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കണ്വീനര്
ഡ�ോ.പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

എഡിറ്റര്
ഡ�ോ.പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്
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അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്
ജി. ഹരികൃഷ്ണന്

Email: prmdp2018@gmail.com
ഫ�ോണ്: 0471 2786303
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കവര് ഡിസൈന് & ലേ ഔട്ട്
നാരായണ ഭട്ടതിരി
പ്രിന്റെയ്ഡ്സ് ലേസർ മീഡിയ
മേല്വിലാസം
എഡിറ്റര്, പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്, മ്യൂസിയം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695033
ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന്റേതായിരിക്ക
ണമെന്നില്ല. അവയുടെ പൂര്ണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം
ലേഖകര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളട
ക്കത്തിലും പഞ്ചായത്ത്രാജിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം

നവകേരള ദൗത്യങ്ങൾ
ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ നന്മമരങ്ങൾ

കേ

രളത്തിന്റെ വികസന മുൻഗണനകളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാന്ദി
കുറിച്ച നവകേരള ദൗത്യം നാലു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്.
പരിസ്ഥിതി, ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം എന്നീ മേഖല
കളിൽ പുതിയ ഈടുവയ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രളയത്തെ
നേരിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികൾ
നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. നിപ്പയ്ക്കു ശേഷം അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് പ്രഹ
രശേഷിയ�ോടെ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് വെല്ലുവിളിയുയർത്തി. രാജ്യത്തിനാകെ
മാതൃകയാകുന്ന മികവ�ോടെ അതും നമ്മൾ നേരിടുകയാണ്. കീഴടങ്ങി ശീലമി
ല്ലാത്ത ഈ ജനത ഈ വൈതരണിയും മുറിച്ചുകടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
നവകേരള ദൗത്യങ്ങളുടെ നാളിതു വരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ടും
വികസനത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കിയും ക�ൊവിഡിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്
വിഭവങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുകയെന്ന ഇരട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളാണ് പുതിയ
സാധ്യതകൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത്. പ്രളയകാലം കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ
നന്മകൾ പൂത്ത കാലം കൂടിയായിരുന്നു. അറിയാത്ത സഹ�ോദരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
വിശപ്പു മറന്നും ഉറക്കമിളച്ചും പ്രവർത്തിക്കാൻ പതിനായിരങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങി.
ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തും അതേ നന്മ മരം പൂക്കുകയാണ്. ക�ൊവിഡ് കണക്കുകൾ
മ�ോശമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടു തന്നെ, വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്ന കൂടപ്പിറപ്പുകളെ ഇരു കൈയും
നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. കൈ നിറയെ പണവും പെട്ടി നിറയെ പണവുമായി
വന്നിറങ്ങിയ കാലത്ത് നൽകിയ അതേ സ്നേഹവും കരുതലും ര�ോഗപ്പകർച്ചാ
ഭീഷണിയുടെ വേളയിലും കേരളം അവർക്കു നൽകുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ�ൊതു ജനാര�ോഗ്യ രംഗത്തിന് പുതു യൗവ്വനം നൽകിയ
ആർദ്രം ദൗത്യമാണ് കേരളത്തിലെ ക�ൊറ�ോണ നിവാരണ ദൗത്യത്തിന്റെ
കേന്ദ്ര ശക്തി. സ്കൂൾ തുറക്കാൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പഠന പ്രക്രിയയും
അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധവും കണ്ണി മുറിയാതെ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോവു
കയെന്ന പുതിയ ദൗത്യം കൂടി പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം
ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹരിത കേരളം ദൗത്യമാകട്ടെ, കേരളത്തിന്റെ മണ്ണും
മനസ്സും ഹരിതസമൃദ്ധിയുടെ നന്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാരി
സ്ഥിതിക നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ കേളിക�ൊട്ട് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ
ഏറ്റവും ബൃഹത്തും സമഗ്രവുമായ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഭവന പദ്ധതിയായി
ലൈഫ് പദ്ധതി ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്നു. താഴേ തട്ടിൽ ഈ ദൗത്യ
ങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ, ക്രിയാത്മകവും
ഭാവനാപൂർണ്ണവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ടാം
ഘട്ടത്തെ അതിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ
താണ്ടി, വികസനത്തിന്റെ പടവുകൾ പിന്നിട്ട്, നേട്ടങ്ങളുടെ പുതിയ ഔന്നത്യ
ങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രയാണം തുടരാം.
ഡ�ോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.

“ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതി അത് സ്വയം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ
നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കലാണ്.”

എബ്രഹാം ലിങ്കണ്
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നവകേരളതെിക�
നൊലു വർഷങ്ങൾ
 എ.സി. ച്മായ്തീൻ
തനദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്് മ�ി

രമാ�്യമാന്തര തേത്ിലം കൂടുതല് അംഗതീകമാരങ്ങള്ക്ം പ്ശംസ�ം പമാത്രമമായ നമാല വരഷങ്ങളമാണപ് പിന്ിടുന്തപ്.
ദകരളത്ിചേ �നകതീയമാസൂത്രണം ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് വികസന പദ്തി (�ി. പി.ഡി.പി.) എന് ദപരില് രമാ�്യചത്
മു�വന് പഞ്മായത്തുകളിലം നടപ്ിേമാകമാന് ദക� സരകമാര തതീരുമമാനിച്തപ് എടുത്തു പറയമാം.

ന്ോ

കറാണ വവറസക് വ്ാപനയം
സൃഷ്തിച്ച അസാധാരണ സാഹ
െര്ന്ത് അസാധാരണ നടപടതിേൾ
ന്ോണ്ക് കനരതിട്ക് കേരളയം കലാേശ്രദ്യതിൽ
തലന്യടുകപൊന്ട നതിൽക്കുന് കവളയതിലാണക്
നതിലവതിന്ല സയംസ്ാന സർക്ാർ
അതതിന്റെ നാലു വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കു
ന്തക്. നമ്മുന്ട നാടക് മു�യം പ്രതതിസന്തിേൾ
കനരതിട്തിട്ടുണ്ക്. അതതിന്നന്യല്ായം നമ്മൾ
അതതിജനീവതിച്ചതിട്ടുമുണ്ക്. ഇതതിനക് സമാനമായ
മന്റ്റാരു ഘട്ത്തിലൂന്ട നാമതിതവന്ര േടന്നു
കപായതിട്തില്. ഇകത കപാലുള്ള സർക്ാർ
നടപടതിേൾക്കുയം സർക്ാർ സയംവതിധാന
ത്തിന്റെ ഇത്രേണ്ക് പഴുതടച്ച സയംഘടതിത
പ്രവർത്നത്തിനുയം നാമതിതവന്ര സാക്്യം
വഹതിച്ചതിട്ടുമതില്. സയംസ്ാന സർക്ാർ നടു
നായേത്യം വഹതിക്കുന് ന്ോവതിഡക്
നതിവാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ താകഴത്ട്തിൽ
ഏകോപതിപെതിച്ചക് സൂക്ഷ്മതല സ്പർേതിയായതി
നടപെതിലാക്കുന്തതിൽ ജനേനീയാസൂത്രണ
ത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുയം സർക്ാരതിന്റെ

ജനേനീയ വതിേസന ോഴ്ചപൊടുയം തകദേേസ്
യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് േരുത്ാവേ
യാണക്.
കമയക് അവസാന വാരത്തിന്ല
േണക്കുേൾ കനാക്തിയാൽ ഏറ്റവയം കൂടുതൽ
ന്ോവതിഡക് -19 കരാഗതിേളുള്ള ആദ് പത്തു
രാജ്ങ്ങളുന്ട കൂട്ത്തിൽ ഇന്്യുയം ഇടയംപതി
ടതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. മുയംവബ, അഹമ്മദാബാദക്,
ന്െവന്, ന്ഡൽഹതി എന്നീ വൻനഗരങ്ങ
ളതിൽ ന്ോവതിഡക് 19 നതിയന്ത്രണാതനീതമായതി
പ ട ർ ന്നു പ തി ട തി ക്കു ന് ത തി ന് റെ െ തി ത്രയം
രാജ്ന്ത് മുഴുവൻ ഭനീതതിയതിലാ�ന്നു. മറ്റതിട
ങ്ങളതിലുയം സ്തിതതി ദതിവസയം കതാറയം വഷളാ
വ േ യ ാ ണക് . ന് േ ാ ക റ ാ ണ വ വ റ സക്
ഭനീഷണതിന്യ മന്റ്റാരതിടത്തുയം ഇല്ാത് വതിധയം
ഫലപ്രദമായതി കനരതിട്ക്, പ്രതതികരാധത്തിന്റെ
കോട്യായതി കേരള സയംസ്ാനയം കലാേ
ത്തിനു മുന്തിൽ തലയുയർത്തി നതിലന്ോ
� ന്നു . സ ്ക ദ േ തി േ ൾ ക്കു ള്ള അ ക ത
പരതിഗണന അതതിഥതി ന്താഴതിലാളതിേൾക്കുയം

നൽകുന്തക് നമ്മൾ മാത്രമാണക്.
ന്ോകറാണ വവറസക് കരാഗന്ത്
കേരളയം കനരതിടുന് മതിേവാർന് രനീതതി
കലാേത്തിന്ല മറ്റു രാജ്ങ്ങളുയം രാജ്ന്ത്
മറ്റു സയംസ്ാനങ്ങളുയം പേർത്ണന്മന്ക്
രാജ്ാന്ര മാധ്മങ്ങൾ അഭതിപ്രായന്പെടു
ന്നു. വാസ്വയം പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിന്റെ
ന്പാതജനാകരാഗ്ക്മവയം അതതിന്ന
താങ്ങതി നതിർത്തുന് േരുത്തുറ്റ തകദേേഭരണ
സയംവതിധാനവയം പതതിറ്റാണ്േൾ ന്ോണ്ക്
സയംസ്ാനയം വേവരതിച്ച സാമൂഹ്
വതിേസന കനട്ങ്ങളുന്ട ഭാഗമാണക്.
അതതിന്ല ഏന്തങ്തിലുയം ഒരു ഘടേയം മാത്രയം
അടർത്തിന്യടുക്ാകനാ ഒരു സുപ്രഭാത
ത്തിൽ ആർന്ക്ങ്തിലുയം അകതപടതി പേർ
ത്ാകനാ േഴതിയതില് തന്ന്. എല്ാ വതിഭാഗയം
ജനങ്ങൾക്കുയം അടതിസ്ാന ജനീവതിതസൗേ
ര്ങ്ങളുയം സാമൂഹ്സുരക്യുയം ഉറപ്പുവരു
ത്തിയാണക് കേരള വതിേസന മാതൃേ കലാേ
ശ്രദ് പതിടച്ചു പറ്റതിയതക്. ജന്മതിത്ത്തിനുയം
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തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനതല ദുരന് നതിവാരണ പദ്തതിയുന്ട സയംസ്ാനതല ഉദക്ഘാടന
സകമ്മളനത്തിൽ മുഖ്മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയകനാന്ടാപെയം മന്ത്രതി എ.സതി. ന്മായ്നീൻ.
(ഫയല് െതിത്രയം)

മാടമ്തി വാഴ്ചയ്ക്കുയം അന്്യം കുറതിച്ച കേരള
ത്തിൽ സാമൂഹ്നനീതതിയുയം നതിയമസമാധാ
നവയം പുലർന്നു. ഈ കവറതിട് പ�ാവതിലൂ
ന്ടയാണക് 2016ൽ അധതിോരകമറ്റ ഇടത
പക് ജനാധതിപത് മുന്ണതി സർക്ാരുയം
മുകന്ാട്ടു കപാവന്തക്.
രണ്ക് മഹാപ്രളയങ്ങൾ അടക്മുള്ള
പരനീക്ണങ്ങളതിലൂന്ട േടന്നു കപാന്തിട്ടുയം
സയംസ്ാനത്തിന്റെ വതിേസനപ്രക്തിയ ഒരു
ഘട്ത്തിലുയം സക്തയംഭനയം കനരതിട്തില്. കലാേയം
മുഴുവൻ ആേങ്യുന്ട മുൾമുനയതിൽ നതിൽക്കു
ന് ഈ ന്ോകറാണ ോലത്തുയം ഇകത
ആത്മവതിേ്ാസവയം നതിശ്യദാർഢ്വയം
പ്രാകദേതിേ സർക്ാരുേളുന്ട ജനേനീയ
പതിന്തുണാ സയംവതിധാനങ്ങളുയം നമുക്ക് േരു
ത്ാവേയാണക്. നവകേരളത്തിനക് ജനേനീ
യാസൂത്രണയം എന്താണകല്ാ പതതിമൂന്ായം
പഞ്വൽസര പദ്തതിയതിൽ നമ്മൾ മുകന്ാട്ടു
വച്ച മുദ്ാവാേ്യം. കേരളയം ഇന്ക് കനരതിടുന്
വതിേസന ന്വല്ലുവതിളതിേൾ മുമ്കത്തതിൽ
ന തി ന്ക് വ ്ത ്സ് മ ാ ണക് . വ തി േ സ ന
വതിദഗക്ധരുയം ആസൂത്രണ രയംഗന്ത് പണ്ഡതി
തന്മാരുയം ഇതതിന്ന “രണ്ായം തലമുറ
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വതിേസന പ്രശ്നങ്ങൾ” എന്ക് വതികേഷതിപെതി
ക്കുന്തക് പുതതിന്യാരു വതിേസന സമനീപനയം
നമുക്ക് ആവേ്മുണ്ക് എന് അർത്ത്തി
ലാണക്. ഈ ോഴ്ചപൊടക് യാഥാർഥ്മാക്തിയ
നവകേരള ദൗത്ങ്ങൾ കേരള വതിേസന
മാതൃേയ്കക് മാറ്റക് കൂട്തിയതിരതിക്കുന്നു.



2019 -20 ദേക്ള്ള പദ്തി
രൂപതീകരണം ഡിസംബര അവസമാ
നദത്മാചട, അഥവമാ പുതിയ
സമാമ്ത്ിക വരഷം ആരംഭികമാന്
മമാസങ്ങള് ബമാകിയുള്ളദപ്മാള്
പൂരത്ിയമായി. ചകമാദറമാണ
വ്യമാപനം ��ിച് പ്തിസന്ധിയിലം
ഈ വരഷചത് പദ്തിനിര�ഹ
ണം എപ്ില് ആേ്യവമാരം തചന്
ആരംഭിച്ചു



ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ായം
ഘട്ത്തിൽ പണവയം പരതിേനീലനവയം
ആൾബലവയം ദതിോകബാധവയം ഒരുമതിച്ചു
കെർന്നു എന്ക് നതിസ്യംേയയം പറയാനാവയം.
ഓകരാ വർഷവയം ആഗസ്ക് - ന്സപ്തയംബർ
മാസയം വന്ര പദ്തതി രൂപനീേരണയം
ഇഴയുേയുയം നടപടതിക്മങ്ങൾ ഒരു വതിധയം
പൂർത്തിയാക്തി മുകന്ാ നാകലാ ഏറതിയാൽ
അകഞ്ാ മാസങ്ങൾ ന്ോണ്ക് 70 േതമാ
നത്തിനടുത് തേ ന്െലവ ന്െയ്തു തനീർക്കു
േയുയം ന്െയ്തിരുന് അവസ് ഇന്തില്. 20171 8 ന് ല വ ാ ർ ഷ തി േ പ ദ് ത തി ജൂ ൺ
പകുതതികയാന്ട നടപടതിക്മങ്ങൾ പൂർത്തി
യാക്തി നതിർവഹണത്തികലക്ക് േടന്തക്
വലതിയ കനട്മായതി അന്ക് െർച്ച ന്െയ്യന്പെ
ട്താണക്.
അകതാന്ട 80 േതമാനത്തിനക് താന്ഴ
നതിന്ക് പദ്തതിന്ച്ചലവക് 90 േതമാനത്തിനക്
മുേളതിൽ എത്തിച്ചക് നമ്മുന്ട തകദേേസ്യയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കനട്യം കുറതിച്ചു.
അവതിന്ട നതിന്ക് പതിന്ന്യുയം മുകന്ാട്ടു കപായതി.
പദ്തതി നതിര്വ്വഹണത്തിനക് 12 മാസയം എന്
രനീതതിസമ്പ്രദായത്തിനക് തടക്യം കുറതിച്ചുന്ോ
ണ്ക് ഏപ്രതിൽ ആദ്യം തന്ന് നതിർവ്വഹണയം
ആരയംഭതിക്ാൻ 2018 - 19ൽ നമുക്ക്
സാധതിച്ചു. പ്രളയയം സമ്മാനതിച്ച പ്രതതിസന്തി
േന്ള അതതിജനീവതിച്ചക് പദ്തതി ന്െലവക് 93
േതമാനന്മന് സർവ്വോല ന്റകക്ാർഡതി
ന്ലത്തി. ജതില്ാ പദ്തതിേൾ തകദേേസ്യയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്തതി പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എകോപതിത
സ്ഭാവയം നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു.
2019-20 കലക്കുള്ള പദ്തതി രൂപനീ
േരണയം ഡതിസയംബർ അവസാനകത്ാന്ട,
അഥവാ പുതതിയ സാമ്ത്തിേ വർഷയം
ആരയംഭതിക്ാൻ മാസങ്ങൾ ബാക്തിയുള്ള
കപൊൾ പൂർത്തിയായതി. ന്ോകറാണ
വ്ാപനയം സൃഷ്തിച്ച പ്രതതിസന്തിയതിലുയം ഈ
വർഷന്ത് പദ്തതി നതിർവ്വഹണയം എപ്രതിൽ
ആദ്വാരയം തന്ന് ആരയംഭതിച്ചു.
നതിർവ്വഹണയം രണ് മാസയം പതിന്തിടു
കമ്ാൾ ന്െലവക് 20 േതമാനകത്ാടക് അടു
ക്കുേയാണക്. േടുത് സാമ്ത്തിേ പ്രയാ
സങ്ങൾക്തിടയതിലുയം തകദേേസ്യയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്തതി പ്രവർത് നങ്ങൾ
താളയം ന്തറ്റാന്ത മുകന്ാട്ടു നയതിക്ാൻ
ആ വ േ ്മ ാ യ എ ല് ാ സ ഹ ാ യ വ യം
േരുതലുയം സയംസ്ാന സർക്ാർ നൽേതി
വരുന്നുണ്ക് .

നെരളതെിച്ല ജനെീയാസൂത്രണും
രാജ്യതൊച്െയുും

രാജ്ാന്ര തലത്തിലുയം കൂടുതൽ അയംഗനീ
ോരങ്ങൾക്കുയം പ്രേയംസയ്ക്കുയം പാത്രമായ നാലു
വർഷങ്ങളാണക് പതിന്തിടുന്തക് . കേരള
ത്തിന്ല ജനേനീയാസൂത്രണയം ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്ക് വതിേസന പദ്തതി (ജതി. പതി.ഡതി.പതി.)
എന് കപരതിൽ രാജ്ന്ത് മുഴുവൻ പഞ്ാ
യത്തുേളതിലുയം നടപെതിലാക്ാൻ കേന്ദ്ര
സർക്ാർ തനീരുമാനതിച്ചതക് എടുത്തു പറയായം.

ലലഫ് -സമാനതെളില്ലാതെ
പാർപ്ിട പദ്ധതി

വ ്ാ പ്ത തി ന് േ ാ ക ണ് ാ സ മ നീ പ ന യം
ന്ോകണ്ാ വലഫക് പദ്തതികയാടക് കെർത്തു
പറയാവന് മന്റ്റാരു സയംസ്ാനാവതിഷ്കൃത
ഭവന പദ്തതി രാജ്ത്തില്. ഈ സർക്ാർ
അധതിോരകമൽക്കുകമ്ാൾ വതിവതിധ ഭവന
പദ്തതിേളതിൽ ഗുണകഭാക്ാക്ളായതി ന്തര
ന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ക് സർക്ാർ സഹായയം ലഭതിച്ച
അരലക്ത്തിലധതിേയം കുടുയംബങ്ങൾ വനീടക്
നതിർമ്മാണയം പൂർത്തിയാക്ാൻ നതിവൃത്തി
യതില്ാന്ത േഴതിയുേയായതിരുന്നു. മാരേകരാ
ഗങ്ങൾ ബാധതിച്ചക് േട ബാധ്തയതിൽ
ന്പട്വരുയം ഉറ്റവർ മരണന്പെട്ക് ജനീവതിതമാർ
ഗ്ഗയം അടഞ്ഞവരുമായതിരുന്നു അതതിൽ
നന്ല്ാരു പങ്യം. ഇത്രക്ാർക്കു കവണ്തി
യുള്ള ഒരു പാകക്ജക് കേന്ദ്ര സർക്ാകരാ
ഏന്തങ്തിലുയം സയംസ്ാന സർക്ാകരാ
ഇതവന്ര തയ്യാറാക്തിയതിട്തില്. വലഫക് അതക്
ഏന്റ്റടുത്തു . 2000 മുതൽ ആദ് ഗഡു
സഹായയം സ്നീേരതിച്ച ഇത്രത്തിലുള്ള
54,117 കുടുയംബങ്ങന്ള േന്ണ്ത്തി അവർക്ക്
അധതിേ സഹായയം അനുവദതിച്ചു. വേപെറ്റതി
യതതിന്റെ ബാക്തിയല്, വനീടക് പൂർത്നീ
േരതിക്ാൻ പുതതിയ നതിരക്തിൽ ആവേ്മായ
ആനുപാതതിേ തേയാണക് ഇവർക്ക്
നൽേതിയതക്. തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുയം സർക്ാർ വകുപ്പുേളുയം അവർക്ക്
എല്ാ പതിന്തുണയുയം നൽേതി. ഇതതിൽ 52,098
വനീടുേൾ ഇതതിനേയം പണതി തനീർന്നു.
രണ്ായം ഘട്ത്തിൽ അനുവദതിച്ചതയം
കെർത്ക് വനീടതില്ാതതിരുന് 2.19 ലക്യം കുടുയം
ബങ്ങൾക്ക് ഇകപൊൾ സ്ന്യം വനീടുണ്ക് .
പാർപെതിട സുരക്യുന്ട ോര്ത്തിൽ ഈ
സര്ക്ാരതിനു ഒരു സമഗ്ര സമനീപനമുണ്ക്.
400 െ. അടതി തറ വലതിപെമുള്ള വനീടതിനക് 4
ലക്യം രൂപയാണക് നൽകുന്തക്. പുറകമ,
മഹാത്മാഗാന്തി, അയ്യൻോളതി ന്താഴതിലു
റപ്പു പദ്തതിേളുന്ട സഹായയം അടക്മുള്ള

സാമ്ത്തിേ കസവനങ്ങളുയം. യഥാസമയയം
ഫണ്ക് ലഭ്മാക്തി, കുറഞ്ഞ ോലയളവതിൽ
ഇത്രയധതിേയം വനീടുേൾ പണതി തനീർക്ാൻ
േഴതിഞ്ഞതക് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്
വതിേസന െരതിത്രത്തിൽ കവറതിട് ഉപാഖ്ാ
നമാണക്. മാർച്ചക് അവസാനത്തിന്ല
േണക്കുേൾ വച്ചക് 7,544.37 കോടതി രൂപ
വലഫക് പദ്തതിക്ായതി ന്െലവഴതിച്ചു.
6515.85 കോടതി രൂപ സയംസ്ാന
സർക്ാരുയം തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുയം കെർന്ക് വതിവതിധ ക�ാതസുേളതിൽ
നതിന്ക് േന്ണ്ത്തി.
ഒരു വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 1 ലക്യം
കപർക്കു കൂടതി പാർപെതിടയം ലഭ്മാക്കുേ എന്
ലക്്യം സർക്ാർ ബഡക്ജറ്റതിൽ പ്രഖ്ാപതി
ച്ചതാണക്. അടതിമാലതിയതിന്ലയുയം അങ്മാലതി
യതിന്ലയുയം �ാറ്റക് സമുച്ചയങ്ങൾ ഇതതിനേയം
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് വേമാറതി. വതിവതിധ
ജതില്േളതിലായതി പത്ക് സമുച്ചയങ്ങൾ നതിർ
മ്മാണത്തിലാണക്. 75 എണ്ത്തിന്റെ
പ്രാരയംഭ നടപടതിേൾ പുകരാഗമതിക്കുന്നു. �ാറ്റക്
സമുച്ചയങ്ങളുന്ട നതിർമ്മാണയം സമയബന്തി
തമായതി പൂർത്നീേരതിക്ാൻ പ്രതി- ഫാബക്
അടക്മുള്ള ആധുനതിേ സാകങ്തതിേ
വതിദ്േൾ സർക്ാർ ഉപകയാഗന്പെടുത്തുന്നു
ണ്ക് . ആദ് ഘട് ഗുണകഭാക്തൃ ലതി്റേതിൽ
ഉൾന്പെടുത്ാൻ േഴതിയാന്ത കപായ
അർഹരായ ബാക്തിയുള്ളവർക്കു കൂടതി ആനു
കൂല്ന്മത്തിക്ാനുള്ള നടപടതിേൾ ഉത്
രവാകുന്തതിനക് ന്താട്ടു മുമ്ാണക് േണക്കു
കൂട്ലുേൾ ന്തറ്റതിച്ചക് ന്ോകറാണവവറസക്
വ്ാപനയം ഭനീഷണതിയുയർത്തിയതക്.



സംസ്മാനത്പ് നഗരവികസന
ത്ിനുള്ള സമഗ് മമാസ്റ്റരപ്ലമാന്
ത�മാറമായികഴിഞ്ഞു. അ�തപ്,
�മാരട്ടപ് സിറ്ി മുതേമായ ദക�
പമാദക�കളും സംസ്മാന
സരകമാരും തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്മാപനങ്ങളും എചറ്ടുത്തു
നടത്തുന് ദപ്മാ��കളും ദെരന്പ്
സംസ്മാനചത് നഗരങ്ങള്കപ്
കമാേത്ിനു ദെരന്
പുതിയ മുഖം നല്കും.



തനദേശ സ്വയുംഭരണും
2017 - 2020
ഭരണ നനട്ങ്ങൾ
ഒറ്റനനാട്തെിൽ
4 നമാല വരഷം ചകമാണ്പ് തദദേശ
ഭരണ സ്മാപനങ്ങള്കപ് 25727.5
ദകമാടി രൂപയുചട വികസന ഫണ്പ്.
4 തദദേശസ്വയംഭരണ ചപമാതുസരവതീ
സപ് രൂപതീകരണം അന്തിമഘട്ടത്ി
ല്. പ്ിന്സിപ്ല് ഡയറദ�റ്പ്
രൂപതീകരിച്ചു
4 ബേഫപ് മിഷനിലൂചട 2.19 േക്ഷം
വതീടുകള് .
4 സംസ്മാനം സ�രണ്ണ ചവളിയിട
വിസര�ന മുക്തം.
4 47.94 േക്ഷം ദപരകപ് സമാമൂഹ്യ
സുരക്ഷമാ ചപന്ഷന്. കുറഞ്
ചപന്ഷന് 600 രൂപയില് നിന്നും
1300 രൂപയമായി.
4 939 ഗ്മാമപഞ്മായത്തുകള്ക്ം
152ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്തുകള്ക്ം
ഐ.എസപ്.ഒ.
4 ഖരമമാേിന്യ സംസ്രണത്ിനമായി
82 നഗരസഭകളില് 295.09
ദകമാടി രൂപയുചട പദ്തികള്കപ്
അംഗതീകമാരം. ദകമാഴിദകമാടപ് 258
ദകമാടി രൂപയുചട മമാേിന്യ പ്ലമാന്പ്
ഉടന്.
4 വിദക�തീകൃത മമാേിന്യ സം�രണ
ത്ിനമായി 30000 ദത്മാളം ഹരിത
കരമ ദസനമാംഗങ്ങള്, 837
ചമറ്തീരിയല് കളക്ഷന് ചസന്റു
കള്, 220 റിദസമാ�പ് റികവറി
ചഫസിേിറ്ി ചസന്റുകള്.
4 നഗരങ്ങള്കമായി 7093.44
ദകമാടി രൂപയുചട വികസന
പദ്തികള്
പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് | ദമയപ് 2020
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ആർദും സമഗ്രും

ആകരാഗ്മുള്ള സമൂഹത്തികല വ്ക്തി
ക്ക് ആകരാഗ്കത്ാന്ടയതിരതിക്ാൻ േഴതിയൂ.
ആകരാഗ്യം സമൂഹത്തിന്റെ ആവേ്വയം
ഓകരാ വ്ക്തിയുന്ടയുയം ഉത്രവാദതിത്വ
മാന്ണന് സാമൂഹതിോകരാഗ് ോഴ്ചപൊടാണക്
ഈ സർക്ാരതിനുള്ളതക്. ന്ോകറാണക്ാ
ലന്ത് നമ്മുന്ട പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട വതിജയയം
മറ്റു ഘടേങ്ങൾന്ക്ാപെയം സയംസ്ാന
സർക്ാർ സയംവതിധാനങ്ങളുയം തകദേേഭരണ
സ്ാപനങ്ങളുമായതി ബന്ന്പെട്ക് പ്രവർത്തി
ക്കുന് അടതിസ്ാനതല സയംവതിധാനങ്ങളുയം
ജനേനീയ പതിന്തുണാ കവദതിേളുയം ഒകര
െരടതിൽ കോർത്ക് നാപെതിലാക്തിയ ആർദ്യം
ദൗത്ത്തിന്റെ കനട്ങ്ങൾക്ക് അടതിവരയതി
ടുന്നു.
ന്മഡതിക്ൽ കോകളജുേൾ മുതൽ പ്രാ
ഥമതിോകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുന്ട സബക് ന്സറെ
റ േ ൾ വ ന് ര യു ള്ള ആ ക ര ാ ഗ ്ര ക് ാ
സയംവതിധാനയം ഒരു വതിദഗക്ധ േർമ്മപദ്തതി
യുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ കൃത്മായ ഏകോ
പനകത്ാന്ട ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. മുഖ്
മന്ത്രതി കനരതിട്ക് നതിയന്ത്രതിക്കുന് ന്സക്കട്റതി
യറ്റതിന്ല ന്ോവതിഡക് വാർ റൂമതിലതിരതിക്കുന്
വതിദഗക്ധൻമാർ മുതൽ വനീടുേൾ കതാറയം
കരാഗ പ്രതതികരാധത്തിന്റെ സകന്േന്മത്തി
ക്കുന് തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല
ആോ വർക്ർമാർ വന്രയുള്ള ആകരാഗ്
പ്രവർത്േർ എണ്യതിട് യന്ത്രയം കപാന്ല
സജനീവമായതി.
കരാഗയം സ്തിരനീേരതിച്ചവകരാ കരാഗല
ക്ണങ്ങൾ ോണതിക്കുന്വകരാ കരാഗയം
സയംേയതിക്കുന്വകരാ കരാഗാണു വാഹേ
രാോൻ സാധ്തയുള്ളവകരാ ആയ ആളു
േളുമായതി സമ്ർക്ത്തിലതിരുന് ആളുേൾ
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട നതിരനീക്
ണത്തിലുള്ള വനീടുേളതിൽ ഐന്സാകലഷ
നതിൽ േഴതിയുേയാണക് . ഇവർക്ക് ഒരു
പ്രയാസവയം വരാതതിരതിക്ാൻ ആയതിരക്
ണക്തിനക് വളറെതിയർമാർ സജനീവമായതി പ്ര
വർത്നരയംഗത്തുണ്ക്. 19,489 വാർഡതിലുയം
വാർഡക് ന്മമ്ർമാരുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ
രൂപനീേരതിച്ചതിട്ടുള്ള ആകരാഗ്പ്രവർത്േർ,
ആോവർക്ർമാർ, കുടുയംബശ്രനീ ആകരാഗ്
വളറെതിയർമാർ എന്തിവരടങ്ന് റാപെതിഡക്
ന്റകസ്പാൺസക് ടനീമുേൾ ജാഗ്രത്ായതി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ന്ോവതിഡക് മഹാമാരതി കേരളന്ത്
ബാധതിക്കുന്തതിനു മു�തന്ന് സയംസ്ാന
ന്ത് എഴുപതക് േതമാനയം ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്തുേളുയം അറപതക് േതമാനയം നഗരസഭ

8

പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് | ദമയപ് 2020


സമയബന്ധിതവം
ഗുണനിേവമാരമുള്ളതുമമായ
ദസവനങ്ങള് ഉറപ്മാക്ന്
കമാര്യത്ില് സമാധ്യമമായ എല്ലമാ
നടപടികളും ഈ സരകമാര
സ്വതീകരിച്ചു വരുന്നു. സംസ്മാനചത്
മു�വന് ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്തുകളും
രചണ്ണ്ണചമമാഴിചകയുള്ള എല്ലമാ
ഗ്മാമ പഞ്മായത്തുകളും (939)
ദസവനേമാനത്ിചേ രമാ�്യമാന്തര
നിേവമാരത്ിനുള്ള
അംഗതീകമാര ചമന്നിേയില്
ഐ.എസപ്.ഒ. ദനടികഴിഞ്ഞു.


േളുയം േരടക് ദുരന്നതിവാരണ പദ്തതി തയ്യാ
റാക്തിയതിരുന്നു. മറ്റുള്ളവയാേന്ട് ഇതതിനാ
വേ്മായ വതിവരകേഖരണയം പൂർത്തി
യാക്തിയതിരുന്നു. ന്ോവതിഡക് ഒരു ആകഗാള
ദുരന്മായതി വളർന്കപൊകഴക്കുയം അതതിന്ന
കനരതിടാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂ
ത്രണയം ന്െയ്യാനുള്ള വതിവരങ്ങൾ ഇങ്ങന്ന
ദുരന്നതിവാരണ പദ്തതിയതിലൂന്ട ലഭ്മാ
ക്തിക്ഴതിഞ്ഞതിരുന്നു. 21,401 വാര്ഡുതല
ദുരന്നതിവാരണ േമ്മതിറ്റതിേൾ ഏതക് സാഹ
െര്വയം കനരതിടാൻ തയ്യാറായതി പ്രവർത്
നരയംഗത്തുണ്ക്. തകദേേസ്ാപനങ്ങൾ 314
കഡാക്ർമാന്ര അധതിേമായതി നതികയാഗതിച്ചു.
ന്ോവതിഡക് ന്േയർ ന്സറെറേളാക്ാൻ
3,222 ന്േട്തിടയം േന്ണ്ത്തി. ഭക്്ധാന്
ങ്ങൾ സൂക്തിക്ാനുള്ള കഗാഡൗണുേളാ
ക്ാൻ 1,474 ന്േട്തിടവയം േന്ണ്ത്തി സജ്
മാക്തി.
ഈ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട വതിജയത്തിൽ
സയംസ്ാന സർക്ാരതിന്റെ ഫലപ്രദമായ
കനതൃത്ത്തിന്നാപെയം ോൽനൂറ്റാണ്
ോലന്ത് ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ
അനുഭവങ്ങൾക്കുയം പ്രധാന പങ്ണ്ക്. മാർച്ചക്
25നക് േമ്മയൂണതിറ്റതി േതിച്ചൻ എന് ആേയയം
മുഖ്മന്ത്രതി അവതരതിപെതിച്ചക് 36 മണതിക്കൂറതി
നേയം എഴുനൂറതിലധതിേയം േതിച്ചനുേൾ
സജനീവമായതി. നാലക് ദതിവസത്തിനേയം 1,034
തകദേേസ്ാപനത്തിലുയം േമ്മയൂണതിറ്റതി

േതിച്ചൻ ഒരുങ്ങതി. 89,47,626 ലക്യം ഭക്
ണന്പാതതിേളാണക് ന്മയക് 25 വന്ര
വതിതരണയം നടത്തിയതക്. ഇതതില് 79,07,442
ലക്യം സൗജന്മാണക്. കലാക്ക്ഡൗൺ
പ്രഖ്ാപതിച്ചതതിന്റെ ന്താട്ടുത് ദതിവസയംത
ന്ന് നഗര-ഗ്രാമ വ്ത്ാസമതില്ാന്ത
സയംസ്ാനത്ക് ഒരതിടത്തുയം ഒരാൾക്കുകപാലുയം
ന്തരുവതിൽ അന്തിയുറകങ്ങണ് സ്തിതതിയതി
ന്ല്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്തി. നഗരങ്ങളതിൽ 2,321
കപന്രയുയം ഗ്രാമങ്ങളതിൽ 489 കപന്രയുയം
ഇത്രത്തിൽ പുനരധതിവസതിപെതിച്ചു.

ബദൽ നയും വഴിൊ�ന്നു

ആകഗാളവൽക്രണത്തിന്റെ വക്ാ
ക്ൾ മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് നയത്തിൽ നതിന്നു
വ്ത്സ്മായതി, ന്പാതവതിദ്ാലയങ്ങൾ
േക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനുയം വതിദ്ാഭ്ാസ
രയംഗത്ക് സാമൂഹ്നനീതതിയുയം ഗുണനതിലവാ
രവയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തതിനുയം ലക്്മതിട്
ന്പാതവതിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ണ യജ്
ത്തിന്റെ ഫലമായതി സർക്ാർ - എയക്ഡഡക്
വതിദ്ാലയങ്ങളതിന്ല എൻകറാൾന്മറെക് അഞ്ചു
ലക്കത്ാളയം വർധതിച്ചു. നമ്മുന്ട ന്പാത
വതിദ്ാലയങ്ങളതിൽ പലതയം അന്ാരാഷ്ട്ര
നതിലവാരത്തികലക്ക് ഉയർന്നു േഴതിഞ്ഞു.
സയംസ്ാനത്ക് അധതിോരവതികേന്ദ്രനീേരണയം
േക്തിന്പെടുത്തുന്തതിന്റെ ഭാഗമായതി വതിദ്ാ
ലയങ്ങൾ തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് വേമാറതിയതക് എത്ര േണ്ക് ദനീർ
ഘവനീക്ണകത്ാന്ടയുള്ള തനീരുമാനയം
ആയതിരുന്നുന്വന്ക് സമനീപോലന്ത് കനട്
ങ്ങൾ സാക്്ന്പെടുത്തുന്നു.
കേരളത്തിൽ ഒരു പാരതിസ്തിതതിേ
നകവാത്ാനത്തിനക് നാന്തി കുറതിച്ച ഹരതിത
കേരളയം ദൗത്ത്തിന്റെ അടുത് ചുവടാണക്
സുഭതിക് കേരളയം. പതതിനായതിരങ്ങൾ അണതി
നതിരന് ദൗത്ങ്ങളതിലൂന്ട തരതിശു വയലുേൾ
കൃഷതികയാഗ്മാക്തിയുയം ജലാേയങ്ങൾ
ശുെതിയാക്തിയുയം ജലസയംരക്ണ യജ്
ങ്ങളതിലൂന്ടയുയം െരതിത്രയം കുറതിച്ച കേരളയം
പുതതിന്യാരു ലക്്യം കൂടതി സ്പർേതിക്കു
േയാണക്. ഹരതിത കേരളയം ദൗത്ത്തിന്റെ
ഭാഗമായതി സയംസ്ാനത്ക് അറപതതിനായതി
രകത്ാളയം ജലകസെന േനാലുേളാണക്
നതിർമ്മതിച്ചതക് . വതിവതിധ സർക്ാർ പദ്
തതിേൾ കോർത്തിണക്തി അമ്തതിനായതി
രത്തിലധതിേയം പരമ്രാഗത ജലക�ാത
സുേൾ പുനരുദ്രതിച്ചു. പതതിനായതിരക്ണ
ക്തിനക് സന്ദ് പ്രവർത്േന്ര അണതിനതി
രത്തിയ ജനേനീയ ദൗത്ങ്ങളതിലൂന്ട 390

േതികലാമനീറ്ററതിലധതിേയം പുഴയുയം 36,000
േതികലാമനീറ്ററതിലധതിേയം നനീർകത്ാടുേളുയം
വൃത്തിയാക്തി. പതതിമൂവായതിരത്തി എഴു�
റതിലധതിേയം കുളങ്ങളുയം ഇരുപത്തിരണ്ായതി
രത്തികലന്റ േതിണറേളുയം നതിർമ്മതിച്ചു.
അ ര ല ക് ത് തി ല ധ തി േ യം േ തി ണ റ േ ൾ
റനീൊർജക് ന്െയ്തു. കൃഷതികയാഗ്മാക്തിയ
തരതിശുനതിലത്ക് 14,000 ോർഷതിേ
സയംഘങ്ങൾ കൃഷതി ന്െയ്ന്നു. ഉകപക്തിക്
ന്പെട്ടു േതിടന് ോൽലക്യം ന്ഹക്ർ വയലു
േളതിൽ ന്നൽകൃഷതി തതിരതിച്ചുവന്നു. 160 ഓളയം
്ലേ്റേറേളതിലായതി 5,000 ലധതിേയം ന്ഹക്ർ
സ്ലത്ക് വജവകൃഷതി ആരയംഭതിച്ചു. അസാ
ധ്ന്മന്ക് േരുതന്പെട്തിരുന് ഒരു വതിേസന
ലക്്ത്തികലക്ക് കേരളയം മുകന്റേയാണക്.

ഊന്നൽ ൊര്യക്ഷമത�ും
സുതാര്യത�ും

സമയബന്തിതവയം ഗുണനതിലവാരമു
ള്ളതമായ കസവനങ്ങൾ ഉറപൊക്കുന് ോര്
ത്തിൽ സാധ്മായ എല്ാ നടപടതിേളുയം
ഈ സർക്ാർ സ്നീേരതിച്ചു വരുന്നു.
സയംസ്ാനന്ത് മുഴുവൻ ക്ാക്ക് പഞ്ാ
യത്തുേളുയം രന്ണ്ണ്ന്മാഴതിന്േയുള്ള എല്ാ
ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുേളുയം (939) കസവനദാ
നത്തിന്ല രാജ്ാന്ര നതിലവാരത്തിനുള്ള
അയംഗനീോരന്മന് നതിലയതിൽ ഐ.എസക്.ഒ.
കനടതിക്ഴതിഞ്ഞു. സയംസ്ാന - ജതില്ാതല
ഓഫനീസുേളുയം ഐ.എസക്.ഒ. നതിലവാരത്തി
കലക്ക് ഉയരുേയാണക്. സയംസ്ാനന്ത്
തകദേേസ്യയംഭരണയം സമ്പൂർണ് ഇ- ഗകവ
ണന്സതികലക്ക് പടതിപടതിയായതി നനീങ്േ
യാണക്. രാജ്ന്ത് ഏറ്റവയം വവപുല്മാ
ര്ന് ഇ-ഗകവണന്സക് പരതിപാടതിേളാണക്
ഇന്ഫര്കമഷന് കേരള മതിഷന് വഴതി
സയംസ്ാനത്ക് നടപൊക്തിവരുന്തക്. പരനീ
ക്ണാടതിസ്ാനത്തിൽ വതിന്സതിച്ചതിട്ടുള്ള
ഇറെകഗ്രറ്റഡക് കലാക്ല് ഗകവണന്സക്
മാകനന്മെറെക് സതി്റേയം വരുയം മാസങ്ങളതിൽ
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതിൽ സാർവത്രതിേമാ
കുന്കതാന്ട പഞ്ായത്തുേളതിന്ലത്ാന്ത
തന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ാ കസവനങ്ങളുയം
വ തി ര ൽ ത്തു മ് തി ൽ ല ഭ ്മ ാ ക്കു ന് ത തി നക്
േഴതിയുയം. കേരള മുനതിസതിപൊലതിറ്റതി ബതിൽ
ഡതിങക് റൂളതിലുയം കേരള പഞ്ായത്ക്
ബതിൽഡതിങക് റൂളതിലുയം സമഗ്ര മാറ്റങ്ങൾ പ്രാ
ബല്ത്തിൽ ന്ോണ് വന്നു.
തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല
ജനീവനക്ാരുന്ട കുറവക് പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക്
സർക്ാർ തടക്ത്തികല പ്രാധാന്യം

നൽേതി. പഞ്ായത്ക് വകുപെതിന്ല സനീനതി
കയാറതിറ്റതി സയംബന്തിച്ച തർക്ങ്ങളതിലുയം
അതതിന്റെ തടർച്ചയായ കോടതതി വ്വഹാ
രങ്ങളതിലുയം കുരുങ്ങതി, സ്ാനക്യറ്റ നതിയ
മനങ്ങൾ മുടങ്ങതിക്തിടന്തക് കേരളത്തിന്ല
പഞ്ായത്നീരാജക് സ്ാപനങ്ങളുന്ട പ്ര
വർത്നന്ത് കുറന്ച്ചാന്നുമല് ബാധതിച്ചതക്.
വ്വഹാരങ്ങളതിൽ തനീർപ്പുണ്ാക്തി, മുടങ്ങതി
ക്തിടന് നതിയമനങ്ങളുയം കഗ്രഡക് പ്രകമാഷനു
േളുയം ഈ സർക്ാർ വന്തതിനു കേഷയം
പുനസ്ാപതിച്ചു. വതിവതിധ തസ്തിേേളതിലായതി
4,153 ജനീവനക്ാർക്ക് ഇത്രത്തിൽ സ്ാ
നക്യറ്റ നതിയമനയം നൽേതി. 2013 മുതൽ
മുടങ്ങതിക്തിടന് ജതില്ാ ഓഫനീസർമാരുന്ട
നതിയമനങ്ങളുയം പുനസ്ാപതിച്ചു.
പതി എസക് സതി ലതി്റേതിൽ നതിന്നുയം
നടത്തിയ 7,169 പുതതിയ നതിയമനങ്ങൾ
ഇതതിനക് പുറകമയാണക്. പഞ്ായത്ക്
വകുപെതിൽ 448, നഗരോര് വകുപെതിൽ 1494,
എഞ്തിനനീയറതിങ്ങക് വതിഭാഗത്തിൽ 372,
വലഫക് മതിഷനതിൽ 58, ശുെതിത് മതിഷനതിൽ
28 എന്തിങ്ങന്ന തകദേേസ്യയംഭരണ
വകുപെതിൽ 2400 പുതതിയ തസ്തിേേൾ
സൃഷ്തിച്ചു. 195 അസതി. എഞ്തിനനീയർ തസ്തിേ
സൃഷ്തിച്ചതതിലൂന്ട, ഒരു പഞ്ായത്തിനക് ഒരു
എ.ഇ. എന് ഏന്റ നാളന്ത് ആവേ്യം
നതിറകവറ്റാൻ േഴതിഞ്ഞു. തകദേേസ്യയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങളതിന്ല ജനീവനക്ാരുന്ട ക്ാമയം
ഏന്റക്കുന്റ പരതിഹരതിക്ന്പെട്ടു േഴതിഞ്ഞു
എന്നു പറയായം. ഇതതിന്റെന്യാന്ക്
ഫലമായതി തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുന്ട വദനയംദതിന പ്രവർത്നവയം
അകതാന്ടാപെയം വതിേസന പദ്തതിേളുന്ട
നതിർവ്വഹണവയം കക്മ- സുരക്ാ പ്രവർത്
നങ്ങളുയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്ാൻ നമുക്ക്
േഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്.

ശുചിത്വും സുംസ്ക്കാരമാവന്നു

കേന്ദ്ര സർക്ാരതിന്റെ ന്പാത നതിർകദ
േങ്ങൾക്ക് വതികധയമായതി സയംസ്ാനത്തി
ന്റെ സവതികേഷതേൾക്ക് ഇണങ്ന് ഒരു
മാലതിന്സയംസ്കരണ നയത്തിനക് രൂപയം
ന്ോടുക്ാൻ നമുക്ായതി. ഹരതിത കേരളയം
മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ സയംസ്ാനന്ത്
ത ക ദേ േ സ ്യ യം ഭ ര ണ സ് ാ പ ന ങ്ങ ൾ
നടത്തിയ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട ഫലമായതി
വ്ക്തി ശുെതിത്വയം സാമൂഹ് ശുെതിത്വയം
േ ര ാ േ ര തി മ ല യ ാ ള തി യു ന് ട േ നീ ല വ യം
സയംസ്കാരവയം ആയതി മാറേയാണക്. സയംസ്ാ
നന്ത് എല്ാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതിലുയം

തനദേശ സ്വയുംഭരണും
2017 - 2020
ഭരണ നനട്ങ്ങൾ
ഒറ്റനനാട്തെിൽ
4 തദദേശ ഭരണ സ്മാപനങ്ങളില്
ഇന്ദഗ്റ്ഡപ് ദേമാകല് ഗദവണന്
സപ് സിസ്റ്റം, നഗരസഭകളില്
ഇന്േി�ന്പ് ബില്ഡിംഗപ് പ്ലമാന്
മമാദനച�ന്പ് സിസ്റ്റം
4 ചതമാഴിലറപ്പ് പദ്തിയില് 30.81
ദകമാടി ചതമാഴില് േിനങ്ങള്.
4 അ�കേമാളി നഗര ചതമാഴിലറപ്പ്
പദ്തിയിലൂചട 55 േക്ഷം
ചതമാഴില് േിനങ്ങള്
4 ദറമാഡപ് നവതീകരണവം നിരമമാണവം
- 2,14,600 കി മതീ
4 2385 അംഗനവമാടികള്കപ് പുതിയ
ചകട്ടിടങ്ങള്, 1318 പുതിയ ക്ലമാസപ്
മുറികള്, 1,849 �മാരട്ടപ് ക്ലമാസപ്
�മുകള്, 367 പുതിയ ആശുപത്രി
ചകട്ടിടങ്ങള്.
4 56,382 പശുകചളയും 12,890
എരുമകചളയും 1,18,755 ആടുക
ചളയും വിതരണം ചെ�
4 22,83,156 ഏകര സ്േത്പ്
തരിശുഭൂമി കൃഷി, കമാരഷിക
സ�ദ്ികമായി 1,41,471 ബ�വ
കൃഷി സംരംഭങ്ങള്
4 41,962 പുതിയ കുടുംബശ്തീ അയല്
കൂട്ടങ്ങള്, കുടുംബശ്തീയുചട
ദനതൃത്വത്ില് 25,000 ദത്മാളം
വദയമാ�ന അയല്�ട്ടങ്ങള്,
3000 ദത്മാളം ഭിന്ദശഷി
അയല്കൂട്ടങ്ങള്
4 കുടുംബശ്തീകപ് 1,500 ദകമാടി
രൂപയുചട സമാമ്ത്ിക പി�ണ
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നഗരസഭേളതിലുയം ഹരതിത േർമ്മകസനേൾ
സജനീവമായതി. ഹരതിതേര്മ്മകസനേൾ
കേഖരതിക്കുന് അവജവമാലതിന്യം കേഖ
രതിക്കുന്തതിനുള്ള 1402 ന്മറ്റനീരതിയല്
േളക്ന് ന്ഫസതിലതിറ്റതി (എയം.സതി.എഫക്)
ന്സറെറേളുയം മാലതിന്ങ്ങൾ പുനഃെയംക്മ
ണത്തികനാ കറാഡക് ടാറതിയംഗക് മുതലായ
ആവേ്ങ്ങൾകക്ാ വേമാറന്തതിനായതി
തയ്യാറാക്കുന് 151 റതികസാഴ്ക് റതിക്വറതി ന്സറെ
റേളുയം (ആർ.ആർ.എഫക്.) പ്രവർത്നയം
ആരയംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. നാല്കതാളയം റതിക്വറതി
ന്സറെറേൾ നതിർമ്മാണത്തിലതിരതിക്കുന്നു.
97 പ്ാ്റേതിേക് ന്രെഡതിയംഗക് യൂണതിറ്റുേളുയം സ്ാ
പതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.
90 േതമാനയം സബക് സ തിഡതികയാന്ട
വനീടുേളതിലുയം 100 േതമാനയം സബക്സതിഡതി
കയാന്ട ന്പാതസ്ാപനങ്ങളതിലുയം വജവ
മാലതിന് സയംസ്കരകണാപാധതിേൾ സ്ാപതി
ച്ചുവരുന്നു. 2016 മുതല് നഗര-ഗ്രാമ പ്രകദ
േങ്ങളതിലായതി 94,300 ബകയാഗ്ാസക് പ്ാ
ന്റു േ ളു യം 6 , 3 6 , 9 1 6 േ ക മ് ാ ്റേ തി യം ഗക്
ഉപാധതിേളുയം സജ്മാക്തി. മാര്ക്റ്റുേള്,
കോളനതിേള്, റസതിഡറെക് അകസാസതികയ
ഷനുേള് തടങ്ങതിയവ കേന്ദ്രനീേരതിച്ചക് വലതിയ
കതാതതിൽ വജവമാലതിന്ങ്ങൾ സയംസ്കരതി
ക്കുന്തതിനായതി 2019 സാമൂഹതിേതല
േകമ്ാ്റേതിയംഗക് യൂണതിറ്റുേളുയം 97 വലതിയ
ബകയാഗ്ാസക് പ്ാന്റുേളുയം സജ്മാക്തി.
മാലതിന്ക്കൂനേളായതിരുന് നഗരവനീഥതിേളുയം
ന്പാത സ്ലങ്ങളുയം േണ്ാൽ തതിരതിച്ചറതിയാ
ത് വതിധയം മാറേയാണക്.

നഗരഭരണതെിന് പുതിയ മുഖും

സയംസ്ാനത്ക് നഗരവതിേസനത്തി
നുള്ള സമഗ്ര മാ്റേർപ്ാൻ തയ്യാറായതിക്
ഴതിഞ്ഞു. അമൃതക്, സ്ാർട്ക് സതിറ്റതി മുതലായ
ക േ ന്ദ്ര പ ാ ക ക് ജു േ ളു യം സ യം സ് ാ ന
സർക്ാരുയം തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുയം എന്റ്റടുത്തു നടത്തുന് കപ്രാജക്ടുേ
ളുയം കെർന്ക് സയംസ്ാനന്ത് നഗരങ്ങൾക്ക്
ോലത്തിനു കെർന് പുതതിയ മുഖയം നൽകുയം.

നഗര- ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്ിൽ
ഇ-ഓഫീസ് സുംവിധാനും

നഗരങ്ങളതിന്ല മാ്റേർപ്ാനുേളുന്ടയുയം
വതിേദ നഗരാസൂത്രണ പദ്തതിേളുന്ടയുയം
വ്വസ്േൾ ഇനതി മുതൽ ഇറെർന്നറ്റതിലൂന്ട
അറതിയായം. അതതിനുള്ള ന്വബക് അധതിഷ്തിത
ജതി.ഐ.എസ്ക് സർക്ാർ വതിേസതിപെതിച്ചതിട്ടു
ണ്ക്. അമൃതക് പദ്തതി നടപെതിലാക്കുന് ഒമ്തക്
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രണ്പ് പ്ളയങ്ങള് മുതല്
ചകമാദറമാണ വചര സമ്േപ്
വ്യവസ്യുചട നടുചവമാടിക്ന്
പ്തിസന്ധികള്കിടയിലം
വമ്ന് പദ്തികള് ദവചണ്ന്നു
വ�കദയമാ ബവകിപ്ിക്കദയമാ
ചെ�മാചത 23,409 ദകമാടി
രൂപയുചട ദക്ഷമ ചപന്ഷന്
വിതരണം ചെയപ്തമാണപ് ഈ
സരകമാര െരിത്രത്ില്
ദവറിട്ടതമാവന്തപ്.


പട്ണങ്ങളതിൽ നടപെതിലായതിക്ഴതിഞ്ഞ
ഇറെലതിജറെക് ബതിൽഡതിയംഗക് പ്ാൻ മാകനജക്ന്മ
റെക് സതി്റേയം (IBPMS) വവോന്ത എല്ാ
യതിടവയം നടപെതിലാക്ാനാവയം.
സയംകയാജതിത ജതില്ാവതിേസന രൂപകര
ഖേൾ തയ്യാറാക്കുന് പദ്തതി പുനരാരയംഭതി
ച്ചു. നഗരാസൂത്രണ മാ്റേർപ്ാനുേൾ
ന്വബക്വസറ്റതിൽ അപക്കലാഡക് ന്െയ്ന്
പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. ന്േട്തിടനതിർമ്മാണ
അകപക്േൾ കവഗത്തിൽ വേോര്യം
ന്െയ്ന്തതിനായതി തയ്യാറാക്തിയ സുകവഗ
കസാഫ്റക്ന്വയർ കോഴതികക്ാടക് നഗരസഭ
യതിൽ നടപെതിലാക്തി. ന്നൽവയൽ/തണ്നീർ
ത്ടത്തിന്റെ സയംരക്ണവയം അതതിൽ
ഊന്തിയുള്ള വതിേസനവയം സയംബന്തിച്ചക്
ഇകപൊൾ നടത്തി വരുന് പoനയം പൂർത്തി
യായാൽ ോസ്തനീയവയം ദനീർഘോലാടതിസ്ാ
നത്തിലുള്ളതമായ നടപടതിേൾ പ്രതനീക്തി
ക്ായം.

മുന്നണിയിൽ �ീ ശക്ി

ഈ സർക്ാർ അധതിോരകമറ്റ കേഷയം
അഗതതി കുടുയംബങ്ങളുന്ട പുനരധതിവാസ
ത്തിനായതി ആരയംഭതിച്ച അഗതതിരഹതിത
കേരളയം, അയല്ക്കൂട്ങ്ങള്ക്ക് 4% പലതിേ
യ്കക് വായ്പ ലഭ്മാക്കുന് പലതിേ സബക്സതിഡതി
സ്കനീയം, പ്രളയ പുനരധതിവാസത്തിന്റെ
ഭാഗമായ റതിസര്ജറെക് കേരള കലാണ് സ്കനീയം,
ഇറച്ചതികക്ാഴതി ഉല്പാദനയം ലക്്മതിട്ടുള്ള
കേരള െതിക്ന് തടങ്ങതിയ എത്രന്യങ്തിലുയം

പദ്തതിേളാണക് കുടുയംബശ്രനീ വഴതി നടപെതി
ലാക്കുന്തക്.
നതിലവതില് 1,57,691 കുടുയംബങ്ങൾക്ക്
അഗതതിരഹതിത കേരളയം പദ്തതിയുന്ട
ആനുകൂല്യം ലഭതിക്കുന്നു. 2016-17 മുതൽക്ക്
നാളതിതവന്ര 11,343 കോടതി രൂപ പലതിേ
സബക്സതിഡതി വായ്പയായതി അയല്ക്കൂട്ങ്ങ
ള്ക്ക് ലഭ്മാക്തി. പ്രളയ പുനരധതിവാസ
ത്തിനുള്ള റതിസര്ജറെക് കേരള കലാണ്
സ്കനീമതിൽ 29,771 അയല്ക്കൂട്ങ്ങളതിന്ല രണ്ക്
ലക്കത്ാളയം ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്ക് 1680
കോടതി രൂപ വായ്പ നൽേതി. 28,859
വനതിതേള് ഹരതിതേര്മ്മ കസനയതില്
അയംഗങ്ങളായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. സാമൂഹ്
ോക്നീേരണത്തിന്റെ ലക്ണന്മാത്
മാതൃേയായതി കേരളത്തിന്ല കുടുയംബശ്രനീ
പ്രസ്ാനയം കലാേയം മുഴുവൻ അയംഗനീേരതിക്
ന്പെട്ടു േഴതിഞ്ഞു. നതിലവതിൽ 20 സയംസ്ാന
ങ്ങളതികലക്കുയം ഏതാനുയം വതികദേ രാജ്ങ്ങ
ളതികലക്കുയം കുടുയംബശ്രനീയുന്ട പ്രവർത്നയം
വ്ാപതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

ച്താഴിലറപ്് പദ്ധതിെൾ

മഹാത്മാഗാന്തി കദേനീയ ഗ്രാമനീണ
ന്താഴതിലുറപ്പു പദ്തതിയതിൽ 2016- 17
മുതൽക്ക് ഓകരാ വർഷവയം കേന്ദ്ര സർക്ാർ
അനുവദതിക്കുന് കലബർ ബഡക് ജ റ്റതിന്ന
അകപക്തിച്ചക് ഉയർന് ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങ
ളാണക് സയംസ്ാനയം സൃഷ്തിച്ചതക്. 2016- 17
ൽ 603.11 ലക്യം ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങൾ അനു
വദതിച്ച സ്ാനത്ക് 684.62 ലക്യം ന്താഴതിൽ
ദതിനങ്ങൾ സൃഷ്തിച്ചു. 2019- 20 ൽ ഇതക്
802.30 ലക്മായതി ഉയർന്നു. മഹാ പ്രളയയം
ബാധതിച്ച 2018- 19ൽ കലബർ ബഡക്ജറ്റതിന്റെ
140 േതമാനമായതിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ
കനട്യം. 2016-17ൽ 1,13,187 കുടുയംബങ്ങൾക്ക്
100 ദതിവസവയം ന്താഴതിൽ നൽേതിയകപൊൾ
2019-20ൽ അതക് 2,51,129 ആക്തി ഉയർ
ത്ാനായതി. ഹരതിതകേരള ദൗത്യം വതിജയ
മാക്കുന്തതിനക് ന്താഴതിലുറപ്പു പദ്തതിയുന്ട
സാധ്തേൾ പരമാവധതി ഉപകയാഗന്പെ
ടുത്ാൻ േഴതിഞ്ഞു. അയ്യങ്ാളതി നഗര ന്താഴതി
ലുറപെക് പദ്തതിയതിലൂന്ട നഗര കമഖലയതിൽ
55 ലക്യം ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങളുയം ഇക്ാലയ
ളവതിൽ സൃഷ്തിക്ന്പെട്ടു. 2015-16 ല് നഗര
ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയ്കായതി 15 കോടതി
രൂപയാണക് അനുവദതിച്ചതിരുന്തക്. എന്ാൽ
2019-20ല് ബഡക്ജറ്റക് വതിഹതിതയം 500 %
വർദ്തിപെതിച്ചക് 75 കോടതി രൂപയാണക് അനു
വദതിച്ചതിട്ടുള്ള തക്.
ന്താഴതിലുറപ്പു പദ്തതിയതിന്ല പട്തിേവർ

ഗ്ഗക്ാരായ ന്താഴതിലാളതിേൾക്ക് അധതിേ
ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങൾ നൽകുന് വരേബല്
പ്സക് പദ്തതി, മുൻകൂർ കവതനയം നൽകുന്
റതികവാൾവതിങ്ങക് ഫണ്ക് തടങ്ങതിയവ
രാജ്ന്ത് മന്റ്റാരു സയംസ്ാനത്തുയം ഇല്ാ
ത്താണക്.

ഒരു സഹായവും മുടങ്ങില്ല

സയംസ്ാനന്ത് 1,200 തകദേേസ്യയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായതി 202021 സാമ്ത്തിേ വര്ഷയം വതിവതിധ ന്ഹഡുേ
ളതിലായതി 21,174 കോടതി രൂപയാണക്
സയംസ്ാന ബജറ്റതില് വേയതിരുത്തിയതിട്ടു
ള്ളതക്. പദ്തതി വതിഹതിതയം 12,074 കോടതി.
സയംസ്ാനപദ്തതി അടങ്ലതിന്റെ 25.93
േതമാനമാണതിതക്. ഇതക് മുന്വര്ഷയം 24
േതമാനമായതിരുന്നു.
വതിേസന ഫണ്ായതി 7,158 കോടതി
രൂപയുയം ജനറൽ പർപെസക് ഗ്രാറെക് ആയതി
1,717 കോടതിയുയം ന്മയതിറെനൻസക് ഗ്രാറെക്
ഇനത്തിൽ 2,943 കോടതി രൂപയുയം അർബൻ
സർവ്വനീസക് ഡലതിവറതി പദ്തതിയുന്ട 255
കോടതി രൂപയുയം തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് ലഭതിക്കുയം. വതിേസനഫണ്തിൽ
1,221 കോടതി രൂപ പട്തിേജാതതി ഉപപദ്
തതിക്കുയം 183 കോടതി പട്തിേവർഗ്ഗ ഉപപദ്
തതിക്കുയം നനീക്തിവച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിനു
പുറന്മ, കേന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്തതിേൾക്കുള്ള
1,411 കോടതിയുയം സയംസ്ാനാവതിഷ്കൃത പദ്
തതിേൾക്കുള്ള 1,027 കോടതിയുയം മുഖ്മന്ത്രതി
യുന്ട ഗ്രാമനീണ കറാഡക് നതിർമ്മാണ പദ്തതി
യതിന്ല 961 കോടതിയുയം ഗ്രാമവതിേസനത്തി
നുള്ള 344 ഉയം നഗര വതിേസനത്തിനുള്ള
1,945 കോടതി രൂപയുയം വലഫക് മതിഷനുള്ള
2,000 കോടതിയുയം 2020-21ൽ തകദേേഭരണ
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്മാകുയം. ജനസയം
ഖ്ാനുപാതതിേമായതി കനാക്തിയാൽ,
രാജ്ന്ത് മറ്റക് സയംസ്ാനങ്ങൾക്ക് സങ്ൽ
പെതിക്ാൻ കപാലുയം േഴതിയാത്താണക് ഈ
തേ. രാജ്ന്ത് സാമ്ത്തിേ മുരടതിപെതിന്റെ
യുയം ന്ോകറാണ വ്ാപനയം സൃഷ്തിച്ച സാമ്
ത്തിേ - സാമൂഹ് ആഘാതത്തിന്റെയുയം
പശ്ാത്ലത്തിൽ കപാലുയം തകദേേസ്യയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് സയംസ്ാന
സർക്ാരതിൽ നതിന്ക് ലഭതികക്ണ് സഹായ
ങ്ങൾ നഷ്മാേതിന്ല്ന്ക് ഉറപ്പു നൽോനാവയം.
രണ്ക് പ്രളയങ്ങൾ മുതൽ ന്ോകറാണ
വന്ര സമ്ദക് വ്വസ്യുന്ട നടുന്വാടതിക്കു
ന് പ്രതതിസന്തിേൾക്തിടയതിലുയം വമ്ൻ
പദ്തതിേൾ കവന്ണ്ന്നു വയ്ക്കുേകയാ വവേതി

പെതിക്കുേകയാ ന്െയ്യാന്ത 23,409 കോടതി
രൂപയുന്ട കക്മ ന്പൻഷൻ വതിതരണയം
ന്െയക്താണക് ഈ സർക്ാർ െരതിത്രത്തിൽ
കവറതിട്താവന്തക്. േഴതിഞ്ഞ സർക്ാരതിന്റെ
ോലത്ക് ഇതക് (5 വർഷയം ന്ോണ്ക് ) 9,270
കോടതി മാത്രമായതിരുന്നു. ന്ോവതിഡക്
ോലത്ക് മാത്രമായതി സാമൂഹ് സഹായ
ന് പ ൻ ഷ ൻ ഇ ന ത് തി ൽ സ യം സ് ാ ന
സർക്ാർ 3711.4 കോടതി രൂപ വതിതരണയം
ന്െയ്തു. നതിലവതിൽ 47.95 ലക്യം കപർക്ാണക്
വതിവതിധ സാമൂഹ് സഹായ ന്പൻഷനുേ
ളുന്ട ആനുകൂല്യം ലഭതിക്കുന്തക്.

പ്രതിസന്ധിെൾ
സാധ്യതെളാക്കുെ

കേരളത്തിന്റെ വതിേസന െരതിത്ര
ത്തിൽ നാഴതിേക്ല്ാവാന്നാരുങ്ന്
സുഭതിക് കേരളയം പദ്തതി സയംസ്ാനന്ത്
തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കു
മുന്തിൽ സുസ്തിര വതിേസനത്തിന്റെ
പുതതിയ വഴതിേൾ തറന്നുവച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഒരു
വർഷയം ന്ോണ്ക് 3,860 കോടതി രൂപ ന്െല
വഴതിച്ചക് 25,000 ന്ഹക്ർ തരതിശുനതിലത്ക്
കൃഷതിയതിറക്ാനുയം സയംകയാജതിത കൃഷതി
യുന്ടയുയം അനുബന് കമഖലേളുന്ടയുയം
കപ്രാത്ാഹനത്തിലൂന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജനീവ
കനാപാധതിേൾ ന്മച്ചന്പെടുത്ാനുമാണക്
സർക്ാർ ലക്്യം വയ്ക്കുന്തക്.
തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട
മുൻവേയതിൽ തരതിശുനതിലങ്ങൾ േന്ണ്ത്തി
കൃഷതി വകുപെതിന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ ന്നല്ക്,
പച്ചക്റതി, വാഴ, േതിഴങ്ങക് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പയർ
വർഗ്ഗങ്ങൾ, ന്െറധാന്ങ്ങൾ എന്തിവ കൃഷതി
ന്െയ്യം. സയംകയാജതിത കൃഷതിയതിലൂന്ട
േന്നുോലതി സമ്ത്തുയം മൽസ്സമ്ത്തുയം
വർധതിപെതിക്കുയം. മൂല് വർധതിത ഉൽപെന്ങ്ങ
ളുന്ട നതിർമ്മാണവയം കപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുയം.
മായംസയം, മുട് ഇവയുന്ട ഉൽപൊദനത്തിനുയം
പ്രാധാന്യം നൽകുയം. ഹരതിത കേരള ദൗത്യം
മുകന്ാട്ടുവച്ച പരതിസ്തിതതി സൗഹൃദ വതിേ
സനത്തിന്റെ േർമ്മപരതിപാടതിക്ക് സുഭതിക്
കേരളയം കൂടുതൽ േരുത്തു പേർന്തിരതി
ക്കുന്നു.
പ്രതതിസന്തിന്യ സാധ്തയാക്തി ഈ
പരനീക്ണ ോലന്ത് നമുക്ക് മുറതിച്ചു
േടക്ായം. കനട്ങ്ങൾ േരുത്ാക്തി, ന്വല്ലു
വതിളതിേൾക്കു കനന്ര നമുക്തിനതിയുയം ചുവടു
വയ്കായം. സർക്ാർ ഒപെമുണ്ക്.


തനദേശ സ്വയുംഭരണും
2017 - 2020
ഭരണ നനട്ങ്ങൾ
ഒറ്റനനാട്തെിൽ
4 നമാല വരഷം ചകമാണ്പ് 40,000
കുടുംബശ്തീ സംരംഭങ്ങള്
4 പ്ളയകമാേത്പ് കുടുംബശ്തീയിലൂചട
1,600 ദകമാടിയുചട പേിശരഹിത
വമായ്
4 ചകമാവിഡപ് ആഘമാതം േ�കരിക്
ന്തിനമായി 2,000 ദകമാടിയുചട
മുഖ്യമന്തിയുചട സഹമായ ഹസ്തം
പേിശ രഹിത വമായ്മാ പദ്തി.
4 ദേമാകപ്ഡൗണ് കമാേത്പ് 1450
കമയൂണിറ്ി കിച്ണുകളിലൂചട 90
േക്ഷം ഭക്ഷണചപമാതികള്
വിതരണം നടത്ി.
4 പുനരു�തീവിപ്ിച് പുഴകള് - 390,
പുനരു�തീവിപ്ിച് നതീരച്മാലകള്
- 36323, റതീച്മാര�പ് ചെയ്
കിണറുകള് - 537451, നവതീകരിച്
കുളങ്ങള് - 15381, പുതിയ കിണറു
കള് - 22,252 , നവതീകരിച്
കിണറുകള് - 13942, നിരമിച്
കുളങ്ങള് - 13738
4 ഉറവിട മമാേിന്യ സം�രണത്ിനമാ
യി 94,300 ബദയമാഗ്യമാസപ്
പ്ലമാ�കളും 6,36,916 കദമ്മാസ്റ്റിംഗപ്
സംസ്രണ ഉപമാധികളും
സ�മമാകി.
4 പുന: െംക്രമണ ദയമാഗ്യമല്ലമാത്
1114.695 ചമരൈികപ് ടണ് ച��ഡപ്
പ്ലമാസ്റ്റിക്കള് ദറമാഡപ് നിരമമാണ
ത്ിനമായി േഭ്യമമാകി.
4 വിവിധ സ്മാപനങ്ങളില് നിന്നും
ദശഖരിച് 1452.87 ടണ് ഇ-മമാേി
ന്യങ്ങള് ശമാ�തീയമമായി പുന:
െംക്രമണം നടത്ി.
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ര�ൊംഘട്
ജനേീയൊസൂ�ണം

േൊര്യ�മത�ം
ജനേീയ േൊ��ൊടിനും ഊ�ൽ
ചപമാതു�നമാദരമാഗ്യം, ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസം, പമാരപ്ിടം, ദുരബേ വിഭമാഗങ്ങളുചട ശമാക്തതീകരണം,
ദക്ഷമ പ്വരത്നങ്ങള്, പരിസ്ിതിസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ദമഖേകളില് നടത്തുന് ഇടചപടലകളിലൂചട
�നകതീയമാസൂത്രണത്ിചന് രണ്മാം ഘട്ടം അതിചന് സുവരണ്ണ കമാേഘട്ടമമായി മമാറിയിരിക്ന്നു.

ല

ക്ക്ണക്തിനു കപരുന്ട മരണത്തിനുയം
ബതില്ൻ േണക്തിനക് കഡാളറതിന്റെ
നഷ്ത്തിനുയം ഇടയാക്തി ന്ോവതിഡക് 19
മഹാമാരതി സയംഹാരതാണ്ഡവയം തടരുകമ്ാൾ
കലാേകത്റ്റവയം സുരക്തിതമായ ഇടന്മന്ക്
ആകഗാള മാധ്മങ്ങൾ കേരളന്ത് പ്രേയം
സതിക്കുന്നു. വതിേ്സനനീയമായ േണക്കുേൾ
മുഖവതിലന്യ്കടുത്ാൽ ന്ോകറാണ വവറസക്
വാഹേരായ ആയതിരയം കപന്രങ്തിലുയം
സയംസ്ാനത്തിന്റെയുയം രാജ്ത്തിന്റെയുയം
അതതിർത്തിേൾ േടന്ക് കേരളത്തിന്ലത്തി.
കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേളുന്ടയുയം പ്രവാസതി
േളുന്ടയുയം വലതിയ കതാതതിലുള്ള മടങ്ങതിവരവക്
തടരുേയാണക്. സ്ന്യം ജനങ്ങൾ ഏത
സാഹെര്ത്തിൽ മടങ്ങതി വന്ാലുയം
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സയംസ്ാനയം അവന്ര ഇരുവേയുയം നനീട്തി
സ്നീേരതിക്കുന്മന്ക് മുഖ്മന്ത്രതി വ്ക്മാക്തി
യതിട്ടുണ്ക്. കരാഗവാഹേരാവാൻ ഇടയുള്ള
ലക്ക്ണക്തിനു കപന്ര േന്ണ്ത്തി
അവന്രയുയം അവരുമായതി ഇടപഴേതിയവന്ര
യുയം സമ്ർക്വതിലക്തിലാക്തി നതിരനീക്തിച്ചുയം
കരാഗയം സ്തിരനീേരതിച്ചവർക്ക് മതിേച്ച െതിേതിൽ
സയുയം പരതിെരണവയം ഉറപൊക്തിയുയം അവതി
േ്സനനീയ വ്ാപനകേഷതിയുള്ള ന്ോവതിഡക്
19 എന് ആകഗാള മഹാമാരതിന്യ കേരളയം
നതിയന്ത്രണത്തിലാക്തിയതക് അ�തമാന്ണ
ന്ക് കലാേ മാധ്മങ്ങൾ സാക്്ന്പെടുത്തു
ന്നു. ഈ “അ�തയം” പതിന്തുടരുന് കലാേ
ന്മങ്മുള്ള വതിദഗക് ധ ർ ന്െന്ന്ത്തുന്തക്
കേരള വതിേസന മാതൃേയുന്ട ന്നടുയം

തൂണുേളതിൽ ഒന്ായ ന്പാതജനാകരാഗ്
സയംവതിധാനത്തിന്റെ വ്ാപ്തതിയതിലുയം അതതിന്ന
താങ്ങതിനതിർത്തുന് ജനേനീയാസൂത്രണത്തി
ന്റെ േരുത്തിലുമാണക്. അവതിേ്സനനീയ
വ്ാപനകേഷതിയുള്ള ന്ോകറാണവവറ
സതിന്ന ജനേനീയസയംവതിധാനങ്ങളുന്ട
േരുത്തിൽ പ്രതതികരാധതിച്ചക് കേരളന്ത്
േവപെറമ്ാവാന്ത ോത്തതിനക് ഈ ോല
ഘട്യം ജനേനീയാസൂത്രണകത്ാടക് േടന്പെ
ട്തിരതിക്കുന്നു. സയംസ്ാനയം നതിപെ വവറസക്
ഭ നീ ഷ ണ തി യു ന് ട മു ൾ മു ന യ തി ൽ ന തി ന്
നാളുേളതിലുയം രണ്ക് പ്രളയങ്ങൾ കനരതിട്
കവളയതിലുയം തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട
കനതൃത്ത്തിലുള്ള പതിന്തുണാ സയംവതിധാ
നങ്ങൾ ഇതകപാന്ല തന്ന് ഉണർന്നു

പ്രവർത്തിച്ചു.
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യം, പ�ൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസം, പാർപ്പിടം, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ
ശാക്തീകരണം, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖ
ലകളിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളിലൂടെ
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം
അതിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി മാറി
യിരിക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ
ഇടപെടലുകൾ പ�ോലെ അതേ അളവിൽ
പ്രധാനമാണ് പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംര
ക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻകൈ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും. ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്തെ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത
യും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും നിയമ
പരിരക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ദുരന്ത
നിവാരണ, പുനരധിവാസ പ്രവർത്ത
നങ്ങളുടെ മുന്നണിപ്പോരാളികളായി തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറിയത് കേരളം
ല�ോകത്തിന് നൽകുന്ന മറ്റൊരു മാതൃകയാ
ണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും
പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും എതിരായ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ജനങ്ങളെ
അണിനിരത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയിച്ചിരി
ക്കുന്നു. പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലെയും സമീ
പനത്തിലെയും മാറ്റങ്ങൾ ഈ ദിശയിലുള്ള
ഇടപെടലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആധികാരിക
തയും നിയമപരമായ ഈടും ഉറപ്പാക്കിയി
രിക്കുന്നു.
ജനപങ്കാളിത്തത്തിനും ജനകീയ കാഴ്ച
പ്പാടിനുമ�ൊപ്പം കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും സേവന
ഗുണനിലവാരത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന
താണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ജനകീയാസൂത്ര

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്
പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ രംഗത്തെ
ഏക�ോപനം ഉറപ്പാക്കാർ പ്രിന്സിപ്പൽ
ഡയറക്ട്രേറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. വകുപ്പിനു
കീഴിലുള്ള 5 വകുപ്പുകൾ പ്രിന്സിപ്പൽ
ഡ യ റ ക്ട ്രേറ്റി നു കീ ഴ ി ൽ ഒ ര�ൊ റ്റ
വകുപ്പായി മാറും. വകുപ്പുതല ഏക�ോപ
നവും പദ്ധതി സംയ�ോജനവും നിർവ്വ
ഹണവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശഭരണ
പ�ൊതുസർവ്വീസ് നിലവിൽ വരും.
പ�ൊതുസര്വീസ് രൂപീകരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

അംഗീകാരം

ഇന്ത്യാ ടുഡെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ക�ോണ്ക്ലേവ് 2018 ല് കേരളത്തിന്
ലഭിച്ചത് രണ്ട് പുരസ്ക്കാരങ്ങള്. മികച്ച പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും, മികച്ച
ശുചിത്വപ്രവര്ത്തനത്തിനുമാണ് കേരളത്തിന് പുരസ്ക് കാരങ്ങള് ലഭിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും തരംതിരിച്ച്
നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള
പുരസ്ക്കാരമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഉപരാഷ്ട്ര പതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവില്
നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.സി മ�ൊയ്തീന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി
പുരസ്ക്കാരങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. (ഫയല് ചിത്രം)


ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്തെ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വ
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയും
ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും നിയമ
പരിരക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു.
ദുരന്ത നിവാരണ, പുനരധിവാസ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
മുന്നണിപ്പോരാളികളായി തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറിയത്
കേരളം ല�ോകത്തിന് നൽകുന്ന
മറ്റൊരു മാതൃകയാണ്.



ണത്തിന്റെ സമീപനം. പദ്ധതി പ്രവർത്ത
നങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യ
ക്ഷമമാക്കി കേരളം മുമ്പേ നടക്കുകയാണ്.
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കലും നിർവഹണവും
സമയബന്ധിതമാക്കിയതിലൂടെ, അസാ
ധ്യമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മൾ
സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതി രൂപീകരണവും നിർവ്വഹണ
വും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ കാലം ചരിത്രമായി.
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസം ആസൂത്രണ
ഗ്രാമ/ വാർഡ് സഭകൾ പൂർത്തിയാവുന്നു.
മാർച്ച് മാസത്തോടെ പദ്ധതികൾക്ക്
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ ഒന്നു
മുതൽ നിർവഹണം ആരംഭിക്കുന്നു. വാർ
ഷിക പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് പന്ത്രണ്ട്
മാസം സമയം ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ
വികസന ചിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ്.
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭവ
ക്ഷാമത്തിന് ആളും അർത്ഥവും നൽകി
പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ നാല്വർഷങ്ങളാണ്
കടന്നു പ�ോവുന്നത്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന
പ്രമ�ോഷൻ നിയമനങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിച്ച
തിനും പി.എസ്.സി. നിയമനങ്ങൾ വേഗ
ത്തിലാക്കിയതിനും പുറമേ, 2400 പുതിയ
തസ്തികകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ
അധികമായി സൃഷ്ടിച്ചത്. ആര�ോഗ്യ ,
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ
സ്കൂളുകൾ, ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലായ
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ
തസ്തികകൾക്ക് പുറമേയാണിത്.
മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്ത ധനകാര്യ പ്ര
തിസന്ധികൾക്ക് ഇടയിലും, തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടു
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കുട്ടികൾ
വയ�ോജനങ്ങൾ
ഭിന്നശേഷിക്കാർ

കരുതല്
4 കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം ക�ൊണ്ട് 577.62 ക�ോടി രൂപ
വയ�ോജന ക്ഷേമത്തിനായി 794.45 ക�ോടി
ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 377.42 ക�ോടി
മറ്റു അരക്ഷിത സമൂഹങ്ങൾക്കായി 377.42 ക�ോടി
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിനായി 333.22 ക�ോടി
എസ്സി, എസ്റ്റി യുവതീയുവാക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 388.74 ക�ോടി രൂപ

4
4
4
4
4

ത്തുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിട്ടുവീ
ഴ്ച ചെയ്തില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ വികസന
ഫണ്ടിന്റെ 25 ശതമാനവും തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നു. 2011-16
ല് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 19,778
ക�ോടി രൂപ ബജറ്റിലൂടെ നൽകിയ
സ്ഥാനത്ത്, കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തിനിടെ
26,227.50 ക�ോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ്
വിഹിതം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ
കേരള മാതൃകയ്ക്ക് ല�ോകമെങ്ങും കൂടുതൽ
സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും കൈവന്നി
രിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനകീയാസൂ
ത്രണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന
പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ
വ്യാപിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ സ്വയം സംസാ
രിക്കുന്ന തെളിവാണ്.

ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ
പ�ൊളിച്ചെഴുതി

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കാലത്തെ
അതിജീവനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി
പദ്ധതി മാർഗരേഖയിൽ സമൂല മാറ്റം
വരുത്തി.

പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങൾ
ലളിതമാക്കി

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ
സ്വാതന്ത്ര്യവും അയൽസഭകൾക്കും വാർഡ്
വികസന സമിതികൾക്കും കൂടുതൽ പങ്കാ
ളിത്തവും നൽകി. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ
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അനുഭവം ഉൾക്കൊണ്ട്പദ്ധതി പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊ
ത്ത പുതു സമീപനം രൂപപ്പെടുത്തി.
4	ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം, കാലാ
വസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നീ
മേഖലകൾക്ക് പുതിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്.
4 ഉ ല് പാ ദ ന വ ർ ദ്ധ ന വ് ല ക് ഷ്യമ ി ട്ട്
സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം
വരുത്തി; ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ
30 ശതമാനം തുകയും നഗര തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 10 ശതമാനം
തുകയും ഉല്പാദന മേഖലാ പ്രോജക്ടു
കൾക്ക്.
4	പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഇനി വാർപ്പു മാതൃക

കൾ നിർബന്ധമല്ല; മാർഗരേഖയിൽ
പറയാത്ത നൂതന പ്രോജക്ടുകൾ
കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറ്റെ
ടുക്കാം. സവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരം കാണാൻ നൂതന പരിപാ
ടികൾക്കും അംഗീകാരം.
4 പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും
നേരിടാൻ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രാദേശിക ദുരന്ത
നിവാരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാവുന്നത്
കേരളത്തിൽ
4	പ്രാദേശിക പരിഹാരം സാധ്യമല്ലാത്ത
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന
തലത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നു. പദ്ധ
തികൾക്ക് സമഗ്ര സമീപനം ഉറപ്പാ
ക്കാർ ബഹുതല ആസൂത്രണം.
4 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി
യുടെ 5 ശതമാനം തുക വൈകല്യമുള്ള
വർക്കും കുട്ടികൾക്കും നീക്കി വയ്ക്കുന്നു.
5 ശതമാനം തുക വ്യദ്ധർക്കും പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതികൾക്കും
നീക്കിവയ്ക്കുന്നു; 10 ശതമാനം തുക
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്ക്.

പ്രോജക്ടുകൾക്ക് നാല് കാറ്റഗറി
സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിൽ പരാമർ
ശിക്കാത്ത നൂതന പ്രോജക്ടുകളാണ്
കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ വരുന്നത്. വിഹിതം
കൈമാറലും ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകളും
കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇവയ്ക്ക്
വെറ്റിങ്ങ് വേണ്ട. വെറ്റിങ്ങ് ആവശ്യമുള്ള
സാധാരണ പ്രോജക്ടുകളാണ് മൂന്നാം
കാറ്റഗറി. വെറ്റിങ്ങും സാങ്കേതിക
അനുമതിയും ആവശ്യമുള്ള പ്രോജക്ടുകളെ

നമ്മൾ നമുക്കായ്
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രാദേശിക ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി
നടപ്പിലാവുന്നത് കേരളത്തിൽ

കേരളം നേരിട്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലും
മുൻഗണനകളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരമാണ് “നമ്മൾ
നമുക്കായ്”. രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും
അതിലൂടെ ശക്തിപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനതല ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളും ദുരന്ത പ്രതിര�ോധ
ത്തിനും ദുരന്തനിവാരണത്തിനും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ
കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ല�ോകത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും ദുരന്ത നിവാരണ
കർമ്മസമിതികൾ നിലവിൽ വന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും നേരിടാൻ
എല്ലാ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിന�ോടകം ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാറ്റഗറി നാലായി പരിഗണിക്കുന്നു.

ഉല്പാദന, സേവന മേഖലകൾ
ശക്തിപ്പെടുന്നു

4 ഉല്പാദന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രോജ
ക്ടുകൾ നടപ്പിലാവുന്നു. 2011-12
മുതലുള്ള അഞ്ചു വർഷം തദ്ദേേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക്
നീക്കിവച്ചത് 2326. 31 ക�ോടി രൂപ.
കഴിത്ത നാലു വർഷത്തെ വിഹിതം
4141.44 ക�ോടി രൂപ.

കാർഷിക, മൃഗസംരക്ഷണ
രംഗങ്ങളിൽ വികസന മുന്നേറ്റം

4	കന്നുകാലി സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്;
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി
വിതരണം ചെയ്തത് 56,382 പശുക്കൾ,
12,890 എരുമകൾ, 1,18,755 ആടുകൾ.
4 2,521 പുതിയ ഇറച്ചിക്കോഴി യൂണി
റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു.
4 3,163,236 മുട്ടക്കോഴികൾ വിതരണം
ചെയ്തു.
4 6,61,752 പേർക്ക് പാൽ സബ്സിഡി
യായി നൽകിയത് 4,98.17 ക�ോടി രൂപ.

സേവന മേഖലയിലെ
മുതൽമുടക്ക് വർധിച്ചു

2015-16 വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷം
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സേവന മേഖ
ലയ്ക്ക് നീക്കിവച്ചത് 12,778 ക�ോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം നൽകിയത് 17840
ക�ോടി രൂപ.

ജില്ലകളുടെ സമഗ്ര
വികസനത്തിന് ജില്ലാ പദ്ധതി

4 ബഹുതല ആസൂത്രണത്തിന് ജില്ലാ
തലത്തിൽ ഏക�ോപനം ഉറപ്പാക്കി.
സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തന
ങ്ങ ൾ ക്കും ത ദ് ദേ ശ സ ്വയ ം ഭ ര ണ
സ്ഥാപന പദ്ധതികൾക്കും ജില്ലാ
തലത്തിൽ സംയ�ോജനം.
4 ജില്ലാ പദ്ധതിയിലെ വൻകിട പ്രോജ
ക്ടുകൾക്ക് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ തുക
നൽകുന്നു.
4 ജില്ലാ പദ്ധതിയിലെ സംയ�ോജിത
പ്രോജക്ടുകൾക്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ
വിഹിതം.
4 പദ്ധതികൾക്ക് ഗുണനിലവാരവും
സാങ്കേതിക തികവും ഉറപ്പാക്കാൻ
പതിന്നാല് ജില്ലകളിലും ജില്ലാ
റിസ�ോഴ്സ് സെന്ററുകൾ.


സുഭിക്ഷ കേരളത്തിലേക്ക്
ചുവടുവയ്ക്കാം
സമഗ്ര കർഷിക വികസനത്തിനുള്ള സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാ
നത്ത് തുടക്കമായി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവുമാണ് പദ്ധതിയുടെ
പ്രധാന മുൻഗണനകൾ. കൃഷിയുടെയും മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം മുതലായ
അനുബന്ധ മേഖലകളുടെയും മൂല്യവർധിത വ്യവസായങ്ങളുടെയും പ്രോത്സാഹ
നത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തതയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനവും
സാധ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അരി, പച്ചക്കറി, മുട്ട, ക�ോഴിയിറച്ചി,
പാൽ, പഴവർഗങ്ങൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ, കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ, മത്സ്യം എന്നിവയ്ക്ക്
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള വിശദ
കർമ്മപദ്ധതി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക�ൊവിഡ് 19 ന്റെ വ്യാപനവും അതിനെ ചെറുക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ല�ോക്ക്
ഡൗണും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിച്ച
പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജനങ്ങളുടെ ജീവന സുരക്ഷയും വരുമാനവും തിരിച്ചു പിടിക്കാ
നുള്ള പുനരുജ്ജീവന പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം. കൃഷി, മൃഗസം
രക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, ഫിഷറീസ്, ജലവിഭവം, സഹകരണം, വ്യവസായം
തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ച് കാമ്പെയിൽ രീതിയിലാണ് പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുക. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പും താഴേത്തട്ടില് തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.
4 തരിശുനിലങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളാക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും
നടപടി സ്വീകരിക്കും; ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറും.
4 പുരയിട കൃഷി, ഇടവിള കൃഷി, വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷി, മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി, ഗ്രോബാഗ്
കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും.
4 അക്വാപ�ോണിക്സ്, ഹൈഡ്രോപ�ോണിക്സ്, ലംബകൃഷി തുടങ്ങിയ കൃഷി
സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പ്രചാരം നൽകും.
4 ജൈവ കാർഷിക രീതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകും.
4 കൃഷിക്കൊപ്പം കന്നുകാലികൾ, ആട്, ക�ോഴി, കാട ഇവയുടെ പരിപാലനത്തി
നും മത്സ്യകൃഷിക്കും പ്രോൽസാഹനം നൽകും.
4 ഡയറി യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കും.
4 പാലിൽ നിന്ന് തൈര്, ചീസ്, പനീർ തുടങ്ങിയ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
4 അസ�ോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി, മത്സ്യക്കുളങ്ങൾ എന്നിവ ത�ൊഴി
ലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കും.
4 കൃഷി വകുപ്പ് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തും നടീൽ വസ്തുക്കളും വളവും ലഭ്യമാക്കും.
4 സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലിശയില്ലാതെയ�ോ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്കോ വായ്പ
നൽകും.
4 ജലസേചന വകുപ്പ് ജലസേചനത്തിനും ജല നിർഗ്ഗമനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
ഒരുക്കും.
4 കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും അതതു വകുപ്പുകൾ പരിശീലനം നൽകും.
4 മണ്ണ് പരിശ�ോധന, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബുകൾ, ജൈവവള - ജൈവ കീടനാശിനി
ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും യന്ത്രങ്ങളും കാർഷിക�ോപകരണങ്ങളും
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും.
4 സംസ്ഥാനമ�ൊട്ടുക്കും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
4 താഴേത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന
തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കും.
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േൊര്യ�മതയുകടയും
സുതൊര്യതയുകടയും

പുതുയുഗതെികലക്ട്
ഗുണനിേവമാരമുള്ള ദസവനം പരമമാവധി ദവഗത്ില് േഭ്യമമാകി മികവിചന് പുതിയ ഔന്ത്യങ്ങള് തമാണ്കയമാണപ്
സംസ്മാനചത് തദദേശഭരണ സ്മാപനങ്ങള്. സംസ്മാനചത് 939 ഗ്മാമപഞ്മായത്തുകളും 152 ദബ്മാകപ്
പഞ്മായത്തുകളും ഐഎസപ്ഒ നിേവമാരം ബകവരിച്തപ് സമമാനതകളില്ലമാത് ദനട്ടമമായി.

കേ

രളത്തിന്ല തകദേേഭരണ െരതിത്ര
ത്തിൽ സുതാര്തയുന്ടയുയം ോര്
ക്മതയുന്ടയുയം പുതതിന്യാരു ഘട്ത്തിനക്
നാന്തി കുറതിക്ന്പെട്തിരതിക്കുന്നു. ന്േട്തിട
നതിർമ്മാണ അനുമതതി മുതൽ കക്മ
ന്പൻഷൻ വന്രയുള്ള കസവനങ്ങൾക്ക്
അകപക് നൽേതി തനീരുമാനത്തിനായതി
നനീണ് കവളേൾ ോത്തിരുന് ോലയം പഴങ്
ഥയായതി.
ഗു ണ ന തി ല വ ാ ര മു ള്ള ക സ വ ന യം
പരമാവധതി കവഗത്തിൽ ലഭ്മാക്തി
മതിേവതിന്റെ പുതതിയ ഔന്ത്ങ്ങൾ താണ്
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േയാണക് സയംസ്ാനന്ത് തകദേേഭരണ
സ്ാപനങ്ങൾ. സയംസ്ാനന്ത് 939 ഗ്രാ
മപഞ്ായത്തുേളുയം 152 ക്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തുേളുയം ഐഎസക്ഒ നതിലവാരയം വേവരതി
ച്ചതക് സമാനതേളതില്ാത് കനട്മായതി.

എല്ലാും സുതാര്യമാക്ി
വിവര സാനങ്കതിെവിദ്യ

സർക്ാർ കസവനങ്ങൾ ഒളതിയുയം മറയു
മതില്ാന്ത യഥാസമയയം ലഭ്മാക്ാൻ വതിവര
സാകങ്തതിേ വതിദ്േളതികലക്ക് ചുവടുമാറ്റുേ
യാണക് കലാേന്ത്വതിന്ടയുമുള്ള സർക്ാർ

സയംവതിധാനങ്ങൾ. ഭരണ നവനീേരണത്തിനക്
വതിവര സകങ്തങ്ങൾ പ്രകയാജനന്പെടുത്തുന്
ോര്ത്തിലുയം കേരളയം ഒരു ചുവടക് മുന്തിൽ
ത്ന്ന്. സർക്ാരതിന്റെ വദനയംദതിന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ മുതൽ വതിേസന പദ്തതിേളുന്ട
നതിർവഹണയം വന്ര ഭരണത്തിന്റെ എല്ാ
കമഖലേളതിലുയം ഡതിജതിറ്റൽ സൗേര്ങ്ങൾ
ഏർന്പെടുത്തി കേരളന്ത് ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ
സയംസ്ാനമാക്ാനുള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങളതിലാണക് ഇൻഫർകമഷൻ കേരള മതിഷൻ.
ജനങ്ങളുമായതി ഏറ്റവമടുത്ക് ബന്
ന്പെടുന് തകദേേഭരണ രയംഗയം വതിവരസകങ്

തങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സൂക്ഷ്മതല
സ്പർശിയായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ
നാലു വർഷങ്ങളാണ് കടന്നു പ�ോവുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ വികസന, ക്ഷേമ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ പുര�ോഗതി എന്നും അപ്ഡേറ്റ്
ച െ യ്ത് പ്രസ ിദ്ധപ് പെ ടു ത്തു ന്ന കു റ്റ മ റ്റ
ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത്
ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭരണത്തിൽ ഇനി
രഹസ്യങ്ങളില്ല; എല്ലാ വിവരങ്ങളും
ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച് തുറന്നു വച്ച
പു സ്തകം പ�ോലെ ക േ ര ള ത് തി ലെ
ഭരണരംഗം, വിശേഷിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭ
രണം സുതാര്യമായി മാറുകയാണ്. വ്യക്തി
പരമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ പ�ൊതു ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
സന്ദർശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വന്തം
ഇടമാണെന്ന ത�ോന്നലുണ്ടാവുന്നു.
4 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളിൽ
2,400 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു
- പഞ്ചായത്തുവകുപ്പിൽ 448, നഗരകാ
ര്യ വകുപ്പിൽ 1494, എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഗത്തിൽ 372, ലൈഫ് മിഷനിൽ
58, ശുചിത്വമിഷനിൽ 28.
4 മുനിസിപ്പല് ക�ോമൺ സര്വ്വീസിലെ
ജീവനക്കാരെ സര്ക്കാർ ജീവനക്കാ
രാക്കി.



ഭരണത്തിൽ ഇനി രഹസ്യങ്ങളില്ല;
എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക്
മുന്നിലെത്തിച്ച്, തുറന്നു വച്ച പുസ്തകം
പ�ോലെ കേരളത്തിലെ ഭരണരംഗം,
വിശേഷിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം,
സുതാര്യമായി മാറുകയാണ്.
വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ
പ�ൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കോ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
സന്ദർശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അത്
സ്വന്തം ഇടമാണെന്ന
ത�ോന്നലുണ്ടാവുന്നു.



4 തദ്ദേശസ്വയംഭരണം കാര്യക്ഷമമാ
ക്കാൻ പ�ൊതുസര്വീസ് വരുന്നു; നടപ
ടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ.
4 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ തെറ്റായ
പ്രവണതകള്ക്ക് തടയിടാൻ റിയൽ
എസ്റ്റേറ്റ് റഗുലേറ്ററി അത�ോറിറ്റി

കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദമാകാന്
ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്
കേരളത്തെ ഒരു വ്യവസായ സൗഹൃദ
സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഒരു
പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ഈസ് ഓഫ്
ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്. വ്യവസായ വളര്ച്ച
യില് കേരളത്തെ മറ്റ് മുന്നിര സംസ്ഥാ
നങ്ങള�ോട�ൊപ്പം എത്തിക്കുകയെന്നത്
ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. സംസ്ഥാ
നങ്ങളെ വ്യവസായ നിക്ഷേപ സാധ്യത
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന
കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്
ഫ�ോര് പ്രൊമ�ോഷന് ഓഫ് ഇന്ഡസ്ട്രി
ആന്റ്ഇന്റേണല് ട്രേഡിന്റെ (ഡി.പി.ഐ.
ഐ.റ്റി) ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഈസ് ഓഫ്
ഡൂയിങ് ബിസിനസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
നിലവിലെ നിയമങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുകയും
യുക്തിപരമായി നവീകരിക്കുകയും
ചെയ്യുക, ക്ലിയറന്സ് സംബന്ധമായ

ഭരണ നിര് വ്വഹണം കൂടുതല് ഫലപ്രദവും
പ്രയ�ോജനകരവുമാക്കുക, സുതാര്യതയും
ജനസൗഹൃദ സമീപനവും ഉറപ്പുവരുത്തുക
എന്നിവയ്ക്കാണ് പദ്ധതി ഊന്നല് നല്കു
ന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ
സംരംഭങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പി
നായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കീഴില്
നിലവിലുള്ള ഏഴു നിയമങ്ങള് ഭേദഗതി
വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ്
പ്രമ�ോഷന് ആന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷന്
ആക്ട് 2018 എന്ന പേരില് പുതിയ
നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമ
ത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങുവാന് അനുമതി
നല്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലഹര
ണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലാണ് ഭേദഗതി
വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 10 ചട്ട
ങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(RERA) രൂപീകരിച്ചു.
4 195 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക
സൃഷ്ടിച്ചു. ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും ഓര�ോ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ എന്ന
ദീര്ഘകാല ആവശ്യം നിറവേറ്റി. മറ്റു
കാറ്റഗറികളിൽ 373 പുതിയ തസ്തി
കകൾ.
4 939 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും 152
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഐ എസ്
ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി. സേവനങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക്.

സമ്പൂർണ്ണ ഇ ഭരണത്തിലേക്ക്

4 സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിവര സാങ്കേതിക
വിദ്യയിലൂടെ ക�ോർത്തിണക്കി പടിപ
ടിയായി സമ്പൂർണ്ണ ഇ-ഗവേണന്സ്
സാധ്യമാക്കാൻ വിപുലമായ ഇ-ഗവേ
ണന്സ് പരിപാടികൾ.
4 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വ്യ
ത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഏകീകരി
ച്ച് ഒറ്റ ല�ോഗിനിലൂടെ മുഴുവന് പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ERP
(Enterprise Resource Plan)
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് വികസിപ്പിച്ചു. ഇതിനെ
വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങ
ള്ക്കും വിവരങ്ങള് കൈമാറുന്ന
ILGMS (Integrated Local
Governance Management System)
സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു.
4 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ അപേക്ഷകൾ
അയയ്ക്കാനും സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈ
നിൽ ലഭിക്കാനും ഇൻറഗ്രേറ്റഡ്
ല�ോക്കൽ ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെൻറ്
സിസ്റ്റം (ILGMS) നടപ്പിലാവുന്നു.
ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരീ
ക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ
ILGMS എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.
4	കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകൾ
ഓൺലൈനായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
ഇന്റലിജന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ മാനേ
ജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചു. അമൃത്
നഗരങ്ങളിൽ - ആറ് ക�ോർപ്പറേഷനു
കളിലും മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും
- ഇത് നടപ്പിലാക്കി.
4 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ യ�ോഗ
നടപടിക്രമങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
സകര്മ്മ വെബ് അധിഷ്ഠിത സ�ോഫ്റ്റ
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ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ല�ോക്കൽ ഗവേണൻസ്
മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (ILGMS)

നിലവിൽ സേവന സ�ോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ജനന/മരണ/വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷ
നുകളിൽ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷയും പേര് ചേര്ക്കലിനുള്ള അപേക്ഷയും
മാത്രമാണ് ഇ- ഫയലിംഗിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. അവ ഇ-ഫയൽ ചെയ്താലും
രേഖകള�ൊക്കെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണം. പുതിയ സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ നിലവിൽ
വരുന്നത�ോടെ ജനന/മരണ/വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്, പേര് ചേര്ക്കൽ, തിരുത്തൽ
തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാവും.
വെയര് വികസിപ്പിച്ചു. മലയാളത്തിനു
പുറമെ തമിഴ്, കന്നട ഭാഷകളിലും
രേഖപ്പെടുത്തലുകള് നടത്താം. തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാര്, മറ്റു
ജീവനക്കാര്, ജനപ്രതിനിധികള്,
കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസര്മാർ തുടങ്ങി
യവർക്ക് ഇതിൽ ല�ോഗിന് ചെയ്യാം.
മിനിട്ട്സ്, മീറ്റിംഗ് ന�ോട്ടീസ്, തീരുമാ
നങ്ങൾ, തുടര് നടപടികൾ, വിയ�ോ
ജനം, സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട എന്നിവ
രേഖപ്പെടുത്താൻ സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിൽ
സൗകര്യം.
4	ഗ്രാമസഭാ നടപടികൾ ഹൈടെക്ക്
ആക്കാൻ ഓൺലൈൻ ഗ്രാമസഭാ
പ�ോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചു (https://
gramasabha.lsgkerala.gov.in/). ഈ
ആപ്ളിക്കേഷനിൽ നഗരസഭകളെ
കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി വാര്ഡ് സഭകള്ക്ക്
അറിയിപ്പുകളും മറ്റും നല്കുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി.
4 സാമൂഹ്യ സേവന പെൻഷന് വെബ്
അധിഷ്ഠിത ഏകജാലക സംവിധാനം
ഏർപ്പെടുത്തി. പെന്ഷൻ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളുടെ ഡാറ്റാ എന്ട്രി, സ്ഥിരീക
രണം, അംഗീകാരം, ഡിജിറ്റല് ഒപ്പ്,
പെന്ഷന് ഡാറ്റ തിരുത്തല്, പെന്ഷന്
വിതരണം, വിതരണ സ്റ്റാറ്റസ് തുട
ങ്ങിയവ ആപ്ലിക്കേഷന് വഴി ചെയ്യാം.
28 ക്ഷേമ ബ�ോര്ഡുകളുടെ പെന്ഷൻ
വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ഡാറ്റാ എന്ട്രി
നടത്താം. പെന്ഷന് ആപ്ലിക്കേഷനില്
ഡി.ബി.ടി. സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
4 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്ഷന് സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയര് നാഷണല് സ�ോഷ്യല്
അസിസ്റ്റന്സ് പ്രോഗ്രാം, മ�ോട്ടോര്
വെ ഹ ി ക് കി ള് ഡ ിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ,
ആധാര്, റേഷന് കാര്ഡ് വിവരങ്ങള്,
സിവില് രജിസ്ട്രേഷന് എന്നിവയു
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മായി സംയ�ോജിപ്പിച്ചു.
4 അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴിയും ഇന്റര്നെ
റ്റ് മുഖേന നേരിട്ടും പെന്ഷന് അപേ
ക്ഷകള് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ
-ഫയലിംഗ് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളുടെ അർഹത അന്വേഷിച്ച്
ഉറപ്പാക്കാൻ സര്വ്വേ മ�ൊഡ്യൂള് (Tab
മുഖേന) വികസിപ്പിച്ചു. ആധാര് ഇല്ലാ
ത്തവർക്ക് പെന്ഷൻ അനുവദിക്കാനു
ള്ള ഡേറ്റാ എന്ട്രി സംവിധാനം ഉടൻ
തയ്യാറാവും.
4	ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ സുതാര്യത
ഉറപ്പാക്കാൻ ഇ-ടെണ്ടർ പ്രോത്സാഹി
പ്പിച്ചു. ഇതു വഴി മരാമത്ത് പ്രവർത്തി
കളുടെ ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് ഇനത്തിൽ
657.45 ക�ോടി രൂപ ലാഭിച്ചു. ഈ തുക
ഉപയ�ോഗിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികൾ
ഏറ്റെടുത്തു.


ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവുമടുത്ത്
ബന്ധപ്പെടുന്ന തദ്ദേശഭരണ
രംഗം വിവരസങ്കേതങ്ങളുടെ
സഹായത്തോടെ സൂക്ഷ്മതല
സ്പർശിയായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
വിധേയമായ നാലു വർഷങ്ങളാണ്
കടന്നു പ�ോവുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ
വികസന, ക്ഷേമ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുര�ോഗതി
എന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത്
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റമറ്റ
ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.



4	കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധി
ച്ച നടപടികൾക്ക് സങ്കേതം സ�ോഫ്റ്റ്
വെയർ നടപ്പിലാക്കി; ഓഫീസ് നടപ
ടിക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ സ�ോഫ്റ്റ് വെയറിൽ
രേഖപ്പെടുത്താം.
4 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ത ദ് ദേ ശ ഭ ര ണ സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ള ി ല്
പൈലറ്റായി നടപ്പിലാക്കി.
4 34 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും 4 ക�ോർ
പ്പറേഷനുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപന
ലൈസന്സിനുള്ള സഞ്ചയ ഡി & ഒ
അര്ബന് മ�ൊഡ്യൂള് നടപ്പിലാക്കി.
4 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 53 മുനി
സിപ്പാലിറ്റികളിലും 4 ക�ോര്പ്പറേഷനു
കളിലും വസ്തു നികുതി ഇ-പേയ്മെന്റ്
നടപ്പിലാക്കി.
4	കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി നടപടി
കൾക്ക് സങ്കേതം സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ ;
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണല് ടാക്സ്
നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള വെബ്
അധിഷ്ഠിത സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്.
4 ബില്ഡിംഗ് പെര്മിറ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്,
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീകരണ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റു്, ഒക്കുപ്പന്സി സര്ട്ടിഫി
ക്കറ്റ്, അംഗീകരിച്ച സൈറ്റ് പ്ലാൻ,
ബിൽഡിങ്ങ് പ്ലാൻ എന്നിവ ഓണ്ലൈ
നിൽ; ആപ്ലിക്കേഷന് ഫീസ്, പെര്മിറ്റ്
ഫീസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇ-പേമെന്റ്.
4	ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭ�ോക്താക്തൃ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഫണ്ട് വിതരണ
ത്തിനും മ�ോണിറ്ററിങ്ങിനും എം.ഐ
.എസ് ആപ്ലിക്കേഷന് നടപ്പിലാക്കി.
4 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മ�ോണിറ്റര്
ചെയ്യുന്നതിനായി ശുചിത്വ ജാഗ്രത
(https://suchitwajagratha.lsgkerala.
gov.in/) പ�ോര്ട്ടല് ആരംഭിച്ചു.
4	ക�ൊവിഡ് -19 ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനും
സംസ്ഥാനതല ക്രോഡീകരണത്തിനും
ഡാഷ് ബ�ോര്ഡ് ഉള്പ്പെടെ https://
pandemicmis.lsgkerala.gov.in/
വെബ്സൈറ്റ്.
4	കിലയെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി.
വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ
കിലയുമായി സംയ�ോജിപ്പിച്ചു. പുതിയ
പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് :
ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷൻ

ൈലഫട് - ചരി�കനട്ം
െരിത്രം ��ിച്പ് മുദന്റുന് ബേഫപ് പദ്തിയുചട ഒന്നും രണ്ം
ഘട്ടങ്ങളിേമായി സംസ്മാനത്പ് 2.19 േക്ഷത്ിേധികം വതീടുകള് പണി
തതീരന്ിരിക്ന്നു. ഈ കമാേയളവില് രമാ�്യചത് മചറ്മാരു സംസ്മാനത്തും
ഒരു സംസ്മാനമാവി�ത പദ്തിയുചട ഭമാഗമമായി ഇത്രയധികം
വതീടുകള് നിരമിച്ചു നല്കുകദയമാ ഒരു ഭവന പദ്തിക് ദവണ്ി ഇത്ര
വേിയ തുക ചെേവഴിക്കദയമാ ചെയ്ിട്ടില്ല

കേ

രളത്തിന്ല അര്ഹരായ എല്ാ
ഭ വ ന ര ഹ തി ത ര് ക്കു യം വ നീ ടു േ ള്
നല്കുേ എന് ലക്്കത്ാന്ട മൂന്നു ഘട്
ങ്ങളായതി നടപെതിലാക്കുന് വലഫക് പദ്തതി
യുന്ട ആദ് രണ് ഘട്ങ്ങൾ പൂർത്നീേര
ണകത്ാടക് അടുക്കുേയാണക് . െരതിത്രയം
സൃഷ്തിച്ചക് മുകന്റന് വലഫക് പദ്തതിയുന്ട
ഒന്നുയം രണ്യം ഘട്ങ്ങളതിലായതി സയംസ്ാന
ത്ക് 2.19 ലക്ത്തിലധതിേയം വനീടുേൾ പണതി
തനീർന്തിരതിക്കുന്നു. ഈ ോലയളവതിൽ
രാജ്ന്ത് മന്റ്റാരു സയംസ്ാനത്തുയം ഒരു
സയംസ്ാനാവതിഷ്കൃത പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി
ഇ ത്രയ ധ തി േ യം വ നീ ടു േ ൾ ന തി ർ മ്മ തി ച്ചു

നൽകുേകയാ ഒരു ഭവന പദ്തതിക്കു കവണ്തി
ഇത്ര വലതിയ തേ ന്െലവഴതിക്കുേകയാ
ന്െയ്തിട്തില്. കേരളത്തിന്റെ പല മടങ്ങക്
ജനസയംഖ്യുയം വതിഭവ കേഷതിയുമുള്ള വലതിയ
സയംസ്ാനങ്ങൾക്ക് േഴതിയാത്താണക്
കേരളയം വേവരതിച്ച കനട്യം.
കേരള സർക്ാരതിന്റെ നവകേരളയം
േര്മ്മപദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി 2016 ലാണക്
വലഫക് മതിഷൻ പ്രഖ്ാപതിച്ചതക്. കേന്ദ്രാവതി
ഷ്കൃത, സയംസ്ാന പദ്തതിേളുന്ട ഭാഗമായതി
വതിവതിധ വകുപ്പുേൾ നടത്തിവന് ഭവന
ന തി ര് മ്മ ാ ണ പ ദ് ത തി േ ൾ വ ല ഫക്
മതിഷനതിലൂന്ട ഒരു ഏകോപതിത സയംവതിധാ

വലഫക് മതിഷൻ വഴതി രണ് ലക്യം വനീടുേൾ പൂർത്തിയാകുന്തതിന്റെ ഭാഗമായതി േരകുളയം ഏണതിക്ര
യതിൽ െന്ദ്രൻ-ഓമന ദമ്തതിേളുന്ട വനീടതിന്റെ ഗൃഹപ്രകവേത്തിനക് മുഖ്മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയൻ
എത്തിയകപൊൾ. (ഫയല് െതിത്രയം)

നത്തിനു േനീഴതിൽ ന്ോണ്വന്നു. ഗുണകഭാ
ക്ാവതിനക് വനീടു നൽകുേ എന് ഒന്രാറ്റ
ലക്്യം മാത്രമല് വലഫതിനുള്ളതക്. ഭാവതി
കേരളയം എന്ായതിരതിക്ണന്മന് ഈ തലമു
റയുന്ട സങ്ൽപെത്തിന്റെ ര�ച്ചുരുക്മാണക്
കേരളത്തിന്ല ജനങ്ങൾ ന്നകഞ്റ്റതിയ
നവകേരള ദൗത്ങ്ങൾ. അതതിന്റെ ഹൃദയയം
ഉൾന്ക്ാ�ന് വലഫക് ഇതവന്ര നടപെതി
ലാക്തിയ മന്റ്റല്ാ ഭവന പദ്തതിേളതിൽ
നതിന്നുയം വ്ത്സ്മാണക്. ജനീവകനാപാധതിേൾ
ഉറപ്പുവരുത്തിയുയം സാമ്ത്തിേ ോക്നീേ
രണത്തിലൂന്ടയുയം അഭതിമാനകത്ാന്ട
ജനീവതിക്ാൻ ഇവർക്ക് അവസരന്മാരുക്കുേ
എന്താണക് വലഫക് പദ്തതിയുന്ട ോഴ്ച
പൊടക്. വലവക് ലതിഹുഡക് ഇൻ�ഷൻ &
ഫതിനാൻഷ്ൽ എയംപവർന്മറെക് (LIFE)
എന് കപരക് അന്ർത്മാക്കുന്താണക്
പദ്തതിയതിൽ ഇതവന്ര നായം വേവരതിച്ച
കനട്ങ്ങൾ.
ഭൂമതിയുള്ളവർക്ാണക് മറ്റു ഭവന പദ്
തതിേളുന്ട സഹായയം പ്രധാനമായതി ലഭതിച്ചതക്.
വലഫക് പദ്തതിയതിലാവന്ട്, പാതതിവഴതി
യതിൽ നതിർമ്മാണയം ഉകപക്തിക്ന്പെട്
വനീടുേളുന്ട പൂർത്നീേരണവയം ഭൂരഹതിത
ഭവനരഹതിതരുന്ട പുനരധതിവാസവയം അകത
പ്രാധാന്കത്ാന്ട ഏന്റ്റടുത്തിരതിക്കുന്നു.
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് 20 ലധതിേയം സർക്ാർ
വകുപ്പുേളുന്ട കസവനയം ഒകര കവദതിയതിൽ
ഒരുക്തിയാണക് സയംസ്ാനന്ത് എല്ാ
ക്ാക്കുേളതിലുയം വലഫക് കുടുയംബസയംഗ
മങ്ങൾ സയംഘടതിപെതിച്ചതക്. കേരളത്തിന്റെ
വതിേസന െരതിത്രത്തിൽ ഇതാദ്മാണക്.
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ഒന്നാംഘട്ടം:
ഭവന പൂര്ത്തീകരണം

സ ർ ക് കാ ർ സ ഹ ാ യ ത്തോടെ
നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ച് വിവിധ കാരണ
ങ്ങളാല് പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ
പൂര്ത്തീകരണമാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ
ഘട്ടം. വിവിധ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട്
സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ച അരലക്ഷത്തി
ലധികം കുടുംബങ്ങൾ വീട് നിര്മ്മാണം
പൂർത്തിയാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ
കഴിയുകയായിരുന്നു. മാരക ര�ോഗങ്ങൾ
ബാധിച്ച് കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടവരും
ഉറ്റവർ മരണപ്പെട്ട് ജീവിതമാർഗ്ഗം അടഞ്ഞ
വരുമായിരുന്നു അതിൽ നല്ലൊരു പങ്കും.
രാജ്യത്ത് ഇത്തരക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള
ഒരു പാക്കേജ് കേന്ദ്രസർക്കാര�ോ ഏതെ
ങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാര�ോ ഇതുവരെ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ലൈഫ് അത് ഏറ്റെ
ടുത്തു. 2000 മുതൽ ആദ്യ ഗഡു സഹായം
സ്വീകരിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള 54,167 കുടും
ബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അധിക
സഹായം അനുവദിച്ചു. വീട് പൂർത്തീകരി
ക്കാൻ പുതിയ നിരക്കിൽ ആവശ്യമായ
ആനുപാതിക തുകയാണ് ഇവർക്ക്
നൽകിയത്. ഇത്തരത്തില് കണ്ടെത്തിയ
വീടുകളിൽ 52,098 (96.18%) എണ്ണം
പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 671 ക�ോടി രൂപ ഇതിനായി
ചെലവഴിച്ചു.

രണ്ടാംഘട്ടം:
ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് ഭവനം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവനനി
ര്മ്മാണമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്യം.
അര്ഹരായ 1,02,326 ഗുണഭ�ോക്താക്കളില്
94,962 പേർക്ക് സഹായം നൽകി.
നാളിതുവരെ 77,424 (81.38%) വീടുകള്
പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ നിര്മ്മാ
ണത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കായി 3,342
ക�ോടി രൂപ ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്കു ധനസ
ഹായമായി നല്കി.
ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന
ഭവനനിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കു പുറമെ ലൈഫ്
-പി.എം.എ.വൈ (അര്ബന്) പദ്ധതി
പ്രകാരം 48,446 വീടുകളും ലൈഫ് -പി.
എം.എ.വൈ (റൂറല്) പദ്ധതി പ്രകാരം
16,703 വീടുകളും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ലൈഫ്
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 5852
ക�ോടിയ�ോളം രൂപയാണ്. ഇതുകൂടാതെ
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അടിമാലി ഭവനസമുച്ചയം
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തിലെ മച്ചിപ്ലാവ് എന്ന
സ്ഥലത്ത് 24.82 ക�ോടി രൂപയ്ക്ക് ഭവനം
ഫൗണ്ടേഷനില് നിന്നും വാങ്ങിയ
സമുച്ചയം 163 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കൈമാ
റി. ഏഴ് നിലകളുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിലെ
ഓര�ോ യൂണിറ്റിനും രണ്ട് കിടപ്പുമുറികള്,
അടുക്കള, ഹാള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ
460 ച. അടി വിസ്തീര്ണ്ണമുണ്ട്. ലിഫ്റ്റ്


ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ
ഭവനനിര്മ്മാണമാണ് രണ്ടാം
ഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്യം.
അര്ഹരായ 1,02,326
ഗുണഭ�ോക്താക്കളില് 94,962
പേർക്ക് സഹായം നൽകി.
നാളിതുവരെ 77,424 (81.38%)
വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
ബാക്കിയുള്ളവ
നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നു.



സൗകര്യത്തിന് പുറമെ തുമ്പൂര്മുഴി
കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്, വാഷിംഗ് ഏരിയ,
വൈദ്യുത വിളക്കുകള്, ആര�ോഗ്യ
സബ്സെന്റര്,കുടുംബശ്രീ കൗണ്സ
ലിംഗ് സെന്റര്, ക്രഷ്, യൂത്ത് ക്ലബ്,
കുടുംബശ്രീ ജന്ഡര് ക്ലബ്, കുടുംബശ്രീ
അയല്ക്കൂട്ടം, റസിഡന്റ്സ് അസ�ോസി
യേഷന് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും
ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
മറ്റു വകുപ്പുകള് തുടങ്ങിവച്ച ഭവനനിര്മ്മാണ
പദ്ധതികളും പൂര്ത്തീകരിച്ചുവരുന്നു. പട്ടി
കജാതി വകുപ്പിനു കീഴില് 19,018 വീടുകളും
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പിനു കീഴില് 1745
വീടുകളും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഫിഷറീസ്
വകുപ്പിനു കീഴില് പൂര്ത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ
എണ്ണം 3734 ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ
സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിനു
ശേഷം ഇതുവരെ പൂര്ത്തിയാക്കിയത്
2,19,168 വീടുകളാണ്.

മൂന്നാംഘട്ടം : ഭൂരഹിതർക്ക്
പാർപ്പിടം

1,06,925 ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പാർപ്പിടമ�ൊരുക്കു
ന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശഭ
രണസ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാംഘട്ടത്തില് പ്ര

ഗുണഭ�ോക്തൃ സംഗമങ്ങളും
അദാലത്തുകളും

ലൈഫ് - തുക വന്ന വഴി
ലൈഫ് മിഷനും വിവിധ വകുപ്പുകളും
ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഇതുവരെ
ചെലവാക്കിയ തുക (ക�ോടി രൂപയില്)

ഒന്നാംഘട്ടം
രണ്ടാംഘട്ടം
ഹഡ�്കോ വായ്പ
തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതം	 സംസ്ഥാന വിഹിതം	
ലൈഫ് പിഎംഎവൈ
(അർബൻ)
ലൈഫ് പിഎംഎവൈ
(റൂറൽ)
എസ് സി വകുപ്പ്	
എസ് റ്റി വകുപ്പ്	
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്	
മൂന്നാംഘട്ടം
ആകെ
-

671
1,750
1,036
673
2259.38
664.09
640.00
58.32
239.49
31
8022.28

ലൈ ഫ് ഗു ണ ഭ�ോ ക് താക്കള്ക്ക്
സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുകളുടെ
വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളും സേവനങ്ങളും
നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക്/ ജില്ല/
നഗരസഭാ തലങ്ങളിൽ കുടുംബ സംഗമ
ങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അദാലത്തു
കളും സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് ലക്ഷം
വീടുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം
2020 ഫെബ്രുവരി 29 ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്വ്വ
ഹിച്ചു.


400 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള

വീടിന് ധനസഹായമായി നാല്
ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളം നൽകു
ന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഭവന നിർമ്മാണ
ത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണിത്.

ധാനമായും ഭവനസമുച്ചയങ്ങളാണ് നിര്മ്മി
ക്കുന്നത്. പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യ
യാണ് നിര്മ്മാണത്തിനായി ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത്.
2020-21ൽ 103 ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കും. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിയിലെ 217 അപ്പാര്ട്ടുമെ
ലൈഫ് പൂര്ത്തിയായ വീടുകളുടെ എണ്ണം (2020 മേയ് 25 വരെ)



ഘട്ടം1

ഘട്ടം 2

PMAY
(URBAN)

PMAY
(RURAL)

എസ്.സി.
വകുപ്പ്

എസ്.റ്റി
വകുപ്പ്.

ഫിഷറീസ്
വകുപ്പ്

ആകെ

തിരുവനന്തപുരം 6043

12185

8697

2942

2290

2

1223

33382

ക�ൊല്ലം

3609

7202

3863

1398

1869

3

694

18638

പത്തനംതിട്ട

1171

1698

980

684

1099

544

0

6176

ജില്ല

ആലപ്പുഴ

2711

8245

2653

718

1194

10

524

16055

ക�ോട്ടയം

1093

3704

1544

596

875

13

78

7903

ഇടുക്കി

3007

7904

1464

746

798

114

5

14038

എറണാകുളം

1057

4996

6074

761

1892

9

251

15040

തൃശ്ശൂര്

2989

4207

4994

1472

2128

13

65

15868

പാലക്കാട്

7536

9526

3645

1886

2501

95

5

25194

മലപ്പുറം

2723

5441

5373

2280

2023

15

386

18241

ക�ോഴിക്കോട്

6419

4242

3159

1087

1220

3

265

16395

വയനാട്

8270

2845

1835

880

250

629

0

14709

കണ്ണൂര്

2636

2225

3074

685

481

279

165

9545

കാസര്ഗോഡ്

2820

3004

1091

568

398

16

73

7970

ആകെ

52084 77424 48446

1745

3734

219154

16703 19018

ന്റുകളുള്ള ഭവന സമുച്ചയം ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കള്ക്ക് കൈമാറി. 12 സമുച്ചയങ്ങളുടെ
നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള
വയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ പൂർത്തി
യ ാ യ ി . സ ഹ ക ര ണ വ കു പ്പി ന് റെ
കെയര്ഹോം പദ്ധതിയിലൂടെ 14 ഭവനസ
മുച്ചയങ്ങള് നിര്മ്മിക് കാ ൻ സ്ഥ ലം
കണ്ടെ ത് തി . 5 4 സ മു ച്ച യ ങ്ങ ളു ടെ
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തി കള്ക്കായുള്ള
പ്രോജക്ട് കണ്സള്ട്ടന്സിയെ തെരഞ്ഞെ
ടുത്തു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായി സര്ക്കാര്
ഇ തു വ രെ ച െ ല വ ാ ക് കി യ ത് 3 1
ക�ോടിയ�ോളം രൂപയാണ്.

വിലക്കുറവില്
നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികള്

ലൈഫ് രണ്ടാം ഘട്ട ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കള്ക്ക് പെയിന്റ്, സിമന്റ് , ഇലക്ട്രിക്കല്
ഉപകരണങ്ങള്, വയറിംഗ് ഉപകരണ
ങ്ങള്, സാനിട്ടറി ഉപകരണങ്ങള്, വാട്ടര്
ടാങ്ക് തുടങ്ങിയ നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികള്
വിലക്കുറവില് ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു.
ലെഗ്രാന്റ്, നേര�ോലാക്ക്, വിപ്രോ, മല
ബാര് സിമന്റ്, ജീറ്റ്, സ്റ്റാര് പൈപ്പ്സ്, വീ
ഗാര്ഡ്, ഹൈക്കൗണ്ട്, ഏഷ്യന് പെയി
ന്റ്സ്, സെറ, ബ�ോണ്ട്ടണ് കേബിള്സ്,
പ്യാരിവെയര് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പ
നികൾ ലൈഫുമായി ഈ ഉദ്യമത്തില്
സഹകരിക്കുന്നു. കൂടുതല് കമ്പനികള്
താല്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് തിരിച്ചറിയല്
രേഖ കാണിച്ച് ഡീലര്മാരില് നിന്ന് ഓഫർ
വ്യവസ്ഥയിൽ സാധനങ്ങള് വാങ്ങാം.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്:
ലൈഫ് മിഷൻ
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മൊലിന്യതെിൽ നി�ട്
സവ്ത�മൊവു� കേരളം
മമാേിന്യ സംസ്രണം സരകമാരിചന് മമാത്രം �മതേയമാചണന് പഴയ ധമാരണയ്ക്കപ് മമാറ്ം വന്ിരിക്ന്നു.
ഒരു വശത്പ് നമാട്ടു ന�കളിദേകപ് തിരിച്ചു ദപമാവകയും മറുവശത്പ്, അതി�തന സമാദകേതിക വിേ്യകചള
പുണരുകയും ചെ�ന് പുതിചയമാരു ശുെിത്വ സംസ്മാരത്ിദേകപ് നമാടപ് ഉണരുകയമാണപ്.

കേ

രളയം അക്രാർത്ത്തിൽ ഒരു
ശുെതിത് വതിപ്വത്തിനക് സാക്്യം
വഹതിച്ച ോലയളവാണക് നവകേരള ദൗത്
ങ്ങളുന്ട ആദ് നാലു വർഷങ്ങൾ. മാലതിന്
സയംസ്കരണയം സർക്ാരതിന്റെ മാത്രയം ചുമത
ലയാന്ണന് പഴയ ധാരണയ്കക് മാറ്റയം വന്തി
രതിക്കുന്നു. ഒരു വേത്ക് നാട്ടു നന്മേളതികലക്ക്
തതിരതിച്ചു കപാവേയുയം മറവേത്ക്, അതതി
നൂതന സാകങ്തതിേവതിദ്േന്ള പുണരു
േയുയം ന്െയ്ന് പുതതിന്യാരു ശുെതിത്
സയംസ്കാരത്തികലക്ക് നാടക് ഉണരുേയാണക്.
ഈ സര്ക്ാര് അധതിോരകമന്റ്റടുത്
തതിനക് കേഷയം പഞ്ായത്തുേള്ക്ക് പ്ാന്

ഫണ്തിന്റെ 10 േതമാനവയം നഗരസഭേ
ള്ക്കുയം കോര്പെകറഷനുേള്ക്കുയം പ്ാന്
ഫണ്തിന്റെ 15 േതമാനവയം ശുെതിത് മാലതിന്
സയംസ്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി
ഉ പ ക യ ാ ഗ ന് പെ ടു ത്തു വ ാ ന് േ ഴ തി യു ന്
സാഹെര്യം നതിലവതില് വന്നു. ശുെതിത്
മാലതിന് സയംസ്കരണ പ്രവര്ത്നയം ോര്
ക്മമാക്കുന്തതിനായതി തകദേേസ്യയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്ത്തില് ഹരതിതേ
ര്മ്മകസന, എയം.സതി. എഫക്, ആര്.ആര്.എഫക്.
എന്തിവയുന്ട പ്രവര്ത്നയം നടന്നുവരുന്നു.
ഇതതിനുപുറന്മ മതിനതി എയം.സതി.എഫുേളുയം സ്ാ
പതിക്കുേയുണ്ായതി. ഓഫനീസുേളതിലുയം സ്ാപ
നങ്ങളതിലുയം ഗ്രനീന്കപ്രാകട്ാകക്ാള് നടപൊക്കു
ന്തതില് ശ്രകദ്യമായ കനട്യം സാധ്മായതി.

വലിച്ചെറിയരുത്; സുംസ്കരിക്ാൻ
സുംവിധാനമുണ്

4 1033 പഞ്ായത്ക് /നഗരസഭേളതിലുയം
അവജവ മാലതിന്ങ്ങൾ നനീക്ാൻ
ഹരതിതേര്മ്മകസന; 32003 വളറെതിയ
ർമാർ.
4 4,64,842 സ്ാപനങ്ങളതിലുയം 47,91,226
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വനീടുേളതിലുയം ഹരതിത േർമ്മ വളറെതിയർ
മാരുന്ട കസവനയം.
4 അവജവ പാ�സ്തുക്ൾ സൂക്തിക്ാൻ
798 ന്മറ്റനീരതിയല് േളക്ന് ന്സറെറേൾ;
1,482 മതിനതി േളക്ൻ ന്സറെറേൾ.
4 പുനഃെയംക്മണത്തിനക് 220 റതികസാഴ്ക്
റതിക്വറതി ന്ഫസതിലതിറ്റതി ന്സറെറേൾ.
4 15,600 വാര്ഡുേളതില് പേർച്ചവ്ാധതി
പ്രതതികരാധ ജാഗ്രകതാത്വയം; 4,90,830
വതിദ്ാർത്തിേൾ പന്ങ്ടുത്തു.

ശാ�ീയ മാലിന്യ സുംസ്ക്കരണും
പുതിയ സുംസ്ക്കാരും

4 ഗ ാ ര് ഹ തി േ ത ല ത് തി ല് 9 4 3 0 0
ബകയാഗ്ാസക് പ്ാന്റുേള് : 6.37 ലക്യം
ഉറവതിട േകമ്ാ്റേതിയംഗക് സയംവതിധാന
ങ്ങള്
4 98 േമ്മയൂണതിറ്റതി ബകയാഗ്ാസക് പ്ാന്റു
േള്: 2019 േമ്മയൂണതിറ്റതിതല േകമ്ാ
്റേതിയംഗക് യൂണതിറ്റുേള്:
4 6,36,916 വതിവതിധ േകമ്ാ്റേതിയംഗക്
സയംസ്ക്കരണ ഉപാധതിേൾ
4 ദ്വമാലതിന് പരതിപാലനത്തിന്റെ

ശുചിത്വ സംഗമം 2020

ശുചിത്വ സംഗമം 2020 ഉദ്ഘാടനവേദിയില് നിന്നും (ഫയല് ചിത്രം)

ഭാഗമായി 13 സെപ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റു പ്ലാ
ന്റുകളുടെനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഇക്കാലയളവിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു.
4 പു ന ഃ ചംക്രമ ണ യ�ോ ഗ ്യമ ല് ലാത്ത
1,114.695 മെട്രിക് ടൺ ഷ്രെഡ്ഡഡ് പ്ലാ
സ്റ്റിക്കുകൾ റ�ോഡ് നിർമ്മാണത്തി
നായി ലഭ്യമാക്കി.
4 വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും
ശേഖരിച്ച 1,452.87 ടൺ ഇ-മാലിന്യ
ങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃചംക്രമണം
നടത്തി.
4 നഗരങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജ
നത്തിന് സീറ�ോ വേസ്റ്റ് ഓണ് ഗ്രൗണ്ട്
; 17 നരസഭകളിലെ 170 വാർഡുകളിൽ
പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം.
4 82 നഗരസഭകളിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്ക
രണത്തിനു 295.09 ക�ോടിയുടെ പദ്ധതി.
57 നഗരസഭകള്ക്ക് 37.38 ക�ോടി രൂപ
നല്കി.
4 258 ക�ോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രീകൃത
മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ക�ോഴിക്കോട് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗമി
ക്കുന്നു.

4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കു ഖരമാലിന്യ
പരിപാലന പ്രോജക്ടുകള് നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിന് 10 മുതല് 20 ലക്ഷം രൂപ
വരെ അധികസഹായം.
4 വെല്ലിംഗ്ടണ് ഐലന്റില് 100 കില�ോ
ലിറ്റര് സെപ്റ്റേജ് സംസ്കരിക്കാന്
ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ്.
4 എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു ആശുപത്രി
യില് സ്വീവേജ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ്.
4 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പി
ലാക്കിയത് 15,358 മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ
പ്രോജക്ടുകൾ.
4 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന
ശേഷിയുള്ള 1,320 ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാൻ
റുകൾ; പ�ൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ 97 കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ
4 സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി: 7 നഗര
സഭകളും 500 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും
ബീക്കൺ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ:
ബീക്കൺ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ക�ൊവിഡ് കാലത്ത് 2,915 ടൺ
അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ നീക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് മാലിന്യസംസ്കരണ
മേഖലയിലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷത്തെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ
അനുഭവങ്ങളും മാതൃകകളും പങ്കുവച്ച
ശുചിത്വ സംഗമം 2020 ജനുവരി 21,
22 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്
നടന്നു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും
മ ാ ല ി ന ്യ സ ം സ്ക ര ണ ര ം ഗ ത്തെ
ഏജന്സികളും സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ
പ്രതിനിധികളും കേരളത്തിനു പുറത്തു
നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും പാഴ്വ സ്തു
വ്യാപാര സംരംഭകരുടെ പ്രതിനിധിക
ളും ഉള്പ്പെടെ 2000ലധികം പേര് പങ്കെ
ടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
ശുചിത്വ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സാങ്കേതിക സഹായം
വേണ്ടുവ�ോളം

4 മാലിന്യ സംസ്കരണരംഗത്തെ നൂതന
സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് സർക്കാർ
പിന്തുണ.
4 തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാലി
ന്യസംസ്ക്കരണ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക്
സാങ്കേതികസഹായം നൽകാൻ
സർക്കാർ എംപാനല് ചെയ്ത ഏജൻ
സികൾ.
4 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി മിനി
എം.സി.എഫുകള്, ഉറവിട മാലിന്യ
സംസ്കരണത്തിനുള്ള തുമ്പൂര്മൂഴി/നടേപ്പ്
കമ്പോസ്റ്റുകള്, കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്,
മലിനജല സംരക്ഷണ സ�ോക്കേജ്
പിറ്റ് എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
നടപടി.
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കളക്ടേഴ്സ് @ സ്കൂള്
വിദ്യാര്ത്ഥികളില് വൃത്തിയുടെയും ശുചിത്വത്തിന്റെയും സംസ്കാരം രൂപപ്പെടു
ത്തുന്നതിനും മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധി
ച്ച അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി കളക്ടേഴ്സ് @ സ്കൂള് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ
പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില് നടപ്പിലാക്കി. മാലിന്യം രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ അളവ് കുറ
യ്ക്കുന്നതിനും മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കൈമാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങള് വീടുകളില് എത്തിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു.
ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സഹായകരമാകത്തക്ക രീതിയില്
വിദ്യാര്ത്ഥികളിലൂടെ വീടുകളിലേക്കും വീടുകളില് നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കും ശുചിത്വ
സംസ്ക്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 238
വിദ്യാലയങ്ങളില് ബിന്നുകള് സ്ഥാപിച്ചു. 3459 യൂണിറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.
4 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലും നടപടി
ക്രമങ്ങളിലും കാലാനുസൃത മാറ്റങ്ങൾ.
4 റ�ോഡ് ടാര് ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ; 630.18
ടണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടാറിംഗിന് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചു.

ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഹരിത ചട്ടം

4 മാതൃക കാട്ടി, ഉത്സവങ്ങൾക്കും
ആഘ�ോഷങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ചടങ്ങു

കൾക്കും വരെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ.
4 കില, ലീഗല് സര്വ്വീസസ് അത�ോറിറ്റി,
പ�ോലീസ്, പഞ്ചായത്ത്- നഗരകാര്യ
വകുപ്പ്, ഗ്രാമ- നഗരാസൂത്രണ വകുപ്പ്,
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന മലി
നീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡ്,
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവ സഹകരിച്ച്
നടത്തിയ ഹരിതനിയമ ബ�ോധവ
ത്കരണ പരിപാടികൾക്ക് വൻ സ്വീ
കാര്യത; ഹരിത നിയമാവലി ജനങ്ങൾ
ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ഹരിത ടൂറിസം
ഭാവിയിലെ ടൂറിസം

വിന�ോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങള് മാലിന്യ
മുക്തമാക്കാൻ ഹരിതടൂറിസം പദ്ധതി;
ടൂറിസം വകുപ്പ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്,
ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവ സഹകരിച്ച്
വഴികാട്ടാന് വാഗമണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം.

ശുചിത്വ ചലഞ്ചിൽ
പങ്കെടുക്കാം

വീടുകൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ
ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഗാർഹിക
ശുചിത്വ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.
മിഷന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചലഞ്ചിൽ
പങ്കെടുക്കാം. സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയാ
ക്കി, ജൈവ-അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്
സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെയും ശേഖരിച്ച്
കൈമാറുന്നതിനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന
തിന്റെയും ഫ�ോട്ടോയ�ോ വീഡിയ�ോയ�ോ
സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കില് ടാഗ് ചെയ്ത്
ചലഞ്ച് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും നന്നായി
വീടു വൃത്തിയാക്കുന്ന 100 പേര്ക്ക് നറു
ക്കിട്ടെടുത്ത് സമ്മാനം നല്കുന്നു.
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സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രോട്ടോക്കോൾ
പ്രാബല്യത്തിൽ.
4	ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് 95199 കേസുകൾ;
നിര�ോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
വിറ്റ 5,633 പേർക്കെതിരെ നിയമനട
പടി.
4 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗ്രീൻ
പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഡിറ്റിന് പ്രത്യേക
ജില്ലാതല ടീമുകൾ.
4 ശുചിത്വ സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിശദ
മാർഗരേഖ.

ഡിജിറ്റൽ മ�ോണിട്ടറിങ്ങ്

മാലിന്യ പരിപാലനത്തിന് ഇ മ�ോണി
റ്ററിങ് നടപ്പിലാവുന്നു; മാലിന്യത്തിന്റെ
ശേഖരണം മുതല് സംസ്കരണം വരെയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്മാര്ട്ട്
ഗാര്ബേജ് ആപ് മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ
ആപ്ലിക്കേഷൻ.

വെളിയിട വിസര്ജ്ജ്യമുക്ത
കേരളം

പുതുതായി 1,74,720 ശൗചാലയങ്ങള്
നിര്മ്മിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ വെളിയിട വിസ
ര്ജ്ജ്യമുക്തമാക്കി. 2016 നവംബര് 1 ന്
രാജ്യത്തെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വെളി
യിട വിസര്ജ്ജ്യമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച
ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. നഗര
പ്രദേശങ്ങളില് ക�ൊച്ചി ക�ോര്പ്പറേഷനിലെ
ഒരു വാര്ഡൊഴികെ എല്ലാ ക�ോര്പ്പറേഷനു
കളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഇതിന�ോടകം
വെളിയിട വിസര്ജ്ജനമുക്തമായി മാറിയി
ട്ടുണ്ട്.

പ�ൊതുശുചിമുറികളും ടേക്ക് എ
ബ്രേക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും
4 പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിബാഗുകള്ക്കും ഒറ്റ
ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതയ�ോരങ്ങളിലും
ഒപ്പമുണ്ട് നിയമം

ത്തവണ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും
2020 ജനുവരി ഒന്നു മുതല് നിര�ോധനം.
4 സംസ്ഥാനതലം മുതൽ വാർഡുതലം
വരെ ബ�ോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ.
4 പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബദൽ
അവതരിപ്പിച്ച്, സംസ്ഥാനത്ത് 150
സ്ഥലത്ത് ബദല് ഉല്പ്പന്ന പ്രദര്ശന
മേളകൾ, 625 സെമിനാറുകൾ, 194
ബ�ോധവത്കരണ ജാഥകൾ, 448
റെയ്ഡുകൾ.
4 സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ
ഓഫീസുകളിലും പ�ൊതു സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലും ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോള് നിർബ
ന്ധം. 10,010 ഓഫീസുകളിലും 1,21,889

പാതയ�ോരങ്ങളിലെ പ�ൊതു ഓഫീസ് പരി
സരങ്ങളിലും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, ബസ്
സ്റ്റാന്റ് പരിസരങ്ങളിലും വൃത്തിയും ശുചിത്വവും
സുരക്ഷിതത്വവുമുള്ള പ�ൊതുശുചിമുറികളും
ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് എന്ന പേരില് വിശ്രമ
കേന്ദ്രങ്ങളും നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി.
നിലവില് 149 പദ്ധതികളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. 12000 പ�ൊതു
ട�ോയ്ലറ്റുകളാണ് വിശ്രമസ്ഥലം, കുടിവെള്ള
ം, നാപ്കിന് വെന്റിംഗ് മെഷീന് എന്നീ
സൗകര്യങ്ങള�ോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്:
ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിത കേരളം മിഷന്

കേരളതെിക� അഭിമൊനമൊയി

കുടുംബ�ീ

തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്മാപനങ്ങളുചട ഊര�സ്വേമമായ ദനതൃത്വത്ിന് കതീഴിേമാണപ്
കുടുംബശ്തീ ദനട്ടത്ിചന് പടവകള് ഒചന്മാന്മായി തമാണ്ിയതപ്. ഗ്മാമതീണ വ്യവസമായങ്ങള്,
ബകചത്മാഴിലകള് മുതേമായ രംഗങ്ങളില് മമാത്രമല്ല കൃഷി, �ഗസംരക്ഷണം എന്ിവയടകമുള്ള
വിവിധങ്ങളമായ ദമഖേകളിലം സംദയമാ�ന സമാധ്യതകള് പരമമാവധി പ്ദയമാ�നചപ്ടുത്മാന് ഇന്പ്
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്മാപനങ്ങചള സഹമായിക്ന്തപ് കുടുംബശ്തീയുചട പകേമാളിത്മമാണപ്.
രയംഗത്ക് സമനീപോല
സ്തനീ ോക്നീേരണ
കേരളയം വേവരതിച്ച കനട്ങ്ങൾക്ക്

േക്തി പേർന്തക് ജനേനീയാസൂത്രണ
മാണക്. ഇതതിനേയം കലാേശ്രദ് കനടതിയ
കുടുയംബശ്രനീയുയം ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ
വതിജയമാണക്. ദാരതിദ്് നതിർമ്മാർജ്നത്തി
നുയം സ്തനീ ോേക്തനീേരണത്തിനുമുള്ള ഏേ
പ്രസ്ാനമായതി കുടുയംബശ്രനീന്യ മാറ്റതിത്നീർ
ത്തു എന്താണക് ഇക്ാലയളവതിന്ല പ്രധാന
കനട്യം.
തടക്ത്തിൽ, നാട്തിൻപുറങ്ങളതിന്ല
പാവന്പെട്വന്ര സ്ോര് പണമതിടപാടുോ
രുന്ട ന്േണതിയതിൽ നതിന്ക് രക്തിക്കുന്തതി
ലൂന്ടയാണക് കുടുയംബശ്രനീ ശ്രദ് കനടതിയന്ത
ങ്തിൽ, ഇന്ക് അന്താരു മഹാപ്രസ്ാന
മായതി വളർന്തിരതിക്കുന്നു. 2.9 6 ലക്യം
അയൽക്കൂട്ങ്ങളതിലായതി 44 ലക്യം കപർ

ഇന്ക് കുടുയംബശ്രനീ സയംഘടനാ സയംവതിധാന
ത്തിൽ അയംഗങ്ങളാണക്.
തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട
ഊർജസ്ലമായ കനതൃത്ത്തിൻ േനീഴതിലാ
ണക് കുടുയംബശ്രനീ കനട്ത്തിന്റെ പടവേൾ
ഒന്ന്ാന്ായതി താണ്തിയതക്. ഗ്രാമനീണ വ്
വസായങ്ങൾ, വേന്ത്ാഴതിലുേൾ മുത
ലായ രയംഗങ്ങളതിൽ മാത്രമല് കൃഷതി, മൃഗസയം
രക്ണയം എന്തിവയടക്മുള്ള വതിവതിധങ്ങ
ളായ കമഖലേളതിലുയം സയംകയാജന സാധ്
തേൾ പരമാവധതി പ്രകയാജനന്പെടു ത്ാൻ
ഇന്ക് തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങന്ള
സഹായതിക്കുന്തക് കുടുയംബശ്രനീയുന്ട പങ്ാ
ളതിത്മാണക്. ലതിയംഗ പദവതി കബാധവൽക്
രണത്തിന്റെ മുന്ണതിപെടയാളതിേളായതി
മാറാനുയം കുടുയംബശ്രനീക്ക് ഈ ോലയളവതിനു
ള്ളതിൽ േഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്.

പ്രളയോലത്ക് കുടുയംബശ്രനീ നടത്തിയ
ഇടന്പടലുേൾ അതതിജനീവനത്തിന്റെ
പുതതിയ അധ്ായമായതി. ഇന്ക് രാജ്ന്ത്
ഇ രു പ ക ത ാ ള യം സ യം സ് ാ ന ങ്ങ ള തി ൽ
േടുയംബശ്രനീ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ക്. കുടുയംബ
ശ്രനീന്യ ോക്നീേരതിക്കുന്തതിനക് സഹായ
േമായ ഉത്രവേളുയം നതിർകദേേങ്ങളുയം
യഥാസമയയം നൽകുന്തതിലുയം ആവേ്മായ
ഭരണനടപടതിേൾ വേന്ക്ാ�ന്തതിലുയം
മാത്രമല്, ആളുയം അർത്വയം നൽേതി ഈ
പ്രസ്ാനന്ത് സഹായതിക്കുന്തതിലുയം
സർക്ാർ പ്രകത്േ ശ്രദ് പുലർത്തി.
2015-16 വർഷത്തിൽ 75 കോടതി രൂപ
ആയതിരുന് കുടുയംബശ്രനീയുന്ട ബഡക്ജറ്റക്
വതിഹതിതയം ന്താട്ടുത് വർഷയം 130
കോടതിയായുയം 2017-18 ൽ 161 കോടതിയായുയം
2018-19 ൽ 188 കോടതിയായുയം ഈ
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സർക്കാർ വർധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 201920ലെ കുടുംബശ്രീയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം
258 ക�ോടി രൂപയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ
വികസന പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
നീക്കിവച്ച തുകയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധ
തികളുടെ വിഹിതവും കൂടി ചേർത്താൽ
ഇത് 1000 ക�ോടി രൂപ കവിയും.

സംഘടനാ സംവിധാനത്തില്
ചരിത്ര മുന്നേറ്റം

 കുടുംബശ്രീക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്
കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി ഉണ്ടാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത്. സംഘടനാ സംവിധാനം
ഏറ്റവുമധികം ശക്തിപ്പെട്ട കാലമായി
രുന്നു ഇത്. 42,000 ത്തോളം പ�ൊതു
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 25,000 ത്തോളം
വയ�ോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 3,000
ത്തോളം ഭിന്നശേഷി അയൽകൂട്ടങ്ങളും
ഇക്കാലയളവിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.
കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപതു വർഷത്തെ
ചരിത്രത്തിനിടയിൽ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ
അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള
പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല.
2017 -18, 2018 -19 വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ
വർക്കുമായി കുടുംബശ്രീ സ്ക്കൂൾ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ
സാധാരണക്കാരായ കുടുംബശ്രീ
അംഗങ്ങളെ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാക്കി
മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി
യുടെ ലക്ഷ്യം.
 40,000 ത്തോളം സംരംഭങ്ങളാണ്
കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ
പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. അരക്ഷിത
സമൂഹാംഗങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച
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പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്ന
ആശ്രയ പദ്ധതി അഗതി രഹിത
കേരളമെന്ന നിലയിൽ
പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. 1.65 ലക്ഷം
ഗുണഭ�ോക്താക്കളാണ് ഇതിൽ
ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 100
ക�ോടിയ�ോളം രൂപയാണ്
കുടുംബശ്രീ മുഖേന മാത്രം ഈ
പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത്.
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പദ്ധതി വിഹിതത്തിനു
പുറമേയാണിത്.



പ്രത്യാശ പദ്ധതി, പ്രളയ ആഘാത
ത്തിൽ നിന്ന് യുവതീയുവാക്കളെ രക്ഷ
പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച
എറൈസ് നൈപുണ്യ പരിശീലനം,
വയ�ോജനങ്ങളുടെ പരിചരണത്തി
നായി രൂപീകരിച്ച ഹർഷം ജെറിയാ
ട്രിക് കെയർ, സംരംഭക പ�ൊതുസേവന
കേന്ദ്രങ്ങൾ, തീരദേശമേഖലയിലെ
പ്രത്യേക സംരംഭ വികസന പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ എന്നിവ ഇക്കാലയളവിൽ
പ്രത്യേകമായി നടപ്പാക്കിയ സംരംഭ
വികസന പദ്ധതികളാണ്.
 കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ
കൈയിലേക്ക് പണമെത്തിക്കുന്നതി
നായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലിങ്കേജ് വായ്പ
യിലൂടെ മാത്രം ഇക്കാലയളവിൽ
11,000 ക�ോടിയിലധികം രൂപയാണ്
വിതരണം ചെയ്തത്.

റിസർജെന്റ് കേരള

പ്രളയബാധിതർക്ക് ആശ്വാസമായി

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച
പലിശ രഹിത വായ്പാ പദ്ധതി
ആയിരുന്നു റിസർജെന്റ് കേരള
ല�ോൺ. ഇതിന്റെ 9 ശതമാനം പലിശ
സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വഹിക്കു
ന്നത്. ഇതിലൂടെ 400 ക�ോടി രൂപയുടെ
പലിശ ഇളവാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗ
ങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആർ കെ എൽ
എസ് വായ്പയായി 1600 ഓളം ക�ോടി
രൂപ അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കി.
 ക�ൊവിഡ് ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്ന
തിനായി 2,000 ക�ോടിയുടെ മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ സഹായ ഹസ്തം പലിശ
രഹിത വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി
വരുന്നു. ഈ വായ്പയുടെ പലിശ
സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വഹിക്കു
ന്നത്.


പ്രളയബാധിതർക്ക്

ആശ്വാസമായി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ആവിഷ്ക്കരിച്ച പലിശ രഹിത
വായ്പാ പദ്ധതി ആയിരുന്നു
റിസർജെന്റ് കേരള ല�ോൺ.
ഇതിന്റെ 9 ശതമാനം പലിശ
സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്
വഹിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ 400
ക�ോടി രൂപയുടെ പലിശ
ഇളവാണ് കുടുംബശ്രീ
അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.



അഗതി രഹിത കേരളം

പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്ന ആശ്രയ
പദ്ധതി അഗതി രഹിത കേരളമെന്ന
നിലയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. 1.65 ലക്ഷം
ഗുണഭ�ോക്താക്കളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടു
ന്നത്. ഏകദേശം 100 ക�ോടിയ�ോളം
രൂപയാണ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന മാത്രം
ഈ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത്. തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിനു
പുറമേയാണിത്.
നാളിതുവരെ 281 ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങ
ളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം ആരം
ഭിച്ചത്. ഇതിൽ 95 എണ്ണം മാത്രമാണ്
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപി
ക്കപ്പെട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം
ക�ൊണ്ട് 116 ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
നിലവിൽ വന്നു.

സ്നേഹിത

എട്ടു ജില്ലകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന
സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കിന്റെ
പ്രവർത്തനം എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാ
പിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച നീതം
ക്യാമ്പയിൻ, സ്ത്രീ പദവി സ്വയം പഠന
പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച
അയൽക്കൂട്ട ചർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം അയൽ
ക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉണർവ്വും
തിരിച്ചറിവും വളരെ വലുതാണ്.

കാർഷിക, മൃഗ സംരക്ഷണ
മേഖലകളിൽ വന് മുന്നേറ്റം

കാർഷിക, മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലക
ളിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനു ശേഷം കുടുംബശ്രീ വലിയ
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മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. ഈ മേഖലയിൽ
68,388 ജ�ോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ
നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. 55,000 ഹെക്ടർ
സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
ലിങ്കേജ് വായ്പയിലൂടെ 1,400 ക�ോടി രൂപ
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി. 44 ക�ോടി രൂപ
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിലും
ഇൻസന്റീവായും നൽകി. 3,38,202 സ്ത്രീകൾ
നിലവിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെ
ട്ടു വരുന്നു.
കുടുംബശ്രീ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല
മുഖേന കഴിഞ്ഞ നാല് സാമ്പത്തിക
വര്ഷമായി ക്ഷീരസാഗരം, ആടുഗ്രാമം,
കേരള ചിക്കൻ, എബിസി തുടങ്ങിയ പദ്ധ
തികളുടെ ഭാഗമായി 9070 ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കള്ക്ക് 20 ക�ോടി രൂപ സാമ്പത്തിക
സഹായം നൽകി. തെരുവ് നായ വന്ധ്യം
കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 40027
തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിച്ചു.
8,40,56,700 രൂപ കുടുംബശ്രീ എ.ബി.സി
യൂണിറ്റുകള്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ത�ൊഴില് പരിശീലനം

 63,656 യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് സൗജന്യ
ത�ൊഴില് നൈപുണ്യ പരിശീലനം
നല്കി.
 വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂര്ത്തി
യാക്കിയ 51,744 പേരില് 39,981
പേര്ക്ക് ത�ൊഴില് ലഭിച്ചു.
 ഇതില് 2432 പേര് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാ
ഗത്തില്പ്പെട്ടവരും 269 പേര് ഭിന്നശേ
ഷിക്കാരുമാണ്. 388 പേര്ക്ക് വിദേശ
ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
 അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയിലു
ള്പ്പെട്ട 932 പേര്ക്ക് പരിശീലനം
നല്കുകയും അതില് 457 പേര്ക്ക്
ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
 112 പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഏജന്സി
കള് വഴി 126 ക�ോഴ്സുകളിലാണ്
പരിശീലനം നല്കുന്നത്.

ഊരുകളിലും ആശ്വാസമായി
കുടുംബശ്രീ
പുതുതായി 17,400 പട്ടികവര്ഗ്ഗ
കുടുംബങ്ങള് കുടുംബശ്രീയില്
2016 മുതല് 1371 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്
പുതുതായി രൂപീകരിച്ച് 17,400 ആദിവാസി
കുടുംബങ്ങളെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമാക്കി.
ആകെ 7135 പട്ടികവര്ഗ്ഗ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങ
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കേരള ചിക്കന്
മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ക�ോഴി
യിറച്ചി ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതിനും അമിത വിലയ്ക്ക് പരിഹാരം
കാണുന്നതിനുമായി കേരള ചിക്കന്
പദ്ധതി 2018-19 വർഷം ആരംഭിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 800 ബ്രോയ്ലർ
ഫാമുകൾ ആരംഭിച്ചു. കുടുംബശ്രീ
അ ം ഗ ങ്ങ ള ാ യ ഇ റ ച്ചി ക ്കോ ഴ ി
കര്ഷകരെ ഉള്പ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ
ബ്രോയ്ലർ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ
കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ പ്രൊ
ഡ്യൂസർ കമ്പനി രൂപികരിച്ചു. കമ്പനി
ളിലായി 1,16,878 കുടുംബങ്ങളാണ് അംഗ
ങ്ങളായുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷത്തി
നിടെ 2733 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ക് 10,000
രൂപ വീതം ക�ോര്പ്പസ് ഫണ്ടും 1328
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം
റിവ�ോള്വിങ് ഫണ്ടും നല്കി.
458 സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും
3127 കൃഷിസംഘങ്ങളും
പട്ടികവര്ഗ്ഗ മേഖലയില് കഴിഞ്ഞ
നാല് വര്ഷത്തിനിടെ 458 സൂക്ഷ്മ സംരം
ഭങ്ങളും 3127 കൃഷിസംഘങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
486 യൂണിറ്റുകള് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല
യിലും ആരംഭിച്ചു. 161 സംരംഭങ്ങള് പരമ്പ
രാഗത സംരംഭങ്ങളാണ്.

യുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്റഗ്രേഷന്
ഫാമിങ് അഥവാ ക�ോണ്ട്രാക്ട് ഫാമി
ങ്ങിന്റെ (1 ദിവസം പ്രായമായ ക�ോഴി
ക്കുഞ്ഞുങ്ങള്, മരുന്ന്, തീറ്റ എന്നിവ
ക�ോഴി കര്ഷകര്ക്ക് നല്കി 40 ദിവസം
പ്രായമാകുമ്പോള് തിരിച്ചെടുത്ത് വിപ
ണിയിലെത്തിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനം)
നാലാം ഘട്ടം നടക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്റഗ്രേ
ഷനില് 38 കര്ഷകര്ക്ക് 1.03 ലക്ഷം,
രണ്ടാം ഇന്റഗ്രേഷനില് 56 കര്ഷകര്ക്ക്
1.61 ലക്ഷം, മൂന്നാം ഇന്റഗ്രേഷനില് 56
കര്ഷകര്ക്ക് 1.52 ലക്ഷം ക�ോഴിക്കു
ഞ്ഞുങ്ങളെ നല്കി.
സാമൂഹ്യമേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം
ഊരുകളില് പഠനത്തില് പിന്നോക്കം
നില്ക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി
അവര്ക്ക് ട്യൂഷന് സഹായം നല്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും തെര
ഞ്ഞെടുത്ത ഊരുകളില് നടന്നുവരുന്നു.
2016 ല് തുടക്കമായ ഈ പ്രവര്ത്തനം വഴി
ഇതുവരെ 205 ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സുകള് നടക്കു
ന്നു. 130 ലൈബ്രറികളും ആരംഭിച്ചു. 14
ട്രൈബല് ഫെസ്റ്റും ഇക്കാലയളവില്
നടത്തി. 112 പുതിയ കൗമാര ക്ലബ്ബുകളും
ആരംഭിച്ചു.

വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട്:
കുടുംബശ്രീ മിഷന്

കപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ സംര�ണ യ�ം

കൂട്ൊ�യുകട സർ�വസന്തം
ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ സംരക്ഷണ യജ്ത്ിലൂചട സ്വകമാര്യ സ്മാപനങ്ങളുമമായി മ�രികമാനമാവമാചത
പിന്തള്ളചപ്ട്ടു ദപമായ ചപമാതു വിേ്യമാേയങ്ങള്, വിദശഷിച്പ് സരകമാര �ളുകള്, മികവിചന് പമാതയില്
തിരിചച്ത്ിയിരിക്ന്നു. കഴിഞ് മൂന്പ് അകമാേമികപ് വരഷങ്ങളിേമായി 5.05 േക്ഷം കുട്ടികള് അധികമമായി
ചപമാതുവിേ്യമാേയങ്ങളില് പ്ദവശനം ദനടിയതപ് വേിചയമാരു മമാറ്ത്ിചന് സൂെനയമാണപ്.

ന

വകേരളയം േർമ്മ പദ്തതിയുന്ട ഭാഗ
മായുള്ള ന്പാതവതിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്
ണ യജ്യം കേരളനീയ വതിദ്ാഭ്ാസ വതിോ
സത്തിൽ ഒകട്ന്റ ോര്ങ്ങൾ ഇതതിനേയം
തന്ന് അടയാളന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ന്പാത
വതിദ്ാലയങ്ങൾ സയംരക്തികക്ണ്തക്
സാമൂഹതിേമായ ഒരു ആവേ്മാന്ണന്ക്
സമൂഹന്ത് കബാധ്ന്പെടുത്തുേ എന്താ
യതിരുന്നു അതതിൽ ഏറ്റവയം പ്രധാനയം. രണ്
പ്രളയങ്ങളുയം നതിപെ, ന്ോവതിഡക് മഹാമാരതി
േളുയം ന്പാതഇടങ്ങളുന്ട പ്രസക്തിയുയം
അനതിവാര്തയുയം കൃത്മായതി ജനങ്ങളതി
കലക്ക് എത്തിക്ാന് സഹായേമായതിട്ടു

ണ്ക്. എല്ാ കുട്തിേന്ളയുയം ന്പാതവതിദ്ാല
യങ്ങളതികലക്ക് ആേർഷതിക്കുേ, അങ്ങന്ന
എത്തികച്ചരുന് മുഴുവൻ കുട്തിേൾക്കുയം
ഗുണകമന്മയുള്ള വതിദ്ാഭ്ാസയം ഉറപൊക്കുേ
എന്താണക് ഈ മഹതക് യജ്ത്തിന്റെ
ഭാഗമായതി തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുയം
വതിദ്ാഭ്ാസ വകുപെതിന്ല വതിവതിധ ഏജൻ
സതിേളുയം കൂട്ായതി ന്െയ്തുവരുന്തക്. അതതി
ന്റെതായ മുകന്റ്റവയം ഫലപ്രദമായതി വേവ
രതിക്ാന് നമുക്ക് േഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്. വതിദ്ാ
ഭ്ാസ കമഖലയതില് സാകങ്തതിേവതിദ്
വതികവേകത്ാന്ട കപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുന്
തതിനായതി വേന്ോണ് ചുവടുേളാണക് ഈ

ന്ോവതിഡക് ോലത്ക് അേലങ്ങളതിൽ ഇരുന്ക്
പരതിേനീലനയം കനടാൻ അധ്ാപേർക്ക്
സൗേര്ന്മാരുക്തിയതക് . സാകങ്തതിേ
വതിദ്ാസാദ്്തേന്ള വതിദ്ാഭ്ാസ രയംഗത്ക്
ഉൾകച്ചർക്ാനുള്ള വനപുണതിയുയം മകനാ
ഭാവവയം ഉണ്ായതിവന്തിട്ടുണ്ക്. അതതിനാലാണക്
നാമാരുയം ഒറ്റയ്കല് എന് ആത്മവതിേ്ാസയം
കുട്തിേളതിൽ ഉണ്ാക്കുയം വതിധയം ഡതിജതിറ്റൽ
മാധ്മങ്ങളതിലൂന്ട കുട്തിേന്ള പ്രവർത്ന
നതിരതരാക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ
അവധതിക്ാലത്ക് വ്ാപേമായതി നടന്തക്.
ന്പാതവതിദ്ാലയങ്ങളുന്ട മതിേവേൾ,
നന്മേൾ ന്പാതസമൂഹത്തിനു മുമ്തിൽ
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പഠനത്തെളിവുകളായി അനാവരണം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ല�ോക്
ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. പഠന�ോത്സ
വങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നടന്ന ഈ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആർജ്ജിച്ച
അറിവും കഴിവും നൈപുണിയും വിനിമയം
ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദികളായി മാറി. ഈ
നേട്ടങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിർത്തിയും പരി
മിതികളെ മറികടന്നും മുന്നേറാനുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങളാണ് ക�ൊറ�ോണ കാലത്തി
ലൂടെ കടന്നു പ�ോകുമ്പോഴും ക�ൊവിഡ്
അനന്തര കാലത്തും പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ യജ്ഞം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കു
ന്നത്.
പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണ
യജ്ഞം കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ
ആത്മവിശ്വാസം വിളിച്ചോതുന്നതാണ്



പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണ
യജ്ഞം കേരളീയ സമൂഹത്തിലു
ണ്ടാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസം
വിളിച്ചോതുന്നതാണ് പ�ൊതുവിദ്യാല
യങ്ങളില് ഉണ്ടായ എൻറ�ോൾമെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സൗകര്യ
് ി
ന്റ് വർദ്ധനവ്. 2017-18, 2018 -19, വികസനം കിഫബ
2019-20 അക്കാദമിക് വർഷങ്ങളി സഹായത്തോടെ
ലായി 5.05 ലക്ഷം കുട്ടികൾ മുൻവർ  141 സ്കൂളുകള്ക്ക് 5ക�ോടി രൂപവീതം
 395 സ്കൂളുകള്ക്ക് 3 ക�ോടി രൂപ വീതം
ഷത്തേക്കാൾ അധികമായി
 446 സ്കൂളുകള്ക്ക് 1ക�ോടിരൂപ വീതം
പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ
 എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് ചാലഞ്ച്
ഫണ്ട്
പ്രവേശനം നേടി



പ�ൊതു വ ി ദ ്യാ ല യ ങ്ങ ള ി ല്
ഉണ്ടായ എൻറ�ോൾമെന്റ് വർദ്ധ
നവ്. 2017-18, 2018 -19, 201920 അക്കാദമിക് വർഷങ്ങളി
ലായി 5,04,851 (5.05 ലക്ഷം)
കുട്ടികൾ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ
അധികമായി പ�ൊതുവിദ്യാലയ
ങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടി. 10കുട്ടി
കളിൽ കുറവുള്ള 11319 ക്ലാസ്
ഡിവിഷനിലാണ് 2018-19
അക്കാദമിക വർഷം ഉണ്ടായിരു
ന്നത്. 2019- 20 അക്കാദമിക്
വർഷം 6263 ഡിവിഷനുകളാണ്
കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 55.33 ശത
മാനം വരും.ഇതിൽ സർക്കാർ
സ്കൂളിൽ വന്ന മാറ്റം 56.42 ശതമാ
നമാണ്.
പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ
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ഭൗതിക സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുക
എന്നത് പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
ത് തി ന് റെ പ്രധ ാ ന പ് പെ ട്ട ഊ ന്ന ൽ
മേഖലയാണ്. വിവിധ ഏജൻസികൾ
വഴിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിവിധ
സ്കീമുകളിലൂടെ 1500ലധികം വിദ്യാലയങ്ങ
ളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
നടക്കുന്നു. കിഫ് ബി സഹായത്തോടെ
970 സ്കൂളുകളിലും പദ്ധതി വിഹിതത്തിലൂടെ
550 സ്കൂളുകളിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണം
നടക്കുന്നു. കൂടാതെ നബാഡ് സ്കീമിലൂടെയും
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചലഞ്ച്
ഫണ്ട് സ്കീമിലൂടെയും കെട്ടിടനിർമ്മാണ
ങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് . 500 കുട്ടികളിൽ
കൂടുതലും 1000 കുട്ടികളിൽ കുറവുമുള്ള 446
വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഒരുക�ോടി രൂപ വീതം
ഉള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
നേതൃത്വം നല്കുന്നത് കിലയാണ്.

 പ്ലാന് ഫണ്ടിലൂടെ 500ലധികം വിദ്യാ
ലയങ്ങളില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികവിദ്യ
മുഴുവന് സ്കൂളുകളിലും

 എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടര്
ലാബ്
 45,000 സെക്കന്ററി - ഹയര്സെക്കന്ററി
ക്ലാസ് മുറികള് ഹൈടെക്
 1,19,054 ലാപ്ട�ോപ്പുകള്
 69,943 മള്ട്ടിമീഡിയ പ്രോജക്ടുകള്
 4,578 ക്യാമറകള്, 4,720 വെബ്ക്യാ
മുകള്
 1,00,472 യു.എസ്.ബി സ്പീക്കറുകള്,
 43,250 മൗണ്ടിങ് കിറ്റ്

അക്കാദമിക ഗുണമേന്മ

 വൈവിധ്യമാര്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
 നീതി ആയ�ോഗ് നടത്തിയ സ്കൂള് വിദ്യാ
ഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചിക (SEQI

– School Education Quality Index)

പ്രകാരം കേരളം ഒന്നാമത്.

ഭാഷാശേഷി വികാസത്തിന്
 മലയാളത്തിളക്കം
 ഹല�ോ ഇംഗ്ലീഷ്
 സുരീലി ഹിന്ദി



പഠനപിന്തുണ
ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക്

 10ാം ക്ലാസ് വരെ ശ്രദ്ധ പ�ൊതു 		
പ്ലാറ്റ്ഫോം.
 ഗണിതത്തെ കുട്ടികള്ക്ക് ആയാസര
ഹിതമായി പഠിക്കാനുള്ള പഠനാനുഭ
വങ്ങള്
 1, 2 ക്ലാസുകാര്ക്ക് ഉല്ലാസ ഗണിതം,
 3-7 ക്ലാസുകാര്ക്ക് ഗണിതവിജയം.
 ഗണിതത്തെ ജീവിതവുമായി ബന്ധ
പ് പെ ടു ത്തു ന്ന ത ി ന ാ യ ി ന ാ ട് ടിലെ
വൈദഗ്ധ്യം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാന
ത്തില് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികള്
പങ്കെടുത്ത ഗണിത�ോത്സവങ്ങള്.
 കുട്ടികളുടെ പഠന പുര�ോഗതി കൃത്യമായി
വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവര് അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന പലതരം പ്രശ്നങ്ങള്
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തരണം
ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകമായ മെന്ററി
ങ് പദ്ധതി. ഇതിനായി 'സഹിതം'
പ�ോര്ട്ടല്.
 കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന പ്രതിഭ
കളെ കണ്ടെത്താനും അവ പരിപ�ോ







ഷിപ്പിക്കാനുമായി ടാലന്റ്
ലാബ്. കുട്ടികളുടെ സര്ഗ്ഗ
ശേഷി വികാസത്തിന്
സര്ഗ്ഗവിദ്യാലയ പദ്ധതി.
ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാ
നങ്ങള് 12000 സ്കൂളുക
ളില്. ആഗ�ോളതാപനം,
ക ാ ല ാ വ സ് ഥാ വ ്യത ി
യ ാ ന ം തു ട ങ്ങി യ വ
സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്
അറിയുന്നതിനും പരി
ഹാരം അന്വേഷിക്കുന്ന
തിനും പാരിസ്ഥികാവ
ബ�ോധം വികസിപ്പിക്കു
ന്നതിനുമായുള്ള അന്വേ
ഷണം.
മലയാളത്തിളക്കം പദ്ധ
തിയുടെ ഭാഗമായി വായ
നയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കി
ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ
കുട്ടികള്ക്കായി വായനാ
കാര്ഡ്.
കുട്ടികളില് ശാസ്ത്രീയ മന�ോഭാവവും
പ്രക്രിയാശേഷികളും വികസിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി എല്.പി തലത്തില് ശാസ്ത്ര
കൗതുകം പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
നാട്ടിലെ പ്രതിഭകളുടെ വൈദഗ്ധ്യ
ങ്ങള് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
'വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളിലേക്ക്'

ആര�ോഗ്യ- വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
ആർദ്രം മിഷൻ, പ�ൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസ യജ്ഞം, കിഫ്ബി ഫണ്ട്, മറ്റു
പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ
ആര�ോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളുടെ
വളർച്ചയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഗണ്യമായ സംഭാവ
നകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷ
ങ്ങളില് നൽകിയത്. അംഗനവാടി
കള്ക്ക് 2,037 കെട്ടിടങ്ങൾ നിര്മ്മി
ച്ചു. പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ,
സാമൂഹികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ,
ആശുപത്രികൾ എന്നിവയ്ക്കായി 393

കെട്ടിടങ്ങളും ഇക്കാലയളവിൽ നിർ
മ്മിച്ചു. 1318 ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മി
ക്കുകയും 1849 ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ട്
ക്ലാസ് റൂമുകളായി പരിവർത്തനം
ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 133 ലാബുകളാണ്
ഇക്കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്കായി സജ്ജമാക്കിയത്. 353.53
ക�ോടിരൂപഈപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാ
ര ിന്റേ ത ിനേ ക് കാ ൾ 5 0 % തുക
കൂടുതലായി ഈ നാലു വർഷം ക�ൊണ്ടു
ഈ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കാനായി.

പദ്ധതി.
 ഭരണഘടന കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടു
ത്താനും സ്വന്തം സ്കൂളിന് ഒരു ഭരണ
ഘടന രൂപപ്പെടുത്താനും ആവിഷ്ക്കരിച്ച
നൈതീകം പദ്ധതി.
 എസ്.ഐ.ഇ.ടി.യുടെ നേതൃത്വത്തില്
ദൃശ്യസാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയ
പ്പെടാനും സിനിമകള് നിര്മ്മിക്കാനും
കുട്ടികള്ക്ക് പരിശീലനം.
 കുട്ടികള് കുറവുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്
മെച്ചപ്പെടുത്തുവാന് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാ
പ ന ങ്ങ ളു ടെ സ ഹ ാ യ ത്തോടെ
വിപുലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്.
 2019-20 അക്കാദമിക വർഷം നടത്തിയ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തന
മായിരുന്നു മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളിലും
ലൈബ്രറി എന്നത്. തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്
ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും
ഇത് സാർത്ഥകമാക്കി.
 വിക്ടേഴ്സ് ചാനല് വഴി 2020-21 അധ്യ
യന വര്ഷത്തെ ഓണ്ലൈന് അദ്ധ്യാ
പക പരിശീലനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം
നടത്തി.
 കുട്ടികള്ക്കുള്ള ക്ലാസുകള് ജൂണ് മാസം
മുതല് ഓണ്ലൈന് ആയി നടത്തുന്ന
തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തി.

വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട്
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം.
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പുതെനുണർവട്
�നങ്ങള്കിടയില് ഭതീതി വിതച് നിപ് ബവറസിചന തുരത്തുന്തിലം പ്ളയകമാേത്പ്
പകരച്വ്യമാധികചള പ്തിദരമാധിക്ന്തിലം ഇദപ്മാള് ചകമാവിഡപ് മഹമാമമാരിചയ പ്തിദരമാധിക്ന്തിലം
ദേമാകശ്ദ്യമാകരഷിച് രതീതിയില് ഇടചപടമാന് നമുകപ് കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.

ഇ

ന്്യടക്മുള്ള വതിവതിധ രാജ്ങ്ങള്
ന്ോവതിഡക് മഹാമാരതിയുന്ട വ്ാപന
ന്ത് പതിടതിച്ചു നതിര്ത്ാനുള്ള മഹായ�
ത്തിലാണക്. ഇന്്യതിന്ല ന്പാത അവസ്
യതില് നതിന്നുയം, മറ്റക് പല വതിേസതിത രാജ്
ങ്ങളതില് നതിന്നുയം വ്ത്സ്മായതി, ഈ
മഹാവതിപത്തിന്ന മുന്കൂട്തി േന്ണ്ത്ാനുയം
െതിട്യായ പ്രവര്ത്നപരതിപാടതിേളതിലൂന്ട
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വലതിന്യാരു പരതിധതിവന്ര നതിയന്ത്രണവതി
കധയമാക്ാനുയം കേരളത്തിനക് േഴതിയുേയു
ണ്ായതി. വതികദേ രാജ്ങ്ങളതില് നതിന്നുയം
ഇതരസയംസ്ാനങ്ങളതില് നതിന്നുയം, കരാഗ
ബാധയുമായതി നതിരവധതികപര് കേരളത്തി
കലക്ക് മടങ്ങതിവരുന് മൂന്ായംഘട്ത്തിന്റെ
ന്വല്ലുവതിളതിയാണക് നാമതികപൊള് മതിേച്ചരനീതതി
യതില് കനരതിട്ടുന്ോണ്തിരതിക്കുന്തക്. ഐേ്

രാഷ്ട്രസഭയുന്ട സുസ്തിര വതിേസനലക്്യം
മുൻനതിർത്തിയാണക്, ഈ സർക്ാർ ആകരാ
ഗ്രയംഗത്ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്തക്.
ജനങ്ങൾക്തിടയതിൽ ഭനീതതി വതിതച്ച നതിപെ
വവറസതിന്ന തരത്തുന്തതിലുയം പ്രളയോ
ലത്ക് പേർച്ചവ്ാധതിേന്ള പ്രതതികരാധതി
ക്കു ന് ത തി ലു യം ഇ ക പെ ാ ള് ന് േ ാ വ തി ഡക്
മഹാമാരതിന്യ പ്രതതികരാധതിക്കുന്തതിലുയം

ല�ോകശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച രീതിയില്
ഇടപെടാന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.
ഒരു ജനതയുടെ ആര�ോഗ്യമെന്നത്,
വിവിധ മേഖലകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണെന്ന തിരിച്ചറി
വിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വികേന്ദ്രീകൃത
ആസൂത്രണത്തിന്റെ ജീവസുറ്റ ചട്ടക്കൂടിലു
മാണ് ആര്ദ്രം മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.വ്യക്തമായ
കാഴ്ചപ്പാട�ോടെയുള്ള ആര�ോഗ്യരംഗത്തെയും
അനുബന്ധമേഖലകളിലെയും പ്രവര്ത്തന
പരിപാടികളും, ആര്ദ്രം മിഷന് വഴിയുള്ള
പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളും ഏത�ൊരു പ്രതി
സന്ധി ഘട്ടത്തെയും ആത്മവിശ്വാസ
ത്തോടെ നേരിടുന്നതിന് ഇന്ന് നമ്മെ
പ്രാപ്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രാദേശിക
സര്ക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ
ത്രിതല ആര�ോഗ്യസംവിധാനങ്ങളെ ശക്തി
പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ജീവിത ശൈലിര�ോഗ
ങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ പകര്ച്ചവ്യാധികളും ദുരന്ത
ന ി വ ാ ര ണ ങ്ങ ളു മ ട ങ്ങുന്ന ഏ ത�ൊ രു
അവസ്ഥയെയും നേരിടുന്നതിനു നമ്മുടെ
ആര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തെ സജ്ജമാക്കുക
എന്ന സമീപനമാണ് ആര�ോഗ്യ മേഖല
യില് ഈ സര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ടത്.
ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര
ആര�ോഗ്യ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
മഴക്കാലപൂർവ്വ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വർഷം
മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ
ജാഗ്രതാ പരിപാടിയാക്കി വികസിപ്പിച്ചത്
ഈ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ആര�ോഗ്യ ജാഗ്രത കാര്യക്ഷമമാക്കാനും
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നയങ്ങൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കാനും മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് നടപ്പാ
ക്കാനും ഇ- ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ

സാധിക്കും. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി, 2.9
ക�ോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഇഹെൽത്ത് രജിസ്ട്രഷൻ നൽകി.

മുഖഛായ മാറുന്ന
ആര�ോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്

ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടു
ത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കുടുംബാര�ോഗ്യ പരി
പാടിയുടെ ഭാഗമായി, സംസ്ഥാനത്തെ
പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാ
ര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ്. ആദ്യ
ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത 170 കേന്ദ്രങ്ങ
ളില് പ്രളയബാധിതമായവയും പ്രധാന
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം വേണ്ടിവന്നവയു
മ�ൊഴികെ മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം നല്ലരീതി
യില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ടാം
ഘട്ടത്തിൽ 504 കേന്ദ്രങ്ങളില് ഏറ്റെടുത്ത
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃ
ത്തികൾ ഇപ്പോൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
അവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത�ോടെ,
വൈകുന്നേരം 6.00 മണി വരെയുള്ള ഒ.പി.
സേവനം എല്ലാ ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും
ലഭ്യമാവും.
ര�ോഗിസൗഹൃദമായ രീതിയില് റെജി
സ്ട്രേഷ നും ക ാ ത് തി ര ിപ്പ് മു റ ികളും
പരിശ�ോധനാ മുറികളും നേഴ്സ്മാരുടെ പ്രീ
ചെക്കപ്പും കുടിവെള്ള - ട�ോയ്ലറ്റ് സൗകര്യ
ങ്ങളുമ�ൊക്കെ വിപുലപ്പെടുത്തി അധിക
പ്രവര്ത്തനസമയവും സേവനങ്ങളുമായാണ്
സംസ്ഥാനത്തെ പി.എച്ച്.സികളെയെല്ലാം
കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്.
 പ്രവര്ത്തന സമയം രാവിലെ 9 മുതല്
വൈകിട്ട് 6 വരെ
 കൂടുതല് ഡ�ോക്ടര്മാരും പാരാമെഡി
ക്കല് ജീവനക്കാരും
 ലബ�ോറട്ടറി സൗകര്യം

 നിത്യേനയുള്ള ജീവിതശൈലി ര�ോഗ
ക്ലിനിക്കുകള്
 ആസ്ത്മ, ശ്വാസംമുട്ട് ര�ോഗങ്ങള്ക്കുള്ള
ശ്വാസ് ക്ലിനിക്ക്
 ഗർഭിണികളുടെ മാനസികാര�ോഗ്യ
ത്തിനുള്ള അമ്മ മനസ്,
 മാനസിക ആര�ോഗ്യപരിചരണത്തി
നുള്ള 'ആശ്വാസം' ക്ലിനിക്ക്
 നവജാത ശിശുക്കളിലെ ഹൃദ്രോഗം
കണ്ടെത്തി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹ
രിക്കുന്ന ഹൃദ്യം,
 സമ്പൂര്ണ്ണമാനസിക ആര�ോഗ്യപരി
പാടി ഫീല്ഡ്തലത്തില്
 ആര�ോഗ്യഉപകേന്ദ്രങ്ങള് ശക്തിപ്പെടു
ത്തി, നിത്യേനയുള്ള ക്ലിനിക്കുകള്
 ആര�ോഗ്യസേന വളണ്ടിയര്മാര്

പുതിയ നിയമനങ്ങള്

ആവശ്യത്തിന് ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും
ജീവനക്കാരുടെയും തസ്തികകൾ ഇല്ലാതി
രുന്ന ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും താലൂക്ക്,
ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പുതിയ തസ്തി
കകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അടിയന്തര പ്രാധാ
ന്യത്തോടെ നിയമനനടപടികൾ പൂർത്തീ
കരിക്കാനും അധികാരമേറ്റ് ഒരു വർഷം
തികയുന്നതിനിടയിൽ സർക്കാരിനായി.
കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം
ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് 170 ഡ�ോക്ടര്മാര് 170
ലാബ്ടെക്നീഷ്യന് 340 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 150
ഫാര്മസിസ്റ്റുകളടക്കം 830 തസ്തികകള്
സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തുകയുണ്ടായി.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി
ലായി 1000 തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ച്
നിയമനം നടത്തി.
ജില്ലാ - താലൂക്കുതല ആശുപത്രികളില്
സൂപ്പര്സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗം ഡ�ോക്ടര്മാ
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രടക്കം 891 തസ്തികകള് സൃഷ്ടിച്ചു.

തദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പിന്തുണയും നേതൃത്വവും

 കുടുംബാര�ോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്ന പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും നേതൃ
ത്വവും.
 അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന്
ത ദ് ദേ ശ ഭ ര ണ സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ളു ടെ
ഫണ്ടുകളും മറ്റ് പ്രാദേശിക വിഭവസ
മാഹരണവും
. മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ കുറവ് പരി
ഹരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്വഴി ഡ�ോക്ടര്മാരുടെയും പാരാ
മെഡിക്കല് ജീവനക്കാരുടെയും
നിയമനം.
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വ്യക്തമായ�ൊരു കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ നടപ്പി
ലാക്കുന്നതിനും ക�ൊവിഡ് നിയന്ത്ര
ണമാക്കാനുമുള്ള പകര്ച്ചവ്യാധി നിയ
ന്ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഒത്തൊരുമ
യ�ോടെ ചിട്ടയായി നടത്തുന്നതിനും
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന ജനപ്രതിനി
ധികള്ക്കും സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും ഡ�ോക്ട
ര്മാര്ക്കും മറ്റു ജീവനക്കാര്ക്കുമ�ൊപ്പം
സംഘപരിശീലനങ്ങള്
	ബ്ലോക്കുതല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്ത്ത്
സെന്ററുകളും കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങ
ളാകും: ആദ്യഘട്ടത്തില് 76 എണ്ണത്തി
ന്റെ മ�ോഡിഫിക്കേഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്കു ഭരണാനുമതി.

ആര്ദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പൈന്

ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളായ
ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങള്, മാനസിക ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്, പകര്ച്ചവ്യാധികള്
എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥായിയായ പരിഹാരം കാണാനും ആര്ദ്രം മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കൂടുതല് ജനകീയമാക്കാനുമായി ആര്ദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പൈന് 2019 നവംബര്
മുതല് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്. നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം
നമ്മുടെ ഉത്തവാദിത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ക്യാമ്പൈനിന്റെ
ഘടകങ്ങള് താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
 ആര�ോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം
 വ്യായാമം ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കല്
 മാനസിക ആര�ോഗ്യവും ലഹരിവര്ജ്ജനവും
 ശുചിത്വവും മാലിന്യസംസ്ക്കരണവും
	ര�ോഗപ്രതിര�ോധ, ആര�ോഗ്യവര്ദ്ധക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെയും ആര�ോഗ്യ
സേവനങ്ങളുടെയും ഫലപ്രദമായ ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പുവരുത്തല്

ര�ോഗീസൗഹൃദ
സൗകര്യങ്ങള�ോടെ

ആയിരക്കണക്കിന് ര�ോഗികള്
നിത്യേന ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന നമ്മുടെ
സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ഒ.പി വിഭാ
ഗങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും സൗകര്യ
ങ്ങള് ചിട്ടപ്പെടുത്താനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മുന്നേറുന്നു. ചിട്ടയായ രെജിസ്ട്രേഷന് സൗക
ര്യങ്ങള്, ആവശ്യത്തിന് കാത്തിരിപ്പ്
മുറികളും കസേരകളും കുടിവെള്ള ട�ോയ്ലറ്റ്
സൗകര്യങ്ങള്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ
ബ�ോര്ഡുകള്, ആര�ോഗ്യബ�ോധവത്കരണ

സൗകര്യങ്ങള്, സ്വകാര്യതയുള്ള പരിശ�ോ
ധനാമുറികള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സജ്ജ
മാക്കുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തില് തെര
ഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല്
കോളേജുകളുടെയും രണ്ടാംഘട്ടത്തില് 5
ജില്ലാതല ആശുപത്രികളുടെയും പ്രവ
ര്ത്തികള് പൂര്ത്തിയായി.

കാത്ത്ലാബുകളും
ഡയാലിസിസ്സ് യൂണിറ്റുകളും

 ജില്ലാ - താലൂക്ക് തല ആശുപത്രിക
ളില് സൂപ്പര്സ്പെഷ്യാലിറ്റി - സ്പെഷ്യാ
ലിറ്റി സൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
	കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3,000
ക�ോടിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്ത
നങ്ങള്.
	കാത്ത്ലാബ് സൗകര്യങ്ങള�ോടെ
ക ാ ര്ഡിയ�ോ ള ജ ി , യൂ റ�ോ ള ജ ി ,
നെഫ�്റോളജി, ന്യൂറ�ോളജി വകുപ്പുക
ളില് ഡ�ോക്ടര്മാരെ നിയമിച്ചു.
 10 കാത്ത്ലാബ് ക�ൊറ�ോണറി കെയര്
യൂണിറ്റുകളില് (8 - ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്,
2 - മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകള്) നാല്
എണ്ണം പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങി.
 44 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളില്
രണ്ടെണ്ണമ�ൊഴികെ എല്ലാം പ്രവര്ത്ത
നസജ്ജം.

വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട്:
ആര്ദ്രം മിഷന്
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സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ
വർഷം

4
20,531.33 ക�ോടി

കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ തുക 1300 രൂപയായി ഉയർത്തി

വി

കസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും
കാണാത്ത സമഗ്രമായ ക്ഷേമ
പെൻഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ
കേരളത്തിലുള്ളത്. അർഹരായ മുഴുവൻ
പേരെയും ക്ഷേമപെൻഷൻ പരിധിയിൽ
ക�ൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ
മുൻകൈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി
13,96 ലക്ഷം പേരെ പെൻഷൻ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെ
ടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത്
നിലവിൽ 47.95 ലക്ഷം പേർക്ക് വിവിധ

സാമൂഹ്യ സഹായ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കു
ന്നുണ്ട്. 2015 - 16 ൽ ഇപ്രകാരം പെൻഷൻ
വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം 33.99 ലക്ഷം
ആയിരുന്നു.
20,531.33 ക�ോടി രൂപയുടെ ക്ഷേമ
പെൻഷൻ 2016 ജൂൺ മുതൽ വിതരണം
ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്
കേവലം 8,429 ക�ോടി രൂപ മാത്രമാണ്
വിതരണം ചെയ്തത്. കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ
തുക 600 ൽ നിന്ന് 1,300 രൂപയാക്കി
ഉയർത്തി. 75 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്

1,500 രൂപ പെൻഷനായി ലഭിക്കും. 21
ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് , പെൻഷൻ
തുക നേരിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചാണ് നൽകു
ന്നത്.
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വികലാംഗ
പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ, 50
വയസ്സിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള അവിവാ
ഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ
എന്നിവയാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പെൻഷ
നുകൾ.
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നഗര വിേസനതെിനട്
കേൊടി

7093.44

3818.19 ദകമാടി രൂപ ചെേവിട്ടപ് നടപ്ിേമാക്ന് തിരുവനന്തപുരം,
ചകമാച്ി �മാരട്ടപ് സിറ്ി വികസനം, 2076 ദകമാടിയുചട അ�തപ് പദ്തി,
571.59 ദകമാടിയുചട ബവറ്ിേ ചമമാബിേിറ്ി ഹബപ്, ഇംപമാക്ടപ് ദകരള മുദഖന
നടപ്ിേമാക്ന് 550 ദകമാടി രൂപയുചട കിഫപ്ബി പദ്തികള്
എന്ിവ ഇതില് ഉള്ചപ്ടും.

സയം

സ്ാനത്ക് �തഗതതിയതിലുള്ള നഗര
വതക് ക് രണയം ഉയർത്തുന് പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനായതി നഗര തകദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് പ്രകത്േ
പദ്തതി രൂപനീേരണ മാർഗ്ഗകരഖ സയംസ്ാന
സർക്ാർ പുറന്പെടുവതിച്ചു. കുടതിന്വള്ള
വതിതരണയം, മാലതിന് പരതിപാലനയം, നഗര
ശുെനീേരണയം, വാഹന പാർക്തിയംഗക്, നഗര
ങ്ങളുന്ട മകനാഹാരതിത വർദ്തിപെതിക്ൽ
എന്തിങ്ങന്ന 7093.44 കോടതി രൂപയുന്ട
പ്രകത്േ നഗര വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങ
ളാണക് തകദേേസ്യയം ഭരണവകുപെതിനു
േനീഴതിൽ നടപെതിലാക്കുന്തക്.
3818.19 കോടതി രൂപ ന്െലവതിട്ക് നടപെതി
ലാക്കുന് തതിരുവനന്പുരയം, ന്ോച്ചതി സ്ാർട്ക്
സതിറ്റതി വതിേസനയം, 2076 കോടതിയുന്ട അമൃതക്
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പദ്തതി, 571.59 കോടതിയുന്ട വവറ്റതില
ന്മാബതിലതിറ്റതി ഹബക് , ഇയംപാക്ക് കേരള
മുകഖന നടപെതിലാക്കുന് 550 കോടതി
രൂപയുന്ട േതിഫക്ബതി പദ്തതിേൾ എന്തിവ
ഇതതിൽ ഉൾന്പെടുയം.

ചട്ങ്ങൾ മാറ്റിച്യഴുതി

4അവ്ക്തേൾ നനീക്തി ന്േട്തിടനതിർ
മ്മാണ െട്ങ്ങളതിൽ KMBR(Kerala

Municipality Building Rules), KPBR
(Kerala Panchayath Building Rules)

സമഗ്ര മാറ്റയം വരുത്തി.
4 ന ഗ ര - ഗ്രാ മ ാ സൂ ത്രണ വ കു പെ തി ൽ
ഇ-ഓഫനീസക് സയംവതിധാനയം നടപെതിലാക്തി.
4 ന്േട്തിടനതിർമ്മാണ ന്പർമതിറ്റക് നടപ
ടതിേൾ സുതാര്മാക്തി. അകപക്േൾ
കവഗത്തിൽ വേോര്യം ന്െയ്യാൻ

തയ്യാറാക്തിയ സുകവഗ ആകട്ാകമറ്റഡക്
ഇറെലതിജറെക് കസാഫ്റക്ന്വയർ കോഴതി
കക്ാടക് നഗരസഭയതിൽ നടപെതിലാക്തി.

അമൃത് നഗരും

ശുദ്ജല വതിതരണയം, സ്തിവകറജക് ആറെക്
ന്സപക്കറ്റജക് മാകനജക്ന്മറെക്, ക്റോയം വാട്ര്
ന്്യതികനജക്, അര്ബന് രോന്കസ്പാര്ട്ക്,
പാര്ക്ക് എന്നീ അഞ്ക് കമഖലേളതിലായതി
2357.66 കോടതി രൂപയുന്ട പദ്തതിേള്ക്ക്
അയംഗനീോരമായതി. ന്െറതയം വലുതമായ1008
പദ്തതിേൾ ഇതതിന്റെ ഭാഗമായതി നടപെതിലാ
വയം. 2280.80 കോടതി രൂപയുന്ട പദ്തതിേ
ള്ക്ക് ഭരണാനുമതതിയായതി. 782.61
കോടതിയുന്ട പദ്തതിേൾ പൂർത്തിയാക്തി.
1751.92 കോടതി രൂപയുന്ട 953 പ്രവൃത്തി
േള് നടന്നുവരുന്നു.

ച്ൊചെിയുച്ട മുഖും മാറ്റാൻ
ച്ൊചെി സ്മാർട്് മിഷൻ

4നഗരവിെസന നപ്രാജക്ടുെൾ
അടതിസ്ാന സൗേര്വതിേസനത്തി
നുള്ള 625 കോടതി രൂപയുന്ട വതിേസനപ
ദ്തതിേൾ നതിർവ്വഹണത്തിന്റെ വ്ത്സ്
ഘട്ങ്ങളതിൽ
4ഇ ച്ഹൽതെ് ച്സാല�ഷൻ
നഗരത്തിന്ല ആകരാഗ് സയംബന്തി
യായ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപെത്തിൽ േന്ണ്ത്തി
പരതിഹാരയം കതടാൻ ഇ ന്ഹൽത്ക് കപ്രാജ
�ക്. കേന്ദ്രനീകൃത ആകരാഗ് വതിവരങ്ങൾ,
ഇലക്രോണതിേക് ന്ഹൽത്ക് ന്റകക്ാർ
ഡുേൾ, ന്സൻരേൽ ന്ഡകമാഗ്രാഫതിേക്
ഡാറ്റാകബസക് എന്തിവ ഉയർന് ബാൻ
ഡക്വതിഡക്ത്ക് �യംഖലയതിലൂന്ട സുഗമമാക്കു
ന്നു. �ഞ്ക് സർക്ാരതിന്റെ സഹായകത്ാ
ന്ട കേന്ദ്ര നഗര ോര്വകുപെക് നടപൊക്കുന്

തിരുവനന്തപുരം
സ്മാർട്ട് സിറ്റി
1,538 ക�ോടി രൂപയുടെ 43 പദ്ധതിക
ളാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് സിറ്റി
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര വിഹിതം 500 ക�ോടി, കേരള
-സംസ്ഥാന വിഹിതം 500 ക�ോടി,
നഗരസഭാ വിഹിതം 135.7 ക�ോടി, കേന്ദ്ര
ത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു പദ്ധതികൾക്ക്
(കൺവർജൻസ് പ്രോജക്ട്) 260.1 ക�ോടി,
സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം (PPP) 142.39
ക�ോടി. നഗരസഭാ പരിധിയെ എ.ബി.
ഡി സ�ോൺ, പാൻസിറ്റി സ�ോൺ എന്നി
ങ്ങനെ രണ്ട് സ�ോണുകളായി തിരിച്ചാണ്
പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തി
നുള്ള പതിനഞ്ചും സ്ഥലവിനിയ�ോഗം
ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള അഞ്ചും പൈതൃക
സാംസ്കാരിക സംരക്ഷണത്തിനായി
ഒമ്പതും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള
മൂന്നും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. അടി
സ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന് 771.57
ക�ോടി രൂപയും സ്ഥലവിനിയ�ോഗ പ്രോ
ജക്ടുകൾക്ക് 238 ക�ോടിയും പൈതൃക
CIITIS പ്രോജക്ടിൽ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെ
ടുത്തി. കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 2019
ലെ പുരസ്കാരം നേടി.
റൂഫ് ട�ോപ് സ�ോളാർ
സ്കൂൾ, ഹ�ോസ്പിറ്റൽ, ക�ോടതി സമുച്ചയം,
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ 28 ഗവണ്മെന്റ്
കെട്ടിടങ്ങളിലായി 3,000 യൂണിറ്റ് ശേഷി
യുള്ള സൗര�ോർജ്ജ വൈദ്യുതി പ്ലാന്റുകൾ
സ്ഥാപിച്ചു.
 ഭവനതല ഖരമാലിന്യ ശേഖരണം:
20,000 വീടുകളിൽ ഖരമാലിന്യം ശേഖ
രിക്കാൻ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
 പബ്ലിക് ബൈക്ക് ഷെയറിങ് സ്കീം
നടപ്പാക്കി
 സൈക്ലിംഗ് കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കി
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും
ന�ോൺ മ�ോട്ടോറൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർ
ട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി.
 ഗ്രീൻ ക�ൊച്ചി ക്ലീൻ ക�ൊച്ചി പരിപാ
ടിയുടെ ഭാഗമായി 100 ആളുകൾ പങ്കെ
ടുത്ത സൈക്കിൾ റാലി.

സാംസ്കാരിക സംരക്ഷണത്തിന് 126.48
ക�ോടിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തി
നായി 143.68 ക�ോടി രൂപയും സാമൂഹ്യ
പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുന്നവരുടെ ഉന്ന
മനത്തിന് മൂന്ന് പദ്ധതികളിലായി 106.44
ക�ോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കും.
പാൻ സിറ്റി മേഖലയിൽ 152.07
ക�ോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രോജക്ടുകൾ
ഏറ്റെടുക്കും. 174.32 ക�ോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്ര
വൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി.
203.15 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ
ആരംഭിച്ചു. 934 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രോജ

ക്ടുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്തു. സ്മാർട്ട് ബസ്സ്
ഷെൽട്ടറുകൾ, കുടിവെള്ള കിയ�ോസ്ക്കുകൾ,
പ�ൊതു ശൗചാലായങ്ങളുടെ നവീകരണം,
ഓപ്പൺ ജിം, മൾട്ടിലെവൽ കാർ
പാർക്കിംഗ്, സ�ോളാർ റൂഫ് ട�ോപ്പ്, പബ്ലിക്ക്
ബൈക്ക് ഷെയറിംഗ്, ഇ-ഓട്ടോ, സ്മാർട്ട്
വെബ് സൈറ്റ് എന്നീ പദ്ധതികൾക്കാണ്
മുൻതൂക്കം. 600 ക�ോടി രൂപ അടങ്കൽ
വരുന്ന സ്മാർട്ട് റ�ോഡുകൾ നിർമ്മിക്കും.
ചേരിവികസനത്തിന് 100 ക�ോടി
രൂപയും പാളയം മാർക്കറ്റ് നവീകരണ
ത്തിന് 90 ക�ോടിയും ചെലവിടും.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റ�ോഡ് വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ 961 ക�ോടി
രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 743 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതിയായി.
 അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം ക�ൊണ്ടു
9,540.82 ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തി. മുൻ സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ
തുകയേക്കാൾ 1,000 ക�ോടി രൂപ കൂടുതലാണിത്.
 2,14,600 കി. മീ റ�ോഡുകളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ നിർമ്മാണവും നവീകരണവും
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
 9,137 ഫുട്ട്പാത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും 4,287 എണ്ണം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 926 പാലങ്ങൾ, 2,389 കൾവെർട്ടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു.
 2,345 പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, 14,800 കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം.
 825 ശ്മശാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.
 1,935 ട�ോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം.
 12,385 അംഗനവാടികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, 8,705 സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണം.
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30.81

ദക� നിയമത്ിചന് െട്ട�ടിനു
ള്ളില് നിന്നു ചകമാണ്പ് സംസ്മാന
ത്ിചന് ആവശ്യങ്ങള്ക്ം പ്ദത്യക
സമാഹെര്യങ്ങള്ക്ം ഇണ�ന്
രതീതിയില് മഹമാത്മമാഗമാന്ധി ദേശതീയ
ഗ്മാമതീണ ചതമാഴിലറപ്പ് പദ്തിചയ
ഉപദയമാഗചപ്ടുത്തുകയമായിരുന്നു
സംസ്മാന സരകമാര കഴിഞ്
നമാല വരഷങ്ങളില് ചെയ്തപ്.

കോടതി ന്താഴതിൽദതിനങ്ങൾ സൃഷ്തി
ക്കുേന്യന് െരതിത്രകനട്മാണക്
േഴതിഞ്ഞ നാലക് വർഷങ്ങളതില് ന്താഴതിലുറപെക്
പദ്തതിയതില് കേരളത്തിനക് വേവരതിക്ാ
നായതക്. കേന്ദ്ര നതിയമത്തിന്റെ െട്ക്കൂടതിനു
ള്ളതിൽ നതിന്നു ന്ോണ്ക് സയംസ്ാനത്തിന്റെ
ആവേ്ങ്ങൾക്കുയം പ്രകത്േ സാഹെര്
ങ്ങൾക്കുയം ഇണങ്ന് രനീതതിയതിൽ ന്താഴതി
ലുറപെക് പദ്തതിന്യ ഉപകയാഗന്പെടുത്തുേ
യായതിരുന്നു സയംസ്ാന സർക്ാർ േഴതിഞ്ഞ
നാലു വർഷങ്ങളതിൽ ന്െയ്തക് . പദ്തതി
നടത്തിപെതില് മാതൃോപരമായ നതിരവധതി
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സയംസ്ാനത്ക് അകങ്ങാ
ളമതികങ്ങാളയം നടപൊക്ാന് നമുക്കു േഴതിഞ്ഞതി
ട്ടുണ്ക്. പട്തിേവര്ഗ്ഗക്ാര്ക്ക് നൂറ ദതിവസയം
അധതിേ കജാലതി നല്കുന് വരേബല് പ്സക്,
മുന്കൂര് കവതനയം തടങ്ങതിയ പദ്തതിേള്
രാജ്ത്തിനക് തന്ന് മാതൃേയാണക്. ഹരതി
തകേരളയം പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി മണ്ക്
-ജലസയംരക്ണ പ്രവൃത്തിേളുയം ന്താഴതിലു

കതൊഴിലു��ിൽ
കേരള മൊതൃേ
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റപെക് പദ്തതിയതിൽ വ്ാപേമായതി നടപെതിലാ
ക്തി വരുന്നുണ്ക്.
4 3081.77 ലക്യം ന്താഴതില്ദതിനങ്ങള്
സൃഷ്തിച്ചു.
4 കൂലതിയതിനത്തില് 8653.36 കോടതി രൂപ
ന്െലവഴതിച്ചു.
:
4 സാധനസാമഗ്രതിേള്ക്ക് 968.39 കോടതി
രൂപ ന്െലവഴതിച്ചു.
4 ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിന്യാഴതിന്േ 1.48
കോടതി ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങൾ വനതിതേൾ
ക്ായതി േഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷയം സൃഷ്തിച്ചു.
4 2016-17 ൽ 114%, 2017 -18 ൽ 137%,
2018 -19 ൽ 140%, 2019 -20 ൽ
114.61% എന്തിങ്ങന്നയാണക് ന്താഴതിൽ
ദതിനങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതിന്ല കനട്യം.
ന്താഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്ന്പെടുന്
കതാന്ടാപെയം ന്താഴതിലതിനക് വരുന് പരമാവധതി
കുടുയംബങ്ങള്ക്ക് 100 ദതിവസന്ത് ന്താഴതില്
ലഭ്മാക്കുന്തതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണക് പദ്
തതിയതില് ഏന്റ്റടുത്ക് നടത്തിയതക്. 4,41,174


പദ്ധതിയില് ഏര്പ്പെട്ടുവരുന്ന
പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളെ
സഹായിക്കുന്നതിനായി
ട്രൈബല് പ്ലസ്, മുന്കൂര്
വേതനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
ആസൂത്രണം ചെയ്ത്
നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ
ഇവരുടെ ഉയര്ന്ന
പ്രാതിനിധ്യമുറപ്പാക്കാനും
ത�ൊഴില് ലഭ്യമാക്കി
കൂടുതല് വരുമാന
മുറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



കുടുംബങ്ങളാണ് 2018-19 വര്ഷത്തില് 100
ദിവസം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. 100 ദിവസം
പൂ ര്ത്തി യ ാ ക് കി യ കു ടും ബ ങ്ങ ളു ടെ
കണക്കില് പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രത്തില്
ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്.
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ
ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്
മാത്രമായി പര ിമിത പ്പെടുത്താതെ ,
സ്ഥായിയായ ആസ്തികളായ അങ്കണവാ
ടികള്, റ�ോഡുകള്, കുളങ്ങള്, ഭവനങ്ങള്,
സാനിട്ടറി ക�ോംപ്ലക്സുകള്, സര്ക്കാര് സ്കൂളു
കളില് ചുറ്റുമതില്, കളിക്കളങ്ങള്, പാചക
പ്പുര, ഡൈനിംഗ് ഹാള് എന്നിവ നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിനും ഭവന നിര്മ്മാണ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കള്ക്കുവേണ്ട നിര്മ്മാണ സാമഗ്രി
ഉ ത് പ ാ ദ ന ത് തി നും ഫ ല പ്രദ മ ാ യ ി
സംസ്ഥാനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി.
കൂടാതെ പദ്ധതിയില് ഏര്പ്പെട്ടുവരുന്ന
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കു
ന്നതിനായി ട്രൈബല് പ്ലസ്, മുന്കൂര്
വേതനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാ
ക്കിയതിലൂടെ ഇവരുടെ ഉയര്ന്ന പ്രാതിനി
ധ്യ മുറപ്പാക്കാനും ത�ൊഴില് ലഭ്യമാക്കി
കൂടുതല് വരുമാനമുറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്.
വ്യക്തിഗത ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണ
ത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ഇടങ്ങളില്
ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ത�ൊഴുത്തുകളും

കേരള ട്രൈബല് പ്ലസ്
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ത�ൊഴി
ലില് ഏര്പ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 100
ദിവസത്തെ ത�ൊഴില് നല്കുന്നതി
നാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സഹായം
ലഭ്യമാക്കുന്നത്. എന്നാല് സംസ്ഥാന
ത്തെ മുഴുവന് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കുടുംബ
ങ്ങള്ക്കും 200 ദിവസത്തെ ത�ൊഴില്
ദിനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
തുക സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റില് നീക്കിവ
യ്ക്കുകയും, കേന്ദ്ര സഹായമായി ലഭിക്കു
ന്ന 100 ദിവസത്തിന് ഉപരിയായി 100

ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്ന
തിന് കേരള ട്രൈബല് പ്ലസ് പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടിക വര്ഗ്ഗ
മേഖലയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ
കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഗണ്യമായി
വര്ദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു
വര്ഷങ്ങളിലായി 32.95 ക�ോടി രൂപ
സംസ്ഥാനം ഈ മേഖലയില് ചെലവ
ഴിച്ചു.

പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്കു മുന്കൂര് വേതനം
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ത�ൊഴി
ല് ചെയ്ത് 15 ദിവസങ്ങള്ക്കകം വേതനം
ലഭിക്കണമെന്നാണ് പദ്ധതി നിഷ്കര്ഷി
ക്കുന്നതെങ്കിലും കേന്ദ്രസര്ക്കാരില്
നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് വേതനം ലഭി
ക്കാത്തത് പട്ടികവര്ഗ്ഗ ത�ൊഴിലാളിക
ള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയി
ല്പ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
സംസ്ഥാനത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി
ആട്ടിൻകൂടുകളും നിർമ്മിച്ച് നൽകാനാണ്
പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ത�ൊഴുത്തുകളിലെ
ശുചിത്വത്തിന്റെയും മുഴുവൻ സമയ കുടി
വെള്ളത്തിന്റെയും അപര്യാപ്തത കന്നുകാ
ലികൾക്ക് ര�ോഗം വരുത്തുന്നതിനും പാലു
ല്പാദനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കി ക്ഷീരവികസനം, മൃഗസംരക്ഷണം

യാണിത്. വയനാട് ജില്ലയിലും പാല
ക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക്,
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാം പ്രദേ
ശത്തുമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകര
ണത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി
വരുന്നത്. 11.13 ക�ോടി രൂപയാണ്
അഡ്വാൻസ് തുക നൽകുന്നതിലേക്ക്
കുടുംബശ്രീ മുഖേന 11.13 ക�ോടി
രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേശം
സ ്വീക ര ി ച്ചു ക�ൊ ണ്ട് ശ ാ സ്ത്രീ യ മ ാ യ
ഡിസൈൻ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ
തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ത�ൊഴു
ത്തുകൾ കർഷകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്.
കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ
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ഗുണഫലം എത്തിച്ച് മാതൃകയാവാൻ
വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
4 2019-20ല് 17429 പശുത്തൊഴുത്തുകള്,
7919 ആട്ടിൻ കൂടുകള്, 7689 ക�ോഴി
ക്കൂടുകള്, 77 പന്നിക്കൂടുകള് എന്നീ
വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

പ്രളയശേഷം സംസ്ഥാനത്ത്
7.63 ക�ോടി ത�ൊഴില്ദിനങ്ങള്

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയ ബാധിത
മേഖലയില് പ്രളയത്തില് അകപ്പെട്ട കുടും
ബങ്ങള്ക്ക് ഉപജീവനം ഒരുക്കുന്നതില്
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് സംസ്ഥാനം
നടത്തിയ ഇടപെടല് നിര്ണ്ണായകമായി.
2018-19ൽ 4.83 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് പ്രള
യശേഷം ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് പങ്കാ
ളികളായവരാണ്. പ്രളയശേഷം സംസ്ഥാ
നത്ത് 7.63 ക�ോടി ത�ൊഴില്ദിനങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലൂടെ 2679 ക�ോടി
രൂപയുടെ വരുമാനം ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

ലൈഫ് ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്കു
24390 രൂപയുടെ അധിക സഹായം

ലൈഫ് മിഷന് ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്കു
ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായമായി
നല്കി വരുന്ന 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉപരിയാ
യി 90 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ ത�ൊഴില്,
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് നിന്നും നല്കി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ
കാര്യശേഷി വര്ദ്ധനവിന്
രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാമസ്വരാജ് അഭിയാന്
കഴിഞ്ഞ നാലു വര്ഷത്തെ നേട്ടങ്ങള്

4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും
കാര്യശേഷി വികസനത്തിന് പരിശീലന പരിപാടികള്.
4 വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിംഗിനും ഓണ്ലൈന് പരിശീലനത്തിനും
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 33 വെര്ച്ച്വല് ക്ലാസ്സ്റൂമുകള്.
4 സംസ്ഥാനത്തെ 939 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ISO അംഗീകാരം.
4 ജില്ലകളില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസ�ോഴ്സ് സെന്ററുകളുടെ
നിര്മ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തില്.
4 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാര് നിലവിലില്ലാത്തതും ജ�ോലിഭാരം കൂടുതലു
ള്ളതുമായി 99 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് കരാറടിസ്ഥാനത്തില് താത്കാലിക
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാരെ നിയമിച്ചു.

24390 രൂപ കൂടി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസരം ലഭ്യമാക്കി.
4 ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള സാമഗ്രി
കള് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് നിര്മ്മിച്ച്
നല്കി. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 587
നിര്മ്മാണ സാമഗ്രി യൂണിറ്റുകള്
സ്ഥാപിച്ചു.
4 33,47,558 എണ്ണം സിമന്റ് കട്ടകള്
ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി.

അംഗീകാരങ്ങള്

4 2017ല് ആധാര് അധിഷ്ഠിത സേവന
ത്തില് മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തിന് ദേശീ
യതലത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ജിയ�ോ
ടാഗിംങ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തൃശ്ശൂര്
ജില്ലയ്ക്ക് ദേശീയതലത്തില് രണ്ടാം
സ്ഥാനം. വീയ്യപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിന് മികച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
ദേശീയ അവാര്ഡ്.
4 2018ല് ദേശീയതലത്തില് ത�ൊഴിലു
റപ്പ് പദ്ധതിയില് 4 പുരസ്കാരങ്ങള്.
മിഷന് വാട്ടര് കണ്സര്വേഷന്
പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് ദേശീയതല
ത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ബെയര്ഫൂട്ട്
ടെക്നീഷ്യന്, സമയബന്ധിത കൂലിവി
തരണം എന്നിവയില് മൂന്നാം സ്ഥാന
വും ലഭിച്ചു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് മികച്ച
പഞ്ചായത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ ബുധനൂരിന്.

40 പഞ്ചായത്ത് രാജ് | മേയ് 2020

4 2019 ല് സെക്യൂര് വെബ് ആപ്ലിക്കേ
ഷന് ദേശീയ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കു
ന്നതിന് സംസ്ഥാനം നൽകിയ
സേവനം പരിഗണിച്ചു പ്രത്യേക
ദേശീയ അവാർഡ്.
4 മീനന്തലയാര് - ക�ോടൂരാര് പുനരു
ജ്ജീവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ക�ോട്ടയം
ജില്ലയ്ക്ക് ദേശീയ അവാര്ഡ്.
4 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തിന് ദേശീയതലത്തില്
മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവച്ചതിന്
അവാര്ഡ്.

കേരളം നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

4 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷങ്ങളിൽ 100 ദിവസം
പൂര്ത്തിയാക്കിയ കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
കുടുംബം ഒന്നിന് 1000 രൂപ നിരക്കില്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഓണ സമ്മാന
മായി 67.20 ക�ോടി രൂപ നല്കി.
4 സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യബ�ോര്ഡു
മായി സംയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ത�ൊഴി
ലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി
ഗൃഹചൈതന്യം എന്ന പദ്ധതി 471
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് നടപ്പാക്കി.

വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട്
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
ത�ൊഴിലുറപ്പ് മിഷന്

അ��ൊളി നഗര
കതൊഴിലു��ിൽ
വൻ കുതി�ട്
സംസ്മാന ബഡപ്�റ്ില് 2015-16ല് പദ്തികമായി 15 ദകമാടി രൂപ
അനുവേിച്ദപ്മാള് 2019-20ല് അതപ് അഞ്ിരട്ടി വരദ്ിപ്ിച്പ്
75 ദകമാടി രൂപയമായി ഉയരത്ി

കദ

േനീയ ഗ്രാമനീണ ന്താഴതിലുറപെക് പദ്
തതിയുന്ട മാതൃേയതിൽ കേരളയം
സയംസ്ാനന്ത് നഗരപ്രകദേങ്ങളതിൽ
നടപൊക്തിയ അയ്യങ്ാളതി നഗരന്താഴതിലുറപെക്
പദ്തതി 2016-17 സാമ്ത്തിേ വർഷയം
മുതൽ ശ്രകദ്യമായ പുകരാഗതതിയാണക്
വേവരതിച്ചതക്. പ്രകൃതതി വതിഭവ പരതിപാല
നവമായതി ബന്ന്പെട് പ്രവർത്തിേൾ,
സമൂഹത്തിൽ അവേത അനുഭവതിക്കുന്
ജനവതിഭാഗങ്ങളുന്ട ആസ്തി സയംരക്ണ
പ്രവർത്നങ്ങൾ, സർക്ാർ ധനസഹായ
കത്ാന്ട നതിർമ്മതിക്കുന് ഭവന നതിർമ്മാണ
ത്തിന്ല അവതിദഗ്ദ്ധ ോയതിേ ന്താഴതിൽ
ഘടേവയം നതിർമ്മാണ സാമഗ്രതിേളുന്ട
ഉല്ാദനവമായതി ബന്ന്പെട് പ്രവർത്
നങ്ങൾ, നഗരങ്ങളതിന്ല മാലതിന് സയംസ്കര
ണവമായതി ബന്ന്പെട് പ്രവർത്നങ്ങൾ
തടങ്ങതിയവ വളന്ര ഫലപ്രദമായ രനീതതി
യതിൽ കേരളത്തിന്ല നഗരസഭേളതിൽ
അയ്യങ്ാളതി നഗരന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതി വഴതി
ഏന്റ്റടുത്ക് നടപെതിലാക്കുന്തതിനക് േഴതിഞ്ഞ
നാലക് വര്ഷങ്ങളതില് സാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.
4 സയംസ്ാന ബഡക്ജറ്റതിൽ 2015-16ല്
പദ്തതിക്ായതി 15 കോടതി രൂപ അനു
വദതിച്ചകപൊള് 2019-20ല് അതക് അഞ്തി
രട്തി വർദ്തിപെതിച്ചക് 75 കോടതി രൂപയായതി

ഉയര്ത്തി.
4 2015-16 ല് 7.48 കോടതി ആയതിരുന്
പദ്തതിയുന്ട ന്െലവക് 2018-19ല് 600%
വർദ്തിച്ചക് 45.97 കോടതി രൂപയായതി.
4 2019-20ല് 64.95 കോടതി രൂപ ന്െലവയം
26.80 ലക്യം ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങളുയം
സൃഷ്തിച്ചു.
4 പ്രളയാനന്ര ശുെനീേരണ പ്രവർത്
നങ്ങളതിൽ 2019-20ല് 51,485 ന്താഴതിൽ
ദതിനങ്ങൾ സൃഷ്തിച്ചു.
4 2018-19 ല് 1225 കുടുയംബങ്ങൾക്കുയം
2019-20ല് 2871 കുടുയംബങ്ങൾക്കുയം 100
ദതിവസയം ന്താഴതിൽ.
4 ഇകപൊള് ക്നീര േർഷേരുയം അയ്യങ്ാളതി
ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയുന്ട ഗുണകഭാ
ക്ാക്ള്. രണ്തിൽ കൂടുതൽ േന്നുോലതി
േളുള്ള, പ്രതതിദതിനയം 10 ലതിറ്ററതിൽ
കുറയാന്ത പാൽ ക്നീര സഹേരണ
സയംഘത്തിനക് നൽകുന് ക്നീര േർഷേർ
ക്ക് ഒരു ദതിവസന്ത് കവതനയം (പരമാവധതി
100 ദതിവസയം) അയ്യങ്ാളതി നഗരന്താഴതിലു
റപെക് പദ്തതിയതിൽ നൽകുന്നു.
4 വലഫക് ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്കുള്ള ഭവന
നതിർമ്മാണ സാമഗ്രതിേൾ അയ്യങ്ാളതി
നഗരന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതിലൂന്ട
നതിർമ്മതിച്ചക് വതിതരണയം ന്െയ്ന്നു.

4 2018 ന്ല പ്രളയവമായതി ബന്ന്പെട്ക്
െരൽ, മാലതിന്യം നനീക്യം ന്െയ്ന്തതിനക്
51485 ന്താഴതിൽ ദതിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചെ ആസ്തിെൾ

43888 േനാലുേൾ 47048 കുളങ്ങൾ
4 418 േതിണറേൾ 4317513 ന്െടതിേൾ
വച്ചുപതിടതിപെതിച്ചു 4 690 ഖരമാലതിന്
സയംസ്കരണ പദ്തതിേൾ 4258 േന്നുോലതി
വളർത്ൽ (ന്ഷഡക് നതിർമ്മാണയം) 43566
േതിണറേളുന്ട റനീ-ൊർജ്തിയംഗക് 41,00,000
മഴക്കുഴതിേൾ 460,000 പതി.എയം.എ.വവ
(യു) വനീടുേൾ 442,857 േകമ്ാ്റേക് കുഴതിേൾ
4വജവ കൃഷതിക്കു കവണ്തി തരതിശു ഭൂമതി
വൃത്തിയാക്ൽ4868 അരുവതി/ നദതി പുന
രുജ്നീവന പ്രവൃത്തിേള് 4 860 േക്കൂസു

േളുന്ട നതിർമ്മാണയം.

മാതൃൊപരമായ പ്രവർതെനങ്ങൾ

4 പുനലൂർ, ഏലൂർ നഗരസഭേൾ മാലതിന്
സയംസ്ക്കരണവമായതി ബന്ന്പെട് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ പദ്തതിയുമായതി സയംകയാ
ജതിപെതിച്ചക് നടത്തി വരുന്നു.
4 തതിരുവല്, അങ്മാലതി നഗരസഭേൾ
പതി എയം എ വവ ഗുണകഭാക്ാക്ൾ
ക്കുള്ള ഭവനനതിർമ്മാണ സാമഗ്രതിേൾ
നതിർമ്മതിച്ചക് ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക്
വതിതരണയം ന്െയ്തു വരുന്നു.
4വടക്ാകഞ്രതി നഗരസഭ സ്തനീ ന്താഴതി
ലാളതിേന്ള േതിണർ നതിർമ്മാണയം പരതി
േനീലതിപെതിച്ചക് 329 േതിണറേള് നതിർമ്മതിച്ചു.
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സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ -ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ഇല്ലാത്തതി
നാൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ട വിധവാ / 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള
വർക്കുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ -ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കു
പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്. (സ.ഉ(ആര്.ടി) 2941/2020/
ധന, തീയതി 05/05/2020)
ക�ൊവിഡ് 19 -പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ
നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മലയാളികളുടെ
ക്വാറന്റൈൻ -പാലിയേറ്റിവ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ര�ോഗികൾ
ഉള്ള വീടുകളിൽ ഹ�ോം ക്വാറന്റൈൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ. (സ.ഉ(ആര്.ടി) 963/2020/തസ്വഭവ, തീയതി
25/05/2020)
ക�ൊവിഡ് 19 - എസ് എസ് എല് സി / ഹയര് സെക്കണ്ടറി
പരീക്ഷകള് - വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ശരീര�ോഷ്മാവ് പരിശ�ോധിക്കു
ന്നതിന് തെര്മല് സ്കാനര് വാങ്ങി നല്കാന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു
കള്ക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്കും ക�ോര്പ്പറേഷനുകള്ക്കും
അനുമതി. (സ.ഉ(ആര്.ടി) 960/2020/ തസ്വഭവ, തീയതി
25/05/2020)
സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ
ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് (സ.ഉ(ആര്.ടി) 928/2020/
തസ്വഭവ, തീയതി 20/05/2020)
ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് –ക�ൊവിഡ്
19-സുഭിക്ഷ കേരളം –ഭക്ഷ്യോല്പാദന വര്ധനവിനുള്ള മഹായ
ജ്ഞം-മാര്ഗ്ഗരേഖ. (സ.ഉ(എം.എസ്) 14/2020/ആ.സ.വ, തീയതി
18/05/2020)
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ റ�ോഡ് പ്രവർത്തികളിൽ ഷ്രഡഡ്
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് 3119/2016/തസ്വഭവ ഉത്തരവ്-ഭേദ
ഗതി. (സ.ഉ(ആര്.ടി) 895/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 15/05/2020)
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് -ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ
മിഷൻ വികസിപ്പിച്ച ILGMS സ�ോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ പൈലറ്റ്
ഇമ്പ്ലിമെന്റഷൻ ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന
തിനും തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലും വിന്യസിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകി. (സ.ഉ(ആര്.
ടി) 886/2020/തസ്വഭവ തീയതി, 14/05/2020)
ആര�ോഗ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ്-സംസ്ഥാനത്ത് ക�ൊവിഡ് 19
നിയന്ത്രണം –ഹ�ോം ക്വാറന്റൈന് പരിശ�ോധന നടപടിക്രമങ്ങള്.
(വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്. (857/2020/H&FWD, തീയതി
10/05/2020)
ക�ൊവിഡ് പകര്ച്ച വ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് തദ്ദേശ
സ്ഥാപനത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം കുറവ്
ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. (സ.ഉ(എം.എസ്) 73/2020/തസ്വഭവ,
തീയതി 05/05/2020)

അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിൽ ഉറപ്പു പദ്ധതി -ക�ൊവിഡ് 19
പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരം
ഭിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. (സ.ഉ(ആര്.ടി) 828/2020/
തസ്വഭവ, തീയതി 05/05/2020)
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റ�ോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധ
തി( CMLRRP )-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (സ.ഉ(ആര്.ടി)
818/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 04/05/2020)
2020 -21 വാർഷിക പദ്ധതി -കാർഷിക മേഖലയിലെ
പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്. (സ.ഉ(ആര്.ടി)
794/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 29/04/2020)
ക�ൊവിഡ് 19-തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക കുടിശ്ശിക പിഴയും
പലിശയും ഒഴിവാക്കി ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി
05.06.2020 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്. (സ.ഉ(ആര്.ടി)
802/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 29/04/2020)
ആര�ോഗ്യ ജാഗ്രത -പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിര�ോധ പ്രർ
ത്തനങ്ങള് - ക�ൊതുക് ജന്യ പകര്ച്ചവ്യാധികള് ഉള്പ്പെടെ
തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മഴക്കാലപൂര്വ്വ ശുചീകരണം
സംബന്ധിച്ച്. (സര്ക്കുലര് 237/ഡി സി.1/20/തസ്വഭാവ,
തീയതി 28/05/2020)
മഴക്കാല പൂർവ്വ പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികൾ
(സര്ക്കുലര് ഡിഎ1/142/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 27/05/2020)
 ക�ൊവിഡ് - 19 വ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള
ല�ോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. (സര്ക്കുലര് 232/
ഡി സി1/20/തസ്വഭവ, തീയതി 27/05/2020)
ല�ോക്ക്ഡൗണ് കാലയളവില് നിര്മ്മാണ അനുമതി
യുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നിര്മ്മാണ
അനുമതി 31.12.2020 വരെ ദീര്ഘിപ്പിച്ചു. (സര്ക്കുലര്
ആര്എ1/168/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 07/05/2020)
വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്ചാര്ജും2011 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചട്ടങ്ങളിലെയും 2011 ലെ
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെയും ചട്ടം 24ല് വ്യക്തത
വ രു ത് തി ന ിര്ദ്ദേശം പു റ പ് പെ ടു വ ി ച്ചു . ( സ ര് ക്കു ല ര്
ആര്സി2/100/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 03/05)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങള്
എന്നിവയുടെ പൂര്ണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്.
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ഹരിതം മ�ം മന�ം
മാ

മമാേിന്യമകന്പ് ചതളിചഞ്മാ�കുന് പുഴകളും നതീരച്മാലകളും ദകരളത്ിചന് പ്കൃതി ഭംഗിയും
നമാട്ടു ന�കളും തിരിച്ചു ചകമാണ് വരമാനമാകുചമന് പ്തതീക്ഷ വതീണ്ം ഉണരത്ിയിരിക്ന്നു.
അസമാധ്യചമന്പ് കരുതിയ നമാഴികക�കള് തമാണ്ി ഹരിത ദകരള േൗത്യം മുദന്റുകയമാണപ്

ഞ്ഞു കപായ പച്ചപ്പുയം നഷ്മായ ജലസ
മൃദ്തിയുയം പ്രകൃതതിയുന്ട കലാല
ഭാവങ്ങളുയം തതിരതിന്േന്യത്തിക്ാൻ കേര
ളത്തിന്ല ജനങ്ങൾ വേകോർത് നാലു
വർഷങ്ങൾ ഒരു പാരതിസ്തിതതിേ നകവാ
ത്ാനത്തിനക് നാന്തി കുറതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.
മാലതിന്മേന്ക് ന്തളതിന്ഞ്ഞാഴുകുന്
പുഴേളുയം നനീർച്ചാലുേളുയം കേരളത്തിന്റെ
പ്രകൃതതി ഭയംഗതിയുയം നാട്ടു നന്മേളുയം തതിരതിച്ചു
ന്ോണ് വരാനാകുന്മന് പ്രതനീക് വനീണ്യം
ഉണർത്തിയതിരതിക്കുന്നു. അസാധ്ന്മന്ക്
േരുതതിയ നാഴതിേക്ല്ലുേൾ താണ്തി ഹരതിത
കേരള ദൗത്യം മുകന്റേയാണക്.
ന്വള്ളയം, വൃത്തി, വതിളവക് എന്നീ ആേയ
ങ്ങളതിലൂന്തി ജലസമൃദ്തി-ജലസയംരക്ണയം,
ശുെതിത് മാലതിന് സയംസ്കരണയം, കൃഷതി
വതിേസനയം എന്നീ കമഖലേളതില് ശ്രകദ്
യമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സയംസ്ാനത്ക്
ഹരതിതകേരളയം മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തില്
നടന്നുവരതിേയാണക്. കൃഷതി, ജലവതിഭവയം,
തകദേേസ്യയംഭരണയം എന്നീ വകുപ്പുേളുന്ട
കനതൃത്ത്തിലുയം തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളുന്ട വാര്ഷതിേ പദ്തതിയുന്ട
ഭാഗമായുയം ജനേനീയ പങ്ാളതിത്കത്ാന്ട

യുമാണക് ഹരതിതകേരളയം മതിഷന് പ്രവര്ത്
നങ്ങള് സയംസ്ാനത്ക് നടപൊക്കുന്തക്.

ൊർഷിെ സമൃദ്ധി തിരിച്ചു വരുന്നു

തരതിശുനതിലങ്ങളതിന്ല കൃഷതിവ്ാപനയം,
ഹരതിതസമൃദ്തി വാര്ഡക്, േര ന്നല്കൃഷതി
യുള്ന്പെന്ട അധതിേ ന്നല്കൃഷതി, സാധ്
മായതിടത്ക് ഒരുപൂവതിള ഇരു�വാക്തിയതക്,
വജവ പച്ചക്റതി കൃഷതിവ്ാപനയം, സ്കൂള്
വളപ്പുേളതിലുയം സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഭൂമതിയതിലുയം
പച്ചക്റതികൃഷതി, സയംകയാജതിതകൃഷതി കപ്രാ
ത്ാഹനയം എന്തിങ്ങന്ന കൃഷതി കമഖലയതില്
ോതലായ കനട്ങ്ങള് വേവരതിക്ാന്
സര്ക്ാരതിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് േഴതിഞ്ഞു.
4തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃ
ത്ത്തിൽ കൃഷതിക്ക് കപ്രാത്ാഹനയം
424000 ന്ഹക്ര് തരതിേക് നതിലങ്ങളതില്
ന്നല്കൃഷതി ; 240 ്ലേ്റേറേളതിൽ വജവ
പച്ചക്റതി.

തരിശു രഹിത പഞ്ായതെ്
പദ്ധതിക്് വൻ പിന്തുണ

4 208 ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുേളതിന്ല 988
വാര്ഡുേള് തരതിശു രഹതിത ഹരതിതസ

മൃദ്തി വാര്ഡുേളാക്തി. 2500 സ്കൂളുേളതിൽ
പച്ചക്റതി കൃഷതി; എല്ാ വനീടുേളതിലുയം
പച്ചക്റതി കൃഷതി നടപെതിലാക്ാൻ ഹരതി
തസമൃദ്തി ോമ്യതിന് - 3,41,038
വനീടുേൾ പരതിപാടതിയുന്ട ഭാഗയം.
4 ന്പാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിലുയം
സർക്ാർ സ്ലങ്ങളതിലുയം വതിദ്ാലയ
ങ്ങളതിലുയം കൃഷതി.
4 പാറശ്ാല, ോട്ാക്ട, വാമനപുരയം,
െതിറയതിന്േനീഴക്, ൊത്�ര്, തളതിപെറ
മ്ക്, ന്ോട്ാരക്ര നതികയാജേ മണ്ഡല
ങ്ങളതില് സമ്പൂര്ണ് തരതിേക് രഹതിത
പദ്തതി.
4 സുഭതിക് കേരളയം പദ്തതിയതിലുള്ന്പെടു
ത്തി 34 ന്പാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങ
ളതില് കൃഷതിയതിറക്തി.

നദവഹരിതും പദ്ധതി

തതിരുവതിതായംകൂര് കദവസ്യം കബാര്ഡതി
ന്റെ േനീഴതിലുള്ള 1428 കക്ത്രങ്ങളുന്ട 3000
ഏക്ര് ഭൂമതിയതില് പച്ചക്റതിേള്, ന്നല്ക്,
ഫലവൃക്ങ്ങള്, ഔഷധ സസ്ങ്ങള്,
കക്ത്രത്തിനാവേ്മായ പൂകൃഷതി തട
ങ്ങതിയവ കൃഷതി ന്െയ്ന് പദ്തതിക്ക് തടക്യം.
പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് | ദമയപ് 2020

43

മാപ്നതൊണ്

ഒരു പ്രകദേന്ത് ജനങ്ങള്ക്ക്
അവതിന്ടയുള്ള ന്െറതിയ സവതികേഷ
തേള് കപാലുയം ഭൂപടത്തിലൂന്ട
കൃത്മായതി അറതിയാനാകുയം വതിധയം
ഓകരാ പ്രകദേത്തിന്റെയുയം പ്രകത്
േതേള് മനസ്തിലാക്തി, ഉപഗ്രഹ
െതിത്രങ്ങളുന്ട സഹായകത്ാന്ട
സ്പഷ്തയുള്ള വതിഭവ ഭൂപടയം തയ്യാ
റാക്കുന് പദ്തതിയാണക് മാപെ
കത്ാണ്. മാപെകത്ാണ് ഉപകയാ
ഗതിച്ചക് നനീര്ച്ചാലുേളുന്ട മാപെതിയംഗക്
നടന്നു വരുന്നു.
കോട്യയം, ന്ോല്യം ജതില്േളതില്
മാപെകത്ാണ് പൂര്ത്തിയായതി.
എറണാകുളയം, േണ്ണൂര്, തൃ�ര്,
ഇടുക്തി എന്നീ ജതില്േളതില് 80
േതമാനവയം ോസര്കഗാഡക്, തതിരു
വനന്പുരയം ജതില്േളതില് 70
േതമാനവയം മറ്റു ജതില്േളതില് 50
േതമാനവയം മാപെതിങ്ങക് പൂര്ത്തി
യായതി.

പചെത്തുരുതെ്

ോലാവസ്ാ വ്തതിയാനത്തിന്റെ
�ഷ്ഫലങ്ങന്ള ന്െറക്കുന്തതിനുള്ള
നടത്തിയ പ്രാകയാഗതിേ ഇടന്പടലാണക്
പച്ചത്തുരുത്ക്. അര ന്സറെക് മുതല് എത്ര
ന്െറതിയ സ്ലത്തുയം ന്െറവനങ്ങള് ന്വച്ചു
പതിടതിപെതിക്കുന് ഉദ്മയം.

370 തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളതിലായതി 536 ഏക്ര് വതി�തതിയതില്
1,66,177 വൃക്വത്േള് നട്ക് 627 പച്ച
ത്തുരുത്തുേള് സൃഷ്തിച്ചു. 1000 പച്ചത്തുരു
ത്തുേള് ലക്്യം.

പുഴെൾക്കുും നീർചൊലെൾക്കുും
പുതുജീവൻ

തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട കമല്
കനാട്ത്തില് ന്പാതജന കൂട്ായ്മയതിലൂന്ടയുയം
പങ്ാളതിത്കത്ാന്ടയുയം ഹരതിതകേരളയം
മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തില് സയംഘടതിപെതിച്ച
പുഴ പുനരുജ്നീവന പ്രവര്ത്നങ്ങളുയം
ജലക�ാതസ്േളുന്ട ശുെനീേരണ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളുയം ഏന്റ ഫലയം േണ്. പുനരു
ജ്നീവതിപെതിച്ച പുഴേളുന്ട സുസ്തിരത ഉറപൊ
ക്കുന്തതിനുള്ള തടര് പ്രവര്ത്നങ്ങളുയം
ആരയംഭതിച്ചു.
4 കു ട് ക മ് രൂ ര് പു ഴ , േ തി ള്ള തി യ ാ ര് ,
കോലറയാര്, വടകക്പുഴ, ൊലയംകോടക്
കതാടക്, മുട്യം പറപൊകതാടക്, േമ്പ്രയാര്,
ന്പരുയംകതാടക് , പൂനൂര്പുഴ തടങ്ങതി
മലതിനമായതി േതിടന് ജലക�ാതസുേള്
ശുദ്നീേരതിച്ചു; 390 േതി.മനീറ്റർ പുഴേളുയം
36,323 േതി.മനീറ്റർ നനീര്ച്ചാലുേളുയം പുന
രുജ്നീവതിപെതിച്ചക് നനീന്രാഴുക്ക് സാധ്മാ
ക്തി.
4 പു ന രു ജ് നീ വ തി പെ തി ച്ച ന ദ തി േ ളു ന് ട
സുസ്തിരത ഉറപൊക്ാൻ രണ്ായംഘട്
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരയംഭതിച്ചു:
ആദതിപമ്-വരട്ാര് പുനരുദ്ാരണത്തി

ന്റെ രണ്ായംഘട് മാ്റേര്പ്ാന് തയ്യാറാ
ക്തി; ോനാ�ഴ മാ്റേര്പ്ാന് തയ്യാറാ
ക്തി തടര്പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരയംഭതിച്ചു;
ന്പരുയം കതാടതില് പ്രകത്േ പദ്തതിക്ക്
അനുമതതി.
4 മനീനച്ചതിലാര് - മനീനന്ലയാര്- ന്ോടുരാര്
പുനസയംകയാജനയം സാധ്മാക്തി; വൃഷ്തി
പ്രകദേങ്ങളാൽ 800 ന്ഹക്ര് കൃഷതി.
4ന്ോട്ാരക്ര പാണ്തിവയല് കതാടക്
പുനരുജ്നീവതിപെതിച്ചക് പ്രകദേന്ത്
ന്നല്കൃഷതി പുനരാരയംഭതിച്ചു.

ജല സമൃദ്ധിക്് നാച്ടാരുമിചെ്

4സർക്ാർ പദ്തതിേൾ സയംകയാജതിപെതി
ച്ചക് തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ 53,745 േതിണറ
േള് റനീൊർജക് ന്െയ്തു; 22,252 േതിണറ
േൾ നതിർമ്മതിച്ചു; 13942 േതിണറേൾ
നവനീേരതിച്ചു.
413738 കുളങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്ചു; 15381
എണ്യം നവനീേരതിച്ചു; 80,66,058 ഘനമനീ
റ്റര് അധതിേ ജലസയംഭരണകേഷതി
സാധ്മാക്തി.
4ന്ോല്യം, കോട്യയം, എറണാകുളയം,
തൃ�ര്, പാലക്ാടക് ജതില്േളതിൽ
ജലകസെന േനാലുേളതിന്ല ജലയം
ഉപകയാഗതിച്ചക് കുളങ്ങള് റനീൊര്ജ്ക്
ന്െയ്യാനുയം കൃഷതി വ്ാപതിപെതിക്ാനുയം
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4എല്ാ പഞ്ായത്ക് / നഗരസഭേളതിലുയം ഒരു കതാകടാ
നനീര്ച്ചാകലാ ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ക് ശുെനീേരതിച്ചക് പുനരുജ്നീ
വതിപെതിക്കുന് ജനേനീയ ോന്മ്യതിൻ. 4ഇതതിന്റെ
ഭാഗമായതി 1,006 നനീര്ച്ചാലുേളതിന്ല 2034.49 േതി.മനീ.
ശുെനീേരതിച്ചു; 1,62295 കപർ പന്ങ്ടുത്തു. 4ശുെനീേരതിച്ച
നനീർകത്ാടുേളുന്ട പരതിപാലനയം തകദേേസ്യയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്ത്തില് ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതി
യുന്ട സഹായകത്ാന്ട നടത്തുയം. 4വാര്ഡുേളതില്
പ്രകത്േ പ്രാകദേതിേ സയംഘാടേ സമതിതതി. നനീര്ച്ചാലു
േള് വനീണ്യം മലതിനന്പെടാതതിരതിക്ാൻ കബാധവല്ക്
രണയം. 4പാര്േ് സയംരക്ണത്തിനക് വജവ രനീതതിേള്.
വേവഴതിേളുന്ടയുയം വൃഷ്തിപ്രകദേത്തിന്ന്റയുയം സയംരക്
ണത്തിനക് നനീര്ത്ട ആസൂത്രണയം. 4വരള്ച്ചന്യ
പ്രതതികരാധതിക്ാൻ നനീർത്ടങ്ങളതിൽ തടയണ.
വതിവതിധ വകുപ്പു പ്രതതിനതിധതിേന്ള
ഉള്ന്പെടുത്തി കഫാക്സക് ഗ്രൂപ്പുേള്.
4ജനപ്രതതിനതിധതിേളുന്ട കനതൃത്ത്തില്
വാര്ഡക് അടതിസ്ാനത്തില് ജല

ജലസുംരക്ഷണതെിന്
ബന്ധാരെൾ; െിഫ്ബി
വഴി പണും

ഏറ്റവയം ജലക്ാമയം അനുഭവതിക്കുന്
നാലക് ജതില്േളതില് ബന്ാര മാതൃേയതി
ലുള്ള കവനല്ക്ാല ജലസയംഭരണതിേള്
നതിര്മ്മതിക്കുന്തതിനക് േതിഫക് ബ തി വഴതി
പണയം േന്ണ്ത്തുയം: സയംസ്ാനത്ക് 34
ബന്ാരേള്ക്ക് നതിർമ്മാണാനുമതതിഭവാനതിപ്പുഴയതില് 13, തൂതപ്പുഴയതില്
6, െന്ദ്രഗതിരതിയതില് 9, അച്ചന്കോവതില്
ആറതില് 6 ; തളതിപെറമ്ക് നതികയാജേ
മണ്ഡലത്തില് എയം.എല്.എ. യുന്ട
പ്രാകദേതിേ ആസ്തി വതിേസന ഫണ്ക്
ഉപകയാഗതിച്ചക് ബന്ാര നതിര്മ്മതിച്ചക്
ജ ല സ യം ഭ ര ണ യം സ ാ ധ ്മ ാ ക് തി .
കോണ്ക്നീറ്റക് തടയണയ്ക്കു പേരയം പുഴയ്ക്കു
കുറന്േ തൂണുേള് നതിര്മ്മതിച്ചക് അതതില്
എടുത്തുമാറ്റാവന് വഫബര് ഫനീറ്റുേള്
സ്ാപതിച്ചക് ന്വള്ളയം തടഞ്ഞക് സയംഭരതിക്കു
ന്താണക് ബന്ാര പദ്തതി.

പാര്ലന്മന്റുേള്; ജല മതിതവ്യ
കബാധവതക്േരണത്തിനക് ജലമാണക്
ജനീവന് ോമ്യതിന്; ോട്ാക്ട മണ്ഡ
ലത്തിൽ നടപെതിലാക്തിയ 'വറ്റാത്
ഉറവയ്കക് ജലസമൃദ്തി' പദ്തതി കദേനീയ
ശ്രദ്യതിൽ.
4 പാറേ്ാറതിേളതിന്ല ജല സമ്ത്ക്
ഉപകയാഗന്പെടുത്ാൻ പദ്തതി; കുള
ങ്ങളതിലുയം നനീര്ച്ചാലുേളതിലുയം ന്സ്കയതിലു
േള് സ്ാപതിച്ചക് ജലസമ്ത്ക് തതിട്ന്പെ
ടുത്ാന് നടപടതി;' എല്ാ ജതില്യതിലുയം
ന്തരന്ഞ്ഞടുത് ക്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തിൽ ജലബജറ്റക്.
4 ഹയര്ന്സക്ണ്റതി സ്കൂളതിന്ല രസതന്ത്ര
ലാബതില് കുടതിന്വള്ള ഗുണനതിലവാര
പരതികോധനയ്കക് സൗേര്യം: ആദ്
ലാബുേൾ ധര്മ്മടയം, െതി�ര്, െതിറയതി
ന്േനീഴക് അസയം്തി മണ്ഡലങ്ങളതില്.
സഹായത്തിനക് അത്ാധുനതിേ സാകങ്
തതിേവതിദ്യുയം

ഹരിതദൃഷ്ടി ച്മാലബൽ
ആപ്ലിനക്ഷൻ

4 ജലസയംരക്ണയം, മാലതിന്സയംസ്കരണയം,
കൃഷതി എന്നീ കമഖലേളതിന്ല പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക് ഇ കമാണതിട്റതിങക് മഹാത്മാഗാന്തി കദേനീയ ഗ്രാമനീണ

ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതി, ജലകസെന
വകുപെക്, ോര്ഷതിേ വതിേസന േര്ഷേ
കക്മവകുപെക്, മണ്ക് സയംരക്ണ വകുപെക്,
ഭൂഗര്ഭ ജല വകുപെക്, സയംസ്ാന
ഭൂവതിനതികയാഗ കബാര്ഡക്, കുടുയംബശ്രനീ
തടങ്ങതിയ വകുപ്പുേളുയം ഏജന്സതിേളുയം
നടപെതിലാക്കുന് പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ട
അടതിസ്ാന വതിവരകേഖരണയം നടത്തു
ന്തതിനുയം റതികപൊര്ട്ടുേള് തയ്യാറാക്കു
ന്തതിനുയം കമാണതിട്ർ ന്െയ്ന്തതിനുയം
ന്മാവബല് ആപ്പുയം ന്വബക് ആപ്തികക്
ഷനുയം ഉള്ന്പെടുന് ഇ-കമാണതിറ്ററതിയംഗക്
സയംവതിധാനയം.
4 എല്ാ തകദേേ സ്യയംഭരണസ്ാപന
ങ്ങളതിലുയം സമഗ്ര നനീര്ത്ട വതിേസന
ത്തിനക് മാ്റേർ പ്ാന്.

ഹരിത അവാർഡ്

മണ്ക് - ജല സയംരക്ണ പ്രവർത്ന
ങ്ങളുന്ട മതിേവതിനക് തകദേേ സ്യയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് മുഖ്മന്ത്രതിയുന്ട ഹരതിത
അവാർഡക്. ഒന്ായം സ്ാനക്ാർക്ക് 10
ലക്യം രൂപയുയം ഫലേവയം സാക്്പത്രവയം;
രണ്ായം സ്ാനത്തിനക് 7 ലക്യം രൂപ; മൂന്ായം
സ്ാനയം കനടുന്വർക്ക് 5 ലക്യം രൂപ.
ജതില്ാതല വതിജയതിേൾക്ക് 3 ലക്യം രൂപ.

വതിവരങ്ങള്ക്ക് േടപൊടക്:
ഹരതിതകേരളയംമതിഷന്
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Kerala is a Beacon to the World,
Global Media sing the praises
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കരാഗലക്ണ തികോധനയ്കക് വതികധയരാക് വമൽ അേന്ലയുള്ള
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ക�രള മൊതൃ�
ക�രളത്ികറെ മൊതൃ�
നദവിെ നദശായി

........മാർച്ചക് 10നക് സയംസ്
കേ ാക ളജു േ ളുയം ഏ ഴാ യം ാനന്ത് എല്ാ
ത രയം വന് രയു ള്ള
സ്കൂളുേളുയം അടച്ചു. പ്രധാനമ
ന്ത്രതി നകരന്ദ്ര കമാദതി
21 ദതി വസ ന്ത് രാ ജ്
വ്ാപ േ കല ാക്ക്
ഡൗൺ പ്രഖ്ാപതിക്കുന്
തതിനക് ഒരു ദതിവസയം
മുമ്ക്, മാർച്ചക് 23നക്, സയംസ്
ാനത്ക് കലാക്ക്
ഡൗൺ നടപെതിലാക്തി. ആ
യതിരതിക്ണക്തിനക്
കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേന്ള
ഭക്ണമതില്ാന്ത
അലയാൻ വതിട് കേന്ദ്ര കല
ാക്ക് ഡൗണതിൽ
ന തിന്ക് വ്ത ്സ് മാ യ തി,
കല
ോലത്ക് സഹായവയം പതി ാക്ക് ഡ ൗൺ
ന്തുണയുയം ആവേ്
മുള്ളവർക്കു കവണ്തി കേ
രളയം
സഹായ പദ്തതി ആവതി ഒരു സാമൂഹ്
ഷ്ക്കരതിച്ചക് നടപെതിൽ
വരുത്തിയതിരുന്നു
. അതതിഥതി ന്താഴതിലാളതിേ
ൾക്കു കവണ്തി
യുള്ള 18,828 േ്ാ�േളുയം
ദതിവസയം 2,80,000
ഭക്ണന്പൊതതിേൾ വതി
തരണയം ന്െയ്ന്
1,255 സമൂഹ അടുക്ളേ
ളുയം നടത്തുേയുയം
3.69 ദേലക്യം കുടുയംബ
ങ്ങൾക്ക് സൗജന്
കറ ഷ ൻ േ തിറ്റു േ ൾ ന ൽ
കു േ
2,50,000 സന്ദ് പ്രവർ യു യം ന്െ യ് ന്
ത്
സയംവതിധാനയം മാർച്ചക് ഇരുപ േരുൾന്പെടുന്
ത്തി ആകറാന്ട
സജ്മായതി.....
േ ക് മ ാ യ ആ ക ര
സയംവതിധാനവയം മതിേച്ച ആ ാ ഗ ്ര ക് ാ
േ
രനീതതിേളുയം ഫലപ്രദമായ യ വതിനതിമയ
തി ഉപകയാഗന്പെ
ടുത് തി പ്രവ ർത് തിക്കു ന്
കേ രള ന്ത്
ന്േ ാവ തിഡക് മഹ ാമ ാര
തിന് ക് ത തിര ായ
ആ ക ഗ ാ ള യു ദ് ത് തി
ന് ല ക റ ാ ൾ
കമാഡന്ലന്ക് കലാേ മാ
ധ്മങ്ങൾ പുേ
�ന്നു.
National Post, Toronto,
Canada, April 23
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ക�രളത്ികറെ
ക�ൊവിഡ് വിജയഗൊഥ
��ർത്ൊനൊവൊത്ത്

The Min

എും.ച്െ. ഭദകുമാർ

കേരളത്തിന്റെ വതിജയാനുഭവയം ഇങ്ങന്ന
സയംഗ്രഹതിക്ായം. ന്ോവതിഡക് 19 ന്റെ സാഹെ
ര്ത്തിൽ കേരളത്തിന്ല മതിേവാർന് ആകരാ
ഗ്രക്ാ സയംവതിധാനയം ആധതിോരതിേതയുള്ള
രാഷ്ട്രനീയ കനതൃത്ത്തിൻ േനീഴതിൽ യുദ്ോലാ
ടതിസ്ാനത്തിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. മഹാ
മാരതിയുന്ട ഗൗരവവയം അപായേരമായ
സ്ഭാവവയം സയംബന്തിച്ചക് സാക്രതയതിൽ
ഉയർന് കേരള ജനതയ്ക്കുള്ള വ്ക്മായ
അവകബാധയം കലാക്ക് ഡൗണുയം വതിേദമായ
സമ്ർക് വതിവരകേഖരണവയം വലതിന്യാരു
സയംഖ് വരുന് ആളുേന്ള േ്ാറവറെയതിനതിൽ
പാർപെതിക്കുന്തയം അടക്മുള്ള സർക്ാരതിന്റെ
പ്രവർത്നങ്ങന്ള സമൂഹത്തിന്റെ എല്ാ
തട്തിലുയം എത്തിച്ചക് വതിജയമാക്കുന്തതിൽ അതതി
പ്രധാന പങ്വഹതിച്ചു. ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്
ഭരണകനതൃത്ത്തിന്റെ ആധതിോരതിേതയുയം
സർക്ാർ സയംവതിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള
വതിേ്ാസവയം കേരളത്തിന്റെ വതിജയത്തിൽ ഒരു

മൗലതിേ ഘടേമായതി പ്രവർത്തിച്ചു.
മുേളതിൽ പറഞ്ഞ നാലു ഘടേങ്ങ
ളതിൽ ഏന്തങ്തിലുയം ഒന്രണ്യം മാറ്റതിയാൽ
ഈ എടുപെക് ദുർ�ലമാവയം. സമത്ത്തി
ന്റെയുയം സാമൂഹ്നനീതതിയുന്ടയുയം തത്്
ങ്ങളതിൽ ഊന്നുന് പ്രതതിേരണ ക്മ
തയുള്ള രാഷ്ട്രനീയമാണക് ഇന്്യതിന്ല
വടക്ൻ സയംസ്ാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ാ
ത്തക്. ഈ ഗുരുതരമായ കപാരായ്മ
കേവലന്മാരു ന്വട്തിന്യാട്തിപ്പു ന്ോണ്ക്
നതിേത്ാനാവതില്.
Indian Punchline
April 19, 2020

ക�രളം ക�ൊവിഡ് �ൊഫ്
തൊഴ്ത്ിയത് ഇങ്ങകന
എസ്. നഫീസ

പ്രവർത്നങ്ങളതിന്ല സുതാര്തയുയം
വതിേ്ാസ്തയുമാണക് കേരളയം ഏറ്റവയം കൂടുതൽ
ഊന്ൽ നൽേതിക്ാണുന് രണ് ോര്ങ്ങൾ.
മു ഖ ്മ ന്ത്രതി യു ന് ട എ ന്നു മു ള്ള വ ാ ർ ത് ാ
സകമ്മളനയം ഭയത്തിനക് അടതിമന്പെടാന്തയുയം
ജാഗ്രത വേവതിടാന്തയുയം ഈ സാഹെര്യം
കനരതിടാൻ ജനങ്ങന്ള സഹായതിക്കുന്നു. േതിയം
വദന്തിേൾക്ക് ഇടയം നൽോന്ത, വവറസക്
വ്ാപനത്തിന്റെ കൃത്മായ വതിവരങ്ങൾ മുഖ്
മന്ത്രതി തന്ന് കനരതിട്ക് ജനങ്ങന്ള അറതിയതിക്കു
ന്തക് പരതി�ാന്തിയുന്ട സാഹെര്യം ഒഴതിവാ
ക്കുേയുയം അകതസമയയം, ജനങ്ങന്ള ജാഗ്രത
ന്പെടുത്തുേയുയം ന്െയ്ന്നു. വ്ാജ വാർത്േ
ളുന്ട കുന്ത്ാഴുക്ക് തടയാനുയം ഇതതിലൂന്ട
സർക്ാരതിനക് േഴതിയുന്നു. മുഖ്മന്ത്രതിയുന്ട
വതിമർേേർ ഉൾന്പെന്ട സയംസ്ാനന്ത്
ജനങ്ങൾ അകദേഹത്തിന്റെ 6.00 മണതിക്കുള്ള
വാർത്ാ സകമ്മളനത്തിനായതി ഓകരാ
ദതിവസവയം ോത്തിരതിക്കുന്നു. ഈ ദതിവസങ്ങ
ളതിന്ല മലയാള ൊനലുേളതിൽ എറ്റവയം കൂടുതൽ
ആളുേൾ ോണുന് പരതിപാടതിയായതി കററ്റക്
ന്െയ്തിട്ടുള്ളതക് ഈ വാർത്ാ സകമ്മളനമാണക്.
കൊകദ്ാത്രങ്ങളടക്യം 40- 50 മതിനതിട്ക്
നനീളുന് ഈ വാർത്ാസകമ്മളനത്തിൽ
സർക്ാരതിന്റെ നയങ്ങളുയം തനീരുമാനങ്ങളുയം
മഹാമാരതിയുന്ട സാഹെര്യം കനരതിടാൻ
വേന്ക്ാ�ന് കക്മ നടപടതിേളുയം വ്ക്
മായതി വതിേദനീേരതിക്കുന്നു.
“ഈ മനുഷ്നക് എന്ന്ാരു േരുതലാണക്”
എന്തക് മലയാള സാമൂഹ് മാധ്മങ്ങളതിന്ല
ജനപ്രതിയ ടാഗക് വലൻ ആയതിരതിക്കുന്നു. പ്രവാ
സതിേൾ, കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേൾ,
ന്തരുവതിൽ േഴതിയുന്വർ തടങ്ങതി വ്ത്സ്
വതിഭാഗങ്ങളതിൽ ന്പട്വന്ര സഹായതിക്കുന്
തതിനുള്ള നടപടതിേൾ മുതൽ ഭക്ണയം
േതിട്ാതായ ന്തരുവനായ്കളുന്ട വതിേപെ
േറ്റുന്ത വന്രയുള്ള ോര്ങ്ങൾ
അകദേഹയം എണ്തിന്യണ്തി പറയുയം.
കലാേന്മങ്മുള്ള മലയാളതിേൾ
ശ്രദ് തി ക്കു ന് ഈ വ ാ ർ ത് ാ
സകമ്മളനയം 4 ലക്യം കപർ കഫസക്
ബുക്തിൽ വലവായതി ോണുന്നു.
The Federal
14 April 2020
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ക�ൊവിഡ് 19 നെതിരായ പ�ോരാട്ടത്തിൽ
കേരള സംസ്ഥാനം ല�ോക മാതൃക
സുബിന് ഡെന്നീസ്, വിജയപ്രസാദ്

2008- 2009 ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായി ല�ോകമെങ്ങും പ�ൊതു
ജനാര�ോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ദുർബലമായിത്തീർന്ന വേളയിൽ അതിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 2006 - 2011 ൽ കേരളം ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ
കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവിധാ
നത്തിന് പുതിയ ഉണർവ് നൽകിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലും പണത്തിലും മാത്രം
താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂ
ടമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ശക്തമായ
സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അമിതാധികാര വാഴ്ചയാണെന്നും വരുത്തി
ത്തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നിയ�ോലിബറലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
വിജയങ്ങളിൽ ഒന്ന്. വലിയ അളവിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യാ യൂണിയനിലെ

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ
സംഘാടനത്തിന്റെ കരുത്ത്
പാട്രിക്ക് ഹെല്ലർ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ശാക്തീകരണം ഇതിൽ ഗുണം ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ഹ�ോട്ട് സ്പോട്ടുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികൾ, പ്രായം
ചെന്നവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ
പ്രത്യേക സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി വിപുലമായ
സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ അവരിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും പഞ്ചാ
യത്ത്, ജില്ല, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലങ്ങളിലെ സർക്കാർ സംവി
ധാനങ്ങൾക്കും പൗരസമൂഹത്തിനും ഇടയിലുള്ള യ�ോജിപ്പും
ഏക�ോപനവും പ്രധാനമാണ്; അത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പങ്കുണ്ട്.
ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം അളക്കാൻ എളു
പ്പമല്ല. എന്നാൽ, ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ബംഗ
ളൂരുവിലെ ജനാഗ്രഹ എന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനയുമായി
ചേർന്ന് ക�ൊച്ചിയടക്കമുള്ള പത്ത് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ
എല്ലാ ജാതി, മത, വർഗ വിഭാഗങ്ങളിലും നടത്തിയ വിശദമായ
സർവേയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതനുസരിച്ച്, മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളികൾക്ക്
അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളിലും വളരെ
കൂടിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് മറ്റെന്തിലുമുപരി, കേരളത്തിലെ
സാമൂഹ്യ സംഘാടനത്തിന്റെ കരുത്താണ് കാണിക്കുന്നത്.
Patrick Heller is Lyn Crost Professor of Social
Sciences and Professor of Sociology and
International Affairs, Brown University, USThe Hindu , 18 April 2020
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ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ കേരളവും ക�ൊറ�ോണ
വ്യാപനത്തെ വിജയകരമായി നേരിട്ടത് എങ്ങനെയെ
ന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ല�ോകത്തിന് പരാജയം
സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.
ചൈനയിലും കേരളത്തിലും ജനകീയ സംവിധാന
ങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറ്റമറ്റതാണ്. മാത്രവുമല്ല, സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സജീവമായ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെതിരെ പ�ോരാടുന്നതിനുള്ള
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമയവും ഊർജവും
നീക്കിവയ്ക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആഹ്വാനം
ചെവിക്കൊള്ളാൻ ആളുണ്ടായി.....
New frame Johannesburg,
South Africa.,
1 Apr 2020
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അനുഭവം വിലയിരു
ളുടെ,
ത്തി, തദ്ദേശഭരണ
സർക്കാരിന്റെ കൂ
ടുതൽ ഉയർന്ന ത സ്ഥാപനതലത്തിലും
ലങ്ങ
ണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങ
ൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ളിലും നടപ്പിലാക്കേ
. ദുരന്തം ഉണ്ടായാലു
തൽസമയ നടപടികളും
ള്ള
100 പേർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ജനസംഖ്യയ
ിലെ
സേനയും സർക് ത് ഒരാളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സ
ന്നദ്ധ
കാർ
ഈ സ ന്നദ്ധ സേ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്ത വേള
യിൽ
വ ക ർ ത ദ്ദേ ശ ഭര
ഏക�ോപനത്തിൻ
ണ സ് ഥാപ ന ങ്ങ
ളു ടെ
കീ
ടെയും മുനിസിപ്പാ ഴിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പഞ്ചായത്തു
കളു
ലിറ്റികളുടെയും ഈ
ചട്ടക്കൂടി ന് നന്
ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ്
നായി ഇണങ്ങുന്ന
ത ാണ് ക�ൊ വിഡ
കാലത്തെ പ്രവർത്ത
് 19
നവും.
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അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-7

ശുചിതവ് സം�ൊരതെിക�
ഓർ�ക�ടുതെലൊയി

കേൊളൊ�ി

 മുരളീധരൻ തഴക്ര

ചപമാതുസ്േത്തു തു�ന്തപ് ശിക്ഷമാരഹമമായ കുറ്മമാചണന്പ് വിധിക്കയും അതപ് നിദരമാധിച്ചുചകമാണ്പ് ദകമാടതി
ഉത്രവിടുകയും ചെ�ദമ്മാഴമാണപ് പഴമയുചട ഈ ന�യ്ക്കപ് ഏചറ പ്സക്തി ബകവരുന്തപ്.
പ്ദത്യകിച്പ് ചകമാദറമാണ ദപമാചേയുള്ള മമാരകബവറസുകള് മനുഷ്യ�തീവനപ് ഭതീഷണിയമായി
മമാറുദമ്മാള് അതിനപ് കമാേികപ്സക്തി ബകവരികയും ചെ�ന്നു.
“തപെരുതക്, കതാറ്റുകപാകുയം” ന്ോകറാണ
വവറസക് സര്വ്വനാേയം വതിതയ്ക്കുന് ഈ
ോലത്ക് ന്പാതസമൂഹകത്ാടുള്ള ഈ
ഉപകദേയം മാധ്മങ്ങളതിലൂന്ട നായം നതിരന്രയം
കേള്ക്കുേയാണക്. മൂന്ക് ലക്ത്തിലധതിേയം
മനുഷ്ജനീവനുേള് േവര്ന് ഈ മഹാ
വ്ാധതിക്ക് മരുന്തില്ാത് സാഹെര്
ത്തില് എല്ാവതിധ ശുെതിത്മാര്ഗ്ഗങ്ങളുയം
അവലയംബതിച്ചുന്ോണ്ക് അരൂപതിയായ ഈ
വവറസതിന്ന അേറ്റതിനതിര്ത്തുേന്യന്
പ്രാകയാഗതിേസമനീപനമാണക് നായം സ്നീേ
രതിച്ചതിരതിക്കുന്തക് . കസാപെതിട്ക് നതിരന്രയം
വേേഴുകുേ, മാസ്കക് അഥവാ മുഖാവരണയം
ധരതിക്കുേ, ന്പാതസ്ലത്ക് തപൊതതിരതി
ക്കുേ, തമ്മുേയുയം മൂക്കു െനീറ്റുേയുയം ന്െയ്
കമ്ാള് േര്ച്ചനീഫക് ഉപകയാഗതിക്കുേ തടങ്ങതി
യ ശുെതിത്േനീലങ്ങള് ഒരു നതിഷ്യായതി
മാറതിയതിരതിക്കുന്നു.
ഇതാ, ഇവതിന്ടയാണക് ഏന്റ പുരാതന
മായ മലയാളതിയുന്ട ശുെതിത്കബാധത്തിന്റെ

പ്രതനീേമായ ‘കോളാമ്തി’യുന്ട പ്രാധാന്യം.
പണ്ക് പഴയ തറവാടുേളതില് മാത്രമല്
മതിക്വാറയം എല്ാ വനീടുേളതിലുയം പ്രായമായ
വരുന്ട േട്തിലതിനടതിയതില് ഒരു കോളാമ്തി
യുണ്ാകുമായതിരുന്നു. സാമ്ത്തിേകേഷതി
യുള്ളവര് ഓട്ടുകോളാമ്തി ഉപകയാഗതിക്കു
കമ്ാള് മറ്റുള്ളവര് അലുമതിനതിയയം ന്ോണ്ള്ള
കോളാമ്തിയാണക് ഉപകയാഗതിക്കുേ.
എന്ാല് അതതിനുയം പാങ്ങതില്ാത്വര്
വലതിയ െതിരട്യതില് മണ്തിട്ക് അതക് കോളാ
മ്തിക്കു പേരയം ഉപകയാഗതിച്ചതിരുന്നു. ശുെതി
ത്പാലനത്തിന്റെ ോര്ത്തില് സമ്ന്
ന്രകന്ാ സാധാരണക്ാന്രകന്ാ വ്ത്ാ
സമതില്ായതിരുന്നു. ഏന്താരു മലയാളതിന്യ
സയംബന്തിച്ചുയം പരമ്രാഗത േനീലമായതിരു
ന്നു ഇതക്.
വായക്വട്മുള്ള കമല്ഭാഗവയം മധ്ഭാഗയം
ഒതങ്ങതി അടതിവേയം പരന്ക് സവതികേഷ
ഘടനയുള്ള കലാഹപാത്രമാണതിതക്. ‘തപൊ
നുള്ള ഓട്ടുപാത്രയം’ എന്ാണക് േബ്ദതാരാവ

ലതിയതില് കോളാമ്തിയുന്ട അര്ത്യം. േട്തി
ലതിലതിരുന്ക് ോലാട്രുതക്, അതക് കദാഷമാ
ന്ണന്ക് ോരണവന്മാര് കുട്തിേന്ള ഉപകദ
േതിക്ാറണ്ക്. ഇവര് േതിടക്കുന് േട്തിലതിലതി
രുന്ക് ോലാട്ടുകമ്ാള് ഒരുപന്ക് ോലുതട്തി
കോളാമ്തി മറതിന്ഞ്ഞന്തിരതിക്കുയം. ഇന്താഴതി
വാക്കുേ എന് പ്രാകയാഗതിേ യുക്തിയാോയം
ഈ ഉപകദേത്തിന്റെ ന്പാരുള്. ‘ന്വറ്റതില
മുറക്കുമായതി ബന്ന്പെട്ക് മുറക്തി തപൊനാണക്
കോളാമ്തി പ്രധാനമായുയം ഉപകയാഗതിച്ചതിരു
ന്തക്. കരാഗാവസ്യതില് േയ്യാവലയംബതി
േളായവര്ക്കുയം വാര്ദ്േ്ത്തിന്ലത്തിയ
വര്ക്കുയം കോളാമ്തി കൂട്ായതിരുന്നു!
സതി.വതി.രാമന്പതിള്ള, അകദേഹത്തിന്റെ
കൃതതിേളതില് കോളാമ്തിയുമായതി ബന്ന്പെ
ടുത്തി ഒട്ടുവളന്ര പുതതിയ പ്രകയാഗങ്ങള്
നടത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഏത കനരവയം ന്വറ്റതില
മുറക്കുന് ധര്മ്മരാജായതിന്ല മാമാന്വങ്തി
ടന്ന ‘കോളാമ്തിവായന്’ എന്ാണക് പരതി
ഹസതിക്കുന്തക്. പഴയ സമ്ന്തറവാടുേ
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ജനസൗഹൃദമാണെന്ന്
അടിവരയിടുന്നു

ല�ോകമഹായുദ്ധമുയര്ത്തിയ ഭീതിയേ
ക്കാള് എത്രയ�ോ ഇരട്ടി ഭീതി ജനങ്ങള്ക്കി
ടയില് പരത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ
ക�ൊവിഡ്-19. എന്നാല് ല�ോകത്തിനു
കേരളം നല്കുന്ന പാഠം ഭരണകൂടവും
ജനതയും ഒന്നായ് മാറുന്നിടത്ത് വൈറസ്
ബാധ നിര�ോധിക്കപ്പെടും എന്നു തന്നെ
ളിലെ ഉഗ്രപ്രതാപികളായ നാടുവാഴികളും
മറ്റും യാത്ര പ�ോകുമ്പോള് വെറ്റിലച്ചെല്ലവും
ക�ോളാമ്പിയും എടുക്കുന്നതിന് വാല്യക്കാരെ
കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നത്രേ. രാജക�ൊട്ടാരങ്ങ
ളില് സ്വര്ണ്ണ ക�ോളാമ്പി ഉപയ�ോഗിച്ചിരു
ന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. യാത്രയില് പ�ോലും
ക�ോളാമ്പി ചുമക്കുന്നതിനായി ഒരു വാല്യ
ക്കാരനെനിയ�ോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നത് ഇന്നു
കേള്ക്കുമ്പോള് അര�ോചകമായി ത�ോ
ന്നാം. മാത്രമല്ല, അതിരുകവിഞ്ഞ ആഢ്യ
ത്വവുമാണ്. എന്നാല് മുറുക്കി തുപ്പുന്നത്
വഴിയ�ോരങ്ങളിലും പ�ൊതു ഇടങ്ങളിലും
ആകരുതെന്നുള്ള ഒരു നന്മയുടെ അംശം
ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നു എന്നു സമാധാനി
ക്കാം.
ക�ോളാമ്പിയിലെ വെറ്റിലച്ചണ്ടിയും
മാലിന്യവുമെല്ലാം വീടിന്റെ അടുത്തുനിന്നു
മാറി ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത്
ചെറിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതില് നിക്ഷേ
പിക്കും. മാത്രമല്ല, ദിവസവും ക�ോളാമ്പി
തേച്ചുകഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.
വലിയ വായ്വട്ടമുള്ള ക�ോളാമ്പിയുടെ ആകൃ
തിയുള്ളതു ക�ൊണ്ടാകാം ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ
ഹ�ോണിന് ക�ോളാമ്പി മൈക്കെന്ന് വിളി
പ്പേരുവന്നത്. പഴയ തുപ്പല് ക�ോളാമ്പിയുടെ
ആധുനിക രൂപപരിണാമമാണ് ഇന്നത്തെ
നമ്മുടെ വാഷ്ബേസിനുകള്. ക�ോളാമ്പി
ഉപയ�ോഗിച്ചു നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ കാര്യ
ങ്ങളും ഇപ്പോള് വാഷ്ബേസിനുകളില്
നടത്തുന്നു! അതുമാത്രമല്ല, വീടിനു പുറത്തു
നാം നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും
വീടിനകത്തായിരിക്കുന്നു. രാവിലത്തെ
പ്രാഥമിക പ്രഭാതകൃത്യങ്ങ ളെല്ലാം കിടപ്പു
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യാണ്. സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള് ഗുണ
പരമായും ഫലപ്രദമായും ഉണര്ന്നു പ്രവ
ര്ത്തിച്ചതിനാല് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാ
ളും രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ക�ൊറ�ോണ വിരുദ്ധ
പ�ോരാട്ടത്തില് നാം മുന്നിലാണ്. മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ പ്രച�ോദനസന്ദേശത്തില് തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക്
ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. സമകാലജനതയെ
മാത്രമല്ല, വരുംതലമുറകളെകൂടി ഈ മഹാ
വിപത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കുവാനുള്ള കര്മ്മ
പരിപാടികളും പ്രായ�ോഗികനിര്ദ്ദേശങ്ങളു
മാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവരര്ഹിക്കുന്ന ഭരണാധി
കാരിയെ കിട്ടും എന്ന മഹത്വ ചനം
പ�ോലെ മലയാളിസമൂഹത്തിന് ഉത്തമ
മായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും ഭരണനായക

നെയുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്
നിസ്സംശയം പറയാം.
ഏപ്രില് ലക്കം ഫ�ോക്കസ് ചെയ്യുന്ന
ഈ സുപ്രധാനവിഷയങ്ങള് മാസിക
എത്രത്തോളം ജനസൗഹൃദമാണെന്നു
അടിവരയിടുന്നു. ഭാവുകങ്ങള്.
രജനി
മലയിന്കീഴ്

മുറിയ�ോടു ചേര്ന്നുള്ള ബാത്റൂമില് തന്നെ
ചെയ്യുന്നു. പല്ലു തേയ്ക്കുന്നതും നാവ് വൃത്തി
യാക്കുന്നതും വസ്ത്രങ്ങള് അലക്കുന്നതും
കുളിക്കുന്നതുമെല്ലാം വീടിനുള്ളില് തന്നെ!
എന്നാല് വീടിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാ
നപ്രവൃത്തി വീടിനു പുറത്തായി. അടുക്കള
യില് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുന്ന
രീതിയാണ് മാറിയത്. കഴിയുമെങ്കില്
മൂന്നുനേരവും അതു പുറത്തുനിന്നായി ഹ�ോട്ടലില�ോ തട്ടുകടയിലെ നിന്ന് ഭക്ഷണം
വാങ്ങുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക! ഇതാണ്
പുതിയ കാലത്തിന്റെ രീതി. വന്കിട
ചെറുകിട വ്യവസായം കണക്കേ കേരള

ത്തില് ആശുപത്രികളുടെയും െമഡിക്കല്
സ്റ്റോറുകളുടെയും സംഖ്യാബലം വര്ദ്ധിച്ചു
എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറുവശം.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വായനയിലും
ഏറെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തിയ നമ്മള്
കേരളീയര്ക്ക് ശുചിത്വബ�ോധത്തിന്റെ
കാര്യത്തില് മുന്തലമുറ അനുവര്ത്തിച്ച
നന്മകളെ നിലനിര്ത്താന് സാധിക്കുന്നു
ണ്ടോ ? പ ര ി സ ര ബ�ോ ധ മ ി ല് ലാതെ
എ വ ിടെയും മു റു ക് കി ത്തു പ്പു കയും
ചുമച്ചുതുപ്പുകയും മൂക്കു ചീറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന
നാം പൂര്വ്വികരുടെ ക�ോളാമ്പി സംസ്കാര
ത്തെ പഴഞ്ചനെന്ന് പുച്ഛിക്കുമെ ങ്കിലും
അതിന്റെ പിന്നിലെ ആര�ോഗ്യ അവബ�ോ
ധത്തെയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയും കാണാതി
രുന്നുകൂടാ. പ�ൊതുസ്ഥലത്തു തുപ്പുന്നത്
ശിക്ഷാര്ഹമായ കുറ്റമാണെന്ന് വിധിക്കു
കയും അത് നിര�ോധിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോടതി
ഉ ത്ത ര വ ി ടു കയും ച െ യ്യുമ്പോ ഴ ാ ണ്
പഴമയുടെ ഈ നന്മയ്ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തി
കൈവരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ക�ൊറ�ോണ
പ�ോലെയുള്ള മാരകവൈറസുകള് മനുഷ്യ
ജീവന് ഭീഷണിയായി മാറുമ്പോള് അതിന്
കാലികപ്രസക്തി കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു.
ഇ ന്നും പു ര ാ ത ന കു ടും ബ ങ്ങ ള ി ല്
ഓടുക�ൊണ്ടും പിത്തളക�ൊണ്ടുമുള്ള പഴയ
ക�ോളാമ്പികള് ക്ലാവ് പിടിച്ചുകിടക്കുന്നു
ണ്ടാകും! അവ തേച്ചുമിനുക്കി വീണ്ടും
പൂമുഖത്ത് വെയ്ക്കണമെന്നില്ല - പക്ഷെ
പ�ോയ കാലത്തെ ശുചിത്വസംസ്കാരത്തിന്റെ
ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലായി - അതിനായുള്ള
ആഹ്വാനമായി നാം അതിനെ കാണുകയും
കരുതുകയും വേണം.



ഇന്നും പുരാതനകുടുംബങ്ങളില്
ഓടുക�ൊണ്ടും പിത്തള
ക�ൊണ്ടുമുള്ള പഴയ ക�ോളാമ്പികള്
ക്ലാവ് പിടിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടാകും!
അവ തേച്ചുമിനുക്കി വീണ്ടും
പൂമുഖത്ത് വെയ്ക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ പ�ോയ കാലത്തെ ശുചിത്വ
സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്ത
ലായി - അതിനായുള്ള
ആഹ്വാനമായി നാം അതിനെ
കാണുകയും കരുതുകയും വേണം.



പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസികയിലേ
ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളും കത്തുകളും
prmdp2020@gmail.com എന്ന
ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കേ
ണ്ടതാണ്.
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Complete Waste Management Solution Provider

Solid Waste & Sanitation Waste equipments as per Kerala State
Pollution Control Board Noms & Solid Waste Management Rule
2016
Our Products/Services
Napkin Destroyer
Aerobic Bin
Diaper Destroyer
Bailing Machine
Napkin Vending Machine
Shredding Machine
Mask Vending Machine
Washing & Drying machine
Seed vending Machine
2nd Floor Heera Chambers, MG Road Trivandrum 695023
florettechnologies@gmail.com 9020087007, 9446664103, 9447790067
Registered Company Under

Service provider Of
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