുവരുശത്ണ്തുമാണ്. അങ്ങമനയ
ല്ാത്പക്ഷയം അത് എഞ്ിനധീയർമാരുമെ 
വധീഴ്ചയായി കാണുന്നതാണ്.

ഈ സാ്ത്ിക വർഷയം എസ്റിശമ
റ്ിമനാപ്പയം കരാറകാർക്ക്  നശല്ണ് GST 
Compensation PRICE Software - ൽ ഉൾമപ്പ
ടുത്തുന്നതിനുള് നെപെികൾ നെന്നുവരു
ന്നു. അതിന് കാെതാമസയം ഉണ്ാവുകയാ
മണങ്ിൽ GST Compensation ആവേ്മുള് 
പക്ഷയം എസ്റിശമറ്ിലയം മെണ്ർ മഷഡയൂളി
ലയം ഉൾമപ്പടുത്ി ശവണയം മെണ്ർ ക്ഷണി
ശക്കണ്ത്. കരാറകാരിൽ നിന്നുയം GST 
ചട്ട പ്രകാരയം TDS ആയി 2% തുക പിരിച്് 
അെവാക്കണമമന്നുള് നിർശദേേയം 3 മാസ
ശത്ക്ക് കൂെി GST Council നധീട്ടിമവച്ിട്ടുള്
താണ്. അതിനാൽ ഇനിമയാരു നിർശദേ
േയം ഉണ്ാകുന്നതു വമര GST - TDS 
പിെിശക്കണ്തില്ാത്തുയം നിെവിലള് 
രധീതി തുെരാവുന്നതുമാണ്.

പുതുതായി സർ വ്വധീസിൽ നിയമനയം 
െഭിച് ഓവർസിയർമാർ/ എഞ്ിനധീയ

ർമാർക്ക്  ചധീഫ് എഞ്ിനധീയറമെ 
ഓഫധീസിൽ നിന്നുയം മുൻസകമയ്ടുത്് 
KILA / IMG എന്നധീ പരിേധീെന ശകന്ദങ്ങ
ളിൽ തധീവ്ര പ്രാശയാഗിക പരിേധീെനയം 
നല്കുന്നതിനുള് നെപെികൾ സ്വധീകരിച്ചു
വരുന്നു.

മപാതുമരാമത്് പ്രവൃത്ികളുമെ നി
ർ വ്വഹണയം നെത്തുന്ന ശവളയിൽ താമഴ 
പറയുന്ന കാര്ങ്ങൾ എഞ്ിനധീയർമാരു
മെ ശ്രദ്യിൽമകാണ്ടുവരുന്നതിന് ഉശദേ
േിക്ന്നു.
4പെ എസ്റിശമറ്റുകളുയം  നിർമ്ാണയം 

നെശത്ണ് സസറ്റുമായി ബന്മുള്താ
യി കാണുന്നില്ാമയന്ന് ആശക്ഷപമുണ്്. 
അതിനാൽ നിർ വ്വഹണ ശവളയിൽ 
എസ്റിശമറ്് റിസവസ് മചശയ്ണ്ി 
വരികയുയം സമയ നഷ്യം ഉണ്ാകുകയുയം 
മചയ്യുന്നു. അത് ഒഴിവാശക്കണ്താണ്.
4നിർമ്ാണയം പൂർത്ിയായ ചിെ 

പ്രവൃത്ികൾക്ക്  മചെവായ ആമക 
തുകമയ മാർക്കറ്് നിരക്കളുയം അനുമാന
ങ്ങളുയം മവച്് താരതമ്യം മചയ്യുശ്ാൾ 
നിർമ്ാണ മചെവിൽ വളമര അധികയം 
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വ്തിയാനമുള്തായി മപാതുജനങ്ങളി
ൽ നിന്നുയം ആശക്ഷപയം ഉയർന്നു വരുന്നു
ണ്്. പ്രശത്കിച്ചുയം roof truss, interior 
decoration മുതൊയ പ്രവൃത്ികളിൽ നി
ർമ്ാണ മചെവുയം മതിപ്പ് മൂെ്വുമായി 
മപാരുത്മപ്പൊമത വരുന്നുണ്്. അത് 
വിജിെൻസ് ശകസുകൾക്യം ഓഡിറ്് 
പരാമർേങ്ങൾക്യം ആവേ്മില്ാത് 
ആശരാപണങ്ങൾക്യം കാരണമാകുന്നു. 
അതുമകാണ്ടു തമന്ന എസ്റിശമറ്് തയ്ാറാ
ക്ന്ന ബന്മപ്പട്ട ഉശദ്ാഗസ്ർ നാട്ടിൽ 
നിെവിലള് നിർമ്ാണ മചെവുമായി 
എസ്റിശമറ്റുകൾ താരതമ്യം മചശയ്ണ്താ
ണ്. ഇത് അധികമായിട്ടില്ാമയന്ന് ബന്
മപ്പട്ട എല്ാശപർക്യം  ശബാദ്്മപ്പശെണ്
താണ്.
45 െക്ഷവുയം അതിനു മുകളിലമുള് 

എല്ാ പ്രവൃത്ികളുയം നിർബന്മായുയം 
ഇ-മെണ്ർ മചശയ്ണ്താണ്. 50,000നുയം 
5,00,000നുയം ഇെയ്ക്കുള് പ്രവൃത്ികൾ 
ഇ-മെണ്ർ / മാന്വൽ മെണ്ർ മചയ്ാവുന്ന
താണ്. 50,000 ൽ താമഴയുള്വ ആവ
േ്മമങ്ിൽ ഗുണശഭാക്തൃസമിതി ഉപശയാ

ഗിച്് നെപ്പിൊക്കാവുന്നതാണ്.
4ശറാഡ് പ്രവൃത്ികളുമെ എസ്റിശമറ്് 

തയ്ാറാക്ശ്ാൾ ൊറിയംഗ് പ്രവൃത്ി 
കൾക്ക് വകയിരുത്തുന്ന തുകയുമെ 25% 
തുകയ്ക് shredded plastic ഉപശയാഗിച്് 
എസ്റിശമറ്് തയ്ാറാശക്കണ്തുയം നിർമ്ാ
ണയം നെശത്ണ്തുമാണ്. PRICE 
Software - ൽ ഇതിനുള് എസ്റിശമറ്റുകൾ 
െഭ്മാണ്.
4ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്ന്ന സ്

െങ്ങളിൽ പരിസ്ിതി സൗഹാർദേപര
മായ cold mix technology ഉപശയാഗിച്് 
ശറാഡുകൾ നിർമ്ിക്കാവുന്നതാണ്. പെ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലയം 
ഇത് നെപ്പിൊക്കി വിജയകരമാമണന്ന് 
മതളിഞ്ിട്ടുണ്്. 
4പഞ്ായത്് /നഗരസഭകൾ നെ

പ്പിൊക്ന്ന ശറാഡ് പ്രവൃത്ികളിൽ 
paver ഉപശയാഗിക്കാൻ സാധിക്ന്ന 
traffic intensity കൂടുതലള് ശറാഡുകളി
ൽ BMBC Specification ഉപശയാഗിക്കാ
വുന്നതാണ്. 
4 തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ

മള സയംബന്ിച്് CPWD / MORD / 
MORTH എന്നധീ മസ്പസിഫിശക്കഷനു 
കളിൽ ഏത് ഉപശയാഗിച്ചുയം നിർമ്ാണയം 
നെത്ാവുന്നതാണ്. ഏത് മസ്പസിഫി 
ശക്കഷനാശണാ ഉപശയാഗിക്ന്നത് 
അതിൽ പറഞ്ിരിക്ന്ന നിർമ്ാണ 
രധീതികൾ അവെയംബിശക്കണ്താണ്. 
4ഓശരാ വർഷവുയം തശദേേസ്വയയംഭ

രണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഏകശദേയം 4,000 
ശകാെി രൂപയുമെ നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ിക
ളാണ് നെപ്പിൊക്ന്നത് അതിൽ ഭൂരിഭാ
ഗവുയം ശറാഡ് നിർമ്ാണത്ിനാണ് മച
െവാക്ന്നത്. ഇങ്ങമന പുതിയ ശറാഡ് 
നിർമ്ിക്ശ്ാൾ എത് ഗുണശഭാക്ാ 
ക്കൾക്ക് അതുമകാണ്് പ്രശയാജനമുണ്് 
എന്നുകൂെി പരിശോധിശക്കണ്തുയം അത് 
എസ്റിശമറ്് റിശപ്പാർട്ടിൽ ശചർശക്കണ്തു
മാണ്. പുതുതായി രൂപാന്രമപ്പടുന്ന 
ആവാസ ശകന്ദങ്ങളിശെക്ക് ശറാഡുകൾ 
ആവേ്മായി വരുയം എന്നിരുന്നാലയം 
കൂടുതൽ ശറാഡുകൾ നിർമ്ിക്ന്നത് 
പെതരയം പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 
കാരണമാകുന്നുണ്്.
4നിർമ്ാണ ശമഖെയിമെ മചെവ് 

കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഫില്ിയംഗുകൾക്യം മറ്റുയം 
Construction & Demolition (C & D) Waste - 
കൾ ഉപശയാഗമപ്പടുത്തുന്നത് അഭികാമ്
മാണ്. കൂൊമത പര്രാഗത തെി വാതി
ലകൾക്യം  ജനലകൾക്യം  പകരയം 
പുതിയ തരയം സ്റധീൽ / അലൂമിനിയയം ഉപ
ശയാഗിച്ചുള് pre-fabricated വാതിലകളുയം 
ജനലകളുയം ഉപശയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
അതുശപാമെ തമന്ന RCC slab - ന് പകര
മായി ഫില്ർ സ്ാബ് ഉപശയാഗിക്ന്നത് 
മചെവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകരമാ
കുയം.
4മകട്ടിെങ്ങൾ അതിശവഗയം നിർമ്ി

ശക്കണ്ി വരുശ്ാഴുയം ഭൂഗർഭജെവിതാനയം 
ഉയർന്ന കുട്ടനാെ് ശപാമെയുള് സ്െങ്ങ
ളിലയം FACT യുമെ by- product ആയ ജിപ്യം 
ഉപശയാഗിച്് നിർമ്ിക്ന്ന GFRG പാനല
കൾ പ്രശയാജനമപ്പടുത്ാവുന്നതാണ്. 
ജൊയംേമത് ഒരു രധീതിയിലയം ആഗിര 
ണയം മചയ്ില്, ഭാരക്റവ്, മികച് ഫിനി 
ഷിയംഗ്, താപ നിയന്തണയം എന്നിവ 
ഇതിമറെ പ്രശത്കതകളാണ്. ഇതിലൂമെ 
foundation settlement ഇല്ാതാക്കാൻ 
സാധിക്ന്നതുമാണ്.
4ശറാഡ് പ്രവൃത്ികൾക്ക്  ആവേ്

മുള് ബിറ്റുമിമറെയുയം emulsion - മറെയുയം 
പുതുക്കിയ മാർക്കറ്് നിരക്ക് PWD വഴി 
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പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്നതിനുള് നെപെികൾ 
നെന്നുവരുന്നു.
4പെ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപ

നങ്ങളിലയം മപാതുമരാമത്് പ്രവൃത്ികൾ 
അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസികമള ഏല്പിച്് 
വരുന്നുണ്്. ധനകാര് വകുപ്പിമറെ 
95/2017, 122/2017, 142/2017, 25/2018, 
29/2018, 52/2018 തുെങ്ങിയ ഉത്രവുക
ൾ പാെിച്ാണ് അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസി
യകമള പ്രവൃത്ികൾ ഏല്പിശക്കണ്ത്. 
അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസികമള Non 
Project Management Consultant (Non 
PMC), Project Management Consultant 
(PMC) എന്നിങ്ങമന രണ്ായി തരയംതിരി
ച്ിട്ടുണ്്. ഹാബിറ്ാറ്്, നിർമ്ിതി, 
ശകാസ്റ് ശഫാർഡ് എന്നിവ നെപ്പിൊക്
ന്ന മചെവ് കുറഞ് തനത് സാശങ്തിക
വിദ് അവെയംബിക്ന്ന പ്രവൃത്ികളുയം 
Uralunkal Labour Contract Society, 
Thrissur District Labour Contract 
Society എന്നിവർ മചയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്ികളുമാണ് Non PMC രധീതിയിൽ 
നെപ്പിൊക്കാവുന്നത്. ഹാബിറ്ാറ്്, നി
ർമ്ിതി, ശകാസ്റ് ശഫാർഡ് എന്നിവ നെ
പ്പിൊക്ന്ന മചെവ് കുറഞ് തനത് സാ
ശങ്തികവിദ് ഉപശയാഗിച്ചുള് പ്രവൃത്ി 
കൾ   സ്ാപനങ്ങമള ശനരിട്ട് ഏല്പിക്കാ
വുന്നതുയം സാശങ്തികാനുമതി അവർക്ക് 
തമന്ന 25/2018 ഉത്രവിമെ മാർഗ്ഗനി
ർശദേേങ്ങൾ പ്രകാരയം നല്ാവുന്നതുമാണ്. 
തനത് സാശങ്തികവിദ് ഉപശയാഗിച്് 
മചയ്യുന്ന പ്രവൃത്ികളുമെ മചെവ് നിെ
വിലള് SOR നിരക്കിശനക്കാൾ കുറവാ
മണന്ന് സാശങ്തികാനുമതി നല്കുന്ന 
അധികാരി സാക്ഷ്മപ്പടുശത്ണ്താണ്. 
കൂൊമത Uralunkal Labour Contract 
Society, Thrissur District Labour 
Contract Society എന്നധീ അക്രഡിറ്ഡ് 
ഏജൻസികമളയുയം ശനരിട്ട് നിർമ്ാണ 
പ്രവൃത്ികൾ ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
4Non PMC ആയ അക്രഡിറ്ഡ് 

ഏജൻസികമള പ്രവൃത്ികൾ ഏല്പിക്
ശ്ാൾ Contractors Profit(CP) നശല്ണ്
തില്. അത് പ്രകാരമുള് മാറ്ങ്ങൾ 
PRICE Software - ൽ വരുത്ിയിട്ടുള്
താണ്. തനത് സാശങ്തികവിദ് ഉപ
ശയാഗിക്കാത് പ്രവൃത്ികൾ അക്രഡിറ്
ഡ് ഏജൻസികമള ഏല്പിക്ശ്ാൾ 
അതിന് സാശങ്തികാനുമതി അതത് 
വകുപ്പിമെ ഉശദ്ാഗസ്ർ തമന്ന സാ്
ത്ിക പരിധിക്ക് വിശധയമായി PRICE 

Software - ലൂമെ നശല്ണ്താണ്. 
ഇങ്ങമന ഏല്പിക്ശ്ാൾ നിെവിൽ 
അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസികൾ നിർ വഹ
ണയം ഏമറ്ടുത്ിട്ടുള് പ്രവൃത്ികളുമെ 
ആമക തുക 95/2017 സർക്കാർ ഉത്ര
വിൽ സൂചിപ്പിച്ിട്ടുള് പരിധികൾ പാെി
ക്ന്നുമണ്ന്ന് അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസി
കൾ സാക്ഷ്മപ്പടുത്ി നശല്ണ്തുയം അത് 
എഗ്ിമമറെ് അശതാറിറ്ി ഉറപ്പുവരുശത്
ണ്തുമാണ്. 
4 Project Management Consultant 

(PMC) ആയി അക്രഡിറ്് മചയ്തിട്ടുള് ഏജ
ൻസികമള പ്രവൃത്ികൾ ഇ-മെണ്ർ 
മുശഖന ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. അെങ്ൽ 
തുകയനുസരിച്് 5 മുതൽ 8 % വമരയുള് 
Centage Charge - ൽ അക്രഡിറ്ഡ് 
ഏജൻസി കൾക്കിെയിലള് െിമിറ്ഡ് 
ഇ-മെണ്ർ വഴിയാണ് പ്രവൃത്ികൾ 
ഏല്പിശക്കണ്ത്. ഇവർക്ക്  CPOH നല്ാവു
ന്നതാണ്.
4ഒറ്മപ്പട്ട സ്െങ്ങളിൽ കരാറകാ

രുമെ പ്രതിനിധികൾ, മപാതു പ്രവർത് 
കർ എന്നിവർ എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗയം 
ജധീവനക്കാരുമായി സയംഘർഷത്ിശെ
ർമപ്പടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. 
4വിഷയങ്ങൾ വിേകെനയം മചയ്യു

ശ്ാൾ ഒന്നാമതായി ഉശദ്ാഗസ്ർ 
തയ്ാറാക്ന്ന എസ്റിശമറ്് / ബില്ലുകളി
മെ തുക നിർമ്ാണ മചെവിശനക്കാൾ 
വളമര കുറവാമണന്ന ആശക്ഷപമാണുള്
ത്. ഈ ആശരാപണത്ിൽ കഴമ്പുശണ്ാ
മയന്ന് ബന്മപ്പട്ട എഞ്ിനധീയർമാർ 
അനുഭാവപൂർ വ്വയം പരിശോധയ്ക് വിശധയ
മാശക്കണ്തുയം ശമെിൽ ഇത്രയം സയംഭവ
ങ്ങൾ ആവർത്ിക്കാതിരിക്കാനുള് മു
ൻകരുതലകൾ എല്ാവരുയം എടുശക്കണ്തു 
മാണ്. 
4രണ്ാമതായി മു്് വളമര അെിയ

ന്ര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരണസമിതി ഇെമപട്ട് 
ശനരിട്ട് നിർ വ്വഹണയം നെത്ിയ പ്രവൃ
ത്ികൾ അറിശഞ്ാ അറിയാമതശയാ 
ഡി.പി.സിയിൽ പാസ്സായി വരുകയുയം പ്ര
വൃത്ികൾ മെണ്ർ മചയ്ാമത അളവുക
ൾ ശരഖമപ്പടുത്ി ബിൽ തുക നല്കുന്നതി
നുള് സമ്ർദേയം ഉണ്ാവുകയുയം മചയ്യുന്നു. 
പ്രസ്തുത സാഹചര്ങ്ങൾ മൂൻകൂട്ടി കണ്് 
ബന്മപ്പട്ട എഞ്ിനധീയർമാർ തുെക്കത്ി
ൽ തമന്ന അത് നിരുത്സാഹമപ്പടുശത്
ണ്തുയം  സർക്കാരിമറെ / ശമലശദ്ാഗസ്
രുമെ മുന്നിൽ  വിഷയയംമകാണ്ടുവശരണ്തുയം 
അതിലൂമെ സുതാര്മായ ഒരു പരിഹാരയം 

ഉണ്ാശക്കണ്തുമാണ്. അതത് സ്ാപന
ങ്ങളിൽ തമന്ന ശമൽ വിഷയങ്ങൾ പരി
ഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്ശ്ാഴാണ് സയംഘ
ർഷത്ിശെക്ക് വഴുതി വധീഴുന്നത്. 

എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗയം ശനരിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങശളാടുള് ഈ സർക്കാരിമറെ 
അനുഭാവപൂർ വ്വമായ നിെപാെിമറെ ഉദാ
ഹരണമാണ് സസറ്റുകൾ പരിശോധിക്
ന്നതിന് വാഹനയം വാങ്കശയാ / വാെക
യ്ക് എടുശത്ാ ഉപശയാഗിക്കാമമന്നുള് 
690/18/തസ്വഭവ തധീയതി 14.03.2018 
സർക്കാർ ഉത്രവ്. ഇതിലൂമെ പ്രവൃത്ി 
നെപ്പിൊക്ന്ന കരാറകാരമറെ വാഹന
ത്ിൽ തമന്ന സസറ്് പരിശോധന നെ
ത്തുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്ന്നതിനുയം നി
രന്രമായുള് Surprise check മുഖാന്രയം 
ഗുണശമന്മ ഉയർത്തുന്നതിനുയം സാധിക്
ന്നതാണ്.  ഈ സർക്കാർ ഉത്രവ് 
നെപ്പ് സാ്ത്ിക വർഷമമങ്ിലയം നെ
പ്പിൊക്കണമമന്ന് തശദേേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പ് അധികാരികശളാെ് അഭ്
ർത്ിക്ന്നു.

നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ികളുമെ െിസ്റ്, 
ഘട്ടങ്ങൾ, പൂർത്ധീകരണ രധീതി എന്നിവ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനത്ിമറെ 
അദ്്ക്ഷൻ / മസക്രട്ടറി / വികസന 
സ്റാൻഡിയംഗ് കമ്ിറ്ി മചയർമാൻ / 
വാർഡ് മമ്ർ എന്നിവരുമായി ചർച് 
മചയ്ത് കുറ്മറ് രധീതിയിൽ പൂർത്ിയാ ക്
ന്നതിന് എഞ്ിനധീയർമാർ ശ്രദ്ിശക്ക 
ണ്താണ്. ഈ പ്രവൃത്ികൾ എല്ായം 
തമന്ന ശകന്ദധീകൃത അവശൊകനയം നെ
ത്തുന്നതിന് ചധീഫ് എഞ്ിനധീയറമെ 
ഓഫധീസിൽ നിന്നുയം പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്ന 
മവബ് സസറ്് ഷധീറ്റുകൾ അതാത് സമ 
യയം തമന്ന അപ്ശഡറ്് മചശയ്ണ്താണ്. 
പ്രവൃത്ികൾ എല്ായം തമന്ന ശ്ാക്ക് / 
ജില് തെത്ിൽ അവശൊകനയം മചശയ്
ണ്തുയം സാശങ്തിക അറിവുകൾ പരസ്പ
രയം വ്ക്തശയാമെ സകമാറി ഗുണശമന്മ 
ഉയർശത്ണ്തുമാണ്. എഞ്ിനധീയർമാരി
ൽ ചുരുക്യം ചിെർ നിർമ്ാണ ശമഖെ
ശയാെ് വിമുഖത കാട്ടുന്ന പ്രവണത കണ്ടു
വരുന്നു. അത് ഈ വകുപ്പിമന 
സയംബന്ിച്ിെശത്ാളയം ഒരു കാരണവ
ോലയം ശപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന
തല് എന്ന് ഓർമ്ിപ്പിക്ന്നശതാമൊപ്പയം 
ഈ വർഷയം 100% പദ്തി നിർ വ്വഹണയം 
സകവരിക്കാൻ എല്ാവരുയം ഒമത്ാരുമ
ശയാമെ ആത്ാർത്മായി പ്രവർത്ിക്ക 
ണമമന്ന് താത്പര്മപ്പടുന്നു.
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സയംസ്ാനത്ിമറെ സാമൂഹിക, സാ
്ത്ിക, ഭൗതിക വിവരങ്ങൾ 

സമഗ്മായി ഉൾമക്കാണ്് ോസ്തധീയമായ 
രധീതിയിൽ സ്െപരാസൂത്ണ സമധീപന
ശത്ാമെ വിവിധ തെങ്ങളിൽ രൂപശരഖ 
തയ്ാറാക്ന്നതിശനാമൊപ്പയം സർക്കാരി
നുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്യം ശവണ്ടുന്ന സാശങ്
തിക ഉപശദേങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാ
ണ് നഗര ഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്പിമറെ 
പ്രധാന െക്ഷ്യം. ഈ െക്ഷ്യം സകവരി
ക്ന്നതിനായി ചധീഫ് ൌൺ പ്ാനറമെ 
ഓഫധീസിലയം അതിനു കധീഴിലള് 14 
ജില്ാ ഓഫധീസുകളിലമായി വിവിധ പദ്
തികളുയം പ്രവർത്നങ്ങളുയം നെത്ി 
വരുന്നു. സയംശയാജിതമായി വകുപ്പ് തെ
ത്ിലയം സർക്കാർ തെത്ിലയം നെത്ിവ

രുന്ന അവശൊകനങ്ങൾ പദ്തി നെ
ത്ിപ്പിൽ ശനരിടുന്ന തെസ്സങ്ങൾ 
അതിജധീവിക്ന്നതിനുയം സമയബന്ിത
മായി പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിനുയം ഒരു മു
തൽക്കൂട്ടാണ്. വകുപ്പിമറെ പദ്തി നിർവ്വ
ഹണയം പരിശോധിക്ശ്ാൾ പദ്തി 
മചെവിൽ 2015-16 കാെയളവിമനക്കാൾ 

98% ശനട്ടയം 2017-18 കാെയളവിൽ സകവ
രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2012-13 മുതൽ 2017-18 
വമരയുള് പദ്തി മചെവ് ചുവമെ പട്ടി
കയിലയം ഗ്ാഫിലയം വിേദമാക്കിയിരിക്
ന്നു.

വകുപ്പിൽ മാസ്റർ പ്ാനുകളുമെയുയം 
വിേദ നഗരാസൂത്ണ പദ്തികളുമെയുയം 
തയ്ാറാക്കൽ എന്ന പദ്തിയിൽ നിെ
വിലള് എല്ാ നഗരസഭ 
പ്രശദേങ്ങൾക്കായി 3 ഘട്ടങ്ങളിൊയി 
പ്ാനുകൾ തയ്ാറാക്കി വരുന്നു. ഇതുവമര 
49 മാസ്റർപ്ാനുകളുമെ സാശങ്തിക 
ശജാെി പൂർത്ിയായി. ശേഷിക്ന്ന മാ
സ്റർപ്ാനുകളുമെ പൂർത്ധീകരണയം അടുത് 
സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ െക്ഷ്മിടുന്നു. 
അയംഗധീകൃത മാസ്റർ പ്ാനുകളുയം വിേദനഗ
രാസൂത്ണ പദ്തികളുയം ഇറെർമനറ്ിലൂമെ 
െഭ്മാക്കി മപാതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവ കാ
ണുന്നതിനുയം ഇവയുമെ വ്വസ്കൾ വധീ
ക്ഷിക്ന്നതിനുയം ഇവ സയംബന്ിച് 

�വാജി നജവാസഫ് 
ചധീഫ് ൌൺ പ്ാനർ, നഗര-ഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്പ്
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അശന്വഷണങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനുയം മവ
ബ് അധിഷ്ിത ജി.ഐ.എസ് വികസിപ്പി
ക്ന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ 'ജിശയാഗ്ഫി
ക്കൽ ഇൻഫർശമഷൻ സിസ്റയം ആറെ് 
ഏരിയൽ മാപ്പിയംഗ് ' എന്ന പദ്തി 
പ്രകാരയം മചയ് വരുന്നു. 2017-18 ൽ മെപ്പു
റയം പട്ടണത്ിമറെ അയംഗധീകൃത മാസ്റർ 
പ്ാൻ മവബ് ജി.ഐ.എസ് തയ്ാറാക്കി. 
2018-19 ൽ കൂടുതൽ മാസ്റർ പ്ാനുകൾ 
മവബ് ജി.ഐ.എസ്സിൽ െഭ്മാക്കാൻ 
ഉശദേേിക്ന്നു.

'സയംശയാജിത ജില്ാ വികസന 
രൂപശരഖ, പ്രാശദേിക വികസന 
രൂപശരഖ എന്നിവയുമെ തയ്ാറാക്കൽ' 
എന്ന പദ്തിയിൽ കഴിഞ് വർഷയം 
ആറ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രശദേങ്ങൾക്ക് 
പ്രാശദേിക വികസന രൂപശരഖ തയ്ാറാ
ക്കാൻ ആരയംഭിക്കയുയം മൂന്നു ജില്കളുമെ 
സയംശയാജിത വികസന രൂപശരഖയുമെ 
ശേഷിക്ന്ന പ്രവർത്ികൾ നിർവ്വഹി
ക്കയുയം മചയ്. 2018-19ൽ, പുതിയ പ്രാശദ
േിക വികസന രൂപശരഖകളുയം 
സയംശയാജിത വികസന രൂപശരഖകളുയം 
തയ്ാറാക്കാൻ െക്ഷ്മിടുന്നു.

വർഷയം പദ്തി
വിഹിതയം

മചെവ് മചെവ് വിവരയം
േതമാനയം

2012-13 384 245 64
2013-14 480 304 63
2014-15 579 299 51
2015-16 417 202 48
2016-17 340 297 87

2012-13 മുതൽ 2017-18 വമരയുള് മചെവ് വിവരയം

നഗരഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്പുമായി 
ബന്മപ്പട്ട ഗശവഷണ വികസന പ്രവർ
ത്നങ്ങളിലൂമെ അനുശയാജ്മായ നഗര 
വികസന ശമാഡലകൾ രൂപമപ്പടുത്തുക 
എന്ന െക്ഷ്ശത്ാമെ 'മനുഷ്ാധിവാസ 
ആസൂത്ണവുയം വികസനവുമായി ബന്
മപ്പട്ട മതരമഞ്ടുക്കമപ്പട്ട ഘെകങ്ങമള 
സയംബന്ിച്ചുള് ഗശവഷണവുയം വികസന
വുയം' എന്ന പദ്തിയിൽ മുഖ്മന്തിയുമെ 

പ്രധാന ശപ്രാജക്റ്റുകളിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി മു
നിസിപ്പൽ ശകാർപ്പശറഷനുകൾക്കായിട്ടു
ള് പാർക്കിയംഗ് ശപാളിസി തയ്ാറാക്കൽ, 
മുനിസിപ്പൽ ശകാർപ്പശറഷനുകളിമെ 
ജൊേയങ്ങളുമെ പുനരുജ്ധീവനത്ിനുയം 
മവള്മപ്പാക്ക നിയന്തണത്ിനുയം  മ്
യിശനജ് ഉറപ്പാക്ന്നതിനുയം ഊന്നൽ 
നൽകിമക്കാണ്് മനൽവയൽ/തണ്ധീർ
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ത്െ സയംരക്ഷണയം/വികസനമമന്ന 
പഠനയം എന്നിവ നെന്നുവരുന്നു. അതിൽ 
മകാച്ി സിറ്ി റധീജ്നു ശവണ്ിയുള് 
മനൽവയൽ/തണ്ധീർത്െ സയംരക്ഷ
ണയം/വികസനമമന്ന പഠനവുയം ശകാഴി
ശക്കാെിന് ശവണ്ിയുള് പാർക്കിയംഗ് 
ശപാളിസി പഠനവുയം പൂർത്ധീകരിച്ചു. മറ്് 
ശകാർപ്പശറഷനുകളുമെ പാർക്കിയംഗ് 
ശപാളിസി പഠനയം നെപ്പുവർഷയം പൂർത്ധീ
കരിക്വാൻ െക്ഷ്മിടുന്നു.

സർക്കാർ തെത്ിൽ ഏമറ്ടുത്ിട്ടു
ള് ഒരു മുഖ് പദ്തിയായി 'നഗര-ഗ്ാമാ
സൂത്ണ വകുപ്പിമറെ നവധീകരണവുയം 
ക്യൂട്ടർ വത്ക്കരണവുയം' എന്ന പദ്തി
യിലൂമെ നഗര-ഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്പിലയം 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലയം 
വരുന്ന മകട്ടിെ നിർമ്ാണാശപക്ഷകൾ 
Intelligent Building Plan Management System 
(IBPMS) എന്ന ശസാഫ്റ് മവയറിലൂമെ 
സകകാര്യം മചയ്യുന്നതിന് സജ്മാക്കി 
വരുന്നു. Ease of doing Business മറെ 
ഭാഗമായി തയ്ാറാക്ന്ന Single window 

interface for Fast & Transparent Clearance 
(Swift) എന്ന ശസാഫ്റ് മവയർ IBPMS ശസാ
ഫ്റ് മവയറമായി ഭാവിയിൽ ബന്ിപ്പി
ക്കാവുന്നതാണ്.

ആർട്ട് & മഹറിശറ്ജ് കമ്ധീഷമറെ മെ
ക് നിക്കൽ മസക്രശട്ടറിയറ്് ആയി പ്രവർ
ത്ിക്ന്ന നഗരഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്പിൽ 
'ആർട്ട് & മഹറിശറ്ജ് കമ്ധീഷൻ' എന്ന 
സ്കധീമിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി ആെപ്പുഴ കനാൽ 
ഏരിയയുമെ ശഡാകയുമമശറെഷനുയം 
ശഫാർട്ട് ഏരിയ തിരുവനന്പുരത്ിമറെ 
മഹറിശറ്ജ് അവയർനസ്സ് 
ശപ്രാഗ്ാമിനുശവണ്ിയുള് ശരോഷർ 
തയ്ാറാക്കലയം ശകരള മഹറിശറ്ജ് സധീരധീ
സിമറെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്
മപ്പട്ട ശജാെികളുയം മചയ് വരുന്നു. 2018-19 
ൽ ആെപ്പുഴ കനാൽ ഏരിയയുമെ ശഡാ
കയുമമശറെഷൻ വർക്കിമറെ പൂർത്ധീകര
ണവുയം പാെക്കാെ്, കൽപ്പാത്ി മഹറിശറ്
ജ് ഏരിയയിൽ ഒരു ശസാശഷ്ാ 
ഇക്കശണാമിക്ക് പഠനവുയം നെത്ാൻ 
ഉശദേേിക്ന്നു.

ശകന്ദ പദ്തിയായ 'അമൃത് പട്ടണ
ങ്ങളുമെ ജി.ഐ.എസ് അധിഷ്ിത മാ
സ്റർ പ്ാനുകളുമെ രൂപധീകരണയം' എന്ന 

ഉപപദ്തിയുമെ സയംസ്ാനതെ 
ശനാഡൽ ഏജൻസിയായി നഗരഗ്ാമാ
സൂത്ണ വകുപ്പ് പ്രവർത്ിക്ന്നു. ശമൽ 
പദ്തിയിലൂമെ സയംസ്ാനമത് ആറ് മു
നിസിപ്പൽ ശകാർപ്പശറഷനുകൾക്യം പാ
െക്കാെ്, ആെപ്പുഴ, ഗുരുവായൂർ എന്നധീ 
നഗരസഭകൾക്മായി ജി.ഐ.എസ് 
അധിഷ്ിത മാസ്റർ പ്ാനുകൾ തയ്ാറാക്
ന്നു. 2018-19 ൽ നാഷണൽ റിശമാട്ട് 
മസൻസിയംഗ് മസറെർ, സഹദരാബാദി
മറെ സഹായശത്ാമെ ശമൽ പദ്തി സയം
ബന്ിച്് നിെവിമെ ഭൂവിനിശയാഗ 
മാപ്പ് തയ്ാറാക്ക പ്രഥമ/ദ്വിതധീയ വിവ
രശേഖരണയം, മാസ്റർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്
ന്നതിമറെ ഭാഗമായിട്ടുള് മറ്് പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ എന്നിവ നെപ്പാക്കാൻ 
ഉശദേേിക്ന്നു.

ശമൽ പദ്തികൾ മികച് രധീതിയിൽ 
കാൊനുസൃതമായി നെപ്പിൊക്ന്നതി
ശെക്കായി ജധീവനക്കാരുമെ കാര്ശേഷി 
വർദ്ിപ്പിക്ന്നതിനുയം പ്രശത്ക പരിേധീ
െനയം നൽകുന്നതിനുയം 'നഗരഗ്ാമാസൂത്
ണവകുപ്പിമെ ജധീവനക്കാരുമെയുയം അപ്ര
റെധീസുകളുമെയുയം പരിേധീെനയം' എന്ന 
പദ്തിയിലൂമെ വിവിധ പരിേധീെനങ്ങൾ 
നെപ്പിൊക്കിവരുന്നു.
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ശകരളത്ിമെ തശദേേഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾ പുതിമയാരു ചരിത്യം കു

റിച്ിരിക്കയാണ്.  ഉശദ്ാഗസ്രുയം 
ജനപ്രതിനിധികളുയം ഒത്തുശചർന്ന് ശ്രമി
ച്തിമറെ ഫെവുമാണിത്.  ഈ വിജയ
ത്ിന് ഒശട്ടമറ മാനങ്ങളുണ്്.  പ്രസക്
മായ സശന്ദേങ്ങളുയം ഇതു നല്കുന്നുണ്് 
– ശകരളത്ിനുയം രാജ്ത്ിനുയം ശൊക
ത്ിനുയം അധികാരവിശകന്ദധീകരണത്ി
മറെയുയം തശദേേഭരണത്ിമറെയുയം പ്രസ
ക്ി ഏറിമയന്ന് പ്രഖ്ാപിക്കൊണ് 
ഇതിലൂമെ സയംഭവിച്ത്.

വികസന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ആസൂ
ത്ണ പ്രക്രിയയുമെ സായംഗത്യം ശചാദ്യം 
മചയ്മപ്പട്ടിരിക്ന്ന ഒരു ശവളയിൊണ് 
പ്രാശദേികാസൂത്ണത്ിൽ നൂറശമനി 
വിളയിക്വാൻ ശകരളത്ിമെ തശദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ത്.  
അശതാമൊപ്പയം തനതു വിഭവസമാഹരണ
ത്ിൽ ചരിത്യം കുറിക്കയുയം സമയബ
ന്ിതമായി പ്രാശദേിക പദ്തികൾ രൂ
പധീകരിക്കയുയം മചയ്തശതാമെ 
അധികാരവിശകന്ദധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ 
ഒരു പെികൂെി കെന്നുശപാകാൻ ശകരള
ത്ിനായിരിക്ന്നു.  ആസൂത്ണവുയം തശദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമമല്ായം ഈ 
നാെിനുയം രാജ്ത്ിനുയം അത്ന്ാശപ
ക്ഷിതമാമണന്നുയം ഇതാണ് പാതമയന്നുയം 
പ്രഖ്ാപിച് സമയവുയം ശ്രശദ്യമാണ് – 
പഞ്ായത്് രാജ് നിെവിൽ വന്ന എഴുപ
ത്ിമൂന്നായം ഭരണഘെനാ ശഭദഗതിയുമെ 
ഇരുപത്ിയഞ്ായം വാർഷിക ശവളയിൊ
ണ് നാമിന്ന്.

ഇന്്ൻ പാർ െമമറെ് എഴുപത്ിമൂ
ന്നായം ഭരണഘെനാ ശഭദഗതി പാസ്സാക്കി
മയങ്ിലയം രാജ്മമാട്ടാമക പഞ്ായത്് 

രാജ് േക്ിമപ്പമട്ടന്ന് പറയാൻ വയ്.  
1996 ൽ ഇ.മക. നായനാരുമെ ശനതൃത്വ
ത്ിലള് സർക്കാർ തുെങ്ങിവച് ജനകധീ
യാസൂത്ണ പ്രസ്ാനവുയം അതിശനാെനു
ബന്ിച്ചുള് പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
ശകരളത്ിമെ പഞ്ായത്തുകമള വ്ത്
സ്തമാക്കി, േക്മാക്കി.  പണവുയം ഉശദ്ാ
ഗസ്രുയം സ്ാപനങ്ങളുയം തശദേേഭരണ 

സ്ാപനങ്ങൾക്ക് സകമാറക വഴി ഭര
ണതെത്ിലയം ആസൂത്ണത്ിലയം 
പുത്ൻ പന്ാവ് മവട്ടിമത്ളിയിക്ക
യായിരുന്നു.  ഈ പ്രക്രിയകളിലൂമെ തശദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ േക്ി
യാർജ്ിക്കയായിരുന്നു.  അനുബന് 
മായി പഞ്ായത്് രാജ് ഭരണ സയംവിധാ
നത്ിലയം ഒശട്ടമറ മാറ്ങ്ങൾ ആവേ്ാധി
ഷ്ിതമായി മകാണ്ടുവരാനായി.  ഇശതാ
മൊപ്പമായിരുന്നു ശകരളവുയം രാജ്വുയം 
അതുവമര കണ്ിട്ടില്ാത് ബൃഹത്ായ 
കാര്ശേഷി വികസന പരിപാെികളുയം.  
ഇതിമൊമക്ക ഒരു സകത്ാങ്ങാകാൻ 
കിെയ്ക്കുമായി എന്നത് അഭിമാനകരമാ
ണ്.

ഒന്നായം ജനകധീയാസൂത്ണ ശവളയിൽ 
സയംസ്ാന ആസൂത്ണ ശബാർഡിൽ 
നിന്നുയം ക്ാ്യിൻ രധീതിയിൽ ആരയംഭി
ച് കാര്ശേഷി വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്  പില്കാെത്് 
ചുക്കാൻ പിെിക്കാൻ കിെയ്കായി.  വിവിധ 
സർക്കാരുകളുമെ ശനതൃത്വത്ിലയം ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അഭയംഗുരയം മുശ്ാട്ടു 
മകാണ്ടുശപാകുന്നതിൽ കിെ ശ്രശദ്യ
മായ പങ്ാണ് വഹിച്ത്.

നവശകരളത്ിനായി രണ്ായം ജനകധീ
യാസൂത്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരയംഭിച്
ശപ്പാശഴക്യം അതിനനുസൃതമായ കാര്
ശേഷി വികസന പരിേധീെന 
പരിപാെികൾ ആസൂത്ണയം മചയ് നെപ്പി
ൊക്വാൻ കിെ തയ്ാറായി.  ‘പരിേധീ
െന പരിപാെികൾക്മപ്പുറയം കാര്ശേ
ഷി വികസന’മമന്ന കാഴ്ചപ്പാെിൊണ് 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ വിഭാവനയം 
മചയ്തത്.  ആവേ്ാധിഷ്ിത പരിേധീെന

നഡവാ. നജവായ് ഇളമണ്
ഡയറക്ടർ, കിെ

ഈ കഴരിഞ് രണ്ടു വരങ്ങ�രില് 
തനദേശഭരണ സഥാപേങ്ങ�രിടല 
നവക്ന്സരികൾ േരികത്രി 
പുതരിയ ജധീവേക്ാടര േരിനയാഗരി
ക്കുകനയാ ടപ്ാനമാ്നുകൾ ഉറ
പ്ാക്കുകനയാ ടചയ്തത് ഇനത് 
നേെരിയ നേട്ടങ്ങൾക്ത് കാരണവും 
പ്നചാദേവുമായരി.
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ങ്ങളുയം പ്രാശദേിക സഹായ സയംവിധാന
ങ്ങളുമമാരുക്വാനുയം കിെയ്കായി.  
ഇ-ഗശവണൻസിമറെ ഭാഗമായി 
സുശെഖയുയം സകർമ്യുയം സായംഖ്യുമെ
ക്കമുള് വിവിധ ശസാഫ്റ് മവയറകൾ 
സകകാര്യം മചയ്ാൻ തശദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിമെ പ്രവർത്കമര സജ്
മാക്ക എന്നത് ഈ സാഹചര്ത്ിൽ 
വളമര പ്രാധാന്മർഹിക്ന്നു.  ജനകധീയ
തയാണ് അധികാരവിശകന്ദധീകരണത്ി
മറെയുയം ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെയുയം 
അെിസ്ാനമമന്നതിനാൽ ക്യൂട്ടർ സാ
ക്ഷരതയില്ാത് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് 
ക്യൂട്ടർ ഉപശയാഗിക്കാനുള് പരിജ്ഞാ
നയം നല്കുവാനുള് പരിേധീെനങ്ങൾ ആസൂ
ത്ണ നിർ വ്വഹണ പ്രവർത്നങ്ങമള സു
താര്മാക്കാൻ സഹായിച്ിട്ടുണ്ാകുയം.

പ്രാശദേികാസൂത്ണത്ിനായുള് 
പരിേധീെന പരിപാെികൾക്കപ്പുറയം 
നൂതന ശപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്വാനുയം 
ഓഫധീസ് സയംവിധാനയം മമച്മപ്പടുത്തുവാ
നുയം തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങശളാമൊപ്പയം 
പ്രവർത്ിക്കാൻ കിെയ്കായിട്ടുണ്്.  
ഫ്രണ്് ഓഫധീസ് സയംവിധാനവുയം ശൊട്ടൽ 
ക്വാളിറ്ി മാശനജ് മമറെിമറെ ഭാഗമായുള് 
ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിശക്കഷനുമമല്ായം 

തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ ഭരണ 
സയംവിധാനയം േക്ിമപ്പടുത്തുന്നതിന് 
സഹായിച്ചുമവന്നതിൽ തർക്കമില്.  
ബഡ്ജറ്ിയംഗ്, അക്കൗണ്ിയംഗ്, നികുതി 
പിരിവ്, മപർശഫാമൻസ് ഓഡിറ്്, ശസ
വനാവകാേ നിയമങ്ങൾ, നിർ വഹണയം 
എന്നധീ ശമഖെകളിമെ പരിേധീെനങ്ങളുയം 
ഈ മാറ്ങ്ങൾക്ക്  േക്ി പകർന്നു.

നവശകരളസൃഷ്ിക്ക് ദിേ പകരാൻ 
െക്ഷ്മിട്ട ഹരിതശകരളയം, ആർദ്രയം, മപാ
തുവിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണയം, സെഫ് 
ദൗത്ങ്ങളുമായി ബന്മപ്പട്ട് തശദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളുമെ പ്രവർത്നങ്ങമള 
സയംശയാജിപ്പിച്ചുള് പരിേധീെന പരിപാ
െികളുയം താമഴത്ട്ടിൽ ഏശകാപനവുയം ദി
ോശബാധവുയം വളർത്തുവാൻ സഹായി
ച്ിട്ടുണ്്.

ഈ കഴിഞ് രണ്ടു വർങ്ങളിൽ തശദേ
േഭരണ സഥാപനങ്ങളിമെ ശവക്കൻസി
കൾ നികത്ി പുതിയ ജധീവനക്കാമര നി
ശയാഗിക്കശയാ മപ്രാശമാഷനുകൾ 
ഉറപ്പാക്കശയാ മചയ്തത് ഇന്ന് ശനെിയ 
ശനട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണവുയം 
പ്രശചാദനവുമായി. അവർക്കായി സമയ

ബന്ിതമായ പരിേധീെന പരിപാെികൾ 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നെപ്പിൊക്വാൻ 
കിെയുമെ വിവിധ ശകന്ദങ്ങൾ നെത്ിയ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഫെയം മചയ് എന്നാണ് 
വിെയിരുത്മപ്പടുന്നത്.

തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ പ്രവ
ർത്നനിരതമായി കർശമ്ാത്സുകമായ 
രണ്ടു വർഷങ്ങളാണ് കെന്നുശപായത്.  
തശദേേഭരണ സയംവിധാനവുയം പ്രാശദേിക 
ആസുത്ണവുയം േക്ിമപ്പടുത്തുക എന്ന
തിമെ രാഷ്ടധീയ ഇച്ാേക്ി, അതിനനു
സൃതമായ നെപെികൾ, ശനതൃത്വയം, പഞ്ാ
യത്് ഡയറക്ടശററ്ിലയം കമ്ധീഷണശറ 
റ്ിലയം തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലമായി 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ആത്ാർത്മായ പരി
ശ്രമയം, ഇതിമനമയല്ായം ഏശകാപിപ്പിച്ചുയം 
നയിച്ചുയം കഴിവ് മതളിയിച്ചുയം ജനപ്രതി
നിധികൾ, അശതാമൊപ്പയം അണിശച
ർന്ന്  ജനങ്ങൾ ഇമതല്ായം ശചർന്ന് ഒരു 
മുശന്നറ്മാണ് നവശകരളസൃഷ്ിക്കായി 
തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ ശനതൃത്വ
ത്ിൽ അരശങ്ങറിയത്.  ഇതിശനാമൊ
പ്പയം സഹായ സയംവിധാനമായി പ്രവ
ർത്ിക്വാൻ കിെയ്കായി എന്നത് ഏമറ 
ചാരിതാർത്്ജനകവുയം!
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തശദേേ മിത്യം  എന്നറിയമപ്പടുന്ന 
ശകരള ശൊക്കൽ  ഗവൺമമൻറ്  

സർവധീസ് മഡെിവറി ശപ്രാജക്ട് 2011-ൽ 
1564.66 ശകാെി രൂപയുമെ ശൊകബാങ്് 
ധന സഹായശത്ാടുകൂെി ആരയംഭിച്്  
2017 ഡിസയംബർ മാസയം അവസാനിച് 
പദ്തിയിൽ  ശകരളത്ിമെ  മുഴുവൻ  
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളുയം   നഗരസഭകളുയം 
ഗുണശഭാക്ാക്കളായിരുന്നു. പദ്തി
യിൽ   കഴിഞ്  5  വർഷങ്ങളിൊയി  
വിവിധ ഉപ പദ്തികൾ  നെപ്പാക്കി, 
“തശദേേമിത്യം  പദ്തി” വഴി സയംസ്ാന
മത്    തശദേേ സ്വയയംഭരണ സ്ാപനത
െത്ിൽ  വലതുയം മചറതുമായ ജനശസവ
ശനാപകാരപ്രദമായ 44164  പദ്തികൾ  
നെപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു.  നെപ്പു സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിൽ 350 ശകാെി രൂപയുമെ  
7303 പദ്തികൾ രൂപധീകരിച്് 249  
ശകാെി രൂപയുമെ 6200 പദ്തികൾ പൂർ
ത്ിയാക്കയുണ്ായി . 

അധികാര വിശകന്ദധീകരണ പ്രക്രിയ 
വ്വസ്ാപിതമാക്കയുയം,  തശദേേ സ്വ
യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ പ്രവർത്നയം 
കൂടുതൽ മമച്മപ്പടുത്തുകയുമാണ് ഈ 
പദ്തിയുമെ പരമ പ്രധാനമായ െക്ഷ്യം. 
ജനശസവനയം മമച്മപ്പടുത്തുന്ന തരത്ില
ള് ആസ്തികൾ സൃഷ്ിക്ന്നതിനുയം പരി
പാെിക്ന്നതിനുയം ശവണ്ിയുള്  പദ്തി

കളാണ്  നെപ്പിൊക്കിയിട്ടുള്ത് 
ശകരളത്ിമെ മുഴുവൻ തശദേേസ്വയയം

ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്യം (ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്്, നഗരസഭ) പദ്തികൾ  നെപ്പാ
ക്ന്നതിന് 5  വാർഷിക ഗഡുക്കളായി  
മപർശഫാമൻസ് ഗ്ാറെ് നൽകുകയുണ്ാ
യി. തശദേേ സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ 
ളുമെ മുൻ വർഷങ്ങളിമെ  പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിെയിരുത്ിയതിനു ശേഷമാണു പ്ര

സ്തുത ഗ്ാന്കൾ വിതരണയം മചയ്തത്.
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുമെയുയം നഗരസ

ഭകളുമെയുയം പ്രവർത്നങ്ങൾ മമച്മപ്പടു
ത്തുന്നത്ിനു  നിെവിലള് സയംവിധാന
ങ്ങളുയം മനുഷ്വിഭവ ശേഷിയുയം 
മമച്മപ്പടുത്ിമയടുക്കാൻ കിെ, ഐ. 
മക.എയം, DAC (GIFT) എന്നി സ്ാപന
ങ്ങളുമെ പങ്ാളിത്ശത്ാടുകൂെി തശദേേ 
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ കാര്ശേ
ഷി വർധിപ്പിക്വാൻ സാധിച്ചു, കൂൊമത 
തശദേേ സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ 
പ്രവർത്ന മികവിശെക്കായി 12 മാന്വല
കൾ തയ്ാറാക്കയുയം, 26 ോസ്തധീയ പഠ
നങ്ങൾ നെത്തുകയുമുണ്ായി.

ഈ പദ്തിയുമെ ഫെമായി  ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളുമെയുയം നഗരസഭകളുമെ യുയം 
അക്കൗണ്ിങ്ങിലയം ഓഡിറ്ിലയം കൃത്ത  
സകവരിക്കാൻ  സാധ്മായി.   കൂൊമത    
സ്ാപനങ്ങളുമെ പ്രവർത്നങ്ങൾ പാരി
സ്ിതി സൗഹൃദമാക്കാൻ തശദേേമിത്യം 
പദ്തി മാർഗദർേകമായി. 

ശസാഷ്ൽ ഓഡിറ്്  സയംവിധാനയം  
തശദേേ സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ  
നെപ്പാക്കാൻ  ശവണ്ി  പഠനങ്ങളുയം, പ്രാ
രയംഭതെത്ിൽ സയംസ്ാനത്ിമെ 14 
ജില്കളിനിന്നുയം മതമരമഞ്ടുത് 26 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ   നെപ്പാക്ന്ന
തിനുയം പദ്തി തുെക്കയം കുറിച്ചു.  

നഡവാ. വി.പി. സുകുമവാരന് 
മഡപയൂട്ടി ശപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടർ
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പദ്തികളുമെ നിർവഹണത്ിനുയം 
ഫണ്്  വിനിശയാഗത്ിനുയം മറ്്  വികസ 
ന ഫണ്ടുകൾക്ക്  മാതൃകയായി  ശപ്രാജക്ട് 
മാശനജ്മമൻറ് യൂണിറ്ിമറെ   െക്ഷ് ശബാ
ധശത്ാമെയുള്  ഇെമപെൽ  പദ്തിയു
മെ  വിജയകരാമായ  നെത്ിപ്പിന്  മു
തൽക്കൂട്ടായി .

മാെിന് സയംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, 
ആധുനിക രധീതിയിലള്  ശ്മോനങ്ങൾ,  

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമെ  സയംരക്ഷണയം, 
ആധുനിക രധീതിയിലള് അറവുോെ
കൾ, ബഡ് സ് സ് കൂളുകൾ തുെങ്ങി   
നൂതന പദ്തികൾ  വിഭാവനയം  മചയ്ാ 
നുയം  അവ  നെപ്പാക്കാനുയം  തശദേേ സ്വയയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങമള  പ്രാപ്മാക്കാൻ  
തശദേേമിത്യം  പദ്തിക്ക്  സാധിച്ചു.  
കൂൊമത ശകരളത്ിമെ  സാ്ത്ികമാ
യി  പിശന്നാക്കാവസ്യിലള്  60  തശദേ 

1 തെട്ിടങ്ങൾ  
a) അയംഗനവാെികൾ 1583
b) സ്കൂൾ മകട്ടിെങ്ങൾ 444
c) പഞ്ായത്്/മുനിസിപ്പൽ 
ഓഫധീസ് മകട്ടിെങ്ങൾ 1422
d) തശദേേസ്ാപന 
മകട്ടിെങ്ങളുമെ നവധീകരണയം  1423
e) ആശുപത്ികൾ 709
f) ശൊയ് െറ്റുകൾ 174
g) സെരേറി മകട്ടിെങ്ങൾ  81
h) മറ്റു മകട്ടിെങ്ങൾ  1200

2 നിർമ്മവാണങ്ങൾ 
a) മാർക്കറ്റുകൾ 158
b) ശസ്റഡിയയം 92
c) ബസ് സ്റാൻഡ് മവയിറ്ിയംഗ് 
മഷഡ് 383
d) കുട്ടികളുമെ പാർക്ക് 41
e) നധീന്ൽകുളയം 5
f) കുളങ്ങൾ/ൊങ്്/കിണറകൾ/
കനാലകൾ 427
g) മചക്ക് ഡാമുകൾ 65
h) ശ്മോനയം/ക്രിമശറ്ാറിയയം  139
i) അറവുോെ 4
j) ശറാഡുകൾ 
 (i) പുതിയത്  4419
 (ii) മമയിറെൻസ്  2740
k) കൽ വർട്ടുകൾ/പാെങ്ങൾ 715
l) മഴമവള് ഓെകൾ 412

3 മറ്റു പദ്െിെൾ  
a) ഖര-ദ്രവ മാെിന് സയംസ്കരണ 
സയംവിധാനങ്ങൾ 85
b) സവദയുതധീകരണയം 748
c) വാങ്ങലകൾ 2088
d) ബശയാഗ്ാസ് 6
e) ഊർജ്യം -മതരുവു 
വിളക്കൾ/സഹമാസ്റ്/ശസാളാർ 
തുെങ്ങിയവ 1367
f) കെത്് പ്രവർത്നവുയം 
പരിപാെനവുയം 7
g) കുെിമവള് വിതരണയം 1350
h) ആധുനികവല്രണത്ിനുള് 
സാമഗ്ികൾ 1541
i)മറ്റുള്വ 1873
ആമക 43701

േസ്ാപനങ്ങളുമെ  അെിസ്ാന വിക 
സനത്തിനാവേ്മായ  പദ്തികൾ  
നെപ്പാക്കാൻ  അധിക ധനസഹായമായി 
രണ്ടു ശകാെി വധീതയം 120  ശകാെി രൂപ  
നൽകിമകാണ്്   തശദേേ സ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക്  ഒരു  സശപ്പാർട്ട്  യൂ
ണിറ്ായി  പ്രവർത്ിക്ന്ന തശദേേമിത്യം 
പദ്തി ശൊക ബാങ്ിമറെ  ഉന്നത  ശററ്ി
ങ്ങിൽ  ഉൾമപ്പട്ട ശപ്രാജക്ട് ആണ്.

തനദേശമതിത്ം േെപ്ഥാക്തിയ പദ്ധതതികൾ

49പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



സയംസ്ാനമത് ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾ മകട്ടിെ നികുതി പിരിവിൽ 

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം റിക്കാർഡ് 
ശനട്ടയം സകവരിച്ചു. ആമക 941 ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളിൽ 185 ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾ 100 േതമാനയം വസ്തുനികുതി പിരി
മച്ടുത്തു. 83.75 േതമാനമാണ് സയംസ്ാ
നമത് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുമെ 2017-18 
വർഷമത് വസ്തുനികുതി പിരിവ് േരാ 
േരി. ആമക ഡിമാറെ് തുകയായ 650.74 
ശകാെി രൂപയിൽ 539.02 ശകാെി രൂപ 
പിരിമച്ടുത്ാണ് ചരിത് ശനട്ടയം കരസ്
മാക്കിയത്. 

185 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ 100 േത 
മാനയം തുകയുയം പിരിമച്ടുത്ത് കൂൊമത 
99 നുയം 99.99 േതമാനത്ിനുമിെയിൽ 
298 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുയം നികുതി പിരി
മച്ടുത്തു. 50 േതമാനത്ിന് താമഴ 
നികുതി പിരിച്ത് 8 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ 
മാത്മാണ്. 94.71 േതമാനയം നികുതി 
പിരിച് മെപ്പുറയം ജില് ഒന്നാമതുയം 93.79 
േതമാനയം നികുതി പിരിച് കണ്ണൂർ ജില് 
രണ്ായം സ്ാനത്തുമമത്ി. 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ 2011 മുതൽ 
നെന്നു വരുന്ന നികുതി പരിഷ് കരണ നെ
പെികളാണ് ഇശപ്പാൾ പൂർത്ിയായത്. 
നികുതി പരിഷ് കരണയം പൂർത്ിയാക്കി 
നികുതി പിരിവ് കാര്ക്ഷമമാക്ന്നതിന് 

െക്ഷ്മിട്ട് കഴിഞ് രണ്് വർഷങ്ങളായി 
നെത്ിയ നിരന്രവുയം ജാഗ്തശയാമെയു
മുള് പ്രവർത്നങ്ങളുയം ഇെമപെലകളുമാ
ണ് ഈ ചരിത്ശനട്ടയം സാദ്്മാക്ന്നതി
ന് സഹായകരമായത്. എല്ാ പരിമിതി 
കളുയം പ്രതിസന്ികളുയം മറികെന്ന് പഞ്ാ
യത്തുകൾക്ക് ഈ ശനട്ടയം സകവരിക്കാ
നായത് വകുപ്പിമെ എല്ാ വിഭാഗയം ജധീവ
നക്കാരുമെയുയം ഒമത്ാരുമശയാമെയുള് 
പ്രവർത്നത്ിമറെ ഫെമാണ്.

ഇൻഫർശമഷൻ ശകരള മിഷൻ തയ്ാ
റാക്കിയ സഞ്യ ഓൺസെൻ ശസാഫ്റ് 
മവയറാണ് വസ്തുനികുതി പരിഷ് കരണയം 
പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിനുയം  നികുതി പിരി 

വ് ശരഖമപ്പടുത്തുന്നതിനുയം ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുകൾ ഉപശയാഗിച്ത്. കൂൊമത ഐ.
മക.എയം തയ്ാറാക്കിയ ഇ-ശപയ് മമറെ്, 
Quickpayment ശസാഫ്റ് മവയറകളുയം 
നികുതി പിരിവ് ഊർജ്ിതമാക്കാൻ 
സഹായകരമായി. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുക 
ളിൽ നിന്നുള് ആവേ്ാനുസരണയം 
ശസാഫ്റ് മവയറിൽ അപ് ശഡഷൻ വരു
ത്ാൻ ഐ.മക.എയം-മെ സഞ്യ 
െധീമിന് കഴിഞ്ഞു. 

പഞ്ായത്് ഡയറക്ടശററ്ിമറെ ശനതൃ
ത്വത്ിൽ നിരന്രമായി നെത്ിയ ശമാ
ണിറ്റിയംഗുയം അവശൊകന ശയാഗങ്ങളുയം 
പഞ്ായത്തുകൾക്ക് നികുതി പിരിവിൽ 
പുതിയ ദിോശബാധയം നൽകുന്നതിനുയം 
ജധീവനക്കാരിൽ അർപ്പണമശനാഭാവയം 
വളർത്തുന്നതിനുയം നികുതി പിരിവ് 
െക്ഷ്പ്രാപ്ിയിശെക്ക് എത്ിക്ന്നതി
നുയം സാധിച്ചു.

നികുതി യഥാസമയയം അെയ് ശക്കണ്
ത് പൗരധർമ്മാണ് എന്ന സശന്ദേയം 
എല്ാ നികുതിദായകരിലയം എത്ിക്ന്ന
തിനുയം നികുതി എളുപ്പത്ിൽ ഒടുക്വരു
ത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുയം വിധയം 
ക്ാ്് കളക്ഷനുകൾ, ഫ്രണ്് ഓഫധീസ് 
കൗണ്റകൾ, ഇ-ശപയ് മമറെ് സയംവിധാ 
നയം എന്നിവമയല്ായം ഒരുക്ന്നതിനുയം

                              

എം.പി. അജിെ് കുമവാർ 
പഞ്ായത്് അഡധീഷണൽ ഡയറക്ടർ
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വ്ാപക പ്രചാരണയം 
ന ൽ കു ന്ന ത ി നു യം 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തു കൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞു.

ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമറെ 
തനത് വരുമാനമായ വസ്തു
നികുതി അതാത് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തു കളുമെ ശസവന 
പശ്ചാത്െശമഖെകളുമെ 
സ മ ഗ്വ ി ക സ ന ത് ി ന ാ 
മണന്ന് ശബാദ്്ശത്ാമെ 
വസ്തുനികുതി തുക പിരിമച്ടു
ക്ന്നതിന്  ഭരണസമിതിക
ൾ പുെർത്ിയ ജാഗ്തയുയം 
എ ടു ത്തു പ റ ശ യ ണ് തു ണ്് . 
2013-14 ൽ 39.40 േതമാന
വുയം  2014-15 ൽ 51.23 േത
മാനവുയം  2015-16 ൽ 40.76 
േതമാനവുയം  2016-17 ൽ 
58.30 േതമാനവുയം മാത്യം 
നികുതി പിരിച് സ്ാനത്ാ
ണ് 2017-18 ൽ 83.75 
േതമാനയം എന്ന ചരിത് ശന
ട്ടത്ിശെക്ക് കുതിച്ചുയർ ന്നത്. ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകൾ സകവരിച് വസ്തുനികുതി 
പിരിവിമെ ശനട്ടയം 1962-ൽ പഞ്ായത്് 
വകുപ്പ് നിെ വിൽ വന്നതിനു ശേഷയം 
ആദ്ശത്താണ്. ഇശതാമൊപ്പയം തമന്ന 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിമെ ശയാഗനെപെി
ക്രമങ്ങൾ ശരഖമപ്പടുത്തുന്നതിനുള് 
സകർമ് ഓൺസെൻ ശസാഫ്റ് മവയർ, 
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മകട്ടിെ നിർമ്ാണ മപർമ്ിറ്ിനുള് 
സശങ്തയം ശസാഫ്റ് മവയർ, നികുതികളുയം 
ഫധീസുകളുയം ഓൺസെനായി അെയ്ക്കുന്ന
തിനുള് ഇ-ശപയ് മമറെ് സയംവിധാനയം 
എന്നിവയുയം ശകരളത്ിമെ എല്ാ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തു കളിലയം നെപ്പിൊക്ന്നതിനുയം 
കഴിഞ്ഞു.

ഈ അഭിമാന ശനട്ടങ്ങൾക് 
പിന്നിൽ എല്ാ പരിമിതികമളയുയം മറിക

െന്ന് അവധി ദിനങ്ങൾ 
ശപാലയം പ്രവൃത്ി ദിവ
സ ങ്ങ ള ാ ക്ക ി 
ശജാെിഭാരയം വകവയ്കാ
മത പ്രതിബദ്തശയാ 
മെ പ്രവർത്ിച് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളിമെ ജധീവ
നക്കാർ, അവർക്ക് 
എല്ാവിധ പിന്തുണയുയം 
നൽകിയ ജനപ്രതിനി
ധികൾ, േരിയായ സമ
യത്് ആവേ്മായ 
നിർശദേേങ്ങൾ നൽകി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അവ
ശൊകനയം നെത്ിയ 
മപർശഫാമൻസ് ആ 
ഡിറ്് വിഭാഗയം ഉശദ്ാഗ
സ്ർ, പഞ്ായത്് 
മഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ

വസ്തുേതികുതതി പതിരതിവ് (2017-18)

മാർ, പഞ്ായത്് അസിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ
മാർ, പ്രസ്തുത ഓഫധീസുകളിമെ ജധീവന
ക്കാർ, പഞ്ായത്് ഡയറക്ടശററ്ിമെ 
ജധീവനക്കാർ, ഐ.മക.എയം-മെ സഞ്യ 
െധീയം, സഞ്യ സശപ്പാർട്ട് മസല്ിമെയുയം  
മഡാസമൻ െധീമി മെയുയം അയംഗങ്ങൾ 
സർശവ്വാപരി നികുതി യഥാസമയയം ഒടു
ശക്കണ്ത് സ്വന്യം ഉത്രവാദിത്മായി 
കണ് പ്രബുദ് രായ നികുതിദായകർ 
എന്നിവരാണ്. ഈ ശനട്ടത്ിന് പിന്നിൽ 
പ്രവർത്ിച് എല്ാവർക്യം അഭിനന്ദന
ങ്ങൾ അറിയിക്ന്നു. സർക്കാരിമറെയുയം 
പഞ്ായത്് വകുപ്പിമറെയുയം ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുകളുമെയുയം അടുക്യം ചിട്ടയുമുള് പ്രവർ
ത്നങ്ങളാണ് ഈ ശനട്ടയം സാദ്്മാക്കി
യത്. 

ഇശപ്പാഴാർജിച് ശനട്ടയം സമ്പൂർണ്മാ
ക്ന്നതിനുയം നിെനിർത്തുന്നതിനുയം നായം 
തുെർ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെശത്ണ്തുണ്്. 
നികുതി കുെിശ്ിക രഹിത പഞ്ായത്തു
കൾ എന്ന െക്ഷ്യം സകവരിക്ന്നതിന് 
വരുയംദിവസങ്ങളിൽ തുെർപ്രവർത്നയം 
ഏമറ്ടുക്ന്നതിന് പഞ്ായത്് വകുപ്പി
മെ മുഴുവൻ ജധീവനക്കാരുയം സജ്രാകണ
മമന്ന് അഭ്ർത്ിക്ന്നു. 2018 ജൂൺ മാ
സശത്ാമെ 941 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുയം 
നികുതികുെിശ്ിക രഹിത ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളായി മാറ്റുക എന്നതാണ് വകുപ്പി

േതികുതതി പതിരതിവ് മുന വർഷങ്ങളതിൽ
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െിരവനന്തപുരം   
ഒറ്റൂർ 100  
വാമനപുരയം 100  
മകാല്യിൽ 100
വക്കയം 100  
ആര്ൻശകാെ് 98 
കിഴുവിെയം 95.83  
ഇെവ 95.21 
പള്ിക്കൽ 93.35 
മണമ്പൂർ 93.12 
അണ്ടൂർശക്കാണയം 92.54 
പുളിമാത്് 92.14 
മയംഗെപുരയം 92.29 
അഴൂർ 91.16 
ഇെകമൺ 90.07 
   
തെവാല്ലം  
മൺ ശട്ാത്തുരുത്് 100  
സമനാഗപ്പള്ി 100  
മനടു്ന 100  
പനയയം 100  
പൂതക്ളയം 100  
ശപാരുവഴി 100  
ശൂരനാെ് 100  
മതക്യംഭാഗയം 100  
മവസ്റ് കല്െ 100  
കുളക്കെ 100  
ആെപ്പാെ് 100  
പട്ടാഴി 100  
തൃക്കരുവ 100  
തഴവ 100  
മതാെിയൂർ 100  
നധീണ്കര 100  
ശൂരനാെ് ശനാർത്് 100  
ചവറ 100  
കുന്നത്തൂർ 100  
കുെശേഖരപുരയം 100  
മവളിയയം 100  
ോസ്തായംശകാട്ട 100  

ശതവെക്കര 100  
ഓച്ിറ 100  
ക്ാപ്പന 100  
കുണ്റ 96.26 
ശമെിെ 93.64 
പന്മന 90.29 
പൂയപ്പള്ി 90.00 
ഉമ്ന്നൂർ 93.99 

പത്നംെിട്   
അരുവാപ്പുെയം 100  
ഇെന്തൂർ 100  
മചന്നധീർക്കര 100  
കവിയൂർ 100  
മകാടുമൺ 100  
കുളനെ 100  
മമഴുശവെി 100  
മനടുമ്പയം 100  
തു്മൺ 100  
പന്ളയം 100  
തണ്ിശത്ാെ് 99.93 
മപരിങ്ങര 99.9 
ഏനാദിമയംഗെയം 99.91 
വള്ിശക്കാെ് 99.81 
പ്രമാെയം 98.05 
എഴുമറ്റൂർ 97.16 
ഏറത്് 96.63 
കെഞ്ഞൂർ 96.20 
ശതാട്ടപ്പുഴശശ്രി 99.10 
കുന്നന്ാനയം 95.47 
ശകാഴശഞ്രി 93.99 
സമെപ്ര 93.68 
കെപ്ര 93.37 
കെ്നാെ് 92.9 
ആറൻമുള 94.98 
നാരങ്ങാനയം 92.3 
മചറശകാൽ 92.23 
അയിരൂർ 93.68 
മെയാെപ്പുഴ 91.26 

കല്ലൂപ്പാറ 99.35 
ഒാമല്ലൂർ 96.47 
   
ആലപ്പുഴ   
ആര്ാെ് 100  
ച്ക്ളയം 100  
ശദവിക്ളങ്ങര 100  
സകനകരി 100  
കഞ്ിക്ഴി 100  
കരുവാറ് 100  
കാവാെയം 100  
മുഹമ് 100  
വധീയപുരയം 100  
രാമങ്രി 100  
കൃഷ്ണപുരയം 100  
മചറതന 100  
മാരാരിക്ളയം 100  
കുമാരപുരയം 100  
തകഴി 100  
പുളിങ്ന്ന് 100  
മചന്നിത്െ 98.19
തൃമപ്പരുന്തുറ 
ശചർത്െ 98.09 
മണ്ശഞ്രി 97.92 
ബുധനൂർ 97.19 
അ്െപ്പുഴ 97.21 
   
നെവാട്യം   
മവളിയന്നൂർ 100.00  
എെിക്ളയം 95.36  
ഞധീഴൂർ 94.92 
കിെങ്ങൂർ 94.76 
മരങ്ങാട്ടുപിള്ി 94.55 
അകെക്ന്നയം 92.7 
മവള്ളൂർ 92.58 
ഭരണങ്ങാനയം 92.57 
മധീനെയം 91.67 
മധീനച്ിൽ 91.6 
പൂഞ്ാർ 91.49 

തിരുവാർപ്പ് 91.32 
ആർപ്പൂക്കര 90.71 
കല്റ 90.23

ഇടുക്കി  
ഇെമെക്െി 100  
പള്ിവാസൽ 100  
വട്ടവെ 100  
കരിങ്ന്നയം 100  
അയ്പ്പൻശകാവിൽ 95.11 
രാജകുമാരി 93.36 
മവള്ിയാമറ്യം 92.64 
അെിമാെി 92.5 
ഇരട്ടയാർ 92.33 
മനടുങ്ണ്യം 92.29 
മവള്ത്തൂവൽ 92.11 
മണക്കാെ് 90.73 
ചിന്നക്കനാൽ 90.41 

എറണവാകുളം  
മചല്ാനയം 100  
ചൂർണിക്കര 100  
മണധീെ് 100  
പാ്ാക്െ 100  
രാമമയംഗെയം 100  
വാരാപ്പുഴ 100  
വാളകയം 100  
വെവുശകാെ് 100  
ശകാട്ടപ്പെി 100  
കെമക്െി 100  
മുളവുകാെ് 100  
മുെക്ഴ 100  
പിണ്ിമന 100  
മഞ്ള്ളൂർ 100  
നായര്െയം 100  
കു്ളങ്ങി 100  
മുളയംതുരുത്ി 100  
ശപാത്ാനിക്കാെ് 100  
എെക്കാട്ടുവയൽ 100  
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കുഴുപ്പിള്ി 100  
സപശങ്ങാട്ടൂർ 100  
പാൊരിമയംഗെയം 100  
ശവങ്ങൂർ 97.49 
ഐക്കരനാെ് 96.42 
ശചന്ദമയംഗെയം 95.61 
ആ്ല്ലൂർ 95.52 
തിരുമാറാെി 94.45 
തുറവൂർ 94.45 
കധീരയംപാറ 97.36 
കുന്നുകര 95.03 
രായമയംഗെയം 94.01 
കല്ലൂർക്കാെ് 95.43 
എെവനക്കാെ് 93.19 
ഇെഞ്ി 93.24 
ഏഴിക്കര 96.19 
ചിറ്ാറ്റുകര 91.78 
ശകാട്ടുവള്ി 91.49 
വാരമപ്പട്ടി 91.23 
ഞാറയ്കൽ 90.51 
അേമന്നൂർ 92.44 
  
തൃശ്ശൂർ   
അൊട്ട് 100  
അളഗപ്പ നഗർ 100  
അവിണിശശ്രി 100  
മചാവ്വന്നൂർ 100  
എെത്ിരുത്ി 100  
എെവിെങ്ങ് 100  
ഏങ്ങണ്ിയൂർ 100  
കെപ്പുറയം 100  
കാടുകുറ്ി 100  
കണ്ാണശശ്രി 100  
കാറളയം 100  
കാട്ടകാ്ാൽ 100  
കാട്ടൂർ 100  
കുഴൂർ 100  
മണലൂർ 100  
മതിെകയം 100  

മുരിയാെ് 100  
മുല്ലൂർക്കര 100  
നാട്ടിക 100  
മനന്മണിക്കര 100  
ഒരുമനയൂർ 100  
പെിയൂർ 100  
പാറളയം 100  
പറപ്പൂക്കര 100  
പാവറട്ടി 100  
പൂമയംഗെയം 100  
മപായ് 100  
പുതുക്കാെ് 100  
പുന്നയൂർക്ളയം 100  
പുത്ൻചിറ 100  
തളിക്ളയം 100  
താന്ന്യം 100  
ശതാളൂർ 100  
വെശക്കക്കാെ് 100  
വല്ച്ിറ 100  
വള്ശത്ാൾനഗർ 100  
വരവൂർ 100 
ശവലൂർ 100 
മവങ്ിെങ്ങ് 100
ശമലൂർ 100 
ആളൂർ 94.47 
അന്നമനെ 93.35  
അരിമ്പൂർ 93.07  
അവന്നൂർ 95.47  
ചാഴൂർ 90.12  
സകപ്പമയംഗെയം 94.07  
സകപ്പറ് 95.03  
മകാെകര 96.52  
മുല്ശശ്രി 92.08  
നെത്റ 94.12  
ശ്രധീനാരായണപുരയം 91.08  
തൃക്കൂർ 93.55  
മവള്ാങ്ല്ലൂർ 92.17  

പവാലക്കവാട്   

അകശത്ത്റ 100  
ശതൻകുറിശ്ി 100  
എെവശഞ്രി 100  
ശ്രധീകൃഷ്ണപുരയം 100  
അനങ്ങനെി 100  
ശകരളശശ്രി 100  
തൃക്കശെരി 100  
ചളവറ 100  
പൂശക്കാട്ടുകാവ് 100  
കെ്ഴിപ്പുറയം 100  
മവള്ിശനഴി 100  
മണ്ണൂർ 100  
പരളി 90.13  
മങ്ര 92.94  
നശല്പ്പള്ി 94.35  
മകാഴിഞ്ാ്ാറ91.09   
വെകരപ്പതി 90.16  
പട്ടാശഞ്രി 90.05  
ശകാങ്ങാെ് 94.65  
മുണ്ടൂർ 93.61  
തച്്ാറ 94.16  
നാഗെശശ്രി 91.11  
തിരുശവഗപ്പുറ 93.24  
മുതുതെ 92.25  
മാത്തൂർ 95.14  
ആെത്തൂർ 94.65  
കണ്മ്പ 94.39  
അയിലൂർ 90.29  
മകാപ്പയം 94.26  
വിളയൂർ 91.98  

മലപ്പുറം  
വളവന്നൂർ 100  
നന്നമ്പ 100  
കാെെി 100  
മങ്െ 100  
കരുവാരക്ണ്് 100  
മചറകാവ് 100  
എ.ആർ.നഗർ 100  

അമര്െയം 100  
ആനക്കയയം 100  
അരധീശക്കാെ് 100  
എെപ്പാൾ 100  
എെയൂർ 100  
ഏെയംകുളയം 100  
ഇരി്ിളിയയം 100  
കണ്മയംഗെയം 100  
കരുളായ് 100  
കാവന്നൂർ 100  
കധീഴാറ്റൂർ 100  
കധീഴുപ്പറ്് 100  
ശകാഡൂർ 100  
കൂട്ടിെങ്ങാെി 100  
മക്കരപ്പറ്് 100  
മാറാക്കര 100  
മാറശഞ്രി 100  
മുന്നിയൂർ 100  
മൂർക്കനാെ് 100  
മുതുവല്ലൂർ 100  
നന്നമുക്ക് 100  
നിറമരുതൂർ 100  
ഒഴൂർ 100  
മപരുമണ്ക്ാരി 100  
മപരുവള്ളൂർ 100  
മപാന്മള 100  
മപാൻമുണ്യം 100  
ശപാരൂർ 100  
പുൊമശന്ാൾ 100  
പുൽപറ് 100  
പുറത്തൂർ 100  
പുഴക്കാട്ടിരി 100  
താമഴശക്കാെ് 100  
ശതഞ്ിപ്പെയം 100  
മതന്നെ 100  
തിരുനാവായ 100  
തിരുവാെി 100  
തുറവൂർ 100  
തൃപ്രശങ്ങാെ് 100  
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ഊരകയം 100  
ഊർങ്ങാട്ടിരി 100  
വാഴക്കാെ് 100  
വാഴയൂർ 100  
വഴിക്കെവ് 100  
മവട്ടത്തൂർ 100  
മവട്ടയം 100  
മ്ാെ് 100  
എെക്കര 100  
മചാക്കാെ് 100  
വണ്ടൂർ 100  
തെക്കാെ് 100  
പാണ്ിക്കാെ് 100  
മചറിയമുണ്യം 100  
മൂശത്െയം 100  
ശപാത്തുകല്് 100  
ചാെിയാർ 100  
ആെയംശകാെ് 98.6 
ആെിപ്പറ്്  97.89 
ചുങ്ത്റ 97.22 
ആതവനാെ് 97.21 
പള്ിക്കൽ 96.68 
ശമൊറ്റൂർ 95.94 
കാളികാവ് 95.88 
മമാറയൂർ 95.47 
മയംഗെയം 94.27 
എെവണ് 94.25 
എെപ്പറ് 93.54 
ചധീശക്കാെ് 93.37 
കൽപ്പകശഞ്രി 93.35
താനാളൂർ 91.89 
ഒതുക്ങ്ങൽ 93.32 
പറപ്പൂർ 92.1 
കുഴിമണ് 92.09 
തൃക്കെശങ്ങാെ് 92.05 
പൂശക്കാട്ടൂർ 97.45 
ശചെമ്പ 90.05 

നെവാഴിനക്കവാട്   
അരിക്ളയം 100  
അശത്ാളി 100  
ആയശഞ്രി 100  
ബാലശശ്രി 100  
ശചമശഞ്രി 100  
ശചശങ്ങാട്ടുകാവ് 100  
മചറവണ്ണൂർ 100  
ശചാശറാെ് 100  
എെശച്രി 100  
മചക്ാെ് 100  
കാക്കൂർ 100  
കട്ടിപ്പാറ 100  

കായണ് 100  
കധീഴരിയൂർ 100  
മകാെിയത്തൂർ 100  
കൂെരഞ്ി 100  
കൂത്ാളി 100  
ശകാട്ടൂർ 100  
കുന്നുമ്ൽ 100  
മെവൂർ 100  
മണിയൂർ 100  
മാവൂർ 100  
മൂൊെി 100  
നടുവണ്ണൂർ 100  
നന്മണ് 100  
നരിക്നി 100  
നരിപ്പറ് 100  
മനാച്ാെ് 100  
ഒഞ്ിയയം 100  
പനങ്ങാെ് 100  
പുറശമരി 100  
തെകുളത്തൂർ 100  
തിശക്കാെി 100  
തിരുവള്ളൂർ 100  
തൂശണരി 100  
തുറയൂർ 100  
വളയയം 100  
വാണിശമൽ 100  
വിെ്ാപ്പള്ി 100  
മപരുവയൽ 100  
കൂരാച്ചുണ്് 100  
കാരശശ്രി 100  
നാദാപുരയം 100  
ചങ്ങശരാത്് 100  
കുറ്്ാെി 100  
ഉള്ിശയരി 100  
ശമപ്പയ്യൂർ 100 
കെലണ്ി 100  
ശപരാമ്പ 100  
കായമക്കാെി 100  
മറശതാങ്ര 100  
മപരുമണ് 100  
അഴിയൂർ 100 
കാവിലയംപാറ 100  
ശചളന്നൂർ 100  
ഉണ്ികുളയം 95.56 
ശകാെശഞ്രി 93.85 
തിരുവ്ാെി 92.91 
കുരുവട്ടൂർ 91.88 
ഓമശശ്രി 91.07 
പുതുപ്പാെി 90.74 
ചാത്മയംഗെയം 90.08 
കശക്കാെി 90.08

വയനവാട്  
കണിയാ്റ് 100 
ശവങ്ങപ്പള്ി 100 
തരിശയാെ് 100 
പെിഞ്ാശറത്റ 100 
ശമപ്പാെി 100 
എെവക 100 
ശകാട്ടത്റ 99.87 
മുള്ൻമകാല്ി 99.28 
നൂൽപ്പുഴ 99.22 
മുട്ടിൽ 99.08 
സവത്ിരി 98.65 
തവിഞ്ാൽ 97.79 
മപാഴുതന 95.92 
പുൽപ്പള്ി 95.7 
മതാണ്ർനാെ് 95.01 
തിരുമനല്ി 91.85 
മധീനങ്ങാെി 91.62 
മുസപ്പനാെ് 91.59
   
െണ്ണൂർ  
ധർമ്െയം 100 
പിണറായി 100 
ശവങ്ങാെ് 100 
മാങ്ങാട്ടിെയം 100 
ശകാട്ടയയം 100 
കതിരൂർ 100 
എരശഞ്ാളി 100 
മമാശകരി 100 
പാെ്യം 100 
മചാക്ി 100 
പന്ന്ന്നൂർ 100 
തൃപ്രശങ്ങാട്ടൂർ 100  
നയൂ മാഹി 100  
മകാട്ടിയൂർ 100  
ശകളകയം 100  
കണിച്ാർ 100  
ശകാളയാെ് 100  
തില്ശങ്രി 100  
മുഴക്ന്ന് 100  
പെിയൂർ 100  
കധീഴല്ലൂർ 100  
ഉളിക്കൽ 100  
കൂത്ാളി 100  
മപരളശശ്രി 100  
മച്ിശൊെ് 100  
ചിറക്കൽ 100  
അഞ്രക്കണ്ി 100  
മുഴുപ്പിെങ്ങാെ് 100  
പാപ്പിനിശശ്രി 100  

വളപട്ടണയം 100  
മയ്ിൽ 100  
മെപ്പട്ടയം 100 
നാറാത്് 100 
മകാളശച്രി 100 
കുറ്ിയാട്ടൂർ 100 
കെ്ാശശ്രി 100 
കുറമാത്തൂർ 100 
ഇരിക്കൂർ 100 
പയ്ാവൂർ 100 
എരുശവശ്ി 100 
ചപ്പാരപെവ് 100 
ഉദയഗിരി 100 
മചറതാഴയം 100 
മചറകുന്ന് 100 
കരിവള്ളൂർ- മപരളയം 100 
കുഞ്ിമയംഗെയം 100 
രാമന്ളി 100 
കണ്പുരയം 100 
മചറപുഴ 100 
മപരിശങ്ങായം- വയക്കര 100 
കാശങ്ാൽ- ആെപ്പെ്് 100 
പട്ടുവയം 100 
കെന്നപ്പള്ി- പാണപ്പുഴ 100 
എരമയം - കുറ്റൂർ 100 
ഏശഴായം 100 
മാട്ടൂൽ 100 
മാൊയി 100 
പരിയാരയം 100 
മചങ്ങളായി 98.91  
ശപരാവൂർ 90.32  
മാലൂർ 93.09  
കെമ്പൂർ 98.12  
ചിറ്ാരിപ്പറ്് 94.71  

െവാസർനെവാഡ്   
കയ്യൂർ - ചധീശമനി 100  
മെിസക്ക 100  
മമാഗ്ാൽ - പുത്തൂർ 100  
പെന്ന 100  
തൃക്കരിപ്പൂർ 100  
ബദിയടുക്ക 100  
മചറവത്തൂർ 100  
കള്ാർ 100  
മവസ്റ് എശളരി 99.43  
ഈസ്റ് എശളരി 97.99  
പിെിശക്കാെ് 94.16  
കിനാനൂർ-കരിന്ളയം 92.32  

54 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



സയംസ്ാനത്് ദ്രുതഗതിയിൽ നെ
ക്ന്ന നഗരവൽക്കരണത്ിമറെ 

ഫെമായി മാെിന്ങ്ങളുമെ അളവിൽ 
വന്നിട്ടുള് ക്രമാതധീതമായ വർദ്നവ് 
മൂെയം അവയുമെ ശേഖരണയം, സയംസ്കരണയം 
എന്നിവ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിശെമറയാണ്. 
അതിമറെ അെിസ്ാനത്ിൽ ക്ധീൻ 
ശകരള ക്നി െിമിറ്ഡ് എന്ന 
സ്ാപനയം തശദേേസ്വയയംഭരണവകുപ്പി
മറെ  കിഴിൽ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 

ക്ീന് നെരള െമ്പനി ഏത്ടുത്് 
നടപ്ിലവാക്കുന്നപദ്െിെൾ 

ക്നിയുമെ പ്രാരയംഭ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുയം 

അസജവമാെിന്ങ്ങളായ പ്ാസ്റിക് മാ
െിന്ങ്ങളുമെയുയം ഇെക് ശട്ാണിക് മാെി
ന്ങ്ങളുമെയുയം ശേഖരണവുയം പുനഃചയംക്രമ
ണവുയം നെപ്പിൊക്ന്ന പദ്തികളാണ് 
ഏമറ്ടുത്ത്.

പ്വാസ്റിെ ്മവാലിന്യങ്ങളുതട നശഖരണ
വും ശവാസ്തീയ പുനഃചംക്രമണവും

സയംസ്ാനത്് ക്രമാതധീതമായി വർ
ദ്ിച്ചു വരുന്ന പ്ാസ്റിക് മാെിന്ങ്ങൾ 
ഒട്ടനവധി  പാരിസ്ിതികവുയം ആശരാഗ്
പരവുമായ പ്രേ് നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്ന സാ
ഹചര്ത്ിൽ പ്ാസ്റിക് മാെിന്ങ്ങളുമെ 
പുനഃചയംക്രമണവുയം പുനരുപശയാഗവുയം 
െക്ഷ്മാക്കിയുളള പദ്തികൾ ആവി
ഷ് കരിച്് നെപ്പിൊക്ക എന്നത് വളമര

യധികയം പ്രധാന്യം അർഹിക്ന്ന 
ഒന്നാണ്.

സയംസ്ാനമത് തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം ശൊശഗ്ഡ് പ്ാ
സ്റിക് മാെിന്ങ്ങൾ ഉൾമപ്പമെ 200 
െൺ പ്ാസ്റിക് മാെിന്ങ്ങൾ ക്നി ശേ
ഖരിച്് പുനഃചയംക്രമണയം നെത്തുകയുയം 
ഈ ഇനത്ിൽ ശകരളത്ിമെ നഗരസഭ
കൾക്ക് കിശൊയ്ക് 2 രൂപ നിരക്കിൽ 
3.92 െക്ഷയം സകമാറകയുയം മചയ്. 
ക്നി 9.91 െക്ഷയം രൂപ വരുമാനയം 
ശനടുകയുയം മചയ്.

പ്വാസ്റിക്ക് ഉപനയവാഗിച്ചുളള നറവാഡ് 
നിർമ്മവാണം

ശകന്ദ ഗതാഗത മന്താെയത്ിമറെ 
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എൽ. സിന്ധു
മാശനജിയംഗ് ഡയറക്ടർ, ക്ധീൻ ശകരള ക്നി െിമിറ്ഡ്



ഏറ്വുയം പുതിയ നിർശദേേ പ്രകാരയം 
അഞ്ചു െക്ഷയം ജനസയംഖ്യുളള നഗര
ങ്ങളുമെ 50 കിശൊമധീറ്ർ ചുറ്ളവിൽ 
നിർമ്ിക്ന്ന ശറാഡുകളിൽ ബിറ്റുമി
ശനാമൊപ്പയം പ്ാസ്റിക് മാെിന്ങ്ങൾ 
ശചർക്കണമമന്ന് നിബന്ന പുറമപ്പ
ടുവിച്ിട്ടുണ്്.  ഈ സാഹചര്ത്ിൽ 
പ്ാസ്റിക് മാെിന്ങ്ങൾ ഉപശയാഗി
ച്ചുള് ശറാഡ് നിർമ്ാണയം പ്ാസ്റിക് 
മാെിന് സയംസ്കരണത്ിന് ഒരു മു
തൽകൂട്ടാണ്.  3.75 മധീറ്ർ വധീതിയിൽ 
ഒരുകിശൊ മധീറ്ർ ശറാഡ് നിർമ്ിക്
വാൻ 1.3 െൺ മഷ്രഡഡ് പ്ാസ്റിക്ക് 
ആവേ്മാണ്. 

തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്ന്ന ശറാഡ് പ്രവർ
ത്ികളിൽ 20 േതമാനയം ശറാഡുക
ളിമെങ്ിലയം മഷ്രഡഡ് പ്ാസ്റിക് 
കൾ ഉപശയാഗിക്വാൻ തധീരുമാനി
ച്ിട്ടുണ്്. സയംസ്ാനത്് 2017-18 
സാ്ത്ിക വർഷയം 330 തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൊയി 
200 െശണ്ാളയം മഷ്രഡഡ് പ്ാസ്റി 
ക്കൾ ഉപശയാഗിച്് 150 കി.മധീ 
ശറാഡുകളുമെ നിർമ്ാണയം പൂർത്ി
യാക്കിയിട്ടുണ്് 

പ്വാസ്റിെ് തരെഡിംഗ് യൂണിറ്റുെൾ 
സ്വാപിക്കലും പരിപവാലനവും

എല്ാ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുയം മാെിന് സയംസ്കരണ ശപ്രാജക്റ്റുകൾ 
തയ്ാറാക്കി മെണ്ർ നെപെികൾ ഒഴിവാ
ക്കി  പദ്തി നിർവ്വഹണയം നെത്തുന്നതി
ന് ക്ധീൻ ശകരള ക്നിക്ക് അനുമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്്. ഇതനുസരിച്് തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ മഷ്രഡിയം
ഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്ന്ന പദ്തി 
ക്ധീൻ ശകരള ക്നി ആരയംഭിച്ിട്ടുണ്്. 
എല്ാ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് അെിസ്ാ
നത്ിലയം വെിയ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളി
ലയം നഗരസഭകളിലയം പ്ാസ്റിക് മഷ്രഡിയം
ഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്വാനുയം 
അവയുമെ നെത്ിപ്പിന് ആവേ്മായ 
സാശങ്തികസഹായവുയം ശമൽശനാട്ടയം 
നൽകുവാനുയം ക്ധീൻ ശകരള ക്നിമയ 
ചുമതെമപ്പടുത്തുവാനുയം തധീരുമാനിച്ിട്ടു
ണ്്. ഇതിശെക്ക് അവേ്മായ ശപ്രാജക്റ് 
മപ്രാശപ്പാസ്സൽ ക്ധീൻ ശകരള ക്നി 
എല്ാ തശദേേസ്വയയം ഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾക്യം നൽകിയിട്ടുണ്്. പദ്തിയുമെ 

നെത്ിപ്പിനായി ഇതുവമര 160 തശദേേ
സ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി 
ക്നി കരാറിൽ ഏർമപ്പടുകയുയം 80 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
മമഷിനറികൾ സപ് സള മചയ്യുകയുയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്. ഈ സാ്ത്ിക വർഷയം 
100 തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
പദ്തി നെപ്പിൊക്വാനാണ് പദ്തി 
െക്ഷ്മിടുന്നത്.
ഇ-നവസ്റ് മവാലിന്യങ്ങളുതട 
നശഖരണവും ശവാസ്തീയ 
പുനഃചംക്രമണവും

പദ്തി നെപ്പിൊക്ന്നത്. ശകന്ദ 
സയംസ്ാന മെിനധീകരണ നിയന്തണ 
ശബാർഡുകളുമെ അയംഗധീകാരശത്ാമെ പ്ര
വർത്ിക്ന്ന ഇ.മെണ്റിലൂമെ കമണ്
ത്ിയ ക്നിയുമായി കരാറിൽ ഏർ
മപ്പട്ടു മകാണ്ാണ് ഇെക് ശട്ാണിക് 
മാെിന് സയംസ്കരണ പദ്തി നെപ്പിൊ
ക്ന്നത്. ഇന്്യിമെ തമന്ന ഇത്ര
ത്ിലള് ഒരു ശപ്രാജക്റ് ഏമറ്ടുത്് നെ
ത്തുന്ന ഏക സയംസ്ാനയം ശകരളമാണ്. 
സയംസ്ാനമത് എല്ാ സർക്കാർ സ്ാ
പനങ്ങളിൽ നിന്നുയം മപാതുശമഖൊ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം വിദ്ാഭ്ാസ 

സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം വ്വസായ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം 1064 െണ്ിൽ 
അധികയം ഇ-മാെിന്ങ്ങൾ ശേഖരിച്് 
ോസ്തധീയമായി പുനഃചയംക്രമണയം നെത്തു
വാനുയം കൂൊമത മൂെ്വർദ്ിത ശസവനമമ
ന്ന നിെയിൽ െയൂബ് സെറ്റുകൾ, സിഎ
ഫ്എൽ, പ്രിറെർ കാർട്ടിജുകൾ എന്നിവ 
ക്നി ഇ-മാെിന്ങ്ങളുമെ കൂമെ ശേഖ
രിച്് ോസ്തധീയമായി സയംസ്കരിക്കയുയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്. അതിലൂമെ ഇെക് ശൊണിക് 
മാെിന്ങ്ങൾ മകാണ്് ഉണ്ാകുമായിരു
ന്ന പാരിസ്ിതികവുയം ആശരാഗ്പരവു
മായ പ്രേ് നങ്ങമള ഒരു പരിധിവമര പരി
ഹരിക്വാനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്. 

രാജ്ത്് ആദ്മായി മപാതുജനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുയം ഇ-മാെിന്യം സ്വധീകരിക്
ന്ന ഇ-മാർക്കറ്റുകൾ തിരുവനന്പുരയം, 
മകാല്യം, മകാച്ി മുനിസിപ്പൽ ശകാർപ്പ
ശറഷനുകളിലയം ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാെി 
റ്ിയിലയം സയംഘെിപ്പിച്ചു. 

കൂൊമത വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പുയം നഗര
കാര് വകുപ്പുയം സയംയുക്മായി നെപ്പിൊ
ക്കിയ ഇ-ക്ധീൻ പദ്തിയിലൂമെ സയംസ്ാ
നത്് ഉെനധീളമുള് വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം വിദ്ാർത്ി

56 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



കൾ വഴി 46 െൺ ഇ-മാെിന്ങ്ങൾ ശേ
ഖരിച്് പുനഃചയംക്രമണയം നെത്തുകയുയം വി
ദ്ാർത്ികൾക്ക് കിശൊയ്ക് 25 രൂപ 
നൽകുകയുയം മചയ്.

മപാതു വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്–
ഐെി സ്കൂൾ ശപ്രാജക്റ്-പ്രകാരയം 
സയംസ്ാനമത്  വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുയം 650 
െശണ്ാളയം ഇ-മാെിന്ങ്ങൾ 
2017-18-ൽ സാ്ത്ിക വർ 
ഷയം ശേഖരിച്് പുനഃചയംക്രമണയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്. 

റിനസവാഴ്് റിക്കവറി 
തഫസിലി്ിെൾ 

ഹരിതശകരളയം പദ്തിയുമെ 
ഭാഗമായുള് ശുചിത്വമാെിന് 
സയംസ്കരണ ക്ാ്യിൻ നിർവ്വ
ഹണ മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങൾ  
അനുസരിച്് ക്ധീൻ ശകരള ക്
നിക്ക് വ്ക്മായ ചുമതെകൾ 
നൽകിയിട്ടുണ്്. ഇതനുസരിച്്   
റിശസാർസ് റിക്കവറി മഫസിെി
റ്ികൾ സ്ാപിച്് പരിപാെനയം 
നെത്തുവാൻ ക്ധീൻ ശകരള ക്

നിക്ക് സാധിക്ന്നതാണ്. പ്ാസ്റിക് 
മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്ന്നതുയം 
മഷ്രഡഡ് പ്ാസ്റിക്കളുമെ വിപണനയം, 
പുനഃചയംക്രമണ സാധ്മായ പ്ാസ്റിക് മാ
െിന്ങ്ങളുമെ വിപണനയം, തശദേേസ്വയയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ശേഖരിക്ന്ന 
ഇ-മാെിന്ങ്ങളുമെ പുനഃചയംക്രമണവുയം 
സയംസ്കരണവുയം ഹരിതശകരളയം പദ്തി
യിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി നെപ്പിൊക്ന്ന
താണ്.  

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ 
പ്ാൻഫണ്് വിനിശയാഗിക്ന്നതിൽ മുൻ
കാെങ്ങമള അശപക്ഷിച്് പ്രേയംസനധീയ
മായ ശനട്ടയം സകവരിച്ിട്ടുണ്്. ഇതിൽ 
ക്ധീൻ ശകരള ക്നിക്ക് അഭിമാനകര
മായ പങ്ണ്്. തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളുമെ അസജവമാെിന് സയംസ്കര
ണങ്ങൾക്കായി പദ്തി തയ്ാറാക്കി 
മമറ്ധീരിയൽ കളക്ഷൻ മഫസിെിറ്ികൾ, 
റിശസാർസ് റിക്കവറി മസറെറകൾ ഇവ
യിശെക്കാവേ്മായ യന്തസാമഗ്ികൾ, 
അനുബന് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ  
സ്ാപിക്ന്നതിന് നമല്ാരു വിഭാഗയം 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുയം മു
ശന്നാട്ടു വന്നിട്ടുണ്്. പദ്തി നെത്ിപ്പിനാ
യി ഹരിതകർമ്ശസന രൂപധീകരിക്ക 
യുയം പ്രവർത്ന സജ്മാക്കയുയം മച

യ്തിട്ടുണ്്. 
2018-19 സാ്ത്ിക വർഷയം 

അസജവമാെിന് സയംസ്കരണ പദ്തി
കൾ കൂടുതൽ വിപുെധീകരിക്ന്നതിന് 
പദ്തികൾ രൂപധീകരിച്ിട്ടുണ്്. സയംസ്ാ
നത്് അസജവമാെിന് സയംസ്കരണത്ി
നായി റധീസസക്ിയംഗ് ശകന്ദയം സ്ാപിക്
ന്നതിനുള് നെപെിക്രമങ്ങൾ പുശരാഗമി 
ക്ന്നു. കൂൊമത തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ സ്ാപിച്ിട്ടുള് ആർ 
ആർഎഫ് കളുമെ പ്രവർത്ന പരിപാെ
നവുയം  ശമൽശനാട്ടവുയം കുടുയംബശ്രധീമയ ഉൾ
മപ്പടുത്ി നെപ്പിൊക്വാനാണ് ഉശദേേി
ക്ന്നത്.

നടപ്ിലവാക്കവാന് ഉനദേശിക്കുന്ന 
പദ്െിെൾ

1. ഇ-മവാലിന്യ പുനചംക്രമണ നെന്ദ്രം
നിെവിൽ ശേഖരിക്കമപ്പടുന്ന 

ഇ-മാെിന്ങ്ങൾ സഹദ്രാബാദ് ശകന്ദമാ
യി പ്രവർത്ിക്ന്ന ശകന്ദ മാെിന് നി
യന്തണ ശബാർഡിമറെ അയംഗധീകാരമുള് 
ഏജൻസിയുമായി സഹകരിച്ാണ് പുനഃ
ചയംക്രമണയം നെത്തുന്നത്. സയംസ്ാനത്് 
വർദ്ിച്ചു വരുന്ന ഇ-മാെിന്ങ്ങളുമെ 
അളവ് കണക്കിമെടുത്് നമ്മുമെ സയം
സ്ാനത്് ഒരു ശകന്ദധീകൃത ഇ-മാെിന് 
പുനഃചയംക്രമണ ശകന്ദയം ആരയംഭിക്വാൻ 
ഉശദേേിക്ന്നുണ്്.  ഇതിനുള് നെപെിക്ര
മങ്ങൾ പൂർത്ിയായി വരുന്നു.

2. ഗ്വാസ്, ചില്ലുകുപ്ിെൾ എന്നിവയുതട 
നശഖരണവും സംസ്കരണവും

അസജവമാെിന് പട്ടികയിമെ 
മമറ്ാരു ഇനമായ ഗ്ാസുകൾ, ചില്ലുകുപ്പി
കൾ എന്നിവ ശേഖരിക്ന്നതിനുയം ോ
സ്തധീയമായി പുനഃചയംക്രമണയം നെത്തുന്ന
തിനുമുളള ഒരു പദ്തി നെപ്പിൊക്വാൻ 
ഉശദേേിക്ന്നുണ്്.  ഇതിനുള് നെപെിക്ര
മങ്ങൾ പൂർത്ിയായി വരുന്നു.

3. തുകൽ ഉല്പന്നങ്ങളുയം ബാഗുകളുയം 
റബ്ബർെയർ തുെങ്ങിയവയുയം സയംസ്കരിക്
ന്നതിനാവേ്മായ  നെപെിക്രമങ്ങൾ 
സ്വധീകരിച്് വരുകയാണ്. ഇതിശെക്കാവ
േ്മായ ഏജൻസികമള കമണ്ത്ാനു
ള് ശ്രമത്ിൊണ് ക്നി 

ഈ പദ്തികമളല്ായം നെപ്പിൊകുന്ന
ശതാടുകൂെി ശകരളത്ിമെ അസജവമാെി
ന്ങ്ങൾ സയംസ്കരിക്ന്നതിനുശവണ് ഒരു 
പൂർണ് പരിഹാരയം നൽകാൻ ക്നിക്ക് 
സാധിക്യം.
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