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നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയ�മാടെ 
ചൂണ്ിക്മാട്ടുന്നതമായ�മാ അവ�മാണ് വിശ്വസ്തർ

- യ�മാക്രട്ടീ�്

എഡിയറ്റമാറി�ൽ 

കേരള സർക്കാർ ജനേീയ വിേസന േകാഴ്ചപ്കാക�കാട�യുള്ള മൂന്നു വർഷടതെ 
പ്രവർതെനങ്ങളുട� വിജയം ആക�കാഷിക്കുേയകാണ്. മഹതെകായ നവകേരള 

ദൗത്ം ഈ കനട്ടങ്ങൾക്് തിളക്ം പേരുന്നു. പ്രളയതെിനു കേഷം നമ്മുട� 
വിേസന മുൻഗണനേൾക്് കൂടുതൽ ടതളിമയും തീർച്ചയും കേവന്ിരിക്കുന്നു. 
നവകേരള േർമ്മപദ്ധതിയുട� വക്കാക്ളും കനതകാക്ളുമകായി നമ്മുട� തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ മകാറിയിരിക്കുന്നു. 

പ്രളയം ഉയർതെിയ ടവല്ലുവിളിേടള അതിജീവിച്ചകാണ് നമ്മുട� തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ ഈ വർഷവം മിേച്ച പദ്ധതി കനട്ടം കേവരിച്ചത്. 84.74 
േതമകാനമകാണ ്ഈ വർഷടതെ പദ്ധതിടച്ചലവ.് ടപന്ിങ്ങ ്ബില്ലുേൾ കൂ�ി കേർതെകാൽ 
ഇത് 93 േതമകാനമകാകം. ഇത് സർവ്വേകാല ടറകക്കാർഡകാണ്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
തെിൽ ജില്കാ പഞ്കായത്തുേൾ പിറേിലകായി കപകാകന് അവസ്യും ഇകപ്കാൾ 
മകാറിയിട്ടുണ്്. 80.64 േതമകാനമകാണ് ടപന്ിങ്ങ് ബില്ലുേൾ ഒഴിടേ ഈ വർഷടതെ 
ജില്കാ പഞ്കായത്തുേളുട� കനട്ടം.  

ജനങ്ങൾക്കു കവണ്ി അവരുട� തകാൽപര്ങ്ങളും ആവേ്ങ്ങളും അറിഞ്ഞു  
പ്രവർതെിക്കുന് കസവന കേന്ദ്രങ്ങളകായി സർക്കാർ ഓഫീസുേൾ മകാറണം എന്തകാണ് 
പുതിയ േകാല�ട്ടതെിടല േകാഴ്ചപ്കാ�്. സർക്കാർ ഓഫീസുേൾ അധിേകാര കേന്ദ്രങ്ങ
ളകാടണന് ജനങ്ങളുട� കതകാന്ൽ മുഴുവനകായി മകാറണം. എല്കാ സർക്കാർ വകപ്പുേളും 
ഈ ദിേയിൽ േിന്ിച്ചു തു�ങ്ങുന് ഈ േകാലതെ് മകാറ്റങ്ങളുട� കനതൃത്വമകായി തകദേേ 
സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ മകാറുന്തിലുള്ള അഭിമകാനം ടേറുതല്. സംസ്കാനതെ്  
നകാനൂറിലധിേം പഞ്കായത്തുേൾ ഇതിനേം രകാജ്കാന്ര നിലവകാരതെിനുള്ള അംഗീ
േകാരമകായി ഐ.എസ.്ഒ. േരസ്മകാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവയും  പ്രവർതെന മിേവിടന് 
പുതിയ ഔന്ത്ങ്ങൾ കതടുേയകാണ്. കസവനങ്ങൾ ലഭ്മകാക്കുന്തിടല േകാലതകാ
മസവം സകാകകേതിേ നൂലകാമകാലേളും ഒഴിവകാക്കുന്തിൽ നമ്മുട� പ്രകാകദേിേ സർക്കാ
രുേൾ  വലിടയകാരളവവടര വിജയിച്ചു േഴിഞ്ഞു. ഇനിയും വളടര മുകന്കറണ്തുണ്്.

രകാജ്ടതെ നടുക്ിയ പ്രളയ ദുരന്ടതെ സമേിതെതകയകാട� കനരിട്ട സംസ്കാന 
സർക്കാരിടനകാപ്ം അകത േരുകതെകാട� പ്രകാകദേിേ സർക്കാരുേളും നിന്നു. 
അസൂയകാവഹമകായ കസ്ര്കതെകാട� നമ്മൾ പ്രളയടതെ അതിജീവിച്ചു. പ്രളയകാ
നന്ര പുനർനിർമ്മകാണതെിലും സംസ്കാന സർക്കാരിന് േരുതെകായി പഞ്കായ
തെ് രകാജ് സ്കാപനങ്ങളും മറ്റ് തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുമുണ്്.  

സുതകാര്തയുട�യും േകാര്ക്ഷമതയുട�യും കേന്ദ്രങ്ങളകായി കേരളതെിടല തകദേ
േഭരണ സ്കാപനങ്ങടളയും ��േ സ്കാപനങ്ങടളയും അനുബന്ധ ഓഫീസുേടള
യും മകാറ്റകാൻ  ഒറ്റടക്ട്ടകായി നിൽക്കുന് ജീവനക്കാർക്കും ജനപ്രതിനിധിേൾ അ�ക്
മുള്ള മറ്റ് വിേസന പ്രവർതെേർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നവകേരള 
ദൗത്ം മുകന്കാട്ടുവയ്ക്കുന് സുസ്ിര വിേസനതെിടന് േർമ്മപദ്ധതി കേരളടതെ 
പുതുക്ിപ്ണിയുേയകാണ്. പുതിടയകാരു വിേസന സംസ്കകാരം േരുപ്ി�ിപ്ിക്കാൻ 
നമുക്കാവടട്ട. നകാളിതുവടരയുള്ള നന്മേൾക്് കൂടുതൽ തിളക്ം പേരുന് പുതിടയകാരു 
കേരളമകാണ് നമ്മുട� ലക്ഷ്ം. അതിനു കവണ്ിയുള്ള പ്രയത്ം നമുക്് തു�രകാം.

യഡമാ. ബി.എ�്. തിരുയേനി ഐ.എ.എ�്. 

കാത്തിരതിക്കുന്നത് 
കൂടുതൽ തതിളക്കമാർന്ന വതിജയങ്ങൾ
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നവകേരള നിർമ്മകാണതെിടന് ദിേയും 
മുൻഗണനേളും രൂപടപ്ടുത്തുന് ഈ 

സവികേഷ �ട്ടതെിൽ, ഇ�തുപക്ഷ ജനകാ
ധിപത് മുന്ണി സർക്കാരിടന് സുസ്ിര, 
ജനപക്ഷ വിേസന േകാഴ്ചപ്കാ�് പ്രകാകയകാഗി
േമകാക്കുന്തിൽ  തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാ
പനങ്ങൾ കനതൃത്വപരമകായ പങ്കുവഹിക്കു
ന്ത് അഭിമകാനേരമകാണ്. രണ്കാം തലമുറ 
വിേസന പ്രശ്നങ്ങൾ കനരി�കാൻ ടേൽപ്പുളള 
പുതിടയകാരു സമീപനം മുകന്കാട്ടുവച്ചു 
ടേകാണ്കാണ് ഈ സർക്കാർ അധിേകാരം 
ഏടറ്റടുതെത് .  അതിടന് ഭകാഗമകായ 
നവകേരള ദൗത്ങ്ങൾ  ജനപകേകാളിതെ
കതെകാട� മുകന്റുന് കവളയിലകാണ് നൂറ്റകാ
ണ്ിടന് പ്രളയം എതെിയത്. നകാമതിടന 
ഒറ്റടക്ട്ടകായി കനരിട്ടു. പ്രളയകാനന്ര പുനർ
നിർമ്മകാണം അകത ഐേ്കതെകാട� 
മുകന്കാട്ടു കപകാകന്തിനി�യിൽ, ജനങ്ങടള 
വിേ്വകാസതെിടന്യും ആേകാരങ്ങളുട�യും 
കപരിൽ ഭിന്ിപ്ിച്ച് നകാ�ിടന് വിേസന
ടതെ അട്ടിമറിക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം 
ന�ന്നു. സഹജമകായ കസ്ര്കതെകാട�, 

നമ്മുട� തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങൾ ഈ വർഷവം പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
തെിൽ മിേച്ച കനട്ടം കേവരിച്ചത് അഭി
മകാനകതെകാട� �ണ്ിക്കാണിക്ടട്ട. 84.74 
േതമകാനമകാണ് ഈ വർഷടതെ പദ്ധതി
ടച്ചലവ്. ടപന്ിങ്ങ് ബില്ലുേൾ കൂ�ി 
കേർതെകാൽ, ഇത് 93 േതമകാനമകാകം. ഇത് 
സർവ്വേകാല ടറകക്കാഡകാണ്.  ഏപ്രിൽ 
ആദ്ം തടന് പുതിയ വർഷടതെ പദ്ധതി 
നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചു. നൂറു േതമകാനം 
കനട്ടടമന് ലക്ഷ്മകാണ് ഇനി നമുക്് മുന്ി
ലുള്ളത്.

പ്രളയതെിടന് അനുഭവതെിനു കേഷം, 
വിേദമകായ പഠനമനനങ്ങളുട� അ�ിസ്കാ
നതെിൽ കൂടുതൽ സുസജ്വം േകാസ്തീയ
വമകാക്ിയ വിേസന  േർമ്മപദ്ധതിയകാണ് 
ഇകപ്കാൾ നമുക്കുള്ളത്. തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ് കാ പ ന ങ്ങ ളു ട �  ക ന തൃ ത ്വതെ ി ൽ 
സം��ിച്ച് പ്രളയടതെ കനരി�കാൻ രംഗ
തെിറങ്ങിയ നകാട്ടുേകാർ അന്് പ്രേ�ിപ്ിച്ച 
അകത അർപ്ണ മനസ്ിതിയും ഒടതെകാ
രുമയുമകാണ് അതിനു കേഷമുള്ള പുനർനിർ

നവലകരള ദൗത്യം
സു�തിര വതികസനത്തിന്റെ 
രാജപാത
എ.�ി. ടേമാ�ടീൻ
    തയദേശ�്വ�ുംഭ�ണ വകുപ്പുേന്ത്രി





അതും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു. ഇകപ്കാൾ 
സുസ്ിര വിേസനതെിടന് രകാജപകാതയിൽ 
നമ്മൾ തിരിടച്ചതെിയിരിക്കുന്നു. പ്രളയം 
ഉയർതെിയ ടവല്ലുവിളിേടള അതിജീവിച്ച് 

 മകരളം 
ട പ  

വികസന കചാ പ്ചാടിെ� 
വിജയം മ ചാഷി�  

 അവസരത്ിൽ 
സം ചാന സർക്ചാരിെ� 

മന �ൾ പ്രചാമ ശിക 
സർക്ചാ കൾ�ം ല� 

അളവിൽ 
അവകചാശെപ് തചാണത്  
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മ്മകാണ പ്രവർതെനങ്ങളിലും പ്രേ�ിപ്ിക്കു 
ന്ത്. പ്രളയകാനന്രം വിവിധ കേകാണു 
േളിൽ നിന്് ഒഴുേിടയതെിയ സഹകായവം 
ഉയർന്നു വന് ക്ിയകാത്മേ ആേയങ്ങളും 
അത് സകാക്ഷ്ടപ്ടുത്തുന്നു. 

ഏതകാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വടര 
നമ്മുട� സ്വപ്നങ്ങളിൽ കപകാലും സ്കാനമി
ല്കാതിരുന് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സർഗകാ
ത്മേ ആേയങ്ങൾ തുറന്നു വച്ച പുതിയ 
സകാധ്തേള്ക്കും നടുവിലകാണ് കേരള
തെിടല ഇ�തുപക്ഷ ജനകാധിപത് മുന്ണി 
സർക്കാർ നകാലകാം വയസികലക്് പ്രകവേി
ക്കുന്ത്. കേരളം ഇ�തുപക്ഷ വിേസന 
േകാഴ്ചപ്കാ�ിടന് വിജയം ആക�കാഷിക്കുന് 
ഈ അവസരതെിൽ സംസ്കാന സർക്കാ
രിടന് കനട്ടങ്ങൾ പ്രകാകദേിേ സർക്കാരു
േൾക്കും തുല് അളവിൽ അവേകാേടപ്ട്ട
തകാണ്. 

വികവേകാനന്ദൻ ഭ്കാന്കാലയം എന്നു 
വിളിച്ച നകാ�ിടന  കലകാേമറിയുന് പുകരകാ 
ഗമന കേരളമകാക്ി മകാറ്റിയ സകാമൂഹിേ 
വിേസന കനട്ടങ്ങളുട� തു�ർച്ചയിലകാണ് 
ജനേീയകാസൂത്രണം സകാധ്മകായത്. പണി
ടയടുക്കുന് ടതകാഴിലകാളിേളുട� അധ്വകാന
തെിലും ടപകാതു വിദ്കാഭ്കാസതെിലൂട� 
മിേവികലക്് ഉയർന് തലമുറേളുട� 
േഴിവിലും അവരുട� ആത്മവിേ്വകാസതെി
ലും േറേളഞ്ഞ രകാഷ്ടീയ കബകാധ്ങ്ങൾ 
പേർന് ടതളിമയകാർന് ദിേകാകബകാധതെി
ടന് േരുതെിൽ പുകരകാഗതി കേവരിച്ച 
കേരളം, പുതിയ യുഗതെികലക്കുള്ള പ്രയകാ
ണതെിൽ, േീഴ്ജകാതിേളകായി േരുതടപ്ട്ട 
പണിയകാളർക്കും സ്വകാതന്ത്വം അവേകാ
േങ്ങളും നികഷധിക്ടപ്ട്ട സ്തീേൾക്കും 
എതിരകായ വികവേനവം അതിക്മങ്ങളും
വലിടയകാരളവവടര ഇല്കാതകാക്ി. കേരള
തെിടന് സകാമൂഹ് പുകരകാഗതിടക്കാപ്ം, 
അതിടന തുരകേം വയ്കകാൻ ശ്രമിക്കുന് ഭിന്ി
പ്ിടന് േക്ിേൾ കൂടുതൽ അക്മകാസക്
രകായി മകാറുന്നുടവന് പ്രതീതിയകാണ് 
സമീപേകാല സംഭവ വിേകാസങ്ങൾ നൽക
ന്ത്. ആേകാരങ്ങളുട�യും വിേ്വകാസങ്ങളു
ട�യും തണലിൽ, ജനകാധിപത്ടതെ 
പുച്ിക്കാനും ജകാതി, ജന്മി നകാടുവകാഴിതെ
തെിടന് േകാല�ട്ടം പുനഃസൃഷ്ിക്കാനുമകാണ് 
േിലർ ശ്രമിക്കുന്ത്. രകാജകാക്ന്മകാർ പരി
ലകാളിച്ച വിേ്വകാസവം ആേകാരങ്ങളും ജനകാ
ധിപത്ം വന്കതകാട� തേർന്നുടവന്    
മട്ടിലകാണ് േിലരുട� പ്രേകാരകവലേൾ. 
ജനകാധിപത്ടതെ തള്ളി നകാടുവകാഴിതെ
ടതെയും മകതതരത്വടതെ തള്ളി ഫയൂഡൽ 

ആേകാരങ്ങടളയും വകാരിപ്പുണരകാൻ ശ്രമിക്കു
ന്വടര നമ്മൾ േരുതിയിരിക്ണം. ജനകാ
ധിപത്തെിടന് നന്മേൾ എറ്റവം അടുതെ
റിയകാൻ ജനങ്ങടള സഹകായിക്കുന്ത് 
തകദേേസ്വയംഭരണമകാണ്. അതു ടേകാണ്ടു 
തടന്, പിന്ിരിപ്ൻ േക്ിേൾടക്തിടര  
ജനകാധിപത്തെിടന് േകാവലകാളകായി പ്ര
വർതെിക്കാൻ ഏറ്റവം അവസരമുള്ളത് 
പ്രകാകദേിേ സർക്കാരുേൾക്കാണ്. േക്ഷി
രകാഷ്ടീയ വ്ത്കാസങ്ങൾക്് അപ്പുറതെ്, 
കേരളതെിടന് പുകരകാഗമന, നകവകാത്കാന 
പകാരമ്പര്വം മകതതര മൂല്ങ്ങളും ഉയർ
തെിപ്ി�ിക്കാൻ  നമ്മുട� തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് േഴിയുന്നുണ്്.

ഇന്്യിൽ ആദ്മകായി ജകാതി-ജന്മി 
വകാഴ്ചയ്ക് അന്്ം കറിച്ചത് കേരളമകാണ്. 
നമ്മുക�തുകപകാലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഭൂപരിഷ്ക്കരണം 
മറ്റ് സംസ്കാനങ്ങളിൽ ന�പ്ിലകായില്. 
ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസം സകാർവ്വത്രിേമകാക്ിയ
തും ഇവിട� മകാത്രമകാണ്. രകാജ്ടതെ ബഹു 
ഭൂരിപക്ഷം സംസ്കാനങ്ങളിലും ലകാഭം ലക്ഷ്
മകാക്ി പ്രവർതെിക്കുന് സ്വേകാര് വിദ്കാല
യങ്ങളകാണ് ഇന്നും വിദ്കാഭ്കാസ രംഗം 
നിയന്തിക്കുന്ത്. എല്കാ ഗ്കാമങ്ങളിലും 
ആകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും നമ്മൾ 
മകാത്രമകാണ.് രകാജ്തെ ്ആദ്മകായി  സമ്പൂർണ്ണ 
സകാക്ഷരത കന�ിയതും കേരളം തടന്. കേര
ളതെിടന് മകാനവ വിേസന സൂേിേേൾ 
കലകാേ േരകാേരികയക്കാൾ ഏടറ മിേച്ച
തകാണ്. കേരളതെിൽ ജനിക്കാൻ ഭകാഗ്ം 
ലഭിക്കുന് ഒരകാൾ, േരകാേരി ഇന്്ക്കാരടന 
അകപക്ഷിച്ച്, 10 വർഷവം 6 മകാസവം 

കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നു. കേരളീയടന് 
േരകാേരി ആയുസ് 74 വയസകാണ്.  ഇത്  
കലകാേ േരകാേരി (72 വയസ് ) ടയക്കാൾ 
മിേച്ചതകാണ്. കദേീയ േരകാേരിയകാേടട്ട,  
63.5 മകാത്രമകാടണന്് ഓർക്ണം. രകാജ്തെ് 
1 ലക്ഷതെിൽ 44 കട്ടിേൾ 1 വയസിനു മുമ്പ് 
മരിക്കുന് സ്കാനതെ് കേരളതെിടല 
േിശുമരണ നിരക്് 12 ആണ്. കലകാേ 
േരകാേരി 29 ഉം. രകാജ്തെ് ഒരു  ലക്ഷം പ്ര
സവതെിൽ 301 അമ്മമകാർ മരണടപ്ടുകമ്പകാൾ, 
കേരളതെിൽ ലക്ഷതെിന്  40 കപടരകാഴിടേ 
മുഴുവൻ അമ്മമകാരും അതിജീവിക്കുന്നു. 

സംസ്കാനതെ് നൂറിൽ  94.59 കപരും 
അക്ഷരജ്കാനം ഉള്ളവരകാണ്. കലകാേ 
േരകാേരി (86.3)കയക്കാൾ ബഹുദൂരം 
മുന്ിലകാണ ്നമ്മൾ. 69.3 മകാത്രമകാണ ് കദേീയ 
േരകാേരി. ഈ കനട്ടങ്ങളികലക്് എതെകാൻ 
കേരളടതെ  സഹകായിച്ച സകാമൂഹ് ഇ�ടപ
�ലുേൾ ഇനിയും തു�രണം. അതിനുള്ള 
ജനകാധിപത് കവദി കൂ�ിയകാണ് നമ്മുട� 
തകദേേ സ്വയംഭരണ രംഗം. 

പ്രള�ത്ിലും തള�മാടത 
2018 ആഗസ്ിടല പ്രളയം കേരളടതെ 

അക്ഷരകാർത്തെിൽ മുക്ിക്ളഞ്ഞു. 
നദിേൾ േര േവിഞ്ഞു. കറകാഡ്- ടറയിൽ 
- കവ്കാമ ഗതകാഗതം ത�സ്സടപ്ട്ടു. 483 കപർ 
മരണടപ്ട്ടു. എതകാനും കപടര േകാണകാതകായി. 
14 ലക്ഷതെിലധിേം കപർ ദുരിതകാേ്വകാസ 
േ്കാമ്പുേളിൽ  അഭയം കത�ി. 48,000 
ടഹക്ടർ കതകാട്ടവിള നേിച്ചു. കട്ടനകാട്ടിലും 
അപ്ർ കട്ടനകാട്ടിലും മകാത്രം 10,495 ടഹക്ടർ 
ടനൽകൃഷി തകാറുമകാറകായി. റബ്ബർ േർഷേർ
ക്് 500 കേകാ�ിയുട� നഷ്മുണ്കായി. ടേകാച്ചി 
അന്കാരകാഷ്ട വിമകാനതെകാവളം രണ്കാഴ്ച അ�ച്ചി
ട്ടു. പ്രകാഥമിേ വിലയിരുതെലിൽ 40,000 

കേകാ�ിയുട� നഷ്ം േണക്കാക്ി. ദുരിതടതെ 
ഒറ്റടക്ട്ടകായി കനരിട്ട കേരളതെിടന് 
ഐേ്വം നമ്മുട� രകാഷ്ടീയ കനതൃത്വതെിടന് 
ഇച്കാേക്ിയും സമേിതെതയും  കലകാേതെി
ടന് പ്രേംസ പി�ച്ചുപറ്റി. 

പ്രളയം ഏറ്റവം രൂക്ഷമകായ സ്ലങ്ങ
ളിൽ ജനങ്ങൾ  മരണടതെ മുഖകാമുഖം േണ്ടു. 
കേരളതെിടന് രക്ഷകാ കസന്മകായി പതി
നകായിരക്ണക്ിനു കപടര രക്ഷടപ്ടുതെി 
മത്്ടതെകാഴിലകാളിേൾ നകാ�ിടന്  േണ്ണി
ലുണ്ണിേളകായി. ടസക്കട്ടറിയറ്റിലും ജില്കാ 
കേന്ദ്രങ്ങളിലും തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാ
പനങ്ങളിലും  തുറന് േണ്ക്രേകാള് റൂമുേള് 
രക്ഷകാപ്രവർതെനങ്ങളുട� ദിേകാകബകാധവം 
ഏകേകാപനവം ഉറപ്കാക്ി. ദുരിതകാേ്വകാസ 





മലചാകത്ിെല 
 ജനത ം പക  

മപചാകുേചായി  അടിയ ര 
സചാ ചര�െത് �ഖ�േ ി 

പിണറചായി വിജയെ� 
മന ത�ത്ിൽ മകരളം തിക  

സേചിത്തമയചാെട മനരി  
5 ല ം  കു�ം �ൾക്ത് 

10 000 പ െട  അടിയ ര 
സ ചായം എത്ി  
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പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
സർവകാേ ലന്ം

ജ ന േ ീ യ കാ സൂ ത്രണ തെ ി ട ന്  2 0 

വര്ഷടതെ േരിത്രതെില് ആദ്മകായി 2017-
18 ല് 10 മകാസം പദ്ധതി നിര്വ്വഹണതെി
നകായി മകാറ്റി വയ്കകാന് േഴിഞ്ഞതുടേകാണ്് 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങള്ക്് 
2017-18 ല് 85% പദ്ധതി തുേ വിനികയകാഗി
ച്ച് സര്വ്വേകാല റികക്കാര്ഡ് സൃഷ്ിക്കാന് 
േഴിഞ്ഞു. േരിത്രതെില് ആദ്മകായി 20% 
തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങള്ക്് 
100% പദ്ധതി തുേ വിനികയകാഗിക്കാന് 
േഴിഞ്ഞത് മടറ്റകാരു ശ്രകദ്ധയമകായ കനട്ട 
മകാണ്. 2018-19 ല് ഒരു ചുവ�് കൂ�ി മുകന്കാട്ട് 
വച്ച ്സകാമ്പതെിേവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്തിനു 
മുമ്പ് തടന് ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ പൂര്തെീ
േരിച്ച് നിര്വ്വഹണതെിനകായി 12 മകാസവം 
പ്രകയകാജനടപ്ടുതെകാന് േഴിഞ്ഞത് വികേ
ന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ േരിത്രതെില് ആദ്
മകായിട്ടകാണ്. 2018-19 വര്ഷടതെ പദ്ധതി 
2018 ഡിസംബറിന് മുമ്പ് തടന് തയ്കാറകാ
ക്ി.  പ്രളയടക്ടുതിടയ അതിജീവിച്ച് 
2018-19 വര്ഷം 84.74% ടേലവ് ടേയ്തു 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങള് മിേച്ച 
കനട്ടം കേവരിച്ചു.  ്രേഷറിേളിടല 

കൂടുതല് നികക്ഷപ സകാധ്തേള് മകാര്ഗ്ഗ 
കരഖയില് ഉള്ടക്കാള്ളിച്ചു. 

4 ഷീ കലകാഡ്ജിംഗ് ശംഖല – സ്തീേള്ക്് 
സ്വതന്തമകായ സഞ്കാരസൗേര്ം 
ഉറപ്കാക്ി ആത്മവിേ്വകാസകതെകാടുകൂ�ി 
സഞ്രിക്കുവകാനും സുരക്ഷിതമകായി 
തകാമസിക്കാനുമകാണ് ഷീ കലകാഡ്ജിം
ഗിലൂട� വിഭകാവന ടേയ്യുന്ത്.

4 തകദേേഭരണതല േകായിേവിേസന
തെിന് ഊന്ല്.

4 ഉല്പകാദനകമഖലയില് 20% തുേ നിര്ബ
ന്ധമകാക്ി.

4 പകാലികയറ്റീവ് ടേയറിന് പ്രകത്േ 
പദ്ധതിേള് ആരംഭിച്ചു.

4തകദേേസ്വയംഭരണവകപ്ിടന് േീഴിലുള്ള 
വ ി വ ി ധ  സ് കാ പ ന ങ്ങ ള ി ട ല 
പ്രവര്തെനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ടപകാതു
ജനങ്ങള്ക് ്പരകാതിേളും നിര്കദേേങ്ങളും 
നല്കന്തിന ്ഓണ്കലന് ആയി ഒരു 
പരകാതി പരിഹകാരസംവിധകാനം കഫകാര് ദ 
പീപ്ിള് എന് കപരില് ആരംഭിച്ചു.

4 വിവരസകാകകേതിേവിദ്  സകാര്വത്രിേ
മകായ ഈ േകാല�ട്ടതെില് കലകാേടതെ
വിട� നിന്നും പൗരന്മകാര്ക്് ഗ്കാമസഭകാ 
േര്ച്ചേളില് പടകേടുക്കുന്തിനും 
നിര്കദേേങ്ങള് നല്കന്തിനും 
ഗ്കാമസഭ മിനിട്ട്സുേള് ലഭ്മകാക്കുന്
തിനുമകായി ഗ്കാമസഭ ടവബ് കപകാര്ട്ടല് 
പ്രവര്തെനം ആരംഭിച്ചു.               1

ടപന്ഡിംഗ് ബില്ലുേള് കൂ�ി േണക്ിടല
ടുക്കുകമ്പകാള് ഇത് 93 േതമകാനമകായി ഉയരും.
മകാത്രമല്, േരകാേരിയിലും തകാടഴ പ്രേ�നം 
േകാഴ്ചവച്ചിരുന് ജില്കാ പഞ്കായത്തുേളും മുനി 
സിപ്കാലിറ്റിേളും േരിത്രതെിലകാദ്മകായി 
80 േതമകാനതെിനു മുേളിൽ പദ്ധതിടച്ചലവ് 
കേവരിച്ചു. മടറ്റകാരു േരിത്രകനട്ടം.
ആസൂത്രണ പ്രക്രി��ിടല  
േറ്റ് �വിയശഷതകൾ
4 രകാജ്തെിനകാടേ മകാതൃേയകായി എല്കാ 

ജില്േളിലും ജില്കാ പദ്ധതി രൂപീ േരിച്ചു.
4 പദ്ധതി രൂപീേരണതെിന് നഗരസഭേ

ള്ക്കും പഞ്കായത്തുേള്ക്കും പ്രകത്േം 
മകാര്ഗ്ഗകരഖ.

4 എല്കാ തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങളിലും  ആസൂത്രണ സമിതിേള്.

4 ആനുകൂല്ം ലഭിക്കുവകാനുള്ള വരുമകാന
പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്് 2 
ലക്ഷമകായി ഉയര്തെി. േര്ഷേര്ക്് 
േകാര്ഷിേ ആവേ്തെിനുള്ള ആനുകൂ
ല്ങ്ങള്ക് ്വരുമകാനപരിധി ഇല്കാതകാക്ി.

4 പ്രവകാസിേള്ക്കും യുവ സംരംഭേര്ക്കും 

സകാമഗ്ിേൾ കേഖരിക്കാൻ നൂറു േണക്ിനു  
േളക്ഷന് ടസന്റുേൾ രകാത്രിയും പേലും 
തുറന്നു പ്രവർതെിച്ചു. പേര്ച്ചവ്കാധിേള് 
ത�യകാൻ തു�ക്തെികല മുന്േരുതല് സ്വീ
േരിച്ചത് വലിടയകാരു ദുരന്ം ഒഴിവകാക്ി.

കലകാേതെിടല ഏതു ജനതയും പേച്ചു 
കപകാകമകായിരുന് അ�ിയന്ര സകാഹേര്
ടതെ, മുഖ്മന്തി പിണറകായി വിജയടന് 
കനതൃത്വതെിൽ, കേരളം തിേഞ്ഞ സമേി
തെതകയകാട� കനരിട്ടു. 5 ലക്ഷം  കടുംബ

ങ്ങള്ക്് 10,000 രൂപയുട�  അ�ിയന്ര 
സഹകായം എതെിച്ചു. ശുേീേരണതെിന് 
2,80,000 സ്്വകാഡുേൾ  രംഗതെിറങ്ങി. 
ജില്േൾ േ�ന്നും സന്ദ്ധ പ്രവർതെേടര 
തെി. ആഴ്ചേൾക്േം 6,93,287 വീടുേളും 
5,836 സ്കാപനങ്ങളും ശുേിയകാക്ി. 24,000 
ടപകാതു സ്ലങ്ങൾ വൃതെിയകാക്ി. മൂന്നു 
ലക്ഷതെിലധിേം േിണറുേൾ ടതളിച്ചു. 
4,500 �ൺ കജവമകാലിന്ങ്ങളും 14,180 

�ൺ  അകജവ മകാലിന്ങ്ങളും നീക്ം 

ടേയ്തു. നീക്ിയ മകാലിന്ങ്ങൾ ക്ീന് കേരള 
േമ്പനിയുട� കനതൃത്വതെിൽ സംസ്രിച്ചു. 

പ്രളയതെിനു കേഷം തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ അവരുട� വിേസന 
പദ്ധതിേളിൽ കഭദഗതിേള് വരുതെി. 
തേര്ന് ആസ്ിേളുട� പുനര്നിര്മകാണ 
തെിനും പുനരുദ്ധകാരണതെിനും മുൻഗണന 
നൽേി പുതിയ കപ്രകാജക്ടുേൾ തയ്കാറകാക്
ടപ്ട്ടു. പ്രളയബകാധിത കമഖലേളിടല കട്ടി
േള്ക്് പുതിയ പുസ്േങ്ങളും മറ്റ്  പഠകനകാ

4 2018-19ൽ 93 ശതേമാനും ടചലവ്
4 ശ�മാശ�ി�ിലും തമാടഴ നിന്ന ജില്മാ �ഞ്മാ�ത്തുകൾക്ും നഗ��ഭകൾക്ും ഡിസ്റിുംഗ്ഷൻ
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പേരണങ്ങളും വിതരണം ടേയ്തു. വീട്ടുസകാ
ധനങ്ങള് നേിച്ചവര്ക്് കടുംബശ്രീ വഴി 
ഒരു ലക്ഷം രൂപയുട�  പലിേരഹിത വകായ്പ 
നൽകന് ആർ.ടേ.എൽ.എസ്. പദ്ധതി 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. കേടു ബകാധിച്ച വീടുേൾക്് 
അ�ിയന്ര നഷ്പരിഹകാരം നൽേി. 
തേർന് വീടുേൾ പുനർനിർമിക്കാൻ  
ധനസഹകായം നൽേി. േൗേകാലയങ്ങൾ 
റിപ്യർ ടേയ്കാൻ പദ്ധതി തയ്കാറകാക്ി. 
അകേണവകാ�ിേളും സ്കൂളുേളും ആകരകാഗ്കേ
ന്ദ്രങ്ങളും നന്കാക്കാൻ പ്രകത്േ ഊന്ൽ 
നൽേി. അ�ിസ്കാന സൗേര്ങ്ങൾ പുന
രുദ്ധരിക്കാൻ തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങൾ കപ്രകാജക്ടുേൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. 
ആക�കാഷങ്ങള് ചുരുക്ിയും ആര്ഭകാ�ം 
ഒഴിവകാക്ിയും നകാ�ിടന് പുനർനിർമ്മകാണ 
ദൗത്തെിൽ സർക്കാരും ജനങ്ങളും 
കേകേകാർത്തു. കേരളം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ 
സ്വകദേത്തു നിന്നും വികദേത്തു നിന്നും 
സഹകായം ഒഴുേി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 
വലിടയകാരു വിഭകാഗവം പടകേടുതെ സകാലറി 
േകാലഞ്് പുതിയ േരിത്രമകായി. നകാേനഷ്
ങ്ങളുട� വിവരം കേഖരിക്കാനും നഷ്പരി
ഹകാര വിതരണം കവഗതെിലകാക്കാനും 
സർക്കാർ ടവബ്കസറ്റ് തുറന്നു. പ്രതിസ
ന്ധിേടള കനരി�കാനുള്ള ഈ ജനതയുട� 
േരുതെ് ഒരിക്ൽക്കൂ�ി മകാറ്റുരച്ച് ടതളിയി
ക്ടപ്ട്ടു.

തുല്യനടീതിക്ും 
തുല്യ അവ��ത്ിനും യവണ്ി 

രകാജ്തെ് ആദ്മകായി സ്തീയ്ക് തുല്നീ
തിയും തുല് അവസരവം യകാഥകാർഥ്മകാ
ക്ിയത് കേരളമകാണ്.  കേന്ദ്ര നിയമതെിൽ 
മൂന്ിൽ ഒന്നുള്ള വനിതകാ സംവരണം, 
കേരളതെിൽ 50  േതമകാനമകാണ് . 
ഏഷ്യിടല ഏറ്റവം വിപുലമകായ വനിതകാ 
സം��നകാ സംവിധകാനമകായി മകാറിക്ഴി
ഞ്ഞ കടുംബശ്രീയിൽ നിലവിൽ 43 ലക്ഷം 
അംഗങ്ങളുണ്് .  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുട� 
സമ്പകാദ്ം 4,430 കേകാ�ി രൂപയകായി ഉയർ
ന്ിരിക്കുന്നു. ആദിവകാസി കമഖലേളിൽ 
കൂടുതൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്
തിൽ സർക്കാർ പ്രകത്േ ശ്രദ്ധ നൽേി. 
പട്ടിേവർഗ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 15,000 
രൂപയുട� റികവകാൾവിങ്ങ് ഫണ്് ഏർടപ്
ടുതെി. 

ഈ സർക്കാർ അധിേകാരകമറ്റതിനു 
കേഷം 19,000 പുതിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
നിലവിൽ വന്നു. 2.7 ലക്ഷം കപർ പുതുതകായി 

അംഗത്വടമടുത്തു. വകയകാജനങ്ങൾക്കും 
്രേകാൻസ്ജന്റിനും ഭിന്കേഷിക്കാർക്കും 
കവണ്ി ആരംഭിച്ച പ്രകത്േ അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങളിൽ 25,000 തെിലധിേം അംഗങ്ങളു
ണ്്.  മകാനസിേ - ബൗദ്ധിേ ടവല്ലുവിളിേൾ 
കനരിടുന്വരുട� വിദ്കാഭ്കാസതെിന് 2018- 
19 ൽ 200 പുതിയ ബഡ്സ് സ്കൂളുേൾ 
തുറക്കാൻ ലക്ഷ്മിട്ടതിൽ 75 സ്കാപന
ങ്ങൾ പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു േഴിഞ്ഞു. 
വകയകാജന സംരക്ഷണതെിനുള്ള ജീറിയകാ
്രേിേ് ടേയർ പദ്ധതിയും കടുംബശ്രീയുട� 
കേടയ്കാപ്പുള്ളതകാണ്. 

സ്തീ േകാക്ീേരണകതെകാടും ലിംഗനീ
തികയകാടുമുള്ള ഈ സർക്കാരിടന് പ്രതിബ
ദ്ധതയുട� ടതളിവകാണ് കടുംബശ്രീകയകാടുള്ള 
അതിടന് സമീപനം. സംസ്കാന ബഡ്ജറ്റ് 
തുേയും കേന്ദ്ര സ്ീമുേളുട� വേയിരുതെലും 
അ�ക്ം കടുംബശ്രീക്്  1,000 കേകാ�ി 
രൂപയകാണ്  ഈ വർഷം ലഭിക്കുന്ത്. 
കദേീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ പദ്ധതി
യുട� ന�തെിപ്പും ഇകപ്കാൾ കടുംബശ്രീക്കാ 
ണ്. 30,121 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് പലിേ 
സബ്സിഡിയകായി 35 കേകാ�ി രൂപയും 
മകാച്ചിങ്ങ് ഗ്കാന്കായി 2.69 കേകാ�ിയും നൽേി. 
കമകക്കാ ടക്ഡിറ്റ് സമ്മിറ്റ് വഴി 3,200 

കേകാ�ിയുട� വകായ്പ വിതരണം ടേയ്തു. 3.67 
ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ട വനിതേൾക്് 
കടുംബശ്രീ സ്തീസുരക്ഷകാ കയകാജന ഇൻഷു
റൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. 

ജൻ - ആഹകാർ, �ിക്റ്റ് റിസർകവഷൻ, 
ടവയിറ്റിങ്ങ് കലകാഞ്്, പകാർക്ിങ്, ടേട്ടി� 
നിർമ്മകാണം, േയർ ഡികഫബറിങ്ങ് --- 

എന്നുകവണ് എല്കാ ടതകാഴിൽ കമഖലേളി
ലും കടുംബശ്രീ വനിതേൾ സകാന്ിധ്ം 
അറിയിച്ചു േഴിഞ്ഞു. കടുംബശ്രീ പ്രവർ
തെേർ അംഗങ്ങളകായ 63,000  സം�കൃഷി 
ഗ്രൂപ്പുേളിലകായി 2,88,000 വനിതേളകാണ് 
നിലവിൽ കൃഷിയിൽ ഏർടപ്ട്ടിരിക്കുന്ത്. 
50,000 ടഹക്ടർ സ്ലതെ് ഇവർ കൃഷിയി
റക്കുന്നു. ഇതിൽ 6,500 ഏക്റും കജവ 
കൃഷിയകാണ്. പ്രളയ ബകാധിതർക്് ഒരു 
ലക്ഷം രൂപയുട� പലിേ രഹിത വകായ്പ 
നൽകന് കടുംബശ്രീ ആർ.ടേ.എൽ 
.എസ് സ്ീമിൽ ആദ്�ട്ടതെിൽ 1,016 
കേകാ�ി രൂപ വിതരണം ടേയ്തു. വീട്ടുപേര
ണങ്ങൾ നഷ്ടപ്ട്ടവർക്് ഡിസ്ൗണ്് 
പർകച്ചസ് സ്ീമും ഏർടപ്ടുതെി. 

സ്തീേകാക്ീേരണതെിനുള്ള വിവിധ
ങ്ങളകായ പരിേീലന പരിപകാ�ിേൾ 
കടുംബശ്രീ സംവിധകാനം വഴി ന�പ്ിലകാക്ി 
വരുന്നു.  കടുംബശ്രീയുട�  ത്രിതല 
സം��നകാ സംവിധകാനം േക്ിടപ്ടുത്തു
േയകാണ് കടുംബശ്രീ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുട� 
ലക്ഷ്ം. അതിക്മങ്ങൾക്് ഇരയകാകന് 
സ്തീേൾക്കും കട്ടിേൾക്കും കവണ്ി 
പതിന്കാല് ജില്േളിലും കനേഹിത ജൻഡർ 
ടഹൽപ് ടഡസ് കേൾ പ്രവർതെിക്കുന്നു. 
മനുഷ്ക്�തെ് ത�യകാൻ  ലക്ഷ്മിട്ട്  ഇടു
ക്ിയിടല കദവികളം, വയനകാട്ടിടല മകാന
ന്വകാ�ി, പകാലക്കാടട്ട േിറ്റൂർ എന്ീ ക്കാ
ക്കുേളിൽ ആൻറി ഹയൂമൻ ്രേകാഫിക്ിങ്ങ് 
പദ്ധതി ന�പ്കാക്ിയിട്ടുണ്്. ഒറ്റയ്ക് തകാമസി
ക്കുന്വർക്്  സഹകായവം പിന്തുണയുമകായി 
കനേഹിത കേകാളിങ്ങ് ടബൽ രംഗത്തുണ്്. 
നിരകാമയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഭിന്കേ
ഷിക്കാർക്് ആേ്വകാസമകാകം. ആശ്രയ 
പദ്ധതിയുട� പരിഷ്ക്കരിച്ച രൂപമകായ അഗതി
രഹിത കേരളം ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരും നിരകാ
ലംബരുമകായ 1.5 ലക്ഷം കപർക്് വിവിധ
ങ്ങളകായ സർക്കാർ സഹകായങ്ങളും സമൂഹ
തെിടന് േരുതലും ലഭ്മകാക്കും. 

ടേറുേി�, സൂക്ഷ്മ സംരംഭ രംഗത്തും 
കടുംബശ്രീയുട� സംഭകാവന വലുതകാണ്. 
കേരള േിക്ൻ പദ്ധതിയിൽ 549 േിക്ൻ 
ഫകാമുേൾ ആരംഭിച്ചു.  കടുംബശ്രീ ഉൽപ്
ന്ങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഓൺകലൻ 
കപകാർട്ടൽ തുറന്നു. ക്ീനിങ്ങ് മുതൽ ഓഫീസ് 
നിർവ്വഹണം വടര എല്കാ കജകാലിേളിലും 
കടുംബശ്രീ വനിതേടളയും ്രേകാൻസ് ജന്ഡ
റുേടളയും നികയകാഗിച്ച ടേകാച്ചി ടമക്രേകാ 
ജൻഡർ സൗഹൃദ സമീപനതെിടന് 
മകാതൃേയകായി കേരളതെിനു പുറത്തും േർച്ച 
ടേയ്ടപ്ട്ടു. വനിതേളും ്രേകാൻസ്ജൻ 





അടിേചാലി 
ചാേപഞ്ചായത്ിെല 

ചാ�ത് സ��യം പണി തധീർ ത് 
ണമ ചാ ചാക്ൾക്ത്  ൈകേചാറി
ക ി   കു�ം �െള 
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ഡറുേളും മകാത്രം കജകാലി  ടേയ്യുന് 
കലകാേതെിടല ആദ്ടതെ ടമക്രേകാ പദ്ധതി
യകാണിത്.  ്രേകാൻസ്ജൻഡർ വിഭകാഗതെിന് 
പ ര ി ഗ ണന നൽ ക ന്  ര കാ ജ ്ടതെ  
ആദ്ടതെ വലിയ സംരംഭമകായും ഇതിടന 
േണക്കാക്കാം. 1,600 വനിതേൾക്കാണ് 
ടേകാച്ചി ടമക്രേകായിൽ കജകാലി ലഭിക്കുന്ത്. 

കേരളതെിടല കടുംബശ്രീ രകാജ്തെിനു 
മുഴുവൻ മകാതൃേയകാടണന്്  അധിേകാരകമറ്റ് 
ആദ് നകാളുേളിൽ പ്രധകാനമന്തി നകരന്ദ്ര 
കമകാദി അഭിപ്രകായടപ്ട്ടിരുന്നു. അകദേഹം 
ഇന്ത് പറയുകമകാ എടന്നിക്് അറിയില്. 
ഇരുപകതകാളം ഇന്്ൻ സംസ്കാനങ്ങളിൽ 
ഇകപ്കാൾ കടുംബശ്രീ പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്്. 
അവടര പരിേീലിപ്ിക്കുന്തും പ്രവർതെ
നങ്ങൾക്് മകാർഗനിർകദേേം നൽകന്തും 
കേരളതെിടല കടുംബശ്രീയകാണ്.

എല്മാവർക്ും വടീടെമാരുങ്ങുന്നു
രകാജ്ടതെ ഏറ്റവം വലിയ സംസ്കാന 

ഭവന പദ്ധതിയകാണ് എല്കാവർക്കും വീ�് 
എന് ലക്ഷ്കതെകാട� കേരളതെിൽ ന�പ്കാ
ക്ി വരുന് കലഫ.് പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി 
1308 കേകാ�ി രൂപ ഇതിനേം ഗുണകഭകാക്കാ
ക്ൾക്് വിതരണം ടേയ്തു. 

പണി മു�ങ്ങിക്ി�ന് 50,514 വീടുേൾ 
ആദ് �ട്ടതെിൽ പൂർതെീേരിച്ചു. രണ്കാം 
�ട്ടതെിൽ 84,890 വീടുേൾ നിർമ്മകാണ
തെിലിരിക്കുന്നു. കരഖേൾ ഹകാജരകാക്കുന് 
മുറയ്ക് ലിസ്റിൽ ഉൾടപ്ട്ട മുഴുവൻ കപർക്കും 
വീ�് നൽകം. ടതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുതെി സൗജന് നിരക്ിൽ ഭവന 
നിർമ്മകാണ സകാമഗ്ിേളും ലഭ്മകാക്കും. 

പ്രധകാൻമന്തി ആവകാസ് കയകാജന, പ്ര
ധകാൻമന്തി (ഗ്കാമീൺ) ആവകാസ് കയകാജന 
എന്ീ കേന്ദ്ര പദ്ധതിേൾ, സംസ്കാന 
സർക്കാർ വിഹിതവം തകദേേ സ്വയം ഭരണ 
സ്കാപനതെിടന് വിഹിതവം കേർതെ്, 
കലഫ് പദ്ധതിയുട� യൂണിറ്റ് തുേയ്ക്കു 
തുല്മകായ തുേ ഉറപ്പു വരുതെിയകാണ് കേര
ളതെിൽ ന�പ്ിലകാക്കുന്ത്. തകാരതകമ്ന 
കറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് തുേയുള്ള ഈ കേന്ദ്ര 
പദ്ധതിേൾ അധിേ സഹകായം കേർതെ് 
ആേർഷേമകാക്ിയകാണ് കേരള സർക്കാർ 
ന�പ്ിലകാക്കുന്ത് എന്ർത്ം. 

കേന്ദ്ര പദ്ധതി ഗുണകഭകാക്കാക്ൾക്് 
സംസ്കാന സർക്കാരിടന് അധിേ 
സഹകായമകായി 400 കേകാ�ി രൂപ ഇതിനേം 
നൽേി. ഭൂമിയില്കാതെവർക്് കവണ്ി 14 
ജില്േളിലും ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ ഉയരുേ

യകാണ്. ഇനിയും സ്ലം േടണ്തെിയിട്ടി
ല്കാതെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ലടമടുപ്ിനുള്ള  
ന�പ�ിേൾ പുകരകാഗമിക്കുന്നു. അ�ിമകാലി 

ഗ്കാമപഞ്കായതെിടല ഫ്കാറ്റ് സമുച്ചയം 
പണി തീർന്് ഗുണകഭകാക്കാക്ൾക്്  
കേമകാറിക്ഴിഞ്ഞു. ഈ കടുംബങ്ങടള 
സകാമൂഹ് ജീവിതതെിടന് മുഖ്ധകാരയിൽ 
കേർത്തു നിർത്തുന്തിനുള്ള  സകാഹേര്വം 
സൗേര്ങ്ങളും ഫ്കാറ്റുേളിൽ ഒരുക്കും. 

േമാലിന്യേകലന്നു
മകാലിന്പ്രശ്നതെിന് ദീർ�േകാലകാ�ി

സ്കാനതെിലുള്ള േകാേ്വത പരിഹകാരവം 
സവികേഷ കമഖലേളിൽ സത്വര 
പരിഹകാരവം ആവേ്മകാണ്. മണ്ണിടന്യും 
ജലതെിടന്യും അന്രീക്ഷ വകായുവിടന്യും 
സ്വകാഭകാവിേതയും കനർമല്വം വീടണ്
ടുക്കുേ എന്തകാണ് നമ്മുട� ദീർ�േകാല 
ലക്ഷ്ം. ദീർ�േകാല ലക്ഷ്ങ്ങളുട� 
കപരിൽ അ�ിയന്ര പ്രകാധകാന്മുള്ള വിഷ
യങ്ങൾ അവഗണിക്കുേയുമരുത്. അ�ിയ
ന്ര, ദീർ�േകാല ലക്ഷ്ങ്ങൾ സമന്വയി
പ്ിച്ചു ടേകാണ്ടുള്ള ഈ സർക്കാരിടന് 
ഇ�ടപ�ൽ വലിടയകാരു പകാരിസ്ിതിേ 

നവകേരളം േര്മ്മ പദ്ധതി േില്പേകാലയില് മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീന് മുഖ്മന്തി 
പിണറകായി വിജയകനകാട�കാപ്ം.





ത് 3 19 ല ം വധീ�കളി ം 
30 000 ചാപന�ളി ം 

ഉറവിടത്ിൽ േചാലിന�ം 
സം രിക്ചാൻ സംവിധചാന�ൾ 

ഉ ത്  9 000 വധീ�കളി ം
 1 200 ചാപന�ളി ം 

മയചാ �ചാസത് ചാ�ത് ചാപി  
30 ല ം വധീ�കളിൽ 

കു ിക്മ ചാ ത് സംവിധചാനം 
ക്ി  

9പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



ദുരന്തെിടന് വക്ിൽ നിന്് കേരളടതെ 
േരേയറ്റിയിരിക്കുന്നു.  

ഇന്് 3.19 ലക്ഷം വീടുേളിലും 30,000 
സ്കാപനങ്ങളിലും ഉറവി�തെിൽ മകാലിന്ം 
സംസ്രിക്കാൻ സംവിധകാനങ്ങൾ ഉണ്്. 
79,000 വീടുേളിലും 1,200 സ്കാപനങ്ങളി
ലും ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്് സ്കാപിച്ചു. 30 
ലക്ഷം വീടുേളിൽ കഴിക്കമ്പകാസ്റ് 
സംവിധകാനം ഒരുക്ി. ടപകാതുസ്ലങ്ങളിൽ 
2,000 മകാലിന് സംസ്രണ കേന്ദ്രങ്ങൾ 
പ്രവർതെിക്കുന്നു. പകതെകാളം ഇ�ങ്ങളിൽ 
കേന്ദ്രീകൃത മകാലിന് സംസ്രണം ന�ക്കു
ന്നു. ഉറവി� മകാലിന് സംസ്കരണതെിന് 90 
േതമകാനം വടര സബ്സിഡി നൽേകാൻ 
തീരുമകാനിച്ചത് ഇതെരം സ്ീമുേൾ കൂടുതൽ 
ആേർഷേമകാക്ിയിട്ടുണ്്.

1,030 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
ഹരിത േർമ്മകസനേൾ പ്രവർതെിക്കു 
ന്നുണ്്. 30,000 സന്ദ്ധ പ്രവർതെേർ 
പകാഴ് വസ്തുക്ൾ കേഖരിക്കുന്നു. ഇതിനേം 
441 പകാഴ് വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ  
ആരംഭിച്ചു. 177 റികസകാഴ്് റിക്വറി ടസന്
റുേളും തുറന്നു. 2,350 ഓളം പകാഴ് വസ്തു വ്കാ
പകാരിേൾക്് രജിക്രേഷൻ നൽേി ദൗത്
തെിടന് ഭകാഗമകാക്ി മകാറ്റിയിട്ടുണ്്. 

ആവേ്മില്കാടത ഉകപക്ഷിക്കാടനകാ
രുങ്ങുന്  പഴയ വസ്തുക്ൾ വിൽക്കാനും 
ആവേ്ക്കാർക്് വകാങ്ങകാനും സ്വകാപ് 
കഷകാപ്പുേൾ ആരംഭിച്ചത് ജനങ്ങളുട� മകനകാ
ഭകാവതെിൽ മകാറ്റം വരുതെകാൻ ഉതകന് 
ക്ിയകാത്മേ ഇ�ടപ�ലകായി സർക്കാർ 
േകാണുന്നു. 

സംസ്രിച്ച പ്കാസ്റിേ് കറകാഡ് നിർമ്മകാ
ണതെിന്  ഉപകയകാഗിക്കുന് രീതിക്് 

കൂടുതൽ പ്രേകാരവം സ്വീേകാര്തയും കന�ി
ടയടുക്കാനകാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ത്. 
നിലവിൽ 117 തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങളിൽ ഷ്രഡഡ് പ്കാസ്റിേ് ഉൽപ്കാദനം 
ന�ക്കുന്നുണ്്.. എല്കാ തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളിലും പ്കാസ്റിേ് ഷ്രഡിങ്ങ് 
യൂണിറ്റുേൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ന�പ�ിേൾ 
പുകരകാഗമിക്കുേയകാണ്. ക്ീൻ കേരള േമ്പനി 
വഴി ഇലകട്കാണിേ് മകാലിന്ങ്ങളും ആപൽ
ക്ര മകാലിന്ങ്ങളും സംസ്രിക്കും. സ്കൂളുേ
ളിൽ ന�ത്തുന് ഹരികതകാൽസവങ്ങൾ 
കട്ടിേളിൽ പരിസ്ിതി കബകാധം  
വളർത്തും. പേർച്ചവ്കാധി പ്രതികരകാധതെി
നുള്ള  ജകാഗ്കതകാത്വം കട്ടിേളിൽ ശുേിത്വ 
, ആകരകാഗ് അവകബകാകകാധം വളർത്തും. 
സർക്കാർ ഓഫീസുേളിൽ ഗ്ീൻ കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാൾ ന�പ്കാക്ിയത്,  സർക്കാർ ജീവ
നക്കാടര ഹരിത ദൗത്തെിടന് ഭകാഗമകാക്ി 
മകാറ്റി.  

ഈ സർക്കാർ അധിേകാരകമറ്റ് ആദ്
വർഷം തടന് സംസ്കാനടതെ 941 പഞ്കാ
യത്തുേളും ടവളിയി� വിസർജനമുക്മകായി 
പ്രഖ്കാപിച്ചതകാണകല്കാ. 1,74,720 േൗേകാല
യങ്ങൾ പുതുതകായി നിർമ്മിച്ചകാണ് ഈ 
ലക്ഷ്ം കന�ിയത്. ടേകാച്ചി കേകാര്പ്കറഷ
നിടല ഒരു  വകാർഡു കൂ�ി ലക്ഷ്ം കന�ിയകാൽ 
സംസ്കാനടതെ എല്കാ നഗരങ്ങളും 
ടവളിയി� വിസർജന മുക്മകാവം. 
വടീടണ്ടുക്മാും  േണ്ും പ്രകൃതിയും 

പ്രകൃതിടയ അതിടന് നിറവികലക്കും 
കനർമല്തെികലക്കും തിരിച്ചു ടേകാണ്ടു 
കപകാകന്തിനുള്ള േകാസ്തീയ േർമ്മ പദ്ധ
തിയകാണ് പ്രകാകദേിേ സർക്കാരുേളുട� 
സഹകായകതെകാട� സർക്കാർ ന�പ്ിലകാക്കു

ന്ത്. ജലക്കാതസുേൾ മലിനടപ്ടുത്തു
ന്ത് േിക്ഷകാർഹമകാക്ി നിയമ കഭദഗതി 
ടേകാണ്ടുവന്ത് പരടക് സ്വകാഗതം ടേയ്
ടപ്ട്ടിട്ടുണ്്. 

പകാരിസ്ിതിേ അവകബകാധം ആകരകാ
ഗ്േരമകായ സകാമൂഹ്കബകാധതെിടന് ഭകാഗ
മകാടണന്് മലയകാളി തിരിച്ചറിഞ്ഞുടവന്നു 
കവണം േരുതകാൻ. സംസ്കാനതെിടന് 
വിവിധ ഭകാഗങ്ങളിൽ ന�ക്കുന് പ്രകൃതിസം
രക്ഷണ ദൗത്ങ്ങളിൽ ലക്ഷക്ണക്ിനു 
കപരകാണ് പടകേടുക്കുന്ത്. ഈ സർക്കാർ 
അധിേകാരതെിൽ വന്തിനു കേഷം  
41,000  ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃതെിേൾ 
ന�ന്നു. 57,000 പുതിയ ജലകസേന 
േനകാലുേൾ നിർമ്മിച്ചു. 48,000  പരമ്പ
രകാഗത ജലക്കാതസുേൾ വൃതെിയകാക്ി 
സംരക്ഷിച്ചു. 12,000  േകാർഷിേ കളങ്ങൾ 
നിർമ്മിച്ചു. 

കൃഷികയകാഗ്മകാക്ിയ തരിശുനിലം 
14,000 േകാർഷിേ സം�ങ്ങൾ കൃഷി 
ടേയ്യുന്നു. പകാരിസ്ിതിേ അവകബകാധം 
പ്രേരിപ്ിക്കുന്തിനുള്ള പദ്ധതിേളുട� 
ഭകാഗമകായി വകാർഡുേളിൽ ജല പകാർലടമന്് 
സം��ിപ്ിക്കുന്നു. പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ 
പ്രവർതെനങ്ങളിൽ മിേവ പുലർത്തുന് 
തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് സർക്കാർ 
ഹരിതപുരസ്കകാരങ്ങൾ സമ്മകാനിക്കും.

ഹരിത ദൗത്തെിടന് ഭകാഗമകായി 
വിവിധ സ്ീമുേളിൽ ഉൾടപ്ടുതെി ഇതി 
നേം 202 േികലകാമീറ്റർ പുഴേളും 18,183 േി.
മീറ്റർ നീർകതെകാടുേളും നന്കാക്ി. 48,936 
േിണറുേൾ റിേകാർജ് ടേയ്തു. 15,000 
േിണറുേൾ നിർമ്മിച്ചു. 4,625 എണ്ണം നവീ
േരിച്ചു. 8,675 കളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 9,889 

വകാർഷിേ പദ്ധതി പരിഷ്കരണവമകായി ബന്ധടപ്ട്ട് തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിടല അധ്ക്ഷന്മകാരുട� കമഖലകാ കയകാഗം 
േിലയിൽ തകദേേസ്വയംഭരണ വകപ്് മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീൻ ഉദ്�കാ�നം ടേയ്യുന്നു.

10 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



എണ്ണം നവീേരിച്ചു . ഉകപക്ഷിക്ടപ്ട്ട 24,000 

ടഹക്ടറിൽ വീണ്ടും ടനൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു. 
തരിശു േി�ന് ആയിരക്ണക്ിന് ഏക്ർ 
ഇകപ്കാൾ ടപകാന്നു വിളയുന് പകാ�മകാണ്. 
ഹരിത കേരളം മിഷൻ കേഖരിച്ച 
േണക്കുേൾ പ്രേകാരം 3,136 ടഹക്ടറിടല 
ഒരുപ്പൂവിള ഇരുപ്പൂവകാക്ി.  2,625 ടഹക്ടറിൽ 
േരടനൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 155 കജവ പച്ച
ക്റി ക്സ്ററുേളിലകായി 5,000 ടഹക്ടറിൽ 
കൃഷി ന�ക്കുന്നു. കജവ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ 
വിൽക്കാൻ 149 ഇകക്കാ കഷകാപ്പുേൾ ആരം
ഭിച്ചിട്ടുണ്് .

ആയ�മാഗ്യ�ുംഗത്് 
പുത്നണർവ്

ഐേ്രകാഷ്ടസഭയുട� സുസ്ിര വിേ
സനലക്ഷ്ം മുൻനിർതെിയകാണ് ഈ 
സർക്കാർ ആകരകാഗ്രംഗതെ് പ്രവർതെിച്ചു 
വരുന്ത്. ജനങ്ങൾക്ി�യിൽ ഭീതി വിതച്ച 
നിപ് കവറസിടന തുരത്തുന്തിലും പ്രള
യേകാലതെ് പേർച്ചവ്കാധിേടള പ്രതികരകാ
ധിക്കുന്തിലും നമ്മൾ പ്രേ�ിപ്ിച്ച മിേവ് 
കലകാേതെിടന് പ്രേംസ പി�ിച്ചുപറ്റി. 

ആകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങടള േക്ിടപ്ടു
തെകാൻ ലക്ഷ്മിടുന് കടുംബകാകരകാഗ് പരി
പകാ�ിയുട� ഭകാഗമകായി സംസ്കാനടതെ 
പ്രകാഥമിേകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കടുംബകാ
കരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളകായി മകാറുേയകാണ്. ആദ്
�ട്ടതെിൽ 170 കേന്ദ്രങ്ങളിലും രണ്കാം 
�ട്ടതെിൽ 504 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഏടറ്റടുതെ 
അ�ിസ്കാന സൗേര് വിേസന പ്രവൃ
തെിേൾ ഇകപ്കാൾ അന്ിമ�ട്ടതെിലകാണ്. 
അവേ് സൗേര്ങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്കതകാട�
കവകകന്രം 6 മണി വടരയുള്ള ഒ.പി. 
കസവനം എല്കാ ആകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും 
ലഭ്മകാവം. 

േിഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടുതെി 3,000 
കേകാ�ിയുട� നിർമ്മകാണ പ്രവർതെനങ്ങ 
ളകാണ് ഈ കമഖലയിൽ ന�തെിവരുന്ത്. 
34 ഡയകാലിസിസ് യൂണിറ്റുേളും 10 േകാത് 
ലകാബുേളും ഇതിൽ ഉൾടപ്ടും. ആവേ്
തെിന് കഡകാക്ടർമകാരുട�യും ജീവനക്കാരു
ട�യും തസ്ിേേൾ ഇല്കാതിരുന് ആകരകാഗ് 
കേന്ദ്രങ്ങളിലും തകാലൂക്്, ജില്കാ ആശുപ
ത്രിേളിലും പുതിയ തസ്ിേേൾ സൃഷ്ിക്കാ
നും അ�ിയന്ര പ്രകാധകാന്കതെകാട� നിയ
മനന�പ�ിേൾ പൂർതെീേരിക്കാനും അധി
േകാരകമറ്റ് ഒരു വർഷം തിേയുന്തിനി�
യിൽ സർക്കാരിനകായി. 

കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 830 ഉം 

തകാലൂക്്, ജില്കാതല ആശുപത്രിേളിൽ 
891- ഉം തസ്ിേേൾ പുതുതകായി സൃഷ്ിച്ച് 
നിയമനം ന�തെി. നിയമനങ്ങളിടല 
േകാലതകാമസം ഒഴിവകാക്കാനും റികപ്കാർട്ട് 
ടേയ്ടപ്ടുന് മുറയ്ക് ഒഴിവേൾ നിേതെകാനും 
സർക്കാർ പ്രകത്േം നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്.  

ഭകാവിടയ മുന്ിൽ േണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ് 
ആകരകാഗ് നയതെിടന് അ�ിസ്കാനതെി
ലകാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർതെിക്കുന്ത്. 
മഴക്കാലപൂർവ്വ തയ്കാടറടുപ്പുേൾ  വർഷം 
മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന് ആകരകാഗ് 
ജകാഗ്തകാ പരിപകാ�ിയകാക്ി വിേസിപ്ിച്ചത് 
ഈ നയതെിടന് അ�ിസ്കാനതെിലകാണ്. 
ആകരകാഗ് ജകാഗ്ത േകാര്ക്ഷമമകാക്കാനും 
ജനപകേകാളിതെകതെകാട� നയങ്ങൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കാനും മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ന�പ്കാ
ക്കാനും  ഇ- ടഹൽതെ്  കപ്രകാഗ്കാമിലൂട� 
സകാധിക്കും. കപ്രകാഗ്കാമിടന് ഭകാഗമകായി 2.9 
കേകാ�ി ജനങ്ങൾക്് ഇതിനേം ഇ- 
ടഹൽതെ് രജി്രേഷൻ നൽേി. നവജകാത 
േിശുക്ളിടല ഹൃകദ്രകാഗം േടണ്തെി േസ്ത
ക്ിയയിലൂട� പരിഹരിക്കുന് ഹൃദ്ം, മകാന
സിേകാകരകാഗ് പരിേരണതെിനുള്ള ആേ്വകാ 
സം ക്ിനിേ്, ഗർഭിണിേളുട� മകാനസിേകാ
കരകാഗ്തെിനുള്ള  അമ്മ മനസ്,മദ്പകാന 
കരകാഗിേൾക്കുള്ള  വിമുക്ി, കലകാേകാകരകാഗ് 
സം��നയും ഇന്്കാ ഗവൺടമന്റുമകായി 
കേർന്നുള്ള  ഇന്കഗ്റ്റഡ ്ടഹൽതെ ്ഇൻഫർ
കമഷൻ പ്കാറ്റ്കഫകാം തു�ങ്ങിയ വിവിധങ്ങ
ളകായ പദ്ധതിേളുമകായി കേരളതെിടന് 
ആകരകാഗ് രക്ഷകാ സംവിധകാനം മിേവിടന് 
പുതിടയകാരു �ട്ടതെികലക് ്േ�ന്ിരിക്കുന്നു.    

ട�മാതു വിദ്യമാല�ങ്ങൾ 
േികവിടറെ യകന്ദ്രങ്ങൾ 

ഈ സർക്കാർ അധിേകാരതെിൽ 
വന്തിനു കേഷം സമൂലമകാറ്റതെിനു 
വികധയമകായ മടറ്റകാരു രംഗമകാണ് ടപകാതു 
വിദ്കാഭ്കാസം. സ്വേകാര് വിദ്കാലയങ്ങളു
മകായി മൽസരിച്ച് പിന്ള്ളടപ്ട്ടു കപകാന് 
സർക്കാർ - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേൾ മിേവിടന് 
കേന്ദ്രങ്ങളകായി മകാറുേയകാണ്. സ്കൂളുേളുട� 
അ�ിസ്കാന സൗേര് വിേസനതെിനു 
കവണ്ി സർക്കാർ  ഇത്രയധിേം തുേ മുൻ
ടപകാരിക്ലും ടേലവഴിച്ചിട്ടില്. ഈ 
വകാക്കുേൾ കറിക്കുകമ്പകാൾ, കേരളതെിടല 
1500- ലധിേം സ്കൂളുേളിൽ  അ�ിസ്കാന 
സൗേര് വിേസനതെിനുള്ള വിപുലമകായ 
പ്രവൃതെിേൾ ന�ക്കുേയകാണ്. േിഫ്ബി 
സഹകായകതെകാട� 141 വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 
5 കേകാ�ി വീതവം  395 വിദ്കാലയങ്ങളിൽ 
3 കേകാ�ി വീതവം  444 എണ്ണതെിൽ 1 
കേകാ�ി വീതവം ടേലവഴിച്ചകാണ് നിർമ്മകാണ 
പ്രവൃതെിേൾ ന�ത്തുന്ത്. ഇതിനു പുറകമ, 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
പദ്ധതി വിഹിതതെിലൂട� 473 വിദ്കാലയ
ങ്ങള്ക്് ടേട്ടി�ങ്ങള് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്്. 
നബകാര്ഡ് സ്ീമില് 52 വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 
104 കേകാ�ി രൂപ ലഭിക്കും. എയ്ഡഡ് 
വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് േകാലഞ്് ഫണ്ടും 
എർടപ്ടുതെിയിട്ടുണ്്.  തകദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളുട� വകാർഷിേ പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുതെി സ്കൂളുേളിൽ 2,875 ക്കാസ് 
മുറിേൾ നിർമ്മിച്ചു. 

ടപകാതു വിദ്കാലയങ്ങളിടല പഠനകാന്
രീക്ഷം അ�ിമു�ി മകാറിയിരിക്കുന്നു. 45,000 
ക്കാസുമുറിേൾ ഇതിനേം  കഹട�ക്് 
ആയി. 59,772 ലകാപ് ക�കാപ്പുേള് പoനകാവ
േ്തെിനകായി സജ്ീേരിച്ചു. 43,422 മള്ട്ടി
മ ീഡിയ കപ്രകാജക്റ്ററുേള് ഏർടപ്ടു
തെി.13,798 ക്കാഡ്ബകാന്ഡ് േണക്ഷനു
േള് എടുത്തു. 4,578 DSLR േ്കാമറേള് 
സജ്ീേരിച്ചു. 4,206 ട�ലിവിഷനുേള്, 
4,576 ടവബ്േ്കാമറേള് എന്ിവ സ്കൂളുേ
ള്ക്് നല്േി. കഹസ്കൂളുേൾക്് പുറകമ, 
കപ്രമറി വിദ്കാലയങ്ങൾ കൂ�ി കഹട�േ് 
ആക്കാനകാണ്  സർക്കാർ ഉകദേേിക്കുന്ത്. 
പുതി� ലക്്യങ്ങൾ
പുതി� �േടീ�നും  

കട്ടിേളുട� ബഹുമുഖമകായ േഴിവേൾ 
വിേസിപ്ിക്കാനും അവരിൽ ആത്മവി
േ്വകാസം വളർതെകാനും സഹകായിക്കുന് 
എത്രടയകേിലും പദ്ധതിേളകാണ് സ്കൂളുേളിൽ 





വിവിധ തമ ശ സ�യം രണ 
വകു കളിൽ �ിയ 

കചാലയളവിൽ യധികം 
നിയേന�ൾ നട� തത്  

മപ്ചാൾ �േചാണത്  പഞ്ചായത്ത് 
വകുപ്ിെല സധീനിമയചാറി�ി 

തർക്�ൾ�ം മകചാടതി വ�വ ചാര
�ൾ�ം അവസചാനം കുറി�ത് 

153 ജധീവനക്ചാർക്ത്  
ചാനക്യ� നിയേനം 

നൽകി  

11പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



ന�പ്ിലകാക്ി വരുന്ത്.  ടപണ്കട്ടിേള്ക്് 
ആകയകാധന പര ിേീലനതെിനുള്ള 
'േരുതെ്',  പകാരിസ്ിതിേ അവകബകാധം 
പേരുന് കജവകവവിധ് ഉദ്കാനം,  
ഹയര്ടസക്ന്റി കട്ടിേളുട� സര്ഗ്ഗകേ
ഷിേള് േടണ്തെി പരിേീലിപ്ിക്കുന് 
'സിതകാര്', കട്ടിേളുട� സര്ഗ്ഗവകാസനേൾ 
കപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന് �കാലന്് ലകാബ്, കട്ടി
േള്ക്്  സ്കൂള് സമയതെിനു കേഷം ഒരുമിച്ച് 
പഠിക്കാൻ അവസരടമകാരുക്കുന് പഠനവീ
ടുേള്, േകാസ്തപഠനം ടമച്ചടപ്ടുതെകാൻ 
സഹകായിക്കുന് ലിറ്റിൽ സയന്ിസ്റ്, ഭൂമി
ടയക്കുറിച്ച്  അറിവ് പേരുന്  ഭൗമം, 
ഗണിത പഠനം ആഹ്കാദേരമകാക്കുന്  
ഗണിതലകാബ്, ഗണിത വിജയം, ലിറ്റില് 
മകാതെമറ്റീഷന്സ് ഭകാഷകാകേഷി വിേസിപ്ി
ക്കുന് മലയകാളതെിളക്ം, ഹകലകാ ഇംഗ്ീഷ്, 
സുരീലി ഹിന്ദി എന്ിങ്ങടന നിരവധി പദ്ധ
തിേൾ ഉദകാഹരിക്കാം. പ്രകത്േ പഠന 
പിന്തുണ ആവേ്മുള്ള കട്ടിേള്ക്് കവണ്ി
യുള്ള ശ്രദ്ധ, വകായനകാേീലം വളർതെകാൻ 
സഹകായിക്കുന് വകായനയുട� വസന്ം, 
ക്കാസ് മുറി കല്റി തു�ങ്ങിയ പദ്ധതിേൾ 
കട്ടിേൾക്് സ്വയം േടണ്തെകാനും സ്വന്ം 
നിലയിൽ േകാര്ങ്ങടള േകാണകാൻ തക് 
ആത്മവിേ്വകാസം ആർജിക്കാനും അവസര
ടമകാരുക്കും.  

കഗകാത്രവർഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഊരുവിദ്കാ
കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിച്ചത് ആദിവകാസി വിഭകാ
ഗതെിലുള്ള കട്ടിേടള ടപകാതു വിദ്കാഭ്കാസ
തെിടന് മുഖ്ധകാരയിൽ എതെകാൻ 
സഹകായിക്കും. ദൃേ് പരിമിതി കനരിടുന്  
കട്ടിേള്ക്് ഡിജിറ്റല് പകാഠപുസ്േങ്ങള് 
സർക്കാർ ലഭ്മകാക്കുന്നുണ്്. ഹയര്ടസക്
ന്റി, ടവകാകക്ഷണല് ഹയര്ടസക്ന്റി 
നിലവകാരതെിടല ഇംഗ്ീഷ്, ഹയുമകാനിറ്റീസ് 
പഠനം ടമച്ചടപ്ടുതെകാൻ പ്രകത്േ പദ്ധതിയും 
തയ്കാറകാക്ിയിട്ടുണ്.് ഹയര്ടസക്ന്റി പകാഠ
പുസ്േങ്ങള് ഇനി മലയകാളതെിലും ലഭിക്കും 
എന്തകാണ ്എടുത്തു പറകയണ് ഒരു േകാര്ം.

പുതി� കമാലും 
യ�വനത്ിന് പുതി� മുഖും 

വിവിധ തകദേേ സ്വയംഭരണ വകപ്പുേ
ളിൽ  ചുരുങ്ങിയ േകാലയളവിൽ  ഇത്രയ
ധിേം നിയമനങ്ങൾ ന�ക്കുന്ത്  ഇകപ്കാൾ 
ആദ്മകാണ്. പഞ്കായതെ് വകപ്ിടല സീനി
കയകാറിറ്റി തർക്ങ്ങൾക്കും കേകാ�തി വ്വ
ഹകാരങ്ങൾക്കും അവസകാനം കറിച്ച്  4,153 

ജീവനക്കാർക്്  സ്കാനക്യറ്റ നിയമനം 

നൽേി. കഗ്ഡ് പ്രകമകാഷനുേൾ പുനസ്കാ
പിച്ചു. ജില്കാ ഓഫീസർമകാരുട� ഒഴിവേൾ 
നിേതെി. പഞ്കായതെ് വകപ്ിൽ  2018- ൽ 
മകാത്രം 750 ൽ അധിേം പി എസ് സി നിയ
മനങ്ങൾ ന�തെി.  എൻജിനീയറിങ്ങ് 
വിഭകാഗതെിൽ 195 അസിസ്റന്് എൻജി
നീയർ തസ്ിേയും 373 മറ്റ് തസ്ിേേളും 
സൃഷ്ിച്ചു. ഒരു പഞ്കായതെിന് ഒരു അസി
സ്റന്് എൻജിനീയർ എന് ദീർ�നകാളടതെ 
ആവേ്ം യകാഥകാർത്്മകായിരിക്കുന്നു.  

തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
ഏറ്റവം മിേച്ച അ�ിസ്കാന സൗേര്ങ്ങൾ 
ഉണ്കാവണം എന്തകാണ് ഈ സർക്കാരി
ടന് േകാഴ്ചപ്കാ�്. കസവനങ്ങളുട� സുതകാര്
തയിലും ഗുണനിലവകാരതെിടന് േകാര്തെി
ലും ഒരു തരതെിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും പകാ�ില്. 
ഫയലുേൾ തീർപ്കാക്കുന്തിൽ സമയ 
ക്ിപ്തതയും  മുൻഗണനകാക്മവം പകാലിക്
ണടമന്് സർക്കാർ പ്രകത്േം നിഷ്കർഷി
ച്ചിട്ടുണ്്. ഓഫീസിൽ എത്തുന്വർക്് 
പ്രകാഥമിേ സൗേര്ങ്ങൾ ഉണ്കാവണം. 
ഉകദ്കാഗസ്രുട� ടപരുമകാറ്റം  പ്രസകാദകാത്മ
േമകാവണം. ജന്ർ സൗഹൃദ ഓഫീസ് 
അന്രീക്ഷം  ഉണ്കാവേടയന്തും പ്രധകാ
നമകാണ്. രകാജ്കാന്ര നിലവകാരതെികലക്് 
ഉയരണം എന് ലക്ഷ്മകാണ് സർക്കാർ  
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് 
മുന്ിൽ വയ്ക്കുന്ത്. ഇതിനേം 408 ഗ്കാമപ
ഞ്കായത്തുേൾക്് രകാജ്കാന്ര നിലവകാര
തെിനുള്ള ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്റ്റ് 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്് .  മറ്റു പഞ്കായത്തുേളും 
ഐഎസ്ഒ കന�കാനുള്ള ശ്രമതെിലകാണ്. 

ആധുനികും സുതമാ�്യും 
വിവര സകാകകേതിേ വിദ്യുട� സകാധ്

തേൾ പരമകാവധി ഉപകയകാഗടപ്ടുതെി, 
ആധുനിേവൽക്രണതെിടന് പകാതയി 
ലകാണ് നമ്മുട� തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാ
പനങ്ങൾ.

കയകാഗന�പ�ിക്മങ്ങൾ സേർമ 
കസകാഫ്റ് ടവയറിൽ കരഖടപ്ടുതെകാം. തകദേ
േഭരണ വകപ്ിടന് പുതിയ ടവബ് 
കപകാർട്ടൽ ഉപകയകാഗിച്ച് കലകാേടതെവിട� 
നിന്നും ഗ്കാമസഭകാ േർച്ചേളിൽ  പടകേടു
ക്കാം. ഗ്കാമസഭകാ കരഖേളുട� ചുരുക്ം 
എവിട�യും ഏതു സമയത്തും  ലഭിക്കും. 
ടേ- സിഫ്റ് വന്കതകാട�, ക്രേഡ് കലസൻ
സുേൾ ഓൺകലൻ ആയി കന�കാം. 

വിവിധങ്ങളകായ പരിേീലന പരിപകാ
�ിേളും ഔകദ്കാഗിേ കൂ�ിക്കാഴ്ചേളും എളു
പ്മകാക്കുേ എന് ലക്ഷ്കതെകാട� 14 ജില്
േളിലകായി 33 വർച്ച്വൽ ക്കാസ് മുറിേൾ 
സജ്ീേരിച്ചു. ഒകര സമയം 1,400 കപർക്്  
വർച്ച്വൽ ക്കാസുേളിൽ പടകേടുക്കാം. ഫയൽ 
ന�പ�ിക്മം കവഗതെിലകാക്കുന്തിന്  
പഞ്കായതെ് ഡയറക്ടകററ്റിലും 7 ജില്കാ 
ഓഫീസുേളിലും ഏർടപ്ടുതെിയ ഇ- 
ഓഫീസ് അധിേം കവേകാടത മറ്റു ജില്
േളിലും എത്തും. എല്കാ തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളിലും വസ്തു നികതി ഇ - 
കപടമന്് ഏർടപ്ടുതെി. 

വികനകാദ നികതിയും സകാംസ്കാരിേ 
കക്ഷമനിധി ടസസും ഇ - �ിക്റ്റിങ്ങ് സംവി
ധകാനതെിലൂട� പിരിക്കും. 509 ഗ്കാമപഞ്കാ
യത്തുേൾക്് വസ്തു നികതി പിരിവിൽ നൂറു 
േതമകാനം കന�കാനകായത് ഇതികനകാ�് 
കേർതെ് പറയണം. തകദേേ സ്വയംഭരണ 
വകപ്ിടന് പ്രധകാന വിേസന പരിേീലന 
സ്കാപനമകായ േില (കേരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് 
ഓഫ് കലകാക്ൽ അ ഡ് മിനിക്രേഷൻ) 
കലകാേ നിലവകാരതെികലക്് ഉയരുേയകാണ്. 
സംസ്കാനടതെ  എല്കാ തകദേേ സ്വയം
ഭരണ പരിേീലന കേന്ദ്രങ്ങളും േിലയുട� 
േീഴിൽ ടേകാണ്ടുവന്നു. 
യക്േത്ിൽ  നിറഞ്് 

വിേസ്വര രകാജ്ങ്ങളിൽ ഒരി�ത്തും 
േകാണകാതെ സമഗ്മകായ കക്ഷമ ടപൻഷൻ 
സംവിധകാനമകാണ് ഇകപ്കാൾ കേരളതെിലു
ള്ളത്. അർഹരകായ മുഴുവൻ കപടരയും കക്ഷമ 
ടപൻഷൻ പരിധിയിൽ ടേകാണ്ടുവരകാൻ 
സർക്കാർ ന�തെിയ മുൻകേ പ്രവർതെ
നതെിടന് ഫലമകായി, 11 ലക്ഷം കപടര 
ടപൻഷൻ ഗുണകഭകാക്ളുട� ലിസ്റിൽ 





പദ്തി നിർ ണരം ത്ത് 
2019 20 േികവിെ� 

വർഷേചാകണം  ത് ന ൾ 
െച തത് നചാളെത് 

സചാ � ജധീവിതത്ിെ� 
അസ്തിവചാരേചായി േചാ ം  ജനകധീയചാ

ണത്ി െട  ന ൾ 
ചരി ം ി�കയചാണത്  

ന��ം വ ം 
തല�റ ം മവ ി    

12 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



പുതുതകായി ഉൾടപ്ടുതെകാൻ േഴിഞ്ഞു. 
കക്ഷമനിധി ടപൻഷനുേൾ ഉൾടപ്ട�, 
സംസ്കാനതെ് നിലവിൽ  52,15,165 
കപർക്് വിവിധ സകാമൂഹ് സഹകായ ടപൻ
ഷനുേൾ ലഭിക്കുന്നുണ്്. ഇതിൽ 6,50,486 
കപർക്് മകാത്രമകാണ് കക്ഷമനിധി ടപൻഷ
നുള്ളത്. 45,64,679 കപരും മറ്റ് സകാമുഹ് 
സുരക്ഷകാ ടപൻഷനുേൾ ലഭിക്കുന്വരകാണ്. 

16,424.70 കേകാ�ി രൂപയുട� കക്ഷമ 
ടപൻഷൻ 2016 ജൂൺ മുതൽ വിതരണം 
ടേയ്തു. കറഞ്ഞ ടപൻഷൻ തുേ 600 ൽ 
നിന്് 1,200 രൂപയകാക്ി ഉയർതെി. 80 
േതമകാനതെിൽ കൂടുതൽ കവേല്മുള്ള 
ഭിന്കേഷിക്കാർക്് 1,300 രൂപയും 75 
വയസ് േഴിഞ്ഞവർക്് 1,500 രൂപയും 
ടപൻഷനകായി ലഭിക്കും. 21 ലക്ഷതെികലടറ 
കപർക്്  ടപൻഷൻ തുേ കനരിട്ട് വീട്ടിൽ 
എതെിച്ചകാണ് നൽകന്ത്. 

 

നൂലമാേമാലകൾ ഇല്മാടത 
കപ്രകാജക്ട് രൂപീേരണതെിനും അംഗീ

േരണതെിനുമുള്ള  ന�പ�ിക്മം ഈ 
സർക്കാർ വന്തിനു കേഷം ലളിതമകാക്ി. 
നകാല് േകാറ്റഗറിേളകായി  കപ്രകാജക്ടുേൾ തയ്കാ
റകാക്കുന് പുതിയ രീതി ടേകാണ്ടു വന്നു . 
ടഡകപ്കാസിറ്റ് പ്രവൃതെിേൾക്് ടവറ്റിങ്ങ് 
ഒഴിവകാക്ി. ത്രിതല പഞ്കായത്തുേൾക്് 
പ്രകത്േം മകാർഗകരഖ പുറതെിറക്ി. പ്ര
കദേതെിടന് സവികേഷതേൾക്് 
ഇണങ്ങുന് സർഗകാത്മേ സ്വഭകാവമുള്ള 
കപ്രകാജക്ടുേൾക്് കപ്രകാത്കാഹനം നൽേി. 
ജില്കാ പദ്ധതിയിലൂട� നവകേരള മിഷനു
േളുട� ജില്കാതലതെിലുള്ള ഏകേകാപനം 
ഫലപ്രദമകാക്ി.  

പ്രളയ ദുരന്ടതെ അതിജീവിക്കുന്തി
നുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ി�യിലും പദ്ധതി പ്രവർ
തെനം തകാളം ടതറ്റകാടത  മുകന്കാട്ടു ടേകാണ്ടു 
കപകാേകാനും മിേച്ച കനട്ടം കേവരിക്കാനും 
നമുക്കായി. പദ്ധതി രൂപീേരണവം നിർവ്വ
ഹണവം സമയബന്ധിതമകായി. 2019 -20 

കലക്കുള്ള പദ്ധതി രൂപീേരണം 2019 
ഡിസംബറിൽ പൂർതെിയകായി. ഏപ്രിൽ 
ആദ്ം മുതൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരം
ഭിക്കുേടയന് ദീർ�നകാളടതെ ആവേ്ം 
ന�പ്ിലകായിരിക്കുന്നു . നൂറു േതമകാനം പദ്ധ
തിടച്ചലടവന് വലിയ ലക്ഷ്മകാണ് ഈ 
വർഷം നടമ്മ േകാതെിരിക്കുന്ത്. 
ടതമാഴിലറപ്ിലും യക�ള േമാതൃക 

കേന്ദ്ര നിയമതെിടന് േട്ടക്കൂ�ിനുള്ളിൽ 
നിന്നു ടേകാണ്്, സംസ്കാനതെിടന് 

ആവേ്ങ്ങൾക്കും പ്രകത്േ സകാഹേര്
ങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങുന് രീതിയിൽ ടതകാഴി
ലുറപ്് പദ്ധതിടയ ഉപകയകാഗടപ്ടുതെകാ
നകാണ് സംസ്കാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ത്. 
2016-17 മുതൽക്് 3.68 ലക്ഷം കടുംബങ്ങള് 
പദ്ധതിയിൽ പുതുതകായി രജിസ്റർ ടേയ്തു.  
20.13 കേകാ�ി ടതകാഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. 
4,92,666 പ്രവൃതെിേൾ പൂർതെീേരിച്ചു. 
6,503.59 കേകാ�ി രൂപ ഈയിനതെിൽ 
ടേലവഴിച്ചു. 4 ലക്ഷം കടുംബങ്ങൾക്് നൂറ് 

ടതകാഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽേി. 
പട്ടിേവർഗ്ഗ കടുംബങ്ങൾക്് അധിേ 

ടതകാഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽേകാൻ ആരംഭിച്ച 
ക്രേബൽ പ്സ് പദ്ധതി രകാജ്തെ് ഇതെ
രതെിലുള്ള ആദ് സംരംഭമകാണ്. ഈ 
പദ്ധതി പ്രേകാരം  ആദിവകാസി കടുംബങ്ങൾ
ക്് 200 ടതകാഴിൽ ദിനങ്ങൾ വടര നൽേകാം. 
പട്ടിേവർഗ ടതകാഴിലകാളിേൾക്് കവതനം 
മുൻകൂർ നൽേകാൻ വയനകാ�് ജില്യിലും 
അട്ടപ്കാ�ി ക്കാക്ിലും പ്രകത്േ പദ്ധതി 
അവതരിപ്ിച്ചു.  പ്രളയബകാധിത ജില്േ
ളിടല ടതകാഴിലകാളിേൾക്് 150  ടതകാഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ എന് ആവേ്വം കന�ിടയടു
ക്കാൻ നമുക്കായി. പ്രളയതെിനു കേഷം  
63,285 കടുംബങ്ങൾക്് പുതിയ രജി
ക്രേഷൻ നൽേി. കദേീയ തലതെിൽ 
മിേച്ച പദ്ധതി ന�തെിപ്ിനുള്ള പുരസ്കകാരം 
ആലപ്പുഴ ജില്യിടല ബുധനൂർ പഞ്കായ
തെിന് ലഭിച്ചത് പ്രകത്േ പരകാമർേം 
അർഹിക്കുന്നു .
കക നിറട� 

ടതകാഴിലുറപ്് മുതലകായ കേന്ദ്ര പദ്ധ
തിേൾ കൂ�ി കേർതെകാൽ  21,000 കേകാ�ി 
രൂപയുട� വിേസന കപ്രകാജക്ടുേളകാണ് 
സംസ്കാനടതെ തകദേേഭരണ സ്കാപന
ങ്ങൾ ഈ വർഷം ന�പ്ിലകാക്കുന്ത്. 
സംസ്കാന ബഡ്ജറ്റ് അ�കേലിടന് 24.5 
േതമകാനവം തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങൾക്് നൽകം. സംസ്കാന ബഡ്ജ
റ്റിൽ 11,867 കേകാ�ി രൂപ തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്കാണ്. പ്കാൻ ഗ്കാന്് 

7,500 കേകാ�ി. പ്രളയബകാധിത പഞ്കായ
ത്തുേളിടല പ്രകത്േ കപ്രകാജക്ടുേൾക്് 
250 കേകാ�ിയും ലഭിക്കും. സംസ്കാന 
സർക്കാർ 1000 ദിവസം പിന്ിടുന് 
കവളയിൽ പ്രഖ്കാപിച്ച 1000 പുതിയ 
വിേസന പദ്ധതിേൾ ന�പ്ിലകാക്കുന്തി
ലും തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങൾക്് പ്രധകാന 
പങ്കുണ്്. എല്കാ ജില്യിലും പുതിയ  പദ്ധ
തിേൾ പ്രഖ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്. പ്രളയകാനന്ര 
പുനർനിർമ്മകാണ തെിന് ഈ പദ്ധതിേ
ളിൽ പ്രകത്േ ഊന്ൽ ലഭിക്കും. രണ്കാം 
തലമുറ വിേസന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഏടറ്റ
ടുക്കുേയകാണ്. നവീനമകായ ആേയങ്ങൾ 
ഏടറ്റടുതെ് മുൻകപ ന�ക്കുന് പ്രകാകദേിേ 
സർക്കാരുേൾക്് സംസ്കാകാന ഗവൺടമ
ന്് എല്കാ പിന്തുണയും നൽകം. ഫിലടമന്് 
ബൾബില്കാതെ  ഊർജസൗഹൃദ പഞ്കായ
തെ കാ േ കാ നു ള്ള   പ ി ല ി ക ക് കാ �് 
ഗ്കാമപഞ്കായതെിടന് പദ്ധതി, വൃക്ഷങ്ങൾ 
നട്ട് േകാർബൺ ടക്ഡിറ്റ് കനടുേടയന് 
മീനങ്ങകാ�ി ക്കാക്് പഞ്കായതെിടന് 
ആേയം എന്ിവ എടുത്തു പറയണം.

13പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



അെിസ്മാന �ൗക�്യ 
വിക�നത്ിൽ കുതിപ്് 

മറ്റ് കമഖലേളിടല വിേസനം പലപ്ര
ദമകാേണടമകേിൽ അ�ിസ്കാന സൗേര്
ങ്ങൾ അതിടനകാപ്ം വിേസിക്ണം. ഈ 
സർക്കാർ അധിേകാരതെിൽ വന്തിനു 
കേഷം, സംസ്കാനടതെ തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ അ�ിസ്കാന 
സൗേര് വിേസന രംഗതെ് ശ്രകദ്ധയമകായ 
കനട്ടം കേവരിച്ചു. പഞ്കായതെ്/നഗരസഭകാ 
വകാർഷിേ പദ്ധതിയിൽ  4,762 േി.മീറ്റർ 
�കാർ കറകാഡും 4,865 േി.മീറ്റർ കേകാൺക്ീറ്റ് 
കറകാഡും നിർമ്മിച്ചു.14,908 േി.മീറ്റർ �കാർ 
കറകാഡുേൾ പുനരുദ്ധരിച്ചു. ഗ്കാമ സ�േ് 
പദ്ധതി ഒന്കാം �ട്ടതെിൽ 585.80 േി.മീറ്റർ 
കറകാഡും രണ്കാം �ട്ടതെിൽ 393.10 േി.മീറ്റർ 
കറകാഡും നിർമ്മിച്ചു. റിസർച്ച് & ടഡവല
പ്ടമന്് പദ്ധതിയിൽ 623.28 േി.മീറ്റർ 
കറകാഡുേൾക്് അംഗീേകാരം ലഭിച്ചതിൽ 
379 േി.മീറ്റർ പൂർതെീേരിച്ചു. സകാഗി പദ്ധ
തിയിൽ 118.45 േി. മീറ്റർ കറകാഡുേൾക്് 
അംഗീേകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.

സ്കൂളുേളിടലയും ആകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങ
ളിടലയും സൗേര്ങ്ങൾ വർധിപ്ിക്കാൻ 
ന�ക്കുന് നിർമ്മകാണ പ്രവൃതെിേളുട� വിേ
ദകാംേങ്ങൾ ഇവിട� സൂേിപ്ിക്കുന്ില്. 
തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� വകാർഷിേ 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്ടുതെി 6,061 ക�ിടവള്ള 
പദ്ധതിേൾ ഈ േകാലയളവിൽ നിർമ്മിച്ചു. 
5,067 അംഗൻവകാ�ിേൾ നിർമ്മിച്ചു. 

കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്കാന സർക്കാ 
രും തുല്മകായി തുേ മു�ക്കുന് അമൃത് പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾടപ്ടുതെി സംസ്കാനടതെ 
ഒമ്പതു നഗരങ്ങളിലകായി 2,359 കേകാ�ി 
രൂപയുട� വിേസന പ്രവൃതെിേൾ ന�പ്ി
ലകാക്കും. ടേറുതും വലുതുമകായ 1,025 കപ്രകാ
ജക്ടുേളകാണ് ഇതിലൂട� ന�പ്ിലകാവന്ത്. 

സ്മാർട്് �ിറ്റി�മാകമാൻ 
തിരുവനന്തപു�വും ടകമാച്ിയും   

സ്കാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്ടു
തെിയ തിരുവനന്പുരം 1,538 കേകാ�ി 
രൂപയുട� പദ്ധതിേൾ ന�പ്ിലകാക്കാൻ 
ഒരുങ്ങുേയകാണ്. പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി 
സ്കാർട്ട് കറകാഡുേൾക്് 600 കേകാ�ിയും കേരി 
വിേസനതെിന് 100 കേകാ�ി രൂപയും ടേല
വഴിക്കും . ശ്രീപത്മനകാഭ സ്വകാമി കക്ഷത്ര 
പരിസരം പുനരുദ്ധരിക്കാൻ 80.36 കേകാ�ി 
രൂപ നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്. ടേകാച്ചിയിൽ 2076 

കേകാ�ി രൂപയുട� കപ്രകാജക്ടുേളകാണ് സ്കാർട്ട് 
സിറ്റി പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി ന�പ്ിലകാ
ക്കുന്ത്. കഫകാർട്ട് ടേകാച്ചി- മട്ടകാകഞ്രി- 
സിറ്റി ടസൻ്രേൽ ജലഗതകാഗതം അ�ക്മു
ള്ള കപ്രകാജക്ടുേൾ ടേകാച്ചി നഗരതെിടന് 
മുഖച്കായ മകാറ്റും. 

േികവിടറെ വർഷേമാവടട് 
കനട്ടങ്ങൾ വിേദീേരിച്ചത് എല്കാം ഭദ്ര

മകാടണന് പ്രതീതി പരതെകാനല്. കറവേൾ 
േടണ്തെി പരിഹരിക്കുന്തിലും കൂടുതൽ 
ടമച്ചടപ്�കാനുള്ള വഴിേൾ േടണ്ത്തുന്തി
ലുമകാണ് േകാര്ം. 408 പഞ്കായത്തുേൾ 
ഐഎസ്ഒ അംഗീേകാരം കന�ിയത് അഭി
മകാനേരം തടന്. ഒന്നുകൂ�ി ശ്രമിച്ചകാൽ, 
ബകാക്ി പഞ്കായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾ 
അ�ക്മുള്ള മുഴുവൻ തകദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങൾക്കും ഐഎസ്ഒ നിലവകാര
തെിൽ എതെകാൻ േഴിയും. ന്കായമകായത് 
ടേയ്തു േിട്ടകാനും അവേകാേടപ്ട്ടത് ലഭിക്കാ
നുമകാണ് ജനം തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങടള സമീപിക്കുന്ത്. തക്തകായ േകാര
ണമില്കാടത, ഒരകാകളകാടും "കനകാ" എന്നു 
പറയകാൻ ഉകദ്കാഗസ്നകായകാലും ജനപ്രതി
നിധിയകായകാലും ഒരകാൾക്കും അവേകാേമില് 
തടന്. "ഗുണനിലവകാരമുള്ള കസവനം േകാല
തകാമസമില്കാടത" നൽേകാനകാവണം. അതിൽ 
ഒരകാകളകാടും വികവേനം പകാ�ില്. 

ഇനിയും മകാറ്റം സകാധ്മകാടണന്നു 
തടന്യകാണ് ഇതുവടരയുള്ള മകാറ്റം ടതളി
യിക്കുന്ത്. വിേസന മുൻഗണനേളിലും 
കസവന നിർവ്വഹണതെിലും തലമുറ മകാറ്റം 
ന�ക്കുേയകാണ്. പുതിയ േകാല�ട്ടതെിടന് 
ആവേ്ങ്ങളും പുതിയ തലമുറയുട� അഭി
രുേിേളും മനസ്സിലകാക്ികയ അതികനകാ�് 
നീതി പുലർതെകാനകാവൂ.    

സംകയകാജനതെിടന് സകാധ്തേൾ 
പരമകാവധി ഉപകയകാഗടപ്ടുതെകാൻ േഴി
ഞ്ഞിട്ടുകണ്കാ എന്് ഓകരകാ തകദേേഭരണ 
സ്കാപനവം സ്വയം പരികേകാധിക്ണം. 
ടപകാതുവിൽ ഗുണേരമകാവന് കപ്രകാജക്ടുേൾ
ക്കു കവണ്ി തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ 
കയകാജിച്ചു പ്രവർതെിക്ണം.

അകതകാട�കാപ്ം, വ്ത്സ് വകപ്പുേളുട� 
സ്ീമുേൾ സംകയകാജിപ്ിക്കുേയും കവണം. 
പ്രളയകാനന്ര പുനർനിർമ്മകാണതെിടന് 
പശ്ചകാതെലതെിൽ, സ്കായിയകായ ആസ്ി 
േൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനും ജീവകനകാപകാധിേൾ 
ഒരുക്കുന്തിനും ടതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി 
പരമകാവധി ഉപകയകാഗടപ്ടുതെകാനകാവണം.  

നിയമങ്ങടള പ്രകാകയകാഗിേ ബുദ്ധി 
കയകാട� സമീപിച്ചകാൽ  സംകയകാജനതെിടന് 
സകാധ്തേൾ വ്ക്മകാവം. പദ്ധതിേളുട� 
ഗുണനിലവകാരം ടമച്ചടപ്ടുത്തുേയും വ്ക്
മകായ ആസൂത്രണകതെകാട� സമയബന്ധിത
മകായി നിർവ്വഹണം ന�ത്തുേയും കവണം.  

സംകയകാജന സകാധ്തേൾ സർഗകാ
ത്മേ ബുദ്ധികയകാട�  ഉപകയകാഗടപ്ടുത്തുന് 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
നിന്്  നല്ത് പേർതെകാൻ മറ്റുള്ളവ തയ്കാ
റകാവണം. േക്ഷിരകാഷ്ടീയകമകാ മടറ്റടന്കേി
ലും പരിഗണനേകളകാ അതിന് ത�സ്സമകാേ
രുത്. നവംനവങ്ങളകായ കപ്രകാജക്ടുേൾ 
ഇനിയും കൂടുതലകായി ഉണ്കാവണം. 

പദ്ധതിയുട� രൂപീേരണതെിലും നിർ
വ്വഹണതെിലും  ഭരണസമിതിയുട� കനതൃ 
ത്വവം ഉകദ്കാഗസ്രുട�യും മറ്റ് വിേസന 
പ്രവർതെേരുട�യും സമ്പൂർണ്ണ എകേകാപ 
നവം  ഉറപ്പുവരുതെകാൻ േഴിയണം. കൂട്ടകാ
യ്മയുട� വഴിയകാണ്  വിജയതെിടന് വഴി. 
ബഹുമകാനടപ്ട്ട മുഖ്മന്തി മുകന്കാട്ടുവച്ച 
ജില്കാ പദ്ധതി എന് ആേയം ജില്കാ 
തലതെിലുള്ള പദ്ധതി സംകയകാജനതെിടന് 
വിപുലമകായ സകാധ്തേൾ തുറന്ിരിക്കുന്നു. 
ജില്യിടല പ്രകാകദേിേ സർക്കാരുേടള 
ജനേീയകാസൂത്രണതെിടന് ക�ക്ീഴിൽ 
ഒരുമിച്ചു നിർതെകാനും വ്ത്സ് സർക്കാർ 
വകപ്പുേളുട� േകാസ്തീയമകായ ഏകേകാപന
തെിലൂട� ജനങ്ങളുട� ജീവിതതെിൽ ക്ി
യകാത്മേമകായി ഇ�ടപ�കാൻ േഴിയുന് കക്ഷമ 
പദ്ധതിേൾക്കും കസവന കപ്രകാജക്ടുേൾക്കും 
കൂടുതൽ ഹൃദ്മകായ മനുഷ്മുഖം നൽേകാനും 
ജില്കാ പദ്ധതിേൾ പ്രകയകാജനടപ്�ണം. 
വസ്തു നികതി, ടതകാഴിൽ നികതി, വിവിധ 
കലസൻസ് ഫീസുേൾ തു�ങ്ങിയ  നികതി 
- നികതിയിതര ക്കാതസുേളിൽ നിന്നുള്ള 
വരുമകാനം പരമകാവധി വർദ്ധിപ്ിക്കാനും 
അത ്വിേസന, കക്ഷമ  പ്രവർതെനങ്ങൾക്് 
മുതൽക്കൂട്ടകാനും തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാ
പനങ്ങൾക്് േഴിയണം. വിജയങ്ങൾ 
നടമ്മ അലസരകാക്രുത്. കപ്രകാജക്ടുേളുട� 
ഗുണകമന്മയും കസവനങ്ങളുട� ഗുണനില
വകാരവം ഇനിയും ടമച്ചടപ്ടുതെകാന് 
േഴിയണം. പദ്ധതി നിര് വ്വഹണരംഗതെ് 
2019-20 മിേവിടന് വര്ഷമകാേണം. ഇന്് 
നമ്മൾ ടേയ്യുന്ത് നകാളടതെ സകാമൂഹ് 
ജീവിതതെിടന് അസ്ിവകാരമകായി മകാറും. 
ജനേീയകാസൂത്രണതെിലൂട�  നമ്മൾ 
േരിത്രം സൃഷ്ിക്കുേയകാണ്, നമുക്കും വരും 
തലമുറയ്ക്കും കവണ്ി.                               
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സമ്പൂർണ്ണ പാർപതിട 
സുരക്ഷയതിലേക്ക്

കേരളതെിടല എല്കാ അർഹരകായ 
ഭൂരഹിതരകായ ഭവനരഹിതർ

ക്കും സ്വന്മകായി ടതകാഴിൽ ടേയ്് 
ഉപജീവനം നിർവ്വഹിക്കുന്തിനും 
സകാമൂഹിേ പ്രക്ിയേളിൽ മകാന്മകായി 
ഭകാഗഭകാക്കാേകാനും സകാമ്പതെിേ കസവന
ങ്ങള് ഉള്ടപ്ട� എല്കാ സകാമൂഹിേ കക്ഷമ 
പദ്ധതിേളുട�യും പ്രകയകാജനം ലഭ്മകാക്കാ
നും ഉതകന് സുരക്ഷിതവം മകാന്വമകായ 
വീടുേള് നൽകേ എന് ഉകദേേ്കതെകാട�
യകാണ് കലഫ് മിഷൻ എന് സമ്പൂർണ്ണ 
പകാർപ്ി� സുരക്ഷകാ പദ്ധതി ന�പ്ിലകാക്ി 
വരുന്ത്. 2000 – 01 മുതൽ 2015-16 സകാമ്പ

തെിേ വർഷം വടര വിവിധ സർക്കാർ 
ഭവന നിർമ്മകാണ പദ്ധതിേള് പ്രേകാരം 
ഭവന നിർമ്മകാണതെിന് ധനസഹകായം 
നൽേിയിട്ടും വ്ത്സ് േകാരണങ്ങളകാൽ 
സ്വന്മകായി അ�ച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു േി�പ്കാ�ം 
എന് സ്വപ്നം പൂർതെീേരിക്കാൻ േഴിയകാതെ 
കടുംബങ്ങള്ക് ് അവരുട� സ്വപ്നഭവനങ്ങള് 
യകാഥകാർത്്ം ആക്കുേടയന്തകാണ് ഒന്കാം 
�ട്ടമകായി കലഫ് മിഷൻ ഏടറ്റടുതെ 
ദൗത്ം. ഒന്കാം �ട്ടമകായ പൂർതെീേരിക്കാതെ 
ഭവനങ്ങളുട� പൂർതെീേരണതെിന് ലക്ഷ്
മിട്ട വീടുേളുട� എണ്ണം 54,495 ആയിരുന്നു. 
ഇതിൽ നകാളിതുവടര 600 കേകാ�ികയകാളം 

രൂപ ടേലവഴിച്ചുടേകാണ് ്50,322 ഭവനങ്ങള് 
പൂർതെീേരിക്കുേയും ബകാക്ിയുള്ള 
വീടുേളിൽ 251 എണ്ണം കബയ്ടസ്ന്് 
ടലവലിലും 1149 എണ്ണം ലിന്ിൽ ടലവലിലും 
820 എണ്ണം റൂഫ് ടലവലിലും എതെി നിൽ
ക്കുന്നു. തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
കനരിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയും ദു   ർബല വിഭകാഗങ്ങ
ള്ക്് കേതെകാങ്ങും പ്രകത്േമകായി നൽേി 
ഈ ഭവനങ്ങള് പൂർതെീേരിക്കാനുള്ള 
തീവ്രശ്രമം ന�ന്നുവരുന്നു. 

�ണ്മാുംഘട്ും
കലഫ് മിഷടന് രണ്കാം �ട്ട പ്രവർതെ

മകരളത്ിെല വനര ിത െട പ്ര �ൾക്ത് സേ  പരി ചാരം കചാ ക എ  ല �മത്ചാെട രം ി� 
ൈല ത് േിഷൻ പദ്തി ചാം ം വിജയകരേചായി ർത്ധീകരി�ക ം ര ചാം ം 
വിജയകരേചായി പുമരചാ േി  െകചാ ിരി�ക േചാണത്  
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നമകായ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുട� ഭവന 
നിർമ്മകാണമകാണ് ഇകപ്കാള് പുകരകാഗമിച്ച് 
വരുന്ത്. തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങള് അർഹരകായി േടണ്തെിയ ഗുണകഭകാ
ക്കാക്ളിൽ നകാളിതുവടര 87,050 ഗുണകഭകാ
ക്കാക്ള് തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങളുമകായി േരകാറിൽ ഏർടപ്ട്ട് ഭവന 
നിർമ്മകാണം ആരംഭിക്കുേയും 14,627 

കതെകാളം വീടുേള് ഇതികനകാ�േം പൂർതെീ
േരിക്കുേയും ടേയ്ിട്ടുണ്്. ബകാക്ിയുള്ള 
അർഹരകായ ഗുണകഭകാക്കാക്ള് തകദേേ സ്വ
യംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുമകായി േരകാറിൽ 
ഏർടപ്ട്ട് ഭവന നിർമ്മകാണം തു�ങ്ങുന്തി 
നുള്ള ന�പ�ിേള് സ്വീേരിച്ചു വരുന്നു. 
ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതരുട� വീ�് നിർമ്മകാ
ണതെിനകായി ഹഡ്കേകാ  മുകഖനയുള്ള 
കലകാൺ വിഹിതമകായി നകാളിതുവടര 873 

കേകാ�ി രൂപയും എറണകാകളം ജില്കാ 
സഹേരണ ബകാകേ ്മുകഖന ് ിഡ്ജ ്കലകാൺ 
വഴി 425 കേകാ�ി രൂപയും ഉള്ടപ്ട� 1308 

കേകാ�ി രൂപയും PMAY(U)-കലഫിനു 
കവണ്ി ഹഡ്കേകാ മുകഖന 400 കേകാ�ി 
രൂപയും ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് ധനസഹകാ

യമകായി നൽേിയിട്ടുണ്്. രണ്കാം�ട്ട പ്രവർ
തെനങ്ങള്ക്കായി  സ ർക്കാർ ഇതുവടര 1700 

കേകാ�ികയകാളം രൂപ ടേലവഴിച്ചുേഴിഞ്ഞു. 
കലഫ് മിഷടന് മൂന്കാം �ട്ടമകായ 

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്് വീ�് നൽകന്
തിന് കവണ്ി സർകവ്വയിൽ േടണ്തെിയ 

337416 ഗുണകഭകാക്കാക്ളിൽ കരഖേളുട� 
പരികേകാധനയുട� അ�ിസ്കാനതെിൽ 
അർഹരകായിട്ടുള്ള ഗുണകഭകാക്കാക്ടള േടണ്
ത്തുന്തിനുള്ള ന�പ�ിേള് ന�ന്നു വരുന്നു. 
കേരളതെിൽ സ്ലതെിടന് ലഭ്തക്കുറവ് 
മൂലം ഭവന സമുച്ചയങ്ങള് നിർമ്മിച്ച് ഈ 
ഗുണകഭകാക്കാക്ടള പുനരധിവസിപ്ിക്കു 
ന്തിനകാണ് കലഫ് മിഷൻ ലക്ഷ്മിട്ടിട്ടു
ള്ളത്. ഇതിടന് ഭകാഗമകായി 14 ജില്േളിലും 
കപലറ്റകായി ഓകരകാ ഭവനസമുച്ചയം നിർമ്മി
ക്കുന്തിനുള്ള ന�പ�ിേള് അന്ിമ�ട്ടതെി
ലകാണ്. ഇതികലക്കായി രണ്് കപ്രകാജക്ടു് 
േൺസള്ട്ടൻസിേടളയും േടണ്തെിയിട്ടു
ണ്്. M/S. Habitat ടന കേകാഴികക്കാ�്, 
വയനകാ�,് പകാലക്കാ�,് തൃശൂർ, ഇടുക്ി എന്ീ 
ജില്േളിലും M/s.  TDLCCS ടന 
േകാസർകഗകാഡ,് േണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ, കേകാട്ടയം, 
പതെനംതിട്ട, ടേകാല്ം എന്ീ ജില്േളിടല
യും  ഭവന സമുച്ചയങ്ങള് നിർമ്മിക്കുന്തി
നകായി ചുമതലടപ്ടു തെിയിട്ടുണ്്. തിരുവന
ന്പുരം ജില്യിൽ കേകാർപ്കറഷനു ചുമതല
യുള്ള േരിമഠം കേകാളനിയിലകാണ് കലഫ് 
കപലറ്റ് ഭവന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്തി

അ�ിമകാലി ഗ്കാമപഞ്കായതെിടല കലഫ് ഫ്കാറ്റ് സമുച്ചയം





ൈല ത് േിഷെ� 
ര ചാം  പ്രവർത്ന�ളിൽ 

നചാളി വെര 8 050 
ണമ ചാ ചാക്ൾ 

തമ ശസ�യം രണ 
ചാപന� േചായി കരചാറിൽ 

ർെപ് ത് വന നിർ ചാണം 
രം ി�ക ം 1 62  മത്ചാളം 

വധീ�കൾ തിമനചാടകം 
ർത്ധീകരി�ക ം െച ി ത്
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നകായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേകാർപ്കറഷൻ 
അധികൃതർ കേകാസ്റ് കഫകാർ  ഡ് എന്  സ്കാ
പനതെിടനടക്കാണ്് പദ്ധതി  ന�പ്ിലകാക്കു

വകാൻ ആവേ്ടപ്ട്ടിട്ടുണ്്.  എറണകാകളം 
ജില്യിടല രകാകമേ്വരതെ് GCDA  യുട� 
കേവേമുള്ള 70 ടസന്് സ്ലതെ് 88 കടും

ബങ്ങടള പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്തിനകായി 
15 കേകാ�ി 84 ലക്ഷം രൂപയുട� കപ്രകാജക്ട് 
റികപ്കാർട്ട്  FRBL എന് സ്കാപനം GCDA 

വഴി സമർപ്ിക്കുേയുണ്കായി. മലപ്പുറം 
ജില്യിടല ടപരിന്ൽമണ്ണ മുനിസിപ്കാലി 
റ്റിയിൽ 400 ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് ഭവന 
സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്തിന ്പദ്ധതി ന�പ്ി
ലകാക്ി വരുന്നു. കലഫ് മിഷൻ ഈ പദ്ധ
തിക്് 20 കേകാ�ി രൂപ നകാല് തവണേളകായി 
പദ്ധതിയുട� ഭൗതിേ പുകരകാഗതി പ്രേകാരം 
ടപരിന്ൽമണ്ണ മുനിസിപ്കാലിറ്റിക്് നൽേകാ
ടമന്് തീരുമകാനിച്ചിട്ടുണ്്. കൂ�കാടത കേരള
തെിടലകാട്ടകാടേ 56 ഭവന സമുച്ചയങ്ങള് കൂ�ി 
നിർമ്മിക്കുന്തിന് േടണ്തെിയിട്ടുള്ള 
സ്ലങ്ങളുട� പരികേകാധനയും ന�ന്നുവരു
ന്നു. ഇതികലക്കായി കപ്രകാജക്ട് േൺസള്ട്ട
ന്സിേടള തിരടഞ്ഞടുക്കുന്തിനുള്ള 
ട�ണ്ർ മിഷൻ ക്ഷണിച്ചു േഴിഞ്ഞു. 2020 
ഒകക്ടകാബര് 31 നേം ഇവയുട� നിർമ്മകാണം 
പൂർതെീേരിക്കു ന്തിനകാണ ്കലഫ ്മിഷൻ 
ലക്ഷ്മിട്ടിട്ടുള്ളത്. 

അ�ിമകാലി ഗ്കാമപഞ്കായതെിൽ മച്ചി
പ്കാവ ്എന് സ്ലതെ ്ഭവനം ഫൗകണ്ഷൻ 
നിർമ്മിച്ച ഏഴ് നിലേളിലകായുള്ള 217 ഫ്കാ
റ്റുേള് 24.83 കേകാ�ി രൂപക്് കലഫ് മിഷൻ 
വിലയ്ക് വകാങ്ങുേയും അ�ിമകാലി ഗ്കാമപഞ്കാ
യതെിടല ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരകായ 473 

ഗുണകഭകാക്കാക്ളിൽ അർഹരകായിട്ടുള്ള 150 
കടുംബങ്ങള്ക്് ഫ്കാറ്റുേള് കേമകാറുേയും 
ടേയ്തു. ബകാക്ിയുള്ള ഫ്കാറ്റുേള് കേമകാറുന്
തിനുള്ള ന�പ�ിേള് മിഷൻ സ്വീേരിച്ചു    
വരുന്നു.                                                    1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
േീഫ് എക്ിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കലഫ് മിഷൻ)

ജില്യുട� 
കപര്

അര്ഹരകായ 
ഗുണകഭകാക്കാ 
ക്ളുട� 
എണ്ണം

എഗ്ിടമന്് 
ടവച്ച് 
നിര്മ്മകാണം 
ആരംഭിച്ച 
വീടുേളുട� 
എണ്ണം

പൂര്തെീ 
േരിച്ച 
വീടുേളുട� 
എണ്ണം

%

തിരുവനന്പുരം 14107 13292 1565 11.77

ടേകാല്ം 9485 7881 1524 19.34

പതെനംതിട്ട 2018 1821 699 38.39

കേകാട്ടയം 4440 3787 1023 27.01

ആലപ്പുഴ 10627 8729 1473 16.87

ഇടൂക്ി 12177 8871 618 6.97

എറണകാകളം 5754 5062 1744 34.45

തൃശ്ശൂര് 5445 4533 1375 30.33

പകാലക്കാ�് 13180 11225 395 3.52

മലപ്പുറം 6249 5516 1549 28.08

കേകാഴികക്കാ�് 5046 4748 717 15.10

വയനകാ�് 4544 3718 446 12.00

േണ്ണൂര് 2436 2338 951 40.68

േകാസര്കഗകാഡ് 4455 3369 548 16.27
ആടേ 99963 84890 14627 17.23

ഭൂേിയള്ള ഭവന�ഹിതരുടെ വടീടുകൾ  
( 2019 കമയ് 10 വടര)

അ�ിമകാലി ഗ്കാമപഞ്കായതെിൽ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്കുള്ള ഫ്കാറ്റുേളുട� വിതരകണകാദ്�കാ�നം മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീന് 
നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.
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ശുദ്ധസമൃദ്ധ ലകരളത്തിലേക്ക്
നചാടിെ� പ� ം േ ിെ� ന ം ജലത്ിെ� �ദ്ി ം പരിസരത്ിെ� ത്ി ം വധീെ �ക്ചാ  
ജനകധീയ തധീ യ ത്ിെ� അേര� നി  പ്രവർത്ി�കയചാണത് രിത മകരളം േിഷൻ  

കേരളതെിടന് സവികേഷതേ
ളകായി പ്രേീർതെിക്ടപ്ട്ടിരുന് 

വൃതെിയും ജലസമൃദ്ധിയും വീടണ്ടുതെ് 
സംസ്കാനതെ് സുരക്ഷിത ഭക്ഷ് വസ്തുക്
ളുട� ഉത്പകാദനം വർദ്ധിപ്ിക്കുേടയന് 
ലക്ഷ്ം മുൻനിർതെിയകാണ് ഹരിതകേരളം 
മിഷൻ പ്രവർതെിച്ചു വരുന്ത്. ടേറുതും 
വലുതുമകായ ഒകട്ടടറ കനട്ടങ്ങൾ േഴിഞ്ഞ 
രണ്ടുവർഷങ്ങളിലകായി ഹരിതകേരളം 
മിഷൻ കേവരിച്ചിട്ടുണ്്. 

കേരളതെിടല തകദേേഭരണ സ്കാപ
നങ്ങൾ വകാർഷിേ പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി 
ജനേീയ പകേകാളിതെകതെകാട� ഹരിതകേ
രളം മിഷൻ പ്രവർതെനങ്ങൾ ഏടറ്റടുതെ
തിടന് ഗുണഫലങ്ങൾ എല്കാ ജില്േളിലും 
േകാണകാൻ േഴിയും. വകപ്പുേൾ തമ്മിലും 
വകപ്പുേളും തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ 
തമ്മിലും ത്രിതല തകദേേഭരണ സ്കാപന
ങ്ങൾ തമ്മിലും പദ്ധതിേളുട� ആസൂത്രണ 
നിർവ്വഹണ പ്രവർതെനങ്ങളിൽ ഏകേകാ 

പനവം സംകയകാജനവം ഉറപ്കാക്കുന്തിൽ 
േകാതലകായ പുകരകാഗതി ഉണ്കായിട്ടുണ്്. 

ശുേിത്വ മകാലിന് സംസ് േരണതെി
ടന് ഭകാഗമകായുള്ള ‘മകാലിന്തെിൽ നിന്നും 
സ്വകാതന്ത്ം’ േ്കാടമ്പയിന്, ജലസംരക്ഷ
ണതെിടന് ഭകാഗമകായുള്ള ജലക്കാതസ്സുേ
ളുട� വീടണ്ടുപ്പും നീർതെ� പദ്ധതിേളും, 
ആകരകാഗ് ജകാഗ്തകാ പരിപകാ�ിയുട� 
ഭകാഗമകായി േിലയും ആകരകാഗ് വകപ്പും 
കടുംബശ്രീയും സകാക്ഷരതകാ മിഷൻ അകതകാ
റിറ്റിയുമകായും കേർന്നുള്ള ജകാഗ്കതകാത്വം, 
വിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്വമകായി 
കേർന്നുള്ള ഹരികതകാത്വം, സർക്കാർ - 
അർദ്ധ സർക്കാർ ഓഫീസുേടള ഹരിത 
ടപരുമകാറ്റച്ചട്ടതെികലക്് ടേകാണ്ടുവരുന്
തിനുള്ള ഗ്ീൻ കപ്രകാകട്ടകാകക്കാൾ തു�ങ്ങിയ 
പദ്ധതിേടളല്കാം തകാടഴതെട്ട് വടര ബന്ധ
ടപ്ട്ട കമഖലയിൽ ഉള്ളവർക്് ആവേ്മകായ 
പരിേീലനം നൽേി ന�പ്കാക്ി. ജനപ്ര
തിനിധിേളും ഉകദ്കാഗസ്രും സന്ദ്ധ 

പ്രവർതെേരും വിദഗ്ദ്ധരും വിദ്കാർത്ിേളും 
അ�ങ്ങുന് വിപുലമകായ ജനവിഭകാഗതെികല
ക്് ഹരിതകേരളം മിഷടന് സകന്ദേവം 
പ്രവർതെനവം എതെിക്കുന്തിന് സഹകാ
യേരമകായ പരിേീലനങ്ങൾ സം��ിപ്ിച്ചു. 

ജലക്കാതസ്സുേൾ മലിനടപ്ടുത്തുന്ത് 
കറ്റേരവം േിക്ഷകാർഹവമകാക്ി നിയമ
തെിൽ കഭദഗതി വരുതെിയത് ഹരിതകേ
രളം മിഷൻ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് ഏടറ 
സഹകായേരമകായി. പരിസ്ിതി മലിനീേ
രണം ന�ത്തുന്വടര നിയമതെിനു മുന്ിൽ 
തു�ർ ന�പ�ിേൾക്് വികധയമകാക്കാനകായി 
നിലവിലുള്ള േട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കക്കാ
ഡീേരിച്ച് കേപുസ്േം തയ്കാറകാക്കുേയും 
ബന്ധടപ്ട്ടവർക് ്പരിേീലനം നൽകേയും 
ടേയ്ത് േഴിഞ്ഞ വർഷടതെ ശ്രകദ്ധയമകായ 
പ്രവർതെനങ്ങളിടലകാന്കാണ്.

തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� കമൽ
കനകാട്ടതെിൽ ടപകാതുജന കൂട്ടകായ്മയിലൂട�യും 
പകേകാളിതെകതെകാട�യും ഹരിതകേരളം 
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4 എല്കാ തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങളിലും നീർതെ� ന�തെം പൂർതെി 
യകാക്ി.

4  1042 തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപന
ങ്ങൾ നീർതെ�പ്കാൻ തയ്കാറകാക്ി.

4 48936 േിണറുേൾ റീേകാർജ്് ടേയ്തു, 
4625 േിണറുേൾ നവീേരിച്ചു. 

4  1,47,239 ഏക്ർ വൃഷ്ി പ്രകദേ 
പരിപകാലനം നിർവ്വഹിച്ചു.

4  കട്ടകമ്പരൂർ പുഴ,  േിള്ളിയകാർ, 
കേകാലറയകാർ, വ�കക്പുഴ, േകാലംകേകാ�് 
കതകാ�്, മുട്ടം പറപ്കാ  കതകാ�്, േ�യകാർ, 
ടപരും കതകാ�്, പൂനൂർ പുഴ തു�ങ്ങി 
മലിനമകായി േി�ന് ജലക്കാതസുേൾ 
ശുദ്ധീേരിച്ചു; നീടരകാഴുക് ്സകാധ്മകാക്ി.

4 മീനച്ചിലകാർ- മീനന്റയകാർ - ടേകാടുരകാർ 
പുനസംകയകാജനം സകാധ്മകാക്ി. 800  
ടഹക്ടർ കൃഷി പുനരകാരംഭിച്ചു.

4  ടേകാല്ം ജില്യിടല ടേകാട്ടകാരക്ര  
പകാണ്ിവയൽ കതകാ�് പുനരുജ്ീവി 
പ്ിച്ച് പ്രകദേടതെ ടനൽ കൃഷി പുന
രകാരംഭിച്ചു.

4 േകാട്ടകാക്� മണ്ഡലതെിൽ ജലസുരക്ഷ
യ്ക് 'വറ്റകാതെ ഉറവയ്കകായി ജലസമൃദ്ധി' 

പദ്ധതി.
4  വരട്ടകാർ നദി പുനരുജ്ീവനം സകാധ്

മകാക്ി. ആദിപമ്പ- വരട്ടകാർ പുനരു
ദ്ധകാരണ പ്രവർതെനങ്ങളുട� രണ്കാം 
�ട്ട മകാസ്റർപ്കാൻ തയ്കാറകായി. 

4  പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ച മറ്റ് നദിേളുട� 
സുസ്ിരത ഉറപ്കാക്കുന്തിനുള്ള രണ്കാം
�ട്ട പ്രവർതെനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

4 േകാനകാമ്പുഴ മകാസ്റർ പ്കാൻ തയ്കാറകാക്ി 
തു�ർപ്രവർതെനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

ടപരും കതകാ�ിൽ പ്രകത്േ പദ്ധതിക്് 
അനുമതി കന�ി.

4  പുതിയ കളങ്ങളുട� നിർമ്മകാണതെിലൂ
ട�യും നിലവിലുള്ള കളങ്ങളുട� പുന
രുദ്ധകാരണതെിലൂട�യും 80,66,058 �ന 
മീറ്റർ ജലസംഭരണ കേഷി സകാധ്

 മകാക്ി.
4  ജലസംരക്ഷണ- സംഭരണ-പരിപകാ

ലനം ലക്ഷ്മിട്ടു തകദേേഭരണ സ്കാപന
ങ്ങളിടല ജനപ്രതിനിധിേളുട� കനതൃത്വ
തെിൽ വകാർഡ് അ�ിസ്കാനതെിൽ ജല 
പകാർലടമന്റുേൾ സം��ിപ്ിച്ചു.

4 ജലമിതവ്യ കബകാധവത്േരണം 
ലക്ഷ്മിട്ട്  സംസ്കാനത്തു�നീളം 
‘ജലമകാണ് ജീവൻ’ എന് കപരിൽ 
േ്കാമ്പയിൻ സം��ിപ്ിച്ചു.           1

വിവ�ും 2017-18 2018-19 2019 ഏപ്രിൽ 1 വട�

പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ച പുഴേൾ 47 േി.മീ 155 േി.മീ 202  േി.മീ
പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ച 
നീർച്ചകാലുേൾ/കതകാടുേൾ

1391 േി.മീ 16747 േി.മീ 18138 േി.മീ

റീച്ചകാർജ്് ടേയ് േിണറുേൾ 16665 എണ്ണം 32271 എണ്ണം 48936 എണ്ണം
നിർമ്മിച്ച േിണറുേൾ 10399 എണ്ണം 4601 എണ്ണം 15000 എണ്ണം
നവീേരിച്ച കളങ്ങൾ 3980 എണ്ണം 5909 എണ്ണം 9889 എണ്ണം
നിർമ്മിച്ച കളങ്ങൾ - 8675 എണ്ണം 8675 എണ്ണം
നവീേരിച്ച േിണറുേൾ - 4625 എണ്ണം 4625 എണ്ണം

മിഷടന് കനതൃത്വതെിൽ സം��ിപ്ിച്ച 
പുഴ പുനരുജ്ീവന പ്രവർതെനങ്ങളും 
ജലക്കാതസ്സുേളുട� ശുേീേരണ പ്രവർ
തെനങ്ങളും ഏടറ ഫലം േണ്ടു. പുനരുജ്ീ
വിപ്ിച്ച പുഴേളുട� സുസ്ിരത ഉറപ്കാക്കു
ന്തിനുള്ള രണ്കാം�ട്ട പ്രവർതെനങ്ങളും 
ആരംഭിച്ചു.

തരിശുനിലങ്ങളിടല കൃഷി വ്കാപനം, 
േരടനൽകൃഷിയുൾടപ്ട� അധിേടനൽ
കൃഷി, സകാധ്മകായി�തെ് ഒരു പൂവിള ഇരു
പ്പൂവകാക്ിയത്, കജവ പച്ചക്റി കൃഷി 
വ്കാപനം, സ് കൂൾ വളപ്പുേളിലും സ്കാപ
നങ്ങളുട� ഭൂമിയിലും പച്ചക്റി കൃഷി, 
സംകയകാജിത കൃഷി കപ്രകാത്കാഹനം എന്ി
ങ്ങടന കൃഷി കമഖലയിൽ േകാതലകായ 
കനട്ടങ്ങൾ കേവരിക്കാൻ േഴിഞ്ഞ വർഷം 
േഴിഞ്ഞു.                                           

ഹരതിത ക്യാ�സുകൾ...
  ഹരതിത വതിദ്യാേയങ്ങൾ...
    ഹരതിതഭവനങ്ങൾ...
4 സംസ്കാനടതെ എല്കാ ഐ �ി ഐ  േ്കാമ്പസുേളും ഹരിത േ്കാമ്പസുേളകാക്കുന് 

േർമ്മ പദ്ധതി പുകരകാഗമിക്കുന്നു. ടേകാല്ം ജില്യിടല എല്കാ ഐ �ി ഐ േളും 
ഹരിത േ്കാമ്പസുേളകായി പ്രഖ്കാപിച്ചു.

4 ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങൾ ഹരിത വിദ്കാലയങ്ങളകാക്ി 
മകാറ്റുവകാൻ ലക്ഷ്മിട്ട്  ശുേിത്വം - കൃഷി - ജലസംരക്ഷണം 
എന്ീ ലക്ഷ്ങ്ങകളകാട� ഹരികതകാത്വം സം��ിപ്ിച്ചു.

4 പരമകാവധി വീടുേൾ ഹരിതഭവനങ്ങളകാക്കാൻ  പ്രകത്േ 
പദ്ധതി.

4പ്രകാകദേിേ കജവ കവവിധ്തെിടന് പച്ചത്തുരുത്തുേൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നു.

4 മിേച്ച പ്രവർതെനം േകാഴ്ചവയ്ക്കുന് തകദേേ സ്കാപനങ്ങൾക്് 
ഹരിത പുരസ് േകാരങ്ങൾ.
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ഇനും 2017 - 18 2018-19 2019 
ഏപ്രിൽ 1 വട�

ഹരിതേർമ്മകസന രൂപീേരിച്ച തകദേേ 
സ്കാപനങ്ങൾ (എണ്ും)

521 511 1032

ഹരിതേർമ്മകസനകാംഗങ്ങളുട� എണ്ണം 22592 7765 30357

അകജവ മകാലിന്കേഖരണതെിനുള്ള 
ടമറ്റീരിയൽ േളക്ഷൻ ടസന്റുേൾ (എണ്ും)

300 141 441

റികസകാഴ് സ് റിക്വറി ടഫസിലിറ്റി 
ടസന്റുേൾ

39 138 177* (93+84)

കേഖരിച്ച പുനേംക്മണതെിനു 
കേമകാറിയ പ്കാസ്റിേ് മകാലിന്ം

200 �ൺ 9508 

�ൺ
9708 �ൺ

കേഖരിച്ച പുനേംക്മണതെിനു 
കേമകാറിയ ഇ-മകാലിന്ം

400 �ൺ 1340 
�ൺ

1740 �ൺ

*84 എണ്ണം നിർമ്മകാണതെിടന് അവസകാന �ട്ടതെിൽ

ഹരതിതം ലകരളം
4 പ്രതിദിനം സംസ്കാനത്തുണ്കാകന് 

കജവ മകാലിന്തെിടന് 45% വം 
ഉറവി�മകാലിന് സംസ് േരണ സംവി
ധകാനങ്ങളിലൂട� േകാസ്തീയമകായി 
സംസ് േരിക്ടപ്ടുന്നു.

4 454025.41 േി.ഗ്കാം പ്കാസ്റിേ് മകാലിന്ം 
കറകാഡ് �കാറിംഗിനകായി ഉപകയകാഗിച്ചു.

4  530 തകദേേ സ്കാപനങ്ങളിൽ ഹരിത
േർമ്മ കസന പൂർണ്ണകതകാതിൽ പ്രവർ
തെനമകാരംഭിച്ചു.

4  തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� മകാലി
ന്സംസ് േരണ സംവിധകാനങ്ങൾക്് 
സകാകകേതിേ സഹകായം നൽേകാനകായി 
37 ഹരിത സഹകായസ്കാപനങ്ങൾ 
പ്രവർതെനമകാരംഭിച്ചു.

4 17 നഗരസഭേളിലകായി 170 നഗരസഭകാ 
വകാർഡുേളിൽ സീകറകാ കവസ്റ് ഓൺ 
ഗ്ൗണ്് പദ്ധതിക്് തു�ക്മകായി.

4 ശുേിത്വ- മകാലിന് സംസ് േരണ പ്ര
വർതെനങ്ങൾക്് േക്മകായ അ�ിതെറ 
ഒരുക്ി  മകാലിന്തെിൽ നിന്നും സ്വകാ
തന്ത്ം േ്കാമ്പയിൻ : ഒന്കാം �ട്ടം 
പൂർതെിയകാക്ി, രണ്കാം �ട്ടം പുകരകാ
ഗമിക്കുന്നു.

4 എം.സി.എഫ്, ആർ ആർ എഫ്, ഹരി

തേർമ്മകസന, ഗകാർഹിേ ഉറവി� 
മകാലിന്സംസ് േരണ ഉപകാധിേൾ, 
േമ്മയൂണിറ്റി േകമ്പകാസ്റിംഗ് ഉപകാധിേൾ, 
ഹരിത സഹകായ സ്കാപനങ്ങൾ എന്ീ 

സംവിധകാനങ്ങളിലൂട� മകാലിന്സം
സ് േരണ ശംഖല യകാഥകാർത്്മകാക്ി. 

4 69 ലക്ഷം വീടുേളിൽ മകാലിന്സംസ്രണ 
അവസ്കാപഠനം പൂർതെിയകാക്ി. 
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വിവ�ും 2016-17 2017-18 2018 ഡി�ുംബർ വട�
സുസ്ിര ടനൽകൃഷി  
വിേസനം

1.96 ലക്ഷം 
ടഹക്ടർ

2.20 ലക്ഷം 
ടഹക്ടർ

0.78 ലക്ഷം ടഹക്ടർ

പച്ചക്റി കൃഷി 
വി�തി

52850 
ടഹക്ടർ

69475 
ടഹക്ടർ

40 ലക്ഷം വിതെ് േിറ്റുേളും 
45.45 ലക്ഷം പച്ചക്റി 
കതേളും വിതരണം ടേയ്തു.

  

ടനൽകൃഷി�ിൽ വൻ മുയന്നറ്റും
4 വിവിധ പദ്ധതിേളിലൂട� 24000  

ടഹക്ടർ അധിേ ടനൽകൃഷി.
4 8800 ടഹക്ടർ തരിശു നിലങ്ങളിൽ 

കൃഷി വ്കാപിപ്ിച്ചു.
4 3136  ടഹക്ടർ ഒരുപൂ വിള  ഇരുപൂവകാക്ി.
4 2625 ടഹക്ടറിൽ  േരടനൽകൃഷി.

കജവകൃഷിക്് യപ്രമാത്സമാഹനും
4 155  ക്സ്ററുേളിലകായി 5000  ടഹക്ടർ 

കജവപച്ചക്റി കൃഷി.
4 കജവഉൽപ്ന്ങ്ങളുട�  വിപണന

തെിന് 149 ഇകക്കാ കഷകാപ്പുേൾ.
4കജവ ഉൽപ്ന്ങ്ങളുട� പകാക്ിങ്ങിനും 

കലബലിങ്ങിനുമകായി 17 യൂണിറ്റുേൾ.
4 േീ�നകാേിനിേളുട� ഉപകയകാഗം നിയ

ന്തിക്കുന്തിന് േർേന ന�പ�ിേൾ.
4 നല്മുറ കൃഷിസ�ദകായതെിന് കപ്രകാ

ത്കാഹനം.

�ച്ക്റി�ിൽ �്വ�ും��്യമാ�ത
4 998 ടഹക്ടർ തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ചക്റി കൃഷി.
42500 സ് കൂൾ വളപ്പുേളിൽ പച്ചക്റി കൃഷി.
4 279  സ്കാപനങ്ങളുട� ഭൂമിയിൽ കപ്രകാജക്ട് 

അധിഷ്ിത പച്ചക്റി കൃഷി.

4 നകാ�ൻ പച്ചക്റി ഇനങ്ങളുട� വ്കാപന
തെിന് പ്രകത്േ പദ്ധതി.

ഗമാർഹിക �ച്ക്റി 
കൃഷിക്് യപ്രമാത്സമാഹനും 
4 വീട്ടുവളപ്ിടല പച്ചക്റി കൃഷിക്് 40 

ലക്ഷം വിതെ് േിറ്റുേൾ വിതരണം 
ടേയ്തു.

4 45.45  ലക്ഷം പച്ചക്റി കതേൾ 
കൃഷിവകപ്് വിതരണം ടേയ്തു. 37000 
യൂണിറ്റ് കഗ്കാബകാഗുേൾ മട്ടുപ്കാവ് 
കൃഷിക്് നൽേി. 

4 പകാറ�കാല, േകാട്ടകാക്�, വകാമനപുരം, 
േിറയിൻേീഴ്, േകാതെന്നൂർ, തളിപ്റ
മ്പ്, ടേകാട്ടകാരക്ര നികയകാജേ മണ്ഡ
ലങ്ങളിൽ  സമ്പൂർണ തരിേ് രഹിത 
പദ്ധതി.

4 േകാർഷിേ യന്തവത്േരണതെിന് 
പ്രകത്േ പരിപകാ�ി.

4  കൃഷിക്് സകാധ്മകായ എല്കായി�ങ്ങ
ളിലും അനുകയകാജ് കൃഷിക്് േ്കാമ്പ
യിൻ പ്രവർതെനങ്ങൾ.

4  സംകയകാജിത കൃഷിക്് കപ്രകാത്കാ
ഹനം. 

സുജേം സുഫേം4 30.19 ലക്ഷം വീടുേളിൽ ഉറവി� മകാലി
ന്സംസ് േരണ സംവിധകാനം സജ്
മകാക്ി. 

4 15358 മകാലിന്സംസ് േരണ ടപ്രകാജ
ക്ടുേൾ വിവിധ തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളിൽ യകാഥകാർഥ്മകാവന്നു.

4 2510 േമ്മയൂണിറ്റി േകമ്പകാസ്റ് യൂണി
റ്റുേൾ സ്കാപിച്ചു.

4 1320 സ്കാപനതല ബകയകാഗ്കാസ് 
പ്കാന്റുേളും 98 േമ്മയൂണിറ്റിതല 
ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്റുേളും സ്കാപിച്ചു.

4  അകജവ മകാലിന് കേഖരണതെിന് 
1030 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളിലകായി 
30357 അംഗങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന് ഹരി
തേർമ്മകസന രൂപീേരിച്ചു പ്രവർതെ
നമകാരംഭിച്ചു.

4 441 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
മകാലിന്കേഖരണതെിന് ടമറ്റീരിയൽ 
േളക്ഷൻ ടഫസിലിറ്റി (എം സി എഫ്) 
സ്കാപിച്ചു.

4 സ ം സ് കാ ന ത്തു � ന ീ ള മ കാ യ ി  9 3 
റികസകാഴ് സ് റിക്വറി ടഫസിലി
റ്റിേൾ സ്കാപിച്ചു.

4 9708 �ൺ പ്കാസ്റിേ് മകാലിന്ം 
കേഖരിച്ചു. അതിൽ 265.18 �ൺ കറകാഡ് 
�കാറിങിനും ബകാക്ി പുനഃ േംക്മണ
തെിനും കേമകാറി. 

4  1739.70 �ൺ ഇ- മകാലിന്ം കേഖരിച്ചു; 
പുനേംക്മണതെിനു കേമകാറി.

4 പേർച്ചവ്കാധി പ്രതികരകാധതെിന് 
വിദ്കാർത്ിേടള പടകേടുപ്ിച്ച് 15600 
വകാർഡുേളിൽ ജകാഗ്കതകാത്വം സം�
�ിപ്ിച്ചു. ഇതിൽ 4,90,830  കപരുട� 
പകേകാളിതെം.

4 സകാമൂഹ് ജീവിതതെിടന് ഭകാഗമകായി 
ഗ്ീൻകപ്രകാകട്ടകാകക്കാൾ; ഉത്വങ്ങളിലും 
ആക�കാഷങ്ങളിലും ഗ്ീൻകപ്രകാകട്ടകാ 
കക്കാൾ.

4 സംസ്കാന ജില്കാതലങ്ങളിലകായി 1400 
ഓഫീസുേളിലും സ്കാപനങ്ങളിലും 
ഗ്ീൻ കപ്രകാകട്ടകാകക്കാൾ  ന�പ്ിലകായി 

4 േില, ലീഗൽ സർവീസസ് അകതകാറിറ്റി, 
കപകാലീസ്, പഞ്കായതെ് - നഗരേകാര് 
വകപ്്, ഗ്കാമ - നഗരകാസൂത്രണ വകപ്്, 
ഭക്ഷ്സുരക്ഷകാ വകപ്്, സംസ്കാന 
മലിനീേരണ നിയന്തണ കബകാർഡ്, 
ആകരകാഗ്വകപ്് എന്ിവയുമകായി 
കേർന്് ഹരിത നിയമ കബകാധവൽ
ക്രണ പരിപകാ�ിേൾ സം��ിപ്ിച്ചു.
                             1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് :  ഹരിതകേരളം മിഷന്)
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സം��ന
അ�ൽക്കൂട്വർഷും ക്യമാടപെ�്ൻ 
8േ്കാടമ്പയ് ടന് ഭകാഗമകായി 19008 പുതിയ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീേരിച്ചു. 4ഇതുവഴി 
2.7 ലക്ഷം കപർ അയൽക്കൂട്ട സംവിധകാന
തെിടന് ഭകാഗമകായി. 
തടീ�യദശത്് 17430 യ�ർ പുതുതമാ�ി 
അ�ൽക്കൂട്ങ്ങളിൽ 
81151 പുതിയ തീരകദേ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ

രൂപീേരിച്ച് 17430 കപടര അംഗങ്ങളകാ
ക്ി.41740 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്്  59.77 
കേകാ�ി രൂപ വകായ്പ.4453 വ്ക്ിഗത 

ലകരളത്തിന്റെ കുടുംബശ്രീ
സ്തരീ ശാക്രീകരണത്തിന്റെ
ലോകമാതൃക

സംരംഭങ്ങളും 439 ഗ്രൂപ്് സംരംഭങ്ങളും. 
42828 കപർ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുട� 
ഭകാഗമകായി.4 2.35  കേകാ�ി രൂപ 
റികവകാൾവിങ് ഫണ്്. 

25000ത്ിയലടറയപ്ർ പ്രയത്യക 
അ�ൽക്കൂട്ങ്ങളുടെ ഭമാഗും
8 1864 വകയകാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ. 

22458 കപർ അതിൽ അംഗങ്ങള്. ഭിന്
കേഷിക്കാർക്് 391 അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്. 
4്രേകാൻസ് ടജൻകഡഴ് സിനകായി 18 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്. 44083 ഭിന്കേഷി
ക്കാരും 199 ്രേകാൻസ് ടജൻകഡഴ് സും 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളില്. 

കുടുുംബശ്ടീ �് കൂൾ വഴി 40 ലക്ത്ി 
യലടറ അ�ൽക്കൂട് അുംഗങ്ങളിയലക്്
8 വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അയൽക്കൂട്ട

ങ്ങൾ കേന്ദ്രീേരിച്ച് അനൗപേകാരിേ 
വിദ്കാഭ്കാസം. 4ഇതുവഴി 40 ലക്ഷ
തെികലടറ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്് 
കടുംബശ്രീ സ് കൂൾ എന് സമൂഹകാധി
ഷ്ിത സ്വയംപഠന പ്രക്ിയ.

കേയക്രമാ ഫിനമാൻ�് 
കേയക്രമാ ടക്രഡിറ്റ് �മ്ിറ്റ് വഴി 
3200 യകമാെി വമാ�്പ്
8 അ യ ൽ ക്കൂ ട്ട ങ്ങ ള ി ട ല  ക മ ക ക്കാ 

ധീശചാ ധീകരണത്ിെ� മകരള േചാ കയചായ കു�ം ധീ ത് മലചാകത്ി  തെ  േചാ കയചായിരി
�കയചാണത്  സം ടനചാസംവിധചാനത്ി ം സംരം മേഖലകളി ം വിപണനരം �ം ഉതത്പചാ ന

മേഖലകളി ം േചാലിന� സം രണരം �ം പ്രളയചാന ര മകരള പുനർനിർ ചാണത്ി ം ക ി  
 വർഷ�ളിൽ കു�ം ധീ നടത്ിയ പ്രവർത്ന�ൾ ധീക െട സചാ ത്ിക സചാ � 

ര ം സം ചാനത്ിെ� സേ വളർ� ം പുതിയ േചാനം ന ി
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അഗതി കടുംബങ്ങളുട� പുനരധി
വകാസം ലക്ഷ്മിട്ട് തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളുട� സഹകായകതെകാട� 
കടുംബശ്രീ ന�പ്ിലകാക്ി വരുന് അഗതി
രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുട� പ്രവർതെ
നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആശ്രയ പദ്ധതി 
വിപുലീേരിച്ചകാണ് അഗതിരഹിത 

കേരളം  പദ്ധതിക്്  തു�ക്മിട്ടത് . 
അേരണരും നിരകാലംബരുമകായവർക്് 
സകാമൂഹ്കാധിഷ്ിത സംവിധകാനതെിലൂട� 
കസവനങ്ങൾ ലഭ്മകാക്ി അവടര മുഖ്ധകാ
രയികലക്് ഉയർത്തുന്തിനകാണ് ലക്ഷ്
മിടുന്ത്. അതിജീവനകാവേ്ങ്ങളകായ 
ഭക്ഷണം, േിേിത്, വസ്തം, അ�ിസ്കാന 

അഗതതിരഹതിത ലകരളം 
പദ്ധതതിക്ക് തുടക്കം

ആവേ്ങ്ങളകായ ഭൂമി, പകാർപ്ി�ം, 
ക�ിടവള്ളം, ശുേിത്വ സംവിധകാനം, 
കവദയുതി, വിദ്കാഭ്കാസം എന്ിവയും 
ഗുണകഭകാക്കാക്ൾക്് പദ്ധതിയിലൂട� 
ലഭ്മകാക്കും. 2017-18 േകാലയളവിൽ 
അഗതി കടുംബങ്ങടള േടണ്ത്തുന്തി
നുള്ള സർകവ്വ ന�തെി. 

1.5 ലക്ഷം ഗുണകഭകാക്കാക്ൾക്് 
പദ്ധതിയുട� ഗുണം ലഭിക്കും. 1033 
തകദേേ സ്കാപനങ്ങളിൽ 955 സ്കാപ
നങ്ങൾ വിേദമകായ പദ്ധതി റികപ്കാർട്ട് 
സമർപ്ിച്ചു.  600  പദ്ധതിേൾക്് 
സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചു.              1

അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുട� സംസ്കാനതല ഉദ്�കാ�നം തകദേേസ്വയംഭരണവകപ്് 
മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീന് നിര് വ്വഹിക്കുന്നു.

ഫിനകാനൻസ് പ്രവർതെനങ്ങൾ േക്ി
ടപ്ടുത്തുന്തിനകായി രൂപം നൽേിയി
രിക്കുന് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നീളുന് 
പ്രകത്േ പദ്ധതി. 476300 അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾക്കായി 3200 കേകാ�ി രൂപ ബകാകേ് 
കലകാണ്. 

�ലിശ �ബ് �ിഡി 35 യകമാെി രൂ� 
8അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ബകാകേ് ലികകേജ് 

വർദ്ധിപ്ിക്കുന്തിനകായി കേരള 
സർക്കാർ വകായ്പയ്ക്  പലിേ ഇളവ് 
നൽകന് പുതിയ പദ്ധതി. 43 ലക്ഷം 
രൂപവടര ടവറും  4  േതമകാനം 
പലിേയിൽ വകായ്പ. 430121 അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങൾക്് പലിേ സബ് സിഡിയകായി 
35 കേകാ�ി രൂപ നൽേി. 

2.8 ലക്ും അ�ൽക്കൂട്ങ്ങളിലും 
കേയക്രമാ ടക്രഡിറ്റ് പ്മാൻ
8അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് അവരുക�ത് 

മകാത്രമകായ ആവേ്ങ്ങൾ അ�ിസ്കാന
മകാക്ി കമകക്കാ ടക്ഡിറ്റ് പ്കാൻ രൂപീ
േരിക്കുന്തിന് ഏർടപ്ടുതെിയ സകാമ്പ

തെിേ സകാക്ഷരതകാ പരിപകാ�ി. 42.8 
ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങള് കമകക്കാ 
ടക്ഡിറ്റ് പ്കാനുേൾ തയ്കാറകാക്ി. 

3.67 ലക്ും അ�ൽക്കൂട് വനിതകൾക്് 
ഇൻഷ്വറൻ�്
8 കലഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കേകാർപ്കറഷ

നുമകായി കേർന്് അയൽക്കൂട്ട വനിത
േൾക്കായി കടുംബശ്രീ സ്തീ സുരക്ഷകാ 
കയകാജന (ടേഎസ്എസ്ബികവ).   
43.67 ലക്ഷം അംഗങ്ങള് പദ്ധതി
യില്. 

േമാച്ിങ് ഗ്മാറെമാ�ി 2.69 യകമാെി രൂ�
8 ബകാങ്കുേളിൽ നിന്് വകായ്പ്പടയടുക്കുന്

തിന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങടള കപ്രകാത്കാഹി 
പ്ിക്കുന്തിന് ഇൻടസന്ീവ.് 4മകാച്ചിങ് 
ഗ്കാന്കായി 2.69 കേകാ�ി രൂപ. 

93 ശതേമാനും ഡിജിറ്റൽ
8 ഗ്കാമീണ കമഖലയിടല 2.29 ലക്ഷം 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 2.15 ലക്ഷം അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങളുട� സകാമ്പതെിേ ഇ�പകാടുേ

ളുട� വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലകാക്ി. 493 
േതമകാനം. 

�മാമൂഹിക വിക�നും
75 പുതി� ബഡ് �് സ്മാ�നങ്ങൾ 
8 മകാനസിേവം ബൗദ്ധിേവമകായ ടവല്ലു

വിളിേൾ കനരിടുന്വരുട� വിദ്കാഭ്കാ
സവം പുനരധിവകാസവം ലക്ഷ്മിട്ടുടേകാ
ണ്് 200 പുതിയ ബഡ് സ് സ്കാപന
ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിനകായി 12.5 
ലക്ഷം രൂപ 200 തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ് കാ പ ന ങ്ങ ൾ ക്്  ക േ മ കാ റ ി . 
4ഇതുവടര 75 പുതിയ സ്കാപനങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. ഇകപ്കാൾ 257 ബഡ് സ് 
സ്കാപനങ്ങള് പ്രവര്തെിക്കുന്നു. 

അഗ്ിടതറമാപ്ി- �ഞ്ടീവനി
8 ബഡ് സ് സ്കാപനങ്ങളിടല കട്ടിേൾക്് 

േകാരീരിേവം മകാനസിേവമകായ ഉണർവ്വ് 
ഏകന്തിനകായി േകാർഷിേ വിഭകാഗവ
മകായി കേർന്് ന�ത്തുന് പദ്ധതി 4172 
ബഡ് സ് സ്കാപനങ്ങളിൽ പ്രവർതെ
നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 
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നി�മാേ� ഇൻഷ്വറൻ�് �ദ്ധതി�ിൽ 
5164 �ജി�് യരേഷൻ
8ഭിന്കേഷിക്കാർക്് കവണ്ിയുള്ള 

ഇ ൻ ഷ ്വറ ൻ സ്  പ ദ്ധ ത ി യ കാ യ 
നിരകാമയില് ബഡ ്സ ്സ്കാപനങ്ങളിടല 
5164 വിദ്കാർത്ിേളുട� രജിസ് ക്രേഷൻ 
പൂർതെിയകാക്ി. 

ബമാല�ഭ കുട്ികൾക്മാ�ി 
ജമാഗ്യതമാത്സവും
8 കട്ടിേളിൽ ആകരകാഗ്േീലം വളർത്തു

ന്തിനകായി ഹരിതകേരള മിഷൻ 
ആവിഷ് ക്രിച്ച് ന�പ്ിലകാക്ിയ കരകാഗ 
പ്രതികരകാധ പ്രവർതെനമകാണ് ജകാഗ്
കതകാത്വം. സംസ്കാനതലതെിൽ 
16572 വകാർഡുേളിൽ നിന്കായി 
490830 കട്ടിേൾ പടകേടുത്തു.  

7277 കുട്ികൾ ബമാലകൃഷി�ിൽ

8 കട്ടിേളിൽ േകാർഷിേ േീലം വളർത്തു
ന്തിനും നല് ഭക്ഷണം, പരിസര 
ശുേിത്വം എന്ിവയുട� ആവേ്േത 
മനസ്സിലകാക്കുന്തിനും കവണ്ി ന�പ്ി
ലകാക്കുന് പദ്ധതി. 851 ബകാലകൃഷി 
സം�ങ്ങൾ രൂപീേരിച്ചു. 7277 

കട്ടിേൾ പകേകാളിേളകാകന്നു. 
212 ബമാലകലബ്രറികൾ 
8 ബകാലസഭകാ കട്ടിേളിൽ വകായനകാേീലം 

കപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്തിന് 212 ബകാല 
കല്റിേൾ. 31177 പുസ്േങ്ങൾ. 

സൂക്ഷ്മ �ും�ുംഭങ്ങൾ
169 പ്രത്യമാശ സൂക്ഷ്മ �ും�ുംഭങ്ങൾ
8 മകാനസിേ, േകാരീരിേ കവേല്മു

ള്ളവർ,  പ്രകായമകായവർ,  േി�പ്പു 
കരകാഗിേളുട� ആശ്രിതർ, ്രേകാൻസ് ടജൻ

ഡറുേൾ തു�ങ്ങി സമൂഹതെിടല 
അ ര ക്ഷ ി ത ര കാ യ  വ ി ഭ കാ ഗ തെ ി ന് 
ഉപജീവന മകാർഗ്ഗം േടണ്തെി നൽക
േടയന് ലക്ഷ്കതെകാട� 169 പ്രത്കാേ 
സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

318 കുടുുംബശ്ടീ വനിതമാ നിർമ്മാണ 
�ുംഘങ്ങൾ, 46 �ിേറെ്കട് 
നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ
8 ടേട്ടി� നിർമ്മകാണ രംഗതെ ്കവദഗ്ധ്ം 

ആവേ്മുള്ള കമഖലേളിൽ സ്തീേൾക്് 
പരിേീലനം നൽേി നിർമ്മകാണ 
സം�ങ്ങൾ രൂപീേരിച്ച് അതുവഴി 
കടുംബശ്രീ വനിതേൾക്് ടമച്ചടപ്ട്ട 
കവതനം ലഭിക്കുന് ഉപജീവന മകാർഗ്ഗം 
േടണ്തെി നൽകന്തിന്  318 
സം�ങ്ങള്. 467 എണ്ണം നഗരപ്രകദ

വിദ്യമാഭ്യമാ� യേഖല�ിടല പ്രയത്യക 
ഇെട�െൽ, 1600 ആദിവമാ�ി കുട്ികൾക്് 
തുണ�മാ�ി
8 ഭകാഷകാ പ്രേ് നവം പഠിക്കാനുള്ള സൗേ

ര്ക്കുറവം അപേർഷതകാകബകാധവം 
നിമിതെം പകാതിവഴിയിൽ പഠനം 
അവസകാനിപ്ിച്ച ആദിവകാസികട്ടിേൾ
ക്കായി ് ിഡ്ജ് കേകാഴ് സ്. ഈ വർഷം 
2000 കട്ടിേൾക്് സഹകായേമകായി 100 
്ിഡ്ജ് കേകാഴ് സുേൾ. 

8 േൗമകാരക്കാരുട� പ്രേ് നങ്ങൾക്് പരി
ഹകാരംേകാണുന്തിനകായി 29 അകഡകാള
സന്് ക്ബ്ബുേള് ആരംഭിച്ചു. 4കല്
റിേളുൾടപ്ടുന് അകഡകാളടസന്് 
റികസകാഴ് സ് ടസന്ര്. 41600 വിദ്കാർ
ത്ിേൾക്് സഹകായം ലഭിച്ചു.                                 

1303 യ�ർക്് �ിഎ�് �ി ��ിശടീലനും
8സർക്കാർകജകാലി കന�കാൻ ആദിവകാസി

േളിടല പുതുതലമുറടയ പ്രകാപ്തരകാക്കുന് 
തിനകായി പിഎസ് സി പരീക്ഷകാ 
പരിേീലനം ന�തെി വരുന്നു. 1303 കപർ 
പരിേീലനം കന�ി. 1455 ആദിവകാസി 
യുവതീയുവകാക്ളുട� പിഎസ് സി ഒറ്റ
തെവണ രജിസ് ക്രേഷന് പൂർതെിയകായി.

ആലപ്പുഴ�ിൽ �ട്ികവർഗ്ഗ സൂക്ഷ്മ 
�ദ്ധതി പുയ�മാഗേിക്ന്നു
4ആലപ്പുഴ ജില്യിടല ആദിവകാസി സമൂ

ഹതെിനകായി പ്രകത്േ പി.ടേ. േകാളൻ 
പട്ടിേവർഗ്ഗ സൂക്ഷ്മ പദ്ധതി. വീടുേളുട� 
അറ്റകറ്റപ്ണിേൾ, പുതിയ വീടുേളുട�
യും ക�കായ് ലറ്റുേളുട�യും നിർമ്മകാണം, 
കടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട അംഗത്വം 
നൽേൽ, ആകരകാഗ് ഇൻഷ്വറൻസ്, 
ടതകാഴിൽേകാർഡ്, ഉപജീവന മകാർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ പരിേീലനം എന്ിവ നൽകന്നു. 
ആലപ്പുഴ മകാതൃേ മറ്റ് ജില്േളികലക്കും. 

4മലമ്പുഴയിൽ 74 കടുംബങ്ങടള 
ഉൾടപ്ടുതെി ഓകരകാ കടുംബങ്ങൾക്കും 
കമകക്കാ പ്കാൻ. 

ഇെേലക്െി�ിൽ പ്രയത്യക ഇെട�െൽ
8 കേരളതെിടല ഏേ ആദിവകാസി ഗ്കാമ

പഞ്കായതെകായ ഇ�മലക്കു�ിയുട� സമഗ് 
പുകരകാഗതി ലക്ഷ്മിട്ടുള്ള പ്രവർതെന 
ങ്ങള്. സുഗന്ധദ്രവ്ങ്ങളും മറ്റ്േകാർഷിേ 
ഉത്പന്ങ്ങളുംകൃഷിടേയ്് ഉപജീവന 
മകാർഗ്ഗങ്ങൾ േടണ്ത്തുന്തിനു കവണ്ി 
30 കൃഷി സം�ങ്ങൾ.

അട്പ്മാെി പ്രയത്യക �ദ്ധതി
 8അട്ടപ്കാ�ിയിടല മൂന്് പഞ്കായത്തുേ

ളിലുമുള്ള ഇരുളർ, മുദുഗർ, കറുമ്പർ വിഭകാ
ഗങ്ങളിടല കടുംബങ്ങടളകച്ചർതെ് 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, പഞ്കായതെ് സമിതി, 
ഊരു സമിതി, ക്കാക്് സമിതി എന്ി
ങ്ങടന സ്വയം പര്കാപ്തതകയകാട� പ്രവർ
തെിക്കുന് നകാല് േതുർതല സ്കാപന
ങ്ങൾ രൂപീേരിക്കുേയകാണ് അട്ടപ്കാ�ി 
പ്രകത്േ പദ്ധതിയിലൂട� ലക്ഷ്മിട്ടിരി
ക്കുന്ത്. സ്കാപന രൂപീേരണം, 
േകാര്കേഷിവിേസനം എന്തിന് 
പുറകമ സകാമൂഹ്വിേസനം, കനപുണ്
വിേസനം, ഉപജീവനമകാർഗ്ഗങ്ങൾ 
േടണ്തെി നൽേൽ, വിവിധ േമ്മയൂ
ണിറ്റി ഫണ്ടുേൾ ലഭ്മകാക്ൽ, വിവിധ 

ആദതിവാസതി ലമഖേ
ന്പാതുധാരയതിലേക്ക്
8 950 ആദിവമാ�ി അ�ൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് 15000 രൂ� വടീതുംറിയവമാൾവിങ് ഫണ്്
82522 ആദിവമാ�ികൾക്് മുൻകൂർ ടതമാഴിലറപ്് യവതനും
8 പുതി� 56 ��പെ�മാഗത ഉ�ജടീവന �ും�ുംഭങ്ങൾ, 387 ടജഎൽജികൾ

24 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



േത്തും 251 എണ്ണം ഗ്കാമ പ്രകദേത്തും. 
2209 വനിതേൾ അംഗങ്ങള്. 223 
വീടുേൾ നിർമ്മിച്ചു, 446 േട്ട നിര്മ്മകാ
ണയൂണിറ്റുേള് പ്രവര്തെനമകാരംഭിച്ചു. 
4കഹദരകാബകാദിടല രകാകമകാജി ഫിലിം 
സിറ്റിയുമകായി കേർന്് കടുംബശ്രീ 
നിർമ്മകാണ സം�ങ്ങൾ പ്രളയബകാധ
യിൽ വീ�് നഷ്മകായവർക്കായി 106 
വീടുേൾ നിർമ്മിച്ച് നൽേകാനുള്ള പദ്ധ
തിക്് തു�ക്ം.

ഹർഷും വയ�മാജന ��ിച�ണത്ിന് 
250 ടക�ർ ഗിവർ എക് �ികയൂട്ടീവേമാർ
8 വകയകാജന പരിപകാലനതെിന് ഹർഷം- 

ടജറിയകാ്രേിേ് ടേയർ പദ്ധതി. 250 

അ ം ഗ ങ്ങ ൾ ക്്  പ ര ി േ ീ ല ന ം . 
ടവബ് കസറ്റും ( t thp:/ /harsham.
kudumbashree.org/) കേകാൾ ടസന്റും 

(9188112218) പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു. 

നയൂരേിേിക് �ിൽ യഫമാർട്ിഫിയക്ഷനും 
മൂല്യവർദ്ധനവും
8 നയൂ്രേിമിേ് സിടന് കപകാഷേഗുണം 

വർദ്ധിപ്ിക്കുന്തിനകായി 11 കപകാഷേ
ങ്ങൾ ഉപകയകാഗിച്ച് നയൂ്രേിമിേ് സ് കഫകാർ
ട്ടിഫികക്ഷൻ. നയൂ്രേിമിേ് സ്  ബിസ് േ
റ്റുേൾ കപകാലുള്ള മൂല്വർദ്ധിത ഉത്പ
ന്ങ്ങളുണ്കാക്കുന്തിന് 202 യൂണിറ്റുേ
ളില് മൂല്വർദ്ധിത ഉത്പന്ങ്ങളുട� 
ഉത്പകാദനം ആരംഭിച്ചു. 

നവയക�ള നിർമ്ിതിക്മാ�ി എകറ�് 
കനപുണ്യ ��ിശടീലനും, 44000 യ�ർ 
�ജിസ്ട്രർ ടചയ്തു
8 പ്രളയബകാധയിൽ നിന്് കേരളടതെ 

ക േ പ ി � ി ച്ചു യ ർ ത്തു ന് ത ി ട ന് 

ഭകാഗമകായകാണ് എകറസ് (ARISE 
Acquiring Resilience and Identity 
through Sustainable Employment) 
എ ന്  ക ന പു ണ ് പ ര ി േ ീ ല ന 
പരിപകാ�ി. പ്രളയദുരിതതെിൽടപ്ട്ട് 
ഉപജീവന മകാർഗ്ഗം നഷ്മകായവർക്് 
ന ിശ്ചിത പതെ്  കമഖലേളിൽ 
കടുംബശ്രീ ഹ്രസ്വേകാല കനപുണ് 
പരിേീലനവം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കാനും കജകാലി േടണ്തെകാനുമുള്ള 
സഹകായവം. 

�മാന്ത്വനയേകമാൻ 138 കുടുുംബശ്ടീ 
വനിതകൾ കൂെി
8 ജീവിതകേലി കരകാഗങ്ങളുട� പരികേകാ

ധനയിലൂട� കടുംബശ്രീ വനിതേൾക്് 
ഉപജീവന മകാർഗ്ഗം േടണ്തെി നൽകന് 
സകാന്്വനം  പദ്ധതിക്്  േീഴ ിൽ 

വകപ്പുേളുമകായുള്ള സംകയകാജന പരിപകാ
�ിേൾ എന്ിവയും പദ്ധതിയിലൂട� 
ന�പ്ിലകാക്കുന്നു. 663 അയൽക്കൂട്ടങ്ങ
ളിൽ 8026 കപർ അംഗങ്ങളകാണ്.

േികവിടറെ യകന്ദ്രങ്ങൾ
8 ആദിവകാസി ഭകാഷയിൽ ടമച്ചിനപ്ള്ളി 

അഥവകാ മിേവിടന് കേന്ദ്രങ്ങൾ 
(ടസന്ർ ഓഫ് എേ് സലൻസ്) 9 
ഊരുേളിൽ സ്കാപിച്ച് അവിട� എത്തു
ന്വർക്് അട്ടപ്കാ�ിയിടല ആദിവകാസി 
സംസ് ക്കാരടതെക്കുറിച്ചും കടുംബശ്രീ
യുട� വിവിധ പ്രവർതെനങ്ങടളക്കുറിച്ചും 
അറിയകാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സൗേര്ം 
ഒരുക്കുേ ലക്ഷ്ം. 9 ഊരുേളിൽ കേന്ദ്ര
ങ്ങള്. കേരളതെിടല വിവിധ ജില്േ
ളിൽ നിടന്തെിയ 440 കപർക്് 
പരിേീലനം നൽേി. 

13 പുതി� സൂക്ഷ്മ �ും�ുംഭങ്ങൾ
8 700 ഏക്റിൽ കൃഷി, ആ�് ഗ്കാമം 

ഉൾടപ്ട�യുള്ള മൃഗപരിപകാലന കമഖല, 
േിലയിടല േ്കാന്ീൻ, വനവിഭവകേഖ
രണം, കടുംബശ്രീ �കാേ് സി, മല്ീേ്വര 
മിൽ തു�ങ്ങിയ ഉപജീവന പദ്ധതിേൾ 
വഴി 500ഓളം ആദിവകാസിേൾക്് 
അട്ടപ്കാ�ി പ്രകത്േ പദ്ധതിയിലൂട� 
വരുമകാനം.4 13 സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ, 
കേറ്ററിങ്ങിലും പരിേീലനം. 
                            1
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പുതുതകായി 138 കവകാളന്ിയർമകാർക്് 
പരിേീലനം നൽേി. 303 സകാന്്വനം 
കവകാളന്ിയർമകാർ വിവിധ ജില്േളിൽ. 

�ുംസ്മാനടേമാട്മാടക കുടുുംബശ്ടീ 
േമാരേിയേമാണി
8 വിവകാഹങ്ങൾ ന�തെിടക്കാടുക്കാന്  

ഇകപ്കാൾ 9 ജില്േളിൽ കടുംബശ്രീ 
മകാ്രേികമകാണി പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു 
േഴിഞ്ഞു. 

150 തടീ�യദശ �ും�ുംഭങ്ങൾ
8 കേരളതെിടല 9 ജില്േളിലും തീരപ്ര

കദേങ്ങളിലുള്ളവർക്് വരുമകാന മകാർഗ്ഗം 
േടണ്തെി നൽകന്തിന് 150 സംരം
ഭങ്ങൾ.4 തിരുവനന്പുരം ജില്യി
ല്മകാത്രം 53 എണ്ണം.

ചകി�ിനമാരുത്�മാദന യകന്ദ്രങ്ങൾ 
• േയർ വ്വസകായടതെ കപ്രകാത്കാഹി

പ്ിക്കുന്തിന് ലക്ഷ്മിട്ട് േയർ വകപ്പു
മകായി കേർന്് ന�പ്കാക്കുന് പദ്ധതി. 
േണ്ണൂർ ജില്യിടല അമ്മകാനപ്കാറയിലും 
ആന്തൂരും തൃശ്ശൂരിൽ അളഗപ്നഗറിലും 
കേകാഴികക്കാ�്, േകാസർകഗകാഡ് ജില്േ
ളിൽ ഓകരകാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വീതവം പ്രവർ
തെനമകാരംഭിച്ചു. 

ഹ�ിതകർമ്യ�ന�ിൽ 27988 യ�ർ
8 ഗകാർഹിേ മകാലിന് പ്രേ് നങ്ങൾക്് 

(പ്രകത്േിച്ചും അകജവ മകാലിന്ങ്ങൾ) 
പരിഹകാരം േകാണുന്തിനകായി 888 തകദേ
േസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിലകായി 
27988 വനിതേൾ. 4404 തകദേേസ്വ

യംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ പ്രവർ
തെനം ആരംഭിച്ചു. കസന അംഗങ്ങൾക്് 
അധിേവരുമകാനം കന�ിടക്കാടുക്കുന്
തിനകായി 400 സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുേൾ.

8 തയദേശ സ്മാ�നങ്ങളിൽ 
 82 ക്യമാറെടീനകൾ
8 യേമായട്മാർ ടവഹിക്ിൾ വകുപ്പുേമാ�ി 

യചർന്ന് ആർെി ഓഫടീസുകളിൽ 45 
ഇ-യ�വ യകന്ദ്രങ്ങൾ.

കകത്റി യേഖലയടെ 
പുനരുജ്ടീവനത്ിന് യവ വടീവ് 
8 യുവകാക്ടള ടനയ്ത് വ്വസകായതെികലക്് 

ആേർഷിക്കുന്തിന് വ്വസകായ വകപ്പു
മകായി കേർന്് തു�ക്മിട്ട പദ്ധതി- യുവ  
വീവ്. എല്കാ ജില്േളിലും ഗുണകഭകാക്കാ
ക്ടള േടണ്തെി പരിേീലനം 
ആരംഭിച്ചു. 

യ�മാളിടെക് നിക്കളിൽ 97 
തമാത്ക്മാലിക ജടീവനക്മാർ
8 97 കടുംബശ്രീ വനിതേൾക്് കപകാളി 

ട�േ് നിക്കുേളിൽ തകാത്ക്കാലിേ 
ഒഴിവിൽ നിയമനം. സകാനികട്ടഷൻ, 
കക്ിങ,് കമ്രേൺ, ടസേയൂരിറ്റി തു�ങ്ങിയ 
വിഭകാഗങ്ങളിലകാണ്  നിയമനം. 

ടഫ�ിലിറ്റി േമായനജ് ടേറെ് ട�റെർ
8 ടഫസിലിറ്റി മകാകനജ് ടമന്് ടസന്ർ വഴി 

ടേകാച്ചി ടമക്രേകായിലും കവറ്റില 
ടമകാബിലിറ്റി ഹബ്ബിലുമ�ക്ം ഏകഴകാളം 
ടപ്രകാജക്ടുേളിൽ മിേച്ച രീതിയിലുള്ള 

കസവനം. 4 634 കപർ ടമക്രേകായിലും 
കവറ്റില ടമകാബിലിറ്റി ഹബ്ബിൽ 60 
കപരും നകാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 
ഹകാർവസ്റ് ഫിഷറീസ്, നകാഷണൽ 
യൂണികവഴ് സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വകാൻസ്ഡ് 
ലീഗൽ സ്റഡീസ് (നുവകാൽസ്) തു�ങ്ങിയ 
സ്കാപനങ്ങളിൽ 40കലടറകപ്രുട� 
കസവനവം നൽേി വരുന്നു. 

8 കേകാർപ്കററ്റ്  എേ്  സലൻസിന് 
സ് ടേകാച്ച് അവകാർഡും കേരള മകാകന
ജ്  ട മ ന്്  അ ക സ കാ സ ി ക യ ഷ ൻ 
(ടേഎംഎ) അവകാർഡും ലഭിച്ചു.  

സ്റമാർട്്അപ്് വിയല്ജ് 
എറെർപ്രണർഷിപ്് യപ്രമാഗ്മാും
8 േകാർഷികേതര ഉപജീവന സംരംഭങ്ങൾ 

വഴി ഗ്കാമീണ കമഖലയിടല ജനങ്ങൾ
ക്് ഉപജീവന മകാർഗ്ഗം തുറന്നു ടേകാടു
ക്കുന്തിനകായി ന�പ്ിലകാക്കുന് പദ്ധതി. 
42500 സംരംഭങ്ങൾ. 4പദ്ധതിക്് 
തത്പരരകായ 65000  സ്തീേടള 
േടണ്തെി. 68 കേകാ�ി രൂപ വകായ്പയകായി 
നൽേി.  

മൃഗ�ും�ക്ണും
യക�ള ചിക്ൻ �ദ്ധതി വഴി 549 
ഫമാമുകൾ
8 ഗുണനിലവകാരമുള്ള ഇറച്ചികക്കാഴി 

ഉത്പകാദിപ്ിക്കുേ ലക്ഷ്മിട്ട് 2018ൽ 
തു�ക്ം കറിച്ച പദ്ധതി. 4549 ഇറച്ചി
കക്കാഴി ഫകാമുേൾ ആരംഭിച്ചു.4 ഇറച്ചി
കക്കാഴി േർഷേരുട� ടപ്രകാഡയൂസർ 
േമ്പനിക്കും തു�ക്ം. 4ഗുണകഭകാക്കാ
ക്ൾക്് കവണ്ി ജനനി എന് കപരിൽ 
ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി.4 േണ്ണൂരും 
തൃശ്ശൂരും ഓകരകാ ടസയിൽസ് ഔട്ട് ടല
റ്റുേൾ. 

ടതരുവനമാ� നി�ന്ത്രണത്ിന് ABC
8 ടതരുവനകായ നിയന്തണതെിനകായി 

ന�പ്ിലകാക്കുന് എബിസി (അനിമൽ 
ടബർതെ് േൺക്രേകാൾ) പദ്ധതി വഴി 
7005 നകായേളിൽ വന്ധീേരണം 
ന�തെി. പഞ്കായത്തുേളിൽ നിന്് 5.50 
കേകാ�ി രൂപ ലഭിച്ചു. 

ക്ടീ��മാഗ�ും �ദ്ധതി വഴി 
410 �ും�ുംഭങ്ങൾ
8 ക്ഷീരേർഷേ കമഖലയുമകായി ബന്ധടപ്

ട്ടു 410 യൂണിറ്റുേള്. കേരളമകാടേ 27 
മൂല്വർദ്ധിത യൂണിറ്റുേൾ. മിൽക്ി 
ലകാടറ്റ എന് ് കാൻഡിൽ ഉത്പന്ങ്ങൾ. 
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ആടുഗ്മാേും വഴി 206 യൂണിറ്റുകൾ
8ആടുവളർതെൽ വഴി അയൽക്കൂട്ട വനി

തേൾക്് വരുമകാനം. 206 യൂണിറ്റുേള്. 
മുട്വിൽപ്നയ്ക് 2 യൂണിറ്റുകൾ
8 തൃശ്ശൂരും എറണകാകളത്തും മുട്ട കേഖരിച്ച് 
പകായ്ക് ടേയ്് വിൽക്കുന് രണ്് ടേറിയ 
യൂണിറ്റുേൾ ആരംഭിച്ചു. ജകനകാവ എന് 
്കാൻഡിലകാണ് മുട്ട വിൽക്കുന്ത്. 

 കനപുണ്യ ��ിശടീലനും
8 ഗ്കാമപ്രകദേങ്ങളിടല നിർധനരകായ 

യുവതീയുവകാക്ൾക്് കനപുണ് പരി
േീലനവം ടതകാഴിലും ഉറപ്കാക്കുന് പദ്ധ
തിയകായ ദീൻ ദയകാൽ ഉപകാധ്കായ 
ഗ്കാമീണ േൗേല് കയകാജന വഴി 15571 
കട്ടിേൾക്് കനപുണ് പരിേീലനം. 
412161 വിദ്കാർത്ിേൾ പരിേീലനം 
പൂർതെിയകാക്ി. 49999 കപർക്് 
വിവിധ സ്കാപനങ്ങളിൽ കജകാലി.

�മാർശ്വവത്ക്�ിക്ടപ്ട്വർക് 
യവണ്ി �ുംയ�മാജനും
8 അഗതിേൾക്കായുള്ള ആശ്രയ പദ്ധതി

യുട� ഗുണകഭകാക്കാക്ളകായ 162 കപർക്് 
കനപുണ് പരിേീലനം; 105 കപർക്് 
കജകാലി ലഭിച്ചു.4 251 വിേലകാംഗർക്് 
പരിേീലനം നൽേി; 73 കപർക്് 
കജകാലി ലഭിച്ചു. 4കവേല്മുള്ള 110 
കപർക്് പരിേീലനം; 20 കപർക്് 
കജകാലി.4കദേീയ ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധ
തിയുട� ഗുണകഭകാക്കാക്ളകായ 4257 
കപർക്് പരിേീലനം; 2457 കപർക്് 
ടതകാഴിൽ.

വിദ്യമാർത്ഥികൾക്് തുണ�മാ�ി 
കേയഗ്ഷൻ �യപ്മാർട്് ട�റെർ
8വിദ്കാർത്ിേൾക്് സ്വന്ം നകാ�ിന് 

പുറതെ് കജകാലി ലഭിക്കുകമ്പകാൾ അവർക്് 
കവണ് സഹകായകമേകാന് കമകഗ്ഷൻ 
സകപ്കാർട്ട് ടസന്ർ.4 തകാമസ സൗേ

ര ്ട തെ ക്കു റ ി ച്ചു ള്ള  വ ി വ ര ം , 
േൗൺസിലിങ്, തു�ർ പരിേീലനം, 
ഒത്തുകേരകാനുള്ള ടപകാതു ഇ�ം, വിവിധ 
പിന്തുണകാ സഹകായങ്ങൾ എന്ിവ 
കമകഗ്ഷൻ സകപ്കാർട്ട് ടസന്ർ വഴി 
നൽകം. 4എറണകാകളം ജില്യിൽ 
ആദ് സകപ്കാർട്ട് ടസന്ർ. 

1723 ആദിവമാ�ി വിദ്യമാർത്ഥികൾക്് 
യജമാലി
82147 ആദിവകാസി വിദ്കാർത്ിേൾക്് 

കനപുണ് പരിേീലനം4  1723 

വിദ്കാർത്ിേൾക്കും കജകാലി 421 
വിദ്കാർത്ിേൾക്് വികദേ കജകാലി. 

ടജൻഡർ
�് യനഹിത യകന്ദ്രങ്ങളിടലല്മാും 
ഉ�ജടീവന ��ിശടീലനും
8 അതിക്മങ്ങൾക്ിരയകാകന് സ്തീേൾ

ക്കും കട്ടിേൾക്കും തുണയകായി സംസ്കാ

6856 ഏക്കറതിൽ ജജവകൃഷതി
8 6856 ഏക്ർ സ്ലതെ് കജവകൃഷി. 48357 കൃഷി സം�ങ്ങൾ4 201 ക്സ്ററുേള് 

രൂപീേരിച്ചു. കജവകൃഷി ടേയ്യുന്വർക്് 10 േതമകാനം അധിേം ഇൻടസന്ീവ്.

നമാട്ടുചന്തകളിലൂടെ 11.15 യകമാെി വിൽപ്ന
8 12917 നകാട്ടുേന്േൾ വഴി 11.15 കേകാ�ി രൂപയുട� വിൽപ്ന. 
8 23300 േർഷേർ പകാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ആരംഭിച്ചു.
8278 പ്കാന്് കനഴ് സറിേൾ, 206 യൂണിറ്റുേൾക്് റികവകാൾവിങ് ഫണ്്. 
8249 മൂല്വർദ്ധിത ഉത്പന് നിർമ്മകാണ യൂണിറ്റുേൾ. 
85620.23 ഏക്ർ തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷി.
8210.63 ടഹക്ടറിൽ ഔഷധ സസ്കൃഷി.
8കൃഷി ടേയ്യുന്ത് 599 സം�കൃഷി സം�കാംഗങ്ങള്.
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നടതെ 14 ജില്േളിലും പ്രവർതെിക്കുന് 
സ് കനഹിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപജീവന 
മകാർഗ്ഗങ്ങൾ പഠിപ്ിക്കാനുള്ള പ്രവർതെ
നങ്ങൾ. 4തകാത്ക്കാലിേ അഭയം 
കത�ിടയത്തുന്വർക്് േരേൗേല 
ഉത്പന് നിർമ്മകാണമ�ക്മുള്ള പരിേീ
ലനങ്ങള്. 

13 ജില്കളിലും �ുംഗശ്ടീ
8 കടുംബശ്രീ വനിതേൾ ഉൾടപ്ടുന് 

നകാ�േ സം�ം. 4കേകാഴികക്കാ�് 
ഒഴിടേ 13 ജില്േളിലും രംഗശ്രീ രൂപീ
േരിച്ചു. ശുേിത്വ മിഷടന് പ്രേകാരണം 
ന � ത്തു ന് ത ി ന കാ യ ി  ര ം ഗ ശ്രീ 
സം�ങ്ങള്. 440 ലക്ഷം രൂപയുട� 
സംകയകാജനം.

367 ടജൻഡർ റിയ�മാഴ് �് 
ട�റെറുകൾ
8 ടപകാതുസമൂഹടതെ സ്തീ സൗഹൃദമകാക്കു

േയും സ്  കനഹിത നൽകന്ത് 
കപകാടലയുള്ള കസവനങ്ങൾ പ്രകാകദേി
േമകായി നൽകന്തും ലക്ഷ്മിട്ട്  തകദേേ 
സ്വയംഭരണ സ്കാപന തലതെിൽ 367 
ടജൻഡർ റികസകാഴ് സ് ടസന്റുേൾ. 

17894 വിജിലറെ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
8 സ്തീേൾക്കും കട്ടിേൾക്കും കനടരയുണ്കാ

കന് അതിക്മങ്ങടള പ്രതികരകാധിച്ച് 
അവർക്് സംരക്ഷണകമകന്തിനും 
നിയമസഹകായമ�ക്മുള്ള പിന്തുണ നൽക
ന്തിനും 17894 വിജിലന്് ഗ്രൂപ്പുേൾ. 

യനേഹിത യകമാളിങ് ടബൽ വഴി 
56687 യ�ർക്് യ�വനും
8 വീടുേളിൽ മറ്റകാരും തുണയില്കാടത ഒറ്റ

ടപ്ട്ട് േഴിയുന് അരക്ഷിതകാവസ്യി

ലുള്ള വകയകാജനങ്ങൾക്് അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങൾ വഴി മകാനസിേ പിന്തുണ
യുൾടപ്ട�യുള്ള കസവനങ്ങൾ നൽകന് 
പദ്ധതി. വിവിധ ജില്േളിൽ നിന്് 
56687 കപടര കേകാളിങ് ടബൽ പദ്ധ
തിയുട� ഭകാഗമകാേകാൻ േടണ്തെി.

േമാർക്റ്റിങ്
േമാ�ച്ന്തകളിലൂടെ 5.05 യകമാെിയടെ 
വിറ്റുവ�വ്
8 174 ക്കാക്കുേളിലും 87 മുനിസിപ്കാലി

റ്റി/കേകാർപ്കറഷൻ പ്രകദേങ്ങളിലുമകായി 
1744 മകാസച്ചന്േൾ. 4 5.05 കേകാ�ി 
രൂപയുട� വിറ്റുവരവ.് 4 5000തെികലടറ 
സംരംഭേർക്് ഗുണം. 

പ്രയത്യക വി�ണന യേളകൾ 
വഴി 2.45 യകമാെിയടെ 
വിൽപ്ന
8 8 8  പ്രകത്േ വ ിപണന 

കമളേൾ വഴി 2.45 കേകാ�ി 
രൂപയുട� വിപണനം. 

8 കടുംബശ്രീയുട� 3500ഒകാളം 
സൂക്ഷ്മസംരംഭേരുട� ഉത്പ
ന്ങ്ങൾ വിപണനം ന�ത്തു
ന്തിന് പതെനംതിട്ടയിലും 
വ യ ന കാ ടു ം  ക ടു ം ബ ശ്രീ 
ബസകാറുേൾ. 

���് യേളകളിലൂടെ 75 
ലക്ും രൂ�യടെ വിറ്റുവ�വ്
8 24 ഇതര സംസ്കാന സരസ് 

കമളേളിൽ നിന്് 75 ലക്ഷ
തെിടന് വിറ്റുവരവ്. 

ഭക്്യയേളകളിലൂടെ 2.98 യകമാെി 
വിറ്റുവ�വ്
8 86 ഭക്ഷ്കമളേൾ സം��ിപ്ിച്ച്് 445 

യൂണിറ്റുേടള പടകേടുപ്ിച്ചു. 4 2.98 
കേകാ�ി രൂപയുട� വിറ്റുവരവ് കന�ി.

8 521 നകാകനകാമകാർക്റ്റുേളിൽ നിന്് 1.73 
കേകാ�ി രൂപ വിറ്റുവരവ്. 

കുടുുംബശ്ടീയടെ �്വന്തും ഓൺകലൻ 
വി�ണന യ�മാർട്ലിൽ 900 
�ജി�് യരേഷൻ
8 കടുംബശ്രീ സംരംഭേരുട� ഉൽപ്ന

ങ്ങൾ ഓൺകലനകായി കലകാേതെിടന് 
ഏത് കേകാണിലുടമതെിക്കുന്തിനകായി 
ഓൺകലൻ കപകാർട്ടല്.  www.
kudumbashreebazaar.com. ഉത്പന്
ങ്ങൾ വകാങ്ങുന്തിനകായി 900 ഉപകഭകാ
ക്കാക്ൾ രജി്രേർ ടേയ്തു. 4 99 ഓര്ഡ
റുേൾ സ്വീേരിച്ചു.

ആേയ�മാൺ �യഹലിയേമാ�ി 
കകയകമാർത്തു
8കടുംബശ്രീ ഉത്പന്ങ്ങൾ ഓൺകലൻ 

വഴി വ്കാപേമകായി വിൽക്കുന്തിന് 
കവണ്ി ആമകസകാണുമകായി േരകാറിടലകാ
പ്ിട്ടു. 

8 വികനകാദസഞ്കാര കമഖലേളിലും 
ആളുേൾ കൂടുതലകായി  എത്തുന് 
വ്കാപകാര കമഖലേളിലും 14 േികയകാ
സ് കേൾ ആരംഭിച്ചു. 4 12 ലക്ഷം 
രൂപയുട� വിറ്റുവരവ്.                      1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
സംസ്കാന കടുംബശ്രീ മിഷന് )
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2018-19ല് 14.78 ലക്ഷം കടുംബങ്ങ
ള്ക്കായി 9.75 കേകാ�ി 

ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുേവഴി േരിത്ര 
കനട്ടം കേവരിച്ചു. 18.5 ലക്ഷം കടുംബങ്ങ
ളകാണ്  ടതകാഴിലുറപ്്  പദ്ധതിയില് 
സജീവമകായി ടതകാഴിലിന് വരുന്ത്. 2018-
ല് 19 5.5 കേകാ�ി ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ി
ക്കുന്തിനകാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അനുമതി 
ലഭ്മകാക്ിയത്. സംസ്കാനത്തുണ്കായ 
അതിരൂക്ഷമകായ പ്രളയടക്ടുതി തരണം 
ടേയ്യുന്തിടന് ഭകാഗമകായി സംസ്കാന 
സര്ക്കാരിടന് ശുപകാര്േയുട� അ�ിസ്കാ
നതെില് 7 കേകാ�ി ടതകാഴില്ദിനങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുന്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 
പതിവില് നിന്നും വ്ത്സ്മകായി ഈ 
സകാമ്പതെിേ വര്ഷതെിടന് ആദ്ദിനം 
മുതല് തടന് ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേളില് പ്ര
വൃതെിേള് ആരംഭിക്കുന്തിന് സകാധിച്ചു. 
എന്കാല് സംസ്കാനത്തുണ്കായ പ്രളയസകാ

ന്താഴതിലുറപതിൽ

 സർക്ചാർ അധികചാരത്ിൽ വ തി മശഷം െതചാ ി റ  പദ്തിയിൽ
 സം ചാനത്ത് മരചാ വർഷ ം മക  സർക്ചാർ അ വ ി  ന  മല ർ ത്ജ�ിെല

െതചാ ിൽ ിന�െളക്ചാ ം �തൽ െതചാ ിൽ ിന�ൾ ി� തിനത് ക ി ി ത്

ഹേര്ം ജൂകല, ആഗസ്റ് മകാസങ്ങളില് 
പദ്ധതി പ്രവര്തെനങ്ങടള മന്ദീഭവിപ്ിക്കു
േയുണ്കായി. പ്രളയകാനന്രം പ്രളയബകാധിത 
കമഖലേളില് കടുംബങ്ങള്ക്് ടതകാഴില് 
നല്ി ആശ്രയമകാവേയും പ്രളയ പുനരു
ദ്ധകാരണ പ്രവൃതെിേളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ 
നല്കുന്തിനും മുന്�ക്ം നല്ി. 2018 
നവംബര് മകാസകതെകാട� കേന്ദ്രം അനുവ
ദിച്ചു നല്ിയ ലക്ഷ്വം േ�ന്് പദ്ധതി 
മുകന്റിയ സകാഹേര്തെില്  അംഗീകൃത 
കലബര് ബഡ്ജറ്റ് 7 കേകാ�ി ടതകാഴില്ദിന
ങ്ങളകായി വര്ദ്ധിപ്ിക്കുേയുണ്കായി. പ്രതീ
ക്ഷിത ടതകാഴില്ദിനങ്ങളുട� 140% വര്ദ്ധ
നകവകാട� 9.75 കേകാ�ി ടതകാഴില് ദിനങ്ങ
ടളന് േരിത്ര കനട്ടം കേവരിക്കുന്തിന് 
സകാധിക്കുേയും ടേയ്തു. ഇതുവഴി 2679 
കേകാ�ി രൂപ ഗ്കാമീണ കമഖലയിടല കടും
ബങ്ങളില് എതെികച്ചരുന്തിന് സകാധിച്ചി
ട്ടുണ്്.





തമ ശ സ�യം രണ 
ചാപന� െട 

ചാ  േ ലേചായി 
100 ിവസം 
ർത്ിയചാക്ിയ 

കു�ം � െട 
കണക്ി ം 

പദ്തി െട ചരി ത്ിൽ 
� ം േിക� മന േചാണത് 
ൈകവരി�ി തത്
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കൂടുതല് ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്
ടപ്ടുന്കതകാട�കാപ്ം ടതകാഴിലിന് വരുന് 
പ ര മ കാ വ ധ ി  ക ടു ം ബ ങ്ങ ള് ക്്  1 0 0 
ദിവസടതെ ടതകാഴില് ലഭ്മകാക്കുന്തിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളകാണ് പദ്ധതിയില് ഏടറ്റടുതെ് 
ന�ത്തുന്ത്. സംസ്കാനടതെ വിവിധ 
ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേളിലകായി 441474 കടും
ബങ്ങളകാണ് 2018-19 വര്ഷം 100 ദിവസം 
പൂര്തെിയകാക്ിയത്. സംസ്കാനടതെ 
തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
കൂട്ടകായുള്ള ശ്രമഫലമകായി 100 ദിവസം 
പൂ ര് തെ ി യ കാ ക് ി യ  ക ടു ം ബ ങ്ങ ളു ട � 

േണക്ിലും പദ്ധതിയുട� േരിത്രതെില് 
ഏറ്റവം മിേച്ച കനട്ടമകാണ് കേവരിച്ചിട്ടു
ള്ളത്.

100 ദിവ�ും പൂർത്ി�മാക്ി� 
കുടുുംബങ്ങളുടെ എണ്ും

 2016-17 - 113187
 2017-18 - 117370
 2018-19 - 441474

ഗ്കാമീണ കമഖലയിടല കടുംബങ്ങള്ക്്  
ടതകാഴില് നല്കുന്തികനകാട�കാപ്ം തടന് 
സംസ്കാനതെിടന് വിഭവകാ�ിതെറ ടമച്ച
ടപ്ടുത്തുന്തിനുള്ള സ്കായിയകായ ആസ്ി
േളുട� നിര്മ്മകാണം, പ്രളയ പുനഃസ്കാപന 
പ്രവര്തെനങ്ങള്, ഭവന നിര്മ്മകാണ ഗുണ
കഭകാക്കാക്ള്ക്കുള്ള നിര്മ്മകാണ സകാമഗ്ി
േള് എന്ിവയും ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയില് 
ഏടറ്റടുതെ് ന�പ്ിലകാക്കുന്തില് വിജയം
േണ്ടു. 

വ്ക്ിഗത ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്്  
നല്കുന് പശുടതെകാഴുതെ്, ആട്ടിന്കൂ�്, 
കേകാഴിക്കൂ�് മുതലകായവയുട� നിര്മ്മകാണ

തെിലും മുന് വര്ഷ ങ്ങളില് നിന്നും വ്ത്
സ്മകായി മിേച്ച കനട്ടം കേവരിക്കുന്തിന് 
േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. കൂ�കാടത പദ്ധതിയില് 
ഏര്ടപ്ട്ടുവരുന് പട്ടിേവര്ഗ്ഗ കടുംബങ്ങടള 
സഹകായിക്കുന്തിനകായി ക്രേബല് പ്സ്, 
മുന്കൂര് കവതനം തു�ങ്ങിയ പദ്ധതിേള് 
സംസ്കാന സര്ക്കാര് ആസൂത്രണം ടേയ്് 
ന�പ്ിലകാക്ിയതിലൂട� ഇവരുട�  ഉയര്ന് 
പ്രകാതിനിധ്മുറപ്കാക്കാനും ടതകാഴില് ലഭ്
മകാക്ി കൂടുതല് വരുമകാനമുറപ്കാക്കാനും 
േഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രള� പുനസ്മാ�ന 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
�ദ്ധതിയടെ �ങ്്

സംസ്കാനടതെ പ്രളയ ബകാധിത 
കമഖലയില്   വരുമകാന  ക്കാതസ്സ്   നഷ്
ടപ്ട്ട്   നിരകാലംബരകായ   കടുംബങ്ങള്ക്്  
കേതെകാങ്ങകാകന്തിന്  പദ്ധതിക്് 
േഴിഞ്ഞു. പ്രളയകാനന്രം യുദ്ധേകാലകാ�ി 
സ്കാനതെിലുള്ള ന�പ�ിേളകാണ് സ്വീേ
രിച്ചത്. 10.31 ലക്ഷം കടുംബങ്ങള്ക്കാണ് 
ടതകാഴില് നല്ിയത്. ഇതില് തടന് 4.83 
ലക്ഷം കടുംബങ്ങള് പ്രളയകേഷം ടതകാഴി
ലുറപ്് പദ്ധതിയില് പകേകാളിേളകായവരകാണ്. 
പ്രളയകേഷം ആടേ 12.02 ലക്ഷം ആളു
േള്ക്്  ടതകാഴില് നല്ിയതില് 6.12 ലക്ഷം 
കപരും പുതുതകായി ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധതി
യില് ടതകാഴില് ആവേ്ടപ്ട്ടവരകാണ്. ഈ 
േകാലയളവില് 82605 കടുംബങ്ങള് 

വര്ഷം ടതകാഴില് ടേയ്
കടുംബങ്ങളുട� 
എണ്ണം

സൃഷ്ിച്ച ടതകാഴില്
ദിനങ്ങള്

സൃഷ്ിച്ച പ്രതികടുംബ
േരകാേരി 

2016-17 14.57 ലക്ഷം 684.62 ലക്ഷം 46.97

2017-18 13.12 ലക്ഷം 619.59 ലക്ഷം 47.24

2018-19 14.78 ലക്ഷം 975 ലക്ഷം 65.96

കഴിഞ് 3 വർഷങ്ങളിടല �ദ്ധതി പുയ�മാഗതി �ുംബന്ിച് വിവ�ങ്ങൾ

ട ത കാ ഴ ി ലു റ പ്്  പ ദ്ധ ത ി യ ി ല് 
ടതകാഴിലില് ഏര്ടപ്ടുന് കടുംബങ്ങള്ക്് 
100 ദിവസടതെ ടതകാഴില് നല്കുന്തി
നകാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സഹകായം ലഭ്
മകാക്കുന്ത്. എന്കാല് സംസ്കാനടതെ 
മുഴുവന് പട്ടിേവര്ഗ്ഗ കടുംബങ്ങള്ക്കും  
200 ദിവസടതെ ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് 
ലഭ്മകാക്കുന്തിനകാവേ്മകായ തുേ 
സംസ്കാന ബഡ്ജറ്റില് നീക്ിവയ്ക്കുേയും 
കേന്ദ്ര സഹകായമകായി ലഭിക്കുന് 100 
ദിവസതെിന് ഉപരിയകായി 100 ടതകാഴില് 
ദിനങ്ങള് കൂ�ി ലഭ്മകാക്കുന്തിന് കേരള 
ക്രേബല് പ്സ് പദ്ധതി ന�പ്ിലകാക്കുേ
യും ടേയ്തു. പട്ടിേവര്ഗ്ഗ കമഖലയില് 
സംസ്കാന സര്ക്കാര് ന�തെിയ ഇ�ടപ

�ലിടന് ഫലമകായി പദ്ധതിയില് പട്ടിേവ
ര്ഗ്ഗ കടുംബങ്ങളുട� പകേകാളിതെം ഗണ്മകായി 
വര്ദ്ധിച്ചു. സംസ്കാനതെ് 68834 പട്ടിേവ
ര്ഗ്ഗ  കടുംബങ്ങള്ക്് ആടേ 54.59 ലക്ഷം 
ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുവകാന് 
സകാധിച്ചു. പട്ടിേവര്ഗ്ഗ  കടുംബങ്ങള്ക്് 
ലഭിച്ച േരകാേരി ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് 79.31 
ആയി ഉയര്ത്തുവകാന് സകാധിച്ചു. 23343 
ക ടു ം ബ ങ്ങ ള്  1 0 0  ദ ി വ സ ം 
പൂര്തെിയകാക്കുേയും  അതില് 1704 കടും
ബങ്ങള് 200 ദിവസടതെ ടതകാഴില് 
കനടുേയും ടേയ്തു. ഇതിലൂട� 148 കേകാ�ി 
രൂപയുട� അധിേവരുമകാനം പട്ടിേവര്ഗ്ഗ 
കടുംബങ്ങള്ക്് ലഭ്മകാക്ി. 

യക�ള കരേബൽ പ്�്
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പുതുതകായി ടതകാഴില് േകാര് ഡ് എടുക്കുേയും 
ടതകാഴില് ആവേ്ടപ്ടുേയും ടേയ്തു. പ്രള
യകേഷം സംസ്കാനതെ് 7.63 കേകാ�ി 
ടതകാഴില്ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുേയും 
അതിലൂട� 2068.74 കേകാ�ി രൂപയുട� 
വരുമകാനം ഗ്കാമീണ ജനതയ്ക് ഉറപ്പുവരുത്തു
േയും ടേയ്ിട്ടുണ്്.

കലഫ് േിഷൻ 
ഗുണയഭമാക്മാക്ൾക്ള്ള 
�ഹമാ�ങ്ങൾ

കലഫ് സമ്പൂര്ണ  പകാര്പ്ി� പദ്ധതി
യില് ഉള്ടപ്ട്ട് വരുന് കടുംബങ്ങള്ക്്  4 
ലക്ഷം രൂപയുട� ധനസഹകായമകാണ് ഭവന 
നിര്മ്മകാണതെിനകായി നല്ി വരുന്ത്. ഈ 

4 ലക്ഷം രൂപയ്ക് ഉപരിയകായി 90 ദിവസ 
ടതെ അവിദഗ്ദ്ധ ടതകാഴില് പദ്ധതിയില് 
നിന്നും നല്ി വരുന്നുണ്്. 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക് 
ഉപരിയകായി 24390 രൂപ കൂ�ി ലഭിക്കുന്തി
നുള്ള അവസരമകാണ് പദ്ധതിയില് ലഭ്മകാ
കന്ത്.

ഭവന നിര്മ്മകാണതെിനുള്ള നിര്മ്മകാണ 
സകാമഗ്ിേള് കറഞ്ഞ നിരക്ില് നിര്മ്മിച്ച് 
നല്കുന്തിനുള്ള അവസരം പ്രകയകാജന 
ടപ്ടുതെി 2018-19 ല് സംസ്കാനടതെകാ
ട്ടകാടേ 587 നിര്മ്മകാണ സകാമഗ്ി യൂണിറ്റുേള് 
സ്കാപിക്കുേയും ഒരു വീ�ിന് 1400 സിമന്് 
േട്ടേള് എന് ക്മതെില് 3347558 എണ്ണം 
സിമന്് േട്ടേള് ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് 
ലഭ്മകാക്കുേയും ടേയ്തു.
�ട്ികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്ള്ള 
മുൻകൂർ യവതന �ദ്ധതി

കേന്ദ്രസര്ക്കാരില് നിന്നും കൃത്സമ
യതെ് കവതനം ലഭിക്കാതെത് ടതകാഴിലകാ
ളിേള്ക്് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്കാകന്ത് ശ്രദ്ധ
യില്ടപ്ട്ടതിടന് അ�ിസ്കാനതെില് 
സംസ്കാന സര്ക്കാര്  ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധ
തിയകാണിത്.  വയനകാ�്  ജില്യിലും 
പകാലക്കാ�് ജില്യിടല അട്ടപ്കാ�ി ക്കാക്് 
പ്രകദേത്തുമകാണ് കടുംബശ്രീയുട� സഹേ
രണകതെകാട� പദ്ധതി ന�പ്ിലകാക്ി 
വരുന്ത്. ഇതിന്പ്രേകാരം 5258 ടതകാഴി
ലകാളിേള്ക്കായി 2.10 കേകാ�ി രൂപ മുന്കൂര് 
കവതനമകായി വിതരണം ടേയ്ിട്ടുണ്്. 
മുന്കൂര് കവതനം ലഭ്മകാകന് സകാഹേര്
മുണ്കായകപ്കാള് തടന് പദ്ധതിയില് പടകേ
ടുക്കുന് പട്ടിേവര്ഗ്ഗ ടതകാഴിലകാളിേളുട� 
എണ്ണതെില് വര്ദ്ധനവണ്കായിട്ടുള്ളതകായി 
േകാണകാന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.                    1

ഇനും �മാപെത്ിക വർഷും
2016-17 2017-18 2018-19

അംഗീേരിച്ച കലബര് ബഡ്ജറ്റ്
(ലക്ഷതെില്)

603.11 450 700

സൃഷ്ിച്ച ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് (ലക്ഷതെില്) 684.62 619.59 975

കലബര് ബഡ്ജറ്റിന് ആനുപകാതിേമകായി 
സൃഷ്ിച്ച ടതകാഴില് ദിനങ്ങളുട� േതമകാനം

113.52 137.69 140

ആടേ സൃഷ്ിച്ച ടതകാഴില് ദിനങ്ങളില് പട്ടിേ 
വര്ഗ്ഗ ടതകാഴിലകാളിേള്ക്് ലഭ്മകായ ടതകാഴില് 
ദിനങ്ങളുട� േതമകാനം

4.47 4.91 5.8

ഒരു കടുംബതെിന് ലഭ്മകായ േരകാേരി ടതകാഴില് 
ദിനം

46.97 47.24 65.96

100 ദിവസം ടതകാഴില് ടേയ് കടുംബങ്ങള് 113187 117370 441474

100 ദിവസം ടതകാഴില് ടേയ് പട്ടിേവര്ഗ്ഗ കടും
ബങ്ങള്

6368 6609 23155

യനട്ങ്ങളുടെ നിറവിൽ
4 ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയുമകായി ബന്ധടപ്

ട്ട് സംസ്കാനതെ് ന�പ്ിലകാക്ിയ മിേച്ച 
പ്രവര്തെനങ്ങളുട� അ�ിസ്കാനതെില് 
2017 വര്ഷം ആധകാര് അധിഷ്ിത കസവ
നതെില് മിേച്ച പ്രവര്തെനം േകാഴ്ചവച്ച
തിന് സംസ്കാനതെിന് കദേീയതല
തെില് ഒന്കാം സ്കാനം. ജികയകാ�കാഗിങ് 
പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്് തൃശ്ശൂര് ജില്യ്ക് 
കദേീയതലതെില് രണ്കാം സ്കാനം. 
ആലപ്പുഴ ജില്യിടല വീയ്പുരം ഗ്കാമ
പഞ്കായതെിന് മിേച്ച പ്രവര്തെന 
ങ്ങള്ക്കുള്ള കദേീയ അവകാര് ഡ്.

4 2018 വര്ഷം കദേീയതലതെില് ടതകാഴി
ലുറപ്് പദ്ധതിയില് 4 പുരസ്കാരങ്ങള്. 
മിഷന് വകാട്ടര് േണ്സര് കവഷന് പദ്ധതി 
ന�തെിപ്ില് കദേീയതലതെില് ഒന്കാം 
സ്കാനവം ടബയര്ഫൂട്ട് ട�ക്ീഷ്ന്, 
സമയബന്ധിത കൂലിവിതരണം എന്ി
വയില് മൂന്കാം സ്കാനവം. കദേീയത
ലതെില് പദ്ധതി ന�തെിപ്ില് മിേച്ച 
പഞ്കായതെിനുള്ള പുരസ്കാരം ആലപ്പുഴ 
ജില്യിടല ബുധനൂര് ഗ്കാമപഞ്കാ 
യതെിന്.

4 33.5 ലക്ഷം സിമന്്  േട്ടേള് നിര്മ്മിച്ച് 
ഭവന നിര്മ്മകാണ ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്്  

ലഭ്മകാക്ി. 
4 േഴിഞ്ഞ സകാമ്പതെിേ വര്ഷം 100 

ദിവസം പൂര്തെിയകാക്ിയ 117370 കടും
ബങ്ങള്ക്് ഓണ സമ്മകാനമകായി 
കടുംബം ഒന്ിന് 1000 രൂപ നിരക്ില് 
11.737  കേകാ�ി രൂപ സംസ്കാന 
സര്ക്കാര് നല്ി.

4 103 അകേണവകാ�ി ടേട്ടി�നിര്മ്മകാണം 
പൂര്തെീേരിച്ചു.

4 കദേീയ േരകാേരികയക്കാള് ഉയര്ന്  
േരകാേരി ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ി
ക്കാന് േഴിഞ്ഞു.

�മാപെത്ിക വിനിയ�മാഗും
 2016-17 - 242283.51 ലക്ഷം
 2017-18 -  190176.96  ലക്ഷം
 2018-19  - 299005.15  ലക്ഷം
4സംസ്കാന ഔഷധ സസ്കബകാര്ഡു

മകായി സംകയകാജിപ്ിച്ചുടേകാണ്് ടതകാഴി
ലുറപ്് പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്ടുതെി ഗൃഹ
കേതന്ം എന് പദ്ധതി 471 ഗ്കാമപ
ഞ്കായത്തുേളില് ന�പ്കാക്കുേയും ഓകരകാ 
ഗ്കാമപഞ്കായതെിലും നഴ്റിേളിലൂട� 5000 
േറികവപ്പും  5000 ആര്കവപ്് കതേളും 
ഉല്പകാദിപ്ിക്കുവകാന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്.്

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് :ഗ്കാമവിേസന േമ്മീഷണകററ്റ് )
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ടവളി�ിെ വി�ർജ്്യ മുക് 
യക�ളും

2016 നവംബര് 1 ന് രകാജ്ടതെ വലിയ 
സംസ്കാനങ്ങളില് ആദ്മകായി ടവളിയി� 
വിസര്ജ്് മുക്മകായി പ്രഖ്കാപിച്ച 
സംസ്കാനമകായി മകാറി കേരളം.  ആദിവകാസി 
കമഖലേള്, ടവള്ളടക്ട്ടുള്ള പ്രകദേങ്ങള്  
എന്ിവി�ങ്ങളില് 174720 േൗേകാലയ
ങ്ങള് പുതുതകായി നിര്മ്മിച്ചു.  ഇകതകാട� 152 
ക്കാക്കുേളും 941 ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേളും 
ടവളിയി� വിസര്ജ്്മുക്മകായി പ്രഖ്കാ
പിച്ചു.  നഗരപ്രകദേങ്ങളില് ടേകാച്ചി 
കേകാര്പ് കറഷനിടല ഒരു വകാര്ടഡകാഴിടേ 
എല്കാ കേകാര്പ്കറഷനുേളും മുനിസിപ്കാ 
ലിറ്റിേളും ഇതികനകാ�േം ടവളിയി� വിസ
ര്ജ്നമുക്മകായി മകാറിയിട്ടുണ്്.  

ഖ�േമാലിന്യ �ുംസ്ക�ണും
കേരളതെിടല 3.1 ലക്ഷം വീടുേളും  

29755 സ്കാപനങ്ങളും  അവരുട� കജവ
മകാലിന്ം ഉറവി�തെില് തടന് േകാസ്തീയ 
േകമ്പകാസ്റിംഗ് സംവിധകാനതെിലൂട� 
കേേകാര്ം ടേയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറകമ സകാമൂ
ഹ്തലതെില് 2023 ഇ�ങ്ങളിലും കേന്ദ്രീ
കൃത രീതിയില് 10 ഇ�ങ്ങളിലും േകമ്പകാ
സ്റിംഗ് സംവിധകാനം പ്രവര്തെിക്കുന്നു.  
ഇതുകൂ�കാടത 30 ലക്ഷം വീടുേളില് കഴി 
േകമ്പകാസ്റിംഗ് രീതിയും ഉപകയകാഗടപ്ടു
ത്തുന്നു.  ഇതിടനല്കാം പുറകമ 78830 
വീടുേളിലും 1233 സ്കാപനങ്ങളിലും 104 
സകാമൂഹ്തലതെിലും ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്റു
േള് സ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്.  ഇവയിലൂട� 
പ്രതിദിനം സംസ്കാനത്തുണ്കാകന് 7734 
�ണ് മകാലിന്തെിടന്് 50%കതെകാളം സംസ്
രിക്ടപ്ടുന്നു.  

പ്കാസ്റിേ് ഉള്ടപ്ട�യുള്ള അകജവ
മകാലിന്ങ്ങള് ഓകരകാ വീട്ടില് നിന്നും സ്കാ
പനതെില് നിന്നും കേഖരിക്കുന്തിന് 
ഹരിതേര്മ്മകസന എന് സംരംഭേ ഗ്രൂപ്പു
േള് രൂപീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 

സംസ്കാനടതെ 1034 തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങളില് 1032 സ്കാപന
ങ്ങളിലും ഹരിതേര്മ്മകസന രൂപീകൃത
മകായി.  ഇതികനകാ�േം 27159 അംഗങ്ങ
ള്ക്്  പരിേീലനം നല്കുേയും ടേയ്തു.  546 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളില് 
ഹരിതേര്മ്മകസനയുട� പ്രവര്തെനം 
പൂര്ണ്ണകതകാതില് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  ഹരി
തേര്മ്മകസന കേഖരിക്കുന് അകജവമകാ
ലിന്ം തകാത്േകാലിേമകായി സംസ്രിക്കു

ചാേപ്രമ ശ�െള െവളിയിട വിസർ � � േചാ�ക ം 
�തൽ വധീ�കളി ം ചാപന�ളി ം ഉറവിട ൈജവേചാലിന� സം രണം 
മപ്രചാ ചാ ിപ്ി�ത് പ്രചാവർത്ികേചാക്ി ം അൈജവേചാലിന� മശഖരണ 
സം രണത്ിനചായി  സംവിധചാന�ൾ ക്ി ം �ചിത� േചാലിന� 
സം രണ രം ത്ത് കചാര�േചായ പുമരചാ തി ിക്ചാൻ ക ി  

3 വർഷക്ചാലയളവിൽ സചാധി�ി ത്
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ന്തിന് ഓകരകാ തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങ
ളിലും ആവേ്ം കവണ്ത്ര ടമറ്റീരിയല് 
േളക്ഷന് ടഫസിലിറ്റി (എം.സി.എഫ്) 
സൗേര്ം ഒരുക്കുന്തിനുള്ള ന�പ�ിേള് 
സ്വീേരിച്ചുവരുന്നു.  നിലവില് 430 
എം.സി.എഫുേള് പ്രവര്തെനം ആരംഭി
ക്കുേയും 144 എണ്ണം നിര്മ്മകാണ �ട്ടതെി
ലുമകാണ്. എം.സി.എഫില് നിന്് തരംതി
രിച്ച് എത്തുന്  പകാഴ് വസ്തുക്ള്  ടഷ്രഡിംഗ്/ 
ടബയിലിംഗ്  ന�തെി  പുനഃേംക്മണ 
വ്വസകായിേള്കക്കാ, ക്ീന് കേരള േമ്പനി 
വഴി തകദേേ സ്കാപനങ്ങള്ക്് കറകാഡ് 
�കാറ ിംഗികനകാ കേമകാറുന്തിനുള്ള 
സകാഹേര്ം ഒരുക്കുന്തിന് ക്കാക്്/
നഗരസഭകാ അ�ിസ്കാനതെില് റികസകാഴ്് 
റിക്വറി ടഫസിലിറ്റിേള്  സ്കാപിച്ചു 
വരുന്നു.  ആടേ 263 ആര്.ആര്.
എഫുേളകാണ് സംസ്കാനതെ് ആദ്�ട്ട
തെില് ആവേ്മുള്ളത്. നകാളിതുവടര 99 
എണ്ണം പ്രവര്തെനം ആരംഭിച്ചു.  92 എണ്ണം 
നിര്മ്മകാണ �ട്ടതെിലുമകാണ്.  ഇതിനുപു
റകമ തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങടള 
പദ്ധതി നിര് വ്വഹണതെില് സഹകായിക്കു
ന്തിന്   സകാകകേതിേ പരിജ്കാനവം 
പ്രവര്തെന മിേവമുള്ള 2 അക്ഡിറ്റഡ് 
ഏജന്സിേള്, 120 കസവനദകാതകാക്ള്, 
36 ഹരിത സഹകായ സ്കാപനങ്ങള് എന്ി
വരുട� കസവനവം ശുേിത്വമിഷന് ലഭ്
മകാക്ിയിട്ടുണ്്.  

�ടീയറമാ യവസ്റ് ഓൺ ഗ്ൗണ്്
സംസ്കാനടതെ 17 നഗരസഭേളിടല 

ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ട  170 വകാര്ഡുേളിടല 
മകാലിന് പരിപകാലനം 100% ഉറപ്കാക്കുന് 
സീകറകാ കവസ്റ് ഓണ് ഗ്ൗണ്് പദ്ധതിക്് 
2018 ആഗസ്റ് മകാസതെില് തു�ക്ം കറിച്ചു.  
7 നഗരസഭേളിടല  (കനകാര്തെ്  പറവൂര്, 
േിറ്റൂര്- തതെമംഗലം, മട്ടന്നൂര്, ടേകായി 
ലകാണ്ി, കവക്ം, മകാകവലിക്ര, പുനലൂര്) 
10 വകാര്ഡുേടള ഇതികനകാ�േം സീകറകാ 
കവസ്റ് ഓണ് ഗ്ൗണ്കായി നഗരസഭേള് 
പ്രഖ്കാപിച്ചു.  

ദ്രവേമാലിന്യ 
��ി�മാലനും 

ദ്രവമകാലിന് പരിപകാലന രംഗതെ് 
േകാര്മകായ പുകരകാഗതിയുണ്കാക്കാന് ഇക്കാ
ലയളവില് സകാധിച്ചിട്ടുണ്്.  ടേകാച്ചിയിലുള്ള 
്ഹ്മപുരം ടസപ്കറ്റജ് ്രേീറ്റ്ടമന്് പ്കാന്ിടന് 

േമാലിന്യത്ിൽ നിന്നുും �്വമാതന്ത്ര്യും 
കേരളതെിടല മകാലിന് പ്രശ്ന 

ങ്ങള്ക്് സുസ്ിരമകായ  പരിഹകാരം 
േകാണുേ എന് ലക്ഷ്കതെകാട� ഹരിത
കേരളം മിഷടന് ആഭിമുഖ്തെില്, 
ശുേിത്വമിഷടന് സകാകകേതിേ സഹകായ
കതെകാട� മകാലിന്തെില് നിന്നും സ്വകാ
തന്ത്ം എന് േകാമ്പയിന് 2017  ആഗസ്റ് 
മകാസം എല്കാ  ജില്േളിലും  സം��ി
പ്ിച്ചു.  മകാലിന്തെില് നിന്നും സ്വകാത
ന്ത്ം േ്കാമ്പയിടന് ഭകാഗമകായി  തിര
ടഞ്ഞടുതെ മൂവകായിരതെിലധിേം  കപടര 
സംസ്കാന- ജില്കാ തലങ്ങളില് പരിേീ
ലിപ്ിച്ചു. ഇരുപതെി അയ്കായിരകതെകാളം 
ആളുേടള ക്കാക്് തലതെിലും രകണ് 

മുക്കാല് ലക്ഷം കവകാളന്ിയര്മകാടര തകദേേ 
സ്കാപന വകാര് ഡുതലതെിലും പരിേീലനം  
നല്ി. ഇവര് സംസ്കാനതെ് 1034 തകദേേ 
സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിലകായി 
6866332 വീടുേള് സന്ദര്േിച്ച് വിവര
കേഖരണം ന�ത്തുേയും ഉറവി� മകാലിന് 
സംസ്രണം സംബന്ധിച്ച അ�ിസ്കാന 
പകാഠങ്ങള് പറഞ്ഞു ടേകാടുക്കുേയും ടേയ്തു. 
കേഖരിച്ച വിവരങ്ങള് അ�ിസ്കാനമകാക്ി 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങള് 
മകാലിന് സംസ്രണ പദ്ധതിേള്ക്്  
രൂപം നല്കുേയും സമയബന്ധിതമകായി 
ന�പ്ിലകാക്ി വരുേയും ടേയ്യുന്നു.

അകത മകാതൃേയിലുള്ള പ്രതിദിനം 100 
േികലകാലിറ്റര് ടസപ്കറ്റജ് സംസ്രിക്കാവന് 
പ്കാന്്  ടവല്ിംഗ്�ണ് ഐലന്ില് 2018 ല് 
പ്രവര്തെനം ആരംഭിച്ചു.  എല്കാ ജില്േളി
ലും ഒരു ആശുപത്രി ടതരടഞ്ഞടുതെ് 
സ്വീകവജ് സംസ്രണ പ്കാന്് സ്കാപിക്കാ
നുള്ള പദ്ധതി 2018 ല് ശുേിത്വമിഷന് 
ആരംഭിച്ചു.

 കൂ�കാടത അമൃത് പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി 
േണ്ണൂര്, തൃശൂര്, ടേകാല്ം, കേകാഴികക്കാ�് 
കേകാര്പ്കറഷനുേളിലും ഗുരുവകായൂര് മുനി

സിപ്കാലിറ്റിയിലും പ്രതിദിനം 900 േികലകാ
ലിറ്റര് ടസപ്കറ്റജ് സംസ്രിക്കാവന് പ്കാ
ന്റുേളുട� ഡി.പി.ആറിന് സകാകകേതിേ 
അനുമതി ലഭ്മകാക്ി. ഇതിനുപുറകമ 
ആലപ്പുഴ േനകാലുേളുട� നവീേരണതെിടന് 
ഭകാഗമകായുള്ള കപലറ്റ് പദ്ധതിയില് 
േനകാലിടന് ഇരുവേവമുള്ള വീടുേളില് 
നിന്നുള്ള മലിനജലം സംസ്രിക്കുന്തിന് 
കവണ്ി വികേന്ദ്രീകൃത മകാതൃേയില് 140 
ടേ.എല്.ഡി,  150 ടേ.എല്.ഡി 
സംസ്രണ കേഷിയുള്ള രണ്് സ്വീകവജ് 

മകാലിന്തെിൽ നിന്നും സ്വകാതന്ത്ം േ്കാമ്പയിൻ പ്രേകാരണതെിടന് ഭകാഗമകായി 
മുഖ്മന്തി പിണറകായി വിജയന്  ഗൃഹസന്ദര്േനതെിടനതെിയകപ്കാള്.
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്രേീറ്റ്ടമന്് പദ്ധതിേള്ക്്  അനുമതി ലഭ്
മകാക്ി.  ഇതില് 140 ടേ.എല്.ഡി 
സംസ്രണ കേഷിയുള്ള പ്കാന്ിടന്  പണി 
80 േതമകാനകതെകാളം പൂര്തെിയകായി. 

തിരുവനന്പുരം മുട്ടതെറ സ്വീകവജ് 
്രേീറ്റ്ടമന്് പ്കാന്ിടന് സംസ്രണ കേഷി 
ഉപകയകാഗടപ്ടുത്തുന്തിടന്. ഭകാഗമകായി 
സ്വീകവജ് ടനറ്റ് വര്ക്്  ഇ�കാതെ സ്ലങ്ങ
ളില് നിന്് ടസപ്കറ്റജ്  മകാലിന്ം 
കേഖരിച്ച് എതെിച്ച് സംസ്രിക്കാനുള്ള 
സംവിധകാനം പൂര്തെീേരിച്ച് പ്രവര്തെന 
ക്ഷമമകാക്ി. മുനിസിപ്കാലിറ്റിേളിടല ദ്രവ
മകാലിന് സംസ്രണതെിന് പദ്ധതിേള് 
തയ്കാറകാക്കുന്തിനും അംഗീേകാരം കന�ി
ടയടുക്കുന്തിന് സഹകായിക്കുന്തിനുമകായി 
സര്ക്കാര്തലതെില് ശുേിത്വമിഷന് എക്ി
േയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ടേയര്മകാനകായി 
ഉപസമിതി രൂപീേരിച്ച് പ്രവര്തെനം 
ആരംഭിച്ചു.

4 2016 നവംബര് ഒന്ിന് സംസ്കാന
ടതെ ഗ്കാമീണ കമഖലടയ സമ്പൂര്ണ്ണ 
ടവളിയി� വിസര്ജ്നമുക്മകായി 
പ്രഖ്കാപിച്ചു.

4 ടവള്ളടക്ട്ടുള്ള പ്രകദേങ്ങള്,  തീര
കദേങ്ങള്, ആദിവകാസി ഊരുേള് 
എന്ിവി�ങ്ങളില് പുതുതകായി 
1,74,720 േൗേകാലയങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചു.

4 ഗകാര്ഹിേ തലതെില് 84,531 
ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്റുേളും 3.14 ലക്ഷം 
േകമ്പകാസ്റിംഗ് പ്കാന്റുേളും സ്കാപിച്ചു.

4 98 േമയൂണിറ്റി ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്റു
േളും 2003 േമയൂണിറ്റിതല േകമ്പകാ
സ്റിംഗ് യൂണിറ്റുേളും സ്കാപിച്ചു.

4 അകജവമകാലിന് കേഖരണതെി
നകായി 441 എം.സി.എഫുേള്. 

4 അകജവമകാലിന്ങ്ങള് നിന്് വിഭവ 
കേഖരണതെിനകായി ക്സ്റര് അ�ി
സ്കാനതെില് 177 റികസകാഴ്് റിക്വറി 
ടസന്റുേള്.

4 1032 തകദേേ സ്കാപനങ്ങളില് 
വീടുേളില് നിന്് കനരിട്ട് അകജവ 
മകാലിന്ം കേഖരിക്കുന് ഹരിത 
േര്മ്മ കസന രൂപീേരിച്ചു.

4 546 തകദേേസ്കാപനങ്ങളില് ഹരി

തേര്മ്മകസന പൂര്ണ്ണകതകാതില് പ്രവ
ര്തെനം ആരംഭിച്ചു.

4 82 നഗരസഭേളിടല ഖരമകാലിന് 
സംസ്രണതെിനുള്ള 295.09 കേകാ�ി 
അ�കേലുള്ള വിേദമകായ കപ്രകാജക്ട് 
റികപ്കാര്ട്ടുേള്ക്് സംസ്കാനതല ഉന്
തകാധിേകാര സമിതിയുട� അനുമതി 
ലഭ്മകാകേയും പദ്ധതിേള് ന�പ്ിലകാ
ക്കാനകായി 57 നഗരസഭേള്ക്്  37.38 
കേകാ�ി രൂപ വിതരണം ടേയ്യുേയും 
ടേയ്തു. 

4 ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേളില് ഖരമകാലിന് 
കപ്രകാജക്ടുേള് ന�പ്ിലകാക്കുന്തിന് 
അധിേസഹകായമകായി 10-20 ലക്ഷം 
വടര ലഭ്മകാക്ി.

4 ടേകാച്ചിയിലുള്ള ് ഹ്മപുരം ടസപ്കറ്റജ് 
്രേീറ്റ്ടമന്് പ്കാന്ിടന് അകത മകാതൃേയില് 
പ്രതിദ ിനം  100  േ ികലകാലിറ്റര് 
ടസപ്കറ്റജ് സംസ്രിക്കാവന് പ്കാന്്  
ടവല്ിംഗ്�ണ് ഐലന്ില് 2018 ല് 
പ്രവര്തെനം ആരംഭിച്ചു. 

4 എല്കാ ജില്േളിലും ഒരു ആശുപത്രി 
ടതരടഞ്ഞടുതെ് സ്വീകവജ് സംസ്രണ 
പ്കാന്് സ്കാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി 2018 
ല് ശുേിത്വമിഷന് ആരംഭിച്ചു. 

4 അമൃത് പദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകായി േണ്ണൂര്, 
തൃശൂര്, ടേകാല്ം, കേകാഴികക്കാ�് കേകാര്പ്
കറഷനുേളിലും ഗുരുവകായൂര് മുനിസിപ്കാ
ലിറ്റിയിലും പ്രതിദിനം 900 േികലകാലി
റ്റര് ടസപ്കറ്റജ് സംസ്രിക്കാവന് 
പ്കാന്റുേളുട� ഡി.പി.ആറിന് സകാകകേ 
തിേ അനുമതി ലഭ്മകാക്ി.

4 2016-17 സകാമ്പതെിേ വര്ഷതെില് 
സംസ്കാനതെകാടേ തകദേേ സ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 429 കപ്രകാജക്ടു
േള്ക്്  ശുേിത്വ മിഷന് മുകഖന 
സകാകകേതിേകാനുമതി  നല്കുേയും 
സംസ്കാന വിഹിതമകായി 4.71 കേകാ�ി  
രൂപ അനുവദിക്കുേയും ടേയ്തു. 

4 2017-18 സകാമ്പതെിേ വര്ഷതെില് 
സംസ്കാനതെകാടേ 628 ഖരമകാലിന് 
സംസ്രണ കപ്രകാജക്ടുേള്ക്്  സകാകകേ 
തിേ അനുമതി നല്കുേയും സംസ്കാന 
വിഹിതമകായി 4.40 കേകാ�ി രൂപ അനു
വദിക്കുേയും ടേയ്തു. 

4 2018-19 സകാമ്പതെിേ വര്ഷതെില് 
461 ഖര-ദ്രവ മകാലിന് സംസ്രണ 
കപ്രകാജക്ടുേള്ക്്   സകാകകേതിേ 
അനുമതി നല്കുേയും സംസ്കാന 
വിഹിതമകായി 0.98 കേകാ�ി രൂപ അനു

ശുചതിത്വസുന്ദരം എന്റെ ലകരളം

നൂറ്റകാണ്ിനിപ്പുറടമതെിയ, സംസ്കാ
നടതെ പി�ിച്ചുകലുക്ിയ മഹകാപ്രളയ
തെില് സംസ്കാനം പേര്ച്ചവ്കാധി 
പി�ിയില് നിന്നു രക്ഷടപ്ട്ടത് മകാലിന് 
സംസ്കരണരംഗടതെ സമയബന്ധിതവം 
ഫലപ്രദവമകായ ഇ�ടപ�ല് ടേകാണ്കാണ്. 
ജലകാേയങ്ങളിലും മറ്റും അ�ിഞ്ഞുകൂ�ിയി
രുന് ലക്ഷേണക്ിന് �ണ് മകാലിന്
മകാണ് പ്രളയകേഷം കന്നുകൂ�ിയത്.  
മകറ്റടതകാരു സംസ്കാനമകായിരുടന്കേിലും 
ദിവസങ്ങള്ക്േം എലിപ്നി കപകാലുള്ള 
മകാരേകരകാഗങ്ങളുട� പി�ിയിലകാകയടന.  
പ്രളയകേഷം ശുേീേരണതെിനിറ ങ്ങി
യവര്ക്കും പ്രളയബകാധിതര്ക്കും  മകാലിന് 
സംസ്രണടതെകറിച്ച് കൃത്മകായ മകാര്ഗ്ഗ

നിര്കദേേങ്ങള് നല്കുേയകാണ് ആദ്ം 
ടേയ്ത്.  ഓകരകാ മകാലിന്വം തരംതിരി
ച്ച് സംസ്രികക്ണ്തിടന് ആവേ്േത 
കബകാധ്ടപ്ടുതെി.  എല്കാവര്ക്കും 
പ്രതികരകാധ മരുന്നുേള് വിതരണം ടേയ്തു.  
ഇതെരം പ്രവര്തെന ങ്ങളിലൂട� പ്രളയ
കേഷമുള്ള പേര്ച്ചവ്കാധി വ്കാപനടതെ 
ത�യുന്ടതങ്ങടനടയന്് സംസ്കാനം 
മറ്റുള്ളവര്ക്് കബകാധ്ടപ്ടുതെി. ടമച്ച
ടപ്ട്ട പരിസ്ിതി സംരക്ഷണവം 
ശുേിത്വവം ഉറപ്കാക്കുന്തിന് ഇന്്കാ 
ടുകഡ ഏര്ടപ്ടുതെിയ കസ്ററ്റ് ഓഫ് ദി 
കസ്ററ്റ്സ് അവകാര്ഡും  2018 ല് സംസ്കാ
നതെിന് ലഭിച്ചു. 

പ്രളയകാേ പ്രവർത്നങ്ങൾ
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ഗ്രീന് ലപ്രാല്ാലക്കാൾ
നവീന-പുകരകാഗമന ആേയങ്ങള്ക്കുള്ള മുഖ്

മന്തിയുട� അവകാര്ഡിന് അര്ഹമകായ ഗ്ീന് 
കപ്രകാകട്ടകാകക്കാള് എന് പരിസ്ിതി സൗഹൃദ 
ആേയം ഇന്് സംസ്കാനടതെ  അനവധി പരി
പകാ�ിേളില് പിന്തു�രുന്നു. പല തകദേേ സ്വയം
ഭരണ സ്കാപനങ്ങളും ജില്കാഭരണ കൂ�വം കനതൃ
ത്വടമടുതെ് പ്കാസ്റിേ് േിറ്റുേളുട� ഉപകയകാഗം 
നിയന്തിക്കുന്നു.  കൂ�കാടത പല ക്ബുേളും 
േല്കാണ മണ്ഡപങ്ങളും പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തു
ക്ള് മകാത്രകമ ഉപകയകാഗിക്കൂടവന്് നിശ്ചയിച്ച് 
ന�പ്ിലകാക്ി തു�ങ്ങുേയും ടേയ്തു.  ഗ്ീന് കപ്രകാ
കട്ടകാകക്കാള് കൂടുതല് കമഖലേളികലക്് വ്കാപി
പ്ിക്കുന്തിടന് ഭകാഗമകായി സംസ്കാനടതെ എല്കാ 
സര്ക്കാര് ഓഫീസുേളിലും ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാള് ന�പ്ിലകാക്കുന്തിന് സര്ക്കാര് ഉതെരവ്  
പുറടപ്ടുവിച്ചു.  ഇതിനുപുറകമ മന്തിമകാര്, എം.

വദിക്കുേയും ടേയ്തു. 
4 ഈ സര്ക്കാര് നിലവില് വന് കേഷം 

സംസ്കാനതെ് 5 ആധുനിേ അറവേകാ
ലേള് നിര്മ്മിക്കുന്തിനും 25 
ആധുനിേ വകാതേ ശ്മേകാനങ്ങള് നിര്മ്മി 
ക്കുന്തിനും സകാകകേതിേ അനുമതി 
നല്ി.

4 2018-19 േകാലയളവില് ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാള് കൂടുതല് കമഖലേളികലക്് 
വ്കാപിപ്ിക്കുന്തിടന് ഭകാഗമകായി 
സംസ്കാനടതെ എല്കാ സര്ക്കാര് 
ഓഫീസുേളിലും ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാകക്കാള് 
ന�പ്ിലകാക്കുന്തിന്  സര്ക്കാര് 
ഉതെരവ്  പുറടപ്ടുവിച്ചു.  

4 മന്തിമകാര്, എം.പി മകാര്, എം.എല്.എ 
മകാര് എന്ിവര് പടകേടുക്കുന് ടപകാതുപ
ര ിപ കാ� ി േ ള്,  സക മ്മ ള നങ്ങള് , 
കയകാഗങ്ങള് എന്ിവയ്ക് ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാള് നിര്ബന്ധമകാക്ി സര്ക്കാര് 
നിര്കദേേം പുറടപ്ടുവിച്ചു.    

4 145 സംസ്കാന ഓഫീസുേളും 1224 
ജില്കാ ഓഫീസുേളും ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാ
കക്കാള് ന�പ്ിലകാക്ി വരുന്നു.  

4 േഴിഞ്ഞ മൂന്് വര്ഷക്കാലം സംസ്കാന 
ജില്കാ തലങ്ങളിലകായി 415 പ്രധകാന 
േ�ങ്ങുേളില് ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാകക്കാള് 
പകാലിച്ചു.  

4 ദുരിതകാേ്വകാസ േ്കാമ്പുേളിലും പ്രളയ

ബകാധിത പ്രകദേങ്ങളിലും യഥകാസമയ
തെ് ശുേിത്വ-മകാലിന് സംസ്രണ 
സംവിധകാനം ഏര്ടപ്ടുതെിയതിലൂട� 
സംസ്കാനതെ് പേര്ച്ച വ്കാധിേള് 
നിയന്തിക്കുന്തിന് സകാധിച്ചു. 

4 3274 ദുരിതകാേ്വകാസ േ്കാമ്പുേളില് 
അത്കാവേ് ശുേിത്വ സംവിധകാനങ്ങള് 
ഉറപ്പു വരുതെി.  ഇതിടന് ഭകാഗമകായി 
263 ബകയകാക�കായ് ലറ്റുേള് സ്കാപിക്കു
േയും മകാലിന് സംസ്രണ സംവിധകാ
നങ്ങള് പ്രകയകാഗതെില് വരുത്തുേയും 
ടേയ്തു. 

4 ദുരിതകാേ്വകാസ േ്കാമ്പുേളില് തകാത്േകാ 
ലിേ മകാലിന് സംസ്രണ സംവിധകാ
നങ്ങളും ശുേിത്വപകാലനതെിനുള്ള 
മകാര്ഗ്ഗനിര്കദേേങ്ങളും പ്രേരിപ്ിച്ചു. 

4 പ്രളയ ബകാധിത പ്രകദേങ്ങളില് േടണ്
ത്തുന് മൃഗങ്ങളുട� േവേരീരങ്ങള് 
സുരക്ഷിതമകായി സംസ്രിക്കുന്നു എന്് 
ഉറപ്കാക്കാനുള്ള മകാര്ഗ്ഗനിര്കദേേങ്ങള് 
പുറടപ്ടുവിക്കുേയും അവ ന�പ്ിലകാ
ക്കുന്തിനുള്ള ന�പ�ിേള്  സ്വീേരി
ക്കുേയും ടേയ്തു. 

4 േ്കാമ്പുേളിടല േക്കൂസുേള് നിറയുന് 
മുറയ്ക് േക്കൂസ് മകാലിന്ം കേഖരിച്ച് 
സംസ്രിക്കുന്തിനുള്ള പ്രവര്തെന 
ങ്ങള് ഏകേകാപിപ്ിച്ചു.  

4 279168 സ്്വകാഡുേളുട� കനതൃത്വതെില് 

693287 വീടുേളും 5836  ടപകാതുസ്കാ
പനങ്ങളും 23731 ടപകാതുയി�ങ്ങളും 
ശുേീേരിച്ചു.

4 300956 േിണറുേള് ്ീച്ചിംഗ് 
പൗഡര്/കക്കാറിന് �കാ്റ്റുേള് 
ഉപകയകാഗിച്ച് വൃതെിയകാക്കുന്തിന് 
സഹകായിച്ചു. 

4 ശുേീേരണസ്്വകാഡുേള് 4523 �ണ് 
കജവമകാലിന്ങ്ങള് അതകാതി�ങ്ങ
ളില് സംസ്രിച്ചു. 

4 13413 �ണ് അകജവമകാലിന്ങ്ങള് 
സ്കകാപ് ഡീകലഴ്,് കേരള എകന്കാ 
ഇന്ഫകാ്രേേ്േര് എന്ീ സംവിധകാ
നങ്ങള് ഉപകയകാഗടപ്ടുതെി നിര്മ്മകാ
ര്ജ്നം ടേയ്തു. 

4 5850 വലിയ മൃഗേവേരീരങ്ങളും 
8807 ടേറിയ മൃഗങ്ങളുട� േവേരീ
രങ്ങളും എട്ടു ലക്ഷതെില്പരം പക്ഷി
േളുട� മൃതേരീരങ്ങളും മറവ് ടേയ്തു.  

4 ടവള്ളടപ്കാക്തെില് പൂര്ണ്ണമകായും 
നേിച്ചുകപകായതും ഉപകയകാഗശൂന്
മകായതുമകായ േൗേകാലയങ്ങളുട� 
പ്രകാഥമിേ േണടക്ടുപ്് ന�തെി. 
119834 േൗേകാലയങ്ങള് പുനര് 
നിര്മ്മി ക്കുന്തിന് 185.52 കേകാ�ി 
രൂപയുട� ടപ്രകാകപ്കാസല് സര്ക്കാ
രിടന് പരിഗണനയ്ക് സമര്പ്ിച്ചു. 1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : ശുേിത്വമിഷന് )

പിമകാര്, എം.എല്.എമകാര് എന്ിവര് പടകേടുക്കുന് ടപകാതുപരിപകാ�ിേള്, സകമ്മ
ളനങ്ങള്, കയകാഗങ്ങള് എന്ിവയ്ക് ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാകക്കാള് നിര്ബന്ധമകാക്ിയും 
സര്ക്കാര് നിര്കദേേം പുറടപ്ടുവിച്ചു. ഇതിന്പ്രേകാരം 145 സംസ്കാന ഓഫീസുേളും 
1224 ജില്കാ ഓഫീസുേളും ഗ്ീന് കപ്രകാകട്ടകാകക്കാള് ന�പ്ിലകാക്ി വരുന്നു.   

35പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



പ്മാസ്റിക് ടഷ്ര�ിുംഗ് യൂണിറ്റുകൾ 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങള്ക്് 

മകാലിന് സംസ് ക്രണ കപ്രകാജ�േളുട� 
ഭകാഗമകായി പ്കാസ്റിേ് ടഷ്രഡിംഗ് യൂണിറ്റുേൾ 
സ്കാപിക്കുന്തിനും അവയുട� പരിപകാല
നതെിനും  ക്ീൻ കേരള േമ്പനിക് ് അനുമതി 
നൽേിയിട്ടുണ്്. പദ്ധതിയുട� ന�തെിപ്ി
നകായി ഇതുവടര 200 തകദേേസ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളുമകായി േമ്പനി േരകാറിൽ 
ഏർടപ്ട്ടിട്ടുണ്്.  ഇതിൽ 117 യൂണിറ്റുേൾ 
പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു.  ബകാക്ിയുള്ള സ്
ലങ്ങളിൽ പ്രവർതെനം ആരംഭിക്കുന്തിനു
ള്ള ന�പ�ിേൾ പൂർതെിയകായി വരുന്നു. ഈ 
സകാമ്പതെിേ വർഷം 146 സ്കാപനങ്ങ 
ളിൽക്കൂ�ി പദ്ധതി ന�പ്ിലകാക്കും.
പ്മാസ്റിക്് ഉ�യ�മാഗിച്ചുള്ള 
യറമാഡ് നിർമ്മാണും

തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ 
കേഖരിക്കുന് പ്കാസ്റിേ് മകാലിന്ങ്ങൾ 
പ്കാസ്റിേ് ടഷ്രഡിംഗ് ടമഷീനുേൾ ഉപകയകാ
ഗിച്ച് ടഷ്രഡ് ടേയ്കാണ് കറകാഡ് നിർമ്മകാണ 
പ്രവർതെിേൾക്കായി ഉപകയകാഗിക്കുന് 
�കാറിൽ കേർക്കുന്ത്.  ഇവയുട� വിപണ
നതെിന് ക്ീൻ കേരള േമ്പനിടയയകാണ്  
ചുമതലടപ്ടുതെിയിട്ടുള്ളത്. 2016-17 മുതല്  
2018-19 സകാമ്പതെിേ വർഷങ്ങളിൽ തകദേ
േസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ, ടപകാതുമ

രകാമതെ് വകപ്് എന്ിവ ന�പ്ിലകാക്ിയ 
കറകാഡ് നിര്മ്മകാണ പ്രവർതെിേളിൽ 
കേഖരിച്ച പ്കാസ്റിക്കുേൾ ടഷ്രഡ് ടേയ്് 
ഉപകയകാഗിച്ചിട്ടുണ്്. 646.39 ടമ്രേിേ് �ൺ 
ടഷ്രഡഡ് പ്കാസ്റിക്കുേൾ ഉത്പകാദിപ്ിച്ച
തില് 478.51 ടമ്രേിേ് �ൺ  ടഷ്രഡഡ് 
പ്കാസ്റിക്കുേൾ  കറകാഡ് നിർമ്മകാണ പ്രവർ
തെിേൾക്കായി ഉപകയകാഗിച്ചു.  ടഷ്രഡഡ് 
പ്കാസ്റിക്കുേളുട� ഉൽപകാദനം 117 തകദേേ
സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളിൽ ന�ന്നു 
വരുന്നു.  
റിയ�മാർ�് റിക്വറി 
ടഫ�ിലിറ്റികൾ 

ക്ീൻ കേരള േമ്പനി സ്കാപിച്ചിട്ടുള്ള 
റികസകാര്ഴ് സ് റിക്വറി ടഫസിലിറ്റിേളുട� 
പ്രവർതെന പരിപകാലനവം േമ്പനി ഏടറ്റ
ടുതെ് ന�തെി വരുന്നു.  തിരു
വനന്പുരം നഗരസഭ, 
പകാനൂർ, േണ്ണൂർ, തളിപ്റമ്പ, 
ഇരിക്കൂർ,  വ�വകേകാ�് , 
ടേകാട്ടകാരക്ര ക്കാക്് 
പഞ്കായത്തുേള്, മര�് മുനി
സിപ്കാലിറ്റി എന്ിവി�ങ്ങ
ളിടല  ആർആർഎഫുേളുട� 
പ്രവർതെന പരിപകാലനം 
ന�പ്ിലകാക്ിവരുന്നു.

ത ി രു വ ന ന് പു ര ം 

ട റ യ ി ൽ ക വ  ക സ്റ ഷ ൻ  ക േ കാ ച്ച ി ങ് 
ഡികപ്കായിൽ സ്കാപിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിടന് 
പ്രവർതെനം േമ്പനി ഏടറ്റടുതെിട്ടുണ്്.  
ട്രേയിൻ കേകാച്ചുേളിൽ വരുന് കജവ 
അകജവ മകാലിന്ങ്ങൾ സംസ് േരിക്കുന്
തിനും പുനഃേംക്മണ കയകാഗ്മകാക്കുന്തി
നുമുള്ള യൂണിറ്റകായിട്ടകാണ് പ്രവർതെിക്കു 
ന്ത്. 
ഇ-യവസ്റ് േമാലിന്യങ്ങൾ

എല്കാ സർക്കാർ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ടപകാതുകമഖലകാ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വിദ്കാഭ്കാസ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വ്വസകായ സ്കാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും 1319.40 �ൺ ഇ-മകാലിന്ങ്ങൾ 
കേഖരിച്ച് േകാസ്തീയമകായി പുനഃേംക്മണം 
ന�ത്തുവകാനകായി അംഗീകൃത റീകസക്ിംഗ് 
ഏജൻസിേൾക്് കേമകാറിയിട്ടുണ്്.
മുൻ വർഷങ്ങളിൽകേഖരിച്ചത് 218.46

2016-17 102.98 �ൺ
2017-18 742.68 �ൺ
2018-19 255.28 �ൺ
ആടേ 1319.40 �ൺ

ആ�ൽക്�േമാ� േമാലിന്യങ്ങൾ 
ആപൽക്രമകായ മകാലിന്തെിടന്  

പട്ടിേയിൽ ഉൾടപ്ടുതെിയിട്ടുള്ള �യൂബ് കല 
റ്റുേൾ, സിഎഫ്എൽ, പ്രിന്ർേകാർട്ടിജുേൾ, 
സിഡി, ടപകാട്ടിയ കമകാണിറ്ററുേൾ, 
ബൾബുേൾ എന്ിവ പ്രകത്േമകായി കേഖ
രിക്കുേയും േകാസ്തീയമകായി സംസ്രിക്കുേ
യും ടേയ്ിട്ടുണ്്. നകാളിതുവടര 40 �ൺ 
ആപൽക്രമകായ മകാലിന്ം േകാസ്തീയമകായി 
പു ന ഃ േ ം ക്മ ണ ം  ന � ത്തു വ കാ ന കാ യ ി 
അംഗീകൃത റീകസക്ിംഗ് ഏജൻസിേൾ
ക്് കേമകാറിയിട്ടുണ്്.
�മാ�്, ചി�കുപ്ികൾ

ടപകാതുജനങ്ങൾക്് എടറ ബുദ്ധിമുട്ട് 
ഉണ്കാക്കുന്തും പരിസരമലിനീേരണ
തെിന് വലിയ പങ്കുള്ളതുമകായ ഗ്കാസ് (േില്്) 
മകാലിന്ങ്ങളും ഗ്കാസ് നിർമ്മിത കപ്ിേളും 

േചാലിന� സം രണ രം ത്ത് െറ െവ വിളി ഉയർ� തചാണത് ചാ ിക്ത്  
മവ ത്  ചാസത്  ചി കുപ്ികൾ ട�ിയവ  ചാ ികത് െ ിം ത്

ണി�ക ം റിമസചാ ത് റിക്വറി െ സിലി�ിക ം ചാപി�ത് തിെനചാ  
പരി ചാരെേചാ �കയചാണത് ധീൻ മകരള ക നി  

പ്മാസ്റിക് ടഷ്ര�ിുംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഉ�മാദനും
വർഷം ഉല്പകാദനം 

(േി.ഗ്കാം)
വില്പന (േി.ഗ്കാം)
ടപകാതുമരകാമതെ് 
വകപ്്

തകദേേഭരണ
വകപ്്

2016-17 23,824.43 5,110 18,714.43

2017-18 1,74,732.79 52,404.41 1,22,328.38

2018-19 4,47,837.02 1,36,099.90 1,43,861.27

ആടേ 6,46,394.24 1,93,614.31 2,84,904.08
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തകദേേസ്വയം
ഭരണ സ്കാപനം

 ആടേ  കഴി േകമ്പകാസ്റ് ഉള്ടപ്ട�യുള്ള 
േകമ്പകാസ്റിംഗ് സംവിധകാനം

ബകയകാഗ്കാസ് പ്കാന്റുേള് ദിവകസന 
സംസ്രിക്ടപ്ടുന് 
മകാലിന്തെിടന് 
അളവ് (�ണ്)

ഗകാര്ഹിേ 
തലം

സ്കാപന 
തലം 

േമയൂണിറ്റി 
തലം

ഗകാര്ഹിേ
 തലം

സ്കാപന
 തലം

േമയൂണിറ്റി
 തലം

ഗ്കാമ പഞ്കായതെ് 941 2340402 27092 807 62141 711 55 2143

നഗരസഭേള് 93 833884 2663 1216 16689 522 49 948

ആടേ 1034 3174286 29755 2023 78830 1233 104 3091

ഖ�േമാലിന്യ �ുംസ്ക�ണ �ുംവിധമാനങ്ങൾ

മറ്റും കേഖരിച്ച്, പുനഃേംക്മണ ഏജൻസി
േൾക്കും സംസ്രണേകാലേൾക്കും കേമകാ
റുന്തിനുള്ള ന�പ�ിേൾ 2018-19 സകാമ്പ
തെിേ വർഷം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  ഇതുവടര 
8 �ൺ ഗ്കാസ്, േില്ലു മകാലിന്ങ്ങൾ കേഖ
രിച്ചിട്ടുണ്്.
പ്രള�ബമാധിത പ്രയദശങ്ങളിടല 
അകജവേമാലിന്യ യശഖ�ണും

പ്രളയബകാധിത പ്രകദേങ്ങളിടല 
ശുേീേരണം വലിടയകാരു ടവല്ലുവിളി ഉയർ
ത്തുന് ഒന്കായിരുന്നു. ശുേീേരണതെിടന് 
ഭകാഗമകായി പുറന്ള്ളടപ്ടുന് അകജവമകാലി

ന്ങ്ങൾ കേഖരിച്ച് സംസ്രിക്കുേ എന് 
ഉതെരവകാദിതെമകാണ ്േമ്പനിടയ ഏൽപ്ിച്ചി
രുന്ത.്  ഇതിനകായി പ്രളയബകാധിത പ്രകദേ
ങ്ങളിടല േ്കാമ്പുേളിൽ ഉണ്കായിരുന് അകജ
വമകാലിന്ങ്ങൾ കേഖരിക്കുേ എന് പ്രവർ
തെിയകാണ് ആദ്ം ന�പ്ിലകാക്ിയത്. 

രണ്കാം �ട്ടമകായി ശുേീേരണ പ്രക്ി
യയിലൂട� പുറന്ള്ളടപ്ടുന് അകജവ 
മകാലിന്ങ്ങൾ കേഖരിക്കുേ എന് പ്രവർ
തെിയും ഏടറ്റടുത്തു. പ്രധകാനമകായും പ്കാ
സ്റിേ്, കപ്ി, റബ്ബർ, േില്ലുകപ്ിേൾ, 
റേ് സിൻ, തുണി, ടമതെ, തലയിണ, 

എല്കാ പ്രളയബകാധിത ജില്േളിൽ 
നിന്നുമുള്ള അകജവമകാലിന് കേഖരണം 
പൂർതെിയകാക്ിയിട്ടുണ്്. ജില് തിരിച്ചുള്ള 
േണക്് ചുവട� കേർക്കുന്നു.

ജില് മകാലിന്തെിടന് 
അളവ് 

(ടമ്രേിേ് �ൺ)
തൃശ്ശൂർ 5450.87
എറണകാകളം 4177.19
പതെനം തിട്ട 1116.23
ആലപ്പുഴ 597.09
കേകാഴികക്കാ�് 905.00
കേകാട്ടയം 687.14
വയനകാ�് 627.51
മലപ്പുറം 283.00
ഇടുക്ി 221.23
പകാലക്കാ�് 115.36
ആടേ 14180.62

എന്ിവയകായിരുന്നു കേഖരിക്കുന് മകാലി
ന്ങ്ങളിൽ ഉൾടപ്ട്ടിരുന്ത്. 

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
ക്ീന് കേരള േമ്പനി ലിമിറ്റഡ്)

കേരളടതെ ടവളിയി� വിസര്ജ്്മുക്മകായി പ്രഖ്കാപിക്കുന് േ�ങ്ങില് നിന്നും.
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പ്രധമാനടപ്ട് യനട്ങ്ങൾ
4 പ്രളയതെില് തേര്ന്തും നകാേനഷ്ം 

സംഭവിച്ചതുമകായ വീടുേളുട�യും സ്കാ
പനങ്ങളുട�യും വിവരങ്ങള് ഉള്ടക്കാ
ള്ളുന് സമഗ്മകായ https://rebuild.
lsgkerala.gov.in/ എന് ടവബ്കസറ്റ് 
വിേസിപ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു.

4 ഗ്കാമസഭകാ പ്രവര്തെനങ്ങള് പരമകാവധി 
ജനേീയമകാക്കുന്തിനും േകാര്ക്ഷമമകാ
ക്കുന്തിനുമകായി ഗ്കാമസഭകാ കപകാര്ട്ടല് 
(https://gramasabha.lsgkerala.gov.in/) 
വിേസിപ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു, നഗരസഭ
േളിടല വകാര്  ഡ് സഭേളുട�  അറിയി
പ്പുേള് നല്കുന്തിനുള്ള സൗേര്വം 
ഉള്കച്ചര്തെിട്ടുണ്്.

4 വസ്തു നികതി ഇ-കപടയ്മന് ്സംവിധകാനം 
941 ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേളിലും 24 മുനി
സിപ്കാലിറ്റിേളിലും 4 കേകാര്പ്കറഷനു
േളിലും ന�പ്ിലകാക്ി. 2018-19-ല് 
135147 ഇ-ടപടയ്മന്റുേളിലൂട� 13.5 
ക േ കാ � ി രൂ പ യു ട �  ഇ � പ കാ ടു േ ള് 
ഓണ് കലനകായി ന�തെി.

4 2018-19 േകാലയളവില് വ്കാപകാരസ്കാ
പനങ്ങള്ക്് കലസന്സ് നല്കുന്തി
നുള്ള സഞ്യ ടമകാഡയൂള് 8 മുനിസിപ്കാ
ലിറ്റിേളിലും 2 കേകാര്പ്കറഷനുേളിലും 
പൂര്ണ്ണമകായും ഓണ് കലനകായി ന�പ്ി
ലകാക്ി.  ഈ േകാലയളവില് 11160 
ഇ-ടപയ് ടമന്റുേളിലൂട� 1,5 കേകാ�ി 
രൂപയുട� ഇ�പകാടുേള് ഓണ് കല 

നകായി ന�തെി.
4 സകാമൂഹ്കക്ഷമ ടപന്ഷന് കസകാഫ്റ് വ

യര് നകാഷണല് കസകാഷ്ല് അസിസ്റ
ന്സ് കപ്രകാഗ്കാമുമകായി സംകയകാജിപ്ിച്ചു. 
കൂ�കാടത ടപന്ഷന്േകാരുട� ആധിേകാ
രിേതയും അര്ഹതയും ഉറപ്കാക്കുന്
തിനുകവണ്ി കമകാകട്ടകാര് ടവഹിക്ിള് 
ഡിപ്കാര്ട്ട്ടമന്്, ആധകാര്, കറഷന് 
േകാര്ഡ് വിവരങ്ങള്, സിവില് രജിക്രേ
ഷന് എന്ിവയുമകായും  സംകയകാജിപ്ി
ച്ചു. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴിയും ഇന്
ര്ടനറ്റ് മുകഖന ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് 
കനരിട്ടും ടപന്ഷന് അകപക്ഷേള് 
സമര്പ്ിക്കുന്തിനുള്ള ഇ-ഫയലിംഗ് 
പൂര്തെീേരിച്ചു. മഹിളകാ പ്രധകാന് ഏജന്റു
മകാര് മുകഖന  ഗുണകഭകാക്കാക്ടള പരി
കേകാധിച്ച് ആധിേകാരിേത ഉറപ്കാക്കു
ന്ത ി നുകവണ്ി യുള്ള  സര്കവ്വ 
ടമകാഡയൂള്  വിേസിപ്ിച്ചു. 

4 ഇ-�ിക്റ്റിംഗ് കസകാഫ്റ് വയറില് (http://
keralaf i lms.gov. in/)  തികയറ്റര് 
കേകാംപ്ക്് മകാകന ജ് ടമന്് കമകാഡയൂള് 
വിേസിപ്ിച്ച് കൂട്ടികേര്തെിട്ടുണ്്.  

4 ആഭ്ന്ര വകപ്ിന് ജനന മരണ 
വിവകാഹ സര്ട്ടിഫിക്റ്റുേളുട�  ആധി
േ കാ ര ി േ ത  ഉ റ പ് കാ ക്കു ന് ത ി ന് 
ഓണ് കലന് സംവിധകാനം വിേസി
പ്ിച്ച് നല്ി. 

4 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
ശു േ ീ േ ര ണ  പ്രവ ര് തെ ന ങ്ങ ള് 

കമകാണിറ്റര് ടേയ്യുന്തിനകായി ശുേിത്വ 
ജകാഗ്ത (https://suchitwajagratha.
lsgkerala.gov.in/)  കപകാര്ട്ടല് വിേസി
പ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു.

4 കലഫ് മിഷന് പദ്ധതി പ്രവര്തെന
ങ്ങളുട� ഫണ്് വിതരണതെിനും ഗുണ
കഭകാക്കാക്ളുട� തിരടഞ്ഞടുപ്ിനും 
പദ്ധതി പുകരകാഗതി വിലയിരുത്തുന്
തിനും കവണ്ിയുള്ള എം.ഐ.എസ് 
ആപ്ികക്ഷന് വിേസിപ്ിച്ച് വിന്
സിച്ചു.

4 ഇ-ടഹല്തെ്  – ആര്ദ്രം  പദ്ധതി 
കമകാണിറ്റര് ടേയ്യുന്തിനകായി ആകരകാ
ഗ്വകപ്ിനുകവണ്ി ഡകാഷ് കബകാര്ഡ് 
വിേസിപ്ിച്ചു. 

4 ഡിടസബിലിറ്റി ടസന്സസ്സിനുകവണ്ി 
2015ടല ടസന് സസ് പ്രേകാരമുള്ള 
കഡറ്റകാ പുതുക്കുന്തിനും പുതുതകായി 
േടണ്തെിയവടര കൂട്ടികേര്ക്കുന് 
തിനും കവണ്ി ആപ്ികക്ഷന് വിേ
സിപ്ിച്ചു.

4 ടവബ് അധിഷ്ിത സകാംഖ് കസകാഫ്റ് വ 
യറില് കജകായിന്് ടവഞ്്വര് കപ്രകാജക്റ്റ്, 
അഡ്വകാന്സ് ബില് അയയ്ക്കുന്തിനുള്ള 
സംവിധകാനം, ജി.എസ്.റ്റി പ്രേകാരം 
ബില് അയയ്ക്കുന്തിനുള്ള സംവിധകാ 
നം, വികനകാദ നികതിയിലുണ്കായ നഷ്ം 
നിേതെകാനുള്ള ഫണ്് ്രേകാന്സ്ഫര് ടേയ്യു
ന്തിനുള്ള സംവിധകാനം എന്ിവ 
വിേസിപ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു.

സമ്പൂർണ്ണ

മകരളത്ിെല � വൻ തമ ശ രണ ചാപന�ളിെല ം
 മവണൻസത് പ്രവർത്ന�ൾ ൻ ർമേഷൻ മകരള േിഷെ� 

മന ത�ത്ിലചാണത് നിർ ി വ തത്  തമ ശ രണ ചാപന�ളിൽ
  മവണൻസത് നടപ്ിലചാക്ിയ  വ ി െപചാ ജന�ൾക്ത്  �തൽ 

െേ�െപ്  മസവനം മവ ത്ി ം  തചാര� ം കചാര� േ േചായി ന
തി ം ഉമ �ചാ െട മജചാലി ചാരം ണ�േചായി കുറ തി ം സചാധി  

38 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



4 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
ബഡ്ജറ്റ്  തയ്കാറകാക്കുന്തിനുള്ള 
കസകാഫ്റ് ടവയര് വിേസിപ്ിക്കുേയും 
ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ട സ്കാപനങ്ങളില് 
കപലറ്റകായി വിന്സിക്കുേയും ടേയ്തു. 

4 സംസ്കാന ഓഡിറ്റ് വകപ്ിന് തകദേേ
ഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� േളക്ഷന് 
വിവരങ്ങള് ടവരികഫ ടേയ്യുന്തിനു
ള്ള കമകാഡയൂള് വിേസിപ്ിച്ച് നല്ി.

4  തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളില് നിന്നും 
മുന്േകാല വൗച്ചര് കഡറ്റകാ ടവബ്ബികലക്് 
കപകാര്ട്ട്  ടേയ്യുന്തിനുള്ള സംവിധകാനം 
വിേസിപ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു. 

4 പഞ്കായതെ് വകപ്ിടല ജീവനക്കാ
ര്ക്്  ആകരകാഗ് ഇൻഷുറൻസിനുകവണ് 
വിവരകേഖരണതെിനുള്ള സംവി 
ധകാനം സ്കാപന കസകാഫ്റ് ടവയര് 
മുകഖന വിേസിപ്ിച്ച് വിന്സിച്ചിട്ടുണ്്.

4  തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളിലും 
അനുബന്ധ സ്കാപനങ്ങളിലും മറ്റ് 
ഡിപ്കാര്ട്ടുടമന്റുേളിലുമകായി വിേസി
പ്ിച്ച് വിന്സിച്ചു നല്ിയ കസകാഫ്റ് ടവ
യര് ആപ്ികക്ഷനുേള് േകാലിേമകാക്ി 
പരിപകാലിക്കുന്തിന് ആവേ്മകായ 
സകാകകേതിേ സഹകായം നല്ി വരുന്നു. 

4 തകദേേഭരണ സ്കാപനങ്ങളിടല വ്
ത്സ് ആപ്ികക്ഷനുേടള ഏേീേരി
ച്ച് ഒറ്റ കലകാഗിനിലൂട� മുഴുവന് പ്രവര്തെ
നങ്ങളും കേേകാര്ം  ടേയ്കാന് 
േഴിയുന് വിധതെില് വിേസിപ്ിച്ചു 
ടേകാണ്ിരിക്കുന്  ERP (Enterprise 

Resource Planning) ആപ്ികക്ഷനു
മകായി ബന്ധടപ്ട്ട് വര്ക്്  കഫ്കാ, 
മീറ്റിംഗ് മകാകനടമെന്്, സിവില് രജി
ക്രേഷന്, സകാമൂഹ്കക്ഷമ ടപന്ഷന് 
തു�ങ്ങിയ കസകാഫ്റ്  വയറുേളുട� 
ടഡകാകമന് കഡകാേയൂടമകന്ഷന് പ്രവ
ര്തെനങ്ങള് പൂര്തെീേരിച്ചു. 

4 സുകലഖ കസകാഫ്റ് വയറില് പ്കാന് 
ഡകാഷ്കബകാര്ഡ്  വഴി പദ്ധതി ടേലവ് 
േണക്കുേള് തത്മയം ലഭ്മകാക്ിയ
തിലൂട� തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങളുട� ടേലവ് പുകരകാഗതി നികത്ന 
വിലയിരുത്തുന്തിന്  സകാധിച്ചു.  
േഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷടതെ പദ്ധതി വിവര
ങ്ങള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിടന് Plan Plus 
ആപ്ികക്ഷനികലക്് നല്ി.

4 തകദേേസ്വയംഭരണ വകപ്ിടന്യും 
ഇന്ഫര്കമഷന് കേരള മിഷടന്യും 
ടവബ്കസറ്റ് Content Management 
(Open Source) സകാകകേതിേവിദ് 
ഉപകയകാഗിച്ച്  കൂടുതല് ആേര്ഷേവം 
സ ം ക വ ദ ന ക്ഷ മ ത യു ള്ള തു മ കാ യ 
രീതിയില് പരിഷ്കരിച്ചു.

4 കസവന സിവില് രജിക്രേഷന് ആപ്ി
കക്ഷനില് നവജകാത േിശുേള്ക്്  
ആധകാര് ഉള് ടപ്ടുത്തുന്തിനുള്ള 
സൗേര്ം, കപര് കേര്ക്ലിനുള്ള 
അകപക്ഷ, തകാമസിച്ചുള്ള രജിക്രേഷ
നുള്ള അകപക്ഷ തു�ങ്ങിയവ ഇ - 
ഫ യ ല ി ം ഗ്  ട േ യ്യു ന് ത ി നു ള്ള 
സൗേര്ം, വിവിധ വകപ്പുേള്ക്കുകവ

ണ്ി കലഫ് സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ലഭ്മകാ
ക്ല് തു�ങ്ങിയവ ന�പ്ിലകാക്ി.

4  ടവബ് അധിഷ്ിത സകാംഖ് കസകാഫ്റ് ടവ
യര് വിേസിപ്ിച്ചു.  ഇതിടന് ഭകാഗമകായി 
2017 ടമയ് 1 മുതല് ഓണ് കലന് 
്രേഷറി ബില് സംവിധകാനം ന�പ്ിലകാ
ക്ി.  

4 ടവബ് അധിഷ്ിത വര്ക്്  കഫ്കാ 
(സൂേിേ) ആപ്ികക്ഷന് തകദേേഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളില്  ന�പ്ിലകാക്ി.

4 നഗരസഭ  ജീവനക്കാർക്കും പഞ്കായ
തെ് ജീവനക്കാർക്കും പിഎഫ് ക്ഡിറ്റ് 
േകാർഡ് ഓൺ കലൻ സംവിധകാനം 
ന�പ്ിലകാക്ി. KMPECPF ടമകാഡയൂൾ 
ഓകരകാ വര്ഷവം മകാസവം ലഭ്മകാക്ി. 

4 ഇ-�ിക്റ്റിംഗ് - തകദേേഭരണ സ്കാപ
നങ്ങള്ക്്  വികനകാദ നികതി പിരിവം 
കേരള സംസ്കാന സകാംസ്കാരിേ 
കക്ഷമനിധി കബകാര്ഡികലക്കുള്ള 
ടസസും ടവബ് അധിഷ്ിതമകായി 
ന�ത്തുന്തിനുള്ള ഇ-�ിക്റ്റിംഗ് 
കസകാഫ്റ് വയര് (http://keralafilms.gov.
in/) വിേസിപ്ിക്കുേയും ടപകാതുജന
ങ്ങള്ക്് ഓണ് കലനകായി �ിക്റ്റ് 
ബുക്് ടേയ്യുന്തിനുള്ള സംവിധകാനം 
കേരളതെിടല KSFDC യുട� മുഴുവന് 
തികയറ്ററുേളിലും ന�പ്ിലകാക്കുേയും 
ടേയ്ിട്ടുണ്്.                                  1       

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
ഇന്ഫര്കമഷന് കേരള മിഷന്)
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ലകന്ദ്രപദ്ധതതികൾ 
ലകരള മാതൃകയതിൽ

മക പദ്തികൾ നടപ്ചാ� തിൽ �െ ം ഉ ചായി ി ചാത് വിധം 
േിക� മന ം ൈകവരി�വചാൻ സം ചാനത്ിനത് സചാധി�ി ത്  

േചാ േ  സം ചാനത്ിെ� സവിമശഷതകൾക് സരി�ത് പദ്തികൾ 
നടപ്ചാക്ചാ ം ക ി

പ്രധമാനേന്ത്രി ആവമാ�് യ�മാജന 
(ഗ്മാേടീൺ)

ഭവന നിര്മ്മകാണതെിന് ധനസഹകായം 
നല്കന് പ്രധകാന് മന്തി ആവകാസ് കയകാജന 
(ഗ്കാമീണ്) എന് പദ്ധതി സംസ്കാനതെ് 
ന�പ്ിലകാക്ി വരുന്നു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിശ്ച
യിച്ച യൂണിറ്റ് കേകാസ്റ് ആയ 1,20,000 രൂപ 
60:40 അനുപകാതതെില് കേന്ദ്ര-സംസ്കാന 
സര്ക്കാരുേള് വേയിരുത്തുന്നു. എന്കാല് 
കേരളസര്ക്കാര് ഇകപ്കാള് കലഫ് ഭവന 
പദ്ധതിയിലുള്ടപ് ടുതെി ടപകാതുവിഭകാഗതെി
നും പട്ടിേജകാതി വിഭകാഗതെിനും 4 ലക്ഷം 
രൂപയും സകകേതങ്ങളില് േഴിയുന് പട്ടിേ 
വര്ഗ്ഗ കടുംബങ്ങള്ക്് 6 ലക്ഷം രൂപയും നല്കു
ന്നുണ്്. 

ഓകരകാ വീ�ിനുമുള്ള ധനസഹകായതെിനു 
പുറകമ ടതകാഴിലുറപ്്  പദ്ധതിയിലൂട� 
പരമകാവധി  90 ദിവസടതെ അവിദഗ്ദ്ധ 
ടതകാഴില് ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് നല്കുവകാന് 
േഴിയും. ഗുണകഭകാക്കാവിന് ആവേ്മുടണ്
കേില് 70,000 രൂപ വടര ധനേകാര് സ്കാപ
നങ്ങളില് നിന്നും വകായ്പടയടുക്കുന്തിനും 
സഹകായം നല്കുന്നുണ്്. വിവിധ പദ്ധതിേള് 
പ്രേകാരം ലഭ്മകാക്കുന് അ�ിസ്കാന സൗേര്
ങ്ങളകായ േക്കൂസ്, ക�ിടവള്ളം, കവദയുതി, 
ഇന്ധനം, ഖര-ദ്രവ മകാലിന് സംസ്രണ 
സംവിധകാനങ്ങള് എന്ിവ സംകയകാജന 
സകാധ്തേളില് ഉള്ടപ്ടുതെി ന�പ്ിലകാക്കുന്നു. 

�ദ്ധതി�ിടല യനട്ങ്ങൾ
4 ആടേ 16992 വീടുേള് അനുവദിച്ചു. 
4 േഴിഞ്ഞ മൂന്് വര്ഷങ്ങളിലകായി 15372 

വീടുേള് പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 പട്ടിേവര്ഗ്ഗ വിഭകാഗതെിന് 1082 വീടുേള് 

പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 പട്ടിേജകാതി വിഭകാഗതെിന് 4352 വീടുേള് 

പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 നയൂനപക്ഷ വിഭകാഗതെിന് 4776 വീടുേള് 

പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 ടപകാതു വിഭകാഗതെിന് 5162 വീടുേള് 

പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 സകാമൂഹി േ  സകാമ്പ തെിേ  ജകാത ി 

ടസന്സസ് ലിസ്റില് അര്ഹരകായ 
മതിയകായ ഗുണകഭകാക്കാക്ളില്കാതെ 
തിനകാല് പുതിയ ഗുണകഭകാക്കാക്ടള 
േടണ്ത്തുന്തിനുള്ള ആവകാസ് പ്സ് 
എന് കസകാഫ്റ് ടവയര് ഉപകയകാഗിച്ച് 
സംസ്കാനതെ് വീ�ിനര്ഹതയുള്ള 
3,11,680 ഗുണകഭകാക്കാക്ടള രജിസ്റര് 
ടേയ്തു.
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4 917 ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് കമസണ് 
പരിേീലനം നല്ി. ഇതു വഴി 27 വീടുേള് 
പൂര്തെീേരിച്ചു.

4 ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് വീ�് നിര്മ്മിക്കു
ന്തിനുള്ള പ്കാന്, എസ്റികമറ്റ് ഉല്ടപ്ട്ട 
കേപ്പുസ്േം സൗജന്മകായി നല്ി.

പ്രധമാനേന്ത്രി ഗ്മാേ �ഡക ്യ�മാജന
ഗ്കാമീണ കറകാഡുേളുട� നിര്മ്മകാണതെി

നകായി ന�പ്ിലകാക്കുന് പദ്ധതിയകായ പ്രധകാന 
മന്തി ഗ്കാമ സഡേ് കയകാജന (പി.എം.ജി.
എസ്.കവ) നമ്മുട� സംസ്കാനതെ് ന�പ്ി
ലകാക്കുന്ത് സംസ്കാനതലതെില് രൂപീേ
രിച്ച ഏജന്സിയകായ കേരള കസ്ററ്റ് റൂറല് 
കറകാഡ് ടഡവലപ്ടമന്് ഏജന്സിയകാണ്. 
പദ്ധതിയില് നകാന്നൂറിലധിേം കറകാഡുേളുട� 
നിര്മ്മകാണം പൂര്തെീേരിച്ചു. 
പ്രധമാനേന്ത്രി കൃഷി �ിഞ്മാ�ി 
യ�മാജന- നടീർത്െ ഘെകും 

സംസ്കാനതെ് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ട 
ക്കാക്് പഞ്കായത്തുേളില് നീര്തെ� 
വിേസനം ലക്ഷ്മിട്ട് PMKSYWDC ന�പ്ി
ലകാക്ി വരിേയകാണ്. മണ്ം ജലവം കജവ
സ മ്പ ത്തു ം  ത മ്മ ി ലു ള്ള  സ ്വകാ ഭ കാ വ ി േ 
കജവബന്ധം നിലനിര്ത്തുന്തിനകാവേ്
മകായ പ്രവര്തെനങ്ങള് ക്മകാനുഗതമകായും 
േകാസ്തീയമകായും ന�പ്ിലകാക്കുേയും മണ്ണിടല 
കജവസന്തുലിതകാവസ് നിലനിര്ത്തുേയും 
ടേയ്യുേ എന്തകാണ് പദ്ധതിയുട� ലക്ഷ്ം.  
4 15,000 ടഹക്ടര് പ്രകദേതെ് ജലകസേനം 

ന�തെകാനുള്ള ജലം സംഭരിക്കാന് 
സകാധിച്ചു. 

4 േിണര് റീേകാര്ജ്് പ്രവൃതെി മൂലം 
പദ്ധതി പ്രകദേടതെ ഭൂഗര്ഭ ജലനിരപ്് 
2 മുതല് 3 അ�ി വടര ഉയര്തെകാന് 
സകാധിച്ചു. 

4 10920 ടഹക്ടര് പ്രകദേതെ് മണ്ജലസം
രക്ഷണ പ്രവൃതെിേള് ന�തെി.

4 2191 ടഹക്ടര് പ്രകദേതെ് ഉല്പകാദന വര്ദ്ധ
നവിനകായി വിവിധ പ്രവൃതെിേള്. 

4 769.75 ലക്ഷം രൂപ revolving fund 
എന് രീതിയില് JLG േള്ക്് വിതരണം 
ടേയ്തു. 

4 79377 േര്ഷേര്ക്് പദ്ധതിയുട� 
പ്രകയകാജനം ലഭ്മകായി.

4 69420 ടഹക്ടര് പ്രകദേതെിന് പദ്ധതി
േളുട� പ്രകയകാജനം. 

4 508616 ടതകാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിച്ചു.  
                                                             1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
ഗ്കാമവിേസന േമ്മീഷണകററ്റ് )
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ഈ സർക്കാർ അധിേകാരകമറ്റതിന് 
കേഷം േിലടയ സംസ്കാനതല

തെിലും കദേീയ അന്ർകദേീയതലതെിലും 
വികേന്ദ്രീകൃതകാസൂത്രണം, തകദേേഭരണം 
എന്ിവയില് കശ്രഷ്സ്കാപനമകായി വളർ
ത്തുവകാനുള്ള കൃത്മകായ ന�പ�ിേളകാണ് 
ആരംഭിച്ചത്. അതിടന് ഭകാഗമകായി SIRD 

ടേകാട്ടകാരക്ര, അഹകാഡ്സ് എന്ിവ 
േിലയില് ലയിപ്ിക്കുേയും ടേകാട്ടകാരക്ര, 
മണ്തെി, തളിപ്റമ്പ് എന്ിവി�ങ്ങളിടല 
എക്്റ്റന്ഷന് ട്രേയിനിംഗ് ടസന്റുേടള  
േിലയുട� ഭകാഗമകാക്ി പുനർനകാമേരണം 
ടേയ്് പ്രവർതെനങ്ങള് ആരംഭിക്കുേയും 
ടേയ്തു. ഒപ്ം േിലയുട� റീജിയണല് ടസന്ർ 
തിരുവനന്പുരതെ ്പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു.

അ�ിസ്കാനപരമകായും ദീർ�ദൂരഫലങ്ങള് 
ലക്ഷ്മകാക്ി ടേകാണ്ടുള്ള  പ്രവർതെനങ്ങളകാ 
ണ് േില വിഭകാവനം ടേയ്് ന�പ്ിലകാക്ി 
വരുന്ത്. 

��ിശടീലനത്ിൽ നിന്ന് 
കമാ�്യയശഷി വിക�നത്ിയലക്്

കേവലം അറിവ് മകാത്രം പേരുന്തിന് 
പേരം �ട്ടം�ട്ടമകായി േകാര്കേഷി വിേ
സിപ്ിക്കുന്തിലും കൂടുതല് കപടര ഉള്ടപ് 
ടുതെിടക്കാണ്ടുള്ള തീവ്രപരിേീലന  പരി
പകാ�ിേളിലും ശ്രദ്ധ നല്കുേേടയന് രീതി
യികലക്് േില മകാറിക്ഴിഞ്ഞു. തകദേേസ്വ
യ ം ഭ ര ണ  സ് കാ പ ന ങ്ങ ള് ക് കാ യു ള്ള 
േകാര്കേഷി വിേസന പരിപകാ�ിേള് 

കൂടുതല് പ്രവര്തെനങ്ങള് ഉള്ടപ്ടുതെി 
ടമച്ചടപ്ടുതെി. നഗരഭരണം, ആസൂത്രണം 
എന്ിവയ്ക് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നല്ിയിട്ടുണ്്. 
തകദേേഭരണം, വികേന്ദ്രീേരണം എന്ി
വയുമകായി ബന്ധടപ്ട്ട് പ്രവര്തെിക്കുന് 
വിവിധ ഡിപ്കാര്ട്ടുടമന്റുേള്, സ്കാപന
ങ്ങള്, പദ്ധതിേള്, മിഷനുേള് എന്ിവ
യുമകായി ദീര്�േകാലകാ�ിസ്കാനതെില് 
സഹേരിച്ച് പ്രവര്തെിക്കുന് സംവിധകാനം 
നിലവില് വന്നു.  േില സം��ിപ്ിക്കുന് 
വിവിധ ഗകവഷണ പരിപകാ�ിേള് വഴിയകായി 
കൂടുതല് പരിപകാ�ിേള് ആസൂത്രണം ടേയ്് 
നിലവിലുള്ളവയുട� ഉള്ള�ക്ം, രീതിേകാസ്തം, 
സമീപനം എന്ിവ ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്തിന് 
സകാധിച്ചിട്ടുണ്്.   

മകരളം പുതിെയചാ  കുതിപ്ിനചായി ടക്േി�മ ചാൾ തമ ശ രണ ചാപന�ൾ 
നി ദ്ിമക്  മ െറ പുതിയ വിഷയ�ൾക്ചായി പരിശധീലന പരിപചാടികൾെക്ചാപ്ം 

അതിന തേചായി വിഷയമേഖലചാമക � ം കിലയിൽ രം ി

കേരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് കലകാക്ൽ അ ഡ് മിനിക്രേഷൻ

കാര്യലശഷതി വതികസനത്തിന്
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സൂര്യലശാഭ



പുതിയ കേകാഴ്സുേള്, പരിേീലന പരി
പകാ�ിേള്, പ്രകാകദേിേ പ്രവർതെനങ്ങള്, 
ഗകവഷണം എന്ിവയും ആരംഭിച്ചു.േില 
ന�ത്തുന് പരിേീലനങ്ങളുട� ഫലപ്രകാപ്തി 
കമകാണിട്ടർ ടേയ്കാനകായി സ്വതന്ത ഏജ 
ന്സിേളുട� കനതൃത്വതെില് പഠനങ്ങളും 
േിലയുട� തടന് കസകാഷ്ല് ഓഡിറ്റും 
ആരംഭിക്കുന്തും േഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങ
ളിലകാണ്.

അട്ടപ്കാ�ിയിടല വിദ്കാർത്ിേള്ക്കാ 
യി ‘മുകന്കാട്ട്’ എന് സമഗ് വിദ്കാഭ്കാസ 
പരിപകാ�ി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. കേരളതെിടല 
എല്കാ തകദേേഭരണസ്കാപനങ്ങളിടലയും 
കസവനസംവിധകാനം ടമച്ചടപ്ടുതെി 
ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫികക്ഷന് ഉറപ്് 
വരുത്തുന്തിനകായുള്ള ന�പ�ിേളും േില 
ആരംഭിച്ചു.  ബകാലസൗഹൃദതകദേേഭരണം, 
വകയകാജനസൗഹൃദഭരണം, ലിംഗനീതി, 
േകാലകാവസ്കാ വ്തിയകാനം, എസ്.ഡി.ജി, 
കജവ കവവിധ്ം തു�ങ്ങിയ നിരവധി 
കമഖലേളികലക്കുള്ള പരിേീലനങ്ങളും 
പുതുതകായി ആരംഭിക്കാനകായി.

പുതി� വിഷ�യേഖലകൾ
കേരളം പുതിടയകാരു കതിപ്ിനകായി 

തു�ക്മിടുകമ്പകാള് തകദേേഭരണസ്കാപന
ങ്ങള് ഇനി ശ്രദ്ധികക്ണ് ഒകട്ടടറ പുതിയ 
വിഷയങ്ങള്ക്കായി പരിേീലന പരിപകാ
�ിേള്ടക്കാപ്ം അതിനനുസൃതമകായി വിഷ
യ ക മ ഖ ല കാ ക േ ന്ദ്രങ്ങ ളു ം  േ ി ല യ ി ല് 
ആരംഭിച്ചു.
4 ടസന്ര് കഫകാര് എസ്.ഡി.ജി.(SDGs) 

ആന്്  കലകാക്ല് ഗകവണന്സ്  
4 പരിസ്ിതി, േകാലകാവസ്കാ വ്തി 

യകാനം, കജവ കവവിധ് കേന്ദ്രം  
4 ഇന്കവഷന് ആന്് ഇന്േയുകബഷന് 

ഹബ്ബ് കഫകാര് കലകാക്ല് ഗവണ്ടമന്്സ്  
4 ടജന്ര് സ്കൂള് കഫകാര് കലകാക്ല് 

ഗകവണന്സ്
4 ലീഗല് റികസകാഴ്് ടസന്ര് കഫകാര് 

കലകാക്ല് ഗകവണന്സ്
എന്ീ കേന്ദ്രങ്ങള് ഇതിടന് ഭകാഗമകാ 

യകാണ് ആരംഭിച്ചത്.

നവയക�ളത്ിനമാ�ി കില
നവകേരള േർമ്മപദ്ധതിയുട� ഭകാഗമകാ

യുള്ള വിവിധ ദൗത്ങ്ങള്ക്കാവേ്മകായ 
പരിേീലന പരിപകാ�ിേള്ടക്ല്കാം സഹകാ
യേമകായ പ്രവർതെനങ്ങള്ക്്  േില 
കനതൃത്വം നല്ി വരിേയകാണ്. ഇതുമകായി 

ബന്ധടപ്ട്ട് തടന്യകാണ് 2018 ടല പ്രളയ
കവളയിലും തു�ർന്നും തകദേേസ്വയംഭരണ
സ്കാപനങ്ങള്ക്്  കവണ് സഹകായ നിർ
കദേേങ്ങള് നല്കുവകാന് േില മുന്ിട്ടിറങ്ങിയത്. 
‘നകാട�കാരുക്കാം നകാടളക്കായ്’ എന് പ്രള
യകാനന്രമുള്ള പുനരധിവകാസ- പുനർനിർ
മ്മകാണ പ്രവർതെനങ്ങടളക്കുറിച്ച് േിലയും 
ആകരകാഗ്വകപ്പും സംയുക്മകായി തയ്കാറകാ
ക്ിയ വീഡികയകാ, തകദേേസ്കാപനങ്ങൾ
ക്കുകവണ്ി ടേക്് ലിസ്റ്, കരകാഗവിവരകേ
ഖരണ പരിപകാ�ി, റകാപ്ിഡ് ഫ്ഡ് ഇംപകാക്റ്റ് 
അസസ് ടമന്് റികപ്കാർട്ട്, ‘അതിജീവന
തെിടന് അനുഭവപകാഠങ്ങള്’ എന് പുസ്േം, 
ഇവടയല്കാം അതിടന് ഭകാഗമകായിരുന്നു.

അെിസ്മാന �ൗക�്യവിക�നും 
േിലയിടല നിലവിലുള്ള രണ്് ഗസ്റ് 

ഹൗസുേളുട�യും ക്കാസ് മുറിേളുട�യും 24 
േ്വകാര്കട്ടഴ്സുേളുട�യും  നവീേരണ പ്രവര്തെ
നങ്ങളും കസകാളകാര് സംവിധകാനം സ്കാപി
ക്കുന്ത്, 250 ടേ.വി. പുതിയ ജനകററ്ററു
േള് സ്കാപിക്കുേയും ടേട്ടി�ങ്ങളുട� 
കേകാര്ച്ച ത�യുന്തിനകായി ്രേസ്സ് വര്ക്്, 
പുതിയ അടുക്ളയുട� നിര്മ്മകാണം, പുതിയ 
േമ്പയൂട്ടര് ലകാബ്, ലിഫ്റ് സംവിധകാനം സ്കാ
പിക്ല്, വിവിധ ടേട്ടി�ങ്ങളില് റകാമ്പുേള് 

മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീന് േില ഫകാക്ല്റ്റി �ീമികനകാട�കാപ്ം
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സ്കാപിക്ല്, ടേകാട്ടകാരക്ര, അഗളി  
എന്ീ ടസന്റിടല നിലവിലുളള ടേട്ടി�
ങ്ങളുട� അറ്റക്കുറ്റപ്ണിേള്, Waste Water 
Treatment Plant,  വകാട്ടര് �കാകേിടന് 
നിര്മ്മകാണം, േിലയുട� ഭകാവി വിേസനതെി
ടന് ഭകാഗമകായി 9.5 ഏക്ര് ഭൂമി ഏടറ്റടുക്കു
ന്തിനുള്ള ന�പ�ിേള് എന്ിവടയല്കാം 
ഈ ചുരുങ്ങിയ േകാലയളവില് തടന് 
ആരംഭിച്ചു. േിലയില് ഇ-ഗകവണന്സ് 
ഏർടപ്ടുത്തുന്തിടന് ഭകാഗമകായി സമ്പൂർണ്ണ 
േമ്പയൂട്ടർവല്കൃത/കപപ്ർരഹിത ഓഫീസിനകാ 
യി േംപ്ീറ്റ് ഓണ് കലന് േില (Co-KILA), 
ഡിജിറ്റല് റികപ്കാസിറ്ററി (Digital 
Repository), േമ്പയൂട്ടര്വല്ക്കൃത കല്റി 
തു�ങ്ങിയവയും ഏർടപ്ടുതെി േഴിഞ്ഞു.

യദശടീ� അന്തർയദശടീ� തലും
േിലടയ കദേീയ അന്ർകദേീയ 

തലതെില് മിേവിടന് കേന്ദ്രമകാക്കുന്തി
നുള്ള നിരവധി പ്രവർതെനങ്ങള് ഈ 
മൂന്നുവര്ഷം സകാക്ഷ്ം വഹിച്ചു. അധിേകാര 
വികേന്ദ്രീേരണവം തകദേേഭരണവമകായി 
ബന്ധടപ്ട്ട ഏഷ്ന് രകാജ്ങ്ങടള ഒത്തുകേ
ര്ത്തുടേകാണ്ടുള്ള കലകാഗിന് ടനറ്റ് വര്ക്ിടന് 
ഇന്് പ്കാറ്റ്കഫകാമിടന് ടഫസിലികറ്ററ്ററകാണ് 
േില. ഏഷ്ന് രകാജ്ങ്ങളിടല പ്രതിനിധി
േള്ക്കായി തകദേേഭരണവം അധിേകാര 
വികേന്ദ്രീേരണവം സംബന്ധിച്ച അന്
ര്കദേേീയ പരിേീലന പരിപകാ�ി േില 
സം��ിപ്ിച്ചതും ഈ േകാലയളവിലകാണ്.   

മംകഗകാളിയയുട� തലസ്കാനമകായ ഉലകാ
ന്ബതെകാറിന് ആവേ്മകായ പരിേീലന 
സംവിധകാനം തയ്കാറകാക്കുവകാന് േിലയുട� 
സഹകായം കതടുേയുണ്കായി.  ശ്രീലകേന് 
പ്രകാകദേിേ സര്ക്കാരിടല വിവിധതല 
സംവിധകാനങ്ങള്ക്കായി േില പരിേീലനം 
സം��ിപ്ിക്കുേയുണ്കായി. ഭൂട്ടകാന് സർക്കാ
രിടന് പ്രതിനിധിേള്ക്കുള്ള പരിേീലനവം 
േില സം��ിപ്ിച്ചു വരുന്നു.

ഐേ്രകാഷ്ട സഭ 2015 ടസപ്തംബര് 
15 ന് പകാസകാക്ിയ സുസ്ിര വിേസന 
ലക്ഷ്ങ്ങള് സംബന്ധിച്ച പ്രകമയതെില് 
17 ലക്ഷ്ങ്ങള് കേവരിക്കുന്തിന് ഇന്് 
ഉള്ടപ്ട�യുള്ള രകാജ്ങ്ങള് ബകാധ്സ്
രകാണ്. ഈ സുസ്ിര വിേസന ലക്ഷ്ങ്ങള് 
കേവരിക്കുന്തില് തകദേേ സ്വയം ഭരണ 
സ്കാപനങ്ങള്ക്് നിര്ണ്ണകായേ പകേ് വഹി
ക്കാനുണ്്. ഇതിനകായുള്ള  േകാര്കേഷി 
വിേസന പരിപകാ�ിേള് ഉള്ടപ്ട� 
(കദേീയ, സംസ്കാന, പ്രകാകദേിേതല 

4 വിവിധ പരിേീലന കേന്ദ്രങ്ങടള 
ഏകേകാപിപ്ിച്ച് വിപുലീകൃത േില.

4 പ്രകത്േ വിഷയകമഖല കേന്ദ്രങ്ങള്
4 സുസ്ിര വിേസന ലക്ഷ്ങ്ങള്.
4 േകാലകാവസ്കാ വ്തിയകാനം, കജവ

കവവിധ്ം, പരിസ്ിതി.
4 ഇന്കവഷന് ആന്് ഇന്േയുകബഷന് 

ഹബ്.
4 ടജന്ഡർ സ്ക്കൂള്.
4 ലീഗല് റികസകാഴ്് ടസന്ർ.
4 േമ്പയൂട്ടർവല്കൃത ടഹല്പ്  ടഡസ്് 

സംവിധകാനം.
4 തകദേേസ്വയംഭരണസ്കാപനങ്ങടള 

ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫികക്ഷന് 
പ്രകാപ്തരകാക്ല്.

4 അട്ടപ്കാ�ിയില്  ‘മുകന്കാട്ട്’സമഗ് 
വിദ്കാഭ്കാസ പരിപകാ�ി.

4 നവകേരള  േർമ്മപദ്ധതിക്കായി 
പരിേീലന പരിപകാ�ിേള്.

4 പഞ്കായതെീരകാജ് േകാല് നൂറ്റകാണ്് 
കദേീയ ടസമിനകാർ.

4 പ്രകാകദേിേ പഠന ഗകവഷണപ്രവർ
തെനങ്ങള്.

4 CANALPY-ആലപ്പുഴ േനകാലുേ
ളുട� നവീേരണതെിനകായുള്ള പഠന
പ്രവർതെനങ്ങള്.

4 േകാലകാവസ്കാ വ്തിയകാനം, പ്രകാകദ 
േിേ േർമ്മപദ്ധതിടക്കാരു രീതി 
േകാസ്തം.

4 വിവിധ കേകാഴ്സുേള്, പുതിയ പരിേീ 
ലന പരിപകാ�ിേള്.

4 കനർക്കാഴ്ച്ച –സ്കാർട്ട് കഫകാണ് അധി 
ഷ്ിത യൂടൂബ് േകാനല്.

4 അധിേകാരവികേന്ദ്രീേരണവം തകദേ
േഭരണവം –അന്ർകദേീയ പരി 
േീലന പരിപകാ�ി.

4 ബകാലസൗഹൃദം, വകയകാജനസൗ
ഹൃദം, ലിംഗനീതി വിഷയങ്ങളില് 
പ്രകത്േ ഇ�ടപ�ലുേള്.

4 ടപകാതുജനങ്ങള്ക്കായി സകാമൂഹ്
വിദ്കാഭ്കാസ പരിപകാ�ി.

4 കസവനകാവേകാേ നിയമം-വിപുല
മകായ ടപകാതുജനവിദ്കാഭ്കാസ 
പരിപകാ�ി.

4 പരിേീലന ദിനങ്ങളില് മൂന്ിരട്ടി 
വർദ്ധന.

േില്പേകാല/ ടസമിനകാറുേള്) േില സം�
�ിപ്ിച്ചു.  ഇന്്ന് ഭരണ��നയുട� 73,74 
കഭദഗതിേള് വന്ിട്ട് 25 വര്ഷം പിന്ിടു
ന്നു. ഈ സന്ദര്ഭതെില് പഞ്കായതെീ രകാജ് 
- േകാല് നൂറ്റകാണ്് എന് േീര്ഷേതെില് 
ഒരു കദേീയ സകമ്മളനം 2018 ഏപ്രില് 
24-25 തീയതിേളിലകായി തിരുവനന്പു
രതെ് വച്ച് േില ന�ത്തുേയുണ്കായി.     

േിലയുട� കനതൃത്വതെില് ആരംഭിച്ച 
ബകാലസൗഹൃദ തകദേേഭരണം പരിപകാ�ി 
കേന്ദ്രസർക്കാർ തടന് ഏടറ്റടുതെ് മറ്റ് 
സംസ്കാനങ്ങളികലക്് വ്കാപിപ്ിക്കുവകാന് 
ശ്രമിക്കുന്തും േിലയുട� പ്രവർതെനങ്ങ 
ള്ക്കുള്ള അംഗീേകാരമകാണ്. ഇതിടന 
തു�ർന്് ഭിന്കേഷിസൗഹൃദം, വകയകാജ
നസൗഹൃദം, ലിംഗനീതി ഉറപ്് വരുതെല് 
എന്ീ കമഖലേളിടലല്കാം തകദേേഭരണ 
സംവിധകാനതെിടന േക്ിടപ്ടുത്തുവകാനുള്ള 
േിലയുട� ശ്രമങ്ങളും കദേീയതലതെികല
ക്് പേർതെടപ്ട്ടു വരിേയകാണ്.

UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, SDC, 
GIZ തു�ങ്ങിയ നിരവധി അന്കാരകാഷ്ട 

ഏജന്സിേളുമകായി പുതിയ ടപ്രകാജക്ടുേള് 
ആരംഭിക്കുവകാനും അങ്ങടന കദേീയ 
അന്ർകദേീയതലതെില് അംഗീേകാരം 
കനടുവകാനും ഈ േകാലയളവില് േിലയ്കകായി.

യനർക്മാഴ്ച – സ്മാർട്് യഫമാൺ 
അധിഷ്ിത യൂെയൂബ് ചമാനൽ 

കേരളതെിടല തകദേേഭരണ സ്കാപ
നങ്ങളുട� വിവിധ വിേസന പദ്ധതിേളുട� 
വീഡികയകാ പ്രമകാണ കേഖരതെിനും പ്രേ
രണതെിനും ഉകദേേിച്ചുടക്കാണ്് േില ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച യൂടൂബ് േകാനലകാണ് കനർക്കാഴ്ച്ച.  

േഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളില് പരിേീലന 
വ്കാപനരംഗതെ് അഭൂതപൂർവ്വമകായ വളർച്ച
യ്ക് കനതൃത്വം നല്കുവകാന് േിലയ്കകായി. 2016-
17ല് 98224 ഉം,  2017-18 ല് 208768 ഉം, 
2018-19 ല് 319451 ഉം പരിേീലനദിനങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുേ വഴി മുകന്കാട്ടുള്ള കതിപ്ിടന് 
പകാതയിലകാണ് േില.                           1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
ഡയറക്ടര്, േില)

കില ഉ��ങ്ങളിയലക്്
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അധിേകാരവികേന്ദ്രീേരണം േക്ിടപ്
ടുത്തുന്തിനകായി തകദേേസ്വയംഭരണ 
ടപകാതു സര്വീസ് യകാഥകാര്ത്്തെികലക്്. 
പഞ്കായതെ്, ഗ്കാമവിേസനം, നഗരേകാ
ര്ം, നഗര ഗ്കാമകാസൂത്രണം, എഞ്ിനീയ
റിംഗ് എന്ീ വകപ്പുേള് ഏേീേരിക്കുന് 
തിടന് ആദ്പ�ിയകായി പ്രിന്സിപ്ല് 

ഡയറകട്റ്റ് രൂപീേരിച്ച് ഒരു ഐ.എ
.എസ്. ഉകദ്കാഗസ്ടന പ്രിന്സിപ്ല് 
ഡയറക്ടറകായും  14  ഉകദ്കാഗസ്ടര 
വര്ക്ിംഗ് അകറഞ്്ടമന്് വ്വസ്യില് 
പ്രിന്സിപ്ല് ഡയറക്ടറുട� േകാര്കാലയ
തെില് നിയമിച്ചു ടേകാണ്് ഡയറകട്റ്റിടന് 
പ്രവര്തെനം ആരംഭിച്ചു. കലകാക്ല് 

ഗവണ്ടമന്് േമ്മീഷന് തയ്കാറകാക്ിയിട്ടുള്ള 
ടപകാതുസര്വീസിടന് േര�് വികേഷകാല് 
േട്ടതെികന്മല് സര്വീസ് സം��നേളു
മകായി േര്ച്ച ന�തെി േഴിഞ്ഞു. വികേഷകാല് 
േട്ടം അംഗീേരിച്ച്  ഏേീകൃത വകപ്് എല്കാ 
അര്ത്തെിലും രൂപീേരിക്കാനുള്ള ന�പ
�ിേള് പുകരകാഗമിക്കുന്നു.

ഏകരീകൃത വകുപ്

4 448 പുതിയ തസ്ിേേള് സൃഷ്ിച്ചു.
4 408 ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേള്ക്് ഐ.

എസ്.ഒ. അംഗീേകാരം.
4 പതിടനകാന്ിന പരിപകാ�ി പ്രേകാരം 

സ്കാപിക്ടപ്ട്ട സകാംസ്കകാരിേ നിലയ
ങ്ങളിടല കലക്റിയന്മകാര്, േിശു
മന്ദിരങ്ങളിടല �ീച്ചര് മകാര്, ആയമകാര് 
എന്ിവരുട� ഓണകററിയം 2050 ല് 

നിന്നും 12000 രൂപയകായും 1400ല് 
നിന്് 8000 രൂപയകായും വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു.

4 509 ഗ്കാമപഞ്കായത്തുേൾ 100% 
വസ്തുനികതി പിരിടച്ചടുത്തു

4 2010 ല് പകാര്ട്ട്ക�ം ജീവനക്കാരകായി 
സ്ിരടപ്ടുതെിയ 630 കലക്റിയ
ന്മകാര്, കനഴ്റി �ീച്ചര്മകാര്, ആയമകാര് 
എന്ിവര്ക്് അവരുട� ഓണകററിയം 

408 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക്  ഐ.എസ്.ഒ.

നഗരസഭകളതിൽ 1494 പുതതിയ തസ്തികകൾ

�ഞ്മാ�ത്്  വകുപ്്

നഗ�കമാ�്യ വകുപ്്

േകാല�ട്ടം ടപന്ഷന് പരിഗണിച്ചു.
4 അനധികൃതമകായി നിര്മ്മിക്ടപ്ട്ട 

ടേട്ടി�ങ്ങള് ഉ�ന് ക്മവത്ക്രിക്കുന് 
തിനുള്ള േട്ടങ്ങള് പുറടപ്ടുവിച്ചു. 

4 പഞ്കായതെ് ഡയറക്ടകററ്റില് ഫയല് 
തീര്പ്കാക്ല് യജ്തെിലൂട� 10867 
ഫയലുേള്   തീര്പ്കാക്ി.

4 പി.എസ്. സി. വഴി 1500ലധിേം പുതു 
നിയമനങ്ങള്.

4 പുതിയതകായി രൂപീേരിക്ടപ്ട്ട 28 
നഗരസഭേളില് 1317 തസ്ിേേളും 
േണ്ണൂര് കേകാര്പ്കറഷനില് 177 തസ്ി
േേളും ഉള്ടപ്ട� ആടേ 1494  
തസ്ിേള് സൃഷ്ിച്ച് ജീവനക്കാടര 

നിയമിച്ചു.  
4  മുനിസിപ്ല് േണ്ിജന്് ജീവനക്കാ

രുട� കസവനകവതന വ്വസ്േള് 
പരിഷ്കരിച്ചു. േരിത്രതെില് ആദ്മകാ
യകാണ് േണ്ിജന്് ജീവനക്കാര്ക്് 

പൂര്ണ േമ്പളടസ്യില് അനുവദിക്കു
ന്ത്. ഇവര്ക്കായി ഭവന വകായ്പകാ 
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 100 കപര്ക്് ഈ 
ആനുകൂല്ം നല്േി.

4 മുനിസിപ്ല് േണ്ിജന്് ജീവനക്കാ

പഞ്ചായത്ത്  ന രകചാര�ം  ചാേവികസനം 
എ ധീ  േ ചാലയ�ൾ� കധീ ിൽ 
പ്രവർത്ി�ി  തമ ശസ�യം രണ വകുപ്ിെന  

 േ ചാലയത്ിനത് കധീ ിലചാക്ി മകചാപിപ്ി�
തി െട തമ ശ രണ രം ം മകരളം വെര 
ർശി�ി ി ചാത് വളർ� ം കചാര� േത ം 

സചാ �ംവ ി�ിരി�  

ജനകരീയം
കാര്യക്ഷമം

45പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



രുട� ദിവസകവതനം 620 രൂപയകായി 
വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു.

4 ടേട്ടി� നിര്മ്മകാണേട്ടങ്ങള് ലം�ിക്
ടപ്ട്ട േകാരണങ്ങളകാല് നിയമകാനു 
സരണം ടേട്ടി�നമ്പര് അനുവദിച്ചു 
നല്േകാന് േഴിയകാതെതും നിര്മ്മകാണം 
പൂര്തെിയകായിട്ടുള്ളതുമകായ 1500 േ. 
അ�ിവടരയുള്ള ടേട്ടി�ങ്ങള്ക്് നഗര 
കമഖലയില് യു.എ. നമ്പര് നല്േി 
തകാല്കകാലിേ റസിഡന്ഷ്ല് നമ്പര് 

നല്േകാന് ഉതെരവ പുറടപ്ടുവിച്ചു. 
കറഷന്േകാര്ഡ്, കവദയുതി േണക്ഷന്, 
ക�ിടവള്ള േണക്ഷന്, കവകാട്ടര്പട്ടിേ
യില് കപരുകേര്ക്ല് എന്ിവയ്ക് ഈ 
സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ഉപകയകാഗിക്കാം. 

4 2017 ജൂലകായ് 31ന് മുമ്പ് നിര്മ്മകാണം 
പൂര്തെീേരിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്കാല് 
ടേട്ടി� നിര്മ്മകാണ േട്ടങ്ങള് ലം�ി
ക്ടപ്ട്ടു എന് േകാരണതെകാല് ടേട്ടി� 
നമ്പര് ലഭിക്കാതെതുമകായ കേസുേള് 

പരികേകാധിച്ച് ഗുരുതര ലം�നങ്ങള് 
ഒഴിടേയുള്ള നിര്മ്മകാണങ്ങള് പിഴ 
ഈ�കാക്ി ക്മവല്ക്രിച്ച് ടേട്ടി� 
നമ്പര് നല്കന്തിനുള്ള ഉതെരവ് 
പുറടപ്ടുവിച്ചു. 

4 അയ്ന്േകാളി  നഗര ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധ
തിക്കുകവണ്ി 2016-17സകാമ്പതെിേ 
വര്ഷം ബഡ്ജറ്റില് 15 കേകാ�ി രൂപയും 
2017-18 ല് 25.1കേകാ�ി രൂപയും വേയി
രുതെി. 2016-17 ല് 3,65,451 ടതകാഴില് 

യക�ള പുനർനിർമ്മാണ ഇനിയഷ്യറ്റടീവ് 
േമാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ങൾ പുറടപ്ടുവിച്ചു 

കേരള പുനർനിർമ്മകാണ ഇനികഷ്റ്റീവിടന് ഭകാഗമകായി ഫീൽഡ് 
സർകവയും മറ്റു കജകാലിേളും ഏകേകാപിപ്ിക്കുന്തിന് ലഭ്മകായ 
ഡകാറ്റ ഉപകയകാഗിച്ച് വിേദമകായ ടപ്രകാജക്റ്റ് റികപ്കാർട്ട് തയ്കാറകാക്കു
ന്തിനും കലകാേബകാകേ് മകാർഗനിർകദേേങ്ങൾക്നുസൃതമകായി പ്ര
കപ്കാസല് തയ്കാറകാക്കുന്തിനും ടപ്രകാജക്റ്റ് മകാകനജ് ടമന്് യൂണിറ്റ്  
രൂപീേരിച്ചുടേകാണ്ടും മകാർഗ്ഗനിർകദേേങ്ങൾ പുറടപ്ടുവിച്ചുടേകാണ്ടും 
ഉതെരവകായി .
(ജി ഒ (ആർ �ി ) 196 / 2019 /പി &ഇ എ, തിയതി 06 .05 .2019)

2019-20 വമാർഷിക�ദ്ധതി - സ്ിൽ ഓവർ 
യപ്രമാടജക്റ്റുകൾ  ഉൾടപ്ടുത്മാൻ േമാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ങൾ 
2019 -20 വകാർഷിേ ബജറ്റിടന് അനുബന്ധം IV പ്രേകാരമുള്ള 
വിഹിതതെിന് അനുസൃതമകായി സ്ിൽ ഓവർ കപ്രകാജക്ടുേൾ കൂ�ി 
ഉൾടപ്ടുതെി വകാർഷിേ പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്തിനുള്ള മകാർഗ്ഗ 
നിർകദേേങ്ങൾ പുറടപ്ടുവിച്ച് ഉതെരവകായി. 
(സ ഉ (സകാധകാ) നം. 990/ 2019 / ത സ്വ ഭ വ, തിയതി 15 .05 .2019)

യറമാഡുകൾ െമാർ ടചയ്യുയപെമാൾ ഷ്രഡഡ് പ്മാസ്റിക് 
ഉ�യ�മാഗിക്ണും 

തകദേേഭരണസ്കാപനങ്ങളുട�യും ടപകാതുമരകാമത്തു വകപ്ിടന്
യും നിയന്തണതെികലകാ ഉ�മസ്തയികലകാ ഉള്ള കറകാഡുേൾ �കാർ 
ടേയ്യുകമ്പകാൾ നിശ്ചിത േതമകാനം ഷ്രഡഡ് പ്കാസ്റിേ് ഉപകയകാഗി
ക്ണടമന് നിർകദേേം േർേനമകായി ന�പ്ിലകാക്കുന്തിനും അത് 
കമകാണിട്ടർ ടേയ്യുന്തിനും വിലയിരുത്തുന്തിനും ഹരിതകേരളം 
എക്ിേയൂട്ടീവ് കവസ് ടേയർകപഴ് സൺ അധ്ക്ഷയകായി സംസ്കാ

നതല കമകാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി രൂപീേരിച്ച് ഉതെരവകായി. 
(സ ഉ (ആർ �ി ) 966 / 2019 ത സ്വ ഭ വ, തിയതി.10 .05 .2019) 

ഓണയററി�ും കുെിശിക തനതുഫണ്ിൽ 
നിന്നുും അനവദിക്മാും 

അംഗൻവകാ�ി അധ്കാപേർക്കും ആയമകാർക്കും നൽകേണ് 
അധിേ ഓണകററിയം ക�ിേിേ തുേ തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാ
പനങ്ങൾക്് തനതുഫണ്് ഉപകയകാഗിച്ച് നൽകന്തിന് അനുമതി 
നൽേി ഉതെരവകായി. 
(സ ഉ (കേ ) 47/ 2019/ത സ്വ ഭ വ, തിയതി 07 .05 .2019 ) 

ബയ�മാടേരേിക് �ഞ്ിങ് �ുംവിധമാനും 
നെപ്മാക്ന്നതിന് േമാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ങൾ 

സർക്കാർ ഓഫീസുേളുട� പ്രവർതെനം േകാര്ക്ഷമമകാക്കുന്
തിനും ജീവനക്കാരുട� കൃത്നിഷ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനും തകദേ
േസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ ഉൾടപ്ട�യുള്ള മുഴുവൻ സർക്കാർ 
സ്കാപനങ്ങളിലും ബകയകാടമ്രേിേ് പഞ്ിങ് സംവിധകാനം സമയ
ബന്ധിതമകായി ന�പ്കാക്കുന്തിന് നിർകദേേം നൽേി ഉതെരവകായി. 
(ജി ഒ (എം എസ്) 77/ 2019/ ടപകാ ഭ വ  തിയതി. 06.05.2019)

ക്മാേബത് കുെിശിക �ണേമാ�ി നൽകുന്നതിന് 
ഉത്�വമാ�ി 
ജി ഒ (പി) 44/ 2019/ ഫിൻ  തിയതി 04.04 .2019 പ്രേകാരം 01/ 
01/ 2018, 01/ 07 / 2018 തീയതിേൾ പ്രകാബല്ം നൽേി സർക്കാർ 
ജീവനക്കാർക്കും അദ്ധ്കാപേർക്കും അനുവദിച്ചിരുന് ക്ഷകാമബതെ 
ക�ിേിേ തുേ പണമകായി നല്കാൻ അനുമതി നൽേി സർക്കാർ 
ഉതെരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. 
(ജി ഒ (പി) നം 57/ 2019/ ഫിൻ  തിയതി 13 .05 .2019)

തയദേശ�്വ�ുംഭ�ണവകുപ്പുേമാ�ി ബന്ടപ്ട് �ർക്മാർ ഉത്�വകൾ, �ർക്ലറുകൾ, 
ഗ�റ്റ് വിജ്മാ�നങ്ങൾ എന്നിവയടെ പു� ് ണരൂ�ും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നടീ 

ടവബ്ക�റ്റുകളിൽ ലഭ്യേമാണ്
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ദിനങ്ങളും 2017-18 ടഫ�വരി വടര 
6,38,239 ടതകാഴില് ദിനങ്ങളും സൃഷ്ിച്ചു.

4 അയ്കേകാളി ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയില് 
േരകാര് അ�ിസ്കാനതെില് കജകാലി 
കനകാക്കുന് അസി.എഞ്ിനീയര്മകാരുട� 
കവതനം 12000 രൂപയില് നിന്നും 
25000 രൂപയകായും ഡകാറ്റകാ എന്്രേി 
ഓപ്കററ്റര്, ഓവര്സീയര് എന്ിവരുട� 
കവതനം 10,000 രൂപയില് നിന്നും 
18,500 രൂപയകായും വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു.

4 അയ്കേകാളി ടതകാഴിലുറപ്് പദ്ധതി മകാര്ഗ
നിര്കദേേങ്ങള് കഭദഗതി ടേയ്തു. സ്വേകാ
ര്വ്ക്ിേളുട� ഉ�മസ്തയിലുള്ള 
ഭൂമിയില് മഴക്കുഴി നിര്മ്മകാണം, 
കസകാക്്പിറ്റ് നിര്മ്മകാണം, േിണര് 
റീേകാര്ജ്ിംഗ്,  3 മീറ്റര് വീതി 
വടരയുള്ള കറകാഡുേളില് ഇന്ര്കലകാക്് 

പദ്ധതി നിര്വ്വഹണതെിനകായി 200 
കേകാ�ി രൂപ കേന്ദ്രസഹകായം കന�ിടയ
ടുത്തു.   

4 സംസ്കാനടതെ എല്കാ നഗരസഭേളി
ലും ആധുനിേ രീതിയിലുള്ള ടപകാതുശ്മ
േകാന സൗേര്ങ്ങള് ലഭ്മകാക്കുന്തിന് 
ലക്ഷ്മിടുന്നു. ആദ്�ട്ടടമന് നില 
യില് ടനടുമങ്ങകാ�്, പുനലൂര്, പയ്ന്നൂര്, 
കൂതെകാട്ടുകളം, ആന്തൂര്, മട്ടന്നൂര്, ആറ്റി
ങ്ങല് , േങ്ങനകാക�രി, ടതകാടുപുഴ എന്ീ 
നഗരസഭേള്ക്കായി 3.51 കേകാ�ിരൂപ 
അനുവദിച്ചു നല്േി.

4 ആറ്റിങ്ങല്, തിരൂര്, ആലുവ, മകാകവലി
ക്ര, വര്ക്ല എന്ീ നഗരസഭേള്ക്് 
ആധുനിേ അറവേകാലേള് സ്കാപിക്കു
ന്തിനു് 4.18 കേകാ�ിരൂപ അനുവദിച്ചു. 

ഉപകയകാഗിച്ചുള്ള നിര്മ്മകാണ പ്രവൃതെി 
േള്, ക്ഷീര േര്ഷേര്ക്് േന്നുേകാലി 
ടതകാഴുതെ് നിര്മ്മകാണം, വകാനം ടവട്ടല്  
തു�ങ്ങി നൂകറകാളം പ്രവര്തെിേള്  ഏടറ്റ
ടുത്തു ന�പ്ിലകാക്കുന്നു.

4 ഭവനരഹിതര്ക്് വീടുേള് നല്കന് 
PMAYപദ്ധതിയില് കേരളതെിടല 
എല്കാ നഗരസഭേടളയും ഉള്ടപ്ടുതെി
യിട്ടുണ്്. 74,414 ഭവനങ്ങള്ക്് കേന്ദ്ര 
ഗവണ്ടമന്് അനുമതി ലഭിച്ചു.  91 
നഗരസഭേളിടല ഭൂമിയുള്ള എല്കാ 
കപര്ക്കും വീ�് നല്കന്തിനുള്ള 
പദ്ധതി അംഗീേരിച്ചു. 1946 വീടുേള് 
പൂര്തെീേരിച്ചു. 22000 വീടുേളുട� 
നിര്മ്മകാണതെിന് തു�ക്മിട്ടു. 5826 
വീടുേള്ക്് കറഞ്ഞ പലിേ നിരക്ില് 
ഭവന നിര്മ്മകാണ വകായ്പ നല്േി. 

തതിരുവന�പുരം ഇനതി സ്ാർ്്
4 1538 കേകാ�ി രൂപയുട� തിരുവനന്പുരം 

സ്കാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്് അംഗീേകാരം 
ലഭിച്ചു.

4 ആടേ 43 കപ്രകാജക്ടുേള്.
4 സ്കാര്ട്ട് കറകാഡുേള്ക്് 600 കേകാ�ിരൂപ.
4 കേരി വിേസനതെിന് 100 കേകാ�ിരൂപ.

4 ശ്രീപത്മനകാഭസ്വകാമി കക്ഷത്രപരിസരം 
പുനരുദ്ധരിക്കാന് 80.36 കേകാ�ിരൂപ.

4 ഫലപ്രദമകായ സ്ലവിനികയകാഗതെിന് 
238 കേകാ�ി രൂപ.

4 274.50 കേകാ�ി രൂപയുട� 10 കപ്രകാജക്ടു
േള് ട�ണ്ര് ടേയ്തു.

4 മറ്റു കപ്രകാജക്ടുേളുട� പ്രകാരംഭ�ട്ട                 
പ്രവര്തെനങ്ങള് ന�തെിവരുന്നു.

ഓലരാ പഞ്ായത്തിനും അസതിസ്റ്ററെ് എന്ജതിനരീയർ

4195 പുതിയ അസിസ്റന്് എന്ജിനീയര് 
തസ്ിേ സൃഷ്ിച്ച് ഓകരകാ പഞ്കായതെി
ലും ഓകരകാ അസ്റിസ്റന്് എന്ജിനീയര് 
എന് ദീര്�േകാല ആവേ്ം നിറകവറ്റി.

തയദേശ�്വ�ുംഭ�ണ വകുപ്് എൻജിനടീ�റിുംഗ് വിഭമാഗും

4 മറ്റു േകാറ്റഗറിേളില് 373 പുതിയ തസ്ി
േേള്

4 ഇ - ട�ന്ഡര് സകാര്വ്വത്രിേമകാക്ിയ
തിലൂട� തകദേേ സ്കാപനങ്ങള്ക്് 239 

കേകാ�ി രൂപ കസവിംഗ്സ്.
4 ഗുണകമന്മ പരികേകാധിക്കുന്തിന് 

എല്കാ ജില്േളിലും മിനി േ്വകാളിറ്റി 
േണ്ക്രേകാള് ലകാബുേള്.
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4 “മകാസ്റര്പ്കാനുേളുട�യും വിേദ നഗരകാ
സൂത്രണ പദ്ധതിേളുട�യും തയ്കാറകാ
ക്ല്" എന് പ്കാന് സ്ീമില് ഉള്ടപ്ടു
തെി സംസ്കാനടതെ എല്കാ നഗരസഭകാ 
പ്രകദേങ്ങള്ക്കുമകായി മകാസ്റര് പ്കാനുേള് 
തയ്കാറകാക്കുന് കജകാലിേള് പുകരകാഗമി
ക്കുേയകാണ് .  ഒരു മകാസ്റര്പ്കാന് 
സര്ക്കാര് അംഗീേരിക്കുേയും നകാല് 
മകാസ്റര് പ്കാനുേള് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയും 
രണ്് മകാസ്റര്പ്കാനുേള്ക്് പ്രസിദ്ധീ 
േരണകാനുമതി ലഭിക്കുേയും അഞ്് 
മകാസ്റര്പ്കാനുേള് പൂര്തെിയകാക്കുേയും 
അതകാത് തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപ
നങ്ങളികലക്് അംഗീേകാരതെിനകായി 
നല്കേയും ടേയ്തു.

4അമൃത് പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്ട്ട പട്ടണ
ങ്ങളില് ജി.ഐ.എസ്. അധിഷ്ിത 
മകാസ്റര്പ്കാനുേള് തയ്കാറകാക്കുന് പ്രവ
ര്തെനം പുകരകാഗമിക്കുന്നു.

4അംഗീേരിച്ചതും പ്രസിദ്ധീേരിച്ചതുമകായ 
മകാസ്റര്പ്കാനുേളും വിേദ നഗരകാസൂ
ത്രണ പദ്ധതിേളും ടപകാതുജനങ്ങള്ക്് 
വീക്ഷിക്കുന്തിന് ലഭ്മകാക്കുന്തികല
ക്കായി Internet map server/ Web GIS 
വിേസിപ്ിക്കുേയും pilot project 
ആയി അംഗീകൃത മലപ്പുറം മകാസ്റര് 
പ്കാന് ഇന്ര്ടനറ്റ് വഴി ലഭ്മകാക്കുന്
തിനകായി തയ്കാറകാക്കുേയും ടേയ്തു.

4 ഗകവഷണ വിേസന പ്രവര്തെനങ്ങളുട� 
ഭകാഗമകായി Parking Policy for 

എല്ാ നഗരസഭാ പ്രലദശങ്ങൾക്കും മാസ്റ്റർപാന്
നഗ�ഗ്മാേമാസൂത്രണ വകുപ്്

Kozhikode Urban Area പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 മുഖ്നഗരകാസൂത്രേടന് ഓഫീസിലും 

നഗരഗ്കാമകാസൂത്രണ വകപ്ിടന് എല്കാ 
ജില്കാ ഓഫീസുേളിലും ഫയല് അദകാ
ലത്തുേള് ന�തെി ഫയലുേള് തീര്പ്കാ
ക്ി.

4  കേകാഴികക്കാ�് കേകാര്പ്കറഷനില് 
"Automated bui ld ing Permi t 
Application" കസകാഫ്റ് ടവയര് നിലവി
ല് വ ന്നു .  ജ ന ങ്ങ ള് ക്്  ട േ ട്ട ി � 
നിര്മ്മകാണ ടപര്മിറ്റ് ഓണ് കലനില് 
ലഭിക്കുന്നു. മറ്റ് എല്കാ നഗരങ്ങളിലും 
Integrated building  permit system 
ന�പ്കാക്കാനുള്ള ന�പ�ിേള് സ്വീേരി
ച്ചുവരുന്നു.

സ്ാർ്ാകാന് ന്കാച്തിയം
4 2076 കേകാ�ി രൂപയുട� ടേകാച്ചി സ്കാര്ട്ട് 

സിറ്റി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
4 64 കപ്രകാജക്ടുേള് നിര്വഹണ �ട്ട

തെില്.
4ടേകാച്ചി വണ് സ്കാര്� ്േകാര്ഡ ്& ടമകാകബല് 

ആപ ്പ്രവര്തെനമകാരംഭി ച്ചു.

4 ടേകാച്ചി ടമക്രേകാ ജലഗതകാഗത പദ്ധതി
യകായ വകാട്ടര് ടമക്രേകാ കപ്രകാജക്ടിടന് 
ഭകാഗമകായി സ്കാര്ട്ട് സിറ്റിയില് ഉള്ടപ്
ടുന് കഫകാര്ട്ട് ടേകാച്ചി, മട്ടകാകഞ്രി, 
സിറ്റി ടസന്്രേല് തു�ങ്ങിയ പ്രകദേ
ങ്ങടള ബന്ധിപ്ിക്കുന് ജലഗതകാഗത 

പദ്ധതി പ്രവര്തെനങ്ങളും ന�ന്നുടേകാ
ണ്ിരിക്കുന്നു.

4 യകന്തതര ്രേകാന്കസ്കാര്ട്ട്  (Non 
Motorised Transport) പദ്ധതിേളുട� 
ഭകാഗമകായി മഹകാരകാജകാസ്  ടമക്രേകാ 
കസ്റഷന് മുതല് എറണകാകളം കബകാട്ടു
ടജട്ടിവടരയുള്ള കഹകാസ്ിറ്റല് കറകാഡില് 
വിവിധ നിര്മ്മകാണ പ്രവര്തെനങ്ങള് 
പുകരകാഗമിക്കുന്നു.
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എല്ാ നഗരസഭാ പ്രലദശങ്ങൾക്കും മാസ്റ്റർപാന്

അമൃത് പദ്ധതതിയതിൽ  2357 ലകാടതി രൂപയന്ട
10200 പ്രവൃത്തികൾ
4 2357 കേകാ�ി അ�കേല് വരുന് 10200 

പ്രവൃതെിേളുട� ഡി.പി.ആര്. തയ്കാറകാ
ക്ി ഭരണകാനുമതി നല്േി.

4 1000 പ്രവൃതെിേള്ക്് സകാകകേതിേ 
അനുമതി ലഭിച്ചു.

4 1700 കേകാ�ി അ�കേല് വരുന് 935 പ്ര
വൃതെിേള് ട�ണ്ര് ടേയ്തു.

4 1200 കേകാ�ി അ�കേല് വരുന് 850 
പ്രവൃതെിേള് ആരംഭിച്ചു.

4 35 കേകാ�ി രൂപയുട� 95 പ്രവൃതെിേള് 

ഇതിനേം പൂര്തെീേരിച്ചു.
4 പദ്ധതി ന�തെിപ്ിടല മിേവിന് കേന്ദ്ര 

സര്ക്കാരിടന് അംഗീേകാരം. 2016-17 ല് 
16 കേകാ�ി രൂപയും 2017-18 ല് 15.89 കേകാ�ി 
രൂപയുട� കപ്രകാത്കാ ഹനതുേ ലഭിച്ചു.

4േഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളില് 16424 
കേകാ�ി രൂപയുട� കക്ഷമടപന്ഷന് 
അനുവദിച്ചു

സകാമൂഹ്കക്ഷമടപന്ഷന് കനരിട്ട് ഗുണകഭകാക്കാവിടന് വീട്ടിടലതെിക്കുന് പരിപകാ�ിയുട� 
ഉദ്�കാ�നം മന്തി എ.സി. ടമകായ്ീന് നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. 

ജകനതിറന്യ
ന്പന്ഷന്
16424 ലകാടതി

4ഇതില് 1737 കേകാ�ി രൂപ േര്ഷേടതകാ
ഴിലകാളി ടപന്ഷനകായും, 8167 കേകാ�ി 
രൂപ വകാര്ദ്ധേ് ടപന്ഷനകായും 

4816കേകാ�ി രൂപ വിധവകാ ടപന്ഷ 
നകായും 1403 കേകാ�ി രൂപ വിേലകാംഗ 
ടപന്ഷനകായും 301 കേകാ�ി രൂപ 50 
വയസിനു മുേളിലുള്ള അവിവകാഹിത
രകായ സ്തീേള്ക്കുള്ള ടപന്ഷനുമകായി
ട്ടകാണ് അനുവദിച്ചത്.

4പുതുതകായി 11 ലക്ഷം ഗുണകഭകാക്കാക്ള്.
4ആടേ ഗുണകഭകാക്കാക്ള് 52,15,165.
4മിനിമം ടപന്ഷന് 600 ല്നിന്നും 1200 

രൂപയകാക്ി.
475 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞ വൃദ്ധര്ക്് 1500 രൂപ 

ടപന്ഷന്.
480 േതമകാനതെിനുമുേളില് കവേല്

മുള്ളവര്ക്് 1300 രൂപ.
4വിേലകാംഗര്ക്് വിേലകാംഗടപന്ഷകനകാ

ട�കാപ്ം 600 രൂപ നിരക്ില് മടറ്റകാരു 
ടപന്ഷന് കൂ�ി.

421 ലക്ഷതെികലടറ ഗുണകഭകാക്കാക്ള്ക്് 
ടപന്ഷന് വീടുേളില് കനരിട്ട് 
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യറമാഡുകളുടെ നിർമ്മാണും
4 തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 

വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 1468 കേകാ�ി രൂപ ടേലവകാക്ി 
14908 േികലകാമീറ്റർ കദർ�്ം വരുന് 
കറകാഡുേളുട� പുനരുദ്ധകാരണം ന�തെി.

4 തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 884 കേകാ�ി രൂപ ടേലവകാക്ി. 
4762 േികലകാമീറ്റർ കദർ�്മുള്ള 
പുതിയ �കാർ കറകാഡുേൾ നിർമ്മിച്ചു.

4 തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 1084 കേകാ�ി രൂപ ടേലവകാക്ി. 
4865 േികലകാമീറ്റർ കേകാൺക്ീറ്റ് 
കറകാഡുേൾ നിർമ്മിച്ചു. 

4 പി.എം.ജി.എസ്.കവ 1 പദ്ധതിയിൽ 
585.709 േികലകാമീറ്റർ കദർ�്ം 
വരുന് 209 കറകാഡുേളുട� പണി പൂർ

�ി ം മവ ത്ിലചായി  നിർ ചാണ പ്രവർത്ന�ൾ  സർക്ചാർ 
അധികചാരത്ിൽ വ തി മശഷം ശരമവ ത്ിലചായി

തെീേരിച്ചു.
4 പി.എം.ജി.എസ്.കവ 2 പദ്ധതിയിൽ 

393.104 േികലകാമീറ്റർ കദർ�്ം 
വരുന് 74 കറകാഡുേളുട� പണി പൂർ
തെീേരിച്ചു.

4സകാഗിയില് (സംസദ് ആദർേ് ഗ്കാമീണ 
കയകാജന) ഉൾടപ്ടുതെി 118.451 
േികലകാമീറ്റർ കദർ�്മുള്ള 33 കറകാഡു
േൾക്കായി 8784 ലക്ഷം രൂപയുട� 
കപ്രകാജക്ടുേൾക്് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ 
നിന്നും അംഗീേകാരം കന�ിടയടുത്തു.

• റിസർച്ച് & ടഡവലപ്ടമന്് ഇനതെിൽ 
623.284 േികലകാമീറ്റർ കദർ�്ം 
വരുന് 191 കറകാഡുേൾക്് അനുമതി 
കന�ിടയടുത്തു.  ഇതിൽ 379.012 
േികലകാമീറ്റർ കദർ�്ം വരുന് 113 
കറകാഡുേൾ പൂർതെീേരിച്ചു.

4 പി.എം.ജി.എസ്.കവ-2 പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുതെി േണ്ണൂർ ജില്യിൽ 9.77 

കേകാ�ി രൂപ അ�കേൽ തുേ വരുന് 2 
കറകാഡുേൾക്കും നീളം കൂ�ിയ 2 പകാല
ങ്ങൾക്കും അനുമതി കന�ിടയടുത്തു.  
എറണകാകളം ജില്യിൽ 3.04 കേകാ�ി 
രൂപ ടേലവിട്ട് 18.75 മീറ്റർ നീളമുള്ള 
പകാലവം നിർമ്മിക്കുേയുണ്കായി.  
പകാലക്കാ�് ജില്യിൽ രണ്് പകാലങ്ങൾ 
നിർമ്മിക്കുന്തിനുള്ള കപ്രകാജക്ട് സമർ
പ്ിക്കുന്തിനുള്ള അനുമതി കന�ിടയ
ടുത്തു.

4 പി.എം.ജി.എസ്.കവ പദ്ധതിയിൽ 
പൂർതെിയകാക്കുന് കറകാഡുേൾ 5 
വർഷടതെ അറ്റകറ്റപ്ണിേൾ പൂർതെീ
േരിച്ചതിന് (Defect Liability Period) 
കേഷം ഉള്ള പ്രവൃതെിേൾ ഏടറ്റടുതെ് 
ന�പ്ിലകാക്കുന്തിനകായി 12 കേകാ�ി 
രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്.  ഈ തുേ 
ഉപകയകാഗിച്ച് 72.501 േികലകാമീറ്റർ 
വരുന് 24 കറകാഡുേളുട� അറ്റകറ്റപ്
ണിേൾ ടേയ്യുന്തിന് സകാധിച്ചു.

േറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ
4 തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 

വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 137 കേകാ�ി രൂപ ടേലവകാക്ി 
2875 ക്കാസ് മുറിേൾ വിവിധ സ്കൂളുേ
ളിൽ നിർമ്മിച്ചു.

4 തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 193 കേകാ�ി രൂപ ടേലവിൽ 
5067 അംഗനവകാ�ിേളുമകായി ബന്ധ
ടപ്ട്ട പ്രവൃതെിേൾ ടേയ്തു.  

4 തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുട� 
വകാർഷിേ പദ്ധതി വിഹിതതെിൽ 
നിന്നും 221 കേകാ�ി രൂപ ടേലവിൽ 
6061 ക�ിടവള്ള പദ്ധതിേൾ ആരം
ഭിക്കുേകയകാ / അറ്റകറ്റപണിേൾ ന�പ്ി
ലകാക്കുേകയകാ / പൂര്തെീേരിക്കുേകയകാ 
ടേയ്ിട്ടുണ്്.

4 എം.എൽ.എ-മകാരുട� ആസ്ിവിേസന 
പദ്ധതി പ്രേകാരം 2017-18 സകാമ്പതെി
േവർഷം 209.21 കേകാ�ി രൂപയും 
2018-19 സകാമ്പതെിേവർഷം 228.90 
കേകാ�ി രൂപയും തകദേേ സ്വയംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളുട� ആസ്ിേളുട� നിർ
മ്മകാണതെിനും പുനരുദ്ധകാരണതെി 
നുമകായി ഉപകയകാഗടപ്ടുതെി.          1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : 
എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭകാഗം)

നതിർ�ാണ
പ്രവൃത്തികൾക്ക്
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നവകേരളം  േര്മ്മപദ്ധതിയുട�  
ഭകാഗമകായ ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംര

ക്ഷണയജ്ം ടപകാതുജനമുകന്റ്റമകായി 
മകാറിക്ഴിഞ്ഞു. 2019 ജനുവരി 26  മുതല് 
ന�ന് പഠകനകാത്വങ്ങള് ടപകാതുവിദ്കാ
ഭ്കാസ സംരക്ഷണയജ്തെിന് പുതിയ 
മകാനം നല്കേയകാണ്. ടപകാതുവിദ്കാലയ
ങ്ങളുട� നന്മേള്, പഠനമിേവ് എന്ിവ 
പഠനടതെളിവേളകായി ടപകാതുസമൂഹതെി
ടന് മുന്ില് നമ്മുട� കട്ടിേള് അനകാവരണം 
ടേയ്തു. കേരളതെിടല മുഴുവന് ടപകാതുവി
ദ്കാലയങ്ങളിലും പഠകനകാത്വങ്ങള് മിേച്ച 
നിലയില് ന�ന്നു. ഇതുണ്കാക്ിയ ഉണര്�ം 
ആത്മവിേ്വകാസവം അടുതെ വര്ഷടതെ 
സ്കൂള് പ്രകവേനടതെ വലിയകതകാതില് 
സ്വകാ ധ ീ ന ി ക്കു ട മന് കാ ണ്  ലഭ ്മ കാ യ 
സൂേനേള് വ്ക്മകാക്കുന്ത്. 

നമ്മുട� ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങടളല്കാം 
മിേവിടന് കേന്ദ്രങ്ങളകായി മകാറിടക്കാണ്ി
രിക്കുന്നു. ന�ക്കുന് പ്രവര്തെനങ്ങളില്  
കവവിധ്മുണ്കാേകാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേളുണ്കാ
േകാം. സമൂഹതെിടന് വിേ്വകാസ്ത കന�ി

ടയടുക്കുവകാന് ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 
േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 2017-18, 2018-19  അക്കാ
ദമിേ വര്ഷങ്ങളിലകായി ആടേ 3,43,377 
കട്ടിേള് ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങളില് 
അധിേമകായി കേര്ന്നു. ടപകാതുവിദ്കാലയ
ങ്ങള് ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്തികലക്് ഇ�വരു
തെിയ പ്രവര്തെനങ്ങള് സര്ക്കാര് ന�പ
�ിേള് എന്ിവ തകാടഴപ്റയും വിധം കക്കാ
ഡീേരിക്കാം. 

സ്കൂളുേള് പൂട്ടകാനുള്ളതല്. നിലനിര്തെകാ
നും വളര്തെകാനുമുള്ളതകാടണന് സകന്ദേം 
അ�ച്ചുപൂട്ടകാടനകാരുങ്ങിയ നകാല് വിദ്കാലയ
ങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുേ വഴി നല്േി.  ഇത് 
വലിയ പ്രതീക്ഷേളകാണ് ജനങ്ങള്ക്് 
നല്േിയത്.

ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങളുട� ഭൗതിേസൗ
േര്വിേസനം ടമച്ചടപ്ടുത്തുേ എന്ത് 
ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്
തെിടന് പ്രധകാന ഊന്ല് കമഖലയകാണ്. 
വിവിധ ഏജന്സിേള് വഴിയുള്ള പ്രവര്തെ
നങ്ങളിലൂട�യകാണ്  ഈ പ്രവര്തെനം 
ന�ക്കുന്ത്. ആദ്�ട്ടമകായി 1500ലധിേം 

വിദ്കാലയങ്ങളില് അ�ിസ്കാന സൗേര് 
വിേസനം ന�ക്കുന്നു. 

കിഫ്ബി �ഹമാ�യത്മാടെ  
4 141 വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 5 കേകാ�ി വീതം
4 395 വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 3 കേകാ�ി വീതം
4 444 വിദ്കാലയങ്ങള്ക്് 1 കേകാ�ി വീതം
4 പദ്ധതി വിഹിതതെിലൂട� 473 വിദ്കാ

ലയങ്ങള്ക്് ടേട്ടി�ങ്ങള്
4 നബകാര്ഡ് സ്ീമില് 52 വിദ്കാലയങ്ങ

ള്ക്് 104 കേകാ�ി 
4 എയ്ഡഡ ്വിദ്കാലയങ്ങള്ക് ്േകാലഞ്് 

ഫണ്്
ടേട്ടി�ങ്ങളുട� പണി പൂര്തെിയകായി 

വരുന്നു. ഉദ്�കാ�നങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. 
അകനേം വിദ്കാലയങ്ങള് സ്കൂള് തുറക്കും 
മുന്പ് ഉദ്�കാ�ന സജ്മകാകം. 

ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്
തെിടന് മടറ്റകാരു ഊന്ല് കമഖല വിദ്കാ
ലയങ്ങളും ക്കാസ്സ് മുറിേളും സകാകകേതിേവി

ന�െട െപചാ വി �ചാലയ�െള ചാം േികവിെ� മക �ളചായി േചാറിെക്ചാ
ിരി�  നട�  പ്രവർത്ന�ളിൽ  ൈവവിധ�� ചാകചാം ��റ

�ി ക ചാകചാം  സ ത്ിെ� വിശ�ചാസ�ത മനടിെയ��വചാൻ ത് 
െപചാ വി �ചാലയ�ൾക്ത് ക ി ി ത്  

ഇവതിന്ട �ളുകൾ 
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ദ്കാ സൗഹൃദമകാക്കുേ എന്തകാണ്. ഇതിടന് 
ഭകാഗമകായി 8  മുതല് 12 വടരയുള്ള 45000 
ക്കാസ്സുമുറിേള് കഹട�ക്കാക്ി. കൂ�കാടത
4 59,772 ലകാപ് ക�കാപ്പുേള്
443422 മള്ട്ടിമീഡിയ കപ്രകാജക്ടറുേള്
413798 ക്കാഡ്ബകാന്് േണക്ഷനുേള് 
44578 DSLR േ്കാമറേള് 
44206 ട�ലിവിഷനുേള്
44576 ടവബ്േ്കാമറേള് എന്ിവ സ്കൂളു

േള്ക്് നല്േി.
4 കപ്രമറി  വിദ്കാലയങ്ങളും ഈ 

അധ്യന വര്ഷകതെകാട� കഹട�േ് 
ആയി മകാറും.

അക്മാദേിക പ്രവർത്നങ്ങൾ 
അക്കാദമിേ മിേവകാണ് വിദ്കാലയ 

മിേവ്. അതുടേകാണ്് തടന് അക്കാദമിേ 
രംഗത്തു ന�ക്കുന് പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കാണ് 
ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്
തെിടന് ഭകാഗമകായി ഏറ്റവം പ്രധകാനമകായ 
ഊന്ല് നല്കന്ത്. സ്കൂളുേള് മിേവിടന് 
കേന്ദ്രങ്ങളകാക്ി മകാറ്റുന്തിനുള്ള സ്വയം 
സജ്മകാക്ല് പ്രവര്തെനം എന് 
നിലയില് എല്കാ വിദ്കാലയങ്ങളും അക്കാ
ദമിേ മകാസ്റര്പ്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്ര
വര്തെന പദ്ധതിേളും  ന�പ്കാക്കുേയു
ണ്കായി.  അതനുസരിച്ച് ന�ക്കുന് േില 
പ്രവര്തെനങ്ങള് ചുവട� സൂേിപ്ിക്കുന്നു. 
4ശ്രദ്ധ: പഠന പിന്തുണ ആവേ്മുള്ള 

കട്ടിേള്ക്കായുള്ള ടപകാതു പ്കാറ്റ്കഫകാം 
  കട്ടിേളുട� ഭകാഷകാകേഷി വിേ

സിപ്ിക്കുന്തിന് ചുവട�പ്റയുന്  
പദ്ധതിേള് കകറകയടറ ഫലം േണ്ി
ട്ടുണ്്. 

4 മലയകാളതെിളക്ം : 2  മുതല് 7  വടര 
ക്കാസ്സുേളിടല കട്ടിേളുട� മകാതൃഭകാഷ
യില് േഴിവ വളര്ത്തുന്തിനകായി ഈ 
പദ്ധതി സഹകായേരമകായി.

4 ഹകലകാ ഇംഗ്ീഷ് : കപ്രമറി തലതെില് 
ആത്മവിേ്വകാസകതെകാട� ഇംഗ്ീഷ് 
ഭകാഷകാ വിനിമയതെിനുള്ള കട്ടിേളുട� 
കേഷി വര്ദ്ധിപ്ിക്കാന് സഹകായേര
മകായ പദ്ധതി.

4 സുരീലി ഹിന്ദി : ഹിന്ദി ഭകാഷകാകേഷി 
വിേസിപ്ിക്കാന് സഹകായേമകായി.

4 മിേവില് നിന്നും മിേവികലക്് എന് 
ലക്ഷ്ം വച്ചുടേകാണ്് - ഗണിത പഠനം 
ആഹ്കാദേരമകാക്കാന് സഹകായേമകാകം 
വിധമുള്ള ഗണിതലകാബ്, േകാസ്തപഠന
തെില് മിടുക്രകായവര്ക്് കൂടുതല് 
ഉയരങ്ങളികലക്് വളരകാന് ലിറ്റില് 
സയന്ിസ്റ്, ഗണിതതെിനകായി ലിറ്റില് 
മകാതെമറ്റീഷന്സ്.

4 ഗണിത വിജയം : 3, 4 ക്കാസ്സുേളിടല 
ഗണിത കബകാധന കേഷിേള് വര്ദ്ധി
പ്ിക്കുന്തിനകായി ഈ പദ്ധതി പ്രകയകാ
ജനടപ്ട്ടു.

4 ഭൗമം : ഭൂമിടയ അറിയല് പദ്ധതി
4 വകായനയുട� വസന്ം : കട്ടിേളില് 

വകായനകാേീലം വര്ദ്ധിപ്ിക്കാന് സഹകാ
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യേമകായ പദ്ധതി. 
4 �കാലന്് ലകാബ് :  കട്ടിേളുട� സര്ഗ്ഗവകാ

സനേടള കപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന് പദ്ധ
തിയകാണിത്. ഓകരകാ കട്ടിയുട�യും 
പ്രതിഭടയ േടണ്തെകാനും അത് 
വളര്തെകാനും വിേസിപ്ിക്കാനും ഉള്ള 
ഇ�ങ്ങളകാണ് �കാലന്് ലകാബ്.  
സകാമൂഹിേമകായി പ്രശ്നങ്ങള് കനരിടുന് 

ഇ�ങ്ങളില് കട്ടിേളുട� പഠനടതെ ശ്രദ്ധി
ക്കാന് വിവിധങ്ങളകായ പദ്ധതിേള്ക്് 
രൂപം നല്േി.
4 ഊരുവിദ്കാകേന്ദ്രങ്ങള്: പകാര്േ്വവ

ല്കൃത കഗകാത്രജനവിഭകാഗങ്ങള് 
കൂടുതലകായി അധിവസിക്കുന് വയനകാ�് 
ജില്യില് വിജയേരമകായി ന�പ്കാക്ി. 

4 പഠന വീടുേള് :  കട്ടിേള്ക്് സ്കൂള് 
സമയതെിനു കേഷം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാ
നുള്ള സംവിധകാനം.
ഉള്കച്ചരല് വിദ്കാഭ്കാസം ടമച്ചടപ്ട്ട 

നിലയില് ആസൂത്രണം ടേയ്തു. ഇതിടന് 
ഭകാഗമകായി ഗൃഹകാധിഷ്ിത വിദ്കാഭ്കാസം , 
അക്കാദമിേ അനുരൂപീേരണം, ടതറകാ
പ്ിേള്, സകായന്ന കവദിേള് എന്ിവ
ടയകാടക് കവവിധ്മകാര്ന് പദ്ധതിേളകാ
യ ി രു ന്നു .  ദൃ േ ് പ ര ി മ ി ത ി യു ള്ള 
കട്ടിേള്ക്കായി ഡിജിറ്റല് പകാഠപുസ്േ
ങ്ങള് വിേസിപ്ിച്ചു.  ഹയര്ടസക്ന്റി, 
ടവകാകക്ഷണല്  ഹയര്ടസക്ന്റി കമഖ
ലേളില് ഇംഗ്ീഷ്, ഹയൂമകാനിറ്റീസ് പഠനം 
ടമച്ചടപ്ടുതെകാന് പ്രകത്േ പദ്ധതി ആവി
ഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്്.

ഹ യ ര് ട സ ക് ന് റ ി  അ ധ ്കാ പ േ 
പരിേീലനം കൂടുതല് ടമച്ചടപ്ടുതെി. 
അധ്കാപേ പരിവര്തെന പദ്ധതി എന് 
നിലയില് ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതി അധ്കാപേ 
സമൂഹം വലിയ കതകാതില് സ്വീേരിച്ചു. 
ഉന്ത വിദ്കാഭ്കാസ കേന്ദ്രങ്ങളുമകായി 
ബന്ധിപ്ിച്ചകാണ് ഈ  പരിേീലനം. 1600 
അധ്കാപേര്ക്്  ആദ്�ട്ടം എന് 
നിലയില് പരിേീലനം നല്േി. ഹയര്ടസ
ക്ന്റി പകാഠപുസ്േങ്ങള് മലയകാളതെിലും 
ലഭ്മകാക്ി.

66 സ്കൂളുേളില് ടതകാഴില് വിദ്കാഭ്കാസ
തെിടന് ഭകാഗമകായി ടപ്രകാഫഷണല് സ്ില് 
േ്വകാളികഫയിങ് ടഫയിം വര്ക്് ന�പ്കാ
ക്ി. 14 ഹയര്ടസക്ന്റി സ്കൂളുേടള കക്കാ
ഡീേരിച്ച് സ്കൂള് േകാക്ീേരണ പരിപകാ�ി 
ന�തെി.
4 സിതകാര് - കട്ടിേളുട� സര്ഗ്ഗകേഷിേള് 

േടണ്തെി പ്രസ്തുത കമഖലയില് 
വിദഗ്ധ പരിേീലനം. ഹയര്ടസക്

ന്റി കട്ടിേളകാണ് ഈ പ്രവര്തെ 
നതെിടന് പരിധിയില് വരിേ.

4  േരുതെ് - ടപണ്കട്ടിേള്ക്കുള്ള 
ആകയകാധന പരിേീലനം.

4 ദിേ – ഹയര്ടസക്ന്റി പഠന കേഷം 
ഭകാവി ആസൂത്രണതെിനകായി സകാധ്ത
േള് കട്ടിേടള പരിേയടപ്ടുത്തുന്തി
നുള്ള പദ്ധതി.

4 കവനലവധിക്് മുന്പ് തടന് അടുതെ 
വ ര് ഷ ട തെ  പ കാ ഠ പു സ് േ ങ്ങ ള് 
വിതരണം ടേയ്കാന് ആരംഭിച്ചു. ഉച്ചഭ
ക്ഷണം വിഭവ സമൃദ്ധമകാക്ി മകാറ്റി.

4കജവകവവിധ് ഉദ്കാനം: പ്രകൃതി 
ആണ് ഏറ്റവം നല് പകാഠപുസ്േടമന്് 
പ്രവര്തെനതെിലൂട� ഉള്ടക്കാള്ളകാന് 
സഹകായേമകായി  സ്കൂളുേളില് ഉണ്കാക്കു
ന് കജവകവവിധ് ഉദ്കാനങ്ങള്.
2019 ജനുവരി 26  മുതല് ആരംഭിച്ച്  

ജൂണ് 3ന് സ്കൂള് തുറക്കുന് ദിനം ന�ക്കുന് 
പ്രകവേകനകാത്വം വടര നീണ്ടുനില്ക്കുന് 
കവവിധ്മകാര്ന് പ്രവര്തെനങ്ങളില് 
ഏറ്റവം ശ്രകദ്ധയമകായതകായിരുന്നു പഠകനകാ
ത്വങ്ങള്. മിേവിടന് വര്ഷതെില് 
സ്കൂളുേള് വിേസിപ്ിച്ച അക്കാദമിേ മകാസ്റ
ര്പ്കാനും അത�ിസ്കാനമകാക്ി തയ്കാറകാ
ക്ിയ പ്രവര്തെന പദ്ധതിേളും എത്രമകാത്രം 
പ്രകാകയകാഗിേമകായി മകാറി എന്് ജനങ്ങളുട� 
മുന്ില് പഠനടതെളിവേള് സഹിതം 
കട്ടിേള് അവതരിപ്ിച്ചു. കേരളതെിടല 
ഏതകാടണ്ല്കാ ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങളിലും 
മിേച്ച നിലയില് പഠകനകാത്വങ്ങള് 
ന�ന്നു. വലിയ കതകാതിലുള്ള സമൂഹ പകേകാ
ളിതെം ഇതിലുണ്കായി. ടപകാതുവിദ്കാലയ
ങ്ങളിടല മിേവ് സമൂഹതെിന് കനരിട്ട് 

അനുഭവകവദ്മകാകന് കവദിേളകായിരുന്നു 
പഠകനകാത്വങ്ങള്. 

2019-20 വര്ഷകതെക്കുള്ള സ്കൂള് 
എന്കറകാള്ടമന്ിടനയും പഠകനകാത്വങ്ങള് 
സ്വകാധീനിച്ചിട്ടുണ്്. ടപകാതുവിദ്കാലയങ്ങ
ളികലക്് കട്ടിേടള അയയ്കകാന്  രക്ഷിതകാ
ക്ള്ക്് വര്ദ്ധിതമകായ തകാല്പര്ം 
േകാണുന്നു. നമ്മുട� കട്ടിേടള വീ�ിനടുത്തു
ള്ള വിദ്കാലയങ്ങളില് കേര്ക്കാന് സമൂഹം 
തയ്കാറകാകവണ്തുണ്്. വീ�ിനടുതെ വിദ്കാ
ലയങ്ങടള എല്കാ തലതെിലും അഭിവൃദ്ധി
ടപ്ടുതെകാനുള്ള േ�മ അവിടുടതെ സമൂഹ
തെികന്തും കൂ�ിയകാണ്. അങ്ങിടന വന്കാല് 
േില സ്കൂളുേള് ക്മകാതീതമകായി വളരുേയും 
ഒരുപകാട�ണ്ണം തളരുേയും ടേയ്തുവന്ിരുന് 
അവസ് മകാറ്റിമറിക്കാന് േഴിയും. ടേറിയ 
പ്രകായതെില് കട്ടിേള്ക്് അവര് ആഗ്ഹി
ക്കുന് പരിഗണനയും അംഗീേകാരവം 
ലഭിക്ണം. വീട്ടുേകാരും സ്കൂളും തമ്മില് 
അടുതെ ബന്ധം ഉണ്കാേണം. ഇടതല്കാം 
കട്ടിേളുട� വളര്ച്ചടയയും സ്വഭകാവരൂപീേ
രണടതെയും സ്വകാധീനിക്കും. അതുടേകാ
ണ്കാണ് കട്ടിേടള വീ�ിനടുത്തുള്ള ടപകാതു
വിദ്കാലയങ്ങളില് പഠിപ്ിക്കുന്തകാണ് 
ഉതെമം എന്് സൂേിപ്ിക്കുന്ത്. അങ്ങി
ടനടയകേില് മതിയകായ എണ്ണം കട്ടിേളി 
ല്കാതെ സ്കൂളുേളുട� എണ്ണം ഗണ്മകായി 
കറക്കാന് േഴിയും. തകദേേഭരണ സ്കാപ
നങ്ങളുട�യും വിദ്കാഭ്കാസ തല്പരരകായ 
സമൂഹതെിടന്യും കനതൃത്വതെില് ഈ 
പ്രവര്തെനം മുകന്കാട്ട് ടേകാണ്ടുകപകാകേ   
ണ്തുണ്്.                                               1

വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : സി.ഇ.ഒ.
ടപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്ം)
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നവകേരള േർമ്മ പദ്ധതിയുട�  
ഭകാഗമകായി ആകരകാഗ് രംഗതെ് 

ആർദ്രം മിഷടന് വരകവകാട� തിേഞ്ഞ 
ദിേകാകബകാധകതെകാട�യുള്ള പ്രവർതെന 
പരിപകാ�ിക്് േളടമകാരുങ്ങുേയകായി. ഏടറ
ക്കാലമകായി  ജനങ്ങൾ ആഗ്ഹിച്ച 
രീതിയില് ആകരകാഗ്രംഗടതെ കരകാഗീസൗ
ഹൃദവം ജനസൗഹൃദവമകാക്കാനുള്ള പ്രവർ
തെനങ്ങളുമകായി ആര്ദ്രം മിഷന് മുകന്റി
ടക്കാണ്ിരിക്കുേയകാണ് .  ഏടതകാരു 
നകാട്ടിടലയും ആകരകാഗ്കമഖലയുട� നടട്ട
ല്കായ പ്രകാഥമിേ ആകരകാഗ്സംവിധകാന
ങ്ങടള േക്ിടപ്ടുതെകാനുള്ള കടുംബകാകരകാ
ഗ് പരിപകാ�ി, തകാലൂക്് - ജില്കാതല ആശു
പത്രിേടള സ് ടപഷ്കാലിറ്റി, സൂപ്ർ സ് ടപ
ഷ്കാലിറ്റി സംവിധകാനങ്ങകളകാട� േക്ിടപ്
ടുതെി സ്റകാന്ർകഡസ് ടേയ്ൽ, ഗവൺ
ടമന്് ടമഡിക്ൽ കേകാകളജുേളും ജില്കാ 
ആശുപത്രിേളുമ�ക്മുള്ള സ്കാപനങ്ങ 

ളിടല ഒ.പി വിഭകാഗം കരകാഗീ സൗഹൃദമകാ
ക്ൽ, എല്കാ ആകരകാഗ്സംവിധകാനങ്ങളിലും 
മകാർഗ്ഗകരഖേളും കപ്രകാകട്ടകാകേകാളുേളും അ�ി
സ്കാനമകാക്ി േിേിത് ക്മീേരി ക്ൽ, 
ആദിവകാസി കമഖലയും നഗരപ്രകദേങ്ങ
ളിടല പികന്കാക് കമഖലേളും കേന്ദ്രീേരി
ച്ചുള്ള പ്രകത്േ ആകരകാഗ്പരിേരണ പ്ര
വർതെനങ്ങൾ എന്ിവടയല്കാം ഈ 
മിഷടന് പ്രവർതെനപരിപകാ�ിേളകാണ്.

േമാറുന്ന പ്രമാഥേിക 
ആയ�മാഗ്യ�ുംഗവും 
കുടുുംബമായ�മാഗ്യയകന്ദ്രങ്ങളുും

കരകാഗപരികേകാധന, േിേിത് എന്
തിനപ്പുറം ആകരകാഗ്വർദ്ധേ പ്രവർതെന
ങ്ങൾ, കരകാഗപ്രതികരകാധം, േിേിത്, റീഹകാ
ബിലികറ്റഷൻ, പകാലികയറ്റീവ് പരിേരണം 
എന്ിങ്ങടന സമഗ് പ്രകാഥമിേ ആകരകാഗ്

പരിേരണതെിടന് എല്കാ ��േങ്ങൾക്കും 
ഊന്ൽ നൽേിടക്കാണ്കാണ് കടുംബകാ
കരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ീേരിച്ചു വരുന്ത.് 
കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുട� ടേട്ടിലും 
മട്ടിലും പ്രവർതെനങ്ങളിലും വന് മകാറ്റം 
ഇതിനേം കേരളതെിൽ േർച്ചയകായി േഴി
ഞ്ഞകല്കാ. േിട്ടയകായ രീതിയിലുള്ള രജി
സ് ക്രേഷൻ സൗേര്ം, മകാന്മകായ േകാതെി
രിപ്് സ്ലം, വൃതെിയുള്ള ഇരിപ്ി�ങ്ങൾ, 
ക�ിടവള്ള, ക�കായ് ലറ്റ് സൗേര്ങ്ങൾ 
(ഭിന്കേഷിക്കാർക്കുൾടപ്ട�), ക�കാക്ൺ 
സംവിധകാനങ്ങൾ, കനഴ് സുമകാർ വഴിയുള്ള 
പ്രീ ട േ ക് പ്് ,  സ ്വേ കാ ര ്ത യു ള്ള 
പരികേകാധനകാ മുറിേൾ, മകാർഗ്ഗകരഖേൾ 
അ�ിസ്കാനമകാക്ിയുള്ള േിേിത്, ലകാബ് 
സൗേര്ങ്ങൾ, ജീവിതകേലികരകാഗക്ി
നിക്കുേൾ, ആത്മ/േ്വകാസംമുട്ടൽ കരകാഗ
ങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകത്േ പരികേകാധനകാ സംവി
ധകാനങ്ങകളകാട�യുള്ള ‘േ്വകാസ് ക്ിനിക്്’, 

ആശുപ�തികൾ

 മ ചാ ം ചാ ത് മന ത് േചായി ലചാ ത് സ കര��ളി ചാെത പ്രവർത്ി  വ ി  പ്രചാ േിക മരചാ �മക
�ൾ ിമപ്ചാൾ ത് മ ചാ െട ം നചാലത് ചാ ത് മന ത് സിമ� ം ര ത് ചാർേസി ിെ� ം  ലചാ ത്  
െടകത് നധീഷ�െ� ം മസവന�മളചാെട ൈവകി ത് േണി വെര പ്രവർത്ി  വരികയചാണത്   
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മകാനസിേകരകാഗ പരിേരണതെിനുള്ള 
‘ആേ്വകാസം ക്ിനിക്്’ തു�ങ്ങിയവ വഴി 
വലിടയകാരു മകാറ്റം ഈ രംഗതെ് സംജകാത
മകായിരിക്കുേയകാണ്. ഒരു കഡകാക്ടറും സ്റകാ
ഫ് കനഴ് സുമകായി ലകാബ് സൗേര്ങ്ങളി
ല്കാടത പ്രവർതെിച്ചു വന്ിരുന് പ്രകാഥമിേ 
ആകരകാഗ്കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ികപ്കാൾ മൂന്് 
കഡകാക്ടറുട�യും നകാല് സ്റകാഫ് കനഴ് സികന്യും 
രണ്് ഫകാർമസിസ്റിടന്യും ഒരു ലകാബ് ട�
േ്  നീഷ്ടന്യും കസവനങ്ങകളകാട� 
കവേിട്ട് ആറുമണി വടര പ്രവർതെിച്ചു 
വരിേയകാണ്. 

ആകരകാഗ്വകപ്ിടന്യും ബന്ധടപ്ട്ട 
തകദേേഭരണസ്കാപനങ്ങളുട�യും കനതൃത്വ
തെിൽ വലിയ കതകാതിലുള്ള ബഹുജനപ
കേകാളിതെകതെകാട�യും വിവിധ ഏജൻ
സിേൾ, MP/MLA  പ്രകാകദേിേ വിേസന 
ഫണ്്, പ്രകാകദേിേ വിഭവസമകാഹരണം 
തു�ങ്ങിയവ വഴിയുമകാണ് കടുംബകാകരകാഗ് 
കേന്ദ്രങ്ങളുട� വിേസന പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ന�ന്നുവരുന്ത്. ആേർഷേമകായ ലകാന്് 
സ് കേപ്ിങ്ങും പൂകന്കാട്ടങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള 
കഗറ്റും മതിലും അകേണവടമകാടക് ഈ 
സ്കാപനങ്ങളിടല സകാധകാരണ േകാഴ്ച്ചയകായി 
മകാറിയിരിക്കുന്നു. േിശു സൗഹൃദവം 
വനിതകാ ഭിന്കേഷിസൗഹൃദവമകാക്കാനുള്ള 
ന�പ�ിേളും മിക്യി�ങ്ങളിലും ന�ന്നുേ
ഴിഞ്ഞു. കട്ടിേൾക്കുള്ള േളിയി�ങ്ങൾ, 
മുലയൂട്ടൽ മുറി, ഭിന്കേഷി സൗഹൃദക�കാ
യ് ലറ്റുേൾ തു�ങ്ങിയവയും ഈ കേന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ ഇന്് അസകാധകാരണമല്. പലയി�ങ്ങ
ളിലും ആകരകാഗ്വർദ്ധേ പ്രവർതെന ങ്ങളും  
വ്കായകാമം കപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കാ നുമുള്ള 
ന�പ്കാതേൾ, ജിംകനഷ്ം, കയകാഗകാഹകാ

ളുേൾ തു�ങ്ങിയവയും സജ്ീേരിക്ടപ്
ട്ടിട്ടുണ്്.

കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രതെിടലകാതുങ്ങു
ന്തല് സമഗ്പ്രകാഥമിേ ആകരകാഗ് പരി
േരണങ്ങൾ. ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും ഫീൽഡുതല 
പ്രവർതെനങ്ങളും േക്ിടപ്ടുതെിടക്കാണ്് 
ആകരകാഗ് വർദ്ധേ - കരകാഗപ്രതികരകാധ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ജനങ്ങളികലക്് എതെി

ക്കാനുള്ള പ്രവർതെനങ്ങളും േക്ിടപ്ടുതെി 
വരിേയകാണ്. കരകാഗേിേിത് ഉറപ്പുവരു
തെകാനും റീഹകാബിലികറ്ററ്റിവ് -പകാലികയ
റ്റീവ് പരിേരണങ്ങൾ തകാടഴതട്ടിൽ ഏകേകാ
പിപ്ിച്ച് േക്ിടപ്ടുതെി കസവനങ്ങൾ 
എല്കാകപർക്കും ലഭ്മകാക്കാനുമുള്ള പ്രവർ
തെനങ്ങളും േക്ിടപ്ടുേയകാണ്. ഓകരകാ 
കടുംബതെിടലയും എല്കാ കപർക്കും പ്രകായ
തെിനും ആകരകാഗ്കാവസ്േൾക്കും കരകാഗ
സ്ിതിക്കും അനുസരിച്ച്  ഈ കസവനങ്ങ
ടളല്കാം ലഭ്മകാക്കാനുള്ള വിപുലമകായ പ്ര
വർതെനങ്ങളകാണ് ഫീൽഡുതലതെിൽ 
ന�ന്നുവരുന്ത്. 

ആകരകാഗ് പ്രവർതെേർടക്കാപ്ം 
ആേ, കടുംബശ്രീ കവകാളണ്ിയർ, അംഗൻ 
വകാ�ി പ്രവർതെേര് തു�ങ്ങിയ സന്ദ്ധ 
ആകരകാഗ് പ്രവർതെേടരയും പകേകാളിേളകാ
ക്ിടക്കാണ്കാണ് ഈ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ന�തെിവരുന്ത്. ആർദ്രം മിഷടന് 
ഭകാഗമകായി ആകരകാഗ്കസന എന് കപരിൽ 
15-20 വീടുേൾക്് ഒരു സന്ദ്ധ ആകരകാഗ് 
പ്രവർതെേനും കൂ�ി പരിേീലനം നൽേി 
ഈ പ്രവർതെനങ്ങളിൽ പകേകാളിയകാക്ി
യിട്ടുണ്്. തകദേേഭരണസ്കാപനങ്ങളുമകായി 
കേർന്്, ഓകരകാ വകാർഡിനും ഓകരകാ പഞ്കാ

അംഗരീകാരങ്ങളുന്ട നതിറവതിൽ
ഗവൺടേറെ് ആ��ത്രികളുും േറ്റ് ആയ�മാഗ്യ സ്മാ�നങ്ങളുും 

യദശടീ� ക്വമാളിറ്റി സ്റമായറെർഡ് �ിടറെ അുംഗടീകമാ�ങ്ങൾ യനെി മുയന്നറുന്നു

4 ജനറൽ / ജില്കാ ആശുപത്രിേൾ, തകാലൂക്് ആശുപത്രിേൾ, സ്തീേളുട�യും കട്ടി
േളുട�യും ആശുപത്രിേൾ, സി.എച്ച്.സി, പി.എച്ച്.സി, കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ 
എന്ിങ്ങടന വിവിധ വിഭകാഗങ്ങളിലകായി 23 ആകരകാഗ് സ്കാപനങ്ങൾക്് 
നകാഷണൽ േ്വകാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സ്റകാകന്ർഡ് സിടന് (NQAS)  അംഗീേകാരം.

4 മൂന്് ഗവൺടമന്് ആശുപത്രിേൾ/ സി.എച്ച്.സിേൾക്് നകാഷണൽ അക്ഡി
കറ്റഷൻ കബകാർഡ് കഫകാർ കഹകാസ്ിറ്റൽസ് (NABH) അംഗീേകാരം.

4 62 ഗവൺടമന്് ആകരകാഗ്സ്കാപനങ്ങൾക്് കേരള അക്ഡികറ്റഷൻ സ്റകാൻകഡർ
ഡ് സ് (KASH)

4 കദേീയ തലതെിൽ ഏറ്റവം ഉയർന് മകാർക്് (ഒന്നു മുതൽ അ�വടരയുള്ള സ്കാ
നങ്ങൾ) ലഭിച്ച PHC/FHC േൾ കേരളതെിൽ.

55പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  മേയത് 2019



യതെിനും നഗരസഭയ്ക്കും വ്ക്മകായ ഒരു 
ആകരകാഗ് അവകലകാേന റികപ്കാർട്ടിടന് 
അ�ിസ്കാനതെിൽ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് 
രൂപം ടേകാടുതെ് ന�പ്ിലകാക്കുന് പ്രവർ
തെന രീതിയകാണ് തു�ർന്നുവരുന്ത്.

ആദ് വർഷകതെക്് ടതരടഞ്ഞടുതെ 
170 ൽ 159 എണ്ണവം ഇതെരതെിൽ പ്ര
വർതെന സജ്മകായിേഴിഞ്ഞു. ടവള്ള
ടപ്കാക്ടക്ടുതിയിൽ ഉൾടപ്ട്ടതും മറ്റ്േകാ
രണങ്ങൾ ടേകാണ്് പ്രധകാന നിർമ്മകാണ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ആവേ്മുള്ള 11 സ്കാപ
നങ്ങളിൽ നിർമ്മകാണ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
വിവിധ �ട്ടങ്ങളിലകായി ന�ന്നുവരിേ
യകാണ്. രണ്കാം വർഷകതെക്് ടതരടഞ്ഞ
ടുതെ 504 കേന്ദ്രങ്ങളിടല നിർമ്മകാണ പ്ര
വർതെനങ്ങൾ ടവള്ളടപ്കാക്വം അകതതു
�ർന്നുണ്കായ ബുദ്ധിമുട്ടുേളും േകാരണം 

നീണ്ടുകപകാവേയുണ്കായി. ഇതിൽ 324 
എണ്ണം നിർമ്മകാണതെിടന് വിവിധ �ട്ട
ങ്ങളിലകാണ്. 

കടുംബകാകരകാഗ്കേന്ദ്രങ്ങളികലക്് 
മകാത്രമകായി ആകരകാഗ്വകപ്ിൽ കഡകാക്ടർമകാ 
രുട�യും സ്റകാഫ് ടനഴ് സിടന്യും ലകാബ് ട�
േ് നീഷ്ടന്യും ഫകാർമസിസ്റിടന്യുമ�ക്ം 
830 തസ്ിേേൾ ആദ്വർഷം തടന് 
സൃഷ്ിച്ച് നിയമനം ന�ത്തുേയുണ്കായി. 
അകതകാട�കാപ്ം തകദേേഭരണസ്കാപനങ്ങൾ
ക്്, അവയുട� തനത് ഫകണ്കാ പ്കാൻ 
ഫകണ്കാ വഴി കഡകാക്ടർമകാടരയും പകാരകാടമ
ഡിക്ൽ സ്റകാഫിടനയും തകാല്കകാലിേമകായി 
നിയമിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകേ വഴി 
പലയി�ങ്ങളിലും ഇതെരതെിൽ സ്റകാഫിടന 
നിയമിച്ച് മനുഷ്വിഭവകേഷി േക്ിടപ്
ടുത്തുേയുണ്കായി. പുതുതകായി കടുംബകാകരകാ

ഗ് കേന്ദ്രങ്ങളകാക്ിയ സ്കാപനങ്ങളും 
ഇതെരതെിൽ സ്റകാഫിടന നിയമിച്ച് പ്രവർ
തെനം തു�ങ്ങിടയന്തും ആഹ്കാദേരമകായ 
േകാര്മകാണ്. 
ഒ.�ി വിഭമാഗും യ�മാഗടീ �ൗഹൃദ
േമാക്ലും സ്റമാറെർകഡയ�ഷനും

ആയിരക്ണക്ിന്  കരകാഗിേൾ 
നികത്ന േിേിത്യ്ക് എത്തുന് ഗവൺടമ
ന്് ടമഡിക്ൽ കേകാകളജുേകളകാ�നുബന്ധി
ച്ച് പ്രവർതെിക്കുന് ആശുപത്രിേളിടല 
ഒ.പി വിഭകാഗങ്ങൾ കരകാഗീ സൗഹൃദമകാക്കാ
നുള്ള പ്രവർതെങ്ങള് പൂര്തെീേരിച്ചു. 
4 ബുക്ിംഗ് / രജിസ് ക്രേഷൻ സൗേര്

ങ്ങൾ
4 േകാതെിരിപ്് മുറിേൾ, കസകനജുേൾ
4 ക�ിടവള്ള, ക�കായ് ലറ്റ് സൗേര്ങ്ങൾ
4 ഡിസ് കപ് കബകാർഡുേൾ 
4 ഔട്ട് കപഷ്ന്് വിഭകാഗങ്ങളിടല തിക്കും 

തിരക്കും കറയ്ക്കുന്തിനും കരകാഗിേൾ
ക്കും കൂട� വരുന്വർക്കും സൗേര്പ്ര
ദവമകായ രീതിയിലുള്ള മകാറ്റങ്ങൾ. 

4 തകാലൂക്് ജില്കാതല ആശുപത്രിേളിടല 
സൗേര്ങ്ങൾ ക്മീേരിക്കുന്തിടന് 
ഭകാഗമകായി ഇവി�ങ്ങളികലക്് കഡകാക്ടർ
മകാരുട�യും വിവിധ വിഭകാഗം പകാരകാടമ
ഡിക്ൽ സ്റകാഫിടന്യും തസ്ിേേൾ.

4 ആർദ്രം മിഷടന് ആദ്വർഷം തടന് 

4 മകാതൃമരണ നിരക്കും േിശു മരണ 
നിരക്കും കറയ്കകാനുള്ള പ്രകത്േ പ്രവർ
തെനങ്ങള്.

4 നവജകാത േിശുക്ളിടല ഹൃകദ്രകാഗം 
കനരടതെ േടണ്തെി സ്വേകാര്കമഖല
യുട� കൂ�ി പകേകാളിതെകതെകാട� േസ്തക്ിയ 
ടേയ്് േരിയകാക്കുന് ‘ഹൃദ്ം’ പരിപകാ�ി. 

4 നവജകാത േിശുക്ളിൽ ജന്മനകാ ഉണ്കാ
കന് കഹകപ്കാകതകറകായിഡിസം 
അ � ക് മു ള്ള  “ ട മ റ്റ ക ബ കാ ള ി േ് ” 
കരകാഗങ്ങൾ േടണ്തെി േിേിത് 
നൽകന് നയൂകബകാൺ സ് ക്ീനിങ്ങ് 
കപ്രകാഗ്കാം പ്രസവം ന�ക്കുന് എല്കാ 
ഗവൺടമന്് ആശുപത്രിേളിലും. 

4 മന്തുകരകാഗനിവകാരണം, കഷ്കരകാഗനിർ
മ്മകാർജ്നം,  ക്ഷയകരകാഗനിർമ്മകാർജ് 
നം, തകദേേമലമ്പനി നിർമ്മകാർജ്നം 
തു�ങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പ്രകത്േ പ്രവർതെ
നങ്ങള്. 

4 കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിടല മകാന
സിേകാകരകാഗ്പരിേരണതെിനുള്ള 
ആേ്വകാസം ക്ിനിക്ികനകാട�കാപ്ം 
ഫീൽഡുതലതെിൽ മകാനസിേകാകരകാഗ
മുള്ളവടരയും മരുന്് തു�ർച്ചയകായി 
േഴിക്കാതെവടരയും േടണ്തെി 
േിേിത് ലഭ്മകാക്കുന് ‘സമ്പൂർണ്ണ 
മകാനസിേ ആകരകാഗ്ം’ പരിപകാ�ി. 

4 ഗർഭിണിേളുട� മകാനസിേകാകരകാഗ്തെി

ആലരാഗ്യരംഗന്ത്
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നുള്ള ‘അമ്മ മനസ്സ്’. 
4 മദ്പകാനതെിന് അ�ിമടപ്ട്ടവടര 

അതിൽ നിന്് മുക്രകാക്കാനുള്ള 
‘വിമുക്ി’ ഡീ അഡിക്ഷൻ ടസന്
റുേൾ.

4  കരകാഗം മകാറിയവരുട� പരിേരണതെി
നുള്ള ‘കഡ ടേയർ ടസന്റുേൾ.’ 

4 ആകരകാഗ് സ്കാപനങ്ങളിടല പ്രകത്േ 
ജീവിതകേലികരകാഗ ക്ിനിക്കുേൾ

4 ജ ി ല് കാ ത ല  ആ ശു പ ത്രി േ ള ി ൽ 
േ്കാൻസർ േിേിത്, േികമകാടതറകാപ്ി 
ടസന്റുേൾ.

4 സ് ക്രേകാക്് േിേിത്യ്ക്കുള്ള സ് ക്രേകാക്് 
ക്ിനിക്കുേൾ. 

4 കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ടററ്റി
കനകാപ്തി സ് ക്ീനിങ്ങ് കപ്രകാഗ്കാം, പ്ര
കമഹകരകാഗിേൾക്് ഫൂട്ട് ടേയർ. 

4 േമ്മയൂണിറ്റി ടഹൽതെ് ടസന്റുേളി
കലക്് കൂ�ി ടസക്ന്റി പകാലികയറ്റീവ് 
പരിേരണം . ഇതിനകായി ഇവി�ങ്ങ
ളില് പുതുതകായി ഒരു സ്റകാഫ് കനഴ് സി 

ടനയും  ഫിസികയകാ ടതറകാപ്ിസ്റിടന
യും നിയമിച്ചു. 

4 രക്സമ്മർദേ, പ്രകമഹ കരകാഗങ്ങളുട� 
സ് ക്ീനിങ്ങും മു�ങ്ങകാടതയുള്ള മരുന്നു
േഴിക്ലും ഉറപ്പു വരുത്തുന് പ്രവർ
തെനങ്ങൾ അ�ങ്ങുന് ഇന്്കാ 
കഹപ്ർട�ൻഷൻ മകാകനജ് ടമന്് 
ഇനികഷ്റ്റീവ് കപ്രകാഗ്കാം എല്കാ ജില്
േളിലും.

4 മഴക്കാലപൂർവ്വ തയ്കാടറടുപ്പുേള്ക്കായി 
വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന് 
ആകരകാഗ്ജകാഗ്തകാപരിപകാ�ി.

4 നിപ് നിയന്തണ പ്രവർതെനങ്ങളും 
പ്രളയടതെ തു�ർന്നുള്ള പേർച്ചവ്കാധി 
പ്രതികരകാധ, വ്കാപന നിയന്തണവം.

4 കരകാഗപര്കവഷണം കൂടുതൽ േക്ി
ടപ്ടുത്തുന്തിനും വിപുലീേരിക്കുന്
തിനുമകായി ഇന്്കാ ഗവൺടമന്റും 
കലകാേകാകരകാഗ്സം��നയുമകായി 
കേർന്് ഇന്കഗ്റ്റഡ് ടഹൽതെ് 
ഇൻഫർകമഷൻ പ്കാറ്റ് കഫകാം.

കഡകാക്ടർമകാരുട� 266 തസ്ിേേളും 
സ്റകാഫ് നഴ് സിടന് 197 ഉം ലകാബ് ട�
േ് നീഷ്ടന് 84 തസ്ിേേളുമ�ക്ം 
ആടേ 891 തസ്ിേേൾ 

4 ഗവൺടമന്് ആശുപത്രിേൾ വിേസി
പ്ിക്കുന്തിടന് ഭകാഗമകായി േിഫ്ബി 
യിൽ ഉൾടപ്ടുതെി 3000 കേകാ�ിയി
ലധിേം രൂപയുട� നിർമ്മകാണപ്രവർ
തെനങ്ങൾ.

4 ജില്കാ തകാലൂക്് ആശുപത്രിേൾ േക്ി
ട പ് ടു ത്തു ന് ത ി ട ന്  ഭ കാ ഗ മ കാ യ ി 
േിഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടുതെി 44 ഡയകാ
ലിസിസ്സ് യൂണിറ്റുേള്.  ഇതിൽ 38 
എണ്ണം പ്രവർതെനസജ്ം.

4 േകാതെ് ലകാബ് ഡയകാലിസിസ്സ് യൂണിറ്റ് 
കപ്രകാഗ്കാമിൽ ടമഡിക്ൽ കേകാകളജുേ
ളില് രണ്ടും ജില്കാതല ആശുപത്രിേ
ളില് എട്ടും േകാതെ് ലകാബുേള്. ഇതിൽ 
രണ്് ടമഡിക്ൽ കേകാകളജുേളിടലയും 
പതെനംതിട്ട, ടേകാല്ം ജനറൽ/ജില്കാ 
ആശുപത്രിേളിടലയും കസവനങ്ങൾ 
ലഭ്മകാക്ിത്തു�ങ്ങി. പകാലക്കാ�് ജില്കാ 
ആശുപത്രി, എറണകാകളം ജനറൽ 
ആശുപത്രി എന്ിവി�ങ്ങളിലും േകാതെ് 
ലകാബുേൾ നല് രീതിയിൽ പ്രവർതെി
ച്ചു വരിേയകാണ്.                           1

(വിവരങ്ങള്ക്് േ�പ്കാ�് : കസ്ററ്റ് 
കനകാഡൽ ഓഫീസർ, ആർദ്രം മിഷൻ )

ഇ ന്ഹൽത്്
എ ചാവ െട ം മരചാ �വിവര�ൾ നി ിജി�ൽ മരഖ

4 ഇ-ടഹൽതെ് കപ്രകാഗ്കാം നിര്വ്വഹണ�ട്ടതെികലക്് 
4 ടതരടഞ്ഞടുതെ തിരുവനന്പുരം ജില്യിടല 16 കടുംബകാകരകാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിടലയും 

മറ്റ് ആകരകാഗ്സ്കാപനങ്ങളിടലയും ഒ.പി സംവിധകാനങ്ങൾ ഇ-ടഹൽതെ് പ്കാറ്റ് 
കഫകാമികലക്്.

4 തിരുവനന്പുരം ടമഡിക്ൽ കേകാകളജിടല എല്കാ വകപ്പുേളിലും പ്രകാവര്തെിേമകാക്ി.
4 കേരളതെിടല 2.9 കേകാ�ി ജനങ്ങളുട� ഇ-ടഹൽതെ് രജിസ് ക്രേഷൻ പൂർതെിയകായി. 
4 ആകരകാഗ്വകപ്ിടല ജീവനക്കാർക്് ആകരകാഗ്സ്കാപനങ്ങടളയും പ്രവർതെനങ്ങടള

യും കരകാഗീസൗഹൃദവം ജനസൗഹൃദവമകാക്കാനുള്ള വിപുലമകായ പരിേീലനപരിപകാ�ി.
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ആകരകാഗ്രക്ഷയ്ക്കു മകാലിന്മുക് പരിസരം 
എന് ലക്ഷ്കതെകാട� സംസ്കാനതെ് 

20 ലക്ഷം സകൂൾകട്ടിേൾക്കു  പരിേീലനം 
നൽകന് ബൃഹദ്പദ്ധതിക്കു തു�ക്ം. ഹരി
തകേരളം മിഷൻ, കടുംബശ്രീമിഷൻ, 
ആകരകാഗ്വകപ്്, േില, ശുേിത്വമിഷൻ, 
തകദേേസ്വയംഭരണ സ്കാപനങ്ങൾ എന്ി
വയുട� കനതൃത്വതെിൽ മധ്കവനലവധി
ക്കാലതെ ്ടപൻസിൽ എന് കപരിൽ ദ്വിദിന 
േ്കാമ്പ് സം��ിപ്ിച്ചകാണ് ഈ ലക്ഷ്ം 
കേവരിക്കുന്ത്. േഴിഞ്ഞ വർഷടതെ 
അവധിക്കാലതെ് ന�തെിയ ജകാഗ്കതകാത്
വതെിടന്തു�ർച്ചയകായകാണ് ടപൻസിൽ 

20 േക്ഷം കു്തികന്ള 
സജ്ജരാക്കുന്നു

മാേതിന്യമുക്പരതിസരം

േ്കാമ്പ് വിഭകാവനം ടേയ്ിട്ടുള്ളത്.  മകാലിന്
തെിടന് അളവ കറയ്കകാനും പരിസ്ി തി 
സൗഹൃദ വസ്തുക്ൾ കൂടുതലകായി ഉപകയകാഗി
ക്കുന് േീലം വളർതെിടയടുക്കുേയുമകാണ് 
ടപൻസിൽ േ്കാമ്പിടന് പ്രധകാന ലക്ഷ്ം.

 മകാലിന്ം തരംതിരികക്ണ്തിടന് 
ആവേ്േതയും പ്രകാധകാന്വം കട്ടിേളുട� 
അനുഭവമകാക്ി മകാറ്റുേ, പകാഴ് വസ്തുക്ൾ 
മകാലിന്മകായി മകാറ്റുന് സകാഹേര്ം സംബ
ന്ധിച്ച് അവകബകാധമുണ്കാക്കുേ,  മകാലിന്
ങ്ങളുട� അളവകറയ്ക്കുേ, പുനരുപകയകാഗസകാ
ധ്തേൾ പ്രകയകാജനടപ്ടുത്തുേ,  മകാലി
ന്വമകായി ബന്ധടപ്ട്ട നിയമലം�നങ്ങ

ടളയും അവയ്ക്കു ലഭിക്കാവന് േിക്ഷടയയും 
കറിച്ച് കട്ടിേളിൽ ധകാരണവളർത്തുേ, 
നിയമലം�നതെിടനതിടര പ്രതികരകാധി
ക്കാനുള്ള കേഷി വളർത്തുേ, പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദ വസ്തുക്ൾ ഉപകയകാഗിക്കുന് േീല
മുണ്കാക്കുേ തു�ങ്ങിയവയകാണ് േ്കാമ്പിടന്
മറ്റു ലക്ഷ്ങ്ങൾ. ഒരു വകാർഡിൽ നിന്് 50 
വീതം കട്ടിേളകാണ് േ്കാമ്പിൽ പടകേടുക്കുേ.  
7,8,9 ക്കാസ്സുേളിൽ പഠിക്കുന്വരകാണ് 
േ്കാമ്പിൽ പടകേടുക്കുന്ത്.

േ ്കാ മ്പ ി ട ന്  മു ക ന് കാ � ി യ കാ യു ള്ള 
ജില്കാതല റികസകാഴ് സ് കപഴ് സന്മകാരുട� 
ദ്വിദിന പരിേീലന പരിപകാ�ി േിലയിലും 
മറ്റു ജില്കാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തു�ങ്ങി.  ഹരിത
കേരളം മിഷൻ, കടുംബശ്രീ ജില്കാ മിഷൻ, 
േില, ജനേീയകാസൂത്രണം ജില്കാ കേകാർ
ഡികനറ്റർമകാർ, ആർ.ജി.എസ്.എ ജില്കാ 
കേകാർഡികനറ്റർമകാർ എന്ിവരകാണ് 
ജില്കാതല പരിേീലനങ്ങൾക്കും ക്കാ
ക്കുതല പരിേീലനങ്ങൾക്കും കനതൃത്വം 
നൽകന്ത്. ഓകരകാ പഞ്കായതെിൽ നിന്നും 
രണ്ടുവീതം കടുംബശ്രീ പ്രവർതെേരകാണ് 
പരിേീലനതെിൽ പടകേടുക്കുന്ത്. കമയ് 
5 മുതൽ 15 വടരയകാണ്  വകാർഡുതല േ്കാ
മ്പുേൾ സം��ിപ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  തൃശ്ശൂർ 
ജില്യിൽ മകാത്രം ഒരു ലക്ഷം വിദ്കാർത്ി
േടള ഇതിനകായി സജ്രകാക്കുടമന്നു 
സം�കാ�േർ അറിയിച്ചു.                     

കട്ടിേളുട� അവധിക്കാല ടപൻസിൽ േ്കാമ്പിടന് മുകന്കാ�ിയകായി റികസകാഴ് സ് കപഴ് സണ്മകാര്ക്കു 
േിലയിൽ സം��ിപ്ിച്ച ദ്വിദിന പരിേീലനപരിപകാ�ി.

കില ന്യൂസ്

കേരളതെിടല അധിേകാരവികേന്ദ്രീേ
രണതെിടന്യും തകദേേഭരണസംവിധകാന
തെിടന്യും േരിത്രവം അനുഭവങ്ങളും കരഖ
ടപ്ടുത്തുന് വിവരവിജ്കാനകേന്ദ്രം േില 
സജ്മകാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളുമകായി 

കതിേയതിൽ വതിവര വതിജ്ാനലകന്ദ്രം
ബന്ധടപ്ട്ട അറിവേൾ, പുസ്േങ്ങൾ, 
കരഖേൾ (ഓഡികയകാ, വീഡികയകാ അ�ക്ം), 
മകാതൃേകാ പ്രവർതെനങ്ങൾ എന്ിവ കേവ
േമുള്ളവർ അക്കാര്ം േിലയിൽ അറിയി
ക്കാൻ തകാൽപര്ം. knowledge@kila.ac.in  

എന് ഇ-ടമയിൽ വിലകാസതെിലകാണ്  വിവ
രമറിയികക്ണ്ത.് അറിയിക്കുന് മുറയ്ക്കു േില 
യിൽനിന്് ആവേ്കാനുസരണം പ്രസ്തുതവ്
ക്ിടയ ബന്ധടപ്ടുന്തകാണ്. േത്തുേള് 
2019 കമയ് 31 നു മുമ്പ് അയകയ്കണ്തകാണ്.
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സ  ന്ി ്
    

കവർ (അവസചാന പുറം) കളർ    ₹ 12000
കവർ (ഉൾ വശം) കളർ  ₹ 10000
കവർ (ഉൾ വശം) �ചാക്ത് & ൈവ�ത് ₹ 8000
േ� മപ�കൾ (കളർ)  ₹ 8000
േ� മപ�കൾ (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്) ₹ 6000
അരമപജത് (കളർ)  ₹ 5000
അര മപജത് (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്)  ₹ 3000  
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