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നീര്ത്ത്തൊധിഷ്ഠിത വി സനം

A. കൃഷി
ക്രെ
നം

പദ്ധതി ൾ

I
II
III
IV

കനൽ കൃഷി വി സനം
പച്ചക്കറി കൃഷി വി സനം
നാളീക ര വി സനം
വിള ആകരാഗ്യ പരിപാെനം

V

ജജവകൃഷിയം സുരക്ഷിത ഭക്ഷയഉത്പാദനവം

VI
VII

ഉത്പാദകനാപാധി ളും കസവന സംവിധാനവംഗുണകെന്മയളള നെീൽ വസ്തുക്കളുകെ ഉത്പാദനവം
വിതരണവം
െക ാറട്ടറി ളുകെ ആധുനീ രണം

വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നതു
(െക്ഷത്തിൽ)
ക ന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ആക
0
232.22
232.22
0
455.10
455.10
0
189.58
189.58
0
80.72
80.72
0

30.25

30.25

0

66.72

66.72

0

0.1

0.1

VIII

ാര്ത്ഷി വിജ്ഞാന വയാപനവം വാര്ത്ത്താ വിനിെയവം

0

281.91

281.91

IX

ാര്ത്ഷി കസവനക ന്ദ്രങ്ങളും കസവന സംവിധാനവം
റീജിയണൽ ഫാം ഫസിെികേഷൻ കസന്ററു ളും

0

67.3

67.3

X

വിപണി വി സനം ശക്തികെടുത്തൽ

0

123.92

123.92

XI
XII

പയറുവർഗ്ഗ- ിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വി സനം
ാർഷി യന്ത്രവല്ക്ക്കരണം

0
15.3

14
10.2

14
25.5

XIII

നാഷണൽ കയാഗ്യാസ് & െനുവർ ൊകനജ് കെന്റ്

15.314

0

15.31

XIV
XV
1

ആത്മ പദ്ധതി ൾ
ക ാർട്ടിക്കൾച്ചർ വിള ൾ
കേേ്ക ാർട്ടിക്കൾച്ചറൽ െിഷൻ

182.85
139.95

182.85
0
139.95

2
3
4

ആർ.ക .വി.ജവ
ജ കെ ്
സൂക്ഷ്മ ജെ കസചനം

13.2
16.62
12.99

13.2
16.62
12.99

ആക

396.22
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സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ
1. പെ സബ്സിഡി ളും ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല
2. വീട്ടുവളെികെ കൃഷിക്കും കൃഷിഭൂെി കുറഞ്ഞവർക്കുൊയി ആവശയൊയ പദ്ധതി ൾ ഇല്ല.
3. സാമ്പത്തി വർഷാരംഭത്തിൽ പദ്ധതി ൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല.
4. ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് സംഭരണവം താങ്ങുവിെയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല
5.
ിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വിള ൾക്കും ശുൊവ് കൃഷിക്കും പദ്ധതി ൾ ഇല്ല
6. കതങ്ങുകൃഷിക്ക് പരിെിതൊയ പദ്ധതി ൾ ൊത്രം
7. കചറു ിെ യന്ത്രവല്ക് രണത്തിൽ െതിയായ പ്രാധാനയം നല്കുന്നില്ല.
8. ഉല്പാദനകത്ത അെിസ്ഥാനകെടുത്തി സബ്സിഡി നല്കുന്ന സംവിധാനത്തികെക്ക് ൊറണം
ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ
1. ക ന്ദ്രത്തികന്റ പദ്ധതി നി ന്ധന ൾ സംസ്ഥാന സാ ചരയത്തിൽ അനുകയാജയെല്ല.
2. യഥാസെയം പദ്ധതി ൾ പ്രഖ്യാപിക്കകെടുന്നില്ല.
3. സബ്സിഡി ൾ ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല.
ക ന്ദ്ര സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ പരൊവധി പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുളള നിർകേശങ്ങൾ
1. പദ്ധതി ൾക്കുളള കുറഞ്ഞസ്ഥെപരിധി ജില്ലയകെ പ്രതിശീർഷ ാർഷി ഭൂെി െഭയതക്കനുസയതൊയി
പുനർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ർഷ രികെകക്കത്താൻ സ ായിക്കും.
2. സബ്സിഡി തു
ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് പരിഗ്ണിയ്ക്കക്കണ്ടതാണ്.
3. െണ്ണ് പരിപാെനം, വിള ആകരാഗ്യപരിപാെനം, വിപണനം, മൂെയവർദ്ധന, പങ്കാളിത്ത ഗ്കവഷണം
എന്നിവ സംകയാജിെിച്ച് കലാക്കുതെത്തിൽ ഒരു െീെികന വിനയസിച്ചാൽ സാകങ്കതി വിദയ ജ ൊേം
കൂടുതൽ കവഗ്ത്തിൊക്കാൻ സ ായിക്കും
4.
കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റു ളുകെ നിർമ്മാണത്തിനുളള ക ന്ദ്രഫണ്ട് അപരയാപ്തൊയതിനാൽ അതികന
സകൊര്ത്ട്ട് കചയ്യുന്ന െകോരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് കൂടുതൽ ര്ത്ഷ രികെ
കക്കത്തിക്കാൻ ഴിയണം.
5. പ്രധാൻ െന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി കയാജന എത്രയം കവഗ്ത്തിൽ ഫണ്ട് െഭയൊക്കണം
6. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള് കൂടുതൽ വിള ളികെക്കും കെഖ്െ ളികെക്കും രൂപ ല്പന കചയ്യണം.
7. കനൽ കൃഷിയകെ നിെകൊരുക്കലം നെീലം ക ായ്ത്തം - കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയൊയി സംകയാജിെിച്ച്
കൃഷി ൊഭ രൊക്കണം
8. ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ കൊകക്കഷൻ സ്കപസിഫിക്കായി സംസ്ഥാനത്തിനനു കയാജയൊയ
രീതിയിൽ രൂപ ല്പന കചയ്യണം
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി ഏകേടുത്ത് നെെിൊക്കുന്ന നീര്ത്ത്തെ
പദ്ധതി ളുകെ വിശദാംശങ്ങള്
അെങ്കല്ക്
ക്രെ.
നിെവികെ
വിസ്തീര്ത്
ണ്ണ
ം
നീര്ത്
ത്ത
െം
പഞ്ചായത്ത്
തു
നം.
(ക ക്ടര്ത്)
സ്ഥിതി
(െക്ഷം രൂപ)

1

ൊെയില്ക്
പരുത്തിയറ

350

108

കവളിയം

നെെ് പദ്ധതി

2

െരുതെൺപള്ളി

460

112

പൂയെള്ളി,
കവളിനല്ലൂര്ത്

നെെ് പദ്ധതി

3

കനട്ടയം
ആര്ത്ച്ചൽ

398

99.5

അഞ്ചല്ക്, ഏരൂര്ത്

നെെ് പദ്ധതി

4

ഭജനെഠം

1400

225

കുമ്മിൾ, ചിതറ,
പാകങ്ങാെ്

നെെ് പദ്ധതി

558
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5

പാമ്പുറം
ആനക്കുഴി
ചാമുണ്ഡിമൂെ
കതാെ്

500

150

78

65

7

കവളിയം

585

200

8

െരക്കുളം

850

201

9 ഒേക്കല്ക്
10 വട്ടെൺ ാവ്

1060
510

180
112

11

3430

563

330

6

പുെെൺകതാെ്

ല്ലുവാതുക്കല്ക്
കുണ്ടറ

നെെ് പദ്ധതി
നെെ് പദ്ധതി

78

പൂയെള്ളി,
കവളിനല്ലൂര്ത്,
കവളിയം
ല്ലുവാതുക്കല്ക്,
ചാത്തന്നൂര്ത്
കതന്മെ
എഴുക ാണ്
ക ാട്ടാരക്കര,
കുളക്കെ,
ജെെം,കനടുവത്തൂര്ത്,
തെവൂര്ത്,കെെിെ,
കവട്ടിക്കവെ
ഇളൊെ്

നെെ് പദ്ധതി

400

100

കവളിയം, ഉമ്മന്നൂര്ത്

നെെ് പദ്ധതി

226

49

ഉമ്മന്നൂര്ത്

നെെ് പദ്ധതി

75

100

കപാരുവഴി

RIDF

RIDF XXIII
RIDF XXIII
RIDF XXIII
RIDF XXIII
RIDF XXIII

12 ആറാട്ട് െവ്
തുറവൂർ
13
ചുങ്കത്തറ
14 ൊവറകതാെ്
കവങ്കുളം
15
ഏൊകതാെ്
കപരുമ്പ
16
പരിങ്ങം
17 കുഴിതെം
18
ാകക്കാെ്
19. ത്രാകങ്ങാെ്
20
െവറകതാെ്
21 െീൻമുട്ടി

550

125

ഉമ്മന്നൂര്ത്

RIDF

450
950
600
1450
1100

150
230
90
250
300

RIDF
RIDF
RIDF
RIDF
RIDF

22

ല്ലണ

800

210

23 വട്ടെെ
24 ഉറുകുന്ന്
25
മ്പംക ാെ്
26 കപാെികക്കാെ്
PMKSY
27 വാട്ടര്ത്കഷഡ്
കനല്ലികുന്നം
PMKSY
28 കുളങ്ങളുകെ
പുനരുദ്ധാരണം

400
900
367
122

200
250
34
24

1000

200

കവളിനല്ലൂര്ത്
ചെയെംഗ്െം
ഇട്ടിവ
അെയെൺ
കുമ്മിള്, ചിതറ
ചെയെംഗ്െം,
നിെകെല്ക്
കതന്മെ, പുനലൂര്ത്
കതന്മെ
ഉമ്മന്നൂര്ത്
ഉമ്മന്നൂര്ത്
കവളിയം,
കനടുവത്തൂര്ത്,
ക ാട്ടാരക്കര

500

RIDF
RIDF
RIDF
WGDP
WGDP
PMKSY
Watershed
PMKSY per
crop more
crop

4905.5
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B. കചറു ിെ ജെകസചനം
പദ്ധതി ള്
സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്
• നിെവിലള്ള െിഫ്റ്റ്
ഇറികഗ്ഷന് പദ്ധതി
ളുകെ പുനരുദ്ധാരണം
• പുതിയ െിഫ്റ്റ്
ഇറികഗ്ഷന് പദ്ധതി
ള്
• കചറു ിെ ജെകസചനം
ക്ലാസ് I പദ്ധതി ള്
(50 ക ക്ട റില്ക്
കൂടുതല്ക് ആയ കക്കട്ട്
ഉള്ളവ)
• കചറു ിെ ജെകസചനം
ക്ലാസ് II പദ്ധതി ള്
(50 ക ക്ടറില്ക് താകഴ
ആയകക്കട്ട് ഉള്ളവ)
• കുളങ്ങളുകെയം
ചിറ ളുകെയം നവീ
രണ പദ്ധതി ള്.
• ന ാര്ത്ഡ്
സ ായകത്താടു
കൂെിയള്ള ക്ലാസ് I,
ക്ലാസ് II പദ്ധതി ള്
• ജെകസചന നിര്ത്മ്മി
തി ളുകെ പുനരുദ്ധാ
രണ പദ്ധതി ള്
• കപ്രാജക്ട്
കെയിന്റനസ്സ്, ഫ്ളഡ്
ഡാകെജ് പദ്ധതി ള്

560

പദ്ധതി പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള
നിര്ത്കേശങ്ങള്

അവകൊ നം
• വിവിധ സംസ്ഥാന
പദ്ധതി ളിലള്കെടുത്തി ജില്ലയില്ക്
െഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് വളകര കുറവാണ്.
ഇതുമൂെം ജില്ലയികെ ാര്ത്ഷി
കെഖ്െയ്ക് കയാജിക്കുന്ന തരത്തില്ക്
പുതിയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു
ന്നതികനാ, നിെവിലള്ള
പദ്ധതി ളുകെ
തുെര്ത്പരിപാെനത്തികനാ
സാധിക്കുന്നി ല്ല.വിവിധ വകുപ്പു ളുകെ
ഏക ാപനം ഇല്ലാത്തതു മൂെം
ാര്ത്ഷി കെഖ്െക്ക്
അനുകയാജയൊയ പദ്ധതി
രൂപീ രണ ത്തിന് തെസം
കനരിടുന്നു.2016-17 വര്ത്ഷത്തില്ക്
വിവിധ സംസ്ഥാന പദ്ധതി ളായ
െിഫ്റ്റ് ഇറികഗ്ഷന് പദ്ധതി ളുകെ
പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 86 െക്ഷം
രൂപയം കപ്രാജക്ട്കെയി ന്റനന്സ്
വിഭാഗ്ത്തില്ക് 192 െക്ഷം രൂപയം
ഫ്ളഡ് ഡാകെജ് വിഭാഗ്ത്തില്ക് 103
െക്ഷം രൂപയം ൊത്രൊണ്
െഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

•

ീഴ്ത്തട്ട് നികേശങ്ങള്

• തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുകെ വാര്ത്ഷി
പദ്ധതിയില്ക് ാര്ത്ഷി വി സനത്തിന്
അതയന്താകപക്ഷിതൊയ ജെകസചന
സൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിനും,
ജെകരാതസ്സു ളുകെനവീ രണത്തിനുംകൂടു
തല്ക് തു വ യിരുകത്തണ്ടതാണ്.
• തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക്
കതാഴിലറപ്പു പദ്ധതിയകെ വാര്ത്ഷി
ഡ്ജറ്റം കെ ര്ത് എേികെറ്റം
തയ്യാറാക്കുകമ്പാള് ജെകസചിത
നിര്ത്മ്മിതി ള്ക്ക് മുന്ഗ്ണന
നല്ക്ക ണ്ടതുംആസ്തി വി സനത്തിന്
കൂടുതല്ക് തു വ യിരുകത്തണ്ടതുൊണ്.
അനുകയാജയൊയ പ്രവര്ത്ത്തി ള്
കണ്ടത്തുന്നതിന് കൃഷി, ജെകസചന
വകുെ് ഉകദയാഗ്സ്ഥരുകെകസവനം
കതകെണ്ടതാണ്.
• ഓകരാ വര്ത്ഷവം സംസ്ഥാന
പദ്ധതതിയിലള്കെടുത്തി
നെെിൊകക്കണ്ടവ സം ന്ധിച്ച് തകേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ കനതൃതവത്തില്ക്
മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിച്ച് അതത്
വകുപ്പു ള്ക്ക്നല്ക്കുന്നത് ഉചിതൊയിരിക്കും
കെല്ക്ത്തട്ട് നികേശങ്ങള്
• ഓകരാ ജില്ലയികെയം, ാര്ത്ഷി വിസ്തൃതി,
ജെകസചിത വിസ്തൃതി എന്നിവക്കനു സരിച്ച്
ഫണ്ട് െഭയൊക്കു .
• സൃഷ്ടിക്കകെട്ട ജെകസചിത കശഷി
പൂര്ത്ണ്ണകതാതില്ക് വിനികയാഗ്ിക്കുന്നതിനായി
ജെകസചന നിര്ത്മ്മിതി ളുകെ തുെര്ത്
പരിപാെനത്തിന് െതിയായ ഫണ്ട്
െഭയൊക്കു .
• ജെകസചന പദ്ധതി ളുകെ
ആസൂത്രണത്തിനും, നിര്ത്വ ണ ത്തിനും,
ജെകരാതസ്സു ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനും
വിവിധ വകുപ്പു കള ഏക ാപിെിക്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഗ്രാെ, കലാക്ക്,
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ജില്ലാ തെങ്ങളില്ക് രൂപീ രിക്കു .
• ഉപരിതെ കചറു ിെ ജെകസചന
പദ്ധതി ളില്ക് പ്രകതയ വിഭാഗ്
• റിെയര്ത്, റിനകവഷന്
ത്തിലള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള് ( ിൊചല്ക്
ആന്റ് റികോകറഷന്
പ്രകദശ്, ജമ്മു ാശ്മീര്ത്, ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ്,
ഓഫ് ൊങ്ക്സ് ആന്റ്
ഒറീസ്സയികെ വരള്ച്ച ാധിത
കപാണ്ട്സ് (RRR)
ജില്ല ള്) ഒഴിക യള്ള സംസ്ഥാന
• എ.ഐ. ി.പി.
ങ്ങളില്ക് ആദിവാസി കെഖ്െ ള്,
• പ്രധാനെന്ത്രി കൃഷി
െരുഭൂപ്രകദശങ്ങള്, വരള്ച്ച ാധിത
സിഞ്ചായി കയാജന
പ്രകദശങ്ങള്, നക്സല്ക് ാധിത
(PMKSY)
പ്രകദശങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില്ക് 50
ക ക്ടകറാളം ആയക്കട്ട് െഭയൊകുന്ന
പദ്ധതി ള് ൊത്രകെ ഏകേടുക്കാന്
സാധിക്കു യള്ളു.ഇത്തരത്തിലള്ള
ഭൂപ്രകദശങ്ങള് ജില്ലയിെില്ല.
• ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. പദ്ധതിയകെ
ൊനദണ്ഡപ്ര ാരം നഗ്രപ്രകദശത്തുള്ള
ഒരു കുളം ഈ പദ്ധതി വഴി
ഏകേടുക്കണകെങ്കില്ക് കുളത്തികന്റ
ഉപരിതെ ജെവിസ്തീര്ത്ണ്ണം 20000
ചതുരശ്ര െീേറുംഗ്രാെപ്രകദശങ്ങളില്ക്
ഇത് 50000 ചതുരശ്ര െീേറും കവണം.
ജില്ലയില്ക് വളകര കുറച്ച് ജെ
കരാതസു കള ഈ ൊനദണ്ഡങ്ങള്
പാെിക്കുന്നുള്ളു.
• പി.എം.ക . എസ്. ജവ. പദ്ധതി
യകെ ൊനദഡത്തിലം ജെകസചന
വകുെിന് അനുവദനീയൊയ പ്രവൃത്തി
ളില്ക് കൂടുതലം എ.ഐ. ി. പി.,
ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. വിഭാഗ്ത്തിൊണു
ഉള്കെടുത്തി യിരിക്കുന്നത്. കെല്ക്
പദ്ധതി ളുകെ ൊനദഡങ്ങള്
ജില്ലയികെ ഭൂപ്രകൃതിയകെ സവികശഷ
തമൂെം പാെിക്കകെൊത്തതിനാല്ക്
െതിയായ ഫണ്ട് െഭയൊകുന്നില്ല.

ക ന്ദ്ര പദ്ധതി ള്

ീഴ്ത്തട്ട് നികേശങ്ങള്
• ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. പദ്ധതിയകെ
ൊനദണ്ഡങ്ങള് പാെികെടുന്ന
തരത്തിലള്ള ചിറ്റെെചിറ, ആദച്ചനല്ലൂര്ത്
ചിറ, ശാസ്താംക ാട്ട തൊ ം തുെങ്ങിയ
ജെകരാതസ്സു ള് കണ്ടത്തു യം
ക ന്ദ്രജെ മ്മീഷന് നിഷ്കര്ത്ഷിക്കുന്ന
തരത്തിലള്ള ഡി.പി.ആറു ള് തയ്യാറാക്കി
ക ന്ദ്രസര്ത്ക്കാര്ത് അനുെതി
കനെികയടുക്കു .
കെല്ക്ത്തട്ട് നികേശങ്ങള്
• പ്രധാനെന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി കയാജന
പദ്ധതി എത്രയം കവഗ്ം നെെിൊക്കു .
• ക രളത്തികന്റഭൂപ്രകൃതിക്കനുസൃ തൊയി
ക ന്ദ്ര പദ്ധതി ളുകെ ൊനദണ്ഡങ്ങളികെ
ഇളവിനായി ക ന്ദ്രസര്ത്ക്കാരില്ക് സമ്മര്ത്േം
കചലത്തു .
• ാര്ത്ഷി കെഖ്െയികെ അെിസ്ഥാന
സൗ രയ വി സനത്തിനുതകുന്ന നൂതന
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു .

മൃഗസംരക്ഷണം
മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ്

C.

മൃഗ്സംരക്ഷണ കെഖ്െക്ക് 2017-18 ല്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്ക്കുള്ള ആക വി ിതൊയി ൊേി
കവച്ചിരിക്കുന്നത് 308.28 ക ാെി രൂപയാണ്. മൃഗ്പരിപാെന ആകരാഗ്യ സംരക്ഷണ സൗ രയങ്ങളുകെ
നവീ രണം, രാത്രി ാെങ്ങളികെ മൃഗ്ചി ിത്സാ വയാപനം, െക ാറട്ടറി സൗ രയങ്ങള് വര്ത്ദ്ധിെിക്കല്ക്,
ന്നു ാെി ഇന്ഷവറന്സ് മുതൊയവയ്ക്കാണ് ഈ കെഖ്െയില്ക് 2017-18 ല്ക് ഊന്നല്ക് നല്കുന്നത്.
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ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 2017-18 ല്ക് നെെിൊക്കുന്ന സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെ വിശദ വിവരങ്ങള്
താകഴ കചര്ത്ക്കുന്നു.
കഗ്ാട്ട് സാേജെേ് യൂണിേ്
സവയം കതാഴില്ക്
കണ്ടത്തുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട
പഞ്ചായത്തു ളില്ക് ആെ് വളര്ത്ത്തല്ക് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിച്ച് തനത് െെ ാറി ആടു ളുകെ വന്കതാതിലള്ള
പ്രജനനവം പാെികന്റയം ഇറച്ചിയകെയം വര്ത്ദ്ധനവം െക്ഷയെിട്ടു ക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഒരു യൂണിേിന്
50,000/- രൂപ കചെവ് വരുന്ന പദ്ധതിയില്ക് 25,000/- രൂപ സര്ത്ക്കാര്ത് വി ിതൊണ്. അപ്ര ാരം ജില്ലയികെ 71
മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 80 യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി െക്ഷയെിടുന്നത്. ഒരു
യൂണിേിന് 25,000/- രൂപ വച്ച് 80 യൂണിേിന് 20,00,000/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഡക്ക് നഴ്സറി യൂണിേ്
താറാവ് കൃഷി വയാപിെിക്കുന്നതികന്റയം മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകെ െഭയത, ര്ത്ഷ രുകെ വരുൊനം
തുെങ്ങിയവ വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതികന്റയം ഭാഗ്ൊയി ജില്ലയികെ 30 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 300
യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി െക്ഷയെിടുന്നത്. ഒരു യൂണിേിന് 2700/- രൂപ വച്ച് 300 യൂണിേിന്
3,60,000/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
റൂറല്ക് ാക്ക് യാര്ത്ഡ് കഡവെപ്കെന്റ് കപ്രാജക്ട്
ജില്ലയികെ 70 സര്ത്ക്കാര്ത്/സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ് അെര്ത്ജപ്രെറി സ്കൂള്/ജ സ്കൂള് ക്ലാസ്സു ളികെ 50
വീതം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് 46 മുതല്ക് 60 ദിവസം വകര പ്രായൊയ 5 മുട്ടകക്കാഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും തീേയം വിതരണം
കചയ്യുന്ന പദ്ധതി. ജില്ലയികെ മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്ന െി പദ്ധതി
വിദയാര്ത്ഥി ളിലൂകെ ഗ്രാെപ്രകദശങ്ങളില്ക് വീട്ടുപരിസരത്ത് മുട്ടകക്കാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് കപ്രാല്ക്സാ ിെിക്കുന്നതിനും
അധി വരുൊനം െഭയൊക്കുന്നതിനുൊണ് െക്ഷയെിടുന്നത്. ഒരു യൂണിേിന് 36,250/- രൂപ വച്ച് 70 യൂണിേിന്
25,37,500/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കലാക്ക് കെവല്ക് അവയര്ത്കനസ്സ് കപ്രാഗ്രാം
കലാക്ക് തെത്തില്ക് ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി പരിശീെനം നല്ക്കുന്നതികന്റ
ഭാഗ്ൊയി മൃഗ്സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില്ക് ക ാധവല്ക്ക്കരണം നെത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയൊയ രീതി ളില്ക്
അവക ാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മൃഗ്ങ്ങകള
ാധിക്കുന്ന സാംക്രെി കരാഗ്ങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം
നല്ക്കുന്നതിനും ക്ലാസു ള് നെത്തുവാനായി ഓകരാ സ്ഥാപനത്തിനും 14,000/- രൂപ വീതം ആക 1,26,000/രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികെ കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട 9 സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 18 പരിശീെന പരിപാെി ള്
സംഘെിെിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.
എസ്.സി പൗള്രി
പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പുൊയി കചര്ത്ന്ന് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്ന
ക ാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് പദ്ധതിക്ക് 5,15,000/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയികെ 25 മൃഗ്സംരക്ഷണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട 500 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് കൂെിനും
ക ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുൊയി ധനസ ായൊയി 1000 രൂപ വീതം നല്ക്കുന്നു.
ആശുപത്രി വി സന സെിതി
ജില്ലയികെ 82 മൃഗ്ാശുപത്രി ള്ക്ക് 1500 രൂപ വച്ച് ആശുപത്രി വി സന സെിതി കയാഗ്ം കൂടുന്നതികന്റ
കചെവ ള്ക്കായി 1,23,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സീകറാ സര്ത്വയെന്സ് & കൊണിേറിംഗ്്
ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം 6 സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന ക ാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നതിന്
4000/- രൂപ വച്ച് 24,000/- രൂപ കചെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വയാവസായി ാെിസ്ഥാനത്തില്ക് ആടുവളര്ത്ത്തല്ക്
ശാസ്ത്രീയൊയി ആടു വളര്ത്ത്തലം െേ് അനു ന്ധ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കും പരിശീെനം നല്ക്കുന്നതിന്
ജില്ലയികെ 2 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 2 യൂണിേ് നെെിൊക്കി വരുന്നു. ഒരു യൂണിേിന് 1,05,000/രൂപ വച്ച് 2 യൂണിേിന് 2,10,000/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മൃഗ്കക്ഷെ ക്ലബ്ബു ളും പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും സ്കൂളു ളില്ക്
സ്കൂള് കുട്ടി ളില്ക് മൃഗ്ങ്ങകളാടുള്ള കേ വം ധനാഗ്െൊര്ത്ഗ്ഗത്തിന് ഇവകയ പരിപാെിക്കുന്നതിനും
കപ്രാല്ക്സാ ിെിക്കുന്ന പദ്ധതി. ജില്ലയികെ 4 പഞ്ചായത്തു ളികെ 4 സ്കൂളു ള് മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്നതിനായി
ഒരു യൂണിേിന് 50,000/- രൂപ വച്ച് 4 യൂണിേിന് 2,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. െി ച്ച രീതിയില്ക് പദ്ധതി
നെെിൊക്കുന്ന സ്കൂളു ള്ക്ക് 10,000/- രൂപ വച്ച് സമ്മാനം നല്ക്കുന്നതാണ്.
ൊതൃ ാ പഞ്ചായത്ത്
കചങ്ങെനാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് വഴി മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ് 5,00,000 രൂപ കചെവഴിച്ച് നെെിൊക്കി
വരുന്ന പദ്ധതി
താലൂക്കുതെ എന്റര്ത്പ്രണര്ത് െീേ്
ജില്ലയികെ 2 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 2 യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനായി ഒരു യൂണിേിന്
50,000/- രൂപ വച്ച് 2 യൂണിേിന് 1,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക ജ് സിേം ഓഫ് കറയറിംഗ്് ക ര്ത്ഡ്സ്
ജില്ലയികെ ക ാര്ത്െകറഷന്, മുനിസിെല്ക് ഏരിയയികെ 9 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 100
യൂണിേ് നെെിൊക്കാനായി 5,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിേിന് 5,000/- രൂപ വച്ച് 100 യൂണിേ്
നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് െി തു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഡിൊര്ത്ട്ടക് െന്റ് ഫാമു ളുകെ ശാക്തീ രണം
മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ് ഫാമു ളുകെ ശാക്തീ രണത്തിനായി ജില്ലയികെ കുരികയാട്ടുെെ ഫകൊ ഫാം,
കുരീപ്പുഴ െര്ത്ക്കി ഫാം എന്നിവ വഴി വിവിധ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന് ആക 28,80,000/- രൂപ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൊജ ല്ക് കെെി കവേറിനറി യൂണിേ്
ജില്ലാ കവേറിനറി ക ന്ദ്രത്തികനാെനു ന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കൊജ ല്ക് കെെി കവേറിനറി യൂണിേില്ക് 2
ഷിഫ്റ്റു ളിൊയി 2 കവേറിനറി സര്ത്ജന്, 2 ജൈവര്ത്, 2 അേന്റന്റ്- ം-ആനിെല്ക് ാന്ഡെര്ത്, ഒരു എക്സ്-കറ
കെക്നീഷയന് എന്നിവകര 179 ദിവസകത്തക്ക് ക ാണ്രാക്ട് വയവസ്ഥയില്ക് നിയെിച്ച് പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു.
രാത്രി ാെങ്ങളില്ക് വീട്ടുപെിക്കല്ക് മൃഗ്ചി ില്ക്സാ പദ്ധതി
െി പദ്ധതി പ്ര ാരം രാത്രി ാെങ്ങളില്ക് (ജവകുകന്നരം 6 മുതല്ക് രാവികെ 6 വകര) വീട്ടുപെിക്കല്ക് മൃഗ്
ചി ില്ക്സ െഭയൊക്കുന്നതിന് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് കുന്നത്തൂര്ത്, ക ാട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, അഞ്ചല്ക്, ഇത്തിക്കര
കലാക്കു ളിലം ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷനിലം ഓകരാ കവേറിനറി സര്ത്ജകനയം അേന്ഡന്റികനയം ക ാണ്രാക്ട്
വയവസ്ഥയില്ക് നിയെിച്ച് പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു.
റവയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം െഭയൊക്കുന്ന പദ്ധതി
അഞ്ചില്ക് കൂടുതല്ക് റവ പശുക്കളുള്ള ഫാമുെെ ള്ക്ക് റവയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 25,000/- രൂപ
വീതം സര്ത്ക്കാര്ത് സബ്സിഡി നല്ക് ി നെെിൊക്കുന്ന െി പദ്ധതി വഴി 10 ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് 25,000/- രൂപ വച്ച്
2,50,000/- രൂപ വിതരണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള നെപെി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു വരുന്നു.
െന്ത് െി കെകക്നാളജി അജഡവസ്-എസ്.ആര്ത്.ഇ.പി
ജില്ലയികെ മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പുൊയി ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 2 ൊസം കൂടുകമ്പാള് പ്രസിദ്ധീ
രിക്കുന്ന പദ്ധതി. ഇതിനായി ആത്മ നല്ക്കുന്ന ഫണ്ട് കൂൊകത വ െില്ക് നിന്നും 25,000 രൂപ പദ്ധതിക്കായി
കചെവഴിക്കുന്നു
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പ്രകതയ ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി - എസ്.സി.എ - െി.എസ്.പി
ക ാല്ലം ജില്ലയികെ പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗക്കാരുകെ വിവിധ ആവശയങ്ങള് നെെിൊക്കാനായി കുളത്തൂപ്പുഴ
ഗ്രാെപഞ്ചായത്തികെ വില്ലുെെ, കതന്മെ ഗ്രാപഞ്ചായത്തികെ ൊമ്പഴത്തറ എന്നീ പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ ക ാളനി ളികെ
5 കുടും ങ്ങള്ക്ക് പശുവളര്ത്ത്തല്ക്, 5 പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വനിത ള്ക്ക് ആടു വളര്ത്ത്തല്ക്, 30 വനിത ള്ക്ക് കഷഡ്
ഉള്കെകെ ക ാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് എന്നീ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന് 9,04,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. െി
പദ്ധതി, കവേറിനറി ക ാസ്പിേല്ക്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കവേറിനറി ഡിസ്കപന്സറി കതന്മെ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി
നെെിൊക്കി വരുന്നു.
വളര്ത്ത്തുമൃഗ്ങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള ജജവ ൊെിനയങ്ങകള വളൊക്കി ൊറ്റന്നത്
ജജവ ൊെിനയങ്ങകള വളൊക്കി ൊറ്റന്നതിന് കെല്ക്ൂരകയാെ് കൂെിയ ചാണ ക്കുഴി ള്
നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു യൂണിേിന് 12,500/- രൂപ വീതം ആക 3,75,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികെ 25
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 30 യൂണിറ്റ ള് നിര്ത്മ്മിച്ച് പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു.
വന്ധയതാപരികശാധനാ യാമ്പു ളുകെ വിവരങ്ങള്
സങ്കരയിനം ന്നു ാെി ളുകെ ഉല്ക്ൊദനം െക്ഷയൊക്കികക്കാണ്ട് വന്ധയതാ നിവാരണ യാമ്പു ള്
സംഘെിെിക്കുന്നതികന്റ ഭാഗ്ൊയി 20 സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് ഓകരാ യാമ്പ് വീതം സംഘെിെിക്കുന്നതിന് 10,000/രൂപ വച്ച് ആക 2,00,000/- രൂപ 2017-18 വര്ത്ഷം അനുവദിച്ചത് ജില്ലയികെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്ക് ി
പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. ഓകരാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതിയ്ക്കായി വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ള തു
ക ാര്ത്കൊണു ള്, ആന്റീ കയാട്ടിക്കു ള്, ജവേെിന്, െിനറല്ക് െിക്സ്ചസ്ച്ചര്ത് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും
ക്ലിനിക്കല്ക് സാമ്പിളു ള് കശഖ്രിക്കുന്നതിനുള്ള രാന്കസ്പാര്ത്കട്ടഷനും െറ്റം ഉപകയാഗ്ിക്കുന്നതിന്
നിഷ്കര്ത്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പു വഴി മുന് വര്ത്ഷങ്ങളില്ക് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയ പദ്ധതി ളുകെ വിനികയാഗ്
വിവരങ്ങള് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
ക്രെനം വര്ത്ഷം
തു (െക്ഷം രൂപ)
1
2013 - 14
676.15
2
2014 - 15
282.13
3
2015 - 16
99.48
4
2016 - 17
146.50
ആക
1204.24
D. ക്ഷീര വി സന വകുെ്
ക്ഷീര വി സന കെഖ്െക്കായി 2017-18 വര്ത്ഷത്തില്ക് 97.75 ക ാെി രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത
പദ്ധതി ള്ക്കായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കെഖ്െയില്ക് 5 സ്കീമു ള് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനകത്ത ക്ഷീര സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പാല്ക് സംഭരണത്തിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ രയ
കൊരുക്കുന്നതിനായി 3051 െക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷെതയം
വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി െില്ക് ് കഷഡ് വി സന പദ്ധതിക്കായി 4804 െക്ഷം രൂപയം ാെിത്തീേ
സബ്സിഡിക്കായി 1400 െക്ഷം രൂപയം ഈ കെഖ്െയില്ക് വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഗ്രാെീണ ക്ഷീര വിജ്ഞാന വയാപനവം ഉപകദശ സര്ത്വീസു ളും
അനിശ്ചിതാവസ്ഥയം പ്രകൃതികക്ഷാഭവം െറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളില്ക് വയക്തിപരൊയ
ന്ധത്തിലൂകെ സാകങ്കതി വിദയയകെ ജ ൊേം ര്ത്ഷ രികെക്ക് കനരിട്ട് നെത്തു എന്നതാണ് ഈ
പദ്ധതിയകെ പ്രധാന െക്ഷയം. ഇതികന്റ ഭാഗ്ൊയി വിജ്ഞാന വയാപന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്, ര്ത്ഷ സമ്പര്ത്ക്ക
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പരിപാെി ള്, കലാക്ക് ക്ഷീര സംഗ്െങ്ങള്, ജില്ലാ ക്ഷീര സംഗ്െങ്ങള്, സംസ്ഥാന ക്ഷീര സംഗ്െം തുെങ്ങിയ
പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നു.
പ്രാഥെി ക്ഷീര സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് സ ായവം ഗുണകെന്മ കെച്ചകെടുത്തലം,കൂടുതല്ക്
ര്ത്ഷ കര ക്ഷീര സ രണ കെഖ്െയികെക്ക് ക ാണ്ടുവരി , പാെികന്റ ഗുണകെന്മ പരികശാധിക്കുന്നതിനുള്ള
സൗ രയങ്ങള് കെച്ചകെടുത്തു , പാല്ക് സംഭരണവം വിപണനവം കെച്ചകെടുത്തുന്നതിന് ക്ഷീര സ രണ
സംഘങ്ങളുകെ പശ്ചാത്തെ സൗ രയങ്ങള് വര്ത്ദ്ധിെിക്കു യം ആധുനി വത് രിക്കു യം കചയ്യു
മുതൊയവയാണ് പദ്ധതിയകെ െക്ഷയം. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുകെ ആധുനി വത് രണം. ില്ക്
ളക്ഷന് റൂം,
ഫാര്ത്കെഴ്സ് കഫസിെികേഷന് കസന്റര്ത്, ആവശയാധിഷ്ഠിത ധനസ ായം, ഫുഡ് കസഫ്റ്റി ആന്ഡ്
ോന്കഡഡ്സ് ആക്ട് ധനസ ായം തുെങ്ങിയവ ഇതില്ക് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
െില്ക് ് കഷഡം കഫാഡര്ത് വി സനവം
ക്ഷീകരാത്പാദന കെഖ്െയികെക്ക് കൂടുതല്ക്
ര്ത്ഷ കരയം സംരംഭ കരയം സവയം സ ായ
സംഘങ്ങകളയം ക ാണ്ടു വരി , സങ്കരയിനം ന്നു ാെി ളുകെ ഉത്പാദന ക്ഷെത നിെനിര്ത്ത്തു ,
ര്ത്ഷ രില്ക് ശാസ്ത്രീയൊയ ാെിവളര്ത്ത്തല്ക് രീതി ള് അവെം ിക്കുന്നതില്ക് അവക ാധം സൃഷ്ടിക്കു
എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ക ാണ്ട് െക്ഷയെിടുന്നത്. പ്രധാന ഉപജീവന ൊര്ത്ഗ്ഗൊയി ക്ഷീര കെഖ്െകയ
സെീപിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് സാകങ്കതി വിദയയിലൂകെ പാലത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷെതയം വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള
സ ായം െഭയൊക്കു , വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തിലളള ക്ഷീകരാത്പാദനം കപ്രാത്സാ ിെിക്കു എന്നിവ പദ്ധതി
വഴി െക്ഷയെിടുന്നു.
ക്ഷീരകെഖ്െയികെ ഉത്പാദനം പരിെിതകെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘെ ം തീേപ്പുല്ലികന്റ ദൗര്ത്െഭയൊണ്.
അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങകള അകപക്ഷിച്ച് ക രളത്തികെ ക്ഷീരകെഖ്െയില്ക് ഉത്പാദന കചെവ് വളകര
കൂടുതൊണ്. ആയതിനാല്ക് കചെവ് കുറക്കുന്നതിനായി തകേശീയൊയി െഭയൊയ തീേ സാെഗ്രി ള്
ഉള്കെടുത്തിയള്ള തീേ നിര്ത്മ്മാണരീതി ള് കപ്രാത്സാ ിെികക്കണ്ടതാണ്. വര്ത്ഷം മുഴുവനും െഭയൊകുന്ന
രീതിയില്ക് തീേപ്പുല്ക് കൃഷിയം തരിശു നിെങ്ങളികെ തീേപ്പുല്ല് ഉത്പാദനവം കപ്രാത്സാ ിെിക്കകെകെണ്ടതാണ്.
തീേപ്പുല്ക് കൃഷി വയാപനം, ധന സ ായകത്താടു കൂെിയം ധനസ ായെില്ലാകതയം തീേപ്പുല്ക്കൃഷി കതാട്ടം
നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ ായം, അകസാള വയാപനം, തരിശു ഭൂെിയില്ക് തീേപ്പുല്ക് കൃഷി, കഫാഡര്ത് ം അകസാള
നഴ്സറി, ജ കൈാകപാണിക്സ്, ഇറികഗ്ഷന് അസിസ്ററന്സ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു.
കൂൊകത ഡയറി യൂണിറ്റ ള്, ിൊരി യൂണിറ്റ ള്, െില്ക്ക്കിങ് കെഷീന്, ആവശയാധിഷ്ഠിത ധനസ ായം
തുെങ്ങിയവ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ാെിത്തീേ സബ്സിഡി
പാലത്പാദനം വര്ത്ദ്ധിെിക്കു , കൂടുതല്ക് ക്ഷീര ര്ത്ഷ കര ക്ഷീരസംഘങ്ങളുകെ ീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി ,
ക്ഷീകരാത്പാദന കെഖ്െയകെ ൊഭക്ഷെത വര്ത്ദ്ധിെിക്കു , കൂടുതല്ക് കതാഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു യം
യവസംരംഭ കര കെഖ്െയികെക്ക് ആ ര്ത്ഷിക്കു യം കചയ്യു തുെങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയകെ െക്ഷയങ്ങള്.
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് സബ്സിഡി െഭയൊക്കുന്നു.
ഗുണ നിയന്ത്രണ ൊബു ളുകെ ശാക്തീ രണം.
ള്ക്ക് െില്ക്ക്ക് ചില്ലിംഗ്് സംവിധാനമുള്ള ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക് ൊ ് സജ്ജീ രണം,
ആവശയാനുസൃത ധനസ ായം.
ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് കപ്രാഡക്ഷന് ഇന്സന്റിവ്
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് ക്ഷീര സംഘത്തില്ക് അളക്കുന്ന
പാെികന്റ അളവിന് ആനുപാതി ൊയി സബ്സിഡി െഭയൊക്കുന്നു.
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ക്ഷീര വി സന വകുപ്പു വഴി മുന് വര്ത്ഷങ്ങളില്ക് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയ പദ്ധതി ളുകെ വിനികയാഗ്
വിവരങ്ങള് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
ക്രെ
നം
1
2
3
4

വര്ത്ഷം
2013 - 14
2014 - 15
2015 - 16
2016 - 17
ആക

തു
(െക്ഷം രൂപ)
311.01
370.70
437.12
1039.28
2158.11

E. െത്സയവി സനം
െകത്സയാല്പാദന രംഗ്ത്ത് െത്സയകൃഷി മുഖ്യൊയ പങ്ക് വ ിക്കുന്നു. െത്സയകൃഷിക്ക് അനുകയാജയൊയ
ശുദ്ധജൊശയങ്ങളും ഓരു ജൊശയങ്ങളും വിവിധ െത്സയകൃഷി രീതി ള് അവെം ിക്കുന്നതിനായി ഫിഷറീസ്
വകുെികന്റ ീഴില്ക് െത്സയ ര്ത്ഷ വി സന ഏജന്സി പ്രവര്ത്ത്തിച്ചു വരുന്നു. സമൂ ത്തില്ക് ഭക്ഷയ സുരക്ഷ
ഉറൊക്കുന്നതിനും ഉപജീവന ൊര്ത്ഗ്ഗം െഭയൊക്കുന്നതിനും കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഫിഷറീസ്
വകുെിന് വിവിധ െത്സയകൃഷി പദ്ധതി ളിലൂകെ സാദ്ധയൊക്കുന്നു. അനുകയാജയൊയ ശുദ്ധജൊശയങ്ങളും
ഓരുജൊശയങ്ങളും സവ ാരയ കുളങ്ങളും പഞ്ചായത്തു കുളങ്ങളും ഉള്കെടുത്തി 570 ക ക്ടര്ത് വിസ്തൃതിയില്ക്
െത്സയകൃഷി നെൊക്കുന്നു. തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തകത്താകെ ഫിഷറീസ് വകുെ് 200811 ാെയളവില്ക് െത്സയ ക രളം പദ്ധതിയം 2010-12 രിെീന് വര്ത്ഷവം, 2012-15 ാെയളവില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി
ഒന്നാം ഘട്ടം, 2015-17 ാെയളവില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതിയം ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയിരുന്നു.
2017-18 വര്ത്ഷം ജന ീയ െത്സയകൃഷി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള് ചുവകെ
കചര്ത്ക്കുന്നു.

1

2
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ഞണ്ട് കൃഷി
(യൂണിേ് )

കുളങ്ങളികെ
രിെീന് കൃഷി
ൊങ്കു ളികെ
െത്സയകൃഷി
(യൂണിേ് )
അടുക്കളകുളം
(യൂണിേ് )
രിെീന്
കൂടുകൃഷി
(യൂണിേ് )
ചിെികൃഷി
(യൂണിേ് )

ഓരുജെെ
ത്സയ കൃഷി

വിസ്തൃതി
(ക ക്ടര്ത്) ഓരു
െത്സയ
ജെ െത്സയകൃഷി
ക രളം
ര്ത്ഷ രുകെ
പദ്ധതിഎണ്ണം
2010-12
വിളകവടുത്ത
& െത്സയ
െത്സയം/
ക രളം
കചമ്മീന്
(െണ്)
വിസ്തൃതി
െത്സയ
(ക ക്ടര്ത്)
സമൃദ്ധി
ാം
ര്ത്ഷ രുകെ
ഘട്ടം
എണ്ണം

ശുദ്ധജെ
െത്സയകൃഷി

വിവരങ്ങള്

പദ്ധതി ള്

ക്രെ നം

ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കി വരുന്ന െത്സയകൃഷി പദ്ധതി ളുകെ വിശദ വിവരങ്ങള്

235.04

217

1282

255

600

213

330.4

165

3

100

30

100

2

1790

148

125

100

125

102

2

5

5

270

11

5
39
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(2012 13)

വിളകവടുത്ത
െത്സയം/
കചമ്മീന്
(െണ്)

700

150

നൂതന െത്സയകൃഷി പ്രദര്ത്ശന ഫാം 2016-17 പദ്ധതി
ക്രെ
നമ്പര്ത്

വിസ്തൃതി
(ക ക്ടര്ത്)

ഘെ പദ്ധതി
കപാളി ള്ച്ചര്ത് ഓഫ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടര്ത് ഫിഷ് ഇന്
കപാണ്ട്.
ക ജ് ഫാെിങ് ഇന് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടര്ത്
സ്കപസിഫിക്ക് പകത്താജന് ഫ്രീ ജെഗ്ര്ത് ഷ്ിംപ് ഇന്
കപാണ്ട്.
കൊകണാ ള്ച്ചര്ത് ഓഫ് എയര്ത് ബ്രീത്തിങ്ങ് ഫിഷ് ഇന്
കപാണ്ട്.
ജവേ് ഷ്ിംപ് ഫാെിങ് ഇന് കപാണ്ട്
റീ സര്ത്ക്കുകെേറി അ വാ ള്ച്ചര്ത് സിേം.

1
2
3
4
5
6

ര്ത്ഷ രുകെ
എണ്ണം

10 ക :

10

5 യൂണിേ്

15

300 കസന്റ്

2

1ക :

1

75 കസന്റ്
1 യൂണിേ്

1
1

കസന്രെി സ്കപാണ്കസഡ് സ്കീം 16-17 (നീെ വിപ്ലവം)
ക്രെ നമ്പര്ത്

ഘെ പദ്ധതി

വിസ്തൃതി (ക ക്ടര്ത്)

ര്ത്ഷ രുകെ എണ്ണം

1

ക ജ് ഫാെിങ് ഇന് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടര്ത്

40 യൂണിേ്

125

2

ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നിര്ത്മ്മാണം

2 ക ക്ടര്ത്

4

3

ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നവീ രണം

10.04 ക ക്ടര്ത്

13 ര്ത്ഷ ര്ത്

കെല്ക് പദ്ധതി ള് പരികശാധിക്കുകമ്പാള് 2010-12 ാെയളവയില്ക് 235 ക ക്ടര്ത് ശുദ്ധ ജൊശയത്തില്ക്
നിന്നും 600 െണ് െത്സയം ഉല്പാദിെിച്ചിരുന്നതില്ക് നിന്നും 2016-17 വര്ത്ഷത്തില്ക് 500 ക ക്ടര്ത് ശുദ്ധ
ജൊശയത്തില്ക് നിന്നും 1551 കെരിക്ക് െണ് ശുദ്ധ ജെ െത്സയങ്ങള് ഉല്പാദിെിക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂൊകത
െത്സയകൃഷി ജവവിധയവല്ക്ക്കരണത്തിലൂകെ 75.588 കെരിക്ക്െണ് കചമ്മീനും 148.362 കെരിക്ക് െണ് ചിെിയം
2.837 കെരി ് െണ് ഞണ്ടും 14.75 കെരി ് െണ് രിെീനും ഉല്പാദിെിക്കാന് ഴിഞ്ഞു. എന്നാല്ക് കചമ്മീന്
കൃഷിയിലകെയളള ഉല്പാദനം താരതകെയന കുറയന്നതായി ാണുവാന് സാധിക്കും. എന്തുക ാകണ്ടന്നാല്ക്
ജില്ലയികെ കചമ്മീന് ഗ്രാെം എന്നറിയികെട്ടിരുന്ന െണ്കരാതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തികന്റ പാരിതിസ്ഥി
പ്രശ്നങ്ങളാല്ക് കചമ്മീന് കൃഷി കചയ്യുവാന്
ഴിയാത്ത സാ ചരയം
ര്ത്ഷ രില്ക് നിെനില്ക്ക്കുന്നു.
ഇതിനുപ്രതിവിധിയായി െണ്കരാതുരുത്ത് വി സനപദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി 100 ക ക്ടര്ത് കചമ്മീന് കുളം
ശാസ്ത്രീയൊയി ഒരുക്കി കൃഷി കചയ്യുന്നതിന് അനുകയാജയൊക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതിയം ണ്ടല്ക്വനവല്ക്ക്കരണ
പദ്ധതിയം പ്ലാനിംഗ്് വകുെികെക്ക് നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്.
െത്സയകൃഷി ജവവിധയവല്ക്ക്കരണത്തിലൂകെ രിെീന് കൃഷിക്കായി കൂടു ളില്ക് ഓരു ജെ െത്സയ കൃഷി
പദ്ധതിയില്ക് 65 യൂണിറ്റ ളിൊയി 650 കൂടു ളും നൂതന െത്സയകൃഷി, നീെ വിപ്ലവം എന്നീ പദ്ധതി ളിൊയി
രിെീന്, ാളാഞ്ചി എന്നീ െത്സയങ്ങള് 45 യൂണിറ്റ ളിൊയി 450 കൂടു ളും അഷ്ടമുെി, പരവൂര്ത്, ായംകുളം എന്നി
ായല ളികെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളിൊയി നെൊക്കുന്നു. കൂൊകത ജില്ലയില്ക് 2016-17 വര്ത്ഷത്തില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി
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പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുത്തി ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷി, ഓരുജെ കചമ്മീന് കൃഷി, ചിെികൃഷി, ഞണ്ട്
ക ാഴുെിക്കല്ക്, കൂടു ളില്ക് രിെീന് കൃഷി, പടുതാകുളം, അടുക്കള കുളം, സംകയാജിത െത്സയ കൃഷി പ്രദര്ത്ശന
െത്സയ കുളം എന്നീ ഘെ പദ്ധതി ളും നൂതന െത്സയകൃഷിയിലള്കെടുത്തി ഓരു ജെ സമ്മിശ്ര െത്സയകൃഷി,
ശാസ്ത്രീയൊയ രീതിയിലളള കചമ്മീന് കൃഷി( നാരന്, ാര), അന്തരീക്ഷ വായൂ കൂെി ശവസിക്കാന് സാധിക്കുന്ന
െത്സയങ്ങളുകെ കൃഷി, റീസര്ത്ക്കുകെേറി അ വാ ള്ച്ചര്ത് സിേം എന്നീ പദ്ധതി ളും നീെ വിപ്ലവം പദ്ധതിയില്ക്
ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നിര്ത്മ്മാണം, ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നവീ രണം എന്നിവയം നെൊക്കി. ജില്ലയില്ക്
നിെവില്ക് വിവിധ കൃഷി രീതി ളിൊയി 3777 ര്ത്ഷ കുടും ങ്ങള് ഉള്കെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2017-18
വര്ത്ഷത്തില്ക്
ജന ീയ െത്സയകൃഷി ഒന്നാം ഘട്ടം പദ്ധതിയികെ ഘെ പദ്ധതി ളായ ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷി- കചറിയകുളം,
വെിയകുളം, ൊതൃ ാ ശുദ്ധജെ ഫാം, ഓരുജെ കചമ്മീന് കൃഷി ഉള്കെടുത്തി 1881 െത്സയ ര്ത്ഷ ര്ത് 407
ക ക്ടര്ത് വിസ്തൃതിയില്ക് കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജില്ലയില്ക് ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷിക്ക് അനുകയാജയൊയതും ജന ീയ െത്സയ കൃഷി പദ്ധതിയില്ക്
ഉള്കെടുത്തി െത്സയകൃഷി നെൊക്കാന് സാധിക്കാത്തതുൊയ 112 ക ക്ടര്ത് കവളളകക്കട്ട് നിെവിലണ്ട്. ചിറ്റെെ
ചിറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ത് ചിറ, കപാളച്ചിറ ഏെ തുെങ്ങിയ ഏെ ളും തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റഉെെസ്ഥതയില്ക്
വരുന്ന ജൊശയങ്ങളുൊണ് ഇവ. െി സ്ഥെങ്ങളുകെ സംരക്ഷണവം സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവൊയ െത്സയകൃഷി
രീതി ള് അവെം ിച്ച് െത്സയകൃഷി നെത്തുന്നതിന് തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റപദ്ധതി ള് വകരണ്ടത്
അനിവാരയൊണ്. ഇത്തരം പദ്ധതി ള് നെെിൊകു യാകണങ്കില്ക് ജില്ലയികെ െകത്സയാല്പാദനം
വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറൊക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക് കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും
സാധിക്കും എന്നത് ഉറൊണ്. കൂൊകത സ്ത്രീ ളുകെ പങ്കാളിത്തം കൂെി ഉറൊക്കുന്ന വിധത്തില്ക് െത്സയകൃഷി
പദ്ധതി ള് ക ാണ്ടുവരുന്നത് സാമൂ ി ഉന്നെനത്തിന് ഏേവം ഉതകുന്നതാണ്.
െത്സയകൃഷിയൊയി ന്ധകെട്ട് തകേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ളുകെ ഇെകപെല്ക് ശക്തൊകക്കണ്ടത്
അനിവാരയൊണ്. ഓകരാ തകേശ സവയംഭരണ വകുെിനു ീഴില്ക് വരുന്ന കുളങ്ങളുകെ സംരക്ഷണം, െത്സയകൃഷി
നെത്താന് അനുകയാജയൊയ ജൊശയങ്ങകള കൃഷിക്ക് അനുകയാജയൊയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്,
വിളകവടുെ്, എന്നിവയൊയി ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില്ക് തകേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ള്ക്ക് ീഴിലളള
എം.എന്.ആര്ത്.ഇ.ജി.എസ് കതാഴിൊളി ള്, സ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവകയ ഉള്കെടുത്തു
യാകണങ്കില്ക് െത്സയകൃഷി രീതി ള് കൂടുതല്ക് ശാസ്ത്രീയവം സുസ്ഥിരവം െത്സയ ഉല്പാദന വര്ത്ദ്ധനവിനും
ാരണൊയിത്തിരു യം കചയ്യും.
ഗ്ിഫ്റ്റ് തിൊെിയാ, വനാെി കചമ്മീന് തുെങ്ങിയ ജജവ സുരക്ഷയം ജജവ കഫന്സിംഗും ആവശയൊയി
വരുന്ന കൃഷി രീതി ള് നെത്തി വരുന്ന ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് അവരുകെ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി ജജവ
സുരക്ഷക്കും ജജവ കഫന്സിംഗ്ിനും കവണ്ടിയളള ആനുകൂെയങ്ങള്, ധനസ ായങ്ങള് എന്നിവ
നല്ക്കു യാകണങ്കില്ക് െത്സയ സമ്പത്ത്- ജജവ ജവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറൊക്കാന് ഴിയ യം കചയ്യും.
സവന്തൊയി കുളങ്ങില്ലാത്തവര്ത്ക്കും സ്ഥെ പരിെിതിയളള വീടു ളില്ക് താെസിക്കുന്നവര്ത്ക്കും െത്സയവം
പച്ചക്കറിയം ഒന്നിച്ച് കൃഷി കചയ്യുന്ന അ വാകപാണിക്സ് യൂണിറ്റ ള് തുെങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായം
െഭയൊക്കുന്നതിന് ത.സവ.ഭ വകുപ്പു ളുകെ ഫണ്ട് ഉപകയാഗ്ിച്ച് പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കചകയ്യണ്ടത്
അനിവാരയൊണ്. പ്രകൃതിയിലളള സവാഭാവി െത്സയ വിഭവങ്ങള് സംരക്ഷികക്കണ്ടതിന് ഓെണ് വാട്ടര്ത്
റാഞ്ചിംഗ്്, ണ്ടല്ക് വനവല്ക്ക്കരണം തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് ത.സവ.ഭ വകുപ്പു ള് പ്രാമുഖ്യം നല്ക്ക ണ്ടതാണ്.
തനത് നാെന് ശുദ്ധജെ/ഓരുജെ െത്സയങ്ങളുകെ ( ാരി,കൂരി,വരാല്ക്, പരല്ക് വര്ത്ഗ്ഗത്തില്ക്കെട്ട
െത്സയങ്ങള്, ആറ്റക ാഞ്ച്, രിെീന് തുെങ്ങിയവ) സംരക്ഷണത്തിന് കപാതുജൊശയങ്ങളില്ക് നിന്നുളള
ഇത്തരം െത്സയങ്ങളുകെ/െത്സയവിത്തു ളുകെ അെിത ചൂഷണം തെയന്നതിന് തകേശ സവയം ഭരണ
പങ്കാളിത്തകത്താടു കൂെിയളള പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കചയ്യകെകെണ്ടതാണ്.
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F. പരിസ്ഥിതി, ാൊവസ്ഥാ വയതിയാനം, വന വി സനം, ദുരന്ത നിവാരണം
ക ാല്ലം ജില്ലയികെ വനങ്ങകളല്ലാം തകന്ന ജില്ലയകെ ിഴക്കൻ കെഖ്െയിൊണ്. കതന്മെ, പുനലൂർ,
കശന്തരുണി വനം ഡിവിഷനു ൾ പൂർണ്ണൊയം തിരുവനന്തപുരം, ക ാന്നി, അച്ചൻക ാവിൽ ഡിവിഷനു ൾ
ഭാഗ്ീ ൊയം ക ാല്ലം ജില്ലയിൊണ്. പുനലൂർ നഗ്രസഭ, കതന്മെ, ആരയങ്കാവ്, പത്തനാപുരം, അഞ്ചൽ,
കുളത്തൂപ്പുഴ, പിറവന്തൂർ, അെയെൺ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളിൊണ് വനങ്ങൾ ഉള്ളത്.
ജജവ
ജവവിധയത്താൽ സമ്പുഷ്ടൊയ ഈ വനകെഖ്െകയ ജില്ലയകെ ശവാസക ാശകെന്ന് വികശഷിെിക്കാവന്നതാണ്.
വനം വകുെിനാണ് വനങ്ങളുകെ സംരക്ഷണ ചുെതെ പ്രധാനൊയിട്ടുള്ളകതങ്കിലം സംരക്ഷണ ാരയത്തിൽ
കപാതുജനപങ്കാളിത്തകത്താകെ വന കെഖ്െയകെ സംരക്ഷണത്തിനായി വനം വകുെ് വന സംരക്ഷണ സെിതി
(v.s.s.)- ളും ഇകക്കാ കഡവെെ്കെന്റ് മ്മിേി ളും (E.D.C.) രൂപീ രിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇവയകെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക ാപിെിക്കുന്നതിനായി കഫാറേ് കഡവെെ്കെന്റ് ഏജൻസി ളും (F.D.A.)
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓകരാ വനം ഡിവിഷനും ഓകരാ F.D.A.- ൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വന കെഖ്െയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള
വനവത് രണം ഏകറ പ്രാധാനയം അർ ിക്കുന്നു. അതിനുകവണ്ട സ ായങ്ങൾ നൽകുന്നത് ജില്ലയികെ
സാമൂ യ വനവത് രണ വിഭാഗ്ൊണ്. ഇവികെയള്ള വന വത് രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക ാപി
െിക്കുന്നതിനായി വനം വകുെ് ഇകൊൾ ഗ്രാെ നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളിൽ രിത സെിതി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതിനായി 11 മ്മിേി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ മ്മിേി ൾ
രൂപീ രിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ൾ സവീ രിച്ചു വരുന്നു. െി രിത സെിതി ൾ കചർന്ന് ഓകരാ ജില്ലയിലം
F.D.A.- ൾ രൂപീ രിക്കാൻ ക രളാ സർക്കാർ അടുത്തികെ തീരുൊനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികെ വനത്തിന് പുറത്തുള്ള
വൃക്ഷ വൽക്കരണ പരിപാെി ൾ ക ാല്ലം, സാമൂ യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗ്ൊണ് നെത്തുന്നത്. 1982 മുതൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗ്ം എകന്റ െരം, നമ്മുകെ െരം, വഴികയാരത്തണൽ, കുട്ടിവനം, നക്ഷത്ര വനം,
കലാക്ക് പ്ലാന്റിംഗ്്, വനെിത്ര അവാർഡ ൾ എന്നിവ നെെിൊക്കുന്നു വനത്തിന് പുറത്തുള്ള സാമൂ യ
വനവത് രണ വിഭാഗ്ത്തികന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവകെ കചർക്കുന്നു.
സവ ാരയ ഭൂെിയിൽ െരങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുന്നത് – ധനസ ായം
സവ ാരയ ഭൂെിയിൽ െരങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുന്നതിന് ധനസ ായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ കതക്ക്,
ചന്ദനം, ആഞ്ഞിെി, െ ാഗ്ണി, പ്ലാവ്, കറാസ് വഡ്, മ്പ ം, കുമ്പിൾ, കുന്നി വാ , കതമ്പാവ് തുെങ്ങിയ 10
ഇനം ജത ളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകെടുത്തിയിരുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നട്ട ജത ൾ അതായത്
ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വകര പ്രായൊയ ജത ൾക്ക് ൊത്രൊണ് കപ്രാത്സാ ന ധന സ ായത്തിന്
അർ ത. അകപക്ഷ ൻ ജത ൾ നട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥെത്തികന്റ ഉെെസ്ഥകനാ അകല്ലങ്കിൽ അകപക്ഷയകെ
തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം വകര നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദീർഘ ാെ പഴക്കമുള്ള ഭൂെിയകെ പാട്ടക്കാരകനാ
ആയിരിക്കണം. ഉെെസ്ഥാവ ാശ സർട്ടിഫിക്കേ്, ജ വശവ ാശ സർട്ടിഫിക്കേ്, പാട്ട രാർ, കസ്കച്ച്, െേ്
കരഖ് ൾ എന്നിവ അകപക്ഷകയാകൊെം സെർെിക്കണം. കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തിന് പരിഗ്ണിക്കുന്നത്
ഏേവം ചുരുങ്ങിയത് 1 മുതൽ 2 വർഷം വകര പ്രായമുള്ളതും ആകരാഗ്യമുള്ളതുൊയ 50 ജത ൾ
പരികശാധന സെയത്ത് ഉണ്ടാ ണം. കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തികന്റ 50% 1 -ാാാം ഗ്ഡവായി ആദയ
വർഷവം, ാക്കി 50% രണ്ടാം ഗ്ഡവായി മൂന്നാം വർഷവം നൽകും. ജത ളുകെ വളർച്ചയം ആകരാഗ്യവം
ണക്കികെടുത്താണ് കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തികന്റ രണ്ടാം ഗ്ഡവം (3 വർഷം) അനുവദിക്കുന്നത്.
ാവ ൾക്ക് ധനസ ായം
ാവ ൾ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാെിച്ച് വരുന്നതിന് വയക്തി ൾ, കദവസവം, രസ്റ്റു ൾ എന്നിവയകെ
ഉെെസ്ഥതയിലള്ള ാവ ൾക്കാണ് ധനസ ായം നൽകുന്നത്. ധനസ ായത്തിനായി ാവെെസ്ഥർ
ാവികന്റ വിസതൃതി, ഉെെസ്ഥാവ ാശം കതളിയിക്കുന്ന കരഖ് ൾ എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ നൽ ണം.
ജത ൾ വച്ചുപിെിെിക്കുന്നതിന് ാവികന്റ സംരക്ഷണം, ജത ളുകെ കനയിം ക ാർഡ് സ്ഥാപിക്കു , കുളം,
വൃത്തിയാക്കു , കവെിക ട്ടു തുെങ്ങിയ പ്രവർത്തി ൾക്കാണ് ധനസ ായം നൽകുന്നത്. 5 ാവ ൾക്കാണ്
ഒര സാമ്പത്തി വർഷം ധനസ ായം നൽകുന്നത്.
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ണ്ടൽക്കാടു ളുകെ സംരക്ഷണം
െൽതീരങ്ങളും അഴിമുഖ്ങ്ങളിലം ായകൊരങ്ങളിലം നിെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സവികശഷ സസയ
സമൂ ൊണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ. തീരപ്രകദശകത്ത െഴക്കാടു ളാണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ. സുനാെി, ക ാടുങ്കാേ്,
െൊക്രെണം തുെങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തീരപ്രകദശത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകു , െത്സയങ്ങൾക്കും
െേ് സമുദ്ര ജീവി ൾക്കും പ്രജനന താവളകൊരുക്കു തുെങ്ങിയവയാണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ ക ാണ്ട് നമുക്കുള്ള
പ്രകയാജനം.
അവകശഷിക്കുന്ന ണ്ടല കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിസ്തൃതി വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുൊണ്
ണ്ടൽക്കാടു ൾ സംരക്ഷിച്ച് നിെനിർത്തുന്ന സവ ാരയ വയക്തി ൾക്ക് ധനസ ായം നൽകുന്നത്. ഒരു
ഏക്കറിന് 4000/- രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ധനസ ായത്തിനായി ഉെെസ്ഥതയിലള്ള ണ്ടൽ ഭൂെിയകെ
വിസ്തൃതി സർകവ നമ്പർ െഭയൊയ ണ്ടൽ ഇനങ്ങളുകെ വിവരങ്ങൾ ജ വശവ ാശ കരഖ് തുെങ്ങിയ
അകപക്ഷകയാകൊെം ാജരാക്കണം.
വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണത്തിന് നഷ്ടപരി ാരം
വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണം നിെിത്തം ജീവകനാ സവത്തികനാ അപ െം സംഭവിച്ചാൽ 75,000/- രൂപ
വകര വനം വകുെ് നഷ്ട പരി ാരം നൽകുന്നുണ്ട്. െി നഷ്ട പരി ാരത്തിനായി വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണം
ഉണ്ടായി 6 ൊസത്തിനുള്ളിൽ അകപക്ഷ സെർെികക്കണ്ടതാണ്.
കൂൊകത വനത്തിന് പുറത്ത് വച്ച്
പാമ്പു െികയേ് െരണെെയന്നവരുകെ ആശ്രിതർക്ക് 1 െക്ഷം രൂപ നൽ ി വരുന്നുണ്ട്. പാമ്പ് െികയേ്
ചി ിത്സയിൽ ഴിയന്നവർക്ക് ചി ിത്സാ കചെവം വനം വകുെ് നൽ ി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പരൊവധി 75,000/രൂപയാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രി ളിൽ നിന്ന് സൗജനയ ചി ിത്സ െഭയൊയവർക്ക് ധനസ ായ
ത്തിന് അർ ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അകപക്ഷ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സെർെികക്കണ്ടതാണ്. പുനലൂർ
ഡിവിഷണൽ കഫാറേ് ഓഫീസർക്കാണ് ക ാല്ലം ജില്ലക്കാർ അകപക്ഷ നൽക ണ്ടത്. അക്ഷയ കസന്ററു ൾ
വഴി മു ളിൽ പറഞ്ഞ നഷ്ടപരി ാരത്തിന് അകപക്ഷ സെർെിക്കാം.
ഴിഞ്ഞ 10 വർഷൊയി ജില്ലയികെ
സാമൂ യ വനവത് രണ വിഭാഗ്ം വിതരണം കചയ്ത ജത ൾ
ക്രെ നമ്പർ വർഷം വിതരണം കചയ്ത ജത ളുകെ എണ്ണം
1
2007-08
184894
2
2008-09
178293
3
2009-10
390643
4
2010-11
600000
5
2011-12
544000
6
2012-13
845000
7
2013-14
847000
8
2014-15
792000
9
2015-16
520000
10
2016-17
570000
അവെം ം – വനം വകുെ്
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G. വയവസായം, വാണിജയം, വിവര സാകങ്കതി വിദയ, ഇതരസംസ്ഥാന കതാഴിൊളി ള്
ക ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-പ്രാകദശി പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് കതാഴിെില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവകര പരി ാരം ാണുന്നതില്ക് ജില്ലാ വയവസായ
ക ന്ദ്രത്തികന്റ ീഴിലള്ള സൂക്ഷ്മ കചറു ിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സംരംഭങ്ങള് വ ിക്കുന്ന പങ്ക് കചറുതല്ല.
ജീവിത വഴി ളില്ക് കതാഴില്ക് കതെി അെയന്നവര്ത്ക്ക് ഒരു ജ ത്താങ്ങായം വിദയാഭയാസത്തിന് കശഷം ജീവിതം
രുെിെിെിക്കാന് ആഗ്ര ിച്ച് മുകന്നാട്ട് വരുന്ന യവാക്കള്ക്ക് നൂതന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
കപ്രാത്സാ നൊയം ജില്ലാ വയവസായ ക ന്ദ്രം സംരംഭ ര്ത്കക്കാെം തകന്നയണ്ട്. ഇതികെയ്ക്കായി, വയവസായ
വകുെ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നെൊക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ള് ജില്ലാ ഓഫീസ് വഴി നിര്ത്വ ിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.
പി.എം.ഇ.ജി.പി
ഇകതാരു ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്. കതാഴില്ക് ര ിതര്ത്ക്ക് കതാഴില്ക് െഭയൊക്കുന്നതിനും പുതിയ
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുൊയി നെെിൊക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്. 25 െക്ഷം രൂപാ വകര കചെവ് വരുന്ന
ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങളും 10 െക്ഷം രൂപാ വകര കചെവ് വരുന്ന കസവന സംരംഭങ്ങളും ഈ
പദ്ധതിയിലള്കെടുത്തി ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. പദ്ധതി കചെവികന്റ90 മുതല്ക് 95 ശതൊനം വകര ാങ്ക്
വായ്പയായി െക്ഷയൊക്കുന്നതും 15 മുതല്ക് 35 ശതൊനം വകര ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റായം ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം
ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് െഭിക്കും. ആയതികെയ്ക്ക് അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കുന്നതിന് നിെവില്ക് ഓണ്ജെന് സംവി
ധാനം ഏര്ത്കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക് ജില്ലയികെ നിരവധി സംരംഭ ര്ത്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയകെ പ്രകയാജനം
െഭയൊയിട്ടുണ്ട്. െി പട്ടി ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
പി.എം.ഇ.ജി.പി. ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റ്
ക്രെ നം സാമ്പത്തി വര്ത്ഷം യൂണിേ് നം. ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റ്
1
2012-13
32
43,46,712/2
2013-14
31
33,45,719/3
2014-15
25
47,24,765/4
2015-16
14
33,33,058/5
2016-17
92
1,61,50,395/അവെം ം – വയവസായ വകുെ്

ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക് ആയിരകത്താളം കതാഴിെവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും
നൂതനൊയ
നിരവധി
സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിക്കുന്നതിനും
സാധിച്ചു.
െി
കപ്രാജക്ടികന്റപദ്ധതിയകെ കചെവ് പരിധി ഉല്പാദന കെഖ്െയ്ക്ക് 25 െക്ഷത്തില്ക് നിന്നും 50 െക്ഷത്തികെക്കും
കസവന കെഖ്െയ്ക്ക് 10-ല്ക് നിന്നും 25 െക്ഷത്തികെയ്ക്കം ഉയര്ത്ത്തിയാല്ക് കൂടുതല്ക് സംരംഭ കര ഇതികെയ്ക്ക്
ആ ര്ത്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും കൂടുതല്ക് വയവസായ കെഖ്െ ളികെയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയകെ പ്രകയാജനം ക ാണ്ട്
വകരണ്ടതും അനിവാരയൊണ്.
ഇതിനായി, നൂതനൊയ കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക് രൂപം നല്ക്കുന്നതിനുള്ള
ക ാധവത് രണ പരിപാെി ള്, ശില്പ ശാെ ള് എന്നിവ സംരംഭ ര്ത്ക്ക് നല്കുന്നതിന് അവസരം
ഒരുക്കാവന്നതാണ്.
ഇ.എസ്.എസ് (Enterprenuer Support Scheme)
ഇകതാരു സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്. 'സംരംഭ സ ായ പദ്ധതി' (ഇ.എസ്.എസ്.) എന്ന്
നാെ രണം കചയ്യകെട്ട ഈ പദ്ധതി 2012-13 സാമ്പത്തി വര്ത്ഷം മുതൊണ് ജില്ലയില്ക് നെെില്ക് വരുത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഉല്പാദന കെഖ്െയൊയി ന്ധകെട്ടുള്ളതുൊയ എല്ലാ സൂക്ഷ്മകചറു ിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്കും പ്രസ്തുത ജില്ലാ വയവസായ ക ന്ദ്രം, ജനറല്ക് ൊകനജര്ത്
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മുമ്പാക സംരംഭ രുകെ അകപക്ഷ സെര്ത്െിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം
അര്ത് ത കനടുന്നതാണ്.

ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള സ ായങ്ങള്ക്ക്

ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം 2012 ഏപ്രില്ക് 1 മുതല്ക് വയവസായ ഉല്പാദനം ആരംഭിച്ച അകപക്ഷ കന്റ
വയവസായ സംരംഭത്തിന് പരൊവധി 30 െക്ഷം രൂപ വകര ഒരു തവണ ൊത്രം സ ായം െഭിക്കുന്നതാണ്.
പ്രാരംഭ സ ായം (ോര്ത്ട്ട് അെ് സകൊര്ത്ട്ട്), നികക്ഷപ സ ായം (ഇന്കവേ്കെന്റ് സകൊര്ത്ട്ട്), സാകങ്കതി
വിദയ സ ായം (കെകക്നാളജി സകൊര്ത്ട്ട്) എന്നിവ നിശ്ചിത ൊനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് നിര്ത്േിഷ്ട
യൂണിറ്റ ള്ക്ക് െഭിക്കാവന്നതാണ്. െി പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കുകമ്പാള് അകപക്ഷാ ഫീസായി
ജനറല്ക് വിഭാഗ്ം 1000 രൂപയം, പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വിഭാഗ്ം 500 രൂപയം ഒടുകക്കണ്ടതാണ്.
ഴിഞ്ഞ 5 വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക് ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നിരവധി സംരംഭ ര്ത്ക്ക്
പ്രകയാജനം െഭയൊയിട്ടുണ്ട്. ആയതികന്റ പട്ടി ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
ക്രെ നം. സാമ്പത്തി വര്ത്ഷം ഉപകഭാക്താക്കളുകെ എണ്ണം അനുവദിച്ച തു
1
2012-13
68
1,30,69,396
2
2013-14
102
2,14,73,285
3
2014-15
30
69, 45,426
4
2015-16
92
2,29,84,592
5
2016-17
127
3,17,32,120
അവെം ം വയവസായ വകുെ്

ഇത്തരം സ ായ പദ്ധതി ള് അര്ത് രായ എല്ലാ ഗുണകഭാക്താക്കളിലം എത്തുന്നതിന് കലാക്ക്,
പഞ്ചായത്ത്,മുനിസിൊെിേി ള്, ക ാര്ത്െകറഷന് എന്നിവ ക ന്ദ്രീ രിച്ച് വയവസായ വി സന
ഓഫീസര്ത്ൊരുകെ ചുെതെയില്ക് എല്ലാത്തരം സംരംഭങ്ങളുകെയം വിവരങ്ങള് ഫയല്ക് കചയ്യകെടുന്ന ഒരു കഡേ
കസന്റര്ത് ആരംഭിച്ച് ആ വിവരങ്ങളുകെ അെിസ്ഥാനത്തില്ക് സ ായങ്ങള് നല്കുന്നത് ഉചിതൊയിരിക്കും.
2014-15 വര്ത്ഷംപ്രാകദശി സാമ്പത്തി വി സന കെഖ്െയില്ക് തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 78
കപ്രാജക്ടു ള് നെൊക്കിയിരുന്നു. 2015-16 വർഷം കെഖ്െയില്ക് തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 66
കപ്രാജക്ടു ള് നെൊക്കിയിരുന്നു. 2016-17 വർഷം തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 59 കപ്രാകജക്ടു ള്
നെൊക്കിയിരുന്നു. ജില്ലയികെ ഗ്രാെ, കലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളുകെയം നഗ്ര സഭ ളുകെയം ഴിഞ്ഞ 5
വര്ത്ഷകത്ത വയവസായ സവയം കതാഴില്ക് കെഖ്െ ളികെ കപ്രാജക്ടു ള് കപാതുകവ ഓകട്ടാ റിക്ഷ വാങ്ങല്ക്,
റികവാള്വിംഗ്് ഫണ്ട് തുെങ്ങിയവയില്ക് ഒതുങ്ങി നില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് സവയം കതാഴില്ക് സംരംഭം
ആരംഭിക്കുവാന് െക്ഷയെിട്ട പദ്ധതി ള് പെതും സാക്ഷാത് രിക്കകെടുന്നില്ല. ഈ സാ ചരയത്തില്ക് ഈ
കെഖ്െയില്ക് വയതയസ്ത കപ്രാജക്ടു ള് വിഭാവന കചകയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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H. സ
രണം
സ രണ വകുെില്ക് നെത്തിവരുന്ന സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്
1. സര്ത്വീസ് സ രണ ാങ്കു ള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ)
2. സവയംസ ായ ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ)
3. സവയം സ ായഗ്രൂപ്പു ള്ക്കുളള സബ്സിഡി (ഓകരാ ഗ്രൂെിനും 1000 രൂപ വിതം)
4. പ്രാഥെി
ാര്ത്ഷി വായ്പാ സ രണ സംഘങ്ങള്, ഫാര്ത്കെഴ്സ് സ രണ ാങ്കു ള്, സവന്തം
ഫണ്ട് ഉപകയാഗ്ിച്ച് ഹ്രസവ ാെ ാര്ത്ഷി വായ്പാ വിതരണം - കപ്രാത്സാ ന സമ്മാനം (പരൊവധി
1 െക്ഷം രൂപ)
5. കനല്ക്കൃഷിയ്ക്കളള വായ്പ കൂെതല്ക് നല്ക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 25,000 രൂപ)
6. ക ായ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കപ്രാത്സാ ന ഗ്രാന്റ് ( പരൊവധി 4 െക്ഷം രൂപ)
7. കനല്ക്കൃഷിയ്ക്ക് പെിശ ര ിത വായ്പ - പെിശ, സബ്സിഡി
8. വനിത അംഗ്ങ്ങള്ക്ക് കതാഴില്ക് പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന് പ്രാഥെി
ാര്ത്ഷി വായ്പാ
സ രണ സംഘങ്ങള്/സര്ത്വീസ് സ രണ ാങ്കു ള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി 1 െക്ഷം
രൂപ) ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി(പരൊവധി 3 െക്ഷം രൂപ - 4 വര്ത്ഷംക ാണ്ട്)
ഓ രി (കപ്രാജക്ടികന്റ 25 ശതൊനം എന്ന പരിധിയ്ക്ക് വികധയൊയി പരൊവധി െക്ഷം രൂപ)
9. ജീവനക്കാരുകെ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 50,000 രൂപ)
10. സ രണ സംഘങ്ങളുകെ മ്പൂട്ടര്ത് വത്ക്കരണം, ക ാര്ത് ാങ്കിംഗ്്, എ.േി.എം സംവിധാനം,
സാകങ്കതി നവീ രണം ആധുനി സാകങ്കതി ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായം
(പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ)
11. അര്ത് ന് സ രണ ാങ്കു ള്ക്കുളള ഓ രി(പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപ)
12. അര്ത് ന് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി(പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ)
13. പ്രാഥെി ഉപകഭാക്തൃ സ രണ സംഘങ്ങള്/കോറു ളുകെ പുനരുദ്ധാരണം (ഒരു വര്ത്ഷം 90,000
രൂപ വീതം 3 വര്ത്ഷകത്തക്ക് 2,70,000 രൂപ)
ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി - മൂന്ന് വര്ത്ഷകത്തക്ക് പരൊവധി 30,000 രൂപ
14. നീതി കോര്ത്, നീതി കെഡിക്കല്ക് കോര്ത് നെത്തുന്നതിനുളള ഓ രി മൂെധനവം, സബ്സിഡിയം
15. നീതി കോര്ത് നെത്തുന്നതികെയ്ക്കായി ക രള സംസ്ഥാന സ രണ ണ്സൂെര്ത് കഫഡകറഷനും
പ്രാഥെി
ാര്ത്ഷി സ രണ സംഘത്തിനും പെിശര ിത വായ്പ.
16. ണ്സൂെര്ത് സ രണ സംഘങ്ങളുകെ വി സന ധനസ ായം
17. പ്രാഥെി
ണ്സൂെര്ത് കോറു ള്/ജില്ലാ കൊത്തവയാപാര കോറു ള് എന്നിവയ്ക്കളള ഓ രി മൂെധനം
18. യൂണികവഴ്സിേി കസന്രല്ക് സ രണ സംഘങ്ങള്
19. സ്കൂള്/ക ാകളജ് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധനഗ്രാന്റും ൊകനജീരിയല്ക്
സബ്സിഡിയം - ക ാകളജ് സ രണ സംഘം പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധന ഗ്രാന്റ് 5000/- രൂപ,
ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി 900/- രൂപ, സ്കൂള് സ രണ സംഘം പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധന ഗ്രാന്റ്
2500/- രൂപ, ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി 600/- രൂപ.
20. സ രണ ഭക്ഷണ ശാെ സംഘങ്ങള്ക്ക് സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ)
21. സ്കൂള്/ക ാകളജ് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ഉപ രണങ്ങള്, ഫര്ത്ണീച്ചര്ത്, ഫിേിംഗ്സ് എന്നിവയ്ക്കളള
ഗ്രാന്റ് (പരൊവധി 25,000/- രൂപ)
22. സ്കൂള്/ക ാകളജ് സ രണ കോറു ള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി ധനസ ായം (പരൊവധി 10,000 രൂപ)
23. വനിത സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി (പരൊവധി 12,000/- രൂപ, 3
വര്ത്ഷ തവണ ളായി)
24. ദുര്ത് െ വനിതാ സ രണ സംഘങ്ങളുകെ പുനരുദ്ധാരണം (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ)
25. വനിതാ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1,50,000/- രൂപ)
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26. ആകട്ടാ റിക്ഷാ ജൈകവഴ്സ് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി
3 െക്ഷം രൂപ)
27. കൊകട്ടാര്ത് രാന്കസ്പാര്ത്ട്ട് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം(പരൊവധി 10
െക്ഷം രൂപ)
28. കൊകട്ടാര്ത് രാന്കസ്പാര്ത്ട്ട് സ രണ സംഘങ്ങള്, ഓകട്ടാ റിക്ഷാ സ രണ സംഘങ്ങള്, സ്കപയര്ത്
പാര്ത്ട്ട്സ് കഷാെ് തുെങ്ങുന്നതിനുളള അധി ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ)
29. പ്രിന്റിംഗ്് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ധനസ ായം (പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപ)
30. വി ൊംഗ് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ)
31. വിദയാഭയാസ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ)
32. തയ്യല്ക് കതാഴിൊളി സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 50,000/- രൂപ)
33. ആശുപത്രി സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ)
34. ആശുപത്രി സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ആംബുെന്സ് വാങ്ങുന്നതിനുളള സബ്സിഡി (പരൊവധി 10
െക്ഷം രൂപ)
35. ആശുപത്രി സ രണ സംഘങ്ങള് ക ട്ടിെം നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതികനാ, സ്ഥെം ഉള്കെകെ ക ട്ടിെം
വാങ്ങുന്നതികനാ ഉളള ധനസ ായം (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ)
36. ജില്ലാ ആശുപത്രി സ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ആധുനി വത്ക്കരണത്തിന് ഉപ രണങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിനും പാരാകെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള് നെത്തുന്നതിനുളള ധനസ ായം
37. ആശുപത്രി സംഘങ്ങള്ക്ക് കരാഗ്നിര്ത്ണ്ണയത്തിനുളള അതയാധുനി ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള
ധനസ ായം (പരൊവധി 30 െക്ഷം രൂപ)
38. കലഡ് ാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് / ജില്ലാ ആശുപത്രി ള്ക്കുളള ധനസ ായം( പരൊവധി 50
െക്ഷം രൂപ)
39. പെവ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി(പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ)
40. വികനാദസഞ്ചാര കപ്രാത്സാ നത്തിനുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ)
41. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ സ രണ സംഘങ്ങളുകെ വി സനവം പുനരുദ്ധാരണവം( പരൊവധി 5
െക്ഷം രൂപ ഗ്രാന്റായി നല്ക്കും)
42. പ്രാഥെി പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള റികവാള്വിംഗ്് ഫണ്ട്( പരൊവധി 5
െക്ഷം രൂപ)
43. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ പ്രാഥെി സ രണസംഘങ്ങളുകെ പ്രവര്ത്ത്തനം വിപുെകെടുത്തുന്നതിനും
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും ധനസ ായം(പരൊവധി 6 െക്ഷം രൂപ)
44. ദുര്ത് െവം ശക്തിയാര്ത്ജ്ജിക്കുവാനും സാദ്ധയതയളളതുൊയ സ രണ സംഘങ്ങളുകെ
പുനരുദ്ധാരണം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ)
45. സ രണസംഘങ്ങളുകെ വി സനത്തിനും ജവവിദ്ധയ വത്ക്കരണത്തിനുമുളള
ധനസ ായം
(കപ്രാജക്ടികന്റ50 ശതൊനം തു )
46. ൊതൃ ാ സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ)
47. പ്രാഥെി
ൗസിംഗ്് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ)
48.
കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പെിശര ിത വായ്പ പദ്ധതി( ഒരു കുടും ത്തിന് പരാെവധി 20,000 രൂപ )
49. ദുര്ത് െ വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട വിപണന സംഘങ്ങളുകെ പുനരുദ്ധാരണം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ)
50. ാര്ത്ഷി വിപണന കെഖ്െ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും പ്രാഥെി വിപണന സ രണ സംഘങ്ങളുകെ
ധനസ ായം(പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ)
51. ആര്ത്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ 20 ശതൊനം കൊ ിജെകസഷന്
അഡവാന്സായി നല്ക്കുന്നു.
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രണ വകുെില്ക് നെത്തിവരുന്ന എന്.സി.ഡി.സി പദ്ധതി ള്
ാര്ത്ഷി സംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള എന്.സി.ഡി.സി ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ
അെിസ്ഥാനത്തില്ക്)
ാര്ത്ഷി ഉത്പന്നങ്ങളുകെ ഗുണനിെവാരം തരം തിരിക്കല്ക്, കമ്പാളത്തികന്റ പശ്ചാത്തെ സൗ രയ
വി സനം/ കഗ്ാഡൗണ് നിര്ത്മ്മാണം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റഅെിസ്ഥാനത്തില്ക്)
ഫാര്ത്കെഴ്സ് കസന്റര്ത് പ്രവര്ത്ത്തിെിക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ
അെിസ്ഥാനത്തില്ക്)
വിപണന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് പരികപാഷിെിക്കുന്നതിന് പ്രാഥെി
ാര്ത്ഷി വിപണന സ രണ
സംഘങ്ങള്ക്കുളള ൊര്ത്ജിന്െണി (സംഘത്തികന്റജ ൊ വയവസ്ഥയികെ എം. ി.പി യകെ
അെിസ്ഥാനത്തില്ക് ധനസ ായത്തികന്റ പരൊവധി തു നിശ്ചയിക്കുന്നു)
പ്രാഥെി
ാര്ത്ഷി വായ്പാ സ രണ സംഘങ്ങള് ഉള്കെകെയളള വായ്പാ സംഘങ്ങള്ക്ക്
ാര്ത്ഷി
വായ്പാ സ രണ സംഘങ്ങള് നെത്തുന്നതിനുളള ഭൗതി
സൗ രയങ്ങള്
വി സിെിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം (പരൊവധി 50 െക്ഷം രൂപ)
പ്രാഥെി വിപണന സംഘങ്ങളുകെ ഓ രി മൂെധന അെിത്തറ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും ദുര്ത് െ
സ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായംദുര്ത് െ സ രണ
സംഘങ്ങളുകെ ധനസ ായം - പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപനല്ലനിെയില്ക് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന സ രണ
സംഘങ്ങള് - പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ
ക രള സംസ്ഥാന സ രണ ഉപകഭാക്തൃ കഫഡകറഷന് ജില്ലാ കൊത്തവയാപാര ഉപകഭാക്തൃ
പരിപാെി ള് നെത്തുന്ന പ്രാഥെി സ രണ സംഘങ്ങള്/ഫാര്ത്കെഴ്സ് സ രണ സംഘങ്ങള്
എന്നിവയ്ക്കളള ധനസ ായം
എന്.സി.ഡി.സി യകെ റൂറല്ക് ണ്സൂെര്ത് സ്കീം നെെിൊക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം
കെ ര്ത് ക ാണ്രാക്ട് സ രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ
അെിസ്ഥാനത്തില്ക്)
ടൂറിസം, ക ാസ്പിോെിേി, രാന്കസ്പാര്ത്ട്ട്, പുതിയതും പാരമ്പകരയതരവം പുനരുപകയാഗ്ിക്കാന്
ഴിയന്നതുൊയ ഊര്ത്ജ്ജകരാതസ്സു ളില്ക് നിന്നുളള ഊര്ത്കജ്ജയാത്പാദനവം വിതരണവം, ഗ്രാെീണ
വനപദ്ധതി ള് എന്നിവയില്ക് ഏര്ത്കെട്ടിട്ടുളള സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി ഓ രി
മൂെധന സ ായം അംഗ്ങ്ങളില്ക് നിന്ന് പിരികച്ചടുത്ത ഓ രി മൂെധനത്തികന്റ 50 ഇരട്ടിവകര)
ആശുപത്രി, ക ല്ക്ത്ത് ക യര്ത്, വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ളില്ക് കസവനം നല്ക്കുന്നതിന് ഏര്ത്കെട്ടിട്ടുളള
സ രണസംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി ഓ രി മൂെധന സ ായം അംഗ്ങ്ങളില്ക്
നിന്ന് പിരികച്ചടുത്ത ഓ രി മൂെധനത്തികന്റ 50 ഇരട്ടിവകര)
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I. ആകരാഗ്യം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് വകുെ് നെത്തുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങകള താകഴെറയന്ന രീതിയില്ക് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
നാഷണല്ക് ആയഷ് െിഷന് ഫണ്ട് ഉപകയാഗ്ിച്ച് നിെവില്ക് മൂന്ന് പദ്ധതി ളാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക്
നെന്നുവരുന്നത്.
സ്കൂള് ക ല്ക്ത്ത് കപ്രാഗ്രാം - ഇത്തിക്കര കലാക്കിന് ീഴികെ കതരകഞ്ഞടുത്ത സ്കൂളു ളില്ക്
ജീവിതജശെീ കരാഗ് പ്രതികരാധ ൊര്ത്ഗ്ഗങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള അവക ാധം, ഔഷധ സസയ പരിചയം,
കയാഗ് പരിശീെനം മുതൊയവ നെന്നുവരുന്നു.
ആയഷ് ഗ്രാെം - ഇത്തിക്കര കലാക്കികെ 5 വികല്ലജു ള് കതരകഞ്ഞടുത്ത് ക ാധവല്ക്ക്കരണവം
കയാഗ് പരിശീെനവം ഔഷധ സസയകൃഷിയം നെത്തിവരുന്നു.
ആയഷ് കവല്ക്നസ് കസന്റര്ത്:- ശ്രായി ാെ് ഗ്വ: ആയര്ത്കവദ ഡിസ്കപന്സറിയില്ക് കയാഗ്
പരിശീെന ക ന്ദ്രം നെെിൊക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക രള സര്ത്ക്കാര്ത് ഫണ്ട് മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
ക്രെ
പദ്ധതിയകെ
ഗുണകഭാക്താ
പദ്ധതി െ ഷയം
്
നെെിൊക്കിയ സ്ഥാപനം
നം.
കപര്
ക്കള്
1
ജീവനി
പ്രകെ കരാഗ് ചി ിത്സ
DAH ക ാല്ലം
150
ൗൊരക്കാരായകപണ്കുട്ടി
ജില്ലയികെ സ്കൂളു ള്
2
ഋതു
ളുകെ സെഗ്ര ആകരാഗ്യം
1500
സ്കപാര്ത്്സ്
ായി താരങ്ങള്ക്കുള്ള
DAH ക ാല്ലം, സായ് യൂണിേ്
3
ആയര്ത്കവദ
ചി ിത്സ
ക ാല്ലം
986
DAH ക ാല്ലം,പരവൂര്ത്, തെവൂര്ത്,
4 പ്രസൂതി
പ്രസവ ശുശ്രൂഷ പദ്ധതി
ആയൂര്ത്
291
ൊനസി കരാഗ്ങ്ങള്ക്കുള്ള
5
ൊനസി ം
തെവൂര്ത്
86
ചി ിത്സ
ജീവിതജശെീ കരാഗ്
6 ആയഷയം
ക ാട്ടാരക്കര
107
നിയന്ത്രണം
7
ൗൊര ഭൃതയം
കുട്ടി ള്ക്കുള്ള ചി ിത്സ
DAH ക ാല്ലം
800
വൃദ്ധസദനം അംഗ്ങ്ങള്ക്കുള്ള
8
വകയാ അമൃതം
ഇഞ്ചവിള വൃദ്ധസദനം
733
ചി ിത്സ
വകയാജനാകരാ
വകയാജനങ്ങള്ക്കുള്ള
ഗ്യ പരിപാെന
DAH ക ാല്ലം
186
9
ചി ിത്സ
യൂണിേ്
10 കയാഗ് ചി ിത്സ
DAH ക ാല്ലം
11000
രള്കരാഗ്
DAH ക ാല്ലം, പരവൂര്ത്, തെവൂര്ത്,
11 മുക്തി
ആയൂര്ത്
100
ഇതിനുപുറകെ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന പാെികയേീവ് ചി ിത്സാ പദ്ധതി, വകയാജന
ചി ിത്സാ പദ്ധതി, കയാഗ് ക്ലിനിക്ക്, പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ ക ാളനി ളില്ക് പ്രകതയ കെഡിക്കല്ക് യാമ്പു ള്,
പ ര്ത്ച്ചവയാധി പ്രതികരാധ ചി ിത്സ ള് മുതൊയവ ജില്ലയികെ ആയര്ത്കവദ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന
നെെിൊക്കി വരുന്നു.
ഭക്ഷയ സുരക്ഷ
ജില്ലയില്ക് ഭക്ഷയസുരക്ഷ അസ്സിേന്റ് മ്മീഷണര്ത്ക്ക് ീഴില്ക് 11 സര്ത്ക്കിളു ള് ഉണ്ട്. ഇവിെങ്ങളില്ക് 12
ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഓഫീസര്ത്ൊര്ത് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2017 വര്ത്ഷം 218 നിയൊനുസൃത സാമ്പിളു ളും 399
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നിരീക്ഷണ സാമ്പിളു ളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷയസുരക്ഷയൊയി
ന്ധകെട്ട് 90 ക സു ള് വിവിധ
ക ാെതി ളില്ക് നെന്നുവരുന്നു. 828500 രൂപ പിഴയായി ഈൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. െത്സയ വിപണന കെഖ്െയില്ക്
ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓെകറഷന് സാഗ്ര റാണി എന്ന കപ്രാഗ്രാം നെന്നു വരുന്നു. സമ്പൂര്ത്ണ്ണ
ഭക്ഷയസുരക്ഷ പഞ്ചായത്ത് എന്ന കപരികൊരു പദ്ധതിയം നെന്നു വരുന്നു.
J. കുെികവള്ളം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നിെവിലള്ള കുെികവള്ള വിതരണ പദ്ധതി ള്
ക്രെ
നമ്പര്ത്
1

വയികൊണ് വാട്ടര്ത് സജപ്ല പദ്ധതി

2

ഡലൂ എസ് എസ് പെിഞ്ഞാകറ
ല്ലെ/ശൂരനാെ് (കതക്ക്)

3

കതവെക്കര/കതക്കുംഭാഗ്ം

4

ജെനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംക ാട്ട
സി ഡലൂ എസ് എസ് ഓച്ചിറ &
സെീപ പഞ്ചായത്ത്
സി ഡലൂ എസ് എസ് ചവറ /
പന്മന
ആെൊെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ക എസ് പുരം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
രുനാഗ്െള്ളി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കുന്നത്തൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ജെനാഗ്െള്ളി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ശൂരനാെ് (കതക്ക്) ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ശൂരനാെ് (വെക്ക്) ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കപാരുവഴി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ശാസ്താക ാട്ട ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
തൃക്കെവൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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പദ്ധതി ളുകെ കപര്

പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുന്ന
പഞ്ചായത്തു ള്
ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന്
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ, ശാസ്താംക ാട്ട,
ശൂരനാെ് (കതക്ക്)
കതവെക്കര/കതക്കുംഭാഗ്ം
ജെനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംക ാട്ട
ഓച്ചിറ/ ക്ലാെന,
ആെൊെ്, രുനാഗ്െള്ളി

വിതരണം
കചയ്യുന്ന
ജെത്തികന്റ
അളവ (MLD)
37.5
4.5
3.5
4
13.5

ചവറ / പന്മന

8

ആെൊെ്

0.9

ക എസ് പുരം
രുനാഗ്െള്ളി മുന്സിൊെിേി

1.224
0.936

കുന്നത്തൂര്ത്

2.17

ജെനാഗ്െള്ളി

4.708

പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ

2.54

ശൂരനാെ് (കതക്ക്)

0.97

ശൂരനാെ് (വെക്ക്)

1.5

കപാരുവഴി

2.7

ശാസ്താംക ാട്ട

0.49

ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന്

2.4
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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തൃക്കരുവ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
പനയം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കപരിനാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
െണ്കരാതുരുത്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ല്ലുവാതുക്കല്ക് പാരിെള്ളി ഗ്രാെീണ
ശുദ്ധജെ വിതരണപദ്ധതി
പരവൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കൂനയില്ക് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
െകക്കാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ക ാേം ര ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
തൃകക്കാവില്ക്കതാട്ടം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
െയ്യനാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ക ാട്ടിയം-കപരയം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കതക്കുംഭാഗ്ം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കതവെക്കര ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കതാെിയൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
തഴവ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ഏ ആര്ത് ഡലൂ എസ് എസ്- കുളക്കെ
പവികത്രശവരം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി

തൃക്കരുവ

1.96

പനയം

2.41

കപരിനാെ്

1.66

െണ്കരാതുരുത്ത്

1.29

ല്ലുവാതുക്കല്ക്

0.65

പരവൂര്ത് മുന്സിൊെിേി

0.61

പരവൂര്ത് മുന്സിൊെിേി

0.61

പൂതക്കുളം

1.3

ക ാേം ര

2.394

തൃകക്കാവില്ക്കതാട്ടം

1.944

െയ്യനാെ്

0.534

ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്

0.846

കതക്കുംഭാഗ്ം

0.72

കതവെക്കര

1.656

കതാെിയൂര്ത്

1.26

തഴവ

0.984

കുളക്കെ പവികത്രശവരം

5.6

16
3

35

BAWSS കുണ്ടറ & adj villages

ക ാട്ടാരക്കര,കുണ്ടറ,എഴുക ാണ്,
കപരയം, ിഴകക്ക ല്ലെ,
പവികത്രശവരം,കനടുവത്തൂര്ത്,
കവട്ടിക്കവെ, കെെിെ,വിളക്കുെി

36

WSS ഇളമ്പള്ളൂര്ത്

ഇളമ്പള്ളൂര്ത്

37

RWSS- രീപ്ര

38

CARWSS- കുളത്തൂപ്പുഴ

രീപ്ര
കുളത്തൂെഴ, ഏരുര്ത് ,അെയെണ്

3
10.54
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39

CWSS-ചിതറ-Adj Panchayath

40

JICA Ass WSS- െീനച്ചല്ക് Adj
panchayath

41

ARWSS പത്തനാപുരം പിറവന്തൂര്ത്

ചിതറ, െയ്ക്കല്ക്, നിെകെല്ക്,
ചെയെംഗ്െം, ഇട്ടിവ, കുമ്മിള്
രവാളര്ത്,അഞ്ചല്ക്,
ഇെമുളയ്ക്കല്ക്,ഇളൊെ്, ഉമ്മന്നൂര്ത്,
പൂയെള്ളി, കവളിയം, കനടുമ്പന
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്,ചാത്തന്നൂര്ത്,
െയ്യനാെ്, പരവൂര്ത്
മുന്സിൊെിേി,ക ാല്ലം
ക ാര്ത്െകറഷന്,ചിറക്കര,പൂതക്കുളം
പുനലൂര്ത് മുന്സിൊെിേി,
കവള്ളിനല്ലൂര്ത്
പത്തനാപുരം പിറവന്തൂര്ത്

42

പട്ടാഴി,പട്ടാഴിവെകക്കക്കര

പട്ടാഴി

43

UWSS- പുനലൂര്ത്
ചെയെംഗ്െം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
കവട്ടന്ചിറ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ആയൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
ല്ലൂെെ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി
എഴുക ാണ്ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ
വിതരണപദ്ധതി(കപാച്ചന്ക ാണം)
WSS-പെിഞ്ഞാേന് ര
ക ാട്ടാരക്കര സ ് /പമ്പ് ൗസ്
ജവദുതി ഭവന് കുെികവള്ള പദ്ധതി
കെെിെ കുെികവള്ള പദ്ധതി
ആനകക്കാട്ടൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി
വല്ലം കുെികവള്ള പദ്ധതി
എഴുക ാണ് / പവികത്രശവരം
(പ്ലാക്കാെ്)
ൊറനാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി
ഓട്ടുെെ കുെികവള്ള പദ്ധതി
മ്പംക ാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി

പുനലൂര്ത് മുന്സിൊെിേി

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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െറവന്ക ാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി
െെയില്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി
കെെംഗ്െം കുെികവള്ള പദ്ധതി
കവട്ടിക്കെ കുെികവള്ള പദ്ധതി
കവളികനല്ലൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി

9.72

6
10.5
9

ചെയെംഗ്െം

0.66

ചെയെംഗ്െം

0.6

ഇെമുളയ്ക്കല്ക്

0.1

ചെയെംഗ്െം

0.16

എഴുക ാണ്
ക ാട്ടാരക്കര
ക ാട്ടാരക്കര
ക ാട്ടാരക്കര
കെെിെ
കനടുവത്തൂര്ത്
കനടുവത്തൂര്ത്

0.15
0.15
0.15
0.2
0.15
0.1

പവികത്രശവരം

0.1

പവികത്രശവരം
പൂയെള്ളി
ഉമ്മന്നൂര്ത്
കവളിയം
കവളിയം
കവളിയം
കവട്ടിക്കവെ
കവളിനല്ലൂര്ത്

0.15
0.05
0.05
0.04
0.05
0.04
0.08
1.5
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64
65
66
67

പുനു ന്നൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി

68

അഞ്ചല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി

69

ാകവാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി
ധര്ത്മ്മപുരി പട്ടി ജാതി ക ാളനി
കുെികവള്ള പദ്ധതി
െയ്ക്കാെണ് കുെികവള്ള പദ്ധതി
കചമ്പനരുവി കുെികവള്ള പദ്ധതി
ആരയന് ാവ് കുെികവള്ള പദ്ധതി
അച്ചന്ക ാവല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി
എെെണ് അംക ദ് ര്ത് ക ാളനി
കുെികവള്ള പദ്ധതി
ഉറുകുന്ന് GVM ക ാളനി

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ൊെച്ചന്കുന്ന് കുെികവള്ള പദ്ധതി
എെം ണ്ടൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി
തൃകക്കായിക്കല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി

കതന്മെ
എെവൂര്ത്-ആനക്കുളം
വയികൊണ് വാട്ടര്ത് സജപ്ല
(കുഴല്ക് ിണര്ത് )

ഇളമ്പള്ളൂര്ത്
ഇളമ്പള്ളൂര്ത്
ഇളമ്പള്ളൂര്ത്
ഇളമ്പള്ളൂര്ത്
അഞ്ചല്ക്, അെയെണ്, ഏരുര്ത്,
ഇട്ടിവ
പിറവന്തൂര്ത്

0.35
0.3
0.4
0.6
0.04

വിളക്കുെി

0.2

പിറവന്തൂര്ത്
പിറവന്തൂര്ത്
ആരയന് ാവ്
ആരയന് ാവ്

0.1
0.04
0.15
0.18

കതന്മെ

0.18

കതന്മെ
കതന്മെ

0.1
0.48

അെയെണ്

0.48

ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന്

8.31

0.9

അവെം ം ക രള ജെ അകതാറിേി

K. പാർെിെം
നിെവില്ക് നെത്തുന്ന പാര്ത്െിെ പദ്ധതി ള്
പാര്ത്െിെ െഭയത കുറവ് പരി രിക്കുന്നതിന് താകഴെറയന്ന വിവിധ ക ന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്
നെത്തി വരുന്നു.
1. ഇന്ദിര ആവാസ് കയാജന/പ്രധാനെന്ത്രി ആവാസ് കയാജന
2. പട്ടി ജാതി വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
3. പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
4. ഫിഷറീസ് വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
5. നൂനപക്ഷ കക്ഷെ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
6. വിവിധ തകേശസ്ഥാപനങ്ങള് സവന്തം നിെയില്ക് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി ള്
7. വിവിധ ഏജന്സി ള് ( ൗസിംഗ്് ക ാര്ത്ഡ്, ജസനി കക്ഷെ വകുെ് മുതൊയവ) നെത്തുന്ന ഭവന
പദ്ധതി ള്
8.
ാങ്കു ളില്ക് നിന്നുളള ധനസ ായം ഉപകയാഗ്ിച്ച് സവന്തം നിെയില്ക് നെത്തുന്ന പദ്ധതി ളും
ഒെം ക ടുപാടു ള് സംഭവിച്ച വീടു ള് അേകുേെണി കചയ്ത് വാസകയാഗ്യൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളും
നെത്തി വരുന്നു.
ഫിഷറീസ് വകുെ് വഴി 2012-13 മുതല്ക് 2016-17 വകര 12515 വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വകുെ്
214 വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വകുെ് 2013 മുതല്ക് 84 വീെ് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഗ്രാെ
പഞ്ചായത്തു ള് സവന്തം നിെയില്ക് വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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L. വിദയാഭയാസം
കപാതു വിദയാഭയാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തികന്റ ഭാഗ്ൊയി സർക്കാർ നെെിൊക്കുന്ന ജപെേ് കപ്രാജ ്ടു ൾ
1. അന്താരാഷ്ട്ര നിെവാരത്തികെക്കുയർത്തൽ
5 ക ാെി വീതം ഓകരാ നികയാജ െണ്ഡെത്തികെയം ഒരു സ്കൂൾ.
ക്രെ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

നിയെസഭാ െണ്ഡെം
ക ാല്ലം
ചവറ
രുനാഗ്പള്ളി
കുന്നത്തൂർ
ക ാട്ടാരക്കര
പത്തനാപുരം
പുനലൂർ
ചെയെംഗ്െം
ചാത്തനൂർ
ഇരവിപുരം
കുണ്ടറ
ചാത്തനൂർ

സ്കൂളികന്റ കപര്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചാലമൂെ്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അയ്യകങ്കായിക്കൽ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്&വി.എച്ച്.എസ്.എസ് രുനാഗ്പള്ളി
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ശൂരനാെ്
ജി. ി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക ാട്ടാരക്കര
ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കവട്ടിക്കവെ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചൽ ഈേ്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് െയ്ക്കൽ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കവള്ളെണൽ
എം.വി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കപരൂർ
ല്ലുവാതുക്കൽ പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്

അവെം ം വിദയാഭയാസ വകുെ്

2. ഭൗതി സാ ചരയം കെച്ചകെടുത്തൽ- ജ സ്കൂൾ വിഭാഗ്ം ഒരു ക ാെി വീതം – നികയാജ െണ്ഡെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ
ക്രെ
നിയെസഭാ െണ്ഡെം
സ്കൂളികന്റ കപര്
നമ്പർ
1
ക ാല്ലം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് െങ്ങാെ്
2
ചവറ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വള്ളി ീഴ്
ജി. ി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചവറ
എസ്. ി.വി.എസ് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്
പന്മനെനയിൽ
3
രുനാഗ്പള്ളി
എ.വി.ജി. ി.എച്ച്.എസ് തഴവ
4
കുന്നത്തൂർ
ഗ്വ.എൽ.വി.എച്ച്.എസ് െെ
5
ക ാട്ടാരക്കര
ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മുട്ടറ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാക്കനാെ്
6
പത്തനാപുരം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പുന്നെ
7
പുനലൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്അഞ്ചൽ കവേ്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പുനലൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കയരൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒേക്കൽ
8
ചെയെംഗ്െം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചിതറ
9
ചാത്തനൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഭൂതക്കുളം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചിറക്കര
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ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

10
11

ഇരവിപുരം
കുണ്ടറ

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരവൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പൂയെള്ളി
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇരവിപുരം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പനയിൽ
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക രളപുരം

അവെം ം വിദയാഭയാസ വകുെ്

3.ഭൗതി സാ ചരയം കെച്ചകെടുത്തൽ- ജപ്രെറി വിഭാഗ്ം
അെിസ്ഥാനത്തിൽ
ക്രെ നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

നിയെസഭാ െണ്ഡെം
ക ാല്ലം
ചവറ
രുനാഗ്പള്ളി
കുന്നത്തൂർ
ക ാട്ടാരക്കര
പത്തനാപുരം
പുനലൂർ
ചെയെംഗ്െം
ചാത്തനൂർ
ഇരവിപുരം
കുണ്ടറ

1 ക ാെി വീതം – നികയാജ

െണ്ഡെ

സ്കൂളികന്റ കപര്
ജി.എൽ.പി.എസ് അഞ്ചാലമൂെ്
ജി.യ.പി.എസ് ചവറ സൗത്ത്
ജി.യ.പി.എസ് ആദിനാെ്
ജി.എൽ.പി.എസ് ിഴകക്ക ല്ലെ
ജി.എൽ.പി.എസ് ആനക ാട്ടൂർ
ജി.എൽ.പി.എസ് െീനം
ജി.എൽ.പി.എസ് ഇെെൺ
ജി.യ.പി.എസ് ചെയെംഗ്െം
ജി.യ.പി.എസ് കവളൊനൂർ
ഗ്വ.എസ്.എൻ.ഡി.പി
യ.പി.എസ്
പട്ടത്താനം
ജി.എൽ.പി.എസ് ഇെവട്ടം, കപരിനാെ്

അവെം ം വിദയാഭയാസ വകുെ്

ജപെേ് കപ്രാജക്ടിൽ ഉൾകെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂളു ളുകെ നിെവാരം ഉയർത്തുന്നകതാകൊെം
ഇതിലൾകെൊത്ത സ്കൂളു ളുകെ ഭൗതി , അക്കാദെി നിെവാരം ഉയർത്താൻ ജില്ലാ പദ്ധതിയിൽ മുൻഗ്ണന
നൽ ണം.

M. ായി ം
ായി ഡയറക്ടകറേ് കനതൃതവം നൽകുന്ന പദ്ധതി ൾ
 ‘ ായി
ാൽവയ്പ്’ – 5നും 12നും ഇെയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടി ൾക്ക് ഫു്ക ാൾ, കവാളിക ാൾ,
ാസ്കേ് ക ാൾ, കെന്നിസ് എന്നീയിനങ്ങളിൽ തുെര്ത്ച്ചയായ പരിശീെനം.
 സവിം & സര്ത്ജവവ് കപ്രാഗ്രാം – കുട്ടി ൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീെനം
 രാജീവഗ്ാന്ധി സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് കെഡിസിന് കസന്റര്ത്
ക ന്ദ്ര-സര്ത്ക്കാര്ത് പദ്ധതി ൾ
 രാജീവ് ഗ്ാന്ധി കഖ്ൽ അഭിയാന്
 അര്ത് ന് സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്സ്ചച്ചര്ത് സ്കീം
 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് കഫഡകറഷനുള്ള സ ായം
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 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് ഡവെപ്കെന്റ് ഫണ്ട്
 ൂെന് റികസാഴ്സ് ഡവെപ്കെന്റ് ഇന് സ്കപാര്ത്ട്ട്സ്
 അന്താരാഷ്ട്ര െത്സരങ്ങളികെ വിജയി ൾക്കും ക ാച്ച ൾക്കും സ്കപഷയൽ യാഷ് അവാര്ത്ഡ്
 ഉന്നത വിജയങ്ങൾ കനെിയിട്ടുള്ള സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് വയക്തിതവങ്ങൾക്ക് കപന്ഷൻ
 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് അവാര്ത്ഡ്
 നാഷണൽ കവൽകഫയര്ത്ഫണ്ട്
 അംഗ്പരിെിതര്ത്ക്കുള്ള സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് & കഗ്യിംസ് പരിശീെനം
സ്കപാര്ത്ട്ട് അകതാറിേി ഓഫ് ഇൻഡയ പദ്ധതി ൾ
 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് ൊെന്റ് ക ാൺെേ്
 ആര്ത്െി ക ായ്ക്സ് സ്കപാര്ത്ട്ടസ
് ് മ്പനി ള്
 സ്കപഷയൽ ഏരിയാ കഗ്യിംസ്
 സായി കരയിനിംഗ്് കസന്ററു ള്
 കസന്റര്ത്സ് ഓഫ് എക്സെന്സ്
ഓെകറഷന് ഒളിമ്പയ
ഒളിമ്പിക്സ് കെഡൽ എന്ന െക്ഷയകത്താകെ ആരംഭിച്ച പരിശീെന പരിപാെി. പതികനാന്ന് െത്സര
ഇനങ്ങൾക്കായി ഇരുനൂേി എൺപത് സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് താരങ്ങകള വികദശ ക ാച്ചു ളുകെ പരിശീെനമുൾകെകെ
നല്കി െത്സരങ്ങൾക്ക് സജ്ജരാക്കുന്ന പദ്ധതി.

N. യവജനകക്ഷെം
നിെവിലള്ള അവസ്ഥ
വിവിധ സര്ത്ക്കാര്ത് വകുപ്പു ളുകെ വി സന പദ്ധതി ളില്ക് യവജനങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തം തീകര
കുറവാണ്.
യവജനങ്ങകള ഉള്കെടുത്തികയാ, യവജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടികയാ ഉള്ള പദ്ധതി ള് വളകര
വിരളൊണ്.
തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ വാര്ത്ഷി
പദ്ധതി ള് യവജനങ്ങള്ക്കായി
വിനികയാഗ്ികക്കണ്ട വി ിതം െേ് പെ പദ്ധതി ളികെയ്ക്കൊയി ൊറുന്നു. വിവിധ വകുപ്പു ള് ഒകര പദ്ധതി
ള്ക്കായി തു വിനികയാഗ്ിക്കു യം അതികന്റ പ്രകയാജനം ശരിയായ ഗുണകഭാക്താവിന് ിട്ടാകത
കപാവ യം കചയ്യുന്നു. തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് സ്കപാര്ത്ട്ട്സ് ിേ്
വിതരണം ൊത്രൊയി അവസാനിക്കുന്നു.
കനഹ്രു യവക ന്ദ്രം
ക ന്ദ്ര ഗ്വകെന്റികന്റ യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്നു.
യവജനകക്ഷെ വകുെ് പദ്ധതി ള്
ജില്ലയില്ക് യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിനായി നികയാഗ്ിക്കകെട്ട സര്ത്ക്കാര്ത്
സംവിധാനൊണ് ക രള സംസ്ഥാന യവജന കക്ഷെ ക ാര്ത്ഡ്.
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യവജനകക്ഷെ ക ാര്ത്ഡ് പദ്ധതി ള്
1. ക രകളാത്സവം
2. നാഷണല്ക് ജര ല്ക് കഫേ്
3. കദശീകയാദ്ഗ്രഥന യാമ്പ്.
4. കജാ ് കഫേ്
5. സാ ിതയ യാമ്പ്.
6. യവ ൊദ്ധയെ യാമ്പ്.
7. ഇന്റര്ത്നാഷണല്ക് യൂത്ത് എക്സ്ചകസ്ചഞ്ച് കപ്രാഗ്രാം.
8. ഫിെിം കഫേിവല്ക്
9. യൂത്ത് എക്സി ിഷന്
10. അഡവഞ്ചര്ത് കപ്രാഗ്രാം - അഡവഞ്ചര്ത് ാര്ത്ണികവല്ക്, പാരാകസയിെംഗ്് പരിശീെനം, സ്ത്രീ സുരക്ഷാ
പരിശീെനം, സാ സി കഫാകട്ടാഗ്രാഫി അവാര്ത്ഡ്, രക്കിംഗ്് കപ്രാഗ്രാം, സാ സി
ായി
വികനാദ കെള
11. വനിതാ ശില്പശാെ
12. കതാഴില്ക് പരിശീെനം
13. െത്സര പരീക്ഷാ പരിശീെനം
14. പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി ള്
15. ക ാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാെി ള്
16. നാെ പരിശീെന ളരി.
17. വയവസായ സംരംഭ തവ പരിശീെന പദ്ധതി.
18. അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭ തവ കസെിനാര്ത്
19. നാെന് ൊകെള
20. ളരിെയേ് പഠന ളരി
21. യാമ്പസ് െീകഡഴ്സ് യാമ്പ്.
22. പ്രീ - ഡിൊര്ത്ച്ചര്ത് ഓറിയകന്റഷന് കപ്രാഗ്രാം
23. വയക്തിതവ വി സന പരിശീെന യാമ്പ്.
24. ൊ ായി പരിശീെന യാമ്പ്.
25. സിവില്ക് സര്ത്വീസ് ഓറിയകന്റഷന് കപ്രാഗ്രാം
26. െ രി വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് - ൊ ജാഥ, ക ാധവല്ക് രണ കസെിനാര്ത്, സിനിെ
27. ചിത്രരചനാ പരിശീെന യാമ്പ്
28. െീഡര്ത്ഷിെ് കരയിനിംഗ്് യാമ്പ്.
29. ജീവദായിനി- സെഗ്ര രക്തദാന യാമ്പ്.
ക ാര്ത്ഡില്ക് അഫിെികയേ് കചയ്തിട്ടുള്ള യൂത്ത് ക്ലബ്ബു ളിലൂകെ പഞ്ചായത്തു ളികെ യൂത്ത് ക ാഓര്ത്ഡികനേറുകെ കനതൃതവത്തിൊണ് പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലാ
യവജനക ന്ദ്രവം പഞ്ചായത്ത് തെങ്ങളില്ക് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത്കസന്ററു ളും മുകഖ്നയാണ് ജില്ലയികെ
യവജനകക്ഷെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് നെന്നു വരുന്നത്.
യവജനങ്ങളുകെ ഇന്നകത്ത അവസ്ഥ ചുരുക്കത്തില്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
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ഗുണങ്ങള്
1. ഉയര്ത്ന്ന സാക്ഷരത.
2. സാമൂ ി -രാഷ്ട്രീയ ക ാധം
3. സംഘെനാക ാധം
4. ൊ ായി കെഖ്െ ളില്ക് െി വ്
5. വായനാശീെം
6. കതാഴിെിനുകവണ്ടി പുറം നാടു ളില്ക് കപാകുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത
7. ഇതര സംസ്കാരങ്ങളുൊയി ഇഴു ികച്ചരുന്നതിനുള്ള ഴിവ്.
8. പുതിയ അറിവ ളും സാകങ്കതി വിദയ ളും ഉള്കക്കാള്ളാനുള്ള െകനാഭാവം

O. ഊർജ്ജം
ക ന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാരു ള് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നവം അവ പരൊവധി
പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ത്കേശങ്ങളും.
പുനരാവിഷ്കൃത ഊര്ത്ജ്ജിത ഊര്ത്ജ്ജ വി സന പദ്ധതി
ജവദുത വിതരണ കെഖ്െ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനായി ക ന്ദ്ര, ഊര്ത്ജ്ജ വകുെ് വഴി നെെിൊക്കി
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് പരൊവധി പ്രസരണ നഷ്ടം കുറച്ച് ഊര്ത്ജ്ജ ക്ഷെത കൂട്ടി
ജവദുതി രംഗ്കത്ത ആധുനീ വല്ക്ക്കരണം നെെിൊക്കാനാണ് ഉകേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഭാഗ്ങ്ങളായിട്ടാണ്
ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ളത് .
ഭാഗ്ം -1
മ്പൂട്ടര്ത് വല്ക്കൃത വിദൂര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലൂകെ വിതരണ ശംഖ്െയകെ പ്രവര്ത്ത്തനവം
നിയന്ത്രണവം സാദ്ധയൊക്കി. ആധുനീ വല്ക്ക്കരണം ശക്തൊക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ള് ഘട്ടം ഘട്ടൊയി
സവീ രിച്ചുവരി യാണ് .
ഭാഗ്ം -2
ക ാല്ലം നഗ്രത്തികെയം പ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങളികെയം ജവദുതി വിതരണ കെഖ്െയകെ സെഗ്ര
വി സന നവീ രണത്തികന്റ ഭാഗ്ൊയി ക ന്ദ്ര ഊര്ത്ജ്ജ െന്ത്രാെയത്തികന്റ ധനസ ായകത്താടുകൂെി K.S.E.B
Ltd പുനരാവിഷ്കൃത ഊര്ത്ജ്ജിത ഊര്ത്ജ്ജ വി സന പദ്ധതി നെൊക്കുന്നതിനു അനുെതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി ക ാല്ലം നഗ്രത്തികെയം സെീപ പ്രകദശങ്ങളികെയം വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളിലൂകെ ഭൂഗ്ര്ത്ഭ
ക ിളു ള് 11 ക വി ജ കെന്ഷന് ഓവര്ത്ക ഡ് ജെനു ള് 3 കഫസ് 4 വയര്ത് കൊ കെന്ഷന്
ഓവര്ത് ക ഡ് ജെനു ള്, രാന്കഫാര്ത്െറു ളും, െീേറിംഗ്് സംവിധാനമുള്ള സ്ട്രീേ് ജെേ് ണ്കരാളു ളും,
ഡിസ്ട്രി ൂഷന് ക ാക്സു ള്, െേ് അനു ന്ധ ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ജവദുതി വിതരണ
ശംഖ്െ ശക്തികെടുത്തി.
ആര്ത്.എപി.ഡി.ആര്ത്.പി ക ാല്ലം സ്കീം പ്ര ാരമുള്ള പ്രവര്ത്ത്തിക്ക് 26.93 ക ാെി രൂപയം പുനലൂരിന്
3.416 ക ാെി രൂപയം നാളിതു വകര ചിെവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള പ്രവൃത്തി ള്
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു വരുന്നു.
ദീന് ദയാല്ക് ഉപാദ്ധയായ ഗ്രാെീണ വിദുത് കയാജന- (DDUGJY)
ജവദുതി കെഖ്െയകെ വി സനത്തിനായി സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണം, 24 െണിൂറും ജവദുതി,
ജവദുതി പ്രസരണ – വിതരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കല്ക് എന്നീ െക്ഷയങ്ങള് മുന്നിര്ത്ത്തി ഭാരത സര്ത്ക്കാര്ത്
ആവിഷ്കരിച്ച് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് DDUGJY പദ്ധതിയില്ക് 37.59 ക ാെി
രൂപയ്ക്കാണ് അംഗ്ീ ാരം െഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയില്ക്
ക ാല്ലം ക ാട്ടാരക്കര എന്നീ രണ്ട് സര്ത്ക്കിളു ളി
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ൊയിട്ടാണ് കപ്രാജക്ടു ള് നെെിൊക്കുന്നത്. ക ാല്ലം സര്ത്ക്കിളില്ക് 16.6 ക ാെി രൂപയകെയം ക ാട്ടാരക്കര
സര്ത്ക്കിളില്ക് 20.99 ക ാെി രൂപയകെയം പദ്ധതി ളാണ് നെെിൊക്കാനുള്ളത്. പദ്ധതിയകെ പൂര്ത്ത്തീ രണ
ാൊവധി ജൂണ് 2018 ആണ്. നിെവില്ക് 11.69 ക ാെി രൂപയകെ പദ്ധതി ജില്ലയില്ക് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചിട്ടു
ള്ളതാണ്. പദ്ധതി സെയ ന്ധിതൊയി നെൊക്കാനുള്ള നെപെി ള് സവീ രിച്ചുവരുന്നു.
ഇന്റകഗ്രേഡ് പവര്ത് ഡവെപ്കെന്റ് കപ്രാജക്ട് - (IPDS)
ഈ പദ്ധതിക്ക് 2016 ജൂണ് 15 ന് അനുെതി െഭിക്കു യണ്ടായി. നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളില്ക് സ ് രാന്സ്
െിഷന് വിതരണ ശംഖ്െ ശക്തികെടുത്താന് നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളികെ വിതരണ രാന്കഫാര്ത്െറു ള്, ഫീഡറു
ള്, ഉപകഭാക്താക്കള് എന്നിവ വിെയിരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. RAPDR പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെട്ട പൂര്ത്ത്തീ രിക്കാത്ത
പ്രവൃത്തി ള് ഈ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുത്താവന്നതാണ്. പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും എ.െി. ആന്റ് സി നഷ്ടം
കുറയ്ക്കന്നതിനും, ഐ.െി പ്രാപ്തൊയ ഊര്ത്ജ്ജ അക്കൗണ്ടിംഗ്്/ഓഡിേിംഗ്് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും,
ണക്കാക്കിയ ഉപകഭാഗ്ത്തിനനുസൃതൊയി കശഖ്രണ
ാരയക്ഷെത കെച്ചകെടുത്താനും ഈ പദ്ധതി
സ ായിക്കും. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് ആക 49.46 ക ാെിയകെ പദ്ധതിയാണുള്ളത്. ഇതില്ക് 2 ക ാെിയകെ
പ്രവൃത്തി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ാക്കിയള്ള പ്രവൃത്തി ള് നെന്നു വരി യാണ്.
പ്രസരണ കെഖ്െയില്ക് നെെിൊകക്കണ്ട ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് രാന്മിഷകന്റ പരിധിയില്ക് നെെിൊക്കിവരുന്ന ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെയം
പുതിയ സബ്കേഷനു ള് സം ന്ധിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങള് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
ക്രെ പദ്ധതി
അനുവദിച്ച തു പൂര്ത്ത്തീ രണ നിെവികെ
െേ് വിവരങ്ങള്
നം
ാൊവധി
സ്ഥിതി
DDUGJY സ്കീം
1

33 ക വി സബ്കേഷ
86 െക്ഷം
നു ള് ഓച്ചിറ-11 ക .വി
ആകട്ടാ റികക്ലാഷര്ത് ൊേി
ഇന്കഡാര്ത് VCB കവയ്ക്കന്ന
കജാെി

31.03.18

70%
പൂര്ത്ത്തി രിച്ചു.

2

66 ക വി സബ്കേഷന് , 35 െക്ഷം
കതന്മെ-11 ക .വി എ ി
സവിച്ച് ൊേി LBS വയ്ക്കന്ന
കജാെി
വിവിധ സബ്കേഷനു ളില്ക് 10.8 െക്ഷം
ഫീഡര്ത് െീേറു ള്
സ്ഥാപിക്കുന്ന കജാെി

31.03.18

ക ാണ്രാക്റ്റ്
കജാെി
അവാര്ത്ഡ്
കചയ്തു.
െീേര്ത് െഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് കജാെി
പൂര്ത്ത്തീ രിക്കു
ന്നതാണ്.

3

II
1

31.03.18

IPDS സ്കീം
220 ക വി സബ്കേഷന് , 21 െക്ഷം
കുണ്ടറ-30 ികൊ
വാട്ട്സികന്റ റൂഫ് കൊെ്
കസാളാര്ത് പാനല ള്
വയ്ക്കന്ന കജാെി

586

കജാെി
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു.
പരീക്ഷണാെി
സ്ഥാനത്തില്ക്
ഉല്ക്ൊദനം
നെന്നു വരുന്നു.

വാണിജയാെിസ്ഥാ
നത്തില്ക്
ഉത്പാദനം
നെത്തുന്നതിനുകവ
ണ്ടി ഇെക്ട്രിക്കല്ക്
ഇന്കസ്പക്ടകറേ്

2017-18 കെ വിവിധ സംസ്ഥാന-ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നവം അവ കെച്ചകെടുത്താനുള്ള നിർകേശങ്ങളം
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IIII

PSDF സ്കിം

1

220 ക വി സബ്കേഷന്, 82 .5 െക്ഷം
31.12.17
60%
കുണ്ടറ- നവീ രണ
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു.
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്
220 ക വി
29.56 ക ാെി
31.12.17
67%
സബ്കേഷന് ,ഇെെണ്
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു.
ഡ ിള് സ് നിര്ത്മ്മാണം
പുതിയ സബ്കേഷനു ള്
110 ക വി സബ്കേഷന് , 11 ക ാെി
2018-2019 സ്ഥെകെടുെ് നെപെി ള്
കതവെക്കര
പുകരാഗ്െിച്ചുവരുന്നു

IV
1
2

110 ക വി സ ് കേഷന്
ഈേ് ല്ലെ

7 ക ാെി

2018-19

നിര്ത്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് തുെങ്ങി

3

110 ക വി സ ് കേഷന്, 9 ക ാെി
ചിതറ

2018-19

സ്ഥെകെടുെ് നെപെി തുെങ്ങി

അവെം ം ക .എസ്.ഇ. ി

സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
െത്സയഗ്രാെ പദ്ധതി ള്
സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് ജില്ലയില്ക് നെൊക്കിയ പദ്ധതിയാണ് തീരകദശത്തികന്റ വി സന
ത്തിനായള്ള തീരകദശ വി സന ക ാര്ത്െകറഷകന്റ െത്സയ ഗ്രാെ പദ്ധതി ള്. ഈ പദ്ധതിയില്ക് തീരകദശ
ങ്ങളില്ക് രാന്കഫാര്ത്െറു ള് സ്ഥാപിക്കല്ക്, പുതിയ എ
ി സി ജെനു ള് സ്ഥാപിക്കു , കതരുവ്
വിളക്കു ള്ക്ക് ജെനു ള് സ്ഥാപിക്കു സുരക്ഷയ്ക്ക് കവണ്ടി ണ്ടക്ടറു ള് ൊേി സ്ഥാപിക്കു , കപാസ്റ്റു ള്
ൊേി സ്ഥാപിക്കു , മുതൊയ പ്രവര്ത്ത്തി ള് നെൊക്കിയിട്ടുണ്ട് .
സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണം
സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയ സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണ പദ്ധതി 11.51 ക ാെി
പദ്ധതി ചിെവില്ക് 31.03.2017 ല്ക് പൂര്ത്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്
തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വാര്ത്ഷീ
പദ്ധതി അവകൊ നവം പദ്ധതി ള്
കെച്ചകെടുത്തുന്നതിനുള്ള ൊര്ത്ഗ്ഗ നിര്ത്കേശങ്ങളും
വിവിധ ഗ്രാെ പഞ്ചായത്തു ള്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള്, മുനിസിൊെിേി ള് ക ാര്ത്െകറഷനു ള്
എന്നിവയകെ ഏ കദശം 15648150/- രൂപ വരുന്ന പദ്ധതി ള് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നെൊക്കി ക ാണ്ടി
രിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയില്ക് കതരുവ് വിളക്കു ള് സ്ഥാപിക്കാന്, കതരുവ് വിളക്കു ളുകെ ജെനു ള്,
െീേറു ള് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കല്ക്, കപാസ്റ്റു ള് ൊേി സ്ഥാപിക്കു എന്നിവ ഉള്കെടുന്നു. ക ാല്ലം സര്ത്ക്കിളികന്റ
പരിധിയില്ക് 13258010/- രൂപയകെ പദ്ധതി ളും ക ാട്ടാരക്കര സര്ത്ക്കിളികന്റ പരിധിയില്ക് 2390140/- രൂപയ
കെ പദ്ധതി ളുൊണ്. തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 പദ്ധതിയില്ക്കെടുത്തി ജില്ലയില്ക്
കചയ്യുന്നതാണ്.
ക ന്ദ്ര സംസഥാന പദ്ധതി ള് പരൊവധി പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ത്കേശം
1. അതാതു കെഖ്െയികെ ന്ധകെട്ട ഉകദയാഗ്സ്ഥരുൊയി കൂെിയാകൊചിച്ച് പദ്ധതി ള് വിഭാവനം
കചയ്യു യാകണങ്കില്ക് കൂടുതല്ക് കവഗ്ത്തിലം
ഗുണകെന്മയിലം
പദ്ധതി ള്
നെെിൊക്കാന്
സാധിക്കുന്നതാണ്.
2. ജവദുത ജെനു ളും രാന്കഫാര്ത്െറു ളും ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ക ിളു ളും െറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥെ
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സൗ രയവം അനുെതിയം വിവിധ വകുപ്പു ളില്ക്
പ്രകയാജനകെടുത്താവന്നതാണ്.

നിന്ന്

അനുെതി െഭയൊയാല്ക്

കൂടുതല്ക്

P. വികനാദ സഞ്ചാരം

1. ജഡായ എര്ത്ത്ത് കസന്റര്ത്
സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പും, സവ ാരയ സംരംഭൊയ ഗുരുചന്ദ്രി ാ ില്ക്കഡഴ്സും തമ്മില്ക് ഒപ്പുവച്ച 30
വര്ത്ഷ രാറികന്റ ാൊവധിയകെ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് ഈ പദ്ധതി കപാതു-സവ ാരയ സംരംഭൊയി
നെത്തകെടുന്നത്. െി പദ്ധതി പ്രകദശകത്തക്കുളള അനു ന്ധ കറാഡ്, ജവദുതി എന്നിവ വികനാദസഞ്ചാര
വകുെികന്റ കചെവിൊണ് പൂര്ത്ത്തിയാക്കി നല്ക്കുന്നത്. ഇതിനായി വകുെ് 9.15/- ക ാെി രൂപ കചെവഴിച്ച്
കജാെി ള് പൂര്ത്ത്തിയാക്കി വരി യാണ്. ജില്ലയികെ വികനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക് നിര്ത്ണായ ൊകുന്ന െി
പദ്ധതി 2018 ആദയ പാദത്തില്ക് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ച് പ്രവര്ത്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി ക ാല്ലം
ജില്ലയകെ കൊത്തത്തിലളള വികനാദസഞ്ചാര വി സനത്തിന് കപ്രര ൊകുകെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
2. അഷ്ടമുെിക്കായെില്ക് വളളം ളിയൊയി ന്ധകെട്ട് സ്ഥിരം പവെിയന്
പ്രസിഡന്റ് കരാഫി ജകൊത്സവവൊയി ന്ധകെട്ട് ക .എസ്.ആര്ത്.െി.സി സ് കേഷനു സെീപം ഒരു
ക ാെി രൂപ കചെവില്ക് ഒരു സ്ഥിരം പവെിയകന്റ പണി പൂര്ത്ത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാെനം കചയ്യകെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളളം
ളിയൊയി ന്ധകെട്ട് ഉദ്ഘാെന സൊപന ചെങ്ങു ള് നെത്തുന്നതിന് ഒരു സ്ഥിരം കവദി ഇതുമൂെം
െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടമുെി ായലൊയി
ന്ധകെട്ട െറ്റപരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നതിന് പ്രകയാജനകെ
ടുത്താവന്ന തരത്തിൊണ് െി പവെിയന് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുളളത്.
3. ആശ്രാെം അഡവഞ്ചര്ത് പാര്ത്ക്കും സെീപ പ്രകദശങ്ങളും സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണവം അെിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങകളാരുക്കലം.
ആശ്രാെം അഡവഞ്ചര്ത് പാര്ത്ക്കും സെീപ പ്രകദശങ്ങളും സഞ്ചാരി ള്ക്ക് കൂടുതല്ക് ആ ര്ത്ഷ ൊയി
ഉപകയാഗ്ിക്കാന് പരയാപ്തൊയ വിധത്തില്ക് അെിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനവം സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണവം
നെത്തുന്നതിനായി 93.47 െക്ഷം രൂപ കചെവില്ക് വിവിധ പ്രവൃത്തി ള് നെൊക്കി വരി യാണ്. ഇതില്ക്
പ്രധാനൊയം പാര്ത്ക്കിനുളളിലളള നെൊത ൊെിനയ സംസ്കരണത്തിനായളള സംവിധാനങ്ങള്, കുെികവളളം
െഭയൊക്കല്ക്, പാര്ത്ക്കികെക്കുള്ള
കറാഡില്ക് വഴിവിളക്കു ള് സ്ഥാപിക്കല്ക് എന്നിവ ഉള്കെടുന്നു. ഇത്
സം ന്ധിച്ചുളള നിര്ത്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് അന്തിെഘട്ടത്തിൊണ്.
4. പന്മന വട്ടക്കായല്ക്
കണ്ണേി ായലം പന്മന വട്ടക്കായലം ന്ധകെടുത്തിയളള ായല്ക് ടൂറിസം വി സിെിക്കുന്നതിനായി
പന്മന വട്ടക്കായെില്ക് ക ാട്ടുകജട്ടിയം അനു ന്ധ സൗ രയങ്ങളും ഏര്ത്കെടുത്തുന്നതിനായി 40 െക്ഷം രൂപ
കചെവില്ക് പദ്ധതിയ്ക്ക് ടൂറിസം വകുെില്ക് നിന്നും അംഗ്ീ ാരം െഭിച്ച് കജാെി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ച് വരി യാണ്. െി
പദ്ധതി പൂര്ത്ത്തിയാക്കുന്നകതാടുകൂെി കണ്ണേി ായലം വട്ടക്കായലം തമ്മില്ക്
ന്ധിെിച്ച് ക ാട്ട് സഫാരി
ഉള്കെകെയളള വികനാദ പരിപാെി ള് ഡി.േി.പി.സിയകെ ആഭിമുഖ്യത്തില്ക് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
5. പരവൂര്ത് - കപാഴിക്കര ീച്ച് ടൂറിസം പദ്ധതി
2017 കസപ്തം ര്ത് ഭരണാനുെതി െഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് 2 ക ാെിരൂപയാണ് അനുവദിയ്ക്കകെട്ടിട്ടുളളത്.
കൂൊകത ഇതികനാെ് കതാട്ടടുത്തുളള ീച്ചായ താന്നി ീച്ചികെ ടൂറിസം വി സനത്തിന് 68.4 െക്ഷം രൂപ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കപ്രാജക്ടു ളും കൂെികച്ചരുകമ്പാള് പരവൂര്ത് താന്നി െക്ഷ്മിപുരം പ്രകദശകത്ത ടൂറിസം
വി സനത്തിന് ഒരു മുതല്ക്ൂട്ടാണ്.
6. ക ാല്ലം പുനര്ത്ജനി ഇകക്കാപാര്ത്ക്ക്
ക ാല്ലം - ആശ്രാെം െിങ്ക്കറാഡിലളള അഷ്ടമുെിക്കായെിന് എതിര്ത് വശത്തായളള രകണ്ടക്കര്ത് വരുന്ന
സ്ഥെത്ത് പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് കപാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് Quilon Punarjani Eco Park എന്ന പദ്ധതി.
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പ്രധാനൊയം ഒരു ഓെണ് എയര്ത് ഓഡികോറിയവം ഗ്രാെീണ ഉത്പന്ന വിപണന സൗ രയവം അനു ന്ധ
സൗ രയങ്ങളുൊണ് ഇതികന്റ ഭാഗ്ൊയി ആദയഘട്ടത്തില്ക് നെൊക്കുന്നത്.
7. െണ്കരാതുരുത്ത് വികല്ലജ് ടൂറിസം പദ്ധതി
ക ാല്ലം ജില്ലയികെ ഒരു സുപ്രധാന വികനാദ സഞ്ചാര ക ന്ദ്രൊയി ൊറികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകദശൊണ്
െണ്കരാതുരുത്ത്. ഈ പ്രകദശകത്ത വി സനത്തിനായി 3 ക ാെി രൂപയകെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് 2017 കസപ്തം ര്ത്
ൊസം ടൂറിസം വകുെില്ക് നിന്നും അനുെതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂൊകത 38 െക്ഷം രൂപയകെ ഒരു പദ്ധതി
ഏ കദശം പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുൊണ്. പ്രധാനൊയം ഈ പ്രകദശകത്തത്തുന്ന വികനാദ
സഞ്ചാരി ള്ക്ക് ആവശയമുളള അെിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുളളത്.
8. ആശ്രാെം ജെതാനത്തികന്റ സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണം
ക ാല്ലം-ആശ്രാെം ജെതാനത്തികന്റ സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണത്തിനായി 2017 ൊര്ത്ച്ച് ൊസത്തില്ക് 1.5 ക ാെി
രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂര്ത്ത്തിയാകുന്നകതാടുകൂെി ക ാല്ലം നഗ്ര ഹൃദയത്തികന്റ മുഖ്ഛായ തകന്ന
ൊറുന്നതാണ്.
9. െെകെല്ക്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി
നിെവില്ക് ധാരാളം സവകദശി സന്ദര്ത്ശ ര്ത് എത്തികച്ചരുന്ന െെകെെില്ക് വി സന പദ്ധതിയ്ക്കായി 2017 ൊര്ത്ച്ച്
ൊസം 3 ക ാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. ജഡായപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി നിെവില്ക് വരുന്നകതാടുകൂെി െെകെല്ക്
പദ്ധതിയ്ക്കം സാദ്ധയതകയകറയാണ്.

Q. പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ്ഗം
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് മുകഖ്ന നെെിൊക്കികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി കള പ്രധാനൊയം 5 വിഭാഗ്ങ്ങളില്ക്
ഉള്കെടുത്താം.
1. വിദയാഭയാസ പരിപാെി ള്
2. സാമ്പത്തി വി സന പരിപാെി ള്
3. സാമൂ യ കക്ഷെ പരിപാെി ള്
4. സാംസ്കാരി പരിപാെി ള്
5. നിയൊധിഷ്ഠിത കസവനങ്ങള്
വിദയാഭയാസ പരിപാെി ള്
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികന്റ പ്രധാന പ്രവര്ത്ത്തന കെഖ്െ വിദയാഭയാസ പുകരാഗ്തിയൊയി
ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ്. വിദയാഭയാസ പുകരാഗ്തിയിലൂകെ ൊത്രകെ ഒരു സമൂ ം ശാശവതൊയി വളരു
യളള എന്നതികന്റ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കി വരുന്നത്.
1. നഴ്സറി സ്കൂളു ള്
പട്ടി ജാതി ക ാളനി ളിലം സകങ്കതങ്ങളിലൊയി ജില്ലയില്ക് 6 (വിളക്കുെി, പുനലൂര്ത്, കവളിയം,
െയ്ക്കാെണ്, കുളക്കെ, ചാലൂകക്കാണം) നഴ്സറി സ്കൂളു ള് വകുെ് നെത്തി വരുന്നു. പ്രതിദിനം ഫീഡിംഗ്് ചാര്ത്ജം
യൂണികഫാമും അെങ്ങുന്ന പഠന സാെഗ്രി ളും നല്ക്കുന്നു. എല്ക്.ക .ജി, യ.ക .ജി സമ്പ്രദായം ഓകരാ കുട്ടിയ്ക്കം
30 രൂപ പ്രതിദിന ഫീഡിംഗ്് ചാര്ത്ജ്ജ്, യൂണികഫാെിന് 600 രൂപ, െംപ്സം ഗ്രാന്റ് 190 രൂപ എന്നിവ നല്ക്കുന്നു.
ഓകരാ നഴ്സറി സ്കൂളിലം 30 കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രകവശനം നല്ക്കുന്നു. ഇതില്ക് കപാതു വിഭാഗ്ത്തില്ക് നിന്നും 25% വകര
കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രകവശനം നല്ക്കുന്നുണ്ട്.
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2. പ്രീ കെരി ് വിദയാഭയാസം (പത്താം ക്ലാസ് വകര)
സംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ സര്ത്ക്കാര്ത്, സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ്, സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീകൃത സ്കൂളു ളിലം
പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതിയില്ക് കപട്ടതും െേ് അര്ത് രായതുൊയ വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് അദ്ധയയന വര്ത്ഷം ആരംഭിച്ച്
15 ദിവസത്തിനുളളില്ക് സ്കൂള് പ്രധാന അദ്ധയപ ര്ത് മുകഖ്ന െംപ്സം ഗ്രാന്റ് നല്ക്കുന്നു.
എ) െംപ്സം ഗ്രാന്റ് നിരക്ക് നഴ്സറി സ്കൂള് (വകുെികന്റനഴ്സറി സ്കൂളു ള് ൊത്രം) - 190/- രൂപ
1 മുതല്ക് 4 വകര
- 320 രൂപ
5 മുതല്ക് 7 വകര
- 630 രൂപ
8 മുതല്ക് 10 വകര
- 940 രൂപ
ഒരു വര്ത്ഷം കതാേവര്ത്ക്ക് പകുതി തു .
ി) ജേെന്റ് കവെന്, കവട്ടുവ, നായാെി, അരുന്ധതിയാര്ത്/ചക്ലിയന്, ളളാെി, എന്നീ സമുദായങ്ങളികെ വിദയാര്ത്ഥി
ള്ക്ക് ചുവകെ പറയന്ന നിരക്കില്ക് പ്രതിൊസ ജേെന്റ് നല്ക്കുന്നു.
1 മുതല്ക് 4 വകര
- 130 രൂപ
5 മുതല്ക് 7 വകര
- 160 രൂപ
8 മുതല്ക് 10 വകര
- 190 രൂപ
ഒരു വര്ത്ഷം കതാേവര്ത്ക്ക് പകുതി തു .
സി) 9, 10 ക്ലാസു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് പ്രീ കെരി ് കസ്കാളര്ത്ഷിെ് (ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി)
9, 10 ക്ലാസു ളില്ക് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പ്രതിൊസ ജേെന്റും ഗ്രാന്റും നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി.
നിരക്കു ള് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
ക ാേകെഴ്സ്
കഡ-കസ്കാളര്ത്
കസ്കാളര്ത്ഷിെ് (പ്രതിൊസം)
350
150
ബുക്ക് ഗ്രാന്റ്
1000
750
ഡി) വൃത്തി ീന കതാഴിെില്ക് ഏര്ത്കെട്ടിരിക്കുന്നവരുകെ െക്കള്ക്കുള്ള ധനസ ായം
(ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി - അണ് ക്സ്ചളീന് ഒ ുകപഷന്)
ജാതി-െത പരിഗ്ണന കൂൊകത നല്ക്കുന്ന ഈ ആനുകൂെയത്തികന്റനിരക്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
പ്രതിൊസ ജേെന്റ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്ക് പത്താം ക്ലാസ് വകര 110/- രൂപ, അഡ്ക ാക്ക് ഗ്രാന്റ് 750/- രൂപ
(കഡ-കസ്കാളര്ത്), ക ാേല്ക് അകന്തവാസി ള്ക്ക് 1000/- രൂപ. ഈ ആനുകൂെയം െഭിക്കുന്നതിന് വികല്ലജ്
ഓഫീസറില്ക് നികന്നാ, ഗ്രാെ പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിൊെിേി/ ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറിയില്ക് നികന്നാ
െഭിക്കുന്ന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് സ ിതം സ്കൂള് കെധാവി ള് വഴി അകപക്ഷ നല്ക് ാം.
ഇ) അണ് എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂളു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് െൂഷന് ഫീസ് റീഇംക ഴ്സ്കെന്റ്
അണ് എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂളു ളില്ക് പത്താം ക്ലാസ് വകര പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി, െേ് അര്ത് രായ
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് െൂഷന് ഫീസ് റീ ഇംക ഴ്സ്കെന്റ് കചയ്ത് നല്ക്കുന്നു.
നിരക്ക്
എല്ക്.പി, യ.പി ഫീസ്
- 1000 രൂപ
സ്കപഷയല്ക് ഫീസ്
- 333 രൂപ
എച്ച്.എസ്.ഫീസ്
- 1500 രൂപ
സ്കപഷയല്ക് ഫീസ്
- 500 രൂപ
വിദയാര്ത്ഥി ളുകെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുളള പട്ടി ജാതി/െേര്ത് വിഭാഗ് വിദയാര്ത്ഥി ളുകെ െിേ് തയ്യാറാക്കി,
ഫീസ് നിരക്ക് കരഖ്കെടുത്തി ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ കെകൊെ് വച്ച്
ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/മുനിസിൊെിേി/
ക ാര്ത്െകറഷന് ഓഫീസില്ക് നല്ക് ണം. ഒരു അദ്ധയയന വര്ത്ഷകത്ത തു അടുത്ത വര്ത്ഷം റീഇംക ഴ്സ് കചയ്ത്
നല്ക്കുന്നതാണ്.
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എഫ്) ക ാര്ത്ഡിംഗ്് സ്കൂളില്ക് പഠിക്കുന്നതിനുളള സൗ രയം
പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട െിടുക്കരായ വിദയാരഥി ള്ക്ക് ഉന്നത നിെവാരം പുെര്ത്ത്തുന്ന സവ ാരയ
ക ാര്ത്ഡിംഗ്് സ്കൂളു ളില്ക് താെസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്ക് സൗ രയം. നാൊം ക്ലാസ്
പരീക്ഷയില്ക് െഭിച്ച കഗ്രഡ് സ ിതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കസക്രട്ടറി/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറി
എന്നിവര്ത്ക്ക് അകപക്ഷ നല്ക്കു . രക്ഷിതാക്കളുകെ വാര്ത്ഷി വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ
ജി) ശ്രീ.അയ്യന് ാളി ൊെന്റ് കസര്ത്ച്ച് കസ്കാളര്ത്ഷിെ്
4, 7 ക്ലാസു ളില്ക് െഭിച്ച കഗ്രഡികന്റഅെിസ്ഥാനത്തില്ക് െി ച്ച വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വകര
പ്രതിവര്ത്ഷം 4500 രൂപ വീതം കസ്കാളര്ത്ഷിെ്. അകപക്ഷ ള് ജൂണ് ൊസത്തില്ക് ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന
ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക് നല്ക്കു . ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, കഗ്രഡ് സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് നിര്ത് ന്ധം.
അകപക്ഷ രുകെ രക്ഷിതാക്കളുകെ വാര്ത്ഷി വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ. 12000/- ത്തില്ക് താകഴ വാര്ത്ഷി
വരുൊനമുളളവരുകെ െക്കള്ക്ക് ഫര്ത്ണിച്ചര്ത് വാങ്ങുന്നതിന് 2000/- രൂപ അധി ൊയി ഒേത്തവണ നല്ക്കുന്നു.
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് കപാഷ ാ ാരം െഭിക്കുന്നതിനായി പ്രതിൊസം 100/- രൂപ പ്ര ാരം 10 ൊസകത്തക്ക് 1000/രൂപ നല്ക്കുന്നു.
എച്ച്) പ്രീ കെരി ് ക ാേല ള്
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിൊെിേി/ക ാര്ത്െകറഷന് എന്നിവയ്ക്ക് ജ ൊറിയ 87 ക ാേല ള് (പട്ടി
അനു ന്ധൊയി കചര്ത്ക്കുന്നു) 2 കസേ് യൂണികഫാം, ഭക്ഷണം കചരുെ്, ാഗ്്, പ്രതിൊസ കപാക്കേ് െണി 130/രൂപ അവധി ദിവസങ്ങളില്ക് വീട്ടില്ക് കപായി വരുന്നതിന് യാത്രാെെി എന്ന ആനുകൂെയങ്ങള് നല്ക്കുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു വിദയാര്ത്ഥിക്ക് പ്രതിൊസം 2000/- രൂപ വീതം കചെവഴിക്കുന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്ക്
അഡ്മിഷന്.
കതരകഞ്ഞടുക്കകെൊന് ആഗ്ര ിക്കുന്നവര്ത് ജാതി, വരുൊനം, സ്കൂള് വാര്ത്ഷി പരീക്ഷയകെ കഗ്രഡ്
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറികക്കാ പട്ടി ജാതി
വി സന ആഫീസര്ത്കക്കാ കെയ് ൊസത്തില്ക് അകപക്ഷ നല്ക്ക ണ്ടതാണ്.
കപാേ് കെരി ് വിദയാഭയാസം (പത്താം ക്ലാസിന് കശഷം)
എ) െംപ്സം ഗ്രാന്റും ജേെന്റും
പ്ലസ് വണ് മുതല്ക് പഠനം നെത്തുന്നവര്ത്ക്ക് പ്രതിൊസം 500 രൂപ ജേെന്റ് നല്ക്കുന്നു. 8 ി.െീേറില്ക്
കൂടുതല്ക് യാത്ര കചയ്തു വരുന്നവര്ത്ക്ക് ജേെന്റ് 600 രൂപയാണ്. െംപ്സം ഗ്രാന്റ് നിരക്ക് ചുവകെ കരകെടുത്തുന്നു.
പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ - 1130/- രൂപ
ഡിഗ്രി തത്തുെയ ക ാഴ്സു ള് - 1190/- രൂപ
പി.ജി തത്തുെയ ക ാഴ്സു ള് - 1570/- രൂപ
കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള് - (440 മുതല്ക് 3130 വകര ക ാഴ്സ് അനുസരിച്ച് ജേെന്റ് നിരക്ക്
8 ി. െീേറിനുളളില്ക് താെസിക്കുന്നവര്ത്ക്ക 630/- രൂപ
8 ി. െീേറില്ക് കൂടുതല്ക് യാത്ര കചയ്ത് വരുന്നവര്ത്ക്ക് 750/- രൂപ
നിെവില്ക് െി ആനുകൂെയം കേേ് ാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡയയകെ എ.േി.എം ള് വഴി ഇ-ഗ്രാന്്സ് എന്ന
കപരില്ക് വിതരണം കചയ്യുന്നു. അകപക്ഷ ള് വിദയാഭയാസ വര്ത്ഷാരംഭത്തില്ക് അക്ഷയ ക ന്ദ്രങ്ങള് മുകഖ്ന
ഓണ്ജെനായി സ്ഥാപന കെധാവിക്ക് സെര്ത്െിക്കണം. തുെര്ത്ന്ന് അവയകെ ഒറിജിനല്ക് സ്ഥാപന കെധാവി
ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം. ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എസ്.എസ്.
എല്ക്.സി ബുക്കികന്റ പ ര്ത്െ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത കതളിയിക്കുന്നതിനുളള സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എന്നിവ
സ ിതൊണ് അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി ജില്ലാ ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക്ക ണ്ടത്.
ി) കപാേ് കെരി ് ക ാേല ള്, അമൃതകുളം, ക ാല്ലം
കപാേ് കെരി ് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് (ആണ് 1 - 60 കുട്ടി ള് + കപണ് 1 - 60 കുട്ടി ള്) 120
കുട്ടി ള് ഉളള 2 ക ാേല ള് വകുെ് കനരിട്ട് നെത്തുന്നു. അകന്തവാസി ള്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രതിൊസം
ഒരാള്ക്ക് 2300/- കചെവഴിക്കുന്നു. കൂൊകത ഓണം, ക്രിസ്തുെസ് അവധി ാെങ്ങളില്ക് വീട്ടില്ക് കപായി
വരുന്നതിന് യാത്രാ ത്ത നല്ക്കുന്നു. കപാക്കേ് െണിയായി 190/- രൂപ നല്ക്കുന്നു. ക ാേെില്ക് ായി
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വികനാദങ്ങള്ക്കുളള സൗ രയം, ജെബ്രറി എന്നിവ െഭയൊണ്. സര്ത്ക്കാര്ത് ക ാകളജ്, ക ാേല ള്,
അംഗ്ീകൃത എയിഡഡ് ക ാകളജ് ക ാേല ള്, സവശ്രയ ക ാകളജു ളുകെ അംഗ്ീകൃത ക ാേല ള്
എന്നിവയില്ക് അഡ്മിഷന് കനെിയിട്ടുളള വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കും ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു. (എ. ി.എല്ക്.സി
(ആക്സ്ചചവല്ക് ക ാര്ത്ഡിംഗ്് ആന്റ് കൊഡ്ജിംഗ്് ചാര്ത്ജ്ജ)്
സി) പ്രകതയ കപ്രാല്ക്സാ ന സമ്മാനം (സ്കപഷയല്ക് ഇന്കസന്റീവ്)
വിവിധ വാര്ത്ഷി പരീക്ഷ ളില്ക് ഉന്നത വിജയം കനെിയ വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് യാഷ് അവാര്ത്ഡ്
നല്ക്കുന്നു. നിരക്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.
ക ാഴ്സ്
ഫേ് ക്ലാസ്/കഗ്രഡ്
ഡിേിംഗ്ഷന്/കഗ്രഡ്
എസ്.എസ്.എല്ക്.സി
1500
2500
പ്ലസ് ടു, േി.േി.സി., ഡികപ്ലാെ
2500
5000
ഡിഗ്രി
3500
7500
പി.ജി., െേ് കപ്രാഫഷണല്ക്
5000
10000
ജാതി സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, ൊര്ത്ക്ക് െിസ്റ്റു ളുകെ പ ര്ത്െ് സ ിതം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക്
അകപക്ഷ നല്ക് ണം.
ഡി) റാങ്ക് കജതാക്കള്ക്ക് സവര്ത്ണ്ണ കെഡല്ക്
കെഡിക്കല്ക്/എന്ജീനീയറിംഗ്് പ്രകവശന പരീക്ഷയില്ക് ആദയ റാങ്ക് കനടുന്ന പട്ടി ജാതി
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് അര പവന് സവര്ത്ണ്ണ നാണയം നല്ക് ി അനുകൊദിക്കുന്നു.
ഇ) കെഡിക്കല്ക്/എഞ്ചിനീയറിംഗ്് പ്രകവശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രകതയ പരിശീെനം
എസ്.എസ്.എല്ക്.സി പരീക്ഷയില്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്ക്കും ി+ ന് മു ളില്ക് െഭിച്ച വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക്
കെഡിക്കല്ക്/എന്ജിനീയറിംഗ്് പരീക്ഷയ്ക്ക് ദീര്ത്ഘ ാെ ക ാച്ചിംഗ്ിന് 20000/- രൂപ വകര ധനസ ായം
നല്ക്കുന്നു.
ക ാച്ചിംഗ്് നെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കാണ് ധനസ ായം
നല്ക്കുന്നത്. വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് നിെവാരമുളള, ഇഷ്ടമുളള സ്ഥാപനം കതരകഞ്ഞടുക്കാം. രക്ഷിതാക്കളുകെ
വാര്ത്ഷി വരുൊനം 4.5 െക്ഷം രൂപ. അകപക്ഷ ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം.
ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, ൊര്ത്ക്ക് െിേികന്റ പ ര്ത്െ് എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷിക്കു .
എഫ്) സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് ആനുകൂെയം
വിവിധ കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് സവ ാരയ സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങള്, യൂണികവഴ്സിേി ള്
എന്നിവയില്ക് കെരിേികൊ, റിസര്ത്കവഷനികൊ അഡ്മിഷന് കനടുന്നവര്ത്ക്ക് സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീ രിച്ച നിരക്കില്ക്
ഫീസ് ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു. കൂൊകത െംപ്സം ഗ്രാന്റ്, ജേെന്റ് എന്നിവയം നല്ക്കുന്നു. അകപക്ഷ ഓണ്
ജെന് വഴി അക്ഷയാ ക ന്ദ്രങ്ങള് വഴി സെര്ത്െിക്കു . ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം ഒറിജിനല്ക് അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി വഴി ജില്ലാ പട്ടി ജാതി
വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം. ആനുകൂെയങ്ങള് ഇ-ഗ്രാന്്സായി ാങ്ക് മുകഖ്ന നല്ക്കുന്നു.
ജി) എഞ്ചിനീയറിംഗ്്/കെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് അഡ്മിഷന് െഭിച്ചവര്ത്ക്ക് പ്രാഥെി കചെവിന് ഗ്രാന്റ്
എന്ജിനീയറിംഗ്്/കെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് അഡ്മിഷന് െഭിച്ചവര്ത്ക്ക് പ്രാഥെി കചെവിന് തു അനുവദിക്കുന്നു.
നിരക്ക്
കെഡിക്കല്ക്
- 10000
എന്ജീനീയറിംഗ്് - 5000
അഡ്മിഷന് കനെിയത് സം ന്ധിച്ച കരഖ്, ജാതി വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം അകപക്ഷ ജില്ലാ
പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം. വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ
എച്ച്) ജപ്രെറി എഡൂകക്കഷന് എയ്ക്ഡ്
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില്ക് നിന്നും വിദയാഭയാസാനുകൂെയം െഭിക്കുന്ന വിവിധ ക ാഴ്സു ള്ക്ക്
പട്ടി ജാതി വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് ൊകടാപ് വാങ്ങുന്നതിനായി ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു.
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ൊകടാെ് വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായം : പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില്ക് നിന്നും വിദയാഭയാസ ആനുകൂെയം
െഭിക്കുന്ന വിവിധ ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി കുട്ടി ള്ക്ക് ൊകടാെ് വാങ്ങുന്നതിനായി ധനസ ായം
അനുവദിക്കുന്നു.
കജ) കേതകസ്കാെ് വിതരണം
ഒന്നാം വര്ത്ഷ എം. ി. ി.എസ്.,
ി.എ.എം.എസ്.,
ി.എച്ച്.എം.എസ് വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക്
സൗജനയൊയി കേതകസ്കാെ് നല്ക് ി വരുന്നു.
ക ) ഗ്വണ്കെന്റ് ഓഫ് ഇന്ഡയ കസ്കാളര്ത്ഷിെ്
ഇ-ഗ്രാന്്സിന് അര്ത് തയില്ലാത്തതും 250000/- രൂപ വകര വരുൊനമുളള പട്ടി ജാതി
കുടും ത്തില്ക്കെടുന്ന വിദയാര്ത്ഥിക്ക് കപാേ് കെരി ് തെത്തില്ക് കുടും ത്തിന് അ ത്തും പുറത്തും അംഗ്ീകൃത
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി.
എല്ക്) ഈവനിംഗ്് ക ാഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് ധനസ ായം
സര്ത്ക്കാര്ത്, സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് ഈവനിംഗ്് ക ാഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് ക ാഴ്സ് ഫീസ്
അനുവദിക്കുന്നു. ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്
സ ിതം അസ്സല്ക് അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി മുകഖ്ന ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക്
നല്ക് ണം.
എം) വിദൂര വിദയാഭയാസത്തിനുളള സ ായം
യൂണികവഴ്സിേി ളുകെ
റസ്കപാണ്ടന്സ് ക ാഴ്സില്ക് കചര്ത്ന്ന് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് ക ാഴ്സ് ഫീസ്
അനുവദിക്കുന്നു.
എന്) സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പഠനം നെത്തുന്നവര്ത്ക്ക് ആനുകൂെയം
ക രളത്തില്ക് ഇല്ലാത്ത ക ാഴ്സു ള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് അംഗ്ീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലം
കസന്രല്ക് യൂണികവഴ്സിേിയിലം കെരിേ് റിസര്ത്കവഷന് സീേില്ക് പ്രകവശനം കനെിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് വിദയാഭയാസ ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു. കജാെി സം ന്ധൊയി ക രളത്തിന് പുറത്ത്
താല്ക്ക്കാെി ൊയി താെസം ആക്കിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ക്കാരുകെ െക്കള്ക്ക് സാധാരണ ക ാഴ്സു ള്ക്കും
വിദയാഭയാസാനുകൂെയം അനുവദിക്കുന്നു. അകപക്ഷ, ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം സ്ഥാപന
കെധാവി വഴി പട്ടി ജാതി വി സന ഡയറക്ടര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം.
ഒ) ഭാരതത്തിന് കവളിയില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്കുളള ധനസ ായം
വികദശ പഠനത്തിന് വിദയാഭയാസാനുകൂെയം അനുവദിക്കണകെന്ന ആവശയം ഓകരാ അകപക്ഷയകെയം
കെരിേ് പരിഗ്ണിച്ച് യഥാസെയം യക്തൊയ തീരുൊനം സര്ത്ക്കാര്ത് ജ കക്കാളളുന്നതാണ്.
പി) പാരെല്ക് ക ാകളജ് പഠനത്തിനുളള ധനസ ായം
സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി, പി.ജി ക ാഴ്സു ളില്ക് പ്രകവശനം െഭിക്കാത്ത
പട്ടി ജാതി/െേര്ത് വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പാരെല്ക് ക ാകളജ് പഠനത്തിന് റഗുെര്ത് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക്
പഠിക്കുന്നവരുകെ നിരക്കില്ക് െംപ്സം ഗ്രാന്റ് ജേെന്റ് എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നു. കൂൊകത െൂഷന് ഫീസ്, പരീക്ഷാ
ഫീസ് എന്നിവ നല്ക്കുന്നു.
അകപക്ഷ ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സര്ത്ക്കാര്ത്/എയ്ക്ഡഡ്
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് അകപക്ഷിച്ചിട്ടും അഡ്മിഷന് െഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷയപത്രം, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന
ആഫീസര്ത്ക്ക് അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കു .
ു) ഇന്ഡസ്ട്രിയല്ക് കരയിനിംഗ്് ഇന്േിേൂട്ടു ള് (ഐ.േി.ഐ ള്)
വകുെിന് ീഴില്ക് ജില്ലയില്ക് ഓച്ചിറ, കുളക്കെ, കവട്ടിക്കവെ എന്നിവിെങ്ങളിൊയി 3 ഐ.േി.ഐ
ളിൊയി എന്.സി.വി.േി/എസ്.സി.വി.േി നിെവാരമുളള ഇെക്ട്രീഷയന്, ഇെകക്ട്രാണി ് കെക്കാനി ്, ൈാഫ്റ്റ്സ്
ൊന് സിവില്ക്, കെക്കാനി ് (കെകട്ടാര്ത് കവ ിക്കിള്), കപയിന്റര്ത് (ജനറല്ക്) പ്ലം ര്ത്, ാര്ത്കെന്റര്ത്, സവീയിംഗ്്
കെകക്നാളജി, കവല്ക്ഡര്ത്, സര്ത്കവയര്ത്, ജൈവര്ത് ം-കെക്കാനി ് എന്നീ കരഡ ളില്ക് പരിശീെനം നല്ക്കുന്നു.
വിജയ രൊയി പരിശീെനം പൂര്ത്ത്തിയാക്കുന്നവര്ത്ക്ക് എസ്.സി.വി.േി സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റം െഭിക്കുന്നു.
കതരകഞ്ഞടുക്കകെടുന്ന പരിശീെനാര്ത്ഥി ള്ക്ക് ഫീസ് സൗജനയം, യൂണികഫാം അെവന്സ്, ഒന്നാം വര്ത്ഷം
593
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820 രൂപ നിരക്കിലം രണ്ടാം വര്ത്ഷം 630 രൂപ നിരക്കിലം െംപ്സം ഗ്രാന്റും, 630 രൂപ പ്രതിൊസ ജേെന്റും
നല്ക് ി വരുന്നു.
അഖ്ികെന്തയാ കരഡ് കെേില്ക് പരാജയകെടുന്നവര്ത്ക്ക് െൂഷന് നല്ക്കുന്ന പദ്ധതിയം നിെവിലണ്ട്.
ഐ.െി.ഐ ളില്ക് പ്രകവശനം െഭിക്കാന് നിശ്ചിത കഫാറത്തില്ക് ന്ധകെട്ട സ്ഥാപന കെധാവി ള്ക്ക്
അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കാവന്നതാണ്.
ജൈവര്ത്- ം-കെക്കാനി ് കരഡില്ക് പ്രകവശനം കനടുന്നതിന് 18
വയസായിരിക്കണം. െേ് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പ്രകവശനത്തിന് പ്രായ പരിധിയില്ല. അകപക്ഷകയാകൊെം ജാതി, ജനന
തീയതി എന്നിവ കതളിയിക്കുന്ന കരഖ് ളും അവസാന പരീക്ഷയില്ക് െഭിച്ച ൊര്ത്ക്ക് െിേികന്റ ക ാെിയം
ാജരാക്കണം.
ആര്ത്) പ്രീ-എക്സാെികനഷന് കരയിനിംഗ്് കസന്റര്ത്
വിവിധ െത്സര പരീക്ഷ ള്ക്ക് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ം ഉകദയാഗ്ാര്ത്ഥി കള പരിശീെിെിക്കുന്നതിന്
സംസ്ഥാനത്ത് 4 പ്രീ എക്സാെികനഷന് കസന്ററു ള് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.
കതരകഞ്ഞടുക്കകെടുന്നവര്ത്ക്ക്
ജേെന്കറാടുകൂെിയ പരിശീെനം, കൂൊകത കെഡിക്കല്ക് എന്ജിനീയറിംഗ്് പ്രകവശന പരീക്ഷാ പരിശീെനം,
കജാ ് ഓറിയന്റല്ക് ക ാഴ്സു ള് എന്നിവയം ഈ കസന്ററു ളില്ക് നെത്തുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ആലവ,
കുഴല്ക്െന്ദം, ക ാഴികക്കാെ് എന്നിവിെങ്ങളിൊണ് ക ന്ദ്രങ്ങള്
എസ്) ബുക്ക് ാങ്ക് പദ്ധതി
കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ളില്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടി വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് വിെകയറിയ റഫറന്സ്
പുസ്ത ങ്ങള് െഭിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി.
െി) പഠനയാത്ര പരയെന പരിപാെി
സംസ്ഥാനത്ത് യര്ത് കസക്കന്ററി ിരുദം, ിരുദാനന്തര ിരുദം, കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള്
എന്നിവയളള വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് സംഘെിെിക്കുന്ന പഠനയാത്രയില്ക് പകങ്കടുക്കുന്ന പട്ടി ജാതി
വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കുളള പരൊവധി കചെവ് 4000 രൂപയായി നിജകെടുത്തി സ്ഥാപന കെധാവി
സാക്ഷയകെടുത്തുന്നത് പ്ര ാരം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസില്ക് നിന്നും തു അനുവദിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തി വി സന പദ്ധതി ള്
1. സവയംകതാഴില്ക് പദ്ധതി (എസ്.എച്ച്.ജി സവയം സ ായ സംഘങ്ങള്ക്ക് 10 െക്ഷം രൂപ വകര
ധനസ ായം (കപ്രാജക്ടികന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്ക്) നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി
വയക്തി ള്ക്ക് 3 െക്ഷം വകരയളള വായ്പ ള്ക്കും ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് 10 െക്ഷം രൂപവകരയളള വായ്പ ള്ക്കും
വായ്പ തു യകെ 1/3 സബ്സിഡി പദ്ധതി ാങ്കു ളുൊയി കചര്ത്ന്ന് നെെിൊക്കുന്നു.
ാങ്ക് അംഗ്ീ രിക്കുന്ന
ഏത് സവയംകതാഴില്ക് സംരംഭവം തുെങ്ങാം. പ്രായം 18-40, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്, വരുൊന
പരിധി ാധ െല്ല. അകപക്ഷ വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത, ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, പദ്ധതി റികൊര്ത്ട്ട,്
കറഷന് ാര്ത്ഡ് പ ര്ത്െ്, തിരിച്ചറിയല്ക് ാര്ത്ഡ് പ ര്ത്െ,് എസ്.ജി.എസ്.ജവ.കൊണ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന
ന്ധകെട്ട ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി
വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക്കു .
2. വക്കീെന്ൊര്ത്ക്ക് ധനസ ായം
നിയെ വിദയാഭയാസം ഴിഞ്ഞ് എന്കറാള് കചയ്ത് വക്കീൊയി പരിശീെനം കചയ്യുന്നതിന് 3 വര്ത്ഷകത്തക്ക്
ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു.
ഒന്നാം വര്ത്ഷം
1. എന്കറാള്കെന്റ് ഫീസ്
- 1550/2. വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന്
- 2000/3. പുസ്ത ം വാങ്ങുന്നതിന്
- 6250/രണ്ടും മൂന്നും വര്ത്ഷങ്ങളില്ക്
1. വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന്
- 2000/594
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2. പുസ്ത ം വാങ്ങുന്നതിന്
- 6250/3. മുറി വാെ പ്രതിൊസം 250/- രൂപ നിരക്കില്ക് - 3000/അഭിഭാഷ നായി എന്കറാള് കചയ്ത് ഒരു ൊസത്തിന ം നിശ്ചിത ൊതൃ യിലളള അകപക്ഷ, ജാതി
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, എല്ക്.എല്ക്. ി-യകെ സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്,
ാര്ത് ൗണ്സില്ക് എന്കറാള്കെന്റ് സാക്ഷയപത്രം,
സീനിയര്ത് അഭിഭാഷ കന്റസാക്ഷയപത്രം സ ിതം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് സെര്ത്െിക്കു .
3.സാകങ്കതി വിദയാഭയാസം െഭിച്ചവര്ത്ക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിെ്
ഐ.േി.ഐ, ഡികപ്ലാെ, എന്ജിനീയറിംഗ്് ഡിഗ്രി എന്നിവ പാസായവര്ത്ക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിെ്
അകപക്ഷ ള് അതാത് ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസു ളില്ക് കപര് രജിേര്ത് കചകയ്യണ്ടതാണ്.
പ്രതിൊസ നിരക്ക്
ഐ.േി.ഐ
- 2000
ഡികപ്ലാെ
- 2500
എന്ജിനീയറിംഗ്് ഡിഗ്രി - 3000
3. ടൂള് ിേ്
വകുെികന്റഐ.േി.ഐ
ളില്ക് വിവിധ കരഡ ള് പാസായിട്ടുളളവര്ത്ക്ക് പണിയായധങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിനുളള ഗ്രാന്റ് നല്ക്കുന്നു.
5. ഉല്ക്െന്ന പ്രദര്ത്ശന വിപണന കെള
പട്ടി ജാതിക്കാരുകെ പാരമ്പരയ ഉല്ക്െന്നങ്ങള്ക്കും പട്ടി ജാതി സവയംസ ായ സംഘങ്ങളുകെ
ഉല്ക്െന്നങ്ങള്ക്കും വിപണി കണ്ടത്തുന്നതിന് സ ായ രൊയ രീതിയില്ക് സംസ്ഥാന അെിസ്ഥാനത്തില്ക് ഒരു
വര്ത്ഷം 2 സ്ഥെങ്ങളിൊയി വില്ക്െന കെള സംഘെിെിക്കുന്നു. ോള് സൗജനയൊയി അനുവദിക്കുന്നു.
ഉല്ക്െന്നങ്ങള് ോളില്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുളള വാ ന വാെ , ോളില്ക് നിക്കുന്നവര്ത്ക്കുളള പ്രതിൊസ ത്ത,
ഭക്ഷണം എന്നിവ നല്ക്കുന്നു. അകപക്ഷ ര്ത് ചീഫ് പലിസിേി ഓഫീസര്ത്, പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്,
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിൊസത്തില്ക് െഭയൊകും.
6. സവയംപരയാപ്ത ഗ്രാെങ്ങള് (അംക ദ് ര്ത് സവാശ്രയഗ്രാെ പദ്ധതി)
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികന്റയം തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റയം സംയക്താഭിമുഖ്യത്തില്ക് ിെ
യകെ സ രണകത്താകെ പൂര്ത്ത്തിയാക്കിയ പട്ടി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ടവരുകെ സ്ഥിതിവിവര പഠന റികൊര്ത്ട്ടില്ക്
50-കതാ അതില്ക് കൂടുതകൊ പട്ടി ജാതി കുടും ങ്ങള് അധിവസിക്കുന്ന 436 ഗ്രാെങ്ങളുളളതായി
കണ്ടത്തിയിരുന്നു.
വി സന പ്രക്രിയയില്ക് ഗ്ണയൊയ കനട്ടകൊന്നും ജ വരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ
ഗ്രാെങ്ങള്ക്കായി സര്ത്ക്കാര്ത് നെെിൊക്കുന്ന സെഗ്ര വി സന പദ്ധതിയാണ്.
ഓകരാ സകങ്കതത്തികന്റയം വി സനാവശയങ്ങള് വിെയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി നിര്ത്വ ണം
നെെിൊക്കുന്നത്. കറാഡ് നിര്ത്മ്മാണം, ജവദുതീ രണം, അഴുക്കുചാല്ക് നിര്ത്മ്മാണം, കസാളാര്ത് കതരുവ്
വിളക്കു ള്, കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എന്നിങ്ങകനയളള അെിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്
വി സിെിക്കുന്നതിന് പരൊവധി ഒരു ക ാെി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം ഒരു സകങ്കതത്തിനായി
കചെവഴിക്കു . എം.എല്ക്.എ ൊരുകെ കനരിട്ടുളള കെല്ക്കനാട്ടത്തിൊണ് പദ്ധതി നിര്ത്വ ണം.

R. സാമൂ യ കക്ഷെ പരിപാെി ള്
1. വിവാ

ധനസ ായം
പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട കുടും ങ്ങളികെ കപണ്കുട്ടി ള്ക്ക് 75000/- രൂപ വിവാ
ധനസ ായൊയി നല്ക്കുന്നു. ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, കപണ്കുട്ടി ളുകെ പ്രായം കതളിയിക്കുന്നതിനുളള
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിവാ ക്ഷണ ത്ത്, വിവാ നിശ്ചയിച്ചു എന്നതികന്റ സമുദായ സംഘെനയകെ/ഗ്സേഡ്
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2017-18 കെ വിവിധ സംസ്ഥാന-ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നവം അവ കെച്ചകെടുത്താനുള്ള നിർകേശങ്ങളം
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ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക്
അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കു . വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ.
2. െിശ്ര വിവാ ിതര്ത്ക്ക് ധനസ ായം
െിശ്ര വിവാ ിതരായ ദമ്പതിൊര്ത്ക്ക് (ഒരാള് പട്ടി ജാതിയം പങ്കാളി പട്ടി
ഇതര
സമുദായത്തില്ക്കെട്ടതുൊയിരിക്കണം) വിവാ കത്ത തുെര്ത്ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂ ി
പ്രശ്നങ്ങകള
അതിജീവിക്കാനും കതാഴില്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുൊയി 75000/- രൂപ വകര ഗ്രാന്റായി നല്ക്കുന്നു.
വിവാ കശഷം ഒരു വര്ത്ഷം ഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ത്ഷത്തിന ം അകപക്ഷിക്കണം. ഭാരയ ഭര്ത്ത്താക്കന്ൊരുകെ ജാതി
സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, കുടും വാര്ത്ഷി വരുൊനം, സ വാസ സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിവാ സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് എന്നിവ
സ ിതം ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് സെര്ത്െിക്കണം. 2
കപരുകെയം കൂെി പ്രതിവര്ത്ഷം വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ
3. ഭൂര ിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി
പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട ഗ്രാെസഭാ െിേില്ക് ഉള്കെട്ട ഭൂര ിതരായ കുടും ങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ
പ്രകദശത്ത് കുറഞ്ഞത് 5 കസന്റ് ഭൂെിയം മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പ്രകദശത്ത് കുറഞ്ഞത് 3 കസന്റ് ഭൂെിയം
വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാെ/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷനു ളില്ക് യഥാക്രെം 375000/-, 450000/-, 600000/- രൂപ
ഗ്രാന്റായി അനുവദിക്കുന്നു. ഈ തു യ്ക്ക് െഭിക്കാവന്ന പരൊവധി ഭൂെി വാകങ്ങണ്ടതാണ്. തകേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്രാെ സഭ/വാര്ത്ഡ് സഭ െിേില്ക് നിന്നാണ് ഗുണകഭാക്താക്കകള
കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നത്.
അകപക്ഷ, ജാതി വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, സവന്തൊയി ഭൂെിയില്ല എന്ന് കതളിയിക്കുന്ന വികല്ലജ്
ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം, അവ ാശൊയി െഭിക്കാവന്ന ഭൂെി സം ന്ധിച്ച സാക്ഷയപത്രം, തകേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്ന് ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസ ായം െഭിച്ചികല്ലന്ന സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം
ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക്കു . വാര്ത്ഷി
വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപയം അകപക്ഷ കന്റപ്രായപരിധി 55 വയസ്സുൊണ്. ഗ്രാെസഭ/വാര്ത്ഡ്സഭ െിേ്
െഭിക്കാത്ത സ്ഥെങ്ങളില്ക് പത്രെരസയം മുകഖ്ന അകപക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഗുണകഭാക്താക്കകള
തിരകഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ്.
4. ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ധന സ ായം
2014-15 സാമ്പത്തി വര്ത്ഷം മുതല്ക് 300000/- രൂപ ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ധനസ ായൊയി നല്ക്കുന്നു.
45000/-, 90000/-, 120000/-, 45000/- എന്നിങ്ങകന 4 ഗ്ഡക്കളായി നിര്ത്മ്മാണ പുകരാഗ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് തു
ഓണ്ജെനായി ാങ്ക് വഴി വിതരണം കചയ്യുന്നു.
ഗ്രാെ പ്രകദശത്ത് സവന്തൊയി 2 കസന്റും നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളില്ക് കുറഞ്ഞത് ഒന്നര കസന്റ് ഭൂെി
എങ്കിലം സവന്തൊയളള ഗ്രാെസഭാ െിേില്ക് ഉള്കെട്ട ഭവന ര ിതര്ത്ക്കാണ് ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നത്.
ജാതി, വരുൊന, ജ വശാവ ാശ സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, വാസകയാഗ്യൊയ ഭവനെില്ലാകയന്ന ന്ധകെട്ട
അധി ാരിയകെ സാക്ഷയപത്രം, തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്ന് ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ഗ്രാന്റ് െഭിച്ചിട്ടികല്ലന്ന
സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക്
അകപക്ഷ നല്ക്കു . വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ.
5. ദുര്ത് െ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്കായളള പ്രകതയ പുനരധിവാസ പദ്ധതി
50000/- രൂപയില്ക് താകഴ വരുൊനമുളള ഭൂര ിത ഭവന ര ിതരായ കവെന്, നായാെി,
ചക്ലിയന്/അരുന്ധതിയാര്ത്, ളളാെി എന്നീ ദുര്ത് െ സമുദായങ്ങള്ക്ക് ഭൂെി വാങ്ങി വീെ് വയ്ക്കന്നതിനുളള
പ്രകതയ പദ്ധതി കുറഞ്ഞത് 5 കസന്റ് ഭൂെികയങ്കിലം വാങ്ങുന്നതിനും വീെ് വയ്ക്കന്നതിനുൊയി 725000/- രൂപ
ഗ്രാന്റായി നല്ക്കുന്നു. ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായത്തിന് അകപക്ഷിക്കുന്നവരുകെ പ്രായം 55
വയസില്ക് വിയരുത്. (ഭവനത്തിന് 350000/- രൂപ, ഭൂെിയ്ക്ക് 375000/- രൂപ)
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ജാതി, വരുൊനം, ഭൂെിയികല്ലന്ന വികല്ലജാഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം, തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക്
നിന്ന് െി ആനുകൂെയം െഭിച്ചിട്ടില്ലാകയന്ന സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന്
പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് അകപക്ഷ നല്ക്കു .
6. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് െന്ത്രിയകെ ഔകദയാഗ്ി നാെകധയത്തില്ക് രൂപീ രിച്ച ദുരിതാശവാസ നിധി
ൊര ൊയ കരഗ്ങ്ങള് ാധിച്ചവരും അതയാ ിതങ്ങളില്ക്കെട്ടവരുൊയ 50000/- രൂപയില്ക് താകഴ
വാര്ത്ഷി വരുൊനമുളളവര്ത്ക്ക് പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് െന്ത്രിയകെ ദുരിതാശവാസ നിധിയില്ക് നിന്ന്
50000/- രൂപ വകര ചി ില്ക്സാ ധനസ ായൊയി അനുവദിക്കുന്നു. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, യാന്സര്ത്, ീകൊ
ഫീെിയ മുതൊയ ഗുരുതരൊയ കരാഗ്ം എന്നിവയ്ക്ക് പരൊവധി 100000/- രൂപ വകര നല്ക്കുന്നു. നിശ്ചിത
ഫാറത്തിലളള അകപക്ഷ, ജാതി, വരുൊനം, ചി ില്ക്സിക്കുന്ന കഡാക്ടറുകെ നിശ്ചിത ഫാറത്തിലളള
സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്കക്കാ,
വകുെ് െന്ത്രികക്കാ നല്ക് ാവന്നതാണ്.
7. സാമൂ യ ഐ യദാര്ത്്യ പക്ഷാചരണം
പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ ജനസമൂ വം മുഖ്യധാരാ സമുദായങ്ങളും തമ്മിലളള ന്ധം കൂടുതല്ക്
ഊഷ്മളവം ഇഴയടുെമുളളതുൊക്കിത്തീര്ത്ക്കുന്നതിന് ഗ്ാന്ധിജയന്തി ദിനൊയ ഒകക്ടാ ര്ത് 2 മുതല്ക് 16 വകര എല്ലാ
വര്ത്ഷവം സാമൂ യ ഐ യദാര്ത്്യ പക്ഷൊയി ആചരിക്കുന്നു. െി ആചരണക്കാെത്ത് പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ
വി സന വകുെ് ഏകേടുത്ത് നെെിൊക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല്ക് ജനങ്ങളില്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും
ക ാളനി ള് ക ന്ദ്രീ രിച്ച് ശുചിതവ പരിപാെി ള്, കെഡിക്കല്ക് യാമ്പു ള്, വിജ്ഞാന സദസ്സു ള്,
പ്രദര്ത്ശനങ്ങള്, പൂര്ത്ത്തിയായ പദ്ധതി ളുകെ ഉല്ക്ഘാെനങ്ങള്, പുതിയ പദ്ധതി ളുകെ ആരംഭം കുറിക്കല്ക്
എന്നിവ നെത്തുന്നു.
8. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം/അഡീഷണല്ക് റൂം ധനസ ായ പദ്ധതി
ഭവന നിര്ത്മ്മാണത്തിന് സര്ത്ക്കാരില്ക് നിന്നും ഇതിന് മുമ്പ് ധനസ ായം ജ െേിയിട്ടുളളവരും
എന്നാല്ക് ക്ഷകയാന്മുഖ്ൊയ ഭവനത്തില്ക് (5 വര്ത്ഷത്തിനും 25 വര്ത്ഷത്തിനും ഇെയില്ക് പഴക്കമുളളവ)
താെസിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി കുടും ത്തിന് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പുതുതായി ഒരു മുറികൂെി നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിന്
ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു. പ്ലാന്, എേികെേ് എന്നിവയകെ അെിസ്ഥാനത്തില്ക് പരൊവധി 50000/- രൂപ
അനുവദിക്കുന്നു. വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ. ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, വീെികന്റപഴക്കം
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, െേ് ഏജന്സി ളില്ക് നിന്നും ഇകത ആവശയത്തിന് ആനുകൂെയം െഭിച്ചിട്ടികല്ലന്ന
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് സ ിതം അകപക്ഷ ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക്
നല്ക് ണം.
9. വിജ്ഞാന്വാെി
പട്ടി ജാതി വിദയാര്ത്ഥി ളുകെയം യവാക്കളുകെയം ഉന്നെനം െഭയൊക്കി ആനു ാെി വിജ്ഞാന
സമ്പാദനത്തിനും െല്ക്സര പരീക്ഷ ള്ക്ക് ഓണ്ജെന് അകപക്ഷ ള് സെര്ത്െിക്കുന്നതിനും സ ായ ൊകുന്ന
ക ന്ദ്രങ്ങളാണ് വിജ്ഞാന്വാെി ള്. ഇന്റര്ത്കനേ് സൗ രയകത്താെ് കൂെിയ മ്പൂട്ടര്ത്, വായനശാെ എന്നിവ
സജ്ജീ രിച്ചുക ാണ്ട് പട്ടി ജാതി സകങ്കതങ്ങകളാെ് അനു ന്ധിച്ചാണ് വിജ്ഞാന്വാെി ള് സ്ഥാപിക്കു .
ഇതിനുളള ക ട്ടിെം നിര്ത്മ്മിക്കാനുളള ഫണ്ട് സ ിതം ഈ പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. സംസ്ഥാനകത്ത
എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലം ഇത് നെൊക്കു യാണ് െക്ഷയം.
10. വികദശത്ത് കതാഴില്ക് കനടുന്നതിന് ധനസ ായം
അഭയസ്തവിദയരും ഏകതങ്കിലം കതാഴില്ക് കെഖ്െയില്ക് ജനപുണയവം പരിശീെനവം െഭിച്ച പട്ടി ജാതി
യവതീ-യവാക്കള്ക്ക് വികദശത്ത് കതാഴില്ക് കനടുന്നതിന് യാത്രയ്ക്കം വിസ സം ന്ധൊയ കചെവ ള്ക്കുൊയി
50000/- രൂപ വകര ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു. ഇന്തയന് പാസ്കപാര്ത്ട്ട്, വികദശ കതാഴില്ക് ദാതാവില്ക് നിന്നും
െഭിച്ച കതാഴില്ക് രാര്ത് പത്രം, വിസ എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ നല്ക്ക ണ്ടതാണ്. വാര്ത്ഷി വരുൊനം
250000/- രൂപയില്ക് താകഴ വരുൊനമുളള 20 നും 45 നും െകദ്ധയ പ്രായമുളളവര്ത്ക്കാണ് അകപക്ഷിക്കാന്
അര്ത് ത.
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11. നാെന് ൊകെള (ഗ്േി )
പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗക്കാരുകെ തനത് െ കള പരികപാഷിെിക്കുന്നതിനും കെച്ചകെടുത്തുന്നതിനായി
ഉല്ക്െന്ന പ്രദര്ത്ശന വിപണന കെളയം ൊകെളയം സംഘെിെിക്കുന്നു. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്,
പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുെ്, ിര്ത്ത്താഡ്സ് എന്നീ വകുപ്പു ളുകെ സംയക്ത സ രണകത്താകെയാണ് ഈ
പരിപാെി സംഘെിെിക്കുന്നത്. ഒരു വര്ത്ഷം 2 സ്ഥെങ്ങളിൊയി പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നു.
12. സാ ിതയ കൃതി ള് പ്രസിദ്ധീ രിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം
പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട എഴുത്തു ാരുകെ കൃതി ള് പുസ്ത രൂപത്തില്ക് അച്ചെിക്കുന്നതിന്
20000/- രൂപ വകര ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു. ൌെി ൊയ രചന ളുകെ 2 ജ കയഴുത്ത് പ്രതി ള്,
ജാതി, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത എന്നിവ കതളിയിക്കുന്ന സാക്ഷയപത്രങ്ങള് സ ിതം അകപക്ഷ ചീഫ് പലിസിേി
ആഫീസര്ത്, അയ്യന് ാളി ഭവന്, ന നഗ്ര്ത്, വെിയാര്ത്-പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിൊസത്തില്ക്
സെര്ത്െിക്കു .
13. പെവ ള് ൊസി
പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുപ്പു ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് സാധാരണ ജനങ്ങളില്ക്
എത്തിക്കുന്നതിനും പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ക്കാരുകെ സര്ത്ഗ്ഗ വാസന കള കപ്രാത്സാ ിെിക്കുന്നതിനുൊയി പെവ ള്
എന്ന കപരില്ക് ഒരു ജദവൊസി വകുെ് പുറത്തിറക്കുന്നു. ക ാെി ള് കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി
വി സന ആഫീസു ളില്ക് നിന്നും ചീഫ് പലിസിേി ഓഫീസില്ക് നിന്നുൊണ് െഭിക്കുന്നത്
S. പട്ടി

വർഗ്ഗം
പട്ടി വർഗ്ഗ വി സനത്തിനായി വിവിധ കെഖ്െ ളിൽ കചെവഴിച്ച തു 2014-15 മുതൽ 2017-18

2
3
4
5
6
7
8

970000

1108000

കറാഡ് വി സനം
കതാഴില്ക്/ഉപജീവനം
576500
ജവദുതി
മ്മൂണിേി ാള്
സ്ഥാപനങ്ങള്
9
നവീ രണം
ആക
1985525
അവെം ം പട്ടി വർഗ്ഗ വി സന വകുെ്

904000

982000
32700

33957

2017
-18

835000

2016
-17

203450

2015
-16

2017
-18

301025

2014
-15

2016
-17

യഷിയം
അനു ന്ധവം
മൃഗ്പരിപാെനം
വിദയഭയാസം
കുെികവള്ളം/ജെകരാ
തസ്സ്

ക ാര്ത്െസ് ഫണ്ട്

2015
-16

1

എസ്.സി.എ.ടു.
െി.എസ്.പി

കെഖ്െ

2014
-15

ക്രെ
നം.

11000
2200000

295790

711000

173000

2495000
555500

1070000

340000

270501

370000

40000

6137

1277075

5930074

1346638

4187075

3365000

2500000
499240

2450000

2452000

3475000

കൊഡല്ക് റസിഡന്ഷയല്ക് സ്കൂളു ള് (ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി)
കപാതുവിെയിരുത്തല്ക്- എം. ആര്ത്.എസ് കുളത്തൂപ്പുഴ
നിെവിലളള സൗ രയങ്ങള്
ഇനി ആവശയൊയ സൗ രയങ്ങള്
• യ.പി. എച്ച്.എസ് എന്നീ ക്ലാസ്സു ള് നിെവിലണ്ട്. 2017- • ക ാമ്പൗണ്ടിനുളളില്ക് തുറന്ന ിണർ സ്ഥാപിച്ച് ശുദ്ധ
18 വര്ത്ഷം യര്ത്കസക്കന്ററി വിഭാഗ്ത്തില്ക് സയന്സ്,
ജെവിതരണം ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. നിെവില്ക്
ക ാകെഴസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
കുെികവളളം വിെയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാ ചരയമുണ്ട്
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എസ്.പി.എസി നിെവിലണ്ട്.
സവന്തൊയി ാന്റ് ട്രൂെ് ഉണ്ട്
ജ സ്ക്കൂള് തെത്തില്ക് സ്കപാക്കണ് ഇംഗ്ലീഷ്
ക്ലാസ്സ് നെത്തി വരുന്നു.
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സികെ കുട്ടി ള്ക്ക് സയന്സ്,
ഇംഗ്ലീഷ്, ണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങള്ക്ക്
സ്കപഷയൽ െൂഷന് നെത്തുണ്ട്.
ഒമ്പതാം തെത്തിലളള കുട്ടി കള എല്ലാ വര്ത്ഷവം
പഠന വികനാദ യാത്രയ്ക്ക് ക ാണ്ട് കപാ ാറുണ്ട്.
ജെബ്രറിയില്ക് െതിയായ പുസ്ത ങ്ങള്
നിെവിലണ്ട്.
കുളത്തൂപ്പുഴ പി.എച്ച്.സി, കൊജ ല്ക് കെഡിക്കല്ക്
യൂണിേ് കനടുെങ്ങാെ്, പുനലൂര്ത് പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ
വി സന വകുെികന്റ കസപ്ഷയല്ക് കെഡിക്കല്ക്
യൂണിേ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ നിയന്ത്രണത്തില്ക്
കെഡിക്കല്ക് യാമ്പ് നെത്തി വരുന്നു.
പുനലൂര്ത് പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുെികന്റ
കസപ്ഷയൽ കെഡിക്കല്ക് യൂണിേികന്റ സ ായ
ത്താല്ക് ദന്തൽ വിഭാഗ്ത്തികന്റ യാമ്പ് െി സ്കൂളില്ക്
നെത്തു യണ്ടായി.
സര്ത്കഗ്ാത്സവം, സ വാസ യാമ്പ്, ളിക്കളം
എന്നിവ ജര ല്ക് ഡിൊര്ത്ട്ടക് െന്റികന്റ
കനതൃതവത്തില്ക് എല്ലാ വര്ത്ഷവം നെത്തി വരുന്നു.
ജ സ്കൂള് വിഭാഗ്ത്തില്ക് ഒരു മാര്ത്ട്ട് ക്ലാസ്സ്
നിെവിലണ്ട്.
സ്കൂള് പരിസരം, ക ാേല്ക് എന്നിവിെങ്ങളില്ക്
നിരീക്ഷണത്തിനായി 11 സി.സി.േി.വി യാെറ ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2016-17 വര്ത്ഷം സ ് ജില്ലാ സ്കൂള്
കൊല്ക്സവത്തില്ക് 2 കുട്ടി ള്ക്ക് കസക്കന്റ്
ജപ്രസ് െഭിച്ചു.
2012 മുതല്ക് െി സ്കൂള് 100% വിജയം ജ വരിച്ച്
വരുന്നു.
സ്കൂളിന് സെീപം ജ ൊേ് ജെറ്റ ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. െി സ്കൂളില്ക് ഡിജിേല്ക് ക്ലാസ്സ്
റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടി ളില്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി കപ്രാല്ക്സാ ിെി
യ്ക്കന്നതിന് നെപെി സവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ചുറ്റെതിെിനു മു ളില്ക് മുളളുകവെി സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്.
ക ാേല്ക് ക ട്ടിെത്തിന് മു ളിൽ റൂഫിംഗ്് സംവിധാനം
ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്.
സ്കൂള് കലാക്കില്ക് കസാളാർ പാനൽ
സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്.
െഴകവളള സംഭരണവം സംസ്കരണ പ്ലാന്റും
സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്.
സാനികേഷന് സംവിധാനം ക ്പാെ് തീര്ത്കക്കണ്ടതുണ്ട്.
ക ട്ടിെം കപയിൻറിംഗ്്, റിെയറിംഗ്് പണി ള്
കചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ക ാമ്പൗണ്ടികെ റബ്ബര്ത് െരങ്ങൾ നീക്കം കചയ്ത്
കുട്ടി ള്ക്ക് ളിസ്ഥെം ഒരുക്കണം.
ഇെക്ട്രിഫികക്കഷന് സംവിധാനം ക ്പാെ് തീര്ത്ക്കല്ക്,
ഡി.സി ജനകറേര്ത് ഇന്ോൾ കചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ക്ലാസ്സ് റൂം ഫര്ത്ണിച്ചർ, കെസ്സ് ഫര്ത്ണിച്ചർ എന്നിവ
ആവശയൊണ്.
സയന്സ് ൊ ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐ.േി.ഐ
ൊ ്, സുകവാളജിൊ ,് ക ാട്ടണി ൊ ് എന്നിവ
ആവശയൊണ്.
നിെവില്ക് പ്രവര്ത്ത്തിച്ച് വരുന്ന ഗ്യാസ് സിേം, ഗ്യാസ്
കചം ര്ത് എന്നിവ ാെെഴക്കം കചന്നതാണ്. ആയത്
നവീ രികക്കണ്ടതുണ്ട്.
സ്കൂളികെ കുട്ടി കള ചി ില്ക്സയ്ക്കായി ക ാസ്പിേെില്ക്
എത്തിയ്ക്കന്നതിനും വിവിധ ൊ ായി പരിപാെി ളില്ക്
പകങ്കടുെിക്കുന്നതിനും വാ നം ആവശയൊണ്.
200 െീേര്ത് രാക്കുളള ളിസ്ഥെം, ചീല്ക്ൈന്സ് പാര്ത്ക്ക്,
ക ാസേല്ക് ക ട്ടിെത്തിനും സ്കൂള് ക ട്ടിെത്തിനും
ഇെയിലളള ഭാഗ്ത്ത് ഇന്കഡാര്ത് കേഡിയം
നിര്ത്മ്മിയ്ക്കല്ക്.
ജഡനിംഗ്് ാളികെയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് നെൊതകയാ
കേപ്പു കളാ നിര്ത്മ്മിയ്ക്കണം .സ്കൂള് പ്രകവശ വാെം
മുതല്ക് ക ാേല്ക് പരിസരം വകരയളള കറാഡ് ൊറിംഗ്്,
െി കറാഡിന് ഇരുവശവം ൊന്കഡ്സ്കെിംഗ്്, ശരിയായ
ജൈകനജ് സൗ രയം എന്നിവ ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്.
കഗ്േിന് മു ളില്ക് ൊനം, കസ ൂരിേി യാ ിന്
എന്നിവ ആവശയൊണ്.
യ.പി വിഭാഗ്ത്തിന് പ്രകതയ
മ്പൂട്ടര്ത് ൊ ്
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സൗ രയം ഏര്ത്കെടുത്തണം
എല്ലാ മ്പൂട്ടറു ള്ക്കും വാര്ത്ഷി കെയിന്റനന്സ്.
ജ സ്ക്കൂള്, യര്ത്കസക്കന്ററി മ്പൂട്ടര്ത് ൊ ്
ശീതി രണം
ജ സ്കൂള് വിഭാഗ്ത്തിന് നാെ് മാര്ത്ട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ
കൂെി ആവശയൊണ്.
ഓകരാ നിെയിലം ഓകരാ വാട്ടര്ത് ഫില്ക്േര്ത്
ആവശയൊണ്.
കപാതുവായി ൂസ് സൗ രയങ്ങള് സ്കൂള്
ക ാമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്.
കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിര്ത്മ്മാണത്തിന് ആവശയൊയ
സ ായം
ഓെണ് ആഡികോറിയത്തിന് റൂഫീംഗ്് നിര്ത്മ്മിച്ച് തറ
ഓെ് പാ ണം.
അദ്ധയാപ രും ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനത്തില്ക്
കുട്ടി കളാകൊെം താെസിച്ച് പഠന പഠകനതര
ാരയങ്ങളില്ക് സ്കൂള് സെയത്തിനുകശഷവം അവധി
ദിവസങ്ങളിലം കുട്ടി കള സ ായിയ്ക്കണം.
പഠന ാരയങ്ങളിലം ൊ ായി രംഗ്ങ്ങളിലം
കുട്ടി കള െി വേവരാ ാന് സ ായിക്കുന്ന
അദ്ധയാപ ര്ത്ക്ക് ജില്ലാ ഭരണ കൂെത്തികന്റ
കപ്രാത്സാ നവം അനുകൊദനവം ആവശയൊണ്.
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അദ്ധ്യായം 6
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാർഷിക പദ്ധ്തി അവദ്ദ ാകനം
പ്രാദ്ദേശി മായ ആവശയങ്ങളും പരിമിതി ളും ഉള്കകകാണ്ടു പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാകാൻ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്കകാണ് ഏറ്റവം നന്നായി ഴിയുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു ജില്ലയുകെ പുദ്ദരാഗതി
നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി രൂപീ രണം വളകര പ്രാധാനയം
അര്ണ്ഹിക്കുന്നു. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കുന്ന ഈ സ്ാഹചരയത്തില് ജില്ലയിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വര്ണ്ഷകത്ത പദ്ധതി ളുകെ വിശ നം അനിവാരയമാണ്.ഇപ്ര ാരം 2017-18
വര്ണ്ഷത്തില് ജില്ലയില് നെപ്പി ാക്കുന്നതിനായി വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക രൂപകപ്പടുത്തി
നി വില് നെന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ വി സ്ന പദ്ധതി ളുകെ ഒരു വിശ നമാണ് ഈ അദ്ധയായം.
പദ്ധതി രൂപീ രണം
ജില്ലയില് കപാതുദ്ദവ നെപെിക്രമങ്ങള്ക പാ ിച്ചു തകന്നയാണ് എല്ലാ ത ങ്ങളിലം പദ്ധതി രൂപീ രിച്ചത്.
എന്നിരുന്നാലം 2017-18 വര്ണ്ഷകത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില് ണ്ട ചി വീഴ്ച ള്ക
പരാമര്ണ്ശിദ്ദകണ്ടത് സ്മഗ്രമായ ഒരു ജില്ല പദ്ധതിയുകെ രൂപീ രണത്തിനു അതയാവശയമാണ്.
നവദ്ദ രള മിഷനിക നാ ് മിഷനുമായി ദ്ദചര്ണ്ന്ന് ദ്ദപാകുന്ന സ്മീപനം പൂര്ണ്ണ രൂപത്തില് ഒരു തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലം വന്നിട്ടില്ല.
വിവിധ ത ങ്ങള്ക തമ്മിലള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്
സ്ഹ രണം വളകര കുറവാണ്. ഡിവിഷന് വാര്ണ്ഡ് ത ത്തിദ്ദ ക് ആസൂത്രണം ചുരുങ്ങുന്നതികെ ഫ മായി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ത ത്തിക പദ്ധതിയുകെ സ്മഗ്രത നഷ്ടകപ്പടുന്നു
ജന ീയ ആസൂത്രണമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകെ നെപ്പാകകപ്പടുന്നത്. ഇത്
സ്ാധയമാ ത്തക രീതിയി ാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ നിശ്ചയികകപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതില് പ്രധാനം
വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ളുകെ രൂപീ രണവം നിരന്തര പ്രവര്ണ്ത്തനവമാണ്. നി വില് മിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിക യും വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ള്ക അത് ഒരു നിര്ണ്ബന്ധിത പ്രവര്ണ്ത്തനം ആയതിനാൽ
രൂപീ രികകപ്പടുന്നവയാണ്. അതിനാല് തകന്ന അവ തയ്യാറാക്കുന്ന അവസ്ഥാദ്ദരഖ യാഥാര്ണ്്യവമായി
എത്രദ്ദത്താളം അടുത്ത് നില്ക്കുന്നു എന്ന ാരയം മനസ്സി ാകാവന്നകത ഉള്ളൂ വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ദ്ദയാഗങ്ങള്ക
മികവാറം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഒദ്ദന്നാ രദ്ദണ്ടാ തവണ മാത്രദ്ദമ കൂൊറള്ളൂ.ദ്ദയാഗങ്ങളില്
ാരയമായ ചര്ണ്ച്ച ള്ക നെക്കുന്നതായി ാണുന്നില്ല.
പദ്ധതി രൂപീ രണത്തില് ഉറപ്പാദ്ദകണ്ട ഏറ്റവം പ്രധാനകപ്പട്ട ാരയം എല്ലാ ത ത്തിലം ഉള്ള
പങ്കാളിത്തമാണ്. പദ്ധതി രൂപീ രണവമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭാ ദ്ദയാഗങ്ങള്ക പങ്കാളിത്തത്തികെ
ാരയത്തില് കപാതുദ്ദവ പിന്നി ാണ്. സ്ംയുക്ത ദ്ദപ്രാജക്ട് ളുകെ രൂപീ രണവമായി ബന്ധകപ്പട്ടു മൂന്നു ത ങ്ങളും
തമ്മില് ദ്ദയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളും ദ്ദവണ്ടത്ര നെക്കുന്നില്ല. മൂന്നു ത ങ്ങളുകെയും ഏദ്ദ ാപിച്ചുള്ള
പ്രവര്ണ്ത്തനത്തികെ അഭാവം ഒദ്ദര പദ്ധതിയുകെ ആവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കക് ാരണമാകുന്നുണ്ട്. കൂൊകത അതതു
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഉദ്ദേയാഗസ്ഥര് മാത്രമാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണ ചര്ണ്ച്ച ളില് മികവാറം
പകങ്കടുക്കുന്നത്. അതിനാല് വിവിധ വകുപ്പു ളുകെ ഏദ്ദ ാപനം ഫ ത്തില് ഇല്ല.സ്ംദ്ദയാജന സ്ാദ്ധയത ള്ക
പരമാവധി പ്രദ്ദയാജനകപ്പടുത്താനും ഴിയുന്നില്ല.
വിവര സ്ാദ്ദങ്കതി വിേയ അതികെ പരദ്ദമാന്നതിയില് എത്തി നില്ക്കുന്ന ഈ ാ ഘട്ടത്തിലം പദ്ധതി
രൂപീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കകായി അവ ംബിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ശാസ്ത്രീയവം ഏറ്റവം പുതിയതും ആകണന്ന്
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ഉറപ്പു വരുത്താന് പ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുംശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇത് പദ്ധതി ക്ഷ്യങ്ങകള
സ്ാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക കൃതയമായി ദ്ദരഖകപ്പടുത്തുന്ന ാരയങ്ങളിലം ദ്ദവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക പ തും നല്കുന്നില്ല.പ പദ്ധതി ദ്ദഫാറങ്ങളില് ആവശയമായ പ പ്രധാന വിവരങ്ങളും
ഉള്കകപ്പടുത്താകത ദ്ദപാകുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികയക്കുറിച്ചുള്ള ഘു വിവരണം പ ദ്ദപ്പാഴം മതിയായ രൂപത്തില്
ാണുന്നില്ല.
പദ്ധതി ളില് മുന് വര്ണ്ഷങ്ങളുകെ ആവര്ണ്ത്തനം ധാരാളമായി ാണാന് ഴിയുന്നു .നൂതന
ആശയങ്ങള്ക വളകര കുറവാണ്.പുതിയ ത മുറകയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തികെ ഭാഗമാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും
വിരളം.പുതിയ ത മുറയ്ക്ക് കതാഴില് ദ്ദമഖ ള്ക തുറന്നു ക ാടുകാന് വിവര സ്ാദ്ദങ്കതി വിേയ ഉള്കകപ്പകെ ഉള്ള
ആശയങ്ങള്ക ഉള്കകകാള്ളിച്ചുക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതി ളുകെ സ്ാധയത ള്ക ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും അകതാന്നും ഈ
പദ്ധതി ളില് ാണാന് ഴിയുന്നില്ല.
വിഭവ സ്മാഹരണത്തികെ ാരയത്തില് സ്ഥിരം ഫണ്ടു കള മാത്രം ആശ്രയിച്ചാല് നമുക് ക്ഷ്യ
പ്രാപ്തിയില് എത്താന് ഒരുപാെ് സ്മയം ആവശയമായി വരും.എന്നാല് സ്വ ാരയ വയക്തി ളില് നിന്നും
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ഭയമാകാന് ഴിയുന്ന സ്ാമ്പത്തി സ്ഹായവം നമ്മുകെ നാട്ടില് ഏറ്റവം
സു ഭമായി ഭയമാകാന് ഴിയുന്ന മാനവ വിഭവദ്ദശഷിയുകെ സ്ന്നദ്ധ പ്രവര്ണ്ത്തനവം വഴി വി സ്നത്തിന്
ദ്ദവഗത കൂട്ടാന് ഴിയും.എന്നാല് ഇപ്ര ാരമുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക ഒന്നും ാരയമായി ാണാദ്ദന ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
പദ്ധതി കപാതു വിശ നം
ക ാല്ലം ജില്ലയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഒരു ദ്ദ ാര്ണ്പദ്ദറഷന്, 4 മുന്സ്ിപ്പാ ിറ്റി ള്ക, 11 ദ്ദലാക്
പഞ്ചായത്തു ള്ക, 68 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ള്ക എന്നിങ്ങകന 85 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നി വില്
ഉള്ളത്.ഇവ 2017-18 വര്ണ്ഷത്തില് വിവിധ ദ്ദമഖ ളി ായി 6747372174 രൂപ വി സ്ന പദ്ധതി അെങ്ക ില്
17073 പദ്ധതി ളാണ് ജില്ലയില് കമാത്തത്തില് നെപ്പാക്കുന്നത്. അവയുകെ ദ്ദമഖ തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങള്ക
താകഴ ക ാടുക്കുന്നു.
പട്ടി 6.1
2017-18 ൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾകകാള്ളിച്ചുള്ള പദ്ധതി തു
ദ്ദമഖ
ദ്ദസ്വനം

പദ്ധതി
ളുകെ
എണം

6618

പ്ലാന്ജനറല്

എസ്്.സ്ി
.പി.

െി.എസ്്
.പി

െി.എഫ്.സ്ി.

ദ്ദവള്കഡ്
ബാങ്ക്

ആക

ശതമാ
നം

1749644243 935308704 31941249 711830201

66041892 3494766289 52

പശ്ചാത്ത ം 8594

607256947 365216151 2120663 1095902713

166930928 2240711602 33

ഉല്പ്പാേനം 1861

824273691 138378420 994200

12695876 1011894283 15

ആക

3181174881

17073

35552096

1438903275 35056112 1843285010

245668696 6747372174 100

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്

ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ
ജില്ലയുകെ പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 15% തു യായ 1011894283 രൂപ കച വഴികകപ്പടുന്നത് ഇവികെ
യാണ്. ഈ ദ്ദമഖ യില് 1861 പദ്ധതി ളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് നിന്നും 97323526
രൂപയും കമയിെനന്സ്് ഗ്രാെില് നിന്നും 29957051 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിശോംശങ്ങള്കചുവകെക ാടുക്കുന്നു
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പട്ടി 6.2

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്

1. കൃഷി
ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ കായി നീകി കവച്ചിട്ടുള്ള ആക തു യുകെ 35.34 % ആയ 357600264 രൂപയാണ്
കൃഷികായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് നിന്നും 34774455 രൂപയും
കമയിെനന്സ്് ഗ്രാെില് നിന്നും 11525693 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയ്ക്ക് പ്രാമുഖയമുളള
ജില്ലയില് ഏ ദ്ദേശം 218267 കഹക്ടര്ണ് സ്ഥ ം കൃഷിയ്ക്കായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു. ര്ണ്ഷ ര്ണ് ഭൂരിഭാഗവം കചറ ിെ
നാമമാത്ര ര്ണ്ഷ രാണ്. പ്രധാന കൃഷി ള്ക കതങ്ങും റബറമാണ്. ഏ ദ്ദേശം 60 ശതമാനദ്ദത്താളം കൃഷിഭൂമി
ഇതിനായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറദ്ദമ മരച്ചീനി, കുരുമുള ്, വാഴ, കനല്ല് വിവിധ ഇനം പച്ചകറി ളും കൃഷി
കചയ്യകപ്പടുന്നു. ഭക്ഷ്യവിള ളില് പ്രധാനം കനല്ല് കൃഷിയാണ്. ആക കൃഷിഭൂമിയുകെ കവറം 6 ശതമാനം
സ്ഥ ത്ത് മാത്രമാണ് കനല്ല് കൃഷിയുളളത്. ഭക്ഷ്യ വിള ളില് സ്വയം പരയാപ്തതയില്ല എന്നതും, പ്രധാന
നാണയവിളയായ കതങ്ങ് കൃഷി ആോയ രമല്ലാത്തതുമാണ് ജില്ല ദ്ദനരിടുന്ന ഈ ദ്ദമഖ യിക പ്രധാന
കവല്ലുവിളി ള്ക
ജില്ലയില് കൃഷിവകുപ്പ്, വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക , എസ്്.എച്ച്.എം തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക കൃഷികായി
വിവിധ പദ്ധതി ള്ക നെത്തി വരുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 2017-2018 സ്ാമ്പത്തി വര്ണ്ഷം കമാത്തം 32,86,88,141 രൂപ കച വഴിച്ച് 539 പദ്ധതി ള്ക നെപ്പി ാക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചകറി ഉല്പാേനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാ³ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ
ഴിഞ്ഞ
ാ ങ്ങളിക
പദ്ധതി ള്ക മൂ ം
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ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് 2017-18ക ഇവയുകെ വാര്ണ്ഷി പദ്ധതി ളില് ാര്ണ്ഷി ദ്ദമഖ യുകെ യഥാര്ണ്്
പ്രശ്നങ്ങള്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശയമായ പദ്ധതി ള്ക കുറവാണ്.
ാര്ണ്ഷി ദ്ദമഖ യില് ജില്ല ദ്ദനരിടുന്ന
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്ക ചുവകെ പറയുന്നു.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിളയായ കനല്ലികെ കൃഷി കുറയുന്നു. കനല് പാെങ്ങള്ക നി ത്തകപ്പടുന്നു.
കതങ്ങ് കൃഷി ആോയ രമല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉല്പാേനദ്ദശഷിയുകെ കുറവ്.
ാര്ണ്ഷി പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കക് അധി കൂ ി കച വ്.
ദ്ദമന്മദ്ദയറിയ വിത്തു ളുകെയും നെീല് വസ്തുകളുകെയും അഭാവം.
കതാഴി ാളി ളുകെ കുറവ്.
യന്ത്രങ്ങളുകെ അപരയാപ്തത.
അെിസ്ഥാന സ്ൗ രയങ്ങളുകെ കുറവ്.
മതിയായ വിപണന സ്ൗ രയങ്ങളുകെ അപരയാപ്തത
മു യവര്ണ്ദ്ധന ഉല്പന്നങ്ങളുകെ നിര്ണ്മ്മാണം.

പ്രശ്നപരിഹാര മാര്ണ്ഗങ്ങള്ക
1. കനല്കൃഷി കൂടുതല് സ്ഥ ദ്ദത്തയ്ക്ക് വയാപിപ്പിക്കു , ഉല്പാേനക്ഷ്മത ഉയര്ണ്ത്തു
2. ദ്ദമ³മദ്ദയറിയ വിത്തിനങ്ങള്ക, നെീല് വസ്തുകളുകെ ഭയത ഉറപ്പാകല്
3. ദ്ദമ³മദ്ദയറിയ പുതിയ കതങ്ങിന് തത ള്ക വച്ച് പിെിപ്പിച്ച് കതങ്ങ് കൃഷി കൂടുതല് സ്ഥ ങ്ങളിദ്ദ യ്ക്ക്
വയാപിപ്പിക്കു .(area expansion) കതങ്ങികെ ീെദ്ദരാഗങ്ങളുകെ നിയന്ത്രണം. ദ്ദതങ്ങയില് നിന്ന് മൂ യ
വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്ക നിര്ണ്മ്മിക്കു .
4. ജില്ലയ്ക്കാവശയമായ പച്ചകറി ള്ക സ്വയംപരയാപ്തത സ്ാധയമാകുന്ന തരത്തില് പച്ചകറി കൃഷിയുകെ
വയാപനം.
5. ജില്ലയിക തരിശ് ഭൂമി ള്ക കൃഷി ഉപയുക്തമാകാന് നെപെി ള്ക.
6. ാര്ണ്ഷി ദ്ദമഖ യിക കതാഴി ാളി ളുകെ സ്ംഘാെനവം പരിശീ നവം യന്ത്രവല്കരണവം.
7. മതിയായ ജ ദ്ദസ്ചന സ്ൗ രയം ഒരുകല്.
8. ഇെവിള കൃഷി ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
നിര്ണ്ദ്ദേശങ്ങള്ക
1. ജില്ലയിക കനല്പാെങ്ങള്ക സ്ംരക്ഷ്ിക്കുവാന് പ്രാദ്ദേശി മായി തകന്നയുളള ഇെകപെല്. കനല് വയ
ല ള്ക മറ്റ് ആവശയങ്ങള്കക് ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നത് തെയു . ഇതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക
പ്രദ്ദതയ ം ശ്രദ്ധ നല് ണം.
2. ജില്ലയിക ഭൂരിഭാഗം ര്ണ്ഷ രും നാമമാത്ര കചറ ിെ ര്ണ്ഷ ര്ണ് ആയതിനാല് കതാഴി ാളി ളുകെ
സ്ംഘാെനവം പരിശീ നവം യന്ത്രവല്കരണത്തിനും പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ള്ക മുന്ത കയടുകണം.
3. ദ്ദമന്മദ്ദയറിയ വിത്തു ളും നെീല് വസ്തുകളും ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക് ഭയമാകാന് സ്ംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്,
വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക , എസ്്.എച്ച്.എം എന്നിവയുകെ ദ്ദസ്വനം പ്രാദ്ദേശി ത ത്തിദ്ദ ക് ക ാണ്ടുവരാന്
പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ള്ക നെപെികയടുകണം.
4. ജ ദ്ദസ്ചന സ്ൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിന് പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ളുകെ ഇെകപെല്.
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5. ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെ വിപണത്തിനും വാ ൂ അഡ്ഡിഷനും ദ്ദവണ്ട സൂക്ഷ്മ സ്ംരംഭങ്ങള്കക് സ്ഹായം നല് ല്
തുെങ്ങി.
6. ഓദ്ദരാ വര്ണ്ഷവം കനല്ല്, കതങ്ങ്, പച്ചകറി ള്ക തുെങ്ങിയവയുകെ ഉല്പാേനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
Target Calendar തയ്യാറാകണം.
7. ാര്ണ്ഷി ദ്ദമഖ യുകെ പുദ്ദരാഗതികായി MGNRGS പ്രവര്ണ്ത്തനം പുനസ്ംഘെിപ്പിക്കു .
സ്ംദ്ദയാജന സ്ാധയത ള്ക
1. സ്ംസ്ഥാനത്ത് വിത്ത് ഉല്പാേനന വിതരണം നെത്തുന്ന ഏജന്സ്ി ളായ സ്ീഢ് അദ്ദതാറിറ്റി,
വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക തുെങ്ങിയവയുമായി പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ള്ക പ്രദ്ദേശകത്ത സ്ാധയത ള്ക
കനുസ്രിച്ച് വിത്തു ളുകെയും നെീല് വസ്തുകളുകെ ഉല്പാേനത്തിനായുളള സ്ഹ രണം.
2. യന്ത്രവല്കരണം, ജ ദ്ദസ്ചനം തുെങ്ങിയവയ്ക്കായി പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ള്ക ആവശയമായ
സ്ഥ ങ്ങളില് സ്ംയുക്ത പദ്ധതി ള്ക തയ്യാറാകണം.
3. മൂ യവര്ണ്ദ്ധനവ്, വിപണനം എന്നിവയില് പ്രാദ്ദേശി സ്ര്ണ്കാരു ളുകെ സ്ംയുക്ത സ്ംരംഭങ്ങള്ക.
4. കൃഷി ഭൂമിയുകെ സ്ംരക്ഷ്ണം (കനല്വയല്) സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ണ്കാരുമായുളള സ്ംയുക്ത പദ്ധതി ള്ക
ആവിഷ്ക്കരികണം.

2. മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണം ക്ഷ്ീരവി സ്നം
ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ യ്ക്കായി നീകി വച്ചിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 28.1 % ആയ 283411910
രൂപയാണ് .മൃഗ സ്ംരക്ഷ്ണത്തിനായി 701 പദ്ധതി ളി ായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു
ഫണ്ടില് നിന്നും 51373239 രൂപയും കമയിെനന്സ്് ഗ്രാെില് നിന്നും 15233333 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില്
വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂൊകത ക്ഷ്ീരവി സ്നത്തിനായി 113 പദ്ധതി ളി ായി 92517754 രൂപ
വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ യുകെ പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 9.14% വരും. കൂൊകത തനതു
ഫണ്ടില് നിന്നും 134476 രൂപയും വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1.

ാര്ണ്ഷി ഉല്പന്നങ്ങള്ക ദ്ദപാക തകന്ന പാല്, മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയിലം ജില്ല സ്വയംപരയാപ്തമല്ല.
പാല് ഉല്പാേനം സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ണ്കാരികെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പ്രവര്ണ്ത്തനം മൂ ം
ഉയര്ണ്ത്താന് ഴിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലം മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയുകെ ഉല്പാേനം താദ്ദഴാട്ട് ദ്ദപാകുന്ന
അവസ്ഥയാണ് നി വിക സ്ഥിതി. തീറ്റയുകെ അമിതവി , തീറ്റപുല്ലികെ അഭാവം, മരുന്നു ളുകെ
തീപിെിച്ച വി , അശാസ്ത്രീയ മാംസ് സ്ംസ്കരണ വിപണന സ്ംവിധാനങ്ങള്ക, മതിയായ അളവില്
ദ്ദ ാഴി, താറാവ് തുെങ്ങിയവ ഇല്ലാത്തത് (കതരുവ് നായ്ക്കള്ക ഒരു ാരണമാണ്). ആദ്ദരാഗയപരമായി
ഇവയുകെ മാ ിനയസ്ംസ്ക്കരണം നെത്താ³ ഴിയാത്തത് എന്നിവ ഈ ദ്ദമഖ യിക പ്രധാന
പ്രശ്നങ്ങള്ക ആണ്. കൂൊകത തവേയസ്ഹായം യഥാസ്മയം ഭയമാ ാത്തതും ഒരു ാരണമാണ്.
2. നി വില് ഈ ദ്ദമഖ യിക പ്രശ്നങ്ങള്കക് പരിഹാരത്തിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക
നാമമാത്രമായാണ് പദ്ധതി ള്ക ഏകറ്റടുത്തത് നെത്തുന്നത്. പാല് ഉല്പാേന ദ്ദമഖ യി ാണ്
കൂടുതലം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക ശ്രദ്ധ ദ്ദ ന്ദ്രീ രിക്കുന്നത് എന്ന് ാണാം. പാ ിന് സ്ബ്സ്ിഡി
നല്കു , ന്നു ാ ി തീറ്റയ്ക്ക് സ്ബ്സ്ിഡി നല്കു തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക താല് ാ ി പ്രശ്നത്തിന്
പരിഹാരമാണ്.
ഇവയ്ക്ക് പ രം മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണ ദ്ദമഖ
ആോയ രമാക്കുന്നതിനായിട്ടുളള
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക കുറവാണ്. പാല്, മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയില് മാത്രം ദ്ദ ന്ദ്രീ രികാകത ഇവയുകെ
മാ ിനയങ്ങള്ക ചാണ ം, ദ്ദ ാഴി വളം തുെങ്ങിയവ വരുമാന മാര്ണ്ഗം ആ ത്തക രീതിയില്
ഉപദ്ദയാഗികാത്തതും മകറ്റാരു
ാരണമാണ്. തീറ്റപുല്ലികെ ഉല്പാേനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു ,
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ഉല്പാേനക്ഷ്മതയുളള ന്നു ാ ി ഭയത ഉറപ്പാക്കു , വിപണനത്തിന് ര്ണ്ഷ കര സ്ഹായിക്കു ,
റവയന്ത്രം ഭയമാക്കു , കമച്ചകപ്പട്ട തവേയസ്ഹായവം മരുന്നു ളും ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക് യഥാസ്മയം
ഭയമാക്കു , ഗാര്ണ്ഹി മായി മുട്ടദ്ദ ാഴി കള വളര്ണ്ത്തു , ദ്ദ ാഴി, താറാവ് എന്നിവകയ
വളര്ണ്ത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു , ഇവയുകെ മാ ിനയം ശാസ്ത്രീയമായി സ്ംസ്കരിക്കുന്നതിന്
സ്ൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിന് ദ്ദവണ്ടിയുളള ദ്ദബാധവല്കരണം നല്കു .

3. വയവസ്ായം
ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ യ്ക്കായി നീകി വച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 16.28 % ആയ 164692418
രൂപയാണ് വയവസ്ായത്തിനായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് നിന്നും 4007314
രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
കൃഷി, മൃഗ സ്ംരക്ഷ്ണം എന്നിവദ്ദയാകൊപ്പം പ്രാധാനയം നല്ദ്ദ ണ്ട ദ്ദമഖ യാണ് വയവസ്ായം.
മുന് ാ ങ്ങളില് ശുവണ്ടി സ്ംസ്കരണം, യര്ണ് നിര്ണ്മ്മാണം, നാളിദ്ദ ര ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെ നിര്ണ്മാണം,
ഓെ്/ഇഷ്ടി നിര്ണ്മ്മാണം,മത്സയ സ്ംസ്കരണം,സുഗന്ധ വയഞ്ജന സ്ംസ്കരണം തുെങ്ങി നിരവധി തനതു
വയവസ്ായങ്ങളുകെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു നമ്മുകെ ജില്ല.പരമ്പരാഗത വയവസ്ായങ്ങളും ത കത്താഴില ളും
കുെില് വയവസ്ായങ്ങളും ഉള്കകപ്പകെ ഒരു ാ ത്ത് തി ഞ്ഞ വയാവസ്ായി നഗരമായിരുന്ന ക ാല്ലത്തികെ
വയവസ്ായ ദ്ദമഖ യ്ക്കു പഴയ ഊര്ണ്ജം തിരിക നല് ാന് സ്ഹായ മാകുന്ന തരത്തിലള്ള ാരയമായ
യാകതാരു ശ്രമവം ജില്ലയിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ളില് ാണുന്നില്ല എന്നത്
ദ്ദഖേ രമാണ്
ഈ ദ്ദമഖ യ്ക്കു നല്കുന്ന പ്രാധാനയം ജില്ലയുകെ കമാത്തം ഉല്പ്പാേന ദ്ദശഷി വര്ണ്ധിപ്പികാന്
സ്ഹായ മാവം എന്നതികനാപ്പം നഗരവല്കരണത്തികെ ഭാഗമായി കതാഴില് നഷ്ടകപ്പട്ട ാര്ണ്ഷി
ദ്ദമഖ യില് പണികയടുത്തിരുന്ന ഒരു വ ിയ വിഭാഗത്തിനു സ്ഥിരമായ കതാഴിലം വരുമാനവം നല് ാനും
ഉപ രിക്കും..അതുദ്ദപാക തകന്ന ക ാല്ലം ജില്ലയിക വ ിയ ഒരു വിഭാഗം സ്ാധാരണകാരായ വനിത ള്കക്
വരുമാനം നല് ിയിരുന്നതു തനതു വയവസ്ായ ദ്ദമഖ ളാണ്.നമ്മുകെ ജില്ലയുകെ സ്ാധാരണകാരുകെ
കുടുംബങ്ങളിക കപാതു ജീവിത നി വാരത്തികന ഉയര്ണ്ത്താന് വളകര സ്ഹായ മായിരുന്നു വനിത ള്ക
ദ്ദനെിയിരുന്ന ഈ വരുമാനം.പരമ്പരാഗത വയവസ്ായ ദ്ദമഖ ള്കക് സ്ംഭവിച്ച ത ര്ണ്ച്ച ഈ വിഭാഗകത്ത
തി ച്ചും
കതാഴി ില്ലാത്തവദ്ദരാ
അകല്ലങ്കില്
കതാഴിലറപ്പ്
പദ്ധതിയുകെ
ഗുണദ്ദഭാക്താകദ്ദളാ
ആകിയിരിക്കു യാണ്. ഈ വയവസ്ായങ്ങകള സ്ംരക്ഷ്ികച്ചടുത്താല് വ ികയാരളവ വകര സ്ത്രീ ശാക്തീ രണം
എന്ന ആശയകത്ത പ്രാദ്ദയാഗി ത ത്തില് ക ാണ്ടുവരാന് ഴിയും.
പരമ്പരാഗത വയവസ്ായ സ്ഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങകള ശാക്തീ രികാന് വ ിയ സ്ാധയത ദ്ദലാക്
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില് ഉകണ്ടന്നിരികക നാമമാത്രമായി മാത്രമാണ് അത്തരം പദ്ധതി ളില് അവര്ണ്
ഇെകപടുന്നത്. പ്രാദ്ദയാഗി ത ത്തില് വരുദ്ദമ്പാള്ക മാര്ണ്ഗദ്ദരഖ അനുസ്രിച്ച് മൂന്നു വര്ണ്ഷമായി ാഭത്തില്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന സ്ംഘങ്ങള്കക് മാത്രം ഏകറ്റടുകാം എന്നതും വായ്പ ബന്ധിതമാണ് എന്നതും ദ്ദനരിയ ഈ
ഇെകപെല ദ്ദളയും നിഷ്ഫ മാക്കുന്നു.
വയവസ്ായ ദ്ദമഖ ളില് നി വില് ഏകറ്റടുക്കുന്നതില് അധി വം പരിശീ നവം വായ്പബന്ധിത
വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് സ്ംരംഭങ്ങളുമാണ്.പരിശീ നങ്ങളുകെ നി വാരക്കുറവം ബാങ്കു ളുകെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള
ടുത്ത സ്മീപനവം പ ദ്ദപ്പാഴം ഇതിനു കവല്ലുവിളി ആകുന്നു.
ശുമാവ് കൃഷി, നാളിദ്ദ ര കൃഷി, കുരുമുള ് കൃഷി എന്നിവ വയാപിപ്പികാനുള്ള പദ്ധതി ള്ക 2017-18 -ല്
വയാപ മായി ജില്ലയില് ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ആക
ാണാന് ഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷ്. വരും ാ ങ്ങളില്
ഈ പദ്ധതി ള്ക പ്രതീക്ഷ്ിച്ച
്ഷയം കണ്ടത്തിയാല് അനുബന്ധ വയവസ്ായ ദ്ദമഖ ള്ക സ്ജീവമാകും.
അതിനു ദ്ദവണ്ട ഇെകപെല ളാണ് വാര്ണ്ഷി പദ്ധതിയില് ദ്ദവണ്ടത്.
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പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ
ജില്ലയുകെ പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 33% തു യായ 2240711602 രൂപ കച വഴികകപ്പടുന്നത്
ഇവികെയാണ്.ഈ ദ്ദമഖ യി ാണ് എണത്തിലം പദ്ധതി ള്ക കൂടുത ായി ഉള്ളത് 8594 പദ്ധതി ള്ക,അതില്
തകന്ന ഏറ്റവം കൂടുതല് പദ്ധതി ള്ക ഗതാഗത ദ്ദമഖ യി ാണ്, 7279 എണം. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില്
നിന്നും 341075328 രൂപയും കമയിെനന്സ്് ഗ്രാെില് നിന്നും 1747173029 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില്
വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ ക ാടുക്കുന്നു.
പട്ടി 6.3
പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ - വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുകെ പദ്ധതി ളുകെ എണവം ധനവിനിദ്ദയാഗവം
ദ്ദമഖ

പദ്ധതി
ളുകെ
എണം

പ്ലാന്
ജനറല്

എസ്് സ്ി
പി

െി എസ്്
പി

െി എഫ്
സ്ി

ദ്ദവള്കഡ്
ബാങ്ക്

വാഹനം
വാങ്ങല്

25

6402757

0

0

2500000

0

ഗതാഗതം

7279

379112131

342481762 2040663

845622071

87420926

1656677553 73.94

891

193030352

24620072

80000

82730064

66846784

367307272

16.39

6

3614944

0

0

0

0

3614944

0.16

57

6868282

1111411

0

18015161

0

25994854

1.16

336

11668111

4128276

0

149889617

12528218

178214222

7.95

8594

600696577

372341521

2120663

1098756913 166795928 2240711602

100

ഉല്പ്പാേന/
ദ്ദസ്വന
വിഭാഗം
അല്ലാത്ത
കപാതു
ക ട്ടിെങ്ങള്ക
GO/മറ്റു
ഉത്തരവ്
പദ്ധതി ള്ക
മറ്റു
നിര്ണ്മ്മാണങ്ങള്ക
കതരുവ് വിളക്
etc
ആക

ആക

ശത
മാനം

8902757

0.40

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്

പ ദ്ദപ്പാഴം പദ്ധതി ളുകെ എണത്തിലള്ള ബാഹു യം ഈ ദ്ദമഖ യിക വയക്തിഗത നിര്ണ്മ്മാണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില് കച വാകാന് ഴിയുന്ന തു യുകെ അളവ് വളകരയധി ം കുറക്കുന്നു. പ്രവര്ണ്ത്തി ളുകെ
ഗുണനി വാരത്തിലം അത് പ്രതിഫ ിക്കുന്നു, അതികെ തുെര്ണ്ച്ചയായി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ണ്ത്തനം എന്ന
ദ്ദപരില് ഒദ്ദര പ്രവര്ണ്ത്തിയില് തകന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും പണം മുെദ്ദകണ്ടിയും വരുന്നു.
ജില്ലകയ ഒറ്റ ാന്വാസ്ായി ണ്ടു പദ്ധതി രൂപീ രിക്കുന്നതിനു പ രം ഏറ്റവം കചറിയ പ്രാദ്ദേശി
യൂണിറ്റു ളുകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഫണ്ട് വീതം വയ്ക്കുന്നതാണ് പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ ദ്ദനരിടുന്ന ഏറ്റവം വ ിയ
കവല്ലുവിളി. ഇങ്ങകന വരുദ്ദമ്പാള്ക ജില്ലയുകെ സുസ്ഥിര വി സ്നത്തിനായി വന് ിെ പദ്ധതി ള്ക
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ാധയത മങ്ങുന്നു.ഈ ദ്ദമഖ യില് വിവിധ ത ങ്ങളിലള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുകെ സ്ംയുക്ത സ്ംരംഭങ്ങള്കക് വ ിയ സ്ാധയത ള്ക ഉകണ്ടന്നിരികക പ ദ്ദപ്പാഴം അത്
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പ്രദ്ദയാജനകപ്പടുത്തുന്നത് മാര്ണ്ഗദ്ദരഖയ്ക്ക് അനുസ്രണമായി സ്വയം ഫണ്ട് കച വാകാന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനത്തിനു ഴിയാകത വരുദ്ദമ്പാള്ക മാത്രമാണ്.കൂൊകത RIDF, MPLAD, MLA SDF, PMGSY,
ദ്ദപാക യുള്ള പദ്ധതി ളുകെ സ്ാധയത ളും പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ യിക പദ്ധതി ള്ക രൂപീ രിക്കുന്ന ദ്ദവളയില്
വലതായി
ണകിക ടുക്കുന്നില്ല കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുകെ സ്ാദ്ധയത ള്ക ചി കരാകക പ്രദ്ദയാജന
കപ്പടുത്തിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലം വയാപ മായി വന്നിട്ടില്ല. പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ യില് ജില്ലയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാകിയ
ഒരു കപാതു സ്മീപനദ്ദരഖ ഉണ്ടാകു യും അതിനനുസ്രണമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക പദ്ധതി
രൂപീ രിക്കു യും കചയ്താല് മാത്രദ്ദമ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്ക മറി െകാന് ഴിയു യുള്ളൂ.

ദ്ദസ്വന ദ്ദമഖ
ജില്ലയില് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 പദ്ധതിയില് ാരയമായ പുദ്ദരാഗതി
ക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ാണാന് ഈ ദ്ദമഖ യില് മാത്രമാണ്. ജില്ലയുകെ ആക പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 52%
തു യായ 3494766289 രൂപയാണ് ഈ ദ്ദമഖ കായി നീകി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില്
നിന്നും 371823687 രൂപയും കമയിെനന്സ്് ഗ്രാെില് നിന്നും 577482110 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില്
വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ ക ാടുക്കുന്നു.
പട്ടി 6.4

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്
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ഈ ദ്ദമഖ യില് ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ളില് പ്രധാനമായും സ്ാമൂഹയ ദ്ദക്ഷ്മത്തില്
ഊന്നിയവയാണ്. ഗൃഹ നിര്ണ്മ്മാണവം വിേയാഭയാസ് ധനസ്ഹായവം കതാഴില് പരിശീ നവം, ആദ്ദരാഗയവം
യുവജന ദ്ദക്ഷ്മവം പുനരധിവാസ്വം ഉള്കകപ്പകെ ഉള്ള പദ്ധതി ള്ക എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദ്ദമഖ യില് സ്ഥിരം പദ്ധതി ള്കകപ്പുറം നൂതന ആശയങ്ങളുള്ള
പദ്ധതി ളുകെ അഭാവം ാരയമായുണ്ട്. സ്ംസ്ഥാന ഗവണ്കമെികെ നവദ്ദ രള മിഷനിക നാല മിഷനു
ളുമായി ദ്ദചര്ണ്ന്ന് ദ്ദപാകുന്ന വിധത്തിലള്ള ക്രമീ രണങ്ങള്ക ഈ ദ്ദമഖ യിക പദ്ധതി ള്കക് ഇനിയും
ഉണ്ടാദ്ദവണ്ടതുണ്ട്. ചുരുകം ചി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക മാത്രമാണ് അത്തരത്തില് കപ്രാജക്ടു ള്ക
രൂപ ല്പന കചയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ ദ്ദമഖ യില് ഏറ്റവം കവല്ലുവിളി ദ്ദനരിടുന്നത് ശുചിതവവം മാ ിനയ സ്ംസ്കരണവമാണ്. ാര്ണ്ഷി
മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണ വയാവസ്ായി ദ്ദമഖ ളില് ഒകക ക്ഷ്യമിടുന്ന ഉല്പ്പാേന വര്ണ്ധനവിന് അനുസ്രിച്ചുള്ള
മാ ിനയ സ്ംരക്ഷ്ണ പദ്ധതി ഉണ്ടാദ്ദയ തീരൂ.ഉോഹരണത്തിന് ഇറച്ചിദ്ദകാഴി ഉത്പാേനവം മാംസ്
ഉല്പ്പാേനവം വര്ണ്ധിപ്പിക്കുദ്ദമ്പാള്ക അനുബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാ ിനയം സ്ംസ്കരികാനും ഉള്ള പദ്ധതി ള്ക
ഉണ്ടാവണംകൂൊകത ജീവിത നി വാരത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതി മായി ഗാര്ണ്ഹി മാ ിനയവം
വര്ണ്ധിക്കും,അത് ഉറവിെത്തില് സ്ംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ പദ്ധതി ളും ദ്ദബാധവല്കരണവം തി ച്ചും
ശാസ്ത്രീയമായി തകന്ന ഏകറ്റടുകണം. 2017-18 പദ്ധതിയില് ക്ഷ്യത്തില് എത്താന് മതിയാകുന്ന തു എല്ലാ
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നിര്ണ്ബന്ധിതവ യിരുത്തല് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല് ഏകറ്റടുകാന്
ഴിയുന്ന കപ്രാജക്ടു ളുകെ ാരയത്തില് കൂടുതല് വയക്തതയും മാര്ണ്ഗദ്ദരഖയില് മാറ്റങ്ങളും ആവശയമുകണ്ട
ന്നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളില് നിന്നും ഭിച്ച നിര്ണ്ദ്ദേശം.
തനത് ഫണ്ട്
ജില്ലയിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 2017-18 സ്ാമ്പത്തി വര്ണ്ഷത്തില് 810222541 രൂപ
വിവിധ പദ്ധതി ള്കകായി തനത് ഫണ്ട് നീകി വച്ചിരിക്കുന്നു. വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ നല്കുന്നു.
പട്ടി 6.5
തനത് ഫണ്ട്
വ യിരുത്തല്

ശതമാനം

ദ്ദസ്വനം

371823687

45.89

ഉല്പ്പാേനം

97323526

12.01

പശ്ചാത്ത ം

341075328

42.10

ആക

810222541

100

ദ്ദമഖ

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്

തനത് ഫണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദ്ദമഖ ളിലം കച വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലം പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ യുമായി
ബന്ധകപ്പട്ടാണ് കച വഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയദ്ദമഖ തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ നല്കുന്നു.
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ചിത്രം 6.1
ജില്ലയിക തനതു ഫണ്ട് വ യിരുത്തല് - വിഷയ ദ്ദമഖ അെിസ്ഥാനത്തില്

42%

46%

12%

ദ്ദസ്വനം

ഉല്പ്പാേനം

പശ്ചാത്ത ം

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ്

ചിത്രം 6.2
ജില്ലയിക തനതു ഫണ്ട് വ യിരുത്തലം കച വം സുദ്ദ ഖാ ദ്ദസ്ാഫ്റ്റ് കവയര്ണ് പ്ര ാരം
വ യിരുത്തല്

കച വാകല്
19%

23%
46%

51%
21%
27%
9%

4%

ഉത്പാേന ദ്ദമഖ

ദ്ദസ്വന ദ്ദമഖ

ഉത്പാേന ദ്ദമഖ

ദ്ദസ്വന ദ്ദമഖ

മറ്റുളളവ

പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ

മറ്റുളളവ

പശ്ചാത്ത ദ്ദമഖ

ജില്ലയിക തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്കക് 2017-18 വാര്ണ്ഷി പദ്ധതിയില് വിവിധയിനങ്ങളില്
ഭിച്ച വിഹിതവം 31.03.2018 വകര ഓദ്ദരാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവം കച വഴിച്ച തു യും സ്ംബന്ധിച്ച
വിശേമായ വിവരങ്ങള്ക പട്ടി 6.6 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2017-18 ല് ക ാല്ലം ജില്ലയിക തദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക ആക 90.90 ശതമാനം തു കച വഴിച്ചു സ്ംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.
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പട്ടി 6.6
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വാര്ഷി പദ്ധതി – വിഹിതവം കെ വഴിച്ച തു യം
(രൂപ ക്ഷത്തില്)
Release amount (`in lakh)
Sl.No. Name of local body (GP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
611

Muntrothuruthu
Thenmala
Poruvazhy
Kadakkal
Thalavoor
Ummannur
Veliyam
Ittiva
Thrikkovilvattom
Kulakkada
Kalluvathukkal
Melila
Kundara
West Kallada
Sasthamcotta
Poothakkulam

Normal
share
69.18
264.91
161.08
259.74
215.22
236.11
195.24
227.87
294.65
193.73
277.62
133.23
103.44
110.09
193.87
163.26

Expenditure (`in lakh)

SCP

TSP

TFC

Total

31.8
80.21
107.02
131.17
104.57
109.13
116.03
79.84
124.32
117.07
197.42
66.17
82.52
88.68
107.34
90.05

0.06
15.15
0.7
0.06
0.09
0.03
0.06
0.15
0.59
0.21
3.89
0.3
0.15
0.46
0.81
1.14

38.41
148.92
90.54
146.02
120.98
119.87
109.75
128.1
165.65
108.91
156.07
74.89
58.15
61.88
108.97
91.78

139.45
509.19
359.34
536.99
440.86
465.14
421.08
435.96
585.21
419.92
635
274.59
244.26
261.11
410.99
346.23

Normal
share
59.11
260.33
157.98
259.73
210.58
198.26
175.59
206.39
263.35
168.38
248.91
132.56
89.95
106.71
193.87
163.11

SCP TSP TFC
31.78
0 31.7
78.68 10.9 126
107
0 75.6
131
0 122
113.5 0.09 92.1
117.8
0 108
110.1
0 91.6
79.37
0 107
104
0 167
127.8
0 80.5
170.3
0 131
62.2
0 44
77.08
0 57.5
85.16
0 50.3
107.3
0
91
65.73
0 63.7

World
Tot Exp
Bank
179.7 302.32
62.33 538.14
33.22 373.79
40.25 552.61
35.73 452.01
46.28 470.06
44.08 421.31
42.07 434.49
47.76 582.41
40.1 416.73
72.45 622.74
29.54 268.34
14.12 238.64
12.89
255.1
6.62 398.81
38.7 331.22
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Release amount (`in lakh)
Sl.No. Name of local body (GP)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
612

Perayam
Kareepra
Vettikkavala
Anchal
Ezhukone
Nilamel
Mynagappally
Chadayamangalam
Kulasekharapuram
Thevalakkara
Alayamon
Chithara
Kunnathur
Pattazhi
Chathannur
Thekkumbhagom
Elamadu
Chirakkara
Nedumpana

Normal
share
117.89
166.88
231.49
192.91
130.19
93.18
228.53
146.78
258.24
239.44
138.06
381.75
155.95
98.6
215.8
138.69
157.84
127.76
273.64

Expenditure (`in lakh)

SCP

TSP

TFC

Total

22.26
74.16
130.58
68.69
87.88
41.87
135.97
57.45
60.78
87.77
65.93
139.04
115.51
54.76
177.64
30.31
79.01
92.68
128.3

1.74
0
0.03
0.27
0
0
0.11
0.06
0.51
0.46
1.42
12.98
0.27
0
0.09
0.24
0.11
0.09
0.09

66.27
93.81
130.13
108.44
73.18
52.39
128.48
81.47
145.17
134.6
77.61
193.14
87.67
55.43
121.33
65.09
88.74
70.91
153.83

208.16
334.85
492.23
370.31
291.25
187.44
493.09
285.76
464.7
462.27
283.02
726.91
359.4
208.79
514.86
234.33
325.7
291.44
555.86

Normal
share
102.49
150.17
193.91
159.88
123.53
85.81
227.19
126.1
225.86
224.69
112.09
315.32
145.1
85.68
184.3
119.42
122.08
110.22
266.2

SCP TSP TFC
20.53
0 49.7
68.44
0 72.6
111.6
0 125
44.53
0 94
66.55
0 53.1
34.03
0 36.5
120.7
0 106
37.22
0 67.7
51.08
0 121
60.82
0 111
47.53 0.64 63.3
91.74 8.62 161
105.2 0.27 73.2
39.3
0 44.4
163.4
0 93.5
26.34
0 54.3
57.35
0 72.1
83.64
0 54.2
89.86
0 120

World
Tot Exp
Bank
25.44 198.15
27.03 318.23
33.87 464.53
51.01
349.4
30.28 273.44
19.58 175.88
0
454.2
30.99 261.99
27.52
425.7
25.94 422.67
33.24 256.76
82.14 658.89
1.85
325.7
19.8 189.15
21.96 463.14
9.06 209.14
38.75 290.22
11.55 259.58
17.9
493.6
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Release amount (`in lakh)
Sl.No. Name of local body (GP)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
613

Sooranad North
Sooranad South
Pooyappally
Chavara
Panayam
Panmana
Pavithreswaram
Mylam
Clappana
Kottamkara
Thodiyoor
Thazhava
Oachira
Kummil
Mayyanad
Elampalloor
Vilakudy
Karavaloor
Neduvathur

Normal
share
182.12
146.14
136.84
241.82
147.04
266.92
195.52
207.09
137.13
201.68
272.37
240.36
150.91
141.76
268.42
191.12
219.1
144.96
172.19

SCP
105.3
77.49
69.66
78.2
83.93
112.06
156.98
143.46
33.56
106.88
107.64
73.96
60.22
52.74
115.86
147.34
75.78
63.83
96.52

TSP
1.47
0
0.21
0.11
0
0.83
1.86
0
0
0.51
0.83
0.54
2.19
0
0.57
0.15
0.33
0.66
1.07

Expenditure (`in lakh)

TFC

Total

102.38
82.15
76.93
135.94
82.66
150.05
109.9
116.42
77.08
113.38
153.12
135.12
84.84
79.69
150.89
107.44
123.18
81.5
96.8

391.27
305.78
283.64
456.07
313.63
529.86
464.26
466.97
247.77
422.45
533.96
449.98
298.16
274.19
535.74
446.05
418.39
290.95
366.58

Normal
share
157.41
120.32
117.43
208.63
145
242.03
174.63
172.54
133.59
184.25
239.8
223.06
135.46
105.64
220
151.6
151.11
114.93
157.47

SCP TSP TFC
82.4
0 79.6
72.08
0 58.3
60.82
0 63.4
78.15
0 114
45.63
0 72.6
110.7
0 88.7
130.3 1.24 96
134.5
0 96.6
19.81
0 43.7
89.34
0 82
76.81 0.75 127
72.04
0 86
49
0 60.9
39.17
0 66
103.1
0 126
128.1
0 67.9
43.63
0 101
51.49 0.66 67.5
52.73
0 72.9

World
Tot Exp
Bank
27.95 347.34
20.65 271.38
9.32 251.02
1.81 402.17
12.18 275.41
21.15 462.58
0 402.14
0 403.68
16.84 213.92
6.67 362.25
13.56 457.55
4.29 385.44
9.62 254.98
23.56 234.35
6.9 456.05
27.15 374.76
53.05 348.94
7.87 242.41
21.03 304.15
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Release amount (`in lakh)
Sl.No. Name of local body (GP)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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Perinad
Thrikkaruva
Edamulakkal
Pattazhi Vadakkekara
Kizhakkekallada
Neendakara
Pathanapuram
Alappad
Adichanalloor
Velinallur
Ariencavu
Kulathupuzha
Yeroor
Piravanthur

Normal
share
202.95
149.54
241.47
98.61
128.07
119.38
206.51
173.12
175.28
165.3
224.61
470.17
234.98
329.42

SCP
115.36
77.99
98.92
58.46
93.86
26.75
85.04
9.81
90.9
64.33
75.13
160.79
87.26
141.11

Expenditure (`in lakh)

TSP

TFC

Total

0.27
0.27
0.66
0
0.27
0.18
0
0
0.78
0
16.32
55.01
1.42
6.75

114.09
84.07
135.74
55.44
71.99
67.12
116.09
83.39
98.53
92.92
126.25
251.44
132.1
172.31

432.67
311.87
476.79
212.51
294.19
213.43
407.64
266.32
365.49
322.55
442.31
937.41
455.76
649.59

Normal
share
177.12
117.69
197.93
82.96
109.39
98.97
155.36
124.08
134.18
135.74
155.46
315.71
182.44
220.51

SCP TSP TFC
88.71
0 91.2
60.05
0 69.2
71.31
0 112
32.54
0 39.4
66.39
0 51.3
23.28
0 28.6
61.84
0 57.4
7.36
0 42.7
49.85
0 83.2
29.72
0 54.6
31.14 16.3 79.2
97.38 25.7 154
46.56
0 61.5
80 3.11 72.9

World
Tot Exp
Bank
0.84
357.9
8.76 255.68
1.23 382.21
14.39 169.28
3.64 230.67
14.84 165.73
40.54 315.14
27.95 202.06
9.75 276.96
21.27 241.35
33.09 315.16
48.17 640.93
11.84 302.37
51.2 427.75
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Sl.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Name of local body
(BP)
Sasthamcotta
Mukhathala
Kottarakara
Anchal
Chittumala
Vettikkavala
Ithikkara
Chavara
Pathanapuram
Oachira
Chadayamangalam

Name of local
Sl.No. body (M)
1
Punaloor
2 Kottarakara
3 Paravoor
4 Karunagappally

615

Normal
Normal
share
SCP
TSP
TFC
Total
Share
SCP
TSP
TFC Worldbank Tot Exp
396.98
245.77
1.26
0 644.01 396.94 245.77
1.26
0
0
643.97
406.56
207.56
0.64
0 614.76 390.69 214.18 0.64
0
0
605.5
323.53
179.16
0.78
0 503.47 308.94 179.16
0.78
0
0
488.88
749.03
233.6
30.37
0
1013 706.34
228 30.05
0
0
964.39
383.13
191.68
0.95
0 575.76
372.48 174.18 0.95
0
0
547.61
401.13
241.14
0.81
0 643.08
383.13 225.45
0
0
0
608.58
323.05
216.23
2
0 541.28
288.09 218.28
0
0
0
506.37
325.66
111.7
0.61
0 437.97
281.4
111.7
0
0
0
393.1
404.04
173.25
2.39
0 579.68 342.55
172.9
1.21
0
0
516.67
401.32
115.31
1.37
0
518
317.7
115.31
0
0
0
433.01
528.82
215.16
4.46
0 748.44 340.62 215.16 4.46
0
0
560.24

Normal
Normal
World
share
SCP
TSP
TFC
Total
share
SCP
TSP
TFC
Bank
TotExp
615.17
148.69
18.69
798.36
1580.91
581.34 150.16 18.45 789.47
166.05 1705.46
245.56
93.24
1.02
73.06
412.88
215.58
65.57
0.8
60.88
0 342.83
418.45
175.29
0
543.06
1136.8
256.2
118.92
0 354.28
22.26 751.67
487.22
176.39
0
632.32 1295.93
348.97 100.86
0 214.03
79.83 743.69
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Name of local
body (DP)

Normal
share

SCP

TSP

TFC

Total

Normal
share

SCP

TSP

TFC

World
Bank

Kollam

4639.36

2130.56

45.56

0

6815.48

4110.49

1593.51

45.56

0

0

Name of local
body (C)

Normal
share

SCP

TSP

TFC

Total

Normal
share

SCP

TSP

TFC

World
Bank

Kollam

4525.53

1177.67

0.09

4448.15

10151.44

4909.76

1015.11

0.09

4704.76

0

TotExp
5749.56

Tot Exp
10629.72
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അദ്ധ്യായം 7
പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്റെയം നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയം സംഗ്രഹവം
ഉപസംഹാരവം
ജില്ലാ പരിപ്രേക്ഷ്യം
ജില്ലാ പദ്ധതിപ്രരഖയിൽ ജില്ലാ വി സനത്തിനായള്ള ദീര്ദ്ഘവീക്ഷണപ്രത്താകേയള്ള വി സന
ാഴ്ചപ്പാേ് എന്താകണന്ന് നിര്ദ്വചിപ്രേണ്ടതം േസ്തുത ാഴ്ചപ്പാേിനനുസരിച്ച് ഓപ്രരാ വി സന പ്രേഖലയം
ഭാവി വി സന പരിപ്രേക്ഷയം തയ്യാറാേിയിരിപ്രേണ്ടതമുണ്ട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വി സന
പരിപ്രേക്ഷയത്തിലൂന്നികോണ്ട് ജില്ലയകേ വി സന ലക്ഷയങ്ങളും അവ പ്രനടുന്നതിനുള്ള ഉപ്രേശയങ്ങള്
എകന്താകേയാകണന്നം നിശ്ചയിക്കു യം അധിവാസ ഗൃഹങ്ങളുകേയം വി സന പ്രേഖല ളുകേയം
സംപ്രയാജിത വിശ ലനങ്ങളിലൂന്നി ഭാവി വി സന ാഴ്ചപ്പാേിന് രൂപം നല്കു യോണ് കചയ്യുന്നത്.
ഈ അദ്ധയായത്തില്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള സംപ്രയാജിത വിശ ലനത്തിലൂകേയള്ള ജില്ലയകേ
കോത്തത്തിലുള്ള വി സന ാഴ്ചപ്പാേ് രൂപീ രണോണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വി സന ലക്ഷയങ്ങള്
സംസ്ഥാന പരിപ്രേക്ഷയത്തികന അേിസ്ഥാനോേി ക ാല്ലം ജില്ലയകേ വി സന ലക്ഷയങ്ങള്
താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന.
o പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവം സാമൂഹയനീതിയം ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജില്ലയികല പരേ
േധാനോയ ഉല്കപാദന പ്രേഖല കളയം അനുപൂര പ്രേഖല കളയം സ്ഥലപരോയി
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടം ലഭയോയ വിഭവങ്ങകള പരോവധി ാരയക്ഷേോയി ഉപപ്രയാഗിക്കു
വെി ജില്ലയകേ സാമ്പത്തി അേിത്തറ ശക്തോേി സന്തുലനവം സുസ്ഥിരവോയ
വി സനം ക വരിക്കു .
o സവയംപരയാപ്തതയം ഗുണപ്രേന്മയം ലക്ഷയോേികോണ്ട് ഭക്ഷയവസ്തുേളുകേ ഉല്കപാദനം
പരോവധി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
o പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്േ് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിപ്രനാകോപ്പം വിവിധ വി സന പ്രേഖല ളുകേ വളര്ദ്ച്ചയ്ക്കാവശയോയ രീതിയിലുള്ള
പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കു .
വി സന ഉപ്രേശയങ്ങള്
പ്രേല്കപറഞ്ഞ വി സന ലക്ഷയങ്ങളിപ്രലകേത്തുന്നതിനുള്ള വി സന ഉപ്രേശയങ്ങള് ചുവകേ
പ്രചര്ദ്ത്തിരിക്കുന്ന.
1. സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി വളര്ദ്ച്ചയ്ക്കായി ആശ്രയിോവന്ന വി സന പ്രേഖല ള് കണ്ടത്തി
അനുപൂര പ്രേഖല കള സ്ഥലപരോയി ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച് മുതല്ക മുേേ് നേത്തുന്നതിന്
അനുപ്രയാജയോയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്് രിച്ച് നേപ്പാക്കു .
2. പരിസ്ഥിതി ോധാനയമുള്ള േപ്രദശങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ ാരയക്ഷേോയി സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനുള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് കപാതജന പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ നേപ്പാക്കു .
3. വി സനപദ്ധതി ളുകേ ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തില്ക തകന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
ഉള്കപ്പടുത്തു
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4. വി സന േക്രിയയില്ക പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ടവര്ദ് ഉള്കപ്പകേയള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .
5. േണ്ണ്, വായ, ജലം എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള കജവകൃഷ്ിരീതി അവലംബിച്ചു
ക ാണ്ടള്ള ഭക്ഷയവസ്തുേളുകേ ഉല്കപാദനം പരോവധി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
6. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ പ്രറാഡ് ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തു .
7. ഭപ്രക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയം പരയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിപ്രലകേത്താന് ുടുംബ തലം
മുതല്ക ജില്ലാതലം വകരയള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച്
നഷ്ടകപ്പട്ട ാര്ദ്ഷ്ി സംസ് ാരം വീകണ്ടടുക്കുന്നതിന് പ്രബാധപൂര്ദ്വോയ ഇേകപേല്ക
നേത്തു .
8. സാമൂഹയോയം സാമ്പത്തി ോയം പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങകള കണ്ടത്തി
അവര്ദ്േ് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് േദാനം കചയ്യുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്് രിച്ച്
നേപ്പാക്കു യം
ലഭയോേിയ
സൗ രയങ്ങള്
നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനാവശയോയ വരുോനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കതാെിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കു യം കചയ്യു .
9. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ ഉയര്ദ്ന്ന ക്രേത്തിലുള്ള കപാത സൗ രയങ്ങള്
ോപ്രദശി േപ്രതയ ത ളുകേ അേിസ്ഥാനത്തിലും വി സന പ്രേഖല ളുകേ വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ക്
ഉതുന്ന രീതിയിലും ജനസംഖയാ വിതരണത്തിന് ആനുപാതി വോയി ഉയര്ദ്ന്ന
ക്രേത്തിലുള്ള അധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേയം
വല ളുകേയം പുനക്രേീ രണം
സാധയോക്കു .
വികസന ദർശനം
2031 ഓകേ ക ാല്ലം ജില്ല കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, േത്സ്യബന്ധനം, വയവസായം,
വിപ്രനാദസഞ്ചാരം, ോലിനയ സംസ്ക്കരണം തേങ്ങിയ േര്ദ്മ േധാനോയ പ്രേഖല ള് ആവശയോയ
രീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി വി സിപ്പിച്ചും അനുപൂര പ്രേഖല കള
സംപ്രയാജിപ്പിച്ചും വിഭവങ്ങകള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചും ഭപ്രക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷയം
ക വരിക്കുന്നതിപ്രനാകോപ്പം സാമ്പത്തി ാേിത്തറ ശക്തോേിയം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടം
സാമൂഹി നീതിയം തലയതയം ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജനങ്ങള്ോവശയോയ ഉയര്ദ്ന്ന ക്രേത്തിലുള്ളതം
ഗുണപ്രേന്മയള്ളതോയ ഭൗതി -സാമൂഹി -സാമ്പത്തി പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് തയ്യാറാേിയം
സുസ്ഥിരവം സന്തുലിതവോയ വി സന ലക്ഷയം പ്രനടും.
ക ാല്ലം ജില്ലയകേ സന്തുലിതവം സുസ്ഥിരവോയ വി സനത്തിനാവശയോയ സംപ്രയാജിത
വി സന ാഴ്ചപ്പാടും വി സന നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും അേിസ്ഥാനോേി ഓപ്രരാ പ്രേഖലയകേയം
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം രൂപീ രിപ്രേണ്ടതം സംപ്രയാജിത വി സന പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത്
ഏറ്റവം അനുപ്രയാജയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക നേപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ര്ദ്േപദ്ധതി ള് ആവിഷ്് രിച്ച്
നേപ്പാപ്രേണ്ടതമുണ്ട്. തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ജില്ലയകേ വി സന ാഴ്ചപ്പാേ്
അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു ോര്ദ്ഗദര്ദ്ശിയായി ജില്ലാ പദ്ധതി പ്രരഖ
ോറുന്നത വെി ഭരണഘേനയില്ക വിഭാവനം കചയ്യുന്ന രീതിയില്ക
കപാതവിഭവങ്ങള് പങ്കു
കവച്ചുക ാണ്ടം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നേപ്പാേിയം അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ടം ഉള്ള രേ് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ രൂപീ രണം സാധയോുന്ന.
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പ്രേഖലാ പരിപ്രേക്ഷ്യം
7.1 നീർതടാധിഷ്ഠിത വികസനം
7.1.1 കൃഷി - അവസ്ഥയം പരിപ്രേക്ഷ്യവം (വിളകൾ തിരിച്ച്)
എ. കനല്കകൃഷ്ി
ജില്ലയികല കനൽ കൃഷ്ി വിസ്തൃതി 2979 കഹക്ടറും കോത്തം ഉല്പാദനം 6487കേട്രി ് േണ്ണം ആണ്.
ആക ആഭയന്തര ആവശയ ത ഏതാണ്ട് ഒപ്രന്ന ാല്കലക്ഷം േൺ ആണ്. ഇത് ാണിയ്ക്കുന്നത്
ഉപപ്രഭാഗവം ലഭയതയം തമിൽ സേീപഭാവിയിൽ പരിഹരിോനാവാത്ത വിേവ് നിലനില്കക്കുന്ന
എന്നാണ്. ജില്ലയകേ 45000 കഹക്ടപ്രറാളം വരുന്ന കതങ്ങിൻ പ്രതാപ്പു ളും 1400 കഹക്ടപ്രറാളം വരുന്ന
തരിശ് പുരയിേങ്ങളും പല
ാരണങ്ങള്ക ാ ണ്ടം തരിശ്ശായി
ിേക്കുന്ന കനല്കപ്പാേങ്ങളും
രകനല്കകൃഷ്ിയേേം കൃഷ്ി കചയ്യു യാകണങ്കിൽ ഈ അന്തരം ുറച്ചു ക ാണ്ടവരാന് െിയം.
അപ്രതസേയം തകന്ന നിലവിലുള്ള ഉല്കപ്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടി യാോനായളള സാപ്രങ്കതി വിദയ ളും
േചരിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. യന്ത്ര നേീൽ, യന്ത്രമുപപ്രയാഗിച്ചുള്ള ള നിയന്ത്രണം, ശുപാര്ദ്ശിത അളവിലുള്ള
മൂല പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം, കജവ/രാസ ഉപാധി ളുകേ
ചിട്ടയായ േപ്രയാഗം, പാേപ്രശഖരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം എന്നിവയിലൂകേ കഹക്ടറില്ക
6 േണ് വകര ഉല്കപ്പാദന ക്ഷേത ക വരിേണം. യന്ത്രകോയ്ത്തിനാവശയോയ സൗ രയങ്ങൾ പ്ര രളാ
അപ്രഗ്രാ ഇന്ഡസ്ട്രീസ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, കൃഷ്ി അസിസ്റ്റെ് എക്സി ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുകേ ാരയാലയം
എന്നിവരുകേ പ്രനതൃതവത്തിലുള്ള സ്റ്റം ഹയറിംഗ് കസെറു ളും, നിലവിലുള്ള അപ്രഗ്രാ സര്ദ്വീസ്
കസെറു ളും ാര്ദ്ഷ്ി
ര്ദ്മപ്രസന ളും സംയക്തോയി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. ക ായ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ
ആവശയോയ
ർമപ്രസന ള്ക്കും അപ്രഗ്രാ സര്ദ്വീസ് കസെറു ള്ക്കും ജില്ലാ-പ്രലാേ്
പഞ്ചായത്തു ൾ അനുപ്രയാജയോയവ വാങ്ങി നല്ക ാൻ തയ്യാറാ ണം. അത് യഥാവിധി
സൂക്ഷിോനുള്ള കഷ്ഡ്ഡു ളും േറ്റം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ പണിത നല്ക ണം. വലിയ അറ്റുറ്റപ്പണി ൾ
ആവശയോയി വരുപ്രമ്പാൾ കേയിെനന്സ് ഗ്രാന്റു ൾ അനുവദിയ്ക്കണം.
കൃഷ്ി പ്രേഖലയികല നിലവികല അവസ്ഥയം വി സന സംബന്ധോയ പരിപ്രേക്ഷയവം
അതികെ
അേിസ്ഥാനത്തിൽ
ഹ്രസവ ാലപ്രത്തേ്
പ്രനടുവാൻ
ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതം,
ദീർഘ ാലഘട്ടത്തിൽ പ്രനടുവാൻ ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതോയ പ്രനട്ടങ്ങൾ താകെ നാല് പ്ര ാളങ്ങളിലായി
വിശദീ രിച്ചിരിക്കുന്ന.
നിലവികല അവസ്ഥ പരിപ്രേക്ഷയം
ക ാല്ലവര്ദ്ഷ്ം 1192
ചിങ്ങം 1 മുതല്ക 1193
ചിങ്ങം 1 വകര
നേപ്പിലാേിയ കനല്ക
വര്ദ്ഷ്ത്തികെ
ഭാഗോയി നിലവിലുള്ള
കനല്കകൃഷ്ി
നിലനിര്ദ്ത്തു യം
തരിശുനിലങ്ങൾ ഒരു
പരിധി വകര
എകറ്റടുത്ത് കൃഷ്ി
കചയ്യാനും
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ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്

കൃഷ്ികചയ്യാന് താല്പരയേില്ലാത്ത
വസ്തു ഉേേ ളില്കനിന്ന് അവ
തരിശുനിലങ്ങൾ,
ഉല്പാദനവം താല്പരയമുള്ള ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കൃഷ്ി
അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ
ഉല്പാദനക്ഷേത കചയ്യാന് ലഭയോക്കു , പയര്ദ്
കേച്ചകപ്പടുത്തി
യം
വര്ദ്ഗങ്ങൾ, എള്ള്
കൃഷ്ിയക്തോക്കു
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
എന്നിവക്കുള്ള പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിക്കു , ര കനല്ക വിപണിയില്ക ആവശയമുള്ള
തരിശു രഹിത
കൃഷ്ി വയാപനം, ര കനല്ക
ഔഷ്ധ കനല്ലിനങ്ങൾ,
ക ാല്ലം
കൃഷ്ിക്കുള്ള ആനുുലയം
ബസുേതി തേങ്ങിയ
സാധയോക്കു
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു , മൂന്ന് വിള ളും ഇനങ്ങൾ കൃഷ്ി കചയ്യു
കൃഷ്ി കചയ്ത് കനൽ കൃഷ്ിയകേ
വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കു . മൂന്നാം
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭാഗി ോയി
തരിശിടുന്ന േവണത,
അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളുകേ
അപരയാപ്തത

കനല്ലുസംഭരണം
ാരയക്ഷേേല്ല

വിളയായി കനല്ല് കചയ്യാന്
സാധയേല്ലാത്ത സ്ഥല ങ്ങളില്ക
പയര്ദ് എള്ള്, എന്നിങ്ങ കന
ോപ്രദശി ാനുസൃതോയി കൃഷ്ി
നേപ്പിലാക്കു . ഉല്പാദന ക്ഷേത
കഹക്ടറിന് 5 േൺ ആയി
വർദ്ധിപ്പിക്കു . രകനല്ല് കൃഷ്ി
340 കഹക്ടറിൽ നിന്നം 600
കഹക്ടറായി ഉയർത്തു . 1400
കഹക്ടർ കനല്പാേങ്ങൾ വുപ്പ്
സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ
കൃഷ്ിപ്രയാഗയോക്കു .
ഓപ്രരാ 25 കഹക്ടർ
സ്ഥലത്തും പഞ്ചായത്തിനു
ഒന്ന് എന്ന തരത്തിൽ
പ്രോസസിംഗ് കസെറു ൾ
ആരംഭിച്ച് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന് കനല്ലും
കനല്ല് മുഴുവൻ
സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ അരി,അരികപ്പാേി, അവൽ
സകൈപ്ര ാ വെി /സംഭരിച്ച് തേങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളാേി
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
മുഴുവന് കനല്ലും യഥാസേയം ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് വില അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ
നല്കു
സംഭരിക്കു
തകന്ന പാേപ്രശഖര
സേിതി ളൂകേ
പ്രനതൃതവത്തിൽ വിപണി ൾ
ആരംഭിച്ച് ർഷ് ർക്കും
ഉപപ്രഭാക്താേൾക്കും
ഇേനിലോരുകേ
ചൂഷ്ണത്തിൽ നിന്നം
സംരക്ഷണം നല്കു .

ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം
വിവരസാപ്രങ്കതി
പ്രനരിടുന്നതിനു ര്ദ്ഷ് കര
വിദയ ൾ
സജ്ജോേ ,
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി ീേ
സംപ്രയാജിത പ്രരാഗ ീേ
ാലാവസ്ഥ
സമ്പൂർണ്ണ വിള
പ്രരാഗാക്രേണ മുന്നറിയിപ്പ്
നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ൾ
വയതിയാനവം പ്രരാഗ
ഇന്ഷ്വറന്സ് വിവരസാപ്രങ്കതി വിദയ ൾ
സംവിധാനങ്ങൾ,
ീേങ്ങളും
സംപ്രയാജിത പ്രരാഗ
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി
ീേനിയന്ത്രണ
പദ്ധതി ൾ
ീേപ്രരാഗാക്രേണ മുന്നറിയിപ്പ്
എന്നിവ ആവിഷ്ക്കരിക്കു
സംവിധാനങ്ങൾ
ആവിഷ്ക്കരിക്കു
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ജലപ്രസചന
സൗ രയുറവ്

സമ്പൂർണ്ണ
ജലപ്രസചനം

കനല്കവയല്ക-തണ്ണീര്ദ് തേ
സംരക്ഷണ നിയേം
ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കു .
തരിശുനിലങ്ങള് ചിലത്
കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേണകേങ്കിൽ
നീര്ദ്വാര്ദ്ച്ച ഉറപ്പാപ്രേണ്ട
താണ്. കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്
പ്രസായില്ക ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ൻ
വുപ്പു ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
അതിനുള്ള നേപേി
സവീ രിക്കു , പ്രതാടു ളുകേ
ആെം കൂട്ടി നീകരാഴുേ്
സുഗേോക്കു വരമ്പു ളും
പ്രതാടു ളുകേ വശങ്ങളും
ബലകപടുത്തു ,
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി എസ്
പ്രസവനം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു

കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ൻ
പ്രസായില്ക
ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ൻ, പ്ര രള
ലാൻഡ് ഡവലപ് കേെ്
പ്ര ാര്ദ്പ്പഷ്ൻ വുപ്പൂ
ളുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന്
ജലാഗേന പ്രതാടു ൾ, ജല
നിര്ദ്ഗേന പ്രതാടു ൾ
എന്നിവയികല തേസ്സങ്ങൾ
ഒെിവാക്കു യം ജലത്തികെ
സുഗേോയ ലഭയതക്കുള്ള
േവൃത്തി ൾ ോപ്രദശി
അേിസ്ഥാനത്തില്ക
ആവശയാനുസരണം
കചയ്യു യം പ്രവണം. റാമ്പ്
നിര്ദ്ോണം, തേയണ ളും
പ്രതാടു ളും നിര്ദ്േിച്ചു
നല്കു , ായലില്ക നിന്ന്
ഉപ്പുകവള്ളം പ്ര റാകത
ചിര്ദ്പ്പ് ഇടു . വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ
ഓപ്രരാ കൃഷ്ിക്കും
മുപ്രന്നാേിയായി പ്രതാടു ൾ
കതളിയിക്കു യം വരമ്പ്
പിേിക്കു യം കചയ

ആര്ദ്. ക വി .കവ
നിര്ദ്മാണ
േവർത്തി ള്ക്കു ള്ള
സബ്സിഡി പുനസ്ഥാപി
പ്രലാേേിസ്ഥാനത്തില്ക
ക്കു . എം.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി
ര്ദ്ഷ് ർേ് ആവശയമുള്ള
.എസ് , ജന ീയാസൂത്രണ
നേീല്ക ക ായ്ത്ത് കേതിയന്ത്രം,
പദ്ധതി ളില്ക ഈ
യന്ത്രവല്കരണത്തികെ
പ്രസ്ട്രാ ബയിലര്ദ് ലഭയോക്കു .
േവര്ദ്ത്തി ൾ
അപരയാപ്തതയം
പൂര്ദ്ണ്ണ
പഞ്ചായത്തികല പാേപ്രശഖരങ്ങ
ഉള്കപ്പടുത്തു . ജില്ലാ
പ്ര ോയ യന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രവല്കേര ളുകേ േവർത്തന രഹിതോയ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില്ക
കതാെിലാളി
ണം
യന്ത്രങ്ങൾ അറ്റുറ്റപണി ൾ
ദൗര്ദ്ലഭയവം
നേത്തി ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള ഉള്കപ്പടുത്തു അസ്സി.എൻ
നേപേി ൾ സവീ രിക്കു
ജിനീയർ ഓഫീസ്
പരിശീലനം ലഭിച്ച
പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് കസന്ട്രൽ
കതാെിലാളി കള ലഭയോക്കു
വര്ദ്േപ്രഷ്ാപ്പ്
്
, പ്രലാേ്
തലത്തിൽ അപ്രഗ്രാ
സര്ദ്വീസ് കസെർ, കറസ്
േില്ലു ൾ എന്നിവ
സ്ഥാപിക്കു , മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത
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ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്കക്കു
ന്നതിനുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കു
സേയബന്ധിതോയി
ര്ദ്ഷ് രുകേ
ആവശയേനുസരിച്ച്
വിത്ത്,വളം, രാസനിയാേ
വിത്ത്, വളം
ങ്ങൾ,സുരക്ഷിത
സുരക്ഷിത സസയസംരക്ഷ ണ വസ്തുേൾ
വിത്ത്, വളം,
ീേനാശിനി, എന്നിവ േതിയായ അളവിൽ
രാസനിയാേ ങ്ങൾ
വിത്ത് ഗ്രാേം, ആര്ദ്.എസ്.
രാസനിയാേ
ലഭയോക്കു
.
മുതലായവയകേ
ജി.പി പദ്ധതി നേപ്പാേൽ.
ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവി
അപരയാപ്തത
േപ്രതയ പദ്ധതി സനം വുപ്പു ൾ ഒത്തു പ്രചർന്ന്
തയ്യാറാക്കു
ഗുണ പ്രേന്മയള്ള കജവവള
(പ്രഗാമൂത്രം, ചാണ ം, പക്ഷി
ാഷ്ഠം തേങ്ങിയവ)നിർമാണ
ത്തിനും വിതരണ ത്തിനും
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ;
ഉണ്ടാോൻ പരിശീലനവം ഉണ്ടാോൻ പരിശീലനവം
സംവിധാനവം ഒരുക്കു
സംവിധാനവം ഒരുക്കു .
േിനി
ക
റസ്
വിപണന സാധയത
േിനികറസ് േില്ലു ൾ,
മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ്
േില്ലു ൾ,അനുബന്ധ
ുറവ്
അനുബന്ധ ഫാക്ടറി ൾ
ഫാക്ടറി ൾ സ്ഥാപിക്കു
സ്ഥാപിക്കു മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾേ് ഉത്പന്നങ്ങൾേ് വിപണന
വിപണന
സംവിധാനകോരുക്കു .
സംവിധാനകോരുക്കു
ബി. കതങ്ങ് കൃഷ്ി
ജില്ലയികല ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന വിള കതങ്ങാണ്. ആക കൃഷ്ി
ഭുേിയകേ 28% സ്ഥലത്ത് കതങ്ങ് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന. എന്നിരിേലും നിലവിൽ അവഗണിേകപ്പട്ട ഒരു
വിളയാണ് കതങ്ങ്. ചിട്ടയായ പരിചരണം, സംപ്രയാജിത ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം, ജലപ്രസചനം,
ശാസ്ത്രീയ വിള പരിപാലനം, തേങ്ങിയ ോര്ദ്ഗങ്ങളിലൂകേ ഉത്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടിയാോനും ര്ദ്ഷ് ന്
കതങ്ങ് ഒരു ആദായ വിളയാേി ോറ്റാനും െിയം. കവവിധയോര്ദ്ന്ന ഉല്പന്നങ്ങളിലൂകേ വിപണി
ീെേോന് െിയന്ന ഒപ്രരകയാരു ാര്ദ്ഷ്ി വിളയാണ് ല്പവൃക്ഷം എന്ന അപരനാേപ്രധയ
ത്തിനര്ദ്ഹോയ ഈ വിള. കതങ്ങികന ഒരു പ്രതാട്ടവിളയായി പരിഗണിച്ച് ആനുകൂലയങ്ങൾ നല്കു യം
കതങ്ങുകൃഷ്ി വി സനത്തിനായി നിലവികല വിേവ ൾ നി ത്തി ോപ്രയാഗി ോയി പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്താൽ ഈ വിളകയ ഒരു പരിധി വകര ലാഭ രോോവന്നതാണ്.
വയവസായ - സഹ രണ പ്രേഖല ളുകേ സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ ഉല്പന്ന കവവിദ്ധയവല്കേരണവം
വിപണനവം സാദ്ധയോോനാും.
622

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

നിലവികല
അവസ്ഥ

പരിപ്രേക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപി രിച്ച്
സേഗ്ര നാളീപ്ര ര
വി സ ന പദ്ധതി ൾ
നേപ്പിലാ ക്കു ,
ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപീ രിച്ചു സേഗ്ര
നാളീപ്ര ര വി സന
ഉല്പാദനവം
നാളീപ്ര ര വി സന പദ്ധതി പ്രബാർഡം ത്രിതല പഞ്ചാ
ഉല്പാദനവം
ഉല്പാദനക്ഷേത
ൾ നേപ്പിലാക്കു
യത്തു ളൂം പ്രചർന്ന് പ്ര ര
ഉല്പാദനക്ഷേതയം
യം ുറവ്
(സംപ്രയാജിത
ഗ്രാേ പദ്ധതി ൾ
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
(വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ
വളേപ്രയാഗം, ീേപ്രരാഗ
ആവിഷ്കരിച്ച്
(വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ 30
30 പ്രതങ്ങ
നിയന്ത്രണം, പച്ചിലവളം,
നേപ്പിലാക്കു . (40
പ്രതങ്ങയിൽ നിന്ന് 70
/കതങ്ങ്)
ശാസ്ത്രീയകൃഷ്ി മുറ ൾ
പഞ്ചായത്തു ളിൽ) വയവ
പ്രതങ്ങ / കതങ്ങ്
എന്നിവ
സായവുപ്പ്ആേി ഉയര്ദ്ത്തു .)
അനുവർത്തിക്കുന്നത്തിനുള്ള
സഹ രണ വുപ്പ്പദ്ധതി ൾ)
ുടുംബശ്രീ-സംപ്രയാ
ജനത്തിലൂകേ ച ിരി
നാരുല്പാദനത്തിനായി
കതാണ്ട്
സംഭരണപദ്ധതി
ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി രീതി ളുകേ
പരിശീലനം സംഘേിപ്പിക്കു .
കതങ്ങ് യറ്റ
ആത്മ, സി.പി.സി.
പ്രതാട്ടവിളയായി
ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി
കതാെിലാളി ളുകേ
ആര്ദ്.ഐയകേ
പരിഗണിച്ചുള്ള
രീതി ള്
കൂട്ടായ്മ ൾ, ര്ദ്മ
പ്രനതൃതവത്തില്കപരിശീല
സബ്സിഡി
പാലിക്കുന്നില്ല
പ്രസന ൾ, കതങ്ങ് യറ്റ
നം നല്കു , ഐ.എന്.
പാപ്രേജ്
യന്ത്ര പരിശീലനവം
എം പിന്തുേരു
യന്ത്രത്തിന് പരോവധി
സബ്സിഡിയം നല്കു

കതങ്ങ് യറ്റ
കതാെിലാളി ളു
കേ അഭാവം

പ്രരാഗ ീേ
ബാധ
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യന്ത്രവല്കകൃത
കതങ്ങു യറ്റം

ുറിയ ഇനം, സങ്കര ഇനം
എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
ർഷ് സൗഹൃദ യന്ത്രങ്ങള്
രൂപ ല്പന കചയ്യു .
സർോർഫാമു ൾ ശക്തി
കപ്പടുത്തു .

ോപ്രദശി ോയി സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ
പ്രരാഗ ീേ
േധിപ്രരാധോര്ദ്ഗങ്ങൾസവീ രി
ബാധയ്ക്കുള്ള
ക്കുന്നതിനു പ്രബാധ
േതിപ്രരാധ
ോര്ദ്ഗങ്ങൾഊര്ദ്ജിത വത് രണവം േരുന്ന തളിയം
ോവർത്തി ോക്കു
ോക്കു
ീേനാശിനിക്കും പ്രലബര്ദ്

ർഷ് സൗഹൃദ
യന്ത്രങ്ങൾ രൂപ ല്പന
കചയ്യു .
സർോർഫാമു ൾ
ശക്തികപ്പടുത്തു .
വിവരസാപ്രങ്കതി
വിദയ ൾ ഉപപ്രയാഗ
കപ്പടുത്തി
ീേപ്രരാഗാക്രേണ
മുന്നറിയിപ്പ് സം
വിധാനങ്ങൾ
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ചാര്ദ്ജിനും പരോ വധി
സബ്സിഡി ലഭയോക്കു
ഐ. പി. ല്ക തേരു
ഉത്പാദനക്ഷേ
തയം
ഗുണപ്രേന്മ
യള്ള സങ്കര/
ുറിയ ഇനം
കതങ്ങിൻ
കത ളുകേ
ലഭയതക്കുറവ്
വിലസ്ഥിരത

ഉത്പാദനക്ഷേതയം
ഗുണപ്രേന്മ
യള്ളസങ്കര/ുറിയ
ഇനം കതങ്ങിന്
കത ളുകേ നേീലും
ഉറപ്പു വരുത്തു

കതങ്ങിന് കത ളുകേ ലഭയത
പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ്
ഫാമു ൾ കതങ്ങിന്
കത ളുകേ ഉല്പാദനം
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു

പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്ദ്ോർ ഫാമു ൾ
കതങ്ങിന് കത ളുകേ
ഉല്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു

വില സ്ഥിരത
ഉറപ്പുവരുത്തു

പച്ച പ്രതങ്ങ സംഭരണം
പുന:സ്ഥാപിക്കു . മൂലയ
വര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഉല്പാദിപ്പിോൻ പരിശീലനം
നല്കു

മൂലയവര്ദ്ദ്ധിതഉല്പന്നങ്ങളു
കേ വിപണന സൗ രയം

ജലപ്രസചനക്കു
ഇേയിളേൽ, തേം തറപ്പ്,
റവ്/ ജലസംര
പുതയിേീൽ എന്നിവ
ക്ഷണ ോര്ദ്ഗ
ഉറപ്പാേൽ, ജലപ്രസചന പമ്പ്
ങ്ങൾ അവ നൂതന ജലപ്രസചന
സ്ഥാപിേൽ, ണി ജല
ലംബിക്കുന്നില്ല ോര്ദ്ഗങ്ങൾ
പ്രസചന സമ്പ്രദായം, എം.
(തേം തറേൽ,
എന്.ആര്ദ്.ജി. എസ് പദ്ധതി
ഇേയിളേൽ,
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു
തട്ടുതിരിേൽ)
പ്ര ര
ര്ദ്ഷ് കെ
ആദായുറവ്

ആവിഷ്കരിക്കു .

പ്ര ര ര്ദ്ഷ് കെ
വരുോനം
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു

ഇേവിളകൃഷ്ി, ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി,
കതങ്ങിന് തേ പുനചംക്രേണം
ബഹുതല കൃഷ്ി സമ്പ്രദായം ,
േദര്ദ്ശന പ്രത്താട്ടങ്ങൾ
എന്നിവ ോവർത്തി ോു .

കൃതയതാകൃഷ്ി
സമ്പ്രദായങ്ങൾ
അനുവർത്തിക്കു

സി പി. എസ്. വെി നീര,
ഇളനീര്ദ് പാര്ദ്ലർ , നാറ്റാ
ഡി ക ാപ്രോ, ക ാേ
സംഭരണം, കവളികച്ചണ്ണ
തേങ്ങിയ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങള്േ്
ധനസഹായം നല്കു

സി. പച്ചേറി കൃഷ്ി
ജില്ലയികല കോത്തം പച്ചേറി ളുകേ വിസ്തൃതി 3065 കഹക്ടർ ആണ്. വിളവിസ്തൃതിയിലും
ഉല്പാദനത്തിലും വലിയ മുപ്രന്നറ്റമുണ്ടാോന് പച്ചേറി പ്രേഖലയിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പ്രപകര
വാണിജയാേിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷ്ി കചയ്യിക്കുന്നതിന് ക്ലസ്റ്റർ വി സനത്തിലൂകേയം പുതിയ സപ്രങ്കതി
വിദയാ േചരണത്തിലൂകേയം െിഞ്ഞു. വീട്ടുവളപ്പിപ്രലയം സ്ഥാപനങ്ങളികലയം കൃഷ്ി ഗണയോയി
വര്ദ്ദ്ധിച്ചു. സവയം പരയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിപ്രലേ് ഇനിയം ഏകറ മുപ്രന്നറാനുണ്ട്. നഗര േപ്രദശങ്ങളിൽ
ഹരിത സേിതി, റസിഡൻസ് അപ്രസാസിപ്രയഷ്നു ളുകേ കൂട്ടായ്മ എന്നിവ രൂപീ രിച്ച് വിത്ത് മുതൽ
വിപണി വകരയള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏപ്ര ാപിപ്പിോവന്നതാണ്. പച്ചേറികയ സംബന്ധിച്ചിേപ്രത്താളം
ജില്ലകയ സവയം പരയാപ്തോക്കു എന്നതിപ്രനാകോപ്പം വിഷ്ലിപ്തേല്ലാത്ത പച്ചേറി ഉല്പാദനത്തിനു
ർഷ് കര േബുദ്ധരാക്കു എന്ന ലക്ഷയം കൂേിയണ്ട്.
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ക്രേ
നം
1

നിലവികല
പരിപ്രേക്ഷയം
അവസ്ഥ
വിള
പച്ചേറിയിൽ
വിസ്തൃതിയിലും
സവയംപരയാപ്തത
ഉത്പാദനത്തി
ലും മുപ്രന്നറ്റം
പ്രനേിയിട്ടുകണ്ടങ്കി
ലും സവയം
പരയാപ്തോയിട്ടില്ല

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

തരിശു പുരയിേങ്ങളും
കപാതപ്രേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളു
കേ തരിശായി ിേക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളും ജലപ്രസചന
സൗ രയം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തി
കൃഷ്ിപ്രയാഗയോുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാ ക്കു .
നഗര േപ്രദശങ്ങളില്ക
പച്ചേറി കൃഷ്ിഹരിത ക്ലസ്റ്റര്ദ്
രൂപീ രിച്ച് റസിഡൻസ്
അപ്രസാസിപ്രയഷ്നു ൾ
ശക്തികപടുത്തു

2

ീേപ്രരാഗബാധ

നല്ല ാര്ദ്ഷ്ി
മുറ ൾ
ോവർത്തി ോ
ക്കു

സുരക്ഷിത പച്ചേറി കൃഷ്ി
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷ്ി
രീതി ൾ പ്രോത്സ്ാഹി
പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ൾ
നേപ്പിലാക്കു

3

ാലാവസ്ഥ
വയതിയാനം

സമ്പൂർണ്ണ വിള
ഇന്ഷ്വറന്സ്

4

ോര്ദ്േറ്റിങ്ങികെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
അപരയാപ്തത
പച്ചേറി ള്േ്
കൃതയോയ
വിപണന
സംവിധാനം

5

മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത

ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം
അതി ജീവിച്ച് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന
തിന് ര്ദ്ഷ് കര ോപ്തരാക്കു
. േെേറ കൃഷ്ി, പ്രപാളി
ഹൗസ്, കൃതയതാ കൃഷ്ി,
േണ്ണില്ലാ കൃഷ്ി എന്നിവ
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
നിലവിലുള്ള പ്രലാേ് കലവൽ
കഫഡകററ്റഡ ഓർഗകന
പ്രസഷ്ൻ, ക്ലസ്റ്റര്ദ് പദ്ധതിയിൽ
ആഴ്ച്ച്ചച്ചന്ത, എകോപ്രഷ്ാപ്പ്
മുതലായവ ഊര്ദ്ജിതോക്കു .
വി. എഫ്.പി.സി.ക . പ്രഹാർ
ട്ടി പ്ര ാര്ദ്പ്പ് വെി സംഭരണം
കേച്ചകപ്പടുത്തു
ുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ൾ, ആത്മ

തരിശു നിലങ്ങൾ ഏറ്റടുത്ത്
കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനു നിയേ
നിർമാണം ഏര്ദ്കപ്പടുത്ത
ണം നിലവിലുളള വാണിജയ
കൃഷ്ി 4500 കഹക്ടറിൽ
ക ാണ്ടവരു യം 5
ലക്ഷപ്രത്താളം വിട്ടുവളപ്പു
ളിൽ ശാസ്ത്രീയ പച്ചേറി
കൃഷ്ി ത്രിതലപഞ്ചായത്തു
ൾ വെി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ട് സവയം പരയാപ്തത
പ്രനോൻ െിയം. കേറസ്
കൃഷ്ി, ലംബകൃഷ്ി, തിരിനന,
േിനി ഡ്രിപ് യൂണിറ്റ്, പ്രമ്പാ
സ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങൾ
െിയന്നത്ര വീടു ളിൽ
ആരംഭിക്കു .
സുരക്ഷിത നിയന്ത്രണ
ോര്ദ്ഗങ്ങൾ അനുവർത്തി
ോൻ ര്ദ്ഷ് കര പ്രേരിപ്പി
ക്കു . എല്ലാ വീടു ളിലും
പച്ചേറി കൃഷ്ി നിര്ദ്ബന്ധ
ോക്കു .ോപ്രദശി വിള
ആപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കു
വയാവസായി ാേിസ്ഥാന
ത്തിൽ പച്ചേറി കൃഷ്ിയ്ക്ക്
പദ്ധതി ൾ നേപ്പിലാക്കു
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മൂലയ വര്ദ്ദ്ധനവ്

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും
സംഭരണ ഔട്ട്കലറ്റ ൾ.
തറേണം

വിപണനത്തിനായി
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സൗ രയങ്ങളു
കേ അപരയാപ്തത

6

യന്ത്രവല്കരണ
ത്തികെ
അപരയാപ്തത

യന്ത്രവല്കരണം
സാധയോേൽ

7

ബ്രാന്ഡിങ്ങി
കെ അഭാവം

സുരക്ഷിത പച്ച
േറിേ് അധി
ലാഭം

ഗ്രൂപ്പു ൾ വയക്തി ൾ എന്നിവ
ര്ദ്േ് പരിശീലനം നല്കു
അച്ചാറു ൾ, ക ാണ്ടാട്ടം,
പ്രസാപ്പു ൾ, ഹല്കവ, പ്രപേ,
സ്ക്വാഷ്്, സൗന്ദരയ വര്ദ്ദ്ധ
ങ്ങള്എന്നിവയകേ യൂണിറ്റ
ൾ ോപ്രദശി ാേിസ്ഥാ
നത്തില്ക സ്ഥാപിക്കു
പച്ചേറി കൃഷ്ിേ്
അനുപ്രയാജയോയ യന്ത്രങ്ങൾ
ലഭയോക്കു . ( ള പറിേൽ,
നിലകോരുേൽ,
ഇേയിളേൽ തേങ്ങിയവ)
ജി. എ. പി സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു , ജി. എ.
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
ുടുംബശ്രീ േിഷ്നുോയി
പ്രചർന്ന് പദ്ധതി ൾ
രൂപീ രിക്കു , ഡി.ഐ.സി
ൾ വെി പ്ര ാേണ്ഫ
സിലിറ്റി കസെറു ൾ
ആരംഭിക്കു
യന്ത്രങ്ങള്ക്കുപരോവധി
സബ്സിഡിയം
പരിശീലനവം ഉറപ്പാക്കു
ജി.എ.പി സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു , ജി.എ.
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു

ഡി. വാെ കൃഷ്ി
ജില്ലയികല വാെകൃഷ്ി കചയ്യുന്ന വിസ്തീർണ്ണം 11440 കഹക്ടർ ആണ് എന്നാണ് ണക്കു ൾ
പറയന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടുവളപ്പികല വാെകൃഷ്ികയ ക്കൂേി പരിഗണിച്ചാൽ വിസ്തീര്ദ്ണ്ണം വളകര കൂടുതലാകണന്ന്
ാണാം. വീട്ടുവളപ്പികല വാെകൃഷ്ി ശ്രദ്ധ ആവശയമുള്ള പ്രേഖലയാണ്.കനല്കകൃഷ്ി നിന്നപ്രപായ നി ത്തകപ്പട്ട
(പണ)നിലങ്ങളിലാണ് വാെ കൂടുതലായം കൃഷ്ി കചയ്തുവരുന്നത്. േണ്ണ് പരിപ്രശാധനയകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ
വളേപ്രയാഗം കചയ്യുന്നതിനും ുമായം പ്രഡാപ്രളാകേറ്റ് എന്നിവ േപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും പ്രബാധവല്ക് രണവം
പദ്ധതിയം ആവശയോണ്. എല്ലാ വാെപ്രത്താപ്പു ളിലും ഇേവിളകൃഷ്ി വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആസൂത്രണം
കചയ്യണം. ക ാല്ലം ജനതകയ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവം കൂേിയ അളവിൽ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന ഫലവർഗോണ് വാെ.
പ്രപാഷ് സുരക്ഷയിൽ വാെ െിഞ്ഞു ോത്രകേ േറ്റ ഫലവർഗങ്ങൾേ് സ്ഥാനമുള്ളു. ഔഷ്ധ മൂലയവം
േതപരോയ ചേങ്ങു ളിൽ ോധാനയവം ഉള്ള ഇനോയ ദളി വളകര വിപണന മൂലയമുള്ള വാെയിനോണ്.
പല വാെയിനങ്ങളും പച്ചേറിയായം ഉപപ്രയാഗിച്ചു വരുന്ന, കൂോകത വാെക്കൂമ്പ്, വാെക്കുല കവട്ടിേെിഞ്ഞതിനു
പ്രശഷ്മുള്ള വാെപ്പിണ്ടി എന്നിവയം പച്ചേറി ളായി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നണ്ട്. വാെനാരിനും വയാവസായി
ോധാനയമുണ്ട്. േകൃതി സൗഹാർേ ബാഗു ളും പായയം േറ്റം കചറിയ പരിശീലനത്തിലൂകേ അവയിൽ നിന്നം
നിർമിോവന്നപ്രതയള്ളു. ുടുംബശ്രീ വെി ഈ ോതിരി േവർത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുത്ത് വിജയ രോോവ
ന്നതാണ്. അത പ്രപാകല പ്രബബി ഫുഡ് ആയം ആപ്രരാഗയ ഭക്ഷണോയം പരമ്പരാഗത ോയി ഉപപ്രയാഗിച്ചു
വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രനന്ത്രോയ ഉണേികപ്പാേികച്ചടുക്കുന്ന ഉല്പന്നം. ഇത് ോപ്രദശി ാേിസ്ഥാനത്തിൽ
ബ്രാൻഡ് കചയ്ത് വിപണനം നേത്താവന്നതാണ്. ുടുംബശ്രീ വെിപ്രയാ ർഷ് കൂട്ടായ്മ വെിപ്രയാ ഇത
സാദ്ധയോോവന്നതാണ്. കജവ കൃഷ്ിയനുവർത്തിച്ചാൽ ഓർഗാനി ് പ്രോഡക്ട് ആയി ബ്രാൻഡ് കചയ്ത്
ഡിോെ് കൂട്ടാം.
നിലവികല
പരിപ്രേക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
അവസ്ഥ
സംപ്രയാജിത വളേപ്രയാഗം, ീേ
ഉല്പാദനക്ഷേത
ഉല്പാദനക്ഷേത
പ്രരാഗ നിയന്ത്ര ണത്തിനുള്ള
കൃതയതാകൃഷ്ി സമ്പ്രദായം
ുറവ്
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
പദ്ധതിയം സഹായവം, കജവ
കൃഷ്ി, ീേ പ്രരാഗനിര്ദ്ോര്ദ്ജ്ജന
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വില
സ്ഥിരതയില്ലായ്മ

ര്ദ്ഷ് ന് േി ച്ച
വില ലഭയോക്കു

വീട്ടുവളപ്പുകൃഷ്ിയി
ൽ ശാസ്ത്രീയ
പരിചരണ മുറ ള്
നേപ്പാോകതയ
ള്ള കൃഷ്ിരീതി ൾ

ശാസ്ത്രീയ
പരിചരണമുറ ൾ
നേപ്പിലാേി
ഉത്പാദനക്ഷേത
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു

ഗുണപ്രേന്മയള്ള
നേീൽ വസ്തുേ
ളുകേ യഥാസേയ
ലഭയതയില്ലായ്മ

ഗുണപ്രേന്മയള്ള
നേീൽ വസ്തുേളുകേ
യഥാസേയ ലഭയത
ഉറപ്പുവരുത്തു

ജലപ്രസചന
സൗ രയക്കുറവ്

ജലപ്രസചന
സൗ രയം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള
സംരംഭങ്ങളില്ലാ
ത്തത്

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള
യൂണിറ്റ ൾ
ആരംഭിക്കു

ത്തിന് ാമ്പയിൻ ഫണ്ട്
അനുവദിക്കു , വാെക്കൃഷ്ി
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േറ്റ
പദ്ധതി ൾ
അധി ഉല്പാദനം ഉണ്ടാു പ്രമ്പാള്
സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിൽ താങ്ങു വില
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാുന്നതിനു
പ്രവണ്ട സാഹചരയം ഉണ്ടാക്കു
ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ിരീതി ളിൽ
പ്രലാേ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക
പരിശീലനം നല്കു യം
പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു യം
കചയ്യു
സര്ദ്ോർ ഫാമു ളിൽ നിന്നം
വാെ ന്ന ളുപ്രേയം, േിഷ്ു
ള്ച്ചര്ദ് വാെ കത ളുപ്രേയം
ലഭയത ഉറ പ്പുവരുത്തു ,
അംഗീകൃത നഴ്സറി ള്േ്
കലസൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തു
കചറിയ പ്രതാട്ടങ്ങള്േ് അനുസൃ
തോയ ണി ജലപ്രസചന
പദ്ധതി ൾ േ്സബ്സിഡി
നേപ്പിലാക്കു
ജാം, സ്ക്വാഷ്്, ഉപ്രപ്പരി, വാെ
നാരുല്കപന്നങ്ങൾ, തേങ്ങിയ
മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള സം രംഭങ്ങൾ
നേപ്പിലാക്കുന്നതിനു സബ്സിഡി
നല്കു

സ്ഥായിയായ വില
ലഭയോക്കു

സ്ഥായിയായ ഉദ്പാദന
വര്ദ്ദ്ധനവ്

ോപ്രദശി അേിസ്ഥാ
നത്തിൽ േിഷ്ു ള്ച്ചർ
ലാബു ൾ സ്ഥാപിക്കു

ഉദ്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ്
കൃഷ്ി വിജ്ഞാന പ്ര ന്ദ്രങ്ങ
ളുകേ സാപ്രങ്കതി
സഹായപ്രത്താകേ മൂലയ
വര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കായി പ്ര ാേണ്
കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ്
സ്ഥാപിക്കു .

ഇ. ിെങ്ങു വര്ദ്ഗ വിള ൾ
ജില്ലയികല േരച്ചീനിയൾകപ്പകേ കോത്തം ിെങ്ങുവര്ദ്ഗ വിള ളുകേ വിസ്തൃതി 18168 കഹക്ടറാണ്.
ിെങ്ങുവര്ദ്ഗ വിള ളുകേ ഉല്കപ്പാദനം ോറ്റേില്ലാകത തേരുന്ന. ഭക്ഷയ സുരക്ഷ, പ്രപാഷ് സുരക്ഷ,
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം, കൂേിയ ഉല്കപ്പാദനക്ഷേത, േെകയ ആശ്രയിച്ചു വളരാനുളള െിവ്, ുറഞ്ഞ
പരിപാലനകച്ചലവ്, കജവ കൃഷ്ിേനുപ്രയാജയത ഇങ്ങകന പല അനുകൂല ഘേ ങ്ങളും ിെങ്ങുവര്ദ്ഗ
വിള ള്ക്കുണ്ട്. അതക ാണ്ടതകന്ന നിലവിലുളള ഉല്കപ്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടിയാോനായളള സാപ്രങ്കതി
വിദയ ൾ േചരിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രേഖല ഉല്കപ്പന്നത്തികെ വിലസ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഒപ്രര
സേയത്തുളള വിളകവടുപ്പ് മൂലമുളള വിലയിേിവ്, ഉല്കപ്പാദന ക്ഷേത കൂേിയ ഇനങ്ങളുകേ നേീൽ വസ്തുേൾ
യഥാസേയം വലിയ അളവിൽ ലഭയോ ാത്തത്, മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുളള സംവിധാനങ്ങളുകേ അഭാവം എന്നീ
കവല്ലുവിളി ൾ ഇന്ന് പ്രനരിടുന്ന. അനുകൂല ഘേ ങ്ങകള പരോവധി ഉപപ്രയാഗിച്ചും, േതികൂലഘേ
ങ്ങകള അനുകൂലോക്കുന്നതിനുളള നേപേി ളിലൂകേയം ഉല്കപ്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോൻ
െിയം.
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ഇതിനായി ചില പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ മുപ്രന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന. ജില്ലയികല ഫാമു ളുകേ ശാക്തീ ര
ണത്തിലൂകേ നേീൽ വസ്തുേളുകേ അപരയാപ്തത പർോവധി പരിഹരിോനാവം.
നിലവികല
പരിപ്രേക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
അവസ്ഥ

വില സ്ഥിരത
യില്ലായ്മ

ര്ദ്ഷ് ന് േി ച്ച
വില ലഭയോ ണം

ഉല്പാദനക്ഷേത
കൂേിയ ഇനങ്ങ
ളുകേ നേീൽ
വസ്തുേൾ
കൂേിയ അള
വിൽ യഥാ
സേയം ലഭയേല്ല

ഉല്പാദനക്ഷേത
കൂേിയ ഇനങ്ങളുകേ
നേീല്ക വസ്തുേൾ
ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േിേയിലും
ഫാമു ളിലും
ഉത്പാദിപ്പിക്കു .

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കു
ള്ള സംവിധാന
ങ്ങളുകേ
അഭാവം

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂ
കേ ര്ദ്ഷ് ർേ്
േി ച്ച ആദായം

വിള കവവിധയം, പരമ്പ
രാഗത വിള ൾ (കൂവ,
നന ിെങ്ങ്, മുേിെങ്ങ്
എന്നിവ കൂടുതൽ കൃഷ്ി
കച യ്യു . ഇതിനായി
പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു
ധനസഹായം നല്കു

വയക്തോയ കോഡക്ഷന്
ൈാൻ തയ്യാറാക്കു .പ്രലാേ്ജില്ലാ അേിസ്ഥാനത്തിൽ
വിപണന സംവിധാനം നേപ്പി
ലാക്കു . ിെങ്ങ് വർഗ വിള
ള്ോയി ഒരു സ്കപഷ്യൽ
അഗ്രി പ്രസാണിനുളള സാധയത
േപ്രയാജന കപ്പടുത്തി
സംസ്ക്കരണ-വിപണന (സ്റ്റാർച്ച്
ാലി ത്തീറ്റ, പ്ര ാെിത്തീറ്റ)
സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരി
ോ൯ ഗവകെെ് പദ്ധതി

ഉല്പാദനക്ഷേത കൂേിയ
ഇനങ്ങളുകേ വയാപനം
ഉത്പാദന വര്ദ്ദ്ധന
അതവെി അധി
ആദായം

രുചിയം ഉല്പാദനക്ഷേതയം
സവീ ാരയതയം കൂേിയ ഇന
ങ്ങളുകേ നേീൽ വസ്തുേൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഫാമു ളും
ഗപ്രവഷ്ണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുോയി
സംപ്രയാജി തോയി
പദ്ധതി ൾ നേപ്പിലാക്കു

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്പദ്ധ
തി നേപ്പിലാക്കു

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്ക് വയവ
സായപ്ര ന്ദ്രങ്ങൾവെി
യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു യം
പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു യം
പരിശീലനം നല്കു യം
കചയ്യു

എഫ്. സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങൾ
ുരുമുള ്, ഇഞ്ചി, േഞ്ഞൾ, ജാതി, ഗ്രാമ്പു, റു പ്പട്ട തേങ്ങിയ സുഗന്ധവയജ്ഞനവിള ൾ
ഉല്കപ്പാദ നത്തിലും, വിസ്തൃതിയിലും വലിയ ോറ്റേില്ലാകത തേരുന്ന. 4320 കഹക്ടറാണ് നിലവികല
വിസ്തൃതി. ആപ്രഗാള വിപണിയികല വില വയതിയാനങ്ങൾ ഈ പ്രേഖലകയ ഗ്രാേീണതലത്തിൽ വകര
സവാധീനിക്കുന്ന. വരള്ച്ച പ്രപാലുളള േകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഉല്കപ്പാദനപ്രശഷ്ി
കൂേിയ ഇനങ്ങൾ യഥാസേയം ആവശയത്തിനു ലഭിയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ, കജവവളങ്ങളുകേ അപരയാപ്തത,
മൂലയവര്ദ്ദ്ധന സൗ രയങ്ങൾ യഥാവിധി ലഭയേല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രേഖല പ്രനരിടുന്ന
കവല്ലുവിളി ൾ. താരതപ്രേയന വിസ്തൃതി ുറഞ്ഞ വിള ൾ ആയ റുവ, ഗ്രാമ്പൂ, ജാതി എന്നിവ ളുകേ
വയാപനം ക ാല്ലം ജില്ലകയ സംബന്ധിച്ച് സാദ്ധയത ഉള്ള ഒരു പ്രേഖലയാണ്. ഒരിേൽ ജില്ലയികല
ർഷ് ർ താല്പരയപ്രത്താകേ ആരംഭിക്കു യം ശരിയായ വിളകവടുോൻ തേങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തകന്ന
വളകര കപ്പകട്ടന്ന് പിന്മാറു യം കചയ്ത വാനില കൃഷ്ി ഇന്നം സാദ്ധയത ൾ ഉള്ള ഒരു പ്രേഖല എന്ന
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നിലയിൽ തേരുന്ന. ർഷ് കര സംബന്ധിച്ചിേപ്രത്താളം റബ്ബറിപ്രനാകോപ്പപ്രോ അതിപ്രലകറപ്രയാ
നാണയവിള സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവയാണു േിേ സുഗന്ധ വയഞ്ജന വിള ളും.
ജി. ശുോവ് കൃഷ്ി
ജില്ലയികല കോത്തം വിസ്തൃതി 1304 കഹക്ടറാണ്. റബര്ദ്കൃഷ്ിയകേ വയാപനപ്രത്താകേ ശുോവ് കൃഷ്ിയകേ
വിസ്തൃതി ുറഞ്ഞു. ോത്രേല്ല 75% പ്രതാട്ടങ്ങളും പുനരുദ്ധാരണം കചപ്രയ്യണ്ട സ്ഥിതിയിലുോണ്. േി ച്ച
വിലയം സംസ്ക്രണ സംവിധാനവം ഉള്ളതിനാൽ കൃഷ്ി വയാപിപ്പിേണം. സബ്സിഡി പാപ്രേജ്
നിലവിലില്ലാത്തതം, ജലപ്രസചിതകൃഷ്ി േചാരത്തിലില്ലാത്തതം ക ാമ്പുണേം, പ്രതയിലകോത ്
തേങ്ങിയ ീേപ്രരാഗേശ്നങ്ങളും അേങ്ങിയ കവല്ലുവിളി ൾ ഈ പ്രേഖല പ്രനരിടുന്ന. ശുോവ് കൃഷ്ി
വയാപനത്തിനും ഉല്പാദനവര്ദ്ദ്ധനവിനുോയി വിവിധ പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന.
നിലവികല
അവസ്ഥ

പരിപ്രേക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

കൃഷ്ിേ്
സബ്സിഡി
പാപ്രേജ്

വിസ്തൃതി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു ന്നതിനായി
സൗജനയ നിരേിൽ കത ൾ
നല്കു . നിലവിലുളള സംസ്ക്കര
ണ ശാല ളുകേ ആവശയത്തിന്
ശുവണ്ടി ഉത്പാദനം നേത്ത
ണം. ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ്൯ പദ്ധതി
യകേ നാൽ വശങ്ങളില്ക
ശുോവ് വച്ച്പിേിപ്പിോ൯
പദ്ധതി. കപാത സ്ഥലങ്ങളിലും
പ്രറാഡവേിലും ശുോവ്
വച്ചുപിേിപ്പിോ൯ പദ്ധതി

മുന്തിയ ഇനങ്ങളുകേ നേീല്ക
വസ്തുേൾ സബ്സിഡി
നിരേിൽ യഥാ സേയം
നല്കു ന്നപ്രതാകോപ്പം വളം
സസയ സംരക്ഷണ വസ്തുേൾ
ജലപ്രസചന സംവിധാനങ്ങൾ
ഉള്കപടുത്തി പാപ്രേജ്
തയ്യാറാക്കു

ക ാമ്പുണേം,
പ്രതയില ക ാത ്
തേങ്ങിയ ീേ
പ്രരാഗ േശ്നങ്ങൾ

ീേപ്രരാഗങ്ങൾ
നിയത്രണ
വിപ്രധയോേി
ഉദ്പാദന
വര്ദ്ദ്ധനവ്
ഉറപ്പുവരുത്തു

ീേ പ്രരാഗ നിയന്ത്രണ
ോര്ദ്ഗങ്ങള്േ് ാമ്പയിൻ
സംഘേിപ്പിച്ചു ീേ പ്രരാഗ
നിയന്ത്രണ ഉപാധി ള്േ്
സബ്സിഡി നല്കു

ജിഎ.പി (ഉത്തേ ാര്ദ്ഷ്ി
മുറ ള്)

ജില്ലയികല
ശുവണ്ടി
ഫാക്ടറി ളിൽ
ആവശയത്തിനു
പ്രതാട്ടണ്ടി ലഭിോ
ത്ത അവസ്ഥ

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും
വിസ്തൃതി വയാപ
നവം നേത്തി
പരോവധി
ഉല്പാദനം കൂട്ടു

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും വിസ്തൃതി വയാപ
നവം നേത്തി പരോവധി
ഉല്പാദനം കൂട്ടു

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും വിസ്തൃതി
വയാപനവം നേത്തി
പരോവധി ഉല്പാദനം കൂട്ടു

കൃഷ്ിേ്
സബ്സിഡി
പാപ്രേജ് ഇല്ല

എച്ച്. പ്രഹാര്ദ്ട്ടി ള്ച്ചറൽ വിള ൾ( ോവ്,ൈാവ്,േറ്റ് ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ, പപ്പായ,കപനാപ്പിൾ,ുേമ്പുളി
തേങ്ങിയവ)
നിലവികല അവസ്ഥ
പരിപ്രേക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ഗുണപ്രേന്മയള്ള
സര്ദ്ോർ ഫാമു ൾ
ഗുണപ്രേന്മയള്ള നേീൽ
നേീൽ വസ്തുേൾ
ശക്തികപടുത്തൽ, കേവറ്റ്
ഗുണപ്രേന്മയള്ള നേീൽ
വസ്തുേളുകേ അഭാവം
ഉറപ്പുവരുത്തി
നഴ്സറി ളുകേ ഗുണപ്രേന്മ
വസ്തുേള് സുലഭോക്കു
വിസ്തൃതി
ഉറപ്പുവരുത്തു സൗജനയ
629

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

വര്ദ്ധിപ്പിക്കു
വാണിജയ കൃഷ്ിയകേ
അഭാവം

വാണിജയ കൃഷ്ി
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു

വിപണന –സംസ്ക്രണ
സംവിധാനങ്ങളുകേ
അഭാവം

വിപണന –
സംസ്ക്രണ
സംവിധാനം

കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും
സാമൂഹയ
വനവല്കേരണത്തിനും
ോവ്, ൈാവ്,എന്നിവ
ഉപപ്രയാഗിോത്ത
അവസ്ഥ

കപാതസ്ഥലങ്ങളിൽ,
സാമൂഹയ വനവല്കേ
രണം തേങ്ങിയ
ആവശയങ്ങൾേ്,
ോവ്,ൈാവ്, ശുോവ്
എന്നിവ ോത്രം
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന
അവസ്ഥ.

നിരേിൽ നേീൽ വസ്തുേൾ
വിതരണം കചയ്യു
വാണിജയ കൃഷ്ിേ്
സബ്സിഡി നല്കു , കഹ
കഡന്സിറ്റി ൈാെിംഗ്
അച്ചാറു ൾ,ക ാണ്ടാട്ടം,
പ്രസാപ്പു ൾ , ഹല്കവ, പ്രപേ,
സ്ക്വാഷ്് സൗന്ദരയ
വര്ദ്ദ്ധ ങ്ങള്എന്നിവയകേ
യൂണിറ്റ ൾ ോപ്രദശി ാ
േിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു

ഫാമു ൾ ശാക്തീ രണം
നേത്തി ആവശയത്തിനു
കത ൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു .

സ്ഥായിയായ വരുോനം
ലഭയോക്കു
ജില്ല അേിസ്ഥാനത്തിൽ
വിപണന സംസ്ക്രണ
സംവിധാനങ്ങൾ
ഏര്ദ്പ്പാടുകചയ്യു .

ഫലവൃക്ഷങ്ങള്
ഉള്കപ്പടുത്തി സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ
സാമൂഹയ
വനവല്കേരണം

ീഴ്ത്തട്ട് നി൪പ്രേശങ്ങൾ
1. നീര്ദ്ത്തേ വി സനം
1. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും പച്ചേറി വിപണനത്തിനായി സൗജനയോയി പഞ്ചായത്ത
ധീനതയിലുളള സൗ രയങ്ങൾ ർഷ് സംഘങ്ങൾേ് അനുവദിേണം.
2. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി വെി പുരപ്പുറ േെകവളളകോയ്ത്ത് എല്ലാ വീടു ളിലും നിർബന്ധോക്കു .
3. ശുചിതവേിഷ്കെ സഹായപ്രത്താകേ ഉറവിേ ോലിനയനിര്ദ്മാർജ്ജനത്തിന് സംവിധാനങ്ങൾ
എല്ലാവീടു ളിലും സൗജനയനിരേില്ക നല്കു
4. കനല്കകൃഷ്ി വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ോപ്രദശി േശ്നത്തിൽ ഇേകപോന് പഞ്ചായത്ത്
േസിഡെികെ അദ്ധയക്ഷതയില്ക േപ്രതയ
മിറ്റി രൂപീ രിക്കു .
5. ോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനേില്ലാത്ത പ്രഹാട്ടലു ൾ, ആഡിപ്രറ്റാറിയങ്ങള്, പ്രഷ്ാപ്പു ൾ,
പ്രബ്രായിലർ പ്ര ാെി വില്പനശാല ൾ എന്നിവയകേ കലസൻസ് പുതേി നല്കാതിരിക്കു .
2. പച്ചേറി കൃഷ്ി വി സനം
ുടുംബശ്രീ/സഹ രണ ബാങ്കു ൾ/ ക്ലസ്റ്ററു ൾ/ ർഷ് സംഘങ്ങൾ/സർോരിതര സംഘേ
ന ൾ എന്നിവ വെി സർോർ നിയന്ത്രണത്തില്ക ർഷ് സൗഹൃദ രീതിയില്ക ോനയോയ വില ഉറപ്പു
വരുത്തി എപ്രോപ്രഷ്ാപ്പു ളും റീകട്ടയില്ക വിപണന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിക്കു .
3. ിെങ്ങ് വർഗങ്ങൾ
ിെങ്ങ് വർഗ വിള ളായ േരച്ചീനി. പ്രചന, പ്രചമ്പ്, ാച്ചില്ക, കൂവ എന്നിവ സംസ്ക്കരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച്
നൂഡിൽസ്, കറഡി ടു ഈറ്റ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ാലിത്തീറ്റ, പ്ര ാെിത്തീറ്റ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലി ്
കേവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷ്ിപ്പ് സംവിധാനം - വയവസായ വുപ്പ് - ാർഷ്ി സർവ ലാശാലപ്ര ന്ദ്രപ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ് ണപ്ര ന്ദ്രം എന്നിവയകേ സംപ്രയാജനം വെി.
4. പുെപ്രയാര സംരക്ഷണം
വാണിജയ ോധാനയമുളള മുളയിനങ്ങൾ (ലാത്തിമുള, പ്രതാട്ട) എന്നിവ പുെപ്രയാരങ്ങളില്ക TBGRI,
പാപ്രലാേ് KFRI പീച്ചി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ നട്ടു പരിപാലിക്കു .
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സംപ്രയാജന സാധയത ൾ/നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. കനൽ കൃഷ്ി വി സനം
• പാേപ്രശഖരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായി ഇറിപ്രഗഷ്ന്, കേനർ
ഇറിപ്രഗഷ്ന്, ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ്ന് പ്രോജക്ട്, പ്രസായില്ക ൺസർപ്രവഷ്ന് വുപ്പ്, പ്ര രള ലാെ്
ഡവലപ്പ്കേെ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് എന്നിവര്ദ് പങ്കാളി ളായി പദ്ധതി ൾ പാേപ്രശഖ
രാേിസ്ഥാനത്തില്ക ആസൂത്രണം കചയ്യണം.
• കനല്ല് സംസ്ക്കരണത്തിനായി സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങൾ, ർഷ് സംഘങ്ങൾ ുടുംബശ്രീ
ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ എന്നിവയകേ സംപ്രയാജന സാധയത.
• േതിയായ യന്ത്രവല്കേരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്ര രള അപ്രഗ്രാ ഇൻഡസ്ട്രീസ്
പ്ര ാർപ്പപ്രറഷ്ന് യന്ത്രങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരായ ഓപ്പപ്രററ്റർോകരയം സജ്ജരാേണം. എല്ലാ
പ്രലാക്കു ളിലും അപ്രഗ്രാ സർവീസ് കസെറു ളും സാധയോയ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും
നഗരസഭ ളിലും ാർഷ്ി
ർമപ്രസന ളും സജ്ജോേണം
• തരിശ് പാേങ്ങളില്ക (വരമ്പു ൾ അേതയക്ഷോയ നിലയിലുളളവ) റവനൂ വുപ്പ് സർകവ
നമ്പരും ഭൂവിസ്തൃതിയം തണ്ടപ്രപരു വിവരങ്ങളും കൃഷ്ിവുപ്പിനു നല്കണം.
• വാണിജയ, സഹ രണ ബാങ്കു ൾ കനല്ല് കൃഷ്ിേ് ുറഞ്ഞ പലിശയില്ക വായ്പ
ആവശയമുളളവര്ദ്േ് ലഭയോേണം
• മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സന വുപ്പു ളുകേ പ്രനതയതവത്തില്ക ചാണ ം ശാസ്ത്രീയോയി
സംസ്ക്കരിച്ച് േിതോയ നിരേിൽ കൃഷ്ിവുപ്പിലൂകേ ർഷ് ർേ് നല്കണം
2. നാളീപ്ര ര കൃഷ്ി വി സനം
• വിലയിേിയാന് സാധയതയളളപ്രപ്പാൾ പ്ര രകഫഡ് വെി പ്രതങ്ങ സംഭരിോന് സംവിധാനം
• ച ിരിനാര് ഉല്പാദനത്തിനു പ്രയാജിച്ചരീതിയിലുളള കതാണ്ട് ുടുംബശ്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ വെി
പ്രശഖരിച്ച് വയവസായവുപ്പ്/ യർ കസാകസറ്റി ൾ വെി സംഭരിോനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ
ആരംഭിക്കു .
3. േറ്റ വിള ൾ
➢ േരച്ചീനി, പ്രനന്ത്രൻ, ുരുമുള ് തേങ്ങിയവയകേ സംസ്ക്രണത്തിനും കവവിധയോർന്ന
ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും അവയകേ ോപ്രദശി വിപണന സംവിധാനങ്ങൾക്കുോയി
വയവസായ വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
➢ റബർ തേി സംസ്ക്രണത്തിനായി ിെേൻ പ്രേഖലയിൽ വയവസായ വുപ്പികെ സഹായ
പ്രത്താകേ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു .
➢ ചേ, ോങ്ങ, പപ്പായ, തേങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പെ വർഗങ്ങൾേ് വയവസായി മൂലയം കൂേി
വരുന്ന നാളു ളാണ് ഇനിയള്ളത്. അവയിൽ നിന്നം കവവിധയോർന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ
നിർമിക്കുന്നതിന്
ാർഷ്ി സർവ ലാശാലയികല കേപ്രനാളജി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി
വയവസായ വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു .
പ്രേൽത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7.1.2

ജലപ്രസചന പദ്ധതി ൾ യഥാസേയം തറക്കുന്നതിനു
ർഷ് ര്ദ്േ് മുൻതൂേമുളള
മിറ്റി ൾേ് രൂപം നല്കു .
വിളകവടുത്ത കനല്ല് യഥാസേയം ഏകറ്റടുത്ത് താേസം വിന വിലനല്കാൻ െിയന്ന രീതിയിൽ
സംവിധാനം ഒരുക്കു
ജില്ല- പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ൾ പാേപ്രശഖരസേിതി ളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന
ചുേതല ൾ ഏകറ്റടുക്കു .
കനല്ല് കൃഷ്ിയ്ക്ക് ഉപയക്തോയ ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ (നേീൽ, ളപറിേല്ക, ക ായ്ത്ത് കേതിയ
ന്ത്രങ്ങൾ) എന്നിവ എഞ്ചീനിയറിംഗ് പ്ര ാപ്രളജു ളുോയി പ്രചർന്ന് പങ്കാളിത്ത ഗപ്രവഷ്ണ
ത്തിലൂകേ ഉരുത്തിരിച്ച് എടുക്കു .
തവിേ് ളയാകത കനല്ല് സംസ്ക്കരികച്ചടുോനുളള േില്ലു ൾ അപ്രഗ്രാ ഇഡസ്ട്രീസ് പ്ര ാർപ്പ
പ്രറഷ്കെ ആഭിമുഖയത്തിൽ ജില്ലയില്ക മൂന്നിേകത്തങ്കിലും ആരംഭിക്കു .
ഇൻപുട്ട് സബ്സിഡി ള്േ് പ രം പേിപേിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങ
ൾേനുസൃതോയി ഉല്പാദനപ്രബാണസ് ഏർകപ്പടുത്തു . വിള ആസൂത്രണം നേത്തി
ഉല്പാദനലക്ഷയം ർഷ് ര്ദ്േ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുനല്കു .
ഹരിതഭവനങ്ങൾേ് നിുതിയിളവ ൾ േഖയാപിക്കു
ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ളില്ക ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതോയി ർഷ് രുകേ അദ്ധവാനം
ണോോൻ അനുവദിക്കു .
കനൽ കൃഷ്ി നിലകോരുേൽ, നേീൽ, ക ായ്ത്ത് എന്നിവ കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതിയോയി
സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് കനൽ കൃഷ്ി പരോവധി ലാഭ രോക്കു .
ശുോവ് കൃഷ്ി വിസ്തൃതി വയാപനത്തിനായി ക .ഐ.പി യകേ പാർശവഭാഗങ്ങളിലുള്ള
ഭൂേിയിലും പുറപ്രമ്പാേ് ഭൂേി ളിലും പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളിലുൾകപ്പടുത്തി ശുോവ് നടുന്ന
തിന് അനുേതി നല്കു .
ഫാം ടൂറിസം വി സിപ്പിക്കുന്നതിനായി േൺപ്രറാ ഐലെ് പ്രപാലുള്ള േകൃതി േപ്രനാഹരോയ
പഞ്ചായത്തു ളും, തനത് ഉല്പന്നങ്ങൾ, ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്ന,
തെവ, ുളത്തൂപ്പുെ തേങ്ങിയ പഞ്ചയത്തു ളും, ജില്ലാഫാം അഞ്ചൽ തേങ്ങിയവയം ടൂറിസം
വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിോനുള്ള സംവിധാനകോരുേണം.

മണ്ണ്–ജല സംരക്ഷ്ണം

നിലവികല അവസ്ഥയകേ വിശ ലനം
ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ദ്ത്തുവാനുള്ള ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വലിയ ജലസംഭരണിയാണ് േണ്ണ്.
ജലം ശുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള േകൃതിദത്തോയ അരിപ്പയായം േണ്ണ് വര്ദ്ത്തിക്കുന്ന. കൃഷ്ിക്കു പ്രവണ്ടി
നാം ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് ഭൗപ്രോപരിതലത്തില്ക 15 മുതൽ 30 cm വകര ഘനത്തിൽ ലഭയോയ
ഫലഭൂയിഷ്ടോയ പ്രേല്കേണ്ണാണ്. ഭൂേിയികല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്ക്കും േ ാശ സംപ്രേഷ്ണം വെി
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ േണ്ണില്ക വളരുന്ന സസയ ജാലങ്ങളാണ്. ഭൗപ്രോപരിതലത്തികല ഈ
പ്രനരിയ പേലത്തിന് അപചയം സംഭവിക്കുന്നത് ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാല്കപ്പാദന ക്ഷേതപ്രയയം തദവാര ജീവകെ
നിലനില്കപ്പിപ്രനയം േതികൂലോയി ബാധിക്കും. കൃഷ്ിേ് ഏറ്റവം ഉപയക്തോയ േണ്ണിലേങ്ങിയിട്ടുള്ള
േധാന ഘേ ങ്ങൾ ധാത ലവണങ്ങൾ, കജവാംശം, ഈര്ദ്പ്പം, വായ എന്നിവയാണ്. ഇവപ്രയാ
കോപ്പം പ്രപാഷ് ഘേ ങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ജീവി ളും പ്രചര്ദ്ന്ന് േണ്ണിന് സവിപ്രശഷ് ഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന.
അമ്ലത, ക്ഷാരതവം, ഊഷ്മാവ്, ധനവിനിപ്രയാഗ പ്രശഷ്ി, ധനായന വിനിപ്രയാഗ പ്രശഷ്ി എന്നിവയ്ക്ക്
േണ്ണികെ ഉൽപാദന പ്രശഷ്ിയിൽ ാരയോയ സവാധീനം കചലുത്തുവാൻ സാധിക്കും. േണ്ണികെ ഭൗതി
632
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ഗുണങ്ങൾ േൺഘേന, േൺരചന, ജലസംഭരണ പ്രശഷ്ി, അന്ത:സ്രവണ നിരേ്, േണ്ണികെ ആെം,
േണ്ണികല സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല സുഷ്ിരങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുകേ ജില്ലയിൽ ഭൂവിനിപ്രയാഗത്തിനുള്ള
വൻപിച്ച വയതിയാനങ്ങൾ, ഏ വിളയിപ്രലക്കുള്ള ോറ്റം, പരമ്പരാഗതോയി പൂര്ദ്വി ർ അനു
വര്ദ്ത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന േണ്ണികെ സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുകേ അഭാവം, ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം
മൂലം ഉണ്ടാുന്ന അതിവൃഷ്ടിയം, അനാവൃഷ്ടിയം എന്നീ ാരണങ്ങള് നിേിത്തം ഇന്ന് േണ്ണ് രൂക്ഷോയ
അപചയത്തിന് വിപ്രധയോയി ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ഇന്ന് നമ്മുകേ ജില്ലയികല ഇേനാേ്, േലനാേ്
േപ്രദശങ്ങളികല ചരിവ് കൂേിയ ഭൂേപ്രദശങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 35 േൺ വകര േണ്ണ് നീേം
കചയ്യകപ്പടുന്നകണ്ടന്ന് പ്രദശീയ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടികെ പഠനത്തിൽ കവളിവാുന്ന.
ാലാവസ്ഥാ ആപ്രഗാള താപനവം, ാലാവസ്ഥ വയതിയാനവം ക ാണ്ട് വീര്ദ്പ്പുമുട്ടുന്ന ഇോലത്ത്
േകണ്ണാലിപ്പ് നിയന്ത്രണവിപ്രധയോേി നമ്മുകേ തനത് േണ്ണിനങ്ങൾേ് പ്രയാജിച്ച രീതിയിലുള്ള പരി
പാലന മുറ ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാേികയങ്കിൽ ോത്രപ്രേ ജലത്തികെ ലഭയതയം േണ്ണികെ
സുസ്ഥിരോയ ഉല്പാദന ക്ഷേതയം നിലനിര്ദ്ത്താൻ സാധിക്കു യള്ളു.
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം
1.
2.

ശാസ്ത്രീയോയി േണ്ണ ജല സംരക്ഷണത്തിനു വിപ്രധയോോത്ത കേപ്രക്രാവാട്ടർ കഷ്ഡ ൾ
േീഡിയം, ഉയര്ദ്ന്ന
മുൻഗണനാ
പട്ടി യിൽകപ്പട്ട
നീര്ദ്ത്തേങ്ങൾ
എന്നിവ
പരിപാലനത്തിന് വിപ്രധയോപ്രേണ്ടതാണ്.
ഉപരിതല േവാഹത്തികെ പ്രവഗത ുറക്കുന്നതിനും ിനിവ് പ്രശഷ്ി(infiltration) പ്ര ന്ദ്രീകൃത
സേയം (concentration time) വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കചങ്കുത്തായ കചരിവ ളുകേ നീളവം
അളവം ുറയ്ക്കുന്ന തിനുോയി കൃഷ്ി ഭൂേി ളില്ക ല്ലു യ്യാല, േൺ യ്യാലയകേ മു ളിൽ പുല്ലു
വച്ച് പിേിപ്പിേൽ കേറസിംഗ്, േെക്കുെി നിര്ദ്മാണം, േൺ യ്യാല ൾ യർ ഭൂവസ്ത്രമു
പപ്രയാഗിച്ച് ബലകപ്പടുത്തൽ, പാറ അടുേിയള്ള കേറസ് വാൾ, തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാ
ണം അവലംബിപ്രേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത RIDF
പദ്ധതി ൾ, PMKSY വാട്ടര്ദ്കഷ്ഡ്, MGNREGS എന്നിവയകേ ഏപ്ര ാപന സാദ്ധയത ള്
ആരായാവന്നതാണ്.

3.

ഒന്നാം പ്രശ്രണിയില്കകപ്പട്ട (1stOrder) നീർച്ചാലു ളിൽ ഗള്ളി നിവാരണത്തിനും ഭൂഗര്ദ്ഭജല
പരിപ്രപാഷ്ണത്തിനുോയി ോപ്രദശി ോയി ലഭിക്കുന്ന
ല്ലു ളും കപാട്ടിച്ച പാറയം
ഉപപ്രയാഗിച്ച് പ്രഗബിയൻ സ്ട്രക്ച്ച്ചർ ഉപപ്രയാഗിച്ചും ശാസ്ത്രീയ നിഷ്കർഷ് അനുസരിച്ച് ഇേവിട്ട്
കചറിയ കചേ്ഡാം നിര്ദ്മിപ്രേണ്ടതം അതയാവശയോണ്. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി
PMKSY വാട്ടര്ദ്കഷ്ഡ് , MGNREGS പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി എന്നീ സാമ്പത്തി പ്രസ്രാതസ്സ്
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.

4.

2,3 പ്രശ്രണിയിൽകപ്പട്ട (2nd and 3rd order)കനൽപ്പാേങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ദ്ച്ചാലു ളിൽ
ജലപ്രസചനത്തിന് ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ദ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ കവകെഡ് പ്രക്രാസ്ബാര്ദ് (Vented
Cross bar) സിേെ് പ്ര ാൺക്രീറ്റ് ഉപപ്രയാഗിച്ച് നിര്ദ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭി ാേയം. ഇത്തരം
നീര്ദ്ച്ചാലു ളിൽ രൂക്ഷോയ രയിേിച്ചില്ക ഉള്ള േപ്രദശങ്ങളിൽ നിര്ദ്മാണ വസ്തുേൾ
ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള പാര്ദ്ശവഭിത്തി നിര്ദ്മാണ൦ അനുവദിോവന്നതാണ്. ഇത്തരം
നീര്ദ്ച്ചാലു ളുകേ േറ്റ പാർശവങ്ങൾ പ്രതാേിനു ആെവം വീതിയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും യർ ഭൂവസ്ത്രം
ഉപപ്രയാഗിച്ചും പുല്ലുവച്ചുപിേിപ്പിേൽ മുതലായ കജവോര്ദ്ഗങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ചും
ബലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.

5.

ക ാല്ലം ജില്ലയികല വയപ്രലല ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ദ്ച്ചാലു ൾ പ്രശാചനീയാവ
സ്ഥയിലാണ്. പല നീർച്ചാലു ളിലും സര്ദ്ോർ ഏജന്സി ൾ വെി നിര്ദ്മിച്ച പാർശവഭിത്തി
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സംരക്ഷണത്തിന് സാരോയ പ്ര ടുപാടു ൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർശവഭിത്തി ളുകേ
പ്ര ടുപാടു ൾ തീര്ദ്ക്കുന്ന േവൃത്തി ഹരിതപ്ര രളം പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി ഏകറ്റടുത്ത് തപ്രേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി പദ്ധതി വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ച് നേപ്പിലാക്കുന്നതിന്
അനുേതി
നൽപ്രേണ്ടതാണ്.
വയപ്രലല
ളുോയി
ബന്ധകപ്പട്ട
പ്രതാടു ൾ
പുനരുദ്ധരീ രിക്കുന്നതിനായി ഏലാവി സന സേതി ള്േ് വാര്ദ്ഷ്ി ഗ്രാെ് നല്കുന്ന
ാരയം ആപ്രലാചിോവന്നതാണ്.
6.

നമ്മുകേ ജില്ലയില്ക േണ്ണ് സംരക്ഷണ വുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ പണി െിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ല്ലു യ്യാല ളിൽ 30 വര്ദ്ഷ്ത്തിനു മു ളിൽ പെേം ഉള്ളവയില്ക ഇന്ന് പ്ര ടുപടു ൾ
സംഭവിച്ച് ഫലേദോയ അവസ്ഥയിലല്ല.
ര്ദ്ഷ് ർ തങ്ങളുകേ സാമ്പത്തി
പിപ്രന്നാോവസ്ഥ മൂലം ഇത്തരം ബണ്ട ളുകേ പ്ര ടുപാടു ൾ പരിഹരിക്കുവാൻ മുപ്രന്നാട്ടു
വരാത്ത സാഹചരയോണുള്ളത്. ഇത്തരം
യ്യാല ള് പുനർനിര്ദ്മിക്കുന്നതിനു൦
പ്ര ടുപാടു ള് തീര്ദ്ക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ മുഖാന്തിരപ്രോ പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതി ള് മുഖാന്തിരപ്രോ സാമ്പത്തി സഹായം നല്ക ാവന്നതാണ്.

7.

നമ്മുകേ സംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയിലും നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത േണ്ണ് ജല േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ
പലവുപ്പു ളും പല സര്ദ്ോർ ഏജന്സി ളും മുപ്രഖന നേപ്പിലാേിട്ടുണ്ട്. MGNREG പദ്ധതി
ഉള്കപ്പകേ എല്ലാ പദ്ധതി ളുകേയം ഏപ്ര ാപനത്തിനും അവപ്രലാ നത്തിനുോയി ജില്ല
ളക്ടർ കചയര്ദ്ോനായം ജില്ലാ േണ്ണ് സംരക്ഷണ ആഫീസര്ദ് ണ്വീനർ ആയം േറ്റ
വുപ്പു കളയം കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി ജില്ലാതല സേിതി രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്

8.

സേതല േപ്രദശങ്ങളും കനല്കപ്പാേങ്ങളും ഉള്കപ്പകേയള്ള താഴ്ന്ന േപ്രദശങ്ങളുോണ് ഈ
വിഭാഗത്തില്ക കപടുന്നത്. കൃഷ്ിയിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉചിതോയ ജലനിര്ദ്ഗേന ോര്ദ്ഗങ്ങള്
തറക്കു എന്നതാണ് ഈ േപ്രദശങ്ങളില്ക സവീ രിക്കുന്ന േധാന േണ്ണ് സംരക്ഷണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്. 1-3 % വകര കചരിവള്ള വളകര താഴ്ന്ന േപ്രദശങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ
ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

9.

ഫലേദോയ നീര്ദ്വാര്ദ്ച്ചാ സൗ രയം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളാണ്
കവള്ളകേട്ടുള്ള േപ്രദശങ്ങളിൽ ശുപാര്ദ്ശ കചയ്യുന്നത്. ആവരണവിള കൃഷ്ി, ഇേവിള കൃഷ്ി,
േെകവള്ള സംഭരണം, trenching, സമിശ്ര കൃഷ്ി, തീറ്റപ്പുല്ക കൃഷ്ി എന്നിവയം ശുപാര്ദ്ശ
കചയ്യുന്ന.

10.

അനധികൃതോയ ുന്നിേിേൽ മൂലം നമ്മുകേ സംസ്ഥാനകത്ത ജലസംഭരണത്തിനുള്ള ഒരു
ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.ഒരു ഘനേീറ്റര്ദ് േണ്ണ് നീേം കചയ്യുപ്രമ്പാൾ 250 ലിറ്റർ ജലം
സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്. ഇേ ാരം ഒരു പ്രലാറി േണ്ണ് നീേം
കചയ്യുപ്രമ്പാൾ 1250 ലിറ്റര്ദ് ജലം സംരക്ഷിേകപ്പോനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.കൂോകത
ഉപരിതലത്തില്ക ഒരേി താഴ്ച്ച്ചയില്ക ാണുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടോയ പ്രേല്ക േണ്ണ് നീേകപ്പോകത
സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതം ആവശയോണ്. പ്രേല്ക േണ്ണ് കൂനയായി പുരയിേത്തികെ ഒരു ഭാഗത്ത്
സൂക്ഷിച്ചതിന് പ്രശഷ്ം അേിയിലുള്ള േണ്ണ് നീേം കചയ്യാന് അനുവദിോവന്നതാണ്. േണ്ണ്
നീേിയ പ്രശഷ്ം കൂനയായി കൂേിയിരിക്കുന്ന പ്രേല്കേണ്ണ് തിരിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ
വിരിപ്രേണ്ടതാണ്.ചരിവ ൾ ദൃഡീ രിേകതയള്ള ആശസ്ത്രിയോയ േകണ്ണടുേല്ക പലപ്രപ്പാഴും
േണ്ണിേിച്ചിലിനു
ാരണോുന്ന. ഒരു േപ്രദശകത്ത േകൃതിയാലുള്ള ജലനിര്ദ്ഗേനം
ുന്നിേിച്ചില്ക മൂലപ്രോ നില൦നി ത്തല്ക മൂലപ്രോ തേസ്സകപ്പോനുള്ള സാഹചരയം ഉണ്ടാ ാകത
സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതാണ്.
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അനിയന്ത്രിതോയി
സവീ രിോവന്നതാണ്.
1.
2.
3.
4.

5.
ഹ്രസവ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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ുന്നിേിച്ചിൽ

ഒെിവാക്കുന്നതിന്

താകെപ്പറയന്ന

ോര്ദ്ഗങ്ങൾ

വന് ിേ നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ
െിവതം േൺപ്രവല ുറയ്ക്കുന്ന രീതിയില്ക
നേത്തുവാൻ ോര്ദ്ഗപ്രരഖ തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്.
പ്രറാഡ നിര്ദ്മാണങ്ങളിൽ െിവതം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നം നീേം കചയ്യുന്ന േണ്ണ്
േകറ്റാരിേത്ത് നി ത്താനായി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപ ല്കപന കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്.
പുറത്തുനിന്നം േണ്ണ് ക ാണ്ടവരുന്ന സാഹചരയം ഇത്തരത്തില്ക ഒെിവാോവന്നതാണ്.
വയലു ള്േ് ുറുക യള്ള പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പ്ര ാൺക്രീറ്റ്
സ്ട്രക്ച്ച്ചറു ൾ (പില്ലറു ള്, േീ കസ്ട്രസ്ഡ് േീ ാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ച്ച്ചറു ൾ) ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിലൂകേ
േണ്ണിട്ടു നി ത്തല്ക ഒെിവാോവന്നതാണ്.
വയക്തി ള്േ് കചറു ിേ പാര്ദ്പ്പിേ നിര്ദ്മാണങ്ങള്േ് ോത്രപ്രേ േണ്ണ് നീേം കചയ്യാപ്രനാ,
ുന്നിേിോപ്രനാ അനുേതി നല്ക ാവ. ഭൗപ്രോപരിതലത്തിൽ ഒരേി താഴ്ചയില്ക ാണുന്ന
ാര്ദ്ഷ്ി ോധാനയമുള്ള പ്രേൽ േണ്ണ് സൗ രയേദോയി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂനകൂട്ടി
പ്രശഖരിച്ചതിനു പ്രശഷ്ം അേിയിലുള്ള േണ്ണ് നീേം കചയ്യാന് അനുവദിോവന്നതാണ്.
അനുവദനീയോയ അളവില്ക േണ്ണ് നീേിയ പ്രശഷ്ം കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേൽ േണ്ണ്
തിരിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ വിരിച്ച് കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗേദോപ്രേണ്ടതാണ്.
ഭപ്രക്ഷയാല്കപ്പാദനത്തിനും ജലസംഭരണത്തിനും ഉപപ്രയാഗിേകപ്പപ്രേണ്ട േണ്ണ് അനിയന്ത്രി
തോയി േറ്റ് ആവശയങ്ങള്േ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് നിരുത്സ്ാഹകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
ാല ലക്ഷയങ്ങള്
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളായ ഡലിയ.ജി.ഡി.പി., പി.എം.ക .എസ്.കവ., വാട്ടര്ദ്കഷ്ഡ്
എന്നീ പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നീര്ദ്ത്തേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നേപ്പാക്കു .
സംസ്ഥനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ദ്ഡികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ ആർ.ഐ.
ഡി.എഫ്. പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നീര്ദ്ത്തേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നേപ്പാക്കു .
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ദ്ഡികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ ആർ.ഐ.
ഡി.എഫ്. പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി കനല്കകൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കവള്ള
കപ്പാേ നിവാരണത്തിനും ജല നിര്ദ്ഗേന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുോയി
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാക്കു .
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ആര്ദ്.ക .വി.കവ.-യകേ ഭാഗോയി കനല്ക കൃഷ്ിയകേ
വി സനത്തിനായി അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ
നേപ്പിലാക്കു .
പ്ര ന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വുപ്പികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ അഷ്ടമുേി ായലികെ വൃഷ്ടി
േപ്രദശത്ത് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു .
ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ത്തികെ വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത് സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ
പി.സി.ആര്ദ്.ഡലിയ.എസ്.എസ്. േ ാരം 1 പ്ര ാേി രൂപയ്ക്ക് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു .
പട്ടി ജാതി സപ്രങ്കതങ്ങളില്ക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ േപ്രതയ ഘേ പദ്ധതി േ ാരമുള്ള
ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ച് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു .
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളിൽ േി.ആര്ദ്.ഡി.എം., പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് ഫണ്ട്, എന്നിവ
ഉപപ്രയാഗിച്ച് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു .
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ദീര്ദ്ഘ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

േണ്ണ് സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് MGNREGS പദ്ധതിയോയി
ഏപ്ര ാപനവം ഉറപ്പാക്കു .
അഷ്ടമുേി
ായലികെ തീര േപ്രദശത്ത്
ണ്ടൽവനങ്ങൾ വച്ചു പിേിപ്പിേൽ.(19
ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)
ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ത്തികെ തീരേപ്രദശത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി
തനത് സസയവര്ദ്ഗങ്ങൾ വച്ച് പിേിപ്പിക്കു . (12 ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)
പഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് േണ്ണ് പരയപ്രവഷ്ണ റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്ട്
പഞ്ചായത്തു ള്േ് സേര്ദ്പ്പിക്കു .
േണ്ണികെ രാസഭൗതി പരിപ്രശാധന ളുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയകേ ഭൂക്ഷേതാ
ഭൂപേങ്ങൾ തയ്യാറാക്കു .
േൺപ്രട്രാതരുത്ത് പഞ്ചായത്തികെ പാരിസ്ഥിതി
പഠനത്തിനുപ്രവണ്ടി ഭൂപേം
തയ്യാറാക്കു .
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി ചാത്തന്നൂര്ദ് നിപ്രയാജ േണ്ഡലം സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ
കഹല്കത്ത് ാര്ദ്ഡ് വിതരണം പൂര്ദ്ത്തിയാക്കു .
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്കത്ത് ാര്ദ്ഡ് പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി ചാത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം
ഏലയിൽ കനല്കകൃഷ്ി േദര്ദ്ശന പ്രതാട്ടം ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി ഒരുക്കു .
ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ജില്ലയികല പള്ളിേല്ക, ല്ലേ, ഇത്തിേര, അയിരൂര്ദ് നദീതേങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
നദീതേങ്ങളുകേ പരിപാലനത്തിനായി ദീര്ദ്ഘ ാല പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രദശീയ
അന്തർപ്രദശീയ ഫണ്ടിംഗ് എജന്സി ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേ നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
റംസാർ പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലയികല ശുദ്ധജല തോ ോയ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട
തോ ത്തികെയം അഷ്ടമുേി ായലികെയം വൃഷ്ടിേപ്രദശത്ത് പ്രദശീയ അന്തർപ്രദശീയ
ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്സി ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേ േണ്ണ്
ജല സംരക്ഷണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാ പ്രേണ്ടതണ്ട്.
ജില്ലയികല മുഴുവന് പഞ്ചായത്തു ളികല ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കും പ്രസായിൽ കഹല്കത്ത് ാര്ദ്ഡ്
വിതരണം കചയ്യു .
ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, ുളത്തൂപ്പുെ, പഞ്ചായത്തു ളികല പട്ടി വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളിൽ േണ്ണ്
ജല സംരക്ഷണത്തിനും പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് കതാെിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭയോക്കുന്നതിനും
ബ്രഹത് പദ്ധതി തയ്യാറാേി പട്ടി വര്ദ്ഗ വുപ്പികെ സഹായപ്രത്താകേ നേപ്പിലാക്കു .
ജില്ലയില്ക േകൃതി വിഭവങ്ങളുകേ പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ജനങ്ങളിൽ അവപ്രബാധം
വരുത്തുന്നതിനായി പ്രബാധവത് രണം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.
സുസ്ഥിര ാര്ദ്ഷ്ി വി സനത്തിനായള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയകേ േണ്ണ് വിവരപ്രശഖരണം.
ജില്ലയികല എല്ലാ േപ്രദശങ്ങളിലും േണ്ണ് പരയപ്രവഷ്ണവം, േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവോയി
ബന്ധകപ്പട്ട് പ്രബാധവത് രണ പരിപാേി ൾ സംഘേിപ്പിക്കു .

പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ
1.
ല്ല യ്യാല, േൺ യ്യാല, എന്നീ വുപ്പ് തല നിര്ദ്മാണങ്ങളുകേ നിരേ് DSR 2016
േ ാരം പുതേി നിര്ദ്ണ്ണയിപ്രേണ്ടതാണ്. പ്രേല്കപ്പറഞ്ഞ േവര്ദ്ത്തങ്ങള്േ് DSR2012
േ ാരമുള്ള നിരോണ് അനുവര്ദ്ത്തിച്ചു പ്രപാരുന്നത്. ാലാനുസൃതോയി നിരക്കു ള്
പരിഷ്കരിേത്തത് പദ്ധതി േവര്ദ്ത്തനങ്ങകള പ്രദാഷ് രോയി ബാധിക്കുന്ന.
2. േണ്ണ് സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ േറ്റ് നിര്ദ്മാണ വുപ്പു ൾ കചയ്യുന്നതപ്രപാകല ഇകേൺഡറിംഗ് സിസ്റ്റം വെി നേപ്പിലാക്കുന്നത് അഭി ാേയോണ്. േണ്ണ് സംരക്ഷണ
636
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3.
4.

േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഒെിവാേി ഇ-കേൺഡറിംഗ് മുപ്രഖന നേപ്പിലാക്കു
യാകണങ്കിൽ സേയബന്ധിതോയി പദ്ധതി ൾ നേപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട് പി.ഡലിയ.ഡി.
ോനുവല്ക പ്രപാകല പ്രസായിൽ ൺസര്ദ്പ്രവഷ്ൻ ോനുവൽ േസിദ്ധീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
ഹരിതപ്ര രള പദ്ധതിയകേ പശ്ചാതലത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ
ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കുന്നതിനും പ്ര രള ലാന്ഡ് ഡവലപ്കേെ് ആക്ട് പരിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.

ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ള്
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ
1. േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ MGNREGS പദ്ധതി േ ാരം ോത്രപ്രേ
നേപ്പിലാക്കുവാന് പാടുള്ളൂ എന്ന് ൈാന് ഫണ്ട് കചലവെിക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട
ോര്ദ്ഗനിര്ദ്പ്രേശ പ്രരഖയിൽ ര്ദ്ശന നിര്ദ്പ്രേശം ഉള്ളതക ാണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്േ്
പദ്ധതി വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ച് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ
സാധിോത്ത സാഹചരയോണ് ഉള്ളത്. ഹരിതപ്ര രളം പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കുന്ന ഈ
ാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ള്േ് ൈാന് ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ച് േണ്ണ്
സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയില്ക ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശ
പ്രരഖ പരിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.
2. പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ടിൽ അനുബന്ധോയി പ്രചര്ദ്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടി േ ാരം േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണം
ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളുകേ
ര്ദ്മ
പട്ടി യിൽ
ോത്രോണ്
ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ര്ദ്മ പട്ടി യിൽ ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണം
ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിൽ
ഉള്കപട്ടതാകണങ്കിലും േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം പട്ടി യില്ക ഉള്കപ്പോത്തത ക ാണ്ട് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തു ൾേ് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുോന് സാധിോത്ത
സാഹചരയോണുള്ളത്. േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളുകേയം പ്രലാേ്
പഞ്ചായത്തു ളുകേയം പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പരിഷ്കരിക്കുന്നത്
ഹരിതപ്ര രളം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സഹായ രോുന്നതാണ്.
3. ജലപ്രസചന ജലനിര്ദ്ഗേന േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള്േ് ഏകറ്റടുോൻ
സഹായ രോവന്ന തരത്തിൽ ൈാൻ ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശ പ്രരഖയം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടം
പരിഷ്കരിക്കു യാകണങ്കിൽ ജില്ലയികല തരിശു
ിേക്കുന്ന കനല്ലലപാേങ്ങൾ കൃഷ്ിേ്
അനുപ്രയാജയോക്കുവാന് സാധിക്കും. കനല്കകൃഷ്ിയകേ വിസ്തൃതിയിൽ ഉണ്ടാുന്ന വര്ദ്ദ്ധന
ജല ലഭയതയം ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായ രോുകേന്ന്
പഠനങ്ങൾ കതളിയിക്കുന്ന.

7.1.3 പ്രമജർ ഇറിപ്രേഷ൯
നിലവികല അവസ്ഥ

പരിപ്രേക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല പരിപ്രേക്ഷയം

ദീർഘ ാല പരിപ്രേക്ഷയം

േധാനകപ്പട്ട ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ അവസ്ഥ
അഷ്ടമുേിോയലികല
ജലകോഴുേ്
തേസ്സം, പ്രയ്യറ്റം
കജവ അകജവ
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ജലപ്രസ്രാതസ്
ോലിനയമുക്തോക്കു

ായലികല പലഭാഗങ്ങളിലും
േപ്രതയ ിച്ച് നീണ്ട ര
പാലത്തിൻ ിെക്കും
കതക്കുംഭാഗം ാവനാേ്

ക പ്രയ്യറ്റം കജവ
അകജവോലിനയ
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ോലിനയനിപ്രക്ഷപവം

ഭാഗത്തിൽ ആെം കൂട്ടു

നിപ്രക്ഷപങ്ങൾ നീേം കചയ്യു .

പ്രബാധവല്കേരണം നേത്തു ,
പഠനത്തികെ അേിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഒരു ോപ്രനജ്കേെ്
ആക്ഷൻ ൈാൻ തയ്യാറാേി
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കു

പ്രോയിസ്ചർ പിറ്റികെ
നിർമാണം റബ്ബിൾ പി ച്ഡ്
ബണ്ടികെ നിർമാണം യർ
ഭൂവസ്ത്രം ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള സംര
ക്ഷണ ഭിത്തിയകേ നിർമാ ണം
Renomatresses for retaining
unstable Hil ocks പ്രക്രാസ് റു
ളുകേ നിർമാണം റീചാർജ്
കചയ്യുന്നതിനായി ിണറു ളുകേ
നിർമാണം ഗാബിപ്രയാൺ
വർേ്- റബ്ബിൾ ഗളളി
കചേ്കഡ പ്രവഴ്സണൽ
ചാനലു ളുകേ നിർമാണം
അമ്പലേേവ്, കവപ്രട്ടലിേേവ്
എന്നിവിേങ്ങളിൽ ംഫർട്ട്
പ്രസ്റ്റഷ്കെ നിർമാണം അമ്പല
േേവ്, കവപ്രട്ടലിേേവ് എന്നിവിേ
ങ്ങളിൽ പ്രബാട്ടുകജട്ടി ളുകേ
നിർമാണം അമ്പലേേവിൽ
പേിപ്പുരയകേ കേയം പ്ര ാപ്രളജ്
പ്രറാ ഡ് അമ്പലേ േവ് വകരപുന
രുദ്ധരിക്കുന്നത് പ്രവലി
നിർമാണം

ഇത്തിേര ആറികെ
ജലലഭയതുറവ്

ആറികെ ജലലഭയത
ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന
തിനായി കചേ്
ഡാമു ള്
നിർമിക്കു

ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക
േണ് ബണ്ട ള് നിർമിക്കു

പ്ര ാട്ടുേൽ കചേ് ഡാം
ചേയേംഗലം കചേ് ഡാം
അരിേന്നൂർ കചേ്
ഡാംപ ൽ ക്കുറി കചേ് ഡാം
േണ്ണയം േവ് കചേ്
ഡാം,പ്രസ്റ്റാപ്രറജ് കവയർ D/S
േണ്ണയം കചേ് ഡാം, ഞവരൂർ
േവ് കചേ്ഡാം

പളളിേലാറിൽ
ജലദൗർലഭയം

നദിയകേ
പുനരുജീവന
നവീ രണ
സംരക്ഷണ
േവർത്തി ൾ

പളളിേൽ ഡാം, േണ്ണട്ട ഡാം
എന്നിവയകേ പുനരുദ്ധാരണം.
യർഭൂവസ്ത്രംഉപപ്രയാഗിച്ച്
നദിയകേ വശങ്ങളികല േകണ്ണാ
ലിപ്പ് തേയന്നത്. പളളിേലാറി
ൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി േ

പളളിേലാറിനും േറ്റ്
അനുബന്ധപ്രതാടു ള്ക്കും
ജലസംരക്ഷണം,
അപ േ രോയ രീതിയിൽ
േണ്ണിേിച്ചിൽ ഉണ്ടായ
േപ്രദശങ്ങളിൽ പ്ര ാണ്ക്രീറ്റ്

ശാസ്താംപ്ര ാട്ട
തോ ത്തില്ക
പാരിസ്ഥിതി
സന്തുലനാവസ്ഥ
നഷ്ടകപ്പടു യം
അതവെി ജലാ
ശയം വിസ്മൃതിയി
ലാു യം കചയ്യാം
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തോ ത്തികെ
സംരക്ഷണവം
പുനരുദ്ധാരണവം
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വ്, ുളിേേവ്, എന്നിവ. വ
/പാറ ക ാണ്ടളള സംരക്ഷണ
ഭിത്തി നിർമാണം.
രൾച്ചാ സേയത്ത് ജലലഭയ തയ്ക്ക്
പ്രവണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും
കചേ്ഡാം നിർമിക്കു .
LI/KWA പമ്പിംഗ് പ്രസ്റ്റഷ്ൻ
പുനരുദ്ധാരണം നദിയിൽ ആെം
കൂേിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അേിയണ
നിർമിക്കുന്നത്. ൈാസ്റ്റിേ്
ോലിനയങ്ങൾ ആറിൽ നിപ്രക്ഷ
പിക്കുന്നത് തേയാൻ തേർച്ച
യായ പ്രവലി ളും, സൂച ങ്ങളും
ാേറയം, സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
ആറ്റിൽ വീണു ിേക്കുന്ന
േരങ്ങളും ോലിനയവം
വൃത്തിയാക്കുന്നത്. പളളിേ
ലാറികെ വശങ്ങളിൽ മുളയം
ണ്ടല്ക് ാടും വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നത്.
ല്ലേയാറികല
അശാസ്ത്രീയോയ
രീതിയിലുളള േണൽ
വാരൽ ാരണം
നദിയികല ജലല
ഭയത ുറവ് േണ്പ്രട്രാ
തരുത്ത് ഉപ്പുകവളളം
യറുന്ന

കചേ് ഡാം
റഗുപ്രലറ്റർ എന്നിവ
സ്ഥാപിക്കു

ല്ലേയാറ്റിൽ േപുെഭാഗത്ത്
ഉപ്പുകവളളം യറാകത
റഗുപ്രലറ്റർ സ്ഥാപിക്കു

വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തേയണ
സ്ഥാപിക്കു

7.1.4 ചെറുകിട ജലപ്രസെനം
നിലവികല അവസ്ഥ
ജില്ലയികല കൃഷ്ിയിറേിയിട്ടുള്ള
േപ്രദശത്തികെ 6.8 %
ോത്രോണ് ജലപ്രസചിത
േപ്രദശത്തികെ വിസ്തൃതി.
ജലപ്രസചന ആവശയത്തി
നായി ജില്ലയികല കൃഷ്ിപ്രേഖല
യില്ക നിര്ദ്മിച്ചിട്ടുള്ള
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പരിപ്രേക്ഷയം
വിവിധ വുപ്പു പ്രളയം
തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങപ്രളയം
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട്
ജലസാനിധയം
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക
ഉറപ്പാോന്
ആവശയോയള്ളേവ

ഹ്രസവ ാല േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്

ദീര്ദ്ഘ ാല
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്

കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയകേ
സാധയത പരോവധി
േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി ഹരിത
പ്ര രളം പദ്ധതിയില്ക
സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ്
വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്പ്രപാകല
കജവ ോര്ദ്ഗങ്ങള്േ്
മുന്ഗണന നല്ക ി ുളങ്ങള്,

ജലസംരക്ഷണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളു
കേ ആസൂത്ര
ണവം നിര്ദ്വഹ
ണവം സംപ്രയാജി
ത നീര്ദ്ത്തോേി
സ്ഥാനത്തില്ക
നേത്തി ജല
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തേയണ ളും പ്രക്രാസ്ബാറു
ളുംസേയബന്ധിതോയ
അറ്റുറ്റപണി ളുകേ അഭാവം
മൂലം ത ര്ദ്ന്ന ിേക്കുന്ന
അവസ്ഥ.കചറു ിേ ജലപ്രസച
ന പ്രസ്രാതസ്സു ളായ
ുളങ്ങള്, ചിറ ള്, പ്രതാടു ള്
എന്നിവയകേ വിസ്തൃതി പ്രയ്യറ്റം
മൂലംുറയന്നതം വയാപ ോയി
മൂേകപ്പടുന്ന അവസ്ഥ.
തണ്ണീര്ദ്ത്തേം ായലു ള്
എന്നിവ നി ത്തകപ്പടുന്നത്
ശൂരനാേ് വേേ്, കതാേിയൂര്ദ്,
തെവ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ്,
ിെപ്രേ ല്ലേ, ആരയന് ാവ്,
ുളേേ എന്നീ പഞ്ചായത്തു
ളികലലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്
പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയള്ള
പ്രോപ്രട്ടാര്ദ്, പമ്പ് േറ്റ്
അനുബന്ധ സാേഗ്രി ള്
എന്നിവയകേ ാലപ്പെേം
മൂലംതേര്ദ്ച്ചയായി അറ്റുറ്റ
പണി ള് ആവശയോയി
വരുന്ന അവസ്ഥ.
ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ്, ചാത്തന്നൂര്ദ്,
തൃേരുവ, തൃേേവൂര്ദ്,
ുലപ്രശഖരം, ക്ലാപ്പന,
ആലപ്പാേ് എന്നീ പഞ്ചായ
ത്തു ളികല ജലപ്രസചന
ആവശയത്തിനായി ഉപപ്രയാ
ഗിക്കുന്ന ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക
പ്രവനല്കോലത്ത് ഉപ്പുകവള്ളം
യറുന്ന അവസ്ഥ
വിവിധ വുപ്പു ള് ജല
പ്രസചന നിര്ദ്മിതി ള്
നേത്തുപ്രമ്പാള് റവനൂ
അതിരു ള് കൃതയോയി
നിര്ദ്ണ്ണയിോത്തത മൂലം
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേവിസ്തൃതി
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ര്ദ്ത്തനങ്ങള്
കണ്ടത്തു യം,
നിര്ദ്വഹിക്കു യം
അതവെി ജില്ലയികല
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയില്ക
സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ജലപ്രസചനം
സാധയോക്കു യം
കചയ്യു .

ചിറ ള്, അരുവി ള്,
പ്രതാടു ള് എന്നിവ
പുനരുദ്ധരിേണം.
േെകവള്ള സംഭരണത്തിലൂകേ
ിണറു ളികല ജലലഭയത
ഉറപ്പാക്കുതിനുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തപ്രേശ
സവയംഭരണാേിസ്ഥാനത്തില്ക
നേപ്പിലാക്കു .
അനുപ്രയാജയോയ ഇേങ്ങള്
കണ്ടത്തി അേിയണ ള്
നിര്ദ്മിച്ച് ഭൂജലപ്രപാഷ്ണം
സാധയോക്കു .
ജില്ലയികല ലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്
പദ്ധതിയകേ പ്ര ടുപാടു ള്
പരിഹരിച്ച് നിലവികല
ജലപ്രസചിത പ്രശഷ്ി
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്നേപ്പിലാക്കു
ക .ഐ.പി. േറ്റ ജലപ്രസചന
നാലു ള് എന്നിവയിലൂകേ
ഒഴു ി വരുന്ന ജലംസേീപത്ത്
സാധയോയ ുളങ്ങളുോയം
കചറു പ്രതാടു ള് വെി
പാേപ്രശഖരങ്ങളുോയി
ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രവനല്കോലത്ത്
ജലലഭയത േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
ഏകറ്റടുക്കു . ഇതിനായി
തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, കതാെിലുറപ്പ്,
ജലവിഭവ വുപ്പ് എന്നീ
വുപ്പു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥര്ദ്
പ്രയാജിച്ച് േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക
ഏര്ദ്കപ്പടു .
ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തന
ങ്ങളുകേ ോധാനയം കപാത
ജനങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന
വിധത്തില്ക വാര്ദ്ഡ് തല

ലഭയതയം
ഉത്പാദനക്ഷേത
യം വര്ദ്ദ്ധിപ്പി
ക്കു .
നിലവിലുള്ള
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളു
കേ നവീ രണവം
രൂപീ രണവം
വിനിപ്രയാഗവം
സുസ്ഥിര
പരിപാലവം
ഉറപ്പാക്കു .
ജലസംരക്ഷണ
ജലവിനിപ്രയാഗ
സംസ്ക്ാരവം
ജലസാക്ഷരതയം
ജനങ്ങളില്ക
വളര്ദ്ത്തികയടുക്കു
േകൃതിവിഭവ
പരിപാലനോയി
ബന്ധകപ്പട്ട്
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന
കൃഷ്ി, ജലപ്രസ
ചനം, േണ്ണ്
സംരക്ഷണം,
തപ്രേശഭരണം,
കതാെിലുറപ്പ്,
ഭൂജലം, റവനൂ
എന്നീ വുപ്പു കള
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ട്ഗ്രാേപ
ഞ്ചായത്ത് തലം
മുതല്ക ജില്ലാതലം
വകര േണ്ണ്,
ജലസംരക്ഷണ
ൈാനു ള്
തയ്യാറാക്കു .
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യില്ക ുറവ വരുന്ന അവസ്ഥ.
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ വയാപ
േലിനീ രണം ാലാവസ്ഥ
യിലുണ്ടാുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചി
ലു ള് മൂലം ജലപ്രസ്രാതസ്സു
ളികല ജല ലഭയതക്കുറവ്, ഫണ്ട്
ലഭയത ുറവ മൂലം സൃഷ്ടിേ
കപ്പടുന്ന ജലപ്രസചിത പ്രശഷ്ിയ
കേ തേര്ദ് പരിപാലനം
സാധയോ ാത്ത അവസ്ഥ.
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയികല
ോനദണ്ഡങ്ങള് ജില്ലയികല
ഭൂേകൃതി അനുസരിച്ച്
പാലിോന് െിയാത്ത
സാഹചരയം മൂലം േതിയായ
പ്ര ന്ദ്ര സഹായം
ലഭയോ ാത്ത അവസ്ഥ.

ത്തില്ക ജന ീയ കൂട്ടായ്മ
ള്തപ്രേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവ
ത്തില്ക രൂപീ രിച്ച് പ്രബാധ
വല്കേരണം നേത്തു .
വാറി ള് പ്രപാലുള്ള ജല
സംഭരണി ളികല ജലം
ഭാവിയികല ഉപപ്രയാഗത്തി
നായി ശുദ്ധിയായി
സൂക്ഷിക്കു .
വയാവസായി ഗാര്ദ്ഹി
ഉപപ്രയാഗത്തില്ക ജല
ഉപപ്രയാഗത്തികെ ദുര്ദ്വയയം
ുറച്ച്, പാഴ്ച്ജലം ശുദ്ധീ രിച്ച്
പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
നേപ്പിലാക്കു

പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ദ്ോരു ള് ജി്ല്ലയില്ക നേപ്പാക്കുന്ന കചറു ിേ ജലപ്രസചന
പദ്ധതി ളുകേ അവപ്രലാ നവം അവ പരോവധി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും
പദ്ധതി ള്
സംസ്ഥാനപദ്ധതി ള്

അവപ്രലാ നം

വിവിധ സംസ്ഥാന പദ്ധതി
ളിലുള്കപ്പടുത്തി ജില്ലയില്ക
നിലവിലുള്ള
ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് വളകര
ലിഫ്റ്റ്ഇറിപ്രഗഷ്ന്
ുറവാണ്. ഇതമൂലം ജില്ലയികല
പദ്ധതി ളുകേ
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലേ്
പുനരുദ്ധാരണം
പ്രയാജിക്കുന്ന തരത്തില്ക പുതിയ
പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
പദ്ധതി ള്
തിപ്രനാ, നിലവിലുള്ള
പദ്ധതി ളുകേ തേര്ദ്പരിപാ
പ്രചറു ിേജലപ്രസചനം
ക്ച്ളാസ്I പദ്ധതി ള് (50 ലനത്തിപ്രനാ സാധിക്കു ന്നില്ല.
വിവിധ വുപ്പു ളുകേ
കഹക്ടറില്ക കൂടുതല്ക
ഏപ്ര ാപനം ഇല്ലാത്തത മൂലം
ആയകേട്ട്ഉള്ളവ)
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലേ്
കചറു ിേജലപ്രസചനം
അനുപ്രയാജയോയ പദ്ധതി
ക്ച്ളാസ്II പദ്ധതി ള് (50 രൂപീ രണത്തിന് തേസം
കഹക്ടറില്ക
പ്രനരിടുന്ന. 2016-17 വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക
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പദ്ധതി
േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ീഴ്ത്തട്ട്നിപ്രേശങ്ങള്
തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുകേ
വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതിയില്ക ാര്ദ്ഷ്ി
വി സനത്തിന്
അതയന്താപ്രപക്ഷിതോയ ജലപ്രസചന
സൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിനും,
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ
നവീ രണത്തിനും കൂടുതല്ക
ത വ യിരുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക
കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതിയകേ
വാര്ദ്ഷ്ി ബഡജറ്റം പ്രലബര്ദ്
എസ്റ്റിപ്രേറ്റം തയ്യാറാക്കുപ്രമ്പാള്
ജലപ്രസചിത നിര്ദ്മിതി ള്േ്
മുന്ഗണന നല്കപ്ര ണ്ടതം ആസ്തി
വി സനത്തിന്കൂടുതല്ക ത

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

താകെആയകേട്ട്ഉള്ളവ)
ുളങ്ങളുപ്രേയംചിറ ളുപ്രേ
യംനവീ രണപദ്ധതി
ള്.
നബാര്ദ്ഡസഹായപ്രത്താ
ടുകൂേിയള്ളക്ച്ളാസ്I,
ക്ച്ളാസ്II പദ്ധതി ള്
ജലപ്രസചനനിര്ദ്മിതി ളു
കേപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി
ള്

വിവിധ
സംസ്ഥാനപദ്ധതി ളായ ലിഫ്റ്റ്
ഇറിപ്രഗഷ്ന് പദ്ധതി ളുകേ
പുനരുദ്ധാര ണത്തിന് 86 ലക്ഷം
രൂപയം പ്രോജക്ട്കേയിെനന്സ്
വിഭാഗത്തില്ക 192 ലക്ഷം
രൂപയം ഫ്ളഡ് ഡാപ്രേജ്
വിഭാഗത്തില്ക 103 ലക്ഷം
രൂപയം ോത്രോണ്
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രോജക്ട്കേയിെനസ്സ്,
ഫ്ളഡ്ഡാപ്രേജ്പദ്ധതി ള്

വ യിരുപ്രത്തണ്ടതോണ്.
അനുപ്രയാജയോയ േവര്ദ്ത്തി ള്
കണ്ടത്തുന്നതിന് കൃഷ്ി, ജലപ്രസ
ചന വുപ്പ് ഉപ്രദയാഗസ്ഥരുകേ
പ്രസവനം പ്രതപ്രേണ്ടതാണ്. ഓപ്രരാ
വര്ദ്ഷ്വം സംസ്ഥാന പദ്ധതി
യിലുള്കപ്പടുത്തി നേപ്പിലാപ്രേണ്ടവ
സംബന്ധിച്ച് തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക
മുന്ഗണന നിശ്ചയിച്ച് അതാത്
വുപ്പു ള്േ് നല്കുന്നത്
ഉചിതോയിരിക്കും
പ്രേല്കത്തട്ട്നിപ്രേശങ്ങള്
ഓപ്രരാജില്ലയികലയം, ാര്ദ്ഷ്ി
സ്ഥിതി, ജലപ്രസചിത വിസ്തൃതി
എന്നിവേനുസരിച്ച് ഫണ്ട്
ലഭയോക്കു .സൃഷ്ടിേകപ്പട്ട
ജലപ്രസചിതപ്രശഷ്ി പൂര്ദ്ണ്ണപ്രതാതില്ക
വിനിപ്രയാഗിക്കു ന്നതിനായി
ജലപ്രസചന നിര്ദ്മിതി ളുകേ തേര്ദ്
പരിപാലനത്തിന് േതിയായ ഫണ്ട്
ലഭയോക്കു .ജലപ്രസചനപദ്ധതി ളു
കേ ആസൂത്രണത്തിനും,
നിര്ദ്വഹണത്തിനും, ജലപ്രസ്രാതസ്സു
ളുകേ സംരക്ഷണത്തിനും
വിവിധവുപ്പു കള
ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം ഗ്രാേ, ബ്പ്രളാേ്,
ജില്ലാതലങ്ങളില്ക രൂപീ രിക്കു .

പ്ര ന്ദ്രപദ്ധതി ള്
റിപ്പയര്ദ്, റിനപ്രവഷ്ന്
ആന്റ്റിപ്രസ്റ്റാപ്രറഷ്ന്
ഓഫ്ടാങ്ക്സ്ആന്പ്ര്പാ
ണ്ട്സ് (RRR)
എ.ഐ.ബി.പി.
േധാനേന്ത്രികൃഷ്ിസിഞ്ചാ
യിപ്രയാജന (PMKSY)
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ഉപരിതല കചറു ിേ ജല
പ്രസചന പദ്ധതി ളില്ക േപ്രതയ
വിഭാഗത്തിലുള്ള
സംസ്ഥാനങ്ങള് (ഹിോചല്ക
േപ്രദശ്, ജമ്മു ാശ്മീര്ദ്,
ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഒറീസ്സയി കല
വരള്ച്ച ബാധിത ജില്ല ള്)
ഒെിക യള്ള സംസ്ഥാന
ങ്ങളില്ക ആദവാസി പ്രേഖല ള്,
േരു ഭൂേപ്രദശ ങ്ങള്, വരള്ച്ച
ബാധിത േപ്രദശങ്ങള്, നക്സല്ക
ബാധിത േപ്രദശങ്ങള് എന്നിവി
േങ്ങളില്ക 50 കഹക്ടപ്രറാളം

ീഴ്ത്തട്ട്നിപ്രേശങ്ങള്
ആര്ദ്.ആര്ദ്.ആര്ദ്. പദ്ധതിയകേ
ോനദണ്ഡങ്ങള് പാലികപ്പടുന്ന
തരത്തിലുള്ളചിറ്റേലചിറ,
ആദച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട
തോ ംതേങ്ങിയജലപ്രസ്രാതസ്സു ള്
കണ്ടത്തു യംപ്ര ന്ദ്രജല മീഷ്ന്
നിഷ്കര്ദ്ഷ്ിക്കുന്നതരത്തിലുള്ളഡി.പി.
ആറു ള് തയ്യാറാേി പ്ര ന്ദ്ര
സര്ദ്ോര്ദ് അനുേതി പ്രനേികയടുക്കു .
പ്രേല്കത്തട്ട്നിപ്രേശങ്ങള്
േധാനേന്ത്രി കൃഷ്ിസിഞ്ചായി പ്രയാജ
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ആയേട്ട് ലഭയോുന്ന പദ്ധതി
ള് ോത്രപ്രേ ഏകറ്റടുോന്
സാധിക്കു യള്ളു. ഇത്തര
ത്തിലുള്ള ഭൂേപ്രദശങ്ങള്
ജില്ലയിലില്ല. ആര്ദ്.ആര്ദ്.ആര്ദ്.
പദ്ധതിയകേ ോനദണ്ഡ േ ാ
രം നഗരേപ്രദശത്തുള്ള ഒരു
ുളം ഈ പദ്ധതി വെി ഏകറ്റടു
േണകേങ്കില്ക ുളത്തികെ
ഉപരിതല ജല വിസ്തീര്ദ്ണ്ണം
20000 ചതരശ്രേീറ്ററും
ഗ്രാേേപ്രദശങ്ങളില്ക ഇത് 50000
ചതരശ്ര േീറ്ററുംപ്രവണം. ജില്ല
യില്ക വളകരുറച്ച് ജലപ്രസ്രാത
സു കള ഈ ോനദണ്ഡങ്ങള്
പാലിക്കുന്നള്ളു. പി.എം.ക .
എസ്. കവ. പദ്ധതിയകേ
ോനദഡത്തിലും ജലപ്രസചന
വുപ്പിന് അനുവദനീയോയ
േവര്ദ്ത്തി ളില്ക കൂടുതലും
എ.ഐ.ബി.പി., ആര്ദ്.ആര്ദ്.
ആര്ദ്. വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്കപ്പ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേല്ക പദ്ധതി
ളുകേ ോനദണ്ഡങ്ങള്
ജില്ലയികല ഭൂേകൃതി യകേ
സവിപ്രശഷ്ത മൂലം പാലിേ
കപ്പോത്തതിനാല്ക േതിയായ
ഫണ്ട് ലഭയോുന്നില്ല.

ന പദ്ധതി എത്രയം പ്രവഗം നേപ്പിലാ
ക്കു . പ്ര രളത്തികെ ഭൂേകൃതിേനു
സൃതോയി പ്ര ന്ദ്രപദ്ധതി ളുകേ ോന
ദണ്ഡങ്ങളികല ഇളവിനായി പ്ര ന്ദ്ര
സര്ദ്ോരില്ക സമര്ദ്േം കചലുത്തു .
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയികല അേിസ്ഥാന
സൗ രയവി സനത്തിനുതുന്ന
നൂതനപദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു .

തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഉത്പാദന പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള് കേച്ചകപ്പടുത്തു
ന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ജലപ്രസചന, ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കുപ്രമ്പാള്
ഈ പ്രേഖലയില്ക സാപ്രങ്കതി കവദഗ്ധധയം കൂടുതലായള്ള ജലവിഭവ വുപ്പ്, ഭൂജല വുപ്പ്,
േണ്ണ് സംരക്ഷണ വുപ്പ് എന്നിവരുകേ പ്രസവനം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു .
• ാര്ദ്ഷ്ി വി സനത്തിന് അതയന്താപ്രപക്ഷിതോയ ജലപ്രസചന സൗ രയം കേച്ചകപ്പടുത്തു
ന്നതിനായി തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതിയകേ നിശ്ചിത
ശതോനം ോറ്റി വക്കു .
• ഹരിത പ്ര രളം പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക തയ്യാറാക്കുന്ന
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പദ്ധതി രൂപീ രണത്തില്ക മുന്ഗണന
നല്കു .
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.

സബ്സിഡി നിരക്കു ളില്ക യാഥാര്ദ്്യപ്രബാധപ്രത്താകേയള്ള വര്ദ്ദ്ധന
ോപ്രദശി സേിതി ള് രൂപീ രിച്ച് നിയേങ്ങള് എന്പ്രഫാര്ദ്സ് കചയ്യണം
പഞ്ചായത്തേിസ്ഥാനത്തില്ക കനല്ല് ഉണോനുള്ള സൗ രയങ്ങള് പ്രവണം.
കപരിനാേ് പഞ്ചായത്തില്ക കനല്ല് സംസ്ക്രണ സംവിധാനം
അഞ്ചല്ക പഞ്ചായത്തികല (എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും) 21 തേയണ ള് അറ്റുറ്റ പ്പണി ള്
നേത്തണം.
6. ചിറ്റേല പ്രലാേ് ( ിെപ്രേ ല്ലേ അേേം) ര്ദ്ഷ് കത്താെിലാളി ദൗര്ദ്ലഭയം. ചിറ്റേലചിറ
പുഞ്ച (73 കഹ.) കൃഷ്ി പ്രയാഗയോേണം
7. ഏലാ ളുകേ പശ്ചാത്തല സൗ രയ വി സനത്തിന് (തേയണ ഉള്കപ്പകേയള്ള
നിര്ദ്മിതി ളുകേ നിര്ദ്മാണം, അറ്റുറ്റപ്പണി) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രോജക്ട ള്
രൂപീ രിേണം.
8. കൃഷ്ിയില്ക കൂേി സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങകള ഉള്കപ്പടുത്തണം.
9. കനല്ല് ക ായ്യുന്നതിന് ഇന്തയന് നിര്ദ്മിത കേഷ്ീനു ള് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും നാളീപ്ര രം
സംഭരിക്കുന്നതിനും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത വയവസായ യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ുറിയ ഇനം
ഗുണപ്രേന്മയള്ള കതങ്ങ് കത ള് വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിനും ോപ്രദശി ഫലവൃക്ഷങ്ങള്
നട്ടുവളര്ദ്ത്തുന്നതിനുമുള്ള
പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. കൂോകത ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ്
വീട്ടുമുറ്റകത്ത കൃഷ്ിയിലും ന്ന ാലി പരിപാലനത്തിലും അവപ്രബാധവം പരിശീലനവം
നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്.
10. കനല്കവയലു കള പൂര്ദ്വസ്ഥിതിയികലത്തിോനുള്ള സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവ് പൂര്ദ്ണ്ണോയം നേപ്പി
ലാോനുള്ള നേപേി ളാവശയോണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നേപ്പിലാേിയിട്ടുള്ളതം നേപ്പിലുള്ളത
ോയ ഭവന പദ്ധതി ള് മുപ്രഖന നിര്ദ്മിക്കുന്ന വീടു ള് േിേതം പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്തതം
വാസപ്രയാഗയേല്ലാത്തതോയ അവസ്ഥയിലുോണ്. പ്രേല്ക പദ്ധതി ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിോനുള്ള
നേപേി ള് എടുപ്രേണ്ടതാണ്. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക കതാെികലടുക്കുന്നവര്ദ്േ് േപ്രതയ
ിച്ച് സ്ത്രീ ള്േ് ടുത്ത ആപ്രരാഗയേശ്നങ്ങളുള്ളതിനാല്ക ഈ പ്രേഖലയില്ക ഒരു ആപ്രരാഗയ
സര്ദ്പ്രവ നേത്തി ആവശയോയ പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്.
11.
യര്ദ്ഭൂവസ്ത്രം പ്രോജക്ട് പരിപ്രേക്ഷയത്തില്ക ഉള്കപ്പടുത്തു . വനിതഘേ പദ്ധതി
( യര്ദ്
നിര്ദ്മാണം)
12. കതാെില്കപ്രസന - ാര്ദ്ഷ്ി
ര്ദ്മപ്രസന
13. കതാെിലുറപ്പില്ക മൂന്ന വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക ഒരിേല്ക ോത്രപ്രേ MNREGS ഉപപ്രയാഗിോനാകൂ എന്ന
നിര്ദ്പ്രേശം പരിപ്രശാധിേണം.
14. പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തല്ക ഉള്കപ്പടുത്തണം.
15. ബപ്രയാഫാര്ദ്േസി- പി.എച്ച്.സി അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്യു . (എല്ലാ കൃഷ്ിഭവനിലും)
16. അവഷ്ിപ്ത നിര്ദ്ണ്ണയ ലാബ് ജില്ലയില്ക തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കൃഷ്ി ഏകറ്റടുത്ത്
നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുേതി നല്കു .
േണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണ വുപ്പ്
1. മുറ്റം ഇെര്ദ്പ്രലാേ് കേലു ള് വിരിക്കുപ്രമ്പാള് 100 ച.േീറ്ററിന് ഒരു റീച്ചാര്ദ്ജ്ജ് ഫിറ്റ്
നല്ക ണകേന്ന് വയവസ്ഥ കചയ്യു .
2. േണ്ണ് പരയപ്രവക്ഷണ സംരക്ഷണവുപ്പ് തയ്യാറാേിയ നീര്ദ്ത്തേ അറ്റ് ലസ് അേിസ്ഥാനോേി,
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിതോയി മുന്ഗണനാ ക്രേത്തില്ക ശാസ്ത്രീയ േണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം
സാദ്ധയോക്കു
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3. ശാസ്ത്രീയ േണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം കജവ പരിപ്രപാഷ്ണം എന്നിവയില്ക ജനങ്ങളിലും,
ജനേതിനിധി ളിലും അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ചേയേംഗലത്തുള്ള നീര്ദ്ത്തേ
പരിപാലന പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
4. കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ്, ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലായി 50
കഹക്ടപ്രറാളം
കനല്കപ്പാേങ്ങള്
കചളികയടുത്തും
േണലൂറ്റിയം
കവള്ളകേട്ടു ളായി
ോറിയിരിക്കു യാണ്. േപ്രതയ ിച്ച് ാര്ദ്ഷ്ി ാവശയങ്ങള്േ് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റാത്ത േി
സ്ഥലത്ത് േത്സ്യകൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിേണകേങ്കില്ക േെോലത്ത് കവള്ളം
യറുന്ന
അവസ്ഥയോണ്. േെകവള്ളം യറുന്നത് തേയാന് േി സ്ഥലത്ത് ുകറ ഭാഗത്ത് വലിയ
ബണ്ട ള് സ്ഥാപിച്ചാല്ക േത്സ്യകൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
ജലപ്രസചന വുപ്പ്
1. ചവറ കേറ്റാനിയം ഭാഗത്ത് ഫാക്ടറി ളില്ക നിന്നമുണ്ടാുന്ന ജല േലിനീ രണം
തേയന്നതിനുള്ള പ്രേല്കത്തട്ട് തീരുോനകേടുേണം
2. േണ്പ്രട്രാതരുത്ത് പ്രനരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതി േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വുപ്പു ളുകേ
സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിേണം. ജലപ്രസചന വുപ്പിന് 3 പ്ര ാേി രൂപ
യകേ അംഗീ ാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ക ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കസെര്ദ്, നാലു ളുകേ
നവീ രണം, കഹൗസ് പ്രബാട്ട് കേര്ദ്േിനല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7.2 മൃേസംരക്ഷ്ണ പ്രമഖല - പരിപ്രേക്ഷ്യം

മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക നിര്ദ്പ്രേശിേകപ്പടുന്ന ഇേകപേലു കള േധാനോയം അഞ്ചായി
തിരിോം.
• ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കു യം
കചയ്യുന്ന പദ്ധതി ള്.
• കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹചരയങ്ങളും വിപണന സാദ്ധയത ളും ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങളും
ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
•
ര്ദ്ഷ് കെ ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്കു യം കേച്ചകപ്പട്ട കതാെില്ക
സാഹചരയങ്ങളും സാമൂഹയ സുരക്ഷയം ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യുന്ന ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ പദ്ധതി ള്
• ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതജനാപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്.
• തനത ജനുസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണങ്ങളും
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
വി സന ാഴ്ചപ്പാേ്
അന്തപ്രസ്സാടും അഭിോനപ്രത്താടും അര്ദ്ഹോയ സാമൂഹി ാംഗീ ാരപ്രത്താടും കൂേി മൃഗസംരക്ഷണ
വൃത്തിയിപ്രലര്ദ്കപ്പോന്
ര്ദ്ഷ് കന ോപ്തനാക്കും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖല ആധുനി
വത് രിക്കു യം പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹയ- ര്ദ്ഷ് സൗഹാര്ദ്േപരോയ ാര്ദ്ഷ്ി വൃത്തിേ് അനുകൂലോയ
സാഹചരയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു യം ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ച് മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖല
ലാഭ രവം നിപ്രക്ഷപ - ര്ദ്ഷ് സൗഹാര്ദ്േപരോക്കു യം ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷിത
ഭക്ഷണവം ഉറപ്പാക്കു യം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാത ജനാപ്രരാഗയ േശ്നങ്ങളില്ക
ഉത്തരവാദിത്ത സേീപനം സവീ രിക്കു യം കചയ്യും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലകയ ോപ്തോക്കു
ന്നതിന് വി സന പ്രരഖ വിഭാവനം കചയ്യുന്ന.
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
• പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ ഉത്പാദനക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം ഉത്പാദനത്തില്ക
സവയംപരയാപ്തത ക വരിക്കു യം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണ ലഭയത ഉറപ്പാക്കുുയം കചയ്യു
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• ശാസ്തീയ പക്ഷി-മൃഗ പരിപാലന രീതിശാസ്ത്രങ്ങള് ഉറപ്പാക്കു യം ശരിയായ ോലിനയ
സംസ്ക്രണ ോര്ദ്ഗങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുുയം ര്ദ്ഷ് കെ കതാെില്ക പരിസരത്തികെ
ശുചിതവവം പരിസര ശുചിതവവം ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യു
• മൃഗപരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതജനാപ്രരാഗയ വിഷ്യങ്ങളില്ക ഉത്തരവാദിത്ത
പ്രബാധപ്രത്താ കേയള്ള ഇേകപേലു ള് നേത്തു
• തനത പക്ഷി മൃഗ ഇനങ്ങളുകേയം ജനുസ്സു ളുകേയം സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ
പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
• ര്ദ്ഷ് കെ ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ളും സംരക്ഷിക്കു യം സാമൂഹി ോയ ഉന്നേനം
പ്രോത്സ്ാ ഹിപ്പിക്കു യം കചയ്യുന്ന വിധമുള്ള ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ പരിപാേി ള് ഏകറ്റടുക്കു .
• പാലുല്കപാദനം സവയംപരയാപ്തത ക വരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക പാലുല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ
നിര്ദ്മാണവം, ഉപപ്രഭാഗവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിപ്രലോയി പദ്ധതി ള് രൂപീ രിപ്രേണ്ടത്
ആവശയോയി വരുന്ന. വയവസായകേന്ന നിലയില്ക വയക്തി ള്, ഗ്രൂപ്പു ള്, സവയംസഹായ
സംഘങ്ങള്, ക്ഷീപ്രരാല്കപ്പാദ സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവര്ദ് മുപ്രഖന വിവിധയിനം
പാലുല്കപ്പന്നങ്ങള് തയ്യാറാേി വിപണനം നേത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് രൂപീ രിോവന്നതാണ്.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
• ജില്ലയികല പശുേളുകേ എണ്ണവം ഉത്പാദന പ്രശഷ്ിയം 10 ശതോനം ണ്ട് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു വെി
േതിദിനം ുറഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം ലിറ്റര്ദ് പാല്ക അധി ോയി ഉത്പാദിപ്പിക്കു യം അതവെി
ആഭയന്തര പാലുത്പാദനത്തില്ക സവയംപരയാപ്തതയികലത്തു യം കചയ്യു .
• പ്ര ാെിമുട്ടയകേയം പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേയം ഉത്പാദനം ഇരട്ടിയായി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
• ര്ദ്ഷ് കെ വരുോനം മൂന്ന വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു .
വി സന വിേവ് നി ത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പികെയം ക്ഷീര വി സന വുപ്പികെയം വളകര വിപുലോയ സംഘേനാ
സംവിധാനങ്ങള് ജില്ലയില്ക നിലവിലുണ്ട്. ജില്ലയില്ക ഏകതാരു ര്ദ്ഷ് നും സര്ദ്ോര്ദ് പ്രസവന
സംവിധാനത്തില്ക നിന്ന് അധി ം അ കലയല്ല എന്നത് ഈ പ്രേഖലയിപ്രലേ് േന്ന വരുന്ന
ഏകതാരാള്ക്കും പ്രോത്സ്ാഹ ജന ോണ്.
• ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവം എന്ന ലക്ഷയം മുന്നില്ക ാണുപ്രമ്പാള്
ആഭയന്തര ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതികെ ആവശയ ത പ്രബാധയോും. പ്ര രളത്തികെ
സവിപ്രശഷ് സാഹചരയങ്ങള് പരിഗണിക്കുപ്രമ്പാള് േപ്രറ്റകതാരു ഭക്ഷണ സാേഗ്രികയോളും
സവയം പരയാപ്തതയികലത്താന് ഏറ്റവം സാധയത പാലും മുട്ടയം ഇറച്ചിയം തകന്നയാണ്.
ദീര്ദ്ഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപ്രത്തജന നേപേി ളിലൂകേ ഈ പ്രേഖലയില്ക സ്ഥായിയായ
വി സനം ക ാണ്ടവരാവന്നതാണ്.
• ചുരുേത്തില്ക മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയകേ ലാഭക്ഷേത ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, ര്ദ്ഷ് കെ
ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കേച്ചകപ്പട്ട കതാെില്ക
സാഹചരയങ്ങളും സാമൂഹി അംഗീ ാരവം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കൂടുതല്ക വിപുലവം
ഫലേദവോയ വിപണന ശംഖല ള്, കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹചരയങ്ങള് എന്നിവ വെി ഈ
പ്രേഖലയില്ക
ര്ദ്ഷ് കര നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനും പുതിയ
ര്ദ്ഷ് കര പ്രേഖലയിപ്രലേ്
ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. കൂോകത കപാതജനാപ്രരാഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായള്ള
മൃഗസംരക്ഷണത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതി ളും ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതണ്ട്.
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വി എഫ് പി സി ക ോതൃ യിലുള്ള ര്ദ്ഷ് വിപണി ള്
മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീര വി സന വുപ്പു ള് ുടുംബശ്രീ എന്നിവയോയി സഹ രിച്ച്
ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് ഇേനിലോരില്ലാകത പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി, കജവ വളം, മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങള് മുതലായവ വിറ്റെിോനുള്ള സ്ഥിരം വിപണി ള് സജ്ജീ രിോവന്നതാണ്.
ഇരുപത്തിനാലു േണിക്കൂറും ര്ദ്ഷ് നു മൃഗചി ിത്സ്ാ സൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള ോതൃ ാ
പദ്ധതി.
നിലവില്ക മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പു നേപ്പിലാക്കുന്ന രാത്രി ാല കവറ്ററിനറി സര്ദ്വീസ്
പദ്ധതിയകേ ോറ്റം വരുത്തിയ രൂപം. ഒരു പ്രലാേില്ക ഒരു മൃഗാശുപത്രി കറഫറല്ക ആശുപത്രി
ആേി ോറ്റ . ആധുനി സജ്ജീ രണങ്ങപ്രളാകേയള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കു .
പ്രസവനകത്ത സ്ഥാപനവത് രിക്കു . ഷ്ിഫ്റ്റ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഒരു കസെറില്ക രണ്ട
കവറ്ററിനറി സര്ദ്ജന്ോരുകേയം േറ്റ ജീവനേരുകേയം പ്രസവനവം വാഹന സൗ രയവം
പ്ര ാണ്ട്രാക്ട് വയവസ്ഥയില്ക ലഭയോക്കു . പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ള്േ് പദ്ധതി ഏകറ്റടു
ോവന്നതാണ്. നിലവില്ക േവൃത്തി സേയത്തിനു പ്രശഷ്ം അേിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്ക
ര്ദ്ഷ് നുണ്ടാുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു ള് ുറക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും.
ശാസ്ത്രീയോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ോംസ വിപണന ശാല ള്േ് അേിസ്ഥാന
സൗ രയകോരുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങള്.
ോംസ വിപണനശാല ളുകേ സ്റ്റാന്പ്രഡര്ദ്കഡപ്രസഷ്ന് - രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് - കലസന്സിങ്
നേപേി ള് നിര്ദ്ബന്ധിതോേണം. ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വുപ്പ്, തപ്രേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് സംപ്രയാജിതോയി നേപ്പിലാോം.
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ശുചിതവം, ഉത്പന്നങ്ങളുകേ ഗുണനിലവാരം, ഉറവിേ ോലിനയ സൗ രയങ്ങള്
എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും.
ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതി
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ജീവനോര്ദ്ോയി നേപ്പിലാക്കുന്ന കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിേ്
സോനോയ പദ്ധതി ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി കപലറ്റ് കോജക്ടായി ജില്ലാ-പ്രലാേ്-ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംപ്രയാജിത പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്.
സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള്
ക്ഷീര
ര്ദ്ഷ് രുകേ ുടുംബാംഗങ്ങള്ോയി സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള്
ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. (ഉദാ. ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് രുകേ േേള്േ് വിദയാഭയാസ ധനസഹായം
നല്കുന്ന പദ്ധതി)
ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതജനാപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്
പ്രബ്രായിലര്ദ് പ്രവസ്റ്റ് സംഭരണം, കറന്ഡറിങ്, കജവവളനിര്ദ്മാണം, വിപണനം ഇവയോയി
ബന്ധകപ്പട്ട ബൃഹത് പദ്ധതിയാണിത്. പ്രബ്രായിലര്ദ് വിപണന ശാല ളില്ക നിന്നള്ള
ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ േശ്നോയി വളര്ദ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ഉറവിേത്തില്ക
നിന്നം ഇവ പ്രശഖരിക്കുന്നതിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാ
ക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ിര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ ാര്ദ്ഷ്ി ഏജന്സി ള്, കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല
എന്നിവയകേ സഹ രണപ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.
കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്
കൃഷ്ി വുപ്പ്, ുടുംബശ്രീ, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, ക്ഷീര വി സന വുപ്പ് എന്നിവയകേ സഹ
രണപ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. ോലിനയ സംസ്ക്രണകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം
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ര്ദ്ഷ് കെ വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യുന്ന. കജവ പച്ചേറി ഉത്പാദനത്തില്ക
ക വരിച്ചിരിക്കുന്ന പുപ്രരാഗതി ഈ യത്നത്തില്ക മുതല്ക കൂട്ടാോവന്നതാണ്.
വിപണന ശാല ളുകേ ഉറവിേ ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനായള്ള പദ്ധതി ള്.
ോംസ വിപണന ശാല ളുകേ ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനം പരിസ്ഥിതി സാമൂഹയ േശ്നോയി
ോറിയിട്ടുണ്ട്. ഉറവിേ ോലിനയ സംസ്ക്രണം, ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്ച് പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി
സംസ്ക്രിക്കു
എന്നിങ്ങകന രണ്ട പ്രപാംവെി ളാണുള്ളത്. ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്ച്
കജവവളോേി ോറ്റന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി കൃഷ്ി-മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പു ള്േ്
സംയക്തോയി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. വുപ്പു ളുകേ ക വശമുള്ള ഫാമു ളില്ക ഇതിനുള്ള
അേിസ്ഥാന സൗ രയകോരുോവന്നതാണ്.

സംപ്രയാജിത കോജക്ട ള്
• തീറ്റപ്പുല്കകൃഷ്ി വയാപനം – കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി
• ഇെറസ്റ്റ് സബ് കവന്ഷ്ന് സ്ക്ീമു ള് - പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള്, നബാര്ദ്ഡ്, വാണിജയ
ബാങ്കു ള്
• ോംസവിപണന ശാല ളുകേ രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് - തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ
സുരക്ഷാവുപ്പ്
• പ്രബ്രായിലര്ദ് പ്രവസ്റ്റ് ോപ്രനജ്കേെ് പദ്ധതി - പൗള്ട്രി പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, തപ്രേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ ാര്ദ്ഷ്ി ഏജന്സി ള്,
കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല
• ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജന പദ്ധതി ള്- കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി
• കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് - കൃഷ്ി വുപ്പ്, ുടുംബശ്രീ, വിവിധ ാര്ദ്ഷ്ി
ഏജന്സി ള്
• പാലികെയം ഇറച്ചിയകേയം മുട്ടയകേയം ഗുണപ്രേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്- ഭക്ഷയ
സുരക്ഷാവുപ്പ്
• ആനിേല്ക ബര്ദ്ത്ത് ണ്പ്രട്രാള് പദ്ധതി – മൃഗപ്രക്ഷേ സേിതി ള്
• ജന്തു ജനയപ്രരാഗ പ്രബാധവത് രണ – നിവാരണ പദ്ധതി ള്- ആപ്രരാഗയ വുപ്പ്
• തനത ജനുസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണങ്ങളും
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് - കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• പദ്ധതി ോര്ദ്ഗപ്രരഖ ളികല സേയബന്ധിതവം
ര്ദ്ഷ്
സൗഹാര്ദ്േ പരവോയ
പരിഷ്കാരങ്ങള്
• സംസ്ഥാനകത്ത േതുത്പാദനക്ഷേോയ ന്ന ാലി ളുകേ 20 ശതോനകത്തകയങ്കിലും
േപ്രതയ
ന്നുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലുള്കപ്പടുത്തത്തേവിധം ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിലുള്ള
പരിഷ്കരണവം സാമ്പത്തി വ യിരുത്തലും
• ഗുണപ്രഭാക്തൃതിരകഞ്ഞടുപ്പ് ുറ്റേറ്റോക്കുന്നതിനുള്ള ഇേകപേലു ള്
• ഉത്പാദപ്രനാപാധി ളുകേ വില വര്ദ്ദ്ധനവിന് ആനുപാതി ോയി ഉത്പന്നങ്ങളുകേ വില
നിര്ദ്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം
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•
•

ഡയറി/പൗള്ട്രി ഫാം രജിപ്രസ്ട്രഷ്നും കലസന്സിങം നിര്ദ്ബന്ധോേലും
സംബന്ധോയ നിബന്ധന ളുകേ ര്ദ്ഷ് സൗഹാര്ദ്േപരോയ പരിഷ്കരണവം
ോംപ്രസാത്പാദനവം വിപണനവം സംബന്ധോയ ാരയക്ഷേോയ ഇേകപേലു ള്

ഇത

ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• ഗ്രാേ സഭ ളുകേ ശാക്തീ രണം
• ുറ്റേറ്റ ഗുണപ്രഭാക്തൃ തിരകഞ്ഞടുപ്പ്
• പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണം
• പദ്ധതി ളുകേ സേയബന്ധിതോയ നേത്തിപ്പ്
• കൃതയോയ പ്രോണിറ്ററിങ്
നൂതന കോജക്ട് ആശയങ്ങള്
ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതി
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ജീവനോര്ദ്ോയി നേപ്പിലാക്കുന്ന കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിേ്
സോനോയ പദ്ധതി ക്ഷീര
ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി കപലറ്റ് കോജക്ടായി ജില്ലാ-പ്രലാേ്-ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംപ്രയാജിത പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ക്ഷീര
സംഘങ്ങളില്ക ര്ദ്ഷ് ന് അളക്കുന്ന പാലികെ വിലയില്ക നിന്നം ോസാോസം അേവാോവന്നതാണ്.
പദ്ധതി വിഹിതം ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളും േില്കേയം പ്രചര്ദ്ന്ന് വഹിോവന്നതാണ്. പ്ര ന്ദ്ര
സഹായത്തിനുള്ള സാദ്ധയതയം പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്.
എല്ലാ ര്ദ്ഷ് ഭവനങ്ങളിലും പ്രേല്കക്കൂരപ്രയാടു കൂേിയ വളക്കുെി
ര്ദ്ഷ് കെ കതാെിലിേത്തികെ ശുചിതവം, പരിസര ശുചിതവം, കപാതജനാപ്രരാഗയ സംരക്ഷണം
എന്നിവയം കജവവള നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേയള്ള വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിടുന്ന. കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ്
പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയോയി സഹ രിച്ച് നേപ്പിലാോം.
പുറപ്രമ്പാക്കു ളികലയം തരിശിേങ്ങളികലയം തീറ്റപ്പുല്ക കൃഷ്ി
ര്ദ്ഷ്
കൂട്ടായ്മ ള്, കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതി എന്നിവയോയി സഹ രിച്ച് നേപ്പിലാ
ോവന്നതാണ്.
എഗര്ദ് നഴ്സറി ളുകേ സ്ഥാപനവത് രണവം ശാക്തീ രണവം
മുട്ടയത്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ുപ്രരയാട്ടുേല, പ്രതാട്ടത്തറ ഹാച്ചറി ളുകേ ഉത്പാദന പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം എഗര്ദ് നഴ്സറി ള്
സാറ്റകലറ്റ് യൂണിറ്റ ളാേി ശാക്തീ രിച്ച് വര്ദ്ഷ്ം മുഴുവന് യപ്രഥഷ്ടം പ്ര ാെിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോുന്ന
ഇേോേി ോറ്റ യം കചയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പികെയം ക്ഷീര വി സന വുപ്പികെയം
സ്ഥാപനങ്ങകളയം ഈ വിഷ്യത്തില്ക ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് യപ്രഥഷ്ടം
ഗുണപ്രേന്മയള്ള മുട്ടപ്രോെിുഞ്ഞുങ്ങകള വര്ദ്ഷ്ം മുഴുവന് ലഭയോുന്നതാണ്. ഉത്പാദനത്തിന്
ആനുപാതി ോയി എഗര്ദ് നഴ്സറി ള്േ് ധനസഹായം നല്ക ാവന്നതാണ്.
പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേ ഉത്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി
ഗുണപ്രഭാക്തൃ കതരകഞ്ഞടുപ്പ് അേിസ്ഥാനോേിയള്ള പദ്ധതി ള് േിേപ്രപ്പാഴും ഇറച്ചിപ്രോെി
ഉത്പാദന പ്രേഖലയില്ക
ാരയക്ഷേോയി നേപ്പാോന്
െിയാറില്ല. ഇറച്ചിപ്രോെി ഉത്പാദനം
വയാപ ോക്കുന്നതിനായി പ്ര ാെിുഞ്ഞുങ്ങകള നയായവിലേ് ലഭയോക്കുന്ന ഹാച്ചറി ള് പ്രോത്സ്ാ
ഹിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതണ്ട്. ശാസ്ത്രീയോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന വപണനശാലാ ോതൃ ളും രൂപീ രിപ്രേണ്ട
തണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപ്രത്തജന നേപേി ള് ലക്ഷയം കവച്ചുക ാണ്ട് പ്രബ്രായിലര്ദ് ഹാച്ചറി ള്,
പ്രബ്രായിലര്ദ് യൂണിറ്റ ള്, വിപണന ശാല ള് എന്നിവയില്ക മുതല്ക മുേക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധരായ
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നിപ്രക്ഷപ ര്ദ്േ് പ്രോത്സ്ാഹനം നല്കുന്നതിനായി കലസന്സിങ്ങിനായള്ള ഏ ജാല സംവിധാന
വം വായ്പ ള്ോയി ഇെറസ്റ്റ് സകബവന്ഷ്ന് സ്ക്ീമു ളും പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി വിഭാവനം കചയ്യുന്ന.
നബാര്ദ്ഡ്, േലിനീ രണ നിയന്ത്രണ പ്രബാര്ദ്ഡ്, വാണിജയ ബാങ്കു ള്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, പൗള്ട്രി
പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള് എന്നിവേ് സംയക്തോയി നേപ്പിലാോം.
അറവശാലാ ോലിനയങ്ങളുകേ സംഭരണത്തിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃത സംസ്ക്രണത്തിനും കജവവള
നിര്ദ്മാണത്തിനുമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി
പ്രബ്രായിലര്ദ് വിപണന ശാല ളില്ക നിന്നള്ള ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ േശ്നോയി
വളര്ദ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ഉറവിേത്തില്ക നിന്നം ഇവ പ്രശഖരിക്കുന്നതിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി
സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി. തപ്രേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ ാര്ദ്ഷ്ി ഏജന്സി ള്, കവറ്ററിനറി
സര്ദ്വ ലാശാല എന്നിവയകേ സഹ രണ പ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയകേ അവസ്ഥാ വിശ ലനം നേത്തുന്നതിനും തല്കസ്ഥിതി
വിവരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാനത്തില്ക ജില്ലകയ ഭക്ഷയ സവയം പരയാപ്തതയിപ്രലകേത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നേപേി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനാണ് വി സന പരിപ്രേക്ഷയത്തിലൂകേ ശ്രേിച്ചിട്ടുളളത്. ദരിദ്രരും,
പാര്ദ്ശവവത്കൃതരും, സമൂഹത്തികെ താകെത്തട്ടിലുള്ളവരുോയ സാോനയ ജനവിഭാഗത്തികെ പങ്കാളി
ത്തം വി സന േവര്ദ്ത്തന ങ്ങളില്ക ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രേങ്ങളും നേത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയകേ
തല്കസ്ഥിതി വിവരങ്ങള് വിശ ലനം കചയ്യുപ്രമ്പാള് ഭക്ഷയ വസ്തുേളുകേ ാരയത്തില്ക ഏറ്റവോദയം സവയം
പരയാപ്തതയിപ്രലകേത്താന് െിയന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക നിന്നള്ള േധാന ഉത്പന്നങ്ങ
ളായ പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ ാരയത്തിലാണ് എന്ന വയക്തോണ്. പാലികെ ാരയത്തില്ക
ആവശയത്തികെ 80 ശതോനവം ആഭയന്തരോയി ഉത്പാദിപ്പിോന് നമുേ് െിയന്നണ്ട്. ഇറച്ചി, മുട്ട
എന്നിവയകേ ഉത്പാദനവം വി സനത്തികെ പാതയിലാണ്. ശ്രദ്ധാപൂര്ദ്ണ്ണോയ ആസൂത്രണത്തിലൂകേ
പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ ഉത്പാദനത്തില്ക സേീപ ഭാവിയില്ക തകന്ന സവയം പരയാപ്തത
യികലത്താവന്നതാണ്. ഇതിനായള്ള ബഹുമുഖോയ സേീപന രീതി ള് വി സന പരിപ്രേക്ഷയം മുപ്രന്നാട്ടു
കവക്കുന്ന.
ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തത ഉറപ്പാക്കുപ്രമ്പാള് തകന്ന ലഭയോയ ഭക്ഷയ വസ്തുേളുകേ ഗുണനിലവാരം
ഉറപ്പാേി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോക്കു എന്ന വിശാലോയ ാഴ്ചപ്പാടും പരിപ്രേക്ഷയം മുപ്രന്നാട്ടു
കവക്കുന്ന. ഒപ്പം തകന്ന ര്ദ്ഷ് വൃത്തി ആ ര്ദ്ഷ് ോക്കുന്നതിനും ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും
ാര്ദ്ഷ്ി വൃത്തി പരിസ്ഥിതി– സാമൂഹയ സൗഹാര്ദ്േപരോക്കുന്നതിനുോയള്ള രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളും ചര്ദ്ച്ചാ
വിപ്രധയോേിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ ത്തിലധിഷ്ഠിതോയ കപാതജനാപ്രരാഗയേശ്നങ്ങളില്ക ശാസ്ത്രീയോയ
ഇേകപേലു ളും നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിരിക്കുന്ന. ജില്ലയകേ സേഗ്ര വി സന പരിശ്രേങ്ങളില്ക കപാതകവയം
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയകേ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായള്ള ഇേകപേലു ളില്ക േപ്രതയ ിച്ചും ദിശാ സൂച ോ
ുവാന് പരിപ്രേക്ഷയത്തിനാും എന്ന േതയാശിക്കുന്ന.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ള്േ് കൂടുതല്ക ോതിനിധയവം േവര്ദ്ത്തന സവതന്ത്രവം ലഭയോക്കുന്ന
തരത്തില്ക പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യണം.
2. സബ്സിഡി ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പരിഷ്കരിേണകേന്നം ഗ്രൂപ്പ് അേിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
സംരംഭങ്ങള്, പ്രലാണ് ലിങ്കിഡ് ആയിരിേണകേന്ന നിര്ദ്പ്രേശം പ്രലാേ് തലത്തില്ക ഒെിവാേണം.
3. ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് േറ്റ ര്ദ്ഷ് കര പ്രപാകല അംഗീ ാരം നല്ക ി ഗവണ്കേെ് തലത്തില്ക
കപന്ഷ്നും േററ് ആനുകൂലയങ്ങളും നല്ക ണം.
4. ാര്ദ്ഷ്ി
വായ്പ ള്േ് സോനോയ പലിശ നിരേില്ക മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന
പ്രേഖല ളികല ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കും വായ്പ സൗ രയം ലഭയോേണം.
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5. കചലവ ുറഞ്ഞ രീതിയില്ക ാലിത്തീറ്റ/പ്ര ാെിത്തീറ്റ ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്മാണ യൂണിററു ള്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ള് ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
6. പ്രലാേ് തലത്തില്ക ആധുനി ോംസ സംസ്ക്രണശാല ള് നിര്ദ്മിക്കു .
7. ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനായി ആധുനി കറെറിംഗ്/കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് അനുബ
ന്ധോയി സ്ഥാപിക്കു .
8. പാല്ക വില സബ്സിഡി മൂന്ന് ോസത്തില്ക നിന്ന് 12 ോസോയി ഉയര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്.
9. ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് മൃഗസംരംക്ഷണ വുപ്പികെ പ്രസവനം ലഭയോോനുള്ള നേപേി ള് സവീ രി
േണം. ബപ്രയാഗയാസ്, അടുേള മുറ്റത്ത് പ്ര ാെികൃഷ്ി , ാലിത്തീററ നിര്ദ്മാണം, ക്ഷീര ര്ദ്ഷ്
ര്ദ്േ് കേഡിേല്ക ഇന്ുറന്സ് എന്നീ പരിപാേി ള് നേപ്പിലാോനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരി
പ്രേണ്ടതാണ്. മൃഗങ്ങളുകേ ചി ിത്സ്േ് ആവശയോയ േരുന്ന് ലഭയോക്കുന്നതിനും ചാണ വം പ്ര ാെി
ോഷ്ടവം സംസ്ക്രിച്ച് വളോക്കുന്നതിനും പ്രലാേ് തലത്തില്ക കോകബല്ക ക്ലിനി ് നേപ്പിലാ
ക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്ത ണ്ടതാണ്.

7.3

മത്സ്യ വികസനം

പ്ര രള ഭൂപേത്തില്ക കതേ് പേിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ക ാല്ലം ജില്ലയകേ, 37 ി.േീ
നീളത്തില്ക വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന തീരേപ്രദശകത്ത 3500 സ്ക്വയര്ദ് ി.േീ കഷ്ല്കഫ് േപ്രദശവം, 219
ിപ്രലാേീറ്റര്ദ് നീളത്തിലായി ഒഴുുന്ന ഉള്നാേന് ശുദ്ധജല പ്രസ്രാതസ്സു ളായ ല്ലേയാര്ദ്, പള്ളിേലാര്ദ്,
ഇത്തിേരയാര്ദ് എന്നിവയം, 7227.19 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്തായി വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന ഓര് ജല
പ്രസ്രാതസ്സു ളായ അഷ്ടമുേി, ായംുളം, പരവൂര്ദ് ായലു ള് എന്നിവയം ഇവപ്രയാേടുത്ത് വിവിധ
ഉള്നാേന് പ്രേഖല ളിലായി 720 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്ത് സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ശുദ്ധജല/ ഓര് ജല ുളങ്ങള്
കവള്ളക ട്ടു ള് ചതപ്പുനിലങ്ങള് എന്നിവയം ജില്ലയകേ േത്സ്യപ്രേഖലാ വി സനത്തിന് ബൃഹത്തായ
സംഭാവന നല്ക ാന് ക ല്കപ്പുള്ളവയാണ്. േത്സ്യ കൃഷ്ിയില്ക വയാപൃതരായ 144 ഓരുജല ര്ദ്ഷ് രും
2598 ശുദ്ധജല ര്ദ്ഷ് രും ജില്ലയില്ക ഉണ്ട്. സമുദ്ര ഉള്നാേന് േത്സ്യ ബന്ധന പ്രേഖല ളിലായി
22081 ര്ദ്പ്രമാനമുഖ േത്സ്യകതാെിലാളി ളും 22421 അനുബന്ധ േത്സ്യകതാെിലാളി ളും ജില്ലയിലുണ്ട്.
േത്സ്യ ഉല്കപ്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂകേ പ്രപാഷ് ാഹാര ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തു ഉത്പാദനഫലങ്ങള്
സുസ്ഥിരവം നിഷ്പക്ഷവോയ രീതിയില്ക േത്സ്യകതാെിലാളി- േത്സ്യ ര്ദ്ഷ് സമൂഹങ്ങള്േിേയില്ക
വീതിച്ചുനല്കു വെി ഇവര്ദ്േിേയികല ദാരിദ്രയം ുറയ്ക്കു എന്നതാണ് േത്സ്യപ്രേഖലാ വി സനം
ലക്ഷയേിടുന്നത്. ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവം പരിസ്ഥിതി അധഃപതനവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കവല്ലുവിളി കള
തരണം കചയ്തുക ാണ്ടാ ണം പ്രേഖലയികല ലക്ഷയം ക വരിപ്രേണ്ണ്ടത്. ഉള്നാേന് ജല
പ്രസ്രാതസ്സു ളികല േത്സ്യകൃഷ്ി വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ക് ജില്ലയികല വിഭവ അേിത്തറ വിപുലോയ സാധയത ളാണ്
മുപ്രന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നിലവില്ക ഫിഷ്റീസ് വുപ്പ് വെി ജില്ലയില്ക നേപ്പിലാേിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ
പദ്ധതി ള് ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭാവി ഉദയേങ്ങളില്ക വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനും േകൃതി
സൗഹാര്ദ്േ േത്സ്യബന്ധന-േത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള് അവലംബിച്ച് സാപ്രങ്കതി
വിദയയകേ
സഹായപ്രത്താകേ വയാപനേവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ േത്സ്യ പ്രേഖലയ്ക്ക് വരും വര്ദ്ഷ്ങ്ങളില്ക േി ച്ച
േവര്ദ്ത്തനം ാഴ്ച വയ്ക്കാന് െിയം.

വി സന ാഴ്ചപ്പാേ്

േത്സ്യ ഉല്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം വച്ച് കനടുമ്പന, പ്രപാളച്ചിറ എലാ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ,
ചക്കുവള്ളി ചിറ, േണ്പ്രട്രാതരുത്ത് എന്നീ േപ്രദശങ്ങള് ഉള്കപ്പടുന്ന 150 കഹക്ടർ ശുദ്ധജലം, ഓരുജല
പ്രസ്രാതസ്സു ളായ ഏല ള്, പ്രതാടു ള്, കവള്ളകേട്ടു ള് എന്നിവയില്ക േത്സ്യകൃഷ്ി
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു വെി നിലവികല 18000 േണ് േത്സ്യ ഉല്കപാദനത്തില്ക നിന്നം 2500 േണ് േത്സ്യ
ഉല്കപാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് വരുന്ന അഞ്ച് വര്ദ്ഷ് ാലയളവിനുള്ളില്ക ക വരിോന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
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ജില്ലയികല തീരപ്രദശ-ഉള്നാേന് േത്സ്യഗ്രാേങ്ങകളയം ജല പ്രസ്രാതസ്സു കളയം ോലിനയ
മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുചിതവസാഗരം, ൈാസ്റ്റി ് കെഡിംഗ് യൂണിറ്റ ള് പ്രപാലുള്ള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു
വെി വരുന്ന അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്
ാലയളവിനുള്ളില്ക േത്സ്യ പ്രേഖലപ്രയയം ജല
പ്രസ്രാതസ്സു കളയം ോലിനയ വിമുക്തോക്കുന്നത് വെി േത്സ്യ കതാെിലാളി ളുകേ ആപ്രരാഗയ സൂചി
ഉയര്ദ്ത്താന് െിയന്നതാണ്.
േത്സ്യകതാെിലാളി ള്, േത്സ്യപ്രേഖലയികല വിദയാര്ദ്്ി ള് എന്നിവര്ദ്ോയള്ള വിവിധ പ്രക്ഷേ
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു വെി േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല ജീവിത നിലവാരം, വിദയാഭയാസ
നിലവാരം എന്നിവ ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന.
േത്സ്യപ്രേഖലയികല പശ്ചാത്തല സൗ രയ വി സനത്തിനായള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
വെി േത്സ്യകതാെിലാളി ള് പേിച്ചുക ാണ്ടവരുന്ന േത്സ്യങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിനും
അതവെി േത്സ്യ കതാെിലാളി ളുകേ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുവാനും െിയന്നതാണ്.
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• സുനാേി പുനരധിവാസ പ്ര ാളനി ളില്ക താേസിക്കുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങള്േ്
അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• േല്കപ്രക്ഷാഭം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളില്ക നിന്നം ഫിഷ്റീസ് വുപ്പികെ
ോറ്റിപാര്ദ്പ്പിേല്ക പദ്ധതിയില്ക പല ാരണങ്ങളാല്ക (3 കസെില്ക കൂടുതല്ക വസ്തു ഉള്ളവര്ദ്,
പ്രജാലി സ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്ന് ോറി താേസിോന് താല്കപരയേില്ലാത്തവര്ദ്) വിമുഖത ാണിക്കുന്ന
േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങള്േ് നയായോയ ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭിക്കുോറുള്ള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു .
• ശാരീരി ോനസി കവ ലയങ്ങളും ോറാപ്രരാഗങ്ങളാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന േത്സ്യകതാെിലാളി ള്
തിങ്ങി പാര്ദ്ക്കുന്ന തീരപ്രദശ-ഉള്നാേന ഗ്രാേങ്ങളില്ക കൂടുതല്ക ിേത്തി ചി ിത്സ്യം ആധുനി
ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങളും
സാദ്ധയോക്കും വിധമുളള പലി ് കഹല്കത്ത് കസെറു ള്
സ്ഥാപിക്കു
• യാന്സര്ദ് പ്രപാകലയളള ോര പ്രരാഗങ്ങള് ഉളള ആളു ള് താേസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ക
പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു
• വൃദ്ധരായ േത്സ്യകതാെിലാളി ള്ോയളള പ ല്ക വീേ് പ്രപാകലയളള സൗ രയങ്ങള്
ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുളള േത്സ്യ ഗ്രാേങ്ങളില്ക സ്ഥാപിക്കു
• േത്സ്യ ോര്ദ്േറ്റ ളിലും ഹാര്ദ്ബറു ളിലും ആവശയാനുസരണം ശുദ്ധജലം, നല്ല കഡ്രയിപ്രനജ്
സംവിധാനങ്ങള്, പ്രോകയലറ്റ് പ്ര ാംകൈക്സ്, വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ഓക്ഷന് ൈാറ്റ്പ്രഫാം, ഫ്പ്രളേ്
ഐസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• ഹാര്ദ്ബറു ളിലും േറ്റം സ്ത്രീ വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും സ്ത്രി സൗഹാര്ദ്േ ോഥേി സൗ രയങ്ങളും
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
• ദീര്ദ്ഘപ്രനരം ഇരുന്ന പ്രജാലി കചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ളില്ക ാണകപ്പടുന്ന ഗര്ദ്ഭാശയ സംബന്ധോയ
പ്രരാഗങ്ങകളുറിച്ച് തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പികെ ആഭിമുഖയത്തില്ക വിവരപ്രശഖരണം
നേത്തു .
• േത്സ്യകതാെിലാളി ുടുംബങ്ങളില്ക അംഗങ്ങളായിരികേ പ്രക്ഷേനിധി അംഗതവേില്ലാത്തവര്ദ്ക്കും
േറ്റ് വുപ്പു ളില്ക നിന്നം ധനസഹായങ്ങകളാന്നം തകന്ന ലഭിോത്ത അര്ദ്ഹരായിട്ടുളള േത്സ്യ
പ്രേഖലയികല േദ്ധയ വയസ്ക്കരായ സ്ത്രീ കള സംരംഭ രാ ാന് പ്രവണ്ടന്ന പദ്ധതി ള് സാമൂഹയ
പ്രക്ഷേനിധി വുപ്പു വെി നേപ്പിലാേി സ്ത്രീ ശാക്തീ രണം ക വരിക്കുന്നതിലൂകേ േത്സ്യ
കതാെിലാളി സമൂഹത്തികെ ഉന്നേനം സാധയോോവന്നതാണ്.
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• ഹാര്ദ്ബറു ളില്ക കൂടുതല്ക േത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നതിനു പ്രവണ്ടിയളള ബര്ദ്ത്തിംഗ്
സൗ രയവം യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നിേത്ത് ആെം കൂട്ടുന്നതിന് കൃതയോയ ഡ്രഡജിംഗ്
സംവിധാനങ്ങള്ോയളള പദ്ധതി ളും നിലവില്ക വപ്രരണ്ടതാണ്
• നീണ്ട ര, അെീേല്ക ഹാര്ദ്ബറു പ്രളാേനുബന്ധിച്ച് വല നിര്ദ്മാണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു .
• നീണ്ട ര, ശക്തിുളങ്ങര, ഭാഗങ്ങളില്ക മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് ഉല്കപ്പാദി
പ്പിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യ സംസ്ക്കരണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു .
• േത്സ്യസപ്രങ്കതങ്ങളും കൃത്രിേ പാരു ളും ഉചിതോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• നാപ്രശാന്മുഖോയിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന
േലാേ കള
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി
േലാേ
മുട്ടയിോനായി എത്തുന്ന േപ്രദശങ്ങള് േപ്രതയ
പരിഗണന നല്ക ി സംരക്ഷി
േകപ്പപ്രേണ്ടതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം വെി ജില്ലേ് സാമ്പത്തി പ്രനട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് േകൃതി സൗഹാര്ദ്േ
പ്രബാട്ടിംഗ്, അ വാടൂറിസം, ഫാം ടൂറിസം എന്നിവ, േപ്രരാതരുത്ത്, പ്രതവളളി, ആയിരംകതങ്ങ്
എന്നീ പ്രേഖല കള സംപ്രയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം കചയ്ത് നേപ്പിലാക്കു
• അെീേല്ക ബീച്ച് പ്രദശീയ നിലവാരമുള്ള ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രോേി ഉയര്ദ്ത്തുതിനായളള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു .
• േത്സ്യ ബന്ധനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട നൂതന കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം
ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കുന്നതിന് വയവസായ വുപ്പ് മുഖാന്തിരം പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• നിപ്രതയാപപ്രയാഗ സാധനങ്ങള് നയായവിലേ് ലഭയോക്കുന്നതിനും, തീരോപ്രവലി പ്രപാലുളള
പ്രസ്റ്റാറു ള് തീരപ്രദശ ഉള്നാേന് േപ്രദശങ്ങളില്ക പദ്ധതി ള് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള്
നേപ്പാോവന്നതാണ്
• േകറന് സംഘങ്ങളുകേ തൃപ്തി രോയ േവര്ദ്ത്തനത്തിന് ക ത്താങ്ങ ്് നല്കുന്ന
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• ഉള്നാേന്
സംഘങ്ങളുകേ
േവര്ദ്ത്തനം
ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനും
സവയം
പരയാപ്തോക്കുന്നതിനും േത്സ്യകൃഷ്ിയോയി ബന്ധകപ്പട്ട പദ്ധതി ള് സംഘങ്ങള് മുഖാന്തിരം
നേപ്പിലാക്കു
• േത്സ്യകഫഡില്ക അഫിലിപ്രയഷ്ന് ഇല്ലാകത േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന 15 സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം
കേച്ചകപ്പടുത്തു
• ജില്ലയികല സഹ രണ സംഘങ്ങകള ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിന് ുറഞ്ഞ പലിശ നിരേിപ്രലാ
സബ്സിഡി ആപ്രയാ വിവിധ പദ്ധതി ളിലൂകേ ധനസഹായം സംഘങ്ങള്േ് നല്കു
• ആെേേല്ക േത്സ്യ വിഭവങ്ങളായ ചൂര (Yellow fin Tuna, Skip jack Tuna) പ്രപാലുളളവകയ
ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതിന് നൂതന േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി
േത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളും ഉപ രണങ്ങളും നവീ രിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• േലാക്രേണം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന പരവൂര്ദ് മുതല്ക അെീേല്ക വകരയളള
േപ്രദശങ്ങളില്ക േല്ക ഭിത്തി ള് ബലകപ്പടുത്തു
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•

രയിപ്രലേ് അേിക്കുന്ന തിരോല ളുകേ ശക്തി ുറയ്ക്കുന്നതിന് കൃത്രിേ പാരു ള് പ്രപാകലയളള
നിര്ദ്മിതി ള് ശാസ്ത്രീയോയി, േകൃതി സൗഹാര്ദ്േപരോയി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു
• തിരോല കള തടുക്കുന്നതിനും സുനാേി പ്രപാകലയളള േകൃതി ദുതന്തങ്ങളുകേ ആഘാതം
ുറയ്ക്കുന്നതിനും, േപ്രലറ്റം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന േപ്രദശങ്ങളില്ക തീരപ്രദശത്ത് വളരാന്
അനുപ്രയാജയോയ തരത്തിലുളള വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപിേിപ്പിച്ച് ബപ്രയാഷ്ീല്കഡ് നിര്ദ്മിക്കു
• ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങകള കൂേി ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുചിതവസാഗരം
ോതൃ യിലുളള പദ്ധതി ള് ശുചിതവേിഷ്ന് വെി നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.
ീഴ്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്ക്ീേില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി ഭവന നിര്ദ്മാണ പുനരുദ്ധാരണ
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയേല്ലാത്ത പ്രോയലറ്റ് ഉള്ളവര്ദ്േ് ഒ.ഡി.എഫ് മുഖാന്തിരപ്രോ േറ്റ് തപ്രേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്ക്ീേില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• കവദുതി ലഭയോയിട്ടില്ലാത്ത േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ് കവദുതി വുപ്പികെ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ
കവദുതീ രണ പദ്ധതി ള് മുഖാന്തിരപ്രോ േപ്രറ്റാ ധനസഹായം നല്കു .
• ജലദൗര്ദ്ലഭയം പ്രനരിടുന്ന േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളികല അര്ദ്ഹരായ േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ് ജപ്പാന്
ുടുകവളള പദ്ധതി, ജലനിധി തേങ്ങി പദ്ധതിയിലുള്കപ്പടുത്തി പരിഹാര ോര്ദ്ഗങ്ങള്
ാണാവന്നതാണ്.
• നിലവിലുളള കഹല്കത്ത് കസെറു ളുകേ നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുളള നേപേി ള്
സവീ രിക്കു
• 24 േണിക്കൂറും കവദയസഹായം ലഭയോും വിധം പി.എച്ച്.സി- കള സജ്ജോക്കുന്നതിനും
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• യാന്സര്ദ്,
ിഡനി,
രള്, ഹൃദയ, േപ്രേഹ-പ്രരാഗ ബാധിതരായിട്ടുളള നിര്ദ്ധന
േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ് ഔഷ്ധങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള നിശ്ചിത ത നല്കുന്നതിനുളള
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• ഖനന േപ്രദശങ്ങളായ പ്ര ാവില്കപ്രത്താട്ടം, പന്മന, നിവാസി ള്ക്കും ക .എം. എം.എല്ക.ഫാക്ടറിയില്ക നിന്ന് പുറന്തളളുന്ന േലിന ജലത്തില്ക നിന്നളള ദുരന്ത ഫലങ്ങള്
അനുഭവിക്കുന്നവര്ദ്ക്കും, ഉണ്ടാുന്ന പ്രപാഷ് ാഹാര ുറവ് പരിഹരിപ്രേണ്ടതിന് അംഗന
വാേി ളുകേ േവര്ദ്ത്തനം കൂടുതല്ക കേച്ചകപ്പടുത്തു
• േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല സ്ക്കൂളു ളികല ുട്ടി ള്ോയി വിദയാഭയാസ വുപ്പുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന്
േഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി ള് നേപ്പാോവന്നതാണ്.
• േദയം, േയക്കു േരുന്ന് എന്നിവേ് അേിേകപ്പട്ടിട്ടുളളവര്ദ്േ് ലഹരി വിമുക്ത പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും
പുനരധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല ജനങ്ങകള
േപ്രതയ ിച്ചും ഇളം തലമുറകയ ഇത്തരം ോര വിപത്തു കള ുറിച്ച് പ്രബാധവല്കേ
രിക്കുന്നതിനുോയി ക്ലാസ്സു ളും കസേിനാറു ളും േറ്റം സംഘേിപ്പിക്കു .
• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേി േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല
കേഡിേല്ക യാമ്പു ള് കേച്ചകപ്പട്ട രീതിയില്ക സംഘേിപ്പിക്കു
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• േത്സ്യകത്താെിലാളി ഗ്രാേങ്ങളില്ക അവരുകേ ശാരീരി , ോനസി , വിദയാഭയാസ നിലവാരം
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി
ൗണ്സിപ്രലഴ്സ് ഉള്കപ്പടുന്ന േീമു ളുോയി ആശയ വിനിേയം
കചയ്യുന്നതിന് സാധയോുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• േത്സ്യകത്താെിലാളി ള് താേസിക്കുന്ന േപ്രദശങ്ങളില്ക തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പ് മുപ്രഖന
ജനസംഖയാ നിരക്കും, ജനസാന്ദ്രതയം സംബന്ധിച്ച് വിവരപ്രശഖരണം നേപ്പാക്കു .
• േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങളികല വിദയാര്ദ്്ി ള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളു ളില്ക േഭാത ഭക്ഷണ
പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു .
• േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ ായി ക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീന്തല്ക, കസേി
ളിംഗ്, പ്രസ്ക്റ്റിംഗ്, സ്കൂബാ കഡവിംഗ്, ബീച്ച് പ്രവാളീബാള് തേങ്ങിയ ായി ഇനങ്ങളില്ക
പരിശീലനം നല്കു .
• വൃത്തിയായി േത്സ്യം ക ാരയം കചയ്യുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും േത്സ്യ ോര്ദ്േറ്റ ളുപ്രേയം
ഹാര്ദ്ബറു ളുപ്രേയം അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
• ജില്ലയികല ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണം, േത്സ്യ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണം, ഉല്കപാദന
വര്ദ്ദ്ധനവ്, സുസ്ഥിരത ന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ
പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേി അതാത് പ്രേഖല ളികല ണ്ടല്ക വനവല്കേരണ പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു .
• പ്രവലിയിറേ സേയത്ത് അനാവൃതോുന്ന ാവനാേ്, ഫാത്തിോതരുത്ത് ഭാഗങ്ങളില്ക
പാലത്തില്ക നിന്നം ാണകപ്പടുന്ന മുോേ് േണ്ണ് എന്ന് വിളിേകപ്പടുന്ന 15 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്ത്
ണ്ടല്ക കത ള് നട്ട് പിേിപ്പിച്ച് േത്സ്യ സപ്രങ്കതോയി സംരക്ഷിക്കു .
• ജില്ലയില്ക േവര്ദ്ത്തിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന കചറു ിേ വനിതാ യൂണിറ്റ ള് അവരുകേ േവര്ദ്ത്തന
പാരമ്പരയം, േവര്ദ്ത്തന ക്ഷേത എന്നിവ ണേികലടുത്ത് തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പു ളുകേ
പദ്ധതിയില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി പലിശരഹിത വായ്പ പ്രപാലുളള ധനസഹായങ്ങള് നല്ക ി കൂടുതല്ക
ശക്തികപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• ജില്ലയില്ക കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരുന്ന, േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ വനിതാ
യൂണിറ്റ കള കണ്ടത്തി അവകയ േവര്ദ്ത്തന സജ്ജോക്കു
• വെിപ്രയാര ച്ചവേം നേത്തുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി വനിത ള്േ് ഫിഷ്് കവന്ഡിംഗ് പ്രേബിള്
നല്കുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പാോവന്നതാണ്.
• കചറു ിേ വനിതാ സംരംഭ രുകേ ഉല്കപന്നങ്ങള്േ് വിപണി കണ്ടത്തി നല്കുന്നതിനും,
വിപണനം നേത്തുന്നതിന് പ്രവണ്ടന്ന സഹായങ്ങളും തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ
പങ്കാളിത്തം വെി നേപ്പാോവന്നതാണ്.
• കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വനിതാ ഗ്രൂപ്പു ള്േ് പരിശീലന പരിപാേി ള്
നേപ്പിലാക്കു .
• േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ്
പ്രലല സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനും ത.സവ.ഭ വുപ്പു ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേയളള
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• ആെേേല്ക േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്േ്
പരിശീലനം പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു
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േല്ക കൂടുകൃഷ്ിോയ അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്േ് പരിശീലനം
പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു
ജലപ്രസ്രാതസ്സു കളയം േലികനയം ജനവാസപ്രേഖല ളില്ക ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന്
ത.സവ.ഭ. വുപ്പു ളുകേ പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേി ുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ ള്, എം.എന്.
ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ് കതാെിലാളി ള് എന്നിവകര ഉള്കപ്പടുത്തി ആപ്രരാഗയ വുപ്പികെ
ശുചിതവേിഷ്ന് പദ്ധതി ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി ശുചിതവ, ോലിനയ സംസ്ക്കരണ
പ്രേഖല ളില്ക നേപ്പിലാക്കു
ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം ുറയ്ക്കുന്നതിനായി ൈാസ്റ്റിേിന് ബദലായളള
ഉല്കപന്നങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹായപ്രത്താടു കൂേി ുടുംബശ്രീ - കതാെിലുറപ്പു
കതാെിലാളി കള കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്ച് സംസ്ക്കരിക്കുന്ന
കെഡിംഗ് യൂണിറ്റ ള്
പ്രട്രാളിംഗ് നിപ്രരാധനം നേപ്പിലാക്കു , നിപ്രരാധിത േത്സ്യബന്ധന രീതി ളായ
രവലി,
അേയ്ക്കംക ാല്ലി വല ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം, 35എം.എം-ല് താകെ ണ്ണിവലിപ്പം ഉള്ള
വല ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം എന്നിവ നിപ്രരാധിക്കു .
േത്സ്യാ ര്ദ്ഷ്ണ ഉപ രണങ്ങള് (FAD) ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള ണവ പിടുത്തം നിപ്രരാധിക്കു .
ചൂണ്ട ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം, വലിയ ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള
േത്സ്യബന്ധന രീതി ള്, േല്കക്കൂേ് കൃഷ്ി, ചിപ്പി, മുരിങ്ങ കൃഷ്ി എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
കചറിയ ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ളുപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനവം, ഊന്നി വല ളുപ്രേയം, ചീന
വല ളുപ്രേയം ആധി യവം, തൂപ്പും പേലും പ്രപാകലയള്ളവ ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള അനധികൃത
േത്സ്യബന്ധനവം തേയ .
അഷ്ടമുേി ായലികല േത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട േപ്രദശങ്ങള്
ആവശയോയ
ണ്ടല്ക വനവത്േരണം, തനത് േത്സ്യങ്ങള്/ഞണ്ട ള് എന്നിവയകേ
േജനനത്തിന് ആവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
അഷ്ടമുേി ായലികല തനത് േത്സ്യ ുഞ്ഞുങ്ങളുകേ നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
അനധികൃത േത്സ്യബന്ധന രീതി ളായ തൂപ്പും പേലും, ഏറ്റം ക ട്ടല്ക എന്നിവ നിര്ദ്ബന്ധോയം
തേയന്നതിനായി േത്സ്യ സംരക്ഷണ പ്രസനകയ നിപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു
ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങളില്ക തനത് േത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങകള വളപ്പു ളില്ക നിപ്രക്ഷപിച്ച് 10 മുതല്ക 12
കസന്റീേീറ്റര്ദ് വകര വളര്ദ്ത്തി ജലാശയങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക് തറന്ന വിടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള്
നേപ്പിലാക്കു .
േപ്രത്സ്യാല്കപാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക കതാെില്ക
ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പികെ ഉേേസ്ഥതയില്ക വരുന്ന 112
കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശകത്ത ജലാശയങ്ങളും, കവളളകേട്ട് ചിറ്റേല ചിറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ
ഏല തേങ്ങിയ ഏല ളുകേ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവോയ
േത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള് അവലംബിച്ച് േത്സ്യകൃഷ്ി നേത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
തനത് നാേന് ശുദ്ധജല/ഓരുജല േത്സ്യങ്ങളുകേ ( ാരി, കൂരി, വരാല്ക, പരല്ക വര്ദ്ഗത്തില്കകപ്പട്ട
േത്സ്യങ്ങള്, ആറ്റക ാഞ്ച്, രിേീന് തേങ്ങിയവ) സംരക്ഷണത്തിന് കപാതജലാശയങ്ങളില്ക
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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നിന്നളള ഇത്തരം േത്സ്യങ്ങളുകേ/േത്സ്യവിത്തു ളുകേ അേിത ചൂഷ്ണം തേയന്നതിന് തപ്രേശ
സവയംഭരണ പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേിയളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
ുളങ്ങളുകേ സംരക്ഷണം, േത്സ്യകൃഷ്ി നേത്താന് അനുപ്രയാജയോയ ജലാശയങ്ങകള കൃഷ്ിേ്
അനുപ്രയാജയോയ രീതിയില്ക ഒരുേികയടുേല്ക, വിളകവടുപ്പ്, എന്നിവയോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
എം.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ്-കതാെിലാളി ള്, സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവരുകേ
പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേിയളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
േത്സ്യ സമ്പത്ത്-കജവ കവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാ,
വനാേി കചമീന് തേങ്ങിയ കജവ സുരക്ഷയം, കജവ കഫന്സിംഗും (Bio security
measursse) ആവശയോയി വരുന്ന കൃഷ്ി രീതി ള് നേത്തി വരുന്ന ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കജവ
സുരക്ഷക്കും കജവ കഫന്സിംഗിനും കവണ്ടിയളള ആനുകൂലയങ്ങള് നല്കു
സ്ത്രീ ളുകേ പങ്കാളിത്തം കൂേി ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തില്ക േത്സ്യകൃഷ്ി പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
സവന്തോയി ുളങ്ങില്ലാത്തവര്ദ്ക്കും, സ്ഥല പരേേിതിയളള വീടു ളില്ക താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ്
േത്സ്യവം പച്ചേറിയം ഒന്നിച്ച് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന അ വാപ്രപാണിക്സ് യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങുന്നതിനുളള
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
വനിത ള്ക്കും, സാമ്പത്തി ോയി പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്ക്കും
അലങ്കാര േത്സ്യ കൃഷ്ിയിപ്രലയ്ക്കും, വിപണനത്തിപ്രലയ്ക്കും, അലങ്കാര േത്സ്യ വിത്തുല്കപ്പാദന
ത്തിപ്രലയ്ക്കും തിരിയന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു
ജലാശയങ്ങളുകേ േലിനീ രണ തീവ്രത ുറയ്ക്കുന്നതിനായി ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിക്കുന്ന
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി വയാപ ോയ പ്രബാധവത്േരണ പരിപാേി ള്
നേപ്പിലാക്കു
അേിത േത്സ്യബന്ധനം നിയന്ത്രിക്കു
നിയേലംഘനങ്ങള് ശക്തോയി തേയ .
തൂപ്പും പേലും, നഞ്ച് ലേല്ക, പ്രഫാേ വസ്തുേള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള
അനധികൃത
േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് തേയ .
പ്ര രള സമുദ്ര േത്സ്യബന്ധന പരിപാലന നിയേം 1980, പ്ര രള േത്സ്യകത്താെിലാളി പ്രക്ഷേനിധി
നിയേം 1985, ഉള്നാേന് േത്സ്യകൃഷ്ി നിയേം 2010 എന്നിവ ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിന്
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .
അനധികൃത ചീനവല ളും ുറ്റിവല ളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തപ്രേശ സവയം ഭരണ വുപ്പു ളുകേ
നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കു .
പ്രദശിയ ജലപാതയില്ക നിന്നം ഒെിപ്പിേകപ്പട്ട ഊന്നി/ുറ്റി വല ഉേേ ള്േ് േറ്റ്
ജീവപ്രനാപാധി ള് പ്രതടുന്നതിന് ഉചിതോയ േപ്രതയ പ്രോജക്ട് പാപ്രേജു ള് തപ്രേശ സവയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖാന്തിരം നേപ്പിലാക്കു

• തപ്രേശ
സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
വെി
നേപ്പിലാക്കുന്ന
ഗുണപ്രഭാക്തൃവിഹിതത്തിന് വായ്പാസൗ രയം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .

പദ്ധതി ള്േ്

നൂതന ആശയങ്ങള്
• സ്ഥല പരിേിതിയളള വീടു ളില്ക താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ് േത്സ്യവം പച്ചേറിയം ഒന്നിച്ച് കൃഷ്ി
കചയ്യുന്ന അ വാപ്രപാണിക്സ് യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
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• കചമീന് ഗ്രാേകേന്ന് അറിയകപ്പടുന്ന േണ്പ്രട്രാതരുത്ത് പ്രവലിപ്രയറ്റ സംബന്ധോയ
പാരിസ്ഥിതി േശ്നങ്ങള് അഭമുഖീ രിക്കുന്ന. ഈ േപ്രദശത്തികെ ഗതാ ാല േൗഢി
വീകണ്ടടുക്കുന്നതിനായി
ണ്ടല്ക വനവല്കേരണ പദ്ധതി ളും കചമീന് ുളങ്ങളുകേ
പുനരുജ്ജീവനത്തിനായള്ള പദ്ധതി ളും വിഭാവനം കചയ്തു നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.
• ആെേേല്ക േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്േ്
പരിശീലന പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു .
• േല്കക്കൂേ് കൂേ് കൃഷ്ിോയി അവലംബിക്കുന്നതിന് േത്സ്യ കതാെിലാളി ള്േ് പരിശീലന
പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു .
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. മൂവായിരത്തിലധി ം വരുന്ന സുനാേി വീടു ളും അവയികല അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും
അപ്രങ്ങയറ്റം പ്രശാചനീയാവസ്ഥയിലാണ്. അവയകേ നവീ രണത്തിപ്രനാ, പുനര്ദ്നിര്ദ്മാ
ണത്തിനാപ്രയാ സേഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാേണം.
2. ുേികവള്ളത്തികെ ദൗര്ദ്ലഭയം ഉള്ള തീരപ്രദശ പ്രേഖല കള തിരിച്ച് സേഗ്ര പദ്ധതി
തയ്യാറാേണം. ഉദാ. ക്ലാപ്പന, ുലപ്രശഖരപുരം പ്രേഖലയില്ക േൂബ് കവല്ക നിര്ദ്മിച്ച് ആലപ്പാകട്ട
ുേികവള്ള ക്ഷാേം പരിഹരിേണം.
3. ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനത്തിനായം പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായം ഈ പ്രേഖലയില്ക പുതിയ
യൂണിറ്റ് ഉള്കപ്പകേയള്ള പദ്ധതി ള് രൂപീ രിേണം.
4. ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങളുകേ നവീ രണത്തിനും േത്സ്യകൃഷ്ി വയാപനത്തിനുോയി
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും NREGS, ുടുംബശ്രീ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച്
പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
5. േത്സ്യസമ്പത്തികല രാസോലിനയങ്ങള് കണ്ടത്തി തിരിച്ചറിയന്നതിനാവശയോയ പരിപ്രശാധന
സംവിധാനങ്ങള് ഫുഡ് & പ്രസഫ്റ്റി വിഭാഗവോയി സംപ്രയാജിച്ച് സ്ഥാപിക്കു .
6. േല്കതീര സംരക്ഷണത്തിനും തീരസംരക്ഷണ പ്രബാധവല്കേരണത്തിനും ആവശയോയ
പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു .
7. േത്സ്യകത്താെിലാളി പ്രേഖലയികല ുട്ടി ളുകേ സേഗ്ര വിദയാഭയാസ പുപ്രരാഗതിോയി സേഗ്ര
വിദയാഭയാസ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
8. പ്രതവള്ളി-റ്റി.എസ് നാല്ക -ആയിരംകതങ്ങ്-അെീേല്ക-േണ്പ്രറാതരുത്ത് ടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട്യര്ദ്, ശുവണ്ടി, േത്സ്യവയവസായം ഉള്കപ്പടുത്തി രൂപീ രിക്കു .
9. ക ാല്ലം ജോയപാറ-കതന്േല-പള്ളിേലാര്ദ്-റ്റി.എസ് നാല്ക-അെീേല്ക ടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട്
10. അഷ്ടമുേിോയലികെ വീകണ്ടടുപ്പും നവീ രണവം പള്ളിപ്രശ്ശരി പാലത്തിനുസേീപം രൂപകപ്പട്ട
കചറുേപ്രദശം ഡ്രഗ് കചയ്ത് ോറ്റി ായല്ക സംരക്ഷിേണം.
11. 50 േീറ്ററിനുള്ളില്ക താേസിക്കുന്ന
േപ്രലാര പ്രേഖലയില്ക ുടുംബങ്ങകള ോററി
പാര്ദ്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി
12. നശിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന േലിനകപ്പട്ട േരുത്തി ട്ടേയം, വട്ടോയലില്ക കൂടു ച്ചില്ക രിേീന് കൃഷ്ി
വയാപന പദ്ധതി
13. ചക്കുവള്ളിച്ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ ഏലാ, കതന്േല റിസര്ദ്പ്രവായര്ദ് യ്യേയം ായല്ക േത്സ്യകൃഷ്ി
വയാപന പദ്ധതി
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14. തനത് േത്സ്യസമ്പത്തികെ പ്രശാഷ്ണം തേയ യം ആ േത്സ്യസമ്പത്ത് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം
കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള്
15. ണ്ടല്ക വനവല്കേരണം, േത്സ്യസപ്രങ്കതങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം
16. ആധുനി
സാപ്രങ്കതി
വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യകൃഷ്ി, വീട്ടു മുറ്റത്ത് േത്സ്യകൃഷ്ി
കചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗ രയം, ഉള്നാേന് േത്സ്യകൃഷ്ി, േത്സ്യസംസ്ക്രണം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല്ക
പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്.
17. തീരേപ്രദശ പ്രേഖലയികല േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്േ് ഇന്ധനലഭയത ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.
18. ക ാല്ലം തീരകത്ത deep sea fishing hub ആക്കുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയതം
അതിനാവശയോയ deep sea vessels ഉപപ്രയാഗിോവന്നതം ആണ്. ഇതിനായി േപ്രതയ
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. ശുവണ്ടിയകേ ഹബ് ആയി ക ാല്ലം ജില്ലകയ
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്. ക ാല്ലം ാഷ്ൂ എകന്നാരു ബ്രാെ് ഇപ്രേജില്ക ക ാല്ലകത്ത ഹാന്ഡ്
പ്രേയ്ഡ് ശുവണ്ടി കോപ്രോട്ട് കചയ്യാവന്നതാണ്.

7.4.1 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം

നിലവികല അവസ്ഥ
1.
പശ്ചിേ ഘട്ട പ്രേഖലയികല വന പ്രശാഷ്ണവം അതികന തേർന്നള്ള കജവ
കവവിധയങ്ങളിലുണ്ടാുന്ന ുറവം ജില്ലയികല േധാന നദി ളികല ജലത്തികെ അളവികന
ാരയോയ ുറയ്ക്കുന്നണ്ട്. തണ്ണീർത്തേങ്ങളികല ജലസാന്നിദ്ധയം ഇപ്രതാകോപ്പം ുറയ യം
റിസർപ്രവയറു ളികല കചളിയേിയൽ കൂടു യം കചയ്യുന്ന.
2.
ണ്ടൽോടു ളുകേ വൻ പ്രതാതിലുള്ള നാശം അഷ്ടമുേിോയലികല േത്സ്യ സമ്പത്തികെ
ുറവിന് ാരണോയിരിക്കുന്ന. ണ്ടൽ സസയപ്രശഖരത്തികെ കവവിധയവം ജില്ലയിൽ
ഭീതിദോയ തരത്തിൽ ുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
3.
തീരപ്രദശ ആവാസവയവസ്ഥ വൻ ത ർച്ചകയയാണ് പ്രനരിടുന്നത്. തീരേപ്രദശകത്ത
അതിസാന്ദ്രോയ ജനസംഖയയ്ക്ക് ആനുപാതി ോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളുകേ അഭാവം,
ടൂറിസം പ്രേഖലയിൽ നിന്നള്ള സമർേം, നഗരപ്രേഖല ളിൽ നിന്നള്ള േലിനീ രണം
തേങ്ങിയവ മൂലം തീരപ്രദശം പ്രേഖല വീർപ്പുമുട്ടു യാണ്.
4.
ഉയർന്ന പ്രതാതിലുള്ള േണ്ണ്, പ്രക്ല കേനിംഗ് മൂലം നദി ളുകേ അേിത്തട്ട് താഴ്ന്ന്
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നത കൂോകത നദീതേങ്ങളും കനൽപ്പാേങ്ങളും പാരിസ്ഥിതി ത ർച്ചകയ
അഭിമുഖി രിക്കുന്ന.
ഇത് ഭക്ഷയ സുരക്ഷകയ ബാധിക്കുന്ന േശ്നോയി വളർന്ന
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന.
5.
പാറ ഖനനം: ജില്ലയകേ ഉൾനാേൻ ുന്ന ളുകേ വയാപ ോയ നാശത്തിനാണ്
അനിയന്ത്രതോയി പാറഖനനം വെി വച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർമാണപ്രേഖലയകേ അനിയന്ത്രിതോയ
വളർച്ചയം വയവസായി - സാമ്പത്തി പ്രലാബിയകേ സമർേവോണ് ഇത്തരകോരു
സാഹചരയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2-3 േീറ്റർ നത്തിലുള്ള പ്രേൽ േണ്ണം അതിനു മു ളികല
സസയാവരണവം നിർോക്ഷിണയം നശിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടാണ് ഈ ുന്ന കളയാക കപാട്ടിച്ച്
നിരത്തുന്നത്.
6.
പാേം നി ത്തൽ: നിയേങ്ങകളാകേ ാറ്റിൽ പറത്തി ജില്ലയകേ പല ഭാഗങ്ങളിലും വയൽ
നി ത്തൽ തേർന്ന് വരുന്ന. ഭൂഗർഭ ജല വിതരണം ക്രോതീതോയി താഴുന്നതിനാണ് ഇത
വെിവയ്ക്കുന്നത്.
7.
പുെ ളുകേ പ്രശാഷ്ണം: േധാനനദി ളായ ല്ലേയാറും, ഇത്തിേരയാറുംേണൽ, കചളി ഖനനം
മൂലവം പ്രയ്യറ്റവം വയവസായ സ്ഥപനങ്ങളുകേ ഇേകപേൽ മൂലവം, നഗര േപ്രദശങ്ങളിൽ
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നിന്നം ൈാപ്രെഷ്നു ളിൽ നിന്നള്ള രാസേലിനീ രണം മൂലവം, ഏറ്റവം േധാനോയി
ജലത്തികെ ുറവ് മൂലവം അതയന്തം പ്രശാഷ്ണാവസ്ഥയിലാണ്.
8.
ജല ക്ഷാേം:ജില്ല കപാതകവയം ചില േപ്രതയ േപ്രദശങ്ങൾ ഗുരുതരോയം ജലക്ഷാേം
പ്രനരിടുന്നണ്ട്.
േപ്രതയ ിച്ചും പ്രവനൽ ോലങ്ങളിൽ. ജില്ലയികല േധാന നദി ളുകേ
പ്രപാഷ് നദി ളിൽ
േിേവാറും
പ്രവനൽോലത്ത്പൂർണ്ണോയം
വറ്റിപ്രപ്പാുന്ന.
ആനുപാതി ോയി തകന്ന ഭൂഗർഭ ജലവിതാനവം താഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
9.
ാർഷ്ി
ഭൂേിയകേ ഉൽപ്പാദനക്ഷേതയിൽ ക്രേോയി ുറവ് സംഭവിക്കുന്ന.
രാസ ീേനാശിനി ളുകേയം അനിയന്ത്രിതോയ രാസവള േപ്രയാഗത്തികെയം ഫലോയി
േണ്ണികെ ആപ്രരാഗയം ക്ഷയിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ാരണം.
10.
അപ േ രോയ രീതിയിലുള്ള വായ, ജല, േണ്ണ് േലിനീ രണം.
11.
ജില്ലയികല റംസാർകസറ്റ് പദവിയള്ള തണ്ണീർത്തേങ്ങളുകേ അവസ്ഥ.
പ്ര രളത്തികല റംസാർകസറ്റ് പദവിയള്ള മൂന്ന് തണ്ണീർത്തേങ്ങളിൽ രകണ്ടണ്ണവം ക ാല്ലം
ജില്ലയിലാണ്. ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജലതോ വം, അഷ്ടമുേിോയലും. ജില്ലയകേ േധാന
ശുദ്ധജല പ്രസ്രാതസ്സായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ം അതിപ്രവഗം േരണത്തിപ്രലയ്ക്ക് അടുത്തു
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന. േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലമുള്ള ആെം ുറയലും, ാച്ച് കേെിൽ നിന്നള്ള നീകരാഴുേ്
ുറഞ്ഞതം, പേിഞ്ഞാകറ ല്ലേ േണലൂറ്റലിലൂകേ ുെിച്ച് താഴ്ത്തിയതം മൂലോണ് ശാസ്താംപ്ര ാട്ട
തോ ത്തിന് നിലവികല അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. പ്രയ്യറ്റം, ണ്ടൽോടു ളുകേ നശീ രണം,
േണലും, കചളിയം, ഊറ്റൽ, പാലങ്ങളും പ്രറാഡ ളുൾകപ്പകേയള്ള ഡ്രജ്ജിംഗ്, ല്ലേയാറ്റിൽ
നിന്നള്ള ഒഴുേികെ ുറവ്, േലിനീ രണം എന്നിങ്ങകന വിവിധങ്ങളായ ാരണങ്ങളാൽ
അഷ്ടമുേിോയലികെ സവാഭാവി പരിസ്ഥിതിേ് വൻ നാശോണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
േത്സ്യ സമ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗണയോയ ുറവാണ് േ േോയ ഒരു പരിണിത ഫലം. ചില
ശുദ്ധജല േത്സ്യ ഇനങ്ങൾ
ായലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണോയം അേതയക്ഷോയി
േെിഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
12.
നഗര വൽേരണത്തികെ വയാപനം: അതിപ്രവഗം ജില്ലയികല നഗര േപ്രദശങ്ങൾ ചുറ്റിപ്രലയ്ക്കു്
വളരു യാണ്. അപ്രതാകോപ്പം നഗര പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സാന്ദ്രോവ യോണ്. ഇത്
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമർേങ്ങൾ ക ാല്ലം നഗരം, പരവൂർ, രുനാഗപ്പള്ളി തേങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ
കൂോകത ഉൾനാേൻ ിെേൻ പ്രേഖല ൾ എന്നിവേങ്ങകളാകേയം നാഗരി ത മൂലമുള്ള
േശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു യാണ്. േലിനീ രണവം ോലിനയ പ്ര ന്ദ്രീ രണവോണ് ഇത് മൂലം
േധാനോയം ഉണ്ടാുന്ന പാരിസ്ഥിതി േശ്നങ്ങൾ, കൂോകത േണ്ണ്, ജലം, സവാഭാവി
ആവാസവയവസ്ഥ ൾ (തണ്ണീർത്തേങ്ങൾ, ചതപ്പു ൾ, കനൽപ്പാേങ്ങൾ) എന്നിവ ഭീഷ്ണി
പ്രനരിടുന്ന.
പരിസ്ഥിതി, ാലാവസ്ഥവയതിയാനം- ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടം.
• ോലിനയനിർോർജ്ജനം, പരിസരശുചിതവ േവർത്തനങ്ങളിലൂകേ നിലവിലുള്ള േശ്നങ്ങൾ
പുതിയായി ുറയ്ക്കു .
ദീർഘ ാല പ്രനട്ടങ്ങൾ
• ോലിനയനിർമാർജ്ജനം പൂർണ്ണോയി നേപ്പാക്കു യം ാലാവസ്ഥ വയതിയാനത്തികെ പ്രതാത്
പരോവധി ുറയ്ക്കു യം കചയ്യുന്നതിനുള്ള േവർത്തനങ്ങൾ.
• ഓപ്രരാ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓപ്രരാ പ്ര ന്ദ്രീകൃത ോലിനയ സംഭരണസംസ്ക്രണ യൂണീറ്റ് സ്ഥാപിക്കു .
• പരോവധി സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷവൽേരണം നേത്തി അന്തരീക്ഷത്തികല
ാർബൺ
കഡഓക്ച്കസഡികെ, അളവ് നിയന്ത്രിയ്ക്കു .
660

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

• ചാണ ം കൃഷ്ിേ് പ്രനരിട്ട് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിന് പ രം, പ്രഗാബർ ഗയാസ് ഉണ്ടാക്കു യം സ്ലറി
കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ൾ
• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,
ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം ുറയ്ക്കൽ, എന്നിവയ്ക്കായി എല്ലാ
വുപ്പു ളുകേയം കൂട്ടായ േവർത്തനം ഉണ്ടാ ണം.
• ഊർജ്ജ നഷ്ടം പരോവധിുറയ്ക്കൽ, ഫലേദോയി ോലിനയ നിർമാർജ്ജന േവർത്തനങ്ങൾ,
ോലിനയകത്ത ശാസ്ത്രീയോയി പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ോർഗങ്ങൾ പാരമ്പപ്രരയതര
ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേൽ,
• േണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണ േവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതകപ്പടുത്തൽ, ഇതിനായി ജലപ്രസചനം,
േണ്ണ് സംരക്ഷണം, ഫിഷ്റീസ് വുപ്പു ളുകേ സംയക്ത േവർത്തനങ്ങൾ വൃക്ഷവൽല്ക് രണ
േവർത്തനങ്ങൾ പരോവധി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . ഇതിനായി എല്ലാ വുപ്പു ളും േപ്രതയ
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കു യം വനം വുപ്പ് വെി നേപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം
ഉണ്ടാക്കു . ഇതിനായി പ്രസാഷ്യൽ പ്രഫാറസ്ട്രിയ്ക്ക് ീെിലുള്ള വന വി സന ഏജൻസികയ
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന േവർത്തനങ്ങൾ
• സേഗ്രോയ കജവകവവിധയ രജിസ്റ്റർ േപ്രദശി തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കു . ഓപ്രരാ
േപ്രദശപ്രത്തയം വൃക്ഷ സാന്ദ്രത തിട്ടകപ്പടുത്തി, തേി, വിറ ് എന്നിവയകേ ഉൽപ്പാദനം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . ോലിനയ നിർമാർജ്ജനത്തിനുള്ള
സേഗ്രോയ പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
ചാണ ത്തിൽ നിന്ന് ബപ്രയാഗയാസ്
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതികെ സ്ലറി കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ േണ്ണ്-ജല
സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കു . ഇതിനായി
ുടുംബശ്രീ,
ഗ്രാേീണകതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി േവർത്ത ർഎന്നിവകര ഇതിനായി ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
• പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ ർശനോയി പാലിക്കു യം ആവശയകേങ്കിൽ പുതിയ നിയേങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കു യം കചയ്യു . സേഗ്രോയ ഒരു ധാത ഖനന നിയേം ഉണ്ടാു യം അത്
ർശനോയി നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്യു . പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ
ർശനോയി
നേപ്പാക്കുന്നതിനും, േശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ശിക്ഷ നല്കുന്നതിനുമുള്ള സേഗ്രോയി
നിർപ്രേശങ്ങൾ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾേ് നേപ്പാോവന്നതം ഇതിനാവശയോയ
സഹായം േറ്റ് വുപ്പു ളിൽ നിന്നം പ്രതോവന്നതോണ്. ഓപ്രരാ വർഷ്വം വി സന
ആവശയങ്ങോയി മുറിച്ച് ോറ്റകപ്പടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾേ് പ രം പത്ത് ഇരട്ടി വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ച്
പിേിപ്പിക്കുന്നതിനും, 3 വർഷ്ം പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .

7.4.2 വന വികസനം
ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടങ്ങൾ
• നിലവിലുള്ള വന സമ്പത്ത് പൂർണ്ണോയം സംരക്ഷിയ്ക്കു . വനാതിർത്തി ൾ അളന്ന്
തിട്ടകപ്പടുത്തി പ്രവർതിരിക്കു .
• നദി ളികല േണകലടുപ്പ് പൂർണ്ണോയം നിറുത്തലാക്കു .
• പ്രസാഫ്ട് വഡ് (വട്ട, അൽബീസിയ, േട്ടി മുതലായവ). തേി ളുകേ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ
പ്രേഖലയില് നിലവിലുള്ള ുറവ് പരിഹരിക്കു . ഇതിനായി ർഷ് രുകേ പാെ് ഭൂേി പരോവധി
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•

േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു യം ആവശയോയ സാമ്പത്തി സഹായം നൽു യം കചയ്യു .
വപ്രനതര ഭൂേിയിൽ അടുത്ത 5 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ 250 കഹക്ടർ സ്ഥലത്ത് വന വൃക്ഷങ്ങൾ
വച്ച് പിേിപ്പിച്ച് വൃക്ഷവൽേരണ പരിപാേി ൾ നേപ്പിലാക്കു . (സാമൂഹയ വനവല്ക് രണ
വിഭാഗം വെി) ദീർഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്രപ്പാൾ ജില്ലയിലുള്ള 25 കഹക്ടറിൽ താകെയള്ള
ണ്ടൽ വനങ്ങളുകേ വിസ്തൃതി 500 കഹക്ടറായി വർദ്ധിപ്പിക്കു .
േക്ഷീണ വനങ്ങകള അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തു യം വനയജീവി ൾേ് ഭക്ഷണവം, ജലവം
പൂർണ്ണോയം വനത്തിൽ ലഭയോുന്ന നേപേി ൾ സവീ രിക്കു യം അതവെി വനയജീവി ൾ
വെിയള്ള ആൾനാശം, വിള നാശം, േറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കു . കൂോകത
ആനേിേങ്ങു ൾ, പ്രസാളാർ പ്രവലി ൾ, കജവ പ്രവലി ൾ തേങ്ങിയ േതിപ്രരാധ ോർഗങ്ങൾ
വനാതിർത്തിയിൽ നിർമിക്കു .

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ൾ
ണ്ടൽ വനവൽേരണത്തിനായി ഫിഷ്റീസ്, ജലപ്രസചനം, റവനൂ, സാമൂഹയ വനവൽേരണ
വിഭാഗം, േണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗം എന്നിവയകേ കൂട്ടായ േവർത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു . വിവിധ
വുപ്പു ൾ ഇതിനായി നീേി വയ്ക്കുന്ന ത സാമൂഹയ വനവൽരണ വിഭാഗത്തിന് ീെിലുള്ള വന
വി സന ഏജൻസി വെി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. വി സന േവർത്തനങ്ങൾേ് േരങ്ങൾ
മുറിയ്ക്കുപ്രമ്പാൾ പത്തിരട്ടി േരങ്ങൾ പ രം വച്ച് പിേിപ്പിക്കുന്ന േവർത്തനങ്ങൾ ർശനോയി പാലിക്കു .
ഓപ്രരാ വർഷ്വം ഇതിനായി ഒരു നിശ്ചിത ത തപ്രേശ –സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീേി വച്ച്
കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.
നൂതന ആശയങ്ങൾ
• നക്ഷത്ര വനങ്ങൾ പരോവധി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
• ുട്ടി വനങ്ങൾ, കഹർബൽ ഗാർഡനു ൾ എന്നിവ നേപ്പിലാക്കു .
• ഔഷ്ധ സസയ ഉദയാനം, ണ്ടൽ പാർേ്, കവർട്ടിേൽ ഗാർഡനു ൾ എന്നിവ പരോവധി
സ്ഥലത്ത് ോവർത്തി ോക്കു .

7.4.3 ദുരന്ത നിവാരണം

നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അപ്രതാറിറ്റിയകേ ോതൃ യിൽ എല്ലാ തപ്രേശ സവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിപ്രല്ലജ് തല ദുരന്ത നിവാരണ
മിറ്റി ൾ രൂപീ രിക്കു .
ഇതിനാവശയോയ സാമ്പത്തി സഹായം നൽു .
2. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും 250-500 ആളു കള ോറ്റി പാർപ്പിോനുള്ള സംവിധാനം
ഉണ്ടാക്കു /നിലവിലുള്ളത് പരിഷ്കരിക്കു .
3. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ആംബുലൻസ് ASKA വിളക്കു ൾ, േരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉപ രണങ്ങൾ, േറ്റ്അതയാവശയഉപ രങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങു യം ആയത് 24 േണിക്കൂറും
േവർത്തിക്കുന്ന ഫയർപ്രസ്റ്റഷ്ൻ, പ്രഫാറസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റഷ്ൻ എന്നീവേങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കു യം
കചയ്യു .
4. ഓപ്രരാ േപ്രദശത്തും സന്നദ്ധ പ്രസവ ർ, കട്രബൽ പ്രോപ്രോട്ടർോർ, അംഗനവാേി ജീവന
ോർ, സർോർ ജീവനോർ, ആശാ വർപ്രേഴ്സ് എന്നിവകര ഉൾകപ്പടുത്തി ആവശയോയ
പ്രബാധവൽേരണ ക്ലാസു ൾ നൽു .
5. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ആവശയത്തിന് ിേേ ൾ ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രി എങ്കിലും
സജീ രിക്കു .
6. വാഹന ഗതാഗതം സുഗേോക്കുന്നതിനുള്ള ഉപ രണങ്ങളുകേ ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തു .
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7. പ്രപാലീസ്, പ്രഫാറസ്റ്റ്, ഫയർപ്രഫാഴ്സ്, റവനൂ, ആപ്രരാഗയം, പ്രോപ്രട്ടാർ വാഹനം, എന്നീ
വുപ്പു കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുള്ള േവർത്തനം ഉണ്ടാക്കു .
8. സ്കൂൾ,/പ്ര ാപ്രളജ് ുട്ടി ൾേ് ആവശയോയ അപ േ/ദുരന്ത േതിപ്രരാധ നേപേിോയി
ക്ലാസു ൾ നൽു .
9. േി ച്ച അഗ്നി േതിപ്രരാധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള വീടു ൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവ
നിർമിോനുള്ള ർശന നിർപ്രേശം ക ട്ടിേ നിർമാണ അനുേതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തു .
10. വനവോയി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ിെേൻ പ്രേഖലയികല പഞ്ചായത്തു ളികല േനുഷ്യവനയമൃഗ സംഘർഷ്ം ഒെിവാക്കുന്നതിനും േതിപ്രരാധ േവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിത
ോക്കുവാനുള്ള നേപേി ൾ.
11. ആന ിേങ്ങ്, സൗപ്രരാർജ്ജ പ്രവലി ൾ, കജവ പ്രവലി ൾ എന്നിവ വനാതിർത്തിയിൽ
നിർമിക്കു .
12. വനയമൃഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള കൃഷ്ി നാശം/ആൾ നാശം പരിേ്, എന്നിവയ്ക്ക് േതിയായ നഷ്ട
പരിഹാരം നൽു . നഷ്ട പരിഹാരം ാലാനുസൃതോയി വർദ്ധിപ്പിക്കു .
ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടങ്ങള്
1. ജില്ലയികല ുേികവള്ള പ്രസ്ത്രാതസ്സു ളുകേ ത ര്ദ്ച്ച പരോവധി തേയ
2. ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലവിതരണം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ളായ േെകവള്ള സംഭരണം, തേങ്ങിയവ
നിയേവിപ്രധയോക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
3. ുെല്ക ിണറു ളുകേ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്.
എണ്ണവം
നിലവിലുള്ളതില്ക നിന്നം 10 ശതോനം ോത്രം വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിപ്രലേ് എത്തിയ്ക്കു .
4. ഖനന നിയേങ്ങള് ര്ദ്ശനോയി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഔപ്രദയാഗി ഇേകപേലു ളിലൂകേയള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് വെി വാറി ള് പുതികയങ്കിലും അനുപ്രയാജയോയി േപ്രദശങ്ങളില്ക ോത്രം
പ്ര ന്ദ്രീ രിക്കു .
5. റംസാര്ദ് കസറ്റ ള്, പുെ ള്, േറ്റ് തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങള് ഇവ ആക്രേിേകപ്പടുന്നതിന് തേയിടു .
6. ജില്ലയികല റംസാര്ദ് കസറ്റ ളായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ം, അഷ്ടമുേിോയല്ക എന്നിവയകേ
സേഗ്രോയ സംരക്ഷണത്തിന് േപ്രതയ അപ്രതാറിറ്റി ള് ഉണ്ടാക്കു .
7. േണ്പ്രട്രാതരുത്തില്ക നിലവില്ക അനുഭവകപ്പടുന്ന
ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തികെ
പ്രദാഷ്ഫലങ്ങള് ുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് കൂടുതല്ക േപ്രദശങ്ങളില്ക ണ്ടല്കകച്ചേി ള് വച്ച്
പിേിപ്പിച്ച് കജവ പ്രവലി ള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
8. േനുഷ്യ-വനയജീവി സംഘട്ടനം ലഘൂ രിക്കുന്നതിനായി വനത്തില്ക വനയമൃഗങ്ങള്േ്
ആവശയോയ ശുദ്ധജലവം ഭക്ഷണവം ഉറപ്പാക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേപ്പാക്കു . വനയജീ
വി ള് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തേയന്നതിന് വനാതിര്ദ്ത്തി ളില്ക ിേങ്ങു ള്, പ്രസാളാര്ദ്പ്രവലി ള്
എന്നിവ നിര്ദ്മിക്കു . ഇതിനായി MGNREGS േവര്ദ്ത്ത കര ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താം.
9. സേഗ്രോയ വിള ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി വനാതിര്ദ്ത്തിയിലുള്ള ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി നേപ്പാക്കു .
ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് അതാത് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കു .
10. േല്ക/ ായല്ക തീരേപ്രദശങ്ങള്, പാര്ദ്േ്, പ്രറാഡ ള് എന്നിങ്ങകനയള്ള കപാതസ്ഥല
ങ്ങളികല ോലിനയനിപ്രക്ഷപവം അസന്മാര്ദ്ഗി േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും കപാതമുതല്ക നശീ രണവം
തേയന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, പഞ്ചായത്ത് അധി ാരി ള് നിരീക്ഷി
പ്രേണ്ടതം ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതോണ്.
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11. അഷ്ടമുേിോയലികല എേലും േണ്ണം നീേം കചയ്യുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പ
ടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
ദീര്ദ്ഘ ാല പ്രനട്ടങ്ങള്
1. ജില്ലയികല റംസാര്ദ് കസറ്റ ളായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജല തോ ം, അഷ്ടമുേിോയല്ക
എന്നിവയകേ പാരിസ്ഥിതി ത ര്ദ്ച്ച േറി േക്കുന്നതിനുള്ള സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ളിലൂകേ
ഇവയകേ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ോയ ആപ്രരാഗയവം ആവാസ വയവസ്ഥ ഗുണപ്രേന്മയം തിരിച്ചുപിേിക്കു .
2. ജില്ലയികല പുെ ളുകേയം േറ്റ് തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങളുകേയം ജലസംഭരണപ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
3. പാറഖനനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ േപ്രദശങ്ങള് കണ്ടത്തി അവികേ നിന്നോത്രം ഖനനം
സാദ്ധയോക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കു .
4. ജില്ലയകേ തീരപ്രദശ സംരക്ഷണത്തിന് സവാഭാവി ബദല്ക ോര്ദ്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള
സംവിധാനങ്ങള് നിലവില്ക വരുത്തു .
5. റിസര്ദ്പ്രവായറു ളില്ക സംഭരിേകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േണല്കവിഭവം ശാസ്ത്രീയോയി വിനിപ്രയാഗിക്കുന്ന
തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് രൂപീ രിക്കു .
6. ജില്ലകയ രാസ ീേനാശിനി മുക്തോയ ാര്ദ്ഷ്ി ജില്ലയായി രൂപാന്തരകപ്പടുത്തു .
7. സുസ്ഥിര
വി സനം
പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണത്തിലൂകേയം
േകൃതി
വിഭവ
സംരക്ഷണത്തിലൂകേയം ോത്രപ്രേ സാദ്ധയോകൂ എന്ന ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത ജനതയകേ
കപാതപ്രബാധോയി ോറ്റികയടുക്കു .
8. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം എന്നിവ ാരയക്ഷേോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിന്
വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് ആവശയോയ അവപ്രബാധം നല്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേപ്പിലാക്കു .
ഈ വ
ാരയങ്ങള് പാഠയപദ്ധതിയില്ക നിര്ദ്ബന്ധോയം ഉള്കപ്പടുത്തി കചറിയ ക്ലാസ്സുമുതല്ക
നേപ്പാക്കു .
9. എല്ലാ വുപ്പു ളും അവരവരുകേ അധീനതയിലുള്ള ലഭയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക പരോവധി
വൃക്ഷവത് രണം നേത്തു .
10. ജില്ലയികല പാൊയി ിേക്കുന്ന എല്ലാ സവ ാരയഭൂേി ളും കണ്ടത്തി അവികേ വൃക്ഷങ്ങള്
വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സാമൂഹയവനവത് രണ വിഭാഗത്തിലൂകേ Green India
Mission പദ്ധതിയൂകേ നേപ്പാക്കു .
സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ള്
ഓപ്രരാ വുപ്പു ളും ഒരു നിശ്ചിത ത വൃക്ഷവത് രണ പരിപാേി ള്ോയി നീേി വയ്ക്കു . േി
ത ജില്ലയികല സാമൂഹയവത് രണ വിഭാഗത്തിന് ീെിലുള്ള Forest Development Agency േ്
നല്ക ി വപ്രനതര ഭൂേിയില്ക പരോവധി സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷവത് രണ പരിപാേി ള് നേപ്പാക്കു .

7.5 വയവസായം
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം
• ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ലഭയോുന്ന വിഭവങ്ങകള അേിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി 2022 ന ം 50 ഇേത്തരം,
600 കചറു ിേ, 3500 സൂക്ഷ്മ, 5000 നാപ്രനാ സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ ആരംഭിക്കും.
ഇതവെി 34000 കതാെിലവസരങ്ങളും 86000 ലക്ഷം രൂപാ മൂലധന നിപ്രക്ഷപവം ഉണ്ടാും.
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•

•

2032 ന ം 200 ഇേത്തരം, 2000 കചറു ിേ, 12,000 സൂക്ഷ്മ, 20,000 നാപ്രനാ സംരംഭങ്ങള്
എന്നിവ ആരംഭിോന് െിയന്നതാണ്. ഇതവെി 120000 കതാെിലവസരങ്ങളും 250000
ലക്ഷംരൂപാ മൂലധന നിപ്രക്ഷപവം ഉണ്ടാും.
കൂോകത എല്ലാ താലൂക്കു ളിലും വയവസായ പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50 ഏേറു ള്
വീതം ഏകറ്റടുത്തു വി സിപ്പിക്കു .

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള്
ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയോയി പ്രചര്ദ്ന്നള്ള സംരംഭങ്ങള്
1) േരച്ചീനി അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് കചയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങള്
2) ചേ അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്േിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
3) പ്രനന്ത്രപ്പെം അധിഷ്ഠിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം
4) ഇഞ്ചി അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം
5)
ശുോങ്ങ അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം
6) ോങ്ങാ അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം
7) കൃഷ്ി ഉപ രണങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം നേത്തുന്ന സംരംഭം
8) കജവ വളം/ ീേനാശിനി നിര്ദ്മാണ സംരംഭം
9)
ാര്ദ്ഷ്ി വിള ള്േ് പ്രവണ്ടന്ന പ്രപാഷ് ങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭം
10) കേച്ചകപ്പട്ട ജലപ്രസചന ഉപ രണങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭം
11) കവയര്ദ്ഹൗസിങ് /പ്ര ാള്ഡ് കചയിന്
േത്സ്യപ്രേഖലയോയി സംപ്രയാജിച്ചുള്ള സംരംഭങ്ങള്
1) പ്ര ാെിത്തീറ്റ നിര്ദ്മാണം
2) േത്സ്യ സംസ്ക്രണം
3) േത്സ്യബന്ധന പ്രബാട്ട് നിര്ദ്മാണം
4) േത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശയമുള്ള നാവിപ്രഗഷ്ന്/ ആശയവിനിേയ ഉപ രണങ്ങളുകേ
നിര്ദ്മാണം
5) േത്സ്യബന്ധന വല ളുകേ നിര്ദ്മാണം, പ്രലാട്ടു ളുകേ/ കവയിറ്റ ളുകേ നിര്ദ്മാണം
തേങ്ങിയവ
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
1) ജില്ലയികല മൂന്ന് കഹപ്രവ ളായ ക ാല്ലം-പ്രതനി, ക ാല്ലം-തിരുേംഗലം, പ്രദശീയ കഹപ്രവ66 എന്നിവയകേ വി സനത്തിനായി അപ്രോച്ച് പ്രറാഡള്കപ്പകേയള്ള സൗ രയങ്ങള്
സേയബന്ധിതോയി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
2) ജലപാത വി സനത്തിന് പ്രവഗം കൂട്ടുന്നതിന് സൗ രയങ്ങള് ലഭയോോവന്നതാണ്.
ക ാല്ലം പ്രതാേ് ക ാല്ലം പ്രപാര്ദ്ട്ടുോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക്
നാല്ക
നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്.
3) അംഗീ രിേകപ്പട്ട ലാെ് യൂസ് ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന് േ ാരമുള്ള വയവസായ പ്രേഖല ള് േറ്റ്
ആവശയങ്ങള്ോയി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് ര്ദ്ശനോയി നിയന്ത്രിപ്രേണ്ടതാണ്.
4) വീടു പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതം 5 എച്ച്.പി.വകര യന്ത്ര ശക്തിയള്ളതം 5 ലക്ഷം
രൂപ വകര സ്ഥിരനിപ്രക്ഷപവമുള്ള കവറ്റ്, ഗ്രീന്
ാറ്റഗറിയിലുള്ള ഉത്പാദന
സംരംഭങ്ങള്േ് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്ക നിന്നം നിരുപാധി ം
േവര്ദ്ത്തനാനുേതി ലഭിക്കുന്നതിന് സാഹചരയം ഒരുപ്രേണ്ടതാണ്.
665

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെഫണ്ടപപ്രയാഗിച്ച് കപാത വിപണന എംപ്രപാറിയം/പ്ര ാംൈക്സ്
സ്ഥാപിക്കുന്നത് കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള്േ് രുത്താവന്നതാണ്.
വര്ദ്ഷ്ങ്ങളായി നഷ്ടത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ഖാദി, ക ത്തറി ഹാെിക്രാഫ്റ്റ്, സംഘങ്ങള്
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് േപ്രതയ പദ്ധതി നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.
ജില്ലയില്ക
നിര്ദ്മിക്കുന്ന
ഉല്പന്ന്ങ്ങളുകേ
ഗുണനിലവാരം
പരിപ്രശാധിച്ച്
സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നതിന് േപ്രതയ സംവിധാനം സ്ഥാപിപ്രേണ്ടിയിരിക്കുന്ന.
ഗ്രാേപഞ്ചാത്ത്, പ്രലാേ്പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വയവസായ വുപ്പ് എന്നിവ
പ്രചര്ദ്ന്ന് നിര്ദ്വഹിച്ച് നേപ്പാപ്രേണ്ട സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് ആവിഷ്കരിച്ച്
നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണം: ഭക്ഷയ വയവസായ പാര്ദ്ക്കു ള്.
സംരംഭങ്ങള് നേത്തിക ാണ്ട് പ്രപാുന്നവര്ദ്േ് വിപണനം, ഫണ്ടിംഗ്, പുതിയ സാപ്രങ്കതി
വിദയ തേങ്ങിയ പ്രേഖല ളില്ക റിഫ്രഷ്ര്ദ് കട്രയിനിംഗ് നല്കുന്നത് സംരംഭങ്ങളുകേ ആയസ്സ്
ദീര്ദ്ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അനിവാരയോണ്.
വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് സംരംഭ തവ ശീലം വളര്ദ്ത്തുന്നതിന് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക
ഇപ്രെണല്കഷ്ിപ്പ് സൗ രയം ഏര്ദ്കപ്പടുത്താവന്നതം ഇതില്ക പകങ്കടുക്കുന്ന വിദയാര്ദ്്ി ള്േ്
ഹാജര്ദ് കൂോകത പ്രഗ്രസ് ോര്ദ്േ് അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്ക സംരംഭ തവ ശീലം
വളര്ദ്ത്താന് സഹായിക്കുന്നതാണ്.
2 ലക്ഷം ശുോവിന് കത ള് ഓപ്രരാ വര്ദ്ഷ്വം ജില്ലയില്ക വിതരണം കചയ്യുന്ന നിലയ്ക്ക്,5
വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്േ് പ്രശഷ്ം 10 ലക്ഷം ശുോവ ളില്ക നിന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ശുോവികെപെത്തില്ക നിന്ന് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിോവന്നതാണ്.
ചവറ ക .എം.എം.എല്ക-ല്ക നിന്നം ഉത്പാദനത്തിന് പ്രശഷ്ം ഉപപ്രയാഗ ശൂനയോയി
ലഭിക്കുന്ന േണ്ണില്ക നിന്നം നിര്ദ്മിോവന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്
കണ്ടത്തി പ്രയാജിച്ച
ഉത്പാദനശാല സഥാപിോവന്നതാണ്.
കൂോകത ചവറ ചിറ്റൂര്ദ് േപ്രദശത്ത് സ്ഥലം എകറ്റടുത്ത് വയവസായ പ്രൈാട്ടു ള്
വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.
ച ിരി നാരില്ക നിന്നം അലങ്കാര/ക കത്താെില്ക ഉല്പന്ന്ങ്ങള് കചയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിോവന്നതാണ്.
ഇതിനായി പച്ച കതാണ്ടില്ക നിന്നം നാര്
പ്രവര്ദ്തിരിക്കുന്ന ഡീകഫബറിംഗ് േില്ക സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
ഭൂജല സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ ിണറു ളും റീചാര്ദ്ജ്ജ് കചയ്യുന്നതിന് േപ്രതയ പദ്ധതി
ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.

പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1) പെവര്ദ്ഗങ്ങള് നിര്ദ്ജലീ രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് വിപണനം നേത്തു
2) പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് സ്ഥാപിച്ച് റബറില്ക നിന്നം റബര്ദ് തേിയില്ക നിന്നം
മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്
3) പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് സ്ഥാപിച്ച് കതങ്ങില്ക നിന്നളള വിഭവങ്ങളുകേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങള്
4) പട്ടി ജാതി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ പുന:രുദ്ധാരണം ഉപാധി ളില്ലാകത
ഏകറ്റടുോന് പുതിയ പദ്ധതി.
5) സര്ദ്വീസ് സഹ രണ ബാങ്കു ളുകേ മൂലധന നിപ്രക്ഷപം സവീ രിച്ച് കചറു ിേ വയവസായ
സംരംഭങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം
6) സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ സഹായപ്രത്താകേ കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളുകേ ഉത്പന്നങ്ങള്േ്
കേച്ചകപ്പട്ട വിപണി സംവിധാനം
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7)

യര്ദ് പ്രേഖലയകേ പ്രോത്സ്ാഹനത്തിനായി കതാണ്ട് സംഭരണത്തിനുള്ള ആധുനി
സംവിധാനം
8) യര്ദ് പിത്ത് അേിസ്ഥിത വയവസായ യൂണിറ്റ്.
9) ക ത്തറി ഉത്പന്നങ്ങള്േ് കേച്ചകപ്പട്ട വിപണി മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിന് ഡികസനിംഗ്
കഡയിംഗ് എന്നീ സൗ രയങ്ങപ്രളാേ് കൂേിയ പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് ജില്ലയില്ക
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
10) ചേയില്ക നിന്നം മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്ോണത്തിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി.
11) എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദയാര്ദ്ഥി ളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ ുറഞ്ഞ കചലവില്ക പാര്ദ്പ്പിേ
നിര്ദ്ോണത്തിനായി ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം. ഇതിനാവശയോയ നിര്ദ്ോണ ഘേ ങ്ങള്
നിര്ദ്േിക്കുന്ന കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് ജില്ലയില്ക കപാതപ്രേഖലാ സ്ഥാപനം
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള്
1) ച ിരിയില്ക നിന്നള്ള ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള്ോയള്ള സംരംഭം.
2) ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് കചയ്യുന്ന യൂണിറ്റ ള്.
3) സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷയ സംസ്ക്രണ യണിറ്റ ള്
4) തെപ്പായ, തെയില്ക നിന്നള്ള ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉത്പാദന വിപണന
സഹായം
പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / പ്ര ാര്ദ്പപ്രറഷ്ന് വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള്
1) േത്സ്യബന്ധന വല ള് നിര്ദ്ോണ യൂണിറ്റ ള്
2) ടൂറിസം പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട് യര്ദ്, േത്സ്യബന്ധനം, വന വിഭവങ്ങള്, ക ത്തറി
തേങ്ങിയ പ്രേഖല ള്േ് സാധയതപ്രയകറയാണ്. ഈ പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട വിപ്രനാദ
സഞ്ചാര പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള്.
3) ക ാല്ലം ജില്ലയകേ പാരമ്പരയ വയവസായോയ യര്ദ് പ്രേഖലയില്ക ധാരാളം സാധയത ള്
ഉണ്ട്. ഉദാ: യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം - പ്ര രളത്തികല എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലുമുള്ള േണ്ണ്
സംരംക്ഷണനിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം ഉപപ്രയാഗിച്ച് നേത്തണം എന്ന്
സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട.് ഇതിനായി 120 പ്ര ാേി രൂപയകേ യര്ദ് ഉത്പന്നങ്ങള്ോയി
പഞ്ചായത്തു ള് എഗ്രികേെ് ഒപ്പുകവച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക യര്ദ് ഭൂവസ്ത്ര നിര്ദ്മാണ
യൂണിറ്റ ള് നിലവിലില്ല. ഇത്തരം യൂണിറ്റ ള് കൂടുതല്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ശ്രേം
നേപ്രത്തണ്ടതാണ്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള്
1) ക ാല്ലം ജില്ലയികല പത്തനാപുരം പ്ര ന്ദ്രോയി റബ്ബര്ദ് ലഭയതയള്ളതിനാല്ക േി അസംസ്കൃത
വസ്തുേളുപപ്രയാഗിച്ച് റബ്ബര്ദ് ആപ്രട്ടാകോകബല്ക പാര്ദ്ട്ട്സ് നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാദ്ധയതയണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു റബ്ബര്ദ് േിക്സിംഗ് േില്ക, കേസ്റ്റിംഗ് കസെര്ദ്,
ലാബ് എന്നിവ അേങ്ങുന്ന പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്
ഉപപ്രയാഗിച്ച് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. സി.എഫ്.സി പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് േറ്റ് കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള്
ആരംഭിോവന്നതാണ്.റബ്ബര്ദ് പ്രബാര്ദ്ഡില്ക നിന്നം ഇതിനുള്ള സാപ്രങ്കതി ഉപപ്രദശങ്ങള്
ലഭയോുന്നതാണ്.
2) ഓയില്ക പാം ഇന്തയയകേ കോസസ്സിംഗ് ൈാെികെഉത്പാദന പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നപ്രതാകോപ്പം
എണ്ണക്കുരുവികെപരിപ്പില്ക നിന്നം എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ൈാെ് കൂേി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്.
3) ജില്ലയില്ക സാധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ജനറല്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നിലവില്ക
സാപ്രങ്കതി ജ്ഞാനം അധിഷ്ഠിതോയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് വളകര
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5)

6)

7)

8)
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ുറവാണ്. പ്രഗറ്റ്, ഗ്രില്ക, പ്രറാളിംഗ് ഷ്ട്ടര്ദ് എന്നിവയകേ നിര്ദ്മാണം ോത്രം നേത്തുന്ന
യൂണിറ്റ ളാണ് അധി വം. ഇവയകേ ാരയക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചാല്ക ഐ.എസ്.ആര്ദ്.ഒ,
കറയില്കപ്രവ, തേങ്ങിയ വന് ിേ സ്ഥാപനങ്ങള്ോയി
ഉത്പ്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന്
സാധിക്കും.
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കു യാകണങ്കില്ക വിപനണത്തിനായി
ബുദ്ധിമുപ്രട്ടണ്ടതില്ല.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരി ള്േ് ഇന് ുപ്രബഷ്ന് കസെര്ദ്
നിലവില്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദ വിദയാര്ദ്്ി ള്േ്, പഠന സേയത്തുതകന്ന ഇത്തരം
അവപ്രബാധവം ോപ്രയാഗി പരിശീലനവം നല്കു യാകണങ്കില്ക പഠനം െിഞ്ഞാല്ക േറ്റ്
പ്രജാലി പ്രതേി വിപ്രദശ രാജയങ്ങളില്ക പ്രപാ ാകത, സവന്തം നാട്ടില്ക കതാെില്ക കണ്ടത്താനും
കൂോകത േറ്റളളവര്ദ്േ് കതാെില്ക നല്ക ാനും സാധിക്കും. വിദയാര്ദ്്ി കള ഇതിനായി
സജ്ജരാക്കുന്നതിപ്രലേ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ വി സന ഫണ്ട് വിനിപ്രയാഗിച്ച് സ്ക്ില്ക
അപ്ഗ്രപ്രഡഷ്ന് കസെറു ള്/ഇന് ൂപ്രബഷ്ന് കസെര്ദ് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
േി
കസെറു ളുകേ നേത്തിപ്പ് ജില്ലയികല വിജയിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംരംഭ രുകേ
കൂട്ടായ്മയണ്ടാേി േി സംഘകത്ത ഏല്കപ്പിോവന്നതാണ്. ഉന്നതവിദയാഭയാസ വുപ്പികെ
ീെിലുള്ള ASAP (അഡീഷ്ണല്ക സ്ക്ില്ക അ വിസിഷ്ന് പ്രോഗ്രാം) േസ്ഥാനത്തിനും ഇതില്ക
ഗണയോയ പങ്കു വഹിോവന്നതാണ്. ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട രപ്രണ്ടാ മൂപ്രന്നാ എഞ്ചിനീ
യറിംഗ് പ്ര ാപ്രളജു ളികല ബന്ധകപ്പട്ട അദ്ധയാപ ര്ദ്, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് േതിനിധി ള്,
ജനറല്ക ോപ്രനജര്ദ് ജില്ലാ വയവസായ പ്ര ന്ദ്രം, ഉന്നതവിദയാഭയാസ വുപ്പികെേതിനിധി,
വയവസായി ളുകേ േതിനിധി എന്നിവരുള്കപ്പട്ട സേിതിയ്ക്ക് പ്രേല്കപ്രനാട്ട ചുേതല
നല്ക ാവന്നതാണ്.
ജില്ലയിലും
സംസ്ഥാനകോട്ടാക യം സാദ്ധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ഫുഡ്
പ്രോസസ്സിംഗ്. സോന സവഭാവത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ ള്േ് പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി ബന്ധകപ്പട്ട
സി.എഫ്.എസ്.സി. സ്ഥാപിച്ചുനല്കു യം കചയ്താല്ക േി പ്രേഖലകയ വളര്ദ്ത്താനും അതിലൂകേ
നിരവധി കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ഠിോനും സാധിക്കും. പ്ര രളത്തികെതനതായ ഭക്ഷയ
ഉത്പന്നങ്ങള്േ് ഗള്ഫിലും യൂപ്രറാപ്പ്, അപ്രേരിേ തേങ്ങിയ രാജയങ്ങളിലും വന്പിച്ച ഡിോെ്
നിലവിലുണ്ട്. എന്നാല്ക ഇവികേയള്ള ഉത്പാദ യൂണിറ്റ ള്േ് ലഭിക്കുന്ന ഓര്ദ്ഡര്ദ്
ഏകറ്റടുോനുള്ള പ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാല്ക ഈ സാദ്ധയത മുതലാോന് െിയന്നില്ല. ഈ
സാഹചരയത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്റര്ദ് അേിസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഉത്പാദ കൂട്ടായ്മുകേ േസക്തി വര്ദ്ദ്ധിക്കു
ന്നത്. ആയതിനാല്ക ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ വി സന ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ച് അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളായ സ്ഥലം, ക ട്ടിേം, കവദുതി, കവള്ളം എന്നിവ ഒരുേി േിനി ഫുഡ്
പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
ഇതിനായി ഒരു ഏേര്ദ് സ്ഥലം വാങ്ങി യൂണിറ്റ്
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
ജില്ലയില്ക സാദ്ധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് േിന്റിംഗ്. ജില്ലയ്ക്കാവശയോയ 80%
േിന്റിംഗ് പ്രജാലി ളും നിലവില്ക എറണാുളം, ശിവ ാശി എന്നിവേങ്ങളിലാണ് നേക്കുന്നത്.
നിലവില്ക മുന്നൂപ്രറാളം കചറു ിേ േിന്റിംഗ് യൂണിറ്റ ള് ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇവയകേ കേഷ്ീന്
പ്പാസിറ്റി വളകര ുറവാണ്. പ്രജാബ് ഓര്ദ്ഡറു ള് സവീ രിച്ച്, ഡികസനിംഗ് നേത്തി
എറണാുളത്ത് അയച്ച് േിന്റിംഗ് നേത്തി തിരിക യത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നേന്നവരുന്നത്.
കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള്േ് ഒപ്രര സ്ഥലത്ത് േവര്ദ്ത്തനം നേത്താനുള്ള സൗ രയവം പ്ര ാേണ്
കഫസിലിറ്റി കസെറിനും ഉകണ്ടങ്കില്ക േി യൂണിറ്റ ള്േ് വലിയ േവര്ദ്ത്തി ള് എകറ്റടുത്ത്
കചയ്യാന് സാധിക്കും. ഇത്തരം േിനി േിന്റിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്ദ് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജനം ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഉറവിേത്തില്ക തകന്ന ോലിനയം പ്രവര്ദ്തിരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കു യം യഥാസേയം അവ പ്രശഖരിച്ച് നൂതന സാപ്രങ്കതി വിദയയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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സംസ്ക്രണ ൈാെില്ക സംസ്ക്രിച്ച് കജവവളോക്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്. ഇതിനായി
ആധുനി ോലിനയ സംസ്ക്കരണ ൈാെ് ആരംഭിോവന്നതാണ്.
9) ൈാസ്റ്റിേ് യാരി ബാഗു ള് ഫല േദോയി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തണിസഞ്ചി ള് ുറഞ്ഞ
നിരേില്ക വിപണിയില്ക ലഭയോപ്രേണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി എല്ലാ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
വാര്ദ്ഡ ളിലും തണി സഞ്ചി നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. വിപണിയില്ക
മുന് നിശ്ചയിച്ച ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭയോുന്നതിന് തണി സഞ്ചി ഒന്നിന് നിശ്ചിത നിരേില്ക
ധനസഹായം ഉത്പാദന യൂണിറ്റ ള്േ് നല്ക ാവന്നതാണ്.

നവീന ആശയങ്ങള് - വലിയ ചിന്ത ള്
i.

ii.
iii.
iv.

സാമൂഹയ േസക്തിയള്ള നവീന ആശയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ച്
പ്രസവന/ ഉത്പാദന
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനും പ്രവണ്ടന്ന വയബിലിറ്റി ഗയാപ്
ഫണ്ടിംഗ്.
ാര്ദ്ഷ്ി ഉല്പന്നങ്ങളില്ക നിന്ന് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
തേങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ് ഇന്ുപ്രബറ്ററു ള് താലൂേ് തലത്തില്ക
സ്ഥാപിക്കു .
ജില്ലയില്ക ഒരു സ്ക്ില്ക കട്രയിനിംഗ് കസെര്ദ് സ്ഥാപിക്കു .
ുടുംബശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങള് ബ്രാെ് കചയ്ത് വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിന് സഹായം.

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1

2
3
4
5.

669

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ാര്ദ്ഷ്ി വിള ളില്ക അധി ഉല്കപ്പാദനം ലഭയോുന്ന ിെങ്ങ്
വര്ദ്ഗങ്ങളുകേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ് നേത്തുന്ന യൂണിറ്റ ള് പ്രലാേ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക
സ്ഥാപിോനുള്ള സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട്.
o 18,000 കഹക്ടര്ദ് കൃഷ്ി- 4 ലക്ഷം േണ് ഉത്പാദനം
o പ്രലാക്കു ള്- അഞ്ചല്ക, ചേയേംഗലം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, പത്തനാപുരം
േരച്ചീനി, പ്രചന, ാച്ചില്ക, വാെപ്പെം, ഏത്തപ്പെം എന്നിവയകേ വാലൂ അഡിഷ്ന് യൂണിറ്റ ള്
ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശയോയ കേഷ്ീനറി, േറ്റ് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവണ്ടന്ന
ത യകേ 50% വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം ലഭയോേണം.
ഇത്തരത്തില്ക സ്ഥാപിേകപ്പടുന്ന യൂണിറ്റ ളുകേ ഉത്പന്നങ്ങകള “പ്ര രള എത്ത്നിേ്
ഫുഡ്”എന്ന ബ്രാെില്ക പ്ര ാേണ് ോര്ദ്േറ്റിംഗ് നേത്താവന്നതാണ്. േി ഉത്പന്നങ്ങള്േ്
സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങള് വെി വിപണന സഹായവം നല്ക ാം.
വയക്തി ള്ക്കും ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കും തയ്യല്കകേഷ്ീന് സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള്കോെിക
സബ്സിഡി നല്ക ാന് പാേികല്ലന്ന വയവസ്ഥ കഗഡ് കലനില്ക ോറ്റം വരുത്തണം
യര്ദ് അധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള്
o നിലവില്ക ജില്ലയികല
യറുത്പാദ യൂണിറ്റ ള് പ്രനരിടുന്ന േശ്നം ച ിരിയകേ
ലഭയതക്കുറവാണ്. ഇതിനു പരിഹാരം ാണുന്നതിനായി ഇെപ്രഗ്രറ്റഡ് കഫബര്ദ്
എക്ട്രാക്ഷന് കേഷ്ീന്
യര്ദ് വുപ്പ് വി സിപ്പിച്ച് ഗ്രാൊയി നല്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതിയണ്ട്. ഇപ്രതാകോപ്പം 2 ലക്ഷം രൂപ റിപ്രവാള്വിംഗ് ഫണ്ടം നല്കും. എന്നാല്ക
കേഷ്ീന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംഘങ്ങള് കപാതകവ വിമുഖത ാണിക്കുന്ന.
o ച ിരിയകേ ഉത്പാദനം തേങ്ങുന്നതിനായി 15 വര്ദ്ഷ്ം ലീഡില്ക സ്ഥലം നല്കുന്ന
ുടുംബശ്രീ ള്േ് ക ട്ടിേം, കവദൂതി എന്നിവ സൗജനയോയി പദ്ധതിയിലൂകേ നല്കും.
o പന്േന പഞ്ചായത്തില്ക ചാമ്പേേവ് കസാകസറ്റി ഇത്തരത്തില്ക ഒകരണ്ണം
ലാഭ രോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നണ്ട്.
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

o ആപ്രട്ടാോറ്റി ് സ്പിന്നിംഗ് കേഷ്ീന് - 1.5 ലക്ഷം രൂപ രുനാഗപ്പള്ളി താലൂേില്ക ക്ലാപ്പന
കസാകസറ്റിയില്ക ഇത്തരത്തില്ക 5 എണ്ണം േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കുന്ന.
ഈ സംഘം
േവര്ദ്ത്തന ലാഭപ്രത്താകേയാണ് നേക്കുന്നത്.
ാരുപ്രവലില്ക യൂണിറ്റില്ക ച ിരി
ലഭയോണ്.
o കതന്േല, ആരയങ്കാവ് പഞ്ചായത്തു ളില്ക ുരുമുള ്, കനല്ലിേ എന്നിവയ്ക്ക് വില ിട്ടുന്നില്ല
എന്ന േശ്നത്തിന് പരിഹാരോയി പഞ്ചായത്തികെ വി സന ഫണ്ടില്കനിന്ന് ഈ
ഉത്പന്നങ്ങള് ഉണേി വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിനുള്ള Drier Unit CFSC യായി
സ്ഥാപിച്ച് നല്ക ാവന്നതാണ്.
ശുവണ്ടി വയവസായം
ശുോവ് കൃഷ്ി വയപ ോേണം. ശുവണ്ടി കതാെിലാളി ള്േ് ലഭയോുന്ന സൗ രയങ്ങള്
പരിേിതോണ്. സ്ത്രീ കതാെിലാളി ള്േ് ആവശയോയ േപ്രതയ സൗ രയങ്ങള് (പ്രോയ് ലറ്റ്,
ുേികവള്ളം, ഭക്ഷണം െിക്കുന്നതിനുള്ള സൗ രയം) വര്ദ്ദ്ധിപ്പിേണം.
നഗര ഗ്രാേ േപ്രദശങ്ങളികല വിഭവ ലഭയത ഉറപ്പാേികോണ്ട് ആ േപ്രദശകത്ത സാംസ്ക്ാരി സാമ്പത്തി -സാപ്രങ്കതി വി സനം ലക്ഷയേിട്ടുക ാണ്ടള്ള സ്ക്ില്ക ഡവലപ്പ്കേെ് പദ്ധതി ള്
ോപ്രദശി ോയി ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്.
അസംസ്കൃത വസ്തുേള്
േിതോയ വിലയ്ക്ക് ലഭയോുകേങ്കില്ക വയവസായങ്ങള് ആരംഭി
ക്കുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയ ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം ജില്ല. എന്നാല്ക വയവസായം ആരംഭിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഏ ജാല നേപേി ള് തവരിതകപ്പടുപ്രത്തണ്ടത് പ്ര രളത്തികല സൂക്ഷ്മ കചറു ിേ
വയവസായങ്ങള് വളരുന്നതിന് ആവശയോണ്. വയവസായ വി സനത്തിന് ാലാ ാല
ങ്ങളിൽ ോറുന്ന നിയേങ്ങളിൽ വരുന്ന അനിശ്ചിതതവം പരിഹരിപ്രേണ്ടതണ്ട്
ോപ്രദശി സഭ ൾ ാരയക്ഷേോയി വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനങ്ങളുകേ ആവശയ ത ആസൂത്രണത്തിൽ
ഉൾകപ്പടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാ ണം
ക .എം.എം.എൽ രിേണൽ മൂലയവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൾകപ്പകേയള്ള ഖനന പ്രോജക്ട്
നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.
വയവസായ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം വിവിധ വയവസായ വി സനം
തവരിതകപ്പടുത്തുന്നതിനും സംരംഭ കര / വയവസായി കള ോപ്തരാക്കുന്നതിന് എല്ലാ
സൗ രയങ്ങളുമുള്ള കസെറു ൾ സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതോണ്.
യര്ദ്, ശുവണ്ടി, ക ത്തറി എന്നീ വയവസായങ്ങള് പ്രപാകല തകന്ന േറ്റ് കചറു ിേ
വയവസായങ്ങളും ജില്ലയില്ക ആരംഭിക്കുന്നതിന് സംരംഭ രും സാപ്രങ്കതി വിദഗ്ധധരും
തയ്യാറാണ്.
എന്നാല്ക വയവസായത്തിനാവശയോയ പാർക്കു ൾേ് സ്ഥലസൗ രയം
ലഭയോപ്രേണ്ടത് ആവശയോണ്.
സാപ്രങ്കതി വിദയാഭയാസ വുപ്പുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് വിവിധ പ്രേഖല ളില്ക സ്ക്ില്ക കഡവലപ്കേെ്
കസെറു ളുകേ വി സന പദ്ധതി ള് ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിരേിച്ച
ായി താരങ്ങള്/ഫിസിേല്ക എഡൂപ്രേഷ്ന്
വിദഗ്ധധര്ദ് എന്നിവകര പ്രയാജിപ്പിച്ച് ളിേളം പദ്ധതി രൂപീ രിോവന്നതാണ്.

7.6 സഹകരണം

നിലവിലുളള അവസ്ഥ
പ്ര രളത്തികല സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിപ്രക്ഷപരംഗത്ത് ശ്രപ്രദ്ധയോയ
സ്ഥാനം ഉളള ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം. എന്നാല്ക നിപ്രക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും
കേച്ചകപ്പട്ട തരത്തിലല്ല. ഏകതങ്കിലും ഒരു ശാഖ വെി സവരൂപിേകപ്പടുന്ന നിപ്രക്ഷപം േറ്റ് േപ്രദശത്തുളള
ശാഖ ള് വെി ോത്രം വായ്പയായി നല്കു എന്ന സ്ഥിതിവിപ്രശഷ്വം നിലനില്കക്കുന്നണ്ട്. േറ്റിതര
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പ്രേഖല ളുോയളള സംപ്രയാജനം വെിയളള പദ്ധതി ള്േ് അനുപ്രയാജയോയ വായ്പാ പദ്ധതി ള്
തയ്യാറാേി അംഗീ ാരം നല്കുന്നതിന് സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് പ്രേരണയം േത്സ്ാഹനവം
നല്കു വെി വായ്പപ്രതാത് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ോപ്രദശി വി സനത്തില്ക പങ്കാളിയാോന്
െിയന്ന. കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷ്റീസ്, ആപ്രരാഗയം, വയവസായം തേങ്ങി വിവിധ വുപ്പു
ളുപ്രേയം പ്രേഖല ളുപ്രേയം പദ്ധതി ളുോയി കൂട്ടിയണേിക ാണ്ട് ഒപ്രട്ടകറ കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
ന്നതിനും പിപ്രന്നാേ ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങളുകേ േതിശീര്ദ്ഷ് വരുോനം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും സമ്പദ്ഘേന
ശക്തികപ്പടുത്തി സാോനയ ജനത്തികെ ജീവിത നിലവാരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള്
നേപ്പാപ്രേണ്ടിയിരിക്കുന്ന.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ആക 1272 സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഉളളതില്ക 905 എണ്ണം
നല്ലരീതിയില്ക േവര്ദ്ത്തനം ഉളളതം 304 എണ്ണം േവര്ദ്ത്തന രഹിതവം 62 എണ്ണം
ലി വിപ്രഡഷ്നിലുോണ്.
ജില്ലയില്ക ഒരു ജില്ലാ സഹ രണ ബാങ്കും 6 ോഥേി
ാര്ദ്ഷ്ി ഗ്രാേ
വി സന ബാങ്കു ളും േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന. ആക ഉള്ള 131 ോഥേി
ാര്ദ്ഷ്ി വായ്പാ സഹ രണ
സംഘങ്ങളിൽ 18 എണ്ണം ക്ലാസ് 1 സൂപ്പര്ദ്പ്രഗ്രഡിലുളളതാണ്. സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക ലഭയോയ ഫണ്ട്
(േിച്ച ഫണ്ട് അേേം)ലക്ഷയാധിഷ്ഠിതോയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്ക
സാമൂഹയസാമ്പത്തി ോപ്രദശി വി സനത്തിന് സാദ്ധയോുന്ന പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കു വെി
പ്രേഖലയകേ സേഗ്രവി സനം സാദ്ധയോോന് െിയം.
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം
ജന ീയാസൂത്രണ േസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗോയി തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപ്പിലാോന്
ഉപ്രേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളുകേ നിര്ദ്വഹണ ഏജന്സിയായി സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങകള
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്ന സേീപനോണ് സവീ രിപ്രേണ്ടത്. സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട് വിവിധ
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതി ളുോയി കൂട്ടിയിണേി ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണത്തിനും ോപ്രദശി
സാമ്പത്തി വി സനത്തിനും ഉതും വിധം വിവിധ പദ്ധതി ളുകേ സംപ്രയാജന സാദ്ധയത
ാപ്രണണ്ടതണ്ട്. വിപ്ര ന്ദ്രീതാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്ക ലഭയോയ ത ഉപപ്രയാഗിച്ച് സമൂഹത്തികല ദുര്ദ്ബല
ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ ജീവിതനിലവാരം, കതാെിലവസരം, ആപ്രരാഗയം എന്നിവ ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും
അവശയോയ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
വി സന ാഴ്ചപ്പാേിലൂന്നിയ പദ്ധതിനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1)
സംഘത്തില്ക കോഫഷ്ണിലിസം സവീ രിേല്ക
ആപ്രഗാളവത്േരണം, ഉദാരവത്േരണം എന്നിവ നേപ്പാക്കുന്ന ഈ യഗത്തില്ക ആധുനി
ോപ്രനജ്കേെ് സംവിധാനങ്ങളും കോഫഷ്ണല്ക സേീപനങ്ങളും സവീ രിക്കുന്ന വെി സംഘം
േവര്ദ്ത്തനം
ാരയക്ഷേോോനും സംഘം പ്രസവനങ്ങളില്ക ജനങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക
ഉപ ാരേദോുന്നതരത്തില്ക നല്കുന്നതിനും അവസരം നല്കുന്ന.
2) സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുത്തല്ക
സംഘം
ഏകറ്റടുക്കുന്ന
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോക
സുതാരയത
ഉറപ്പുവരുത്തു യം
സംഘത്തികെേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് അംഗങ്ങള്ക്കും സാോനയ ജനങ്ങള്ക്കും പ്രനരിട്ട് പ്രബാദ്ധയകപ്പടുന്ന
സാഹചരയമുണ്ടായാല്ക ആയത് സംഘം വളര്ദ്ച്ച സാദ്ധയോും.
3) ോനവപ്രശഷ്ിയകേ വി സനം
സംഘംജീവനോര്ദ്ക്കുംഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും സംഘം ഏകറ്റടുത്ത് നേത്തുന്ന വിവിധ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് അേൗണ്ടിംഗ്, ോപ്രനജ്കേെ്, വിഭവ വിനിപ്രയാഗം എന്നിവയില്ക പരിശീലനം
നല്കു വെി ാരയപ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന് െിയം.
4) അംഗങ്ങളുോയം േറ്റ് സഹ ാരി ളുോയളള േവര്ദ്ത്തനം സജീവോേല്ക - പുതിയ നിപ്രക്ഷപ
പദ്ധതി ള് വായ്പാ പദ്ധതി ള് അംഗങ്ങള്േ് ഗുണ രോുന്ന േറ്റ് ഇതര േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
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ക ാണ്ടവരുന്നത് വെി അംഗങ്ങള്ക്കും സഹ ാരി ള്ക്കും കൂടുതല്ക പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്താന്
െിയം.
5) അധി ാര വിപ്ര ന്ദ്രീ രണവം ചുേതലനിര്ദ്ണ്ണയവം
ഓപ്രരാ സഹ രണ സ്ഥാപനത്തിലും ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള് മുതല്ക മുഴുവന് ജീവനോര്ദ്ക്കും
അധി ാര വിപ്ര ന്ദ്രീ രണം വെി സംഘം േവര്ദ്ത്തനത്തികെഓപ്രരാ ഘട്ടത്തിലും ആവശയോയ
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും ചുേതല ളും നിര്ദ്ണ്ണയിച്ച് നല്കു യം ചുതലകപ്പടുത്തു യം വെി സംഘം
േവര്ദ്ത്തനം കൂടുതല്ക സജീവോോന് െിയം.
6)
ാരയപ്രശഷ്ിയളള ഭരണപ്രനതയതവം
സംഘം ഭരണസേിതിയിലും ഒപ്പം ഔപ്രദയാഗി പ്രനതയനിരയിലും ാരയപ്രശഷ്ിയം അറിവം ഉളളവര്ദ്
േന്നവരി വെി സംഘത്തികെേവര്ദ്ത്തനം ാരയക്ഷേോോന് െിയന്നതാണ്.
7) ലാഭം ക വരിക്കുന്നതിനുളള ആസൂത്രണം
സംഘത്തിന് ആവശയോയ വിഭവം പരോവധി പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക നിന്നം സോഹരിക്കു യം
അത് കചലവ് ുറഞ്ഞതം എന്നാല്ക ോപ്രയാഗി ോയ ഉപായങ്ങള് നയങ്ങള് സവീ രിച്ച് ലാഭം
ക വരിക്കുന്നതിനായളള ആസൂത്രണം നേത്തു വെി സംഘം േവര്ദ്ത്തനം കേച്ചകപ്പടുത്താന്
െിയം.
8) കേപ്രനാളജി പരിഷ്കരണവം േീം വര്ദ്ക്കുംആധുനി
മ്പൂട്ടര്ദ് സംവിധാനങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ച്
സുതാരയവം ാരയക്ഷേവോയ ആഫീസ് സംവിധാനം സംഘം േവര്ദ്ത്തനത്തിന് കൂടുതല്ക
സജീവത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്രതാകോപ്പം ജീവനോരുപ്രേയം ഭരണസേിതിയപ്രേയം കൂട്ടായ
േവര്ദ്ത്തനം സംഘത്തികെപ്രസവനങ്ങള് അംഗങ്ങള്ക്കും േറ്റളളവര്ദ്ക്കും േപ്രയാജന
രോുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന.
ഭാവിയില്ക ലക്ഷയം പ്രനടുന്നതിനുള്ള ോർഗ നിർപ്രദശങ്ങള്
1) തപ്രേശ ഭരണ തലത്തികല വി സനം
a) സുസ്ഥിര വി സന ലക്ഷയം പ്രനോന് - പ്ര രളത്തികല ഓപ്രരാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലും
സാദ്ധയോക്കുവാന് െിയം വിധം സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളും തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
സഹ രിച്ച് േവര്ദ്ത്തിോന് െിയന്ന ഒരു േവര്ദ്ത്തന പദ്ധതിയം ലണ്ടറും 2017-18 മുതല്ക
2012-22 വകരയളള ാലയളവിപ്രലയ്ക്ക് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
b) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളും ോപ്രദശി
സംരംഭ തവ വി സനവം -തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തികല ഓപ്രരാതരം സഹ രണ സംഘങ്ങളും അവയകേ തനത് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ്
പുറകേ അതികല അംഗങ്ങപ്രളയം അഭുദയ ാംക്ഷി പ്രളയം പ്രചര്ദ്ത്ത് സംരംഭതവ വി സന
ഗ്രൂപ്പു ള് തയ്യാറാേി േവര്ദ്ത്തിച്ചും അതികെ ശംഖല രൂപീ രിച്ച് സുശക്തോോന് പദ്ധതി ള്
ആവഷ്കരിേണം. ഇതിന് ത്രിതല തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനം സഹായിേണം.
c) തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണ കക്രഡിറ്റ് ൈാന് -സംഘങ്ങളുകേ വായ്പാ വിതരണം
ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് സംഘങ്ങളും തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനവം പ്രചര്ദ്ന്ന്
ഒരു തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനതല സഹ രണ കക്രഡിറ്റ് ൈാന് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
I) ഇതിനനുസരണോയി സഹ രണ സംഘങ്ങള് വായ്പാ പദ്ധതിയം തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വി സന പ്രോജക്ട ളുംതയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
II) സംഘങ്ങളുകേ ാര്ദ്ഷ്ി വായ്പ ഉള്കപ്പകേ മുന്ഗണനാ പ്രേഖല ളില്ക പരോവധി ഫണ്ട്
ഉപപ്രയാഗിോന് െിയന്ന തരത്തില്ക വായ്പ പദ്ധതി തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
d) പരമ്പരാഗത വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളും കവവിദ്ധയവല്കേരണവം – പഞ്ചായ
ത്തികല പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങളായ യര്ദ്, ക ത്തറി. ഖാദി ആെ് ഗ്രാേ വയവസായം,
ഈറ്റ, തെപ്പായ തേങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുേളില്ക നിന്നം ഉല്കപ്പന്നങ്ങളും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പ
ന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന സഹ രണ സംഘങ്ങൾ
ഇലപ്രക്ട്രാണി ് സാപ്രങ്കതി
വിദയയിലൂകേ
ശക്തികപ്പടുത്തി ഗ്രാേീണ പ്രേഖലയികല കതാെിലും വരുോനവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന് െിയം.
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e) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്കും അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും - പഞ്ചായത്തികല
ോഥേി
ാര്ദ്ഷ് വായ്പ സംഘകത്ത ശക്തികപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തിനുളളില്ക ആവശയോയ എല്ലാ
പ്രസവനങ്ങളും ലഭയോോന് െിയന്ന വണ്ണം അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങള്ക്കുളള സംവിധാനം
ഘട്ടം ഘട്ടോയി സജ്ജോോനും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് സേയബന്ധിതോയി സ്ഥാപി
ോനും അതവെി സവയം പരയാപ്ത സഹ രണ ഗ്രാേം എന്ന സങ്കല്കപം സാധയോോന്
െിയം.
f) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ പ്രോണിറ്ററിംഗ് സേിതി - തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ കൂട്ടായ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാോന് എല്ലാതരം
സഹ രണ സംഘങ്ങളിപ്രലയം കസക്രട്ടറിയം േസിഡന്റും അേങ്ങുന്ന ഒരു സേിതി തപ്രേശ
ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്ക രൂപീ രിേണം, േവര്ദ്ത്തനം അവപ്രലാ നം കചയ്ത് പ്രനതൃതവ
പരോയ പങ്ക് വഹിോന് െിയം.
g) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല എല്ലാ ുടുംബങ്ങളും സഹ രണ സംഘത്തികല അംഗങ്ങ
ള് - തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന േപ്രദശകത്ത എല്ലാ ുടുംബങ്ങപ്രളയം ബന്ധകപ്പോവന്ന വിവിധ
തരം സംഘങ്ങളില്ക അംഗങ്ങളാേി ോറ്റന്നതിനും ോപ്രദശി വി സനത്തിനും സവയം
ശാക്തീ രണത്തിനും അംഗങ്ങകള ോപ്തരാക്കുന്നതിനും സഹായിോന് െിയം.
h) ോപ്രദശി സാമ്പത്തി വി സനവം വിഭവ സോഹരണവം- ോപ്രദശി
സാമ്പത്തി വി
സനത്തിന് ആവശയോയ മുതല്ക മുേക്കുന്നതിനും സംഘങ്ങളുകേ ണ്പ്രസാഷ്യം രൂപീ രിച്ച്
സാമ്പത്തി ം വിനിപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അതിനാവശയോയ വിഭവ സോഹരണത്തിന് സഹ
രണ സംഘങ്ങകള സഹായിോന് തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന േതിനിധി ള് തയ്യാറാപ്രേ
ണ്ടതണ്ട്.
i) പരസ്പര പ്രപാഷ് ബന്ധം - തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ വിഭവ സോഹരണത്തില്ക
സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ് പങ്കാളിയാ ാന് െിയം. ഇത്തരത്തില്ക പരസ്പരം പ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളായി ോറ്റാന് െിപ്രയണ്ടതണ്ട്.
j) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്ക് - തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി സഹ രണ
ബാങ്കു കള നിയേനിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വയവസ്ഥ കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്.
k) തപ്രേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തികല ചില പ്രോജക്ട ളുപ്രേകയങ്കിലും നിര്ദ്വഹണ ഏജന്സിയായി
സഹ രണ സംഘങ്ങകള നിയേ നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വയവസ്ഥ
കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്.
l) സഹ രണ വായ്പ ളുകേ തിരിച്ചേവ് ഉറപ്പാോന് െിയന്ന സാമൂഹയസമര്ദ്േ ഗ്രൂപ്പായി
ഗ്രാേസഭകയ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്തരവാദകപ്പടുത്തണം. ഉത്തരവാദിതവം
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതണ്ട്.
m) വി സന േശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഹ രണ സാദ്ധയത പരീക്ഷണം -ആവശയോയ
പ്രേഖല ളികലല്ലാം പുതിയ സഹ രണ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിേണം.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്:1) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുകേ പട്ടി തയ്യാറാേി
അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പാര്ദ്ട്ട്ണര്ദ്ഷ്ിപ്പ് സംരംഭ
ങ്ങള് ആരംഭിച്ച് വിഭവങ്ങളും സാദ്ധയത ളും േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
2) ഓപ്രരാ വര്ദ്ഷ്വം കചയ്യാനുപ്രേശിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുകേ ഒരു ര്ദ്മ പദ്ധതി ഓപ്രരാ
ഘങ്ങളില്ക നിന്നം വാങ്ങി തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതല സഹ രണ പ്രോണിറ്ററിംഗ്
സേിതിയില്ക അവതരിപ്പിച്ച് അനുപ്രയാജയോയ തീരുോനങ്ങള് ക കോളളണം.
3) േപ്രദശി
സാമ്പത്തി
വി സനം അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തുന്നതിന് ഓപ്രരാ സഹ രണ
സംഘങ്ങളി കലയം അംഗങ്ങകള സംരംഭ തവ വി സന ഗ്രൂപ്പു ളായി രൂപകപ്പടുത്തി
സഹ രണ സംഘങ്ങ ളിൽ നിന്നള്ള വായ്പ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയോയി
സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് ാരയക്ഷേോയ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാോവന്നതാണ്.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

നിലവില്ക സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഇല്ലാത്ത പ്രേഖല ളില്ക ആവശയകേങ്കില്ക
അനുപ്രയാജയോയവകയ കണ്ടത്തി സഹ രണ സംഘം രൂപീ രിോന് പ്രോത്സ്ാ
ഹിപ്പിേണം.
സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനുളള ഇേകപേല്ക നേപേി
സവീ രിേണം.
സഹ രണ സംഘങ്ങള് തമിലുളള സഹ രണവം പ്രയാജിച്ചുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും
സമൂഹത്തികെ ആവശയേ ാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേണം.
ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങളുപ്രേയം േപ്രതയ പ്രേഖലയിപ്രലയം സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്ത
നം ഊര്ദ്ജ്ജിതോോന് സഹായിേണം.
സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം സാമൂഹയ വി സനത്തിനും തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തികെ കപാത ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും അനുസൃതോോന് പ്രേരിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്.
തപ്രേശ സ്ഥാപന തലത്തില്ക േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയി
ിേക്കുന്ന സഹ രണ
സ്ഥാപനങ്ങകള േവര്ദ്ത്തന സജ്ജോോനുളള കൂട്ടായ ശ്രേങ്ങള് നേത്തു യം
ആസ്ഥി ള് അനയാധീനകപ്പോതിരിോനും, സാമൂഹയ വി സനത്തിന് േപ്രയാജന
കപ്പടുത്താനുമുളള ഇേകപേല്ക സജ്ജോപ്രേണ്ടതണ്ട്.

സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ൾ
േറ്റ് വുപ്പ് /സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
പ്രേഖല

ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണം

വനിതാ പ്രക്ഷേം

വിദയാഭയാസം
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വുപ്പ്/തപ്രേശസ്ഥാപനം

വായ്പാ സംഘങ്ങള്,
ാര്ദ്ഷ്ി സംഘങ്ങള്,
ണ്സൂേര്ദ് സംഘങ്ങള്,
ോര്ദ്േറ്റിംഗ് സംഘങ്ങള്

വനിതാ സംഘങ്ങള്/എല്ലാ
സഹ രണ
സംഘങ്ങളും

വിദയാഭയാസ സഹ രണ
സംഘങ്ങള്
സ്കൂള്
സഹ രണസംഘങ്ങള്

സഹ രണസംഘങ്ങളുകേ
ഇേകപേല്ക
1.)സാമ്പത്തി മൂലധനം പ്രനടുന്ന
തിന് അംഗങ്ങകള സഹായിക്കുന്ന.
2) ാര്ദ്ഷ്ി വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ക്
ആവശയോയ വളവം ാര്ദ്ഷ്ി
ഉപ രണങ്ങളും ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
ലഭയോോന് സഹായിക്കുന്ന.
3). ാര്ദ്ഷ്ി മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം,
സംഭരണം, വിതരണം.
1).സംഘത്തികെഭരണസേിതിയില്ക
വനിത ളുകേ ാരയക്ഷേോയ
ോതിനിധയം ഉറപ്പുവരുത്തല്ക.
2).ോപ്രദശി സാമ്പത്തി
വി സനത്തില്ക സ്ത്രീ ള്േ്
ഇേകപോനുള്ള അവസരം ഉറപ്പ്
വരുത്തല്ക
1).സ്കൂളികലസഹ രണസംഘങ്ങള്
വെി പുസ്ത വം, പഠപ്രനാപ രണ
ങ്ങളും ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
ലഭയോേല്ക.
2).ഔപചാരി വം
അനൗപചാരി വോയ വിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിേല്ക.
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ആപ്രരാഗയം

ഭക്ഷയസുരക്ഷ,
പ്രപാഷ് ാഹാരം

പ്രഹാസ്പിറ്റല്ക സംഘങ്ങള്,
നീതി കേഡിേല്ക പ്രസ്റ്റാര്ദ്,
ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറി,
ഡയാലിസിസ് കസെര്ദ്
ഫാേിംഗ് സഹ രണ
സംഘങ്ങള്
േത്സ്യസംഘങ്ങള്,
ക്ഷീരസംഘങ്ങള്
കലവ് പ്രസ്റ്റാേ് സംഘങ്ങള്
പ്രപാള്ട്രി സംഘങ്ങള്

ുേികവള്ളവം ശുചിതവവം

പ്രസാഷ്യല്ക കവല്കകഫയര്ദ്
സഹ രണസംഘങ്ങള്,
ഇറിപ്രഗഷ്ന് സഹ രണ
സംഘങ്ങള്

ഊര്ദ്ജ്ജം

ഗ്രാേീണ കവദുതീ രണ
സംഘങ്ങള്

കതാെില്ക

കതാെില്ക രാര്ദ്
സംഘങ്ങള്,േിന്റിംഗ്
സഹ രണ സംഘങ്ങള്
വയവസായ സഹ രണ
സംഘങ്ങള്,
യര്ദ് കതാെിലാളി
സഹ രണ സംഘങ്ങള്,
ഖാദി ഗ്രാേവയവസായ
സഹ രണ സംഘങ്ങള്,
ശുവണ്ടി സഹ രണ
സംഘങ്ങള്

സുസ്ഥിര േകൃതി വിഭവ
പരിപാലനം

അഗ്രി ള്ച്ചറല്ക ഇംപ്രൂവ്കേെ്
സഹ രണസംഘം
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1).ആശുപത്രി ളും അനുബന്ധ
സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച്
ആപ്രരാഗയ പരിപാലനം ുറഞ്ഞ
കചലവില്ക ലഭയോേല്ക.
2).ആപ്രരാഗയസംരക്ഷണത്തിനുള്ള
േരുന്ന ളും ഉപ രണങ്ങളും
ുറഞ്ഞ കചലവില്ക ലഭയോേല്ക
1). ാര്ദ്ഷ്ി േത്സ്യ, ക്ഷീര
ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് വായ്പയം അനുബന്ധ
ഉപ രണങ്ങളും ലഭയോേി
വിഷ്രഹിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ
ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
2).പ്രഗാഡൗണു ളും ശീതീ രിച്ച
സംഭരണ സൗ രയങ്ങളും
ലഭയോേി ഉത്പന്നങ്ങളുകേ
വിപണനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
1).ുേികവള്ളവം ശുചിതവവം
ലഭയോക്കുന്നതിനും
പരിപാലനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന.
2).പ്രചരിനിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനത്തിനും
ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിനും
ധനസഹായം കചയ്യുന്നതിലൂകേ
ശുചിതവ പരിപാലനം.
1).ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണം, ഊര്ദ്ജ്ജ
ഉപപ്രയാഗ ക്ഷേത
2).ഊര്ദ്ജ്ജക്ഷേതയള്ള
ഉപ രണങ്ങളുകേ വിതരണത്തിലും
സഹായിേല്ക
1).സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിോനും അവയകേ
േവര്ദ്ത്തനത്തിന് ആവശയോയ
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങള്
എത്തിക്കുന്നതിനും
വിപണനത്തിനും സഹായിേല്ക.
2).അേിസ്ഥാന സൗ രയ
വി സനത്തിനും ഗ്രാേീണ
കതാെില്ക വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും
ചൂഷ്ണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും
സഹായിേല്ക.
സാമൂഹയ േതിബദ്ധതയിലൂന്നിയ
സുസ്ഥിര വി സനം.

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
എ) ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖല
1. ുറ്റിപമ്പ്, പവര്ദ്സ്പരയര്ദ്, ാേ് കവട്ട് യന്ത്രം, േില്ലര്ദ്, ട്രാക്ടര്ദ്, കേതി യന്ത്രം എന്നിവ
നല്കുന്നതിനായളള പദ്ധതി (സഹ രണസംഘ ങ്ങള്േ്)
2. ോപ്രദശീ ഉത്പന്നങ്ങള്േ് വിപണന സൗ രയം (പരോവധി 1 ലക്ഷം രൂപവകര)
3. ോതൃ കൃഷ്ിപ്രത്താട്ടം/ഔഷ്ധ സസയപ്രത്താട്ടം/തരിശുരഹിത ഗ്രാേം(വയക്തിപരം 30,000 രൂപ)
4. ഹരിത ഭവനം(വയക്തിപരം, പരോവധി 20,000/- രൂപ)
5. വിത്തുല്പാദന പ്ര ന്ദ്രം
6. കനല്കകൃഷ്ി, പച്ചേറികൃഷ്ി വയാപനം( എസ്.എച്ച്.ജി/വയക്തി/വനിത സഹ രണ സംഘങ്ങള്)
7. കഹകേ ് കൃഷ്ിവയാപനം
8. ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പന്നങ്ങള് സഹ രണ സംഘങ്ങള് വെി പ്രശഖരിേല്ക
9. ാര്ദ്ഷ്ി സംസ്ക്കരണ സംഘങ്ങള്
10. മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നയൂണിറ്റ ള് ആരംഭിേല്ക
ബി) മൃഗസംരക്ഷണം
1) ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് പാലിന് സബ്സിഡി - ക്ഷീര സഹ രണ സംഘ ങ്ങള് മുപ്രഖന
2) ചാണ ം ഉണേികപ്പാേിച്ച് കജവവളോക്കുന്നതിനുളള യൂണിറ്റ ള്
സി) ജലസംരക്ഷണം
1) ിണര്ദ് റീചാര്ദ്ജ്ജ് - വായ്പയം സബ്സിഡിയം
ഡി) േത്സ്യബന്ധനം
1) ഔട്ട് പ്രബാര്ദ്ഡ് എന്ജിന് വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പപ്രയാകോപ്പം സബ്സിഡി.
2) അലങ്കാരേത്സ്യം വളര്ദ്ത്തല്ക
3) േത്സ്യം വളര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്പാദന ഉപാധി ള്
4) മുരിങ്ങകൃഷ്ി, ഞണ്ടകൃഷ്ി, ല്ലുപ്രമോയ് എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പയം സബ്സിഡിയം.
ഇ)പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം
സാമ്പത്തി ആവശയങ്ങള്േ് േരം മുറിോതിരിോന് വസ്തുവികല േരം പണയകപ്പടുത്തി
അതികെ ോര്ദ്േറ്റ് വിലയകേ 75 ശതോനം വകര വായ്പ നല്കുന്ന പദ്ധതിേ് പലിശ
സബ്സിഡി.
എഫ്) ആപ്രരാഗയം
1) ക ാല്ലം സഹ രണ ആശുപത്രിയോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണ
പദ്ധതി ള്.
2)കേഡിേല്ക
യാമ്പ്, പ്രബാധവത് രണം, ആംബുലന്സ് സഹായം,(പട്ടി ജാതി/വര്ദ്ഗ
വിഭാഗങ്ങള്േ്)
ജി) ഊര്ദ്ജ്ജം
1) സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജ ൈാന്റു ളുകേ സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പയം സബ്സിഡിയം.
2) ബപ്രയാഗയാസ് ൈാെ് സ്ഥാപിേല്ക.
എച്ച്) വയവസായം
കചറു ിേ ുേില്ക വയവസായ യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിേല്ക.
ഐ) കതാെില്ക
സഹ രണസംഘങ്ങളികല അംഗങ്ങള് യഥാര്ദ്് കതാെിലാളി ളാകണങ്കില്ക അവര്ദ്േ്
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തി നല്കുന്നതിന് പ്രോത്സ്ാഹനം നല്കു .
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. വിവിധ സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക നിന്നളള േിച്ചധനം ഉപപ്രയാഗിച്ചും സഹ രണ ബാങ്കു ള്േ്
ഓഹരി അനുവദിച്ചുക ാണ്ടം ണ്പ്രസാര്ദ്ഷ്യപ്രോ അകല്ലങ്കില്ക ജന ീയ സംവിധാനങ്ങള്
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിപ്രനാ േപ്രതയ ംസംവിധാനമുളള ഒരു സ്ഥാപനപ്രോ
രൂപീ രിച്ചുക ാണ്ട് താകെപ്പറയന്ന പ്രേഖല ളില്ക ഒരു മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്ന
നിര്ദ്മാണപ്ര ന്ദ്രപ്രോ വയവസായ ക്ലസ്റ്റര്ദ് ശംഖലപ്രയാ സൃഷ്ടിോന്
െിയന്നതാണ്.
നാളിപ്ര രം, റബ്ബര്ദ്, ൈാവ് തേങ്ങിയവയകേ
ഉപ്രപാല്കപ്പന്നങ്ങള്, തേി എന്നിവ
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തിയളള
സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിോനുളള
സാധയത
ാണുന്നഅതപ്രപാകലതകന്ന വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േിച്ചധനപ്രോ സഹ രണ
ബാങ്കു ള്േ് ഓഹരി നല്ക ിപ്രയാ ാര്ദ്ഷ്ി ഉല്കപ്പന്ന വിതരണ പ്ര ന്ദ്രം, േിനി തീയറ്റര്ദ്,
ണ്കവന്ഷ്ന് കസെര്ദ്, കഹപ്പര്ദ് ോര്ദ്േറ്റ് അേേമുളള ഒരു പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് പ്ര ാൈക്സ്
ആരംഭിോവന്നതാണ്.
സാമൂഹയപ്രക്ഷേകപന്ഷ്ന് വിതരണത്തില്ക സഹ രണബാങ്കു കള ചുേതലകപ്പടുത്തിയത
പ്രപാകല തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി സഹ രണബാങ്കു കള നിശ്ചയിേണം.
നിര്ദ്ജ്ജീവോയതം ലി വിപ്രഡഷ്നിലായതോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന
നേപേി ള് സവീ രിക്കുന്നതിന് നിലവില്ക ചുേതലയളളത് ഓപ്രരാ താലൂേിപ്രലയം യൂണിറ്റ്
ഇന്കസ്പക്ടര്ദ്ോര്ദ്ോണ്. വര്ദ്ദ്ധിച്ച പ്രജാലി ഭാരവം ഇന്കസ്പക്ഷന് ഡൂട്ടിയം ാരണം
മൃതോയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള നിലവിനുളള ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് പാലിച്ച്
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങപ്രളാ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാേി സര്ദ്ോര്ദ് ധനസഹായം
വിനിപ്രയാഗിച്ച് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്നതിനുപ്രവണ്ട സാഹചരയം ലഭിോകത പ്രപാുന്ന. ഈ
സാഹചരയത്തില്ക ഓപ്രരാ താലൂേിലും നിലവില്ക നില്കക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്ക നിന്ന്
സര്ദ്ോരില്ക നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനു പ്രവണ്ടി ആവശയോയ പ്രോജക്ട ള്
തയ്യാറാേി ധനസഹായം ആവശയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള സഹായിോന് ഒരു
ൈാന് ഇന്കസ്പക്ടറും ലി വിപ്രഡഷ്ന് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ദ്ജ്ജകപ്പടുത്തുവാന് ഒരു
ലി വിപ്രഡഷ്ന് ഇന്കസ്പക്ടര്ദ്ക്കും ചുേതല നല്കുന്നത വെി ജന ീയ േസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും തപ്രേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഗുണ രോയി േവര്ദ്ത്തിോനുളള സാഹചരയം ഉണ്ടാും.
ദുര്ദ്ബലരായപ്രതാ േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയപ്രതാ ആയ വനിത/പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ
സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി നിലവിലുളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക
ഇളവ് വരുത്തി പുനരുദ്ധാരണ പാപ്രേജ് ഉണ്ടാപ്രവണ്ടതണ്ട്.
ദുര്ദ്ബലരായ/േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള്േ്, ധനസഹായം അതയാവശയോയ
സംഘങ്ങള്ക്കും ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് നിലവിലുളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ്
വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.
സര്ദ്ോര്ദ് ഓഹരി/ധനസഹായം ആവശയോയ വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ്
േവര്ദ്ത്തനത്തിന് ആവശയോയ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം നല്കപ്ര ണ്ടതണ്ട്.
സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ത ര്ദ്ച്ചയ്ക്ക് േധാന ാരണം ജീവനോര്ദ്, ഭരണസേിതി
അംഗങ്ങള് എന്നിവര്ദ്േ് ഫണ്ട് വിനിപ്രയാഗം, സംഘം േവര്ദ്ത്തനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
കൃതയോയ ആസൂത്രണേില്ലായ്മയാണ്. ആയതിനാല്ക വിവിധ സഹ രണസംഘങ്ങളുകേ
ഭരണസേിതി ള് ചുതലപ്രയറ്റയേന് തകന്ന ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും ജീവനോര്ദ്ക്കും
പരിശീലനം നല്ക ാന് സഹ രണവുപ്പില്ക രൂപീ രിേകപ്പട്ട പരിശീലനപ്ര ന്ദ്രകത്തയം,
സഹ രണയൂണിയനു കളയം
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി
പരിശീലനസംവിധാനം
രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ
ോര്ദ്ഗനിര്ദ്പ്രേശിയായിട്ടുളള
സഹ രണവുപ്പികെ
കവബ്കസറ്റില്ക വിഷ്യം തിരിച്ച് ആദയം മുതലുളള സര്ദ്ക്കുലറു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി
ാലാചിതോയി പരിഷ്ക്കരിക്കു യം പ്രവണം.
സഹ ാരി ള്ക്കും, ജീവനോര്ദ്ക്കും പ്രവണ്ട ഒരു ാള്കസെര്ദ്, കഹല്കപ്പ് കഡസ്ക്ക് സംവിധാനം
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം.
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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10. സഹ രണം ഒരു േപ്രതയ വിഷ്യോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും
ക ാണ്ടവപ്രരണ്ടതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. ജില്ലയികല വിവിധ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക സഹ രണസംഘങ്ങളില്ക പദ്ധതി
നേത്തിപ്പില്ക പങ്കാളിയാോന് െിയണം.
2. ക്ഷീരവുപ്പ്, യര്ദ്,ക ത്തറി, വയവസായം തേങ്ങിയ വുപ്പു ളുകേ നിയന്ത്രണത്തിലുളള
സഹ രണസ്ഥപനങ്ങള്േ് ഉപയക്തോയ പദ്ധതി ള് പ്രേഖലാസംപ്രയാജനസാദ്ധയത ള്
പരിപ്രശാധിച്ച് നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.
3. സഹ രണവായ്പയകേ തിരിച്ചേവ് ഉറപ്പാോന്
െിയന്ന സാമൂഹയസമര്ദ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പായി
ഗ്രാേസഭപ്രയയം,
ുടുംബശ്രീ,
സി.ഡി.എസ്,
എ.ഡി.എസ്
സംവിധാനകത്തയം
തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്തരവാദകപ്പടുത്തണം.
4. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക നിന്നളള വായ്പ ഉള്കപ്പടുത്തി ോപ്രദശി
സാമ്പത്തി
വി സനം,
ദാരിദ്രയലഘൂ രണം,
ആപ്രരാഗയസംരക്ഷണം,
കതാെില്ക
തേങ്ങിയ
പ്രേഖല ള്ോവശയോയ വിഭവസോഹരണത്തിന് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തണ്ടതാണ്.
പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങള്
1. വാട്ടര്ദ് ആെ് പ്രവസ്റ്റ് വാട്ടര്ദ് ോപ്രനജ്കേെ് സഹ രണ സംഘം.
വരും ാലങ്ങളില്ക ജലക്ഷാേം രൂക്ഷോുപ്രമ്പാള് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജലസംരക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കു യം േലിനജലം സംസ്ക്രിച്ചും ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയോക്കു , ഉപ്പുകവള്ളം സംസ്ക്രിച്ച്
ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയോക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പ്രബാട്ടലിംഗ് ൈാന്റും സ്ഥാപിേല്ക.
2. റിനൂവബിള് എനര്ദ്ജി കോപ്രോഷ്ന് സഹ രണസംഘം
സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജം
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിന്
പ്രസാളാര്ദ്
പാനലു ള്
നിര്ദ്മിച്ചും
ആവശയാനുസരണം
ക്ഷേത
കൂേിയ
ഉപ രണങ്ങള്
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
സഹ രണസംഘത്തികെ സാദ്ധയത ള് േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
3. പ്രസാഫ്റ്റ് ആെ് എെര്ദ്േണറര്ദ് സ്ക്ില്ക ഡവലപ്കേെ് കട്രയിനിംഗ് സഹ രണസംഘം
വയവസായ വി സനത്തിന് സംരംഭ തവ കനപുണയവം ോനവപ്രശഷ്ി വി സനവം െിവ ളും
വളര്ദ്ത്തികയടുത്ത് പുതിയ അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിോനുള്ള പരിശീലനങ്ങള് ആധുനി
സാപ്രങ്കതി വിദയയകേ സഹായപ്രത്താകേ നേത്തു .
4. സഹ രണ ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറീസ്
ജനങ്ങള്േ് ശാസ്ത്രീയോയ ചി ിത്സ്യം പ്രരാഗേതിപ്രരാധ നേപേി ളും ഉതുന്ന രീതിയില്ക
സഹ രണ ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറി ശംഖല സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക സ്ഥാപിേല്ക.
5. ഹൂേന് റിപ്രസാഴ്സ് സകൈ ആെ് ോപ്രനജ്കേെ് സഹ രണസംഘം
േപ്രതയ തരം േവര്ദ്ത്തി ളും പ്രസവനങ്ങളും ഔട്ട്പ്രസാഴ്സിംഗ് കചയ്യുന്നതേേം ആ ര്ദ്ഷ് ോയ
പ്രജാലി ളും പ്രസവനങ്ങളും ഏകറ്റടുത്ത് നേത്തു യം പരിചരണ പ്രസവനം ഉള്കപ്പകേയള്ള
പ്രസവനങ്ങള് ോപ്രദശി തലത്തില്ക നേപ്പാക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി സഹ രണത്തികെ സാദ്ധയത
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു .
6. ാര്ദ് വാഷ്് ആെ് സര്ദ്വീസിംഗ് സഹ രണസംഘം
7. സ്കൂള് യൂണിപ്രഫാം തന്നല്ക സഹ രണസംഘം
8. ണ്പ്രസാര്ദ്ഷ്യം രൂപീ രിച്ച് സഹ രണ ണ്സൂേര്ദ് ശംഖല സ്ഥാപിേല്ക
9. ഭക്ഷയസാധനങ്ങള്, പച്ചേറി ള് എന്നിവ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് റഫ്രിജപ്രററ്റര്ദ്
പ്രഗാഡൗണ് അേേമുള്ള ആധുനി സംവിധാനങ്ങപ്രളാേ് കൂേിയ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന
വിപണന പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിേല്ക.
10. ആടുോടു ളുകേ ഫാമും ോംസവം വിപണനം ലക്ഷയോേിയള്ള സഹ രണ പ്രേഖലയകേ
ഇേകപേല്ക.
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11.
12.
13.
14.
15.

സ്ക്രാപ്പ് പിപ്രേഴ്സ് ആെ് റീകസേിളിംഗ് സഹ രണസംഘം.
പ്രപാള്ട്രി സഹ രണസംഘങ്ങള്
ോതൃ ാ കൃഷ്ിപ്രത്താട്ടങ്ങള് നേത്തുന്നതിന് സഹ രണ പ്രേഖലയകേ ഇേകപേല്ക.
ഹൗസ് ബില്കഡിംഗ് കേറ്റീരിയല്കസ് സകൈ സഹ രണസംഘം.
നാചവറല്ക റിപ്രസാഴ്സ് ോപ്രനജ്കേെ് സഹ രണസംഘം. (േണ്ണ്, ജലം, കജവസമ്പത്ത്,
പരിസ്ഥിതി എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്ന സഹ രണസംഘം)
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ
യൂണിറ്റ ളികല അംഗങ്ങള്േ് പരിശീലനം നല്ക ി നേപ്പിലാോനാണ് ഗവ.തലത്തില്ക
ആപ്രലാചിക്കുന്നത്. ഇവര്ദ്ക്കുള്ള പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രനാഡല്ക ഏജന്സിയായി
ജില്ലയികല ഏറ്റവം വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രലബര്ദ് പ്ര ാണ്ട്രാക്ട് സഹ രണ സംഘകത്ത
ചുേതല ഏല്കപ്പിക്കു .
2. ാര്ദ്ഷ്ി
കേഷ്ിനറി ള്,
ഉപ രണങ്ങള്
എന്നിവ
റിപ്പയര്ദ്
കചയ്ത്
േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ജില്ലയികല തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട ോഥേി
സഹ രണ
സംഘങ്ങകള കതരകഞ്ഞടുത്തു അവയകേ ആഭിമുഖയത്തില്ക കോകബല്ക അഗ്രി ള്ച്ചര്ദ്
കേഷ്ിനറി റിപ്പയറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കു . അതിനായി പ്രപാളീകേനി /് ഐ.േി.ഐ പഠനം
െിഞ്ഞവര്ദ്േ് പരിശീലനം നല്ക ി നിയേിക്കു .
3. ജില്ലയികല ോഥേി
സഹ രണ ബാങ്കു ളുകേ േവര്ദ്ത്തന പ്രേഖലയില്കവരുന്ന
തരിശുനിലങ്ങകള ഏകറ്റടുത്തു കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേി കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി, ത്രിതല
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സഹായപ്രത്താകേ നിര്ദ്വഹിക്കു . ഇേ ാരം നേപ്പിലാക്കുന്ന ോതൃ
പദ്ധതി ള്േ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള് ഉപാധിരഹിതോയി സബ്സിഡിയം േറ്റം നല്ക ി
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു (അതായത് നിലവിലുള്ള സബ്സിഡി ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ് നല്ക ി
സബ്സിഡി സഹായങ്ങള് ലഭയോക്കു )
4. പ്രലാേ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക കപൗള്ട്രി സഹ രണ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിച്ചുക ാണ്ട്,
ഇറച്ചിപ്രോെി ഉല്കപ്പാദനം നേത്തു . ഈ സഹ രണ സംഘത്തികെ ഓഹരിമൂലധന
സഹായം, ജില്ലയികല ോഥേി സഹ രണ ബാങ്കില്ക നിന്നം േവര്ദ്ത്തന മൂലധനം ത്രിതല
പഞ്ചായത്തു ളും ലഭയോക്കു യം കചയ്തുക ാണ്ട് ഈ സംഘങ്ങകള വയബിൾ യൂണിറ്റ ളായി
േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു .
5. സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക ഒരു ാലിത്തീറ്റ നിര്ദ്മാണ സഹ രണ സംഘം, ജില്ലയികല
ിെേന് പ്രേഖലയില്ക സ്ഥാപിക്കു . സംഘത്തികെ േവര്ദ്ത്തന മൂലധനവം 50% വീതം
ജില്ലയികല ോഥേി സഹ രണ സംഘങ്ങളും ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളും പദ്ധതി വിഹിതോയി
നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.
6. ഉപപ്രയാഗയശൂനയോയ ൈാസ്റ്റി ് സാേഗ്രി ള് പ്രശഖരിച്ച് റീ-കസക്ലിംഗ് നേത്തി പുതിയ
ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹ രണസംഘം രൂപീ രിക്കു . ക ഉറ, ോസ്ക്്
എന്നീ ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണത്തിന് മുന്ഗണന നല്കു . അനുബന്ധ യൂണിറ്റായി
കജവവളം നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റം സ്ഥാപിക്കു .
7. ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ ബാങ്കായി ോപ്രദശി സഹ രണ ബാങ്കു കള അംഗീ രിക്കു യം
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് രൂപീ രിക്കുന്ന ബാങ്കബിള് പ്രോജക്ട ളുകേ നിര്ദ്വഹണ
ഏജന്സിയായി സഹ രണ ബാങ്കു കള അംഗീ രിക്കു .
8. േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയ പട്ടി ജാതി സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്
തേസ്സോയി നില്കക്കുന്ന ര്ദ്േശോയ വയവസ്ഥ ള് ഒെിവാക്കു
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7.7 ആപ്രരാേയം
എ. ആപ്രരാഗയ പ്രേഖല – ാഴ്ചപ്പാേ്
ക ാല്ലം ജില്ലയകേ ആപ്രരാഗയസൂച ങ്ങള് ഉയര്ദ്ന്നനിലയില്ക പരിപാലിക്കു യം ജില്ലയികല
എല്ലാ കപൗരന്മാര്ദ്ക്കും നിശ്ചിത ആപ്രരാഗയ പ്രസവനം നല്ക ി ഉയര്ദ്ന്ന ജീവിതഗുണത ഉറപ്പുവരുത്തും.
ഇതിനുതും വിധം എല്ലാ ആപ്രരാഗയ സംവിധാനങ്ങകളയം പുനസംഘേിപ്പിക്കും. വിവിധ വുപ്പു കളയം
ഏജന്സി കളയം ഏപ്ര ാപിച്ചുക ാണ്ടം ബഹുജനങ്ങകള പകങ്കടുപ്പിച്ചുക ാണ്ടം ഒരു ജന ീയ ആപ്രരാഗയ
സംവിധാനം രൂപകപ്പടുത്തും. ജില്ലയികലമ്പാടും ോപ്രദശി
ഗവകെണ്ട ളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക
പ്രേല്കപ്പേിേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് സംഘേിപ്പിക്കും. സര്ദ്ോര്ദ് നേപ്പിലാക്കുന്ന ആര്ദ്ദ്രം േിഷ്കെ ാഴ്ച്ച്ചപ്പാേിന്
അനുസൃതോയി ജില്ലയികല എല്ലാ ആശുപതി കളയം പ്രരാഗീസൗഹൃദോക്കും.
ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്രേഖല
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓപ്രരാ ഗര്ദ്ഭസ്ഥ ശിശുവികനയം ജില്ലയകേ ഭാവി സവത്തായിേണ്ട് എല്ലാ
ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും ഗുണപ്രേന്മയള്ള ഗര്ദ്ഭ ാല പരിചരണം, േസവ പരിചരണം, േസവാനന്തര
പരിചരണം സൗജനയോയം സാര്ദ്വത്രി ോയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓപ്രരാ ോഥേി ാപ്രരാഗയ
പ്ര ന്ദ്രത്തികെ ീെിലും ദമ്പതി ള്േ് േസവസംബന്ധോയ ൗണ്സിലിംഗ് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു യം,
ുടുംബവോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് ബര്ദ്ത്തൈ
് ാന് തയ്യാറാക്കു യം ഗുണപ്രേന്മപ്രയാകേ സവാഭാവി േസവം
ഉറപ്പാോന് പരോവധി ശ്രേിക്കും. എല്ലാ നവജാത ശിശുേള്ക്കും ോഥേി പരിപ്രശാധന, പ്രപാഷ്ണം,
പ്രരാഗേതിപ്രരാധം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും.
എല്ലാ പൗരന്മാര്ദ്ക്കും ആപ്രരാഗയ രോയ അതിജീവനത്തിനുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കും. ജീവിത
ഗുണതപ്രയാകേ ദീര്ദ്ഘനാള് ജീവിക്കുന്നതിനു ജീവിത ചുറ്റപാേ്, പ്രപാഷ്ണം, വിദയാഭയാസം, വയായാേങ്ങള്
എന്നിവയിലൂകേ പ്രരാഗേില്ലാത്ത സാഹചരയം ഉറപ്പുവരുത്തും. പ്രരാഗി കളയം പ്രരാഗ സാധയതയള്ള
വകരയം ാപ്രലക്കൂട്ടി കണ്ടത്തി അനുപ്രയാജയോയ ആപ്രരാഗയ പ്രസവനങ്ങള് ലഭയോക്കും.
ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് മുഖാന്തിരം എല്ലാ വീടു ളികലയം എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും ോയത്തികെ
അേിസ്ഥാനത്തിലും േശ്നത്തികെ അേിസ്ഥാനത്തിലും നിശ്ചിത പ്രസവന പായ്പ്രേജ് ഉറപ്പു വരുത്തും.
ഇതിനു തേര്ദ്ച്ചയായി ുടുംബതല ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പായ്പ്രേജു ളും വാര്ദ്ഡ-പഞ്ചായത്തുതല
ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പായ്പ്രേജു ളും തയ്യാറാേി നേപ്പിലാക്കും.
എല്ലാ വാര്ദ്ഡ ളിലും വാര്ദ്ഡ്തല ആപ്രരാഗയ ശുചിതവ പ്രപാഷ് സേിതിയകേ പ്രനതൃത്തവത്തില്ക
രൂപീ രിക്കുന്ന ആപ്രരാഗയപ്രസനാ അംഗങ്ങളുകേയം ബഹുജനങ്ങളുകേയം പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ
പ്രരാഗേതിപ്രരാധം, ആപ്രരാഗയ വര്ദ്ദ്ധ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, ചി ിത്സ്, പുനരധിവാസം, പാലിപ്രയറ്റീവ്
പ്രസവനം എന്നിവ സേഗ്രോയി സേനവയിപ്പിച്ച് ആപ്രരാഗയമുള്ള തലമുറകയ വാര്ദ്കത്തടുക്കും. ആയതിന്
ജില്ലയികല എല്ലാ ോഥേി ആപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം 2022 ഓകേ ഘട്ടം ഘട്ടോയി ുടുംബാപ്രരാഗയ
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റം. എല്ലാ ആയര്ദ്പ്രവദ പ്രഹാേിപ്രയാ സ്ഥാപനങ്ങകളയം േി വികെപ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി
ോറ്റ യം സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ പരിരക്ഷയ്ക്ക് സഹായ രോുംവിധം പുനസംഘേിപ്പിക്കും
പാലിപ്രയറ്റീവ് പരിചരണം, വപ്രയാജന പ്രസവനം, NCD എന്നിവയകേ ദവിതീയ പ്രസവനങ്ങളും
വിദഗ്ദ്ധ ക്ലിനിക്കു ളും ോധേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടവം സാമൂഹി ാപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്
നിര്ദ്വഹിക്കും.ജനങ്ങളുകേ അഭിരുചിേനുസരിച്ച് വയതയസ്ത ചി ിത്സ് രീതി ള് സവീ രിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസരം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഗുപ്രന്മന്മപ്രയാകേ ഉറപ്പുവരുത്തും. പാര്ദ്ശവവരിേകപ്പട്ടവരുപ്രേയം
സാമൂഹി ോയി പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവരുപ്രേയം ആപ്രരാഗയത്തിന് കൂടുതല്ക പരിഗണന നല്ക ി
ഉറപ്പുവരുത്തും.
ദവിതീയ ആപ്രരാഗയ പ്രേഖല
എല്ലാ താലൂോശുപത്രി കളയം വിവിധ വിദഗ്ദ്ധചി ിത്സ് ള് ലഭിക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റം .
ജില്ലാ ആശുപത്രി, ക ാട്ടാരേര താലൂോശുപത്രി,പുനലൂര്ദ് താലൂോശുപത്രി,
രുനാഗപ്പള്ളി
താലൂോശുപത്രി എന്നിവകയ ഘട്ടം ഘട്ടോയി പ്രട്രാേ ക യര്ദ് യൂണിറ്റ ളായി ഉയര്ദ്ത്തും. ജില്ലാ
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ആശുപത്രി, പാരിപ്പള്ളി കേഡിേല്ക പ്ര ാപ്രളജ് എന്നിവകയ അതി വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി
ഉയര്ദ്ത്തും. ജില്ലയകേ ദവിതീയപ്രസവനങ്ങള് ആനുപാതി ോയി ലഭയേല്ലാത്തഇേങ്ങളി.ല്ക ദവിതീയ
പ്രസവന സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കും. ആയര്ദ്പ്രവദ-പ്രഹാേിപ്രയാ പ്രേഖല ളികല ദവിതീയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം
അനുപ്രയാജയോയ വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ്ാസൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തി േി വികെ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ോറ്റം.
ആപ്രരാഗയപ്രേഖല ക വരിപ്രേണ്ട സുസ്ഥിരവി സനലക്ഷയങ്ങള് 2020, 2030 സംസ്ഥാന
സര്ദ്ോര്ദ് നിര്ദ്ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020കല ലക്ഷയങ്ങള് താകെ നല്കുന്ന. ഈലക്ഷയങ്ങള് ക വരിക്കു
എന്നള്ളതാണ് ആപ്രരാഗയ പ്രേഖലയകേ സുേധാന ല ഷ്യം.
്
അനിവാരയനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്- ീഴ്ത്തട്ട്
ആപ്രരാഗയം
1. കപാതനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• 2022 ഓടു കൂേി സവന്തോയി ക ട്ടിേേില്ലാത്ത എല്ലാ ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്ക്കും ക ട്ടിേം നിര്ദ്മിപ്രേ
ണ്ടതാണ്. 421 ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആധുനി സാപ്രങ്കതി ,പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഒരുേി
ോപ്രദശി ആപ്രരാഗയ സുസ്ഥിതി പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ഉയര്ദ്ത്തണം.
• എല്ലാ PHC കളയം FHC ളായി ോറ്റന്നതിന് അേിസ്ഥാന സൗ രയം ഒരുക്കു .
• 2019 ോര്ദ്പ്രച്ചാടുകൂേി 25 ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും 2020 ഓടുകൂേി 40 ോഥേി ാപ്രരാഗയ
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും 2022 ഓടുകൂേി എല്ലാ ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതിയകേ ീെില്ക
ക ാണ്ടവരു .
• 2020 ഓടു കൂേി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്പര്ദ് സ്കപഷ്യാലിറ്റി ആക്കു .
• 2020 ഓടു കൂേി താലൂേ് ആശുപത്രി ള് സ്കപഷ്യാലിറ്റി ആക്കു .
• 2018 ഓടു കൂേി എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ആപ്രരാഗയപ്രസന രൂപീ രിക്കു .
• 2020 ഓടു കൂേി എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും േദയ-േയക്കുേരുന്ന് ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്ര
ങ്ങളാക്കു .
• എല്ലാ ജില്ലാ താലൂോശുപത്രി ളിലും (അപ്രലാപ്പതി, പ്രഹാേിപ്രയാ, ആയര്ദ്പ്രവദ൦) RO ൈാെ്
സ്ഥാപിേണം.
• ഗിരിവര്ദ്ഗപ്രേഖലയികല ഗര്ദ്ഭിണി ളായ സ്ത്രീ ള്േ് േജനന കശശവ ആപ്രരാഗയ
പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഗ്രാേ–പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്ച് സര്ദ്വീസ്
പാപ്രേജ് പ്രോജക്റ്റ് ആംബുലന്സ് സൗ രയപ്രത്താകേ നേപ്പിലാക്കു .
• 2020 ോര്ദ്പ്രച്ചാടുകൂേി വയക്തിഗത വാര്ദ്ഡതല പഞ്ചായത്തുതല പ്രസവനദാന പാപ്രേജു ള്
രൂപീ രിക്കു .
2.
ജീവിതകശലീപ്രരാഗം
• 18 വയസ്സിനു മു ളിലുള്ള എല്ലാ ആള്ോകരയം ോഥേി NCD സ്ക്രീനിംഗിന് വിപ്രധയോ
ോനുള്ള പ്രോജക്ട .ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ഉള്കപ്പടുത്തു . തേര്ദ് പ്രസവനങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുത്തണം.
• 30 വയസ്സു െിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീ ളുകേയം പാപ്സ്േിയര്ദ് കേസ്റ്റ്, സവയംസ്തന പരിപ്രശാധന, വായ്
പരിപ്രശാധന എന്നിവ സേയബന്ധിതോയി നേത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട് പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില്ക
നേപ്പിലാക്കു .
തേര്ദ്പ്രസവനങ്ങള്
പഞ്ചായത്ത്/പ്രലാേ്തലങ്ങളില്ക
ഉറപ്പുവരുത്തണം.
• NCD സങ്കീര്ദ്ണ്ണതാ പരിപ്രശാധനാ ക്ലിനിക്കു ള് പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക നേപ്പിലാക്കു
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• എല്ലാ PHC- ളിലും Tobacco Cessation Clinic – ള് ആരംഭിക്കു .
3. പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണം
• എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം ആപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം 2020 ഓടുകൂേി അണുവിമുക്ത
ോേണം,എല്ലാ പ്രേജര്ദ് ആശുപത്രി ളിലും ആെിബപ്രയാട്ടി ് പ്രപാളിസി നേപ്പിലാേണം.
• MRFC എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും സ്ഥാപിക്കു .
• പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണത്തിനും അനുബന്ധ ശുചീ രണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കും
(പ്രരാഗ ാരിോണി-ജന്തു നിയന്ത്രണo ഉള്പ്പകേ) േനുഷ്യവിഭവം,സാധന സാേഗ്രി ള് എന്നിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ പ്രോജക്ട ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും
ഉണ്ടാ ണം.
• ബപ്രയാകേഡിേല്ക പ്രവസ്റ്റ് ോപ്രനജ്കേെ് സംവിധാനങ്ങള് ആപ്രരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക
ഉറപ്പുവരുത്തു .
• തീരപ്രദശ പ്രേഖല പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചു തപ്രേശ േപ്രലറിയ േതിപ്രരാധിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ്
അനിവാരയോണ്.
4. വൃദ്ധജന പരിപാലനം
• എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വൃദ്ധ ജനങ്ങള്ോയി വയക്തിഗത ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പാപ്രേജ്
നേപ്പിലാക്കു .ഒപ്പം ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്കപ ല്കവീേ്ഒരുക്കു .
• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും(ഗവ:/സവ ാരയ),കപാതയിേങ്ങളും 2019 ഡിസംബപ്രറാടുകൂേി
വൃദ്ധ സൗഹൃദോക്കു .
5.
ോനസി ാപ്രരാഗയം
• ആശവാസ് പദ്ധതിയകേ ദവിതീയ സംവിധാനം
ൗണ്സിലിംഗ് പ്രസവനം ഉള്പ്പകേ
പ്രലാക്കു ളില്ക നേപ്പിലാക്കു .
• എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളികലയം ോനസി പ്രരാഗി ള്േ് ചി ിത്സ്യം പുനരധിവാസവം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രോജക്ട ള് നേപ്പിലാക്കു .
• അലഞ്ഞുതിരിയന്ന ോനസി പ്രരാഗി ള് ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാക്കു .
• സ്കൂളു ളികല പഠനം ആസവാദയ രോക്കു , ലാ- ായി വിപ്രനാദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു .
ുട്ടി കളയം അധയാപ കരയം പകങ്കടുപ്പിച്ചുക ാണ്ട് നിശ്ചിത ആപ്രരാഗയ ചരയ ളും
അവപ്രബാധവം ഉറപ്പുവരുത്തു .
6. േജനന കശശവ ആപ്രരാഗയം
• ആ ര്ദ്ഷ് ോയ േസവ പ്രസവന പാപ്രേജ് ഗ്രാേ –പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്ച്
നേപ്പിലാക്കു .
• ൗോര ആപ്രരാഗയം,േിോരിറ്റ.ല്ക ൗണ്സിലിംഗ്,പ്രപാഷ്ണം, വിളര്ദ്ച്ച ോപ്രനജ്കേെ്, കഹ
റിസ്ക്് േഗ്നന്സി താലൂേ്/ജില്ലാ ആശുപതി ളുോയി ലിങ്ക് കചയ്യല്ക, എല്ലാ ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും
അപ്രനാേലി സ്ക്ാന് ഉറപ്പുവരുത്തല്ക,”ഗര്ദ്ഭിണികോരു തണ(JPHN/ASHA)”നല്ക ല്ക ഉള്പ്പകേ
സേഗ്ര ഗര്ദ്ഭ ാല സംരക്ഷണ പായ്പ്രേജ് നേപ്പിലാക്കു .
7. RNTCP പൂര പ്രപാഷ്ണം
ക്ഷയപ്രരാഗി ള്േ് പൂര പ്രപാഷ്ണം ലഭയോക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നേപ്പിലാക്കു .
• അപ േങ്ങള് - ജില്ലാ ആശുപത്രി,THQH ക ാട്ടാരേര, രുനാഗപ്പള്ളി,ശാസ്താംപ്ര ാട്ട,പുനലൂര്ദ്
എന്നിവ പ്രട്രാേക യര്ദ്കസെര്ദ്ആയി ഉയര്ദ്ത്തു .
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8.

ഭക്ഷയസുരക്ഷ
• വെിപ്രയാര ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഫ്രീപ്രസാണ് പദ്ധതി എല്ലാ േൗണ്ഷ്ിപ്പു ളിലും
നേപ്പിലാക്കു .
• ഭക്ഷണശാല ഉേേസ്ഥര്ദ്ക്കും ജീവനോര്ദ്ക്കും പരിശീലനം,കതാെിലാളി ള്േ് ഡ്രസ്സ്
പ്ര ാഡ്,സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ് പ്ര ാഴ്സ് എന്നിവ പരിഗണിോവന്നതാണ്.
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• ജില്ലയികല ജീവിതകശലീപ്രരാഗ പരിപാലനത്തിന് നീേിവച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട ള് അപരയാപ്തോണ്.
• കൃത്രിേക ാലു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഉയര്ദ്ത്തു .
• ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി 5000 ജനസംഖയേ് ഒരു JHI, JPHN തസ്തി ആനുപാതി
സൂപ്പര്ദ്കവസറി തസ്തി ളും നഗര-ഗ്രാേ വയതയാസേില്ലാകത ഉറപ്പു വരുത്തു .
• വിദയാഭയാസം ആസവാദയ രോക്കു
രിക്കുലം ലളിതോക്കു , ലാ- ായി വിപ്രനാദം
നിര്ദ്ബന്ധോക്കു .
• രണ്ടാഴ്ചയികലാരിേല്ക എല്ലാ ക്ലാസ്സു ളിലും ആപ്രരാഗയ സാമൂഹി
വിഷ്യങ്ങള്
പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ് അനുവദിക്കു . PTAയ്ക്ക് ഒരു പ്രേേില്ക ഒരു ൗണ്സിലിംഗ് ക്ലാസ്
ഉറപ്പുവരുത്തു .
അഭി ാേയനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• അധയാപ രുകേയം ുട്ടി ളുകേയം മുന് യ്യില്ക സ്കൂള്തല NCD സ്ക്രീനിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തു .
അരേണിക്കൂര്ദ് വയായാേത്തിന് ഉതുന്ന വിപ്രനാദം ഉറപ്പുവരുത്തു ,േതിദിന പച്ചേറി,ഇലേറി
പെവര്ദ്ഗ ഉപപ്രഭാഗം ഉയര്ദ്ത്തു .അക്ഷയപാത്ര പദ്ധതി സ്കൂള്തലത്തിപ്രലേ് വയാപിപ്പിക്കു .
• പ്രഹാട്ടലു ള്, തട്ടു േ ള്, ഭക്ഷണശാല ള്,
ാെീനു ള് എന്നിവിേങ്ങളില്ക 2018
ഡിസംബപ്രറാടുകൂേിആവിയില്ക പുഴുങ്ങിയ പലഹാരം കൂേി ഉറപ്പുവരുത്തു . സര്ദ്ോര്ദ്/
സ്കൂള് ാന്റീനു ളില്ക ആവിയില്ക പുഴുങ്ങിയ ആഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തു .കപാപ്രറാട്ടയ്ക്ക് പ രം
ചപ്പാത്തി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
• ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും നാട്ടു വിപണി .ള് (നാേന് ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംഭരണവം
വിപണനവം വിനിേയവം) ഉറപ്പുവരുത്തു .
• പ്രലാേ്തലത്തില്ക കപല്ലറ്റിoഗ്/ചിപ്പിംഗ്/റീ കസക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു .
• ബദല്കസംവിധാനങ്ങള് (പ്രപപ്പര്ദ് ാരി ബാഗു ള്, പാള-ഇല പ്രൈറ്റ ള്) പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
• ഇതരപ്രദശ കതാെിലാളി ളുകേ ുട്ടി ള്േ് ഏപ്ര ാപിതോയ ചി ിത്സ്, വിദയാഭയാസ, പ്രപാഷ്ണം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പാപ്രേജ് ഗ്രാേ –പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്ച്
നേപ്പിലാക്കു .
• സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്കൂളു ള്, കപാതസ്ഥലങ്ങള്, കപാത ഇേങ്ങള്എ ന്നിവിേങ്ങളില്ക കട്രഡ്മില്ക
ഉള്പ്പകേയള്ള ആധുനി വയായാേസൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിന് വിവിധ വുപ്പു ളുകേയം
ഏജന്സി ളുകേയം ഏപ്ര ാപനം ഉറപ്പു വരുത്തണം (ഒരു വാര്ദ്ഡില്ക ഒരു വയായാേപ്ര ന്ദ്രം
എങ്കിലും).
• എല്ലാ നഗര േപ്രദശങ്ങളിലും കസേിള് പാത ള്, നേപ്പാത ള് ഉറപ്പുവരുത്തു .
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• പു യില, േദയം, േയക്കുേരുന്ന് എന്നിവയ്കേതികര പ്രവറിട്ട േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, നിയേ നേപേി
ള്, ലഹരി-പു യില പ്രോചനം എന്നിവ വിവിധ വുപ്പു ളുകേയം ഏജന്സി ളുകേയം
സാമൂഹി സംവിധാനങ്ങളുകേയം ഏപ്ര ാപനത്തിലൂകേ നേപ്പിലാേണം.
• വീടു ള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാതപരിപാേി ള്, ഉത്സ്വങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രീന്കോപ്രട്ടാപ്രോള്
നിര്ദ്ബന്ധോക്കു .
• അഴുുന്ന ോലിനയങ്ങള് ഉറവിേത്തില്കത്തകന്ന സംസ്ക്രിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തു .
• ക്കൂസു ള്, കസപ്ടിക്-ോങ്കു ള് എന്നിവ തീരപ്രദശത്തില്കനിന്നം കപാത ജലാശയത്തി
ല്കനിന്നം ചുരുങ്ങിയത് ഏെര േീറ്റര്ദ് അ ലത്തില്ക സ്ഥാപിക്കു .
• കസപ്ടി ് ോങ്ക് സംവിധാനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സബ്സിഡി സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പ
ടുത്തു .
• കസപ്കറ്റജ് ോപ്രനജ്കേെ് സംവിധാനം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് തലത്തില്ക ഉറപ്പുവരുത്തു .
• കസപ്കറ്റജ്ട്രാന്പ്രസ്പാര്ദ്പ്രട്ടഷ്ന് നിപ്രരാധിക്കു .സവീപ്രവജ് ട്രീറ്റ്കേെ് ൈാെ് ഉകണ്ടങ്കില്ക ോത്രം
അനുവദിക്കു .
• പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക വൃദ്ധജനങ്ങള്േ് വിപ്രനാദത്തിനായി പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു .

ആയര്ദ്പ്രവദം

ആയര്ദ്പ്രവദ പ്രേഖലയകേ വി സനത്തിനായി ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ സവീ രിപ്രേണ്ട നിർപ്രേശങ്ങൾ

പ്രേൽത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. ജില്ലയിൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ുട്ടി ൾോയി ഒരു സംപൂർണ്ണ ആയര്ദ്പ്രവദ ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്രം
ജി.എ.എച്ച്. രുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിേണം.
2. ജില്ലാ ആയർപ്രവദ ആശുപത്രിയികല 100 ിേേ ൾക്കുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും,
സ്കപഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളും, ജീവനോരും ഉൾകപ്പകേ ഒരു േൾട്ടി സ്കപഷ്യാലിറ്റി
ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം.
3. പ്രനത്രചി ിത്സ് ആയർപ്രവദത്തിലൂകേ എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽ ികോണ്ട് ഒരു പ്രനത്രചി ിത്സ്ാ
വിഭാഗം ജില്ലയികല ഡിഎ.എച്ച്, ക ാല്ലം ആശുപത്രി പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് നേപ്പിലാേണം.
4. വന്ധയതാ നിവാരണത്തിനായി ഒരു ആയർപ്രവദ ഇൻകഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിേ് ജില്ലയികല
ജി.എ.എച്ച് തലവൂർ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിേണം.
5. ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയികല എല്ലാ നിപ്രയാജ േണ്ഡലത്തിൽ നിന്നം ഓപ്രരാ ആയർപ്രവദ
സ്ഥാപനകത്തക്കൂേി ഉൾകപ്പടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങളുകേ നിലവാരം ഉയർത്തണം.
6. ജില്ലയികലത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റു ൾോയി സർോർ തലത്തിൽ ചേയേംഗലം, കതന്മല എപ്രോ
ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങപ്രളാടു പ്രചർന്ന് ആയർപ്രവദ റിപ്രസാർട്ടു ള് സ്ഥാപിേണം.
7. ജില്ലയികല ഉപപ്രയാഗ ശൂനയോയി ിേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ുംടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് മുപ്രഖന ഔഷ്ധ
സസയകൃഷ്ി നേത്താവന്നതാണ്.
8. ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർപ്രവദ ഔഷ്ധ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിേണം.
9. േതിപ്രരാധ േവർത്തനങ്ങൾോയി ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർപ്രവദ കോകബൽ യൂണിറ്റ്
ആരംഭിേണം.
10. ിെേൻ പ്രേഖലയികല കതന്മലയിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ആയർപ്രവദ ഡിസ്കപൻസറി ിേത്തി
ചി ിത്സ്ാ സൗ രയമുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം.
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11. ജില്ലയിൽ ഒരു കേഡിേൽ ഓഫീസർ ോത്രമുള്ള 10 ിേേ ളുള്ള 5 ആശുപത്രി ൾ
നിലവിലുണ്ട് അവ ഓപ്രരാന്നം ഘട്ടംഘട്ടോയി 30 ിേേ ളുള്ള ആശുപത്രിയായി അപ് പ്രഗ്രഡ്
കചയ്യണം.
12. ജില്ലയിൽ 30 ിേേ ളുള്ള ആയൂർ, പരവൂർ, തലവൂർ എന്നീ ജനവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതി
കചയ്യുന്ന ആശുപത്രി കള 50 ിേേ ളും സ്കപഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളും ഉള്ള ആശുപത്രിളായി
അപ് പ്രഗ്രഡ് കചയ്യണം.
13. ജില്ലയികല
ണ്ണനല്ലൂര്ദ്, ുളേേ, ചവറ, മൂെിേല്ക ഇേവ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്ക
സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആയർപ്രവദ ഡിസകപൻസറി കള ിേത്തി ചി ിത്സ്യള്ള ആശുപത്രി ളായി
അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്യണം.
ീഴ്ത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. ോയപൂർത്തിയായ കപൺുട്ടി ളും, ഗർഭിണി ൾ ഗർഭാരംഭം മുതൽ അമയ്ക്കും ുഞ്ഞിനും
ആദയകത്ത 1000 ദിവസം വകരയം അനുഷ്ഠിപ്രേണ്ട ആയർപ്രവദ ചരയ കളക്കുറിച്ച് അവപ്രബാധം
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അവപ്രബാധ ക്ലാസ്സു ളും, ൗൺസിലിംഗ്
കസൻററു ളും ആരംഭിേണം.
2. വാേ ക ട്ടിേങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ജില്ലയികല 9 ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങൾേ് സവന്തം
ക ട്ടിേ സൗ രയങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്തണം.(അഞ്ചൽ, കവളിനല്ലൂർ, ശൂരനാടകസൗത്ത്, പനയം,
അച്ചൻപ്ര ാവിൽ, ുലപ്രശഖരപുരം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, ുണ്ടറ, പുനലൂർ,മുനിസിപ്പാലിറ്റി )
3. പഞ്ചായത്ത് വ ക ട്ടിേങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾേ് സവന്തം ക ട്ടിേ
സൗ രയങ്ങൾ
ഏർകപ്പടുത്തണം.
(ഇളംന്പള്ളൂർ,
കനടുവത്തൂർ,
ചാത്തന്നൂർ,
േൺപ്രട്രാത്തുരുത്ത്)
4. ജില്ലയികല ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ുേികവള്ള സൗ രയം,
ശൗചാലയം, അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പാോേണം.
5. എല്ലാ ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
പ്രയാഗ കചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങൾ
ഏർപ്പാോേണം.
6. സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിപ്രച്ചരുന്നതിനുള്ള പ്രബാർഡ ൾ േധാന നിരത്തു ളിലും സ്ഥാപന
പരിസരങ്ങളിലും സ്ഥാപിേണം.
7. ഡിസ്കപൻസറി പ്രളാേ്
പ്രചർന്ന്
പഞ്ച ർമ
ചി ിത്സ് ൾ
കചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗ രയകോരുേണം.
8. സർോർ ക ട്ടിേത്തിൽ േവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്കപൻസറി ളുകേയം, ആശുപത്രി ളുകേയം
അറ്റുറ്റ പണി ളും ഇലക്ട്രിേൽ റീ വയറിംഗു ളും നേത്തണം.
9. ംപൂട്ടർ, ഇൻറർകനറ്റ് സൗ രയങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ
ലഭയോേണം.
10. ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോലിനയ സംസ്ക്കരണ ൈാൻറു ൾ സ്ഥാപിേണം
11. ജില്ലയിൽ ആയഷ്് ോഥേി പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾേ് (കവട്ടി്േവല,
വിളക്കുേി, ുലപ്രശഖരപുരം, ഇട്ടിവ, ശൂരനാേ് വേേ്, ഇളോേ്, പൂതക്കുളം, ല്ലുവാതേൽ,
ക ാട്ടാരേര) സവന്തം ക ട്ടിേ സൗ രയങ്ങൾ ഒരുേണം)
12. ഫാർേസിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പട്ടാെി വേപ്രേേര, േേൽ, ഇട്ടിവ, ല്ലുവാതേൽ, നിലപ്രേൽ,
ഇളോേ്, പൂതക്കുളം എന്നീ ആയഷ്് ോഥേി പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫാർേസിസ്റ്റ് നിയേനം
നേത്തണം.
13. ജില്ലയിൽ ആയഷ്് ോഥേി പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ ംപൂട്ടർ സൗ രയം, ുേികവള്ളം, ശൗചാലയം,
എന്നിവ ഒരുേണം.
14. ചുറ്റേതിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചുറ്റേതിൽ നിർമിേണം.
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പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി വുപ്പ്
പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി ചി ിത്സ്ാ ശാസ്ത്രത്തികെ
ഗുണഫലങ്ങള് കൂടുതല്ക േി പ്രവാകേ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളാണ് താകെ
സേര്ദ്പ്പിക്കുന്നത്.പ്രേല്കത്തട്ട്നിപ്രേശങ്ങള്
1. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്ക ഓഫീസിന് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം,േറ്റ് അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളും, ജീവനോരും
2. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ ആശുപത്രി 50 ിേേ ള് ഉള്ള പ്രപവാര്ദ്ഡ് കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി േള്ട്ടി
സ്കപഷ്യാലിറ്റിആശുപത്രിആയിഉയര്ദ്ത്തണം.
3. ുന്നത്തൂര്ദ്,ക ാട്ടാരേര,പത്തനാപുരം താലൂക്കു ളില്ക 25 ിേേ ള് ഉള്ള പുതിയ
താലൂേ്ആശുപത്രി .ള് തേങ്ങണം,അതികെസ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ജീവനോരും.
4. എല്ലാ ആശുപത്രി ളിലും ലാബ്,എക്ച്പ്രസ്റ,സ്ക്ാനിംഗ് യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങണം
5. സ്ത്രീ ളുകേ ോനസി ശാരീരി കവ ാരി േശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി ആയ
“സീതാലയം” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം
ജീവനോരും)
6. ുട്ടി ള്ക്കും
ൗോരോര്ദ്ക്കും പഠന കപരുോറ്റ കവ ലയങ്ങള്ക്കുള്ള ചി ിത്സ്ാ
പദ്ധതിയായ “സദ്ഗേയ” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന
സൗ രയവം ജീവനോരും)
7. വന്ധയതാനിവാരണ ക്ലിനിേ് എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന
സൗ രയവം ജീവനോരും)
8. ജീവിതകശലീപ്രരാഗ ചി ിത്സ്യ്ക്കും േതിപ്രരാധത്തിനുമുള്ള സേഗ്ര ചി ിത്സ്ാ പദ്ധതി
“ആയഷ്മാന് ഭവ” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം
ജീവനോരും)
9. കതപ്രറായിഡ്
സ്കപഷ്യല്ക
ക്ലിനി ്
എല്ലാ
താലൂേ്
ആശുപത്രി ളിലും
തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം ജീവനോരും)
10. എല്ലാ ആശുപത്രി ള്ക്കും ആര്ദ്.എം.ഒ വാപ്രട്ടഴ്സ് പ്രവണം.
11. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്ക ാഷ്വാലിറ്റി സൗ രയം തേങ്ങണം.
12. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില്ക പ ലും രാത്രിയിലും കസ ൂരിറ്റി പ്രവണം.
13. എല്ലാ ആശുപത്രിയ്ക്കും ആംബുലന്സ് സൗ രയം ഉണ്ടാ ണം.
14. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്കപ്രസ്റ്റാ.ര്ദ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ഉള്പ്പകേ ആരംഭിേണം.
15. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്ക ഓഫീസിപ്രനാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് പ്ര ാണ്ഫറന്സ് ഹാള്
നിര്ദ്മിേണം.
16. സ്കൂള് ആപ്രരാഗയ പദ്ധതി ജില്ലയികല എല്ലാ കഹസ്കൂളു ളിലും ആരംഭിേണം.
17. സ്കപഷ്യല്ക ക്ലിനിക്കു ളില്ക പ്രഡാക്ടര്ദ്ോരുകേയം ജീവനോരുകേയം സ്ഥിരനിയേനം
നേത്തണം.
18. ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതി ജില്ലയികല ഓപ്രരാ നിപ്രയാജ േണ്ഡലത്തില്ക നിന്നം പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി
വുപ്പികല ഓപ്രരാ ഡിസ്കപന്സറി വീതം കതരകഞ്ഞടുത്ത് പദ്ധതി നേപ്പിലാേണം.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. പ്രരാഗേതിപ്രരാധ-പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ കസല്ക എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം
പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് പ ര്ചാവയാധി േതിപ്രരാധ ചി ിത്സ്ാ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കു .
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2. പ ര്ദ്ച്ചവയാധി ചി ിത്സ്യ്ക്കും േറ്റ് കേഡിേല്ക യാമ്പു ള്ക്കും േപ്രതയ കോകബല്ക യൂണിറ്റ്.
3. സവന്തോയി സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ഇല്ലാത്ത ഡിസ്കപന്സറി ള്േ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം
4. എല്ലാ
താലൂേ്
ആശുപത്രി ളിലും
സ്കപഷ്യാലിറ്റി
ക്ലിനിക്കു ളായ
സീതാലയം,വന്ധയത,ആയഷ്മാന് ഭവ,കതപ്രറായിഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അേിസ്ഥാന
സൗ രയം.

ബി. ശുചിതവം - ോലിനയസംസ്ക്കരണം
പരിപ്രേക്ഷയം
ക ാല്ലം വയവസായത്തിനും ടൂറിസത്തിനും വളകരപ്രയകറ അനുഗ്രഹിേകപ്പട്ട ജില്ലയാണ്.
പ്രവണ്ടത്ര ായലു ളും പുെ ളും, തീരേപ്രദശവം, േലപ്രയാര പ്രേഖല ളും അങ്ങകന വയതയസ്തോയ
ഭൂേകൃതിയാല്ക അനുഗ്രഹീതോയ ജില്ല പപ്രക്ഷ ശുചിതവ ോലിനയ േശ്നത്തില്ക വളകര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവിക്കു യാണ്.
എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്തരവാദിതവം എന്ന തതവത്തില്ക ഊന്നി നഗരേപ്രദശങ്ങളില്ക ഒരു
പരിധി വകര ഇത് പരിഹരിോനാകയങ്കിലും ഗ്രാേ േപ്രദശങ്ങളില്ക ോലിനയ േശ്നം പിപ്രന്നാേോണ്.
അഴുുന്ന കജവ ോലിനയങ്ങള് വീടു ളില്ക (ഉറവിേത്തില്ക) തകന്ന സംസ്ക്രിക്കു യം
അകജവ ോലിനയങ്ങള് പ്രവര്ദ്തിരിച്ച് കേറ്റീരിയല്ക ളക്ഷന് കസെറില്ക (എം.സി.എഫ്) ല്ക പ്രശഖരിച്ച്
പുന:രുല്കപ്പാദനത്തിപ്രനാ ശാസ്ത്രീയ സംസ്ക്രണത്തിപ്രനാ ആയി അവസരകോരുക്കു യാണ് കചയ്യുന്നത്.
കൂോകത, ൈാസ്റ്റിക്കു ള്, ഇ-പ്രവസ്റ്റു ള്, അപായ രോയ ോലിനയങ്ങള് എന്നിവ ഇത്തരത്തില്ക
ക ാരയം കചയ്യാവന്നതാണ്. ോലിനയം ഒരു വിഭവോണ് എന്ന ാഴ്ചപ്പാേില്ക ഊന്നി നിന്ന് ക ാണ്ട്
ോലിനയമുക്ത ക ാല്ലം എന്ന ലക്ഷയോണ് നാം വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.
ോര്ദ്േറ്റ ള്, കപാത സ്ഥലങ്ങള്, വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാത സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവിേങ്ങളികല ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിന് കപാത പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഒരുക്കു യം ശാസ്ത്രീയവം
ുറ്റേറ്റതോയ രീതിയില്ക പരിപാലനം നേപ്രത്തണ്ടതമുണ്ട. എയ്പ്രറാബി ് പ്രമ്പാസ്റ്റ് (തമ്പൂര്ദ്മൂെി
പ്രോഡല്ക) ഈ പ്രേഖല ളില്ക കൂടുതല്ക പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതണ്ട്.
ശാസ്ത്രീയോയ അറവശാല ഇല്ലാത്തതം കസപ്റ്റി ് ോങ്ക് ോലിനയ സംസ്ക്രണേില്ലാത്തതം
അതപ്രപാകല ഗയാസ് ക്രിേപ്രറ്റാറിയത്തികെഅഭാവവം ജില്ല പ്രനരിടുന്ന േധാന േശ്നങ്ങളാണ്.
ജലാശയങ്ങളിലും കപാത നിരത്തു ളിലും ോലിനയം തളളുന്ന േവണത ഒട്ടും ുറയന്നില്ല. ഇതണ്ടാക്കുന്ന
സാമൂഹയവം ആപ്രരാഗയപരവം ക്രേസോധാനാപരവോയ േശ്നങ്ങള് ഏകറയാണ്. കൂോകത,
ോലിനയക്കൂമ്പാരം ക ാത ് കപരുുന്നതിനും അതവെി പ ര്ദ്ച്ചവയാധി ള് വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്നതിനും
കതരുവ്നായ ശലയം കൂടുന്നതിനും ാരണോുന്ന.
ശുചിതവേില്ലായ്മ ജില്ലയികല വിപ്രനാദ സഞ്ചാര പ്രേഖലയകേ േതിച്ഛായയ്ക്ക് േങ്ങപ്രലല്കപ്പിക്കുന്ന.
വിപ്രനാദ സഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ശുചിതവ പൂര്ദ്ണ്ണോക്കുന്നതിനും ഹൗസ് പ്രബാട്ടു ള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ായല്ക
േലിനീ രണത്തിനും ഫലേദോയ ോര്ദ്ഗങ്ങള്
കണ്ടപ്രത്തണ്ടിയിരിക്കുന്ന. േകൃതി സൗഹൃദ
ടൂറിസത്തിന് കൂടുതല്ക ഊന്നല്ക നല്കി ക ാണ്ട് ോലിനയ സംസ്ക്രണ പ്രേഖലയില്ക ഒരു പുതിയ
ദിശാപ്രബാധവം നൂതന സാപ്രങ്കതി വിദയ ളുകേ േപ്രയാഗവം ഈ രംഗത്ത് അനിവാരയോണ്.
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തിലും ഉത്തരവാദിതവത്തിലും കപാതജന
പങ്കാളിത്തത്തിലും ഊന്നിയളള ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിതവ ോലിനയ സംസ്ക്രണ സംസ്ക്ാരോണ്
ജില്ലയില്ക ഈ രംഗത്ത് നാം ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഓപ്രരാ വീടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂകേ ഓപ്രരാ തപ്രേശ
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സ്ഥാപനവം അതവെി ജില്ലകയ തകന്ന പരിപൂര്ദ്ണ്ണ ശുചിതവത്തിപ്രലേ് എത്തിക്കുന്ന എന്നതാണ് നമ്മുകേ
പരേോയ ലക്ഷയം.
ജില്ലാ പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്ര ന്ദ്ര സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളായ എസ്.ബി.എം (ഗ്രാേീണ്) സ്ക്ീമു ളില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി
പലി ്/ മൂണിറ്റി പ്രോയലറ്റ ള്േ് യൂണിറ്റ് നിരേികെ(സീറ്റ് ഒന്നിന് 2 ലക്ഷം രൂപ) 90 ശതോനം ത
അതായത് 1.80 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭയോണ്. ബാേി പ്രവണ്ട 10 ശതോനം ത (20000 രൂപ) ോത്രം
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം കചലവെിച്ചാല്ക േതിയാും.
എസ്.ബി.എം (അര്ദ്ബന്) സ്ക്ീേില്ക നഗരസഭ ള്േ് പലി ്/ മൂണിറ്റി പ്രോയലറ്റ ള്േ്
യൂണിറ്റ് നിരോയ സീറ്റ് ഒന്നിന് 98000 രൂപയില്ക 65334/- രൂപ ലഭയോണ്. ബാേി പ്രവണ്ട ത 32666
രൂപ ോത്രം നഗരസഭ ള് വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം കചലവെിച്ചാല്ക േതിയാും.
തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ോലിനയ സംസ്ക്രണ പദ്ധതി ള്േ് ഉള്കപ്പകേ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്
പരോവധി 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധിയ്ക്ക് വിപ്രധയോയി ഈ പ്രേഖല ളികല പദ്ധതി ള്ോയി
കചലവിോവന്നതാണ്.
ശുചിതവ േിഷ്കെ സംസ്ഥാന വിഹിതവം (അേങ്കല്ക ത യകേ പരോവധി 75
ശതോനം
വകര) ഈ പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള്ോയി വിനിപ്രയാഗിോം.
പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതി ളും തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുളള േതിയായ വി സന ഫണ്ട്
വിഹിതവം ഉചിതോയ രീതിയില്ക വിനിപ്രയാഗിച്ച് സേഗ്രോയ ആസൂത്രണപ്രത്താേ് കൂേി ഈ പ്രേഖലയികല
പദ്ധതി ള് രൂപ ല്കപ്പന കചയ്ത് നേപ്പാേിയാല്ക ഈ രംഗത്ത് അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിോന് െിയം
എന്നതിന് യാകതാരു സംശയവേില്ല. അതായത് പ്രവണ്ടത്ര ഫണ്ടം സാപ്രങ്കതി വിദയയം ലഭയോണ്.
പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത് നേപ്പാപ്രേണ്ട ചുേതല ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ോണ്.
ഇത് കൃതയോയം നിര്ദ്വഹിച്ചാല്ക േശ്ന പരിഹാരം വിദൂരേല്ല.
സംപ്രയാജന ഏപ്ര ാപന സാധയത ള്
എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ്, കൃഷ്ി വുപ്പ്, വിദയാഭയാസ വുപ്പ് (എസ്.എസ്.എ), വിപ്രനാദ
സഞ്ചാരം, സവച്ഛ് ഭാരത് േിഷ്ന് (ഗ്രാേീണ് & അര്ദ്ബന്), ഹരിതപ്ര രള േിഷ്ന്, ധന ാരയ മീഷ്ന്,
എം.എല്ക.എ/എം.പി പദ്ധതി, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംയക്ത പ്രോജക്ട ള്, ിഫ്ബി പദ്ധതി,
ശുചിതവ സാഗരം മുതലായവ.
1.
പലി ് പ്രോയലറ്റ്
നിലവില്ക 18 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളില്ക ോത്രോണ് ഈ സംവിധാനമുളളത്. ഈ
വര്ദ്ഷ്ം 22 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളിലായി 110 യൂണിറ്റ് പലി ് പ്രോയലറ്റ ള്േ് പ്രോജക്ട്
രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്ക, ഇനിയം ഈ പ്രേഖലയില്ക പലി ് പ്രോയലറ്റ് ആവശയമുളള 28 ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതി രൂപീ രിപ്രേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും നിലവില്ക
പലി ് പ്രോയലറ്റണ്ട്. ഈ വര്ദ്ഷ്ം പുതതായി 210 പ്രോയലറ്റ ള് കൂേി എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും
സ്ഥാപിക്കുന്നപ്രതാേ് കൂേി നഗരസഭ ള് ഇോരയത്തില്ക പൂര്ദ്ണ്ണതയികലത്തും.
2.
വനിതാ സൗഹൃദ പ്രോയലറ്റ ള്
കപാത സ്ഥലങ്ങളിലും ക ോറി ിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവിേകത്ത വനിതാ
ജീവനോര്ദ്ക്കും
കൂോകത
അവിേങ്ങളില്ക
വന്ന
പ്രപാുന്ന
വനിത ള്ക്കും
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുളള സംവിധാനങ്ങള് ഒട്ടും തൃപ്തി രേല്ല. ഈ പ്രേഖല ളില്ക
കൂടുതല്ക യൂണിറ്റ ള് (നഗരസഭ ളും, ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളും) സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
3.
എയ്പ്രറാബി ് പ്രമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് (തമ്പൂര്ദ്മൂെി പ്രോഡല്ക)
കപാത സ്ഥലങ്ങളികല ചപ്പുചവറും ഉള്കപ്പകേയളള കജവ ോലിനയങ്ങള്
സംസ്ക്രിോന് കചലവ് ുറഞ്ഞതം ാരയക്ഷേോയ ഒരു സംവിധാനോണ് എയ്പ്രറാബി ്
പ്രമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. നിലവില്ക എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും ക ാല്ലം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്നിലും ഈ
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സംവിധാനമുകണ്ടങ്കിലും പ്രവണ്ടത്ര എണ്ണം ആവശയേനുസരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തിലും ഈ സംവിധാനങ്ങളില്ല. എന്നാല്ക, 2017 -18 വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതിയില്ക 20 ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ള് ഇതിനായി പദ്ധതി രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശഷ്ിക്കുന്ന 48 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു
ളില്ക ഈ പദ്ധതി രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ആപ്രരാഗയം
1. പ്രട്രാോക യര്ദ് സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തു , പ്രപാലീസ്, RTD, ആപ്രരാഗയം-ആംബുലന്സ്
കനറ്റ് വര്ദ്േ് സംവിധാനം രൂപകപ്പടുത്തു
2. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്ക കോകബല് കവെിപ്രലറ്റര്ദ് സംവിധാനപ്രത്താകേ കഹകേ ് ആംബു
ലന്സ് സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം.
3. പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് ശക്തികപ്പടുത്തണം. അതിനായി കസേെറി പാലിപ്രയറ്റീവ് സംവിധാ
നങ്ങള്േ് സൗജനയപ്രസവന തല്കപ്പരരായ സവ ാരയ-സഹ രണ ആശുപത്രി ളുകേ
സഹ രണം ഉറപ്പു വരുത്തു .
ഭക്ഷയസുരക്ഷ
1. ഭക്ഷയ സുരക്ഷ അപ്രതാറിറ്റിയകേ കസയ്ഫ് & നൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ഇന്സ്കൂള്- എന്ന പദ്ധതി
2020 ഓടുകൂേി ജില്ലയികല മുഴുവന് സ്കൂളു ളിലും നേപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
2. ഭക്ഷണ വസ്തുേളികല ോയവം ീേനാശിനി സാന്നിദ്ധയവം കണ്ടത്താന് ജില്ലയില്ക ലാബ്
സൗ രയം ഉറപ്പുവരുത്തു
പ്രഹാേിപ്രയാ
1. ജില്ലയില്ക ോസ് േീഡിയ കസല്ക രൂപീ രിക്കു
2. ആലപ്പാേ്, ഇരവിപുരം ഡിസ്കപന്സറി ള് 25
ിേേ ളുള്ള ആശുപത്രിയായി
ഉയര്ദ്ത്തു .
ആയര്ദ്പ്രവദം
1. സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതിയായി ജില്ലയില്ക നേപ്പിലാേിവരുന്ന “ജീവനി”(േപ്രേഹ പ്രരാഗചി ിത്സ്ാ
പദ്ധതി)സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ആയര്ദ്പ്രവദ, ൗോര ഭൃതയം, ഋത രള് പ്രരാഗ മുക്തി, വൃദ്ധ ജന
പരിപാലനം, ോനസി ം, േസൂതിതന്ത്രം, വപ്രയാമൃതം എന്നിവ സ്ഥിരം സംവിധാനങ്ങളായി
ോറ്റണം.
2. ജില്ലയില്ക ഒരു ോസ് േീഡിയ കസല്ക സ്ഥാപിക്കു .
3. ഫീല്കഡ് തല കപാത ജനാപ്രരാഗയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ആയര്ദ്പ്രവ
ദ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ആശാ വര്ദ്േര്ദ് പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്തു .
4. ജില്ലാ ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രിയില്ക ആധുനി സൗ രയങ്ങപ്രളാടുകൂേിയ സ്പ്രപാര്ദ്ടസ്
ആയര്ദ്പ്രവദ കസെര്ദ് സ്ഥാപിക്കു .
5. ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രിയില്ക നേക്കുന്ന ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണം വിപൂലീ രിച്ചാല്ക ജില്ലയികല
ഔഷ്ധക്ഷാേം പരിഹരിോന് െിയം. ജില്ലാ ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ് കനടുമ്പന
യില്ക സ്ഥാപിേണം
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ശുചിതവം, ോലിനയസംസ്ക്രണം
1. ോലിനയം വന്പ്രതാതില്ക തളളുന്ന പ്രേവറം, ക .എസ്.ആര്ദ്.േി.സി ബസ് സ്റ്റാെ്
എന്നിവിേങ്ങളിലും േറ്റ് അതയാവശയസ്ഥലങ്ങളിലും സി.സി.േി.വി യാേറ സ്ഥാപിക്കു
2. അഷ്ടമുേിോയലിപ്രലേ് പുള്ളിേേ പ്ര ാളനിയില്ക നിന്നം അഴുക്കുജലം എത്തുന്നത്
തേയന്നതിനായി സീപ്രവജ് ട്രീറ്റ് കേെ് ൈാെ് സ്ഥാപിച്ച് ജലം ശുദ്ധീ രിച്ച് വിടു .
3. അയത്തില്കപ്രത്താേ്, നീണ്ട ര പാലം, േറ്റ് പ്രതാടു ളും പുെ ളും
േന്നപ്രപാുന്ന
സ്ഥലത്ത്കൂേിയള്ള
പ്രറാഡ ളില്ക
നിന്നം
ോലിനയം
ജലാശയങ്ങളിപ്രലേ്
വലികച്ചറിയാതിരിോന് ഇവയകേ കസഡില്ക കനററ് അേിക്കു .
4. ശബരിേല ഇേത്താവളങ്ങള് പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് MCF ളും കജവോലിനയസംസ്ക്രണ ഉപാധി ളും
സ്ഥാപിക്കു .
5. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളും ചിേന്സ്റ്റാളു ള്േ് അനുേതി നല്കുപ്രമ്പാള്
ോലിനയസംസ്ക്രണ ഉപാധി ള് ഉള്ളതായി ഉറപ്പുവരുത്തു .
6. കജവോലിനയങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള കൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ോതൃ ാകൃഷ്ി
പ്രതാട്ടങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
7. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ അധീനതയിലുള്ള പ്ര ാട്ടുേല്ക കൃഷ്ി ഫാേികന ഒരു കജവകൃഷ്ി
ഫാോേി ോററാവന്നതാണ്. ഇതിനായി ജില്ലയികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്നള്ള
കജവോലിനയം പ്രശഖരിച്ച് പ്രതാട്ടത്തില്കവച്ച് സംസ്ക്രിച്ച് കജവവളോേി കൃഷ്ിേ്
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
ഇതവെി കപാതനിരത്തില്ക ോലിനയം വലികച്ചറിയന്നത്
ുറയ്ക്കാവന്നതാണ്.
ആപ്രരാഗയം- അപ്രലാപ്പതി
കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക 10 ഏേര്ദ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേങ്ങളും ഉള്കപ്പടുന്ന കനടുമ്പന
സി.എച്ച്.സിയില്ക പി.എച്ച്.സിയകേ സ്റ്റാഫ് പാപ്രറ്റണ് ോത്രോണ് നിലവിലുള്ളത്. േി കസെര്ദ്
താലൂേ് ആശുപത്രിയായി അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്താല്ക ജില്ലാ ആശുപത്രിയികല തിരേ് ഒെിവാോന്
െിയം.

7.8 കുടിചവള്ളം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ആക യള്ള 79 ജല വിതരണപദ്ധതി ളില്ക 16 പദ്ധതി ളില്ക ോത്രോണ്
ജലശുദ്ധീ രണ ശാല ള് വെി ശുദ്ധജല വിതരണം കചയ്തു വരുന്നത് 63 ജലവിതരണ പദ്ധതി ളില്ക
ശുദ്ധീ രണ ശാല ള് വെിയല്ലാകതയാണ് ശുദ്ധജലം വിതരണം കചയ്യുന്നത്.
ശുദ്ധീ രണ ശാല ളില്ലാത്തതിനാല്ക പ്രലാ
ആപ്രരാഗയ സംഘേന നിഷ് ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്ന
ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ജലം വിതരണം കചയ്യാന് െിയന്നില്ല. ആയതിനാല്ക എറ്റവം മുന്തിയ
പരിഗണന നപ്രല്കണ്ടത് ജലശുദ്ധീ രണ ശാല ള് സ്ഥാപിോന് പ്രവണ്ടിയായിരിേണം. ചാര്ദ്ട്ട് II ല്ക
േതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി ള് എല്ലാം തകന്ന ുെല്ക ിണറികനപ്രയാ ഇന്പ്രേേ്
ിണറു ളപ്രയാ ആശ്രയിച്ച് ഒരു പഞ്ചായത്തികനപ്രയാ, പഞ്ചായത്തികെ ുറച്ച് േപ്രദശങ്ങളപ്രയാ
ോത്രം ഉള്ക ാള്ളുന്ന പദ്ധതി ളാണ്. ശൂദ്ധീ രണ ശാല ള് ഇല്ലാത്തതിനാലും േറ്റ് സംവിധാന
ങ്ങളിലൂപ്രേയം ഗുണനിലവാരം നിലനിര്ദ്ത്താന് െിയന്നില്ല. ുെല്ക ിണറു ളില്ക അനുവദിേകപ്പട്ട
അളവിപ്രനോള് ഇരുമ്പികെ സാന്നിദ്ധയം ആപ്രരാഗയപരോയ േശ്നങ്ങളിപ്രലേ് നയിക്കുന്നവയാണ്.
നദി ളികല ഇന്പ്രേേ്
ിണറു ളില്ക ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന് ഗാലറി ള് നശിച്ചുപ്രപാുന്നതമൂലം
ശൂദ്ധീ രണം നേത്തുന്നതിന് തേസ്സോു യം ഒഴു ി വരുന്ന ോലിനയങ്ങള്
ിണറിപ്രലേ്
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േപ്രവശിക്കു യം ഇതമൂലം ജലം േലിനകപ്പടു യം, കൂോകത പമ്പ് കസറ്റ ള് അേിേേി പ്ര ോവ യം
കചയ്യുന്നതിന് ാരണോുന്ന. അതിനാല്ക എല്ലാ ിണറു ളുകേയം ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന് ഗാലറി ള്
േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഏറ്റവം മുന്തിയ പരിഗണ നപ്രല്കണ്ടതാണ്. ജില്ലയില്ക പ്ര രള ജല
അപ്രതാറിറ്റിയപ്രേതായി 205 എണ്ണം ുെല്ക ിണറു ളാണ് ഉള്ളത്. ഭുജല വുപ്പ് ിണറു ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ുോകത ഏ പ്രദശം 25000 പ്രത്താളം സവ ാരയ ുെല്ക ിണറു ളുമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക
ഇത് നിയന്ത്രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്. 92 ഗുണപ്രഭാക്ത സേിതി വെി നേപ്പിലാക്കുന്ന കചറു ിേ
ുേികവള്ള പദ്ധതി ള് വെി 2600 ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ഇതികെ േപ്രയാജനം ലഭിക്കുന്ന. ഇത
ുോകത 1000 പ്രത്താളം ഹാെ് പമ്പു ളും ജില്ലയില്ക േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോണ്. ഭൂജലവുപ്പ്
ജില്ലയികലാട്ടാക 51 നീരിക്ഷണ ിണറു ള് വെി ജില്ലയികല വിവിധ േപ്രദശങ്ങളികല ജലവിതാനം
എല്ലാ ോസത്തിലും നീരിക്ഷിച്ചു പ്രരഖകപ്പടുത്തുന്ന.
പരിപ്രേക്ഷയം
1. ശുദ്ധീ രണ ശാല ള് നിര്ദ്മിച്ച് ുേികവള്ളവിതരണത്തികെ ഗുണപ്രേന്മ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
2. ഇന്പ്രേേ് ിണറു പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന നില്ക്ുന്ന ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന് ഗാലറി ളുകേ പുനരൂദ്ധാരണം
നേത്തു .
3. ഭുഗര്ദ്ഭജലം സംഭരിക്കുന്നതിനായി ുെല്ക ിണറു ളുകേ നിര്ദ്മാണം പരിേിതകപ്പടുത്തു .
4. ഉപരിതല ജലം കൂടുതല്ക ഉപപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള ജല പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു .
5. നിലവിലുള്ള പ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ ജലത്തികെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനായി നദി ളില്ക തേയണ
നിര്ദ്മിക്കു .
6. വീടു ളില്ക േെ കവള്ളം പ്രശഖരിച്ച് ശുദ്ധീ രിച്ച് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സബ്സിഡിയിനത്തില്ക ലഭയോേി സ്ഥാപിക്കു .
7. വീടു ളില്ക േെ കവള്ളം ഉപപ്രയാഗിച്ച് നിലവിലുള്ള ിണറു ള് റീചാര്ദ്ജ്ജ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള
നേപേി ള് സവീ രിക്കു .
8. ഉപരിതല ജല സംരക്ഷണത്തികെ ഭാഗോയി ുളങ്ങളും നീര്ദ്ച്ചാലു ളും പാര്ദ്ശവഭിത്തിക ട്ടിയം
തേയണ ള് നിര്ദ്മിച്ചും സംരക്ഷിോനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിക്കു .
9. ഭുഗര്ദ്ഭജലം പ്രശാഷ്ിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാേിയം കൂടുതല്ക പ്രവരു ളുള്ള വയക്ഷങ്ങള് വച്ചു
പിേിപ്പിച്ചും േണ്ണ് – ജല സംരക്ഷണ നേപേി ള് ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തു .
10. ുേികവള്ളം േറ്റാവശയങ്ങള്ോയ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതികനതികര ഫലേദോയ പ്രബാധവല്കരണ
പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിക്കു .
11. സംസ്ഥാന ശരാശരിപ്രയോള് കൂടുതല്ക ലഭിയ്ക്കുന്ന േെകവള്ളം അതാതിേങ്ങളില്ക
തേഞ്ഞുനിര്ദ്ത്തി ഭുേിയിപ്രലേ് ിനിഞ്ഞിറങ്ങാന് ആവശയോയ േണ്ണ് – ജലസംരക്ഷണ
പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്ക ഉേനീളം വയാപ ോക്കു .
12. പ്രവനല്കോലങ്ങളില്ക ശൂദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ളുകേ പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക ഉപ്പ് കവള്ളം
യറാതിരിോനുള്ള സതവര നേപേി ള് സവീ രിക്കു .
13. ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ ക പ്രയ്യറ്റം, േലീനീ രണം എന്നിവകേതികര നേപേി ള് സവീ രിക്കു .
14. അനധികൃത ുെല്ക ിണര്ദ് നിര്ദ്മാണം ര്ദ്ശനോയി നിയന്ത്രിയ്ക്കു .
15. തീരേപ്രദശങ്ങളില്ക ഉപ്പ് കവളളം യറാന് സാദ്ധവതയളള േപ്രദശങ്ങളില്ക തേയണ /
റഗുപ്രലററര്ദ് 20 ബ്രിഡക്കു ല് സ്ഥാപിക്കു
16. ജലലഭയത ുറവളള ജല ലഭയത ുറവള്ള പള്ളിോറില് ജല ലഭയത ഉയര്ദ്ത്താനായി
ല്ലേയാറും പള്ളിോറും തമില്ക സാദ്ധയോയ രീതിയില്ക ബന്ധിപ്പിക്കു .
17. ിണര് റിച്ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ുടുംബശ്രീയില്ക കേനില്ക വിഭാഗം രൂപീ രിക്കു യം
അവരുകേ പ്രനതയതവത്തില്ക എല്ലാ വീടു ളിലും
ിണര്ദ് റിച്ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ് സംവിധാനം
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു യം കചയ്യു .
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18. േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സവജലധാര ുേികവള്ളം പദ്ധതി ള് മുന്ഗണന ക്രേത്തില്ക പുനരുദ്ധീ
രിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിേണം.
ദീര്ദ്ഘ ാല പദ്ധതി ള്
1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
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അലയേണ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക നിലവില്ക ശുദ്ധീ രണ ശാലപ്രയാ സമൃദ്ധോയ
ജലപ്രസ്രാതസ്സു പ്രളാ ഇല്ലാത്തതിനാല്ക നിലവിലുള്ള ുളത്തൂപ്പുെ ുേികവള്ള പദ്ധതിയകേ
ശുദ്ധീ രണ ശാലയകേ പ്രശഷ്ി 18 MLD ആയി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ച് അലയേണ് ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തില്ക കൂേി ജലവിതരണം നേത്തു .
ക ാട്ടാരേര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കനടുവത്തൂര്ദ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിനും സംയക്തോയി ഒരു
ുേികവള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു .
നിലവിലുള്ള ുണ്ടറ പദ്ധതിയകേ ഓഗ് കേപ്രെഷ്ന് വെി ുണ്ടറ പ്രപരയം, ിെപ്രേ ല്ലേ,
ഇളമ്പള്ളൂര്ദ് എഴുപ്ര ാണ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളുപ്രേയം ശുദ്ധ ജല ദൗര്ദ്ലഭയം
പരിഹരിോവന്നതാണ്. ുളേേ, പവിപ്രത്രശവരം എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല
വിതരണം ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തുന്നതിനായി ഈ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു പ്രവണ്ടി തയ്യാറാേി
യിട്ടുള്ള പദ്ധതിേ് അനുേതി ലഭിച്ചാല്ക േതിയാും
പത്തനാപുരം, പിറവത്തൂര്ദ് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല വിതരണം
ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള പ്രസ്രാതസ്സ്, ജല ശുദ്ധീ രണ ശാല ള്
വിതരണ ശഖല ളുകേ പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്.
ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സാേി ആരയന് ാവ്, കതന്മല എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു പ്രവണ്ടി ഒരു
സേഗ്ര ുേികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു .
ചിതറ ുേികവള്ള പദ്ധതിയില്ക നിലപ്രേല്ക, ുമിള് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് ഉള്കപ്പ
ടുകന്നങ്കിലും ശുദ്ധജലം ലഭയേല്ലാത്ത സാഹചരയത്തില്ക േി പദ്ധതി വിപുലീ രണം
നേത്തിയം കൂടുതല്ക വിതരണ ശഖല സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.
ക ാല്ലം ക ാറ്റങ്കര ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്േ് ശുദ്ധജലം ലഭയോക്കുന്നതിന് ക ാല്ലം
പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്നു പ്രവണ്ടി തയ്യാറാേിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയില്ക നിന്നം ലഭിക്കുന്ന 5 MLD ജലം
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശുദ്ധീ രണശാലയം സംഭരണി ളും വിതരണ ശംഖല
ളും സ്ഥാപിോനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിേണം.
കേലം, തലവൂര്ദ്, പിേവൂര്ദ് പഞ്ചായത്തു ള്ോയി ഒരു സേഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു .
പുനലൂര്ദ് മുനിസിപ്പീലിറ്റിോയി പുതിയ ഒരു ുേികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു .
ജലക്ഷാേം അനുഭവകപ്പടുന്ന പ്രതവള്ളി, േവൂര്ദ് ഡിവിഷ്നു ളില്ക ുേികവള്ള വിതരണം
സുഗേോക്കുന്നതിന് പ്രതവള്ളി ഡിവിഷ്നില്ക 8 ലക്ഷം സംഭരണ പ്രശഷ്ിയള്ള ഉപരിതല
സംഭരണി സ്ഥാപിക്കു യം ആയതിപ്രലേ് ആനന്ദവല്ലീശവരം GL ോങ്കില്ക നിന്നം പമ്പിംഗ്
സ്ഥാപിക്കു യം കചയ്യു .
ഞാങ്കേവ് പദ്ധതിയകേ മീഷ്നിംഗ് െിയന്ന മുറയ്ക്ക് ശാസ്താംപ്ര ാട്ടയില്ക നിന്നം
ക ാല്ലപ്രത്തക്കുള്ള പമ്പിംഗ് നിര്ദ്പ്രത്തണ്ടി വരുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ശക്തിുളങ്ങര
പ്രേഖലയില്ക ജലകേത്തിക്കുന്നതിന് ാവനാേ് ഒരു ഭൂഗര്ദ്ഭജല സംഭരണിയം അതിപ്രലേ്
ആനന്ദവല്ലീശവരത്ത് നിന്നം കപപ്പ് കലനും പമ്പിംഗ് ഉപ രണവം സ്ഥാപിക്കുപ്ര .
കേനാഗപ്പള്ളി കതാേിയൂര്ദ്, ുലപ്രശഖരപുരം, തെവ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ോയി
ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സാേി പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
ുന്നത്തൂര്ദ്, പ്രപാരുവെി, ശൂരനാേ് (കതേ്)എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ോയി ല്ലേയാര്ദ്
പ്രസ്രാതസ്സാേി ശാസ്താംപ്ര ാട്ടയില്ക നിലവിലുള്ള ശുദ്ധീ രണ ശാല ളും അനുബന്ധ
ഘേ ങ്ങളും േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി സേഗ്ര ുേികവള്ള പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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14. പനയം, തൃേരുവ,കപരിനാേ്, ിെപ്രേ ല്ലേ േണ്പ്രറാതരുത്ത് എന്നീ 5 പഞ്ചായത്തു ള്
ഉള്കപ്പടുത്തി ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു യം ഉപ്പ് കവള്ളം
യറുന്നത തേയന്നതിനു പ്രവണ്ടി റഗുപ്രലറ്ററു ള് സ്ഥാപിക്കു യം കചയ്യു .
ഹ്രസവ ാല പദ്ധതി ള്
1.
രീേ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് XVII –ലുള്ള പാണന് പറമ്പ് പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനിയില്ക
ുേികവള്ള വിതരണ പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു .
2. കവളിയം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് 1-കല പാറപ്പാേ് പ്ര ാളനി, വാര്ദ്ഡ് 10-കല കപരുംുളം
പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി, വാര്ദ്ഡ് 19-കല കചറു രപ്രോണം പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി ളില്ക ുേികവള്ള
പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു
3. പവിപ്രത്രശവരം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് 6-കല പുതിപ്പാറ പ്ര ാളനി, കപരുോവില്ക പ്ര ാളനി,
േലയില്കഭാഗം പ്ര ാളനി എന്നിവയ്ക്ക് സംയക്തോയി ഒരു ുേികവള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു .
4. പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്കെ തീരപ്രദശ പ്രേഖല ളില്ക വരുന്ന ഡിവിഷ്നു ളില്ക ജലകേത്തിക്കുന്നതിന് േയ്യനാേ്
ക തപ്പുെയില്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജിേ ഉപരിതല സംഭരിണിയില്ക നിന്നം 250 mm DI കപപ്പ്
കലന് 10.5 ിപ്രലാ േീറ്റര്ദ് കദര്ദ്ഘയത്തില്ക സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.
5. ക ാല്ലം പ്ര ര്ദ്പ്പപ്രറഷ്കെ വിവിധ ഡിവിഷ്നു ളില്ക നിലവിലുള്ള ാലപ്പെേം കചന്ന AC
കപപ്പു ള് ോറ്റി PVC കപപ്പു ള് സ്ഥാപിക്കു . പുതതായി PVC വിതരണ ശംഖല
സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.
6. ഞാങ്കേവ് പദ്ധതിയകേ പൂര്ദ്ത്തീ രണപ്രത്താകേ ലഭിക്കുന്ന ജലം വിതരണം കചയ്യുന്നതിനായി
വിവിധ ഡിവിഷ്നു ളില്ക വിതരണ ശംഖല സ്ഥാപിക്കു .
7. തൃേരുവ, കപരിനാേ്, പനയം എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില്ക വിതരണം കചയ്യുന്ന ജലത്തില്ക
ഇരുമ്പികെ സാന്നിദ്ധയമുള്ളതിനാല്ക ഇലപ്രക്ട്രാ പ്രക്ലാറിപ്രനറ്റര്ദ്, അയണ് റിമൂവര്ദ് ൈാെ് എന്നിവ
സ്ഥാപിക്കു .
8. ശൂരനാേ് വേേ്, ശൂരനാേ് കതേ്, കേനാഗപ്പള്ളി പ്രപാരുവെി, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, പേിഞ്ഞാകറ ല്ലേ,
ുന്നത്തൂര്ദ് എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില്ക നിലവിലുള്ള AC കപപ്പു ളുകേ വിതരണ ശംഖല ോറ്റി
സ്ഥാപിക്കു .
9. കപരിനാേ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വിതരണ ശംഖല പുതതായി നിര്ദ്മിച്ച നാഷ്ണല്ക
കഹപ്രവയകേ ോറിംഗിന് അേിയിലായതിനാല്ക പുതതായി ഇരുവശങ്ങളിലായി വിതരണ ശംഖല
സ്ഥാപിക്കു .
10. ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക പുതിയ വിതരണ ശംഖല ള് സ്ഥീപിക്കു യം പെ ിയ AC
കപപ്പു ള് ോറ്റിസ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു .
11. പരവൂര്ദ്, പൂതക്കുളം, ചാത്തന്നൂര്ദ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല നിലവില്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയകേ
വിതരണ ശംഖലയികല വിേവ ള് നി ത്തി കനറ്റ് വര്ദ്േ് സംവിധാനം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കു .
12. ുന്നത്തൂര്ദ് ഗ്രാേീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയില്ക അയണ് റിമൂവര്ദ് ൈാെ് സ്ഥാപിക്കു .
13. തെവ, പ്രതവലേര, കതാേിയൂര്ദ്, കതക്കുംഭാഗം അെീേല്ക എന്നിവിേങ്ങളില്ക കൂടുതല്ക വിതരണ
ശംഖല ള് സ്ഥാപിക്കു യം പെ ിയ AC കപപ്പു ള് ോറ്റി സ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു .
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്ന വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. നിലവില്ക ുേികവള്ളക്ഷാേമുള്ള ഒറ്റകപ്പട്ട ഉയര്ദ്ന്ന േലപ്രയാര പ്രേഖല ളില്ക ുേികവള്ളം
എത്തിയ്ക്കുവാന് ുെല്ക ിണര്ദ് അധിഷ്ഠിതോയ കേപ്രക്രാ ുേികവള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .
2. ജലനിധി പദ്ധതി/രാജീവ്ഗാന്ധി ുേികവള്ള പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നേപ്പിലാേിയിട്ടുള്ള
േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയ ുേികവള്ള പദ്ധതി ള് പുന:രുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള്
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സവീ രിക്കു . േി പദ്ധതിയകേ തേര്ദ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോയി ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്േ് സര്ദ്ോ
രില്ക നിന്നം ഫണ്ട് അനുവദിക്കു
നിലവിലുള്ളപ്രതാ, ാലാവധി െിഞ്ഞപ്രതാ, ജലലഭയത ുറവള്ളപ്രതാ, േവര്ദ്ത്തന രഹിത
ോയപ്രതാ ആയ ുെല്ക ിണറു ള്േ് പ രം ുെല്ക ിണര്ദ് നിര്ദ്മിക്കു . പ്രവനല്കോലങ്ങളില്ക
ുെല്ക ിണര്ദ് വെിയള്ള ജലവിതരണം തേസ്സകപ്പോതിരിോന് ഇത സഹായിക്കും.
കപാതുളങ്ങളും സവ ാരയുളങ്ങളും പുനരുദ്ധീ രിച്ച് ജലം സംഭരിച്ച് വരള്ച്ചാ ാലത്ത്
ുേികവള്ള വിതരണം സാധയോക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിക്കു .
ുേികവള്ളം/പ്രസ്ത്രാതസ്സ് എന്നിവ േലിനോക്കുന്നതികനകര ഭൂജല പരിപ്രപാഷ്ണത്തികെ
ആവശയ തകയ ുറിച്ചുള്ള പ്രബാധവല്കേരണത്തിനായി േചാരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
നേത്തു യം ജാഗ്രത സേിതി ള് രൂപീ രിക്കു യം കചയ്യു .
ശുദ്ധജലക്ഷാേം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്നതം നിലവില്ക ജലനിധി പദ്ധതിയില്ക
ഉള്കപ്പട്ടതോയ ചവറ, പന്േന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു കള ുേികവള്ളം തേര്ദ്ന്ന് വിതരണം
കചയ്യുന്നതിനായി പ്ര രള ജല അപ്രതാറിറ്റികയ ഏല്കപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അേിയന്തിര നേപേി ള്
സവീ രിക്കു .
ുന്നത്തൂര്ദ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല ുേികവള്ളത്തികെ ഗുണപ്രേന്േ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
പ്രസ്രാതസ്സിപ്രനാേ് അനുബന്ധിച്ച് ശുദ്ധീ രണശാല സ്ഥാപിക്കു
ജില്ലയകേ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്ക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള “വാട്ടര്ദ് ിപ്രയാസ്കു ള്”വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക 12 ോസവം
ുേികവള്ള വിതരണം നല്ക തേ രീതിയില്ക പുനരുദ്ധീ രിച്ച് േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു .
ജല ദൗര്ദ്ലഭയം ലഘൂ രിോന് േെകവള്ള സംഭരണം വയാപ ോോനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്രലാേ്/ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.

ജലവിഭവ വുപ്പ്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട മൂന്ന് നദി ളാണ് ല്ലേയാര്ദ്, ഇത്തിേരയാര്ദ്, പള്ളിേലാര്ദ്
എന്നിവ ജില്ലയികല ാര്ദ്ഷ്ി , ഗാര്ദ്ഹി , ുേികവള്ള ആവശയങ്ങള്ോയള്ള േധാന പ്രസ്രാതസ്സായ
ഈ മൂന്ന് നദി ളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്ക ജനങ്ങള്േ് ഏകറ ഉപ ാര േദോയ േവ ള്
നിര്ദ്മിപ്രേണ്ടതം സംരക്ഷിപ്രേണ്ടതം ജല ദൗര്ദ്ലഭയം പ്രനരിടുന്ന ഈ ാലഘട്ടത്തികെ ആവശയോണ്.
ഈ േവ ള് പുനരുദ്ധരിച്ച് ഉപപ്രയാഗേദോുന്നത വെി ജലത്തികെ പുനരുപപ്രയാഗം എന്ന ആശയം
ോവര്ദ്ത്തി ോോന് െിയന്നതാണ്. അതവെി ജില്ലയികല ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് ഒരു
ോതൃ യാു യം കചയ്യാന് െിയന്നതാണ്. ഈ േവ ള് നിര്ദ്മിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നത വെി
ജനങ്ങള്േ് ഗാര്ദ്ഹി ആവശയങ്ങള്ക്കും, തണി ഴുുന്നതിനും ന്ന ാലി കള ുളിപ്പിക്കുന്നതിനും
വാഹനം ഴുുന്നതിനും േറ്റം ഈ േവ ള് ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. കൂോകത നദിയകേ ആെം,
ഒഴുേികെ സവഭാവം, അപായ സൂചന ള്, മുന്നറിയിപ്പു ള്, ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണം
ോലിനയമുക്തോേല്ക എന്നിവയില്ക ജനങ്ങളില്ക അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൂചനാ പ്രബാര്ദ്ഡ ള് ഈ
േവ ളില്ക സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി പേവ ള്, റാമ്പു ള്, ഇരിപ്പിേങ്ങള്,
േറ്റ് അനുബന്ധ സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയം അതാത്
േവ ളികല ആവശയ തയനുസരിച്ച്
നിര്ദ്മിോന് െിയന്നതാണ്.
ജല ദൗര്ദ്ലഭയം ലഘൂ രിോന് േെകവള്ള സംഭരണം വയാപ ോോനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്രലാേ്/ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി ള്േ്
പ്രവണ്ടിയള്ള കൂടുതല്ക പരിപാലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക സ്ഥാപിോനുള്ള പദ്ധതി ള്
ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പ്രസാഷ്യല്ക േീഡിയ ാരണം വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിപത്തു ള് ഒെിവാോനുള്ള
പ്രോണിറ്ററിംഗില്ക സര്ദ്ോര്ദ് കൂടുതല്ക ശ്രദ്ധ കചലുപ്രത്തണ്ടതോണ്.
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7.9 പാർപ്പിടം, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
2011 കസന്സസ്സ് അനുസരിച്ച് പ്ര രളത്തികല ജനസംഖയ 33406061 ആണ്. ക ാല്ലം
ജില്ലയില്ക ജനസംഖയ 2635375 ഉം ആണ്. 669375 ുടുംബങ്ങളാണ് കസന്സസ് േ ാരം ക ാല്ലം
ജില്ലയിലുളളത്. ഇതില്ക പട്ടി ജാതി ുടുംബങ്ങള് 80299 (റൂറല്ക-52234, അര്ദ്ബന്-28065) ഉം പട്ടി
വര്ദ്ഗ ുടുംബങ്ങള് 2957 (റൂറല്ക-2157, അര്ദ്ബന്-800) ആണ്. പാര്ദ്പ്പിേ രാഹിതയത്തില്ക സ്ഥിതി
വിവര ണക്കു ളിൽ േധാന പ്രസ്രാതസ്സ് സാമൂഹി സാമ്പത്തി
ജാതി കസന്സസ് ആണ്.
ഇതിന് േ ാരം വാസപ്രയാഗയോയ വീേില്ലാത്തവരുകേ എണ്ണം പ്ര രളത്തില്ക 291956 ഉം ക ാല്ലം
ജില്ലയിൽ 24246 ഉം ആണ്.
ഭവന രഹിതര്ദ്േ് വാസപ്രയാഗയോയ ഭവനങ്ങള് നല്കു കയന്ന ലക്ഷയപ്രത്താകേ വിവിധ
ഭവന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേി വരുന്നതിലൂകേ ഭവന രഹിതരുകേ എണ്ണം ുറച്ചു ക ാണ്ട വരാന്
സാധിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിലും ഈ പ്രേഖലയില്ക ഇനിയപ്രേകറ സഞ്ചരിോനുകണ്ടന്നളളതാണ് യഥാര്ദ്്യം. 37
ി.േീ േല്ക തീരമുളള ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േകറന്, ഇന്ലാെ് േത്സ്യ ബന്ധനത്തില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
16570 ുടുംബങ്ങളുണ്ട്. േല്കസയ ബന്ധനത്തിൽ ഏര്ദ്പ്പട്ടിരുന്നവരുകേ ആക ജനസംഖയ 126686 ഉം
ഇതിൽ ആക്ടീവ് ഫിഷ്ര്ദ്കേന് 18561 ഉം ആണ്. ഭവന പദ്ധതിയിലുള്കപ്പട്ടിട്ടും വിവിധ ാരണങ്ങളാല്ക
പണി പൂർത്തീ രിോൻ സാധിോകത പ്രപായിട്ടുളളവര്ദ് ജില്ലയിൽ 4916 പ്രപരാണ്. ഗ്രാേവി സന
വുപ്പ്, പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ് തേങ്ങി വിവിധ വുപ്പു ള് വെി നല്ക ിയിട്ടുളള
വീടു ള് ഇതിലുള്കപ്പടുന്ന. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്ദ്, ഭൂേിയളള ഭവനരഹിതര്ദ്, പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്ത
ഭവനമുളളവര്ദ്, കേയിെനന്സ് ആവശയമുളള ഭവനമുളളവര്ദ് എന്നിങ്ങകന തിരിച്ചുക ാണ്ട് അഞ്ചു
വര്ദ്ഷ്ത്തിനുളളില്ക എല്ലാവര്ദ്ക്കും വാസപ്രയാഗയോയ ഭവനം ലഭയോക്കു എന്ന ലക്ഷയപ്രത്താകേയാണ്
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് കലഫ് പദ്ധതി നേപ്പിലാേി വരുന്നത്. ഇതികെ ഭാഗോയളള ഭവനരഹിതരുകേ
എണ്ണം തിട്ടകപ്പടുത്തുന്നതികെ ശ്രേങ്ങള് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ വര്ദ്ഷ്ം പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്ത
ഭവനങ്ങളുകേ പൂര്ദ്ത്തീ രണോണ് കലഫിൽ ലക്ഷയേിട്ടിട്ടുളളത്. വിവിധ വുപ്പു ള് നല്ക ിയിട്ടുളള ഈ
ഗണത്തില്കകപ്പട്ട വീടു ള് 4916 എന്ന് തിട്ടകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം
എല്ലാ ദരിദ്രര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം 2022-ഓകേ
എല്ലാവര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം 2030-ഓകേ
3 ലക്ഷത്തിന് താകെ വരുോനമുളളതം ഗ്രാേങ്ങളില്ക 25 കസന്റും നഗരേപ്രദശങ്ങളില്ക 5
കസന്റും അധി രിോത്ത ഭൂേിയളളതോയ എല്ലാ ഭവനരഹിതര്ദ്ക്കും താകെപ്പറയന്ന പ്രക്ലശ ഘേ ങ്ങള്
ബാധ ോേി ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്കു .
1.
ോനസി കവല്ലുവിളി പ്രനരിടുന്നവപ്രരാ, അന്ധപ്രരാ, ശാരീരി ത്തളര്ദ്ച്ച ബാധിച്ചവപ്രരാ ആയ
അംഗങ്ങളുളള ുടുബങ്ങള്.
2.
അഗതി ള്
3.
40%-ത്തിപ്രലകറ അംഗകവ ലയമുളള അംഗങ്ങളുളള ുടുബങ്ങള്
4.
ഭിന്നലിംഗോര്ദ്
5.
ഗുരുതര/ോര പ്രരാഗമുളള അംഗങ്ങളുളള ുടുംബങ്ങള്
6.
അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ് ുേംബനാഥയായ ുടുംബങ്ങള്
7.
പ്രരാഗപ്രോ അപ േപ്രോ ാരണം കതാെികലടുത്തു ജീവിോനാ ാത്ത ുടുംബനാഥരായ
ുടുംബങ്ങള്.
8.
വിധവയായ ുടുംബനാഥയം സ്ഥിരവരുോനേില്ലാത്ത അംഗങ്ങളുമുളള ുടുംബങ്ങള് (25
വയസ്സില്ക ുടുതല്ക ോയമുളള ആണ്േേളുളള വിധവ കള പരിഗണിപ്രേണ്ടതില്ല)
9.
പ്രരാഗ ബാധിതരായ അംഗങ്ങളുളള ുടുംബങ്ങള്
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പ്രേല്ക ോനദണ്ഡങ്ങള് ബാധ ോയ എല്ലാ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്ദ്ക്കും എല്ലാ അേി സ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളും കപാതപ്രസവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന പാര്ദ്പ്പിേ സമുച്ചയങ്ങളില്ക പാര്ദ്പ്പിേം നല്കു യം സ്ഥിര
വരുോനത്തിന് ഉപജീവപ്രനാപാധി ള്, കതാെില്ക, പരിശീലനങ്ങള്, വരുോനദായ
ആസ്തി ള്,
സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങിയവ അഭിരുചിേനുസരിച്ച് ലഭയോക്കു .
ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
1. നിര്ദ്മാണം പാതിവെിയില്ക ഉപ്രപക്ഷിച്ചവരുകേ വീേ് എന്ന സവപ്നം സാക്ഷാത്േരിക്കു .
2. ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിത പുനരധിവാസം 2018 ഏേില്ക - 2022
3. സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുകേയം ഏജന്സി ളുകേയം സഹായപ്രത്താകേ നിര്ദ്മാണം ആരംഭിച്ച് പണി
പൂര്ദ്ത്തിയാോന് െിയാത്ത ജില്ലയില്ക ഇനി പണി പൂര്ദ്ത്തിയാോന് അവപ്രശഷ്ിക്കുന്ന 4914 എണ്ണം
വീടു ളുണ്ട്. ഇത് വുപ്പ് തിരിച്ചും തപ്രേശസ്ഥാപനം തിരിച്ചും അനുബന്ധം-1 പ്രചര്ദ്ക്കുന്ന. ഈ വീടു ള്
2018 ോര്ദ്ച്ച് 31-ഓകേ പൂര്ദ്ത്തിയാേി ദീര്ദ്ഘനാളായി ഭവന നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയാോന്
െിയാത്തവരുകേ വീേ് എന്ന സവപ്നം സാക്ഷാത്േരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാവശയോയ ഫണ്ട ള്
കണ്ടത്തി വരുന്ന.
4. അതീവ ദരിദ്രര്ദ്ക്കും ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിന് ആവശയോയ മുഴുവന് വിഭവങ്ങളും നല്കു . ഇതിനായി
കതാെിലുറപ്പ്, േനുഷ്യപ്രേഹി ള്, സാമൂഹയ സന്നദ്ധ സംഘേന ള്, വയാപാരി വയവസായി ള്,
വിപ്രദശ േലയാളി ള്, േതസംഘേന ള്, സ്ഥാപനങ്ങള് തേങ്ങിയവയകേ
സഹായം
തപ്രേശസ്ഥാപന തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും പ്രതടുന്നതിനുളള സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിന്
കലഫ് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന.എസ്.േി വിഭാഗത്തിന് പൂര്ദ്ണ്ണ ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്
തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.സി, േത്സ്യകതാെിലാളി ള്, അതീവ ദരിദ്രര്ദ് എന്നിവരുകേ ഭൂരഹിത ഭവന
രഹിത പുനരധിവാസത്തിന് സാമൂഹയസഹായവം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രററ്റ് പ്രസാഷ്യല്ക റസ്പ്രപാണ്സിബിലിറ്റി
ഫണ്ടം ഉറപ്പാക്കു .
5. ദാരിദ്രയത്തിെയം പ്രക്ലശഘേ ങ്ങളുകേയം തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് അര്ദ്ഹതാ ോനദണ്ഡങ്ങളും മുന്ഗ
ണനാ ോനദണ്ഡങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് സുതാരയോയി ദാരിദ്രയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജന പദ്ധതി ള് നേത്തു
വെി സാമൂഹയ നീതിയം സുതാരയതയം ഉറപ്പാക്കു യം തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് സാമൂഹയ ഉത്തരവാ
ദിതവത്തില്ക ദാരിദ്രയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്ക പ്രശഷ്ി നല്കു എന്നിവയം
ലക്ഷയേിടുന്ന. ഇതിനായി ആധുനി വിനിേയ സംവിധാനങ്ങകള േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
6. കലഫ് േിഷ്ന് േപ്രതയ പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് വി സിപ്പിച്ച് ലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വെി തയ്യാറാക്കുന്ന. ഇതവകര
ഭവന നിര്ദ്മാണ പ്രേഖലയില്ക ലഭയോേിയിട്ടില്ലാത്ത സാപ്രങ്കതി സഹായങ്ങള് പിന്തുണാ പ്രസവന
ങ്ങളും പ്രതര്ദ്ഡ് പാര്ദ്ട്ടി കേനിേല്ക ഏജന്സി ളുകേയം തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേയം ജില്ലയികല വിവി
ധ വുപ്പു ളുകേയം സഹായപ്രത്താകേ നല്കു . ഇതിനുളള ഭരണപരോയ ചട്ടക്കൂടു ളും ോര്ദ്ഗപ്രരഖയം
ആവിഷ്ക്കരിക്കു . വീേ് നിര്ദ്മാണത്തിന് ജില്ലയില്ക നിന്നം കണ്ടത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രതര്ദ്ഡ്
പാര്ദ്ട്ടി കേനിേല്ക ഏജന്സി കള എംപാനല്ക കചയ്യു വെി സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം വയക്തി ളുകേയം
സാമൂഹയ ഉത്തരവാദിതവം സന്നദ്ധ പ്രസവനത്തിന് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു . ജില്ലയില്ക 11 ഏജന്സി
കള കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ദ് ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തു ളില്ക എല്ക.എസ്.ജി.ഡി, കതാെിലുറപ്പ്,
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങകള ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു യാണ് ലക്ഷയം.
7. വര്ദ്ധിച്ച നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ളുകേ വില, കൂലികച്ചലവ്, ദൗര്ദ്ലഭയം എന്നിവ പ്രനരിടുന്നതിന് പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത-തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേ വിവിധ പദ്ധതി ളില്ക ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാധന
സാേഗ്രി ള് നിര്ദ്മിക്കു , പ്രേസണ് പരിശീലനങ്ങള് നേത്തു , കതാെില്ക ലഭയോക്കു എന്നിവയം
ഇതവെി അധി കതാെില്ക ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു , ദുര്ദ്ബലരുകേ വിഭവാേിത്തറ ശക്തികപ്പടുത്തു ,
കതാെില്ക പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു തേങ്ങിയവ ലക്ഷയേിടുന്ന.
8. ഉപജീവന ഘേ ം ഉള്കപ്പടുത്തി സ്ഥിര വരുോനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ച് ുടുംബാവശയങ്ങള് നിറപ്രവറ്റാനും വീടു
നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വീണ്ടം ദാരിദ്രയത്തിപ്രലേ് പ്രപാ ാതിരിോനുോയി കലഫ് േിഷ്നിലൂകേ
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ലക്ഷയേിടുന്ന. ഇതിനായി ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന്, തപ്രേശസ്ഥാപന പദ്ധതി ള് തേങ്ങിയവ േപ്രയാജന
കപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
9. സാമൂഹയ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തി വീണ്ടം ദാരിദ്രയത്തിപ്രലേ് പ്രപാ ാതിരിക്കു ,
കപാതവിതരണം ശക്തികപ്പടുത്തു , ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസ പ്രസവനങ്ങള്, സാമൂഹയ സൂരക്ഷാ
കപന്ഷ്നു ള് എല്ലാം ഏപ്ര ാപ്പിച്ച് നല്കു .
10. പണവം ോര്ദ്േറ്റം ഭരിക്കുന്ന സാമൂഹയ അവസ്ഥയില്ക എല്ലാവര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം പ്രപാലുളള വലിയ
ലക്ഷയങ്ങള് പ്രനടുന്നതിന് വിവിധ സര്ദ്ോര്ദ് സര്ദ്ോര്ദ് ഇതര ഏജന്സി കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച്
ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നേപ്പാക്കു വെി സര്ദ്ോരികെയം തപ്രേശ സ്ഥാപന
ങ്ങളുകേയം കപാതസമൂഹത്തികെയം സാമൂഹയ േതിബദ്ധതയം, സാമൂഹയ നീതയം പുതിയ നിലവാര
ത്തിപ്രലേ് ഉയര്ദ്ത്തു .
11. ഉയര്ദ്ന്ന മൂലയമുളള ഭൂേി പ്രപാലുളള സാമൂഹയ ആസ്തി കള പാവകപ്പട്ടവര്ദ്േ് േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു
ന്നതിനുളള വെിയം ോര്ദ്ഗവം
ാട്ടു . ഇതിന് സര്ദ്ോരികെ സംവിധാനങ്ങകള േപ്രയാ
ജനകപ്പടുത്തു .
സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• വിവിധ വുപ്പു ളുകേ പദ്ധതി ളുോയി തപ്രേശ സ്ഥാപന വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതികയ സംപ്രയാജി
പ്പിക്കുന്നതാണ്.
• 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറകേയളള അധി വിഭവ സോഹരണത്തിന് എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.
എസ്സുോയി സംപ്രയാജനം നേത്തുന്ന.
• എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ്സ് വെി ഓപ്രരാ ഗുണപ്രഭാക്താവിനും 90 കതാെില്ക ദിനങ്ങള്
നല്കു .
• സിേെ് ട്ട, വാതിലു ള് തേങ്ങിയ സാേഗ്രി ള്ക്കുളള യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിക്കു
• ിണര്ദ് നിര്ദ്മാണം, ിണര്ദ് റീചാര്ദ്ജ്ജിംഗ്
• പ്രോയിലറ്റ് നിര്ദ്മാണം, 8 കതാെില്ക ദിനങ്ങള് ഉള്കപ്പകേ 12000 രൂപയകേ അധി സഹായം.
• എയപ്രറാബി ് പ്രബാസ്റ്റ് സംവിധാനം, േലിനജല ുെി (പ്രസാപ്രേജ് പിറ്റ്) നിര്ദ്മാണം
ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ആവശയോയ നിര്ദ്മാണം
• േെകവളള സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• വീേ് കവദുതീ രണം, ഗയാസ്
ണക്ഷന്, എന്നിവയം പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത സംപ്രയാജന
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ നല്ക ാവന്നതാണ്.
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
1. ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണത്തിനുളള എല്ലാ സാപ്രങ്കതി
വിജ്ഞാനങ്ങളും
നല്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു .
2. ഒരുേിച്ച് സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള സൗ രയം ഒരുക്കു .
3. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക അധി കതാെില്ക, സൗ രയം ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ള് എന്നിവ
നല്കു
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പദ്ധതിയകേ ഏപ്ര ാപനവം പ്രോണിട്ടറിംഗും ജില്ലാ/പ്രലാേ്തലത്തില്ക ഡി.പി.സി പ്രനതൃതവത്തില്ക
നേത്താവന്നതാണ്.
▪ പ്രലാേ് തലത്തില്ക പ്രേസണ് പരിശീലനം സംഘേിപ്പിേണം.
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▪ ഒരു പഞ്ചായത്തില്ക ുറഞ്ഞത് പത്ത് പ്രപരേങ്ങുന്ന പ്രലബര്ദ് ഗ്രൂപ്പ്/ബാങ്ക് രൂപീ രിേണം.
ഇതിന് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്/പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത് മുന്ക കയടുേണം. ല്കപ്പണി, തേിപ്പണി ,
ൈംബിംഗ്, വയറിംഗ് കതാെിലാളി കള ആവശയാനുസരണം ലഭയോോവന്നതാണ്.
▪ കചലവ് ുറഞ്ഞ സാപ്രങ്കതി
വിദയ ളുകേ പ്രോത്സ്ാഹനവം വിജ്ഞാന വയാപനവം
ജില്ലാ/പ്രലാേ് തലത്തില്ക നേത്താം.
▪ ധനസോഹരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രനതൃതവത്തില്ക നേത്തണം.
▪ പി.എം.എ.കവ/ഭവന നിര്ദ്മാണ പദ്ധതി ളുകേ അധി ധനസഹായം വ യിരുത്തല്ക
ഗ്രാേ/പ്രലാേ്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വെി സാധയോോം
▪ കലഫ് പദ്ധതിയകേ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്ക പാര്ദ്പ്പിേ സമുച്ചയ നിര്ദ്മാണത്തിനുളള ഭൂേി വിവിധ
വുപ്പു ളുകേ സഹായപ്രത്താകേ കണ്ടത്തുന്ന േവര്ദ്ത്തനം ജില്ലാ ഭരണകൂേവം നേത്തണം.
▪ സി.എസ്.ആര്ദ് ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലഭയോക്കു .
ീഴ്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. അര്ദ്ഹതയളള ഗുണപ്രഭാക്താേകള തിരകഞ്ഞടുക്കു
2. ഫണ്ടികെ ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തല്ക - ഭവന നിധി രൂപീ രണം, സി.എസ്.ആര്ദ് ഫണ്ട് ഉറപ്പാേല്ക,
ബാങ്ക് വായ്പ ലഭയോേല്ക. ഗുണപ്രഭാക്താേള്ക്കുളള പ്രബാധവത്േരണ ക്ച്ളാസ്സു ള് സംഘേിപ്പി
േല്ക, ഗുണപ്രേന്മയളള ോപ്രദശി നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ള് ലഭയോേല്ക. ഗുണപ്രഭാകൃത ഗ്രൂപ്പ്
ോപ്രദശി ോയി രൂപീ രിച്ച് ഒരുേിച്ച് സാധനങ്ങള് വാങ്ങള് നേത്തു
പഞ്ചായത്ത് തല പ്രോണിട്ടറിംഗ്, പ്രസാഷ്യല്ക ഓഡിറ്റ്, കപാതജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാേല്ക,
പ്രഡാ ുകേപ്രെഷ്ന് നേത്തു .
3. വിവിധ വുപ്പു ളും പദ്ധതി ളുോയളള എല്ലാ സപ്രയാജന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും സംഘേിപ്പിക്കു .
നൂതന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങള്
1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ീെില്ക ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിനുളള ബദല്ക സാപ്രങ്കതി വി സന
പ്ര ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു .
2. േി.പി.േി.എ- കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച് േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രോജക്ട് ഏകറ്റടുക്കു .

ദാരിദ്രയലഘൂ രണം

നിലവികല അവസ്ഥ
1. ജില്ലയകേ ദാരിദ്രയ പ്രതാത് 28.11% ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന ശരാശരിപ്രയോള് ുറവാണ്. എങ്കിലും
ഗ്രാേീണ ുടുംബങ്ങളുകേ ദാരിദ്രയത്തികെ സംസ്ഥാന ശരാശരി 30.33% ോണ്. ക ാല്ലത്തികെ
ഗ്രാേീണ ദാരിദ്രയ അനുപാതം 28.11% ആണ്. പ്ര രളത്തികല ഏറ്റവം കേച്ചകപ്പട്ട നിലയിലുളള
എറണാുളം ജില്ലയകേ ഗ്രാേീണ ുടുംബ ദാരിദ്രയം 20.30% ആണ്. തേര്ദ് വര്ദ്ഷ്ങ്ങളില്ക ഏറ്റവം
േി ച്ച പ്രതാതിന് ആനുപാതി ോയി ദാരിദ്രയപ്രത്താത് താഴ്ത്തുന്നതിന് അടുത്ത പദ്ധതി ളില്ക ഊന്നല്ക
നല്ക ണം.
2.. SECC-യികല ദാരിദ്രയത്തികെ പ്രക്ലശ ഘേ ങ്ങകള പരിഗണിക്കുപ്രമ്പാള് സാമൂഹയ വിഭാഗങ്ങളില്ക
ഏറ്റവം ദരിദ്ര വിഭാഗം പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗ ുടുംബങ്ങളാകണന്ന് ാണാം. ആക ദരിദ്ര
ുടുംബങ്ങളുകേ 28.97% വരുന്നതായി ാണുന്ന.
3.. 16-59-നും ഇേയില്ക ോയമുളള ഒരു പുരുഷ് അംഗം പ്രപാലും ഇല്ലാത്തതം സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായിട്ടുളള
ുടുംബങ്ങള് 13.94% ആണ്.
4.. 25 വയസ്സിനു മു ളില്ക ോയോയതം അക്ഷരാഭയാസേില്ലാത്തതോയ അംഗങ്ങള് ഉളള ുടുംബങ്ങള്
4.51% ോണ്.
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പരിഹാര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലകയ അഗതി രഹിത ജില്ലയാേി ോറ്റ കയന്നത് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ ദാരിദ്രയ
ലഘൂ രണ ഘേ ത്തികെ ഏറ്റവം േധാന ലക്ഷയോയിരിക്കും. 2022 ഓകേ അഗതി രഹിത ക ാല്ലം
എന്ന ലക്ഷയം പ്രനോന് ജില്ലയ്ക്ക് െിയണം.
2022 ഓകേ ജില്ലയികല 50% വി ലാംഗകരയം പൂര്ദ്ണ്ണോയം വി ലാംഗ സൗഹൃദ ജീവിതത്തില്ക
പുനരധിവസിപ്പിോനും പരാശ്രയേില്ലാകത കതാെില്ക കചയ്തു ജീവിോനും പദ്ധതി ലക്ഷയേിടുന്ന.
തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള് വി ലാംഗ പുനരധിവാസത്തിന് സാമൂഹയ സുരക്ഷാ േിഷ്നുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന്
പദ്ധതി തയ്യാറാേി 2027 ഓകേ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ വി ലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയാേി ോറ്റാന് പദ്ധതി ലക്ഷയ
േിടുന്ന.
ആ ുടുംബങ്ങളികല വൃദ്ധരുകേ വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അനുപാതവം തന്മൂലമുളള േശ്നങ്ങളും ദാരിദ്രയ
ലഘൂ രണ ാഴ്ചപ്പാേികെ മുഖയ ഘേ ോയിരിക്കും. ശാരീരി പ്രശഷ്ി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്ന ഏ ാന്ത
തയം നിരാശ്രയതവവം പ്രതാന്നാത്ത സപ്രന്താഷ് രോയതം, േപ്രയാജന േദവോയ ജീവിതത്തിനുളള
സൗ രയങ്ങള് ഗ്രാേ പ്രലാേ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളുപ്രേയം സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുപ്രേയം ഏജന്സി
ളുപ്രേയം കൂട്ടായ േവര്ദ്ത്തനപ്രത്താകേ നേത്തു കയന്നതാണ് ാഴ്ചപ്പാേ്.
കതാെില്ക പങ്കാളിത്തം, സ്ത്രീ ളുകേ വിദയാഭയാസ നിലവാരം (േപ്രതയ ിച്ച് സാക്ഷരത) കതാെില്ക
കനപുണയവം വരുോനവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു വെി സ്ത്രീ ളുകേ ുടുംബത്തികല സ്ഥാനവം തീരുോനകേടുക്കു
ന്നതികല നിര്ദ്ണ്ണയാധി ാരവം കേച്ചകപ്പടുത്തു യം സ്ത്രീ നീതി ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യു എന്നതം ജില്ലാ
പദ്ധതിയകേ ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണ ഘേ പദ്ധതിയകേ ാഴ്ചപ്പാേ് ആയിരിക്കും.
പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• വി ലാംഗ പ്രക്ഷേ പ്രോജക്ട ള് - കവ ലയങ്ങള് അനുസരിച്ച് കവ ലയം പരിഹാര
സാേഗ്രി ള്, യന്ത്രങ്ങള് നല്കുന്ന പ്രോജക്ട ള്
• വി ലാംഗര്ദ്, വൃദ്ധര്ദ്, സ്ത്രീ ള് എന്നിവര്ദ്േ് കതാെില്ക കനപുണയ വി സന പ്രോജക്ട ള്.
• കതാെില്ക സംരംഭ തവ സവയം കതാെില്ക ധന സഹായ - വായ്പാ ബന്ധിത പ്രോജക്ട ള്.
• സാക്ഷരരായ ആ സ്മി കതാെില്ക ഏര്ദ്കപ്പടുന്നവര്ദ്ക്കുളള േപ്രതയ കതാെില്ക കനപുണയ
വി സന പ്രോജക്ട ള്. ഉദാ: പ്രേസണ് പരിശീലനം, ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി പരിശീലനം,
പരമ്പരാഗത ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോനുളള കനപുണയ പരിശീലനങ്ങള്.
• 59 വയസ്സിനു താകെയളള സാക്ഷരര്ദ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആ സ്മി കതാെിലാളി ള്ക്കും4ക്ച്ളാസ് തലയതയ്ക്കുളള പ്രോജക്ട ള് ഇവകയ കതാെിലധിഷ്0് ്ിത കനപുണയ പരിശീലനവോയി
ബന്ധകപ്പടുത്തണം.
• ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് എല്ലാ ആ സ്മി കതാെിലാളി കളയം പ്രചര്ദ്ത്ത് കതാെില്ക പ്രസന
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കതാെില്ക പരിശീലനങ്ങള്ക്കുമുളള പ്രോജക്ട ള് എടുക്കു .
• കതാെിലുറപ്പുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് മൃഗ സംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങള്ക്കും (കൂേ്, കതാഴുത്ത് തേങ്ങിയവ) പ്ര ാെി, താറാവ്, പശു, ആേ് തേങ്ങിയവ
വളര്ദ്ത്തലിനും സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട്. പ്രലാേ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് ഉത്പാദന
പ്രേഖലയികല വിഹിതം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള്േ് നല്ക ണം.
• ദരിദ്രരുകേ ഭൂേി, േണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന് MGNREGA യോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത
പ്രോജക്ട ള് എടുക്കു .നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത പദ്ധതി തയ്യാറാേല്ക പ്രലാേ് തലത്തില്ക നേത്താം.
ഇതിന് േണ്ണ് സംരക്ഷണം, കൃഷ്ി വുപ്പു ളുപ്രേയം IWMP യകേ സാപ്രങ്കതി വിഭാഗത്തികെയം
പ്രസവനം DPC ഉപപ്രയാഗിേണം.
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•

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വലിയ നീര്ദ്ത്തേ പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുേണം.ഉദാ. ഇത്തിേര,
അച്ചന്പ്ര ാവിലാര്ദ് നീര്ദ്ത്തേ പദ്ധതി ള്.
േറ്റ് വുപ്പു ളുോയള്ള ഇെപ്രഗ്രഷ്ന്
വിവിധ പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി കള
പ്രനതൃതവത്തില്ക പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യാന് സംവിധാനം പ്രവണം.

ജില്ലാ

ആസൂത്രണ

ല്ലേ,

സേിതിയകേ

SC, ST, ുടുംബശ്രീ (DDUGKY, NLM) വയവസായ വുപ്പ്, RSETI, PMKK തേങ്ങിയ വിവിധ
വുപ്പു ള് കതാെില്ക കനപുണയ പരിശീലനങ്ങള് നേത്തു ,
സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം കചയ്തുവരുന്ന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ഇതികന നിര്ദ്വഹണതലത്തില്ക ജില്ലയികല വുപ്പുപ്രദയാഗസ്ഥകര ഉപപ്രയാഗിച്ച് ഏപ്ര ാപിപ്പിേണം.
വലിയ മുതല്ക മുേക്കുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ എപ്രസ്റ്ററ്റ ള്, പ്രറാഡ ള്,
ോര്ദ്േറ്റ ള്, വാണിജയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സംഭരണശാല ള് തേങ്ങിയവ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഏകറ്റടുേണം.
RIDF പ്രപാലുള്ള പദ്ധതി ളില്കനിന്ന് ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടത്താവന്നതാണ്.
കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക 18 വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് പ്രോജക്ട ള് ഏകറ്റടുോ
വന്നതാണ്. ഇതികെ പട്ടി താകെ പ്രചര്ദ്ക്കുന്ന.
ക്രേ
നം

I
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2

3

4
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േഹാത്മാഗാന്ധി പ്രദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില്ക
സംഘാേനത്തില്ക
ഉറപ്പു പദ്ധതി േ ാരം ഊന്നല്ക നല്കപ്ര ണ്ട
പങ്കാളിയാപ്ര ണ്ട
േവര്ദ്ത്തി ള്
വുപ്പു ള്
േകൃതി വിഭവ പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട
കപാത േവര്ദ്ത്തി ള്
ുേികവളള പ്രോജക്ട ള് ഉള്കപ്പകേയളള
ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലവിതാനം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിന്
ആവശയോയ അണ്തേയണ ള്
ഇറിപ്രഗഷ്ന്
അണ ള് പ്രസ്റ്റാപ് ഡാം, കചേ് ഡാം
തേങ്ങിയ ജലസംരക്ഷണ -ജലക ായ്ത്ത്
േവര്ദ്ത്തി ള്
നീര്ദ്ത്തേത്തികെസേഗ്ര പരിപാലനത്തിന്
ഉതുന്ന നീര്ദ്ത്തേ പരിപാലന
േവര്ദ്ത്തി ള് (സവ ാരയ ഭൂേിയള്കപ്പകേ)
േണ്ണ്
അേിയണ ള്,തട്ട് തിരിേല്ക,പ്ര ാണ്ടൂര്ദ്
സംരക്ഷണം,കൃഷ്ി
തിരിേല്ക,പ്ര ാണ്ടൂര്ദ് ബണ്ട ള്,
IWMP-PAU
ല്കത്തേയണ ള്,ഗയാബിപ്രയാണ്
നിര്ദ്മിതി ള്,നീരുറവ
േപ്രദശത്തികെപരിപ്രശാധന മുതലായവ
സൂക്ഷ്മ കചറു ിേ ജലപ്രസചന േവര്ദ്ത്തി ള്
കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്,
പ്രതാടു ള്/ നാല്ക ലപ്രര
കൃഷ്ിവുപ്പ്, (വാട്ടര്ദ്
നിര്ദ്മാണം,പുനരുദ്ധാരണം ( യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം
ോപ്രനജ്കേെ്)
ഉള്കപ്പകേ)
ുളങ്ങള് ഉള്കപ്പകേയളള എല്ലാ
കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്,
ജലപ്രസ്ത്രാതസ്സു ളുപ്രേയം ആെംകൂട്ടലും
കൃഷ്ിവുപ്പ്,
പുനരുദ്ധാരണവം
േത്സ്യവുപ്പ്, യര്ദ്

നിര്ദ്പ്രേശിക്കുന്ന
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്

1.േവര്ദ്ത്തി സ്ഥലം
കണ്ടത്തു
2. എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുക്കു
3. പരിശീലനം നല്കു

1. നീര്ദ്ത്തേ ോസ്റ്റര്ദ്
ൈാന് തയ്യാറാക്കു
2. എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുക്കു
3. പരിശീലനം നല്കു

പ്രസ്രാതസ്സ് കണ്ടത്തല്ക,
ാര്ദ്ഷ്ി ാവശയങ്ങള്
(ജലം,േത്സ്യം ഉള്കപ്പകേ
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പ്രബാഡ്
വനം വുപ്പ് ,
പ്രസാഷ്യല്ക പ്രഫാറസ്ട്രി,
PWD ഇറിപ്രഗഷ്ന്
,ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്

5

സാമൂഹയ വനവത് രണം
(പ്രറാഡ് വശങ്ങള്, നാല്ക
ബണ്ട ള്,കപാതഭൂേി ,വനഭൂേി)

6

കപാതഭൂേിയികല ഭൂവി സന േവര്ദ്ത്തി ള്
(നീര്ദ്ത്തേ പരിപാലന ോതൃ യില്ക)
സമൂഹത്തില്ക അവശത അനുഭവിക്കുന്ന
താകെപ്പറയന്ന വിഭാഗങ്ങള്ോയളള (പട്ടി
I ഖണ്ഡി 5 കല) വയക്തിഗത ആസ്തി ള്
ഖണ്ഡി 5 ല്ക പരാേര്ദ്ശിക്കുന്ന
ുടുംബങ്ങള്േ് ഭൂേിയകേ ഉല്പാദനക്ഷേത
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭൂവി സന വം,
ിണറു ള്,ുളങ്ങള്, േറ്റ് ജലക ായ്ത്ത്
നിര്ദ്മിതി ള് എന്നിവ ഉള്കപ്പകേയളള
ജലപ്രസചനത്തിനാ വശയോയ അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങള് ലഭയോേല്ക
വാെകൃഷ്ി, പട്ട്നൂല്ക കൃഷ്ി,പ്രതാട്ടവിള കൃഷ്ി,
ഫാം പ്രഫാറസ്ട്രി എന്നിവയകേ ആജീവനം
കേകച്ചകപ്പടുത്തല്ക
ഖണ്ഡി 5 ല്ക സൂചിപ്പിക്കുന്ന ുടുംബങ്ങളുകേ
തരിശ് ഭൂേി/പാെ് ഭൂേി വി സിപ്പിച്ച് കൃഷ്ിേ്
അനുപ്രയാജയോേല്ക
ഇന്ദിരാ ആവാസ് പ്രയാജന
േ ാരപ്രോ,പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്ദ്ോരു ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന േറ്റ് ഭവന
നിര്ദ്മാണ പദ്ധതി ള് േ ാരപ്രോ
ഏകറ്റടുക്കുന്ന ഭവന നിര്ദ്മാണത്തികല
അവിദഗ്ധധ ായി കതാെില്ക ഘേ ം
േി വിഭാഗങ്ങളുകേ ഉത്പാദന ക്ഷേത
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
▪ ഭൂവി സനം
▪ ിണറു ള്, ഡഗ് കവല്ക ുളങ്ങള് (
ഫാം പ്രപാണ്ട്) േറ്റ് ജലക ായ്ത്ത് ( വാട്ടര്ദ്
ഹാര്ദ്വസ്റ്റിംഗ്) ഉള്കപ്പടുന്ന ജലപ്രസ്രാത
സ്സിനാവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയം
ലഭയോേല്ക

II

1

2
3

4

5
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േണ്ണ് സംരക്ഷണ
വുപ്പ്

തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
ുടുംബശ്രീ,
എസ്.സി.എസ്.റ്റി
വുപ്പ്, വനം വുപ്പ്
(വനാവ ാശം
നിയേം)
കൃഷ്ി വുപ്പ്/ആത്മ,
പ്രഹാര്ദ്ട്ടി ള്ച്ചര്ദ്
േിഷ്ന്,

കണ്ടത്തല്ക) എസ്റ്റിപ്രേറ്റ്
പരിശീലനങ്ങള്
സ്ഥലം
കണ്ടത്തല്ക,നഴ്സറി
തയ്യാറാേല്ക
പരിശീലനങ്ങള്
സ്ഥലം കണ്ടത്തല്ക,
പരിശീലനം, വിത്തു ള്
നല്ക ല്ക മുതലായവ.

ഗുണപ്രഭാക്താേകള
കണ്ടത്തല്ക േവര്ദ്ത്തി
കണ്ടത്തല്ക,േറ്റ്
പദ്ധതി ളുോയി
കസപ്രയാജിപ്പിേല്ക

കൃഷ്ി വുപ്പ്

തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്

ഭൂഗര്ദ്ഭ
ജലപ്രസചനം
തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
കൃഷ്ി
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അഗ്രി ള്ച്ചര്ദ്,
തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
എസ്.സി.എസ്.റ്റി
വുപ്പ്, വി.ഇ.ഒ

േി വിഭാഗങ്ങളുകേ മൃഗപരിപാലനം
മൃഗസംര ഷ്ണം
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
ക്ഷീരവി സനം,
പ്ര ാെിക്കൂേ്,ആട്ടിന്കൂേ്, പന്നിക്കൂേ്,
തപ്രേശ ഭരണ
കതാഴുത്ത്,പുല്കകത്താട്ടിയം ,വളക്കുെിയം
സ്ഥാപനങ്ങള്
കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റം
േത്സ്യബന്ധനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിനുളള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ
ഫിഷ്റീസ്
േത്സ്യം ഉണക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, േത്സ്യം
ഡിപ്പാര്ദ്ട്ട്കേെ്,
സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ
ഫിഷ്റീസ്
നിര്ദ്മിേലും വര്ദ്ഷ് ാലത്ത് ോത്രം കവളളം
കസാകസറ്റീസ്
ഉണ്ടാുന്ന കപാതുളങ്ങളില്ക േത്സ്യം
ബി.എഫ്.എഫ്.ഡി.എ
വളര്ദ്ത്തുന്നതിന് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്
ഒരുേല്ക
വിഭാഗം സി. സവയം സഹായ
സംഘങ്ങള്േ് ( എസ്.എച്ച്.ജി/ ുടുംബശ്രീ
ഗ്രൂപ്പു ള്) താകെപറയന്ന കപാത
അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്
• ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പന്നങ്ങളുകേ ഈടുറ്റ
സംഭരണ പ്ര ന്ദ്രം
• വിളകവടുപ്പിന് പ്രശഷ്ം ആവശയോയി
വരുന്ന സൗ രയങ്ങള് (പ്രപാസ്റ്റ് ഹാര്ദ്വസ്റ്റ്
കഫസിലിറ്റീസ്)
ഡി.എം.സി
.ുടുംബശ്രീ
• കജവ വളത്തിന് ആവശയോയ
സൗ രയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു വെി
കൃഷ്ി വുപ്പ്
ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പാദനക്ഷേത
പ്രലാേ് ഡവലപ്പ്കേെ്
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള േവൃത്തി ള്
ഓഫീസര്ദ്, തപ്രേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
• സവയം സഹായ സംഘങ്ങളുകേ
ഉപജീവന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ്
ആവശയോയ കപാത വര്ദ്േ് കഷ്ഡ ളുകേ
നിര്ദ്മാണം
• പരമ്പരാഗത േവര്ദ്ത്തി ളായ പായ
കനയ്ത്ത്, േണ്പാത്ര നിര്ദ്മാണം, ലാേ്
സ്മിത്ത് വര്ദ്േ് കഷ്ഡ ള്
• ര ൗശല സാധന നിര്ദ്മാണം,
കേക്ച്സ്റ്റയില്ക, ഫുഡപ്രോസസ്സിംഗ് വര്ദ്േ്
കഷ്ഡ ള്

ഗുണപ്രഭാക്താേകള
കണ്ടത്തല്ക,ഉത്പാദന
േവൃത്തി കണ്ടത്തല്ക,
േത്സ്യ ുഞ്ഞുങ്ങകള
ലഭയോേല്ക
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പലഗ്രൂപ്പു കള പ്രചര്ദ്ത്തു ക്ലസ്റ്റര്ദ്
കഡവലപ്പ്കേെ് ആപ്രലാചിോം
1. വിഭാഗം ഡി- ഗ്രാേീണ അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങള്
• ഖര ദ്രവ ോലിനയ സംസ്ക്രണ
സംവിധാനങ്ങള്
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
• തറസ്സായ േലമൂത്ര വിസര്ദ്ജ്ജനം
ശുചിതവ േിഷ്ന്
ഇല്ലാതാോന് വയക്തിഗത / കപാത
വിദയീഭയാസ
വുപ്പ്
പ്രോയിലറ്റ ള്,സ്കൂള് പ്രോയിലറ്റ ള്,
ആപ്രരാഗയ വുപ്പ്
അംഗണവാേി പ്രോയലറ്റ ള്
ഗാമൂഹയ നീതി വുപ്പ്
• ഗ്രാേീണ ശുചിതവവോയി ബന്ധകപ്പട്ട
ശുചിതവ േിഷ്ന്
േവര്ദ്ത്തി ള് ആവശയാനുസരണം
പി.എം.ജി.എസ്.കവ
(പ്രസാേ്പിറ്റ്, കഡ്രപ്രനജ്)
(റൂറല്ക പ്രറാഡ് കനറ്റ്
2. ഒറ്റകപ്പട്ട് ിേക്കുന്ന ഗ്രാേങ്ങപ്രളയം
വര്ദ്േ)് ,
നിര്ദ്േിഷ്ട ഗ്രാേീണ ഉത്പാദന പ്ര ന്ദ്രങ്ങപ്രളയം
എല്ക.എസ്.ജി.ഡി
നിലവിലുളള പ്രറാഡ് ശഖലയോയി
ഇ.ഇ, പി.ഡലു.ഡി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ാലാവസ്ഥാ
പ്രറാഡസ്
പ്രറാഡികെയം നിര്ദ്മാണം (കഡ്രപ്രനജ്,
ഡിഡി.എഡൂപ്രേഷ്ന്
ള്വര്ദ്ട്ട്സ്, വിപ്രല്ലജ് കബ പ്രറാഡ്,
സ്പ്രപാര്ദ്ടസ്, ഗ്രാേ
ഫുട്ട്പാത്ത് ഉള്കപ്പകേ)
പഞ്ചായത്ത്, പ്രലാേ്
3. ളിസ്ഥലങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം
പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ
4.കവളളകേട്ട് ഒെിവാേല്ക,കവളളകപ്പാേ
പഞ്ചായത്ത്,
നിയന്ത്രണ സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തി ള്,
േെകവളളം ക ട്ടി നില്കക്കുന്ന താഴ്ന്ന
ഡിസാസ്റ്റര്ദ്
കപാതസ്ഥലങ്ങളുകേ കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക,
ോപ്രനജ്കേെ്,
തീരേപ്രദശ സംരക്ഷണത്തിനുളള പ്ര്ാം
ഇറിപ്രഗഷ്ന്
വാട്ടര്ദ് കഡ്രയിപ്രനജ്
Various Departments
5. Other Public Infrastructure
GPs / DDP
6.ദുരന്ത േതിപ്രരാധം
ADS & CDS
7. Building for ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള്
ുടുംബശ്രീ
Women SHG Federation ADS & WAG
Disaster Management
Cyclone Shelters Anganwadi Centres
GP / Block level crematoriums
SJD
8.പ്രദശീയ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയേം 2013 കല
GP / Block
വയവസ്ഥ ള് നേപ്പിലാക്കുന്നതിന്
ആവശയോയിവരുന്ന ഭക്ഷയ ധാനയ
സിവില്ക സകൈയ്സ്
സംഭരണങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
9.MGNRES േവര്ദ്ത്തി ളുകേ
എസ്റ്റിപ്രേറ്റികെഭാഗോയി വരുന്ന നിര്ദ്മാണ
സാേഗ്രി ളുകേ ഉല്പാദനം
10. MGNREGS ല്ക സൃഷ്ടിേകപ്പട്ട ഗ്രാേീണ
കപാത ആസ്തി ളുകേ നിര്ദ്മാണം
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നിര്ദ്വഹണവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ശ്രദ്ധിപ്രേണ്ട ാരയങ്ങള് ഖണ്ഡി 9&14
േതീക്ഷിത കതാെിലാവശയ ത പരിഹരിക്കുന്നതിന് േതിയായ േവര്ദ്ത്തി ളുകേ കഷ്ല്കഫ്
ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാേി സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി വാര്ദ്ഷ്ി
ര്ദ്മ പദ്ധതി, പ്രലബര്ദ്
ബഡജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറായപ്രശഷ്ം ഭരണ സാമ്പത്തി അനുേതി നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. ഇതോയി
ബന്ധകപ്പട്ട് ശ്രദ്ധിപ്രേണ്ടവ
i. ദുര്ദ്ബലരായവര്ദ്േ(് ോയപ്രേറിയവര്ദ്,ശാരീരി കവല്ലുവിളി ള് പ്രനരിടുന്നവര്ദ്)കതാെില്ക നല്ക ാന്
പാ ത്തിന് കൂടുതല്ക അവിദഗ്ധധ കതാെില്ക ഘേ മുളള ഒരു കപാത േവര്ദ്ത്തികയങ്കിലും,
ുറഞ്ഞപക്ഷം, എപ്രപ്പാഴും നിര്ദ്വഹണ സജ്ജോയിരിപ്രേണ്ടതാണ്.
ii. ഓപ്രരാഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിലും കണ്ടത്തുന്ന േവര്ദ്ത്തി ള് (കഷ്ല്കഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്) േസ്തുത
പഞ്ചായത്തികെഅംഗീ രിേകപ്പട്ട പ്രലബര്ദ് ബഡജറ്റികെ രണ്ട േേങ്ങില്ക ുറഞ്ഞില്ലാകയന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തിയ പ്രശഷ്ം ോത്രപ്രേ ഭരണ സാമ്പത്തി അനുേതി ള് നല്ക ാന് പാടുളളു.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പാര്ദ്പ്പിേം
1. പാര്ദ്പ്പിേ പദ്ധതിയില്ക വാസപ്രയാഗയേല്ലാത്ത ഭവനമുള്ളവകര ഉള്കപ്പടുത്തണം
2. പ്രറഷ്ന് ാര്ദ്ഡ് ഇല്ലാത്ത, ുടുംബോയി താേസിക്കുന്നവകര അര്ദ്ഹരായി
ണോേി
ഉള്കപ്പടുത്തണം
3. ആനുപാതി ധനസഹായം ഉപപ്രയാഗിച്ചുോത്രം ഭവന പൂര്ദ്ത്തീ രണം നേത്താന് െിയാത്ത
സാഹചരയത്തില്ക സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ് CSR ഫണ്ട് ലഭയോേണം
4. ഉയര്ദ്ന്ന സ്ഥലവിലയള്ള നഗരേപ്രദശങ്ങളിലും ഗ്രാേേപ്രദശങ്ങളിലും സര്ദ്ോര്ദ്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കപാത സബ്സിഡി ബാധ ോോകത ജില്ലാതലത്തില്ക ഡി.പി.സിയകേ
പ്രനതൃതവത്തിലുള്ള വിദഗ്ധധ സേിതിക്കു നിരേ് നിശ്ചയിോനും ഭൂേി വാങ്ങല്ക പ്രോജക്ട്
ഏകറ്റടുോനും െിയണം.
5. ജില്ലാതലത്തില്ക ഭവനനിധി സവരൂപിക്കുന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക േപ്രതയ
സംവിധാനം പ്രവണം.
ദാരിദ്രയലഘൂ രണം
1. വൃദ്ധരുകേ ര്ദ്മപ്രശഷ്ി ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള കതാെില്ക-പ്രക്ഷേപദ്ധതി ള് ുടുംബശ്രീ നേത്തുന്ന
ോതൃ യില്ക തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് ഏകറ്റടുേണം. 10 ശതോനം പദ്ധതി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു
ന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവം ഉണ്ടാ ണം.
2. സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്, കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് സ്ഥാപിച്ച് ോര്ദ്േറ്റിംഗ് ഉള്കപ്പകേയള്ളവ
ഉറപ്പാേി സ്ത്രീ കതാെില്കപങ്കാളിത്ത നിരേ് 2022 ഓകേ 50% ോേി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന് ഡി.പി.സി
പ്രനതൃതവത്തില്ക ര്ദ്മ പരിപാേി തയ്യാറാേണം.
3. കതാെില്ക ലഭയോേല്ക, കതാെില്ക കനപുണയ പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി ള് എല്ലാ
വുപ്പു ളുകേയം പദ്ധതി ളില്ക നിന്നം ലിസ്റ്റ് കചയ്ത് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ ഭാഗോേണം
4. കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് Common Facility Centre
ള്
ആരംഭിേണം
5. ഗ്രാേങ്ങളില്ക 300 േീറ്ററും നഗരങ്ങളില്ക 150 േീറ്ററിലും അധി ം ുേികവളള പ്രസ്രാതസ്സ് ലഭയോേി
ഈ ോനദണ്ഡ േ ാരമുള്ള പ്രക്ലശഘേ ങ്ങള് ുറയ്ക്കണം.
6. ഒരു ലക്ഷത്തിനുപ്രേല്ക വരുോനമുള്ളവകര ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കുള്ള സബ്സിഡി സഹായം
ഒെിവാേിയത് ദാരിദ്രയലഘൂ രണ പദ്ധതി ള്േ് തിരിച്ചേിയാണ് ഇത ോറ്റണം.
7. വനിതാ സൗഹൃദ ജില്ലയായി 2020 ഓകേ ക ാല്ലകത്ത ോറ്റ
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8. േത്സ്യവിപണനം നേത്തുന്ന വനിത ള് രാത്രി ാലങ്ങളിലും കവളുപ്പാന് ാലങ്ങളിലും ദുര്ദ്ഘേ
സാഹചരയങ്ങളില്ക സഞ്ചരിച്ച് വിപണനം നേത്തുന്ന.
ഇതിന് പരിഹാരോയി
തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് സഞ്ചാരസൗ രയം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്ക് വനിത ള്ോയി പ്രോജക്ട്
ഏകറ്റടുേണം.
9. േഹാത്മാഗാന്ധി കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതികയ േറ്റ വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് േവര്ദ്ത്തനം
നേത്തുന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക വര്ദ്േ്പ്രഷ്ാപ്പ് സംഘേിപ്പിേണം.
10. ജലസംരംക്ഷണത്തിന് എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും നഗരസഭ ളും അവരുകേ സ്ഥലത്തുള്ള
പ്രതാടു ള്, നദി ള് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക
MGNREGS ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാേി തയ്യാറാേണം

7.10 വിദയാഭ്യാസം
േീകേേറി വിദയാഭയാസം
േീ-കേേറി ാലഘട്ടം ഒരുുട്ടിയകേ ജീവിതത്തികല ഏറ്റവംനിർണ്ണായ
ാലഘട്ടോണ്.
ദ്രുതഗതിയിൽ വളർച്ച േപ്രതയ ിച്ച് ബൗദ്ധി ോയ വളർച്ച േ േോുന്ന ഈ ാലഘട്ടത്തിൽ
ുട്ടി ള്േ് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് തേർന്നള്ള ജീവിതത്തിൽ പഠനത്തിൽ വെി ാട്ടിയാുന്നത്.
അതിനാൽ ഓപ്രരാ വിദയാലയവം ബാല സൗഹൃദോ ണം ഓപ്രരാ ഭവനവം ബാലസൗഹൃദോ ണം
േീകേേറി വിദയാഭയാസം ശാസ്ത്രീയോയിപരിഷ്ക്കരിേണം. ആവശയോയസ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാംേീകേേറി
സ്കൂളു ൾ ആരംഭിപ്രേണ്ടതാണ്. വയതയസ്ഥോയ പഠനതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചാൽ ോത്രപ്രേ ുട്ടി കള
ആ ർഷ്ിക്കുവാൻ സാധിക്കു യള്ളൂ. പുസ്ത ങ്ങകള ോൾ കൂടുതൽ ളിപ്പാട്ടങ്ങകള പ്രേഹിക്കുന്ന ാല
ഘട്ടോണ് േീ-കേേറി വിദയാഭയാസ ാലഘട്ടം. എല്ലാ േീകേേറി സ്കൂളു ളിലും ആധുനി രീതിയിലു
ള്ള പാർക്കു ൾ ആരംഭിപ്രേണ്ടതം ആവശയോയ ളി ഉപ രണങ്ങൾ നൽപ്ര ണ്ടതോണ്. ഇതര
സംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളുകേ ുട്ടി ൾക്കും പഠനത്തിനു പ്രവണ്ടിയള്ള സൗ രയങ്ങൾ നൽപ്ര ണ്ടതണ്ട്.
താകെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടി േ ാരമുള്ള േീകേേറിസ്കൂളു ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േവർത്തിച്ചു വരുന്ന.
എയ്ഡഡ് േീ കേേറിസ്കൂളു ൾ

201

അൺഎയ്ഡഡ് േീ-കേേറിസ്കൂളു ൾ

176

അംഗീ ാരേില്ലാത്തേീകേേറിസ്കുൾ

178

അങ്കണവാേി ൾ
(ഗവ.സ്കൂളിപ്രനാടപ്രചർന്ന്േവർത്തിക്കുന്നവ)

52

അങ്കണവാേി ൾ (അൺഎയ്ഡസ്

8

സ്കൂളു ളായിപ്രചർന്ന്േവർത്തിക്കുന്നവ)
അംഗീ ാരേില്ലാത്തഅങ്കണവാേി ൾ
8
ുട്ടി ൾേ് നേകന്നത്താവന്ന ദൂരത്തിൽതകന്ന േീകേേറി, അങ്കണവാേി ൾ എന്നിവ
േവർത്തിക്കുന്നണ്ട്.
വി സന ാഴ്ചപ്പാേ്
േീകേേറി മുതൽ ഹയർകസേെറി വകരയള്ള വിദയാലയങ്ങളുകേ ഭൗതി
കേച്ചകപ്പടുത്തി അോദേി നിലവാരം ഉയർപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.
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1) 1 മുതൽ 12 വകര ക്ലാസു ളികല ുട്ടി ള് ആർജിപ്രേണ്ട പ്രശഷ്ി ളും കനപുണി ളും അന്താരാഷ്ട്ര
നിലവാരത്തിലുളളതാകണന്ന ഉറപ്പുവരുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനായി കപാതവിദയാലയങ്ങൾ എല്ലാ
ുട്ടി ളും തലയർ എന്ന ാഴ്ചപ്പാേിൽനിന്ന ക ാണ്ട് േീ-കേേറി മുതൽ ഹയർകസേെറി വകര
േി വികെ പ്ര ന്ദ്രോയി ോറണം. ഇതിനുതുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട ളാണ് തപ്രേശ സവയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നം ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടത്.
2) എല്ലാ അർ്ത്തിലും േി വികെ പ്ര ന്ദ്രോയി വിദയാലയകത്ത ോറ്റികയടുക്കുന്നതിനും കപാത
സമൂഹത്തിനു േതിപ്പ് ഉള്ളവാക്കുന്നതിനും പ്രവണ്ടി എല്ലാ വിദയാലയങ്ങളും അോദേി ോസ്റ്റർ
ൈാൻതയ്യാറാേണം. ഇങ്ങകനതയ്യാറാക്കുന്ന ോസ്റ്റർൈാനികെ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട ൾ
ഏപ്ര ാപിപ്പിേണം (തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട്, എം. പി. ഫണ്ട്, എൽ, എൽ.
എഫണ്ട്, പൂർവ വിദയാ്ി ൾ രക്ഷ ർത്താേൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ േറ്റ് ഏജൻസി ളും
കപാതസമൂഹവം.)
3) ആധുനി സാപ്രങ്കതി വിദയ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനു സവയം ോപ്തി പ്രനേി എല്ലാ ുട്ടി കളയം ഐ. േി.
കനപുണി ഉള്ളവാരാേി ോറ്റി അവരുകേ സവയം പഠന പ്രശഷ്ി വി സിപ്പിച്ച് ഐ.േി.അധിഷ്ഠിത
വിഷ്യ പഠന രീതി സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിതാേൾക്കും സമൂഹത്തിനും ധാരണ ലഭിക്കും വിധം
വിദയാലയങ്ങൾ ോപ്രറണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി ആധുനി സാപ്രങ്കതി വിദയയകേ എല്ലാ സാധയത ളും
േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി എല്ലാ ക്ലാസ് മുറി ളും കഹകേ ് ആേി ോറ്റണം. ുട്ടി ളുകേ എണ്ണം കൂടുന്ന
വിദയാലയങ്ങൾേ് ഇോരയത്തിൽ േപ്രതയ പരിഗണന നൽപ്ര ണ്ടതാുന്ന.
4) ഐ. േി. അധിഷ്ഠിത പഠന സാേഗ്രി ൾ വി സിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അദ്ധയാ
പ കര ോപ്തരാക്കും വിധം പരിശീലനങ്ങൾ സംഘേിപ്പിേണം. കൂോകത സബ് ജില്ല ൾ പ്രതാറും
ഒരുഐ. േി. ക്ലീനിക്ച്കസെർ കൂേി തറന്ന േവർത്തിപ്പിേണം.
5) യാമ്പസ് ഒരു പാഠപുസ്ത ം എന്ന ാഴ്ചപ്പാേിൽ ഓപ്രരാ ാമ്പസും കജവ കവവിധയ ഉദയാനോേി
ോറ്റണം. വിദയാഭയാസകത്ത പരിസര ബന്ധിയം ജീവിത ബന്ധിയോോൻ ആവാസ പരിസര
സാധയത ൾ േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി സ്കൂൾ ാമ്പസികന വി സിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. എല്ലാ വിദയാലയ
ങ്ങളിലും അത്തരം സൗ രയം വി സിപ്പിേണം.
6) സ്കൂൾ കലബ്രറി ളും ലാബു ളും ആധുനി വത്േരിപ്രേണ്ടതാണ്. അപ്രനവഷ്ണാത്മ പഠന
രീതിയിൽ സ്കുൾ വായന ശാല ൾക്കും ലപ്രബാട്ടറി ൾക്കും അതിനിർണ്ണായ സ്ഥാനോണുള്ളത്.
ഒന്നാം ക്ലാസു മുതൽ വായനാസംസ്ക്കാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്ച് വായനാ ശീലം വളർത്തുന്നതിനായി
സ്കൂൾ ഗ്രന്ഥാലയം ഡിജിറ്റൽ ഗ്രന്ഥശാല ളാേി ോറ്റണം. ഒപ്രരസേയം നിശ്ചിത ക്ലാസികല എല്ലാ
വിദയാർ്ി ൾക്കും പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർകപ്പോൻ തേവണ്ണം ലാബു ൾ ആധുനി വ
ൽേരിേണം. ഗ്രാേീണ ഗ്രന്ഥശാല കള വിദയാലയവോയി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആവശയോയ േവർത്ത
നങ്ങൾ പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ സംഘേിപ്പിേണം
7) അംഗൻവാേി ൾ ഉൾകപ്പകേയള്ള േീ-സ്കൂളു ളുകേ ഭൗതി സാഹചരയം ശിശു സൗഹൃദ പരോേി
ോറ്റണം. ഇവകയ ആധുനി വൽേരിച്ച് കപാത വിദയാഭയാസധാരയോയി ണ്ണി പ്രചർേണം.
ഇവിടുകത്ത അദ്ധയാപ രുകേ പ്രയാഗയത പുനർനിർണ്ണയിേണം. ോയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ഈ
പ്രേഖലകയ കൂടുതൽ കേച്ചകപ്പടുത്തണം. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ഓപ്രരാ ോതൃ ാ േീ-സ്കൂളു
കളങ്കിലും സ്ഥാപിേണം. പ്രയാഗയത പുന:നിർണ്ണയിക്കുപ്രമ്പാൾ പ്രവതന വയവസ്ഥയം ോപ്രറണ്ടതണ്ട്.
ആദിവാസി പ്രേഖലയിലേേം എല്ലാ ുട്ടി ൾക്കും േീ-സ്ക്കൂൾ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നകവന്ന് തപ്രേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
8) പട്ടി ജാതി, പിപ്രന്നാേവിഭാഗങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ പഠന പിന്തുണ ഉറപ്പാേണം. ആദയപാദ പരീക്ഷ
െിയപ്രമ്പാൾ തകന്ന പിപ്രന്നാേോകര കണ്ടത്താനും അടുത്ത പ്രേം െിയപ്രമ്പാൾ ഇത്തരോ
രും മുപ്രന്നാേോരാുന്നകവന്ന ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. ഇത്തരോർോയി വിദയാലയത്തിൽ
തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വ യായി േഭാതഭക്ഷണം ഒരുേണം ഇതിനായി ഫണ്ട ൾ
നീേിവയ്പ്രേണ്ടതണ്ട്.
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9) അോദേി ൈാൻ തയ്യാറാേലിൽ തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഇേകപേൽ ാരയക്ഷേോേണം
യാച്ച്കേെ് ഏരിയയികല ആവശയ ത ൾ കൂേി പരിഗണിക്കുന്നകവന്ന ഉറപ്പു വരുത്തണം
വിദയാലയ വി സന േവർത്തനങ്ങൾേ് മുന്തിയ പരിഗണന നൽ ണം. ുട്ടി കളല്ലാം തലയർ
എന്ന് പരിഗണിച്ച് ക ാണ്ട് എയ്ഡഡ് വിദയാലയങ്ങളികല പഠന േവർത്തനങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുത്തു
ന്നതിന് ആവശയോയ ഫണ്ട ളും ൈാനിൽ പ്രചർപ്രേണ്ടതാണ്.
10) ഇംഗ്ലീഷ്് വിദയാഭയാസത്തിനു ോധാനയം നൽുന്നപ്രതാകോപ്പം ോതൃഭാഷ് പഠനത്തിനു ശക്തി
പ രുന്ന േവർത്തനത്തിപ്രലർകപ്പടുന്ന ഒരു അധയാപ കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ
രൂപീ രിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഏറ്റവം െിവള്ള അധയാപ കര ഇതിനായി നിപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
പ്രേല്കത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
• ജില്ലയിൽ സ്കൂളു ൾ നിർപ്രേശിേകപ്പട്ട സ്ഥലപരിേിതിക്കുള്ളിൽ േിേസ്ഥലങ്ങളിലും ഉകണ്ടങ്കിലും
ഇന്നം അഞ്ചൽ, പുനലൂർ, സബ് ജില്ല ളിൽ പിപ്രന്നാേവിഭാഗോർ താേസിക്കുന്ന ഊരു
ളിൽനിന്നം വിദയാലയത്തിപ്രലേ് എത്തുവാൻ േയാസം അനുഭവകപ്പടുന്നണ്ട്. അത്തരം പ്ര ന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്കുളു ൾ, പ്രഹാസ്റ്റൽ, പ്ര വാർപ്രട്ടഴ്സ് എന്നിവയം കതാെിൽ രംഗത്ത്
കൂടുതൽ സാദ്ധയത ഉള്ള പ്രപാളികേനിക്കു ൾ, പ്ര ാപ്രളജു ൾ തേങ്ങിയവയം സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.
• വിദയാഭയാസ പ്രേഖലയിൽ ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ രിക്കുലം പരിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. സ്ക്കൂൾ
തലത്തിൽ ഒറ്റസിലബസ് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.
• അദ്ധയാപ പരിശീലനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പരിശീലനത്തിന് ആവശയോയ
നൂതന സാേഗ്രി ൾ ലഭയോപ്രേണ്ടതോണ്.
• വിദയാഭയാസ അവ ാശ നിയേ േ ാരമുള്ള പഠന സേയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപ
കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീ രിക്കു .
• കപാതവിദയാലയങ്ങളിൽ നേക്കുന്നതപ്രപാകല േീ-കേേറി അദ്ധയാപ ർക്കും നിശ്ചിത ഇേപ്രവള
ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം അനിവാരയോണ്.
• പി.റ്റി.എ., എസ്.എം.ഡി.സി., എം.പി.റ്റി.എ., എസ്.എം.സി. എന്നീ സ്കൂൾ സഹായ ഗ്രൂപ്പു ളികല
േതിനിധി ൾേ് നിരന്തര പ്രബാധവൽേരണം.
• ഒരു ഉപജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട ലാ, ായി ഇനങ്ങൾ
വിദഗ്ദരുകേ പ്രനതൃതവത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കു .
ദീർഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ജില്ലയികല മുഴുവൻ സ്കൂളു ളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ കപാത ജന സൗഹൃദ വിദയാലയ
ങ്ങളാക്കുന്നതിന് പ്രവണ്ടി േവർത്തനങ്ങൾ നേത്തി ലക്ഷയോപ്തിയിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള നേപേി ൾ
സവീ രിോവന്നതാണ്.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
കപാത വിദയാഭയാസസംരക്ഷണയജ്ഞം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗവൺകേെ്
എയ്ഡഡ് പ്രഭദേപ്രനയ എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും ഭൗതി സാഹചരയങ്ങളും അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും
വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഏ ീകൃത സവഭാവത്തിൽ പദ്ധതി നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. ഇതിനു പ്രവണ്ടി എം. എൽ. എ.,
എം. പി. ഫണ്ട ളും തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട ളും കപാതപ്രേഖലയിൽ നിന്നള്ള
പ്രസവനങ്ങളും ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ൾ സവീ രിോവന്നതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട്നിർപ്രേശങ്ങൾ
തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
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അഭി ാേയോയി കചയ്യാവന്നവ

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു
ൾ

പ്രലാേ്
പഞ്ചായത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

1. പി. ഇ. സി. േീറ്റിംഗു ളിൽ സ്കൂളു ളുകേ
ഗുണനിലവാരം േധാന അജണ്ട യാേണം
2.ോസത്തികലാരിേൽ അോദേി അദ്ധയാ
പ പ്ര ാംൈക്സ്
3. റ്റി. എൽ. എം. വർേ്പ്രഷ്ാപ്പു ൾ വെി
എല്ലാവർക്കും റ്റി. എൽ. എം. തയ്യാറാേി
പ്രപാുവാൻ അവസരം ഒരുേി ക ാടുക്കു
4. അദ്ധയാപ കൂട്ടായ്മ രൂപകപ്പടുത്തി പഠന
സേയം ഉറപ്പു വരുത്തു .
5. െിവള്ള
അദ്ധയാപ കര
കണ്ടത്തി
ഇംഗ്ലീഷ്് വിദയാഭയാസം േപ്രതയ ിച്ച്
മൂ
ണിപ്രേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്്, ോതൃഭാഷ് പഠനം
എന്നിവ ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായ ത്ത്
തലത്തിൽ അധയാപ കൂട്ടായ്മ രൂപീ രിക്കു .
6.പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ൗൺസി ലിംഗ്
കസെർ സ്ഥാപിക്കു . ആൺുട്ടി ൾക്കും
കപൺുട്ടി ൾക്കും േപ്രതയ ം കഹൽപ്പ് ഡസ്ക്ക്
സജ്ജീ രിക്കു .
7.കഹൽത്ത് വിഭാഗത്തികെ സഹായ പ്രത്താടു
കൂേി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആപ്രരാഗയ
വിദയാഭയാസ
ോർഗപ്രരഖ
തയ്യാറാേി
ോസത്തികലാരിേൽ കൃതയ ോയം എല്ലാ
സ്കൂളു ളിലും ക്ലാസ്സു ൾ സംഘേിപ്പിക്കു .
കേേറി വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ോധാനയം
നല്കണം.
8.രക്ഷിതാേൾേ്
േപ്രതയ ിച്ച്
അമോ
ർക്കുള്ള പ്രബാധവത്േരണം ശക്തോ ക്കു .
ഒരു പ്രേേിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ
വർഷ്ത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ഏ ദിന
പ്രബാധ വത്േരണം സംഘേിപ്പിക്കു .
സ്കൂളു ളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു പ്രവണ്ടിയള്ള നേപ േി ൾ
ക കോള്ളു .

1.പഞ്ചായത്ത്അംഗങ്ങളുകേകൂട്ടായ
സ്കൂൾസന്ദർശനം
2.അദ്ധയാപ രുകേ
േീറ്റിംഗ്ധകൂേി
േശ്നങ്ങൾ തീർപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷ്ണൽൈാൻതയ്യാറാോ
നായിസ്കൂളു കളസഹായിക്കുന്നത്.
3.സ്കൂൾ
വാഹനങ്ങളുകേ
അനുബന്ധ
കചലവ ൾ
വഹിക്കു .
4.പട്ടി
ജാതി
പട്ടി വർഗ,
പിപ്രന്നാേ പ്രേഖല, ആദിവാസി
േലപ്രയാര
പ്രേഖല
േത്സ്യ
കതാെിലാളി പ്രേഖല, എന്നിവിേ
ങ്ങളികല വിദയാലയങ്ങളിൽ േ
ഭാതഭക്ഷണം നൽു .
5. ാർഷ്ി സംസ്ക്കാരം വളർത്തു
വാൻ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ
വിദയാലയങ്ങൾേ് എൽ.പി, യ.പി,
എച്ച്.എസ്, എച്ച് എസ്.എസ്.
തിരിച്ച് അവാർഡ ൾ ഏർകപ്പടു
ത്തു .
6.തേർ വിദയാഭയാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങ
ളികല പ്രേര ോരുകേ
്
അഭാവം
പരിഹരി ക്കു .

പ്രസാളാർ
എനർജി
അേേമുള്ള പദ്ധതി ൾ

ക്ലാസു ളുകേ ഭൗതി അോദേി
സൗ രയങ്ങളുകേ ഗുണനിലവാരം
പ്രനരിട്ട് വിലയിരുത്തൽ

ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്

അേിസ്ഥാന
വിലയി രുത്തൽ

സൗ രയങ്ങൾ

സാക്ഷ്രത മിഷൻ
നിലവികല സ്ഥിതി ൾ
ജില്ലയിൽ തേർ വിദയാഭയാസ േവർത്തനങ്ങൾ സജീവോയി നേക്കുന്ന. സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സിനു
പുറപ്രേ തലയത IV, VII, X, XI, XII ക്ലാസ്സു ൾ നേക്കുന്ന. തപ്രേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ
വാർഷ്ി പദ്ധതി ളിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി തലയതാ പ്ര ാഴ്സു ൾക്കും അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾക്കും പ്രവണ്ടി
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എല്ലാവർഷ്വം പ്രോജക്റ്റു ൾ വയ്ക്കുന്നണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 50 ലക്ഷം രൂപ കചലവെിച്ച് സാക്ഷരത
േിഷ്ന് ആസ്ഥാന േന്ദിരം നിർമിച്ചു നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡയയിൽ തകന്ന ആദയകത്ത ോതൃ ാ
സംരംഭോകണന്നള്ളതം േപ്രതയ തയാണ്. വിദയാഭയാസ വുപ്പ്, തപ്രേശ ഭരണ വുപ്പ്, ഡയറ്റ്,
ആപ്രരാഗയം, വയവസായം, സാമൂഹയപ്രക്ഷേ വുപ്പ്, പലിേ് റിപ്രലഷ്ൻസ് വുപ്പ് തേങ്ങിയവ നല്ല
സഹ രണോണ് നൽുന്നത്. ജില്ലയിൽ നൂതന പദ്ധതി ളായി പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി,
ട്രാൻസ് ജൻപ്രഡഴ്സ് സാക്ഷരത, ഇതര സംസ്ഥാന സാക്ഷരത, ആദിവാസി സാക്ഷരത, തീരപ്രദശ
സാക്ഷരത, ജയിൽ പ്രജയാതി എന്നീ പദ്ധതി ൾ നേക്കുന്ന. ജന േതിനിധി ളും ഉപ്രദയാഗസ്ഥരും
പ്രേര ോരും
്
കൂട്ടായി േവർത്തിക്കുന്നത ക ാണ്ട് ജില്ലയിൽ സാക്ഷരതാ തേർ വിദയാഭയാസ
േവർത്തനങ്ങൾ ോതൃ ാ പരോയാണ് നേക്കുന്നത്.
ഭാവി േവർത്തനങ്ങൾ
1. ഗ്രാേ/പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ളിലും മുനിസിപ്പൽപ്ര ാർപ്പപ്രറഷ്നു ളിലും 100% സാക്ഷരത പ്രനടു .
2. കതാെിൽ യൂണിറ്റ ളും കതാെിൽ പരിശീലനങ്ങളും സ്ഥിരം സംവിധാനം ആക്കു .
3. പ്രേര ് ോരുകേ സ്ഥിരത.
4. ംപൂട്ടർ സാക്ഷരത
5. ഗ്രാേസഭ സംഘാേനവം പദ്ധതി േവർത്തനവം
എന്നം പഠിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹോണ് നാേികെ പ്രനട്ടം അതിനാൽ ഗ്രാേീണ തലങ്ങളിൽ
തേർവിദയാഭയാസ േവർത്തനങ്ങൾ സജീവോയം ോതൃ ാപരോയം സംഘേിപ്പിച്ചു ക ാണ്ട് സേഗ്ര
വി സനം സാധയോക്കുന്നതിന് പ്രനതൃതവം നൽപ്ര ണ്ടതാണ്.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. അങ്കണവാേി, േീകേേറി തലങ്ങളികല േി ച്ച േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സോന പരിഗണന
നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.
2. ോപ്രദശി േതിഭാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക പ്രസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്ദ്േ്
SSA വെി നല്കുന്ന
വിഹിതപ്രത്താകോപ്പം ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുപ്രഖന അധി ത കൂേി
ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗപ്രരഖ തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്.
3. പ്രറാസ്മല, അച്ചന്പ്ര ാവില്ക തേങ്ങിയ േലപ്രയാര േപ്രദശങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ ക ാെിഞ്ഞ്പ്രപാേ്
തേയന്നതിനും ഹാജര്ദ് നില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രക്ഷ ര്ദ്ൃ പ്രബാധവല്കേരണം ഉള്കപ്പകേയള്ള
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. വാഹനസൗ രയം ഉറപ്പാക്കുന്നതം ഹാജര്ദ് നില ഉയര്ദ്ത്തുവാന്
സഹായ ോുന്നതാണ്.
4. അച്ചന്പ്ര ാവില്ക േപ്രദശത്ത് പ്രബായ്സ് പ്രഹാസ്റ്റലും ുളത്തൂപ്പുെയില്ക ഒരു പ്രഗള്സ് പ്രഹാസ്റ്റലും കൂേി
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതിയില്ക
ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
5. സംസ്ഥാന അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഏ ീകൃത സിലബസ് (SCERT) എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും പൂര്ദ്ണ്ണോയം
നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതോണ്.
6. നവപ്ര രള േിഷ്കെ ഭാഗോയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക ുട്ടി ളുകേ പങ്കാളിത്തം കൂേി
ഉറപ്പുവരുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
7. എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗം ുട്ടി ളുകേ ഉന്നേനത്തിനും കപണ്ുട്ടി ളുകേ ശാക്തീ രണത്തിനും
തീരപ്രദശ-േലപ്രയാര പ്രേഖല എന്നീ ആവശയോയ പദ്ധതി ള് കൂേി ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
8. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി കള മുഖയധാരയില്ക എത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും റിപ്രസാഴ്സ്
അധയാപ രുകേ പ്രസവനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങുകേ ഇേകപേല്ക
ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്.
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9. വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങകള ോപ്രദശി വി സന പരിപാേി ളില്ക പങ്കാളി ളാോവന്നതം
കപാതജനങ്ങള്േ് ജീവിതകശലി പ്രരാഗങ്ങളില്ക അവപ്രബാധം നല്കുന്നതിനും യാന്സര്ദ്
സ്ക്രീനിംഗ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കും കേഡിേല്ക പ്ര ാപ്രളജ് പ്രപാകലയള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുോയി
സഹ രിച്ച് പരിപാേി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യാവന്നതോണ്.
10. പല വുപ്പു ളിലും പുറം രാജയങ്ങളില്ക നിന്നം വാങ്ങിയ വിലപ്രയറിയ ഉപ രണങ്ങള്
അറ്റുറ്റപ്പണി ള് നേത്താകത ഉപപ്രയാഗശൂനയോയി
ിേക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുളളത്.
അതിനുപ രം സാപ്രങ്കതി വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളികല അധയാപ രും വിദയാര്ദ്്ി ളും
പ്രചര്ദ്ന്നള്ള ഗ്രൂപ്പു കള ക ാണ്ട് ഉപ രണങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുോന് സഹായം
നല്ക ാവന്നതാണ്.
11. സ്കൂളു ളികല ായി പ്രേഖല േപ്രതയ ം ശ്രദ്ധ അര്ദ്ഹിക്കുന്ന. സ്കൂളു ളികല പശ്ചാത്തല സൗ രയ
വി സനത്തില്ക സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ഇന്ഫ്രാ സ്ട്രക്ച്ചര്ദ് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഒരു സ്കൂളിന് കഗ്രൗപ്രണ്ടാ,
േറ്റ് സൗ രയങ്ങപ്രളാ ലഭയേകല്ലങ്കില്ക അവയള്ള സ്കൂളു ളികല സൗ രയങ്ങള് അവര്ദ്ക്കും കൂേി
ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള അവസരങ്ങള് ഒരുപ്രേണ്ടതാണ്.

7.11 കായികം - സംസ്കാരം - യവജനകാരയം
നിലവികല അവസ്ഥ
പ്ര രളത്തികല ായി രംഗത്ത് പ്രനതൃ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ായി
ഡയറക്ടപ്രററ്റം പ്ര രള സംസ്ഥാന ായി
ൗൺസിലും. ഇവകയക്കൂോകത പ്ര ന്ദ്ര സ൪ോ൪,
സ്പ്രപാ൪ട്ട്സ് അപ്രതാറിറ്റി ഓഫ് ഇ൯ഡയ, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ വുപ്പു ൾ
എന്നിവയം പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
ായി താരോണ് സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ
് ികെ പ്ര ന്ദ്രസ്ഥാനീയർ എന്ന വസ്തുത അംഗീ രിച്ചു ക ാണ്ട്
കോഫഷ്ണല്ക സേീപനത്തിലൂകേയം എല്ലാ സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രോത്സ്ാഹന പദ്ധതി ളിലും താകെ
പ്പറയന്ന ഘേ ങ്ങള് ഉള്കപ്പടുകേന്നറപ്പാേിയം ായി താരങ്ങള്േ് ഏറ്റവം േി ച്ച സൗ രയങ്ങള്
ലഭയോക്കുവാന് നേപേി സവീ രിേണം.
• ായി താരത്തികെ തേര്ദ്വിദയാഭയാസത്തിന് തേസ്സോ ാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല േവര്ദ്ത്തന
േണ്ഡലം ഒരുക്കു .
• എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കും സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സില്ക ഭാഗഭാക്കു ളാുന്നതിന് തലയ അവസരം
ഒരുക്കു .
• ായി താരകത്ത പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചുക ാണ്ട് ായി രംഗകത്ത േി വികന പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
• കൂടുതല്ക കൂടുതല്ക ായി േതിഭ കള കണ്ടത്തി പ്രോത്സ്ാഹനവം പരിശീലനവം േദാനം
കചയ്ത് സഹായിക്കു .
• സദാചാരപരവം ധാര്ദ്മി വോയ മൂലയങ്ങളും സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ്മ
് ാന്ഷ്ിപ്പികെ ഊര്ദ്ജ്ജവം സൗഹൃദവം
സവാംശീ രിക്കുന്നതിലൂകേ ഒരു ായി സംസ്ക്ാരം വാര്ദ്കത്തടുത്ത് അതവെി കൂടുതല്ക േി വ്
പ്രനോന് യവജനങ്ങകള തല്പരരാക്കു .
• പ്ര രളീയര്ദ്േ് ചുരുങ്ങിയ പ്രതാതിലുള്ള ായി ക്ഷേത ക വരിക്കുന്നതിന് സഹായ ോുന്ന
ഒരു ചാല ോയി സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ
് ികന േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
• ായി രംഗകത്ത േതിഭ കള കണ്ടത്തി അവര്ദ്േ് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതല്ക േി വ്
ക വരിക്കുന്നതിന് അംഗീ ാരവം പാരിപ്രതാഷ്ിതവം നല്കു .
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• അംഗപരിേിതരുകേ േപ്രതയ ആവശയങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവകര ക്കൂേി സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സിലും
കഗയിേിലും ഭാഗഭാക്കു ളാക്കു
• ായി രംഗത്തിന് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം, പരിശീലനം, ായി
േത്സ്രങ്ങളുകേ സംഘാേനം എന്നീ രംഗങ്ങളില്ക സവ ാരയ, പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുകേ
പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിോന് യക്തോയ നേപേി സവീ രിക്കു
• ായി താരത്തിന് പ്രവണ്ട അേിസ്ഥാനാവശയങ്ങളായ േി ച്ച ഭക്ഷണം, ആധുനി പരിശീ
ലനത്തിനു പ്രവണ്ട സപ്രങ്കതങ്ങളും ഉപ രണങ്ങളും, േി ച്ച പരിശീല ന്, വിപ്രദശ പരിശീലന
മുള്കപ്പകേ തേര്ദ്ച്ചയായി േത്സ്രങ്ങളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം, േി ച്ച താേസം
എന്നിവ ഉള്കപ്പടുത്തുവാന് പാ ത്തില്ക േപ്രതയ ോയി തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപാേി ള്.
• പ്രനട്ടങ്ങള് ക വരിക്കുന്നത് അംഗീ രിക്കുന്നതിനായള്ള പ്രോത്സ്ാഹന സമാനങ്ങള്.
• കോഫഷ്ണല്ക പ്ര ാഴ്സു ള് വെി ലഭിയ്ക്കുന്ന കതാെിലവസരങ്ങള്ക്കു തലയപ്രോ അതിലും േി ച്ചപ്രതാ
ആയ കതാെിലവസരങ്ങളുകേ ലഭയത.
• ായി താരത്തിന് പരിേ് മൂലം ായി ജീവിതം കപകട്ടന്ന് അവസാനിപ്പപ്രേണ്ടിവന്നാല്ക
സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയം സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിലുള്ള സഹായവം.
• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രോത്സ്ാഹന േക്രിയ അതില്കനിന്നള്ള പ്രനട്ടം ാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും
പ്രചര്ദ്ന്നള്ള, േപ്രതയ ിച്ച് സര്ദ്ോർ വുപ്പു ളും സ്ഥാപനങ്ങളും, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്,
സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് സംഘേന ള്,
ായി താരങ്ങള്, സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിൽ
വയാപൃതരായിട്ടുള്ള േറ്റ് വയക്തി ള് തേങ്ങിയവരുകേ കൂട്ടു േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ.
• സ്പ്രപാര്ദ്ടസിനുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ ളിസ്ഥലങ്ങള്, തറസ്സായ സ്ഥലങ്ങള്,
പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങള് എന്നിവയകേ നിലവാരം, ലഭയത എന്നിവ ഗണയോയി കേച്ചകപ്പടുത്തു .
• ഇളം ോയത്തില്കതകന്ന േതിഭ കള കണ്ടത്തുന്നതിനും അത്തരം ുട്ടി ളില്ക അന്തര്ദ്ലീനോയ
േതിഭ വളര്ദ്ത്തികയടുക്കുന്നതിനുോണ് ഊന്നൽ നല്കു . സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് വി സന പദ്ധതി ൾ,
വയക്തോയം നിര്ദ്വചിേകപ്പട്ട ഘേനപ്രയാടുകൂേിയ പ്രോത്സ്ാഹപ്രനാപാധി ള്, വിശവാസ പ്രയാഗയ
ോയ പ്രക്ഷേപദ്ധതി എന്നിവ അേങ്ങിയ ഒരു സേഗ്രോയ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചുക ാണ്ട്
സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ഒരു ആ ർഷ് വം ോപ്രയാഗി വോയ കതാെില്കസംരംഭം ആക്കുവാൻ
പരിശ്രേിക്കും.
• ജില്ലാ തലം മുതലും ആവശയമുള്ള പക്ഷം ഗ്രാേ പ്രലാേ് തലംമുതലും വിവിധ തലങ്ങളില്ക
ചാമ്പയന്ഷ്ിപ്പു ളും ടൂര്ദ്ണകേന്റു ളും സംഘേിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് ായി താരങ്ങളുകേ േത്സ്പ്രരാ
ത്സു ത കേച്ചകപ്പടുത്താന് േതിയായ അവസരകോരുക്കും.
• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രഹാസ്റ്റലു ളികല കട്രയിനി ള്ക്കും വിവിധ സംസ്ഥാന പ്ര ാച്ചിംഗ് യാമ്പു ളില്ക
ഉള്കപ്പട്ട ായി താരങ്ങള്ക്കും അവരവരുകേ ളി ള്േനുപ്രയാജയോയ ഉപ രണങ്ങ
ളാര്ദ്ജ്ജിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ നേപേി ള് നേപ്പാക്കും.
• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പാഠയ പദ്ധതിയോയി കൂട്ടി പ്രയാജിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗോയി എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും
ായി വിദയാഭയാസം ഒരു കദനംദിന േവര്ദ്ത്തനോക്കും.
• സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ായി ക്ഷേതാ പദ്ധതിയിലൂകേ ായി ക്ഷേത, നല്ല ആപ്രരാഗയം എന്നിവയകേ
ോധാനയം സമൂഹത്തികെ സേസ്ത പ്രേഖല ളിലും േചരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
• ഒളിംപി ് അംഗീകൃത ായി ഇനങ്ങള്കോപ്പം ഗ്രാേീണ പരമ്പരാഗത ളി പ്രളയം പ്രോത്സ്ാ
ഹിപ്പിക്കും.
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• യവശക്തി ഫലേദോയി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്ന തരത്തില്ക ക്ലബ്ബ് സംസ്ക്ാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കും.
• നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാേീണ പ്രേഖലയിലുമുള്ള കപണ്ുട്ടി കള സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക
വയാപൃതരാുന്നതിന് േപ്രതയ നേപേി ള് സവീ രിക്കും.
• അംഗപരിേിതരായ (ഡിഫറന്ഷ്യലി ഏബിള്ഡ്) ുട്ടി ള്ോയി േപ്രതയ
പദ്ധതി
ളാവിഷ്കരിക്കും
• സാമൂപ്രഹയാദ്ഗ്രഥനം സാദ്ധയോക്കുന്നതിൽ
ായി രംഗകത്ത സന്നദ്ധ പ്രസവനത്തിനുള്ള
ോധാനയം ഉറപ്പാക്കും.
പ്രേൽത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. ലാല്കബഹദൂര്ദ്ശാസ്ത്രി പ്രസ്റ്റഡിയം എല്ലാവിധ സജ്ജീ രണങ്ങപ്രളാകേ നൂതന സിന്തറ്റി ് ട്രാേ്
നിര്ദ്മിക്കു .
2. വിദയാ൪്ി ള്ക്കും യവജനങ്ങള്ക്കുോയി ായി പരിശീലനത്തിന് ഒരു ഓപ്പൺ പ്രസ്റ്റഡിയം,
ഇന്പ്രഡാര്ദ്പ്രസ്റ്റഡിയം, സവിമിംഗ്ധപൂള് എന്നിവ അേങ്ങിയ ഒരു സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്ര ാംൈക്സ്
ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കു
3. എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും ായി അദ്ധയാപ കര നിയേിക്കു യം ായി പഠനം, പരിശീലനം
എന്നിവ പാഠയപദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധോക്കു .
4. ജില്ലാ സ്പ്രപാർടസ് ഫണ്ട് രൂപീ രിക്കു .
5. എം.പി.-എം.എൽ.എ േപ്രദശി വി സന ഫണ്ടികെ നിശ്ചിത ശതോനം ത സ്പ്രപാർടസ്
സംബന്ധോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളുകേ നിർമാണത്തിനും പൂർത്തീ രണത്തിനും
നീേിവയ്ക്കു .
6. ായി പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുകേ കവബ് കസറ്റ ൾ കൃതയോയി
അപ്പ്രഡറ്റ് കചയ്യു .
7. പ്ര രപ്രളാത്സ്വം, രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രഖൽ അഭിയാൻ േത്സ്രങ്ങളിൽ വിജയി ളാുന്നവർേ്
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളികല േപ്രവശനത്തിനും േത്സ്ര പരീക്ഷ ളികല റാങ്ക്
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രഗ്രസ് ോർേ് അനുവദിക്കു .
8. ജില്ലയില്ക മുഴുവ൯ തേശസവയംഭരണ സ്ഥmപനങ്ങളുകേയം ബന്ധകപ്പട്ട സ്ഥിരം
സേിതിയകേയം അദ്ധയക്ഷന്മാര്ദ് ഉള്കപ്പട്ട (നഗരസഭ ള് ഉള്കപ്പകേ) ഒരു Districty Level
Sports Affairs Steering Committee രൂപീ രിക്കു . ഈ മിറ്റിയകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടത്തിൽ ഒരു
Selectors Grid രൂപീ രിേണം. ഈ ഗ്രില്ലികല അംഗങ്ങളായ സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ
് ് വിദഗ്ദ്ധ൪
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂളു ളും സന്ദര്ദ്ശിച്ച് യാമ്പ് നേത്തി േതിഭ കള കണ്ടത്തു . (Talent
search).
ീഴ്ത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. പദ്ധതി ോർഗപ്രരഖയിൽ നിർപ്രേശിച്ചിട്ടുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനം, സ്പ്രപാർടസ് േീം രൂപീ രണം,
ുട്ടി ൾേ് അത് ലറ്റീക്സ് പരിശീലനം, ഇവയകേ സാധയത ൾ പരോവധി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
2. തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി നേപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത് ക്ലബ്ബു കള
പങ്കാളി ളാക്കു .
3. സ്കൂൾതലത്തിലും, തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ
ായി
േതിഭ ൾക്കും
സ്പ്രപാർടസ് ിറ്റികെലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തു .
നൂതന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങൾ
• ജില്ലാ സ്പ്രപാർടസ് ഫണ്ട് രൂപീ രണം
• ോപ്രദശി
ായി താരങ്ങൾേ് ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള അംഗീ ാരം
• ായിപ്ര ാത്സ്വം – ോപ്രദശി തലത്തിൽ
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സംസ്ക്ാരം
അവസ്ഥാ വിശ ലനം
ഈ പ്രേഖലകയ പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുവാന്, സംസ്ഥാന ഗവണ്കേെികെ സാംസ്ക്ാരി വുപ്പിനു
ീെില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സാഹിതയ, സംഗീത-നാേ , ലളിത ല അോദേി ളുകേ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരും
പ്രഫാ ് പ്രലാര്ദ് അോദേിയപ്രേത് ണ്ണൂരുോണ്. യവജനപ്രക്ഷേപ്രബാര്ദ്ഡ്, കനഹ്ററുയവപ്ര ന്ദ്ര എന്നിവ
യകേ േവര്ദ്ത്തനം ജില്ലാതലത്തില്ക ഉണ്ട്. തഞ്ചാവൂര്ദ് പ്ര ന്ദ്രോേി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സൗത്ത്പ്രസാണ്
ള്ച്ചറല്ക കസെര്ദ്, ബാംഗ്ലൂ൪ പ്ര ന്ദ്രോേി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന നാഷ്ണല്ക സ്കൂള്ഓഫ് ഡ്രാേ റീജിയണല്ക
കസെര്ദ്, പ്ര ന്ദ്ര അോദേി ള് എന്നിവയം ലാ സാംസ്ക്ാരി പ്രേഖലയകേ ഉന്നേനം ലക്ഷയോേി
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. യവചിത്ര ാരന്മാര്ദ്േ് ലളിത ലാ അോദേി പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള്
നല്കുന്നണ്ട്. സംഗീത-നാേ അോദേി രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്തിട്ടുള്ള സംഘേന ള്േ് ധനസഹായം
നല്കുന്നകതാെിച്ചാല്ക വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. െിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വര്ദ്ഷ്ത്തിനിേയില്ക നീരാവില്ക
േ ാശ് ലാപ്ര ന്ദ്രം, മുഖത്തല സവരലയ തേങ്ങി രപ്രണ്ടാ മൂപ്രന്നാ സംഘങ്ങള്േ് ോത്രോണ് സംഗീത
നാേ അോദേിയകേ നാേപ്ര ാത്സ്വങ്ങളില്ക പകങ്കടുോന് െിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. േറ്റ് അോദേി ളുകേ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ജില്ലയിപ്രലകേപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
1. ലാഗ്രാേം (ആര്ദ്ട്ട് വിപ്രല്ലജ്)
ദീര്ദ്ഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തില്ക രൂപീ രിപ്രേണ്ടന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ജില്ലയില്ക സേഗ്രോയി
നേത്തുന്ന പഠനത്തികെ അേിസ്ഥാനത്തില്ക കണ്ടത്തുന്ന ലാ കവശിഷ്ടയങ്ങകള ഒരു ുേേീെില്ക
ക ാണ്ടവരാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.
ിെേന് പ്രേഖലയികല പ്രഗാത്ര വര്ദ്ഗ
ലാ ാര
ന്മാര്ദ്ോയിരിക്കും ഇത കൂടുതല്ക ഉപയക്തോു . ജില്ലയകേ തനത പാരമ്പരയത്തില്ക രൂപകപ്പടുന്ന
ര ൗശല, ക പ്രത്താെില്ക ലാ ാരന്മാര്ദ് പാരമ്പരയ, നാേന്, അനുഷ്ഠാന ലാ ാരന്മാര്ദ്,
നാട്ടറിവ ള്, നാട്ടുകവദയം തേങ്ങിയവയകേ സൂക്ഷിപ്പു ള് തേങ്ങി സേ ാലി
ലാ ാരന്മാകരയം
ലാരൂപങ്ങകളയം ഉചിതോയ സ്ഥലസൗ രയം നല്ക ി തത്സ്േയ നിര്ദ്മാണവം േദര്ദ്ശനവം
വിപണനവം നേത്താന് െിയന്ന രീതിയില്ക ഒരു ലാഗ്രാേം പണിതയര്ദ്ത്തു യാണ് ലക്ഷയം. േറ്റ
സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള ലാ ാരന്മാര്ദ്ക്കും അതിഥി ളാകയത്തി ഇവികേ സംസ്ക്ാരി വിനിേയം
നേത്താവന്നതാണ്. വിവിധ ഗതാഗത ോര്ദ്ഗങ്ങളിലൂകേ എത്തിപ്രച്ചരാനുള്ള സൗ രയം അനുസരിച്ച്
ക ാല്ലം നഗരോയിരിക്കും ഉചിതോയ സ്ഥലം.
2. സാംസ്ക്ാരി പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സമുച്ചയങ്ങള്
ലയം സംസ്ക്ാരവം വളരാന് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്രേണ്ടതണ്ട് ഇതികെ
അവസ്ഥ മുപ്രന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പരിഹാരോയി മുന്നതലത്തിലുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ഇവികേ
മുപ്രന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന.
1. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലം
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലത്തില്ക നിലവിലുള്ള സാംസ്ക്ാരി
പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പലതം േവര്ദ്ത്തന
രഹിതോണ്. അവകയ ോപ്രദശി അോദേി ളുകേയം വജ്ജരജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ് പ്രനടുന്ന
ലാ ാരന്മാരുകേയം യൂത്ത് പ്ര ാ-ഓര്ഡിപ്രനറ്റര്ദ്ോരുകേയം സഹായപ്രത്താകേ േവര്ദ്ത്തന
ക്ഷേോക്കു . നിലവിലുള്ള മൂണിറ്റി ഹാളു ള് ശബ്ദസംവിധാനവം രംഗസംവിധാനവം
കേച്ചകപ്പ ടുത്തി നവീ രിക്കു . അവ റിപ്രഹഴ്സലു ള്ോയി സംഘങ്ങള്േ് ുറഞ്ഞ കചലവില്ക
ലഭയോക്കു .
2. നിയേസഭാ േണ്ഡലതലം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക 11 നിയേസഭാ േണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓപ്രരാ േണ്ഡലത്തിലും ഓപ്രരാ
തീയറ്റര്ദ് സമുച്ചയങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു . ഒരു സുസജ്ജോയ ഇന്പ്രഡാര്ദ് തീയപ്രറ്റര്ദ്, വിവിധ തര
ത്തിലുള്ള നാേ ങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുവാന് പാ ത്തിലുള്ള തറന്ന പ്രവദി, റിപ്രഹഴ്സലിനുള്ള
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േപ്രതയ ം ഹാളു ള്, ചിത്ര ലാ ലാ ാരന്മാര്ദ്േ് താേസിക്കുവാന് പ്രഡാര്ദ്കേറ്ററി സൗ രയം
എന്നിവ ഓപ്രരാ സമുച്ചയത്തിലും ഉണ്ടാ ണം. േി ച്ച തിയറ്റര്ദ് ആര്ദ്േികേക്റ്റു കള കോണ്ടപ്രവണം
ഇവ രൂപ ല്കപ്പന കചയ്യുവാന്.
3. ജില്ലാതലം
ജില്ലാപ്ര ന്ദ്രത്തില്ക മു ളില്ക സൂചിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങള്േ് പുറകേ പുതിയ നാേ സങ്കല്പങ്ങള്േ്
അനുപ്രയാജയോയ ലാേ് പ്രബാക്സ് എന്ന പ്രപരിലുള്ള കചറിയ തിപ്രയറ്റര്ദ് കൂേി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
നന്നായിരിക്കും. ഈ വിഷ്യത്തില്ക േഗത്ഭരായ തീപ്രയറ്റര്ദ് ആര്ദ്േികേക്റ്റു ളുകേയം ലാ ാര
ന്മാരുകേയം ഉപപ്രദശം പ്രതോവന്നതാണ്.
ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
 നിലവിലുള്ള സാംസ്ക്ാരി ത്തനിേകയ സംരക്ഷിക്കു
 വര്ദ്ത്തോന ാലത്തില്ക സവാധീനം കചലുത്തുന്നതം പുപ്രരാഗേന സവഭാവമുളളതോയ
ലാരൂപങ്ങകള അംഗീ രിക്കു യം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം കചയ്യു ,
 ലാസാംസ്ക്ാരി
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക ഇേവം അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും
സൃഷ്ടിക്കു ,
 നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിലയിരുത്തു
 കപതൃ സവഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നിര്ദ്മിതി ളും കണ്ടത്തു യം സംരക്ഷിക്കു യം
കചയ്യു .
 ലാസാംസ്ക്ാരി വിപ്രശഷ്ങ്ങളുകേയം േസ്ഥാനങ്ങകളയം പ്രരഖകപ്പടുത്തു
 ഈ േവൃത്തി ളിലൂകേ ക ാല്ലം ജില്ലയകേ സാംസ്ക്ാരി ഔന്നിതയകത്ത കപാതപ്രബാധത്തിൽ
േതിഷ്ഠിക്കു
േറ്റ് വുപ്പു ളുോയി പ്രചർന്ന് സംപ്രയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ
 പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാംസ്ക്ാരി വുപ്പു ളുകേ ീെിലുള്ള അോഡേി ളുോയി പ്രചർന്ന്
ോപ്രദശി അോഡേി ൾ രൂപീ രിേൽ.
 ിർത്താടസ്, പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ വി സന വുപ്പു ളുോയി പ്രചർന്ന് പ്രഗാത്രവർഗോ
രുകേ സാംസ്ക്ാരി പാരമ്പരയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ.
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ
1. ഓപ്രരാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്രലയം ലാസാംസ്ക്ാരി സംഘേന ൾ, നാപ്രോേി
ലാരൂപങ്ങൾ, നാട്ടറിവ ൾ, കപതൃ ങ്ങൾ, പ്രഗാത്രസംസ്ക്ാരം,
ലാ ാരൻോർ
എന്നിങ്ങകനയള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുത്തി സാംസ്ക്ാരി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു . അവ
പ്രക്രാഢീ രിച്ച് ജില്ലയകേ സാംസ്ക്ാരി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു .
2. പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാംസ്ക്ാരി വുപ്പു ളുകേ ീെിലുള്ള അോഡേി ളുകേ േവർത്തനം
ോപ്രദശി തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗ്രാേീണ അോഡേി ൾ സ്ഥാപിേൽ.
3. പ്ര രപ്രളാത്സ്വം പ്രപാകലയള്ള േത്സ്രങ്ങൾേ് മുപ്രന്നാേിയായി ലാേത്സ്ര ഇനങ്ങളിൽ
ശില്പശാല ൾ സംഘേിപ്പിക്കു .
4. വജ്രജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളർഷ്ിപ്പ് പ്രനേിയിട്ടുള്ള ലാ ാരൻോരുകേ പ്രസവനം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി
വിദയാലയങ്ങകള/ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സായാഹ്ന
ലാപരിശീലന
ളരി ൾ സജ്ജോക്കു .
പ്രേൽത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. ജില്ല പ്ര ന്ദ്രോേി ചിത്ര േദർശനത്തിനുള്ള ആർട്ട് ഗാലറിയം ഒപ്പം ചിത്ര ാരൻോർേ്
താേസിച്ച് സൃഷ്ടി നേത്തുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങളും ഒരുക്കു .
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2. ജില്ലയകേ എല്ലാ ലാ കവശിഷ്ഠയങ്ങകളയം ഒരു ുേേീെിൽ ക ാണ്ടവരുന്ന ആർട്ട് വിപ്രല്ലജ്
സ്ഥാപിക്കു .
ീഴ്ത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1. പാരമ്പരയ
ലാരൂപങ്ങൾ,
ലാ ാരന്മാർ എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാേൽ.
2. ഗ്രന്ഥശാല ളുകേ പുനരുജ്ജീവനം
നൂതന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങൾ
 വജ്രജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളർഷ്ിപ്പ് ലാ ാരന്മാരുകേ പ്രനതൃതവത്തിൽ സായാഹ്ന ലാപരിശീലന ളരി
 ഒഴുും പ്രവദി ൾ (പ്രലാട്ടിംഗ് തീപ്രയറ്റർ)
 സിനിേ വണ്ടി
 ആർട്ട് വിപ്രല്ലജ്
 ഇതര ജില്ല ളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുകേയം സാംസ്ക്ാരി വിനിേയം സാധയോുന്ന രീതിയിൽ
‘ക ാല്ലം േപ്രഹാത്സ്വം’

യവജനപ്രക്ഷേം

യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി കള വിവിധ പ്രേഖല ളിലായി തിരിച്ച് നിലവികല അവസ്ഥയം
ഭാവിയികല നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും പരിപ്രശാധിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്. വയതയസ്ത സാമൂഹയ ചുറ്റപാടു ളില്ക
ജീവിക്കുന്ന യവജനങ്ങളുകേ ആവശയങ്ങളും േശ്നങ്ങളും മുന്ഗണന ളും വയതയസ്തോയതിനാല്ക
അതിനനുസൃതോയി േപ്രതയ സാമൂഹി വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ച് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച്
നേപ്പിലാേണം.
ആയതിനാല്ക പദ്ധതി കള അേിസ്ഥാനോയി താകെ പറയം വിധം നി൪പ്രേശങ്ങൾ
തരംതിരിോം.
വിദയാഭയാസം
 പ്ര രളത്തികല ഇന്നകത്ത വിദയാഭയാസം കൂടുതല്ക ശാസ്ത്രീയോയി ോപ്രറ്റണ്ടതണ്ട്. നിലവിലുള്ള
വിദയാഭയാസം ജീവിതവോയി അധി ം ബന്ധകപ്പോത്തതം കതാെില്കപരോയി സഹായ
േല്ലാത്തതോണ്. ഇത് പരിഷ്് രിപ്രേണ്ടതാണ്.
 വിപ്രദശഭാഷ് ള് പഠിക്കു , വിപ്രദശത്ത് വലിയ ശമ്പളം ിട്ടുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,
മ്പൂട്ടര്ദ്, പ്രനഴ്സിംഗ് എന്നീ പ്ര ാഴ്സു ള് പഠിച്ച് വിപ്രദശപ്രജാലി സമ്പാദിക്കു എന്ന ഇന്നകത്ത
യവാേളുകേ സങ്കല്പത്തിന് വയതിയാനം ഉണ്ടാും.
ഇത് നമ്മുകേ രാജയകത്ത
ശാക്തീ രിക്കു പ്രയാ, വി സിത രാജയം ആക്കു പ്രയാ കചയ്യു യില്ല.
ാലാനുസൃതവം
ഉല്പാദന ക്ഷേവോയ വിദയാഭയാസം പ്രതേി രാജയത്ത്തകന്ന കതാെിലു ളിപ്രലര്ദ്കപ്പടു യം,
അവരുകേ പ്രശഷ്ികയ നാേികെ വി സനത്തിന് ഉപപ്രയാഗിക്കു യം പ്രവണം.
അത്തരത്തികലാരു സാമൂപി േതിബദ്ധത വിദയാഭയാസത്തിലൂകേ യവാേള്ക്കുണ്ടാ ണം.
 സ്കൂള് വിദയാഭയാസ ാലത്ത് തകന്ന കതാെില്കപരോയ അവപ്രബാധവം, പരിശീലനവം
യവാേള്േ് നല്കണം. അതവെി അവർ പ്ര വലം കതാെിലപ്രനവഷ് രാ ാകത കതാെില്ക
ദാതാേളായ സംരംഭ
രായി ോറുവാനുള്ള ോനസി പ്രശഷ്ി വിദയാഭയാസത്തിലൂകേ
പ്രനടുവാന് സാധിേണം. സവയം സംരംഭ തവ പരിശീലനം പഠനത്തികെ ഭാഗോയി
ഉള്കപ്പടുത്തണം.
കതാെിലും വിദയാഭയാസവോയി ബന്ധകപ്പടുന്ന കവാപ്രേഷ്ണല്ക
ഹയര്ദ്കസേെറി എഡൂപ്രേഷ്ന് കൂടുതല്ക ോധാനയവം കൂടുതല്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാ ണം.
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 സാക്ഷരതയിൽഏകറ മുന്നിലുള്ള ജില്ലയികല യവജനങ്ങള്ോയി വയതയസ്ത വിദയാഭയാസ
പരിശീലന പരിപാേി ള്, പ്രദശീയ അന്തര്ദ്പ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്, പ്രജാബ്
കഫസ്റ്റു ള്, എക്സിബിഷ്നു ള് എന്നിവ സംഘേിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്.
 സാമൂഹി
േതിബദ്ധത, രാഷ്ട്ര പ്രേഹം, നല്ല പൗരതവം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന
സാമൂഹി ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും ഹയര്ദ്കസേെറി, ഡിഗ്രി വിദയാഭയാസത്തില്ക ോധാനയം
നല്കണം.
 ധാരാളം വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പ്രദശീയ അന്തര്ദ്പ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്േ്
ഉപ്രദയാഗാര്ദ്്ി കള ോപ്തരാോന് നമുേ്
െിയന്നില്ല.
ആയതിനാല്ക പ്രലാ
നിലവാരത്തിലുള്ള പരീശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതണ്ട്.
 യൂണിപ്രവഴ്സിറ്റി ളികല വിദയാഭയാസം ശാസ്ത്രീയവം, ഉപയക്തവോയ രീതിയില്ക പരിഷ്കരിപ്രേ
ണ്ടതാണ്. കപാതവിഷ്യങ്ങളില്കനിന്ന് ോറി കതാെില്കപരോയം, ഗപ്രവഷ്ണപരോയം ഏകറ
േസക്തിയള്ള വിഷ്യങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക് ഡിഗ്രി വിദയാഭയാസം പരിഷ്കരിേണം.
 ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക സവയം സംരംഭ കൂട്ടായ്മ ള് ആരംഭിേണം
 ഉന്നത വിദയാഭയാസത്തിനും ഉപരി പഠനത്തിനും ഏകറ തല്പരരായ യവാേള്ോയി ക ാല്ലം
ജില്ലയില്ക ഐ.ഐ.റ്റി.പ്രപാലുള്ള ഉന്നത പഠന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിേണം.
 ഉന്നത വിദയാഭയാസത്തിനുള്ള കവപ്രദശി വം, ോപ്രദശി വോയ അവസരങ്ങകള
സംബന്ധിച്ച് സേഗ്രോയി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാേി േസിദ്ധീ രിക്കു യം ഓണ്കലന്
കഹല്കപ്പ് കഡസ്ക്് ആരംഭിക്കു യം പ്രവണം.

കതാെില്ക

 നമ്മുകേ രാജയത്തിനാവശയോയ ഉല്പന്നങ്ങള് നല്ല നിലവാരപ്രത്താടുകൂേി ഇവികേത്തകന്ന
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ജര്ദ്മനി തേങ്ങിയ വി സിത രാജയങ്ങകളപ്രപ്പാകല ഇറക്കുേതി പരോവധി
ുറച്ച് യറ്റേതി കൂട്ടി രാജയകത്ത പ്രലാ ത്തികെഫാക്ടറിയാേി ോറ്റവാന് യവസംരംഭ ര്ദ്േ്
െിയണം.
 ഉന്നതവിദയാഭയാസത്തിപ്രനാ, ഉപരിപഠനത്തിപ്രനാ താത്പരയേില്ലാത്ത യവതവകത്ത പരമ്പരാ
ഗത കതാെിലു ള്, കൃഷ്ി അനുബന്ധ വയവസായം എന്നിവയില്ക ഏര്ദ്കപ്പടുന്നതിന് പരിശീലിപ്പി
ക്കു യം അതിനു പ്രവണ്ട സാമ്പത്തി സാമൂഹി പിന്തുണ നല്കു യം പ്രവണം.
 പ്രലാ ംതകന്ന ഒരാപ്രഗാള ോര്ദ്േറ്റായിരിക്കുന്ന ാലത്ത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുകേ
നിര്ദ്മാണവം, വിപണനവം സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ദ്ധോയ പരിശീലനം യവാേള്േ്
നപ്രല്കണ്ടതാണ്.
 കതാെില്ക രംഗപ്രത്തയ്ക്ക് േന്നവരുന്ന യവാേകള നിയേപരോയം സാപ്രങ്കതി ോയം,
ോനസി ോയം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ തരത്തില്ക സംരംഭ പരിശീലന
പരിപാേി ള് പ്ര ാപ്രളജ് തലത്തില്ക നിര്ദ്ബന്ധോേണം ഇതിപ്രനാേനുബന്ധിച്ച് ൗണ്സി
ലിംഗ്, രിയര്ദ് കഗഡന്സ്, എെര്ദ്േപ്രണഴ്സ് േീറ്റ് എന്നിവ പ്ര ാപ്രളജ് തലത്തില്ക തകന്ന
സംഘേിപ്പിേണം.
 വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, കതാെില്ക സംരംഭ സ്ഥാപനങ്ങളുോയി ഏപ്ര ാപനം
സാദ്ധയോേികോണ്ട് കനപുണയ വി സനം ാരയക്ഷേോേണം.
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല പരമ്പരാഗത കചറു ിേ വയവസായ രംഗകത്ത ആധുനി ഇലപ്രക്ട്രാണിക്സ്
വയവസായവോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി യവജനങ്ങളുകേ കൂട്ടായ്മ ള് രൂപീ രിച്ച് നിര്ദ്മാണ
വിപണന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തി സഹായവം സാപ്രങ്കതി
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കൃഷ്ി

പരിശീലനവം നപ്രല്കണ്ടതാണ്. എംപ്രൈായ്കേെ് എക്ച്പ്രസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക് രിച്ച്
യവജനങ്ങളുകേ െിവം, കവദഗ്ദ്ധയവം വിദയാഭയാസ പ്രയാഗയതയം തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റാപ്രബസ്
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ോറ്റണം.
കതാെില്ക സുരക്ഷിതതവവം, കതാെില്ക നിയേങ്ങളികല സംരക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങള്
ആരംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തി
സഹായവം സാപ്രങ്കതി
പരിശീലനവം
നപ്രല്കണ്ടതാണ്. എംപ്രൈായ്കേെ് എക്ച്പ്രസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക് രിച്ച് യവജനങ്ങളുകേ
െിവം, കവദഗ്ദ്ധയവം വിദയാഭയാസ പ്രയാഗയതയം തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റാപ്രബസ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി
ോറ്റണം.
കതാെില്ക സുരക്ഷിതതവവം, കതാെില്ക നിയേങ്ങളികല സംരക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങളില്ക
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി യവ പ്രലബര്ദ് ക്ലിനിക്കു ള് ആരംഭിേണം.
സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക യവ സഹ രണ സംഘങ്ങള് തേങ്ങണം.
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക വിവിധ കതാെില്ക രംഗത്തുള്ളവരുകേ ഡാറ്റാബാങ്ക് ഉള്കപ്പകേയള്ള
പ്രലബര്ദ്ബാങ്ക് ആരംഭിേണം.
യവജനങ്ങള്േ് വയവസായ, വാണിജയ,
ാര്ദ്ഷ്ി
സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിന്
വായ്പ ളിപ്രന്മല്ക ആ ര്ദ്ഷ് ോയ പലിശ ഇളവ് നല്കുന്ന നേപേിക്രേങ്ങള് ലഘൂ രിച്ച്
ക ാണ്ടള്ള ഏ ജാല സംവിധാനോയ യൂത്ത് ബാങ്കു ള് നിലവില്ക വരണം.
ടൂറിസം പ്രേഖലയില്ക ഏകറ സാദ്ധയതയള്ള ജില്ലയായതിനാല്ക ഈ രംഗപ്രത്തയ്ക്കുള്ള കതാെില്ക
സാദ്ധയത ള് പരിഗണിച്ച് യവജനങ്ങള്ോയി വിവിധ പരിശീലനങ്ങള് (ടൂറിസ്റ്റ് കഗഡ്,
ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കസെര്ദ്, വിപ്രദശ ഭാഷ്ാപരിശീലനം, സ്പ്രപാേണ് ഇംഗ്ലീഷ്് പരിശീലനം,
ോപ്രനജ്കേെ് & പ്രഹാസ്പിറ്റാലിറ്റി കട്രയിനിംഗ്) സംഘേിപ്പിോവന്നതാണ്.
തീരപ്രദശം ഏകറയള്ള ജില്ലയായതിനാല്ക തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല േത്സ്യബന്ധനവോയി
ബന്ധകപ്പട്ട് കതാെില്ക പരിശീലന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.
പ്രദശീയ, അന്തര്ദ്പ്രദശീയ തലത്തില സാദ്ധയതയള്ള കതാെിലു ള്േ് പരിശീലനവം
അതികെസാദ്ധയത ള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് യവജനങ്ങളില്ക എത്തിക്കുന്നതിന്
പദ്ധതി ളുമുണ്ടാ ണം.

 ജില്ലയകേ ാര്ദ്ഷ്ി സംസ്ക്ാരവം സാദ്ധയത ളും സംബന്ധിച്ച് വയക്തോയ പരിശീലനവം,
േചരണവം യവാേള്േിേിയില്ക ഉണ്ടാ ണം.
 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കജവ കവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം
ാര്ദ്ഷ്ി
സാപ്രങ്കതി
വിദയയപ്രേയം ബപ്രയാകേപ്രനാളജി യപ്രേയം പ്രനട്ടങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ യവജന
കൂട്ടായ്മ ളിലൂകേയം വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകേയം യവജനങ്ങകള ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കു യം
ശാക്തീ രിക്കു യം കചയ്യണം.
 പഞ്ചായത്തുതലം മുതല്ക ാര്ദ്ഷ്ി ക്ലബ്ബ് രൂപീ രിച്ച് ആധുനി കൃഷ്ിരീതി േചരിപ്പിക്കു യം
പ്രോത്സ്ാപ്പിക്കു യം കചയ്യണം.
 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകേ സഹ രണക്കൃഷ്ി, കൂട്ടുകൃഷ്ി, ഫാം ണ്സള്ട്ടന്സി സര്ദ്വീസ്
എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേണം
 ജില്ലയികല തരിശുഭൂേി കൃഷ്ി സാദ്ധയത കളക്കുറിച്ച് വയക്തോയ പഠനം നേത്തി യവജന
കൂട്ടായ്മ ള്േ് കൂട്ടുകൃഷ്ി നേത്തുന്നതിന് പ്രോത്സ്ാഹനവം പിന്തുണയം നല്കണം.
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ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട് കൂട്ടുകൃഷ്ി, തരിശ് ഭൂേി കൃഷ്ി, കജവ പച്ചേറികൃഷ്ി
എന്നിവ കചയ്യുവാന് താല്പരയമുള്ള യവജനക്കൂട്ടായ്മ ള്േ് സര്ദ്ോര്ദ് സംവിധാനങ്ങളുകേ
പിന്തുണയം, പ്രോത്സ്ാഹനവം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.
സാമൂഹി ം
 വര്ദ്ഗീയത, അസഹിഷ്ണുത, ഭീ രവാദം, ലഹരി ഉപപ്രഭാഗം എന്നിവയ്കേതികര
േതിപ്രഷ്ധിോനും, േതി രിോനും സിനിേ,
ല, രാഷ്ട്രീയം, സാഹിതയം എന്നീ
േദ്ധയേങ്ങളിലൂകേ യവതയത്തിന് സാധിേണം.
ഈ പ്രേഖല ളില്ക യവ സാന്നിദ്ധയം
സജീവോു യം അതിനായി യവതവകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം പിന്തുണയ്ക്കു യം കചയ്യുന്ന
പദ്ധതി ള് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രവണം.
 യവജനങ്ങള് പ്രനരിടുന്ന ോനസി ോയ േശ്നങ്ങള്ക്കും സവഭാവ പ്രവ ലയങ്ങള്ക്കും ഒരു യൂത്ത്
ഡി അഡിഷ്ന് & ൗണ്സിലിംഗ് കസെര്ദ് പ്രേഖലാേിസ്ഥാനത്തില്ക ഉണ്ടാ ണം.
 സ്കൂള്, പ്ര ാപ്രളജു ള്, ആശ്രയപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ഓര്ദ്ഫപ്രനജു ള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് വിവിധ
ൗോര ശാക്തീ രണ പദ്ധതി ള്േ് ോധാനയം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.
 യവജന കൂട്ടായ്മ ളില്ക നല്ല പൗരതവം സംബന്ധിച്ച് പ്രബാധവല്ക് രണവം, േചാരണവം,
പരിശീലനവം സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
 യവജനങ്ങകള സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്കോപ്പം യവജനങ്ങളുകേ രുത്തും പ്രശഷ്ിയം
സാമൂഹയ നന്മയ്ക്കുപ രിക്കുന്ന തരത്തില്ക ജില്ലാ തലത്തില്ക ദുരന്ത നിവാരണ പ്രസന, കപയിന്
& പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയം രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
 നിയേം, കപാത ധര്ദ്മം, അന്ധവിശവാസങ്ങള്ക്കും അനാചാരങ്ങള്ക്കും എതികരയള്ള പ്രബാധ
വല്ക് രണം, സംസ്ക്ാരവം കപതൃ വം സംബന്ധിച്ച അവപ്രബാധം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,
സാമൂഹയ തിന്മ ള്കേതികരയള്ള പ്രപാരാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് യവജന പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേിയള്ള
പദ്ധതി ള്.
ആപ്രരാഗയം
▪ യവതവത്തികെ ആപ്രരാഗയം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവം അതയാവശയോയി പ്രവണ്ടത് ായി
രംഗം ശക്തികപ്പടുത്തു യാണ്. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും ളിസ്ഥലങ്ങള്, നീന്തല്ക ുള
ങ്ങള് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് വയായാേത്തിനും അതവെി ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനും അവസര
കോരുേണം.
▪ യവജനങ്ങളുകേ ോനസി ാപ്രരാഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുോയി വിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രലാേ് മുനിസിപ്പല്ക തലങ്ങളില്ക ൗണ്സിലിംഗ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിേണം.
വിവാഹപൂര്ദ്വ ൗണ്സിലിംഗ് കൂടുതല്ക സാര്ദ്വത്രി ോക്കു യം വിവിധ പ്ര ന്ദ്ര ങ്ങളില്ക േീപ്രനജ്
ൗണ്സിലിംഗിനുള്ള സൗ രയകോരുക്കു യം പ്രവണം. യവജനങ്ങള്േിേയില്ക വലിയപ്രതാതില്ക
ണ്ടവരുന്ന േദയം, േയക്കുേരുന്ന് ഉപപ്രയാഗത്തികനതിരായി ശക്ത ോയ േചാരണ പ്രബാധ
വല്ക് രണ പരിപാേി ള് സംഘേിപ്പിേണം.
▪ അശാസ്ത്രീയോയ ആഹാരശീലങ്ങള്, വയായാേക്കുറവ്, ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത രീതി, ദുശ്ശീലങ്ങള്,
തേങ്ങിയവ യവജനങ്ങളുകേ ശാരീരി വം ോനസി വം സാമൂഹി വോയ ആപ്രരാഗയകത്ത േതി
കൂലോയി ബാധിക്കുന്ന രയങ്ങള്കേതിരായി എല്ലാ തലത്തിലും ോദ്ധയേങ്ങളിലൂകേയം ലാ രൂപ
ങ്ങളിലൂകേയം േറ്റ് േചാരണ പരിപാേി ളിലൂകേയം തേര്ദ്ച്ചയായി ശക്തോയ പ്രബാധവല്ക് രണം
സംഘേിപ്പിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്. യവതവത്തികെ ആപ്രരാഗയം രാജയത്തികെ ഭാവിയം
രുത്തുോണ് എന്നിരികേ അത് സംരക്ഷിപ്രേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നാേികെ മുഴുവന് ഭരണ
സംവിധാനങ്ങള്ക്കുമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക അതിന് ആവശയോയ പദ്ധതി ള് നിര്ദ്ബന്ധോയം
ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്.
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▪ യവതവത്തികെ ശക്തിയം രുത്തും സമൂഹത്തിന് േപ്രയാജനകപ്പടുന്ന വിധം ോഥേി ചി ിത്സ്,
ദുരന്ത നിവാരണം, രക്തദാനം, അവയവദാനം, പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
പ്ര ാപ്രളജ് തലങ്ങളില്ക യവാേള്േ് പരിശീലനം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി േപ്രതയ ം
വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം.
േപ്രതയ യവജന വിഭാഗങ്ങള്
കട്രബല്ക വിഭാഗം
▪ പാര്ദ്ശവവല്ക് രിേകപ്പട്ട യവജന വിഭാഗങ്ങകള വിശിഷ്യ പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ാളനി കള
മുഖയധാരയികലത്തിക്കുന്നതിന് അവര്ദ്േ് സാമൂഹി ോയി ഇേകപടുന്നതിന് അവസരകോരു
ക്കുന്നതിനും അവരുള്കപ്പടുന്ന പ്ര ാളനി ളും കസറ്റില്കകേന്റു ളും പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് യത്ത് ക്ലബു ള്
രൂപീ രിേണം. ഇവര്ദ്േ് സവയം കതാെില്ക പരീശീലനം, പ്രബാധവല്ക് രണം, കനപുണയ പരിശീ
ലനം, ലാ പരിശീലനം, പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്, വയക്തിതവ വി സന പരിശീലനം എന്നിവ
യ്ക്കായി േപ്രതയ പദ്ധതി ള് അതാത് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടാ ണം.
▪ കട്രബല്ക യവജനങ്ങള് താേസിക്കുന്ന കേട്രിേ് പ്രഹാസ്റ്റലു ളുകേ ഭൗതി സൗ രയങ്ങള്
കേച്ചകപ്പടുത്തു യം അവിടുകത്ത േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് കൃതയോയി പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യുന്നതിന്
സംവിധാനങ്ങപ്രളര്ദ്കപ്പടുത്തു യം പ്രവണം.
▪ േറ്റ് വുപ്പു ളികല യവജനപ്രക്ഷേ പരിശീലന പരിപാേി ള് േപ്രതയ ിച്ച് വയക്തിതവ വി സന
പ്രബാധവല്ക് രണ പരിപാേി ള് ഈ പ്രഹാസ്റ്റലു ളിലും നേപ്പിലാേണം.
ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ളവര്ദ്
▪ കതാെില്കശാല ള്, വിദയാഭയാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ആശുപത്രി ള്, പലിേ് സര്ദ്വീസ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്,
എന്നിവിേങ്ങളില്ക
ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ള
യവജനങ്ങള്േ്
സഹായ ോുന്ന
ഭൗതി
സൗ രയങ്ങകളാരുേണം.
▪ ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ യവജനങ്ങള്േ് സഹായ ോയ ആധുനി
പഠനസാേഗ്രി ള്,
കതാെിലുപ രണങ്ങള്, വാഹനങ്ങള് എന്നിവ ുറഞ്ഞ നിരേിപ്രലാ സൗജനയോപ്രയാ വിതരണം
കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടാ ണം.
ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ
 യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് യവജനങ്ങളുകേ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്രപ്പാർട്ട്
തയ്യാറാേൽ
 യവജനതയകേ െിവ ൾ നാേികെ വി സനത്തിന് എന്ന സാമൂഹി േതിബന്ധത
വളർത്തികയടുക്കു .
 സംരംഭങ്ങൾ സവയം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു .
 പ്രദശീയ അന്തർപ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷ ൾേ് യവജനതകയ േപ്തരാക്കു .
 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകേ കൂട്ടുകൃഷ്ി, തരിശ്ശുഭൂേി കൃഷ്ി, കജവകൃഷ്ി എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
 ദുരന്ത നിവാരണ പ്രസന, കപയിൻ& പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യർ, രക്ത ദാനം, അവയവദാന
േവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധപ്രസവനം കചയ്യുന്നതിന് യവജനതകയ േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
വി സന വിേവ്
 യവജനങ്ങളുകേ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്രപ്പാർട്ട്
 ാർഷ്ി പ്രേഖലയിൽ കൂടുതൽ യവജന പങ്കാളിത്തം
 സാമുഹയ പ്രബാധമുള്ള യവസമൂഹകത്ത സൃഷ്ടിേൽ
 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, അന്തവിശവാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതികരയള്ള
േവർത്തനങ്ങളികല പങ്കാളിത്തം
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തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ
 ഭിന്ന പ്രശഷ്ിോരായ യവജനങ്ങൾേ് സഹായ രോയ ഭൗതി സാഹചരയങ്ങൾ ഓഫീസ്
ക ട്ടിേങ്ങളിലും കപാത ക ട്ടിേങ്ങളിലും സജ്ജോക്കു .
 പട്ടി ജാതി, പട്ടി വർഗ പ്ര ാളനി ളികല യവതീ യവാേൾേ് േത്സ്ര പരിക്ഷ ൾക്കുള്ള
പരിശീലനം, കനപുണയ പരിശീലനം എന്നിവ നൽു .
 ളിസ്ഥലങ്ങളും നീന്തൽ ുളങ്ങളും സംരക്ഷിക്കു .
 തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല യവതീയവാേൾേ് േത്സ്യ ബന്ധനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട കതാെിൽ
പരിശീലനങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേിക്രേങ്ങൾ ലഘൂ രിച്ചു
ക ാണ്ടള്ള വായ്പ സംവിധാനം.
പ്രേൽത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
 യൂണിപ്രവഴ്സിറ്റി വിദയാഭയാസത്തിൽ കതാെിൽപരോയം ഗപ്രവഷ്ണപരോയം േസക്തിയള്ള
വിഷ്യങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുത്തു .
 ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് ഇൻഫർപ്രേഷ്ൻ &റിപ്രസാഴ്സ് കസെർ സ്ഥാപിേണം
 തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വാർഷ്ി പദ്ധതിയിൽ നിശ്ചിത ശതോനം ത
യവജന പദ്ധതിയ്ക്കായി നീേിവയ്ക്കണം.
ീഴ്ത്തട്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
 തപ്രേശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ വിവിധ കതാെിൽരംഗത്ത് ഉള്ളവരുകേ ഡാറ്റാ പ്രബസ്
ഉൾകപ്പകേയള്ള പ്രലബർബാങ്ക് തയ്യാറാേൽ
 തപ്രേശ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത് ക്ലബ്ബു ളുകേയം യവജന കൂട്ടായ്മ ളുകേയം കൂടൂതൽ
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
ായി ം
• നിലവില്ക പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്ക ായി പരിശീലനത്തിനും
ായി േത്സ്രത്തിനും ആവശയോയ േിനി പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങളും ബഹുവിധ േള്ട്ടി പര്ദ്പ്പസ്
ഇന്പ്രഡാര്ദ് പ്രസ്റ്റഡിയവം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിന് വരുോന ോര്ദ്ഗോ ത്തേ വിധം ക ാപ്രേഴ്സയല്ക
പര്ദ്പ്പസിനുകൂേി ഉപപ്രയാഗിോവന്ന വിധം നിര്ദ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്േ് ഏകറ്റടുോം.
• ജില്ലയില്ക കതരകഞ്ഞടുക്കുന്ന 10 പ്രേഖലാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക വിദഗ്ധധ പരിശീല രുകേ
പ്രനതൃതവത്തില്ക േപ്രതയ ഇനങ്ങള്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം ഉള്കപ്പകേ നല്ക ി പരിശീലനം
നല്കു . (അതിലറ്റിക്സ്, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, സവിമിംഗ്)
• അനുപ്രയാജയോയ ജലസൗ രയങ്ങള് ഉള്ള എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും ുട്ടി കള നീന്തല്ക
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് നീന്തല്കുളം നിര്ദ്മിക്കു യം വിദഗ്ധധരായ പരിശീല കര ഉപപ്രയാഗിച്ച്
നീന്തല്ക പഠിപ്പിക്കു യം കചയ്യു
• ലാ-സാംസ്ക്ാരി
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതോണ്.
ായി താരങ്ങള്േ് ോപ്രദശി പ്രോത്സ്ാഹനം, പരമ്പരാഗത
വിപ്രനാദങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേല്ക, പഞ്ചായത്തേിസ്ഥാനത്തില്ക
ായി
േീമു ള്
രൂപകപ്പടുത്തല്ക തേങ്ങിയ പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.
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സംസ്ക്ാരം
• ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ഓപ്പണ് ഓഡിപ്രറ്റാറിയം നിര്ദ്മിച്ച്
ലാപരിപാേി ള്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കപാതഇേം സജ്ജോക്കു . ആര്ദ്ടസ് & സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ക്ലബ്ബു ള്േ്
ഈ സൗ രയം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
• ജില്ലയികല ലാ ാരന്ോര്ദ്ക്കും സാഹിതയ ാരന്ോര്ദ്ക്കും കപാതസ്മാര ം നിര്ദ്മിക്കു. ഈ
സ്മാര ത്തില്ക അവരുകേ സംഭാവന ള് കപാതജനങ്ങള്േ് പ്രബാദ്ധയകപ്പടുന്ന തരത്തില്ക
നൂതനസാപ്രങ്കതി ോര്ദ്ഗങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ച് (ഓഡിപ്രയാ &വിഷ്വല്ക) േദര്ദ്ശിപ്പിക്കു .
ഇപ്രതാകോപ്പം ആര്ദ്ട്ട് ഗാലറിയം ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
• ജില്ലാതലത്തില്ക ഥാേസംഗ പരിശീലന ളരി സ്ഥാപിക്കു .
• ജില്ലയകേ എല്ലാ ലാ കവശിഷ്ടയങ്ങകളയം ഒരു ുേേീെില്ക ക ാണ്ടവരുന്ന ആര്ദ്ട്ട്
വിപ്രല്ലജികനാപ്പം ലാ ാരന്ോര്ദ്േ് ആവശയോയ ഉപ രണങ്ങളുകേ വിപണനസൗ രയം കൂേി
ലഭയോക്കും.
യവജനപ്രക്ഷേം
• തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല യവജനങ്ങളുകേ വിദയാഭയാസപരോയ വി സനത്തിനായി േപ്രതയ
യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കു
• യവാേള്ക്കുപ്രവണ്ടി ോത്രം ോപ്രദശി പ്രേഖല ജില്ലാതല സംഘേനാ സംവിധാനങ്ങള്
സജ്ജോക്കു .
• ഡിസാസ്റ്റര്ദ് ോപ്രനജ്കേെ് ോസ്ക്് പ്രഫാഴ്സു ള് രൂപീ രിച്ച് കതാെില്കപ്രേഖലയാക്കു .

7.12 ഊർജ്ജം

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഊര്ദ്ജ്ജപ്രേഖലയകേ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയകേ അപഗ്രഥനത്തില്ക
കവദുപ്രതാര്ദ്ജ്ജം ഊര്ദ്ജ്ജത്തികെ വിവിധ പാരമ്പരയ, പാരമ്പപ്രരയതര ഉല്പാദന പ്രസ്രാതസ്സു ളും,
നിലവിലുള്ള കവദുതിപ്രേഖലകയ ഉല്പാദന സംവിധാനം, േസരണ സംവിധാനം വിതരണ സംവിധാനം
എന്നിങ്ങകന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന.
കവദുതിയകേ പ്രസ്രാതസു ള്
ജലകവദുതി, താപകവദുതി,
ാറ്റ്, സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജം , തിരോല, കജവോലിനയം
മുതലായവയാണ് കപാതകവ കവദുതിയകേ പ്രസ്രാതസു ള്. ഇതില്ക ജലകവദുതിയം
താപകവദുതിയോണ് പാരമ്പരയ ഊര്ദ്ജ്ജ പ്രസ്രാതസ്സു ള്. േറ്റള്ളവ പാരമ്പപ്രരയതര ഊര്ദ്ജ്ജ
പ്രസ്രാതസ്സു ളായി പരിഗണിേകപ്പടുന്ന.
ഭാവിയിപ്രലക്കുള്ള ജില്ലയികല വി സനത്തിന് കപാതവായ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. പുതിയ ട്രാന്പ്രഫാര്ദ്േറു ള് വയ്ക്കുന്നതിനും കലന് വലിക്കുന്നതിനും േറ്റം ോപ്രദശി ോയ
തേസ്സങ്ങളും േശ്നങ്ങളും പ്രനരിട്ടുക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്, അതിനുള്ള പരിഹാരോയി പുതിയ
പ്രറാഡ ള് നിര്ദ്മിക്കുംപ്രമ്പാഴും നിലവിലുള്ളവ വി സിപ്പിക്കുംപ്രമ്പാഴും പവര്ദ് പ്ര ബിളു ളും
മൂണിപ്രേഷ്ന് പ്ര ബിളു ളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങള് സംവിധാനം കചയ്യു .
ക ാല്ലം കബപ്പാസ് പ്രപാകല പുതിയതായള്ള പ്രറാഡ ള് നിര്ദ്മിക്കുംപ്രമ്പാള് പ്ര ബിളു ള്
ഇോനുള്ള
സൗ രയങ്ങള് കചയ്യതാല്ക ോത്രപ്രേ കബപ്പാസില്ക ഭാവി വി സന
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള കവദുതി ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തുവാന് െിയ യള്ളു.
2. കൂടുതല്ക കേച്ചകപ്പട്ട പ്രസവനങ്ങള്ോയി കവദുതി വിതരണ പ്രേഖലയില്ക ആധുനീ
വല്കേരണം നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.
3. ജില്ലയികല േസരണ പ്രേഖലയികല വി സനത്തിനായി load flow study കചയ്ത് ഒരു
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സബ്പ്രസ്റ്റഷ്ന് സ്ഥാപിക്കു , പരവൂര്ദ് 33KV substation upgrading, കചങ്ങേനാേ് 33KV
substation upgrading മുതലായവ.
4. പുതിയതായി നിര്ദ്മിച്ച ക ാല്ലം 110 KV GIS Substation -നില്ക നിന്ന് 11 KV വിതരണ
കലനു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് Railway യകേയം േറ്റ് പല Department കെ യം
സഹ രണം ആവശയോണ്
5. സര്ദ്ോര്ദ് ഓഫീസു ള് വീടു ള് തേങ്ങിയ ഇേങ്ങളില്ക
ഊര്ദ്ജ്ജം ഫലേദോയി
ഉപപ്രയാഗിക്കു .
6. കപപ്രട്രാള് , ഡീസല്ക,തേങ്ങിയ പ്രഫാസില്ക ഇന്ധനവം വിദൂരഭാവിയില്ക ഇല്ലാതാവം
അതിനാല്ക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊര്ദ്ജ്ജ ഉല്പാദനത്തിപ്രലക്കു ോറു .
7. വാട്ടര്ദ് അപ്രതാറിറ്റി പ്രപാകലയള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ഷേതുറഞ്ഞ പ്രോപ്രട്ടാറു ള് ോറ്റി ഊര്ദ്ജ്ജ
ക്ഷേതയള്ളവ സ്ഥാപിക്കു
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും േറ്റം ഉള്പ്പകേ ഭാവിയില്ക കവദുതിയില്ക ഓടുന്ന അന്തരീക്ഷ
േലിനീ രണം ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ള് വാങ്ങു . ആവശയോയ ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ് കസെറു ള്
സ്ഥാപിക്കു
2.
ിെേന് പ്രേഖലയില്ക ജലകവദുതി ഉല്പാദനം നേത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്തു ള്
സാധയതാപഠനം നേത്തു സാധയത ഉകണ്ടങ്കില്ക നേപ്പിലാോന് ശ്രേിക്കു ,
വിവിധ
പ്രസ്രാതസ്സു ളില്കനിന്ന്
ാറ്റ്, കവള്ളം, പ്രസാളാര്ദ്, ോലിനയസംസ്ക്കരണം മുതലായവ വെി
ഉല്പാദനം നേത്താന് സാധയതാ പഠനം നേത്തു .ബപ്രയാഗയാസ് ൈാെ്-വയാപനം-ോര്ദ്േറ്റ ളിലും
കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും േറ്റം ലഭയത അനുസരിച്ച് നേത്തു .
3. മുനിസിപ്പല്ക ഏരിയായിലും, പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് ഏരിയായിലും കവദുതി വിതരണത്തികെ
ഗുണനിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിപ്രലേ് RMU സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
4. ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണം - അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു
ഊര്ദ്ജ്ജ ക്ഷേത കൂേിയ ഉപ രണങ്ങള്
ഉപപ്രയാഗിേണം.തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സൗജനയ നിരേില്ക
ഊര്ദ്ജ്ജ
ക്ഷേതയള്ള ഉപ രണങ്ങള് വിതരണം കചയ്യു .
5. കവദുത സുരക്ഷയ്ക്ക് േധാനയം നല്ക ി അപ േ നിവാരണം ലക്ഷയോേി അവപ്രബാധം
നേത്തു
▪ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക കവദുതി സുരക്ഷാ ക്ലാസ്സു ള് ,
വിവിധ കവദുതി - അധിഷ്ഠിത കതാെില്ക വിഭാഗങ്ങള്ോയി സംഘേിപ്പിക്കു .
▪ സുരക്ഷാവാരാചരണം വാര്ദ്ഡ് തലങ്ങളില്ക വകര എത്തും വിധം േചരണ പരിപാേി
പ്രളാകേ സംഘേിപ്പിക്കു .
▪ കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും
പാതപ്രയാരങ്ങളിലും
കവദുതി കലനു ള്േ് സേീപം
അപ േ രോം വിധം സ്ഥിതികചയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങപ്രളാ വൃക്ഷശിഖരങ്ങപ്രളാ നീേം കചയ്യുന്നതിന്
തപ്രേശ/ ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക പദ്ധത് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
രൂപകപ്പടുത്തു .
▪ വാര്ദ്ഡ് തലങ്ങളില്ക “ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണവം സുരക്ഷയം ”മുന്നിര്ദ്ത്തി “എനര്ദ്ജി
ക്ലബു ള് രൂപീ രിച്ച് േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു .
6.
LED ബള്ബു ള് ുറഞ്ഞ ചിലവില്ക പഞ്ചായത്തു ള് ഉപപ്രഭാക്താേള്േ് നല്കു .
7. തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് നിലവിലുള്ള പ്രസാഡിയം പ്രവപ്പറു ള്, കേര്ദ്ക്കുറി പ്രവപ്പര്ദ് ലാമ്പു ള്
മുഴുവനും ോറ്റി LED സ്ട്രീറ്റ് കലറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു .
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
•
•
•

ഇത്തിേര പഞ്ചായത്തില്ക പ്രസാളാര്ദ് ൈാെിനുള്ള സാദ്ധയത പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്.
അച്ചന്പ്ര ാവിലില്ക വിന്ഡ് േില്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയത പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്.
കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ്, ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള
കനല്കപ്പാേങ്ങള് കചളികയടുത്തും േണലൂറ്റിയം കവള്ളകേട്ടു ളായി ോറിയിരിക്കു യാണ്.
േപ്രതയ ിച്ച് ാര്ദ്ഷ്ി ആവശയങ്ങള്േ് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റാത്ത 20 കഹക്ടപ്രറാളം
സ്ഥലത്ത് പ്രസാളാര്ദ്പാനല്ക സ്ഥാപിച്ചാല്ക പഞ്ചായത്തികലാട്ടാക യം സേീപ പഞ്ചായത്തു
ളിപ്രലക്കും കവദൂതി ഉപപ്രയാഗിോന് െിയം. ആയതിനാല്ക പ്രസാളാര്ദ്പാ നല്ക
സ്ഥാപിച്ച് കവദുതി ഉത്പാദിപ്പിോന് പ്രവണ്ട നേപേി ള് സവീ രിേണം.

7.13 പശ്ചാതല സൗകരയങ്ങൾ
ഗതാഗതം - ജില്ലയികല സ്ഥിതി

ഒരു േപ്രദശത്തിെ സാമൂഹി വം സാമ്പത്തി വം വയാവസായി പരവോയ വി സനത്തിന്
നിലവാരമുളള പശ്ചാത്തല പ്രേഖല ഒരു അവശയ ഘേ ോണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക നിലവിലുളള പ്രറാഡ്
ശയംഖലയില്ക കപാതേരാേത്ത് വുപ്പിനു ീെിലുളള പ്രദശീയപാത ളും സംസ്ഥാനപാത ളും േധാന
ജില്ലാ പ്രറാഡ ളും തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രറാഡ ളുോണ് ഉള്കപ്പടുന്നത്. നാല്
പ്രദശീയപാത ളും ആറ് സംസ്ഥാനപാത ളും ഒരു കബപ്പാസും ജില്ലയില്ക കൂേി േന്നപ്രപാുന്ന.
കപാതേരാേത്ത് നിരത്തു വിഭാഗം ക ാല്ലം ഡിവിഷ്കെഅധീനതയില്ക നിലവില്ക 478 പ്രറാഡ ളുണ്ട്.
ഇതില്ക 6 സംസ്ഥാന പാത ളും 472 ജില്ലാ പ്രറാഡ ളുോയി ആക 1 863.702 ി.േി. കദര്ദ്ഘയമുണ്ട്.
ക ാല്ലം കബപ്പാസ്
പ്ര ന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരു ളുകേ സംയക്ത സംരംഭോയ ക ാല്ലം കബപ്പാസ് പ്രേവറം
മുതല്ക ാവനാേ് വകര 13.10 ി.േി.യിലാണ് പൂര്ദ്ത്തിയാുന്നത്. 352.05 പ്ര ാേി രൂപ കചലവ വരുന്ന
േസ്തുത പദ്ധതി മൂന്ന് പാലങ്ങളും 7 ി.േി. പുതിയ പ്രറാഡം 4 ി.േി. നിലവിലുളള പ്രറാഡികെവീതി കൂട്ടലും
ഉള്കപ്പടുന്ന. ഇ.പി.സി. പദ്ധതിയില്ക 27.05.2015 ല്ക ആരംഭിച്ച കബപ്പാസികെനിര്ദ്മാണം 2018 ല്ക
പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുകേന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന.
േലപ്രയാര കഹപ്രവ
ജില്ലയകേ ിെേന് േപ്രദശങ്ങകള തമില്ക ബന്ധിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് നിലവിലുളള എം.സി.പ്രറാഡിന്
സോന്തരോയാണ് പുതിയ േലപ്രയാര കഹപ്രവ നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നത്. പൂനലൂര്ദ് ക .എസ്.ആര്ദ്.റ്റി.സി. ജംഗ്ധഷ്ന് മുതല്ക ക ാല്ലായില്ക വകര 48.1
ി.േി. ആണ് നിര്ദ്േിഷ്ട
അകലന്കേെ്. 240.20 പ്ര ാേി രൂപയാണ് പദ്ധതി കചലവ്. േസ്തുത േവൃത്തിയകേ ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന്
േവര്ദ്ത്തി ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിച്ചു. ിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചാണ് േലപ്രയാര കഹപ്രവയകേ നിര്ദ്മാണം
നേത്തുന്നത്.
തീരപ്രദശ കഹപ്രവ
ജില്ലയികല
ാപ്പില്ക മുതല്ക - വലിയെീേല്ക വകര ആക 56.8 ി.േി. ആണ് നിര്ദ്േിഷ്ട
തീരപ്രദശപാതയകേ അകലന്കേെ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില്ക ാപ്പില്ക മുതല്ക ക ാല്ലം
വകരയളള പ്രറാഡ് കപാതേരാേത്ത് വുപ്പികെയം ഹാര്ദ്ബര്ദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുപ്പികെയം
തപ്രേശസവയംഭരണ വുപ്പികെയം
ീെിലാണ്. േസ്തുത അകലന്കേെില്ക നിലവില്ക പ്രറാഡ്
ഉളളതിനാല്ക വീതി കൂട്ടി ഉപരിതല നവീ രണം നേത്തുന്നതിനുളള ോരംഭ േവൃത്തി ള്
കപാതേരാേത്ത് വുപ്പില്ക നേന്ന വരുന്ന. കൂോകത ക ാല്ലം മുതല്ക വലിയെിേല്ക വകരയളള റീച്ചില്ക
ഒരു ഫ്കളഓവറും നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. േസ്തുത പ്രേല്കപാതയകേ ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് േവൃത്തി ള്
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പുപ്രരാഗേിക്കുന്ന. തീരപ്രദശകഹപ്രവയകേ നിര്ദ്മാണം
ിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചാണ്
പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നത്. ആദയ ഘട്ടോയ ാപ്പില്ക - വലിയെിേല്ക വകരയളള ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന്
േവൃത്തി ള്േ് ഏ പ്രദശം 26 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം മുതല്ക ാപ്പില്ക
വകരയളള തീരപ്രദശകഹപ്രവയ്ക്ക് 42 പ്ര ാേിരൂപയകേ എസ്സറ്റിപ്രേറ്റ് സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്പ്രത്തക്കുളള ഹ്രസവ ാല വി സന പരിപ്രേക്ഷയം
ജില്ലയകേ കോത്തം വി സന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക ഗതാഗത പ്രേഖലയ്ക്കുളള ോധാനയം
പരിഗണിച്ച് പ്രറാഡ ളുകേ നിര്ദ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും അനുപ്രയാജയോയ നയരൂപീ രണം
നേപ്പിലാോനുളള തന്ത്രങ്ങള് ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. ജില്ലയികല പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണ
പരിപാലനങ്ങള്ോവശയോയ മുന്ഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ചില ോനദണ്ഡങ്ങള്
വി സിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ജില്ലയില്ക പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല പ്രേഖലയില്ക
വന് ുതിച്ചു ചാട്ടോണ് കപാതേരാേത്ത് വുപ്പ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതിനായി ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ക േിേതികെയം ോരംഭ േവര്ദ്ത്തി ള് ആരംഭിച്ചു െിഞ്ഞു. പ്രദശീയപാത 66
ജില്ലാ അതിര്ദ്ത്തി ളായ േമ്പാട്ടുപ്ര ാണം മുതല്ക കൃഷ്ണപുരം വകര നാലുവരിപാത ആക്കുന്നതിനുളള
അകലന്കേെികെ അന്തിേ രൂപപ്രരഖ എന്.എച്ച്.ആര്ദ്.ഐ. തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുേല്ക
നേപേി ള് ോരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയില്ക തിരപ്രേറിയ േധാന ജംഗ്ധഷ്നു ളായ
രുനാഗപ്പളളി, ക ാട്ടിയം, ചാത്തന്നൂര്ദ് എന്നിവിേങ്ങളില്ക ഫ്കള ഓവറു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള
കോപ്രപ്പാസല്ക സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നപ്രതാടുകൂേി അന്തര്ദ്പ്രദശീയ
നിലവാരത്തിലാുന്ന പ്രറാഡില്ക ബ്ളാ ് സ്പ്രപാട്ടു ള് എല്ലാം ഒെിവാേി അപ േങ്ങളുകേ പ്രതാത്
ഗണയോയി ുറയ്ക്കാവന്നതാണ്. പ്രദശീയപാത 744 ല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക കദര്ദ്ഘയോയ
81.250 ി.േി. വീതി കൂട്ടി നവീ രിക്കുന്നതിനുളള വിശദോയ പ്രോജക്ട് റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്ട് ഗവണ്കേെില്ക
സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുേല്ക നേപേി ള് പുപ്രരാഗേിക്കുന്ന. പ്രദശീയപാത 183 & 183 എ വീതി
കൂട്ടി ഉപരിതല നവീ രണത്തിനുളള വിശദോയ പ്രോജക്ട് റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്ട് തയ്യാറാക്കു ന്നതിനുളള ോരംഭ
നേപേി ള് ആരംഭിച്ചു. പ്രേല്ക പറഞ്ഞ പ്രറാഡ ളിലുളള അപ േ രോയ വളവ ള് ഒെിവാേി
കസ്ട്രയിറ്റ് അകലന്കേെ് ക ാടുക്കുന്നതിനാല്ക അപ േങ്ങളുകേ പ്രതാത് ുറയ്ക്കാനാവം. പുനലൂര്ദ്
പ്ര ാട്ടവട്ടം ജംഗ്ധഷ്ന് മുതല്ക പ്ളാപ്രച്ചരി വകര പുതിയ ഫ്കള ഓവര്ദ് വന്നാല്ക നിലവില്ക പുനലൂര്ദ്
ജംഗ്ധഷ്നികല ഗതാഗതക്കുരുേിന് ഒരു പരിധിവകര പരിഹാരം ാണാനാും. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്ം
ക ാണ്ട് ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രറാഡ ളിലും ഓേ ള് നല്ക ിക ാണ്ട് ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാരത്തില്ക
പൂര്ദ്ത്തിയാോനാണ് കപാതേരാേത്ത് വുപ്പ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. പ്രറാഡ ളുകേ ആയസ്
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്ക കഡ്രയിപ്രനജു ള് േധാന പങ്ക് വഹിയ്ക്കുന്നണ്ട്.
പ്രപാളയപ്രത്താേ് ജംഗ്ധഷ്നില്ക നിന്നം തീരപ്രദശകഹപ്രവയിപ്രലേ് ഗതാഗതം തേര്ദ്ച്ചയായി ഒരു
പാതയില്ക നിന്നം ഫ്കളഓവര്ദ് നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്. തന്മൂലം പ്രദശീയപാതയില്ക നിന്നം
തീരപ്രദശപാതയില്ക നിന്നം ണക്ടിവിറ്റി ിട്ടുന്നതാണ്. ക ാല്ലം നഗരത്തികെപേിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത്
വരുന്ന തീരപ്രദശകഹപ്രവയം ിെേ് ഭാഗത്ത് നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയായിവരുന്ന കബപ്പാസ് പ്രറാഡം
പ്രദശീയപാത 66 കല ഗതാഗതക്കുരുേ് പരോവധി ുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായ ോും. ഇത് കൂോകത
വേേ്ഭാഗത്ത് നിലവിലുളള ആശ്രാേം ലിങ്ക് പ്രറാഡികെ തേര്ദ്ച്ചയായി പ്രതാപ്പില്ക േവ് വകര
നീട്ടുന്നതിനായി പദ്ധതി ോരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രേല്ക പറഞ്ഞ േവര്ദ്ത്തി ള് പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നപ്രതാകേ
നഗരഹൃദയത്തില്ക േോകത യാത്രകചയ്യാവന്നതാണ്. തന്മൂലം ജില്ലാ സിരാ പ്ര ന്ദ്രം പ്രനരിടുന്ന
േധാന കവല്ലുവിളിയായ ഗതാഗതക്കുരുേിന് ശാശവതോയ പരിഹാരോും.
കവളളം ഒഴു ിപ്രപാുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയ സൗ രയങ്ങള്, പ്രറാഡ് അേയാളങ്ങള്,
കതരുവ് വിളക്കു ള്, ആവശയോയ നേപ്പാത ള് എന്നിവ പ്രറാഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം കേച്ച
കപ്പടുത്തുന്ന ഘേ ങ്ങളാണ്. പ്രേല്ക പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങള് ഐ.ആര്ദ്.സി. ോനദണ്ഡങ്ങള്േനു
സൃതോയി പിന്തുേര്ദ്ന്നാല്ക സുരക്ഷ കേച്ചകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
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ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

നിലവില്ക ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ോത്രോണ് ട്രാഫി ് അകഡവസറി മിറ്റി ഇല്ലാത്തത്.
സുരക്ഷിതോയ യാത്രയ്ക്കും ഗതാഗത നിയേങ്ങള് നേപ്പിലാക്കുന്നതിനും അസിസ്റ്റെ് മീഷ്ണര്ദ്
(ട്രാഫി ്) അദ്ധയക്ഷനായ ഒരു ട്രാഫി ് അകഡവസറി മിറ്റി രൂപീ രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്.
ട്രാേ് പ്രപാലുളള സര്ദ്ോരിതര ഏജന്സി കള കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രറാഡ് സുരക്ഷാ
കസല്ലികെേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഏപ്ര ാപിപ്പിോവന്നതാണ്.
പ്രറാഡ് സുരക്ഷക്കും ശരിയായ പ്രറാഡ് പരിപാലനത്തിനും ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ട്കേെ്
രൂപി രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്. ഇതിനായി കപാതേരാേത്ത് - എല്ക.എസ്.ജി.ഡി. - റവനൂ പ്രപാലീസ് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ടുകേന്റു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥകര പുന:ക്രേീ രിച്ച് ഇത് സാദ്ധയോോം ആസ്തി
വി സനപ്രത്താകോപ്പം, നിലവിലുള്ളതം ക പ്രയ്യറ്റം കചയ്യകപ്പട്ടിട്ടുള്ളതം പുതതായി ആര്ദ്ജിക്കുന്നതോയ
ആസ്തി ള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിപ്രലയ്ക്ക് താലൂേ് തലത്തില്ക സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിലുള്ള സര്ദ്പ്രവ
സംവിധാനങ്ങള് ശക്തികപ്പടുത്തി ക പ്രയ്യറ്റം കചയ്യകപ്പട്ടിട്ടുള്ള പ്രറാഡികെപാര്ദ്ശവങ്ങള് തിരിക
സര്ദ്ോരിപ്രലയ്ക്ക് മുതല്കകൂട്ടാന് പ്രവണ്ട സംവിധാനം ജില്ലാ ഭരണകൂേം ഏര്ദ്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടത്
അതയാവശയോണ് അങ്ങകന പ്രറാഡ ളുകേ സര്ദ്പ്രവ പൂര്ദ്ത്തീ രിച്ചാല്ക അത് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള
ബാദ്ധയത പ്രേല്ക സൂചിപ്പിച്ച ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ടുകേെ് ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതാണ്.
രണ്ടായിരത്തി മുപ്പപ്രതാടുകൂേി തീരപ്രദശ കഹപ്രവ, നാഷ്ണല്ക കഹപ്രവ 66, കേയിന് കസന്ട്രല്ക
പ്രറാഡ്, േലപ്രയാരകഹപ്രവ എന്നിവ അന്തര്ദ്പ്രദശിയ നിലവാരത്തിപ്രലയ്ക്കും ഇവകയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാരിപ്പള്ളി - േേത്തറ - ആയൂര്ദ് - ഇത്തിേര - എന്.എച്ച് 744, പ്ര രളപുരം ആയൂര്ദ്പ്രറാഡ് രുനാഗപള്ളി - ശാസ്താംപ്ര ാട്ട - അടൂര്ദ്പ്രറാഡ ള് പ്രദശീയ നിലവാരത്തില്ക 4 വരിപ്പാത ളാക്കു യം
കചയ്താല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ്രറാഡഗതാഗതം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിപ്രലേ് ഉയരും.
അടുത്ത 15 വര്ദ്ഷ്പ്രത്തക്കുളള ദീര്ദ്ഘ ാലവി സന പരിപ്രേക്ഷയം
ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രറാഡ ളും പ്രദശീയ നിലവാരത്തിപ്രലേ് ഉയര്ദ്ത്തുവാന് പ്രവണ്ട
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. അതിനായി ൈാസ്റ്റി ് അഗ്രിപ്രഗറ്റ്സ,് റബകറസ്ഡ് ോറിംഗ്,
ജര്ദ്മന് സാപ്രങ്കതി വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള ോറിംഗ് തേങ്ങിയ നൂതനോയ സാപ്രങ്കതി വിദയ ളുകേ
സാദ്ധയത ള് കൂേി േപ്രയാജനകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. പുതിയ ഫ്കള ഓവറു ള്, കസ്ക്വാക്കു ള്,
നാലുവരിപ്പാത ള് കബപ്പാസ്സു ള്, സബ് പ്രവ ള്, എല്ലാ പ്രറാഡ ളും ബി.എം. / ബി.സി എന്ന
തേങ്ങി പലവിധ സൗ രയങ്ങളും പരോവധി നേപ്പിലാേിയാല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയകേ മുഖച്ഛായ തകന്ന
ോറും. കൂോകത േകറ്റാരു േധാനോയ ാരയം വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രറാഡപ േങ്ങള് ുറയ്ക്കുവാനുളള
നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതികനക്കുറിച്ചാണ്. േിേവാറും അശ്രദ്ധോയി വാഹനപ്രോേിക്കുന്നത ക ാണ്ടാ
ണ് അപ േങ്ങള് കൂടുതലായം സംഭവിക്കുന്നകതങ്കിലും പ്രറാഡ ളുകേ അവസ്ഥയം ഒരു പരിധി വകര
അപ േങ്ങള്േിേയാുന്ന. പ്രോശം നിലവാരത്തിലുളള പ്രറാഡ ളും അപ േ രോയ വളവ ളും
ട്രാഫി ് സുരക്ഷാ ോനദണ്ഡങ്ങള് എല്ലായിേത്തും പാലിേകപ്പോത്തതം അപ േങ്ങള്േ് ആേം
കൂടുന്ന. വാഹന യാത്രി ര്ദ്ക്കു ോത്രേല്ല ാല്കനേ യാത്രോര്ദ്ക്കും അപ േം ഇകന്നാരു നിതയ സംഭവ
ോയി ോറിയിരിക്കുന്ന. ാല്കനേയാത്രി ര്ദ്ോയി േപ്രതയ ം നേപ്പാത ള് നിര്ദ്മിക്കു യം പ്രറാഡ ളില്ക
കൃതയോയി ോര്ദ്േിംഗു ള് നല്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്. അപ േങ്ങള് ഇല്ലാതാോന് െിയി
കല്ലങ്കിലും അതികെ പ്രതാത് ഗണയോയി ുറയ്ക്കാന് പ്രേല്ക സൂചിപ്പിച്ച നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് നേപ്പാേിയാല്ക
െിയം. നിലവിലുളള പ്രറാഡ ള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഐ.ആര്ദ്.സി., പ്രറാഡ് ഗതാഗത കഹപ്രവ
േന്ത്രാലയം എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്ന നിലവാരം, ര്ദ്ശനോയ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം എന്നിവ
അതയാവശയോണ്. ഗതാഗത പ്രേഖലയികല നിപ്രക്ഷപം വളകര വയാപ്തിയളളതം ഗവണ്കേെിന് ലഭയോ
ുന്ന വിവരങ്ങള്േപ്പുറവോണ്. ആയതിനാല്ക സവ ാരയ നിപ്രക്ഷപം, ഗവണ്കേെിതര ഏജന്സി ള്,
സംയക്ത സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ കതരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട പാത ളുകേ നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലും
കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക േവൃത്തി ളിലും പകങ്കടുപ്രേണ്ടത് ആവശയോണ്.
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നിലവിലുളള പ്രറാഡ ള്േ് സോന്തരോയി സര്ദ്വീസ് പ്രറാഡ ള് വന്നാല്ക േധാന
പ്രറാഡ ളിപ്രലക്കുളള േപ്രവശനം നിയന്ത്രിച്ചുക ാണ്ട് േധാന പ്രറാഡ ളികല ഗതാഗത ക്കുരുേിന് ഒരു
പരിധിവകര പരിഹാരം ാണാനാും. നമ്മുകേ ജില്ലയികല പ്രറാഡ ള് പ്രനരിടുന്ന േകറ്റാരു േധാന
േശ്നം േതിയായ പാര്ദ്േിംഗ് സൗ രയം ഇല്ലാത്തതാണ്. നിലവിലുളള ഓക്സ് പ്രബാ (oxbow) ലാന്ഡ ള്
പാര്ദ്േിംഗിനും വെിപ്രയാര വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്ക്കുോയി ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. േധാന പ്രറാഡ ളുകേ
വശങ്ങളില്ക നിര്ദ്മിക്കുന്ന പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് പ്ര ാംപ്ളക്സു ള്, ഓഡിപ്രറ്റാറിയങ്ങള് തേങ്ങിയവയ്ക്ക് േതിയായ
പാര്ദ്േിംഗ് സ്ഥലം ഉകണ്ടങ്കില്ക ോത്രപ്രേ തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് അനുേതി നല്ക ാവൂ. പ്രദശീയപാത 066
നാലു വരി പാത ആക്കുപ്രമ്പാള് നിലവിലുളള നാല് പാലങ്ങള് (ഇത്തിേര, പ്രന്നറ്റി, നീണ്ട ര, ചവറ)
രണ്ട വരി പാതയായി തേരുപ്രമ്പാള് രൂക്ഷോയ ഗതാഗതക്കുരുേ് ഉണ്ടാ ാനിേയണ്ട്. ഇതിന്
പരിഹാരോയി ക ാല്ലത്ത് പെയ ഇരുമ്പുപാലത്തിന് സോന്തരോയി പുതിയ ഇരുമ്പുപാലം വന്നത
പ്രപാകല നിലവിലുളള പാലങ്ങള്േ് സോന്തരോയി പുതിയ പാലങ്ങള് നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല േറ്റ് പ്രദശീയപാത ളായ 744, 183, 183എ, േറ്റ് സംസ്ഥാന പാത ള്, കബപ്പാസ്,
തീരപ്രദശ- േലപ്രയാരകഹപ്രവ എന്നിവ നാലുവരി പാതയായി ഉയര്ദ്ത്തിയാല്ക നാേികെ വി സനം
പൂര്ദ്ണ്ണതയിപ്രലയ്ക്ക് എത്തിോവന്നതാണ്. ശുചിതവ േിഷ്നുോയി സഹ രിച്ച് പാതപ്രയാരപ്രത്താ ബസ്
പ്രബ പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്പ്രന്നാ കപാത ശൗചാലയങ്ങള് (ഇ-പ്രോയലറ്റ)് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
േി ച്ച ആസൂത്രണവം കൂടുതല്ക സുരക്ഷാപ്രബാധപ്രത്താകേയമുളള പ്രറാഡ് ശംഖലയകേ
ഡികസനിംഗിലൂകേയം പ്രറാഡപ േങ്ങള് ുറയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങ
ളായ പ്രറാഡ് ഉപരിതലം, പ്രറാഡേയാളങ്ങള്, പ്രറാഡ് ഡികസന് എന്നിവ േധാന സുരക്ഷാ
ഘേ ങ്ങളാണ്. കചലവ് ുറഞ്ഞ രീതിയിലുളള പശ്ചാത്തലം കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക പ്രറാഡപ േങ്ങളും
അവയകേ തീവ്രതയം ുറയ്ക്കാന് ഉപ രിക്കും. പ്രറാഡ സുരക്ഷാ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഗവണ്കേെികെ
ോത്രം ഉത്തരവാദിത്തേല്ല. ഇന്ുറന്സ് പ്രേഖല, േറ്റ് സംഘേന ള്, ഗവണ്കേെിതര സംഘേന ള്
എന്നിവയ്ക്കും പ്രറാഡ് സുരക്ഷാപ്രബാധവല്കേരണത്തില്ക വളകര ോധാനയമുണ്ട്.
പ്രറാഡ ളിലൂകേയളള സുഗേോയ അപ േരഹിതോയ യാത്ര, കപാതേരാേത്ത് വുപ്പ്,
പ്രപാലീസ്, പ്രോപ്രട്ടാര്ദ് വാഹന വുപ്പ് തേങ്ങിയ വിവധ വുപ്പു ളുകേ ഏപ്ര ാപനവം ോപ്രനജ്കേന്റും
ക ാണ്ട് ോത്രപ്രേ സാധയോകൂ. അതിനായി ഒറ്റകേട്ടായി േവര്ദ്ത്തിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്. തന്മൂലം
സുരക്ഷിതോയ പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല പ്രേഖല നിയേങ്ങള് ര്ദ്ശനോയി നേപ്പാേകപ്പടുകേന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തണം.
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്ര രളത്തികല േിേ ജില്ല ളിലും റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നും ക .എസ്.ആര്ദ്.റ്റി.സി. ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്നും
കതാട്ടടുത്താണ് സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്. എന്നാല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നില്ക നിന്നം മൂന്ന്
ി.േി. അ കലയാണ് ബസ്സ്പ്രറ്റഷ്ന് സ്ഥിതികചയ്യുന്നത്. റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നു മുന്നില്ക ഈസ്റ്റ് പ്രപാലീസ്
പ്രസ്റ്റഷ്നു പേിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി പുതതായി ഒരു ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്ന് അനുവദിച്ച് ിട്ടിയാല്ക അത്
കപാതജനങ്ങള്ക്കും ദീര്ദ്ഘദൂര യാത്രോര്ദ്ക്കും വളകര േപ്രയാജന രോയിരിക്കും. എന്നോത്രേല്ല ഇത
വെി ക ാല്ലം നഗരത്തികെേതിച്ഛായ ോറുന്നതോണ്. ക ാല്ലം ചിന്നേേയ്ക്കു സേീപം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചര്ദ്,
സൂപ്പര്ദ് ഫാസ്റ്റ് സര്ദ്വീസു ള്ക്കും തിരുവനന്തപുരം ഭാഗപ്രത്തേ് പ്രപാുന്ന യാത്രോര്ദ്ക്കും നിലവില്ക
പ്രസ്റ്റാപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചിന്നേേ എല്ക.ഐ.സി. ബില്കഡിംഗി
നടുപ്രത്താ അകല്ലങ്കില്ക പ്രജാപ്രസ്ക്ാ ജൂവലറിേ് സേീപത്താപ്രയാ ഒരു ബസ്പ്രബ അനുവദിച്ച് നല്ക ിയാല്ക
യാത്രോര്ദ്േ് വളകര ഗുണ രോയിരിക്കും. ആശ്രാേം ലിങ്ക് പ്രറാഡികെ വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
20 കസെ് സ്ഥലം വിട്ട് നല്കപ്ര ണ്ടി വന്നതിനാല്ക നിലവില്ക ബസു ള് പാര്ദ്േ് കചയ്യാന് സ്ഥലം
തി യാത്ത അവസ്ഥയാണ്. തത്ഫലോയി ലിങ്ക് പ്രറാഡ് മുതല്ക ആശ്രാേം വകര ബസു ള് പാര്ദ്േ്
പ്രചപ്രയ്യണ്ടതായി വരുന്ന. ഇതിന് പരിഹാരോയി ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്പ്രനാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് ലിങ്ക് പ്രറാഡിനും പാര്ദ്വതി
േില്ലിനും ഇേയ്ക്കുളള സ്ഥലം േണ്ണിട്ട് നി ത്തി നല്ക ിയാല്ക അവികേ ബസു ള് പാര്ദ്േ് കചയ്യുന്നതിനും
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അവികേ നിന്നം സര്ദ്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതവെി ലിങ്ക് പ്രറാഡികല ഗതാഗതക്കുരുേ്
ഒെിവാക്കുന്നതിനും െിയന്നതാണ്. ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക സ്ഥല സൗ രയമുളളത് ചാത്തന്നൂര്ദ്
ഡിപ്രപ്പായിലാണ്. ഏ പ്രദശം നാലരപ്രയേപ്രറാളം സ്ഥല വിസ്തൃതിയളള ചാത്തന്നൂര്ദ് യൂണിറ്റില്ക നിന്നം
കൂടുതല്ക ദീര്ദ്ഘ ദൂര സര്ദ്വീസു ളും, ജില്ലയികല തകന്ന വിവധ ഭാഗങ്ങളിപ്രലേ് സര്ദ്വീസു ള് ആരംഭി
ക്കു യം കചയ്താല്ക കപാതജനങ്ങള്ക്കും നിരവധി യാത്രോര്ദ്ക്കും വളകര ഗുണ രോയിരിക്കും.

തുറമുഖം
േല്ക ോര്ദ്ഗമുളള വയാപാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു വെി തറമുഖങ്ങളുകേ പരിസര േപ്രദശത്തും
വൃഷ്ടി േപ്രദശത്തുമുളള സാമ്പത്തി േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഉപ്രത്തജിപ്പിക്കുന്നതില്ക തറമുഖങ്ങള് േധാന പങ്ക്
വഹിക്കുന്ന. ഇന്തയന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തികെകതേ്-പേിഞ്ഞാറന് പ്രേഖലയിലാണ് പ്ര രളത്തികല വലുതം
ഇേത്തരവോയ തറമുഖങ്ങള് സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് േിേവാറും കചറു ിേ ഇേത്തരം
തറമുഖങ്ങള് ാലി ോണ്. നിലവില്ക വിെിഞ്ഞം, ക ാല്ലം, അെീേല്ക, പ്രബപ്പൂര്ദ് തറമുഖങ്ങളാണ് ചരേ്
ക ാരയം കചയ്യുന്നത്. േത്സ്യ ബന്ധന തറമുഖകത്ത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി ക ാല്ലം, തങ്കപ്രശ്ശരിയില്ക
പുതിയ ചരേ് ഗതാഗത സൗ രയം ഒരുേിയിട്ടുണ്ട്. കപാത - സവ ാരയ പ്രേഖലാ പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ
ക ാല്ലം തറമുഖകത്ത വി സിപ്പിോന് സര്ദ്ോര്ദ് തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശുചിതവസാഗരം
േലികെ അേിത്തട്ടിൽ അേിഞ്ഞു കൂേിയ ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങൾ
േലികല
ആവാസവയവസ്ഥയ്ക്കും േത്സ്യസമ്പത്തിനും ഭീഷ്ണിയായി ോറിക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. േലിൽ വല
വലിക്കുന്ന സേയത്ത് വലികയാരു അളവ് ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയം വല ളിൽ അേിഞ്ഞു ുടൂന്നണ്ട്.
ഇങ്ങകനയള്ള ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങൾ പ്രബാട്ട് ഓപ്രണഴ്സ് അപ്രസാസിപ്രയഷ്കെ സഹ രണപ്രത്താടുകൂേി
പ്രശഖരിച്ച്
രയ്കേത്തിച്ച് കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റിൽ സംസ്ക്രിച്ച് പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അതവെി
കജവ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജന ീയ പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേിയം ഫിഷ്റീസ് വുപ്പ്,
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുപ്പ്, ക ാല്ലം ജില്ലാ ശുചിതവ േിഷ്ൻ, കനറ്റ് ഫിഷ്് എംപിഇഡിഎ, സാഫ്,
തപ്രേശ സ്ഥാപനം, തേങ്ങിയ വിവിധ സർോർ വുപ്പു ളുകേയം ഏജൻസി ളുകേയം
സഹ രണപ്രത്താടു കൂേിയം നേപ്പാക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതിയാണ് 'ശുചിതവ സാഗരം'.
സംസ്ഥാനകത്താട്ടാക നേപ്പാോൻ ഉപ്രേശിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന
തറമുഖത്തിലാണ് ആദയോയി ആരംഭിച്ചത്. ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയം പ്രശഖരിച്ച് സംസ്ക്രിച്ച് പ്രറാഡ്
നിർമാണത്തിന് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്ത് നേപ്പിലാക്കുന്ന
പദ്ധതിയകേ ോഥേി ഘട്ടം നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശുചിതവ േിഷ്ൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നം 14.70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
ഭരണാനുേതി ലഭയോയി. ഈ ഫണ്ടപപ്രയാഗിച്ച് നീണ്ട രയിൽ ൈാസ്റ്റി ് കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റം, ൈാസ്റ്റി ്
പ്രശഖരണ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജോയി െിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േി േവൃത്തി നിരന്തരോയ ഒരു േക്രിയയാണ്.
തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖ പ്രവസ്റ്റ് ോപ്രനജ്കേെ്
തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്തിലും പരിസര േപ്രദശത്തുമുളള വീടു ളിൽ/ േ ളിൽ നിന്നം
തറമുഖത്തിൽ നിപ്രക്ഷപിക്കുന്ന കജവവം അകജവവോയ ോലിനയങ്ങൾ തറമുഖത്തിൽ ുന്നകൂേി
വളകര അനാപ്രരാഗയ രോയ അവസ്ഥ സംജാതോയിരിക്കു യാണ്. ഇത് നഗരസഭ പല തവണ
ളായി തറമുഖത്തിൽ ഒെിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ുെിച്ച് മൂടു യാണ് കചയ്ത് വരുന്നത്. അകജവ ോലിനയങ്ങൾ
ജീർണ്ണിച്ചു പ്രപാ ാത്തതിനാൽ ദിനംേതി ുന്നകൂേി വരി യാണ്. ഇതിന് പരിഹാരോയി തറമുഖത്തിൽ
സ്ഥിരോയി ോലിനയ സംസ്ക്രണ സംവിധാനം പ്രവണ്ടതാണ്. ോലിനയങ്ങൾ കപാത പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ
തരം തിരിച്ച് സംസ്ക്രിക്കുന്നതിനുളള ഒരു പ്ര ാേി രൂപയകേ രേ് പ്രോജക്ട് ക ാല്ലം നഗരസഭയ്ക്ക്
സേർപ്പിച്ചിരിക്കു യാണ്. ആയതിന് തതവത്തിൽ അനുേതി ലഭിച്ചു െിഞ്ഞാൽ പദ്ധതി നേപ്പിലാോൻ
െിയം. ഇത് രണ്ട വർഷ്ം ക ാണ്ട് പൂർത്തീ രിോൻ െിയം.
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ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്തികെ മൂന്നാം ഘട്ട വി സനം
തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖം 1,980.50 ലക്ഷം രൂപ കചലവെിച്ച് പ്ര ന്ദ്രസർോർ
പദ്ധതിയിൽ 31/03/01 തീയതിയിൽ മീഷ്ൻ കചയ്തതാണ്. ഇതിൽ 2,100 േീറ്റർ നീളത്തിൽ േധാന
പുലിമുട്ടും 500 േീറ്റർ നീളത്തിൽ ലീപ്രവർഡ് പുലിമുട്ടും 312 ചതരശ്ര േീറ്റർ മൂണിറ്റി ഹാൾ, 210 ചതരശ്ര
േീറ്റർ ാെീൻ, 30 ചതരശ്ര േീറ്റർ കസ ൂരിറ്റി യാബിൻ, 1,500 ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്രലലഹാൾ, 140
ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്രലാേർ മുറി ൾ, 80 ചതരശ്ര േീറ്റർ ശൗചാലയം, 315 ചതരശ്ര േീറ്റർ േ മുറി ൾ,
എന്നിവ നിർമിച്ചിരുന്ന.
ക ാച്ചു വളളങ്ങൾേ് രണ്ട് ഫിങ്കർ കജട്ടി ൾ നിർമിേൽ, നിലവികല പ്രലല ഹാളു ളുകേ
നീളവം സൗ രയവം വർദ്ധിപ്പിക്കു , പാേിംഗ് കഷ്ഡ ളുകേ നവീ രണം, ഓേ ളുകേ നവീ രണം,
കൂടുതൽ ശൗചാലയങ്ങൾ, േ ൾ, ആധുനി നിലവാരത്തിലുള്ള േത്സ്യ ോർേറ്റ്, ോഥേി
ആപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രത്തികെ നിർമാണം, കവദുതീ രണവം ജല വിതരണ സംവിധാനവം, ഇപ്രെണൽ
പ്രറാഡ്, പാർേിംഗ് ഏരിയ, എന്നീ സൗ രയങ്ങൾ ഉണ്ടാപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഈ പദ്ധതിേ് 49 പ്ര ാേി രൂപ
യകേ പ്ര ന്ദ്ര ഭരണാനുേതി ലഭിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ആക പദ്ധതി ാലാവധി മൂന്ന് വർഷ്ം ണോ
േിയിട്ടുണ്ട്.
ാവൽ ജംഗ്ധഷ്ൻ മുതൽ കലറ്റ് ഹൗസ് വകരയള്ള പ്രറാഡിൽ പ്രസാളാർ എൽ; ഇ ഡി കലറ്റ്
സ്ഥാപിക്കുന്ന േവൃത്തി
ക ാല്ലം തങ്കപ്രശ്ശരി ാവൽ ജംഗ്ധഷ്ൻ മുതൽ കലറ്റ് ഹൗസ് വകരയള്ള പ്രറാഡ് തീരപ്രദശ
പ്രറാഡ ളുകേ നിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി 91 ലക്ഷം രൂപ കചലവിൽ BM & BC
നിലവാരത്തിൽ നവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രറാഡിൽ രാത്രി ാലങ്ങളിൽ കവളിച്ചത്തികെ അപരയാപ്തത നില
വിലുണ്ട്. ദിനം േതി വളകരയധി ം ടൂറിസ്റ്റു ൾ സന്ദർശിക്കുന്ന തങ്കപ്രശ്ശരി പ്ര ാട്ട, കലറ്റ് ഹൗസ്,
എന്നിവിേങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള പാതയാണിത്. ആയതിനാൽ കലറ്റ് പ്രപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രസാളാർ
എൽഇഡി കലറ്റ ൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന. 30 കലറ്റ് പ്രപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിന് ഒരു പ്ര ാേി രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന. ഇതിന് ഒരു വർഷ്ം പൂർത്തീ രണ ാലവധി േതീ
ക്ഷിക്കുന്ന.
ക ാല്ലം തറമുഖത്തികെ മൂന്നാംഘട്ട വി സനം
പ്ര രളത്തിൽ ക ാച്ചി, വിെിഞ്ഞം തറമുഖങ്ങൾേ് ഇേയിലുള്ള േധാനകപ്പട്ട തറമുഖോണ്
ക ാല്ലം തറമുഖം. ചരേ് ഗതാഗത സൗ രയങ്ങൾ ഉള്ള 180 x 12 േീറ്റർ അളവിലുള്ള വാർഫ് നിലവിൽ
ഉണ്ട്. 6.3 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻട്രൻസ് ചാനലിൽ 350 േീറ്റർ വീതിയം 11 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റം ഉണ്ട്.
തറമുഖത്തികെ പ്രബസിൻ ഏരിയ 100 കഹക്ടർ ഉണ്ട്. തറമുഖത്തിൽ 1,450 ചതരശ്ര േീറ്റർ
പ്രഗാഡൗണു ൾ, 16,000 ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്ര ാൺക്രീറ്റ് യാർഡ് എന്നിവ നിലവിൽ ഉണ്ട്.
പാസ്സഞ്ചർ കേർേിനൽ ക ട്ടിേം, നിലവികല തറമുഖ പ്രഗാഡൗണു ളുകേ നവീ രണം, 10,000
ചതരശ്ര േീറ്റർ കണ്ടയ്നർ സ്റ്റാേ് യാർഡ്, പ്രബസിനിൽ 10 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നില നിർത്തുന്നതിനുള്ള
ഡ്രഡജിംഗ്, വാേി മുതൽ അമച്ചി വീേ് വെി പ്രദശീയപാതയികല കവള്ളയിട്ടമ്പലം വകരയള്ള മൂന്ന്
ിപ്രലാേീറ്റർ ഭാഗം ഏെ് േീറ്റർ വീതിയിൽ BM & BC നിലവാരത്തിൽ കചപ്രയ്യണ്ടത്, ചരേ് ഗതാഗത
ത്തിന് ഏറ്റവം കചലവ് ുറഞ്ഞ ഗതാഗത ോർഗോയ കറയിൽ പാത തറമുഖവോയി ബന്ധിപ്പിപ്രേ
ണ്ടതികെ ോഥേി പഠനം, എന്നിവ ഉൾകപ്പടുത്തികോണ്ട് 46 പ്ര ാേി രൂപയകേ പ്രോജക്ട് റിപ്രപ്പാർട്ട്
തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്.
ശക്തിുളങ്ങര കതപ്രേ പുലിമുട്ടികെ ബലകപ്പടുത്തലും അതിന് മു ളികല പ്രറാഡ് ടൂറിസം നിലവാരത്തിൽ
കേച്ചകപ്പടുത്തലും
ശക്തിുളങ്ങരയികല കതപ്രേ പുലിമുട്ടിന് 610 േീറ്റർ നീളം ഉണ്ട്. നിരന്തരോയ തിരോല ളുകേ
ആക്രേണം മൂലം പുലിമുട്ടികെ പല ഭാഗങ്ങളും പ്ര ടുപാേ് വന്നിരിക്കു യാണ്. ഇതിന് മു ളികല പ്രറാഡ്
തി ച്ചും സഞ്ചാരപ്രയാഗയം അല്ലാകത ആയിരിക്കു യാണ്. തറമുഖ പ്രബസിനിപ്രലാ േപ്രറ്റാ വച്ച് ജലയാന
ങ്ങൾേ് അപ േം സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷാേവർത്തനങ്ങൾേ് കക്രയിപ്രനാ േറ്റ് സൗ രയങ്ങപ്രളാ എത്തിക്കു
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ന്നതിനുള്ള ോർഗം ആണിത്. ആയതിനാൽ ഇത് അേിയന്തിരോയി ബലകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. കൂോകത
ഈ പുലിമുട്ടിന് മു ളിലുള്ള പ്രറാഡ് ടൂറിസം ാഴ്ചപ്പാേിൽ നവീ രിക്കുന്നത് വളകരയധി ം ടൂറിസ്റ്റു കള
ആ ർഷ്ിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇതിന് ഏ പ്രദശം 500 ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന. ഇത്
രണ്ട് വർഷ്ത്തിൽ പൂർത്തീ രിോൻ സാധിക്കും.
ശക്തിുളങ്ങര കതപ്രേപുലിമുട്ടിപ്രനാേ് പ്രചർന്ന വള്ളേേവ് നവീ രിേൽ
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തികല വാർഫിനും കതപ്രേപുലിമുട്ടിനും ഇേയ്ക്കുള്ള ഏ പ്രദശം 50 േീറ്റർ
വീതിയിൽ പ്രസ്ലാപ്പിംഗ് യാർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത േത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ അടുക്കുന്നതിനാണ്
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്. ഈ വള്ളേേവ് േപ്രനാഹരോയി നവീ രിക്കുന്നത് േത്സ്യകതാെിലാളി ളുകേ അേി
സ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ടൂറിസ്റ്റു കള ആ ർഷ്ിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഇതിന് 100
ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന. ഇത് 18 ോസം ക ാണ്ട് പൂർത്തി രിോൻ െിയം.
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തിന് പ്രവണ്ടി ഇനിയം ഏകറ്റടുോനുളള 34.15 ആർ സ്ഥലം ഏകറ്റടുക്കുന്നത്
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തിന് പ്രവണ്ടി ഇനിയം ഏകറ്റടുപ്രേണ്ട 34.15 ആർ സ്ഥലം
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് 28/10/17 തീയതിയികല സഉ(സാധാ)നം.827/2017/േതവ േ ാരം സർോർ ഉത്തര
വായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള റി വിസിഷ്ൻ ജില്ലാ ളക്ടർേ് സേർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 476 ലക്ഷം രൂപ
കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന. ഇത് ഒരു വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാും എന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന.
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തികെ രണ്ടാം ഘട്ട വി സനം
നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന തറമുഖകത്ത ശക്തിുളങ്ങര ഭാഗത്ത് വിഭാവനം കചയ്തിരുന്ന 505
േീറ്റർ വാർഫിൽ 407 േീറ്റർ ോത്രോണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലകേടുപ്പ് െിഞ്ഞാൽ ഇനിയം നിർമിക്കു
വാനുള്ള 98 േീറ്റർ വാർഫും കൂേി നിർമിക്കു യം പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് പ്ര ാംൈക്സ്, ആധുനി രീതിയിലുള്ള േത്സ്യ
ോർേറ്റ്, പ്രഗറ്റം പ്രഗറ്റ് ഹൗസും, തേങ്ങിയവയകേ നിർമാണം കൂേി പൂർത്തീ രിച്ച് തറമുഖം പൂർണ്ണോയം
മീഷ്ൻ കചയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇതിന് 1,000 ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന. രണ്ട് വർഷ്
ത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാും എന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന.
ുതിര മുനമ്പിപ്രനയം േൺപ്രറാതരുത്തിപ്രനയം ബന്ധിപ്പിച്ച് ക ാണ്ട് അഷ്ടമുേി ായലിന് ുറുപ്ര പാലം
നിർമിക്കുന്നത് - ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ൻ േവൃത്തി
ുതിര മുനമ്പിപ്രനയം േൺപ്രറാതരുത്തിപ്രനയം തമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 1,000 േീറ്റർ നീളം വരുന്ന
പാലം നിർമിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഡികസനും എസ്റ്റിപ്രേറ്റം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രവണ്ടിയള്ള
പ്രസായിൽ ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് 40.50 ലക്ഷം രൂപയകേ എസ്റ്റിപ്രേറ്റിന് ഭരണാനുേതി ലഭിച്ച് ദർഘാസ്
കചയ്ത് കസലക്ഷൻ പ്രനാട്ടീസ് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ൻ പൂർത്തിയാുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലം
നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് തയ്യാറാേി ഭരണാനുേതിേ് സേർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ പാലം
പൂർത്തിയായാൽ േൺപ്രറാതരുത്തികല നൂറ് ണേിന് ുടുംബങ്ങൾേ് രയോയി ബന്ധകപ്പടുന്നതിന്
സാധിക്കും.

ചകട്ടിടങ്ങൾ
ജില്ലയികല സ്കൂള്, ആശുപത്രി ള് തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുോണ്
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖയപങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. നിലവില്ക ആശുപത്രി ള്, സ്കൂളു ള്
തേങ്ങിയവയകേ നവീ രണം വപ്രയാജനങ്ങള്ോയളള പ ല്ക വീടു ള്, അങ്കനവാേി ള്, പട്ടി ജാതി
പ്ര ാളനി ളില്ക സാമൂഹയപഠന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാണം എന്നിവയാണ് നിലവില്ക
നേന്നവരുന്ന േവര്ദ്ത്തി ള്.
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• സ്കൂള് ക ട്ടിേത്തിന് ആവശയോയ ഇംപ്രൂവ്കേന്്സ് നല്ക ി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാര
ത്തിപ്രലക്കുയര്ദ്ത്തു .
• ആശുപത്രി ക ട്ടിേത്തിന് ആധുനി സൗ രയങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രസവനം കേച്ചകപ്പടുത്തു .
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• അംഗന്വാേി ക ട്ടിേങ്ങള് ആധുനി വല്കേരിക്കു .
• എല്ലാ സ്കൂളു ള്ക്കും ആധുനി രീതിയിലുളള ളിസ്ഥലങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു .

പ്രറാഡുകൾ

തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതി ളുകേ ഏ പ്രദശം 50%വം കചലവ
െിേകപ്പടുന്നത് പ്രറാഡികെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പുതിയ പ്രറാഡികെ നിര്ദ്മാണത്തിനും പ്രവണ്ടിയാണ്.
ജില്ലയില്ക ഏ പ്രദശം 7256 ി.േി. ഗ്രാേീണ പ്രറാഡ ളും 681 ി.േി. ജില്ലാ പ്രറാഡ ളും ഉണ്ട്.
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• കബപ്പാസ് പ്രറാഡ ളുകേ നിര്ദ്മാണം.
• പ്രറാഡികെസേീപത്തായി പാര്ദ്േിംഗ് സൗ രയം ഉള്കപ്പടുത്തല്ക.
• നഗര േപ്രദശങ്ങളിലുളള പ്രറാഡ ളില്ക കസ്ക് വാേ്, ഫൂട്ട് ഓവര്ദ് ബ്രിഡജ് എന്നിവ
ഉള്കപ്പടുത്തു .
• നഗര ശുചീ രണത്തിനായി പ്രറാഡികെസേീപത്ത് അഴുേ് ചാലു ള് നിര്ദ്മിച്ച് ോലിനയ
നിര്ദ്ോര്ദ്ജനം ഉറപ്പാക്കു .
• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിപ്രലക്കുമുളള പ്രറാഡ് ണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കു .
• ക ാല്ലം കബപ്പാസികെ നിര്ദ്മാംണം പൂര്ദ്ത്തീ രണ ഘട്ടത്തിലാണ്. കബപാസികെ
നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുപ്രമ്പാള് ക ാല്ലം-പ്രേവറം-അയത്തില്ക-രണ്ടാംുറ്റി-േങ്ങാേ്- േവൂര്ദ്രാേന്ുളങ്ങര- പ്രച്ചരി ജംഗ്ധഷ്ന് എന്നീ നഗര േപ്രദശങ്ങകള ബന്ധിപ്പിച്ച് സബര്ദ്ബന് സര്ദ്ക്കു
ലര്ദ് ബസ് സര്ദ്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കോബിലിറ്റി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കപാതഗതാഗത
ത്തിനും കൂടുതല്ക ഉപ ാര േദോയിരിക്കും.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. ക ാല്ലം കറയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്ന് സേീപം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് വ ഭൂേിയില്ക ആധുനി ബസ്
കേര്ദ്േിനല്ക (Bus terminal for private and KSRTC buses reported by shopping complex)
2. ടൂറിസം പ്രോല്കസാഹിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗോയി േലപ്രേല്ക ഓലരി ് കവള്ളച്ചാട്ടം-ുടുേത്ത്
പാറ-ഓയില്കപാം
ഇന്തയ
ൈാപ്രെഷ്ന്-ുളത്തൂപ്പുെ-കതന്േല-പാലരുവി
എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള ണക്ടിവിറ്റി പ്രറാഡ ളുകേ നവീ രണം
3. ക ാട്ടാരേര ജംഗ്ധഷ്ന് നവീ രണം
4. പുനലൂര്ദ് കബപ്പാസ്സ് നിര്ദ്മാണം
5. ഭരണിോവ് ജംഗ്ധഷ്ന് നവീ രണം
6. നഗരാസൂത്രണം - ക ാല്ലം നഗരത്തില്ക Inner Ring Road വീതി കൂട്ടി നവീ രിേല്ക
7. ക ാല്ലം-ആയൂര്ദ് പ്രറാഡികെ വീതികൂട്ടി നവീ രണം
8. ക ട്ടിേങ്ങള്- ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് പ്ര ാേതി സമുച്ചയം നിര്ദ്മാണം
9. ജില്ലാ ജയില്ക ോറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തി
10. ക ാല്ലം നഗരം അശാസ്ത്രീയവം ആസൂത്രിതേല്ലാത്തതോയ രീതിയിലാണ് വിസ്തൃതി ോപിച്ചു
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത ുരുക്കും തിരക്കും ോലിനയവം ക ാല്ലം നഗരത്തികെ ശാപോണ്.
ശുദ്ധജല ദൗര്ദ്ലഭയവം ക ാല്ലകത്ത േമുഖ ജലാശയോയ അഷ്ടമുേിോയലിലും അനുബന്ധ
നാലു ളിലും ഡ്രയിപ്രനജ് ുെലു ള് തറന്നവിട്ട് ജലം േലിനോക്കുന്ന രീതിയം നിലവിലുണ്ട്.
11. നഗര വിസ്തൃതി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ുേികവളളം, ഊര്ദ്ജ്ജം, ോലിനയസംസ്ക്രണം, ഗതാഗത
സൗ രയങ്ങള്, വിശ്രേ ഉദയാനങ്ങള് എന്നിവ ലഭയോേികോണ്ട് സുസ്ഥിരവി സനം
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ഉറപ്പാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ആസൂത്രണപ്രത്താടു കൂേിയ നഗരവത് രണം ആവശയോണ്.
വളര്ദ്ന്നവരുന്ന നഗരത്തില്ക, നഗരത്തികെ വി സന സാധയത കള മുന്നിര്ദ്ത്തികോണ്ടള്ള,
കൃതയവം ശാസ്ത്രീയവോയി നൂതന സാപ്രങ്കതി വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്ച് രൂപ ല്കപ്പന കചയ്ത
ഡ്രയിപ്രനജ് സിസ്റ്റം അതയാവശയോണ്.
12. നഗരത്തികല സ്ഥലലഭയത ഉളള സ്കൂള്/പ്ര ാപ്രളജ് കേതാനങ്ങള് അദ്ധയയന സേയ
ത്തിനുപ്രശഷ്ം മുതിര്ദ്ന്നവരുകേയം ുട്ടി ളുകേയം സാംസ്ക്ാരി േവര്ദ്ത്തനത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും
പരിശീലനങ്ങള്ക്കും ലഭയോോവന്നതാണ്.
13. ുണ്ടറ കേപ്രനാപാര്ദ്േ് അനക്സ്, ക .എം.എം.എല്ക മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങപ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്നള്ള
േപ്രദശങ്ങള് എല്ലാ സൗ രയങ്ങപ്രളാടും കൂേിയ വാസപ്രയാഗയോയ േൗണ്ഷ്ിപ്പായി
ഉയര്ദ്ത്തികോണ്ടവപ്രരണ്ടതിന് നിയന്ത്രിത നഗരവി സനം നേത്താവന്നതാണ്. ഇത്തരം
േൗണ്ഷ്ിപ്പു ള് ക ാല്ലം നഗരഹൃദയകത്ത വാഹന ുരുക്കും തിരക്കും ുറയ്ക്കാന്
സഹായിക്കു യം കചയ്യും.
14. പൂന, പ്രബാംകബ എന്നീ നഗരങ്ങളികല ോതൃ ളില്ക ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്ച്
സംസ്ക്രിക്കുന്നതിനും നഗരത്തില്ക സീപ്രവജ് ട്രീറ്റ്കേെ് ൈാെ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നൂതന
സാപ്രങ്കതി വിദയ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രീയവം
ോലിനയരഹിതവോയ നഗരവല്കേരണത്തിന് േഗല്കഭര്ദ് നേത്തുന്ന ശില്കപ്പശാല ള് കപാത
ജനങ്ങള്ോയി ഏര്ദ്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.

7.14 വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം
വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം ക ാല്ലവം
ോചീന ാലത്ത് ഒരു വാണിജയപ്ര ന്ദ്രകേന്ന നിലയില്ക പ്രദശിംഗനാേ് ോധാനയം പ്രനേിയിരുന്ന.
പതിനാലാം
നൂറ്റാണ്ടികല േമുഖ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബനുബത്തുത്തയകേ ഇരുപത്തിനാലു
വര്ദ്ഷ്കത്ത സഞ്ചാരത്തിനിേയില്ക അപ്രേഹം അഞ്ചുതറമുഖങ്ങളികലാന്നായി വിപ്രശഷ്ിപ്പിച്ച ഇവിേം
കചനാോരുോയളള വാണിജയ ബന്ധങ്ങള് ക ാണ്ട് സമ്പന്നോയിരുന്ന. ക ാല്ലകത്തയം
കചനയികലയം ഭരണാധി ാരി ള് നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കു യം ക ാല്ലത്ത് കചനീസ്
അധിവാസപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് വളര്ദ്ച്ച ോപിക്കു യം കചയ്തിരുന്ന. ഒന്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്ക പ്രപര്ദ്ഷ്യയികല
സിറാഫു ാരനായ സുകലോന് എന്ന വയാപാരി ാെനില്ക നിന്ന് പ്രപര്ദ്ഷ്യന് ഉള്േേലിപ്രലക്കുളള
തകെ യാത്രയ്ക്കിേയില്ക വന് ിേ കചനീസ് പായ്ക്കപ്പലു ള് നങ്കൂരേിട്ടിരിക്കുന്നത ാണാനിേയായ
ഇന്തയയികല ഏ തറമുഖം ക ാല്ലം ആകണന്ന് പ്രരഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ുകലഖാകെ ീെില്ക 1275-ല്ക
കചനയില്ക പ്രസവനം അനുഷ്ഠിച്ച േമുഖ കവനീഷ്യന് സഞ്ചാരിയായ ോര്ദ്പ്രോപ്രപാപ്രളാ ഉയര്ദ്ന്ന
കചനീസ് ഉപ്രദയാഗസ്ഥന് എന്ന നിലയില്ക ക ാല്ലവം പശ്ചിേതീരകത്ത ഇതര പട്ടണങ്ങളും
സന്ദര്ദ്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലത്ത് ആദയോയി 1502-ല്ക ഒരു വാണിജയ പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച ആദയ യൂപ്രറാപയന്മാര്ദ്
പ്രപാര്ദ്ട്ട്ഗീസു ാരാണ്. അതിനുപ്രശഷ്ം ഡച്ചു ാരും പിന്നീേ് 1795-ല്ക
ബ്രിട്ടീു ാരും ഇവികേ
എത്തിപ്രച്ചര്ദ്ന്ന. തിരുവിതാംകൂര്ദ് രാജാവം ബ്രിട്ടീു ാരും തമിലുണ്ടാേിയ ഒരു ഉേമ്പേികയ തേര്ദ്ന്ന
ബ്രിട്ടീു ാരുകേ ഒരു ാവല്ക പ്രസന ക ാല്ലം പട്ടണത്തില്ക താവളേേിച്ചു. ക ാല്ലം പട്ടണം
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഏകറ ാരയങ്ങള് കചയ്തത് തിരുവിതാം കൂറികല ദളവ ആയിരുന്ന പ്രവലുത്തമ്പി
യാണ്. അപ്രേഹം പുതിയ പ്രമ്പാളങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു യം േദ്രാസില്ക നിന്നം തിരുനല്കപ്രവലിയില്ക നിന്നം
വയാപാരി കള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഇവികേ പാര്ദ്പ്പിക്കു യം കചയ്തു. പില്കോലത്ത് ക ാല്ലം പ്രദശിംഗ
നാട്ടികല േബുദ്ധരും ഉദാരേതി ളുോയ ഭരണാധി ാരി ളുകേ തലസ്ഥാനോയി ോറി. ബ്രിട്ടീു ാര്ദ്
കേതിരായി പ്രവലുത്തമ്പിദളവ സംഘേിപ്പിച്ച വിൈവ സന്നാഹങ്ങളുകേ സിരാപ്ര ന്ദ്രവം ക ാല്ലം
ആയിരുന്ന. ഒരിേല്ക ക ാട്ടാരങ്ങളുകേ നഗരോയിരുന്ന ക ാല്ലം അനയപ്രദശോകര സംബന്ധിച്ചിേ
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പ്രത്താളം ഹൃദയഹാരിയായ അനുഭവം ആയിരുന്ന. അങ്ങകനയാണ് “ക ാല്ലം ണ്ടവന് ഇല്ലം പ്രവണ്ട”
എന്ന കചാല്ല് തകന്ന രൂപകപ്പട്ടത്.
വിപ്രനാദസഞ്ചാരരംഗത്ത് ക ാല്ലത്തിനും അതിപ്രെതായ ോധാനയമുണ്ട്. പ്ര രളത്തികെ
പരിപ്രശ്ചദോ ാവന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ വിപ്രനാദസഞ്ചാര ഉത്പന്നങ്ങളും ക ാല്ലത്തിന് സവന്തോയിട്ടുണ്ട്.
േപ്രനാഹരോയ
ായല്കത്തീരവം വിപ്രനാദസഞ്ചാരി കള ഹഠാദാ ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തു ളും
നിബിഡോയ ണ്ടല്കോടു ള് ഉള്കപ്പകേയളള സസയജാലങ്ങളും ഇന്തയയികല തകന്ന ആദയകത്ത
എപ്രോടൂറിസം സംരംഭോയ കതന്മല എപ്രോടൂറിസം പദ്ധതിയം, വനയമൃഗങ്ങളാല്ക സമ്പന്നോയ
കശന്തുരുണി വനയജീവി സപ്രങ്കതവം പാലരുവി ുംഭാവരുട്ടി കവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും എല്ലാം ക ാല്ലത്തികെ
ടൂറിസം സാദ്ധയത ള് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അറബിേേലികെ തീരകത്ത പെയ തറമുഖ നഗരോയ
ക ാല്ലത്തിനും തങ്കപ്രശ്ശരിക്കും ഇന്തയാചരിത്രത്തില്ക വളകര വലിയ സ്ഥാനോണുളളത്. ഗ്രീേ്, പ്രറാേന്,
അറബ്, കചനീസ്, പ്രപാര്ദ്ട്ട്ഗീസ്, ഡച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ്് സംസ്ക്ാരങ്ങളുോയി അടുത്തിേപെ ിയിട്ടുളള ചരിത്രവം
ക ാല്ലത്തിന് സവന്തോയണ്ട്. പ്രേല്കപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളുോയി വളകര ദൃഢോയ ഒരു വയാപാരബന്ധം
ോചീന ാലം മുതല്ക തകന്ന ക ാല്ലത്തിനുണ്ടായിരുന്ന.
വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സന സാദ്ധയത ള്
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്ക തകന്ന ോധാനയപ്രേറിയ റംസാര്ദ് ണ്കവന്ഷ്ന് േ ാരം സംരക്ഷി
േകപ്പപ്രേണ്ടകതന്ന് അംഗീ രിേകപ്പട്ട രണ്ട് തണ്ണീര്ദ്തേങ്ങളായ അഷ്ടമുേിയം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ വം
ക ാല്ലത്തികെ സവന്തോണ്. കതന്മല, പൂനലൂര്ദ് എന്നീ പ്രഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷ്നു ളും അച്ചന്പ്ര ാവില്ക
ഡിവിഷ്കെ ഒരു ഭാഗവം ഉള്കപ്പടുന്ന ജില്ലയികല വനേപ്രദശങ്ങള് നിതയഹരിതോയ സസയജാലങ്ങ
ളാലും ജന്തുേളാലും അനുഗ്രഹീതോണ്.
വരും നാളു ളില്ക ക ാല്ലകത്ത അന്താരാഷ്ട്ര േസിദ്ധോോന് പാ ത്തില്ക ചേയേംഗലത്തു
ളള ജോയപാറ, ജഡായ എര്ദ്ത്ത് കസെര്ദ് എന്ന പ്രപരില്ക ഒരു വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രോയി
ോറകപ്പടു യാണ്. പ്രലാ ത്തികല തകന്ന ഏറ്റവം വലിയ പക്ഷി ശില്പം എന്ന ഖയാതി ഇതിന ം തകന്ന
ഇത് പ്രനേിേെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവം േി ച്ച ഒരു കപാത-സവ ാരയ സംരംഭോയി ഇത്
ോറിേെിഞ്ഞു. ക ാല്ലത്തികെ ആ ോനം ടൂറിസം വി സനത്തിനുളള ഒരു ചാല ശക്തിയായി വരും
നാളു ളില്ക ഈ പദ്ധതി സ്ഥാനം പ്രനടും എന്നറപ്പാണ്.
മുന്ഖണ്ഡി യില്ക പരാേര്ദ്ശിച്ചപ്രപാകല പ്ര രളത്തികെഒരു പരിപ്രശ്ചദോണ് ക ാല്ലം.
പ്ര രളത്തില്ക ഒരു വിപ്രനാദസഞ്ചാരിേ് ലഭിക്കുന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങളുകേ ോതിനിധയം
ഇവികേ ാണാം. േകൃതിസൗന്ദരയം, കപതൃ സവത്തുേള്, ലാസാംസ്ക്ാരി ആ ര്ദ്ഷ്ണങ്ങള്,
തീര്ദ്്ാേനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സാഹസി ടൂറിസം തേങ്ങി വളകര ശക്തോയ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങള്
ക ാല്ലത്ത് ലഭയോണ്. േകൃതിസമ്പത്ത് അേിസ്ഥാനോയ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങളുകേ ാരയത്തില്ക
പ്ര രളത്തികല േറ്റ് േപ്രദശങ്ങള് എന്ന പ്രപാകല ക ാല്ലവം ഏകറ സമ്പന്നോണ്. ായലു ള്,
േല്കത്തീരങ്ങള്, വനയജീവിസപ്രങ്കതങ്ങള്, നദി ള്, േപ്രനാഹരോയ എപ്രസ്റ്ററ്റ ള് തേങ്ങിയവ ടൂറിസം
വി സനത്തിന് ഏകറ സാദ്ധയത ളാണ് ക ാല്ലത്തിന് സമാനിക്കുന്നത്. ഉഷ്ണപ്രേഖലയികല ഈര്ദ്പ്പം
നിറഞ്ഞ
ാലാവസ്ഥയം പ്രവനലികല
ടുത്ത ചൂടും വര്ദ്ഷ് ാലകത്ത സമൃദ്ധോയ േെയം
അനുഭവകപ്പടുന്ന േപ്രദശങ്ങളാണ് ജില്ലയില്ക ഉള്കപ്പടുന്നത്. ജില്ലയില്ക നിലവില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക
വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള് എത്തിപ്രച്ചരുന്നത് ക ാല്ലം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് പരിധിയിലും േണ്പ്രട്രാത്തുരുത്ത്
പഞ്ചായത്ത്, പരവൂര്ദ് ായല്ക േപ്രദശങ്ങള്, കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം പാലരുവി, ുംഭാവരുട്ടി
കവളളച്ചാട്ടങ്ങള് എന്നിവിേങ്ങളിലാണ്.
ക ാല്ലത്തികെവിപ്രനാദസഞ്ചാര സാധയത ഏറ്റവം കൂടുതലായളളത് അഷ്ടമുേിോയലുോയി
ബന്ധകപ്പട്ടാണ്. റംസാര്ദ് കസറ്റായി േഖയാപിേകപ്പട്ട ഈ േപ്രനാഹരോയ തണ്ണീര്ദ്ത്തേത്തികെ
ടൂറിസം സാദ്ധയത ള് നാം ഇതവകര ാരയോയി ചൂഷ്ണം കചയ്തിട്ടില്ല. പ്ര രളത്തികെ അനുപേോയ
732

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ടൂറിസം ഉത്പന്നോയി ണോേകപ്പടുന്ന വഞ്ചിവീേ് പിറവി ക ാണ്ടത് ക ാല്ലത്താകണങ്കിലും നിലവില്ക
പ്ര രളത്തികെ ായല്ക ടൂറിസത്തികെ അഞ്ച് ശതോനത്തില്ക താകെ ോത്രോണ് അഷ്ടമുേിയകേ
സംഭാവന. ാലാനുസൃതോയ ോറ്റങ്ങള് വരുത്തി നിലവികല ടൂറിസ്റ്റു ളുകേ അഭിരുചിേനുസരണോയി
തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്കരിച്ച് വിപണനം കചയ്യകപ്പട്ടാല്ക ഇന്ന് ആലപ്പുെയളള ായല്ക ടൂറിസത്തികെ ഒരു
വിഹിതം ക ാല്ലപ്രത്തേ് ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് നമുക്കു െിയം. അഷ്ടമുേിോയലികെ ഓരം പറ്റിയളള ചവറ,
കതക്കുംഭാഗം, പ്രതവലേര, നീണ്ട ര, തൃേേവൂര്ദ്, തൃേരുവ, പനയം, പ്രപരയം, കപരിനാേ്, ുണ്ടറ,
േണ്പ്രറാതരുത്ത്, പേിഞ്ഞാപ്രറേല്ലേ, ിെപ്രേ ല്ലേ എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്ക േിേവയിലും
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി നേപ്പാോന് െിയന്നതാണ്. ഇതവെി തപ്രേശീയകര ടൂറിസം
വയവസായത്തിപ്രലേ് ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കുവാന് സാധിച്ചാല്ക അഷ്ടമുേിോയല്ക സംരക്ഷണം അവരുകേ
ഉത്തരവാദിത്തോയി ോറുന്നതം, അതവെി
ായല്ക സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ജന ീയ മുഖം
ക ാണ്ടവരാന് െിയന്നതോണ്. ഇതിപ്രനറ്റവം അേിയന്തിരോയി പ്രവണ്ടത് ഒരു Resource Mapping
ആണ്. ഇത്തരത്തില്ക Resource Mapping-ലൂകേ ജില്ലയില്ക ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം വെി തപ്രേശീ
യരായ ജനവിഭാഗങ്ങകള ഏകതല്ലാം തരത്തില്ക ഈ വയവസായവോയി ബന്ധിപ്പിോന് െിയകേന്ന്
കണ്ടത്താം. യര്ദ്, േറ്റ് ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണ വിപണനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, കൃഷ്ി, ന്ന
ാലി വളര്ദ്ത്തല്ക, േത്സ്യകൃഷ്ി, ള്ളുകചത്ത്, ലാസാംസ്ക്ാരി േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തേങ്ങി നിതയ
ജീവിതവോയി ബന്ധമുളള ഒട്ടുേിേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും ഇത്തരത്തില്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാരവോയി ബന്ധി
പ്പിോന് സാധിക്കും.
േധാന ലക്ഷയങ്ങള്
എ. വിപ്രനാദ സഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണത്തിലുള്ള വര്ദ്ദ്ധനവ്
സര്ദ്ോരികെ പുതിയ വിപ്രനാദ സഞ്ചാര നയം വിഭാവനം കചയ്യുന്നത് പ്ര രളത്തിപ്രലക്കുള്ള
വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ളുകേ വരവ് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു എന്നതാണ്. എന്നാല്ക
ജില്ലയിപ്രലക്കുള്ള വിപ്രദശസഞ്ചാരി ളുകേ വരവ് നിലവിലുള്ള 8500-ല്ക നിന്നം അടുത്ത 5 വര്ദ്ഷ്ം
ക ാണ്ട് 25000 ആയി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു എന്നതാണ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതപ്രപാകല തകന്ന അഭയന്തര
വിപ്രനാദ സഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണം നിലവിലുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തില്ക നിന്നം ഇരട്ടിയാക്കു എന്നള്ളതം
ലക്ഷയേിടുന്ന.
ബി. സന്ദര്ദ്ശ രുകേ സംതൃപ്തി
സന്ദര്ദ്ശ രാണ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തികെനകട്ടല്ല് എന്നതിനാല്ക ോത്സ്രയം നിറഞ്ഞ ഈ
പ്രേഖലയില്ക നിലനില്കേണകേങ്കില്ക ഉപപ്രഭാക്താവിന് േി ച്ച പ്രസവനവം സംതൃപ്തിയം ഉറപ്പാപ്രേണ്ട
തണ്ട്. ഇതിനായി ജില്ലയിലുളള വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക തപ്രേശഭരണ സംവിധാനത്തികെ
സഹായപ്രത്താകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുവാനും പ്രഹാട്ടലു ള് ഉള്കപ്പകേയളള
അനുബന്ധ സംരംഭ ര്ദ് കേച്ചകപ്പട്ട പ്രസവനങ്ങള് ടൂറിസ്റ്റിന് ലഭയോക്കുന്ന എന്നറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള
നേപേി സവീ രിക്കുന്നതാണ്. അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം വുപ്പു ളുകേയം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ടൂറിസം വുപ്പുോയി സന്നിപ്രവശിപ്പിച്ച് േവര്ദ്ത്തി
പ്പിക്കുന്നതിനുളള നേപേി സവീ രിക്കുന്നതാണ്. ഇതികെഭാഗോയി പുനലൂര്ദ്, പരവൂര്ദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള്
േണ്പ്രട്രാത്തുരുത്ത്, കപരിനാേ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്, ജലപ്രസചന വുപ്പ്, ഹാര്ദ്ബര്ദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വുപ്പ് തേങ്ങിയളള സ്ഥാപനങ്ങളുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന ഇതിന ം തകന്ന അേിസ്ഥാന സൗ രയ
വി സനത്തിനായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാേി വരുന്നണ്ട്.
സി. ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളികല ോലിനയനിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനം
ക ട്ടിേിേക്കുന്ന ോലിനയങ്ങള് ടൂറിസം വയവസായത്തിനും കപാതജനാപ്രരാഗയത്തിനും
ഒരുപ്രപാകല ഉത് ണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വിഷ്യോണ്. ഇോരയത്തില്ക ടൂറിസം വുപ്പും, സംരംഭ രും,
തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും, േറ്റ് സര്ദ്ോര്ദ്
വുപ്പു ളും, സര്ദ്ോരിതര
സന്നദ്ധസംഘേന ളും ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച് ഒരു േവര്ദ്ത്തനം നേപ്രത്തണ്ടത് അനിവാരയോണ്. ഇതിനായി
ാരയക്ഷേോയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഒപ്പം ജനങ്ങളില്ക അവപ്രബാധം
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സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി തേര്ദ്ച്ചയായളള
ാമ്പയിനു ള് നേപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. വിപ്രനാദസഞ്ചാര
ോധാനയമുളള പ്രേഖല ളില്ക വിവിധ ഏജന്സി ളുകേ പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേയളള വര്ദ്േിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ള്
രൂപീ രിക്കുന്നത് ഈ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പരയാപ്തോയിരിക്കും.
ഡി. വിവിധ ഏജന്സി ള് തമിലുളള ഏപ്ര ാപനം
ജില്ലയികല േധാന വിപ്രനാദസഞ്ചാര ആ ര്ദ്ഷ്ണങ്ങള് എല്ലാംതകന്ന േകൃതിയോയി
ബന്ധകപ്പട്ടവയാണ്. ഇത്തരം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക പ്രവണ്ടത്ര ആസൂത്രണേില്ലാകത ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാക്കുന്ന
പദ്ധതി ള് ടൂറിസ്റ്റു ള്േ് പ്രവണ്ടത്ര േപ്രയാജനം കചയ്യാത്തവപ്രയാ േകൃതിയ്ക്ക് പ്ര ാട്ടം തട്ടിക്കുന്നവപ്രയാ
ആണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാരവി സനത്തിനായി പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുപ്രമ്പാള്
ടൂറിസം വുപ്പ്, േൗണ് & ണ്ട്രി ൈാനിംഗ് വുപ്പ്, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിവിധ
സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ള്, േറ്റ് ടൂറിസം സംരംഭ ര്ദ് എന്നിവയോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് വിപ്രനാദസഞ്ചാര
ോധാനയമുളള സ്ഥലങ്ങള്
കണ്ടത്തി അവയകേ ഉള്കോളളല്കപ്രശഷ്ി (Carrying Capacity)
േനസ്സിലാേി അവയകേ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലന ത്തിനുമുളള േപ്രതയ നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള്
തയ്യാറാേി നേപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
ഇ. അഷ്ടമുേി ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന്
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഏറ്റവംകൂടുതല്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനസാദ്ധയതയളളത് അഷ്ടമുേി
ായല്ക അേിസ്ഥാനോേിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള ഒരു സേഗ്ര ോസ്റ്റര്ദ് ൈാനികെ രേ് ടൂറിസം
വുപ്പ് തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തലങ്ങളില്ക ചര്ദ്ച്ച ള് പൂര്ദ്ത്തിയാേി േി രേ് ൈാന് സര്ദ്ോര്ദ്
അംഗീ രിച്ചതിനുപ്രശഷ്ം േറ്റ് ബന്ധകപ്പട്ട ഏജന്സി ളുകേയം സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുകേയം സഹ രണ
പ്രത്താകേ ഇതില്ക വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പാക്കുന്നതാണ്.
എഫ്. സംരംഭ ര്ദ്ക്കുള്ള വിപണനസഹായം
ജില്ലയില്ക നിന്നളള കചറു ിേ ഇേത്തരം സംരംഭ ര്ദ്േ് പ്രദശീയ അന്തര്ദ് പ്രദശീയ േചാരണ
പരിപാേി ളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിപ്രലോയി ടൂറിസം വുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പിലാക്കുന്ന
വിപണനസഹായം ലഭയോക്കുന്നതിന് പരോവധി സഹായങ്ങള് കചയ്യുന്നതാണ്.
േധാന ദൗതയങ്ങള്
1. അന്താരാഷ്ട്രാ നിലവാരമുളള ോപ്രദശി വിപ്രനാദസഞ്ചാര ഉത്പന്നങ്ങള് വി സിപ്പിച്ച്
പ്രലാ ത്തിനു മുന്നില്ക അവതരിപ്പിക്കു .
2. ക ാല്ലത്തിന് ായല്ക ടൂറിസത്തികെോരംഭ ാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രേല്കല്കകേ തിരിക
ക ാണ്ടവരുന്നതിനുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച് നേപ്പിലാക്കു .
3. അനുഭവപ്രവദയോയ ഉത്പന്നങ്ങള് പ്ര ാര്ദ്ത്തിണേിയളള ടൂറിസം പദ്ധതി ള് വി സിപ്പിച്ച്
തപ്രേശീയര്ദ്േ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തികെേപ്രയാജനങ്ങള്
ലഭയോക്കു യം അവരുകേ
സാമ്പത്തി ഉന്നേനത്തിന് ചാല ശക്തിയായി ോറു യം കചയ്യു .
ോനവപ്രശഷ്ി വി സനം
വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം എന്നത് േധാനോയം ഒരു പ്രസവന പ്രേഖല (Service Industry)
ആയതിനാല്ക പരിശീലനം ലഭിച്ച ആതിഥയേരയാദയള്ള േനുഷ്യപ്രശഷ്ി വളകര േധാനോണ്. പ്രേല്ക
ഖണ്ഡി യില്ക വിവരിച്ച പ്രപാകല ഇവിേം സന്ദര്ദ്ശിക്കുന്ന സഞ്ചാരി ളുകേ സംതൃപ്തിേ് േി ച്ച പ്രസവനം
നല്കു എന്നത് വളകര അനിവാരയോണ്. ആയതിനായി നിലവിലുള്ള ടൂറിസം കതാെില്ക പ്രശഷ്ി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു യം സംരംഭ രുകേ ാരയക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധനവിനുള്ള പരിശീലന പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിച്ച്
നേപ്പാക്കു യം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. ഇത്തരത്തില്ക ജില്ലയിലുള്ള കചറുതം വലുതോയ ടൂറിസം
സംരംഭ രുകേ ഇേയില്ക ഒരു കോഫഷ്ണല്ക സംവിധാനം വളര്ദ്ത്തുന്നതിനായി ഈ പരിശീലന
പരിപാേി ള് ഒരു തേര്ദ് േക്രീയയായി നിലനിര്ദ്ത്തു യം കചയ്യു .
വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട്
പ്ര രളത്തികല േറ്റ് പല ജില്ല ളിലും ഉളളതപ്രപാകല േമുഖ ടൂര്ദ് ഓപ്പപ്രററ്റര്ദ്ോരുകേ ടൂറിസം
സര്ദ് ൂട്ടു ളില്ക ഒന്നം തകന്ന ക ാല്ലകത്ത വിപ്രനാദ സഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പട്ടു ാണുന്നില്ല.
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ആയതിനാല്ക ക ാല്ലത്ത് വന്ന താേസിച്ച് ാഴ്ച ള് ണ്ട് േേങ്ങുന്ന വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണം
താരതപ്രേയന ുറവാണ്. ഇതിന് ഒരു ോറ്റം ഉണ്ടാ ണകേങ്കില്ക ക ാല്ലകത്ത േധാന വിപ്രനാദ സഞ്ചാര
പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള വയതയസ്ത സഞ്ചാരപഥങ്ങള് വി സിപ്പിച്ച് വിപണനം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്.
താകെ വിവരിക്കും േ ാരമുളള സഞ്ചാരപഥങ്ങള് വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.
ഗ്രാേീണവിപ്രനാദസഞ്ചാരപഥം
ക ാല്ലത്തികെ ഏറ്റവം വലിയ ആ ര്ദ്ഷ്ണോയി നമുേ് വിപണനം കചയ്യാവന്നത്
അഷ്ടമുേിോയലുോയി ബന്ധകപ്പട്ടു വരുന്ന ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ഗ്രാേീണ ജീവിത സംസ്ക്ാരോണ്.
ഈ േപ്രദശങ്ങളിലുളള ര ൗശല, ഗ്രാേീണ കതാെിലു ളും സംസ്ക്ാരവം, ആപ്രഘാഷ്ങ്ങളും എല്ലാം
ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു ഗ്രാേീണ വിപ്രനാദസഞ്ചാര പഥം (Rural Tourism Circuit)
വി സിപ്പിോവന്നതാണ്. േത്സ്യബന്ധനം, കൃഷ്ി, യര്ദ്, ച്ചിപ്പേ നിര്ദ്മാണം, തെപ്പായ് കനയ്ത് തേങ്ങി
ലഭയോയ വിഭവങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു പാപ്രേജ് വി സിപ്പിച്ച് വിപണനം കചയ്താല്ക അത്
ക ാല്ലത്തികെഏറ്റവം േി ച്ച ഒരു ടൂറിസം ഉല്പന്നോേി ോറ്റാവന്നതാണ്. അതവെി ഗ്രാേീണജനതകയ
ഈ വയവസായത്തികെഭാഗോേി ോറ്റാനും സാധിോവന്നതാണ്.
സാംസ്ക്ാരി ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട്
കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം പദ്ധതി േധാന പ്ര ന്ദ്രോേികോണ്ട് ജില്ലയകേ
ിെേന്
േപ്രദശത്തുളള വനപ്രേഖല ള്, ജലപാതങ്ങള്, കചന്തുരുണി വനയജീവി സപ്രങ്കതം സാംസ്ക്ാരി ചരിത്ര
േപ്രദശങ്ങള്, പ്പലാപ്രെഷ്നു ള് േപ്രതയ ിച്ച് ക ാപ്രളാണിയല്ക ൈാപ്രെഷ്നു ള്, എന്നിവകയ
ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു സാംസ്ക്ാരി ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ടിന് വളകര വലിയ സാദ്ധയതയണ്ട്.
ക ാല്ലം മുതല്ക തിരുവിതാംകൂറികെ ഇപ്രപ്പാഴുളള തേിഴ്നാട്ടികല േപ്രദശങ്ങള് വകര ഉള്കപ്പടുത്തി ഒരു
Trade route പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് േകൃതിക്കും സംസ്ക്ാരത്തിനും ോധാനയംനല്ക ി ഒരു സാംസ്ക്ാരി ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട് വിഭാവനം കചയ്യാം. ുടുക്കുത്തു പാറ, ഇേമുളയ്ക്കലുളള േലപ്രേല്ക, േയ്ക്കല്ക
പഞ്ചായത്തികല ോറ്റിോംപാറ, കവളിയം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലുളള മുട്ടറ - േരുതിേല, പുനലൂര്ദ്
തൂക്കുപാലത്തികെോധാനയം ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ബിസിനസ്സ് പ്ര ാറിപ്രഡാര്ദ്, പ്ര ാട്ടുേല്ക ഗുഹാപ്രക്ഷത്രം
എന്നിവകയല്ലാം ഉള് കപ്പടുത്തി വയതയസ്ത അഭിരുചിയളള വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള്ോയി കവവിധയോര്ദ്ന്ന
അനുഭവങ്ങള് പങ്കുകവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുളള ടൂറിസം ഉല്പന്നങ്ങള് ലഭയോേി വിപണനം
കചയ്യാവന്നതാണ്. ഇതിനായി വനംവുപ്പ്, വിപ്രനാദസഞ്ചാരവുപ്പ്, കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം, ജില്ലാ
ടൂറിസം കോപ്രോഷ്ന്
ൗണ്സില്ക, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയകേ
സംയക്തോയ ഒരു ഇേകപേല്ക അനിവാരയോണ്. േസ്തുത സര്ദ് ൂട്ട് വി സിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണനം
കചയ്യുന്നത് വകരയളള േവൃത്തി ള് ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി ഒരു ൂപ്രററ്റകറ നിയേിച്ച് പദ്ധതി
നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.
സാഹസി വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട്
വയതയസ്ത അഭിരുചിയളള സഞ്ചാരി കള ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് പാ ത്തിലുളള വിപ്രനാദസഞ്ചാര
പരിപാേി ള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു പ്ര ന്ദ്രോയിട്ടാണ് ജഡായ എര്ദ്ത്ത് കസെര്ദ് വി സിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്.
ഒപ്രട്ടകറ സാഹസി വിപ്രനാദപരിപാേി ള് ജഡായ എര്ദ്ത്ത് കസെറില്ക ലഭയോണ്. ഇത് കൂോകത,
പരവൂര്ദ്, അഷ്ടമുേിോയലു ള് പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് വിവിധതരത്തിലുളള സാഹസി വിപ്രനാദപരിപാേി ള്േ്
അനന്തസാധയത ളാണുളളത്. ഇതിന്പ്രേല്ക ഒരു സാധയത പഠനം നേത്തി സവ ാരയ സംരംഭ രുകേ
സഹ രണപ്രത്താകേ സാഹസി വിപ്രനാദ പരിപാേി ള് വി സിപ്പിോന് സാധിക്കും. അഷ്ടമുേി
യികലയം പരവൂര്ദ് ായലികലയം വിശാലതയം ാറ്റികെ ലഭയതയം ഇത്തരം സാഹസി വിപ്രനാദ
പരിപാേി ള്ക്കുളള ഏറ്റവം അനുകൂല ഘേ ങ്ങളാണ്. ഈ സാധയത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തിയാല്ക
പ്ര രളത്തികല ഏറ്റവം േധാനകപ്പട്ട ഒരു സാഹസി വിപ്രനാദ സഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രോയി ക ാല്ലത്തിന്
ോറാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
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പ്രേല്കത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള്
1. അഷ്ടമുേി ായലികെ വിപ്രനാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ള് പരോവധി ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതി
നായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള രേ് ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന് ചര്ദ്ച്ച ള് പൂര്ദ്ത്തിയാേി സര്ദ്ോര്ദ്
തലത്തില്ക അംഗീ രിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടോയി നേപ്പാേണം.
2. ജില്ലയികല വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള യാത്രാ സൗ രയം കേച്ചകപ്പടുത്തണം.
3. ഉള്നാേന് ജലഗതാഗത സര്ദ് ൂട്ടിനു ക ാല്ലത്തികെ വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക
ഒരു നിര്ദ്ണായ ചാല ശക്തിയാ ാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്ര ാവളം, വര്ദ്േല, ആലപ്പുെ,
തേങ്ങിയള്ള വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങകള ബന്ധകപ്പടുത്തിയള്ള ഈ ഗതാഗത ോര്ദ്ഗം
സേയബന്ധിതോയി പൂര്ദ്ത്തിയാേിയാല്ക ക ാല്ലത്തിനും ഇതികെഭാഗോ ാന് സാധിക്കു
ന്നതാണ്.
4. ക ാല്ലം തറമുഖത്തികെ വി സനം ഇവിപ്രേയ്ക്ക് ക്രൂയിസ് ടൂറിസം ക ാണ്ടവരുന്നതിന്
വളകരപ്രയകറ സഹായ ോയിരിക്കും. ആയതിനാല്ക തറമുഖ വി സനവം ഇതികെ വിപ്രനാദ
സഞ്ചാര വിപണന സാധയതയം പരോവധി ചൂഷ്ണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്.
5. പുതിയ വിപ്രനാദസഞ്ചാര നയത്തില്ക വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ള പ്രപാകല ജില്ലയില്ക ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്
വിപ്രല്ലജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി.
6. ജലസാഹസി വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തിന് ജില്ലയില്ക അനന്തോയ സാദ്ധയത ള് ആണുള്ളത്.
ഇത് പരോവധി ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള നേപേി സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തില്ക ഉണ്ടാപ്ര
ണ്ടതാണ്.
7. തങ്കപ്രശ്ശരി കപതൃ പദ്ധതി- മുസിരിസ് പ്രപാകല വളകരപ്രയകറ ചരിത്രോധാനയമുള്ള ഒരു
ോചീന തറമുഖോയിരുന്ന തങ്കപ്രശ്ശരി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്ക തകന്ന വിപണനം
കചയ്യാവന്ന ഒന്നാണ്. നിലവിലുള്ള ഡച്ച് പ്ര ാട്ടയം, കസേിപ്രത്തരി ളും, കലറ്റ് ഹൗസും
എല്ലാം തകന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നത വെി തങ്കപ്രശ്ശരി ക ാല്ലം ടൂറിസം വി സനത്തികെ ഒരു
സുേധാന ഘേ ോയി ോറും.
8. ക ാല്ലത്ത് ഒരു കപതൃ
േൂസിയം സ്ഥാപിക്കു
– ക ാല്ലത്തികെ കപതൃ ം
സന്ദര്ദ്ശ ര്ദ്േ് പ ര്ദ്ന്ന നല്ക ാന്
െിയന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു േൂസിയത്തികെ
അഭാവമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക ഒരു കപതൃ േുസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള്
സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
9. കഹലി ോക്സി സര്ദ്വീസ് – പ്ര രളത്തികല േറ്റ േധാന ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുോയി
ബന്ധിപ്പിച്ചുക ാണ്ട ക ാല്ലപ്രത്തേ് ഒരു കഹലി ോക്സി സര്ദ്വീസ് ആരംഭിോവന്നതാണ്.
നിലവില്കത്തകന്ന ഇതിനുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയം ആശ്രാേം കേതാനത്തു ലഭയോണ്.
10. സീൈയിന് പദ്ധതി – ക ാല്ലത്ത് വിപ്രനാദസഞ്ചാ വി സത്തിനു ഏകറ ഉണര്ദ്വ് നല്കാന്
സാധിക്കുന്ന സീൈയിന് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
11. സര്ദ്ോരികെ പുതിയ ടൂറിസം നയത്തില്ക വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിുതി അവധി വിപ്രനാദ
സഞ്ചാരത്തില്ക പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന ക ാല്ലം ജില്ലക്കും ബാധ ോക്കു . അതവെി
സാഹസി
ടൂറിസം ഉള്കപ്പകേ വന് മുതല്കമുേക്കുള്ള സംരംഭങ്ങള് ക ാല്ലപ്രത്തേ്
ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള്
1. നമ്മുകേ വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക േകൃതിേിണങ്ങുന്ന സഞ്ചാരി സൗഹൃദ
രീതിയിലുള്ള നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ോത്രപ്രേ അനുവദിേവൂ. ഇതിനു തപ്രേശ
സവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് േപ്രതയ ശ്രദ്ധ പുലര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്.
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2. ഉത്തരവാദിത്തവ ടൂറിസോണ് സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരികെ പുതിയ വിപ്രനാദസഞ്ചാര
നയത്തികെ ാതല്ക. അതിനനുസരണോയി തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ്
അതത േപ്രദശകത്ത േപ്രതയ ത ള്േനുസരിച്ച് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാോന്
സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില്ക തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േപ്രതയ ശ്രദ്ധ
വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്.
3. ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളാണ് ജില്ലയികല വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തിനുള്ള ഏറ്റവം േധാന
ഘേ ം. ഇവ േലിനകപ്പോകത സംരക്ഷിേകപ്പേണം. ൈാസ്റ്റിക്കും േറ്റ ഖര-ദ്രവ ോലിനയങ്ങളും
ഈ ജലാശയങ്ങളില്ക നിപ്രക്ഷപിേകപ്പടുന്നികല്ലന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന് തപ്രേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും േറ്റ് ഏജന്സി ള്ക്കും െിയണം.
4. ായലും േറ്റ് തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങളുോണ് തങ്ങളുകേ ജീവപ്രനാപാധിേ് ഏറ്റവം അവശയം പ്രവണ്ട
േകൃതിസമ്പകത്തന്നളള അവപ്രബാധം ജനങ്ങളില്ക സൃഷ്ടിോന് ശ്രേിപ്രേണ്ടതാണ്.
ഇോരയത്തില്ക ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്, വിദയാഭയാസസ്ഥാപനങ്ങള്, വായനാശാല ള് ഉള്കപ്പ
കേയളള സാംസ്ക്ാരി സംഘേന ള് തേങ്ങിയവയ്ക്ക് നിര്ദ്ണായ ോയ സവാധീനം
കചലുത്താന് സാധിക്കും. നഴ്സറി തലം മുതല്ക തകന്ന ുട്ടി ളില്ക ഇത്തരം േകൃതിസമ്പത്ത്
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതികെആവശയ തകയ ക്കുറിച്ചുളള അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിപ്രേണ്ടതാണ്.
ആയതിനായി അദ്ധയാപ ര്ദ്ക്കും ുട്ടി ളുോയി ഇേപെുന്ന േറ്റ് വിഭാഗങ്ങള്ക്കും
േപ്രതയ പരിശീലന പരിപാേി ള് സംഘേിപ്പിക്കുന്നത് അഭി ാേയോയിരിക്കും.
5. ക ാല്ലം - ആലപ്പുെ ജലയാത്രയായിരുന്ന ക ാല്ലത്തേ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരി കള
എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കപാത ടൂറിസം ഉത്പന്നം. ക ാല്ലം ആലപ്പുെ ഡി.റ്റി.പി.സി ളും
സവ ാരയ സംരംഭ രും േി ച്ചനിലയില്ക നേത്തിവന്നിരുന്ന ഈ ജലയാത്ര ഇപ്രപ്പാള്
ഒപ്രക്ടാബര്ദ് മുതല്ക ോര്ദ്ച്ച് വകര ോസങ്ങളില്ക ഒന്നിേവിട്ടുളള ദിവസങ്ങളില്ക ോത്രപ്രേ
ഉള്നാേന് ജലഗതാഗത വുപ്പികെആഭിമുഖയത്തില്ക നേത്തകപ്പടുന്നളളൂ. മുന് ാലങ്ങളില്ക
േധാനകപ്പട്ട ടൂറിസം കഗഡ ളില്ക പരാേര്ദ്ശിേകപ്പട്ട ഈ ജലയാത്ര കൃതയോയി
നേത്തകപ്പടുന്ന ഒന്നായി ോപ്രറണ്ടതണ്ട്. അതിനുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഡി.റ്റി.പി.സിയകേ
ഭാഗത്തുനിന്നം ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതണ്ട് .
6. പ്രതാട്ടം പ്രേഖല, കൃഷ്ിയിേങ്ങള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചു ഫാം ടൂറിസം നേപ്പാോവന്നതാണ്.
ഓയില്കപാം ഇന്തയയകേ എണ്ണപ്പനപ്രതാട്ടവം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെഅധീനതയിലുള്ള
ുരിപ്രയാട്ടുേല ഡയറിഫാം, േറ്റ സവ ാരയസംരംഭങ്ങള് തേങ്ങിയവയം ഈ പദ്ധതിയില്ക
ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
7. മുട്ടറ – േരുതിേല, ോറ്റിോം പാറ, േലപ്രേല്ക തേങ്ങിയള്ള േപ്രദശങ്ങകള തപ്രേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങ ളുകേയം േറ്റ ഏജന്സി ളുകേയം സഹ രണപ്രത്താകേ ലഘുസാഹസി
വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി വി സിപ്പിക്കു . ഈ േപ്രദശങ്ങള് േധാനോയം തപ്രേശീ
യരായ സന്ദര്ദ്ശ ര്ദ്ക്കു അനുഭവ പ്രവദയോക്കുന്ന തരത്തില്ക വി സിപ്പിക്കു .
8. ജില്ലയികല േധാന വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങകള സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനാ പ്രബാര്ദ്ഡ ള്
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേികയടുോവന്നതാണ്.
9. വെിവാണിഭോര്ദ്, കറപ്രസ്റ്റാറന്റ്റ ള് തേങ്ങിയവ വെി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോക്കു
ന്നതിനു തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വുപ്പ് തേങ്ങിയള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണപ്രത്താടു കൂേി പരിശീലന പരിപാേി ളും, പ്രേല്കപ്രനാട്ട സംവിധാ
നവം നേപ്പാോവന്നതാണ്.
10. വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ നേത്തിപ്പും സംരക്ഷണവം സംബന്ധിച്ച് ുടുംബശ്രീ േിഷ്കെ
ഊര്ദ്ജ്ജിത പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാോവന്നതാണ്
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
തീര്ദ്്ാേന വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട്
ജില്ലയികല േധാന തീര്ദ്്ാേന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയള്ള ഒരു തീര്ദ്്ാേന
വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട് വി സിപ്പിോവന്നതാണ്. ശബരിേല തീര്ദ്്ാേന ാലത്ത് ആയിരേണ
േിന് തീര്ദ്്ാേ ര്ദ് ജില്ലയിലൂകേ േന്നപ്രപാുന്നണ്ട്. ഈ തീര്ദ്്ാേ ര്ദ്േ് ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ
തീര്ദ്്ാേന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് കൂേി സന്ദര്ദ്ശിോന്
െിയന്ന തരത്തില്ക ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ
തീര്ദ്്ാേനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സര്ദ് ൂട്ട് വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.
ചരിത്ര വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട്
ുണ്ടറ വിളംബരം, േണ്ണേി, തങ്കപ്രശ്ശരി, പന്േന ആശ്രേം, പ്ര ാട്ടുേല്ക ഗുഹാപ്രക്ഷത്രം
തേങ്ങിയള്ള ചരിത്ര ോധാനയമുള്ള പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പുതതലമുറയ്ക്ക് അനുഭവപ്രവദയോുന്ന തരത്തില്ക ഒരു
ചരിത്ര വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട് വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.
കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് ടൂറിസം
കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ്, ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലായി 50
കഹക്ടപ്രറാളം കനല്കപ്പാേങ്ങള് കചളികയടുത്തും േണലൂറ്റിയം വലിയ കവള്ളകേട്ടു ളായി
ോറിയിരിക്കു യാണ്. ഈ സ്ഥലം ഇത്തിേര മുതല്ക കനടുേണ് ാവ് വകരയള്ള 10 ി.േീ സ്ഥലത്ത്
ടൂറിസത്തിന് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റന്നതാണ്. േി േപ്രദശത്ത് ടൂറിസം വി സന ത്തിനാവശയോയ
നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.

7.15 പട്ടികജാതി -പട്ടികവർഗ്ഗം

നിലവിലുള്ള അവസ്ഥാവിശ ലനം
ക ാല്ലം
ജില്ലയികല
പട്ടി ജാതി
വിഭാഗങ്ങളുകേ
നിലവിലുള്ള
സാമൂഹി വം
അവസ്ഥാപരവോയ വിശ ലനം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിന് അതയന്താപ്രപക്ഷിതോണ്
സംസ്ഥാനകത്ത പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളുകേ പട്ടി യില്ക 53 എണ്ണം ഉകണ്ടങ്കിലും ജില്ലയില്ക 24
വിഭാഗങ്ങള് ോത്രപ്രേ അധിവസിക്കുന്നള്ളൂ. ഇവരില്ക കൂടുതലായള്ളവര്ദ് ുറവ, പുലയ, തണ്ടാന്,
പറയര്ദ് എന്നിവരാണ്. പ്രവേര്ദ്, നായാേി എന്നിങ്ങകന ഏറ്റവം ദുര്ദ്ബല വിഭാഗത്തില്കകപ്പടുന്നവരും
ഇതില്കകപടുന്ന. സമൂഹത്തികെ മുഖയധാരയില്ക നിന്നം പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത ോറ്റിനിര്ദ്ത്തുന്ന
േവണത ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഇല്ല എന്ന പറയാം. സര്ദ്ോര്ദ്, സവ ാരയ കപാതപ്രേഖല എന്നിങ്ങകന
എല്ലാ കതാെില്ക പ്രേഖലയിലും ോതിനിധയം പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ്ക്കുണ്ട്. എങ്കിലും അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളുകേ ാരയത്തില്ക ഇനിയം അപരയാപ്തത ള് ഉകണ്ടന്ന് ണക്കു ള് സൂചിപ്പിക്കുന്ന.
ജില്ലയില്ക പട്ടി ാതി വിഭാഗോര്ദ് കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്നത് ിെേന് േല േപ്രദശങ്ങളായ
ചേയേംഗലം, കവട്ടിേവല, അഞ്ചല്ക എന്നിവിേങ്ങളിലും നദീതേേപ്രദശങ്ങളായ ചിറ്റേല, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട,
ഇത്തിേര എന്നിവിേങ്ങളിലുോണ്.
പ്രേല്കത്തട്ട്/ ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
സ്ഥലം- സവന്തോയി ഭൂേിയില്ലാത്ത പട്ടി ജാതി ുടുംബങ്ങള്േ് സ്ഥലം വാങ്ങാനായി ധനസഹായം
നല്കുന്ന. എന്നാല്ക ഗുണപ്രഭാക്താേള്
കണ്ടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള് പലതം ഭാവിയില്ക
വാസപ്രയാഗയേല്ലാകത വരുന്ന.ഇേനിലോരുകേ ചൂഷ്ണത്തിനും ഇവര്ദ് വിപ്രധയരാ ാറുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന
ത പലപ്രപ്പാഴും അപരയാപ്തോയി വരുന്ന.അതിനാല്ക ഭൂേിയകേ ലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 5 കസന്റും
അതില്ക താകെയം വിസ്തൃതിയളള ലഭയോയ സ്ഥലത്തികെ വിവരങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തു ള്
പ്രതാറും പട്ടി ജാതിോര്ദ്േ് ോത്രോയ ലാെ് ബാങ്ക് സംവിധാനം ഉണ്ടാോവന്നതാണ്. ധന
സഹായത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതം അതയാവശയോണ്. സംസ്ഥാന ഫണ്ടികനാപ്പം പ്രചര്ദ്ത്ത് പഞ്ചായത്തു
ളുകേ തലത്തിലുളള ഫണ്ടം ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
വീേ്- ഗുണപ്രഭാക്താേളുകേ എണ്ണം അനുദിനം വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന. എന്നാല്ക അനുവദിച്ചു നല്ക ിയിട്ടുളള
വീടു ള് ഭൂരിഭാഗവം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നില്ല. ഇത് പദ്ധതിയകേ വിജയത്തിന് തേസ്സോയി നില്കക്കുന്ന.
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പദ്ധതി േ ാരം നിര്ദ്മിക്കുന്ന വീടു ള്േ് നിശ്ചയിേകപ്പട്ട ഒരു ോതൃ ഉണ്ടാവ യം അതികെ
പൂര്ദ്ത്തീ രണത്തിന് പ്രേല്കപ്രനാട്ട സംവിധാനവം ഉണ്ടാേണം. ഈ ോതൃ പൂര്ദ്ത്തിയായതിനു പ്രശഷ്പ്രേ
ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ച് വിപുലീ രിക്കുന്നതിന് അനുവദിോവൂ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളികല
നിര്ദ്മാണ കചലവിലുളള വയതയാസേനുസരിച്ച് ത യില്ക വയതയാസം വരുത്തണം. സവന്തോയി
നിര്ദ്മിക്കുവാന് ോപ്തിയില്ലാത്തവര്ദ്േ് നിര്ദ്മാണ ഏജന്സി ളുകേ പ്രസവനം േപ്രയാജനകപ്പടുത്താ
വന്നതാണ്. വീേ്, സ്ഥലം എന്നീ രണ്ട് പദ്ധതി ള് ഏ ീ രിച്ച് ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ഫ്ളാറ്റ ള്
നിര്ദ്മിച്ചു ക ാടുക്കുന്ന പദ്ധതി നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.
വിദയാഭയാസം- നിലവിലുളള വിദയാഭയാസാനുകൂലയങ്ങള് നല്കുന്നപ്രതാകോപ്പം കതാെില്ക സാധയതയളള
വിദയാഭയാസം പ്രനടുന്നതിന് പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത വെിതിരിച്ച് വിപ്രേണ്ടതാണ്. പഠനപ്രത്താകോപ്പം
േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്േ് പ്രവണ്ട പരിശീലനവം നല്ക ണം. ഉന്നത വിദയാഭയാസം പ്രനേിയവര്ദ്േ്
അതനുസരിച്ചുളള കതാെില്ക പ്രനടുന്നതിന് സഹായ രോയ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം. പ്രഹാസ്റ്റല്ക
സൗ രയങ്ങള് വിപുലീ രിേണം. പ്രഹാസ്റ്റലു ള് പ്രതാറും േത്സ്രപരീക്ഷാ പരിശീലനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം.
സാമ്പത്തി ോയി കൂടുതല്ക പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവര്ദ്േ് കൂടുതല്ക പഠന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്ത
ണം. വിദയാര്ദ്്ി ളുകേ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിപ്രലേ് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
ഉണ്ടാ ണം.
ആപ്രരാഗയം- ുട്ടി ളുകേ ആപ്രരാഗയ നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം. എല്ലാ
പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി ളിലും അംഗന്വാേി ള് സ്ഥാപിേണം. അംഗന്വാേി ള് വെി സൗജനയോയി
പ്രപാഷ് ാഹാര വിതരണവം അമോര്ദ്േ് ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനാവശയോയ അവപ്രബാധവം
നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം. ജീവിതകശലീ പ്രരാഗങ്ങളില്ക നിന്നം േദയം, പു യില
തേങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുേളില്ക നിന്നം മുതിര്ദ്ന്നവര്ദ്േ് പ്രോചനം പ്രനടുന്നതിനുളള പരിപാേി ള്
ആവിഷ്കരിേണം. അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ോയോയവര്ദ്ക്കും ിേപ്പു പ്രരാഗി ള്ക്കും സാന്തവനപ്രേുന്ന
േപ്രതയ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം. ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസം പ്രനേിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി കോപ്രോ
ട്ടര്ദ്ോകര ആപ്രരാഗയ പരിപാലനത്തിനായി നിയേിേണം. സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കു ള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തി
പ്രഡാക്ടര്ദ്ോരുകേ പ്രസവനം നല്ക ണം.
കതാെില്ക- േത്സ്ര പരീക്ഷ ളില്ക വിജയിക്കുന്നതിന് ോപ്തരാുന്നപ്രതാകേ കൂടുതല്ക പ്രപര്ദ്േ് സര്ദ്ോര്ദ്
അര്ദ്ദ്ധ സര്ദ്ോര്ദ്, സവ ാരയ പ്രേഖല ളില്ക കതാെില്ക പ്രനടുവാന് െിയം. വിദയാഭയാസ രംഗത്ത് തകന്ന
നൂതന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂകേ ഈ േശ്നത്തിന് ദീര്ദ്ഘ ാല പരിഹാരോും. വിദയാഭയാസം
പൂര്ദ്ത്തിയാേിയവര്ദ്േ് നിലവിലുളള പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി
ള് ഉണ്ടാ ണം. േി ച്ച സാപ്രങ്കതി
പരിജ്ഞാനമുളളവര്ദ്േ് ഐ.റ്റി മുതലായ നൂതന
സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് േപ്രതയ പാപ്രേജു ള് േഖയാപിേണം. നിലവിലുളള
സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങളുകേ വിപുലീ രണത്തിന് കൂടുതല്ക ധനസഹായം അനുവദിേണം. സവയം
കതാെില്ക സംരംഭങ്ങളികല ഉല്പന്നങ്ങളുകേ വിതരണത്തിന് വിപണന പ്രേഖലയോയി ബന്ധിപ്പിക്കു
ന്നതിനുളള പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിേണം.
പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ് ഇപ്രപ്പാള് ജാതീയോയ അവഗണനപ്രയോള് കൂടുതല്ക പ്രനരിടുന്നത്
സാമ്പത്തി
വിദയാഭയാസ പിപ്രന്നാോവസ്ഥയാണ്. സാമ്പത്തി
വിദയാഭയാസ ഉയര്ദ്ച്ചയിലൂകേ
ആപ്രരാഗയം, ഭൂേി, വീേ് തേങ്ങിയ എല്ലാ പ്രേഖല ളിലും ഉന്നതി ോപിക്കുന്നതിന് െിയം. ആയതിപ്രലേ്
ആവശയോയ മൂലധനം കണ്ടത്തുന്നതിന് സവയംകതാെില്ക, ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുളള ബിസിനസ്
രംഗങ്ങളില്ക പങ്കാളി ളാക്കുന്ന തരത്തിലുളള പ്രോജക്ട ള് പദ്ധതിയില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
വീേ്- ധനസഹായ ത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഉറപ്പാേിയം ഗുണപ്രേډയളള വീടു ള്
നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്. കൂോകത കപയിന്റിംഗ് ഉള്കപ്പകേയളള എല്ലാ പ്രജാലി ളും നിര്ദ്വഹിച്ച് വീേ്
പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നതിനുളള നേപേി ളും സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. വിവിധ അംഗീകൃത ഏജന്സി
കളകോണ്ട് നല്ല രീതിയിലുളള വീടു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള നേപേിയം സവീ രിോവന്നതാണ്.
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ഭൂേി- ധനസഹായ ത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും കപാത വിഭാഗോര്ദ്േിേയില്ക അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്
കൂടുതലായളള ഭൂേി കണ്ടത്തുന്നതിന് നേപേി സവീ രിോവന്നതാണ്.
വിദയാഭയാസം- ഉയര്ദ്ന്ന ഡിഗ്രി പ്ര ാഴ്സു ളില്ക എത്തുന്ന ഓപ്രരാ പ്ര ാഴ്സിലും ഉയര്ദ്ന്ന ോര്ദ്േ്
രസ്ഥോക്കുന്നവരും നകന്ന ുറവാണ്. ഈ ുറവ പരിഹരിേത്തേ രീതിയില്ക േപ്രതയ
പാപ്രേജു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രോജക്ട ള് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്.
ആപ്രരാഗയം- പ്ര ാളനി പ്രപാലുളള േപ്രതയ േപ്രദശങ്ങള് പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാല്ക ആപ്രരാഗയ
േശ്നങ്ങളില്ക ശ്രദ്ധിോകത ജീവിത കശലി പ്രോശകപ്പടുത്തി ആപ്രരാരുേില്ലാത്തവരായി ോറുന്ന. ഈ
അവസ്ഥയ്ക്ക് ോറ്റം വരുത്തുന്നതിന് പ്ര ാളനിവല്കേരണം നിരുല്കസാഹകപ്പടുത്തുന്നതിനും േറ്റ് ആപ്രരാഗയ
ാരയങ്ങളില്ക ശ്രദ്ധിേത്തേ രീതിയിലുളള പ്രോല്കസാഹന പദ്ധതി ള് തയ്യാറാോവന്നതാണ്.
അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം- പ്രറാഡ്, ുേികവളളം പ്രപാലുളള അേിസ്ഥാന സൗ രയ
കോരുക്കുപ്രമ്പാള് ശരിയായ പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേത്തി ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുളള പദ്ധതി ളാേി
ോപ്രറ്റണ്ടതാണ്. നിലവാരം ുറഞ്ഞ പ്രറാഡ് വര്ദ്ക്കു ളും ശരിയായ പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ലാകതയളള
ുേികവളള പദ്ധതി ളും േിേ പ്ര ാളനി ളികലയം പതിവ ാഴ്ചയാണ്.
സാമ്പത്തി -കതാെില്ക പ്രേഖല- ഉയര്ദ്ന്ന തലത്തിലുളള ബിസിനസ്സും, ഇലക്ട്രി ്, ഇലപ്രക്ട്രാണിക്സ്
രംഗങ്ങളില്ക ഈ വിഭാഗോരുകേ േന്നവരവ് നകന്ന ുറവാണ്. ആയത് പരിഹരിച്ച് സാമ്പ
ത്തി ോയി മുപ്രന്നറാനുളള അവസരകോരുപ്രേണ്ടതാണ്. സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തികല കതാെിലിനായി
സവ ാരയ പ്രേഖലയില്ക സംവരണം പ്രപാലുളള േശ്നങ്ങളും പരിഹരിപ്രേണ്ടതാണ്.
പട്ടി വർഗം
പ്ര രളത്തികല േറ്റ് പട്ടി വര്ദ്ഗോകരപ്രപ്പാകല ജില്ലയികല പട്ടി വര്ദ്ഗോരും സമ്പന്നോയ
സാംസ്ക്ാരി പാരമ്പരയത്തിനുേേ ളാണ്. സംസാരഭാഷ്, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, കൃഷ്ിരീതി, ഭക്ഷണം,
ചി ിത്സ്, ഭരണരീതി തേങ്ങി സേസ്തപ്രേഖല ളിലും തങ്ങളുപ്രേതായ രീതി ള് ഓപ്രരാ പട്ടി വര്ദ്ഗ
ത്തിനുമുണ്ട്. പുതിയ തലമുറേ് അമൂലയോയ അറിവ ള് പ്രവണ്ട രീതിയിൽ പ ര്ദ്ന്ന നല്കുന്നില്ല
എന്നത് ശ്രപ്രദ്ധയോണ്. പരമ്പരാഗതോയ അറിവ ളികല നന്മ ൾ പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതാണ്.
1.

അേിസ്ഥാനസൗ രയം: പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ക്കു അനുവദിക്കുന്ന വീടു ള് കവദുതീ രണം,
ുേികവളള
സൗ രയം,
ശുചിതവസംവിധാനം
ഇവപ്രയാടു
കൂേി
യഥാസേയം
പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നകവന്ന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു പ്രക്ഷേ ാരയസ്റ്റാന്റിംഗ് മിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തണം.
പട്ടി വര്ദ്ഗസപ്രങ്കതങ്ങളികല ുേികവളള സൗ രയങ്ങളുകേ ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ് ഭവനപുനരുദ്ധാരണം,
അധി സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തല്ക ഉള്കപ്പകേ ഇത്തരം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് കലഫ്
പ്രോജക്ടോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു നേപ്പാക്കുന്നതിനു െിയണം.
2. വിദയാഭയാസംപട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖലയികല വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം സ്മാര്ദ്ട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം, കലബ്രറി, ലപ്രബാറട്ടറി
സൗ രയങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തി അദ്ധയയന നിലവാരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും പ്രവണ്ട സംപ്രയാജിത
പ്രോജക്ട ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. നിര്ദ്ദ്ധനരായ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കു േഭാത ഭക്ഷണം,
പഠനം പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവര്ദ്ക്കു േൂഷ്ന്, സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ിറ്റ ള്, ോനസി വളര്ദ്ച്ചേ്
ആവശയോയ
ളിപ്രോപ്പു ള്, പഠപ്രനാപ രണങ്ങള് എന്നിവ കൂേി സംപ്രയാജന
സാദ്ധയതയില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി അദ്ധയയന വര്ദ്ഷ്ത്തികെ തേേത്തില്ക തകന്ന
ആരംഭിോനാും വിധം ആവിഷ്ക്കരിേണം.
2.1 േീ-കേേറി സൗ രയം ലഭയേല്ലാത്ത പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക സംപ്രയാജിത ശിശു വി സന
പ്രോജക്ടിനു
ീെില്ക ോനദണ്ഡേനുസരിച്ചു അംഗന്വാേി ള് ആരംഭിോനാവികല്ലങ്കില്ക
നിലവിലുളള വിേവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനു പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി േ ാരം ിെര്ദ്ഗാര്ദ്ട്ടന്/
ബാലവാേി ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രോഡല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂള് പ്ര ന്ദ്രീയ വിദയാലയം
എന്നിവിേങ്ങളില്ക േപ്രവശനം ലഭയോക്കുന്നതിന് പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി കള ോപ്തരാക്കുന്ന
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2.2

2.3

2.4

2.5

തരത്തില്ക േവര്ദ്ത്തനം ആവിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. അതിനുപരി 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും
ൗോരോയോര്ദ്ക്കും 60 വയസ്സിനു പ്രേല്ക ോയമുളളവര്ദ്ക്കും പ്രപാഷ് ാഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനു
േപ്രതയ പൂര ഭക്ഷണ പരിപാേി േി സ്ഥാപനങ്ങള് വെി നല്കപ്ര ണ്ടതോണ്. ഇതം ഒരു
സംപ്രയാജന സാദ്ധയതയാണ്.
പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പികല പ്രോഡല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂളില്ക രിക്കുലര്ദ് പ്ര ാരിക്കുലര്ദ്, എക്ച്സ്ട്രാ രിക്കുലര്ദ് ആക്ടിവിറ്റി ള് അനുപ്രയാജയോയി പരിഷ്ക്കരിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര
നിലവാരത്തിപ്രലക്കു ഉയര്ദ്ത്തണം. അവികേ പഠിച്ച എസ്.എസ്.എല്ക.സി.പാസ്സാുന്നവര്ദ്
ഉന്നത നിലവാരം പുലര്ദ്ത്തുന്ന ശാസ്ത്ര സാപ്രങ്കതി , കോഫഷ്ണല്ക സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന
പഠിച്ച േി വറ്റ പൗരന്മാരായി വളര്ദ്ന്ന വരത്തേവിധം സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്ക്കരിേണം.
പ്രോഡല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂളു ളികല എക്സി ൂട്ടീവ് മിറ്റി ളുകേ കചയര്ദ്ോന് ജില്ലാ ളക്ടര്ദ്
ആണ്. സേയബന്ധിതോയി േി മിറ്റി സ്കൂളില്ക വച്ച് കൂേിയാല്ക സ്കൂളികെ എല്ലാത്തരം
പരിേിതി ള്ക്കും േശ്നങ്ങള്ക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാോന് െിയം. േി സ്കൂളു ളുകേ ഉപപ്രദശ
സേിതിയം യഥാസേയം കൂപ്രേണ്ടതണ്ട്.
നാലാം ക്ലാസ്സു വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുളള എല്ക.എസ്.എസ്.പരീക്ഷയ്ക്കു പരിശീലനം നല്കുന്ന
പ്രതാകോപ്പം പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കു പട്ടി വര്ദ്ഗവി സന വുപ്പില്ക നിന്നം നേപ്പാ
ക്കുന്ന അയ്യങ്കാളി കേപ്രമാറിയല്ക ോലെ് കസര്ദ്ച്ച് ഡവലപ്കേെ് സ്ക്ീേില്ക കതരകഞ്ഞ
ടുേകപ്പടുന്നതിനുളള േപ്രവശന പരീക്ഷയ്ക്കു കൂേി പരിശീലനം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. അതപ്രപാകല
യ.എസ്.എസ്, എന്.റ്റി.എസ്.ഇ., ക .വി.പി.കവ തേങ്ങി സ്കൂള് വിദയാഭയാസ ാലയളവികല
േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്ക്കു പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുപരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി
ള് രൂപകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഈ വിധത്തില്ക പരിശീലനം നേത്തുന്നതിനും പരിശീല
നാര്ദ്്ി ള്ക്കു കലറ്റ് റിഫ്രകഷ്മെ് നല്കുന്നതേേമുളള സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള്
ആവിഷ്ക്കരിേണം.
ഉന്നതവിദയാഭയാസ പ്രേഖല ളില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ ോതിനിധയം പരിേിതോണ്. വിപ്രശഷ്ിച്ച്
സാപ്രങ്കതി വിദയാഭയാസ രംഗത്തും കോഫഷ്ണല്ക വിദയാഭയാസ രംഗത്തും േതിയായ
ോതിനിധയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ോരംഭ ചിലവ ള് വഹിക്കുന്നതിനും താേസസ്ഥലത്തു നിന്നം പ്രപായി
വരാനാ ാത്ത സ്ഥലത്ത് പ്രഹാസ്റ്റല്ക സൗ രയേില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന പഠിോനാ
ാത്തതം പഠന ചിലവ വഹിക്കുന്നതിനു സാമ്പത്തി
േയാസം പ്രനരിടുന്നതോണ്.
േധാനോയം ഈ രംഗത്തു പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ൾ പ്രനരിടുന്ന േശ്നങ്ങൾ കോഫഷ്ണല്ക
പ്ര ാഴ്സു ള്ക്കുളള േപ്രവശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം ലഭിോത്തതം ആ രംഗകത്ത പിപ്രന്നാോ
വസ്ഥയ്ക്കു ാരണോുന്ന. സ്കൂള് വിദയാഭയാസത്തികല അധയയന നിലവാരക്കുറവ് പരിഹരി
ക്കുന്നതിനുളള പരിപാേി ളും അനിവാരയോണ്. പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ് നേപ്പാക്കുന്ന
സേര്ദ്്രായ പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുളള പ്രോത്സ്ാഹന ഗ്രാെ്, വിദയാഭയാസാനു
കൂലയങ്ങള് അതിനു പുറപ്രേ പ്രവണ്ടന്ന സാമ്പത്തി സഹായം ഇവ സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ടായി
രൂപകപ്പടുത്തണം.

3. കതാെിൽ, ഉപജീവനം
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േിേയികല കതാെിലില്ലായ്മ രൂക്ഷോണ്. അഭയസ്തവിദയരായ പട്ടി
രുകേ കതാെിലില്ലായ്മയം രൂക്ഷോണ്.

വര്ദ്ഗോ

1. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ പരമ്പരാഗതോയ ര ൗശല െിവ ള് വി സിപ്പിച്ചു മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങൾ നിര്ദ്മിച്ച് വിപണനം നേത്തുന്നതിനുളള ക്രേീ രണം.
2. ുളത്തൂപ്പുെയിൽ വയവസായ വാണിജയ വുപ്പിന് ീെിൽ േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന ക ത്തറി കനയ്ത്തു
വയവസായ സഹ രണസംഘം പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പികല പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് /പൂള്ഡ് ഫണ്ട
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കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി പുന:സംഘേിപ്പിച്ചു ക ത്തറി കനയ്ത്തിനു പുറപ്രേ ഗാര്ദ്കേെ് പ്രേേിംഗ് കൂേി
ആരംഭിക്കുന്നതിനും സ്കൂളു ള്ക്കും ആശുപത്രി ള്ോവശയോയ യൂണിപ്രഫാം േറ്റ് തണിത്തര
ങ്ങള് ഇവ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു പട്ടി വര്ദ്ഗ
യവതീ യവാേള്ക്കു കതാെില്ക നല്കുന്ന തരത്തിൽ
േവര്ദ്ത്തിപ്പിോവന്നതാണ്.
3. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ ലാസാംസ്ക്ാരി
െിവ ള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, ശിങ്കാരിപ്രേളം,
കചണ്ടപ്രേളം, വില്കപാട്ട്, ോരിശ്ശിനാേ ം തേങ്ങിയ ലാരൂപങ്ങള്, പാരമ്പരയ ഭക്ഷണം,
പാരമ്പരയകവദയം ഇവ ഉപജീവന ോര്ദ്ഗോേി വി സിപ്പിേല്ക
4. പ്രഹാട്ടല്ക ോപ്രനജ്കേന്റും ഫുഡക്രാഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ടൂറിസ്റ്റു കഗഡ് തേങ്ങി കതാെില്ക
സാദ്ധയതയളള രംഗങ്ങളില്ക പരിശീലനവം പ്രൈകസ്മന്റും.
5. വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളികല കതാെില്ക സാദ്ധയതയ്ക്ക് അനുപ്രയാജയോയ പരിശീലനവം
പ്രൈകസ്മന്റും
6. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ ക വശഭൂേി, തരിശായി ിേക്കുന്ന ഭൂേി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി വയവസായ
വാണിജയ വുപ്പികെസഹ രണപ്രത്താകേ കചറു ിേ വയവസായ സംരംഭങ്ങള്
7. വനയമൃഗശലയകത്ത േതിപ്രരാധിച്ചു ാര്ദ്ഷ്ി അഭിവൃദ്ധിയളള പ്രോജക്ട ള്
8. ഭക്ഷയസുരക്ഷയ്ക്കായി പരമ്പരാഗത കൃഷ്ി, കജവകൃഷ്ി ഇവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
9. തരിശുഭൂേി, വനാവ ാശേനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ക വശഭൂേി ഇവ ആദായ രോയി കൃഷ്ി കചയ്യല്ക
10. ക്ഷീരവി സന വുപ്പും, പാല്കകസാകസറ്റി ഇവയോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി മുന്പില്ക
ബന്ധപ്രത്താകേ ക്ഷീരവി സന പ്രോജക്ട ള്.
11. മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പുോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി, പ്രപാത്തുക്കുട്ടി വളര്ദ്ത്തല്ക,
ആടുവളര്ദ്ത്തല്ക,
പ്ര ാെി വളര്ദ്ത്തല്ക
12. ആശാരിപണി, ല്കപണി, വയറിംഗ്, ൈംബിംഗ്, ഗാര്ദ്ഹി ഉപ രണങ്ങളുകേ റിപ്പയര്ദ് ഇവയ്ക്കു
മൂണിറ്റി പ്രപാളികേനി ്/IGNOU വികെ മൂണിറ്റി പ്ര ാപ്രളജ് പ്രോജക്ട്/CMD ഇവ മുപ്രഖന
പരിശീലനവം സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്നും നേത്തി കതാെില്ക ഉറപ്പാേല്ക
13. ഐ.േി.പ്രേഖലയികല ഉയര്ദ്ന്നവരുന്ന കതാെില്ക സാധയതയ്ക്കു അനുപ്രരാധോയ പരിശീലനം
14. അപ്പാരല്ക പ്രേഖലയില്ക വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കതാെില്ക സാധയത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുളള
പരിശീലനം
ഇത്തരത്തില്ക കതാെിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള പ്രോപജക്ട ള് പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന
വുപ്പികെപ്ര ാര്ദ്പ്പഫണ്ട്/പൂള്ഡ് ഫണ്ട്, അംപ്രബദ്േര്ദ് കസറ്റില്കകേെ് സ്ക്ീം, പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധ
തിയ്ക്കുളള േപ്രതയ പ്ര ന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി ഇവയോയി ബന്ധകപ്പട്ട വുപ്പു ള്/സ്ഥാപനങ്ങള്
ഇവയകേ പദ്ധതി വിഹിതം സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു ആവിഷ്കരിോവന്നതാണ്.
4. ആപ്രരാഗയം
ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമോര്ദ്ക്കും 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും ൗോരോയോര്ദ്ക്കും
നൂനപ്രപാഷ്ണം പരിഹരിക്കുന്നതിനും സംപ്രയാജിത ശിശുവി സന പ്രോജക്ടവെിയളള പൂര ഭക്ഷണ
പദ്ധതി എല്ലാവര്ദ്ക്കും
ിട്ടുന്നില്ല. ഇത പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഐ.സി.ഡി.എസ്. വെിയളള
പൂര ഭക്ഷണ പദ്ധതിയം ഉപരിയായി 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും ൗോര ോയോര്ദ്ക്കും
ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമോര്ദ്ക്കും പയര്ദ്, േല, ശുവണ്ടിപരിപ്പു തേങ്ങി പ്രപാഷ് മൂലയമുളള
വിഭവങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി ഭക്ഷണ ിറ്റ് വിതരണം കചയ്യുന്നതിന് സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിേണം.
60 വയസ്സിനു പ്രേല്ക ോയമുളളവര്ദ്േ് നൂനപ്രപാഷ്ണ പരിഹാരത്തിനുളള സംപ്രയാജിത
പ്രോജക്ട ളും ആവശയോണ്.
വപ്രയാജനം:-1. സാമൂഹയപ്രക്ഷേ കപന്ഷ്ന് ലഭിോത്ത നകല്ലാരു ശതോനം വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും
േപ്രതയ
ാമ്പയിന് നേത്തി യദ്ധ ാലാേിസ്ഥാനത്തില്ക അര്ദ്ഹോയ കപന്ഷ്ന്
ലഭയോക്കു .
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2. അഗതി ളായ വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും ുടുംബത്തില്ക ഒറ്റകപ്പടുന്ന വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും
േപ്രതയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് സംയക്തോയി നേപ്പിലാക്കു .
5. പശ്ചാത്തല സൗ രയം
പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിപ്രലയ്ക്കു സഞ്ചാരപ്രയാഗയോയ പ്രറാഡ ളില്ലാത്തത ുട്ടി ള്ക്കു സ്കൂളിൽ
പ്രപായി വരുന്നതിനും മുതിര്ദ്ന്നവര്ദ്ക്കു അവരുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്കപ്പന്നങ്ങൾ ോര്ദ്േറ്റികലത്തിച്ചു വിപണനം
കചയ്യുന്നതിനും അവര്ദ്ോവശയോയ നിപ്രതയാപപ്രയാഗ സാധനങ്ങള് വാങ്ങി വരുന്നതിനും പ്രരാഗ
ബാധിതകര ആശുപത്രി ളില്ക എത്തിക്കുന്നതിനും നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കു സാധന സാേഗ്രി
ള് ക ാണ്ടപ്രപാുന്നതിനും വളകരയധി ം േയാസം അനുഭവകപ്പടുന്ന. പട്ടി വര്ദ്ഗ േപ്രദശങ്ങളുകേ
പിപ്രന്നാോവസ്ഥ അഭയസ്തവിദയരായപട്ടി വര്ദ്ഗ യവതീയവാേളിൽ അസംതൃപ്തി വളര്ദ്ത്തുന്നതിനും
ഇേയാക്കുന്നണ്ട്. അതിനാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ േപ്രദശങ്ങളില്ക പശ്ചാത്തലപ്രേഖലയില്ക നിലനില്കക്കുന്ന
പിപ്രന്നാോവസ്ഥ സേയബന്ധിതോയി പരിഹരിക്കുന്നതിനുസേഗ്രോയ ഇേകപേലു ള് ആവശയോണ്.
MPLAD, MLA ോരുകേ ോപ്രദശി വി സന ഫണ്ട്, നബാര്ദ്ഡികെ ഗ്രാേീണ പശ്ചാത്തല പ്രേഖലയകേ
വി സന ഫണ്ട് (RIDF) പട്ടി വര്ദ്ഗവി സന വുപ്പികല പ്ര ാര്ദ്പ്പസ്/പൂള്ഡ് ഫണ്ട് ഇവയോയി
സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു ബൃഹത്പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിേണം.
സംരക്ഷിത നിയേങ്ങളുകേ നേത്തിപ്പ്
1999 പ്ര രള പട്ടി വര്ദ്ഗ ഭൂേി അനയാധീനകപ്പടുത്തുന്നത് നിയന്ത്രിേലും
അനയാധീനകപ്പട്ട
ഭൂേി തിരികച്ചടുത്തു നല്ക ൽ നിയേം, 1989 കല പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ അതിക്രേങ്ങള് തേയല്ക
നിയേം (2016 പ്രഭദഗതി കചയ്തത്), 2006 കല വനാവ ാശ നിയേം (2012 പ്രഭദഗതി കചയ്തത്), എന്നീ
നിയേങ്ങള് ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിനു നേപേി സവീ രിേണം. ഇത നേപ്പാക്കുന്നകവന്ന ഉറപ്പ്
വരുത്തുന്നതിന് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഊരുമൂപ്പന്ോർ, കോപ്രോട്ടര്ദ്ോർ, പട്ടി വര്ദ്ഗ
ജനേതിനിധി ള്, സാമൂഹയേവര്ദ്ത്ത , പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പു േതിനിധി ഇവകര ഉള്കപ്പടുത്തി
ജാഗ്രത സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം.
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പട്ടി വര്ദ്ഗ പദ്ധതി നിര്ദ്വഹണം
സേഗ്രസംപ്രയാജന സാധയത ളും കപാതനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും
1. പത്തും പതികനാന്നം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി ളില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതിയില്ക പരിഹാര
വ യിരുത്തലു ള് ഉണ്ടായിരുന്ന.
അതായത് മുന്വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക കപാതവി സന
ഫണ്ടികെവിനിപ്രയാഗകത്തോള് ുറവാണ്
പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട്
വിനിപ്രയാഗകേങ്കില്ക കതാട്ടടുത്ത വര്ദ്ഷ്ം പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട് വ യിരുത്തുപ്രമ്പാള്
ഇതിന് ആനുപാതി ോയ വര്ദ്ദ്ധനവ് വ യിരുത്തലില്ക ഉണ്ടാുോയിരുന്ന. എന്നാല്ക
പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സ്രപദ്ധതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അധി വ യിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇത് പുന:സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.
2. തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി നേത്തിപ്പില്ക ശരിയായ
പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേക്കുന്നില്ല. ഒരു നിശ്ചിത ശതോനത്തിലധി ം പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ
ജനസംഖയയളള തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലങ്കിലും പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗ
സ്റ്റാന്റിംഗ് മിറ്റി ള് രൂപീ രിക്കുന്നത് ഉചിതോയിരിക്കും.
3. പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പും തപ്രേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും നേപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം നേപ്പാക്കുപ്രമ്പാൾ ഡൂൈിപ്രേഷ്ന് ഒെിവാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്, പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുളള നിര്ദ്വഹണ ഉപ്രദയാഗസ്ഥന്മാരും
കട്രബല്ക എക്ച്സ്റ്റന്ഷ്ന് ഓഫീസര്ദ്ോരും അേങ്ങുന്ന ഒരു പ്ര ാര്ദ്ഡിപ്രനഷ്ന് സേിതിയകേ നിരീക്ഷ
ണത്തിലായിരിേണം ഗുണപ്രഭാക്താേകള കതരകഞ്ഞടുപ്രേണ്ടതം പദ്ധതി നിര്ദ്വഹണം നേപ്രത്തണ്ടതം
(ഉദാഹരണത്തിന-് വിവാഹധനസഹായം, മ്പൂട്ടര്ദ് വാങ്ങി നല്ക ൽ, വീേ് നിര്ദ്മാണം, പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ്
മുതലായവ, ലാപ്രപ്ടാപ്പ് വിതരണം പട്ടി വർഗ വി സന വുപ്പ് നല്കുന്ന പ്ര ാഴ്സു ള് ഒെിച്ച്
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ബാേിയളളവയ്ക്ക് ോത്രം തപ്രേശ ഭരണ വുപ്പ് നല്ക ിയാല്ക േതിയാും. സംയക്ത
സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ളുകേ സാധയത ഈ മിറ്റിയ്ക്ക് പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്.
തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പും പല പദ്ധതി ളിലൂകേയം
നേപ്പിലാേിയിട്ടുളള ുേികവളള പദ്ധതി, മൂണിറ്റി ഹാളു ള് എന്നിവ കവദുതി ചാര്ദ്ജ്ജ്
അേയ്ക്കാത്തതിനാല്ക േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയിേിേക്കുന്ന. ഇത് അേയ്ക്കാന് നിര്ദ്വാഹേില്ലാത്തതി
നാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് പദ്ധതിയകേ ഫലം ലഭിോകത പ്രപാുന്ന. പഞ്ചായത്തികെ തനത്
ഫണ്ടില്ക നിന്നം കവദുതി ചാര്ദ്ജ്ജ് അേയ്ക്കണം.
തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്, േി.എസ്.പി, ഫണ്ട് ഐ.എ.കവ.ഹൗസിംഗ് പദ്ധതിയ്ക്കാണ്
വ യിരുത്തുന്നത്. അനുവദിക്കുന്ന വീടു ൾ അതാത് വര്ദ്ഷ്ങ്ങളിൽ പൂര്ദ്ത്തീ രിോൻ
െിയന്നില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ ഗഡേളും അതത് വർഷ്ം നൽ ാൻ െിയാത്ത
സാഹചരയത്തില്ക േി.എസ്.പി. ത
പൂര്ദ്ണ്ണോയം കചലവെിോൻ
െിയാകതവരുന്ന.
സ്ഥിരോയി വീേിനും പ്രറാഡിനുോണ് േി.എസ്.പി.വിഹിതം വ യിരുത്തി ാണുന്നത്. 201718ല്ക ഇതവകര അംഗീ രിച്ചിട്ടുളള തപ്രേശീയ സവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതി
പരിപ്രശാധിച്ചാല്ക പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിലും തല്കസ്ഥിതി തേരുന്നതായി ാണാം. വി സന
ത്തിലുളള നിര്ദ്ണ്ണായ വിേവ ള് (ക്രിട്ടിേല്ക ഗയാപ്പ്) പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ടുളള ജീവപ്രനാ
പാധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത പ്രപാലുളള പദ്ധതി ള് ഭാവിയിൽ ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതാണ്. വിവിധ
വുപ്പു കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് േി.എസ്.പി. നിര്ദ്വഹണത്തിനായി ഊര് അേി
സ്ഥാനത്തില്ക കേപ്രക്രാ ൈാനു ള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും
പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണസംഘങ്ങൾ:- പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയകേ ോര്ദ്ഗപ്രരഖ
േ ാരം െിഞ്ഞ 3 വര്ദ്ഷ്ോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതം ഓഹരിമൂലധനത്തികെ(കഷ്യര്ദ് യാപ്പിറ്റല്ക) 50% ല്ക
കൂടുതൽ നഷ്ടേില്ലാത്തതോയ സംഘങ്ങള്േ് ധനസഹായത്തിനുളള അര്ദ്ഹതയണ്ടായിരിക്കും.
കതാെില്ക നല്കുന്നതിനുളള പ്രോജക്ട ള്േ് മൂലധനകചലവികെ50% എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് വിപ്രധയോയി
ധനസഹായം നല്ക ാവന്നതാണ്. ോപ്രനജീരിയല്ക സബ്സിഡി നല്ക ാൻ പാടുളളതല്ല. േി ോനദണ്ഡം
പലപ്രപ്പാഴും പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിോന് വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന.
എന്നാല്ക പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി ോര്ദ്ഗപ്രരഖ േ ാരം ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന
സംഘങ്ങൾേ് ോത്രപ്രേ ധനസഹായം നല്ക ാന് പാടുളളു. നിലവില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങളില്ക
ബഹുഭൂരി പക്ഷവം നഷ്ടത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഇോരയത്തിൽ പരിഹാരനേപേി ഉണ്ടാ ണം
പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ് വെിയം തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നേപ്പിലാക്കുന്ന
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ോയളള എല്ലാ പദ്ധതി ളും ജില്ലാ ആസുത്രണസേിതി േപ്രതയ ം
വിലയിരുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഫണ്ട് ദുരുപപ്രയാഗം ശ്രദ്ധയില്കകപ്പട്ടാല്ക ആസൂത്രണസേിതി കേമ്പര്ദ്
കസക്രട്ടറിയായ ജില്ലാ ളക്ടർ തകന്ന അപ്രനവഷ്ിച്ച് ബന്ധകപ്പട്ട ഉപ്രദയാഗസ്ഥകെ
ബാധയതയായി ണോേി നേപേി സവീ രിോവന്നതാണ്.
േി.എസ്.പി വ യിരുത്തല്ക ഉളളതിനാല്ക തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ജനറല്ക ഫണ്ടികെേപ്രയാജനം
ഒട്ടുംതകന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് ലഭിോത്ത സാഹചരയം ഉണ്ട്. േി.എസ്.പി ഫണ്ടിന് പുറപ്രേ ജനറല്ക
ഫണ്ടം പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് പ്രവണ്ടി ഉപപ്രയാഗിേണം. എന്നാല്ക ോത്രപ്രേ പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ
ഭരണഘേനാപരോയ അവ ാശം സംരക്ഷിച്ചു അവരുകേ വി സനം സാധയോവ യളളു.
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെതനത് ഫണ്ടില്ക നിന്നം ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതം
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ോയി നീേിവയ്ക്കണം.
ഊരുകൂട്ടങ്ങള് യഥാവിധം കൂടുപ്രോ എന്ന് പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാ
ആസൂത്രണസേിതി അംഗങ്ങകള ചുേതലകപ്പടുത്തണം.
കവദുതി, ുേികവളളം, എന്നീ കപാത സൗ രയ പ്രോജക്ട ളുകേ ആക ഗുണപ്രഭാക്തൃ
ുടുംബങ്ങളില്ക 50% ല്ക അധി ം പട്ടി വര്ദ്ഗോരാകണങ്കില്ക ോത്രപ്രേ പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി
വിഹിതം വ യിരുത്താവ. ഈ ോനദണ്ഡം പലപ്രപ്പാഴും േസ്തുത ശതോനത്തില്ക താകെ
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

745

ജനസംഖയയളള േപ്രദശങ്ങളില്ക േി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള അേിസ്ഥാന സൗ രയ
വി സന േവര്ദ്ത്തി ള് നേപ്പിലാോൻ െിയാകത വരുന്ന. ഇത് പരിഹരിച്ച് പട്ടി വർഗ
ആവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളികല അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിന് ജനറല്ക ഫണ്ട്
വ യിരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക പ്ര ാണ്ക്രീറ്റ് നേപ്പാത, പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണം എന്നീ
േവര്ദ്ത്തി ള്ക്കുളള എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുത്ത് നല്കുപ്രമ്പാള് പ്രഫാറസ്റ്റികെ ക്ലിയറന്സ്
ലഭിക്കുപ്രോകയന്ന് തീര്ദ്ച്ചകപ്പടുത്താകതയാണ് പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയര്ദ് സേര്ദ്പ്പിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി അംഗീ രിച്ചതിനുപ്രശഷ്ം പ്രഫാറസ്റ്റികെ ക്ലിയറന്സ് ലഭിോകത പദ്ധതി ത
ലാപ്സാുന്നത് സാധാരണോണ്. ആയതിനാൽ പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് ഫണ്ടിലും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലും
പരിഗണിക്കുന്നതിനായി േി പദ്ധതി ള്േ് പ്രസാഷ്യയല്ക ോപ്പ്, ഫീസിബിലിറ്റി സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ്
എന്നിവ സേര്ദ്പ്പിോവന്നത പ്രപാകല പ്രഫാറസ്റ്റികെക്ലി യറന്സ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റം പ്രോജക്ടിപ്രനാ
കോപ്പം സേര്ദ്പ്പിപ്രേണ്ടതാകണന്ന് ോര്ദ്ഗപ്രരഖയില്ക സൂചിപ്പിോവന്നതാണ്.
പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ളുളള സ്കൂളു ളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള പ്രോജക്ട് വെി
േഭാതഭക്ഷണം നല്ക ണം.
ഉന്നതവിദയാഭയാസത്തിന് േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് ോരംഭകചലവ്
വഹിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തി സഹായം, താേസം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം യൂണിപ്രഫാം മുതലായവ
അനുവദിക്കുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് പ്രോജക്ട് വയ്ക്കുന്നതിനുളള
നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ാവന്നതാണ്.
പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ളുകേ
ലാ ായി
െിവ ള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്,
എല്ക.എസ്.എസ്., യ.എസ്.എസ്, കസനി സ്കൂള്, നപ്രവാദയ, ജി.വി.രാജ സ്പ്രപാര്ദ്ടസ്
സ്കൂൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േപ്രവശന പരീക്ഷ ള്േ് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള
പ്രോജക്ട ൾ ഏകറ്റടുോന് അനുേതി നല്ക ാവന്നതാണ്.
വിദയാഭയാസ സംബന്ധിയായ സഹായ പദ്ധതി കളല്ലാം വിദയാഭയാസ വര്ദ്ഷ്ത്തികെ
ആദയപാദത്തിൽ തകന്ന നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.
ഭൂേി ശാസ്ത്രപരോയി അനുപ്രയാജയേല്ലാത്ത പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക സ്കൂൾ വിദയാര്ദ്്ി
ള്ക്കുളള കസേിള് വിതരണപദ്ധതി ഒെിവാക്കുന്നതാണ്
കതരുവ് വിളേ്, േിനി കഹോസ്റ്റ് കലറ്റ് എന്നീ പരിപാേി ള്േ് പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ത
ഉപപ്രയാഗിോകത ജനറല്ക ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിോന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ാവന്നതാണ്.
പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ളുകേ ക ാെിഞ്ഞുപ്രപാേ് തേയന്നതിനും അദ്ധയയന നിലവാരം
ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും തേര്ദ് വിദയാഭയാസത്തിനും പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് തപ്രേശ
സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അനുേതി നല്ക ാവന്നതാണ്.
സബ്സിഡി നല്കുന്നതില്ക നിയന്ത്രണം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ചുവകേ പറയന്ന ഇനങ്ങള്േ്
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് ഇളവ് നല്ക ണം
1.
തയ്യല്ക കേഷ്ീൻ വിതരണം
2. പ്ര ാോലി, പിോസ്, േണ്പ്ര ാരി, േണ്കവട്ടി, ത്തി തേങ്ങിയ പണി ആയധങ്ങള്
(വനാശ്രിത സമൂഹോയതക ാണ്ട്)
3. എല്ക.പി.ജി. ണക്ഷന്
വീേ് വയറിംഗ് ഇല്ലാത്തതിനാല്ക സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ കവദുതീ രണം നേത്താത്ത ധാരാളം
പട്ടി വര്ദ്ഗ ഭവനങ്ങള് ഉണ്ട്. വീേ് വയറിംഗ് നിര്ദ്ബന്ധോയം നേത്തി ഗാര്ദ്ഹി
ണക്ഷന്
നല്കുന്നതിനു പ്രോജക്ട ൾ ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിനുളള നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ണം.
ഭവന നിര്ദ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, വയറിംഗ് ശുചിതവം, ിണര്ദ് ുേികവളള പദ്ധതി ള്
തേങ്ങിയ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് യഥാസേയം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്ന
പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം
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കവന്ന് അതാത് പ്രക്ഷേ ാരയ സ്റ്റാന്റിംഗ്
മിറ്റി ള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശയോയ
നിര്ദ്പ്രേശം രൂപകപ്പടുത്തണം.
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• ൈസ് ടു തലത്തില്ക ഉന്നത വിജയം പ്രനടുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികല വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് IIT,
AIMS തേങ്ങിയ ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ക േപ്രവശനം പ്രനടുന്നതിനായ
പ്ര രളത്തിന ത്തും പുറത്തുമുള്ള േി ച്ച പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പഠിക്കുന്നതിനാവശയോയ
േൂഷ്ന് ഫീസ്, താേസ സൗ രയം തേങ്ങിയ എല്ലാ സൗ രയങ്ങളും നല്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.
• എഞ്ചീനീയറിംഗ്, പ്രപാളീ കേനി ് തേങ്ങിയ പ്രയാഗയത പ്രനേിയ ുറഞ്ഞ 5 പ്രപരേങ്ങിയ
ഗ്രൂപ്പു ള്േ് ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കേപ്രനാളജി, േത്സ്യ സംസ്ക്രണം, ഭക്ഷയസംസ്ക്രണം തേങ്ങിയ
പ്രേഖല ളില്ക സ്റ്റാര്ദ്ട്ടപ്പു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 75% വകര സബ്സിഡി നല്ക ി സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിോവന്നതാണ്.
• ലാപരോയ താല്കപ്പരയവം അഭിരുചിയം ആശയങ്ങളുമുള്ള യവാേള്േ് പ്രഷ്ാര്ദ്ട്ട് ഫിലിം,
എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിനും ഈ രംഗത്ത് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന്
ധനസഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം.
• UPSC, സ്റ്റാഫ് കസലക്ഷന് മീഷ്ന്, പി.എസ്.സി, കപാതപ്രേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഡിഫന്സ്
എന്നിവര്ദ് നേത്തുന്ന േത്സ്ര പരീക്ഷ ളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിന് ആവശയോയ പരിശീലനം േി ച്ച
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക മുപ്രഖന നേത്തു . മുഴുവന് ചിലവ ളും പ്രോജക്ടില്ക ഉള്കപ്പടുത്തണം.
• തനത് ല ള് പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് ലാപ്രേള ള് സംഘേിപ്പിക്കു .
• നപ്രവാദയ, കസനി ് സ്കൂള് തേങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്നതിന്
ആവശയോയ പരിശീലനം
• ഐ.ററി.ഐ, പ്രപാളീകേനി ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നഴ്സിംഗ്, പാരാകേഡിേല്ക പ്ര ാഴ്സു ള് എന്നീ
പ്രയാഗയത ള് പ്രനേിയ ഉപ്രദയാഗാര്ദ്്ി ള്േ് 2 വര്ദ്ഷ്ം പരിശീലനം സര്ദ്ോര്ദ് സ്ഥാപനങ്ങള്
മുപ്രഖന നല്കു യം കസ്റ്റഫെ് പദ്ധതി വിഹിതത്തില്ക ഉള്കപ്പടുത്തു യം കചയ്യു .
• ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്പ്രതാറും പ്ര ാളനി ള് കതരകഞ്ഞടുത്ത്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തും വി സന
വുപ്പു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥരും പ്ര ാളനി സന്ദര്ദ്ശിച്ച്
ര്ദ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കു യം,
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികെ പദ്ധതിേ് പ്രലാേ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വിഹിതം നല്കു യം
കചയ്യു .
• പൂര്ദ്ത്തിയാ ാത്ത വീടു ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നതിന് അവസാനം നല്ക ിയ ഗഡ ഇപ്രപ്പാെകത്ത
നിരേില്ക ഒന്നകൂേി നല്കു യം തേര്ദ്ന്ന് അവപ്രശഷ്ിക്കുന്ന ഗഡേളും ഇപ്രപ്പാെകത്ത നിരേില്ക
നല്കു .
• പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ്േ് ോത്രോയി ലാറ്റ്/പ്ര ാളനി നിര്ദ്മിോതിരിക്കു .
• കഹസ്കൂള്, ഹയര്ദ്കസേെറി തലത്തില്ക പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് േൂഷ്ന്ഫീസ്
നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ള്
• പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ാളനി ളികല ുേികവള്ള പദ്ധതി ളുകേ കേയിെനന്സ് ചാര്ദ്ജ്ജ,്
ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ് ചാര്ദ്ജ്ജ് എന്നിവ പദ്ധതി ഫണ്ടില്കനിന്നം വ യിരുത്തു
• പട്ടി വര്ദ്ഗ വിഭാഗത്തികല ആണ്ുട്ടി ള്ക്കും, കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക പ്രപാസ്റ്റ്
കേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റല്ക സ്ഥാപിേണം
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• ുളത്തൂപ്പുെയിലുള്ള കനയ്ത്ത് ശാല നവീ രിച്ച് മുഴുവന് തറി ളും േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന്
പദ്ധതിയില്ക ത വ യിരുത്തണം
• പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖലയികല േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ്
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തി സഹായം നല്കുന്നതില്ക ത വിലയിരുത്തണം
• തരിശു
ിേക്കുന്ന നിലങ്ങള് പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്കുകൂേി കൃഷ്ിേ്
ലഭയോക്കുന്നതിന് ലാെ്ബാങ്ക് സംവിധാനം പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ഉണ്ടാോവന്നതാണ്.
• പട്ടി വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളികല ുേികവള്ള സൗ രയങ്ങളുകേ ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ് ചാര്ദ്ജം
കേയിെനന്സ് ചാര്ദ്ജം തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒടുക്കുന്നതിന് അനുവദിേണം.
• 4-5 ോയത്തികല എല്ലാ പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ള്ക്കും അംഗന്വാേി സൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിന്
നിലവികല ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ് വരുത്തു യം പുതിയ അംഗന്വാേി ള് ആരംഭിക്കു യം
പ്രവണം.
• ജവഹര്ദ് നപ്രവാദയ/കസനി ് സ്കൂള് എന്നിവിേങ്ങളില്ക േപ്രവശനം പ്രനടുന്നതിനും പരിശീലനം
നല്ക ണം
• ഉന്നത വിദയാഭയാസ പ്ര ാഴ്സു ള്േ് േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്ന ുട്ടി ള്ക്കും സ്ഥാപനപ്രത്താേ് പ്രചര്ദ്ന്ന്
പ്രഹാസ്റ്റല്ക ഇല്ലാകയങ്കില്ക ുട്ടി ള്േ് താേസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും പ്രഹാസ്റ്റല്ക സൗ രയം, ഭക്ഷണ
സൗ രയപ്രത്താടുകൂേി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപേി
സവീ രിേണം. സര്ദ്ോര്ദ് നല്കുന്ന ഉയര്ദ്ന്ന കസ്റ്റഫൊയ 3000/- രൂപയില്ക കൂടുതല്ക ത
ആവശയകേങ്കില്ക, വര്ദ്ദ്ധിച്ച ത അനുവദിക്കുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്
അനുേതി നല്ക ണം.
• സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന പഠിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ള്, സ്ഥാപനം നിശ്ചയിക്കുന്ന
പ്രഹാസ്റ്റല്ക ഫീസില്ക സര്ദ്ോര്ദ് അനുവദിക്കുന്ന 3500/- രൂപയ്ക്കു പുറപ്രേ അധി ോയി പ്രവണ്ടിവരുന്ന
ത േപ്രവശന സേയത്തുതകന്ന ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ നേപേി ള് ക കോള്ളണം.
• അച്ചന്പ്ര ാവിലിലും ുളത്തൂപ്പുെയിലും േീകേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റലു ള് പുതതായി ആരംഭിേണം
• വനാവ ാശ നിയേം 20062005 ഡിസംബര്ദ് 13 നു മുമ്പ് ആരയങ്കാവ് പഞ്ചായത്തികല
അച്ചന്പ്ര ാവില്ക പ്രഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷ്നില്ക ‘മുതലപ്രത്താേ്’എന്നസ്ഥലത്ത് താേസിച്ചുവരുന്ന
േലപ്പണ്ടാര സമുദായത്തില്കകപ്പട്ട 25 പട്ടി വര്ദ്്ഗ ുടുംബങ്ങള്േ് വനാവ ാശ നിയേേ ാരം
വയക്തിഗത അവ ാശം നല്ക ണം.
• വയക്തിഗത അവ ാശം നല്കുന്നപ്രതാകോപ്പം വീേ്, ുേികവള്ളം, കവദുതി തേങ്ങി അേിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളും സാധയോയ ഭക്ഷയവിള ള് കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്ട ള് ആവിഷ്കരിച്ച്
നേപ്പാേണം
• ജില്ലയില്ക വനാവ ാശ നിയേം അനുസരിച്ച് വയക്തിഗത അവ ാശം ലഭിച്ചവര്ദ്ക്കു
ക വശഭൂേിയകേ വി സനത്തിനും, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തി വി സനത്തിനും, ാര്ദ്ഷ്ി ,
ക്ഷീരവി സന േറ്റ് കനപുണയ വി സനേേേം, സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് തയ്യാറാേി പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥാന അനുേതിക്കും ഫണ്ടിനുോയി സേര്ദ്പ്പിച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടത്തില്ക
നേപ്പിലാേണം
• ക ാല്ലം ആസ്ഥാനോേി പട്ടി വര്ദ്ഗ ആണ്ുട്ടി ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും േപ്രതയ ം േപ്രതയ ം
പ്രപാസ്റ്റ് കേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റലു ള് ആരംഭിേണം.

747

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

7.16 വനിതകൾ, വപ്രയാജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ഭ്ിന്നപ്രശഷിയള്ളവർ, ട്രാൻസ്ചജന്റർ വിഭ്ാേം
സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ഒരു േനുഷ്യാവ ാശവം സാമൂഹയ സാമ്പത്തി ഉന്നേനത്തിനു അേിസ്ഥാന
വോകണന്ന േപ്രേയം മുന് നിര്ദ്ത്തി സ്ത്രീ ള്, ുട്ടി ള്, വപ്രയാജനങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ിോര്ദ്, ട്രാന്സ്ജ
ന്ഡര്ദ് വിഭാഗം ശ്രദ്ധയം പരിഗണനയം ആവശയമുള്ള േറ്റ ജനവിഭാഗങ്ങള് എന്നിവകര ഉള്കപ്പടുത്തി
ജനങ്ങള്േ് സാര്ദ്വത്രി സംരക്ഷണം നല്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ പദ്ധതി ഊന്നല്ക നല്ക ിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതിനു പ്രവണ്ടി തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കപാത സമൂഹം സമുദായ സംഘേന ള്,
സര്ദ്ോരിതര സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാത സമൂഹം, സമുദായ സംഘേന ള്, സര്ദ്ോരി തര സംഘേ
ന ള് എന്നിവരുോയള്ള ഒരു ശരിയായ പങ്കാളിത്ത പ്രവദി ഉണ്ടാേികയടുപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്.
ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂകേ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള സഹായവം ആവശയമുള്ളവര്ദ്േ് സുരക്ഷയം ഉറ
പ്പാോം ഇത്തരം ഇേകപേലു ള് അവരുകേ ജീവിതകത്ത ോനയതയം ആത്മാഭിോനവമുള്ളതാേി ോറ്റം.
ുട്ടി ള് - നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• ജനന രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് 100% ലക്ഷയം പ്രനടുന്നതിനായി പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥാന തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വെിയള്ള നേപേി ളിലൂകേ നിര്ദ്ബന്ധോക്കു .
• പി. എം. എം. വി. കവ പദ്ധതിയോയി ബന്ധിപ്പിക്കു യം പഞ്ചായത്ത് തല ഉപ്രദയാഗസ്ഥര്ദ്േ്
ോബ് വിതരണം കചയ്യു .
• പഠന കവ ലയം, ഭിന്നപ്രശഷ്ി എന്നീ ുട്ടി ള്േ് അവരുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തു
ന്നതിനായി പ്രോജക്ട ള് കവയ്ക്കു .
• യാന്സര്ദ് ബാധിതരായി ുട്ടി ള്േ് സൗജനയചി ിത്സ് ലഭയോക്കുന്നതിനും, അേിസ്ഥാന
വിദയാഭയാസം, ൗണ്സിലിംഗ്, പ്രപാഷ് ാഹാരം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് ബന്ധകപ്പട്ട
വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കും.
• എച്ച്. ഐ.വി ബാധിതരായ ുട്ടി ള്േ് ബന്ധകപ്പട്ട വുപ്പു ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ആവശയോയ
േരുന്ന ള്, പ്രപാഷ് ാഹാര
ിറ്റ ള്,
ൗണ്സിലിംഗ് രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള്േ് എന്നിവ
ലഭയോക്കുന്നതിന് വുപ്പു ള് സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• കേച്ചകപ്പട്ട പഠന സാഹചരയം ലഭയോ ാത്ത ുട്ടി ള്േ് പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ്, പഠപ്രനാപ രണങ്ങള്,
എന്നിവ ലഭയോുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• ൗണ്സിലിംഗ് വിദയാഭയാസ സൗ രയം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• അവിവാഹിതരായ അമോരുകേ ുട്ടി കള മുഖയധാരയിപ്രലേ് ക ാണ്ടവരുന്നതിന് വിദയാഭയാ
സം, സ്കപഷ്യല്ക കസലക്ടര്ദ് ഷ്ിപ്പ് അമോര്ദ്േ് ൗണ്സിലിംഗ്, പുനരധധിവാസം, കതാെില്ക
വരുോനോര്ദ്ഗം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് േറ്റ വുപ്പുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• ോതാപിതാേള് നഷ്ടകപ്പട്ട ുട്ടി ള്േ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക താേസസൗ രയം, വിദയാഭയാസം,
അതിജീവനം, ജീവിത കനപുണയ വിദയാഭയാസം, ൗണ്സിലിംഗ് എന്നിവ നല്കു .
1. ദകത്തടുേല്ക
ദകത്തടുേല്ക എന്നാല്ക നിയേപരോയ എല്ലാ അവ ാശങ്ങപ്രളാടു കൂേി ുട്ടികയ സംരക്ഷണ
ത്തിനായി ഏകറ്റടുക്കു എന്നതാണ്. കപതൃ അവ ാശകേന്ന പ്രപാകല എല്ലാ ാരയത്തിലും, ഈ
ുട്ടിയ്ക്കും അവ ാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
2. പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്തല്ക
സവന്തം ുടുംബത്തില്ക നിര്ദ്ത്താപ്രനാ ദത്തു ക ാടുോപ്രനാ െിയാത്ത ുട്ടി കള താല്കോലി
ോയി േകറ്റാരു ുടുംബത്തില്ക പാര്ദ്പ്പിോന് അനുവദിക്കുന്നതികന പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്തല്ക എന്ന പറയന്ന.
സി. ഡലിയൂ. സി. ആണ് ുട്ടി കള പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്താന് നല്കുന്നത്.
3. സ്പ്രപാണ്സര്ദ്ഷ്ിപ്പ്.
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അപ്രങ്ങയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ുട്ടി ള്േ് കേച്ചോയ ജീവിത സാഹചരയങ്ങള്
ലഭയോക്കുന്നതിനായി, നല്കുന്ന ധനസഹായകത്തയാണ് സ്പ്രപാണ്സര്ദ്ഷ്ിപ്പ് എന്ന പറയ .
ുടുംബപ്രത്താകോപ്പം നില്കോന് ുട്ടികയ സഹായിക്കു യാണ് ഇതിലൂകേ കചയ്യുന്നത്. ജില്ലാ ശിശു
സംരക്ഷ ഓഫീസ് വെിയാണ് ധനസഹായം നല്കു .
4. സ്കപഷ്യല്ക ജുവകനല്ക പ്രപാലീസ് യൂണിറ്റ്
നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന് െിയാത്ത ുട്ടി കള സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതി ള് ക ാരയം
കചയ്യുവാനായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു േപ്രതയ പ്രപാലീസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിേണകേന്ന് ബാലനീതി
നിയേ വയവസ്ഥ കചയ്യുന്ന. ഇതാണ് എസ്. കജ. പി. യൂ. ുട്ടി ളുോയി ഇേകപെ ാന് േപ്രതയ
പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉപ്രദയാഗസ്ഥകരയാണ് ഈ യൂണിറ്റില്ക നിയേിക്കുന്നത്. ഇപ്രപ്പാള് ഡി. സി. ആര്ദ്. 13
ആണ് ഈ േവര്ദ്ത്തനകത്ത ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നത്.
5. ബാല സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്
എ) ചില്കഡ്രന്സ് പ്രഹാം - ശ്രദ്ധയം സംരക്ഷണവം ആവശയമുള്ള ുട്ടി കള താല്കോ
ലി ോയി പാര്ദ്പ്പിക്കുന്ന സദനം
ബി) ഒബ്സര്ദ്പ്രവഷ്ന് പ്രഹാം - നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന് െിയാത്ത ുട്ടി കള
താല്കോലി ോയി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സദനം
സി) സ്കപഷ്യല്ക പ്രഹാം - നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന് െിയാത്ത ുട്ടി കള 3 വര്ദ്ഷ്ം
വകര പുനരധിവാസിപ്പിക്കുതിനുള്ള സൗ രയങ്ങള്
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
• ജില്ലാ പ്രലാേ്, ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് ശിശു സൗഹൃദോക്കുന്നതിന് ുട്ടി ള്േ് പ്രവണ്ടിയള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളികല ക ട്ടിേം അനുബന്ധസൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കു .
• കപാത സ്ഥപനങ്ങള്, ശൗചാലയങ്ങള്, ഉപ രണങ്ങള്, വാഹനങ്ങള് എന്നിവ ുട്ടി ള്േ്
സൗ രയ േദോക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ുട്ടി ളുകേ അവ ാശങ്ങള്, ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള
പദ്ധതി ള്, ോതാപിതാേളുകേയം, സമൂഹത്തികെയം ചുേതല ള് എന്നിവ സംബന്ധ
വാര്ദ്ത്താ പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കു .
• അംഗപരിേിതര്ദ്േ് േപ്രതയ ഗ്രാേസഭ നേപ്പിലാേിയത പ്രപാകല ുട്ടി ള്േ് േപ്രതയ ം
ഗ്രാേസഭ നേപ്പിലാക്കു .
• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം തേങ്ങിയ തപ്രേശ സവയം ഭരണ വുപ്പികെ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് പ്രനരിട്ട് അറിയന്നതിന് ുട്ടി ള്േ് അവസരം നല്കു .
• എല്ലാ സ്കുളിലും നിയേ പ്രബാധവല്കേരണം ോസത്തില്ക ഒരു ദിവസം നിര്ദ്ബ്ബന്ധോയം നേപ്പി
ലാക്കു .
• ുട്ടി ളുകേ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക നീരീക്ഷണം യാേറാ സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
• സ്കൂള്, വിദയാഭയാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് പരാതി പരിഹാര കസല്ലു ള് സ്ഥാപി
ക്കു .
• ുട്ടി ളുകേ കവ ലയം ാപ്രല കൂട്ടി കണ്ടത്തുന്നതിനും തേയന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്ട ള്
നേപ്പിലാക്കു .
• സ്കൂള്, അങ്കണവാേിയകേ ചുറ്റേതിലു ളില്ക, ുട്ടി ളുകേ ബന്ധകപ്പട്ട നിയേം, ആപ്രരാഗയ
വിഷ്യങ്ങള്, എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സപ്രന്ദശങ്ങള് എഴുത .
• ുട്ടി ള്ക്കുള്ള വിപ്രനാദ സൗ രയങ്ങള്ോയി പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു .
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പ്രേല്കതട്ട്/ ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• പ്ര ന്ദ്ര സര്ദ്ോര്ദ്/സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ്/ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ
ുട്ടി ളുകേ പ്രക്ഷേത്തിന് ഏറ്റവം ഉയര്ദ്ന്ന പരിഗണന നല്കു യം ുട്ടി ളുകേ പദ്ധതി ള്േ്
പ്രവണ്ടിയള്ള വിഹിതം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള സേഗ്രനയം പരിഷ്ക്കരിച്ച്
നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്യു .
• ജനന രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന്, സുരക്ഷാ അതിജീവനം, വിദയാഭയാസം, എന്നിവക്കുള്ള നിയേം നേപ്പി
ലാക്കു യം പ്രോണിറ്റിംഗ് നേത്തു യം കചയ്യു .
• ലിംഗ നിര്ദ്ണ്ണയം ുട്ടി ള്കേതിരായ അത്രിക്രേങ്ങള് എന്നിവ തേയന്നതിന് ോധയേ സഹായ
പ്രത്താകേ േചരണങ്ങള് നല്കു .
• ശിശുസൗഹൃദ പഞ്ചായത്തു കള പ്രോല്കസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവാര്ദ്ഡ ള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു
• നിര്ദ്പ്രേശ േ ാരമുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഉള്ള ുട്ടി ളുകേ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് ോത്രം അംഗീ ാരം
നല്കു .
നൂതന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങള്
1)
ുട്ടി ളുകേ വിദയാഭയാസപ്രത്താകോപ്പം കനപുണയ വി സനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ള്
2)
ഓപ്രരാ ുട്ടിയ്ക്കും വയക്തിഗത പ്രഫാളിപ്രയാ സംവിധാനം.
3)
കപാത സ്ഥലങ്ങളില്ക മുലയൂട്ടല്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്
4)
ുട്ടി ളുകേ ഹാജര്ദ് നിലവാരം രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള്േ് അറിയാനുള്ള എസ്.എം.എസ് സംവി
ധാനം.
ബാലസൗഹൃദ ജില്ല
ഐ യരാഷ്ട്ര സംഘേനയകേ ുട്ടി ളുകേ വിഭാഗോയ UNESCO 1989-ല്ക അംഗീ രിച്ച്
പുറത്തിറേിയ ുട്ടി ളുകേ അവ ാശപത്രി 1992 ല്ക ഇന്ഡയാ ഗവണ്കേന്റും അംഗീ രിച്ചു. 2005
മുതല്ക കചകന്ന ആസ്ഥാനോേി പ്ര രളവം തേിെ് നാടും ഉള്കപ്പടുന്ന UNO യകേ പ്രസാണല്ക
പ്ര ന്ദ്രത്തികെ ആഭിമുഖയത്തില്ക തൃശ്ശൂര്ദ് ിലയില്ക Child Resource Centre േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന.
ഐ യരാഷ്ട്ര സംഘേന അംഗീ രിച്ച ുട്ടി ളുകേ അവ ാശ പത്രി യികല േധാന
അവ ാശങ്ങള് അതിജീവനം, വി സനം, സംരക്ഷണം, പങ്കാളിത്തം എന്നിവകയ ആസ്പദോേി
ുട്ടി ള്ക്കും തപ്രേശ സ്ഥാപന ഭരണ ര്ദ്ത്താേള്ക്കും അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 2016-ല്ക തേേം ുറിച്ചു. പ്ര രളത്തികല 140 നിപ്രയാജ േണ്ഡലങ്ങളില്ക നിന്നം
ഓപ്രരാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികനയം ഒരു ജില്ലയില്ക ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റികയയം വീതം കതരകഞ്ഞടുത്ത്
കപലറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്ന നിലയില്ക ശിശുസൗഹൃദ തപ്രേശ ഭരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് തേേം ുറിച്ചു.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക 10 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും രുനാഗപ്പളളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
നേന്ന വരുന്ന.ഇനി ജില്ലയികല എല്ലാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്രതകറ്റടുേണം.
ുട്ടി ളുകേ അവ ാശങ്ങള് സംരക്ഷിേകപ്പടുന്നകവന്നം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നകവന്ന് പ്രബാധയകപ്പടു
ന്നതിനും, അവരുകേ ആവശയങ്ങള്, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, അഭിോയങ്ങള് േ േിപ്പിക്കുന്നതിന് ുട്ടി ളുകേ
ഗ്രാേസഭ 10 വയസ്സ് മുതല്ക 18 വയസ്സ് വകരയള്ളവരുകേ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്. ഓപ്രരാ
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലയം ഓപ്രരാ വാര്ദ്ഡ ളിലും 10-18 ോയോരായ ുട്ടി ളുകേ ഗ്രാേസഭ
കൂേണം.
ഗ്രാേസഭാ ചര്ദ്ച്ചാവിഷ്യങ്ങള്
1.
അതിജീവനം - കപണ്ൂണഹതയ, ജനന േരണനിരേ്, ബാല വിവാഹം, ബാലപ്രവല,
പ്രപാഷ് ാഹാരം, േതിപ്രരാധ ുത്തികവയ്പു ള്, ശൗചാലയം, ആപ്രരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള്,
കസക്സ് പ്രറപ്രഷ്യാ തേങ്ങിയവ.
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2.
3.
4.

വി സനം - വിദയാലയ സൗ രയങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ി േശ്നങ്ങള്, ഇ.സി.സി.ഇ, പ്രപാഷ്ണ
നിലവാരം, ആപ്രരാഗയ പരോയ അങ്കണവാേി/ സ്ക്കൂള് അന്തരീക്ഷം, ഹാജര്ദ് ക ാെിഞ്ഞ്
പ്രപാേ്, വളര്ദ്ച്ചാ നിരീക്ഷണം, പ്രസ്ക്കാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള് തേങ്ങിയവ
സംരക്ഷണം - അതിക്രേം, ലഹരി, യാത്ര േശ്നങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ി, അനാഥ ബാലയം, ശിശു
സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കജവ യഷ്ി ള്, സീപ്രറാ പ്രസാണ് തേങ്ങിയവ.
പങ്കാളിത്തം - ൗോര ക്ലബു ള്, ബാലസഭ, ഗ്രാേസഭ, ളിസ്ഥലങ്ങള്, പാര്ദ്ക്കു ള്
തേങ്ങിയവ ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്.

വനിത ള്
നിലവികല അവസ്ഥ
2011-കല കസന്സസ് േ ാരം ജില്ലയികല സ്ത്രീ ളുകേ ആക എണ്ണം 1719749 ആണ്. ഇത്
കോത്തം ജനസംഖയയകേ 52% ശതോനോണ്. (സ്ത്രീപുരുഷ് അനുപാതം 1000:1013). ജില്ലയില്ക
സ്ത്രീ ളുകേ സാക്ഷരതാ നിരേ് 91.95% ോത്രോകണന്നിരികേ പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 95.83%
ശതോനോണ്. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ട ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാക്ഷരതാനിരേ് 84.82% ഉം
പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 92.54%വോണ്. എന്നാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗവിഭാഗത്തികല സ്ത്രീ സാക്ഷരതാനിരേ്
83.16% ഉം പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 88.54 ശതോനവോണ്.
ഗാര്ദ്ഹി അതിക്രേത്തില്ക നിന്നം സ്ത്രീ ള്േ് സംരക്ഷണം നല്കുന്ന നിയേം 2005 േ ാരം
2016-ല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ പ്ര ാേതി ളില്ക രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്ത പ്ര സു ളുകേ എണ്ണം
പ്ര ാേതി
- 2016
1011
- 2017(കസപ്തം.) 589
വനിതാ കോട്ടക്ഷന്ഓഫീസ്
- 2016
208
- 2017(കസപ്തം.) 237
പ്രോജക്റ്റ് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
പ്രക്ലശവിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ട വനിത ളുകേ വി സനത്തിനും സാമൂഹയ സുരക്ഷയ്ക്കുമുതുന്ന
പദ്ധതി ള് ഏപ്രറ്റടുപ്രേണ്ടത് േധാനോയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും ദീര്ദ്ഘ ാലലക്ഷയങ്ങള്ക്കും
അേിസ്ഥാനത്തിലായിരിേണം.
േശ്നപരിഹാര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
• എല്ലാ വനിത ളുകേയം കപണ്ുട്ടി ളുകേയം ശാക്തീ രണവം അവര്ദ്േ് ലിംഗസേതവവം
പ്രനടു .
• എല്ലായിേത്തും എല്ലാ വനിത ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും എതികരയള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള
വിപ്രവചനവം അവസാനിപ്പിക്കു .
• എല്ലാ സ്ത്രീ ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കുകേതികര കപാത-സവ ാരയ സ്ഥലങ്ങളില്ക ഉണ്ടാുന്ന
കലംഗി ചൂഷ്ണവം േറ്റ് തരത്തില്കകപട്ട ചൂഷ്ണങ്ങളും ഉള്കപ്പകേ എല്ലാത്തരം
അതിക്രേങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കു .
• കശശവ വിവാഹം, പ്രനരപ്രത്തയള്ള വിവാഹം, നിര്ദ്ബന്ധിത വിവാഹം, കപണ്ശിശുഹതയ
തേങ്ങിയ പ്രദാഷ് രോയ േവണത കള ഇല്ലാതാക്കു .
• കപാതപ്രസവനങ്ങള്, അേിസ്ഥാനസൗ രയങ്ങള് എന്നിവ നല്ക ിയം, സാമൂഹയ സുരക്ഷാ
നയങ്ങളിലൂകേയം ുടുംബത്തിലുളള ഉത്തരവാദിതവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്ച്
വനിത ളുകേ പ്രവതനേില്ലാത്ത ഗാര്ദ്ഹി പ്രജാലിയം പരിചരണവം അംഗീ രിക്കു യം വില
േതിക്കു യം കചയ്യു .
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• രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തി കപാതജീവിതത്തില്ക തീരുോനകേടുോനുള്ള സ്ത്രീ ളുകേ പൂര്ദ്ണ്ണവം
ഫലേദവോയ പങ്കാളിത്തവം തലയഅവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കു .
• ജനസംഖയയം വി സനവം എന്ന വിഷ്യത്തിലുള്ള അന്തര്ദ്പ്രേശീയ പ്ര ാണ്ഫറന്സും ബീജിംഗ്
ൈാറ്റ്പ്രഫാം പ്രഫാര്ദ് ആക്ഷന് എന്നിവയകേ പദ്ധതി ളില്ക കലംഗി
േതുല്കപാദന
ആപ്രരാഗയവം അവ ാശവം ഉറപ്പാക്കു .
• പ്രദശീയ നിയേങ്ങള്േനുസൃതോയി സ്ത്രീ ള്േ് സാമ്പത്തി വിഭവങ്ങള്, ഉേേസ്ഥാവ ാശ
ലഭയത, ഭൂേിയിലും േറ്റ് സവത്ത് വ ളിലുമുള്ള അവ ാശം, സാമ്പത്തി പ്രസവനങ്ങള്,
പിതൃസവത്ത് എന്നിവയില്ക തലയഅവ ാശം നല്കു .
• സ്ത്രീശാക്തീ രണം
ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനായി വിവരവിനിേയ സാപ്രങ്കതി
വിദയയകേ
വി സനം.
• എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ വനിത ളുകേയം കപണ്ുട്ടി ളുകേയം ശാക്തീ രണവം ലിംഗ
സേതവവം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വളകര ശക്തോയ നയങ്ങളും നിയേനിര്ദ്മാണവം
സവീ രിക്കു യം ശക്തികപ്പടുത്തു യം പ്രവണം.
• പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ട വനിത ളുകേ വിവര പ്രശഖരണം നേത്തി തരം തിരിക്കു .
• പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുപ്രേയം നിയേങ്ങളുപ്രേയം പരിരക്ഷ നല്കുന്നതില്ക
ഇവര്ദ്േ് മുന്ഗണന നല്കു .
• അേിസ്ഥാനതലം മുതല്ക തകന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു .
• സവയം പരയാപ്തരായി ജീവിേത്തേവണ്ണം പരിശീലനം നല്ക ി കതാെില്ക ഉറപ്പ് വരുത്തിയം സ്ത്രീ
ശാക്തീ രണം സമ്പൂര്ദ്ണ്ണോക്കു .
• സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം എന്ന ദുരാചാരം പൂര്ദ്ണ്ണോയം ഇല്ലായ്മ കചയ്യു .
• േദയം, േയക്കുേരുന്ന് േറ്റ് ലഹരിപദാര്ദ്്ങ്ങളുകേ വയാപാരം, ഉപപ്രയാഗം എന്നിവ തേയ .
• കതാെിലിേങ്ങളികല കലംഗീ പീഡനം തേയന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട പരാതി പരിഹാര
കസല്ലികെ േവര്ദ്ത്തനം ശക്തോക്കു .
• കപണ് ൂണഹതയ നിപ്രരാധനം ഫലേദോയി നേപ്പാക്കു .
• നിര്ദ്ഭയ കഷ്ല്കട്ടര്ദ് പ്രഹാമു ളുകേ േവര്ദ്ത്തനം ശക്തികപ്പടുത്തു .
• പ്രക്ലശ രോയ സാഹചരയങ്ങള് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്േ് സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ സുരക്ഷിതതവം
ഉറപ്പുവരുത്തു .
• സ്ത്രീ ള്കേതികരയളള എല്ലാവിധ അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയേ
സംവിധാനം ാരയക്ഷേോേികോണ്ട് ുറ്റകൃതയങ്ങള് ഇല്ലായ്മകചയ്യു .
• പ്രരാഗങ്ങളാലും േറ്റ സാമൂഹി
ാരണങ്ങളാലും േറ്റ കപാത ഇേങ്ങളില്ക നിന്ന്
ബഹിഷ്ക്കരിേകപ്പടുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകേ ുടുംബങ്ങള്ക്കും പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കു .
• ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളുകേ പ്രശഷ്ിയം ആത്മവിശവസവം സാപ്രങ്കതി പരിജ്ഞാനവം കവദ
ഗ്ദ്ധയവം പരിപ്രശാദിച്ച് വി സന േക്രിയയിലൂകേ മുന് നിരയിപ്രലയ്ക്ക് ക ാണ്ടവരി .
• ലിംഗ വിപ്രവചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്കൂള് തലം മുതലുള്ള സ്കൂള് രിക്കുലത്തില്ക ലിംഗ
സേതവം ഉള്കപ്പടുത്തു
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ഭിന്നപ്രശഷ്ിോർ
2011 കല പ്രദശീയ കസന്സസ് േ ാരം പ്ര രളത്തില്ക 7,61,843 അംഗപരിേിതരുളളതായി
ണോേിയിരിക്കുന്ന. ഇവരില്ക സ്ത്രീ പുരുഷ് അനുപാതം 51.8 : 48.19 ആണ്. പ്ര രളത്തികെ
ജനസംഖയയകേ 2.2% വരുന്ന ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ള വിഭാഗത്തിന് സംരക്ഷണവം സുരക്ഷയം നിയേ
പരിരക്ഷയം ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടത് സര്ദ്ോരികെയം സമൂഹത്തികെയം
േേയാണ്. ഓപ്രരാ
വയക്തിയകേയം
െിവ ള്േനുസരിച്ചുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാേി നേപ്പാപ്രേണ്ടത്
പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തികല ഒപ്രരാ സര്ദ്ോരികെയം ധാര്ദ്മി ോയ ചുേതലയാണ്. എന്നാല്ക
അംഗപരിേിതരായ ഓപ്രരാ വയക്തിപ്രയയം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് മുന് കസന്സസു ളിലൂകേ
ലഭയോയിരുന്നില്ല.
അംഗപരിേിതരുകേ
പുനഃരധിവാസത്തിനായി
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന
വിവിധ
ഏജന്സി ളില്ക നിന്നം ലഭയോുന്ന വിവരങ്ങളും വളകര അധി ം കവരുദ്ധയങ്ങള്
നിറഞ്ഞതായിരുന്ന.
പ്രോജക്റ്റ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
1. അംഗപരിേിത ജാഗ്രതാ സേിതി രൂപീ രിക്കു (ജില്ലാതലം മുതല്ക വാര്ദ്ഡ്/േപ്രദശി തലം
വകര).
2. ഒരു ുടുംബത്തില്ക മൂപ്രന്നാ അതിലധി പ്രോ, അംഗപരിേിതരായിട്ടുള്ള വീടു ളിപ്രലയ്ക്കായി േപ്രതയ
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
3. ോനസി പ്രരാഗവം േറ്റം അംഗപരിേിതരുകേ ുടുംബാംഗങ്ങള്ോയി േപ്രതയ പദ്ധതി
നേപ്പിലാക്കു .
4. അംഗപരിേിതരായ ുട്ടി ള്ോയി പ്രലാേ് തലത്തില്ക സ്കപഷ്യല്ക അംഗന്വാേി ള്
സ്ഥാപിക്കു .
5. ബഡസ് സ്കൂളു ളുകേ നേത്തിപ്പ്.
6. വിദയാഭയാസത്തിനായള്ള പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള്, കസ്റ്റപെ്, പഠപ്രനാപ രണങ്ങള് നല്കു .
7. സവയം കതാെില്ക പരിശീനങ്ങള്.
8. കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള്ോയള്ള സഹായവം.
9. അംഗപരിേിത ിേപ്പ് പ്രരാഗി ള്ക്കും അംഗകവ ലയ കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റം,
ഐ.ഡി ാര്ദ്ഡം ഇല്ലാത്തവര്ദ്ക്കുോയി കോകബല്ക കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് േീമു ളുകേ
പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്തു .
10. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില്ക കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്നു ള് നേത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം
ആശുപത്രിയം സാമൂഹയനീതി വുപ്പുോയി ഒരു ഓണ്കലന് പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് ശംഖല
സൃഷ്ടിക്കു .
11. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരുകേ അഭിരുചി ള് കണ്ടത്തി അതില്ക കവദഗ്ദ്ധയം കതളിയിക്കുന്ന പ്രേഖല
ളില്ക പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു .
12. അംഗപരിേിതര്ദ്ോയി േപ്രതയ ഗ്രാേസഭ സംഘേിപ്പിക്കു .
13. േപ്രതയ കനപുണയമുള്ളവകര കണ്ടത്തി അവരുകേ കനപുണയങ്ങള്േ് അനുസൃതോയ
പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് സവയം പരയാപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
14. വയതയസ്ത പഠന കവ ലയം േനസ്സിലാേി അംഗപരിേിതകര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപ
ര്ദ്ക്കുള്ള പരിശീലന പദ്ധതി.
15. ചലന, പഠന, ശ്രവണ സൗ രയങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപ രണങ്ങള് നല്കു .
നൂതന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
1.
ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരുകേ നിയേങ്ങളും അവ ാശങ്ങകള പറ്റിയം വിവരങ്ങളും സഹായങ്ങളും
ക ോറ്റം കചയ്യുന്നതിനായി അംഗപരിേിതരുകേ കഹല്കപ്പ് കഡസ്ക്് ആരംഭിക്കും.
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2.

വാഹന സൗ രയം അംഗപരിേിത സൗഹൃദോക്കു (അംഗ പരിേിതരായ ിേപ്പ് പ്രരാഗി ള്ക്കും
േറ്റം സവ ാരയ ആവശയങ്ങള്ക്കും ഇതര ആവശയങ്ങള്ക്കും സബ്ബ്സിഡി നിരേില്ക വാഹന
ങ്ങള് സൗ രയകപ്പടുത്തു ).
3.
അംഗപരിേിതര്ദ്ോയളള വിപ്രനാദ ഉപ രണങ്ങളുള്ള സൗഹൃദ പാര്ദ്ക്കു ള് നിര്ദ്മിക്കു .
4.
അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ബാരിയര്ദ് ഫ്രീ ആക്കു .
5.
വിവിധ നിയേങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബാധവത് രണം തപ്രേശ സവയംഭരണ േപ്രദശാേിസ്ഥാന
ത്തില്ക നേപ്പിലാക്കു .
6.
ാഴ്ചപരിേിതരായിട്ടുള്ളവര്ദ്േ് വാേിംഗ് സ്റ്റിക്കു ള് നല്കു .
7.
അംഗപരിേിതരായിട്ടുള്ളവര്ദ്േ് വിവിധ വുപ്പു ള്, സ്ക്ീമു ള്, ഏജന്സി ള് മുതലായവയില്ക
നിന്നള്ള ധനസഹായങ്ങളും പ്രസവനങ്ങളും പരിപാേി ള്, പദ്ധതി ള് എന്നിവയള്കപ്പടുത്തിയ
േപ്രതയ പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് ആൈിപ്രേഷ്നു ള് തയ്യാറാക്കു .
8.
പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ട് 2016 േ ാരം അനുവദിേകപ്പട്ട 22 തരം കവ ലയങ്ങള്േ് നിലവില്ക
പൂര്ദ്ണ്ണോയം കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ് നല്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ാരണം പല
കവ ലയങ്ങളുകേയം റ്റൂള് അസകസ്മെ് പ്ര രളത്തില്ക നേപ്പിലാേിയിട്ടില്ല. ഇവ
നേപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേഡിേല്ക ഓഫീസര്ദ്ോര്ദ്ക്കും, ആശുപത്രി ള്ക്കും അസകസ്മെ് റ്റൂളും,
പരിശീലനവം നല്കു .
ട്രാൻസ്കജന്ഡര്ദ് വിഭാഗം
നിലവികല അവസ്ഥ
എച്ച്.ഐ.വി ഇന്കഫക്ഷന് പ്രററ്റ് കൂടുതലായി നിലനില്കക്കുന്നത് ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികെ
ഇേയിലാണ്. 2014 ല്ക പ്രസാഷ്യല്ക ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ട്കേെ് നേത്തിയ ഒരു സര്ദ്പ്രവയില്ക
പ്ര രളത്തിലാ ോനം 4000-ഓളം ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന കണ്ടത്തിയിരുന്ന. എന്നാല്ക 2013 ല്ക
തകന്ന പ്ര രളാ പ്രസ്റ്ററ്റ് എയിഡസ് ണ്പ്രട്രാള് കസാകസറ്റി തങ്ങളുകേ വിവിധ എച്ച്.ഐ.വി
േിവന്ഷ്ന് പ്രോജക്റ്റു ളിലൂകേ (8 പ്രോജക്റ്റ്) 2800 ഓളം പ്രപകര രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക
പ്ര രള സംസ്ഥാന എയ്ഡസ് നിയന്ത്രണ കസാകസറ്റിയകേ ീെില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ലാസ് സുരക്ഷ
േി.ജി പ്രോജക്ട് ക ാല്ലം കവള്ളയിട്ടമ്പലം േനയില്കുളങ്ങര പ്രറാഡില്ക ശാസ്താപ്ര ാംൈക്സില്ക 2014 മുതല്ക
േവര്ദ്ത്തിച്ചു വരി യാണ്. പ്രേല്ക പ്രോജക്ടില്ക ജില്ലയിലുള്ള ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തികെ ശാരീരി
ോനസി ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു നല്കുന്ന. പ്രോജക്ടികെ ഭാഗോയി ജില്ലയില്ക 400
ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്ത്
ൗണ്സിലിംഗും കലംഗി
ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും നേത്തിവരുന്ന.
ഭാവിയില്ക ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങള്
• ാര്ദ്ഷ്ി പരിശീലനം - ാര്ദ്ഷ്ി വം േറ്റ് അനുബന്ധ പരിശീലനത്തിനും താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ്
• തയ്യല്ക നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ് - തയ്യല്ക നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്േ് താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ്
• ട്രൂപ്പ് പരിശീലനം - സവന്തോയി ഡാന്സ് ട്രൂപ്പ് നേത്തുവാന് താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ്
േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. സവന്തം സവതവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തികെയം ുടുംബത്തികെയം അംഗീ ാരപ്രത്താകേ
താകനാരു ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് ആകണന്ന അഭിോനപ്രത്താകേ ജീവിോന് പറ്റന്ന സാഹചരയം
ഉണ്ടാക്കു .
2. കൂടുതല്ക ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സിനും, വിദയാഭയാസം കഹസ്ക്കൂള് തലം മുതല്ക നഷ്ടകപ്പടുന്ന അവസ്ഥ
യാണ്. ഇതിനു പരിഹാരോയി സ്കൂളു ളില്ക വിശിഷ്യാ അധയാപ ര്ദ്ക്കും, സ്കൂള് ൗണ്സിപ്രലഴ്സിനും,
ുട്ടി ള്ക്കും ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന ുറിച്ചുള്ള അവപ്രബാധം നിരന്തരം നല്കു .
ക ാല്ലം ജില്ലാ സാക്ഷരതാ േിഷ്കെ ആഭിമുഖയത്തില്ക നേത്തിയ വിദയാഭയാസ സര്ദ്പ്രവയില്ക
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പകങ്കടുത്തവരില്ക 124 പ്രപര്ദ് പഠിോന് സന്നദ്ധരായി. എന്നാല്ക അതില്കതകന്ന 17 പ്രപര്ദ്
എസ്.എസ്.എല്ക.സി യം, 15 പ്രപര്ദ് ൈസ് ടുവിനും, 5 പ്രപര്ദ് ഏൊം തരം തലയതയ്ക്കും ഒരാള് നാലാം
തരത്തിനും ോത്രോണ് മുപ്രന്നാട്ട് വന്നത്. ഈ യാഥാര്ദ്്യകത്ത ഉള്കോണ്ട് ദീര്ദ്ഘ ാല
പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്കരിച്ച്
പഠനപ്രത്താകോപ്പം
കതാെില്ക
പരിശീലനവം
നല്ക ി
ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന മുഖയധാരയില്ക എത്തിേണകേന്ന് േതീക്ഷിോം.
3. പ്രക്ഷേ കപന്ഷ്ന്
ഇന്ന് പ്ര രളത്തികല എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും 60 വയസ്സ് െിഞ്ഞാല്ക കപന്ഷ്ന് ലഭിക്കുന്നണ്ട്.
ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തില്കകപടുന്നവര്ദ് ഏ പ്രദശം 40 വയസ്സാുപ്രമ്പാപ്രെക്കും പലവിധ
ആപ്രരാഗയ േശ്നങ്ങളാല്ക ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന. ആയതിനാല്ക ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തില്ക
കപടുന്നവര്ദ്േ് 40 വയസ്സു മുതല്ക കപന്ഷ്ന് നല്ക ാനുള്ള നേപേി ഉണ്ടാ ണം. സര്ദ്ജറി
െിഞ്ഞവര്ദ്േ് ധാരാളം ആപ്രരാഗയേശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാുന്നതിനാല്ക അവര്ദ്ോയി സാമൂഹയ,
ആപ്രരാഗയ ഇന്ുറന്സ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം അപ േ ഇന്ുറന്സ്
പദ്ധതി ളും നേപ്പിലാക്കു .
4. കതാെില്ക ലഭയത
ഇന്ന് ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗം പ്രനരിടുന്ന ഏറ്റവം വലിയ കവല്ലുവിളി കതാെില്ക ദൗര്ദ്ലഭയോണ്.
അവരുകേ കനപുണയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കതാെിലു ളില്ക അവകര ോപ്തരാക്കുന്ന കതാെില്ക
പരിശീലനവം, കതാെില്ക ലഭയതയം ഉറപ്പുവരുത്തു . അതായത് റ്റി.ജി സൗഹാര്ദ്േപരോയ
കതാെിലിേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു (നൃത്തപരിപാേി ള്, പ്രേേപ്പ് പരിശീലനങ്ങള് തേങ്ങിയവ)
േറ്റ ദുര്ദ്ബല വിഭാഗോര്ദ്
തലയോയ അവ ാശങ്ങളാണ് ഇന്തയയകേ ഭരണഘേന എല്ലാ പൗരന്ോര്ദ്ക്കും വാഗ്ദാനം
കചയ്യുന്നത്. ഏറ്റവം ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങപ്രളാടുള്ള സേീപനം ആസ്പദോേിയാണ് ഒരു നാേികെ
വി സനം ണോക്കുന്നത്. അഗതി ള്, അനാഥര്ദ്, ിേപ്പു പ്രരാഗി ള് ഗുരുതര പ്രരാഗബാധിതര്ദ്,
യാച ര്ദ്, ജയില്ക പ്രോചിതര്ദ്, ജയിലില്ക ിേക്കുന്നവരുകേ ുടുംബം, ജീവിതത്തില്ക ഒറ്റകപ്പട്ടുപ്രപായവര്ദ്,
ോനസി പ്രരാഗ വിമുക്തര്ദ്, ഉപ്രപക്ഷിേകപ്പട്ടവര്ദ്, േറ്റ് സാമൂഹയ സുരക്ഷ ആവശയമുള്ളവര്ദ് എന്നിവര്ദ്
ഉള്കപ്പട്ടതാണ് ഈ വിഭാഗം. ഇവരുകേ പ്രക്ഷേവം, വി സനവം, പുനരധിവാസവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതണ്ട്. കലഗീം പീഡനത്തിന് ഇരയാുന്നവര്ദ്, ഉപ്രപക്ഷിേകപ്പട്ട
സ്ത്രീ ള്, വിധവ ള്, ചൂഷ്ണത്തിന് ഇരയായ അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ്, പ്രരാഗബാധിതരായി
സാമൂഹയ
ബഹിഷ്ക്കരണം പ്രനരിടുന്നവര്ദ്, ജയില്ക പ്രോചിതരായ വനിത ള് തേങ്ങി പാര്ദ്ശവ
വത് രിേകപ്പട്ടു പ്രപാുന്ന സ്ത്രീ ളുകേ സാമൂഹയ സുരക്ഷയ്ക്കായി ചില പദ്ധതി ള് നേപ്പാക്കുന്നതിന്
െിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലും ഇവരുകേ സാമൂഹയ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആത്മാഭിോനപ്രത്താടുകൂേി
ജീവിക്കുന്നതിനും ഉതുന്നവിധത്തില്ക ക്രിയാത്മ പദ്ധതി രൂപീ രണം പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയകേ
ഭാഗോയി ആസൂത്രണം കചയ്ത് നേപ്പാപ്രേണ്ടതണ്ട്.
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
1) സാമൂഹയ സുരക്ഷ ആവശയോയ േറ്റ് വിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ടവര്ദ്േ് 2030 ഓേ് കൂേി പൂര്ദ്ണ്ണോയം
പുനരധിവാസം, കതാെില്ക/വിദയാഭയാസം, ആപ്രരാഗയ പരിരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കു .
2) വിവിധ ഏജന്സി ള്, സ്ക്ീമു ള്, വുപ്പു ളില്ക നിന്നള്ള പ്രസവനങ്ങള്/ധനസഹായങ്ങള്,
പദ്ധതി ള് എന്നിവ ോപ്രദശി തലത്തില്ക പരസ്പര പൂര ോയി നേപ്പിലാക്കു .
3) വിപ്രവചനേില്ലാകത ജീവിോനുള്ള സാഹചരയം സൃഷ്ടിക്കു .
4) പ്രക്ലശ രോയ സാഹചരയത്തില്ക ജീവിക്കുന്ന വനിത ള്േ് സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം
ഉറപ്പു വരുത്തു .
5) സ്ത്രീ ള്കേതികരയള്ള എല്ലാവിധ അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയേ
സംവിധാനം ാരയക്ഷേോേികോണ്ട് ുറ്റകൃതയങ്ങളുകേ പ്രതാത് ുറയ്ക്കു .
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6) പ്രരാഗങ്ങളാലും, േറ്റ് സാമൂഹയ ാരണങ്ങളാലും കപാതയിേങ്ങളില്ക നിന്ന് ബഹിഷ്കരിേകപ്പടുന്ന
സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകേ ുടുംബങ്ങള്ക്കും പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തു .
7) ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളുകേ പ്രശഷ്ിയം ആത്മവിശവാസവം സാപ്രങ്കതി പരിജഞാനവം കവദഗ്ദ്ധയവം
പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിച്ച് വി സന േക്രിയയിലുകേ മുന്നിരയിപ്രലേ് ക ാണ്ടവരി ..
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
1) തപ്രേശസവയംഭരണ േപ്രദശത്ത് കറസ്ക്ു ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിക്കു . (കസപ്രോപ്രസാഷ്യല്ക
വര്ദ്േര്ദ്, അങ്കണവാേി വര്ദ്േര്ദ്, പ്രവാളെറി വര്ദ്േര്ദ് തേങ്ങിയവര്ദ് അേങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ്)
2)
ിേപ്പു പ്രരാഗി ളായവര്ദ്േ് സാന്തവന പരിചരണം, ചി ിത്സ്, േരുന്ന വിതരണം,
ആവശയോയവര്ദ്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം എന്നിവ ലഭയോക്കു .
3) അതിക്രേങ്ങളും, ചൂക്ഷണവം പ്രനരിടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തില്കകപ്പടുന്ന വയക്തി ള്േ് നിയേ
സംവിധാനം ാരയക്ഷേോക്കു .
4) താത്ോലി പുനരധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എല്ലാ ജില്ലയിലും േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തു .
5) ശാരീരി ോനസി ആപ്രരാഗയം, ശുചിതവം എന്നിവ ലക്ഷയേിട്ട് ആപ്രരാഗയവുപ്പുോയി സംപ്രയാജിച്ച്
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക യാമ്പു ള് സംഘേിപ്പിക്കു .
6) പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക പ്രക്ലശം അനുഭവിക്കുന്ന വനിത ളുകേ വിവരപ്രശഖരണം നേത്തു .
7) നിലവിലുള്ള സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളുപ്രേയം നിയേങ്ങളുപ്രേയം േപ്രയാജനം ഈ വിഭാഗത്തികല
സ്ത്രീ ള്േ് ലഭയോുന്നകവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു .
8) അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണവം പ്രനരിടുന്ന സ്ത്രീ ള്േ് ോപ്രദശി തല സ്ഥിരം സംവിധാനം
ശക്തികപ്പടുത്തു .
9) േദയം, േയക്കു േരുന്ന്, േറ്റ് ലഹരി പദാര്ദ്്ങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം, വയാപനം എന്നിവ തേയ .
10) കതാെില്ക ഇേങ്ങളികല കലഗീം പീഡനം തേയന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശിയ്ക്കുന്ന പരാതിപരിഹാര
കസല്ലികെേവര്ദ്ത്തനം ശക്തോക്കു .
11) കപണ് ൂണഹതയ ഇല്ലാതാക്കു .
12) നിര്ദ്ഭയ കഷ്ല്കട്ടര്ദ് പ്രഹാമു ള് സ്ഥാപിക്കു .
പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
1. സാമൂഹയസുരക്ഷ ആവശയോയ എല്ലാവര്ദ്ക്കും ആപ്രരാഗയവം കേച്ചകപ്പട്ട ജീവിത നിലവാരവം
ഉറപ്പാക്കു .
2. അനാഥരായ ുട്ടി ള്േ് സന്നദ്ധസംഘേന ളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ സവന്തം വീടു ളില്ക
തകന്ന തേര്ദ്ന്നം പഠനം നേത്തുവാന് പഞ്ചായത്ത്തലത്തില്ക ധനസഹായം ലഭയോക്കു .
3. എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളുപ്രേയം ുടുംബത്തികെയം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എയ്ഡസ്
ണ്പ്രട്രാണ് കസാകസറ്റിയോയി സംപ്രയാജിച്ച് ൗോരോയോര്ദ്േ് ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസം
സ്കൂള് തലം മുതല്ക നല്കു .
4. എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളുകേ വര്ദ്ദ്ധനവ് തേയന്നതിനായി വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് എച്ച്.ഐ.വി കേസ്റ്റ്
നിര്ദ്ബന്ധോക്കുന്നതിനും ഗര്ദ്ഭ ആരംഭത്തില്കതകന്ന എച്ച്.ഐ.വി. കേസ്റ്റ് ര്ദ്ശനോക്കുന്നതിനും,
എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളായ ആള്ോരില്കനിന്നം േറ്റള്ളവരിപ്രലേ് പ രുന്നത് തേയന്നതിനും
പ്രപാഷ് ാഹാര വിതരണം, അനുബന്ധ പ്രരാഗങ്ങളുകേ ചി ിത്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കു .
5. ഗുരുതര പ്രരാഗങ്ങള് മുന്കൂട്ടി കണ്ടത്തുവാനും അതികന സംബന്ധിച്ച അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നതിനുോയി കേഡിേല്ക യാമ്പ് സംഘേിപ്പിക്കു യം മുഴുവന് ചി ിത്സ്ാ കചലവ ളും വരുോന
പരിധി ണോോകത പൂര്ദ്ണ്ണോയി നല്കു യം കചയ്യു .
6. അഗതി ളുകേ പൂര്ദ്ണ്ണ പുനരധിവാസം, സൗജനയം ചി ിത്സ്, ോയ പരിധിയില്ലാകത സാമ്പത്തി
സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തു .
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7. കപാത ഇേങ്ങള് യാച രഹിതോക്കു . പുനരധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക െിയന്നവര്ദ്ക്കും, ുടുംബ
മുള്ളവര്ദ്ക്കും അതാത് പഞ്ചായത്ത് പാര്ദ്പ്പിേം ഒരുക്കു .
8. ഒറ്റയ്ക്ക് താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ് ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു .
9.
ിേപ്പുപ്രരാഗി ള്േ് മുഴുവന് സേയ പരിചരണവം സംരക്ഷണവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി
പി.എച്ച്.സി. തലത്തില്ക ഒരു ോസാന്തര പരിപ്രശാധന നേത്തു യം, ിേപ്പുപ്രരാഗി ള്ക്കും
പരിചാര ര്ദ്ക്കും കവ ാരി പിന്തുണ നല്കു യം കചയ്യു . പ്രരാഗി ള്േ് കപന്ഷ്ന്,
പ്രരാഗി കള പരിചരിക്കുന്നവര്ദ്േ് ധനസഹായം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തു .
10. വിവാഹ പ്രോചിതരായ സ്ത്രീ ള്/വിധവ ള്/അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ്/ഉപ്രപക്ഷിച്ചവര്ദ്
തേങ്ങിയ ാരണങ്ങളില്ക ുടുംബം പ്രപാറ്റന്ന സ്ത്രീ ള്േ് കതാെില്ക സുരക്ഷ.
11. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിര സംവിധാനം
ശക്തികപ്പടുത്തു .
നൂതന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങള്
1. പ്രക്ലശേനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്േ് പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരു ള് നേപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
ോപ്രദശി തലത്തില്ക സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് നേപ്പിലാക്കു .
2. ുടുംബശ്രീ, വനിതാവി സന പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, പ്ര ന്ദ്ര സാമൂഹയപ്രക്ഷേപ്രബാര്ദ്ഡ് തേങ്ങി വിവിധ
സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുോയി ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ച് കതാെില്ക സാധയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
3. പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗവുപ്പുോയി സഹ രിച്ച് കറസിഡന്ഷ്യല്ക വിദയാഭയാസം, പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ്,
അതിക്രേത്തില്ക ഇരയാുന്നവര്ദ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ ോപ്രദശി തലത്തില്ക
സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് നേപ്പിലാക്കു .
4. വിവിധ വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ച് വാര്ദ്ഡ്/പഞ്ചായത്ത്തല ജാഗ്രതാസേിതി ള് ശക്തി
കപ്പടുത്തിയം ലീഗല്ക സര്ദ്വീസസ് അപ്രതാറിറ്റിയകേ സഹ രണപ്രത്താകേ
അതിക്രേങ്ങള്
േതിപ്രരാധിക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ോപ്രദശി തലത്തില്ക ആസൂത്രണം
കചയ്യു .

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്
സാമൂഹയനീതി- സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം
1. അംഗന്വാേി ള്ക്കും േറ്റ് വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്്ക്കും സ്ഥലം ലഭയോക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തവരിതകപ്പടുത്തുവാന് റവനൂ ഡിപ്പാര്ദ്ട്ട്കേെിന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്കു .
2. പഠന കവ ലയം- ഭിന്നപ്രശഷ്ി ുട്ടി ള്േ് അവരുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഈ പ്രേഖലയികല വിദഗ്ധധരുകേ പ്രസവനം
ലഭയോക്കു .
3. എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരായ (രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള് ഇല്ലാത്ത ുട്ടി ള്) ുട്ടി കള പുനരധിവസിപ്പി
ക്കുന്നതിന് പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കു .
4. സ്ത്രീ ളുകേ ഗ്രൂപ്പു ള്േ് വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവിനുതുന്ന കനപുണയ വി സന പരിശീലനം
നല്ക ല്ക. അപ്രതാകോപ്പം സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിനാവശയോയ ധനസഹായം, ബാങ്ക് വായ്പ
അനുവദിയ്ക്കല്ക
5. താലൂേേിസ്ഥാനത്തില്ക ുടുംബശ്രീയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക പ്രഹാസ്റ്റല്ക സംവിധാനം (പ്രജാലി
കചയ്യുന്ന ുട്ടി ള്ക്കും വനിത ള്ക്കും)
6. രാത്രി ാലങ്ങളില്ക നഗരത്തികലത്തുന്ന വനിത ള്േ് താേസസൗ രയത്തിന് ഷ്ീപ്രലാഡജ്
നിര്ദ്മിേല്ക
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7. വപ്രയാജനങ്ങള്േ് കൂട്ടായ്മ സംഘേിപ്പിേല്ക,
ൗണ്സലിംഗ്, പ്രയാഗ, ക കത്താെില്ക
പരിശീലനം നല്ക ല്ക
8. വനിത ളുകേ ആപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് േധാനോയം യാന്സര്ദ്പ്രരാഗം വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന
സാഹചരയത്തില്ക യാന്സര്ദ് ഡിറ്റക്ഷന് യാമ്പു ളും തേര്ദ് പരിരക്ഷ ളും ഏകറ്റടുേല്ക.
9. പാര്ദ്ശവവത് രിേകപ്പട്ട വനിത ള്േ് (എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതര്ദ്, ജയില്കപ്രോചിതര്ദ്, അവിവാഹിത
അമോര്ദ് തേങ്ങിയവര്ദ്) സവയം പരയാപ്തയികലത്തുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങള്).
10. വപ്രയാജനങ്ങളായള്ള സര്ദ്ോര്ദ്.പദ്ധതി ള് ഫലേദോോനുള്ള നേപേി ള് ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതം
അവരുകേ ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക പരിഗണന നല്കപ്ര ണ്ടതോണ്. അംഗന്വാേി
വെി വപ്രയാജനങ്ങള്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം, സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ ഇന്ുറന്സ്, േൗണു ളില്ക പ്രോയ്
ലറ്റ് സൗ രയങ്ങളുള്ള കഷ്ല്കട്ടറു ള്, ആഹാരവം േരുന്നം ഉള്കപ്പകേയള്ള പ ല്കവീടു ള് എന്നീ
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാവന്നതാണ്
ട്രാന്സ്ജപ്രെഴ്സ്
1. വിദയാഭയാസം, ലാ ായി രംഗം, കതാെില്കസംരക്ഷണം എന്നിവ നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട്
ഭിന്നപ്രശഷ്ിോര്ദ്
1. ുട്ടി ളുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് വാഹന സൗ രയം ഉള്കപ്പകേ
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട്
2. േന്ദബുദ്ധി ളായ ുട്ടി ള്ക്കുള്ള ക കത്താെില്ക പരിശീലനവം ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണ
ഭവനവം
3.
യാന്സര്ദ് പ്രരാഗി ളുകേ ആപ്രരാഗയം, പ്രപാഷ് ാഹാരം നല്ക ല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പകേ
നല്കുന്നതിന് പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യറുോയി ബന്ധിപ്പിേല്ക പ്രോജക്ട്.
4. പ്ര രളത്തില്ക ആരംഭിക്കുവാന് ഉപ്രേശിച്ച പാരാൈിജി ് കസെറിന് ( ിേപ്പിലായ
പ്രരാഗി ള്ക്കുള്ള പ്ര ന്ദ്രം) കനടുമ്പന സി.എച്ച്.സി പ്ര ാകമ്പണ്ടില്ക 5 ഏേര്ദ് സ്ഥലം
ലഭയോോന് െിയം. ഈ പ്ര ന്ദ്രം ജില്ലാ ൈാനില്ക ഉള്കപ്പടുത്തുവാന് പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശം.
5. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള കൂടുതല്ക പരിപാലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില്ക സ്ഥാപിോനുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പ്രസാഷ്യല്ക േീഡിയ ാരണം
വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിപത്തു ള് ഒെിവാോനുള്ള പ്രോണിറ്ററിംഗില്ക സര്ദ്ോര്ദ് കൂടുതല്ക ശ്രദ്ധ
കചലുപ്രത്തണ്ടതാണ്.
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ജില്ലയിൽ ചതരചെടുത സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ
1 .സമഗ്ര നാളീപ്രകര വികസനം
1.

ആവശയ ത
• ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന വിള കതങ്ങാണ്. ഭൂേിയകേ 28 ശതോനം
സ്ഥലം പ്ര ര കൃഷ്ിോണ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്.
• ശാസ്ത്രീയവിള പരിപാലന മുറ ള് നിലവില്ക നേക്കുന്നില്ല.
• കവവിധയോര്ദ്ന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന് െിയന്ന വിളയാണ് ല്പവൃക്ഷം
• ഇതികന പ്രതാട്ടവിളയായം പുരയിേ കൃഷ്ിയായം കൃഷ്ി കചയ്യാവന്നതാണ്.
• നൂതന ഇനങ്ങള് നട്ട് 3-5വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ളില്ക ായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
• നാളീപ്ര രാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനു സഹായ രോണ്.
• അനുപൂര േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോയി കൃഷ്ിവുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, ഗപ്രവഷ്ണ സ്ഥാപ
നങ്ങള് എന്നിവയകേ പ്രസവനങ്ങള് ലഭയോണ്.
• ഇപ്രപ്പാള് പ്രതങ്ങ ക ാേ ആേി അനയ സംസ്ഥാന വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അയച്ചു
ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ് .
• അവികേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാേി നമള് കൂേിയ വിലയ്ക്ക് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന
• ഇവികേതകന്ന വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്ചാല്ക പ്രജാലി
വരുോനം, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവ പ്രനോം.
2. ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള്
• നിലവില്ക ഒരു വര്ദ്ഷ്ം ഒരു കതങ്ങില്കനിന്ന് ശരാശരി 30 പ്രതങ്ങകയന്നത് 70 ആേി ഉയര്ദ്ത്തു .
• ഉത്പാദനക്ഷേതയം ഗുണപ്രേന്േയമുള്ള ുറിയ ഇനം കതങ്ങിന്കത ള് ഉത്പാദിപ്പിക്കു .
• ഘട്ടം ഘട്ടോയി നിലവിലുള്ള WCT ഇനങ്ങള് നീേം കചയ്ത് ഡവാര്ദ്ഫ് ഇനങ്ങള് വയാപ
ോക്കു .
• പ്രതാട്ടവിളയായി പരിഗണിച്ച് സബ്സിഡി പാപ്രേജ് നേപ്പാക്കു .
• സേഗ്രനാളീപ്ര ര വി സനമുറ ള് (സംപ്രയാജിത വളേപ്രയാഗം, ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം,
പച്ചിലവളം, ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ിമുറ ള്) നേപ്പിലാക്കു .
• പച്ചപ്രത്തങ്ങ സംഭരിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കു .
• പ്ര ന്ദ്ര.സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ് ഫാമു ളികല കതങ്ങിന്കത ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു • ഊര്ദ്ജ്ജിത േരുന്ന തളി, ീേനാശിനി േപ്രയാഗം എന്നിവ ോപ്രദശി ോയി കചയ്യു .
• ര്ദ്ഷ് സൗഹൃദ യന്ത്രങ്ങള് േചരിപ്പിക്കു യം ഉപപ്രയാഗം വയാപ ോക്കു യം കചയ്യു .
• തരിശ് ഭൂേിയില്ക നവീന ജലപ്രസചന സപ്രങ്കതങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ച് പ്ര രകൃഷ്ി വയാപിപ്പിക്കു .
• നാളീപ്ര ര അധിഷ്ടിത വയവസായങ്ങള് പ്രലാേേിസ്ഥാനത്തില്ക ആരംഭിക്കു .
• മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ വിപണി സൗ രയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
3. സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള്
• വയവസായ വുപ്പ്
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• ാര്ദ്ഷ്ി വി സന വുപ്പ്
• പ്ര ന്ദ്ര പ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ്ണവുപ്പ്
• ജില്ലാ ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന്
• ാര്ദ്ഷ്ി ഗപ്രവഷ്ണ സ്ഥാപനങ്ങള്
4. േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• കൃഷ്ിഭവന് ഉപ്രദയാഗസ്ഥരുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക കൃഷ്ിേനുപ്രയാജയോയ സ്ഥലങ്ങളുകേയം
നിലവിലുള്ള കവട്ടിോപ്രറ്റണ്ട കതങ്ങു ളുകേയം വിവരപ്രശഖരണം
• വിവരപ്രശഖരണത്തിനായി ുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ കള ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
• കവട്ടിോറ്റല്ക േക്രിയ ഘട്ടംഘട്ടോയി കേന്ഡര്ദ് നല്ക ി നേപ്പാക്കു .
• കതങ്ങിന്കത ഉത്പാദനപ്ര ന്ദ്രങ്ങളും പ്ര ന്ദ്ര പ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ്ണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആവശയോയ
കതങ്ങിന്കത ഉത്പാദിപ്പിക്കു .
• കണ്ടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളികല ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് നടുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയ
അവപ്രബാധം നല്കു .
• കത ള് വിതരണം കചയ്യു കജവവള വിതരണ പ്രോജക്ടില്കകപ്പടുന്ന ഈ ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് ,
ആവശയോയ വളം നല്കു .
• പ്രതങ്ങ സംസ്ക്രണ യൂണിറ്റിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടത്തി നിര്ദ്മാണം ആരംഭിക്കു .
• പൂര്ദ്ത്തിയാുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവിധ പ്ര ര ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോനാവശയോയ യന്ത്രങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കു .
• മൂന്ന മുതല്ക നാല് വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ളില്ക ഈ വ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് പൂര്ദ്ത്തിയാക്കു .
5. പ്രനട്ടങ്ങള്
• കൃഷ്ിക്കുപയക്തോോന്
െിയന്ന തരിശുഭൂേി േധാന വിളയായ കതങ്ങ് കൃഷ്ിേ്
ഉപപ്രയാഗിോന് െിയന്ന.
• ഉത്പാദനക്ഷേത ുറഞ്ഞ നിലവികല കതങ്ങു ള് ഘട്ടംഘട്ടോയി നീേം കചയ്ത് ക്ഷേതകൂേിയ
ഇനങ്ങള് കൃഷ്ി കചയ്യാന് െിയന്ന.
• കൂള്ളന് ഇനങ്ങളാ യാല്ക, കതങ്ങു യറ്റ കതാെിലാളിക്ഷാേം ബാധിക്കുന്നില്ല.
• അതുല്കപാദനപ്രശഷ്ിയള്ളവ ആയതിനാല്ക ലാഭ രോയി കൃഷ്ി കചയ്യാന് െിയന്ന.
• നാളീപ്ര രാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന.
• കൃഷ്ിയിപ്രലര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് അധി കതാെിലും വരുോനവം ലഭിക്കുന്ന.
• പ്ര രകൃഷ്ിയില്ക ഉണ്ടായിരുന്ന േതാപം വീകണ്ടടുോന് െിയന്ന.
2. ജജവവളം - ഉൽപാദന വിപണന പദ്ധതി
ആവശയ ത
• ുറഞ്ഞുവരുന്ന വീട്ടുവളപ്പികല പശുവള൪ത്തൽ
• കൂേി വരുന്ന കഡയറി പ്രബ്രായില൪ ഫാമു ൾ
• ഗുണപ്രേന്മയിൽ ുറവകണ്ടന്ന രുതകപ്പടുന്ന വിപണിയിൽ ലഭയോയ കജവവളങ്ങൾ
• യാഥാര്ദ്്യപ്രബാധേില്ലാത്ത വിപണി വില
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• കജവവളത്തിൽ പണം നിപ്രക്ഷപിോനുളള ൪ഷ് രുകേ വിമുഖത
•
േത്താനും ഉപപ്രയാഗിോനും എളുപ്പമുളളരീതിയിൽ കജവളങ്ങൾ തപ്രേശീയോയി ലഭിോത്ത
അവസ്ഥ
ഉപ്രേശയ ലക്ഷയങ്ങൾ
✓ ഗുണപ്രേന്മയളള കജവവളം േിതോയ നിരേിൽ യഥാസേയം ലഭയോക്കു
✓ ഡയറി ഫാമു ൾ മൂലമുളള പരിസരേലിനീ രണം ലഘൂ രിക്കു
✓ ക്ഷീര ൪ഷ് ൪േ് അധി ആദായം ലഭയോക്കു
✓ േണ്ണികെ ഫലപുഷ്ടിയം കഭൗതി ഗുണവം ഉല്പാദനക്ഷേതയം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കു
േവർത്തനങ്ങൾ
➢ ഡയറി, പ്ര ാെി, ആേ് ഫാമു ളിൽ ാലിവളങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കു
➢ ർഷ് ർ ഇവ ഉണേി കപാേിച്ച് പായ്ക്ക് കചയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന.
➢ ർഷ്ി
ർമപ്രസന / ുടുംബശ്രീ േവർത്ത ർ/ പാേപ്രശഖര സേിതി ൾ പ്രശഖരിക്കുന്ന.
➢ പ്രേൽ പുരയള്ള വളുെി ൾ
➢ വളം നിരത്തി ഉണക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേൽുരയള്ള ക്ഡ്രായിംഗ് യാഡ ൾ
➢ പായ്ക്കിംഗ് കേറ്റിരിയൽ,സീലിംഗ് പായ്ക്കിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ
➢ വാഹന സൗ രയം എന്നിവ ശുചിതവ േിഷ്ൻ ഒരുക്കുന്ന
നിര്ദ്വഹണരീതി
 േയഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന വുപ്പു ൾ ,ഫാമു ൾ, ർഷ് ർ എന്നിവർ സംയക്തോയി
കജവവള ലഭയതകയക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ പ്രശഖരിക്കുന്ന.
 അവ ഗുണപ്രേന്മ പ്രചാരാകത എളുപ്പത്തിൽ േത്തികോണ്ട പ്രപാ ാ൯ നിലവിലുളള
അേിസ്ഥാനസൗ രയങ്ങൾ വിശ ലനം കചയ്യുന്ന. (േണ്ണിര ംപ്രപാസ്റ്റിംഗ്, എയ്പ്രറാബി ്
ംപ്രപാസ്റ്റിംഗ്)
 കൃഷ്ിവുപ്പ്, ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ, പാേപ്രശഖര സേിതി ൾ, ൪ഷ് സംഘങ്ങൾ എന്നിവ
ഒരുേിച്ചിരുന്ന എത്രോത്രം കജവളം ആവശയമുകണ്ടന്നം പദ്ധതി വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ച് എത്ര
വാങ്ങാകേന്നം കൃഷ്ിോ൪േ് സവന്തം നിലയ്ക്ക് എത്ര വാങ്ങാകേന്നം വിലയിരുത്തുന്ന
അനുബന്ധ േവർത്തനങ്ങൾ
പരിശീലനം
പ്രഹാർട്ടിപ്ര ാർപ്പ്
പാേപ്രശഖര സേിതി/ക്ലസ്റ്ററു ൾ
സംഘാേനം കൃഷ്ി വുപ്പ്
സർട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ
ഭക്ഷയ സുരക്ഷ വുപ്പ്
വിപണനം
ുടുംബശ്രീ േിഷ്ൻ
പ്രേൽപ്രനാട്ടം
കൃഷ്ി ആഫീസർ
പ്രനട്ടങ്ങൾ
1. ഗുണപ്രേന്മയള്ള വളം ർഷ് ർേ് ലഭയോക്കുന്ന.
2. തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
3. ർഷ് ർേ് അധി വരുോനം
4. അനുബന്ധോയി കതാെിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
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3. അഷ്ടമുടിക്കായലം പരിസ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപന േവർതനങ്ങളം
ശാസ്ത്രീയ ോപ്രനജ്കേെികെ ആവശയ ത
•
ായല്ക വിസ്തീര്ദ്ണ്ണം 1950 ൽകഹക്ടര്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രപ്പാള് 7500 5700 കഹക്ടര്ദ് ആയി
ുറഞ്ഞു
•
ല്ലേയാറ്റില്കനിന്നള്ള കചളിയം എേലും അറബിേേലില്കനിന്ന് പ്രവലിപ്രയറ്റ സേയത്തുള്ള
േകണ്ണാഴുക്കും ാരണം ായലികെ ആെം ുറഞ്ഞുവരുന്ന.
• ക ാല്ലം പട്ടണത്തില്കനിന്നം, വിപ്രനാദസഞ്ചാര താേസസ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്നം, വയവസായ
യൂണിറ്റ ളില്കനിന്നം ശാപ്പുശാല ളില്കനിന്നം, വീടു ളില്ക നിന്നം ഒകേയായി ായലിപ്രലക്കു
പുറംതള്ളുന്ന ോലിനയം ാരണം ായല്കജലം േലിനകപ്പടുന്ന.
• ഏ പ്രദശം 5000 ുേംബങ്ങള് ഈ ായലികന ആശ്രയിച്ച് േത്സ്യബന്ധനം, ോ വാരല്ക,
േറ്റ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് എന്നിവകയ ആശ്രയിച്ചു െിയന്ന.
• ജല പറവ ള്േ് പ്രചോറാനും പ്രദശാേനം നേത്തി വസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വാസ
പ്ര ന്ദ്രോണ്.
• ഈ ായലുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 70 ഇനം സസയജാലങ്ങള്, 370 ജന്തു വര്ദ്ഗങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്.
• ക ാല്ലം മുതല്ക പ്ര ാട്ടപ്പുറം വകരയള്ള പ്രദശീയ ജലപാതയില്ക 50 ഗതാഗത പ്രബാട്ടു ളും 50
കഹൗസ് പ്രബാട്ടു ളും സഞ്ചരിക്കുന്നണ്ട്.
ഇതികെ ഉേേസ്ഥര്ദ്ക്കും കതാെിലാളി ള്ക്കും
വരുോനം ലഭിക്കുന്നണ്ട്.
• പ്ര രള ായല്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്രേഖലയിപ്രലക്കുള്ള േപ്രവശന വാേോയിട്ടാണ് ഇതറി
യകപ്പടുന്നത്.
•
ായലുോയി ചുറ്റിപ്പറ്റിയള്ള േപ്രദശകത്ത ജനങ്ങള്േ് ഭക്ഷണം, കജവകവവിദ്ധയത, വി സ
ന സാദ്ധയത ള്, ാലാവസ്ഥ സുരക്ഷിതതവം എന്നിവ േദാനം കചയ്യുന്ന.
• േനുഷ്യകെ ക്രോതീതോയ ഇേകപേല്ക വെി 1967-ല്ക ഇവികേ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.46 ച. ി.േീ
ണ്ടല്കോേ് 2016 ആയപ്രപ്പാപ്രെക്കും 0.95 ച. ി.േീ ആയി ുറയ യണ്ടായി.
• ശുദ്ധജല േത്സ്യ ഇനങ്ങളുകേ വംശം നശിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന.
• േെയകേ ുറവം കതന്േല അണകേട്ടു വന്നത മൂലവം ശുദ്ധജലത്തികെ ഒഴുേ് ായലിപ്രലക്കു
ുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
• ഇതമൂലം േലില്കനിന്നം േണ്ണേിഞ്ഞു പ്ര റുന്നതിനും ഉപ്പുകവള്ളം കൂടുതല്ക യറുന്നതിനും ഇേ
വരുന്ന.
• നാട്ടിന് േപ്രദശത്തുനിന്നള്ള രാസവള അവശിഷ്ടങ്ങളും വിവിധ ഓേ ളിലൂകേയള്ള േലിനജലവം
ായലികല കനപ്രട്രറ്റിപ്രെയം പ്രഫാപ്രഫറ്റിപ്രെയം അളവ് കൂേിയിട്ടുണ്ട്.
• ചുറ്റപാടുമുള്ള ഭൂേിയകേ ഉപപ്രയാഗത്തികെ വര്ദ്ദ്ധനവ മൂലമുള്ള ആഘാതങ്ങള്, വനവം ചതിപ്പ്
േപ്രദശവം ുറയ യം േനുഷ്യവാസവം കതങ്ങിന്പ്രതാപ്പു ളും കൂടു യം കചയ്തു.
• േത്സ്യബന്ധനം 2001-ല്ക 5700 കേട്രി ് േണ് ആയിരുന്നിേത്ത് 2015 ആയപ്രപ്പാപ്രെക്കും 2212
കേട്രി ് േണ് ആയി ുറഞ്ഞു.
• വിപ്രദശത്തു നിന്നള്ള വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള് 2003ല്ക 0.34 ദശലക്ഷം ആയിരുന്നത് 2015ല്ക
0.97 ദശലക്ഷോയി ഉയര്ദ്ന്ന
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ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള്
• സമൂഹത്തികനാന്നാക സ്ഥായി ആയി പാരിസ്ഥിതി വം, സാമ്പത്തി വം, സാംസ്ക്ാരി
വോയ പ്രനട്ടങ്ങള് ലഭയോക്കു
• ായലിപ്രെയം ചുറ്റകപ്പട്ട ായല്കേപ്രദശത്തികെയം പരിസ്ഥിതി സന്തുലിത വീകണ്ടടുത്ത് ാത്ത്
പരിപാലിക്കു .
• ഗുണപ്രഭാക്താേളായവര്ദ് ായലിപ്രനയം ല്ലേ ആറികനയം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുപ്രമ്പാള് നിയ
ന്ത്രണത്തിനാവശയോയ ഇേകപേീല്ക നേത്തു .
• വിഭവചൂഷ്ണം ജീവപ്രനാപാധിോയി കചയ്യുപ്രമ്പാള് ഭരണപരവം സ്ഥാപനപരവോയ നിയ
ന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
• നിയന്ത്രണത്തികെ ഫലോയി കതാെില്ക നഷ്ടകപ്പടുപ്രമ്പാള് േറ്റ പ്രേഖല ള് തറന്ന നല്കു .
• േലിനീ രണം ുറക്കുവാന് വിവിധ പ്രോജക്ട ളുകേ നിര്ദ്വഹണം നേത്തു .
• ായല്കജലവം ചുറ്റമുള്ള രേപ്രദശവം വൃത്തിയം കവേിപ്പുമുള്ളതാേി ആപ്രരാഗയ രോയ
അവസ്ഥയില്ക സംരക്ഷിക്കു .
• ഉത്തരവാദിതവേത്സ്യബന്ധനവം വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം ോവര്ദ്ത്തി ോക്കു
• ായല്കസംരക്ഷണവം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവം ജനങ്ങളുകേ ഉത്തരവാദിതവോേി ോററു .
• ആശ്രിത കതാെിലാളി വര്ദ്ഗത്തിന് സ്ഥായിയായ കതാെിലും വരുോനവം ഉറപ്പുവരുത്തു .
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്/ഏജന്സി ള്
1. ഇറിപ്രഗഷ്ന് വുപ്പ്
2. ഫിഷ്റീസ് വുപ്പ്
3. പ്ര ന്ദ്ര ജലവിഭവ വി സന ോപ്രനജ്കേെ്
4. ശാസ്ത്രസാപ്രങ്കതി വുപ്പ്
5. പ്ര രള േത്സ്യകതാെിലാളി സംഘങ്ങള് ,
6. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
7. വയവസായ വുപ്പ്
8. ക്ലീന് പ്ര രളേിഷ്ന്
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
1. അഷ്ടമുേി കവറ്റ് ലാെ് അപ്രതാറിറ്റി രൂപീ രിക്കു (പ്ര രള പ്രസ്റ്ററ്റ് കവറ്റ് ലാെ് അപ്രതാറിറ്റിയകേ
ീെില്ക)
2. ഇരട്ടപിറ്റ് ശൗചാലയങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ുടുംബങ്ങകള ( ായലികന ചുറ്റിയള്ള പഞ്ചായത്തു ളില്ക)
കണ്ടത്തു ( ണകേടുപ്പ്)
3. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം ക്ലീന് പ്ര രളാ
മ്പനിയകേയം ഫണ്ടിംഗിലൂകേ
ശൗചാലയങ്ങള് നല്കു .
4. ഭവനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കജവോലിനയ സംസ്ക്രണ യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു
5. േത്സ്യബന്ധന കതാെിലാളി ള്േ് േത്സ്യകൃഷ്ിയിപ്രലര്ദ്കപ്പോനുള്ള േത്സ്യക്കുഞ്ഞു ങ്ങപ്രളയം
ഉപ രണങ്ങളും നല്കു .
6. വയവസായ യൂണിറ്റ ളിലും ടൂറിസ്റ്റു പ്ര ാപ്രട്ടജു ളിലും ട്രീറ്റ്കേെ് ൈാെ് നിര്ദ്ബന്ധോക്കു
7. വനം വുപ്പികെ പ്രനതൃതവത്തില്ക ണ്ടല്കകച്ചേി ളും തീരത്തുവളരുന്ന വൃക്ഷകത്ത ളും നല്കു
8. കൃഷ്ിവുപ്പികെ വ യായി നല്ലയിനം കതങ്ങിന് കത ള് വിതരണം കചയ്യു .
9. കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന ഭൂേപ്രദശത്ത് രാസവളങ്ങപ്രളാ ീേനാശിനി പ്രളാ വിതരണം നേത്തുന്നത് അത്
നിരുല്കസാഹകപ്പടുത്തു
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10. പ്രവലിയിറേ സേയത്ത് ഊന്നിവല ള് (stake nets) നിപ്രരാധിക്കു
11. ോലിനയം സംസ്ക്രിോകത ായലിപ്രലേ് തള്ളുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതരം ഔട്ട്
കലറ്റ ളും നീേം കചയ്യു
12. ായലിപ്രലേ് ശുദ്ധജലം വരുന്ന
ല്ലേയാറികെ തീരങ്ങളിലും ഇത്തരം േലിനീ രണ
നിയന്ത്രണ/നിപ്രരാധന സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
13. വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവിനായി CMFRI യകേ സഹായപ്രത്താകേ ോ സംസ്ക്രണം (പ്രതാപ്രോടും
പ്രതാടു കപാളിച്ച് ഇറച്ചിയായം) സാപ്രങ്കതി
വിദയ േത്സ്യകത്താെിലാളി സംഘങ്ങകള
ക ാണ്ടനേപ്പാക്കു .
14. ായലികെ തീരത്തായി ഏ പ്രദശം 20 േത്സ്യം രേടുപ്പില്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവികേ
ആവശയോയ അനുബന്ധ സൗ രയങ്ങള് സംഘങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക ഒരുക്കു .
15. കൂേിനുള്ളില്ക രിേീന് കൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
16. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിത പരിപാലനകത്തക്കുറിച്ചും നൂതനങ്ങളായ കതാെില്ക വരുോന
ോര്ദ്ഗങ്ങകള ുറിച്ചും േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്േ് പരിശീലനം നല്കു .
േതീക്ഷിത പ്രനട്ടങ്ങള്
• ായല്ക പ്രയ്യറ്റം തേഞ്ഞ് വിസ്തൃതി നിലനിര്ദ്ത്താന് െിയന്ന.
• ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലവം പ്രവലിപ്രയറ്റവം പ്രവലിയിറേവം മൂലമുണ്ടാുന്ന ജലത്തികെ
ഘേനാ വയതയാസവം ഒരു പരിധിവകര നിയന്ത്രിോന് െിയന്ന.
• േനുഷ്യ ഇേകപേല്ക വെിയണ്ടാുന്ന േലിനീ രണം ഗണയോയി ുറോന് െിയന്ന
• ശാസ്ത്രീയ രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിലൂകേ േത്സ്യസമ്പത്ത് ുറയാകത സംരക്ഷിോന്
െിയന്ന.
• ണ്ടല്കോടു ള് വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്നതിലൂകേ േജനന സാദ്ധയത കൂടു യം േത്സ്യസമ്പത്ത്
വര്ദ്ദ്ധിക്കു യം കചയ്യുന്ന.
• നൂതന കൃഷ്ിയിലൂകേയം വിപണനത്തിനു മുമ്പുള്ള സംസ്ക്രണത്തിലൂകേയം കൂടുതല്ക
കതാെിലവസരങ്ങളും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക വിലയം ലഭയോുന്ന.
• േത്സ്യകത്താെിലാളി ളിലും ചുറ്റമുള്ള ജനങ്ങളിലും േകൃതി നല്ക ിയ ഈ ആസ്തി സ്ഥായിയായി
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ട ആവശയ തയം ഒരു പുതിയ സംസ്ക്ാരവം സൃഷ്ടിോന് െിയന്ന.
4. ശാസ്ാംപ്രകാട്ട ശുദ്ധജല തടാകം -സംരക്ഷ്ണപദ്ധതി
ശാസ്ത്രീയ ോപ്രനജ്കേെികെ ആവശയ ത
• േകൃതിദത്തോയ ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തോ ം
• ക ാല്ലം ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട ുേികവള്ള പ്രസ്ത്രാതസ്സാണ്.
• അനിയന്ത്രിതോയ പ്രതാതില്ക േലിനീ രണം സംഭവിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന.
• തോ ചുറ്റളവില്ക ഭൂേി പ്രയ്യറ്റങ്ങള് നേന്നക ാണ്ടിരിക്കുന്ന.
• േത്സ്യലഭയത ുറഞ്ഞുവരുന്ന. ഇതമൂലം ആശ്രിത ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ വരുോനം ുറയന്ന.
• ക്രോതീതോയ പ്രതാതില്ക േകണ്ണാലിപ്പ് നേക്കുന്നതിനാല്ക തോ ത്തികെ ആെം ുറയന്ന.
• ജലപ്രചാര്ദ്ച്ച 35% വകര നിലനില്കക്കുന്ന.
• വര്ദ്ഷ്ങ്ങളായി തോ ത്തിപ്രലേ് ഒലിച്ചുവന്ന അഴുക്കും കചളിയം അേിഞ്ഞു ിേക്കുന്ന.
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ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള്
• തോ ത്തികെയം സേീപ േപ്രദശത്തികെയം പരിസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപിച്ച് നിലനിര്ദ്ത്തു .
• ശക്തിക്ഷയിച്ച നീരുറവ ള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു
• ോലിനയങ്ങള് േകൃതയാ ഒഴു ിവരുന്നത തേഞ്ഞുക ാണ്ടള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തു .
• േനുഷ്യ ഇേകപേല്ക വെിയണ്ടാുന്ന േലിനീ രണ നിയേം വെി തേയ .
• നീേം കചയ്യുന്ന കചളി, സേീപ േപ്രദശങ്ങളികല കതാെിലാളി ള്േ് ചുടു ട്ട നിര്ദ്മാണത്തിനു
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.
• േകൃതിദത്തോയ തെക ത വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിലൂകേ ക തഓല അറുകത്തടുത്ത് സ്ത്രീ ള്
തെപ്പായ് നിര്ദ്മിക്കുന്ന കതാെിലില്ക ഏര്ദ്കപ്പോന് െിയം.
• നിലവിലുള്ള അപ്രേഷ്യ േരങ്ങള് മുറിച്ചുോറ്റി തോ ത്തിനു ചുറ്റം പുറപ്രമ്പാക്കു സ്ഥലത്ത്
സാമൂഹയവനവല്കേരണത്തിലൂകേ മുള ള് വച്ചു പിേിപ്പിക്കു .
• ഉത്തരവാദിതവ വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം േത്സ്യബന്ധനവം നേത്താന് െിയം.
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
▪ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജല തോ സംരക്ഷണ അപ്രതാറിറ്റി രൂപീ രിക്കു
▪ ജലശുദ്ധീ രണ ൈാെില്ക നിന്നം പുറം തള്ളകപ്പടുന്ന പ്രക്ലാറിന് ലര്ദ്ന്ന ജലം തോ ത്തിപ്രലേ്
പ്രനരിട്ട് ഒഴു ികയത്തുന്നത് നിര്ദ്ത്തലാക്കു
▪ നീരുറവ ള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കചളി നീേം കചയ്യു
▪ തോ ത്തികല ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് പരിഹരിച്ച് കൂടുതല്ക ജലലഭയത ഉറപ്പാോന് ല്ലേ
ആറില്ക നിന്ന് കചറുപ്രതാടു ള് കവട്ടു .
▪ റിസര്ദ്പ്രവായറിലുള്ള അധി ജലം പുറപ്രത്തേ് വികഞ്ഞാഴുുവാന് ചപ്പാത്ത് നിര്ദ്മിക്കു യം
ഈ ജലം കനല്കകൃഷ്ിോയി ഉപപ്രയാഗിക്കു യം കചയ്യു
▪ ചുറ്റപാടുമുള്ള കൃഷ്ിേ് ീേനാശിനി ള്, രാസവസ്തുേള് എന്നിവ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് തേയ .
▪ തോ തീരകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ് തേയാന് യര്ദ് ജിപ്രയാ കേക്ച്സ്റ്റയില്കസ് ഉപപ്രയാഗിക്കു
▪ യര്ദ്ോറ്റ് ഉപപ്രയാഗിച്ച് നീര്ദ്ച്ചാലു ളില്ക േകണ്ണാലിപ്പ് തേയാന് ഗള്ളി ൈംഗിംഗ് നേത്തു
▪ ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലനിരപ്പ് സംരക്ഷിോന് വൃഷ്ടി േപ്രദശത്തിനു പുറത്ത് 500 േീറ്റര്ദ് അ ലം വകരയള്ള
വയലു ളില്ക േപ്രതയ സബ്സിഡി പാപ്രേജില്ക കനല്കകൃഷ്ി നിര്ദ്ബന്ധോക്കു
▪ ുന്നിേിേലിനും േണ്ണ്ഖനനത്തിനും നിലവിലുള്ള നിപ്രരാധനം തോ ത്തികെ പുറത്ത് 500 േീറ്റര്ദ്
ചുറ്റളവില്ക കൂേി വയാപിപ്പിക്കു .
സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള്
1. ഇറിപ്രഗഷ്ന് വുപ്പ്
2. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
3. പ്ര രള വാട്ടര്ദ് അപ്രതാറിറ്റി
4. പ്രഫാം ോറ്റിംഗ്ധസ് ഇന്ഡയ ലിേിറ്റഡ്
5. കേനിംഗ് ആെ് ജിപ്രയാളജി
6. പ്രസായില്ക ആെ് വാട്ടര്ദ് ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ന്
7. ഫിഷ്റീസ് വുപ്പ്
8. റവനൂ വുപ്പ്
9. വനം വുപ്പ്
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പ്രനട്ടങ്ങള്
• ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലപ്രസ്ത്രാതസ്സ് സംരക്ഷിേകപ്പടുന്ന.
• ുേികവള്ള ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന.
• തോ ത്തിപ്രലക്കുള്ള നീരുറവ ള് ശക്തികപ്പടുന്ന.
• േത്സ്യ ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന .
• ചുറ്റമുള്ള വിവിധ പ്രേഖല ളികല വനിത ള് ഉള്കപ്പകേ കതാെിലാളി ള്േ് കതാെില്കലഭയത
വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന.
• േലിനീ രണം ഒെിവാേകപ്പടുന്ന.
• വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത് കൂടുതല്ക കജവകൃഷ്ി വയാപ ോോന് െിയന്ന.
5. ഇന്റപ്രഗ്രറ്റഡ് ജടറ്റാനിയം പ്രകാംപ്ലക്സ്
ആവശയ ത
• നീണ്ട ര മുതല്ക ായംുളം വകര ധാതനിപ്രക്ഷപം ധാരാളോയി ണ്ടവരുന്ന
• ഇവികേയള്ള ഇല്കേകനററും റൂകട്ടലും ഉയര്ദ്ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ്.
• നിലവില്ക അവികേ ഉകണ്ടന്ന കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ധാതനിപ്രക്ഷപത്തികെ ഒരു കചറിയ ശതോനം
ോത്രപ്രേ ഇപ്രപ്പാള് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നള്ളു.
• പ്ര ന്ദ്ര PSU ആയ IREL, സംസ്ഥാന PSU ആയ KMML എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് ോത്രപ്രേ ഈ
പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നളളൂ.
• ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അടുത്ത 170-180 വര്ദ്ഷ്ം തേര്ദ്ച്ചയായി േവര്ദ്ത്തിോനുള്ള ധാതേണല്ക
നിപ്രക്ഷപമുണ്ട്.
• േപ്രദശി േശ്നങ്ങളാല്ക IREL ന് ആവശയോയ ധാതേണല്ക ഖനനം കചയ്കതടുോന്
െിയന്നില്ല.
• ഉത്പാദനകച്ചലവ് ഗണയോയി വര്ദ്ദ്ധിച്ചത ാരണം വിപ്രദശ മ്പനി ളുോയി േത്സ്രിോന്
KMML നു െിയന്നില്ല.
• രണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും സഹ രിച്ച് േവര്ദ്ത്തിക്കു യം േറ്റ ഏജന്സി കള കൂേി
സഹ രിപ്പിക്കു യം കചയ്താല്ക േതിസന്ധി തരണം കചയ്യാന് െിയം.
• പ്രലാ കത്ത കോത്തം ഇല്കേകനറ്റ്, റൂകട്ടല്ക നിപ്രക്ഷപത്തികെ മൂന്നികലാന്നം ഇന്തയയിലാണ്.
അതില്ക ഗണയോയ അളവം പ്ര രളത്തിലാണ്.
• ഇത് നീണ്ട ര മുതല്ക ായംുളം വകര 22.54 ി.േീ തീരേപ്രദശത്ത് നിപ്രക്ഷപിേകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന.
ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള്
• ലഭയോയ േകൃതിവിഭവം പരോവധി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു
• ഈ പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്ന്
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു .
• സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്കെ ഭാഗോയി ഉത്പാദനക്ഷേതയം േവര്ദ്ത്തന േി വം പ്രനടു .
• കൂടുതല്ക കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
•
മ്പനി ള് കൂടുതല്ക ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു
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• സര്ദ്ോരിപ്രലേ് അേയ്ക്കുന്ന ലാഭവിഹിത ത കൂട്ടു
• കൂടുതല്ക അസംസ്കൃത പദാര്ദ്്ങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗങ്ങളും സാഹചരയങ്ങളും ഒരുക്കു .
• ഇപ്രപ്പാള് നിലനില്കക്കുന്ന സാമൂഹയേശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗങ്ങള്
അവലംബിക്കു .
• ഈ പ്രേഖലയില്ക KEMDEL, TCCL, TTPL എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങപ്രളയം കൂേി സഹ രിപ്പിക്കു .
• തീരേപ്രദശം സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള ശാസ്ത്രീയോയ ഖനനരീതി അവലംബിേണം.
• ഭൂേിപ്രയകറ്റടുേല്ക ോനദണ്ഡങ്ങള്, വിലയള്കപ്പകേ ാലാ ാലങ്ങളില്ക പുതേി നിശ്ചയിക്കു .
േവർത്തനങ്ങള്
• IREL, KMML, KEMDEL, TCCL, TTPL എന്നീ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും സഹ രിച്ചു
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനാവശയോയ സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവിറേണം.
• അഞ്ചു
സ്ഥാപനങ്ങളും
സഹ രിച്ചു
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനാവശയോയ
സര്ദ്ോര്ദ്
ഉത്തരവിറേണം.
• ഖനന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിപ്രലര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏ
സര്ദ്ോര്ദ് ഏജന്സിയായ KEMDEL
അവരുകേ േവര്ദ്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് IREL ഉം KMML ലുോയി ധാരണാ പത്രത്തില്ക ഒപ്പിേണം.
• ധാതേണല്ക ഗപ്രവഷ്ണവം വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് KMRDC േറ്റ രണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളായ
IREL ഉം KMML ലുോയി ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിേണം.
• IREL ഉം KMML ലുോയി ധാതേണല്ക പ്രവര്ദ്തിരിേലുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഒരു ധാരണാ പത്രം
ഒപ്പിേണം.
• ധാതേണല്ക ഖനനത്തിനായള്ള ഭൂേി ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള ോനദണ്ഡം പുതേി േഖയാപിക്കു
• ഇപ്രപ്പാള് കപാല്കേനയ്ക്കും പ്ര ാവില്കപ്രത്താട്ടത്തിനും ഇേയിലുള്ള േല്കത്തീര സംരക്ഷണ രീതി
േറ്റിേങ്ങളിപ്രലക്കും ോവര്ദ്ത്തി ോക്കു .
• ഖനനപ്രജാലി പൂര്ദ്ണ്ണോയം പ്ര രള േിനറല്ക ഡവലപ്പ്കേെ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്(KEMDEL)
ഏല്കപ്പിക്കു .
• ധാതേണല്ക വയതയസ്ത ഇനങ്ങളായി പ്രവര്ദ്തിരിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനം IREL ഉം KMML ലും കചയ്യു .
• ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും അധി ോയി ഉല്കപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇല്കേകനറ്റ് TTPL നു നല്ക ി
അതികെ തേര്ദ്ച്ചയായ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന.
• KMML കെ സ്ഥാപിതപ്രശഷ്ി കൂട്ടിപ്രയാ, അധി പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രച്ചാ, ധാതേണല്ക
ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന് െിയം.
• പ്രക്ലാറിന്, കഹപ്രഡ്രാപ്രക്ലാറി ് ആസിഡ് എന്നിവ ലഭയോക്കുന്ന TCCL കെ പ്രശഷ്ി കൂട്ടി ലഭയത
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചാല്ക അതം ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതാണ്.
പ്രനട്ടങ്ങള്
▪ ലഭയോയ േകൃതിവിഭവം ജനങ്ങള്ക്കും രാജയത്തിനും പരോവധി േപ്രയാജന രോയി ഉപപ്രയാഗി
ോന് െിയന്ന.
▪ ഈ പ്രേഖലയില്ക ഇന്ന നിലനില്കക്കുന്ന േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാന് െിയന്ന.
▪ ധാതേണല്ക രംഗത്ത് േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കേച്ചകപ്പട്ട നിലയില്ക േവര്ദ്ത്തി
ക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന.
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▪ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്കെ ഭാഗോയി േവര്ദ്ത്തന േി വ് പ്രനടു യം ലാഭ
രോയി േവര്ദ്ത്തിക്കു യം കചയ്യുന്ന.
▪ സഹ രിക്കുന്ന അഞ്ചു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേച്ചകപ്പട്ട കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുവാന്
െിയന്ന.
▪ കൂടുതല്ക അസംസ്കൃത പദാര്ദ്്ങ്ങള് വന്നേിയന്നതിനുള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്താന്
െിയന്ന.
▪ ശാസ്ത്രീയോയ ഖനനരീതി അവലംബിക്കുന്നതിലൂകേ തീരപ്രദശ സംരക്ഷണം സാധയോുന്ന.
▪ ഖനനത്തിനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുനല്കുന്നവര്ദ്േ് ാലാ ാലങ്ങളില്ക നിരേ് പുതേി കേച്ചകപ്പട്ട
വില ലഭയോക്കുന്ന.
▪ രാജയകത്ത േതിപ്രരാധ ആവശയങ്ങള്ക്കുള്ള ധാതവസ്തുേള് തേസം കൂോകത നല്ക ാന്
െിയന്ന.
6.

പ്രതൻഗ്രാമം

ഉപ്രേശയം
• നാളീപ്ര രം,, റബ്ബര്ദ്, പച്ചേറി ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് അനുബന്ധ വരുോന ോര്ദ്ഗം
• വിള വര്ദ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ോര്ദ്ഗവം സവയം കതാെിൽ സംരംഭങ്ങളിലൂകേ
അതി കതാെിൽ സൃഷ്ടിേലും
• പ്രേന്േപ്രയറിയ പ്രതന് ഉത്പാദനം
• പ്രതൻ അേിസ്ഥാനോേിയള്ള മൂലയ വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുകേ സാധയതയ്ക്കു വയവസായ
പ്രേഖലക്കും ഔഷ്ധ നിർമാണത്തിനും ശുദ്ധോയ പ്രതൻ
• വനയമൃഗങ്ങളുകേ ആക്രേണം തേയന്നത മൂലമുള്ള കൃഷ്ി നാശം ുറക്കു
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്
• കൃഷ്ി വുപ്പ്- ആത്മ, എസ്.എച്ച്.എം
• പ്രഹാര്ദ്ട്ടിപ്ര ാര്ദ്പ്പ്
• ഖാദി ആെ് വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ്
• വയവസായ വുപ്പ്
• ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ്
• ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന്
• വനം വുപ്പ് – Human Animal Interface – ഒരു രക്ഷാ വചം
• തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• ര്ദ്ഷ് രുകേ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിക്കു
• കചറു സംഘങ്ങളുകേ അകപ്പക്സ് സംഘം രൂപീ രിക്കു
• ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തലിലും അനുബന്ധ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലും പരിശീലനം
• പ്രതനീച്ചപ്രയയം കൂടും വിതരണം കചയ്യു
768

പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

• പ്രശഖരിക്കുന്ന പ്രതന് ുടുംബശ്രീ വെി ഏകറ്റടുക്കു
• പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തല്ക സംഘത്തില്ക ഇവ പ്രശഖരിക്കു
• ഇവികേ വച്ച് ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ് സര്ദ്ട്ടികഫ കചയ്യു .
• എല്ലാ കചറുസംഘങ്ങളില്കനിന്നം അപ്പക്സ് സംഘം ഏകറ്റടുക്കു
• അവികേനിന്നം പ്രബാട്ടില്ക കചയ്ത് ഒരു കപാത പ്രപര് നല്ക ി വിപണനം നേത്തു
• ഇതിപ്രനാകോപ്പം അനുബന്ധം ഉത്പന്നങ്ങളും വിപണനം കചയ്യുന്ന.
സംഘാേനം
• ര്ദ്ഷ് കര ഒരുേിപ്പിക്കു
- കൃഷ്ി വുപ്പ്
• കസാകസറ്റി ള് രൂപീ രിക്കു
- ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ്
• ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങപ്രളയം ര്ദ്ഷ് പ്രരയം ബന്ധിപ്പിക്കു - സി.ഡി.എസ് ആെ് കൃഷ്ി ഭവന്
• ഈച്ച, കൂേ്, േറ്റ ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ വിതരണം കചയ്യു - ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ്
• വായ്പയം (ആവശയമുള്ളവര്ദ്േ്)സബ്സിഡിയം - ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ്
• ഉത്പന്ന സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ന്
- ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ്
7. പ്രരായിലർ പാർകം പ്രരായിലർ മാലിനയങ്ങളചട പ്രശഖരണവം ജജവവള നിർമ്മാണവം
ആവശയ ത
✓ ജില്ലയിൽ 10.78 ലക്ഷം ി.ഗ്രാം പ്ര ാെിയിറച്ചി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ 4.5 ലക്ഷം ി.ഗ്രാം
ോത്രോണ് അഭയന്തരോയി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ര ാെി ളിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്.
✓ നിലവിൽ ഇറച്ചി ഉൽപാദനം അനാപ്രരാഗയ രോയ ചുറ്റപാടു ളിലാണ് നേത്തുന്നത്
✓ േധാന പ്രറാഡ ളുകേ സേീപ േപ്രദശങ്ങളിലാണ് പ്ര ാെിയിറച്ചി വില്കപ്പന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നത്.
✓ ഇത്തരം പ്ര ാെി ഇറച്ചിേേ ളില്കനിന്നള്ള ോലിനയം പ്രറാഡികെ ഇരുപുറങ്ങളിലായി
ുറ്റികച്ചേി ളില്കേിേയില്ക തള്ളു യാണ്.
✓ ഇങ്ങകന വലികച്ചറിയന്നവ അവികേ ിേന്നഴു ി ദുര്ദ്ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കു യം പലതരത്തിലുള്ള
പ്രരാഗങ്ങള്േ് ാരണോവ യം കചയ്യുന്ന.
ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങൾ
✓ ഗുണപ്രേന്േയള്ള പ്ര ാെിയിറച്ചി ലഭയോക്കു - േതിദിനം 25000 എണ്ണം
✓ പ്ര ാെി ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കേച്ചകപ്പട്ട വരുോനം ഉറപ്പാക്കു
✓ േറ്റ കൃഷ്ിയില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ദ്േ് അധി കതാെിലും വരുോനവം ഉറപ്പാക്കു – 1000
കതാെിലവസരങ്ങള്
✓ അനയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള ഇറച്ചി േത്ത് ഒെിവാക്കു
✓ ോലിനയരഹിത ഇറച്ചി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു നല്കു .
✓ ോലിനയം വലികച്ചറിയന്ന സംസ്ക്ാരത്തില്കനിന്നം സംസ്ക്രിക്കുന്ന രീതിയിപ്രലേ് ആക്കു .
✓ ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കജവവളം എത്തിക്കു
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്
✓ വയവസായ വുപ്പ്
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✓ മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്
✓ കപൗള്ട്രി വി സന പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്
✓ സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങള്
✓ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
✓ സന്നദ്ധരായ ര്ദ്ഷ് ര്ദ്
✓ ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന്
✓ ധന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങള്
✓ കൃഷ്ി വുപ്പ്
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
✓ ഇന്ഡസ്ട്രിയല്ക എപ്രസ്റ്ററ്റ ളുകേ ോതൃ യില്ക പാട്ടേരാര്ദ് വയവസ്ഥയില്ക സ്ഥലസൗ രയം
നല്കുന്ന – (വയവസായ വുപ്പ്)
✓ ര്ദ്ഷ് ർേ് സാപ്രങ്കതി സഹായം നല്കുന്ന – (മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്)
✓ ഹാച്ചറി ൾ , പ്ര ാെിത്തീറ്റ യൂണിറ്റ ള്, േരുന്നശാല ള് - (വയവസായ വുപ്പ്)
✓ േീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ൈാെ്, കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ്- (വയവസായ വുപ്പ്)
✓ പ്രബ്രായിലര്ദ് ഫാേികെ സാറ്റകലറ്റ് യൂണിറ്റ ള് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്ക - (പഞ്ചായത്ത്,
വയവസായ വുപ്പ്)
✓ ോലിനയ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന
✓ ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്േ് ോലിനയപ്രശഖരണത്തിന് വാഹനം നല്കുന്ന
✓ ോലിനയം ഓപ്രരാ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക നിന്നം പ്രശഖരിക്കുന്ന
✓ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക എത്തിക്കുന്ന
✓ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക ഇത് വളോേി ോററുന്ന
✓ തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന പ്രോജക്ട ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് വില്കപ്പന നേത്തുന്ന.
സംഘാേന, യൂണിറ്റ് ഘേ ങ്ങള്
➢ വിവിധ വുപ്പു ളികല േതിനിധി ള് പ്രചര്ദ്ന്ന് ോപ്രനജ്കേെ് മിറ്റിേ് ചുേതല
➢ ആഴ്ചയില്ക 1.5 ലക്ഷം ുഞ്ഞുങ്ങകള വിരിയിക്കുന്ന ഹാച്ചറി ള് -(സവ ാരയ ഏജന്സി ള്)
➢ 100 കേട്രി ് േണ് പ്ര ാെിത്തീറ്റ ഉത്പാദന യൂണിറ്റ ള്
➢ േരുന്ന്, വാക്സിന്, ഉപ രണങ്ങള് തേങ്ങിയവ ലഭയോക്കുന്ന പ്രഷ്ാപ്പു ള്
➢ വന് ിേ േീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ൈാെ് (േതിദിനം 5,000 പ്ര ാെി ള്)
➢ 5000 പ്ര ാെി കള വളര്ദ്ത്തും വിധമുള്ള ഫാമു ള്
➢ കറന്ഡറിഗ് ൈാന്റു ള്, കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്
➢ സേീപ േപ്രദശങ്ങളില്ക 1000 പ്ര ാെി കള വീതം വളര്ദ്ത്തുന്ന സാറ്റകലറ്റ് ഫാമു ള്
➢ ഇവയ്ക്ക് ആവശയോയ എല്ലാ ഇന്പുട്ടും പാര്ദ്േില്ക നിന്ന് ലഭയോക്കുന്ന
➢ ഇതികനല്ലാറ്റിനുോയി 25 ഏേര്ദ് സ്ഥലം കണ്ടത്തുന്ന
േതീക്ഷിത പ്രനട്ടങ്ങള്
✓ േതിദിനം 50,000 ി.ഗ്രാം പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേ അധി ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുന്ന
✓ പ്ര ാെിയിറച്ചി ഉത്പാദനത്തില്ക ജില്ലകയ സവയം പരയാപ്തോക്കുന്ന
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✓ ോലിനയമുക്തോയ ശുദ്ധോയ പ്ര ാെിയിറച്ചി ലഭയോക്കുന്ന
✓ വിവിധ പ്രേഖല ളിലായി 1000 കതാെിലവസരങ്ങള് അധി ോയി സൃഷ്ടിേകപ്പടുന്ന
✓ ഇപ്രപ്പാഴുള്ള ഗുണനിലവാരേില്ലാത്ത ഇറച്ചി ഒെിവാേി ഗുണനിലവാ രമുള്ളത് നല്കുന്നതിലൂകേ
ആപ്രരാഗയ പരിപാലനം സാധയോക്കുന്ന
✓ ുടുംബശ്രീ യൂണിററു ള്േ് കതാെിലവസരവം വരുോനവം ഉണ്ടാുന്ന
✓ ഇറച്ചി ഉല്കപ്പാദന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം നിയോധിഷ്ഠിതോുന്ന
✓ ഇറച്ചിപ്രോെി വളര്ദ്ത്തലും, ഇറച്ചി വില്കപ്പനയം സര്ദ്ോര്ദ് നിയേങ്ങള്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും
ീെില്ക ക ാണ്ടവരാന് െിയന്ന.
✓ പരിസര േലിനീ രണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന.
✓ ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കജവവളം ലഭയോുന്ന
8. ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി വികസനം മത്സ്യകൃഷി ജവവിധയവൽക്കരണം
ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള്
• സുസ്ഥിര േത്സ്യകൃഷ്ി സാധയോക്കു
• ഉള്നാേന് േപ്രത്സ്യാല്കപ്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
• േത്സ്യകൃഷ്ി കവവിദ്ധയവല്കേരിക്കു
• വിവിധങ്ങളായ ുളങ്ങപ്രളയം ജലാശയങ്ങപ്രളയം കൃഷ്ിക്കുപയക്തോക്കു
• അേതയക്ഷോുന്ന ജലപ്രസ്ത്രാതസ്സു ള് നിലനിര്ദ്ത്തി പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം പാലിക്കു
• ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് വര്ദ്ദ്ധിച്ച കതാെിലും വരുോനവം ലഭയോക്കു
• ശാസ്ത്രീയ േത്സ്യകൃഷ്ി വയാപ ോക്കു
േത്സ്യകൃഷ്ി ഇേങ്ങള്, േത്സ്യ ഇനങ്ങള്
▪ 200 കഹക്ടര്ദ് ഓരുജലാശയങ്ങള്
▪ 200 കഹ. ശുദ്ധജലാശയങ്ങള്
▪ ചിറ്റേല ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ ഏല, പഞ്ചായത്ത് ുളങ്ങള്, േറ്റ കവള്ളകേട്ടു ള്
▪ രിേീന്, പൂേീന്, തിരുത, കചമീന്, ശുദ്ധജല ാര്ദ്പ്പ് േത്സ്യങ്ങള്
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• ലഭയോയ സൗ രയങ്ങളുകേ വിവരപ്രശഖരണം നേത്തു
• ുളങ്ങളുകേയം ജലാശയങ്ങളുകേയം ബണ്ട് ബലകപ്പടുത്തു
• കൃഷ്ിേനുപ്രയാജയോയി ുളകോരുക്കു
• വലപ്രവലി സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കു
• ആവശയോയ േത്സ്യവിത്ത് ലഭയോക്കു
• പ്രരാഗേതിപ്രരാധ ോര്ദ്ഗങ്ങള് സവീ രിക്കു
• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േര്ദ്ഹോയ ആനുകൂലയം ലഭയോക്കു
• ഘട്ടം ഘട്ടോയി വിളകവടുപ്പ് നേത്തു
• ഫലേദോയി വിപണനം നേത്തു
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• നിപ്രക്ഷപങ്ങള്ോവശയോയ വായ്പ ലഭയോക്കു
• കൃഷ്ി സംബന്ധിച്ച് ര്ദ്ഷ് ര്ദ്്േ് പരിശീലനം നല്കു
• സാപ്രങ്കതി സഹായവം േററു സപ്രപ്പാര്ദ്ട്ടു ളും നല്കു
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്/ഏജന്സി ള്
➢ േത്സ്യവി സന വുപ്പ്
➢ ഓരു ജല േത്സ്യ ര്ദ്ഷ് ഏജന്സി
➢ ശുദ്ധജല േത്സ്യ ര്ദ്ഷ് ഏജന്സി
➢ ഏജന്സി പ്രഫാര്ദ് ഡവലപ്പ്കേെ് ഓഫ് അ വാ ള്ച്ചര്ദ്, പ്ര രള (ADAK)
➢ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
പ്രനട്ടങ്ങള്
✓ ഇപ്രപ്പാെകത്ത ഉത്പാദനോയ 1852 േണ്ണില്ക നിന്നം 3000 േണ്ണായി വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന
✓ ജലാശയങ്ങളികല േത്സ്യ സമ്പത്തികെ സുസ്ഥിരത നിലനിര്ദ്ത്തുന്ന
✓ ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് അധി വരുോനം ലഭിക്കുന്ന
✓ പാരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിര്ദ്ത്താന് െിയന്ന
✓ ഭക്ഷയപ്രയാഗയോയ േത്സ്യത്തികെ ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന് െിയന്ന.
9. സഹയ ആരാമം- ഔഷധചച്ചടി കൃഷിയം ഔഷധ നിർമ്മാണവം
ആവശയ ത
➢ ോപ്രദശി ജനങ്ങളുകേ ആപ്രരാഗയ പരിപാലനത്തില്ക ഔഷ്ധകച്ചേി ള് ഒരു വലിയ പങ്കു
വഹിക്കുന്നണ്ട്.
➢ ആവശയമുള്ളതികെ 90%വം വനത്തില്ക നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
➢ അതികെ 2/3 ഭാഗവം മൂപ്രോകേ പറികച്ചടുക്കു യാണ് ഇപ്രപ്പാള് കചയ്യുന്നത്.
➢ ഔഷ്ധകച്ചേി ള്
കണ്ടത്തി, സംരക്ഷിക്കു യം കൃഷ്ി കചയ്യു യം പ്രവണ്ടത്
അതയന്താപ്രപക്ഷിതോണ്.
➢ യറ്റേതി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുവാന് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുക്കു യം
പ്രവണം.
➢ ഇതിന ംതകന്ന പല വംശത്തിലും കപട്ടവ നാപ്രശാന്മുഖോയിട്ടുണ്ട്.
➢ ആയതിനാല്ക അപൂര്ദ്വ ഇനങ്ങകള പരിരക്ഷിക്കുവാനും നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങകള കൂടുതലായി
വളര്ദ്ത്തുവാനും ഒരു കപാത കൃഷ്ിയിേം നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതണ്ട്.
➢ വിവിധ ആശുപത്രി ളില്ക േരുന്നികെ ദൗര്ദ്ലഭയതയണ്ട്.
➢ ഒറ്റമൂലി േരുന്ന ളുകേ അഭാവം ചി ിത്സ്കയ ബാധിക്കുന്നണ്ട്.
➢ പല പ്രരാഗങ്ങള്ക്കും ഉചിതോയ േരുന്ന് നല്ക ാന് െിയാത്ത സാഹചരയോണുള്ളത്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഔഷ്ധ സസയകൃഷ്ിക്കുള്ള ോധാനയം
• ജില്ലയകേ ിെേന് േപ്രദശത്ത് 814. ച. ി.േീ വനേപ്രദശോണ് (കതന്േല, പുനലൂര്ദ്,
അച്ചന്പ്ര ാവില്ക ഡിവിഷ്നു ള്)
• ഈ വനേപ്രദശം ഔഷ്ധ സസയങ്ങളുകേ ഒരു ലവറ തകന്നയാണ്.
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•

അനയം നിന്ന പ്രപാ ാന് സാധയതയള്ള പലതരം അപൂര്ദ്വ സസയഇനങ്ങളും ഇവികേ
ലഭയോണ്.
• തീരാപ്രരാഗങ്ങകളപ്രപ്പാലും സൗഖയകപ്പടുത്തുന്നതരം ഔഷ്ധ ഗുണങ്ങളുള്ള സസയങ്ങള് ഈ
പ്രേഖലയില്ക ഉണ്ട്.
• സഹയാദ്രിയില്കകപ്പടുന്ന ുപ്രരയാട്ടുേല േപ്രദശം ഔഷ്ധ സസയകൃഷ്ിേ് വളകര അനുപ്രയാ
ജയോണ്.
• ആയൂര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജു ളികല പ്രബാട്ടണി വിഭാഗം ജീവനോകര ക ാണ്ട് സസയങ്ങള്
പ്രശഖരിോവന്നതാണ്.
• ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന് ഉല്കപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള് ജില്ലയിലുണ്ട്.
• ുപ്രരയാട്ടുേല പ്ര ാളനി നിവാസി ള് പച്ചേരുന്നിനങ്ങള് കണ്ടത്തുന്നതില്ക പാരമ്പരയോയി
അറിവപ്രനേിയവരാണ്.
ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള്
➢ വംശനാശം സംഭവിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔഷ്ധ സസയ ഇനങ്ങളും നട്ടു പരിപാലിക്കു .
➢ േരുന്ന നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്േള്ോവശയോയ പച്ച േരുന്ന ള് ജില്ലയില്ക തകന്ന കൃഷ്ി
കചയ്തുണ്ടാക്കു .
➢ ഭാരതീയ ചി ിത്സ്ാ രീതിയികല ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന് യറ്റേതി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
➢ ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണ പ്രേഖലയ്ക്ക് ഗുണപ്രേന്േയള്ള അസംസ്കൃത പച്ച േരുന്ന ള് ലഭയോക്കു .
➢ ഈ പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവര്ദ്േ് അധി പ്രജാലിയം വരുോനവം ലഭയോക്കു .
➢ ഗപ്രവഷ്ണ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കും കപാതജനങ്ങള്ക്കും നാനാതരം ഔഷ്ധ സസയങ്ങകളക്കുറിച്ച്
പ്രബാധയമുണ്ടാക്കു .
➢ കദനംദിന ജീവിതത്തില്ക പ്രരാഗശേനത്തിന് ഒറ്റമൂലി േപ്രയാഗം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു .
➢ പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങകള ഈ പ്രേഖലയില്ക േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .
സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള്
• ഭാരതീയ ചി ിത്സ്ാ വുപ്പ്
• ആയര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജു ള്
• വയവസായ വുപ്പ്
• വനവി സന വുപ്പ്
• സഹ രണ വുപ്പ്
• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
• പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങള്മൂപ്പന്ോര്ദ്/
• ഡ്രഗ്ധസ് ണ്പ്രട്രാള് പ്രബാര്ദ്ഡ് (എ.എസ്.യ)
• പ്രസ്റ്ററ്റ് കേഡിസിനല്ക ൈാെ് പ്രബാര്ദ്ഡ്
• നാഷ്ണല്ക ആയഷ്് േിഷ്ന് (NAM)
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• സ്ഥലം മുള്ളുപ്രവലി ക ട്ടി അതിര്ദ്ത്തി തിരിക്കുന്ന.
• ഒരു േപ്രവശന വാേം ക ട്ടി പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കു
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• സ്ഥലം കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേി ഒരുേികയടുക്കുന്ന.
• ആയര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജ് സ്ററാഫ്, ആദിവാസി മൂപ്പന്ോര്ദ് കബാട്ടാണിേല്ക ഗാര്ദ്ഡന് സ്റ്റാഫ്,
വനപാല ര്ദ് എന്നിവകരക ാണ്ട് സസയപ്രശഖരണം നേത്തുന്ന.
• ആദിവാസി കളയം േറ്റ കോഫഷ്ണലു പ്രളയം ക ാണ്ട് സസയങ്ങള് നട്ടുപിേിപ്പിക്കുന്ന.
• ഓപ്രരാ ഇനത്തികെയം പ്രപരും, ഉപപ്രയാഗവം ാണിക്കുന്ന പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന.
• നശിച്ചുപ്രപാ ാതിരിോന് ട്രീ ഗാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന
• പ്രതാട്ട പരിപാലനത്തിനായി പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘകത്ത നിപ്രയാഗിക്കുന്ന.
• ഇവര്ദ് കോഫഷ്ണലു ളുകേ നിര്ദ്പ്രേശാനുസരണം നനയം വളേപ്രയാഗവം ീേനിയന്ത്രണവം
നേത്തുന്ന.
• ജില്ലാ കേഡിേല്ക ഓഫീസറുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക തേര്ദ്േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്ന.
• പ്രശഖരിക്കുന്ന േരുന്ന് എസ്.റ്റി സംഘങ്ങള് വെി േരുന്ന് നിര്ദ്മാതാേള്േ് നല്കുന്ന.
• ആയര്ദ്പ്രവദ വുപ്പിന് ആവശയോയ ഇനങ്ങള് ഇവരില്കനിന്ന് വാങ്ങി ആശുപത്രി ളില്ക
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന.
പ്രനട്ടങ്ങള്
➢ അപൂര്ദ്വയിനം പച്ചില േരുന്ന കളുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ജനങ്ങള്േ് േനസിലാോകനാരിേം.
➢ പശ്ചിേഘട്ടത്തികെ ഉയരങ്ങളില്ക ണ്ടവരുന്നതം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതോയ ഔഷ്ധ
കച്ചേി ള് പ്രതാട്ടത്തില്ക നട്ടു പരിപാലിപ്പിോന് െിയന്ന.
➢ ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന് നിര്ദ്മാതാേള്േ് ആവശയമുള്ള അളവില്ക ഗുണപ്രേന്േയള്ള അസംസ്കൃത
പദാര്ദ്്ങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തകന്ന ിട്ടുന്ന.
➢ ഗപ്രവഷ് ര്ദ്േ് ഒറ്റമൂലി കള ുറിച്ച് പഠിോകനാരിേം
➢ സാധാരണോര്ദ്ക്കും വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കും വിവിധതരം ഔഷ്ധകച്ചേി കള ുറിച്ച് അവപ്രബാ
ധമുണ്ടാക്കുന്ന.
➢ സര്ദ്ോര്ദ് ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രി ളികല ചി ിത്സ് കൂടുതല്ക ഫലേദോോന് െിയന്ന.
➢ ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രി ളിപ്രലേ് ആവശയമുള്ള ഒറ്റമൂലി ഇനങ്ങള് ലഭയോുന്ന.
➢ പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങള് േവര്ദ്ത്തപ്രനാന്മുഖോുന്ന.
➢ സംഘാംഗങ്ങള്േ് കതാെിലും വരുോനവം ലഭയോുന്ന
➢ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് ലഭിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ഫലേദോയി
വിനിപ്രയാഗിക്കുവാന് െിയന്ന.
➢ പാര്ദ്ശവഫലങ്ങളില്ലാത്ത ആയര്ദ്പ്രവദ ചി ിത്സ്ാ രീതി കൂടുതല്ക ജപ്രനാപ ാര േദോുന്ന.
10. ഭ്ിന്ന ലിംേക്കാരുചട പുനരധിവാസം ചതാഴിൽ പരിശീലനവം ചതാഴിലം
ആവശയ ത
• ജില്ലയിൽ ആക 400 ഭിന്നലിംഗോരാണുള്ളത്
• ഇവർ സമൂഹത്തികെ മുഖയധാരയിപ്രലേ് ഇേപെുന്നില്ല
• െിവതം വീടു ളിൽ ഒറ്റകപ്പട്ട ജീവിതോണ്
• പുതിയിലധി വം പത്താം ക്ലാസിന് താകെ പഠിത്തമുള്ളവരാണ്.
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• ഒറ്റകപ്പട്ട ജീവിതോയതിനാൽ ോനസി സംഘർഷ്ം ുടുതലാണ്.
• പലയിേങ്ങളിലും കതാെിൽ നിപ്രഷ്ധിേകപ്പടുന്ന അവസ്ഥയണ്ട്.
• ഒരു പൗരകെ എല്ലാ അവ ാശങ്ങളും ഇവർക്കും ലഭയോപ്രേണ്ടതണ്ട്.
• ഇവരിൽ ആത്മവിശവസവം ആത്മകധരയവം സൃഷ്ടിപ്രേണ്ടതണ്ട്.
ഉപ്രേശയങ്ങൾ
 കചണ്ടപ്രേളം, ബാന്റുപ്രേളം, കഡ്രവിംഗ്, എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർമാണം, പ്രരാഗീ പരിചരണം
എന്നിവയിൽ പരിശീലനം
 ഭിന്നലിംഗോകര മുഖയധാരയിപ്രലേ് വരാൻ സഹായിക്കു .
 ഭിന്നലിംഗോർേ് കൂടുതൽ ആത്മവിശവാസം വർദ്ധിപ്പിക്കു
 അവരുകേ ജീവിതത്തിൽ സവയം പരയാപ്തതയികലത്താൻ സഹായിക്കു .
 കൂടുതൽ കതാെിലവസരങ്ങളും വരുോന സാധയത ളും വർദ്ധിപ്പിക്കു .
 േറ്റള്ളവരിലുള്ള അവരുകേ ആശ്രിതതവം ുറക്കുന്ന.
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ൾ/ ഏജൻസി ൾ
• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ്
• തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
• വയവസായ വുപ്പ്
• ധന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ
• കനപുണയ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ
േവത്തനങ്ങൾ
• വിവരപ്രശഖരണം
• തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപന ലിസ്റ്റ് അംഗീ രിേൽ
• അഭിരുചിേനുസരിച്ച് വിവിധ കതാെിലു ളിൽ പരിശീലനം
• അംഗീകൃത കതാെിൽ പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ തിരകഞ്ഞടുക്കു .
• അഭിരുചിേനുസരിച്ച ഓപ്രരാ വയക്തിപ്രയയം ബന്ധകപ്പട്ട പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രത്തിലയക്കു
• ോരംഭ ഘട്ടകേന്ന നിലയിൽ ഓപ്രരാ കതാെിലിലും 5 പ്രപകര വീതം പരിശീലിപ്പിക്കു
• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ് അർഹരായവകര കണ്ടത്തു
• ഓപ്രരാ വയക്തിയകേയം ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥപനങ്ങളുോയി ഇേകപ്പട്ട് അർഹോയ
ആനുകൂലയം ലഭയോക്കുന്ന.
• വയവസായ വുപ്പികല നിർവഹണ ഉപ്രദയാഗസ്ഥൻ പദ്ധതി നേപ്പാക്കുന്ന.
• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ് പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേത്തി േവർത്തന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന.
പ്രനട്ടങ്ങൾ
➢ ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭിന്നലിംഗ സൗഹൃദോക്കു
➢ പാർശവവൽേരിേകപ്പട്ടവകര കതാെിൽ നല്കി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന
ഭിന്ന ലിംഗോകര ുറിച്ചുള്ള സമുഹത്തികെ ധാരണ ോറ്റികേയോൻ െിയന്ന.
➢ ഇവർേ് സവന്തോയി ജീവിതോർഗം ലഭിക്കുന്ന
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➢ മുഖയധാര സമൂഹവോയി ഇേപെ ാൻ െിയന്ന.
➢ അപഹർഷ്താ പ്രബാധം ോറി ആത്മ വിശവാസം ലഭിക്കുന്ന.
➢ അതിക്രേവം ചൂഷ്ണവം പ്രനരിടുന്ന ഈ വിഭാഗകത്ത അതിൽ നിന്ന പ്രോചിപ്പിക്കുവാൻ
െിയന്ന.
11. ചകാല്ലം പ്രതാട് വികസനവം ഉൾനാടൻ വിപ്രനാദ സഞ്ചാരവം
ആവശയ ത
• പട്ടണനവീ രണവം പ്രോഡിപിേിപ്പിേലും ആവശയോണ്.
• കപൗരാണി ോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ോധാനയം വീകണ്ടടുക്കു .
• ചരക്കുഗതാഗതത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ ോർഗം.
• വിപ്രനാദത്തിനും പ്രഷ്ാപ്പിംഗിനും ഒപ്രരപ്രപാകല ജനങ്ങള്േ് സൗ രയകോരുക്കു .
• സഞ്ചാരി ള്േ് പട്ടണം ദര്ദ്ശിോനും അതിനു പ്രശഷ്ം ഉള്നാേന് ായല്ക േപ്രദശപ്രത്തേ്
പ്രപാുവാനുമുള്ള സൗ രയകോരുക്കു .
ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങൾ
• ക ാല്ലം നഗരപ്രത്തയം സേീപേപ്രദശങ്ങപ്രളയം തമിൽ ജലപാതയിലൂകേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന.
• കചലവ് ുറഞ്ഞ ചരക്കു ഗതാഗതം സാധയോക്കുന്ന.
• വിപ്രനാദ സഞ്ചാര സാധയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന.
• ജലഗതാഗത സൗ രയം വർദ്ധിക്കുന്നപ്രതാകേ പട്ടണത്തിനുള്ളികല പ്രറാഡ് തിരേ് ുറയന്ന.
• ജനങ്ങൾേ് പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് സൗ രയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന.
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ൾ
• പ്ര രള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പ്രപാർട്ട് വുപ്പ്.
• ഇറിപ്രഗഷ്ൻ വുപ്പ്.
• ജില്ലാ ടൂറിസം േപ്രോഷ്ൻ ൗണ്സിൽ
• ജില്ലാ നിർമിതിപ്ര ന്ദ്രം.
• ക ാല്ലം പ്ര ാർപ്പപ്രറഷ്ൻ.
• സവ ാരയ സംരംഭ ർ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
• പ്രതാേികെ ഇരുപുറവം(രണ്ടവശങ്ങളിൽ)നേപ്പാതയം കസേിൾ ട്രാക്കും നിർമിക്കുന്ന
• ഇേവിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രപാസ്റ്റു ളും അതിൽ വിളക്കു ളും സ്ഥാപിക്കുന്ന.
• സ്ഥലമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കചറു ഉദയാനങ്ങളും വിശ്രേിോനുള്ള സൗ രയങ്ങളും ഒരുക്കു .
• പ്രതാേികെ ഇേവിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പട്ടണത്തിനുള്ളിപ്രലേ് കചറുപ്രറാഡ ൾ
• പ്രറാഡിനിരുപുറവമുള്ള പ്രയ്യറ്റങ്ങൾ ഒെിപ്പിക്കു യം തള്ളിനില്ക്ുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കപാളിച്ചുോറ്റന്ന.
• ോലിനയം ഒഴുോൻ പ്രതാട്ടിപ്രലേ് ക ട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓേ ളും, ുെലു ളും അേക്കു .
• പ്രവസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്കേെ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രഹാട്ടലു ൾക്കും പ്രോസസിംഗ് യൂണീറ്റ ൾക്കും
ഏർകപ്പടുത്തു .
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• ഗൃഹോലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിന് അതാത് വീടു ളിപ്രലാ ഒരുകപാതസ്ഥലപ്രത്താ സംസ്ക്കരിക്കുന്ന
രീതി ഏർകപ്പടുത്തു .
• നിശ്ചയിേകപ്പട്ടിട്ടുള്ള പാർേിംഗ് സ്ഥലത്തല്ലാകത കപാതപ്രറാഡരി ില്ക പാർേിംഗ്
നിപ്രരാധിക്കു .
• പ്രതാേികെ ഇേവിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രബാട്ടടുക്കുവാനും ജനങ്ങൾേ് അതിൽ
യറുവാനും
സൗ രയങ്ങകളാരുക്കു .
• അവികേ നിന്നം ഉൾനാേൻ ജലാശങ്ങളിപ്രലക്കും അഷ്ടമുേിോയല്ക ദവീപു ളിപ്രലക്കും വിപ്രനാദ
സഞ്ചാര വള്ളങ്ങളിൽ ടൂർ സംഘേിപ്പിക്കു .
പ്രനട്ടങ്ങൾ
• നഗരകത്ത ോലിനയമുക്തോോൻ െിയന്ന.
• കചലവുറഞ്ഞ ചരക്കുഗതാഗതം സാധയോക്കുന്ന.
• ജനങ്ങൾേ് ഒപ്രരസേയം പ്രഷ്ാപ്പിംഗിനും വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തിനും സൗ രയകോരുങ്ങുന്ന.
• വിപ്രദശ ടൂറിസ്റ്റു ൾേ് പട്ടണ ാഴ്ച ളും ഗ്രാേീണ ാഴ്ച ളും ാണാൻ സൗ രയകോരുക്കുന്ന.
• പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവകപ്പടുന്ന തിരേ് ുറക്കുവാൻ െിയന്ന.
• വഞ്ചിവീേികെ ഉേേ ൾക്കും കതാെിലാളി ൾക്കും വരുോനം വർദ്ധിക്കുന്ന.
12. പുലേണ് പ്രതാേ് ശുചീ രണവം നവീ രണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ക ാട്ടാരേരയിലൂകേ േന്ന പ്രപാുന്ന ല്ലേ ആറികെ ഒരു ക വെി
പ്രതാോണ് പുലേണ് പ്രതാേ്. ഇതികെ യാച്ച്കേെ് ഏരിയ 65 ച. ി.േീ ആണ്. ഉമന്നൂര്ദ് പഞ്ചായത്തികല
പാരിപ്പള്ളിയില്ക നിന്നാണ് ഇത് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ഇതിപ്രലേ് മൂന്ന് പ്രതാടു ള് - േീന് പിേിപ്പാറ പ്രതാേ്,
രിേ ം പ്രതാേ്, പള്ളിേല്ക പ്രതാേ് - വന്ന പ്രചരുന്നണ്ട്. ഇതികെ ആക നീളം 16. ി.േീ ആണ്.
അന്തേന് എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് വീണ്ടം ല്ലേയാറുോയി പ്രചരുന്ന. ഈ പ്രതാേികെ വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത്
2011 കല ാപ്രനുോരി ണേനുസരിച്ച് 72,000 ജനസംഖയ അധിവസിക്കുന്ന. വൃഷ്ടി േപ്രദശം േല്ക
നിരപ്പില്ക നിന്നം 10 മുതല്ക 116 േീറ്റര്ദ് വകര ഉയരത്തില്ക സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന. ഇത്രയം ഉയരത്തില്ക സ്ഥിതി
കചയ്യുന്നതിനാല്ക േെ കപയ്യുന്ന കവള്ളം വളകര കപകട്ടന്ന തകന്ന പ്രതാട്ടിപ്രലേ് ഒഴു ികയത്തി
ല്ലേയാറില്ക പതിക്കുന്ന. ല്ലേ ജലപ്രസചന പദ്ധതിയകേ ോെ് ഏരിയായിലാണ് പുലേണ് പ്രതാേി
കെ വൃഷ്ടിേപ്രദശവം സ്ഥിതികചയ്യുന്നത്. ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ്ന് പ്രോജക്ടികെ രണ്ട വിതരണ നാലു ള്
പുലേണ് പ്രതാേികെ വൃഷ്ടിേപ്രദശം ജലപ്രസചനം കചയ്യുന്നണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും േെയാണ് േധാന ജല
പ്രസ്രാതസ്സ്. ഇവിടുകത്ത ശരാശരി ഉയര്ദ്ന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രി കസല്കഷ്യസും താഴ്ന്ന താപനില
ശരാശരി 21 ഡിഗ്രി കസല്കഷ്യസുോണ്. േധാന ഭൂവിനിപ്രയാഗം കൃഷ്ിയാണ്. ാര്ദ്ഷ്ി േവര്ദ്ത്തന
ോണ് ജനങ്ങളുകേ കതാെില്ക. കതങ്ങ്, റബ്ബര്ദ്, േരച്ചീനി, ഏത്തോയ് എന്നിവയാണ് േധാന വിള ള്.
മുന് ാലത്ത് പുലേണ് പ്രതാേ് േധാനോയം ജലപ്രസചനത്തിനും ഗാര്ദ്ഹി ആവശയങ്ങള്ക്കും
ഉപപ്രയാഗിക്കുോയിരുന്ന. എന്നാല്ക സേീപ േപ്രദശങ്ങളില്ക നിന്നം പാെ് വസ്തുേള് ക ാണ്ട വന്നിടുന്ന
തിനാലും േലിന ജലം ഒഴു ിയിറങ്ങുന്നതിനാലും േെയില്ലാത്ത ാലത്ത് ഒഴുേ് നിലക്കുന്നതിനാലും ജലം
വളകരപ്രയകറ േലിനകപ്പട്ടുപ്രപാു യം േനുഷ്യ ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയേല്ലാതായി തീരു യം കചയ്യുന്ന. ഇന്ന
കത്ത അവസ്ഥയില്ക ഉപ ാരത്തിപ്രലകറ ഉപദ്രവ രോയ സ്ഥിതിയികലത്തിയിരിക്കു യാണ് പുലേണ്
പ്രതാേ്.
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ജലപ്രസ്രാതസ്സു ള് സംരക്ഷിപ്രേണ്ടതികെ ആവശയ ത
പ്ര രളത്തികെവര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജലത്തികെവിവിധങ്ങളായ ഉപപ്രയാഗം ണേികലടുക്കുപ്രമ്പാള്
2031-്ാ്ം ആപ്രണ്ടാടു കൂേി കവള്ളത്തികെഉപപ്രയാഗം 2001 കന അപ്രപക്ഷിച്ച് 64%
ണ്ട്
വര്ദ്ദ്ധിക്കുകേന്നാണ് നാഷ്ണല്ക ഇേപ്രണാേിക്സ് റിസര്ദ്ച്ച് ൗണ്സില്ക കണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 30
വര്ദ്ഷ് ാലഘട്ടത്തിനുള്ളില്ക, ുേികവള്ളത്തികെഉപപ്രയാഗം 29% ണ്ടം ജലപ്രസചന ആവശയം 89%
ണ്ടം േറ്റാവശയങ്ങള്ക്കുള്ളത് 156% ണ്ട വര്ദ്ദ്ധിക്കുകേന്നം ണോേിയിരിക്കുന്ന. ഈ സാഹചരയ
ത്തില്ക സംസ്ഥാനകത്ത വിവിധങ്ങളായ ജലപ്രസ്രാതസ്സു ള് നിലനിര്ദ്ത്തി സംരംക്ഷിപ്രേണ്ടതികെ
ആവശയ ത ോധാനയേര്ദ്ഹിക്കുന്ന. ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിലൂകേയം, േെക്കുറവ് മൂലവം, ആപ്രഗാള
താപനം മൂലവം, ഉപരിതലത്തിപ്രലയം ഭൂഗര്ദ്ഭത്തിപ്രലയം അേിത ജല ഉപപ്രയാഗം മൂലവം സംസ്ഥാന
കത്ത ജല പ്രസ്രാതസ്സു ള് ശക്തോയ പ്രശാഷ്ണം പ്രനരിട്ടുക ാണ്ടിരിേയാണ്.
മു ളില്ക പറയകപ്പട്ട സാഹചരയങ്ങളിലാണ് േതികൂല സാഹചരയങ്ങകള എല്ലാം പ്രനരിടുന്നതിനും
അവ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജലപ്രസ്രാതസ്സു കള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ജല ലഭയത നില
നിര്ദ്ത്തു യം േലിനീ രണം തേഞ്ഞ്, അതിനുള്ള സാധയത ള് ഇല്ലാതാേി, േനുഷ്യകെ ആവശയ
ങ്ങള്ക്കും ാര്ദ്ഷ്ി ആവശയങ്ങള്ക്കും സുലഭോയി ജലം ലഭയോക്കുന്നതിനും കൂേിയാണ് 'ഹരിതപ്ര രള
േിഷ്ന്' എന്ന പരിപാേി പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരകോരു ബൃഹത് പരിപാേിയകേ ഭാഗോയാണ് പുലേണ് പ്രതാേ് നവീ രണം എന്ന
പദ്ധതി ഒരു ആദയ സംരംഭോയി ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് താകെ പറയന്ന
നവീ രണ പുനരുദ്ധാരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളാണ് നേപ്രത്തണ്ടത്.
1. േലിനീ രണം തേയല്ക
സംസ്ഥാന േലിനീ രണ നിയന്ത്രണ പ്രബാര്ദ്ഡം ശുചിതവ േിഷ്നും കൂേിപ്രച്ചര്ദ്ന്ന് ഈ
പ്രതാട്ടിപ്രലക്കുള്ള എല്ലാ േലിന ജല ഇന്ലറ്റ ളും അേപ്പിക്കു യം ഇനിയം അത്തരം േലിനീ രണ
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഉണ്ടാ ാതിരിോന് നേപേി ള് സവീ രിക്കു യം കചയ്യു .
2. പ്രയ്യറ്റം ഒെിപ്പിേലും തേയലും
പ്രതാേികെപല ഭാഗങ്ങളും സവ ാരയ വയക്തി ളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രയ്യറി ഉപപ്രയാഗിച്ചു
ക ാണ്ടിരിേയാണ്. ഇവകയല്ലാം ഒെിപ്പിച്ച് എടുക്കു യം പ്രേലില്ക ഇത്തരം പ്രയ്യറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാ ാകത
സംരംക്ഷിക്കു യം കചയ്യാന് റവനൂ അധി ാരി ളും തപ്രേശ ഭരണ അധി ാരി ളും കൂട്ടായി നേപേി
സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.
3. േണ്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്
പുലേണ് പ്രതാേികെ65 ച. ി.േീ േപ്രദശത്ത് േണ്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തി
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത വി സനം സാധയോക്കുവാനും ആര്ദ് ഐ ഡി എഫ് ല്ക നിന്നം 5.8 പ്ര ാേി രൂപ
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്.
4. പ്രദശീയ കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക കപടുത്തി പ്രതാേികെ ഇരു ര ളും യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രമുപപ്രയാഗിച്ച്
സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തു യം മുള, രാേച്ചം തേങ്ങിയ േണ്ണ സംരംക്ഷണ കജവ വസ്തുേള്
നട്ടു പിേിപ്പിക്കു യംകചയ്യു .
5. ജല സംഭരണ ുളങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു
ക ാച്ചു േീന്പിേിപ്പാറയില്ക തേയണ ക ട്ടു (രണ്ട സ്ഥലങ്ങളില്ക), പ്രക്രാസ് ബാറു ള് (3
എണ്ണം) നിര്ദ്മിക്കു , േീന് പിേിപ്പാറ താെ് ഭാഗത്തായി വിസിബി നിര്ദ്മിക്കു , സബ് സര്ദ്ഫസ് പ്രക്രാസ്
ബണ്ട ള് നിര്ദ്മിക്കു , നിലവിലുള്ള ജലപ്രസചന നിര്ദ്മിതി ള് അറ്റുറ്റപ്പണി കചയ്യു , പുലേണ് ജല
വിതരണി പുനരുദ്ധരിക്കു , പൂവത്തുര്ദ് ജല വിതരണി പുനരുദ്ധരിക്കു തേങ്ങിയ ജലസംഭരണ വിതരണ
നിരമിതി ള് ഉണ്ടാക്കു പ്രയാ ഉള്ളവ പുനരുദ്ധരിക്കു യം ജലപ്രസചന സൗ രയങ്ങള് കൂട്ടു യം
കചയ്യു . ഇതികനല്ലാം കൂേി ഏ പ്രദശം 597 ലക്ഷം രൂപയകേ എസ്റ്റിപ്രേറ്റാണ് തയ്യാറാേിയിരിക്കുന്നത്.
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ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

പ്രനട്ടങ്ങള്
പുലേണ് പ്രതാേികെ ഗുണ പ്രഭാക്താേളും അഭുദയ ാംക്ഷി ളുോയ ജനങ്ങളുകേ സഹ ര
ണപ്രത്താകേ പാരിസ്ഥിതി ോയി ജീര്ദ്ണ്ണതയിലായ പുലേണ് പ്രതാേികന സംരംക്ഷിച്ചും
ാത്തു
പരിപാലിച്ചും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചും നവീ രിച്ച് പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നില നിര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളാണ് നേത്തുന്നതിനായി നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയകേ പ്രനട്ടങ്ങള് ഇവയാണ്.
1. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ
2. നിലവികല ജല പ്രസ്രാതസ്സു ള് കേച്ചകപ്പടുത്തു യം വിപുലീ രിക്കു യം കചയ്ത് ജല ലഭയത
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
3. ജല േലിനീ രണം ുറക്കു .
4. ഭൂഗര്ദ്ഭ ജല ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
5. േണ്ണ സംരക്ഷണം
6. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദോയ തീര സംരക്ഷണം, വൃഷ്ടി േപ്രദശ വി സനം, കചറു തോ ങ്ങളുകേ
സംരക്ഷണം എന്നിവ കചയ്യു
7. േണ്സൂണ് രഹിത ാലത്ത് അരുവിയിലൂകേയള്ള നീകരാഴുേ് കൂട്ടു
8. പ്രയ്യറ്റം തേയ
9. ആപ്രരാഗയ രോയ സാഹചരയം സൃഷ്ടിക്കു
10. ാര്ദ്ഷ്ി ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
11. ഗ്രാേീണ ുേികേള്ള പദ്ധതി ള്േ് ജല ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു
12. കൂടുതല്ക കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
13. നീര്ദ്ത്തേത്തികെദീര്ദ്ഘ ാല പരിപാലനത്തിനാവശയോയ സ്ഥാപനതല ക്രേീ രണം കചയ്യു .
14. വയതയസ്ഥ അഭുദയ ാംക്ഷി കള ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കു
15. പാരിസ്ഥിതി വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു
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കഔയല ഷർക്കാർ
ഷംഗ്രസം
ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ ഔായയ ഴകുപ്പ് – ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖകയക –
അംഖീഔയിച്ച് – ഉത്തയഴ് പുരപ്പപ്പടുഴിക്കുന്നു.
ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ ഔായയ (എ) ഴകുപ്പ്
ഷ.ഉ. (അച്ചടി) നം. 19/2017/പ്ലാനിംഖ്

തീമതി, തിരുഴനന്തപുയം, 23/09/2017

ഩയാഭർവം: ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ് പ്പഭമ്പർ പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പട 11/08/2017-പ്പറ
എഷ.ഩി.ഫി/2017/ഡി.ഩി.ഡി നമ്പർ ഔത്ത്
ഉത്തയഴ്
ബയണഗടനയുപ്പട അനുകേദം 243 ZD പ്രഔായം രൂഩീഔയിക്കപ്പപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിഔളുപ്പട മുകയ ചുഭതറമാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പ്പഭാത്തത്തില് ഫാധഔഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ
എന്നത്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളുപ്പട ആബിമുകയത്തില് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഈ
ഉത്തയഴിപ്പെ

അനുഫന്ധഭാമി

നല്ഔിമിട്ടുള്ള

ഭാര്ഖകയക

ഷര്ക്കാര്

അംഖീഔയിച്ച്

ഉത്തയഴാകുന്നു. എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളും ഭാര്ഖകയകമില് ഴിഴയിച്ചിയിക്കുന്ന
നടഩടിക്രഭങ്ങള് ഩാറിച്ച് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഴിഴിധ ഗട്ടങ്ങൾ ഷഭമ
ഫന്ധിതഭാമി പൂർത്തിമാകക്കണ്ടതാണ്. ഷര്ക്കാര് ഴകുപ്പുഔള്, പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്,
ഏജന്ഷിഔള് തുടങ്ങി ഴിഔഷനത്തിപ്പെ കഭകറമില് ഇടപ്പഩടുന്ന ഒകയാ യൂണിറ്റിനും ദിവാകഫാധം
നല്കുന്നതിന് ഷസാമിക്കുന്നതും ജില്ലയുപ്പട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഴിബാഴനം പ്പ്യുന്ന്നതുഭാമ രു
കയകമാമിയിക്കണം ജില്ലാ ഩദ്ധതി.
ഷഭഗ്രഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭിശനുഔളുപ്പടയും
ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ഷര്ഴഔറാവാറഔളുപ്പടയും ഴിദയാബയാഷ-ഖകഴശണ-ഴിഔഷന സ്ഥാഩനങ്ങ
ളുപ്പടയും പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പടയും പൂര്ണ ഩാാലിത്ത ം ഷസഔയണ ം ആഴവയഭാണ്.
സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔള് റബയഭാക്കുഔ, സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔളുപ്പട ഴിവഔറനം ഷാധയഭാക്കുന്ന
തിന് കഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം റബയഭാക്കുഔ, ജില്ലഔലില് ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന ്ര്ച്ചഔലില്
1

അനുകമാജയയാമഴപ്പയ ഩപ്പാടുപ്പിച്ച് ഴിദഗ്ദ്ധ അബിപ്രാമ ം പ്രാകമാഖിഔ നിര്കേവങ്ങളും നല്കുഔ,
ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനു കഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയിക്കുന്ന
ഉഩഷഭിതിഔലില് അംഖങ്ങലാമി ഉള്പ്പപ്പടുുന്നഴർ പറപ്രദഭാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിനു കഴണ്ട
നിര്കേവങ്ങള് നല്കുഔ തുടങ്ങിമ കഷഴനങ്ങള് നല്കി ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഗുണനിറഴായം
പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനും പറപ്രാപ്തി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഴവയഭാമ നടഩടിഔൾ എല്ലാ ഴകുപ്പുഔളും
സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.
(ഖഴര്ണറുടപ്പട ഉത്തയഴിന് പ്രഔായം)
കഡാ. പ്പഔ.എം.എബ്രസാം
്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി
പ്പഭമ്പർ പ്പഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ്
എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളുപ്പടയും പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്ക്കും പ്പഭമ്പര് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും
എല്ലാ അഡീശണല് ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും
എല്ലാ പ്രിന്ഷിപ്പല് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്/ പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്/പ്പെശയല് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും
പ്രിന്ഷിപ്പല് അക്കൗണ്ടെ് ജനരല് (ആഡിറ്റ്) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം
അക്കൗണ്ടെ് ജനരല് (എ & ഇ) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം
്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പട അഡീശണല് പ്പഷക്രട്ടരിക്ക്
പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റപ്പറ നിമഭം, ധനഔായയം ഉള്പ്പപ്പപ്പടയുള്ള എല്ലാ ഴകുപ്പുഔള്ക്കും
എല്ലാ ഒപീഷര്ഭാര്ക്കും
നിമഭഷബാ പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക് (ആമുക ഔത്ത് ഷസിതം)
എല്ലാ ഴകുപ്പ് കഭധാഴിഔള്ക്കും /എല്ലാ ജില്ലാ ഔലര്ഭാര്ക്കും
അഡൃകക്കറ്റ് ജനരല് എരണാകുലം (ആമുക ഔത്ത് ഷസിതം)
പ്പഩാതുബയണ (എഷ്.ഷി) ഴകുപ്പിന്
ഴിഴയ പ്പഩാതുജന ഷമ്പര്ക്ക (പ്പഴഫ് & നൂ ഭീഡിമ) ഴകുപ്പിന്
ഔരുതല് പമല് / ഒപീഷ് ഩഔര്പ്പ്
ഩഔര്പ്പ്:
മുകയഭന്ത്രിയുപ്പട പ്രിന്ഷിപ്പല് പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക്
മുകയഭന്ത്രിയുപ്പട പ്രപ്രഴറ്റ് പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക്
എല്ലാ ഭന്ത്രിഭാരുപ്പടയും പ്രപ്രഴറ്റ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക്
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ് പ്രഴഷ് പ്പ്മർഭാപ്പെ ഩി.എ.യ്ക്ക്
എല്ലാ പ്പഷക്രട്ടരിഭാരുപ്പടയും ഩി.എ ഭാര്ക്ക്
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ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖകയക
1. ആമുകം
1.1 ബയണ ഗടനയുപ്പട 243 ജി, 243 ഡബ്ല്യു അനുകേദങ്ങള് പ്രഔായം ഷാമൂസയ നീതിക്കും
ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും കഴണ്ടിയുള്ള ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥഭിഔ
ചുഭതറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിക്ഷിപ്തഭാണ്. ഗ്രാഭ-കബ്ല്യാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമുഔളും
നഖയഷബഔളും തയ്യാരാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔള് ഷംകമാജിപ്പിക്കുഴാനും ജില്ലയ്ക്ക് പ്പഭാത്തത്തില് രു
ഔയട് ഴിഔഷന ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഴാനും കഴണ്ടി ഒകയാ ജില്ലമിലം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
രൂഩീഔയിക്കണപ്പഭന്ന് ബയണഗടനയുപ്പട അനുകേദം 243ZD അനുവാഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതാമത്
പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ചുഭതറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും
ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഏകഔാഩന-ഷംകമാജന ചുഭതറ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്കുഭാണ്.
1.2 ബയണഗടന ഴിബാഴനം പ്പ്യുന്ന്നതുകഩാപ്പറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് അഴയുപ്പട
അധിഔായ കഭകറഔലില് ഷൃതന്ത്രഭാമി ഩദ്ധതിഔള് ആഴിഷ്ക്കയിച്ച് നടപ്പാക്കുഔപ്പമന്ന യീതി
പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതില് കഔയലം ഇതയ ഷംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഭാതൃഔമാപ്പണാിലം
ഷഭനൃമ ം ഏകഔാഩന ം ഉരപ്പാക്കി ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തിഔള് നടപ്പാക്കുന്നതിന് കഴണ്ടത്ര
ഔളിയുന്നില്ല എന്നത് രു കഩായായ്മമാണ്. ഩതിമൂന്നാം ഩദ്ധതിക്കാറത്ത് ഈ കഩായായ്മ
ഩയിസയിക്കാന് ഷര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഷാധയഭാഔണപ്പഭാില്
റബയഭാഔാ ന്ന ഭനുശയ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങപ്പല പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖിക്കുഔയും
ആഴര്ത്തനങ്ങള് ളിഴാക്കി ഩയിഩാടിഔളുപ്പട ഷഭനൃമം ഩയഭാഴധി ഉരപ്പാക്കുഔയും കഴണം.
അതുകഩാപ്പറ ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള് ഷംയുക്തഭാമി ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള ഷാധയതഔള്
പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുഔയും കഴണം. ഈ ഔായയങ്ങള് ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുപ്പട ബയണഗടനാ ചുഭതറഔള് നിരകഴറ്റുന്നതിനുമുള്ള രു സുപ്രധാന ഉഩാധിമാണ്
ജില്ലാ ഩദ്ധതി.
2. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട റക്ഷയം
2.1 1994-പ്പറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭത്തിപ്പെ പ്പഷക്ഷന് 53 പ്രഔായം ബയണഗടനാ
സ്ഥാഩനഭാമ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഴിപുറഭാമ ചുഭതറഔലാണ് നല്ഔിമിട്ടുള്ളത്.
അതില് പ്രധാനം ജില്ലാ ആസൂത്രണഭാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, തകേവ ബയണ
ഷഥാഩനങ്ങള് തയ്യാരാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔള് ഷംകമാജിപ്പിക്കുഔയും ജില്ലയ്ക്കുകഴണ്ടി രു ഔയട്
ഴിഔഷന ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔയും പ്പ്കയ്യണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥറഭാനാസൂത്രണം, ജറത്തിപ്പെയും ഭറ്റ്
പ്പബൗതിഔ ം പ്രകൃതിദത്ത ഭാമ ഴിബഴങ്ങളുപ്പടയും ഩാിടല്, ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം,
അടിസ്ഥാന പ്പഷൗഔയയങ്ങളുപ്പട ഷംകമാജിത ഴിഔഷനം എന്നിഴ ഉള്പ്പപ്പപ്പട ഴിഴിധ തകേവ
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കിടമിൽ പ്പഩാതു താല്പയയമുള്ള ഔായയങ്ങളും ഷാമ്പത്തിഔ ം
അല്ലാത്തതുഭാമ ഴിബഴങ്ങളുപ്പട റബയതയും ഩയിഖണിച്ചുകഴണം ഔയട് ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി
തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഇത്തയത്തില് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാള് ഴിഔഷന ഭാമി
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ഫന്ധപ്പപ്പട്ട് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങകലാടും ഷംഗടനഔകലാടും യാടിമാകറാ്ിച്ചുകഴണം
അഴ തയ്യാരാകക്കണ്ടപ്പതന്നും കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭം അനുവാഷിക്കുന്നുണ്ട്.
2.2 ജില്ലാ ഩദ്ധതി എന്നത് ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പടയും കപ്രാജക്ടുഔള്
കക്രാഡീഔയിച്ച രു കയക എന്നതിപ്പനക്കാളുഩയി ജില്ലയുപ്പട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഴിബാഴനം
പ്പ്യുന്ന്ന രു കയകമാമിയിക്കണം. അതാമത് ഴിഔഷന ഴിട ഔള് ഔപ്പണ്ടത്തി ജില്ലാതറ
റക്ഷയങ്ങളും മുന്ഖണനഔളും നി്ചയമിക്കുഴാനും ഴിഔഷന പ്രക്രിമമില് ഇടപ്പഩടുന്ന ഒകയാ
യൂണിറ്റിപ്പെയും ഷാധയതഔളും പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഩയെയം അരിയുഴാനും ഷംയുക്തഭാമി
ഏപ്പറ്റടുകക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങള് ഔപ്പണ്ടത്തി അഴ ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില് ഒകയാ
യൂണിറ്റും ഏപ്പറ്റടുകക്കണ്ട ഗടഔങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക്കപ്പമന്ന് ഴയക്തഭാമി നിര്ണമിക്കുഴാനും
ഷംകമാജന-ഏകഔാഩന ഷാധയതഔള് പ്രകമാജനപ്പപ്പടുത്താനും ഩയിസ്ഥിതിപ്പമ ഗുരുതയഭാമി
ഫാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഩയിസായം ഔാണാനും ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തിലൂപ്പട
ഔളിമണം.
2.3 പ്രകതയഔഭാമ ഴഔമിരുത്തകറാ സ്കീമുഔകലാ കപ്രാജക്ടുഔകലാ ഇല്ലാത്ത ഩദ്ധതിമാണ് ജില്ലാ
ഩദ്ധതി. ഴിഴിധ തട്ടു ഖഴപ്പഭന്റുകളഔള് ഴിഔഷനത്തിപ്പെ കഭകറമില് നടുന്ന
ഇടപ്പഩടലഔള്ക്കു ദിവാകഫാധം നല്കുന്നതിനും, കഔാട്ടങ്ങള് ഔപ്പണ്ടത്തി ഩയിസയിക്കുന്നതിനും,
വയിഔപ്പലയും കനട്ടങ്ങപ്പലയും യാടുതല് ഫറപ്പപ്പടുുന്നതിനും നല്ല ഭാതൃഔഔപ്പല ഴയാഩിപ്പിക്കു
ന്നതിനും, പ്പതറ്റാമ യീതിഔപ്പല നിരുത്സാസപ്പപ്പടുുന്നതിനും, ഴിഴിധ തട്ടുഔള് ഏപ്പറ്റടുക്കുന്ന
ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള് തമ്മില് പ്പഭച്ചപ്പപ്പട്ട ഷംകമാജനം ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനുമുള്ള രു
ഉഩഔയണഭാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതി.
2.4 എല്ലാ ഗുണഖണങ്ങളും ത്തിണങ്ങിമ രു ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ എന്നത് എളുപ്പമുള്ള
ഔായയഭല്ല. അതിനു യകണ്ടാ മൂകന്നാ ഴര്ശങ്ങള് തപ്പന്ന കഴണ്ടി ഴകന്നക്കാം. ദീര്ഗഔാറപ്പഭടുത്ത്
ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി ഔളിയുകമ്പാകളക്കും ഷാസ്യയങ്ങള് ഭാറുടഔയും ജില്ലാ ഩദ്ധിതിയുപ്പട ഩറ
അംവങ്ങളും ഔാറസയണപ്പപ്പടുഔയും പ്പ്യ്തു എന്നും ഴയാം. അതുപ്പഔാണ്ട് പ്രാകമാഖിഔതയും
മാഥാര്്യകഫാധ ം മുറുടപ്പഔപ്പിടിക്കുന്ന രു ഷഭീഩനഭാണ് ഷര്ക്കാര് ഷൃീഔയിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ഗുണഖണങ്ങളും ത്തിണങ്ങിമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ ന്നതുഴപ്പയ ഴിഴിധ തട്ടു
ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ ം, അഴയുപ്പട ഏകഔാഩന ം നടത്തിപ്പും
നിര്ത്തിപ്പഴയ്ക്കാനാഴില്ല. ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ അബംഗുയം നടക്കണം. പ്പം 2017-18 ല് ജില്ലാ
ഩദ്ധതി രൂഩീഔയിക്കുഔയും
അതിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഴിഴിധ തട്ടു ഩദ്ധതിഔപ്പല
പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുഔയും ഏകഔാഩിപ്പിക്കുഔയും പ്പ്യുന്ന്ന പ്രഴര്ത്തനം ആയംബിക്കുഔയും കഴണം.
2.5 ആദയഴര്ശം തയ്യാരാക്കുന്ന ജില്ലാഩദ്ധതി ഷഭഗ്രഭാമിപ്പക്കാള്ളണപ്പഭന്നില്ല. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട
ഗുണനിറഴായം ഴരും ഴര്ശങ്ങലില് തുടര്ച്ചമാമി പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. ഏപ്പര
താഭഷിമാപ്പത റക്ഷണപ്പഭാത്തതും വാസ്ത്രീമ ഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതിമികറക്കു ഷംസ്ഥാനപ്പത്ത
എല്ലാ ജില്ലഔള്ക്കും എത്താന് ഔളിയും.
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2.6 ആദയ ഴര്ശം തയ്യാരാക്കുന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷഭഗ്ര ം പൂര്ണ ഭാഔണപ്പഭന്ന് നിര്ഫന്ധഭില്ല
എന്നതിപ്പെ അര്്ം അതിപ്പെ ഴസ്തുതാഩയതമികറാ വാസ്ത്രീമതിമികറാ ഴിട്ടുഴീഴ്ചമാഔാം
എന്നല്ല. ആദയ ഴര്ശം എല്ലാ സൂമ മ കഭകറഔകലയും സൂക്ഷ്മ പ്രശ്നങ്ങകലയും പ്രഔഔായയം പ്പ്യ്യാന്
ഔളിഞ്ഞു എന്നു ഴയില്ല എന്നാണ് അര്്ഭാക്കുന്നത്. ഏറ്റ ം പ്രധാന ഔായയങ്ങലികറക്കും
ഴയക്തതയുള്ളതും ഏഔാബിപ്രാമം ഉള്ളതുഭാമ ഔായയങ്ങലികറക്കും ഴിവഔറനം ചുരുകക്കണ്ടി
ഴകന്നക്കാം. ഩകക്ഷ, ഉള്പ്പപ്പടുുന്ന ഴിഴയങ്ങള് ഴസ്തുതാഩയഭാമിയിക്കണം, ഔണിവത
ഉരപ്പാക്കണം. ഴയക്തതയും അബിപ്രാമ ഐഔയ ം പ്പഩാതുപ്പഴയുള്ള ഔായയങ്ങലില് തുങ്ങി
നില്ക്കാന് തീരുഭാനിച്ചാല് കഩാലം ഏപ്പര പ്രകമാജനപ്രദഭാമ ഇടപ്പഩടലഔള് നടത്താനും
നിര്കേവങ്ങള് രൂഩപ്പപ്പടുത്താനും ജില്ലാഩദ്ധതി രൂഩീഔയണം ഷസാമിക്കും. ഴരും ഴര്ശങ്ങലില്
യാടുതല്
ഴിവദ ം
ഷഭഗ്ര ഭാമ
ഩഠനത്തിപ്പെ
അടിസ്ഥാനത്തില്
യാടുതല്
ഴിവദാംവങ്ങലികറക്ക് ഇരങ്ങിപ്പക്കാണ്ടുള്ള ഇടപ്പഩടല് നിര്കേവങ്ങലികറക്ക് കഩാഔാനും ഔളിയും.
3. ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി
3.1 കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭ പ്രഔായം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔപ്പല ഏല്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
സുപ്രധാന ചുഭതറമാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങലാണ് ചുഴപ്പട
ഴിഴയിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളും ഈ ഭാര്ഖകയകമില് ഴിഴയിച്ചിയിക്കുന്ന
നടഩടിക്രഭങ്ങള് ഩാറിച്ച് നി്ചയിത ഷഭമക്രഭത്തിനുള്ളില് തപ്പന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി
തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്.
3.2 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട ആബിമുകയത്തില് ഩയഭാഴധി ഩാാലിത്തകത്താപ്പട കഴണം ജില്ലാ
ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാതറത്തില് തയ്യാരാക്കി താകളക്ക് നല്കുന്ന ഔയട് കയക
ജില്ലമിപ്പറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട അബിപ്രാമങ്ങള് യാടി ഩയിഖണിച്ചും ഴിഴിധ
തറങ്ങലില് ്ര്ച്ചഔള് ഷംഗടിപ്പിച്ചും അന്തിഭഭാക്കണം. പ്രസ്തുത ജില്ലാ ഩദ്ധതിമിപ്പറ
നിര്കേവങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി കഴണം തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് തുടര്ന്നുള്ള
ഴര്ശങ്ങലിപ്പറ ഩദ്ധതിയും (Plans) കപ്രാജക്ടുഔളും (Projects) തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാ
തറത്തിപ്പറ ഏകഔാഩനത്തിനാമി ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭിശനുഔളുപ്പടയും ഩദ്ധതിഔലില്
ഴരുകത്തണ്ട ഭാറ്റങ്ങപ്പല ഷംഫന്ധിച്ചുള്ള നിര്കേവങ്ങളും ജില്ലാ ഩദ്ധതിപ്പമ ആധായഭാക്കി
ഡി.ഩി.ഷി ക്ക് നിര്കേവിക്കാ ന്നതാണ്.
3.3 ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് യണ്ട് ബാഖങ്ങള് ഉണ്ടാമിയിക്കണം. ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിച്ച
ഴിവാറ ഔാഴ്ചപ്പാട് ഴയക്തഭാക്കുന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം ആദയബാഖഭായും
കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഴകുപ്പുഔള് ജില്ലമില് നടപ്പാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔളും തകേവ ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട നടപ്പ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയും (2017-18) ഴിവഔറനം പ്പ്യ്ത് ബാഴിമില്
ഩദ്ധതിഔള് പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങള് യണ്ടാം ബാഖഭായും ജില്ലാ ഩദ്ധതിമില്
ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഴിവദഭാമ ഗടന ചുഴപ്പട ക്ര്ക്കുന്നു.
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ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഗടന
:
ബാഖം I

മുക യയും ഉള്ളടക്ക ം

: ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം
അധയാമം 1 : ആമുകം: ജില്ലയുപ്പടയും തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പടയും
ഴിസ്തൃതി, ജനഷംകയ, ഭൂപ്രകൃതി, പ്രാഥഭിഔ സ്ഥിതി
ഴിഴയക്കണക്കുഔള്, ജനഷംകയാ ഴലര്ച്ചയും കുടികമറ്റ ം,
ഴിഔഷന ്യിത്രം, ജില്ലയുപ്പട ഭൂഩടം.

അധയാമം 2 : ഴിബഴറബയത (ഭനുശയ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങള്)
അധയാമം 3 : ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള്
അധയാമം 4 : ഴിഔഷന കഭകറഔള്: അഴസ്ഥയും ഩയികപ്രക്ഷയ ം
4.1

: ഉല്ഩാദന കഭകറ

4.2 : കഷഴന കഭകറ
4.3 : ഩ്ചയാത്തറ കഭകറ
4.4 : പ്രകതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള്
ബാഖം II

: ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്

അധയാമം 5 : കഔന്ദ്ര, ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള് ജില്ലമില് നടപ്പാക്കുന്ന
ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔന ം അഴ ഩയഭാഴധി
പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങളും
അധയാമം 6 : തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട 2017-18 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി
അഴകറാഔന ം ഩദ്ധതിഔള് പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള
ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങളും
അധയാമം 7 : ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെയും നിര്കദവങ്ങളുപ്പടയും ഷംഗ്രസ ം
ഉഩഷംസായ ം
4. ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല് : ഗട്ടങ്ങള്
4.1 ഗട്ടം 1 : ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട രൂഩീഔയണം
4.1.1

ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിപ്പമ ഷസാമിക്കുഴാന്
1995 -പ്പറ കഔയല ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി (അംഖങ്ങളുപ്പട തിയപ്പെടുപ്പും കമാഖ
നടഩടിക്രഭ ം) ്ട്ടങ്ങലിപ്പറ 16-)ഠ ്ട്ടത്തില് പ്രതിഩാദിക്കുന്നത് പ്രഔായം ഉഩഷഭിതിഔള്
രൂഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഉഩ ഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയികക്കണ്ട ഴിശമ കഭകറഔള് ചുഴപ്പട
ക്ര്ക്കുന്നു.
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1

ആമുക ഴിഴയങ്ങള്

2

ഴിബഴ റബയത (ഭനുശയ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങള്)

3

ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള്

4

ഉല്പാദന കഭകറ (5)
4.1 നീർത്തടാതിഷ്ഠിത ഴിഔഷനം (കൃശി, ജറകഷ്നം, ഭണ്-ജറ ഷംയക്ഷണം
ഉൾപ്പപ്പപ്പട)
4.2 മൃഖ ഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയഴിഔഷനം
4.3 ഭത്സയ ഴിഔഷനം
4.4 ഩയിസ്ഥിതി, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം , ഴനഴിഔഷനം
4.5 ഴയഴഷാമം, ഴാണിജയം, ഷൃമം പ്പതാളില് ഷംയംബങ്ങള്
കഷഴന കഭകറ (3)

5

5.1 ആകയാഖയം, കുടിപ്പഴള്ളം, ശു്ിതൃം (കയ-ദ്രാഴഔ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം
ഉള്പ്പപ്പപ്പട)
52 ഩാര്പ്പിടം, ഷാമൂസയകക്ഷഭം ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതൃം
5.3 ഴിദയാബയാഷം (അംഖനഴാടി ഴിദയാബയാഷം ഉള്പ്പപ്പപ്പട), ഷംസ്ക്കായം, ഔാമിഔം,
യുഴജനഔായയം
ഩ്ചയാത്തറ കഭകറ (2)
6

7

6.1

ഊര്ജം

6.2

ഖതാഖതം, ഴാര്ത്താഴിനിഭമം, ഴികനാദഷഞ്ചായം
പ്രകതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള് (2)

7.1 ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനം
7.2 ഴനിതഔള്, ഴകമാജനങ്ങള്, കുട്ടിഔള്, ബിന്നകവശിയുള്ളഴര്, ട്രാന്ഷ്
പ്പജന്ഡര് ഴിബാഖം എന്നിഴരുപ്പട ഴിഔഷനം
4.1.2 ഩതിനഞ്ച് ഉഩഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയിക്കണപ്പഭന്നാണ് നിര്കേവിക്കുന്നപ്പതാിലം ജില്ലഔളുപ്പട
ഷാസ്യയങ്ങള്ക്കനുഷയിച്ച് യാടുതല് ഉഩഷഭിതിഔള് ആഔാ ന്നതാണ്. ഉദാസയണത്തിന്
ആകയാഖയത്തിനും കുടിപ്പഴള്ളത്തിനും പ്രകതയഔം ഉഩഷഭിതിഔള് ആഴവയഭാപ്പണന്ന് ഔാണുന്ന
ജില്ലഔള്ക്ക് അപ്രഔായം പ്രകതയഔം ഉഩഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയിക്കാം. ഇഴിപ്പട സൂ്ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
കഭകറഔള്ക്കും, ആഴവയപ്പഭാില്, ഉഩഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയിക്കാ ന്നതാണ് (ഉദാ:
ഷസഔയണം, ദായിദ്രയ റഘൂഔയണം, നഖയഴൽക്കയണം, അനയ ഷംസ്ഥാന പ്പതാളിറാലിഔൾ,
ഭത്സയപ്പതാളിറാലി ഴിഔഷനം). തിരുഴനന്തപുയം, പ്പഔാച്ചി, കഔാളികക്കാട് തുടങ്ങിമ
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ഴന്നഖയങ്ങള് ഉള്ള ജില്ലഔലില് ഴന്നഖയ ം ഴന്നഖയപ്പഭാളിപ്പഔയുള്ള ബാഖ ം തമ്മിലള്ള
ഏകഔാഩനത്തിനാമി പ്രകതയഔ ഉഩഷഭിതി ആഔാം.
4.1.3 ഉഩഷഭിതിയുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ് രു ഡി.ഩി.ഷി അംഖ ം പ്രഴഷ് പ്പ്മര് കഩഴ്സണ് ഴിശമ
കഭകറാ ഴിദഗ്ദ്ധനും ഔഴീനര് ഴിശമ കഭകറയുപ്പട ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥനും അംഖങ്ങള്
ഴിശമ കഭകറമിപ്പറ ഴിദഗ്ദ്ധരും ആമിയികക്കണ്ടതാണ്. രു ഡി.ഩി.ഷി അംഖപ്പത്ത
ന്നികറപ്പര ഴിശമ ഷഭിതിഔളുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ് ആമി നി്ചയമിക്കാപ്പഭാിലം എല്ലാ
ഡി.ഩി.ഷി അംഖങ്ങള്ക്കും ചുഭതറ ഴരുന്ന യീതിമില് കഴണം പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയ
നി്ചയമികക്കണ്ടത്.
4.1.4 ഉഩഷഭിതിയുപ്പട അംഖഷംകയ പ്പ്മര് കഩഴ്സണ്, പ്രഴഷ് പ്പ്മര് കഩഴ്സണ്, ഔഴീനര്
എന്നിഴര് ഉള്പ്പപ്പപ്പട 7 മുതല് 15 ഴപ്പയ ആഔാ ന്നതാണ്. അംഖങ്ങപ്പല പ്പതയപ്പെടുക്കു
കമ്പാള് ഉകദയാഖസ്ഥപ്പയയും അനുകദയാഖസ്ഥയാമ ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയയും ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്.
പ്രഴദഗ്ദ്ധയം, ഷന്നദ്ധത എന്നീ ഗടഔങ്ങള് ഩയിഖണിച്ച് ഈ ഉദയഭത്തില് ഔായയഭാമ
ഷംബാഴന നല്ഔാന് ഔളിയുപ്പഭന്ന് ഉത്തഭകഫാധയമുള്ളഴപ്പയ ഔപ്പണ്ടത്തികഴണം ഉഩഷഭിതി
ഔള് രൂഩീഔയികക്കണ്ടത്. അംഖങ്ങലില് ഩകുതി ഷര്വീഷില് ഉള്ളഴര് ആകുന്നത്
അബിഔാഭയഭാമിയിക്കും. ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശന്, കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡന്റുകളഭാരുപ്പട അകഷാഷികമശന്, മുനിഷിപ്പല് പ്പ്മര്പ്പഭന്ഷ് ക്ംഫര് എന്നീ
ഷംഗടനഔളുഭാമി യാടിമാകറാ്ിച്ചു ഗ്രാഭ, കബ്ല്യാക്ക് പ്രഷിഡന്റുകളഭാപ്പയയും മുനിഷിപ്പല്
പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും ഉഩഷഭിതിഔലില് അംഖങ്ങലാമി ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്.
4.1.5 ഭിശനുഔളുഭായുള്ള ഷംകമാജന ം ഏകഔാഩന ം ഷാധയഭാക്കുന്നതിന് നഴകഔയലം ഔര്മ്മ
ഩദ്ധതിയുപ്പട ബാഖഭായുള്ള ഴിഔഷന ഭിശനുഔളുപ്പട ജില്ലാ കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്ഭാപ്പയയും
കുടുംഫശ്രീ, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന് തുടങ്ങിമ ഭിശനുഔളുപ്പട ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റര്ഭാപ്പയയും എഷ്.എഷ്.എ, ആര്.എം.എഷ്.എ തുടങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട
കപ്രാജ് ഒപീഷര്ഭാപ്പയയും ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതിഔലില് നിര്ഫന്ധഭായും ഉള്പ്പപ്പടുകത്ത
ണ്ടതാണ്.
4.1.6 ഔയട് അധയാമങ്ങള് തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഉഩഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയിക്കുന്നുപ്പണ്ടാിലം അത്
തയ്യാരാകക്കണ്ട പ്രധാന ഉത്തയഴാദിത്തം ഉഩഷഭിതിയുപ്പട ഔഴീനരാമ ജില്ലാതറ
ഉകദയാഖസ്ഥനാമിയിക്കും. ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രക്രിമമില് ഔായയഭാമ ഷംബാഴന
നല്ഔാന് ഔളിയുന്നഴപ്പയമാണ് ഉഩഷഭിതിമില് ഉള്പ്പപ്പടുുന്നപ്പതന്ന് ഉരപ്പാകക്കണ്ടതുണ്ട്.
അതിന് ഷസാമഔഭാകുംഴിധം ഉഩഷഭിതിമില് ഉള്പ്പപ്പടുകത്തണ്ടുന്ന അംഖങ്ങളുപ്പട ഩട്ടിഔ
ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥന് തയ്യാരാക്കി നല്കഔണ്ടതാണ്. ഔഴീനര്ക്ക് ഉകദയാഖസ്ഥ
ഷംഴിധാനത്തിപ്പെ ഷസഔയണം റബിക്കുന്നുപ്പണ്ടന്ന് ഡി.ഩി.ഷി കനതൃതൃം ഉരപ്പാക്കണം.
4.1.7 ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങപ്പല ഷസാമിക്കാന് ഷന്നദ്ധ കഷഴനത്തിന് തയ്യാറുടള്ള
ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയ ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ് രൂഩീഔയിക്കാന് ഷര്ക്കാര് തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പിപ്പറ അംഖങ്ങപ്പല ഉഩഷഭിതിമില് അംഖങ്ങലാക്കി അഴരുപ്പട
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ഩാാലിത്തം ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തില് ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. ഉഩഷഭിതി
അംഖങ്ങലാമി ഴിഴിധ പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങകലയും
ഩയിഖണിക്കാ ന്നതാണ്.
4.1.8 ഡി.ഩി.ഷി കമാഖത്തിപ്പെ അംഖീഔായകത്താപ്പട രു നടഩടി ഉത്തയഴിലൂപ്പട കഴണം ഉഩ
ഷഭിതിഔള് രൂഩീഔയികക്കണ്ടത്.
4.2 ഗട്ടം 2 : ജില്ലാതറ യാടിമാകറാ്നാ കമാഖം
4.2.1 ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഔര്മ്മഩയിഩാടിക്ക് രൂഩം നല്കുന്നതിനും പ്പഩാതു
നിര്കേവങ്ങള് തയ്യാരാക്കുന്നതിനുഭാമി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട ആബിമുകയത്തില് രു
യാടിമാകറാ്നാകമാഖം ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത കമാഖത്തില് ജില്ലമിപ്പറ
എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എ.ഭാര്, കഭമര്, മുനിഷിപ്പല് പ്പ്മര്പ്പഭന്ഷ് ക്മ്പരിപ്പെയും
ഗ്രാഭ/കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റുകളഭാരുപ്പട അകഷാഷികമശപ്പെയും ജില്ലാ പ്രഷിഡന്റുകളം
പ്പഷക്രട്ടരിയും, ഡി.ഩി.ഷിയുപ്പട കജാമിെ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്, ഭിശനുഔളുപ്പടയും അതുകഩാപ്പറയുള്ള
ഭറ്റ് ഴിഔഷന ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥര് (ഉദാ: കുടുംഫശ്രീ,
എഷ്.എഷ്.എ, ആര്.എം.എഷ്.എ, പ്പതാളിലരപ്പ് ഭിശന്, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന്
തുടങ്ങിമഴ), ജില്ലാ റീഡ് ഫാാ് ഭാകനജര്, നഫാര്ഡിപ്പെ ജനരല് ഭാകനജര്, ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്, അഷിസ്റ്റെ് പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് ഔമ്മീശണര് (ജനരല്), കഭകറാ
കജാമിെ് ഡമരര് (നഖയഔായയം), ഷംയംബഔര്, ഴയാഩായി-ഴയഴഷാമി ഷംഗടനാ
കനതാക്കള്, പ്പതാളിറാലി ഷംഗടനാ പ്രതിനിധിഔള്, ഖകഴശണ-ഴിഔഷന സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട
പ്രതിനിധിഔള്, ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഔായയങ്ങലില് തല്ഩയയാപ്പണന്ന് ഡി.ഩി.ഷി.
ഔപ്പണ്ടുന്നഴര് തുടങ്ങിമഴരുപ്പട കമാഖഭാണ് ഴിലിച്ചു ക്ര്കക്കണ്ടത്. ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട
പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും പ്രഴഷ് പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും ഔഴീനര്ഭാപ്പയയും യാടി
കമാഖത്തില് ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
4.3 ഗട്ടം 3 : ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല്
4.3.1 നടപ്പു ഴര്ശപ്പത്ത ഩദ്ധതിഔളുപ്പട / കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട ഴിറമിരുത്തറിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്
മുഔള്ത്തട്ടു-ഔീഴ്ത്തട്ടു നിര്കേവങ്ങള് തയ്യാരാക്കുഔയും ഏകഔാഩിത പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
ഷാധയതഔള് ഔപ്പണ്ടുഔയുഭാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട പ്രധാന റക്ഷയം. എന്നാല്
കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട ഴിവഔറന ം മുഔള്ത്തട്ടു-ഔീഴ്ത്തട്ടു നിര്കേവങ്ങള് തയ്യാരാക്കലം നടുന്നത്
ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിച്ച ഷഭഗ്രഭാമ രു ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ പ്പഴലിച്ചത്തില്
ആമിയിക്കണം.
4.3.2 ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം തയ്യാരാക്കുന്നതിനു മുകന്നാടിമാമി ഒകയാ ഴിഔഷന
കഭകറയുപ്പടയും/ഉഩ കഭകറയുപ്പടയും നിറഴിപ്പറ അഴസ്ഥ ഴിവഔറനം പ്പ്യ്യണം. റബയഭാമ
സ്ഥിതി ഴിഴയ ഔണക്കുഔളുപ്പട ഴിവഔറനം, കപാക്കഷ് പ്പ്പ്പ് ്ര്ച്ചഔള്, സ്ഥറ ഷന്ദര്വനം
തുടങ്ങിമ യീതിഔള് ഇതിനാമി അഴറംഫിക്കാം. തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ള അഴസ്ഥാ ഴിവഔറന രികപ്പാര്ട്ടുഔള് ഴയതയസ്ഥഭാമ ഗുണനിഴായം
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പുറര്ുന്നഴമാണ്. എന്നിരുന്നാലം അഴ കവകയിച്ച് ഩയികവാധിക്കുന്നത് ജില്ലാതറത്തിപ്പറ
അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം നടത്താന് ഷസാമഔയഭാകും.
4.3.3 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം ഷാധയഭാക്കുന്നതിന്, റബയഭാമ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്കുഔള് ഴിഴിധ
ഴകുപ്പുഔലില് നിന്നും കവകയിച്ച് കക്രാഡീഔയിച്ച് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതിക്ക് നല്കുന്നതിന്
ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഒപീഷ് പ്രകതയഔം ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. ഏപ്പതാപ്പക്ക സ്ഥിതി
ഴിഴയക്കണക്കുഔള് ഇത്തയത്തില് റബയഭാക്കാന് ഔളിയുപ്പഭന്ന് നി്ചയമിക്കുന്നതിനാമി
ജില്ലാതറത്തില് രു വില്പവാറ ഷംഗടിപ്പിക്കുന്നത് ഉ്ിതഭാമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാന
തറത്തില് റബയഭാമ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔള് ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഴകുപ്പ്
ഡമരര് ജനരല് റബയഭാക്കുന്നതാണ്.
4.3.4 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ഴിഔഷനത്തിപ്പറ ഴിട ഔള്, ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്,
ജനഔീമ ആഴവയങ്ങള്, ഴിഔഷന ഷാധയതഔള്, ഏകഔാഩന ഷാധയതഔള്, പുതിമ
പ്രശ്നഩയിസായ യീതിഔള്/ആവമങ്ങള് തുടങ്ങിമഴ ഔപ്പണ്ടത്തണം. അടിമന്തിയഭാമി
നടകത്തണ്ട ഇടപ്പഩടലഔള് ഉപ്പണ്ടാില് അഴയും ഔപ്പണ്ടത്തണം.
4.3.5 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറയുപ്പടയും
ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം രൂഩപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. ഴിഔഷന കഭകറമില് ഩതിമൂന്നാം
ഩദ്ധതിയുപ്പട
ഔാറമലഴിലം, ദീര്ഗഔാറാടിസ്ഥാനത്തിലം എപ്പന്തല്ലാം ഭാറ്റങ്ങലാണ്
റക്ഷയഭികടണ്ടത് എന്നു ഩരമാന് ഔളിമണം. ഇപ്രഔായം ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം
രൂഩപ്പപ്പടുുകമ്പാള് കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന-പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഩദ്ധതി റക്ഷയങ്ങള്
യാടി ഔണക്കിപ്പറടുകക്കണ്ടതാണ്. ഴിഴിധ തട്ടു ഖഴപ്പഭന്റുകളഔളുപ്പട ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങപ്പല
ജില്ലയുപ്പട ഷാധയതഔളും, ഩയിഭിതിഔളും ഩയഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ട് ക്രഭീഔയിക്കുഔമാണ് ഇതിലൂപ്പട
പ്പ്കയ്യണ്ടത്. ജില്ലയുപ്പട ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയ ം, ഩയിസ്ഥിതിഩയ ം, ജനഷംകയാഩയ ം
സ്ഥറഭാനഩയ ം ഷാമൂസിഔ ം ഷാംസ്കായിഔ ഭാമ ഷഴികവശതഔള് ഩയിഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ടു
ഭാത്രകഭ ഴിഴിധതട്ടു ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഩദ്ധതിറക്ഷയങ്ങല് ഒകയാ പ്രകദവും ക്രഭീഔയിച്ചു
നടപ്പിറാക്കാനായാ.
4.3.6 കഭകറാതറത്തിലള്ള ഩയികപ്രക്ഷയങ്ങളുപ്പട ഷഭഗ്രഭാമ കക്രാഡീഔയണത്തിലൂപ്പട
പ്പഩാതു ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയത്തികറക്ക് എത്തികച്ചയാനാകും. പ്പഩാതു
ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് കഭകറാ ഩയികപ്രക്ഷയങ്ങലില് പൂയഔഭാമ
അനിഴായയഭാകമക്കാം. ഷംഗ്രസ ം ഉഩഷംസായ ം എന്ന അധയാമത്തില് പ്പഩാതു
ഩയികപ്രക്ഷയം ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്.

ജില്ലയുപ്പട
ഴിഔഷന
ഭാറ്റങ്ങള്
ഴിഔഷന

4.3.7 ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം രൂഩപ്പപ്പടുുന്ന പ്രക്രിമമില് ജില്ലമികറാ ജില്ലയ്ക്ക് പുരകത്താ
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഴിഔഷന-ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഷന്നദ്ധ ഷാമൂസയ ഷംഗടനഔള്, ഭറ്റ്
ഴിദഗ്ദ്ധ സ്ഥാഩനങ്ങള് എന്നിഴയുപ്പട ഴിദഗ്ദ്ധ ഉഩകദവങ്ങള് ഷൃീഔയിക്കുന്നതിന്
ഉഩഷഭിതിഔള് പ്രകതയഔം ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. ആഴവയപ്പഭാില് ഉഩ ഷഭിതി അംഖങ്ങള്ക്ക്
ഇത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔപ്പല ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുഔകമാ അപ്പല്ലാില്
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സ്ഥാഩനത്തില് കഩാമി ്ര്ച്ച പ്പ്യുന്ഔകമാ അതുഭപ്പല്ലാില് ഭറ്റ് ഭാര്ഗങ്ങലിലൂപ്പടകമാ
ഴിദഗ്ദ്ധ ഉഩകദവം ഷൃീഔയിക്കാ ന്നതാണ്. അതുകഩാപ്പറ ഴയതയസ്ഥ കഭകറഔളുപ്പട മുന്-ഩിന്
ഫന്ധങ്ങള് ഉരപ്പാക്കുന്നതിന് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഭറ്റ് ഉഩഷഭിതിഔളുഭാമി യാടിമാകറാ്ിക്കുഔയും
ഭറ്റ് ഉഩഷഭിതിഔള് ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ഔായയങ്ങള് പ്രകതയഔ കുരിപ്പാമി നല്കുഔയും
പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്.
4.3.8 ജില്ലാ ആസൂത്രണത്തില് മുകയ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന രു ഗടഔഭാണ് ഩ്ചയാത്തറ
പ്പഷൗഔയയങ്ങളുപ്പട ഴിഔഷന ം സ്ഥറഭാനാസൂത്രണ ം. സ്ഥറഭാന ആസൂത്രണപ്പത്ത
ക്കുരിച്ചുള്ള ഴിവദാംവങ്ങള് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതി തയ്യാരാക്കി പ്രകതയഔ അധയാമഭാമി
ഉള്പ്പപ്പടുുഔമാപ്പണാിലം പ്രധാന നിര്കേവങ്ങള് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴിശമ കഭകറാ
ഉഩഷഭിതിഔള്ക്ക് നല്കഔണ്ടതും ഉഩഷഭിതിഔള് അഴ കഭകറാതറ അധയാമത്തില്
പ്രതിഩാദികക്കണ്ടതുഭാണ്.
4.3.9 ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രശയം തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഷഭാന്തയഭാമി തപ്പന്ന
ഉഩഷഭിതിഔള് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും
നടകത്തണ്ടതാണ്. കഔന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള് ജില്ലമില് നടുന്ന ഴിഔഷന
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് അഴകറാഔനം പ്പ്യ്ത് അഴ ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള
നിര്കേവങ്ങളും ജില്ലമിപ്പറ പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള് ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ഔായയങ്ങളും അധയാമം
5-ല് ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം. ഇതിന് കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ജില്ലാ ഴിസിതം
ഴയക്തഭാക്കുന്ന കയക ഉഩകമാഖപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. അധയാമം 6-ല് തകേവ ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് 2017-18 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് അഴറംഫിച്ച യീതി,
ജനഩാാലിത്തം, ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുപ്പടയും കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പടയും ഗുണകഭമ എ എന്നീ ഗടഔങ്ങള്
ഴിവഔറന ഴികധമഭാക്കി ബാഴിമില് അഴ പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങള്
ഉള്പ്പപ്പടുുഔമാണ് കഴണ്ടത്. അകതാപ്പടാപ്പം ഭാതൃഔാ കപ്രാജക്ടുഔളും നൂതന കപ്രാജക്ടുഔളും
പ്രകതയഔം ഩട്ടിഔപ്പപ്പടുുഔയും കഴണം. കഔന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പടയും പ്രാകദവിഔ
ഩദ്ധതിഔളുപ്പടയും അഴകറാഔനങ്ങളുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന്
നല്കഔണ്ട നിര്കേവങ്ങളും ബാഖം II ല് (അധയാമം 5, 6 എന്നിഴമില്) ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്ന
താണ്.
4.3.10 ആമുക ഴിഴയങ്ങള്, ഴിബഴ റബയത എന്നീ അധയാമങ്ങള് തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഉഩ
ഷഭിതിഔൾ ഫന്ധപ്പപ്പട്ട അധയാമങ്ങള്ക്ക് നിര്കേവിച്ചിട്ടുള്ള ഴിഴയങ്ങള് തയ്യാരാക്കണം.
ഴിബഴ റബയത എന്ന അദ്ധയാമത്തില് ഭാനഴ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങളുപ്പട
ഷാധയതഔള്
ഴിവദഭാമിത്തപ്പന്ന
ഴിവഔറനം
പ്പ്യുന്ഔയും
ധന ഴിബഴപ്പത്ത
ഷംഫന്ധിച്ചിടകത്താലം 2017-18 മുതല് 5 ഴര്ശക്കാറമലഴില് ജില്ലമിപ്പറ ഒകയാ ഴിഔഷന
യൂണിറ്റിനും ഴിഴിധ കരാതസുഔലില് നിന്നും റബിക്കാ ന്ന തുഔ ഏപ്പരക്കുപ്പര കൃതയഭാമി
ഔണക്കാക്കി രു ഩട്ടിഔമാമി നല്കുഔയും കഴണം. ഴിഔഷന പണ്ട്, പ്പഭമിെനന്ഷ് പണ്ട്,
കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഴിസിതം എന്നിഴ ഒകയാ ഴര്ശ ം 10 വതഭാനം
ഴര്ദ്ധിക്കുപ്പഭന്ന് ഔണക്കാക്കി 2021-22 ഴപ്പയയുള്ള ഴിസിതം നി്ചയമിക്കാ ന്നതാണ്.
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അകതാപ്പടാപ്പം ഷാമൂസയ പ്രതിഫദ്ധതാ പണ്ട് ഉള്പ്പപ്പപ്പടയുള്ള ഭറ്റ് ഭാര്ഗങ്ങളും ഷൃഔായയ
ഷംയംബങ്ങളുപ്പട ഷാധയതഔളും ഩയികവാധിച്ച് ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം.
4.3.11 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം നടത്തി ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩപ്പപ്പടുുന്നതിന് ഉഩഷഭിതിഔള്
ആഴവയാനുഷയണം കമാഖം ക്കയണ്ടതും ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തിമാക്കി ഔയട് കയക തയ്യാരാകക്കണ്ടതുഭാണ്. ഉഩഷഭിതിയുപ്പട ആദയകമാഖത്തില്
തപ്പന്ന അംഖങ്ങള്ക്ക് ചുഭതറഔള് ഴിബജിച്ച് നല്കുഔയും ഒകയാ അംഖ ം തയ്യാരാക്കുന്ന
കുരിപ്പുഔള് ഉഩഷഭിതിയുപ്പട തുടര്ന്നുള്ള കമാഖത്തില് ഴിവദഭാമി ്ര്ച്ച പ്പ്യ്ത്
ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്നതുഭാമ യീതി അഴറംഫിക്കാ ന്നതാണ്. ഉഩഷഭിതിയുപ്പട പ്രഴര്ത്തനം
ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിന് ഏപ്പതാിലം ഴയക്തിയുപ്പടകമാ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔളുപ്പടകമാ
കഷഴനം അനിഴായയഭാപ്പണന്ന് ഔാണുഔമാപ്പണാില് ഡി.ഩി.ഷി അധയക്ഷപ്പെയും പ്പഭമ്പര്
പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പടയും അംഖീഔായകത്താപ്പട ഉഩഷഭിതിമില് ഉള്പ്പപ്പടുുഔകമാ പ്രകതയഔ
ക്ഷണിതാഴാമി ഩപ്പാടുപ്പിക്കുഔകമാ പ്പ്യ്യാ ന്നതാണ്.
4.4 ഗട്ടം 4 : ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി: അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണം
4.4.1 ഗട്ടം 3-ല് ഴിഴയിച്ചിട്ടുള്ള നടഩടിക്രഭങ്ങള് ഩാറിച്ച് തയ്യാരാക്കുന്ന ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി ജില്ലാ
ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഩയിഖണികക്കണ്ടതും തുടര്ന്ന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട
ആബിമുകയത്തില് ്ര്ച്ചഔള് ഷംഗടിപ്പിച്ചും അല്ലാപ്പതയും ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച്
അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണം നടകത്തണ്ടതുഭാണ്.
4.4.2

അബിപ്രാമ
രൂഩീഔയണത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അമച്ചു പ്പഔാടുകക്കണ്ടതാണ്. അത് തകേവ ബയണ സ്ഥാഩന തറത്തില്
ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് പ്പ്പ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില് ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കണം. ്ര്ച്ചഔലില്
ഫന്ധപ്പപ്പട്ട കഭകറഔലിപ്പറ ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയയും അതത് കഭകറഔലിപ്പറ പ്രഖത്ഭയാമ ഷൃഔായയ
ഷംയംബഔപ്പയയും റീഡ് ഫാാ് പ്രതിനിധിഔപ്പലയും ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്. തകേവ ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറ ്ര്ച്ചഔള്ക്ക് ആസൂത്രണ ഷഭിതി കനതൃതൃം നല്ഔണം.

4.4.3 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില് ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കുകമ്പാള് കഭകറഔലിപ്പറ ജില്ലാ തറ
അഴസ്ഥയും റക്ഷയ ം പ്രസ്തുത റക്ഷയം പ്രഔഴയിക്കുന്നതിനാമി തകേവ ബയണ സ്ഥാഩന
ത്തിപ്പെയും ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭറ്റ് ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ഷൃഔായയ ഷംയംബഔരുപ്പടയും ഩകം
പ്രകതയഔം ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് നിര്കേവങ്ങള് ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്. ഉദാസയണത്തിന്
പ്പനല്കൃശിയുപ്പട ഴിസ്തൃതി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാതറത്തില് റക്ഷയം നി്ചയമിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടാിൽ
അതിന് അനുസൃതഭാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് / നഖയഷബാ പ്രകദവത്ത് എത്ര റക്ഷയം
പ്രഔഴയിക്കാന് ഔളിയുപ്പഭന്നും അത് മാഥാര്്യഭാക്കുന്നതിനുള്ള ഒകയാ ഴിഔഷന
യൂണിറ്റിപ്പെ ഩകം ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് നിര്കേവങ്ങള് ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔമാണ് കഴണ്ടത്. ഇത്തയത്തില്
ഒകയാ കഭകറയും ്ര്ച്ച പ്പ്യ്ത് പ്രസ്തുത നിര്കേവങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
നി്ചയമിക്കുന്ന തീമതിക്കു മുമ്പാമി ഡി.ഩി.ഷി.യ്ക്ക് റബയഭാക്കണം.
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4.4.4 അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണം നടുന്നതിപ്പെ ബാഖഭാമി ഔയട് കയക തകേവ ഷൃമം ബയണ
ഴകുപ്പിപ്പെയും ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെയും പ്പഴഫ് പ്രഷറ്റുഔലില്
പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ച് ഒപ്രറനില് അബിപ്രാമങ്ങള് ഷൃീഔയിക്കാ ന്നതുഭാണ്. അബിപ്രാമങ്ങള്
കയകാമൂറം നല്കുന്നതിനുള്ള ഷൗഔയയം ഡി.ഩി.ഷി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില് ഏര്പ്പപ്പടുുഔയും
കഴണം.
4.4.5 ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിഴിധ യംഖങ്ങലില് നിന്നും റബിക്കുന്ന അബിപ്രാമങ്ങള്
ഉഩ ഷഭിതിഔളുപ്പട ഷസാമകത്താപ്പട ഴിശമാടിസ്ഥാനത്തില് കക്രാഡീഔയിക്കണം. ജില്ലാ
തറ കക്രാഡീഔയണത്തിനു കവശം ജില്ലാതറ റക്ഷയ ം ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിയും
ആഴവയപ്പഭാില് ഩയിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്.
4.5 ഗട്ടം 5 : ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാര്
4.5.1 അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണത്തിന് കവശം ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി, ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി ഩയിഖണിച്ച് ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില് ഴിവദഭാമ ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാകക്ക
ണ്ടതാണ്.
4.5.2 ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില് എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എ.ഭാര്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് അംഖങ്ങള്
കബ്ല്യാക്ക്/ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡണ്ടുഭാര്, മുനിഷിപ്പല് പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്, കഭമര്, ഉഩ
ഷഭിതിഔളുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്, പ്രഴഷ് പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്, ഔഴീനര്ഭാര്, ജില്ലാ
റീഡ് ഫാാ് ഭാകനജര്, നഫാര്ഡിപ്പെ ജില്ലാ ജനരല് ഭാകനജര്, ഖകഴശണ-ഴിഔഷന
സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔള്, ഴിദഗ്ദ്ധര്, ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഔായയങ്ങലില്
തല്ഩയയാപ്പണന്ന് ഡി.ഩി.ഷി. ഔപ്പണ്ടുന്ന ഭറ്റുള്ളഴര് എന്നിഴപ്പയ ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
4.5.3 ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് മൂര്ത്ത രൂഩം നല്കുന്ന തയത്തിറാമിയിക്കണം പ്പഷഭിനാരിപ്പറ ്ര്ച്ചഔള്
ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടത്. ഉദ്ഗാടന പ്പഷശനു കവശം ആമുക ഴിഴയങ്ങള്, ഴിബഴ റബയത,
ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള്, ഉല്ഩാദനം, കഷഴനം, ഩ്ചയാത്തറം, പ്രകതയഔ
ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള്, കഔന്ദ്ര- ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔനം,
പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔനം എന്നിങ്ങപ്പന പ്പ്പ്പാമി തിയിെ് നിര്കേവങ്ങള്
്ര്ച്ച പ്പ്കയ്യണ്ടതും തുടര്ന്ന് പ്ലീനരി പ്പഷശനില് ശുഩാര്വഔള് അഴതയിപ്പിച്ച്
അന്തിഭഭാക്കുഔയും പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്.
4.5.4 ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില്
ഉമര്ന്നുഴരുന്ന നിര്കേവങ്ങള് ഩയിഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ട്
ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട ഷസാമകത്താടുയാടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഔയട് കയക
ഩയിഷ്ക്കയികക്കണ്ടതും ഇത്തയത്തില് അന്തിഭഭാക്കിമ ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് അംഖീഔായം
നല്കഔണ്ടതുഭാണ്.
5.

ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് ഷര്ക്കാര് അംഖീഔായം

5.1

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അന്തിഭഭാക്കുന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭ
ത്തിപ്പെ പ്പഷക്ഷന് 53-ല് അനുവാഷിക്കുന്നത് പ്രഔായം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന്
ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്.
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5.2

ഴിഴിധ ജില്ലഔളുപ്പട ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതിഔള് ഷംസ്ഥാന ഴിഔഷന പ്പഔൗഷിറില് ്ര്ച്ച
പ്പ്യുന്ന്നതും പ്പഔൗഷിറിപ്പെ ശുഩാര്വയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് അംഖീഔായം ഷംഫന്ധിച്ച്
ഷര്ക്കാര് തീരുഭാനപ്പഭടുക്കുന്നതുഭാണ്.

5.3

ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് അംഖീഔയിച്ചു നൽകുന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിയുപ്പട കഔാപ്പി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔള്, ഴകുപ്പുഔളുപ്പട ജില്ലാ തറ ഒപീസുഔള്,
സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഏജന്ഷിഔള്, ജില്ലമിപ്പറ എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എഭാര്, ഴിഔഷനഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറയും ഷര്ഴഔറാവാറഔലിപ്പറയും പ്രറബ്രരിഔള് എന്നിഴര്ക്ക്
റബയഭാക്കണം. പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ച കയക തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിപ്പെയും ഷംസ്ഥാന
ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെയും ഓകദയാഖിഔ പ്പഴഫ് പ്രഷറ്റുഔലില് പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കുഔയും
കഴണം.

5.4 ജില്ലാ ഩദ്ധതിമിപ്പറ ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം ഭാര്ഖ നിര്കേവങ്ങളും ഩയിഖണിച്ചുകഴണം
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് തുടര്ന്നുള്ള ഴര്ശങ്ങലില് അഴയുപ്പട ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും
തയ്യാരാക്കി നടപ്പാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള് ഖൗയഴഭാമി ഩയിഖണിക്കാന്
ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔളും ഏജന്ഷിഔളും തയ്യാരാകഴണ്ടതാണ്.
6.

ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഔാറാഴധി

6.1

ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം എല്ലാ ഴര്ശ ം പുതുകക്കണ്ടതാണ്. കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന
ഷര്ക്കാര് ഴകുപ്പുഔളുകടയും പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുകടയും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്
ഴിറമിരുത്തി ഴരുംഴര്ശപ്പത്ത ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാള് എടുകക്കണ്ട ഔരുതലഔപ്പലക്കുരിച്ച്
ഡി.ഩി.ഷി. നല്കുന്ന നിര്കേവങ്ങലാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം. ഇത് തീര്ച്ചമായും
രു ഴാര്ശിഔ പ്രതിബാഷഭാണ്. എന്നാല് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ന്നാം ബാഖത്ത് നല്കുന്ന
ജില്ലാ
ഴിഔഷന
ഩയികപ്രക്ഷയം
യാടുതല്
സ്ഥിയഷൃബാഴമുള്ളതാണ്.
ഴിഔഷന
ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ യാടി പ്പഴലിച്ചത്തിറാണ് യണ്ടാം ബാഖപ്പത്ത ഴാര്ശിഔ നിര്കേവങ്ങള്
തയ്യാരാക്കുഔ. എന്നാല് ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം ഔാറസയണപ്പപ്പടറിപ്പെ നിമഭങ്ങള്ക്ക്
അതീതഭല്ല. ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം നഴീഔയിക്കപ്പപ്പകടണ്ടതുണ്ട്. ചുരുങ്ങിമ ഩക്ഷം എല്ലാ
ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔളുകടയും തുടക്കത്തില് ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം പുതുകക്കണ്ടതാണ്.
ഩകക്ഷ അഞ്ചു ഴര്ശത്തിനു മുന്ഩ് തപ്പന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം പുതുകക്കണ്ടതുപ്പണ്ടന്ന്
ജില്ലാ
ആസൂത്രണ
ഷഭിതി
തീരുഭാനിക്കുഔമാപ്പണാില്
അപ്രഔായം
പുതുക്കി
വക്തിപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. 2017-18-ല് ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം തിയക്കിട്ടു
തയ്യാരാക്കുന്നതുപ്പഔാണ്ട് ഴരും ഴര്ശങ്ങലില് ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയപ്പത്ത യാടുതല്
ഷഭഗ്രഭാക്കാന് അതാത് ഡി.ഩി.ഷിഔള്ക്ക് ഭത്സയധിദ്ധികമാടുയാടി ശ്രഭിയ്ക്കാ ന്നതാണ്.

7.

നിയീക്ഷണ ഷംഴിധാനം

7.1

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് നിയീക്ഷിച്ച്
അഴ പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങള് നല്കുന്നതിനാമി
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ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം ജില്ലാ തറത്തിലം ചുഴപ്പട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഗടനമില് കഭാണിറ്റിംഖ്
ഔമ്മിറ്റിഔള് ഉണ്ടാമിയികക്കണ്ടതാണ്.
(a) ഷംസ്ഥാനതറ കഭാണിറ്റിംഖ് ഔമ്മിറ്റി
അധയക്ഷന്
ഷസ അധയക്ഷന്
ഉഩ അധയക്ഷന്
അംഖങ്ങള്

: മുകയഭന്ത്രി
: തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി
: പ്രഴഷ് പ്പ്മര്ഭാന് , ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
: 1. ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി
2. പ്പഭമ്പര്, ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
3. അഡിശണല് ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി, ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔഔായയ
ഴകുപ്പ്(ഔഴീനര്)
4. പ്രിന്ഷിപ്പല് പ്പഷക്രട്ടരി, തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ്
5. ഡമരര്, ഔിറ
6. ഡമരര് ജനരല്, ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
7. ഡമരര്, എഷ്.ഡി.ഩി , ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
8. ്ീപ് പ്പടൗ പ്ലാനര്
9. ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരര്
10. ഗ്രാഭ ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്
11. നഖയഔായയ ഡമരര്
12. ്ീപ് (ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം),
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്

(b) ജില്ലാതറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി
അധയക്ഷന്
അംഖങ്ങള്

:
:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
ജില്ലാ ഔലര് & പ്പഭമ്പര് പ്പഷക്രട്ടരി, ഡി.ഩി.ഷി
ഡി.ഩി.ഷിമിപ്പറ ഷര്ക്കാര് കനാഭിനി
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര് (ഔഴീനര്)
പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്, ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ജില്ലാ പ്പടൗ പ്ലാനര്
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്
അഷിസ്റ്റെ് പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് ഔമ്മീശണര് (ജനരല്)
കഭകറാ കജാമിെ് ഡമരര്(നഖയഔായയം)
ഔര്മ്മ കഷനഔളുപ്പട ഔഴീനര്ഭാര്

7.2 ഷംസ്ഥാന കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുപ്പട നിര്കേവ പ്രഔായം ഴകുപ്പ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാരുപ്പട കമാഖം
്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി ഴിലിച്ചു ക്ര്കക്കണ്ടതും ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴകുപ്പുഔള് തുടര് നടഩടി ഷൃീഔയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള് ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് ആഴവയഭാമ തീരുഭാനങ്ങള് പ്രഔപ്പക്കാകള്ളണ്ടതുഭാണ്.
7.3 ജില്ലാതറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി കൃതയഭാമ ഇടകഴലഔലില് കമാഖം ക്ര്ന്ന് ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട
പ്രഴര്ത്തനം ഴിറമിരുകത്തണ്ടതും പ്രഴർത്തനങ്ങൾ സുഖഭഭാക്കുന്നതിനുകഴണ്ട നടഩടിഔള്
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പ്രഔപ്പക്കാകള്ളണ്ടതുഭാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിച്ചുക്ര്ത്ത് ്ര്ച്ച പ്പ്കയ്യണ്ട
ഴിശമങ്ങള് ഉപ്പണ്ടന്ന് ഔാണുഔമാപ്പണാില് അതിനുകഴണ്ട നടഩടി ഷൃീഔയിക്കണം.
7.4 ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഏകഔാഩിപ്പികക്കണ്ട ചുഭതറ ഡി.ഩി.ഷി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റിന്
ആമിയിക്കും. ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്, പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര് (ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ്
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), ജില്ലാ പ്പടൗ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര് എന്നിഴര് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന
പുകയാഖതി ഒകയാ ആഴ്ചമിലം അഴകറാഔനം പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്.
8

ഷസാമ ഷംഴിധാനങ്ങള്

8.1

പ്രഔപ്പുസ്തഔ ം ടൂള്ഔിറ്റും
ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള കഭകറാ ഭാര്ഗ നിര്കേവങ്ങള് അടങ്ങിമ
പ്രഔപ്പുസ്തഔം ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡിപ്പെയും ഔിറയുപ്പടയും ഷംസ്ഥാന രികഷാഴ്സണ്്
പ്പ്പ്പിപ്പെയും ആബിമുകയത്തില് തയ്യാരാക്കി റബയഭാക്കുന്നതാണ്.

8.2 രികഷാഴ്സണ്് ടീം
ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രക്രിമയ്ക്ക് കഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം ഷംസ്ഥാന
ആസൂത്രണ കഫാർഡം ഔിറയും റബയഭാക്കുന്നതാണ്. ആസൂത്രണ കഫാർഡിപ്പനയും
ഔിറപ്പമയും ഷസാമിക്കുന്നതിന്, ഩതിമൂന്നാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുപ്പട ബാഖഭാമി തകേവ
ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് രൂഩീഔയിച്ച ഷംസ്ഥാന രികഷാർഷ് പ്പ്പ്പിന് പുരപ്പഭ ചുഴപ്പട
പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഗടനമില് ഷംസ്ഥാന തറത്തില് രു രികഷാഴ്സണ്് ടീം പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതാണ്.
1. കഡാ.പ്പഔ.എന്.സയിറാല്, പ്പഭമ്പര്, ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ
കഫാര്ഡ്
2. ശ്രീ. ഴി.പ്പഔ. ഭധു, പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, തിരുഴനന്തപുയം
3. ശ്രീഭതി. ടി.ഉശാകുഭായി പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഴമനാട്
4. ശ്രീഭതി. പ്പഔ.ജഖദമ്മ ടീച്ചര്, പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, പ്പഔാല്ലം
5. ശ്രീ. എ.ഩി.ഉണികൃഷ്ണന്, പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഭറപ്പുരം
6. ശ്രീ. ടി. ഖംഖാധയന്, ഖീതിഔ, ഔാനൂള്.ഩി., ളാക്രം, ഔണ്ണൂര്
7. പ്പപ്രാപ.ഩി.പ്പഔ.യഴീന്ദ്രന്,. യജിസ്ട്രാര്, ഐ.ആര്.ടി.ഷി, ഩാറക്കാട്
8. ശ്രീ. എ.ഔസ്തൂയി യംഖന്, ്ീപ് പ്പടൗ പ്ലാനര് (രിട്ട.)
9. ശ്രീഭതി.ടി.എം.സുധ, ്ീപ് പ്പടൗ പ്ലാനര് (രിട്ട.)
10. കഡാ.കജാമ് ഇലഭന്, ഡമരര്, ഔിറ
11. ഡമരര് ജനരല്, ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഴകുപ്പ്
12. ഡമരര്, എഷ്.ഡി.ഩി , ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
13. ശ്രീ. പ്പഔ.യഭണൻ, ്ീപ് പ്പടൗ പ്ലാനര്
14. ശ്രീ. പ്പഔ. വിഴകുഭാർ, പ്പഡഩൂട്ടി പ്പഡഴറപ്പ്പഭെ് ഔമ്മിശണർ (രിട്ട.)
15. പ്പപ്രാപ. എൻ. യഭാഔാന്തൻ, പ്പഭമ്പർ, കഔയല കറാക്കൽ ഖഴപ്പെെ് ഔമ്മീശൻ
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16. കഡാ.ഷി.ബാസ്ക്കയന്, പ്പപ്രാപഷര് (രിട്ട), കഔയല ഔാര്ശിഔ ഷര്വഔറാവാറ
17. ശ്രീ.ടി.എഷ്.യഘുറാല്, അഷിസ്റ്റെ് ഡമരര്, ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന-ഔര്ശഔ കക്ഷഭ
ഴകുപ്പ്
18. ശ്രീ.എന്.ജഖജീഴന്, ഔഷള്ട്ടെ്, സയിതകഔയലം ഭിശന്
19. കഡാ.പ്പജ.ഫി.യാജന്, അകസാഷികമറ്റ് പ്പപ്രാപഷര്, ഔിറ
20. പ്പപ്രാപ.എ. സുഹൃത് കുഭാര്, റക്ച്ച്ചരര്, ഖഴ. റാ കഔാകലജ്, തിരുഴനന്തപുയം
21. പ്പപ്രാപ.ഇരുദമയാജന്, പ്പപ്രാപഷര്, പ്പഷെര് കപാര് പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് സ്റ്റഡീഷ്
22. ശ്രീ. പ്പഔ.പ്പഔ. ജനാര്േനന്, നീറാംഫയി, ഇരുകഴട്ടി, അയീകക്കാട്, ഭറപ്പുരം
23. ശ്രീ.ഷജി കജാൺ, അഷിസ്റ്റെ് ഡമരർ, ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന-ഔര്ശഔ കക്ഷഭ ഴകുപ്പ്
8.3

ഩയിവീറനം
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങള്, ഉഩ ഷഭിതി അംഖങ്ങള്, ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥര്,
പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട അധയക്ഷന്ഭാർ, പ്പഷക്രട്ടരി, ഴര്ക്കിംഖ് പ്പ്പ്പ് പ്പ്മര്ഭാന്ഭാര്,
പ്രഴഷ് പ്പ്മര്ഭാന്ഭാര്, ഔഴീനര്ഭാര് മുതറാമഴര്ക്ക് ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച്
ഔിറയുപ്പട ആബിമുകയത്തില് ഩയിവീറനം നല്കുന്നതാണ്.

8.4

ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ്
ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങപ്പല ഷസാമിക്കാന് ഷന്നദ്ധ കഷഴനത്തിന് തയ്യാറുടള്ള
ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയ ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ് രൂഩീഔയിക്കുന്നതാണ്. ഉഩഷഭിതിഔലില്
ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ഇഴരുപ്പട കഷഴനം ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തില് പ്രകമാജനപ്പപ്പടുത്താ
ന്നതാണ്.

8.5 പ്പഩര്കപാര്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖം
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അഴകറാഔനം പ്പ്യ്ത് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട
ബാഖം II ല് അധയാമം 6 ആമി ഉള്പ്പപ്പടുകത്തണ്ട ഴിവദാംവങ്ങള് തയ്യാരാക്കുന്നതിന്
പ്പഩര്കപാര്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖത്തിപ്പെ കഷഴനം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
പ്രകമാജനപ്പപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.
8.6 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റ്
8.6.1 ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട ആബിമുകയത്തിറാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതി
രൂഩീഔയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്
നടകത്തണ്ടപ്പതാിലം ഇതിനുകഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റ് നല്കഔണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില് ജില്ലാ
പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ്, ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഒപീഷ്, ജില്ലാ പ്പടൗ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ് എന്നീ
മൂന്ന് ഒപീസുഔലാണ് ഉള്പ്പപ്പടുന്നത്. ഡി.ഩി.ഷി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില് ഉള്പ്പപ്പടുന്ന
ഒപീസുഔളുപ്പട ചുഭതറഔള് ചുഴപ്പട ക്ര്ക്കുന്നു.
ജില്ലാ പ്പടൗ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ് :

സ്ഥറഩയാസൂത്രണത്തിന് (spatial planning)
ആഴവയഭാമ ഷാകാതിഔ ഷസാമം നല്കുഔ
17

ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഒപീഷ്

:

ആസൂത്രണത്തിന് ആഴവയഭാമ സ്ഥിതി
ഴിഴയക്കണക്കുഔള് റബയഭാക്കുഔ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ്

:

ആസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഏകഔാഩിപ്പിക്കുഔ

8.7 കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഴിവദാംവങ്ങള്
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെ ആബിമുകയത്തില് ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔളുപ്പട
ഷസാമകത്താടുയാടി കഔന്ദ്ര / ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട 2017-18 പ്പറ ഫജറ്റ് ഴിസിതത്തില്
നിന്നും ഒകയാ ജില്ലയ്ക്കുമുള്ള ഴിസിതത്തിപ്പെ ഴിവദാംവങ്ങള് തയ്യാരാക്കി ജില്ലഔള്ക്ക്
റബയഭാക്കുന്നതാണ്.
9.
9.1

പ്പ്റ ഔള്
ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുകഴണ്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഷംസ്ഥാന തറത്തില്
കഴണ്ടി ഴരുന്ന പ്പ്റ ഔള് ‘3451-00-101-99 - ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല്, ഷർകഴഔള്,
ഩഠനങ്ങള്’ എന്ന ഫജറ്റ് വീര്ശഔത്തില് നിന്നും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്ക്ക് കഴണ്ടി
ഴരുന്ന പ്പ്റ ഔള് (അച്ചടി, കഴതനം ഉള്പ്പപ്പപ്പട) ‘3451-00-102-99- ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഴിബാഖം വക്തിപ്പപ്പടുത്തല്’ എന്ന ഫജറ്റ് വീര്ശഔത്തില് നിന്നും ഴസികക്കണ്ടതാണ്.

9.2

പ്രഔപ്പുസ്തഔം തയ്യാരാക്കുന്നതിനും ഩയിവീറനത്തിനുമുള്ള പ്പ്റ ഔള് ഔിറ ഴസികക്കണ്ട
താണ്.

10. ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തിപ്പെ പ്രഴര്ത്തന ഔറണ്ടര് നി്ചയമിച്ച് ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ
ഔായയ ഴകുപ്പ് പ്രകതയഔം ഉത്തയഴ് പുരപ്പപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്.
*********
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sImÃwPnÃmIfIvSdpsS \S]Sn{Iaw
(lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv)
hnjbw :

PnÃm ¹m\nwKv B^okv, sImÃw þ PnÃm ]²Xn þ PnÃm Bkq{XW kanXn þ
D]kanXnIÄ cq]oIcn¨v D¯chmIp¶p.

]cmaÀiw: 1. 23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv
2. 28.09.2017se sImÃw PnÃm Bkq{XW kanXn tbmK Xocpam\w

D¯chv \w. 2236/2017/Un.]n.H/sImÃwXobXn 07.10.2017
`cWLS\bpsS A\ptÑZw 243

ZD

{]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän \nbaw

sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS Hcp kp{][m\
NpaXebmWv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ amÀ¤tcJ
]cmaÀiw (1) {]Imcw kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«p-v. IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm
Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³ 1995 se tIcf PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS
sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw) N«§fnse 16þmw N«¯nÂ {]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv
{]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶² {]hÀ¯IÀ
F¶nhÀ AS§nb D]kanXnIÄ cq]nIcnt¡-Xp-v. 28.09.2017 Â IqSnb sImÃw PnÃm
Bkq{XW kanXn tbmKw 19 D]kanXnIÄ cq]nIcn¡phm³ (]cmaÀiw 2)Xocpam\n¨p.
{Ia\¼À
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D]kanXnbpsS t]cv
BapJhnhc§Ä
hn`he`yX (a\pjy, þ{]IrXn,þ[\,þØm]\ hn`h§Ä)
hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä
\oÀ¯Sm[njvTnXhnIk\w
(Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS kwc£Ww)
arKkwc£Ww, £ochnIk\w
aÕyhnIk\w
]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw
hyhkmbw, hnhckmt¦XnIhnZy, hmWnPyw, kzbwsXmgnÂkwcw`§Ä,
A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ
BtcmKyw, ipNnXzw (Jcþ{ZmhIamen\ykwkvIcWwDÄs¸sS)
IpSnshÅw
]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw
h\nXmhnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw, htbmP\§Ä þ
Ip«nIÄ þ `n¶tijnbpÅhÀ þ {Sm³kvsP³UÀ hn`mKwF¶nhcpsShnIk\w
hnZym`ymkw
ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw
DuÀÖw
]Ým¯ekuIcy§Äþ(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä) KXmKXw,
hmÀ¯mhn\nabw, \KchXv¡cWw

17
18
19

]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w
klIcWw
hnt\mZk©mcw

taÂkmlNcy¯nÂ,IcSvPnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v ]cmaÀiw 1 & 2 {]Imcw 19
D]kanXnIÄ A\p_Ô{]Imcw cq]oIcn¨v CXn\mÂ D¯chmIp¶p. D]kanXnIÄ
]cmaÀiw 1 D¯chv {]Imcw {]hÀ¯nt¡-XmWv.

H¸v
PnÃm IfIvSÀ &
sa¼À sk{I«dn, PnÃm Bkq{XW
kanXn
D¯-c-hn³ {]Imcw

H¸v
PnÃm ¹m\nwKvB^okÀ
1.
2.
3.
4.

FÃm D]kanXn sNbÀam³amÀ¡pw
FÃm D]kanXn I¬ho\ÀamÀ¡pw
FÃm D]kanXn tImþI¬ho\ÀamÀ¡pw
FÃm D]kanXn AwK§Ä¡pw

1.
2.
3.
4.
5.

sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{XwklnXw)
No^v C³ NmÀÖv, hntI{µoIXmkq{XWw, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv
kn.F.Sp PnÃm ]©mb¯v {]knUâv
kn.F.Sp PnÃm IfIvSÀ
tÌm¡v ^bÂ

]IÀ¸v

sImÃw PnÃm IfIvSdpsS \S]Sn{Iaw
(lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv)
hnjbw :

PnÃm ¹m\nwKv B^okv, sImÃw þ PnÃm ]²Xn þ PnÃm Bkq{XW kanXn þ
D]kanXnIÄ cq]oIcWwþ t`ZKXn D¯chv ]pd-s¸-Sp-hn¡p¶p.

]cmaÀiw: 1. 23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv
2. Cu Hm^oknse 7.10.2017 sebpw 24.10.2017 sebpw CtX \¼À
D¯chpIÄ.
3. 13.10.2017þÂ IqSnb D]kanXn tbmK§Ä
4. 13.10.2017 se aÕyhnIk\ D]kanXnbpsS an\nävkv
5. 13.10.2017 se ]cnØnXn--þImemhØm hyXnbm\wþh\hnIk\w þ
Zpc´\nhmcWw D]kanXnbpsS an\nävkv
6. IpSnshÅw D]kanXn I¬ho\À, tIcf hm«À AtXmdnän
]n.F¨v.Unhnj³, FIvkn. F³Pn\obdpsS 23.10.2017 se I¯v.
7. ]mÀ¸nSwþZmcn{ZyeLqIcWw D]kanXn I¬ho\À Zmcn{Zy\nÀ½mÀÖ\
bqWnäv t{]mPIvSv UbdIvSdpsS 23.10.2017 se I¯v.
8. DuÀÖw D]kanXn I¬ho\À KSEB sU.No^v F³Pn\obdpsS
25.10.2017 se I¯v.
D¯chv \w.2236/2017/Un.]n.H/sImÃw XobXn.02.11.2017
`cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 ZD {]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän
\nbaw sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS Hcp
kp{][m\ NpaXebmWv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ
amÀ¤tcJ ]cmaÀiw 1 {]Imcw kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«p-v.
IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³
1995 se tIcf PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw)
N«§fnse 16þmw N«¯nÂ {]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv {]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ
P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶² {]hÀ¯IÀ F¶nhÀ AS§nb 19
D]kanXnIÄ ]cmaÀiw 2 {]Imcw cq]nIcn¨n«p-v.
]cmaÀiw 3 {]Imcw 13.10.2017 Â D]kanXn AwK§Ä¡v GIZn\ ]cnioe\w
\ÂIpIbpw D]kanXnIfpsS BZy tbmK§Ä IqSpIbpap-mbn.
]cmaÀi§Ä 4,5,6,7,8 F¶nh {]Imcw D]kanXn I¬ho\ÀamÀ Nne DtZymKØscbpw
hnZKv[scbpw D]kanXnIfnÂ DÄs¸Sp¯p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡Wsa¶v
At]£n¨ncn¡p¶p.
IqSmsX 13.10.2017 Â \S¶ ]cnioe\¯nÂ ]s¦Sp¡m³ km[n¡m¯ Nne
AwK§sf Hgnhmt¡-Xpw D]kanXnIÄ IqSnbXnsâ ASnØm\¯nÂ D]kanXn
I¬ho\ÀamÀ \nÀt±in¨ ]pXnb AwK§sf DÄs¸Spt¯-Xpap-v.

taÂ kmlNcy¯nÂ, sImÃw PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\mbn PnÃm Bkq{XW
kanXn D]kanXnIfnÂ \ne-hn-epÅ Nne AwK§sf Hgnhm¡nbpw ]pXnb AwK§sf
DÄs¸Sp¯nbpw 19 D]kanXnIÄ CtXmsSm¸w tNÀ¯ncn¡p¶ A\p_Ô {]Imcw
]p\:kwLSn¸n¨v CXn-\mÂ D¯chmIp¶p.
]cmaÀiw 2 se D¯chv taÂ kqNn¸n¨ {]Imcw t`ZKXn sNbvXncn¡p¶p.
H¸v
PnÃm IfIvSÀ &
sa¼À sk{I«dn, PnÃm Bkq{XW kanXn
D¯-c-hn³ {]Imcw
H¸v
PnÃm ¹m\nwKvB^okÀ

1. FÃm D]kanXn sNbÀam³amÀ¡pw
2. FÃm D]kanXn I¬ho\ÀamÀ¡pw
3. FÃm D]kanXn tImþI¬ho\ÀamÀ¡pw

]IÀ¸v
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{Xw klnXw)
No^v C³ NmÀÖv, hntI{µoIrXmkq{XWw, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv
No^v Su¬ ¹m\À, Xncph\´]pcw
kn.F Sp PnÃm ]©mb¯v {]knUâv
kn.F Sp PnÃm IfIvSÀ
tÌm¡v ^bÂ

A\p-_Ôw

PnÃm Bkq{XW kanXn sImÃw -þ PnÃm ]²Xn cq]oIcWw

D]kanXn 1 þ BapJ hnhc§Ä
sNbÀt]gvk¬
{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ
t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io. ]n.B\µ³, (dn«.PnÃm ÌmänÌnIvkv Hm^okÀ),
kcbq, ]\¨mew, apJ¯e ]n.H, sImÃw
I¬ho\À
sU. UbdIvSÀ, km¼¯nI ØnXn hnhc IW¡v
B^okÀ, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1 {io.Aºmkv.]n.sI, PnÃm B^okÀ, E&S

t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

9895790057

viswanathankollam@gmail.com

9495351547

9495439709

ecostatklm@gmail.com

9447981575

ecostatklm@gmail.com

2 {io.BÀ.cho{µ³]nÅ RO(MI) E&S, sImÃw

9446661741

ecostatklm@gmail.com

3 {io.kXojvIpamÀ.hn, ADO (TRS), E&S, sImÃw

8547361641

ecostatklm@gmail.com

4 {io._nµp. Fkv, ADO (SRS), E&S, sImÃw

9562773563

ecostatklm@gmail.com

5 {io.^nenIvkv tPmbn.F^v, RO(IIP & NSS)
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
{io.tkmatiJc³ ]nÅ.Fw, Atkmkntbäv
s{]m^kÀ & slUv Un¸mÀ«vsaâv Hm^v
1
ÌmänÌnIvkv bqWnthgvknän tImtfPv,
Xncph\´]pcw
{io.cXv\IpamÀ]nÅ.sI, EO(P & M)
2
t»m¡m^okv, Hm¨nd
{io.\nJnÂIpamÀ, ÌmänÌn¡Â C³h.t{KUvþ1
3
Xmeq¡v ÌmänÌn¡Â Hm^okvþsImÃw

8289918457

ecostatklm@gmail.com

9495476052

mspillai3@gmail.com

9400149280

retnakumarpillai.k@gmail.com

9946444559

kalladanikhil@gmail.com

9447559787

tajkadavil@gmail.com

9288169478

rencyumesh@gmail.com

4

{io.XmPpZo³Ipªv, ÌmänÌn¡Â C³kvs]IvSÀ
Xmeq¡v ÌmänÌn¡Â Hm^okvþIcp\mK¸Ån

{ioaXn.dn³kntamÄ sI.kn, ÌmänÌn¡Â
AknÌâ t{KUvþ1, PnÃm Hm^okv, sImÃw
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
AUz.{io.cmtP{µ_m_p, tabÀ, sImÃw
1
tImÀ¸tdj³
5

1

{io.BÀ.hniz\mY³, dn«.PnÃm ÌmänÌn¡Â
Hm^okÀ, hSt¡¡c hoSv, BbpÀ ]n.H
C©¡mSv _meN{µ³ (dn«.Xmeq¡v ÌmänÌn¡Â
3 Hm^okÀ),hfm¼pd¯v, C©¡mSv, I¡m¡p¶v
]n.H,
{io.Fkv.]¦Pm£³\mbÀ ( dn«.Xmeq¡v
ÌmänÌn¡Â Hm^okÀ), ]qPmZÀi³,
4
BZnXy\KÀþ216, amS³\S, hSt¡hnf ]n.H, ,
Icp\mK¸Ån
2

9947798415

rviswanadhan@gmail.com

8943846959

9847065243

D]kanXn 2 þ hn`h e`yX (a\pjyþ{]IrXnþ[\þØm]\ hn`h§Ä)
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

9895790057

viswanathankollam@gmail.com

8547574787

hymayoond@gmail.com

sNbÀt]gvk¬
{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ
t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.lpabq¬.Un, dn«.tPmbnâv UbdIvSÀ,
A\p{Klw, sI.än.F³, 325, amfnIhbÂ,
hSt¡hnf, sImÃw
I¬ho\À
PnÃm ¹m\nwKv B^okÀ, sImÃw

9495098591

dpokollam@gmail.com

tImþI¬hot\gvkv
1 amt\PÀ eoUv _m¦v, C´y³ _m¦v, sImÃw

9447742651

2 P\dÂ amt\PÀ, PnÃm klIcW _m¦v, sImÃw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
sU]yq«n ¹m\nwKv Hm^okÀ, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv,
1
sImÃw

9446527674

Akn.¹m\nwKv Hm^okÀ, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv,
sImÃw

9249212019

3 dnkÀ¨v Hm^okÀ 1, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw

9744009541

4 dnkÀ¨v Hm^okÀ 2, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw

9961487770

2

2

5 dnkÀ¨v Akn.3, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw
{ioaXn.]n.hnPbe£van (RA,Eco&Stat),
\Kcmkq{XW Imcymebw
{io.hn\pIpamÀ hn., amt\PÀ, sImÃw PnÃm
7
tImþHm¸tdäohv _m¦v
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{io.Ico{].Fkv.cmtP{µ³, dn«.dnkÀ¨v Akn.,
1
sIm¨pXp-nÂhoSv, s\Ãnap¡v ]n.H, Ico{]

9562346197

6

9495378621

8547592854

D]kanXn 3þ hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

9895790057

viswanathankollam@gmail.com

8606473220

jacobeasw@gmail.com

9645544953

tpkollam@gmail.com

9846096174

kinimanoj@gmail.com

9388204951

jaleelasalam@gmail.com

9447957874

rekhare@gmail.com

sNbÀt]gvk¬
{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ
t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io. tP¡_v Cutim
(dn-«. AUo-j-WÂ No^v Su¬ ¹m\À), henb]d¼nÂ,
TKMC ]n.H, Icnt¡mSv, sImÃw
I¬ho\À
PnÃm Su¬ ¹m\À
tImþI¬ho\À
{io.ss_Pp sI, Su¬ ¹m\À, apJy\Kcmkq{XW
1
Imcymebw, Xncph\´]pcw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
tUm. at\mPv IpamÀ InWn, s{]m^: kn.-C.-än.,
1
Xncph\´]pcw
{ioa-Xn. Peo-e. Fkv, FIvkn-I-yq-«ohv F©n-\o-bÀ,
sImÃw tImÀ¸-td-j³
{ioa-Xn. tcJ. BÀ. N{µ³, ap\n-kn-¸Â F©n-\o-bÀ,
3
]c-hqÀ ap\n-kn-¸m-enän
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{io. Pn. IrjvW³, (dn-«. Su¬¹m-\À), sP.-sP.- `-h³,
1
¹mhn-f, ]pen-bn-e, \Ãn-e. ]n.-Hþ691515
2

2

{io. kndm-PvIp-ªv. Fw, (dn«. Un.-]n.H), ao\-t¯--cnÂ,
taa-\, Hm¨nd þ 690526

9446815545
9447161375

sirajmeenatheri@gmail.com

3

D]kanXn 4 þ \oÀ¯Sm[njvTnX hnIk\w
(Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS kwc£Ww)
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{ioaXn.sI.PKZ½ So¨À, Un.]n.kn sNbÀt]gvk¬
& PnÃm ]©mb¯v {]knUâv, sImÃw
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{ioaXn.BÀ.Pb´n tZhn, dn«.Irjn tPm.UbdIvSÀ
ssN{Xw, Icn§¶qÀ ]n.H þ691516
I¬ho\À

9446527126

9447417755
9446014137
0474þ2795082

principalaokollam@gmail.com

tImþI¬hot\gvkv
PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, lcnXtIcf anj³,
1
sImÃw
2 FIvkn. F©n\obÀ, CdntKj³, sImÃw

9447589210

eeirrigationklm@gmail.com

3 FIvkn.F©n\obÀ ssa\À CdntKj³, sImÃw

9895271049

manumnj@yahoo.co.in

4 PnÃm a®v kwc£W Hm^okÀ, sImÃw

9447632532

dscokollam@gmail.com

{]n³kn¸Â Irjn B^okÀ, sImÃw

5

s{]m^. & slUv ImÀjnI KthjW tI{µw,
kZm\µ]pcw, sImÃw

9496329187

FIvkn. F©n\obÀ, A{Kn.F³Pn\obdnwKv,
6 Ipco¸pg, sImÃw
sU]yq«n.UbdIvSÀ, tIcf \oÀ¯S hnIk\
7 ]cnioe\ tI{µw, NSbawKew
tPmbnâv t{]m{Kmw tImþHmÀUnt\äÀ, MGNREGS,
8 sImÃw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1

{io.\Po_v.]n.F¨v, Irjn sU.UbdIvSÀ ( E & T)

{ioaXn. k¡oe¯v.F¨v, Irjn sU.UbdIvSÀ
(WN)
{ioaXn. kqk³ AeIvkm-À, Irjn
3
sU.UbdIvSÀ (YP)

2

9446340675
9446444681
9446342228

4

4 Akn.UbdIvSÀ, tkmbnÂ kÀtÆ, sImÃw
sU.UbdIvSÀ, \oÀ¯S hnIk\ ]cnioe\
5
tI{µw, NSbawKew
{io.sI.kPohv IpamÀ, ko\nbÀ A{Kn.Hm^okÀ,
6
tÌäv koUv ^mw, ISbv¡Â
Akn.UbdIvSÀ, tkmbnÂ I¬kÀthj³,
7
imkvXmwtIm«
8 {ioaXn.tXPkzo`mbn.hn, Irjn Akn.UbdIvSÀ
9 {io.sI.Fkv.{]Zo]v, A{Kn.Hm^okÀ, ]«mgn

9895213783

10 {io.sI.BÀ.kPnIpamÀ, A{Kn.Hm^okÀ, In.IÃS
11 {io.{]tamZv, Irjn Hm^okÀ, Nm¯¶qÀ

9496769074

12 ^mw kq{]ണ്ടv, PnÃm Irjn ^mw, tIm«p¡Â
{io.sI.Fkv.cm[mIrjvW³ \mbÀ, ko\nbÀ
A{Kn.Hm^okÀ, tIm¡\«v t\gvkdn, Icp\mK¸Ån
14 {ioaXn. cay.BÀ.Fkv, Irjn Hm^okÀ, a¿\mSv
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn.joP. sI.BÀ, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 ImÀ¯nI, Bän\v Ingt¡¡c, hnÃpae ]n.H,
Ipf¯q¸pgþ691310
{io.Fw.`mkvIc³, APb `h³, ]«¯m\w ]n.H,
2
sImÃw
{io.kPojv.Fkv, {]knUâv, t»m¡v ]©mb¯v
3 Atkmkntbj³, sImÃw ( t»m¡v {]knUâv,
]¯\m]pcw)
{io. sP. AtimI³, {]knUâv, Ico{]
4
{Kma]©mb¯v
{io.cmam\pP³ X¼n, (dn«.tkmbnÂ I¬kÀthj³
5
Hm^okÀ ),N{µnIm]ßw, Ip¶¯qÀ ]n.H
13

9447816780

9495116240
9961129747

8547922697

{io.Ìm³en Nmt¡m, (dn«.tPm.UbdIvSÀ,
IrjnhIp¸v,) sXmSnbnÂ ]p¯³hoSv, sImÃw

9447410559

{io.än.sI.hnPb³, (dn«. ^mw amt\PÀ, ImÀjnI
7 kÀÆIemime) Iqäa®nÂ lukv, s]cp§me
]n.H, ImbwIpfwþ690559

9447595862

6

5

{ioaXn.in_n\.F, sj^o\m a³knÂ,
8 Xmg¯pt¨cn, sh¬]me¡c \KÀ 73, Iq«n¡S
]n.H, X«mae
{ioaXn.joe.hn, \njm`h\w (awKetÈcn lukv),
9
Ipgnbw, Nµ\t¯m¸v (Bß)
{io.än.t{]wemÂ., (dn«.Akn.UbdIvSÀ Hm^v
10
A{KnIÄ¨À)

9497480483
9497480483
9446905595

11 {io.]n.]pcptjm¯a³, CSbv¡nSw, FgptIm¬

D]kanXn 5 þ arKkwc£Ww,£oc hnIk\w
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{ioaXn Bim iin[c³, Un.]n.kn sa¼À, Cu«n-hn-fhoSv (tX-P-kv), Ipbw (]n.H), ]¯\m]pcw þ 689 695

9446107349

sshkv sNbÀt]gvkv¬
{ioaXn. B\ntacn, tKm¬kmÂthmkv,
dn«.AUo.UbdIvSÀ, arKkwc£Ww,
s{]mhnU³kvþ283, Imh\mSv ]n.H, sImÃwþ3

9447472164

I¬ho\À
PnÃm arKkwc£W Hm^okÀ, sImÃw

tImþI¬hot\gvkv
sU]yq«n. UbdIvSÀ, £ochnIk\w,
1
{io.kn.cho{µ³]nÅ
tUm.Un.ssj³IpamÀ, Akn.UbdIvSÀ, PnÃm
2
shädn\dn skâÀ, HmebnÂ, sImÃw
tUm.]n._n.{]kmZv , Akn. UbdIvSdÀ, PnÃm
3
SÀ¡n ^mw,
tUm.XmPpZo³Ipªv , No^v shän\dn Hm^okÀ,
4
PnÃm shän\dntI{µw,
tUm.Un.kpjaIpamcn, t{]mPIvSv Hm^okÀ,
5
sF.kn.Un.]n, sIm«mc¡c
{ioaXn. Pbe£van, sI (sSIv\n¡Â Akn.,
6
£ochnIk\w)

9447103737

dahoklm.ker@nic.in

9446376108

dairydeptkollam@gmail.com

drdshinekumar@gmail.com

9447454109

rpfgll@gmail.com

9847473159

athajudeen7@gmail.com

9446052293

drsushamakaralil@gmail.com

94461148224

dairydeptkollam@gmail.com

6

{ioaXn. \nj._n.Fkv, Izmfnän I¬t{SmÄ
Hm^okÀ
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
tUm.]n.Fkv.{ioIpamÀ, kq{]ണ്ടv, _^tem
1
{_oUnwKv ^mw, Ipcntbm«pae
tUm.Pn.kpPmX, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ,
2
doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, sIm«nbw
tUm.Un.\nj, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ,
3
doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, sIm«mc¡c
tUm.]pjv]eX, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ,
4
doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, ]¯\m]pcw
tUm.APnemÌv, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ,
5
doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, imkvXmwtIm«
tUm.cmtPjv, ko\nbÀ shän\dn kÀP³,
6
shän\dn t]mfo ¢n\n¡v, Icp\mK¸Ån
{ioaXn.koP F.(SAGr-1,Eco&Stat), PnÃm
7
arKkwc£W Hm^okv
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn. KoXmIpamcn, ap\nkn¸Â
1
sNbÀt]gvk¬, sIm«mc¡c
{io.Pn.cmP³, ImÀ¯nI, I{-mwImWn,
2
]«wXpcp¯v ]n.H, a¬tdmXpcp¯v
3 {ioaXn. tjÀfn {ioIpamÀ, {]knUâv, Hm¨nd
t»m¡v
{io.kp{_ÒWy³ ]nÅ BÀ. IrjvWIr],
4 C.Fkv.sF Unkvs]³kdn¡p kao]w,
]p\eqÀ
5 tUm.]n._mlpteb³, tXh-Ån, sImÃw
7

9995240861

dairydeptkollam@gmail.com

9447218074

suptbbf@gmail.com

9495975545

sujathamuraly@gmail.com

9447557813

drnishaajith@gmail.com

9495216361

pushpalatharaicptpm@gmail.com

9495196074

drajilashtchaithnya@gmail.com

9984902280

krajeshvet@rediffmail.com

9947376189

9446256938
9447557515

D]kanXn 6 þ aÕyhnIk\w
t^m¬ \¼À
sNbÀt]gvk¬
{ioaXn Bim iin[c³, Un.]n.kn sa¼À, Cu«n-hn-fhoSv (tX-P-kv), Ipbw (]n.H), ]¯\m]pcw þ 689 695

C.sabnÂ A{UÊv

9446107349

7

sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.{]k¶IpamÀ.sI.sP, dn«.tPm.UbdIvSÀ,
^njdokv, Imthcn, CSh\tÈcn, ssa\mK¸Ån

9496271283

I¬ho\À
sU]yq«n UbdIvSÀ, ^ojdokv, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv

9447192850

ddfkollam@gmail.com

1 No^v. FIvkn. Hm^okÀ, FFDA ( DDF, sImÃw)

9447192850

ddfkollam@gmail.com

2 No^v. FIvkn. Hm^okÀ, BFFDA

\nehnenÃ

AwK§Ä (DtZymKØÀ)
{io.{]im´v Fw.Fkv, PnÃm B^okÀ,
1
aÕys^Uv
{ioaXn.tkm^nb amÀKcäv tPmk^v (t\mUÂ
2
B^okÀ)
3

{ioaXn.Xmc.sP.sP. (Akn.t\mUÂ B^okÀ)
{ioaXn.KoXm-Ip-amcn ]n., ^nj-dokv Akn.-U-b-d4
IvSÀ
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn.tim`\m Fw. ap\nkn¸Â sNbÀam³,
1
Icp\mK¸Ån
2

{io.kt´mjv.kn, sk{I«dn, t»m¡v ]©mb¯v
Atkmkntbj³ ({]knUâv, Nnäpae t»m¡v)

3

{io.sI._m_pcmP³, {]knUâv, Ipണ്ടd
{Kma]©mb¯v

4
5

{io.N{µtiJc³ hn, ]ണ്ടIime, Bepw]oSnI
]n.Hþ690547
{io.hn.sI.a[pkqZ³, tZhnhnlmÀ, X«mtÈcn,
Nhd

6

tUm.-A-¸p-¡p-«³, dn«.-{]n³kn.-k-b-ânÌv, CMFRI

7

{io.kn.cmtP{µ³, dn«.^nj-dokv sU.-U-b-d-IvSÀ

8

{io.Icp-Wm-Ic³, dn«.^nj-dokv sU.-U-b-d-IvSÀ

9

{io.Pn.-_m_p, dn«.PnÃm amt\-PÀ, aÕys^Uv

9526041052

melooturprasanth@gmail@yah
oo.com

9947824661

ddfkollam@gmail.com

9446537904

ddfkollam@gmail.com

9446286252
9446593812

8

D]kanXn 7þ ]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
AUz: Fkv.thWptKm]mÂ, Un.]n.kn. AwKw, cmaaw-K-ew, ]\-¼-ä, Bh-Wo-izcw (]n.-H), þ 691 508
sshkv sNbÀt]gvkv¬
tUm. tPmÀÖv F^v Un{Iqkv Kme¸tKmkv,
A½³\KÀ 158, sImÃw þ23
I¬ho\À
Akn.I¬kÀthäÀ Hm^v t^mdÌv, tkmjyÂ
t^md-{Ìn, sImÃw.
tImþI¬hot\gvkv
{io.sI.BÀ.aWnIWvT³, (F.Un.Fw), sU]yq«n.
1
IfIvSÀ, P\dÂ, sImÃw
tUm.-kvs]³kÀ B³{Uq-kv, lkmÀUv A\-en-Ìv,
2.
SDMA District in Charge, sImÃw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1 Un.ssh.Fkv.]n, sImÃw

9447774828

9447979132

9746688580

2 XlkoÂZmÀ, sImÃw
3 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, ]p\eqÀ
4 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, sX·e
5 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, A¨³tImhnÂ
F³htbm³saâv F©n\obÀ, aen\oIcW
6
\nb{´W t_mÀUv, sImÃw
7 {io.a³aZ³ ]nÅ. (RA,Eco&Stat), h\{io, sImÃw
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
1 {ioaXn.Fkv.tim`., PnÃm ]©mb¯v AwKw,
]«c¿¯v, apIpµ]pcw ]n.H, Nhdþ691585
2 {io._n\p.sI., {]knUâv, a¬tdmXpcp¯v
{Kma]©mb¯v
3 {ioaXn. kpP N{µ_m_p, {]knUâv, A©Â
{Kma]©mb¯v

9447975718

9400687474
9496041788
9495215305
9

4 {io.A¨³tIm-hnÂ kptcjv _m_p, {]knUâv,
Bcy-¦mhv {Kma]©mb¯v
5 {io.ssk\p±o³ ]«mgn, Fkv.Fkv.tImt«Pv,
Rmd¡Â, s]cn\mSv ]n.H
{io.sPdn³ tXmakv F{_lmw, än.C,
6 Un.F^vþsF.Unþ knknsF]n, 2nd ^vtfmÀ,
{InÌn BÀ¡nsSIvSv, ]«w, Xncph\´]pcw
7 tUm.kmbn.Un.Fkv, tIm«qÀtImW¯v
]p¯³hoSv, FgptIm¬ ]n.H, sImÃwþ691505
8 {io.kptc{µ³ F³, ]pXpho«nÂ, BepwIShv ]n.H
9 {io.aS¯d iin, Acb\Iw, tateap¡v, aS¯d
]n.H
10 {ioaXn.cmPn.BÀ, jmPn`h\w, amen`mKw,
Nhdku¯v 691584
11 {io.iin[c³.kn, N¡n«bnÂ, hS¡pw`mKw,
Nhdku¯v
12 {io.Fkv.Fw. tPmk-^v, hk´w, tXhÅn ]n.H,
sImÃw

9496041768
9447243002
9497268508
9995035832

saidev4u@gmail.com

9496271571
9446832029
9400582770
9496777007
9447591973

D]kanXn 8 þ hyhkmbw, hnhc kmt¦XnI hnZy, hmWnPyw, kzbwsXmgnÂ
kwcw`§Ä, A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬

{io.Fw.F.cmPtKm]mÂ, Un.]n.kn. AwKw,
{ioawKew,IpXnc¨nd
]p\eqÀ
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.sI.hn.cmtP{µ³, ]pXphoSv, Xmac¡pfw, sImÃw

9447076608

I¬ho\À
P\dÂ amt\PÀ, PnÃm hyhkmb tI{µw, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
{ioaXn. knÔp sI.-Fkv, PnÃm te_À Hm^okÀ,
1
sImÃw

9745839707

dickollam@gmail.com

0474-2794820

10

2 t{]mPIvSv Hm^okÀ, IbÀ
{ioaXn. ko\ _ohn, t{]mPIvSv B^okÀ, JmZn &
3
hntÃPv C³Ukv{Sokv t_mÀUv
{io.X\qPv, AknÌâv PnÃm tImþHmUnt\äÀ,
4
A£b
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1 D]-PnÃm hy-h-kmb Hm^o-kÀ, (F-¨v.-I-yq)

0474-2793412
0474-2743587
0474-2767605

dickollam@gmail.com

2 amt\-PÀ (BÀ.-C.-än.), PnÃm hy-h-kmb tI{µw, sImÃw

9446300548

dickollam@gmail.com

3 amt\-PÀ (-C.-sF), PnÃm hy-h-kmb tI{µw, sImÃw

9446061839

dickollam@gmail.com

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{io.]n.BÀ.]pjvIc³, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 ]p¯³shfnbnÂ, N¡ae, C.än.s]mbvI,
aq¶pap¡v.]n.Hþ695609
{io.Fkv.\mkdp±o³, {]knUâv, s\Sp¼\
2
{Kma]©mb¯v
{io.kp[o{µ_m_p .Un, AbwXmg¯p ku¯v,
3
Nm¯¶qÀ
4 {io.se³ ^nen-¸v, sI.-F-kv.-F-kv.-sF.-F, sImÃw
5

{io.-A-_vZpÄ _joÀ, Wood Empire I¬tkmÀjyw,
NS-b-aw-Kew

6 {io.hn.hnPbIpamÀ, sk{I-«-dn, t`j-Pw, ap-bv¡Â

9048401414

9446707853
9847070542
9495473421
9447977661

D]kanXn 9 þ BtcmKyw, ipNnXzw
(Jcþ{ZmhI amen\ykwkvIcWw DÄs¸sS)
t^m¬ \¼À
sNbÀt]gvk¬
AUz:Pqenbäv s\Âk¬, Un.]n.kn. AwKw, s\Pojv
\nhm-kv, ]S-¸-¡c (]n.H), apf-h\
sshkv sNbÀt]gvkv¬
tUm.Un.{ioIpamÀ, dn«.slÂ¯v Hm^okÀ, AÀ_³
A^tbgvkv, Bt\¸nÂ hoSv, Im¡¯v ap¡v,
sImÃwþ12

C.sabnÂ A{UÊv

9447978845

11

I¬ho\À
PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (BtcmKyw) sImÃw,
tUm.hn.hn.tjÀfn
tImþI¬hot\gvkv
1 PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, BÀ{Zw anj³
2
3
4
5

PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (tlmantbm),
tUm.{]nbZÀin\n hn.sI
PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (BbqÀthZw),
tUm..Fkv.Kmb{XntZhn
PnÃm tImþHmUnt\äÀ, ipNnXzanj³,
Pn.kp[mIc³
t{]m{Kmw Hm^okÀ, Un.F¨v.Fw

6 sI.APnXvIpamÀ, Akn. ^pUv tk^vän I½ojWÀ
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
tUm.aWnIWvT³, sU.PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ,
1
sImÃw

9946105473

944755745
9847284862
7025861463

9447894073

2 tUm.lcnIpamÀ, Un.]n.Fw, sImÃw

9946105474

3 tUm.IrjvWthWn, BÀ.kn.F¨v Hm^okÀ, sImÃw
tUm.jmPn tPmkv, kn.Fw.H, PnÃm Bip]{Xn
4
(sF.Fkv.Fw), sImÃw
tUm.kqk¬ tPm¬, kn.Fw.H, PnÃm Bip]{Xn
5
(tlmantbm), sImÃw

9446945104
9446594868
9495922488

6

{io.sI.Fw.hnt\mZv, sSIv\n¡Â Akn.t{KUvþ1,
PnÃm saUn¡Â Hm^okv, sImÃw

9446353764

7

{io.{]Zo]v, Akn.tImþHmÀUnt\äÀ, PnÃm
ipNnXzanj³, sImÃw

9446393807

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
tUm.sI.cmPtiJc³, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
sXt¡ IpdpthenÂ, ]\bw ]n.H, s]cn\mSv, sImÃw
AUz.A\nÂ.Fkv, ItÃen`mKw, PnÃm ]©mb¯v
2 AwKw, A\nÂ `h\w, amcmcnt¯m«w, ItÃen`mKw,
Icp\mK¸Ån
tUm.jn_p.Pn. sNdnbm³, Injmc, t]mfbt¯mSv,
3
sImÃw
1

9447800134
9496327483

12

{io.sI.-_n.-A-Pb-Ip-amÀ, Be-bw, AÀ¡-¶qÀ ]n.-H,
Cf-amSv
{io.hn.kmbn, kmbqPyw, shÅbn«¼ew,
5
XncpapÃmhmcw
{io.kPoh³.]n (dnss^³Uv F³Pn\obÀ),
6
sSIv\n¡Â I¬kÄ«âv, (sF.Fkv.Fw), sImÃw

4

9446552501

9567926766
9496854482

D]kanXn 10 þ IpSnshÅw
sNbÀt]gvk¬
{ioaXn.lWntamÄ,Un.]n.kn AwKw, km{µm
sUbnÂ, ImhSn¸pdw \KÀ 85, B{imaw,
sImÃw 691002
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.hn.]n.cm[mIrjvW]nÅ, dn«.UbdIvSÀ,
`qPehIp¸v, IrjvWaµncw, a§mSv ]n.H,
sImÃwþ691015
I¬ho\À
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ,
tIcf hm«À AtXmdnän, ]n.F¨v Unhnj³, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1 FIvkn. F©n\obÀ, CdntKj³, sImÃw
2 FIvkn.F©n\obÀ ssa\À CdntKj³, sImÃw
{io.PnPn X¼n, PnÃm B^okÀ, {Ku-v hm«À,
3
sImÃw
4 {io. {ioeX._n.hn, EE, KWA, PH Divn,
Kottarakkara

t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

9447560564

drlerginja@gmail.com

8547001229

eephdnkollam@gmail.com

9447589210

eeirrigationklm@gmail.com

9895271049

manumnj@yahoo.co.in

0474þ2790313

gwdkollam@gmail.com

9400002040

eephdkwaktkra@gmail.com

AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1

{io.hn.PbIpamc³]nÅ, sslt{Um PntbmfPnÌv

9497722375

gwdkollam@gmail.com

2

{io.hn.sI.{ioIpamÀ, AEE, GWD

9446352278

gwdkollam@gmail.com

3

{ioaXn.tcJ Beokv tPmÀPv, KWA

8547638552

eephdnkollam@gmail.com

4

{ioaXn.an\n.sI.bp, AEE, KWA

8547638543

minikwa@gmail.com

5

{io. sjdmkv.Fkv, AEE, KWA

aeephdivision
99@gmail.com
13

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
AUz.Fkv.]pjv]m\µ³, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 sN½¡m«v Ing¡XnÂ, tIm«m¯e ]n.H,
sIm«mc¡c
{ioaXn. Pn. kckzXn, {]knUâv, Ipf¡S {Kma
2
]©mb¯v
{io.N{µ³]nÅ BÀ, ]meaq«nÂ, Iecn PwKvj³,
3
690521
{io.A_qt_¡À Ipªv, _ohn½, I®\ÃqÀ
4
]n.H

9447280679

9447159734

D]kanXn 11 þ ]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKw, Im«p-hn-f,
ao\-¼-ew, ]p¯³Ipfw (]n.H), IÃphmXp¡Â þ
691 302
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.sI.tkma³, (dn«.]©mb¯v sU.UbdIvSÀ),
t{ibÊv, IÃqÀ t\mÀ¯v, ]pXnbhnf
I¬ho\À
t{]mPIvSv UbdIvSÀ, Zmcn{Zy\nÀ½mÀÖ\
bqWnäv, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1 sU]yq«n IfSvIÀ (FÂ.F sImÃw)
2
3
4
5

PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, sse^v anj³
{io.F.Pn.kt´mjv, PnÃm anj³
tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io
tPmbnâv t{]m{Kmw tImþHmÀUnt\äÀ, MGNREGS,
sImÃw
FIvkn. F©n\obÀ, \nÀ½nXntI{µw

9447803996

9447601453
8547610027
9447800658

9446340064

AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1

{io.AcpÄ IpamÀ, FIvÌ³j³ Hm^okÀ
(P&M) A©Â t»m¡v Hm^okv
14

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn.ktcmPmtZhn, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 hnjvWphnemkw, IchmfqÀ ]nH,
IchmfqÀþ691333
{ioaXn.Fw sI \nÀ½e, {]knUâv, shfn\ÃqÀ
2
{Kma]©mb¯v
{io.{]k¶N{µ_m_p.sI._n, AÀ¨\,
3
]Snªmä¡c ]n.H, tXhe¡cþ690514
{io.A_vZpÄ aPoZv, sNt¯mണ്ടnÂhyq,
4
CS¸Ånt¡m« ]n.H,
5 {io.cmP-N-{µ³.hn, dn«.-sU-]yq«n If-IvSÀ
tUm.-Znen F.-F-kv, s{]m^., änsIFw F³Pn-\o-b6
dnwKv tImtf-Pv, sImÃw
{ioaXn. Fkv.-camtZhnb½, apÃtÈcnÂ hoSv,
7
IpcntbmSv, NSbawKew
{ioaXn._n. btim-Z, dn«.-Akn.-F³Pn-\o-bÀ, tase8 hnf ]Sn-ªm-ä-XnÂ (ssN-{Xw) sNdn-tb-e, BepwaqSv ]n.H

9567248435

9496150855
9400570672
9048622309

9447258061
9496015373

D]kanXn 12 þ h\nXm hnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw,
htbmP\§ÄþIp«nIÄ þ`n¶tijnbpÅhÀ þ{Sm³kvsP³UÀ hn`mKw
F¶nhcpsS hnIk\w
t^m¬ \¼À
sNbÀt]gvk¬
{ioaXn.kn.cm[maWn, Un.]n.kn AwKw, Ifo¡Â,
BZn\mSv t\mÀ¯v (]n.H), IpetiJc]pcw
þ690542
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.Pn.]¦Pm£³]nÅ (dn«.ko\nbÀ kq{]ണ്ടv),
kmaqly\oXn hIp¸v, tNcqÀ tZhn-`-h³,
ZÀi\m\KÀþ62, ]«¯m\w, sImÃw
I¬ho\À
PnÃm kmaqly\oXn B^okÀ, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1 PnÃm s{]mt_j³ Hm^okÀ

C.sabnÂ A{UÊv

9446526079

9446448106

dsjosjdklm@gmail.com

9447077267
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2 PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io

9447800658

3 PnÃm h\nXm t£a Hm^okÀ
4 PnÃm inipkwc£W Hm^okÀ
5 t{]m{Kmw Hm^okÀ, sF.kn.Un.Fkv
6 PnÃm hpa³kv t{]m«£³ Hm^okÀ
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
{ioaXn.{iocRvPn\n, AUo. kn.Un.]n.H,
1
imkvXmwtIm«
{ioaXn.ao\mIpamcn, kq{]ണ്ടv, B^väÀsIbÀ
2
tlmw, sImÃw
3 {ioaXn.tdmjv\n, kq¸ÀsshkÀ, ICDS AÀ_³ 1
4 {io.kt´mjvIpamÀ, Kh.hr²kZ\w kq{]ണ്ടv
{io.N{µtaml\³ \mbÀ.Pn, ko\nbÀ kq{]ണ്ടv,
5
PnÃm kmaqly\oXn Hm^okv

9446028868
9446282069
9447990008

6 {io.\koÀ, htbman{Xw tImþHmÀUnt\äÀ, KSSM

9387588889

9645006208
8281999114
7012654504
9495285510
9497781699

7 Akn.PnÃm anj³ tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ )
{ioaXn.sI. tim`\, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 sht«menÂ hoSv, apXp]nem¡mSv shÌv, t]mcphgn
]n.H.

9495219153

2 {ioaXn. F.kpa, {]knUâv, imkvXmwtIm« t»m¡v
{io BÀ.Fkv._nPp, {]knUâv, ISbv¡Â
{Kma]©mb¯v
{ioaXn.im´ Un, PnÃm km£cX anj³,
4
KncnPmkZ\w, tXh¶qÀ ]n.H
{ioaXn.Bim tPmkv, ssNÂUv {^-ven
5
]©mb¯v ^m¡Âän saâÀ
3

6 {io.kn.sP. BâWn, sa¼À, KCSCPCN
7

{io.sdanPnbkv hn.s^ÀWm-kv, kn.Un.]n.H,
Hm¨nd

9846176670
9400971503
9447534470
944610271
9847381071

16

D]kanXn 13 þ hnZym`ymkw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{ioaXn ktcmPn\n _m_p, Un.]n.kn AwKw, ]mhpt¡m-W¯v hoSv, hmfIw (]n.H), sIm«mc¡c þ
691 532
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.-]n.-tkm-a-\m-Y³, kpta-cp, ap--bv¡Â CuÌv,
sImÃw

9446602626

I¬ho\À
sU]yq«n UbdIvSÀ Hm^v FUyqt¡j³, sImÃw,

9495827850

ddekollam@gmail.com

tImþI¬hot\gvkv
PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, hnZym`ymk
1
kwc£WbÚw anj³
2 sU]yq«n UbdIvSÀ, tImtfPnbäv FUyqt¡j³
{]n³kn¸mÄ, än.sI.Fw.tImtfPv Hm^v
F©n\obdnwKv.
Akn. UbdIvSÀ, thmt¡jWÂ lbÀ
4
sk¡âdn.
3

0474þ 2744378

dydcek@gmail.com

9847072024

ayoobtkm@gmail.com

9495703785

vhsekollam@gmail.com

AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1

{ioaXn. Pb{io.Fkv, F.]n.H, BÀ.Fw.Fkv.F
{ioaXn. joe.Pn, PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ,
2
sImÃw
{ioaXn. joe.ddn, PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ,
3
sIm«mc¡c
{ioaXn. hnPb½.F, PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ,
4
]p\eqÀ

9446078507
9496310926

deokollam@gmail.com

9447055789

sheelasuresh787@gmail.com

9497376402

deopunalur@gmail.com

5

tUm.]n._m_p¡p«³, {]n³kn¸mÄ, Ubäv,
sIm«mc¡c,

8281526831

babusreyas1953@gmail.com

6

{io.cm[mIrjvW³ D®n¯m³._n, PnÃm t{]mPIvSv
Hm^okÀ, Fkv.Fkv.F,

9446525601

ssakollam@gmail.com

7

{ioaXn.cmtPizcn A½.]n, PnÃm
tImþHmÀUnt\äÀ, F¨v.Fkv.C,

9446601027

ghssvallikkeezhu@gmail.com
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
1

{ioaXn.{ioteJmthWptKm]mÂ, PnÃm ]©mb¯v
AwKw, sIm¨pam¼pg hnf ]p¯³ hoSv, sX¡³
ssa\mK¸Ån, ssa\mK¸Ån ]n.H, 590519

9946189963

2

{ioaXn.tkXpe£van._n., PnÃm ]©mb¯v AwKw,
ssIemkw, th§ ]n.H, imkvXmwtIm«þ590521

9961651143

3 {io.]n.tkma\mY³, dn«.F¨v.Fw
{io.s^enIvkv, U»nbq.andm³U, A¿³IbhnÂ,
Ip¼fw ]n.H
s{]m^. \nkm-À Im«p¦Â, \nemhv, ]p¶¡pfw,
5
sI.Fkv.]pcw ]n.H, Icp\mK¸Ån
s{]m.D®nIrjvWIpdp¸v.Fkv, ]WbnÂhoSv,
6
Ipdpa-Â, ]chqÀ.]n.H

4

9446602626
9746241004
9846423189
9633688443

7 {io.NmÀeäv F, dn«.F¨v.Fw

D]kanXn 14 þ ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{ioaXn än.KncnPIpamcn, Un.]n.kn AwKw, hnjvWp
\nhm-kv, Cf-amSv (]n.H), BbqÀ (h-gn) þ 691 533
sshkv sNbÀt]gvkv¬
tUm.sI.]n.\µIpamÀ, IS¸mÂ,Ipf¡S ]n.H,
sImÃw
I¬ho\À
AknÌâv Uhe¸vsaâv I½ojWÀ (P\dÂ),
sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1
2
3
4

9447163700

9446591974

PnÃm C³^Àtaj³ B^okÀ, sImÃw
{]knUâv, kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ, sImÃw
bq¯v tImþHmÀUnt\äÀ, s\lvdp bphtI{µ
sNbÀam³, PhlÀ _me`h³
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AwK§Ä (DtZymKØÀ)
{ioaXn._o\, bq¯v t{]m{Kmw Hm^okÀ,
1
bphP\t£at_mÀUv
{io.{]Xm]vknwKv, t{]mPIvSv Hm^okÀ, s\lvdp
2
bphtI{µ
{io.At\mbv, hntÃPv FIv.Hm^okÀ, t{KUv þ1,
3
imkvXmwtIm«
{io.IntjmÀ, hntÃPv FIv.Hm^okÀ, t{KUv þ1,
4
Nhd
{ioaXn. jo_.sF, ko\nbÀ kq{]ണ്ടv, F.Un.kn
5
(P\dÂ) Hm^okv, sImÃw
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn. BÀ.civan, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 hrµmh\w, Xmg¯pIpf¡S ]n.H, Ipf¡S,
sIm«mc¡c
{io.hn.]n.Pb{]Imiv tat\m³, ssh¡t¯¯v
2
lukv, BZn\mSv sX¡v, Icp\mK¸Ån ]n.H

9447894267
9447800325

3 {io.cRvPp kptcjv, {]knUâv, A©Â t»m¡v
{io. FÂ.A\nÂ, {]knUâv, s]cn\mSv
4
{Kma]©mb¯v
{io.A`nemjv \mYv.hn, tÌäv dntkmgvkv t]gvk¬,
5
s\lvdp bphtI{µw, Xncph\´]pcw
6

tUm.]n. Pn.cho{µ\mYv, {io\nI, `mh\KÀ, 211 F,
IS¸m¡S ]n.H, sImÃwþ8

{io.Fw.Fkv. chn , kckoPw, hm¡\mSv ]n.H,
Ico{]
{io. cmtPjv BÀ, Aw_p-P-a-µn-cw, acp-¯Sn ]n.H,
8
sImÃw.
{io.Pb³ CSbv¡mSv, Poh\w, hSt¡hnf \KÀþ 9
9
_n, ]«¯m\w ]n.H, sImÃwþ9

7

abhilashnathv22@gmail.com

9447103749
9388505716
9446030405

rajeshrajendran555@gmail.com

9447106030

D]kanXn 15 þ DuÀÖw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬

{io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKw,
Im«p-hn-f, ao\-¼-ew, ]p¯³Ipfw (]n.H),
IÃphmXp¡Â þ 691 302
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sshkv sNbÀt]gvkv¬

{io.jmPn ]oäÀ IÃS
(dn«.sU.kn.C.sI.Fkv.C._n), \yq hnÃ,
InfnsImÃqÀ ]n.H, sImÃw

9526128138

spkallada@gmail.com

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് , ഡെ
എസ് ഇ ബി എല് , ഡെൊല്ലം

9446008267

dcekollam@gmail.com

I¬ho\À

tIm I¬hot\gvkv,
1

2

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ്
ഇ ബി എÂ , ഡെൊ«mc¡c

പ്പ്ൊജക്ട് െയറക്ടടര്, അനര്ട്ട്

AwK§Ä (DtZymKØÀ)

1

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, ഡെൊല്ലം

9446008268

eekollam@gmail.com

2

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, െരുനൊഗപ്പള്ളി

9446008269

edkply@gmail.com

3

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, ചൊത്തന്നൂര്

9446008270

eechnr@gmail.com

4

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, െുണ്ടറ

9446008273

eekundara@gmail.com

5

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, ഡെൊട്ടൊരക്കര

9446008272

eektrc@gmail.com

9446008274

eepunalur@gmail.com

6
7
8
9
10
11
12

എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് , ഡെ എസ് ഇ ബി
എല്, പ്ുനല്ൂÀ

sI {ioIpamcn A½, Akn.FIvkn.
F³Pn\obÀ, CeIv{Sn¡Â k_v Unhnj³,
]Ånap¡v, sImÃw
iymwIpamÀ sI, Akn.FIvkn.F³Pn\obÀ,
CeIv{Sn¡Â kÀ¡nÄ, Be¸pg
Pn.a[pkq[\³ ]nÅ, Akn. F³Pn\obÀ,
CeIv{Sn¡Â sk£³, sIm«mc¡c shÌv
UnPojv cmPv, Akn. F³Pn\obÀ,
CeIv{Sn¡Â sk£³, Icp\mK¸Ån
ku¯v
\ujmZv Fkv, Akn. F³Pn\obÀ,
CeIv{Sn¡Â sk£³, NSbawKew
_o\ tKm]n-\m-Yv, FIvkn.F³Pn\obÀ,
CeIv{Sn¡Â kÀ¡nÄ, sImÃw
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)

4

{io.kn.]n.{]Zo]v, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
¹mhnf hoSv, \Sphne¡c, BepwaqSv ]n.H,
apJ¯e
{io.\Po_v apl½Zv.F¨v, sk{I«dn, {Kma
]©mb¯v {]knUâvkv Atkmkntbj³
({]knUâv,.]¯\m]pcw {Kma.]©mb¯v)
{io._n.thWpIpamÀ, \µ\w, tImhqÀ,
Acn\ÃqÀ ]n.H, sImÃwþ695538
{io.എസ്. ്പ്സൊദ്, ലല്ല്ൊ

5

{io.എന്.

1
2
3

നിവൊസ്,പ്ുല്ലിച്ചിറ പ്ി ഒ, ഡെൊല്ലം
ഹരിപേവന്

9446854432

9495115523
9447018746

vu2tbk@gmail.com

9447341710

haridevanae@gmail.com

D]kanXn 16 þ ]Ým¯e kuIcy§Ä
(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä), KXmKXw, hmÀ¯mhn\nabw,\KchXv¡cWw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
{in.Fkv.cmPvtaml³, Un.]n.kn AwKw, cmPv`h³,
tXhÅn ]n.H, sImÃw
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.F.sI.A_vZpÄ hlm_v , (dn«.Akn.FIvkn.
F³Pn\obÀ), CSbnehoSv, Nhd ]n.H

9400507713

I¬ho\À
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, N.H Division, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
{io.-hn.BÀ. cmPp, taJem tPm. UbdIvSÀ
1
(\KcImcyw)
2 kq{]-nwKv F©n\obÀ, sImÃw tImÀ¸tdj³
3 FIvknIyq«ohv F©n\obÀ,LSGD, PnÃm
]©mb¯v
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, s]mXpacma¯v
4
(tdmUpIfpw ]me§fpw) sImÃw
5 FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, PWD Buildings
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6 {io.-Xp-f-ko-[-c³ ]nÅ, RTO, Kollam
7 Division Chief, BSNL
8 DTO, KSRTC, Kollam
9 Director, Inland Navigation Directorate, Kollam
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
tPm¬k¬.sI, (Akn.FIvkn.F³Pn\obÀ,
1 FÂ.Fkv.Pn.Un) B³kv tImt«Pv, C.än.kn.
PwKvj³, sIm«mc¡c
{ioa-Xn. Fkv. Peo-e, FIvknIyq«ohv F©n\obÀ,
2
sImÃw tImÀ¸tdj³
{ioa-Xn. {ioIe Fkv., Akn.FIvknIyq«ohv
3
F©n\obÀ, F³-FNv Unhn-j³, sImÃw
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{ioaXn.sjÀfn kXytZh³, PnÃm ]©mb¯v
1 AwKw, apIfphnf hoSv, am¼pg, BepwaqSv, sImÃw
þ 691577
{io.Sn.BÀ.i¦c¸nÅ, {]knUâv imkvXmwtIm«
2
{Kma ]©mb¯v
{io.{ioIpamÀ, {]knUâv ]qX¡pfw {Kma
3
]©mb¯v
4 {io.]n.apcfo[c³

9447408148
9388204961

8592969482

94466397717

muraleedharanplic@gmail.com

D]kanXn 17 þ ]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w
t^m¬ \¼À
sNbÀt]gvk¬
{io.F³.cho{µ³, Un.]n.kn AwKw, ]Sn-ªm-sä-hnf, s\Sp-t§mew (]n.H), sImÃw þ 691 334
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io. Pn.lrjntIi³ \mbÀ, (dn«. tPm.UbdIvSÀ,
Fkv.än. Uhe¸vsaâv Un¸mÀ«vsaâv), ku]À®nI,
tahdw, X«mae
I¬ho\À
PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
{io. a[p hn,-BÀ, ss{S_Â sUh-e-]vsaâv
1
B^okÀ, ]p\eqÀ

C.sabnÂ A{UÊv

9446966082
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2 Akn.PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ, sImÃw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
{io.s_©-an³ _n.,ADDO, PnÃm ]«nIPmXn
1
hnIk\ B^okv
2

9446555814
9446555814
9496320931

{io.{ioPn¯v Pn.BÀ (SA Gr-2)
dnk.AknÌâv, PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okv,
3
sImÃw
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
AUz._n\p .sI.kn, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
1 h©n sX¡XnÂ, sa{Xm³tXm«w, B\µ¡pfw
]n.H, 691309
{io. sI.cmtP{µ³, IrjvWIr], e£van\KÀ 244,
2
ap-¡Â, sImÃw
{io. Fw.kpKX³, If¯nÂ, acpXqÀIpf§c
3
sX¡v, BepwIShv ]n.H, Icp\mK¸Ån

9447730393

4

{io. sI.kp[mIc³, am[-h-hn-em-kw, Ic-hqÀ ]n H,
]ndh´qÀ 689696

9446592540

5

{io. kck³ Fkv, ssN¸pdw, \ocmhnÂ,
(dn«.Akn.PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ)

9495876198

6

{io.Fw.kptcjv IpamÀ, sh«pIm«v, Be¸mSv,
BepwIShv ]n.H, Icp\mK¸Ån

9446294761

7

{io._n.cm-tP-{µ³, Acnbd hoSv, Ie-b-]pcw ]n.H.
691560

9605616563

9496365968
9387940101
1931sugathan@gmail.com

sureshkumarvettukattu@gmail.
com

D]kanXn 18 þklIcWw
t^m¬ \¼À
sNbÀt]gvk¬
{io.Fw.inhi¦c]nÅ, Un.]n.kn AwKw, Nm§bnÂ hoSv, Cc-hn-¨nd \Sp-hn-Â, ]Xmcw (]n.H),
iqc\mSv sX¡v þ 690 567
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.sI.Hma\¡p«³ (dn«. klIcWkwLw, tPmbnâv
cPnkv{SmÀ), sshimJw, apIpµ]pcw, ]pXp¡mSv, Nhd
I¬ho\À
tPmbnâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ), klIcWkwLw,
sImÃw

C.sabnÂ A{UÊv

7012404973
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tImþI¬hot\gvkv
kl-I-cWkwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ, BUn-äv,
1
sImÃw
2 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) sImÃw

0474þ2795817

02jdaudit.klm@gmail.com

0474þ2794923

argeneralklm@gmail.com

3 Akn-Ìâ vcPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) imkvXmw-tIm«

0476þ2830272

arsasthamcotta@gmail.com

4 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) Icp-\m-K-¸-ffn
5 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) sIm«m-c-¡c
6 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) ]p\-eqÀ
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
kl-I-c-W-kwLw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (¹m-\nw-Kv)
1
tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) B^o-kv, sImÃw.

0476þ2620427
0474þ245441
0474þ2222379

argstaka.coop@kerala.gov.in

0474þ2795176

Jrgklm.coop@kerala.gov.in
jrgkollam@gmail.com

0474þ2795176

Jrgklm.coop@kerala.gov.in
jrgkollam@gmail.com

0474þ2795176

Jrgklm.coop@kerala.gov.in
jrgkollam@gmail.com

0474þ2795176

Jrgklm.coop@kerala.gov.in
jrgkollam@gmail.com

Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (F-kv.kn/FÌn) tPmbnâv
cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) B^o-kv, sImÃw.
kl-I-c-W-kwLw C³kvs]-IvSÀ (]n.1) tPmbnâv
3
cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) B^o-kv, sImÃw..

2

4 kl-I-c-W-kwLw C³kvs]-IvSÀ (F-¨v.Fw (2)

argkply007@gmail. com
argktra@gmail.com

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
1

{io.Fkv.^¯lqZo³, PnÃm ]©mb¯v AwKw,
hS¡XnÂ hoSv, Dab\ÃqÀ ]n.H, sImÃw 691589

8891266654

2

{io.BÀ.Fkv._nPp, {]knUâv ISbv¡Â {Kma
]©mb¯v

9656990033

3
4
5
6
7
8
9

{io.]n.cmtP{µ³, FIvkv.Fw.]n, {]knUâv,
F³.Fkv.klIcW PnÃm Bip]{Xn
{io.Fw.KwKm[cIpdp¸v, ap³ ]n.Fkv.kn.
sNbÀam³, tImaf¯v, Cchn¨nd \SphnÂ, ]Xmcw
]n.H, iqc\mSv ku¯v
{io.Fkv.hn{Ia³, Ajne `h³, ISbv¡Â ]n.H
{io._n.APbIpamÀ, e£van hnemkw, XehqÀ ]n.H,
]¯\m]pcw
{io.Un._meN{µ³, kpaXn `h\w, Imcn¡pgn,
a¿\mSv ]n.H
{io.kptcjvIpamÀ.Un, ARvP\w, ]qX¡pfw ]n.H,
sImÃw
{io.F³. hnPbN{µ³ (anj³ BÀ.]n), ktcmPm
`h\w, aXnenÂ ]n.H, sImÃw

9446025081
9633591599
9048423939
9446706314
9446432424
9499095886
9447076776

vijayanmathilil@gmail.com
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D]kanXn 19 þhnt\mZk©mcw
t^m¬ \¼À

C.sabnÂ A{UÊv

sNbÀt]gvk¬
AUz: Fkv.thWptKm]mÂ, Un.]n.kn AwKw,
cma-aw-K-ew, ]\-¼-ä, Bh-Wo-izcw (]n.-H),þ691508
sshkv sNbÀt]gvkv¬
{io.jncojv tIih³ (former DTPC secretary)
\w.3, hnImkv \KÀ, A\izc, ]«¯m\w,
sImÃwþ21
I¬ho\À

9449296576

kesavanshirish@gmail.com

sU]yq«n UbdIvSÀ, Sqdnkw, sImÃw
tImþI¬hot\gvkv
1 sU]yq«n UbdIvSÀ, ]©mb¯v
2

sk{I«dn, PnÃm ]©mb¯v

3

sk{I«dn, sImÃw tImÀ¸tdj³

4 sk{I«dn, Un.än.]n.kn, sImÃw
AwK§Ä (DtZymKØÀ)
1 Un.F^v.H, sshÂUv sse^v, si´pcpWn
AwK§Ä (A\ptZymKØÀ)
{io.sI.]n.Ipdp¸v, ap\nkn¸Â sNbÀam³,
1
]chqÀ
{ioaXn. C.Fkv.camtZhn, PnÃm ]©mb¯v
2 AwKw, apÃtÈcn hoSv, IpcntbmSv ]n.H,
NSbawKew 691534
{io.Fw.F.cmPtKm]mÂ, ap\n.sNbÀam³,
3
]p\eqÀ
{ioaXn. AcpWmtZhn. Fkv, {]knUâv
4
NSbawKew t»m¡v
{ioaXn.ssjem kenwemÂ, {]knUâv, {Kma
5 ]©mb¯v {]knUâvkv Atkmkntbj³
({]knUâv shfnbw {Kma ]©mb¯v)
6 {io.jmPn, jmPn `h\w, amen`mKw, Nhd ku¯v
{io.A\nÂIp-amÀ.-]n, tPymXn `h-\w, Adbv¡Â,
7
s]cp-a-®qÀ ]n.-H þ691532

9447979081

9447258061

9846536492
9495059164
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sImÃw PnÃm IfIvSdpsS \S]Sn{Iaw
(lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv)

hnjbw : PnÃm Bkq{XW kanXn sImÃw þ PnÃm ]²Xn cq]oIcWwþ FUnddnwKv
I½nän cq]oIcn¨v D¯chmIp¶p.
]cmaÀiw: 1. 23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv
2. Cu Hm^oknse 7.10.2017 se CtX \¼À D¯chv.
3. 23.11.2017 se PnÃm Bkq{XW kanXn tbmK Xocpam\w.

D¯chv \w. 2236/2017/Un.]n.H/sImÃw

XobXn 29 .11.2017

`cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 ZD {]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän \nbaw
sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS kp{][m\ NpaXebmWv
PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ amÀ¤tcJ ]cmaÀiw (1) {]Imcw
kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«p-v.
IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³ 1995 se tIcf
PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw) N«§fnse 16þmw N«¯nÂ
{]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv {]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶²
{]hÀ¯IÀ F¶nhÀ AS§nb 19 D]kanXnIÄ ]cmaÀiw (2) {]Imcw cq]nIcn¨n«p-v. D]kanXn
X¿mdm¡p¶ A²ymb§Ä kwtbmPn¸n¡p¶Xn\pw PnÃm ]²Xn IcSv cq]oIcWw kab_ÔnXambn
GtIm]n¸n¡p¶Xn\pw ]qÀ¯nbm¡p¶Xn\pw Xmsg ]dbp¶ AwK-§sf DÄs¸Sp¯n Hcp FUnddnwKv
I½nän kqN\ (3) {]Imcw cq]oIcn¨v CXn\mÂ D¯chmIp¶p.
sNbÀam³
þ {io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À (kÀ¡mÀ t\man\n)
I¬ho\À
þ {io.]n.jmPn, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okÀ
tImþI¬ho\À
þ {ioaXn. F._nµp, PnÃm te_À Hm^okÀ (F³t^mgvkvsaâv)
AwK§Ä
1. {io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKwþ9895572369
2. {io. AtPmbv, PnÃm C³^Àtaj³ Hm^okÀ, sImÃw
3. {io.Fkv.PamÂ, Fkv.BÀ.Pn sa¼Àþ 9447557855
4. {io.]n.tkma\mY³, kpta-cp, ap--bv¡Â CuÌv, sImÃwþ9446602626
5. {io.]n.B\µ³, kcbq, ]\¨mew, apJ¯e ]n.H, sImÃwþ9495351547
6. {io.sI.hn.cmtP{µ³, ]pXphoSv, Xmac¡pfw, sImÃw-þ9447076608
7. {io.C©¡mSv _meN{µ³, D]kanXn AwKw,
hfm¼pd¯v, C©¡mSv, I¡m¡p¶v ]n.H þ 8943846959
8. {io.hn.]n.Pb{]Imiv tat\m³, PnÃm ]©mb¯v ¹m\nwKv I½nddn AwKwþ9447800325
9. {io.Fw.`mkvIc³, APb`h³, ]«¯m\w ]n.Hþ 9961129747
10. {io.hn.hnPbIpamÀ, Hm¨nd t»m¡v ¹m\nwKv I½nddn AwKw, ]p¯³hoSv, aW¸ffn ku¯v.]n.H
11. {io.Sn.t{]wemÂ, P\Iobmkq{XWw, PnÃm s^knentääÀ, sImÃw
PnÃm ]²Xn cq]oIcWhpambn _Ôs¸« \nbanXcmbn«pff t{]mPIvSv AtkmkntbddpamÀ
Cu I½nänbnÂ AwK§fmbncn¡p¶XmWv.

D¯chn³{]Imcw
H¸v/þ
PnÃm ¹m\nwKv Hm^o-kÀ

H¸v/þ
PnÃm IfIvSÀ & sa¼À sk{I«dn,
PnÃm Bkq{XW kanXn

_Ôs¸« I½nän AwK§Ä¡v
]IÀ¸v
1. sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{Xw klnXw)
2. kn.F.Sp {]knUâv, PnÃm ]©mb¯v & sNbÀt]gvk¬, PnÃm Bkq{XW kanXn
3. kn.F. Sp PnÃm IfIvSÀ, sImÃw
4. kn.F Sp PnÃm ¹m\nwKv Hm^okÀ
5. ^bÂ/IcpXÂ ^bÂ

അനുബന്ധം

ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി – റിപ്പൊര്ട്ട്
• സര്ട്കൊര്ട് ഉത്തരവ്
ഭരണ ഘടനയുകട അനുപ്േദം 243 ZD പ്ര ൊരവം 1994 കെ മുനിസിപൊെിറ്റി നിയമം കസക്ഷന്
53 പ്ര ൊരവം രൂപീ രികകപടിട്ടുള്ള ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതിയുകട ഒരു സുപ്രധൊന
ചുമതെയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കു എന്നത്. 23.09.2017 കെ സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.
19/2017/പ്ലൊനിംഗ് സര്ട്കൊര്ട് ഉത്തരവ് പ്ര ൊരം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുള്ള
മൊര്ട്ഗപ്രഖ സര്ട്കൊര്ട് പുറകപടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് ജില്ലൊ
ആസൂത്രണസമിതികയ സഹൊയിക്കുന്നതിന് 1995 കെ പ് രള ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി
(അംഗങ്ങളുകട കതരകെടുപ്പം പ്യൊഗനടപടി ക്രമവം) ചടങ്ങളികെ പതിനൊറൊം ചടത്തില്
പ്രതിപൊദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ര ൊരം വിഷയപ്മഖെ തെത്തില് ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്,
ജനപ്രതിനിധി ള്, വിദഗ്ധര്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ട്ത്ത ര്ട്, എന്നിവര്ട് അടങ്ങിയ ഉപസമിതി ള്
രൂപീ രിപ്കണ്ടതൊണ്.
• ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് സര്ട്കൊര്ട് പുറകപടുവിച്ച മൊര്ട്ഗപ്രഖ പ്ര ൊരം
സ്ഥെമൊനൊസൂത്രണം, ജെത്തിന്കറയും മറ്റ് പ്രകൃതി ദത്ത വിഭവങ്ങളുകടയും
ഭൗതി വിഭവങ്ങളുകടയും പങ്കിടല്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, അടിസ്ഥൊന സൗ രയങ്ങളുകട
സംപ്യൊജിത വി സനം എന്നിവ മുന്നിര്ട്ത്തികകൊണ്ട് ജില്ലയികെ വി സന വിടവ ള്
കണ്ടത്തി ജില്ലൊതെ വി സന െക്ഷയങ്ങളും പ്മഖെൊ മുന്ഗണന ളും നിശ്ചയിച്ചുക ൊണ്ടുള്ള
ജില്ലയുകട സമഗ്ര വി സനം വിഭൊവനം കചയ്യുന്ന പദ്ധതിയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി. പ്രപ്തയ മൊയ
വ യിരുത്തപ്െൊ, സ്കീമു പ്ളൊ, പ്പ്രൊജക്ടു പ്ളൊ ഇതിെില്ല. തപ്േശ ഭരണ സര്ട്കൊരു ള്ക്കും
വിവിധ വകുപ്പ ള്ക്കും വി സന പദ്ധതി ആസൂത്രണ വഴി ൊടിയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി.
• ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട ഘടന

മുഖവരയും ഉള്ളടകവം
ഭൊഗം I

: ജില്ലൊവി സന പരിപ്പ്രക്ഷയം

അധയൊയം 1 : ആമുഖം:ജില്ലയുകടയും തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകടയും
വിസ്തൃതി, ജനസംഖയ, ഭൂപ്രകൃതി, പ്രൊഥമി സ്ഥിതി
വിവരകണക്കു ള്, ജനസംഖയൊ വളര്ട്ച്ചയും കുടിപ്യറ്റവം,
വി സന ചരിത്രം, ജില്ലയുകട ഭൂപടം
അധയൊയം 2 : വിഭവെഭയത (മനുഷയ, പ്രകൃതി, ധന -സ്ഥൊപന വിഭവങ്ങള്)
അധയൊയം 3 : വി സനത്തിന്കറ സ്ഥെമൊനങ്ങള്
അധയൊയം 4 : വി സന പ്മഖെ ള്: അവസ്ഥയും പരിപ്പ്രക്ഷയവം
4.1. : ഉല്പൊദന പ്മഖെ
4.2 : പ്സവന പ്മഖെ
4.3 : പശ്ചൊത്തെപ്മഖെ
4.4 : പ്രപ്തയ പരിഗണന അര്ട്ഹിക്കുന്ന വിഭൊഗങ്ങള്
i

ഭൊഗം II

: ജില്ലൊ പദ്ധതി നിര്ട്പ്േശങ്ങള്

അധയൊയം 5 : പ് ന്ദ്ര, സംസ്ഥൊന സര്ട്കൊരു ള് ജില്ലയില് നടപൊക്കുന്ന
പദ്ധതി ളുകട അവപ്െൊ നവം അവ പരമൊവധി
പ്രപ്യൊജനകപടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ട്പ്േശങ്ങളും
അധയൊയം 6 : തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട 2017-18 വൊര്ട്ഷി പദ്ധതി
അവപ്െൊ നവം പദ്ധതി ള്കമച്ചകപടുത്തുന്നതിനുള്ള
മൊര്ട്ഗനിര്ട്പ്ദശങ്ങളും
അധയൊയം 7 : പരിപ്പ്രക്ഷയത്തിന്കറയും നിര്ട്പ്േശങ്ങളുകടയും സംഗ്രഹവം
ഉപസംഹൊരവം
• 2017 കസപ്തംബര്ട് 28 : ഉപസമിതി ളുകട രൂപീ രണം
ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതികെ ഭൊഗമൊയി 19 ഉപസമിതി ള് രൂപീ രികൊന്
28.09.2017-ല് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി ക .ജഗദമ്മ ടിച്ചറുകട
അദ്ധയക്ഷതയില് പ്ചർന്ന ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗത്തില് തീരുമൊനിച്ചു. ജില്ലൊ ആസൂത്രണ
സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ ളക്ടർ പ് ൊ.എസ് ൊർത്തിപ് യന് ഐ.എ.എസ്
സന്നിഹിതനൊയ പ്രസ്തുത പ്യൊഗ തീരുമൊന പ്ര ൊരം ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്,
ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ട്ത്ത ര്ട്, ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട് എന്നിവര്ട്
അടങ്ങിയ 19 ഉപസമിതി ള് തൊകഴ പറയും പ്ര ൊരം രൂപീ രിച്ച് 07.10.2017-ല് ഉത്തരവൊയി.
(ഉത്തരവികെ പ ര്ട്പ് അനുബന്ധമൊയി പ്ചര്ട്ത്തിരിക്കുന്നു)
{Ia\¼À

D]kanXnbpsS t]cv

1

BapJhnhc§Ä

2

hn`he`yX (a\pjy, þ{]IrXn,þ[\,þØm]\ hn`h§Ä)

3

5

hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä
\oÀ¯Sm[njvTnXhnIk\w
(Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS
kwc£Ww)
arKkwc£Ww, £ochnIk\w

6

aÕyhnIk\w

7

9

]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw
hyhkmbw, hnhckmt¦XnIhnZy, hmWnPyw,
kzbwsXmgnÂkwcw`§Ä, A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ
BtcmKyw, ipNnXzw (Jcþ{Zhamen\ykwkvIcWw DÄs¸sS)

10

IpSnshÅw

11

]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw
h\nXmhnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw,
htbmP\§Ä þ Ip«nIÄ þ `n¶tijnbpÅhÀ þ {Sm³kvsP³UÀ
hn`mKwF¶nhcpsShnIk\w
hnZym`ymkw

4

8

12
13

ii

14

ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw

15

17

DuÀÖw
]Ým¯ekuIcy§Äþ(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä) KXmKXw,
hmÀ¯mhn\nabw, \KchXv¡cWw
]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w

18

klIcWw

19

hnt\mZk©mcw

16

• 2017 ഒപ്ക്ടൊബര്ട് 13 : ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള പരിശീെനം
ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥൊനപരമൊയി അറിെിരിപ്കണ്ട വിഷയങ്ങകള
കുറിച്ച് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുകട ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കു് ഒരു പരിശീെന പരിപൊടി
ക ൊല്ലം സി.പ് ശവന് കമപ്മ്മൊറിയല് കടൗണ്ഹൊളില് വച്ച് 13.10.2017 ന് രൊവികെ 9.00 മണി
മുതല് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി ക .ജഗദമ്മ ടീച്ചറുകട പ്നതൃതവത്തില്
നടത്തു യുണ്ടൊയി. പ്രസ്തുത പരിശീെന പരിപൊടിയില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ
കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ ളക്ടർ, ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട് എന്നിവര്ട് സംസൊരിക്കു യും
പ്േറ്റ് റിപ്സൊഴ്സ് ഗ്രൂപ് കമമ്പര്ട്മൊര്ട് ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകലുമൊയി ബന്ധകപട് വിവിധ
പ്മഖെ ളില് പരിശീെനം നല്കു യും കചയ്തു. പരിശീെന പരിപൊടിയില് ഏ പ്ദശം 300 പ്പര്ട്
പകങ്കടുത്തു. 19 ഉപസമിതി ളുകടയും ആദയപ്യൊഗം അപ്ന്ന ദിവസം കൂടു യുമുണ്ടൊയി.
• 2017 ഒപ്ക്ടൊബര്ട് 28 : ജില്ലൊ പദ്ധതി- ജില്ലൊതെ കൂടിയൊപ്െൊചന പ്യൊഗം
28.10.2017 ന് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ
പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുളള ര്ട്മ്മ പരിപൊടിക് രൂപം നല്കുന്നതിനും കപൊതു നിര്ട്പ്േശങ്ങള്
സമൊഹരിക്കുന്നതിനുമൊയി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുകട ആഭിമുഖയത്തില് ഒരു
കൂടിയൊപ്െൊചനൊ പ്യൊഗം നടത്തു യുണ്ടൊയി. ബഹു.ഫിഷറീസ്, ഹൊര്ട്ബര്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,
ശുവണ്ടി വയവസൊയ വകുപ് മന്ത്രി ശ്രീമതി.കജ.പ്മഴ്സിക്കുടിയമ്മ ഉദ്ഘൊടനം കചയ്ത പ്യൊഗത്തില്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി.ക .ജഗദമ്മ ടീച്ചര്ട് അദ്ധയക്ഷത വഹിച്ചു.
ബഹു.എം.പി.അ വ.ക .പ്സൊമപ്രസൊദ്, ജില്ലയികെ ബഹു.എം.എല്.എ മൊര്ട്, ജില്ലൊ ളക്ടര്ട്,
ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട്, ിപിസിയികെ സര്ട്കൊര്ട് പ്നൊമിനിയൊയ അംഗം, ആസൂത്രണ
സമിതി അംഗങ്ങള്, ജനപ്രതിനിധി ള്, സംരംഭ ര്ട്, വയൊപൊരി-വയവസൊയി സംഘടനൊ
പ്നതൊകള്, കതൊഴിെൊളി സംഘടനൊ പ്രതിനിധി ള്, ഗപ്വഷണ-വി സന സ്ഥൊപനങ്ങളുകട
പ്രതിനിധി ള് എന്നിവര്ട് പകങ്കടുക്കു യും ആവശയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു.
• 2017 നവംബര്ട് 8,15, 23 : ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകല് പുപ്രൊഗതി അവപ്െൊ ന
പ്യൊഗങ്ങള്
ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങള് നവംബര്ട് 8, 15, 23 എന്നീ
തീയതി ളില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗം വിെയിരുത്തു യും ബന്ധകപട
ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട്ക് ആവശയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു.
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• 2017 നവംബര്ട് 29 : ഉപസമിതി ളുകട രട് അദ്ധയൊയങ്ങളുകട അവതരണം
ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതികെ ഭൊഗമൊയി വിവിധ ഉപസമിതി ളുകട
രട്
അദ്ധയൊയങ്ങള് അവതരിപിച്ച് നിർപ്േശങ്ങള് സമർപിക്കുന്നതിനൊയി 29.11.2017 രൊവികെ 10
മണിക് ളപ്േറ്റ് പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി
ക .ജഗദമ്മ ടിച്ചറുകട അദ്ധയക്ഷതയില് പ്യൊഗം പ്ചർന്നു. പ്രസ്തുത പ്യൊഗത്തില് ജില്ലൊ
ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ ളക്ടർ ശ്രീ.എസ് ൊർത്തിപ് യന്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള് സർകൊർ പ്നൊമിനി, ജില്ലൊ പ്ലൊനിംഗ് ആഫീസർ, പ്േറ്റ്
റിപ്സൊഴ്സ് അംഗങ്ങള് കൂടൊകത വിവിധ ഉപസമിതി ളുകട വവസ് കചയർമൊന്മൊർ
ണ്വീനർമൊർ, വകുപ്പതെ ജില്ലൊ ഉപ്ദയൊഗസ്ഥർഎന്നിവർ പകങ്കടുത്തു.
ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിനൊയി നിപ്യൊഗിച്ചിട്ടുള്ള 19 ഉപസമിതി ളുകട
ണ്വീനര്ട്മൊർ അവര്ട് തയ്യൊറൊകിയ പ്മഖെൊ പദ്ധതി കള കുറിച്ച് ഓപ്രൊ അവതരണം
നടത്തു യുണ്ടൊയി. ജില്ലയികെ വി സന പ്മഖെ ളുകട സ്ഥിതി വിവരം, വി സന പരിപ്പ്രക്ഷയം,
ഹൃസവ ൊെ - ദീർഘ ൊെ വി സന പരിപൊടി ള്, എന്നിവ അവതരിപിക്കു യും അവകയ കുറിച്ച്
ചർച്ച കചയ്യു യും കചയ്തു. ഈ ചർച്ചയികെ നിര്ട്പ്േശങ്ങളും കൂടി ഉള്കപടുത്തി ജില്ലൊ പദ്ധതി രട്
പുതുകി തയ്യൊറൊകൊണകമന്ന് നിര്ദ്പ്േശിച്ചു.
• കപര്ട്പ്ഫൊമന്സ് ഓ ിറ്റ് വിഭൊഗത്തികെ പ്സവനം
ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് 19 ഉപസമിതി ള്ക് പുറകമ,
ജില്ലയികെ തപ്േശഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളുകട വൊര്ട്ഷി പദ്ധതി അവപ്െൊ നം കചയ്ത് ജില്ലൊ
പദ്ധതിയുകട ഭൊഗം 2-ല് അദ്ധയൊയം 6 തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനൊയി അ ീഷണല് വെപ്കമെ്
മ്മീഷണറുകട (കപര്ട്പ്ഫൊമന്സ് ഓ ിറ്റ് യൂണിറ്റ്, ക ൊല്ലം) പ്നതൃതവത്തില് 02.11.2017 ന് ഒരു
ടീം രൂപീ രിച്ച് ഉത്തരവൊകു യും IKM-ല് നിന്ന് നിര്ട്വഹണ വിവരങ്ങള് പ്ശഖരിച്ച് ആറൊം
അദ്ധയൊയം തയ്യൊറൊകൊന് നിര്ട്പ്േശിക്കു യും കചയ്തു.
• എ ിറ്റിംഗ് സമിതി രൂപീ രണം
ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് രൂപീ രിച്ച 19 ഉപസമിതി ള്
തയ്യൊറൊക്കുന്ന രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് സംപ്യൊജിപിക്കുന്നതിനും രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി
രൂപീ രണം സമയബന്ധിതമൊയി പൂര്ട്ത്തിയൊക്കുന്നതിനും പ്വണ്ടി ിപിസിയികെ സര്ട്കൊര്ട്
പ്നൊമിനി അദ്ധയക്ഷനൊയി ഒരു എ ിറ്റിംഗ് മ്മിറ്റി 29.11.2017 ന് രൂപീ രിച്ച് ഉത്തരവൊയിട്ടുണ്ട്.
(ഉത്തരവികെ പ ര്ട്പ് അനുബന്ധമൊയി പ്ചര്ട്ത്തിരിക്കുന്നു)
• 2017 ിസംബര്ട് 04: മുഖയമന്ത്രിയുകട വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറന്സ്
ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണം അവപ്െൊ നത്തികെ ഭൊഗമൊയി എല്ലൊ ജില്ലൊ ളക്ടർമൊരും
ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്മൊരുമൊയി 04.12.2017-ന് രൊവികെ 11 മണിക് മുഖയമന്ത്രി
വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറന്സ് നടത്തു യുണ്ടൊയി. ളപ്േറ്റ് വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി ക . ജഗദമ്മ ടീച്ചര്ട്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ
സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ ളക്ടർ ശ്രീ.എസ് ൊർത്തിപ് യന്, ജില്ലൊ പ്ലൊനിംഗ്
ആഫീസർ, ക . യറക്ടര്ട് എകപ്ണൊമിക്സ് ആെ് േൊറ്റിേിക്സ്, ജില്ലൊ കടൗണ് പ്ലൊനര്ട്, ജില്ലൊ
iv

ആസൂത്രണ സമിതി സർകൊർ പ്നൊമിനി എന്നിവര്ട് സന്നിഹിതരൊയിരുന്നു. ജില്ലൊ ളക്ടര്ട് ഓഖി
ദുരന്തവമൊയി ബന്ധകപട ദുരിതനിരവൊരണ പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങളുകട അവസ്ഥ വിശദീ രിച്ചു.
തുടര്ട്ന്ന് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട
പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങള് വിശദീ രിച്ചു. സംപ്യൊജിത-ഏപ് ൊപന പദ്ധതി നിര്ട്പ്േശങ്ങളും പ്മല്ത്തട്ീഴ്ത്തട് നിര്ട്പ്േശങ്ങളും ജില്ലൊ പദ്ധതിയില് ഉള്കപടുത്തണകമന്ന് മുഖയമന്ത്രി നിര്ട്പ്േശിച്ചു.
• 2017

ിസംബര്ട് 20 : ഉപസമിതി ളുകട

രട് അദ്ധയൊയങ്ങളുകട രണ്ടൊമകത്ത അവതരണം

ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി വിവിധ
ഉപസമിതി ള് തയ്യൊറൊകിയ അദ്ധയൊയങ്ങളുകട അവതരണം ക ൊല്ലം
ളപ്േറ്റ്
പ് ൊണ്ഫറന്സ് ഹൊളില് 20.12.2017 ന് രൊവികെ 9.00 ന് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി
കചയര്ട്പ്പഴ്സന്കറ അദ്ധയക്ഷതയില് ആരംഭിച്ചു. പ്യൊഗത്തില് സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ
പ്ബൊര്ട് ് കമമ്പര്ട് പ് ൊ.ക .എന്.ഹരിെൊല്, പ്െൊകല് ഗവ. മ്മീഷന് കചയര്ട്പ്പഴ്സണ്
പ് ൊ.ബി.പി.വിപ്നൊദ്, ജില്ലൊ ളക്ടര്ട്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവര്ട്
സന്നിഹിതരൊയിരുന്നു.
രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങളില് സംയുക്ത കപ്രൊജക്ടു ള്, പ്മല്ത്തട് ീഴ്ത്തട്
കപ്രൊജക്ട് നിര്ട്പ്േശങ്ങള് എന്നിവ ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങളില്
പ്രധൊനമൊയും വരുപ്ത്തണ്ട മൊറ്റങ്ങകള കുറിച്ച് ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ് കമമ്പര്ട്
പ് ൊ.ക .എന്.ഹരിെൊല്, പ്െൊകല് ഗവ. മ്മീഷന് കചയര്ട്പ്പഴ്സണ് പ് ൊ.ബി.പി.വിപ്നൊദ്
എന്നിവര്ട് അതൊത് ഉപസമിതി ണ്വീനര്ട്മൊര്ട്ക് നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യുണ്ടൊയി.
• തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട അഭിപ്രൊയ സമൊഹരണം
തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട അഭിപ്രൊയ സമൊഹരണത്തിനൊയി 19 ഉപസമിതി ള്
തയ്യൊറൊകിയ
രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് ജില്ലയികെ എല്ലൊ തപ്േശ
ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കും നല് ിയിട്ടുണ്ട്.
രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് എ ിറ്റിംഗ് മ്മിറ്റി പരിപ്ശൊധിച്ച് തപ്േശ ഭരണ
സ്ഥൊപനങ്ങളുകട െഭയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് പ്ക്രൊ ീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
• 2018 ജനുവരി 10, 2018 : ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊര്ട്
ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തികെ ഭൊഗമൊയി ക ൊല്ലം സി.പ് ശവന് കമപ്മ്മൊറിയല്
കടൗണ്ഹൊളില് വച്ച് 10.01.2018 ന് രൊവികെ 10.00 മണി മുതല് ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊര്ട്
നടത്തു യുണ്ടൊയി. പ്രസ്തുത കസമിനൊറില് ബഹു.എം.പി. മൊര്ട്, ബഹു.എം.എല്.എ മൊര്ട്, ജില്ലൊ
ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്, ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ
ളക്ടര്ട്, ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട്, SRG അംഗങ്ങള്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി
അംഗങ്ങള്, തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപന ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട്, ഗപ്വഷണവി സന സ്ഥൊപനങ്ങളുകട പ്രതിനിധി ള്, ജില്ലൊതെ ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട്, ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്,
എന്നിവര്ട് പകങ്കടുത്ത വി സന കസമിനൊറില് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ രട് പദ്ധതി ചര്ട്ച്ച കചയ്യു യും
നിര്ട്പ്േശങ്ങള് സമൊഹരിക്കു യും കചയ്തു. ബഹു.എം.പി. ശ്രി.എന്, ക .പ്പ്രമചന്ദ്രന് ,
v

ബഹു.എം.എല്.എ ശ്രി.എം.നൗഷൊദ് എന്നിവര്ട് വിവിധ ഗ്രൂപ് ചര്ട്ച്ച ളില് പകങ്കടുക്കു യും
നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു.
2018 ജനുവരി 11,16,17 : പ്േക് പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ് ചര്ട്ച്ച
2018 ജനുവരി 11,16,17 എന്നീ തീയതി ളില്
വെപ്കമെ് പ്ജര്ട്ണെിേ്,
കൃഷി/ക്ഷീര/മത്സ്യ ര്ട്ഷ ര്ട്, ര്ട്ഷ സംഘങ്ങള്, വയവസൊയി ള്, വയവസൊയ സംരംഭ ര്ട്,
സഹ രണ സംഘങ്ങള്, ഗപ്വഷണ/വിദയൊഭയൊസ/വയവസൊയ സ്ഥൊപന പ്മധൊവി ള്, െൊൊയി -സൊംസ്കൊരി രംഗകത്ത പ്രമുഖര്ട്/സംഘടന ള് തുടങ്ങിയ പ്രപ്തയ ഗ്രൂപ്പ ളുമൊയി രട്
ജില്ലൊ പദ്ധതിയിന്പ്മല് പ്േക് പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ് ചര്ട്ച്ച നടത്തു യും നിര്ട്പ്േശങ്ങള് സമൊ
ഹരിക്കു യും പദ്ധതിയില് ഉള്കപടുത്തു യും കചയ്തു.
10.01.2018 ന് നടന്ന ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊറികെ നിര്ട്പ്േശങ്ങളും പ്േക് പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ്
ചര്ട്ച്ച ളില് ഉരുത്തിരിെ നിര്ട്പ്േശങ്ങളും കൂടി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ
രട് പദ്ധതിയില്
ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• ജില്ലൊ പദ്ധതി ( രട്) സമര്ട്പണം
രട് ജില്ലൊ പദ്ധതിയ്ക്ക് 22.01.2018-ല് കൂടിയ ക ൊല്ലം ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗം
അംഗീ ൊരം നല്കു യും സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ിപ്െയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന്
തീരുമൊനിക്കു യും കചയ്തു. ിപിസിയുകട അംഗീ ൊരപ്ത്തൊടു കൂടി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി ( രട്)
ജനുവരി 23 നു സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ില് സമര്ട്പിച്ചു.
• 2018 കഫബ്രുവരി 14 : ജില്ലൊ പദ്ധതി സംസ്ഥൊന തെ അവതരണം

14.02.2018 –ല് സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ് വവസ് കചയര്ട്മൊന്, കമമ്പര്ട്മൊര്ട്,
ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട് എന്നിവരുകട സൊന്നിദ്ധയത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്, ജില്ലൊ ളക്ടര്ട് എന്നിവര്ട് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട
അവതരണം നടത്തു യുണ്ടൊയി.
• ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട സംസ്ഥൊന തെ പരിപ്ശൊധന
ജില്ലൊ പദ്ധതി സംസ്ഥൊന തെത്തില് വിദഗ്ധര്ട് പരിപ്ശൊധന നടത്തി െഭിച്ച റിപ്പൊര്ട്ട്
പ്ര ൊരമുള്ള നിര്ട്പ്േശങ്ങള് ആവശയമൊയ മൊറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നതിനൊയി ഉപസമിതി ളുകട
ണ്വീനര്ട്മൊർക് നല് ിയിട്ടുള്ളതും നിര്ട്പ്േശങ്ങളും ആവശയമൊയ മൊറ്റങ്ങളും ഉള്കപടുത്തി
അന്തിമ ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകിയിട്ടുള്ളതുമൊണ്.
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