
�ാജഥ്യച്ത്ത ഗ്ാമങ്ങളച്ട ശുചിത്വ 
നിലവാ�രം വില�ിരുത്തി  യകന്ദ്ര 

ജലശക്തി മന്ത്രാല�രം നല്കി� സ്വച്് 
സർയവക്ഷണ് (ഗ്ാമീൺ) 2019 പു�സ ്കാ�രം 
യക�ളത്തിന് ലഭിച്ചു.  യലാക യടാ�് ലറ്റ് 
ദിനമാ� നവരം�ർ 19 ന് ഡൽഹി�ിൽ 
നടന്ന ചടങ്ങിൽ  ശുചിത്വ മിഷൻ എക് സി
കയൂട്ീവ് ഡ�റക്ടർ മീർ മുഹമ്ദ് അലി 
ഐ.എ.എസ് പു�സ് കാ�രം യകന്ദ്ര മന്ത്രി 
സദാനന്ദഗൗഡ�ിൽ നിന്നുരം ഏറ്റുവാങ്ങി. 
ദക്ഷിണയമഖല�ില് മൂന്നാരം സ്ാനമാണ് 
സരംസ്ാനത്തിന് ലഭിചെത്.  

ഗുണപ�വരം പ്തഥ്യക്ഷത്തിൽ അളന്ന് 
തിട്ച്്ടുത്താവന്നതുമാ� മാറ്റങ്ങൾ ച്കാണ്ടു
വ�ാൻ സാധിചെ ജിലെകച്ളയുരം സരംസ്ാന
ങ്ങച്ളയുരം അവരുച്ട പ്വർത്തന മികവിച്റെ 
അടിസ്ാനത്തില് ജിലെകൾ തമ്ിലുരം  
സരംസ്ാനങ്ങൾ തമ്ിലുരം താ�തമഥ്യരം 
ച്ചയ്ാണ് റാങ്ക് നിർണ്�ിചെത്.

യകന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാല�രം ഏർച്്
ടുത്തി� സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി�ാണ് റാങ്കിരംഗ് 
നടത്തി�ത്. സ് കൂളകൾ, അരംഗനവാടികൾ, 
പ്ാഥമിക ആയ�ാഗഥ്യ യകന്ദ്രങ്ങൾ, ചന്കൾ, 
ച്പാതുനി�ത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചി
ത്വത്തിച്റെ കാ�ഥ്യത്തിലുടൊ� പുയ�ാഗതി 
സാപേിൾ സർയവ�ിലൂച്ട�ാണ് വില�ിരു
ത്തി�ത്. ച്പാതു�ിടങ്ങളിച്ല ശുചിത്വരം 
യന�ിട്് നി�ീക്ഷിച്ചുരം പ്മുഖ വഥ്യക്തികളച്ടയുരം 
ച്പാതുജനങ്ങളച്ടയുരം പ്തിക�ണരം യന�ിട്ടുരം 
സ്വച്് സർയവക്ഷൻ ഗ്ാമീൺ 2019 

ച്മാക�ൽ ആ്് (എസ്.എസ്.ജി 2019)  
മുയഖനയുരം വില�ിരുത്തി.

2019 ആഗസ്റ്, ച്സപ്രം�ർ മാസങ്ങ
ളിലാ�ി യക�ളത്തിച്ല 14 ജിലെകളിച്ല 
377 വിയലെജുകളിൽ നടത്തി� സർയവ�ിൽ 
ലഭിചെ സ് യകാറുകളച്ട അടിസ്ാനത്തി
ലാണ് യക�ളത്തിന് അവാർഡ് ലഭിചെത്.

യക�ളത്തിൽ തയദേശഭ�ണ സ്ാപന
ങ്ങളിൽ ഹ�ിതകർമ്യസന മുയഖന നടത്തു
ന്ന വിയകന്ദ്രീകൃതമാലിനഥ്യ സരംസ് ക�ണ 
പദ്ധതികൾ സരംഘരം യന�ിട്് പ�ിയശാധി
ചെിരുന്നു. വീടുകളിച്ല കജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ 
ഉറവിടത്തിൽ തച്ന്ന ശാസ്തീ�മാ�ി 
സരംസ് ക്ക�ിക്കുന്ന �ീതികൾ, മാലിനഥ്യങ്ങൾ 
ശാസ്തീ�മാ�ി സരംസ് ക്ക�ിക്കുന്നതിനുള്ള  
പദ്ധതികൾ, മാലിനഥ്യങ്ങൾ സരംസ് ക്ക�ി
ക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ എന്നിവ പ്യതഥ്യക പഠന 
വിഷ�മാ�ിരുന്നു.

യക�ളത്തിൽ ഹ�ിതകർമ്യസനകൾ 
മുയഖന യശഖ�ിക്കുന്ന  അകജവമാലിനഥ്യ
ങ്ങൾ യവർതി�ിചെ് സരംസ് ക്ക�ിക്കുന്നതി
നാ�ി സ്ാപിചെ ച്മറ്റീ�ി�ൽ കളക്ഷൻ 
ച്ഫസിലിറ്റികൾ, യ്ാക്ക് തലത്തിൽ 
സ്ാപിചെി�ിക്കുന്ന റിയസാഴ് സ് റിക്കവറി 
ച്ഫസിലിറ്റികൾ എന്നിവ  സരംഘരം യന�ിട്് 
സന്ദർശിച്ചു.

കജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ 
തച്ന്ന സരംസ് ക്ക�ിക്കുന്ന �ീതിയുരം അകജ
വമാലിനഥ്യങ്ങൾ ത�രംതി�ിചെ് മൂലഥ്യവർദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങളാക്കുന്ന �ീതികളരം യക�ളത്തി

ച്റെ പ്യതഥ്യകതകളാണ്.  ഇവച്യ്കാച്ക്ക 
യനതൃത്വരം  നൽകുന്നത് അതാത് തയദേശ
ഭ�ണ സ്ാപനത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന 
ഹ�ിതകർമ്യസനകളാണ്.  ഇത്ത�രം പ്
വർത്തനങ്ങൾ �ാജഥ്യത്തിനു തച്ന്ന മാതൃക
�ാച്ണന്ന് വില�ിരുത്തൽ നടത്തി� 
ഏജൻസി അഭിപ്ാ�ച്്ടുകയുടൊ�ി.

യക�ളത്തിച്ല സർക്കാർ ഓഫീസുക
ളിൽ നട്ിലാക്കി വരുന്ന ഗ്ീൻ യപ്ായട്ാ
യക്കാൾ പ്വർത്തനങ്ങൾ  സരംഘാരംഗങ്ങൾ 
യന�ിട്് വില�ിരുത്തുകയുടൊ�ി.  ഓയ�ാ 
തയദേശഭ�ണ സ്ാപനത്തിലുരം ഹ�ിതകർ
മ്യസന സജീവമാ�ി കൃതഥ്യമാ� ഇടയവ
ളകളിൽ ഓയ�ാ വീട്ിൽ നിന്നുരം വൃത്തിയുള്ള 
അകജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ ത�രംതി�ിചെ് യശഖ
�ിക്കുകയുരം അവ ച്മറ്റീ�ി�ൽ കളക്ഷൻ 
ച്ഫസിലിറ്റികളിൽ നിന്നുരം യവർതി�ിചെ് 
വില്പന നടത്തുകയുരം യവണരം.  വില്പന 
നടത്തുവാൻ കഴി�ാത്ത പ്ാസ്റിക്കുകൾ 
യ്ാക്കുതലത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന 
റിയസാഴ് സ് റിക്കവറി ച്ഫസിലിറ്റി ച്സറെ
റുകളിൽ ച്�ഡ് ച്ചയ്് ച്പാടിചെ് യറാഡ് 
ടാറിരംങ്ങിനാ�ി ഉപയ�ാഗിയക്കടെതുടെ്.

ഒറ്റത്തവണ ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റി
ക്ക് വസ്തുക്കളച്ട നിയ�ാധനരം 2020 ജനുവ�ി 
1 മുതൽ പ്ാ�ലഥ്യത്തിലാകുന്നയതാടുകൂടി 
പ്ാസ്റിക്ക് മാലിനഥ്യമുക്തമാ� ഗ്ാമങ്ങൾ 
നമുക്ക് �ാഥാർത്ഥ്യമാക്കാരം.                1

 യലഖകന് ശുചിത്വ മിഷനില് 
ഡ�റക്ടര (ഓ്യറഷന്സ്) ആണ്.

അംഗീക്റോരം

സവ്�പ് സര്ലവക്ൺ  (�ാമതീൺ) 2019 
പുരസ്കാരം ലകരളത്ിനപ്
ൈിലിപ്് പി.ഡി.
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