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ണന്റെമന്ന്ില്ല. അംവായുന്റെട പൂര്ണ്ണമായാ ഉത്തരവാാ�ിത്തം 
ശേലഖകര്ക്കാ് മാത്രമായാിരിക്കുംം. �രസയങ്ങളുന്റെട ഉള്ളട
ക്കാത്തിലുംം � ഞ്ചാായാത്ത് രാജ്ിന് ഉത്തരവാാ�ിത്തമില്ല.

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

പാാര്ശ്വവവല്ക്കരിിക്കപെപാട്ടവരുപെെ
ഉന്നമനത്തിിന് വേവണ്ടിി നമുക്ക് 

കൈൈവേൈാര്ക്കാ� 
പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്കുമേവിണ്ടി സൈവിവിിദ്ധയ�ാർന്ന വിികസാനി പരിപാടാികൾ 

ആസൂത്രണം ന്റെചിയ്യാാനും പ്രാാവിർത്തിിക�ാക്ക്ാനുമുള്ളാ മേശിഷ്ി ഇത്ിമേനിാടാകം ത്ന്റെന്ന 
നിമ്മുന്റെടാ ത്മേ�ശിസ്ഥാാപനിങ്ങൾ ആർജ്ജിിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യക്ക്ാരുന്റെടാ 
വിികസാനിം ലാംക്ഷയം വിച്ചിട്ടുള്ളാ പട്ടാിക�ാത്ി ഉപപദ്ധത്ി (Scheduled Caste Sub 
Plan), പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യക്ക്ാരുന്റെടാ വിികസാനിം ലാംക്ഷയംവിച്ചിട്ടുള്ളാ പട്ടാികവിർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധത്ി (Tribal Sub Plan) എംന്നിവിയ്ിൽ ന്റെസാക്രട്ടാറിി/അസാിസ്റ്റ�് ന്റെസാക്രട്ടാറിി 
നിിർവ്വഹാണം നിടാത്തിി. 2021-22 വിാർഷ്ിക പദ്ധത്ിയ്ിൽ നൂറി് ശിത്�ാനിം നിിർവ്വഹാണ 
പുമേരാഗ്യത്ി സൈകവിരിച്ച എംണ്പത്തിിയ്ഞ്ചാ് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ, പട്ടാിക�ാത്ി 
ഉപപദ്ധത്ിയ്ിൽ �ാത്രം നൂറി് ശിത്�ാനിം നിിർവ്വഹാണ പുമേരാഗ്യത്ി സൈകവിരിച്ച ഇരു
ന്നൂറ്റിി എംണ്പത്തിിന്റെയ്ാമ്പത്് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ, പട്ടാികവിർഗ്ഗ ഉപപദ്ധത്ിയ്ിൽ 
�ാത്രം നൂറി് ശിത്�ാനിം നിിർവ്വഹാണ പുമേരാഗ്യത്ി സൈകവിരിച്ച അറുപത്തിിയ്ാറി് ഗ്രാാ
�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ എംന്നിവി ഉൾന്റെപ്പന്റെടാ നിാനൂറ്റിി നിാൽപ്പത്് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുക
ളുന്റെടാ പ്രാത്ിനിിധികൾ 2022 ന്റെ�യ്് 21 നി് ത്യശ്ശൂർ മേകരളി ബാാങ്ക്് ആഡിിമേറ്റിാറിിയ്ത്തിിൽ 
സാം�ടാിപ്പിച്ച ചിടാങ്ങിൽ ബാഹു. ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണ, എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് �ന്ത്രിി ശ്രീീ.
എംം.വിി.മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്ററിിൽ നിിന്ന് ആ�രം ഏറ്റുവിാങ്ങിയ്മേപ്പാൾ പിമേന്നാക്ക് വിിഭാ
ഗ്യങ്ങളുന്റെടാ മേക്ഷ�ം ലാംക്ഷയം വിച്ചുള്ളാ പദ്ധത്ി നിിർവ്വഹാണ ത്ലാംത്തിിൽ നിമ്മുന്റെടാ ഗ്രാാ� 
പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ �ന്റെറ്റിാരു നിാഴികക്ക്ല്ല്് കൂടാി പിന്നിടുംകയ്ായ്ിരുന്നു. 

പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യങ്ങളുന്റെടാ മേക്ഷ�ം ഉന്നം വിച്ചുള്ളാ പദ്ധത്ികൾ വിിഭാവിനിം ന്റെചിയ്ത്് 
നിടാപ്പിലാംാക്കുന്നത്ിൽ നിമ്മുന്റെടാ ത്മേ�ശി സ്ഥാാപനിങ്ങളിിൽ �നി പ്രാത്ിനിിധി- ഉമേ�യാഗ്യ
സ്ഥാ ത്ലാംത്തിിൽ വിയക്തി�ായ് ഇഴയ്ടുംപ്പം രൂപന്റെപ്പട്ടാിട്ടുന്റെണ്ടന്നുള്ളാത്ിന്റെ� വിയക്തിത് 
ത്ന്റെന്നയ്ാണ്  ഈ മേനിട്ടാം. അത്് ന്റെകാണ്ട് ത്ന്റെന്നയ്ാണ് �നിപ്രാത്ിനിിധികൾന്റെക്ക്ാപ്പം 
നിിർവ്വഹാണ ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാർ കൂടാി ആ�രിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാത്്. പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 
മേവിണ്ടിയുംള്ളാ പദ്ധത്ികളുന്റെടാ പ്രാധാനി നിിർവ്വഹാണ ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാരായ് പഞ്ചാായ്ത്തി് 
അസാിസ്റ്റ�് ന്റെസാക്രട്ടാറിി�ാർ സാർക്ക്ാർ ത്ലാംത്തിിൽ ഇത്തിരം ഒരു ബായഹാത്് ചിടാങ്ങിൽ 
അനുമേ�ാ�ിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാത്് മേവിറിിട്ടാ അനുഭവി�ായ്ി �ാറിി.

പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യങ്ങളുന്റെടാ യ്ഥാാർത്ഥ ഉന്ന�നിം സാാദ്ധയ�ാക്ക്ണന്റെ�ന്ന 
സാംസ്ഥാാനി സാർക്ക്ാരിന്റെ� പ്രാത്ിബാദ്ധത്ക്ക്് ചിരിത്രപര�ായ് മേനിട്ടാങ്ങമേളിാന്റെടാ ത്മേ�ശി 
സ്ഥാാപനിങ്ങൾ കരുത്തി് പകരുന്നത്് ഏന്റെറി ആശിാവിഹാ�ായ് കാരയം ത്ന്റെന്നയ്ാണ്. 
പാർശിവവിൽക്ക്രിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാവിരുന്റെടാ ഉന്ന�നിത്തിിനി് മേവിണ്ടി വിരും സാാമ്പത്തിിക വിർഷ്
ങ്ങളിിലുംം മേനിട്ടാം ആവിർത്തിിക്കുന്നത്ിനി് നിമുക്ക്് സൈകമേകാർക്ക്ാം.

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പഞ്ചാായ്ത്തി് ഡിയ്റിക്ടർ

�ിര്മലമോയ റ്റോ�ഹത്താോൽ 
റ്റോ�ടാോ�ോവാോത്താതാോയി ഒന്നുമില്ല.

                                                               - ഗ്യാന്ധിി�ി
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സാംസ്ഥാാനിന്റെത്തി പട്ടാിക�ാത്ി-പട്ടാിക
വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങളുന്റെടാ ഉന്ന�നിം 

നിയ്ങ്ങളുന്റെടാ കാത്ലാംായ്ി സാവീകരിച്ചിട്ടുള്ളാ 
ഒരു സാർക്ക്ാരിന്റെ� ഇച്ഛാാശിക്തിി പിന്തു
ടാർന്ന് പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് മേവിണ്ടി 
സൈവിവിിദ്ധയ�ാർന്ന വിികസാനി പരിപാടാികൾ 
� ികവിാർന്ന രീത്ിയ്ിൽ ആസൂത്രണം 
ന്റെചിയ്യാാനും പ്രാാവിർത്തിിക�ാക്ക്ാനുമുള്ളാ 
മേശിഷ്ി ത്മേ�ശിസ്ഥാാപനിങ്ങൾ ആർജ്ജിിച്ച് 
കഴിഞ്ഞു എംന്നുള്ളാത്ിന്റെ� മേനിർക്ക്ാഴ്ചയ്ക്കാാണ് 
2022 ന്റെ�യ്് 21 നി് തൃശ്ശൂർ നിഗ്യരം സാാക്ഷയം 
നിിന്നത്്. പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യക്ക്ാരുന്റെടാ 
വിികസാനിം ലാംക്ഷയം വിച്ചിട്ടുള്ളാ പട്ടാിക�ാത്ി 
ഉപപദ്ധത്ി (Scheduled Caste Sub 
Plan), പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യക്ക്ാരുന്റെടാ 
വിികസാനിം ലാംക്ഷയം വിച്ചിട്ടുള്ളാ പട്ടാികവിർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധത്ി (Tribal Sub Plan) എംന്നി
വിയ്ിൽ ന്റെസാക്രട്ടാറിി/അസാിസ്റ്റ�് ന്റെസാക്രട്ടാറിി 
നിിർവ്വഹാണം നിടാത്തിി 2021-22 വിാർഷ്ിക 
പദ്ധത്ിയ്ിൽ നൂറി് ശിത്�ാനിം നിിർവ്വഹാണ 

ത്യ്ിൽ മേകരളിത്തിിന്റെ� ബാഹു. ത്മേ�ശിസാവയ്ം 
ഭരണ, എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് �ന്ത്രിി ശ്രീീ.എംം.വിി.
മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ ഉ�്�ാടാനിം ന്റെചിയ്തു ചിടാങ്്ങ 
പ്രാാമേ�ശിികാസൂത്രണത്തിിൽ �ികവിിനുള്ളാ 
യ്ഥാാർത്ഥ അംഗ്യീകാരം ത്ന്റെന്നയ്ായ്ിരുന്നു.

പട്ടാിക�ാത്ി-പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യക്ക്ാ
രുന്റെടാ മേക്ഷ�ത്തിിനിായുംള്ളാ പദ്ധത്ികളുന്റെടാ 
ന്റെചിലാംവി് ന്റെപാതുവിിഭാഗ്യം ന്റെചിലാംവിിന്റെനിാപ്പമേ�ാ 
അത്ിലാംധികമേ�ാ ആക്ക്ി ത്ീർക്കുന്നത്ിനി് 
നിിഷ്ഠയുംം ആശിയ്ങ്ങളു�ായ്ി സാർക്ക്ാർ 
കൂന്റെടാ നിിന്നമേപ്പാൾ ത്മേ�ശിസ്ഥാാപനിങ്ങളുന്റെടാ 
പദ്ധത്ി നിിർവ്വഹാണ പുമേരാഗ്യത്ി നിിരന്തര
�ായ് അവിമേലാംാകനിങ്ങളിിലൂന്റെടാ വിിലാംയ്ിരു
ത്തിി ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണ വികുപ്പ് ഉമേ�യാഗ്യ
സ്ഥാർ ഒപ്പം നിിന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാാമ്പ
ത്തിിക വിർഷ്ങ്ങളിിൽ പിമേന്നാക്ക് വിിഭാഗ്യ 
മേ�ഖലാംയ്ിന്റെലാം പദ്ധത്ി നിിർവ്വഹാണ പുമേരാ
ഗ്യത്ിയ്ിലുംണ്ടായ് വിന്മുമേന്നറ്റിം ഈ ഇടാന്റെപ
ടാലുംകളുന്റെടാ ആന്റെക തുക ത്ന്റെന്നയ്ാണ് ഈ 
പ്രാവിർത്തിനി �ികവി് ആ�രിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാമേപ്പാൾ 

കവര് സ്റ്റോ�ോറിി

പുമേരാഗ്യത്ി സൈകവിരിച്ച എംണ്പത്തിിയ്
ഞ്ചാ് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ, പട്ടാിക�ാത്ി 
ഉപപദ്ധത്ിയ്ിൽ �ാത്രം നൂറി് ശിത്�ാനിം 
നിിർവ്വഹാണ പുമേരാഗ്യത്ി  സൈകവിരിച്ച 
ഇരുന്നൂറ്റിി എംണ്പത്തിിന്റെയ്ാമ്പത്് ഗ്രാാ�പ
ഞ്ചാായ്ത്തുകൾ, പട്ടാികവിർഗ്ഗ ഉപപദ്ധത്ി
യ്ിൽ �ാത്രം നൂറി് ശിത്�ാനിം നിിർവ്വഹാണ 
പുമേരാഗ്യത്ി സൈകവിരിച്ച അറുപത്തിിയ്ാറി് 
ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ എംന്നിവി ഉൾന്റെപ്പന്റെടാ 
നിാനൂറ്റിി നിാൽപ്പത്് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തു
കളുന്റെടാ പ്രാത്ിനിിധികൾ ബാഹു. ത്മേ�ശി
സാവയ്ംഭരണ, എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് �ന്ത്രിി 
ശ്രീീ.എംം.വിി.മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്ററിിൽ നിിന്ന് 
ആ�രം ഏറ്റുവിാങ്ങിയ്മേപ്പാൾ പിമേന്നാക്ക് 
വിിഭാഗ്യങ്ങളുന്റെടാ സാ�ഗ്രാ വിികസാനിം പൂർണ്ണ
�ായുംം ഉൾന്റെക്ക്ാള്ളുന്ന സാംസ്ഥാാനി സാർ 
ക്ക്ാരിന്റെ� നിയ്ങ്ങൾക്്ക് പൂർണ്ണമേശിാഭ സൈകവി 
രുകയ്ായ്ിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ �ില്ല്യ്ിന്റെലാം മേകരളി 
ബാാങ്ക്് ആഡിിമേറ്റിാറിിയ്ത്തിിൽ ബാഹു. .എംം.
എംൽ.എം. ശ്രീീ.പി.ബാാലാംചിന്ദ്രന്റെ� അധയക്ഷ
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പഞ്ചാായത്ത്് ഡയറക്ടര് ശ്രീീ. എച്ച്്. ദിിനേ�ശന് ഐ.എ.എസ്്. സ്ാാഗതംം പറയുന്നു.

വിരും സാാമ്പത്തിിക വിർഷ്ങ്ങളിിലുംം �ികവി് 
തുടാരുന്നത്ിനുളിളി ഊർജ്ജിം കൂടാി പകർന്ന് 
നിൽകുകയ്ായ്ിരുന്നു.

ചിടാങ്ങിൽ ബാഹു. പഞ്ചാായ്ത്്തി ഡിയ്റിക്ടർ 
ശ്രീീ.എംച്്ച.�ിമേനിശിന്, ഐ.എം.എംസ്ാ.സാവാഗ്യത്ം 
പറിഞ്ഞു. സാംസ്ഥാാനി ആസൂത്രണ മേബാാർഡി് 
അംഗ്യം ശ്രീീ.�ിജു.പി.അലാംൈ് മുഖയപ്രാഭാഷ്ണം 
നിടാത്തിി.

ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണ വികുപ്പ് പ്രാിന്സാി 
പ്പൽ ഡിയ്റിക്ടർ ശ്രീീ.ഡിി.ബാാലാംമുരളിി. ഐ.എം. 
എംസാ്, ശ്രീീ. പി.ന്റെക. മേഡിവിിസാ് �ാസ്റ്റർ, 
ന്റെചിയ്ർ�ാന്, �ില്ല്ാ ആസൂത്രണ  സാ�ിത്ി 
ആ� ് പ്രാസാിഡി� ് �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തി്, 
തൃശ്ശൂർ, ശ്രീീ. ന്റെക. സുമേരഷ്്, �നിറിൽ  ന്റെസാക്ര 
ട്ടാറിി, മേകരളി ഗ്രാാ� പഞ്ചാായ്ത്തി്അമേസാാസാി 
മേയ്ഷ്ന് എംന്നിവിർ ആശിംസാകൾ അർപ്പിച്ചു. 
അഡിീഷ്ണൽ പഞ്ചാായ്ത്തി് ഡിയ്റിക്ടർ ശ്രീീ.
എംം.പി. അ�ിത്്കു�ാർ കൃത്ജ്ഞത് അറിി 
യ്ിച്ചു. തുടാർന്ന് പട്ടാിക�ാത്ി–പട്ടാികവിർഗ്ഗ 
മേ�ഖലാംയ്ിന്റെലാം ന്റെത്രന്റെഞ്ഞടുംക്ക്ന്റെപ്പട്ടാ �ാതൃ
കാപദ്ധത്ികളുന്റെടാ അവിത്രണവുംം നിടാന്നു.

തൃശ്ശൂരിന്റെലാം മേകരളി ബാാങ്ക്് ആഡിിമേറ്റിാറിി
യ്ത്തിിൽ സാം�ടാിപ്പിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാ ഈ ചിടാങ്ങ് 
ബാാക്ക്ി വിയ്ക്കുന്നത്് ദുർബാലാം വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 
ഒപ്പം ഈ സാർക്ക്ാർ എംന്ന വിാകയത്തിിന്റെ� 
പൂർണ്ണത് ത്ന്റെന്നയ്ാണ്.

സെസ്ക്രട്ടറിി/അസ്ിസ്റ്റന്റ്് സെസ്ക്രട്ടറിി �ിര്വ്വഹണംം �ടാത്താിയ പട്ടികജാോതാി ഉപപദ്ധതാിയിലുംം പട്ടികവാര്ഗ്ഗ  
ഉപപദ്ധതാിയിലുംം ഒറ്റോ�റ്റോപോസെല നൂറി് ശതാമോ�ം �ിര്വ്വഹണം പുറ്റോ�ോഗതാി കൈകവാ�ിച്ച് ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകൾ

താിരുവാ�ന്തപു�ം
1 �ാറിനില്ലൂർ
2 പുല്ല്മ്പാറി
3 വിിളിപ്പിൽ

ആലപ്പുഴ
4 പുന്നപ്രാ ന്റെത്ക്ക്്
5 അരൂർ
6 ആരയാടാ്
7 മേചിന്നംപള്ളാിപ്പുറിം
8 മേചിർത്തിലാം ന്റെത്ക്ക്്
9 കു�ാരപുരം
10 കുത്തിിയ്മേത്ാടാ്
11 �ാരാരിക്കുളിം വിടാക്ക്്
12 മുഹാമ്മ

13 പനിവിള്ളാി
14 പട്ടാണക്ക്ാടാ്
15 സൈത്ക്ക്ാട്ടുമേ�രി
16 ത്ണ്ണീർമുക്ക്ം
17 വിയ്ലാംാർ

റ്റോകോട്ടയം
18 അയ്ർക്കുന്നം
19 കൂമേരാപ്പടാ
20 കൂട്ടാിക്ക്ൽ
21 �ീനിച്ചിൽ
22 നിീണ്ടൂർ
23 പനിച്ചിക്ക്ാടാ്
24 പാറിമേത്തിാടാ്
25 ഉഴവൂർ

26 ന്റെവിള്ളാാവൂർ
എറിണംോകുളംം

27 എംടാക്ക്ാട്ടുവിയ്ൽ
28 കിഴക്ക്മ്പലാംം
29 �ാറിാടാി
30 വിടാമേക്ക്ക്ക്ര
31 വിടാവുംമേകാടാ്-പുത്തിന്കുരിശി്

ഇടുക്കിി
32 ആലാംമേക്ക്ാടാ്
33 കരിങ്കുന്നം
34 �രിയ്ാപുരം
35 മുട്ടാം
36 പുറിപ്പുഴ
37 മേസാനിാപത്ി
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സെസ്ക്രട്ടറിി/അസ്ിസ്റ്റന്റ്് സെസ്ക്രട്ടറിി �ിര്വ്വഹണംം �ടാത്താിയ പട്ടികവാര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതാിയിൽ മോത്രംം  
നൂറി് ശതാമോ�ം �ിര്വ്വഹണം പുറ്റോ�ോഗതാി കൈകവാ�ിച്ച് ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകൾ

38 ഉടുംമ്പന്നൂർ
39 വിട്ടാവിടാ
40 ന്റെവിള്ളാത്തൂവിൽ

തൃശ്ശൂര്
41 അളിഗ്യപ്പനിഗ്യർ
42 �റ്റിത്തൂർ
43 നിടാത്തിറി
44 പഴയ്ന്നൂർ
45 വിരന്തരപ്പിള്ളാി

റ്റോകോഴിറ്റോക്കിോടാ്
46 ചിക്ക്ിട്ടാപ്പാറി
47 ബാാലുംമേ�രി
48 ന്റെചികയാടാ്
49 കാക്കൂർ
50 കാവിിലുംംപാറി
51 കായ്ണ്ണ
52 കൂരാച്ചുണ്ട്
53 �ടാവൂർ

54 �രുമേത്ാങ്ക്ര
55 നിന്മണ്ട
56 നിരിക്കുനിി
57 നിരിപ്പറ്റി
58 പനിങ്ങാടാ്
59 ത്ാ�രമേ�രി
60 ഉണ്ണിക്കുളിം
61 വിളിയ്ം
62 വിാണിമേ�ൽ

വായ�ോടാ്
63 മേകാട്ടാത്തിറി
64 മൂസൈപ്പനിാടാ്
65 പുൽപ്പള്ളാി
66 �ീനിങ്ങാടാി
67 കണിയ്ാമ്പറ്റി

കണ്ണൂര്
68 പയ്യാാവൂർ
69 ആലാംമേക്ക്ാടാ്

70 ന്റെചിങ്ങളിായ്ി
71 ന്റെചിറുപുഴ
72 എംര�ം-കുറ്റൂർ
73 മേകളികം
74 മേകാളിയ്ാടാ്
75 കുമേന്നാത്തുപറിമ്പ്
76 �ാലൂർ
77 പാടായം
78 പായ്ം
79 തൃപ്രാമേങ്ങാട്ടൂർ
80 ഉ�യ്ഗ്യിരി
81 ഉളിിക്ക്ൽ

മലപ്പുറിം
82 �മ്പാടാ്

83 ത്ാന്റെഴമേക്ക്ാടാ്

84 വിണ്ടൂർ

85 അ�രമ്പലാംം

താിരുവാ�ന്തപു�ം

1 പനിവൂർ

2 ന്റെവിള്ളാറിടാ

3 ന്റെത്ാളിിമേക്ക്ാടാ്

4 ആരയനിാടാ്

5 കാട്ടാാക്ക്ടാ

പത്താ�ംതാിട്ട

6 ഇരവിിമേപരൂർ

7 ചിിറ്റിാർ

ആലാംപ്പുഴ

8 എംഴുപ്പുന്ന

9 �ന്നാംമേച്ചരി

10 പത്ിയൂർ

മേകാട്ടായ്ം

11 �ണി�ലാം

12 പള്ളാിക്ക്മേത്തിാടാ്

13 കടാനിാടാ്

14 �ഞ്ഞൂർ

15 വിാകത്തിാനിം

16 കടുംത്തുരുത്തിി

17 പാമ്പാടാി

18 ത്ിടാനിാടാ്

19 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളാി

20 കാണക്ക്ാരി

ഇടുംക്ക്ി

21 രാ�കു�ാരി

22 ശിാന്തന്പാറി

23 ഉടുംമ്പന്മേചിാലാം

24 സൈബാസാന്വിാലാംി

25 മൂന്നാർ

എറിണംോകുളംം

26 ആമേവിാലാംി

27 അയ്വിനി

28 മേകാട്ടാപ്പടാി

29 മേകാട്ടുവിള്ളാി

30 മുക്ക്ന്നൂർ

31 പൂത്തൃക്ക്

32 ഉ�യ്ംമേപരൂർ

33 വിാഴക്കുളിം

34 ന്റെവിമേങ്ങാലാം

35 ന്റെവിങ്ങൂർ

തൃശ്ശൂര്

36 മേകാടാമേ�രി

37 പനിമേച്ചരി

പോലക്കിോടാ്

38 അലാംനില്ലൂർ

39 കണ്ണംമ്പാറി

40 കു�ാരംപുത്തൂർ
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താിരുവാ�ന്തപു�ം
1 പൂവിാർ
2 �ംഗ്യലാംപുരം
3 ഉഴ�ലാംയ്ക്കാൽ
4 മേകാട്ടുകാൽ
5 �ാണിക്ക്ൽ
6 �ണമ്പൂർ
7 ആരയന്മേകാടാ്
8 ന്റെചിറുന്നിയൂർ
9 കഠിനിംകുളിം
10 ന്റെചിമ്മരുത്തിി
11 ന്റെവിങ്ങാനൂർ
12 കുന്നത്തുകാൽ
13 പാമേങ്ങാടാ്
14 ന്റെവിട്ടൂർ
15 ഇടാവി

സെകോല്ലം
16 കുലാംമേശിഖരപുരം
17 കരീപ്രാ
18 ന്റെത്ക്കുംഭാഗ്യം
19 ശൂരനിാടാ് ന്റെസാൗത്തി്
20 അലാംയ്�ണ്
21 ത്ഴവി
22 പൂയ്പ്പള്ളാി

23 പൂത്ക്കുളിം
24 ഇളിംമ്പള്ളൂർ
25 ക്ലാാപ്പനി
26 ശിാസ്താംാംമേകാട്ടാ
27 ഓച്ചിറി
28 ചിിത്റി
29 ന്റെവിസ്റ്റ് കല്ല്ടാ
30 ന്റെപരിനിാടാ്
31 സൈ�നിാഗ്യപ്പള്ളാി
32 ന്റെനിടുംവിത്തൂർ
33 ചിവിറി
34 കുമ്മിൾ
35 തൃക്ക്രുവി
36 കുളിത്തൂപ്പുഴ

പത്താ�ംത്താിട്ട
37 ഇലാംന്തൂർ
38 ഏനിാ�ി�ംഗ്യലാംം
39 സൈ�ലാംപ്രാ
40 കല്ലൂപ്പാറി
41 നിാറിാണംമൂഴി
42 ഏറിത്തി്

ആലപ്പുഴ
43 അമ്പലാംപ്പുഴ സാൗത്തി്
44 ചിമ്പക്കുളിം

45 ചിിമേങ്ങാലാംി
46 മേ�വിികുളിങ്ങര
47 എംടാത്വ
48 കടാക്ക്രപ്പളിളിി
49 കണ്ടല്ലൂർ
50 കഞ്ഞിക്കുഴി
51 കാർത്തിികപ്പളിളിി
52 കരുവിറ്റി
53 കാവിാലാംം
54 �ാമേവിലാംിക്ക്ര ന്റെത്മേക്ക്ക്ക്ര
55 മുട്ടാാർ
56 ന്റെനിടുംമുടാി
57 നിീലാംംമേപരൂർ
58 ത്കഴി
59 ത്ലാംവിടാി
60 ത്ാഴക്ക്ര
61 തൃക്കുന്നപ്പുഴ
62 ന്റെവിളിിയ്നിാടാ്

റ്റോകോട്ടയം
63 കു�രകം
64 ന്റെവിച്ചൂർ
65 �രങ്ങാട്ടാ്പ്പിള്ളാി
66 കങ്ങഴ
67 കല്ല്റി

41 ത്ച്ചംമ്പാറി

42 ത്രൂർ

43 വിടാക്ക്ാമേഞ്ചാരി

റ്റോകോഴിറ്റോക്കിോടാ്

44 മേകാട്ടൂർ

45 ചിങ്ങമേരാത്തി്

46 ത്ിരുവിമ്പാടാി

47 മേചിളിന്നൂർ

വായ�ോടാ്

48 നൂൽപ്പുഴ

49 മേ�പ്പാടാി

50 ന്റെത്ാണ്ടർനിാടാ്

51 ത്ിരുന്റെനില്ല്ി

കണ്ണൂര്

52 കാമേങ്ക്ാൽ ആലാംപ്പടാമ്പ്

53 പടാിയൂർ കല്ല്യാടാ്

54 മേപരാവൂർ

55 ചിിറ്റിാരിപ്പറിമ്പ്

56 ന്റെപരിമേങ്ങാം-വിയ്ക്ക്ര

57 ന്റെകാട്ടാിയൂർ

58 അയ്യാന്കുന്ന്

മലപ്പുറിം

59 കാളിിക്ക്ാവി്

60 മേചിാക്ക്ാടാ്

കോസ്റിറ്റോഗോഡി്

61 ന്റെചിങ്ക്ളി

62 ന്റെചിറുവിത്തൂർ

63 ഈസ്റ്റ് എംമേളിരി

64 കള്ളാാർ

65 മുളിിയ്ാർ

66 തൃക്ക്രിപ്പൂർ



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  മേ�യ് 2022 9 

68 കിടാങ്ങൂർ
69 കരൂർ
70 എംലാംിക്കുളിം
71 ന്റെവിളിിയ്ന്നൂർ
72 �റിവിന്ത്തുരത്തി്
73 കറുകച്ചാൽ
74 ഐ�നിം
75 ത്ലാംയ്ാഴം
76 ത്ിരുവിാർപ്പ്
77 അത്ിരമ്പുഴ
78 ന്റെചിമ്പ്
79 ഭരണങ്ങാനിം
80 എംരുമേ�ലാംി
81 കുറിവിിലാംങ്ങാടാ്
82 മേ�ലുംകാവി്
83 ത്ലാംനിാടാ്
84 ചിിറിക്ക്ടാവി്

ഇടുക്കിി
85 കാഞ്ചാിയ്ാർ
86 മേകാടാിക്കുളിം
87 പളിളിിവിാസാൽ
88 രാ�ാക്ക്ാടാ്
89 ന്റെവിളിളിിയ്ാ�റ്റിം

എറിണംോകുളംം
90 അശി�ന്നൂർ
91 മേചിന്ദ�ംഗ്യലാംം
92 ചിിറ്റിാറ്റുകര
93 മേചിാറ്റിാനിിക്ക്ര
94 കല്ലുർക്ക്ാടാ്
95 കീരംപാറി
96 കൂവിപ്പടാി
97 കുംബാളിങ്ങി
98 കുന്നുകര
99 കുഴുപ്പിളിളിി
100 മുളിന്തുരുത്തിി
101 ന്റെനില്ല്ിക്കുഴി
102 പാലാംക്കുഴ
103 പാമ്പാക്കുടാ
104 പാറിക്ക്ടാവി്

105 പിണ്ടി�നി
106 രായ്�ംഗ്യലാംം
107 ത്ിരു�ാറിാടാി
108 ത്ിരുവിാണിയൂർ
109 വിാളികം

തൃശ്ശൂര്
110 അടാാട്ടാ്
111 ആളൂർ
112 അന്നമ്മനിടാ
113 അരിമ്പൂർ
114 അവിണൂർ
115 മേചിർപ്പ്
116 ചൂണ്ടൽ
117 ന്റെചിാവ്വന്നൂർ
118 എംടാത്തിിരുത്തിി
119 എംടാവിിലാംങ്ങ്
120 എംളിവിളിളിി
121 ഏറിിയ്ാടാ്
122 കടാമേങ്ങാടാ്
123 കടാപ്പുറിം
124 കാടുംകുറ്റിി
125 സൈകപ്പ�ംഗ്യലാംം
126 സൈകപ്പറിമ്പ്
127 കണ്ടാണമേ�രി
128 കാട്ടാകാമ്പാൽ
129 കാട്ടൂർ
130 ന്റെകാടാകര
131 ന്റെകാലാംഴി
132 ന്റെകാണ്ടാഴി
133 ന്റെകാരട്ടാി
134 കുഴൂർ
135 �ാടാക്ക്ത്തിറി
136 �ത്ിലാംകം
137 മേ�ലൂർ
138 മുളിങ്കുന്നത്തുകാവി്
139 മുല്ല്മേ�രി
140 മുള്ളൂർക്ക്ര
141 ന്റെനിന്മണികര
142 ഒരു�നിയൂർ

143 പാഞ്ഞാൾ
144 പറിപ്പൂക്ക്ര
145 പരിയ്ാരം
146 ന്റെപരിഞ്ഞനിം
147 പൂ�ംഗ്യലാംം
148 മേപാർക്കുളിം
149 ന്റെപായ്യാ
150 പുതുക്ക്ാടാ്
151 പുന്നയൂർക്കുളിം
152 ശ്രീീനിാരായ്ണപുരം
153 ത്ളിിക്കുളിം
154 ത്ാന്നയം
155 ത്ിരുവിിലാംവാ�ലാം
156 മേത്ാളൂർ
157 തൃക്കൂർ
158 വിടാമേക്ക്ക്ക്ാടാ്
159 വില്ല്ച്ചിറി
160 വിളിളിമേത്തിാൾ നിഗ്യർ
161 ന്റെവിങ്ക്ിടാങ്ങ്

പോലക്കിോടാ്
162 കടാമ്പഴിപുറിം
163 കാവിമേ�രി
164 ന്റെകാപ്പം
165 ഓങ്ങല്ലൂർ
166 ശ്രീീകൃഷ്ണപുരം
167 ത്ിരു�ിറ്റിമേകാടാ്
168 ത്ിരുമേവിഗ്യപ്പുറി
169 വിിളിയൂർ

റ്റോകോഴിറ്റോക്കിോടാ്
170 അമേത്തിാളിി
171 ചിാത്തി�ംഗ്യലാംം
172 മേചി�മേഞ്ചാരി
173 മേചിമേറിാടാ്
174 എംടാമേച്ചരി
175 കടാലുംണ്ടി
176 കട്ടാിപ്പാറി
177 കായ്ന്റെക്ക്ാടാി
178 കീഴരിയൂർ
179 കിഴമേക്ക്ാത്തി്
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180 മേകാടാമേഞ്ചാരി
181 ന്റെകാടാിയ്ത്തൂർ
182 കൂത്തിാളിി
183 കൂന്നുമ്മൽ
184 കുരുവിട്ടൂർ
185 കുറ്റിയാടാി
186 �ാവൂർ
187 മേ�പ്പയ്യൂർ
188 മൂടാാടാി
189 നിാ�ാപുരം
190 നിടാവിണ്ണൂർ
191 ന്റെനിാച്ചാടാ്
192 ഒഞ്ചാിയ്ം
193 ന്റെപരു�ന്ന
194 പുറിമേ�രി
195 ത്ലാംക്കുളിത്തൂർ
196 ത്ിമേക്ക്ാടാി
197 തൂമേണരി
198 തുറിയൂർ
199 ഉമേള്ളായരി
200 മേവിളിം

201 വിിലാംയാപ്പളിളിി

വായ�ോടാ്
202 സൈവിത്തിിരി
203 ത്രിമേയ്ാടാ്
204 പടാിഞ്ഞാറിത്തിറി
205 ന്റെപാഴുത്നി
206 എംടാവിക

207 പനി�രം

കണ്ണൂര്

208 അഞ്ചാരക്ക്ണ്ടി

209 ആറിളിം

210 അഴീമേക്ക്ാടാ്

211 ന്റെചിമ്പിമേലാംാടാ്

212 ന്റെചിറുകുന്ന്

213 ചിിറിക്ക്ൽ
214 മേചിാക്ലാി
215 ധർമ്മടാം

216 എംരമേഞ്ഞാളിി
217 എംരുമേവി�ി
218 ഏമേഴാം
219 ഇരിക്കുർ
220 കടാമ്പൂർ
221 കടാന്നപ്പളിളിി പാണപ്പുഴ
222 കത്ിരൂർ
223 കല്ല്യാമേ�രി
224 കാമേങ്ക്ാൽ ആലാംപ്പടാമ്പ്
225 കരിന്റെവിളിളൂർ  ന്റെപരളിം
226 കീഴല്ലൂർ
227 മേകാളിമേച്ചരി
228 കൂടാാളിി
229 മേകാട്ടായ്ം
230 കുഞ്ഞി�ംഗ്യലാംം
231 കുറു�ാത്തൂർ
232 കുറ്റിിയ്ാട്ടൂർ
233 �ാടാായ്ി
234 �ലാംപ്പട്ടാം
235 �ാങ്ങാട്ടാിടാം
236 �യ്യാിൽ
237 ന്റെ�ാമേകരി
238 മുമേണ്ടരി
239 നിടുംവിിൽ
240 നിാറിാത്തി്
241 നിൂ �ാഹാി
242 പന്നയന്നൂർ
243 പാപ്പിനിിമേ�രി
244 പരിയ്ാരം
245 ന്റെപരിമേങ്ങാം വിയ്ക്ക്ര
246 പിണറിായ്ി
247 രാ�ന്തളിി
248 ത്ില്ല്മേങ്ക്രി
249 മേവിങ്ങാടാ്

മലപ്പുറിം

250 അബ്ദുൾ റിഹ്മാാന് നിഗ്യർ

251 ആലാംിപ്പറിമ്പ്

252 ആനിക്ക്യ്ം

253 അങ്ങാടാിപ്പുറിം
254 അരീമേക്ക്ാടാ്
255 എംടാക്ക്ര
256 കല്പകമേഞ്ചാരി
257 കണ്ണ�ംഗ്യലാംം
258 കീഴാറ്റൂർ
259 മേകാഡൂർ
260 കൂട്ടാിലാംങ്ങാടാി
261 കുറുവി
262 �ക്ക്രപ്പറിമ്പ്
263 �ങ്ക്ടാ
264 �ാറിാമേഞ്ചാരി
265 മൂമേത്തിടാം
266 നിന്നമുക്ക്്
267 നിിറി�രുതൂർ
268 ഒതുക്കുങ്ങൽ
269 ന്റെപരുവിളിളൂർ
270 മേപാരൂർ
271 പുലാംാ�മേന്താൾ

272 പുൽപ്പറ്റി

273 ത്ാനിാളൂർ

274 ന്റെത്ന്നലാം

275 ഊരകം

കോസ്റിറ്റോഗോഡി്

276 അ�ാനൂർ

277 ബാ�ിയ്ടുംക്ക്

278 ബാളിാൽ
279 മേബാഡിഡുക്ക്
280 എംന്�കന്റെ�
281 കയ്യൂർ-ചിീമേ�നിി
282 കിനിാനൂർ-കരിന്തളിം
283 �ടാിസൈക്ക്

284 ന്റെ�ാഗ്രാാൽപുത്തൂർ

285 പനിത്തിടാി
286 പിലാംിമേക്ക്ാടാ്
287 പുല്ലൂർ-ന്റെപരിയ്

288 പുത്തിിന്റെഗ്യ

289 ഉദു�



മേകന്ദ്ര സാർക്ക്ാർ മേ�ശിീയ് ത്ലാംത്തിിൽ 
പഞ്ചാവിത്സര പദ്ധത്ിയ്ിൽ അധിഷ്ഠി

ത്�ായ് വിികസാനിത്തിിനി് വിിരാ�ം കുറിിന്റെച്ചങ്ക്ി
ലുംം, മേകരളിം വിിമേകന്ദ്രീകൃത് സാ�ീപനിത്തിിൽ 
നിിന്നും ഒട്ടും ത്ന്റെന്ന പിമേന്നാട്ടാ് �ാറിാന്റെത് 
പഞ്ചാവിൽത്സര പദ്ധത്ിയും�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ 
പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾ മുമേന്നാട്ടാ് ന്റെകാണ്ടു മേപാകു
കയ്ാണുണ്ടായ്ത്്. 2022 ഏപ്രാിൽ 1-നി് 
മേകരളിം പത്ിനിാലാംാം പഞ്ചാവിത്സര പദ്ധത്ി
ക്ക്് തുടാക്ക്�ിട്ടാ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രാളിയ്വുംം 
മേകാവിിഡും ഫലാംപ്രാ��ായ്ി ത്ടായുംന്നത്ിൽ 
സാംസ്ഥാാനിന്റെത്തി പ്രാാമേ�ശിിക ഭരണസാംവിി
ധാനിങ്ങൾ ത്ീർത്തി �നികീയ് പ്രാത്ിമേരാധം 
ഈ സാംവിിധാനിങ്ങൾക്ക്് വിലാംിയ് പ്രാാധാനിയം 
വിന്നമേത്ാന്റെടാാപ്പം ത്ന്റെന്ന വിികസാനി പ്രാക്രി
യ്യ്ിൽ നിിർണ്ണായ്ക സ്ഥാാനിം പ്രാാമേ�ശിിക 
സാർക്ക്ാറുകൾക്ക്് ലാംഭിക്കുകയുംണ്ടായ്ി. 
പത്ിനിാലാംാം പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ വിികസാനി സാ�ീ
പനിങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുംകളും പരിമേശിാധിച്ചാൽ 
ഇത്് കാണാനിാകും. 

�വാറ്റോക�ളംത്താി�് 
ജാ�കീയോസൂത്രംണംം

സാംസ്ഥാാനിം നിാളിിതുവിന്റെര മേനിടാിയ് 
�ാനിവി വിികസാനിത്തിിന്റെലാംയുംം വിിമേകന്ദ്രീകൃത് 
�നിാധിപത്യ ഭരണനിിർവ്വഹാണത്തിിന്റെലാം
യുംം അടായ്ാളിന്റെപ്പടുംത്തിലുംകളും മേനിട്ടാങ്ങളും 
സുസ്ഥാിര�ായുംം സ്ഥാായ്ിയ്ായുംം നിിലാംനിിർ
ത്തിിന്റെക്ക്ാണ്ട് ഈ �നികീയ് വിികസാനി 
�ാതൃകന്റെയ് പുത്ിയ് കാലാംത്തിിന്റെ� ന്റെവില്ലുവിി
ളിികന്റെളി മേനിരിടാാന് സാാധിക്കുന്ന രീത്ിയ്ിൽ 
പ്രാാപ്ത�ാക്കുക എംന്നത്് ത്ന്റെന്നയ്ാണ് 
പത്ിനിാലാംാം പദ്ധത്ിയ്ിൽ സാർക്ക്ാർ ലാംക്ഷയം 
വിയ്ക്കുന്നത്്. അതുവിഴി നിവിമേകരളി സൃഷ്ടിി സാാധയ
�ാക്കുകയുംം മേവിണം. സാാമൂഹാിക രംഗ്യത്തി് 
മേകരളിം ആർജ്ജിിന്റെച്ചടുംത്തി മേനിട്ടാങ്ങൾ 
വിർദ്ധിപ്പിക്കുന്നമേത്ാന്റെടാാപ്പം സ്ഥാായ്ിയ്ായ് 
സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിവുംം സാംസ്ഥാാനിത്തി് 
ഉറിപ്പാമേക്ക്ണ്ടത്ായ്ിട്ടുണ്ട്. സാമ്പ�് വിയവി
സ്ഥാന്റെയ് സൈവിജ്ഞാനിിക അധിഷ്ഠിത്�ായ്ി 
വിികസാിപ്പിക്കുക വിഴി പ്രാകൃത്ി വിിഭവിങ്ങ

ളുന്റെടാ ശ്രീദ്ധാപൂർവ്വ�ായ് വിിനിിമേയ്ാഗ്യവുംം 
�നുഷ്യവിിഭവി വിികസാനിവുംം ഉറിപ്പാക്ക്ി
ന്റെക്ക്ാണ്ടുള്ളാ സുസ്ഥാിര�ായ് വിികസാനിവുംം, 
പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിവുംം, 
ന്റെത്ാഴിലാംവിസാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു ന്റെകാണ്ട് 
സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിത്തിിനി് ഗ്യത്ിമേവിഗ്യം 
നിൽകാനും, ഉൽപാ�നിക്ഷ�ത്യുംം ഉൽപാ�
നിവുംം വിർദ്ധിപ്പിക്ക്ാനും, ദുരന്ത അത്ി�ീവിനി 
ക്ഷ�ത് ഉറിപ്പാക്കുവിാനും, പാർശിവവിൽകൃത് 
സാമൂഹാങ്ങളുന്റെടാ സാ�ഗ്രാവിികസാനിവും�ാണ് 
ആത്യന്തിക�ായ്ി നിവിമേകരളി സൃഷ്ടിിയ്ി
ലൂന്റെടാ സാർക്ക്ാർ ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നത്്. സാംസ്ഥാാ
നിന്റെത്തി ഒരു സൈവിജ്ഞാനിിക സാമൂഹാ�ാക്ക്ി 
വിളിർത്തുകയുംം വിിജ്ഞാനിിധിഷ്ഠിത്�ായ് 
സാമ്പ�് വിയവിസ്ഥായ്ായ്ി സാംസ്ഥാാനിന്റെത്തി 
പരിവിർത്തിനിന്റെപ്പടുംത്തുകയുംം ന്റെചിയ്യുക 
എംന്നത്് ത്ന്റെന്നയ്ാണ് നിവിമേകരളിം വിഴി 
ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നത്്. അത്ിനിാൽ പ്രാാമേ�ശിിക 
സാർക്ക്ാറുകൾ ഏന്റെറ്റിടുംക്കുന്ന പദ്ധത്ികളിിൽ 
ഈ ലാംക്ഷയങ്ങൾ പ്രാത്ിഫലാംിമേക്ക്ണ്ടത്ായ്ിട്ടു

പാത്ിനാലാംാ� പാഞ്ചാവത്സരി പാദ്ധത്ി 
പ്രാാവേ�ശ്വിൈ പാദ്ധത്ിൈളിിപെലാം സാാമ്പത്തിിൈ പാിന്തുണൈൾ

 ഹുകൈസ്ൻ എം. മിന്നത്താ്
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ണ്ട്. ഇത്ിനിാവിശിയ�ായ് പിന്തുണ സാർക്ക്ാർ 
നിൽമേകണ്ടത്ായ്ിട്ടുമുണ്ട്. പ്രാാമേ�ശിിക പദ്ധ
ത്ികളിിൽ ധനിസാഹാായ് സാബാ്സാിഡിികൾ 
നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ �ാർഗ്ഗമേരഖ 2022 ന്റെ�യ്് 28 
നി് 115/2022/LSGD നിമ്പറിായ്ി സാർക്ക്ാർ 
പുറിന്റെപ്പടുംവിിക്കുകയുംണ്ടായ്ി .  ഇത്ിന്റെലാം 
കാത്ലാംായ് ചിിലാം വിസ്തുത്കൾ നിമുക്ക്് പരി
മേശിാധിക്ക്ാം. 

വാികസ്� പദ്ധതാികളംിസെല 
സ്ോമ്പത്താിക പിന്തുണം

സാാമ്പത്തിിക-സാാമൂഹാിക മേ�ഖലാംക
ളിിന്റെലാം ഉന്ന�നിം ലാംക്ഷയ�ിട്ടാ് പ്രാാമേ�ശിിക 
സാർക്ക്ാരുകൾ വിാർഷ്ിക പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ 
ഭാഗ്യ�ായ്ി വിിവിിധ പദ്ധത്ികൾ ഏന്റെറ്റിടും
ക്കുമേമ്പാൾ വിയക്തിികൾമേക്ക്ാ, സ്ഥാാപനി
ങ്ങൾമേക്ക്ാ സാാമ്പത്തിിക സാഹാായ്�ായ്ി 
നിൽകുന്ന പിന്തുണയ്ാണ് സാബാ്സാിഡിിന്റെയ്
ങ്ക്ിൽ മേസാവിനി സാാമൂഹാിക മേക്ഷ� മേ�ഖലാംക
ളിിന്റെലാം ഉന്ന�നിത്തിിനിായ്ി ഒരു വിയക്തിിമേയ്ാ, 
കുടുംംബാമേ�ാ ഏന്റെറ്റിടുംത്തി് നിടാത്തുന്ന പ്രാവിർത്തി
നിന്റെത്തി സാഹാായ്ിക്കുന്നത്ിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ിട്ടാ് 
നിൽകുന്ന സാാമ്പത്തിിക പിന്തുണയ്ാണ് 
സാഹാായ്ത്തിിന്റെ� പരിധിയ്ിൽ വിരുന്നത്്. 
പ്രാാമേ�ശിിക പദ്ധത്ിയ്ിൽ സാബാ്സാിഡിിയുംം 
ധ നി സാ ഹാ ായ് വും ം  ലാം ഭ ി ക്കു ന്ന ത് ി നു ള്ളാ 
വിരു�ാനി പരിധിയുംം സാർക്ക്ാർ നിിശ്ചയ്ിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് വിരു�ാനി 
പരിധി പരിഗ്യണിക്ക്ാന്റെത് എംല്ല്ാ സാാമ്പ

ത്തിിക ആനുകൂലാംയങ്ങളും നിൽകാന്റെ�ങ്ക്ിലുംം 
പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യത്തിിൽ സാഹാായ്ം 
നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ വിാർഷ്ിക വിരു�ാനി 
പരിധി 2.00 ലാംക്ഷം രൂപയുംം ന്റെപാതുവിിഭാഗ്യ
ത്തിിനി് അത്് 3.00 ലാംക്ഷം രൂപയ്ായുംം നിിശ്ച

യ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പ�് വിയവിസ്ഥാന്റെയ് ഉൽപ്പാ�നി
ക്ഷ��ാക്കുന്നത്ിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ി കാർഷ്ിക 
മേ�ഖലാംയുംന്റെടാ സാ�ഗ്രാ പുമേരാഗ്യത്ി ലാംക്ഷയം വിച്ചു
ന്റെകാണ്ട് നിാ��ാത്ര-ന്റെചിറുകിടാ കർഷ്കർക്ക്് 
വിരു�ാനിപരിധി പരിഗ്യണിക്ക്ാന്റെത് കൃഷ്ിക്ക്് 
സാബാ്സാിഡിി നിൽകുന്നത്ിനും രണ്ട് ന്റെഹാക്ടറിി
ലാംധികം ന്റെനിൽകൃഷ്ി ന്റെചിയ്യുന്ന കർഷ്കർക്ക്് 
രണ്ട് ന്റെഹാക്ടർവിന്റെരയുംള്ളാ ന്റെനിൽകൃഷ്ിക്ക്് 
സാബാ്സാിഡിി നിൽകുന്നത്ിനും പ്രാമേത്യക�ായ് 
ശ്രീദ്ധ നിൽകിയ്ിട്ടുണ്ട്. മൃഗ്യസാംരക്ഷണം, ക്ഷീ
രവിികസാനിം, �ത്സയം എംന്നീ മേ�ഖലാംകളിിന്റെലാം 
ഉല്പാ�നി മേപ്രാാ�ക്ടുകൾക്ക്് ആനുകൂലാംയം 
നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ കുടുംംബാ വിാർഷ്ിക വിരു
�ാനിപരിധി 5 ലാംക്ഷം രൂപയ്ായുംം സാവയ്ം 
ന്റെത്ാഴിൽ സാംരംഭകത്വ മേപ്രാാ�ക്ടുകൾക്ക്് 
ആനുകൂലാംയം നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ സാംരംഭക
ന്റെ� കുടുംംബാ വിാർഷ്ിക വിരു�ാനി പരിധി 
5 ലാംക്ഷം രൂപയ്ായുംം ന്റെത്ാഴിൽ രഹാി
ത്ർക്ക്് ന്റെത്ാഴിൽ ലാംഭയ�ാക്കുന്ന ന്റെത്ാഴി
ൽ�ായ്ക സാംരംഭങ്ങളുന്റെടാ കാരയത്തിിൽ 
സാംരംഭക വിരു�ാനി പരിധി മേനിാക്ക്ാന്റെത് 
സാഹാായ്ം നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ നിിർമേ�ശിങ്ങ
ളിാണ് സാർക്ക്ാർ മുമേന്നാട്ടാ് ന്റെവിച്ചിട്ടുള്ളാത്്. 
�ാലാംിനിയ സാംസ്ക്കരണത്തിിനി് പ്രാാമേ�ശിിക 
ത്ലാംത്തിിൽ പ്രാമേത്യക പരിഗ്യണനി നിൽമേക
ണ്ടത്ിനിാൽ ത്ന്റെന്ന ഗ്യാർഹാികത്ലാം ഖര�ാ
ലാംിനിയ-സാംസ്ക്കരണ സാംവിിധാനിങ്ങൾക്കും 
ഗ്യാർഹാികത്ലാം ന്റെസാപ്റ്റിിക് ടാാങ്ക്് പദ്ധത്ിക
ൾക്കും നിിശ്ചിത് നിിരക്ക്ിൽ ധനിസാഹാായ്ം 
വിരു�ാനി പരിധി പരിഗ്യണിക്ക്ാന്റെത് നിൽകു
ന്നത്ിനിാണ് സാർക്ക്ാർ നിിർമേ�ശിിച്ചിട്ടുള്ളാത്്.

പ്രാോറ്റോദിശിക സ്ോമ്പത്താിക 
വാികസ്�വുംം സ്ോമ്പത്താിക 
പിന്തുണംയുംം 

പത്ിനിാലാംാം പഞ്ചാവിത്സര പദ്ധത്ി 
ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങളുന്റെടാ 
മേനിതൃത്വത്തിിൽ പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക 
വിികസാനിത്തിിനിായുംള്ളാ വിിപുലാം�ായ് ഒരു 
ചിട്ടാക്കൂടാ് സൃഷ്ടിിക്കുവിാന് ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നുണ്ട്. 
സൂക്ഷ്മ ന്റെചിറുകിടാ സാംരംഭങ്ങളുന്റെടാ മേപ്രാാ
ത്സാഹാനിം, ന്റെപാതുസാവകാരയ, സാഹാകരണ 
മൂലാംധനി നിിമേക്ഷപം, ഇന്നമേവിഷ്ന് ചിലാംഞ്ചാ് 
എംന്നിവിയ്ക്കാ് ഇത്ിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ി പ്രാമേത്യക 
പരിഗ്യണനി നിൽകുന്നുണ്ട്. സാംരംഭകത്വ 
വിികസാനിവുംം സൈനിപുണയ വിികസാനിവുംം 
ലാംക്ഷയം വിച്ചുന്റെകാണ്ട് എംല്ല്ാ ത്മേ�ശിഭരണ 
സ്ഥാാപനിങ്ങളും വിാർഷ്ിക പദ്ധത്ിന്റെക്ക്ാപ്പം 
പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിത്തിിനു
ള്ളാ പ്രാമേത്യക പദ്ധത്ി (LED Plan) ത്യ്യാാ




തിശേ��ഭരണ

സ്ഥാാ�ന പ്രശേ��ത്ത്
 ബൈലസന്ശേസാടുകൂടി 
പ്രവാര്ത്തിച്ച്ിരുംന്ന്ശേതിാ 

പ്രവാര്ത്തിച്ചു വാരുംന്ന്ശേതിാ 
ആയാ സംരംഭങ്ങളുന്റെട 

പ്രവാര്ത്തനം സാമ്പത്തിക 
പ്രതിിസന്ധിി മൂലശേമാ മറ്റി് 
ദുരന്ത കാരണങ്ങളംാശേലാ 

മന്ദീഭവാിച്ച്ിട്ടുന്റെ�ങ്കിില് 
അംത്തരം സംരംഭങ്ങന്റെളം 
പുനരുംജ്ജീീവാിപ്പ്ിക്കാാനുംം
സര്ക്കാാര് ലക്ഷ്യയമിടുന്നു.
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റിാക്കുവിാനും സാർക്ക്ാർ നിിർമേ�ശിിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇത്തിരം പദ്ധത്ികൾ ഏന്റെറ്റിടുംക്കുമേമ്പാൾ 
വിലാംിയ് സാാമ്പത്തിിക പിന്തുണയ്ാണ് 
സാർക്ക്ാർ നിൽകാന് ഉമേ�ശിിക്കുന്നത്്. ഇവി 
ത്ാന്റെഴ മേക്രാഡിീകരിക്കുന്നു.

 
സെതാോഴിൽദിോയക സ്ം�ംഭങ്ങൾ 

ന്റെത്ാഴിൽ രഹാിത്ർക്ക്് ന്റെത്ാഴിൽ ലാംഭയ
�ാക്കുന്നത്ിനിായുംള്ളാ ന്റെത്ാഴിൽ�ായ്ക 
സാംരംഭങ്ങളുന്റെടാ കാരയത്തിിൽ 2022-23 മുത്ൽ 
സാംരംഭം തുടാങ്ങുന്നവിർക്ക്് വിിശി��ായ് 
ബാിസാിനിസാ്  പ്ലാാനിിന്റെ� അടാിസ്ഥാാനി
ത്തിിൽ എംടുംക്കുന്ന വിായ്പയ്ിൽ 10 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംള്ളാ വിായ്പാ തുകയ്ക്കാ് പലാംിശി 
സാബാ്സാിഡിിയുംം ന്റെപാതു വിിഭാഗ്യത്തിിനി് ആറി് 
ശിത്�ാനിവുംം, പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യങ്ങൾ, 
പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങൾ, വിനിിത്കൾ 
എംന്നിവിർക്ക്് എംട്ടാ് ശിത്�ാനിവുംം പലാംിശി 
സാബാ് സാിഡിി പര�ാവിധി മൂന്ന് വിർഷ്മേത്തി
യ്ക്കാ് നിൽകുന്നത്ാണ്. എംല്ല്ാ ത്ലാംത്തിിന്റെലാംയുംം 
ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്ക്് ത്ാന്റെഴ 
പറിയുംന്ന വിയവിസ്ഥാകളിിൽ ന്റെത്ാഴിൽ�ായ്ക 
സാംരംഭങ്ങൾ എംന്റെറ്റിടുംക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 
a. സാംരംഭകന് മുത്ലുംം പലാംിശിയുംം മുടാക്ക്ം 

കൂടാാന്റെത് ത്ിരിന്റെക അടാച്ചിരിക്ക്ണം.
b. 10 ലാംക്ഷം രൂപയ്ിൽ കൂടുംത്ൽ വിായ്പ എംടും

ക്കുന്ന സാംരംഭ�ാന്റെണങ്ക്ിലുംം, 10 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംള്ളാ തുകയ്ക്കാ് �ാത്രമേ� പലാംിശി 
സാബാ് സാിഡിി അനുവി�ിക്ക്ാന് പാടുംള്ളൂ.

c. പര�ാവിധി 3 വിർഷ്ം വിന്റെരയ്ാണ് 
പലാംിശി സാബാ്സാിഡിി നിൽകാവുംന്നത്്.

സ്ോറ്റോ�താികവാിദിയ കൈകമോ� 
ഫണ്ട്് 

 മേകരളി സ്റ്റാർട്ടാപ്പ് �ിഷ്ന്റെ� റിിസാർച്ച് 
ഇന്നമേവിഷ്ന് ന്റെനിറ്റി് വിർക്ക്് മേകരളി പദ്ധ
ത്ിയ്ിൽ ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിിയ്ിട്ടുള്ളാ ഗ്യമേവിഷ്ണ 
സ്ഥാപനിങ്ങളിിൽ നിിന്ന് സാംരംഭങ്ങൾക്ക്് 
മേവിണ്ട സാാമേങ്ക്ത്ികവിി�യ സാവായ്ത്തി�ാക്കുന്ന
ത്ിനി്, സാാമേങ്ക്ത്ികവിി�യയുംന്റെടാ വിിലാംയുംന്റെടാ 75 
ശിത്�ാനിം വിന്റെര, ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 5 
ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്
ത്തുകൾക്ക്് 10 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ 
പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്കും നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപ
നിങ്ങൾക്കും 15 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, എംന്ന 
പരിധിക്ക്് വിിമേധയ്�ായ്ി സാംരംഭകർക്ക്് 
സാഹാായ്ം നിൽകുന്നത്ാണ്. കൂടാാന്റെത് നിിലാം
വിിലുംള്ളാ സാാമേങ്ക്ത്ിക വിി�യ നിവിീകരിമേക്ക്ണ്ടി
വിരുന്ന സാാഹാചിരയത്തിിൽ അവി നിവിീകരിക്കു
ന്നത്ിനി് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 5 ലാംക്ഷം 

രൂപ വിന്റെരയുംം, മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 
10 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തു
കൾക്കും നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 15 
ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെര ന്റെടാമേ�ാളി�ി അപ്മേഗ്രാമേഡി
ഷ്ന് ഫണ്ടായുംം നിൽകുന്നത്ാണ്.

സ്ം�ംഭകര്ക്കി് ഇന്നറ്റോവാഷൻ 
ഫണ്ട്് 

സാംരംഭകർക്ക്് അവിരുന്റെടാ നൂത്നി ആശി 
യ്ങ്ങൾ വിി�യ്സാാധയത്യുംള്ളാ സാംരംഭങ്ങ
ളിാക്ക്ി �ാറ്റിാനുള്ളാ സാാമേങ്ക്ത്ിക ഉപമേ�ശിം, 
ഗ്യമേവിഷ്ണ സാഹാായ്ം എംന്നിവി ലാംഭയ�ാക്കു
ന്നത്ിനുള്ളാ സാാമ്പത്തിിക സാഹാായ്ങ്ങൾ 
ഈ മേ�ഖലാംയ്ിൽ സൈവി�ഗ്ദ്ധ്യയവുംം, പ്രാവൃത്തിി 
പരിചിയ്വുംം, സാൗകരയവുംമുള്ളാ ശിാസ്ത്രീ-സാാമേങ്ക്
ത്ിക സ്ഥാാപനിങ്ങൾ, സാർവ്വകലാംാശിാലാംകൾ, 
ന്റെപാതുമേ�ഖലാംാ സ്ഥാാപനിങ്ങൾ എംന്നിവി
ർക്ക്് നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. ഇത്ിനിായ്ി 
ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 5 ലാംക്ഷം രൂപ 
വിന്റെരയുംം, മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 10 
ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തു
കൾക്കും നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 15 
ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം ഇന്നമേവിഷ്ന് ഫണ്ടിനി
ത്തിിൽ സാഹാായ്�ായ്ി നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. 

കൈക്രസ്ിസ്് മോറ്റോ�ജാ്സെമന്റ് ് 
ഫണ്ട്് 

സാംസ്ഥാാനിത്തി് അടാിക്ക്ടാിയുംണ്ടാകുന്ന 
പ്രാകൃത്ി ദുരന്തങ്ങൾ കൂടാി കണക്ക്ിന്റെലാംടും

ത്തി് ന്റെകാണ്ടുള്ളാ പിന്തുണയ്ാണ് സാംരംഭ
കർക്ക്് സാർക്ക്ാർ നിൽകുന്നത്്. പ്രാകൃത്ി 
ദുരന്തങ്ങൾ മുത്ലാംായ് കാരണങ്ങളിാൽ 
സാംരംഭത്തിിനി് ഉണ്ടാകുന്ന നിാശിനിഷ്ടിം പരി
ഹാരിക്കുന്നത്ിനി് അത്ത്് സാ�യ്ങ്ങളിിൽ 
സാാമ്പത്തിിക സാഹാായ്ം നിൽകുന്നത്ിനും 
പ്രാമേത്യക മുന്ഗ്യണനി നിൽകിയ്ിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാാ�
പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 5 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, 
മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 10 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്കും 
നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 15 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം, സൈക്രസാിസാ് �ാമേനി�്ന്റെ�� ് 
ഫണ്ടായ്ി സാംരംഭകർക്ക് ്സാഹാായ്ം നിൽകാ 
വുംന്നത്ാണ്. 

സ്ം�ംഭ പു�രുജ്ജീീവാ� 
സ്മോശാോസ് ഫണ്ട്്  
(റിികൈവാവാൽ ഫണ്ട്് ) 

ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനി പ്രാമേ�ശിത്തി് 
സൈലാംസാന്മേസാാടുംകൂടാി പ്രാവിർത്തിിച്ചിരുന്നമേത്ാ 
പ്രാവിർത്തിിച്ചു വിരുന്നമേത്ാ ആയ് സാംരംഭങ്ങ
ളുന്റെടാ പ്രാവിർത്തിനിം സാാമ്പത്തിിക പ്രാത്ിസാ
ന്ധിി മൂലാംമേ�ാ �റ്റി് ദുരന്ത കാരണങ്ങളിാമേലാംാ 
�ന്ദീഭവിിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്ക്ിൽ അത്തിരം സാംരംഭ
ങ്ങന്റെളി പുനിരുജ്ജിീവിിപ്പിക്ക്ാനും സാർക്ക്ാർ 
ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നു. ഇത്ിനിായ്ി പുനിരുജ്ജിീവിനി 
സാ�ാശിവാസാ പദ്ധത്ികൾ പ്രാാമേ�ശിിക 
സാർക്ക്ാർ ഏന്റെറ്റിടുംക്കുന്നത്ിനുള്ളാ സാാധയത്
കളും സാർക്ക്ാർ മുമേന്നാട്ടുവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
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ഇൻകുറ്റോ�ഷൻ ഫണ്ട്് 
സാംരംഭകരുന്റെടാ ബാിസാിനിസാ് ആശിയ്

ങ്ങന്റെളി വിി�യ്സാാധയത്യുംള്ളാ സാംരംഭങ്ങ
ളിായ്ി വിികസാിപ്പിക്കുന്നത്ിനി് സാാമേങ്ക്ത്ിക 
ഉപമേ�ശിം, ഗ്യമേവിഷ്ണ സാഹാായ്ം, �ാമേനി
�്ന്റെ�� ് സാഹാായ്ം, വിിപണനി സാഹാായ്ം, 
ന്റെ��റിിംഗ്യ് ഉൾന്റെപ്പന്റെടായുംള്ളാ വിിവിിധത്രം 
ഇന്കുമേബാഷ്ന് മേസാവിനിങ്ങൾ ലാംഭയ�ാ
ക്കുന്നത്ിനിായ്ി �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുകൾ
ക്കും നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 
തുക വിിനിിമേയ്ാഗ്യിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. വിയ
ക്തിികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സാംരംഭക 
ആശിയ്ങ്ങൾ ത്യ്യാാറിാക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 
ഇന്കുമേബാഷ്നുള്ളാ ന്റെചിലാംവുംകൾ വിഹാിക്കു
ന്നത്ിനും മേപ്രാാത്സാഹാനിം അർഹാിക്കു 
ന്നവിർക്ക്് പരിശിീലാംനിവുംം മൂലാംധനി പിന്തു 
ണയുംം ഉറിപ്പാക്കുന്നത്ിനു�ായ്ി ഗ്രാാ�പ
ഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 5 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, 
മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 10 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്കും 
നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 15 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം, സാഹാായ്ം നിൽകാവുംന്ന
ത്ാണ്.

സ്ീഡി് സ്റ്റോ�ോര്ട്ട് സ്കീംീം 
പ്രാാമേ�ശിിക ത്ലാംത്തിിലുംള്ളാ ഉൽപ്പ

ന്ന–മേസാവിനി ആവിശിയങ്ങന്റെളി കൂട്ടാിമേച്ചർത്തി് 
ബാിസാിനിസാ് ആശിയ്ങ്ങളിായ്ി രൂപന്റെപ്പടും
ത്തുന്നത്ിനുള്ളാ ഹാാക്ക്ത്തിണിൽ വിി�യ്ി
ക്കുന്നവിർക്ക്്, പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക 
വിികസാനി പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി സാീഡി് 
�ണി നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. ഗ്രാാ�പഞ്ചാാ
യ്ത്തുകൾക്ക്് 5 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെരയുംം, 
മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്ക്് 10 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്കും 
നിഗ്യരഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 15 ലാംക്ഷം 
രൂപ വിന്റെരയുംം സാീഡി് �ണിയ്ായ്ി സാഹാായ്ം 
നിൽകാം. ഇവിർക്ക്് ഇന്കുമേബാഷ്ന് മേസാവി
നിങ്ങളും ലാംഭയ�ാക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 

കൈ�പുണംയ വാികസ്�വുംം  
സ്ോമ്പത്താിക പിന്തുണംയുംം

സൈനിപുണയ വിികസാനിത്തിിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ി 
പരിശിീലാംനിത്തിിനി് സാബാ്സാിഡിിക്ക്് അർഹാ
ത്യുംള്ളാ ഗുണമേഭാക്തിാക്ക്ളുന്റെടാ വിരു�ാനി 
പരിധി ന്റെപാതു വിിഭാഗ്യത്തിിൽ 2.00 ലാംക്ഷം 
രൂപയുംം പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യത്തിിൽ 3.00 
ലാംക്ഷം രൂപയുംം ആന്റെണങ്ക്ിലുംം പട്ടാികവിർഗ്ഗ 
വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് ഈ വിരു�ാനി പരിധി ബാാധ
ക�ല്ല്. നിാഷ്ണൽ സ്കിിൽ ന്റെഡിവിലാംപ്ന്റെ�� ് 

മേകാർപ്പമേറിഷ്ന്റെ� കീഴിലുംള്ളാ ന്റെസാക്ടർ സ്കിിൽ 
കൗണ്സാിലുംകൾ അംഗ്യീകരിച്ച നിിരക്കുകൾ 
ത്ന്റെന്നയ്ാണ് ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങ
ളുന്റെടാ പരിശിീലാംനി പരിപാടാികൾക്കും ബാാധ
�ാക്ക്ിയ്ിട്ടുള്ളാത്്. സൈനിപുണയ പരിശിീലാംനി 
പരിപാടാികൾ കഴിവിതും ന്റെത്ാഴിലും�ായ്ി 
ബാന്ധിന്റെപ്പടുംത്തിണം എംന്ന നിിബാന്ധിനിയുംം 
സാർക്ക്ാർ മുമേന്നാട്ടുന്റെവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംംബാശ്രീീ 
�ിഷ്ന്, അഡിീഷ്ണൽ സ്കിിൽ അകവിസാിഷ്ന് 
മേപ്രാാഗ്രാാം (ASAP), മേകരളി അക്ക്ാ��ി 
മേഫാർ സ്കിിൽ എംൈലാംന്സാ് (KASE), മേകരളി 
ന്റെഡിവിലാംപ്ന്റെ��് ആന്ഡി് ഇന്നമേവിഷ്ന് സ്ട്രാാ
റ്റി�ിക് കൗണ്സാിൽ (K-DISC), മേനിാളിഡി്�് 
�ിഷ്ന് എംന്നീ ഏ�ന്സാികൾ എംംപാനിൽ 
ന്റെചിയ്ത്ിട്ടുള്ളാ പരിശിീലാംനി സ്ഥാാപനിങ്ങൾ 
മുമേഖനി �ാനി�ണ്ഡങ്ങൾ പാലാംിച്ച് സൈനിപുണയ 
പരിശിീലാംനി പരിപാടാികൾ ത്മേ�ശി സ്ഥാാപ
നിങ്ങൾക്ക്് പ്രാാമേ�ശിികത്ലാംത്തിിൽ ഏന്റെറ്റി
ടുംത്തി് നിടാത്തിാവുംന്നത്ാണ്. ഇത്ിനിായ്ി 
സാാമ്പത്തിിക പിന്തുണ സാർക്ക്ാർ മുമേന്നാട്ടാ് 
ന്റെവിയ്ക്കുന്നു.

ഖ�മോലി�യ സ്ംസ്കീം�ണംവുംം 
സ്ോമ്പത്താിക പിന്തുണംയുംം

പത്ിനിാലാംാം പഞ്ചാവിത്സര പദ്ധത്ി 
ഏറ്റിവും�ധികം പ്രാാധാനിയം  നിൽകുന്ന 
ഒരു മേ�ഖലാംയ്ാണ് �ാലാംിനിയ സാംസ്ക്കരണം 
എംന്നത്്. ത്മേ�ശിസ്ഥാാപനിങ്ങൾ ഖര-ദ്രവി 
�ാലാംിനിയ നിിർമ്മാർജ്ജിനിത്തിിനി് ഫലാംപ്രാ�
വുംം സുസ്ഥാിരവും�ായ് �ാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രാാമേ�ശിി
കത്ലാംത്തിിൽ ത്ന്റെന്ന ഉറിപ്പാമേക്ക്ണ്ടത്ാണ്. 
ഇത്ിനിായ്ി സൈ�വി�ാലാംിനിയ സാംസ്ക്കരണം, 
അസൈ�വി �ാലാംിനിയസാംസ്ക്കരണം, ഖര-ദ്രവി 
�ാലാംിനിയ നിിർമ്മാർജ്ജിനിം, സാാനിിട്ടാറിി 
കണ്സ്ട്രാക്ഷന്/ഡിിമേ�ാളിിഷ്ന് മേവിസ്റ്റുകൾ, 
അപകടാകര�ായ് �ാലാംിനിയങ്ങളുന്റെടാ സാംസ്ക്ക
രണം എംന്നിവി ഏന്റെറ്റിടുംത്തി് നിടാപ്പിലാംാക്കു
ന്നവിർക്ക്് പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകൾ 
വിഴി സാബാ്സാിഡിിയുംം സാഹാായ്ധനി�ായുംം 
ഒട്ടാനിവിധി കാരയങ്ങളിാണ് �ാർഗ്ഗമേരഖയ്ിൽ 
നിിർമേ�ശിിച്ചിരിക്കുന്നത്്. ഇത്ിൽ പ്രാധാനിന്റെപ്പ
ട്ടാവി ത്ാന്റെഴ ന്റെകാടുംക്കുന്നു.

സാാനിിമേട്ടാഷ്ന് കിമേയ്ാസ്കി്/ഗ്രാീന്  ന്റെഫസാി
ലാംിമേറ്റിഷ്ന് ന്റെസാ�റുകൾ- ഉറിവിിടാ �ാലാംിനിയ 
സാംസ്ക്കരണ ഉപാധികളും (കമേമ്പാസ്റ്റിംഗ്യ്/ 
ബാമേയ്ാന്റെ�ത്തിമേനിഷ്ന്) ഇമേനിാക്കുലാംം 
മുത്ലാംായ് വിസ്തുക്ക്ളും ആവിശിയക്ക്ാർക്ക്് 
ലാംഭയ�ാക്കുന്നത്ിനും ശുചിിത്വ �ിഷ്ന്റെ�യുംം 
അംഗ്യീകൃത് മേസാവിനി�ാത്ാക്ക്ളുന്റെടായുംം സാവ
യ്ംസാഹാായ് സാം�ങ്ങളുന്റെടായുംം സാഹാായ്
മേത്തിാന്റെടാ ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തുകൾക്കും നിഗ്യര
ഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും സാാനിിമേട്ടാഷ്ന് 
കിമേയ്ാസ്കി് സ്ഥാാപിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. ഇവി 
സാാനിിമേട്ടാഷ്ന് കിമേയ്ാസ്കി് ഗ്രാീന്  ന്റെഫസാിലാംി
മേറ്റിഷ്ന് ന്റെസാ�റിായുംം പ്രാവിർത്തിിക്ക്ാനും 
നിിർമേ�ശിിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറ്റോ�ോക്കുലം �ിര്മ്മാോണം 
യൂണംി�് : 

അംഗ്യീകൃത് സ്ഥാാപനിങ്ങളിിൽ നിിന്്ന പരി 
ശിീലാംനിം ലാംഭിച്ച വിയക്തിികൾക്ക്് ഇമേനിാക്കുലാംം 
(സൂക്ഷ്മാണു �ിശ്രീിത്ം) നിിർമ്മാണ യൂണിറ്റി് 
ആരംഭിക്കുന്നത്ിനുള്ളാ സാംരംഭങ്ങൾക്ക്് 
ആനുകൂലാംയങ്ങൾ നിൽകുന്നത്ാണ്. സാർക്ക്ാർ 
സ്ഥാ ാ പ നി ങ്ങ ളി ി ൽ  നി ി ന്നു ം  വി ാ ങ്ങു ന്ന 
മേകാണ്ന്റെസാന്മേ�റ്റി് മേവിണം ഇമേനിാക്കുലാംം 
നിിർമ്മാണത്തിിനി് ഉപമേയ്ാഗ്യിമേക്ക്ണ്ടന്റെത്
ന്നും നിിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. ഈ യൂണിറ്റുകൾ 
നിിർമ്മിക്കുന്ന ഇമേനിാക്കുലാംം വിാങ്ങി, �ില്ല്ാ
ത്ലാംത്തിിൽ നിിശ്ചയ്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റി് മേകാസ്റ്റി
ന്റെ� അടാിസ്ഥാാനിത്തിിൽ, 90 ശിത്�ാനിം 
സാബാ്സാിഡിിമേയ്ാന്റെടാ ഹാരിത് കർമ്മമേസാനി 


സംരംഭകരുംന്റെട ബ്ിസിനസ് 

ആ�യാങ്ങന്റെളം 
വാിജ്യാസാധയതിയുള്ള 

സംരംഭങ്ങളംായാി 
വാികസിപ്പ്ിക്കുംന്ന്തിിന് 

സാശേങ്കിതിിക ഉ�ശേ��ം, 
�ശേവാഷണ സഹായാം, 
മാശേനന്റെ��് സഹായാം, 
വാി�ണന സഹായാം, 

ന്റെമ�റിിം�് ഉള്ന്റെപ്പ്ന്റെടയുള്ള 
വാിവാിധതിരം ഇന്കുശേബ്ഷന് 
ശേസവാനങ്ങള് ലഭയമാക്കുംന്ന്
തിിനായാി ജ്ില്ലാ �ഞ്ചാായാത്തു

കള്ക്കുംം ന�രഭരണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങള്ക്കുംം തുക 

വാിനിശേയാാ�ിക്കാാവുന്ന്തിാണ്
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വിഴ ി  പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാറുകൾക്ക്് 
വിിത്രണം ന്റെചിയ്യാാവുംന്നത്ാണ്. ത്മേ�ശിഭരണ 
സ്ഥാാപനിത്ലാംത്തിിൽ പുതുത്ായ്ി ആരംഭിക്കു
ന്ന, കാർഷ്ിക ഫാമുകൾ, പക്ഷി-മൃഗ്യ-ക്ഷീര 
ഫാമുകൾ, �ത്സയകൃഷ്ി ഫാമുകൾ ന്റെചിറുകി
ടാവിയവിസാായ്ങ്ങൾ എംന്നിവിയ്ക്കാ് അനുമേയ്ാ
�യവുംം ശിാസ്ത്രീീയ്വുംം പരിസ്ഥാിത്ി സാൗഹൃ�
വും�ായ് �ാലാംിനിയ സാംസ്കിരണ പ്ലാാന്റുകൾ 
പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകൾക്ക്് സാൗ�നിയ
�ായ്ി നിിർമ്മിച്ച് നിൽകുന്നത്ിനുള്ളാ സാാധയത്
കളും പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാറുകൾക്ക്് പുത്ിയ് 
സാബാ്സാിഡിി �ാർഗ്ഗമേരഖ നിൽകുന്നു.

ഖ�-ദ്രവാ മോലി�യ സ്ംസ്ക്ക�ണംം 
സ്മാാർട്ടാ് ഗ്യാർമേബാ�് മേ�ാണിറ്റിറിിങ്് 

സാിസ്റ്റം നിടാപ്പിലാംാക്കുന്നത്ിനും ഇത്ിന്റെ� 
ഭാഗ്യ�ായ്ി വിികസാിപ്പിച്ച സ്മാാർട്ടാ് ഗ്യാർമേബാ�് 
ആപ്പ് (ഹാരിത്�ിത്രം)/കൂ.ആർ മേകാഡി് സാമ്പ്ര
�ായ്ം പ്രാാമേയ്ാഗ്യികത്ലാംത്തിിൽ പ്രാവിർത്തി
നിക്ഷ��ാക്കുന്നത്ിനുമുള്ളാ മേപ്രാാ�ക്ടുകൾ 
ഗ്രാാ� പഞ്ചാായ്ത്തുകളും നിഗ്യര ഭരണ സ്ഥാാ
പനിങ്ങളും ഏന്റെറ്റിടുംമേക്ക്ണ്ടത്ാണ്. ഗ്യാർഹാിക 
ബാമേയ്ാ ന്റെ�ഡിിക്ക്ൽ �ാലാംിനിയങ്ങളുന്റെടാ 
(സൈ� മേവിസ്റ്റ്, ന്റെവിറ്റി് മേവിസ്റ്റ് ) മേശിഖരണം, 
സാംഭരണം,  സൈകന്റെയ്യാാഴിയ്ൽ എംന്നീ 
പ്രാവിർത്തിനിങ്ങളും പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരു

കൾക്ക്് ഏന്റെറ്റിടുംക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. നിിർമ്മാണ 
പ്രാവിർത്തിനിങ്ങളുന്റെടായുംം നിിർമ്മിത്ികൾ 
ന്റെപാളിിച്ചു നിീക്കുന്നത്ിന്റെ�യുംം ഫലാം�ായും
ണ്ടാകുന്ന അവിശിിഷ്ടിങ്ങൾ (C&D Waste) 
സാംഭരിക്കുന്നത്ിനും അവി സാംസ്ക്കരിക്കുന്നത്ി
നുമുള്ളാ സാംവിിധാനിങ്ങൾ അനുമേയ്ാ�യ�ായ് 
സ്ഥാലാംങ്ങളിിൽ ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങ
ൾക്ക്് സ്ഥാാപിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. പ്ലാാസ്റ്റിക്, 
ഗ്ലാാസാ് തുടാങ്ങിയ് അസൈ�വി �ാലാംിനിയങ്ങൾ 
സാംസ്കിരിക്കുന്നത്ിനും അവി recycle/
upcycle ന്റെചിയ്ത്് പുനിഃരുപമേയ്ാഗ്യിക്കുന്നത്ി
നുമുള്ളാ സാംമേയ്ാ�ിത് �ാലാംിനിയ സാംസ്കിരണ 
പ്ലാാന്റുകൾ അനുമേയ്ാ�യ�ായ് സ്ഥാലാംങ്ങളിിൽ 
ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്ക്് സ്ഥാാപി
ക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. വിീടുംകൾ, സ്ഥാാപനിങ്ങൾ, 
ന്റെപാതു സ്ഥാലാംങ്ങൾ എംന്നിവിിടാങ്ങളിിൽ 
നിിന്നും സ്ക്രാാപ്പും, പാഴ്വസ്തുക്ക്ളും മേശിഖരിക്കുന്ന 
പിക്ക്്അപ്പ് മേപഴ്സണ്�ാന്റെര (റിാഗ്യ് പിക്ക്ർ/
മേവിസ്റ്റ് പിക്ക്ർ/മേവിസ്റ്റ് കളിക്ടർ) കന്റെണ്ടത്തിി 
ര�ിസാ് മേ�ഷ്ന് നിടാത്തുകയുംം അവിർക്ക്് 
ആവിശിയ�ായ് സാഹാായ്ങ്ങൾ നിൽകുകയുംം 
അത്തിരം വിയക്തിികൾ/ ഏ�ന്സാികളുന്റെടാ 
കാരയമേശിഷ്ി വിർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്ിനുമേവിണ്ട 
നിടാപടാികളും പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാറുക
ൾക്ക്് സാവീകരിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. ഇവിരുന്റെടാ 
മേസാവിനിം ഖര�ാലാംിനിയ മേശിഖരണം, ത്രം

ത്ിരിക്ക്ൽ, സൈകന്റെയ്യാാഴിയ്ൽ എംന്നിവിയ്ക്കാായ്ി 
ഉപമേയ്ാഗ്യിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

കൂടാാന്റെത് �ലാംമേ�ാത്സ്സുകൾ, ന്റെപാതു 
സ്ഥാലാംങ്ങൾ, വിി�യാഭയാസാ സ്ഥാാപനിങ്ങൾ, 
ആമേരാഗ്യയ സ്ഥാാപനിങ്ങൾ, �ാർക്ക്റ്റുകൾ, 
ബാസാ് സ്റ്റാന്റുകൾ, പാർക്കുകൾ, കമ്മൂണിറ്റിി 
ഹാാളുകൾ, ന്റെപാതുനിിരത്തുകൾ എംന്നിവിിടാ
ങ്ങളിിലുംം പരിസാരങ്ങളിിലുംം അനിധികൃത്�ായ്ി 
�ാലാംിനിയങ്ങൾ നിിമേക്ഷപിക്കുന്നത്് ത്ടായുംന്ന
ത്ിനിായ്ി വിയാപാരി-വിയവിസാായ്ികൾ, റിസാി
ഡി�്സാ് അമേസാാസാിമേയ്ഷ്നുകൾ, പ്രാമേ�ശി 
വിാസാികൾ, സ്കൂൾ പി.റ്റിി.എം, എംച്ച്.എംം.സാി 
എംന്നിവിരുന്റെടാ സാഹാായ്മേത്തിാന്റെടാ സാി.സാി 
ടാി.വിി കയാ�റികൾ സ്ഥാാപിക്കുന്നത്ിനിായുംള്ളാ 
പദ്ധത്ികളും ത്മേ�ശിഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങ
ൾക്ക്് ഏന്റെറ്റിടുംക്ക്ാവുംന്നത്ിനുള്ളാ അധികാരം 
നിൽകിയ്ിട്ടുണ്ട്. �ലാംത്തിിന്റെ� ഗുണനിിലാംവിാരം 
ഉറിപ്പാക്കുന്നത്ിനി് �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുക
ൾക്ക്് ത്ങ്ങളുന്റെടാ നിിയ്ന്ത്രിണത്തിിലുംള്ളാ 
ഹായ്ർ ന്റെസാക്ക്ന്ഡിറിി സ്കൂൾ ലാംാബുകമേളിാടാനു
ബാന്ധിിച്ച് �ലാംഗുണനിിലാംവിാര പരിമേശിാധനിാ 
ലാംാബുകൾ സ്ഥാാപിക്കുന്നത്ിനി് മേപ്രാാ�ക്ട് 
രൂപീകരിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. ലാംാബുകളുന്റെടാ 
തുടാർ പ്രാവിർത്തിനിത്തിിനിാവിശിയ�ായ് തുക 
�ില്ല്ാപഞ്ചാായ്ത്തിിനി് വിിനിിമേയ്ാഗ്യിക്ക്ാവും
ന്നത്ാണ്. �ലാംഗുണനിിലാംവിാരം സാംബാന്ധിിച്ച് 
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മേശിഖരിക്കുന്ന വിിവിരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയുംം 
അത്് ആമേരാഗ്യയ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് സൈക�ാറു
ന്നത്ിനുള്ളാ നിടാപടാികളും ഇമേത്ാന്റെടാാപ്പം 
പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാറുകൾ സാവീകരിമേക്ക്ണ്ട
ത്ാണ്.

കലോ - കോയിക വാികസ്�ം
കലാംാ- കായ്ിക രംഗ്യന്റെത്തി പ്രാാമേ�ശിിക 

സാർക്ക്ാരുകളുന്റെടാ സാ�ീവി�ായ് ഇടാന്റെപടാ
ലുംകളിാണ് പത്ിനിാലാംാം പദ്ധത്ി ലാംക്ഷയം 
വിയ്ക്കുന്നത്്. ഇത്ിനിായ്ി പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാ
രുകൾക്ക്് വിിവിിധ പദ്ധത്ികൾ ഏന്റെറ്റിടും
ക്കുന്നത്ിനും ആവിശിയ�ായ് സാാമ്പത്തിിക 
സാഹാായ്വുംം സാബാ്സാിഡിിയുംം ഉറിപ്പാക്കു
ന്നുണ്ട്. �ീവിിത്സൈശിലാംി മേരാഗ്യങ്ങൾ കുറിയ്ക്കു
ന്നത്ിനും കായ്ികക്ഷ�ത്യുംള്ളാ �നിത്ന്റെയ് 
വിാർന്റെത്തിടുംക്കുന്നത്ിനും അടാിസ്ഥാാനി സാൗക
രയവിികസാനിത്തിിനു�ായ്ി അഞ്ചാ് ന്റെസാ� ് 
സ്ഥാലാംന്റെ�ങ്ക്ിലുംം കന്റെണ്ടത്തിാന് കഴിയുംന്നയ്ി
ടാങ്ങളിിൽ ഓപ്പണ് �ിംമേനിഷ്യം നിിർമ്മിക്കു
ന്നത്ിനി് 10 ലാംക്ഷം രൂപ വിന്റെര അടാങ്ക്ലുംള്ളാ 
മേപ്രാാ�ക്ട് പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
എംടുംക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. കൂടാാന്റെത് ദുരിത്ാ
ശിവാസാ മേകന്ദ്ര�ായ്ി പ്രാമേയ്ാ�നിന്റെപ്പടുംന്ന 
ത്രത്തിിൽ ഇന്മേഡിാർ മേസ്റ്റഡിിയ്ം കം ദുരി
ത്ാശിവാസാ മേകന്ദ്രം എംന്നിവിയുംം നിിർമ്മിക്ക്ാ
നുള്ളാ അധികാരവുംം നിൽകുന്നു. പ്രാാമേ�ശിിക 
ത്ലാംത്തിിന്റെലാം ആർടാ്സാ് ആ� ് മേ�ാർടാ്സാ് 
ക്ലാബുകൾ, മേ�ാർടാ്സാ് അക്ക്ാഡി�ികൾ, 

അമേസാാസാിമേയ്ഷ്നുകൾ എംന്നിവിയുംന്റെടാ 
വിികസാനിത്തിിനും ഒട്ടാനിവിധി സാഹാായ്ങ്ങൾ 
പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകൾക്ക്് ന്റെചിയ്യുവിാനു
ള്ളാ അവിസാരം ഉണ്ട്. 

മറ്റു സ്ോമ്പത്താിക പിന്തുണംകൾ
ന്റെപാതുഇടാങ്ങൾ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ 

ആക്കുന്നത്ിനും പരിസ്ഥാിത്ി സാൗഹൃ��ാ
ക്കുക, �ിയ്ാവിാക്ക്ി വിനിവിൽക്ക്രണം, 
ഹാരിത് ഇടാങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുക, പരിസ്ഥാിത്ി 
സുരക്ഷയ്ക്കാ് �രങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുക എംന്നീ 
പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾ നിടാപ്പിലാംാക്കുന്നത്ിനി് 
സാാമ്പത്തിിക സാഹാായ്ം സാഹാകരണ 
ബാാങ്കുകളിിൽ നിിന്ന് വിായ്പയുംം പലാംിശി 
സാബാ്സാിഡിിയുംം നിൽകാനും �ാർഗ്ഗമേരഖ 
നിിർമേ�ശിിക്കുന്നുണ്ട്. ഓമേരാ ഗ്രാാ� പ്രാമേ�
ശിങ്ങളും നിഗ്യരപ്രാമേ�ശിങ്ങളും ന്റെവിത്ർമേസ്റ്റ
ഷ്ന് സ്ഥാാപിക്ക്ാനും ഇത്ിനുള്ളാ ഫണ്ടും 
സാാമേങ്ക്ത്ിക വിി�യയുംം റിീബാിൽഡി് മേകരളി 
ഇനിിമേഷ്യറ്റിീവിിൽ നിിന്നും ലാംഭയ�ാക്കുന്നത്ാ
ന്റെണന്നും സാർക്ക്ാർ ഉറിപ്പ് നിൽകുന്നുണ്ട്. 
പ്രാാമേ�ശിിക കാർഷ്ിക സൈ�വിസൈവിവിിദ്ധയ 
പരിപാലാംനിത്തിിനി് പ്രാമേത്യക ഗ്രാാ� ് ഉറിപ്പാ
ക്കുന്നു. കൂടാാന്റെത് കാർഷ്ിക വിിത്തിിനിങ്ങളുന്റെടാ 
സാംരക്ഷണം, നിാട്ടാറിിവി് �ൂസാിയ്ം, കാർഷ്ിക 
സാർവ്വകലാംാശിാലാം ഗ്യമേവിഷ്ണ സ്ഥാാപനി 
പങ്ക്ാളിിത്തിമേത്തിാന്റെടാ കാർഷ്ിക ഇന്കുമേബാ
ഷ്ന് ന്റെസാ�ർ, സൈ�വിവിളിം, സൈ�വികീടാ
നിാശിിനിി ഉല്പാ�നി യൂണിറ്റുകൾ, കാർഷ്ിക 

വിിളികൾ, ഔഷ്ധ സാസായങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ 
എംന്നിവിയുംന്റെടാ സൈത് ഉല്പാ�നി യൂണിറ്റുകൾ 
എംന്നിവിയും�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ പദ്ധത്ികൾ 
പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകൾക്ക്് ഏന്റെറ്റിടും
ക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. ഇത്ിനി് സാബാ്സാിഡിിയുംം 
ധനിസാഹാായ്വുംം ഉറിപ്പാക്ക്ിയ്ിട്ടുമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ
�ലാംസൈവി�ുത് പദ്ധത്ികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്ി
നും സാഹാായ്ധനിം നിൽകുന്നത്ിനും നിിർമേ�
ശിിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ചുരുക്ക്ത്തിിൽ പത്ിനിാലാംാം പദ്ധത്ി 
മുമേന്നാട്ടുവിയ്ക്കുന്ന വിികസാനി ലാംക്ഷയങ്ങൾ 
സൈകവിരിക്കുന്നത്ിനിാവിശിയ�ായ് സാാമ്പ
ത്തിിക പിന്തുണയുംം സാബാ്സാിഡിിയുംം 
സാഹാായ്ധനിവുംം ഉറിപ്പാക്കുന്ന ത്രത്തിിലുംള്ളാ 
ഇടാന്റെപടാലുംകൾ സാർക്ക്ാർ നിടാത്തിിയ്ത്ായ്ി 
കാണാം. പ്രാാമേ�ശിിക സാർക്ക്ാരുകളുന്റെടാ 
വിികസാനി പദ്ധത്ികൾ വിി�യ്കര�ാന്റെയ്
ങ്ക്ിൽ �ാത്രമേ� പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക 
വിളിർച്ചയുംന്റെടാ പ്രാഭവി മേകന്ദ്ര�ായ്ി പ്രാാമേ�ശിിക 
സാർക്ക്ാറുകൾ �ാറുകയുംള്ളൂ എംന്ന ത്ിരിച്ച
റിിവി് ത്ന്റെന്നയ്ാണ് ഇത്ിലൂന്റെടാ നിമുക്ക്് �ർശിി
ക്ക്ാനിാവുംന്നത്്. വിിശി�ാംശിങ്ങൾ 28/5/2022 
ന്റെലാം 115/2022/ത്സാവഭവി ഉത്തിരവിിൽ പ്രാത്ി
പാ�ിച്ചിട്ടുണ്ട്.                                      1

(നേ�ഖകന് നേ�റ്റ്് പ്ലാാ�ിംഗ് നേ�ാര്ഡില്  
ഡെഡപൂട്ടിി ഡയറക്ടറാണ്്.)
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പ്രാകൃ ത് ി ന്റെയ് ക്കൂ ടാ ി  ക ണ ക്ക് ി ന്റെ ലാം ടും ത്തു 
ന്റെകാണ്ടുള്ളാ സുസ്ഥാിര വിികസാനിം എംന്ന 

കാഴ്ചപ്പാടാ് ഇന്ന് മേലാംാകന്റെ�മ്പാടുംം അംഗ്യീക
രിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാിട്ടുണ്ട്. സാംസ്ഥാാനി സാർക്ക്ാരിന്റെ� 
വിികസാനി കാഴ്ചപ്പാടുംം ഇതുത്ന്റെന്നയ്ാണ്.  
പരിസ്ഥാിത്ി സാൗഹൃ� ന്റെകട്ടാിടാ നിിർമ്മാണ
ങ്ങൾ മേപ്രാാത്സാഹാിപ്പിക്കുക, ഊർജ്ജിദു
ർവിയയ്ം ഒഴിവിാക്കുകയുംം ഹാരിത് ഊർജ്ജിം 
മേപ്രാാത്സാഹാിപ്പിക്കുകയുംം ന്റെചിയ്യുക, �ലാംസാം
രക്ഷണ പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾ വിയാപിപ്പിക്കുക, 
ഖനിനി പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾക്ക്് സാാമൂഹായ നിിയ്
ന്ത്രിണം ന്റെകാണ്ടുവിരിക, കണ്ടൽക്ക്ാടുംകൾ, 
കാവുംകൾ, നി�ീത്ീര സാവാഭാവിിക സാസായ�ാ
ലാംങ്ങൾ, �ലാംാശിയ്ങ്ങളുന്റെടാ വിാഹാക പ്രാമേ�
ശിങ്ങൾ തുടാങ്ങിയ്വി സാംരക്ഷിക്കുക എംന്നി
ങ്ങന്റെനി ഒമേട്ടാന്റെറി ഇനിങ്ങൾ ഈ വിികസാനി 
കാഴ്ചപ്പാടാിൽ ഉൾന്റെപ്പടുംന്നു. ഇവിന്റെയ്ല്ല്ാം 

ഒന്റെന്നാന്നായ്ി നിടാപ്പാക്കുന്നത്ിനുള്ളാ നിടാപ
ടാികളിാണ് സാർക്ക്ാർ സാവീകരിച്ചുവിരുന്നത്്.     
വിികസാനി പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾ പ്രാകൃത്ിക്ക്് 
മേ�ാഷ്ം വിരാന്റെത് നിടാപ്പാക്കുക എംന്നത്ി
നിാണ് സാംസ്ഥാാനി സാർക്ക്ാർ മുന്ഗ്യണനി 
നിൽകുന്നത്്. വിികസാനിവുംം പരിസ്ഥാിത്ിയുംം 
ഒമേര മുന്ഗ്യണനിമേയ്ാന്റെടാ പരിഗ്യണിക്ക്ന്റെപ്പടും
ന്ന സ്ഥാിത്ി ഇത്ിലൂന്റെടാ സാം�ാത്�ാകും. 

സാംസ്ഥാാനിത്തി് നിടാപ്പിലാംാക്ക്ി വിരുന്ന 
പരിസ്ഥാിത്ി പുനിഃസ്ഥാാപനി പ്രാവിർത്തിനി
ങ്ങളിിൽ ഏറ്റിവുംം എംടുംത്തുപറിമേയ്ണ്ടത്ാണ് 
ഹാരിത്മേകരളിം �ിഷ്ന് ആവിിഷ്കരിച്ച് ത്മേ�ശി 
സാവയ്ംഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങളുന്റെടാ മേനിതൃത്വ
ത്തിിൽ സാംസ്ഥാാനിത്തി് നിടാപ്പാക്ക്ിവിരുന്ന 
പച്ചത്തുരുത്തുകൾ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വിർഷ്
ക്ക്ാലാംത്തിിനുള്ളാിൽ 1850 ലാംധികം പച്ചത്തു
രുത്തുകൾ സാംസ്ഥാാനിത്തി് സൃഷ്ടിിക്കുകയും

ണ്ടായ്ി. അത്ിൽ ആ�യ പച്ചത്തുരുത്തി് മൂന്ന് 
വിയ്സ്സ്് പിന്നിടുംകയ്ാണ്. ത്ിരുവിനിന്തപുരം 
�ില്ല്യ്ിന്റെലാം മേപാത്തിന്മേകാടാ് ഗ്രാാ�പഞ്ചാാ
യ്ത്തിിൽ മേവിമേങ്ങാടാ് എംന്ന സ്ഥാലാംത്തിാണ് 
ആ പച്ചത്തുരുത്തി്. അന്നവിിന്റെടാ വിച്ചുപിടാി
പ്പിച്ച വൃക്ഷസൈത്തികൾ വിളിർന്ന് അവിിന്റെടാ 
ഒരു ന്റെചിറുകാടാ് രൂപന്റെപ്പട്ടാിരിക്കുകയ്ാണ്. 
അന്നവിിന്റെടാ നിട്ടാ നിീർ�ാത്ളിം ഉൾന്റെപ്പന്റെടായും
ള്ളാ �രങ്ങൾ വിളിർന്നു പൂവിിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. കിളിികൾ അവിിന്റെടാ കൂടുംകൂട്ടാിയ്ിരിക്കുന്നു. 
പൂക്ക്ളും ശിലാംഭങ്ങളും കൂണുകളും ഒന്റെക്ക്യ്ായ്ി 
പ്രാാമേ�ശിിക സൈ�വിസൈവിവിിധയത്തിിന്റെ� ഒരു 
ആവിാസാവിയവിസ്ഥാ അവിിന്റെടാ രൂപന്റെപ്പടുംക
യ്ാണ്. മൂന്ന് വിർഷ്ത്തിിനി് മുമ്പും പിന്നീടാ് 
സ്ഥാ ാ പ ി ച്ച തു � ായ്  പ ച്ച ത്തു രു ത്തു ക ൾ 
സാാവിധാനിം ഈ അവിസ്ഥായ്ിമേലാംക്ക്് എംത്തു
കയ്ാണ്. 

നാൊപെൈ നവവേൈരിളി�
പാച്ചത്തുരുത്തുൈൾ 
 അനു ലിയ റ്റോജാോസ്് 
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പച്ചത്തുരുത്തുകളിായ്ി �ാറുകയുംം 
�നിങ്ങൾ കൂട്ടാമേത്തിാന്റെടാ സൈവികു
മേന്നരങ്ങളിിൽ മേപായ്ി ഇരിക്കു
ന്ന സ്ഥാലാംങ്ങളിായ്ി �ാറുകയുംം 
ന്റെചിയ്ത്ിട്ടുണ്ട്. പാരിസ്ഥാിത്ിക�ായ്ി 
പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന 
ഗുണങ്ങൾ കണ്ടറിിഞ്ഞ് പച്ച
ത്തുരുത്തിിന്റെനി സാവാഗ്യത്ം ന്റെചിയ്യു
ന്നവിരാണ് �ന്റെറ്റിാരു വിിഭാഗ്യം. 
സ്കൂൾകുട്ടാികൾക്ക്് പരിസ്ഥാിത്ി 
പഠനിത്തിിന്റെ� പാഠശിാലാംക
ളിായ്ി �ാറുന്ന അനുഭവിവുംം പച്ച
ത്തുരുത്തുകളു�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ് 
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷികൾക്കും 
ശിലാംഭങ്ങൾക്കുമുൾന്റെപ്പന്റെടായുംള്ളാ 
ആവിാസ്ഥാസ്ഥാലാം�ായ്ി �ാറുന്നു 
എംന്നത്് �ന്റെറ്റിാരു മേനിട്ടാ�ാണ്. 
ഇത്തിരത്തിിൽ ബാഹുവിിധ�ായ് 
മേനിട്ടാങ്ങളിാണ് പച്ചത്തുരുത്തുകൾ 

സൃഷ്ടിിച്ചിട്ടുള്ളാത്്.
വിനിമേ�ഖലാംയ്ിൽ നിിന്ന് �ാറിി അമേനികം 

�ീവിികൾക്കും സാസായലാംത്ാ�ികൾക്കും 
ആവിാസാവിയവിസ്ഥാ ഒരുക്ക്ി നിമ്മുന്റെടാ നിാട്ടാി
ന്പുറിങ്ങളിിൽ നിിരവിധി കാവുംകളുണ്ടായ്ി
രുന്നു. കാവുംകളുന്റെടാ സാംരക്ഷണാർത്ഥവുംം 
പച്ചത്തുരുത്തുകളുന്റെടാ പ്രാവിർത്തിനിം വിയാപി
പ്പിക്കുകയ്ാണ്. നിമ്മുന്റെടാ കായ്മേലാംാരങ്ങൾ, 
ചിതുപ്പുകൾ, നി�ീമുഖത്തുള്ളാ തുരുത്തുകൾ 
തുടാങ്ങിയ് സ്ഥാലാംങ്ങളിിൽ കണ്ടൽ കാടുംകൾ 
എംന്നിവി സുലാംഭ�ായ്ിരുന്നു. കണ്ടൽക്ക്ാടും
കൾ �ാത്രമുൾന്റെപ്പടുംത്തിിയുംള്ളാ പച്ചത്തുരു
ത്തുകളും പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി സൃഷ്ടിി
ച്ചുവിരികയ്ാണ്.

പച്ചത്തുരുത്തി് എംന്ന ആശിയ്ത്തിിനു 
പിന്നിൽ വിിശി��ായ് ആശിയ് വിിനിി�യ്വുംം 
കൂടാിയ്ാമേലാംാചിനികളുമുണ്ടായ്ിരുന്നു.  ഈ 
രംഗ്യന്റെത്തി വിി�ഗ്യ്ധർ, വിിവിിധ സ്ഥാാപനി
ങ്ങൾ, പ്രാാമേയ്ാഗ്യിക പരിചിയ് സാമ്പത്തി് 
മേനിടാിയ്വിർതുടാങ്ങി ഒട്ടാനിവിധി ത്ലാംങ്ങളിിൽ 
ചിർച്ച ന്റെചിയ്ത്് ന്റെപാതു�നി പങ്ക്ാളിിത്തിം 
ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിി കൂട്ടാാന്റെയ്ാരു ശ്രീ�ഫലാം�ാ
യ്ാണ്  സാംസ്ഥാാനിത്തി് പച്ചത്തുരുത്തു
കൾ യ്ാഥാാർത്ഥയ�ാക്ക്ിത്തുടാങ്ങിയ്ത്് . 
വൃക്ഷസൈത്തി നിടാീൽ �ാത്ര�ല്ല് അത്ിന്റെ� 
പരിപാലാംനിവുംം ഉറിപ്പാക്കുന്നത്ിൽ ശ്രീദ്ധവി
ച്ചിരുന്നു.

പച്ച്ത്തുരുത്തുകൾ : 
അവാസ്ഥാോപഠ�ം

പച്ചത്തുരുത്തുകൾ നിൽകുന്ന ഗുണ




സംസ്ഥാാനത്ത് നടപ്പ്ിലാക്കാി 

വാരുംന്ന് �രിസ്ഥാിതിി പുനഃ 
സ്ഥാാ�ന പ്രവാര്ത്തനങ്ങളംില് 

ഏറ്റിവും എടുത്തു�റിശേയാ�തിാണ് 
ഹരിതിശേകരളംം മിഷന്  

ആവാിഷ്കരിച്ച്് തിശേ�� സവയാം 
ഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുന്റെട ശേനതൃ
തിവത്തില് സംസ്ഥാാനത്ത് നട 

പ്പ്ാക്കാിവാരുംന്ന് �ച്ച്ത്തുരുംത്തുകള്.

സ്ഥാാപിക്ക്ന്റെപ്പട്ടാ സ്ഥാലാംങ്ങളിിന്റെലാംല്ല്ാം 
�നിങ്ങൾ സാമേന്താഷ്പൂർവ്വം പച്ചത്തുരുത്തു
കൾ ഏന്റെറ്റിടുംക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ാണ് കാണാന് 
കഴിയുംന്നത്്. ഇത്ിനി് പലാം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട.് 
പച്ചപ്പിമേനിാടുംള്ളാ �ലാംയ്ാളിികളുന്റെടാ ആഭിമുഖയ
�ാണ് ഒരു പ്രാധാനി കാരണം. ഉപമേയ്ാഗ്യശൂ
നിയ�ാമേയ്ാ, �ാലാംിനിയക്കൂമ്പാര�ാമേയ്ാ ഒന്റെക്ക് 
കിടാന്ന ന്റെപാതുസ്ഥാലാംങ്ങൾ വിീന്റെണ്ടടുംത്തിാണ്  
പലാം പച്ചത്തുരുത്തുകളും സ്ഥാാപിച്ചിട്ടുള്ളാത്് 
എംന്നത്ാണ് �ന്റെറ്റിാരുകാരണം. ഒരു പ്രാമേ�
ശിത്തിിന്റെ� ത്ലാംമേവി�നിയ്ായ്ി കിടാന്ന പലാം 
പ്രാമേ�ശിങ്ങളും ഇപ്രാകാരം �മേനിാഹാര�ായ് 
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ഫലാംങ്ങളും ഇവിിന്റെടാ പരാ�ർശിിമേക്ക്ണ്ടിയ്ി
രിക്കുന്നു. ഇതുസാംബാന്ധിിച്ച് അവിസ്ഥാാപ
ഠനിം നിടാത്തിിയ് മേകരളിത്തിിന്റെലാം വിി�ഗ്യ്ധർ 
പറിയുംന്നത്് ത്ികച്ചും ആശിാവിഹാ�ായ് ഫലാം 
സൂചിനികളിാണ്. കാലാംാവിസ്ഥാാവിയത്ിയ്ാനി
ത്തിിന്റെ� മേ�ാഷ്ഫലാംങ്ങൾ കുറിയ്ക്കുന്നത്ിനും 
ഹാരിത്ഗൃഹാവിാത്കങ്ങളുന്റെടാ സാാന്നിദ്ധയം 
ന്റെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആമേഗ്യാളിത്ാപനിന്റെത്തി 
ന്റെചിറുക്കുന്നത്ിനും ഈ പച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക്് 
നിിർണ്ണായ്ക പങ്ക്് വിഹാിക്ക്ാനിാകും എംന്ന് 
റിിമേപ്പാർട്ടാ് പറിയുംന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിിന്റെലാം 
അധിക കാർബാണിന്റെനി ആഗ്യിരണം ന്റെചിയ്ത്് 
സാംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാർബാണ് കലാംവി
റികളിായ്ി പച്ചത്തുരുത്തുകൾ വിർത്തിിക്കുക
യ്ാണ്. ആന്റെക പച്ചത്തുരുത്തുകളിിൽനിിന്നും 
വിി�ഗ്യ്ധർ ഇവിിന്റെടാ ന്റെത്രഞ്ഞടുംത്തി് പഠനി
ത്തിിനി് വിിമേധയ്�ാക്ക്ിയ് പച്ചത്തുരുത്തുക
ളുന്റെടാ അടാിസ്ഥാാനിത്തിിൽ 158 ഏക്ക്ർ ഭൂ�ിയ്ി
ൽനിിന്നും ഒരു വിർഷ്ം 641 ടാണ് കാർബാണ് 
പിടാിന്റെച്ചടുംക്കുന്നത്ിനി് അവിയ്ക്കാ് മേശിഷ്ിയുംന്റെണ്ട
ന്നാണ് കണക്ക്ാക്ക്ിയ്ിട്ടുള്ളാത്്. പച്ചത്തുരു
ത്തി് രൂപന്റെപ്പടുംന്ന സ്ഥാലാംന്റെത്തി അന്തരീക്ഷ
ത്ാപനിിലാം നിിയ്ന്ത്രിിക്കുന്നതും പക്ഷികളും 
ഷ്ഡി്പ�ങ്ങളും ഉൾന്റെപ്പന്റെടായുംള്ളാ �ീവിിവിർഗ്ഗ
ങ്ങളുന്റെടാ ആവിാസാവിയവിസ്ഥായ്ായ്ി �ാറുന്ന
തുമുൾന്റെപ്പന്റെടാ വിിവിിധ മേനിട്ടാങ്ങൾ പ്രാ�ാനിം 
ന്റെചിയ്യാാന് ഈ ഹാരിത്ാവിരണങ്ങൾക്ക്് 
കഴിയുംം. കൂടാാന്റെത് അന്തരീക്ഷത്തിിമേലാംക്ക്് 
അധിക പ്രാാണവിായുംവുംം എംത്തിിക്ക്ാനും 
പച്ചത്തുരുത്തിിന്റെലാം �രങ്ങൾക്ക്് കഴിയുംന്നു. 

ഈവിിധം പച്ചത്തുരുത്തുകൾ കാർബാണ് 
നിൂ�ൽ മേകരളിത്തിിമേലാംയ്ക്കുള്ളാ അഥാവിാ ന്റെനിറ്റി് 
സാീമേറിാ എം�ിഷ്ന് അവിസ്ഥായ്ിമേലാംക്കുള്ളാ 
സാംസ്ഥാാനിത്തിിന്റെ� അർത്ഥവിത്തിായ് ചുവി
ടുംവിയ്്പ്പായ്ിക്കൂടാി �ാറുകയ്ാണ്.

�വാറ്റോക�ളംം 
പച്ച്ത്തുരുത്തുകൾക്കി് തുടാക്കിം

പച്ചത്തുരുത്തുകന്റെളിക്കുറിിച്ച് വിി�ഗ്യ്ധർ 
നി ടാ ത്തി ിയ്  അ വി സ്ഥാ ാ പ ഠ നി ം ,  അ ത് ് 
നിൽകുന്ന ഫലാംസൂചിനികൾ, പദ്ധത്ിക്ക്് 
ഇത്ിനികം ലാംഭിച്ച സാവീകാരയത്, ആവിശിയകത് 

എംന്നിവി മുന്നിിർത്തിി പച്ചത്തുരുത്തി് പദ്ധത്ി 
കൂടുംത്ൽ വിയാപിപ്പിക്കുകയ്ാണ്. നിവിമേകരളിം 
കർമ്മപദ്ധത്ിയുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ാണ്  നിടാപടാി. 
ഇപ്രാകാരം നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരുത്തുക
ൾക്ക്് തുടാക്ക്�ിട്ടുള്ളാ പച്ചത്തുരുത്തി് വിയാപനി 
പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ സാംസ്ഥാാനിത്ലാം ഉ�്�ാടാനിം 
മേലാംാക പരിസ്ഥാിത്ി �ിനി�ായ്ജൂണ് 5 
ഞാായ്റിാഴ്ച കണ്ണൂർ �ില്ല്യ്ിൽ മുഴക്കുന്ന് 
ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തിിന്റെലാം പാലാംപ്പുഴ അയ്യാ
പ്പന്കാവിിൽ മുഖയ�ന്ത്രിി ശ്രീീ. പിണറിായ്ി 
വിി�യ്ന് നിിർവ്വഹാിച്ചു. അയ്യാപ്പന്കാവിിന്റെലാം 
136 ഏക്ക്ർ ഭൂ�ിയ്ിൽ വൃക്ഷസൈത്തി നിട്ടാാ
യ്ിരുന്നു ഉ�്�ാടാനിം. ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ 
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എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് �ന്ത്രിി ശ്രീീ. എംം.വിി. 
മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ അധയക്ഷത് വിഹാിച്ച 
ചിടാങ്ങിൽ നിവിമേകരളിം  കർ�പദ്ധത്ി 
സാംസ്ഥാാനി മേകാർഡിിമേനിറ്റിർ മേഡിാ. ടാി. 
എംന്. സാീ� പദ്ധത്ി വിിശി�ീകരണം നിടാത്തിി. 
പച്ചത്തുരുത്തി് മേ�ാഷ്ർ പ്രാകാശിനിം ടാി. 
ശിിവി�ാസാന് എംം.പി. നിിർവ്വഹാിച്ചു. സാണ്ണി
മേ�ാസാഫ് എംം.എംൽ.എം. മുഖയാത്ിഥാിയ്ായ്ി 
പന്റെങ്ക്ടുംത്തു.  �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാിഡി�് 
പി.പി. �ിവിയ, മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാിഡി
�് ന്റെക. സുധാകരന്, മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാാപഞ്ചാായ്
ത്തി് പ്രാസാിഡിന്റെ�് ടാി. ബാിന്ദു, �ില്ല്ാ കളിക്ടർ 
എംസാ്. ചിന്ദ്രമേശിഖരന്, മുന് എംം.പി., ന്റെക.ന്റെക. 
രാമേഗ്യഷ്്, നിവിമേകരളിം കർമ്മപദ്ധത്ി �ില്ല്ാ 
മേകാർഡിിമേനിറ്റിർ മേസാാ�മേശിഖരന് തുടാങ്ങി 
�നിപ്രാത്ിനിിധികളും ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാരും 
സാാമൂഹായ സാാംസ്കിാരിക രാഷ്ട്രീീയ് മേ�ഖലാം
കളിിന്റെലാം പ്രാമുഖരും ചിടാങ്ങിൽ പന്റെങ്ക്ടുംത്തു.  
മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തിിനി് കീഴിലുംള്ളാ 
136 ഏക്ക്ർ ഭൂ�ിയുംന്റെടാ ഒരു ഭാഗ്യത്തിാണ് 
നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരുത്തി് ഒരുക്കുന്നത്്. 
ഇതുൾന്റെപ്പന്റെടാ ഇവിിന്റെടാ സൈ�വിസൈവിവിിധയ 
ഉ�യാനിന്റെ�ാരുക്ക്ാനിാണ് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് 
ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നത്്.

2000 ഏക്കിറിിൽ പച്ച്ത്തുരുത്തു
കൾ വായോപി�ിക്കും - മുഖയമന്ത്രിി

ഒമേരന്റെയ്ാരു ഭൂ�ിയുംന്റെടാ സാവാഭാവിിക 
ആവിാസാ വിയവിസ്ഥാ പുനിഃസ്ഥാാപിക്ക്ാനിാണ് 
പച്ചത്തുരുത്തി് പദ്ധത്ി വിയാപനിത്തിിലൂന്റെടാ 
ശ്രീ�ിക്കുന്നന്റെത്ന്ന് നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരു
ത്തുകൾക്ക്് തുടാക്ക്ം കുറിിച്ചുന്റെകാണ്ട് മുഖയ�

ന്ത്രിി ശ്രീീ. പിണറിായ്ി വിി�യ്ന് അഭിപ്രാായ്
ന്റെപ്പട്ടു. പ്രാകൃത്ിന്റെയ് സാംരക്ഷിച്ചുള്ളാ സുസ്ഥാിര 
വിികസാനിം നിടാപ്പിലാംാക്കുന്നത്ിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ി 
സാംസ്ഥാാനിത്തി് 2000 ഏക്ക്റിിൽ പച്ചത്തുരു
ത്തി് സൃഷ്ടിിക്കുന്റെ�ന്നും അമേ�ഹാം പറിഞ്ഞു. 
�നിപങ്ക്ാളിിത്തിമേത്തിാന്റെടാ ത്മേ�ശി സാവയ്ം
ഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങളുന്റെടാ മേനിതൃത്വത്തിിൽ 
സൈവികാന്റെത് ഈ ലാംക്ഷയം സൈകവിരിക്കും. 

പ�ിസ്ഥാിതാി 
സ്ം�ക്ഷണംത്താി�് 
സെ�യ്യാോ�ോവുംന്നസെതാോസെക്കി
സെ�യ്യാണംം - മന്ത്രിി 
എം.വാി. റ്റോഗോവാിന്ദൻമോസ്റ്റര്

മേലാംാകത്തിിനി് സാങ്ക്ീർണ്ണത് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന 




അംന്തരീക്ഷ്യത്തിന്റെല

അംധിക കാര്ബ്ണിന്റെന 
ആ�ിരണം ന്റെ�യ്ത്് സംഭരിച്ച്് 

സൂക്ഷ്യിക്കുംന്ന് കാര്ബ്ണ്
കലവാറികളംായാി

�ച്ച്ത്തുരുംത്തുകള്
വാര്ത്തിക്കുംകയാാണ്

പാരിസ്ഥാിത്ിക പ്രാശ്നങ്ങൾ 
പര ി ഹാര ി ക്ക് ാ ന്  നി മു ന്റെ ക്ക്
ന്റെന്താന്റെക്ക് ന്റെചിയ്യാാനിാകുമേ�ാ 
അന്റെത്ാന്റെക്ക് ന്റെചിയ്യാണന്റെ�ന്ന് 
നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരുത്തി് 
ഉ�്�ാടാനി ചിടാങ്ങിൽ അദ്ധയ
ക്ഷത് വിഹാിച്ച് എംസൈൈസാ്, 
ത് മേ � ശി  സാ വയ് ം ഭര ണ 
വികുപ്പ് �ന്ത്രിി ശ്രീീ. എംം.വിി. 
മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ പറിഞ്ഞു. 
ഭൂ � ി ന്റെയ്  നി ാ മേ ശി ാ ന്മു ഖ � ാ
ക്ക്ാന്റെത് ഫലാംഭൂയ്ിഷ്ടി�ാക്ക്ി 
സാംരക്ഷിക്ക്ണം. പണത്തിി
നിായ്ി പ്രാകൃത്ിന്റെയ് ന്റെകാള്ളാ
യ്ടാിക്കുന്ന സ്ഥാിത്ി മൂർച്ഛാി
ച്ചുവിരികയ്ാന്റെണന്ന് അമേ� 
ഹാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അന്തരീക്ഷ 

ത്തിിൽ കാർബാണ്സൈഡി ഓസൈൈഡിിന്റെ� 
സാാന്ദ്രത് ഉയ്രുന്നത്് �നുഷ്യനി് �ീവിിക്ക്ാനിാ
വിാത്തിവിിധം ഭൂ�ി �ാറുന്നത്ിന്റെ� സൂചിനിക
ളിാണ് നിൽകുന്നത്്. ഇത്ിനുള്ളാ പരിഹാാര ശ്രീ
�ങ്ങളിിൽ ശ്രീമേദ്ധയ്�ായ് പ്രാവിർത്തിനി�ാണ് 
സാംസ്ഥാാനിത്തി് നിടാപ്പാക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തി് 
പദ്ധത്ി. പച്ചത്തുരുത്തുകൾ വിയാപിപ്പിക്ക്ാനു
ള്ളാ പ്രാവിർത്തിനിങ്ങളിിൽ എംല്ല്ാ ത്മേ�ശി സാവയ്ം 
ഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങളും പ്രാമേത്യക ശ്രീദ്ധ പത്ി
പ്പിക്കുന്റെ�ന്നും 2000 ഏക്ക്ർ വിിസ്തൃത്ിയ്ിൽ 
പച്ചത്തുരുത്തുകൾ എംന്ന ലാംക്ഷയം സൈകവി
രിച്ചാൽ സാം�ടാിത് ശ്രീ�ത്തിിലൂന്റെടാ നിടാത്തു
ന്ന പരിസ്ഥാിത് സാംരക്ഷണ പ്രാവിർത്തിനി 
ങ്ങളിിൽ പച്ചത്തുരുത്തി് പദ്ധത്ി ശ്രീമേദ്ധ
യ്�ായ് �ാതൃകയ്ാവുംന്റെ�ന്നും അമേ�ഹാം 
പറിഞ്ഞു. 

പച്ച്ത്തുരുത്താ് : സ്ഥാിതാിവാിവാ�ം
നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക്് 

തുടാക്ക്ം കുറിിച്ച 2022 ജൂണ് 5 വിന്റെര സാംസ്ഥാാ
നിത്തി് 574 ഏക്ക്റിിലാംായ്ി 1850 പച്ചത്തുരു
ത്തുകളിാണ് ഉണ്ടായ്ിരുന്നത്്. ഈ വിർഷ്ം 
പരിസ്ഥാിത്ി �ിനിാചിരണമേത്തിാടാനുബാന്ധിി
ച്ച് 303 നിവിമേകരളിം പച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക്് 
തുടാക്ക്�ായ്ി. ഇതുൾപ്പന്റെടാ സാംസ്ഥാാനിത്തി് 
നിിലാംവിിൽ 1000 ഏക്ക്ർ കവിിഞ്ഞ് 2153 
പച്ചത്തുരുത്തുകളിാണ് സാംസ്ഥാാനിത്തി് വിളിരു
ന്നത്്.                                                1

(നേ�ഖിക ഹരിിതംനേകരിള മിിഷ�ിഡെ�  
റിനേസ്ാഴ്സ്് നേപഴ്സ്ണ്ാണ്്.)
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റ്റോദിശീയ കുടും�ോറ്റോ�ോഗയ സ്ര്റ്റോവാ
ഇന്തയാ ഗ്യവിണ്ന്റെ��ിന്റെ� ആമേരാഗ്യയ 

-കുടുംംബാമേക്ഷ� �ന്ത്രിാലാംയ്ം രാ�യവിയാപക 
�ായ്ി നിടാത്തിിവിരുന്ന സാർമേവിയ്ാണ് നിാഷ് 
ണൽ ഫാ�ിലാംി ന്റെഹാൽത്തി് സാർമേവി (NFHS). 
ഈ സാർമേവി നിടാത്തിിപ്പിന്റെ� മേനിാഡിൽ 
ഏ�ന്സാി ഇ�ർനിാഷ്ണൽ ഇന്സ്റ്റിറ്റിൂട്ടാ് 
മേഫാർ മേപാപ്പുമേലാംഷ്ന് സായ്ന്സാ് (IIPS) 
ആണ്. �നിസാംഖയ, ആമേരാഗ്യയം, കുടുംംബാാസൂ
ത്രണം, മേപാഷ്കാഹാാരം എംന്നിവിയും�ായ്ി 
ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ പ്രാധാനി സൂചികങ്ങളിായ് പ്രാത്ു
ല്പാ�നി നിിരക്ക്്, �രണനിിരക്ക്്, �ാതൃ-ശിിശു, 
ആമേരാഗ്യയം, സ്ത്രീീകളുന്റെടായുംം കുട്ടാികളുന്റെടായുംം 
മേപാഷ്കാഹാാരം, ഗ്യാർഹാിക പീഡിനിം 
തുടാങ്ങിയ് വിിഷ്യ്ങ്ങൾ ഈ സാർമേവിയ്ിൽ 
പഠനി വിിമേധയ്�ാക്കുന്നു.

ആമേരാഗ്യയ കുടുംംബാമേക്ഷ� �ന്ത്രിാലാംയ്ത്തിി
നും �റ്റി് ഏ�ന്സാികൾക്കും നിയ്രൂപീകരണ
ത്തിിനും ആസൂത്രണത്തിിനും ആവിശിയ�ായ് 
ആമേരാഗ്യയം, കുടുംംബാമേക്ഷ�ം എംന്നീ വിിഷ്യ്

1998-99 (NFHS-2), 2005-06 (NFHS-3), 
2015-16 (NFHS-4) ലുംം ടാി സാർമേവി രാ�യത്തി് 
നിടാത്തുകയുംണ്ടായ്ി.  ഈ മേശ്രീണിയ്ിലുംള്ളാ 
അഞ്ചാാ�ന്റെത്തി സാർമേവി റിിമേപ്പാർട്ടാ് NFHS-5 
2019-20 ആണ് മേകന്ദ്ര ആമേരാഗ്യയ �ന്ത്രിാലാംയ്ം 
ഇമേപ്പാൾ പുറിത്തുവിിട്ടാിരിക്കുന്നത്്.  

രണ്ട് �ട്ടാങ്ങളിിലാംായ്ാണ് മേ�ശിീയ് 
കുടുംംബാാമേരാഗ്യയ സാർ മേവ്വ നിടാത്തിിയ്ത്്. 2019 
മുത്ൽ 2020 വിന്റെരയുംള്ളാ ഒന്നാം �ട്ടാത്തിിൽ 
17 സാംസ്ഥാാനിങ്ങന്റെളിയുംം 5 മേകന്ദ്രഭരണ പ്രാ
മേ�ശിങ്ങമേളിയുംം ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിി. 11 സാംസ്ഥാാനി

 അ�ീഷ് കുമോര് �ി.

ങ്ങന്റെളി സാംബാന്ധിിച്ച് അവിശിയ വിിവിരങ്ങൾ 
നിൽകുക, അമേത്ാന്റെടാാപ്പം ആമേരാഗ്യയ കുടുംംബാ
മേക്ഷ� കാരയങ്ങളിിൽ  ഉയ്ർന്നുവിരുന്ന പ്രാധാ
നിന്റെപ്പട്ടാ �ാറ്റിങ്ങൾ അറിിയുംക എംന്നിവിയ്ാണ് 
ഈ സാർമേവിയുംന്റെടാ പ്രാധാനി ലാംക്ഷയങ്ങൾ. 

1992-93 ലാംാണ് ആ�യ മേ�ശിീയ് കുടുംംബാാ
മേരാഗ്യയ സാർമേവി (NFHS-1) നിടാത്തിിയ്ത്്. 
സ്ത്രീീകൾക്കും കുട്ടാികൾക്കും ഊന്നൽ നിൽകി 
�നിസാംഖയ, ആമേരാഗ്യയം, മേപാഷ്കാഹാാരം 
എംന്നിവിന്റെയ്ക്കുറിിച്ചുള്ളാ വിിപുലാം�ായ് വിിവി
രങ്ങൾ ഈ സാർമേവി മേശിഖരിച്ചു. തുടാർന്ന് 

വേ�ശ്വീയ കുടും�ബാാവേരിാഗ്യയ വേ�ശ്വീയ കുടും�ബാാവേരിാഗ്യയ 
സാര്വേവയും� വേൈരിളിവും�സാര്വേവയും� വേൈരിളിവും�
വേ�ശ്വീയ കുടും�ബാാവേരിാഗ്യയ 
സാര്വേവയും� വേൈരിളിവും�
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Aayog) �ാരിദ്രയ സൂചിികയ്ിലുംം ഏറ്റിവുംം 
�ാര ിദ്രയം  കുറിവുംള്ളാ സാംസ്ഥാാനി�ാണ്  
മേകരളിം. എംങ്ക്ിലുംം മേകരളിത്തിിന്റെലാം കുട്ടാിക
ളിിലുംം സ്ത്രീീകളിിലുംം മേപാഷ്കാഹാാരത്തിിന്റെ� 
അപരയാപ്തത് മൂലാംമുള്ളാ   വിിളിർച്ച കൂടാിയ്തും, 
നില്ല് കുടാിന്റെവിള്ളാമുള്ളാ വിീടുംകളുന്റെടാ എംണ്ണ
ത്തിിൽ മേനിരിയ് കുറിവി്  ഉണ്ടായ്ിട്ടുള്ളാതും, 
ന്റെചിറിിയ് കുട്ടാികളിിന്റെലാം  അ�ിത് വിണ്ണവുംം, സ്ത്രീീ
കളിിലുംം പുരുഷ്ന്മാരിലുംം അ�ിത്ഭാരമേ�ാ 
ന്റെപാണ്ണത്തിടാിമേയ്ാ കൂടുംന്നതും   ഒന്റെക്ക് ത്ന്റെന്ന 
ആശിങ്ക് ഉളിവിാക്കുന്ന വിസ്തുത്കളിാണ്. 

1. ജാ�സ്ംഖയയുംം 
അനു�ന്ധ വാിവാ�ങ്ങളുംം 

ആറു വിയ്സ്സും അത്ിനു മുകളിിലുംം പ്രാായ്മു
ള്ളാവിരിൽ സ്കൂൾവിി�യാഭയാസാം ലാംഭിച്ച സ്ത്രീീകൾ 
ഏറ്റിവുംം കൂടുംത്ൽ ഉള്ളാ സാംസ്ഥാാനിങ്ങളിിൽ 
ഒന്നാണ് നിമ്മുന്റെടാ മേകരളിം. ഇക്ക്ാരയത്തിിൽ 
നിഗ്യര ഗ്രാാ�ങ്ങളിിൽ ഉൾന്റെപ്പന്റെടാ മേ�ശിീയ് ശിരാ
ശിരിക്കും മുകളിിൽ ആണ് നിമ്മുന്റെടാ സ്ഥാാനിം.  

ന്റെസാൈ് മേറിമേഷ്യായ്ിൽ  (1000 പുരു
ഷ്ന്മാർക്ക്് എംത്ര സ്ത്രീീകൾ) ഇന്തയയ്ിൽ 
ആ�യ�ായ്ി പുരുഷ്ന്മാരുന്റെടാ എംണ്ണമേത്തി
ക്ക്ാൾ കൂടുംത്ലാംായ്ി സ്ത്രീീകളുന്റെടാ എംണ്ണം 
റിിമേപ്പാർട്ടാ്  ന്റെചിയ്ത്ത്ായ്ി കാണാവുംന്നത്ാണ്. 
സ്ത്രീീകളുന്റെടാ അനുപാത്ം   NFHS-4    ൽ  991 

ങ്ങമേളിയുംം 3 മേകന്ദ്ര ഭരണ പ്രാമേ�ശിങ്ങമേളിയുംം 
ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിിയ് രണ്ടാം �ട്ടാം  2020 �നുവിരി 
മുത്ൽ 2021 ഏപ്രാിൽ വിന്റെര ആയ്ിരുന്നു. 

NFHS 4 ൽ പരാ�ർശിിച്ചിരുന്ന �നി 
സാംഖയ, ആമേരാഗ്യയം, കുടുംംബാമേക്ഷ�ം, �നിസാം 
ഖയയുംന്റെടാ സാവിിമേശിഷ്ത്കന്റെളിക്കുറിിച്ചും പ്രാത്ു 
ല്പാ�നി നിിരക്ക്്, കുടുംംബാാസൂത്രണം, ശിിശു
�രണനിിരക്ക്്, അമ്മയുംന്റെടായുംം കുട്ടാികളു
ന്റെടായുംം ആമേരാഗ്യയം, മേപാഷ്കാഹാാരവുംം 
അനിീ�ിയ്യുംം മേരാഗ്യാവിസ്ഥായുംം ആമേരാഗ്യയപ
രിപാലാംനിവുംം, സ്ത്രീീ ശിാക്തിീകരണം എംന്നിവി 
കൂടാാന്റെത്,  �രണ ര�ിമേസ്ട്രാഷ്ന്, പ്രാീ-സ്കൂൾ 
വിി�യാഭയാസാം, കുട്ടാികളുന്റെടാ പ്രാത്ിമേരാധ 
കുത്തിിവിയ്പ് സാംബാന്ധിിച്ച വിിവിരങ്ങൾ, കുട്ടാി
കൾക്ക്് ലാംഭയ�ാകുന്ന മേപാഷ്ക �ടാകങ്ങൾ, 
ആർത്തിവി ശുചിിത്വം, ��യത്തിിന്റെ�യുംം പുക
യ്ിലാംയുംന്റെടായുംം ഉപമേയ്ാഗ്യം, സാാംക്ര�ിമേകത്ര 
മേരാഗ്യങ്ങൾ,  പ്രാമേ�ഹാം തുടാങ്ങിയ് അധിക  
വിിവിരങ്ങൾ ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിിയ്ാണ് NFHS-5 
സാർമേവി പൂർത്തിീകരിച്ചത്്. ഐകയരാഷ്ട്രീസാഭ 
ഉടാമ്പടാിയ്നുസാരിച്ച് മേനിടാിന്റെയ്ടുംമേക്ക്ണ്ട 17 
സുസ്ഥാിരവിികസാനി ലാംക്ഷയങ്ങളുന്റെടാ ഉൽന്നങ്ങ
മേളിയുംം അനിന്തരഫലാംങ്ങമേളിയുംം നിിരീക്ഷണം 
നിടാത്തുന്നത്ിനും വിിലാംയ്ിരുത്തുന്നത്ിനും 
മേ�ശിീയ് കുടുംംബാാമേരാഗ്യയ സാർമേവി ഫലാംങ്ങൾ 
വിഴി കഴിയുംന്നത്ാണ്.  

മേകരളിം ആമേരാഗ്യയ വിി�യാഭയാസാ രംഗ്യത്തു 
സൈകവിരിച്ച മേനിട്ടാങ്ങൾ ടാി റിിമേപ്പാർട്ടാിൽ പ്രാത്ി 
ഫലാംിക്കുന്നത്് കാണാവുംന്നത്ാണ്. സ്ത്രീീ 
ശിാക്തിീകരണവുംം ന്റെ�ണ്ടർ ബാ�റ്റിിങ്ങും   നിടാപ്പാ 
ക്കുന്ന നിമ്മുന്റെടാ സാംസ്ഥാാനിത്തിിനി് അഭി�ാ
നിിക്ക്ാവുംന്ന മേനിട്ടാങ്ങൾ ഉണ്ടായ്ിട്ടുണ്ടങ്ക്ിലുംം 
�ാറുന്ന �ീവിിത് സൈശിലാംിയും�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടു
ള്ളാ ആമേരാഗ്യയ, സാാമൂഹാിക �ാറ്റിങ്ങളിിൽ നിാം 
കുമേറിക്കൂടാി ശ്രീദ്ധ മേകന്ദ്രീകരിമേക്ക്ണ്ടത്ാന്റെണ
ന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിിപ്പിക്കുന്നു.

2015–16 ന്റെലാം കുടുംംബാാമേരാഗ്യയ സാർമേവി 
അടാിസ്ഥാാനി�ാക്ക്ിയുംള്ളാ �ാരിദ്രയ സൂചിിക 
പ്രാകാരവുംം  നിീത്ി ആമേയ്ാഗ്യിന്റെ� (Niti 

ൽ നിിന്നും NFHS-5 ൽ 1020 ആയ്ി ഉയ്ർന്നു. 
NFHS-4 -പ്രാകാരം, 1000 ആണ്കുട്ടാികൾ
ക്ക്് 1047 ന്റെപണ്കുട്ടാികൾ എംന്ന നിിരക്ക്ിൽ 
മേകരളിം ആയ്ിരുന്നു രാ�യത്തി് മുന്നിൽ. 
എംന്നാൽ, NFHS-5 പ്രാകാരം  ഇത്് 951  
ആയ്ി  കുറിഞ്ഞു.�നിസാംഖയ സാംബാന്ധി�ായ് 
�റ്റി് സൂചിികകളിിൽ നിാം മേ�ശിീയ് ശിരാശിരി
ക്ക്് മുകളിിൽ ആന്റെണങ്ക്ിൽ കൂടാി ശുദ്ധ�ായ് 
കുടാിന്റെവിള്ളാം  ലാംഭയ�ാകുന്ന   വിീടുംകളുന്റെടാ 
എംണ്ണത്തിിൽ മേനിരിയ്  കുറിവി് വിന്നത്് ശ്രീദ്ധ 
ന്റെചിലുംമേത്തിണ്ട ഒന്നാണ്. �റ്റി്  അനുബാന്ധി 
വിിവിരങ്ങൾ ചുവിന്റെടാ മേചിർത്തിിരിക്കുന്നു.  

2. വാിദിയോഭയോസ്വുംം ഇന്റ്ര്സെ��് 
ഉപറ്റോയോഗവുംം (മുതാിര്ന്നവാ�ിൽ)

സാാക്ഷരത്യ്ിലുംം സ്കൂൾ വിി�യാഭയാസാ
ത്തിിലുംം  ഗ്രാാ� നിഗ്യര  വിയത്യാസാ�ില്ല്ാന്റെത് 
മേകരളിം മുന്പന്തിയ്ിൽ ത്ന്റെന്നയ്ാണ്. 
മേകരളിത്തിിൽ സ്ത്രീീകളിിന്റെലാംയുംം പുരുഷ്ന്മാ
രിന്റെലാംയുംം ഇ�ർന്റെനിറ്റി് ഉപമേയ്ാഗ്യം മേ�ശിീയ് 
ശിരാശിരിന്റെയ്ക്ക്ാൾ വിളിന്റെര  കൂടുംത്ലാംാണ്. 
ഇത്ിൽ ത്ന്റെന്ന ഗ്രാാ� പ്രാാമേ�ശിികളിിൽ സ്ത്രീീ
കളുന്റെടാ ഇ�ർന്റെനിറ്റി് ഉപമേയ്ാഗ്യം മേ�ശിീയ് 
ഗ്രാാ� ശിരാശിരിമേയ്ക്ക്ാൾ 2 �ടാങ്ങ് കൂടുംത്ൽ 
ആണ് എംന്നത്് എംടുംത്തുപറിമേയ്ണ്ട വിസ്തുത്
യ്ാണ്.
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3. വാിവാോഹവുംം പ്രാതാുല്പാോദി�വുംം
മേ�ശിീയ് ത്ലാംത്തിിൽ  പ്രാായ്പൂർത്തിി

യ്ാകാത്തി വിിവിാഹാങ്ങളുന്റെടാ  ശിരാശിരി കുറി
ഞ്ഞത്ായ്ി കാണാം. NFHS-5 അനുസാരിച്ച് 
രാ�യത്്തി 23.3% സ്ത്രീീകൾ നിിയ്�ാനുസൃത്�ായ് 
18 വിയ്സ്സ്് ത്ികയുംന്നത്ിനി് മുമ്പ് വിിവിാഹാിത്
രായ്ി എംന്നാൽ മേകരളിത്തിിൽ ഇത്് 6.3% 
ആണ്. മേകരളിത്തിിൽ പ്രാായ്പൂർത്തിിയ്ാ
കാത്തി വിിവിാഹാങ്ങളുന്റെടാ  ശിരാശിരി മേ�ശിീയ് 
ശിരാശിരിമേയ്ക്ക്ാൾ 3 �ടാമേങ്ങാളിം കുറിവിാണ്. 
പ്രാായ്പൂർത്തിിയ്ാകാത്തി പുരുഷ്ന്മാരുന്റെടാ 
വിിവിാഹാം രാ�യത്തി് NFHS-5 ൽ 17.7%  
ഉം  NFHS-4 ൽ 20.3% ഉം ആണ്. മേകരളി
ത്തിിൽ ഇത്് 1.4% ഉം 2.8%  ആണ്.  കൗ�ാ
രക്ക്ാരിന്റെലാം  ഗ്യർഭധാരണം മേ�ശിീയ്ത്ലാം 
ത്തിിൽ 7.9% ൽ നിിന്ന് 6.8% ആയ്ി കുറിഞ്ഞു. 
മേകരളിത്തിിൽ ഇത്്  1.8% �ാത്ര�ാണ്. 

രാ�യത്തി് പ്രാത്ുല്പാ�നി നിിരക്ക്് (ഒരു സ്ത്രീീ 
ശിരാശിരി എംത്ര കുട്ടാികൾക്ക്് �ന്മം നിൽകുന്നു 
എംന്നു വിിലാംയ്ിരുത്തിിയ്ാണ് പ്രാത്ുല്പാ�നി 
നിിരക്ക്് കണക്ക്ാക്കുന്നത്്) 2.2%  ൽ നിിന്നും  
2% ആയ്ി കുറിഞ്ഞു. മേകരളിത്തിിൽ ഇത്്  
1.8% ആണ്. രാ�യത്തി് വിിവിിധ �ട്ടാങ്ങളിി
ലാംായ്ി നിടാപ്പാക്ക്ിയ്ിട്ടുള്ളാ കുടുംംബാാസൂത്രണ 
പദ്ധത്ികൾ വിി�യ്ം സൈകവിരിച്ചത്ിന്റെ� 
സൂചിനിയ്ാണിന്റെത്ന്ന് അനു�ാനിിക്ക്ാവുംന്ന
ത്ാണ്. NFHS-5 അനുസാരിച്ച് രാ�യത്തി് 
66.7 % ആളുകൾ കുടുംംബാാസൂത്രണ �ാർഗ്യ
ങ്ങൾ അവിലാംംബാിക്കുന്നു NFHS-4 ൽ 53.5% 
ആയ്ിരുന്നു  ഇത്് .

4. ശിശുമ�ണം �ി�ക്കി്
ഒരു നിിശ്ചിത് കാലാംയ്ളിവിിൽ  ആയ്ിരം 

കുട്ടാികൾ  �നിിക്കുമേമ്പാൾ  ഒരു വിയ്സ്സ്ിനി്  
ത്ാന്റെഴയുംള്ളാ എംത്ര കുട്ടാികൾ �രണന്റെപ്പടും
ന്നു എംന്നത്ിന്റെ� അടാിസ്ഥാാനിത്തിിലാംാണ് 
ശിിശു�രണ നിിരക്ക്് കണക്ക്ാക്കുന്നത്്. മേകര
ളിത്തിിന്റെലാം ശിിശു�രണ നിിരക്ക്് കുറിഞ്ഞു വിരു
ന്നത്ായ്ി കാണാവുംന്നത്ാണ്. മേകരളിത്തിി
ന്റെ� 8 ഇരട്ടാിയ്ിൽ അധിക�ാണ്  ശിിശു�രണ 
നിിരക്ക്ിൽ മേ�ശിീയ് ശിരാശിരി.

5. മോതൃതാാവുംം കുഞ്ഞിിസെന്റ് 
ആറ്റോ�ോഗയവുംം

രാ�യത്തി് ആമേരാഗ്യയമേകന്ദ്രങ്ങളിിൽ 
നിടാക്കുന്ന പ്രാസാവിങ്ങൾ  78.9% ൽ നിിന്നും  
88.6% ആയ്ി ഉയ്ർന്നിട്ടുണ്ട്. എംന്നാൽ 
നിമ്മുന്റെടാ മേകരളിത്തിിൽ 99.8% പ്രാസാവിങ്ങളും 
ആമേരാഗ്യയമേകന്ദ്രങ്ങളിിലാംാണ് നിടാക്കുന്നത്്.
മേ�ശിീയ് ശിരാശിരിയ്ിൽ ഗ്രാാ�ങ്ങളിിൽ വിസാി

ക്കുന്ന 87% പ്രാസാവിങ്ങൾ ആമേരാഗ്യയമേകന്ദ്ര
ങ്ങളിിൽ നിടാക്കുമേമ്പാൾ മേകരളിത്തിിൽ ഇത്് 
99.8% ആണ്. 

     മേകരളിത്തിിന്റെലാം സാർക്ക്ാർ ആശുപത്രി
കളിിൽ നിടാക്കുന്ന �നിനിങ്ങൾ NFHS 4-ൽ 
38.3% ആയ്ിരുന്നത്് NFHS 5-ൽ 34.1% 
ആയ്ി കുറിഞ്ഞു. എംന്നാൽ പ്രാത്ിമേരാധ 
കുത്തിിവിയ്്പ്പിനിായ്ി സാർക്ക്ാർ ആശുപ
ത്രികന്റെളി ആശ്രീയ്ിക്കുന്നവിരുന്റെടാ ശിത്�ാനിം  
NFHS-4 ൽ 77.6 %  ആയ്ിരുന്നത്് NFHS-
5-ൽ 87.3% ആയ്ി ഉയ്ർന്നു.

6. കുട്ടികളുംസെടായുംം
മുതാിര്ന്നവാരുസെടായുംം  
റ്റോപോഷകോഹോ� �ിലവാോ�ം 

വിിളിർച്ചന്റെയ്ക്കാാപ്പം മേപാഷ്കാഹാാരക്കുറി
വിിന്റെനി തുടാർന്നുണ്ടാകുന്ന വിളിർച്ച മുരടാിപ്പ് 
മേകരളിത്തിിന്റെലാം കുട്ടാികളിിൽ കൂടുംന്നത്ായ്ി 
കണക്കുകൾ സൂചിിപ്പിക്കുന്നു. NFHS-4 ൽ 
35.7% കുട്ടാികൾക്ക്ായ്ിരുന്നു വിിളിർച്ചന്റെയ്
ങ്ക്ിൽ NFHS-5 ൽ   ഇത്്  39.4% ആയ്ി 
വിർധിച്ചു. മേകരളിത്തിിൽ പ്രാായ്ത്തിിന്റെനിാത്തി 
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8. സ്ത്രീീ ശോക്തീീക�ണംം
മേകരളിത്തിിൽ 88.7% സ്ത്രീീകളും രാ�യത്തി് 

71% സ്ത്രീീകളും കുടുംംബാത്തിിൽ ത്ീരു�ാനിങ്ങ
ന്റെളിടുംക്കുന്നത്ിൽ പങ്ക്ാളിികളിാകുന്നു. അമേത്ാ 
ന്റെടാാപ്പം സാവന്ത�ായ്ി ബാാങ്ക്് അക്ക്ൗണ്ടുള്ളാ 
സ്ത്രീീകളുന്റെടാ എംണ്ണം രാ�യത്തി് 78.6% ആയ്ി 
ഉയ്ർന്നു. മുന് സാർമേവ്വയ്ിൽ ഇത്്  53% ആയ്ി 
രുന്നു.

9. മുതാിര്ന്നവാര്ക്കിിടായിസെല 
പുകയില/മദിയത്താിസെന്റ് 
ഉപറ്റോയോഗം (15 വായസുംം  
അതാി�് മുകളംിലുംം)

��യപാനിത്തിിൽ  മേ�ശിീയ് ശിരാശിരി
ന്റെയ്ക്ക്ാളും മുന്നിലാംാണ് മേകരളിം. രാ�യത്തി് 
18.8% പുരുഷ്ന്മാരും, മേകരളിത്തിിൽ 19.9% 
പുരുഷ്ന്മാരും ��യം ഉപമേയ്ാഗ്യിക്കുന്നു. മേകര
ളിത്തിിന്റെലാം ഗ്രാാ�ീണ മേ�ഖലാംകളിിന്റെലാം 18.7% 
പുരുഷ്ന്മാരും, നിഗ്യര മേ�ഖലാംയ്ിന്റെലാം 21% 
പുരുഷ്ന്മാരും ��യപിക്കുന്നവിരാന്റെണന്നും  
സാർമേവി ചൂണ്ടിക്ക്ാണിക്കുന്നു.                1

(നേ�ഖകന് തംിരുവ�ന്തപുരിം ജിില്ല 
സ്ാമ്പത്ത്ിക സ്ഥിിതംിവിവരിക്കണ്ക്ക് വകുപ്പ്് 

ഡെഡപൂട്ടിി ഡയറക്ടറാണ്്.)

ഉയ്ര�ില്ല്ാത്തി അവിസ്ഥാ 23.4% മേപർക്കും 
ഭാരക്കുറിവി് 15.8% മേപർക്കുമുണ്ട്.  NFHS-4 
ൽ ഇത്് യ്ഥാാക്ര�ം 19.7%, 15.7% എംന്നിങ്ങ
ന്റെനിയ്ായ്ിരുന്നു. കുട്ടാികളിിൽ 4% മേപർക്ക്് 
അ�ിത് വിണ്ണം ഉള്ളാവിരായ്ി കാണുന്നു   ഇത്് 
മേ�ശിീയ് ശിരാശിരിക്കും  മുകളിിലാംാണ്.

മേകരളിത്തിിന്റെലാം സ്ത്രീീകളിിലുംം പുരുഷ്ന്മാരി
ലുംം  അ�ിത്ഭാരമേ�ാ ന്റെപാണ്ണത്തിടാിമേയ്ാ കൂടും
ന്നത്ായ്ി റിിമേപ്പാർട്ടാ് സൂചിിപ്പിക്കുന്നു. NFHS-4 
ൽ സ്ത്രീീകളിിൽ  32.4% വുംം പുരുഷ്ന്മാരിൽ 
28.5% ആയ്ിരുന്റെന്നങ്ക്ിൽ  NFHS-5 ൽ    
യ്ഥാാക്ര�ം  38.1%, 36.4% മേപർക്കും അ�ിത്
ഭാരമേ�ാ ന്റെപാണ്ണത്തിടാിമേയ്ാ ഉണ്ട്.

7. ലിംഗ വാിറ്റോവാ��വുംം 
അതാിക്രമവുംം

രാ�യത്തി് വിിവിാഹാിത്രായ് സ്ത്രീീകളിിൽ 
29.3% മേപരും 18 വിയ്സാിനും 49 വിയ്സ്സ്ിനു�ിടാ 
യ്ിൽ �ീവിിത്പങ്ക്ാളിിയ്ിൽ നിിന്ന് പീഡിനിം 
മേനിരിടുംന്നു. എംന്നാൽ മേകരളിത്തിിൽ ഇത്് 9.9% 
�ാത്ര�ാണ്. NFHS-4 ൽ രാ�യത്്തി ഇത്് 31.2% 
മേകരളിത്തിിൽ 14.3% വുംം ആയ്ിരുന്നു. �ീവിി
ത്പങ്ക്ാളിിയ്ിൽ നിിന്ന് പീഡിനിം മേനിരിടുംന്നത്് 
രാ�യത്്തി 1.9 ശിത്�ാനിം കുറിഞ്ഞമേപ്പാൾ മേകരളി 
ത്തിിൽ ഇത്് 4.4% കുറിഞ്ഞു. ഗ്യർഭിണികൾന്റെക്ക് 
ത്ിരായ് ശിാരീരിക അത്ിക്ര�ം സാംസ്ഥാാനി ശിരാ 
ശിരി  0.5% ഉം മേ�ശിീയ് ശിരാശിരി 3.1% വുംം ആണ്. 
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മേകരളിത്തിിന്റെലാം സ്ത്രീീകന്റെളി മുഖയധാരയ്ി
മേലാംക്കുയ്ർത്തിിയ് പ്രാസ്ഥാാനി�ാണ് 

കുടുംംബാശ്രീീന്റെയ്ന്ന് ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ 
എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് �ന്ത്രിി എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് 
�ാസ്റ്റർ.      

സ്ത്രീീശിാക്തിീകരണത്തിിന്റെ� മുഖശ്രീീയ്ായ് 
കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ ര�ത് ജൂബാിലാംി ആമേ�ാ
ഷ്ങ്ങൾക്ക്് അനിന്തപുരിയുംന്റെടാ �ണ്ണിൽ 
നിിറിപ്പകിട്ടാാർന്ന തുടാക്ക്ം. ത്ിരുവിനിന്തപുരം 
നിാലാംാഞ്ചാിറി ഗ്യിരി�ീപം കണ്ന്റെവിന്ഷ്ന് 
ന്റെസാന്റിറിിൽ സാംസ്ഥാാനിന്റെത്തി 1070 സാി.ഡിി.
എംസുകന്റെളി പ്രാത്ിനിിധീകരിന്റെച്ചത്തിിയ് 

സ്ത്രീീശ്വക്തിിയുംപെെ മഹാാസാ�ഗ്യമ�
കുടും�ബാശ്രീീ രിജത്ജൂബാിലാംി ആവേ�ാഷങ്ങൾക്ക് 
നിറിപ്പൈിട്ടാര്ന്ന തുെക്ക� 

സാി.ഡിി.എംസാ് ന്റെചിയ്ർമേപഴ്സണ്�ാന്റെര സാാക്ഷി 
നിിർത്തിി ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ എംസൈൈസാ് 
വികുപ്പ് �ന്ത്രിി എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ ഒരു 
വിർഷ്ം നിീണ്ടു നിിൽക്കുന്ന ര�ത് ജൂബാിലാംി 
ആമേ�ാഷ്ങ്ങൾക്ക്് ത്ിരി ന്റെത്ളിിച്ചു. 

പരിപാടാി നിടാക്കുന്ന മേവി�ിയ്ിമേലാംക്ക്് 
രാവിിന്റെലാം മുത്ൽ സാി.ഡിി.എംസാ് ന്റെചിയ്ർമേപ
ഴ്സണ്�ാർ എംത്തിിമേച്ചർന്നു. മേകാവിിഡി് പ്രാത്ി
സാന്ധിികൾ കാരണം പര�രം കാണാന് 
കഴിയ്ാത്ിരുന്നവിർ വിീണ്ടും ഒരു മേവി�ിയ്ിൽ 
ഒരു�ിച്ചു കണ്ടമേപ്പാൾ അത്് വിികാരനിിർഭര
�ായ്ി. കാസാർമേകാടാ് നിിന്നും ത്ിരുവിനിന്ത

പുരം �ില്ല്യ്ിൽ വിന്റെരയുംള്ളാ സാി.ഡിി.എംസാ് 
അധയക്ഷ�ാർ ഓമേരാ ബാസാിലാംായ്ി എംത്തു
മേമ്പാൾ ആഹാ്ളിാ�മേത്തിാന്റെടാ സാവീകരിക്ക്ാന് 
സാംസ്ഥാാനി �ില്ല്ാ �ിഷ്ന് �ീവിനിക്ക്ാരും �റ്റി് 
കുടുംംബാശ്രീീ പ്രാവിർത്തികരും പ്രാധാനിമേവി�ിക്കു 
മുന്നിലാംായ്ി കാത്തു നിിന്നിരുന്നു.   

കൃത്യം പത്തു �ണിക്ക്് ത്ന്റെന്ന പരിപാടാി 
ആരംഭിച്ചു. ര�ത് ജൂബാിലാംി ആമേ�ാഷ് പരി
പാടാികളുന്റെടാ സാംസ്ഥാാനിത്ലാം ഉ�്�ാടാനിം 
നിിർവിഹാിക്കുന്നത്ിനിായ്ി മേവി�ിയ്ിമേലാംന്റെക്ക്
ത്തിിയ് ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ എംസൈൈസാ് 
വികുപ്പ് �ന്ത്രിി എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ, 

 ആശ എസ്്. പണംിക്കിര്

കുടുംം�ശ്രീീ രിജിതം ജൂ�ി�ി ആനേ�ാഷ പരിിപാടിികളുഡെടി സ്ംസ്ഥിാ�തം� ഉദി്�ാടി�ം തംനേ�ശ സ്ായംഭരിണ് എക്സൈൈസ്് വകുപ്പ്് മിന്ത്രിി എം.വി നേഗാവിന്ദന് മിാ�ര് 
�ിര്വ്വഹിക്കുന്നു.
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കുടുംംബാശ്രീീ എംൈികൂട്ടാീവി് ഡിയ്റിക്ടർ പി.ഐ 
ശ്രീീവിി�യ എംന്നിവിന്റെര നിീണ്ട കരമേ�ാഷ്
മേത്തിാന്റെടായ്ാണ് സാ�സാിലാംിരുന്ന സാി.ഡിി.
എംസാ് അധയക്ഷ�ാർ സാവാഗ്യത്ം ന്റെചിയ്ത്ത്്.   

കഴിഞ്ഞ 24 വിർഷ്ങ്ങളിിന്റെലാം നിിസാവാ
ർത്ഥ പ്രാവിർത്തിനിങ്ങളിിലൂന്റെടാ മേകരളിത്തിിന്റെലാം 
സ്ത്രീീകന്റെളി മുഖയധാരയ്ിമേലാംക്കുയ്ർത്തിിയ് 
പ്രാസ്ഥാാനി�ാണ് കുടുംംബാശ്രീീന്റെയ്ന്ന് ര�ത് 
ജൂബാിലാംി ആമേ�ാഷ് പരിപാടാികളുന്റെടാ 
സാംസ്ഥാാനിത്ലാം ഉ�്�ാടാനിം നിിർവിഹാിച്ചു 
ന്റെകാണ്ട് ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ എംസൈൈസാ് 
വികുപ്പ് �ന്ത്രിി എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ 
പറിഞ്ഞു.  

മേകരളിത്തിിന്റെലാം സ്ത്രീീകന്റെളി സാാമൂഹായവുംം 
സാാമ്പത്തിികവും�ായ് മുമേന്നറ്റിം സൈകവിരിക്കു
ന്നത്ിൽ കുടുംംബാശ്രീീ വിഹാിച്ച പങ്ക്് അഭി�ാ
നികര�ാണ്. അധികാര സ്ഥാാനിങ്ങളിിമേലാംക്ക്് 
കടാന്നു ന്റെചില്ല്ാന് പ്രാാപ്ത�ാക്ക്ിയ്തുൾന്റെപ്പന്റെടാ 
സാമൂഹാത്തിിൽ സ്ത്രീീകളുന്റെടാ  ദൃശിയപരത് 
വിർധിപ്പിക്ക്ാനും സാാമൂഹാിക പ്രാശ്നങ്ങളിിൽ 
അവിരുന്റെടാ ഇടാന്റെപടാൽ മേശിഷ്ി വിളിർത്തിാന് 
കഴിഞ്ഞതും സ്ത്രീീശിാക്തിീകരണ വിഴികളിിന്റെലാം 
ഏറ്റിവുംം ശ്രീമേദ്ധയ്�ായ് മേനിട്ടാ�ാണ്.  വിിവിിധ 
ഉപ�ീവിനി അവിസാരങ്ങൾ, സൈനിപുണയവിിക
സാനിം, പാർപ്പിടാം, അടാിസ്ഥാാനി സാൗകരയ
ങ്ങൾ, ശുദ്ധ�ലാം ലാംഭയത് എംന്നിവി ഉൾന്റെപ്പ
ന്റെടായുംള്ളാ കാരയങ്ങൾ മേനിടാിന്റെയ്ടുംത്തു ന്റെകാണ്ട് 
പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിന്റെത്തി 
ശിക്തിിന്റെപ്പടുംത്തുന്നത്ിൽ നിിർണായ്ക 
ഭാഗ്യമേധയ്ം വിഹാിക്കുന്ന പ്രാസ്ഥാാനി�ായ്ി 
കുടുംംബാശ്രീീക്ക്് �ാറിിയ്ിരിക്കുന്നു. 

നിിസാവാർത്ഥ�ായ് പ്രാവിർത്തിനിങ്ങളിി
ലൂന്റെടാ സാമൂഹാന്റെത്തി മുമേമ്പാട്ടു നിയ്ിക്കുന്ന 
ചിരിത്ര�ാണ് കുടുംംബാശ്രീീയുംമേടാത്്. അത്ിനിാൽ 
നിവിമേകരളി സൃഷ്ടിിയ്ിൽ നിിർണായ്ക പങ്കു 
വിഹാിക്കുന്ന പ്രാസ്ഥാാനി�ായ്ി കുടുംംബാശ്രീീ 
�ാറുന്റെ�ന്നത്് ത്ീർച്ചയ്ാണ്. കാർഷ്ിക 
സൂക്ഷ്മസാംരംഭ മേ�ഖലാംയ്ിൽ പരമ്പരാഗ്യത്

വുംം നൂത്നിവും�ായ് നിിരവിധി പദ്ധത്ികൾ 
നിടാപ്പാക്കുന്നതു കൂടാാന്റെത് മേകരളിം അഭിമുഖീ
കരിക്കുന്ന നിിരവിധി പ്രാത്ിസാന്ധിി�ട്ടാങ്ങ
ളിിൽ സാമൂഹാത്തിിനി് ത്ാങ്ങും ത്ണലും�ായ്ി 
നിിൽക്ക്ാനും ഈ സ്ത്രീീകൂട്ടാായ്മയുംണ്ട്. വിിവിിധ 
മേകന്ദ്ര പദ്ധത്ികൾ വിി�യ്കര�ായ്ി നിടാപ്പാ
ക്കുന്നത്ിന്റെനിാപ്പം ഇത്ര സാംസ്ഥാാനിങ്ങളിിൽ 
കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ സ്ത്രീീശിാക്തിീകരണ �ാരിദ്രയ 
നിിർമ്മാർജ്ജിനി �ാതൃകകൾ നിടാപ്പാക്കുന്ന
ത്ിനുള്ളാ നിാഷ്ണൽ റിിമേസാാഴ്സ് ഓർഗ്യസൈനി
മേസാഷ്നിായുംം കുടുംംബാശ്രീീ വിളിർന്നു കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. 24 വിർഷ്ന്റെത്തി പ്രാവിർത്തിനിാനുഭ
വിങ്ങളുന്റെടാ കരുത്തി് മൂലാംധനി�ാക്ക്ി പുത്ിയ് 
കാലാംത്തിിന്റെ� ആവിശിയങ്ങൾക്ക്നുസൃത്വുംം 
കൂടുംത്ൽ സാ�ഗ്രാവും�ായ് വിികസാനി പദ്ധത്ി
കൾ നിടാപ്പാക്ക്ാന് കുടുംംബാശ്രീീന്റെയ് സാജ്ജി
�ാക്കുക എംന്നത്ാണ് ഇനിിയുംള്ളാ പ്രാധാനി 
ലാംക്ഷയം. ന്റെകഡിിസ്കു�ായുംം വിിവിിധ വികുപ്പുക
ളു�ായുംം സാഹാകരിച്ചു ന്റെകാണ്ട് പര�ാവിധി 
മേപർക്ക്് ന്റെത്ാഴിൽ ലാംഭയ�ാക്കുന്നത്ിനിാണ് 
കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ പരിശ്രീ�ങ്ങന്റെളിന്നും �ന്ത്രിി 
പറിഞ്ഞു. 

വിീടാിന്റെ� അകത്തിളിങ്ങളിിൽ കഴിഞ്ഞിരു
ന്ന സ്ത്രീീകന്റെളി �ികച്ച സാംരംഭകരാക്ക്ി �ാറ്റു
ന്നത്ിനും നിാടാിന്റെ� വിികസാനി പ്രാവിർത്തിനി
ങ്ങളിിൽ ക്രിയ്ാത്മക�ായ്ി ഇടാന്റെപടാാന് 
കഴിയുംന്ന വിിധത്തിിൽ �ാനിസാികവുംം ബാൗദ്ധി
കവും�ായ്ി സാജ്ജിരാക്ക്ാനും കഴിഞ്ഞ പ്രാ
സ്ഥാാനി�ാണ് കുടുംംബാശ്രീീന്റെയ്ന്ന് ചിടാങ്ങിൽ 
അധയക്ഷത് വിഹാിച്ച ഉന്നത് വിി�യാഭയാസാ 
സാാമൂഹായ നിീത്ി വികുപ്പ് �ന്ത്രിി മേഡിാ.ആർ 
ബാിന്ദു പറിഞ്ഞു. 

ഇല്ല്ായ്മകളിിൽ നിിന്നും ന്റെപാരുത്ി മുമേന്ന
റുന്നത്ിനും കരുത്മേലാംാന്റെടാ �ീവിിക്ക്ാനും 
ആയ്ിരക്ക്ണക്ക്ിനി് സ്ത്രീീകന്റെളി പഠിപ്പിക്കു
കയുംം അതുവിഴി  മേകരളിത്തിിന്റെലാം സാാമൂഹായ 
രംഗ്യത്തി് വിിപ്ളിവികര�ായ് �ാറ്റിം സൃഷ്ടിിക്ക്ാ
നും സാാധിച്ച പ്രാസ്ഥാാനി�ാണ് കുടുംംബാശ്രീീ

ന്റെയ്ന്ന് മൃഗ്യസാംരക്ഷണ ക്ഷീര വിികസാനി 
വികുപ്പ് �ന്ത്രിി ന്റെ�.ചിിഞ്ചുറിാണി പറിഞ്ഞു. 

കുടുംംബാശ്രീീ എംൈികൂട്ടാീവി് ഡിയ്റിക്ടർ 
പി.ഐ ശ്രീീവിി�യ സാവാഗ്യത്ം പറിഞ്ഞു. കുടുംം
ബാശ്രീീന്റെയ് കുറിിച്ച് പഠിക്കുന്നത്ിനിായ്ി മേകര
ളിത്തിിന്റെലാംത്തിിയ് ഹാി�ാചിൽ പ്രാമേ�ശിിന്റെലാം 
സുന്ദർ നിഗ്യർ മുനിിസാിപ്പൽ മേകാർപ്പമേറി
ഷ്ന് ന്റെചിയ്ർ�ാന്, സൈവിസാ് ന്റെചിയ്ർ�ാന്, 
സാീനിിയ്ർ ഒഫീഷ്യൽസാ് എംന്നിവിർ �ന്ത്രിി 
എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ, ത്മേ�ശി സാവയ്ം
ഭരണ വികുപ്പ് അഡിീഷ്ണൽ ചിീഫ് ന്റെസാക്ര
ട്ടാറിി ശിാര�ാ മുരളിീധരന്, പി.ഐ ശ്രീീവിി�യ 
എംന്നിവിന്റെര ത്ലാംപ്പാവി് അണിയ്ിച്ച് ആ�രിച്ചു. 

ത്ിരുവിനിന്തപുരം മേകാർപ്പമേറിഷ്ന് 
മേ�യ്ർ ആരയാ രാമേ�ന്ദ്രന്, നിാലാംാഞ്ചാിറി 
കൗണ്സാിലാംർ മേ�ാണ്സാണ് മേ�ാസാഫ്, 
കുടുംംബാശ്രീീ ഗ്യമേവിണിങ്ങ് മേബാാഡിി അംഗ്യം 
ഗ്യീത്ാ നിസാീർ, വിിവിിധ സാി.ഡിി.എംസുകന്റെളി 
പ്രാത്ിനിിധീകരിച്ച് ന്റെസാലാംീനി, ഓ�നി കു�ാരി 
എംന്നിവിർ ആശിംസാാ പ്രാസാംഗ്യം നിടാത്തിി. 
മേകാർപ്പമേറിഷ്ന് സാി.ഡിി.എംസാ് ഒന്ന് ന്റെചിയ്
ർമേപഴ്സണ് സാിന്ധു ശിശിി നിന്ദി പറിഞ്ഞു. 

ഉ�്�ാടാനി ചിടാങ്ങുകൾക്ക്് മേശിഷ്ം 'നിവി 
മേകരളി സൃഷ്ടിിയുംം കുടുംംബാശ്രീീയുംം', 'പ്രാാമേ�ശിിക 
 സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിം- കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ 
പങ്ക്് ', 'ലാംിംഗ്യപ�വിി തുലാംയത്യുംം മുന്ഗ്യണനിാ 
സാ�ീപനിങ്ങളും' എംന്നീ വിിഷ്യ്ങ്ങളിിൽ 
ന്റെസാ�ിനിാർ സാം�ടാിപ്പിച്ചു. ആഭയന്തര വികുപ്പ് 
അഡിീഷ്ണൽ ചിീഫ് ന്റെസാക്രട്ടാറിി ശ്രീീ. ടാി.ന്റെക 
മേ�ാസ്ാ, ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ വികുപ്്പ അഡിീഷ് 
ണൽ ചിീഫ് ന്റെസാക്രട്ടാറിി ശ്രീീ�ത്ി ശിാര�ാ മുരളിീ 
ധരന്, നിവിമേകരളിം �ിഷ്ന് മേസ്റ്ററ്്റി മേകാ-ഓർഡിി 
മേനിറ്റിർ മേഡിാ.ടാി.എംന് സാീ�, പി.ന്റെക ശ്രീീ�ത്ി 
ടാീച്ചർ, സാാമൂഹായശിാസ്ത്രീജ്ഞ മേഡിാ. ന്റെ�. മേ�വിി 
ക, കരകുളിം ഗ്രാാ�ീണ പഠനി മേകന്ദ്രം എംൈികൂ 
ട്ടാീവി് ഡിയ്റിക്ടർ എംന്.�ഗ്യ�ീവിന്, ടാി.�ി 
ന്റെസാൽ മേസ്റ്ററ്റി് മേകാ-ഓർഡിിമേനിറ്റിർ ശിയാ�.
എംസാ്.പ്രാഭ, അഡിവ.സാിന്ധു അ�യ്കു�ാർ, 
സാി.ഡിി.എംസാ് ന്റെചിയ്ർമേപഴ്സണ്�ാരായ് 
ഹാരിത്, ഓ�നി കു�ാരി, ന്റെസാലാംീനി, സാ�്നി, 
ശിശിികലാം, എംന്നിവിർ സാംസാാരിച്ചു. കുടുംംബാശ്രീീ 
കണ്ണൂർ �ില്ല്ാ �ിഷ്ന് മേകാ-ഓർഡിിമേനിറ്റിർ 
മേഡിാ. എംം. സുർ�ിത്്, മേഡിാ.ടാി .ഗ്യീനിാ 
കു�ാരി, ചിീഫ്ഓപ്പമേറിറ്റിിങ്ങ് ഓഫീസാർ 
സാ�ിത്് സുകു�ാരന് എംന്നിവിർ മേ�ാഡിമേറിറ്റി
ർ�ാരായ്ി.                                           1

(നേ�ഖിക കുടുംം�ശ്രീീ സ്ംസ്ഥിാ� ദിാരിിദ്ര്യയ 
�ിര്മ്മാാര്ജ്ജ� മിിഷന് പബ്ലിിക് റിനേ�ഷന്സ്് 

വിഭാഗത്ത്ില് എഡിനേറ്റ്ാറിയല് അസ്ി�ന്റാാണ്് )
                          



എംന്റെ� ന്റെത്ാഴിൽ എംന്റെ� അഭി�ാനിം എംന്ന 
മേപരിൽ സാംസ്ഥാാനിത്തി് ഒരു ലാംക്ഷം 

ന്റെത്ാഴിൽ സാംരംഭ ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന 
ബൃഹാ�് പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി ന്റെവിള്ളാാ
ങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തിിൽ കുടുംംബാ ശ്രീീ 
സാി.ഡിി.എംസാിന്റെ� സാഹാകരണമേത്തിാന്റെടാ 
ഏക�ിനി സാംരംഭക ശിില്പശിാലാം സാം�ടാി
പ്പിച്ചു.

രാവിിന്റെലാം 9.30 നി് മേകാണത്തുകുന്ന് 
എംം.ഡിി. കണ്ന്റെവിന്ഷ്ന് ന്റെസാ�റിിൽ ര�ി
മേസ്ട്രാഷ്മേനിാന്റെടാ ആരംഭിച്ച ശിില്പശിാലാംക്ക്് 
സാി.ഡിി.എംസാ്. ന്റെചിയ്ർമേപഴ്സണ് ഗ്യീത്ാഞ്ജലാംി 
ബാിജു സാവാഗ്യത്ം പറിഞ്ഞു. ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്
ത്തിിന്റെലാം 650 സാംരംഭകന്റെര പന്റെങ്ക്ടുംപ്പിച്ച് 
സാംസ്ഥാാനിത്തി് ആ�യ�ായ്ി സാം�ടാിപ്പിച്ച 
ശിില്പശിാലാം തൃശൂർ �ില്ല്ാപഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാി
ഡി�് പി.ന്റെക.മേഡിവിീസാ് �ാസ്റ്റർ ഉൽ�ാടാനിം 
ന്റെചിയ്തു. ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാിഡി� ് 
എംം.എംം. മുമേകഷ്് അദ്ധയക്ഷത് വിഹാിച്ചു.�നിപ
ങ്ക്ാളിിത്തിംന്റെകാണ്ട് ശ്രീമേദ്ധയ്�ായ് ശിില്പ 
ശിാലാംയ്ിൽ പന്റെങ്ക്ടുംത്തി് ന്റെവിസാ് പ്രാസാിഡി�് 

190 സാംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി ക്കും.ഇത്ിന്റെ� 
ഭാഗ്യ�ായ്ി കുടുംംബാശ്രീീ സാി.ഡിി.എംസാ്. വിഴി 
നിടാത്തിിയ് സാ�ഗ്രാ സാർമേവ്വയ്ിൽ 5600 ന്റെത്ാഴി
ലാംമേനിവഷ്കന്റെര കന്റെണ്ടത്തിിയ്ിരുന്നു.

ര�ിമേസ്ട്രാഷ്നും ഹ്രസാവവുംം പ്രാൗഢഗ്യംഭീ
രവും�ായ് ഉൽ�ാടാനിത്തിിനും മേശിഷ്ം ശിില്പ
ശിാലാംയ്ിൽ പന്റെങ്ക്ടുംത്തിവിർക്ക്ായ്ി വിയവിസാായ് 
വികുപ്പിന്റെലാം വിിവിിധ പദ്ധത്ികൾ മേസാവിനി
ങ്ങൾ സൈലാംസാന്സാിംഗ്യ് നിടാ പടാിക്ര�ങ്ങൾ 
എംന്ന വിിഷ്യ്ന്റെത്തി ആ���ാക്ക്ി തൃശൂർ 
�ില്ല്ാ അസാിസ്റ്റന്റി് വിയവിസാായ് ഓഫീസാർ 
ന്റെക.പി.അ�ിത്്കു�ാർ ക്ലാാന്റെസ്സ്ടുംത്തു.ഉച്ചഭക്ഷ
ണത്തിിനി്മേശിഷ്ം നിടാന്ന ആ�യന്റെസാഷ്നിിൽ  
വിായ്പകൾ, സാബാ്സാിഡിികൾ,സാഹാായ്ങ്ങൾ 
എംന്ന വിിഷ്യ്ത്തിിൽ മേസ്റ്ററ്റി് ബാാങ്ക്് ഓഫ് 
ഇന്തയ പ്രാത്ിനിിധി ക്ലാാസ്സ്് നിയ്ി ച്ചു.സൈവികീട്ടാ് 
നിടാന്ന ന്റെസാഷ്നിിൽ സ്ത്രീീശിാക്തിീകരണം �ാനി
വിികത്യുംന്റെടാ കരുത്ൽ എംന്ന വിിഷ്യ്ിത്തിി ൽ 
സാാമൂഹായ പ്രാവിർത്തികയുംം യുംറിീക്ക് ശിാസ്ത്രീ �ാസാി 
കയുംന്റെടാ എംഡിിറ്റിറു�ായ് �ീരാഭായ്ി ടാീച്ചർ ക്ലാാ
ന്റെസ്സ്ടുംത്തു.

സു�നിബാാബു, കുടുംംബാശ്രീീ �ില്ല്ാ�ിഷ്ന് 
അസാി.മേകാർഡിി മേനിറ്റിർ രാധാകൃഷ്ണന്.ന്റെക, 
ന്റെകാടാകര മേ�ാക് വിയവിസാായ്വിികസാനി 
ഓഫീസാർ ന്റെസാബാി.വിി.എം തുടാ ങ്ങിയ്വിർ 
സാംസാാരിച്ചു.

എംന്റെ� ന്റെത്ാഴിൽ എംന്റെ� അഭി�ാനിം 
പദ്ധത്ിയ്ിൽ സാംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന
ത്ിനുള്ളാ പ്രാാരംഭ പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾക്ക്ായ്ി 
വിയവിസാായ് വികുപ്പിനി് കീഴിൽ എംല്ല്ാ പഞ്ചാാ
യ്ത്തുകളിിലുംം 20,000 രൂപ ഓണ മേറിറിിയ്
മേത്തിാന്റെടാ ഒരു വിരഷ്ക്ക്ാലാംമേത്തിക്ക്് നിിയ്�ിച്ച 
ഇമേ�ണിന്റെ� സാഹാായ്മേത്തിാന്റെടാ  പ്രാർത്തിനി
ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.150 മേപന്റെര പന്റെങ്ക്ടുംപ്പി
ച്ച് ഏക�ിനി ശിില്പശിാലാംയുംം സാം�ടാിപ്പിച്ചിരു
ന്നു. ന്റെവിള്ളാാങ്ങല്ലൂർ മേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായ്ത്തിിനി് 
കീഴിൽവിരുന്ന പുത്തിന്ചിിറി, മേവിളൂക്ക്ര, 
പൂ�ംഗ്യലാംം, പടാിയൂർ എംന്നിവി ഉൾന്റെപ്പടുംന്ന 
അഞ്ചു പഞ്ചാായ്ത്തുകളിിലാംായ്ി 590 ന്റെത്ാഴിൽ 
സാംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവിാനിാണ് പദ്ധത്ി
യ്ിൽ വിിഭാവിനിം ന്റെചിയ്യുന്നത്്. അത്നുസാ
രിച്ച് ന്റെവിള്ളാാങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തിിൽ 

സാ�രി�ഭൈ സാൗഹൃ�പാഞ്ചാായത്തിാവാന് 
പെവള്ളാാങ്ങല്ലൂര് 
 എം.എം. മുറ്റോകഷ്
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ത്രിത്ലാം പഞ്ചാായ്ത്തുകളിിമേലാംക്ക്് ന്റെത്ര
ന്റെഞ്ഞടുംക്ക്ന്റെപ്പട്ടാ  �നിപ്രാത്ിനിിധികൾ, സ്ഥാിരം 
സാ�ിത്ി അദ്ധയ ക്ഷന്മാർ,കുടുംംബാശ്രീീ പ്രാവി
ർത്തികർ, അംഗ്യന്വിാടാി പ്രാവിർത്തികർ, 
വിിവിിധ കലാംാകായ്ിക സാാസാംകാരിക ക്ലാബ്ബു
കളുമേടായുംം വിായ്നിശിാലാംകൾ,രാഷ്ട്രീിയ് പാർട്ടാി 
പ്രാത്ിനിിധികൾ എംന്നിവിരുന്റെടാ സാാന്നിദ്ധയവുംം 
ക്രിയ്ാത്മകപങ്ക്ാളിിത്തിവുംംന്റെകാണ്ട് സാ�ീവി 
�ായ് ശിില്പശിാലാംക്ക്് ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് 
അസാി.ന്റെസാക്രട്ടാറിി സു�ന് പൂപ്പത്തിി നിന്ദി  
പ്രാകാശിിപ്പിച്ചമേത്ാന്റെടാ ത്ിര�ീലാം വിീണു.

സാർമേവ്വ ഫലാംങ്ങളും ശിില്പശിാലാംാ ര�ി 
മേസ്ട്രാഷ്ന് വിിവിരങ്ങളും സാ�ഗ്രാ�ായ്ി പരിമേശിാ 
ധിച്ച്  കൂടാിക്ക്ാഴ്ച്ചകൾ സാം�ടാിപ്പിച്ച് 
സാംരംഭകന്റെര കന്റെണ്ടത്തുന്നത്ിനും അവിർക്ക്് 
മേവിണ്ട സാഹാായ്ങ്ങൾ ന്റെചിയ്ത്് ന്റെകാടുംത്തി് ഒരു 
ലാംക്ഷം സാംരംഭങ്ങൾ എംന്ന ലാംക്ഷയത്തിിമേലാം
ന്റെക്ക്ത്തിാനുള്ളാ ഭാവിിപരിപാടാികൾ ആസൂ 
ത്രണം ന്റെചിയ്തുവിരികയ്ാണ് ന്റെവിള്ളാാങ്ങല്ലൂർ 
ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി്. ഇത്ിന്റെ� മുമേന്നാടാിയ്ായ്ി 
14-ാം പഞ്ചാവിത്സര പദ്ധത്ി 2022-23 പ്രാഥാ� 
വിാർഷ്ികപദ്ധത്ിയ്ിൽ �നിറിൽ വിിഭാഗ്യ
ത്തിിൽ ഉൾന്റെപ്പടുംത്തിി �ാർഗ്ഗമേരഖ പ്രാകാരം 
സാംരംഭകർക്ക്്  ധനിസാഹാായ്ം എംന്ന 
മേപ്രാാ�ക്ടും ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് ഏന്റെറ്റിടുംക്കു 
ന്നുണ്ട്.                                            1

(നേ�ഖകന് ഡെവള്ളാാങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് 
പ്രസ്ിഡന്റാ് ആണ്്.)
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ആ�ിവിാസാി മേ�ഖലാംകളിിന്റെലാം യുംവിത്ീ
യുംവിാക്ക്ളുന്റെടാ സൈനിപുണയ മേശിഷ്ി 

വിികസാിപ്പിച്ചു ന്റെകാണ്ട് ന്റെത്ാഴിൽ ഉറിപ്പാ
ക്കുന്നത്ിനും അതുവിഴി �ീവിിത് നിിലാംവിാരം 
ഉയ്ർത്തുന്നത്ിനും കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ 'മേഗ്യാത്ര
കിരണം' പദ്ധത്ി വിരുന്നു. ആ�യ�ട്ടാ�ായ്ി 
പാലാംക്ക്ാടാ് �ില്ല്യ്ിന്റെലാം അട്ടാപ്പാടാി, വിയ്നിാ
ട്ടാിന്റെലാം ത്ിരുന്റെനില്ല്ി, ഇടുംക്ക്ിയ്ിന്റെലാം മേ�വിികുളിം 
പ്രാമേ�ശിങ്ങളിിൽ ത്ാ�സാിക്കുന്ന യുംവിത്ീയുംവിാ
ക്ക്ന്റെളിയ്ാണ് പദ്ധത്ിയ്ിൽ ഉൾന്റെപ്പടുംത്തുക. 
പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ സാംസ്ഥാാനിത്ലാം ഉ�്�ാടാനിം 
ത്മേ�ശി സാവയ്ംഭരണ എംസൈൈസാ് വികുപ്പ് 
�ന്ത്രിി എംം.വിി മേഗ്യാവിിന്ദന് �ാസ്റ്റർ പാലാംക്ക്ാടാ് 

ആ�ിവാസാി യുംവജനങ്ങൾക്കായി
കുടും�ബാശ്രീീയുംപെെ വേഗ്യാത്രൈിരിണ� പാദ്ധത്ി

സ്ഥാാനിത്തിിൽ ഓമേരാ ഊരിലുംമുള്ളാ പ്രാകൃ
ത്ിവിിഭവിങ്ങൾ �നുഷ്യവിിഭവിമേശിഷ്ി എംന്നി
വിയുംന്റെടാ ലാംഭയത് സാംബാന്ധിിച്ച സാാധയത്കൾ 
കന്റെണ്ടത്തിി ഗുണമേഭാക്തൃ പട്ടാികയുംം തുടാർന്ന് 
ഇവിർക്ക്ായ്ി സൂക്ഷ്മ ത്ലാം പദ്ധത്ിയുംം ത്യ്യാാ 
റിാക്കും. 

മേഗ്യാത്രമേ�ഖലാംയ്ിന്റെലാം യുംവിത്ീയുംവിാക്ക്
ളുന്റെടാ ന്റെത്ാഴിൽപര�ായ് ആവിശിയങ്ങൾ 
ത്ിരിച്ചറിിഞ്ഞു ന്റെകാണ്ട് അത്ിനിനുസൃത്
�ായ്ി അവിരുന്റെടാ പരമ്പരാഗ്യത് കഴിവുംകന്റെളി 
മേപ്രാാത്സാഹാിപ്പിക്കുന്നത്ിനും സൈനിപുണയ 
പരിശിീലാംനിം നിൽകുന്നത്ിനും തുടാർന്ന് 
പ്രാാമേ�ശിിക ന്റെത്ാഴിൽ സാാധയത്കളു�ായ്ി 

ആദിിവാോസ്ി റ്റോമഖലയിസെല യുംവാതാീ യുംവാോക്കിൾക്കുള്ള പ്രാറ്റോതായക 
സെതാോഴിൽ കൈ�പുണംയ വാികസ്� പ�ിപോടാി  

�ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തി് ഹാാളിിൽ സാം�ടാിപ്പിച്ച 
ചിടാങ്ങിൽ നിിർവ്വഹാിച്ചു. �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തി് 
പ്രാസാിഡി�് ന്റെക. ബാിനു മേ�ാൾ അധയക്ഷത് 
വിഹാിച്ചു. �ില്ല്ാ കളിക്ടർ മൃണ്�യ്ി മേ�ാഷ്ി 
ഐ.എം.എംസാ് മുഖയാത്ിഥാിയ്ായ്ി. 

പദ്ധത്ിയുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി ആ�യ�ട്ടാത്തിിൽ 
5000 ഗുണമേഭാക്തിാക്ക്ന്റെളി കന്റെണ്ടത്തുകയുംം 
അവിരിൽ നിിന്നും കുറിഞ്ഞത്് 500 മേപർന്റെക്ക്
ങ്ക്ിലുംം ന്റെത്ാഴിൽ ഉറിപ്പു വിരുത്തുകയും�ാണ് 
ലാംക്ഷയം. ഇത്ിന്റെ� ഭാഗ്യ�ായ്ി കുടുംംബാശ്രീീ
യുംന്റെടാ മേനിതൃത്വത്തിിൽ അട്ടാപ്പാടാി, ത്ിരുന്റെനില്ല്ി, 
മേ�വിികുളിം മേ�ാക്കുകളിിന്റെലാം ഊരുകളിിൽ 
അവിസ്ഥാാപഠനിം നിടാത്തും. ഇത്ിന്റെ� അടാി

തംനേ�ശ സ്ായംഭരിണ് എക്സൈൈസ്് വകുപ്പ്് മിന്ത്രിി എം.വി നേഗാവിന്ദന് മിാ�ര് നേഗാത്രകിരിണ്ം പദ്ധതംി ഉദി്�ാടി�ം ഡെ�യ്യുന്നു
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ബാന്ധിന്റെപ്പടുംത്തുന്നത്ിനു�ാണ് പദ്ധത്ി 
വിഴി ലാംക്ഷയ�ിടുംന്നത്്.  കുടുംംബാശ്രീീ 
മുമേഖനി നിിലാംവിിൽ നിടാപ്പാക്ക്ി വിരുന്ന 
സൈനിപുണയ പരിശിീലാംനി പരിപാടാിക
ളിിൽ നിിന്നു വിയത്യസ്താം�ായ്ി ആ�ിവിാസാി 
മേ�ഖലാംയ്ിന്റെലാം �നിവിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്ിടാ
യ്ിലുംള്ളാ പരമ്പരാഗ്യത് ന്റെത്ാഴിൽ മേ�ഖ
ലാംകൾക്ക്് ഊന്നൽ നിൽകി  സാവയ്ം
ന്റെത്ാഴിൽ -മേവിത്നിാധിഷ്ഠിത് ന്റെത്ാഴിൽ 
രംഗ്യമേത്തിക്ക്് കടാന്നു ന്റെചില്ല്ാന് പ്രാാ
പ്ത�ാക്കുന്ന വിിധത്തിിലാംാകും യുംവിത്ീ 
യുംവിാക്ക്ൾക്ക്് പരിശിീലാംനിം നിൽകുക. 

ʻമേഗ്യാത്ര കിരണം ʼ  പദ്ധത്ി
യുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി നിിലാംവിിൽ പരമ്പ
രാഗ്യത് ഉൽപ്പന്ന നിിർമ്മാണത്തിിൽ 
ഏർന്റെപ്പട്ടുവിരുന്ന മേഗ്യാത്രവിർഗ്യ വിിഭാ
ഗ്യങ്ങളിിന്റെലാം യുംവിാക്ക്ൾക്ക്് കൂടുംത്ൽ 
സൈനിപുണയ പരിശിീലാംനിം നിൽകി 
അവിന്റെര വിിമേനിാ� സാഞ്ചാാരമേ�ഖലാം
യ്ിന്റെലാം ന്റെത്ാഴിൽ അവിസാരങ്ങളും 
പ്രാാമേ�ശിിക വിിപണികളു�ായുംം കൂട്ടാി
യ്ിണക്ക്ി ന്റെത്ാഴിൽ ലാംഭയ�ാക്കും. പദ്ധ
ത്ിയുംന്റെടാ വിി�യ്ത്തിിനിായ്ി കുടുംംബാശ്രീീ 
കൂടാാന്റെത് �റ്റു വികുപ്പുകളുന്റെടാ ആഭിമുഖയ
ത്തിിൽ നിടാപ്പാക്ക്ി വിരുന്ന വിിവിിധ 
സൈനിപുണയ പരിശിീലാംനി പരിപാടാി
കളു�ായുംള്ളാ സാംമേയ്ാ�നിവുംം ഉറിപ്പു 
വിരുത്തും. മേഗ്യാത്രവിിഭാഗ്യങ്ങളിിന്റെലാം യുംവി
ത്ീയുംവിാക്ക്ളുന്റെടാ പങ്ക്ാളിിത്തിം ഉറിപ്പു 
വിരുത്തുന്ന രീത്ിയ്ിലാംാകും സൈനിപുണയ 
വിികസാനി പരിശിീലാംനി പരിപാടാികൾ 
ആസൂത്രണം ന്റെചിയ്യുക.   

കു ടും ം ബാ ശ്രീീ  � ി ല്ല് ാ  � ി ഷ് ന് 
മേകാ-ഓർഡിിമേനിറ്റിർ പി. ന്റെസായ്ത്ലാംവിി 
സാവാഗ്യത്ം ആശിംസാിച്ചു.  പാലാംക്ക്ാടാ് 
നിഗ്യരസാഭാ ന്റെചിയ്ർമേപഴ്സണ് പ്രാിയ് 
അ�യ്ന്, പാലാംക്ക്ാടാ ്  മേ�ാക്ക്് 
പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാിഡി�് ബാി. മേസാതു
�ാധവിന്, മേകരളി ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് 
അമേസാാസാിമേയ്ഷ്ന് പാലാംക്ക്ാടാ ് 
ന്റെസാക്രട്ടാറിി ഇ. ചിന്ദ്രബാാബു, കുടുംംബാശ്രീീ 
ഗ്യമേവിണിങ്ങ് മേബാാഡിി അംഗ്യം �രുത്ി 
മുരുകന്, വിാർഡി് കൗണ്സാിലാംർ 
ബാി. സുഭാഷ്്, സാംസ്ഥാാനി �ിഷ്ന് 
മേപ്രാാഗ്രാാം �ാമേനി�ർ എംന്. പി. ഷ്ിബു, 
പാലാംക്ക്ാടാ് സാി.ഡിി.എംസാ് ന്റെചിയ്ർമേപ
ഴ്സണ് റിീത്തി എംന്നിവിർ ആശിംസാ 
അറിിയ്ിച്ചു. കുടുംംബാശ്രീീ അട്ടാപ്പാടാി 
അസാിസ്റ്റ� ് മേപ്രാാ�ക്ട് ഓഫീസാർ 
�മേനിാ�് ബാാലാംന് നിന്ദി അറിിയ്ിച്ചു.  1 



തിശേ��സവയാംഭരണവാകുപ്പുമായാി ബ്ന്ധിന്റെപ്പ്ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുംലറുകള്, �സറ്റി് വാിജ്ഞാാ�നങ്ങള് 
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പതാി�ോലോം പഞ്ചാവാത്സ�പദ്ധതാി 
- ഉത്താ�വാ ് പുറിസെ�ടുവാിച്ചു.
നിവിമേകരളിത്തിിന്ി �നികീയ്ാസൂത്രണം –  സാബ്ാസാിഡിി, ധനിസാഹാായ്ം, 
അനുബാന്ധിവിിഷ്യ്ങ്ങൾ സാംബാന്ധിിച്ച  �ാർഗ്ഗമേരഖ അംഗ്യീകരിച്ച് 
സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവി് പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.
സാ.ഉ(സൈക) നിം.115/2022/ത്.സാവ.ഭ.വി ത്ീയ്ത്ി 28.05.2022 

ആറിോം ധ�കോ�യ കമ്മാീഷൻ 
-സ്ര്ക്കിോര് ഉത്താ�വാ ്പുറിസെ�ടുവാിച്ചു 
ആറിാം ധനികാരയകമ്മീഷ്ന്റെ� ഒന്നാം റിിമേപ്പാർട്ടാിന്റെലാം 35ാം ശിിപാ
ർശിയ്ിന്മേ�ൽ സാർക്ക്ാർ സൈകന്റെക്ക്ാണ്ട ത്ീരു�ാനിം – ശിിപാർശി 
നിടാപ്പിലാംാക്ക്ി സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവി്  ഉത്തിരവി് പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു. 
സാ.ഉ(സൈക) നിം.91/2022/ ധനി.  ത്ീയ്ത്ി 25.05.2022 

കൈലഫ് മിഷൻ   -  ഉത്താ�വ്ാ  പുറിസെ�ടുവാിച്ചു.
സൈലാംഫ് �ിഷ്ന് ഭവിനിനിിർമ്മാണം ഭവിനിസാമുച്ചയ്ങ്ങളുന്റെടാ  നിിർമ്മാണ
കരാറുകാർക്ക്് മുന്കൂർ നിൽകുന്നത്ിനി് അനു�ത്ി നിൽകി സാർക്ക്ാർ 
ഉത്തിരവി്  പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.  
സാ.ഉ(സാാധ) നിം.1265/2022/ത്സാവഭവി ത്ീയ്ത്ി 21.05.2022 

താറ്റോ�ശസ്ായംഭ�ണംസ്ഥാോപ�ങ്ങളുംസെടാ താ�താ ്ഫണ്്ട് 
സെ�ലവ്ാ  -ഉത്താ�വാ ്  പുറിസെ�ടുവാിച്ചു.
ത്മേ�ശിഭരണസ്ഥാാപനിങ്ങളിിൽ നിടാക്കുന്ന ഉ�്�ാടാനിചിടാങ്ങുക
ൾക്ക്് ത്നിത്്ഫണ്ടിൽ നിിന്നും ന്റെചിലാംവിഴിക്ക്ാവുംന്ന തുകയുംന്റെടാ പരിധി  
മേഭ�ഗ്യത്ി വിരുത്തിി  സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവി് പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു 
സാ.ഉ(സാാധ) നിം.1255/2022/ത്സാവഭവി ത്ീയ്ത്ി 19.05.2022 

ഗോര്ഹിക �റ്റോയോസെമഡിിക്കിൽ മോലി�യം 
റ്റോശഖ�ണംം   സ്ര്ക്കിോര് ഉത്താ�വാ് 
ഗ്യാർഹാിക ബാമേയ്ാന്റെ�ഡിിക്ക്ൽ �ാലാംിനിയം മേശിഖരണം, സാംഭരണം,
സൈകന്റെയ്യാാഴിക്ക്ൽ പദ്ധത്ി പ്രാാവിർത്തിിക�ാക്കുന്നത്ി നുള്ളാ �ാർഗ്ഗ
നിിർമേ�ശിം അംഗ്യീകരിച്ച്  സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവി്  പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.
സാ.ഉ(സാാധ) നിം.1227/2022/ത്സാവഭവി ത്ീയ്ത്ി 16.05.2022 

മഴക്കിോല പൂര്വ്വശു�ീക�ണം പ്രാവാര്ത്താ�ങ്ങൾ   
-സ്ര്ക്കുലര് പുറിസെ�ടുവാിച്ചു 
�ഴക്ക്ാലാംപൂർവ്വ ശുചിീകരണപ്രാവിർത്തിനിങ്ങളുന്റെടാ ഭാഗ്യ�ായ്ി സൈ�മേഡി, 
ന്റെ�ഷ്യൽ സൈ�വ്ി എംന്നിവി സാം�ടാിപ്പിക്കുന്നത്ിന്ി നിിർമേ�ശിം നിൽകി 
സാർക്ക്ാർ സാർക്കുലാംർ  പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.
നിം.31/ഡിിസാി1/2022/ത്സാവഭവി. ത്ീയ്ത്ി 10.05.2022 

റ്റോലോക പ�ിസ്ഥാിതാി ദിി�ോ��ണംം - സ്ര്ക്കുലര് 
പുറിസെ�ടുവാിച്ചു.
മേലാംാകപരിസ്ഥാിത്ി �ിനിാചിരണമേത്തിാടാനുബാന്ധിിച്ച് വൃക്ഷസൈത്കൾ 
നിടുംന്നത്ിനും അതു�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ ന്റെചിലാംവുംകൾക്കും ത്നിത്്ഫ
ണ്ടിൽ നിിന്നും പര�ാവിധി 10000/- രൂപ വിന്റെര ന്റെചിലാംവിഴിക്കുന്നത്ിനി് 
അനു�ത്ി നിൽകി സാർക്ക്ാർ  സാർക്കുലാംർ പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.
നിം.204/ഡിിഡിി2/2022/ത്സാവഭവി. ത്ീയ്ത്ി 01.06.2022 

അകൈജാവാ മോലി�യങ്ങളുംസെടാ റ്റോശഖ�ണംം -
സ്ര്ക്കുലര് പുറിസെ�ടുവാിച്ചു.
അസൈ�വി �ാലാംിനിയങ്ങളുന്റെടാ മേശിഖരണം, സാംഭരണം,ത്രംത്ിരിക്ക്ൽ 
സൈകന്റെയ്യാാഴിക്ക്ൽ  എംന്നിവിയും�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ് ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണ
സ്ഥാാപനിങ്ങളും ക്ലാീന്മേകരളി കമ്പനിിയുംം ത്മ്മിൽ ഉണ്ടാക്ക്ിയ്ിട്ടുള്ളാ 
കരാർ കാലാംാവിധിയ്ിൽ വിയക്തിത് വിരുത്തിി സാർക്ക്ാർ സാർക്കുലാംർ 
പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.  
നിം.282/ഡിിസാി1/2022/ത്സാവഭവി. ത്ീയ്ത്ി 11.05.2022 

പ്രാോറ്റോദിശിക സ്ോമ്പത്താിക വാികസ്�ം -
സ്ര്ക്കുലര് പുറിസെ�ടുവാിച്ചു. 
പ്രാാമേ�ശിിക സാാമ്പത്തിിക വിികസാനിവും�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ് ന്റെത്ാഴിൽ 
ലാംഭയ�ാക്കുന്ന സാംരഭങ്ങൾക്ക്് ആവിശിയ�ായ് സാഹാായ്ം നിൽകുന്ന
ത്ിനി് നിിയ്�ിച്ചിട്ടുള്ളാ ഇമേ�ണിനി് അടാിസ്ഥാാനി സാൗകരയങ്ങൾ ലാംഭയാ
�ാക്കുന്നത്ിനി് നിിർമേ�ശിം നിൽകി സാർക്കുലാംർ പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു. 
നിം./ഡിിഎം1/154/2022/ത്സാവഭവി. ത്ീയ്ത്ി 19.05.2022 

വാിറ്റോല്ലജ്ാതാല  ജാ�കീയസ്മിതാി- ഉത്താ�വ്ാ പുറിസെ�ടുവാിച്ചു. 
വിിമേല്ല്�് ത്ലാം �നികീയ് സാ�ിത്ികളുന്റെടാ അദ്ധയക്ഷന്റെനിയുംം കണ്വിീനി
ന്റെറിയുംം ചു�ത്ലാംന്റെപ്പടുംത്തിി  സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവി്  പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു.
സാ.ഉ(സാാധ) നിം.2342/2022/ ആർ.ഡിി ത്ീയ്ത്ി 24.05.2022 

2022-23 വാര്ഷസെത്താ മഴക്കിോല പൂര്വ്വശു�ീക�ണംം- 
ഉത്താ�വാ ്പുറിസെ�ടുവാിച്ചു. 
2022-23 വിർഷ്ന്റെത്തി �ഴക്ക്ാലാംപൂർവ്വ ശുചിീകരണ പകർച്ചവിയാധി 
പ്രാത്ിമേരാധ പ്രാവിർത്തിനിങ്ങൾ നിടാപ്പിലാംാക്കുന്നത്ിനുള്ളാ ശുചിിത്വ
�ിഷ്ന് വിിഹാിത്ം ത്മേ�ശിസാവയ്ംഭരണസ്ഥാാപനിങ്ങളുന്റെടാ ത്നിത്് 
ഫണ്ടിൽ നിിന്നും ന്റെചിലാംവിഴിക്കുന്നത്ിനി് അനു�ത്ി നിൽകി സാർക്ക്ാർ 
ഉത്തിരവി് പുറിന്റെപ്പടുംവിിച്ചു. 
സാ.ഉ(സാാധ) നിം 1346/2022/ ത്.സാവ.ഭ.വി ത്ീയ്ത്ി 31.05.2022 
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ഗ്രാാ�, മേ�ാക്ക്്, �ില്ല്ാ പഞ്ചാായ്ത്തുകളു
ന്റെടായുംം നിഗ്യര ഭരണ സ്ഥാാപനിങ്ങളു

ന്റെടായുംം 2022-23 വിാർഷ്ിക പദ്ധത്ിയ്ിന്റെലാം 
സാബാ്സാിഡിി , ധനിസാഹാായ്ം അനുബാന്ധി 
വി ി ഷ്യ് ങ്ങ ൾ  എം ന്ന ി വി  സാ ം ബാ ന്ധി ി ച്ച 
�ാർഗ്യമേരഖ 28/05/2022 ൽ സാ.ഉ (സൈക)  
നിം 115/2022/ത്സാവഭവി എംന്ന ഉത്തിരവിായ്ി 
പ്രാസാിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാസ്തുത് ഉത്തിരവിിന്റെലാം 
ചിിലാം പ്രാധാനി ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മന്റെപ്പടും
ത്തുക �ാത്ര�ാണിവിിന്റെടാ ന്റെചിയ്യുന്നത്്. വിളിന്റെര 
വിലാംിയ് ഉത്തിരവിായ്തു ന്റെകാണ്ട് ത്ന്റെന്ന ഉത്തി
രവിിന്റെനി അതു മേപാന്റെലാം അവിത്രിപ്പിക്കുകയ്
ല്ല് �റിിച്ച് ശ്രീദ്ധ നിൽമേകണ്ട ചിിലാം ഭാഗ്യങ്ങൾ 
ഓർമ്മയ്ിമേലാംക്ക്് ന്റെകാണ്ട് വിരിക �ാത്ര�ാണ് 
ഇവിിന്റെടാ ന്റെചിയ്യുന്നത്്.

ഇക്കിോ�യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 
1. വിി�യാർത്ഥികൾ ഗുണമേഭാക്തിാക്ക്ളിാ

കുന്ന പദ്ധത്ികളിിൽ ഗ്രാാ�സാഭയുംന്റെടാ 

6. ശിാരീരിക �ാനിസാിക ന്റെവില്ലുവിിളിികൾ 
മേനിരിടുംന്നവിർക്ക്് വിിവിിധ പദ്ധത്ികളിിൽ  
വിരു�ാനിം മേനിാക്ക്ാന്റെത് ആനുകൂലാംയം 
നിൽകാവുംന്നത്ാണ്.

7. ഗ്യാർഹാിക ത്ലാം ഖര�ാലാംിനിയ സാംസ്കിരണ 
യൂണിറ്റുകൾക്ക്് വിരു�ാനി പരിധി 
മേനിാക്ക്ാന്റെത് ധനിസാഹാായ്ം നിൽകാ
വുംന്നത്ാണ്

8. സാബാ്സാിഡിി/ധനിസാഹാായ്ം അനു
വി�ിക്കുന്നത്ിനി് വിിമേല്ല്�് ഓഫീസാർ 
നിൽകുന്ന വിരു�ാനി സാർട്ടാിഫിക്ക്റ്റി് 
മേവിണം. എംന്നാൽ 10,000 രൂപ വിന്റെര 
യുംള്ളാ ആനുകൂലാംയങ്ങൾക്ക്് നിിർവ്വഹാണ 
ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാന് സാവയ്ം ത്യ്യാാറിാക്കുന്ന 
സാാക്ഷയപത്രമേ�ാ അല്ല്ാന്റെയ്ങ്ക്ിൽ 
വിിമേല്ല്�് ഓഫീസാർ രണ്ടു വിർഷ്ത്തിി
നുള്ളാിൽ നിൽകിയ് സാർട്ടാിഫിക്ക്മേറ്റിാ 
പകർമേപ്പാ �ത്ിയ്ാകുന്നത്ാണ്.

9. �ാത്ി ന്റെത്ളിിയ്ിക്കുന്നത്ിനി് എംസാ്എം
സാ്എംൽസാി ബുക്ക്്/സ്കൂൾ ര�ിസ്റ്റർ 

അംഗ്യീകാരം ലാംഭിക്കുന്നത്ിനു മുമ്പ് 
ത്ന്റെന്ന ആനുകൂലാംയം നിൽകാവുംന്ന
ത്ാണ്. ഏറ്റിവുംം ആ�യം വിരുന്ന ഗ്രാാ
�സാഭയ്ിൽ ലാംിസ്റ്റ് അവിത്രിപ്പിച്ചാൽ 
�ത്ിയ്ാകും

2. വിരു�ാനി പരിധി ന്റെപാതു വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 
2 ലാംക്ഷം രൂപയുംം പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യ
ത്തിിനി് 3 ലാംക്ഷംരൂപയുംം ആയ്ിരിക്കും . 
പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് വിരു�ാനിപ
രിധി ബാാധക�ല്ല്.

3. ന്റെചിറുകിടാ നിാ��ാത്ര കർഷ്കർക്ക്് 
വിരു�ാനിപരിധി പരിഗ്യണിക്ക്ാന്റെത് 
കാർഷ്ിക ആനുകൂലാംയം അനുവി�ിക്ക്ാ
വുംന്നത്ാണ്.

4. മൃഗ്യസാംരക്ഷണ മേ�ഖലാംയ്ിൽ വിരു�ാനി 
പരിധി 5 ലാംക്ഷം ആയ്ിരിക്കും.

5. പ ട്ടാ ി ക � ാ ത് ി  വി ി ഭ ാ ഗ്യ ങ്ങ ളി ി ന്റെ ലാം 
വിി�യാർത്ഥികൾക്ക്് വിരു�ാനി പരിധി 
മേനിാക്ക്ാന്റെത് വിി�യാഭയാസാ ആനുകൂലാംയം 
നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. 

 ദിീപു പി.

സാബാ്സാിഡിിയും�
2022-23 വാര്ഷിൈ പാദ്ധത്ിയും�
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മേരഖകമേളിാ മുന്നു വിർഷ്ക്ക്ാലാംയ്ളിവിിൽ 
റിവിനിൂ അധികാരികളിിൽ നിിന്നുള്ളാ 
മേരഖകമേളിാ �ത്ിയ്ാകുന്നത്ാണ്.

10. കർഷ്ക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പാടാമേശിഖര 
സാ�ിത്ികൾക്കും റിിമേവിാൾവിിംഗ്യ് ഫണ്ട് 
നിൽകാവുംന്നത്ാണ്.

11. കാർഷ്ിക ആനുകൂലാംയങ്ങൾ നിൽകു
മേമ്പാൾ കർഷ്കന് ഏത്് ത്മേ�ശി 
സ്ഥാാപനിത്തിിന്റെ� പരിധിയ്ിൽ ത്ാ�
സാിക്കുന്നു എംന്നത്ല്ല് കൃഷ്ി ഭൂ�ി ഏത്് 
ത്മേ�ശി സ്ഥാാപനിത്തിിലാംാണ് എംന്നത്് 
പരിഗ്യണിച്ചാൽ �ത്ിയ്ാകും 

12. പാലാംിനി് സാബാ്സാിഡിി പര�ാവിധി 40000 
രൂപവിന്റെര അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

13. അഞ്ചാ് മേകാഴികൾ ഉൾന്റെപ്പട്ടാ ഒരു  
യൂണിറ്റിിനി് എംല്ല്ാ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്കും 100 
ശിത്�ാനിം സാബാ്സാിഡിി നിൽകാം .

14.ന്റെവിറ്റിിനിറിി �രുന്നുകൾ നിീത്ി/�ാമേവിലാംി /
സാപ്സൈളിമേക്ക്ാ ന്റെ�ഡിിക്ക്ൽ മേസ്റ്റാറു
കളിിൽ നിിന്നും മേനിരിട്ടാ് വിാങ്ങാവുംന്ന
ത്ാണ്. 

15. സാവയ്ം ന്റെത്ാഴിലാംിനി് ആനുകൂലാംയം അനു
വി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

16. ഭിന്നമേശിഷ്ിക്ക്ാർക്ക്് ന്റെപട്ടാിക്ക്ടായ്ക്കാ് 
എംല്ല്ാ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്കും 60,000/- 
രൂപയുംം വിനിിത്ാ വിിഭാഗ്യത്തിിനി ് 
70,000/- രൂപയുംം നിൽകാവുംന്നത്ാണ്.

17. കർഷ്കർക്ക്് പലാംിശി സാബാ്സാിഡിി 
അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

കുടാിസെവാള്ളം- ജാീവാജാലം
 എംല്ല്ാവിർക്കും ശുദ്ധ കുടാിന്റെവിള്ളാം 

എംന്നത്് സാർക്ക്ാരിന്ന്റെറി പ്രാഖയാപിത് 
നിയ്�ാണ്. കുടാിന്റെവിള്ളാ ലാംഭയത് ഉറിപ്പു വിരുത്തു
ന്ന മേപ്രാാ�ക്ടുകൾ ഏന്റെറ്റിടുംക്കുമേമ്പാൾ ത്ാന്റെഴ 
പറിയുംന്നവി ഉറിപ്പാക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

പുത്ിയ് തുറിന്ന കിണർ നിിർ�ിക്ക്ാന് 
�നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 17,500/- രൂപയുംം 
പട്ടാിക�ാത്ി പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 
35,000/ രൂപവിന്റെരയുംം സാഹാായ്ം അനുവി�ി
ക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 

ഇനിി ഗ്യാർഹാിക കണക്ഷന് നിൽകു
ന്നത്ിനിാണ് പദ്ധത്ിന്റെയ്ങ്ക്ിൽ  �നിറിൽ 
വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 5000 രൂപ വിന്റെര നിൽകാം 
പട്ടാിക�ാത്ി പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 
യ്ഥാാർത്ഥ ന്റെചിലാംവുംം നിൽകം .

 കിണർ നിവിീകരണത്തിിനി് �നിറിൽ 
വിിഭാഗ്യത്തിിനി് പര�ാവിധി 8000 രൂപ 
വിന്റെരയുംം പട്ടാിക�ാത്ിപട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാ
ഗ്യങ്ങൾക്ക്് പര�ാവിധി 16,000/- രൂപയുംം 

35,000 രൂപയുംം പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാ
ഗ്യങ്ങൾക്ക്് 75% സാബാ്സാിഡിിയ്ിൽ 
പര�ാവിധി 52,500  രൂപയുംം അനുവി
�ിക്ക്ാം. പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 
100% സാബാ്സാിഡിി നിൽകാം.

• കറിവിയ്ന്ത്രിങ്ങൾ വിാങ്ങി നിൽകി ക്ഷീര 
കർഷ്കന്റെര സാഹാായ്ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 

•  അത്ിനിായ്ി �നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 
പര�ാവിധി 50 % സാബാ്സാിഡിിയ്ിൽ 
30,000 രൂപ വിന്റെരയുംം പട്ടാിക�ാത്ി 
വിിഭാഗ്യത്തിിനി്  75 % സാബാ്സാിഡിിയ്ിൽ 
45,000 രൂപ വിന്റെരയുംം അനുവി�ിക്ക്ാം. 
പട്ടാിക വിർഗ്ഗവിിഭാഗ്യത്തിിനി് 100 % 
സാബാ്സാിഡിി അനുവി�ിക്ക്ാം.

• ഒരു ലാംിറ്റിർ പാലാംിനി് പര�ാവിധി 3 രൂപ 
വിന്റെര (ഒരു വിർഷ്ത്തിിൽ പര�ാവിധി 
40,000 രൂപ വിന്റെര എംല്ല്ാ വിിഭാഗ്യങ്ങ
ൾക്കും സാബാ്സാിഡിിയ്ായ്ി അനുവി 
�ിക്ക്ാം. 

• ക്ഷീരസാം�ത്തിിൽ പാൽ നിൽകാത്തി 
കർഷ്കനിാന്റെണങ്ക്ിൽ പശുവിിന്റെനി 
ഇന്ഷ്വർ ന്റെചിയ്ത്ിരുന്നാലുംം ഈ ആനു 
കൂലാംയം പര�ാവിധി 20,000 രൂപ വിന്റെര 
ലാംഭിക്കുന്നത്ാണ്. 

റ്റോകോഴിയുംം കുഞ്ഞുംം താികച്ചും ഫ്രീീ
ഇത്തിവിണന്റെത്തി സാബാ്സാിഡിി �ാർഗ്യമേര

ഖയുംന്റെടാ ഏറ്റിവുംം വിലാംിയ് സാവിിമേശിഷ്ത്യ്ാണ് 
അടുംക്ക്ളിമുറ്റിന്റെത്തി മേകാഴി വിളിർത്തിൽ പദ്ധ
ത്ിയ്ക്കു മേവിണ്ടി അഞ്ചാ് മേകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുന്റെടാ 
600 രൂപ വിന്റെര വിിലാംവിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റി് 

അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്. 
ഇത്തിവിണയുംം 500 ലാംിറ്റിറിിന്റെ� വിാട്ടാർ 

ടാാങ്ക്് വിാങ്ങി നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. പര�ാ 
വിധി 4000 രൂപവിന്റെരയുംള്ളാ ടാാങ്കുകൾ പട്ടാി
ക�ാത്ി  വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 75% സാബാ്സാിഡിി
യ്ിലുംം പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനു 100% 
സാബാ്സാിഡിിയ്ിലുംം നിൽകാവുംന്നത്ാണ്.

മൃഗസ്ം�ക്ഷണം റ്റോമഖലസെയ 
കൂടുതാൽ ശക്തീിസെ�ടുത്താോം

ത്മേ�ശി സ്ഥാാപനി പ്രാമേ�ശിങ്ങളിിന്റെലാം 
കന്നുകാലാംിസാമ്പത്തി് ആ �നിത്യുംന്റെടാ 
വിരു�ാനി�ാർഗ്യം കൂടാിയ്ാണ് .  ആയ്തു 
ന്റെകാണ്ട് ത്ന്റെന്ന ഈ മേ�ഖലാംയ്ിലുംണ്ടാകുന്ന 
വിികസാനിം �നിങ്ങളുന്റെടാ �ീവിിത് നിിലാംവിാര 
വിർദ്ധനിവിിനി് ത്ന്റെന്ന കാരണ�ാകുന്നു . 
ഇക്ക്ാരണത്തിാൽ ത്ന്റെന്ന ഈ മേ�ഖലാംയ്ിൽ 
പര�ാവിധി ഇനിങ്ങൾക്ക്് സാബാ്സാിഡിി അനു
വി�ിക്ക്ാന് ഗ്യവിണ്ന്റെ��് ശ്രീദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 
• കറിവിയുംള്ളാ പശുവിിനി് �നിറിൽ വിിഭാ

ഗ്യത്തിിനി് 50 % പര�ാവിധി 30,000 
രൂപയുംം പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 
75% സാബാ്സാിഡിിയ്ിൽ പര�ാവിധി 
45,000 രൂപയുംം അനുവി�ിക്ക്ാം. �ില്ല്ാ 
ത്ലാംത്തിിൽ നിിശ്ചയ്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റി് 
മേ ക ാ സ്റ്റ ി ന്റെ നി  അ ടാ ി സ്ഥാ ാ നി � ാ ക്ക് ി 
പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 100% 
സാബാ്സാിഡിി നിൽകാം.

• കറിവിയുംള്ളാ എംരു�ന്റെയ് വിാങ്ങാന് 
�നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 50 % പര�ാവിധി 
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എംല്ല്ാ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്കും 100% സാബാ്സാിഡിി
യ്ക്കു നിൽകുന്നു എംന്നത്്.

നിാട്ടാിന്പുറിങ്ങളിിന്റെലാം മുട്ടായുംൽപ്പാ�നി
ത്തിിൽ ഗ്യണയ�ായ് വിർദ്ധനിയുംണ്ടാക്ക്ാന് 
ഈ പദ്ധത്ി ന്റെകാണ്്ട കഴിയുംന്റെ�ന്്ന ഉറിപ്പാണ്. 

മത്സയ റ്റോമഖലയുംം 
ശക്തീിപ്രാോപിക്കിസെട്ട

�ത്സയ മേ�ഖലാംയ്ിലുംം ആകർഷ്ക�ായ്  
സാബാ്സാിഡിിയ്ാണ് ഇത്തിവിണ നിൽകുന്നത്് . 

സൈഫബാർ മേബാാട്ടുകൾ വിാങ്ങുന്നത്ിനി്  
യൂണിറ്റി ്വിിലാംയുംന്റെടാ 75 % (പര�ാവിധി  37,500/-) 
രൂപ  വിന്റെരയുംം  പരമ്പരാഗ്യത് ന്റെചിറിിയ് ത്ടാി വിള്ളാ 
ത്തിിനും കട്ടാ�രത്തിിനും ഗ്യിൽന്റെനിറ്റി് നിൽകാന്  
യൂണിറ്റി് വിിലാംയുംന്റെടാ 75% (പര�ാവിധി  15,000/- 
രൂപ) വിന്റെര അനുവി�ിക്കുന്നു.

ഉൾനിാടാന് �ത്സയബാന്ധിനി മേ�ഖലാംയ്ിൽ 
�ത്സയബാന്ധിനി വിള്ളാവുംം വിലാംയുംം വിാങ്ങു
ന്നത്ിനി് പര�ാവിധി 45,000 രൂപവിന്റെര 
സാബാ്സാിഡിി അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

മു�സെത്താോരു മീൻറ്റോതാോട്ടം 
ആയോറ്റോലോ...

ഫിഷ്റിീസു�ായ്ി ബാന്ധിന്റെപ്പട്ടാ് ത്ീരമേ�
ശി�ില്ല്ാത്തി ത്മേ�ശി സ്ഥാാപനിങ്ങൾക്കും 
ഏന്റെറ്റിടുംക്ക്ാവുംന്ന പദ്ധത്ിയ്ാണ് മുറ്റിന്റെത്തിാരു 
�ീന്മേത്ാട്ടാം. വിീടാിനു സാ�ീപത്തി് മേപാളിിത്തിീന് 
ഷ്ീറ്റി് വിിരിച്ച  ന്റെചിറിിയ് കുളിങ്ങളിിൽ �ീന് വിളിർ
ത്തുന്ന ലാംളിിത്�ായ് പദ്ധത്ിയ്ാണിത്്.  

യൂണിറ്റി് മേകാസ്റ്റ് 20,000 രൂപയ്ാണ്. 
�നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 8,000 രൂപയുംം പട്ടാി
ക�ാത്ി വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 15,000 രൂപയുംം 
പട്ടാിക വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് മുഴുവിന് തുകയുംം 
സാബാ്സാിഡിിയ്ായ്ി നിൽകുന്നു.

സ്ം�ംഭകറ്റോ�
ഇതാിറ്റോല... ഇതാിറ്റോല...

സാവയ്ംന്റെത്ാഴിൽ അമേനിവഷ്കരുന്റെടാ 
മുന്നിൽ അവിസാരങ്ങളുന്റെടാ  ഒരു അക്ഷയ്
ഖനിിയ്ാണ് നിമ്മുന്റെടാ സാർക്ക്ാർ തുറിന്നിടും
ന്നത്്. ആയ്തുന്റെകാണ്ട് ത്ന്റെന്ന വിാർഷ്ിക 
പദ്ധത്ി രൂപീകരിക്കുന്ന മേവിളിയ്ിൽ നിമ്മുന്റെടാ 
നിാട്ടാിന്റെലാം ന്റെത്ാഴിലാംില്ല്ാത്തി ത്ലാംമുറിന്റെയ്ക്കൂടാി 
മുന്നിൽകണ്ടു ന്റെകാണ്ടുള്ളാ പദ്ധത്ികൾ ആവിി
ഷ്കരിക്ക്ാന് പ്രാമേത്യകം ശ്രീദ്ധിമേക്ക്ണ്ടത്ാണ്. 
സാവയ്ം ന്റെത്ാഴിൽ പദ്ധത്ികളിിൽ പ്രാവിാസാി
കൾക്ക്് മുന്ഗ്യണനി നിൽകാനും ശ്രീദ്ധിക്കു
�മേല്ല്ാ...

വിയക്തിിഗ്യത് സാവയ്ംന്റെത്ാഴിൽ പദ്ധ

ത്ിയ്ക്കാ് �നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് പര�ാവിധി 
60,000 രൂപ വിന്റെരയുംം പട്ടാിക�ാത്ി പട്ടാിക 
വിർഗ്യ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് പര�ാവിധി 90,000 
രൂപ വിന്റെരയുംം സാഹാായ്ം അനുവി�ിക്ക്ാവും
ന്നത്ാണ്. 18 മുത്ൽ 59 വിയ്സുവിന്റെരയുംള്ളാ 
ന്റെത്ാഴിൽ രഹാിത്രായ്ിക്ക്ണം അമേപ
ക്ഷകർ. ഇമേത് പദ്ധത്ി വിനിിത്കൾക്ക്് �ാത്ര
�ായ്ാണ് നിൽകുന്നന്റെത്ങ്ക്ിൽ പര�ാവിധി 
90,000 രൂപ വിന്റെര സാഹാായ്ം അനുവി�ിക്ക്ാ
വുംന്നത്ാണ്.

സാവയ്ംന്റെത്ാഴിൽ ഗ്രൂപ്പ് സാംരംഭങ്ങൾക്ക്ാ
ന്റെണങ്ക്ിൽ �നിറിൽ, പട്ടാിക�ാത്ി പട്ടാിക 
വിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് യ്ഥാാക്ര�ം 2,50,000 
രൂപയുംം 3,75,000 രൂപയുംം സാബാ്സാിഡിി 
അനുവി�ിക്ക്ാം. ഇവിിന്റെടായുംം 18 മുത്ൽ 59 
വിയ്സു വിന്റെരയുംള്ളാ കുറിഞ്ഞത്് രണ്ട് മേപന്റെര
ങ്ക്ിലുംമുള്ളാ ഗ്രൂപ്പ് ആയ്ിരിക്ക്ണം.

സ്ായം സെതാോഴിലി�ോയി 
വാോഹ�ങ്ങൾ വാോങ്ങോം......

കൂടാാന്റെത് പരമ്പരാഗ്യത് സൈകന്റെത്തിാ
ഴിലുംകളുന്റെടാ മേപ്രാാത്സാഹാനിത്തിിനും സാവയ്ം 
ന്റെത്ാഴിലാംിനു വിാഹാനിങ്ങൾ വിാങ്ങുന്നത്ിനും 
സാബാ്സാിഡിി നിൽകാവുംന്നത്ാണ്. 

 സാവയ്ം ന്റെത്ാഴിലാംിനിായ്ി ഓമേട്ടാാറിിക്ഷ/ 
പിക് അപ് ഓമേട്ടാാറിിക്ഷ എംന്നിവി വിാങ്ങു
ന്നത്ിനി് �നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് പര�ാവിധി 
50,000 രൂപയുംം പട്ടാിക�ാത്ി വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 
പര�ാവിധി 60,000 രൂപയുംം പട്ടാികവിർഗ്യ 
വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 75,000 രൂപയുംം ധനിസാഹാായ്ം 
അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

കൂടാാന്റെത് ഭിന്നമേശിഷ്ിക്ക്ാർക്ക്് ന്റെപട്ടാി
ക്ക്ടാ, ന്റെ�ാസൈബാൽ ന്റെസായ്ിൽസാ് സാർവിീസാ് 
യൂണിറ്റി്, �ീവിിത് സൈശിലാംീ മേരാഗ്യങ്ങളുന്റെടാ 
പരിമേശിാധനി ന്റെ�ാസൈബാൽ യൂണിറ്റുകൾ 
എംന്നിവിയ്ക്കും ആകർഷ്ക�ായ് സാബാ്സാിഡിി 
പ്രാഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റ്റോലശം പ്രായത്നിിക്കിോൻ 
തായ്യാോറിോറ്റോണംോ..... എ�ിൽ 
�മുസെക്കിോരു സെമോകൈ�ൽ 
റിറ്റോസ്റ്റോറിന്റ്് ആ�ംഭിക്കിോം.......

 ഇന്ന് നിഗ്യരങ്ങളിിന്റെലാംയുംം ഗ്രാാ�ങ്ങളിി
ന്റെലാംയുംം സ്ഥാിരം കാഴ്ചയ്ായ്ി �ാറിിയ്ിരിക്കു
കയ്ാണ് ന്റെ�ാസൈബാൽ റിമേസ്റ്റാറിന്റുകൾ.. 
നിമ്മുന്റെടാ ത്മേ�ശി സ്ഥാാപനി പരിധിയ്ിലുംം 
വിാർഷ്ിക പദ്ധത്ിയ്ിലുംൾന്റെപ്പടുംത്തിി ഒരു 
ന്റെ�ാസൈബാൽ റിമേസ്റ്റാറി� ിനു ആനുകൂലാംയം 
നിൽകിയ്ാമേലാംാ.. 18 മുത്ൽ 59 വിയ്സുവിന്റെര
യുംള്ളാ കുറിഞ്ഞത്് 2 മേപന്റെരങ്ക്ിലുംമുള്ളാ ഗ്രൂപ്പി
നിാണ് സാഹാായ്ം നിൽകുന്നത്്. പര�ാവിധി 
1,50,000 രൂപ ധനിസാഹാായ്ം നിൽകാവുംന്ന
ത്ാണ്. പ്രാവിാസാികൾ അന്റെല്ല്ങ്ക്ിൽ ഭിന്നമേശി
ഷ്ിയുംള്ളാവിരുന്റെടാ അതു�ന്റെല്ല്ങ്ക്ിൽ സൈനിപുണയ 
പരിശിീലാംനിം മേനിടാിയ്വിരുന്റെടാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്്  
മുന്ഗ്യണനി നിൽകാവുംന്നത്ാണ്.

സാംരംഭകർക്ക്് പലാംിശി സാബാ്സാിഡിിയ്ക്കും 
മേപ്രാാ�ക്ട് ഏന്റെറ്റിടുംക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

കര്ഷകസെ� �മുക്കി് റ്റോ�ര്ത്തു 
പിടാിക്കിോം...   കോര്ഷിക 
റ്റോമഖലയിൽ ഒരുമിച്ച്് മുറ്റോന്നറിോം...

കാർഷ്ിക  മേ�ഖലാംയ്ാണ് നിമ്മുന്റെടാ ഗ്രാാ
�ങ്ങളിിന്റെലാം വിരു�ാനിത്തിിന്റെ� നിന്റെട്ടാല്ല്് എംന്ന് 
പറിയ്ാം. അതു ന്റെകാണ്ട് ത്ന്റെന്ന വിാർഷ്ിക 
പദ്ധത്ിയ്ിൽ ലാംഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ� 30 
ശിത്�ാനിം ഉത്്പാ�നി മേ�ഖലാംയ്ക്കാായ്ി നിീക്ക്ി 
വിയ്ക്കാണം എംന്ന് നിിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

സൈ�വിവിളിം , കുമ്മായ്ം , മേഡിാളിസൈ�റ്റി്, 
സൈ � വി / �ീ വി ാ ണു  കീ ടാ നി ാ ശി ി നി ി ക ൾ 
ഫലാം -പുഷ്പ -ഔഷ്ധ സാസായ കൃഷ്ിയ്ക്കുള്ളാ 
വിിത്തുകളും സൈത്കളും, ന്റെത്ങ്ങിന് സൈത്കൾ, 
�ാത്ി സൈത്കൾ, കുറ്റിിക്കുരുമുളിക് സൈത്കൾ 
എംന്നിവിയ്ക്കാ് �നിറിൽ വിിഭാഗ്യത്തിിനി് 75% വുംം 
പട്ടാിക �ാത്ി പട്ടാികവിർഗ്ഗ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്് 
100% വുംം സാബാ്സാിഡിി അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്ന
ത്ാണ്. ന്റെനില്ല്്, കുരമുളിക്, പച്ചക്ക്റിി, ഭക്ഷയ 
വിിളികളുന്റെടാ വിിത്തുകൾ, പച്ചക്ക്റിി സൈത്കൾ, 
കിഴങ്് വിർഗ്യങ്ങൾ, വിാഴ, ടാിഷ്ു കൾച്ചർ വിാഴ 
എംന്നിവിയ്ക്കാ് എംല്ല്ാ വിിഭാഗ്യങ്ങൾക്കും 100% 
സാബാ്സാിഡിി അനുവി�ിക്ക്ാവുംന്നത്ാണ്.

(സാബാ്സാിഡിി സാംബാന്ധിിച്ച് കൂടുംത്ൽ 
വിായ്നിയ്ക്കാ് 28/05/2022 ന്റെലാം സാ.ഉ (സൈക) നിം 
115/2022/ത്സാവഭവി ഉത്തിരവ്ി  വിായ്ിക്കുക)       1

(നേ�ഖകന് ക്സൈമി�പ്ര ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്ിഡെ� 
സ്ീ�ിയര് ക്ലാാര്ക്കാണ്്.)

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | മേ�യ് 202234



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  മേ�യ് 2022 35

നിാ�ാപുരം ഗ്രാാ�പഞ്ചാായ്ത്തി് കുടുംംബാ
ശ്രീീയുംന്റെടാ മേനിതൃത്വത്തിിൽ മേലാംാക 

പരിസ്ഥാിത്ി �ിനിത്തിിൽ സൈ�വി സൈപതൃക 
ഭക്ഷയമേ�ളി സാം�ടാിപ്പിച്ചു. പത്ിനിഞ്ചാ് 
വിാർഡുകളിിൽ നിിന്നായ്ി 210 സ്ത്രീീകളിാണ് 
അനിയം നിിന്നു മേപായ്തും പ്രാകൃത്ിയ്ിൽനിി
ന്ന് ലാംഭയ�ായ്തും ആമേരാഗ്യയ�ായ്കവും�ായ് 
നൂറിിൽപരം വിിവിിധത്രം ഭക്ഷണ രുചിി
ക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്ക്ിയ്ത്്. വിാർഡുകളിിൽ 
നിിന്നുള്ളാ �ത്സരം ആയ്ത്ിനിാൽ ഓമേരാ 

അനയ�നിന്നുവേപാാകുന്ന
കൈപാതൃൈ ഭക്ഷണങ്ങൾ

�ാങ്ങ, ധാനിയങ്ങൾ, വിാഴ, കിഴങ്ങ് വിർഗ്യ
ങ്ങൾ, �റ്റി് പ്രാകൃത്ിയ്ിൽ നിിന്നും എംളുപ്പം 
ചിിലാംവിില്ല്ാന്റെത് ലാംഭിക്കുന്ന വിിഭവിങ്ങൾ 
എംന്നിവി ഉപമേയ്ാഗ്യിച്ചാണ് ഭക്ഷയവിിഭവിങ്ങൾ 
ഒരുക്ക്ിയ്ത്്.

 പഞ്ചാായ്ത്തി് ഓഡിിമേറ്റിാറിിയ്ത്തിിൽ 
വിച്ച് നിടാന്ന ഭക്ഷയമേ�ളി പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാസാി
ഡി�് വിി വിി മുഹാമ്മ�ലാംി ഉ�്�ാടാനിം ന്റെചിയ്തു.
സൈവിസാ് പ്രാസാിഡി�് അഖിലാം �രയാട്ടാ് അധയ
ക്ഷത്വിഹാിച്ചു. സൈ�വി സൈപതൃക സാമേന്ദശിം 

 ടാി. ഷോഹുൽ ഹമീദി്

അ�യം�ിന്നുറ്റോപോകുന്ന കൈപതൃക ഭക്ഷണംങ്ങസെളം സ്മൂഹത്താിനു മുമ്പിൽ 
പു��ോവാിഷ്ക�ിച്ച്് �ോദിോപു�ത്താ് കുടും�ശ്രീ റ്റോലോക പ�ിസ്ഥാിതാി ദിി�ത്താിൽ 
കൈജാവാ കൈപതൃക ഭക്ഷയറ്റോമളം സ്ംഘടാി�ിച്ചു.

വിാർഡിിൽ നിിന്നും ന്റെകാണ്ടുവിന്ന ഭക്ഷണ
വിിഭവിങ്ങൾ പ്രാമേത്യക�ായ്ാണ് അണിനിിര
ത്തിിയ്ത്്. വിിവിിധത്രം ചിമ്മന്തികൾ, ഉമേപ്പ
രികൾ, അച്ചാറുകൾ, പായ്സാം, പുഴുക്കുകൾ, 
അപ്പങ്ങൾ, മേത്ാരനുകൾ, അടാകൾ, മേവിവിിച്ച 
ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഹാൽവികൾ, �ിഠായ്ികൾ, 
മേ�ാശികൾ. വിറുത്തി വിിഭവിങ്ങൾ, മേപാളികൾ, 
പുട്ടുകൾ, സാലാംാഡുകൾ എംന്നിങ്ങന്റെനിയുംള്ളാ 
ഭക്ഷണ വിിഭവിങ്ങളിാണ് പ്രാധാനി�ായുംം 
സ്ത്രീീകൾ �ത്സരത്തിിന്റെനിത്തിിച്ചത്്. ചിക്ക്, 

ഭക്ഷണ് രു�ിക്കൂട്ടി് മിത്സരിത്ത്ിഡെ� ഒന്നാംാം സ്ഥിാ�ക്കാര്ക്ക് ഗ്രാാമി പഞ്ചാായത്ത്് പ്രസ്ിഡന്റാ് വി.വി. മുഹമ്മാദിാ�ി സ്മ്മാാ�വിതംരിണ്ം ഡെ�യ്യുന്നു.
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പഞ്ചാായ്ത്തി് ന്റെസാക്രട്ടാറിി ടാി ഷ്ാഹുൽഹാ�ീ�് നിൽകി. സ്ഥാിരം 
സാ�ിത്ി അധയക്ഷന് സാി ന്റെക നിാസാർ, കുടുംംബാശ്രീീ ന്റെചിയ്ർ
മേപഴ്സണ് പി പി റിീ�, അസാിസ്റ്റ� ് ന്റെസാക്രട്ടാറിി ടാി മേപ്രാ�ാ
നിന്ദ് എംന്നിവിർ സാംസാാരിച്ചു.അധയാപകനിായ് ന്റെക റിഷ്ീ�് , 
അസാിസ്റ്റ�് ന്റെസാക്രട്ടാറിി ടാി മേപ്രാ�ാനിന്ദ്, ആമേരാഗ്യയ വികുപ്പ് 
ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാരായ് അനിിലാം കു�ാരി, ഫാത്തിി�, ഹാരിത് 
മേകരളി �ിഷ്ന് മേ�ാക്ക്് റിിമേസാാഴ്സ് മേപഴ്സണ് ന്റെക കുഞ്ഞി
രാ�ന് എംന്നിവിർ ഭക്ഷണം രുചിിച്ചു മേനിാക്ക്ി, ശുചിിത്വം, 
മേപാഷ്ക �ടാനി, വിിവിരണം നിൽകിയ് രീത്ി എംന്നിവിയ്ിൽ 
പരിമേശിാധനി നിടാത്തിി വിിധി നിിർണ്ണയ്ം നിടാത്തിി. �ത്സര
ത്തിിൽ ഒന്നാം സ്ഥാാനിം മേനിടാി വിാർഡി് ഏഴ് ചിിയ്യൂർ 3000 
രൂപയുംന്റെടാ കയാഷ്് അവിാർഡും സാർട്ടാിഫിക്ക്റ്റും കരസ്ഥാ�ാ
ക്ക്ി, രണ്ടാം സ്ഥാാനിം വിാർഡി് 22നി് 2000 രൂപയുംം, മൂന്നാം 
സ്ഥാാനിം വിാർഡി് 9 നി് ആയ്ിരം രൂപയുംം കയാഷ്് അവിാർഡി് 
നിൽകി .പന്റെങ്ക്ടുംത്തിവിരിൽ നിിന്നും അഞ്ചുമേപർക്ക്് 500 
രൂപയുംന്റെടാ ഗ്യിഫ്റ്റ്് വിൗച്ചറുകളും �റ്റി് പന്റെങ്ക്ടുംത്തി എംല്ല്ാവിർക്കും 
500 രൂപയുംന്റെടാ കയാഷ്് അവിാർഡും നിൽകി.നിാ�ാപുരം യുംപി 
സ്കൂളിിനി് സാ�ീപത്തുള്ളാ മേഡിയ്ി�് മേക്ലാാത്തി് മേസ്റ്റാർ ആണ് 
സാമ്മാനിങ്ങൾ മേ�ാണ്സാർ ന്റെചിയ്ത്ത്്, പഞ്ചാായ്ത്തി് പ്രാ
സാിഡി� ് വിി വിി മുഹാമ്മ�ാലാംി സാമ്മാനിങ്ങൾ വിിത്രണം 
ന്റെചിയ്തു. സൈ�വി സൈപതൃക ഭക്ഷയ മേ�ഖലാംയ്ിൽ സാംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്ന വിർക്ക്് മേപ്രാാത്സാഹാനിം നിൽകുവിാനും, തുടാർ 
പരിശിീലാംനിം നിൽകി സാബാ്സാിഡിി നിൽകുവിാനും ത്ീരു�ാ
നിിച്ചു. മേ�ളിയ്ിൽ അവിത്രിപ്പിച്ച �ികച്ച ഇനിം വിിഭവിങ്ങൾ 
ത്യ്യാാറിാക്കുന്ന രീത്ി പുസ്താംക രൂപത്തിിൽ നിൽകുന്നത്ാണ് 
.പാചിക കലാംയുംന്റെടാ സൈവിഭവിം ചിാലാംിച്ചു ഒഴുക്ക്ിയ്ാണ് നിാ�ാ
പുരത്തി് കുടുംംബാശ്രീീയുംന്റെടാ മേനിതൃത്വത്തിിൽ സൈപതൃക ഭക്ഷയ
മേ�ളി അരമേങ്ങറിിയ്ത്്. തുടാർന്നും ഭക്ഷയ വിിപണനി മേ�ളികൾ 
പഞ്ചാായ്ത്തിിന്റെ� മേനിതൃത്വത്തിിൽ സാം�ടാിപ്പിക്കുവിാനും 
ത്ീരു�ാനിിച്ചു.                                                          1

(നേ�ഖകന് �ാദിാപുരിം ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് ഡെസ്ക്രട്ടിറിയാണ്്.)



ന്റെകാല്ല്ം �ില്ല്യ്ിന്റെലാം ഒരു �ലാംമേയ്ാരത്ാ 
ലൂക്കും അത്ിന്റെ� ആസ്ഥാാനി�ായ് 

നിഗ്യരവുംം.  പത്തിനിാപുരം പഞ്ചാായ്ത്തി് 
ആസ്ഥാാനിവുംം ഇതുത്ന്റെന്ന.  പുനിലൂർ ആയ്ിരുന്നു 
പഴയ് പത്തിനിാപുരം ത്ാലൂക്ക്ിന്റെ� മേകന്ദ്രം. 
2013 മേ�യ്് 28-നി് പത്തിനിാപുരം വിിഭ�ിച്ച് 
രണ്ടു ത്ാലൂക്കുകളിാക്ക്ി - പത്തിനിാപുരം, 
പുനിലൂർ എംന്നിങ്ങന്റെനി. തുടാർന്നാണ് ത്ാലൂ
ക്ക്ാസ്ഥാാനിപ�വിി പത്തിനിാപുരത്തിിനു 
ലാംഭിച്ചത്്. �ലാംഞ്ചാരക്കുവിയാപാരമേകന്ദ്രം എംന്ന 
നിിലാംയ്ിൽ നൂറ്റിാണ്ടുകളുന്റെടാ പഴക്ക്മുണ്ട്. 
�ദ്രാസാ് ന്റെറി�ിന്റെ��ിന്റെലാം ന്റെലാംഫ്റ്റ്നിന്റു�ാരായ്ി
രുന്ന വിാർഡും മേകാണറും മേചിർന്ന് ത്യ്യാാറിാ
ക്ക്ിയ് �ാവിന്കൂർ-ന്റെകാച്ചി സാർമേവി സാ് �ര
ണകളിിൽ (1818-1820) പത്തിനിാപുരന്റെത്തി 
ഭൂസ്ഥാിത്ിന്റെയ്യുംം �നി�ീവിിത്ന്റെത്തിയുംംപറ്റിി 
വിിവിരിക്കുന്നു. ‘വിയാപാരികളിായ് ലാംബ്ബ�ാരും 
നി�ാണി �ാപ്പിളി�ാരു�ാണ് ഇവിിന്റെടാ ത്ാ�
സാിക്കുന്നത്്. ആറ്റിിന്റെ� പടാിഞ്ഞാമേറിക്ക്ര
യ്ിലുംള്ളാ മേക്ഷത്രം പ്രാസാിദ്ധ�ാണ്.  മേക്ഷ
ത്രമേത്തിാടാനുബാന്ധിിച്ച് �ാഹ്മാണർക്കുള്ളാ 

ഊട്ടുപുരയുംണ്ട്. വിിമേല്ല്�ിന്റെ� �ധയഭാഗ്യത്തി് 
ചുങ്ക്പ്പിരിവിിനുള്ളാ ചിൗക്ക്യുംണ്ട്. ന്റെകാട്ടാാര
ക്ക്ര നിിന്നുള്ളാ ഉമേ�യാഗ്യസ്ഥാരാണ് ഇത്ിന്റെ� 
ചു�ത്ലാംക്ക്ാർ. പടാിഞ്ഞാറുഭാഗ്യത്തി് ഭഗ്യവിത്ി 
മേക്ഷത്രവുംം കിഴക്ക്ത്ിരിൽ മുസ്ലീംീം പള്ളാിയും
മുണ്ട്. �ലാംയ്ടാിവിാരങ്ങളിിൽ �ാഹ്മാണരും 
നിായ്ന്�ാരും വിസാിക്കുന്നു’ (വിാലാംയം 2, പു.92). 
രണ്ടു നൂറ്റിാണ്ടുമുമ്പുള്ളാ സ്ഥാലാംവിിവിരണ�ാ 
ണിത്്. അത്ിനും എംത്രമേയ്ാകാലാംം മുമ്പു 
ത്ന്റെന്ന ഇന്റെത്ാരു �നിവിാസാമേകന്ദ്ര�ായ്ി 
വിികസാിച്ചിരുന്നു എംന്നു കരുത്ാം. സ്ഥാലാംനിാ� 
ന്റെപ്പാരുൾ:ഗുണ്ടർട്ടാ് നിി�ണ്ടുവിിൽ പത്തി
നിത്തിിനി് city, palace എംന്നീ അർഥാ
ങ്ങൾ നിൽകിയ്ിട്ടുണ്ട്. രാ�ധാനിിയുംള്ളാ 
നിഗ്യരങ്ങന്റെളിയ്ാണ് പത്തിനിങ്ങൾ എംന്നു 
വിിമേശിഷ്ിപ്പിച്ചിരുന്നത്് .  ന്റെകാട്ടാാരക്ക്ര 
ആസ്ഥാാനി�ായ്ി ഭരിച്ച ഇളിയ്ിടാത്തു സാവരൂ
പത്തിിന്റെ� ഭരണസാീ�യ്ിലാംിരുന്ന പ്രാമേ�ശി
ങ്ങളിാണ് പത്തിനിാപുരം �ലാംമ്പ്രമേ�ശിങ്ങൾ. 
പത്തിനിാപുരത്തി് അവിർക്ക്് ന്റെകാട്ടാാരം ഉണ്ടാ 
യ്ിരുന്നു എംന്നു കരുത്ാം. ന്റെകാട്ടാാരമേത്തിാടാ്  

(പത്തിനിം) മേചിർന്ന പുരം (പട്ടാണം) പത്തി
നിാപുര�ായ്ത്ാവിാം. ഇത്ിനി് അവിമേശിഷ്ി 
ക്കുന്ന ന്റെത്ളിിവി് ഇവിിന്റെടായുംള്ളാ മേചികം, �ഞ്ചാ 
ള്ളൂർ എംന്നീ സ്ഥാലാംനിാ�ങ്ങളിാണ്. ‘മേചിക’ 
ത്തിിനി ്സൈസാനിികവൃത്തിി എംന്നർഥാം. ന്റെകാട്ടാാര 
മേത്തിാടാ് മേചിർന്ന സൈസാനിികമേകന്ദ്ര�ായ്ിരു
മേന്നാ ഇത്് ? �ഞ്ചാലാംിമേലാംറിിവിന്ന രാ�ാക്ക്
ന്�ാരാവിിമേല്ല് ‘�ഞ്ചാള്ളൂർ’ എംന്ന സ്ഥാലാംനിാ� 
ത്തിിനു പിന്നിൽ?വിയാപാരകളിായ് ത്�ിഴ് മുസ്ലീംി 
ങ്ങളുന്റെടാ ഒരു മുഖയമേകന്ദ്ര�ായ്ിരുന്നു പത്തിനിാ 
പുരം. ഇന്നും ആ സാവാധീനിം തുടാരുന്നു. അവി 
രിൽ ഒരു വിിഭാഗ്യ�ായ് പട്ടാാണികളുന്റെടാ 
(പത്തിാന്) പാർപ്പിടാമേകന്ദ്രം പത്തിനിാപുര 
�ായ്ി എംന്ന് ഒരു വിാ�മുണ്ട്. കുണ്ടയ്ത്തി് ത്�ിഴ്  
സാംസാാരിക്കുന്ന മുസ്ലീംിങ്ങൾ ഇമേപ്പാഴും അധി
വിസാിക്കുന്നു. പത്തിനിാപുരം ചിന്തയുംന്റെടാ ഒരു 
ഭാഗ്യത്തി് ആനിക്കൂടാ് ഉണ്ടായ്ിരുന്നു. ഒരിക്ക്ൽ 
പത്തി് ആനികന്റെളി ഒരു�ിച്ച് ഇവിിന്റെടാ സൂക്ഷിച്ചു. 
അങ്ങന്റെനി പത്തിനിാപുരം എംന്നു മേപരുണ്ടാ 
ന്റെയ്ന്നും അത്് പിന്നീടാ് പത്തിനിാപുരം ആയ്ി 
�ാറിിന്റെയ്ന്നു�ാണ് �ന്റെറ്റിാരഭിപ്രാായ്ം.      1 

 റ്റോഡിോ. വാിളംക്കുടാി �ോറ്റോജാന്ദ്രൻ
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ഊരുംം സ്റ്റോ�രുംം - 22

പാത്തിനാപുരി�



കാലാംന്റെത്തി ഒരു ചിക്ര�ായ്ി കൽപ്പി
ക്കുന്നുണ്ട്. �ിനിരാത്രങ്ങൾ, �ാസാം, 

ഋതു, സാംവിത്സരം എംന്നിങ്ങന്റെനി കാലാംം 
ആവിർത്തിിക്കുന്നു. ഭൂ�ി അത്ിന്റെ� അച്ചുത്
ണ്ടിൽ സാവയ്ം ത്ിരിയുംമേമ്പാൾ �ിനിരാത്രങ്ങ ൾ 
ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്ാണ് ഒരു സാൗര�ിനിം. 
ചിന്ദ്രന് ഭൂ�ിന്റെയ് ഒരു ത്വിണ പ്രാ�ക്ഷിണം 
വിയ്ക്കുന്നത്ിനുളിളി കാലാംയ്ളിവിിന്റെനി ഒരു ചിാന്ദ്ര
�ാസാം എംന്നു പറിയുംന്നു. ഭൂ�ി സൂരയന്റെനി ഒരു 
ത്വിണ പ്രാ�ക്ഷിണം ന്റെചിയ്യാാന്റെനിടുംക്കുന്ന 
കാലാംയ്ളിവി് ഒരു സാൗരവിർഷ്�ാണ്. ഈ 
ചിലാംനിങ്ങൾ ന്റെകാണ്ട്  ഭൂ�ിയ്ിൽ വിരുന്ന 
�ാറ്റിങ്ങൾക്ക്് ഋതുക്ക്ൾ എംന്നു പറിയുംന്നു. 
സൂരയന്റെനി അടാിസ്ഥാാനി�ാക്ക്ിയുംളിളി സാൗര
കലാംണ്ടറും ചിന്ദ്രന്റെനി ആധാര�ാക്ക്ിയ്ിട്ടുളിളി 
ചിാന്ദ്രകലാംണ്ടറും സൂരയചിന്ദ്രന്മാന്റെര അടാിസ്ഥാാ
നി�ാക്ക്ിയുംളിളി സാൗര-ചിാന്ദ്രകലാംണ്ടറും ഉണ്ട്.

ഭാരത്ത്തിിൽ കലാംണ്ടറിിനി് പഞ്ചാാംഗ്യം 
എംന്നു പറിയുംന്നു. കലാംിയുംഗ്യം, ശികവിർഷ്ം, 
ഹാി�റി, ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം എംന്നിങ്ങന്റെനി നിാലും 
കാലാംഗ്യണനിാ സാമ്പ്ര�ായ്ങ്ങ ൾ, �ിട്ടാീഷ്് 
ആധിപത്യമേത്തിാന്റെടാാപ്പം ആരംഭിച്ച ഗ്രാി
മേഗ്യറിിയ്ന് കലാംണ്ടറിിന്റെനിാപ്പം നിിലാംവിിലും
ണ്ട്. ശിക വിർ ഷ്ം ആരംഭിച്ചത്് മേ�ടാം 1 നി് 
ആയ്ത്ിനിാൽ കൂറി് (രാശിി) കണക്ക്ാക്കു
ന്നത്് മേ�ടാം, ഇടാവിം, �ിഥുനിം, കർക്ക്ിടാകം, 
ചിിങ്ങം, കന്നി, തുലാംാം, വൃഞ്ചാികം, ധനു, 
�കരം, കുഭം, �ീനിം എംന്നിങ്ങന്റെനിയ്ാകുന്നു.

ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം ആരംഭിച്ചത്് ക്രിസ്തുവി
ർഷ്ം 825-ലാംാണ്. ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം അഥാവിാ 
�ലാംയ്ാളി വിർഷ്ം ആരംഭിച്ചത്ിന്റെനിപ്പറ്റിി പലാം 
സാിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. ബാി, സാി 50-ൽ തുടാങ്ങിയ് 
സാപ്തർഷ്ി വിർഷ്ത്തിിന്റെ� നൂറുവിർഷ്ം 

അക്ഷ�ങ്ങൾക്കി് സ്ംഖയ �ിശ്ചയിക്കുന്ന �ീതാി താോസെഴറ്റോച്ച്ര്ക്കുന്നു.
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വിീത്മുളിളി ആവിർത്തിനിത്തിി ൽ പത്തിാ�
ന്റെത്തി ആവൃത്തിിമേയ്ാന്റെടാ ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം തുടാ
ങ്ങിന്റെയ്ന്ന സാിദ്ധാന്തത്തിിനിാണ് മുന്തൂക്ക്ം, 
കാശ്മീീരിലുംം സാൗരാഷ്ട്രീയ്ിലുംം ഉത്തിര�ദ്ധയഭാ
രത്ത്തിിന്റെ� പലാം ഭാഗ്യങ്ങളിിലുംം സാപ്തർഷ്ിവി
ർഷ്ം പ്രാചിാരത്തിിലാംിരുന്നു. അവിിന്റെടാ നിിന്നും 
ന്റെത്മേക്ക്ാട്ടുവിന്ന ഋഷ്ിവിരയന്മാർ ന്റെകാല്ല്ത്തി് 
എംത്തിിയ്മേപ്പാൾ സാപ്ത ർഷ്ി വിർഷ്ത്തിിന്റെ� 
ഒന്പത്ാ�ന്റെത്തി ആവൃത്തിി പൂർത്തിിയ്ാവുംക
യുംം പത്തിാ�ന്റെത്തി ആവൃത്തിി തുടാങ്ങുകയുംം 
ന്റെചിയ്തു ന്റെകാല്ല്ത്തി് ചിിങ്ങം 1 നി് ആരംഭിച്ച 
പുതുവിർഷ്ം ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം എംന്നറിിയ്ന്റെപ്പട്ടു. 
അങ്ങന്റെനി ചിിങ്ങം 1 ആണ്ടുപിറിപ്പും ചിിങ്ങ
ത്തിിന്റെലാം ന്റെപാമേന്നാണം ആണ്ടു പിറിപ്പിന്റെ� 
ഉത്സവിവും�ായ്ി.

ചിിങ്ങം, കന്നി, തുലാംാം, വൃശ്ചികം, ധനു, 
�കരം, കുഭം, �ീനിം, മേ�ടാം, ഇടാവിം, �ിഥുനിം, 
കർക്ക്ടാകം എംന്നിങ്ങന്റെനി പന്ത്രിണ്ടു �ാസാ 
ങ്ങൾ.

�ലാംയ്ാളിം നിാളുകൾ ഇവിയ്ാണ്. (1)  
അശിവത്ി, (2) ഭരണി, (3) ത്രികാർത്തിിക, (4) 
മേരാഹാിണി (5) �കയ്ിരം, (6) ത്ിരുവിാത്ിര, 

(7) പുണർത്ം,  (8) പൂയ്ം,  (9) ആയ്ിലാംയം, (10) 
�കം, (11) പൂരം,  (12) ഉത്രം, (13) അത്തിം, 
(14) ചിിത്തിിര, (15) മേചിാത്ി, (16) വിിശിാഖം, 
(17) അനിിഴം,  (18) തൃമേക്ക്ട്ടാ,  (19) മൂലാംം,  (20) 
പൂരാടാം,  (21) ഉത്രാടാം,  (22) ത്ിരുമേവിാണം, 
(23) അവിിട്ടാം,   (24) ചിത്യ്ം,   (25) പൂരുട്ടാാത്ി, 
(26) ഉത്രുട്ടാാത്ി,  (27) മേരവിത്ി.

മലയോളംം അക്കിങ്ങ ൾ താോസെഴ�റിയുംന്നു
ഒന്ന് - ൧ ആറി് - ൬
രണ്ട് - ൨ ഏഴ് - ൭
മൂന്ന് - ൩ എംട്ടാ് - ൮
നിാലാം് - ൪ ഒന്പത്് - ൯ 
അഞ്ചാ് - ൫ പൂ�യം - ൦

ന്റെകാല്ല്വിർഷ്ം, കലാംിവിർഷ്ം, ക്രിസ്തുവി
ർഷ്ം എംന്നിവിന്റെയ് ബാന്ധിിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 
മേ�ാകമുണ്ട്.

ന്റെകാല്ല്ത്തിിൽ ത്രളിാംഗ്യന്റെത്തി
കൂട്ടുമേമ്പാൾ കലാംിവിത്സരം
ന്റെകാല്ല്ത്തിിൽ ശിര�ംകൂട്ടാി
ക്രിസ്താംാബ്ദംം കണ്ടുന്റെകാളിളുക
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എന്റെ� മലയാാളംം -13

ൈാലാംഗ്യണന
 റ്റോഡിോ. എഴുമറ്റൂര് �ോജാ�ോജാവാര്മ്മാ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാ�തില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാ�തിാണ്.



 കടാപയ്ാ�ി എംന്ന സാംഖയഗ്യണനി അനുസാ
രിച്ച്  ത് -6, ര -2, ളിാം – 9, ഗ്യം -3 

സാംഖയ  - 3926
ന്റെകാല്ല്വിർഷ്മേത്തിാടാ് 3926 കൂട്ടാിയ്ാൽ കലാംി 

വിർഷ്ം കിട്ടും.
ശി -5, ര – 2, �ം – 8
സാംഖയ – 825
  അക്ഷരങ്ങൾക്ക്് സാംഖയ നിിശ്ചയ്ിച്ച് 

അക്ക്ങ്ങളിി ൽ അക്ഷരങ്ങന്റെളിയുംം അക്ഷരങ്ങ
ളിി ൽ അക്ക്ങ്ങന്റെളിയുംം കുറിിക്കുന്ന രീത്ിയ്ാണ് 
കടാപയ്ാ�ി.

ക ടാ പ യ് എംന്നിവിയ്ക്കാ് സാംഖയ 1 അതുന്റെകാ
ണ്ടാണ് കടാപയ്ാ�ി എംന്ന മേപരു വിന്നത്്. സാവ
രങ്ങൾക്കും ചിില്ലുകൾക്കും ഞാ, നി എംന്നിവിയ്ക്കും 
സാംഖയ  0. സാവരങ്ങൾ വിയഞ്ജനിങ്ങമേളിാടാ് മേചിർന്നു 
നിിൽക്കുമേമ്പാൾ വിയഞ്ജനിത്തിിന്റെ� സാംഖയയുംം 
കൂട്ടാക്ഷരങ്ങളിിൽ അവിസാാനിന്റെത്തി വിയഞ്ജനിത്തിി
ന്റെ� സാംഖയയുംം എംടുംക്കുന്നു. ഇങ്ങന്റെനി കിട്ടുന്ന 
സാംഖയ �റിിന്റെച്ചഴുത്ിയ്ാണ് കടാപയ്ാ�ി സൂചിിപ്പി
ക്കുന്നത്്. കവിിയുംന്റെടാ മേപരും രചിനിാകാലാംവുംന്റെ�ാ
ന്റെക്ക് കൃത്ിയ്ിൽ ഒളിിപ്പിച്ചുവിയ്ക്കാാന് കടാപയ്ാ�ി 
ഉപമേയ്ാഗ്യിച്ചിരുന്നു.

ന്റെകാടുംങ്ങല്ലൂർ ന്റെചിറിിയ് ന്റെകാച്ചുണ്ണിത്തിമ്പുരാന് 
�ലാംയ്ാംന്റെകാല്ല്ം കാവിയത്തിിൽ പന്ത്രിണ്ടദ്ധയാ
യ്ങ്ങളിിലാംായ്ി നിമ്മുന്റെടാ പന്ത്രിണ്ടു �ാസാങ്ങന്റെളി 
വിർണ്ണിക്കുന്നു. ഓമേരാ �ാസാത്തിിന്റെ� സാവിിമേശിഷ്
ത്കന്റെളില്ല്ാം വിിവിരിക്കുന്നുണ്ട്. കർക്ക്ടാക �ാസാ
ന്റെത്തിപ്പറ്റിിയുംളിളി അദ്ധയായ്ത്തിിൽ ചിികിത്സാവിിധി
ന്റെയ്പ്പറ്റിി പറിയുംന്ന ഭാഗ്യം ഇങ്ങന്റെനി.

മുക്കുട്ടു കാച്ചിയ്തു ന്റെകാണ്ടു പിഴിഞ്ഞു വിീഴ്ത്തൽ 
ന്റെചിാൽന്റെക്ക്ാണ്ടിടുംന്ന നിവിരക്ക്ിഴി, മേത്ച്ചിരിപ്പ് 
ത്ക്രാ�ിധാരകൾ ചിികിത്സാകളിിപ്രാകാര�ിക്ക്ാ
ലാം�ിങ്ങു പലാംതും തുടാരുന്നു കാമേന്ത.                 1
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മേകാവിിഡി് �ഹാാവിയാധിയുംന്റെടാ ഭീഷ്ണി 
ഇനിിയുംം പൂർണ്ണ�ായുംം ഒഴിഞ്ഞു 

�ാറിിയ്ിട്ടാില്ല്. �ാസ്ക്ക് എംന്ന മുഖംമൂടാി ഒരു കാര
ണവിശിാലുംം അഴിച്ചു�ാറ്റിാന്റെത്യുംം, നിന്നായ്ി 
അകലാംം പാലാംിച്ചും, സൈകകൾ സാ�ാ മേസാാപ്പിട്ടു 
കഴുകിയുംം മേരാഗ്യന്റെത്തി പ്രാത്ിമേരാധിക്കുക
യ്ാണ് രക്ഷാ�ാർഗ്ഗം. കൂനിിമേന്മൽ കുരു 
കണമേക്ക് ന്റെവിയ്ിൽസാ് പനിിയുംം, കുരങ്ങു 
പനിിയുംം, പക്ഷിപ്പനിിയുംം ന്റെഡിങ്ക്ിപ്പനിിയുംം 
തുടാങ്ങി എംത്രന്റെയ്ത്ര പനിികളിാണ് �ീവിനു
ഭീഷ്ണിയ്ായ്ി വിീണ്ടും കടാന്നുവിരുന്നത്്.

മേകരളിത്തിിൽ കാലാംവിർഷ്ക്ക്ാലാംം 
ന്റെപാതുമേവി പനിിക്ക്ാലാംം കൂടാിയ്ാണ്. അത്ി 
ന്റെനിാരു കാരണം ന്റെകാതുകുകൾ ത്ന്റെന്നയ്ാണ്. 
ന്റെകാതുകുകൾ ക്ര�ാത്ീത്�ായ്ി ന്റെപരുകുകയുംം 
ന്റെകാതുകു�നിയ പനിിയ്ടാക്ക്മുള്ളാ സാാംക്ര�ി
കമേരാഗ്യങ്ങൾ മേകരളിന്റെത്തി മേരാഗ്യാതുര�ാ
ക്ക്ി �ാറ്റുകയുംം ന്റെചിയ്യുന്നുന്റെവിന്നത്് പത്ിവി് 
കാഴ്ചയ്ാണ്. ഇത്ാ ഇവിിന്റെടായ്ാണ് മേകരളി
ത്തിിൽ പരമ്പരാഗ്യത്�ായ്ി നിിലാംനിിന്നുമേപാ
ന്ന ശുചിിത്വശിീലാംങ്ങളുന്റെടാ പ്രാാധാനിയം. നിമ്മുന്റെടാ 

പൂർവ്വീകർ വിയക്തിിശുചിിത്വമേത്തിക്ക്ാൾ പ്രാാധാ 
നിയ�ാണ് പരിസാരശുചിിത്വത്തിിനി് നിൽകി
യ്ിരുന്നത്്. വിീടുംം വിീട്ടുപരിസാരവുംം കിണറും 
മേത്ാടുംം പുഴയുംന്റെ�ല്ല്ാം ന്റെത്ല്ലും �ലാംിനി�ാകാ
ത്ിരിക്ക്ാന് കണ്ണിൽ എംണ്ണന്റെയ്ാഴിച്ചവിർ 
കാത്തിിരുന്നു- �ാഗ്രാത്മേയ്ാന്റെടാ കാത്തിിരുന്നു.

പഴയ് ഗ്രാാ�ീണ �ീവിിത്ത്തിിൽ ശുചിിത്വ
മേബാാധം ആരും അടാിമേച്ചൽപ്പിച്ചത്ല്ല്. അത്് 
ത്ാന്റെനി ഉണ്ടായ്ത്ാണ്. വിയക്തിിശുചിിത്വം 
�ാത്ര�ല്ല് പരിസാര ശുചിിത്വവുംം, പുലാംർന്റെച്ച 
ഉണർന്നാലുംടാന് പരമേപ്രാരണയ്ില്ല്ാന്റെത് മുറ്റിം 
വൃത്തിിയ്ാക്കുന്നത്ിൽ തുടാങ്ങും ശുചിീകരണ 
പ്രാവിർത്തിനിം.  മുറ്റിത്തിിനു ത്ണമേലാംകി 
ന്റെത്ാടാിയ്ിൽ �രങ്ങളിില്ല്ാത്തി വിീടുംകളുണ്ടാ
യ്ിരുന്നില്ല് പണ്ട്. അവിയുംന്റെടാ പഴുത്തിതും 
ഉണങ്ങിയ്തു�ായ് ഇലാംകൾ വിീണു ന്റെകാമേണ്ട
യ്ിരിക്കും. രാവിിന്റെലാംയുംം സൈവികിട്ടും രണ്ടുമേനിര
�ായ്ി അത്് തൂത്തി് വിീട്ടുമുറ്റിം കണ്ണാടാിമേപാന്റെലാം
യ്ാക്കും. സൈ�വിാവിശിിഷ്ടിങ്ങളിിൽ കന്നുകാ
ലാംികൾക്ക്് ത്ിന്നാവുംന്ന അങ്ങന്റെനി മേപാകും. 
അല്ല്ാത്തിവി �റ്റു ത്രത്തിിലുംം.

പ്ലാാസ്റ്റിക് എംന്ന അത്ഭുത്ം പ്രാചിാര
ത്തിിൽ വിന്നിരുന്നില്ല്. അത്ിനിാൽ അവിന്റെയ്
ക്കുറിിച്ച് ആധിമേവിണ്ടായ്ിരുന്നു. ന്റെപാട്ടുന്ന 
കണ്ണാടാി ചിില്ല്ായ്ിരുന്നു ഒരു അധികപ്പറ്റി് 
വിസ്തു. �റ്റിാർക്കും ഉപദ്രവി�ാകാന്റെത് അത്് 
പുരയ്ിടാത്തിിന്റെ� മൂലാംയ്ിൽ നിിമേക്ഷപിക്കും. 
എംലാംിയുംന്റെടായുംം  പാമ്പിന്റെ�യുംം �ാളിങ്ങളിിൽ 
പ്രാത്ിമേരാധ�ായുംം അവി ന്റെവിച്ചിരുന്നു. പുല്ലുവിളി
ർന്ന് കാടാാകാന്റെത്യുംം �ാരക�ായ് കളിനിാശിി
നിികളിാൽ പുല്ല്ിന്റെനി ഉന്മൂലാംനിം ന്റെചിയ്യാാന്റെത്യുംം 
സാന്തുലാംിത്�ായ്ി സൂക്ഷിച്ചു മേപാന്നു. 

മുറ്റിം തൂത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നില്ല് പച്ചച്ചാ
ണകം ന്റെവിള്ളാത്തിിൽ കലാംക്ക്ി മുറ്റിത്തും 
വിീടാിന്റെ� ഇറിയ്ത്തും ത്ളിിക്കും. വിീടാിനികവുംം 
മുറ്റിവുംം തൂത്തിിറിക്ക്ി ചിാണകന്റെവിള്ളാം ത്ളിിച്ച്  
ശുദ്ധിയ്ാക്ക്ണം എംന്ന കാരയത്തിിൽ കുടുംം
ബാത്തിിന്റെലാം മുത്തി�ി�ാർക്കും കാരണവിന്മാ
ർക്കും നിിർബാന്ധിമുണ്ടായ്ിരുന്നു. അടുംപ്പിന്റെലാം 
ചിാരം വിാരി �ാറ്റിി ത്മേലാം�ിവിസാം ഭക്ഷണം 
പാകം ന്റെചിയ്ത്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതു�ായ് 
പാത്രങ്ങന്റെളില്ല്ാം കിണറിിനുസാ�ീപത്തിായ്ി 

ഗൃഹാപാാഠമായി മാവേറിണ്ടി
ശുചിിത്വശ്വീലാംങ്ങൾ
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നിട്ടാിട്ടുള്ളാ വിാഴച്ചുവിട്ടാിലാംാക്കും. ഇവിന്റെയ്ല്ല്ാം 
കഴുകിവൃത്തിിയ്ാക്ക്ി അടുംക്ക്ളിയ്ിൽ ത്ിരിന്റെക 
എംത്തിിക്കുന്നമേത്ാന്റെടായ്ാണ് അടുംക്ക്ളി സാ�ീ
വി�ാകുന്നത്്. അടുംപ്പിന്റെലാം ചിാരം അഥാവിാ 
ന്റെവിണ്ണീറിാണ് പാത്രം കഴുകുന്നത്ിനുള്ളാ 
ഡിിറ്റിർ�� ്. വിാൽക്ക്ിണ്ടി, മേലാംാട്ടാ, ന്റെ�ാന്ത 
എംന്നിവി �ിവിസാവുംം കഴുകി വൃത്തിിയ്ാക്ക്ി 
ന്റെവിള്ളാം നിിറിച്ച് പൂമുഖപ്പടാിയ്ിൽ വിയ്ക്കും. 
ഇവിയ്ിൽ മേനിാക്ക്ിയ്ാൽ കണ്ണാടാിയ്ിന്റെലാംന്ന
മേപാന്റെലാം മുഖം പ്രാത്ിബാിംബാിക്ക്ണം എംന്ന 
ത്ാണ് പഴയ്കാലാം നിിഷ്ഠ.

കിണറും പരിസാരവുംം ശുചിിയ്ായ്ി സൂക്ഷി 
ക്കുന്നത്ിൽ നിമ്മുന്റെടാ മുന് ത്ലാംമുറി �ന്റെറ്റിന്തി
മേനിക്ക്ാളുമേ�ന്റെറി പ്രാാധാനിയം നിൽകിയ്ിരുന്നു. 
കിണർ �ാത്ര�ല്ല്, കിണറിിന്റെ� പരിസാരം 
മേപാലുംം എംത്ര ന്റെവിടാിപ്പായ്ി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 
ന്റെവിള്ളാം മേകാരിന്റെയ്ടുംത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാളി
യ്ാകന്റെട്ടാ, ന്റെത്ാട്ടാിയ്ാകന്റെട്ടാ അതു ക�ഴ്ത്തിവിയ്ക്കാ
ണന്റെ�ന്നത്ായ്ിരുന്നു ചിിട്ടാ. വിർഷ്ത്തിിന്റെലാംാരി
ക്ക്ൽ ന്റെവിള്ളാവുംം അഴുക്കും ന്റെചിളിിയുംന്റെ�ാന്റെക്ക് 
നിീക്ക്ം ന്റെചിയ്ത്് കിണർ ഇറിച്ച്  വൃത്തിിയ്ാക്കുക 
എംന്നത്് ഒഴിവിാക്ക്ാനിാവിാത്തി കാരയ�ായ്ിരു
ന്നു. ഈ കാരയത്തിിലുംം ഒരു ഗ്രാാ�ീണ കൂട്ടാായ്മ
യുംം അയ്ൽപക്ക് പാര�രയവുംമുണ്ടായ്ിരുന്നു. 
കിണർ  ശുചിീകരിക്കുന്നതും പഴയ്കാലാം ഗ്രാാ
��ീവിിത്ത്തിിൽ ഒരാമേ�ാഷ്വുംം ഉത്സാഹാവും
�ായ്ിരുന്നു.   

അക്ക്ാലാംത്തി് വിീടാിന്റെ� ത്റി ന്റെവിറും ത്റി 
ത്ന്റെന്നയ്ായ്ിരുന്നു. ചിാണകം ന്റെ�ഴുകിയ് 
ത്റി, ഇന്നന്റെത്തിമേപ്പാന്റെലാം വിിലാം കൂടാിയ് ന്റെവിർട്ടാി
സൈഫഡി് സൈടാൽമേസാാ, �ാർബാിമേളിാ  ആയ്ി
രുന്നില്ല്. ഒമേന്നാ, രമേണ്ടാ �ാസാം കൂടുംമേമ്പാൾ 
നില്ല് പശിി�യുംള്ളാ �ണ്ണുംം ചിാണകവുംം ചിിരട്ടാ
ക്ക്രിനിന്നായ്ി ന്റെപാടാിച്ചതും മേചിർത്തി് സാി��് 




അംക്കാാലത്ത് വാീടിന്റെ� തിറി 

ന്റെവാറും തിറി തിന്റെന്ന്യാായാിരുംന്നു. 
�ാണകം ന്റെമഴുകിയാ തിറി, 

ഇന്ന്ന്റെത്തശേപ്പ്ാന്റെല വാില കൂടിയാ 
ന്റെവാര്ട്ടിബൈഫ്ഡീ് ബൈടല്ശേസാ, 
മാര്ബ്ിശേളംാ  ആയാിരുംന്ന്ില്ല.
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വില്ല്ാന്റെത് ത്ണുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല് അന്ന് . 
അത്ിനിാൽ ഒന്നും ത്ന്റെന്ന വിീണ്ടും വിീണ്ടും 
ചൂടാാക്ക്ി  കഴിച്ചിരുന്നു�ില്ല്. എംന്റെന്തങ്ക്ിലുംം 
അടുംക്ക്ളി അവിശിിഷ്ടിങ്ങൾ ഉന്റെണ്ടങ്ക്ിൽ അത്് 
ന്റെത്ാടാിയ്ിന്റെലാം വിാഴക്കുഴിയ്ിമേലാംാ, മേചിനിത്തി
ടാത്തിിമേലാംാ ഇടുംകയുംം അത്് �ണ്ണിനി് വിളി�ായ്ി 
�ാറുകയുംം ന്റെചിയ്യും. 

അന്ന് ഓമേരാ വിീടുംം ഒരു ശുചിിത്വ�ിഷ്നിാ
യ്ിരുന്നു. ആഴ്ചയ്ിന്റെലാംാരു �ിവിസാം സൈ� മേഡി 
ആചിരിക്ക്ണന്റെ�ന്ന് സാർക്ക്ാരിന്റെ� ശുചിിത്വ
�ിഷ്ന് ഇമേപ്പാഴിത്ാ വിിവിിധ വിാർത്തിാ�ാധയ
�ങ്ങളിിലൂന്റെടാ നിിരന്തരം നിന്റെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കു
ന്നു.  വിർത്തി�ാനികാലാം സാാഹാചിരയത്തിിൽ 
ഇത്് കൂടാിമേയ്ത്ീരു. എംന്നാൽ ആരുന്റെടായുംം 
മേപ്രാരണ കൂടാാന്റെത് പണ്ടു പമേണ്ട മേകരളിീയ് 
കുടുംംബാങ്ങളിിൽ നിാം ന്റെചിയ്തു മേപാന്നിരുന്ന 
കാരയ�ാണിത്്. ഒമേന്നാ രമേണ്ടാ ആഴ്ചയ്ിന്റെലാംാ
രിക്ക്ൽ വിീടാിന്റെ� പരിസാരത്തി് അങ്ങിങ്ങായ്ി 
കിടാക്കുന്ന കരിയ്ിലാംകൾ, ചിപ്പുചിവിറുകൾ, 
ഉണങ്ങിയ് ന്റെത്ാണ്ണാന്, ചിിരട്ടാ എംന്നിവിന്റെയ്
ല്ല്ാം ഒന്ന് രണ്ടു സ്ഥാലാംങ്ങളിിലാംായ്ി തൂത്തുകൂട്ടാി 
ത്ീയ്ിടുംന്നു, അന്റെല്ല്ങ്ക്ിൽ ന്റെത്ങ്ങിന് ത്ടാത്തിിൽ 
പുത്യ്ിടുംന്നു. ഇമേപ്പാൾ നിാം അത്ിന്റെനി സൈ� 
മേഡി എംന്ന് ആലാംങ്ക്ാരിക�ായ്ി പറിയുംന്നു 
എംമേന്നയുംള്ളൂ.

മുമ്പ് നിാം വിീടാിനുപുറിത്തു�ാത്രം ന്റെചിയ്ത്ി
രുന്ന കാരയങ്ങന്റെളിാന്റെക്ക്യുംം ഇമേപ്പാൾ  വിീട്ടാി
നുള്ളാിൽ ത്ന്റെന്ന ന്റെചിയ്യുന്നത്ാണ് പുത്ിയ്കാ

പഞ്ചാായ്ത്തി് രാ� ്  �ാസാികയ്ി 
മേലാംക്കുള്ളാ മേലാംഖനിങ്ങളും കത്തുകളും 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-ന്റെ�യ്ിൽ വിിലാംാസാത്തിിൽ അയ്മേക്ക്
ണ്ടത്ാണ്.

�ണ്ട്ോം ഇടാതുമുന്നണംി സ്ര്ക്കിോര് 
വാരുന്ന 25 വാര്ഷകോലസെത്താ വാികസ്�കോ
ഴ്ച�ോറ്റോടാോടുകൂടാി �വാറ്റോക�ളംം സ്ോക്ഷോതാ്ക
�ിക്കുന്നതാിനു റ്റോവാണ്ട്ിയുംള്ള ബൃഹത്താോയ 
പദ്ധതാികൾക്കിോണം് രൂപം �ൽകിയിട്ടു
ളംളംതാ്.  ജാ�കീയോസൂത്രംണംത്താിസെന്റ് 25 
വാര്ഷങ്ങൾ കടാന്നുറ്റോപോകുറ്റോമ്പോൾ പൂര്ണംതാ
യിസെലത്താിയില്ലോസെയ�ിലുംം സ്ാോതാന്ത്രിയോ�
ന്ത� ഭോ�താത്താിസെല ഒറ്റോട്ടസെറി മോ�ങ്ങൾക്കി് 
വാിറ്റോധയമോയിട്ടുള്ള സ്ംസ്ഥാോ�മോണം് 
റ്റോക�ളംം. സ്ര്ക്കിോര് വാിഭോവാ�ം സെ�യ്ത 
കൈലഫ് മിഷൻ, ഹ�ിതാറ്റോക�ളംമിഷൻ, 
ആര്ദ്രംപദ്ധതാി, വാിദിയോകി�ണംം എന്നിവായി

ലൂസെടാ �വാറ്റോക�ളംം സൃഷ്ടിിക്കുവാോൻ �മുക്കി് 
സ്ോധിക്കും എന്ന ദൃഢ�ിശ്ചയം സ്ര്ക്കിോ
�ിനുണ്ട്്. 2018 മുതാലുംള്ള പ്രാതാികൂല കോലോവാ
സ്ഥായിൽ �ിന്നും മഹോമോ�ികളംിൽ �ിന്നും 
�ോം ക�കയറിിയതാ് ഇച്ഛാോശക്തീിയുംള്ള ഒരു 
ഭ�ണംകൂടാം ഉള്ളതാി�ോലോണം്. പതാി�ോലോം 
പഞ്ചാവാത്സ�പദ്ധതാി തായ്യാോറിോക്കുന്നതാി
�ോയി �ഹു സ്ര്ക്കിോര് പുറിസെ�ടുവാിച്ച്ിട്ടു
ള്ള മോര്ഗ്ഗറ്റോ�ഖ പ�ി�യസെ�ടുത്താിസെകോണ്ട്് 
ശ്രീ ഹുകൈസ്ൻ മിന്നത്താ് പ്രാസ്ിദ്ധീക�ിച്ച് 
റ്റോലഖ�ം അതാിസെന്റ് ഉള്ളടാക്കിം സെകോണ്ടുംം 
കൈശലി സെകോണ്ടുംം വാളംസെ� ആകര്ഷക
മോയി. ഭോവാി താലമുറിയ്ക്കുറ്റോവാണ്ട്ി ഉത്താ�വാോ
ദിിതാാറ്റോ�ോധറ്റോത്താോസെടായുംള്ള പ്രാവാര്ത്താ�
ങ്ങൾ �ടാ�ിലോക്കുന്നതാിസെന്റ് ഭോഗമോയി 
സെ�റുതും വാലുംതുമോയ പദ്ധതാികൾ സ്മയ
�ന്ധിതാമോയി പൂര്ത്താീക�ിറ്റോക്കിണ്ട്തുണ്ട്്. 
അതുറ്റോപോസെല താസെന്ന 2022-23 വാോര്ഷിക 

പദ്ധതാി �ടാപടാി ക്രമങ്ങൾ സ്ം�ന്ധിച്ച്് 
ശ്രീ ദിീപു പ്രാസ്ിദ്ധീക�ിച്ച് റ്റോലഖ�വുംം കോലി
കപ്രാസ്ക്തീമോയിരുന്നുസെവാന്ന് പറിയസെട്ട ചുരു
ക്കിത്താിൽ പഞ്ചാോയത്താ് �ോജാ് മോസ്ികയുംസെടാ 
ഏപ്രാിൽ ലക്കിത്താിസെന്റ് ഉള്ളടാക്കിം കോലി
കപ്രാസ്ക്തീവുംം ഉന്നതാ �ിലവാോ�ം പുല
ര്ത്തുന്നതും ആയിരുന്നു. ഇതാിസെന്റ് അണംി
യറിയിൽ പ്രാവാര്ത്താിച്ച് എല്ലോറ്റോപര്ക്കും 
അഭി�ന്ദ�ങ്ങൾ അറിിയിക്കുന്നു. 

സെക. ഓമ�ക്കുട്ടൻ 
ആലാംപ്പുഴ

ലാംത്തിിന്റെ� ശിീലാംം. പല്ലുമേത്യ്ക്കുന്നതും പ്രാഭാത് 
കൃത്യങ്ങന്റെളില്ല്ാം ന്റെചിയ്യുന്നതും കുളിിക്കുന്നതും 
വിസ്ത്രീം കഴുകുന്നതും പാത്രം കഴുകുന്നതുന്റെ�
ല്ല്ാം വിീട്ടാിനുള്ളാിൽ ത്ന്റെന്നയ്ാണ്. കിണറിി
നിടുംമേത്തിയ്ക്കു നിാം മേപാകുന്നമേത്യ്ില്ല്. ഒരു 
സാവിച്ച�ർത്തിിയ്ാൽ വിാട്ടാർ ടാാങ്ക്ിൽ ന്റെവിള്ളാം 
നിിറിയുംം. സൈപപ്പു ത്ിരിച്ചാൽ ന്റെവിള്ളാം സുലാംഭം, 
ആർക്കും ഒന്നിനും മേനിര�ില്ല്. ഒരുപാടാ് 
മേ�ാലാംിത്തിിരക്കുകൾക്ക്ിടായ്ിൽ വിീടാിന്റെ� 
പരിസാരത്തിിറിങ്ങുവിാനും പരിസാരം വൃത്തിി
യ്ാക്കുവിാനും എംവിിന്റെടായ്ാണ് മേനിരം? മുറ്റിം 
മേകാണ്ക്രീറ്റി് ന്റെചിയ്ത്് �ിവിസാവുംം മുറ്റിം തൂക്കുന്ന 
മേ�ാലാംി ഒഴിവിാക്കുകയുംം ന്റെചിയ്തു. പണ്ട് നിാം 
സാവമേ�ധയ്ാ ആവിശിയമേബാാധമേത്തിാന്റെടാ ന്റെചിയ്തു 
മേപാന്നിരുന്ന പലാം �ീവിിത്നിന്മകളും ഇന്നിത്ാ 
സാർക്ക്ാരിന്റെ� ശുചിിത്വ�ിഷ്നും നിിരവിധി 
ഏ�ന്സാികളും നിന്റെമ്മ നിിരന്തരം ഓർമ്മി
പ്പിമേക്ക്ണ്ടിവിരുന്നു.

ശുചിിത്വം പാലാംിക്കുകയുംം, വിീടുംം പരിസാര 
വുംം ശുചിിയ്ാക്ക്ിയ്ിടുംകയുംം, �ാലാംിനിയങ്ങൾ 
ന്റെപാതു ഇടാങ്ങളിിമേലാംക്കും, �ലാംാശിയ്ങ്ങളിി
മേലാംക്കും വിലാംിന്റെച്ചറിിയ്ാത്ിരിക്കുകയുംം മേവിണ
ന്റെ�ന്നത്് ഒരു സാർക്ക്ാർ ഉത്തിരവിിലൂന്റെടാ 
അനുസാരിക്ക്യുംം അനുസാരിപ്പിക്കുകയുംം 
ന്റെചിമേയ്യാണ്ട കാരയ�ല്ല്. അത്് �ീവിിത്ചിരയ
യുംന്റെടാ ഭാഗ്യ�ാകണം, അത്് �റിന്നുകൂടാാന്റെത് 
ശിീലാം�ായ്ി �ാറിണം. മേകരളിം മേരാഗ്യാതുര�ാ
കാത്ിരിക്ക്ാന് അന്റെത്ാരു �റു�രുന്നാണ്.  1

ചിാലാംിക്കുന്നതുമേപാന്റെലാം കുഴച്ചു ചിാന്തുമേപാന്റെലാം
യ്ാക്ക്ി സൈകന്റെകാണ്ട് ന്റെ�ഴുകും. ഉണങ്ങി
ക്ക്ഴിഞ്ഞാൽ അന്റെത്ാരഴകായ്ിരുന്നു. 
ആ�യന്റെത്തി ഒന്നു രണ്ട് �ിവിസാങ്ങളിിൽ ചിാണ
കത്തിിന്റെ� മേനിരിന്റെയ്ാരു ഗ്യന്ധിം അനുഭവി
ന്റെപ്പമേട്ടാക്ക്ാം. പമേക്ഷ അത്് അമേരാചിക�ായ് 
ഒരു ദുർഗ്യന്ധി�ായ്ി ഒരിക്ക്ലുംം അനുഭവിന്റെപ്പ
ട്ടാിരുന്നില്ല്. ഓമേസാാണ്പാളിി ഭൂ�ിന്റെക്ക്ാരു 
പ്രാത്ിമേരാധക്കുടായുംം രക്ഷാകവിചിവുംം ആകു
ന്നതുമേപാന്റെലാം ചിാണകം ന്റെ�ഴുകിയ് ത്റി ഒരു 
ആമേരാഗ്യയ രക്ഷാകവിചി�ായ്ിരുന്നു. വിാത്സാം
ബാന്ധി�ായ് മേരാഗ്യങ്ങളുള്ളാവിർക്ക്് അന്റെത്ാരു  
ചി ികിത്സയ്ായ്ിരുന്നു.  പമേരാക്ഷ�ായ്ി 
ചിാണകത്തിിന്റെ� ഈ സാാന്നിധയം മേരാഗ്യകാ 
രികളിായ് ചിിലാം ബാാക്ടീരിയ്കമേളിയുംം �റ്റും 
ന്റെചിറിിന്റെയ്ാരളിവിിന്റെലാംങ്ക്ിലുംം പ്രാത്ിമേരാധിക്കു 
കയുംം ന്റെചിയ്ത്ിരുന്നു.

�ണ്ണിനും �നുഷ്യനും ഭാര�ായ്ി �ാറുന്ന
ന്റെത്ാന്നും വിീടാിന്റെ� ചുറ്റുപാടുംകളിിമേലാംമേക്ക്ാ, 
വിഴിമേയ്ാരങ്ങളിിമേലാംമേക്ക്ാ വിലാംിന്റെച്ചറിിഞ്ഞിരു
ന്നില്ല്. അങ്ങന്റെനിയുംള്ളാ വിിനിാശികാരികളിായ് 
വിസ്തുക്ക്ളുന്റെടാ ധാരാളിിത്തിവുംം ഉപമേയ്ാഗ്യവുംം 
നിന്റെമ്മ കീഴ്ന്റെപ്പടുംത്തിിയ്ിരുന്നു�ില്ല്. ആഹാാ
രസാാധനിങ്ങൾ മേപാലുംം �ിച്ചം വിരാറിില്ല്. 
അഥാവിാ അൽപ്പ�ാത്ര�ായ്ി അധികം 
വിന്നാൽ ത്ന്റെന്ന അത്് കന്നുകാലാംികൾക്കും 
മേകാഴികൾക്കും �റ്റും ആഹാാര�ാകും. 
ഫ്രിിഡി്ജും ഫ്രിീസാറും നിമ്മുന്റെടാ �ീവിിത്ന്റെത്തി 
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