
�ാജഥ്യച്ത്ത �ടെ� ലക്ഷയത്താളരം ഗ്ാമ
പചോ�ത്തുകയളാട് മത്�ിചെ് ഒന്നാ

മച്തത്തി�ാണ് പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത്, ഗ്ാമപചോ�ത്ത് വികസന 
പദ്ധതി പു�സ്കാ�രം സ്വന്മാക്കി�ത്. 
വൃത്തി, ച്വള്ളരം, വിളവ് എന്നീ യമഖലക
ളില് പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
മികചെ പ്വർത്തനരം കാഴ്ചവച്ചു. പള്ളങ്ങൾ, 
കാവകൾ എന്നിവ�ടക്കരം കജവകവവി
ധഥ്യത്തിച്റെ യകന്ദ്രങ്ങൾ സരം�ക്ഷിച്ചുരം 
ജലവരം മണ്രം പ�ിപാലിച്ചുരം വികസന
ത്തിന് ഹ�ിത മുഖരം നൽകി�ാണ് 

ലദശതീയ 
അംഗതീകാരം 
ഈ ലനട്ട�ള്ക്പ്

കിനാനൂർ ക�ിന്ളരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
യദശീ� ജല അവാർഡ് യനടിച്�ടുത്തത്.

ഐകഥ്യ�ാഷ്ട സരംഘടന വിഭാവനരം 
ച്ചയ്യുന്ന ത�ത്തിൽ കുട്ികൾക്ക് അതിജീ 
വനരം, സരം�ക്ഷണരം, പങ്കാളിത്തരം, 
വികസനരം എന്നിവ ഉറപ് വരുത്തുന്ന കരമ് 
പ�ിപാടിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പ്വർ
ത്തനങ്ങളിലൂച്ട�ാണ് യകാലഴി ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് �ാല സൗഹൃദ ഗ്ാമ പചോ�
ത്ത് അവാർഡ് ക�സ്മാക്കി�ത.് യകാലഴി 
ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ല അപേയതാളരം 
�ാലസഭകളിലാ�ി ആ�ി�യത്താളരം 

സജീവ അരംഗങ്ങളടെ്.
ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് 

സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാർ - 2019 ന് 
അർഹമാ� തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ
�ത്ത്, ച്നടുമങ്ങാട്, ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക് 
പചോ�ത്തുകള്, മാറയചേ�ി, ശൂ�നാട് 
വടക്ക് ഗ്ാമ പചോ�ത്തുകള്, ദീൻ ദ�ാൽ 
ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ 
പു�സ്കാ�വരം നാനാജി യദശ് മുഖ് �ാഷ്ടീ� 
ഗൗ�വ് ഗ്ാമസഭ പു�സ്കാ�വരം ക�സ്മാ
ക്കി� തിരുനാവാ� ഗ്ാമ പചോ�ത്ത് 
എന്നിവയുരം യവറിട് വികസന യനട്ങ്ങളി
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ലൂച്ട ശ്രദ്ധ യനടി�വ�ാണ്. ഉത്പാദന 
�രംഗത്ത് ,  വ ിയശഷിചെ്  കാരഷിക 
യമഖല�ിലുരം അനു�ന് യമഖലകളിലുരം 
നട്ിലാക്കി� നൂതനങ്ങളാ� യപ്ാജക്ടു
കള് തിരുവനന്പു�രം ജിലൊ പചോ�
ത്തിന് അവാർഡ് യനടിച്ക്കാടുത്തു. 2,000 
ച്ഹക്ടര സ്ലത്ത് ച്നല്കൃഷി വഥ്യാപി്ി
ക്കാൻ ലക്ഷഥ്യമിടുന്ന ജിലൊ പചോ�ത്തിച്റെ 
യകദാ�രം പദ്ധതി ശ്രയദ്ധ�മാണ്.

ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്തിച്റെ 
യനട്ങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയ�ടെതാണ്. 
കിള്ളി�ാർ മിഷൻ. തണ്ീർത്തട സരം�ക്ഷ

ണത്തിന് ഇത്�ധികരം സന്നദ്ധ പ്വർത്ത
കച്� ഒരുമിചെ് ഒരു ദിവസരം �രംഗത്തിറക്കി� 
അനുഭവരം യക�ളത്തിൽ യവച്റ�ിലെ. കജവ 

കൃഷിക്ക് ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് 
നൽകി വരുന്ന യപ്ാത്ാഹനവരം ശ്രയദ്ധ
�മാണ്. ആയ�ാഗഥ്യരം, ശുചിത്വരം, കൃഷി, 
മൃഗസരം�ക്ഷണരം, വിദഥ്യാഭഥ്യാസരം തുടങ്ങി� 
യമഖലകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക് 
പചോ�ത്ത് നട്ിലാക്കുന്ന വിവിധങ്ങ
ളാ� പദ്ധതികളരം പറ�ാച്ത യപാകാനാ
വിലെ. മാറയചേ�ി പചോ�ത്തിച്റെ 

പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യകന്ദ്ര ഗ്ാമപചോ�ത്ത് വികസന പദ്ധതി പു�സ്കാ�രം)

ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക്പചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

കാലടി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (സ്വച് ഐകണിക് ച്പ്�്സ് പു�സ്കാ�രം - 2019)

36



പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷണരം, യ�ാഗപ്തിയ�ാ
ധവരം യ�ാഗീപ�ിച�ണവരം കാർഷിക 
വികസനരം, വിദഥ്യാഭഥ്യാസ പുയ�ാഗതി 
തുടങ്ങി� �രംഗങ്ങളിച്ല പദ്ധതികൾ യവറിട്ടു 
നിൽക്കുന്നു. നികുതി-നികുതിയ�ത� 
വരുമാനരം വർധി്ിക്കാനുരം അത് വികസന 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ാനുരം 
ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമപചോ�ത്തിനു 
കഴിഞ്ഞു. 

വികസനരം മണ്ിനുരം മനുഷഥ്യച്റെ 
ഭാവിക്കുരം യവടെി�ാവണരം എന്ന് പ്ഖഥ്യാ
പിചെ് ഭാവിച്� മുന്നിൽ കടെ് നട്ിലാ

ക്കി� പദ്ധതികളാണ് പടിയൂർ-കലഥ്യാട് 
ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ന സ്വച്്  ഭാ�ത് 
പു�സ്കാ�രം - 2019 ന് അർഹമാക്കി�ത്. 
ആ�ാമരം പടിയൂർ പദ്ധതി പ്യതഥ്യക പ�ാ
മർശമർഹിക്കുന്നു. �ടെ് യദശീ� പു�സ്കാ
�ങ്ങൾ ഒരു മ ിചെ്  ക �സ് മാക്കി� 
തിരുനാവാ� ഗ്ാമ പചോ�ത്തിച്റെ യനട്രം 
യവറിട്താണ്.

യ ക ന്ദ്ര സ ർ ക്ക ാ � ി ച് റെ  സ ്വച് 
ഐകണിക് സ്ലങ്ങളച്ട പട്ിക�ിൽ 
ആദിശങ്ക�ച്റെ ജന്സ്ലമാ� കാലടിയുരം 
ഉൾച്്ട്ിട്ടുടെ്. ഗ്ാമ പചോ�ത്ത് നട്ി

ലാക്കി� ശുചിത്വ പാലന - മാലിനഥ്യ നിർ
മ്ാർജന പദ്ധതികളരം നടത്തി� ജനകീ� 
ഇ ട ച് പ ട ലു ക ള മ ാ ണ്  ക ാ ല ട ി ക്ക് 
അരംഗീകാ�രം യനടിച്ക്കാടുത്തത്. വികസന 
�രംഗച്ത്ത ഇടച്പടലിന് മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട 
പ്യതഥ്യക അവാർഡ് ലഭിചെ ബുധനൂർ ഗ്ാ
മപചോ�ത്ത് നി�വധി പു�സ്കാ�ങ്ങൾ 
മുമ്പുരം യനടി�ിട്ടുടെ്. മൂന്ന് പചോ�ത്തുകൾ
ക്ക് ജീവജലരം നൽകുന്ന കുട്രംയപരൂർ 
ആറിന് പുനർജനി നൽകി� ബുധനൂർ 
ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്റെ യനട്രം യദശീ� മാധഥ്യ
മങ്ങളിൽ അടക്കരം ഇടരം പിടിചെതാണ്.

മാറയചേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

പടിയൂർ-കലഥ്യാട് ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (സ്വച്് ഭാ�ത് പു�സ്കാ�രം - 2019)
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മ്റോ�ക

കിനാനൂര ക�ിന്ളരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യദശീ� ജല പു�സ്കാ�രം - 2019)

തിരുന്നാവാ� ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�വരം നാനാജി യദശ് മുഖ് �ാഷ്ടീ� ഗൗ�വ് ഗ്ാമസഭ പു�സ്കാ�വരം)

ബുധനൂര ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (വികസന �രംഗച്ത്ത ഇടച്പടലിന് മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട പ്യതഥ്യക അവാർഡ്)

ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക്പചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)
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മുഖയ്മന്തിയുന്െ ഹരിത അവാര്ഡപ് പ്രഖയ്ാപിച്ചു
സംസ്ാനതലത്തില് ൈ�ര് ജില്ലയിജല പടി�ര് ഗ്രാമപഞ്ായത്തിന് ഒന്നാം സ്ാനം

ഹ�ിതയക�ളരംമിഷൻ തയദേശസ്വ�രം
ഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഏർച്്ടു

ത്തി� മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട ഹ�ിത അവാർഡ് 
പ്ഖഥ്യാപിച്ചു. ശുചിത്വ-മാലിനഥ്യ സരംസ് ക്ക
�ണരം, കൃഷി, ജലസരം�ക്ഷണരം, എന്നീ 
യമഖലകളിൽ മികചെ പ്വർത്തനരം കാഴ്ചവ
ചെ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്കാ 
ണ് പു�സ് കാ�രം നൽകുന്നത്. 

സ രം സ് ാ ന ത ല ത്ത ി ൽ  ക ണ്ണൂ ർ 
ജിലെ�ിച്ല പടിയൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
ഒന്നാരം സ്ാനരം യനടി. ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യ
പത്വരം പത്ത് ലക്ഷരം രൂപയുമാണ് പു�
സ് ക്കാ�മാ�ി നൽകുക. 

�ടൊരം സ്ാനരം ച്കാലെരം ജിലെ�ിച്ല 
ച്പ�ിനാട് ഗ്ാമപചോ�ത്തുരം മൂന്നാരം 
സ്ാനരം എറണാകുളരം ജിലെ�ിച്ല ആപേ
�ർ ഗ്ാമപചോ�ത്തുരം ക�സ്മാക്കി. 
�ടൊരം സ്ാനക്കാർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷരം 
രൂപയുരം മൂന്നാരം സ്ാനത്തിന് അചേ് ലക്ഷരം 
രൂപയുരം ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യപത്വരം 

ലഭിക്കുരം. ജിലൊതലത്തിൽ വിജ�ിചെവർക്ക് 
ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യപത്വരം മൂന്ന് ലക്ഷരം 
രൂപയുമാണ് പു�സ് ക്കാ�മാ�ി ലഭിക്കുക.

ജിലൊതലത്തിൽ യ�ഡഡക്ക ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് (കാസർയഗാഡ്), ച്ചറുതാഴരം 
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (കണ്ണൂർ), മീനങ്ങാടി  
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (വ�നാട്), യചമയചേ�ി  
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യകാഴിയക്കാട്), മാറ 
യചേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (മലപ്റരം), 
അകയത്തത്തറ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (പാല 
ക്കാട്), പഴ�ന്നൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(തൃ�ർ), �ാ�മരംഗലരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(എറണാകുളരം), കുമിളി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(ഇടുക്കി), കൂയ�ാ്ട ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(യകാട്�രം), ആ�ഥ്യാട്  ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(ആലപ്ഴ), ഇ�വിയപരൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് 
(പത്തനരംതിട്), കുലയശഖ�പു�രം ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് (ച്കാലെരം),  ച്ചങ്കൽ ഗ്ാമപചോ
�ത്ത് (തിരുവനന്പു�രം)  എന്നിവ ഒന്നാരം 
സ്ാനത്തിനർഹ�ാ�ി.

യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് തലത്തിൽ  
പഴ�ന്നൂർ (തൃ�ർ) ഒന്നാരം സ്ാനവരം  
പയ്ന്നൂർ യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് (കണ്ണൂർ) 
�ണ്ടുരം ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് 
(തിരുവനന്പു�രം) മൂന്നുരം സ്ാനവരം യനടി.

മുനിസി്ാലിറ്റി  വിഭാഗത്തിൽ 
ച്പാന്നാനി (മലപ്റരം) ഒന്നാരം സ്ാനവരം 
വടക� (യകാഴിയക്കാട്) �ടൊരം സ്ാനവരം 
ആ�ർ (കണ്ണൂർ), കുന്നരംകുളരം (തൃ�ർ) 
മുനിസി്ിലാറ്റികൾ മൂന്നുരം സ്ാനരം യനടി. 
യകാർ്യറഷൻ വിഭാഗത്തിൽ തിരുവന
ന്പു�രം ഒന്നാരം സ്ാനത്തിനർഹമാ�ി.

തയദേശസ്വ�ഭ�ണ സ്പനങ്ങളിൽ 
2018-19 കാല�ളവിൽ നടത്തി� ഹ�ിത
യക�ളരം മിഷൻ പ്വർത്തനങ്ങളാണ് പു�
സ്കാ�ങ്ങൾക്കാ�ി വില�ിരുത്തി�ത്. 
അവസാന റൗടെിൽ 69 ഗ്ാമപചോ�ത്തു 
കളരം 17 യ്ാക്ക് പചോ�ത്തുകളരം 23 
മുനിസി്ാലിറ്റികളരം മൂന്ന് യകാർ്യറഷ
നുകളരം മത്�ിച്ചു.                                1

യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (മികചെ �ാലസൗഹൃദ പചോ�ത്ത് - 2019)

തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)
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