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ദേഖകരുചട അഭിപ്മായം സരകമാരിദന്തമായിരിക
ണചമന്ില്ല. അവയുചട പൂരണ്ണമമായ ഉത്രവമാേിത്ം 
ദേഖകരകപ് മമാത്രമമായിരിക്ം. പരസ്യങ്ങളുചട ഉള്ളട
കത്ിലം പ ഞ്മായത്പ് രമാ�ിനപ് ഉത്രവമാേിത്മില്ല.

“ഭാവി പ്രവചിക്ാൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതി അത് സ്വയും നിർമ്ിച്ചെടുക്ാൻ 
നനരച്തെ കൂട്ി തീരുമാനിക്ലാണ്.“ 

 എബ്രഹാും ലിങ്കണ്

എഡിനറ്റാറിയൽ 
നവകേരള ദൗത്യങ്ങൾ 

കേൊക�ൊണക്ൊലകതെ നന്മമരങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ വതിേസന മുൻഗണനേളതിൽ ോതലായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാന്തി 
കുറതിച്ച നവകേരള ദൗത്യം നാലു വർഷങ്ങൾ പതിന്തിടുേയാണക്. 

പരതിസ്തിതതി, ആകരാഗ്യം, വതിദ്ാഭ്ാസയം, ദാരതിദ്് ലഘൂേരണയം എന്നീ കമഖല
േളതിൽ പുതതിയ ഈടുവയ്പുേൾ സൃഷ്തിക്ന്പെട്തിരതിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്തിന്റെ പ്രളയന്ത് 
കനരതിട്ക് ഒരു വർഷയം പതിന്തിടുന്തതിനു മുമ്ക് മന്റ്റാരു പ്രളയത്തിന്റെ ന്േടുതതിേൾ 
നമുക്ക് അനുഭവതികക്ണ്തി വന്നു. നതിപെയ്ക്കു കേഷയം അതതിന്റെ പതതിന്മടങ്ങക് പ്രഹ
രകേഷതികയാന്ട  ന്ോകറാണ വവറസക് ന്വല്ലുവതിളതിയുയർത്തി. രാജ്ത്തിനാന്േ 
മാതൃേയാകുന് മതിേകവാന്ട അതയം നമ്മൾ കനരതിടുേയാണക്. േനീഴടങ്ങതി േനീലമതി
ല്ാത് ഈ ജനത ഈ വവതരണതിയുയം മുറതിച്ചുേടക്കുേ തന്ന് ന്െയ്യം.

നവകേരള ദൗത്ങ്ങളുന്ട നാളതിത വന്രയുള്ള കനട്ങ്ങൾ സയംരക്തിച്ചു ന്ോണ്യം 
വതിേസനത്തുടർച്ച ഉറപൊക്തിയുയം  ന്ോവതിഡതിന്നതതിരായ പ്രവർത്നങ്ങളതികലക്ക് 
വതിഭവങ്ങൾ തതിരതിച്ചുവതിടുേന്യന് ഇരട് ന്വല്ലുവതിളതിയാണക് സയംസ്ാനന്ത്  
തകദേേഭരണ  സ്ാപനങ്ങൾ കനരതിടുന്തക്. പ്രതതിസന്തിേളാണക് പുതതിയ 
സാധ്തേൾക്ക് വഴതി തറക്കുന്തക്. പ്രളയോലയം കേരളനീയ സമൂഹത്തിന്ല 
നന്മേൾ പൂത് ോലയം കൂടതിയായതിരുന്നു. അറതിയാത് സകഹാദരങ്ങൾക്കു കവണ്തി 
വതിേപ്പു മറന്നുയം ഉറക്മതിളച്ചുയം പ്രവർത്തിക്ാൻ പതതിനായതിരങ്ങൾ രയംഗത്തിറങ്ങതി. 
ന്ോകറാണക്ാലത്തുയം അകത നന്മ മരയം പൂക്കുേയാണക്. ന്ോവതിഡക് േണക്കുേൾ 
കമാേമാകുന്മന്ക് അറതിഞ്ഞു ന്ോണ് തന്ന്, വതികദേങ്ങളതിൽ നതിന്നുയം ഇതര 
സയംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുയം മടങ്ങതിന്യത്തുന് കൂടപെതിറപ്പുേന്ള  ഇരു വേയുയം 
നനീട്തി സ്നീേരതിക്കുന്നു. വേ നതിറന്യ പണവയം ന്പട്തി നതിറന്യ പണവമായതി 
വന്തിറങ്ങതിയ ോലത്ക് നൽേതിയ അകത കനേഹവയം േരുതലുയം കരാഗപെേർച്ചാ 
ഭനീഷണതിയുന്ട കവളയതിലുയം കേരളയം അവർക്കു നൽകുന്നു.

സയംസ്ാനത്തിന്റെ ന്പാത ജനാകരാഗ് രയംഗത്തിനക് പുത യൗവ്വനയം നൽേതിയ 
ആർദ്യം ദൗത്മാണക് കേരളത്തിന്ല ന്ോകറാണ നതിവാരണ ദൗത്ത്തിന്റെ 
കേന്ദ്ര േക്തി. സ്കൂൾ തറക്ാൻ വവകുന് സാഹെര്ത്തിൽ പഠന പ്രക്തിയയുയം 
അധ്ാപേ വതിദ്ാർത്തി ബന്വയം േണ്തി മുറതിയാന്ത മുകന്ാട്ടു ന്ോണ് കപാവ
േന്യന് പുതതിയ ദൗത്യം കൂടതി ന്പാത വതിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ണ യജ്യം 
ഏന്റ്റടുത്തിരതിക്കുന്നു. ഹരതിത കേരളയം ദൗത്മാേന്ട്, കേരളത്തിന്റെ മണ്യം 
മനസ്യം ഹരതിതസമൃദ്തിയുന്ട നന്മേളതികലക്ക് തതിരതിച്ചു ന്ോണ്വരുന് ഒരു പാരതി
സ്തിതതിേ നകവാത്ാനത്തിന്റെ കേളതിന്ോട്ക് ഉയർത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഇന്്യതിന്ല 
ഏറ്റവയം ബൃഹത്തുയം സമഗ്രവമായ സയംസ്ാനാവതിഷ്കൃത ഭവന പദ്തതിയായതി 
വലഫക് പദ്തതി  കദേനീയ ശ്രദ്യതിൽ നതിൽക്കുന്നു. താകഴ തട്തിൽ ഈ ദൗത്
ങ്ങളുന്ട ചുക്ാൻ പതിടതിക്കുന് തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളാവന്ട്, ക്തിയാത്മേവയം 
ഭാവനാപൂർണ്വമായ പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂന്ട ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ായം 
ഘട്ന്ത് അതതിന്റെ സുവർണ് ോലഘട്മായതി മാറ്റതിയതിരതിക്കുന്നു. പ്രതതിസന്തിേൾ 
താണ്തി, വതിേസനത്തിന്റെ പടവേൾ പതിന്തിട്ക്, കനട്ങ്ങളുന്ട പുതതിയ ഔന്ത്
ങ്ങളതികലക്ക് നമുക്ക് പ്രയാണയം തടരായം. 

                                                    നഡാ. പി.ച്െ. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ്.
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നവകേരളതെിക�
നൊലു വർഷങ്ങൾ
  എ.സി. ച്മായ്തീൻ 
  തനദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്് മ�ി

ന്ോകറാണ 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 
പടർന്നു പതിട തിക്കുന്തതിന്റെ െതിത്രയം 
രാജ്ന്ത് മുഴുവൻ ഭനീതതിയതിലാ�ന്നു. മറ്റതിട
ങ്ങളതിലുയം സ്തിതതി ദതിവസയം കതാറയം വഷളാ
വേയാണക് .  ന്ോകറാണ വവറസക് 
ഭനീഷണതിന്യ മന്റ്റാരതിടത്തുയം ഇല്ാത് വതിധയം 
ഫലപ്രദമായതി കനരതിട്ക്, പ്രതതികരാധത്തിന്റെ 
കോട്യായതി കേരള സയംസ്ാനയം കലാേ 
ത്തിനു മുന്തിൽ തലയുയർത്തി നതിലന്ോ
�ന്നു. സ്കദേതിേൾക്കുള്ള അകത 
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 

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.

നവകേരളതെിക�
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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 സക് തയംഭനയം 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 

വതിേസന പ്രശ്നങ്ങൾ” എന്ക് വതികേഷതിപെതി
ക്കുന്തക് പുതതിന്യാരു വതിേസന സമനീപനയം 
നമുക്ക് ആവേ്മുണ്ക് എന് അർത്ത്തി
ലാണക്. ഈ ോഴ്ചപൊടക് യാഥാർഥ്മാക്തിയ 
നവകേരള ദൗത്ങ്ങൾ കേരള വതിേസന 
മാതൃേയ്കക് മാറ്റക് കൂട്തിയതിരതിക്കുന്നു.

രണാുംഘട്ും സുവർണ്ണഘട്ും
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. 2017-
18  ന്ല വാർഷതിേ പദ്തതി ജൂൺ 
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.





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

തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനതല ദുരന് നതിവാരണ പദ്തതിയുന്ട സയംസ്ാനതല ഉദക്ഘാടന 
സകമ്മളനത്തിൽ മുഖ്മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയകനാന്ടാപെയം മന്ത്രതി എ.സതി. ന്മായ്നീൻ. 
(ഫയല് െതിത്രയം)
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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

വ്ാപ്തതി  ന്ോകണ്ാ സമനീപനയം 
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
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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
റേൾ വന്രയുള്ള ആകരാഗ്രക്ാ 
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

േ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 





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.
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േതികലാമനീറ്ററതിലധതിേയം പുഴയുയം 36,000 
േതികലാമനീറ്ററതിലധതിേയം നനീർകത്ാടുേളുയം 
വൃത്തിയാക്തി. പതതിമൂവായതിരത്തി എഴു�
റതിലധതിേയം  കുളങ്ങളുയം ഇരുപത്തിരണ്ായതി
രത്തികലന്റ  േതിണറേളുയം നതിർമ്മതിച്ചു. 
അരലക്ത്തിലധതിേയം േതിണറേൾ 
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 
വതിരൽത്തുമ്തിൽ ലഭ്മാക്കുന്തതിനക് 
േ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 
തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
നടത്തിയ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട ഫലമായതി  
വ്ക്തി ശുെതിത്വയം സാമൂഹ് ശുെതിത്വയം 
േരാേരതി  മലയാളതിയുന്ട േനീലവയം 
സയംസ്കാരവയം ആയതി മാറേയാണക്. സയംസ്ാ
നന്ത് എല്ാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതിലുയം 

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 സബക്സതിഡതികയാന്ട  
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 
കേന്ദ്ര പാകക്ജുേളുയം  സയംസ്ാന 
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 

പട്ണങ്ങളതിൽ  നടപെതിലായതിക്ഴതിഞ്ഞ 
ഇറെലതിജറെക് ബതിൽഡതിയംഗക് പ്ാൻ മാകനജക് ന്മ 
റെക് സതി്റേയം (IBPMS) വവോന്ത എല്ാ
യതിടവയം നടപെതിലാക്ാനാവയം.

സയംകയാജതിത ജതില്ാവതിേസന രൂപകര
ഖേൾ തയ്യാറാക്കുന് പദ്തതി പുനരാരയംഭതി
ച്ചു. നഗരാസൂത്രണ മാ്റേർപ്ാനുേൾ  
ന്വബക്വസറ്റതിൽ അപക് കലാഡക് ന്െയ്ന് 
പ്രവൃത്തി  നടന്നുവരുന്നു. ന്േട്തിടനതിർമ്മാണ 
അകപക്േൾ കവഗത്തിൽ  വേോര്യം 
ന്െയ്ന്തതിനായതി തയ്യാറാക്തിയ സുകവഗ 
കസാഫ്റക് ന്വയർ 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 ബഡക്ജറ്റതിന്ന 
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- 20ൽ 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





രണ്പ് പ്ളയങ്ങള് മുതല് 
ചകമാദറമാണ വചര സമ്േപ് 

വ്യവസ്യുചട നടുചവമാടിക്ന് 
പ്തിസന്ധികള്കിടയിലം 

വമ്ന് പദ്തികള് ദവചണ്ന്നു 
വ�കദയമാ ബവകിപ്ിക്കദയമാ 

ചെ�മാചത  23,409 ദകമാടി 
രൂപയുചട ദക്ഷമ ചപന്ഷന് 
വിതരണം ചെയപ് തമാണപ് ഈ 

സരകമാര െരിത്രത്ില് 
ദവറിട്ടതമാവന്തപ്.
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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 2020-
21 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 
ന്െയക് താണക് ഈ സർക്ാർ െരതിത്രത്തിൽ 
കവറതിട്താവന്തക്. േഴതിഞ്ഞ സർക്ാരതിന്റെ 
ോലത്ക് ഇതക് (5 വർഷയം ന്ോണ്ക് ) 9,270 
കോടതി മാത്രമായതിരുന്നു. ന്ോവതിഡക് 
ോലത്ക് മാത്രമായതി സാമൂഹ് സഹായ 
ന്പൻഷൻ ഇനത്തിൽ സയംസ്ാന 
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.               



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.

തനദേശ സ്വയുംഭരണും 
2017 - 2020

ഭരണ നനട്ങ്ങൾ 
ഒറ്റനനാട്തെിൽ
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ലക്ക്ണക്തിനു 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 

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 വതിദഗക്ധർ 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 നീഷണതിയുന്ട മുൾമുനയതിൽ നതിന് 
നാളുേളതിലുയം രണ്ക് പ്രളയങ്ങൾ കനരതിട് 
കവളയതിലുയം തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
കനതൃത്ത്തിലുള്ള പതിന്തുണാ സയംവതിധാ
നങ്ങൾ  ഇതകപാന്ല തന്ന് ഉണർന്നു 

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. 
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പ്രവർത്തിച്ചു.
ന്പാതജനാകരാഗ്യം, ന്പാതവതിദ്ാ

ഭ്ാസയം, പാർപെതിടയം, ദുർബല വതിഭാഗങ്ങളുന്ട 
ോക്നീേരണയം, കക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
പരതിസ്തിതതിസയംരക്ണയം തടങ്ങതിയ കമഖ
ലേളതിൽ നടത്തുന് ഇടന്പടലുേളതിലൂന്ട 
ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ായം ഘട്യം 
അതതിന്റെ സുവർണ് ോലഘട്മായതി മാറതി
യതിരതിക്കുന്നു. ആകരാഗ്കമഖലയതിന്ല 
ഇടന്പടലുേൾ കപാന്ല അകത അളവതിൽ 
പ്രധാനമാണക്  ന്പാത വതിദ്ാഭ്ാസ സയംര
ക്ണത്തിനു കവണ്തിയുള്ള മുൻവേ പ്രവർ
ത്നങ്ങളുയം. ദുരന്നതിവാരണ രയംഗന്ത് 
തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ഉത്രവാദതിത്ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്ക്ത
യുയം ഔകദ്ാഗതിേ അയംഗനീോരവയം നതിയമ 
പരതിരക്യുയം വേവന്തിരതിക്കുന്നു. ദുരന് 
നതിവാരണ, പുനരധതിവാസ പ്രവർത് 
നങ്ങളുന്ട മുന്ണതികപൊരാളതിേളായതി തകദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മാറതിയതക് കേരളയം 
കലാേത്തിനക് നൽകുന് മന്റ്റാരു മാതൃേയാ 
ണക്. ോലാവസ്ാ വ്തതിയാനത്തിനുയം 
പരതിസ്തിതതി നാേത്തിനുയം എതതിരായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ക് പതിന്തിൽ ജനങ്ങന്ള 
അണതിനതിരത്തുന്തതിൽ  കേരളത്തിന്ല 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വതിജയതിച്ചതിരതി
ക്കുന്നു. പദ്തതി മാർഗകരഖയതിന്ലയുയം സമനീ
പനത്തിന്ലയുയം മാറ്റങ്ങൾ ഈ ദതിേയതിലുള്ള 
ഇടന്പടലുേൾക്ക് കൂടുതൽ ആധതിോരതിേ
തയുയം നതിയമപരമായ ഈടുയം ഉറപൊക്തിയതി
രതിക്കുന്നു.

ജനപങ്ാളതിത്ത്തിനുയം ജനേനീയ ോഴ്ച
പൊടതിനുന്മാപെയം  ോര്ക്മതയ്ക്കുയം കസവന 
ഗുണനതിലവാരത്തിനുയം ഊന്ൽ നൽകുന്
താണക് ഈ ഘട്ത്തിന്ല  ജനേനീയാസൂത്ര

  പദ്തതി രൂപനീേരണവയം നതിർവ്വഹണ
വയം ഇഴഞ്ഞു നനീങ്ങതിയ ോലയം െരതിത്രമായതി. 
ജനുവരതി - ന്ഫബ്രുവരതി മാസയം ആസൂത്രണ 
ഗ്രാമ/ വാർഡക് സഭേൾ പൂർത്തിയാവന്നു. 
മാർച്ചക് മാസകത്ാന്ട പദ്തതിേൾക്ക് 
അയംഗനീോരയം ലഭതിക്കുന്നു. ഏപ്രതിൽ ഒന്നു 
മുതൽ നതിർവഹണയം ആരയംഭതിക്കുന്നു. വാർ 
ഷതിേ പദ്തതി നതിർവ്വഹണത്തിനക് പന്ത്രണ്ക് 
മാസയം സമയയം ലഭതിക്കുന്തക് കേരളത്തിന്റെ 
വതിേസന െതിത്രത്തിൽ ഇതാദ്മാണക്.

തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട വതിഭവ
ക്ാമത്തിനക് ആളുയം അർത്വയം നൽേതി 
പരതിഹാരമുണ്ാക്തിയ നാലക്  വർഷങ്ങളാണക് 
േടന്നു കപാവന്തക്. മുടങ്ങതിക്തിടന് 
പ്രകമാഷൻ നതിയമനങ്ങൾ പുനസ്ാപതിച്ച 
തതിനുയം പതി.എസക്.സതി. നതിയമനങ്ങൾ കവഗ
ത്തിലാക്തിയതതിനുയം പുറകമ, 2400 പുതതിയ 
തസ്തിേേളാണക് ഈ ോലയളവതിൽ 
അധതിേമായതി സൃഷ്തിച്ചതക്. ആകരാഗ് , 
വതിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പുേളതിൽ നതിന്ക് തകദേേ
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് വേമാറതിക്തിട്തിയ 
സ്കൂളുേൾ, ആകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലായ 
ഘടേ സ്ാപനങ്ങളതിൽ സൃഷ്തിച്ച പുതതിയ 
തസ്തിേേൾക്ക് പുറകമയാണതിതക്.

മുന്മ്ാരതിക്ലുമതില്ാത് ധനോര് പ്ര
തതിസന്തിേൾക്ക് ഇടയതിലുയം, തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട ധനസ്തിതതി  ന്മച്ചന്പെടു

ഇന്്ാ ടുന്ഡ ക്റേറ്റക് ഓഫക് ദതി ക്റേറ്റക് സക് കോണ്ക്ലേവക് 2018 ല് കേരളത്തിനക്  
ലഭതിച്ചതക് രണ്ക് പുരസക് ക്ാരങ്ങള്. മതിേച്ച പരതിസ്തിതതി സയംരക്ണത്തിനുയം, മതിേച്ച 
ശുെതിത്പ്രവര്ത്നത്തിനുമാണക് കേരളത്തിനക് പുരസക് ക്ാരങ്ങള് ലഭതിച്ചതക്. 
ഇന്്യതിന്ല വലതിയ സയംസ്ാനങ്ങളുയം ന്െറതിയ സയംസ്ാനങ്ങളുയം തരയംതതിരതിച്ചക് 
നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടതിസ്ാനത്തില് വലതിയ സയംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള 
പുരസക് ക്ാരമാണക് കേരളത്തിനക് ലഭതിച്ചതക്.  ഉപരാഷ്ട്ര പതതി ന്വങ്യ്യ നായതിഡുവതില് 
നതിന്നുയം തകദേേ സ്യയംഭരണ വകുപെക് മന്ത്രതി എ.സതി ന്മായ്നീന് കേരളത്തിനക് കവണ്തി 
പുരസക് ക്ാരങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങതിയതിരുന്നു. (ഫയല് െതിത്രയം)

അുംഗീൊരും

ദുരന്തനിവമാരണ രംഗചത് 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങളുചട ഉത്രവമാേിത്വ
ങ്ങള്കപ് കൂടുതല് വ്യക്തതയും 

ഔദേ്യമാഗിക അംഗതീകമാരവം നിയമ 
പരിരക്ഷയും ബകവന്ിരിക്ന്നു. 
ദുരന്ത നിവമാരണ, പുനരധിവമാസ 

പ്വരത്നങ്ങളുചട 
മുന്ണിദപ്മാരമാളികളമായി തദദേശ 
ഭരണ സ്മാപനങ്ങള് മമാറിയതപ് 
ദകരളം ദേമാകത്ിനപ് നല്കുന് 

മചറ്മാരു മമാതൃകയമാണപ്. 





തനദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്ിന്  
പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയറക്ടനററ്റ് 
തകദേേസ്യയംഭരണ രയംഗന്ത് 

ഏകോപനയം ഉറപൊക്ാർ പ്രതിന്സതിപെൽ 
ഡയറക്രേറ്റക് രൂപനീേരതിച്ചു. വകുപെതിനു 
േനീഴതിലുള്ള 5 വകുപ്പുേൾ പ്രതിന്സതിപെൽ 
ഡയറക്രേറ്റതിനു േനീഴതിൽ ഒന്രാറ്റ 
വകുപൊയതി മാറയം. വകുപ്പുതല ഏകോപ 
നവയം പദ്തതി സയംകയാജനവയം നതിർവ്വ
ഹണവയം ന്മച്ചന്പെടുത്ാൻ തകദേേഭരണ 
ന്പാതസർവ്വനീസക് നതിലവതിൽ വരുയം. 
ന്പാതസര്വനീസക് രൂപനീേരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണക്.

ണത്തിന്റെ സമനീപനയം. പദ്തതി പ്രവർത്
നങ്ങളുയം കക്മ പ്രവർത്നങ്ങളുയം ോര്
ക്മമാക്തി  കേരളയം മുകമ് നടക്കുേയാണക്. 
പദ്തതി തയ്യാറാക്ലുയം  നതിർവഹണവയം 
സമയബന്തിതമാക്തിയതതിലൂന്ട, അസാ
ധ്ന്മന്ക് േരുതന്പെട്തിരുന്തക് നമ്മൾ 
സാധ്മാക്തിയതിരതിക്കുന്നു.
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േൾ നതിർബന്മല്; മാർഗകരഖയതിൽ 
പറയാത് നൂതന കപ്രാജക്ടുേൾ 
ോറ്റഗറതി ഒന്തിൽ ഉൾന്പെടുത്തി എന്റ്റ
ടുക്ായം. സവതികേഷ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 
പരതിഹാരയം ോണാൻ നൂതന പരതിപാ
ടതിേൾക്കുയം അയംഗനീോരയം.

4 പ്രകൃതതികക്ാഭങ്ങളുയം ദുരന്ങ്ങളുയം 
കനരതിടാൻ എല്ാ തകദേേ ഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളതിലുയം ദുരന് നതിവാരണ പദ്തതി. 
രാജ്ത്ക് ആദ്മായതി പ്രാകദേതിേ ദുരന് 
നതിവാരണ പദ്തതി നടപെതിലാവന്തക് 
കേരളത്തിൽ

4 പ്രാകദേതിേ പരതിഹാരയം സാധ്മല്ാത് 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ജതില്ാ, സയംസ്ാന 
തലത്തിൽ പരതിഹാരയം ോണുന്നു.  പദ്
തതിേൾക്ക് സമഗ്ര സമനീപനയം ഉറപൊ
ക്ാർ ബഹുതല  ആസൂത്രണയം.

4 പട്തിേജാതതി/പട്തിേവർഗ്ഗ ഉപപദ്തതി
യുന്ട 5 േതമാനയം തേ വവേല്മുള്ള
വർക്കുയം കുട്തിേൾക്കുയം നനീക്തി വയ്ക്കുന്നു. 
5 േതമാനയം തേ വ്ദ്ർക്കുയം പാലതി
കയറ്റനീവക് ന്േയർ പദ്തതിേൾക്കുയം 
നനീക്തിവയ്ക്കുന്നു; 10 േതമാനയം തേ 
വനതിതാ ഘടേ പദ്തതിക്ക്.

നപ്രാജക്ടുെൾക്്   നാല് ൊറ്റഗറി
സബക്സതിഡതി മാർഗകരഖയതിൽ പരാമർ

േതിക്ാത് നൂതന കപ്രാജക്ടുേളാണക് 
ോറ്റഗറതി ഒന്തിൽ വരുന്തക്. വതിഹതിതയം 
വേമാറലുയം ന്ഡകപൊസതിറ്റക് വർക്കുേളുയം 
ോറ്റഗറതി രണ്തിൽ ഉൾന്പെടുയം. ഇവയ്കക് 
ന്വറ്റതിങ്ങക് കവണ്. ന്വറ്റതിങ്ങക് ആവേ്മുള്ള 
സാധാരണ കപ്രാജക്ടുേളാണക് മൂന്ായം 
ോറ്റഗറതി .  ന്വറ്റതിങ്യം സാകങ്തതിേ 
അനുമതതിയുയം ആവേ്മുള്ള കപ്രാജക്ടുേന്ള 

കുട്ിെൾ 
വനയാജനങ്ങൾ 
ഭിന്നനശഷിക്ാർ  

െരുതൽ
4 കുട്തിേൾക്കു കവണ്തി േഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷയം ന്ോണ്ക് 577.62 കോടതി രൂപ
4 വകയാജന കക്മത്തിനായതി 794.45 കോടതി
4 ഭതിന്കേഷതി വതിഭാഗങ്ങൾക്ായതി 377.42 കോടതി
4 മറ്റു അരക്തിത സമൂഹങ്ങൾക്ായതി 377.42 കോടതി
4 പാലതികയറ്റനീവക് ന്േയർ പരതിെരണത്തിനായതി 333.22 കോടതി
4 എസക് സതി, എസക് റ്റതി യുവതനീയുവാക്ളുന്ട ഉന്മനത്തിനായതി 388.74 കോടതി രൂപ

ത്തുന്തതിൽ സയംസ്ാന സർക്ാർ വതിട്ടുവനീ
ഴ്ച ന്െയ്തില്. സയംസ്ാനന്ത് വതിേസന 
ഫണ്തിന്റെ 25 േതമാനവയം തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് വേമാറന്നു. 2011-16 
ല് തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 19,778 
കോടതി രൂപ ബജറ്റതിലൂന്ട നൽേതിയ 
സ്ാനത്ക്, േഴതിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തിനതിന്ട  
26,227.50 കോടതി രൂപയുന്ട ബജറ്റക് 
വതിഹതിതയം നൽേതിക്ഴതിഞ്ഞു.

അധതിോരവതികേന്ദ്രനീേരണത്തിന്റെ 
കേരള മാതൃേയ്കക് കലാേന്മങ്യം കൂടുതൽ 
സ്നീോര്തയുയം അയംഗനീോരവയം വേവന്തി
രതിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്ല ജനേനീയാസൂ
ത്രണയം ഗ്രാമ പഞ്ായത്ക് വതിേസന 
പദ്തതി എന് കപരതിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ 
വ്ാപതിപെതിച്ചതക് അതതിന്റെ സ്യയം സയംസാ
രതിക്കുന് ന്തളതിവാണക്. 

ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗനരഖ 
ച്പാളിച്ചെഴുതി

ോലാവസ്ാ വ്തതിയാന ോലന്ത് 
അതതിജനീവനത്തിനക്  ഊന്ൽ നൽേതി 
പദ്തതി മാർഗകരഖയതിൽ സമൂല മാറ്റയം 
വരുത്തി.

പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങൾ 
ലളിതമാക്ി

പദ്തതി തയ്യാറാക്കുന്തതിൽ  തകദേേ 
സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 
സ്ാതന്ത്ര്വയം അയൽസഭേൾക്കുയം വാർഡക് 
വതിേസന സമതിതതിേൾക്കുയം കൂടുതൽ പങ്ാ
ളതിത്വയം നൽേതി. പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങളുന്ട 

അനുഭവയം ഉൾന്ക്ാണ്ക്  പദ്തതി പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക്  പുതതിയ സാഹെര്ങ്ങൾന്ക്ാ
ത് പുത സമനീപനയം രൂപന്പെടുത്തി. 
4 വജവ വവവതിധ് സയംരക്ണയം, ോലാ 

വസ്ാ വ്തതിയാനയം, പരതിസ്തിതതി 
സയംരക്ണയം, ദുരന് നതിവാരണയം എന്നീ 
കമഖലേൾക്ക് പുതതിയ വർക്തിയംഗക് ഗ്രൂപെക്.

4 ഉല്ാദന വർദ്നവക്  ലക്്മതിട്ക് 
സബക്സതിഡതി മാനദണ്ഡങ്ങളതിൽ മാറ്റയം 
വരുത്തി;  ത്രതിതല പഞ്ായത്തുേളുന്ട  
30 േതമാനയം തേയുയം നഗര തകദേേ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 10 േതമാനയം 
തേയുയം ഉല്ാദന കമഖലാ കപ്രാജക്ടു
േൾക്ക്.

4 കപ്രാജക്ടുേൾക്ക്  ഇനതി വാർപ്പു മാതൃേ 

 നമ്ൾ നമുക്ായ്
രാജ്യതെ് ആദ്യമായി പ്രാനദശിെ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി 

നടപ്ിലാവന്നത് നെരളതെിൽ 
കേരളയം കനരതിട് പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങളുന്ട അനുഭവയം  നമ്മുന്ട വതിേസന ോഴ്ചപൊടതിലുയം 

മുൻഗണനേളതിലുയം ആവേ്ന്പെടുന്  മാറ്റത്തിന്റെ സാക്ാൽക്ാരമാണക് “നമ്മൾ 
നമുക്ായക്”. രാജ്ത്തിനക് മാതൃേയായ ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ അനുഭവസമ്ത്തുയം 
അതതിലൂന്ട േക്തിന്പെട് അടതിസ്ാനതല ജനേനീയ കൂട്ായ്മേളുയം ദുരന് പ്രതതികരാധ
ത്തിനുയം ദുരന്നതിവാരണത്തിനുയം പ്രകയാജനന്പെടുത്തുേ എന്താണക് ഇതതിന്റെ 
ോഴ്ചപൊടക്. ഇതതിന്റെ ഭാഗമായതി കലാേത്തിൽ ആദ്മായതി നമ്മുന്ട സയംസ്ാനത്ക് 
തകദേേസ്യയംഭരണസ്ാപന തലത്തിലുയം വാർഡക് തലത്തിലുയം ദുരന് നതിവാരണ 
േർമ്മസമതിതതിേൾ നതിലവതിൽ വന്നു. പ്രകൃതതികക്ാഭങ്ങളുയം ദുരന്ങ്ങളുയം കനരതിടാൻ 
എല്ാ തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുയം ഇതതികനാടേയം ദുരന് നതിവാരണ പദ്തതി തയ്യാ
റാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.
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ോറ്റഗറതി നാലായതി പരതിഗണതിക്കുന്നു.

ഉല്ാദന, നസവന നമഖലെൾ 
ശക്ിച്പ്ടുന്നു
4 ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ കൂടുതൽ കപ്രാജ

ക്ടുേൾ നടപെതിലാവന്നു. 2011-12 
മുതലുള്ള  അഞ്ചു  വർഷയം തകദേകേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഉൽപൊദന കമഖലയ്കക് 
നനീക്തിവച്ചതക് 2326. 31 കോടതി രൂപ. 
േഴതിത് നാലു വർഷന്ത് വതിഹതിതയം 
4141.44 കോടതി രൂപ. 

ൊർഷിെ, മൃഗസുംരക്ഷണ 
രുംഗങ്ങളിൽ വിെസന മുനന്നറ്റും
4 േന്നുോലതി സമ്ത്തിൽ വർദ്നവക്;  

തകദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴതി 
വതിതരണയം  ന്െയ്തക്  56,382 പശുക്ൾ, 
12,890 എരുമേൾ, 1,18,755 ആടുേൾ.

4 2,521 പുതതിയ ഇറച്ചതികക്ാഴതി യൂണതി
റ്റുേൾ ആരയംഭതിച്ചു.

4 3,163,236 മുട്കക്ാഴതിേൾ വതിതരണയം 
ന്െയ്തു. 

4 6,61,752 കപർക്ക് പാൽ സബക്സതിഡതി
യായതി നൽേതിയതക്  4,98.17 കോടതി രൂപ.

നസവന നമഖലയിച്ല 
മുതൽമുടക്് വർധിച്ചു

2015-16 വന്രയുള്ള അഞ്ചു വർഷയം 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കസവന കമഖ
ലയ്കക് നനീക്തിവച്ചതക് 12,778 കോടതി രൂപ -  
േഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷയം നൽേതിയതക്  17840 
കോടതി രൂപ.
ജില്ലെളുച്ട സമഗ്ര 
വിെസനതെിന്  ജില്ലാ പദ്ധതി
4 ബഹുതല ആസൂത്രണത്തിനക് ജതില്ാ 

തലത്തിൽ ഏകോപനയം ഉറപൊക്തി. 
സർക്ാർ വകുപ്പുേളുന്ട പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്കുയം തകദേേ സ്യയംഭരണ 
സ്ാപന പദ്തതിേൾക്കുയം ജതില്ാ 
തലത്തിൽ  സയംകയാജനയം.

4 ജതില്ാ പദ്തതിയതിന്ല വൻേതിട കപ്രാജ
ക്ടുേൾക്ക് സയംസ്ാന ബഡക്ജറ്റതിൽ തേ 
നൽകുന്നു. 

4 ജതില്ാ പദ്തതിയതിന്ല സയംകയാജതിത 
കപ്രാജക്ടുേൾക്ക് തകദേേഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളുന്ട വാർഷതിേ പദ്തതിയതിൽ 
വതിഹതിതയം.

4 പദ്തതിേൾക്ക് ഗുണനതിലവാരവയം 
സാകങ്തതിേ തതിേവയം  ഉറപൊക്ാൻ 
പതതിന്ാലക് ജതില്േളതിലുയം ജതില്ാ 
റതികസാഴ്ക് ന്സറെറേൾ.                 

സുഭിക്ഷ നെരളതെിനലക്്  
ചുവടുവയ്ാും

സമഗ്ര േർഷതിേ വതിേസനത്തിനുള്ള സുഭതിക് കേരളയം പദ്തതിക്ക് സയംസ്ാ
നത്ക് തടക്മായതി. ഭക്്സുരക്യുയം സുരക്തിത ഭക്ണവമാണക് പദ്തതിയുന്ട 
പ്രധാന മുൻഗണനേൾ. കൃഷതിയുന്ടയുയം  മൃഗസയംരക്ണയം, ക്നീരവതിേസനയം മുതലായ 
അനുബന് കമഖലേളുന്ടയുയം  മൂല്വർധതിത വ്വസായങ്ങളുന്ടയുയം  കപ്രാത്ാഹ
നത്തിലൂന്ട ഭക്് സ്യയംപര്ാപ്തതയുയം പ്രാകദേതിേ സാമ്ത്തിേ വതിേസനവയം 
സാധ്മാക്കുേയാണക്  പദ്തതിയുന്ട ലക്്യം. അരതി, പച്ചക്റതി, മുട്, കോഴതിയതിറച്ചതി, 
പാൽ, പഴവർഗങ്ങൾ, പയറവർഗങ്ങൾ, േതിഴങ് വർഗങ്ങൾ, മത്്യം എന്തിവയ്കക് 
മറ്റക് സയംസ്ാനങ്ങന്ള ആശ്രയതിക്കുന് സ്തിതതിയതിൽ മാറ്റയം വരുത്ാനുള്ള വതിേദ 
േർമ്മപദ്തതി സർക്ാർ തയ്യാറാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 

ന്ോവതിഡക് 19 ന്റെ വ്ാപനവയം അതതിന്ന ന്െറക്ാൻ ഏർന്പെടുത്തിയ കലാക്ക് 
ഡൗണുയം സയംസ്ാനത്തിന്റെ  സമ്ദക് വ്വസ്യതിൽ േനത് ആഘാതകമൽപെതിച്ച 
പശ്ാത്ലത്തിൽ, ജനങ്ങളുന്ട ജനീവന സുരക്യുയം വരുമാനവയം തതിരതിച്ചു പതിടതിക്ാ
നുള്ള പുനരുജ്നീവന  പാകക്ജതിന്റെ ഭാഗമാണക് സുഭതിക് കേരളയം. കൃഷതി, മൃഗസയം
രക്ണയം, ക്നീരവതിേസനയം, ഫതിഷറനീസക്, ജലവതിഭവയം, സഹേരണയം, വ്വസായയം 
തടങ്ങതിയ കമഖലേന്ള കൂട്തികയാജതിപെതിച്ചക് ോന്മ്യതിൽ രനീതതിയതിലാണക് പദ്തതി 
നടപെതിലാക്കുേ. സയംസ്ാനതലത്തിൽ കൃഷതി വകുപ്പുയം താകഴത്ട്തില് തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുയം ഇതതിന്റെ ഭാഗമായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് കനതൃത്യം നൽകുയം. 

4  തരതിശുനതിലങ്ങൾ കൃഷതിയതിടങ്ങളാക്ാൻ പഞ്ായത്തുേളുയം നഗരസഭേളുയം 
നടപടതി സ്നീേരതിക്കുയം; ഭൂമതി പാട്ത്തിന്നടുത്ക് ോർഷതിേ ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് വേമാറയം.

4  പുരയതിട കൃഷതി, ഇടവതിള കൃഷതി, വനീട്ടുവളപെതിന്ല കൃഷതി, മട്ടുപൊവക് കൃഷതി, കഗ്രാബാഗക് 
കൃഷതി എന്തിവയ്കക് കപ്രാത്ാഹനയം നൽകുയം.

4  അേ്ാകപാണതിക്ക്,  വഹക്ാകപാണതിക്ക്,  ലയംബകൃഷതി തടങ്ങതിയ കൃഷതി 
സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പ്രൊരയം നൽകുയം.

4  വജവ ോർഷതിേ രനീതതിേൾക്ക് ഊന്ൽ നൽകുയം.
4  കൃഷതിന്ക്ാപെയം േന്നുോലതിേൾ, ആടക്, കോഴതി, ോട ഇവയുന്ട പരതിപാലനത്തി

നുയം മത്്കൃഷതിക്കുയം  കപ്രാൽസാഹനയം നൽകുയം.
4  ഡയറതി യൂണതിറ്റുേൾ വ്ാപേമാക്കുയം.
4  പാലതിൽ നതിന്ക് വതരക്, െനീസക്, പനനീർ തടങ്ങതിയ  മൂല്വർധതിത ഉൽപെന്ങ്ങൾ 

നതിർമ്മതിക്കുന് ന്െറേതിട വ്വസായ സയംരയംഭങ്ങൾ ആരയംഭതിക്കുയം.
4  അകസാള ടാങ്ക് നതിർമ്മാണയം, തനീറ്റപ്പുൽ കൃഷതി, മത്്ക്കുളങ്ങൾ എന്തിവ ന്താഴതി

ലുറപെക് പദ്തതിയതിലൂന്ട നതിർവ്വഹതിക്കുയം.
4  കൃഷതി വകുപെക് ഗുണനതിലവാരമുള്ള വതിത്തുയം നടനീൽ  വസ്തുക്ളുയം വളവയം ലഭ്മാക്കുയം.
4  സഹേരണ സ്ാപനങ്ങൾ പലതിേയതില്ാന്തകയാ കുറഞ്ഞ പലതിേകയ്കാ വായ്പ 

നൽകുയം.
4  ജലകസെന വകുപെക് ജലകസെനത്തിനുയം ജല നതിർഗ്ഗമനത്തിനുമുള്ള സൗേര്ങ്ങൾ 

ഒരുക്കുയം.
4  േർഷേർക്കുയം സയംരയംഭേർക്കുയം അതത വകുപ്പുേൾ പരതിേനീലനയം നൽകുയം.
4  മണ്ക് പരതികോധന, ടതിഷയൂ േൾച്ചർ ലാബുേൾ, വജവവള - വജവ േനീടനാേതിനതി 

ഉൽപൊദന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തിവയ്ക്കുയം യന്ത്രങ്ങളുയം ോർഷതികോപേരണങ്ങളുയം 
ലഭ്മാക്കുന്തതിനുയം ക്ാക്ക് / ജതില്ാ പഞ്ായത്തുേൾ കപ്രാജക്ടുേൾ തയ്യാറാക്കുയം. 

4  സയംസ്ാനന്മാട്ടുക്കുയം വതിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരയംഭതിക്കുയം.
4  താകഴത്ട്തിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകോപതിപെതിക്ാൻ തകദേേഭരണസ്ാപന 

തലത്തിലുയം വാർഡക് തലത്തിലുയം േമ്മതിറ്റതിേൾ രൂപനീേരതിക്കുയം.
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കേരളത്തിന്ല 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

േ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

േൊ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. 
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തങ്ങളുന്ട സഹായകത്ാന്ട  സൂക്ഷ്മതല 
സ്പർേതിയായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വതികധയമായ 
നാലു വർഷങ്ങളാണക് േടന്നു കപാവന്തക്. 
സയംസ്ാനന്ത് വതിേസന, കക്മ പ്രവർ
ത്നങ്ങളുന്ട പുകരാഗതതി എന്നുയം അപക്കഡറ്റക്  
ന്െയ്ക്  പ്രസതിദ്ന്പെടുത്തുന് കുറ്റമറ്റ 
ഡതിജതിറ്റൽ സകങ്തങ്ങൾ സയംസ്ാനത്ക് 
ഒരുങ്ങതിക്ഴതിഞ്ഞു.  ഭരണത്തിൽ ഇനതി 
രഹസ്ങ്ങളതില്; എല്ാ വതിവരങ്ങളുയം  
ജനങ്ങൾക്ക് മുന്തിന്ലത്തിച്ചക് തറന്നു വച്ച 
പു സ് േ യം  ക പ ാ ന് ല  ക േ ര ള ത് തി ന് ല 
ഭരണരയംഗയം, വതികേഷതിച്ചക് തകദേേ സ്യയംഭ
രണയം സുതാര്മായതി മാറേയാണക്. വ്ക്തി
പരമായ ോര്ങ്ങൾകക്ാ ന്പാത ആവേ്
ങ്ങൾകക്ാ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
സന്ർേതിക്കുന് ജനങ്ങൾക്ക് അതക് സ്ന്യം 
ഇടമാന്ണന് കതാന്ലുണ്ാവന്നു.
4 തകദേേ സ്യയംഭരണ വകുപ്പുേളതിൽ 

2,400 പുതതിയ തസ്തിേേൾ സൃഷ്തിച്ചു 
- പഞ്ായത്തുവകുപെതിൽ 448, നഗരോ
ര് വകുപെതിൽ 1494, എഞ്തിനനീയറതിയംഗക് 
വതിഭാഗത്തിൽ 372, വലഫക് മതിഷനതിൽ 
58, ശുെതിത്മതിഷനതിൽ 28.

4 മുനതിസതിപെല് കോമൺ സര്വ്വനീസതിന്ല 
ജനീവനക്ാന്ര സര്ക്ാർ ജനീവനക്ാ
രാക്തി.

4 തകദേേസ്യയംഭരണയം ോര്ക്മമാ
ക്ാൻ ന്പാതസര്വനീസക് വരുന്നു; നടപ
ടതിേൾ അന്തിമ ഘട്ത്തിൽ.

4 റതിയൽ എക്റേറ്റക് കമഖലയതിന്ല ന്തറ്റായ 
പ്രവണതേള്ക്ക് തടയതിടാൻ  റതിയൽ 
എക്റേറ്റക് റഗുകലറ്ററതി അകതാറതിറ്റതി 

(RERA) രൂപനീേരതിച്ചു.
4 195 അസതി്റേറെക് എഞ്തിനനീയർ തസ്തിേ 

സൃഷ്തിച്ചു. ഓകരാ പഞ്ായത്തിലുയം ഓകരാ 
അസതി്റേറെക് എഞ്തിനതിയർ എന് 
ദനീര്ഘോല ആവേ്യം നതിറകവറ്റതി. മറ്റു 
ോറ്റഗറതിേളതിൽ 373 പുതതിയ തസ്തി
േേൾ.

4 939 ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുേളുയം 152 
ക്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേളുയം ഐ എസക് 
ഒ സർട്തിഫതിക്റ്റക് കനടതി. കസവനങ്ങൾ 
രാജ്ാന്ര നതിലവാരത്തികലക്ക്.

സമ്പൂർണ്ണ ഇ ഭരണതെിനലക്്
4 സയംസ്ാനന്ത് മുഴുവന് തകദേേഭരണ 

സ്ാപനങ്ങന്ളയുയം വതിവര സാകങ്തതിേ 
വതിദ്യതിലൂന്ട കോർത്തിണക്തി പടതിപ
ടതിയായതി സമ്പൂർണ് ഇ-ഗകവണന്സക് 
സാധ്മാക്ാൻ  വതിപുലമായ ഇ-ഗകവ
ണന്സക് പരതിപാടതിേൾ.

4 തകദേേഭരണ സക് ഥാപനങ്ങളതിന്ല വ്
ത്സ് ആപ്തികക്ഷനുേന്ള ഏേനീേരതി
ച്ചക് ഒറ്റ കലാഗതിനതിലൂന്ട മുഴുവന് പ്രവര്ത്
നങ്ങളുയം വേോര്യം ന്െയ്യാന്  ERP 
(Enterprise Resource Plan) 
കസാഫ്റക് ന്വയര് വതിേസതിപെതിച്ചു. ഇതതിന്ന 
വതിവതിധ വകുപ്പുേള്ക്കുയം സക് ഥാപനങ്ങ
ള്ക്കുയം വതിവരങ്ങള് വേമാറന് 
ILGMS ( In tegra ted  Loca l 
Governance Management System) 
സയംവതിധാനവമായതി ബന്തിപെതിച്ചു.

4 തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
കനരതിട്ക് ഹാജരാോന്ത  അകപക്േൾ 
അയയ്കാനുയം കസവനങ്ങൾ ഓൺവല 
നതിൽ ലഭതിക്ാനുയം ഇൻറകഗ്രറ്റഡക് 
കലാക്ൽ ഗകവണൻസക് മാകനജക് ന്മൻറക് 
സതി്റേയം (ILGMS) നടപെതിലാവന്നു. 
ന്െമ്മരുതതി ഗ്രാമ പഞ്ായത്തിൽ പരനീ
ക്ണാടതിസ്ാനത്തിൽ നടപൊക്തിയ 
ILGMS എല്ാ തകദേേ ഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളതികലക്കുയം വ്ാപതിപെതിക്കുയം.

4 ന്േട്തിട നതിർമ്മാണ അകപക്േൾ 
ഓൺവലനായതി വേോര്യം ന്െയ്യാൻ 
ഇറെലതിജറെക് ബതിൽഡതിയംഗക് പ്ാൻ മാകന
ജക് ന്മറെക് സതി്റേയം വതിേസതിപെതിച്ചു. അമൃതക് 
നഗരങ്ങളതിൽ - ആറക് കോർപെകറഷനു
േളതിലുയം മൂന്ക് മുനതിസതിപൊലതിറ്റതിേളതിലുയം 
- ഇതക് നടപെതിലാക്തി.

4 തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല കയാഗ
നടപടതിക്മങ്ങള് വേോര്യം ന്െയ്യാൻ 
സേര്മ്മ  ന്വബക് അധതിഷ്തിത  കസാഫ്റ

കേരളന്ത് ഒരു വ്വസായ സൗഹൃദ 
സയംസ്ാനമാക്തി മാറ്റുന്തതിന്റെ ഭാഗമായതി 
സര്ക്ാര് നടപെതിലാക്തിവരുന് ഒരു 
പ്രധാന പദ്തതിയാണക് ഈസക് ഓഫക് 
ഡൂയതിങക് ബതിസതിനസ്ക്. വ്വസായ വളര്ച്ച
യതില് കേരളന്ത് മറ്റക് മുന്നതിര സയംസ്ാ
നങ്ങകളാന്ടാപെയം എത്തിക്കുേന്യന്തക് 
ഇതതിന്റെ പ്രധാന ലക്്മാണക്. സയംസ്ാ
നങ്ങന്ള വ്വസായ നതികക്പ സാധ്ത
യുന്ട അടതിസ്ാനത്തില് റാങ്ക് ന്െയ്ന് 
കേന്ദ്ര ഗവണ്ന്മറെതിന്റെ ഡതിപൊര്ട്ക്ന്മറെക് 
കഫാര് ന്പ്രാകമാഷന് ഓഫക് ഇന്ഡസ്ടതി 
ആറെക്ഇകറെണല് കരേഡതിന്റെ (ഡതി.പതി.ഐ. 
ഐ.റ്റതി) ചുവടുപതിടതിച്ചാണക് ഈസക് ഓഫക് 
ഡൂയതിങക് ബതിസതിനസക് നടപെതിലാക്കുന്തക്. 
നതിലവതിന്ല നതിയമങ്ങള് ലഘൂേരതിക്കുേയുയം 
യുക്തിപരമായതി നവനീേരതിക്കുേയുയം 
ന്െയ്േ, ്ലേതിയറന്സക് സയംബന്മായ 

ഭരണ നതിര് വ്വഹണയം കൂടുതല് ഫലപ്രദവയം 
പ്രകയാജനേരവമാക്കുേ, സുതാര്തയുയം 
ജനസൗഹൃദ സമനീപനവയം ഉറപ്പുവരുത്തുേ 
എന്തിവയ്കാണക് പദ്തതി ഊന്ല് നല്കു
ന്തക്. ഇതതിന്റെ ഭാഗമായതി വ്വസായ 
സയംരയംഭങ്ങളുന്ട സുഗമമായ നടത്തിപെതി
നായതി വതിവതിധ വകുപ്പുേളുന്ട േനീഴതില് 
നതിലവതിലുള്ള ഏഴു നതിയമങ്ങള് കഭദഗതതി 
വരുത്തിന്ക്ാണ്ക് കേരള ഇന്ന്വ്റേക്ന്മറെക് 
പ്രകമാഷന് ആറെക് ന്ഫസതിലതികറ്റഷന് 
ആക്ക് 2018 എന് കപരതില് പുതതിയ 
നതിയമയം പുറന്പെടുവതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഈ നതിയമ
ത്തിൽ വ്വസായയം തടങ്വാന് അനുമതതി 
നല്കുന്തമായതി ബന്ന്പെട് ോലഹര
ണന്പെട് നതിയമങ്ങളതിലാണക് കഭദഗതതി 
വരുത്തിയതിരതിക്കുന്തക്. കൂടാന്ത 10 െട്
ങ്ങളുയം കഭദഗതതി ന്െയ്തിട്ടുണ്ക്.

നെരളും വ്യവസായ സൗഹൃദമാൊൻ
ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്്





ഭരണത്ില് ഇനി രഹസ്യങ്ങളില്ല; 
എല്ലമാ വിവരങ്ങളും  �നങ്ങള്കപ് 

മുന്ിചേത്ിച്പ്, തുറന്നു വച് പുസ്തകം 
ദപമാചേ ദകരളത്ിചേ ഭരണരംഗം, 
വിദശഷിച്പ് തദദേശ സ്വയംഭരണം, 

സുതമാര്യമമായി മമാറുകയമാണപ്. 
വ്യക്തിപരമമായ കമാര്യങ്ങള്ദകമാ 

ചപമാതു ആവശ്യങ്ങള്ദകമാ 
തദദേശഭരണ സ്മാപനങ്ങള് 

സന്ദരശിക്ന് �നങ്ങള്കപ് അതപ് 
സ്വന്തം ഇടമമാചണന് 
ദതമാന്ലണ്മാവന്നു.
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ഇന്റനഗ്രറ്റഡ് നലാക്ൽ ഗനവണൻസ് 
മാനനജ് ച്മന്റ് സിസ്റും (ILGMS)

നതിലവതിൽ കസവന കസാഫ്റക് ന്വയറതിലൂന്ട ജനന/മരണ/വതിവാഹ രജതികസ്ടഷ
നുേളതിൽ വതിവാഹ രജതികസ്ടഷനുള്ള അകപക്യുയം കപരക് കെര്ക്ലതിനുള്ള അകപക്യുയം 
മാത്രമാണക് ഇ- ഫയലതിയംഗതിലൂന്ട സാധ്മാകുന്തക്.  അവ ഇ-ഫയൽ ന്െയ്ാലുയം 
കരഖേന്ളാന്ക് കനരതിട്ക് ഹാജരാക്ണയം. പുതതിയ കസാഫ്റക് ന്വയർ നതിലവതിൽ 
വരുന്കതാന്ട ജനന/മരണ/വതിവാഹ രജതികസ്ടഷന്, കപരക് കെര്ക്ൽ, തതിരുത്ൽ 
തടങ്ങതി എല്ാവതിധ കസവനങ്ങളുയം പൂർണ്മായതി ഓൺവലനതിൽ ലഭ്മാവയം.

 ന്വയര് വതിേസതിപെതിച്ചു. മലയാളത്തിനു 
പുറന്മ തമതിഴക്, േന്ട  ഭാഷേളതിലുയം 
കരഖന്പെടുത്ലുേള് നടത്ായം. തകദേ
േഭരണ സ്ാപന ന്സക്ട്റതിമാര്, മറ്റു 
ജനീവനക്ാര്, ജനപ്രതതിനതിധതിേള്, 
വേമാറതിേതിട്തിയ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല 
ഇയംപ്തിന്മറെതിയംഗക് ഓഫനീസര്മാർ തടങ്ങതി
യവർക്ക് ഇതതിൽ കലാഗതിന് ന്െയ്യായം. 
മതിനതിട്ക്സക്, മനീറ്റതിയംഗക് കനാട്നീസക്, തനീരുമാ
നങ്ങൾ, തടര് നടപടതിേൾ, വതികയാ 
ജനയം, സപ്തിന്മറെറതി അജണ്  എന്തിവ 
കരഖന്പെടുത്ാൻ കസാഫ്റക് ന്വയറതിൽ 
സൗേര്യം.

4 ഗ്രാമസഭാ നടപടതിേൾ വഹന്ടക്ക് 
ആക്ാൻ ഓൺവലൻ  ഗ്രാമസഭാ 
കപാർട്ൽ വതിേസതിപെതിച്ചു  (https://
gramasabha.lsgkerala.gov.in/). ഈ 
ആപക്ളതികക്ഷനതിൽ നഗരസഭേന്ള 
കൂടതി ഉള്ന്പെടുത്തി വാര്ഡക്  സഭേള്ക്ക് 
അറതിയതിപ്പുേളുയം മറ്റുയം നല്കുന്തതിനുള്ള 
സൗേര്യം ഏർന്പെടുത്തി.

4 സാമൂഹ് കസവന ന്പൻഷനക് ന്വബക് 
അധതിഷ്തിത ഏേജാലേ സയംവതിധാനയം 
ഏർന്പെടുത്തി. ന്പന്ഷൻ ഗുണകഭാ
ക്ാക്ളുന്ട ഡാറ്റാ എന്രേതി, സ്തിരനീേ
രണയം, അയംഗനീോരയം, ഡതിജതിറ്റല് ഒപെക്, 
ന്പന്ഷന് ഡാറ്റ തതിരുത്ല്, ന്പന്ഷന്  
വതിതരണയം, വതിതരണ ്റോറ്റസക് തട
ങ്ങതിയവ  ആപ്തികക്ഷന് വഴതി ന്െയ്യായം. 
28 കക്മ കബാര്ഡുേളുന്ട ന്പന്ഷൻ 
വതിവരങ്ങളുയം ഇതതിൽ  ഡാറ്റാ എന്രേതി 
നടത്ായം. ന്പന്ഷന് ആപ്തികക്ഷനതില് 
ഡതി.ബതി.ടതി. സയംവതിധാനയം നടപെതിലാക്തി.

4 സാമൂഹ് സുരക് ന്പന്ഷന് കസാ 
ഫ്റക് ന്വയര് നാഷണല് കസാഷ്ല് 
അസതി്റേന്സക് കപ്രാഗ്രായം, കമാകട്ാര് 
ന് വ ഹ തി ക് തി ള്  ഡ തി പെ ാ ര് ട്ക് ന്മ റെക് , 
ആധാര്, കറഷന് ോര്ഡക് വതിവരങ്ങള്, 
സതിവതില്  രജതികസ്ടഷന് എന്തിവയു

മായതി സയംകയാജതിപെതിച്ചു.
4 അക്യ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴതിയുയം ഇറെര്ന്ന

റ്റക് മുകഖന കനരതിട്ടുയം ന്പന്ഷന് അകപ
ക്േള് സമര്പെതിക്കുന്തതിനുള്ള ഇ 
-ഫയലതിയംഗക് പൂര്ത്നീേരതിച്ചു. ഗുണകഭാ
ക്ാക്ളുന്ട  അർഹത അകന്ഷതിച്ചക്  
ഉറപൊക്ാൻ സര്കവ്വ ന്മാഡയൂള് (Tab 
മുകഖന) വതിേസതിപെതിച്ചു. ആധാര് ഇല്ാ
ത്വർക്ക് ന്പന്ഷൻ അനുവദതിക്ാനു
ള്ള കഡറ്റാ എന്രേതി സയംവതിധാനയം ഉടൻ 
തയ്യാറാവയം.

4 ന്ടണ്ർ നടപടതിേളതിൽ സുതാര്ത 
ഉറപൊക്ാൻ ഇ-ന്ടണ്ർ കപ്രാത്ാഹതി
പെതിച്ചു. ഇത വഴതി മരാമത്ക് പ്രവർത്തി
േളുന്ട ന്ടണ്ർ കസവതിയംഗക്സക് ഇനത്തിൽ 
657.45 കോടതി രൂപ ലാഭതിച്ചു. ഈ തേ 
ഉപകയാഗതിച്ചക് പുതതിയ പദ്തതിേൾ 
ഏന്റ്റടുത്തു.

4 ന്േട്തിട നതിർമ്മാണ െട്ങ്ങൾ സയംബന്തി
ച്ച നടപടതിേൾക്ക്  സകങ്തയം കസാഫ്റക് 
ന്വയർ നടപെതിലാക്തി;  ഓഫനീസക് നടപ
ടതിക്മങ്ങൾ മുഴുവൻ കസാഫ്റക് ന്വയറതിൽ 
കരഖന്പെടുത്ായം.

4 തകദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ബഡക്ജറ്റക്  തയ്യാറാക്കുന്തതിനുള്ള 
കസാഫ്റക് ന്വയര് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട് 
തകദേേ ഭരണസ്ാപനങ്ങളതില് 
വപലറ്റായതി നടപെതിലാക്തി.

4 34 മുനതിസതിപൊലതിറ്റതിേളതിലുയം 4 കോർ
പെകറഷനുേളതിലുയം വ്ാപാര സ്ാപന 
വലസന്സതിനുള്ള സഞ്യ ഡതി & ഒ 
അര്ബന് ന്മാഡയൂള് നടപെതിലാക്തി.

4 941 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതിലുയം 53 മുനതി
സതിപൊലതിറ്റതിേളതിലുയം 4 കോര്പെകറഷനു
േളതിലുയം വസ്തു നതികുതതി ഇ-കപയക് ന്മറെക് 
നടപെതിലാക്തി.

4 ന്േട്തിട നതിർമ്മാണ അനുമതതി  നടപടതി
േൾക്ക് സകങ്തയം കസാഫ്റക് ന്വയർ ;  
സ്ാപനങ്ങളുന്ട ന്പ്രാഫഷണല് ടാക്ക് 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്തതിനുള്ള ന്വബക് 
അധതിഷ്തിത കസാഫ്റക് ന്വയര്.

4 ബതില്ഡതിയംഗക് ന്പര്മതിറ്റക് സര്ട്തിഫതിക്റ്റക്, 
ന്േട്തിട നതിര്മ്മാണ പൂര്ത്നീേരണ 
സര്ട്തിഫതിക്റ്റുക്, ഒക്കുപെന്സതി സര്ട്തിഫതി
ക്റ്റക്, അയംഗനീേരതിച്ച വസറ്റക് പ്ാൻ, 
ബതിൽഡതിങ്ങക് പ്ാൻ എന്തിവ ഓണ്വല 
നതിൽ; ആപ്തികക്ഷന് ഫനീസക്,  ന്പര്മതിറ്റക് 
ഫനീസക് എന്തിവയ്കക് ഇ-കപന്മറെക്.

4 വലഫക് പദ്തതിയതിന്ല ഗുണകഭാക്ാക്തൃ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെതിനുയം ഫണ്ക് വതിതരണ
ത്തിനുയം കമാണതിറ്ററതിങ്ങതിനുയം എയം.ഐ
.എസക് ആപ്തികക്ഷന് നടപെതിലാക്തി.

4 തകദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട ശുെനീേ 
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് കമാണതിറ്റര് 
ന്െയ്ന്തതിനായതി ശുെതിത് ജാഗ്രത 
(https://suchitwajagratha.lsgkerala.
gov.in/)  കപാര്ട്ല് ആരയംഭതിച്ചു.

4 ന്ോവതിഡക് -19 ഡാറ്റ കേഖരണത്തിനുയം 
സയംസ്ാനതല കക്ാഡനീേരണത്തിനുയം

 ഡാഷക് കബാര്ഡക് ഉള് ന്പെന്ട  https://
pandemicmis.lsgkerala.gov.in/ 
ന്വബക്വസറ്റക്.

4 േതിലന്യ മതിേവതിന്റെ കേന്ദ്രമാക്തി. 
വതിവതിധ പരതിേനീലന സ്ാപനങ്ങന്ള 
േതിലയുമായതി സയംകയാജതിപെതിച്ചു. പുതതിയ 
പരതിേനീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരയംഭതിച്ചു.

 വതിവരങ്ങൾക്ക് േടപൊടക് : 
ഇന്ഫര്കമഷന് കേരള മതിഷൻ





�നങ്ങളുമമായി ഏറ്വമടുത്പ്  
ബന്ധചപ്ടുന് തദദേശഭരണ 
രംഗം വിവരസദകേതങ്ങളുചട 
സഹമായദത്മാചട  സൂക്ഷ്മതേ 

സ്പരശിയമായ മമാറ്ങ്ങള്കപ് 
വിദധയമമായ നമാല വരഷങ്ങളമാണപ് 
കടന്നു ദപമാവന്തപ്. സംസ്മാനചത് 

വികസന, ദക്ഷമ 
പ്വരത്നങ്ങളുചട പുദരമാഗതി 

എന്നും അപപ്ദഡറ്പ്  ചെയ്പ് 
പ്സിദ്ചപ്ടുത്തുന് കുറ്മറ് 
ഡി�ിറ്ല് സദകേതങ്ങള് 

സംസ്മാനത്പ് ഒരുങ്ങികഴിഞ്ഞു.
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കേരളത്തിന്ല അര്ഹരായ എല്ാ 
ഭവനരഹതിതര്ക്കുയം വനീടുേള് 

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  
ഇത്രയധതിേയം  വനീടുേൾ നതിർമ്മതിച്ചു 

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

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.

ൈലഫട് - ചരി�കനട്ം

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

19പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് |  ദമയപ് 2020

െ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



ഒന്നാുംഘട്ും:
ഭവന പൂർതെീെരണും

സ ർ ക് ാ ർ  സ ഹ ാ യ ക ത് ാ ന് ട  
നതിര്മ്മാണയം ആരയംഭതിച്ചക്  വതിവതിധ ോരണ
ങ്ങളാല് പൂര്ത്നീേരതിക്ാത്  ഭവനങ്ങളുന്ട 
പൂര്ത്നീേരണമാണക് പദ്തതിയുന്ട ആദ്
ഘട്യം. വതിവതിധ ഭവന പദ്തതിേളതിൽ ഗുണ
കഭാക്ാക്ളായതി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ക് 
സർക്ാർ സഹായയം ലഭതിച്ച അരലക്ത്തി
ലധതിേയം കുടുയംബങ്ങൾ വനീടക് നതിര്മ്മാണയം 
പൂർത്തിയാക്ാൻ നതിവൃത്തിയതില്ാന്ത 
േഴതിയുേയായതിരുന്നു. മാരേ കരാഗങ്ങൾ  
ബാധതിച്ചക് േടബാധ്തയതിൽന്പെട്വരുയം 
ഉറ്റവർ മരണന്പെട്ക് ജനീവതിതമാർഗ്ഗയം അടഞ്ഞ
വരുമായതിരുന്നു  അതതിൽ നന്ല്ാരു പങ്യം. 
രാജ്ത്ക് ഇത്രക്ാർക്കു കവണ്തിയുള്ള 
ഒരു പാകക്ജക് കേന്ദ്രസർക്ാകരാ ഏന്ത 
ങ്തിലുയം സയംസ്ാന സർക്ാകരാ ഇതവന്ര 
തയ്യാറാക്തിയതിട്തില്. വലഫക് അതക് ഏന്റ്റ
ടുത്തു. 2000 മുതൽ ആദ് ഗഡു സഹായയം 
സ്നീേരതിച്ച  ഇത്രത്തിലുള്ള 54,167 കുടുയം
ബങ്ങന്ള  േന്ണ്ത്തി  അവർക്ക് അധതിേ 
സഹായയം അനുവദതിച്ചു. വനീടക് പൂർത്നീേരതി
ക്ാൻ പുതതിയ നതിരക്തിൽ ആവേ്മായ 
ആനുപാതതിേ തേയാണക് ഇവർക്ക് 
നൽേതിയതക്. ഇത്രത്തില് േന്ണ്ത്തിയ 
വനീടുേളതിൽ  52,098 (96.18%) എണ്യം 
പൂര്ത്നീേരതിച്ചു. 671 കോടതി രൂപ ഇതതിനായതി 
ന്െലവഴതിച്ചു.

രണാുംഘട്ും:
ഭൂമിയുള്ളവർക്് ഭവനും  

ഭൂമതിയുള്ള ഭവനരഹതിതരുന്ട  ഭവനനതി
ര്മ്മാണമാണക് ഈ ഘട്ത്തിന്ല ലക്്യം. 
അര്ഹരായ 1,02,326 ഗുണകഭാക്ാക്ളതില് 
94,962 കപർക്ക് സഹായയം നൽേതി.  
നാളതിതവന്ര 77,424 (81.38%) വനീടുേള് 
പൂര്ത്നീേരതിച്ചു. ബാക്തിയുള്ളവ നതിര്മ്മാ
ണത്തിലതിരതിക്കുന്നു. ഇതതികലക്ായതി  3,342 
കോടതി രൂപ ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്കു ധനസ
ഹായമായതി നല്തി.

 വലഫക് മതിഷനതിലൂന്ട നടപെതിലാക്കുന് 
ഭവനനതിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കു പുറന്മ വലഫക് 
-പതി.എയം.എ.വവ (അര്ബന്) പദ്തതി 
പ്രോരയം 48,446 വനീടുേളുയം വലഫക് -പതി.
എയം.എ.വവ (റൂറല്) പദ്തതി പ്രോരയം 
16,703 വനീടുേളുയം പൂര്ത്നീേരതിച്ചു. വലഫക് 
രണ്ായം ഘട്ത്തിനായതി സയംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ഇതവന്ര ന്െലവഴതിച്ചതക് 5852 
കോടതികയാളയം  രൂപയാണക്. ഇതകൂടാന്ത 

സൗേര്ത്തിനക് പുറന്മ തമ്പൂര്മുഴതി 
േകമ്ാ്റേക് പ്ാറെക്, വാഷതിയംഗക് ഏരതിയ,  
വവദയുത വതിളക്കുേള്, ആകരാഗ് 
സബക്ന്സറെര്,കുടുയംബശ്രനീ േൗണ്സ 
ലതിയംഗക് ന്സറെര്, ക്ഷക്, യൂത്ക് ്ലേബക്,  
കുടുയംബശ്രനീ  ജന്ഡര് ്ലേബക്, കുടുയംബശ്രനീ 
അയല്ക്കൂട്യം, റസതിഡറെക്സക് അകസാസതി
കയഷന് തടങ്ങതിയ സൗേര്ങ്ങളുയം 
ഇവതിന്ട ഒരുക്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇടുക്തി ജതില്യതിന്ല അടതിമാലതി ഗ്രാ
മപഞ്ായത്തിന്ല മച്ചതിപ്ാവക് എന് 
സ്ലത്ക് 24.82 കോടതി രൂപയ്കക് ഭവനയം 
ഫൗകണ്ഷനതില് നതിന്നുയം വാങ്ങതിയ 
സമുച്ചയയം 163 കുടുയംബങ്ങള്ക്ക് വേമാ 
റതി. ഏഴക് നതിലേളുള്ള ഈ ന്േട്തിടത്തിന്ല  
ഓകരാ യൂണതിറ്റതിനുയം രണ്ക് േതിടപ്പുമുറതിേള്, 
അടുക്ള, ഹാള് എന്തിവയുള്ന്പെന്ട 
460 െ. അടതി വതിസ്നീര്ണ്മുണ്ക്. ലതിഫ്റക് 

അടിമൊലി ഭവനസമുച്ചയം

മറ്റു വകുപ്പുേള് തടങ്ങതിവച്ച ഭവനനതിര്മ്മാണ 
പദ്തതിേളുയം പൂര്ത്നീേരതിച്ചുവരുന്നു. പട്തി
േജാതതി വകുപെതിനു േനീഴതില് 19,018 വനീടുേളുയം 
പട്തിേവര്ഗ്ഗ വകുപെതിനു േനീഴതില് 1745 
വനീടുേളുയം പൂര്ത്നീേരതിച്ചു. ഫതിഷറനീസക് 
വകുപെതിനു േനീഴതില് പൂര്ത്നീേരതിച്ച വനീടുേളുന്ട 
എണ്യം 3734 ആണക്. ഇന്തല്ായം കൂടതി ഈ 
സര്ക്ാര് അധതിോരത്തില് വന്തതിനു
കേഷയം ഇതവന്ര പൂര്ത്തിയാക്തിയതക് 
2,19,168  വനീടുേളാണക്.

മൂന്നാുംഘട്ും : ഭൂരഹിതർക്് 
പാർപ്ിടും

1,06,925 ഗുണകഭാക്ാക്ന്ള േന്ണ്
ത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഇവർക്ക് പാർപെതിടന്മാരുക്കു
ന്തതിനക് സയംസ്ാന സർക്ാരുയം തകദേേഭ
രണസ്ാപനങ്ങളുയം കെർന്ക് നടപടതിേൾ 
സ്നീേരതിച്ചു വരുന്നു. മൂന്ായംഘട്ത്തില് പ്ര





ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുചട  
ഭവനനിരമമാണമമാണപ് രണ്മാം 

ഘട്ടത്ിചേ േക്ഷ്യം. 
അരഹരമായ 1,02,326 

ഗുണദഭമാക്തമാകളില് 94,962 
ദപരകപ് സഹമായം നല്കി.  

നമാളിതുവചര 77,424 (81.38%) 
വതീടുകള് പൂരത്തീകരിച്ചു. 

ബമാകിയുള്ളവ 
നിരമമാണത്ിേിരിക്ന്നു.
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ലലഫ് - തുെ വന്ന വഴി
ലലഫ് മിഷനും വിവിധ വകുപ്പുെളുും 
ഭവന നിർമ്ാണതെിന് ഇതുവച്ര 

ച്ചലവാക്ിയ തുെ (നൊടി രൂപയിൽ)

ഒന്നാുംഘട്ും - 671
രണാുംഘട്ും 
ഹഡക്കോ വായ്പ - 1,750
തകദേേ സ്ാപന വതിഹതിതയം - 1,036
സയംസ്ാന വതിഹതിതയം - 673 
വലഫക് പതിഎയംഎവവ 
(അർബൻ) - 2259.38 
വലഫക് പതിഎയംഎവവ
(റൂറൽ) - 664.09 
എസക് സതി വകുപെക് - 640.00 
എസക് റ്റതി വകുപെക് - 58.32 
ഫതിഷറനീസക് വകുപെക് - 239.49 
മൂന്നാുംഘട്ും - 31
ആച്െ - 8022.28

വലഫക്  ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്ക് 
സയംസ്ാന/കേന്ദ്ര സര്ക്ാരുേളുന്ട 
വതിവതിധ കക്മപദ്തതിേളുയം കസവനങ്ങളുയം 
കനരതിട്ക് ലഭ്മാക്കുന്തതിനക് ക്ാക്ക്/ ജതില്/ 
നഗരസഭാ തലങ്ങളതിൽ കുടുയംബ സയംഗമ
ങ്ങളുയം വതിവതിധ വകുപ്പുേളുന്ട അദാലത്തു
േളുയം സയംഘടതിപെതിച്ചു. രണ്ക്  ലക്യം 
വനീടുേളുന്ട  പൂര്ത്നീേരണ പ്രഖ്ാപനയം 
2020 ന്ഫബ്രുവരതി 29 നക് മുഖ്മന്ത്രതി നതിര്വ്വ
ഹതിച്ചു.

ഗുണകഭൊക്തൃ സംഗമങ്ങളം 
അദൊലത്തുേളം

ധാനമായുയം ഭവനസമുച്ചയങ്ങളാണക് നതിര്മ്മതി
ക്കുന്തക്. പ്രനീഫാബക് സാകങ്തതിേവതിദ്
യാണക് നതിര്മ്മാണത്തിനായതി ഉപകയാഗതി
ക്കുന്തക്.   

2020-21ൽ 103 ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ 
നതിർമ്മതിക്കുയം. ഇടുക്തി ജതില്യതിന്ല അടതിമാലതി 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തിയതിന്ല 217 അപൊര്ട്ടുന്മ

ന്റുേളുള്ള ഭവന സമുച്ചയയം ഗുണകഭാക്ാ 
ക്ള്ക്ക് വേമാറതി. 12 സമുച്ചയങ്ങളുന്ട 
നതിര്മ്മാണയം ആരയംഭതിച്ചു. ബാക്തിയുള്ള 
വയുന്ട പ്രാരയംഭ നടപടതിേൾ പൂർത്തി
യ ാ യ തി .  സ ഹ േ ര ണ  വ കു പെ തി ന് റെ  
ന്േയര്കഹായം പദ്തതിയതിലൂന്ട 14 ഭവനസ
മുച്ചയങ്ങള് നതിര്മ്മതിക്ാൻ സ്ലയം 
േ ന് ണ് ത് തി .  5 4  സ മു ച്ച യ ങ്ങ ളു ന് ട  
നതിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തി േള്ക്ായുള്ള 
കപ്രാജക്ക് േണ്സള്ട്ന്സതിന്യ ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുത്തു. മൂന്ായം ഘട്ത്തിനായതി സര്ക്ാര് 
ഇ ത വ ന് ര  ന് െ ല വ ാ ക് തി യ തക്  3 1 
കോടതികയാളയം രൂപയാണക്.

വിലക്കുറവിൽ 
നിർമ്ാണ സാമഗ്രിെൾ

വലഫക്  രണ്ായം ഘട് ഗുണകഭാക്ാ 
ക്ള്ക്ക് ന്പയതിറെക്, സതിമറെക് , ഇല്രേതിക്ല് 
ഉപേരണങ്ങള്, വയറതിയംഗക് ഉപേരണ
ങ്ങള്, സാനതിട്റതി ഉപേരണങ്ങള്, വാട്ര് 
ടാങ്ക് തടങ്ങതിയ നതിര്മ്മാണ സാമഗ്രതിേള് 
വതിലക്കുറവതില്  ലഭ്മാക്തി വരുന്നു. 
ന്ലഗ്രാറെക്, കനകരാലാക്ക്, വതികപ്രാ, മല 
ബാര് സതിമറെക്, ജനീറ്റക്, ്റോര് വപപെക്സക്, വനീ 
ഗാര്ഡക്, വഹക്ൗണ്ക്, ഏഷ്ന് ന്പയതി 
റെക്സക്, ന്സറ, കബാണ്ട്ണ് കേബതിള്സക്, 
പ്ാരതിന്വയര് തടങ്ങതിയ പ്രമുഖ േമ്
നതിേൾ വലഫുമായതി ഈ ഉദ്മത്തില് 
സഹേരതിക്കുന്നു. കൂടുതല് േമ്നതിേള് 
താല്പെര്യം പ്രേടതിപെതിച്ചക് മുകന്ാട്ക് വന്തിട്ടു
ണ്ക്. ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്ക് തതിരതിച്ചറതിയല് 
കരഖ ോണതിച്ചക് ഡനീലര്മാരതില് നതിന്ക്  ഓഫർ 
വ്വസ്യതിൽ  സാധനങ്ങള് വാങ്ങായം.


വതിവരങ്ങൾക്ക് േടപൊടക്:

 വലഫക് മതിഷൻ





400 െതുരശ് അടി വിസ്തതീരണമുള്ള 
വതീടിനപ് ധനസഹമായമമായി നമാേപ് 

േക്ഷം രൂപയമാണപ് ദകരളം നല്കു
ന്തപ്. ഇന്ത്യയില് ഭവന നിരമമാണ

ത്ിനപ് ധനസഹമായം നല്കുന് 
ഏറ്വം വേിയ തുകയമാണിതപ്.

ജതില് ഘട്യം1 ഘട്യം 2 PMAY 
(URBAN) 

PMAY 
(RURAL)

എസക്.സതി.
 വകുപെക് 

എസക്.റ്റതി
 വകുപെക്.

ഫതിഷറനീസക് 
വകുപെക്

ആന്േ

തതിരുവനന്പുരയം 6043 12185 8697 2942 2290 2 1223 33382

ന്ോല്യം 3609 7202 3863 1398 1869 3  694 18638

പത്നയംതതിട് 1171 1698 980 684 1099 544 0 6176

ആലപ്പുഴ 2711 8245 2653 718 1194 10 524 16055

കോട്യയം 1093 3704 1544 596 875 13 78 7903

ഇടുക്തി 3007 7904 1464 746 798 114 5 14038

എറണാകുളയം 1057 4996 6074 761 1892 9 251 15040

തൃശ്ശൂര് 2989 4207 4994 1472 2128 13 65 15868

പാലക്ാടക് 7536 9526 3645 1886 2501 95 5 25194

മലപ്പുറയം 2723 5441 5373 2280 2023 15 386 18241

കോഴതികക്ാടക് 6419 4242 3159 1087 1220 3 265 16395

വയനാടക് 8270 2845 1835 880 250 629 0 14709

േണ്ണൂര് 2636 2225 3074 685 481 279 165 9545

ോസര്കഗാഡക് 2820 3004 1091 568 398 16 73 7970

ആച്െ 52084 77424 48446 16703 19018 1745 3734 219154

ലലഫ് പൂർതെിയായ വീടുെളുച്ട എണ്ണും (2020 നമയ് 25 വച്ര)
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കേരളയം 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 
ഉപകയാഗന്പെടുത്തുവാന് േഴതിയുന് 
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 

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 ഗാര്ഹതിേ തലത്തില് 94300 

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 

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.  
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ഭാഗമായതി 13 ന്സപക്കറ്റജക് രേനീറ്റക്ന്മന്റു പ്ാ
ന്റുേളുന്ട നതിർമ്മാണ പ്രവർത്ന ങ്ങൾക്ക് 
ഇക്ാലയളവതിൽ തടക്യം കുറതിച്ചു.

4 പുനഃെയംക്മണ കയാഗ്മല്ാത് 
1,114.695 ന്മരേതിേക് ടൺ ന്രെഡ്ഡഡക് പ്ാ
്റേതിക്കുേൾ കറാഡക് നതിർമ്മാണത്തി
നായതി ലഭ്മാക്തി.

4 വതിവതിധ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നുയം 
കേഖരതിച്ച 1,452.87 ടൺ ഇ-മാലതിന്
ങ്ങൾ ോസ്തനീയമായതി പുനഃെയംക്മണയം 
നടത്തി.

4 നഗരങ്ങളതിൽ മാലതിന് നതിർമ്മാർജ്
നത്തിനക് സനീകറാ കവ്റേക് ഓണ് ഗ്രൗണ്ക് 
; 17 നരസഭേളതിന്ല 170 വാർഡുേളതിൽ 
പദ്തതിക്ക് തടക്യം.

4 82 നഗരസഭേളതിന്ല ഖരമാലതിന് സയംസ്ക
രണത്തിനു 295.09 കോടതിയുന്ട പദ്തതി. 
57 നഗരസഭേള്ക്ക് 37.38 കോടതി രൂപ 
നല്േതി.

 4258 കോടതി രൂപയുന്ട കേന്ദ്രനീകൃത 
മാലതിന് പ്ാറെക് കോഴതികക്ാടക് സ്ാപതി
ക്കുന്തതിനുള്ള നടപടതിേൾ പുകരാഗമതി
ക്കുന്നു.

4 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേള്ക്കു ഖരമാലതിന് 
പരതിപാലന  കപ്രാജക്ടുേള് നടപെതിലാ
ക്കുന്തതിനക് 10 മുതല് 20 ലക്യം രൂപ 
വന്ര അധതിേസഹായയം.

4 ന്വല്തിയംഗക്ടണ് ഐലറെതില് 100 േതികലാ 
ലതിറ്റര് ന്സപക്കറ്റജക് സയംസ്കരതിക്ാന്  
കേഷതിയുള്ള പ്ാറെക്.

4 എല്ാ ജതില്േളതിലുയം ഒരു ആശുപത്രതി
യതില് സ്നീകവജക് സയംസ്ക്കരണ പ്ാറെക്.

4 തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നടപെതി
ലാക്തിയതക് 15,358 മാലതിന് സയംസ്ക്കരണ 
കപ്രാജക്ടുേൾ.

4 വ്വസായ സ്ാപനങ്ങളതിൽ  ഉയർന് 
കേഷതിയുള്ള 1,320 ബകയാഗ്ാസക് പ്ാൻ
റേൾ; ന്പാത സ്ലങ്ങളതിൽ 97 േമ്മയൂ
ണതിറ്റതി ബകയാഗ്ാസക് പ്ാന്റുേൾ

4  സമ്പൂർണ് ശുെതിത് പദ്തതി: 7 നഗര
സഭേളുയം 500 ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുേളുയം 
ബനീക്ൺ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ:

 ബനീക്ൺ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്ക് 
ന്ോവതിഡക് ോലത്ക് 2,915 ടൺ 
അവജവ പാഴക് വസ്തുക്ൾ നനീക്തി.

സാനങ്കതിെ സഹായും 
നവണ്ടുനവാളും
4 മാലതിന് സയംസ്കരണരയംഗന്ത് നൂതന 

സാകങ്തതിേ വതിദ്േൾക്ക് സർക്ാർ 
പതിന്തുണ.

4 തകദേേ ഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട മാലതി
ന്സയംസ്ക്കരണ സയംവതിധാനങ്ങള്ക്ക് 
സാകങ്തതിേസഹായയം നൽോൻ 
സർക്ാർ എയംപാനല് ന്െയ് ഏജൻ
സതിേൾ.

4 മഹാത്മാഗാന്തി കദേനീയ ന്താഴതിലുറപെക് 
പദ്തതിയതില് ഉള്ന്പെടുത്തി മതിനതി 
എയം.സതി.എഫുേള്, ഉറവതിട മാലതിന് 
സയംസ്കരണത്തിനുള്ള തമ്പൂര്മൂഴതി/നകടപെക് 
േകമ്ാസ്റ്റുേള്, േകമ്ാ്റേക് പതിറ്റക് , 
മലതിനജല സയംരക്ണ കസാകക്ജക് 
പതിറ്റക് എന്തിവ നതിര്മ്മതിക്കുന്തതിനക്  
നടപടതി.

ശുചിത്വ സുംഗമും 2020 
സയംസ്ാനത്ക് മാലതിന്സയംസ്കരണ 

കമഖലയതിന്ല  േഴതിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷന്ത് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ഉരുത്തിരതിഞ്ഞ 
അനുഭവങ്ങളുയം  മാതൃേേളുയം പങ്വച്ച  
ശുെതിത് സയംഗമയം 2020 ജനുവരതി 21, 
22 തനീയതതിേളതിൽ തതിരുവനന്പുരത്ക് 
നടന്നു. തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല 
ജനപ്രതതിനതിധതിേളുയം ഉകദ്ാഗസ്രുയം 
മാലതിന് സയംസ്കരണ രയംഗന്ത്  
ഏജന്സതിേളുയം  സര്ക്ാര് വകുപ്പുേളുന്ട 
പ്രതതിനതിധതിേളുയം കേരളത്തിനു പുറത്തു
നതിന്നുള്ള വതിദഗക്ധരുയം പാഴക്  വസ്തു 
വ്ാപാര സയംരയംഭേരുന്ട പ്രതതിനതിധതിേ
ളുയം ഉള്ന്പെന്ട 2000ലധതിേയം കപര് പന്ങ്
ടുത്തു. മുഖ്മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയന് 
ശുെതിത് സയംഗമയം ഉദക്ഘാടനയം ന്െയ്തു.

ശുെതിത് സയംഗമയം 2020 ഉദക്ഘാടനകവദതിയതില് നതിന്നുയം (ഫയല് െതിത്രയം)
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4  സബക്സതിഡതി മാർഗ്ഗകരഖയതിലുയം നടപടതി 
ക്മങ്ങളതിലുയം ോലാനുസൃത മാറ്റങ്ങൾ.

4 കറാഡക് ടാര് ന്െയ്യാൻ പ്ാ്റേതിേക് ; 630.18 
ടണ് പ്ാ്റേതിേക് ടാറതിയംഗതിനക് ഉപകയാ 
ഗതിച്ചു.

ജനങ്ങൾ ഏച്റ്റടുതെ ഹരിത ചട്ും
4  മാതൃേ ോട്തി, ഉത്വങ്ങൾക്കുയം  

ആകഘാഷങ്ങൾക്കുയം  സ്ോര് െടങ്

േൾക്കുയം വന്ര ഗ്രനീൻ കപ്രാകട്ാകക്ാൾ.
4 േതില, ലനീഗല് സര്വ്വനീസസക് അകതാറതിറ്റതി, 

കപാലനീസക്, പഞ്ായത്ക്- നഗരോര് 
വകുപെക്, ഗ്രാമ- നഗരാസൂത്രണ വകുപെക്, 
ഭക്്സുരക്ാ വകുപെക്, സയംസ്ാന മലതി
നനീേരണ നതിയന്ത്രണ കബാര്ഡക്, 
ആകരാഗ് വകുപെക് എന്തിവ സഹേരതിച്ചക് 
നടത്തിയ ഹരതിതനതിയമ കബാധവ
തക്േരണ പരതിപാടതിേൾക്ക് വൻ സ്നീ
ോര്ത; ഹരതിത നതിയമാവലതി ജനങ്ങൾ 
ഏന്റ്റടുക്കുന്നു.

ഹരിത ടൂറിസും 
ഭാവിയിച്ല ടൂറിസും

വതികനാദ സഞ്ാരകേന്ദ്രങ്ങള് മാലതിന്
മുക്മാക്ാൻ  ഹരതിതടൂറതിസയം പദ്തതി;  
ടൂറതിസയം വകുപെക്, ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേള്, 
ജതില്ാ ഭരണകൂടയം എന്തിവ സഹേരതിച്ചക് 
വഴതിോട്ാന് വാഗമണ് പദ്തതിക്ക് തടക്യം.

ഒപ്മുണ് നിയമും
4 പ്ാ്റേതിേക്  ോരതിബാഗുേള്ക്കുയം  ഒറ്റ

ത്വണ ഉപകയാഗതിക്കുന് പ്ാ്റേതിക്ക്  
ഉള്ന്പെന്ടയുള്ള ഉല്പെന്ങ്ങള്ക്കുയം  
2020 ജനുവരതി ഒന്നു മുതല് നതികരാധനയം.

4 സയംസ്ാനതലയം മുതൽ വാർഡുതലയം 
വന്ര കബാധവൽക്രണ േ്ാമ്യതിൻ.

4 പ്ാ്റേതിേക് ഉൽപെന്ങ്ങൾക്ക് ബദൽ 
അവതരതിപെതിച്ചക്, സയംസ്ാനത്ക് 150 
സ്ലത്ക് ബദല് ഉല്പെന് പ്രദര്േന 
കമളേൾ, 625 ന്സമതിനാറേൾ, 194 
കബാധവതക്േരണ ജാഥേൾ, 448 
ന്റയക്ഡുേൾ.

4 സയംസ്ാനന്ത് എല്ാ സർക്ാർ 
ഓഫനീസുേളതിലുയം  ന്പാത സ്ാപനങ്ങ
ളതിലുയം ഹരതിത കപ്രാകട്ാകക്ാള് നതിർബ 
ന്യം. 10,010 ഓഫനീസുേളതിലുയം 1,21,889 

െളനക്ടഴ്് @ സ്കൂൾ
വതിദ്ാര്ത്തിേളതില് വൃത്തിയുന്ടയുയം ശുെതിത്ത്തിന്റെയുയം സയംസ്കാരയം രൂപന്പെടു 

ത്തുന്തതിനുയം മാലതിന്യം തരയംതതിരതിച്ചക് സയംസ്കരതികക്ണ്തതിന്റെ ആവേ്േത സയംബന്തി
ച്ച അവകബാധയം  സൃഷ്തിക്കുന്തതിനുമായതി േളകക്ഴ്ക്  @  സ്കൂള് പദ്തതി സയംസ്ാനന്ത് 
ന്പാത വതിദ്ാലയങ്ങളതില് നടപെതിലാക്തി.  മാലതിന്യം രൂപന്പെടുന്തതിന്റെ  അളവക് കുറ
യ്ക്കുന്തതിനുയം മാലതിന്യം തരയംതതിരതിച്ചക് സൂക്തിച്ചക് വേമാകറണ്തതിന്റെ ആവേ്േത 
സയംബന്തിച്ച സകന്േങ്ങള് വനീടുേളതില് എത്തിക്കുന്തതിനുയം പദ്തതിയതിലൂന്ട േഴതിയുന്നു.  
ശുെതിത് മാലതിന് സയംസ്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക്  സഹായേരമാേത്ക്  രനീതതിയതില് 
വതിദ്ാര്ത്തിേളതിലൂന്ട വനീടുേളതികലക്കുയം വനീടുേളതില് നതിന്ക് സമൂഹത്തികലക്കുയം ശുെതിത് 
സയംസ്ക്കാരയം പ്രെരതിപെതിക്കുന്തതിനുയം പദ്തതി ലക്്മതിടുന്നു. പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി 238 
വതിദ്ാലയങ്ങളതില് ബതിന്നുേള് സ്ാപതിച്ചു. 3459 യൂണതിറ്റുേള് സ്ാപതിക്കുന്തതിനുള്ള 
പദ്തതിേള് നടപെതിലാക്തി വരുന്നു.

ശുചിത്വ ചലഞ്ിൽ 
പച്ങ്കടുക്ാും

വനീടുേൾ  മാലതിന്മുക്മാക്ാൻ 
ഹരതിത കേരളയം മതിഷന്റെ  ഗാർഹതിേ 
ശുെതിത് ോമ്യതിൻ ആരയംഭതിച്ചു. 
മതിഷന്റെ കഫസക്ബുക്ക് വഴതി െലഞ്തിൽ 
പന്ങ്ടുക്ായം. സ്ന്യം വനീടക് വൃത്തിയാ
ക്തി, വജവ-അവജവ മാലതിന്ങ്ങള് 
സയംസ്ക്കരതിക്കുന്തതിന്റെയുയം കേഖരതിച്ചക് 
വേമാറന്തതിനായതി സൂക്തിക്കുന് 
തതിന്റെയുയം കഫാകട്ാകയാ വനീഡതികയാകയാ 
സ്ന്യം കഫസക്ബുക്തില് ടാഗക് ന്െയ്ക് 
െലഞ്ക് ന്െയ്യണയം. ഏറ്റവയം നന്ായതി 
വനീടു വൃത്തിയാക്കുന് 100 കപര്ക്ക് നറ
ക്തിന്ട്ടുത്ക് സമ്മാനയം നല്കുന്നു.

സ്ാപനങ്ങളതിലുയം  കപ്രാകട്ാകക്ാൾ 
പ്രാബല്ത്തിൽ.

4 െട്യം ലയംഘതിച്ചതതിനക്  95199 കേസുേൾ;
 നതികരാധതിത പ്ാ്റേതിേക് ഉല്പെന്ങ്ങള് 

വതിറ്റ 5,633 കപർന്ക്തതിന്ര നതിയമനട
പടതി.

4 സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല ഗ്രനീൻ 
കപ്രാകട്ാകക്ാൾ ഓഡതിറ്റതിനക് പ്രകത്േ 
ജതില്ാതല ടനീമുേൾ.

4 ശുെതിത് കസാഷ്ൽ ഓഡതിറ്റതിനക് വതിേദ 
മാർഗകരഖ.

ഡിജിറ്റൽ നമാണിട്റിങ്ങ് 
മാലതിന് പരതിപാലനത്തിനക് ഇ കമാണതി

റ്ററതിങക് നടപെതിലാവന്നു;  മാലതിന്ത്തിന്റെ 
കേഖരണയം മുതല് സയംസ്കരണയം വന്രയുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നതിരനീക്തിക്ാൻ സ്ാര്ട്ക് 
ഗാര്കബജക് ആപക് ന്മാവബൽ കഫാൺ 
ആപ്തികക്ഷൻ.  

ച്വളിയിട വിസർജ്്യമുക് 
നെരളും

പുതതായതി 1,74,720 േൗൊലയങ്ങള് 
നതിര്മ്മതിച്ചക് ഗ്രാമപ്രകദേങ്ങന്ള ന്വളതിയതിട വതിസ
ര്ജ്്മുക്മാക്തി. 2016 നവയംബര് 1 നക് 
രാജ്ന്ത് വലതിയ സയംസ്ാനങ്ങളതില് ന്വളതി 
യതിട വതിസര്ജ്്മുക്മായതി പ്രഖ്ാപതിച്ച 
ആദ് സയംസ്ാനമായതി കേരളയം മാറതി.  നഗര
പ്രകദേങ്ങളതില് ന്ോച്ചതി കോര്പെകറഷനതിന്ല 
ഒരു വാര്ന്ഡാഴതിന്േ എല്ാ കോര്പെകറഷനു
േളുയം മുനതിസതിപൊലതിറ്റതിേളുയം ഇതതികനാടേയം 
ന്വളതിയതിട വതിസര്ജ്നമുക്മായതി മാറതിയതി
ട്ടുണ്ക്. 

ച്പാതുശുചിമുറിെളുും നടക്് എ 
നബ്രക്് വിശ്മ നെന്ദ്രങ്ങളുും

കദേനീയ-സയംസ്ാന പാതകയാരങ്ങളതിലുയം 
പാതകയാരങ്ങളതിന്ല ന്പാത  ഓഫനീസക് പരതി
സരങ്ങളതിലുയം വാണതിജ് കേന്ദ്രങ്ങള്, ബസക് 
്റോറെക് പരതിസരങ്ങളതിലുയം വൃത്തിയുയം ശുെതിത്വയം 
സുരക്തിതത്വമുള്ള ന്പാതശുെതിമുറതിേളുയം  
കടക്ക് എ കരേക്ക് എന് കപരതില് വതിശ്രമ 
കേന്ദ്രങ്ങളുയം നതിര്മ്മതിക്കുന്തതിനക് പദ്തതി. 
നതിലവതില് 149 പദ്തതിേളുന്ട പ്രാരയംഭ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ആരയംഭതിച്ചു. 12000 ന്പാത 
കടായക് ലറ്റുേളാണക് വതിശ്രമസ്ലയം, കുടതിന്വള്ള 
യം, നാപക്േതിന് ന്വറെതിയംഗക് ന്മഷനീന് എന്നീ 
സൗേര്ങ്ങകളാടുകൂടതി സയംസ്ാനത്ക് നതിര്മ്മതി
ക്കുന്തതിനക് ലക്്മതിടുന്തക്.


വതിവരങ്ങൾക്ക് േടപൊടക്:

ശുെതിത് മതിഷൻ, ഹരതിത കേരളയം മതിഷന്
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സ്തനീ ോക്നീേരണ രയംഗത്ക് സമനീപോല 
കേരളയം വേവരതിച്ച കനട്ങ്ങൾക്ക് 

േക്തി പേർന്തക്  ജനേനീയാസൂത്രണ
മാണക്. ഇതതിനേയം കലാേശ്രദ് കനടതിയ 
കുടുയംബശ്രനീയുയം  ജനേനീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 
വതിജയമാണക്. ദാരതിദ്് നതിർമ്മാർജ്നത്തി
നുയം സ്തനീ ോേക് തനീേരണത്തിനുമുള്ള 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. 2.96 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 
ഇരുപകതാളയം  സയംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
േ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 
2018-19ൽ 188 കോടതിയായുയം  ഈ 

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. 

കുടുംബശ്തീ ദനട്ടത്ിചന് പടവകള് ഒചന്മാന്മായി തമാണ്ിയതപ്. ഗ്മാമതീണ വ്യവസമായങ്ങള്, 
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സർക്ാർ വർധതിപെതിക്കുേയുണ്ായതി. 2019-
20ന്ല കുടുയംബശ്രനീയുന്ട ബഡക്ജറ്റക് വതിഹതിതയം 
258 കോടതി രൂപയാണക്. തകദേേ സ്യയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വതിവതിധങ്ങളായ 
വതിേസന പദ്തതിേളതിൽ ഉൾന്പെടുത്തി 
നനീക്തിവച്ച തേയുയം കേന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്
തതിേളുന്ട വതിഹതിതവയം കൂടതി കെർത്ാൽ 
ഇതക് 1000 കോടതി രൂപ േവതിയുയം.  

സുംഘടനാ സുംവിധാനതെിൽ 
ചരിത്ര മുനന്നറ്റും
4	കുടുയംബശ്രനീക്ക് വലതിയ മുകന്റ്റമാണക് 

േഴതിഞ്ഞ നാലുവർഷമായതി ഉണ്ാക്ാൻ 
േഴതിഞ്ഞതക്. സയംഘടനാ സയംവതിധാനയം 
ഏറ്റവമധതിേയം േക്തിന്പെട് ോലമായതി
രുന്നു ഇതക്. 42,000 കത്ാളയം ന്പാത 
അയൽക്കൂട്ങ്ങളുയം 25,000 കത്ാളയം 
വകയാജന അയൽക്കൂട്ങ്ങളുയം 3,000 
കത്ാളയം  ഭതിന്കേഷതി അയൽകൂട്ങ്ങളുയം 
ഇക്ാലയളവതിൽ രൂപനീേരതിക്ന്പെട്ടു. 
കുടുയംബശ്രനീയുന്ട ഇരുപത വർഷന്ത് 
െരതിത്രത്തിനതിടയതിൽ എല്ാ കുടുയംബശ്രനീ 
അയംഗങ്ങന്ളയുയം ഉൾന്ക്ാള്ളതിച്ചുള്ള 
പരതിേനീലനങ്ങൾ നടത്തിയതിരുന്തില്. 
2017 -18, 2018 -19 വർഷങ്ങളതിൽ എല്ാ
വർക്കുമായതി കുടുയംബശ്രനീ സ്ക്കൂൾ പദ്തതി 
നടപെതിലാക്തി. വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
സാധാരണക്ാരായ കുടുയംബശ്രനീ 
അയംഗങ്ങന്ള പ്രാവനീണ്മുള്ളവരാക്തി 
മാറ്റുേ എന്തായതിരുന്നു ഈ പദ്തതി
യുന്ട ലക്്യം.

4	40,000 കത്ാളയം സയംരയംഭങ്ങളാണക് 
േഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾക്തിടയതിൽ 
പ്രവർത്നമാരയംഭതിച്ചതക്.  അരക്തിത 
സമൂഹായംഗങ്ങൾക്ായതി രൂപനീേരതിച്ച 

പ്രത്ാേ പദ്തതി, പ്രളയ ആഘാത
ത്തിൽ നതിന്ക് യുവതനീയുവാക്ന്ള രക്
ന്പെടുത്തുന്തതിനായതി ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച 
എവറസക് വനപുണ് പരതിേനീലനയം, 
വകയാജനങ്ങളുന്ട പരതിെരണത്തി
നായതി രൂപനീേരതിച്ച ഹർഷയം ന്ജറതിയാ
രേതിേക് ന്േയർ, സയംരയംഭേ ന്പാതകസവന 
കേന്ദ്രങ്ങൾ, തനീരകദേകമഖലയതിന്ല 
പ്രകത്േ സയംരയംഭ വതിേസന പ്രവർത്
നങ്ങൾ എന്തിവ ഇക്ാലയളവതിൽ 
പ്രകത്േമായതി നടപൊക്തിയ സയംരയംഭ 
വതിേസന പദ്തതിേളാണക്.

4	കുറഞ്ഞ പലതിേയ്കക് സാധാരണക്ാരുന്ട 
വേയതികലക്ക് പണന്മത്തിക്കുന്തതി
നായതി നടപെതിലാക്കുന് ലതികങ്ജക് വായ്പ
യതിലൂന്ട മാത്രയം ഇക്ാലയളവതിൽ 
11,000 കോടതിയതിലധതിേയം രൂപയാണക്  
വതിതരണയം ന്െയ്തക്.

റിസർച്ജന്റ് നെരള 
4പ്രളയബാധതിതർക്ക് ആേ്ാസമായതി 





പ്വരത്നരഹിതമമായിരുന് 
ആശ്യ പദ്തി അഗതി രഹിത 

ദകരളചമന് നിേയില് 
പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചു. 1.65 േക്ഷം 
ഗുണദഭമാക്തമാകളമാണപ് ഇതില് 
ഉള്ചപ്ടുന്തപ്. ഏകദേശം 100 

ദകമാടിദയമാളം രൂപയമാണപ്  
കുടുംബശ്തീ മുദഖന മമാത്രം ഈ 
പദ്തികമായി ചെേവഴിച്തപ്. 

തദദേശസ്മാപനങ്ങളുചട 
പദ്തി വിഹിതത്ിനു 

പുറദമയമാണിതപ്. 
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സയംസ്ാന സർക്ാർ ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച 
പലതിേ രഹതിത വായ്പാ പദ്തതി 
ആയതിരുന്നു റതിസർന്ജറെക് കേരള 
കലാൺ. ഇതതിന്റെ 9 േതമാനയം പലതിേ 
സയംസ്ാന സർക്ാരാണക് വഹതിക്കു
ന്തക്. ഇതതിലൂന്ട 400 കോടതി രൂപയുന്ട 
പലതിേ ഇളവാണക് കുടുയംബശ്രനീ അയംഗ
ങ്ങൾക്ക് ലഭതിക്കുന്തക്. ആർ ന്േ എൽ 
എസക് വായ്പയായതി 1600 ഓളയം കോടതി 
രൂപ അയൽക്കൂട്ായംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്മാ
ക്തി.

4	ന്ോവതിഡക് ആഘാതയം ലഘൂേരതിക്കുന്
തതിനായതി 2,000 കോടതിയുന്ട മുഖ്മ
ന്ത്രതിയുന്ട സഹായ ഹസ്യം പലതിേ 
രഹതിത വായ്പാ പദ്തതി നടപൊക്തി 
വരുന്നു. ഈ വായ്പയുന്ട പലതിേ 
സയംസ്ാന സർക്ാരാണക് വഹതിക്കു
ന്തക്.

അഗതി രഹിത നെരളും
പ്രവർത്ന രഹതിതമായതിരുന് ആശ്രയ 

പദ്തതി അഗതതി രഹതിത കേരളന്മന് 
നതിലയതിൽ പുനഃസയംഘടതിപെതിച്ചു. 1.65 ലക്യം 
ഗുണകഭാക്ാക്ളാണക് ഇതതിൽ ഉൾന്പെടു
ന്തക്. ഏേകദേയം 100 കോടതികയാളയം 
രൂപയാണക്  കുടുയംബശ്രനീ മുകഖന മാത്രയം 
ഈ പദ്തതിക്ായതി ന്െലവഴതിച്ചതക്. തകദേേ
സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്തതി വതിഹതിതത്തിനു 
പുറകമയാണതിതക്. 

നാളതിതവന്ര 281 ബഡക്സക് സ്ാപനങ്ങ
ളാണക് സയംസ്ാനത്ക് പ്രവർത്നയം ആരയം
ഭതിച്ചതക്. ഇതതിൽ 95 എണ്യം മാത്രമാണക് 
േഴതിഞ്ഞ സർക്ാരതിന്റെ ോലത്ക് സ്ാപതി
ക്ന്പെട്തക്.  ഇക്ഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷയം 
ന്ോണ്ക് 116 ബഡക്സക് സ്ാപനങ്ങൾ 
നതിലവതിൽ വന്നു.

നനേഹിത
എട്ടു ജതില്േളതിൽ ഒതങ്ങതി നതിന്തിരുന് 

കനേഹതിത ന്ജൻഡർ ന്ഹൽപക് ന്ഡസ്ക്കതിന്റെ 
പ്രവർത്നയം എല്ാ ജതില്േളതികലക്കുയം വ്ാ
പതിപെതിച്ചു. സ്തനീ ോേക് തനീേരണ പ്രവർത്ന
ങ്ങളുന്ട ഭാഗമായതി സയംഘടതിപെതിച്ച നനീതയം 
േ്ാമ്യതിൻ, സ്തനീ പദവതി സ്യയം പഠന 
പ്രക്തിയയുന്ട ഭാഗമായതി സയംഘടതിപെതിച്ച 
അയൽക്കൂട് െർച്ചേൾ ഇന്തല്ായം അയൽ
ക്കൂട്ായംഗങ്ങൾക്ക് നൽേതിയ ഉണർവ്യം 
തതിരതിച്ചറതിവയം വളന്ര വലുതാണക്.
 
ൊർഷിെ, മൃഗ സുംരക്ഷണ 
നമഖലെളിൽ വൻ മുനന്നറ്റും

ോർഷതിേ, മൃഗ സയംരക്ണ കമഖലേ
ളതിൽ  ഈ ഗവൺന്മറെക് അധതിോരത്തിൽ 
വന്തതിനു കേഷയം കുടുയംബശ്രനീ വലതിയ 





പ്ളയബമാധിതരകപ് 
ആശ്വമാസമമായി 

സംസ്മാന സരകമാര 
ആവിഷ്ക്കരിച് പേിശ രഹിത 
വമായ്മാ പദ്തി ആയിരുന്നു 

റിസരച�ന്പ് ദകരള ദേമാണ്. 
ഇതിചന് 9 ശതമമാനം പേിശ 
സംസ്മാന സരകമാരമാണപ് 

വഹിക്ന്തപ്. ഇതിലൂചട 400 
ദകമാടി രൂപയുചട പേിശ 
ഇളവമാണപ് കുടുംബശ്തീ 

അംഗങ്ങള്കപ് േഭിക്ന്തപ്.

27പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  മേയത് 2020



മതിേച്ച ഗുണനതിലവാരമുള്ള കോഴതി
യതിറച്ചതി ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്ക് ലഭ്മാ
ക്കുന്തതിനുയം അമതിത വതിലയ്കക് പരതിഹാരയം 
ോണുന്തതിനുമായതി കേരള െതിക്ന് 
പദ്തതി 2018-19 വർഷയം  ആരയംഭതിച്ചു. 
പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി കുടുയംബശ്രനീ 
യുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ 800 കരോയക് ലർ 
ഫാമുേൾ ആരയംഭതിച്ചു. കുടുയംബശ്രനീ 
അ യം ഗ ങ്ങ ള ാ യ  ഇ റ ച്ച തി ക ക് ാ ഴ തി 
േര്ഷേന്ര ഉള്ന്പെടുത്തി കുടുയംബശ്രനീ 
കരോയക് ലർ ഫാർകമഴ്ക് ന്പ്രാഡയൂസർ 
േമ്നതി ലതിമതിറ്റഡക് എന് കപരതിൽ ന്പ്രാ
ഡയൂസർ േമ്നതി രൂപതിേരതിച്ചു. േമ്നതി

നെരള ചിക്ൻ
യുന്ട കനതൃത്ത്തില് ഇറെകഗ്രഷന് 
ഫാമതിങക് അഥവാ കോണ്രോക്ക് ഫാമതി
ങ്ങതിന്റെ (1 ദതിവസയം പ്രായമായ കോഴതി
ക്കുഞ്ഞുങ്ങള്, മരുന്ക്, തനീറ്റ എന്തിവ 
കോഴതി േര്ഷേര്ക്ക് നല്േതി 40 ദതിവസയം 
പ്രായമാകുകമ്ാള് തതിരതിന്ച്ചടുത്ക് വതിപ
ണതിയതിന്ലത്തിക്കുന് പ്രവര്ത്നയം) 
നാലായം ഘട്യം നടക്കുന്നു. ആദ് ഇറെകഗ്ര
ഷനതില് 38 േര്ഷേര്ക്ക് 1.03 ലക്യം, 
രണ്ായം ഇറെകഗ്രഷനതില് 56 േര്ഷേര്ക്ക് 
1.61 ലക്യം, മൂന്ായം ഇറെകഗ്രഷനതില് 56 
േര്ഷേര്ക്ക് 1.52 ലക്യം കോഴതിക്കു
ഞ്ഞുങ്ങന്ള നല്േതി.

മുകന്റ്റമാണക് നടത്തിയതക്. ഈ കമഖലയതിൽ 
68,388  കജായതിറെക് ലയബതിലതിറ്റതി ഗ്രൂപ്പുേൾ 
നതിലവതിൽ കൃഷതി ന്െയ്ന്നു. 55,000 ന്ഹക്ർ 
സ്ലത്ാണക് ഇവർ കൃഷതി ന്െയ്ന്തക്. 
ലതികങ്ജക് വായ്പയതിലൂന്ട 1,400 കോടതി രൂപ 
ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് ലഭ്മാക്തി. 44 കോടതി രൂപ 
ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് സബക്സതിഡതി ഇനത്തിലുയം 
ഇൻസറെനീവായുയം നൽേതി. 3,38,202 സ്തനീേൾ 
നതിലവതിൽ ോർഷതിേ വൃത്തിയതിൽ ഏർന്പെ
ട്ടു വരുന്നു.

കുടുയംബശ്രനീ മൃഗസയംരക്ണ കമഖല  
മുകഖന േഴതിഞ്ഞ നാലക് സാമ്ത്തിേ 
വര്ഷമായതി ക്നീരസാഗരയം, ആടുഗ്രാമയം, 
കേരള െതിക്ൻ, എബതിസതി തടങ്ങതിയ പദ്
തതിേളുന്ട ഭാഗമായതി 9070 ഗുണകഭാക്ാ 
ക്ള്ക്ക് 20 കോടതി രൂപ സാമ്ത്തിേ 
സഹായയം നൽേതി. ന്തരുവക് നായ വന്്യം
േരണ പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി 40027 
ന്തരുവനായ്കന്ള പതിടതികൂടതി വന്്യംേരതിച്ചു. 
8,40,56,700 രൂപ കുടുയംബശ്രനീ എ.ബതി.സതി 
യൂണതിറ്റുേള്ക്ക് ലഭ്മായതിട്ടുണ്ക്.

ച്താഴിൽ പരിശീലനും
4	63,656 യുവതനീയുവാക്ള്ക്ക് സൗജന് 

ന്താഴതില് വനപുണ് പരതിേനീലനയം 
നല്േതി.  

4	വതിജയേരമായതി പരതിേനീലനയം പൂര്ത്തി
യാക്തിയ 51,744 കപരതില് 39,981 
കപര്ക്ക് ന്താഴതില് ലഭതിച്ചു. 

4	ഇതതില് 2432 കപര് പട്തിേവര്ഗ്ഗ വതിഭാ
ഗത്തില്ന്പെട്വരുയം 269 കപര് ഭതിന്കേ
ഷതിക്ാരുമാണക്. 388 കപര്ക്ക് വതികദേ 
കജാലതിയുയം ലഭതിച്ചു. 

4	അഗതതിരഹതിത കേരളയം പദ്തതിയതിലു
ള്ന്പെട് 932 കപര്ക്ക് പരതിേനീലനയം 
നല്കുേയുയം അതതില് 457 കപര്ക്ക് 
കജാലതി ലഭതിക്കുേയുയം ന്െയ്തു. 

4	112 കപ്രാഗ്രായം ഇയംപ്തിന്മറെതിങക് ഏജന്സതി
േള് വഴതി 126 കോഴ്സുേളതിലാണക് 
പരതിേനീലനയം നല്കുന്തക്.

ഊരുെളിലും ആശ്വാസമായി
കുടുുംബശ്ീ
4പുതുതായി 17,400 പട്ിെവർഗ്ഗ
    കുടുുംബങ്ങൾ കുടുുംബശ്ീയിൽ 

2016 മുതല് 1371 അയല്ക്കൂട്ങ്ങള് 
പുതതായതി രൂപനീേരതിച്ചക് 17,400 ആദതിവാസതി 
കുടുയംബങ്ങന്ള കുടുയംബശ്രനീയുന്ട ഭാഗമാക്തി. 
ആന്േ 7135 പട്തിേവര്ഗ്ഗ അയല്ക്കൂട്ങ്ങ

ളതിലായതി 1,16,878 കുടുയംബങ്ങളാണക് അയംഗ
ങ്ങളായുള്ളതക്. േഴതിഞ്ഞ നാലക് വര്ഷത്തി
നതിന്ട 2733 അയല്ക്കൂട്ങ്ങള്ക്ക് 10,000 
രൂപ വനീതയം കോര്പെസക് ഫണ്യം 1328 
അയല്ക്കൂട്ങ്ങള്ക്ക് 10,000 രൂപ വനീതയം 
റതികവാള്വതിങക് ഫണ്യം നല്േതി.

4458 സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങളുും 
    3127 കൃഷിസുംഘങ്ങളുും 

പട്തിേവര്ഗ്ഗ കമഖലയതില് േഴതിഞ്ഞ 
നാലക് വര്ഷത്തിനതിന്ട 458 സൂക്ഷ്മ സയംരയം
ഭങ്ങളുയം 3127 കൃഷതിസയംഘങ്ങളുയം ആരയംഭതിച്ചു. 
486 യൂണതിറ്റുേള് മൃഗസയംരക്ണ കമഖല 
യതിലുയം ആരയംഭതിച്ചു. 161 സയംരയംഭങ്ങള് പരമ്
രാഗത സയംരയംഭങ്ങളാണക്. 

4സാമൂഹ്യനമഖലയിച്ല മുനന്നറ്റും 
ഊരുേളതില് പഠനത്തില് പതികന്ാക്യം 

നതില്ക്കുന് വതിദ്ാര്ത്തിേന്ള േന്ണ്ത്തി 
അവര്ക്ക് ടയൂഷന് സഹായയം നല്കുന് 
പ്രവര്ത്നയം എല്ാ ജതില്േളതിലുയം ന്തര
ന്ഞ്ഞടുത് ഊരുേളതില് നടന്നുവരുന്നു. 
2016 ല് തടക്മായ ഈ പ്രവര്ത്നയം വഴതി 
ഇതവന്ര 205 രേതിഡക്ജക് കോഴ്സുേള് നടക്കു
ന്നു. 130 വലരേറതിേളുയം ആരയംഭതിച്ചു. 14 
വരേബല് ന്ഫസ്റ്റുയം ഇക്ാലയളവതില് 
നടത്തി. 112 പുതതിയ േൗമാര ്ലേബ്ബുേളുയം 
ആരയംഭതിച്ചു.

                                     വതിവരങ്ങള്ക്ക് േടപൊടക്:
കുടുയംബശ്രനീ മതിഷന്
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നവകേരളയം േ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 

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.   
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പഠനന്ത്ളതിവേളായതി അനാവരണയം ന്െയ്തു 
ന്ോണ്തിരുന് ഘട്ത്തിലാണക് കലാേക് 
ഡൗൺ പ്രഖ്ാപതിക്ന്പെട്തക്. പഠകനാത്
വങ്ങൾ എന് നതിലയതിൽ നടന് ഈ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ കുട്തിേൾ ആർജ്തിച്ച 
അറതിവയം േഴതിവയം വനപുണതിയുയം   വതിനതിമയയം  
ന്െയ്യന്പെടുന് കവദതിേളായതി മാറതി. ഈ 
കനട്ങ്ങന്ള എല്ായം നതിലനതിർത്തിയുയം പരതി
മതിതതിേന്ള മറതിേടന്നുയം മുകന്റാനുള്ള പ്ര
വർത്നങ്ങളാണക് ന്ോകറാണ ോലത്തി
ലൂന്ട േടന്നു കപാകുകമ്ാഴുയം ന്ോവതിഡക് 
അനന്ര ോലത്തുയം ന്പാതവതിദ്ാഭ്ാസ 
സയംരക്ണ യജ്യം ന്െയ്യാനുകദേേതിക്കു
ന്തക്.

ന്പാത വതിദ്ാഭ്ാസസയംരക്ണ 
യജ്യം കേരളനീയ സമൂഹത്തിലുണ്ാക്തിയ 
ആത്മവതിേ്ാസയം വതിളതികച്ചാതന്താണക് 

ന് പ ാ ത വ തി ദ ്ാ ല യ ങ്ങ ള തി ല് 
ഉണ്ായ എൻകറാൾന്മറെക് വർദ്
നവക്. 2017-18, 2018 -19,  2019-
20 അക്ാദമതിേക് വർഷങ്ങളതി
ലായതി 5,04,851 (5.05 ലക്യം)  
കുട്തിേൾ മുൻവർഷകത്ക്ാൾ 
അധതിേമായതി ന്പാതവതിദ്ാലയ
ങ്ങളതിൽ പ്രകവേനയം കനടതി. 10കുട്തി
േളതിൽ കുറവള്ള 11319 ്ലോസക് 
ഡതിവതിഷനതിലാണക് 2018-19 
അക്ാദമതിേ വർഷയം ഉണ്ായതിരു
ന്തക്. 2019- 20 അക്ാദമതിേക് 
വർഷയം 6263 ഡതിവതിഷനുേളാണക് 
കുട്തിേളുന്ട എണ്ത്തിൽ വർധന 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്ക്. ഇതക് 55.33 േത 
മാനയം വരുയം.ഇതതിൽ സർക്ാർ 
സ്കൂളതിൽ വന് മാറ്റയം 56.42 േതമാ
നമാണക്. 

ന്പാതവതിദ്ാലയങ്ങളുന്ട 

ഭൗതതിേ സൗേര്യം വതിേസതിപെതിക്കുേ 
എന്തക് ന്പാതവതിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ണ
ത് തി ന് റെ  പ്രധ ാ ന ന് പെ ട്  ഊ ന് ൽ 
കമഖലയാണക്.  വതിവതിധ ഏജൻസതിേൾ 
വഴതിയാണക് നതിർമ്മാണ  പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടക്കുന്തക്. ആദ്ഘട്ത്തിൽ വതിവതിധ 
സ്കനീമുേളതിലൂന്ട 1500ലധതിേയം വതിദ്ാലയങ്ങ
ളതിൽ അടതിസ്ാന സൗേര് വതിേസനയം 
നടക്കുന്നു.  േതിഫക് ബതി സഹായകത്ാന്ട 
970 സ്കൂളുേളതിലുയം  പദ്തതി വതിഹതിതത്തിലൂന്ട 
550 സ്കൂളുേളതിലുയം ന്േട്തിട നതിർമ്മാണയം 
നടക്കുന്നു. കൂടാന്ത നബാഡക് സ്കനീമതിലൂന്ടയുയം 
എയക്ഡഡക് വതിദ്ാലയങ്ങളതിൽ െലഞ്ക് 
ഫണ്ക് സ്കനീമതിലൂന്ടയുയം ന്േട്തിടനതിർമ്മാണ
ങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ക്. 500 കുട്തിേളതിൽ 
കൂടുതലുയം 1000 കുട്തിേളതിൽ കുറവമുള്ള 446 
വതിദ്ാലയങ്ങൾക്ക് ഒരുകോടതി രൂപ വനീതയം 
ഉള്ള നതിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 
കനതൃത്യം നല്കുന്തക് േതിലയാണക്. 

അടിസ്ാന ഭൗതിെ സൗെര്യ 
വിെസനും െിഫബ്ി 
സഹായനതൊച്ട
4  141 സ്കൂളുേള്ക്ക് 5കോടതി രൂപവനീതയം
4	395 സ്കൂളുേള്ക്ക് 3 കോടതി രൂപ വനീതയം
4	446  സ്കൂളുേള്ക്ക് 1കോടതിരൂപ വനീതയം
4	എയക്ഡഡക് വതിദ്ാലയങ്ങള്ക്ക് ൊലഞ്ക് 

ഫണ്ക്
4	പ്ാന് ഫണ്തിലൂന്ട 500ലധതിേയം വതിദ്ാ

ലയങ്ങളതില് അടതിസ്ാന സൗേര്യം

ഡിജിറ്റൽ സാനങ്കതിെവിദ്യ 
മുഴുവൻ സ്കൂളുെളിലും
4	എല്ാ വപ്രമറതി സ്കൂളുേളതിലുയം േമ്യൂട്ര് 

ലാബക്
4	45,000 ന്സക്റെറതി - ഹയര്ന്സക്റെറതി 

്ലോസക് മുറതിേള് വഹന്ടേക്
4	1,19,054 ലാപക് കടാപ്പുേള്
4	69,943 മള്ട്തിമനീഡതിയ കപ്രാജക്ടുേള്
4	4,578 േ്ാമറേള്, 4,720 ന്വബക്േ്ാ

മുേള്   
4 1,00,472 യു.എസക്.ബതി സ്പനീക്റേള്,
4 43,250 മൗണ്തിങക് േതിറ്റക്  

അക്ാദമിെ ഗുണനമന്മ
4	വവവതിധ്മാര്ന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്
4	നനീതതി ആകയാഗക് നടത്തിയ സ്കൂള് വതിദ്ാ

ഭ്ാസ ഗുണനതിലവാര സൂെതിേ (SEQI 
– School Education Quality Index) 
പ്രോരയം കേരളയം ഒന്ാമതക്.





ചപമാതു വിേ്യമാഭ്യമാസസംരക്ഷണ 
യജ്ം ദകരളതീയ സമൂഹത്ില

ണ്മാകിയ ആത്മവിശ്വമാസം 
വിളിദച്മാതുന്തമാണപ് ചപമാതുവിേ്യമാേ
യങ്ങളില് ഉണ്മായ എന്ദറമാള്ചമ
ന്പ് വരദ്നവപ്. 2017-18, 2018 -19,  
2019-20 അകമാേമികപ് വരഷങ്ങളി
േമായി 5.05 േക്ഷം കുട്ടികള് മുന്വര

ഷദത്കമാള് അധികമമായി 
ചപമാതുവിേ്യമാേയങ്ങളില്  

പ്ദവശനം ദനടി

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മേയത് 2020



ഭാഷാനശഷി വിൊസതെിന്  
4	മലയാളത്തിളക്യം
4	ഹകലാ ഇയംഗ്നീഷക്
4	സുരനീലതി  ഹതിന്തി

പഠനപിന്തുണ 
ആവശ്യമുള്ളവർക്്
4  10ായം ്ലോസക് വന്ര ശ്രദ്  ന്പാത   

      പ്ാറ്റക്കഫായം.
4 ഗണതിതന്ത് കുട്തിേള്ക്ക് ആയാസര

ഹതിതമായതി പഠതിക്ാനുള്ള പഠനാനുഭ
വങ്ങള്

4	1, 2 ്ലോസുോര്ക്ക് ഉല്ാസ ഗണതിതയം,
4	3-7 ്ലോസുോര്ക്ക് ഗണതിതവതിജയയം.
4	ഗണതിതന്ത് ജനീവതിതവമായതി ബന്

ന്പെടുത്തുന്തതിനായതി  നാട് തിന്ല 
വവദഗക്ധ്യം പ്രകയാജനന്പെടുത്തി 
തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനാടതിസ്ാന 
ത്തില് ഒരു ലക്ത്തിലധതിേയം കുട്തിേള് 
പന്ങ്ടുത് ഗണതികതാത്വങ്ങള്.

4	കുട്തിേളുന്ട പഠന പുകരാഗതതി കൃത്മായതി 
വതിലയതിരുത്തുന്തതിനുയം അവര് അഭതിമു
ഖനീേരതിക്കുന് പലതരയം പ്രശ്നങ്ങള് 
ആത്മവതിേ്ാസകത്ാന്ട തരണയം 
ന്െയ്ന്തതിനുയം സഹായേമായ ന്മറെറതി 
ങക് പദ്തതി. ഇതതിനായതി 'സഹതിതയം' 
കപാര്ട്ല്.

4	കുട്തിേളുന്ട വവവതിധ്മാര്ന് പ്രതതിഭ
േന്ള േന്ണ്ത്ാനുയം അവ പരതികപാ

ഷതിപെതിക്ാനുമായതി ടാലറെക് 
ലാബക്. കുട്തിേളുന്ട സര്ഗ്ഗ
കേഷതി വതിോസത്തിനക് 
സര്ഗ്ഗവതിദ്ാലയ പദ്തതി.

4	വജവവവവതിധ് ഉദ്ാ
നങ്ങള് 12000 സ്കൂളുേ
ളതില്. ആകഗാളതാപനയം, 
ോലാവസ്ാ വ്തതി 
യ ാ ന യം  ത ട ങ്ങ തി യ വ 
സയംബന്തിച്ച ോര്ങ്ങള് 
അറതിയുന്തതിനുയം പരതി 
ഹാരയം അകന്ഷതിക്കുന്
തതിനുയം പാരതിസ്തിോവ
കബാധയം വതിേസതിപെതിക്കു
ന്തതിനുമായുള്ള അകന് 
ഷണയം. 

4	മലയാളത്തിളക്യം പദ്
തതിയുന്ട ഭാഗമായതി വായ
നയ്കക് പ്രാധാന്യം നല്േതി 
ഒന്ക് രണ്ക് ്ലോസ്േളതിന്ല 
കുട്തിേള്ക്ായതി വായനാ
ോര്ഡക്.

4	കുട്തിേളതില് ോസ്തനീയ മകനാഭാവവയം 
പ്രക്തിയാകേഷതിേളുയം വതിേസതിപെതിക്കു
ന്തതിനായതി എല്.പതി തലത്തില് ോസ്ത 
േൗതേയം പദ്തതി നടപൊക്തി.

4	നാട്തിന്ല പ്രതതിഭേളുന്ട വവദഗക്ധ്
ങ്ങള് പരതിെയന്പെടുത്തുന്തതിനായതി 
'വതിദ്ാലയയം പ്രതതിഭേളതികലക്ക് ' 

പദ്തതി.
4	ഭരണഘടന കുട്തിേന്ള പരതിെയന്പെടു

ത്ാനുയം സ്ന്യം സ്കൂളതിനക് ഒരു ഭരണ
ഘടന രൂപന്പെടുത്ാനുയം ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച 
വനതനീേയം പദ്തതി.

4	എസക്.ഐ.ഇ.ടതി.യുന്ട കനതൃത്ത്തില്  
ദൃേ്സാകങ്തതിേ വതിദ്േന്ള പരതിെയ
ന്പെടാനുയം സതിനതിമേള് നതിര്മ്മതിക്ാനുയം 
കുട്തിേള്ക്ക് പരതിേനീലനയം.

4 കുട്തിേള് കുറവള്ള വതിദ്ാലയങ്ങള് 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുവാന് തകദേേഭരണസ്ാ
പ ന ങ്ങ ളു ന് ട  സ ഹ ാ യ ക ത് ാ ന് ട 
വതിപുലമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

4 2019-20 അക്ാദമതിേ വർഷയം നടത്തിയ 
ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് ഒരു പ്രവർത്ന
മായതിരുന്നു മുഴുവൻ ്ലോസക് മുറതിേളതിലുയം 
വലരേറതി എന്തക്. തതിരുവനന്പുരയം 
ജതില്ാ പഞ്ായത്തിന്റെ കനതൃത്ത്തില് 
ജതില്യതിന്ല  മുഴുവൻ വതിദ്ാലയങ്ങളതിലുയം 
ഇതക് സാർത്േമാക്തി.

4 വതികക്ഴ്ക് ൊനല് വഴതി 2020-21 അധ് 
യന വര്ഷന്ത് ഓണ്വലന്  അദ്്ാ 
പേ പരതിേനീലനത്തിന്റെ ഒന്ായം ഘട്യം 
നടത്തി.

4 കുട്തിേള്ക്കുള്ള ്ലോസുേള് ജൂണ് മാസയം 
മുതല് ഓണ്വലന് ആയതി നടത്തുന്
തതിനുള്ള മുന്ന്ാരുക്ങ്ങള് നടത്തി.
                                                 

വതിവരങ്ങള്ക്ക് േടപൊടക്
ന്പാതവതിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ണയജ്യം.

ആർദ്യം മതിഷൻ, ന്പാതവതിദ്ാ
ഭ്ാസ യജ്യം, േതിഫക്ബതി ഫണ്ക്, മറ്റു 
പദ്തതിേൾ എന്തിവയ്ക്കു പുറന്മ 
ആകരാഗ്, വതിദ്ാഭ്ാസ കമഖലേളുന്ട 
വളർച്ചയതിൽ തകദേേസ്യയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് ഗണ്മായ സയംഭാവ
നേളാണക് ഇക്ഴതിഞ്ഞ നാലക് വര്ഷ
ങ്ങളതില് നൽേതിയതക്. അയംഗനവാടതി
േള്ക്ക് 2,037 ന്േട്തിടങ്ങൾ നതിര്മ്മതി
ച്ചു. പ്രാഥമതിോകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, 
സാമൂഹതിോകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, 
ആശുപത്രതിേൾ എന്തിവയ്കായതി 393 

ന്േട്തിടങ്ങളുയം  ഇക്ാലയളവതിൽ നതിർ
മ്മതിച്ചു.  1318 ്ലോസക് മുറതിേൾ നതിർമ്മതി
ക്കുേയുയം 1849 ്ലോസക് മുറതിേൾ സ്ാർട്ക് 
്ലോസക് റൂമുേളായതി പരതിവർത്നയം 
ന്െയ്േയുയം ന്െയ്തു. 133 ലാബുേളാണക് 
ഇക്ാലയളവതിൽ വതിദ്ാർത്തിേൾ
ക്ായതി സജ്മാക്തിയതക്. 353.53 
കോടതി രൂപ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായതി 
ന്െലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. േഴതിഞ്ഞ സർക്ാ
ര തികറെതതികനക്ാൾ 50% തേ 
കൂടുതലായതി ഈ നാലു വർഷയം ന്ോണ് 
ഈ കമഖലയതിൽ ന്െലവഴതിക്ാനായതി.        

ആനരാഗ്യ- വിദ്യാഭ്യാസ നമഖലെളിച്ല 
അടിസ്ാന സൗെര്യ വിെസനും
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ഇന്്യടക്മുള്ള 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 

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 
ക്കുന്തതിലുയം  ഇകപൊള് ന്ോവതിഡക് 
മഹാമാരതിന്യ പ്രതതികരാധതിക്കുന്തതിലുയം  

ആകരൊഗ്യരംഗതെട്
പുതെനുണർവട്

�നങ്ങള്കിടയില് ഭതീതി വിതച് നിപ് ബവറസിചന തുരത്തുന്തിലം പ്ളയകമാേത്പ്
 പകരച്വ്യമാധികചള പ്തിദരമാധിക്ന്തിലം ഇദപ്മാള് ചകമാവിഡപ് മഹമാമമാരിചയ പ്തിദരമാധിക്ന്തിലം

  ദേമാകശ്ദ്യമാകരഷിച് രതീതിയില് ഇടചപടമാന് നമുകപ് കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.
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കലാേശ്രദ്യാേര്ഷതിച്ച രനീതതിയതില് 
ഇടന്പടാന് നമുക്ക് േഴതിയുന്നുണ്ക്.

ഒരു ജനതയുന്ട ആകരാഗ്ന്മന്തക്, 
വതിവതിധ കമഖലേളുന്ട കൂട്ായ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളുന്ട ആന്േത്തുേയാന്ണന് തതിരതിച്ചറതി
വതിന്റെ അടതിസ്ാനത്തിലുയം വതികേന്ദ്രനീകൃത 
ആസൂത്രണത്തിന്റെ ജനീവസുറ്റ െട്ക്കൂടതിലു
മാണക് ആര്ദ്യം മതിഷന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
മുകന്റതിന്ക്ാണ്തിരതിക്കുന്തക്.വ്ക്മായ 
ോഴ്ചപൊകടാന്ടയുള്ള ആകരാഗ്രയംഗന്ത്യുയം 
അനുബന്കമഖലേളതിന്ലയുയം പ്രവര്ത്ന 
പരതിപാടതിേളുയം, ആര്ദ്യം മതിഷന് വഴതിയുള്ള 
പ്രകത്േ ഇടന്പടലുേളുയം ഏന്താരു പ്രതതി
സന്തി ഘട്ന്ത്യുയം ആത്മവതിേ്ാസ
കത്ാന്ട കനരതിടുന്തതിനക് ഇന്ക് നന്മ്മ 
പ്രാപ്തരാക്തിയതിരതിക്കുന്നു പ്രാകദേതിേ 
സര്ക്ാരുേളുന്ട സഹേരണകത്ാന്ട 
ത്രതിതല ആകരാഗ്സയംവതിധാനങ്ങന്ള േക്തി
ന്പെടുത്തിന്ക്ാണ് ജനീവതിത വേലതികരാഗ
ങ്ങള് ഉള്ന്പെന്ട  പേര്ച്ചവ്ാധതിേളുയം ദുരന് 
നതിവാരണങ്ങളുമടങ്ന് ഏന്താരു 
അവസ്ന്യയുയം കനരതിടുന്തതിനു നമ്മുന്ട 
ആകരാഗ് സയംവതിധാനന്ത് സജ്മാക്കുേ 
എന് സമനീപനമാണക് ആകരാഗ് കമഖല 
യതില് ഈ സര്ക്ാര് വേന്ക്ാണ്തക്. 

ഭാവതിന്യ മുന്തിൽ േണ്ള്ള ഒരു സമഗ്ര 
ആകരാഗ് നയത്തിന്റെ അടതിസ്ാനത്തി
ലാണക് ഈ സർക്ാർ പ്രവർത്തിക്കുന്തക്.  
മഴക്ാലപൂർവ്വ തയ്യാന്റടുപ്പുേൾ  വർഷയം 
മുഴുവൻ നനീണ് നതിൽക്കുന് ആകരാഗ് 
ജാഗ്രതാ പരതിപാടതിയാക്തി വതിേസതിപെതിച്ചതക് 
ഈ നയത്തിന്റെ അടതിസ്ാനത്തിലാണക്. 
ആകരാഗ് ജാഗ്രത ോര്ക്മമാക്ാനുയം 
ജനപങ്ാളതിത്കത്ാന്ട നയങ്ങൾ ആവതി
ഷ്ക്കരതിക്ാനുയം മുൻഗണന നതിശ്യതിച്ചക് നടപൊ
ക്ാനുയം  ഇ- ന്ഹൽത്ക്  കപ്രാഗ്രാമതിലൂന്ട 

സാധതിക്കുയം. കപ്രാഗ്രാമതിന്റെ ഭാഗമായതി, 2.9 
കോടതി ജനങ്ങൾക്ക് ഇതതിനേയം  ഇ- 
ന്ഹൽത്ക് രജതിസ്ടഷൻ നൽേതി.

മുഖഛായ മാറുന്ന  
ആനരാഗ്യനെന്ദ്രങ്ങൾ

ആകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങന്ള േക്തിന്പെടു
ത്ാൻ ലക്്മതിടുന് കുടുയംബാകരാഗ് പരതി
പാടതിയുന്ട ഭാഗമായതി,  സയംസ്ാനന്ത് 
പ്രാഥമതിോകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുയംബാ
കരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളായതി മാറേയാണക്. ആദ്
ഘട്ത്തിൽ ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 170 കേന്ദ്രങ്ങ
ളതില് പ്രളയബാധതിതമായവയുയം പ്രധാന 
നതിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്നയം കവണ്തിവന്വയു
ന്മാഴതിന്േ മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങന്ളല്ായം നല്രനീതതി
യതില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരതിേയാണക്. രണ്ായം 
ഘട്ത്തിൽ 504 കേന്ദ്രങ്ങളതില് ഏന്റ്റടുത് 
അടതിസ്ാന സൗേര് വതിേസന പ്രവൃ
ത്തിേൾ ഇകപൊൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണക്. 
അവേ് സൗേര്ങ്ങൾ ഒരുങ്ന്കതാന്ട, 
വവകുകന്രയം 6.00 മണതി വന്രയുള്ള ഒ.പതി. 
കസവനയം എല്ാ ആകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളതിലുയം 
ലഭ്മാവയം.

 കരാഗതിസൗഹൃദമായ രനീതതിയതില് ന്റജതി
ക സ്ടഷ നു യം  േ ാ ത് തി ര തി പെക്  മു റ തി േ ളു യം 
പരതികോധനാ മുറതിേളുയം കനഴ്ക്മാരുന്ട പ്രനീ
ന്െക്പ്പുയം കുടതിന്വള്ള - കടായ്ലറ്റക് സൗേര്
ങ്ങളുന്മാന്ക് വതിപുലന്പെടുത്തി അധതിേ 
പ്രവര്ത്നസമയവയം കസവനങ്ങളുമായാണക് 
സയംസ്ാനന്ത് പതി.എച്ചക്.സതിേന്ളന്യല്ായം 
കുടുയംബാകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്തി മാറ്റുന്തക്.
4 പ്രവര്ത്ന സമയയം രാവതിന്ല 9 മുതല് 

വവേതിട്ക് 6 വന്ര
4 കൂടുതല് കഡാക്ര്മാരുയം പാരാന്മഡതി

ക്ല് ജനീവനക്ാരുയം
4 ലകബാറട്റതി സൗേര്യം

4 നതികത്നയുള്ള ജനീവതിതവേലതി കരാഗ
്ലേതിനതിക്കുേള്

4 ആസ്ക്മ, േ്ാസയംമുട്ക് കരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
േ്ാസക് ്ലേതിനതിക്ക്

4  ഗർഭതിണതിേളുന്ട മാനസതിോകരാഗ്
ത്തിനുള്ള  അമ്മ മനസക്,

4 മാനസതിേ ആകരാഗ്പരതിെരണത്തി
നുള്ള 'ആേ്ാസയം' ്ലേതിനതിക്ക്

4 നവജാത േതിശുക്ളതിന്ല ഹൃകദ്ാഗയം 
േന്ണ്ത്തി േസ്തക്തിയയതിലൂന്ട പരതിഹ
രതിക്കുന് ഹൃദ്യം,

4 സമ്പൂര്ണ്മാനസതിേ ആകരാഗ്പരതി
പാടതി ഫനീല്ഡക്തലത്തില്

4 ആകരാഗ്ഉപകേന്ദ്രങ്ങള് േക്തിന്പെടു
ത്തി, നതികത്നയുള്ള ്ലേതിനതിക്കുേള്

4 ആകരാഗ്കസന വളണ്തിയര്മാര്

പുതിയ നിയമനങ്ങൾ
ആവേ്ത്തിനക് കഡാക്ർമാരുന്ടയുയം 

ജനീവനക്ാരുന്ടയുയം തസ്തിേേൾ ഇല്ാതതി
രുന് ആകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളതിലുയം താലൂക്ക്, 
ജതില്ാ ആശുപത്രതിേളതിലുയം പുതതിയ തസ്തി
േേൾ സൃഷ്തിക്ാനുയം അടതിയന്ര പ്രാധാ
ന്കത്ാന്ട നതിയമനനടപടതിേൾ പൂർത്നീ
േരതിക്ാനുയം അധതിോരകമറ്റക് ഒരു വർഷയം 
തതിേയുന്തതിനതിടയതിൽ സർക്ാരതിനായതി. 
കുടുയംബാകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങളതികലക്ക് മാത്രയം 
ഒന്ായം ഘട്ത്തില് 170 കഡാക്ര്മാര് 170 
ലാബക്ന്ടക്നീഷ്ന് 340 ്റോഫക് കനഴ്ക് 150 
ഫാര്മസതിസ്റ്റുേളടക്യം 830 തസ്തിേേള് 
സൃഷ്തിച്ചക് നതിയമനയം നടത്തുേയുണ്ായതി. 
രണ്ായം ഘട്ത്തില് വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതി
ലായതി 1000 തസ്തിേേളുയം സൃഷ്തിച്ചക് 
നതിയമനയം നടത്തി.

ജതില്ാ - താലൂക്കുതല ആശുപത്രതിേളതില് 
സൂപെര്ന്സ്പഷ്ാലതിറ്റതി വതിഭാഗയം കഡാക്ര്മാ
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രടക്യം 891 തസ്തിേേള് സൃഷ്തിച്ചു.

തനദശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുച്ട  
പിന്തുണയുും നനതൃത്വവും
 4 കുടുയംബാകരാഗ്കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന് പ്ര

വര്ത്നങ്ങള്ക്ക് തകദേേസ്യയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട പതിന്തുണയുയം കനതൃ 
ത്വയം.

4 അടതിസ്ാന സൗേര്വതിേസനത്തിനക് 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട  
ഫണ്േളുയം മറ്റക് പ്രാകദേതിേ വതിഭവസ
മാഹരണവയം

. 4മനുഷ്വതിഭവകേഷതിയുന്ട കുറവക് പരതി
ഹരതിക്കുന്തതിനക് തകദേേഭരണ സ്ാപ
നങ്ങള്വഴതി കഡാക്ര്മാരുന്ടയുയം പാരാ
ന്മഡതിക്ല് ജനീവനക്ാരുന്ടയുയം 
നതിയമനയം.

   4ആകരാഗ്രയംഗന്ത് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വ്ക്മാന്യാരു ോഴ്ചപൊകടാന്ട നടപെതി
ലാക്കുന്തതിനുയം  ന്ോവതിഡക് നതിയന്ത്ര
ണമാക്ാനുമുള്ള പേര്ച്ചവ്ാധതി നതിയ
ന്ത്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഒന്ത്ാരുമ
കയാന്ട െതിട്യായതി നടത്തുന്തതിനുയം 
തകദേേഭരണ സ്ാപന ജനപ്രതതിനതി
ധതിേള്ക്കുയം ന്സക്ട്റതിമാര്ക്കുയം കഡാക്
ര്മാര്ക്കുയം മറ്റു ജനീവനക്ാര്ക്കുന്മാപെയം 
സയംഘപരതിേനീലനങ്ങള്

 4 ക്ാക്കുതല േമ്മയൂണതിറ്റതി ന്ഹല്ത്ക് 
ന്സറെറേളുയം കുടുയംബാകരാഗ് കേന്ദ്രങ്ങ
ളാകുയം: ആദ്ഘട്ത്തില് 76 എണ്ത്തി
ന്റെ കമാഡതിഫതികക്ഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ള്ക്കു ഭരണാനുമതതി.

ആർദും ജനെീയ െ്യാലപൈൻ
ആകരാഗ്രയംഗത്ക് കേരളയം ഇന്ക് അഭതിമുഖനീേരതിക്കുന് ോതലായ പ്രശ്നങ്ങളായ 

ജനീവതിതവേലനീകരാഗങ്ങള്, മാനസതിേ ആകരാഗ്പ്രശ്നങ്ങള്, പേര്ച്ചവ്ാധതിേള് 
എന്തിവയ്കക് സ്ായതിയായ പരതിഹാരയം ോണാനുയം ആര്ദ്യം മതിഷന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കൂടുതല് ജനേനീയമാക്ാനുമായതി ആര്ദ്യം ജനേനീയ േ്ാവമ്ന് 2019 നവയംബര് 
മുതല് സയംസ്ാന വ്ാപേമായതി നടപെതിലാക്തിവരതിേയാണക്. നമ്മുന്ട ആകരാഗ്യം 
നമ്മുന്ട ഉത്വാദതിത്യം എന് മുദ്ാവാേ്വമായതി മുകന്റന് ഈ േ്ാവമ്നതിന്റെ 
ഘടേങ്ങള് താന്ഴ പറയുന്വയാണക്.

4 ആകരാഗ്േരമായ ഭക്ണേനീലയം
4 വ്ായാമയം ദതിനെര്യുന്ട ഭാഗമാക്ല്
4 മാനസതിേ ആകരാഗ്വയം ലഹരതിവര്ജ്നവയം
4 ശുെതിത്വയം മാലതിന്സയംസ്ക്കരണവയം
4 കരാഗപ്രതതികരാധ, ആകരാഗ്വര്ദ്േ പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്ടയുയം ആകരാഗ്
         കസവനങ്ങളുന്ടയുയം ഫലപ്രദമായ ഉപകയാഗയം ഉറപ്പുവരുത്ല്

നരാഗീസൗഹൃദ 
സൗെര്യങ്ങനളാച്ട

ആയതിരക്ണക്തിനക്  കരാഗതിേള് 
നതികത്ന െതിേതിത്ന്യ്കത്തുന് നമ്മുന്ട 
സര്ക്ാര് ആശുപത്രതിേളതിന്ല ഒ.പതി വതിഭാ
ഗങ്ങളതിന്ല തതിരക്ക് കുറയ്കാനുയം സൗേര്
ങ്ങള് െതിട്ന്പെടുത്ാനുമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
മുകന്റന്നു. െതിട്യായ ന്രജതികസ്ടഷന് സൗേ
ര്ങ്ങള്, ആവേ്ത്തിനക് ോത്തിരതിപെക് 
മുറതിേളുയം േകസരേളുയം കുടതിന്വള്ള കടായക് ലറ്റക് 
സൗേര്ങ്ങള്, ഇലക്രോണതിേക് ഡതിസക് കപ് 
കബാര്ഡുേള്, ആകരാഗ്കബാധവതക്േരണ 

സൗേര്ങ്ങള്, സ്ോര്തയുള്ള പരതികോ
ധനാമുറതിേള് തടങ്ങതിയവന്യല്ായം സജ്
മാക്കുേയാണക്. ആദ്ഘട്ത്തില് ന്തര
ന്ഞ്ഞടുത് എട്ക് ഗവണ്ന്മറെക് ന്മഡതിക്ല് 
കോകളജുേളുന്ടയുയം രണ്ായംഘട്ത്തില് 5 
ജതില്ാതല ആശുപത്രതിേളുന്ടയുയം  പ്രവ
ര്ത്തിേള് പൂര്ത്തിയായതി.

ൊതെ് ലാബുെളുും 
ഡയാലിസിസ്് യൂണിറ്റുെളുും 
4 ജതില്ാ - താലൂക്ക് തല ആശുപത്രതിേ

ളതില് സൂപെര്ന്സ്പഷ്ാലതിറ്റതി - ന്സ്പഷ്ാ
ലതിറ്റതി സൗേര്ങ്ങള് വതിേസതിപെതിക്കുന് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

4 േതിഫക്ബതിയതിൽ ഉൾന്പെടുത്തി 3,000 
കോടതിയുന്ട നതിർമ്മാണ പ്രവർത് 
നങ്ങള്.

4 ോത്ക് ലാബക് സൗേര്ങ്ങകളാന്ട 
ോര്ഡതികയാളജതി ,  യൂകറാളജതി , 
ന്നഫക്കറാളജതി, നയൂകറാളജതി വകുപ്പുേ
ളതില് കഡാക്ര്മാന്ര നതിയമതിച്ചു.

4 10 ോത്ക് ലാബക് ന്ോകറാണറതി ന്േയര് 
യൂണതിറ്റുേളതില്    (8 - ആകരാഗ്വകുപെക്, 
2 - ന്മഡതിക്ല് കോകളജുേള്) നാലക് 
എണ്യം പ്രവര്ത്തിച്ചു തടങ്ങതി.

4 44 ഡയാലതിസതിസക് യൂണതിറ്റുേളതില് 
രന്ണ്ണ്ന്മാഴതിന്േ എല്ായം പ്രവര്ത്
നസജ്യം.


വതിവരങ്ങള്ക്ക് േടപൊടക്:

ആര്ദ്യം മതിഷന്
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വതിേസ്ര രാജ്ങ്ങളതിൽ ഒരതിടത്തുയം 
ോണാത് സമഗ്രമായ കക്മ 

ന്പൻഷൻ സയംവതിധാനമാണക് ഇകപൊൾ 
കേരളത്തിലുള്ളതക്. അർഹരായ മുഴുവൻ 
കപന്രയുയം കക്മന്പൻഷൻ പരതിധതിയതിൽ 
ന്ോണ്വരാൻ സർക്ാർ നടത്തിയ 
മുൻവേ പ്രവർത്നത്തിന്റെ ഫലമായതി 
13,96 ലക്യം കപന്ര ന്പൻഷൻ ഗുണകഭാ
ക്ാക്ളുന്ട ലതി്റേതിൽ പുതതായതി ഉൾന്പെ
ടുത്ാൻ േഴതിഞ്ഞു. സയംസ്ാനത്ക്  
നതിലവതിൽ  47.95 ലക്യം കപർക്ക്  വതിവതിധ 

സാമൂഹ് സഹായ ന്പൻഷനുേൾ ലഭതിക്കു
ന്നുണ്ക്. 2015 - 16 ൽ ഇപ്രോരയം ന്പൻഷൻ 
വാങ്ന്വരുന്ട എണ്യം 33.99 ലക്യം 
ആയതിരുന്നു. 

20,531.33 കോടതി രൂപയുന്ട കക്മ 
ന്പൻഷൻ 2016 ജൂൺ മുതൽ വതിതരണയം 
ന്െയ്തു. േഴതിഞ്ഞ സർക്ാരതിന്റെ ോലത്ക് 
കേവലയം 8,429 കോടതി രൂപ മാത്രമാണക് 
വതിതരണയം ന്െയ്തക്. കുറഞ്ഞ ന്പൻഷൻ 
തേ 600 ൽ നതിന്ക് 1,300 രൂപയാക്തി 
ഉയർത്തി. 75 വയസക് േഴതിഞ്ഞവർക്ക് 

1,500 രൂപ ന്പൻഷനായതി ലഭതിക്കുയം. 21 
ലക്ത്തികലന്റ കപർക്ക്,  ന്പൻഷൻ 
തേ കനരതിട്ക് വനീട്തിൽ എത്തിച്ചാണക് നൽകു
ന്തക്.

വാർദ്േ്ോല ന്പൻഷൻ, വതിേലായംഗ 
ന്പൻഷൻ, വതിധവാ ന്പൻഷൻ, 50 
വയസ്തിനക് മുേളതില് പ്രായമുള്ള അവതിവാ
ഹതിതരായ സ്തനീേൾക്കുള്ള ന്പൻഷൻ 
എന്തിവയാണക് തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളതിലൂന്ട വതിതരണയം ന്െയ്ന് ന്പൻഷ
നുേൾ.     

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ച്പൻഷൻ 

4 വർഷും 

20,531.33 നൊടി
കുറഞ്ഞ ച്പൻഷൻ തുെ 1300 രൂപയായി ഉയർതെി
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സയംസ്ാനത്ക് �തഗതതിയതിലുള്ള നഗര
വതക്ക്രണയം 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 

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 ഗര-ഗ്രാമാസൂ ത്രണ വകുപെതിൽ  
ഇ-ഓഫനീസക് സയംവതിധാനയം നടപെതിലാക്തി.

4	ന്േട്തിടനതിർമ്മാണ ന്പർമതിറ്റക് നടപ
ടതിേൾ സുതാര്മാക്തി. അകപക്േൾ 
കവഗത്തിൽ വേോര്യം ന്െയ്യാൻ 

തയ്യാറാക്തിയ സുകവഗ ആകട്ാകമറ്റഡക് 
ഇറെലതിജറെക് കസാഫ്റക്  ന്വയർ കോഴതി 
കക്ാടക് നഗരസഭയതിൽ നടപെതിലാക്തി.

അമൃത് നഗരും 
ശുദ്ജല വതിതരണയം, സ്തിവകറജക് ആറെക് 

ന്സപക്കറ്റജക് മാകനജക് ന്മറെക്, 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
ഡക് വതിഡക്ത്ക്  �യംഖലയതിലൂന്ട സുഗമമാക്കു
ന്നു. �ഞ്ക്  സർക്ാരതിന്റെ  സഹായകത്ാ 
ന്ട കേന്ദ്ര നഗര ോര്വകുപെക് നടപൊക്കുന്  

നഗര വിേസനതെിനട് 
7093.44 കേൊടി

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.
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തനദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുച്ട നനതൃത്വതെിൽ 
അടിസ്ാന സൗെര്യ വിെസനും

4 മുഖ്മന്ത്രതിയുന്ട പ്രാകദേതിേ കറാഡക് വതിേസന പദ്തതിയതിലൂന്ട 961 കോടതി 
രൂപയുന്ട പദ്തതിേൾ വതിഭാവനയം ന്െയ്തിട്ടുണ്ക്. ഇതതിൽ 743 കോടതി രൂപയുന്ട 
പദ്തതിേൾക്ക് ഭരണാനുമതതിയായതി.

4 അടതിസ്ാന സൗേര് വതിേസനത്തിനായതി േഴതിഞ്ഞ നാലു വർഷയം ന്ോണ് 
9,540.82 കോടതി രൂപ വേയതിരുത്തി. മുൻ സർക്ാരതിന്റെ അഞ്ചു വർഷന്ത് 
തേകയക്ാൾ 1,000 കോടതി രൂപ കൂടുതലാണതിതക്.

4 2,14,600 േതി. മനീ  കറാഡുേളാണക് ഇക്ാലയളവതിൽ നതിർമ്മാണവയം നവനീേരണവയം 
നടത്തിയതിട്ടുള്ളതക്.

4  9,137 ഫുട്ക്പാത്തുേൾ നതിർമ്മതിക്കുേയുയം 4,287 എണ്യം നവനീേരതിക്കുേയുയം ന്െയ്തു.
4  926 പാലങ്ങൾ, 2,389 േൾന്വർട്ടുേൾ എന്തിവ നതിർമ്മതിച്ചു.
4  2,345 പുതതിയ ന്േട്തിടങ്ങൾ, 14,800 ന്േട്തിടങ്ങളുന്ട പുനരുദ്ാരണയം.
4  825 ശ്മോനങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്ചു.
4  1,935 കടായക് ലറ്റക് ക്ാക്കുേളുന്ട നതിർമ്മാണയം.
4  12,385 അയംഗനവാടതിേളുന്ട പുനരുദ്ാരണയം, 8,705 സ്കൂളുേളുന്ട നവനീേരണയം.

CIITIS കപ്രാജക്തിൽ ഈ പദ്തതി ഉൾന്പെ
ടുത്തി. കേന്ദ്ര നഗരോര് വകുപെതിന്റെ  2019 
ന്ല പുരസക് ോരയം കനടതി.
4റൂഫ് നടാപ് നസാളാർ 

സ്കൂൾ, കഹാസ്പതിറ്റൽ, കോടതതി സമുച്ചയയം, 
ഫയർ ക്റേഷൻ തടങ്ങതിയ 28 ഗവണ്ന്മറെക് 
ന്േട്തിടങ്ങളതിലായതി 3,000 യൂണതിറ്റക് കേഷതി 
യുള്ള സൗകരാർജ് വവദയുതതി പ്ാന്റുേൾ 
സ്ാപതിച്ചു.
4	ഭവനതല ഖരമാലതിന് കേഖരണയം:  

20,000 വനീടുേളതിൽ ഖരമാലതിന്യം കേഖ
രതിക്ാൻ  ബതിന്നുേൾ  സ്ാപതിച്ചു.

4	പ്തിേക് വബക്ക് ന്ഷയറതിങക് സ്കനീയം 
നടപൊക്തി

4	വസ്ലേതിയംഗക് കൂടുതൽ ജനപ്രതിയമാക്തി 
അന്രനീക് മലതിനനീേരണയം കുറയ്കാനുയം 
കനാൺ കമാകട്ാവറസക്ഡക് രോൻകസ്പാർ
ട്ക് കപ്രാത്ാഹതിപെതിക്ാനുയം പദ്തതി.

4	ഗ്രനീൻ ന്ോച്ചതി ്ലേനീൻ ന്ോച്ചതി പരതിപാ
ടതിയുന്ട ഭാഗമായതി 100 ആളുേൾ പന്ങ്
ടുത് വസക്തിൾ റാലതി.

1,538 കോടതി രൂപയുന്ട 43 പദ്തതിേ
ളാണക് തതിരുവനന്പുരയം സ്ാർട്ക് സതിറ്റതി 
പദ്തതിയതിൽ ഉൾന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്തക്. 
കേന്ദ്ര വതിഹതിതയം 500 കോടതി, കേരള
-സയംസ്ാന വതിഹതിതയം 500 കോടതി, 
നഗരസഭാ വതിഹതിതയം 135.7 കോടതി, കേന്ദ്ര
ത്തിൽ നതിന്നുള്ള മറ്റു പദ്തതിേൾക്ക് 
(േൺവർജൻസക് കപ്രാജക്ക്) 260.1 കോടതി, 
സ്ോര് പങ്ാളതിത്യം (PPP) 142.39 
കോടതി. നഗരസഭാ പരതിധതിന്യ എ.ബതി.
ഡതി കസാൺ, പാൻസതിറ്റതി കസാൺ എന്തി
ങ്ങന്ന രണ്ക് കസാണുേളായതി തതിരതിച്ചാണക് 
കപ്രാജക്ടുേൾ നടപെതിലാക്കുന്തക്.

അടതിസ്ാനസൗേര് വതിേസനത്തി
നുള്ള പതതിനഞ്ചുയം സ്ലവതിനതികയാഗയം 
ഫലപ്രദമാക്ാനുള്ള  അഞ്ചുയം  വപതൃേ 
സായംസ്കാരതിേ സയംരക്ണത്തിനായതി 
ഒമ്തയം പരതിസ്തിതതി സയംരക്ണത്തിനുള്ള 
മൂന്നുയം പദ്തതിേൾ നടപെതിലാക്കുയം. അടതി
സ്ാനസൗേര് വതിേസനത്തിനക് 771.57 
കോടതി രൂപയുയം സ്ലവതിനതികയാഗ കപ്രാ
ജക്ടുേൾക്ക് 238 കോടതിയുയം വപതൃേ 

സായംസ്കാരതിേ സയംരക്ണത്തിനക് 126.48 
കോടതിയുയം പരതിസ്തിതതി സയംരക്ണത്തി
നായതി 143.68 കോടതി രൂപയുയം സാമൂഹ്
പതികന്ാക്ാവസ് കനരതിടുന്വരുന്ട ഉന്
മനത്തിനക് മൂന്ക് പദ്തതിേളതിലായതി 106.44 
കോടതി രൂപയുയം ന്െലവഴതിക്കുയം.

പാൻ സതിറ്റതി കമഖലയതിൽ 152.07 
കോടതി രൂപയുന്ട വതിേസന കപ്രാജക്ടുേൾ 
ഏന്റ്റടുക്കുയം. 174.32 കോടതി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്ര
വൃത്തിേൾ ഇതതിനേയം പൂർത്തിയായതി. 
203.15 കോടതി രൂപയുന്ട പ്രവൃത്തിേൾ 
ആരയംഭതിച്ചു. 934 കോടതി രൂപയുന്ട കപ്രാജ

ക്ടുേൾ ന്ടൻഡർ ന്െയ്തു. സ്ാർട്ക് ബസ്ക് 
ന്ഷൽട്റേൾ, കുടതിന്വള്ള േതികയാസ്ക്കുേൾ,  
ന്പാത േൗൊലായങ്ങളുന്ട നവനീേരണയം, 
ഓപെൺ ജതിയം, മൾട്തിന്ലവൽ ോർ 
പാർക്തിയംഗക്, കസാളാർ റൂഫക് കടാപെക്, പ ത്ിക്ക് 
വബക്ക് ന്ഷയറതിയംഗക്, ഇ-ഓകട്ാ, സ്ാർട്ക് 
ന്വബക് വസറ്റക് എന്നീ പദ്തതിേൾക്ാണക് 
മുൻതൂക്യം. 600 കോടതി രൂപ അടങ്ൽ 
വരുന് സ്ാർട്ക് കറാഡുേൾ നതിർമ്മതിക്കുയം. 
കെരതിവതിേസനത്തിനക് 100 കോടതി 
രൂപയുയം  പാളയയം മാർക്റ്റക് നവനീേരണ
ത്തിനക് 90 കോടതിയുയം ന്െലവതിടുയം.

തിരുവനന്തപുരം 
സ്ൊർട്ട് സിറ്ി
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30.81 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 , 
മുന് കൂര് കവതനയം തടങ്ങതിയ പദ്തതിേള് 
രാജ്ത്തിനക്  തന്ന് മാതൃേയാണക്.  ഹരതി
തകേരളയം പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമായതി മണ്ക്
-ജലസയംരക്ണ പ്രവൃത്തിേളുയം ന്താഴതിലു

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 

കതൊഴിലു��ിൽ  
കേരള മൊതൃേ

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.
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കുടുയംബങ്ങളാണക് 2018-19 വര്ഷത്തില് 100 
ദതിവസയം പൂര്ത്തിയാക്തിയതക്. 100 ദതിവസയം 
പൂ ര് ത് തി യ ാ ക് തി യ  കു ടു യം ബ ങ്ങ ളു ന് ട 
േണക്തില് പദ്തതിയുന്ട െരതിത്രത്തില് 
ഏറ്റവയം മതിേച്ച കനട്മാണക് വേവരതിച്ചതക്.

 ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതി പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള 
ന്താഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്തതില് 
മാത്രമായതി പരതിമതിതന്പെടുത്ാന്ത, 
സ്ായതിയായ ആസ്തിേളായ അങ്ണവാ
ടതിേള്, കറാഡുേള്, കുളങ്ങള്, ഭവനങ്ങള്, 
സാനതിട്റതി കോയംപ്ക്സുേള്, സര്ക്ാര് സ്കൂളു
േളതില്  ചുറ്റുമതതില്, േളതിക്ളങ്ങള്, പാെേ
പ്പുര, വഡനതിയംഗക് ഹാള്  എന്തിവ നതിര്മ്മതി
ക്കുന്തതിനുയം ഭവന നതിര്മ്മാണ ഗുണകഭാ
ക്ാക്ള്ക്കുകവണ് നതിര്മ്മാണ സാമഗ്രതി 
ഉ തക് പ ാ ദ ന ത് തി നു യം  ഫ ല പ്രദ മ ാ യ തി 
സയംസ്ാനയം ഉപകയാഗന്പെടുത്തി.

കൂടാന്ത പദ്തതിയതില് ഏര്ന്പെട്ടുവരുന് 
പട്തിേ വര്ഗ്ഗ കുടുയംബങ്ങന്ള സഹായതിക്കു
ന്തതിനായതി വരേബല് പ്സക്, മുന്കൂര് 
കവതനയം തടങ്ങതിയ പദ്തതിേള് സയംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ആസൂത്രണയം ന്െയ്ക് നടപെതിലാ
ക്തിയതതിലൂന്ട ഇവരുന്ട ഉയര്ന് പ്രാതതിനതി
ധ്  മുറപൊക്ാനുയം ന്താഴതില് ലഭ്മാക്തി 
കൂടുതല് വരുമാനമുറപൊക്ാനുയം േഴതിഞ്ഞതി
ട്ടുണ്ക്.

വ്ക്തിഗത ആസ്തിേളുന്ട നതിർമ്മാണ
ത്തിനക് ഊന്ൽ നൽേതിയ ഇടങ്ങളതില് 
ോസ്തനീയമായ രനീതതിയതിലുള്ള ന്താഴുത്തുേളുയം 

നെരള ലരൈബൽ പ്ലസ്





പദ്തിയില്  ഏരചപ്ട്ടുവരുന് 
പട്ടികവരഗ്ഗ കുടുംബങ്ങചള 
സഹമായിക്ന്തിനമായി 
ബരൈബല് പ്ലസപ്, മുന്കൂര 

ദവതനം തുടങ്ങിയ പദ്തികള് 
സംസ്മാന സരകമാര 
ആസൂത്രണം ചെയ്പ് 

നടപ്ിേമാകിയതിലൂചട 
ഇവരുചട  ഉയരന് 

പ്മാതിനിധ്യമുറപ്മാകമാനും 
ചതമാഴില് േഭ്യമമാകി 
കൂടുതല് വരുമമാന

മുറപ്മാകമാനും കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.

പട്ിെവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്കു മുൻകൂർ നവതനും 

ആട്തിൻകൂടുേളുയം നതിർമ്മതിച്ചക് നൽോനാണക് 
പ്രാധാന്യം നൽേതിയതക്. ന്താഴുത്തുേളതിന്ല 
ശുെതിത്ത്തിന്റെയുയം മുഴുവൻ സമയ കുടതി
ന്വള്ളത്തിന്റെയുയം അപര്ാപ്തത േന്നുോ
ലതിേൾക്ക് കരാഗയം വരുത്തുന്തതിനുയം പാലു
ല്ാദനന്ത്യുയം ബാധതിക്കുന്മന്ക് മനസ്തിലാ
ക്തി ക്നീരവതിേസനയം, മൃഗസയംരക്ണയം 

എന്നീ വകുപ്പുേളുന്ട സാകങ്തതിേ ഉപകദേയം 
സ്നീേര തിച്ചു ന്ോണ്ക്  ോസ്തനീയമായ 
ഡതിവസൻ ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതിൽ 
തയ്യാറാക്കുേയുണ്ായതി.  ഇതതിന്റെ അടതി
സ്ാനത്തിൽ നതിർമ്മതിച്ചു നൽേതിയ ന്താഴു
ത്തുേൾ േർഷേർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണക്.  
കൂടുതൽ കുടുയംബങ്ങളതികലക്ക് ഇതതിന്റെ 

ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് ന്താഴതി 
ല് ന്െയ്ക് 15 ദതിവസങ്ങള്ക്േയം കവതനയം 
ലഭതിക്ണന്മന്ാണക് പദ്തതി നതിഷ്കര്ഷതി
ക്കുന്ന്തങ്തിലുയം കേന്ദ്രസര്ക്ാരതില് 
നതിന്നുയം കൃത്സമയത്ക് കവതനയം ലഭതി
ക്ാത്തക് പട്തിേവര്ഗ്ഗ ന്താഴതിലാളതിേ
ള്ക്ക് ബുദ്തിമുട്ക് ഉണ്ാകുന്തക് ശ്രദ്യതി
ല്ന്പെട്തതിന്റെ അടതിസ്ാനത്തില് 
സയംസ്ാനത്ക് ആവതിഷ്കരതിച്ച പദ്തതി

യാണതിതക്. വയനാടക് ജതില്യതിലുയം പാല 
ക്ാടക് ജതില്യതിന്ല അട്പൊടതി ക്ാക്ക്, 
േണ്ണൂര് ജതില്യതിന്ല ആറളയം ഫായം പ്രകദ
േത്തുമാണക് കുടുയംബശ്രനീയുന്ട സഹേര
ണകത്ാന്ട പദ്തതി നടപെതിലാക്തി 
വരുന്തക്. 11.13 കോടതി രൂപയാണക്  
അഡ്ാൻസക് തേ നൽകുന്തതികലക്ക് 
കുടുയംബശ്രനീ മുകഖന 11.13 കോടതി 
രൂപയാണക് അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്.

ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് ന്താഴതി 
ലതില് ഏര്ന്പെടുന് കുടുയംബങ്ങള്ക്ക് 100 
ദതിവസന്ത് ന്താഴതില് നല്കുന്തതി
നാണക് കേന്ദ്ര സര്ക്ാര് സഹായയം 
ലഭ്മാക്കുന്തക്. എന്ാല് സയംസ്ാന
ന്ത് മുഴുവന് പട്തിേ വര്ഗ്ഗ കുടുയംബ 
ങ്ങള്ക്കുയം 200 ദതിവസന്ത് ന്താഴതില് 
ദതിനങ്ങള് ലഭ്മാക്കുന്തതിനാവേ്മായ 
തേ സയംസ്ാന ബഡക്ജറ്റതില് നനീക്തിവ
യ്ക്കുേയുയം, കേന്ദ്ര സഹായമായതി ലഭതിക്കു
ന് 100 ദതിവസത്തിനക് ഉപരതിയായതി 100 

ന്താഴതില് ദതിനങ്ങള് കൂടതി ലഭ്മാക്കുന്
തതിനക് കേരള വരേബല് പ്സക് പദ്തതി 
നടപെതിലാക്കുേയുയം ന്െയ്തു. പട്തിേ വര്ഗ്ഗ 
കമഖലയതില് സയംസ്ാന സര്ക്ാര് 
നടത്തിയ ഇടന്പടലതിന്റെ ഫലമായതി 
ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് പട്തിേ വര്ഗ്ഗ 
കുടുയംബങ്ങളുന്ട പങ്ാളതിത്യം ഗണ്മായതി 
വര്ദ്തിക്കുേയുണ്ായതി. േഴതിഞ്ഞ രണ് 
വര്ഷങ്ങളതിലായതി 32.95 കോടതി രൂപ 
സയംസ്ാനയം ഈ കമഖലയതില് ന്െലവ
ഴതിച്ചു.
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ഗുണഫലയം എത്തിച്ചക് മാതൃേയാവാൻ  
വതിവതിധ തകദേേ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് േഴതി
ഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്.
4  2019-20ല് 17429 പശുന്ത്ാഴുത്തുേള്, 

7919 ആട്തിൻ കൂടുേള്,  7689 കോഴതി
ക്കൂടുേള്, 77 പന്തിക്കൂടുേള് എന്നീ 
വ്ക്തിഗത ആസ്തിേൾ സൃഷ്തിച്ചു.

പ്രളയനശഷും സുംസ്ാനതെ് 
7.63 നൊടി ച്താഴിൽദിനങ്ങൾ    

സയംസ്ാനന്ത് പ്രളയ ബാധതിത 
കമഖലയതില് പ്രളയത്തില് അേന്പെട് കുടുയം
ബങ്ങള്ക്ക് ഉപജനീവനയം ഒരുക്കുന്തതില് 
ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് സയംസ്ാനയം 
നടത്തിയ ഇടന്പടല്  നതിര്ണ്ായേമായതി. 
2018-19ൽ 4.83 ലക്യം കുടുയംബങ്ങള് പ്രള
യകേഷയം ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് പങ്ാ
ളതിേളായവരാണക്. പ്രളയകേഷയം സയംസ്ാ
നത്ക് 7.63 കോടതി ന്താഴതില്ദതിനങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുേയുയം അതതിലൂന്ട 2679 കോടതി 
രൂപയുന്ട വരുമാനയം ഗ്രാമനീണ ജനതയ്കക് 
ഉറപ്പുവരുത്തുേയുയം ന്െയ്തു.
 
ലലഫ് ഗുണനഭാക്ാക്ൾക്കു 
24390  രൂപയുച്ട അധിെ സഹായും 

വലഫക് മതിഷന് ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്കു 
ഭവന നതിര്മ്മാണത്തിനക് ധനസഹായമായതി 
നല്േതി വരുന് 4 ലക്യം രൂപയ്കക് ഉപരതിയാ 
യതി 90 ദതിവസന്ത് അവതിദഗ്ദ്ധ ന്താഴതില്, 
ന്താഴതിലുറപെക് പദ്തതിയതില് നതിന്നുയം നല്േതി 

24390 രൂപ കൂടതി ലഭതിക്കുന്തതിനുള്ള 
അവസരയം  ലഭ്മാക്തി.
4	ഭവന നതിര്മ്മാണത്തിനുള്ള സാമഗ്രതി

േള് കുറഞ്ഞ നതിരക്തില് നതിര്മ്മതിച്ചക് 
നല്േതി.  സയംസ്ാനന്ത്ാട്ാന്േ 587 
നതിര്മ്മാണ സാമഗ്രതി യൂണതിറ്റുേള് 
സ്ാപതിച്ചു. 

4	 33,47,558 എണ്യം സതിമറെക് േട്േള് 
ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്ക് ലഭ്മാക്തി.

അുംഗീൊരങ്ങൾ
4	2017ല് ആധാര് അധതിഷ്തിത കസവന

ത്തില് മതിേച്ച പ്രവര്ത്നത്തിനക് കദേനീ
യതലത്തില് ഒന്ായം സ്ാനയം. ജതികയാ 
ടാഗതിയംങക് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് തൃശ്ശൂര് 
ജതില്യ്കക് കദേനീയതലത്തില് രണ്ായം 
സ്ാനയം. വനീയ്യപുരയം ഗ്രാമപഞ്ായ 
ത്തിനക് മതിേച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുള്ള 
കദേനീയ അവാര്ഡക്.

4  2018ല് കദേനീയതലത്തില് ന്താഴതിലു
റപെക് പദ്തതിയതില് 4 പുരസ്കാരങ്ങള്. 
മതിഷന് വാട്ര് േണ്സര്കവഷന് 
പദ്തതി നടത്തിപെതില് കദേനീയതല
ത്തില് ഒന്ായം സ്ാനവയം ന്ബയര്ഫൂട്ക് 
ന്ടക്നീഷ്ന്, സമയബന്തിത കൂലതിവതി
തരണയം എന്തിവയതില് മൂന്ായം സ്ാന 
വയം ലഭതിച്ചു. പദ്തതി നടത്തിപെതില് മതിേച്ച 
പഞ്ായത്തിനുള്ള പുരസ്കാരയം ആലപ്പുഴ 
ജതില്യതിന്ല ബുധനൂരതിനക്.

4  2019 ല് ന്സേയൂര് ന്വബക് ആപ്തികക്
ഷന് കദേനീയ തലത്തിൽ നടപെതിലാക്കു
ന്തതിനക് സയംസ്ാനയം നൽേതിയ 
കസവനയം പരതിഗണതിച്ചു പ്രകത്േ 
കദേനീയ അവാർഡക്.

4  മനീനന്ലയാര് - കോടൂരാര് പുനരു
ജ്നീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് കോട്യയം 
ജതില്യ്കക് കദേനീയ അവാര്ഡക്.

4  ആലപ്പുഴ ജതില്യതിന്ല ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാ
മപഞ്ായത്തിനക് കദേനീയതലത്തില് 
മതിേച്ച പ്രവര്ത്നയം ോഴ്ചവച്ചതതിനക് 
അവാര്ഡക്.

നെരളും നടപ്ിലാക്ിയ മറ്റ് 
പ്രവർതെനങ്ങൾ
4  2016-17, 2017-18, 2018-19 സാമ്

ത്തിേ വര്ഷങ്ങളതിൽ 100 ദതിവസയം 
പൂര്ത്തിയാക്തിയ  കുടുയംബങ്ങള്ക്ക് 
കുടുയംബയം ഒന്തിനക് 1000 രൂപ നതിരക്തില് 
സയംസ്ാന സര്ക്ാര് ഓണ സമ്മാന
മായതി 67.20 കോടതി രൂപ നല്േതി. 

4  സയംസ്ാന ഔഷധ സസ്കബാര്ഡു
മായതി സയംകയാജതിപെതിച്ചുന്ോണ്ക് ന്താഴതി
ലുറപെക് പദ്തതിയതില് ഉള്ന്പെടുത്തി 
ഗൃഹവെതന്യം എന് പദ്തതി 471 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതില് നടപൊക്തി.
                                                 

വതിവരങ്ങള്ക്ക് േടപൊടക്
മഹാത്മാഗാന്തി കദേനീയ ഗ്രാമനീണ 

ന്താഴതിലുറപെക് മതിഷന്

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുെളുച്ട 
ൊര്യനശഷി വർദ്ധനവിന്
രാഷ്ടീയ ഗ്രാമസ്വരാജ് അഭിയാൻ 

െഴിഞ്ഞ നാല വർഷച്തെ നനട്ങ്ങൾ
4	 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതിന്ല ജനപ്രതതിനതിധതിേള്ക്കുയം ജനീവനക്ാര്ക്കുയം 

ോര്കേഷതി വതിേസനത്തിനക് പരതിേനീലന പരതിപാടതിേള്.
4	വനീഡതികയാ കോണ്ഫറന്സതിയംഗതിനുയം ഓണ്വലന് പരതിേനീലനത്തിനുയം 
 സയംസ്ാനന്ത്ാട്ാന്േ 33 ന്വര്ച്ച്ല് ്ലോസ്ക് റൂമുേള്.
4	സയംസ്ാനന്ത് 939 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേള്ക്ക് ISO അയംഗനീോരയം.
4	 ജതില്േളതില് ജതില്ാ പഞ്ായത്ക് ഡതിസ്ടതിക്ക് റതികസാഴ്ക് ന്സറെറേളുന്ട  

നതിര്മ്മാണയം അന്തിമഘട്ത്തില്.
4	അസതി്റേറെക് എഞ്തിനനീയര്മാര് നതിലവതിലതില്ാത്തയം കജാലതിഭാരയം കൂടുതലു

ള്ളതമായതി 99 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളതില് േരാറടതിസ്ാനത്തില് താതക്ോലതിേ 
അസതി്റേറെക് എഞ്തിനനീയര്മാന്ര നതിയമതിച്ചു.
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കദേനീയ 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	2018-19ല് 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 4690 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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 4ന്ോവതിഡക് 19 -പ്രതതികരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ വതികദേങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുയം ഇതര സയംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുയം എത്തുന് മലയാളതിേളുന്ട 
േ്ാറവറെൻ -പാലതികയറ്റതിവക് െതിേതിത്യതിൽ േഴതിയുന് കരാഗതിേൾ 
ഉള്ള വനീടുേളതിൽ കഹായം േ്ാറവറെൻ ഒഴതിവാക്കുന്തതിനുള്ള മാർഗ്ഗ 
നതിർകദേേങ്ങൾ. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 963/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി   
25/05/2020)

4ന്ോവതിഡക് 19 - എസക് എസക് എല് സതി / ഹയര് ന്സക്ണ്റതി 
പരനീക്േള് - വതിദ്ാര്ത്തിേളുന്ട േരനീകരാഷ്ാവക് പരതികോധതിക്കു
ന്തതിനക് ന്തര്മല് സ്കാനര് വാങ്ങതി നല്ോന് ജതില്ാ പഞ്ായത്തു
േള്ക്കുയം മുനതിസതിപൊലതിറ്റതിേള്ക്കുയം കോര്പെകറഷനുേള്ക്കുയം 
അനുമതതി. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 960/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി   
25/05/2020)

4സുഭതിക് കേരളയം പദ്തതി വാര്ഷതിേ പദ്തതിയുന്ട ഭാഗമാ
ക്കുന്തതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗനതിര്കദേേങ്ങള് (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 928/2020/
തസ്ഭവ, തനീയതതി 20/05/2020)

4ആസൂത്രണ സാമ്ത്തിേ ോര് വകുപെക് –ന്ോവതിഡക് 
19-സുഭതിക് കേരളയം –ഭകക്്ാല്പാദന വര്ധനവതിനുള്ള മഹായ
ജ്യം-മാര്ഗ്ഗകരഖ. (സ.ഉ(എയം.എസക്) 14/2020/ആ.സ.വ, തനീയതതി    
18/05/2020)

4തകദേേ സ്ാപനങ്ങൾ കറാഡക് പ്രവർത്തിേളതിൽ രെഡഡക് 
പ്ാ്റേതിക്ക് ഉപകയാഗതിക്കുന്തക് 3119/2016/തസ്ഭവ ഉത്രവക്-കഭദ
ഗതതി. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 895/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി     15/05/2020)

4തകദേേ സ്യയംഭരണ വകുപെക് -ഇൻഫർകമഷൻ കേരളാ 
മതിഷൻ വതിേസതിപെതിച്ച ILGMS കസാഫ്റക് ന്വയറതിന്റെ വപലറ്റക് 
ഇമ്്ലതിന്മറെഷൻ ന്െമ്മരുതതി ഗ്രാമ പഞ്ായത്തിൽ വച്ചക് നടത്തുന്
തതിനുയം തടർന്ക് സയംസ്ാനന്ത് എല്ാ തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളതിലുയം വതിന്സതിക്കുന്തതിനുയം അനുമതതി നൽേതി.  (സ.ഉ(ആര്.
ടതി) 886/2020/തസ്ഭവ തനീയതതി, 14/05/2020)

4ആകരാഗ് കക്മ വകുപെക്-സയംസ്ാനത്ക് ന്ോവതിഡക് 19 
നതിയന്ത്രണയം –കഹായം േ്ാറവറെന് പരതികോധന നടപടതിക്മങ്ങള്. 
(വതിേദമായ മാര്ഗ്ഗനതിര്കദേേങ്ങള്. (857/2020/H&FWD, തനീയതതി 
10/05/2020)

4ന്ോവതിഡക് പേര്ച്ച വ്ാധതിയുന്ട പശ്ാത്ലത്തില് തകദേേ 
സ്ാപനത്തിന്ല ജനപ്രതതിനതിധതിേളുന്ട ഓണകററതിയയം കുറവക് 
ന്െയ്ന്തക് സയംബന്തിച്ചക്. (സ.ഉ(എയം.എസക്) 73/2020/തസ്ഭവ, 
തനീയതതി 05/05/2020)

4സാമൂഹ് ന്പൻഷൻ -ഡതിജതിറ്റൽ വസൻ ഇല്ാത്തതി
നാൽ തടഞ്ഞുവയ്കന്പെട് വതിധവാ / 50 വയസ്തിനു മുേളതിലുള്ള
വർക്കുള്ള അവതിവാഹതിത ന്പൻഷൻ -ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്കു 
ന്പൻഷൻ അനുവദതിച്ച ഉത്രവക്. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 2941/2020/
ധന, തനീയതതി 05/05/2020)

 4അയ്യങ്ാളതി ന്താഴതിൽ ഉറപ്പു പദ്തതി -ന്ോവതിഡക് 19 
പേർച്ചവ്ാധതിയുന്ട പശ്ാത്ലത്തിൽ പ്രവൃത്തിേൾ ആരയം
ഭതിക്കുന്തതിനു മാർഗ്ഗനതിർകദേേങ്ങൾ. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 828/2020/
തസ്ഭവ, തനീയതതി 05/05/2020)

4മുഖ്മന്ത്രതിയുന്ട തകദേേ കറാഡക് പുനരുദ്ാരണ പദ്
തതി(CMLRRP )-മാർഗ്ഗനതിർകദേേങ്ങൾ (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 
818/2020/തസ്ഭവ,  തനീയതതി 04/05/2020)

42020 -21 വാർഷതിേ പദ്തതി -ോർഷതിേ കമഖലയതിന്ല 
കപ്രാജക്ടുേളുന്ട ഗുണകഭാക്ാക്ന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുന്തതിനു
ള്ള നടപടതിക്മങ്ങൾ നതിശ്യതിച്ചക് ഉത്രവക്. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 
794/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി 29/04/2020)

4ന്ോവതിഡക് 19-തകദേേസ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ഉടമസ്തയതിലുള്ള ന്േട്തിടങ്ങളുന്ട വാടേ കുടതിശ്തിേ പതിഴയുയം 
പലതിേയുയം ഒഴതിവാക്തി ഒടുക്കുന്തതിനുള്ള സമയപരതിധതി 
05.06.2020 വന്ര ദനീർഘതിപെതിച്ച ഉത്രവക്. (സ.ഉ(ആര്.ടതി) 
802/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി 29/04/2020)

4ആകരാഗ് ജാഗ്രത -പേര്ച്ചവ്ാധതി പ്രതതികരാധ പ്രർ
ത്നങ്ങള് - ന്ോതേക് ജന് പേര്ച്ചവ്ാധതിേള് ഉള്ന്പെന്ട 
തടയുന്തതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മഴക്ാലപൂര്വ്വ ശുെനീേരണയം 
സയംബന്തിച്ചക്. (സര്ക്കുലര് 237/ഡതി സതി.1/20/തസ്ഭാവ, 
തനീയതതി   28/05/2020)

4മഴക്ാല പൂർവ്വ പ്രതതികരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ -തകദേേ 
സ്ാപനങ്ങൾ സ്നീേരതികക്ണ് അടതിയന്ര നടപടതിേൾ 
(സര്ക്കുലര് ഡതിഎ1/142/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി 27/05/2020)

 4ന്ോവതിഡക് -19 വ്ാപനകത്ാടനുബന്തിച്ചുള്ള 
കലാക്ക്ഡൗണതിനു കേഷയം സയംസ്ാനന്ത് വതിദ്ാലയങ്ങൾ 
തറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്തക് സയംബന്തിച്ചക്. (സര്ക്കുലര് 232/
ഡതി സതി1/20/തസ്ഭവ, തനീയതതി 27/05/2020)

4കലാക്ക് ഡൗണ് ോലയളവതില് നതിര്മ്മാണ അനുമതതി
യുന്ട ോലാവധതി അവസാനതിച്ച ന്േട്തിടങ്ങള്ക്ക് നതിര്മ്മാണ 
അനുമതതി 31.12.2020 വന്ര ദനീര്ഘതിപെതിച്ചു. (സര്ക്കുലര് 
ആര്എ1/168/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി 07/05/2020)

4വസ്തു നതികുതതിയുയം കസവന ഉപനതികുതതിയുയം സര്ൊര്ജുയം-
2011 ന്ല കേരള മുനതിസതിപൊലതിറ്റതി െട്ങ്ങളതിന്ലയുയം 2011 ന്ല 
കേരള പഞ്ായത്ക് രാജക് െട്ങ്ങളതിന്ലയുയം െട്യം 24ല് വ്ക്ത 
വരുത്തി നതിര്കദേേയം  പുറന്പെടുവതിച്ചു .  (സര്ക്കുലര് 
ആര്സതി2/100/2020/തസ്ഭവ, തനീയതതി 03/05)

തനദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധച്പ്ട് സർക്ാർ ഉതെരവെൾ, സർക്കുലറുെൾ, ഗസറ്റ് വിജ്ാപനങ്ങൾ 
എന്നിവയുച്ട പൂർണ്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ച്വബ്ലസറ്റുെളിൽ ലഭ്യമാണ്.
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മാഞ്ഞു 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
 4208 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.

4ന്പാതകമഖലാ 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.

ഹരിതം മ�ം മന�ം
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
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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 കുട്കമ്രൂര് പുഴ,  േതിള്ളതിയാര് , 

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	പുനരുജ്നീവതിപെതിച്ച നദതിേളുന്ട 
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.

4	ന്ോട്ാരക്ര പാണ്തിവയല് കതാടക് 
പുനരുജ്നീവതിപെതിച്ചക് പ്രകദേന്ത് 
ന്നല്കൃഷതി പുനരാരയംഭതിച്ചു.

ജല സമൃദ്ധിക്് നാച്ടാരുമിചെ്
4	സർക്ാർ പദ്തതിേൾ സയംകയാജതിപെതി

ച്ചക് തകദേേ സ്യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ 53,745 േതിണറ 
േള്  റനീൊർജക് ന്െയ്തു; 22,252 േതിണറ 
േൾ നതിർമ്മതിച്ചു;  13942 േതിണറേൾ 
നവനീേരതിച്ചു.

4	13738 കുളങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്ചു; 15381 
എണ്യം നവനീേരതിച്ചു; 80,66,058 ഘനമനീ
റ്റര് അധതിേ ജലസയംഭരണകേഷതി 
സാധ്മാക്തി.

4	ന്ോല്യം, കോട്യയം, എറണാകുളയം, 
തൃ�ര്, പാലക്ാടക്  ജതില്േളതിൽ  
ജലകസെന േനാലുേളതിന്ല  ജലയം 
ഉപകയാഗതിച്ചക് കുളങ്ങള് റനീൊര്ജ്ക് 
ന്െയ്യാനുയം കൃഷതി വ്ാപതിപെതിക്ാനുയം      

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.
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ജലസുംരക്ഷണതെിന്
ബന്ധാരെൾ;  െിഫ്ബി

വഴി പണും 
ഏറ്റവയം ജലക്ാമയം അനുഭവതിക്കുന് 

നാലക് ജതില്േളതില് ബന്ാര മാതൃേയതി
ലുള്ള കവനല്ക്ാല ജലസയംഭരണതിേള് 
നതിര്മ്മതിക്കുന്തതിനക് േതിഫക്ബതി വഴതി 
പണയം േന്ണ്ത്തുയം: സയംസ്ാനത്ക് 34 
ബന്ാരേള്ക്ക് നതിർമ്മാണാനുമതതി-

ഭവാനതിപ്പുഴയതില് 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.   

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.

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

വതിവതിധ വകുപ്പു പ്രതതിനതിധതിേന്ള  
ഉള്ന്പെടുത്തി കഫാക്സക് ഗ്രൂപ്പുേള്.

4ജനപ്രതതിനതിധതിേളുന്ട കനതൃത്ത്തില് 
വാര്ഡക് അടതിസ്ാനത്തില് ജല 
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കെൊ�ത്ിന് �ഠിക്കൊൻ ഏകറ

 നസാണിയ ഫനലനറാ

..അന്ക് വവകുകന്രകത്ാന്ട സയംസ്ാന ആകരാഗ് മന്ത്രതി ന്േ.ന്േ. 

വേലജ തലസ്ാനത്തു നതിന്ന്ത്തി. സയൻസക്  അധ്ാപതിേ കൂടതി

യായതിരുന് അവർ സയംസ്ാനത്ക്  ന്ോകറാണ സ്തിരനീേരതിച്ചതതിനു 

കേഷമുള്ള സാഹെര്യം    കൃത്തകയാന്ടയുയം ോര്ക്മമായുയം 

വേോര്യം ന്െയ്ക് അതതിനേയം തന്ന് പ്രേയംസ പതിടതിച്ചുപറ്റതിയതിരുന്നു.  

“ന്ോകറാണ വവറസതിന്റെ അന്േ “ എന്ന്ാരു വതിളതികപെരുയം മാധ്

മങ്ങൾ അവർക്ക് ൊർത്തി നൽേതിയതിരുന്നു. രേതിട്ൻ, യു.എസക്. തടങ്ങതിയ 

രാജ്ങ്ങന്ള കപാന്ല ഇന്്യുന്ട മറ്റക് ഭാഗങ്ങളുയം കരാഗ വ്ാപനയം 

തടയുന്തതിനുള്ള മാർഗന്മന് നതിലയതിൽ ജനങ്ങളുന്ട സഞ്ാരയം നതിയ

ന്ത്രതിക്കുന്തതിനക് േർേന നടപടതിേൾ സ്നീേരതിക്ാൻ പതിന്ന്യുയം രണ് 

മാസയം ോത്തിരുന്കപൊൾ, ജനവരതി മുതൽക്കു തന്ന് സയംസ്ാനന്ത് 

നാലക് രാജ്ാന്ര വതിമാനത്ാവളങ്ങളതിലുന്മത്തുന് യാത്രക്ാന്ര 

പരതികോധതിക്ാൻ വേലജ ഉത്രവ നൽേതിയതിരുന്നു. ��..

കരാഗലക്ണങ്ങൾ ോണതിച്ച എല്ാവന്രയുയം സർക്ാർ സൗേര്

ങ്ങളുപകയാഗതിച്ചക് പരതികോധനയ്കക് വതികധയരാക്തി, ഐന്സാകലഷനതിൽ 

പാർപെതിച്ചു. അവരുന്ട �വ സാമ്തിളുേൾ 700 വമൽ അേന്ലയുള്ള 

നാഷണൽ വവകറാളജതി ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്തിൽ അയച്ചക് പരതികോധതിപെതിച്ചു. 

ന്ഫബ്രുവരതികയാടു കൂടതി മുഴുവൻ സയംസ്ാനത്തുമുള്ള  ന്പാലനീസതിന്നയുയം 

മറ്റക് ഉകദ്ാഗസ്ന്രയുയം ഇതതിനു കവണ്തി  ഏകോപതിപെതിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന് 

ഒരു 24 അയംഗ ക്റേറ്റക് ന്റകസ്പാൺസക് ടനീയം അവർ സജ്മാക്തി. ഇതക് 

ന്പാതവതിൽ പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമാണക്. എന്ാൽ, പല സന്ർ

ഭങ്ങളതിലുയം കേരളത്തിന്റെ വഴതി രാജ്ത്തിന്റെ മറ്റക് ഭാഗങ്ങളുകടതതിൽ 

നതിന്ക് കവറതിട്തായതിരുന്തിട്ടുണ്ക്. �..

......ന്ോവതിഡക് 19 നക് എന്  കപാന്ല നതിപെയ്ക്കുയം പ്രതതികരാധ വാക്തികനാ 

ഫലപ്രദമായ െതിേതിൽസകയാ ഉണ്ായതിരുന്തില്. പതതികനഴക് കപരാണക് 

അന്ക് മരണമടഞ്ഞതക്. എന്തിരുന്ാലുയം  സാകങ്തതിേമായ കപാരായ്മേൾ 

ഉണ്ായതിരുന്തിട്ടു കൂടതിയുയം  ഒരു മാരേ ദുരന്മാകുമായതിരുന് നതിപെയുന്ട 

വ്ാപനയം ന്പാതജനാകരാഗ് സയംവതിധാനത്തിന്റെ മതിേച്ച പ്രവർത്

നത്തിലൂന്ട തടഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ കനട്ന്ത്  ഒരു വതിജയഗാഥന്യ

ന്ാണക് കലാോകരാഗ് സയംഘടന വതികേഷതിപെതിച്ചതക്. 

MIT Technology Review,  

Cambridge, Massachusetts, April13, 2020

 Kerala is a Beacon to the World, 
Global Media sing the praises
കേൊവിഡട് -19 കനതിരൊയ 
കേരളതെിക� കപൊരൊട്ം

ക�രള മൊതൃ� 
ക�രളത്ികറെ മൊതൃ� നദവിെ നദശായി

........മാർച്ചക് 10നക് സയംസ്ാനന്ത് എല്ാ കോകളജുേളുയം ഏഴായം തരയം വന്രയുള്ള സ്കൂളുേളുയം അടച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രതി നകരന്ദ്ര കമാദതി 21 ദതിവസന്ത് രാജ്വ്ാപേ കലാക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്ാപതിക്കുന്തതിനക് ഒരു ദതിവസയം മുമ്ക്, മാർച്ചക് 23നക്, സയംസ്ാനത്ക് കലാക്ക് ഡൗൺ നടപെതിലാക്തി. ആയതിരതിക്ണക്തിനക് കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേന്ള ഭക്ണമതില്ാന്ത അലയാൻ വതിട് കേന്ദ്ര കലാക്ക് ഡൗണതിൽനതിന്ക് വ്ത്സ്മായതി, കലാക്ക് ഡൗൺ ോലത്ക് സഹായവയം പതിന്തുണയുയം ആവേ്മുള്ളവർക്കു കവണ്തി കേരളയം ഒരു സാമൂഹ് സഹായ പദ്തതി  ആവതിഷ്ക്കരതിച്ചക് നടപെതിൽ വരുത്തിയതിരുന്നു
. അതതിഥതി ന്താഴതിലാളതിേൾക്കു  കവണ്തിയുള്ള 18,828 േ്ാ�േളുയം ദതിവസയം 2,80,000 ഭക്ണന്പൊതതിേൾ വതിതരണയം ന്െയ്ന് 1,255 സമൂഹ അടുക്ളേളുയം നടത്തുേയുയം 3.69 ദേലക്യം കുടുയംബങ്ങൾക്ക് സൗജന് കറഷൻ േതിറ്റുേൾ നൽകുേയുയം ന്െയ്ന് 2,50,000 സന്ദ് പ്രവർത്േരുൾന്പെടുന് സയംവതിധാനയം മാർച്ചക് ഇരുപത്തി ആകറാന്ട സജ്മായതി.....

േ ക് മ ാ യ  ആ ക ര ാ ഗ ്ര ക് ാ സയംവതിധാനവയം മതിേച്ച ആേയ വതിനതിമയ രനീതതിേളുയം ഫലപ്രദമായതി ഉപകയാഗന്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന് കേരളന്ത് ന്ോവതിഡക് മഹാമാരതിന്ക്തതിരായ ആ ക ഗ ാ ള  യു ദ് ത് തി ന് ല  ക റ ാ ൾ കമാഡന്ലന്ക് കലാേ മാധ്മങ്ങൾ പുേ�ന്നു.
National Post, Toronto,  

Canada, April 23
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ൈവറസികനതിരൊയ ക�രളത്ികറെ  

വീകരൊചിത  ക�ൊരൊട്ട �ഥ�ൾ  

  നിധീഷ് എും.ച്െ
വാക്തിൻ നതിലവതിൽ ഇല്ാത്തയം അപായോരതിയുമായ നതിപാ വവറസതിന്ന 

വതിജയേരമായതി കനരതിട്തതിന്റെ േനീർത്തി ന്ോവതിഡക് 19 മഹാമാരതി വരുന്തതിനു 

മു�തന്ന് കേരളത്തിന്ല ആകരാഗ് വകുപെതിനക് ഉണ്ായതിരുന്നു. എന്ാൽ, േഴതിഞ്ഞ 

ഏതാനുയം ആഴ്ചേളായതി ന്പാതജനാകരാഗ് വൃത്ങ്ങൾ മാത്രമല് ന്ോകറാണ 

വവറസതിന്ന കനരതിടുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുമായതി രയംഗത്തുള്ളതക്. ആകരാ

ഗ്രയംഗന്ത് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് സമാന്രമായതി ജനങ്ങളുന്ട ജനീവകനാപാധതിേൾ 

കൂടതി സയംരക്തിക്ാന്ത ഈ വതിജയഗാഥ പൂർണ്മാകുമായതിരുന്തില്. കലാക്ക് 

ഡൗണതിനക് രണ്ക് ദതിവസയം മു� തന്ന് ഇന്്യതിന്ല ഏന്തങ്തിലുയം സയംസ്ാനന്ത് 

ഏറ്റവയം വലതിയ സഹായ പാകക്ജക് ( 20000 കോടതി രൂപയുകടതക് ) കേരള 

സർക്ാർ പ്രഖ്ാപതിച്ചതിരുന്നു. ഐന്സാകലഷനതിലുള്ളവരുയം ആവേ്ക്ാരുമായ  

ലക്ക്ണക്തിനു കപർക്ക് ഭക്ണന്മന്ത്തിക്ാൻ സയംസ്ാനത്ക് സമൂഹ 

അടുക്ളേൾ തറന്നു. സമുഹ അടുക്ളേൾ നടത്ാൻ  മുഖ്മന്ത്രതി പതിണറായതി 

വതിജയൻ ഒരു സന്ദ് കസന രൂപനീേരതിച്ചു; ഒരാഴ്ചയ്കേയം അതതിന്റെ അയംഗബലയം 

2,50,000 േടന്നു. മറ്റക് പല  സയംസ്ാനങ്ങളതിന്ലയുയം  കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേൾ

ക്ക് കദേനീയ പാതേളതിലൂന്ട വലതിയ �രങ്ങൾ ോൽനടയായതി സഞ്രതികക്ണ്തി 

വന്കപൊൾ, വലതിയ േഷ്പൊടുേൾക്ക് വതികധയരാകുമായതിരുന് അത്രക്ാർ 

അടക്മുള്ള വതിഭാഗങ്ങന്ളക്കൂടതി കേരളയം േരുതതി. അവർക്ക് സൗജന് ഭക്ണവയം 

താമസവയം ഒരുക്തി. ഭക്ണയം ഇഷ്ന്പെടാന്ത വന്വർക്ക് പാെേയം ന്െയ്യാന്ത 

ഭക്്വസ്തുക്ൾ ലഭ്മാക്തി. കേരളത്തിന്ല കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേൾ 

അധതിേമായതി സയംസാരതിക്കുന് അഞ്ക് ഭാഷേളതിലുയം സയംസ്ാന 

സർക്ാരുയം സന്ദ് സയംഘടനേളുയം കെർന്ക് കോൾ 

ന്സറെർ സൗേര്യം സജ്നീേരതിച്ചു.

The Mint , New Delhi, 20 April 2020,

ക�രളത്ികറെ 
ക�ൊവിഡ്  വിജയഗൊഥ 
��ർത്ൊനൊവൊത്ത്  
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 

ക�രളം ക�ൊവിഡ് �ൊഫ് 
തൊഴ് ത്ിയത് ഇങ്ങകന
  എസ്. നഫീസ

പ്രവർത്നങ്ങളതിന്ല സുതാര്തയുയം 
വതിേ്ാസ്തയുമാണക് കേരളയം ഏറ്റവയം കൂടുതൽ 
ഊന്ൽ നൽേതിക്ാണുന് രണ് ോര്ങ്ങൾ. 
മുഖ്മന്ത്രതിയുന്ട എന്നുമുള്ള വാർത്ാ 
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
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ഭക്്വസ്തുക്ൾ ലഭ്മാക്തി. കേരളത്തിന്ല കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേൾ 

അധതിേമായതി സയംസാരതിക്കുന് അഞ്ക് ഭാഷേളതിലുയം സയംസ്ാന 

സർക്ാരുയം സന്ദ് സയംഘടനേളുയം കെർന്ക് കോൾ 

ന്സറെർ സൗേര്യം സജ്നീേരതിച്ചു.

ക�രളത്ികറെ 

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
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ക�ൊവിഡ് 19- ക�രളത്ികെ ക�ൊതുജനൊകരൊഗ്യ സംവിധൊനവം തകദേശ സ്വയംഭരണവം ടി.എും. നതാമസ് ഐസെ്, രാജീവ് സദാനന്ദൻ ദുരന്നതിവാരണയം എല്ാ ോലത്തുയം അധതിോരകശ്രണനീ 
ബദ്മായ ഒരു കേന്ദ്രനീകൃത പ്രക്തിയ ആയതിരുന്നു;  ഇനതിയുയം 
അതക് അങ്ങന്ന തന്ന് ആയതിരതിക്കുേയുയം ന്െയ്യം. എന്ാൽ, 
വതിോല െട്ക്കൂടതിനുള്ളതിൽ കമൽത്ട്തിൽ നതിന്ക് നതിയന്ത്രതിക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങൾന്ക്ാപെയം, ദുരന്ങ്ങളുന്ട ആഘാതയം 
കുറയ്ക്കുന്തതിലുയം പ്രവർത്നങ്ങൾ നനീതതിപൂർവേമാക്കുന്തതിലുയം 
പ്രാകദേതിേ ആസൂത്രണവയം സയംഘാടനവയം തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഇടന്പടലുയം എത്രമാത്രയം പ്രധാനമാന്ണന്ക് 
കേരളത്തിന്റെ അനുഭവയം വ്ക്മാക്കുന്നു.  പ്രാകദേതിേ  ദുരന്നതിവാരണ പദ്തതി തയ്യാറാക്ാൻ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങന്ള അധതിോരന്പെടുത്തുന് സർക്ാർ ഉത്രവ 

വന്കതാന്ട, ഈ പുതതിയ ഉത്രവാദതിത്ത്തിനക് ഔകദ്ാഗതിേ 
അയംഗനീോരമായതി. പഞ്ായത്ക് / മുനതിസതിപൊലതിറ്റതി തല ദുരന്നതിവാരണ പദ്തതി റതികപൊർട്ടുേൾ സമനീപോല  പ്രകൃതതി
ദുരന്ങ്ങളുന്ട, വതികേഷതിച്ചക് ന്വള്ളന്പൊക് ദുരന്ങ്ങളുന്ട, 
അനുഭവയം വതിലയതിരുത്തി, തകദേേഭരണ സ്ാപനതലത്തിലുയം 
സർക്ാരതിന്റെ കൂടുതൽ ഉയർന് തലങ്ങളതിലുയം നടപെതിലാകക്ണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ നതിർകദേേതിക്കുന്നു.  ദുരന്യം ഉണ്ായാലുള്ള 
തൽസമയ നടപടതിേളുയം ഇതതിൽ ഉൾന്പെടുയം. ജനസയംഖ്യതിന്ല 
100 കപർക്ക് കുറഞ്ഞതക് ഒരാന്ള ഉൾന്പെടുത്തി ഒരു സന്ദ് 
കസനയുയം  സർക്ാർ രൂപനീേരതിക്കുന്നുണ്ക്. ദുരന് കവളയതിൽ 
ഈ സന്ദ് കസവേർ തകദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട  
ഏകോപനത്തിൻ േനീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുയം. പഞ്ായത്തുേളുന്ടയുയം  മുനതിസതിപൊലതിറ്റതിേളുന്ടയുയം ഈ ദുരന് മാകനന്മെറെക് 
െട്ക്കൂടതിനക് നന്ായതി ഇണങ്ന്താണക്  ന്ോവതിഡക്  19 
ോലന്ത്  പ്രവർത്നവയം.
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ക�ൊവിഡ് 19 കനതിരൊയ ക�ൊരൊട്ടത്ിൽ 
ക�രള സംസ്ൊനം കെൊ� മൊതൃ�
  സുബിൻ ച്ഡന്നീസ്, വിജയപ്രസാദ്

2008- 2009 ന്ല സാമ്ത്തിേ പ്രതതിസന്തി മറതിേടക്കുന്തതിനു കവണ്തി 
സർക്ാർ വേന്ക്ാണ് തനീരുമാനങ്ങളുന്ട ഫലമായതി കലാേന്മങ്യം ന്പാത 
ജനാകരാഗ് സയംവതിധാനങ്ങൾ ദുർബലമായതിത്നീർന് കവളയതിൽ അതതിൽ 
നതിന്ക് വ്ത്സ്മായതി,  2006 - 2011 ൽ  കേരളയം ഭരതിച്ച ഇടതപക് സർക്ാർ 
വേന്ക്ാണ് നടപടതിേൾ സയംസ്ാനന്ത് ന്പാതജനാകരാഗ് സയംവതിധാ
നത്തിനക് പുതതിയ ഉണർവക് നൽേതിയതിരുന്നു. യുദ്ത്തിലുയം പണത്തിലുയം മാത്രയം 
താൽപര്യം ോണതിക്കുന് ഭരണകൂടമാണക് യഥാർത് ജനാധതിപത് ഭരണകൂ
ടന്മന്നുയം ജനങ്ങളുന്ട ജനീവതിത നതിലവാരയം ന്മച്ചന്പെടുത്ാൻ സർക്ാർ േക്മായ 
സയംവതിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തക് അമതിതാധതിോര വാഴ്ചയാന്ണന്നുയം വരുത്തി
ത്നീർക്ാൻ േഴതിഞ്ഞതാണക് നതികയാലതിബറലതിസത്തിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ 
വതിജയങ്ങളതിൽ ഒന്ക്. വലതിയ അളവതിൽ വെനയുയം ഇന്്ാ യൂണതിയനതിന്ല 

ക�രളത്ികെ സൊമൂഹ്യ 
സംഘൊടനത്ികറെ �രുത്് 
പാരൈിക്് ച്ഹല്ലർ 
േഴതിഞ്ഞ രണ്ക് ദോബ്ദങ്ങളതിന്ല തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ോക്നീേരണയം ഇതതിൽ ഗുണയം ന്െയ്തുന്വന്ക് വ്ക്മാണക്. 
കഹാട്ക് കസ്പാട്ടുേളതിന്ല നതിയന്ത്രണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ 
നടപെതിലാക്കുന്തതിലുയം കുടതികയറ്റ ന്താഴതിലാളതിേൾ, പ്രായയം 
ന്െന്വർ,  ഭതിന്കേഷതിക്ാർ എന്തിങ്ങന്ന സർക്ാരതിന്റെ 
പ്രകത്േ സഹായയം ആവേ്മുള്ളവന്ര േന്ണ്ത്തി വതിപുലമായ 
സർക്ാർ കസവനങ്ങൾ അവരതിൽ എത്തിക്കുന്തതിലുയം പഞ്ാ
യത്ക്, ജതില്, മുനതിസതിപൊലതിറ്റതി തലങ്ങളതിന്ല സർക്ാർ സയംവതി
ധാനങ്ങൾക്കുയം പൗരസമൂഹത്തിനുയം ഇടയതിലുള്ള കയാജതിപ്പുയം 
ഏകോപനവയം പ്രധാനമാണക്; അതക് ഉറപൊക്കുന്തതിൽ തകദേ
േഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് മുഖ് പങ്ണ്ക്. 

ജനങ്ങൾക്ക് സർക്ാരതിലുള്ള വതിേ്ാസയം അളക്ാൻ എളു
പെമല്. എന്ാൽ, ഞാനുയം എന്റെ സഹപ്രവർത്േരുയം ബയംഗ
ളൂരുവതിന്ല ജനാഗ്രഹ എന് സർക്ാരതിതര സയംഘടനയുമായതി 
കെർന്ക് ന്ോച്ചതിയടക്മുള്ള  പത്ക് ഇന്്ൻ നഗരങ്ങളതിന്ല 
എല്ാ ജാതതി, മത, വർഗ വതിഭാഗങ്ങളതിലുയം നടത്തിയ വതിേദമായ 
സർകവയതിൽ മനസ്തിലാക്ാൻ േഴതിഞ്ഞതനുസരതിച്ചക്, മറ്റു 
സയംസ്ാനങ്ങളതിന്ല ജനങ്ങന്ള അകപക്തിച്ചക് മലയാളതിേൾക്ക് 
അവരുന്ട സ്ാപനങ്ങളതിലുയം അവർ ന്തരന്ഞ്ഞടുത് തകദേേ
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല  ജനപ്രതതിനതിധതിേളതിലുയം വളന്ര 
കൂടതിയ വതിേ്ാസമുണ്ക്. ഇതക് മന്റ്റന്തിലുമുപരതി, കേരളത്തിന്ല 
സാമൂഹ് സയംഘാടനത്തിന്റെ    േരുത്ാണക് ോണതിക്കുന്തക്.

Patrick Heller is Lyn Crost Professor of Social 
Sciences and Professor of Sociology and 

International Affairs, Brown University, US-
The Hindu , 18 April 2020

ഒരു സയംസ്ാനന്മന് നതിലയതിൽ കേരളവയം ന്ോകറാണ 
വ്ാപനന്ത് വതിജയേരമായതി കനരതിട്തക് എങ്ങന്നന്യ
ന്ക് മനസ്തിലാക്കുന്തതിൽ  കലാേത്തിനക് പരാജയയം 
സയംഭവതിക്കുന്തക് ഈ പശ്ാത്ലത്തിലാണക്.  

വെനയതിലുയം കേരളത്തിലുയം ജനേനീയ സയംവതിധാന
ങ്ങൾ താരതകമ്ന കുറ്റമറ്റതാണക്. മാത്രവമല്, കസാഷ്
ലതി്റേക് പാർട്തിേൾ സജനീവമായ ഈ ഭാഗങ്ങളതിൽ 
ന്ോകറാണ വവറസതിന്നതതിന്ര കപാരാടുന്തതിനുള്ള 
സന്ദ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായതി സമയവയം ഊർജവയം 
നനീക്തിവയ്കാനുള്ള രാഷ്ട്രനീയ കനതൃത്ത്തിന്റെ ആഹ്ാനയം 
ന്െവതിന്ക്ാള്ളാൻ ആളുണ്ായതി.....

New frame Johannesburg,
 South Africa.,

1 Apr 2020
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“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. 

വായക് വട്മുള്ള 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

ശുചിതവ് സം�ൊരതെിക�

കേൊളൊ�ി
ഓർ�ക�ടുതെലൊയി

 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.

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-7
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ളതിന്ല ഉഗ്രപ്രതാപതിേളായ നാടുവാഴതിേളുയം 
മറ്റുയം യാത്ര കപാകുകമ്ാള് ന്വറ്റതിലന്ച്ചല്വയം 
കോളാമ്തിയുയം എടുക്കുന്തതിനക് വാല്ക്ാന്ര 
കൂന്ട കൂട്ടുമായതിരുന്കത്ര. രാജന്ോട്ാരങ്ങ
ളതില് സ്ര്ണ് കോളാമ്തി ഉപകയാഗതിച്ചതിരു
ന്തായതി പറയുന്നുണ്ക്. യാത്രയതില് കപാലുയം 
കോളാമ്തി ചുമക്കുന്തതിനായതി ഒരു വാല്
ക്ാരന്നനതികയാഗതിച്ചതിരുന്നുന്വന്തക് ഇന്നു 
കേള്ക്കുകമ്ാള് അകരാെേമായതി കതാ 
ന്ായം. മാത്രമല്, അതതിരുേവതിഞ്ഞ ആഢ്
ത്വമാണക്. എന്ാല് മുറക്തി തപ്പുന്തക് 
വഴതികയാരങ്ങളതിലുയം ന്പാത ഇടങ്ങളതിലുയം 
ആേരുന്തന്നുള്ള ഒരു നന്മയുന്ട അയംേയം 
ഇവതിന്ട പ്രേടമാകുന്നു എന്നു സമാധാനതി
ക്ായം.

കോളാമ്തിയതിന്ല ന്വറ്റതിലച്ചണ്തിയുയം 
മാലതിന്വന്മല്ായം വനീടതിന്റെ അടുത്തുനതിന്നു 
മാറതി ഏന്തങ്തിലുയം ഒഴതിഞ്ഞ ഭാഗത്ക് 
ന്െറതിയ കുഴതിയുണ്ാക്തി അതതില് നതികക്
പതിക്കുയം. മാത്രമല്, ദതിവസവയം കോളാമ്തി 
കതച്ചുേഴുേതി വൃത്തിയാക്കുേയുയം ന്െയ്യം.  
വലതിയ വായക് വട്മുള്ള കോളാമ്തിയുന്ട ആകൃ
തതിയുള്ളത ന്ോണ്ാോയം ഉച്ചഭാഷതിണതിയുന്ട 
കഹാണതിനക് കോളാമ്തി വമന്ക്ന്ക് വതിളതി
കപെരുവന്തക്. പഴയ തപെല് കോളാമ്തിയുന്ട 
ആധുനതിേ രൂപപരതിണാമമാണക് ഇന്ന്ത് 
നമ്മുന്ട വാഷക്കബസതിനുേള്. കോളാമ്തി 
ഉപകയാഗതിച്ചു നടത്തിയതിരുന് എല്ാ ോര്
ങ്ങളുയം ഇകപൊള് വാഷക്കബസതിനുേളതില് 
നടത്തുന്നു! അതമാത്രമല്, വനീടതിനു പുറത്തു 
നായം നടത്തിയതിരുന് എല്ാ പ്രവൃത്തിേളുയം 
വനീടതിനേത്ായതിരതിക്കുന്നു. രാവതിലന്ത് 
പ്രാഥമതിേ പ്രഭാതകൃത്ങ്ങ ന്ളല്ായം േതിടപ്പു

മുറതികയാടു കെര്ന്നുള്ള ബാതക്റൂമതില് തന്ന് 
ന്െയ്ന്നു. പല്ലു കതയ്ക്കുന്തയം നാവക് വൃത്തി
യാക്കുന്തയം വസ്തങ്ങള് അലക്കുന്തയം 
കുളതിക്കുന്തന്മല്ായം വനീടതിനുള്ളതില് തന്ന്! 
എന്ാല് വനീടതിനേത്ക് ന്െയ്തിരുന് പ്രധാ
നപ്രവൃത്തി വനീടതിനു പുറത്ായതി. അടുക്ള
യതില് ഭക്ണയം പാേയം ന്െയ്തു േഴതിക്കുന് 
രനീതതിയാണക് മാറതിയതക്. േഴതിയുന്മങ്തില് 
മൂന്നുകനരവയം അത പുറത്തുനതിന്ായതി - 
കഹാട്ലതികലാ തട്ടുേടയതിന്ല നതിന്ക് ഭക്ണയം 
വാങ്േയുയം േഴതിക്കുേയുയം ന്െയ്േ! ഇതാണക് 
പുതതിയ ോലത്തിന്റെ രനീതതി. വന്േതിട 
ന്െറേതിട വ്വസായയം േണകക് കേരള

ത്തില് ആശുപത്രതിേളുന്ടയുയം ന്മഡതിക്ല് 
ക്റോറേളുന്ടയുയം സയംഖ്ാബലയം വര്ദ്തിച്ചു 
എന്താണക് ഇതതിന്റെ മറവേയം.

വതിദ്ാഭ്ാസത്തിലുയം വായനയതിലുയം 
ഏന്റ ഔന്ത്ത്തിന്ലത്തിയ നമ്മള് 
കേരളനീയര്ക്ക് ശുെതിത്കബാധത്തിന്റെ 
ോര്ത്തില് മുന്തലമുറ അനുവര്ത്തിച്ച 
നന്മേന്ള നതിലനതിര്ത്ാന് സാധതിക്കുന്നു
ക ണ് ാ ?  പ ര തി സ ര ക ബ ാ ധ മ തി ല് ാ ന് ത 
എ വ തി ന് ട യു യം  മു റ ക് തി ത്തു പ്പു  േ യു യം  
ചുമച്ചുതപ്പുേയുയം മൂക്കു െനീറ്റുേയുയം ന്െയ്ന് 
നായം പൂര്വ്വതിേരുന്ട കോളാമ്തി സയംസ്കാര
ന്ത് പഴഞ്ന്നന്ക് പുച്തിക്കുന്മ ങ്തിലുയം 
അതതിന്റെ പതിന്തിന്ല ആകരാഗ് അവകബാ
ധന്ത്യുയം ഉകദേേശുദ്തിന്യയുയം ോണാതതി
രുന്നുകൂടാ. ന്പാതസ്ലത്തു തപ്പുന്തക് 
േതിക്ാര്ഹമായ കുറ്റമാന്ണന്ക് വതിധതിക്കു
േയുയം അതക് നതികരാധതിച്ചുന്ോണ്ക് കോടതതി 
ഉത്രവതിടുേയുയം  ന്െയ്കമ്ാഴാണക് 
പഴമയുന്ട ഈ നന്മയ്കക് ഏന്റ പ്രസക്തി 
വേവരുന്തക്. പ്രകത്േതിച്ചക് ന്ോകറാണ 
കപാന്ലയുള്ള മാരേവവറസുേള് മനുഷ്
ജനീവനക് ഭനീഷണതിയായതി മാറകമ്ാള് അതതിനക് 
ോലതിേപ്രസക്തി വേവരതിേയുയം ന്െയ്ന്നു.

ഇന്നുയം പുരാതനകുടുയംബങ്ങളതില് 
ഓടുന്ോണ്യം പതിത്ളന്ോണ്മുള്ള പഴയ 
കോളാമ്തിേള് ്ലോവക് പതിടതിച്ചുേതിടക്കുന്നു
ണ്ാകുയം! അവ കതച്ചുമതിനുക്തി വനീണ്യം 
പൂമുഖത്ക് ന്വയ്കണന്മന്തില് - പന്ക് 
കപായ ോലന്ത് ശുെതിത്സയംസ്കാരത്തിന്റെ 
ഓര്മ്മന്പെടുത്ലായതി  - അതതിനായുള്ള 
ആഹ്ാനമായതി നായം അതതിന്ന ോണുേയുയം 
േരുതേയുയം കവണയം.







ഇന്നും പുരമാതനകുടുംബങ്ങളില് 
ഓടുചകമാണ്ം പിത്ള

ചകമാണ്മുള്ള പഴയ ദകമാളമാമ്ികള് 
ക്ലമാവപ് പിടിച്ചുകിടക്ന്നുണ്മാകും! 

അവ ദതച്ചുമിനുകി വതീണ്ം 
പൂമുഖത്പ് ചവയ്ക്കണചമന്ില്ല - 

പചക്ഷ ദപമായ കമാേചത് ശുെിത്വ
സംസ്മാരത്ിചന് ഓരമചപ്ടുത്

േമായി  - അതിനമായുള്ള 
ആഹ്വമാനമമായി നമാം അതിചന 

കമാണുകയും കരുതുകയും ദവണം.

ജനസൗഹൃദമാച്ണന്ന് 
അടിവരയിടുന്നു

കലാേമഹായുദ്മുയര്ത്തിയ ഭനീതതികയ
ക്ാള് എത്രകയാ ഇരട്തി ഭനീതതി ജനങ്ങള്ക്തി
ടയതില് പരത്ാന് ശ്രമതിക്കുന് ഒന്ാണകല്ാ 
ന്ോവതിഡക്-19. എന്ാല് കലാേത്തിനു 
കേരളയം നല്കുന് പാഠയം ഭരണകൂടവയം 
ജനതയുയം ഒന്ായക് മാറന്തിടത്ക് വവറസക് 
ബാധ നതികരാധതിക്ന്പെടുയം എന്നു തന്ന് 

യാണക്. സര്ക്ാര് സയംവതിധാനങ്ങള് ഗുണ
പരമായുയം ഫലപ്രദമായുയം ഉണര്ന്നു പ്രവ
ര്ത്തിച്ചതതിനാല് മറ്റക് സയംസ്ാനങ്ങന്ളക്ാ
ളുയം രാജ്ങ്ങന്ളക്ാളുയം ന്ോകറാണ വതിരുദ് 
കപാരാട്ത്തില് നായം മുന്തിലാണക്.  മുഖ്മ 
ന്ത്രതിയുന്ട പ്രകൊദനസകന്േത്തില് തകദേ
േസ്യയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട പങ്ക് 
ഊന്തിപെറയുന്നുണ്ക്. സമോലജനതന്യ 
മാത്രമല്, വരുയംതലമുറേന്ളകൂടതി ഈ മഹാ
വതിപത്തില് നതിന്നു രക്തിക്കുവാനുള്ള േര്മ്മ
പരതിപാടതിേളുയം പ്രാകയാഗതിേനതിര്കദേേങ്ങളു 
മാണക് മുഖ്മന്ത്രതി ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്തക്. 
ഒരു ജനതയ്കക് അവരര്ഹതിക്കുന് ഭരണാധതി
ോരതിന്യ േതിട്ടുയം എന് മഹതക് വെനയം 
കപാന്ല മലയാളതിസമൂഹത്തിനക്  ഉത്മ
മായ ഒരു ഭരണകൂടന്ത്യുയം ഭരണനായേ

ന്നയുമാണക് ലഭതിച്ചതിരതിക്കുന്ന്തന്ക് 
നതിസ്യംേയയം പറയായം.

ഏപ്രതില്  ലക്യം കഫാക്സക് ന്െയ്ന്  
ഈ സുപ്രധാനവതിഷയങ്ങള് മാസതിേ  
എത്രകത്ാളയം ജനസൗഹൃദമാന്ണന്നു 
അടതിവരയതിടുന്നു. ഭാവേങ്ങള്.

രജനി 
മലയിൻെീഴ്

പഞ്ായത്ക് രാജക് മാസതിേയതികല
ക്കുള്ള കലഖനങ്ങളുയം േത്തുേളുയം 
prmdp2020@gmail.com എന് 
ഇ-ന്മയതിൽ വതിലാസത്തിൽ അയകക്
ണ്താണക്.

50 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മേയത് 2020



`



 

` 

PANCHAYAT RAJ  (Monthly) May 2020    RNI. No. : 7959/61
Annual Subscription ₹120, Published on 20 May 2020    Postal Reg. No. KL/TV(N) 391/2018-20
  Licensed to post without prepayment No. KL/TV(N) WPP/85/2018-20

Printed & Published by Dr.P.K. Jayasree IAS, Director, Dept. of Panchayats on behalf of Govt. of Kerala and
Printed at Gramalakshmi Mudralayam, Kanjikodu, Palakkad, Kerala  and 

Published at Directorate of Panchayats, Museum P.O.,  Thiruvananthapuram - 695 033, Kerala. Editor: Dr.P.K. Jayasree IAS

Solid Waste & Sanitation Waste equipments as per Kerala State 
Pollution Control Board Noms & Solid Waste Management Rule 

2016

Napkin Destroyer
Diaper Destroyer
Napkin Vending Machine
Mask Vending Machine
Seed vending Machine

Registered Company Under Service provider Of

Aerobic Bin
Bailing Machine
Shredding Machine
Washing & Drying machine

2nd Floor Heera Chambers, MG Road Trivandrum 695023 
florettechnologies@gmail.com 9020087007, 9446664103, 9447790067

Complete Waste Management Solution Provider

Our Products/Services


