ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

അദ്ധ്യായം 4
വികസന മേഖലകൾ അവസ്ഥയം പരിമേക്ഷ്യവം

4.1. നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി സനം
4.1.1 കൃഷി
ആമുഖം
മ രളത്തികെ കതക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 11 മലാക്കു ളം 68
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളം ഒരു മ ാർപമേഷനുമുണ്ട്. കതക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വടക്ക്
ആലപ്പുഴ- പത്തനംതിട്ട ജില്ല ളം ിഴക്ക് പശ്ചിേഘട്ട േലനിര ളം പടിഞ്ഞാേ് അേബിക്കടലം സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു.
മ രളത്തികല ഏഴാേകത്ത വലിയ ജില്ലയായ ക ാല്ലത്തികെ വിസ്തൃതി 2491 െ. ി.േീറ്റർ ആണ്.
ഇരുപത്തിയാേരലക്ഷം ജനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ാർഷി വൃത്തിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽ ിയിട്ടുള്ള
ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം
2017-18 സാമ്പത്തി വർഷത്തിൽ 13-ംം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഴിഞ്ഞു. 201819 മലക്കുളള പദ്ധതി ളകട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുമടയും കൂടി ഭാഗോയി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷക്കാലമത്തക്ക്
ഒരു ഹ്രസവ ാല പരിമപ്രക്ഷയവം 2030 മലക്ക് ഒരു ദീർഘ ാല പരിമപ്രക്ഷയവം തയ്യാോക്കാനുളള ശ്രേത്തികെ
ഭാഗോണീ ജില്ലാ പദ്ധതി. നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി സനം എന്ന ആശയം മുമന്നാട്ട് വച്ചുക ാണ്ട് കൃഷി,
ജലമസെനം, േണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണ പരയമവക്ഷണവകുപ്പു ൾ കൂട്ടായി ഇരുന്നു തയ്യാോക്കിയ പദ്ധതി
നിർമേശങ്ങളാണ് മുമന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഭക്ഷയസുരക്ഷ, മപാഷ സുരക്ഷ, ജലസുരക്ഷ, സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം, തരിശു
രഹിതജില്ല, പ്ര യതി-വിഭവ സംരക്ഷണം, നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി സനം, േണ്ണുജല സംരക്ഷണം, ജലമസെനം,
മൃഗസംരക്ഷണം, േൽസയ-ക്ഷീരവി സനവകുപ്പു ളകട സംമയാജിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ,വയവസായ–സഹ രണ
വകുപ്പു ളകട സഹായമത്താകട മൂലയ വർദ്ധിത വവവിധയ വല്ക്ക്കരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂകട ർഷ ർക്ക്
കേച്ചകപ്പട്ട ആദായവം ാർഷി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിര വരുോനവം എന്നിവയാണ് പ്രധാനോയും
ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഈ വിധ ലക്ഷയ സാക്ഷാല്ക്ക്കാരങ്ങൾക്കായി നിലവികല അവസ്ഥ, വി സനവിടവ ൾ
പരോവധി നി ത്തി ക ാണ്ടുള്ള സാധയതാ നിർണയവം, നിലവികല മ ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-തമേശസ്ഥാപന
പദ്ധതി ളകട അവമലാ നവം നൂനത ൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മേൽത്തട്ട്, ീഴ്ത്തട്ട് നിർമേശങ്ങളം നൂതന പദ്ധതി
ആശയങ്ങളം, സംമയാജന സാദ്ധയത ളം ഉൾകപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാകത ജില്ലയികല ഫാമു ൾ, േണ്ണു
പരിമശാധനാ ലാബു ൾ എന്നിവയുകട ശാക്തീ രണത്തിലൂകട അവയുകട പ്രമയാജനം പരോവധി
ർഷ രികലത്തിക്കു എന്ന ലക്ഷയവം ഉൾകക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാദ്ധയതാനിർണയ പഠനത്തിലൂകട 2021, 2030
ളിൽ ഉന്നം വക്കുന്ന ലക്ഷയങ്ങൾ കൃതയോയി നിർവ്വെിക്കാനും അവയിമലക്ക് നയിക്കുന്ന ോർഗങ്ങൾ വയക്തോയി
നിർമേശിക്കാനും പരോവധി ശ്രദ്ധയൂന്നികക്കാണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാോക്കിയിരിക്കുന്നത്
പട്ടി 4.1.1
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
വിസ്ത്യതി
ക്രേ നം.
ഇനം
(കഹക്ടേിൽ)
1
ആക ഭൂവിസ്തൃതി
249100
2
കൃഷിക്ക് അനുമയാജയോയ വിസ്തൃതി
123563
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിള ഇേക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾകപ്പകട ആക കൃഷി
149317
3
കെയ്യുന്ന വിസ്തൃതി
4
വന വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം
81438
5
തൻ വർഷമത്തതല്ലാത്ത തരിശു ഭൂേി
1691
6
തൻ വർഷകത്ത തരിശുഭൂേി
3000
a. കനൽ കൃഷി മയാഗയോയത്
1400
109
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b.
7
8

േറ്റ് കൃഷിക്കനുമയാജയോയത്
ാര്ണ്ഷിമ തര ഭൂേി
കനല്ക്വയല ൾ
a. കൃഷികെയ്യുന്ന വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം
b. കൃഷിമയാഗയോകണങ്കിലം കെയ്യാത്തവ
c. കൃഷിമയാഗയേല്ലാത്തവ

1600
28314
4500
2979
1400
121
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പട്ടി 4.1.2
പ്രധാന ാർഷി വിള ൾ - വിസ്ത്ീർണ്ണം,ഉല്പാദനം,ഉല്പാദന ക്ഷേത
വിള ൾ
കനല്ല്
കതങ്ങ്
വാഴ
പച്ചക്കേി
േരച്ചീനി
േറ്റു ിഴങ്ങു വര്ണ്ഗങ്ങൾ
മു ്
കുരുമുള ്
ശുോവ്
േബർ
കുരുമുള ് ഒഴിക യുള്ള
സുഗന്ധവയഞ്ജന വിള ൾ
പയർ വർഗവിള ൾ
ോവ്, പ്ലാവ്, മപര, പപ്പായ
തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ
എള്ള്

വിസ്ത്ീർണ്ണം
കഹക്ടേിൽ

ഉല്പാദനം

ഉത്പാദനക്ഷേത

2979
45309
11440
3065
15147
3021
1327
3220
1304
35316

6487 T
265 million nuts
89103 T
25286 T
439199 T
58456 T
779 T
539 T
1005 MT
52817 T

2177 Kg/Ha
5848 nuts/Ha
7788 Kg/Ha
8250 Kg /Ha
28995 Kg/Ha
19351 Kg/ Ha
587 Kg / Ha
167 Kg / Ha
770 Kg/Ha
1495 Kg/Ha

1100

-----

------

72

63 T

875 Kg /Ha

15000

-----

----

420

168 T

400 Kg/Ha
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പട്ടി 4.1.3
ജില്ലയികല വിവിധ തരം േണ്ണു ളം അനുമയാജയോയ വിള ളം
ക്രേ
പ്രധാന
േണ്ണികെ തരങ്ങൾ %
സൂെി
നമ്പർ
വിള ൾ
കപാതുകവ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുേഞ്ഞതാകണങ്കിലം നല്ല
കതങ്ങ്,
കവട്ട് ല്ല േണ്ണ്
രെനയുള്ളതിനാല്ക് പരിപാലന മുേ ൾ ക ാണ്ട്
1
േബ്ബര്ണ്
(Laterite soils)
60
േിക്ക വിള ളം ലാഭ രോയി കൃഷി കെയ്യുവാൻ
കുരുമുള ്,
സാധിക്കും.
നല്ല നത്തിൽ വിവിധ ദശ ളായി അഴു ി
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നവജവവസ്തുക്കളകട ഒരു ആവരണം
ാപ്പി,
ഈ േണ്ണികെ ഒരു പ്രമതയ തയാണ്. േകണ്ണാലിപ്പിന്
വനേണ്ണ്
2
20
മതയില, വൻ മതാതിൽ വിമധയോ ാൻ സാധയതയുള്ള
(Forest soils)
കുരുമുള ് താണ് ഈ േണ്ണ്, േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ഇല്ലാകതയുള്ള കൃഷി വൻ മതാതിൽ മേൽ
േണ്ണ് നഷ്ടകപ്പടുവാൻ വഴികതളിക്കുന്നു.

110
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3

4

തീരമദശ േണ്ണ്
(Costal alluvium)

5

നദീതട എക്കൽ
േണ്ണ് (Riverline
alluvium)

5

5

െതുപ്പ്േണ്ണ്(Brown
hydromorphic

6

ഓണാട്ടു ര േണ്ണ്
(Onattukara
alluvium)

7

3

വജവാംശവം േിക്കവാറും എല്ലാ മപാഷ
മൂല ങ്ങളം കുേവാണ് ഈ േണ്ണിൽ. അമ്ലഗുണമുള്ള
കതങ്ങ്,
ഈ
േണ്ണിന്
ധനായണ
വിനിേയമശഷി
വാഴ
കുേഞ്ഞിരിക്കും. ധാരാളം വജവവളങ്ങൾ മെര്ണ്ത്ത്
ക ാണ്ട് ോത്രമേ ഇവികട കൃഷി വിജപ്പിക്കാനവൂ
കതങ്ങ്, മഭദകപ്പട്ട അളവില്ക് വളക്കൂറുള്ള േണ്ണാണിത്.
വാഴ,
വജവാശം, വനട്രജന്, കപാട്ടാസയം ഇവ സാോനയം
കുരുമുള ്, മോശേല്ലാത്ത അളവിൽ ഉണ്ട്. പമക്ഷ മഫാസ്ഫേസ്,
വങ്ങ്
ാത്സയം ഇവ കുേവാണ്. നീര്ണ്വാർച്ച കുേവാണ്
ജല നിര്ണ്ഗേന സാധയത നകന്ന കുേവാണ്. സാോ
കനല്ല്,
നയം നല്ലയളവിൽ വജവാംശവം വനട്രജൻ,
കതങ്ങ്,
കപാട്ടാസയം എന്നിവയുമുണ്ട്. പമക്ഷ
ാത്സയവം
വാഴ, പച്ച
മഫാസ്ഫേസും കുേവാണ്. പലയിടങ്ങളിലം അമ്ലത ഒരു
ക്കേി ൾ
പ്രധാന പ്രശനോണ്.
ഭൂഗര്ണ്ഭ ജലനിരപ്പ് േിക്കവാറും ഉയര്ണ്ന്ന് ാണു
കതങ്ങ്,
ന്നതിനാൽ നീര്ണ്വാർച്ച പ്രശ്നോ ാറുണ്ട് . അമ്ലീയോയ
കനല്ല്,
ഈ േണ്ണിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ
മപാഷ
എള്ള്
മൂല ങ്ങളം കുേവാണ്.
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ക്രേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

പട്ടി 4.1.4
ജില്ലയികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളികല പ്രധാന േണ്ണുമശ്രണി ൾ-മയാജിച്ച വിള ൾ
ഉൾകപ്പടുന്ന പ്രമദശങ്ങൾ
േണ്ണ് മശ്രണി
മയാജിച്ച വിള ൾ
(മലാക്ക്)
ഓച്ചിേ, രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, െവേ,
കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ,
ോന്നാര്ണ്
ക ാല്ലം, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കുരുമുള ്,
ഓച്ചിേ, രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി , െവേ,
കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ,
ല്ലട
ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, ക ാല്ലം, മുഖത്തല, ഇത്തിക്കര
കുരുമുള ്,
ഓച്ചിേ, രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ,
വേനാഗപ്പള്ളി മുഖത്തല, െിറ്റുേല, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
കുരുമുള ്, േരച്ചീനി
ഇത്തിക്കര, ക ാല്ലം
ഇത്തിക്കര, മുഖത്തല, െടയേംഗലം,
കതങ്ങ്, വാഴ, േരച്ചീനി,
വര്ണ്ക്കല
ക ാട്ടാരക്കര
ശുോവ്
ക ാട്ടാരക്കര, ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, െിറ്റുേല,
കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ
ഉമ്മന്നൂര്ണ്
കവട്ടിക്കവല
ശുോവ്, വങ്ങ്
കനടുേങ്ങാട്
െടയേംഗലം, കവട്ടിക്കവല, പത്തനാപുരം
കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ
കനല്ല്, പയർ വർഗ
വേലം
ക ാട്ടാരക്കര, കവട്ടിക്കവല
കെടി ൾ, കതങ്ങ്, വാഴ
പത്തനാപുരം, കവട്ടിക്കവല, െടയേംഗലം,
കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ
പാമലാട്
അഞ്ചൽ, പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ശുോവ്, വങ്ങ്
േബ്ബർ, മതക്ക്, വന
െണ്ണമപ്പട്ട
അഞ്ചൽ
വൃക്ഷങ്ങൾ
കനടുമ്പാേ
അഞ്ചൽ
േബ്ബർ, വന വൃക്ഷങ്ങൾ
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പട്ടി 4.1.5
ര്ണ്ഷ രുമടയും ര്ണ്ഷ കത്താഴിലാളി ളമടയും വിവരങ്ങൾ
ക്രേ.നം
പുരുഷന്
കൃഷി ോത്രം കതാഴിലാക്കിയ ര്ണ്ഷ രുകട എണ്ണം
35000
1
ഭാഗി ോയി ാർഷി വൃത്തിയിൽ
2
11000
ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ർഷ രുകട എണ്ണം
ാർഷി മേഖലയിൽ ോത്രം ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
3
38000
ർഷ കത്താഴിലാളി ൾ
ഭാഗി ോയി ാർഷി മേഖലയിൽ
4
26000
ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ൾ
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

ആക
38850

2900

13900

7800

45800

6500

32500

പട്ടി 4.1.6
ർഷ കതാഴിലാളി ലഭയത

ക്രേ.
നം

മരാതസ്സ്

2.

ാര്ണ്ഷി
ര്ണ്മ്മ മസന / അമഗ്രാ
സര്ണ്വ്വിസ് കസെർ
MGNREGS

3.

േറ്റുള്ളവ

1.

സ്ത്രീ
3850

എണ്ണം

അംഗങ്ങള
കട ഏണ്ണം

കതാഴിലാളി ള
കട ഏണ്ണം

13

130

100

അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

പട്ടി 4.1.7
ാര്ണ്ഷി ഉല്പാദന ഉപാധി ളകട ലഭയത
സ്ഥാപനങ്ങളകട എണ്ണം
ക്രേ
സര്ണ്ക്കാർ
ഇനം
സവ ാരയസ്ഥാ
നം
സഹ ര
ആക
പനങ്ങൾ
ണം
1.
വജവ വളം
16
16
2.
വജവ ീടനാശിനി
20
20
3.
രാസവളം / മ ാളവേറ്റ്
75
170
245
4.
രാസ ീടനാശിനി
8
38
46
5.
വിത്ത് /വത
4
35
6.
ാര്ണ്ഷി യമരാപ രണങ്ങൾ
1
7.
േറ്റുള്ളവ
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

പട്ടി 4.1.8
ാര്ണ്ഷിമ ാല്പന്ന വിപണന സംവിധാനം
ഇനം
സര്ണ്ക്കാര്ണ്
/സഹ രണ
മേഖല

112

മസവന പരയാപ്തത
പരയാപ്തോ പരയാപ്ത
ണ്
േല്ല
✔
✔
✔
✔
✔
✔

എണ്ണം

മലാക്ക് കലവൽ കഫഡ്േകറ്റ ്
ഓർഗവനമസഷൻ (BLFO)

4

A-grade Outlet
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Horticorp
VFPCK (retail shop)
ഇമക്കാമഷാപ്പ്
ക്ലസ്റ്റര്ണ് വിപണി ള്

12
7
4
8
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ക്രേ നം

പട്ടി 4.1.9
ാര്ണ്ഷിമ ാല്പന്നങ്ങൾ മശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ
ഇനം
എണ്ണം സംഭരണ മശഷി (ടണ്)

1

ശൂമനയാര്ണ്ജ ശീതീ രണി

30

3

അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചതിൽ നിന്നും േനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുത ൾ
1. സംസ്ഥാനത്തികെ വിസ്തൃതിയുകട ആേര ശതോനം സ്ഥലത്ത് എട്ട് ശതോനം ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്നു.
2. ഭക്ഷയധാമനയാല്പാദനത്തിനു ലഭയോകുന്ന പാടങ്ങളകട വിസ്തൃതി കവറും 4350 കഹക്ടർ ോത്രോണ്.
3. ആമളാഹരി കൃഷി ഭൂേിയുകട വിസ്തൃതി കവറും 12 കസെ് ോത്രോണ്.
4. കോത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുകട പകുതി ോത്രകേ കൃഷിക്ക് ഉപമയാഗിക്കുന്നുളളൂ.
5. കതങ്ങ് കൃഷി ലാഭ രോക്കാനുളള പദ്ധതി ൾക്ക് രൂപം ക ാടുമക്കണ്ടത് വളകര ആവശയോണ്.
6. ശുോവ് കൃഷിക്ക് വലിയ സാധയത ൾ നിലനില്ക്ക്കുന്നു. വിലസ്ഥിരത ഉേപ്പാക്കണകേന്ന് ോത്രം.
7. ജലമസെിത ഏരിയ കോത്തം കൃഷി വിസ്തൃതിയുകട ഏഴ് ശതോനം ോത്രോണ്.
8. ാർഷി
ർമ്മമസന ളം അമഗ്രാ സര്ണ്വ്വീസ് കസെറു ളം ഇനിയും ആവശയാനുസരണം ആയിട്ടില്ല
9. കൂടുതൽ ഇമക്കാമഷാപ്പു ളം െില്ലേ വില്പനശാല ളം ആരംഭിമക്കണ്ടതുണ്ട്.
10. ല്ലട ഇേിമഗഷൻ പദ്ധതി ജലമസെന ആവശയങ്ങൾ നിേമവറ്റുന്നതിന് പിമന്നാക്കം നില്ക്ക്കുന്നു.
11. വീട്ടുവളപ്പു ൾ മ ന്ദ്രീ രിച്ചുളള കൃഷിയിൽ വലിയ വി സന സാധയത ൾ നിലനില്ക്ക്കുന്നു
12. സംമയാജിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട മൂലയവർദ്ധിത, വവവിദ്ധയ വല്ക്ക്കരണ ഉല്പന്നങ്ങളകട നിർമ്മാണവം
വിപണനവം സാദ്ധയതയുള്ള മേഖലയാണ്.
പട്ടി 4.1.10
ജില്ലയികല ഭക്ഷയവസ്തുക്കളകട ആവശയ ത
ക്രേ നം
ഇനം
അളവ്
1
അരി
1 ലക്ഷം ടൺ (വാർഷി ആവശയം)
2
ഭക്ഷയാവശയത്തിന് മവണ്ടി 28 മ ാടി,
മതങ്ങ
കവളികച്ചണ്ണ ഉത്പാദനത്തിന് മവണ്ടി 10 മ ാടി
േറ്റാവശയങ്ങൾ (മക്ഷത്രം, ശബരിേല etc. ) 2 മ ാടി
3
ഉഴുന്ന്
7500 ടണ്
4
കെറുപയര്ണ്
6000 ടണ്
5
ടല
2500 ടണ്
6
പച്ചക്കേി ൾ( ിഴങ്ങ്
270000 ടണ് (2.7 ലക്ഷം ടണ്)
വര്ണ്ഗങ്ങള് അടക്കം)
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

ഇതു കൂടാകത പഴവർഗങ്ങൾ, സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങൾ, മഗാതമ്പ്, ആട്ട, വേദ, പഞ്ചസാര, ാപ്പികപ്പാടി,
മതയില, സാമ്പാർ പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയും കപടുന്നു. പഴവർഗങ്ങളില്ക് വാഴപ്പഴവം, വപനാപ്പിളം, ോങ്ങയും,
െക്കയും ഒഴിക ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് േറ്റ് ജില്ല മളമയാ സംസ്ഥാനങ്ങകളമയാ ആശ്രയിമക്കണ്ടി വരുന്നു.
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ക്രേ നം
1
2
3
4

പട്ടി 4.1.11
നിലവിലളള ഉല്പാദനം
ഇനം
അരി
മതങ്ങ
പച്ചക്കേി ൾ, ിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഉൾകപ്പകട
വാഴപ്പഴം/ േിക്കായ

അളവ്
4500 MT
26.5 മ ാടി
66000 ടണ്
1.6 ലക്ഷം ടൺ

അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ്

ഭക്ഷയസുരക്ഷയ്ക്ക് മവണ്ടി വരുന്ന കൃഷി ഭൂേിയുകട വിസ്തൃതി
ജില്ലയില്ക് ഭക്ഷയസുരക്ഷയ്ക്ക് വ വരിക്കുന്നതിന് മവണ്ടി, ഒരു ടൺ കനല്ലിൽ നിന്നും 700 ി.ഗ്രാം അരി
എന്ന ണക്കിൽ, 3 ടണ്/കഹക്ടർ എന്ന ണക്കിൽ 42750 കഹക്ടേിൽ കനല്ലു കൃഷി കെയ്യണം. 4 ടണ്/കഹക്ടർ
എന്ന ണക്കിൽ 32062 കഹക്ടർ അഥവാ 5 ടണ്/കഹക്ടർ എന്ന ണക്കിൽ 25650 കഹക്ടർ ഭൂേിയില്ക് കനല്ക്
കൃഷി കെയ്യണം എന്നാല്ക് ലഭയോയ കൃഷിഭൂേി ആക 4350 കഹക്ടർ ോത്രോണ്. ഭക്ഷയധാനയത്തിനു ോത്രം
നിലവികല ഉല്പാദനം അനുസരിച്ച് 90% ഓളം വിടവ് നിലനില്ക്ക്കുന്നു. ഉല്പാദനക്ഷേത കൂട്ടി ഇത് പരോവധി 80%
ആയി കുേക്കാവന്നതാണ്.
അവസ്ഥയും പരിമപ്രക്ഷയവം (വിള ൾ തിരിച്ച്)
കനല്ക്കൃഷി
ജില്ലയികല കനൽ കൃഷി വിസ്തൃതി 2979 കഹക്ടറും കോത്തം ഉല്പാദനം 6487കേട്രി ് ടണ്ണും ആണ്. ആക
ആഭയന്തര ആവശയ ത ഏതാണ്ട് ഒമന്ന ാല്ക്ലക്ഷം ടൺ ആണ്. ഇത് ാണിയ്ക്കുന്നത് ഉപമഭാഗവം ലഭയതയും
തമ്മിൽ സേീപഭാവിയിൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിടവ് നിലനില്ക്ക്കുന്നു എന്നാണ്. ജില്ലയുകട 45000
കഹക്ടമോളം വരുന്ന കതങ്ങിൻ മതാപ്പു ളം 1400 കഹക്ടമോളം വരുന്ന തരിശ് പുരയിടങ്ങളം പല
ാരണങ്ങള്ക ാണ്ടും തരിശ്ശായി ിടക്കുന്ന കനല്ക്പ്പാടങ്ങളം രകനല്ക്കൃഷിയടക്കം കൃഷി കെയ്യു യാകണങ്കിൽ
ഈ അന്തരം കുേച്ചു ക ാണ്ടുവരാന് ഴിയും. അമതസേയം തകന്ന നിലവിലള്ള ഉല്ക്പ്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടി
യാക്കാനായുളള സാമങ്കതി വിദയ ളം പ്രെരിപ്പിമക്കണ്ടതുണ്ട്. യര നടീൽ, യരമുപമയാഗിച്ചുള്ള ള
നിയരണം, ശുപാര്ണ്ശിത അളവിലള്ള മൂല പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ീടമരാഗ നിയരണം,
വജവ/രാസ ഉപാധി ളകട െിട്ടയായ പ്രമയാഗം, പാടമശഖരങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം
എന്നിവയിലൂകട കഹക്ടേില്ക് 6 ടണ് വകര ഉല്ക്പ്പാദന ക്ഷേത വ വരിക്കണം. യരകക്കായ്ത്തിനാവശയോയ
സൗ രയങ്ങൾ മ രളാ അമഗ്രാ ഇന് സ്ട്രീസ് മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ് എക്സി ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുകട
ാരയാലയം എന്നിവരുകട മനതൃതവത്തിലള്ള സ്റ്റം ഹയേിംഗ് കസെറു ളം, നിലവിലള്ള അമഗ്രാ സര്ണ്വ്വീസ്
കസെറു ളം ാര്ണ്ഷി
ര്ണ്മ്മമസന ളം സംയുക്തോയി ഏര്ണ്കപ്പടുത്തണം. ക ായ്ത്ത് യരങ്ങൾ ആവശയോയ
ർമ്മമസന ള്ക്കും അമഗ്രാ സര്ണ്വ്വീസ് കസെറു ള്ക്കും ജില്ലാ-മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ അനുമയാജയോയവ
വാങ്ങി നല്ക് ാൻ തയ്യാോ ണം. അത് യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഷഡ്ഡു ളം േറ്റും ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ
പണിതു നല്ക് ണം. വലിയ അറ്റകുറ്റപ്പണി ൾ ആവശയോയി വരുമമ്പാൾ കേയിെനന്സ് ഗ്രാന്റു ൾ
അനുവദിയ്ക്കണം.
കൃഷി മേഖലയികല നിലവികല അവസ്ഥയും വി സന സംബന്ധോയ പരിമപ്രക്ഷയവം അതികെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹ്രസവ ാലമത്തക്ക് മനടുവാൻ ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതും, ദീർഘ ാലഘട്ടത്തിൽ മനടുവാൻ
ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതുോയ മനട്ടങ്ങൾ താകഴ നാല് മ ാളങ്ങളിലായി വിശദീ രിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിലവികല അവസ്ഥ
പരിമപ്രക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
ക ാല്ലവര്ണ്ഷം 1192
കൃഷികെയ്യാന് താല്പരയേില്ലാത്ത
ഉല്പാദനവം
തരിശുനിലങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന
െിങ്ങം 1 മുതല്ക് 1193
വസ്തു ഉടേ ളില്ക്നിന്ന് അവ
ഉല്പാദനക്ഷേതയും
സൗ രയങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുത്തി
െിങ്ങം 1 വകര
താല്പരയമുള്ള ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് കൃഷി
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു
കൃഷിയുക്തോക്കു
നടപ്പിലാക്കിയ കനല്ക്
കെയ്യാന് ലഭയോക്കു , പയര്ണ്
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വര്ണ്ഷത്തികെ ഭാഗോയി തരിശു രഹിത വര്ണ്ഗങ്ങൾ , എള്ള് എന്നിവക്കുള്ള വിപണിയില്ക് ആവശയമുള്ള
നിലവില്ലുള്ള കനല്ക്കൃഷി
ക ാല്ലം
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു , ര ഔഷധ കനല്ലിനങ്ങൾ,
നിലനിര്ണ്ത്തു യും
സാധയോക്കു കനല്ക് കൃഷി വയാപനം, ര കനല്ക് ബസുേതി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
തരിശുനിലങ്ങൾ ഒരു
കൃഷിക്കുള്ള ആനുകുലയം വര്ണ്ദ്ധിപ്പി
കൃഷി കെയ്യു
പരിധി വകര എകറ്റടുത്ത്
ക്കു , മൂന്ന് വിള ളം കൃഷി കെയ്്
കൃഷി കെയ്യാനും
കനൽ കൃഷിയുകട വിസ്തൃതി വർദ്ധി
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്പിക്കു . മൂന്നാം വിളയായി കനല്ല്
ഭാഗി ോയി തരിശിടുന്ന
കെയ്യാന് സാധയേല്ലാത്ത സ്ഥല
പ്രവണത,
ങ്ങളില്ക് പയര്ണ് എള്ള്, എന്നിങ്ങ
അടിസ്ഥാന
കന പ്രാമദശി ാനുസൃതോയി
സൗ രയങ്ങളകട
കൃഷി നടപ്പിലാക്കു . ഉല്പാദന
അപരയാപ്തത
ക്ഷേത കഹക്ടേിന് 5 ടൺ ആയി
വർദ്ധിപ്പിക്കു . രകനല്ല് കൃഷി
340 കഹക്ടേിൽ നിന്നും 600
കഹക്ടോയി ഉയർത്തു . 1400
കഹക്ടർ കനല്പാടങ്ങൾ വകുപ്പ്
സംമയാജനത്തിലൂകട
കൃഷിമയാഗയോക്കു .

കനല്ലുസംഭരണം
ാരയക്ഷേേല്ല

ജലമസെന
സൗ രയകുേവ്
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ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
മുഴുവന് കനല്ലും
സംഭരിക്കു

സമ്പൂർണ്ണ
ജലമസെനം

ഓമരാ 25 കഹക്ടർ സ്ഥലത്തും
പഞ്ചായത്തിനു ഒന്ന് എന്ന
തരത്തിൽ മപ്രാസസിംഗ്
കസെറു ൾ ആരംഭിച്ച്
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കനല്ല് മുഴുവൻ
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന് കനല്ലും
അരി,അരികപ്പാടി, അവൽ
സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/
തുടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി
സവപ്ലമ ാ വഴി /സംഭരിച്ച്
അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ
യഥാസേയം ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് വില
തകന്ന പാടമശഖര
നല്ക്കു
സേിതി ളൂകട മനതൃതവത്തിൽ
വിപണി ൾ ആരംഭിച്ച്
ർഷ ർക്കും ഉപമഭാക്താക്ക
ൾക്കും ഇടനിലക്കാരുകട
ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും
സംരക്ഷണം നല്കു .
കനല്ക്വയല്ക്-തണ്ണീര്ണ് തട
വേനര്ണ് ഇേിമഗഷൻ
സംരക്ഷണ നിയേം ര്ണ്ശനോയി മസായില്ക് ണ്സര്ണ്മവഷൻ,
നടപ്പിലാക്കു . തരിശുനിലങ്ങള് മ രള ലാൻ ് വലപ്
െിലത് കൃഷിമയാഗയോക്കണകേ കേെ് മ ാര്ണ്പ്പഷൻ വകുപ്പൂ
ങ്കിൽ നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച ഉേപ്പാമക്കണ്ട
ളോയി മെര്ണ്ന്ന് ജലാഗേന
താണ്. വേനര്ണ് ഇേിമഗഷന്
മതാടു ൾ, ജല നിര്ണ്ഗേന
മസായില്ക് ണ്സര്ണ്മവഷൻ
മതാടു ൾ എന്നിവയികല
വകുപ്പു ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കു യും
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അതിനുള്ള നടപടി സവീ രിക്കു , ജലത്തികെ സുഗേോയ
മതാടു ളകട ആഴം കൂട്ടി
ലഭയതക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ൾ
നീകരാഴുക്ക് സുഗേോക്കു
പ്രാമദശി അടിസ്ഥാന
വരമ്പു ളം മതാടു ളകട
ത്തില്ക് ആവശയാനുസരണം
വശങ്ങളം ബലകപടുത്തു ,
കെയ്യു യും മവണം. ോമ്പ്
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി എസ്
നിര്ണ്ോണം, തടയണ ളം
മസവനം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു മതാടു ളം നിര്ണ്േിച്ചു നല്ക്കു ,
ായലില്ക് നിന്ന് ഉപ്പുകവള്ളം
മ ോകത െിര്ണ്പ്പ് ഇടു .
വര്ണ്ഷത്തിൽ ഓമരാ കൃഷിക്കും
മുമന്നാടിയായി മതാടു ൾ
കതളിയിക്കു യും വരമ്പ്
പിടിക്കു യും കെയു
ആര്ണ്. ക വി .വവ
നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവർത്തി ള്ക്കു
ള്ള സബ്സി ി പുനസ്ഥാപി
ക്കു . എം .എന് .ആര്ണ്.ഇ .ജി
മലാക്കടിസ്ഥാനത്തില്ക്
.എസ് , ജന ീയാസൂത്രണ
ര്ണ്ഷ ർക്ക് ആവശയമുള്ള
പദ്ധതി ളില്ക് ഈ പ്രവര്ണ്ത്തി
നടീല്ക് ക ായ്ത്ത് കേതിയരം, മസ്ട്രാ
ൾ ഉള്കപ്പടുത്തു . ജില്ലാ
ബയിലര്ണ് ലഭയോക്കു .
യരവല്കരണത്തികെ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില്ക്
പഞ്ചായത്തികല പാടമശഖരങ്ങ
അപരയാപ്തതയും, മ ടായ
പൂര്ണ്ണ്ണ
ഉള്കപ്പടുത്തു അസ്സി.എൻ
ളകട പ്രവർത്തന രഹിതോയ
യരങ്ങളം കതാഴിലാളി യരവല്കരണം
ജിനീയർ ഓഫീസ്
യരങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപണി ൾ
ദൗര്ണ്ലഭയവം
മ ന്ദ്രീ രിച്ച് കസന്ട്രൽ
നടത്തി ഉപമയാഗിക്കാനുള്ള
വര്ണ്ക്കമഷാപ്പ്
്
, മലാക്ക്
നടപടി ൾ സവീ രിക്കു
തലത്തിൽ അമഗ്രാ സര്ണ്വീസ്
പരിശീലനം ലഭിച്ച
കസെർ, വേസ് േില്ലു ൾ
കതാഴിലാളി കള ലഭയോക്കു
എന്നിവ സ്ഥാപിക്കു , മൂലയ
വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്ക്ക്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കു
സേയബന്ധിതോയി
ര്ണ്ഷ രുകട ആവശയേനുസരിച്ച്
വിത്ത്,വളം, രാസനിയാേ
വിത്ത്,വളം
ങ്ങൾ,സുരക്ഷിത സസയസംരക്ഷ
സുരക്ഷിത
ണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ േതിയായ
വിത്ത്, വളം,
ീടനാശിനി,
അളവിൽ ലഭയോക്കു .
രാസനിയാേ ങ്ങൾ
വിത്ത് ഗ്രാേം , ആര്ണ് .എസ്
രാസനിയാേ ങ്ങ മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സനം
മുതലായവയുകട
.ജി.പി പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ.
ൾ എന്നിവയ്ക്ക് വകുപ്പു ൾ ഒത്തു മെർന്ന് ഗുണ
അപരയാപ്തത
പ്രമതയ പദ്ധതി മേന്മയുള്ള വജവവള (മഗാമൂത്രം,
തയ്യാോക്കു
ൊണ ം,പക്ഷി ാഷ്ഠം തുടങ്ങി
യവ) നിർമ്മാണത്തിനും വിതരണ
ത്തിനും പദ്ധതി ൾ ആവി
ഷ്കരിക്കു .
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ാലാവസ്ഥ
വയതിയാനവം മരാഗ
ീടങ്ങളം

ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം
മനരിടുന്നതിനു ര്ണ്ഷ കര
സജോക്ക ,
സംമയാജിത മരാഗ ീട
സമ്പൂർണ്ണ വിള
നിയരണ പദ്ധതി ൾ
ഇന്ഷവേന്സ്
വിവരസാമങ്കതി വിദയ ൾ
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി
ീടമരാഗാക്രേണ മുന്നേിയിപ്പ്
സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കു

വിപണന സാധയത
കുേവ്

മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശീലനവം
സംവിധാനവം ഒരുക്കു
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ് േിനിവേസ് േില്ലു ൾ,അനുബന്ധ
ഫാക്ടേി ൾ സ്ഥാപിക്കു
മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക്
വിപണന സംവിധാനകോരുക്കു

വിവരസാമങ്കതി വിദയ ൾ
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി ീട
മരാഗാക്രേണ മുന്നേിയിപ്പ്
സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്ക
രിക്കു .സംമയാജിത മരാഗ
ീടനിയരണ പദ്ധതി ൾ

മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ;
ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശീലനവം
സംവിധാനവം ഒരുക്കു .
േിനിവേസ് േില്ലു ൾ,
അനുബന്ധ ഫാക്ടേി ൾ
സ്ഥാപിക്കു മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണന
സംവിധാനകോരുക്കു .

കതങ്ങ് കൃഷി
ജില്ലയികല ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി കെയ്യുന്ന വിള കതങ്ങാണ്. ആക കൃഷി ഭുേിയുകട 28%
സ്ഥലത്ത് കതങ്ങ് കൃഷി കെയ്യുന്നു. എന്നിരിക്കലം നിലവിൽ അവഗണിക്കകപ്പട്ട ഒരു വിളയാണ് കതങ്ങ്. െിട്ടയായ
പരിെരണം സംമയാജിത ീടമരാഗ നിയരണം ജലമസെനം ശാസ്ത്രീയ വിള പരിപാലനം തുടങ്ങിയ
ോര്ണ്ഗങ്ങളിലൂകട ഉത്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടിയാക്കാനും ര്ണ്ഷ ന് കതങ്ങ് ഒരു ആദായ വിളയാക്കി ോറ്റാനും ഴിയും.
വവവിധയോര്ണ്ന്ന ഉല്പന്നങ്ങളിലൂകട വിപണി ീഴടക്കാന് ഴിയുന്ന ഒമരകയാരു ാര്ണ്ഷി വിളയാണ് ല്പവൃക്ഷം
എന്ന അപരനാേമധയത്തിനര്ണ്ഹോയ ഈ വിള.കതങ്ങികന ഒരു മതാട്ടവിളയായി പരിഗണിച്ച് ആനുകൂലയങ്ങൾ
നല്കു യും കതങ്ങുകൃഷി വി സനത്തിനായി നിലവികല വിടവ ൾ നി ത്തി പ്രാമയാഗി ോയി പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കു യും കെയ്ാൽ ഈ വിളകയ ഒരു പരിധി വകര ലാഭ രോക്കാവന്നതാണ്. വയവസായസഹ രണ മേഖല ളകട സംമയാജനത്തിലൂകട ഉല്പന്ന വവവിദ്ധയ വല്ക്ക്കരണവം വിപണനവം സാദ്ധയ
ോക്കാനാകും.
നിലവികല
അവസ്ഥ

ഉല്പാദനവം
ഉല്പാദനക്ഷേത
യും കുേവ്
(വര്ണ്ഷത്തിൽ 30
മതങ്ങ /കതങ്ങ് )
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പരിമപ്രക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ഉല്പാദനവം
ഉല്പാദനക്ഷേതയും
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു
(വര്ണ്ഷത്തിൽ 30
മതങ്ങയിൽ നിന്ന് 70
മതങ്ങ / കതങ്ങ്
ആക്കി ഉയര്ണ്ത്തു .)

ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപീ രിച്ചു സേഗ്ര
നാളീമ ര വി സന പദ്ധതി
ൾ നടപ്പിലാക്കു
(സംമയാജിത
വളപ്രമയാഗം, ീടമരാഗ
നിയരണം, പച്ചിലവളം,
ശാസ്ത്രീയകൃഷി മുേ ൾ എന്നിവ
അനുവർത്തിക്കുന്നത്തിനുള്ള
പദ്ധതി ൾ)

ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപി രിച്ച്
സേഗ്ര നാളീമ ര വി സ
ന പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാ
ക്കു , നാളീമ ര വി സന
മബാർഡം ത്രിതല പഞ്ചാ
യത്തു ളൂം മെർന്ന് മ ര
ഗ്രാേ പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്ക
രിച്ച് നടപ്പിലാക്കു . (40
പഞ്ചാ യത്തു ളിൽ) വയവ
സായ വകുപ്പ്- സഹ രണ
ഉൽപാദന മേഖല
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വകുപ്പ്-കുടുംബശ്രീ-സംമയാ
ജനത്തിലൂകട െ ിരി നാരു
ല്പാദനത്തിനായി കതാണ്ട്
സംഭരണപദ്ധതി

മതാട്ടവിളയായി
പരിഗണിച്ചുള്ള
സബ്സി ി പാമക്കജ്

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി ളകട
പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കു .
കതങ്ങ് യറ്റ
കതാഴിലാളി ളകട കൂട്ടായ്മ ൾ,
ര്ണ്മ്മ മസന ൾ, കതങ്ങ്
യറ്റ യര പരിശീലനവം
യരത്തിന് പരോവധി
സബ്സി ിയും നല്ക്കു

യര വല്ക്കൃത
കതങ്ങു യറ്റം

കുേിയ ഇനം, സങ്കര ഇനം
എന്നിവ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു
ർഷ സൗഹൃദ യരങ്ങള്
രൂപ ല്പന കെയ്യു .
സർക്കാർഫാമു ൾ ശക്തി
കപ്പടുത്തു .

ർഷ സൗഹൃദ
യരങ്ങൾ രൂപ ല്പന
കെയ്യു .
സർക്കാർഫാമു ൾ ശക്തി
കപ്പടുത്തു .

മരാഗ ീടബാധ

മരാഗ ീട
ബാധയ്ക്കുള്ള
പ്രതിമരാധ
ോര്ണ്ഗങ്ങൾഊര്ണ്ജിത
ോക്കു

പ്രാമദശി ോയി സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ
പ്രതിമരാധോര്ണ്ഗങ്ങൾ
സവീ രിക്കുന്നതിനു മബാധ
വത് രണവം േരുന്നു തളിയും
പ്രാവർത്തി ോക്കു
ീടനാശിനിക്കും മലബര്ണ് ൊര്ണ്ജി
നും പരോവധി സബ്സി ി
ലഭയോക്കു
ഐ.പി.ല്ക് തുടരു

വിവരസാമങ്കതി
വിദയ ൾ ഉപമയാഗ
കപ്പടുത്തി
ീടമരാഗാക്രേണ
മുന്നേിയിപ്പ് സം
വിധാനങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കു .

ഉത്പാദനക്ഷേത
യും ഗുണമേന്മ
യുള്ള സങ്കര/
കുേിയ ഇനം
കതങ്ങിൻ
വത ളകട
ലഭയതക്കുേവ്

ഉത്പാദനക്ഷേതയും
ഗുണമേന്മ
യുള്ളസങ്കര/കുേിയ
ഇനം കതങ്ങിന്
വത ളകട നടീലം
ഉേപ്പു വരുത്തു

കതങ്ങിന് വത ളകട ലഭയത
മ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ്
ഫാമു ൾ കതങ്ങിന്
വത ളകട ഉല്പാദനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി
രീതി ള്
പാലിക്കുന്നില്ല

കതങ്ങ് യറ്റ
കതാഴിലാളി ള
കട അഭാവം

വിലസ്ഥിരത
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വില സ്ഥിരത
ഉേപ്പുവരുത്തു

പച്ച മതങ്ങ സംഭരണം
പുന:സ്ഥാപിക്കു . മൂലയ
വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം
നല്ക്കു

ആത്മ, സി. പി. സി.
ആര്ണ്.ഐ,യുകട
മനതൃതവത്തില്ക്പരിശീലനം
നല്ക്കു , ഐ, എന്. എം
പിന്തുടരു

മ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്ണ്ക്കാർ ഫാമു ൾ
കതങ്ങിന് വത ളകട
ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു

മൂലയവര്ണ്ദ്ധിതഉല്പന്നങ്ങളകട
വിപണന സൗ രയം

ഉൽപാദന മേഖല
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ജലമസെനക്കുേവ്
/ ജലസംരക്ഷണ
ോര്ണ്ഗങ്ങൾ
അവലംബിക്കുന്നി
ല്ല (തടം തുേക്കൽ,
ഇടയിളക്കൽ,
തട്ടുതിരിക്കൽ)

നൂതന ജലമസെന
ോര്ണ്ഗങ്ങൾ

മ ര ര്ണ്ഷ കെ
ആദായകുേവ്

മ ര ര്ണ്ഷ കെ
വരുോനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു

ഇടയിളക്കൽ, തടം തുേപ്പ്,
പുതയിടീൽ എന്നിവ
ഉേപ്പാക്കൽ, ജലമസെന പമ്പ്
സ്ഥാപിക്കൽ, ണി ജല
മസെന സമ്പ്രദായം, എം.
എന്.ആര്ണ്.ജി. എസ് പദ്ധതി
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു
ഇടവിളകൃഷി, ശാസ്ത്രീയ കൃഷി,
കതങ്ങിന് തട പുനെംക്രേണം
ബഹുതല കൃഷി സമ്പ്രദായം ,
പ്രദര്ണ്ശന മത്താട്ടങ്ങൾ എന്നിവ
പ്രാവർത്തി ോകു .

കൃതയതാകൃഷി
സമ്പ്രദായങ്ങൾ
അനുവർത്തിക്കു
സി പി. എസ്. വഴി നീര,
ഇളനീര്ണ് പാര്ണ്ലർ , നാറ്റാ
ി ക ാമക്കാ, ക ാപ്ര
സംഭരണം, കവളികച്ചണ്ണ
തുടങ്ങിയ മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങള്ക്ക്
ധനസഹായം നല്കു

പച്ചക്കേി കൃഷി
ജില്ലയികല കോത്തം പച്ചക്കേി ളകട വിസ്തൃതി 3065 കഹക്ടർ ആണ്. വിളവിസ്തൃതിയിലം ഉല്പാദനത്തിലം വലിയ
മുമന്നറ്റമുണ്ടാക്കാന് പച്ചക്കേി മേഖലയിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മപകര വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി കെയ്യിക്കു
ന്നതിന് ക്ലസ്റ്റർ വി സനത്തിലൂകടയും പുതിയ സമങ്കതി വിദയ പ്രെരണത്തിലൂകടയും ഴിഞ്ഞു. വീട്ടുവളപ്പിമലയും
സ്ഥാപനങ്ങളികലയും കൃഷി ഗണയോയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. സവയം പരയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിമലക്ക് ഇനിയും ഏകേ മുമന്ന
ോനുണ്ട്. നഗര പ്രമദശങ്ങളിൽ ഹരിത സേിതി, േസി ൻസ് അമസാസിമയഷനു ളകട കൂട്ടായ്മ എന്നിവ രൂപീ രിച്ച്
വിത്ത് മുതൽ വിപണി വകരയുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏമ ാപിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. പച്ചക്കേികയ സംബന്ധി ച്ചിടമത്താളം
ജില്ലകയ സവയം പരയാപ്തോക്കു എന്നതിമനാകടാപ്പം വിഷലിപ്തേല്ലാത്ത പച്ചക്കേി ഉല്പാദനത്തിനു ർഷ കര
പ്രബുദ്ധരാക്കു എന്ന ലക്ഷയം കൂടിയുണ്ട്.
ക്രേ
നം
1

നിലവികല
അവസ്ഥ

പരിമപ്രക്ഷയം

വിള
പച്ചക്കേിയിൽ
വിസ്തൃതിയിലം സവയംപരയാപ്തത
ഉത്പാദനത്തി
ലം മുമന്നറ്റം
മനടിയിട്ടുകണ്ടങ്കി
ലം സവയം
പരയാപ്തോയിട്ടില്ല
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ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

തരിശു പുരയിടങ്ങളം
കപാതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള
കട തരിശായി ിടക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളം ജലമസെന
സൗ രയം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തി
കൃഷിമയാഗയോകുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു .
നഗര പ്രമദശങ്ങളില്ക്
പച്ചക്കേി കൃഷിഹരിത ക്ലസ്റ്റര്ണ്
രൂപീ രിച്ച് േസി ൻസ്
അമസാസിമയഷനു ൾ
ശക്തികപടുത്തു

തരിശു നിലങ്ങൾ ഏറ്റടുത്ത്
കൃഷി കെയ്യു ന്നതിനു
നിയേനിർ മ്മാണം ഏര്ണ്കപ്പടു
ത്തണം. നിലവിലളള
വാണിജയകൃഷി 4500 കഹക്ടേി
ൽ ക ാണ്ടുവരു യും 5
ലക്ഷമത്താളം വിട്ടുവളപ്പു
ളിൽ ശാസ്ത്രീയ പച്ചക്കേി കൃഷി
ത്രിതലപഞ്ചായത്തു ൾ വഴി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു ക ാണ്ട്
സവയം പരയാപ്തത മനടാൻ
ഴിയും. കടേസ് കൃഷി,
ലംബകൃഷി, തിരിനന, േിനി
ഡ്രിപ് യൂണിറ്റ്, ംമപാസ്റ്റിങ്ങ്
സംവിധാനങ്ങൾ ഴിയുന്നത്ര
വീടു ളിൽ ആരംഭിക്കു .
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2

ീടമരാഗബാധ

നല്ല ാര്ണ്ഷി
മുേ ൾ
പ്രാവർത്തി ോ
ക്കു

സുരക്ഷിത പച്ചക്കേി കൃഷി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി
രീതി ൾ മപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ൾ
നടപ്പിലാക്കു

3

ാലാവസ്ഥ
വയതിയാനം

സമ്പൂർണ്ണ വിള
ഇന്ഷവേന്സ്

ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം
അതി ജീവിച്ച് കൃഷി കെ
യ്യുന്നതിന് ര്ണ്ഷ കര
പ്രാപ്തരാക്കു . േഴേേ കൃഷി,
മപാളി ഹൗസ്, കൃതയതാ
കൃഷി, േണ്ണില്ലാ കൃഷി എന്നിവ
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു

4

ോര്ണ്ക്കറ്റിങ്ങികെ
അപരയാപ്തത

5

മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത മൂലയ വര്ണ്ദ്ധനവ്
സൗ രയങ്ങളകട
അപരയാപ്തത

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലള്ള മലാക്ക് കലവൽ
പച്ചക്കേി ള്ക്ക് കഫ കേറ്റഡ് ഓർഗവന
കൃതയോയ
മസഷൻ, ക്ലസ്റ്റര്ണ് പദ്ധതിയിൽ
വിപണന
ആഴ്ച്ച്ചച്ചന്ത, ഇകക്കാമഷാപ്പ്
സംവിധാനം
മുതലായവ ഊര്ണ്ജിതോക്കു .
വി. എഫ്.പി.സി.ക . മഹാർ
ട്ടി മ ാര്ണ്പ്പ് വഴി സംഭരണം
കേച്ചകപ്പടുത്തു

സുരക്ഷിത നിയരണ
ോര്ണ്ഗങ്ങൾ അനുവർ
ത്തിക്കാൻ ര്ണ്ഷ കര
മപ്രരിപ്പിക്കു . എല്ലാ
വീടു ളിലം പച്ചക്കേി കൃഷി
നിര്ണ്ബന്ധോക്കു .പ്രാമദശി
വിള ആമരാഗയ മ ന്ദ്രങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കു
വയാവസായി ാടിസ്ഥാന
ത്തിൽ പച്ചക്കേി കൃഷിയ്ക്ക്
പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കു

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലം
സംഭരണ ഔട്ട്കലറ്റു ൾ.
തുേക്കണം

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ൾ, ആത്മ
ഗ്രൂപ്പു ൾ വയക്തി ൾ എന്നിവ
ര്ണ്ക്ക് പരിശീലനം നല്ക്കു
അച്ചാറു ൾ, ക ാണ്ടാട്ടം,
മസാപ്പു ൾ , ഹല്ക്വ, മപട,
സ്ക്വാഷ്, സൗന്ദരയ വര്ണ്ദ്ധ
ങ്ങള്എന്നിവയുകട യൂണിറ്റു
ൾ പ്രാമദശി ാടിസ്ഥാ
നത്തില്ക് സ്ഥാപിക്കു

വിപണനത്തിനായി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ
േിഷനുോയി മെർന്ന്
പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു ,
ി.ഐ.സി ൾ വഴി
മ ാേണ്ഫസിലിറ്റി
കസെറു ൾ ആരംഭിക്കു

6

യരവല്കരണ
ത്തികെ
അപരയാപ്തത

യരവല്കരണം
സാധയോക്കൽ

പച്ചക്കേി കൃഷിക്ക്
അനുമയാജയോയ യരങ്ങൾ
ലഭയോക്കു . ( ളപേിക്കൽ,
നിലകോരുക്കൽ,
ഇടയിളക്കൽ തുടങ്ങിയവ)

യരങ്ങള്ക്കുപരോവധി
സബ്സി ിയും പരിശീലനവം
ഉേപ്പാക്കു

7

ബ്രാന് ിങ്ങി
കെ അഭാവം

സുരക്ഷിത
പച്ചക്കേിക്ക്
ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക്
അധി ലാഭം

ജി. എ. പി സര്ണ്ട്ടിഫിമക്കഷൻ
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു , ജി. എ.
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു

ജി. എ. പി സര്ണ്ട്ടിഫിമക്കഷൻ
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു , ജി. എ.
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു
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വാഴ കൃഷി
ജില്ലയികല വാഴകൃഷി കെയ്യുന്ന വിസ്ത്ീർണ്ണം 11440 കഹക്ടർ ആണ് എന്നാണ് ണക്കു ൾ പേയുന്നത്.
എന്നാൽ വീട്ടുവളപ്പികല വാഴകൃഷികയക്കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം വളകര കൂടുതലാകണന്ന് ാണാം.
വീട്ടുവളപ്പികല വാഴകൃഷി ശ്രദ്ധ ആവശയമുള്ള മേഖലയാണ്. കനല്ക്കൃഷി നിന്നു മപായ നി ത്തകപ്പട്ട
(പണ)നിലങ്ങളിലാണ് വാഴ കൂടുതലായും കൃഷി കെയ്തുവരുന്നത്. േണ്ണ് പരിമശാധനയുകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വള
പ്രമയാഗം കെയ്യുന്നതിനും കുമ്മായം, മ ാമളാവേറ്റ് എന്നിവ പ്രമയാഗിക്കുന്നതിനും മബാധവല്ക്ക്കരണവം
പദ്ധതിയും ആവശയോണ്. എല്ലാ വാഴമത്താപ്പു ളിലം ഇടവിള കൃഷി വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആസൂത്രണം
കെയ്യണം. ക ാല്ലം ജനതകയ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവം കൂടിയ അളവിൽ ഉപമയാഗിക്കുന്ന ഫല വർഗോണ്
വാഴപ്പഴം. മപാഷ സുരക്ഷയിൽ വാഴപ്പഴം ഴിഞ്ഞു ോത്രകേ േറ്റു ഫല വർഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുള്ളു. ഔഷധ
മൂലയമുള്ള ഇനോയ ദളി വളകര വിപണന മൂലയമുള്ള വാഴയിനോണ്. പല വാഴയിനങ്ങളം പച്ചക്കേിയായും ഉപ
മയാഗിച്ചു വരുന്നു, കൂടാകത വാഴക്കൂമ്പ്, വാഴക്കുല കവട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിനു മശഷമുള്ള വാഴപ്പിണ്ടി എന്നിവയും
പച്ചക്കേി ളായി ഉപമയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാഴനാരിനും വയാവസായി പ്രാധാനയമുണ്ട്. പ്രകൃതി സൗഹാർേ
ബാഗു ളം പായയും േറ്റും കെേിയ പരിശീലനത്തിലൂകട അവയിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാവന്നമതയുള്ളു. കുടുംബശ്രീ
വഴി ഈ ോതിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുത്ത് വിജയ രോക്കാവന്നതാണ്. അതു മപാകല മബബി ഫു ് ആയും
ആമരാഗയ ഭക്ഷണോയും പരമ്പരാഗതോയി ഉപമയാഗിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് മനന്ദ്രക്കായ ഉണക്കികപ്പാ
ടികച്ചടുക്കുന്ന ഉല്പന്നം. ഇത് പ്രാമദശി ാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രാൻ ് കെയ്് വിപണനം നടത്താവന്നതാണ്.
കുടുംബശ്രീ വഴിമയാ ർഷ കൂട്ടായ്മ വഴിമയാ ഇതു സാദ്ധയോക്കാവന്നതാണ്. വജവ കൃഷിയനുവർത്തിച്ചാൽ
ഓർഗാനി ് മപ്രാ ക്ട് ആയി ബ്രാൻ ് കെയ്് ിോെ് കൂട്ടാം.
നിലവികല അവസ്ഥ

പരിമപ്രക്ഷയം

ഉല്പാദനക്ഷേത കുേവ്

ഉല്പാദനക്ഷേത
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു

വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മ

ര്ണ്ഷ ന് േി ച്ച
വില ലഭയോക്കു

വീട്ടുവളപ്പു കൃഷിയിൽ
ശാസ്ത്രീയ പരിെരണ
മുേ ള്നടപ്പാക്കാകതയു
ള്ള കൃഷിരീതി ൾ
ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ
വസ്തുക്കളകട യഥാസേയ
ലഭയതയില്ലായ്മ
121

ശാസ്ത്രീയ
പരിെരണമുേ ൾ
നടപ്പിലാക്കി
ഉത്പാദനക്ഷേത
വര്ണ്ധിപ്പിക്കു
ഗുണമേന്മയുള്ള
നടീൽ വസ്തുക്കളകട
യഥാസേയ ലഭയത
ഉേപ്പുവരുത്തു

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
സംമയാജിത വളപ്രമയാഗം,
ീട മരാഗ നിയര
ണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും
സഹായവം, വജവകൃഷി , ീട
മരാഗനിര്ണ്ോര്ണ്ജനത്തിന്
കൃതയതാ കൃഷി സമ്പ്രദായം
ാമ്പയിൻ ഫണ്ട്
അനുവദിക്കു , വാഴക്കൃഷി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േറ്റു
പദ്ധതി ൾ
അധി ഉല്പാദനം ഉണ്ടാകു
മമ്പാള് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തലത്തിൽ
താങ്ങു വില ഏര്ണ്കപ്പടുത്തു
സ്ഥായിയായ വില
മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ
ലഭയോക്കു
ഉണ്ടാകുന്നതിനു മവണ്ട
സാഹെരയം ഉണ്ടാക്കു
ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി ളിൽ
മലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്ക്
സ്ഥായിയായ ഉദ്പാദന
പരിശീലനം നല്ക്കു യും
വര്ണ്ദ്ധനവ്
പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു യും
കെയ്യു
സര്ണ്ക്കാർ ഫാമു ളിൽ നിന്നും
പ്രാമദശി അടിസ്ഥാ
വാഴ ന്നു ളമടയും, ടിഷു
നത്തിൽ ടിഷു ള്ച്ചർ
ള്ച്ചര്ണ് വാഴ വത ളമടയും
ലാബു ൾ സ്ഥാപിക്കു
ലഭയത ഉേപ്പുവരുത്തു ,
ഉൽപാദന മേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ജലമസെന
സൗ രയക്കുേവ്

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള
സംരംഭങ്ങളില്ലാത്തത്

ജലമസെന
സൗ രയം
വര്ണ്ധിപ്പിക്കു
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള
യൂണിറ്റു ൾ
ആരംഭിക്കു

അംഗീകൃത നഴ്സേി ള്ക്ക്
വലസൻസ് ഉേപ്പുവരുത്തു
കെേിയ മതാട്ടങ്ങള്ക്ക് അനുസൃ
തോയ ണി ജലമസെന
പദ്ധതി ൾക്ക് സബ്സി ി
നടപ്പിലാക്കു
ജാം, സ്ക്വാഷ്, ഉമപ്പരി, വാഴ
നാരുല്ക്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങി യ
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ളസം
രംഭങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുന്നതിനു
സബ്സി ി നല്ക്കു

ഉദ്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ്
കൃഷി വിജ്ഞാന മ
ന്ദ്രങ്ങളകട സാമങ്കതി
സഹായമത്താകട മൂലയ
വര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കായി മ ാേണ്
കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ്
സ്ഥാപിക്കു .

ിഴങ്ങുവര്ണ്ഗ വിള ൾ
ജില്ലയികല േരച്ചീനിയുൾകപ്പകട കോത്തം ിഴങ്ങുവര്ണ്ഗ വിള ളകട വിസ്തൃതി 18168 കഹക്ടോണ്. ിഴങ്ങു
വര്ണ്ഗ വിള ളകട ഉല്ക്പ്പാദനം ോറ്റേില്ലാകത തുടരുന്നു. ഭക്ഷയ സുരക്ഷ, മപാഷ സുരക്ഷ, സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം,
കൂടിയ ഉല്ക്പ്പാദന ക്ഷേത, േഴകയ ആശ്രയിച്ചു വളരാനുളള ഴിവ്, കുേഞ്ഞ പരിപാലന കച്ചലവ്, വജവ
കൃഷിക്കനുമയാജയത ഇങ്ങകന പല അനുകൂല ഘട ങ്ങളം ിഴങ്ങുവര്ണ്ഗ വിള ള്ക്കുണ്ട്. അതുക ാണ്ടുതകന്ന
നിലവിലളള ഉല്ക്പ്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടിയാക്കാനായുളള സാമങ്കതി വിദയ ൾ പ്രെരിപ്പിമക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ
ഈ മേഖല ഉല്ക്പ്പന്നത്തികെ വിലസ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഒമര സേയത്തുളള വിളകവടുപ്പ് മൂലമുളള വിലയിടിവ്,
ഉല്ക്പ്പാദന ക്ഷേത കൂടിയ ഇനങ്ങളകട നടീൽ വസ്തുക്കൾ യഥാസേയം വലിയ അളവിൽ ലഭയോ ാത്തത്,
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുളള സംവിധാനങ്ങളകട അഭാവം എന്നീ കവല്ലുവിളി ൾ ഇന്ന് മനരിടുന്നു. അനുകൂല ഘട ങ്ങകള
പരോവധി ഉപമയാഗിച്ചും, പ്രതികൂലഘട ങ്ങകള അനുകൂലോക്കുന്നതിനുളള നടപടി ളിലൂകടയും ഉല്ക്പ്പാദനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഴിയും. ഇതിനായി െില പദ്ധതി നിര്ണ്മേശങ്ങൾ മുമന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നു. ജില്ലയികല ഫാമു ളകട
ശാക്തീ രണത്തിലൂകട നടീൽ വസ്തുക്കളകട അപരയാപ്തത പർോവധി പരിഹരിക്കാനാവം.
നിലവികല
പരിമപ്രക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
അവസ്ഥ
വയക്തോയ കപ്രാ ക്ഷന്
പ്ലാൻ തയ്യാോക്കു .മലാക്ക്ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിള വവവിധയം , പരമ്പ വിപണന സംവിധാനം നടപ്പി
രാഗത വിള ൾ ( കൂവ,
ലാക്കു . ിഴങ്ങ് വർഗ വിള
നന ിഴങ്ങ്, മുക്കിഴങ്ങ്
ള്ക്കായി ഒരു സ്കപഷയൽ
വില സ്ഥിരത
ര്ണ്ഷ ന് േി ച്ച വില
എന്നിവ കൂടുതൽ കൃഷി കെ
അഗ്രി മസാണിനുളള
യില്ലായ്മ
ലഭയോ ണം
യ്യു . ഇതിനായി പദ്ധതി ൾ
സാധയത പ്രമയാജന
രൂപീ രിക്കു ധനസഹായം
കപ്പടുത്തി സംസ്ക്കരണനല്ക്കു
വിപണന (സ്റ്റാർച്ച് ാലി
ത്തീറ്റ, മ ാഴിത്തീറ്റ)
സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാ൯ ഗവകെെ് പദ്ധതി
ഉല്പാദനക്ഷേത
ഉല്പാദനക്ഷേത കൂടിയ
ഉല്പാദനക്ഷേത കൂടിയ
രുെിയും ഉല്പാദനക്ഷേതയും
കൂടിയ ഇനങ്ങ ളകട
ഇനങ്ങളകട നടീല്ക്
ഇനങ്ങളകട വയാപനം
സവീ ാരയതയും കൂടിയ ഇന
നടീൽ വസ്തുക്കൾ
വസ്തുക്കൾ
ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധന
ങ്ങളകട നടീൽ വസ്തുക്കൾ
കൂടിയ അളവിൽ
ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കിടയിലം
അതുവഴി അധി ആദായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഫാമു ളം
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യഥാ സേയം
ലഭയേല്ല

ഫാമു ളിലം
ഉത്പാദിപ്പിക്കു .

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ്
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂകട
സംവിധാന ങ്ങളകട
ര്ണ്ഷ ർക്ക് േി ച്ച
അഭാവം
ആദായം

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ്
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിന്പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കു

ഗമവഷണ മ ന്ദ്രങ്ങളോയി
സംമയാജി തോയി
പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കു
മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്ക് വയവ
സായമ ന്ദ്രങ്ങൾവഴി
യരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു യും
പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു യും
പരിശീലനം നല്ക്കു യും
കെയ്യു

സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങൾ
കുരുമുള ്, ഇഞ്ചി, േഞ്ഞൾ, ജാതി, ഗ്രാമ്പു, റു പ്പട്ട തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവയജ്ഞനവിള ൾ ഉല്ക്പ്പാദ
നത്തിലം, വിസ്തൃതിയിലം വലിയ ോറ്റേില്ലാകത തുടരുന്നു. 4320 കഹക്ടോണ് നിലവികല വിസ്തൃതി. ആമഗാള
വിപണിയികല വില വയതിയാനങ്ങൾ ഈ മേഖലകയ ഗ്രാേീണതലത്തിൽ വകര സവാധീനിക്കുന്നു. വരള്ച്ച
മപാലളള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഉല്ക്പ്പാദനമശഷി കൂടിയ ഇനങ്ങൾ യഥാസേയം
ആവശയത്തിനു ലഭിയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ, വജവവളങ്ങളകട അപരയാപ്തത, മൂലയവര്ണ്ദ്ധന സൗ രയങ്ങൾ യഥാവിധി
ലഭയേല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയാണ് ഈ മേഖല മനരിടുന്ന കവല്ലുവിളി ൾ. താരതമേയന വിസ്തൃതി കുേഞ്ഞ
വിള ൾ ആയ റുവ, ഗ്രാമ്പൂ, ജാതി എന്നിവ ളകട വയാപനം ക ാല്ലം ജില്ലകയ സംബന്ധിച്ച് സാദ്ധയത ഉള്ള
ഒരു മേഖലയാണ്. ഒരിക്കൽ ജില്ലയികല ർഷ ർ താല്പരയമത്താകട ആരംഭിക്കു യും ശരിയായ വിളകവടുക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തകന്ന വളകരകപ്പകട്ടന്ന് പിന്മാറു യും കെയ് വാനില കൃഷി ഇന്നും സാദ്ധയത ൾ ഉള്ള ഒരു
മേഖല എന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നു. ർഷ കര സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം േബ്ബേിമനാകടാപ്പമോ അതിമലകേമയാ
നാണയവിള സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവയാണു േിക്ക സുഗന്ധ വയഞ്ജന വിള ളം.
ശുോവ് കൃഷി
ജില്ലയികല കോത്തം വിസ്തൃതി 1304 കഹക്ടോണ്. േബര്ണ്കൃഷിയുകട വയാപനമത്താകട ശുോവ്കകൃഷിയുകട
വിസ്തൃതി കുേഞ്ഞു. ോത്രേല്ല 75% മതാട്ടങ്ങളം പുനരുദ്ധാരണം കെമയ്യണ്ട സ്ഥിതിയിലോണ്. േി ച്ച വിലയും
സംസ്ക്രണ സംവിധാനവം ഉള്ളതിനാൽ കൃഷി വയാപിപ്പിക്കണം. സബ്സി ി പാമക്കജ് നിലവിലില്ലാത്തതും,
ജലമസെിതകൃഷി പ്രൊരത്തിലില്ലാത്തതും ക ാമ്പുണക്കം, മതയിലകക്കാതു ് തുടങ്ങിയ ീടമരാഗ പ്രശ്നങ്ങളം
അടങ്ങിയ കവല്ലുവിളി ൾ ഈ മേഖല മനരിടുന്നു. ശുോവ് കൃഷി വയാപനത്തിനും ഉല്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവിനുോയി
വിവിധ പദ്ധതി നിര്ണ്മേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു.
നിലവികല
അവസ്ഥ

കൃഷിക്ക്
സബ്സി ി
പാമക്കജ് ഇല്ല
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പരിമപ്രക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ

കൃഷിക്ക്
സബ്സി ി
പാമക്കജ്

വിസ്തൃതി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു ന്നതിനായി
സൗജനയ നിരക്കിൽ വത ൾ
നല്ക്കു . നിലവിലളള സംസ്ക്കര
ണ ശാല ളകട ആവശയത്തിന്
ശുവണ്ടി ഉത്പാദനം നട
ത്തണം. ല്ലട ഇേിമഗഷ൯
പദ്ധതിയുകട നാൽ വശ
ങ്ങളില്ക് ശുോവ് വച്ച്പിടി
പ്പിക്കാ൯ പദ്ധതി. കപാതു
സ്ഥലങ്ങളിലം മോഡവ ക്കിലം
ശുോവ് വച്ചുപിടിപ്പിക്കാ൯
പദ്ധതി

മുന്തിയ ഇനങ്ങളകട നടീല്ക്
വസ്തുക്കൾ സബ്സി ി
നിരക്കിൽ
യഥാ സേയം നല്ക്കു
ന്നമതാകടാപ്പം വളം സസയ
സംരക്ഷണ വസ്തുക്കൾ
ജലമസെന
സംവിധാനങ്ങൾഉള്കപടുത്തി
പാമക്കജ് തയ്യാോക്കു
ഉൽപാദന മേഖല
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ക ാമ്പുണക്കം,
മതയില ക ാതു ്
തുടങ്ങിയ ീട
മരാഗ പ്രശ്നങ്ങൾ

ീടമരാഗങ്ങൾ
നിയത്രണ
വിമധയോക്കി
ഉദ്പാദന
വര്ണ്ദ്ധനവ്
ഉേപ്പുവരുത്തു

ീട മരാഗ നിയരണ
ോര്ണ്ഗങ്ങള്ക്ക് ാമ്പയിൻ
സംഘടിപ്പിച്ചു ീട മരാഗ
നിയരണ ഉപാധി ള്ക്ക്
സബ്സി ി നല്ക്കു

ജിഎ.പി (ഉത്തേ ാര്ണ്ഷി
മുേ ള്)

ജില്ലയികല
ശുവണ്ടി
ഫാക്ടേി ളിൽ
ആവശയത്തിനു
മതാട്ടണ്ടി
ലഭിക്കാത്ത
അവസ്ഥ

മുന്തിയ ഇനങ്ങളം
വിസ്തൃതി വയാപ
നവം നടത്തി
പരോവധി
ഉല്പാദനം കൂട്ടു

മുന്തിയ ഇനങ്ങളം വിസ്തൃതി വയാപ
നവം നടത്തി പരോവധി
ഉല്പാദനം കൂട്ടു

മുന്തിയ ഇനങ്ങളം വിസ്തൃതി
വയാപനവം നടത്തി
പരോവധി ഉല്പാദനം കൂട്ടു

മഹാര്ണ്ട്ടി ള്ച്ചേൽ വിള ൾ (ോവ്, പ്ലാവ്, േറ്റു ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ, പപ്പായ,വപനാപ്പിൾ, കുടമ്പുളി തുടങ്ങിയവ
ദീര്ണ്ഘ ാല
നിലവികല അവസ്ഥ
പരിമപ്രക്ഷയം
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ലക്ഷയങ്ങൾ

ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ
വസ്തുക്കളകട അഭാവം

വാണിജയ കൃഷിയുകട
അഭാവം

ഗുണമേന്മയുള്ള
നടീൽ വസ്തുക്കൾ
ഉേപ്പുവരുത്തി
വിസ്തൃതി
വര്ണ്ധിപ്പിക്കു

സര്ണ്ക്കാർ ഫാമു ൾ
ശക്തികപടുത്തൽ, വപ്രവറ്റ്
നഴ്സേി ളകട ഗുണമേന്മ
ഉേപ്പുവരുത്തു സൗജനയ
നിരക്കിൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ
വിതരണം കെയ്യു

ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ
വസ്തുക്കള് സുലഭോക്കു

വാണിജയ കൃഷി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു

വാണിജയ കൃഷിക്ക്
സബ്സി ി നല്ക്കു , വഹ
ക ന്സിറ്റി പ്ലാെിംഗ്

സ്ഥായിയായ
വരുോനം ലഭയോക്കു

വിപണന –സംസ്ക്രണ
സംവിധാനങ്ങളകട
അഭാവം

വിപണന –
സംസ്ക്രണ
സംവിധാനം

അച്ചാറു ൾ,ക ാണ്ടാട്ടം,
മസാപ്പു ൾ , ഹല്ക്വ, മപട,
സ്ക്വാഷ് സൗന്ദരയ
വര്ണ്ദ്ധ ങ്ങള്എന്നിവയുകട
യൂണിറ്റു ൾ പ്രാമദശി ാ
ടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു

കപാതുസ്ഥലങ്ങളിലം
സാമൂഹയ
വനവല്ക്ക്കരണത്തിനും
ോവ്, പ്ലാവ്,എന്നിവ
ഉപമയാഗിക്കാത്ത
അവസ്ഥ

കപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ,
സാമൂഹയ വന
വല്ക്ക്കരണം
തുടങ്ങിയ
ആവശയങ്ങൾക്ക്,
ോവ്,പ്ലാവ്, ശുോവ്
എന്നിവ ോത്രം
ഉപമയാഗിക്കുന്ന
അവസ്ഥ.

ഫാമു ൾ ശാക്തീ രണം
നടത്തി ആവശയത്തിനു
വത ൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു .
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ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിപണന സംസ്ക്രണ
സംവിധാനങ്ങൾ
ഏര്ണ്പ്പാടുകെയ്യു .

ഫലവൃക്ഷങ്ങള്
ഉള്കപ്പടുത്തി സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ
സാമൂഹയ
വനവല്ക്ക്കരണം

ഉൽപാദന മേഖല
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മേജർ ഇേിമഗഷന്
നിലവികല അവസ്ഥ

പരിമപ്രക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല പരിമപ്രക്ഷയം

ദീർഘ ാല പരിമപ്രക്ഷയം

പ്രധാനകപ്പട്ട ജലമരാതസ്സു ളകട അവസ്ഥ
അഷ്ടമുടിക്കായലികല
ജലകോഴുക്ക്
തടസ്സം, മയ്യറ്റം
വജവ അവജവ
ോലിനയനിമക്ഷപവം

ജലമരാതസ്
ോലിനയമുക്തോക്കു

ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട
തടാ ത്തില്ക്
പാരിസ്ഥിതി
സന്തുലനാവസ്ഥ
നഷ്ടകപ്പടു യും
അതുവഴി ജലാ
ശയം വിസ്മൃതിയി
ലാകു യും കെയ്യാം

തടാ ത്തികെ
സംരക്ഷണവം
പുനരുദ്ധാരണവം

ഇത്തിക്കര ആേികെ
ജലലഭയതകുേവ്

ആേികെ ജലലഭയത
ഉേപ്പു
വരുത്തുന്നതിനായി
കെക്ക് ാമു ള്
നിർമ്മിക്കു

പളളിക്കലാേിൽ
ജലദൗർലഭയം

നദിയുകട
പുനരുജീവന
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ായലികല പലഭാഗങ്ങളിലം
പ്രമതയ ിച്ച് നീണ്ട ര
പാലത്തിൻ ിഴക്കും
കതക്കുംഭാഗം ാവനാട്
ഭാഗത്തിൽ ആഴംകൂട്ടു

വ മയ്യറ്റം വജവ അവജവ
ോലിനയ നിമക്ഷപങ്ങൾ നീക്കം
കെയ്യു

മോയിസ്െർ പിറ്റികെ
നിർമ്മാണം േബ്ബിൾ പിച് ്
ബണ്ടികെ നിർമ്മാ ണം യർ
ഭൂവസ്ത്രം ഉപ മയാഗിച്ചുളള
സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുകട നിർമ്മാ
ണം Renomatresses for retaining
unstable Hil ocks മക്രാസ്
റു ളകട നിർമ്മാ ണം േീൊർജ്
കെയ്യുന്ന തിനായി ിണറു ളകട
മബാധവല്ക്ക്കരണം നടത്തു ,
നിർമ്മാ ണംഗാബി മയാൺ
പഠനത്തികെ
വർക്ക്- േബ്ബിൾ ഗളളി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ോമനജ്
കെക്ക്വ മവഴ്സണൽ
കേെ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ
ൊനല ളകട നിർമ്മാണം
തയ്യാോക്കി പദ്ധതി ൾ
അമ്പലക്കടവ്, കവമട്ടലിക്കടവ്
തയ്യാോക്കു
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ംഫർട്ട്
മസ്റ്റഷകെ നിർമ്മാണം അമ്പല
ക്കടവ്, കവമട്ടലിക്കടവ് എന്നിവിട
ങ്ങളിൽ മബാട്ടു കജട്ടി ളകട
നിർമ്മാണം അമ്പലക്കടവിൽ
പടിപ്പുരയുകട മ ാമളജ് മോ ്
അമ്പലക്കടവ് വകര പുന
രുദ്ധരിക്കുന്നത് മവലി
നിർമ്മാണം
മ ാട്ടുക്കൽ കെക്ക് ാം
െടയേംഗലം കെക്ക് ാം
അരിക്കന്നൂർ കെക്ക് ാം
ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക്
പ ൽക്കുേി കെക്ക് ാം
േണ്ബണ്ടു ള് നിർമ്മിക്കു
േണ്ണയം ടവ് കെക്ക് ാം,
മസ്റ്റാമേജ് കവയർ D/S േണ്ണയം
കെക്ക് ാം, ഞവരൂർ ടവ്
കെക്ക് ാം
പളളിക്കൽ ാം, േണ്ണട്ട ാം
പളളിക്കലാേിനും േറ്റ്
എന്നിവയുകട പുനരുദ്ധാരണം.
അനുബന്ധമതാടു ള്ക്കും
ഉൽപാദന മേഖല
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നവീ രണ
സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തി ൾ

യർഭൂവസ്ത്രംഉപമയാഗിച്ച്
ജലസംരക്ഷണം,
നദിയുകട വശങ്ങളികല േകണ്ണാ
അപ ട രോയ രീതിയിൽ
ലിപ്പ് തടയുന്നത്. പളളിക്കലാേി
േണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ
ൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി
പ്രമദശങ്ങളിൽ മ ാണ്ക്രീറ്റ്
ടവ്, കുളിക്കടവ്, എന്നിവ. വ /പാേ ക ാണ്ടുളള സംരക്ഷണ
രൾച്ചാ സേയത്ത് ജലലഭയ തയ്ക്ക്
ഭിത്തി നിർമ്മാണം.
മവണ്ടി പലസ്ഥലങ്ങളിലം
കെക്ക് ാം നിർമ്മി ക്കു .
LI/KWA പമ്പിംഗ് മസ്റ്റഷൻ
പുനരുദ്ധാരണം നദിയിൽ
ആഴംകൂടിയ സ്ഥല ങ്ങളിൽ
അടിയണ നിർ മ്മിക്കുന്നത്.
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലി നയങ്ങൾ
ആേിൽ നിമക്ഷ പിക്കുന്നത്
തടയാൻ തുടർച്ചയായ
മവലി ളം, സൂെ ങ്ങളം
ാേേയും, സ്ഥാപിക്കുന്
ത്.ആറ്റിൽ വീണു ിടക്കുന്ന
േരങ്ങളം ോലിനയവം
വൃത്തിയാക്കുന്നത്.
പളളിക്കലാേികെ വശങ്ങളിൽ
മുളയും ണ്ടല്ക്ക്കാടും
വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.

ല്ലടയാേികല
അശാസ്ത്രീയോയ
രീതിയിലളള േണൽ
വാരൽ ാരണം
കെക്ക് ാം
ല്ലടയാറ്റിൽ ടപുഴഭാഗത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടയണ
നദിയി കല
േഗുമലറ്റർ എന്നിവ
ഉപ്പുകവളളം യോകത
സ്ഥാപിക്കു
ജലലഭയത കുേവ്
സ്ഥാപിക്കു
േഗുമലറ്റർ സ്ഥാപിക്കു
േണ്മോതുരുത്ത്
ഉപ്പുകവളളം
യറുന്നു
2017-18 ൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന-മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളകട അവമലാ നവം അവ
കേച്ചകപ്പടുത്താനുള്ള നിർമേശങ്ങളം (അദ്ധയായം -5 ാണു )
പട്ടി 4.1.12
2017-18 ൽ വിവിധ തമേശസ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ളം വ യിരുത്തല ളം
ക്രേനം
പദ്ധതിയുകട മപര്
വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തു
1
കനൽ കൃഷിവി സനം
78644381
2
പച്ചക്കേി കൃഷി വി സനം
52062175
3
ാർഷി ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണന സംവിധാനം
9165200
4
വാഴകൃഷി വി സനം
18452777
5
ശുോവ് കൃഷി വി സനം
83444855
6
മതനീച്ചകൃഷി
1500000
7
നഴ് സേി വി സനം
600000
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

േണ്ണിര മമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്
പ്രദർശന മതാട്ടങ്ങൾ
മ രവി സന പദ്ധതി
പഴവർഗവി സനം
ഔഷധ സസയവി സനം
വനിത കജ.എൽ.ജി ഗ്രൂപ്പു ൾക്ക് േിമവാൾവിംഗ് ഫണ്ട്
വജവ ിഴങ്ങുകൃഷി
സേഗ്ര പുരയിടകൃഷി
പുഷ്പകൃഷി
കുരുമുളൿ കൃഷിവയാപനം
ഇടവിളകൃഷി
എള്ള് കൃഷി
ബമയാഗയാസ്
കവറ്റില കൃഷി
ജാതി കൃഷി
മു ് കൃഷിവി സനം
ജലസം രക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
യരവല്ക് രണം
ർമ്മമസന
േൽസയകൃഷി
ആക

1199000
8444064
38380850
7686400
50000
300000
6578825
15098590
4986250
5280525
14685758
7500
3979500
1525000
99000
75000
6714313
2364800
2905000
450000
289129763

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നിലവികല വിടവ ൾ
1. ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ൾ
1.
ഗുണമഭാക്തൃലിസ്റ്റിൽ പദ്ധതി ൾ ഏകറ്റടുക്കാൻതാല്പരയേില്ലാത്തവർ ടന്നുകൂടുന്നു.
2. അർഹരായ ർഷ ർ പല ാരണങ്ങൾ ക ാണ്ടും ഗുണമഭാക്തൃപട്ടി യിൽ കപടുന്നില്ല.
3. ഗുണമഭാക്തൃവിഹിതം അടയ്ക്കാൻ ർഷ ർക്കുളള വിമുഖത ഫണ്ട് വിനിമയാഗത്തിന് തടസ്സോകുന്നു.
4. ഉല്പാദന മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനസൗ രയ വി സനത്തിന് ഫണ്ട് കെലവഴിക്കുന്നില്ല
5. ഓമരാ ഘട ത്തിലം വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഫണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് അധി മജാലി ഭാരത്തിനിടയാക്കുന്നു.
തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട ഉല്പാദനമേഖലയികല പദ്ധതി ൾ കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുളള ോർഗ നിർമേശങ്ങൾ
1. ഗുണമഭാക്തൃവിഹിതം അടച്ച് ഉല്പാദമനാപാധി ൾ വ പ്പറ്റുന്നതിനുളള വിമുഖത ഫണ്ട് വിനിമയാഗകത്ത
ബാധിക്കുന്നു. പദ്ധതി ോർഗമരഖ ൾ മഭദഗതി കെയ്യു മയാ
ർഷ രുകട അദ്ധവാനം
ഗുണമഭാക്തൃവിഹിതോയി വ യിരുത്താനുളള അനുേതി നല്കു മയാ കെയ്ാൽ നന്നായിരിക്കും
2. ഗ്രാേസഭ അംഗീ രിച്ച ഗുണമഭാക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഫണ്ട് വിനിമയാഗിക്കാൻ മവണ്ടത്ര അമപക്ഷ രില്ലാകത
വന്നാൽ അ ീഷണൽ ലിസ്റ്റിന് അനുേതി നല്കാൻ പഞ്ചായത്ത് മ്മിറ്റി ൾക്ക് അധി ാരം നല്കിയാൽ
നന്നായിരിക്കും.
3. ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ൾക്കുളള പശ്ചാത്തല സൗ രയകോരുക്കുന്നതിനുളള ഫണ്ടു ൾ പാടമശഖര
ങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കുന്നതിനായി വിഹിത ശതോനം ഉപമയാഗിക്കണകേന്ന്
നിഷ്ക്കർഷിക്കു .
4. കൃഷിഭവനു കള
ാർഷി
മസവനമ ന്ദ്രങ്ങളം സസയാമരാഗയക്ലിനിക്കു ളോക്കി ോറ്റുന്നതിനും
അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുംഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കു .
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5. ആശുപത്രി ളിൽ നിന്നും കപാതുജനത്തിന് സൗജനയോമയാ സൗജനയനിരക്കിമലാ േരുന്നു ൾ
ലഭിക്കുന്നത് മപാകല കൃഷിഭവനു ളിലം അമഗ്രാഫാർേസി ൾ ആരംഭിച്ച് ർഷ ർക്ക് േി ച്ച
മസവനങ്ങൾ നല്കു .
6. ാർഷി മസവനസംഘങ്ങൾ, സവാശ്രയസംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് േിമവാൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ
ോർഗമരഖ ഉണ്ടാക്കു .
7. മലാക്ക്-ജില്ലാപഞ്ചായത്തു ൾ അടിസ്ഥാനസൗ രയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലം സ്ഥാപന രൂപവല്ക്ക്കര
ണത്തിലം ശ്രദ്ധയൂന്നു യും എതു തരം കൃഷിക്കും മനരിട്ടുളള ഉല്പാദനത്തിനുമുളള ഫണ്ടു ൾ
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾക്ക് നല്കു യും കെയ്യു .
8. ഒമര ഘട ത്തിൽ വയതയസ്ഥതലത്തിലളള പഞ്ചായത്തു ൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് അനാവശയ
അദ്ധവാനത്തിനു ാരണോകുന്നു. അവ പൂർണ്ണോയും ഗ്രാപഞ്ചായത്തു ൾക്ക് അനുവദിമക്കണ്ടതാണ്.
(ഉദാ. കനല്ല്, പച്ചക്കേി കൃഷിക്കുളള ഉഴവ്കകൂലി)
9. ജന ീയാസൂത്രണപദ്ധതി ൾക്ക് ഓൺ വലൻ വഴിയും അമപക്ഷിക്കാൻ സൗ രയകോരുക്കിയാൽ
നന്നായിരിക്കും.
10. ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ൾക്കാവശയോയ ഗുണമേന്മയുളള വജവവസ്തുക്കൾ േിതോയ നിരക്കില്ക്
പാക്ക് കെയ്് നല്കാന് മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന വകുപ്പു ൾക്ക് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച്
സൗ രയകോരുക്കു .
11. പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച് ാർഷി വി സന സൗ രയകോരുക്കാന് കുടുംബശ്രീ സി. ി.എസു ൾക്കും
സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവസരകോരുക്കു .
12. മൂലയവർദ്ധനവിനായി മ ാേൺ കഫസിലിറ്റി കസെറു ൾ വയവസായവകുപ്പും കുടുംബശ്രീയും മ രള
ാർഷി സർവ്വ ലാശാലയും ജില്ലാപഞ്ചായത്തും മെർന്ന് ആരംഭിക്കു .
13. മ രഗ്രാേം പദ്ധതി ഒരു വർഷം 10 കൃഷിഭവനു ൾ എന്ന മതാതിൽ 7 വർഷം ക ാണ്ട് ജില്ലയികല എല്ലാ
കൃഷിഭവനു ളിലം നടപ്പിലാക്കാനുളള ഫണ്ട് അനുവദിക്കു . അതികെ ഭാഗോയി വാർ ് തലത്തിൽ
മ രസംരക്ഷണസേിതി ളം പഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽ നാളീമ ര ഉല്പാദ സേിതി ളം രൂപീ രിച്ച്
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏമ ാപിപ്പിക്കു . അവയുകട പ്രവർത്തനം നാളീമ ര വി സന മബാർഡോയി
സംമയാജിപ്പിക്കു .
14. േബ്ബർ മബാര്ണ്ഡോയി മെർന്ന് പുതു കൃഷികെയ്യുന്ന ർഷ ര്ണ് പച്ചക്കേി, വപനാപ്പിൾ, വാഴ, ിഴങ്ങ്
വർഗങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി കെയ്യുന്നതിനുളള പദ്ധതി ൾക്ക് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രൂപം ക ാടുക്കു .
15. ശുെിതവേിഷകെ സഹായമത്താകട മുഴുവൻ ക്ഷീര ർഷ ർക്കും മേല്പുരയുളള വളക്കുഴി ളം
ബമയാഗയാസ്പ്ലാന്റു ളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
16. ജന ീയാസൂത്രണം/സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളിൽ കടേസ്സ് കൃഷി, ലംബകൃഷി, ശൂമനയാർജ
ശീതി രണി ൾ എന്നിവ വീട്ടുവളപ്പില്ക് പ്രെരിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപംക ാടുക്കു .
17. സമ്മിശ്രകൃഷി, സംമയാജിത കൃഷി, ബഹുനില- ബഹുവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്കുളള ആ ർഷ ോയ
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
18. ഉേവിട ോലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിന് ആ ർഷ ോയ പദ്ധതി ൾ ശുെിതവേിഷനും കൃഷിവകുപ്പും മെർന്ന്
ആവിഷ്ക്കരിക്കു
19. കപാതുഭൂേിയില്ക് സ്ഥാപനങ്ങളകട മനതയതവത്തിമലാ തല്പരരായ
ർഷ
കൂട്ടായ്മ ൾമക്കാ
വയക്തി ൾമക്കാ കൃഷി കെയ്യുന്നതിനുളള പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങൾ ഒരുക്കി മപ്രാൽസഹനം കെയ്യു .
20. ഭൂഉടേ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത മ സു ളിലം, കൃഷിയ്ക്ക് തരിശ്ഭഭൂേി വിട്ടുനല്കാന് ഉടേ വിസമ്മതിക്കുന്ന
സാഹെരയത്തിലം എങ്ങകന ഇടകപടല്ക് നടത്തണകേന്ന ഒരു കപാതുനിർമേശം ജില്ലാ
ആസൂത്രണസേിതി പുേകപ്പടുവിക്കണം. അത് നിയേപരോയി നിലനില്ക്ക്കത്തക്കതായിരിക്കണം.
21. അമഗ്രാ ഇമക്കാളജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലം നീർത്തടാധിഷ്ഠിതോയും പദ്ധതി ൾ
രൂപീ രിക്കു യും ഫണ്ട് വിഭജനം നടത്തു യും കെയ്യു .
22. ർഷ - ർഷ കതാഴിലാളി ൾക്ക് സാമൂഹയസുരക്ഷ പദ്ധതി ൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കു
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23. വീട്ടുവളപ്പു കള വി സന യൂണിറ്റു ളായി
ണ്ടുക ാണ്ട് വീട്ടുവളപ്പു കള ഹരിതഭവനങ്ങളാക്കി
ോറ്റുന്നതിനുളള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കണം. ഫാം പ്ലാന് തയ്യാോക്കുമമ്പാള് താകഴ പേയുന്ന
ഘട പദ്ധതി ൾ പ്രസക്തോകുന്ന രീതിയിൽ സബ്സി ി തു ക്രേീ രിക്കണം.
• മപാഷ മത്താട്ടം- കടേസ് (മഗ്രാബാഗ്/ൊക്ക്/െട്ടി)
• മപാഷ മത്താട്ടം – തേയില്ക്
• ഡ്രിപ് ിറ്റ്/േിനി ിറ്റ് യൂണിറ്റ്/തിരിനന
• മേല്ക്ക്കൂരയുളള ംമപാസ്റ്റ്/ൊണ ക്കുഴി
• മപാർട്ടബിൾ/ഫിക്സസ് ്/ബമയാഗയാസ് പ്ലാെ്
• ദ്രാവ വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന് സംവിധാനം
• ശൂനയഊർജശീതി ാരി
• ആട്/പശു/മ ാഴി/ ാട/താോവ് വളർത്തൽ
• േീന്/മതനീച്ച വളർത്തൽ
• കൂൺ കൃഷി
• കെേിയ യരങ്ങൾ
• വജവമവലി ൾ
• െിരസ്ഥായി- പച്ചക്കേി വിള ൾ
• ിഴങ്ങ് വർഗ/വാഴ/സുഗന്ധവിള/കതങ്ങ്-വിസ്തൃതി വയാപനം
• േഴേേ/േിനി മപാളിഹൗസ്/etc
24. അഞ്ചുക ാല്ലം ക ാണ്ട് എല്ലാ ർഷ ർക്കും േണ്ണാമരാഗയ ാർ ് നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി മസായില്ക്
സർകവ്വ വകുപ്പുോയി സംമയാജിപ്പിച്ചു ക ാണ്ട് നല്കാന് പദ്ധതി
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങൾ
1. നീര്ണ്ത്തട വി സനം
1. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം പച്ചക്കേി വിപണനത്തിനായി സൗജനയോയി പഞ്ചായത്തധീനത
യിലളള സൗ രയങ്ങൾ ർഷ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണം.
2. വീടിനു ചുറ്റും വടൽസ് പാകുന്നവരില്ക് നിന്നും കവളളക്കരം പിരിക്കു
3. കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതി വഴി പുരപ്പുേ േഴകവളളകക്കായ്ത്ത് എല്ലാ വീടു ളിലം നിർബന്ധോക്കു .
4. ശുെിതവേിഷകെ സഹായമത്താകട ഉേവിട ോലിനയനിര്ണ്മ്മാർജനത്തിന്
സംവിധാനങ്ങൾ
എല്ലാവീടു ളിലം സൗജനയനിരക്കില്ക് നല്കു
5. കനല്ക്കൃഷി വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട പ്രാമദശി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടകപടാന് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസി െികെ അദ്ധയക്ഷതയില്ക് പ്രമതയ
മ്മിറ്റി രൂപീ രിക്കു .
6. ോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനേില്ലാത്ത മഹാട്ടല ൾ, ആ ിമറ്റാേിയങ്ങള്, മഷാപ്പു ൾ,
മബ്രായിലർ മ ാഴി വില്പനശാല ൾ എന്നിവയുകട വലസൻസ് പുതുക്കി നല്കാതിരിക്കു .
2. പച്ചക്കേി കൃഷി വി സനം
കുടുംബശ്രീ/സഹ രണ ബാങ്കു ൾ/ ക്ലസ്റ്ററു ൾ/ ർഷ സംഘങ്ങൾ/സർക്കാരിതര സംഘടന ൾ
എന്നിവ വഴി സർക്കാർ നിയരണത്തില്ക് ർഷ സൗഹൃദ രീതിയില്ക് ോനയോയ വില ഉേപ്പുവരുത്തി
ഇമക്കാമഷാപ്പു ളം േീകട്ടയില്ക് വിപണന മ ന്ദ്രങ്ങളം ആരംഭിക്കു .
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3. ിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ
ിഴങ്ങ് വർഗ വിള ളായ േരച്ചീനി. മെന, മെമ്പ്, ാച്ചില്ക്, കൂവ എന്നിവ സംസ്ക്കരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് നൂ ിൽസ്,
കേ ി ടു ഈറ്റ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ാലിത്തീറ്റ, മ ാഴിത്തീറ്റ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലി ് വപ്രവറ്റ്
പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സംവിധാനം - വയവസായ വകുപ്പ് - ാർഷി സർവ്വ ലാശാല- മ ന്ദ്ര മതാട്ടവിള
ഗമവഷണ മ ന്ദ്രം എന്നിവയുകട സംമയാജനം വഴി.
4. പുഴമയാര സംരക്ഷണം
വാണിജയ പ്രാധാനയമുളള മുളയിനങ്ങൾ (ലാത്തിമുള, മതാട്ട) എന്നിവ പുഴമയാരങ്ങളില്ക് TBGRI, പാമലാട്
KFRI പീച്ചി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളകട സഹ രണമത്താകട നട്ടുപരിപാലിക്കു .
സംമയാജന സാധയത ൾ/നിർമേശങ്ങൾ
1. കനൽ കൃഷി വി സനം
•
പാടമശഖരങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായി ഇേിമഗഷന്, വേനർ ഇേിമഗഷന്,
ല്ലട ഇേിമഗഷന് മപ്രാജക്ട്, മസായില്ക് ൺസർമവഷന് വകുപ്പ്, മ രള ലാെ് വലപ്പ്കേെ്
മ ാര്ണ്പ്പമേഷന് എന്നിവര്ണ് പങ്കാളി ളായി പദ്ധതി ൾ പാടമശഖരാടിസ്ഥാനത്തില്ക് ആസൂത്രണം
കെയ്യണം.
•
കനല്ല് സംസ്ക്കരണത്തിനായി സഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ർഷ സംഘങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ
ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ എന്നിവയുകട സംമയാജന സാധയത
•
േതിയായ യരവല്ക്ക്കരണം ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മ രള അമഗ്രാ ഇൻ സ്ട്രീസ്
മ ാർപ്പമേഷന് യരങ്ങളം വിദഗ്ദ്ധരായ ഓപ്പമേറ്റർോകരയും സജരാക്കണം. എല്ലാ മലാക്കു
ളിലം അമഗ്രാ സർവ്വീസ് കസെറു ളം സാധയോയ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലം നഗരസഭ ളിലം
ാർഷി
ർമ്മമസന ളം സജോക്കണം
•
തരിശ് പാടങ്ങളില്ക് (വരമ്പു ൾ അപ്രതയക്ഷോയ നിലയിലളളവ) േവനൂ വകുപ്പ് സർകവ്വ നമ്പരും
ഭൂവിസ്തൃതിയും തണ്ടമപരുവിവരങ്ങളം കൃഷി വകുപ്പിനു നല്കണം.
•
വാണിജയ, സഹ രണ ബാങ്കു ൾ കനല്ല് കൃഷിക്ക് കുേഞ്ഞ പലിശയില്ക് വായ്പ ആവശയമുളളവര്ണ്ക്ക്
ലഭയോക്കണം
•
മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സന വകുപ്പു ളകട മനതയതവത്തില്ക് ൊണ ം ശാസ്ത്രീയോയി സംസ്ക്കരിച്ച്
േിതോയ നിരക്കിൽ കൃഷിവകുപ്പിലൂകട ർഷ ർക്ക് നല്കണം
2. നാളീമ ര കൃഷി വി സനം
•
വിലയിടിയാന് സാധയതയുളളമപ്പാൾ മ രകഫ ് വഴി മതങ്ങാ സംഭരിക്കാന് സംവിധാനം
•
െ ിരിനാര് ഉല്പാദനത്തിനു മയാജിച്ചരീതിയിലളള കതാണ്ട് കുടുംബശ്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ വഴി
മശഖരിച്ച് വയവസായവകുപ്പ്/ യർ കസാവസറ്റി ൾ വഴി സംഭരിക്കാനുള്ള സംരഭങ്ങൾ
ആരംഭിക്കു .
3. േറ്റു വിള ൾ
➢ േരച്ചീനി, മനരൻ, കുരുമുള ് തുടങ്ങിയവയുകട സംസ്ക്രണത്തിനും വവവിധയോർന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവയുകട പ്രാമദശി വിപണന സംവിധാനങ്ങൾക്കുോയി വയവസായ
വകുപ്പുോയി മെർന്ന് പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു .
➢ േബർ തടി സംസ്ക്രണത്തിനായി ിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വയവസായ വകുപ്പികെ സഹായമത്താകട
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു .
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➢

െക്ക,ോങ്ങ, പപ്പായ, തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പഴ വർഗങ്ങൾക്ക് വയവസായി മൂലയം കൂടി വരുന്ന
നാള ളാണ് ഇനിയുള്ളത്.അവയിൽ നിന്നും വവവിധയോർന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
ാർഷി സർവ്വ ലാശാലയികല കടമനാളജി പ്രമയാജനകപ്പടുത്തി വയവസായ വകുപ്പുോയി മെർന്ന്
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു .

മേൽത്തട്ട് നിർമേശങ്ങൾ
✓ തരിശ് ഭൂേി സവമേധയാ കൃഷിക്ക് ലഭയോ ാത്ത സാഹെരയങ്ങൾ വരുമമ്പാൾ എത്തരത്തില്ക്
ഇടകപടണകേന്ന് നിയേപരോയി നിലനില്ക്കുന്ന ോർഗ നിർമേശങ്ങൾ പുേകപ്പടുവിക്കണം.
✓ ജലമസെന പദ്ധതി ൾ യഥാസേയം തുേക്കുന്നതിനു ർഷ ര്ണ്ക്ക് മുൻതൂക്കമുളള മ്മിറ്റി ൾക്ക്
രൂപം നല്കു .
✓ വിളകവടുത്ത കനല്ല് യഥാസേയം ഏകറ്റടുത്ത് താേസം വിന വിലനല്കാൻ ഴിയുന്ന രീതിയിൽ
സംവിധാനം ഒരുക്കു
✓ ജില്ല- മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ പാടമശഖരസേിതി ളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന
ചുേതല ൾ ഏകറ്റടുക്കു .
✓ കനല്ല് കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തോയ ലഘുയരങ്ങൾ (നടീൽ, ളപേിക്കല്ക്, ക ായ്ത്ത് കേതിയരങ്ങൾ)
എന്നിവ എഞ്ചീനിയേിംഗ് മ ാമളജു ളോയി മെർന്ന് പങ്കാളിത്ത ഗമവഷണത്തിലൂകട ഉരുത്തിരിച്ച്
എടുക്കു .
✓ തവിട് ളയാകത കനല്ല് സംസ്ക്കരികച്ചടുക്കാനുളള േില്ലു ൾ അമഗ്രാ ഇ സ്ട്രീസ് മ ാർപമേഷകെ
ആഭിമുഖയത്തിൽ ജില്ലയില്ക് മൂന്നിടകത്തങ്കിലം ആരംഭിക്കു .
✓ അനധികൃതോയി കനല്ലലപാടം നി ത്തിയവരിൽ നിന്നും കവളളക്കരം പിരികച്ചടുക്കു
✓ ഇൻപുട്ട് സബ്സി ി ള്ക്ക് പ രം പടിപടിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾക്കനുസൃതോയി
ഉല്പാദനമബാണസ് ഏർകപ്പടുത്തു . വിള ആസൂത്രണം നടത്തി ഉല്പാദനലക്ഷയം ർഷ ര്ണ്ക്ക്
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുനല്കു .
✓ ഹരിത ഭവനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ ൾ പ്രഖയാപിക്കു
✓ ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ളില്ക് ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതോയി ർഷ രുകട അദ്ധവാനം ണക്കാ
ക്കാൻ അനുവദിക്കു .
✓ കനൽ കൃഷി നിലകോരുക്കൽ, നടീൽ , ക ായ്ത്ത് എന്നിവ കതാഴിലേപ്പു പദ്ധതിയുോയി
സംമയാജിപ്പിച്ച് കനൽ കൃഷി പരോവധി ലാഭ രോക്കു .
✓
ശുോവ് കൃഷി വിസ്തൃതി വയാപനത്തിനായി ക .ഐ.പി യുകട പാർശവഭാഗങ്ങളിലള്ള ഭൂേിയിലം
പുേമമ്പാക്ക് ഭൂേി ളിലം പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളിലൾകപ്പടുത്തി ശുോവ് നടുന്നതിന് അനുേതി
നല്കു .
✓ ഫാം ടൂേിസം വി സിപ്പിക്കുന്നതിനായി േൺമോ ഐലെ് മപാലള്ള പ്രകൃതി േമനാഹരോയ
പഞ്ചായത്തു ളം, തനത് ഉല്പന്നങ്ങൾ, രക ൗശല ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന, തഴവ,
കുളത്തൂപ്പുഴ തുടങ്ങിയ പഞ്ചയത്തു ളം , ജില്ലാഫാം അഞ്ചൽ തുടങ്ങിയവയും ടൂേിസം വകുപ്പുോയി
മെർന്ന് പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനകോരുക്കണം.

4.1.2 നീര്ണ്ത്തട പരിപാലനം േണ്ണ്- ജല സംരക്ഷണം
നീര്ണ്ത്തടം (വാട്ടര്ണ് കഷ ്) എന്ന പദത്തികെ ഏറ്റവം ലളിതോയ നിര്ണ്വ്വെനം ഒരു കപാതു ജല
നിര്ണ്ഗേന സ്ഥലമത്തക്ക് ഏകതല്ലാം ഭൂപ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് േഴകവള്ളം ഒലിച്ചിേങ്ങുന്നുമവാ ആ പ്രമദശം
എന്നാണ്. ബഹിര്ണ്ഗേന സ്ഥലത്തികെ മപരു വച്ചാണ് നീര്ണ്ത്തടം സാധാരണയായി നാേ രണം കെയ്യുന്നത്.
കൂടുതല്ക് സാമങ്കതി ോയ നിര്ണ്വ്വെന പ്ര ാരം “പ്രകൃതിദത്തവം വയക്തോയ അതിർവരമ്പു ൾ ഉള്ളതും,
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അവയ്ക്കുള്ളികല വജവവം, അവജവവോയ വയവസ്ഥാപിത വസ്തുക്കള്, ബാഹയവസ്തുക്കൾ, ഊര്ണ്ജം
എന്നിവ ളകട നിതാന്തോയ പാരസ്പരയത്തിലൂന്നിയതും പരാോവധി വാഹ മശഷിയുകട പരിധി ടക്കാന്
അവസരം നല്ക് ാത്തതുോയ ജല-ഭൗേി ഏ ം എന്നാണ്.
ഓമരാ നീര്ണ്ത്തടത്തിലം അതികെ നിലനില്ക്പ്പ് സുസ്ഥിരോക്കാൻ പ്ര ടിപ്പിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതി
ഘട ങ്ങളകട ാലാ ാലങ്ങളായി വയതിെലിക്കുന്ന പരസ്പര പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിൽ മലാലോയ സംതുലനം
നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. വര്ണ്ത്തോന ാലഘട്ടത്തിൽ നീർത്തട പ്രമദശങ്ങളികല ജനസമൂഹത്തികെ അനുെിതവം
അശാസ്ത്രീയവോയ ഇടകപടല ൾ നിേിത്തം മേല്ക്പേഞ്ഞ സംതുലനം പാകട ത രാേിലാകുന്ന
അവസ്ഥയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളകട അശാസ്ത്രീയോയ വിനിമയാഗമോ സ്ഥാനോറ്റാമോ
സംഭവിക്കുമമ്പാകഴല്ലാം
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള് ഉടകലടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി നിയേങ്ങകള ദീര്ണ്ഘ
വീക്ഷണേില്ലാകത ലംഘിക്കുന്ന പ്രവണതമൂലം സേസ്ത് ജീവജാലങ്ങലകടയും നിലനില്ക്പ്പികന ബാധിക്കുന്നു.
1. നിലവികല അവസ്ഥയുകട വിശ ലനം
1.1 േണ്ണ്
ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ണ്ത്തുവാനുള്ള ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വലിയ ജലസംഭരണിയാണ് േണ്ണ്. ജലം
ശുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്തോയ അരിപ്പയായും േണ്ണ് വര്ണ്ത്തിക്കുന്നു. കൃഷിക്കു മവണ്ടി നാം
ഉപമയാഗിക്കുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തില്ക് 15 മുതൽ 30 cm വകര ഘനത്തിൽ ലഭയോയ ഫലഭൂയിഷ്ടോയ
മേല്ക്േണ്ണാണ്. ഭൂേിയികല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്ക്കും പ്ര ാശ സംമേഷണം വഴി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ
േണ്ണില്ക് വളരുന്ന സസയ ജാലങ്ങളാണ്. ഭൗമോപരിതലത്തികല ഈ മനരിയ പടലത്തിന് അപെയം
സംഭവിക്കുന്നത് ാര്ണ്ഷിമ ാല്ക്പ്പാദനക്ഷേതമയയും തദവാര ജീവകെ നിലനില്ക്പ്പിമനയും പ്രതികൂലോയി
ബാധിക്കും. കൃഷിക്ക് ഏറ്റവം ഉപയുക്തോയ േണ്ണിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘട ങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങൾ,
വജവാംശം, ഈര്ണ്പ്പം, വായു എന്നിവയാണ്. ഇവമയാകടാപ്പം മപാഷ ഘട ങ്ങളം സൂക്ഷ്മ ജീവി ളം മെര്ണ്ന്ന്
േണ്ണിന് സവിമശഷ ഗുണങ്ങളണ്ടാക്കുന്നു. അമ്ലത, ക്ഷാരതവം, ഊഷ്മാവ്, ധനവിനിമയാഗ മശഷി, ധനായന
വിനിമയാഗ മശഷി എന്നിവയ്ക്ക് േണ്ണികെ ഉൽപാദന മശഷിയിൽ ാരയോയ സവാധീനം കെലത്തുവാൻ
സാധിക്കും. േണ്ണികെ ഭൗതി ഗുണങ്ങൾ േൺഘടന, േൺരെന, ജലസംഭരണ മശഷി, അന്ത:രവണ നിരക്ക്,
േണ്ണികെ ആഴം, േണ്ണികല സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല സുഷിരങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുകട ജില്ലയിൽ
ഭൂവിനിമയാഗത്തിനുള്ള വൻപിച്ച വയതിയാനങ്ങൾ, ഏ വിളയിമലക്കുള്ള ോറ്റം, പരമ്പരാഗതോയി പൂര്ണ്വ്വി ർ
അനുവര്ണ്ത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന േണ്ണികെ സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട അഭാവം, ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം
മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അതിവൃഷ്ടിയും, അനാവൃഷ്ടിയും എന്നീ ാരണങ്ങള് നിേിത്തം ഇന്ന് േണ്ണ് രൂക്ഷോയ
അപെയത്തിന് വിമധയോയി ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ഇന്ന് നമ്മുകട ജില്ലയികല ഇടനാട്, േലനാട്
പ്രമദശങ്ങളികല െരിവ് കൂടിയ ഭൂപ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 35 ടൺ വകര േണ്ണ് നീക്കം
കെയ്യകപ്പടുന്നുകണ്ടന്ന് മദശീയ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടികെ പഠനത്തിൽ കവളിവാകുന്നു.
ാലാവസ്ഥാ ആമഗാള താപനവം, ാലാവസ്ഥ വയതിയാനവം ക ാണ്ട് വീര്ണ്പ്പുമുട്ടുന്ന ഇക്കാലത്ത് േകണ്ണാലിപ്പ്
നിയരണവിമധയോക്കി നമ്മുകട തനത് േണ്ണിനങ്ങൾക്ക് മയാജിച്ച രീതിയിലള്ള പരിപാലന മുേ ൾ
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കികയങ്കിൽ ോത്രമേ ജലത്തികെ ലഭയതയും േണ്ണികെ സുസ്ഥിരോയ ഉല്പാദന ക്ഷേതയും
നിലനിര്ണ്ത്താൻ സാധിക്കു യുള്ളു.
േണ്ണ് സംരക്ഷണ തതവങ്ങള്
ഉത്പാദന ക്ഷേതയുള്ള മേല്ക്േണ്ണ് ഏകതാരു രാജയത്തികെയും ഭക്ഷണം, ാലിത്തീറ്റ നാര്
എന്നിവയുകട ഉത്പാദനത്തിന് ഏറ്റവം പ്രാഥേി ോയ ഉപാധിയാണ് ഉപരിതല പ്രവാഹം തടയുവാനും, തദവാര
േകണ്ണാലിപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുകട കൃഷിക്കാർ പല ോര്ണ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുവരുന്നു. േലകച്ചരിവ ളിൽ
പലയിടത്തും കെരിവികനതികര നീണ്ട വരമ്പു ള് ാണുന്നു. ല്ല ക ാമണ്ടാ കവറും േണ്ണ് ക ാമണ്ടാ
നിര്ണ്മ്മിതോയ ഈ ബണ്ടു ൾ ഉപരിതല പ്രവാഹത്തികെ മവഗത കുേച്ച് േകണ്ണാലിപ്പ് തടയുന്നു. ഇത്തരം
ബണ്ടു ൾ കൃഷിക്കാര്ണ് തകന്ന േലകച്ചരിവ ളികല പുരയിടങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തോക്കുവാനും പുരയിടങ്ങളികല
ല്ലു ൾ നീക്കം കെയ്യുന്നതിനും സവന്തോയി നിര്ണ്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പകക്ഷ സാമങ്കതി വിജ്ഞാനക്കുേവം
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സാമ്പത്തി
ഭദ്രതയില്ലായ്മയും
ാരണം ഇത്തരം ബണ്ടു ൾ ശാസ്ത്രീയോയി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല.
പൂേിമട്ടാേിക്കൽ ല്ലു യ്യാല എന്നേിയകപ്പടുന്ന ഈ േണ്ണ് സംരക്ഷണം നമ്മുകട മ രളത്തികെ േലനാട്, ഇടനാട്
പ്രമദശങ്ങളികല കെരിവ് കൂടിയതും നല്ല ജലനിര്ണ്ഗേന മശഷിയുള്ള കെമ്മണ്ണ്, രിേണ്ണ്, വനേണ്ണ്
പ്രമദശങ്ങളില്ക് േണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനു ഉത്തേകേന്ന് േനസ്സിലാക്കി േണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്
സംസ്ഥാനകത്താട്ടാക നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മലാൺ സ്ക്ീം, േീസ്ട്രക്സമച്ചർ ് സ്ക്ീം നബാർ ികെ
ധനസഹായമത്താകടയുള്ള ആർ.ഐ. ി.എഫ്. സ്ക്ീേിനും, എന്. ലിയു. ി.പി.ആര്ണ്.എ.,
ലിയു.ജി.
ി.പി. തുടങ്ങിയ മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ഉയര്ണ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിൽ
നടന്നുവരുന്നു. ഒരിക്കൽ നഷ്ടകപ്പട്ടാൽ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഴിയാത്ത പ്രകൃതി വിഭവോണ് േണ്ണ്. ഒമരക്കേില്ക്
15cm ഖനത്തില്ക് മേല്ക്േണ്ണ് നി ത്തുവാന് ഏ മദശം ആയിരം ടൺ േണ്ണ് മവണ്ടിവരുകേന്ന്
ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന േണ്ണികെ നഷ്ടവം പ്രകൃതയാ േണ്ണികെ സന്തുലിതോകുന്ന ഒരു
അവസ്ഥയാണ് നാം മനടികയടുക്കാൻ യജ്ഞിമക്കണ്ടത്. സുസ്ഥിരോയ ഒരു േണ്ണ് സംരക്ഷണ പരിപാടി
ഇകല്ലങ്കില്ക് സുസ്ഥിരോയ കൃഷി അസാധയോണ്.
േണ്ണ് സംരക്ഷണ തതവങ്ങൾ ചുവകട ലളിതോയി വിവരിക്കുന്നു.
▪ േഴകവള്ളത്തികെ മ ന്ദ്രീകൃതസേയം കൂട്ടി ഉപരിതല പ്രവാഹത്തിന് േണ്ണിമലക്ക് ആഴ്ന്നിേങ്ങുന്നത്തിനുള്ള
അന്ത:പ്രവണ സേയം (Time of Consentration)
▪ ഉപരിതല പ്രവാഹകത്ത വിനാശ രോയ മവഗത വ വരിക്കുന്നതിന് തടയുന്നതിനായി നീണ്ട
കെരിവ കള കെേിയ കെേിയ കെരിവ ളായി തിരിക്കു .
▪ അേിതോയി േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലം ഭൂേിയ്ക്കും നിര്ണ്േിത ിള്ക്കും നഷ്ടമുണ്ടാ ാകത സംരക്ഷിക്കുന്നു.
▪ താത്സ്ഥല ഭൂേിയുകട കെരിവ് കുേച്ച് തവരണ ള് ഉണ്ടാക്കു .
▪ എല്ലാ ാര്ണ്ഷി
പരിസ്ഥിതി മേഖല ളിലം കൃഷി ഭൂേിയികല േകണ്ണാലിപ്പ് കുേയ്ക്കുന്നതിനും
ബണ്ടു ളകടയും കവടി ളകടയും നിര്ണ്മ്മാണോണ് കൂടുതൽ അനുവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതും ഫലപ്രദകേന്നും
കതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എ. േണ്ണികെ വിവിധ തരങ്ങൾ
ജില്ലയിൽ ാണകപ്പടുന്ന വിവിധ തരം േണ്ണ് മശ്രണി ൾ തീരമദശേണ്ണ്, കവട്ടു ല്ല് േണ്ണ്,
അലൂവിമയാക ാളൂവിയം, വനേണ്ണ് എന്നിവയാണ്. കവട്ടു ല്ല് േണ്ണാണ് ജില്ലയുകട ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളിലം
ാണുന്നത്. വളകര കുേഞ്ഞ പ്രമദശങ്ങളില്ക് ോത്രോണ് തീരമദശേണ്ണ് ാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. െണ്ണമപ്പട്ട,
ോന്നാര്ണ്, വേലം, വേനാഗപ്പള്ളി, കനടുമ്പേ, ഉമ്മന്നൂർ, എന്നിവയാണ് ജില്ലയികല പ്രധാനകപ്പട്ട േണ്ണ്
മശ്രണി ള്.
1.

കെങ്കല്ക്േണ്ണ് (കവട്ടു ല്ല േണ്ണ്)
ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ഇടനാട് േലനാട് പ്രമദശങ്ങളില്ക് 60% വിസ്തൃതിയിൽ കെങ്കല്ക് േണ്ണ് അകല്ലങ്കിൽ
കവട്ടു ല്ല് േണ്ണ് വയാപിച്ചു ിടക്കുന്നു. കപാതുമവ േഴ കൂടുതല്ക് ഉള്ളതും (200 cm-ൽ കൂടുതൽ) അപക്ഷയ
ഘട ങ്ങൾ സജീവോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതുോയ മേഖല ളിലാണ് കവട്ടു ല്ല് ാണുന്നത്. ോതൃപാേയില്ക്
നിന്നും ക്ഷാര ലവണങ്ങളം സിലിക്കയും ഒലിച്ചുമപായതിനു മശഷോണ് കവട്ടു ല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടവിട്ട്
ഉണ്ടാകുന്ന േഴയും കവയിലം കവട്ടു ല്ല് ഉണ്ടാക്കാന് പറ്റിയ ാലാവസ്ഥയാണ്. ഇരുമ്പ് ഓക്സവസ ്
പര്ണ്വ്വതങ്ങളായി ോറു യും ഇപ്ര ാരം ഉണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന പര്ണ്വതങ്ങൾ പരസ്പരം ഒട്ടി ദൃ തയുള്ളതും മതനീച്ച
കൂടികെ ആകൃതിമയാട് കൂടിയ ഘടനയുള്ളതിോണ്. സമുദ്രനിരപ്പില്ക് നിന്നും ഉയര്ണ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിൽ
കെങ്കൽേണ്ണ് ഗ്രാവൽ കൂടുതലം ആഴം കുേവോയിരിക്കും. എന്നാല്ക് താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിലം താഴ്ച്വാരങ്ങളിലം
ആഴം കൂടിയ ളിേണ്ണ് മലാം ആയി ാണുന്നു.(clay loam). മനരിയ അമ്ലതയുള്ള ഈ േണ്ണ് നല്ല നീര്ണ്വാഴ്ച്ച്ച
ഉള്ളതാണ്. കപാതുകവ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുേവള്ളതാകണങ്കിലം നല്ല രെന ഉള്ളതിനാല്ക് നല്ല പരിപാലനമുേ ൾ
ക ാണ്ട് േിക്ക വിള ളം ലാഭ രോയി കൃഷി കെയ്യാന് സാധിക്കും.
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2. വനേണ്ണ്
ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ിഴക്ക് വനപ്രമദശങ്ങളിൽ കെങ്കൽേണ്ണ് ഴിഞ്ഞാൽ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവം
കൂടുതൽ ണ്ടുവരുന്ന േണ്ണാണ് വനേണ്ണ്. ഏ മദശം 20% സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ണ്ടുവരുന്നു. നല്ല ഘനത്തിൽ
വിവിധ ദശ ളായി അഴു ിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വജവവസ്തുക്കളകട ഒരു ആവരണം ഈ േണ്ണികെ ഒരു
പ്രമതയ തയാണ്. േകണ്ണാലിപ്പിന് വൻമതാതിൽ വിമധയോ ാന് സാധയതയുള്ള ഈ േണ്ണ്, േണ്ണ് സംരക്ഷണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാകതയുള്ള കൃഷി, മേല്ക്േണ്ണ് നഷ്ടകപ്പടുവാൻ വഴികതളിക്കുന്നു. മേല്ക്േണ്ണ് നഷ്ടകപ്പട്ട് വന
മേല്ക്തട്ട് ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ക് കെങ്കൽ രൂപീ രണം ാണാം. pH മൂലയം 5 മുതൽ 6.5 വകരയാ ാം.
ഫലഭൂയിഷ്ഠോയ ഈ േണ്ണിൽ ാപ്പി, മതയില, ഏലം, കുരുമുള ് തുടങ്ങിയവ സമൃദ്ധോയി വളരുന്നു.
3. തീരമദശ േണ്ണ് (Costal alluvium)
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് തീരപ്രമദശത്ത് ഏ മദശം 10 km വീതിയില്ക് ഇവ
ാണകപ്പടുന്നു.
സമുദ്രനിമക്ഷപങ്ങളില്ക് നിന്നാണ് ഈ േണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. േണല്ക് കൂടുതൽ ഉള്ള രെനയാണുള്ളത്. ഈ
േൺ പാളി വളകര മനർത്തതാണ്. പശിേ രാശി േണമലാ, േണല്ക് പശിേരാശിമയാആണ് മേല്ക്േണ്ണിനുള്ളത്.
ടല്ക്തീരത്തിമനാട് അടുക്കുംമതാറും കൊരി േണൽ തകന്നയാകയന്ന് വരും. വജവാംശവം േിക്കവാറും എല്ലാ
മപാഷ മൂല ങ്ങളം കുേവാണ്. അമ്ലഗുണമുള്ള ഈ േണ്ണില്ക് ളിേണ്ണ്, വജവാംശം ഇവ കുേവായതുക ാണ്ട്
ധനായണ വിനിേയമശഷിയും കുേഞ്ഞിരിക്കും. ധാരാളം വജവവളങ്ങള് മെര്ണ്ത്ത് ക ാണ്ട് ോത്രമേ ഇവികട
കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാനാവൂ. കതങ്ങാണ് പ്രധാന വിള. കനല്ല്, പു യില, എള്ള് എന്നിവയും കേച്ചകപ്പട്ട കൃഷിരീതി
ളവലംബിച്ച് കൃഷി കെയ്യുന്നു.
4.

നദീതട എക്കല്ക് േണ്ണ്(Riverline alluvium)
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നദി ളകടയും പുഴ ളകടയും അവയുകട വ വഴി ളകടയും തീരങ്ങളില്ക് ഇവ
ാണകപ്പടുന്നു. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തികെ പ്രമതയ ത ള് അനുസരിച്ച് നദീതടങ്ങളികല എക്കൽ നിമക്ഷപങ്ങളകട
അളവിലം ഭൗതി രാസ സവഭാവങ്ങളിലം വയാപ ോയ വയതയാസം ഉണ്ടാ ാം. സംസ്ഥാനകത്ത എക്കല്ക്
േണ്ണു ളകട സവഭാവത്തിൽ ഇക്കാരണത്താല്ക് വവവിധയമുണ്ട്. ആഴമുള്ള േണ്ണാണ്. േണ് പ്രരൂപത്തിൽ
വയക്തോയ േൺപാളി ൾ തിരിച്ചേിയത്തക്ക വിധത്തിൽ വി ാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. മേൽേണ്ണികെ രെന േണൽ
പശിേരാശിമയാ ളിേൺ പശിേരാശിമയാ ആണ്. മഭദകപ്പട്ട അളവിൽ വളക്കൂറുള്ള േണ്ണാണിത്. വജവാംശം,
വനട്രജൻ, കപാട്ടാസയം ഇവ സാോനയം മോശേല്ലാത്ത അളവില്ക് ഉണ്ട്. പമക്ഷ മഫാസ്ഫേസ്, ാത്സയം ഇവ
കുേവാണ്. നീര്ണ്വാഴ്ച കുേവാണ്. അമ്ലീയോണ് (pH 4.5 – 5.5) കനല്ല്, രിമ്പ്, കതങ്ങ്, മു ്, വാഴ, പച്ച േി ള്
എന്നിവ കൃഷി കെയ്തു വരുന്നു.
5. െതുപ്പ് േണ്ണ് (Brown hydromorphic)
െതുപ്പ് േണ്ണ് അഥവാ കെളി േണ്ണ് ഇടനാട്ടികല നിമനാന്നത പ്രമദശങ്ങളകട താഴ്ച്വര ളിലം
തീരപ്രമദശമത്താകട മെര്ണ്ന്ന് താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിലാണ് ാണകപ്പടു . േലമയാരങ്ങളില്ക് നിന്ന് േൺവസ്തുക്കൾ
ോറ്റകപ്പട്ട് അടിഞ്ഞു മെര്ണ്ന്നും, നദി ളകട നിമക്ഷപങ്ങള് തീര േണ്ണുോയി ഇഴു ി മെര്ണ്ന്നും ഒകക്കയാണ് െതുപ്പ്
േണ്ണുണ്ടാകുന്നത്.
ഭൗതി , രാസസവഭാവങ്ങളിലം പുേകേയുള്ള രൂപ ഭാവങ്ങളിലം വളകരയധി ം
വയതയാസങ്ങള് ാണുന്നു. നീർവാഴ്ച കുേഞ്ഞ സാഹെരയങ്ങളിലാണ് പ്രരൂപം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജല നിര്ണ്ഗേന
സാധയത തകന്ന കുേവാണ്. സാോനയം ആഴത്തില്ക് ാണുന്ന േണ്ണട്ടി ൾക്കിടയിൽ വജവാംശം
സഞ്ചയങ്ങള്; െരല്ക് േണ്ണും കെങ്കല്ലും ലര്ണ്ന്ന വസ്തുക്കൾ; ഇരുമ്പ്, ോംഗനീസ് ആയിര്ണ് ട്ട ൾ തുടങ്ങിയവ
ാണാറുണ്ട്. മേൽേണ്ണ് പശിേരാശിമയാ ളിേണ്ണ് പശിേരാശിമയാ ആയിരിക്കും. സാോനയം നല്ലയളവിൽ
വജവാംശവം വനട്രജൻ, കപാട്ടാസയം എന്നിവയുമുണ്ട്. പമക്ഷ ാത്സയവം മഫാസ്ഫേസും കുേവാണ്.
പലയിടങ്ങളിലം അമ്ലത ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. കനല്ല്, കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ള് എന്നിവ പ്രധാന
വിള ളാണ്.
6. ഓണാട്ടു ര േണ്ണ് (Onattukara alluvium)
ക ാല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ല ളികല രുനാഗപ്പള്ളി, ാര്ണ്ത്തി പ്പള്ളി, ോമവലിക്കര എന്നീ താലൂക്കു ളിൽ
കപട്ട ഓണാട്ടു ര പ്രമദശകത്ത േണ്ണാണിത്, േണ്ണിന് ൊരനിേോണ്. വളകര പണ്ട് ാലകത്തമങ്ങാ ടൽ
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ഉള്നാട്ടികല കുന്നു മളാളം ടന്നു യേിയ ാലത്ത് നിമക്ഷപിക്കകപ്പട്ടവയാണ് ഓണാട്ടു ര േണ്ണ് എന്ന്
അനുോനിക്കുന്നു. സമുദ്ര നിമക്ഷപോയിട്ട് ാണുന്നതിൽ നിന്നും ഈ അനുോനത്തിന് പ്രസക്തിയുകണ്ടന്നു
േനസ്സിലാകും. േണൽ കൂടുതലള്ള രെനയാണ്. പ്രരൂപവി ാസം മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഭൂഗര്ണ്ഭ ജലനിരപ്പ് േിക്കവാറും
ഉയര്ണ്ന്ന് ാണുന്നതിനാൽ നീര്ണ്വാർച്ച പ്രശ്നോ ാറുണ്ട് . അമ്ലീയോയ ഈ േണ്ണില്ക് ഒരു വിധകേല്ലാ മപാഷ
മൂല ങ്ങളം കുേവാണ്. കതങ്ങ്, കനല്ല്, എള്ള് എന്നിവയാണ് ഈ േണ്ണികല പ്രധാന വിള ൾ.
ബി. േണ്ണികെ ആഴം
േണ്ണികെ ആഴം അനുസരിച്ച് ജില്ലയികല േണ്ണികന 3 ആയി തരംതിരിക്കാം. േിതോയ ആഴമുള്ളത് (75100 കസ.േീ) ആഴമുള്ളത് (100-150 കസ.േീ ) വളകര ആഴമുള്ളത് (>150 കസ.േീ) ജില്ലയില്ക് ാണുന്ന േണ്ണികെ
ഭൂരിഭാഗവം മൂന്നാേകത്ത വിഭാഗത്തില്ക്കപ്പട്ടതാണ്. വളകര ആഴമുള്ള േണ്ണാണ് തീരപ്രമദശങ്ങളില്ക്
ാണകപ്പടുന്നത്. െിതേ, ഇട്ടിവ, ടയ്ക്കല്ക്, ഏരൂര്ണ്, അലയേൺ, പിേവന്തൂര്ണ്, ആരയങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ ,കതന്മല
എന്നിവിടങ്ങളിൽ േിതോയ ആഴമുള്ള േണ്ണ് ാണകപ്പടുന്നു.
സി. കെരിവ്
ജില്ലയികല പ്രമദശങ്ങളകട കെരിവ് പ്രധാനോയും 1-3%, 3-10%, 5-25%, 10-33%, 25-33%, >50% എന്നീ
വിഭാഗങ്ങളില്ക്കപ്പടുന്നു. ജില്ലയുകട തീരപ്രമദശങ്ങൾ ഏറ്റവം കെരിവ് കുേഞ്ഞ പ്രമദശങ്ങളാണ്. ിഴക്കന്
മേഖല ളിമലക്ക് മപാകും മതാറും കെരിവ് കൂടിവരുന്നു. ആരയങ്കാവ്,കുളത്തൂപ്പുഴ എന്നീ േലമ്പ്രമദശങ്ങളിൽ
കെരിവ് ഏറ്റവം കൂടുതലാണ്.
ി. നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച
ജില്ലയികല ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങള൦ ശരിക്കും നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ചയുള്ളതാണ്. ജില്ലയുകട കോത്തം
വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണത്തികെ ഒരു ശതോനം ോത്രം വരുന്ന വേലം േണ്ണു മശ്രണിയിൽകപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ോത്രമേ
പൂര്ണ്ണ്ണോയ നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച ഇല്ലാതുള്ളു.
ഇ. േകണ്ണാലിപ്പ്
േകണ്ണാലിപ്പ് െിലയിടങ്ങളില്ക് വളകര ലഘുവായ മതാതിലം േറ്റ് െിലയിടങ്ങളില്ക് രൂക്ഷവോണ്.
ജില്ലയുകട താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളില്ക് േകണ്ണാലിപ്പികെ മതാത് താരതമേയന കുേവാണ്. ആരയങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ,
കതന്മല എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളകട ഭാഗങ്ങളിൽ രൂക്ഷ േകണ്ണാലിപ്പ് അനുഭവകപ്പടുന്നുണ്ട്. ോംസര്ണ്
പട്ടി യില്ക് ഉള്കപട്ടിട്ടുള്ള അഷ്ടമുടിക്കായലിമലക്കും, ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ായലിമലക്കും ഉള്ള േകണ്ണാലിപ്പ് പ്രമതയ
ശ്രദ്ധ അര്ണ്ഹിക്കുന്നു.
എഫ്. ഭൂക്ഷേത
ജില്ലയികല വയതയസ്ത് ഭൂക്ഷേത വിഭാഗങ്ങള് ll, lll, lV, Vl, Vlll എന്നിവയാണ്. സാോമനയന കൃഷിക്ക്
ഉപയുക്തോയ ഭൂേിയാണ് വിഭാഗം ll ല്ക് കപടുന്നത്. കൃഷിക്ക് ഏകേ അനുമയാജയോയ ഭൂേിയാണ് വിഭാഗം lll ല്ക്
ഉള്കപ്പടുന്നത്. ജില്ലയികല ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളം വിഭാഗം III ല്ക് ഉള്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വല്ലമപ്പാഴുമോ
പരിേിതോമയാ കൃഷിക്ക് ഉപമയാഗിക്കാവന്ന ഭൂേിയാണ് വിഭാഗം lV ല്ക് ഉള്കപ്പടുന്നത്. ഉഴുത്
തയാോമക്കണ്ടതായതിനാല്ക് പുൽമേടു ള്ക്കും, വനവത് രണത്തിനും അനുമയാജയോയ ഭൂേിയാണ് വിഭാഗം
Vl ല്ക് ഉള്കപ്പടുന്നത്. വിഭാഗം Vlll ല്ക് ഉള്കപ്പടുന്ന ഭൂേി വനയജീവി സമങ്കതം,വിമനാദാ വശയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കു
ോത്രം അനുമയാജയോയതാണ്. വേലം, ല്ലട േണ്ണ് മശ്രണി ളില്ക്കപ്പടുന്നവയാണ്. കനടുമ്പാേ േണ്ണ്
മശ്രണിയും കുളത്തൂപ്പുഴയിമലയും ആരയങ്കാവികലയും െില പ്രമദശങ്ങളം വിഭാഗം VIII ല്ക് ഉള്കപ്പടുന്നവയാണ്.
ജി. േണ്ണ് ജലലഭയത
േണ്ണ് ജലലഭയതകയ കുേഞ്ഞത്, ഇടത്തരം, ഉയര്ണ്ന്നത് എന്ന് തരം തിരിക്കുന്നു. ജില്ലയികല ഏ മദശം
93% പ്രമദശത്തും ഇടത്തരം േണ്ണ് ജലലഭയതയാണുള്ളത്. 3% പ്രമദശത്ത് ോത്രോണ് ഉയര്ണ്ന്ന േണ്ണ് ജലലഭയത
ഉള്ളത്. വേലം, ല്ലട, േണ്ണ് മശ്രണിയില്ക് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഭൂേിയാണ് ജലലഭയത ഏറ്റവം കുേഞ്ഞത്. ഇത്
ജില്ലയുകട തീരപ്രമദശങ്ങളിലാണ് പ്രധാനോയും ാണകപ്പടുന്നത്
എച്ച്. േണ്ണികെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത
സുസ്ഥിര രീതിയില്ക് സസയമപാഷ ങ്ങൾ നല്ക് ാനുള്ള േണ്ണികെ സഹജോയ ഴിവികനയാണ്
േണ്ണികെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത എന്നുപേയുന്നത്. സസയമപാഷ ങ്ങളായ NPK(വനട്രജന്, മഫാസ്ഫേസ്, കപാട്ടാസയം,
എന്നിവകയ കുേഞ്ഞത്, ഇടത്തരം, ഉയര്ണ്ന്നത് എന്നിങ്ങകന തിരിക്കാം. വനട്രജകെ അളവികന വജവ ാര്ണ്ബ
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ണികെ ശതോനോയാണ് പ്ര ടിപ്പിക്കുന്നത്.ജില്ലയികല ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളില൦ വനട്രജകെ അളവ്
ഇടത്തരോണ് (0.51-1.5%). എന്നാല്ക് െണ്ണമപ്പട്ട,കനടുമ്പേ േണ്ണ് മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ വനട്രജകെ
അളവ് ഉയര്ണ്ന്നതാണ് (1.5-2.5%). മഫാസ്ഫേസികെ അളവ് െണ്ണമപ്പട്ട, കനടുമ്പേ േണ്ണ് മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട
സ്ഥലങ്ങളില്ക് ഉയര്ണ്ന്നതും (24.1-34.5%) വേലം, വര്ണ്ക്കല േണ്ണ് മശ്രണിയില്ക് കപട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ
കുേഞ്ഞതുോണ് (0-10%). ജില്ലയുകട ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശത്തും മഫാസ്ഫേസികെ ലഭയത ഇടത്തരോണ്. െണ്ണമപ്പട്ട,
കനടുമ്പേ േണ്ണ് മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ കപാട്ടാസയത്തികെ അളവ് ഉയര്ണ്ന്നതാണ് (27.6-39.5%).
വര്ണ്ക്കല േണ്ണ് മശ്രണിയില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ കപാട്ടാസയത്തികെ അളവ് കുേഞ്ഞിരിക്കുന്നു (0-11.5%). ജില്ലയില്ക്
ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശത്തും കപാട്ടാസയത്തികെ ലഭയത ഇടത്തരോണ് (11.6-27.5%).
ഐ. വിള ളകട അനുമയാജയത
ജില്ലയികല വിവിധതരം േണ്ണ് മശ്രണി ൾക്ക് അനുമയാജയോയ വിള ൾ താകഴപ്പേയുന്നവയാണ്.
▪ വേനാഗപ്പള്ളി
കതങ്ങ്,ഇടവിളകൃഷി
▪
ല്ലട
കതങ്ങ്,കനല്ല്, രിമ്പ്
▪ വേലം
കനല്ല്,പയര്ണ്വര്ണ്ഗങ്ങൾ
▪ ഉമ്മന്നൂര്ണ്
കതങ്ങ്,വാഴ,േരച്ചീനി, ശുവണ്ടി,േബ്ബര്ണ്, മുക്
▪ കനടുമ്പാേ
േബ്ബര്ണ്, വനവൃക്ഷങ്ങൾ
▪ െണ്ണമപ്പട്ട
േബ്ബര്ണ്, വനവൃക്ഷങ്ങൾ
വേലം,കനടുമ്പാേ,െണ്ണമപ്പട്ട എന്നി േണ്ണു മശ്രണി ൾ ഒഴുക യുള്ളവ കതങ്ങ് കൃഷിക്കനുമയാജയോണ്.
ജില്ലയുകട ിഴക്കന് മേഖല ളിൽ കപാതുമവ േബ്ബോണ് ശുപാര്ണ്ശ കെയ്യകപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
ജലം

ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ശരാശരി 2352 mm േഴ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം
നിേിത്തം ഇടവപ്പാതി, തുലാവര്ണ്ഷ ാലയളവ് അടക്കം േഴ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ അതിവൃഷ്ടിയായി
ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹെരയോണ് സേീപ ാലത്തായി നിലനില്ക്ക്കുന്നത്. േഴ ദിനങ്ങളകട എണ്ണം ശരാശരി 135ൽ താകഴ മപാകുന്നതായി സേീപ ാലത്ത് ശ്രദ്ധയിൽകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടവപ്പാതി, തുലാവര്ണ്ഷ ാലഘട്ടങ്ങളിൽ
മപാലം ദീര്ണ്ഘോയ േഴയില്ലാ ദിവസങ്ങൾ (േൺസൂൺ മബ്രക്ക്) ഴിഞ്ഞ കുമേ വര്ണ്ഷങ്ങളായി സ്ഥിരം
പ്രതിഭാസോണ്. ാലവര്ണ്ഷ സേയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന േഴക്കുേവ് മവനൽ േഴയായി ലഭിച്ചതുക ാണ്ടാണ് ഴിഞ്ഞ
രണ്ടു മുന്നു വര്ണ്ഷങ്ങൾ രൂക്ഷോയ വരള്ച്ചകയയും നിന്നും ജല ദൗര്ണ്ലഭയതയും തരണം കെയ്യാന് ക ാല്ലം
ജില്ലയ്ക്കായത്. ഈ സാഹെരയത്തില്ക് മവനൽ േഴ ഫലപ്രദോയി േണ്ണിമലക്ക് ആഴ്ന്നിേക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി
കൃഷി ഭൂേിയികല േണ്ണ് സംരക്ഷണ ോർഗങ്ങളായ ല്ലു യ്യാല ളകട നിര്ണ്മ്മാണം, േൺ യ്യാല ളകട
നിര്ണ്മ്മാണം, പഴയ ല്ലു യ്യാല ളകടയും േൺ യ്യാല ളകടയും പുനരുദ്ധാരണം, ിണര്ണ് േീച്ചാർജിംഗ്,
കടേസിംഗ്, േഴക്കുഴി ളകട നിര്ണ്മ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ണ്മത്തണ്ട ാലം
സംജാതോയിരിക്കുന്നത്.
നമ്മള് ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ, മ രളത്തില്ക് കപാതുകവ ാണകപ്പടുന്നതുമപാകല വൻനദീതടങ്ങളമടയും
അതുോയി ബന്ധകപ്പട്ട വിശാലോയ ജലസ്ത്രണങ്ങളമടയും (aquifer) അഭാവം ശ്രമദ്ധയോണ്.
കെറുനദി ളാലം അവയുകട വൃഷ്ടിപ്രമദശകത്ത ലാറ്റവേറ്റ് കുന്നു ളാലം അവയ്ക്കിടയിലള്ള പരമ്പരാഗതോയി
കനല്ക്കൃഷി കെയ്തു വന്ന കെറു താഴ്ച്വര ളാലം സമൃദ്ധോണ് നമ്മുകട ഇടനാട്-േലനാട് പ്രമദശം. തന്മൂലം
കെരിവള്ള പ്രമദശങ്ങള് തട്ട് തിരിക്കലിനു വിമധയോക്കാകതയും കുന്നു ള്ക്ക് ഇടയിലള്ള താഴ്ച്വാരങ്ങളം,
കനല്ക്കൃഷി കെയ്യുന്ന താഴ്ച്വാരങ്ങളം, വര്ണ്ഷത്തിൽ 6 ോസകേങ്കിലം ജലം ക ട്ടി നില്ക്ക്കുവാൻ സാഹെരയം
ഒരുക്കാകതയും ജല ദൗർലഭയതാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും, ഭൂേിയുകട ഉല്ക്പാദനക്ഷേത നിലനിര്ണ്ത്തുവാനും
നമുക്ക് സാധയോകു യില്ല എന്ന വസ്തുത നാം തിരിച്ചേിമയണ്ടതാണ്.
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േഴകവള്ളം ഭൂേിയിൽ പതിച്ച് ഉപരിതല പ്രവാഹോയി ഒഴു ി ജലാശയങ്ങളികലത്തിമച്ചരുന്നതിനുള്ള
സേയവദർഘൄ൦ വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച് കവള്ളം ഭൂേിയില്ക് ആഗിരണം കെയ്യകപ്പടാൻ അവസരകോരുക്കിയാൽ ോത്രമേ
ഭൂഗര്ണ്ഭ പാളി ളിലം ഉേവ ളിലം അത് ക്രോനുഗതോയി ഉപമയാഗത്തിൽ ലഭയോകു യുള്ളു. എന്നാല്ക്
ജലസംരക്ഷണത്തികെ അശ്രദ്ധ മൂലം അമൂലയോയ ജലം നമുക്ക് നഷ്ടകപ്പടു യാണ്. ഈ വിഭവമശാഷണം
ാര്ണ്ഷി മേഖലകയ ോത്രേല്ല കുടികവള്ള ലഭയതകയയും വയാവസായി പാരിസ്ഥിതി മേഖല കളയും
പ്രതികൂലോയി ബാധിക്കും.
ജല സുരക്ഷയ്ക്കായി കനൽകൃഷി
സവാഭാവി ജലസംഭരണി ളാണ് കനല്ക്പാടങ്ങൾ. മ രളത്തികെ സവിമശഷ ഭൂപ്രകൃതി അനുസ
രിച്ച് കുന്നിൻ പ്രമദശങ്ങളകട താഴ്ച്വര ളിൽ ഇടനാട് േലനാട് പ്രമദശങ്ങളിലം തീരപ്രമദശങ്ങളിലം കൂടുതൽ
വിസ്തൃതിയിലം കനല്ക്പാടങ്ങളകട സാന്നിദ്ധയം ക ാണ്ട് അനുഗ്രഹീതോണ്. വര്ണ്ഷത്തിൽ 4-5 ോസം കവള്ളം
ക ട്ടി നില്ക്ക്കുന്നതും തണ്ണീർതടങ്ങൾ എന്ന് വിമശഷിപ്പിക്കാവന്നതുോണ് ഈ പാടമശഖരങ്ങൾ. ഒരു
വര്ണ്ഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സേയവം കവള്ളം നിേഞ്ഞു ിടക്കുന്ന പാടത്ത് കൃഷി കെയ്യാന് അനുമയാജയോയ
ധാനയം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുകട കനല്ല് പൂര്ണ്വ്വി ർ കനൽകൃഷി കെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങകന കനല്ല്
േിക്ക ഏഷയന് രാജയങ്ങളകടയും ജനതയ്ക്ക് ഊര്ണ്ജം പ്രദാനം കെയ്യുന്ന ധാനയോയി വര്ണ്ത്തിക്കു യും ഭൂഗര്ണ്ഭ ജല
പരിമപാഷണത്തിന് ജലലഭയതയുകട ഒരു പ്രധാന ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ പാരിസ്ഥിതി ോയ സുപ്രധാന
ടേ കൂടി നിര്ണ്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആര്ണ്ദ്ര ഉഷണകേഖലാ പ്രമദശത്ത് ഭൂഗര്ണ്ഭ പരിമപാഷണത്തിനും ജലലഭയതയ്ക്കു
ോയി കനൽകൃഷി തുടമരണ്ടത് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
കോത്തം കപയ്യുന്ന േഴയുകട 2% ജലം 5 cm ആഴത്തില്ക് പാടങ്ങളിൽ ആറു ോസം ക ട്ടി നില്ക്ക്കു
ന്നതായി ഗമവഷണ ഫലങ്ങൾ വയക്തോക്കുന്നു. ഈ തണ്ണീര്ണ്തടങ്ങള് വനസര്ണ്ഗി ോയ ിനിവ് മശഷി
കുേവാകണങ്കിൽ തണ്ണീർതടങ്ങളകട ലാറ്റവേറ്റ് കുന്നു ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട പാര്ണ്ശവ പ്രമദശങ്ങളിലൂകടയാണ്
ഭൂഗര്ണ്ഭ ജല പരിമപാഷണം സാധയോക്കുന്നകതന്ന് പഠനങ്ങൾ കതളിയിക്കുന്നു. കനല്ക്പാടങ്ങൾ തരിശിടു യും
നി ത്തു യും കെയ്യുന്നത് മൂലം ഇത്തരത്തിലള്ള ഭൂഗര്ണ്ഭ പരിമപാഷണത്തിനുള്ള സാധയതയാണ് നാം
നഷ്ടകപ്പടുത്തുന്നത്.
മ രളത്തികല കുന്നിൻ കെരിവ ളികല കനൽപാടങ്ങളില്ക് പ്രധാനോയും േണൽ
ലര്ണ്ന്ന
ളിേണ്ണാണുള്ളത്. ഇത്തരം േണ്ണിനങ്ങളില്ക് കവള്ളം നിേഞ്ഞു നില്ക്ക്കുന്ന സേയത്ത് submerged condition
ിനിവ് നിരക്ക് 5mm/hr ആകണന്ന് ണക്കാക്കകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ണക്കനുസരിച്ച് 1 Ha കനല്ക്വയലില്ക് നിന്നും
50 m3 ജലം ഭൂേിയിമലക്ക് ിനിയുന്നു. 2 ഇരിപ്പൂ കൃഷി കെയ്യുന്ന കനല്ലപ്പാടത്ത് വര്ണ്ഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 5
ോസം എങ്കിലം ശരാശരി 5cm കവള്ളം ക ട്ടി നിര്ണ്മത്തണ്ടി വരും. അങ്ങകന ണക്കാക്കുമമ്പാള് 1 Ha
കനല്ക്വയലില്ക് നിന്നും 1,80,000 m3 (1,80,00,00,000 litre) ജലം ഭൂേിയിമലക്ക് ആഴ്ന്നിേങ്ങുന്നു. ഇങ്ങകന
ിനിഞ്ഞിേങ്ങുന്ന ജലത്തികെ 50% അന്തർജല പ്രവാഹോയി നദി ളികലത്തി നഷ്ടകപ്പടുകേന്ന്
അനുോനിച്ചാൽ മപാലം 90,000 m3/ha ജലം അന്തർജല പ്രവാഹോയി ഭൂേിയിമലക്ക് ിനിഞ്ഞിേങ്ങുന്നു എന്ന്
നിസംശയം പേയാം. കനല്ക്വയല ൾ തരിശിടുമമ്പാഴും നി ത്തുമമ്പാഴും കനല്ക്കൃഷിയുകട ലാഭനഷ്ട
ണക്കു ൾ പരിമശാധിക്കുമമ്പാഴും കനൽകൃഷി ക ാണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ഗുണ രോയ
പാര്ണ്ശവഫലം ഇനികയങ്കിലം േതിയായ പരിഗണന ക ാടുത്തികല്ലങ്കിൽ രൂക്ഷോയ ജലദൗര്ണ്ലഭയതയിമലക്ക്
എത്തിമച്ചരുകേന്നത് സംശയേില്ല.
മ രളം ജല സമൃദ്ധമോ?
വര്ണ്ഷത്തിൽ 300cm ഓളം വൃഷ്ടിയും ഹരിതാഭോയ കുന്നു ളം നിതയഹരിത വനങ്ങളം
േമനാഹരങ്ങളായ ജലാശയങ്ങളം 44 കെറു നദി ളം കെറു കുന്നു ളം അവയ്ക്കിടയികല കെറു താഴ്ച്വര ളം
ക ാണ്ട് അനുഗ്രഹീതോയ മ രളം കപാതുമവ ജല സമൃദ്ധകേന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്ക് ഴിഞ്ഞ
രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി നിരന്തരോയ വരള്ച്ചാ ഭീഷണിയും മവനല്ക് ാലത്ത് ജല ദൗർലഭയതയും നാം
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മ രളത്തികല േിക്ക നദി ളിലം ആറു ോസക്കാലം നീകരാഴുക്ക് പരിേിതോയി
ോേിയിരിക്കുന്നു. ജല സംഭരണി ള് േണ്സൂൺ ാലവര്ണ്ഷ സേയങ്ങളിൽ മപാലം നിേകച്ചടുക്കുവാൻ നമുക്ക്
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ഴിയാകത വരുന്നു. മലാ ത്ത് ഏറ്റവം കൂടുതല്ക് ിണർ സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രമദശം നമ്മുകടയാണ്. മവനല്ക്
ാലത്ത് േിക്ക ിണറു ളം വറ്റി മപാകുന്നത് സ്ഥിരം സംഭവോയി ോേിയിരിക്കുന്നു.
മ രളത്തികെ വര്ണ്ഷപാതം മദശീയ ശരാശരി വര്ണ്ഷപാതത്തികെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. മ രളത്തികെ
ജനസാന്ദ്രത മദശീയ ശരാശരിയുകട മൂന്ന് േടങ്ങാണ്. മ രളത്തിൽ ഒരു കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് മദശീയ
ശരാശരികയക്കാള് മൂന്ന് േടങ്ങ് േഴ ലഭിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം അത്രയും സ്ഥലത്ത് മദശീയ ശരാശരികയക്കാൾ മൂന്ന്
േടങ്ങ് ജനതയുകട ആവശയങ്ങൾ നിേമവറ്റകപ്പടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മ രളത്തികല 1 കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് നിന്നും
മദശീയ ശരാശരികയക്കാള് മൂന്ന് േടങ്ങ് ഭക്ഷണവം, ാലിത്തീറ്റയും, കുടികവള്ളവം, േറ്റ് ജല ആവശയങ്ങളം
ആവശയോയിവരുന്നു. ഇത്തരത്തില്ക് ണക്കുകൂട്ടുമമ്പാൾ മ രളത്തികല ആമളാഹരി ശുദ്ധജല ലഭയത മദശീയ
ശരാശരിയുകട ഒപ്പോകണന്നും അതു കപാതുകവ േഴ കുേഞ്ഞ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജോത്ത്, അന്ധ്രപ്രമദശ് എന്നീ
സംസ്ഥാനങ്ങളോയി താരതേയകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ഇങ്ങകന മനാക്കുമമ്പാൾ മ രളം ജല സമൃദ്ധകേന്നത്
ഒരു േിഥയാധാരണയാകണന്നും വാസ്ത്വേകല്ലന്നും മബാധയകപ്പടുന്നു. നമ്മുകട രാജയകത്ത േറ്റ് ഏതു സംസ്ഥാന
ങ്ങകളയും മപാകല മ രളത്തില്ക് ജാഗ്രതമയാടു കൂടിയ ജലസംഭരണവം അതികെ മൂലയവര്ണ്ത്തായ ഉപമഭാഗവം
ഇനിയുള്ള ാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതയന്താമപക്ഷിതോകണന്ന് എടുത്തു പേമയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക ാല്ലം ജില്ലയുകട
സ്ഥിതിയും േകറ്റാന്നല്ല.
ജലദൗർലഭയതയുകട ാരണങ്ങൾ
അടിസ്ഥാനപരേോയി നമ്മുകട സമ്പത്ത് േണ്ണും ജലവം അധവാനവോണ്. ഈ േണ്ണിൽ നിന്നും
കുഴികച്ചടുക്കാവന്നതും മുളപ്പികച്ചടുക്കുവന്നതുോയ വിഭവങ്ങളം
അവ സംസ്ക്രിച്ച് ഉത്പാദിപ്പികച്ചടുക്കുന്ന
വിഭാവങ്ങളോണ് രാജയത്തികെ സമ്പത്ത്. രാജയത്തികെ വി സനവം സമ്പത്ത് ഉത്പാദനവം ജലത്തികെ
ലഭയതയുോയി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂവിഭവങ്ങളകട സുസ്ഥിരോയ ഉപമയാഗം പ്രാമദശി ോയ േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണവം നീര്ണ്ത്തടാതിഷ്ഠിത വി സനവം ക ാണ്ട് ോത്രമേ സാധിക്കു യുള്ളു. ഈ ഒരു ഭൂേിയിൽ നിന്ന്
ോത്രമേ സാധാരണ ജനലക്ഷങ്ങള്ക്ക് സമ്പത്ത് ഉത്പാദനത്തിൽ പകങ്കടുത്ത് ജീവിത സുരക്ഷ
വ വരിക്കാനാവൂ നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ ജനസാന്ദ്രത വച്ച് മനാക്കുമമ്പാള് ഭക്ഷണത്തികെയും
ധാനയങ്ങളകടയും േറ്റ് വയവസായ ഉല്ക്പന്നങ്ങളകടയും വയാവസായി ഉത്പാദനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വര്ണ്ഷപാതം
പരിേിതോണ്. നമുക്ക് 120 ഓളം േഴ ദിനങ്ങളാണ് വര്ണ്ഷത്തിൽ സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്ക് പകുതിമയാളവം
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇടവപ്പാതി, തുലാവര്ണ്ഷം എന്നീ ഇടമവള ളിലാണ്. കോത്തം േഴ ദിനങ്ങളിൽ തകന്ന
യഥാര്ണ്ഥത്തിൽ മ വലം 60 േണിക്കൂര്ണ് ക ാണ്ട് വര്ണ്ഷപാതം കപയകതാഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
കപാതുമവ െരിഞ്ഞതും ീഴക്കാ൦ന്തൂക്കായ ഉപരിതലഘടനയും ഉപരിതല പ്രവാഹത്തികെ പ്രയാണ മവഗത
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും ചുരുങ്ങിയ സേയം ക ാണ്ട് കപയ്യുന്ന േഴ നീര്ണ്ച്ചാല ളിലൂകട ഒഴു ി സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്ന
അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ജലദൗര്ണ്ലഭയതയുകട പ്രധാന ാരണങ്ങൾ താകഴ പേയുന്നവയാണ്.
•
•
•
•
•
•
•

കെരിവ് കൂടിയതും നിന്മനാന്നതവോയ ഭൂപ്രമദശം
ഭൂവിനിമയാഗത്തിലണ്ടായിരിക്കുന്ന ോറ്റങ്ങള്
വനനശീ രണം
ഇടനാട് പ്രമദശകത്ത കുന്നിടിച്ചിലം നിരപ്പാക്കലം
കനല്ക്പ്പാടങ്ങളകട നി ത്തൽ
നദി ളിൽ നിന്നുള്ള േണൽവാരൽ
കെറുനീര്ണ്ച്ചാല ളിമലക്കുള്ള മയ്യറ്റം
ഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദ ാലഘട്ടങ്ങളിലായി ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ഭൂവിനിമയാഗത്തിൽ വമ്പിച്ച
വയതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീര്ണ്ത്തടങ്ങളകട ജീവനാടിയായ കനല്ക്പ്പാടങ്ങൾ നി ത്തകപ്പടു മയാ തരിശ്
ഇടു മയാ കെയ്യകപ്പടുന്നു. കനല്ക്പ്പാടങ്ങൾ േറ്റ് ആദായ രോയ കൃഷി ള്ക്കായി ഉപമയാഗിക്കുന്നതുമൂലം
ഭൂഗര്ണ്ഭ ജല പരിമപാഷണത്തിനുള്ള സാഹെരയം ഇല്ലാതായി. ഇടനാടു ളിൽ കുന്നു ൾ ഇടിച്ച് നിര്ണ്മ്മാണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കായി േണ്ണ് എടുക്കുന്നത് മൂലം സവാഭാവി ോയ ജല സംഭരണി ള് അപ്രതയക്ഷോയി
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ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ടൺ േണൽ 295 ലിറ്റർ കവള്ളവം, ഒരു ടൺ ചുവന്ന േണ്ണ് 317 ലിറ്റർ ജലവം സംഭരിക്കാൻ
മശഷിയുകണ്ടന്ന് ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. ഇത്തരത്തില്ക് ഖനനം കെയ്യുന്ന േണ്ണ് സവാഭാവി ജല സംഭരണി ളായ
തണ്ണീർതടങ്ങൾ നി ത്താൻ ഉപമയാഗിക്കുന്നതുക ാണ്ട് േഴക്കാലത്തുള്ള സവാഭാവി ജല സംഭരണ
ോര്ണ്ഗങ്ങളം തദവാര ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണവം ഭയാന ോകും വിധം തടസ്സകപ്പടുന്നു. ഇങ്ങകന േണ്ണും
ജലവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഒരു ഇരട്ട ദുരന്തത്തിന് നമ്മുകട ഈ ജില്ല ഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ധങ്ങളായി വിമധയോയി
ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ജില്ലയുകട ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളം ഏ വിളയായ േബ്ബർ കൃഷിക്ക് വഴിോേിയതു ക ാണ്ട്
പണ്ട് പൂര്ണ്വ്വി ർ അനുവര്ണ്ത്തിച്ച് വന്നിരുന്ന കതങ്ങികന ആധാരോക്കിയുള്ള ബഹുതല കൃഷി പാകട
അപ്രതയക്ഷോയി ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കതങ്ങിൻതടത്തിൽ നിന്നും ഏ മദശം 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം
ഭൂേിയിമലക്ക് േീൊര്ണ്ജ് കെയ്യുന്നുകണ്ടന്ന് ശാസ്ത്രീയോയി കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുകട പൂര്ണ്വ്വി ർ കതങ്ങികെ
ഇല ളിൽ നിന്നുള്ള ജലം മപാലം സംഭരിക്കുന്നതരത്തിൽ കതങ്ങിന് ചുറ്റും തടകേടുത്തിരുന്നത്, വളേിടു
എന്നതിനു ോത്രേല്ല ജലസംഭരണത്തിനു മവണ്ടിയാകണന്ന സതയം േനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഇനിയും
വവ ിക്കൂടാ. നമ്മുകട പൂര്ണ്വ്വി രായ ര്ണ്ഷ ർ േഴക്കാലാരംഭത്തില്ക് ഭൂേി ിളച്ചിട്ട് മ ശി തവം മൂലമുള്ള ജല
നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാന് ശ്രേിച്ചിരുന്നു. ഏ വിളയായ േബ്ബർ കൃഷിയിമലക്ക് ചുവടുോറ്റിയതു മൂലം
േണ്ണിളക്കാത്തതുക ാണ്ട് മ ശി തവം മൂലവം സസയമസവദന ബാഷ്പീ രണം മൂലവമുള്ള ജല മശാഷണം
വര്ണ്ദ്ധിക്കു യാണുണ്ടായത്. മ രളത്തികെ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലോയ ഭൂവിനിമയാഗ സമ്പ്രദായത്തിന് നിയേം
ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയും താേസിച്ചാൽ വമ്പിച്ച ജല-ആഘാതത്തിമലക്ക് (Watershock) മ രളം
അധഃപതിക്കുകേന്നതിൽ തര്ണ്ക്കേില്ല.
നീര്ണ്ത്തടങ്ങളകട ഭൗതി സ്ഥിതി
ഇത്തിക്കര, ല്ലട, പള്ളിക്കല്ക് മതാട്, അച്ചൻമ ാവിൽ, വാേനപുരം, അയിരൂര്ണ് എന്നിവയാണ്
ജില്ലയികല പ്രധാനകപ്പട്ട നദി ൾ. മ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തടാ ോയ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട
ശുദ്ധജലതടാ ം ഈ ജില്ലയിലാണുള്ളത്. ഈർപ്പം ലര്ണ്ന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ാലാവസ്ഥയാണ് ജില്ലയ്ക്കുള്ളത്.
ശരാശരി വാര്ണ്ഷി താപനില 22.5oC ആണ്. ശരാശരി ആമപക്ഷി ഈർപ്പം 78.8% മുതൽ 80% വകര
ശരാശരി വാര്ണ്ഷി വര്ണ്ഷപാതം 2352mm ആണ്. ഏറ്റവം അനുകൂലോയ ഉപയുക്തതയ്ക്കും േണ്ണ് ജലം എന്നീ
വിഭവങ്ങളകട സംരക്ഷണത്തിനും മവണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണ യൂണിറ്റായി നീര്ണ്ത്തടം അംഗീ രിക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു..
പൂര്ണ്ത്തീ രിച്ചതും നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുോയ നീര്ണ്ത്തട പദ്ധതി ളകട വിശ ലനം
നീര്ണ്ത്തടങ്ങൾ കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതും അതിരു ള് നിര്ണ്ണ്ണയിക്കുന്നതും മസായിൽ സര്ണ്മവ
വകുപ്പാണ്. മപ്രാജക്റ്റ്
രൂപീ രണവം നിര്ണ്വ്വഹണവം
േണ്ണസംരഷണ
വിഭാഗം നടത്തുന്നു.
ക .എല്ക്. ി.സി, ക .എസ്.എല്ക്.യു.ബി, സിഇ.എസ്.എസ്.സി. ലിയു, ആര്ണ്. ി.എം. പഞ്ചായത്ത് രാജ്
സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ണ്ക്കാമരതര സംഘടന ള് എന്നിവയാണ് ബന്ധകപ്പട്ട േറ്റു ഏജന്സി ള്. േണ്ണ്
സംരക്ഷണ വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കിയതും മസായിൽ സര്ണ്മവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുോയ പരിപാടി ൾ
താകഴപ്പേയുന്നവയാണ്.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

വിശദോയ േണ്ണ് സര്ണ്മവ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പുതുക്കു .
നീര്ണ്ത്തടങ്ങൾ കണ്ടത്തലം അവയുകട അതിര്ണ്ത്തി നിര്ണ്ണ്ണയവം
നീര്ണ്ത്തട ഭൂപടം തയ്യാോക്കൽ
േണ്ണ് സര്ണ്മവ േിമപ്പാര്ണ്ട്ടു ളം വയാഖയാന ഭൂപടങ്ങളം തയ്യാോക്കല്ക്.
േണ്ണ് പരിമേദി ാപഠനം
സ്ഥലപരാധിഷ്ഠിത േണ്ണ് സര്ണ്മവ്വ.
വിവിധ േണ്ണ് സാമ്പിള ളകട മശഖരണവം വിശ ലനവം.
ജല മജാലി ൾ നടപ്പിലാക്കിയതികെ ഫലോയി കുടികവള്ള ദൗര്ണ്ലഭയം ഒരളവവകര
പരിഹരിക്കകപ്പടു യും കെയ്തു. േകണ്ണാലിപ്പ് തീവ്രത കുേയ്ക്കാനും ഫലഭൂയിഷ്ഠോയ മേല്ക്േണ്ണ് വലിയ ഒരളവവകര
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സംരക്ഷിക്കാനും സാധയോയി. ഇത് ാര്ണ്ഷി ഉൽപ്പാദനക്ഷേതയും ര്ണ്ഷ രുകട വരുോനവം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
നിര്ണ്മ്മാണ മജാലി ൾ കെയ്തും ആവരണങ്ങൾ വളര്ണ്ത്തിയും നദീ തീര സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തി ൾ
നടപ്പിലാക്കിയതുവഴി കൃഷിസ്ഥലകത്ത കവള്ളകപ്പാക്കം തടയാനും കവള്ളകോഴുക്ക് സുഗേോക്കാനും
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവള്ളകക്കട്ട് പ്രമദശങ്ങളികല േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് കേച്ചകപ്പട്ട
നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ചാ സൗ രയങ്ങള്ക്ക് വഴികയാരുക്കി. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ായലികല പി.സി.ആര്ണ്. ലിയു.എസ്.എസ്
മപ്രാജക്ടികെ ഫലോയി എക്കൽ നിേയുന്നത് കുേയു യുണ്ടായി. പ്രതിവര്ണ്ഷം കഹക്ടേിന് 50 ടണ്ണിൽ നിന്ന്
പ്രതിവര്ണ്ഷം കഹക്ടേിന് 20 ടണ്ണിമലക്ക് എക്കലികെ അളവ് 14 വര്ണ്ഷം ക ാണ്ട് കുേഞ്ഞു. അഷ്ടമുടിയുകടയും,
ശാസ്ത്ാംമ ാട്ടയുകടയും പരിപാലനത്തിനായുള്ള ര്ണ്മ്മ പദ്ധതിയുകട ഫലോയി ആയകക്കട്ട് പ്രമദശങ്ങളില്ക്
േകണ്ണാലിപ്പ് നിയരിക്കാന് ഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ PCRWSS(Protection of Catchment of Reseviors of Water Supply
Schemes) പ്ര ാരം ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ായലികെ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത് േകണ്ണാലിപ്പികെ രൂക്ഷത കുേയ്ക്കുന്നതിന് 180
ലക്ഷം രൂപ െിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ ന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി േരാലയത്തികെ ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച് CWRDM,
മ ാഴിമക്കാടികെ സഹ രണമത്താടു കൂടി പടപ്പക്കര, നാന്തിരിക്കൽ ഹില്ക്സ് എന്നീ വേമക്രാ
വാട്ടർകഷഡ ളിൽ 194 കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് 37.72 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി ജില്ലയികല കതരകഞ്ഞടുത്ത പട്ടി ജാതി
മ ാളനി ളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ േണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ വഴി കെരിവ് കൂടിയ ടി പ്രമദശങ്ങളില്ക്
നിന്നും രൂക്ഷോയ േകണ്ണാലിപ്പ് തടയുവാനും അതുവഴി അവരുകട പാര്ണ്പ്പിടങ്ങള്ക്ക് ബലം നല്ക് ാനും,
സാനിമട്ടഷന് ഉേപ്പാക്കാനും സാധിച്ചുണ്ട്.
വി സന പരിമപ്രക്ഷയം
1.
2.
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ശാസ്ത്രീയോയി േണ്ണു ജല സംരക്ഷണത്തിനു വിമധയോക്കാത്ത വേമക്രാവാട്ടർ കഷഡ ൾ
േീ ിയം, ഉയര്ണ്ന്ന മുൻഗണനാ പട്ടി യിൽകപ്പട്ട നീര്ണ്ത്തടങ്ങൾ എന്നിവ പരിപാലനത്തിന്
വിമധയോമക്കണ്ടതാണ്.
ഉപരിതല പ്രവാഹത്തികെ മവഗത കുേക്കുന്നതിനും ിനിവ് മശഷി(infiltration) മ ന്ദ്രീകൃത സേയം
(concentration time) വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കെങ്കുത്തായ കെരിവ ളകട നീളവം അളവം കുേയ്ക്കുന്ന
തിനുോയി കൃഷി ഭൂേി ളില്ക് ല്ലു യ്യാല, േൺ യ്യാലയുകട മു ളിൽ പുല്ലു വച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ
കടേസിംഗ്, േഴക്കുഴി നിര്ണ്മ്മാണം, േൺ യ്യാല ൾ യർ ഭൂവസ്ത്രമുപമയാഗിച്ച് ബലകപ്പടുത്തൽ,
പാേ അടുക്കിയുള്ള കടേസ് വാൾ, തുടങ്ങിയവയുകട നിര്ണ്മ്മാണം അവലംബിമക്കണ്ടതാണ്.
ഇത്തരം പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത RIDF പദ്ധതി ൾ,PMKSY വാട്ടര്ണ്കഷ ്,
MGNREGS എന്നിവയുകട ഏമ ാപന സാദ്ധയത ള് ആരായാവന്നതാണ്.

3.

ഒന്നാം മശ്രണിയില്ക്കപ്പട്ട (1stOrder) നീർച്ചാല ളിൽ ഗള്ളി നിവാരണത്തിനും ഭൂഗര്ണ്ഭജല
പരിമപാഷണത്തിനുോയി പ്രാമദശി ോയി ലഭിക്കുന്ന ല്ലു ളം കപാട്ടിച്ച പാേയും ഉപമയാഗിച്ച്
മഗബിയൻ സ്ട്രക്സച്ചർ ഉപമയാഗിച്ചും ശാസ്ത്രീയ നിഷ്കർഷ അനുസരിച്ച് ഇടവിട്ട് കെേിയ കെക്ക് ാം
നിര്ണ്മ്മിമക്കണ്ടതും അതയാവശയോണ്. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി PMKSY വാട്ടര്ണ്കഷ ് ,
MGNREGS മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി എന്നീ സാമ്പത്തി മരാതസ്സ് ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്.

4.

2,3 മശ്രണിയിൽകപ്പട്ട (2nd and 3rd order)കനൽപ്പാടങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ണ്ച്ചാല ളിൽ
ജലമസെനത്തിന് ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ണ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ കവകെ ് മക്രാസ്ബാര്ണ് (Vented Cross
bar) സിേെ് മ ാൺക്രീറ്റ് ഉപമയാഗിച്ച് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭി ാേയം. ഇത്തരം
നീര്ണ്ച്ചാല ളിൽ രൂക്ഷോയ രയിടിച്ചില്ക് ഉള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ നിര്ണ്മ്മാണ വസ്തുക്കൾ
ഉപമയാഗിച്ചുള്ള പാര്ണ്ശവഭിത്തി നിര്ണ്മ്മാണ൦ അനുവദിക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരം നീര്ണ്ച്ചാല ളകട
േറ്റു പാർശവങ്ങൾ മതാടിനു ആഴവം വീതിയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ചും യർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപമയാഗിച്ചും
പുല്ലുവച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ മുതലായ വജവോര്ണ്ഗങ്ങള് ഉപമയാഗിച്ചും ബലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
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5.

ക ാല്ലം ജില്ലയികല വയമലല ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ണ്ച്ചാല ൾ മശാെനീയവസ്ഥയിലാണ്.പല
നീർച്ചാല ളിലം സര്ണ്ക്കാർ ഏജന്സി ൾ വഴി നിര്ണ്മ്മിച്ച പാർശവഭിത്തി സംരക്ഷണത്തിന്
സാരോയ മ ടുപാടു ൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർശവഭിത്തി ളകട മ ടുപാടു ൾ തീര്ണ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
ഹരിതമ രളം പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഏകറ്റടുത്ത് തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി
പദ്ധതി വിഹിതം ഉപമയാഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുേതി നൽമക്കണ്ടതാണ്. വയമലല
ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട മതാടു ൾ പുനരുദ്ധരീ രിക്കുന്നതിനായി ഏലാവി സന സേതി ള്ക്ക്
വാര്ണ്ഷി ഗ്രാെ് നല്ക്കുന്ന ാരയം ആമലാെിക്കാവന്നതാണ്.

6.

നമ്മുകട ജില്ലയില്ക് േണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ പണി ഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ല്ലു യ്യാല
ളിൽ 30 വര്ണ്ഷത്തിനു മു ളിൽ പഴക്കം ഉള്ളവയില്ക് ഇന്ന് മ ടുപടു ൾ സംഭവിച്ച് ഫലപ്രദോയ
അവസ്ഥയിലല്ല. ര്ണ്ഷ ർ തങ്ങളകട സാമ്പത്തി പിമന്നാക്കാവസ്ഥ മൂലം ഇത്തരം ബണ്ടു
ളകട മ ടുപാടു ൾ പരിഹരിക്കുവാൻ മുമന്നാട്ടു വരാത്ത സാഹെരയോണുള്ളത്. ഇത്തരം
യ്യാല ള് പുനർനിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതിനു൦ മ ടുപാടു ള് തീര്ണ്ക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത
പദ്ധതി ൾ മുഖാന്തിരമോ മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള് മുഖാന്തിരമോ സാമ്പത്തി സഹായം
നല്ക് ാവന്നതാണ്.

7.

നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയിലം നീര്ണ്ത്തടാധിഷ്ഠിത േണ്ണ് ജല പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ പലവകുപ്പു ളം
പല സര്ണ്ക്കാർ ഏജന്സി ളം മുമഖന നടപ്പിലാക്കിട്ടുണ്ട്. MGNREG പദ്ധതി ഉള്കപ്പകട എല്ലാ
പദ്ധതി ളകടയും ഏമ ാപനത്തിനും അവമലാ നത്തിനുോയി ജില്ല ളക്ടർ കെയര്ണ്ോനായും
ജില്ലാ േണ്ണ് സംരക്ഷണ ആഫീസര്ണ് ണ്വീനർ ആയും േറ്റു വകുപ്പു കളയും കൂടി ഉള്കപ്പടുത്തി
ജില്ലാതല സേിതി രൂപി രിമക്കണ്ടതാണ്

8.

സേതല പ്രമദശങ്ങളം കനല്ക്പ്പാടങ്ങളം ഉള്കപ്പകടയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളോണ് ഈ
വിഭാഗത്തില്ക്കപ്പടുന്നത്. കൃഷിയിേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉെിതോയ ജലനിര്ണ്ഗേന ോര്ണ്ഗങ്ങള്
തുേക്കു എന്നതാണ് ഈ പ്രമദശങ്ങളില്ക് സവീ രിക്കുന്ന പ്രധാന േണ്ണ് സംരക്ഷണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്. 1-3 % വകര കെരിവള്ള വളകര താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ
ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

9.

ഫലപ്രദോയ നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ചാ സൗ രയം ഉേപ്പാക്കുന്ന നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളാണ്
കവള്ളകക്കട്ടുള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ശുപാര്ണ്ശ കെയ്യുന്നത്. ആവരണവിള കൃഷി, ഇടവിള കൃഷി,
േഴകവള്ള സംഭരണം, trenching, സമ്മിശ്ര കൃഷി, തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷി എന്നിവയും ശുപാര്ണ്ശ കെയ്യുന്നു.

10.

അനധികൃതോയ കുന്നിടിക്കൽ മൂലം നമ്മുകട സംസ്ഥാനകത്ത ജലസംഭരണത്തിനുള്ള ഒരു
ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.ഒരു ഘനേീറ്റര്ണ് േണ്ണ് നീക്കം കെയ്യുമമ്പാൾ 250 ലിറ്റർ ജലം
സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്. ഇപ്ര ാരം ഒരു മലാേി േണ്ണ് നീക്കം
കെയ്യുമമ്പാൾ 1250 ലിറ്റര്ണ് ജലം സംരക്ഷിക്കകപ്പടാനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.കൂടാകത
ഉപരിതലത്തില്ക് ഒരടി താഴ്ച്ച്ചയില്ക് ാണുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടോയ മേല്ക് േണ്ണ് നീക്കകപ്പടാകത
സൂക്ഷിമക്കണ്ടതും ആവശയോണ്. മേല്ക് േണ്ണ് കൂനയായി പുരയിടത്തികെ ഒരു ഭാഗത്ത്
സൂക്ഷിച്ചതിന് മശഷം അടിയിലള്ള േണ്ണ് നീക്കം കെയ്യാന് അനുവദിക്കാവന്നതാണ്.േണ്ണ് നീക്കിയ
മശഷം കൂനയായി കൂടിയിരിക്കുന്ന മേല്ക്േണ്ണ് തിരിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ വിരിമക്കണ്ടതാണ്.െരിവ ൾ
ദൃ ീ രിക്കകതയുള്ള ആശസ്ത്രിയോയ േകണ്ണടുക്കല്ക് പലമപ്പാഴും േണ്ണിടിച്ചിലിനു ാരണോകുന്നു.
ഒരു പ്രമദശകത്ത പ്രകൃതിയാലള്ള ജലനിര്ണ്ഗേനം കുന്നിടിച്ചില്ക് മൂലമോ നില൦നി ത്തല്ക് മൂലമോ
തടസ്സകപ്പടാനുള്ള സാഹെരയം ഉണ്ടാ ാകത സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ്.

അനിയരിതോയി കുന്നിടിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് താകഴപ്പേയുന്ന ോര്ണ്ഗങ്ങൾ സവീ രിക്കാവന്നതാണ്.
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1.

വന് ിട നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഴിവതും േൺമവല കുേയ്ക്കുന്ന രീതിയില്ക് നടത്തുവാൻ
ോര്ണ്ഗമരഖ തയ്യാോമക്കണ്ടതാണ്.
2. മോഡ നിര്ണ്മ്മാണങ്ങളിൽ ഴിവതും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നീക്കം കെയ്യുന്ന േണ്ണ് േകറ്റാരിടത്ത്
നി ത്താനായി ഉപമയാഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപ ല്ക്പന കെമയ്യണ്ടതാണ്. പുേത്തുനിന്നും േണ്ണ്
ക ാണ്ടുവരുന്ന സാഹെരയം ഇത്തരത്തില്ക് ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.
3. വയല ള്ക്ക് കുറുക യുള്ള മോ ് നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മ ാൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്സച്ചറു ൾ
(പില്ലറു ള്, പ്രീ കസ്ട്രസ് ് പ്രീ ാസ്റ്റ് സ്ട്രക്സച്ചറു ൾ) ഉപമയാഗിക്കുന്നതിലൂകട േണ്ണിട്ടു നി ത്തല്ക്
ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.
4. വയക്തി ള്ക്ക് കെറു ിട പാര്ണ്പ്പിട നിര്ണ്മ്മാണങ്ങള്ക്ക് ോത്രമേ േണ്ണ് നീക്കം കെയ്യാമനാ,
കുന്നിടിക്കാമനാ അനുേതി നല്ക് ാവ. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഒരടി താഴ്ചയില്ക് ാണുന്ന ാര്ണ്ഷി
പ്രാധാനയമുള്ള മേൽ േണ്ണ് സൗ രയപ്രദോയി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂനകൂട്ടി മശഖരിച്ചതിനു മശഷം
അടിയിലള്ള േണ്ണ് നീക്കം കെയ്യാന് അനുവദിക്കാവന്നതാണ്. അനുവദനീയോയ അളവില്ക് േണ്ണ്
നീക്കിയ മശഷം കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മേൽ േണ്ണ് തിരിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ വിരിച്ച് കൃഷിക്ക്
ഉപമയാഗപ്രദോമക്കണ്ടതാണ്.
5. ഭമക്ഷയാല്ക്പ്പാദനത്തിനും ജലസംഭരണത്തിനും ഉപമയാഗിക്കകപ്പമടണ്ട േണ്ണ് അനിയരിതോയി
േറ്റ് ആവശയങ്ങള്ക്ക് ഉപമയാഗിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹകപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
1.
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളായ ലിയു.ജി. ി.പി., പി.എം.ക .എസ്.വവ., വാട്ടര്ണ്കഷ ് എന്നീ
പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കു .
2. സംസ്ഥനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ണ് ികെ ധനസഹായമത്താകട ആർ.ഐ. ി.എഫ്.
പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കു .
3. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ണ് ികെ ധനസഹായമത്താകട ആർ.ഐ. ി.എഫ്.
പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി കനല്ക്കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കവള്ളകപാക്ക നിവാരണത്തിനും
ജല നിര്ണ്ഗേന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ണ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുോയി പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കു .
4. മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ആര്ണ്.ക .വി.വവ.-യുകട ഭാഗോയി കനല്ക് കൃഷിയുകട
വി സനത്തിനായി അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ണ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കു .
5. മ ന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പികെ ധനസഹായമത്താകട അഷ്ടമുടി ായലികെ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത് േണ്ണ്
ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു .
6. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തികെ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത് സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ
പി.സി.ആര്ണ്. ലിയു.എസ്.എസ്. പ്ര ാരം 1 മ ാടി രൂപയ്ക്ക് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ
നടപ്പിലാക്കു .
7. പട്ടി ജാതി സമങ്കതങ്ങളില്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ പ്രമതയ ഘട പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള ഫണ്ട്
ഉപമയാഗിച്ച് േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു .
8. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ണ്ഗ സമങ്കതങ്ങളിൽ ടി.ആര്ണ്. ി.എം., മ ാര്ണ്പ്പസ് ഫണ്ട്, എന്നിവ ഉപമയാഗിച്ച്
േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു .
9. േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട് MGNREGS പദ്ധതിയുോയി ഏമ ാപനവം
ഉേപ്പാക്കു .
10. അഷ്ടമുടി ായലികെ തീര പ്രമദശത്ത് ണ്ടൽവനങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ.(19 ലക്ഷം)(ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)
11. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തികെ തീരപ്രമദശത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി തനത്
സസയവര്ണ്ഗങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കു . (12 ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)
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12.
13.
14.
15.
16.

പഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി തയ്യാോക്കുന്നതിന് േണ്ണ് പരയമവഷണ േിമപ്പാര്ണ്ട്ട് പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക്
സേര്ണ്പ്പിക്കു .
േണ്ണികെ രാസഭൗതി പരിമശാധന ളകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയുകട ഭൂക്ഷേതാ ഭൂപടങ്ങൾ
തയ്യാോക്കു .
േൺമട്രാതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തികെ പാരിസ്ഥിതി പഠനത്തിനുമവണ്ടി ഭൂപടം തയ്യാോക്കു .
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ൊത്തന്നൂര്ണ് നിമയാജ േണ്ഡലം സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ കഹല്ക്ത്ത്
ാര്ണ് ് വിതരണം പൂര്ണ്ത്തിയാക്കു .
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്ക്ത്ത് ാര്ണ് ് പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ൊത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം ഏലയിൽ
കനല്ക്കൃഷി പ്രദര്ണ്ശന മതാട്ടം ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി ഒരുക്കു .

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഏകറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന നീര്ണ്ത്തട പദ്ധതി ളകട
വിശദാംശങ്ങള് ( അദ്ധയായം – 5 ാണു )
ബി. േണ്ണ്പരയമവഷണം
േണ്ണ്പരയമവഷണ വിഭാഗം
മസായിൽ സർമവ്വ വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പും മസായിൽ കഹൽത്ത്

ാർ ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

പട്ടി 4.1.13
മസായിൽ സർമവ്വ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ളകട വിശദാംശങ്ങൾ
ക്രേ മസായിൽ കഹൽത്ത്
ാർഡ ളകട
നടപ്പിലാക്കിയ
പഞ്ചായത്തു ൾ
ാർ ് പദ്ധതി
നമ്പർ
എണ്ണം
വർഷം
1
സംസ്ഥാന പദ്ധതി
740
കുമ്മിൾ
2008
2
3
4
5
6
7
9

മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
സംസ്ഥാന പദ്ധതി
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം

2173
381
2265
1909
1898
400
-

ല്ലുവാതുക്കൽ
ൊത്തന്നൂർ
തൃക്കരുവ
പനയം
മപരയം
െിേക്കര
ആദിച്ചനല്ലൂർ
ല്ലുവാതുക്കൽ,
പൂതക്കുളം, െിേക്കര
പരവൂർ ൊത്തന്നൂർ,
പൂയപ്പള്ളി

2016-2017
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2014-2015
സമ്പൂർണ
മസായിൽ
കഹൽത്ത്
ാർ ് പദ്ധതി
2017-18 ൽ
നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു

ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
1.
ജില്ലയികല പള്ളിക്കല്ക്, ല്ലട, ഇത്തിക്കര, അയിരൂര്ണ് നദീതടങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട് നദീതടങ്ങളകട
പരിപാലനത്തിനായി ദീര്ണ്ഘ ാല പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് മദശീയ അന്തർമദശീയ ഫണ്ടിംഗ്
എജന്സി ളകട ധനസഹായമത്താകട നടപ്പിലാമക്കണ്ടതുണ്ട്.
2. േംസാർ പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലയികല ശുദ്ധജല തടാ ോയ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട
തടാ ത്തികെയും അഷ്ടമുടി ായലികെയും വൃഷ്ടിപ്രമദശത്ത് മദശീയ അന്തർമദശീയ ഫണ്ടിംഗ്
143

ഉൽപാദന മേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഏജന്സി ളകട ധനസഹായമത്താകട േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാ
മക്കണ്ടതുണ്ട്.
3. ജില്ലയികല മുഴുവന് പഞ്ചായത്തു ളികല ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കും മസായിൽ കഹല്ക്ത്ത് ാര്ണ് ് വിതരണം
കെയ്യു .
4. ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, കുളത്തൂപ്പുഴ, പഞ്ചായത്തു ളികല പട്ടി വര്ണ്ഗ സമങ്കതങ്ങളിൽ േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണത്തിനും പട്ടി വര്ണ്ഗക്കാര്ണ്ക്ക് കതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭയോക്കുന്നതിനും ബ്രഹത്
പദ്ധതി തയ്യാോക്കി പട്ടി വര്ണ്ഗ വകുപ്പികെ സഹായമത്താകട നടപ്പിലാക്കു .
5. ജില്ലയില്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളകട പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ജനങ്ങളിൽ അവമബാധം
വരുത്തുന്നതിനായി മബാധവത് രണം നല്ക്മ ണ്ടതാണ്.
6. സുസ്ഥിര ാര്ണ്ഷി വി സനത്തിനായുള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയുകട േണ്ണ് വിവരമശഖരണം.
7. ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രമദശങ്ങളിലം േണ്ണ് പരയമവഷണവം, േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
മബാധവത് രണ പരിപാടി ൾ സംഘടിപ്പിക്കു .
4. ഉപസംഹാരം
കണ്ടത്തിയ ഏകേക്കുകേ എല്ലാ വി സന പ്രശ്നങ്ങളം ആസൂത്രിതോയ ഇടകപടല ളിലൂകട
പരിഹരിക്കാന്
ഴിയുകേന്ന് വിശ ലനം വയക്തോക്കുന്നു. നീര്ണ്ത്തടാടിസ്ഥാനത്തില്ക് േണ്ണ് സര്ണ്മവ്വ
നടത്തുമമ്പാൾ പ്രമദശകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ്, േണ്ണികെ തീവ്രത തുടങ്ങിയ ാരയങ്ങകള സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
മശഖരിക്കു യും പ്രശ്നങ്ങളകട രൂക്ഷതയുകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്ഗണനാക്രേത്തിൽ േണ്ണ് സംരക്ഷണ
മവല ൾ നടമത്തണ്ട ഭൂേി തിരകഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് മുന്ഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കു യും കെയ്യുന്നു.
േകണ്ണാലിപ്പികെ തീവ്രത േണ്ണികെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതകയ ബാധിക്കുന്നു. അനുമയാജയോയ സംരക്ഷണ
നടപടി ൾ യഥാസേയം അവലംബിച്ചുക ാണ്ട് ോത്രമേ േണ്ണികെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വീകണ്ടടുക്കാനാകൂ.
േകണ്ണാലിപ്പികെ തീവ്രതയ്ക്ക് പുേമേ പ്രമദശത്തികെ കെരിവ്, കൃഷിയുകട നിലവികല സ്ഥിതി, അവലംബിക്കുന്ന
പരിപാലന മുേ ള് തുടങ്ങിയ ഘട ങ്ങളം പരിഗണിച്ചാണ് േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട മുന്ഗണന
നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ജില്ലയികല പ്രധാന കുടികവള്ള മരാതസ്സായ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തികെ സംരക്ഷണം,
അഷ്ടമുടിക്കായലികെ സംരക്ഷണം, ഉരുള്കപാട്ടൽ സാധയതയുള്ള പ്രമദശങ്ങളകട സംരക്ഷണം,
കവള്ളകക്കട്ടുള്ള പ്രമദശങ്ങള്ക്കായുള്ള മപ്രാജക്ടു ള്, ജില്ലയികല വിവിധ മേഖല കള സംമയാജിപ്പിച്ച്
കോത്തത്തിലള്ള വി സനത്തിനായി നീര്ണ്ത്തട വി സന മപ്രാജക്ട് എന്നിവയാണ് ജില്ലയ്ക്ക് മവണ്ടിയുള്ള
പ്രമതയ ശുപാര്ണ്ശ ൾ.
4.1.4 ജില്ലാ പദ്ധതി നിര്ണ്മേശങ്ങൾ
മ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാർ പദ്ധതി ൾ
എ. കഹല്ക്ത്ത് ാര്ണ് ് പദ്ധതി
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്ക്ത്ത്
ാര്ണ് ് പദ്ധതി ൊത്തന്നൂർ നിമയാജ േണ്ഡലത്തികല എല്ലാ
പഞ്ചായത്തു ളിലം പൂര്ണ്ണ്ണോയും കഹല്ക്ത്ത് ാര്ണ് ് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനവം പുമരാഗേിക്കുന്നു.
ഇതികെ ഭാഗോയി ൊത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം ഏലായിൽ കഹല്ക്ത്ത് ാര്ണ് ് പദ്ധതി പ്ര ാരം പ്രദര്ണ്ശന കൃഷി
മതാട്ടം സജോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബി. പി.എം.ക .എസ്.വവ.
പി.എം.ക .എസ്.വവ. പദ്ധതി പ്ര ാരം ജില്ലയികല 5 കുളങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ച് ജലമസെന
മയാഗയോക്കുന്നതിന് ഒരു മ ാടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുകട ര്ണ്മ്മ പദ്ധതിക്ക് അംഗീ ാരം ഈ സാമ്പത്തി
വര്ണ്ഷം ലഭിക്കുകേന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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സി. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ
നബാര്ണ് ികെ ധനസഹായമത്താകട ഗ്രാേീണ അടിസ്ഥാന വി സന ഫണ്ട്(ആര്ണ്.ഐ. ി.എഫ്.)
ഉപമയാഗിച്ച് നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ളാണ് േണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്
പ്രധാനോയും കെയ്തുവരുന്നത്. ആര്ണ്.ഐ. ി.എഫ്. പദ്ധതി ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട് താകഴപ്പേയുന്ന മേല്ക്ത്തട്ട്
നിര്ണ്മേശങ്ങൾ സേര്ണ്പ്പിക്കുന്നു.
മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങൾ
1.
ല്ല യ്യാല, േൺ യ്യാല, എന്നീ വകുപ്പ് തല നിര്ണ്മ്മാണങ്ങളകട നിരക്ക് DSR 2016 പ്ര ാരം
പുതുക്കി നിര്ണ്ണ്ണയിമക്കണ്ടതാണ്. മേല്ക്പ്പേഞ്ഞ പ്രവര്ണ്ത്തങ്ങള്ക്ക് DSR2012 പ്ര ാരമുള്ള
നിരക്കാണ് അനുവര്ണ്ത്തിച്ചു മപാരുന്നത്. ാലാനുസൃതോയി നിരക്കു ള് പരിഷ്കരിക്കത്തത്
പദ്ധതി പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകള മദാഷ രോയി ബാധിക്കുന്നു.
2. േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ േറ്റ് നിര്ണ്മ്മാണ വകുപ്പു ൾ കെയ്യുന്നതുമപാകല ഇകടന് േിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അഭി ാേയോണ്. േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ
ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതം ഒഴിവാക്കി ഇ-കടൺ േിംഗ് മുമഖന നടപ്പിലാക്കു യാകണങ്കിൽ
സേയബന്ധിതോയി പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
3. േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് പി. ലിയു. ി.
ോനുവല്ക് മപാകല മസായിൽ ൺസര്ണ്മവഷൻ ോനുവൽ പ്രസിദ്ധീ രിമക്കണ്ടതാണ്.
4. ഹരിതമ രള പദ്ധതിയുകട പശ്ചാതലത്തിൽ േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ
ഊര്ണ്ജിതോക്കുന്നതിനും മ രള ലാന് ് വലപ്കേെ് ആക്ട് പരിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്.
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ള്
മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങൾ
1.
േണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ MGNREGS പദ്ധതി പ്ര ാരം ോത്രമേ നടപ്പിലാക്കുവാന്
പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്ലാന് ഫണ്ട് െിലവഴിക്കുന്നതുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ോര്ണ്ഗനിര്ണ്മേശ മരഖയിൽ ര്ണ്ശന
നിര്ണ്മേശം ഉള്ളതുക ാണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം ഉപമയാഗിച്ച് േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹെരയോണ് ഉള്ളത്.
ഹരിതമ രളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക്
പ്ലാന് ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച് േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന
രീതിയില്ക് ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശ മരഖ പരിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്.
2. പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ടിൽ അനുബന്ധോയി മെര്ണ്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടി പ്ര ാരം േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകട ര്ണ്മ്മ പട്ടി യിൽ ോത്രോണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ര്ണ്മ്മ പട്ടി യിൽ ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണം ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണം ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിൽ ഉള്കപട്ടതാകണങ്കിലം േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണം പട്ടി യില്ക് ഉള്കപ്പടാത്തതു ക ാണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ൾക്ക് േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കാന് സാധിക്കാത്ത സാഹെരയോണുള്ളത്. േണ്ണ് ജല
സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകടയും മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ളകടയും പട്ടി യിൽ
ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ഹരിതമ രളം പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
സഹായ രോകുന്നതാണ്.
3. ജലമസെന ജലനിര്ണ്ഗേന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് ഏകറ്റടുക്കാൻ
സഹായ രോവന്ന തരത്തിൽ പ്ലാൻ ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശ മരഖയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടും
പരിഷ്കരിക്കു യാകണങ്കിൽ ജില്ലയികല തരിശു
ിടക്കുന്ന കനല്ലലപാടങ്ങൾ കൃഷിക്ക്
അനുമയാജയോക്കുവാന് സാധിക്കും. കനല്ക്കൃഷിയുകട വിസ്തൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വര്ണ്ദ്ധന ജല
ലഭയതയും ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണവം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായ രോകുകേന്ന് പഠനങ്ങൾ
കതളിയിക്കുന്നു.
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4.1.3 ജലമസെനം - അവസ്ഥയും പരിമപ്രഷയവം
കെറു ിട ജലമസെനം
നിലവികല അവസ്ഥ

പരിമപ്രക്ഷയം

ഹ്രസവ ാല പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്

ജില്ലയികല കൃഷിയിേക്കിയിട്ടുള്ള
പ്രമദശത്തികെ 6.8 %
ോത്രോണ് ജലമസെിത
പ്രമദശത്തികെ വിസ്തൃതി.
ജലമസെന ആവശയത്തി
നായി ജില്ലയികല കൃഷിമേഖല
യില്ക് നിര്ണ്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള
തടയണ ളം മക്രാസ്ബാറു
ളംസേയബന്ധിതോയ
അറ്റകുറ്റപണി ളകട അഭാവം
മൂലം ത ര്ണ്ന്നു ിടക്കുന്ന
അവസ്ഥ.കെറു ിട ജലമസെ
ന മരാതസ്സു ളായ
കുളങ്ങള്, െിേ ള്, മതാടു ള്
എന്നിവയുകട വിസ്തൃതി മയ്യറ്റം
മൂലംകുേയുന്നതും വയാപ ോയി
മൂടകപ്പടുന്ന അവസ്ഥ.
തണ്ണീര്ണ്ത്തടം ായല ള്
എന്നിവ നി ത്തകപ്പടുന്നത്
ശൂരനാട് വടക്ക്, കതാടിയൂര്ണ്,
തഴവ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്,
ിഴമക്ക ല്ലട, ആരയന് ാവ്,
കുളക്കട എന്നീ പഞ്ചായത്തു
ളികലലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന്
പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയുള്ള
മോമട്ടാര്ണ്, പമ്പ് േറ്റ്
അനുബന്ധ സാേഗ്രി ള്
എന്നിവയുകട ാലപ്പഴക്കം
മൂലംതുടര്ണ്ച്ചയായി അറ്റകുറ്റ
പണി ള് ആവശയോയി
വരുന്ന അവസ്ഥ.
ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്, ൊത്തന്നൂര്ണ്,
തൃക്കരുവ, തൃക്കടവൂര്ണ്,
കുലമശഖരം, ക്ലാപ്പന,
ആലപ്പാട് എന്നീ
പഞ്ചായത്തു ളികല
ജലമസെന ആവശയത്തി
നായിഉപമയാഗിക്കുന്ന
ജലമരാതസ്സു ളില്ക്

വിവിധ വകുപ്പു മളയും
തമേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങമളയും
ഏമ ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട്
ജലസാനിധയം
ജലമരാതസ്സു ളില്ക്
ഉേപ്പാക്കാന്
ആവശയോയുള്ളപ്രവ
ര്ണ്ത്തനങ്ങള്
കണ്ടത്തു യും,
നിര്ണ്വഹിക്കു യും
അതുവഴി ജില്ലയികല
ാര്ണ്ഷി മേഖലയില്ക്
സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ ജലമസെനം
സാധയോക്കു യും
കെയ്യു .

കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതിയുകട
സാധയത പരോവധി
പ്രമയാജനകപ്പടുത്തി ഹരിത
മ രളം പദ്ധതിയില്ക്
സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ്
വിഭാവനം കെയ്യുന്നത്മപാകല
വജവ ോര്ണ്ഗങ്ങള്ക്ക്
മുന്ഗണന നല്ക് ി കുളങ്ങള്,
െിേ ള്, അരുവി ള്,
മതാടു ള് എന്നിവ
പുനരുദ്ധരിക്കണം.
േഴകവള്ള സംഭരണത്തിലൂകട
ിണറു ളികല ജലലഭയത
ഉേപ്പാക്കുതിനുള്ള
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് തമേശ
സവയംഭരണാടിസ്ഥാനത്തില്ക്
നടപ്പിലാക്കു .
അനുമയാജയോയ ഇടങ്ങള്
കണ്ടത്തി അടിയണ ള്
നിര്ണ്മ്മിച്ച് ഭൂജലമപാഷണം
സാധയോക്കു .
ജില്ലയികല ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന്
പദ്ധതിയുകട മ ടുപാടു ള്
പരിഹരിച്ച് നിലവികല
ജലമസെിത മശഷി
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്നടപ്പിലാക്കു
ക .ഐ.പി. േറ്റു ജലമസെന
നാല ള് എന്നിവയിലൂകട
ഒഴു ി വരുന്ന ജലംസേീപത്ത്
സാധയോയ കുളങ്ങളോയും
കെറു മതാടു ള് വഴി
പാടമശഖരങ്ങളോയി
ബന്ധിപ്പിച്ച് മവനല്ക്ക്കാലത്ത്
ജലലഭയത പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
ഏകറ്റടുക്കു . ഇതിനായി
തമേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, കതാഴിലേപ്പ്,
ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്നീ
വകുപ്പു ളികല ഉമദയാഗസ്ഥര്ണ്
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ദീര്ണ്ഘ ാല
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
ജലസംരക്ഷണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള
കട ആസൂത്ര
ണവം നിര്ണ്വഹ
ണവം സംമയാജി
ത നീര്ണ്ത്തടാടി
സ്ഥാനത്തില്ക്
നടത്തി ജല
ലഭയതയും
ഉത്പാദനക്ഷേത
യും
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
നിലവിലള്ള
ജലമരാതസ്സു ള
കട നവീ രണവം
രൂപീ രണവം
വിനിമയാഗവം
സുസ്ഥിര
പരിപാലവം
ഉേപ്പാക്കു .
ജലസംരക്ഷണ
ജലവിനിമയാഗ
സംസ്ക്ാരവം
ജലസാക്ഷരതയും
ജനങ്ങളില്ക്
വളര്ണ്ത്തികയടുക്കു
പ്രകൃതിവിഭവ
പരിപാലനോയി
ബന്ധകപ്പട്ട്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന
കൃഷി,
ജലമസെനം,
േണ്ണ്
സംരക്ഷണം,
തമേശഭരണം,
കതാഴിലേപ്പ്,
ഭൂജലം,
കേവനൂഎന്നീ
വകുപ്പു കള
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മവനല്ക്ക്കാലത്ത് ഉപ്പുകവള്ളം
യറുന്ന അവസ്ഥ
വിവിധ വകുപ്പു ള്
ജലമസെന നിര്ണ്മ്മിതി ള്
നടത്തുമമ്പാള് േവനൂ
അതിരു ള് കൃതയോയി
നിര്ണ്ണ്ണയിക്കാത്തതു മൂലം
ജലമരാതസ്സു ളകടവിസ്തൃതി
യില്ക് കുേവ വരുന്ന അവസ്ഥ.
ജലമരാതസ്സു ളകട വയാപ
േലിനീ രണം ാലാവസ്ഥ
യിലണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുേച്ചി
ല ള് മൂലം ജലമരാതസ്സു
ളികല ജല ലഭയതക്കുേവ്, ഫണ്ട്
ലഭയത യുകട കുേവ മൂലം
സൃഷ്ടിക്കകപ്പടുന്ന ജലമസെിത
മശഷിയുകട തുടര്ണ് പരിപാലനം
സാധയോ ാത്ത അവസ്ഥ.
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയികല
ോനദണ്ഡങ്ങള് ജില്ലയികല
ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച്
പാലിക്കാന് ഴിയാത്ത
സാഹെരയം മൂലം
േതിയായമ ന്ദ്ര സഹായം
ലഭയോ ാത്ത അവസ്ഥ.

മയാജിച്ച് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക്
ഏര്ണ്കപ്പടു .
ജലസംരക്ഷണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട പ്രാധാനയം
കപാതുജനങ്ങളിമലയ്ക്ക്
എത്തിക്കുന്ന വിധത്തില്ക്
വാര്ണ് ് തലത്തില്ക് ജന ീയ
കൂട്ടായ്മ ള്തമേശ
സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളകട
മനതൃതവത്തില്ക് രൂപീ രിച്ച്
മബാധവല്ക്ക്കരണം നടത്തു .
വാേി ള് മപാലള്ള
ജലസംഭരണി ളികല ജലം
ഭാവിയികല ഉപമയാഗത്തി
നായി ശുദ്ധിയായി
സൂക്ഷിക്കു .
വയാവസായി ഗാര്ണ്ഹി
ഉപമയാഗത്തില്ക് ജല
ഉപമയാഗത്തികെ ദുര്ണ്വയയം
കുേച്ച്, പാഴ്ച്ജലം ശുദ്ധീ രിച്ച്
പുനരുപമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്നടപ്പിലാക്കു

ഏമ ാപിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ട്ഗ്രാേപ
ഞ്ചായത്ത് തലം
മുതല്ക് ജില്ലാതലം
വകര േണ്ണ്,
ജലസംരക്ഷണ
പ്ലാനു ള്
തയ്യാോക്കു .

മ ന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാരു ള് ജി്ല്ലയില്ക് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ളകട അവമലാ നവം അവ
പരോവധി പ്രമയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ളനിര്ണ്മേശങ്ങളം ( അദ്ധയായം – 5 ാണു )

കെറു ിട ജലമസെനം
തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട ഉത്പാദന മേഖലയികല പദ്ധതി ള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ോര്ണ്ഗ
നിര്ണ്മേശങ്ങള്
•
തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ജലമസെന, ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കുമമ്പാള് ഈ
മേഖലയില്ക് സാമങ്കതി വവദഗ്ധധയം കൂടുതലായുള്ള ജലവിഭവ വകുപ്പ്, ഭൂജല വകുപ്പ്, േണ്ണ്
സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവരുകട മസവനം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു .
•
ാര്ണ്ഷി വി സനത്തിന് അതയന്താമപക്ഷിതോയ ജലമസെന സൗ രയം കേച്ചകപ്പടുത്തു
ന്നതിനായി തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല വാര്ണ്ഷി പദ്ധതിയുകട നിശ്ചിത ശതോനം
ോറ്റി വക്കു .
•
ഹരിത മ രളം പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക് തയ്യാോക്കുന്ന നീര്ണ്ത്തടാധിഷ്ഠിത
ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതി രൂപീ രണത്തില്ക് മുന്ഗണന നല്ക്കു .
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പരിമപ്രഷയത്തികെയും നിര്ണ്മേശങ്ങളമടയും സംഗ്രഹവം ഉപസംഹാരവം
കെറു ിട ജലമസെനം
ാര്ണ്ഷി
മേഖല
ലക്ഷയേിടുന്ന
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കനുസൃതോയാണ്
ജലമസെന
സൗ രയങ്ങള്ക്കായുള്ള നിര്ണ്മേശങ്ങള് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.കനല്ക്കൃഷി വി സനം, പച്ചക്കേി കൃഷിയും
ഉല്ക്പ്പാദന ക്ഷേത കേച്ചകപ്പടുത്തലം, കതങ്ങ് കൃഷി പുനരുദ്ധാരണം, തരിശ് പ്രമദശങ്ങളില്ക് കൃഷിയിേക്കല്ക്എന്നീ
ാര്ണ്ഷി
മേഖലാ നിര്ണ്മേശങ്ങള് സാക്ഷാത് രിക്കണകേങ്കില്ക് ജലമസെനത്തികെ പിന്തുണ
അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. നിലവിലള്ള ജലമസെന സൗ രയങ്ങള്വിപുലകപ്പടുത്തു എന്നതാണ് ഏ മപാംവഴി.
കെറു ിട ജലമസെന മേഖലയില്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് സ്ക്ീമുളിലാണ് ഉപമയാഗകപ്പടുമത്തണ്ട മശഷി
കൂടുതലായുള്ളത്. ശൂരനാട് വടക്ക്, കതാടിയൂര്ണ്, തഴവ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്, ിഴമക്ക ല്ലട, കുളക്കട, അരയങ്കാവ് എന്നീ
പഞ്ചായത്തു ളില്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് പദ്ധതി ള് നിലവിലകണ്ടങ്കിലം ഇവിങ്ങളികല മോമട്ടാര്ണ്, പമ്പ്, േറ്റ്
അനുബന്ധസാേഗ്രി ള് എല്ലാം വളകര പഴക്കം കെതാണ്. ശൂരനാട് വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലള്ള 8 ലിഫ്റ്റ്
ഇേിമഗഷന് സ്ക്ീമു ളിലം 1958 ല്ക് സ്ഥാപിച്ച യരങ്ങളാണുള്ളത്. ടി. യരങ്ങളകട മ ടുപാടു ള് പരിഹരിച്ചും
സ്ഥിര മജാലിക്കാരനായ ഓപ്പമേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫികന നിയേിച്ചും നിലങ്ങളിമലക്ക് കവള്ളകേത്തിക്കുന്ന നാല ളകട
നീളം വര്ണ്ധിപ്പിച്ചും അവയുകട തുടര്ണ്ച്ചയായ പരിപാലനം സാധയോക്കിയും ടി. പഞ്ചായത്തു ളികല ജലമസെന
സൗ രയം വിപുലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് പദ്ധതി ളകട സാധയത ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു എന്നതാണ് േകറ്റാരു മപാംവഴി.
ജലമസെന സൗ രയം വളകര കുേവള്ള െിറ്റുേല മലാക്കികല പനയം പഞ്ചായത്തില്ക് മേല്ക്പനയം കുളത്തില്ക്
നിന്നും, മുഖത്തല മലാക്കികല തൃമക്കാവില്ക് വട്ടം, േയ്യനാട് പഞ്ചായത്തു ള്, െടയേംഗലം മലാക്കികല
െടയേംഗലം, ഇട്ടിവ, ഇളോട്, ഇടമുളക്കല്ക് പഞ്ചായത്തു ളില്ക് ഇത്തിക്കരയാറ്റില്ക് നിന്നും, രുനാഗപ്പള്ളി,
പന്മന എന്നിവിടങ്ങളില്ക്പള്ളിക്കലാറ്റില്ക് നിന്നുമുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് പദ്ധതി ളകട സാധയത
ആരായാവന്നതാണ്.
ജലമസെന സൗ രയങ്ങള് കുേവള്ള ജില്ലയികല േറ്റു പഞ്ചായത്തു ളില്ക് കുളങ്ങളില്ക് നിന്നുമുള്ള ജലം
കൃഷിക്കുപമയാഗിക്കു എന്ന സാധയത പ്രമയാജനകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. കതാഴിലേപ്പു പദ്ധതിയുകട സാധയത
പരോവധി പ്രമയാജനകപ്പടുത്തി കുളങ്ങളകടജലസംഭരണ മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും ഓമരാ പാട
മശഖരത്തിമലക്കും ആവശയ ത അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി ള് ജലമസെനം, േണ്ണ് സംരക്ഷണം, തമേശഭരണം
എന്നീ വകുപ്പു ളകട കൂട്ടായ പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിലൂകട സാധയോമക്കണ്ടതുോണ്. മേല്ക് സൂെിപ്പിച്ചവ കൂടാകത
കൃഷിമേഖലയില്ക് നിര്ണ്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ാലപ്പഴക്കം മൂലം ത ര്ണ്ന്നിരിക്കുന്നതുോയ വി.സി.ബി., തടയണ ള്
എന്നിവയുകട മ ടുപാടു ള് പരിഹരിച്ചും െിറ്റുേലച്ചിേ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്െിേ തുടങ്ങിയ ജലമരാതസ്സു കള വജവ
ോര്ണ്ഗങ്ങളപമയാഗിച്ച് സംരക്ഷിച്ചും തലകുളങ്ങളായി വി സിപ്പിച്ചും ജില്ലയികല ജലമസെന സൗ രയം
വിപുലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല തീരമദശ മേഖലമയാട് മെര്ണ്ന്ന് ിടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തു ളില്ക് കുളങ്ങളില്ക് നിമന്നാ
ിണറു ളില്ക് നിമന്നാ ജലമസെനം നടത്തു എന്നകതാഴിക േറ്റു ോര്ണ്ഗങ്ങകളാന്നും ഉപമയാഗകപ്പടുത്താന്
സാധയേല്ല. ഈ പ്രമദശങ്ങളികല കൃഷിയിടങ്ങളില്ക് േഴക്കാലത്ത് സംഭരിക്കുന്ന അധി ജലം ഒഴുക്കി ളയുന്നതിന്
സഹായ രോയ നിര്ണ്മ്മിതി ള്ക്കും പ്രഥേ പരിഗണന നല്ക്മ ണ്ടതാണ്. മേല്ക് സൂെിപ്പിച്ച ജലമസെന
ോര്ണ്ഗങ്ങള് സാധയോക്കാന് ഴിയാത്ത പ്രമദശങ്ങളില്ക് ജല ആവശയ ത വളകര കുേച്ചു ോത്രം മവണ്ടി വരുന്ന
തരത്തിലള്ള വിള ള് കൃഷി കെയ്യു യും അതുവഴി ജലമസെന സൗ രയങ്ങളകട അഭാവം മൂലം തരിശ്ശിടുന്ന
പ്രവണത ഒഴിവാക്കാവന്നതുോണ്.
ജില്ലയികല ജലമസെന ആവശയത്തിനായി ഉപമയാഗിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ജലമരാതസ്സു ളില്ക് മവനല്ക്
ാലങ്ങളില്ക് ഉപ്പുകവള്ള ഭീഷണി വളകര കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തില്ക് അഷ്ടമുടിക്കായലില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം
യറുന്ന തൃക്കരുവ, തൃക്കടവൂര്ണ്പ ഞ്ചായത്തു ളിലം, ല്ലടയാറ്റില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം യറുന്ന ിഴമക്കക്കല്ലട
പഞ്ചായത്തിലം ഇത്തിക്കരയാറ്റില്ക് നിന്ന് ഉപ്പുകവള്ളം യറുന്ന ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്, ൊത്തന്നൂര്ണ് പഞ്ചായത്തു ളിലം,
ടി.എസ്. നാലില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം യറുന്ന കുലമശഖരം, ക്ലാപ്പന, ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തു ളിലം ആയത്
തടയുന്നതിനുള്ള നിര്ണ്മ്മിതി ള്ക്കാണ് പ്രഥേ പരിഗണന നല്ക്മ ണ്ടത്.
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ജലമസെന നാല ള് ടന്നുമപാകുന്ന പഞ്ചായത്തു ളില്ക്, തമേശസവയംഭരണം, കതാഴിലേപ്പ്,
ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പു ളികല ഉമദയാഗസ്ഥര്ണ് മയാജിച്ചുക ാണ്ട് േഴക്കാലത്ത് നാല ളിലകട ഒഴു ി വരുന്ന
ജലം സേീപത്ത് സാധയോയ കുളങ്ങളോയും കെറു മതാടു ള് വഴി പാടമശഖരങ്ങളോയും ബന്ധിപ്പിച്ച്
മവനല്ക്ക്കാലത്ത് ജലമസെന ആവശയത്തിനായുള്ള കവള്ളം കണ്ടത്താവന്നതാണ്.
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4.2 മൃഗസംരക്ഷണവം ക്ഷീര വി സനവം
ആമുഖം
മലാ കത്ത പാവകപ്പട്ട ജനങ്ങളകട പ്രധാന വരുോന ോര്ണ്ഗവം ഉപജീവനോര്ണ്ഗവോണ് ന്നു ാലി
വളര്ണ്ത്തല്ക്. മദശീയ സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്ക് കപാതുവായും ാര്ണ്ഷി സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രമതയ ിച്ചും
സംഭാവന ള് നല്ക്കുന്നതു കൂടാകത സാമൂഹി - സാമ്പത്തി സുരക്ഷ, കതാഴില്ക് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കല്ക്,
ആസ്ത്ി ഉണ്ടാക്കല്ക്, വിള നഷ്ടം കെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഘടനാ സംവിധാനം ഒരുക്കല്ക് എന്നീ രീതി ളിലം ഈ മേഖല
വര്ണ്ത്തിക്കുന്നു. ഇന്തയയുകട ാര്ണ്ഷി സമ്പദ് വയവസ്ഥയില്ക് ഒരു അവിഭാജയഘട വം ഗ്രാേീണ ജനതയുകട
ജീവമനാപാധിയായി വര്ണ്ത്തിക്കുന്നതില്ക് ബഹുമുഖോയ ധര്ണ്മ്മവോണ് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല വഹിക്കുന്നതു്.
ജനങ്ങള്ക്ക് ആവശയോയ മൃഗമപാഷ ങ്ങളകട ഉേവിടോണ് ന്നു ാലിസമ്പത്ത്.
കെറു ിട നാേോത്ര
ര്ണ്ഷ രും ഭൂരഹിത കതാഴിലാളി ളോണ്
ന്നു ാലി സമ്പത്തില്ക്
ഭൂരിഭാഗത്തിമെയും ഉടേ ള്. കൂടാകത ന്നു ാലി വളര്ണ്ത്തല്ക് മേഖലയുകട സുസ്ഥിരോയ വി സനം കൂടുതല്ക്
സേഗ്ര വി സനത്തിമലയ്ക്കും സ്ത്രീശാക്തീ രണത്തിമലയ്ക്കും നയിക്കുന്നു. 2015-16 ല്ക് സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം
ആഭയന്തര മൂലയ വര്ണ്ദ്ധനവികെ 3.03 ശതോനവം, കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട മൂലയ വര്ണ്ദ്ധനവികെ
29.18 ശതോനവം പങ്ക് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട സംഭാവനയാണ്.
ഇന്തയ മലാ ത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ക്ഷീമരാല്പാദ രാഷ്ട്രോണ്. മദശീയതലത്തില്ക് കോത്തം
ക്ഷീമരാല്പാദനം 2006-07 ല്ക് 1026 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ആയിരുന്നത് 2011-12 ല്ക് 1279 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ആയി
വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. ക്ഷീമരാല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം 1463.10 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്ണും 1554.90 ലക്ഷം കേട്രി ്
ടണ്ണും ഇക്കാലയളവികല വാര്ണ്ഷി വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക് 6.27 ശതോനം വീതവോണ്. ഇന് യയില്ക് പാല്ക്
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് പ്രഥേ സ്ഥാനത്ത് ഉത്തര്ണ്പ്രമദശാണ്. (263.87 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്)
2015-16 ല്ക് 26.50 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് പാല്ക് ഉല്പാദിപ്പിച്ച മ രളം പതിനാലാം സ്ഥാനത്താണ്. സംസ്ഥാനകത്ത
കോത്തം ക്ഷീമരാല്പാദനം 2006- 07 ല്ക് 21.19 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ആയിരുന്നത് 2011-12 ല്ക് 27.16 ലക്ഷം കേട്രി ്
ടണ് ആയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. ക്ഷീമരാല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം 27.11 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്ണും 26.50 ലക്ഷം
കേട്രി ് ടണ്ണും ആണ്. ഇക്കാലയളവികല വാര്ണ്ഷി വളര്ണ്ച്ചാ നിരക്ക് യഥാക്രേം 2.11 ശതോനവം 2.25
ശതോനവം ആണ്. സംസ്ഥാനകത്ത ക്ഷീമരാല്പാദനത്തികെ 2015-16 കല വളര്ണ്ച്ചാ നിരക്ക് മദശീയ വളര്ണ്ച്ചാ
നിരക്കിമനക്കാള് വളകര കുേവാണ്.രാജയകത്ത ക്ഷീമരാല്പാദനത്തില്ക് മ രളത്തികെ പങ്ക് 2015-16 ല്ക് 1.70
ശതോനം ോത്രോണ്.
മദശീയതലത്തില്ക് കോത്തം മുട്ട ഉല്പാദനം പത്താം പദ്ധതിയുകട അവസാന വര്ണ്ഷം (2006-07) 5066
മ ാടി ആയിരുന്നത് പതികനാന്നാം പദ്ധതിയുകട അവസാനം (2011-12) 6645 മ ാടി ആയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു.
മുട്ടയുല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം 7848.4 മ ാടിയും 8292.94 മ ാടിയും ആണ്. ഇക്കാലയളവികല
വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക് യഥാക്രേം 4.99 ശതോനവം 5.66 ശതോനവം ആണ്. ഇന്തയയില്ക് മുട്ട ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന
സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് പ്രഥേ സ്ഥാനത്ത് തേിഴ് നാടാണ് (1612.52 മ ാടി) 2015-16 ല്ക് 244.25 മ ാടി മുട്ട ഉല്പാദിപ്പിച്ച
മ രളം ഒന്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.
മദശീയതലത്തില്ക് കോത്തം ോംസത്തികെ ഉല്പാദനം 2006-07 ല്ക് 23 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ആയിരുന്നത്
2011-12 ല്ക് 55 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്ണായി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. ോംസം ഉല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം 67 ലക്ഷം
കേട്രി ് ടണ്ണും 70.2 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്ണും ആണ്. ഇക്കാലയളവികല വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക് യഥാക്രേം 8.01 ശതോനവം
4.78 ശതോനവം ആണ്. ഇന്തയയില്ക് ോംസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് പ്രഥേ സ്ഥാനത്ത്
ഉത്തര്ണ്പ്രമദശാണ്. (14.18 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്) 2015-16 ല്ക് 4.66 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ോംസം ഉല്പാദിപ്പിച്ച മ രളം
ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.
സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം മുട്ട ഉല്പാദനം പത്താം പദ്ധതിയുകട അവസാന വര്ണ്ഷം (2006-07) 119.39
മ ാടി ആയിരുന്നത് 2011-12 ല്ക് 170.48 മ ാടി ആയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. മുട്ട ഉല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം
250.36 മ ാടിയും 244.25 മ ാടിയും ആണ്. ഇക്കാലയളവികല വളര്ണ്ച്ചാ നിരക്ക് യഥാക്രേം 1.08 ശതോനവം 150
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2.44 ശതോനവം ആണ്. സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം ോംസം ഉല്പാദനം പത്താം പദ്ധതിയുകട അവസാന
വര്ണ്ഷം(2006-07) 1.98 ലക്ഷം കേട്രിക്ടണ് ആയിരുന്നത് പതികനാന്നാം പദ്ധതിയുകട അവസാനം (2011-12) 4.26
ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ് ആയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. ോംസം ഉല്പാദനം 2014-15 ലം 2015-16 ലം യഥാക്രേം 4.46 ലക്ഷം കേട്രി ്
ടണ്ണും 4.66 ലക്ഷം കേട്രി ് ടണ്ണും ആണ്. ഇക്കാലയളവികല വളര്ണ്ച്ചാ നിരക്ക് യഥാക്രേം 7.16 ശതോനവം 4.48
ശതോനവം ആണ്.
നാഷണല്ക് സാമ്പിള് സര്ണ്മവ അനുസരിച്ച് വിവിധ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് ഇന്തയയികല ഉപമഭാഗ രൂപ ോതയ
പരിമശാധിച്ചാല്ക് ഉപമഭാക്താക്കളകട താല്ക്പ്പരയങ്ങളിലള്ള ോറ്റം വയക്തോകും. ധാനയങ്ങള്ക്കായുള്ള കെലവികെ
വിഹിതം കുേയു യും പാല്ക്, ഇേച്ചി, മുട്ട എന്നിവയ്ക്കുമവണ്ടിയുള്ള കെലവികെ വിഹിതം വര്ണ്ദ്ധിക്കു യും
കെയ്യുന്നുകവന്ന് പ്ര ടോണ്. ഇത്തരത്തിലള്ള ോറ്റം മ രളത്തികെ സവിമശഷ സാഹെരയങ്ങളിലം വളകര
പ്ര ടോണ്. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് കൂടുതല്ക് ശ്രദ്ധ കെലമത്തണ്ടതികെ പ്രാധാനയം ഈ വസ്തുത ള്
അടിവരയിടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തികെ ഭക്ഷയ സുരക്ഷ പ്രശ്നോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തില്ക് ാര്ണ്ഷി - ാര്ണ്ഷി ാനുബന്ധ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക് കൂടുതല്ക് ശ്രദ്ധ മ ന്ദ്രീ രിക്കുന്നതില്ക് ഒട്ടും വവ ാന് പാടില്ലാത്തതാണ്.
യഷികയ
സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം മവണ്ടത്ര ഭൂേി ലഭയേല്ല എന്നതാണ് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതികല പ്രധാന
തടസ്സം. പരിേിതോയ ഭൂലഭയതയും വിഭവങ്ങളം ോത്രമുള്ള ഇമപ്പാഴകത്ത സാഹെരയത്തില്ക് ചുരുങ്ങിയ
ാലയളവിനുള്ളില്ക് സംസ്ഥാനത്തികെ ഭക്ഷയ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംഭാവന നല്ക് ാന് ഴിയുന്ന പ്രധാന മേഖല
േയഗസംരക്ഷണോകണന്നത് എടുത്തു പേമയണ്ടതാണ്. ാര്ണ്ഷി അനുബന്ധ മേഖല എന്ന നിലയില്ക് നിന്നും
സവതര ാര്ണ്ഷി വൃത്തി എന്ന നിലയിമലക്ക് സംസ്ഥാനകത്ത മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല വി സിച്ചിട്ടുണ്ട്.
േയഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് നിന്നുള്ള പ്രധാന ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളായ ഇേച്ചി, പാല്ക്, മുട്ട എന്നിവയുകട ആവശയം ദിനം
പ്രതി വര്ണ്ദ്ധിച്ചുക ാണ്ടിരുക്കു യാണ്.
സാോനയ വിശ ലനവം നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളകട അവമലാ നവം
കെറു ിട നാേ ോത്ര ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് അധി കതാഴില്ക് അവസരങ്ങള് സയഷ്ടിക്കുന്നതിലം വരുോനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലം േയഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന മേഖലയ്ക്ക് സജീവ പ്രാധാനയമുണ്ട്.
മ രളത്തികല
േയഗസമ്പത്തികെ ഭൂരിഭാഗവം ഗ്രാേങ്ങളിലാണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്. ര്ണ്ഷ രും ര്ണ്ഷ കതാഴിലാളി ളോണ്
പ്രധാനോയും ന്നു ാലി വളര്ണ്ത്തലിലം അനുബന്ധ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിലം ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാല്ക്
ഈ മേഖലയിലണ്ടാകുന്ന ഏകതാരു വി സനവം ഗ്രാേീണ സമ്പദ് വയവസ്ഥകയ ശക്തികപ്പടുത്തും.
പാലം മുട്ടയും ോംസവോണ് േയഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് നിന്നുള്ള പ്രധാന ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള്. കൂടാകത
ഉണക്ക ഇേച്ചി, തു ല്ക് മുതലായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് വിതരണം കെയ്യുന്നത് വഴി വയാവസായി
വി സനത്തിനും അതിമെതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വജവ ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയിലം സുപ്രധാനോയ സ്ഥാനോണ്
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലക്കുള്ളത്.
4. 2 .1 ഭൗതി ോയ അവസ്ഥ
ാലിസമ്പത്ത്, പക്ഷിസമ്പത്ത്, ക്ഷീമരാല്ക്പ്പാദനം, തീറ്റപ്പുല്ക് യഷി, പശ്ചാത്തല-വിപണന
സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയികല നിലവിലള്ള സാഹെരയങ്ങളാണ് മേഖലയുകട ഭൗതി ോയ അവസ്ഥയുോയി
ബന്ധകപ്പട്ട് അപഗ്രഥനത്തിന് വിമധയോക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ന്നു ാലി സമ്പത്ത്
19-േത്
ന്നു ാലി കസന്സസ് 2012 പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് കോത്തം 2,20,402
ന്നു ാലി ളാണുള്ളത്. ഇമത ാലയളവില്ക് സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം ന്നു ാലി ളകട എണ്ണം 2735162
ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 6-ംാംം സ്ഥാനോണ് ജില്ലയ്ക്കുള്ളത്. സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം ന്നു ാലി ളകട
8% ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനകത്ത ന്നു ാലി ളകട 10.7% ഉള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഒന്നാം
സ്ഥാനത്ത്. കോത്തം ന്നു ാലി ളകട 4.6%, 4.5% ഉള്ള പത്തനംത്തിട്ട, വയനാട് ജില്ല ളിലാണ് ഏറ്റവം
കുേച്ച് ന്നു ാലി ളള്ളത്.
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എ. പശുക്കള്
2012 കല 19-ംാേത് ന്നു ാലി കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയില്ക് 1,08,071 ാലി ളാണുള്ളത്. ഇത്
ജില്ലയികല ആക യുള്ള ന്നു ാലി സമ്പത്തികെ ഏ മദശം 49% വരും എന്ന് ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. ാലി ള്
എന്ന വിഭാഗത്തില്ക് പശുക്കളം എരുേ ളം ഉള്കപ്പടും. മ രളത്തികല കോത്തം ന്നു ാലി സമ്പത്തില്ക്
ാലി ള് 52.3% വരും. ആക യുള്ള ാലി ളില്ക് പശുക്കളകട എണ്ണം എരുേ കള അമപക്ഷിച്ച് വളകര
കൂടുതലാണ്. ജില്ലയികല ാലി ളില്ക് 94.6% (1,02,279)പശുക്കളാണ്. സോനോയ സ്ഥിതിവിമശഷോണ്
സംസ്ഥാനത്തുള്ളതും. സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം പശുക്കളില്ക് സങ്കരയിനം 95% വരും. നാടന് പശുക്കളകട
എണ്ണം 5% ോത്രോണ്. ജില്ലയില്ക് നാടന് പശുക്കളകട എണ്ണം 1% ോത്രോണ്. പശുക്കളകട പഞ്ചായത്തു തല
വിനയാസം പരിഗണിച്ചാല്ക് ജില്ലയുകട വടക്കു പടിഞ്ഞാേന് പ്രമദശങ്ങളിലാണ് പശുക്കളകട മ ന്ദ്രീ രണമുള്ളത്
എന്നു ാണാം.
െിത്രം 4.2.1
പശു ളകട പഞ്ചായത്ത് തല വിനയസം

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

ബി. എരുേ
ജില്ലയികല എരുേ ളകട ആക എണ്ണം 5,792 ആണ്. ജില്ലയികല കോത്തം ാലി ളകട എണ്ണത്തികെ
2.6% ോത്രോണിത്. എരുേ ളകട പഞ്ചായത്തു തല വിനയാസം പരിഗണിച്ചാല്ക് ജില്ലയുകട വടക്കു പടിഞ്ഞാേന്
പ്രമദശങ്ങളിലാണ് എരുേ ളകടയും മ ന്ദ്രീ രണമുള്ളത് എന്നു ാണാം.
െിത്രം 4.2.2
എരുേ ളകട പഞ്ചായത്ത് തല വിനയസം

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
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സി. ആട്
ആട് വര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് ആടു ളം കെമ്മരിയാടു ളം ഉള്കപ്പടും, ജില്ലയില്ക് ആടുവര്ണ്ഗങ്ങളകട ആക എണ്ണം
1,11,342 ആണ്. ഇത് ജില്ലയികല ആക
ന്നു ാലി സമ്പത്തികെ 50.5% ആണ്. അമത സേയം
സംസ്ഥാനകത്ത ആക
ന്നു ാലി സമ്പത്തികെ 45.56% ആണ് ആടുവര്ണ്ഗങ്ങള്. സംസ്ഥാനകത്ത ഇതര
ജില്ല കള അമപക്ഷിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് ആടു ളകട എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ോംസം, പാല്ക്, തു ല്ക് എന്നിവയ്ക്കു
മവണ്ടിയാണ് പ്രധാനോയും ജില്ലയില്ക് ആടു കള വളര്ണ്ത്തുന്നത്. ഏറ്റവം പ്രൊരമുള്ള ജനുസ് േലബാേി ആണ്.
ഉപകതാഴില്ക് എന്ന നിലയില്ക് ഇടത്തരക്കാരും പാവകപ്പട്ടവരുോണ് ആടു കള വളര്ണ്ത്തുന്നത്. ആടു ളകട
സ്ഥലപരോയ വിനയാസം െിത്രം 4.2.3 ല്ക് മെര്ണ്ക്കുന്നു.
ി. േറ്റ് േയഗങ്ങള്
2012 കല ന്നു ാലി കസന്സസ് അനുസരിച്ച് ജില്ലയികല പന്നി ളകട ആക എണ്ണം 969 ആണ്.
ജില്ലയികല കോത്തം ന്നു ാലി സമ്പത്തികെ 0.4% ആണിത്. സംസ്ഥാനത്തും പന്നി ളകട എണ്ണം വളകര
കുേവാണ്. സംസ്ഥാനകത്ത ആക
ന്നു ാലി സമ്പത്തികെ 2% ോത്രോണ് പന്നി ളകട എണ്ണം.
കുതിരവര്ണ്ഗത്തില്ക് കുതിരയും ഴുതയും ഉള്കപ്പടുന്നു. കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയില്ക് കുതിരവര്ണ്ഗത്തില്ക്
കപടുന്ന േയഗങ്ങളകട എണ്ണം നാേോത്രോണ് (9 എണ്ണം) സംസ്ഥാനത്തും ഏതാണ്ട് ഇമത സ്ഥിതിയാണ്
(218എണ്ണം)
േയഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട സമ്പദ് വയവസ്ഥയില്ക് നായ്ക്കള്ക്ക് പങ്കികല്ലങ്കിലം വി സന പ്രശ്നങ്ങള്
കപാതുജനാമരാഗയ
ാഴ്ചപ്പാടില്ക് വിശ ലനം കെയ്യുമമ്പാള് അവയുകട എണ്ണവം വിതരണവം
പഠനവിമധയോമക്കണ്ടത് ആവശയോണ്. 19-ംാേത് ന്നു ാലി കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല നായ്ക്കളകട
ആക എണ്ണം 1,36637 ആണ്. അതില്ക് വീട്ടില്ക് വളര്ണ്ത്തുന്നവയുകട എണ്ണം 87055 േറ്റുള്ളവയുമടത് 49582 ആണ്.
േറ്റ് െില ജനുസ്സു ളില്ക്കപ്പട്ട േയഗങ്ങളകട ജില്ലയികല എണ്ണവം തിട്ടകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 19-ംാംം ന്നു ാലി
കസന്സസ് അനുസരിച്ച് ആന ളകട എണ്ണം 70 ഉം മുയല ളമടത് 12688 ഉം ആണ്. ആന ളകട എണ്ണം
പരിമശാധിച്ചാല്ക് ജില്ലയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനോണ്.
മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങള്
മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് മ ാഴി, താോവ്, േറ്റ് പക്ഷി ള് എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്നു. 19-ംാംം ന്നു ാലി
കസന്സസ് അനുസരിച്ച് ജില്ലയികല മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളകട ആക എണ്ണം 10,70,243 ആണ്. ഇത്
സംസ്ഥാനകത്ത മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളകട ആക എണ്ണത്തികെ 4.4% ആണ്. ജില്ലയികല മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് 85%
മ ാഴി ളം, 10% താോവ ളം, 5% േറ്റ് പക്ഷി ളം ഉള്കപ്പടുന്നു. സംസ്ഥാനകത്ത മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് 90%
മ ാഴി ളം 5% താോവ ളം 5% േറ്റ് പക്ഷി ളോണുള്ളത്.
ആവശയങ്ങളോയി തട്ടിച്ചു മനാക്കുമമ്പാള് മ ാഴി ളകട എണ്ണം അല്ക്പോത്രോണ്. താോവ് യഷി
ജില്ലയില്ക് െില പ്രമദശങ്ങളില്ക് ോത്രോണുള്ളത്. മ രളത്തില്ക് മുട്ടയുകട ഉത്പാദന കെലവ് കൂടിയിരിക്കുന്നതും
അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മുട്ട ലഭിക്കുന്നതുോണ് ജില്ലയില്ക് മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക്
വയവസായം വാണിജയവല്ക്ക്കരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന തടസ്സം. വലിയ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കാന് തക്കവണ്ണം
ാലാവസ്ഥ സഹായ വേല്ല. പരമ്പരാഗതോയ അടുക്കള മുറ്റകത്ത മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലികനയാണ് ജില്ല ഇമപ്പാഴും
വന്മതാതില്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത്. മുട്ട ഉത്പാദനത്തില്ക് സവയം പരയാപ്തത മനടണകേങ്കില്ക് അടുക്കള മുറ്റകത്ത
മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് രീതി കൂടുതല്ക് ശക്തോമക്കണ്ടതുണ്ട്. മ ാഴി ളകട എണ്ണവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും ജില്ലയില്ക്
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രാമദശി എഗര്ണ് നഴ്സേി ള് ശക്തികപ്പടുമത്തണ്ടതികെ ആവശയ തയിമലക്കാണ്
ഇത് വിരല്ക് ചൂണ്ടുന്നത്.
ഗുണമേന്േയുള്ള മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള ലഭയേല്ലാത്തതാണ് മ ാഴി വളര്ണ്ത്തലികല പ്രധാന പ്രതിസന്ധി.
സങ്കരയിനം മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള ഉല്ക്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ട വിരിയിക്കല്ക് മ ന്ദ്രങ്ങള് പരിേിതോണ്. മതാട്ടത്തേയില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ മുട്ട വിരിയിക്കല്ക് മ ന്ദ്രത്തികെ പ്രവര്ണ്ത്തനം വിപുലീ രിമക്കണ്ടതാണ്.
കുരിമയാട്ടുേലയികല വഹകടക്ക് ഫാേിലം ജില്ലയികല െില മുട്ടവിരിയിക്കല്ക് നഴ്സേി ളിലം അല്ക്പ്പോത്രോയി
വളര്ണ്ന്ന മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള വില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. പമക്ഷ, അകതല്ലാം തകന്ന ആവശയേനുസരിച്ച് മനാക്കുമമ്പാള്
നമന്ന കുേവാണ്. വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലം െില വന് ിടക്കാരുോയി മെര്ണ്ന്നു ക ാണ്ട് നടത്തുന്ന കെറു ിട
മബ്രായിലര്ണ് ഫാമു ള് ജില്ലയിലണ്ട്. എങ്കില്ക് മപാലം ഇേച്ചിയുകട ആവശയം ണക്കികലടുക്കുമമ്പാള് േറ്റ്
153

ഉൽപാദന മേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് പ്രതിോസം 1,50,000 മബ്രായിലര്ണ് മ ാഴി കള ജില്ലയില്ക് ഇേക്കുേതി കെമയ്യണ്ടതായി
വരുന്നു എന്നാണ് ണക്കാക്കകപ്പടുന്നത്.
െിത്രം 4.2.3
ആടു ളകട പഞ്ചായത്ത് തല വിനയസം

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

എ. മ ാഴി
ജില്ലയികല മ ാഴി ളകട എണ്ണം 9,09,707 ആണ്. മ ാഴി കള നാടന്മ ാഴി എന്നും മുന്തിയയിനം
മ ാഴികയന്നും മവര്ണ്തിരിക്കാം. ജില്ലയില്ക് ആക യുള്ള മ ാഴി ളില്ക് 2% ോത്രോണ് നാടന് മ ാഴി ള്.
എന്നാല്ക് സംസ്ഥാനകത്ത സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം ഇത് 42% ആണ്. മുന്തിയ ഇനങ്ങകള അമപക്ഷിച്ച് ജില്ലയില്ക്
നാടന്മ ാഴി ളകട എണ്ണം കുേവാണ്. ജില്ലയികല മ ാഴി വര്ണ്ഗങ്ങളകട സ്ഥലപരോയ വിനയാസം െിത്രം 4.2.4
ല്ക് മെര്ണ്ത്തിരിക്കുന്നു.
െിത്രം 4.2.4
മ ാഴി വര്ണ്ഗങ്ങളകട സ്ഥലപരോയ വിനയാസം

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

ബി. താോവ്
ഇതര ജില്ല ളോയി താരതേയം കെയ്യുമമ്പാള് താോവ് വളര്ണ്ത്തലില്ക് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് നാലാം
സ്ഥാനമുണ്ട്. ജില്ലയികല താോവ ളകട എണ്ണം 1,08,975.
ജില്ലയില്ക് െില പ്രമദശങ്ങളില്ക് ോത്രമേ വയാപ ോയി താോവ് വളര്ണ്ത്തുന്നുള്ളൂ.
രുനാഗപ്പള്ളി
മുന്സിപ്പാലിറ്റി, ആലപ്പാട്, പന്േന, കതക്കുംഭാഗം, കുലമശഖരപുരം, കതാടിയൂര്ണ്, തഴവ എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായ
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ത്തു ളിലാണ് പ്രസ്തുത പ്രമദശങ്ങള്. പ്രധാനോയും മുട്ടയ്ക്കും ഇേച്ചിയ്ക്കും മവണ്ടിയാണ് താോവ കള വളര്ണ്ത്തുന്നത്.
നാമടാടി ളായ ഒരു സംഘം ആള ള് ആയിരക്കണക്കിന് വീതം താോവ കള ഗ്രൂപ്പായി വളര്ണ്ത്തുന്നുണ്ട്.
േറ്റ് ാര്ണ്ഷി പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കക്കാപ്പം വീട്ടു വളപ്പില്ക് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വീതം താോവ ളള്ള
കെേിയ യൂണിറ്റു ളായി വളര്ണ്ത്തുന്നവരും ഉണ്ട്.
മ ാഴിവര്ണ്ഗത്തില്ക്കപ്പട്ട ാട, ടര്ണ്ക്കി എന്നിവയുകട എണ്ണം ജില്ലയിലം സംസ്ഥാനത്തും നാേ ോത്രോണ്.
4.2.2 മസവന സംവിധാനങ്ങള്
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകള പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളകട സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങള് ചുവകട
വിശദോക്കുന്നു. മൃഗസംക്ഷണമേഖലയികല പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഏമ ാപിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ്.
വകുപ്പികെ
ീഴില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന കവറ്റേിനേി
ിസ്കപന്സേി ളമടയും പ്രജനനമ ന്ദ്രങ്ങളമടയും
സുസ്ഥാപിതോയ ശംഖലതകന്ന ജില്ലയിലടനീളം നിലവിലണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെ ീഴിലള്ള പ്രധാന
സ്ഥാപനങ്ങളകട വിവരങ്ങള് പട്ടി യില്ക് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.1
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെ ീഴിലള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
ക്രേ നം സ്ഥാപനത്തികെ മപര്
എണ്ണം
1
ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസ്
1
2
ജില്ലാ കവറ്റേിനേി മ ന്ദ്രം
1
3
കവറ്റേിനേി മപാളിക്ലിനി ്
4
4
കവറ്റേിനേി മഹാസ്പിറ്റല്ക്
22
5
കവറ്റേിനേി ിസ്കപന്സേി
55
6
ഐ സി ി പി കപ്രാജക്ട് ഓഫീസ്
1
7
ഐ സി ി പി ഉപമ ന്ദ്രങ്ങള്
146
8
ആര്ണ് എ എച്ച് സി
4
9
വഹ കട ് യേി ഫാം
1
10
േീജയണല്ക് പൗള്ട്രി ഫാം
1
11
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാച്ചേി, മതാട്ടത്തേ
1
12
കോവബല്ക് കവറ്റേിനേി മഹാസ്പിറ്റല്ക്
1
13
ജില്ലാ ക്ലിനിക്കല്ക് ലാബ്
1
14
എ ി സി പി ഓഫീസ്
1
15
വലവ് മസ്റ്റാക്ക് ോമനജ്കേെ് കട്രയിനിങ് കസെര്ണ്
1
16
േിെര്ണ്കപസ്റ്റ് കെക്ക്മപാസ്റ്റ്
1
17
േിെര്ണ്കപസ്റ്റ് വിജിലന്സ് യൂണിറ്റ്
1
18
ാഫ് ഫീ ് സബ് ിസി സ്ക്ീം ഓഫീസ്
1
19
ാഫ് ഫീ ് സബ്സി ി സ്ക്ീം സര്ണ്ക്കിള് ഓഫീസ്
5
അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

മതവള്ളിയില്ക് സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന ജില്ലാ കവറ്റേിനേി മ ന്ദ്രം ജില്ലയികല ഒരു േഫേല്ക് മ ന്ദ്രോണ്. ജില്ലാ
കവറ്റേിനേി മ ന്ദ്രമത്താട് മെര്ണ്ന്ന് േീജിയണല്ക് ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവികട മപവിഷബാധ
തിരിച്ചേിയുന്നതിനുള്ള നൂതന മരാഗനിര്ണ്ണ്ണയ സൗ രയം ലഭയോണ്. കൂടാകത ജില്ലാ കവറ്റേിനേി മ ന്ദ്രത്തില്ക്
ആധുനി സൗ രയമുള്ള ഓപ്പമേഷന് തിമയറ്റര്ണ്, എക്സ്-മേ യൂണിറ്റ്, യാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, മട്രാോ ക യര്ണ്
യൂണിറ്റ്, കോവബല്ക് കവറ്റേിനേി ആശുപത്രി, കടലി കവറ്റേിനേി യൂണിറ്റ്, എസ്.പി.സി.എ ഓഫീസ്, നയായവില
കേ ിക്കല്ക് മസ്റ്റാര്ണ് എന്നിവയും സജീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയികല ന്നു ാലി ളകട പ്രജനനപ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഏമ ാപിപ്പിക്കുന്നത് ഐ.സി. ി.പി ഓഫീസ്
ആണ്. ഇതികെ തലവന് മപ്രാജക്ടാഫീസര്ണ് ആണ്. മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തില്ക് പ്രജനനപ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
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ഏമ ാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നാല് മേഖലാ മൃഗസംരക്ഷണ മ ന്ദ്രങ്ങള് ജില്ലയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇവയുകട
ീഴില്ക് 146 ഐ.സി. ി.പി ഉപമ ന്ദ്രങ്ങളം പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ഉപമ ന്ദ്രങ്ങള് ര്ണ്ഷ കെ വീട്ടുപടിക്കകലത്തി
മസവനം നല്ക്കുന്നു. ഇത് കൂടാകത സവ ാരയമേഖലയില്ക് 26 കൃത്രിേ ബീജസങ്കലന മ ന്ദ്രങ്ങളം ജില്ലയില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളമടയും ക്ഷീമരാല്ക്പ്പാദ
സംഘങ്ങളമടയും സഹ രണമത്താടുകൂടി
ജില്ലയില്ക് ന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി ( ാഫ് ഫീ ് സബ്സി ി സ്ക്ീം) വളകര ഫലപ്രദോയി നടത്തിവരുന്നു.
സ്ക്ീേികെ ഓഫീസ് െവേയില്ക് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു.ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, ടയ്ക്കല്ക്, ക ാട്ടിയം, ക ാട്ടാരക്കര, അഞ്ചാലംമൂട്
എന്നീ അഞ്ച് സര്ണ്ക്കിള ളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുകട പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ഇതിനുപുേകേ പുനലൂര്ണ്
ആസ്ഥാനോക്കി േിെര്ണ്കപസ്റ്റ് വിജിലന്സ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില്ക് ന്നു ാലി ള്ക്കിടയില്ക്
പ്രതയക്ഷകപ്പടുന്ന പ്രധാനകപ്പട്ട സാംക്രേി മരാഗങ്ങള് തടയു എന്ന ലക്ഷയോണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.
കുരീപ്പുഴയില്ക് ഒരു ിസ്ട്രിക്ട് ടര്ണ്ക്കി ഫാം പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവികട വിവിധ ഇനത്തിലള്ള ടര്ണ്ക്കി മപരെ്
മസ്റ്റാക്കികന വളര്ണ്ത്തി വരുന്നു. കുരിമയാട്ടുേലയികല വഹകട ് യേി ഫാം ഒരു പ്രധാന എഗര്ണ്നഴ്സേി യൂണിറ്റും
കൂടിയാണ്. പ്രായം കുേഞ്ഞ മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള ഇവികട നിന്ന് വിതരണം കെയ്യുന്നു. മതാട്ടത്തേയില്ക് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തികെ ീഴില്ക് മുട്ടമക്കാഴികുഞ്ഞുങ്ങകള ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹാച്ചേിയും പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നു. കുരിമയാട്ടുേല
വഹകട ് യേി ഫാേില്ക്നിന്നും ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് നല്ലയിനം ആട്ടിന്കുട്ടി മളയും, മുയല്ക് കുഞ്ഞുങ്ങമളയും
ാടകുഞ്ഞുങ്ങമളയും വിതരണം കെയ്യുന്നു.
ജില്ലയില്ക് ക ാട്ടിയം ആസ്ഥാനോക്കി ഒരു വലവ്കമസ്റ്റാക്ക് ോമനജ്കേെ് കട്രയിനിംഗ് കസെര്ണ്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പട്ടി 4.2.2
ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെ ീഴിലള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
ക്രേ നം സ്ഥാപനത്തികെ മപര്
എണ്ണം
1
ക പൂട്ടി യേക്ടര്ണ് ഓഫീസ്
1
2
വാളിറ്റി ണ്മട്രാള് ഓഫീസ്
1
3
യേി കട്രയിനിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്
1
4
യേി എക്സസ്റ്റന്ഷന് സര്ണ്ക്കിള് ഓഫീസു ള്
13
5
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്
285
6
ശീതീ രണ പ്ലാന്റു ള്
16
7
േില്ക്േ യേി പ്ലാെ്
1
8
സവ ാരയ യേി പ്ലാന്റു ള്
2
അവംലബം. ക്ഷീര വി സന വകുപ്പ്

ക്ഷീരവി സന വകുപ്പ് ക പൂട്ടി യേക്ടറുകട ഓഫീസ് ക ാല്ലത്തു സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു. കൂടാകത വാളിറ്റി
ണ്മട്രാള് ഓഫീസും ക ാല്ലത്തു സ്ഥിതികെയ്യുന്നു. ക്ഷീരവി സന വകുപ്പിന് ജില്ലയിലടനീളോയി പതിമൂന്ന്
യേി എക്സസ്റ്റന്ഷന് ആഫീസു ളകട ഒരു ശംഖല തകന്നയുണ്ട്. കൂടാകത ഓച്ചിേയില്ക് ഒരു യേി കട്രയിനിംഗ്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടും നിലവിലണ്ട്.
േീജിയണല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് േില്ക്ക്ക് യൂണിയന് 342 സംഘങ്ങളകട സുസ്ഥാപിതോയ ഒരു
ശഖലയുണ്ട്. ഇവയില്ക് 57 എണ്ണം പ്രവര്ണ്ത്തനക്ഷേേല്ല. 285 ക്ഷീരസംഘങ്ങള് ദിനവം ര്ണ്ഷ രില്ക് നിന്നും
പാല്ക് സംഭരിക്കുന്നു. ജില്ലയില്ക് 16 ശീതീ രണ പ്ലാന്റു ള് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അവ പാവമ്പ, പുന്നക്കുളം,
അയണിമവലിക്കുളങ്ങര, കതാടിയൂര്ണ് മനാര്ണ്ത്ത്, പതാരം, ആനയടി, ഐലര്ണ് ാല, െവേ- പട്ടത്താനം, ഈസ്റ്റ്
ല്ലട, അമ്പലത്തും ാല, ഏരൂര്ണ്, േീനാട്, ഇളംകുളം നടയ്ക്കല്ക്, കുളക്കട, മ ാട്ടുക്കല്ക്, ക ാട്ടേ എന്നിവിടങ്ങളില്ക്
സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് പാല്ക് ശീതി രിക്കുവാനും പാസ്ച്ചവേസ് കെയ്യുവാനുമുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഉള്ള
േില്ക്േയുകട ഒരു യേി പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ഈ യേിയുകട മശഷി 100000 എല്ക്.പി. ി.ആണ്. ഇതു
കൂടാകത 2 സവ ാരയ യേി പ്ലാന്റു ളം ജില്ലയിലണ്ട്. 80000 എല്ക്.പി. ി. മശഷിയുള്ളതും പതാരത്ത്
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പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതുോയ എ-വണ്േില്ക്ക്ക് മപ്രാ ക്ട്സും 40000 എല്ക്.പി. ി. മശഷിയുള്ളതും ഉേയനല്ലൂരില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതുോയ ക .സി.എ.േില്ക്ക്ക് മപ്രാ ക്ട്സും ആണ് അവ.
എസ്.പി.സി.എ (കസാവസറ്റി മഫാര്ണ് പ്രിവന്ഷന് ഓഫ് ക്രുവല്ക്റ്റി എവഗന്സ്റ്റ് ആനിേല്ക്സ്) യുകട
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളം വളകര സജീവോയി ജില്ലയില്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയികല മൃഗങ്ങളകട മക്ഷേത്തിനായി
സംഘടന യഥാസേയം ഇടകപടല ള് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതികെ ഭരണപരവം ധനപരവോയ പിന്തുണ
നല്ക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്.
ന്നു ാലി പ്രജനന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ക .എല്ക്. ി മബാര്ണ് ികെ ഒരു
പ്രാമദശി ഓഫീസ് കുളത്തൂപ്പഴയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മ രള മസ്റ്ററ്റ് പൗള്ട്രി വലപ്പ്കേെ് മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്
ജില്ലയില്ക് ക ാട്ടിയത്ത് ഒരു പ്രാമദശി ഫാം ഉണ്ട്. ജില്ലയില്ക് മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളമടയും മ ാഴിത്തീറ്റയുമടയും
ലഭയത ഈ ഫാം ഉേപ്പുവരുത്തുന്നു.
മ രള ഫീ ിസികെ ാലിത്തീറ്റ നിര്ണ്മ്മാണ ഫാക്ടേി രുനാഗപ്പള്ളിയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നു.
4.2.3 പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങളകട അവസ്ഥ
തീറ്റ
ാലിത്തീറ്റയും മ ാഴിത്തീറ്റയുോണ്
ന്നു ാലി-മ ാഴി വളര്ണ്ത്തലില്ക് ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നവകര
സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം ആവശയോയ പ്രധാന ഉല്പാദനമഹതു. സംസ്ഥാനത്ത് ധാമനയാല്പാദനം വളകര
കുേവായതിനാല്ക് ജില്ലയില്ക് ാലിത്തീറ്റയ്ക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളകട ലഭയത വളകര പരിേിതോണ്.
സംസ്ഥാനവം ജില്ലയും ാലിത്തീറ്റയ്ക്കും മ ാഴിത്തീറ്റയ്ക്കും മവണ്ടി അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങമളയാണ് ഏറ്റവം അധി ം
ആശ്രയിക്കുന്നത്. സംഘടിതമേഖലയില്ക് ജില്ലയില്ക് രുനാഗപ്പള്ളിയില്ക് മ രള ഫീഡ്സ് ാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടേി
നിലവിലണ്ട്. മ ാഴിത്തീറ്റ ഉല്പാദനത്തിനായി ക ാട്ടിയത്ത് സര്ണ്ക്കാര്ണ് മേഖലയില്ക് പൗള്ട്രി മ ാര്ണ്പ്പമേഷകെ
ഉടേസ്ഥതയില്ക് ഒരു പുതിയ ഫാക്ടേിയുണ്ട്.
തീറ്റപ്പുല്ല്

ജില്ലയികല തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിയുകട ആക വിസ്ത്ീര്ണ്ണം 823 കഹക്ടര്ണ് ോത്രോണ്. അതില്ക് 776 കഹക്ടര്ണ് ഗ്രാേ
പ്രമദശങ്ങളിലം 47 കഹക്ടര്ണ് നഗര പ്രമദശങ്ങളിലോണ്. (പഞ്ചായത്ത് തല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 2006) സംസ്ഥാന
കത്തന്ന മപാകല ജില്ലയിലം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി പരിശ്രേങ്ങള്
നടത്തു യുണ്ടാകയങ്കിലം ാരയോയ മനട്ടം വ വരിക്കാന് ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലപരി കനല്ക്കൃഷിയില്ക് നിന്ന്
േബര്ണ്, കതങ്ങ്, തുടങ്ങിയ രകൃഷി ളിമലക്ക് ോേിയതിനാല്ക് ജില്ലയികല വിളരീ തിയിലണ്ടാകുന്ന പരിവര്ണ്ത്തനം
നിേിത്തം ന്നു ാലി ള്ക്ക് ക ാടുക്കാനുള്ള വവമക്കാലികെ ലഭയതയും ഗണയോയി കുേഞ്ഞു. ല്ലുവാതുക്കല്ക്,
ൊത്തന്നൂര്ണ്, കനടുമ്പന, തഴവ, ഓച്ചിേ, കുലമശഖരപുരം എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളിലം ക ാല്ലം
മ ാര്ണ്പ്പമേഷനിലോണ് ജില്ലയില്ക് ഏറ്റവം കൂടുതല്ക് തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
തീറ്റപ്പുല്ലികെ ലഭയതക്കുേവാണ് ാലിവളര്ണ്ത്തല്ക് മേഖലയികല പ്രതിസന്ധിയുകട പ്രധാന ാരണോയി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കകപ്പടുന്നത്. അതിനാല്ക് തകന്ന തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷി വയാപ ോക്കുന്നതിനുള്ള ഇടകപടല ള്
ആവശയോയി വരുന്നു. തരിശു നിലങ്ങളികല തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സവ ാരയ-കപാതുസഹ രണ ഉടേസ്ഥതയില്ക് പുല്ക്കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും മേഖലയുകട ലാഭ രോയ നടത്തിപ്പിന്
അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. േലബാര്ണ് മേഖലയില്ക് നിലനില്ക്ക്കുന്നതുമപാകലയുള്ള വയാവസായി ാടിസ്ഥാ
നത്തിലള്ള പുല്ക്കൃഷിമത്താട്ടങ്ങള് അനു രണീയ ോതൃ ളാണ്.
വിപണി

ജില്ലയില്ക് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടയും ഇേച്ചിയും ജില്ലയികല പ്രാമദശി
െന്ത ളില്ക്കൂടിയാണ്
വിറ്റഴിക്കകപ്പടുന്നത്. മ രളത്തിലാ ോനം ഉള്ളതുമപാകല ക ാല്ലം ജില്ലയിലം മുട്ടയ്ക്കും ോംസത്തിനും അസംഘടിത
വിപണന സമ്പ്രദായോണുള്ളത്. ഇതികെ ഫലോയി അനധികൃത ശാപ്പുശാല ളം െന്ത ളം പ്രവര്ണ്ത്തി
ക്കു യും ഗുണനിലവാരേില്ലാത്തതും മരാഗബാധയുള്ളതുോയ ന്നു ാലി ഉല്പന്നങ്ങള് വിറ്റഴിക്കകപ്പടു യും
കെയ്യുന്നു. അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അേവ മൃഗങ്ങകളയും ക ാണ്ടുവരുന്നത്.
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പട്ടി 4.2.3
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ്രധാന ന്നു ാലി െന്ത ളകട വിശദാംശങ്ങള്
െന്തദിവസം വിറ്റഴിക്കകപ്പടുന്ന
തമേശസവയം
മൃഗങ്ങളകട ശരാശരി എണ്ണം
ാലിച്ചന്തയുകട
െന്ത
നമ്പര്ണ്
ഭരണ
മപര്
ദിവസം
ന്നു
സ്ഥാപനം
എരുേ ആട് േറ്റുള്ളവ
ാലി ൾ
ല്ലും ടവ്
എല്ലാോസവം അവ 50-70
50-70 601
പത്തനാപുരം
0
സാനകത്ത കൊവ്വാഴ്ച
80
അഞ്ചല്ക്
േലയാള ോസം 15-നും 100-150
1301502
അഞ്ചല്ക്
0
30-നും
175
200
എല്ലാ ആഴ്ചയികലയും 0
20-50 0
3
കുണ്ടേ
പള്ളിമുക്ക്,കുണ്ടേ കൊവ്വ, കവള്ളി
0
ദിവസങ്ങൾ
4
കതന്മല
കതന്മല
എല്ലാ കൊവ്വാഴ്ചയും
15-20
0
0
0
ോരാരിമത്താട്ടം, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും
300-350 400- 6005
കതാടിയൂര്ണ്
0
രുനാഗപ്പള്ളി ശനിയാഴ്ചയും
425
625
അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

പ്രധാനകപ്പട്ട 5
ന്നു ാലിെന്ത ളില്ക്
ല്ലും ടവ്, അഞ്ചല്ക്, കുണ്ടേ, കതന്മല, കതാടിയൂര്ണ്
എന്നിവിടങ്ങളില്ക് എരുേ, ആട് എന്നിവയുകട ച്ചവടവം നടക്കുന്നുണ്ട്.
4.2.4 ഉല്ക്പാദനത്തികെ സ്ഥിതി
പാല്ക്, ോംസം, മുട്ട, വളം, തു ല്ക്, കതാഴില്ക് ശക്തി എന്നിവകയല്ലാം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് നിന്ന്
ലഭിക്കുന്നു. ഇവയില്ക് സമ്പദ് ഘടനയിമലക്ക് ഏറ്റവം അധി ം സംഭാവന നല്ക്കുന്നത് പാല്ക്, ോംസം, മുട്ട
എന്നിവയാണ്.
മ രളത്തില്ക് ന്നു ാലി ളില്ക് നിന്നുള്ള ഉത്പാന്നങ്ങളകട വര്ണ്ഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം ചുവകട
മെര്ണ്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.4
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പാല്ക്

മൃഗങ്ങളില്ക് പാല്ക്, ോംസം, മുട്ട എന്നീ പ്രധാന ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവം വലിയ
സംഭാവന നല്ക്കുന്നത് ക്ഷീര മേഖലയാണ്. ഇത് ജില്ലയ്ക്ക് ോത്രേല്ല, സംസ്ഥാനത്തിനും രാജയത്തിനും
ബാധ ോണ്. മൃഗങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് ഏറ്റവം പ്രധാനം എന്ന നിലയില്ക് ക്ഷിര മേഖലകയക്കുേിച്ച്
ആഴത്തിലള്ള പഠനം വളകര അനിവാരയോണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഭൂവിനിമയാഗ രീതി ളകട അടിസ്ഥാന
ത്തില്ക് ക്ഷീരമേഖലയുകട നിലവികല സ്ഥിതി അപഗ്രഥനം കെയ്യു യാണിവികട.
ഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ണ്ഷങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനകത്ത പാലല്പാദനം ഏകേക്കുകേ സ്ഥിരോയ
അവസ്ഥയിലാണ്. സങ്കരവര്ണ്ഗത്തില്ക്കപ്പട്ട മൃഗങ്ങകള വളര്ണ്ത്തുന്നതു നിേിത്തം പാലികെ ഉല്പാദനക്ഷേത
യിലള്ള വര്ണ്ദ്ധനവായിരിക്കാം ഇതികെ പ്രധാന ാരണം. പ്രതുല്ക്പാദന മ ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഇക്കാരയത്തിലള്ള പങ്ക്
വളകര ോതൃ ാപരോണ്.
േറ്റു മൃമഗാല്ക്പന്നങ്ങകള അമപക്ഷിച്ച് പാല്ക് വിപണനകത്ത സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം ഒരു സംഘടിത
വിപണന ശംഖലതകന്ന സംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയിലം നിലവിലണ്ട്. മ രളത്തില്ക് 2634 ആനന്ദ് ോതൃ ാ
സംഘങ്ങള് ഉള്കപ്പകട 3243 ക്ഷീര സഹ രണ സംഘങ്ങള് മ രള സഹ രണ ക്ഷീര വിപണന
കഫ മേഷകെ ീഴില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിെിചു വരുന്നുണ്ട്. 2015-16-ല്ക് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ക്ഷീര സഹ രണ
സംഘങ്ങള് 5929 ലക്ഷം ലിറ്റര്ണ് പാല്ക് സംഭരിച്ചതില്ക് 3795 ലക്ഷം ലിറ്റര്ണ് യേി ളിമലക്ക് അയയ്ക്കു യും, 2134
ലക്ഷം ലിറ്റര്ണ് കസാവസറ്റി ള് വഴി പ്രാമദശി ോയി വില്പന നടത്തു യും കെയ്തു. 2015-16 ല്ക് ആനന്ദ് മോ ല്ക്
സഹ രണ സംഘങ്ങളകട (ആപ്മ ാസ്) പ്രതിദിന ക്ഷീരസംഭരണം 1109 കേട്രി ് ടണ് ആണ്. മുന്വര്ണ്ഷം
ഇത് ശരാശരി 1026 കേട്രി ് ടണ് ആയിരുന്നു. ഓമരാ കസാവസറ്റിയുകടയും പ്രതിദിന സംഭരണം 2014-15-ല്ക്
348 ലിറ്റര്ണ് ആയിരുന്നത് 2015-16 ല്ക് 380 ലിറ്റോയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു. 2015-16-ല്ക് ക .സി.എം.എം.എഫികെ പാല്ക്
സംഭരണം വര്ണ്ദ്ധിച്ച് 4334.81 ലക്ഷം ലിറ്ററും വിപണനം 4624.51 ലക്ഷം ലിറ്ററുോയിരുന്നു. പാലക്കാട്, വയനാട്,
ട്ടപ്പന യേി ള് ഒഴിക ബാക്കി എല്ലാ യേി ളിലം പാല്ക് വിതരണം സംഭരണമത്തക്കാള് കൂടുതലാണ്.
ആഭയന്തര ലഭയത കുേവായതിനാല്ക് ര്ണ്ണ്ണാട ം, തേിഴ് നാട് മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളികല േില്ക്േ കഫ
മേഷനില്ക് നിന്നും പാല്ക് ഇേക്കുേതി കെയ്യു യും പാടനീക്കം കെയ്് പാല്ക്കപാടിയായി വാങ്ങു യും കെയ്യുന്നു.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പാലല്പാദനത്തികെ അവസ്ഥ െിത്രം 4.2.5 ലം പട്ടി യിലം (ഉല്പാദനം ആയിരം ടണ്
എന്ന ണക്കില്ക്) ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.5
പാലല്ക്പാദനം
വര്ണ്ഷം
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
പാല്ക് (000 MT) 269.769 275.344 240.01 207.24
അവംലബം. ക്ഷീര വി സന വകുപ്പ്

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ക്ഷീര സഹ രണ സംഘങ്ങള് വഴി അളന്ന പാലികെ വര്ണ്ഷം തിരിച്ചുള്ള
ണക്കു ള് ചുവകട മെര്ണ്ക്കുന്നു. 2012-13 മുതലളള വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് അളന്ന പാലികെ
അളവില്ക് ക്രോനുഗതോയ വളര്ണ്ച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു ാണാം.
പട്ടി 4.2.6
ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് അളന്ന പാലികെ വിവരങ്ങൾ
ക്രേ
വര്ണ്ഷം വാര്ണ്ഷി പാലളവ് പ്രതിദിന ശരാശരി
നമ്പര്ണ്
(ലിറ്റര്ണ്)
(ലിറ്റര്ണ്)
1
2012-13
33708637
92352
2
2013-14
37755003
103438
3
2014-15
39164964
107301
4
2015-16
39947980
109446
5
2016-17
41881900
114744
അവംലബം. ക്ഷീര വി സന വകുപ്പ്
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ോംസം

വിലകുേഞ്ഞതും എന്നാല്ക് ഉയര്ണ്ന്ന മതാതിലള്ള ോംസയത്തികെ (മപ്രാട്ടിന്) ഉേവിടവോണ് ോംസം.
ജില്ലയില്ക് അംഗീകൃത ോംമസാല്ക്പാദന മേഖലയിലയില്ക് പശു, എരുേ, ആട്, മ ാഴി എന്നിവയുകട ോംസം
ഉല്ക്പാദിപ്പിക്കകപ്പടുന്നു. 2016-17 ല്ക് ക ാല്ലത്ത് ആക ഉല്ക്പാദിക്കകപ്പട്ട ോംസം 29000 കേട്രി ് ടണ് ആണ്.
ആക ഉല്ക്പ്പാദിക്കകപ്പടുന്ന ോംസത്തില്ക് മ ാഴി, പശു, എരുേ എന്നിവയില്ക് നിന്നുള്ള ോംസത്തികെ വിഹിതം
യഥാക്രേം 35%, 33%, 27% എന്ന മതാതിലാണ് ണക്കാക്കകപ്പടുന്നത്. മ രളത്തില്ക് ോംമസാത്പാദനത്തികെ
വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക് െിത്രം 4.2.6 ല്ക് മെര്ണ്ത്തിരിക്കുന്നു.
ോംസത്തികെ ഉല്പാദനത്തില്ക് ഴിഞ്ഞ നാല വര്ണ്ഷകത്ത പ്രവണത പട്ടി യില്ക് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.7
ോംസത്തികെ ഉല്പാദനം
വര്ണ്ഷം
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
ോംമസാത്പാദനം മ ാഴി ഇേച്ചി
30.8095
33.00
17.65
18.19
ഒഴിക (000 MT)
മ ാഴി ഇേച്ചി ഉത്പാദനം (000 MT)
10.1250
10.95
7.51
10.78
അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

മുട്ടയും മ ാഴിയിേച്ചിയും
മുട്ടയുല്പാദനത്തില്ക് നാലാം സ്ഥാനവം, മബ്രായിലര്ണ് ഉല്പാദനത്തില്ക് 19-ംാംം സ്ഥാനവോണ്
ഇന്തയയ്ക്കുള്ളത്. വാര്ണ്ഷി മുട്ടയുല്ക്പ്പാദനം എ മദശം 35 ബിലയണ് ആണ്. വാര്ണ്ഷി വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക് മുട്ടകയ
സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം 8-10 ശതോനവം മബ്രായിലര്ണ് വയവസായകത്ത സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം 12-15 ശതോനവം
ആണ്. മ ാഴിവളര്ണ്ത്തല്ക് മുമഖന എ മദശം 15 ലക്ഷം മപര്ണ്ക്ക് കതാഴില്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്തയയില്ക് വാര്ണ്ഷി
പ്രതി ശീര്ണ്ഷ ഉപമയാഗം 33 മുട്ടയും 630 ഗ്രാം മ ാഴിയിേച്ചിയും ആണ്. ഇത് മലാ ശരാശരിമയക്കാള് വളകര
കുേവാണ്. (അത് 124 മുട്ടയും 5.9 ി.ഗ്രാം ോംസവോണ്.) ഇന്തയയില്ക് േനുഷയരികല മപാഷണകത്ത സംബന്ധിച്ച
മദശീയസേിതി (ഐ സി എം ആര്ണ്) പ്രതിശീര്ണ്ഷ ഉപമയാഗം 180 മുട്ടയും (രണ്ടു ദിവസത്തികലാരിക്കല്ക് ഏ മദശം
ഒരു മുട്ട) 10.8 ിമലാഗ്രാം ഇേച്ചിയും എന്നാണ് ശുപാര്ണ്ശ കെയ്ിട്ടുള്ളത്. മ രളത്തികല പ്രതിശീര്ണ്ഷ മുട്ട
ഉപമഭാഗം പ്രതിവര്ണ്ഷം 64 ആയി ണക്കാക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1970 ളില്ക് മ രളം മുട്ടയുല്പാദനത്തില്ക് സവയം പരയാപ്തത വ വരിക്കു യും േറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക്
യറ്റി അയക്കു യും കെയ്ിരുന്നു. എന്നാല്ക് ഇമപ്പാള് മുട്ടയുകട ആഭയന്തര ആവശയത്തികെ 25% ോത്രമേ
മ രളത്തില്ക് ഉല്ക്പ്പാദിക്കകപ്പടുന്നുള്ളു. മ രളത്തികല ഒരു സവിമശഷതയാണ് വീട്ടു വളപ്പികല മ ാഴി
വളര്ണ്ത്തല്ക്. അതില്ക് നിന്നാണ് മുട്ട കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നതും. മ ാഴി ളകട സംഖയയില്ക് മ രളം 6-ംാംം
സ്ഥാനത്താണ്. (270 ലക്ഷം). അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് താരതമേയന കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മുട്ടയും ോംസവം
ലഭയോകുന്നതിനാലം അവരുോയി േത്സരിക്കാനാ ാത്തതിനാലം ശരാശരി വാര്ണ്ഷി മുട്ടയുല്പാദനം കുേവാണ്.
കെലവ് കൂടുതലായതിനാല്ക് വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള മുട്ട വിരിയിക്കല്ക് മ രളത്തില്ക് നടക്കുന്നില്ല.
ജില്ലയികല മുട്ടയുല്ക്പ്പാദനം പ്രതിവര്ണ്ഷം 196.4 ദശലക്ഷം ആണ്. സവ ാരയ മ ാഴിവളര്ണ്ത്തല്ക്
ഫാമു ളില്ക് നിന്നുള്ള മബ്രായിലര്ണ് മ ാഴിയിേച്ചിയുകട അളവ് പ്രതിവര്ണ്ഷം ഏ മദശം 4.5 ലക്ഷം ിമലാഗ്രാം
ആണ്. ഴിഞ്ഞ 4 വര്ണ്ഷകത്ത മുട്ടയുല്പാദനത്തികല പ്രവണത പട്ടി യില്ക് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.8
മുട്ടയുല്പാദനം
വര്ണ്ഷം
2013-14
2014-15 2015-16 2016-17
മുട്ട (എണ്ണം ലക്ഷത്തില്ക്) 1738.690 1774.24 2164.25 1964.23
അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
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െിത്രം 4.2.5

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.2.6

െിത്രം 4.2.7

അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
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മൃഗങ്ങളകട ആമരാഗയാവസ്ഥ
േനുഷയര്ണ്ക്ക് ോത്രേല്ല മൃഗങ്ങള്ക്കും ആമരയാഗയാവസ്ഥ നല്ലതാകണങ്കില്ക് ോത്രമേ േനുഷയ സമുഹത്തികെ
ആമരാഗയാവസ്ഥയും നല്ലതാകു യുള്ളു. ന്നു ാലി മളയും മ ാഴിവര്ണ്ഗ പക്ഷി മളയും ബാധിക്കുന്ന വിവിധ
മരാഗങ്ങകളക്കുേിച്ച് ഇവികട െര്ണ്ച്ച കെയ്യുന്നു.
സാംക്രേി മരാഗങ്ങളം ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങളം കപാട്ടിപ്പുേകപ്പടുമമ്പാള് അത് മൃഗസംരക്ഷണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട സമ്പത് വയവസ്ഥകയ മദാഷ രോയി ബാധിക്കുന്നു. ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങളകട
ആവിര്ണ്ഭാഗകത്തക്കുേിച്ചുള്ള മജായിെ്
ണ്സള്മട്ടഷന് േിമപ്പാര്ണ്ട്ടില്ക് (കേയ്3-5,2004, ജനീവ,
സവീറ്റിസര്ണ്ലാന് ്) ഇപ്ര ാരം പേയുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടികെ തുടക്കത്തില്ക് പുതുതായി ആവിര്ണ്ഭവിക്കുന്ന
മരാഗങ്ങള് മൃഗങ്ങളില്ക് നിമന്നാ അവയുകട ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് നിമന്നാ ആവിര്ണ്ഭവിക്കുന്ന മരാഗ ാരി ള് മുമഖന
ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മൃഗങ്ങളകട ആമരാഗയമത്തയും മൃഗങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളകട ഗുണനിലവാരമത്തയും
കുേിച്ച് ആശങ്കാകുലരാ ാന് ഈ പ്രസ്ത്ാവന നകമ്മ മപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.
പ ര്ണ്ച്ചവയാധി ള്
സാംക്രംേി മഹതുക്കള് മുമഖന പ്രതയക്ഷകപ്പടുന്ന മരാഗങ്ങമളക്കുേിച്ച് ഇവികട െര്ണ്ച്ച കെയ്യാം. ജില്ലയില്ക്
അങ്ങിങ്ങായി ആരാക്സ് മരാഗം പ്രതയക്ഷകപ്പട്ടിരുന്നു.
ാലി സമ്പത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തികവക്കുന്ന േകറ്റാരു
പ്രധാന ബാക്ടീരിയ മരാഗോണ് കുരലടപ്പന്. ജില്ലയിലാ ോനം അവിടവികട പ്രതയക്ഷകപ്പടുന്ന ഏറ്റവം
ഭയാന ോയ വവേസ് മരാഗോണ് കുളമ്പു മരാഗം. ആടു കള സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം പ്രധാനമരാഗം
പി.പി.ആര്ണ് ആണ്. പ രുന്ന പ്ലൂമോ നൂമോണിയയും കടറ്റനസുോണ് ആടു ളില്ക് സാധാരണ ാണാറുള്ള േറ്റ്
മരാഗങ്ങള്
ഉല്പാദനമവളയികല മരാഗങ്ങള്
പലതരം മപാഷ ക്കുേവ ള് നിേിത്തവം ഉപെയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ആസാധാരണതവം ക ാണ്ടും
ഉല്പാദനത്തിലള്ള മൃഗങ്ങള്ക്കുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങളാണിവ. പശുക്കള്ക്ക് ഈ തരത്തിലള്ള മരാഗം ഉണ്ടാകുന്നത്
അതികെ ഉല്പാദനം മൂര്ണ്ദ്ധനയത്തിലായിരിക്കുമമ്പാഴാണ്. തന്നിേിത്തം ര്ണ്ഷ ന് അതീഭീേോയ നഷ്ടോണ്
സംഭവീക്കു . ക്ഷീരജവരം (വഹമപ്പാ ാല്ലസീേിയ), വഹമപാ േമേകസേിയ, ക ൗണര്ണ് ക ൗ സിന്മഡ്രാം
എന്നിങ്ങകനയുള്ള ഇത്തരം മരാഗങ്ങള് ജില്ലയില്ക് സര്ണ്വസാധാരണോണ്. പ്രമതയ പരിപാലനമുേ ള്
അവലംബിക്കുന്നതു വഴി ഈ മരാഗങ്ങള് പ്രമതയക്ഷകപ്പടുന്നത് കുേച്ചു ക ാണ്ടുവരാന് ഴിയും.
ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങള്
ജന്തുക്കളില്ക് േനുഷയനിമലക്ക് പ രുന്ന മരാഗങ്ങളാണിവ. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്ക് േനുഷയര്ണ്ക്കിടയില്ക്
ഉണ്ടായ ഏറ്റവം വലിയ പ ര്ണ്ച്ചവയാധി ജന്തുക്കളില്ക് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങകളക്കുേിച്ചുള്ള
അേിവ് അവ ആവിര്ണ്ഭവിക്കുന്നത് നിയരിക്കാന് സഹായ ോകും. വയതയസ്ത് മൃഗങ്ങള് മുമഖനയാണ് മരാഗങ്ങള്
പരക്കുന്നത്. ആരാക്സ്, മബാവവന് സ്മപാന്ജിമഫാം എന്കസഫാമലാപ്പതി, ക്ഷയം, എലിപ്പനി, ബ്രൂസമല്ലാ
സിസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ന്നു ാലി ളില്ക് നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങള്. മപ, എലിപ്പനി എന്നിവ നായ ള്
മുമഖന പരക്കുന്നു. മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങളാണ് സിറ്റമക്കാസിസും പക്ഷിപ്പനിയും.
സാമൂഹി ോയ അവസ്ഥ
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ മരകേയും അസംഘടിതരാണ്.
സമൂഹത്തികല സാമ്പത്തി ോയ ദുര്ണ്ബല
വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവര്ണ് ഉള്കപ്പടുന്നത്.
ന്നു ാലി വളര്ണ്ത്തല്ക് എല്ലാ ദിവസവം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിമക്കണ്ട
ഒന്നായതിനാല്ക് ക ട്ടുപാടു ളള്ള ഒരു വയാപാരോയാണ് ണക്കാക്കകപ്പടുന്നത്. മോശകപ്പട്ട കതാഴില്ക്
പരിസരങ്ങളം വൃത്തിഹീനോയ അന്തരീക്ഷവം പലമപ്പാഴും ര്ണ്ഷ കെ സാമൂഹി ോയ അംഗീ ാരേില്ലായ്മക്ക്
ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ശാസ്ത്രീയേല്ലാത്ത ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനവം അകതത്തുടര്ണ്ന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസര േലിനീ രണവം
പലമപ്പാഴും ര്ണ്ഷ രും അയല്ക്ക്കാരും തമ്മിലള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും ആതയന്തി ോയി ഫാം അടച്ചു പൂട്ടലിമലക്കും
നയിക്കുന്ന സാഹെരയങ്ങളിമലക്ക് എത്താറുണ്ട്. വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ആധുനി സജീ രണങ്ങ
മളാകടയുള്ള ഫാമു ളകട ആവിര്ണ്ഭാവവം കൂടുതല്ക് യുവജനങ്ങള് മേഖലയിമലക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നതും
സ്ഥിതിഗതി ളില്ക് ോറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടമക്കാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് അമന ോള ള് ഉപകതാഴിലായി കെയ്യുന്നു.
മബ്രായിലര്ണ് മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് നടത്തുന്നത് ഇടത്തരക്കാരാണ്.
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മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കുള്ള അംഗീ ാരം ഇനിയും കേച്ചകപ്പമടണ്ടതും അതനുസരിച്ച്
പരിപാടി ള് ആവിഷ്കരിമക്കണ്ടതും ആണ്. ര്ണ്ഷ കെ സാമൂഹി ാംഗീ ാരം ഉയര്ണ്ത്തുന്ന വിധം സാമൂഹയ
സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കെയ്് നടപ്പാമക്കണ്ടത് മേഖലയുകട നിലനില്ക്പ്പിന് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ വൃത്തിയും അനുബന്ധ സാമൂഹി വിഷയങ്ങളം സംബന്ധിച്ച് ര്ണ്ഷ മ ന്ദ്രീകൃതോയും കപാതു
സമൂഹ ാഴ്ചപ്പാടിലം നിന്നുള്ള പഠനങ്ങള് നടമക്കണ്ടതും അതിനനുസൃതോയ നടപടി ള് വ കക്കാമള്ളണ്ടതും
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട ദീര്ണ്ഘ ാല നിലനില്ക്പ്പികന സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവി സന മേഖല ളില്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് 2017-18 ല്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്ക്കുള്ള ആക വിഹിതോയി ോറ്റി
കവച്ചിരിക്കുന്നത് 308.28 മ ാടി രൂപയാണ്. മൃഗപരിപാലന ആമരാഗയ സംരക്ഷണ സൗ രയങ്ങളകട
നവീ രണം, രാത്രി ാലങ്ങളികല മൃഗെി ിത്സാ വയാപനം, ലമബാേട്ടേി സൗ രയങ്ങള് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക്,
ന്നു ാലി ഇന്ഷവേന്സ് മുതലായവയ്ക്കാണ് ഈ മേഖലയില്ക് 2017-18 ല്ക് ഊന്നല്ക് നല്കുന്നത്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 2017-18 ല്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളകട വിശദവിവരങ്ങള്
താകഴ മെര്ണ്ക്കുന്നു. (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
ക്ഷീര വി സന വകുപ്പ്
ക്ഷീര വി സന മേഖലക്കായി 2017-18 വര്ഷത്തില് 97.75 മ ാടി രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത
പദ്ധതി ള്ക്കായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയില്ക് 5 സ്ക്ീമു ള് ഉള്കപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനകത്ത ക്ഷീര സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പാല്ക് സംഭരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന
സൗ രയകോരുക്കുന്നിനായി 3051 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി േില്ക് ് കഷ ് വി സന പദ്ധതിക്കായി 4804 ലക്ഷം രൂപയും ാലിത്തീറ്റ
സബ്സി ിക്കായി 1400 ലക്ഷം രൂപയും ഈ മേഖലയില്ക് വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വി സന മേഖല ളില്ക് ഏറ്റവേധി ം പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോയി സഹ രിച്ചിട്ടാണ്. നിലവില്ക് 2017-18 സാമ്പത്തി വര്ണ്ഷം 4422.71 ലക്ഷം
രൂപ പദ്ധതി വിഹിതവം 7759.38 ലക്ഷം രൂപ കോത്തം അടങ്കലം കെലവ വരുന്ന പദ്ധതി ള് മൃഗസംരക്ഷണ
ക്ഷീര വി സന മേഖല ളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ദാരിദ്രയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന പദ്ധതി ള്, സ്ത്രീ ളകടയും
കുട്ടി ളകടയും മക്ഷേത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ള്, പട്ടി ജാതി – പട്ടി വര്ണ്ഗ കുടുംബങ്ങളകട ഉന്നേനത്തിനായുള്ള
പദ്ധതി ള് എന്നിങ്ങകന ദുര്ണ്ബലരും പാര്ണ്ശവവത്കൃതരായവരുോയ വലികയാരു ജനവിഭാഗകത്ത മുഖയ
ധാരയിമലക്ക് ക ാണ്ടു വരുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണം അടിസ്ഥാനോക്കിയ പദ്ധതി ള് സഹായ ോകുന്നു.
1. േവപശു/എരുേ വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
പദ്ധതി പ്ര ാരം േവപശുക്കകളയും എരുേ കളയും വാങ്ങിനല്ക്കുന്നു. ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക്
കൂടുതല്ക് ര്ണ്ഷ കരയും സംരഭ കരയും യുവജനങ്ങകളയും സവയം സഹായ സംഘങ്ങകളയും ക ാണ്ടു വരി ,
ര്ണ്ഷ രില്ക് ശാസ്ത്രീയോയ ാലിവളര്ണ്ത്തല്ക് രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതില്ക് അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കു ,
നിലവില്ക് പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് മപ്രാത്സാഹനം നല്കുകു, ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കും
വനിത ള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത് രിക്കകപ്പട്ടവര്ണ്ക്കും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയില്ക്
ക്ഷീരമേഖലകയ ഉപയുക്തോക്കു എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ക ാണ്ട് ലക്ഷയേിടുന്നത്.
2. ആടു വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
.
പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടുന്ന ഗുണമഭാക്താക്കള്ക്ക് സബ്സി ി നിരക്കില്ക് ആടു കള
വാങ്ങി നല്കുന്നു. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം ഗുണമഭാക്താവികെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവോണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
പ്രധാന മനട്ടങ്ങള്. പാവകപ്പട്ടവകെ പശു എന്ന അപരനാേത്തില്ക് അേിയകപ്പടുന്ന വളര്ണ്ത്തുമൃഗോണ് ആട്.
കുേഞ്ഞ സ്ഥലലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് ആടികെ പ്രധാന സവിമശഷത. ആ
നിലക്ക് മ രളത്തികെ സവിമശഷ സാഹെരയത്തില്ക് സവന്തോയി കുേഞ്ഞ ഭൂേി ോത്രം ഉള്ളവര്ണ്ക്കും ദുര്ണ്ബല
വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത്കൃതര്ണ്ക്കും ദാരിദ്രയ നിര്ണ്ോര്ണ്ജനത്തിനും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുമുള്ള ഉപാധിയായി
ആടുവളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി കള ണക്കാക്കാം.
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3. ഗര്ണ്ഭിണി ിടാരി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഗര്ണ്ഭിണി ിടാരി കള വാങ്ങി നല്ക്കുന്നു. ഗുണമഭാക്താവികെ വരുോന
വര്ണ്ദ്ധനവം പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയോക്കുന്നു.
4. ിടാരി/ ാളക്കുട്ടി/മപാത്തുകുട്ടി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
പശുക്കുട്ടി കളയും ാളക്കുട്ടി കളയം മപാത്തിന് കുട്ടി കളയും വാങ്ങിനല്ക്കുന്നു. കുേഞ്ഞ സ്ഥല
ലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് പ്രധാന സവിമശഷത. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം
പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
5. േവയരം വിതരണം
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖല മനരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ് േവക്കായുള്ള വിദഗ്ധധ കതാഴിലാളി ളകട
അഭാവം. ഇതു മനരിടുന്നതിനു ര്ണ്ഷ കന പ്രാപ്തനാക്കു , മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല യരവത് രണവം
ആധുനി വത് രണവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു എന്നീ ലക്ഷയങ്ങള് മുന്നില്ക് ണ്ടുക ാണ്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.
ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയുകട യരവത് രണ ശ്രേങ്ങള്ക്ക് ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കിടയില്ക് സവീ ാരയത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാന്
സഹായിക്കുന്നു. ര്ണ്ഷ കെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉേപ്പാക്കുന്നു.
6. പ്രമതയ
ന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ വൃത്തി നിലനിര്ണ്ത്തുന്നതിനാവശയോയ പുതുതലമുേ ാലി കള ഇവികട പിേക്കുന്ന
പശുക്കുട്ടി ളില്ക് നിന്നും കതരകഞ്ഞടുത്ത് വളര്ണ്ത്തുന്നു. 4-6 ോസം പ്രായം മുതല്ക് 30 ോസം വകരമയാ പ്രസവം
വകരമയാ സബ്സി ി നിരക്കില്ക് ാലിത്തീറ്റ നല്ക്കുന്നു. 25 ശതോനം സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് വിഹിതോയും 25
ശതോനം തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ വിഹിതോയും വ യിരുത്തി നടപ്പാക്കുന്നു.
7. മ ാഴി/ ാട/താോവ് വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
വീട്ടു വളപ്പികല മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലിന് മ രളത്തില്ക് വളകരയധി ം സാധയത ളണ്ട്. ഗ്രാേീണ
മ രളത്തികെ തനതു വരുോന ോര്ണ്ഗങ്ങളികലാന്നായിരുന്നു വീടു ളില്ക് അധി ം വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കകള
ഉപജീവിച്ച് കുേഞ്ഞ കെലവില്ക് അടുക്കളമുറ്റത്ത് വളര്ണ്ന്നിരുന്ന മ ാഴി ള്. ഗ്രാേ പ്രമദശങ്ങളികല മ ാഴി
വളര്ണ്ത്തല്ക് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അതുത്പാദന മശഷിയുള്ള മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള സബ്സി ി നിരക്കില്ക്
വിതരണം കെയ്യു യാണ് പദ്ധതി വഴി കെയ്യുന്നത്. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം മുട്ട ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം
വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിടുന്നു.
8. പാലിന് സബ്സി ി .
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലകയ കൂടുതല്ക് ലാഭക്ഷേോക്കു , കൂടുതല്ക് ര്ണ്ഷ കര ക്ഷീമരാത്പാദ
സഹ രണ സംഘങ്ങളകട കുടക്കീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി , ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖല കൂടുതല്ക് ആ ര്ണ്ഷ ോക്കുന്ന
തരത്തിലള്ള മപ്രാത്സാഹനം നല്കുകു എന്നീ ലക്ഷയങ്ങമളാകട പാലത്പാദനത്തിന് ആനുപാതി ോയി ഇന്സെിവ്
നല്ക്കുന്നു.
9. ധാതുലവണങ്ങള് വിരേരുന്നു് വിതരണ പദ്ധതി
േവ പശുക്കളകടയും പശുക്കുട്ടി ളകടയും ആമരാഗയ സ്ഥിതി കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു ലക്ഷയേിടുന്നു.
10. തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത് വിതരണം
ക്ഷീരമേഖലയികല ഉത്പാദനം പരിേിതകപ്പടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘട ം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ദൗര്ണ്ലഭയോണ്. അയല്ക്
സംസ്ഥാനങ്ങകള അമപക്ഷിച്ച് മ രളത്തികല ക്ഷീരമേഖലയില്ക് ഉത്പാദന കെലവ് വളകര കൂടുതലാണ്.
ആയതിനാല്ക് കെലവ് കുേക്കുന്നതിനായി തമേശീയോയി ലഭയോയ തീറ്റ സാേഗ്രി ള് ഉള്പ്കപ്പടുത്തിയുള്ള തീറ്റ
നിര്മ്മാണരീതി ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. വര്ണ്ഷം മുഴുവനും ലഭയോകുന്ന രീതിയില്ക് തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷിയും
തരിശു നിലങ്ങളികല തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദനവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതാണ്. തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷിക്കുള്ള വിത്തു ളം
പുല്കട ളം പദ്ധതി പ്ര ാരം ലഭയോക്കുന്നു.
11. മുയല്ക് വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
ഇേച്ചിക്കും തു ല്ക് നിര്മ്മാണത്തിനുോയി മുയല കള വയാപ ോയി വളര്ണ്ത്തുന്നുണ്ട്. വരുോനത്തികെ
പുതുവഴി എന്ന നിലയില്ക് ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയം കവച്ച് മുയല്ക് വളര്ത്തല്ക്
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
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12. േിനി

യേി യൂണിറ്റ് ആധുനി വത് രണം.
ഉപജീവനത്താനായുള്ള പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് നിന്നും ോേി വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ക്ഷീമരാത്പാദന
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകളയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവിന് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്ക് ധാരാളം മപര്ണ് ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക് ടന്നു വരുന്നുണ്ട്. േിനി യേി
ഫാമു ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധുനി വത് രിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയേിടുന്നു. ക്ഷീര
മേഖലയികല യരവത് രണവം ആധുനി വത് രണവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കെ
കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം പദ്ധതി ള് വഴി സാധിക്കുന്നു.
13. മബ്രായിലര്ണ് യൂണിറ്റ്
ഏതാണ്ട് പൂര്ണ്ണ്ണോയും തകന്ന ോംസാഹാര പ്രിയരായ േലയാളി കള സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം
മ ാഴിയിേച്ചി ഒഴിവാക്കാനാ ാത്ത വിഭവോണ്. ോംമസാത്പാദനത്തില്ക് സവയംപരയാപ്തത വ വരിക്ക
ണകേങ്കില്ക് ഇേച്ചിമക്കാഴി വളര്ണ്ത്തലിനുള്ള വിജയ രോയ തമേശീയ ോതൃ ള് രൂപകപ്പടുമത്തണ്ടതുണ്ട്. ഈ
ലക്ഷയം മുന്നില്ക് ണ്ടു ക ാണ്ട് 1000 മ ാഴി കള വീതം വളര്ണ്ത്തുന്ന യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ധനസഹായം
നല്ക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയം കവക്കുന്നത്.
14. േട്ടുപ്പാവികല മുട്ടമക്കാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക്
ഗ്രാേങ്ങളില്ക് നിന്ന് വിഭിന്നോയി മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, മുന്സിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ
ഇടങ്ങളില്ക് തുേന്നു വിട്ട് മ ാഴികയ വളര്ണ്ത്തുന്നതിന് സ്ഥല ലഭയതയുകട ാരയത്തില്ക് പ്രാമയാഗി ോയി ധാരാളം
പരിേിതി ള് നിലനില്ക്ക്കുന്നു. ഇതു മുന്നില്ക് ണ്ടുക ാണ്ട് വീടു ളകട കടേസ്സു ളില്ക് കൂടു ളില്ക് മുട്ടമക്കാഴി കള
വളര്ണ്ത്തുന്നതിന് പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
15. േവപശുക്കള്ക്ക് ാലിത്തീറ്റ
പാലത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല്ക് ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കര ക്ഷീരസംഘങ്ങളകട ീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി ,
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയുകട ലാഭക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല്ക് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു യും
യുവസംരഭ കര മേഖലയിമലക്ക് ആ ര്ണ്ഷിക്കു യും കെയ്യു തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയങ്ങള്.
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു.
16. പന്നി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
മവേിട്ട വരുോന ോര്ണ്ഗം എന്ന നിലയില്ക് സാധയത ളള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക് പന്നിവളര്ണ്ത്തല്ക് യൂണിറ്റു ള്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം ലഭയോക്കുന്നു.
17. സേഗ്ര ന്നു ാലി ഇന്ഷവേന്സ്
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കന സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവം വലിയ കവല്ലുവിളിയാണ് അ ാലത്തിലള്ള പശുക്കളകട
േരണകപ്പടലം മരാഗങ്ങകളയും അപ ടങ്ങകളയും തുടര്ണ്ന്നുണ്ടാകുന്ന പൂര്ണ്ണവം സ്ഥായിയായതുോയ
ഉത്പാദനക്കുേവം. ഇത്തരത്തിലണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളില്ക് നിന്ന് ര്ണ്ഷ കന സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ലക്ഷയം
കവച്ചുക ാണ്ട് ന്നു ാലി കള ഇന്ഷവര്ണ് കെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതി ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
18. ൊണ ം ഉണക്കി കപാടിച്ച് വജവവളോക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
ര്ണ്ഷ നു കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള് ഉേപ്പാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവം പ്രധാനകപ്പട്ട ഒന്നാണ്
ൊണ വം മൂത്രവമുള്കപ്പകടയുള്ള ോലിനയങ്ങളകട ശാസ്ത്രീയോയ സംസ്ക്രണം. ൊണ കത്ത വജവവളോക്കുന്ന
യൂണിറ്റു ള്ക്ക് വന് വിപണന സാധയത ളമുണ്ട്. ഇത് ര്ണ്ഷ കെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ഉേപ്പാക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിലള്ള യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാവനം കെയ്യുന്നു.
19. മൃഗാശുപത്രി ളിമലക്ക് േരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
ര്ണ്ഷ കന
ഏറ്റവം
മദാഷ രോയി
ബാധിക്കുന്ന
ഘട ോണ്
അപ്രതീക്ഷിതോയി
ാലി ള്ക്കുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങള്. ഈ സേയത്ത് ാലി ള്ക്ക് സൗജനയ െി ിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷയം കവച്ച്
മൃഗാശുപത്രി ളിമലക്ക് ആവശയോയ േരുന്നു ള് വാങ്ങി നല്ക്കുന്നു.
20. മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന സ്ഥാപനങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായുള്ള
പദ്ധതി ള്, സ്ഥാപനങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വിപുലീ രണത്തിനായുള്ള പദ്ധതി
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21. ആനിേല്ക് ബര്ണ്ത്ത് മരാള് പദ്ധതി
കതരുവ് നായ്ക്കകള വന്ധയം രിക്കുന്നതിനും മപവിഷ പ്രതിമരാധ കുത്തികവയ്പ് നടത്തുന്നതിനുോയി
നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി.
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖല ളില്ക് തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന
പദ്ധതി ളകട അവമലാ നം
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വി സന മേഖല ളില്ക് ഏറ്റവേധി ം പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോയി സഹ രിച്ചിട്ടാണ്. നടപ്പു സാമ്പത്തി വര്ണ്ഷം 814 വിവിധ പദ്ധതി ളിലായി
4422.71 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതവം 7759.38 ലക്ഷം രൂപ കോത്തം അടങ്കലം കെലവ വരുന്ന പദ്ധതി ള്
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വി സന മേഖല ളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ദാരിദ്രയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന പദ്ധതി ള്,
സ്ത്രീ ളകടയും കുട്ടി ളകടയും മക്ഷേത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ള്, പട്ടി ജാതി – പട്ടി വര്ണ്ഗ കുടുംബങ്ങളകട
ഉന്നേനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ള് എന്നിങ്ങകന ദുര്ണ്ബലരും പാര്ണ്ശവവത്കൃതരായവരുോയ വലികയാരു
ജനവിഭാഗകത്ത മുഖയ ധാരയിമലക്ക് ക ാണ്ടു വരുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണവം ക്ഷീര വി സനവം
അടിസ്ഥാനോക്കിയ പദ്ധതി ള് സഹായ ോകുന്നു. നടപ്പു സാമ്പത്തി വര്ണ്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന 814
പദ്ധതി ളില്ക് 287 എണ്ണം (35 ശതോനം) വനിതാ ഘട പദ്ധതി ളാകണന്നത് സ്ത്രീശാക്തീ രണത്തിന് മേഖല
വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കവളിവാക്കുന്നു. 477.6 ലക്ഷം രൂപയുകട പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്കായുള്ള പദ്ധതി ളം 2.4
ലക്ഷം രൂപയുകട പട്ടി വര്ണ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്കായുള്ള പദ്ധതി ളം ഉള്കക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2012-13
ാലയളവ മുതല്ക് നാളിതുവകര മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖലക്കായി
വ യിരുത്തല ളം കെലവ ളം ഇമതാകടാപ്പം മെര്ണ്ക്കുന്നു. ഓമരാ വര്ണ്ഷം ഴിയുമമ്പാഴും ഈ മേഖലയിമലക്കുള്ള
വ യിരുത്തല്ക് കൂടു യാകണന്നുള്ളത് പ്രാമദശി വി സനത്തില്ക് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖലയുകട
പ്രാധാനയം കവളിവാക്കുന്നു. 2012-13 ാലയളവില്ക് ആക പദ്ധതി വിഹിതം 1605 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിലയില്ക്
നിന്നും 2017-18 ല്ക് 4423 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതോയി വ യിരുത്തുന്ന നിലയിമലക്ക് ോേിയിട്ടുണ്ട്. 175
ശതോനം വളര്ണ്ച്ചയാണ് ഈ ാലയളവില്ക് പദ്ധതി വ യിരുത്തലില്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
എന്നാല്ക് പലമപ്പാഴും പദ്ധതി വിഹിതം പൂര്ണ്ണ്ണോയും െിലവഴിക്കാന് ആകുന്നില്ല എന്നും ാണുന്നുണ്ട്.
കൂടുതലം വയക്തിഗത ഗുണമഭാക്താക്കള് ഉള്കപ്പടുന്ന പദ്ധതി ളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നതിനാല്ക്
അനര്ണ്ഹരും താത്പരയേില്ലാത്തവരും ഗുണമഭാക്തൃലിസ്റ്റില്ക് ടന്നു കൂടുന്നത് സേയ ബന്ധിതോയ പദ്ധതി
നിര്ണ്വഹണകത്ത ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാേ സഭ ള് ശക്തികപ്പടുമത്തണ്ടതികെ ആവശയ തയിമലക്കാണ് ഇത്
വിരല്ക് ചൂണ്ടുന്നത്. വയക്തിഗത ആനുകൂലയ വിതരണ പദ്ധതി ള് കൂടുതലായി ഉള്കപ്പടുന്നത് മൃഗസംക്ഷണ
മേഖലയുകട കോത്തത്തിലള്ള ലക്ഷയങ്ങളില്ക് നിന്നും ശ്രദ്ധ വയതിെലിക്കുന്നതിനു ാരണോകുന്നുമണ്ടാ എന്നും
പരിമശാധിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി നിര്ണ്വഹണ ോര്ണ്ഗമരഖ ള് ര്ണ്ഷ സൗഹാര്ണ്േപരോയി സേയ
ബന്ധിതോയി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് കൂടുതല്ക് കേച്ചകപ്പട്ട രീതിയിലള്ള പദ്ധതി നിര്ണ്വഹണത്തിന് സഹായ ോകും
എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മുന് വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് എസ് ജി ി വഴി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ളകട വിനിമയാഗ വിവരങ്ങള് താകഴ
മെര്ണ്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.2.9
എസ്.ജി. ി പദ്ധതി ളകട വിനിമയാഗം
2012-13 (തു ലക്ഷത്തില്ക്)
വിഹിതം
കെലവ്
ശതോനം
Plan
755.32
636.34
84.25
SCP
251.91
142.80
56.69
TSP
2.50
1.40
55.84
TFC
205.30
160.08
77.97
World Bank
16.00
0.00
0.00
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Own Fund
MGNR
ആക

Plan
SCP
TSP
TFC
World Bank
Own Fund
MGNR
ആക
Plan
SCP
TSP
TFC
World Bank
Own Fund
MGNR
ആക
Plan
SCP
TSP
TFC
World Bank
Own Fund
MGNR
ആക
Plan
SCP
TSP
TFC
World Bank
Own Fund
MGNR
ആക
167

339.01
34.80
1604.84
2013-14 (തു
വിഹിതം
1162.71
235.24
1.43
330.84
21.49
376.36
44.90
2172.97
2014-15 (തു
വിഹിതം
991.89
328.17
0.94
437.00
89.77
467.08
73.24
2388.09
2015-16 (തു
വിഹിതം
1158.27
377.91
0.40
365.34
26.42
617.22
119.86
2665.42
2016-17 (തു
വിഹിതം
2103.44
480.29
4.75
154.60
0.00
600.23
155.45
3498.77

91.56
26.39
1058.57
ലക്ഷത്തില്ക്)
കെലവ്
1058.36
169.78
1.01
287.00
3.12
129.98
43.24
1692.50
ലക്ഷത്തില്ക്)
കെലവ്
830.29
195.44
0.06
338.13
22.84
161.41
54.24
1602.40
ലക്ഷത്തില്ക്)
കെലവ്
865.43
181.02
0.00
269.06
26.30
164.10
94.70
1600.62
ലക്ഷത്തില്ക്)
കെലവ്
1591.69
206.47
1.88
111.55
0.00
166.17
90.81
2168.56

27.01
75.84
65.96
ശതോനം
91.03
72.17
70.70
86.75
14.54
34.54
96.30
77.89
ശതോനം
83.71
59.55
6.11
77.38
25.44
34.56
74.06
67.10
ശതോനം
74.72
47.90
0.00
73.65
99.55
26.59
79.01
60.12
ശതോനം
75.67
42.99
39.56
72.15
0.00
27.68
58.42
61.98
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Plan
SCP
TSP
TFC
World Bank
Own Fund
MGNR
ആക
വര്ണ്ഷം
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

2017-18 upto 10/17 (തു ലക്ഷത്തില്ക്)
വിഹിതം
കെലവ്
3191.51
446.90
477.61
15.98
2.43
0.00
83.74
0.18
0.00
0.00
515.08
17.23
152.33
28.74
4422.71
509.01
ധന വിനിമയാഗം (തു ലക്ഷത്തില്ക്)
വിഹിതം
കെലവ്
1604.84
1058.57
2172.97
1692.50
2388.09
1602.4
2665.42
1600.62
3498.77
2168.56
4422.71
509.01

ശതോനം
14.00
3.35
0.00
0.21
0.00
3.34
18.87
11.51
ശതോനം
65.96
77.89
67.101
60.05
61.98
11.51

അവംലംബം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖല ള് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
മ രളത്തികെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട തരങ്ങള് രൂപവല്ക്ക്കരിച്ചത് ന്നു ാലി ളകട
ജനുസ് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയരീതി ളം കേച്ചകപ്പട്ട പരിപാലന മുേ ളം ഉപമയാഗിച്ച് ഉല്ക്പ്പാദനം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും പ്രാധാനയം
നല്ക് ിക ാണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലം നാല വര്ണ്ഷത്തികലാരിക്കല്ക് നടത്തുന്ന ന്നു ാലി കസന്സസില്ക് നിന്ന്
വയക്തോകുന്നത് 1996-നുമശഷം എല്ലാത്തരം ന്നു ാലി ളകടയും എണ്ണം കുേഞ്ഞുവരുന്ന പ്രവണതയു
കണ്ടന്നാണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയിലം ന്നു ാലി ളകട ആക എണ്ണം കുേയുന്നതായാണ് ാണുന്നത്.
ന്നു ാലി ളകട എണ്ണം കുേയുന്ന സാഹെരയത്തിലം
ഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ണ്ഷങ്ങളിലായി
സംസ്ഥാനകത്ത പാലല്പാദനം ഏകേക്കുകേ സ്ഥിരോയ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നു
ാണാം.
സങ്കരവര്ണ്ഗത്തില്ക്കപ്പട്ട മൃഗങ്ങകള വളര്ണ്ത്തുന്നതു നിേിത്തം പാലികെ ഉല്പാദനക്ഷേതയിലണ്ടായ
വര്ണ്ദ്ധനവായിരിക്കാം ഇതികെ പ്രധാന ാരണം.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആമളാഹരി പാല്ക് ഉപമഭാഗം 219 ഗ്രാോണ്. മലാ ശരാശരി തകന്ന 294.7
ഗ്രാോണ്. ഉപമഭാഗത്തികെ 80 ശതോനവം ആഭയന്തര ഉത്പാദനത്തിലൂകട നിേമവറ്റുവാന് നമുക്കു ഴിയുന്നുണ്ട്.
േറ്റു പല ാര്ണ്ഷി രംഗങ്ങകളയും അമപക്ഷിച്ച് ഇത് ആശാവഹോകണങ്കിലം ഇന്തയന് ക ൗണ്സില്ക് ഓഫ്
കേ ിക്കല്ക് േിസര്ണ്ച്ച് മുമന്നാട്ടു കവക്കുന്ന ആമളാഹരി പാല്ക് ഉപമഭാഗോയ 300 ഗ്രാം എന്ന ടമ്പ
ടക്കണകേങ്കില്ക് നാം ഒരുപാടു മുമന്നാട്ടു മപാമ ണ്ടതായുണ്ട്. ജനസംഖയാനുപാതി ോയി ണക്കാക്കുമമ്പാള്
നിലവികല ഉത്പാദന മശഷി 25 ശതോനകേങ്കിലം ണ്ട് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
മുട്ടയുകട പ്രതിശീര്ണ്ഷ ഉപമഭാഗം ജില്ലയില്ക് 64 ആണ്. ജില്ലയില്ക് ഒരു വര്ണ്ഷം ആവശയോയ മുട്ടയുകട
എണ്ണം 500 ദശലക്ഷോണ്. ജില്ലയികല മുട്ടയുല്ക്പ്പാദനം പ്രതിവര്ണ്ഷം 196.4 ദശലക്ഷം ആണ്. ആവശയം
പരിഗണിച്ച് തേിഴ്നാട്, ര്ണ്ണാട , ആന്ധ്രപ്രമദശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക്നിന്ന് മുട്ട ഇേക്കുേതി കെയ്യു യാണ്.
അനയസംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് ഇവികടകയത്തുന്ന മുട്ട ളകട എണ്ണം പ്രതിവര്ണ്ഷം 300 ദശലക്ഷോകണന്ന്
ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. സവ ാരയ മ ാഴിവളര്ണ്ത്തല്ക് ഫാമു ളില്ക് നിന്നുള്ള മബ്രായിലര്ണ് മ ാഴിയിേച്ചിയുകട അളവ്
പ്രതിവര്ണ്ഷം ഏ മദശം 4.5 ലക്ഷം ിമലാഗ്രാം ആണ്.
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മദശീയ അന്തര്ണ്മദശീയ കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങളിലം സാമ്പത്തി
സംവിധാനങ്ങളിലം
സേീപ ാലത്തുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ള് ഏകേകയാന്നും ബാധിക്കാകത പിടിച്ചു നിന്ന മേഖലയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ
മേഖല. ഭാവിയിലം സാമ്പത്തി രംഗങ്ങളിലണ്ടാമയക്കാവന്ന പിമന്നാട്ടടി ള് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല
മപാകലയുള്ള അടിസ്ഥാന മേഖല കള ബാധിക്കില്ല എന്ന കപാതു മബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സേീപ ാല സംഭവ
വി ാസങ്ങള് വഴി കതളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണങ്ങള് ക ാണ്ടു തകന്ന മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക്
മുതല്ക്മുടക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത നിമക്ഷപ രില്ക് എേിയിട്ടുണ്ട്. കതാഴിലമപക്ഷിച്ച് തിരിക കയത്തുന്ന
പ്രവാസി ളകട പ്രധാന അത്താണിയായി യേി ഫാേിങം മബ്രായിലര്ണ് ഫാേിങം ോേിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാകത േബ്ബര്ണ്
ഉള്കപ്പകടയുള്ള ാര്ണ്ഷി വിള ളകട വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും കൂടുതല്ക് ര്ണ്ഷ കര ഈ മേഖലയിമലക്ക്
എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. യരവത്കൃതോയ വഹ കട ് ഫാമു ള് ജില്ലയില്ക് പലയിടത്തും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യരവത് രണം, ശാസ്ത്രിയോയ ോലിനയ സംസ്ക്രണം, വിഷരഹിതവം ോലിനയ മുക്തവോയ ഉത്പന്ന
നിര്ണ്മ്മാണം, കോത്തത്തിലള്ള ആധുനി വത് രണം, അനുമയാജയവം പൂര വോയ നയരൂപീ രണം
എന്നിവയിലൂകട യേി ഫാേിങം പൗള്ട്രി ഫാേിങം നാകളയുകട നിമക്ഷപ സൗഹൃദ ാര്ണ്ഷി മേഖലയാകും
എന്നത് തീര്ണ്ച്ച.
സ്ഥിരോയ വിപണിയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട ഏറ്റവം പ്രധാന ആ ര്ണ്ഷണം. ഭാരതത്തില്ക്
കോത്തത്തിലം മ രളത്തില്ക് പ്രമതയ ിച്ചും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളില്ക് മൃഗങ്ങളില്ക് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഭമക്ഷയാത്പ
ന്നങ്ങളിമലക്ക് കൂടുതല്ക് താത്പരയകപ്പടുന്ന ഉപമഭാക്തൃ ശീലത്തിമലക്കുള്ള ോറ്റം ദൃശയോണ്. വരും ാലങ്ങളില്ക്
ഈ ോറ്റത്തിന് ആക്കം കൂടും എന്നാണ് രുതാവന്നത്. അതുമപാകല തകന്ന പ്രധാനോണ് ശുെിതവമുള്ളതും
ോലിനയ രഹിതവോയ ഭക്ഷണസാേഗ്രി മളാടുള്ള താത്പരയം. ഇത് അനയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള വില
കുേഞ്ഞതും ഗുണ മേന്മയില്ലാത്തതുോയ ഭക്ഷണ സാേഗ്രി കള ഉമപക്ഷിച്ച് തമേശീയോയ ഭക്ഷണ സാേഗ്രി
ളിമലക്ക് ോറുവാന് ഉപമഭാക്താവിന് പ്രമൊദനോവം എന്നു രുതാം. മുട്ടയുകട ാരയത്തില്ക് ഇത്
പ്ര ടോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടുവളപ്പികല മ ാഴി ളിടുന്ന തവിട്ടുനിേമുള്ള മതാടുള്ള മുട്ടയ്ക്ക് ഇമപ്പാള്തകന്ന വളകര പ്രിയം
ഉണ്ട്. ഇത് അടുക്കളമുറ്റകത്ത മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലികെ സാദ്ധയത ള്ക്ക് തീര്ണ്ച്ചയായും മപ്രാത്സാഹനം നല്ക്കും.
ോംസത്തിമെയും ോംമസാല്പന്നങ്ങളകടയും ഗുണമേന്മകയക്കുേിച്ചും ജനങ്ങള് മബാധവാന്മാരായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ശാസ്ത്രീയരീതിയിലള്ള ശാപ്പ് ശാല ള് ആരംഭിക്കാനും അങ്ങകന ോംസ-ോംമസാല്പന്ന വയവസായം
മപ്രാല്ക്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് മപ്രര ോകും.
ഇതികനല്ലാം പുേകേയാണ് വളര്ണ്ത്തുമൃഗങ്ങമളാടും വളര്ണ്ത്തുപക്ഷി മളാടുമുള്ള വര്ണ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഭിമുഖയം.
ൗതു പ്രദങ്ങളായ പക്ഷി ള്, നായ്ക്കള്, പൂച്ച ള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശയക്കാര്ണ് ഏറുന്നത് ഈ മേഖലയില്ക്
ഒമട്ടകേ പുതിയ കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. മൃഗസംരക്ഷണമേഖല ധാരാളം കതാഴിലവസരങ്ങള് വാഗ്ദാനം
കെയ്യുന്നു. സേീപഭാവിയില്ക് വന്വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുകേന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തികെ ഭക്ഷയസുരക്ഷകയ
സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം മൃഗങ്ങളില്ക്നിന്നുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്ക് കൂടുതല്ക് ശ്രദ്ധ കെലമത്തണ്ട
സേയം അതിക്രേിച്ചിരിക്കു യാണ്.
ഇേച്ചി, പാല്ക്, മുട്ട എന്നിവയുകട ആവശയം ആഭയന്തരോയി നിര്ണ്വഹിക്കാനാ ാത്ത പശ്ചാത്തലത്തില്ക്
മേഖല അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങള് പരിമശാധിക്കു യാകണങ്കില്ക് മൂന്ന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് വിശദോയി െര്ണ്ച്ച
കെമയ്യണ്ടതായിരിക്കുന്നു എന്നും ാണാം. ജില്ലയില്ക് മൃഗങ്ങളകട എണ്ണം കുേയുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇതില്ക്
ആദയമത്തത്. ഉത്പാദമനാപാധി ളകട വില വര്ണ്ദ്ധനവം ലഭയതക്കുേവോണ് േകറ്റാന്ന്. അയല്ക്
സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇവികട എത്തുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളാണ് ഇനികയാന്ന്. ഈ മൂന്ന്
ഘട ങ്ങളം മെര്ണ്ന്ന് ഒരു ദുരിതെക്രം രൂപകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ാണാം. ഒന്ന് േകറ്റാന്നികന മപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കു യും അങ്ങകന സംസ്ഥാനത്തികെ ആഭയന്തര ഭക്ഷയസുരക്ഷ സംബന്ധോയ പ്രതിസന്ധി കൂടുതല്ക്
തീവ്രോക്കു യും കെയ്യുന്നു. ന്നു ാലി ളകട എണ്ണം കുേയുന്ന പ്രവണത തകന്നയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല
മനരിടുന്ന പ്രധാന കവല്ലുവിളി. ന്നു ാലി ളകട എണ്ണം ദിനംപ്രതി കുേയുമമ്പാഴും ലഭയോയ ന്നു ാലി ളകട
ഉത്പാദനക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടാണ് പാലത്പാദനത്തികല സ്ഥിരത നിലനിര്ണ്ത്താന് നമുക്കു ഴിയുന്നത്.
എന്നിരിക്കിലം ര്ണ്ഷ ര്ണ് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ഉമപക്ഷിച്ചു മപാകുന്ന പ്രവണതയും പുതിയ തലമുേ ഈ
ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയിമലക്ക് എത്താത്തതികെ ാരണങ്ങളം തീര്ണ്ച്ചയായും വിലയിരുത്തകപ്പമടണ്ടതായുണ്ട്.
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ഉല്പാദനകച്ചലവികല വര്ണ്ദ്ധനവം ലാഭക്ഷേതയികല ഏറ്റക്കുേച്ചില ളം തകന്നയാണ് ഉപജീവന ോര്ണ്ഗം
എന്ന നിലിയിലള്ള മൃഗസംരക്ഷണ വൃത്തിയില്ക് നിന്നും ര്ണ്ഷ ര്ണ് വിട്ടു മപാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ാരണം.
പരമ്പരാഗതോയി കുേഞ്ഞ എണ്ണം പശുക്കകള വളര്ണ്ത്തുന്ന കെറു ിട ര്ണ്ഷ രും ര്ണ്ഷ കത്താഴിലാളി ളം
തകന്നയാണ് ഈ മേഖലയുകട നകട്ടല്ല്. ാലിത്തീറ്റയുകടയും മ ാഴിത്തീറ്റയുകടയും അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വില
വര്ണ്ദ്ധനവാണ് മേഖല മനരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. ആനുപാതി ോയി േിക്കമപ്പാഴും പാലികെ വില വര്ണ്ദ്ധിക്കാറുേില്ല.
തീറ്റപ്പുല്ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് േതിയായ മതാതില്ക് ഭൂേി ലഭിക്കാത്തതും ക ാല്ലം ജില്ല മനരിടുന്ന പ്രശ്നോണ്. തരിശു
നിലങ്ങളില്ക് തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷി വയാപ ോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ള് ഫലപ്രാപ്തിയികലത്തിയിട്ടില്ല. ലാഭക്ഷേത
ഉയര്ണ്ത്തി ഈ രംഗം മുഖയ വരുോന ോര്ണ്ഗവം ജീവമനാപാധിയുോക്കാന് ര്ണ്ഷ കന പ്രാപ്തനാക്കുന്ന നടപടി ള്
വ കക്കാമള്ളണ്ടതായുണ്ട്.
വവദഗ്ധധയമുള്ള കതാഴിലാളി ളകട അഭാവവം മേഖല മനരിടുന്ന പ്രശ്നോണ്. കൂടുതലം അനയസംസ്ഥാന
കതാഴിലാളി ളാണ് ഈ മേഖലയില്ക് പണികയടുക്കുന്നത്. മോശം കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങളം ബുദ്ധിമുമട്ടേിയ
സേയക്രേങ്ങളകോകക്കയാ ാം കതാഴിലാളി കള ഈ മേഖലയില്ക് നിന്നും അ റ്റുന്നത്. കേച്ചകപ്പട്ട വൃത്തിയും
അടിസ്ഥാന കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങളം ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന സൗ രയങ്ങളകോരുക്കു വഴി കൂടുതല്ക് മപകര
ഈ മേഖലയിമലക്ക് ആ ര്ണ്ഷിക്കാവന്നതാണ്. യരവത് രണം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു എന്നതാണ് ഏറ്റവം
പ്രധാന മപാംവഴി.
യുവജനങ്ങളം പുതിയ സംരഭ രും ഈ മേഖലയിമലക്ക് ടന്നു വരാത്തതികെ പ്രധാന ാരണം ഈ
മേഖലയില്ക് നിലനില്ക്ക്കുന്ന മോശം കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള് തകന്നയാണ്. ഇതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന മോശം
സാമൂഹി അംഗീ ാരവം ാണാകത വയ്യ. വൃത്തിഹീനോയ കതാഴില്ക് പരിസരങ്ങളം അപരയാപ്തോയ ോലിനയ
നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന ക്രേീ രണങ്ങളം ശാസ്ത്രീയോയി പരിമശാധിക്കകപ്പമടണ്ടതാണ്.
ര്ണ്ഷ കെ കതാഴില്ക്
സാഹെരയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും സാമൂഹയ അംഗീ ാരം ഉേപ്പാക്കുന്നതിനുോയുള്ള ഇടകപടല ള്
തീര്ണ്ച്ചയായും വിഭാവനം കെയ്യകപ്പമടണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന വായ്പാ പ്രവാഹത്തിലള്ള അസേതവങ്ങളം ഈ
മേഖലയിമലക്ക് പുതിയ സംരംഭ ര്ണ് ടന്നു വരുന്നതിന് തടസ്സം നില്ക്ക്കുന്നു.
അതു മപാകല തകന്ന
ാലി ള്ക്കുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങളം തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉത്പാദന നഷ്ടവം
ര്ണ്ഷ നുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം കെറുതല്ല. അനുദിനം വര്ണ്ദ്ധിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന െി ിത്സാകച്ചലവ ളം ര്ണ്ഷ നു
താങ്ങാനാകുന്നതല്ല. അപ്രതീക്ഷിതോയുണ്ടാകുന്ന ന്നു ാലി ളകട േരണകപ്പടലം മരാഗങ്ങളം അപ ടങ്ങളം
മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൂര്ണ്ണവം സ്ഥായിയായതുോയ ഉത്പാദന നഷ്ടവം േിക്കമപ്പാഴും ര്ണ്ഷ കെ ജീവിതം തകന്ന
പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാറുണ്ട്.
ര്ണ്ഷ കെ ജീവകെയും ജീവമനാപാധി ളകടയും സുരക്ഷ ഉേപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി ള് ആസൂത്രണം കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു കതാഴില്ക് മേഖല എന്നതില്ക് വിഞ്ഞ പ്രാധാനയം അര്ണ്ഹിക്കുന്ന ഇടകപടല്ക് മേഖലയാണ്
മൃഗസംരക്ഷണത്തില്ക് അധിഷ്ടിതോയ കപാതുജനാമരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്. വര്ണ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന കതരുവ് നായ പ്രശ്നം
സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി -പരിസ്ഥിതി
ബന്ധിതോയ
ാരയ ാരണ
സഹിതം
തീര്ണ്ച്ചയായും
വിലയിരുത്തകപ്പമടണ്ടതും ശാസ്ത്രീയോയ പരിഹാര ോതൃ ള് രൂപകപ്പടുത്തകപ്പമടണ്ടതുോണ്. നിലവില്ക് കതരുവ്
നായ്ക്കളകട വന്ധയം രണോണ് പ്രഥേ പരിഹാര നടപടിയായി നിര്ണ്മേശിക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലം
ഉത്തരവാദിത്ത രഹിതോയി കപാതുസ്ഥലങ്ങളില്ക് നിമക്ഷപിക്കകപ്പടുന്ന ോലിനയവം അവയുയര്ണ്ത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി
സാമൂഹയ പ്രശ്നങ്ങളം കൂടി ഇമതാകടാപ്പം കൂട്ടിവായിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. പ്രമതയ ിച്ചും അേവ ശാല ളില്ക് നിന്നുള്ള
ോലിനയം. കൂടാകത ഉത്തരവാദിത്ത നായ ഉടേസ്ഥതാ ശീലവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. കതരുവ്
നായ്ക്കളകട നകല്ലാരു ശതോനവം ഉടേസ്ഥര്ണ് ഉമപക്ഷിച്ച വളര്ണ്ത്തു നായ്ക്കളാകണന്നത് തീര്ണ്ച്ചയായും വിസ്മരിച്ചു കൂടാ.
ഉത്തരവാദിത്ത നായ ഉടേസ്ഥാവ ാശം, വലസന്സിങ,് കൃതയോയ മപവിഷ പ്രതിമരാധ കുത്തികവയ്പ്, കതരുവ്
നായ്കളികല വന്ധയം രണവം മപവിഷ പ്രതിമരാധ കുത്തികവയ്പം, ശാസ്ത്രീയോയ ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനം എന്നിവ
മ ാര്ണ്ത്തിണക്കി തയ്യാോക്കിയ ക ാല്ലം മോ ല്ക് കതരുവ് നായ വന്ധയം രണ പദ്ധതി സേയ ബന്ധിതോയും
പൂര്ണ്ണോയും നടപ്പാമക്കണ്ടതായുണ്ട്.
അശാസ്ത്രീയോയും നിയേ വിരുദ്ധോയും പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന അേവശാല ളം ോംസ വിപണന
ശാല ളോണ് ജില്ല മനരിടുന്ന പ്രധാന കപാതു ജനാമരാഗയ കവല്ലുവിളി ളികലാന്ന്. കപാതു ഉടേസ്ഥതയിലം
സഹ രണ – സവ ാരയ ഉടേസ്ഥതയിലം ശാസ്ത്രീയോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന അേവശാല ളം ോംസവിപണന
170

ഉൽപാദന മേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ശാല ളം തീര്ണ്ച്ചയായും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയികല ബ്രഹ്മഗിരി പദ്ധതി ഇക്കാരയത്തില്ക്
ോതൃ യാക്കാവന്നതാണ്. ോംമസാത്പാദന മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് സ്റ്റാമെര്ണ്വ മസഷന് - രജിമസ്ട്രഷന്വലസന്സിങ് ോതൃ ള് രൂപകപ്പടുമത്തണ്ടതും നിയേപരോയി നിര്ണ്ബന്ധോമക്കണ്ടതുമുണ്ട്. ോലിനയ
സംസ്ക്രണത്തിനായുള്ള േി ച്ച സംവിധാനങ്ങള് ഉേപ്പാമക്കണ്ടതുണ്ട്. ജന്തു ജനയമരാഗങ്ങകള സംബന്ധിച്ച
മബാധവത് രണ പരിപാടി ളം നിവാരണ പദ്ധതി ളം ഏകറ്റടുമക്കണ്ടതുമുണ്ട്. ോംസത്തിലം പാലിലം
ഉണ്ടാകുവാന് സാദ്ധയതയുള്ള ആന്േിബമയാട്ടി ് അവക്ഷിപ്തം ഉള്കപ്പകടയുള്ള ോലിനയങ്ങകള സംബന്ധിച്ച
അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കു യും ഗുണനിലവാരം ഉേപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള പരിപാടി ള് ആസൂത്രണം
കെമയ്യണ്ടതുോയുണ്ട്.
ഏതാണ്ട് പൂര്ണ്ണോയും അസംഘടിതരും പലമപ്പാഴും ോറ്റങ്ങമളാടും പുതിയ അേിവ മളാടും പുേം
തിരിഞ്ഞു നില്ക്ക്കുന്നവരുോയ ര്ണ്ഷ രും ര്ണ്ഷ കതാഴിലാളി ളം തകന്നയാണ് മേഖലയുകട പ്രധാന
കവല്ലുവിളി. ഈ രംഗമത്തകക്കത്തുന്ന പുതിയ യുവാക്കളകട എണ്ണം തുമലാം കുേവാണ് എന്നാണ്
വിലയിരുത്തകപ്പടുന്നത്. അടുത്ത സേയത്തായി ഇക്കാരയത്തില്ക് വയതയാസങ്ങള് പ്ര ടോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ര്ണ്ഷ കര മബാധവത് രിക്കു യും ഫാേിംങ് ആധുനി വത് രിക്കു യും കെയ്യു എന്നതു തകന്നയാണ്
സ്ഥിതിഗതി ള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മപാംവഴി.
പരിസര േലീനീ രണവം അകതത്തുടര്ണ്ന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസരവാസി ളകട എതിര്ണ്പ്പും തന്നയാകും
സേീപ ഭാവിയില്ക് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല മനരിടുന്ന േകറ്റാരു കവല്ലുവിളി. പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്ണ്േപരോയ
ഫാേിംങ് ോതൃ ള് തീര്ണ്ച്ചയായും രൂപീ രിക്കകപ്പമടണ്ടതും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതുോണ്. എല്ലാ
ഫാമു ളിലം ഉേവിട ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനും വജവവള നിര്ണ്മ്മാണത്തിനുമുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഉേപ്പുവരു
മത്തണ്ടതുമുണ്ട്. പരിസര േലിനീ രണേില്ലാത്തതും കപാതുജന-സാമൂഹയ - പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്ണ്േപരവോയ
ഫാേിങ് രീതി ള് ഉയര്ണ്ത്തികക്കാണ്ടു വമരണ്ടതാണ്. ര്ണ്ഷ ന് കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള്
ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും സാമൂഹി ോയ അംഗീ ാരം ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും ഉപമഭാക്താവിന് കൂടുതല്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള
ഉത്പന്നങ്ങള് ലഭയോക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലള്ള ഇടകപടല ള് അനിവാരയോണ്.
ജന്തു ജനയമരാഗങ്ങകള സംബന്ധിച്ച െര്ണ്ച്ച ളം ഉയര്ണ്ത്തികക്കാണ്ടു വമരണ്ടതാണ്. പക്ഷിപ്പനി
സേീപ ാലങ്ങളില്ക് മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് മേഖലയിലണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി ള് ശ്രദ്ധിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. ജന്തു
ജനയ മരാഗങ്ങകള സംബന്ധിച്ച് കൃതയോയ മബാധ വത് രണ നടപടി ളം പ്രതിമരാധ നടപടി ളം
അനിവാരയോണ്.
മ ാഴിയിേച്ചിയുകടയും മ ാഴിമുട്ടയുകടയും
ാരയത്തിലള്ള ഏറ്റവം വലിയ കവല്ലുവിളി അയല്ക്
സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നികന്നത്തുന്ന വില കുേഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളാണ്. ഇത്തരം വിലകുേഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളോയി
േത്സരിച്ച് വിപണി പിടികച്ചടുക്കാവന്ന നിലവാരത്തിമലക്ക് നമ്മുകട ര്ണ്ഷ കര പ്രാപ്തരാമക്കണ്ടതായുണ്ട്.
സേീപ ാലത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, പൗള്ട്രി വലപ്കേെ് മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, കുടുംബശ്രീ എന്നുവയുകട
ആഭിമുഖയത്തില്ക് മബ്രായിലര്ണ് വളര്ണ്ത്തല്ക് മേഖലയില്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ജില്ലയില്ക് കൂടുതല്ക്
ഗതിമവഗം പ മരണ്ടതുണ്ട്.
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖല ളികല പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള നിര്ണ്മേശങ്ങള്
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് നിര്ണ്മേശിക്കകപ്പടുന്ന ഇടകപടല കള പ്രധാനോയും അഞ്ചായി തിരിക്കാം.
•
ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉേപ്പാക്കു യും
കെയ്യുന്ന പദ്ധതി ള്.
•
കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹെരയങ്ങളം വിപണന സാദ്ധയത ളം െി ിത്സാ സൗ രയങ്ങളം ഉേപ്പാക്കുന്ന
പദ്ധതി ള്
•
ര്ണ്ഷ കെ ജീവനും ജീവമനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്ക്കു യും കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക്
സാഹെരയങ്ങളം സാമൂഹയ സുരക്ഷയും ഉേപ്പാക്കു യും കെയ്യുന്ന ര്ണ്ഷ മക്ഷേ പദ്ധതി ള്
•
ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതുജനാമരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്.
•
തനതു ജനുസ്സു ളകട സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല ഗമവഷണങ്ങളം
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
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ഭാവിയില്ക് മനടുന്നതിനു ലക്ഷയം കവക്കുന്ന മനട്ടങ്ങള്
വി സന ാഴ്ചപ്പാട്
അന്തസ്സും അഭിോനമത്താടും അര്ണ്ഹോയ സാമൂഹി ാംഗീ ാരമത്താടും കൂടി മൃഗസംരക്ഷണ
വൃത്തിയിമലര്ണ്കപ്പടാന് ര്ണ്ഷ കന പ്രാപ്തനാക്കും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ആധുനി വത് രിക്കു യും
പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹയ- ര്ണ്ഷ സൗഹാര്ണ്േപരോയ ാര്ണ്ഷി വൃത്തിക്ക് അനുകൂലോയ സാഹെരയങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കു യും ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ലാഭ രവം നിമക്ഷപ ര്ണ്ഷ
സൗഹാര്ണ്േപരോക്കു യും ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവം ഉേപ്പാക്കു യും
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതു ജനാമരാഗയ പ്രശ്നങ്ങളില്ക് ഉത്തരവാദിത്ത സേീപനം
സവീ രിക്കു യും കെയ്യും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലകയ പ്രാപ്തോക്കുന്നതിന് വി സന മരഖ വിഭാവനം
കെയ്യുന്നു.
ദീര്ണ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
• പാല്ക്, മുട്ട, ഇേച്ചി എന്നിവയുകട ഉത്പാദനക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും ഉത്പാദനത്തില്ക് സവയംപരയാപ്തത
വ വരിക്കു യും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണ ലഭയത ഉേപ്പാക്കുകുയും കെയ്യു
• ശാസ്ത്ീയ പക്ഷി-മൃഗ പരിപാലന രീതിശാസ്ത്രങ്ങള് ഉേപ്പാക്കു യും ശരിയായ ോലിനയ സംസ്ക്രണ
ോര്ണ്ഗങ്ങള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകുയും ര്ണ്ഷ കെ കതാഴില്ക് പരിസരത്തികെ ശുെിതവവം പരിസര
ശുെിതവവം ഉേപ്പാക്കു യും കെയ്യു
• മൃഗപരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതുജനാമരാഗയ വിഷയങ്ങളില്ക് ഉത്തരവാദിത്ത മബാധമത്താ
കടയുള്ള ഇടകപടല ള് നടത്തു
• തനതു പക്ഷി മൃഗ ഇനങ്ങളകടയും ജനുസ്സു ളകടയും സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല
ഗമവഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു
• ര്ണ്ഷ കെ ജീവനും ജീവമനാപാധി ളം സംരക്ഷിക്കു യും സാമൂഹി ോയ ഉന്നേനം മപ്രാത്സാ
ഹിപ്പിക്കു യും കെയ്യുന്ന വിധമുള്ള ര്ണ്ഷ മക്ഷേ പരിപാടി ള് ഏകറ്റടുക്കു .
• പാലല്ക്പാദനം സവയംപരയാപ്തത വ വരിക്കുന്ന സാഹെരയത്തില്ക് പാലല്ക്പ്പന്നങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണവം,
ഉപമഭാഗവം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിമലക്കായി പദ്ധതി ള് രൂപീ രിമക്കണ്ടത് ആവശയോയി വരുന്നു.
വയവസായകേന്ന നിലയില്ക് വയക്തി ള്, ഗ്രൂപ്പു ള്, സവയംസഹായ സംഘങ്ങള്, ക്ഷീമരാല്ക്പ്പാദ
സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവര്ണ് മുമഖന വിവിധയിനം പാലല്ക്പ്പന്നങ്ങള് തയ്യാോക്കി വിപണനം
നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കാവന്നതാണ്.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്
•
ജില്ലയികല പശുക്കളകട എണ്ണവം ഉത്പാദന മശഷിയും 10 ശതോനം ണ്ട് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു വഴി
പ്രതിദിനം കുേഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം ലിറ്റര്ണ് പാല്ക് അധി ോയി ഉത്പാദിപ്പിക്കു യും അതുവഴി ആഭയന്തര
പാലത്പാദനത്തില്ക് സവയംപരയാപ്തതയികലത്തു യും കെയ്യു .
•
മ ാഴിമുട്ടയുകടയും മ ാഴിയിേച്ചിയുകടയും ഉത്പാദനം ഇരട്ടിയായി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
•
ര്ണ്ഷ കെ വരുോനം മൂന്നു വര്ണ്ഷം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു .
വി സന വിടവ്
1.
ന്നു ാലി ളകട എണ്ണത്തിലണ്ടാകുന്ന കുേവ്
2. കുേഞ്ഞ ആമളാഹരി പാല്ക് ഉപമഭാഗം
3. കുേഞ്ഞ ആമളാഹരി മുട്ട ഉപമഭാഗം
4. കുേഞ്ഞ ആമളാഹരി ഇേച്ചി ഉപമഭാഗം
5. അപരയാപ്തോയ ഗുണനിലവാര പരിമശാധനാ സംവിധാനങ്ങള്
6. മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങകളക്കുേിച്ചുള്ള അവമബാധക്കുേവ്
7. യരവത് രണത്തിനും ആധുനി വത് രണത്തിനുമുള്ള താത്പരയക്കുേവ്
8. ഉത്പാദമനാപാധി ളകട അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വിലവര്ണ്ദ്ധന
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

പരിേിതോയ തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദനം
ലാഭക്ഷേത ഉേപ്പാക്കും വിധമുള്ള സ്ഥിരം വില നിര്ണ്ണ്ണയ സംവിധാനങ്ങളകട അപരയാപ്തത
വിദഗ്ദ്ധ കതാഴിലാളി ളകട ലഭയതക്കുേവ്
വൃത്തിഹീനോയ കതാഴില്ക് പരിസരങ്ങള്
മോശം സാമൂഹി അംഗീ ാരം
യുവജനങ്ങളകട താത്പരയക്കുേവ്
ന്നു ാലി ളികല മരാഗങ്ങളം ഉത്പാദന നഷ്ടവം
ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങള്
അശാസ്ത്രീയോയ ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനം
അേവ ശാലാ പ്രശ്നങ്ങള്
അശാസ്ത്രീയോയ ോംമസാത്പാദന ോംസ വിപണന മ ന്ദ്രങ്ങള്
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതുജനാമരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്

വി സന വിടവ് നി ത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ണ്മേശങ്ങള്
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെയും ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെയും വളകര വിപുലോയ സംഘടനാ
സംവിധാനങ്ങള് ജില്ലയില്ക് നിലവിലണ്ട്. ജില്ലയില്ക് ഏകതാരു ര്ണ്ഷ നും സര്ണ്ക്കാര്ണ് മസവന സംവിധാനത്തില്ക്
നിന്ന് അധി ം അ കലയല്ല എന്നത് ഈ മേഖലയിമലക്ക് ടന്നു വരുന്ന ഏകതാരാള്ക്കും മപ്രാത്സാഹ
ജന ോണ്.
ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവം എന്ന ലക്ഷയം മുന്നില്ക് ാണുമമ്പാള് ആഭയന്തര
ഉത്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിമക്കണ്ടതികെ ആവശയ ത മബാധയോകും. മ രളത്തികെ സവിമശഷ സാഹെരയങ്ങള്
പരിഗണിക്കുമമ്പാള് േമറ്റകതാരു ഭക്ഷണ സാേഗ്രികയക്കാളം സവയം പരയാപ്തതയികലത്താന് ഏറ്റവം സാധയത
പാലം മുട്ടയും ഇേച്ചിയും തകന്നയാണ്. ദീര്ണ്ഘ ാലാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഉമത്തജന നടപടി ളിലൂകട ഈ
മേഖലയില്ക് സ്ഥായിയായ വി സനം ക ാണ്ടുവരാവന്നതാണ്.
ചുരുക്കത്തില്ക് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട ലാഭക്ഷേത ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, ര്ണ്ഷ കെ ജീവനും
ജീവമനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങളം സാമൂഹി
അംഗീ ാരവം ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കൂടുതല്ക് വിപുലവം ഫലപ്രദവോയ വിപണന ശംഖല ള്, കേച്ചകപ്പട്ട
വായ്പാ സാഹെരയങ്ങള് എന്നിവ വഴി ഈ മേഖലയില്ക് ര്ണ്ഷ കര നിലനിര്ണ്ത്തുന്നതിനും പുതിയ ര്ണ്ഷ കര
മേഖലയിമലക്ക് ആ ര്ണ്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. കൂടാകത കപാതുജനാമരാഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള
മൃഗസംരക്ഷണത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതി ളം ഏകറ്റടുമക്കണ്ടതുണ്ട്.
വി സന വിടവ് നി ത്തുന്നതിനായുള്ള കപ്രാജക്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉേപ്പാക്കു യും കെയ്യുന്ന
പദ്ധതി ള്.
പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ്
ക്ഷീര വിജ്ഞാന വയാപനവം ഉപമദശ സര്ണ്വീസു ളം
മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീമരാത്പാദ മേഖല ളില്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ അേിവ ളം സാമങ്കതി വിദയ ളം
ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് പരിെയകപ്പടുത്തു , ഗമവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കും ഇടയിലള്ള അേിവ ളകട ദവിോന
വ ോറ്റത്തില്ക് ഭാഗഭാക്കാകു എന്നീ ഉമേശയങ്ങമളാകട പദ്ധതി നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. ഇതികെ ഭാഗോയി
മൃഗസംരക്ഷണ യാമ്പു ള്, വിജ്ഞാന വയാപന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്, ര്ണ്ഷ സമ്പര്ണ്ക്ക പരിപാടി ള്, ക്ഷീര
സംഗേങ്ങള് തുടങ്ങിയ പരിപാടി ള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രമതയ

ന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ വൃത്തി നിലനിര്ണ്ത്തുന്നതിനാവശയോയ പുതുതലമുേ ാലി കള ഇവികട പിേക്കുന്ന
പശുക്കുട്ടി ളില്ക് നിന്നും കതരകഞ്ഞടുത്ത് വളര്ണ്ത്തുന്നു. 4-6 ോസം പ്രായം മുതല്ക് 30 ോസം വകരമയാ പ്രസവം
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വകരമയാ സബ്സി ി നിരക്കില്ക് ാലിത്തീറ്റ നല്ക്കുന്നു. 25 ശതോനം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ണ് വിഹിതോയും 25
ശതോനം തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ വിഹിതോയും വ യിരുത്തി നടപ്പാക്കുന്നു.
േവപശു/എരുേ വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
പദ്ധതി പ്ര ാരം േവപശുക്കകളയും എരുേ കളയും വാങ്ങിനല്ക്കുന്നു. ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക്
കൂടുതല്ക് ര്ണ്ഷ കരയും സംരംഭ കരയും യുവജനങ്ങകളയും സവയം സഹായ സംഘങ്ങകളയും ക ാണ്ടു വരി ,
ര്ണ്ഷ രില്ക് ശാസ്ത്രീയോയ ാലിവളര്ണ്ത്തല്ക് രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതില്ക് അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കു ,
നിലവില്ക് പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് മപ്രാത്സാഹനം നല്കുകു, ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കും
വനിത ള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത് രിക്കകപ്പട്ടവര്ണ്ക്കും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയില്ക്
ക്ഷീരമേഖലകയ ഉപയുക്തോക്കു എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ക ാണ്ട് ലക്ഷയേിടുന്നത്.
ഗര്ണ്ഭിണി ിടാരി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഗര്ണ്ഭിണി ിടാരി കള വാങ്ങി നല്ക്കുന്നു. ഗുണമഭാക്താവികെ വരുോന
വര്ദ്ധനവം പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയോക്കുന്നു.
ിടാരി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി.
പശുക്കുട്ടി കളയും
ാളക്കുട്ടി കളയം മപാത്തിന് കുട്ടി കളയും വാങ്ങിനല്ക്കുന്നു. കുേഞ്ഞ
സ്ഥലലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് പ്രധാന സവിമശഷത. ോംമസാത്പാദന
വര്ണ്ദ്ധനവം പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണം
ര്ണ്ഷ കെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചുക ാണ്ട് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണവം
വിപണനവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
േവയരം വിതരണം
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖല മനരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ് േവക്കായുള്ള വിദഗ്ധധ കതാഴിലാളി ളകട
അഭാവം. ഇതു മനരിടുന്നതിനു ര്ണ്ഷ കന പ്രാപ്തനാക്കു , മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല യരവത് രണവം
ആധുനി വത് രണവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു എന്നീ ലക്ഷയങ്ങള് മുന്നില്ക് ണ്ടുക ാണ്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.
ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയുകട യരവത് രണ ശ്രേങ്ങള്ക്ക് ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കിടയില്ക് സവീ ാരയത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്
സഹായിക്കുന്നു. ര്ണ്ഷ കെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉേപ്പാക്കുന്നു.
വന്ധയതാപരിമശാധനാ യാമ്പു ള്
പശുക്കളികല വന്ധയത പരിഹരിക്കു , ഉത്പാദന ക്ഷേത നിലനിര്ണ്ത്തു എന്നീ ലക്ഷയങ്ങമളാകട
നടപ്പാക്കുന്നു.
ാലിത്തീറ്റ സബ്സി ി
പാലത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല് ക്ഷീര ര്ഷ കര ക്ഷീരസംഘങ്ങളകട ീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി ,
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയുകട ലാഭക്ഷേത വര്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല്ക് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷിടിക്കു യും
യുവസംരഭ കര മേഖലയിമലക്ക് ആ ര്ഷിക്കു യും കെയ്യു തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയങ്ങള്.
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു.
ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് കപ്രാ ക്ഷന് ഇന്സെിവ്
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് ക്ഷീര സംഘത്തില്ക് അളക്കുന്ന
പാലികെ അളവിന് ആനുപാതി ോയി സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു.
ധാതുലവണങ്ങള് വിരേരുന്നു് വിതരണ പദ്ധതി
േവ പശുക്കളകടയും പശുക്കുട്ടി ളകടയും ആമരാഗയ സ്ഥിതി കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു ലക്ഷയേിടുന്നു.
തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത് വിതരണം
ക്ഷീരമേഖലയികല ഉത്പാദനം പരിേിതകപ്പടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘട ം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ദൗര്ണ്ലഭയോണ്. അയല്ക്
സംസ്ഥാനങ്ങകള അമപക്ഷിച്ച് മ രളത്തികല ക്ഷീരമേഖലയില്ക് ഉത്പാദന കെലവ് വളകര കൂടുതലാണ്.
ആയതിനാല്ക് കെലവ് കുേക്കുന്നതിനായി തമേശീയോയി ലഭയോയ തീറ്റ സാേഗ്രി ള് ഉള്പ്കപ്പടുത്തിയുള്ള തീറ്റ
നിര്മ്മാണരീതി ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. വര്ണ്ഷം മുഴുവനും ലഭയോകുന്ന രീതിയില്ക് തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷിയും
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തരിശു നിലങ്ങളികല തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദനവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതാണ്. തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷിക്കുള്ള വിത്തു ളം
പുല്കട ളം പദ്ധതി പ്ര ാരം ലഭയോക്കുന്നു.
േിനി

യേി യൂണിറ്റ് ആധുനി വത് രണം.
ഉപജീവനത്താനായുള്ള പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് നിന്നും ോേി വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ക്ഷീമരാത്പാദന
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകളയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് പാലത്പാദന വര്ദ്ധനവിന് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്ക് ധാരാളം മപര്ണ് ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക് ടന്നു വരുന്നുണ്ട്. േിനി യേി
ഫാമു ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധുനി വത് രിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയേിടുന്നു. ക്ഷീര
മേഖലയികല യരവത് രണവം ആധുനി വത് രണവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കെ
കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം പദ്ധതി ള് വഴി സാധിക്കുന്നു.
േവപശുക്കള്ക്ക് ാലിത്തീറ്റ
പാലത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല്ക് ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കര ക്ഷീരസംഘങ്ങളകട ീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി ,
ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയുകട ലാഭക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു , കൂടുതല്ക് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷിടിക്കു യും
യുവസംരഭ കര മേഖലയിമലക്ക് ആ ര്ണ്ഷിക്കു യും കെയ്യു തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയങ്ങള്.
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു.
മുട്ടയുത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ്
മ ാഴി/ ാട/താോവ് വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
വീട്ടു വളപ്പികല മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലിന് മ രളത്തില്ക് വളകരയധി ം സാധയത ളണ്ട്. ഗ്രാേീണ
മ രളത്തികെ തനതു വരുോന ോര്ണ്ഗങ്ങളികലാന്നായിരുന്നു വീടു ളില്ക് അധി ം വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കകള
ഉപജീവിച്ച് കുേഞ്ഞ കെലവില്ക് അടുക്കളമുറ്റത്ത് വളര്ണ്ന്നിരുന്ന മ ാഴി ള്. ഗ്രാേ പ്രമദശങ്ങളികല മ ാഴി
വളര്ണ്ത്തല്ക് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അതുത്പാദന മശഷിയുള്ള മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകള സബ്സി ി നിരക്കില്ക്
വിതരണം കെയ്യു യാണ് പദ്ധതി വഴി കെയ്യുന്നത്. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം മുട്ട ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം
വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിടുന്നു.
േട്ടുപ്പാവികല മുട്ടമക്കാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക്
ഗ്രാേങ്ങളില്ക് നിന്ന് വിഭിന്നോയി മ ാര്പ്പമേഷന്, മുന്സിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ
ഇടങ്ങളില്ക് തുേന്നു വിട്ട് മ ാഴികയ വളര്ണ്ത്തുന്നതിന് സ്ഥല ലഭയതയുകട ാരയത്തില്ക് പ്രാമയാഗി ോയി ധാരാളം
പരിേിതി ള് നിലനില്ക്ന്നു. ഇതു മുന്നില് ണ്ടുക ാണ്ട് വീടു ളകട കടേസ്സു ളില്ക് കൂടു ളില്ക് മുട്ടമക്കാഴി കള
വളര്ത്തുന്നതിന് പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
സ്കൂള് പൗള്ട്രി ക്ലബ്ബു ള്
സ്കൂള് കുട്ടി ളില്ക് മൃഗങ്ങമളാടുള്ള മേഹവം ധനാഗേോര്ണ്ഗത്തിന് ഇവകയ പരിപാലിക്കുന്നതിനും
മപ്രാല്ക്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി. ജില്ലയികല സ്കൂള ള് മുമഖന കുട്ടി ള്ക്ക് മ ാഴികുഞ്ഞുങ്ങകള നല്ക്കു യും
അവകയ പരിപാലിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കു യും കെയ്യുന്നു.
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മതാട്ടത്തേ, കുമരയാട്ടുേല ഹാച്ചേി ളകട ശാക്തീ രണവം എഗര്ണ് നഴ്സേി ളകട
ശാക്തീ രണവം
മുട്ടയുത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയരണത്തിലള്ള
കുമരയാട്ടുേല, മതാട്ടത്തേ ഹാച്ചേി ളകട ഉത്പാദന മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്ക യും എഗര്ണ് നഴ്സേി ള് സാറ്റവലറ്റ്
യൂണിറ്റു ളാക്കി ശാക്തീ രിച്ച് വര്ണ്ഷം മുഴുവന് യമഥഷ്ടം മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോകുന്ന ഇടോക്കി ോറ്റു യും
കെയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെയും ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെയും സ്ഥാപനങ്ങകളയും ഈ വിഷയത്തില്ക്
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
ഇേച്ചി ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ്
ആടു വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
.
പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടുന്ന ഗുണമഭാക്താക്കള്ക്ക് സബ്സി ി നിരക്കില്ക് ആടു കള
വാങ്ങി നല്കുന്നു. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം ഗുണമഭാക്താവികെ വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവോണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
പ്രധാന മനട്ടങ്ങള്. പാവകപ്പട്ടവകെ പശു എന്ന അപരനാേത്തില്ക് അേിയകപ്പടുന്ന വളര്ണ്ത്തുമൃഗോണ് ആട്.
കുേഞ്ഞ സ്ഥലലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് ആടികെ പ്രധാന സവിമശഷത. ആ
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നിലക്ക് മ രളത്തികെ സവിമശഷ സാഹെരയത്തില്ക് സവന്തോയി കുേഞ്ഞ ഭൂേി ോത്രം ഉള്ളവര്ണ്ക്കും ദുര്ണ്ബല
വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത്കൃതര്ണ്ക്കും ദാരിദ്രയ നിര്ണ്ോര്ണ്ജനത്തിനും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുമുള്ള ഉപാധിയായി
ആടുവളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി കള ണക്കാക്കാം.
മഗാട്ട് സാറ്റവലറ്റ് യൂണിറ്റ്
സവയം കതാഴില്ക് കണ്ടത്തുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട പഞ്ചായത്തു ളില്ക്
ആട് വളര്ണ്ത്തല്ക് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിച്ച് തനത് േലബാേി ആടു ളകട വന്മതാതിലള്ള പ്രജനനവം പാലികെയും
ഇേച്ചിയുമടയും വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിട്ടു ക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്. കുമരയാട്ടുേല ഫാേികെ സാറ്റവലറ്റ്
യൂണിറ്റു ളായി ബ്രീ ിങ് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കാം
ാളക്കുട്ടി/മപാത്തുകുട്ടി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി.
പശുക്കുട്ടി കളയും ാളക്കുട്ടി കളയം മപാത്തിന് കുട്ടി കളയും വാങ്ങിനല്ക്കുന്നു. കുേഞ്ഞ സ്ഥലലഭയതയിലം
മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് പ്രധാന സവിമശഷത. ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം വരുോന
വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയം കവക്കുന്നു.
മുയല്ക് വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
ഇേച്ചിക്കും തു ല്ക് നിര്മ്മാണത്തിനുോയി മുയല കള വയാപ ോയി വളര്ണ്ത്തുന്നുണ്ട്. വരുോനത്തികെ
പുതുവഴി എന്ന നിലയില്ക് ോംമസാത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവം വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയം കവച്ച് മുയല്ക് വളര്ത്തല്ക്
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
പന്നി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി
മവേിട്ട വരുോന ോര്ണ്ഗം എന്ന നിലയില്ക് സാധയത ളള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക് പന്നിവളര്ത്തല്ക് യൂണിറ്റു ള്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം ലഭയോക്കുന്നു.
സാറ്റവലറ്റ് ടര്ണ്ക്കി യൂണിറ്റു ള്
കുരീപ്പുഴ ടര്ണ്ക്കി ഫാേികെ സാറ്റവലറ്റ് യൂണിറ്റു ളായി ടര്ണ്ക്കി ഫാമു ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
മബ്രായിലര്ണ് യൂണിറ്റ്
ഏതാണ്ട് പൂര്ണ്ണ്ണോയും തകന്ന ോംസാഹാര പ്രിയരായ േലയാളി കള സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം മ ാഴിയിേച്ചി
ഒഴിവാക്കാനാ ാത്ത വിഭവോണ്. ോംമസാത്പാദനത്തില്ക് സവയംപരയാപ്തത വ വരിക്കണകേങ്കില്ക്
ഇേച്ചിമക്കാഴി വളര്ണ്ത്തലിനുള്ള വിജയ രോയ തമേശീയ ോതൃ ള് രൂപകപ്പടുമത്തണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലക്ഷയം
മുന്നില്ക് ണ്ടു ക ാണ്ട് 1000 മ ാഴി കള വീതം വളര്ണ്ത്തുന്ന യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ധനസഹായം നല്ക്കുന്നതിനാണ്
പദ്ധതി വഴി ലക്ഷയം കവക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള്, മൃഗസംരരക്ഷണ വകുപ്പ്, ക പ്മ ാ എന്നിവയുകട
സഹ രണമത്താകട നടപ്പിലാക്കാം. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ളകട ആഭിമുഖയത്തില്ക് മബ്രായിലര്ണ് വളര്ണ്ത്തല്ക്
വയാപ ോക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കുന് പദ്ധതി ള്ക്ക് അനുപൂര ോയ പദ്ധതി ള് ജില്ലയിലാ ോനം
നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
മബ്രായിലര്ണ് ഹാച്ചേി ള്
നയായ വിലയില്ക് ഇേച്ചിമക്കാഴി കുഞ്ഞുങ്ങകള ലഭയോക്കുന്ന മബ്രായിലര്ണ് ഹാച്ചേി ള് കപാതു-സവ ാരയസഹ രണ മേഖലയില്ക് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് ഇേച്ചി മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് വിപുലീ രിമക്കണ്ടതിന്
അതയന്താമപക്ഷിതോണ്.
മബ്രായിലര്ണ് ഹാച്ചേി/യൂണിറ്റു ള്ക്കുള്ള പ്രമതയ വായ്പാ പദ്ധതി ള്
വാണിജയ ബാങ്കു ളോയി സഹ രിച്ച് മബ്രായിലര്ണ് യൂണിറ്റു ള്ക്കും ഹാച്ചേി ള്ക്കുോയുള്ള പ്രമതയ
വായ്പാ പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മേഖലയില്ക് പുതിയ ഉണര്ണ്വണ്ടാക്കുന്നതിനും നിമക്ഷപം
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപ രിക്കും.
കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹെരയങ്ങളം വിപണന സാദ്ധയത ളം െി ിത്സാ സൗ രയങ്ങളം ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
ഇെേസ്റ്റ് സബ് കവന്ഷന് സ്ക്ീമു ള്
മ ന്ദ്ര ഗവകെന്േികെ ാര്ണ്ഷി വായ്പാ പദ്ധതിക്കു സോനോയി മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്ക്ക്
കപാതുമേഖലാ ബാങ്കു ളോയി സഹ രിച്ച് വായ്പ ലഭയോക്കു യും പലിശ സബ്സി ി ലഭയോക്കു യും
കെയ്യാവന്നതാണ്.
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വായ്പാ പദ്ധതി ള് - നബാര്ണ്ഡോയി സഹ രിച്ചുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി ള്
ക്ഷീര സംഘങ്ങളകട ശാക്തീ രണം
നിലവിലള്ള ക്ഷീമരാത്പാദന സഹ രണ സംഘങ്ങള് ആധും നി വത് രിക്കുന്നതിനും പ്രവര്ണ്ത്തനം
അവസാനിപ്പിച്ചവ പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ സംഘങ്ങള് ആരംഭിക്കന്നതിനുോയുള്ള പദ്ധതി ള്.
വി എഫ് പി സി ക ോതൃ യിലള്ള ര്ണ്ഷ വിപണി ള്
മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീര വി സന വകുപ്പു ള് കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുോയി സഹ രിച്ച് ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക്
ഇടനിലക്കാരില്ലാകത പാല്ക്, മുട്ട, ഇേച്ചി, വജവ വളം, മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് മുതലായവ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള
സ്ഥിരം വിപണി ള് സജീ രിക്കാവന്നതാണ്.
ഇരുപത്തിനാല േണിക്കൂറും ര്ണ്ഷ നു മൃഗെി ിത്സാ സൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള ോതൃ ാ പദ്ധതി.
നിലവില്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു നടപ്പിലാക്കുന്ന രാത്രി ാല കവറ്റേിനേി സര്ണ്വീസ് പദ്ധതിയുകട ോറ്റം
വരുത്തിയ രൂപം. ഒരു മലാക്കില്ക് ഒരു മൃഗാശുപത്രി കേഫേല്ക് ആശുപത്രി ആക്കി ോറ്റു . ആധുനി
സജീ രണങ്ങമളാകടയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കു . മസവനകത്ത സ്ഥാപനവത് രിക്കു . ഷിഫ്റ്റ്
അടിസ്ഥാനത്തില്ക് ഒരു കസെേില്ക് രണ്ടു കവറ്റേിനേി സര്ണ്ജന്ോരുകടയും േറ്റു ജീവനക്കരുകടയും മസവനവം
വാഹന സൗ രയവം മ ാണ്ട്രാക്ട് വയവസ്ഥയില്ക് ലഭയോക്കു . മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് പദ്ധതി
ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. നിലവില്ക് പ്രവൃത്തി സേയത്തിനു മശഷം അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്ക് ര്ണ്ഷ നുണ്ടാകുന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടു ള് കുേക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും.
ശാസ്ത്രീയോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ോംസ വിപണന ശാല ള്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കുന്നതിനുള്ള
സഹായങ്ങള്.
ോംസ വിപണനശാല ളകട സ്റ്റാമെര്ണ്വ മസഷന് - രജിമസ്ട്രഷന് - വലസന്സിങ് നടപടി ള്
നിര്ണ്ബന്ധിതോക്കണം. ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വകുപ്പ്, തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
എന്നിവയ്ക്ക് സംമയാജിതോയി നടപ്പിലാക്കാം. സ്ഥാപനങ്ങളകട ശുെിതവം, ഉത്പന്നങ്ങളകട ഗുണനിലവാരം,
ഉേവിട ോലിനയ സൗ രയങ്ങള് എന്നിവ ഉേപ്പാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും.
മൃഗാശുപത്രി ള് വഴി എല്ലാവിധ േരുന്നു ളം െി ിത്സ ളം പൂര്ണ്ണ്ണോയും സൗജനയോയി ലഭയോക്കുന്ന
പദ്ധതി ള്.
മൃഗാശുപത്രി ളില്ക് എല്ലാവിധ അവശയ േരുന്നു ളം സൗജനയോയി ലഭയോക്കുന്നതിനും നയായവില കവറ്റേി
നേി കേ ിക്കല്ക് മഷാപ്പു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ലക്ഷയേിടുന്നു.
മൃഗാശുപത്രി ളകട ആധുനി വത് രണത്തിനും ശാക്തീ രണത്തിനുോയുള്ള പദ്ധതി ള്
എല്ലാവിധ ആധുനി മൃഗെി ിത്സാ സംവിധാനങ്ങളം സൗജനയോയി ര്ണ്ഷ നു ലഭയോക്കുന്നതിനു
ലക്ഷയേിടുന്നു.
ര്ണ്ഷ കെ ജീവനും ജീവമനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്ക്കു യും കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങളം
സാമൂഹയ സുരക്ഷയും ഉേപ്പാക്കു യും കെയ്യുന്ന ര്ണ്ഷ മക്ഷേ പദ്ധതി ള്
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ് പദ്ധതി
മ രള സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാര്ണ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ് പദ്ധതിക്ക് സോനോയ
പദ്ധതി ക്ഷീര ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി വപലറ്റ് കപ്രാജക്ടായി ജില്ലാ-മലാക്ക്-ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകട സംമയാജിത
പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.
സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള്
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ രുകട കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കായി സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. (ഉദാ.
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ രുകട േക്കള്ക്ക് വിദയാഭയാസ ധനസഹായം നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി)
ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതുജനാമരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്.
മബ്രായിലര്ണ് മവസ്റ്റ് സംഭരണം, കേന് േിങ്, വജവവളനിര്ണ്മ്മാണം, വിപണനം ഇവയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ബൃഹത്
പദ്ധതി
മബ്രായിലര്ണ് വിപണന ശാല ളില്ക് നിന്നുള്ള ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ പ്രശ്നോയി വളര്ണ്ന്നിരിക്കുന്ന
സാഹെരയത്തില്ക് ഉേവിടത്തില്ക് നിന്നും ഇവ മശഖരിക്കുന്നതിനും മ ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്കരിച്ച് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
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ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി. തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ, കൃഷി- ര്ണ്ഷ
മക്ഷേ വകുപ്പ്, വിവിധ ാര്ണ്ഷി ഏജന്സി ള്, കവറ്റേിനേി സര്ണ്വ ലാശാല എന്നിവയുകട സഹ രണ
മത്താകട നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
കേച്ചകപ്പട്ട ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാർജന സൗ രയങ്ങള് ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
എല്ലാ
ര്ണ്ഷ
ഭവനങ്ങളിലം
ാലികത്താഴുത്ത്/പക്ഷീക്കൂടു ള് എന്നിവമയാട് അനുബന്ധോയി
മേല്ക്ക്കൂരമയാടു കൂടിയ വളക്കുഴി ള് നിര്ണ്മ്മിമക്കണ്ടത് അനിവാരയോണ്. ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനമവാ വരുോന
വര്ണ്ദ്ധനമവാ ഉേപ്പാക്കാത്തതിനാല്ക് ര്ണ്ഷ ന് മവണ്ടത്ര താത്പരയം ഈ വിഷയത്തില്ക് എടുത്തു ാണാേില്ല.
സര്ണ്ക്കാര്ണ് സഹായമത്താകട മേല്ക്ക്കൂരമയാടു കൂടിയ വളക്കുഴി ള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നത് പരിസര ശുെിതവത്തിന്
അതയാവശയോണ്. ഇത് കപാതു ജനാമരാഗയ സംബന്ധിയായും മുതല്ക്കൂട്ടാകും. കതാഴിലേപ്പു പദ്ധതിയുോയി
സംമയാജിപ്പിച്ചു നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
വിപണന ശാല ളകട ഉേവിട ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ള്.
ോംസ വിപണന ശാല ളകട ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനം പരിസ്ഥിതി സാമൂഹയ പ്രശ്നോയി ോേിയിട്ടുണ്ട്. ഉേവിട
ോലിനയ സംസ്ക്രണം, ോലിനയങ്ങള് മശഖരിച്ച് മ ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്രിക്കു
എന്നിങ്ങകന രണ്ടു
മപാംവഴി ളാണുള്ളത്. ോലിനയങ്ങള് മശഖരിച്ച് വജവവളോക്കി ോറ്റുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി കൃഷിമൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു ള്ക്ക് സംയുക്തോയി ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. വകുപ്പു ളകട വ വശമുള്ള ഫാമു ളില്ക്
ഇതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കാവന്നതാണ്.
സംമയാജിത കപ്രാജക്ടു ള്
 തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷി വയാപനം – കൃഷി- ര്ണ്ഷ മക്ഷേ വകുപ്പ്, കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതി
 ഇെേസ്റ്റ് സബ് കവന്ഷന് സ്ക്ീമു ള് - മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള്, നബാര്ണ് ്, വാണിജയ ബാങ്കു ള്
 ോംസവിപണന ശാല ളകട രജിമസ്ട്രഷന് - തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ
സുരക്ഷാവകുപ്പ്
 മബ്രായിലര്ണ് മവസ്റ്റ് ോമനജ്കേെ് പദ്ധതി - പൗള്ട്രി മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, തമേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ, കൃഷി- ര്ണ്ഷ മക്ഷേ വകുപ്പ്, വിവിധ ാര്ണ്ഷി ഏജന്സി ള്,
കവറ്റേിനേി സര്ണ്വ ലാശാല
 ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന പദ്ധതി ള്- കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതി
 വജവ വള നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് - കൃഷി വകുപ്പ്, കുടുംബശ്രീ, വിവിധ ാര്ണ്ഷി ഏജന്സി ള്
 പാലികെയും ഇേച്ചിയുകടയും മുട്ടയുകടയും ഗുണമേന്മ ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്- ഭക്ഷയ സുരക്ഷാവകുപ്പ്
 ആനിേല്ക് ബര്ണ്ത്ത് ണ്മട്രാള് പദ്ധതി – മൃഗമക്ഷേ സേിതി ള്
 ജന്തു ജനയമരാഗ മബാധവത് രണ – നിവാരണ പദ്ധതി ള്- ആമരാഗയ വകുപ്പ്
 തനതു ജനുസ്സു ളകട സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയികല ഗമവഷണങ്ങളം
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് - കവറ്റേിനേി സര്ണ്വ ലാശാല
മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
 പദ്ധതി ോര്ണ്ഗമരഖ ളികല സേയബന്ധിതവം ര്ണ്ഷ സൗഹാര്ണ്േപരവോയ പരിഷ്കാരങ്ങള്
 സംസ്ഥാനകത്ത പ്രതുത്പാദനക്ഷേോയ ന്നു ാലി ളകട 20 ശതോനകത്തകയങ്കിലം പ്രമതയ
ന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലള്കപ്പടുത്തത്തക്കവിധം ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശങ്ങളിലള്ള പരിഷ്കരണവം
സാമ്പത്തി വ യിരുത്തലം
 ഗുണമഭാക്തൃതിരകഞ്ഞടുപ്പ് കുറ്റേറ്റോക്കുന്നതിനുള്ള ഇടകപടല ള്
 ഉത്പാദമനാപാധി ളകട വില വര്ണ്ദ്ധനവിന് ആനുപാതി ോയി ഉത്പന്നങ്ങളകട വില
നിര്ണ്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം

യേി/പൗള്ട്രി ഫാം രജിമസ്ട്രഷനും വലസന്സിങം നിര്ണ്ബന്ധോക്കലം ഇതു സംബന്ധോയ
നിബന്ധന ളകട ര്ണ്ഷ സൗഹാര്ണ്േപരോയ പരിഷ്കരണവം
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 ോംമസാത്പാദനവം വിപണനവം സംബന്ധോയ ാരയക്ഷേോയ ഇടകപടല ള്
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
 ഗ്രാേ സഭ ളകട ശാക്തീ രണം
 കുറ്റേറ്റ ഗുണമഭാക്തൃ തിരകഞ്ഞടുപ്പ്
 പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണം
 പദ്ധതി ളകട സേയബന്ധിതോയ നടത്തിപ്പ്
 കൃതയോയ മോണിറ്റേിങ്
നൂതന കപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്
ക്ഷീര ര്ണ്ഷ കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ് പദ്ധതി
മ രള സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാര്ണ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ് പദ്ധതിക്ക് സോനോയ
പദ്ധതി ക്ഷീര ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി വപലറ്റ് കപ്രാജക്ടായി ജില്ലാ-മലാക്ക്-ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകട സംമയാജിത
പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് ര്ണ്ഷ ന് അളക്കുന്ന
പാലികെ വിലയില്ക് നിന്നും ോസാോസം അടവാക്കാവന്നതാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളം
േില്ക്േയും മെര്ണ്ന്ന് വഹിക്കാവന്നതാണ്. മ ന്ദ്ര സഹായത്തിനുള്ള സാദ്ധയതയും പരിമശാധിക്കാവന്നതാണ്.
എല്ലാ ര്ണ്ഷ ഭവനങ്ങളിലം മേല്ക്ക്കൂരമയാടു കൂടിയ വളക്കുഴി
ര്ണ്ഷ കെ കതാഴിലിടത്തികെ ശുെിതവം, പരിസര ശുെിതവം, കപാതുജനാമരാഗയ സംരക്ഷണം
എന്നിവയും വജവവള നിര്ണ്മ്മാണത്തിലൂകടയുള്ള വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിടുന്നു. കൃഷി- ര്ണ്ഷ മക്ഷേ
വകുപ്പ്, കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയുോയി സഹ രിച്ച് നടപ്പിലാക്കാം.
പുേമമ്പാക്കു ളികലയും തരിശിടങ്ങളികലയും തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷി
ര്ണ്ഷ കൂട്ടായ്മ ള്, കതാഴിലേപ്പു പദ്ധതി എന്നിവയുോയി സഹ രിച്ച് നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
എഗര്ണ് നഴ്സേി ളകട സ്ഥാപനവത് രണവം ശാക്തീ രണവം
മുട്ടയുത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയരണത്തിലള്ള
കുമരയാട്ടുേല, മതാട്ടത്തേ ഹാച്ചേി ളകട ഉത്പാദന മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും എഗര്ണ് നഴ്സേി ള് സാറ്റവലറ്റ്
യൂണിറ്റു ളാക്കി ശാക്തീ രിച്ച് വര്ണ്ഷം മുഴുവന് യമഥഷ്ടം മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോകുന്ന ഇടോക്കി ോറ്റു യും
കെയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെയും ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെയും സ്ഥാപനങ്ങകളയും ഈ വിഷയത്തില്ക്
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് യമഥഷ്ടം ഗുണമേന്മയുള്ള മുട്ടമക്കാഴികുഞ്ഞുങ്ങകള വര്ണ്ഷം മുഴുവന്
ലഭയോകുന്നതാണ്. ഉത്പാദനത്തിന് ആനുപാതി ോയി എഗര്ണ് നഴ്സേി ള്ക്ക് ധനസഹായം നല്ക് ാവന്നതാണ്.
മ ാഴിയിേച്ചിയുകട ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി
ഗുണമഭാക്തൃ കതരകഞ്ഞടുപ്പ് അടിസ്ഥാനോക്കിയുള്ള പദ്ധതി ള് േിക്കമപ്പാഴും ഇേച്ചിമക്കാഴി ഉത്പാദന
മേഖലയില്ക് ാരയക്ഷേോയി നടപ്പാക്കാന് ഴിയാേില്ല. ഇേച്ചിമക്കാഴി ഉത്പാദനം വയാപ ോക്കുന്നതിനായി
മ ാഴികുഞ്ഞുങ്ങകള നയായവിലക്ക് ലഭയോക്കുന്ന ഹാച്ചേി ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയോയി
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന വപണനശാലാ ോതൃ ളം രൂപീ രിമക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലള്ള ഉമത്തജന നടപടി ള്
ലക്ഷയം കവച്ചുക ാണ്ട് മബ്രായിലര്ണ് ഹാച്ചേി ള്, മബ്രായിലര്ണ് യൂണിറ്റു ള്, വിപണന ശാല ള് എന്നിവയില്ക്
മുതല്ക് മുടക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധരായ നിമക്ഷപ ര്ണ്ക്ക് മപ്രാത്സാഹനം നല്ക്കുന്നതിനായി വലസന്സിങ്ങിനായുള്ള
ഏ ജാല സംവിധാനവം വായ്പ ള്ക്കായി ഇെേസ്റ്റ് സകബവന്ഷന് സ്ക്ീമു ളം പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി
വിഭാവനം കെയ്യുന്നു. നബാര്ണ് ്, േലിനീ രണ നിയരണ മബാര്ണ് ്, വാണിജയ ബാങ്കു ള്, മൃഗസംരക്ഷണ
വകുപ്പ്, പൗള്ട്രി മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള് എന്നിവക്ക് സംയുക്തോയി നടപ്പിലാക്കാം.
അേവശാലാ ോലിനയങ്ങളകട സംഭരണത്തിനും മ ന്ദ്രീകൃത സംസ്ക്രണത്തിനും വജവവളനിര്ണ്മ്മാണത്തിനുമുള്ള
ബൃഹത് പദ്ധതി
മബ്രായിലര്ണ് വിപണന ശാല ളില്ക് നിന്നുള്ള ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ പ്രശ്നോയി വളര്ണ്ന്നിരിക്കുന്ന
സാഹെരയത്തില്ക് ഉേവിടത്തില്ക് നിന്നും ഇവ മശഖരിക്കുന്നതിനും മ ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
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ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി. തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ, കൃഷി- ര്ണ്ഷ
മക്ഷേ വകുപ്പ്, വിവിധ ാര്ണ്ഷി ഏജന്സി ള്, കവറ്റേിനേി സര്ണ്വ ലാശാല എന്നിവയുകട സഹ രണ
മത്താകട നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുകട അവസ്ഥാ വിശ ലനം നടത്തുന്നതിനും തല്ക്സ്ഥിതി
വിവരങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തില്ക് ജില്ലകയ ഭക്ഷയ സവയം പരയാപ്തതയിമലകക്കത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി ള്
ആസൂത്രണം കെയ്യുന്നതിനാണ് വി സന പരിമപ്രക്ഷയത്തിലൂകട ശ്രേിച്ചിട്ടുളളത്. ദരിദ്രരും, പാര്ണ്ശവവത്കൃതരും,
സമൂഹത്തികെ താകഴത്തട്ടിലള്ളവരുോയ സാോനയ ജനവിഭാഗത്തികെ പങ്കാളിത്തം വി സന പ്രവര്ണ്ത്തന
ങ്ങളില്ക് ഉേപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രേങ്ങളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയുകട തല്ക്സ്ഥിതി വിവരങ്ങള് വിശ ലനം
കെയ്യുമമ്പാള് ഭക്ഷയ വസ്തുക്കളകട ാരയത്തില്ക് ഏറ്റവോദയം സവയംപരയാപ്തതയിമലകക്കത്താന് ഴിയുന്നത്
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്ക് നിന്നുള്ള പ്രധാന ഉത്പന്നങ്ങളായ പാല്ക്, മുട്ട, ഇേച്ചി എന്നിവയുകട ാരയത്തിലാണ്
എന്നു വയക്തോണ്. പാലികെ ാരയത്തില്ക് ആവശയത്തികെ 80 ശതോനവം ആഭയന്തരോയി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്
നമുക്ക് ഴിയുന്നുണ്ട്. ഇേച്ചി, മുട്ട എന്നിവയുകട ഉത്പാദനവം വി സനത്തികെ പാതയിലാണ്. ശ്രദ്ധാപൂര്ണ്ണ്ണോയ
ആസൂത്രണത്തിലൂകട പാല്ക്, മുട്ട, ഇേച്ചി എന്നിവയുകട ഉത്പാദനത്തില്ക് സേീപ ഭാവിയില്ക് തകന്ന സവയം
പരയാപ്തതയികലത്താവന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള ബഹുമുഖോയ സേീപന രീതി ള് വി സന പരിമപ്രക്ഷയം മുമന്നാട്ടു
കവക്കുന്നു.
ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തത ഉേപ്പാക്കുമമ്പാള് തകന്ന ലഭയോയ ഭക്ഷയ വസ്തുക്കളകട ഗുണനിലവാരം ഉേപ്പാക്കി
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോക്കു എന്ന വിശാലോയ ാഴ്ചപ്പാടും പരിമപ്രക്ഷയം മുമന്നാട്ടു കവക്കുന്നു. ഒപ്പം തകന്ന
ര്ണ്ഷ വൃത്തി ആ ര്ണ്ഷ ോക്കുന്നതിനും ര്ണ്ഷ മക്ഷേം ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും ാര്ണ്ഷി വൃത്തി പരിസ്ഥിതി –
സാമൂഹയ സൗഹാര്ണ്േപരോക്കുന്നതിനുോയുള്ള രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളം െര്ണ്ച്ചാ വിമധയോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ
ത്തിലധിഷ്ഠിതോയ കപാതുജനാമരാഗയപ്രശ്നങ്ങളില്ക് ശാസ്ത്രീയോയ ഇടകപടല ളം നിര്ണ്മേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജില്ലയുകട
സേഗ്ര വി സന പരിശ്രേങ്ങളില്ക് കപാതുകവയും ാര്ണ്ഷി മേഖലയുകട പുനരുദ്ധാരണത്തിനായുള്ള
ഇടകപടല ളില്ക് പ്രമതയ ിച്ചും ദിശാ സൂെ ോകുവാന് പരിമപ്രക്ഷയത്തിനാകും എന്നു പ്രതയാശിക്കുന്നു.
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4.3 േത്സയ വി സനം
അവസ്ഥാ വിശ ലനം

േത്സയ ഉല്ക്പ്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂകട മപാഷ ാഹാര ഭദ്രത ഉേപ്പുവരുത്തു ഉത്പാദനഫലങ്ങള്
സുസ്ഥിരവം നിഷ്പക്ഷവോയ രീതിയില്ക് േത്സയ കതാഴിലാളി- േത്സയ ര്ണ്ഷ സമൂഹങ്ങള്ക്കിടയില്ക്
വീതിച്ചുനല്ക്കു വഴി ഇവര്ണ്ക്കിടയികല ദാരിദ്രയം കുേയ്ക്കു എന്നതാണ് േത്സയമേഖലാ വി സനം ലക്ഷയേിടുന്നത്.
ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവം പരിസ്ഥിതി അധഃപതനവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കവല്ലുവിളി കള തരണം
കെയ്തുക ാണ്ടാ ണം മേഖലയികല ലക്ഷയം വ വരിമക്കണ്ടത്. ഉള്നാടന് ജലമരാതസ്സു ളികല േത്സയകൃഷി
വളര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് ജില്ലയികല വിഭവ അടിത്തേ വിപുലോയ സാധയത ളാണ് മുമന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഭാവി ഉദയേങ്ങളില്ക്
വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി സൗഹാര്ണ്േ േത്സയബന്ധന-േത്സയകൃഷി രീതി ള് അവലംബിച്ച് സാമങ്കതി
വിദയയുകട സഹായമത്താകട വയാപനപ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിലൂകട േത്സയമേഖലയ്ക്ക് വരും വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് േി ച്ച
പ്രവര്ണ്ത്തനം ാഴ്ച കവയ്ക്കാന് ഴിയും എന്നത് തീര്ണ്ച്ചയാണ്.
ഭൂേിശാസ്ത്രപരോയ ാരയങ്ങള്
മ രളത്തികല കോത്തം തീരമദശ വദര്ണ്ഘയത്തികെ 6.27 ശതോനവം, ഭൂഖണ് മസാപാനത്തികെ
5.27% ഉം ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്.
പട്ടി 4.3.1
ഭൂേി ശാസ്ത്രപരോയ ാരയങ്ങള്
ക്രേ നം ഇനം
മ രളം ക ാല്ലം %
ആക വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം (െ. ി.േീ)
38863
21491 5.52
1
തീരമദശ വദര്ണ്ഘയം ( ി.േീ)
590
37
6.27
2
ഭൂഖണ്ഡ മസാപാനം (െ. ി.േി)
39139
2065 5.27
3
നദി ള് -എണ്ണം
44
3
6.81
4
പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങള് (എണ്ണം)
6848
586
8.5
5
പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങളകട വിസ്തൃതി (കഹക്ടര്ണ്)
1486.69
54.3 3.6
6
സവ ാരയ കുളങ്ങള്, മക്ഷത്ര കുളങ്ങള് (കഹക്ടര്ണ്) 40368
424.52 1.05
7
34180
2590 7.5
അണകക്കട്ട് – വിസ്തൃതി (കഹക്ടര്ണ്)
8
അഴിമുഖങ്ങള് (എണ്ണം)
54
3
5.5
9
ണ്ടല്ക്ക്കാട് (കഹക്ടര്ണ്)
2502
123.9 4.95
10
അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ്

37 ി.േീ നീളത്തില്ക് വയാപിച്ചു ിടക്കുന്ന തീരപ്രമദശകത്ത 3500 സ്ക്വയര്ണ് ി.േീ മ ാണ്ടിനെല്ക് കഷല്ക്ഫ്
പ്രമദശവം, 219 ിമലാേീറ്റര്ണ് നീളത്തിലായി ഒഴുകുന്ന ഉള്നാടന് ശുദ്ധജല മശ്രാതസ്സു ളായ ല്ലടയാര്ണ് (121
ി.േീ), പള്ളിക്കലാര്ണ് (42 ി.േീ), ഇത്തിക്കരയാര്ണ് (56 ി.േീ) എന്നിവയും, 7227.19 കഹക്ടര്ണ് പ്രമദശത്തായി
വയാപിച്ചു ിടക്കുന്ന ഓര് ജല മശ്രാതസ്സു ളായ അഷ്ടമുടി (6424.15കഹ), ായംകുളം (140.58കഹ), പരവൂര്ണ്
ായല ളം (662.46 കഹ), ഇവമയാടടുത്ത് വിവിധ ഉള്നാടന് മേഖല ളിലായി 720 കഹക്ടര്ണ് പ്രമദശത്ത്
സ്ഥിതികെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല/ ഓര്ണ് ജല കുളങ്ങള് കവള്ളക ട്ടു ള് െതുപ്പുനിലങ്ങള് എന്നിവയും ജില്ലയുകട
േത്സയമേഖലാ വി സനത്തിന് ബൃഹത്തായ സംഭാവന നല്ക് ാന് ക ല്ക്പ്പുള്ളവയാണ്.
മ രളത്തികല പ്രധാന േത്സയ സമങ്കതങ്ങളില്ക് ക ാല്ലം ബാങ്കികെ സാേിപയം മൂലവം ടലികല േറ്റു
പ്രമതയ ത ള് മൂലവം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് േത്സയ വജവവവവിധയം വളകര കൂടുതലാണ്. െവേ, കതക്കുംഭാഗം,
ദളവാപുരം പ്രമദശങ്ങളികല അഷ്ടമുടി ായലികല ല്ലി ക്ക (Paphia malabarica) ഇനകത്ത മലാമ ാമത്താര
നിലവാരത്തിമലക്ക് ഉയര്ണ്ത്തിക ാണ്ടുള്ള Marine Stewardship Council അംഗീ ാരം ലഭിച്ച ഇന്തയയികല തകന്ന
ഏ ജലവിഭവോണ്.
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1.1.2 ജനസംഖയാപരോയ ാരയങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 26 ടല്ക് േത്സയഗ്രാേങ്ങളം 3 ഉള്നാടന് േത്സയഗ്രാേങ്ങളം ഉണ്ട് ജില്ലയികല ആക
48135 ടല്ക് േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലായുള്ള ജനസംഖയ 92500 മപര്ണ് ആണ്. എന്നാല്ക് ഉള്നാടന്
മേഖലയില്ക് ആക ജനസംഖയ 34186 മപര്ണ് ോത്രോണ്.
പട്ടി 4.3.2
േത്സയകത്താഴിലാളി വിഭാഗം - ജനസംഖയാപരോയ ാരയങ്ങള്
ക്രേ നം.

ഇനം

aÕy{Kma§Ä
ISÂ
DÄ\mS³
BsI
2
aÕys¯mgnemfn IpSpw_§Ä (2015-þ16)
ISÂ
DÄ\mS³
BsI
3
aÕys¯mgnemfn P\kwJy (2015-þ16)
ISÂ
DÄ\mS³
BsI
അവലംബം : േത്സയ വകുപ്പ്

tIcfw

sImÃw

%

222
113
335

26
3
29

11.71
2.65
14.36

143409
28469
171878

16570
8547
25117

11.55
30.02
14.61

788324
235472
1023796

92500
34186
126686

11.73
15.36
12.37

1

േത്സയമേഖലയികല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം സ്ത്രീ ള്ക്ക് പ്രതികൂലോണ്! ഇത് പ്രധാനോയും ടല്ക്
േത്സയമേഖലയിലോണ്. സംസ്ഥാനതലത്തികല േത്സയകത്താഴിലാളി സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതവോയി
താരതേയകപ്പടുത്തുമമ്പാള് ജില്ലയികല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം കൂടുതല്ക് പ്രതികൂലോണ് - സംസ്ഥാനത്ത് 907
എങ്കില്ക്, ജില്ലയില്ക് 861 ഉം ആണ്.
പട്ടി 4.3.3
േത്സയകത്താഴിലാളി വിഭാഗം - സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം

ISÂ

DÄ\m-S³

sam¯w

]pcp-j³
kv{Xo
Ip«n-IÄ
BsI
]pcp-j³
kv{Xo
Ip«n-IÄ
BsI
]pcp-j³
kv{Xo
Ip«n-IÄ
BsI

tIcfw
P\-kwJy
kv{Xoþ-]p-cpj
(aÕyA\p-]mXw (aÕys¯mgnemfn)
s¯mgnemfn)
307717
274337
892
201846
783900
90919
87470
963
55762
234151
398636
361807
907
257608
1018051

sImÃw
P\-kwJy
39859
33262
19901
93022
13513
12723
8144
34379
53372
45985
28045
127401

kv{Xoþ-]p-cpj
A\p-]mXw
834

941

861

അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ്

േത്സയകത്താഴിലാളി ള്
മ രളത്തികല ടല്ക് മേഖലയികല ര്ണ്മമ്മാന്മുഖ േത്സയകത്താഴിലാളി ളില്ക് 11.13 ശതോനവം
ജില്ലയിലാണ് ജില്ലയികല ആക
ടല്ക് േത്സയകത്താഴിലാളി ള് 19561 മപരും, അനുബന്ധ
േത്സയകതാഴിലാളി ള് 16092 മപരും ആണ്.
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പട്ടി 4.3.4
േത്സയകതാഴിലാളി ള്
ക്രേ നം
േത്സയകതാഴിലാളി ള്
1
IÀt½m·pJ aÕysXmgnemfnIÄ þ BsI (2015-þ16)
ISÂ
DÄ\mS³
2
A\p_Ô aÕysXmgnemfnIÄ – BsI (2014-þ15)
B¬
s]¬

tIcfw
233126
186832
46294
79347
17089
62258

sImÃw
25965
19561
7404
16092
1697
14395

%
11.13
10.46
15.99
20.28
9.93
23.12

അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ്

ജില്ലയില്ക് േത്സയ വിപണനത്തില്ക് ഏര്ണ്കപ്പടുന്ന സ്ത്രീ ള് 5018 മപരും പുരുഷന്ോര്ണ് 354 മപരും ആണ്.
പട്ടി 4.3.5
േത്സയവിപണന കതാഴിലാളി ള്
kv{XoIÄ

tIcfw
9750

sImÃw
5018

%
51.46

]pcp-j-·mÀ

6255

354

5.65

BsI

16005

5392

33.56

അവലംബം :േത്സയവകുപ്പ്

േത്സയബന്ധന ഉരുക്കളം ഉപ രണങ്ങളം
ടല്ക് േത്സയമേഖലയികല ആധുനി വത് രണത്തിന് മശഷവം കെറു ിട േത്സയബന്ധന രീതി ള്
അനുവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം. പരമ്പരാഗത ഉരുക്കളം ഉപ രണങ്ങളം ഇന്നും അനയം
നിന്നിട്ടില്ലാകയന്നത് ഈ ജില്ലയുകട പ്രമതയ തയാണ്.
പട്ടി
4.3.6
േത്സയബന്ധന ഉരുക്കള്
ക്രേ നം
1
2
3
4
അവലംബം :

ഇനം
aÕy_Ô\ Dcp¡Ä
]c¼cmKX Dcp¡Ä -tamt«mÀ LSn¸n¡m¯h
]c¼cmKX Dcp¡Ä -tamt«mÀ LSn¸n¨h
b{´hXv-IrXw
േത്സയവകുപ്പ്

വിവിധയിനം ഗില്ക്കനറ്റു ള്, മ്പിവല, തട്ടുേടി,
ജില്ലയികല േത്സയബന്ധന ഉപ രണങ്ങള്.

tIcfw
35135
2281
29035
3819

sImÃw
3784
153
2161
1470

%
10.76
6.7
7.4
38.49

ിമസ്ക്ാ വല, വിവിധയിനം ചൂണ്ട ള് എന്നിവയാണ്

േമത്സയാല്ക്പ്പാദനം
സംസ്ഥാനകത്ത കോത്തം ടല്ക് േമത്സയാല്ക്പ്പാദനത്തികെ (അളവം വിലയും) 21 ശതോനം ജില്ലയുകട
സംഭാവനയാണ് േത്സയവിലയുകട ാരയത്തില്ക് സംസ്ഥാന ശരാശരിമയക്കാള് കൂടുതലാണ് ജില്ലയില്ക്.
സംസ്ഥാനകത്ത േത്സയമേഖലയില്ക് നിന്നുള്ള കോത്തം ആഭയന്തര ഉല്ക്പ്പാദനത്തികെ (ജി. ി.പി) 6 ശതോനം
ജില്ലയുകട സംഭാവനയാണ്.
പട്ടി 4.3.7
സാമ്പത്തി ഘട ങ്ങള്
LS-I-§Ä
Afhv (sa{SnIv S¬)
(2015--þ16)
hne (e£w cq])
(2015þ16)

183

taJe
ISÂ
DÄ\m-S³
BsI
ISÂ
DÄ\m-S³
BsI

tIcfw
516745
210762
727507
627451
288866
916317

sImÃw
108686
19757
128443
227687
26242
253929

%
21.03
9.37
17.65
36.28
9.08
27.71
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icm-icn aÕy hne (cq/Intem)
(2015þ-16)

ISÂ
121
DÄ\m-S³ 137

209
132

-

BsI

198

-

126

അവലംബം : േത്സയബന്ധന വകുപ്പ്

ഴിഞ്ഞ 5 വര്ണ്ഷകത്ത ണക്ക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല േമത്സയാല്ക്പ്പാദനം മുന് വര്ണ്ഷങ്ങമളക്കാള് വര്ണ്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് പ്രധാനോയും ടല്ക് േത്സയ ഉല്ക്പ്പാദനം മൂലോണ്. ഇമത ാലയളവില്ക് മ രളത്തികെ േമത്സയാല്ക്പ്പാദന
വര്ണ്ദ്ധനവ് ശരാശരി 4 ശതോനോണ്.
പട്ടി 4.3.8
ഉള്നാടന് േത്സയമേഖല േത്സയ ഉല്ക്പാദനം (2012-2017)
\¼À

hÀjw

1
2
3
4
5

2012þ-13
2013þ-14
2014-þ15
2015-þ16
2016-þ17
icm-icn

ISÂ
107816
105009
72270
108686
143653
107487

sImÃw PnÃ
(sa-{SnIv S¬)
DÄ\m-S³
16787
18263
19447
19757
18817
18614

tIcfw (sa-{SnIv S¬)
BsI
124603
123272
91717
128443
162470
126101

ISÂ
553177
544740
524468
516745
524754
532777

DÄ\m-S³
135936
162569
201545
210762
210624
184287

BsI
689113
707309
726013
727507
735378
717064

സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങള്
(i) തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
ഒരു മ ാര്ണ്പ്പമേഷനും (ക ാല്ലം), 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളം, 68 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം, ജില്ലയില്ക്
ഉള്കക്കാള്ളുന്നു.
(ii) േത്സയഭവനു ള്
ജില്ലയികല
ടല്ക്മേഖലയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ആക
13 േത്സയഭവനു ളിലൂകട േത്സയവകുപ്പ്,
േത്സയകത്താഴിലാളി മക്ഷേനിധി മബാര്ണ് ്, േത്സയകഫ ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളകട ഗ്രാേതല പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
നിര്ണ്വഹിച്ചു വരുന്നു.
(iii) സഹ രണ സംഘങ്ങള്
േത്സയമേഖലയികല സഹ രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് െരിത്രപരോയ സംഭാവന നല്ക് ിയിട്ടുള്ള ജില്ലയികല
േത്സയകത്താഴിലാളി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള് പട്ടി 4.3.9 ല്ക് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.3.9
േത്സയകതാഴിലാളി സഹ രണസംഘങ്ങള്
ക്രേ നം.

ഇനം
േത്സയ കഫ ്
ടല്ക്
1
വനിത
2
ഉള്നാടന്
3
ആക
േറ്റുള്ള സഹ രണ
4
സ്ഥാപനങ്ങള്
ആക
അവലംബം : േത്സയബന്ധന വകുപ്പ്

184

മ രളം

ക ാല്ലം

346
116
204
666
114
780

40
12
30
82
14
96
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(iv)

ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള്
ജില്ലയികല തീരപ്രമദശത്തുള്ള ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളകട എണ്ണം പട്ടി 4.3.10 ല്ക് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.3.10
ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള്
ക്രേ നം
1
2
3
4
5
6
7

ഇനം
പി എച്ച് സി
വിദയാലയങ്ങള്
വായനശാല
സാംസ്ക്ാരി മ ന്ദ്രങ്ങള്
വയവസായ മ ന്ദ്രങ്ങള്
അംഗന് വാടി
സര്ണ്ക്കാര്ണ് സ്ഥാപനങ്ങള്

എണ്ണം

52
195
81
102
104
128
175

അവലംബം : ഫീല്ക്ഡ്തല സര്ണ്മവ്വ, ഫിഷേീസ് വകും പ്പ്

(v) ോര്ണ്ക്കറ്റു ള്

ജില്ലയികല ോര്ണ്ക്കറ്റു ളകട / ഫിഷലാന്േിംഗ് കസെര്ണ് ഹാര്ണ്ബറു ള് എണ്ണം പട്ടി 4.3.11 ല്ക്
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.3.11
േത്സയ ോര്ണ്ക്കറ്റു ള് /ഫിഷലാന്േിംഗ് കസെര്ണ്
ക്രേ
നം
1
2
3
4

ഇനം

എണ്ണം

േീകട്ടയില്ക്ോര്ണ്ക്കറ്റ്
മഹാള് കസയില്ക് ോര്ണ്ക്കറ്റ്

146
10
25
4

ഫിഷ് ലാെിംഗ് കസെര്ണ്
ഹാര്ണ്ബര്ണ്

അവലംബം : ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് 2015

േത്സയമേഖല - പ്രശ്ന വിശ ലനം
പട്ടി 4.3.12
1. േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങള് അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങകള സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
ISenÂ \n¶pw 50 aoäÀ ]cn[nbnÂ
Xmakn¡p¶ aÕysXmgnemfn IpSpw_w

1252

hkvXphpw hoSpw
CÃm¯hÀ

hmk tbmKyamb
hoSnÃm¯hÀ

1072

1314

hoSnÃm
¯hÀ

689

`h\
\nÀ½mWw
]qÀ¯oIcn
¡m¯hÀ

462

അവലംബം : ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് 2015

ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ േത്സയഗ്രാേങ്ങളിലായി 1252-ഓളം േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങള് ടലില്ക്
നിന്നും 50 േീറ്റര്ണ് പരിധിയില്ക് താേസിച്ചു വരുന്നതായും വസ്തുവം വീടും ഇല്ലാത്ത േത്സയകത്താഴിലാളി ളായ 1072
മപരും വീടില്ലാത്തവരായി 689 മപരും വാസമയാഗയേല്ലാത്ത ഭവനങ്ങളില്ക് താേസിച്ചു വരുന്ന 1314 മപരും പല
ാരണങ്ങളാല്ക് ഭവന നിര്ണ്മ്മാണം പൂര്ണ്ത്തീ രിക്കാത്ത വീടു ളില്ക് താേസിക്കുന്ന 462 േത്സയകതാഴിലാളി
കുടുംബങ്ങളം ജില്ലയില്ക് ഉളളതായി ണക്കു ള് വയക്തോക്കുന്നു.
പട്ടി 4.3.13
2. േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളകട പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങകള സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
D]tbmK tbmKyaÃm¯
sshZypXn IW£³
IpSnshff
tSmbveäv
e`n¡m¯hÀ
e`yXbnÃm¯hÀ
458

136

1464

അവലംബം : ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് 2015
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മേല്ക് പട്ടി പ്ര ാരം ജില്ലയികല വിവിധ േത്സയഗ്രാേങ്ങളിലായി 458 േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
ഉപമയാഗ മയാഗയേല്ലാത്ത മടായലറ്റു ളാണ് ഉളളകതന്നും. 136 േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളില വവദുതി
ലഭയോയിട്ടികല്ലന്നും 1464 േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങള് കുടികവളള ദൗര്ണ്ലഭയം മനരിടുന്നുകണ്ടന്നും ണക്കു ള്
വയക്തോക്കുന്നു.
പട്ടി 4.3.14
3. ോനസി , ശാരീരി , സാമൂഹി , പ്രകൃതി മക്ഷാഭ ദുരന്തങ്ങള് മനരിടുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങകള
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
imcocnI am\knI
tcmK§Ä
t\cnSp¶
aÕysXmgnemfn
IpSpw_§Ä

imcocnI
am\knI
AhiXIfmÂ
InS¸nemb
aÕysXmgnemfn
IpSpw_§Ä

1328
470
അവലംബം : ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് 2015

amcI
tcmK§Ä
]nSns]«hÀ
1135

t]mjImlmc
Ipdhv A\p`h
s¸Sp¶hÀ

aZyw
ab¡pacp¶v
F¶nhbv¡v
ASnas¸«hÀ

{]IrXn t£m`
Zpc´§Ä
t\cnSp¶ aÕy
sXmgnemfnIÄ

549

1645

569

വിവിധ േത്സയ ഗ്രാേങ്ങളിലായി 1328 േത്സയകതാഴിലാളി ള് ശാരീരി -ോനസി മരാഗങ്ങള്
അനുഭവിക്കുന്നവരാകണന്നും, 470-ഓളം േത്സയകതാഴിലാളി ള് ിടപ്പുമരാഗി ളായിട്ടുളളവരും 1135 മപര്ണ്
യാന്സര്ണ്, രള്, വൃക്ക, ഹൃദയ സംബന്ധോയ ോര മരാഗങ്ങള് ഉളളവരും 549 മപര്ണ് മപാഷ ാഹാര കുേവ
മൂലമുളള മരാഗങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നവരും 1645 മപര്ണ് േദയത്തിനും േയക്കു േരുന്നിനും അടിേ ളായിട്ടുളളവരും, 569
മപര്ണ് പ്രകൃതി മക്ഷാഭ ദുരിതങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നവരും ആകണന്നും ണക്കു ള് വയക്തോക്കുന്നു. മ ാവില്ക്മത്താ
ട്ടം, പന്മന നിവാസി ളില്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മപാഷ ാഹാര കുേവ് അവിടം ഖനന പ്രമദശം ആയതിനാലം
ക .എം.എം.എല്ക് ഫാക്ടേിയില്ക് നിന്ന് പുേന്തളളന്ന ോലിനയത്തില്ക് നിന്നുളള ദുരന്ത ഫലങ്ങള് അനുഭവി
ക്കുന്നതിനാലോണ്.
പട്ടി 4.3.15
4.
5 മുതല്ക് 18 വയസ്സ് വകരയുളള േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബാംഗങ്ങളകട വിദയാഭയാസ നിലവാരം
ക്രേ
മ ാഴ്സ്
ആണ്കുട്ടി ള്
കപണ്കുട്ടി ള്
ആക
നമ്പര്ണ്
1
+2/വിഎച്ച്എസ്സ്ഇ വകര
2332
2702
5034
2
ഐ.റ്റി.ഐ
28
5
33
3
മപാളികടക്ക്നിക്ക്
10
2
12
4
ിഗ്രി (ആര്ണ്്സ് & സയന്സ്)
365
487
852
5
പി.ജി (ആര്ണ്്സ് & സയന്സ്)
9
35
44
6
പി.എച്ച്. ി
1
1
7
ബിഎ ്
9
32
41
8
ബിസിഎ
14
14
9
ബിബിഎ
18
12
30
10
എംബിഎ
20
14
34
11
ബികട ്
65
30
95
12
എല്ക്.എല്ക്.ബി
3
3
13
പാരാകേ ിക്കല്ക്
3
4
7
14
ബിഎസ്സ്സി ലാബ് കടനീഷയന്
2
6
8
186
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15
16

ജനേല്ക് നഴ്സിംഗ്
ബിഎസ്സ്സി നഴ്സിംഗ്
ആക

2879

8
50
3387

8
50
6266

ഹയര്ണ് കസക്കെേി തലം മുതല്ക് ഐ.റ്റി.ഐ, മപാളികടനിക്ക് തുടങ്ങി ിഗ്രി, മപാസ്റ്റ്ഗ്രാമജവഷന്,
മ ാക്ടേല്ക്, കരാഫഷണല്ക് ിഗ്രി തുടങ്ങിയ മ ാഴ്സു ളില്ക് മെര്ണ്ന്ന് പഠിക്കുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബ
ങ്ങളികല കുട്ടി ളകട എണ്ണം പരിമശാധിച്ചാല്ക്, വിദയാസമ്പാദനത്തില്ക് മുന്നിട്ട് നില്ക്ക്കുന്നത് കപണ്കുട്ടി
ളാകണന്ന് വയക്തോകും. മേല്ക് പട്ടി (6) പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 54.7 % വിദയാര്ണ്ഥിനി ളം 45.29%
വിദയാര്ണ്ഥി ളം േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളില്ക് നിന്നും വിവിധ പഠന മേഖല ളില്ക് പഠിക്കുന്നു. ക ാല്ലം
ജില്ലയികല കപാതു സാക്ഷരതാ നിരക്ക് പരിമശാധിച്ചാല്ക് പുരുഷന്മാരുകട സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 95.837% ഉം
സ്ത്രീ ളകട സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 91.95% വോണ്.
5. േത്സയോര്ണ്ക്കറ്റു ളകടയും ഹാര്ണ്ബറു ളകടയും നിലവികല അവസ്ഥ
േത്സയോര്ണ്ക്കറ്റു ളകടയും ഹാര്ണ്ബറു ളകടയും നിലവികല അവസ്ഥ വളകര മശാെനീയോണ്.
സൗ രയങ്ങളകട പരിേിതിയും വൃത്തിഹീനവോയ സാഹെരയവോണ് ഇവിടങ്ങളില്ക് നില നില്ക്ക്കുന്നത്.
ോര്ണ്ക്കറ്റു ളിലം ഹാര്ണ്ബറു ളിലം മജാലി കെയ്യുന്ന കതാഴിലാളി ള്ക്ക് വിശ്രേ മ ന്ദ്രങ്ങമളാ മടായലറ്റ്
സംവിധാനമോ ശുദ്ധജലമോ ഇവികട ലഭയേല്ല.ോലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിനുളള സംവിധാനങ്ങളം കഡ്രയിമനജ്
സംവിധാനങ്ങളം ഇവിടങ്ങളില്ക് അപരയാപ്തോണ്. േത്സയബന്ധന വല ള് നന്നാക്കുന്നതിനുളള കനറ്റ് കേെിംഗ്
യാര്ണ്ഡ ള്, േത്സയബന്ധന സാേഗ്രി ള് സൂക്ഷിക്കുന്ന മലാക്കര്ണ് സംവിധാനം, വൃത്തിയായി േത്സയം ഉണക്കുന്ന
മ ന്ദ്രങ്ങള്, േകണ്ണണ്ണ, കപമട്രാള് ബങ്കു ള്, ഐസ് പ്ലാെ് എന്നിവകയല്ലാം തകന്ന ഇവിടങ്ങളില്ക്
അപരയാപ്തോണ്.
6. പ്രകൃതി വിഭവ സവിമശഷത ള്/ പ്രശ്നങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
ടലാേ മുട്ടയിടാനായി എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള്:- മുന് ാലങ്ങളില്ക് ഇരവിപുരം മുതല്ക് തങ്കമശ്ശരി
വകരയുളള പ്രമദശങ്ങളില്ക് പ്രജനന സേയത്ത് മുട്ടയിടാനായി ടലാേ ള് തീരമത്തക്ക് വരുന്നത് പതിവ്
ാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാല്ക് ഇന്ന് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതിനാലം തീരത്തികെ വിസ്തൃതി കുേഞ്ഞതിനാലം,
തീരമദശകത്ത േറ്റ് നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട ഫലോയും േറ്റ് നശീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളാല്ക് അവയ്ക്ക്
വംശനാശം സംഭവിച്ചതിനാലം േറ്റും ടലാേ ള് മുട്ടയിടാനായി എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള് വളകര വിരളോണ്.
7. േത്സയ മേഖലയികല കതാഴില്ക്
സുനാേിക്ക് മശഷം സാഫിന് ീഴിലള്ള പദ്ധതി ള് വഴി രൂപീ രിച്ച ഏ മദശം 208 യൂണിറ്റു ള്
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയി ജില്ലയിലണ്ട്. ഇത്തരം യൂണിറ്റു കള പ്രവര്ണ്ത്തമനാന്മുഖോക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തി
സഹായം, പരിശീലനം എന്നിവ ആവശയോണ്. േത്സയ മേഖലയികല സ്ത്രീ ള് വിദയാഭയാസത്തില്ക് പിന്നിലാണ്.
അതിനാല്ക് സ്ത്രീ ള് കൂടുതലായും േത്സയ ച്ചവടം നടത്തുന്നതായാണ് ാണാന് ഴിയുന്നത്. തീരമദശകത്ത
കുകേയധി ം സ്ത്രീ ള് തലച്ചുേടായുളള േത്സയ ച്ചവടത്തിനും, ഹാര്ണ്ബര്ണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ചുളള കതാഴില്ക് മേഖല ളിലം
വയാപൃതരാണ്. പീലിംഗ് കസെറു ളില്ക് മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ് ഇതിനുദാഹരണോണ്. ഹാര്ണ്ബര്ണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ച്
മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് പല തരത്തിലളള ബുദ്ധിമുട്ടു ള് അനുഭവിമക്കണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം മേഖല ളില്ക് മജാലി
കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് പ്രാഥേി സൗ രയങ്ങമളാ കുടികവളളമോ മപാലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ക് കൂടുതല്ക് സേയം
മജാലി കെമയ്യണ്ടതായി വരുന്നതായും ദീര്ണ്ഘമനരം ഇരുന്നുളള മജാലി ള് കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് ഗര്ണ്ഭാശയ
സംബന്ധോയ മരാഗങ്ങള് ണ്ടു വരുന്നതായും ാണുന്നു.
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8. ജില്ലയികല േത്സയബന്ധന യാനങ്ങള്
േത്സയ വിഭവങ്ങളകട അേിത ചൂഷണം നിലനില്ക്ക്കുന്ന ഇന്നകത്ത സാഹെരയത്തില്ക് യാനങ്ങളകട എണ്ണം
കൂമട്ടണ്ടതികെ ആവശയ തയില്ല. േേിച്ച് ഇനിയും ചൂഷണം കെയ്യകപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും നമ്മുകട ടലില്ക് സമൃദ്ധോയി
ഉളളതുോയ ആഴക്കടല്ക് േത്സയ വിഭവങ്ങളായ ചൂര (Yellow fin Tuna, Skip jack Tuna) മപാലളളവകയ
ചൂഷണം കെയ്യുന്നതിന് നിലവികല േത്സയ ബന്ധന യാനങ്ങകള എണ്ണം കൂട്ടാകത രൂപോറ്റം വരുത്തി ഇത്തരം
വിഭവ മരാതസ്സു ള് ചൂഷണം കെയ്യാന് സജരാക്കുന്നതിനുളള Tuna long lining മപാലളള േത്സയബന്ധന
രീതി ള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് അനിവാരയോണ്.
9. പരിസ്ഥിതി ശുെിതവ ാരയങ്ങള്, ോലിനയ സംസ്ക്കരണം
േത്സയമേഖലയികല ഒരു കപാതു പ്രശ്നോയി ോേികക്കാണ്ടിരിക്കു യാണ് ോലിനയ സംസ്ക്കരണം. ഈ
മേഖലയില്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്കും 5 കസെില്ക് കുേവ് ോത്രോണ് ഭൂേി സവന്തോയുളളത്.
അതിനാല്ക് ടി മേഖല ളില്ക് താേസിക്കുന്നവര്ണ് ോലിനയങ്ങള് കപാതുമവ ടലിലം, ടപ്പുേത്തും േറ്റു
ജലാശയങ്ങളിലം ക ാണ്ടു മപായി നിമക്ഷപിക്കുന്നതായാണ് ാണകപ്പടുന്നത്. ഇതിന് ഒരു ോറ്റം എമന്നാണം
മേഖല ളില്ക് എയമോബിക്ക് ോലിനയ സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കു യും, വജവ അവജവ ോലിനയങ്ങള്
മവര്ണ്തിരിച്ച്, അവജവ ോലിനയങ്ങള് സംസ്ക്കരിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ളകട വയാപനം ടമലാര മേഖല ളിലം,
ഉള്നാടന് മേഖല ളിലം വമരണ്ടത് അനിവാരയോണ്.
10. ടല്ക്തീരത്തികെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച്
ആലപ്പാട്, നീണ്ട ര, ക ാല്ലം മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, േയ്യനാട്, ഇരവിപുരം എന്നീ മേഖല ളില്ക് മോശം
അവസ്ഥയിലളള 24.5 ി.േീ ടല്ക് ഭിത്തി ളാണ് ഉളളത്. ജില്ലയികല തീരപ്രമദശങ്ങളികല ബമയാഷീല്ക് ്
വയാപ്തിയും വളകര കുേവാണ്. ടമലറ്റം അനുഭവകപ്പടുന്ന പരവൂര്ണ് മുതല്ക് മുണ്ടക്കല്ക് പാപനാശം വകരയുളള
പ്രമദശങ്ങളില്ക് േണല്ക്തീരത്തികെ ദൂരം (900 േീറ്റര്ണ്) വളകര കുേവായാണ് ാണുന്നത്.
11. േത്സയകൃഷി
േത്സയകൃഷിയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് തമേശസവയംഭരണ വകുപ്പു ളകട ഇടകപടല്ക് ശക്തോമക്കണ്ടത്
അനിവാരയോണ്. ഓമരാ തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പിനു ീഴില്ക് വരുന്ന കുളങ്ങളകട സംരക്ഷണം, േത്സയകൃഷി
നടത്താന് അനുമയാജയോയ ജലാശയങ്ങകള കൃഷിക്ക് അനുമയാജയോയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്,
വിളകവടുപ്പ്, എന്നിവയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക് തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ള്ക്ക് ീഴിലളള
എം.എന്.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ് കതാഴിലാളി ള്, സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവകയ ഉള്കപ്പടുത്തു യാകണങ്കില്ക്
േത്സയകൃഷി രീതി ള് കൂടുതല്ക് ശാസ്ത്രീയവം സുസ്ഥിരവം േത്സയ ഉല്ക്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവിനും ാരണോയി
ത്തിരു യും കെയ്യും. ഇത്തരം പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാകു യാകണങ്കില്ക് ജില്ലയികല േമത്സയാല്ക്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക് കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും എന്നത്
ഉേപ്പാണ്. കൂടാകത സ്ത്രീ ളകട പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉേപ്പാക്കുന്ന വിധത്തില്ക് േത്സയകൃഷി പദ്ധതി ള് ക ാണ്ടു
വരുന്നത് സാമൂഹി ഉന്നേനത്തിന് ഏറ്റവം ഉതകുന്നതാണ്.
12. ഉള്നാടന് േത്സയസമ്പത്തികെ അവസ്ഥ
േലിനീ രണവം േനുഷയകെ അനിയരിതോയ വ ടത്തലം, ചൂഷണവം മൂലം വീര്ണ്പ്പു മുട്ടു യാണ്
ജില്ലയികല ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങളികല വവവിധയോര്ണ്ന്ന േത്സയസമ്പത്ത്. സുലഭോയി ലഭിച്ചിരുന്ന പല തനതു
േത്സയങ്ങളമടയും ലഭയത കുേഞ്ഞു വരുന്ന സാഹെരയോണ് നിലവിലള്ളത്. ാരി, കൂരി, മുഷി, കൂരല്ക്, കൂഴാവാലി,
നന്ദല്ക്, അഴു , കെമ്പല്ലി, ണമ്പ്, ചൂട തുടങ്ങിയവകയല്ലാം തകന്ന ദുര്ണ്ലഭോയി ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. കെേിയ
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ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ളപമയാഗിച്ചുള്ള േത്സയബന്ധനവം, ഊന്നി വല ളമടയും, െീന വല ളമടയും ആധി
യവം, തൂപ്പും പടലം മപാകലയുള്ളവ ഉപമയാഗിച്ചുള്ള അനധികൃത േത്സയബന്ധനവം ഉള്നാടന് േത്സയസമ്പ
ത്തികെ മശാഷണത്തിനു ാരണോകുന്നു.
13. അഷ്ടമുടി ായലികല ക്ക വിഭവ സംരക്ഷണം
െവേ, കതക്കുംഭാഗം, ദളവാപുരം പ്രമദശങ്ങളികല അഷ്ടമുടി ായലികല ല്ലി ക്ക (Paphia malabarica)
ഇനകത്ത മലാമ ാമത്താര നിലവാരത്തിമലക്ക് ഉയര്ണ്ത്തിക ാണ്ടുള്ള േവേന് സ്റ്റി വാര്ണ് ് ഷിപ്പ് ൗണ്സില്ക്
അംഗീ ാരം ലഭിച്ച ക്ക ഇനത്തികെ സുസ്ഥിര ലഭയത ഉേപ്പാക്കുന്ന വിധത്തില്ക് തമേശ സവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കെയ്് നടപ്പിലാമക്കണ്ടതാണ്.
14. ജലാശയങ്ങളികല നിലവികല അവസ്ഥ
സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തടാ ോയ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ടയും, ഇത്തിക്കര, ല്ലട തുടങ്ങിയ
ശുദ്ധജല ആറു ളം അഷ്ടമുടി, പരവൂര്ണ്, ായംകുളം ായല ളം ഉള്കപ്പകടയുള്ള ജലാശയങ്ങളാല്ക്
സമ്പന്നോയ ജില്ലയികല ജലാശയങ്ങകളല്ലാം തകന്ന േലിനീ രണങ്ങളാലം, മയ്യറ്റങ്ങളാലം, േറ്റ് പാരിസ്ഥിതി
ോറ്റങ്ങളാലം നശിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ജലാശയങ്ങളകട േലിനീ രണ തീവ്രത കുേയ്ക്കുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റി ്
ോലിനയങ്ങള് മശഖരിക്കുന്ന വിപുലോയ പദ്ധതി ളം വിവിധ വകുപ്പു ളകട സംമയാജനമത്താകട തമേശ സവയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂകട ജലാശയങ്ങളകട സംരക്ഷണം സാധയോവ യുള്ളൂ.
15. േത്സയ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവാദിതവ േത്സയബന്ധനപരിപാലന നയം
േത്സയസമ്പത്തികെ സംരക്ഷണം ഓമരാ വയക്തിയുമടയും ടേയാകണന്നും ഇത് ഭാവി തലമുേയ്ക്ക് കൂടി
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താനുള്ളതാകണന്ന മബാധം ഓമരാ വയക്തിയ്ക്കും ഉണ്ടായാല്ക് ോത്രമേ േത്സയസമ്പത്തികെ
സുസ്ഥിരോയ ഉപമയാഗവം സംരക്ഷണവം സാധയോവ യുള്ളൂ. േത്സയബന്ധന മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
എല്ലാവരുകടയും പൂര്ണ്ണ്ണ സഹ രണമത്താകട ോത്രമേ ഉത്തരവാദിതവ േത്സയബന്ധന പരിപാലന നയം
പ്രാബലയത്തില്ക് വരുത്താന് ഴിയു യുള്ളൂ.
16. െീനവല ളം കുറ്റിവല ളം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നിലവില്ക് 8 പഞ്ചായത്തു ളിലായി വലസന്സ് ഉള്ളതായ 59 െീനവല ളം
വലസന്സ് ഇല്ലാത്തതായി 352 െീനവല ളം ഉണ്ട്. കൂടാകത ക ാല്ലം മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, നീണ്ട ര പഞ്ചായത്ത്,
കതക്കുംഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലായി 614 കുറ്റിവല ള് ഉണ്ട്. 1980-ന് മശഷം ടി വല ള്ക്കുള്ള രജിമസ്ട്രഷന് നല്കി
വരുന്നില്ല.
ണ്ടല്ക് ാടു ള്
അഴിമുഖങ്ങളിലം െതുപ്പു ളിലം ായമലാരങ്ങളിലം വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളം കുറ്റികെടി ളം അടങ്ങുന്ന
സങ്കീര്ണ്ണ്ണോയ ആവാസ വയവസ്ഥ ളാണ് ണ്ടല്ക് ാടു ള്. ണ്ടല്ക് േരങ്ങളം അവമയാടു കൂകട വളരുന്ന
ണ്ടലിതര സസയങ്ങളം ഈ പ്രമദശങ്ങളില്ക് ഇടതിങ്ങി വളരുന്നു. മവലിമയറ്റ സേയത്ത് ജലാവൃതോയും
മവലിയിേക്ക സേയത്ത് അനാവൃതവോയി അന്തരീക്ഷവോയി ബന്ധകപ്പടുന്ന തണ്ണീര്ണ് തടങ്ങളികല െതുപ്പ്
നിലങ്ങളിലാണ് ണ്ടല്ക് ാടു ള് വളരുന്നത്. ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വജവ സമ്പന്നോയ ആവാസ
വയവസ്ഥ ളില്ക് പ്രധാനകപ്പട്ടവയാണ് ണ്ടല്ക്
ാടു ള്. ഉഷ്ണമേഖലാ ാടു ള് ആഗിരണം കെയ്യുന്ന
ാര്ണ്ബണിമനക്കാള് 5 ഇരട്ടി ാര്ണ്ബണ് വലികച്ചടുക്കാനുളള മശഷി ഇത്തരം ണ്ടല്ക് ാടു ള്ക്കുണ്ട്. ഒമട്ടകേ
സസയ-ജന്തു- ജീവജാലങ്ങള് വളരാനുളള അനുകൂലനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ണ്ടല്ക് വനങ്ങള്ക്ക് ആവന്നു.
വയതയസ്ഥയിനം േത്സയങ്ങള് അടക്കമുളള ജല ജീവി ളകട സുരക്ഷിതോയ പ്രജനനം മ ന്ദ്രവം ആവാസ
വയവസ്ഥയുോണ് ണ്ടല്ക് ാടു ള്. മവലിമയറ്റ ഇേക്കങ്ങളില്ക് േണ്ണില്ക് പിടിച്ചുനില്ക്ക്കാന് താങ്ങു മവരു ളളള
ണ്ടല്ക് കെടി ള്ക്ക് ടലാക്രേണങ്ങകളയും േകണ്ണാലിപ്പികനയും തടയാന് ഴിവണ്ട്.
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േത്സയ മേഖലയില്ക് േത്സയ സമ്പത്തികെ സംരക്ഷണത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും മുഖയ പങ്കു വഹിക്കുന്ന
ണ്ടല്ക് കെടി ളകട വനവല്ക്വക്കരണത്തിന് 2015-16 വര്ണ്ഷത്തില്ക് ഫിഷേിസ് വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം ക ാല്ലം
ജില്ലയികല 10 ഏക്കര്ണ് പ്രമദശം വനവല്ക്ക്കരിക്കുന്നതിന് 26 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കു യും അതുപമയാഗിച്ച്
പരവൂര്ണ്, അഴീക്കല്ക്, കപരുേണ് തുടങ്ങിയ പ്രമദശങ്ങളില്ക് തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട
പങ്കാളിതവമത്താടു കൂടി ണ്ടല്ക് വനവല്ക്ക്കരണം നടത്തു യുമുണ്ടായി.
ജില്ലയികല േത്സയ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിനും േത്സയ ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉല്പാദന
സുസ്ഥിരത ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക് തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പങ്കാളിതവമത്താടു കൂടി അതാത്
മേഖ ളികല ണ്ടല്ക് വനവല്ക്ക്കരണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല്ക് ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനും അതു വഴി കൂടുതല്ക്
േത്സയ ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജല മരാതസ്സു ളകട സംരക്ഷണം ഉേപ്പു വരുത്തുന്നതിനും മവണ്ടുന്ന
പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കെമയ്യണ്ടത് അനിവാരയോണ്.
പ്രകൃതിദത്ത പാരു ള്
പ്രകൃതി ദത്തോയ പാരു ള് മ രളത്തില്ക് കതക്കുപടിഞ്ഞാേന് ജില്ല ളിലാണ് കൂടുതലായി ണ്ടു
വരുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് തങ്കമശ്ശരി മുതല്ക് വടമക്കാട്ട് അഴീക്കല്ക് വകരയുളള പ്രമദശങ്ങളില്ക് പാരു ള് ണ്ടു
വരുന്നു. പാരു നിേഞ്ഞ പ്രമദശങ്ങളില്ക് േത്സയ സമ്പത്ത് കൂടുതലായി ാണകപ്പടുന്നു എന്നതു കൂടാകത
തിരോല ളകട ശക്തി ഒരു പരിധി വകര കുേയ്ക്കുന്നതിന് പാരു ള്ക്ക് ഴിയും.
ടലാേ മുട്ടയിടാനായി എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള്
മുന് ാലങ്ങളില്ക് ഇരവിപുരം മുതല്ക് തങ്കമശ്ശരി വകരയുളള പ്രമദശങ്ങളില്ക് പ്രജനന സേയത്ത്
ടലാേ ള് മുട്ടയിടാനായി ടലാേ ള് തീരമത്തക്ക് വരുന്നത് പതിവ് ാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാല്ക് ഇന്ന്
ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതിനാലം തീരത്തികെവിസ്തൃതി കുേഞ്ഞതിനാലം, തീരമദശകത്ത േറ്റ് നിര്ണ്മ്മാണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട ഫലോയും േറ്റ് നശീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളാല്ക് അവക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചതിനാലം േറ്റും
ടലാേ ള് മുട്ടയിടാനായി എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള് വളകര വിരളോണ്.
േത്സയ കതാഴിലാളി വനിത ളകട കതാഴില്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് േത്സയ മേഖലയികല സ്ത്രീ ശാക്തീ രണവം ഉന്നേനവം ലക്ഷയം വച്ച് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന
ഫിഷേീസ് വകുപ്പിന് ീഴിലളള ഏജന്സിയാണ് കസാവസറ്റി മഫാര്ണ് അസിസ്റ്റന്സ് ടു ഫിഷര്ണ് വേണ് (സാഫ്)
എന്നത്. തീരമദശ ഉള്നാടന് മേഖല ളില്ക് നിന്നുളള േത്സയകതാഴിലാളി വനിത കള ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി പരിശീലനവം
സാമ്പത്തി സഹായവം നല്ക് ി സംരഭ രാക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ഏജന്സിയാണ് സാഫ്. സ്ത്രീ ളില്ക്
സമ്പാദയശീലം ഉണ്ടാക്കു വഴി ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണവം സാമ്പത്തി ഭദ്രതയും സ്ത്രീ കള സമൂഹത്തികെ
മുഖയധാരയിമലക്ക് ക ാണ്ടു വരുന്നതിനുോണ് ഈ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിലൂകട ഏജന്സി ലക്ഷയേിടുന്നത്. ജില്ലയില്ക് 10
തീര വേത്രി ൗണ്സില ളകട ിഴിലായി 193 സാഫ് യൂണിറ്റു ള് വളകര വിജയ രോയി പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു വരുന്നു.
10 തീര വേത്രി ൗണ്സില ളിലായി - 193 യൂണിറ്റു ള്
സുനാേിക്ക് മശഷം സാഫിന് ീഴില്ക് വിവിധ പദ്ധതി ള് വഴി രൂപീ രിച്ച ഏ മദശം 208 യൂണിറ്റു ള്
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയി ജില്ലയിലണ്ട്. ഇത്തരം യൂണിറ്റു കള പ്രവര്ണ്ത്തമനാന്മുഖോക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തി
സഹായം, പരിശീലനം എന്നിവ ആവശയോണ്. അഷ്ടമുടി ായലികെതീരപ്രമദശങ്ങളികല േത്സയകതാഴിലാളി
വനിത ള്ക്കായുളള സംരംഭ തവ പദ്ധതിയായ 'അഷ്ടമുടി മപ്രാജക്ട് ' സാഫ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ജില്ലയില്ക്
കപരുേണില്ക് ഇമപ്പാള് നിലവില്ക് വന്ന തീരോമവലി മപാലളള മസ്റ്റാറു ള് കൂടുതല്ക് തീരമദശ ഉള്നാടന്
പ്രമദശങ്ങളില്ക് വയാപിപ്പിക്കാന് തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ള് മുന്വ എടുമക്കണ്ടതാണ്.
േത്സയ മേഖലയികല കതാഴില്ക്
േത്സയ മേഖലയികല േദ്ധയ വയസ്ക്കരായ സ്ത്രീ ള് വിദയാഭയാസത്തില്ക് പിന്നിലാണ്. അതിനാല്ക് സ്ത്രീ ള്
കൂടുതലായും േത്സയ ച്ചവടം നടത്തുന്നതായാണ് ാണാന് ഴിയുന്നത്. എന്നാല്ക് കുടുംബശ്രീ, സാഫ്
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മപാകലയുളള സ്ത്രീ ശാക്തീ രണ പദ്ധതി ള് നിലവില്ക് വന്നമതാടു കൂടി വളകരമയകേ മപര്ണ് േത്സയ ച്ചവടത്തില്ക്
നിന്നും വയതിെലിച്ച് സവയം കതാഴില്ക് സംരഭ രായി ോേി പലതരം മേഖല ളില്ക് മജാലി കെയ്തു വരുന്നു. മൂലയ
വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളകട ഉല്പാദനം, വിപണനം, തയ്യല്ക് യൂണിറ്റു ള്, ഗാര്ണ്കേന്്സ് യൂണിറ്റു ള്, മഹാംകേയ ്
സവീറ്റ്സ,് സീഫു ് ിച്ചണ്, മഹാട്ടല്ക് & കേമസ്റ്റാേെ്, ാന് ില്ക് & ഓര്ണ്ണകേന്സ് യൂണിറ്റ്സ്, ാറ്റേിംഗ്
യൂണിറ്റ്, ഐ.റ്റി ിമയാസ്ക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വിദയാഭയാസത്തില്ക് മുന്നിട്ട് നില്ക്ക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്
ഐ.റ്റി
ിമയാസ്ക്ക് മപാകലയുളള കതാഴില്ക് സംരഭങ്ങളം ഏകറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നു. എന്നാല്ക് തീരമദശകത്ത
കുകേയധി ം സ്ത്രീ ള് തലച്ചുേടായുളള േത്സയ ച്ചവടത്തിനും, ഹാര്ണ്ബര്ണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ചുളള കതാഴില്ക് മേഖല ളിലം
വയാപൃതരാണ്. പിലിംഗ് കസെറു ളില്ക് മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ് ഇതിനുദാഹരണോണ്. ഹാര്ണ്ബര്ണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ച്
മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് പല തരത്തിലളള ബുദ്ധിമുട്ടു ള് അനുഭവിമക്കണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം മേഖല ളില്ക് മജാലി
കെയ്യുന്നവര്ക്ക് പ്രാഥേി സൗ രയങ്ങമളാ കുടികവളളമോ മപാലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ക് കൂടുതല്ക് സേയം
മജാലി കെമയ്യണ്ടതായി വരുന്നതായും ദീര്ണ്ഘമനരം ഇരുന്നുളള മജാലി ള് കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് ഗര്ണ്ഭാശയ
സംബന്ധോയ മരാഗങ്ങള് ണ്ടു വരുന്നതായും ാണുന്നു. തദമദശ സവയംഭരണ വകുപ്പികെആഭിമുഖയത്തില്ക്
ഹാര്ണ്ബറു ളിലം േറ്റും സ്ത്രീ വിശ്രേ മ ന്ദ്രങ്ങളം സ്ത്രി സൗഹാര്ണ്േ പ്രാഥേി സൗ രയങ്ങളം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തുയാ
കണങ്കില്ക് ഇത്തരക്കാര്ണ്ക്ക് അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം തകന്നയായിരിക്കും.
പരണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - അവമലാ നം
പരണ്ടാം പദ്ധതി (2012-13, 2016-17)
ാലയളവില്ക് ക ാല്ലം ജില്ലയികല േത്സയമേഖലാ
വി സനത്തിനായി വിവിധ മരാതസ്സു ളില്ക്നിന്നുള്ള അടങ്കല്ക് തു 12256.45 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതില്ക് 87.78
ശതോനം തു ോത്രമേ വിനിമയാഗിച്ചിട്ടുള്ളു.
പട്ടി 4.3.16
പദ്ധതി അടങ്കലം വിനിമയാഗവം - േത്സയമേഖല
(തു ലക്ഷം രൂപയില്ക്)
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അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ്

വി സന ാഴ്ചപ്പാട്
േത്സയ ഉല്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം വച്ച് കനടുമ്പന, മപാളച്ചിേ എലാ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ് െിേ, െക്കുവള്ളി െിേ,
േണ്മട്രാതുരുത്ത് എന്നീ പ്രമദശങ്ങള് ഉള്കപ്പടുന്ന 150 കഹക്ടർ ശുദ്ധജലം, ഓരുജല മരാതസ്സു ളായ ഏല ള്,
മതാടു ള്, കവള്ളകക്കട്ടു ള് എന്നിവയില്ക് േത്സയകൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു വഴി നിലവികല 18000 ടണ് േത്സയ
ഉല്ക്പാദനത്തില്ക് നിന്നും 2500 ടണ് േത്സയ ഉല്ക്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് വരുന്ന അഞ്ച് വര്ണ്ഷ ാലയളവിനുള്ളില്ക്
വ വരിക്കാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
ജില്ലയികല തീരമദശ-ഉള്നാടന് േത്സയഗ്രാേങ്ങകളയും ജല മരാതസ്സു കളയും ോലിനയ
മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുെിതവസാഗരം, പ്ലാസ്റ്റി ് കെ ിംഗ് യൂണിറ്റു ള് മപാലള്ള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു വഴി
വരുന്ന അഞ്ചു വര്ണ്ഷ ാലയളവിനുള്ളില്ക് േത്സയ മേഖലമയയും ജല മരാതസ്സു കളയും ോലിനയ
വിമുക്തോക്കുന്നത് വഴി േത്സയ കതാഴിലാളി ളകട ആമരാഗയ സൂെി ഉയര്ണ്ത്താന് ഴിയുന്നതാണ്.
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േത്സയകതാഴിലാളി ള്, േത്സയമേഖലയികല വിദയാര്ണ്ഥി ള് എന്നിവര്ണ്ക്കായുള്ള വിവിധ മക്ഷേ
പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു വഴി േത്സയകതാഴിലാളി മേഖലയികല ജീവിത നിലവാരം, വിദയാഭയാസ നിലവാരം
എന്നിവ ഉയര്ണ്ത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു.
േത്സയമേഖലയികല പശ്ചാത്തല സൗ രയ വി സനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു വഴി
േത്സയകതാഴിലാളി ള് പടിച്ചുക ാണ്ടുവരുന്ന േത്സയങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല്ക് മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിനും അതുവഴി േത്സയ
കതാഴിലാളി ളകട ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ണ്ത്തുവാനും ഴിയുന്നതാണ്.

ീഴ്ത്തട്ട് - മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്

മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
• സുനാേി പുനരധിവാസ മ ാളനി ളില്ക് താേസിക്കുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാന
സൗ രയ വി സനത്തിനുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• ടല്ക്മക്ഷാഭം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന േത്സയഗ്രാേങ്ങളില്ക് നിന്നും ഫിഷേീസ് വകുപ്പികെ
ോറ്റിപാര്ണ്പ്പിക്കല്ക് പദ്ധതിയില്ക് പല ാരണങ്ങളാല്ക് (3 കസന്േില്ക് കൂടുതല്ക് വസ്തു ഉള്ളവര്ണ്, മജാലി
സ്ഥലങ്ങളില്ക് നിന്ന് ോേി താേസിക്കാന് താല്ക്പരയേില്ലാത്തവര്ണ്) വിമുഖത
ാണിക്കുന്ന
േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് നയായോയ ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭിക്കുോറുള്ള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
• ശാരീരി ോനസി വവ ലയങ്ങളം ോോമരാഗങ്ങളാലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന േത്സയകതാഴിലാളി ള് തിങ്ങി
പാര്ണ്ക്കുന്ന തീരമദശ-ഉള്നാടന ഗ്രാേങ്ങളില്ക് കൂടുതല്ക് ിടത്തി െി ിത്സയും ആധുനി െി ിത്സാ
സൗ രയങ്ങളം സാദ്ധയോക്കും വിധമുളള പലി ് കഹല്ക്ത്ത് കസെറു ള് സ്ഥാപിക്കു
• യാന്സര്ണ് മപാകലയുളള ോര മരാഗങ്ങള് ഉളള ആള ള് താേസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ക് പാലിമയറ്റീവ്
ക യര്ണ് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കു
• വൃദ്ധരായ േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്കായുളള പ ല്ക് വീട് മപാകലയുളള സൗ രയങ്ങള് ജനസാന്ദ്രത
കൂടുതലളള േത്സയ ഗ്രാേങ്ങളില്ക് സ്ഥാപിക്കു
• േത്സയ ോര്ണ്ക്കറ്റു ളിലം ഹാര്ണ്ബറു ളിലം ആവശയാനുസരണം ശുദ്ധജലം, നല്ല വഡ്രയിമനജ്
സംവിധാനങ്ങള്, മടാകയലറ്റ് മ ാംകപ്ലക്സ്, വിശ്രേ മ ന്ദ്രങ്ങള്, ഓക്ഷന് പ്ലാറ്റ്മഫാം, ഫ്മളക്ക് ഐസ്
യൂണിറ്റ് എന്നിവ നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• ഹാര്ണ്ബറു ളിലം േറ്റും സ്ത്രീ വിശ്രേ മ ന്ദ്രങ്ങളം സ്ത്രി സൗഹാര്ണ്േ പ്രാഥേി സൗ രയങ്ങളം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തു .
• ദീര്ണ്ഘമനരം ഇരുന്നു മജാലി കെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ളില്ക് ാണകപ്പടുന്ന ഗര്ണ്ഭാശയ സംബന്ധോയ
മരാഗങ്ങകളകുേിച്ച് തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പികെ ആഭിമുഖയത്തില്ക് വിവരമശഖരണം നടത്തു .
• േത്സയകതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളില്ക് അംഗങ്ങളായിരികക്ക മക്ഷേനിധി അംഗതവേില്ലാത്തവര്ണ്ക്കും േറ്റ്
വകുപ്പു ളില്ക് നിന്നും ധനസഹായങ്ങകളാന്നും തകന്ന ലഭിക്കാത്ത അര്ണ്ഹരായിട്ടുളള േത്സയ മേഖലയികല
േദ്ധയ വയസ്ക്കരായ സ്ത്രീ കള സംരംഭ രാ ാന് മവണ്ടുന്ന പദ്ധതി ള് സാമൂഹയ മക്ഷേനിധി വകുപ്പു വഴി
നടപ്പിലാക്കി സ്ത്രീ ശാക്തീ രണം വ വരിക്കുന്നതിലൂകട േത്സയകതാഴിലാളി സമൂഹത്തികെ ഉന്നേനം
സാധയോക്കാവന്നതാണ്.
• ഹാര്ണ്ബറു ളില്ക് കൂടുതല്ക് േത്സയബന്ധന യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നതിനു മവണ്ടിയുളള ബര്ണ്ത്തിംഗ്
സൗ രയവം യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നിടത്ത് ആഴം കൂട്ടുന്നതിന് കൃതയോയ ഡ്രഡ്ജിംഗ്
സംവിധാനങ്ങള്ക്കായുളള പദ്ധതി ളം നിലവില്ക് വമരണ്ടതാണ്
• നീണ്ട ര, അഴീക്കല്ക് ഹാര്ണ്ബറു മളാടനുബന്ധിച്ച് വല നിര്ണ്മ്മാണ മ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു .
• നീണ്ട ര, ശക്തികുളങ്ങര, ഭാഗങ്ങളില്ക് മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള് ഉല്ക്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി േത്സയ
സംസ്ക്കരണ മ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു .
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• േത്സയസമങ്കതങ്ങളം കൃത്രിേ പാരു ളം ഉെിതോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക് സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു
• നാമശാന്മുഖോയിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ടലാേ കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ടലാേ മുട്ടയിടാനായി
എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള് പ്രമതയ പരിഗണന നല്ക് ി സംരക്ഷിക്കകപ്പമടണ്ടതിനുളള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു
• വിമനാദ സഞ്ചാരം വഴി ജില്ലക്ക് സാമ്പത്തി മനട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രകൃതി സൗഹാര്ണ്േ മബാട്ടിംഗ്,
അ വാടൂേിസം, ഫാം ടൂേിസം എന്നിവ, േമരാതുരുത്ത്, മതവളളി, ആയിരംകതങ്ങ് എന്നീ മേഖല കള
സംമയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് മപ്രാജക്ട് വിഭാവനം കെയ്് നടപ്പിലാക്കു
• അഴീക്കല്ക് ബീച്ച് മദശീയ നിലവാരമുള്ള ടൂേിസം മ ന്ദ്രോക്കി ഉയര്ണ്ത്തുതിനായുളള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
• േത്സയ ബന്ധനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട നൂതന കെറു ിട സംരംഭങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം
ഊര്ണ്ജിതോക്കുന്നതിന് വയവസായ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• നിമതയാപമയാഗ സാധനങ്ങള് നയായവിലക്ക് ലഭയോക്കുന്നതിനും, തീരോമവലി മപാലളള മസ്റ്റാറു ള്
തീരമദശ ഉള്നാടന് പ്രമദശങ്ങളില്ക് പദ്ധതി ള് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്
• േവേന് സംഘങ്ങളകട തൃപ്തി രോയ പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന് വ ത്താങ്ങ് നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു
• ഉള്നാടന് സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനും സവയം പരയാപ്തോക്കുന്നതിനും
േത്സയകൃഷിയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട പദ്ധതി ള് സംഘങ്ങള് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കു
• േത്സയകഫ ില്ക് അഫിലിമയഷന് ഇല്ലാകത പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന 15 സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം
കേച്ചകപ്പടുത്തു
• ജില്ലയികല സഹ രണ സംഘങ്ങകള ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിന് കുേഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിമലാ സബ്സി ി
ആമയാ വിവിധ പദ്ധതി ളിലൂകട ധനസഹായം സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്ക്കു
• ആഴക്കടല്ക് േത്സയ വിഭവങ്ങളായ ചൂര (Yellow fin Tuna, Skip jack Tuna) മപാലളളവകയ ചൂഷണം
കെയ്യുന്നതിന് നൂതന േത്സയബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സയബന്ധന യാനങ്ങളം
ഉപ രണങ്ങളം നവീ രിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കാ
• ടലാക്രേണം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന പരവൂര്ണ് മുതല്ക് അഴീക്കല്ക് വകരയുളള പ്രമദശങ്ങളില്ക് ടല്ക്
ഭിത്തി ള് ബലകപ്പടുത്തു
• രയിമലക്ക് അടിക്കുന്ന തിരോല ളകട ശക്തി കുേയ്ക്കുന്നതിന് കൃത്രിേ പാരു ള് മപാകലയുളള
നിര്ണ്മ്മിതി ള് ശാസ്ത്രീയോയി, പ്രകൃതി സൗഹാര്ണ്േപരോയി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു
• തിരോല കള തടുക്കുന്നതിനും സുനാേി മപാകലയുളള പ്രകൃതി ദുതന്തങ്ങളകട ആഘാതം കുേയ്ക്കുന്നതിനും,
ടമലറ്റം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന പ്രമദശങ്ങളില്ക് തീരമദശത്ത് വളരാന് അനുമയാജയോയ
തരത്തിലളള വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ബമയാഷീല്ക് ് നിര്ണ്മ്മിക്കു
• ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങകള കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുെിതവസാഗരം ോതൃ യിലളള
പദ്ധതി ള് ശുെിതവേിഷന് വഴി നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.
ീഴ്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
• തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട സ്ക്ീേില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തി ഭവന നിര്ണ്മ്മാണ പുനരുദ്ധാരണ
പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
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• ഉപമയാഗമയാഗയേല്ലാത്ത മടായലറ്റ് ഉള്ളവര്ണ്ക്ക് ഒ. ി.എഫ് മുഖാന്തിരമോ േറ്റ് തമേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളകട സ്ക്ീേില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തി പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• വവദുതി ലഭയോയിട്ടില്ലാത്ത േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്ക് വവദുതി വകുപ്പികെ സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ വവദുതീ രണ
പദ്ധതി ള് മുഖാന്തിരമോ േമറ്റാ ധനസഹായം നല്ക്കു .
• ജലദൗര്ണ്ലഭയം മനരിടുന്ന േത്സയഗ്രാേങ്ങളികല അര്ണ്ഹരായ േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്ക് ജപ്പാന് കുടുകവളള
പദ്ധതി, ജലനിധി തുടങ്ങി പദ്ധതിയിലള്കപ്പടുത്തി പരിഹാര ോര്ണ്ഗങ്ങള് ാണാവന്നതാണ്.
• നിലവിലളള കഹല്ക്ത്ത് കസെറു ളകട നിലവാരം ഉയര്ണ്ത്തുന്നതിനുളള നടപടി ള് സവീ രിക്കു
• 24 േണിക്കൂറും വവദയസഹായം ലഭയോകും വിധം പി.എച്ച്.സി- കള സജോക്കുന്നതിനും തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട വിഹിതം ഉപമയാഗിച്ചുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• യാന്സര്ണ്,
ിഡ്നി,
രള്, ഹൃദയ, പ്രമേഹ-മരാഗ ബാധിതരായിട്ടുളള നിര്ണ്ധന
േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്ക് ഔഷധങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള നിശ്ചിത തു നല്ക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
• ഖനന പ്രമദശങ്ങളായ മ ാവില്ക്മത്താട്ടം, പډന, നിവാസി ള്ക്കും ക .എം. എം.എല്ക്.- ഫാക്ടേിയില്ക്
നിന്ന് പുേന്തളളന്ന േലിന ജലത്തില്ക് നിന്നുളള ദുരന്ത ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നവര്ണ്ക്കും, ഉണ്ടാകുന്ന
മപാഷ ാഹാര കുേവ് പരിഹരിമക്കണ്ടതിന് അംഗന വാടി ളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം കൂടുതല്ക് കേച്ചകപ്പടുത്തു
• േത്സയകതാഴിലാളി മേഖലയികല സ്ക്കൂള ളികല കുട്ടി ള്ക്കായി വിദയാഭയാസ വകുപ്പുോയി മെര്ണ്ന്ന് പ്രഭാത
ഭക്ഷണ പദ്ധതി ള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
• േദയം, േയക്കു േരുന്ന് എന്നിവക്ക് അടിേകപ്പട്ടിട്ടുളളവര്ണ്ക്ക് ലഹരി വിമുക്ത മ ന്ദ്രങ്ങളം പുനരധിവാസ
മ ന്ദ്രങ്ങളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും േത്സയകതാഴിലാളി മേഖലയികല ജനങ്ങകള പ്രമതയ ിച്ചും ഇളം
തലമുേകയ ഇത്തരം ോര വിപത്തു കള കുേിച്ച് മബാധവല്ക്ക്കരിക്കുന്നതിനുോയി ക്ലാസ്സു ളം
കസേിനാറു ളം േറ്റും സംഘടിപ്പിക്കു .
• തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പങ്കാളിത്തമത്താടു കൂടി േത്സയകതാഴിലാളി മേഖലയികല
കേ ിക്കല്ക് യാമ്പു ള് കേച്ചകപ്പട്ട രീതിയില്ക് സംഘടിപ്പിക്കു
• േത്സയകത്താഴിലാളി ഗ്രാേങ്ങളില്ക് അവരുകട ശാരീരി , ോനസി , വിദയാഭയാസ നിലവാരം
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി ൗണ്സിമലഴ്സ് ഉള്കപ്പടുന്ന ടീമു ളോയി ആശയ വിനിേയം കെയ്യുന്നതിന്
സാധയോകുന്ന പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• േത്സയകത്താഴിലാളി ള് താേസിക്കുന്ന പ്രമദശങ്ങളില്ക് തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പ് മുമഖന ജനസംഖയാ
നിരക്കും, ജനസാന്ദ്രതയും സംബന്ധിച്ച് വിവരമശഖരണം നടപ്പാക്കു .
• േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങളികല വിദയാര്ണ്ഥി ള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള ളില്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കു .
• േത്സയഗ്രാേങ്ങളികല കുട്ടി ളകട ായി ക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീന്തല്ക്, വസക്കിളിംഗ്,
മസ്ക്റ്റിംഗ്, സ്കൂബാ വ വിംഗ്, ബീച്ച് മവാളീബാള് തുടങ്ങിയ ായി ഇനങ്ങളില്ക് പരിശീലനം നല്ക്കു .
• വൃത്തിയായി േത്സയം വ ാരയം കെയ്യുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും േത്സയ ോര്ണ്ക്കറ്റു ളമടയും
ഹാര്ണ്ബറു ളമടയും അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• ജില്ലയികല ജലമരാതസ്സു ളകട സംരക്ഷണം, േത്സയ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണം, ഉല്ക്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ്,
സുസ്ഥിരത ന്നിവ ഉേപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പങ്കാളിതവമത്താടു കൂടി
അതാത് മേഖല ളികല ണ്ടല്ക് വനവല്ക്ക്കരണ പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
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• മവലിയിേക്ക സേയത്ത് അനാവൃതോകുന്ന ാവനാട്, ഫാത്തിോതുരുത്ത് ഭാഗങ്ങളില്ക് പാലത്തില്ക്
നിന്നും ാണകപ്പടുന്ന മുക്കാട് േണ്ണ് എന്ന് വിളിക്കകപ്പടുന്ന 15 കഹക്ടര്ണ് പ്രമദശത്ത് ണ്ടല്ക് വത ള് നട്ട്
പിടിപ്പിച്ച് േത്സയ സമങ്കതോയി സംരക്ഷിക്കു .
• ജില്ലയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന കെറു ിട വനിതാ യൂണിറ്റു ള് അവരുകട പ്രവര്ണ്ത്തന
പാരമ്പരയം, പ്രവര്ണ്ത്തന ക്ഷേത എന്നിവ ണക്കികലടുത്ത് തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ളകട
പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തി പലിശരഹിത വായ്പ മപാലളള ധനസഹായങ്ങള് നല്ക് ി കൂടുതല്ക്
ശക്തികപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• ജില്ലയില്ക് കെറു ിട സംരംഭങ്ങളില്ക് ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരുന്ന, പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ വനിതാ യൂണിറ്റു കള
കണ്ടത്തി അവകയ പ്രവര്ണ്ത്തന സജോക്കു
• വഴിമയാര ച്ചവടം നടത്തുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി വനിത ള്ക്ക് ഫിഷ് കവന് ിംഗ് മടബിള് നല്ക്കുന്ന
പദ്ധതി ള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
• കെറു ിട വനിതാ സംരംഭ രുകട ഉല്ക്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണി കണ്ടത്തി നല്ക്കുന്നതിനും, വിപണനം
നടത്തുന്നതിന് മവണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളം തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പങ്കാളിത്തം വഴി
നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
• കെറു ിട സംരംഭങ്ങളില്ക് ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വനിതാ ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് പരിശീലന പരിപാടി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
• പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള് പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും േത്സയകതാഴിലാളി ള്ക്ക് മലല
സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനും ത.സവ.ഭ വകുപ്പു ളകട ധനസഹായമത്താകടയുളള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
• ആഴക്കടല്ക് േത്സയബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സയകതാഴിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക്
പരിശീലനം പരിപാടി ള് നടപ്പിലാക്കു
• ടല്ക് കൂടുകൃഷിക്കായ അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സയകതാഴിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് പരിശീലനം
പരിപാടി ള് നടപ്പിലാക്കു
• ജലമരാതസ്സു കളയും ടലികനയും ജനവാസമേഖല ളില്ക് ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് ത.സവ.ഭ.
വകുപ്പു ളകട പങ്കാളിതവമത്താടു കൂടി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള്, എം.എന്.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ്
കതാഴിലാളി ള് എന്നിവകര ഉള്കപ്പടുത്തി ആമരാഗയ വകുപ്പികെ ശുെിതവേിഷന് പദ്ധതി ളോയി
സംമയാജിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി ശുെിതവ, ോലിനയ സംസ്ക്കരണ മേഖല ളില്ക് നടപ്പിലാക്കു
• പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലിനയങ്ങളകട ഉപമയാഗം കുേയ്ക്കുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായുളള ഉല്ക്പന്നങ്ങളകട
ഉപമയാഗം ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട സഹായമത്താടു കൂടി കുടുംബശ്രീ - കതാഴിലേപ്പു കതാഴിലാളി കള
കൂടി ഉള്കപ്പടുത്തി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലിനയങ്ങള് മശഖരിച്ച് സംസ്ക്കരിക്കുന്ന കെ ിംഗ് യൂണിറ്റു ള്
• മട്രാളിംഗ് നിമരാധനം നടപ്പിലാക്കു , നിമരാധിത േത്സയബന്ധന രീതി ളായ രവലി, അടയ്ക്കംക ാല്ലി
വല ഉപമയാഗിച്ചുള്ള േത്സയബന്ധനം, 35എം.എം-ല് താകഴ ണ്ണിവലിപ്പം ഉള്ള വല ഉപമയാഗിച്ചുള്ള
േത്സയബന്ധനം എന്നിവ നിമരാധിക്കു .
• േത്സയാ ര്ണ്ഷണ ഉപ രണങ്ങള് (FAD) ഉപമയാഗിച്ചുള്ള ണവ പിടുത്തം നിമരാധിക്കു . ചൂണ്ട
ഉപമയാഗിച്ചുള്ള േത്സയബന്ധനം, വലിയ ണ്ണിവലിപ്പമുള്ള വല ള് ഉപമയാഗിച്ചുള്ള േത്സയബന്ധന
രീതി ള്, ടല്ക്ക്കൂട് കൃഷി , െിപ്പി, മുരിങ്ങ കൃഷി എന്നിവ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു
• കെേിയ ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ളപമയാഗിച്ചുള്ള േത്സയബന്ധനവം, ഊന്നി വല ളമടയും, െീന
വല ളമടയും ആധി യവം, തൂപ്പും പടലം മപാകലയുള്ളവ ഉപമയാഗിച്ചുള്ള അനധികൃത േത്സയബന്ധനവം
തടയു .
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• അഷ്ടമുടി ായലികല േത്സയസമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങള് ആവശയോയ
ണ്ടല്ക് വനവത്ക്കരണം, തനത് േത്സയങ്ങള്/ഞണ്ടു ള് എന്നിവയുകട പ്രജനനത്തിന് ആവാസ
മ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• അഷ്ടമുടി ായലികല തനത് േത്സയ കുഞ്ഞുങ്ങളകട നിമക്ഷപ പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• അനധികൃത േത്സയബന്ധന രീതി ളായ തൂപ്പും പടലം, ഏറ്റം ക ട്ടല്ക് എന്നിവ നിര്ണ്ബന്ധോയും
തടയുന്നതിനായി േത്സയ സംരക്ഷണ മസനകയ നിമയാഗിച്ചുക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങളില്ക് തനത് േത്സയക്കുഞ്ഞുങ്ങകള വളപ്പു ളില്ക് നിമക്ഷപിച്ച് 10 മുതല്ക് 12
കസന്േീേീറ്റര്ണ് വകര വളര്ണ്ത്തി ജലാശയങ്ങളിമലയ്ക്ക് തുേന്നു വിടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• േമത്സയാല്ക്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉേപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക് കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പികെ ഉടേസ്ഥതയില്ക് വരുന്ന 112 കഹക്ടര്ണ് പ്രമദശകത്ത
ജലാശയങ്ങളം, കവളളകക്കട്ട് െിറ്റുേല െിേ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ് െിേ, മപാളച്ചിേ ഏല തുടങ്ങിയ ഏല ളകട
സംരക്ഷണം ഉേപ്പുവരുത്തി സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവോയ േത്സയകൃഷി രീതി ള് അവലംബിച്ച്
േത്സയകൃഷി നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• തനത് നാടന് ശുദ്ധജല/ഓരുജല േത്സയങ്ങളകട ( ാരി, കൂരി, വരാല്ക്, പരല്ക് വര്ണ്ഗത്തില്ക്കപ്പട്ട
േത്സയങ്ങള്, ആറ്റുക ാഞ്ച്, രിേീന് തുടങ്ങിയവ) സംരക്ഷണത്തിന് കപാതുജലാശയങ്ങളില്ക് നിന്നുളള
ഇത്തരം േത്സയങ്ങളകട/േത്സയവിത്തു ളകട അേിത ചൂഷണം തടയുന്നതിന് തമേശ സവയംഭരണ
പങ്കാളിതവമത്താടു കൂടിയുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• കുളങ്ങളകട സംരക്ഷണം, േത്സയകൃഷി നടത്താന് അനുമയാജയോയ ജലാശയങ്ങകള കൃഷിക്ക്
അനുമയാജയോയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്, വിളകവടുപ്പ്, എന്നിവയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട്
എം.എന്.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ്- കതാഴിലാളി ള്, സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവരുകട പങ്കാളിതവമത്താടു
കൂടിയുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• േത്സയ സമ്പത്ത്- വജവ വവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉേപ്പാക്കുന്നതിന്, ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാ, വനാേി
കെമ്മീന് തുടങ്ങിയ വജവ സുരക്ഷയും, വജവ കഫന്സിംഗും (Bio security measursse) ആവശയോയി
വരുന്ന കൃഷി രീതി ള് നടത്തി വരുന്ന ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് വജവ സുരക്ഷക്കും വജവ കഫന്സിംഗിനും
കവണ്ടിയുളള ആനുകൂലയങ്ങള് നല്ക്കു
• സ്ത്രീ ളകട പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉേപ്പാക്കുന്ന വിധത്തില്ക് േത്സയകൃഷി പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• സവന്തോയി കുളങ്ങില്ലാത്തവര്ണ്ക്കും, സ്ഥല പരേേിതിയുളള വീടു ളില്ക് താേസിക്കുന്നവര്ണ്ക്ക് േത്സയവം
പച്ചക്കേിയും ഒന്നിച്ച് കൃഷി കെയ്യുന്ന അ വാമപാണിക്സ് യൂണിറ്റു ള് തുടങ്ങുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാക്കു
• വനിത ള്ക്കും, സാമ്പത്തി ോയി പിമന്നാക്കം നില്ക്ക്കുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി ള്ക്കും അലങ്കാര
േത്സയകൃഷിയിമലയ്ക്കും, വിപണനത്തിമലയ്ക്കും, അലങ്കാര േത്സയ വിത്തുല്ക്പ്പാദനത്തിമലയ്ക്കും തിരിയുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു
• ജലാശയങ്ങളകട േലിനീ രണ തീവ്രത കുേയ്ക്കുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങള് മശഖരിക്കുന്ന
പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി വയാപ ോയ മബാധവത്ക്കരണ പരിപാടി ള് നടപ്പിലാക്കു
• അേിത േത്സയബന്ധനം നിയരിക്കു
• നിയേലംഘനങ്ങള് ശക്തോയി തടയു .
• തൂപ്പും പടലം, നഞ്ച് ലക്കല്ക്, മസ്ഫാട വസ്തുക്കള് ഉപമയാഗിച്ചുള്ള അനധികൃത േത്സയബന്ധന
രീതി ള് തടയു .
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• മ രള സമുദ്ര േത്സയബന്ധന പരിപാലന നിയേം 1980, മ രള േത്സയകത്താഴിലാളി മക്ഷേനിധി നിയേം
1985, ഉള്പ്നാടന് േത്സയകൃഷി നിയേം 2010 എന്നിവ ര്ശനോയി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പങ്കാളിതവം ഉേപ്പാക്കു .
• അനധികൃത െീനവല ളം കുറ്റിവല ളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തമേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പു ളകട
നിയരണം ഉേപ്പാക്കു .
• മദശിയ ജലപാതയില് നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കകപ്പട്ട ഊന്നി/കുറ്റി വല ഉടേ ള്പ്ക്ക് േറ്റ് ജീവമനാപാധി ള്
മതടുന്നതിന് ഉെിതോയ പ്രമതയ മപ്രാജക്ട് പാമക്കജു ള് തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കു

സംമയാജന - ഏമ ാപന സാധയത ള്
വിവിധ വകുപ്പു ളകട പദ്ധതി ളകട സംമയാജന സാധയത
േത്സയകത്താഴിലാളി ളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനും ോനവമശഷി വി സനത്തിനും
ഊന്നല്ക് നല്ക് ി ക ാണ്ട് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ളമടയും തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട
പദ്ധതി ളമടയും പരിപൂര്ണ്ണ്ണ വിജയത്തിന് വിവിധ സര്ണ്ക്കാര്ണ് വകുപ്പു ളകട സംമയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനം
അനിവാരയോണ്. അര്ണ്ഹരായ എല്ലാ ഗുണമഭാക്താക്കള്ക്കും പദ്ധതി ളകട ആനുകൂലയങ്ങള് എത്തിക്കാന്
ഇത്തരത്തിലള്ള സംമയാജനത്തിലൂകട സാധയോകും. പദ്ധതി നിരവവഹണത്തില്ക് വകുപ്പ് മനരിടുന്ന പരിേിതി കള
തരണം കെയ്യാന് വിവിധ സര്ണ്ക്കാര്ണ് വകുപ്പു ളകട സംമയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിലൂകട സാധയോകുന്നതാണ്.
1. ഉള്നാടന് േത്സയകൃഷി വയാപനം (112 കഹക്ടര്ണ്)
2. ണ്ടല്ക്ക്കാടു ള് സംരക്ഷിക്കു (123.9 കഹക്ടര്ണ്)
3. അഴിമുഖങ്ങള് സംരക്ഷിക്കു (3 എണ്ണം)
4. വജവ ടല്ക്ഭിത്തി നിര്ണ്മ്മാണം (24.5 ി.േീ)
5. തീരമദശം, ഉള്നാടന് മേഖല ോലിനയമുക്തോക്കു
6. ഭവനരഹിതര്ണ്(689 എണ്ണം)
7. ടലില്ക്നിന്നും 50 േീറ്റര്ണ് പരിധിയില്ക് താേസിക്കുന്നവരുകട പുനരധിവാസം (1252 എണ്ണം)
8. മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത േത്സയഉല്പന്നങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണ മ ന്ദ്രം (2 േത്സയഗ്രാേം)
നൂതന ആശയങ്ങള്
• സ്ഥല പരിേിതിയുളള വീടു ളില്ക് താേസിക്കുന്നവര്ണ്ക്ക് േത്സയവം പച്ചക്കേിയും ഒന്നിച്ച് കൃഷി കെയ്യുന്ന
അ വാമപാണിക്സ് യൂണിറ്റു ള് തുടങ്ങുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• കെമ്മീന് ഗ്രാേകേന്ന് അേിയകപ്പടുന്ന േണ്മട്രാതുരുത്ത് മവലിമയറ്റ സംബന്ധോയ പാരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങള് അഭമുഖീ രിക്കുന്നു. ഈ പ്രമദശത്തികെ ഗതാ ാല കപ്രൗ ി വീകണ്ടടുക്കുന്നതിനായി ണ്ടല
വനവല്ക്ക്കരണ പദ്ധതി ളം കെമ്മീന് കുളങ്ങളകട പുനരുജീവനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ളം വിഭാവനം
കെയ്തു നടപ്പിലാമക്കണ്ടതാണ്.
• ആഴക്കടല്ക് േത്സയബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സയകതാഴിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക്
പരിശീലന പരിപാടി ള് നടപ്പിലാക്കു .
• ടല്ക്ക്കൂട് കൂട് കൃഷിക്കായി അവലംബിക്കുന്നതിന് േത്സയ കതാഴിലാളി ള്ക്ക് പരിശീലന പരിപാടി ള്
നടപ്പിലാക്കു .
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4.4 പരിസ്ഥിതി, ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, വന വി സനം, ദുരന്ത നിവാരണം
ആമുഖം

പ്രകൃതിയുകട സ്പന്ദന താളോണ് ജീവകെ മുമന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനാധാരകേന്ന് േനസ്സിലാക്കി
യവരായിരുന്നു നമ്മുകട പൂർവ്വി ർ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവം ജീവ സന്ധാരണവം അവർക്ക് ഒമര നാണയത്തികെ
രണ്ട് വശങ്ങളായിരുന്നു.
ഈ ഭൂേി േനുഷയന് ോത്രേല്ല സഹജീവി ൾക്കും കൂടി അവ ാശകപ്പട്ട
വപതൃ ോകണന്നുള്ള ഉത്തേ മബാധമുള്ളവരായിരുന്നു പഴയ തലമുേ. ഭാരതകത്ത സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം
ഇവികട നിലനിന്നിരുന്ന ശതാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട വിമദശാധിപതയവം ആഭയന്തര ലഹങ്ങളം കൂടാകത, മലാ
േഹായുദ്ധങ്ങളം അവ മൂലമുണ്ടായ ഭക്ഷയക്ഷാേവം, പട്ടിണി, ജനസംഖയാ വർദ്ധനവ് എന്നിവയും. പടിഞ്ഞാേൻ
സംസ്ക്ാരത്തികെ
ടന്നു
യറ്റവം നമ്മുകട ദിശാമബാധത്തിലണ്ടാക്കിയ ോറ്റങ്ങളം സമൂഹത്തിൽ
അന്തർലീനോയിരുന്ന പ്രകൃതി മേഹമത്തയും പരിസ്ഥിതി മബാധമത്തയും ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കി. പ്രകൃതിയും
ജീവജാലങ്ങളം േനുഷയന് ചൂഷണം കെയ്യാനുള്ളത് ോത്രോകണന്ന കതറ്റായ െിന്താഗതി വളർത്തു യും കെയ്തു.
ചൂഷണം വിദയയാക്കി വളർന്നു വന്ന സമൂഹത്തികെ ഈ പുത്തൻ സേീപനം വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
വന ഭൂേി വ മയ്യറുന്നതിനും ശാന്തരായി അവികട ജീവിച്ചിരുന്ന വനയമൃഗങ്ങകള ഉപദ്രവിച്ചും പ്രമ ാപിപ്പിച്ചും
അവയുകട വിമരാധം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ാരണോയി.
ഒടുവിൽ അത് പലവിധത്തിലള്ള പ്രകൃതി
മക്ഷാഭങ്ങൾക്കിടവരുത്തി.
ാട്ടു തീയായി,. വരൾച്ചയായി, േകണ്ണാലിപ്പായി, പ്രളയോയി, േഹാോരി ളായി,
േനുഷയ വനയജീവി സംഘർഷങ്ങളായി പല വിധത്തിൽ അത് നകമ്മ ഗ്രസിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. വന സംരക്ഷണം,
ആമഗാളതാപനം, ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, ഓമസാൺ സംരക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റി ് ോലിനയം തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളിൽ ശബ്ദമുയർത്താനും മപാരാടുവാനും ഒപ്പം സങ്കീർണ്ണോയ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
ടിഞ്ഞാണിടുവാനും ഒടുവിൽ നാം സവയം മപ്രരിതരാമ ണ്ടി വന്നു. 1972-കല മസ്റ്റാക്ക് മഹാം പരിസ്ഥിതി
ൺകവൻഷകെ ചുവ്പിടിച്ച് 1977-ൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയുകട 42-ംാംം മഭദഗതി അനുമേദം
48A, 51A(8) എന്നിവയികല കേൗലി
ർത്തവയങ്ങളകട വയാപനത്തികെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി
ൺകവൻഷൻ ശുപാർശ ൾക്ക് അനുരൂപോയ ോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് വനം, വനയജീവി
സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരികെ ോത്രേല്ല
പൗരന്മാരുകട ധാർമ്മി ഉത്തരവാദിതവങ്ങളായും, നിർവ്വെിക്കകപ്പട്ടു. 1980-കല വന സംരക്ഷണ നിയേോണ് ഈ
രംഗകത്ത േകറ്റാരു സുപ്രധാനോയ ാൽകവയ്പ്.
പ്രകൃതിമയാടിണങ്ങി ജീവിതോരംഭിച്ച േനുഷയൻ ാലാന്തരത്തിൽ പരിഷ്കാരത്തികെ സൂക്ത വാ യങ്ങൾ
മതടിമപ്പായമപ്പാഴാണ് േനുഷയ-പ്രകൃതി ബന്ധത്തികെ െില വിള്ളല ൾ വീണത്. േനുഷയകെ ജീവൻ
നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വനങ്ങളകട പങ്ക് വളകര പ്രധാനകപ്പട്ടതാണ്.
ശുദ്ധവായുവം, ശുദ്ധ ജലവം ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഒരു ഭൂപ്രമദശത്തികെ 33 ശതോനകേങ്കിലം വനോയി
നിലനിൽക്കണകേന്നാണ് വന നയം അനുശാസിക്കുന്നത്. മ രളകത്ത സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം ആക
വിസ്തൃതിയുകട 29% നമ്മൾ വനോയി ാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് കെേിയ ാരയേല്ല. വനങ്ങളകട
സംരക്ഷണത്തിന് ശാസ്ത്രീയോയ അേിവം, ാഴ്ച്ച്ചപ്പാടും അതയന്താ മപക്ഷിതോണ്. പമക്ഷ ആ അേിവ് വനം
ഉമദയാഗസ്ഥരിൽ ോത്രം ഉണ്ടായാൽ മപാരാ, േേിച്ച് എല്ലാവരും അതികനക്കുേിച്ച് പൂർണ്ണ മബാധയമുള്ളവരാ ണം.
വനം േനുഷയന് നൽകുന്ന പ്രമയാജനങ്ങളിൽ ഏകേയും പമരാക്ഷോയതിനാൽ സമൂഹത്തികെ വനങ്ങമളാടുള്ള
ാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിൽ െില കപാരുത്തമക്കടു ളണ്ട്. എന്നാൽ വിജ്ഞാന വയാപനരംഗത്തുണ്ടായ പുത്തൻ പ്രവണത ൾ
ഈകയാരു ാഴ്ച്ച്ചപ്പാടികന ോറ്റി േേിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി, ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, വന വി സനം എന്നിവ
പരസ്പര പൂര ങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ഓമരാന്നിനും സംഭവിക്കുന്ന അപെയം േറ്റുള്ളവകര സാരോയി ബാധിക്കും.
ആയതിനാൽ ഇവ മൂന്നിമെയും പ്രഭാവത്തികെ
ആക ത്തു യാണ് പ്രകൃതിയുകട സന്തുലിതാവസ്ഥ
നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുകട സുസ്ഥിര വി സനം ാഴ്ചപ്പാടും പ്രകൃതിയുകട സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മ ാട്ടം തട്ടാത്ത
തരത്തിലള്ളതായിരിക്കണം. ടി മൂന്ന് വിഷയങ്ങളം പരസ്പര പൂര കേങ്കിലം, ഓമരാന്നിനും അതിമെതായ
സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കവമവ്വകേ പ്രതിപാദിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി
നമ്മുകട രാജയത്തികെ േറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുഭവകപ്പടുന്നതുമപാകലയുള്ള പലവിധ പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങൾ മ രളത്തിലം അനുഭവകപ്പടുന്നുണ്ട്. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനകേന്ന നിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളകട
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തീവ്രത വളകര വലതാണ്. വദർഘയമേേിയ തീരപ്രമദശം, നദി ൾ, ായല ൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുൾകപ്പട്ട
ജലമരാതസ്സു ൾ തുടങ്ങിയവയുകട പാരിസ്ഥിതി ആമരാഗയം നില നിർത്തു എന്നിവയാണ് ഇന്നകത്ത
പ്രധാന കവല്ലുവിളി. പരിസ്ഥിതി മദശീയ തലത്തിലം, ആമഗാള തലത്തിലം ജനങ്ങളകട അടിസ്ഥാന
ആവശയോയി അംഗീ രിക്കകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലൂകട േണ്ണും, ജലവം, വായുവം
പരിപാലിക്കു യും സംരക്ഷിക്കു യും കെയ്യു എന്നത് ഓമരാ പൗരമെയും ടേയാണ്.
പരിസ്ഥിതി മനരിടുന്ന കപാതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ
വായുേലിനീ രണം: ജനസംഖയാ വർദ്ധനവ്, മോമട്ടാർ വാഹനങ്ങളകട അനിയരിതോയ വർദ്ധനവ്
ഫാക്ടേി ളികല േലിനീ രണ നിയരണ സംവിധാനത്തികെ അഭാവം/അപരയാപ്തത എന്നിവ വായു
േലിനീ രണം വർദ്ധിക്കുവാൻ ാരണോയിട്ടുണ്ട്. അനിയരിതോയി അന്തരീക്ഷത്തികലത്തുന്ന ാർബൺ
വ ഓക്സവസ ്, ാർബണ മോമണാക്സവസ ് തുടങ്ങിയ ഹരിത ഗൃഹ വാത ങ്ങളകട അളവ്
ർശനോയി കുേച്ച് അന്തരീക്ഷ വായുവികന ശുദ്ധീ രിക്കുന്ന നടപടി ൾൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽമ ണ്ടതാണ്.
I പരിഹാര നിർമേശങ്ങൾ
• അനിയരിതോയി അന്തരീക്ഷ േലിനീ രണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടേി ൾ, േറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്
േതിയായ േലിനീ രണ നിയരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉകണ്ടന്ന് അതാത് തമേശ സവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉേപ്പ് വരുത്തു യും വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്ക് വലസൻസ് േേ് കെയ്യുന്നതുൾകപ്പകടയുള്ള
നിയേ നടപടി ൾ സവീ രിക്കണം.
• കപാതു ഗതാഗത സംവിധാനം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ആള കള ഇത്തരം സംവിധാനം
ഉപമയാഗിക്കാൻ മവണ്ട നടപടി ളം സവീ രിക്കണം.
കപാതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്ക്
മപ്രാത്സാഹനം നൽ ിയും, സവ ാരയവാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതി പാർക്കിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ
വർദ്ധിപ്പിക്കു യും കെയ്യണം.
• വായു േലിനീ രണം കുേയ്ക്കുന്നതിനായി കപാതു സ്ഥലത്തും സവ ാരയ ഭൂേിയിലം പാതമയാരങ്ങളിലം
വൃക്ഷവത് രണ പ്രവർത്തനങ്ങളം നടത്തു .
• അന്തരീക്ഷ േലിനീ രണത്തികെ മതാത് േനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഓമരാ പ്രമദശത്തും
നടപ്പാക്കു യും, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശയോയ മബാധവൽക്കരണവം, മുന്നേിയിപ്പും നൽകു .
II ശുദ്ധ ജല ദൗർലഭയവം, ജല േലിനീ രണവം
ഇന്ന് മലാ ം അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ് ശുദ്ധജല ദൗർലഭയം. ശുദ്ധജല ലഭയത ഏറ്റവം
പ്രധാനകപ്പട്ട ഒരു വിഭവ ദാരിദ്രയോയി ോേികക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉള്ള കുടികവള്ള മരാതസ്സു ൾ തകന്ന
േലിനോയികക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജല ലഭയത ഉേപ്പാക്കു യും, ഉള്ള ജലകത്ത േലിനോ ാകത
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ൾ സവീ രിക്കണം.
• ഓമരാ പ്രമദശമത്തയും, ിണറു ൾ, കുളങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല മരാതസ്സു ൾ വൃത്തിയാക്കു യും
അവകയ േലിനീ രണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കു യും കെയ്യു .
• ലഭിക്കുന്ന േഴകവള്ളം പാഴാക്കാകത ഓമരാ വീട്ടിമലയും ിണറു ളിമലയ്ക്ക് േീ ൊർജ് കെയ്യു .
• കെലവ് കുേഞ്ഞ േഴകവള്ള സംഭരണി ൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകു മയാ അവയ്ക്കാവശയോയ സാമ്പത്തി
സഹായം നൽകു മയാ കെയ്യു .
• േണ്ണ് - ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതകപ്പടുത്തു .
• പ്രാമദശി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെേിയ ശുദ്ധജല വിതരണം സംവിധാനം ഉണ്ടക്കു . 50 മുതൽ 100
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശയോയ 25000 ലിറ്റർ വകര മശഷിയുള്ള സംഭരണ വിതരണ സംവിധാനം
ഉണ്ടാക്കു .
• ശുദ്ധ ജലത്തികെ ഗുണമേന്മ ഉേപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് പ്രാമദശി തലത്തിൽ പരിമശാധനാ സംവിധാനം
ഉണ്ടാക്കു .
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• പുതിയ ക ട്ടിടങ്ങൾക്ക് കപർേിറ്റ് നൽകുമമ്പാൾ വാട്ടർ േീൊർജിംഗ്, േഴകവള്ള സംഭരണി ൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണകേന്ന് നിഷ്കർഷിക്കു . അല്ലാത്ത പക്ഷം ക ട്ടിട വാട യിൽ 50% അധി ം ഈടാ
ക്കു മയാ അവ നിർമ്മിച്ചു നൽ ി ആ കെലവായ തു ഈടാക്കു മയാ കെയ്യു .
• പുഴ ൾ, മതാടു ൾ, നദി ൾ തുടങ്ങിയ ജല മരാതസ്സു ളിൽ തടയണ ക ട്ടി ഭൂഗർഭ ജല വിതാനം
ഉയർത്തു . കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കു .
• അശാസ്ത്രീയോയതും, അനിയരിതവോയ കുഴൽ ിണർ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കു . േതിയായ
ഫീസ് വാങ്ങി കുഴൽ ിണർ നിർമ്മാണത്തിന് അനുേതി നൽകു .
• ശുദ്ധജല മരാതസ്സു ളിൽ ോലിനയം നിമക്ഷപിക്കുന്നതും ജല മരാതസ്സു ൾ േണ്ണിട്ട് നി ത്തുന്നതും
ർശനോയി തടയു .
III ാലാവസ്ഥയിലള്ള ോറ്റം
പരിസ്ഥിതിയുകട സന്തുലിതാവസ്ഥ ത ർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘട ം ാലാവസ്ഥയിലള്ള ോറ്റോണ്.
ഹരിതഗൃഹ വാത ങ്ങളകട വർദ്ധിച്ച മതാതിലള്ള സാന്നിദ്ധയം അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കു യും
`ആമഗാള താപനം’ എന്ന വിപത്തിമലയ്ക്ക് എത്തിമച്ചരു യും കെയ്യുന്നു. ഇതിനായി േലിനീ രണ നിയരണ
െട്ടങ്ങൾ ർശനോയി നടപ്പാക്കു യും, േരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കു യും കെമയ്യണ്ടതാണ്.
IV പാേ, േണ്ണ് ഖനനം
പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലഘൂ രിക്കുന്ന രീതിയിലള്ള
പാേ, േണ്ണ് ഖനനം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തുന്നത്
ഉെിതോയിരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും, പാവകപ്പട്ടവർക്കും പാേ, േണ്ണ് തുടങ്ങിയവ േിതോയ വിലയ്ക്ക്
നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഉപമയാഗ ശൂനയോയ പാേേട ൾ ഏകറ്റടുത്ത് കുടികവള്ള
സംഭരണിമയാ, േത്സയ കൃഷിമക്കാ ആയി ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ഉണ്ടാക്കു .
V ോലിനയനിർമ്മാർജനം
പരിസ്ഥിതികയ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപത്താണ് ോലിനയനിമക്ഷപം. ശരിയായ രീതിയിലള്ള ോലിനയ
നിർമ്മാർജനം പരിസര ശുെിതവത്തിന് പരേപ്രധാനോണ്. ോലിനയ നിർമ്മാർജനത്തിനായി പ്രാമദശി
തലത്തിൽ താകഴപ്പേയുന്ന പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കാം:1. ോലിനയങ്ങകള പരോവധി ഉേവിടത്തിൽ തകന്ന നിർമ്മാർജനം കെയ്യു . ഇതിനായി എല്ലാ വീടു ളിലം
ോലിനയ നിർമ്മാർജന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു . ഇതിനാവശയോയ സബ്സി ി നൽകു .
2. ഓമരാ പഞ്ചായത്തിലം മ ന്ദ്രീകൃത ോലിനയസംസ്ക്രണ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കു . ഇവികട നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
വജവ വളം ർഷ ർക്കു നയായവിലയ്ക്ക് നൽകു .
3. വീടു ൾക്കും, വയവസായ ശാല ൾക്കും, മഹാട്ടൽ, ടീ മഷാപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് വലസൻസ് നൽകുന്നതിന്
േതിയായ ോലിനയ നിർമ്മാർജന സംവിധാനം ഉകണ്ടന്ന് നിഷ്കർഷിക്കു .
4. ഒരു നിശ്ചിത മഗജിൽ കുേവള്ള പ്ലാസ്റ്റി ് വറു ളകട വിൽപ്പന ർശനോയി നിമരാധിക്കു
5. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാർജനത്തിന് ആവശയോയ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു .
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പരിസ്ഥിതി – ഇന്നകത്ത അവസ്ഥ
1. പശ്ചിേ
ഘട്ട മേഖലയികല വന മശാഷണവം അതികന തുടർന്നുള്ള വജവ
വവവിധയങ്ങളിലണ്ടാകുന്ന കുേവം ജില്ലയികല പ്രധാന നദി ളികല ജലത്തികെ അളവികന
ാരയോയ കുേയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടങ്ങളികല ജലസാന്നിദ്ധയം ഇമതാകടാപ്പം കുേയു യും
േിസർമവ്വയറു ളികല കെളിയടിയൽ കൂടു യും കെയ്യുന്നു.
2.
ണ്ടൽക്കാടു ളകട വൻ മതാതിലള്ള നാശം അഷ്ടമുടിക്കായലികല േത്സയ സമ്പത്തികെ കുേവിന്
ാരണോയിരിക്കുന്നു. ണ്ടൽ സസയമശഖരത്തികെ വവവിധയവം ജില്ലയിൽ ഭീതിദോയ തരത്തിൽ
കുേഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
3. തീരമദശ ആവാസവയവസ്ഥ വൻ ത ർച്ചകയയാണ് മനരിടുന്നത്. തീരപ്രമദശകത്ത അതിസാന്ദ്ര
ോയ ജനസംഖയയ്ക്ക് ആനുപാതി ോയ അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളകട അഭാവം, ടൂേിസം മേഖലയിൽ
നിന്നുള്ള സമ്മർേം, നഗരമേഖല ളിൽ നിന്നുള്ള േലിനീ രണം തുടങ്ങിയവ മൂലം തീരമദശം മേഖല
വീർപ്പുമുട്ടു യാണ്.
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ഉയർന്ന മതാതിലള്ള േണ്ണ്, മക്ല വേനിംഗ് മൂലം നദി ളകട അടിത്തട്ട് താഴ്ന്ന് ക ാണ്ടിരിക്കുന്നതു
കൂടാകത നദീതടങ്ങളം കനൽപ്പാടങ്ങളം പാരിസ്ഥിതി ത ർച്ചകയ അഭിമുഖി രിക്കുന്നു. ഇത് ഭക്ഷയ
സുരക്ഷകയ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നോയി വളർന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5. പാടം നി ത്തൽ: ജില്ലയുകട പല ഭാഗങ്ങളിലം വയൽ നി ത്തൽ തുടർന്ന് വരുന്നു. ഭൂഗർഭ ജല
വിതരണം ക്രോതീതോയി താഴുന്നതിനാണ് ഇതു വഴിവയ്ക്കുന്നത്.
6. പുഴ ളകട മശാഷണം: പ്രധാന നദി ളായ ല്ലടയാറും, ഇത്തിക്കരയാറും േണൽ, കെളി ഖനനം
മൂലവം മയ്യറ്റവം വയവസായ സ്ഥപനങ്ങളകട ഇടകപടൽ മൂലവം, നഗര പ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്നും
പ്ലാമെഷനു ളിൽ നിന്നുള്ള രാസേലിനീ രണം മൂലവം, ഏറ്റവം പ്രധാനോയി ജലത്തികെ കുേവ്
മൂലവം അതയന്തം മശാഷണാവസ്ഥയിലാണ്.
7. ജല ക്ഷാേം: ജില്ല കപാതുകവയും െില പ്രമതയ പ്രമദശങ്ങൾ ഗുരുതരോയും ജലക്ഷാേം മനരിടുന്നുണ്ട്.
പ്രമതയ ിച്ചും മവനൽ ക്കാലങ്ങളിൽ. ജില്ലയികല പ്രധാന നദി ളകട മപാഷ നദി ളിൽ േിക്കവാറും
മവനൽക്കാലത്ത്പൂർണ്ണോയും വറ്റിമപ്പാകുന്നു. ആനുപാതി ോയി തകന്ന ഭൂഗർഭ ജലവിതാനവം
താഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
8.
ാർഷി
ഭൂേിയുകട
ഉൽപ്പാദനക്ഷേതയിൽ
ക്രേോയി
കുേവ്
സംഭവിക്കുന്നു.
രാസ ീടനാശിനി ളകടയും അനിയരിതോയ രാസവള പ്രമയാഗത്തികെയും ഫലോയി േണ്ണികെ
ആമരാഗയം ക്ഷയിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ാരണം.
9. അപ ട രോയ രീതിയിലള്ള വായു, ജല, േണ്ണ് േലിനീ രണം.
10. ജില്ലയികല േംസാർ കസറ്റ്പദവിയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളകട അവസ്ഥ.
മ രളത്തികല േംസാർ വസറ്റ് പദവിയുള്ള മൂന്ന് തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ രകണ്ടണ്ണവം ക ാല്ലം
ജില്ലയിലാണ്. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ശുദ്ധജലതടാ വം, അഷ്ടമുടിക്കായലം. ജില്ലയുകട പ്രധാന ശുദ്ധജല
മരാതസ്സായ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ം അതിമവഗം േരണത്തിമലയ്ക്ക് അടുത്തു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു.
േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലമുള്ള ആഴം കുേയലം, ാച്ച് കേെിൽ നിന്നുള്ള നീകരാഴുക്ക് കുേഞ്ഞതും, പടിഞ്ഞാകേ
ല്ലട േണലൂറ്റലിലൂകട കുഴിച്ച് താഴ്ത്തിയതുമൂലോണ് ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തിന് േരണ വാേെ്
മുഴക്കുന്നത്. മയ്യറ്റം, ണ്ടൽക്കാടു ളകട നശീ രണം, േണലം, കെളിയും, ഊറ്റൽ, പാലങ്ങളം
മോഡ ളൾകപ്പകടയുള്ള ഡ്രഡ്ജിംഗ്,
ല്ലടയാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്കികെ കുേവ്
േലിനീ രണം,എന്നിങ്ങകല വിവിധങ്ങളായ ാരണങ്ങളാൽ അഷ്ടമുടിക്കായലികെ സവാഭാവി
പരിസ്ഥിതിക്ക് വൻ നാശോണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. േത്സയ സമ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗണയോയ
കുേവാണ് പ്ര ടോയ ഒരു പരിണിത ഫലം. െില ശുദ്ധജല േത്സയ ഇനങ്ങൾ ായലിൽ നിന്ന്
പൂർണ്ണോയും അപ്രതയക്ഷോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11. നഗര വൽക്കരണത്തികെ വയാപനം: അതിമവഗം ജില്ലയികല നഗര പ്രമദശങ്ങൾ ചുറ്റിമലയ്ക്കും
വളരു യാണ്. അമതാകടാപ്പം നഗര മ ന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സാന്ദ്രോവ യുോണ്. ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന
സമ്മർേങ്ങൾ ക ാല്ലം നഗരം, പരവൂർ, രുനാഗപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ കൂടാകത ഉൾനാടൻ
ിഴക്കൻ മേഖല ൾ എന്നിവടങ്ങകളാകക്കയും നാഗരി ത മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു യാണ്.
േലിനീ രണവം ോലിനയ മ ന്ദ്രീ രണവോണ് ഇത് മൂലം പ്രധാനോറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാകത േണ്ണ്, ജലം, സവാഭാവി ആവാസവയവസ്ഥ ൾ (തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, െതുപ്പു ൾ,
കനൽപ്പാടങ്ങൾ) എന്നിവ ഭീഷണി മനരിടുന്നു.
േണ്മട്രാതുരുത്ത് പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്ന പരിഹാരവം വി സനവം
മ രളത്തികല ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന അഷ്ടമുടിക്കായല്ക് വയവസ്ഥയികല ഒരു പ്രധാനകപ്പട്ട
ദവീപാണ് േണ്മട്രാതുരുത്ത അഷ്ടമുടിക്കായലിമെയും
ല്ലട നദിയുമടയും സവാധീന വലയത്തില്ക്കപ്പട്ട ഒരു
രഭൂേിയാണിത്. ഇതു 12 വാര്ണ്ഡള്ള ഒരു ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തുകൂടിയാണ്. 13.4 െ. ി.േി വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണമുള്ള ഈ
പ്രമദശം ടല്ക് നിരപ്പില്ക് നിന്നും 75 കസ.േി മുതല്ക് 1 േീറ്റര്ണ് വകര ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. 2011 കല
ാമനഷുോരി ണക്കനുസരിച്ച് 9599 ജനങ്ങളാണ് ഇവികട വസിക്കുന്നത്. മവലിമയറ്റ സേയം കവള്ളകപ്പാക്കവം
അതിമനാടനുബന്ധിച്ച പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളം നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമതയ ിച്ച് 2004 കല സുനാേിക്കു മശഷം
ഈ പ്രതിഭാസം സ്ഥായിയായി നിലനില്ക്ക്കുന്നു.
4.
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മോ ്,കേയില്ക്,ജലഗതാഗത ോര്ണ്ഗങ്ങളിലൂകട ദവീപ് നിവാസി ള്ക്ക് പ്രധാന
ര ളോയി
ബന്ധകപ്പടാനുള്ള യാത്രാ സൗ രയങ്ങള് നിലവിലണ്ട്. ആദായം കുേഞ്ഞ കതങ്ങു ളം ണ്ടല്ക്ക്കാടു ളം തടി
അധിഷ്ടിത സസയങ്ങളോണ് നിലവിലള്ള സസയജാലങ്ങള്. ശരിയായ ശുെിതവ സംവിധാനങ്ങളകട
അഭാവത്താല്ക് േലിനീ രണം ാരയോയി നിലനില്ക്ക്കുന്നു.േണല്ക് വാരലം കതാണ്ടഴുക്കലം പരിസ്ഥിതിക്ക്
ആഘാതമേല്ക്പ്പിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളകട പ്രധാനകപ്പട്ട ജീവമനാപാധി ള് താകഴ പേയുന്നവയാണ്.
േത്സയബന്ധനം,കെറു ിട യര്ണ്പിരി യൂണിറ്റു ള്,
ക്കകൃഷി, േത്സയകൃഷി, കതങ്ങ്, പച്ചക്കേി
തുടങ്ങിയവയുകട കൃഷി, േത്സയത്തിലധിഷ്ടിതോയ കെറു ിട യൂണീറ്റു ള്,വിമനാദ സഞ്ചാരം.
നിർമേശങ്ങൾ
1.
സമൂഹത്തികല ഒരു വിഭാഗത്തികെ (മേൽത്തട്ട്) അേിത മഭാഗാസക്തിയും ധൂർത്തുോണ് പരിസ്ഥിതി
നാശത്തിന് ാരണോകുന്നകതന്ന തിരിച്ചേിവ് ഉൾകക്കാണ്ട് ക ാണ്ട് ബദൽ വി സന ോർഗങ്ങൾ
ആരായു എന്നതാണ് സുസ്ഥിര വി സനത്തിലൂകട എല്ലാവർക്കും വി സനത്തികെ മനട്ടങ്ങൾ
എത്തിക്കാനുള്ള ോർഗം. വി സനത്തിന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരോയ ബദൽ ോർഗങ്ങൾ
സവീ രിക്കുവാൻ എല്ലാ വകുപ്പു ൾക്കും പ്രമതയ ം നിർമേശങ്ങൾ നൽകു .
2.
പശ്ചിേഘട്ടമേഖലയുകട പരിസ്ഥിതിസം രക്ഷണത്തിനായി
ഗാഡ്ഗിൽ േിമപ്പാർട്ടികല വിവാദപര േല്ലാത്ത
നിർമേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ളാവിഷ്കരിക്കു . അവിടകത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
വിഭവചൂഷണം േിനിേം ആക്കാനുള്ള നടപടി കളടുക്കു . ഭൂേിയുകട പ്രകൃതിദത്ത ഉപമയാഗകത്ത
അടിസ്ഥാനോക്കി ഭൂവിനിമയാഗം ക്രേം നിശ്ചയിച്ചു ക ാണ്ടുള്ള വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
ഇതിനായി ലാൻ ് യൂസ് മബാർ ികെ വിദഗ്ദ്ധ മസവനം ലഭയോക്കു . ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് എന്ന
സേീപനം, എല്ലാവിധ കപാങ്ങച്ച നിർമ്മാണങ്ങളിലമുള്ള നിയരണം എന്നിവ പ്രമയാഗത്തിൽ
ക ാണ്ടുവരണം.പാേ കപാട്ടിക്കാൻ ഴിയുന്ന പ്രമദശങ്ങൾ കണ്ടത്തി വിജ്ഞാപനം കെയ്യണം. കെറു ിട
ജലവവദുത പദ്ധതി, സൗമരാർജം, എന്നിവ വഴിയുള്ള ഊർമജാല്പാദനത്തിന്, പശ്ചിേഘട്ട മേഖലയിൽ
പ്രമതയ ം പദ്ധതി ൾ മവണം.
3.
ണ്ടൽക്കാടു ളകട വയാപനത്തിനായി ഫിഷേീസ്-വനം വകുപ്പു ളകട സംയുക്താഭിമുഖയത്തിലള്ള
വിപുലോയി പദ്ധതി ൾ ജില്ലാ, മലാക്ക്-ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളകട ആഭിമുഖയത്തിൽ ഉണ്ടാ ണം.
4. തീരമദശ
പരിപാലനത്തിനായി േത്സയകത്താഴിലാളി ളകട ജീവതകത്തയും ജീവസന്ധാരണ
പ്രക്രിയ കളയും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലള്ള ആവാസ വയവസ്ഥ പുനസ്ഥാപനത്തിലള്ള
പദ്ധതി ളാവിഷ്കരിമക്കണ്ടതുണ്ട്.
ടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം ആവശയമുള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ബദൽ
ോർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ ഴിയണം. ടൽ- ായൽ വിഭവസംരക്ഷണം ഊന്നിയുള്ള പദ്ധതി ൾ
തീരമദശവാസി ളകട പങ്കാളിത്തമത്താകട നടപ്പാക്കു യാണ് മവണ്ടത്
5. പാേഖനനത്തിനുള്ള ോനദണ്ഡങ്ങൾ പുന:പരിമശാധനയ്ക്ക് വിമധയോമക്കണ്ടതുണ്ട്. പാേ കതളിഞ്ഞു
ാണുന്ന പ്രമദശങ്ങളിൽ ോത്രം നിയരിതോയ രീതിയിൽ ഖനനാനുേതി നൽ ാവന്നതാണ്.
സസയാവരണവം മേൽേണ്ണും നീക്കിയുള്ള ഖനനം നിമരാധിയമക്കണ്ടതാണ്.
നിലവിലള്ള
ോനദണ്ഡങ്ങളം നിയേങ്ങളം പരോവധി പാലിച്ചു ക ാണ്ട് ോത്രം ഖനനം നടത്താനുളള
സംവിധാനമുണ്ടാ ണം.
6. േണ്ണ്-മക്ല ഖനനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തികെയും മപാലീസികെയും ഇടകപടലിലൂകട
നിയരണം, പാേഖനനത്തികലന്നമപാകല ഫലപ്രദോവന്നികല്ലന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. ഇതിനായി
ബദൽ സംവിധാനങ്ങളം നിലവിലള്ള സംവിധാനങ്ങളകട പുന:സംഘാടനവം പരീക്ഷിമക്കണ്ടതുണ്ട്.
7. ജില്ലയികല നദി ളകട സംരക്ഷണത്തിനായി നദീതടങ്ങളകട കോത്തത്തിലള്ള ആവാസ പുനർസൃഷ്ടി
ലക്ഷയം വച്ചുള്ള പദ്ധതി ൾക്ക് രൂപം ക ാടുമക്കണ്ടതാണ്. തമേശ സവയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ,
സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ, സ്കൂള ൾ, മ ാമളജു ൾ എന്നിവയുകടകയല്ലാം
പദ്ധതി ളാണ് ഇതിനാവശയം. നദിയുകടയും തടങ്ങളകടയും ആമരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ
നിയേങ്ങൾ തകന്ന ആവശയോയി വരും. വജവകൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ളിലൂകട ാർഷി
ഭൂേിയുകടയും േണ്ണികെയും ഉല്പാദന ക്ഷേത വർദ്ധിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
ീടനാശിനി ളകടയും
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ഉൽപ്പാദനത്തിനു
മവണ്ടിയുള്ള
ഗമവഷണങ്ങൾക്ക്
പ്രതയ
ഫണ്ട്
അനുവദിച്ച്
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
സവീ രിമക്കണ്ട നടപടി ളം പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളം
േണ്മട്രാതുരുത്തികെ പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ണ്മേശങ്ങള്
1. ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകട ഒരു സംയു ക്ത മപ്രാജക്ടായി ബൃഹത്തായ കുടികവള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കു .
2. ഈ കുടികവള്ള പദ്ധതിക്കായി പട്ട ടവ തടാ ം ഗുണനിലവാര പരിമശാധനയ്ക്കുമശഷം ഉപമയാഗി
ക്കാവന്നതാണ്.
3. ജലത്തികെ ഉപ്പ്, ഇരുമ്പ് എന്നീ ഘട ങ്ങളകട അളവ പരിമശാധിമക്കണ്ടതാണ്.
4. വനവല്ക്ക്കരണവം ണ്ടല്ക്ക്കാടുവല്ക്ക്കരണവം േത്സയകൃഷിയുോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി നടമത്തണ്ടതും
ഇത് സാമൂഹയ വനവല്ക്ക്കരണ വകുപ്പുോയി മെര്ണ്ന്ന് കെമയ്യണ്ടതുോണ്.
5. ജലത്തികല ലവണാംശകത്ത പ്രതിമരാധിക്കാന് മശഷിയുള്ള ണ്ടല്ക്കെടി ള് ഉപമയാഗിക്കു യും
അത് ദവീപു നിവാസി ള്ക്ക് സവീ ാരയോക്കു യും മവണം.
6. നിലവികല മതാടു ള്ക്ക് വീതികൂട്ടി നീകരാഴുക്ക് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും ജല ഗതാഗത സൗ രയം കൂട്ടു യും
മവണം. കൂടുതല്ക് ആഴം കൂമട്ടണ്ട ഭാഗം പഠനം നടത്തിയമശഷം േണ്ണ് ോറ്റുന്ന പ്രക്രിയ കെയ്യാവന്ന
താണ്.
7. തവക്ക് മരാഗനിര്ണ്ണയ യാമ്പ് നടത്തി ാരണം കണ്ടത്തി ഉെിതോയ െി ിത്സ നിര്ണ്ണ്ണയിമക്ക
ണ്ടതാണ്.
8.
ാര്ണ്ഷി വകുപ്പിമെയും മ ന്ദ്രമതാട്ടവിള ഗമവഷണമ ന്ദ്രത്തിമെയും നിര്ണ്മേശങ്ങള് സവീ രിച്ച് കതങ്ങു
കൃഷി വയാപിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്.
9. സാമൂഹയ സാമ്പത്തി സ്ഥിതി കേച്ചകപ്പടുത്താന് മവേിട്ട ജീവമനാപാധി ള് അവലംബിമക്കണ്ടതാണ്.
ഇമക്കാ-ടൂേിസംയുവാക്കള്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിക്കണം (കനയ്യാര്ണ് ാേികല ഇമക്കാ-ടൂേിസം രീതി
അവലംബിക്കാവന്നതാണ്).
10. അവിടുകത്ത വജവവവവിധയത വീകണ്ടടുക്കാന് ബന്ധകപ്പട്ട വകുപ്പു ളകട മനതൃതവത്തില്ക് പഠനം
നടത്തി പദ്ധതി ള് നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.
11. കൂടുതല്ക് ജലം ആഗീരണം കെയ്യാന് തക്കവണ്ണം േണ്ണികെ ഘടനയില്ക് ോറ്റം വരുത്തണം.
12. അനാമരാഗയ രോയ സാഹെരയത്താല്ക് താേസം ഒഴിഞ്ഞ് മപായവകര പുനരധിവസിപ്പിച്ച്
തുരുത്തികെ ജനവാസ സ്ഥിതി നിലനിര്ണ്മത്തണ്ടതാണ്.
13. നദിയുമടയും ജലാശയത്തിമലയും േലിനീ രണം തടയുവാന് നടപടി ള് സവീ രിക്കു യും ബന്ധകപ്പട്ട
വകുപ്പു ള് പരിമശാധന നടത്തു യും മവണം.
14. ഇരട്ടക്കുഴി ക്കൂസ് സംവിധാനം വയാപ ോക്കണം.
15. വിദഗ്ദ്ധ സേിതി ശുപാര്ണ്ശ കെയ്മപാകല ബീഹാര്ണ് ോതൃ യില്ക് ഒരു വീട് പഞ്ചായത്ത് നിര്ണ്മ്മിച്ച്
അഭി ാേയകേന്നു ണ്ടാല്ക് അത് വയാപ ോയി അവലംബിക്കാവന്നതാണ്.
16. വളകര അടിയന്തിരോയി േണ്മട്രാതുരുത്ത് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് താകഴ പേയുന്ന
ാരയങ്ങള്
നിര്ണ്വ്വഹിമക്കണ്ടതാണ്.
കൃഷിവകുപ്പ്
: മരാഗം ബാധിച്ചതും, ാലപ്പഴക്കം ക ാണ്ട് േഞ്ഞളിച്ച് ആദായം കുേഞ്ഞതുോയ
കതങ്ങു ള് കവട്ടിോറ്റി പുതിയ മേല്ക്ത്തരം വത ള് നടു .
േത്സയവകുപ്പ്

: കെമ്മീന് കൃഷി ഴിയുന്നിടകത്തല്ലാം പ്രാവര്ണ്ത്തി ോക്കു യും ണ്ടല്ക്ക്കാടു ള്

മപ്രാല്ക്സാഹിപ്പിക്കു യും കെയ്യു .
മൃഗസംരക്ഷണം : താോവ വളര്ണ്ത്തല്ക് കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
ക്ഷീരവി സനം : പശുവളര്ണ്ത്തല്ക് വയാപിപ്പിക്കു .
എഞ്ചിനീയേിംഗ് വകുപ്പ് ഭാരം കുേഞ്ഞ വീടു ള് പ്രെരിപ്പിക്കു .
ഖാദി-ഗ്രാേവി സന വകുപ്പ് കെറു ിട കുടില്ക് വയവസായ യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കു .
ശുെിതവ േിഷന് ആമരാഗയത്തിന് ഹാനിവരാത്ത ോതൃ ാ ക്കൂസു ള് നിര്ണ്മ്മിക്കു .
കെറു ിട ജലമസെന വകുപ്പ് ആവശയമുള്ള ഇടങ്ങളില്ക് വസ ് സംരക്ഷണ ഭിത്തിക ട്ടു .
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ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം
ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം, ഒരു ആമഗാള പ്രതിഭാസോണ്. പരിസ്ഥിതിയുകട അസന്തുലിതാവസ്ഥ, വന
നശീ രണം, ആമഗാള താപനം, തുടങ്ങി ധാരാളം ാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ാലാവസ്ഥാവയതിയാനകത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ആമഗാളതലത്തിലള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാമ ണ്ടകതങ്കിലം, പ്രമദശി
തലത്തിൽ ഇതികെ വിപരീത ഫലങ്ങകള കുേയ്ക്കാനുള്ള നടപടി ൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും.
ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലമുള്ള ഭവിഷയത്ത് മനരിടുന്നതിനായി ഭാരത സർക്കാർ മദശീയ തലത്തിൽ
8 ർമ്മ പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനകപ്പട്ട ഒന്നാണ് ഹരിത ഭാരത ദൗതയം (Green India
Mission) വനാശ്രിത സമൂഹത്തികെ നിലനിൽപ്പിൽ വനങ്ങൾ കെലത്തുന്ന സവാധീനം ഉൾകക്കാണ്ടു ക ാണ്ടാണ്
ഈ പദ്ധതി രൂപ ൽപ്പന കെയ്ിട്ടുള്ളത്. രാജയകത്ത വനങ്ങൾ ഉൾകപ്പകടയുള്ള പ്രകൃതി സരക്ഷണത്തിന് ദൂര
വയാപ പ്രതയാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലമുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങൾ ജന ജീവിതകത്ത
സാരോയി ബാധിക്കുകേന്ന തിരിച്ചേിവാണ് ഹരിത ഭാരത ദൗതയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. രാജയകത്ത വന
സമ്പത്തികെ ഗുണമേന്മയും വിസ്ത്ീർണ്ണവം വർദ്ധിപ്പിക്കു യും അതുവഴി വനം നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതി
മസവനങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുത്തു യും കെയ്യു , സാമൂഹയ വന വൽക്കരണ പരിപാടി ളകട ഭാഗോയ അമഗ്രാ
മഫാേസ്ട്രി പ്രവർത്തനവം നഗരവൽക്കരണവം വിപുലീ രിക്കു , തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കു , വനാശ്രിത
സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഗുണദായ ോയ ജീവമനാപാധി ൾ വി സിപ്പിക്കു , വിേ ിന് പ രം പുനരുത്പാദനക്ഷേോയ
ഇന്ധനങ്ങളകട ഉപമയാഗം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു
എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂകട ലക്ഷയേിടുന്നത്.
ഭക്ഷയസുരക്ഷ, ശുദ്ധജല സുരക്ഷ, വജവവവവിധയ സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര ജീവനം, ാർബൺ സംഭരണം,
എന്നിവ ഹരിത ഭാരത ദൗതയത്തികെ ആതയന്തി ലക്ഷയങ്ങളാണ്. ൾച്ചവര, ക്രേം കതറ്റിയുള്ള േഴ, േഴയുകട
അളവിലള്ള വലിയ കുേവ്, ക്രോതീതോയി ഉയരുന്ന ചൂട്, കവള്ളകപ്പാക്കം, എന്നിവയാണ് ാലാവസ്ഥ
വയതിയാനത്തികെ പ്ര ടോയ ലക്ഷണങ്ങൾ. ജലക്ഷാേം, ഭക്ഷയധാനയങ്ങളകട ഉൽപ്പാദനത്തിലള്ള വൻ കുേവ്,
േത്സയ സമ്പത്തിലള്ള കുേവ് എന്നിവയാണ് ഇതികെ പരിണിതഫലം. േഴകയ അടിസ്ഥാനോക്കിയുള്ള
സംസ്ഥാനത്തികെ ജല സുരക്ഷകയയും ഊർജ സുരക്ഷകയയും ാലാവസ്ഥാ ോറ്റം ബാധിക്കും. നാം ഇമപ്പാൾ
കൃഷി കെയ്യുന്ന പല വിള ളകടയും വിളവ് കുേയു യും വിള ഇനങ്ങൾ തകന്ന ോമറ്റണ്ടതായും വമന്നക്കാം.
വളർത്തു മൃഗങ്ങളകട ഉൽപ്പാദനക്ഷേതയും കുേമഞ്ഞക്കാം. ഇമപ്പാൾ മരാഗങ്ങളില്ലാത്ത പല കൃഷി ൾക്കും
പുതിയ മരാഗങ്ങൾ വരി മയാ നിലവിലള്ളവ മരാഗശേനേില്ലാകത വരി മയാ കെയമതക്കാം. സമുദ്ര നിരപ്പ്
ഉയരുന്നതിനാൽ തീരപ്രമദശങ്ങളിൽ ടലാക്രേണം കൂടു യും കവള്ളകക്കട്ടും, കവള്ളകപ്പാക്കവം ാരണം
ആള ൾ ോേി താേസിമക്കണ്ടതായും വരും. ചൂടു കൂടുന്നമതാകട വനത്തിലം, വനയ ജീവ ൾക്കും, ോറ്റങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും. വനത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷയ-ജല ദൗർലഭയം ഉണ്ടാകുമമ്പാൾ വനയജീവി ൾ കൂട്ടമത്താകട നാട്ടിലിേങ്ങി
ജനങ്ങളകട ജീവനും സവത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കു യും കെയ്യും. ാട്ടു തീ ഇമപ്പാഴമത്തതിലം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും.
ഇടയ്ക്കികട അതി വർഷം ഉണ്ടാകു യും കവള്ളകപ്പാക്കം മൂലം വൻ ആൾ നാശവം, വിളനാശവം ഉണ്ടാകും. ക ാല്ലം
ജില്ലയുകട തീരപ്രമദശങ്ങളിലം, േൺമട്രാതുരുത്തിലം ഇതികെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിമക്കണ്ടി വരും.
ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനകത്ത പൂർണ്ണോയും ോറ്റാൻ സാധിക്കില്ലാകയങ്കിലം അവയുകട ദൂഷയ ഫലങ്ങൾ കുേയ്ക്കാൻ
സാധിക്കും. നമ്മുകട രാജയം ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനജനയോയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് (കവള്ളകപ്പാക്കം, വരൾച്ച
മുതലായവ) അമങ്ങയറ്റം സാധയതയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു രാജയവം, മ രളവം, പ്രമതയ ിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ലയും
അതീവ സാധയതയുള്ള സ്ഥലവോണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ജില്ലയുകട സേഗ്ര വി സന പദ്ധതി രൂപീ രണ
ത്തിൽ ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിന് അനുമയാജയോയ വി സന പദ്ധതി ൾ ോത്രം ഉൾകപ്പടുത്തു മയാ,
പദ്ധതി ളിൽ ഇതിന് അനുസൃതോയ രീതിയിൽ ലഘൂ രണം/അനുരൂപകപ്പടുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾകപ്പടു
ത്തു മയാ മവണം.
2004 മുതൽ 2014 വകരയുള്ള ാലയളവികല അന്തരീക്ഷ താപനില പരിമശാധിച്ചാൽ ജില്ലയികല കൂടിയ
താപനിലയിൽ ഏ മദശം 2OC വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായതായി ാണാം. അതുമപാകല തകന്ന കുേഞ്ഞ
താപനിലയിൽ ഏ മദശം 1OC വർദ്ധനവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാകത ശരാശരി വാർഷി വർഷപാതത്തിലം
ഗണയോയ കുേവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ െിത്രങ്ങളില്ക്
മെർത്തിരിക്കുന്നു.
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െിത്രം 4.4.1
2004, 2014 എന്നീ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് മ രളത്തികല ജില്ല ളികല ഉയര്ണ്ന്ന ശരാശരി താപനില (0കസല്ക്ഷയസ്)

അവലംബം: ഭാരതീയ ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.4.2
2004, 2014 എന്നീ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് മ രളത്തികല ജില്ല ളികല താഴ്ന്ന ശരാശരി താപനില (0കസല്ക്ഷയസ്)

അവലംബം: ഭാരതീയ ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.4.3
2004, 2014 എന്നീ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് മ രളത്തികല ജില്ല ളികല ഉയര്ണ്ന്ന താപനിലയുകടയും താഴ്ന്ന
താപനിലയുകടയും ശരാശരി വയതിയാനം (0കസല്ക്ഷയസ്)

അവലംബം: ഭാരതീയ ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്
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െിത്രം 4.4.4
2004, 2014 എന്നീ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് മ രളത്തികല ജില്ല ളില്ക് ലഭിച്ച ശരാശരി േഴ (േില്ലിേീറ്റേില്ക്)

അവലംബം: ഭാരതീയ ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

പരിഹാര നിർമേശങ്ങൾ
തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പു ൾ വഴി നടപ്പിലാക്കാവന്നത്
1. ഹരിതഗൃഹ വാത ങ്ങളിൽ പ്രധാനകപ്പട്ട ാർബൺ വ ഓക്സവസ ികെ അളവ്, അന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ ക്രോതീതോയി കൂടാതിരിക്കുന്നതിനു മവണ്ടി സേഗ്രോയ വൃക്ഷവത് രണ പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിക്കു .
2. ആമഗ്രാ-മഫാേസ്ട്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതകപ്പടുത്തി തരിശു ഭൂേിയിൽ േരങ്ങൾ വച്ചു
പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹരിത ഭാരത ദൗതയം (Green India Mission) പരോവധി പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു .
ഇത് അതാത് ജില്ല ളികല സാമൂഹയ വനവത് രണ വിഭാഗോണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിനാവശയ
ോയ സഹ രണവം മപ്രാത്സാഹനവം നൽകു .
3. ോലിനയനിർമ്മാർജനത്തിന് സേഗ്ര പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . ബമയാഗയാസ് പ്ലാന്റു ൾ
സ്ഥാപിക്കു .
4. പാരമ്പമരയതര ഊർജോയ സൗമരാർജം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തിയുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
കപമട്രാൾ, ീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളകട ഉപമയാഗം കുേയ്ക്കു .
5. ഴിയുന്നിടമത്താളം പ്രകൃതി വാത ം കപാതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപമയാഗിക്കു .
അതിനുമവണ്ട സഹായങ്ങൾ കെയ്യു .
6. വയവസായശാല ൾക്കും േറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഒരു നിശ്ചിത അളവ് സ്ഥലത്ത് േരങ്ങൾ വച്ചു
പിടിപ്പിക്കാൻ നിർമേശം നൽകു . വീടു ൾക്ക് നിർമ്മാണ അനുേതി നൽകുമമ്പാൾ വാട്ടർ
േീൊർജിംഗ്, ോലിനയ നിർമ്മാർജനം, വൃക്ഷവത് രണം എന്നിവ ർശനോയി പാലിക്കാൻ
നിർമേശം നൽകു . വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കും, പിഴയും ഈടാക്കു .
7. പരിശീലനം/മബാധവത് രണ പരിപാടി ൾ നടപ്പാക്കു .
ാലാവസ്ഥ വയതിയാനത്തിന്
അനുസൃതോയി പദ്ധതി ൾ എങ്ങകന രൂപ ൽപ്പന കെയ്യണകേന്ന ാരയത്തിന് തമേശ സവയം
ഭരണ സ്ഥാപനത്തികല ജനപ്രതിനിധി ൾക്കും, ഉമദയാഗസ്ഥർക്കും മവണ്ടത്ര പരിശീലനം
നൽ ണം.
8. പുതുതായി തയ്യാോക്കകപ്പടുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ൾ വഴിയും, അനധികൃത മയ്യറ്റങ്ങൾ വഴിയും
നിലവിലള്ള കനൽവയല ൾ നഷ്ടകപ്പടാനിടയാക്കുന്നത് സുസ്ഥിര വി സന ത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി
ഉണ്ടാകുകേന്ന തിരിച്ചേിവ് ഉൾകക്കാണ്ടു ക ാണ്ട് ജില്ലയികല തണ്ണീർതടങ്ങളകട സേഗ്രോയ ഒരു
ാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാോക്കുന്നതിന് മവണ്ടി, ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാ പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി ഒരു
മപ്രാജക്ട് ഉണ്ടാമ ണ്ടതുണ്ട്.
9. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സേിതി ൾ വഴി രൂപകപ്പടുന്ന മപ്രാജക്ടു ളിൽ (മോ ് വി സനം,
ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂേി കണ്ടത്തി വീട് വച്ച് നൽകുന്ന പുതിയ സംരഭങ്ങൾക്ക് മവണ്ടി സ്ഥലം
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കണ്ടത്തൽ, ഭൂവിനിമയാഗത്തിൽ ോറ്റം വരുത്തൽ തുടങ്ങിയവ) തണ്ണീർത്തട പ്രമദശങ്ങൾ
ഉൾകപ്പടുന്നില്ല എന്ന് ഉേപ്പ് വരുമത്തണ്ടതിന് ഈ മ റ്റാ ബാങ്ക് എത്രയും മവഗം തയ്യാോക്കി LSG
തലങ്ങളിൽ എത്തിയമക്കണ്ടതാണ്.
10. വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി (മോഡ വി സനം, ക ട്ടിട നിർമ്മാണം, ഓട നിർമ്മാണം,
നവീ രണം, നാല ൾ-കുളങ്ങൾ സംരക്ഷണം) പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളായ പാേ,
േണൽ തുടങ്ങിയവയുകട ഉപമയാഗം പരോവധി കുേച്ചു ക ാണ്ടുള്ള മപ്രാജക്ടു ൾ ആണ്
രൂപകപ്പമടണ്ടത്.
11. കുളങ്ങൾ, നാല ൾ, പാടമശഖരങ്ങളിലൂകടയും േറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലൂകടയുമുള്ള കവള്ളച്ചാല ളകട
സംരക്ഷണം, നദീതടങ്ങളകട സംരക്ഷണം, തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ൾക്ക് ൽകക്കട്ടു ൾ ഒഴിവാക്കി,
സസയാവൃതോയ േൺതിട്ട ൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ളാണ് ഉണ്ടാമക്കണ്ടത്. ആദയോയി
േൺതിട്ട, അതിൻമേൽ േണ്ണികന ഉേപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലള്ള സസയങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിയ്ക്കൽ എന്നീ
ഘട്ടങ്ങളള്ള മപ്രാജക്ടു ൾക്കാണ് രൂപം ക ാടുമക്കണ്ടത്.
12. ഇത്തരം സുസ്ഥിര വി സനത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദ മപ്രാജക്ടു ളകട നടത്തിപ്പിന് (േൺതിട്ട
നിർമ്മാണം, സസയങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ - പരിപാലനം) പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മലബർ മഫാഴ്സ്
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമതയ മപ്രാജക്ടു ളം ജില്ലാ പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി ഉണ്ടാക്കണ്ടതുണ്ട്.
13. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ശുദ്ധജല തടാ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള (കുടികവള്ള സംരക്ഷണം പ്രധാനം)
മപ്രാജക്ടു ളം അഷ്ടമുടിക്കായൽ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള (േത്സയസമ്പത്ത് സംരക്ഷണം പ്രധാനം)
മപ്രാജക്ടു ളം രണ്ട് വയതയസ്ത് പാരിസ്ഥിതി തലങ്ങളിൽ നിന്നു ക ാണ്ട് രൂപകപ്പടുമത്തണ്ടവയാണ്.
ഇവയുകട തീരസംരക്ഷണത്തിനുള്ള മപ്രാജക്ട് നിർമേശങ്ങളിൽ, ൽകക്കട്ടു ൾ ഒഴിവാക്കി,
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംരക്ഷണ രീതി ളാണ് അവലംബിമക്കണ്ടത്. (വജവ മവലി, ണ്ടൽ
ക്കാടു ൾ).
14. ഭവന രഹിതർക്കുള്ള വീട് നിർമ്മാണ മപ്രാജക്ടു ൾ തയ്യാോക്കുമമ്പാൾ, ഭവന സമുച്ചയങ്ങളകട
നിർമ്മിതിയാണ് ലക്ഷയം വയമക്കണ്ടത്. സ്ഥല ലഭയതയുകട പരിേിതി േേി ടക്കു ോത്രേല്ല,
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണ ോതൃ ൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്
സഹായോകും.
15. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണ സാേഗ്രി ളകട ലഭയത ഉേപ്പാക്കാനും, പ്രാമദശി തലങ്ങളിൽ
അവയുകട നിർമ്മിതിക്കും മവണ്ടിയുള്ള മപ്രാജക്ടു ൾ ജില്ലാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്.
16. പഞ്ചായത്ത്-മുനിസിപ്പാലിറ്റി-മ ാർപ്പമേഷൻതല വജവ വവവിധയ പരിപാലന മ്മിറ്റി (BMC Biodiversity Management Commiittee) ളകട പ്രവർത്തന ഏമ ാപനങ്ങളകട സേഗ്രോയ ഒരു
ജില്ലാതല വജവ വവവിദ്ധയ രജിസ്റ്റർ തയ്യാോക്കുന്നതിനുോയി ഒരു ജില്ലാ പദ്ധതി
അനിവാരയോണ്.
17. മ രളാ സംസ്ഥാന വജവ വവവിദ്ധയ മബാർ ്, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള
വജവ വവവിദ്ധയ ഉദയാന പദ്ധതി ജില്ലയിലട നീളം വയാപിക്കുന്നതിനു മവണ്ടിയുള്ള മപ്രാജക്ടു ൾ
ഉണ്ടാക്കു .
ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട ശുദ്ധജല തടാ സംരക്ഷണം ശുപാർശ ൾ
ജല സംരക്ഷണം:
തടാ ത്തിെ സവാഭാവി പരിസ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്നതിന് പരയാപ്തോയ പദ്ധതി ൾക്കാണ് തടാ
സംരക്ഷണാർഥം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ർമ്മ പരിപാടി ളിൽ മുൻഗണന നൽമ ണ്ടത്. പ്രമദശകത്ത ജനങ്ങൾക്ക്
കതാഴിൽ ലഭയത ഉേപ്പാക്കുന്നത് കൂടിയായിരിക്കണം അവ. തടാ ത്തികെ സേഗ്രോയ സംരക്ഷണത്തിന്
ഉതകുന്ന ഏതാനും നിർമേശങ്ങളാണ് ചുവകട:
1. ജനങ്ങകള പകങ്കടുപ്പിച്ചു ക ാണ്ടുള്ള തടാ സംരക്ഷണ ഉദയേങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതിന് വിപുലോയ
മബാധവൽക്കരണ പരിപാടി ൾ ആസൂത്രണം കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തമേശ സ്ഥാപനങ്ങളം
പരിസ്ഥിതി സംഘടന ളം മുൻവ
എടുക്കണം. ഉമദയാഗസ്ഥതലങ്ങളിൽ തീരുോനിക്കുന്ന
പദ്ധതി ളികല മപാരായ്മ ൾ തുേന്ന് ാട്ടു യും മവണം. ``സംരക്ഷിത ജലാശയം േംസാർ വസറ്റ്,
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1212’’എന്ന മബാർ ് പ്രധാന മ ന്ദ്രങ്ങളിൽ അടിയന്തിരോയി സ്ഥാപിക്കണം. മബാധവൽക്കര
ണത്തിൽ ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും.
മ രളാ വാട്ടർഅമതാേിറ്റിയുകട കുടികവള്ള പദ്ധതി ളിൽ മവസ്റ്റ് വാട്ടർ, േീ-വസക്ലിംഗ് സംവിധാനം
നടപ്പിലാക്കു , ജലശുദ്ധീ രണ പ്ലാെിൽ നിന്നും പുേന്തള്ളകപ്പടുന്ന മക്ലാേിൻ ലർന്ന േലിന ജലം,
തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് മനരിട്ട് ഒഴുക്കുന്നത് നിറുത്തലാക്കു . മവങ്ങ ഭാഗത്ത് േണൽ ക ാണ്ടുള്ള വലിയ
േിസർമവായർ നിർമ്മിച്ച് േലിന ജലം അതിൽ നിമക്ഷപിച്ച് മക്ലാേിൻ നൂട്രവലസ് കെയ്് തടാ ത്തിമലയ്ക്ക്
അരിച്ച് ഇേങ്ങാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു . ഈ േിസർമവായർ ബണ്ട് വികഞ്ഞാഴുകുന്നത്
അനുവദിക്കാതിരിക്കു . (വൻ മതാതിൽ ജലം പുേമത്തയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടാ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും താഴാൻ
ഇടയാക്കും).
ശക്തി ക്ഷയിച്ച നീരുേവ ൾ പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് പമ്പ് ഹൗസ് ഭാഗത്ത് 100 േീറ്റർ നീളത്തിൽ
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെളി നീക്കം കെയ്യു . ഇത് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വടക്ക് പടിഞ്ഞാേ് ഭാഗങ്ങളിൽ ോത്രം പരീക്ഷിക്കു .. കജ.സി.ബി. ളം ഭാര വണ്ടി ളം ഒഴിവാക്കു .
ല്ലട ജലമസെന നാൽ, മവങ്ങയിൽ നിന്നും പടഞ്ഞാകേ ല്ലട വഴി കവളിന്തേ വകരയും
ഭരണിക്കാവിൽ നിന്നും പുന്നമൂട് വകരയും നീട്ടി തടാ തീരത്ത് വയാപിപ്പിക്കു , വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത്
ഇതിനായി സ്ഥലം കണ്ടത്തു യും മൊർച്ച പരോവധി ഉേപ്പാക്കികക്കാണ്ടുള്ള നാൽ നിർമ്മാണം
നടപ്പാക്കു യും കെയ്യു . ജനുവരി മുതൽ കേയ് വകരയും ഇതിൽ ജലം ലഭയോക്കണം. തടാ ബണ്ടിന്
ിഴക്ക്, പാടത്ത്, േൺ ബണ്ട് ക ട്ടി, നാൽ അതിമലയ്ക്ക് തുേന്ന് കവള്ളം തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് അരിച്ച്
ഇേങ്ങാൻ സാഹെരയം ഒരുക്കു .
ഈ േിസർമവായേിൽ നിന്നുള്ള അധി ജലം പുേമത്തയ്ക്ക്
വികഞ്ഞാഴു ാൻ െപ്പാത്ത് നിർമ്മിക്കു യും കനൽകൃഷിക്കായി ഉപമയാഗിക്കു യും കെയ്യു . തടാ വം
നാൽ ജലവം തമ്മിൽ മനരിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാ ാകത സൂക്ഷിച്ചു ക ാണ്ടാവണം ഈ പദ്ധതി
നടപ്പാക്കാൻ. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനും ഉേവ ൾ സജീവോ ാനും തടാ ത്തിൽ മവനലിലം ജലം
ലഭയോ ാനും ഇത് സഹായിക്കും. ( ല്ലട ജല മസെന പദ്ധതിയുകട ഇടത് ര നാൽ ഭരണിക്കാവിൽ
കുേച്ച് ഭാഗം തടാ മത്താട് മെർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. നാലിൽ കപാതുകവ അംഗീകൃത ജല മൊർച്ച
പരോവധി 12.5 % ആയി ചുരുക്കണം. പകക്ഷ ഇമപ്പാൾ 35% വകര മൊർച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2005
മുതൽക്ക് ഓമരാ വർഷവം ജനുവരി-കേയ് ാലയളവിൽ ഇടമവള ളിൽ 1-1.5 േീറ്റർ ഉയരത്തിൽ
നാലിൽ ജലം ലഭയോക്കി വരുന്നുണ്ട്. മൊർച്ചയുകട ഫലോയി ഇക്കാലത്ത് നാൽ സാേീപയം ഉള്ള
പ്രമദശങ്ങളികല ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് പരോവധി ഉയർന്ന് നിൽക്കും. ിണറു കളാകക്ക േഴക്കാലകത്ത
ജലനിരപ്പികലത്തും.
കുളങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ ജല പൂരിതോകും.
ഭരണിക്കാവ്
അമ്പലക്കടവിൽ ഇതികെ സവാധീനത്തിൽ സമൃദ്ധോയ ഉേവ ൾ തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് തുേക്കുന്നത്
ാണാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാനും േീറ്ററു ൾ ോത്രം നാൽ സാേീപയം ഉള്ളതിനാൽ തടാ
ജലനിരപ്പികന സവാധീനിക്കാൻ ോത്രമുള്ള മൊർച്ച ഇവികട ഇല്ല. മേൽ പദ്ധതി വിജയ രോയാൽ ജല
നിരപ്പിന് താകഴയുള്ള വഫൻ മക്ല, സിൽറ്റ്, ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീക്കം കെയ്,
ഉേവ ൾ കതളിച്ച് എടുക്കാനും, ഖനനം കെയ്യുന്ന കെളി ഉപമയാഗിച്ച് പ്രമദശകത്ത കതാഴിലാളി ൾക്ക്
ചുടു ട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർകപ്പടാനും ഴിയുന്നതായിരിക്കും.
തടാ തീരകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്താക
യർ ജിമയാകടക്സസ്റ്റൽ ബാഗിൽ ായലികല കെളി
നിേച്ച് രമണ്ടാ മൂമന്നാ അട്ടിയിൽ അടുക്കി പുല്ലും, വ തയും ക ാണ്ടുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച്
േകണ്ണാലിപ്പ് തടയു . മഫാം ോറ്റിംഗ്ധസ് ഇന്തയാ ലിേിറ്റ ികെ മസവനം ഇതിനായി മതടു . രിങ്കൽ
ഭിത്തി കളക്കാൾ ഫലപ്രദവം കെലവ് കുേഞ്ഞതും, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവം, സുസ്ഥിരവം,
പ്രാമദശി ോയി കതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുോയിരിക്കും ഇത്.
നീർച്ചാല ളിൽ േകണ്ണാലിപ്പ് തടയാനുള്ള ഗള്ളി പ്ലഗിംഗ് നടത്തു . ഇതിനായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ
യർ ോറ്റ് ഉപമയാഗിക്കു . ഇവികട വ തയും തനത് സസയങ്ങളം വച്ച് പിടിപ്പിക്കു .
തടാ തീരോക മുൻ ാലങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദത്തോയി തകന്ന തഴച്ചു വളർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഒരു
സസയോണ് തഴവ ത. തടാ തീരത്തിന് സംരക്ഷണവം ഈ പ്രമദശകത്ത ഒരു വിഭാഗം
വനിത ളകട മുഖയ കതാഴിലായിരുന്ന തഴപ്പായ് നിർമ്മാണത്തിന് അസംസ്കൃത പദാർഥവം അവ
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നൽ ിയിരുന്നു. ഇവ രണ്ടും പുനഃരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് മ രളാ റൂേൽ ക വലപ്പ്കേെ് ഏജൻസിയുകട
മനതൃതവത്തിൽ പ്രമദശകത്ത താൽപ്പരയമുള്ള വനിത ളകട ഗ്രൂപ്പു ൾ രൂപീ രിക്കു , ജൂൺ, ജൂവല
ോസങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പു ളകട മുൻവ യ്യിൽ തടാ തീരോക വയാപ ോയി തഴവക്കത വച്ച്
പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പരിശീലനവം ധനസഹായവം നൽ ി തഴ ഉൽപ്പന്ന വയവസായം
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
വനം, വകുപ്പ് തടാ തീരത്ത് ആക ആയിരക്കണക്കിന് അമക്കഷയാ േരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
M.N.R.E.G.S. പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി വളർച്ച പ്രാപിച്ച എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളം പൂർണ്ണോയി നശിക്കുന്നത്
വകര കവട്ടി ോറ്റു യും വൻ മതാതിൽ വളർന്ന് വരുന്ന അമക്കഷയാ വത ൾ പിഴുത് ോറ്റു യും കെയ്യു .
ഇകതാരു ത്രിവർഷ പദ്ധതിയായി നടപ്പിലാക്കു .
േബ്ബർ മതാട്ടങ്ങളിൽ മതാട്ടപ്പയർ നിർബ്ബന്ധോക്കു . (േകണ്ണാലിപ്പ് തടയാനും ജലം, ിനിഞ്ഞ്
ഇേങ്ങാനും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും). േബ്ബർ മബാർ ികെ സഹായം ഇതിനായി
മതടു .
ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത് 500 േീറ്റർ വകരയുള്ള വയല ളിൽ
കനൽ കൃഷി നിർബ്ബന്ധോക്കു . ഇതിനായി പ്രമതയ സബ്ബ്സി ി പാമക്കജ് തയ്യാോക്കു .
കുന്നിടിക്കലിനും േണ്ണ് ഖനനത്തിനും മേലൽ ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള നിമരാധനം വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത്
500 േീറ്റർ വകരയുള്ള ചുറ്റളവിലള്ള പ്രമദശങ്ങളിമലയ്ക്ക് കൂടി വയാപിപ്പിക്കു .
വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത് രണ്ട് തരം ജല മരാതസ്സ് സംരക്ഷിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്.
a. ഭൂഗർഭ ജല മരാതസ്സ് – േഴകവള്ളകത്ത വലിയ മതാതിൽ ആഗിരണം കെയ്് ഭൂഗർഭത്തിൽ വർഷം
മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് കുമേമശ്ശ തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് വിട്ട് ക ാടുക്കുന്ന വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്തുള്ള ഉയർന്ന
കെങ്കൽ പ്രമദശങ്ങൾ അങ്ങകന തകന്ന സംരക്ഷിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. ജലം അരിച്ചിേങ്ങാൻ
പാ ത്തിൽ ഇവികട വിവിധ ഇനം കൃഷി ൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് അതയാവശയോണ്. ഇതിൽ
വലിയ സംഭാവന നൽ ാൻ ഴിയുന്ന ഒന്നാണ് കതങ്ങ് കൃഷി. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത് രണ്ട്
ീ.േീ. വകര ചുറ്റളവിലള്ള എല്ലാ കതങ്ങു ളകടയും തടം നിർബ്ബന്ധോയും മ ാരി നീർവാഴ്ച്ച്ച
ഉേപ്പാക്കു വഴി catchment area-യികല ജല സമ്പത്ത് മപാഷിപ്പിക്കുവാൻ ഴിയും
കേയ്
ോസത്തിൽ തകന്ന നിർവ്വഹിമക്കണ്ട ഈ പ്രവർത്തിക്കായി കൃഷി വകുപ്പികെ സഹായമത്താകട
തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു .
b. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ - ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട േനക്കര ഏലാ മുതൽ പള്ളിമശ്ശരിക്കൽ ഏലാ, കവട്ടിക്കാട്
വയൽ, കുേരംെിേ ഏലാ, ോലമമ്മൽ പുഞ്ച വകര നീണ്ടു ിടക്കുന്ന ശരാശരി 300 േീറ്റർ വീതിയും 10
ീ.േീ. വകര നീളവമുള്ള കനൽപ്പാടങ്ങളാണ് തടാ ത്തികെ പടിഞ്ഞാേ് ഭാഗത്തുള്ള മുഖയ തണ്ണീർ
തടം. കനൽ കൃഷിയിമലയ്ക്കും പാടം നി ത്തിയുള്ള ഇതര ര കൃഷി വയാപ ോയതും കെയ്മതാകട
ജലം അരിച്ചിേങ്ങി ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള ഒരു സവാഭാവി പ്രവർത്തനം ഇവികട
ഇല്ലാതായി. തടാ ജല നിരപ്പ് മപാഷിപ്പിക്കാൻ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്തും കനൽ കൃഷി
ഉൾകപ്പകടയുള്ള പദ്ധതി ളാണ് ഇനിയും നടപ്പിലാമക്കണ്ടത്. മവനൽക്കാലകത്ത വരൾച്ചയിൽ
നിന്നും ഒരു പരിധിവകര താടാ കത്ത മോെിപ്പിക്കാനും ഇതു ക ാണ്ടാകും. (മവങ്ങ, കവട്ടിക്കാട്
വയിലിൽ കനൽ കൃഷിക്ക് ജല മസെനം നടത്തുന്നതിനും 3 കുളങ്ങൾ കുഴിച്ചത് ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചു
വരുന്നു. അര ഏക്കർ വിസ്തൃതിയും, ടുത്ത മവനലിലം 6 അടി വകര ജല ലഭയതയുള്ളതുോണ്,
മവങ്ങ, തലക്കുളം തടാ ത്തിൽ നിന്നും മ വലം 300 േീറ്റർ ോത്രം അ കല തടാ
ജലനിരപ്പികനക്കാൾ 20 അടികയങ്കിലം മു ളിൽ ഒരിക്കലം വറ്റാകത നിലക ാള്ളുന്ന ഈ കുളം
സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നത് ഇവിടുകത്ത വാട്ടർ മടബിൾ സമൃദ്ധവം ഒട്ടും ഭീഷണിയല്ലാത്തതും
ആകണന്നാണ്. ഇവിടുകത്ത ിണറു ളം ജല സമൃദ്ധോണ്.
വൃഷ്ടി പ്രമദശകത്തയും പുേത്ത് രണ്ട് ീ.േീ. വകരയുള്ള പ്രമദശകത്തയും ഭൂവിനിമയാഗം നീർത്തടാധിഷ്ഠിത
ോസ്റ്റർ പ്ലാനികെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ോത്രം നടത്തു . ഒപ്പം വൃഷ്ടി പ്രമദശവം, അതിന് ചുറ്റും 500 േീറ്റർ
വകരയുമുള്ള പ്രമദശവം സംരക്ഷിത മേഖലയായി പ്രഖയാപിക്കു .
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14. സവ ാരയ ഭൂേി ളിൽ ജന ീയ പദ്ധതിയായി ാവ ൾ മപാകലയുള്ള കെറു വനമേഖ ൾ വച്ചു
പിടിപ്പിക്കു യും സവന്തോയി വനം വളർത്താൻ താൽപ്പരയം ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസെീവം നൽകു യും
കെയ്യു .
ആരാധനാലയങ്ങളകടയും സ്കൂള ളകടയും ആശുപത്രി ളകടയും േറ്റ് കപാതു
സ്ഥാപനങ്ങളകടയും വളപ്പു ളിൽ കൃത്രിേ വനങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധോക്കു . (ഇത് പ്രമദശത്ത് അന്തരീക്ഷ
ഉഷ്മാവ് നിയരിയ്ക്കു യും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തു യും കെയ്യും). ഫലവൃക്ഷം – ോവ്, പ്ലാവ്, പുളി,
ശീേപ്ലാവ്, കനല്ലി, മവപ്പ്, ഞാവൽ തുടങ്ങിയവ വനവൽക്കരണകത്തയാണ് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത്.
ാവ് സംരക്ഷണത്തിനായി കഹക്ടേിന് 10000 രൂപ വീതം നൽകുന്ന വനം വകുപ്പികെ പദ്ധതിയിൽ ഇതും
ഉൾകപ്പടുത്തു .
15. വൃഷ്ടി പ്രമദശകത്തയും, പുേത്ത് രണ്ട് ീ.േീ. ചുറ്റളവിലം കേയിൻ വാട്ടർ ഹാർകവസ്റ്റിംഗും േഴക്കുഴി ളം
വയാപ ോക്കു യും വാട്ടർ േീൊർജിംഗിന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സാധയത കളയും ആരായു യും
കെയ്യു .
16. ജല മൊർച്ചയുകട മവഗത കുേയ്ക്കാൻ തടാ ം മുതൽ ല്ലടയാർ വകരയുള്ള പ്രമദശങ്ങളികലയും
തടാ ത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കുന്നു ളിമലയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളികലയും കെളികയടുപ്പും േണൽ ഖനനവം
നിമരാധിച്ച നടപടി ർശനോയി നടപ്പാക്കു .
17. ല്ലടയാറ്റിൽ തടാ ജലനിരപ്പികന സവാധീനിക്കാൻ ഇടയുള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ േണലൂറ്റ് നിമരാധിക്കു .
(പ്രതി വർഷം 20 ശതോനം േണൽ രൂപകപ്പടുന്നു എന്നാണ് ണക്ക്. അങ്ങകന പത്ത് പതിനഞ്ച്
വർഷങ്ങൾ ക ാണ്ട് നദിയുകട അടിത്തട്ട് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാനാമയക്കാം).
18. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തും, പുേത്തും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തി തടാ ത്തിമലയ്ക്കുള്ള നീരുേവ കള
ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . ഇതനായി തീരകത്ത 500 േീ. വകരയുള്ള ഭൂേി
മമ്പാള വിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ഏകറ്റടുത്ത് ഇവകട വജവ വെം സൃഷ്ടിക്കു . അതിനുമവണ്ടി പ്രാമദശി
സസയ ഇനങ്ങൾ ോത്രം നട്ട് പിടിപ്പിക്കു .
19. ഇവാമപാ ട്രാൻസ്പിമേഷൻ ലഘൂ രിക്കാനുള്ള ജല സസയ നശീ രണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു . കുതിര
മുമ്പികല പായൽ വാരി ോറ്റു . (നിരന്തരോയി 12 വർഷകേങ്കിലം നശിപ്പിച്ച് ളഞ്ഞാകല ആരിക്കൻ
പായലം കുളവാഴയും ഇല്ലായ്മ കെയ്യാനാകൂ. ഇതിന് അനുമയാജയോയ പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു ).
20. ജലത്തികെ ശീതീ രണ പ്രഭാവം – പൂളിംഗ് ഇഫക്ട് – നിലനിർത്താൻ സസയാവരണവം ജലവം
തമ്മിലള്ള ബന്ധം ാത്തു സൂക്ഷിക്കു . യൽ തീരങ്ങളിൽ മുമ്പ് കൃഷി കെയ്ിരുന്ന ശുോവ ൾ
ായലിമലയ്ക്ക് ൊഞ്ഞ വളർന്ന് നിന്ന് ഈ ധർമ്മം അനുഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ അനുഭവത്തികെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുോവ് കൃഷി വീണ്ടും തീരത്താക വയാപിപ്പിക്കു .
21. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത് േണ്ണിളക്കിയുള്ള കൃഷി നിയരിയ്ക്കു . മനാൺ
ടില്ലിംഗ് അഗ്രി ൾച്ചർ
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു . ദീർഘാ വിള ൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
22. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത് വജവ കൃഷി ോത്രം അനുവദിക്കു . ഇവികട രാസ വളങ്ങൾ, ീട നാശിനി ൾ,
ളനാശിനി ൾ, ഇവ പൂർണ്ണോയും നിമരാധിക്കു . കൃഷി വകുപ്പ് ഇത് ഉേപ്പ് വരുത്തു .
23. തീരകത്ത വ മയ്യറ്റവം മയ്യേിയ സ്ഥലകത്ത കൃഷിയും നിമരാധിക്കു .
24. തടാ തീരത്ത് വയാപ ോയികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരവൽക്കരണം ഭാവിയിൽ ജല സംരക്ഷണത്തിൽ
ഏകേ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ലഘൂ രിക്കാനായി മലക്ക് രണ്ട് അപ്പാർട്ട്കേന്റു ൾ, ടൂേിസം
പദ്ധതി ൾ, വീടു ൾ, തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം നിർമ്മാണങ്ങളം നിമരാധിക്കു .
പുതുതായി
താേസക്കാകര അനുവദിക്കാതിരിക്കു .
25. േലിനീ രണ സാധയത ഏകേയുള്ള പ്രമദശങ്ങൾ ജാഗ്രതമയാകട സംരക്ഷിക്കു . ഇവിടങ്ങളിൽ പുതിയ
ആശുപത്രി ൾ ോലിനയ സാധയതയുള്ള വയാപാര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയകക്കാന്നും
അനുേതി നൽ രുത്.
നിലവിലള്ള സ്ഥപാനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയോയ ോലിനയ സംസ്ക്രണം
നിർബ്ബന്ധോക്കു യും അവ സേയബന്ധിതോയി നടപ്പാക്കു യും കെയ്യു . വാട്ടർ അമതാേിറ്റിയുകട
ീഴിൽ ഇതിനായി പ്രമതയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഉടൻ രൂപീ രിക്കു . ഗാർഹി ോലിനയ
സംസ്ക്രണം മുന്തിയ പ്രാധാനയം നൽ ി ജന ീയ സഹ രണമത്താകട നടപ്പാക്കു , ഇതിനായി
തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമങ്കതി സാമ്പത്തി സഹായങ്ങൾ നൽകു .
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26. വൃഷ്ടി പ്രമദശകത്ത േലിനയങ്ങൾ തടാ ത്തികലത്തിക്കുന്ന മ ാൺക്രീറ്റ് ഓട ൾ നിമരാധിക്കു .
വശങ്ങളിൽ യർ, ജിമയാ കടക്സകസ്റ്റൽ പാ ി സസയാവരണം പ രം വയാപ ോക്കു . േലിന
ജലത്തികല വജവാവംശങ്ങളം മപാഷ ങ്ങളം ഘനമലാഹങ്ങളം സസയങ്ങൾ ആഗിരണം കെയ്യു യും
ജലം ഭൂേിയിമലയ്ക്ക് ിനിഞ്ഞിേങ്ങു യും കെയ്യകട്ട. ഓട ളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മസാ ് പിറ്റു ൾ നിർമ്മിച്ച്
ോലിനയങ്ങൾ അടിയാനും മവനലിൽ പിറ്റു ൾ വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കാനും പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു .
27. തടാ ജലത്തികല P.H. 6.89 ആയി 1995-ൽ കണ്ടത്തിയിരുന്നു. വാട്ടർ അമതാേിറ്റിയുകട ലാബ്
പരിമശാധനയിൽ 2010-ൽ തടാ ജലത്തികല P.H. 6.4 ആയി കുേഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ാരണം മക്ലാേിൻ
സാന്നിദ്ധയോ ാം. വിദഗ്ദ പഠനത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസി ിറ്റി നൂട്രവലസ് കെയ്യാനുള്ള
പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു .
കൃതയോയ ഇടമവള ളിൽ ജല ഗുണനിലവാരം പരിമശാധിക്കു .
ജലത്തികനാപ്പം തടാ ത്തികല കെളി, സസയങ്ങൾ, എന്നിവയും പഠനവിമധയോയി പരിഹാര
നടപടി ൾ സവീ രിക്കു .
28. തടാ തീരത്ത് ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് അഭൂതപൂർവ്വോയി താഴ്ന്ന് ഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇവികട ിണർ
കുഴിക്കുന്നതിൽ ാരയേില്ല. തീരത്ത് 500 േീറ്റേിന ത്ത് കുഴൽ ിണറു ളം പാടില്ല. (അടിയിൽ
കെളിയുകട സാന്നിദ്ധയമുള്ള ിണറു ളാക മവനലിൽ വറ്റിമപ്പാകും. തീരത്ത് 60 അടി കുഴിച്ചാകല
കവള്ളം ാണൂ. അര ലക്ഷത്തിലധി ം രൂപ െിലവ് വരുന്നതാണ് ഇവികട ിണർ കുഴിക്കൽ).
പ്രമദശത്ത് ിണറു ൾ നിമരാധിക്കു യും വപപ്പ് ജലം ലഭയോക്കു യും കെയ്യു .
29. വിതരണം കെയ്യുന്ന ജലത്തികെ കൃതയോയ ണകക്കടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം പമ്പ് ഹൗസു ളിൽ
സ്ഥാപിക്കു .
േത്സയ സംരക്ഷണം.
1. മക്ലാേിൻ ലർന്ന ജലം തടാ ത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നത് തടയു .
2. േത്സയങ്ങളകട മദശാടനത്തിന്, കവളിന്തേ ബണ്ടിൽ തടാ ജലനിരപ്പികന സവാധീനിക്കാകത
നീകരാഴുക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കു .
3. സസയാവരണം ജലനിരപ്പ് വകര വയാപിപ്പിക്കു .
4. ആറ്റ് ക ാഞ്ച് ഒഴിക യുള്ള രിേീൻ, ഏട്ട തുടങ്ങിയ മദശ ജാതി േത്സയങ്ങകള സംരക്ഷിത
മേഖല ളിൽ വളർത്തി തുേന്നു വിടു .
5. ണ്ണി വലിപ്പം കുേഞ്ഞ വല ൾ നിമരാധിക്കു യും വളർച്ചകയത്തിയ േത്സയങ്ങകള ോത്രം
പിടിക്കാൻ കതാഴിലാളി കള മപ്രരിപ്പിക്കു യും കെയ്യു .
6. േത്സയ സമ്പത്ത് കുേഞ്ഞതിനാൽ കതാഴിൽ നഷ്ടകപ്പട്ട കതാഴിലാളി ളകട കൂട്ടായ്മ രൂപീ രിച്ച്
അവരുകട സഹ രണമത്താകട േത്സയലഭയത ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതി ൾ നടപ്പാക്കു .
അതിനായി ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് സാമ്പത്തി , സാമങ്കതി സഹായങ്ങൾ ലഭയോക്കു .
അഷ്ടമുടിക്കായൽ
1. വ മയറ്റ ഭൂേിൾക്ക് പട്ടയം ക ാടുക്കുന്നത് 1996 മുതൽ സർക്കാർ നിർത്തി വച്ചിരിക്കു യാണമല്ലാ. ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ 96ന് മശഷമുള്ള ായൽ തീരകത്ത എല്ലാ വ മയറ്റ ഭൂേി ളം ണ്ടുക ട്ടി അവ
സർക്കാർ ഭൂേിയായി പ്രഖയാപിമക്കണ്ടതാണ്. ഇമപ്പാൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ അനധികൃത വ മയറ്റങ്ങളം
നിയേപരോയി തടയു തകന്ന മവണം. ായൽതീരം ഒരിഞ്ചു മപാലം ഇനി നി ത്തുവാൻ അനുവാദം
ആർക്കും ക ാടുക്കുവാൻ പാടില്ല. വീകണ്ടടുക്കുന്ന ഭൂേിയിൽ ായലിമനാട് മെർന്ന ഭാഗം കവള്ളത്തിമലക്ക്
െരിച്ചിേക്കി അവികട ണ്ടൽ വനവൽക്കരണം നടത്തണം. തുടർന്ന് രയിമലയ്ക്ക് ിട്ടുന്ന ഭൂേിയിൽ
തീരത്തിനനുമയാജയോയ േറ്റ് തരത്തിലള്ള സസയങ്ങളം േരങ്ങളം വച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള
പദ്ധതി ളാവിഷ്കരിക്കണം. തീരത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ തീര സംരക്ഷണ – വനവൽക്കരണ
പരിപാടി ളം അതാത് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകടയും മലാക്ക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകടയും
ആഭിമുഖയത്തിലായിരിക്കണം. വിവിധ മരാതസ്സു ളിൽ നിന്ന് ലഭയോക്കാൻ ഴിയുന്ന ഫണ്ടു കളല്ലാം
തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ർവഴി ജന ീയ പങ്കാളിത്തമത്താകട (കുടുംബശ്രീ, അയൽക്കൂട്ടം,
േസി െ്സ് അമസാസിമയഷനു ൾ, സന്നദ്ധ സംഘടന ൾ) നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ളിമലയ്ക്ക്
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ോറ്റി മവണം കെലവഴിമക്കണ്ടത്. ഇതിനായുള്ള ഗവൺകേെ്തല സംവിധാനങ്ങളം തീരുോനങ്ങളം
ഉണ്ടാമ ണ്ടതുണ്ട്.
അഴിമുഖത്ത് കൂടി അ മത്തക്കും പുേമത്തക്കുമുള്ള നീകരാഴുക്ക് വയവസ്ഥ ഗണയോയ രീതിയിൽ
തടസ്സകപ്പടുത്തും വിധം അഴിമുഖമത്താടടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലം മബാട്ട് ൊനലിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള
പ്രമദശങ്ങളിലം പാലം, ബണ്ട് തുടങ്ങിയവമയാടനുബന്ധിച്ചുളള ായൽ പ്രമദശങ്ങളിലം േണ്ണും കെളിയും
അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രമദശങ്ങൾ. ഡ്രഡ്ജ് കെയ്് ആഴം കൂമട്ടണ്ടത് അതയാവശയോണ്. വളകര
ആസൂത്രിതോയ രീതിയിൽ കുേച്ച് വയാപ ോയി തകന്ന ഇത്തരം ഡ്രഡ്ജിംഗ് സംവിധാനം
കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്. േണൽ വാരൽ മൂലം ആഴം വളകരയധി ം കൂടിയ തീരമത്താട് അടുത്ത് ായൽ
പ്രമദശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവികട ആഴം കുേയമക്കണ്ടതുമുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയ ൾ സേതുലിതോയി നടപ്പിലാക്കി
ായലികെ ആഴം സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ ായലികെ ആമരാഗയവം ഉൽപ്പാദന
ക്ഷേതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻ ഉപാധിയായി ണക്കാക്കി പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം.
ഫിഷിംഗ് ഹാർബേിൽ (നീണ്ട ര, ശക്തികുളങ്ങര) നിന്നുമുള്ള വജവ-അവജവ ോലിനയങ്ങൾ
ായലികെ സമുദ്ര ഭാഗകത്ത ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ോലിനയ
സംസ്ക്രണ സംവിധാനം ഫിഷേീസ്-ഹാർബർ എഞ്ചിനീയേിംഗ്
ിപ്പാർട്ട്കേന്റു കള ഹാർബർ
വി സന പദ്ധതിയിൽ ഉർകപ്പടുത്തി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം.
ക .എസ്.എസ്.പി. നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്നും ായൽ തീരത്തുള്ള 55% കുടുംബങ്ങൾക്ക് ായൽ
ക്കൂസു ൾ ഉകണ്ടന്നാണ് കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് കസപ്റ്റിക്ക് ടാമങ്കാടു കൂടി
ക്കൂസു ൾ തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മപ്രാജക്ടു ളിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി നിർമ്മിച്ച്
നൽ ാൻ പദ്ധതി ൾ ഉണ്ടാ ണം. വീട്ടിനുള്ളികല ക്കൂസിൽ നിന്ന് ായലിമലയ്ക്ക് ോലിനയം തള്ളുന്ന
സംവിധാനങ്ങൾ വയാപ ോകണന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും കവളിവായിട്ടുണ്ട്. ഇവയും പുനസംഘടനയ്ക്ക്
വിമധയോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
മ ാർപ്പമേഷൻ അതിർത്തിയിലള്ള തീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൻ മതാതിൽ ആശുപത്രി ോലിനയങ്ങളം
ായലികലത്തുന്നത്. ക ാല്ലം മ ാർപ്പമേഷകെ ോലിനയ നിർമ്മാർജന പദ്ധതി ളിൽ ഈ വസ്തുത
ണക്കികലടുത്തുക ാണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സജീ രിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ൾ ഉണ്ടാ ണം.
നഗരോലിനയങ്ങൾ
ായലികലത്താകത സംസ്ക്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനോണ് മ ാർപ്പമേഷൻ
അതിർത്തിയിലള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാമ ണ്ടത്.
കതാണ്ടഴുക്കൽ അപ്രതയക്ഷോയികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആകണങ്കിൽ കൂടി അവമശഷിക്കുന്ന ഈ
കെറു ിട വയവസായകത്ത ആധുനി വൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ൾ മവണം.
യർ സഹ രണ
സംഘങ്ങൾ വഴി ആധുനി സാമങ്കതി വിദയ ഉപമയാഗിച്ച് ായൽ തീരത്ത് ടാങ്കു ളിൽ കതാണ്ട്
അഴുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ, േങ്ങാട്, ണ്ടച്ചിേ, െവേ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കു വഴി ആ
മേഖല ളിൽ കതാണ്ട് അഴുക്കൽ മൂലള്ള േലിനീ രണം തടയാവന്നതാണ്.
ായലിൽ നിന്നുള്ള വൻ മതാതിലള്ള േണൽ വാരലം, കെളികയടുപ്പും ർശനോയി നിയരിക്കാനുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദോയി വിനിമയാഗിക്കണം.
ായലിലം, തീരങ്ങളിലം, നാല ളിലം നടമത്തണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളം
ശാസ്ത്രീയോയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങൾക്ക് മശഷം പ്രസ്ദ്ധീ രിക്കുന്ന EIA നിർമേശങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതോയിരിക്കണം. EIA ഇത്തരത്തിലള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിർബന്ധ
ോക്കികക്കാണ്ടുള്ള ഗവൺകേെ് തീരുോനവം അവ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉേപ്പ് വരുത്താനുള്ള
സംവിധാനവം ഇമതാടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാമ ണ്ടതുണ്ട്.
ല്ലട ഇേിമഗഷൻ മപ്രാജക്ട് മ്മീഷൻ കെയ്യകപ്പട്ട മശഷം ക്രോനുഗതോയി അഷ്ടമുക്കായലിമലയ്ക്കുള്ള
ശുദ്ധജലത്തിന്ർകേ ലഭയത കുേഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടാണ് ണക്കു ൾ ാണിക്കുന്നത്.
ല്ലടയാേികെ
ജല സമ്പത്തികെ പകുതി എങ്കിലം അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ എത്തിയികല്ലങ്കിൽ ഓരു ജലാശയകേന്ന
പാരിസ്ഥിതി സവാഭാവി തയും അതിമെതായ വിഭവ സമൃദ്ധിയും നിലനിർത്താൻ അഷ്ടമുടിക്കായലിന്
ഴിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇത് ണക്കികലടുത്ത് ആറ്റിൽ നിന്നും ായലിമലയ്ക്കുള്ള കവള്ളത്തികെ
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ഒഴുക്ക് കുേകച്ചങ്കിലം സേതുലിതോക്കാനുള്ള മപാളിസി തീരുോനങ്ങൾ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ
എടുമക്കണ്ടതുണ്ട്.
10. അഷ്ടമുടി
തീരത്തിലടനീളം
ണ്ടൽ വനവൽക്കരണ പദ്ധതി യുദ്ധ ാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.
11. അപ ട രോയ എല്ലാ േത്സയ ബന്ധന രീതി ളം നിലവിലള്ള നിയേങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ർശനോയി
നിയരിമക്കണ്ടതാണ്. വലസൻസ് ഇല്ലാത്ത കുറ്റി വല, െീന വല, തൂപ്പും പടലം തുടങ്ങിയ എല്ലാ
അനധികൃത ഉപാധി ളം
ായലിൽ നിന്നും നീക്കം കെയ്യകപ്പടണം.
നഷ്ടപരിഹാരം
ക ാടുത്തിട്ടാകണങ്കിൽ കൂടിയും അതിനായി പ്രമതയ ം പദ്ധതി ൾക്ക് തകന്ന രൂപം ക ാടുമക്കണ്ടതുണ്ട്.
12. േത്സയസമ്പത്തികെ വർദ്ധനവിന് വയാപ ോയ േത്സയ കൃഷി, െിപ്പി, ല്ലുംമ്മക്കായ, മുരിങ്ങ, ഞണ്ട്
എന്നിവയുകട കൃഷി തുടങ്ങിയവ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കുടുംബശ്രീ, സ്ത്രീ ശക്തി ഗ്രൂപ്പു ൾ
എന്നിവയിലൂകട കൃഷി വകുപ്പികെ സാമ്പത്തി – സാമങ്കതി സഹായമത്താകട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം.
13. ശാസ്ത്രീയോയ പഠനങ്ങൾക്ക് മശഷം, സംന്തുലിതോയ രീതിയിൽ ോത്രം ായൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് മ ാട്ടം
തട്ടാകതയും, വിഭവ മശാഷണവം, േലിനീ രണവം ഇല്ലാകതയും ടൂേിസം പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്. അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഒരു സന്തുലിത ആവാസ വയവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ തമേശ
ജനതയ്ക്ക് നൽകുന്ന മസവനങ്ങളകട വിലയുോയി തട്ടിച്ച് മനാക്കുമമ്പാൾ, ടൂേിസ വർദ്ധനവിലൂകട
ലഭിക്കുന്ന വരുോനം എത്രമയാ തുച്ഛം? ഈ ശാസ്ത്രീയ തതവം ഉൾകക്കാണ്ടുക ാണ്ടുള്ള ടൂേിസം
പദ്ധതി ൾ ോത്രകേ അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ നടപ്പാക്കാൻ പാടൂള്ളൂ. അനിയരിത ടൂേിസം പദ്ധതി ൾ
മവമ്പനാട്ട് ായലിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിത ആഘാതം ഇക്കാരയത്തിൽ പാഠോമക്കണ്ടതാണ്.
പരിസ്ഥിതി, ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം- ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന മനട്ടങ്ങൾ
ഹ്രസവ ാല മനട്ടം
• ോലിനയനിർോർജനം, പരിസരശുെിതവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട നിലവിലള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതിയായി
കുേയ്ക്കു .
ദീർഘ ാല മനട്ടങ്ങള്
• ോലിനയനിർമ്മാർജനം പൂർണ്ണോയി നടപ്പാക്കു യും ാലാവസ്ഥ വയതിയാനത്തികെ മതാത് പരോവധി
കുേയ്ക്കു യും കെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
• ഓമരാ തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഓമരാ മ ന്ദ്രീകൃത ോലിനയ സംഭരണ-സംസ്ക്രണ യൂണീറ്റ്
സ്ഥാപിക്കു .
• പരോവധി
സ്ഥലത്ത്
വൃക്ഷവൽക്കരണം
നടത്തി
അന്തരീക്ഷത്തികല
ാർബൺ
വ ഓക്സവസ ികെ, അളവ് നിയരിയ്ക്കു .
• ൊണ ം കൃഷിക്ക് മനരിട്ട് ഉപമയാഗിക്കുന്നതിന് പ രം, മഗാബർ ഗയാസ് ഉണ്ടാക്കു യും സ്ലേി കൃഷിക്ക്
ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .
സംമയാജിത മപ്രാജക്ടു ൾ
• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം കുേയ്ക്കൽ, എന്നിവയ്ക്കായി എല്ലാ വകുപ്പു ളകടയും
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാ ണം.
• ഊർജ നഷ്ടം പരോവധികുേയ്ക്കൽ, ഫലപ്രദോയി ോലിനയ നിർമ്മാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
ോലിനയകത്ത ശാസ്ത്രീയോയി പുനരുപമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ോർഗങ്ങൾ പാരമ്പമരയതര ഊർജ
ഉൽപ്പാദനകത്ത മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കൽ,
• േണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതകപ്പടുത്തൽ, ഇതിനായി ജലമസെനം, േണ്ണ്
സംരക്ഷണം, ഫിഷേീസ് വകുപ്പു ളകട സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൃക്ഷവൽല്ക് രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പരോവധി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു . ഇതിനായി എല്ലാ വകുപ്പു ളം പ്രമതയ പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു യും
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വനം വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു . ഇതിനായി മസാഷയൽ മഫാേസ്ട്രിയ്ക്ക്
ീഴിലള്ള വന വി സന ഏജൻസികയ ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്.
തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കെയ്യാവന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സേഗ്രോയ വജവവവവിധയ രജിസ്റ്റർ പ്രമദശി തലത്തിൽ തയ്യാോക്കു . ഓമരാ പ്രമദശമത്തയും
വൃക്ഷ സാന്ദ്രത തിട്ടകപ്പടുത്തി, തടി, വിേ ് എന്നിവയുകട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ
ആവിഷ്കരിക്കു . ോലിനയ നിർമ്മാർജനത്തിനുള്ള സേഗ്രോയ പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . ൊണ ത്തിൽ
നിന്ന് ബമയാഗയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതികെ സ്ലേി കൃഷിക്ക് ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ േണ്ണ്-ജല
സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ഏമ ാപിപ്പിക്കു . ഇതിനായി കുടുംബശ്രീ, ഗ്രാേീണകതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതി
പ്രവർത്ത ർ എന്നിവകര ഇതിനായി ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്.
നയരൂപീ രണം
പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ
ർശനോയി പാലിക്കു യും ആവശയകേങ്കിൽ പുതിയ നിയേങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കു യും കെയ്യു . സേഗ്രോയ ഒരു ധാതു ഖനന നിയേം ഉണ്ടാകു യും അത് ർശനോയി
നടപ്പിലാക്കു യും കെയ്യു . പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ
ർശനോയി നടപ്പാക്കുന്നതിനും, പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ശിക്ഷ നല്കുന്നതിനുമുള്ള സേഗ്രോയി നിർമേശങ്ങൾ തമേശ സവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാവന്നതും ഇതിനാവശയോയ സഹായം േറ്റ് വകുപ്പു ളിൽ നിന്നും മതടാവന്നതുോണ്.
ഓമരാ വർഷവം വി സന ആവശയങ്ങക്കായി മുേിച്ച് ോറ്റകപ്പടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പ രം പത്ത് ഇരട്ടി വൃക്ഷങ്ങൾ
വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും, 3 വർഷം പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .

വനവി സനം
ആമുഖം
പരിസ്ഥിതിയുകട സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനും,
ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം മൂലമുള്ള
ദൂഷയഫലങ്ങൾ കുേയ്ക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഏറ്റവം നല്ല ോർഗോണ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃക്ഷവത് രണം നടത്തു
എന്നുള്ളത്. പ്രകൃതിയുകട സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു രാജയത്തികെ വിസ്തൃതിയുകട 33% എങ്കിലം
വനോയി നിലനിർത്തുന്നതാണ് അഭി ാേയം. നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ ഭൂവിസ്തൃതിയുകട 29% വനോയി
സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. മ രളം മപാലള്ള ജന സാന്ദ്രതമയേിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കു
എളപ്പേല്ല. എന്നാൽ ഉള്ള വനങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാവാകത സംരക്ഷിക്കു യും വനത്തിനു പുേത്ത് കൂടുതൽ
സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷവത് രണം നടത്താനും സാധിക്കും. ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ആക വിസ്തൃതി 2491 sq.km. ആണ്
ഇതിൽ 840.57 sq.km വനോണ്. അതായത് 33.74%. വനവിസ്തൃതിയിൽ ക ാല്ലം സംസ്ഥാനത്ത് ആോം
സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.
പട്ടി 4.4.1
ജില്ലയികല ഓമരാ വനം ിവിഷനു ീഴിലള്ള വനങ്ങളകട വിസ്തൃതി
ക്രേ നം.
വനം ിവിഷൻ
വിസ്തൃതി (െ. ി.േീ.)
1
തിരുവനന്തപുരം (ഭാഗീ ം)
116.7662
2
കതന്മല
131.1670
3
പുനലൂർ
280.2200
4
മ ാന്നി (ഭാഗീ ം)
78.3900
5
അച്ചൻമ ാവിൽ (ഭാഗീ ം)
63.0240
6
കശന്തുരുണി
171.0000
ആക
840.5672
അവലംബം മഫാേസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ക ാല്ലം ജില്ലയികല വനങ്ങകളല്ലാം തകന്ന ജില്ലയുകട ിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ്. കതന്മല, പുനലൂർ,
കശന്തരുണി വനം ിവിഷനു ൾ പൂർണ്ണോയും തിരുവനന്തപുരം, മ ാന്നി, അച്ചൻമ ാവിൽ ിവിഷനു ൾ
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ഭാഗീ ോയും ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്. പുനലൂർ നഗരസഭ, കതന്മല, ആരയങ്കാവ്, പത്തനാപുരം, അഞ്ചൽ,
കുളത്തൂപ്പുഴ, പിേവന്തൂർ, അലയേൺ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളിലാണ് വനങ്ങൾ ഉള്ളത്. വജവ വവവിധയത്താൽ
സമ്പുഷ്ടോയ ഈ വനമേഖലകയ ജില്ലയുകട ശവാസമ ാശകേന്ന് വിമശഷിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. വനം വകുപ്പിനാണ്
വനങ്ങളകട
സംരക്ഷണ
ചുേതല
പ്രധാനോയിട്ടുള്ളകതങ്കിലം
സംരക്ഷണ
ാരയത്തിൽ
കപാതുജനപങ്കാളിത്തമത്താകട വന മേഖലയുകട സംരക്ഷണത്തിനായി വനം വകുപ്പ് വന സംരക്ഷണ സേിതി
(v.s.s.)- ളം ഇമക്കാ ക വലപ്പ്കേെ് മ്മിറ്റി ളം (E.D.C.) രൂപീ രിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇവയുകട
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏമ ാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മഫാേസ്റ്റ് ക വലപ്പ്കേെ് ഏജൻസി ളം (F.D.A.)
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓമരാ വനം ിവിഷനും ഓമരാ F.D.A.- ൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വന മേഖലയ്ക്ക് പുേത്തുള്ള
വനവത് രണം ഏകേ പ്രാധാനയം അർഹിക്കുന്നു. അതിനുമവണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് ജില്ലയികല
സാമൂഹയ വനവത് രണ വിഭാഗോണ്.
ഇവികടയുള്ള വന വത് രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഏമ ാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് ഇമപ്പാൾ ഗ്രാേ നഗര പ്രമദശങ്ങളിൽ ഹരിത സേിതി ൾ
രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതിനായി 11 മ്മിറ്റി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ
മ്മിറ്റി ൾ രൂപീ രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ൾ സവീ രിച്ചു വരുന്നു. ടി ഹരിത സേിതി ൾ മെർന്ന് ഓമരാ
ജില്ലയിലം F.D.A.- ൾ രൂപീ രിക്കാൻ മ രളാ സർക്കാർ അടുത്തികട തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികല വനത്തിന്
പുേത്തുള്ള വൃക്ഷ വൽക്കരണ പരിപാടി ൾ ക ാല്ലം, സാമൂഹയ വന വൽക്കരണ വിഭാഗോണ് നടത്തുന്നത്. 1982
മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം എകെ േരം, നമ്മുകട േരം, വഴിമയാരത്തണൽ, കുട്ടിവനം, നക്ഷത്ര വനം,
മലാക്ക് പ്ലാെിംഗ്, വനേിത്ര അവാർഡ ൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നു വനത്തിന് പുേത്തുള്ള സാമൂഹയ
വനവത് രണ വിഭാഗത്തികെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവകട മെർക്കുന്നു.
സവ ാരയ ഭൂേിയിൽ േരങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുന്നത് – ധനസഹായം
സവ ാരയ ഭൂേിയിൽ േരങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ മതക്ക്, െന്ദനം,
ആഞ്ഞിലി, േഹാഗണി, പ്ലാവ്, മോസ് വ ്, മ്പ ം, കുമ്പിൾ, കുന്നി വാ , മതമ്പാവ് തുടങ്ങിയ 10 ഇനം
വത ളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നട്ട വത ൾ അതായത് ഒരു
വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വകര പ്രായോയ വത ൾക്ക് ോത്രോണ് മപ്രാത്സാഹന ധന സഹായത്തിന്
അർഹത. അമപക്ഷ ൻ വത ൾ നട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തികെ ഉടേസ്ഥമനാ അകല്ലങ്കിൽ അമപക്ഷയുകട
തീയതി മുതൽ കുേഞ്ഞത് 10 വർഷം വകര നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദീർഘ ാല പഴക്കമുള്ള ഭൂേിയുകട പാട്ടക്കാരമനാ
ആയിരിക്കണം. ഉടേസ്ഥാവ ാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വ വശവ ാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാട്ട രാർ, കസ്ക്ച്ച്, േറ്റ്
മരഖ ൾ എന്നിവ അമപക്ഷമയാകടാപ്പം സേർപ്പിക്കണം. മപ്രാത്സാഹന ധനസഹായത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത്
ഏറ്റവം ചുരുങ്ങിയത് 1 മുതൽ 2 വർഷം വകര പ്രായമുള്ളതും ആമരാഗയമുള്ളതുോയ 50 വത ൾ പരിമശാധന
സേയത്ത് ഉണ്ടാ ണം. മപ്രാത്സാഹന ധനസഹായത്തികെ 50% 1-ംാംം ഗഡവായി ആദയ വർഷവം, ബാക്കി
50% 2-ംാംം ഗഡവായി 3-ംാംം വർഷവം നൽകും. വത ളകട വളർച്ചയും ആമരാഗയവം ണക്കികലടുത്താണ്
മപ്രാത്സാഹന ധനസഹായത്തികെ രണ്ടാം ഗഡവം (3 വർഷം) അനുവദിക്കുന്നത്.
ാവ ൾക്ക് ധനസഹായം
ാവ ൾ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് വരുന്നതിന് വയക്തി ൾ, മദവസവം, ട്രസ്റ്റു ൾ എന്നിവയുകട
ഉടേസ്ഥതയിലള്ള ാവ ൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ധനസഹായത്തിനായി ാവടേസ്ഥർ
ാവികെ വിസതൃതി, ഉടേസ്ഥാവ ാശം കതളിയിക്കുന്ന മരഖ ൾ എന്നിവ സഹിതം അമപക്ഷ നൽ ണം.
വത ൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ാവികെ സംരക്ഷണം, വത ളകട കനയിം മബാർ ് സ്ഥാപിക്കു , കുളം,
വൃത്തിയാക്കു , മവലിക ട്ടു തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തി ൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. 5 ാവ ൾക്കാണ്
ഒര സാമ്പത്തി വർഷം ധനസഹായം നൽകുന്നത്.
ണ്ടൽക്കാടു ളകട സംരക്ഷണം
ടൽതീരങ്ങളം അഴിമുഖങ്ങളിലം ായമലാരങ്ങളിലം നില നിൽക്കുന്ന ഒരു സവിമശഷ സസയ
സമൂഹോണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ. തീരപ്രമദശകത്ത േഴക്കാടു ളാണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ. സുനാേി, ക ാടുങ്കാറ്റ്,
ടലാക്രേണം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തീരപ്രമദശത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകു , േത്സയങ്ങൾക്കും
േറ്റ് സമുദ്ര ജീവി ൾക്കും പ്രജനന താവളകോരുക്കു തുടങ്ങിയവയാണ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ ക ാണ്ട് നമുക്കുള്ള
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പ്രമയാജനം.
അവമശഷിക്കുന്ന ണ്ടല കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുോണ്
ണ്ടൽക്കാടു ൾ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന സവ ാരയ വയക്തി ൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ഒരു
ഏക്കേിന് 4000/- രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ധനസഹായത്തിനായി ഉടേസ്ഥതയിലള്ള ണ്ടൽ ഭൂേിയുകട
വിസ്തൃതി സർമവ്വ നമ്പർ ലഭയോയ ണ്ടൽ ഇനങ്ങളകട വിവരങ്ങൾ വ വശവ ാശ മരഖ തുടങ്ങിയ
അമപക്ഷമയാകടാപ്പം ഹാജരാക്കണം.
വനയജീവി ളകട ആക്രേണത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം
വനയജീവി ളകട ആക്രേണം നിേിത്തം ജീവമനാ സവത്തിമനാ അപ ടം സംഭവിച്ചാൽ 75,000/- രൂപ
വകര വനം വകുപ്പ് നഷ്ട പരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ട്. ടി നഷ്ട പരിഹാരത്തിനായി വനയജീവി ളകട ആക്രേണം
ഉണ്ടായി 6 ോസത്തിനുള്ളിൽ അമപക്ഷ സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. കൂടാകത വനത്തിന് പുേത്ത് വച്ച് പാമ്പു ടിമയറ്റ്
േരണേടയുന്നവരുകട ആശ്രിതർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ നൽ ി വരുന്നുണ്ട്. പാമ്പ് ടിമയറ്റ് െി ിത്സയിൽ
ഴിയുന്നവർക്ക് െി ിത്സാ കെലവം വനം വകുപ്പ് നൽ ി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പരോവധി 75,000/- രൂപയാണ്.
എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രി ളിൽ നിന്ന് സൗജനയ െി ിത്സ ലഭയോയവർക്ക് ധനസഹായത്തിന് അർഹത
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അമപക്ഷ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. പുനലൂർ ിവിഷണൽ മഫാേസ്റ്റ്
ഓഫീസർക്കാണ് ക ാല്ലം ജില്ലക്കാർ അമപക്ഷ നൽമ ണ്ടത്. അക്ഷയ കസെറു ൾ വഴി മു ളിൽ പേഞ്ഞ
നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അമപക്ഷ സേർപ്പിക്കാം.
പട്ടി 4.4.2
ഴിഞ്ഞ 10 വർഷോയി ജില്ലയികല സാമൂഹയ വനവത് രണ വിഭാഗം വിതരണം കെയ് വത ൾ
ക്രേ നം. വർഷം
വിതരണം കെയ് വത ളകട 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
അവലംബം മഫാേസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

നിലവികല പ്രശ്നങ്ങൾ
o വനം വ മയ്യറ്റം, ാട്ടുതീ, അനധികൃതോയ േണൽ വാരൽ, വനയ ജീവി കള മവട്ടയാടൽ തുടങ്ങിയവ.
o ണ്ടൽക്കാടു ളകട മശാഷണം
o തടി ലഭയതയിലള്ള കുേവ്.-ജില്ലയിൽ ആവശയത്തിനുള്ള തടിയുകട 50% ത്തിൽ താകഴ ോത്രകേ
ലഭയോകുന്നുള്ളൂ.
o അശാസ്ത്രീയോയ വനവിഭവ മശഖരണം.
o േനുഷയ-വനയജീവി സംഘട്ടനം. പ്രതിമരാധ ോർഗങ്ങളകട അപരയാപ്തത.
വി സനത്തിനുള്ള നിർമേശങ്ങൾ
1.
നിലവിലള്ള വനങ്ങൾ നാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കു , ാട്ടു തീ ഫലപ്രദോയി തടയു ,
വനാതിർത്തിയിലള്ള ജനങ്ങളകട പങ്കാളിത്തം ഉേപ്പ് വരുത്തു .
2. വനത്തിനുള്ളിൽ മുള, ഈറ്റ മുതലായവ കൂടുതൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കു , അതുവഴി ഇതുോയി ബന്ധകപ്പട്ട
ജനങ്ങളകട ജീവിത നിലവാരം കേച്ചകപ്പടും.
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3.

വനത്തിനുള്ളിൽ ആന ൾക്കും, കുരങ്ങ്, േറ്റ് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും േതിയായ ഭക്ഷണവം കവള്ളവം
ഉേപ്പ് വരുത്തു . അതു വഴി വനയമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിേങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും ആക്രേണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും.
4. വൻ ിട ജലമസെന പദ്ധതി ൾ, വവദുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ൾ എന്നിവ
ഴിവതും
വനങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കു .
5. വമനാൽപ്പന്നങ്ങളകട ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുന്നതിനും, മൂലയവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിപണനം
നടത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ൾആവിഷ്കരിക്കു .
6. സാമൂഹയ വന വൽ രണ വിഭാഗത്തികെ സഹായമത്താകട Green India Mission-കെ പ്രവർത്തനം
ഊർജിതകപ്പടുത്തു .
ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന മനട്ടങ്ങൾ
• ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയം- നിലവിലള്ള വന സമ്പത്ത് പൂർണ്ണോയും സംരക്ഷിയ്ക്കു . വനാതിർത്തി ൾ അളന്ന്
തിട്ടകപ്പടുത്തി മവർതിരിക്കു .
• നദി ളികല േണകലടുപ്പ് പൂർണ്ണോയും നിറുത്തലാക്കു .
• മസാഫ്ട് വ ് (വട്ട, അൽബീസിയ, േട്ടി മുതലായവ) തടി ളകട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ മേഖലയില്ക്
നിലവിലള്ള കുേവ് പരിഹരിക്കു . ഇതിനായി
ർഷ രുകട പാഴ് ഭൂേി പരോവധി
പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു യും ആവശയോയ സാമ്പത്തി സഹായം നൽകു യും കെയ്യു . വമനതര
ഭൂേിയിൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 250 കഹക്ടർ സ്ഥലത്ത് വന വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച്
വൃക്ഷവൽക്കരണ പരിപാടി ൾ നടപ്പിലാക്കു . (സാമൂഹയ വനവല്ക് രണ വിഭാഗം വഴി)
ദീർഘ ാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമപ്പാൾ ജില്ലയിലള്ള 25 കഹക്ടേിൽ താകഴയുള്ള ണ്ടൽ വനങ്ങളകട
വിസ്തൃതി 500 കഹക്ടോയി വർദ്ധിപ്പിക്കു .
• പ്രക്ഷീണ വനങ്ങകള അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തു യും വനയജീവി ൾക്ക് ഭക്ഷണവം, ജലവം പൂർണ്ണോയും
വനത്തിൽ ലഭയോകുന്ന നടപടി ൾ സവീ രിക്കു യും അതുവഴി വനയജീവി ൾ വഴിയുള്ള ആൾനാശം,
വിള നാശം, േറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കു . കൂടാകത ആനക്കിടങ്ങു ൾ, മസാളാർ
മവലി ൾ, വജവ മവലി ൾ തുടങ്ങിയ പ്രതിമരാധ ോർഗങ്ങൾ വനാതിർത്തിയിൽ നിർമ്മിക്കു .
സംമയാജിത മപ്രാജക്ടു ൾ
ണ്ടൽ വനവൽക്കരണത്തിനായി ഫിഷേീസ്, ജലമസെനം, േവനൂ, സാമൂഹയവനവൽക്കരണ വിഭാഗം,
േണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗം എന്നിവയുകട കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു . വിവിധ വകുപ്പു ൾ ഇതിനായി
നീക്കി വയ്ക്കുന്ന തു സാമൂഹയ വനവൽരണ വിഭാഗത്തിന് ീഴിലള്ള വന വി സന ഏജൻസി വഴി
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് േരങ്ങൾ മുേിയ്ക്കുമമ്പാൾ പത്തിരട്ടി േരങ്ങൾ
പ രം വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ർശനോയി പാലിക്കു . ഓമരാ വർഷവം ഇതിനായി ഒരു നിശ്ചിത
തു തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീക്കി വച്ച് കതാഴിലേപ്പ് പദ്ധതിയിലൂകട നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
നൂതന ആശയങ്ങൾ
• നക്ഷത്ര വനങ്ങൾ പരോവധി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
• കുട്ടി വനങ്ങൾ, കഹർബൽ ഗാർ നു ൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കു .
• ഔഷധ സസയ ഉദയാനം, ണ്ടൽ പാർക്ക് കവർട്ടിക്കൽ ഗാർ നു ൾ എന്നിവ പരോവധി
സ്ഥലത്ത് പ്രാവർത്തി ോക്കു .
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ദുരന്ത നിവാരണം
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളം, അപ ടങ്ങളം, എമപ്പാഴും, എവികടയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവന്നതാണ്. പല
ദുരന്തങ്ങളം, പ്രമതയ ിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ േനുഷയർക്ക് തടയാൻ സാധയേല്ല. എന്നാൽ അവ മൂലമുള്ള
അപ ടങ്ങളകട ആധി യം കുേയ്ക്കുന്നതിന് സേമയാെിതോയ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മദശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാതലത്തിൽ നിലവിൽ സംവിധാനങ്ങളണ്ട്.
എന്നാൽ കൃതയസേയത്ത് ഫലപ്രദോയി ടി സംവിധാനങ്ങകള ഉപമയാഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഴിയുന്നില്ല. ദുരന്തങ്ങകള
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങകളന്നും അപ ടങ്ങകളന്നും കപാതുമവയും ആ സ്മി കേന്നും, പ്രതീക്ഷിക്കാവന്നകതന്നും.
പ്രമതയ ിച്ച് തരം തിരിക്കാവന്നതാണ്. പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളം അതായത് ഭൂ മ്പം, ക ാടുങ്കാറ്റ്, സുനാേി,
ഉരുൾകപാട്ടൽ, ടലാക്രേണം, മപോരി എന്നിവകയ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മപാ ാൻ സാധയേല്ല.
ആ സ്മി ോയി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ദൂഷയഫലങ്ങൾ കുേയ്ക്കുവാൻ സേമയാെിതോയ ദുരന്ത
നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട സാധിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാവന്ന പല അപ ടങ്ങളം, ഉദാ:- കവടികക്കട്ട്,
തീപിടുത്തം, വാഹന അപ ടങ്ങൾ, കവള്ളകപ്പാക്കം മുതലായവകയ നമുക്ക് ർശനോയ മുൻ രുതല ൾ,
നിയരണങ്ങൾ എന്നിവയിലകട ഒരു പരിധി വകര ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല
ിഴക്കൻ മേഖല ളിൽ പ്രമതയ ിച്ച് വനപ്രമദശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾകപാട്ടലം
േണ്ണിടിച്ചിലം തീരപ്രമദശങ്ങളിൽ കവള്ളകപ്പാക്കം,
ടലാക്രേണം എന്നിവ വർഷ ാലത്ത് നമുക്ക്
പ്രതീക്ഷിക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാ ാൻ സാധയതയുള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ദുരന്ത
നിവാരണത്തിനായി ഫലപ്രദോയ സംവിധാനങ്ങൾ ാമലക്കൂട്ടി അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സജീ രിക്കുന്നതാണ്
അഭി ാേയം. ിഴക്കൻ മേഖലയികല ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, പിേവന്തൂർ, പത്തനാപുരം, അഞ്ചൽ, കുളത്തൂപ്പുഴ,
അലയേൺ പഞ്ചായത്തു ളിലം പുനലൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയികല െില പ്രമദശങ്ങളിലം ഇത്തരത്തിൽ േണ്ണിടിച്ചിലം
േരങ്ങൾ പിഴുത് വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സകപ്പടുന്ന അവസ്ഥയും ഉരുൾകപാട്ടൽ ഉണ്ടാ ാനും സാധയത വളകര
കൂടുതലള്ള പ്രമദശങ്ങളാണ്. ടി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങകള ഫലപ്രദോയി മനരിടുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം
സംവിധാനം ഒരുമക്കണ്ടതാണ്. കൂടാകത ജില്ലയികല പരവൂർ മുതൽ ഓച്ചിേ വകരയുള്ള തീരപ്രമദശങ്ങളിൽ
വർഷ ാലത്ത് കവള്ളകപ്പാക്കവം, ടലാക്രേണവം, രൂക്ഷോ ാൻ സാധയതയുള്ള പ്രമദശങ്ങളാണ്. ടി
സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുന്ന ക ാല്ലം മ ാർപ്പമേഷൻ, പരവൂർ, രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ൾ, ടി പ്രമദശത്തുള്ള
പഞ്ചായത്തു ളിൽ ാരയക്ഷേോയ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ സജീ രിമക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയികല ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാന ദുരന്തങ്ങൾ കപരുേൺ
തീവണ്ടിയപ ടം, േലനട കവടികക്കട്ടപ ടം, സുനാേി, പുറ്റിങ്ങൽ കവടികക്കട്ടപ ടം എന്നിവയാണ്. ഒരു വലിയ
ക ാടുങ്കാമറ്റാ, കവള്ളകപ്പാക്കമോ, ഭൂ മ്പമോ ഈ
ാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത്
ആശവാസ രോണ്. എന്നിരുന്നാലം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങകള നാം എന്നും പ്രതീക്ഷിമച്ച േതിയാകൂ. ആയതിനാൽ
േി ച്ച രീതിയിലള്ള ഫലപ്രദോയ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഓമരാ പ്രമദശത്തും ഒരുമക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ആയതിനുള്ള െില നിർമേശങ്ങൾ ചുവകട മെർക്കുന്നു.
1. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അമതാേിറ്റിയുകട ോതൃ യിൽ എല്ലാ തമേശ സവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലം വിമല്ലജ് തല ദുരന്ത നിവാരണ മ്മിറ്റി ൾ രൂപീ രിക്കു . ഇതിനാവശയോയ
സാമ്പത്തി സഹായം നൽകു .
2. ഓമരാ പഞ്ചായത്തിനും 250-500 ആള കള ോറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു
/നിലവിലള്ളത് പരിഷ്കരിക്കു .
3. ഓമരാ പഞ്ചായത്തിലം ആംബുലൻസ് ASKA വിളക്കു ൾ, േരം മുേിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപ രണങ്ങൾ,
േറ്റ് അതയാവശയ ഉപ രങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങു യും ആയത് 24 േണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഫയർമസ്റ്റഷൻ, മഫാേസ്റ്റ് മസ്റ്റഷൻ എന്നീവടങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കു യും കെയ്യു .
4. ഓമരാ പ്രമദശത്തും സന്നദ്ധ മസവ ർ, വട്രബൽ മപ്രാമോട്ടർോർ, അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ,
സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, ആശാ വർമക്കഴ്സ് എന്നിവകര ഉൾകപ്പടുത്തി ആവശയോയ
മബാധവൽക്കരണ ക്ലാസു ൾ നൽകു .
5. ഓമരാ പഞ്ചായത്തിലം ആവശയത്തിന് ിടക്ക ൾ ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രി എങ്കിലം സജീ രിക്കു .
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6. വാഹന ഗതാഗതം സുഗേോക്കുന്നതിനുള്ള ഉപ രണങ്ങളകട ലഭയത ഉേപ്പ് വരുത്തു .
7. മപാലീസ്, മഫാേസ്റ്റ്, ഫയർമഫാഴ്സ്, േവനൂ, ആമരാഗയം, മോമട്ടാർ വാഹനം, എന്നീ വകുപ്പു കള
ഏമ ാപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കു .
8. സ്കൂൾ,/മ ാമളജ് കുട്ടി ൾക്ക് ആവശയോയ അപ ട/ദുരന്ത പ്രതിമരാധ നടപടിക്കായി ക്ലാസു ൾ
നൽകു .
9. േി ച്ച അേി പ്രതിമരാധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള വീടു ൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുള്ള
ർശന നിർമേശം ക ട്ടിട നിർമ്മാണ അനുേതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തു .
10. വനവോയി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ിഴക്കൻ മേഖലയികല പഞ്ചായത്തു ളികല േനുഷയ- വനയമൃഗ
സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രതിമരാധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതോക്കുവാനുള്ള നടപടി ൾ.
11. ആന ിടങ്ങ്, സൗമരാർജ മവലി ൾ, വജവ മവലി ൾ എന്നിവ വനാതിർത്തിയിൽ നിർമ്മിക്കു .
12. വനയമൃഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള കൃഷി നാശം/ആൾ നാശം പരിക്ക്, എന്നിവയ്ക്ക് േതിയായ നഷ്ട പരിഹാരം
നൽകു . നഷ്ട പരിഹാരം ാലാനുസൃതോയി വർദ്ധിപ്പിക്കു .
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4.5 വയവസായം, വാണിജയം, വിവരസാമങ്കതി വിദയ, ഇതര സംസ്ഥാന
കതാഴിലാളി ള്
ആമുഖം

ഒരു പ്രമദശകത്ത എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളം ഒകത്താരുേിച്ച് നിശ്ചിത ര്ണ്മ്മ പദ്ധതി ളിലൂകട കൂടുതല്ക്
വയവസായ വാണിജയ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഏകറ്റടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രക്രിയ പ്രാമദശി സാമ്പത്തി വി സനകത്ത
സാധയോക്കുന്നു. ഒരു പ്രമദശകത്ത പാര്ണ്ശവവല്ക്ക്കരിക്കകപ്പട്ടവരുകടയും
താഴ്ന്ന വരുോനക്കാരുകടയും
ഉള്കപ്പകടയുള്ളവരുകട ജീവിത നിലവാരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് തമേശീയോയി ലഭയോയ വിഭവങ്ങളകട
വിമവ പൂര്ണ്ണ്ണോയ ഉപമയാഗത്തിലൂകട സാധയോകുന്നതാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളകടയും േൗലി
ആവശയങ്ങളകട പൂര്ണ്ത്തീ രണം, പ്രാമദശി കതാഴില്ക് ലഭയത, പാരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തി
മൂലയങ്ങളകട
സംമയാജനം തുടങ്ങിയ ലക്ഷയങ്ങള് മനടുന്നതിന് വിഭവങ്ങളകട മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ്, വനപുണയവി സന
പരിശീലനം, വരുോനം നിലനിര്ണ്ത്തല്ക്, പ്രാമദശി സഹ രണം, സാമൂഹയസുരക്ഷാ പദ്ധതി ള് എന്നിവ
സാര്ണ്വത്രി ോക്കണം.
േനുഷയകെയും േറ്റു ജീവജാലങ്ങളകടയും നിലനില്ക്പ്പിനും പുമരാഗതിക്കുോയി ഉപമയാഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങള് പുനരുജിവിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടു മപാകു എന്നതാണ് സുസ്ഥിര വി സനത്തികെ അതയന്തി ലക്ഷയം.
ഇതിമലയ്ക്ക് സംഭാവന നല്ക്കുന്ന പ്രധാന ഘട ങ്ങള് കൃഷി മയാഗയോയ സ്ഥല ലഭയത, ഹരിത ഊര്ണ്ജ
മരാതസ്സു ളകട വിമവ ോയ ഉപമയാഗം എന്നിവയാകണന്ന് േനസ്സിലാക്കുവാന് നമുക്ക് ഴിയും. ക ാല്ലം
ജില്ലയുകട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളകട വിശ ലനം നടത്തിയാല്ക് അവകയ
അടിസ്ഥാനകപ്പടുത്തിയുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങള്ക്ക് സാധയതയുമണ്ടാ എന്ന് തിരിച്ചേിയാവന്നതാണ്. ഴിഞ്ഞ
വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് ജില്ലയികല ആവശയ തയ്ക്കനുസൃതോയി ലഭയോയിരുന്ന വിഭവങ്ങള് വരും വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് ഇമത
നിരക്കില്ക് ലഭയോകുമോ എന്ന് പരിമശാധിമക്കണ്ടതുണ്ട്. ആവശയ തയ്ക്കനുസൃതം ലഭയേല്ലാതിരുന്ന വിവഭവങ്ങള്
നവീന സമങ്കതങ്ങള് ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി ലഭയത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഴിയുമോ എന്നും പരിമശാധിക്കാവന്നതാണ്.
കൂടാകത പൂര്ണ്ണ്ണോയും േറ്റു സ്ഥലങ്ങളില്ക് നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന വിവഭവങ്ങള് ഇവികട ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്
സാധയതയുമണ്ടാ എന്നും പരിമശാധിമക്കണ്ടതാണ്.
മ ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-പ്രാമദശി പദ്ധതി ളകട അവമലാ നം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നടപ്പിലാക്കിയ മ ന്ദ്രസംസ്ഥാന പ്രാമദശി പദ്ധതി ളകട അവമലാ നം
(അദ്ധയായം -5 ാണു )
നിലവികല അവസ്ഥ
വയവസായ മേഖലയികല അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളകട നിലവികല അവസ്ഥയുകട വിശദാംശങ്ങള്
ചുവകടയുള്ള പട്ടി പ്ര ാരം നല്ക് ിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.5.1
വയവസായ വകുപ്പികെ ക വലപ്പ്കേെ് മപ്ലാട്ടു ള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
ക്രേ
നം.

ി.പി.
കലാമക്കഷന്

ആക
മപ്ലാട്ടു ളകട
എണ്ണം

നിലവില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു
ന്നവ

പ്രവര്ണ്ത്തി
ക്കാത്തവ

1

മുണ്ടക്കല്ക്

53

50

3

2

ൊത്തന്നൂര്ണ്

1

1

ഇല്ല
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േിോര്ണ്ക്സ്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ് തിരിച്ചു
പിടിച്ച് നടപടി ള് പൂര്ണ്ത്തിയാക്കി
േകറ്റാരാള്ക്ക് അനുവദിച്ച്
നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം തിരിച്ചു
പിടിച്ച നടപടികക്കതികര മ ാടതി മസ്റ്റ
നിലവിലണ്ട്
. .
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ക്രേ
നം.
1

പട്ടി 4.5.2
വയവസായ വകുപ്പികെ എസ് സി കഷ ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
ആക
നിലവില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തി
കലാമക്കഷന് കഷഡ ളകട പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു
േിോര്ണ്ക്സ്
ക്കാത്തവ
എണ്ണം
ന്നവ
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ്
തിരിച്ചു പിടിച്ച് നടപടി ള്
ഉേയനല്ലൂര്ണ്
6
5
1
പൂര്ണ്ത്തിയാക്കി േകറ്റാരാള്ക്ക്
അനുവദിച്ച് നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്.
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ക്രേ
നം.
1
2
3
4
5

പട്ടി 4.5.3
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ േിനി വയവസായ എമസ്റ്ററ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
ആക
നിലവില്ക്
എമസ്റ്ററ്റ്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാ
കഷഡ ള പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു
േിോര്ണ്ക്സ്
കലാമക്കഷന്
ത്തവ
കട എണ്ണം
ന്നവ
നിലമേല്ക്
8
8
ഇല്ല
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 3 കഷഡ ള്
തലവൂര്ണ്
10
7
3
അനുവദിച്ച് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി നടന്നു വരുന്നു.
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ്
പിേവന്തൂര്ണ്
10
8
2
അനുവദിച്ച് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി നടന്നു വരുന്നു.
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 2 കഷഡ ള്
രവാളൂര്ണ്
8
6
2
അനുവദിച്ച് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി നടന്നു വരുന്നു.
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 2 കഷഡ ള്
പൂയപ്പള്ളി
10
6
4
അനുവദിച്ച് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി നടന്നു വരുന്നു.
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വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്ിട്ടുള്ള വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ/മരഖ ള് ലഭയേല്ലാത്ത സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
ലി വിമ ഷന് നടപടി നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണസംഘങ്ങളകട എണ്ണം –
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ എസ് സി വയവസായ സഹ രണസംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ് സി വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ജനേല്ക് വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ് സി വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ് ടി വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം
–
ലി വിമ ഷന് നടപടി നടന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം–
221

338
269
38
23
13
5
22
4
1
7
14
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യര്ണ് സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
ആക എണ്ണം
159
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നത്
73
പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയത്
38
പ്രവര്ണ്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ സംഘങ്ങള്
10
പൂര്ണ്ണ മതാതില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത സംഘങ്ങള്
6
ലി വിമ ഷന് നടപടി നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്നവ
32
മേഖല അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ല മ രളത്തികല േറ്റു ജില്ല കള അമപക്ഷിച്ച് വയാവസായി ോയി ഏകേ മുന്നില്ക്
നിലനിന്നിരുന്നതാണ്. എന്നാല്ക് ആധുനി ത സാമങ്കതി വിദയയുകട അഭാവത്തില്ക് മുന്നിര സ്ഥാപനങ്ങള്
പലതും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഉദാ: അലിെ്, പുനലൂര്ണ് മപപ്പര്ണ്േില്ക്, സ്റ്റാര്ണ്ച്ച് ഫാക്ടേി, പ്രിമോ വപപ്പ്, ട്രാവന്കൂര്ണ്
വപ്ലവ ് തുടങ്ങിയവ. മേല്ക്പ്പേഞ്ഞ വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങകളല്ലാംതകന്ന പുനരുദ്ധാരണ സാധയത
യില്ലാത്തതരത്തില്ക് നിലക ാള്ളു യാണ്. ഇവയില്ക് അലിെ് പുനരുദ്ധാരണ പാമക്കജ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി
മസാോനിയ ഗ്രൂപ്പ് ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലം വര്ണ്ഷങ്ങള്ക്കു മശഷവം പുമരാഗേനം ഒന്നും തകന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പുനലൂര്ണ് മപപ്പര്ണ്േില്ക് സവ ാരയ മ്പനി ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലം ഉത്പാദന പ്രവര്ണ്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രീമോ
വപപ്പ് ഫാക്ടേിയുകട സ്ഥലം മ രള ണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കാ േിയും ട്രാവന്കൂര്ണ് വപ്ലവ ികെ സ്ഥലം
ിന്രയുകട വയവസായ പാര്ണ്ക്കും ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഏകറ്റടുത്തു.
ിന്രയുകട പാര്ണ്ക്ക്
നിര്ണ്മ്മാണം പൂര്ണ്ത്തീ രിച്ച് 2 വര്ണ്ഷം പിന്നിട്ടുകണ്ടങ്കിലം ഇതുവകരയും ആവശയക്കാര്ണ്ക്ക് നല്ക് ിയിട്ടില്ല.
മേല്ക്പ്പേഞ്ഞ വന് ിട വയവസായങ്ങള് നല്ല രീതിയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചിരുന്നതും എന്നാല്ക് സാമങ്കതി ോയ പല
പ്രശ്നങ്ങളം ാരണം ഇല്ലാതായതുോണ്. ഇത്തരത്തില്ക് വന് ിട വയവസായങ്ങളകട വളര്ണ്ച്ചയും നിലനില്ക്പ്പും
ഇല്ലാതായത്, കെറു ിട വയവസായങ്ങളകട വരവികനയും അസാധയോക്കി. കെറു ിട വയവസായ മേഖലയ്ക്ക്
തവരിതഗതിയില്ക് വളര്ണ്ച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് വന് ിട വയവസായ മേഖലയുകട സാന്നിദ്ധയം വളകര
അതയാവശയോണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ഏറ്റവം ശക്തിേത്തായ വയവസായോയ ശുവണ്ടി മേഖലയുകട
സ്ഥിതിയും േേിച്ചല്ല. അനയരാജയങ്ങളില്ക്നിന്ന് ഇേക്കുേതി കെയ്്, ജില്ലയില്ക് മപ്രാസസ് കെയ്തു പരിപ്പ് യറ്റി
അയച്ചിരുന്ന വയവസായം ഇന്ന് േറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളം രാജയങ്ങളം യ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. അസംസ്കൃവസ്തുക്കളകട
ലഭയതക്കുേവ്, േറ്റിടങ്ങളികല കൂലിക്കുേവ്, യരവത് രണത്തികെ വരവ് എന്നിവയാണ് പരമ്പരാഗത
വശലിയില്ക് നടത്തിയിരുന്ന വയവസായത്തികെ ത ര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് ാരണോയത്. പൂര്ണ്ണ്ണോയും യരവത് രണം
കെയ് െില യൂണിറ്റു ള് ോത്രോണ് നഷ്ടംകൂടാകത നിലവില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നത്.
േകറ്റാരു പ്രധാന മേഖല ഫിഷേീസ് ആണ്. ഇതില്ക് നിലവിലള്ള തരത്തില്ക് സമുമദ്രാല്പന്നങ്ങള്
വൃത്തിയാക്കിയമശഷം അമത രൂപത്തില്ക് യറ്റുേതി കെയ്തു വിടുന്നു എന്നതാണ് അനുവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നത്.
ഇവയുകട പല തരത്തിലള്ള മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവിന് സാദ്ധയത ഉണ്ട്. എന്നാല്ക് വലിയ മുതല്ക് മുടക്കും (15 മ ാടി - 100
മ ാടി) സ്ഥലവം ആവശയമുള്ളതായതിനാല്ക് പുതിയ വയവസായങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതിന് തടസ്സോകുന്നു. കൂടാകത
ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനവം പ്രതിബന്ധോകുന്നു. ഏകേ വയവസായ സാധയത ള് ഒളിഞ്ഞു ിടക്കുന്ന ജില്ലയാണ്
ക ാല്ലം. ജില്ലയികല മുഴുവന് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് പ്രമദശങ്ങമളയും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി ണ്ടു ക ാണ്ട് വരുന്ന 15
വര്ണ്ഷമത്തയ്ക്ക് നടപ്പിലാമക്കണ്ട ഒരു സേഗ്ര ബഹുമുഖ പദ്ധതി ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ലക്ഷയേിടുന്നു.
വയവസായത്തിന് മവണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളകട അപരയാപ്തതയാണ് ഏറ്റവം പ്രധാനകപ്പട്ട
പ്രശ്നം. ഭൂേിയുകട ലഭയതക്കുേവ്, വിദഗ്ധധരായ കതാഴിലാളി ളകട അഭാവം, വിപണി കണ്ടത്തല്ക്, കുേഞ്ഞ പലിശ
നിരക്കില്ക് മൂലധനം കണ്ടത്തല്ക് തുടങ്ങിയവ കൂടി പരിഹരിക്കകപ്പമടണ്ടതാണ്.
തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട മപ്രാജക്ടു ള് കപാതുമവ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം
നല്ക് ല്ക്, വിപണന മ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കല്ക്, പരിശീലന പരിപാടി ള് സംഘടിപ്പിക്കല്ക്, സവയം കതാഴില്ക്
എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓമട്ടാേിക്ഷ വാങ്ങി നല്ക് ല്ക് തുടങ്ങിയവയില്ക് ഒതുങ്ങിനില്ക്ക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള് കപാതുകവ
ദീര്ണ്ഘ ാലം പ്രവര്ണ്ത്തിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടുമപാകുന്നതായി ാണുന്നില്ല. ഇതിന് ാരണോയി ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് ബന്ധകപ്പട്ട
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മേഖല ളില്ക് അവശയം മവണ്ട നിപുണത ഇല്ലാത്തതും സംരംഭോയി നടത്തികക്കാണ്ടുമപാകുന്നതിന് മവണ്ടുന്ന
ോമനജീരിയല്ക് അനുഭവജ്ഞാനത്തികെ അഭാവവം ആകണന്ന് തിരിച്ചേിയാന് ഴിയും.
5. പരിഹാരോര്ണ്ഗങ്ങള്
1) പുതിയവയവസായ എമസ്റ്ററ്റു ള് സ്ഥാപിക്കല്ക്
2) വനപുണയപരിശീലനം മ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കല്ക്
3) കേച്ചകപ്പട്ടവിപണി സൗ രയങ്ങള്
4) കുേഞ്ഞപലിശനിരക്കില്ക് മൂലധന ലഭയത ഉേപ്പുവരുത്തുന്ന കേച്ചകപ്പട്ട ബാങ്കിംഗ് സൗ രയങ്ങള്.
5) ഇതിനുപരിഹാരോയി ജില്ലയില്ക് തകന്ന ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് മവണ്ടുന്ന വയതയസ്ത് പരിശീലന പരിപാടി ള്
സ്ഥിരോയി നടത്തികക്കാണ്ടുമപാകുന്ന വനപുണയ വി സന പരിശീലന മ ന്ദ്രം
ആരംഭിക്കു കയന്നതാണ്.
6) കൂടാകത സംരംഭങ്ങള്ക്ക് മവണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങമളാടുകൂടിയ വയവസായ പാര്ണ്ക്കു ള്/
മപ്ലാട്ടു ള് യാഥാര്ണ്ഥയോമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
7) ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് പ്രമതയ മേഖല ള് തിരിച്ചേിഞ്ഞു ആവശയോയ വനപുണയവി സന പരിശീലനം
നല്ക്കു യും അമത മേഖലയില്ക് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നല്ക്കു യും കെയ്യുന്നത്
അഭി ാേയോണ്.
8) ഈ മേഖലയികല വിപണി സാധയത കൂടി മുന്നില്ക് ണ്ട് ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് പാമക്കജിങ് ബ്രാെിംഗ്
തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധയതയും ആരായാവന്നതാണ്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്ിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ, കെറു ിട സംരംഭങ്ങള്, അവയുകട നിമക്ഷപം (ലക്ഷം
രൂപയില്ക്) കതാഴിലാളി ളകട എണ്ണം തുടങ്ങിയവ ഇമതാകടാപ്പമുള്ള െിത്രങ്ങളില്ക് ാണും പ്ര ാരോണ്.
െിത്രം 4.5.1
കതാഴിലാളി ളകട എണ്ണം

അവംലംബം - വയവസായ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.5.2 നിമക്ഷപം
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െിത്രം 4.5.3
കതാഴിൽ

അവംലംബം – വയവസായ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.5.4 മേഖല തിരിച്ചുള്ള യുണിറ്റു ൾ

അവംലംബം – വയവസായ വകുപ്പ്

െിത്രം 4.5.5
ജില്ലയികല വയവസായ സംരംഭങ്ങളകട ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷകത്ത പുമരാഗതി
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ോേി ോേി വരുന്ന സാമ്പത്തി സാഹെരയത്തില്ക് ഒരു മേഖലയ്ക്കും തനിച്ചായി നിലനില്ക്പ്പില്ലാത്ത
സാഹെരയോണുള്ളത്. പരസ്പര പൂര ോയി വര്ണ്ത്തികച്ചങ്കില്ക് ോത്രമേ ഈ േത്സര ാലഘട്ടകത്ത അതിജീവി
ക്കാന് ഴിയൂ. ആയതിനാല്ക് പ്രകൃതിയ്ക്കും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്ക്കും പരിസ്ഥിതിയ്ക്കും അനുമയാജയോയ തരത്തിലള്ള
പദ്ധതി നിര്ണ്മേശങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതിമലയ്ക്ക് ആമരാഗയം, വിദയാഭയാസം, ഗതാഗതം, വാര്ണ്ത്താ വിനിേയം, വവദുതി, കൃഷി തുടങ്ങി എല്ലാ
മേഖല ളമടയും പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകള സേനവയിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
ആമരാഗയമേഖല:- ഒരു നാടികെ ഏറ്റവം വലിയ സമ്പത്താണ് ആമരാഗയമുള്ള ജനസമൂഹം. 2030
ആകുമമ്പാമഴയ്ക്കും ജില്ലയില്ക് ആമരാഗയ രംഗത്ത് കൂടുതല്ക് മനട്ടം വ വരിക്കാനുതകുന്ന പാമക്കജു ള് നടപ്പില്ക്
വരുത്താനും ഇന്ഷവേന്സ് പരിരക്ഷ ഈ രംഗത്ത് പൂര്ണ്ണ്ണോയി നടപ്പാക്കണം. പ ര്ണ്ച്ച വയാധി ളം
ശിശുേരണവം ഇല്ലാത്തതും ആയൂര്ണ്വദര്ണ്ഘയമുള്ളതുോയ ജില്ലയായി ക ാല്ലം ോേണം.
വിദയാഭയാസ മേഖല:- 2030 ആകുമമ്പാമഴക്കും ജില്ലയില്ക് 12-ംാംം ക്ലാസ്സിന് മശഷമുള്ള ക ാഴിഞ്ഞ് മപാക്ക്
പൂര്ണ്ണ്ണോയും ഇല്ലാതാ ണം. ജില്ലയില്ക് സ്ക്ില്ക് ്/അണ്സ്ക്ില്ക് ് പരിശീലന മ ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്തില്ക്
ഒകന്നങ്കിലം ആരംഭിക്കണം കതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം. പരിശിലന മ ന്ദ്രങ്ങളില്ക് നിന്ന്
വനപുണയം മനടികയടുത്തവകര ാര്ണ്ഷി /വയവസായി മേഖലയിമലയ്ക്ക് േിക്രൂട്ട് കെയ്യാവന്നതാണ്.
ാര്ണ്ഷി മേഖല
അഞ്ചല്ക്, പത്തനാപുരം, ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, െടയേംഗലം എന്നീ മലാക്ക് പ്രമദശങ്ങളിലാണ് േരച്ചീനി
കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളില്ക് േരച്ചീനി അധിഷ്ടിത മൂല്ലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് നല്ല
സാദ്ധയതയാണുള്ളത്.
േരച്ചീനിയുകട ലഭയത ഉപമഭാഗത്തിമനക്കാളം അധി രിച്ചു നില്ക്ക്കുന്നത് ഇതിന്
അനുകൂലോയ ഒരു ഘട ോണ്. േരച്ചീനി ഉണക്കികപ്പാടിച്ച് മഗാതമ്പ് ോവിന് പ രോയി വിവിധ രാജയങ്ങളില്ക്
ഉപമയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. േഞ്ഞള് കപാടിയും േരച്ചീനികപ്പാടിയും മെര്ണ്ത്തുള്ള പലഹാരങ്ങള്ക്ക് നല്ല സാദ്ധയത
നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്.േരച്ചീനിയില്ക് നിന്നുള്ള മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്
കണ്ടത്തി സംരംഭങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
കൂടാകത ഏത്തപ്പഴം, നാളീമ രം തുടങ്ങിയവയുകട ഉത്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച് അവയില്ക് നിന്നുള്ള മൂലയ
വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും സാധയതയുണ്ട്. ഉയര്ണ്ന്ന ഉത്പാദന മശഷിയുള്ള പുതിയ ഇനം കതങ്ങിന് വത ള്
വയാപ ോയി കൃഷി കെയ്യാവന്നതാണ്.
െക്കയില്ക് നിന്നുള്ള മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉതപ്ന്നങ്ങള്ക്ക് ഗണയോയ വിപണി ലഭയോണ്.
ഇതുപമയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ആധുനി ഉത്പാദന/സംഭരണ സമങ്കതങ്ങള് കണ്ടത്തി ഉപമയാഗകപ്പടു
ത്താവന്നതാണ്.
പച്ചക്കേി ളം േറ്റു പഴങ്ങളം കൂടുതലായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തീവ്രയജ്ഞം നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
ബമയാ കടമനാളജിയികല പുതിയ രീതി ളായ കവര്ണ്ട്ടിക്കല്ക് ഫാര്ണ്േിംഗ്, വഹമഡ്രാമപാണിക്സ്, തുടങ്ങിയവയും
നടപ്പാക്കുന്നതിന് ധന സഹായം നല്ക് ാവന്നതാണ്. വജവ കൃഷി രീതി ളം മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കപാതു സ്ഥലങ്ങളികലാകക്ക ഫലവൃക്ഷങ്ങള് വച്ച് പിടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. െവേ, ഓച്ചിേ എന്നീ മലാക്കു ളില്ക്
ോങ്ങയുകട ലഭയത കൂടുതലായുണ്ട്. മനരപ്പഴം ജില്ലയിലടനീളം ലഭയോണ്. ഇത്തരം ഫലങ്ങള് ാരയക്ഷേോയി
വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിന് ആധുനി മ ാള് ് മസ്റ്റാമേജു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനട്ടോകുന്നതാണ്.
ഉള്നാടന് േത്സയ സമ്പത്ത് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്ക് സംയുക്ത േത്സയ-മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക്
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനായി മയാജിച്ച കുളങ്ങളം പാടങ്ങളം ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ടല്ക്
േത്സയങ്ങളകട ലഭയതക്കനുസരിച്ച് ആധുനി സാമങ്കതി വിദയ ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി കൂടുതല്ക് മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങള് യറ്റുേതി അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങള്ക്ക് വിപണനം നടത്താന് ഴിയുന്നതാണ്.
ധാതു വിഭവങ്ങള്:തീരപ്രമദശത്ത് ലഭയോകുന്ന ധാതുേണല്ക് ഏറ്റവം
ാരയക്ഷേോയി
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ോര്ണ്ഗങ്ങള് കണ്ടത്താവന്നതാണ്. ക ട്ടിട നിര്ണ്മ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത
വസ്തുക്കളകട സ്ഥാനീയ ലഭയതയും ഉപമയാഗവം തമ്മില്ക് ാരയോയ അന്തരം ഉള്ളതുക ാണ്ടു പുതിയതും പ രം
ഉപമയാഗിക്കാവന്നതുോയ വസ്തുക്കള് കണ്ടത്തി ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
തടിയുള്കപ്പകടയുള്ള
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വിഭവങ്ങള് ഘട്ടം ഘട്ടോയി നിയരിച്ചു ക ാണ്ടു വരുന്നതും പ രം വസ്തുക്കള്
കണ്ടത്തി
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തുന്നതും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
ജല
വിഭവ
ോമനജ്കേെ്:േഴകവള്ളം
സംഭരിക്കുന്നത്
സാര്ണ്വ്വത്രി ോക്കാവന്നതാണ്
ഉപമയാഗരഹിതോയിക്കിടക്കുന്ന
കുളങ്ങളം,
ിണറു ളം
പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്
നടപടി ള്
സവീ രിക്കാവന്നതാണ്. ജലമരാതസ്സു ള് േലിനോ ാകത സൂക്ഷിക്കു യും മവണം. കൃഷി ആവശയത്തിനായി
ജലം ഉപമയാഗിക്കുന്നത് ാരയക്ഷേോയ രീതി ള് അവലംബിച്ചു ക ാണ്ടു മവണം.
ോലിനയങ്ങളകട
ാരയക്ഷേോയ ോമനജ്കേെ്:ോലിനയ മരാതസ്സു ളില്ക് തകന്ന ോലിനയം
സംസ്ക്രിക്കുന്നതിന് നടപടി ള് സവീ രിക്കാവന്നതാണ്.
ഇതിനായി നവീന സാമങ്കതി
വിദയ
ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ോലിനയത്തില്ക് നിന്നും ഊര്ണ്ജം ലഭിക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുമണ്ടാ എന്ന് പരിമശാ
ധിക്കാവന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലിനയങ്ങള് പുനരുപമയാഗം കെയ്യാവന്നതാകണങ്കില്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം
ഒരുമക്കണ്ടതാണ്.
വിമനാദ സഞ്ചാര മേഖലയികല സാധയത ള് ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
തമേശ
സ്ഥപാനങ്ങള്ക്ക് ഈ മേഖലയില്ക് ഗണയോയ പങ്ക് നിര്ണ്വ്വഹിക്കാന് ഴിയുന്നതാണ്.
കൂടാകത, ഉത്പാദന പ്രക്രിയയിലം ഗാര്ണ്ഹി
ആവശയങ്ങള്ക്കും പുനരുപമയാഗിക്കാവന്ന
ഊര്ണ്ജമരാതസ്സു ള് വിമവ പൂര്ണ്ണ്ണോയി ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
വി സന പരിമപ്രക്ഷയം
• ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് ലഭയോകുന്ന വിഭവങ്ങകള അടിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി 2022 ന ം 50 ഇടത്തരം, 600
കെറു ിട, 3500 സൂക്ഷ്മ, 5000 നാമനാ സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ ആരംഭിക്കും ഇതുവഴി 34000
കതാഴിലവസരങ്ങളം 86000ലക്ഷംരൂപാ മൂലധന നിമക്ഷപവം ഉണ്ടാകും.
• 2032 ന ം 200 ഇടത്തരം, 2000 കെറു ിട, 12,000 സൂക്ഷ്മ, 20,000 നാമനാ സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ
ആരംഭിക്കാന് ഴിയുന്നതാണ്. ഇതുവഴി 120000 കതാഴിലവസരങ്ങളം 250000 ലക്ഷം രൂപ മൂലധന
നിമക്ഷപവം ഉണ്ടാകും.
• കൂടാകത എല്ലാ താലൂക്കു ളിലംവയവസായ പാര്ണ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50 ഏക്കറു ള് വീതം
ഏകറ്റടുത്തു വി സിപ്പിക്കു .
വി സന വിടവ്
ഇടത്തരം, കെറു ിട, സൂക്ഷ്മ, നാമനാ സംരംഭങ്ങള് പ്രതിവര്ണ്ഷം കൂടുതലായി ആരംഭികച്ചങ്കില്ക് ോത്രമേ
മേല്ക് വിവരിച്ച ലക്ഷയത്തികലത്താന് ഴിയു യുള്ളൂ.
വി സന വിടവ് എങ്ങകന നി ത്താം
കെറു ിട സൂക്ഷ്മ നാമനാ സംരംഭങ്ങള് കൂടുതലായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വയക്തി ള്ക്കും നിലവിലള്ള
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഈ മേഖലയില്ക് പുതുതായി ടന്നുവരുന്നവര്ണ്ക്കുംകൂടുതല്ക് മപ്രാത്സാഹനം നല്ക്മ ണ്ടതുണ്ട്.
നിമക്ഷപ സബ്സി ി, കുേഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കേച്ചകപ്പട്ട അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള്, കേച്ചകപ്പട്ടതും
ലഘൂ രിച്ചതുോയ വലസന്സിംഗ് സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. കെറു ിട
യുണിറ്റു ള് കൂടുതല്ക് ക ാണ്ടുവരുന്നതിന് കപാതു-സവ ാരയ പങ്കാളിത്തമത്താകട മപ്രാജക്റ്റു ള്
നടപ്പാകക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
സംമയാജിത മപ്രാജക്ടു ള്
ാര്ണ്ഷി മേഖലയുോയി മെര്ണ്ന്നുള്ള മപ്രാജക്ടു ള്
1) േരച്ചീനി അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
2) െക്ക അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
3) മനരപ്പഴം അധിഷ്ഠിത ഉത്പന്നങ്ങളകട സംരംഭങ്ങള്
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4) ഇഞ്ചി അധിഷ്ഠിത ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളകട സംരംഭങ്ങള്
5) ശുോങ്ങ അധിഷ്ഠിത ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളകട സംരംഭങ്ങള്
6) ോങ്ങാ അധിഷ്ഠിത ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളകട സംരംഭങ്ങള്
7) കൃഷി ഉപ രണങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണം നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങള്
8) വജവ വളം/ ീടനാശിനി നിര്ണ്മ്മാണ സംരംഭങ്ങള്
9) ാര്ണ്ഷി വിള ള്ക്ക് മവണ്ടുന്ന മപാഷ ങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
10) കേച്ചകപ്പട്ട ജലമസെന ഉപ രണങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
11) കവയര്ണ്ഹൗസിങ് /മ ാള്കഡ്െയിന്
േത്സയമേഖലയുോയി സംമയാജിച്ചുള്ള സംരംഭങ്ങള്
1) മ ാഴിത്തീറ്റ നിര്ണ്മ്മാണം
2) േത്സയ സംസ്ക്രണം
3) േത്സയബന്ധന മബാട്ട് നിര്ണ്മ്മാണം
4) േത്സയബന്ധനത്തിന് ആവശയമുള്ള നാവിമഗഷന്/ ആശയവിനിേയ ഉപ രണങ്ങളകട നിര്ണ്മ്മാണം
5) േത്സയബന്ധന വല ളകട നിര്ണ്മ്മാണം, മലാട്ടു ളകട/ കവയിറ്റു ളകട നിര്ണ്മ്മാണം തുടങ്ങിയവ
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് വഴി കെയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
1) ജില്ലയികല മൂന്ന് വഹമവ ളായ ക ാല്ലം-മതനി, ക ാല്ലം-തിരുേംഗലം, മദശീയ വഹമവ-66
എന്നിവയുകട വി സനത്തിനായി അമപ്രാച്ച് മോഡള്കപ്പകടയുള്ള സൗ രയങ്ങള് സേയബന്ധിതോയി
ഏര്ണ്കപ്പടുത്തു .
2) ജലപാത വി സനത്തിന് മവഗം കൂട്ടുന്നതിന് സൗ രയങ്ങള് ലഭയോക്കാവന്നതാണ്. ക ാല്ലം മതാട്
ക ാല്ലം മപാര്ണ്ട്ടുോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക് നാല്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കാവന്നതാണ്.
3) അംഗീ രിക്കകപ്പട്ട ലാെ് യൂസ് ോസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് പ്ര ാരമുള്ള വയവസായ മേഖല ള് േറ്റ്
ആവശയങ്ങള്ക്കായി ഉപമയാഗിക്കുന്നത് ര്ണ്ശനോയി നിയരിമക്കണ്ടതാണ്.
4) വീടു മളാട് മെര്ണ്ന്ന് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതും 5 എച്ച്.പി.വകര യര ശക്തിയുള്ളതും 5 ലക്ഷം രൂപ വകര
സ്ഥിരനിമക്ഷപവമുള്ള വവറ്റ്, ഗ്രീന് ാറ്റഗേിയിലള്ള ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങള്ക്ക് തമേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തില്ക് നിന്നും നിരുപാധി ം പ്രവര്ണ്ത്തനാനുേതി ലഭിക്കുന്നതിന് സാഹെരയം
ഒരുമക്കണ്ടതാണ്.
5) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ഫണ്ടുപമയാഗിച്ച് കപാതു വിപണന എംമപാേിയം/മ ാംപ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്
കെറു ിട സംരംഭങ്ങള്ക്ക് രുത്താവന്നതാണ്.
6) വര്ണ്ഷങ്ങളായി നഷ്ടത്തില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ഖാദി, വ ത്തേി ഹാന്േിക്രാഫ്റ്റ്, സംഘങ്ങള്
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് പ്രമതയ പദ്ധതി നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.
7) ജില്ലയില്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന ഉല്പന്ന്ങ്ങളകട ഗുണനിലവാരം പരിമശാധിച്ച് സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രമതയ
സംവിധാനം സ്ഥാപിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
8) ഗ്രാേപഞ്ചാത്ത്, മലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വയവസായ വകുപ്പ് എന്നിവ മെര്ണ്ന്ന്
നിര്ണ്വ്വഹിച്ച് നടപ്പാമക്കണ്ട സംമയാജിത മപ്രാജക്ടു ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണം:
ഭക്ഷയ വയവസായ പാര്ണ്ക്കു ള്.
9) സംരംഭങ്ങള് നടത്തിക ാണ്ട് മപാകുന്നവര്ണ്ക്ക് വിപണനം, ഫണ്ടിംഗ്, പുതിയ സാമങ്കതി വിദയ
തുടങ്ങിയ മേഖല ളില്ക് േിരഷര്ണ് കട്രയിനിംഗ് നല്ക്കുന്നത് സംരംഭങ്ങളകട ആയുസ്സ്
ദീര്ണ്ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അനിവാരയോണ്.
10) വിദയാര്ണ്ഥി ള്ക്ക് സംരംഭ തവ ശീലം വളര്ണ്ത്തുന്നതിന് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് ഇമെണ്ഷിപ്പ്
സൗ രയം ഏര്ണ്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ഇതില്ക് പകങ്കടുക്കുന്ന വിദയാര്ണ്ഥി ള്ക്ക് ഹാജര്ണ് കൂടാകത മഗ്രസ്
ോര്ണ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്ക് സംരംഭ തവ ശീലം വളര്ണ്ത്താന് സഹായിക്കുന്നതാണ്.
11) 2 ലക്ഷം ശുോവിന് വത ള് ഓമരാ വര്ണ്ഷവം ജില്ലയില്ക് വിതരണം കെയ്യുന്ന നിലയ്ക്ക്, 5
വര്ണ്ഷങ്ങള്ക്ക് മശഷം 10 ലക്ഷം ശുോവ ളില്ക് നിന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ശുോവികെ
പഴത്തില്ക് നിന്ന് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
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12) െവേ ക .എം.എം.എല്ക്-ല്ക് നിന്നും ഉത്പാദനത്തിന് മശഷം ഉപമയാഗ ശൂനയോയി ലഭിക്കുന്ന േണ്ണില്ക്
നിന്നും നിര്ണ്മ്മിക്കാവന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് കണ്ടത്തി മയാജിച്ച ഉത്പാദനശാല സഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
13) കൂടാകത െവേ െിറ്റൂര്ണ് പ്രമദശത്ത് സ്ഥലം എകറ്റടുത്ത് വയവസായ മപ്ലാട്ടു ള് വി സിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
14) െ ിരി നാരില്ക് നിന്നും അലങ്കാര/വ കത്താഴില്ക് ഉല്പന്ന്ങ്ങള് കെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനായി പച്ച കതാണ്ടില്ക് നിന്നും നാര് മവര്ണ്തിരിക്കുന്ന ീവഫബേിംഗ്
േില്ക് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
15) ഭൂജല സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ ിണറു ളം േീൊര്ണ്ജ് കെയ്യുന്നതിന് പ്രമതയ പദ്ധതി
ആവിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്.
മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
1) പഴവര്ണ്ഗങ്ങള് നിര്ണ്ജലീ രിച്ച് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് വിപണനം നടത്തു
2) മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ് സ്ഥാപിച്ച് േബേില്ക് നിന്നും േബര്ണ് തടിയില്ക് നിന്നും മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങള്
3) മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ് സ്ഥാപിച്ച് കതങ്ങില്ക് നിന്നുളള വിഭവങ്ങളകട മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത
ഉത്പന്നങ്ങള്
4) പട്ടി ജാതി വര്ണ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട പുന:രുദ്ധാരണം ഉപാധി ളില്ലാകത ഏകറ്റടുക്കാന്
പുതിയ പദ്ധതി.
5) സര്ണ്വ്വീസ് സഹ രണ ബാങ്കു ളകട മൂലധന നിമക്ഷപം സവീ രിച്ച് കെറു ിട വയവസായ സംരംഭങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം
6) സഹ രണ സംഘങ്ങളകട സഹായമത്താകട കെറു ിട സംരംഭങ്ങളകട ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് കേച്ചകപ്പട്ട
വിപണി സംവിധാനം
7) യര്ണ് മേഖലയുകട മപ്രാത്സാഹനത്തിനായി കതാണ്ട് സംഭരണത്തിനുള്ള ആധുനി സംവിധാനം
8) യര്ണ് പിത്ത് അടിസ്ഥിത വയവസായ യൂണിറ്റ്.
9) വ ത്തേി ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് കേച്ചകപ്പട്ട വിപണി മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിന് ിവസനിംഗ് വ യിംഗ് എന്നീ
സൗ രയങ്ങമളാട് കൂടിയ മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ് ജില്ലയില്ക് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
10) െക്കയില്ക് നിന്നും മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്ോണത്തിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി.
11) എഞ്ചിനീയേിംഗ് വിദയാര്ണ്ഥി ളകട സഹ രണമത്താകട കുേഞ്ഞ കെലവില്ക് പാര്ണ്പ്പിട
നിര്ണ്ോണത്തിനായി ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം. ഇതിനാവശയോയ നിര്ണ്ോണ ഘട ങ്ങള് നിര്ണ്േിക്കുന്ന
കെറു ിട സംരംഭങ്ങള് ജില്ലയില്ക് കപാതുമേഖലാ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് വഴി നടപ്പാക്കാവന്ന പദ്ധതി ള്
1) െ ിരിയില്ക് നിന്നുള്ള ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കായുള്ള സംരംഭം.
2) ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് കെയ്യുന്ന യൂണിറ്റു ള്.
3) സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷയ സംസ്ക്രണ യുണിറ്റു ള്
4) തഴപ്പായ, തഴയില്ക് നിന്നുള്ള ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉത്പാദന വിപണന സഹായം
മലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / മ ാര്ണ്പമേഷന് വഴി നടപ്പാക്കാവന്ന പദ്ധതി ള്
1) േത്സയബന്ധന വല ള് നിര്ണ്ോണ യൂണിറ്റു ള്
2) ടൂേിസം മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് യര്ണ്, േത്സയബന്ധനം, വന വിഭവങ്ങള്, വ ത്തേി തുടങ്ങിയ
മേഖല ള്ക്ക് സാധയതമയകേയാണ്. ഈ മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട വിമനാദ സഞ്ചാര മേഖലയികല
പദ്ധതി ള്.
3) ക ാല്ലം ജില്ലയുകട പാരമ്പരയ വയവസായോയ യര്ണ് മേഖലയില്ക് ധാരാളം സാധയത ള് ഉണ്ട്. ഉദാ:
യര്ണ് ഭൂവസ്ത്രം മ രളത്തികല എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലമുള്ള േണ്ണ് സംരംക്ഷണനിര്ണ്മ്മാണ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കായി യര്ണ് ഭൂവസ്ത്രം ഉപമയാഗിച്ച് നടത്തണം എന്ന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനായി 120 മ ാടി രൂപയുകട യര്ണ് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കായി പഞ്ചായത്തു ള് എഗ്രികേെ് ഒപ്പുകവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് യര്ണ് ഭൂവസ്ത്ര നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് നിലവിലില്ല. ഇത്തരം യൂണിറ്റു ള് കൂടുതല്ക്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ശ്രേം നടമത്തണ്ടതാണ്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഴി നടപ്പാക്കാവന്ന പദ്ധതി ള്
1) ക ാല്ലം ജില്ലയികല പത്തനാപുരം മ ന്ദ്രോയി േബ്ബര്ണ് ലഭയതയുള്ളതിനാല്ക് ടി അസംസ്കൃത
വസ്തുക്കളപമയാഗിച്ച് േബ്ബര്ണ് ആമട്ടാകോവബല്ക് പാര്ണ്ട്ടസ
് ് നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിന്
സാദ്ധയതയുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു േബ്ബര്ണ് േിക്സിംഗ് േില്ക്, കടസ്റ്റിംഗ് കസെര്ണ്, ലാബ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന
മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
സി.എഫ്.സി മ ന്ദ്രീ രിച്ച് േറ്റ് കെറു ിട യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.േബ്ബര്ണ് മബാര്ണ് ില്ക് നിന്നും
ഇതിനുള്ള സാമങ്കതി ഉപമദശങ്ങള് ലഭയോകുന്നതാണ്.
2) ഓയില്ക് പാം ഇന്തയയുകട കപ്രാസസ്സിംഗ് പ്ലാന്േികെ ഉത്പാദന മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നമതാകടാപ്പം
എണ്ണക്കുരുവികെ പരിപ്പില്ക് നിന്നും എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാെ് കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.
3) ജില്ലയില്ക് സാധയതയുള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ജനേല്ക് എഞ്ചിനീയേിംഗ്. നിലവില്ക് സാമങ്കതി
ജ്ഞാനം അധിഷ്ഠിതോയ എഞ്ചിനീയേിംഗ് നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് വളകര കുേവാണ്. മഗറ്റ്, ഗ്രില്ക്,
മോളിംഗ് ഷട്ടര്ണ് എന്നിവയുകട നിര്ണ്മ്മാണം ോത്രം നടത്തുന്ന യൂണിറ്റു ളാണ് അധി വം. ഇവയുകട
ാരയക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ചാല്ക് ഐ.എസ്.ആര്ണ്.ഒ, കേയില്ക്മവ, തുടങ്ങിയ വന് ിട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായി
ഉത്പ്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കാന് സാധിക്കും.
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കു യാകണങ്കില്ക്
വിപനണത്തിനായി ബുദ്ധിമുമട്ടണ്ടതില്ല.
4) എഞ്ചിനീയേിംഗ് ബിരുദധാരി ള്ക്ക് ഇന് ുമബഷന് കസെര്ണ്
5) നിലവില്ക് എഞ്ചിനീയേിംഗ് ബിരുദ വിദയാര്ണ്ഥി ള്ക്ക്, പഠനസേയത്തുതകന്ന ഇത്തരം അവമബാധവം
പ്രാമയാഗി പരിശീലനവം നല്ക്കു യാകണങ്കില്ക് പഠനം ഴിഞ്ഞാല്ക് േറ്റ് മജാലി മതടി വിമദശ
രാജയങ്ങളില്ക് മപാ ാകത, സവന്തം നാട്ടില്ക് കതാഴില്ക് കണ്ടത്താനും കൂടാകത േറ്റുളളവര്ണ്ക്ക് കതാഴില്ക്
നല്ക് ാനും സാധിക്കും. വിദയാര്ണ്ഥി കള ഇതിനായി സജരാക്കുന്നതിമലക്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകട
വി സന ഫണ്ട് വിനിമയാഗിച്ച് സ്ക്ില്ക് അപ്ഗ്രമ ഷന് കസെറു ള്/ഇന് ൂമബഷന് കസെര്ണ്
സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
ടി കസെറു ളകട നടത്തിപ്പ് ജില്ലയികല വിജയിച്ച എഞ്ചിനീയേിംഗ്
സംരംഭ രുകട കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി ടി സംഘകത്ത ഏല്ക്പ്പിക്കാവന്നതാണ്. ഉന്നതവിദയാഭയാസ വകുപ്പികെ
ീഴിലള്ള ASAP (അ ീഷണല്ക് സ്ക്ില്ക് അ വിസിഷന് മപ്രാഗ്രാം) പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇതില്ക് ഗണയോയ
പങ്കു വഹിക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലയികല പ്രധാനകപ്പട്ട രമണ്ടാ മൂമന്നാ എഞ്ചിനീയേിംഗ് മ ാമളജു ളികല
ബന്ധകപ്പട്ട അദ്ധയാപ ര്ണ്, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധി ള്, ജനേല്ക് ോമനജര്ണ് ജില്ലാ വയവസായ
മ ന്ദ്രം, ഉന്നതവിദയാഭയാസ വകുപ്പികെ പ്രതിനിധി, വയവസായി ളകട പ്രതിനിധി എന്നിവരുള്കപ്പട്ട
സേിതിയ്ക്ക് മേല്ക്മനാട്ട ചുേതല നല്ക് ാവന്നതാണ്.
6) ജില്ലയിലം സംസ്ഥാനകോട്ടാക യും സാദ്ധയതയുള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ഫു ് മപ്രാസസ്സിംഗ്.
സോന സവഭാവത്തിലള്ള
യൂണിറ്റു ള്ക്ക് മ ന്ദ്രീകൃതോയി ബന്ധകപ്പട്ട സി.എഫ്.എസ്.സി.
സ്ഥാപിച്ചുനല്ക്കു യും കെയ്ാല്ക് ടി മേഖലകയ വളര്ണ്ത്താനും അതിലൂകട നിരവധി കതാഴിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ഠിക്കാനും സാധിക്കും. മ രളത്തികെ തനതായ ഭക്ഷയ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഗള്ഫിലം യൂമോപ്പ്,
അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജയങ്ങളിലം വന്പിച്ച ിോെ് നിലവിലണ്ട്. എന്നാല്ക് ഇവികടയുള്ള ഉത്പാദ
യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓര്ണ് ര്ണ് ഏകറ്റടുക്കാനുള്ള പ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാല്ക് ഈ സാദ്ധയത
മുതലാക്കാന് ഴിയുന്നില്ല. ഈ സാഹെരയത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്റര്ണ് അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഉത്പാദ കൂട്ടായ്മുകട
പ്രസക്തി വര്ണ്ദ്ധിക്കുന്നത്. ആയതിനാല്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകട വി സന ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്ച്
അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ സ്ഥലം, ക ട്ടിടം, വവദുതി, കവള്ളം എന്നിവ ഒരുക്കി േിനി ഫു ്
പാര്ണ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനായി 1 ഏക്കര്ണ് സ്ഥലം വാങ്ങി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കും.
7) ജില്ലയില്ക് സാദ്ധയതയുള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് പ്രിന്േിംഗ്. ജില്ലയ്ക്കാവശയോയ 80% പ്രിന്േിംഗ്
മജാലി ളം നിലവില്ക് എേണാകുളം, ശിവ ാശി എന്നിവടങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവില്ക് മുന്നൂമോളം
കെറു ിട പ്രിന്േിംഗ് യൂണിറ്റു ള് ജില്ലയിലണ്ട്. ഇവയുകട കേഷീന് പ്പാസിറ്റി വളകര കുേവാണ്. മജാബ്
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ഓര്ണ് റു ള് സവീ രിച്ച്,
ിവസനിംഗ് നടത്തി എേണാകുളത്ത് അയച്ച് പ്രിന്േിംഗ് നടത്തി
തിരിക യത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നടന്നുവരുന്നത്. കെറു ിട യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ഒമര സ്ഥലത്ത് പ്രവര്ണ്ത്തനം
നടത്താനുള്ള സൗ രയവം മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെേിനും ഉകണ്ടങ്കില്ക് ടി യൂണിറ്റു ള്ക്ക് വലിയ
വര്ണ്ക്കു ള് എകറ്റടുത്ത് കെയ്യാന് സാധിക്കും േിനി പ്രിന്േിംഗ് ക്സലസറ്റര്ണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
കെലവ്
8) ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനം ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഉേവിടത്തില്ക് തകന്ന ോലിനയം മവര്ണ്തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കു യും
യഥാസേയം അവ മശഖരിച്ച് നൂതന സാമങ്കതി വിദയയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന സംസ്ക്രണ പ്ലാന്േില്ക്
സംസ്ക്രിച്ച് വജവവളോക്കു യും കെയ്യാവന്നതാണ്. ഇതിനായി ആധുനി ോലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്ലാെ്
ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
9) പ്ലാസ്റ്റിക്ക് യാരി ബാഗു ള് ഫല പ്രദോയി നിയരിക്കുന്നതിന് തുണിസഞ്ചി ള് കുേഞ്ഞ നിരക്കില്ക്
വിപണിയില്ക് ലഭയോമക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി എല്ലാ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് വാര്ണ്ഡ ളിലം തുണി സഞ്ചി
നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. വിപണിയില്ക് മുന് നിശ്ചയിച്ച കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
ലഭയോകുന്നതിന് തുണി സഞ്ചി ഒന്നിന് നിശ്ചിത നിരക്കില്ക് ധനസഹായം ഉത്പാദന യൂണിറ്റു ള്ക്ക്
നല്ക് ാവന്നതാണ്.
നവീന ആശയങ്ങള്
i. സാമൂഹയ പ്രസക്തിയുള്ള നവീന ആശയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ച് മസവന/ ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങള്
ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലനിര്ണ്ത്തുന്നതിനും മവണ്ടുന്ന വയബിലിറ്റി ഗയാപ് ഫണ്ടിംഗ്.
ii.
ാര്ണ്ഷി ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് നിന്ന്
മൂല്ലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്
തുടങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ് ഇന്കുമബറ്ററു ള് താലൂക്ക് തലത്തില്ക് സ്ഥാപിക്കു
iii. ജില്ലയില്ക് ഒരു സ്ക്ില്ക് കട്രയിനിംഗ് കസെര്ണ് സ്ഥാപിക്കു
കുടുംബശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങള് ബ്രാെ് കെയ്്
വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിന് സഹായം നല്ക്കു
iv. എല്ലാ താലൂക്ക് ളിലം ടൗണ് പ്ലാനറുകട ോസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്/ ലാെ് യൂസ് ോപ്പികെ അടിസ്ഥാനത്തില്ക്
വയവസായ പാര്ണ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50 ഏക്കറു ള് വീതം ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.

വിവര സാമങ്കതി വിദയ

വിവര സാമങ്കതി വിദയയുകട ജന ീയവല്ക്ക്കരണം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിനു കൂടുതല്ക് പദ്ധതി ള്
ഗ്രാേീണ മേഖലയില്ക് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം ഐ ടി അടിസ്ഥാന
വി സനത്തിനായി കപ്രാകജക്ടു ള് നടപ്പാക്കണം. കടമനാ മലാഡ്ജ് മപാകലയുള്ള കെറു ിട സംരംഭങ്ങള്
ഗ്രാേീണ യുവാക്കള്ക്ക് വിവര സാമങ്കതി
വിദയയില്ക് കതാഴില്ക് അവസരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന്
സഹായിക്കുന്നതാണ്.
കടമനാപാര്ണ്ക്ക് കുണ്ടേ
കുണ്ടേ കടമനാപാര്ണ്ക്കില്ക് വിവരസാമങ്കതി വിദയയിലധിഷ്ഠിതോയ സംരംഭങ്ങള് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു വരുന്നു.
മൂന്നു നില ളിലായി 27 സ്മാര്ണ്ട്ട് ബിസിനസ് കസെറു ള് ഉള്ളതില്ക് 22 എണ്ണം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്
ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. അകഞ്ചണ്ണം ഏകറ്റടുക്കാനുണ്ട്. ഫര്ണ്ണിഷിങ് കെയ്യാകത വ ോറുന്ന വാം കഷല്ക്ഫ്
സ്മപസു ള് 3 നില ളിലായി ഉണ്ട്. ഇവ ആരും തകന്ന ഏകറ്റടുത്തിട്ടില്ല. നിലവില്ക് 250 ഐ റ്റി വിദഗ്ധധര്ണ്ക്ക്
ഈ കടമനാപാര്ണ്ക്കില്ക് മജാലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്ണ്ക്കികെ നിര്ണ്മ്മാണം പൂര്ണ്ത്തീ രിച്ചാല്ക് 1000 ഐ റ്റി വിദഗ്ധധര്ണ്ക്ക്
മജാലി നല്ക് ാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ രണ്ട് മ്പനി ള്ക്ക് എസ് ഇ ഇസ ് യൂണിറ്റു ളായി ഭാരത്
സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംഗീ രിച്ചിട്ടുള്ള താഴകത്ത നിലയില്ക് അമേരിക്കന് ഐ റ്റി മ്പനി പ്രവര്ണ്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവികട 25 ഐ റ്റി വിദഗ്ധധര്ണ്ക്ക് മജാലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്

നിലവികല അവസ്ഥ
കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള് സംസ്ഥാകത്ത ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തി ശക്തിയാണ്. കതാഴിലാളി കള
സവമദശികയമന്നാ ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരകനമന്നാ മവര്ണ്തിരിക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പിക്കല്ക് കുതരങ്ങകള നിരാ രിച്ച്
പണികയടുക്കുന്നവകെ ആവലാതി ള് ഒന്നു തകന്നയാകണന്ന് തിരിച്ചേിഞ്ഞാണ് സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് മുമന്നാട്ട്
മപാകുന്നത്. തമേശീയരായ കതാഴിലാളി ള്ക്ക് കതാഴില്ക് നിയേങ്ങളിലൂകട ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പരിരക്ഷയും ഇതര
സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്ക്കും ലഭയോക്കുവാന് മ രളത്തികല സര്ണ്ക്കാര്ണ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധോണ്. അമതാകടാപ്പം
േറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് നമ്മുകട നാട്ടികലത്തി തങ്ങളകട ജീവിതം രുപ്പിടിപ്പിക്കാന് പാടുകപടുന്ന
കതാഴിലാളി ളകടയിടയികല സവിമശഷോയ പ്രശ്നങ്ങകളയും അഭിമുഖീ രിക്കാന് സര്ണ്ക്കാരും കതാഴില്ക് വകുപ്പും
നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലോണ്.
നിര്ണ്മ്മാണ മേഖല ളികല മ ാണ്ട്രാക്ടര്ണ്ോര്ണ് േറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള കതാഴിലാളി കള േിക്രൂട്ട്
കെയ്് ക ാണ്ടുവരുന്ന സമ്പ്രദായോണ് കതാഴില്ക് മതടി നമ്മുകട സംസ്ഥാനമത്തക്കുള്ള കുടിമയറ്റത്തികെ ആദയ
നാള ളില്ക് ണ്ത് . ഈ സമ്പ്രദായത്തില്ക് 1979-കല കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി നിയേം ഫലപ്രദോയി നടപ്പിലാക്കി
ഈ വിഭാഗം കതാഴിലാളി ളകട സംരക്ഷണം ഉേപ്പുവരുത്താന് ഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പില്ക്ക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനില്ക്ക്കുന്ന ആ ര്ണ്ഷ ോയ കൂലിവയവസ്ഥയും സാമൂഹയ സുരക്ഷാ
സംവിധാനവകേല്ലാം മ ട്ടേിഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കതാഴിലാളി ള് രാജയകത്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്നും
ഇവിമടയ്ക്ക് ഒഴു ികയത്തി. പ്രതിദിനം ആയിരങ്ങളാണ് േറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് മ രളത്തിമലക്ക് കതാഴില്ക്
മതടികയത്തുന്നത്. കൃതയോയ ണക്കു ള് ഇല്ലാകതയുള്ള ഈ കുകത്താഴുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇവരുകട എണ്ണം
വയക്തോകുന്നതിന് തടസോയിരുന്നു. മോ ് നിര്ണ്മ്മാണം, ക ട്ടിട നിര്ണ്മ്മാണം, ഇഷ്ടി നിര്ണ്മ്മാണം, വാേി ള്,
മഹാട്ടല ള്, മതാട്ടം മേഖല, കൃഷി ആവശയങ്ങള്, ശുവണ്ടി വയവസായം എന്നീ മേഖല ളിലാണ് പ്രധാനോയും
ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള് മജാലി കെയ്യുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയികല ശുവണ്ണ്ടി ഫാക്ടേി ളികല ട്ടിംഗ്
മജാലി പ്രധാനോയും ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളാണ് കെയ്തുവരുന്നത്.
പിന്നീട് സര്ണ്ക്കാര്ണ് സംവിധാനം രജിമസ്ട്രഷന് നടപടി ള്ക്ക് തുടക്കേികട്ടങ്കിലം പല ജില്ല ളിലായി
പണികയടുക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളകട എണ്ണം കൃതയോയി സവരൂപിക്കാന് സാധിക്കുന്നതിനും അപ്പുേോയിരുന്നു.
ആദയ ാലത്ത് നിര്ണ്മ്മാണ മേഖലയില്ക് ോത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി സാന്നിദ്ധയം ഇന്ന്
സംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ കതാഴില്ക് മേഖലയിമലക്കും വയാപിച്ചു. നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ സാമൂഹയഘടനയുകട
ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഭാഗോയി ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള് ോേി. മ രളത്തികല വള്ളം ളി
േത്സരങ്ങളില്ക് മപാലം തുഴച്ചില്ക്ക്കാരായി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാകരത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പേയുമമ്പാള് ഇവര്ണ്
സംസ്ഥാനത്തികെ സാമൂഹയ ഘടനയില്ക് കെലത്തുന്ന സവാധീനം കെറുതല്ല എന്നു ാണാം.
നമ്മുകട സംസ്ഥാനകത്ത കതാഴില്ക് മേഖലയിലം വി സനരംഗങ്ങളിലം കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്
നല്ക് ിവരുന്ന സംഭാവന ള്, കതാഴില്ക് മേഖലയില്ക് ഇവര്ണ് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, സാമൂഹി വം
സാംസ്ക്ാരി വോയ കവല്ലുവിളി ള് എന്നിവകയല്ലാം പഠിച്ച് േിമപ്പാര്ണ്ട്ട് സേര്ണ്പ്പിക്കുന്നതിന് കതാഴില്ക് വകുപ്പ്
ചുേതലകപ്പടുത്തിയ ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് മഫാര്ണ് ഫിനാന്സ് & ടാക്സമസഷകെ പഠനേിമപ്പാര്ണ്ട്ട് 2013 ല്ക്
പുേത്തുവന്നിരുന്നു.
അവരുകട പഠനത്തില്ക് കണ്ടത്തിയത് നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചുലക്ഷത്തിലധി ം
കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള് മജാലികെയ്യുന്നുകണ്ടന്നാണ്. 18-നും 35-നു ഇടയില്ക് പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരാണ് ഈ
വിഭാഗത്തില്ക് ഏകേയും. പ്രതിദിനം 300 രൂപയിലധി ം മവതനം ലഭിക്കുന്നവരാണ് കതാഴിലാളി ളില്ക് 70%വം
എന്നാണ് പഠന േിമപ്പാര്ണ്ട്ടില്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പ്രതിവര്ണ്ഷം ഏ മദശം 17500 മ ാടി രൂപയാണ് ഇതര
സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള് നാല വര്ണ്ഷം മുമ്പ് തങ്ങളകട സംസ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക് അയച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ
തു ഇരട്ടിയിലധി ോയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്
സംസ്ഥാന പദ്ധതി ളകട അവമലാ നം
സംസ്ഥാനകത്ത ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളകട കതാഴിലിടങ്ങളികല സുരക്ഷയും
നിയേപരിരക്ഷയും ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സ്ക്വാ ് പരിമശാധന ള് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കൂടാകത ടി
കതാഴിലാളി ളകട ആമരാഗയ സുരക്ഷയും ശുെിതവവം ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സൗജനയ കേ ിക്കല്ക് യാമ്പു ളം
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മബാധവല്ക്ക്കരണ ക്ലാസ്സു ളം ജില്ലയില്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. സര്ണ്ക്കാര്ണ് സ്കൂള ളില്ക് ധാരാളം കുടിമയറ്റ
കതാഴിലാളി ളകട കുട്ടി ള് എന്മോള് കെയ്ിട്ടുള്ളതും ഇവര്ണ്ക്കായി സര്ണ്വ്വശിക്ഷാ അഭിയാന് അടക്കമുള്ള
പദ്ധതി ള് സംസ്ഥാന വിദയാഭയാസ വകുപ്പ് സ്കൂള ളില്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുോണ്. കൂടാകത മ രളത്തികല
സാക്ഷരതാ േിഷന് വഴി േലയാളത്തിലം ഹിന്ദിയിലം വായനയും എഴുത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. 2009 മുതല്ക് മ രള
സംസ്ഥാന എയഡ്സ് ണ്മട്രാള് കസാവസറ്റിയുകട ആഭിമുഖയത്തില്ക് കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്കായി
വേഗ്രെ് സുരക്ഷാ മപ്രാജക്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനോയും എച്ച്.ഐ.വി. മപാസിറ്റീവ് മ സു ള്
ണ്കംത്തുന്നതിനും ഇതികനക്കുേിച്ചുള്ള മബാധവല്ക്ക്കരണം നടത്തുന്നതിനുോയാണിത്. കതാഴിലാളി ളകട
പ്രശ്നങ്ങളോയി ഇടകപടുന്നതിനും േനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഹിന്ദിയില്ക് പരിജ്ഞാനമുള്ളവകര ഉള്കപ്പടുത്തി
ിമയാസ്കു ളം മ ാള് കസെറു ളം ആരംഭിക്കും.
ഇത്തരം കതാഴിലാളി ളകട മക്ഷേം ലക്ഷയോക്കിയാണ് 2010-ല്ക് സര്ണ്ക്കാര്ണ് മ രള കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി
മക്ഷേപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. നാേോത്രോയ ഒരു തു (പ്രതിവര്ണ്ഷം 30 രൂപ) അംശദായോയി ഒടുക്കി
പദ്ധതിയില്ക് മെരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളകട മക്ഷേത്തിനായി നിരവധി ആനുകൂലയങ്ങള് ഈ
പദ്ധതിയില്ക് വിഭാവനം കെയ്ിരുന്നു. ോര മരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള െി ിത്സാ സഹായോയി 25000/- രൂപ വകരയും
അപ ടം മൂലവം മരാഗം മൂലവമുള്ള സ്ഥായിയായ അവശതയ്ക്ക് 25000/- രൂപയും കടര്ണ്േിനല്ക് കബനഫിറ്റ് 25000/രൂപ വകരയും േരണാനന്തരാനുകൂലയോയി 50000/- രൂപ വകരയും േരണകപ്പടുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന
കതാഴിലാളിയുകട ഭൗതി ശരീരം ജന്മനാട്ടികലത്തിക്കുന്നതിന് 15000/- രൂപ വകരയും അംഗങ്ങളകട കുട്ടി ള്ക്ക്
വിദയാഭയാസ ഗ്രാന്ോയി 3000/- രൂപ വകരയും അനുവദിക്കുവാന് പദ്ധതിയില്ക് വയവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാല്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് കതാഴികലടുക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളില്ക് ഒരു കെറുനൂനപക്ഷം ോത്രോണ്
പദ്ധതിയില്ക് അംഗതവകേടുത്തത്. സംസ്ഥാനകത്തത്തുന്ന കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി കള അവരുകട സമ്മതപ്ര ാരം
രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്യാന് ഴിയുന്ന ഒരു ഏ ജാല സംവിധാനം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തണകേന്നും സാമൂഹി സുരക്ഷിതതവം
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കണകേന്നും ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടികെ പഠന േിമപ്പാര്ണ്ട്ട് ശുപാര്ണ്ശ
കെയ്ിരുന്നു. സര്ണ്ക്കാര്ണ് നടപ്പാക്കിയ വിപ്ല രോയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് 'ആവാസ്.'സംസ്ഥാനത്ത് കതാഴില്ക്
മതടികയത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മുഴുവന്കതാഴിലാളി ള്ക്കും സൗജനയഇന്ഷവേന്സും ആമരാഗയ
പരിരക്ഷയും ഉേപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയില്ക് എന്മോള് കെയ്യകപ്പടുന്നതിലൂകട സംസ്ഥാനത്ത്
കതാഴികലടുക്കുന്ന കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ളകട കൃതയോയ എണ്ണവം േറ്റ് വിവരങ്ങളം ഉള്കക്കാള്ളുന്ന വിപുലോയ
ഒരു ാറ്റാബാങ്ക് തയ്യാോക്കി തിരിച്ചേിയല്ക് ാര്ണ് ് വിതരണം കെയ്യാന് ഴിയുകേന്ന സവിമശഷതയുമുണ്ട്.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് മ രളത്തികലത്തി വിവിധ മേഖലയില്ക് കതാഴികലടുക്കുന്ന 18-നും 60-നും
ഇടയില്ക് പ്രായമുള്ള കതാഴിലാളി കളയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നത്. അംഗോകുന്ന കതാഴിലാളി ള്ക്ക് 15000
രൂപയുകട സൗജനയ െി ിത്സയും 2 ലക്ഷം രൂപയുകട അപ ട ഇന്ഷവേന്സും പദ്ധതിയില്ക് വിഭാവനം കെയ്യുന്നു.
ഇമതാകടാപ്പം മജാലിക്കികട അപ ടത്തില്ക് കപട്ട് അവശതയനുഭവിക്കുന്നവരും മജാലികയടുക്കാന് ഴിയാത്ത
നിലയിലായവര്ണ്ക്കുള്ള ആശവാസ പദ്ധതിയും ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തീരുോനകേടുത്തു ഴിഞ്ഞു.
ഇന്ഷവേന്സ് ഏജന്സികയ കണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള കടന് ര്ണ് നടപടി ള്ക്ക് മൂന്ന് ോസകത്ത
ാലതാേസം എടുക്കുകേന്നതിനാല്ക് ആവാസ് പദ്ധതിയില്ക് 2017 നവംബര്ണ് ഒന്നു മുതല്ക് രജിമസ്ട്രഷന് നടത്തി
അംഗങ്ങളായി ാര്ണ് ് ലഭിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്ക്ക് ഇക്കാലയളവില്ക് ആനുകൂലയം
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധി ാരം അതാത് ജില്ലാ മലബര്ണ് ഓഫീസര്ണ്ോര്ണ്ക്ക് (എന്മഫാഴ്സ്കേെ്) നല്ക് ി
സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉത്തരവിേക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ഷവേന്സ് ഏജന്സികയ കണ്ടത്തുന്ന ാലയളവില്ക്
ഏകതങ്കിലം തരത്തിലള്ള അപ ടം സംഭവിക്കു മയാ അസുഖംമൂലം െി ിത്സ മതമടണ്ടിവരി മയാ കെയ്ാല്ക്
ബന്ധകപ്പട്ട എഫ്ഐആര്ണ്, െി ിത്സാ മരഖ ള് എന്നിവ പരിമശാധിച്ച് പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള സൗജനയെി ിത്സാ
സഹായവം അപ ട േരണ ഇന്ഷവേന്സ് തു യും നല്ക്കും. ആവാസ് രജിമസ്ട്രഷന് നല്ക്കുന്ന
മവളയില്ക്ത്തകന്ന പദ്ധതിയുകട ഗുണഫലം ഗുണമഭാക്താക്കള്ക്ക് ലഭയോക്കാനുള്ള നടപടി ളാണ് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
സവീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ളക്ടര്ണ് കെയര്ണ്ോനായും ജില്ലാ ഓഫീസര്ണ്(എന്മഫാഴ്സ്കേെ്)
ണ്വീനര്ണ് ആയും ജില്ലാ കേ ിക്കല്ക് ഓഫീസര്ണ്, പഞ്ചായത്ത് ക പൂട്ടി യേക്ടര്ണ്, ജില്ലാ മപാലീസ് മേധാവി,
ഫാക്ടേീസ് & മബായിമലഴ്സ് ഇന്കസ്പക്ടര്ണ് (മഗ്ര ്-1) എന്നിവര്ണ് അംഗങ്ങളായും ജില്ലാതല മ്മറ്റി ള്
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രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട.് ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളകട വിവര മശഖരണം മബാധവല്ക്ക്കരണം, രജിമസ്ട്രഷന്
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്ക് തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകടയും ആഭയന്തര-ആമരാഗയ വകുപ്പു ളകടയും
സഹ രണം ഉേപ്പുവരുത്തും. അമതാകടാപ്പം നിയേസഭാ സാോജി രടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധി ള്ക്കും
ഇക്കാരയത്തില്ക് നിര്ണ്ണ്ണായ ോയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്.
പദ്ധതിയുകട നടത്തിപ്പുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ജില്ലാ മലബര്ണ് ഓഫീസര്ണ്ോരുകട ചുേതലയില്ക് ജില്ല ളില്ക്
കഫസിലിമറ്റഷന് കസെറു ള് ആരംഭിക്കുവാനും തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്ക്കായി
നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി കള സംബന്ധിച്ച് കതാഴിലാളി ള്ക്ക് അവരുകട ഭാഷയില്ക് ലളിതോയി
വിശദീ രിക്കാന് ഈ കസെറു ളില്ക് സൗ രയമുണ്ംാകും. ഭാഷാ വനപുണയമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന
കതാഴിലാളി കള കസെറു ളില്ക് നിയേിക്കാന് ഴിയുമോ എന്നും പരിമശാധിച്ചുവരി യാണ്.
ജില്ലയില്ക് ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളകട രജിമസ്ട്രഷന്/എന്മോള്കേെ് നടപടി ള്
ഊര്ണ്ജിതോയി പുമരാഗേിക്കുന്നു. ഇതിന ം 11,000/ഓളം കതാഴിലാളി ളകട വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ
എന്മോള്കേെ് മഫാേങ്ങള് ജില്ലയികല 9 അസിസ്റ്റെ് മലബര്ണ് ഓഫീസു ളിലായി മശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയികലാട്ടാക 7100 ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്ക്ക് ബമയാകേട്രിക്ക് ാര്ണ് ് വിതരണം കെയ്്
ഴിഞ്ഞു. േത്സയബന്ധനം, ശുവണ്ടി ട്ടിംഗ്, നിര്ണ്മ്മാണ കതാഴില്ക് എന്നീ മേഖല ളികല കതാഴിലാളി ളാണ്
ാര്ണ് ് സവീ രിച്ചവരില്ക് ഭൂരിഭാഗവം.
കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്ക് സുരക്ഷിതവം ആമരാഗയ രവോയ താേസസൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി സംസ്ഥാന കതാഴില്ക് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. വകുപ്പിന് ീഴില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ഭവനം
ഫൗമണ്ടഷന് ഓഫ് മ രള കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'അപ്നാഘര്ണ്' പദ്ധതിയുകട ആദയ
കപ്രാജക്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയില്ക് ഞ്ചിമക്കാട് പ്രവര്ണ്ത്തനസജോയിട്ടുണ്ട്.. 640 കതാഴിലാളി ള്ക്ക് മഹാസ്റ്റല്ക്
ോതൃ യില്ക് താേസസൗ രയകോരുക്കാന് ഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. അപ്നാഘര്ണ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം,
എേണാകുളം, മ ാഴിമക്കാട് ജില്ല ളിമലക്ക് വയാപിപ്പിക്കാന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉമേശിക്കുന്നു. ജില്ലാ പദ്ധതിയില്ക് ടി
കതാഴിലാളി ള്ക്ക് മഹാസ്റ്റല്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന ാരയം പരിഗണിക്കാവന്നതാണ്.
കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്കിടയികല ഒറ്റകപ്പട്ട കുറ്റകൃതയങ്ങളം ലഹരി പദാര്ണ്ഥയുപമയാഗവം
പര്ണ്വ്വതീ രിച്ച് ഇവകര സാമൂഹയവിരുദ്ധരായി സാോനയവല്ക്ക്കരിച്ച് അ റ്റിനിര്ണ്ത്തുന്ന പ്രവണത െില
മേഖല ളികലങ്കിലം ണ്ടവരുന്നു. കതാഴിലാളി ള്ക്കിടയില്ക് ശക്തോയ മബാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാടി ള്
സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത്തരം പ്രവണത ളില്ക് നിന്ന് ഇവകര പൂര്ണ്ണോയും മുക്തോക്കാനുള്ള പരിശ്രേോണ് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നടത്തുന്നത്. ഈ ലക്ഷയമത്താകടയാണ് സംസ്ഥാന കതാഴില്ക് വകുപ്പും ആമരാഗയ വകുപ്പും സര്ണ്ക്കാരിതര
സംഘടന ളോയി സഹ രിച്ച് ജില്ലയില്ക് മബാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാടി ളം കേ ിക്കല്ക് യാമ്പു ളം
സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആയത് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം
കെയ്യാവന്നതാണ്.
കതാഴിലാളി ള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭയോവന്ന നിയേപരിരക്ഷ കള സംബന്ധിച്ച് അവമബാധം
സൃഷ്ടിക്കുവാന് ഴിയുന്ന തരത്തില്ക് മബാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാടി ള് വിപുലീ രിച്ചിട്ടുണ്ട.്
സംസ്ഥാനത്തികെ അടര്ണ്ത്തിോറ്റാനാവാത്ത ഭാഗോയി ോേിക്കഴിഞ്ഞ ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി
കള േലയാളിയുകട സാംസ്ക്ാരി പാരമ്പരയത്തികെയും കതാഴിലാളി മുമന്നറ്റങ്ങളകട െരിത്രത്തികെയും
പശ്ചാത്തലത്തില്ക് മനാക്കിക്കാണാന് നമുക്ക് ഴിമയണ്ടതുണ്ട്
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4.6 സഹ രണം
ആമുഖം
ാര്ണ്ഷി വായ്പവിതരണത്തില്ക് ഒതുങ്ങിനിന്ന സഹ രണ പ്രസ്ഥാനം ജനശ്രദ്ധ ആ ര്ണ്ഷിച്ചത്
ഉത്പാദനം, ഉപമഭാഗം, വിതരണം എന്നീ മേഖല ളിമലക്ക് വയാപിച്ചമതാകടയാണ്. മലാ േഹായുദ്ധങ്ങള്ക്ക്
മശഷം ഇന്നുവകര ഉണ്ടായിട്ടുളള വിലക്കയറ്റങ്ങളകട ാലഘട്ടങ്ങളില്ക് എല്ലാം, അരി ഉള്കപ്പകടയുളള
നിമതയാപമയാഗ സാധനങ്ങളകട വിതരണം നടത്തു വഴി സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ജനശ്രദ്ധ
ആ ര്ണ്ഷിക്കാന് ഴിഞ്ഞു. അനുദിനം വളര്ണ്ന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന സഹ രണ സംഘങ്ങളകട മേല്ക് ഫലപ്രദോയ
മേല്ക്മനാട്ടവം വര്ണ്ഷാന്ത ണക്കു ളകട ആ ിറ്റും നടത്താന് ഴിഞ്ഞതുമൂലം സര്ണ്ക്കാരികെ നിയരണ
ത്തികലന്ന ജനങ്ങളകട വിശവാസവം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഇന്തയയികല പ്രാഥേി സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച നിമക്ഷപങ്ങളകട 70 ശതോനവം
മ രളത്തിലാണ്. അഖിമലന്തയാതലത്തില്ക് വാണിജയബാങ്കു ള് നല്ക്കുന്ന വായ്പ പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി
സഹ രണ സംഘങ്ങള് നല്ക്കുന്ന വായ്പയുകട പതിമനഴ് േടങ്ങാകണങ്കില്ക് മ രളത്തില്ക് വാണിജയബാങ്കു ള്
നല്ക്കുന്നത് ഏഴ് േടങ്ങ് ോത്രോണ്. മ രളത്തികല കോത്തം നിമക്ഷപങ്ങളകട 60 ശതോനവം സഹ രണ
സംഘങ്ങളിലായിരിക്കുമമ്പാള് മദശീയതലത്തില്ക് അത് 20 ശതോനത്തില്ക് താകഴയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത്
സാമൂഹയേണ്ഡലത്തില്ക് ഗണയോയ പങ്കാണ് സഹ രണ മേഖല നിര്ണ്വ്വഹിച്ചിട്ടുളളത്. ആമരാഗയം, വിദയാഭയാസം,
ടൂേിസം, ഹൗസിംഗ്, ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ്, ണ്സൂേര്ണ്, നിര്ണ്മ്മാണം, സാമൂഹി മക്ഷേം തുടങ്ങിയ മേഖല ളില്ക്
ഇടകപടുന്നതിന് ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക് ലഭയോയ ഫണ്ട്, ലക്ഷയാധിഷ്ഠിതോയ പ്രവര്ണ്ത്ത
നങ്ങളിലൂകട തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്ക് സാമൂഹയസാമ്പത്തി
പ്രാമദശി
വി സനത്തിന്
സാദ്ധയോകുന്ന പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കു വഴി മേഖലയുകട സേഗ്രവി സനം സാദ്ധയോക്കാന് ഴിയും.
പട്ടി 4.6.1
പ്രാഥേി സഹ രണ ബാങ്കു ളികല വായ്പാ വിവരങ്ങള്
ഇനം
ക ാല്ലം ക ാട്ടാരക്കര പുനലൂര്ണ് ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട രുനാഗപ്പളളി ആക
അംഗങ്ങളകട
2.81
4.57
3.18
1.8
2.09
14.45
എണ്ണം(ലക്ഷത്തില്ക്)
നിമക്ഷപ ബാക്കിനില്ലപ്പ്
2558.24
1012.17
847.33
221.39
1094.38
5733.51
(മ ാടിയില്ക്)
വായ്പാ
2199.35
789.49
693.85
246.75
832.27
4761.71
ബാക്കിനില്ലപ്പ്(മ ാടിയില്ക്)
ാര്ണ്ഷി വായ്പ
828.12
135.02
47.36
56.00
6.27
1072.77
വിതരണം (മ ാടിയില്ക്)
ഇ.എം.എസ് ഭവന വായ്പ
19.66
4.88
3.19
0.62
11.67
40.02
(മ ാടിയില്ക്)
നിമക്ഷപ വായ്പാ
85.00
77.9
87.64
70
76.05
79.31%
അനുപാതം
മ ാര്ണ്ബാങ്കിംഗ്(എണ്ണം)
25
9
7
8
49
മ്പൂട്ടര്ണ്വത്ക്കരണം
67
21
6
18
112
അവലംബം : സഹ രണ വകുപ്പ്- ജില്ല പുമരാഗതി േിമപ്പാർട്ട്

മ രളത്തികല സഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിമക്ഷപരംഗത്ത് ശ്രമദ്ധയോയ സ്ഥാനം ഉളള
ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം. എന്നാല്ക് നിമക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലം കേച്ചകപ്പട്ട തരത്തിലല്ല.
ഏകതങ്കിലം ഒരു ശാഖ വഴി സവരൂപിക്കകപ്പടുന്ന നിമക്ഷപം േറ്റ് പ്രമദശത്തുളള ശാഖ ള് വഴി ോത്രം വായ്പയായി
നല്ക്കു എന്ന സ്ഥിതിവിമശഷവം നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. േറ്റിതര മേഖല ളോയുളള സംമയാജനം വഴിയുളള
പദ്ധതി ള്ക്ക് അനുമയാജയോയ വായ്പാ പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കി അംഗീ ാരം നല്ക്കുന്നതിന് സഹ രണ
234
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സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മപ്രരണയും പ്രത്സാഹനവം നല്ക്കു വഴി വായ്പമതാത് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാമദശി
വി സനത്തില്ക് പങ്കാളിയാക്കാന് ഴിയുന്നു. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷേീസ്, ആമരാഗയം, വയവസായം
തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പു ളമടയും മേഖല ളമടയും പദ്ധതി ളോയി കൂട്ടിയിണക്കിക ാണ്ട് ഒമട്ടകേ
കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പിമന്നാക്ക ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങളകട പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുോനം
ഉയര്ണ്ത്തുന്നതിനും സമ്പത്ത് ഘടന ശക്തികപ്പടുത്തി സാോനയ ജനത്തികെ ജീവിത നിലവാരം
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പാമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.6.2
ക ാല്ലം ജില്ലയികല സഹ രണ ബാങ്ക്/സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള്
ഇനം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
235

മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്ക്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് അഗ്രി ള്ച്ചർ വലപ്കേെ്
ബാങ്ക്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് എസ്.സി/ എസ്.റ്റി കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ോർക്കറ്റീംഗ് കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് േബ്ബർ ോർക്കറ്റിംഗ് കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് ണ്സൂേർ കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് മഹാസ്പിറ്റല്ക് കഫ മേഷന്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് വിേണ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് മേഷന്
കഫ േല്ക് കസാവസറ്റീസ്
േീജിയണല്ക്ആമഗ്രാ ഇന് സ്ട്രിയല്ക്
വലപ്കേെ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ഓഫ് മ രള
മ രള മസ്റ്ററ്റ് ഇന് മഗ്രറ്റ ് ോർ ക്കറ്റിംഗ് ആെ്
മപ്രാസസിംഗ് കസാവസറ്റീസ്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് ആമഗ്രാ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മ രള മസ്റ്ററ്റ് േബ്ബർ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ലിേിറ്റ ്
കസന്ട്രല്ക് ബാങ്ക്സ്
ിസ്ട്രക്റ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്ക്
കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ്, ബാങ്ക്സ്
വപ്രേേി അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് വലപ്കേെ് ബാങ്ക്
വപ്രേേി അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ്
ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
റുേല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ്കസ് (എ) ബാങ്ക്സ്
(ബി) കസാവസറ്റീസ്
അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്/ഇംപ്രൂവ്കകേെ് കസാവസറ്റീസ്
അർബന് മ ാ ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ബി. ആർ ആക്ട്
അർബന് മ ാ ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് മനാണ് ബി. ആർ
ആക്ട്
എംമപ്ലായീസ് കക്ര ിറ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ബി. ആർ ആക്ട്
എംമപ്ലായീസ് കക്ര ിറ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മനാണ് ബി. ആർ ആക്ട്
വപ്രേേി മനാണ്അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്/ കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ്
അമദഴ്സ്
വപ്രേേി ഹൗസിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ണ്സൂേർ കസാവസറ്റീസ്

ആക
എണ്ണം

പ്രവർത്തി
ക്കുന്നവ

0

1 (ശാഖ)

പ്രവർത്ത
ന
രഹിതോ
യവ
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

7
131
2
0
36
47
4

6
125
2
0
33
47
4

0
0
0
0
3
0
0

1
6
0
0
0
0
0

1

1

0

0

4

1

2

1

59
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3

6

6

5

1

0

24
0
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0

2
0

4
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32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

േീജീയണല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് മഫാർ സ്കൂള്
കസാവസറ്റീസ്
കസന്ട്രല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് മസ്റ്റാഴ്സ്
മഹാള്കസയില്ക് ണ്സൂേർ മസ്റ്റാഴ്സ്
വപ്രേേി കസാവസറ്റീസ്
വപ്രേേി ണ്സൂേർ മസ്റ്റാഴ്സ്
മ ാമളജ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
സ്കൂള് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ജനേല്ക് ോർക്കറ്റിംഗ് കസാവസറ്റീസ്
സ്കപഷയല്ക് ോർക്കറ്റിംഗ് കസാവസറ്റീസ്
മപ്രാസസിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
േിസമലനിയസ് കസാവസറ്റീസ്
പൗള്ട്രി മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് വസറ്റീസ്
അദർ വലവ് മസ്റ്റാക്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ളക്ടീവ് ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മജായിെ് ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മലബർ മ ാണ്ട്രാക്ട് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മഫാേസ്റ്റ് മലമബഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ഇേിമഗഷന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
അദർ ഇന് സ്ട്രിയല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്

51

ട്രാന്സ്മപാര്ണ്ട്ട് എക്സസ്സർ സവ്വീസ് കേന് കസാവസറ്റീസ്

0

0

0

0

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ട്രാന്സ്മപാര്ണ്ട്ട് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് അമദഴ്സ്
ലാെ് മ ാളവനമസഷ ന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ബറ്റർ ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
േബ്ബർ പ്ലാമെഷന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
േബ്ബർ ർഷ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് അമദഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
കഷ ൂള് ് ാസ്റ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
കഷ ൂള് ് വട്രബ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
വിേണ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ആമട്ടാേിക്ഷാ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
വലം കഷല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
വലം ബർമണഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
വാഷർകേന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മഹാസ്പിറ്റല്ക് ആെ് ിസ്കപന്സേീസ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ്
കസാവസറ്റീസ്
ലിറ്റേേി വേമറ്റഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
പ്രിെിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ടാക്സി വഡ്രമവഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
കെത്തുകതാഴിലാളി മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
ാെീന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മസാഷയല്ക് കവല്ക്കഫയർ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
എ ൂമക്കഷണല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
കടയിമലഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
േംഗലയസൂത്ര മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
മനാണ് അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ്
അമദഴ്സ്
ആക

13
0
0
0
0
0
67
4
96
16
1
0
0

6
0
0
0
0
0
47
3
61
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
19
1
34
14
0
0
0

3
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
0

15

9

4

2

1
3
1
3
5
47
6
2
0

0
1
0
0
2
46
3
1
0

1
2
1
2
3
1
3
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0

74

50

19

5

1272

905

304

62

31

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

0

0

0

0

0
1
0
89
14
318
23
13
7
0
1
0
0
3
126
1
0
0

0
1
0
6
11
293
14
7
5
0
0
0
0
1
45
0
0
0

0
0
0
64
3
25
9
5
2
0
1
0
0
1
74
1
0
0

0
0
0
19
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0
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പട്ടി 4.6.3
പ്രാഥേി സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന േറ്റ് മസവനങ്ങള്
ക ാല്ലം
ക ാട്ടാരക്കര പുനലൂര്ണ് ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട
രുനാഗപ്പളളി
ഫാര്ണ്മേഴ്സ് കസെര്ണ്
1
2
3
നീതിമസ്റ്റാര്ണ്
7
17
26
നീതി കേ ിക്കല്ക് മസ്റ്റാര്ണ്
11
7
4
1
ആംബുലന്സ് സര്ണ്വ്വീസ്
3
1
2
വളം വിറ്റുവരവ് (മ ാടിയില്ക്)
5
6.78
3.06
1.02
ആ ിമറ്റാേിയം
4
3

ആക
6
16
2
2
11.36
7

അവലംബം : സഹ രണ വകുപ്പ്- ജില്ല പുമരാഗതി േിമപ്പാർട്ട്

A.നിലവിലളള അവസ്ഥ
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് ആക 1272 സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഉളളതില്ക് 905 എണ്ണം നല്ല രീതിയില്ക്
പ്രവര്ണ്ത്തനം ഉളളതും 304 എണ്ണം പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതവം 62 എണ്ണം ലി വിമ ഷനിലോണ്. ജില്ലയില്ക് ഒരു ജില്ലാ
സഹ രണ ബാങ്കും 6 പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി ഗ്രാേ വി സന ബാങ്കു ളം പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ആക ഉള്ള 131
പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി വായ്പാ സഹ രണ സംഘങ്ങളിൽ 18 എണ്ണം ക്ലാസ് 1 സൂപ്പര്ണ് മഗ്ര ിലളളതാണ്.
സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക് ലഭയോയ ഫണ്ട് (േിച്ച ഫണ്ട് അടക്കം)ലക്ഷയാധിഷ്ഠിതോയ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിലൂകട
തമേശ ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തില്ക് സാമൂഹയ സാമ്പത്തി പ്രാമദശി വി സനത്തിന് സാദ്ധയോകുന്ന
പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കു വഴി മേഖലയുകട സേഗ്രവി സനം സാദ്ധയോക്കാന് ഴിയും.
മ രളത്തികല സഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിമക്ഷപരംഗത്ത് ശ്രമദ്ധയോയ സ്ഥാനം ഉളള
ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം. എന്നാല്ക് നിമക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലം കേച്ചകപ്പട്ട തരത്തിലല്ല.
ഏകതങ്കിലം ഒരു ശാഖ വഴി സവരൂപിക്കകപ്പടുന്ന നിമക്ഷപം േറ്റ് പ്രമദശത്തുളള ശാഖ ള് വഴി ോത്രം വായ്പയായി
നല്ക്കു എന്ന സ്ഥിതിവിമശഷവം നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. േറ്റിതര മേഖല ളോയുളള സംമയാജനം വഴിയുളള
പദ്ധതി ള്ക്ക് അനുമയാജയോയ വായ്പാ പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കി അംഗീ ാരം നല്ക്കുന്നതിന് സഹ രണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മപ്രരണയും പ്രത്സാഹനവം നല്ക്കു വഴി വായ്പമതാത് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാമദശി
വി സനത്തില്ക് പങ്കാളിയാക്കാന് ഴിയുന്നു. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷേീസ്, ആമരാഗയം, വയവസായം
തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പു ളമടയും മേഖല ളമടയും പദ്ധതി ളോയി കൂട്ടിയണക്കിക ാണ്ട് ഒമട്ടകേ
കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പിമന്നാക്ക ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങളകട പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുോനം
ഉയര്ണ്ത്തുന്നതിനും സമ്പത്ഘടന ശക്തികപ്പടുത്തി സാോനയ ജനത്തികെ ജീവിത നിലവാരം
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പാമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
B. അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ഭീഷണി ള്
പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി സഹ രണ മേഖല ളില്ക് അധി വം എം. ി.എസ്, നീതി മസ്റ്റാര്ണ്, വളം വില്ക്പ്പന
തുടങ്ങിയ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തിവരുന്നു. അതിവിപുലോയ പ്രവര്ണ്ത്തന വയാപ്തിയും വയാപനവം ഉകണ്ടങ്കിലം
പുത്തന് സാമ്പത്തി സിദ്ധാന്തത്തിമെയും മുഖമുദ്രയായ ആമഗാളവത്ക്കരണം, സവ ാരയവത്ക്കരണം,
ഉദാരവത്ക്കരണം മുതല്ക് മനാട്ട് നിമരാധനം വകരയുളള മ ന്ദ്രസര്ണ്ക്കാരികെ ഇടകപടല ളം വഴി
സഹ രണപ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഗുരുതരോയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 304 സഹ രണ
സംഘങ്ങള് പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതവം 62 എണ്ണം ലി വിമ ഷനിലോണ്.
വിഭാഗം
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്
1.
ാര്ണ്ഷി വായ്പാ വിതരണം കുേയുന്നു
2.
ാര്ണ്ഷി ഉത്പന്നങ്ങളകട വിപണനം,ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ് എന്നിവ തുമലാം
പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി വായ്പ
പരിേിതോണ്.
സഹ രണ സംഘം
3. നിമക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം കുേവാണ്.
4. ദീര്ണ്ഘ വീക്ഷണമത്താകടയുളള പ്രവര്ണ്ത്തനംഇല്ല
5. ോനവമശഷി വി സനം ഫലപ്രദോകുന്നില്ല
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ഹൗസിംഗ് സഹ രണ
സംഘം
എംമപ്ലായീസ് സഹ രണ
സംഘം

പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ണ്ഗം

ണ്സൂേര്ണ് ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ്

േറ്റ് സംഘങ്ങള്

ലി വിമ റ്റ ് സംഘങ്ങള്
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6. സഹ ാരി ളോയുളള ബന്ധം സജീവോയി നിലനിര്ണ്ത്താന്
പലമപ്പാഴും ഴിയാകതവരുന്നു.
7.
ാരയക്ഷേോയ ഭരണ മനതൃതവം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
8. ലാഭം വ വരിക്കുന്നതിനുളള ആസൂത്രണം ഇല്ലായ്മ
9. വിഭവങ്ങളകട കൃതയോയ ോമനജ്കേെ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
10. അധി ാര വിമ ന്ദ്രീ രണവം ചുേതല നിര്ണ്ണ്ണയവം
ചുേതലകപ്പടുത്തലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
1. വയക്തിപരോയി വായ്പ അടക്കുന്നുകവങ്കിലം വായ്പ ബാദ്ധയത ഒഴുവായി
പ്രോണങ്ങള് യഥാസേയം തിരിക നല്ക് ാന് ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
2. വായ്പാ പ്രവര്ണ്ത്തനം വിപുലകപ്പടുത്താന് ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
3. ഗ്രൂപ്പായി ോത്രം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്മൂലം ഹൗസ് കഫ ില്ക് നിന്നും
ഒരുേിച്ച്അടച്ച് തീര്ണ്ത്താല്ക് ോത്രമേ ബാദ്ധയത ഒഴിവാകുന്നുളള.
1. വായ്പാ പ്രവര്ണ്ത്തനം വിപുലകപ്പടുത്താന് ഴിയാകത വരുന്നു.
2. നിമക്ഷപം അംഗങ്ങളില്ക് നിന്ന് ോത്രം സവീ രിക്കാന് ഴിയുന്നുളള.
3. ബാങ്ക് എന്ന പദം ഉപമയാഗിക്കാകത വരുന്നസാഹെരയം
1. നിമക്ഷപം സവീ രിച്ച് വായ്പാ പ്രവര്ണ്ത്തനം നടത്താന് ഴിയുന്നില്ല
2. േതിയായ വരുോനം ഇല്ലാകത ശമ്പളം,വാട േറ്റ് കെലവ ള് മൂലം
നഷ്ടം കൂടി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോകുന്ന അവസ്ഥ
3.
ണ്ടിജന്സി കെലവ ള് നിയരിക്കാന് ഴിയാകതവരുന്നു.
4. സര്ണ്ക്കാരില്ക് നിന്നുളള ധനസഹായങ്ങള് യഥാവിധി
ഉപമയാഗിക്കാന് ഴിയാകത വരുന്നു
5. നിഷ്ക്രീയോയ ഭരണസേിതിയും സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക്
ാരണോകുന്നു.
6. മുഖയധാരയിമലക്ക് എത്താന് ഴിയുന്നില്ല
1. സൂപ്പര്ണ് ോര്ണ്ക്കറ്റു ള്, ോര്ണ്ജിന്രീ എന്നിവയുകട ആവിര്ണ്ഭാവവം,
ഇടകപടല ളം
2. സംഘടിത വയാപാര മേഖലയില്ക് കുത്ത
മ്പനി ളകട
കപ്രാഫഷണിലസത്തിന് അനുസൃതോയി അതിജീവിക്കാന് ഴി
യാത്ത സാഹെരയം
3. ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള് സംഘത്തികല പ്രവര്ണ്ത്തനത്തില്ക്
താത്പരയം ാണിക്കാത്ത അവസ്ഥ
4. സര്ണ്ക്കാരില്ക് നിന്ന് ആനുകൂലയം മനടുന്നതില്ക് വരുന്ന ാലതാേസം,
േറ്റ് സാമങ്കതി പ്രശ്നങ്ങള്
5. സബ്സി ി ഇനങ്ങളകട ദൗര്ണ്ലഭയം
1. നിമക്ഷപം സവീ രിക്കാന് ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
2.
ാരയപ്രാപ്തിയുളള ഭരണസേിതി ഇല്ലായ്മ
3. ജീവനക്കാര്ണ്ക്കുളള കൂലി പരിേിതോയതിനാല്ക് ആത്മാര്ണ്ഥത
കുേയുന്നു.
4. േതിയായ വരുോനം ഇല്ലാകത ശമ്പളം,വാട േറ്റ് കെലവ ള് മൂലം
നഷ്ടംകൂടി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോകുന്നു.
1. അമത വിഭാഗം സഹ രണ സംഘങ്ങള് ആ പ്രമദശത്ത്
രൂപീ രിക്കാന് ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
2. ലി വിമ ഷന് ാലയളവ് വര്ണ്ദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം പുനരുദ്ധാരണം
സാധയോവാത്ത അവസ്ഥ
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3. സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഓഹരി വായ്പ എന്നിവ എഴുതിതളളല്ക്/ കുേവ്
കെയ്യുന്നതില്ക് വരുന്ന ാലതാേസം
സി. പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള നിര്ണ്മേശങ്ങള്
നിര്ണ്ജീവോയതും ലി വിമ ഷനിലായതുോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്ന
നടപടി ള് സവീ രിക്കുന്നതിന് നിലവില്ക് ചുേതലയുളളത് ഓമരാ താലൂക്കിമലയും യൂണിറ്റ്
ഇന്കസ്പക്ടര്ണ്ോര്ണ്ക്കാണ്. വര്ണ്ദ്ധിച്ച മജാലി ഭാരവം ഇന്കസ്പക്ഷന് ൂട്ടിയും ാരണം മൃതപ്രായോയ സഹ രണ
സംഘങ്ങകള നിലവിനുളള ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശങ്ങള് പാലിച്ച് പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങമളാ മപ്രാജക്ട്
തയ്യാോക്കി സര്ണ്ക്കാര്ണ് ധനസഹായം വിനിമയാഗിച്ച് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനുമവണ്ട സാഹെരയം
ലഭിക്കാകത മപാകുന്നു. ഈ സാഹെരയത്തില്ക് ഓമരാ താലൂക്കിലം നിലവില്ക് നില്ക്ക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്ക് നിന്ന്
സര്ണ്ക്കാരില്ക് നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനു മവണ്ടി ആവശയോയ മപ്രാജക്ടു ള് തയ്യാോക്കി ധനസഹായം
ആവശയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള സഹായിക്കാന് ഒരു പ്ലാന് ഇന്കസ്പക്ടറും ലി വിമ ഷന്
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ണ്ജകപ്പടുത്തുവാന് ഒരു ലി വിമ ഷന് ഇന്കസ്പക്ടര്ണ്ക്കും ചുേതല നല്ക്കുന്നതു വഴി ജന ീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഗുണ രോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാനുളള സാഹെരയം
ഉണ്ടാകും.
ദുര്ണ്ബലരായമതാ പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയമതാ ആയവനിത/പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ണ്ഗ സഹ രണ
സംഘങ്ങകള പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമവണ്ടി നിലവിലളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക് ഇളവ് വരുത്തി പുനരുദ്ധാരണ
പാമക്കജ് ഉണ്ടാമവണ്ടതുണ്ട്.
ദുര്ണ്ബലരായ/പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള്ക്ക്, ധനസഹായം അതയാവശയോയ സംഘങ്ങള്ക്കും
ധനസഹായം നല്ക്കുന്നതിന് നിലവിലളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക് ഇളവ് വരുമത്തണ്ടതുണ്ട്.
സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഓഹരി/ധനസഹായം ആവശയോയ വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന്
ആവശയോയ വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം നല്ക്മ ണ്ടതുണ്ട്.
സംഘങ്ങളകട ോമനജ്കേന്േിലം ആയതികെ പരിമശാധന സംവിധാനത്തില്ക് വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയാണ്
സഹ രണ സംഘങ്ങളകട ത ര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന ാരണോകുന്നത്. സഹ രണ മേഖല അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് താകഴപേയുന്ന ോര്ണ്ഗങ്ങള് വഴി പരിഹരിക്കാന് ഴിയും.
1) സംഘത്തില്ക് കപ്രാഫഷണിലിസം സവീ രിക്കല്ക്
ആമഗാളവത്ക്കരണം, ഉദാരവത്ക്കരണം എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ യുഗത്തില്ക് ആധുനി
ോമനജ്കേെ് സംവിധാനങ്ങളം കപ്രാഫഷണല്ക് സേീപനങ്ങളം സവീ രിക്കുന്ന വഴി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം
ാരയക്ഷേോക്കാനും സംഘം മസവനങ്ങളില്ക് ജനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല്ക് ഉപ ാരപ്രദോകുന്നതരത്തില്ക്
നല്ക്കുന്നതിനും അവസരം നല്ക്കുന്നു.
2) സുതാരയത ഉേപ്പ് വരുത്തല്ക്
സംഘം ഏകറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കാക
സുതാരയത ഉേപ്പുവരുത്തു യും സംഘത്തികെ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്അംഗങ്ങള്ക്കും സാോനയ ജനങ്ങള്ക്കും മനരിട്ട് മബാദ്ധയകപ്പടുന്ന സാഹെരയമുണ്ടായാല്ക്
ആയത് സംഘം വളര്ണ്ച്ച സാദ്ധയോകും.
3) ോനവമശഷിയുകട വി സനം
സംഘംജീവനക്കാര്ണ്ക്കും ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും സംഘം ഏകറ്റടുത്ത് നടത്തുന്ന വിവിധ
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ോമനജ്കേെ്, വിഭവ വിനിമയാഗം എന്നിവയില്ക് പരിശീലനം നല്ക്കു വഴി
ാരയമശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഴിയും.
4) അംഗങ്ങളോയും േറ്റ് സഹ ാരി ളോയുളള പ്രവര്ണ്ത്തനം സജീവോക്കല്ക്
പുതിയ നിമക്ഷപ പദ്ധതി ള് വായ്പാ പദ്ധതി ള് അംഗങ്ങള്ക്ക് ഗുണ രോകുന്ന േറ്റ് ഇതര
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ക ാണ്ടുവരുന്നത് വഴി അംഗങ്ങള്ക്കും സഹ ാരി ള്ക്കും കൂടുതല്ക് മസവനം ഉേപ്പുവരുത്താന്
ഴിയും.
5) അധി ാര വിമ ന്ദ്രീ രണവം ചുേതലനിര്ണ്ണ്ണയവം
ഓമരാ സഹ രണ സ്ഥാപനത്തിലം ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള് മുതല്ക് മുഴുവന് ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും
അധി ാര വിമ ന്ദ്രീ രണം വഴി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനത്തികെ ഓമരാ ഘട്ടത്തിലം ആവശയോയ നിര്ണ്മേശങ്ങളം
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ചുേതല ളം നിര്ണ്ണ്ണയിച്ച് നല്ക്കു യും ചുതലകപ്പടുത്തു യും വഴി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം കൂടുതല്ക് സജീവോക്കാന്
ഴിയും.
6) ാരയമശഷിയുളള ഭരണമനതയതവം
സംഘം ഭരണസേിതിയിലം ഒപ്പം ഔമദയാഗി മനതയനിരയിലം ാരയമശഷിയും അേിവം ഉളളവര്ണ്
ടന്നുവരി വഴി സംഘത്തികെ പ്രവര്ണ്ത്തനം ാരയക്ഷേോക്കാന് ഴിയുന്നതാണ്.
7) ലാഭം വ വരിക്കുന്നതിനുളള ആസൂത്രണം
സംഘത്തിന് ആവശയോയ വിഭവം പരോവധി മരാതസ്സു ളില്ക് നിന്നും സോഹരിക്കു യും അത്
കെലവ് കുേഞ്ഞതും എന്നാല്ക് പ്രാമയാഗി ോയ നയങ്ങള് സവീ രിച്ച് ലാഭം വ വരിക്കുന്നതിനായുളള
ആസൂത്രണം നടത്തു വഴി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം കേച്ചകപ്പടുത്താന് ഴിയും.
8) കടമനാളജി പരിഷ്കരണവം ടീം വര്ണ്ക്കും
ആധുനി
മ്പൂട്ടര്ണ് സംവിധാനങ്ങള് ഉപമയാഗിച്ച് സുതാരയവം
ാരയക്ഷേവോയ ആഫീസ്
സംവിധാനം സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന് കൂടുതല്ക് സജീവത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
അമതാകടാപ്പം
ജീവനക്കാരുമടയും ഭരണസേിതിയുമടയും കൂട്ടായ പ്രവര്ണ്ത്തനം സംഘത്തികെ മസവനങ്ങള് അംഗങ്ങള്ക്കും
േറ്റുളളവര്ണ്ക്കും പ്രമയാജന രോകുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വി സന പരിമപ്രക്ഷയം
ജന ീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗോയി തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന്
ഉമേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളകട നിര്ണ്വ്വഹണ ഏജന്സിയായി സഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങകള
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തുന്ന സേീപനോണ് സവീ രിമക്കണ്ടത്. സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളകട ഫണ്ട് വിവിധ
തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പദ്ധതി ളോയി കൂട്ടിയിണക്കി ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണത്തിനും പ്രാമദശി
സാമ്പത്തി വി സനത്തിനും ഉതകുംവിധം വിവിധ പദ്ധതി ളകട സംമയാജന സാദ്ധയത ാമണണ്ടതുണ്ട്.
വിമ ന്ദ്രീതാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്ക് ലഭയോയ തു ഉപമയാഗിച്ച് സമൂഹത്തികല ദുര്ണ്ബല ജനവിഭാഗങ്ങളകട
ജീവിതനിലവാരം, കതാഴിലവസരം, ആമരാഗയം എന്നിവ ഉയര്ണ്ത്തുന്നതിനും അവശയോയ പദ്ധതി ള്
നടപ്പിലാമക്കണ്ടതുണ്ട്.
വി സന ാഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിയ പദ്ധതിനിര്ണ്മേശങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല താലൂക്കു ളികല പഞ്ചായത്തു ളില്ക് കൃഷി കെയ്യാന് മയാഗയോയ തരിശ്ഭഭൂേി ള്
ഉണ്ട്. ഓമരാ പഞ്ചായത്തിലം ിടക്കുന്ന തരിശ് ഭൂേി ബന്ധകപ്പട്ട തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം കണ്ടത്തി
അവികട പ്രാഥേി സഹ രണ ബാങ്കു ളകട സാമ്പത്തി സഹായമത്താകട കനല്ക്കൃഷി, പച്ചക്കേി മുതലായ
ാര്ണ്ഷി പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്താവന്നതാണ്. അതുവഴി ഗ്രാേ പ്രമദശങ്ങളില്ക് പരമ്പരാഗത കൃഷികതാഴില്ക്
കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക് മനരിട്ടും േറ്റുളളവര്ണ്ക്ക് പമരാക്ഷോയും കതാഴില്ക് നല്ക്കുവാന് സഹായിക്കും. ടി
ആവശയത്തിമലക്കായി പ്രാഥേി സഹ രണ ബാങ്കു ള് പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ണ്ഗ സംഘങ്ങള്, വനിതാ
സഹ രണസംഘങ്ങള് ഇവ ീഴില്ക് പുതുതായി സവയംസഹായ ഗ്രൂപ്പു ള് രജിസ്റ്റര്ണ് കെയമതാ, നിലവിലളള
സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക്, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള്ക്ക് ഭൂേി ളില്ക് കനല്ക്കൃഷി, പച്ചക്കേി കൃഷി എന്നിവ
കെയ്യുന്നതിന് പ്രാഥേി
വായ്പസംഘങ്ങള്/ബാങ്കു ള് മുമഖന സര്ണ്ക്കാര്ണ് അനുേതിമയാടുകൂടി
സഹ രണസംഘം രജിസ്ട്രാേികെ അംഗീ ാരത്തിന് വിമധയോയി വായ്പ നല്ക് ാവന്നതും, ഇങ്ങകന നല്ക്കുന്ന
വായ്പയുകട പലിശ ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ പദ്ധതി വിഹിതത്തില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തി സബ്സി ിയായി
സഹ രണബാങ്കു ള്ക്ക് നല്ക്മ ണ്ടതുോണ്.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓമരാ പ്രമദശത്തും അനുമയാജയോയ കൃഷി ള് (കനല്ക്കൃഷി, പച്ചക്കേി കൃഷി,
ആടുോട് വളര്ണ്ത്തല്ക്, മ ാഴിവളര്ണ്ത്തല്ക്) വനിതാസഹ രണസംഘങ്ങള്, പ്രാഥേി
വായ്പാ
സഹ രണസംഘങ്ങള്, എസ്.സി/എസ്.റ്റി സംഘങ്ങള് എന്നിവില്ക് രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്ിട്ടുളള എസ്.എച്ച്.ജി
ഗ്രൂപ്പു ള്, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള് എന്നിവ വഴി കെയ്യുന്നതിലൂകട ഈ മേഖലയിലളള ആള ള്ക്ക് കതാഴില്ക്
ലഭിക്കു യും സ്ഥിരവരുോനം ഉണ്ടാകുന്നതുവഴി ാര്ണ്ഷി മേഖലയ്ക്ക് ഉണര്ണ്വ്വ് നല്ക്കുവാനും ഴിയും.
വഹകടക്ക് രീതിയിലളള കൃഷിരീതി ള് മപ്രാല്ക്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹരിതഭവനങ്ങള് സ്ഥപിക്കുന്ന
തിനും േറ്റുോയി മ രള മഹാര്ണ്ട്ടി ള്ച്ചര്ണ് േിഷകനയും, കൃഷിവകുപ്പികനയും സംബന്ധിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് ഈ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
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തരിശുഭൂേി ളില്ക് കൃഷി കെയ്യുന്ന ാര്ണ്ഷി ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള് സഹ രണബാങ്കു ളില്ക്/സംഘങ്ങളില്ക്
ാര്ണ്ഷി സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിച്ച് സഹ രണമേഖല വഴി ശുദ്ധോയ ാര്ണ്ഷി ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള്
ജനങ്ങള്ക്ക് വിതരണം കെയ്യുവാന് ഴിയും. അതിലൂകട ക ാല്ലം ജില്ലകയ തരിശ് രഹിത ജില്ലായി
ോറ്റികയടുക്കുവാന് ഴിയും.അമതാകടാപ്പം ാര്ണ്ഷി വിള ള്ക്ക് നയായോയ വില ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും
ഇടയാകും.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ണ്ഗ ജനവിഭാഗങ്ങളകട ആമരാഗയം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ക ാല്ലം ജില്ലാ
സഹ രണ ആശുപത്രിയുോയി മെര്ണ്ന്ന് സേഗ്ര ആമരാഗയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
കേ ിക്കല്ക് യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കു , ആമരാഗയ പ്രവര്ണ്ത്ത കര എല്ലാ മ ാളനി ളിലംവിട്ട് ആമരാഗയ - മപാഷ
ആവശയങ്ങകള കുേിച്ച് മബാധവത്ക്കരണം, ആംബുലന്സ് മസവനം ഉേപ്പാക്കു , ഗര്ണ്ഭിണി ള്ക്കും, കുട്ടി ള്ക്കും
മപാഷ ആഹാരങ്ങള് നല്ക്കു എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കപ്പടുമത്തണ്ടത്. ജില്ല പട്ടി വര്ണ്ഗ
വി സന ആഫീസര്ണ്, സഹ രണ സംഘം മജായിെ് രജിസ്ട്രാര്ണ് എന്നിവര്ണ് സംയുക്തോയി ഈ പദ്ധതിയുകട
മേല്ക്മനാട്ടം വഹിമക്കണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ പദ്ധതിവിഹിതത്തില്ക്
ഉള്കപ്പടുത്തി ധനസഹായം ലഭയോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഭവനങ്ങളില്ക് സൗമരാര്ണ്ജ പ്ലാന്റു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹ രണസംഘങ്ങള്/ബാങ്കു ള് വഴി
വായ്പ അനുവദിക്കു , ഇങ്ങകന നല്ക്കുന്ന വായ്പയുകട ഒരുഭാഗം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വിഹിതത്തില്ക്
ഉള്കപ്പടുത്തി സബ്സി ിയായി സഹ രണ ബാങ്കു ള് മുമഖന ഉമപാക്താക്കള്ക്ക് നല്ക് ാവന്നതാണ്.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ വീടു ളിലം ോലിനയസംസ്ക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി ബമയാഗയാസ് പ്ലാന്റു ള്
നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതിന് സഹ രണസംഘങ്ങള്/ബാങ്കു ള് മുമഖന വായ്പ ള് നല്ക് ാവന്നതാണ്. ഇപ്ര ാരം
നല്ക്കുന്ന വായ്പയുകട പലിശ സഹ രണ വകുപ്പികെ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തി നല്ക്കുവാന്
വയവസ്ഥയുകണ്ടങ്കിലം നാളിതുവകര ടി വായ്പയ്ക്കായി ബാങ്കു കള ആരും സേീപിച്ചിട്ടില്ല.
ജില്ലയികല എല്ലാ താലൂക്കു ളിലം കെറു ിട കുടില്ക്വയവസായങ്ങള് കെയ്യുന്നതിന് വയവസായവകുപ്പ്
മുമഖന യൂണിറ്റു ള് രൂപീ രിക്കാവന്നതും, ഇങ്ങകന രൂപീ രിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ള്ക്ക് വയവസായ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതിന് മവണ്ട വായ്പ ജാേയവയവസ്ഥ മളാകട ഓമരാ യൂണിറ്റു ള്ക്കും നല്ക് ാവന്നതും ഇങ്ങകന നല്ക്കുന്ന
വായ്പയുകട ഒരു ഭാഗം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി മുമഖന സബ്സി ിയായി ബാങ്കു ള്/സഹ രണസംഘങ്ങള്
മുമഖന ഉപമഭാക്താക്കള്ക്ക് നല്ക് ാവന്നതാണ്. ഇതിലൂകട കെറു ിട കുടില്ക് വയവസായങ്ങള് ശക്തികപ്പടു
ത്താവന്നതും, കതാഴില്ക്രഹിതരായ ആള ള്ക്ക് സ്ഥിരവരുോനം മനടി ക ാടുക്കുവാന് സാധിക്കുന്നതിലൂകട
കതാഴിലില്ലായ്മ ഒരു പരിധി വകര പരിഹരിക്കുവാന് സാധിക്കും.
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മുമഖന നടത്തുന്ന നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് മലബര്ണ് മ ാണ്ട്രാക്ട് സഹ രണ
സംഘങ്ങള് മുമഖന നടത്തുന്നത് വഴി ടി സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം ാരയക്ഷോക്കുവാന് ഴിയുന്നതിലൂകട
ഓമരാ പഞ്ചായത്തികലയും കതാഴില്ക്രഹിതരായിട്ടുളള നിര്ണ്മ്മാണ കതാഴിലാളി ള്ക്ക് സ്ഥിരവരുോനം
മനടിക ാടുക്കുവാന് ഴിയും.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാേീണമേഖലയികല വി സന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷി വായ്പാ സഹ രണസംഘങ്ങള് മുമഖന വായ്പ നല്ക്കുന്നതുവഴി ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയിലം േറ്റ്
അനുബന്ധകതാഴിലില്ക് ഏര്ണ്കപ്പടുന്നവര്ണ്ക്കും ലാഭ രോയി കൃഷി നടത്തുന്നതിനുളള അവസരം ഉണ്ടാകു യും
സാമ്പത്തി പരാധീനതമൂലവം, മൂലധന അപരയാപ്തത മൂലവം കെറു ിട വയവസായങ്ങള് വളര്ണ്ത്തുന്നതിന്
പരിഹാരം ാണാവന്നതുോണ്.
സഹ രണ വകുപ്പില്ക് നടത്തിവരുന്ന സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള് (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
പദ്ധതിവിഹിത കെലവ് അവമലാ നം 2017-18
വാര്ണ്ഷി പദ്ധതി 2017-18 ല്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി പ്ര ാരം 1092 മ ാടി രൂപ അനുവദിച്ചതില് 349.37
മ ാടി രൂപ നാളിതുവകര കെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (31.99 ശതോനം)
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിപ്ര ാരം 1419.3 മ ാടി അനുവദിച്ചതില്ക് 1404.29 മ ാടി രൂപ നാളിതുവകര
കെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (98.94 ശതോനം)
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ഭാവിയില്ക് ലക്ഷയം മനടുന്നതിനുള്ള ോർഗ നിർമദശങ്ങള്
1) തമേശ ഭരണ തലത്തികല വി സനം
a) സുസ്ഥിര വി സന ലക്ഷയം മനടാന് മ രളത്തികല ഓമരാ തമേശഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തിലം
സാദ്ധയോക്കുവാന് ഴിയും വിധം സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളം തമേശ തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം
സഹ രിച്ച് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാന് ഴിയുന്ന ഒരു പ്രവര്ണ്ത്തന പദ്ധതിയും ലണ്ടറും 2017-18 മുതല്ക് 2012-22
വകരയുളള ാലയളവിമലയ്ക്ക് തയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
b) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളം പ്രാമദശി സംരംഭ തവ വി സനവം -തമേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തികല
ഓമരാതരം സഹ രണ സംഘങ്ങളം അവയുകട തനത് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പുേകേ അതികല
അംഗങ്ങമളയും അഭുദയ ാംക്ഷി മളയും മെര്ണ്ത്ത് സംരംഭതവ വി സന ഗ്രൂപ്പു ള് തയ്യാോക്കി
പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചും അതികെ ശംഖല രൂപീ രിച്ച് സുശക്തോക്കാന് പദ്ധതി ള് ആവഷ്കരിക്കണം. ഇതിന്
ത്രിതല തമേശഭരണ സ്ഥാപനം സഹായിക്കണം.
c) തമേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട സഹ രണ കക്ര ിറ്റ് പ്ലാന് - സംഘങ്ങളകട വായ്പാ വിതരണം
ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് സംഘങ്ങളം തമേശഭരണ സ്ഥാപനവം മെര്ണ്ന്ന് ഒരു തമേശഭരണ സ്ഥാപന തല
സഹ രണ കക്ര ിറ്റ് പ്ലാന് തയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
I) ഇതിനനുസരണോയി സഹ രണ സംഘങ്ങള് വായ്പാ പദ്ധതിയും തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
വി സന മപ്രാജക്ടു ളംതയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
II) സംഘങ്ങളകട ാര്ണ്ഷി വായ്പ ഉള്കപ്പകട മുന്ഗണനാ മേഖല ളില്ക് പരോവധി ഫണ്ട്
ഉപമയാഗിക്കാന് ഴിയുന്ന തരത്തില്ക് വായ്പ പദ്ധതി തയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
d) പരമ്പരാഗത വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളം വവവിദ്ധയവല്ക്ക്കരണവം - പഞ്ചായത്തികല
പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങളായ യര്ണ്, വ ത്തേി. ഖാദി ആെ് ഗ്രാേ വയവസായം, ഈറ്റ, തഴപ്പായ
തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളില്ക് നിന്നും ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളം മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങളം ഉണ്ടാക്കുന്ന
സഹ രണ സംഘങ്ങൾ ഇലമരാണി ് സാമങ്കതി വിദയയിലൂകട ശക്തികപ്പടുത്തി ഗ്രാേീണ മേഖല
യികല കതാഴിലം വരുോനവം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഴിയും.
e) തമേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്കും അനുബന്ധ മസവനങ്ങളം സ്ഥാപനങ്ങളം - പഞ്ചായത്തികല പ്രാഥേി
ാര്ണ്ഷ വായ്പ സംഘകത്ത ശക്തികപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തിനുളളില്ക് ആവശയോയ എല്ലാ മസവനങ്ങളം
ലഭയോക്കാന് ഴിയുന്ന വണ്ണം അനുബന്ധ മസവനങ്ങള്ക്കുളള സംവിധാനം ഘട്ടം ഘട്ടോയി
സജോക്കാനും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് സേയബന്ധിതോയി സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി സവയം
പരയാപ്ത സഹ രണ ഗ്രാേം എന്ന സങ്കല്ക്പം സാധയോക്കാന് ഴിയും.
f) തമേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ മോണിറ്റേിംഗ് സേിതി - തമേശഭരണ സ്ഥാപന
തലത്തികല സഹ രണ സംഘങ്ങളകട കൂട്ടായ പ്രവര്ണ്ത്തനം ഉേപ്പാക്കാന് എല്ലാതരം സഹ രണ
സംഘങ്ങളിമലയും കസക്രട്ടേിയും പ്രസി ന്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു സേിതി തമേശഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തില്ക് രൂപീ രിക്കണം, പ്രവര്ണ്ത്തനം അവമലാ നം കെയ്് മനതൃതവപരോയ പങ്ക്
വഹിക്കാന് ഴിയും.
g) തമേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല എല്ലാ കുടുംബങ്ങളം സഹ രണ സംഘത്തികല അംഗങ്ങള് തമേശ ഭരണ സ്ഥാപന പ്രമദശകത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങമളയും ബന്ധകപ്പടാവന്ന വിവിധതരം സംഘങ്ങ
ളില്ക് അംഗങ്ങളാക്കി ോറ്റുന്നതിനും പ്രാമദശി വി സനത്തിനും സവയം ശാക്തീ രണത്തിനും
അംഗങ്ങകള പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കാന് ഴിയും.
h) പ്രാമദശി സാമ്പത്തി വി സനവം വിഭവ സോഹരണവം- പ്രാമദശി
സാമ്പത്തി
വിസനത്തിന് ആവശയോയ മുതല്ക് മുടക്കുന്നതിനും സംഘങ്ങളകട
ണ്മസാഷയം രൂപീ രിച്ച് സാമ്പ
ത്തി ം വിനിമയാഗിക്കുന്നതിനും അതിനാവശയോയ വിഭവ സോഹരണത്തിന് സഹ രണ സംഘ
ങ്ങകള സഹായിക്കാന് തമേശഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധി ള് തയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്.
i) പരസ്പര മപാഷ ബന്ധം - തമേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ വിഭവ സോഹരണത്തില്ക് സഹ രണ
സംഘങ്ങള്ക്ക് പങ്കാളിയാ ാന് ഴിയും. ഇത്തരത്തില്ക് പരസ്പരം മപാഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി
ോറ്റാന് ഴിമയണ്ടതുണ്ട്.
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j) തമേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്ക് - തമേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി സഹ രണ ബാങ്കു കള
നിയേനിര്ണ്മ്മാണത്തിലൂകട വയവസ്ഥ കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്.
k) തമേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തികല െില മപ്രാജക്ടു ളമടകയങ്കിലം നിര്ണ്വ്വഹണ ഏജന്സിയായി സഹ രണ
സംഘങ്ങകള നിയേ നിര്ണ്മ്മാണത്തിലൂകട വയവസ്ഥ കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്.
l) സഹ രണ വായ്പ ളകട തിരിച്ചടവ് ഉേപ്പാക്കാന് ഴിയുന്ന സാമൂഹയസമ്മര്ണ്േ ഗ്രൂപ്പായി ഗ്രാേസഭകയ
തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്തരവാദകപ്പടുത്തണം. ഉത്തരവാദിതവം തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
ഏകറ്റടുമക്കണ്ടതുണ്ട്.
m) വി സന പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഹ രണ സാദ്ധയത പരീക്ഷണം -ആവശയോയ മേഖല ളികലല്ലാം
പുതിയ സഹ രണ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിക്കണം.
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്:1) തമേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളകട പട്ടി തയ്യാോക്കി അനുബന്ധ
മസവനങ്ങളം സ്ഥാപനങ്ങളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പാര്ണ്ട്ട്ണര്ണ്ഷിപ്പ് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്ച്
വിഭവങ്ങളം സാദ്ധയത ളം പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു .
2) ഓമരാ വര്ണ്ഷവം കെയ്യാനുമേശിക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട ഒരു ര്ണ്മ്മ പദ്ധതി ഓമരാ ഘങ്ങളില്ക്
നിന്നും വാങ്ങി തമേശഭരണ സ്ഥാപനതല സഹ രണ മോണിറ്റേിംഗ് സേിതിയില്ക് അവതരിപ്പിച്ച്
അനുമയാജയോയ തീരുോനങ്ങള് വ കക്കാളളണം.
3) പ്രമദശി സാമ്പത്തി വി സനം അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തുന്നതിന് ഓമരാ സഹ രണ സംഘങ്ങളി
കലയും അംഗങ്ങകള സംരംഭ തവ വി സന ഗ്രൂപ്പു ളായി രൂപകപ്പടുത്തി സഹ രണ സംഘങ്ങ
ളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ തമേശഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയുോയി സംമയാജിപ്പിച്ച് ാരയക്ഷേോയ
പ്രവര്ണ്ത്തനം ഉേപ്പാക്കാവന്നതാണ്.
4) നിലവില്ക്
സഹ രണ
സംഘങ്ങള്
ഇല്ലാത്ത
മേഖല ളില്ക്
ആവശയകേങ്കില്ക്
അനുമയാജയോയവകയ കണ്ടത്തി സഹ രണ സംഘം രൂപീ രിക്കാന് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം.
5) സഹ രണ സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനുളള ഇടകപടല്ക് നടപടി
സവീ രിക്കണം.
6) സഹ രണ സംഘങ്ങള് തമ്മിലളള സഹ രണവം മയാജിച്ചുളള പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളം
സമൂഹത്തികെ ആവശയപ്ര ാരം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം.
7) ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങളമടയും പ്രമതയ മേഖലയിമലയും സഹ രണ സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം
ഊര്ണ്ജിതോക്കാന് സഹായിക്കണം.
8) സഹ രണ സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തനം സാമൂഹയ വി സനത്തിനും തമേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തികെ കപാതു ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും അനുസൃതോക്കാന് മപ്രരിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്.
9) തമേശ സ്ഥാപന തലത്തില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയി ിടക്കുന്ന സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങകള
പ്രവര്ണ്ത്തന സജോക്കാനുളള കൂട്ടായ ശ്രേങ്ങള് നടത്തു യും ആസ്ഥി ള് അനയാധീനകപ്പടാ
തിരിക്കാനും, സാമൂഹയ വി സനത്തിന് പ്രമയാജനകപ്പടുത്താനുമുളള ഇടകപടല്ക് സജോ
മക്കണ്ടതുണ്ട്.
മേല്ക് വിവരങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തില്ക് തമേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ സംഘങ്ങളകട
പട്ടി യില്ക് നിന്നും ഓമരാ സഹ രണ സംഘങ്ങളം മേല്ക് ലക്ഷയങ്ങള് ആര്ണ്ജിക്കാന് തക്കവണ്ണം എങ്ങകന
ോേണം, ോറ്റണം എന്നതിന് ര്ണ്മ്മ പദ്ധതി തയ്യാോക്കണം.
1) പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക് എകന്തല്ലാം ോറ്റം വരുത്തണം.
2) ഏകതല്ലാം സഹ രണ സംഘങ്ങള് പുതുതായി ആരംഭിക്കണം.
3) അതിന് സഹായ ോയി തമേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എകന്തല്ലാം കെയ്യണം.
4) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളം തമേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം എങ്ങകനകയല്ലാം സഹ രിക്കാം.
5) പ്രാമദശി ോയി േകറ്റകന്തല്ലാം ലക്ഷയങ്ങള് കൂടി നിശ്ചയിക്കണം.
6) ഇവകയാകക്ക സേയബന്ധിതേയി സാക്ഷാത് രിക്കാന് അടുത്ത ഓമരാ വര്ണ്ഷവം ഓമരാരുത്തരും
എകന്താകക്ക കെയ്യണം.
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നിലവില്ക് മനടികക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭാവിയില്ക് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നതും തമ്മിലളള വയതയാസം
വിവിധ മേഖല ളില്ക് ഏകറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനം ജില്ലാ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കപ്പടുത്തുമമ്പാള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
മലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് , മ ാര്ണ്പ്പമേഷന് എന്നിവിടങ്ങളില്ക് അവയുകട ഉത്പാദനം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്ക് മവണ്ടി
പദ്ധതി ള് തയ്യാോക്കി ാണുന്നില്ല.
േറ്റ് വകുപ്പ് /സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കെയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
മേഖല
വകുപ്പ്/തമേശസ്ഥാപനം
സഹ രണസംഘങ്ങളകട ഇടകപടല്ക്
1)സാമ്പത്തി മൂലധനം മനടുന്നതിന് അംഗങ്ങകള
സഹായിക്കുന്നു.
വായ്പാ സംഘങ്ങള്, ാര്ണ്ഷി
ദാരിദ്രയ
2) ാര്ണ്ഷി വളര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് ആവശയോയ വളവം
സംഘങ്ങള്,
ലഘൂ രണം
ാര്ണ്ഷി ഉപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
ണ്സൂേര്ണ് സംഘങ്ങള്,
ലഭയോക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ് സംഘങ്ങള്
3) ാര്ണ്ഷി മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളകട
നിര്ണ്മ്മാണം, സംഭരണം, വിതരണം.
1)സംഘത്തികെഭരണസേിതിയില്ക് വനിത ളകട
ാരയക്ഷേോയ പ്രാതിനിധയം ഉേപ്പുവരുത്തല്ക്.
വനിതാ സംഘങ്ങള്/എല്ലാ
വനിതാ മക്ഷേം
2)പ്രാമദശി സാമ്പത്തി വി സനത്തില്ക്
സഹ രണസംഘങ്ങളം
സ്ത്രീ ള്ക്ക് ഇടകപടാനുള്ള അവസരം ഉേപ്പ്
വരുത്തല്ക്
1)സ്കൂളികലസഹ രണസംഘങ്ങള് വഴി
വിദയാഭയാസ സഹ രണ
പുസ്ത് വം,പഠമനാപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
വിദയാഭയാസം
സംഘങ്ങള്
ലഭയോക്കല്ക്.
സ്കൂള് സഹ രണസംഘങ്ങള്
2)ഔപൊരി വം അനൗപൊരി വോയ
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കല്ക്.
1)ആശുപത്രി ളം അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളം
മഹാസ്പിറ്റല്ക് സംഘങ്ങള്,
സ്ഥാപിച്ച് ആമരാഗയ പരിപാലനം കുേഞ്ഞ
നീതി കേ ിക്കല്ക് മസ്റ്റാര്ണ്,
കെലവില്ക് ലഭയോക്കല്ക്.
ആമരാഗയം
ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേി,
2)ആമരാഗയസംരക്ഷണത്തിനുള്ള േരുന്നു ളം
യാലിസിസ് കസെര്ണ്
ഉപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ കെലവില്ക് ലഭയോക്കല്ക്
ഫാേിംഗ് സഹ രണസംഘങ്ങള് 1) ാര്ണ്ഷി േത്സയ, ക്ഷീര ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് വായ്പയും
േത്സയസംഘങ്ങള്,
അനുബന്ധ ഉപ രണങ്ങളം ലഭയോക്കി വിഷരഹിത
ഭക്ഷയസുരക്ഷ,
ക്ഷീരസംഘങ്ങള്
ഉത്പന്നങ്ങളകട ലഭയത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു .
മപാഷ ാഹാരം
വലവ് മസ്റ്റാക്ക് സംഘങ്ങള്
2)മഗാ ൗണു ളം ശീതീ രിച്ച സംഭരണ
മപാള്ട്രി സംഘങ്ങള്
സൗ രയങ്ങളം ലഭയോക്കി ഉത്പന്നങ്ങളകട
വിപണനം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .
1)കുടികവള്ളവം ശുെിതവവം ലഭയോക്കുന്നതിനും
മസാഷയല്ക് കവല്ക്കഫയര്ണ്
പരിപാലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.
കുടികവള്ളവം
സഹ രണസംഘങ്ങള്,
2)മെരിനിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനത്തിനും ഭവന
ശുെിതവവം
ഇേിമഗഷന്
നിര്ണ്മ്മാണത്തിനും ധനസഹായം കെയ്യുന്നതിലൂകട
സഹ രണസംഘങ്ങള്
ശുെിതവ പരിപാലനം.
1)ഊര്ണ്ജ സംരക്ഷണം, ഊര്ണ്ജ ഉപമയാഗ
ഗ്രാേീണ വവദുതീ രണ
ക്ഷേത
ഊര്ണ്ജം
സംഘങ്ങള്
2)ഊര്ണ്ജക്ഷേതയുള്ള ഉപ രണങ്ങളകട
വിതരണത്തിലം സഹായിക്കല്ക്
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കതാഴില്ക്

സുസ്ഥിര
പ്രകൃതി വിഭവ
പരിപാലനം

കതാഴില്ക് രാര്ണ് സംഘങ്ങള്,
1)സവയംകതാഴില്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനും
പ്രിന്േിംഗ് സഹ രണസംഘങ്ങള്
അവയുകട പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന് ആവശയോയ
വയവസായ സഹ രണ
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതിനും
സംഘങ്ങള്, യര്ണ് കതാഴിലാളി
വിപണനത്തിനും സഹായിക്കല്ക്.
സഹ രണസംഘങ്ങള്,
2)അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനും ഗ്രാേീണ
ഖാദി ഗ്രാേവയവസായ സഹ രണ
കതാഴില്ക് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചൂഷണം
സംഘങ്ങള്, ശുവണ്ടി
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കല്ക്.
സഹ രണസംഘങ്ങള്
അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് ഇംപ്രൂവ്കകേെ്
സഹ രണസംഘം

സാമൂഹയ പ്രതിബദ്ധതയിലൂന്നിയ സുസ്ഥിര
വി സനം.

തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കെയ്യാവന്ന ാരയങ്ങള്
എ) ാര്ണ്ഷി മേഖല
1. കുറ്റിപമ്പ്, പവര്ണ്സ്പരയര്ണ്, ാട് കവട്ട് യരം, ടില്ലര്ണ്, ട്രാക്ടര്ണ്, കേതി യരം എന്നിവ
നല്ക്കുന്നതിനായുളള പദ്ധതി (സഹ രണസംഘ ങ്ങള്ക്ക്)
2. പ്രാമദശീ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണന സൗ രയം (പരോവധി 1 ലക്ഷം രൂപവകര)
3. ോതൃ കൃഷിമത്താട്ടം/ഔഷധ സസയമത്താട്ടം/തരിശുരഹിത ഗ്രാേം(വയക്തിപരം 30,000 രൂപ)
4. ഹരിത ഭവനം(വയക്തിപരം, പരോവധി 20,000/- രൂപ)
5. വിത്തുല്പാദന മ ന്ദ്രം
6. കനല്ക്കൃഷി, പച്ചക്കേികൃഷി വയാപനം( എസ്.എച്ച്.ജി/വയക്തി/വനിത സഹ രണ സംഘങ്ങള്)
7. വഹകട ് കൃഷിവയാപനം
8. ാര്ണ്ഷിമ ാത്പന്നങ്ങള് സഹ രണ സംഘങ്ങള് വഴി മശഖരിക്കല്ക്
9. ാര്ണ്ഷി സംസ്ക്കരണ സംഘങ്ങള്
10. മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നയൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കല്ക്
ബി) മൃഗസംരക്ഷണം
1) ക്ഷീര ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് പാലിന് സബ്സി ി - ക്ഷീര സഹ രണ സംഘങ്ങള് മുമഖന
2) ൊണ ം ഉണക്കികപ്പാടിച്ച് വജവവളോക്കുന്നതിനുളള യൂണിറ്റു ള്
സി) ജലസംരക്ഷണം
1) ിണര്ണ് േീൊര്ണ്ജ് - വായ്പയും സബ്സി ിയും
ി) േത്സയബന്ധനം
1) ഔട്ട് മബാര്ണ് ് എന്ജിന് വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പമയാകടാപ്പം സബ്സി ി.
2) അലങ്കാരേത്സയം വളര്ണ്ത്തല്ക്
3) േത്സയം വളര്ണ്ത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്പാദന ഉപാധി ള്
4) മുരിങ്ങകൃഷി, ഞണ്ടുകൃഷി, ല്ലുമമ്മക്കായ് എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പയും സബ്സി ിയും.
ഇ)പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം
സാമ്പത്തി ആവശയങ്ങള്ക്ക് േരം മുേിക്കാതിരിക്കാന് വസ്തുവികല േരം പണയകപ്പടുത്തി അതികെ
ോര്ണ്ക്കറ്റ് വിലയുകട 75 ശതോനം വകര വായ്പ നല്ക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് പലിശ സബ്സി ി.
എഫ്) ആമരാഗയം
1) ക ാല്ലം സഹ രണ ആശുപത്രിയുോയി മെര്ണ്ന്ന് സേഗ്ര ആമരാഗയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്.
2)കേ ിക്കല്ക്
യാമ്പ്, മബാധവത് രണം, ആംബുലന്സ് സഹായം,(പട്ടി ജാതി/വര്ണ്ഗ
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്)
ജി) ഊര്ണ്ജം
1) സൗമരാര്ണ്ജ പ്ലാന്റു ളകട സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പയും സബ്സി ിയും.
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2) ബമയാഗയാസ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കല്ക്.
എച്ച്) വയവസായം
കെറു ിട കുടില്ക് വയവസായ യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കല്ക്.
ഐ) കതാഴില്ക്
സഹ രണസംഘങ്ങളികല അംഗങ്ങള് യഥാര്ണ്ഥ കതാഴിലാളി ളാകണങ്കില്ക് അവര്ണ്ക്ക് തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തി നല്ക്കുന്നതിന് മപ്രാത്സാഹനം നല്ക്കു .
മേല്ക്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
1. വിവിധ സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക് നിന്നുളള േിച്ചധനം ഉപമയാഗിച്ചും സഹ രണ ബാങ്കു ള്ക്ക് ഓഹരി
അനുവദിച്ചുക ാണ്ടും ണ്മസാര്ണ്ഷയമോ അകല്ലങ്കില്ക് ജന ീയ സംവിധാനങ്ങള് ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിമനാ പ്രമതയ ംസംവിധാനമുളള ഒരു സ്ഥാപനമോ രൂപീ രിച്ചുക ാണ്ട്
താകഴപ്പേയുന്ന മേഖല ളില്ക് ഒരു മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്ക്പ്പന്ന നിര്ണ്മ്മാണമ ന്ദ്രമോ വയവസായ ക്ലസ്റ്റര്ണ്
ശംഖലമയാ സൃഷ്ടിക്കാന്
ഴിയുന്നതാണ്. നാളിമ രം, േബ്ബര്ണ്, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയവയുകട
ഉമപാല്ക്പ്പന്നങ്ങള്, തടി എന്നിവ ഉപമയാഗകപ്പടുത്തിയുളള സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനുളള സാധയത
ാണുന്നുഅതുമപാകലതകന്ന വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട േിച്ചധനമോ സഹ രണ
ബാങ്കു ള്ക്ക് ഓഹരി നല്ക് ിമയാ ാര്ണ്ഷി ഉല്ക്പ്പന്ന വിതരണ മ ന്ദ്രം, േിനി തീയറ്റര്ണ്, ണ്കവന്ഷന്
കസെര്ണ്, വഹപ്പര്ണ് ോര്ണ്ക്കറ്റ് അടക്കമുളള ഒരു മഷാപ്പിംഗ് മ ാപ്ലക്സ് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
2. സാമൂഹയമക്ഷേകപന്ഷന് വിതരണത്തില്ക് സഹ രണബാങ്കു കള ചുേതലകപ്പടുത്തിയതു മപാകല
തമേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി സഹ രണബാങ്കു കള നിശ്ചയിക്കണം.
3. നിര്ണ്ജീവോയതും ലി വിമ ഷനിലായതുോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്ന
നടപടി ള് സവീ രിക്കുന്നതിന് നിലവില്ക് ചുേതലയുളളത് ഓമരാ താലൂക്കിമലയും യൂണിറ്റ്
ഇന്കസ്പക്ടര്ണ്ോര്ണ്ക്കാണ്. വര്ണ്ദ്ധിച്ച മജാലി ഭാരവം ഇന്കസ്പക്ഷന് ൂട്ടിയും ാരണം മൃതപ്രായോയ
സഹ രണ സംഘങ്ങകള നിലവിനുളള ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശങ്ങള് പാലിച്ച് പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്ന
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങമളാ മപ്രാജക്ട് തയ്യാോക്കി സര്ണ്ക്കാര്ണ് ധനസഹായം വിനിമയാഗിച്ച് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതിനുമവണ്ട സാഹെരയം ലഭിക്കാകത മപാകുന്നു. ഈ സാഹെരയത്തില്ക് ഓമരാ താലൂക്കിലം
നിലവില്ക് നില്ക്ക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്ക് നിന്ന് സര്ണ്ക്കാരില്ക് നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനു മവണ്ടി
ആവശയോയ മപ്രാജക്ടു ള് തയ്യാോക്കി ധനസഹായം ആവശയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള
സഹായിക്കാന് ഒരു പ്ലാന് ഇന്കസ്പക്ടറും ലി വിമ ഷന് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ണ്ജകപ്പടുത്തുവാന് ഒരു
ലി വിമ ഷന് ഇന്കസ്പക്ടര്ണ്ക്കും ചുേതല നല്ക്കുന്നതു വഴി ജന ീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും തമേശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഗുണ രോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാനുളള സാഹെരയം ഉണ്ടാകും.
4. ദുര്ണ്ബലരായമതാ പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയമതാ ആയ വനിത/പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ണ്ഗ സഹ രണ
സംഘങ്ങകള പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമവണ്ടി നിലവിലളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക് ഇളവ് വരുത്തി
പുനരുദ്ധാരണ പാമക്കജ് ഉണ്ടാമവണ്ടതുണ്ട്.
5. ദുര്ണ്ബലരായ/പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള്ക്ക്, ധനസഹായം അതയാവശയോയ
സംഘങ്ങള്ക്കും ധനസഹായം നല്ക്കുന്നതിന് നിലവിലളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക് ഇളവ്
വരുമത്തണ്ടതുണ്ട്.
6. സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഓഹരി/ധനസഹായം ആവശയോയ വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന്
ആവശയോയ വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം നല്ക്മ ണ്ടതുണ്ട്.
7. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളകട ത ര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന ാരണം ജീവനക്കാര്ണ്, ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്
എന്നിവര്ണ്ക്ക് ഫണ്ട് വിനിമയാഗം, സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൃതയോയ
ആസൂത്രണേില്ലായ്മയാണ്. ആയതിനാല്ക് വിവിധ സഹ രണസംഘങ്ങളകട ഭരണസേിതി ള്
ചുതലമയറ്റയുടന് തകന്ന ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും പരിശീലനം നല്ക് ാന്
സഹ രണവകുപ്പില്ക് രൂപീ രിക്കകപ്പട്ട പരിശീലനമ ന്ദ്രകത്തയും, സഹ രണയൂണിയനു കളയും
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി പരിശീലനസംവിധാനം രൂപീ രിമക്കണ്ടതാണ്.
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8. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളകട ോര്ണ്ഗനിര്ണ്മേശിയായിട്ടുളള സഹ രണവകുപ്പികെ കവബ്വസറ്റില്ക്
വിഷയം തിരിച്ച് ആദയം മുതലളള സര്ണ്ക്കുലറു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി ാലാെിതോയി പരിഷ്ക്കരിക്കു യും
മവണം.
9. സഹ ാരി ള്ക്കും, ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും മവണ്ട ഒരു ാള്കസെര്ണ്, കഹല്ക്പ്പ് ക സ്ക്ക് സംവിധാനം
ഏര്ണ്കപ്പടുത്തണം.
10. സഹ രണം ഒരു പ്രമതയ വിഷയോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തമേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലം ക ാണ്ടു
വമരണ്ടതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്ണ്മേശങ്ങള്
1. ജില്ലയികല വിവിധ തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് സഹ രണസംഘങ്ങളില്ക് പദ്ധതി
നടത്തിപ്പില്ക് പങ്കാളിയാക്കാന് ഴിയണം.
2. ക്ഷീരവകുപ്പ്,
യര്ണ്,വ ത്തേി, വയവസായം തുടങ്ങിയ വകുപ്പു ളകട നിയരണത്തിലളള
സഹ രണസ്ഥപനങ്ങള്ക്ക് ഉപയുക്തോയ പദ്ധതി ള് മേഖലാസംമയാജനസാദ്ധയത ള് പരിമശാ
ധിച്ച് നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.
3. സഹ രണവായ്പയുകട തിരിച്ചടവ് ഉേപ്പാക്കാന് ഴിയുന്ന സാമൂഹയസമ്മര്ണ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പായി ഗ്രാേസഭമയയും,
കുടുംബശ്രീ, സി. ി.എസ്, എ. ി.എസ് സംവിധാനകത്തയും തമേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്ത
രവാദകപ്പടുത്തണം.
4. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്നുളള വായ്പ ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രാമദശി സാമ്പത്തി വി സനം,
ദാരിദ്രയലഘൂ രണം, ആമരാഗയസംരക്ഷണം, കതാഴില്ക് തുടങ്ങിയ മേഖല ള്ക്കാവശയോയ
വിഭവസോഹരണത്തിന് ഉപമയാഗകപ്പടുത്തണ്ടതാണ്.
മപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്
1. വാട്ടര്ണ് ആെ് മവസ്റ്റ് വാട്ടര്ണ് ോമനജ്കേെ് സഹ രണ സംഘം.
വരും ാലങ്ങളില്ക് ജലക്ഷാേം രൂക്ഷോകുമമ്പാള് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജലസംരക്ഷണം
ഉേപ്പാക്കു യും േലിനജലം സംസ്ക്രിച്ചും ഉപമയാഗമയാഗയോക്കു , ഉപ്പുകവള്ളം സംസ്ക്രിച്ച്
ഉപമയാഗമയാഗയോക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളം മബാട്ടലിംഗ് പ്ലാന്റും സ്ഥാപിക്കല്ക്.
2. േിനൂവബിള് എനര്ണ്ജി കപ്രാമോഷന് സഹ രണസംഘം
സൗമരാര്ണ്ജം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിന് മസാളാര്ണ് പാനല ള് നിര്ണ്മ്മിച്ചും ആവശയാനുസരണം ക്ഷേത
കൂടിയ ഉപ രണങ്ങള് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹ രണസംഘത്തികെ സാദ്ധയത ള്
പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു .
3. മസാഫ്റ്റ് ആെ് എെര്ണ്പ്രണേര്ണ് സ്ക്ില്ക് വലപ്കേെ് കട്രയിനിംഗ് സഹ രണസംഘം
വയവസായ വി സനത്തിന് സംരംഭ തവ വനപുണയവം ോനവമശഷി വി സനവം ഴിവ ളം
വളര്ണ്ത്തികയടുത്ത് പുതിയ അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങള് ആധുനി സാമങ്കതി
വിദയയുകട സഹായമത്താകട നടത്തു .
4. സഹ രണ ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേീസ്
ജനങ്ങള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയോയ െി ിത്സയും മരാഗപ്രതിമരാധ നടപടി ളം ഉതകുന്ന രീതിയില്ക് സഹ രണ
ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേി ശംഖല സഹ രണ മേഖലയില്ക് സ്ഥാപിക്കല്ക്.
5. ഹൂേന് േിമസാഴ്സ് സവപ്ല ആെ് ോമനജ്കേെ് സഹ രണസംഘം
പ്രമതയ തരം പ്രവര്ണ്ത്തി ളം മസവനങ്ങളം ഔട്ട്മസാഴ്സിംഗ് കെയ്യുന്നതടക്കം ആ ര്ണ്ഷ ോയ
മജാലി ളം മസവനങ്ങളം ഏകറ്റടുത്ത് നടത്തു യും പരിെരണ മസവനം ഉള്കപ്പകടയുള്ള മസവനങ്ങള്
പ്രാമദശി തലത്തില്ക് നടപ്പാക്കുന്നതിനുമവണ്ടി സഹ രണത്തികെ സാദ്ധയത ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു .
6. ാര്ണ് വാഷ് ആെ് സര്ണ്വ്വീസിംഗ് സഹ രണസംഘം
7. സ്കൂള് യൂണിമഫാം തുന്നല്ക് സഹ രണസംഘം
8. ണ്മസാര്ണ്ഷയം രൂപീ രിച്ച് സഹ രണ ണ്സൂേര്ണ് ശംഖല സ്ഥാപിക്കല്ക്
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9. ഭക്ഷയസാധനങ്ങള്, പച്ചക്കേി ള് എന്നിവ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് േരിജമേറ്റര്ണ് മഗാ ൗണ്
അടക്കമുള്ള ആധുനി സംവിധാനങ്ങമളാട് കൂടിയ മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന വിപണന മ ന്ദ്രം
സ്ഥാപിക്കല്ക്.
10. ആടുോടു ളകട ഫാമും ോംസവം വിപണനം ലക്ഷയോക്കിയുള്ള സഹ രണ മേഖലയുകട ഇടകപടല്ക്.
11. സ്ക്രാപ്പ് പിമക്കഴ്സ് ആെ് േീവസക്കിളിംഗ് സഹ രണസംഘം.
12. മപാള്ട്രി സഹ രണസംഘങ്ങള്
13. ോതൃ ാ കൃഷിമത്താട്ടങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് സഹ രണ മേഖലയുകട ഇടകപടല്ക്.
14. ഹൗസ് ബില്ക് ിംഗ് കേറ്റീരിയല്ക്സ് സവപ്ല സഹ രണസംഘം.
15. നാെവേല്ക് േിമസാഴ്സ് ോമനജ്കേെ് സഹ രണസംഘം. (േണ്ണ്, ജലം, വജവസമ്പത്ത്, പരിസ്ഥിതി
എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന സഹ രണസംഘം)
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4.7 ആസ ാഗ്യം ശുചിതവം
ആസ ാഗ്യ സേഖല

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആസ ാഗ്യ സേഖലയികല നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയം, ആസ ാഗ്യ സൂച ങ്ങളം,
സ്ഥാപനങ്ങളകെ ഭൗതി ോഹച യങ്ങളം, വിവിധ ഫണ്ടു ളകെ വിനിസയാഗ്ം, ആസ ാഗ്യം, ആയര്സവദം,
സഹാേിസയാ, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സേഖല ളികല വിവിധ സരാജക്ടു ളകെ സ്ഥിതിവിവ ങ്ങളം താകെ വിശ ലനം
കചയ്യുന്നു. 2011-കല കേന്േേ് ര ാ ം 26,35,375 ആള ളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. 2017-കല ജനേംഖയ
തിട്ടകെടുത്തുസപാള് 29,66,260 ആണ്.
പട്ടി 4.7.1 ജനേംഖയ – വിവിധ തലങ്ങളിൽ
ക്ര.നം
വയസ്സ്
ജനേംഖയ
1
1 മുതല് 18 വക
5,96,829
2
18 മുതല് 30 വക
9,84,291
3
30 വയസ്സിന്മു ളില്
10,12,792
4
60 വയസ്സിന്മു ളില്
3,72,348
അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ്

ചിത്രം 4.7.1
ജനേംഖയ – വിവിധ തലങ്ങളിൽ

12.55%

20.12%
0-18
18-30

34.14%

30-60
33.18%
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Above 60

ചിത്രം 4.7.2
ആസ ാഗ്യ സൂച ങ്ങള്

100
80
60

ഇന്ത്യ

40

സ

20

ക ാല്ലം

0

ജനന നി ക്ക് േ ണ നി ക്ക്

ശിശുേ ണ
നി ക്ക്

ളം

ോതൃേ ണ ആയര്ദദഘ്യം ആയര്ദദഘ്യം
നി ക്ക്
(പുരുഷന്
)
(സ്ത്രീ)
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കുറഞ്ഞ ജനന നി ക്ക്, സദശീയേംസ്ഥാനശ ാശ ിസയക്കാള് കേച്ചകെട്ട ആയര്ദദര്ഘ്യം,
േംസ്ഥാനശ ാശ ിസയക്കാള് ഏ സദശം പകുതിസയാളം വരുന്ന ോതൃ-ശിശുേ ണനി ക്കു ള് എന്നിവ
ജില്ലയകെ ഉയര്ന്ന സനട്ടങ്ങളാണ്.
പട്ടി 4.7.2
ആസ ാഗ്യ സൂച ങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ല സ ളം
ഇന്ത്യ
ക്രേ നം
സൂച ങ്ങള്
2010 2016
2016
2016
1
ജനന നി ക്ക്
12
8.73
14.7
21.4
2
േ ണ നി ക്ക്
5.094 5.04
6.9
7
3
ശിശുേ ണ നി ക്ക്
6.8
6.44
12
40
4
ോതൃേ ണ നി ക്ക്
38.23 35.12
66
178
5
ആയര്ദദഘ്യം (പുരുഷന്)
70
70
70
64
6
ആയര്ദദഘ്യം (സ്ത്രീ)
74
74
69
69
അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ്

ആസ ാഗ്യ സേഖലയികല കവല്ലുവിളി ള്
പ ര്സച്ചത വയാധി
േംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് ഉള്ള പ ര്സച്ചത വയാധി ളകെ രാചു യം ജില്ലയിലും ഉയര്ന്ന
നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. NON COMMUNICABLE DISEASE CONTROL PROGRAM (NPCDCS) കെ ീെില്
NPCB,NTCP,NOHP,CMHP,NPPCD തുെങ്ങിയ പ ിപാെി ള് നെന്നുവരുന്നു.
പട്ടി 4.7.3
പ ര്സച്ചത വയാധി
2016
സൂച ങ്ങള്

പുരുഷന്

സ്ത്രീ

Screened

1,35,924

DM cases Follow Up

2017 (കേപ്റ്റംബര് വക )
ആക

പുരുഷന്

സ്ത്രീ

ആക

2,32,194

3,68,118

1,14,300

1,93,428

3,07,728

39,386

60,510

99,896

49,720

75,278

1,24,998

HTN cases Follow Up

45,451

76,556

1,22,007

52,127

89,136

1,41,263

DM + HTN Follow Up

30,195

49,542

79,737

8,860

15,521

24,381

അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ്

ഏ സദശം 277028 സപര് രസേഹസ ാഗ്ി ളായം 415542 സപര് ക്താതിേമ്മര്ദം ഉള്ളവ ായം ജില്ല
യില് ഉകെന്നു ണക്കു ള് പറയന്നു. ഇതികെ 45.12% ഓളം രസേഹസ ാഗ്ി ളം 34% ക്താതിേമ്മര്ദം
ഉള്ളവരും വിവിധ ചി ിത്സാ സേവനങ്ങള്ക്കായി േര്ക്കാര് സേഖലകയ ആശ്രയിക്കുന്നുെ്. ജീവിതദശലീ
സ ാഗ്നിര്ണയ പ ിസശാധനയ്ക്ക് എത്തുന്നവ ില് 36% സപര് ോത്രോണ് പുരുഷന്മാര്. േവ ാ യ ആശുപത്രി
യില് ചി ിത്സ സതെികയത്തുന്ന ജീവിതദശലീ സ ാഗ്മുള്ളവരുകെ ണക്കു ള് ആസ ാഗ്യവകുെിന് ലഭയോകു
ന്നില്ല. രസേഹവം ക്താതിേമ്മര്ദവം ഉള്ളവ ായി 79737 സപക കെത്തിയിട്ടുെ്. ശാ ീ ി അധവാനം/
വയായാേം ഇല്ലായ്മ, അനാസ ാഗ്യ ോയ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്, പു യിലയകെയം േദയത്തികെയം വര്ദ്ധിച്ച
ഉപസയാഗ്ം, വര്ദ്ധിച്ച ോനേി േമ്മര്ദം എന്നിവയാ ാം ജീവിതദശലീ സ ാഗ്ങ്ങള്ക്ക് ാ ണം.
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ചിത്രം 4.7.3 - പ ര്സച്ചത വയാധി
124928

141263

224894

263270

79737

ജില്ലയില് 30 വയസ്സിന്
മു ളിലുള്ളവരുകെ
ജനേംഖയ
1385140ആണ്

Diagonised

രസേഹം

ക്താതിേര്ദം

DM + HTN

Expected

അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ്

ജില്ലയില്
രുനാഗ്െള്ളി താലൂക്കാശുപത്രി, ക ാല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിെങ്ങളില്
ഡയാലിേിേ് കേെര് രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. നീെ താലൂക്കാശുപത്രിയില് ഡയാലിേിേ് യൂണിറ് ഉെന്
ആ ംഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും ഡയാലിേിേ് കേെര് ഘ്ട്ടം ഘ്ട്ടോയി
ആ ംഭിക്കുന്നതാണ്.
യാന്േര്
•
•

ജില്ലയില് യാന്േര് ജിസ്ട്രി ര ാ ം 1236 സപര് ജിസ്റ്റര് കചയ്തിട്ടുെ്.
സ്തനാര്ുദം, ഗ്ര്ഭാശയ യാന്േര്, വായ് യാന്േര് എന്നിവ ജില്ലയിലും ഉയര്ന്ന
സതാതിലാണ്.

പ ര്ച്ചവയാധി ള്
ജില്ലയില് കഡങ്കിെനിയം ഇതുമൂലമുള്ള േ ണ നി ക്കും മുന്വര്ഷങ്ങകള അസപക്ഷിച്ച് കൂെിയിട്ടുെ്.
എലിെനിയം തന്മൂലമുള്ള േ ണങ്ങളം മുന്വര്ഷങ്ങളികലസപാകല ോറേില്ലാകത തുെരുന്നു. H1N1 സ സു ള്
വര്ദ്ധിക്കു യം േ ണം റിസൊര്ട്ട് കചയ്യു യം കചയ്യുന്നു. Hep B സ സു ളം ര െോയ ോറേില്ലാകത
തുെരുന്നു. ജലജനയസ ാഗ്ങ്ങള് കപാതുസവ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇത സദശ കതാെിലാളി ളകെ വ വം
തീ സദശകത്ത അസനാഫിലിേ് ക ാതുകു ളകെ ോന്നിധയവം തസദശ േലപനിക്കുള്ള ോധയത
നിലനിര്ത്തുന്നു.
ശ ിയായ ോലിനയ പ ിപാലനത്തികെ അഭാവം, ജനങ്ങളകെ അനാസ ാഗ്യ ോയ ശീലങ്ങള്,
ഫലരദോയ എലി നിയന്ത്രണത്തികെ അഭാവം, തീ സദശ സേഖല ളിലും ജനോന്ദ്രത കൂെിയ രസദശ
ങ്ങളിലും േനുഷയ വിേര്്യ േംസ്ക്ക ണത്തികല സപാ ായ്മ ള്, കുെികവള്ള സരാതസ്സു ളകെ ആസ ാഗ്യ
ോയ പ ിപാലനത്തികെ അഭാവം, ഭക്ഷണ ശാല ളികല ശുചിതവ രശ്നങ്ങള് എന്നിവ ജില്ലയില്
പ ര്ച്ചവയാധി ള് വര്ദ്ധിെിക്കാന് ഇെയാക്കുന്നു.
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ചിത്രം 4.7.4 - പ ര്ച്ചവയാധി- ജലജനയം - ജന്തുജനയം,വായജനയം
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കുഷ്ഠസ ാഗ് നിയന്ത്രണ പ ിപാെി
2015-16 വര്ഷം ജില്ലയില് 14PB സ സു ളം 26 MB സ സു ളം ഉള്െകെ 40 സ സു ള്
കെത്തിയിട്ടുെ്. 2016-17ല് 6 PB സ സു ളം 10 MB സ സു ളം ഉള്െകെ 16സപര് ചി ിത്സയിലുെ്.
നിലവില് ജില്ലയില് കുഷ്ഠസ ാഗ് നി ക്ക് 0.03/10 ലക്ഷം എന്നതാണ്.
സദശീയ രാണിജനയ സ ാഗ് നിയന്ത്രണ പ ിപാെി (NVBDCP)
േലപനി, കഡങ്കിെനി, കചള്ളുപനി, ജൊന് ജവ ം,
ിപനി, കു ങ്ങുപനി എന്നിവയകെ നി ീക്ഷണ
നിയന്ത്രണ രവര്ത്തനങ്ങള് പ ിപാെിയകെ ഭാഗ്ോയി നെത്തിവരുന്നു. ഈ വര്ഷം പനിയള്ളവരുകെ
ക്തപ ിസശാധന, േലപനിക്ക് േമ്പൂര്ണ ചി ിത്സ, ഈഡിേ് കൂത്താെി നി ീക്ഷണം, സ ാഗ് ാ ി ളായ
ക ാതു ്-രാണി നിയന്ത്രണം എന്നിവ പ ിപാെിയകെ ഭാഗ്ോയി നെത്തിവരുന്നു. 2016-17 വര്ഷങ്ങളില്
ചി ിത്സയ്ക്ക് വിസധയോക്കിയ സ ാഗ്ങ്ങളകെ ണക്ക് ചിത്രം 4.7.5 ല് നല് ിയിട്ടുെ്.
ക്ഷയസ ാഗ് നിയന്ത്രണ പ ിപാെി
ജില്ലയില് ക്ഷയസ ാഗ് നിയന്ത്രണ പ ിപാെി ാ യക്ഷേോയി നെന്നു വരുന്നു. സ്ഥിതി വിവ ങ്ങളകെ
ഗ്രാഫ് ചിത്രം 4.7.6 ല് നല്കുന്നു.
ജില്ലാ കവക്ടര് ണ്ടസരാള് യൂണിറ്
ബസയാളജിസ്റ്റികെ സനതൃതവത്തില് ദഫസലറിയ ഇന്കെക്ടര്ോര്, ഫീല്ഡ് അേിസ്റ്റെ്, ഫീല്ഡ്
വര്ക്കര്, ഇന്കേക്റ്് ളക്ടര് തുെങ്ങി 56 സപര് അെങ്ങുന്ന യൂണിറ് ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്, പുനലൂര്
മുനിേിൊലിറി എന്നിവിെങ്ങളില് സന ിട്ട് കവക്ടര് സരാള് നെത്തിവരുന്നു. കൂൊകത പ ര്ച്ചവയാധി
േേയത്ത് ജില്ലയകെ വിവിധ സേഖല ളില് ഉള്െകെ രാണി നി ീക്ഷണം, ക ാതു ് നിയന്ത്രണം, സഫാഗ്ിംഗ്്,
ISS, ഈഡിേ് േര്സേ, തീ സേഖല ളില് േലപനി ക ാതുകു ള്കക്കതിക ിണറു ള്ക്കും ൊങ്കു ള്ക്കും
വല ക ട്ടല്, കൂത്താെി സഭാജി േത്സയങ്ങള് നിസക്ഷപിക്കല് തുെങ്ങിയ രവര്ത്തനങ്ങള് നെത്തിവരുന്നു. േന്ത്്
സ ാഗ് നിയന്ത്രണ നി ീക്ഷണ രവര്ത്തനങ്ങളം യൂണിറാണ് കചയ്തു വരുന്നത്. െിഞ്ഞ 5 വര്ഷോയി
ജില്ലയില് േന്ത്് സ ാഗ്ം കെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇത സദശ കതാെിലാളി ള്ക്കിെയില് 2016 വര്ഷം 21
സ സു ളം 2017 വര്ഷം 17 സ സു ളം കെത്തി ചി ിത്സ നല് ിയിട്ടുെ്.
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആസ ാഗ്യ ോയ ോലിനയ പ ിപാലനം, ശുദ്ധ ജല ലഭയത
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തു യം സ ാഗ് നി ീക്ഷണ രതിസ ാധ നിയന്ത്രണ േംവിധാനം ജനപങ്കാളിത്തസത്താകെ
പുനേoഘ്െിെിക്കു യം പ ര്ച്ചവയാധി മുന്കൂട്ടി
കെത്തി രതിസ ാധിക്കയം ചി ിത്സിക്കു യം
കചയ്യുന്നതിലൂകെ ോത്രസേ പ ര്ച്ചവയാധി രശ്നങ്ങകള പ ിഹ ിക്കുവാന് െിയൂ.
പട്ടി 4.7.4
രജനന ദശശവ ആസ ാഗ്യം
2015-2016
സൂച ം

ഗ്വ:

േവ ാ യ

രേവം

10006

സനാര്േല്
C –കേക്ഷന്
വീട്ടികല രേവം
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2016-2017
ആക

ഗ്വ:

േവ ാ യ

18463

28469

8674

17226

25900

5332

7733

13065

4310

7266

11576

4650

10730

15410

4364

9960

14324

24

ആക

22
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ജില്ലയില് നെക്കുന്ന രേവങ്ങളില് 99%വം ആശുപത്രി രേവങ്ങളാണ്. ജില്ലയില് 6 താലൂക്ക്
ആശുപത്രി ളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും (വിസക്ടാറിയ), പാ ിെള്ളി ഗ്വ:കേഡിക്കല് സ ാസളജിലും 52
േവ ാ യ ആശുപത്രി ളിലും രേവ േൗ യം ലഭയോണ്. ജില്ലയില് നെക്കുന്ന രേവങ്ങളില് 55%
േവ ാ യ ആശുപത്രി ളിലും 45%േര്ക്കാര് ആശുപത്രി ളിലുോണ്. രേവേേയത്ത് ഭാ ക്കുറസവാടുകൂെി
ജനിച്ച കുട്ടി ളകെ ശതോനം 9.2 ആണ്. െിഞ്ഞ ണ്ടുവര്ഷ ാലയളവിലായി രതിസ ാധ കുത്തി കവയ്പ്െ്
95% ആണ്. 2016-17 വര്ഷം ജില്ലയികല 5 വയസ്സിനു താകെയള്ള 138425 കുട്ടി ളകെ തൂക്കം ICDS
പ ിസശാധിച്ചതില് 85.44% ോത്രോണ് ആസ ാഗ്യ ോയ തൂക്കം ഉൊയിരുന്നത്. 14.43% തൂക്കക്കുറവള്ള
കുട്ടി ളം 0.13% ഗുരുത ോയ തൂക്കക്കുറവള്ള കുട്ടി ളോണ്.
RBSK

ജില്ലയില് കുട്ടി ളികല ജന്മദവ ലയങ്ങള്, വളര്ച്ചയിലും വി ാേത്തിലുമുള്ള കുറവ ള്, ജീവ ം
ധാതുക്കള് എന്നിവയകെ അഭാവത്തിലുൊകുന്ന സ ാഗ്ങ്ങള് കെത്തി ചി ിത്സ നല്കു യാണ് പദ്ധതി
ക ാെ് ഉസദശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ജില്ലയകെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളില് 85 കനഴ്സുോക നിയേിച്ചിട്ടുെ്.
പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി 6 രേവ സ ന്ദ്രങ്ങളിലും RBSK സ്ക്രീനിംഗ്് നെത്തിവരുന്നു. ജില്ലാ രാ ംഭ ഇെകപെല്
സ ന്ദ്രം വിസക്ടാറിയ ആശുപത്രിയില് 2016-17 വര്ഷം 12,794 കുട്ടി ള്ക്ക് ചി ിത്സ നല് ിയിട്ടുെ്.
സപാഷണ രശ്നങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല സപാഷണ രശ്നങ്ങള് സ ളത്തികെ കപാതു സ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതോണ്.
രതിദിനം 350 മുതല് 500 ഗ്രാം വക പച്ചക്കറി, പെവര്ഗം, ഇലക്കറി ള് എന്നിവ െിക്കണകേന്നി ികക്ക
രതിദിന ഉപസഭാഗ്ം വളക താകെയാണ്. അന്നജ ആഹാ ത്തികെയം എണയില് കപാ ിച്ച
പലഹാ ങ്ങളകെയം ഉപസഭാഗ്ം വളക ഉയര്ന്ന നിലയിലാണ്. ആവശയത്തിനു ഭക്ഷണം ലഭയോ ാത്ത
ോഹച യം േത്സയ കത്താെിലാളി ള് ഉള്െകെയള്ള പാര്ശവവല്ക്ക ിക്കകെട്ട വിഭാഗ്ങ്ങളിലും പ പ ാഗ്ത
കതാെിലാളി വിഭാങ്ങളിലും ഉെ്. ഹ ിതസ ളവോയി സചര്ന്ന് പച്ചക്കറി, ഇലക്കറി, പെവര്ഗം എന്നിവയകെ
ഉത്പാദനം ഉപസഭാഗ്ം വിനിേയം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയോയ പദ്ധതി ള് നെൊക്കുന്നതാണ്.
ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ള്
ജില്ലയില് രവര്ത്തന വര്ഷം ആസ ാഗ്യവകുെ് 1,256 താേേ സ്ഥലങ്ങളികല 12,276 ഇത സദശ
കതാെിലാളി ള്ക്ക് സേവനം നല് ിയിട്ടുെ്. ഇതില് 282 സപര് 5 വയസ്സിനു താകെയള്ള കുട്ടി ളാണ്. ഈ
വര്ഷത്തികല സ്ക്രീനിങ്ങില് േസലറിയ, േന്ത്് തുെങ്ങിയ സ ാഗ്ങ്ങള് കെത്തിയിട്ടില്ല. ഇവരുകെ താേേ
സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് അെിസ്ഥാന േൗ ാ യങ്ങള് പ ിേിതോണ്. ഇവ ില് ബഹുഭൂ ിപക്ഷം സപരും നിസ ാധിത
പു യില ഉല്െന്നങ്ങളകെ ഉപസഭാക്താക്കളാണ്.
ൗോ ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങള്
ജില്ലയില് RKSK എന്ന സപ ില് ൗോ ആസ ാഗ്യ സേവനം ഗ്വണ്ടകേെ് വിസക്ടാറിയ ആശുപത്രി
യിലും െക്കല് താലൂക്കാശുപത്രിയിലും നല് ി വരുന്നു. ൗോ ക്കാ ികല വിളര്ച്ച രതിസ ാധിക്കുന്നതിന് 6
മുതല് 12 ക്ലാസ്സ് വക യള്ള സ്കൂള് കുട്ടി ള്ക്ക് വിദയാഭയാേ വകുെികെ േഹ ണസത്താകെ അയണ്ടസഫാ
ളി ് ആേിഡ് ഗുളി ള് നല് ിവരുന്നു. 10 മുതല് 19 വയസ്സുവക യള്ള സ്കൂളില് സപാ ാത്ത
കപണ്ടകുട്ടി ള്ക്ക് അംഗ്നവാെി ള് മുഖാന്ത്ി ം ഗുളി നല്കുന്നു. ജില്ലയില് 1,67,752 കുട്ടി ള്ക്ക് പദ്ധതി
ര ാ ം േരുന്ന് നല്കുന്നു. വിദയാര്ഥി ള്ക്കിെയില് പു വലി, േദയപാനം, േയക്കു േരുന്ന് ഉപസയാഗ്ം എന്നിവ
ണ്ടു വരുന്നതിനാല് ഇതികനതിക വിവിധ വകുപ്പു ളകെ ഏസ ാപനസത്താകെ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കി
നെെിലാസക്കെതാണ്.
വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൃദ്ധ ജനേംഖയയം ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങളം
ജില്ലയില് വൃദ്ധ ജനേംഖയ ഏ സദശം 372348 ആണ്. ഇതില് 2408 സപര് ിെെ് സ ാഗ്ി ളാണ്.
കൂടുതല് സപരും ജീവിതദശലീ സ ാഗ്ങ്ങള് മൂലം ുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുോണ്. ഒറകെെല്, വിഷാദസ ാഗ്ം, ഭക്ഷണ254
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രാഥേി േൗ യം എന്നിവയകെ സപാ ായ്ക, വിസനാദ ായി ഉപാധി ളകെ അഭാവം, ഹൃദയ
േംബന്ധോയ അസുഖങ്ങള്, ാന്േര്, ിഡ്നി, സരാസസ്റ്ററ്, സരാലാപ്സ് യൂരേ് സ ാഗ്ം തുെങ്ങിയവ
ഇവര്ക്കിെയികല ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങളാണ്. ജില്ലയില് വൃദ്ധജന േംഖയ ആക ജനേംഖയയകെ 12.5%
ആണ്.
ചിത്രം.4.7.7
രേവം – സ്ഥിതി വിവ ണക്ക്
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സനാര്േല്
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58%
C – കേക്ഷന്

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ്

ോനേി ാസ ാഗ്യരശ്നങ്ങള്
േര്ക്കാര് സേഖലയില് ചി ിത്സ സനടുന്ന 16000 ഓളം സ ാഗ്ി ളെ്. 22 ക്ലിനിക്കു ള് വെി ഇവര്ക്ക്
സേവനങ്ങള് നല് ി വരുന്നു. മുഖത്തലയില് പുരുഷന്മാര്ക്ക് സവെിയം വള്ളിക്കാവില് സ്ത്രീ ള്ക്ക് സവെി
യം പ ല്വീടു ള് ഇസൊള് നിലവില് ഉെ്. വള്ളിക്കാവില് ശ ാശ ി 25 സപരും മുഖത്തലയില് ശ ാശ ി
27 സപരും േം ക്ഷിക്കകെടുന്നു.
ചിത്രം 4.7.8
ോനേി ാസ ാഗ്യ സ ാഗ് വിവ ങ്ങൾ
സ ാഗ്ി ളകെ എണം(2016-17)
74

Organic Mental Disorders

46

67
41

240

Schizophrenia and
Related Disorders
Mood Disorders
Neurotic and Stress
Related Disorders
Physiological Dysfunction

354

Others
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ക്ര.നം
1
2
255

പട്ടി 4.7.5
സ ാഗ് വിവ ങ്ങൾ
സ ാഗ്വിവ ം
സ ാഗ്ി ളകെ എണം(2016-17)
Organic Mental Disorders
46
Schizophrenia and Related Disorders
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3
4
5
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Mood Disorders
Neurotic and Stress Related Disorders
Physiological Dysfunction
Others

354
41
67
74
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ആത്മഹതയ നി ക്കില് േംസ്ഥാന ശ ാശ ി ലക്ഷത്തില് 23 സപര് ആകണന്നി ികക്ക ജില്ലയിലിത്
ലക്ഷത്തിന് 42 സപര് എന്ന നിലയിലാണ്. കഗ്ൗ വത ോയ പഠനവം
പ ിഹാ നെപെി ളം
ഇക്കാ യത്തില് അനിവാ യോണ്. ആര്രം PHC ളില് ആ ംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിഷാദസ ാഗ് ക്ലിനിക്കു ള് എല്ലാ
രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങളിസലക്കും വയാപിെിസക്കെതുെ്. ആയര്സവദ സഹാേിസയാ സഡാക്ടര്ോക യം
വിഷാദ സ ാഗ്ം കെത്തി ദ ാ യം കചയ്യുന്നതിന് പ ിശീലനം നല് ാവന്നതാണ്. സ്കൂള ളില്
ലാ ായി വിസനാദങ്ങള് നിര്ബന്ധോസക്കെതുെ്. കൂട്ടായ്മയകെയം ോമൂഹി പങ്കാളിത്തത്തികെയം
തലങ്ങള് ഗ്രാേങ്ങള് മുതല് നഗ് ങ്ങള് വക
രൂപകെടുസത്തെതുെ്. േദയം േയക്കുേരുന്ന്
എന്നിവയ്പ്കക്കതിക രചാ സവല ളം ോമൂഹി പങ്കാളിത്തസത്താകെയള്ള ജന ീയ രസ്ഥാനങ്ങളം
രൂപകെടുസത്തൊതുെ്. ജില്ലയില് െിഞ്ഞ ണ്ടു വര്ഷം നെന്ന ആത്മഹതയ കളക്കുറിച്ച് പഠനം നെത്തി
ബദല് രവര്ത്തനങ്ങള് േംഘ്െിെിസക്കെതാണ്.
സദശീയ അന്ധതാ നിവാ ണ പദ്ധതി
2015-16 വര്ഷം 294 യാമ്പു ള് നെത്തു യം 2016-17ല് 190 യാമ്പു ളം ജില്ലയില് േംഘ്െിെിച്ചു.
2015-16ല് 11314 സപര്ക്കും 2016-17-ല് 10321 സപര്ക്ക് ാററാക്റ്് േര്ജറി കചയ്തു നല്കു യൊയി. 2015-16
വര്ഷം കുട്ടി ളില് 6530 സപര്ക്ക് ാഴ്ച്ച്ചത ാര് കെത്തു യം 1128 സപര്ക്ക് ണെ നല്കു യം
കചയ്തു.2016-17 വര്ഷം ഇത് യഥാക്രേം 4794 / 790 ആയിരുന്നു.
പാലിസയറീവ് ക യര്
68 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും 4 മുനിേിൊലിറി ളിലും ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനിലും രാഥേി തല
പാലിസയറീവ്ക യര് പദ്ധതി നിലവിലുെ്. ജില്ലയികല 7 താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും , ജില്ലാ
ആശുപത്രി ളിലും കേക്കന്ഡറി ലവല് പ ിച ണം നല്കുന്നു. കൂൊകത ജില്ലാ പാലിസയറീവ് പ ിശീലന
സ ന്ദ്രവം രവര്ത്തന ക്ഷാേോണ്. പ ിശീലനം ലഭിച്ച സവാളെിയര്ോരുകെ കുറവ് ജില്ല സന ിടുന്നു. ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് ഈ വര്ഷകത്ത(2017-18) പദ്ധതിയില് പ ിശീലനത്തിന് തു വ യിരുത്തിയിട്ടുെ്.
ഭിന്നസശഷി
തിട്ടകെടുത്തിയ ഭിന്നസശഷിക്കാരുകെ എണം 66519 ആണ്. ഭിന്നസശഷിക്കാര്ക്കായി രസതയ
കേഡിക്കല് സബാര്ഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ആഴ്ചയില് ണ്ടു ദിവേവം താലൂക്കാശുപത്രി ളില് ആഴ്ചയില്
ഒരു ദിവേവം നെക്കുന്നു. ഭിന്നസശഷിക്കാര്ക്കായി ജില്ലാ ആശുപത്രിസയാെനുബന്ധിച്ച് രവര്ത്തിക്കുന്ന ലിംബ്
ഫിറിംഗ്കേെറില് 2016-17 വര്ഷം 504 സപര്ക്ക് കൃത്രിേദ ാലു ള് വിത ണം കചയ്യു സയാ
അറകുറെണി ള് കചയ്തുക ാടുക്കു സയാ കചയ്തിട്ടുെ്.
ഭിന്ന ലിംഗ്ം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്
ണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഭിന്നലിംഗ്ക്കാരുകെ എണം 400 ആണ്.
ഭിന്നലിംഗ്ക്കാര്ക്കായി രസതയ ക്ലിനിക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ഉെന് ആ ംഭിക്കുന്നതാണ്. അവരുകെ
ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങള് േനേിലാക്കാന് ഇത് ഉപ ിക്കും.
പാര്ശവവല്ക്ക ിക്കകെട്ടവര് - പട്ടി ജാതി / പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി ജനേംഖയ 3,28,263 ആണ്. ഇത് ജനേംഖയയകെ 12.45% ആണ്.
പുരുഷന്മാരുകെ ജനേംഖയ 1,57,801 സ്ത്രീ ള് 1,70,452 ആണ്. ജില്ലയില് 59,469 പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങളെ്.
2,847 സ ാളനി ളം ഉെ്. ഈ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്കിെയില് േവിസശഷ ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്
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കപട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല് സ ാളനി ളില് അെിസ്ഥാന േൗ യം കുെികവള്ളം, സൊയികലറ്, പാര്െിെം, വൃദ്ധ
ജനങ്ങളകെ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് എന്നിവ ഉറൊക്കുന്ന പക്ഷം കൂടുതല് കേച്ചകെട്ട ആസ ാഗ്യ
അവസ്ഥയിസലക്ക് സ ാളനി കള എത്തിക്കാന് െിയം.
ചിത്രം 4.7.9
പാലിസയറീവ് ക യര് - സ ാഗ്ി ളകെ എണം
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തുെര് പ ിച ണം നല്കുന്ന
സ ാഗ്ി ള്

ദവിതീയ സേഖലാ പ ിച ണം
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ചിത്രം 4.7.9
ഭിന്നസശഷി - എണം
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ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ ജനേംഖയ 4,641 ആണ്. ഇതില് 2,236 പുരുഷന്മാരും 2,405 സ്ത്രീ ളോണ്
ഉള്ളത്. 1,303 പട്ടി വര്ഗ കുടുംബളം 22 സ ാളനി ളോണ് ഉള്ളത് (അവലംബം: 2008-10 േര്സേ ITDP).
പുനലൂര് താലൂക്കാശുപത്രിയില് ദരബല് കോദബല് യൂണിറ് രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. രതിോേം എല്ലാ
സ ാളനി ള് േന്ദര്ശിച്ച് ആവശയമുള്ളവര്ക്ക് ചി ിത്സ നല് ിവരുന്നു. തവക്ക് സ ാഗ്ങ്ങള്, അനീേിയ,
ജീവിതദശലീ സ ാഗ്ങ്ങള് എന്നിവയാണ് കപാതുവില് ഈ വിഭാഗ്ങ്ങളികല ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങള്.
അച്ചന്സ ാവില് സേഖലയികല േലപൊ വിഭാഗ്ത്തില്കെടുന്നവര് വനവാേി ളം ചി ിത്സയ്ക്കായി
എത്താത്തവരുോണ്. ജില്ലയികല ദരബല് സഹാസ്റ്റലു ളില് ആസ ാഗ്യ വകുെ് േേയ ബന്ധിത
േന്ദര്ശനം നെത്തി സേവനം നല് ിവരുന്നു.
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സറാഡ് അപ െങ്ങള്
ജില്ലയില് 2016 വര്ഷം 1950 അപ െങ്ങള് ഉൊയതില് 238 സപര് േ ിച്ചിട്ടുെ്. ഇതില്
ഗുരുത ോയ പ ിസക്കറവരുകെ എണം 2055 ആണ്. ലഹ ി ഉപസയാഗ്ിച്ച് വാഹനം ഓെിച്ചതായി 3748
സ സു ള് ജിസ്റ്റര് കചയ്തു.
ജില്ലയികല ആസ ാഗ്യ േംവിധാനം(ആസ ാഗ്യം,ആയര്സവദം,സഹാേിസയാ)
ജില്ലയില് ആക യള്ള 421 ഉപസ ന്ദ്രങ്ങളില് 212 എണം വാെ ക ട്ടിെങ്ങളിസലാ േറ്റു്
താല്ക്കാലി
േംവിധാനങ്ങളിലുോണ് രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ജില്ലയികല ദദനംദിന ചി ിത്സക്കായി
എത്തുന്നവരുകെ എണം കൂെിവരുന്നു. നിലവിലുള്ള ആസ ാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളകെ
ണക്ക് താകെ
ക ാടുത്തി ിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.7.6
ജില്ലയികല ആസ ാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്രേ നം

ഇനം

അസലാെതി

ആയര്സവദം

സഹാേിസയാ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ജില്ലാ ആശുപത്രി
ോതൃ-ശിശു ജില്ലാ ആശുപത്രി
താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി
താലൂക്കാശുപത്രി
െിബി ആശുപത്രി
ആശുപത്രി ള്
ോമൂഹി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം
രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം
24x7 രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം
ഉപസ ന്ദ്രങ്ങള്
ഡിസ്കപന്േറി
ഡിസ്കപന്േറി(NHM)
ആയഷ് PHC
ആയഷ് PHC േിദ്ധ
ിെത്തി ചി ിത്സയള്ളത്
ിെക്ക ള്

1
1
4
4
1

1

1

2
8

16
57
4
421
59

37
2388

18
3
9
190

48
33

3
80
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ക്ര.നം
1
2
3
4
5
6
258

പട്ടി 4.7.7
േനുഷയ വിഭവസശഷി(ആസ ാഗ്യം,ആയര്സവദം,സഹാേിസയാ)
ഇനം
അസലാെതി
ആയര്സവദം
വിദഗ്ദ്ധ സഡാക്ടര്
148
3
സഡാക്ടര്
191
77
സഡാക്ടര് (NHM)
25
കഹഡ് സനഴ്സ്/സ്റ്റാഫ് സനഴ്സ്/NS
491
31
ഫാര്േേിസ്റ്റ്
110
67
ലാബ് കെക്നീഷയന്
67
1

സഹാേിസയാ
58
8
46
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7
8
9
10
11
12
13
14

സനഴ്സിംഗ്് അേിസ്റ്റെ്
അറന്ഡര്
TA /HS /HI /JHI
MCHO /DPHN/ PHNS/ PHN/JPHN
കതറാെിസ്റ്റ്
കുക്ക്,ോനിസറഷന് വര്ക്കര്
PTS
േറ്റു ജീവനക്കാര്

272
347
403
4

90 (NA&HA)
38

5
20
60

31
36
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ക്ര.നം
1

2

പട്ടി 4.7.8
OP & IP (ആസ ാഗ്യം,ആയര്സവദം,സഹാേിസയാ)
ഇനം
അസലാെതി
ആയര്സവദം
OP ( 2016 -17 )
പുരുഷന്മാര്
23,85,710
സ്ത്രീ ള്
30,96,676
കുട്ടി ള്

14,01,163

ആക
IP ( 2016 –17)
പുരുഷന്മാര്
സ്ത്രീ ള്
കുട്ടി ള്
ആക

68,83,549
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ക്ര.നം
1
2
3
4
5

40,336
47,465
13,273
1,01,074

സഹാേിസയാ
26,404
83,503
18,198

23,64,229

1,28,105

44,447

315
505
820

പട്ടി 4.7.9
േവ ാ യ ആസ ാഗ്യ സേഖല
ഇനം
അസലാെതി
ആശുപത്രി ളകെ എണം
205
സഡാക്ടര്ോരുകെ എണം
884
ിെക്ക
7054
വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സാ േൗ യം
65
രേവങ്ങള് നെക്കുന്നത്
52

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ്

NHM (നാഷണല് കഹല്ത്ത്േിഷന്)
ആസ ാഗ്യ രവര്ത്തനങ്ങള് ഏസ ാപിെിക്കുന്നതിനും ാ യക്ഷേോയി നെെിലാക്കുന്നതിനുോയി
സദശീയ ആസ ാഗ്യ ദൗതയോയ നാഷണല് കഹല്ത്ത് േിഷന് ജില്ലാ സരാഗ്രാം ോസനജരുകെ സനതൃതവത്തില്
ജില്ലയില് രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.വിവിധ സദശീയ ആസ ാഗ്യ പ ിപാെി ള്ക്കുള്ള ഫണ്ടു ള് NHM മുഖാന്ത്
ോണ് ആസ ാഗ്യ വകുെിന് ലഭയോകുന്നത്. കൂൊകത ജില്ലാ ഏര്ളി ഇെര്കവന്ഷന് കേെര് മുതല് ഭൂേി
വക ഒസട്ടകറ നൂതനോയ ഇെകപെലു ളം NHM ഫെ് രസയാജനകെടുത്തി നമ്മുകെ ജില്ലയില്
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നെെിലാക്കിവരുന്നു. NHM ആയര്സവദ ഡിസ്കപന്േറി ള്, സഹാേിസയാ ഡിസ്കപന്േറി ള്, നഗ്
സേഖല ളില് രാഥേി ആസ ാഗ്യ പ ി ക്ഷ നല്കുന്ന അര്ബന് കഹല്ത്ത് കേന്റുറു ള് എന്നിവയകെ
േനുഷയ വിഭവം, പശ്ചാത്തല േൗ യം എന്നിവ ഒരുക്കി ആസ ാഗ്യ സേഖലയകെ വയാപ്തിയം സേവനങ്ങളം
വിപുലകെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. അസലാെതി, ആയര്സവദ, സഹാേിസയാ വിഭാഗ്ങ്ങളിലായി 502 ഓളം കെക്നിക്കല് &
സനാണ്ട കെക്നിക്കല് ജീവനക്കാര് വിവിധ തസ്തി ളിലായി NHM-ല് സജാലികചയ്യുന്നു.
വിവിധ പദ്ധതി ള് - സഹാേിസയാ
1.
േദ്ഗ്േയ : - ൗോ രായക്കാരുകെ ോനേി , ശാ ീ ി , ോമൂഹി ഉന്നേനം ലക്ഷയോക്കിയള്ള
േേഗ്ര ചി ിത്സാ പദ്ധതിയാണ് േദ്ഗ്േയ. ഇതികെഭാഗ്ോയി 1006 സപര്ക്ക് നാളിതുവക ചി ിത്സ
നല് ിയിട്ടുെ്.
2.
േീതാലയം:- ഇന്ഫര്ട്ടിലിറി, േദയ-ലഹ ി വിമുക്തി എന്നിവയകെ ചിത്സ ള് നെന്നുവരുന്നു.
ഇന്ഫര്ട്ടിലിറിയകെ ഭാഗ്ോയി 3635 സപര്ക്കും േദയ-ലഹ ി വിമുക്തിയകെ ഭാഗ്ോയി 598 സപര്ക്കും ചി ിത്സ
നല് ിയിട്ടുെ്.
3.
ആയഷ്മാന് ഭവ:- ജീവിതദശലീ സ ാഗ്ങ്ങള്
ണ്ടുപിെിച്ച് േേഗ്ര ചി ിത്സയിലൂകെ
രതിസ ാധിക്കുന്നതിനും ചി ിത്സിക്കുന്നതിനും സവെി നെെിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി. ഇതികെ ഭാഗ്ോയി 4845
സപര് ചി ിത്സ സതെിയിട്ടുെ.് ചി ിത്സയകെ ഭാഗ്ോയി സയാഗ് ഉള്െകെയള്ള പ ിശീലന പ ിപാെി ള്
നെത്തിവരുന്നു.
4.
ജീറിയാരി ് ക്ലിനി :് - വൃദ്ധജന പ ിപാലനത്തികെ ഭാഗ്ോയി ജീറിയാരി ് ക്ലിനിക്കു ള് രവര്ത്തിച്ചു
വരുന്നു. 2530 സപര് ഇതികെ ഭാഗ്ോയി ചി ിത്സ സതെിയിട്ടുെ്.
5.
റീച്ച് : - ോംക്രേി സ ാഗ് നിവാ ണത്തിനായി രവര്ത്തിക്കുന്ന കേല്ലാണിത്. ഇതികെ ഭാഗ്ോയി
215816 സപര് ചി ിത്സ സതെിയിട്ടുെ്.
6.
ദതസറായിഡ് ഗ്സവഷണ സ ന്ദ്രം:- ക ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ആഭിമുഖയത്തില് സഹാേിസയാ
വിഭാഗ്ം നെത്തിവരുന്ന ഗ്സവഷണ സ ന്ദ്രോണിത്. 20794 സപര് ഇതികെ ഭാഗ്ോയി ചി ിത്സ സതെിയിട്ടുെ്.
വിവിധ പദ്ധതി ള് - ആയര്സവദം
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ആസ ാഗ്യ േം ക്ഷണ ംഗ്ത്ത് കേച്ചകെട്ട രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഭാ തീയ
ചി ിത്സാ വകുെ് ാഴ്ച്ച്ച വയ്ക്കുന്നത്. ജനസക്ഷേ ോയ പദ്ധതി ളിലും സപാതുജനാസ ാഗ്യേം ക്ഷണ
സേഖലയിലും ആസ ാഗ്യ വകുപ്പുോയി േഹ ിച്ച് രവര്ത്തിക്കുന്നത് വെി ജിലയികല ആസ ാഗ്യ സേഖലയില്
േേഗ്രോയ ോറങ്ങള് വരുത്തുവാന് െിഞ്ഞിട്ടുെ്.
കപാതുജനാസ ാഗ്യ േം ക്ഷണവോയി ബന്ധകെട്ട് നി വധി പദ്ധതി ളാണ് വകുെ് ഏകറടുത്ത്
നെെിലാക്കുന്നത്. സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് പുറസേ വിവിധ തസദശ േവയംഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങളകെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപസയാഗ്കെടുത്തി പല തലങ്ങളിലുള്ള പദ്ധതി ളാണ് ഭാ തീയ
ചി ിത്സാ വകുെികെ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി നെെിലാക്കുന്നത്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില് വകുെ് നെത്തുന്ന രവര്ത്തനങ്ങകള താകെെറയന്ന ീതിയില് ത ം തി ിച്ചി ിക്കുന്നു.
നാഷണല് ആയഷ് േിഷന് ഫെ് ഉപസയാഗ്ിച്ച് നിലവില് മൂന്ന് പദ്ധതി ളാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയില് നെന്നു
വരുന്നത്. (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
ലക്ഷയങ്ങള്
1.
ആയര്സവദച യ, തുെര്ച്ചയായ സയാഗ് പ ിശീലനം, ശ ിയായ ജിവിത ദശലി കള കുറിച്ചുള്ള
അവസബാധം എന്നിവയിലൂകെ ജനങ്ങളകെ രതിസ ാധ ശക്തി വര്ദ്ധിെിച്ചു ക ാെ് ജീവിതദശലീ
സ ാഗ്ങ്ങളം പ ര്ച്ചവയാധി ളം തെയ .
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2.
3.

കപണ്ടകുട്ടി ളകെ ൗോ അവസ്ഥ, ഗ്ര്ഭാവസ്ഥ, രേവം, ശിശുപ ിപാലനം, എന്നിവയില്
ആയര്സവദ പ ിച ണങ്ങള് ഉള്കെടുത്തികക്കാെ് ആസ ാഗ്യ പൂര്ണോയ ഒരു ഭാവിതലമുറകയ
സൃഷ്ടിക്കു .
വൃദ്ധജനങ്ങളകെ ശാ ീ ി ോനേി േൗഖയം ആയര്സവദത്തിലൂകെ േം ക്ഷിക്കു .

ഭക്ഷയ സു ക്ഷ
ജില്ലയില് ഭക്ഷയസു ക്ഷ അസ്സിസ്റ്റെ് മ്മീഷണര്ക്ക് ീെില് 11 േര്ക്കിള ള് ഉെ്. ഇവിെങ്ങളില് 12
ഭക്ഷയസു ക്ഷ ഓഫീേര്ോര് രവര്ത്തിക്കുന്നുെ്. 2017 വര്ഷം 218 നിയോനുസൃത ോപിള ളം 399
നി ീക്ഷണ ോപിള ളം എടുത്തിട്ടുെ്. ഭക്ഷയ സു ക്ഷയോയി ബന്ധകെട്ട് 90 സ സു ള് വിവിധ
സ ാെതി ളില് നെന്നുവരുന്നു. 828500 രൂപ പിെയായി ഈൊക്കിയിട്ടുെ്. േത്സയ വിപണന സേഖലയില്
ഭക്ഷയസു ക്ഷ ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിന് ഓെസറഷന് ോഗ് റാണി എന്ന സരാഗ്രാം നെന്നുവരുന്നു. േമ്പൂര്ണ
ഭക്ഷയ സു ക്ഷ പഞ്ചായത്ത് എന്ന സപ ികലാരു പദ്ധതിയം നെന്നുവരുന്നു.
ോപത്തി വിശ ലനം (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
ആസ ാഗ്യ സേഖല – ാഴ്ചൊെ്
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ആസ ാഗ്യസൂച ങ്ങള് ഉയര്ന്നനിലയില് പ ിപാലിക്കു യം ജില്ലയികല എല്ലാ
പൗ ന്മാര്ക്കും നിശ്ചിത ആസ ാഗ്യ സേവനം നല് ി ഉയര്ന്ന ജീവിതഗുണത ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇതിനുതകും
വിധം എല്ലാ ആസ ാഗ്യ േംവിധാനങ്ങകളയം പുനേംഘ്െിെിക്കും. വിവിധ വകുപ്പു കളയം ഏജന്േി കളയം
ഏസ ാപിച്ചുക ാണ്ടും ബഹുജനങ്ങകള പകങ്കടുെിച്ചുക ാണ്ടും ഒരു ജന ീയ ആസ ാഗ്യ േംവിധാനം
രൂപകെടുത്തും. ജില്ലയികലപാടും രാസദശി ഗ്വകെണ്ടു ളകെ സനതൃതവത്തില് സേല്െെി രവര്ത്തനങ്ങള്
േംഘ്െിെിക്കും. േര്ക്കാര് നെെിലാക്കുന്ന ആര്രം േിഷകെ ാഴ്ച്ച്ചൊെിന് അനുസൃതോയി ജില്ലയികല എല്ലാ
ആശുപതി കളയം സ ാഗ്ീേൗഹൃദോക്കും.
രാഥേി ാസ ാഗ്യ സേഖല
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓസ ാ ഗ്ര്ഭസ്ഥ ശിശുവികനയം ജില്ലയകെ ഭാവി േവത്തായി ക്കെ് എല്ലാ
ഗ്ര്ഭിണി ള്ക്കും ഗുണസേന്മയള്ള ഗ്ര്ഭ ാല പ ിച ണം, രേവ പ ിച ണം, രേവാനന്ത് പ ിച ണം
എന്നിവ േൗജനയോയം ോര്വത്രി ോയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓസ ാ രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രത്തികെ
ീെിലും ദപതി ള്ക്ക് രേവ േംബന്ധോയ ൗണ്ടേിലിംഗ്് ഏര്കെടുത്തു യം, കുടുംബവോയി സചര്ന്ന്
ബര്ത്ത്ലാന് തയ്യാറാക്കു യം ഗുണസേന്മസയാകെ േവാഭാവി
രേവം ഉറൊക്കാന് പ ോവധി
ശ്രേിക്കു യം കചയ്യും. എല്ലാ നവജാത ശിശുക്കള്ക്കും രാഥേി പ ിസശാധന, സപാഷണം, സ ാഗ്രതിസ ാധം
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും.
എല്ലാ പൗ ന്മാര്ക്കും ആസ ാഗ്യ ോയ അതി ജീവനത്തിനുള്ള േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കും. സപാഷണം,
വിദയാഭയാേം, വയായാേങ്ങള് എന്നിവയിലൂകെ ആസ ാഗ്യപൂര്േം ദീര്ഘ്നാള് ജീവിക്കുന്നതിനു ജീവിത
ോഹച യം ഉറപ്പു വരുത്തും. സ ാഗ്ി കളയം സ ാഗ് ോധയതയള്ളവക യം ാസലക്കൂട്ടി കെത്തി
അനുസയാജയോയ ആസ ാഗ്യ സേവനങ്ങള് ലഭയോക്കും.
ഉപസ ന്ദ്രങ്ങള് മുഖാന്ത്ി ം എല്ലാ വീടു ളികലയം എല്ലാ അംഗ്ങ്ങള്ക്കും രായത്തികെ
അെിസ്ഥാനത്തിലും രശ്നത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തിലും നിശ്ചിത സേവന പായ്പ്സക്കജ് ഉറപ്പു വരുത്തും. ഇതിനു
തുെര്ച്ചയായി കുടുംബതല ആസ ാഗ്യ സേവന പായ്പ്സക്കജു ളം വാര്ു-പഞ്ചായത്തുതല ആസ ാഗ്യ സേവന
പായ്പ്സക്കജു ളം തയ്യാറാക്കി നെെിലാക്കും.
എല്ലാ വാര്ു ളിലും വാര്ഡ്തല ആസ ാഗ്യ ശുചിതവ സപാഷ േേിതിയകെ സനതൃതവത്തില്
രൂപീ ിക്കുന്ന ആസ ാഗ്യസേനാംഗ്ങ്ങളകെയം ബഹുജനങ്ങളകെയം പങ്കാളിത്തസത്താകെ സ ാഗ്രതിസ ാധം,
ആസ ാഗ്യ വര്ദ്ധ രവര്ത്തനങ്ങള്, ചി ിത്സ, പുന ധിവാേം, പാലിസയറീവ് സേവനം എന്നിവ
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േേഗ്രോയി േേനവയിെിച്ച് ആസ ാഗ്യമുള്ള തലമുറകയ വാര്കത്തടുക്കും. ആയതിന് ജില്ലയികല എല്ലാ
രാഥേി ആസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങകളയം 2022 ഓകെ ഘ്ട്ടം ഘ്ട്ടോയി കുടുംബാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റും.
എല്ലാ ആയര്സവദ സഹാേിസയാ സ്ഥാപനങ്ങകളയം േി വികെ സ ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റു യം േേഗ്ര ആസ ാഗ്യ
പ ി ക്ഷയ്ക്ക് േഹായ ോകും വിധം പുനേംഘ്െിെിക്കു യം കചയ്യും.
പാലിസയറീവ് പ ിച ണം, വസയാജന സേവനം, NCD എന്നിവയകെ ദവിതീയ സേവനങ്ങളം വിദഗ്ദ്ധ
ക്ലിനിക്കു ളം രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങളകെ സേല്സനാട്ടവം ോമൂഹി ാസ ാഗ്യസ ന്ദ്രങ്ങള് നിര്േഹിക്കും.
ജനങ്ങളകെ അഭിരുചിക്കനുേ ിച്ച് വയതയസ്ത ചി ിത്സാ ീതി ള് േവീ ിക്കുന്നതിനുള്ള അവേ ം എല്ലാ
പഞ്ചായത്തിലും ഗുസന്മന്മസയാകെ ഉറപ്പുവരുത്തും. പാര്ശവവ ിക്കകെട്ടവരുസെയം ോമൂഹി ോയി പിസന്നാക്കം
നില്ക്കുന്നവരുസെയം ആസ ാഗ്യത്തിന് കൂടുതല് പ ിഗ്ണന നല് ി ഉറപ്പുവരുത്തും.
ദവിതീയ ആസ ാഗ്യ സേഖല
എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി കളയം വിവിധ വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ ള് ലഭിക്കുന്ന സ ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റും. ജില്ലാ
ആശുപത്രി, ക ാട്ടാ ക്ക താലൂക്കാശുപത്രി, പുനലൂര് താലൂക്കാശുപത്രി, രുനാഗ്െള്ളി താലൂക്കാശുപത്രി
എന്നിവകയ ഘ്ട്ടം ഘ്ട്ടോയി സരാേ ക യര് യൂണിറ്റു ള് ഉള്കെടുത്തി വി േിെിക്കും. ജില്ലാ ആശുപത്രി,
പാ ിെള്ളി കേഡിക്കല് സ ാസളജ് എന്നിവകയ അതി വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സാ സ ന്ദ്രങ്ങളായി ഉയര്ത്തും. ജില്ലയകെ
ദവിതീയ സേവനങ്ങള് ആനുപാതി ോയി ലഭയേല്ലാത്ത ഇെങ്ങളില് ദവിതീയ സേവന േംവിധാനങ്ങള്
ഒരുക്കും. ആയര്സവദ-സഹാേിസയാ സേഖല ളികല ദവിതീയ സ ന്ദ്രങ്ങകളയം അനുസയാജയോയ വിദഗ്ദ്ധ
ചി ിത്സാ േൗ യങ്ങള് ഏര്കെടുത്തി േി വികെ സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കി ോറ്റും.
ആസ ാഗ്യസേഖല ദ വ ിസക്കെ സുസ്ഥി വി േന ലക്ഷയങ്ങള് 2020, 2030 േംസ്ഥാന
േര്ക്കാര് നിര്ണയിച്ചിട്ടുെ്. 2020 കല ലക്ഷയങ്ങള് താകെ നല്കുന്നു. ഈ ലക്ഷയങ്ങള് ദ വ ിക്കു
എന്നുള്ളതാണ് ആസ ാഗ്യസേഖലയകെ സുരധാന ലക്ഷയം.
സുസ്ഥി വി േനലക്ഷയങ്ങള് (2020)
പ ര്ച്ചവയാധി ള്
ക്രേ നം
ഇനം
േംസ്ഥാനലക്ഷയങ്ങള്
ോതൃേ
• ോതൃേ ണ നി ക്ക്(MMR) 36ല്
1
ണം
നിന്നും 30 ആക്കു
•
•
• ശിശുേ ണ നി ക്ക്(IMR) 12ല്
2
ശിശുേ
നിന്നും 8 ആക്കു ,നവജാത
ണം
ശിശുേ ണ നി ക്ക്(NMR) 7ല്
നിന്നും 5 ആക്കു , 5 വയസ്സിനു
താകെയള്ള കുട്ടി ളകെ
േ ണനി ക്ക് (U5MR) 14ല് നിന്നും 9
ആയി കുറയ്ക്കു
• വാര്ഷി സ ാഗ് ബാധ 50%
േഞ്ഞെി
കുറയ്ക്കു
ത്തവം
ജലജനയ • Hep B കുത്തിവയ്പ്െ് ജനനസത്താകെ
100% കുട്ടി ള്ക്കും ലഭയോക്കു
സ ാഗ്ങ്ങ
ളം
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ക ാല്ലം ജില്ലാലക്ഷയങ്ങള്
2020 ഓടുകൂെി 35ല് നിന്നും 27ആക്കു
2022 ഓടുകൂെി 25 ആക്കു
2032 ഓടുകൂെി 15 ആക്കു
• 2020 ഓടുകൂെി 6.44ല് നിന്നും
5ആക്കു
• 2022 ഓടുകൂെി 5 ആക്കു
• 2032 ഓടുകൂെി 4 ആക്കു

• വാര്ഷി സ ാഗ്ബാധ 2020
ഓടുകൂെി 50% വം, 2022 ഓടുകൂെി
60% വം,2032 ഓടുകൂെി
70%വംകുറയ്ക്കു .
• Hep B കുത്തിവയ്പ്െ്
ജനനസത്താകെ 100%
സേവനസേഖല
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3

കുഷ്ഠം

േന്ത്്

േലപനി

• കുഷ്ഠസ ാഗ് ബാധ നി ക്ക് 0.1 നും
താകെയാക്കു . കുട്ടി ളികല സ ാഗ്
ബാധ നി ക്ക് 10 ലക്ഷത്തില് 1.17
എന്നത് 0.6ല് താകെയാക്കു ,
കുഷ്ഠസ ാഗ് ബാധ മൂലം കുട്ടി ളില്
അംഗ്ദവ ലയം ഉൊ ാകത
സനാക്കു . സഗ്രഡ് II
അംഗ്ദവ ലയം 10 ലക്ഷത്തില്
1.2ല് നിന്നും 1ല് താകെയാക്കു
• ക്തത്തികല ദേസക്രാ
ദഫസലറിയ നി ക്ക് 2020 ഓടുകൂെി
1%ന് താകെയാക്കു
• േന്ത്് സ ാഗ്ം മൂലമുൊകുന്ന
ശാ ീ ി അവശത ള് തെയാനും
ഉള്ളവ ചി ിത്സിക്കാനുമുള്ള
േൗ യകോരുക്കു
• തസദശീയ േലപനി ബാധ 2020
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു . പുറത്ത്
നിന്നുള്ള േലപനി തസദശീയ
േലപനിയായി ോറുന്നത് 2020
ഓടുകൂെി പൂര്ണോയം തെയ

• െിബി േ ണനി ക്ക് രതിവര്ഷം
1000ല് നിന്നും 650 ആയി
കുറയ്ക്കു
• െിബി സ ാഗ്ി ളകെ ചി ിത്സാഭാ ം
2020 ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു
• പുതുതായി െിബി
ബാധിക്കുന്നവരുകെ നി ക്ക്
നിലവിലുള്ളതില് നിന്നും 25%
കുറയ്ക്കു
• ART ചി ിത്സ 90%
HIV/AIDS
സ ാഗ്ി ള്ക്കും 2020 ഓകെ
ലഭിക്കു
• 90% HIV സ ാഗ്ി കളയം
ണ്ടുപിെിക്കല്
ക്ഷയം
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•

കുട്ടി ള്ക്കും ലഭയോക്കു .
2020 ഓടുകൂെി സ ാഗ്ബധിതാ
നി ക്ക് 0.03 നിന്നും 0.015
ആക്കു .കുട്ടി ളികല
സ ാഗ്ബധിതാ നി ക്ക് 0
ആക്കു . കുട്ടി ളികല
അംഗ്ദവ ലയം ഇല്ലാതാക്കു .
Gr.2 അംഗ്ദവ ലയം 1.2/10L ല്
നിന്നും 1 ല് താകെയാക്കു

•

േന്ത്് സ ാഗ്ം മൂലമുൊകുന്ന
ശാ ീ ി അവശത ള്
തെയാനും ഉള്ളവ
ചി ിത്സിക്കാനുമുള്ള േൗ യം
എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും
േ്ോക്കു
• തസദശീയ േന്ത്്പനി 2020
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു .
• തസദശീയ േലപനി ബാധ 2020
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു . പുറത്ത്
നിന്നുള്ള േലപനി തസദശീയ
േലപനിയായി ോറുന്നത് 2020
ഓടുകൂെി പൂര്ണോയം തെയ
• േ ണം ഇല്ലാതാക്കു
• െിബി േ ണനി ക്ക് രതിവര്ഷം
1000ല് 70 എന്നത് 50 ആയി
കുറയ്ക്കു
• െിബി സ ാഗ്ി ളകെ ചി ിത്സാഭാ ം
2020 ഓടുകൂെിഇല്ലാതാക്കു
• പുതുതായി െിബി ബാധിക്കുന്നവരുകെ
നി ക്ക് നിലവിലുള്ളതില് നിന്നും
25% കുറയ്ക്കു
•
•

ART ചി ിത്സ 90%
സ ാഗ്ി ള്ക്കും 2020 ഓകെ
ലഭിക്കു
90% HIV സ ാഗ്ി കളയം
ണ്ടുപിെിക്കല്
സേവനസേഖല
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•

4

ോനേി
ാസ ാ
ഗ്യം

• വിദയാര്ഥി ളകെ ദവ ാ ി
•
രശ്നങ്ങളം കപരുോറത്തിലുമുള്ള
രശ്നങ്ങളം 30%ല് നിന്നും 10%
താകെയാക്കു
• ആത്മഹതയാ നി ക്ക് 24.9
•
ലക്ഷത്തില്നിന്നും 16ല്
താകെയാക്കു
•
• Stress 70%ല് നിന്നും 25% ആയി
കുറയ്ക്കു
•
• വിഷാദസ ാഗ്ം മൂലമുള്ള
സ ാഗ്ാതു ത പുരുഷന്മാ ില്
ഇസൊഴുമുള്ള 5.8% വം സ്തീ ളികല
9.5% വം യഥാക്രേം 3ല് താകെയം
5ല് താകെയോയി കുറയ്ക്കു
• സ ാഗ്ം സഭദോയവ ില് 50%
•
സപക പുന ധിവേിെിക്കു
• ോമൂഹി ോനേി ാസ ാഗ്യ
•
പ ിപാെി സലാക്ക് തലത്തില്
വയാപിെിക്കു

• 30 വയസ്സിന് മു ളിലുള്ള ക്താതി
േര്ദ സ ാഗ്ി ളകെ രാചു യം
ഇസൊഴുള്ളതില് (30-40%)
നിലനിര്ത്തു .
രസേഹസ ാഗ്ി ളകെ രാചു യം
ഹൃസരാഗ്ം,
ഇസൊഴുള്ളതില് (18-20%)
പക്ഷാഘ്ാ
നിലനിര്ത്തു
തം,
COPD/ആ • േമൂഹത്തില് കപാണത്തെിയ
ള്ളവരുകെയം രസേഹസ ാഗ്ി ള
സ്ത്േ,
കെയം എണം കൂൊതി ിക്കാനുള്ള
രസേഹം,
നെപെി ള് േവീ ിക്കു
കപാണ
• പു യിലയകെ ഉപസയാഗ്ം
ത്തെി
ഇസൊെസത്തതില് നിന്നും 30%
എങ്കിലും കുറക്കണം
• ഞങ്ങളകെ പച്ചക്കറി ള്, പെം
ഉപസയാഗ്ം 20% എങ്കിലും
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HIV വയാപനം
നിലവിലുള്ളതില്നിന്നും 50%
കുറയ്ക്കു
വിദയാര്ഥി ളകെ ദവ ാ ി
രശ്നങ്ങളം കപരുോറത്തിലുമുള്ള
രശ്നങ്ങളം 30%ല് നിന്നും 10%
താകെയാക്കു
ആത്മഹതയാ നി ക്ക് 42/ലക്ഷം-ല്
നിന്നും 20ല് താകെയാക്കു
Stress 70%ല് നിന്നും 25% ആയി
കുറയ്ക്കു
വിഷാദസ ാഗ്ം മൂലമുള്ള
സ ാഗ്ാതു ത പുരുഷന്മാ ില്
ഇസൊഴുമുള്ള 5.8% വം സ്തീ ളികല
9.5% വം യഥാക്രേം 3ല്
താകെയം 5ല് താകെയോയി
കുറയ്ക്കു
സ ാഗ്ം സഭദോയവ ില് 50%
സപക പുന ധിവേിെിക്കു
ോമൂഹി ോനേി ാസ ാഗ്യ
പ ിപാെി സലാക്ക് തലത്തില്
വയാപിെിക്കു

• 30 വയസ്സിന് മു ളിലുള്ള ക്താതി
േര്ദ സ ാഗ്ി ളകെ രാചു യം
ഇസൊഴുള്ളതില് (30-40%)
നിലനിര്ത്തു .
രസേഹസ ാഗ്ി ളകെ രാചു യം
ഇസൊഴുള്ളതില് (18-20%)
നിലനിര്ത്തു
• േമൂഹത്തില് കപാണത്തെിയള്ളവ
രുകെയം രസേഹസ ാഗ്ി ളകെയം
എണം കൂൊതി ിക്കാനുള്ള
നെപെി ള് േവീ ിക്കു
• പു യിലയകെ ഉപസയാഗ്ം
ഇസൊെസത്തതില്നിന്നും 30%
എങ്കിലും കുറക്കണം
• ഞങ്ങളകെ പച്ചക്കറി ള്,പെം
ഉപസയാഗ്ം 20% എങ്കിലും
സേവനസേഖല
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•
•

•
•

•

ഉയര്ത്തു
ഉെികെഉപസയാഗ്ം 10% എങ്കിലും
കുറയ്ക്കു
ഹൃസരാഗ്ം വ ാന് ോധയതയള്ള
ആള കള പ ിസശാധിച്ച് 60%
സപ ികലങ്കിലും സ ാഗ്ം സന കത്ത
കെത്തു
വയായാേക്കുറവ് 10% എങ്കിലും
കുറയ്ക്കു
COPD സ ാഗ്ി ളകെ എണം
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി
വിറ ടുെികെഉപസയാഗ്ം 50%
കുറയ്ക്കു
ഹൃദയാഘ്ാതവം പക്ഷാഘ്ാതവം
തെയന്നതിനുള്ള ചി ിത്സ 50%
വര്ദ്ധിെിക്കു

5

•
•

•

•

•
•

യാന്േര്
•
•

•
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•

•

േദയം/ലഹ
ി
വസ്തുക്കള
കെ
ഉപസയാ
ഗ്ം
വയായാേം

•

വയായാേക്കുറവ് 10% എങ്കിലും
കുറയ്ക്കു
പുരുഷന്മാ ികല പു വലി 20
ശതോനസോ അതില്ത്താകെസയാ
ആക്കു
േമൂഹത്തികല കവറില
മുറുക്കുന്നവരുകെ എണം 5% ആയി
കുറയ്ക്കു
വായികലയം ോറികലയം
ഗ്ര്ഭാശയത്തികലയം
യാന്േറു ള് 50% എങ്കിലും
ആ ംഭത്തില് തകന്ന കെത്തു
നിര്സദശിക്കുന്ന യാന്േര്
ചി ിത്സ പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതികെ
സതാത് 76%ല് നിന്നും 90% ആയി
ഉയര്ത്തു

•
•
•
•

•

ഉയര്ത്തു
ഉെികെഉപസയാഗ്ം 10% എങ്കിലും
കുറയ്ക്കു
ഹൃസരാഗ്ം വ ാന് ോധയതയള്ള
ആള കള പ ിസശാധിച്ച് 60%
സപ ികലങ്കിലും സ ാഗ്ം സന കത്ത
കെത്തു
വയായാേക്കുറവ് 10% എങ്കിലും
കുറയ്ക്കു
COPD സ ാഗ്ി ളകെ എണം
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി
വിറ ടുെികെഉപസയാഗ്ം 50%
കുറയ്ക്കു
ഹൃദയാഘ്ാതവം പക്ഷാഘ്ാതവം
തെയന്നതിനുള്ള ചി ിത്സ 50%
വര്ദ്ധിെിക്കു
േദയ ഉപസഭാഗ്ം നിലവിലുള്ളതികെ
20% കുറയ്ക്കു .
േദയ-േയക്കുേരുന്ന് വിമുക്തി േൗ
യം എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും
ഉറപ്പുവരുത്തു
വയായാേം കചയ്യുന്നവരുകെ
നി ക്ക് 10% വര്ദ്ധിെിക്കു .
പുരുഷന്മാ ികല പു വലി 20
ശതോനസോ അതില്ത്താകെസയാ
ആക്കു
േമൂഹത്തികല കവറില
മുറുക്കുന്നവരുകെ എണം 5% ആയി
കുറയ്ക്കു
വായികലയം ോറികലയം
ഗ്ര്ഭാശയത്തികലയം യാന്േറു
ള് 50% എങ്കിലും ആ ംഭത്തില്
തകന്ന കെത്തു
നിര്സദശിക്കുന്ന യാന്േര്
ചി ിത്സ
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതികെസതാത്
76%ല് നിന്നും 90% ആയി
ഉയര്ത്തു
സേവനസേഖല
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6

സറാഡപ
െങ്ങള്

•

•
•
7

രജനന
ദലംഗ്ീ
ആസ ാഗ്യം •
(RSH)
•
•

•
•
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യാന്േര് ചി ിത്സയ്ക്ക്
സവെിവരുന്ന ഭീേോയ കചലവ്
15% ആയി കുറയ്ക്കു
RTA മൂലമുള്ള േ ണനി ക്കും
അംഗ്ദവ ലയം
േംഭവിക്കലുംഇസൊള് ഉള്ള
നി ക്കികെ50% ആയി 2020 ഓടു
കൂെി കുറയ്ക്കു
ൗോ ക്കാരുകെ ഗ്ര്ഭധാ ണം
2.8ല് നിന്നും പൂജയം ആയി
കുറയ്ക്കു
കുറഞ്ഞ ജനന ഭാ ം ഉള്ള
കുട്ടി ളകെ എണം 14%ല് നിന്നും
10% ആക്കു
ആസ ാഗ്യ ോയ രേവ ാല
ഇെസവള പാലിക്കാത്തവരുകെ
എണം 11.6%ല് നിന്നും 8%
ആക്കു
ആദയ രേവം േിസേറിയന്
ആക്കുന്നവരുകെ എണം 23%ല്
നിന്നും 20% ആക്കു
ആര്ത്തവ വി ാേോയസ്ത്രീ ളില്
സരാലാപ്സ് യൂരേ്
കെത്തുന്നതിനുസവെി സ്ക്രീനിംഗ്്
നെത്തി കെത്തുന്നവ ില് 80%
സപര്ക്ക് എങ്കിലും
േര്ജിക്ക.ല്ക യര് നല്കു
വൃദ്ധ ായ സ്ത്രീ സ ാഗ്ി ള്ക്ക് സ്ത്രീ
സക്ഷേ ക്ലിനി ്(Well Women
Clinic) ആ ംഭിക്കു
എല്ലാ രധാനകെട്ട ആശുപത്രി
ളിലും സ്ത്രീ ള്കക്കതിക യള്ള
അതിക്രേങ്ങള്, അതിക്രേ
ങ്ങളികല പ ാതി ള് (Medical,
Legal, Rehabilitative) േവീ
ിക്കുന്നതിനായി ഏ ജാല
രതിേന്ധി പ ിഹാ കേല്
(One Stop Crisis Cell)
രൂപീ ിക്കു

•
•

•
•
•

•
•

•
•

യാന്േര് ചി ിത്സയ്ക്ക്
സവെിവരുന്ന ഭീേോയ കചലവ്
15% ആയി കുറയ്ക്കു
RTA മൂലമുള്ള േ ണനി ക്കും
അംഗ്ദവ ലയം
േംഭവിക്കലുംഇസൊള് ഉള്ള
നി ക്കികെ50% ആയി 2020
ഓടുകൂെി കുറയ്ക്കു
ൗോ ക്കാരുകെ ഗ്ര്ഭധാ ണം
പൂജയം ആക്കു
കുറഞ്ഞ ജനന ഭാ ം ഉള്ള
കുട്ടി ളകെ നി ക്ക്9.2ല് നിന്നും 7
ആക്കു
ആസ ാഗ്യ ോയ രേവ ാല
ഇെസവള പാലിക്കാത്തവരുകെ
എണം 11.6%ല് നിന്നും 8%
ആക്കു
ആദയ രേവം േിസേറിയന്
ആക്കുന്നവരുകെ എണം 23%ല്
നിന്നും 20% ആക്കു
ആര്ത്തവ വി ാേോയസ്ത്രീ ളില്
സരാലാപ്സ് യൂരേ്
കെത്തുന്നതിനുസവെി സ്ക്രീനിംഗ്്
നെത്തി കെത്തുന്നവ ില് 80%
സപര്ക്ക് എങ്കിലും
േര്ജിക്ക.ല്ക യര് നല്കു
വൃദ്ധ ായ സ്ത്രീ സ ാഗ്ി ള്ക്ക് സ്ത്രീ
സക്ഷേ ക്ലിനി ്(Well Women
Clinic) ആ ംഭിക്കു
എല്ലാ രധാനകെട്ട
ആശുപത്രി ളിലും
സ്ത്രീ ള്കക്കതിക യള്ള
അതിക്രേങ്ങള്, അതിക്രേങ്ങളികല
പ ാതി ള്
(Medical,Legal,Rehabilitative)
േവീ ിക്കുന്നതിനായി
ഏ ജാല രതിേന്ധി
പ ിഹാ കേല് (One Stop Crisis
Cell) രൂപീ ിക്കു
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8

ദന്ത്ാസ ാ
ഗ്യം

•

•

9

സനത്രാ
സ ാഗ്യം

•
•
•

10

പാലിസയറീ
വ്

•

സ്കൂള് കുട്ടി ളകെ (16-12 വയസ്സ്)
ദന്ത്ക്ഷയം 45 – 55% ല് നിന്നും
35 -45% ആയി കുറയ്ക്കു
35 – 45 രായക്കാ ികല
സോണസ ാഗ്ങ്ങള് 50%ല് നിന്നും
40% സലക്ക് എത്തിക്കു
ാഴ്ചദവ ലയം മൂലമുൊകുന്ന
അന്ധത 25% ആയി കുറയ്ക്കു
തിേി ം മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത
25% ആയി കുറയ്ക്കു
ഡയബറി ് കററിസനാെതി
മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 25%
ആയി കുറയ്ക്കു
100% ോന്ത്വന പ ിച ണവം
ചി ിത്സയം അര്ഹതകെട്ടവര്ക്ക്
ലഭയോക്കു , വൃദ്ധജന
പ ിപാലനം, ോനേി
സ ാഗ്ി ള്ക്കുള്ള പ ിച ണം
എന്നിവകൂെി ഉള്കെടുത്തി പദ്ധതി
വിപുലീ ിക്കു

•

•
•
•
•
•

സ്കൂള് കുട്ടി ളകെ (16-12 വയസ്സ്)
ദന്ത്ക്ഷയം 45 – 55% ല് നിന്നും
35 -45% ആയി കുറയ്ക്കു
35 – 45 രായക്കാ ികല
സോണസ ാഗ്ങ്ങള് 50%ല് നിന്നും
40% സലക്ക് എത്തിക്കു
ാഴ്ചദവ ലയം മൂലമുൊകുന്ന
അന്ധത 25% ആയി കുറയ്ക്കു
തിേി ം മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത
25% ആയി കുറയ്ക്കു
ഡയബറി ് കററിസനാെതി
മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 25%
ആയി കുറയ്ക്കു
100% ോന്ത്വന പ ിച ണവം
ചി ിത്സയം അര്ഹതകെട്ടവര്ക്ക്
ലഭയോക്കു , വൃദ്ധജന
പ ിപാലനം, ോനേി
സ ാഗ്ി ള്ക്കുള്ള പ ിച ണം
എന്നിവകൂെി ഉള്കെടുത്തി പദ്ധതി
വിപുലീ ിക്കു

അനിവാ യനിര്സദശങ്ങള്
ആസ ാഗ്യം
1.

•
•
•
•
•
•
•

കപാതുനിര്സദശങ്ങള്
2022 ഓടുകൂെി േവന്ത്ോയി ക ട്ടിെേില്ലാത്ത എല്ലാ ഉപസ ന്ദ്രങ്ങള്ക്കും ക ട്ടിെം നിര്മ്മിസക്കെതാണ്.
421 ഉപസ ന്ദ്രങ്ങളം ആധുനി ോസങ്കതി , പശ്ചാത്തല േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കി രാസദശി
ആസ ാഗ്യ സുസ്ഥിതി സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയര്ത്തണം.
എല്ലാ PHC കളയം FHC ളായി ോറ്റുന്നതിന് അെിസ്ഥാന േൗ യം ഒരുക്കു .
2019 ോര്സച്ചാടുകൂെി 25 രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങളം 2020 ഓടുകൂെി 40 രാഥേി ാസ ാഗ്യ
സ ന്ദ്രങ്ങളം 2022 ഓടു കൂെി എല്ലാ രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രങ്ങളം ആര്രം പദ്ധതിയകെ ീെില്
ക ാണ്ടു വ ി .
2020 ഓടുകൂെി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂെര് സ്കപഷയാലിറി ആക്കു .
2020 ഓടുകൂെി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ള് സ്കപഷയാലിറി ആക്കു .
2018 ഓടുകൂെി എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ആസ ാഗ്യസേന രൂപീ ിക്കു .
2020 ഓടുകൂെി എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും േദയ-േയക്കുേരുന്ന് വിമുക്തി സ ന്ദ്രമുള്കെടുത്തു .
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2.

3.

4.

5.

• എല്ലാ ജില്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും (അസലാെതി, സഹാേിസയാ, ആയര്സവദ൦) RO ലാെ്
സ്ഥാപിക്കണം.
• ഗ്ി ിവര്ഗ സേഖലയികല ഗ്ര്ഭിണി ളായ സ്ത്രീ ള്ക്ക് രജനന ദശശവ ആസ ാഗ്യ പ ിപാലനവ
ോയി ബന്ധകെട്ട് ഗ്രാേ–സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്ച് േര്വീേ് പാസക്കജ് സരാജക്റ്്
ആംുലന്േ് േൗ യസത്താകെ നെെിലാക്കു .
• 2020 ോര്സച്ചാടുകൂെി വയക്തിഗ്ത വാര്ു തല പഞ്ചായത്തു തല സേവന ദാന പാസക്കജു ള്
രൂപീ ിക്കു .
ജീവിതദശലീസ ാഗ്ം
• 18 വയസ്സിനു മു ളിലുള്ള എല്ലാ ആള്ക്കാക യം രാഥേി NCD സ്ക്രീനിംഗ്ിന് വിസധയോക്കാനുള്ള
സരാജക്ടു .ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ഉള്കെടുത്തു . തുെര് സേവനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
• 30 വയസ്സു െിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീ ളകെയം പാപ്സ്േിയര് കെസ്റ്റ്, േവയംസ്തന പ ിസശാധന, വായ്
പ ിസശാധന എന്നിവ േേയബന്ധിതോയി നെത്തുന്നതിനുള്ള സരാജക്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്
നെെിലാക്കു . തുെര് സേവനങ്ങള് പഞ്ചായത്ത്/സലാക്ക്തലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
• NCD േങ്കീര്ണതാ പ ിസശാധനാ ക്ലിനിക്കു ള് സലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് നെെിലാക്കു
• എല്ലാ PHC- ളിലും Tobacco Cessation Clinic - ള് ആ ംഭിക്കു .
പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണം
• എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം ആസ ാഗ്യസ ന്ദ്രങ്ങകളയം 2020 ഓടുകൂെി അണു വിമുക്തോക്കണം, എല്ലാ
സേജര് ആശുപത്രി ളിലും ആെിബസയാട്ടി ് സപാളിേി നെെിലാക്കണം.
• MRFC എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും സ്ഥാപിക്കു .
• പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണത്തിനും അനുബന്ധ ശുചീ ണ രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും (സ ാഗ് ാ ിരാണിജന്തു നിയന്ത്രണം ഉള്െകെ) േനുഷയവിഭവം, ോധന ോേഗ്രി ള് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന
പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ സരാജക്ടു ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ഉൊ ണം.
• ബസയാകേഡിക്കല് സവസ്റ്റ് ോസനജ്കേെ് േംവിധാനങ്ങള് ആസ ാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഉറപ്പുവരുത്തു .
• തീ സദശ സേഖല സ ന്ദ്രീ ിച്ചു തസദശ േസലറിയ രതിസ ാധിക്കുന്നതിന് സരാജക്റ്് അനിവാ യോണ്.
വൃദ്ധജന പ ിപാലനം
• എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വൃദ്ധ ജനങ്ങള്ക്കായി വയക്തിഗ്ത ആസ ാഗ്യ സേവന പാസക്കജ്
നെെിലാക്കു . ഒെം ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് പ ല്വീെ് ഒരുക്കു .
• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളം (ഗ്വ:/േവ ാ യ), കപാതു ഇെങ്ങളം 2019 ഡിേംബസറാടു കൂെി
വൃദ്ധ േൗഹൃദോക്കു .
ോനേി ാസ ാഗ്യം
• ആശവാേ് പദ്ധതിയകെ ദവിതീയ േംവിധാനം ൗണ്ടേിലിംഗ്് സേവനം ഉള്കെകെ സലാക്കു ളില്
നെെിലാക്കു .
• എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളികലയം ോനേി സ ാഗ്ി ള്ക്ക് ചി ിത്സയം പുന ധിവാേവം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സരാജക്ടു ള് നെെിലാക്കു .
• അലഞ്ഞുതി ിയന്ന ോനേി സ ാഗ്ി ള് ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാക്കു .
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6.

7.
8.

9.

• സ്കൂള ളികല പഠനം ആേവാദയ ോക്കു ,
ലാ- ായി
വിസനാദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു .
കുട്ടി കളയം അധയാപ ക യം പകങ്കടുെിച്ചുക ാെ് നിശ്ചിത ആസ ാഗ്യ ച യ ളം അവസബാധവം
ഉറപ്പുവരുത്തു .
രജനന ദശശവ ആസ ാഗ്യം
• ആ ര്ഷ ോയ രേവ സേവന പാസക്കജ് ഗ്രാേ-സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്ച്
നെെിലാക്കു .
• ൗോ ആസ ാഗ്യം, രിോ ിറല് ൗണ്ടേിലിംഗ്്, സപാഷണം, വിളര്ച്ച ോസനജ്കേെ്, ദഹ റിസ്്
രഗ്നന്േി താലൂക്ക്/ജില്ലാ ആശുപതി ളോയി ലിങ്ക് കചയ്യല്, എല്ലാ ഗ്ര്ഭിണി ള്ക്കും അസനാേലി
സ്ാന് ഉറപ്പുവരുത്തല്, ”ഗ്ര്ഭിണികക്കാരു തുണ(JPHN/ASHA)” നല് ല് ഉള്െകെ േേഗ്ര
ഗ്ര്ഭ ാല േം ക്ഷണ പായ്പ്സക്കജ് നെെിലാക്കു .
RNTCP പൂ സപാഷണം
• ക്ഷയസ ാഗ്ി ള്ക്ക് പൂ സപാഷണം ലഭയോക്കുന്ന സരാജക്റ്് നെെിലാക്കു .
അപ െങ്ങള്
• ജില്ലാ ആശുപത്രി, THQH ക ാട്ടാ ക്ക , രുനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംസ ാട്ട, പുനലൂര് എന്നിവ
സരാേക യര്കേെര് ആയി ഉയര്ത്തു .
ഭക്ഷയസു ക്ഷ
• വെിസയാ ഭക്ഷയ സു ക്ഷ ഉറൊക്കുന്നതിന് ഫ്രീസോണ്ട പദ്ധതി എല്ലാ ൌണ്ടഷിപ്പു ളിലും
നെെിലാക്കു .
• ഭക്ഷണശാല ഉെേസ്ഥര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും പ ിശീലനം, കതാെിലാളി ള്ക്ക് ഡ്രസ്സ് സ ാഡ്,
േര്ട്ടിഫിക്കറ് സ ാഴ്സ് എന്നിവ പ ിഗ്ണിക്കാവന്നതാണ്.

സേല്ത്തട്ട് നിര്സദശങ്ങള്
• ജില്ലയികല ജീവിതദശലീസ ാഗ് പ ിപാലനത്തിന് നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടു ള് അപ യാപ്തോണ്.
• കൃത്രിേ ദ ാലു ള് നിര്മ്മിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഫെ് ഉയര്ത്തു .
• ആര്രം പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി 5000 ജനേംഖയക്ക് ഒരു JHI,JPHN തസ്തി ആനുപാതി
സൂെര്ദവേറി തസ്തി ളം നഗ് -ഗ്രാേ വയതയാേേില്ലാകത ഉറപ്പു വരുത്തു .
• വിദയാഭയാേം ആേവാദയ ോക്കു
ിക്കുലം ലളിതോക്കു ,
ലാ- ായി
വിസനാദം
നിര്ബന്ധോക്കു .
• ൊഴ്ചയികലാ ിക്കല് എല്ലാ ക്ലാസ്സു ളിലും ആസ ാഗ്യ ോമൂഹി വിഷയങ്ങള് പഠിെിക്കുന്നതിന്
ഒരു പീ ീഡ് അനുവദിക്കു . PTAയ്ക്ക് ഒരു സെേില് ഒരു ൗണ്ടേിലിംഗ്് ക്ലാേ് ഉറപ്പുവരുത്തു .
അഭി ാേയനിര്സദശങ്ങള്
• അധയാപ രുകെയം കുട്ടി ളകെയം സ്കൂള് തല NCD സ്ക്രീനിംഗ്് ഉറപ്പുവരുത്തു . അ േണിക്കൂര്
വയായാേത്തിന് ഉതകുന്ന വിസനാദം ഉറപ്പു വരുത്തു , രതിദിന പച്ചക്കറി, ഇലക്കറി പെവര്ഗ
ഉപസഭാഗ്ം ഉയര്ത്തു . അക്ഷയപാത്ര പദ്ധതി സ്കൂള് തലത്തിസലക്ക് വയാപിെിക്കു .
• സഹാട്ടലു ള്, തട്ടു െ ള്, ഭക്ഷണശാല ള്, ാെീനു ള് എന്നിവിെങ്ങളില് 2018 ഡിേംബസറാടു
കൂെി ആവിയില് പുഴുങ്ങിയ പലഹാ ം കൂെി ഉറപ്പു വരുത്തു . േര്ക്കാര്/സ്കൂള് ാന്റീനു ളില്
ആവിയില് പുഴുങ്ങിയ ആഹാ ം ഉറപ്പുവരുത്തു . കപാസറാട്ടയ്ക്ക് പ ം ചൊത്തി സരാത്സാഹിെിക്കു .
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

ഓസ ാ പഞ്ചായത്തിലും നാട്ടു വിപണി ള് (നാെന് ഉല്െന്നങ്ങളകെ േംഭ ണവം വിപണനവം
വിനിേയവം) ഉറപ്പുവരുത്തു .
സലാക്ക് തലത്തില് കപല്ലറിoഗ്്/ചിെിംഗ്്/റീ ദേക്ലിംഗ്് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കു .
ബദല് േംവിധാനങ്ങള് (സപെര് ാ ി ബാഗു .ള്, പാള-ഇല സലറ്റു .ള്) സരാത്സാഹിെിക്കു .
ഇത സദശ കതാെിലാളി ളകെ കുട്ടി ള്ക്ക് ഏസ ാപിതോയ ചി ിത്സ, വിദയാഭയാേ,സപാഷണം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പാസക്കജ് ഗ്രാേ –സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്ച് നെെിലാക്കു .
സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്കൂള ള്, കപാതുസ്ഥലങ്ങള്, കപാതുയിെങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില് കരഡ്മില്
ഉള്െകെയള്ള ആധുനി
വയായാേ േൗ യം ലഭയോക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പു ളകെയം
ഏജന്േി ളകെയം ഏസ ാപനം ഉറപ്പുവരുത്തണം(ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വയായാേസ ന്ദ്രം എങ്കിലും).
എല്ലാ നഗ് രസദശങ്ങളിലും ദേക്കിള് പാത ള്, നെൊത ള് ഉറപ്പുവരുത്തു .
പു യില, േദയം, േയക്കുേരുന്ന് എന്നിവയ്പ്കക്കതിക സവറിട്ട രവര്ത്തനങ്ങള്, നിയേ നെപെി ള്,
ലഹ ി-പു യില സോചനം എന്നിവ വിവിധ വകുപ്പു ളകെയം ഏജന്േി ളകെയം ോമൂഹി
േംവിധാനങ്ങളകെയം ഏസ ാപനത്തിലൂകെ നെെിലാക്കണം.
വീടു ള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാതുപ ിപാെി ള്, ഉത്സവങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രീന്കരാസട്ടാസക്കാള്
നിര്ബന്ധോക്കു .
അഴുകുന്ന ോലിനയങ്ങള് ഉറവിെത്തില്ത്തകന്ന േംസ് ിക്കുന്ന േംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തു .
ക്കൂസു ള്, കേപ്ടിക്-ൊങ്കു ള് എന്നിവ തീ സദശത്തില്നിന്നും കപാതു ജലാശയത്തില് നിന്നും
ചുരുങ്ങിയത് ഏെ േീറര് അ ലത്തില് സ്ഥാപിക്കു .
കേപ്ടി ് ൊങ്ക് േംവിധാനം സരാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന് േബ്േിഡി േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തു .
കേപ്റ്കറജ് ോസനജ്കേെ് േംവിധാനം സ ാര്െസറഷന് തലത്തില് ഉറപ്പുവരുത്തു .
കേപ്റ്കറജ്രാന്സൊര്സട്ടഷന് നിസ ാധിക്കു . േവീസവജ് രീറ്കേെ് ലാെ് ഉകെങ്കില് ോത്രം
അനുവദിക്കു .
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കായി വിസനാദത്തിനായിപാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു .

ആയര്സവദം
ആയര്സവദ സേഖലയകെ വി േനത്തിനായി ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േവീ

ിക്കെ നിർസദശങ്ങൾ

സേൽത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.

ജില്ലയിൽ ഓട്ടിേം ബാധിച്ച കുട്ടി ൾക്കായി ഒരു േംപൂർണ ആയര്സവദ ചി ിത്സാ സ ന്ദ്രം
ജി.എ.എച്ച്. രുനാഗ്െള്ളിയിൽ ആ ംഭിക്കണം.
ജില്ലാ
ആയർസവദ
ആശുപത്രിയികല
100
ിെക്ക ൾക്കുള്ള
അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങളം,സ്കപഷയാലിറി വിഭാഗ്ങ്ങളം, ജീവനക്കാരും ഉൾകെകെ ഒരു േൾട്ടി സ്കപഷയാലിറി
ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം.
സനത്രചി ിത്സ ആയർസവദത്തിലൂകെ എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽ ികക്കാെ് ഒരു സനത്രചി ിത്സാ
വിഭാഗ്ം ജില്ലയികല ഡിഎ.എച്ച്, ക ാല്ലം ആശുപത്രി സ ന്ദ്രീ ിച്ച് നെെിലാക്കണം.
വന്ധയതാ നിവാ ണത്തിനായി ഒരു ആയർസവദ ഇൻകഫർട്ടിലിറി ക്ലിനിക്ക് ജില്ലയികല ജി.എ.എച്ച്
തലവൂർ ആശുപത്രിയിൽ ആ ംഭിക്കണം.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ആർരം പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയികല എല്ലാ നിസയാജ േണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഓസ ാ ആയർസവദ
സ്ഥാപനകത്തക്കൂെി ഉൾകെടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങളകെ നിലവാ ം ഉയർത്തണം.
ജില്ലയികലത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റു ൾക്കായി േർക്കാർ തലത്തിൽ ചെയേംഗ്ലം, കതന്മല എസക്കാടൂറിേം
സ ന്ദ്രങ്ങസളാടു സചർന്ന് ഒരു ആയർസവദ റിസോർട്ട് സ്ഥാപിക്കണം.
ജില്ലയികല ഉപസയാഗ് ശൂനയോയി ിെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുംടുംബശ്രീ യൂണിറ് മുസഖന ഔഷധ
േേയകൃഷി നെത്താവന്നതാണ്.
ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർസവദ ഔഷധ നിർമ്മാണ യൂണിറ് ആ ംഭിക്കണം.
രതിസ ാധ രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർസവദ കോദബൽ യൂണിറ്
ആ ംഭിക്കണം.
ിെക്കൻ സേഖലയികല കതന്മലയിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ആയർസവദ ഡിസ്കപൻേറി ിെത്തി
ചി ിത്സാ േൗ യമുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം.
ജില്ലയിൽ ഒരു കേഡിക്കൽ ഓഫീേർ ോത്രമുള്ള 10 ിെക്ക ളള്ള 5 ആശുപത്രി ൾ നിലവിലുെ്
അവ ഓസ ാന്നും ഘ്ട്ടംഘ്ട്ടോയി 30 ിെക്ക ളള്ള ആശുപത്രിയായി അപ് സഗ്രഡ് കചയ്യണം.
ജില്ലയിൽ 30 ിെക്ക ളള്ള ആയൂർ, പ വൂർ, തലവൂർ എന്നീ ജനവാേ സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതി
കചയ്യുന്ന ആശുപത്രി കള 50 ിെക്ക ളം സ്കപഷയാലിറി വിഭാഗ്ങ്ങളം ഉള്ള ആശുപത്രിളായി അപ്
സഗ്രഡ് കചയ്യണം.
ജില്ലയികല
ണനല്ലൂര്, കുളക്കെ, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആയർസവദ
ഡിേകപൻേറി കള ിെത്തി ചി ിത്സയള്ള ആശുപത്രി ളായി അപ്റ്സഗ്രഡ് കചയ്യണം.

ീഴ്ത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

രായപൂർത്തിയായ കപൺകുട്ടി ളം, ഗ്ർഭിണി ൾ ഗ്ർഭാ ംഭം മുതൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും
ആദയകത്ത 1000 ദിവേം വക യം അനുഷ്ഠിസക്കെ ആയർസേദ ച യ കളക്കുറിച്ച് അവസബാധം
ഉൊക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അവസബാധ ക്ലാസ്സു ളം,
ൗൺേിലിംഗ്്
കേൻററു ളം ആ ംഭിക്കണം.
വാെ ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ജില്ലയികല 9 ആയർസവദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് േവന്ത്ം
ക ട്ടിെ േൗ യങ്ങൾ ഏർകെടുത്തണം.(അഞ്ചൽ, കവളിനല്ലൂർ, ശൂ നാടകേൗത്ത്, പനയം,
അച്ചൻസ ാവിൽ, കുലസശഖ പു ം, ശാസ്താംസ ാട്ട, കുെറ, പുനലൂർ, മുനിേിൊലിറി )
പഞ്ചായത്ത് വ
ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് േവന്ത്ം ക ട്ടിെ
േൗ യങ്ങൾ ഏർകെടുത്തണം. (ഇളംന്പള്ളൂർ, കനടുവത്തൂർ, ചാത്തന്നൂർ, േൺസരാത്തുരുത്ത്)
ജില്ലയികല ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുെികവള്ള േൗ യം,
കശൗചാലയം, അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർൊൊക്കണം.
എല്ലാ ആയർസേദ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സയാഗ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള േൗ യങ്ങൾഏർൊൊക്കണം.
സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിസച്ചരുന്നതിനുള്ള സബാർു ൾ രധാന നി ത്തു ളിലും സ്ഥാപന
പ ിേ ങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണം.
ഡിസ്കപൻേറി സളാെ് സചർന്ന് പഞ്ച ർമ്മ ചി ിത്സ ൾ കചയ്യുന്നതിനുള്ള േൗ യകോരുക്കണം.
േർക്കാർ ക ട്ടിെത്തിൽ രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്കപൻേറി ളകെയം, ആശുപത്രി ളകെയം അറകുറ
പണി ളം ഇലക്ട്രിക്കൽ റീ വയറിംഗു ളം നെത്തണം.
ംപൂട്ടർ, ഇൻറർകനറ് േൗ യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ ലഭയോക്കണം.
ആയർസവദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ ലാൻറു ൾ സ്ഥാപിക്കണം
ജില്ലയിൽ ആയഷ് രാഥേി സ ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
(കവട്ടിക്കവല,
വിളക്കുെി, കുലസശഖ പു ം, ഇട്ടിവ, ശൂ നാെ് വെക്ക്, ഇളോെ്, പൂതക്കുളം,
ല്ലുവാതുക്കൽ,
ക ാട്ടാ ക്ക ) േവന്ത്ം ക ട്ടിെ േൗ യങ്ങൾ ഒരുക്കണം.
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12. ഫാർേേിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പട്ടാെി വെസക്കക്ക , െക്കൽ, ഇട്ടിവ, ല്ലുവാതുക്കൽ, നിലസേൽ, ഇളോെ്,
പൂതക്കുളം എന്നീ ആയഷ് രാഥേി സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫാർേേിസ്റ്റ് നിയേനം നെത്തണം.
13. ജില്ലയിൽ ആയഷ് രാഥേി സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ ംപൂട്ടർ േൗ യം, കുെികവള്ളം, കശൗചാലയം,
എന്നിവ ഒരുക്കണം.
14. ചുറ്റുേതിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചുറ്റുേതിൽ നിർമ്മിക്കണം.
സഹാേിസയാെതി
സേല്ത്തട്ട് നിര്സദശങ്ങള്
ക ാല്ലം
ജില്ലയികല
എല്ലാ
വിഭാഗ്ം
ജനങ്ങളിലും
സഹാേിസയാെതി
ചി ിത്സാ
ശാസ്ത്രത്തികെഗുണഫലങ്ങള് കൂടുതല് േി സവാകെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നിര്സദശങ്ങളാണ് താകെ
േേര്െിക്കുന്നത്.
1. ജില്ലാ സഹാേിസയാ കേഡിക്കല് ഓഫീേിന് സ്ഥലവം ക ട്ടിെവം,േറ് അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളം,
ജീവനക്കാരും
2. ജില്ലാ സഹാേിസയാ ആശുപത്രി 50 ിെക്ക ള് ഉള്ള സപവാര്ഡ് കൂെി ഉള്കെടുത്തി േള്ട്ടി
സ്കപഷയാലിറിആശുപത്രിആയിഉയര്ത്തണം.
3. കുന്നത്തൂര്, ക ാട്ടാ ക്ക , പത്തനാപു ം താലൂക്കു ളില് 25
ിെക്ക ള് ഉള്ള പുതിയ
താലൂക്ക്ആശുപത്രി ള് തുെങ്ങണം, അതികെ സ്ഥലവം ക ട്ടിെവം ജീവനക്കാരും.
4. എല്ലാ ആശുപത്രി ളിലും ലാബ്,എക്സസസ്റ,സ്ാനിംഗ്് യൂണിറ്റു ള് തുെങ്ങണം
5. സ്ത്രീ ളകെ ോനേി
ശാ ീ ി
ദവ ാ ി
രശ്ന പ ിഹാ ത്തിനുള്ള പദ്ധതി ആയ
“േീതാലയം”എല്ലാതാലൂക്ക്ആശുപത്രി ളിലുംതുെങ്ങണം(അെിസ്ഥാനേൗ യവംജീവനക്കാരും)
6. കുട്ടി ള്ക്കും ൗോ ക്കാര്ക്കും പഠന കപരുോറ ദവ ലയങ്ങള്ക്കുള്ള ചി ിത്സാ പദ്ധതിയായ
“േദ്ഗ്േയ” എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും തുെങ്ങണം (അെിസ്ഥാന േൗ യവം
ജീവനക്കാരും)
7. വന്ധയതാ ക്ലിനിക്ക് എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും തുെങ്ങണം(അെിസ്ഥാന േൗ യവം
ജീവനക്കാരും)
8. ജീവിതദശലീസ ാഗ് ചി ിത്സയ്ക്കും രതിസ ാധത്തിനുമുള്ള േേഗ്ര ചി ിത്സാ പദ്ധതി
“ആയഷ്മാന്ഭവ”എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും തുെങ്ങണം (അെിസ്ഥാന േൗ യവം
ജീവനക്കാരും)
9. ദതസറായിഡ് സ്കപഷയല് ക്ലിനി ് എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും തുെങ്ങണം (അെിസ്ഥാന
േൗ യവം ജീവനക്കാരും)
10. എല്ലാ ആശുപത്രി ള്ക്കും ആര്.എം.ഒ വാര്സട്ടഴ്സ് സവണം.
11. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ാഷവാലിറി േൗ യം തുെങ്ങണം.
12. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില് പ ലും ാത്രിയിലും കേ ൂ ിറി സവണം.
13. എല്ലാ ആശുപത്രിയ്ക്കും ആംുലന്േ് േൗ യം ഉൊ ണം.
14. ജില്ലാ സഹാേിസയാ കേഡിക്കല്സസ്റ്റാര് സ്ഥലവം ക ട്ടിെവം ഉള്െകെ ആ ംഭിക്കണം.
15. ജില്ലാ സഹാേിസയാ കേഡിക്കല് ഓഫീേിസനാെ് സചര്ന്ന് സ ാണ്ടഫറന്േ് ഹാള് നിര്മ്മിക്കണം.
16. സ്കൂള് ആസ ാഗ്യ പദ്ധതി ജില്ലയികല എല്ലാ ദഹസ്കൂള ളിലും ആ ംഭിക്കണം.
17. സ്കപഷയല് ക്ലിനിക്കു ളില് സഡാക്ടര്ോരുകെയം ജീവനക്കാരുകെയം സ്ഥി നിയേനം നെത്തണം.
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18. ആര്രം പദ്ധതി ജില്ലയികല ഓസ ാ നിസയാജ േണ്ഡലത്തില് നിന്നും സഹാേിസയാെതി വകുെികല
ഓസ ാ ഡിസ്കപന്േറി വീതം കത കഞ്ഞടുത്ത് പദ്ധതി നെെിലാക്കണം.
ീഴ്ത്തട്ട് നിര്സദശങ്ങള്
1. സ ാഗ്രതിസ ാധ-പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ കേല് എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം സ ന്ദ്രീ ിച്ച്
പ ര്ചാവയാധി രതിസ ാധ ചി ിത്സാ യൂണിറ് ആ ംഭിക്കു .
2. പ ര്ച്ചവയാധി ചി ിത്സയ്ക്കും േറ് കേഡിക്കല് യാമ്പു ള്ക്കും രസതയ കോദബല് യൂണിറ്.
3. േവന്ത്ോയി സ്ഥലവം ക ട്ടിെവം ഇല്ലാത്ത ഡിസ്കപന്േറി ള്ക്ക് സ്ഥലവം ക ട്ടിെവം
4. എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും സ്കപഷയാലിറി ക്ലിനിക്കു ളായ േീതാലയം, വന്ധയത, ആയഷ്മാന്
ഭവ, ദതസറായിഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അെിസ്ഥാന േൗ യം.
2032 വിഷന്- ക ാല്ലം ജില്ല
1.
രേവേ ണം ഇല്ലാതാക്കു , ശിശുേ ണം ഇല്ലാതാക്കു .
2. ആയര്ദദര്ഘ്യം പുരുഷന്മാര്ക്ക് 80 ഉം സ്ത്രീ ള്ക്ക് 85 ഉം ആയി ഉയര്ത്തും.
3. ആസ ാഗ്യ ോയ ഭക്ഷണം, കവള്ളം, ജീവിത ോഹച യം, നിശ്ചിത വയായാേം എന്നിവ എല്ലാ
പൗ ന്മാര്ക്കും ഉറപ്പുവരുത്തും
4. പുതിയ തലമുറകയ
യാന്േര് ഉള്െകെ ജീവിതദശലീസ ാഗ്ം ബാധിക്കുന്നത്
നിലവിലുള്ളതികെ പകുതിയാക്കും
5. േേയബന്ധിത പ ിസശാധനയിലൂകെ ാന്േര് ആ ംഭത്തിസല
കെത്തി ചി ിത്സ
ഉറപ്പുവരുത്തി ജീവിത ഗുണതയം ജീവിത ദദര്ഘ്യവം വര്ദ്ധിെിക്കും.
6. ഹൃസരാഗ്ം, പക്ഷാഘ്ാതം, അപ െം എന്നിവ ബാധിക്കുന്നവര്ക്ക് ഒരു േണിക്കൂറിന ം ചി ിത്സ
ലഭയോക്കും.
7. എല്ലാ പൗ ന്മാക യം രഥേ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രാപ്ത ാക്കും
8. പൗ ന്മാര് കപാതുവില് ദേക്ലിംഗ്ിസലക്ക് േെങ്ങും. നഗ് രസദശങ്ങളില് ദേക്കിള് പാത ള്
േ്ോക്കും
9. േീസറാ സവസ്റ്റ് ാഴ്ചൊെിസലക്ക് ജില്ലകയത്തും
10. പ ര്ച്ചവയാധി ള് നിവാ ണം കചയ്യും
11. പ ര്ച്ചവയാധി േ ണങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കും
12. ജലജനയ സ ാഗ്ങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കും
13. ജലസരാതസ്സു ള് ോലിനയ വിമുക്തോക്കും
14. അന്ത് ീക്ഷ േലിനീ ണം ആസ ാഗ്യ ോയ സതാതില് കുറയ്ക്കും.
15. പ പ ാഗ്ത കതാെിലാളി ള്ക്ക് ആസ ാഗ്യ സു ക്ഷയം രാഥേി
േൗ യങ്ങളം
ഉറപ്പുവരുത്തും
16. അപ െങ്ങളം അപ െേ ണങ്ങളം നിലവിലുള്ളതികെ പകുതിയായി കുറയ്ക്കും
17. ലഹ ി, പു യില, േയക്കുേരുന്ന് ഉപസയാഗ്ം ഇല്ലാതാക്കും
18. അവയവ ദാനത്തിന് എല്ലാ പൗ ന്മാക യം േന്നദ്ധ ാക്കും
19. പട്ടി വര്ഗക്കാര്, േത്സയകത്താെിലാളി ള്, ശുവെി സേഖലയില് രവര്ത്തിക്കുന്നവര് എന്നി
വക േേഗ്ര ആസ ാഗ്യ പ ി ക്ഷ നല് ി കപാതു േമൂഹ നിലവാ ത്തിസലകക്കത്തിക്കും
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ശുചിതവം - ോലിനയേംസ് ണം
ആമുഖം
സ ളം ോനവ വി േന സൂച ങ്ങളില് വി േിത ാജയങ്ങസളാകൊെം ആകണങ്കിലും ജനങ്ങകള
സന ിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളില് പുറ ിലാണ് നാം. അതിനാല് അത്ത ം ാ യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ
കചലുസത്തെതായിട്ടുെ്. അതില് രധാനോണ് ശുചിതവവം ശുദ്ധോയ കുെികവളളവം േംസ്ഥാനകത്ത
ോലിനയമുക്തോക്കുന്നതിലൂകെ ജനങ്ങളകെ ജീവിതനിലവാ ം ഉയര്ത്തു യം സ ാഗ്ാതു തയില് കുറവ് വരുത്തി
കപാതുജനാസ ാഗ്യം കേച്ചകെടുത്തു യം പ ിസ്ഥിതി േൗഹൃദ അന്ത് ീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കു യം കചയ്യു
എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിലുളള ാഴ്ചൊെ്. സ ളത്തികെ േവിസശഷത ളായി ര ീര്ത്തിക്കകെടുന്ന
വൃത്തിയം പ ിേ ശുചിതവവം നിലനിര്ത്തു അതുവെി ആസ ാഗ്യ ക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തു എന്ന രധാന
ലക്ഷയസത്താകെയാണ് ഹ ിത സ ളേിഷകെ ഭാഗ്ോയ ശുചിതവേിഷന് രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ
ശുചിതവോലിനയ പ ിപാലന േംസ്ാ വം രൂപകെടുത്തി എടുക്കണകേങ്കില് കപാതുജന േഹ ണം
കൂെിസയതീരൂ. േര്ക്കാ ികെ രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കാെം തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ സനതൃതവത്തില്
ജനങ്ങളകെ പങ്കാളിത്തം കൂെിയാകുസപാള് ഒരു നല്ല ോതൃ സൃഷ്ടിക്കുവാന് നമുക്ക് ോധിക്കും.
േമ്പൂര്ണ ോലിനയ മുക്ത ജില്ല എന്നതാണ് ജില്ല ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതിസലക്ക് െിഞ്ഞ കുകറ
വര്ഷങ്ങളായി നെത്തിയിട്ടുളള ദവവിധയോര്ന്ന പ ിപാെി ള് പൂര്ണോയി എന്ന് അവ ാശ
കെടുന്നികല്ലങ്കിലും ലക്ഷയത്തിസലക്ക് അതിസവഗ്ം നെന്നടുക്കു യാണ്. 2016 നവംബര് 1 ന് േംസ്ഥാനം
കവളിയിെ വിേര്്യ മുക്ത (ഒ.ഡി.എഫ്) േംസ്ഥാനോയി രഖയാപിച്ചിരുന്നു. അതികെ മുസന്നാെിയായി
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാേരസദശങ്ങള് 2016 ഒസക്ടാബര് 18 നഗ് രസദശങ്ങള് 2017 കഫബ്രുവ ി 1 നും
കവളിയിെ വിേര്്യ മുക്ത രസദശങ്ങളായി രഖയാപിക്കാന് െിഞ്ഞു. ഇതികെ ഭാഗ്ോയി ഗ്രാേ
രസദശങ്ങളില് 13149 കുടുംബങ്ങള്ക്കും നഗ് രസദശങ്ങളില് 3397 കുടുംബങ്ങള്ക്കും ശുചിതവ ക്കൂസു ള്
നിര്മ്മിച്ചു നല്കി. ഇസതാകെ ഈ ംഗ്കത്ത സപാ ായ്മ ള് ഒരു പ ിധിവക പ ിഹ ിക്കാന് െിഞ്ഞു. ലഭയോയ
സ്ഥലത്തികെ വിഭജനങ്ങളം ജനേംഖയാ കപരുെവം അനുദിനം വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനാല് ഈ ംഗ്ത്ത് ഇനിയം
രശ്ന ോധയതയെ്.
ജില്ലയികല നഗ് – നഗ് രാന്ത് രസദശങ്ങകള അലട്ടുന്ന ഗുരുത രശ്നങ്ങളില് ഒന്നാണ് ോലിനയ
നിര്മ്മാര്്നം. ഇസൊള് േഞ്ഞെിത്തം, സ ാളറ സപാലുളള ജലജനയസ ാഗ്ങ്ങള് കൂൊകത എലിെനി,
ഡങ്കിെനി തുെങ്ങിയ സപരു ളില് കപരു ി വരുന്ന അപ െ ോയ സ ാഗ്ങ്ങളകെ രൂക്ഷത
ഗ്രാേരസദശങ്ങളില് സപാലും അനുഭവകെടുന്നു. േമൂഹത്തികെ വിവിധ േണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നും നി ന്ത് ം
വിേര്ശന വിസധോയി ക ാെി ിക്കുന്ന കതരുവ് നായ ശലയം സപാലും ഈ ോലിനയ നിര്മ്മാര്്ന
രശ്നത്തികെ ഉസപാല്െന്നോണ്. അതു ക ാെ് തകന്ന ജനപങ്കാളിത്തസത്താകെ രാസദശി തല വി േന
രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സനതൃതവം വഹിക്കുന്ന തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള് അതത് രസദശകത്ത
ോലിനയമുക്തോക്കുന്നതിന് വയക്തോയ ഒരു നിര്േഹണ േംവിധാനം തയ്യാറാക്കു യം നെൊക്കു യം
കചസയ്യെതുെ്. ോലിനയം വലികച്ചറിയന്നതു വെിയം
ത്തിക്കുന്നത് വെിയം ഉൊകുന്ന അന്ത് ീ
ക്ഷേലിനീ ണം (േണ്, ജലം, വായ) പ ിഹ ിക്കാനാവാത്ത വിധം നാള്ക്കുനാള് വര്ദ്ധിച്ചുവ ി യാണ്.
ഓസ ാ തസദശസ്ഥാപനത്തികെയം പ ിധിയില് സൃഷ്ടിക്കകെടുന്നതും പ ിപാലിക്കാന് ുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവകെടുന്നതുോയ ോലിനയത്തികെ
അളവ ളം നിലവിലുളള േംസ് ണ േംവിധാനത്തികെ
സശഷിയം പഠിക്കു യം സഡറാ ള് സശഖ ിക്കു യം വിശ ലനം കചയ്യു യം അതികെ സപാ ായ്മ ളം
വിെവ ളം േനസ്സിലാക്കു യം യക്തോയ ബദല് േംവിധാനങ്ങള് ശാസ്ത്രീയോയി നെൊക്കാന് സവെ
േംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കു യോണ് ഈ വിഷയത്തിലുളള ശുചിതവേിഷകെ േേീപനം. എളെം ചീഞ്ഞളിയാന്
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ഇെയളള ദജവോലിനയങ്ങള് അതികെ ഉറവിെസത്താെ് ഏറവം അടുത്ത് അതാത് ദിവേം തകന്ന
േംസ് ിക്കു യം പുന:ചംക്രേണത്തിലൂകെ േംസ് ിസക്കെ ലാസ്റ്റിക്കു ളം േറ് അദജവോലിനയങ്ങളം
കൃതയോയ ഇെസവള ളില് സശഖ ിച്ച് േംസ് ണ സ ന്ദ്രങ്ങളില് അയക്കു യം കചയ്യു എന്നതാണ്
കപാതുേേീപനം.
എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്ത വാദിതവം
ോലിനയങ്ങള് വലികച്ചറിയ യം ത്തിക്കു യം കചയ്യുന്ന ശീലം ോറണം. ഉയര്ന്ന ോക്ഷ ത,
വിദയാഭയാേ നിലവാ ം ആസ ാഗ്യ നില എന്നിങ്ങകന ഉയര്ന്ന ജീവിത ഗുണസേന്മയ്ക്ക് ഖയാദി സനെിയിട്ടുളള
നമ്മുകെ േംസ്ഥാനത്തിന് അനുഗുണോയ രവൃത്തിയല്ല ോലിനയം വലികച്ചറിയലും ത്തിക്കലും. അനുകൂല
േസനാഭാവവം ശീലങ്ങളം േഹ ണവം വളസ െതുെ്. എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്ത വാദിതവം എന്ന
അവസബാധം ഉള്കക്കാെ് ോലിനയ പ ിപാലന വിഷയങ്ങളില് എല്ലാ വിഭാഗ്ംജനങ്ങളം പങ്കാളി ളാ ണം.
ഒരു പുതിയ ോലിനയ പ ിപാലന േംസ്ാ ത്തിലൂകെ നമ്മുകെ ജില്ലകയ ോലിനയമുക്തോക്കാം. േങ്കീര്ണോയ
ോലിനയ രശ്നങ്ങള്
കെത്തുന്നതിനും പ ിഹാ ം ോധയോക്കുന്നതിനും തസദശഭ ണ രസദശം
സുസ്ഥി ോയി ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതില് പങ്കാളി ളാക്കുന്നതുോണ് ഹ ിതസ ളം പദ്ധതിയകെ
ഉപദൗതയോയ ശുചിതവോലിനയ േംസ് ണത്തികെ ലക്ഷയങ്ങള്.
വിസ ന്ദ്രീകൃത ോലിനയേംസ് ണത്തിന് മുന്ഗ്ണന
സ ളം സപാകല േവിസശഷ ഭൂേി ശാസ്ത്രമുളള രസദശത്ത് വിസ ന്ദ്രീകൃത ോലിനയേംസ് ണ
പദ്ധതി ള്ക്ക് മുന്ഗ്ണന നല്കിസയ തീരൂ. ഓസ ാ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനത്തികെയം പ ിധിയില്
വരുന്ന ഭൂരസദശം ോലിനയ
ഹിതോ ണം. ഇതിനായി, തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള്
ആശയപ ോയം ോസങ്കതി ോയം തയ്യാറാസ െതുെ്. സൃഷ്ടിക്കകെടുന്ന ഏകതാരു ോലിനയവം എത്രയം
സവഗ്ത്തിലും സു ക്ഷിതോയം േംസ് ിക്കകെടുന്നുകവന്ന് ഉറൊക്കണം.
നിലവികല അവസ്ഥ ഗ്ാര്ഹി ശൗചാലയങ്ങള്
2017 ആഗ്സ്റ്റില് ോലിനയത്തില് നിന്നും േവാതന്ത്രയം യാപയികെ ഭാഗ്ോയി നെത്തിയ ഗൃഹതല സ്ഥിതി
വിവ സശഖ ണത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവ ം അനുേ ിച്ച് ജില്ലയില് 82 ശതോനം വീടു ളില് ോത്രോണ്
ശുചിതവ പൂര്ണോയ സൊയലറ് േംവിധാനങ്ങള് (കേപ്റ്റിക്ടാങ്ക്/ഇ ട്ടക്കുെി ക്കൂേ്) ഉളളത്. േറ്റുളളിെങ്ങളില്
േിക്കവാറും ഒറക്കുെി ക്കൂസു ളാണ്. തീ രസദശങ്ങളിലും േറ്റും ഈ വിഷയത്തില് ഇനിയം കൂടുതല്
ശ്രദ്ധപതിസയെിയി ിക്കുന്നു. അതു സപാകല തകന്ന ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളകെ സ ന്ദ്രങ്ങളികല
ശൗചാലയ രശ്നങ്ങള് ശ്രദ്ധിസക്കെ േകറാരു ഇെോണ്. ഈ കതാെിലാളി ള് ഏകറയം രാഥേി
ആവശയങ്ങള് നിര്േഹിക്കുന്നത് നദീതീ ങ്ങളിസലാ േറ് ജലസരാതസ്സു ളകെ േേീപസോ ആണ്.
ആയതിനാല്, എല്ലാ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളം ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളകെ പാര്െിെ
േൗ യങ്ങള് പ ിസശാധിച്ച് ആവശയോയ സൊയലറ് േൗ യങ്ങള് ഉകെന്ന്ഉറപ്പുവരുസത്തെതാണ്.
പട്ടി 4.7.10
ഹ ിതസ ളം
ഗ്ാര്ഹി ോലിനയ നിര്മ്മാര്്നം - വിലയിരുത്തല് സഫാറം അവസ്ഥാനിര്ണയ പഠന സചാദയാവലി
സക്രാഡീ ണ സഫാര്ോറ്
1

സ്ഥലലഭയത

2

െയില് നിന്നും
ോധനങ്ങള്
വാങ്ങിക ാണ്ടുവ ാ
ന്
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േന്ദര്ശിച്ച
വീടു ള്

മൂന്ന്കേന്റി
ല് താകെ

3 - 10 കേെ്

591761

105000

272722

ചാക്ക്/ചണംേഞ്ചി
ഉപസയാഗ്ി
ക്കുന്നവര്

ലാസ്റ്റി ് വര്
ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നവര്

10
കേന്റിന്മു ളി
ല്
214039
തുണി
േഞ്ചി
ഉപസയാഗ്ി
ക്കുന്നവര്
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3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

ഉപസയാഗ്ിക്കുന്ന ീതി
188279
513324
അഴുകുന്ന വസ്തുക്കളം അഴു ാത്ത വസ്തുക്കളം കവസേകറ ത ം തി ിച്ച് സശഖ ിച്ച്
കവയ്ക്കുന്നവരുകെഎണം
മൃഗ്ങ്ങള്ക്കും
സപാസ്റ്റ്
കൃഷി/വളക്കുെിയില്
പക്ഷി ള്ക്കും
വളം
നിസക്ഷപിക്കുന്നവ
തീറയായിനല്കുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന
വീട്ടികലഅഴു
വര്
വര്
കുന്ന ോലി
196984
145697
51341
നയങ്ങളകെ
േംസ് ണ
'ബസയാഗ്യാേ്
'പഞ്ചായത്ത്/
ീതി
ലാന്റില് നിസക്ഷപി
നഗ് േഭയില്
ത്തിക്കുന്നു
ക്കുന്നവര്
നല്കുന്നവര്

174955
143515
അലക്ഷയോയി
വലികച്ചറിയന്നു
48569
േവ ാ യ
ഏജന്േി കള
ഏല്െിക്കുന്നു'

48735
525647
75828
7997
'വീട്ടികലഅഴു
വീട്ടില്
േവ ാ യഏജ
പഞ്ചായത്ത്/
കപാതു
ത്തി
ാത്ത ോലി സൂക്ഷിക്കു ന്േി കളഏ നഗ് േഭയില്
വിെങ്ങളില്
ക്കുന്നു
നയങ്ങളകെ
ന്നു
ല്െിക്കുന്നു
നല്കുന്നവര്
നിസക്ഷപിക്കുന്നു
േംസ് ണ
124932
146039
28902
182698
40398
ീതി
േണ്ട
വീട്ടിലുളള
ദപെ്
ബക്കറ്
േണി
റിംഗ് സപാ
ിച്ചന്
ല
സപാസ്റ്റിം
സപാസ്റ്റ്
സപാസ്റ്റ്
സപാസ്റ്റ്
സ്റ്റ്
ബിന്
സപാസ്റ്റ്
ഗ്് േംവി
ധാനം
33108
9035
3067
11606
12488
40133
നിലവില് ോലിനയ േംസ് ണ േംവിധാനം തൃപ്തി ോയി രവര്ത്തിക്കുന്ന വീടു ളകെ എണം
ദജവോലിനയം സശഖ ിച്ച് ക ാെ് സപാകുന്നതിന് നഗ് േഭ/ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് ഏജന്േി കള
ഏര്കെടുത്തിയാല് അവര്ക്ക് നിശ്ചിതനി ക്കില് ഫീസ്നല്കാന് േമ്മതമുളളവര്
കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോസയാ, അല്ലാകതസയാ നിര്മ്മിക്കുന്ന സപാസ്റ്റ് കുെിയില്
ോലിനയങ്ങള് നിസക്ഷപിച്ച് വളോക്കുന്നതിന് താല്െ യമുളള കുടുംബങ്ങള്
േ ങ്ങളകെതെ
വീട്ടികലപാെ് ജല
പാെ്
േവീസവജ്ദപെ്
ത്തില്
ഉപസയാഗ്ം
ജലക്കുെി
ഒഴുക്കുന്നു
130941
45128
211123
103502
പാഴ്ച്ജല േംസ് ണത്തിനായി പാഴ്ച്ജലക്കുെി (സോക്സപിറ്) നിര്മ്മിച്ചു നല് ിയ വീടു ളകെ എണം
കേപ്റ്റിക്ടാങ്ക്/
മുനിേിെല്
ദരവറ്ഏജന്േി
ക്കൂേ് വെി
'കുെി നിര്മ്മിച്ച്
ഓെയിസലാ
ൊങ്കര്
ളകെൊങ്കര്
സലാറിയിസലക്ക്പ
സലാറി ളിസലക്ക്പ
നിറയസപാള്
അതിസലക്ക്
സതാട്ടിസലാ
പ്കചയ്പ്കത് ാ
പ്കചയ്പ്കത് ാ
പ ിഹ ിക്കുന്ന
ോറ്റും
ഒഴുക്കും
ണ്ടുസപാകും
െ്സപാകും
ീതി
176046
3819
46997
5984
അവലംബം . ഹ ിതസ

കപാതുവിെങ്ങളി
ല്
നിസക്ഷപിക്കുന്നു
16867
അലക്ഷയോയി
വലികച്ചറിയന്നു
48805
േറ്റുളളവ
173272
188696
271410
295867
കൃഷിക്ക്നനക്കു
ന്നു
52076
159189
കുെി
ഇതുവക
നിറഞ്ഞിട്ടില്ല
251834

ള േിഷൻ

കപാതുസൊയ് ലറ്റു ള്
നിലവില് 18 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ോത്രോണ് ഈ േംവിധാനങ്ങള് നല്ല നിലയില് രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
അതു തകന്ന ആവശയത്തിന് തി യാത്തതും ശുചിതവ പൂര്ണവേല്ല. പ ിപാലനത്തികെ അഭാവം മൂലം േിക്ക
കപാതുസൊയലറ്റു ളം ഉപസയാഗ് ശൂനയോണ്. കപാതു ജനങ്ങള് ധാ ാളോയി നിസതയന എത്തുന്ന
ബസ്സ്റാന്റു ള്, പലി ് ഓഫീസു ള്, ടൂറിസ്റ്റ്സ ന്ദ്രങ്ങള്, ആ ാധനാലയങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില് സവെത്ര
സൊയ് ലറ് േംവിധാനങ്ങളില്ല. ഇതിസലക്കായി ദീര്ഘ് ാല പദ്ധതി ള് രൂപീ ിസക്കെിയി ിക്കുന്നു.
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കൂൊകത, േവസദശി ളം വിസദശി ളം, വിസനാദേഞ്ചാ ി ളോയി ധാ ാളം ആള ള് നമ്മുകെ ജില്ല വെി
േഞ്ച ിക്കുന്നുെ്. എന്നാല്, പലസൊഴും ഇത്ത ക്കാര്ക്ക് താല്ക്കാലി ോയി വിശ്രേിക്കാസനാ രാഥേി
ആവശയങ്ങള് നിറസവറാസനാ സവെ േൗ യങ്ങളില്ല.
ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് സപാലും ഇത്ത ം
േംവിധാനത്തികെ അപ യാപ്തത നിലനില്ക്കുന്നു. ആ യാല്, ശുചിമുറി േംവിധാനസത്താെ് കൂെിയ നല്ല
നിലവാ ങ്ങളിലുളള കപാതു വിശ്രേസ ന്ദ്രങ്ങള് രധാനകെട്ട സ ന്ദ്രങ്ങളില് സ്ഥാപിസക്കെിയി ിക്കുന്നു.
ോലിനയ േംസ് ണം
1. ഗ്ാര്ഹി ോലിനയ േംസ് ണം
സ്ഥിതി വിവ േര്സേയില് നിന്നും ലഭിച്ചവിവ ം അനുേ ിച്ച് ജില്ലയില് 20 ശതോനം വീടു ളില്
ോത്രോണ് നല്ല ീതിയിലുളള ഗ്ാര്ഹി ോലിനയ േംസ് ണ േംവിധാനങ്ങളളളത്. 10 ശതോനസത്താളം
കുടുംബങ്ങള് 3 കേന്റില് താകെ ോത്രം വിസൃതിയളള ഭൂേിയിലാണ് താേേിക്കുന്നത്. ഇവര്ക്ക് ഈ
േംവിധാനം ഒരുക്കി നല്കു എന്നതാണ് ഏറവം അെിയന്ത്ി ോയി കചസയ്യെത്. എന്നാല്, സ്ഥല ലഭയത
ഉൊയിട്ടും ോലിനയങ്ങള് കപാതുനി ത്തു ളിലും ജലസരാതസ്സു ളിലും േറ്റും വലികച്ചറിയന്ന നകല്ലാരു വിഭാഗ്ം
േപന്നക സബാധവല്ക്ക ണം ക ാെ് ോത്രം സനര്വെിയില് ക ാണ്ടുവരുവാന് ുദ്ധിമുട്ടാണ്.
നിയേത്തികെ പിന്ബലവം ശക്തോയ ശിക്ഷാനെപെി ളം ദ കക്കാകെങ്കില് ോത്രസേ ഈ ംഗ്ത്ത്
സനട്ടം ദ വ ിക്കാന് ോധിക്കു യളളൂ.
2. കപാതു സ്ഥലങ്ങളികല ോലിനയ േംസ് ണം
ോലിനയങ്ങള് ധാ ാളം ഉദ്പാദിക്കുന്ന കപാതുോര്ക്കറ്റു ള്, ബസ്സ്റാന്റു ള്, സബാട്ട്ജട്ടി ള്,
പലി ്ഓഫീസു ള്, സ്കൂള ള്, ആശുപത്രി ള് എന്നിവിെങ്ങളികല ോലിനയേംസ് ണം വയക്തോയ
ആസൂത്രണസത്താെ് കൂെിനെെിലാസക്കെതാണ്. കപാതുസ്ഥലങ്ങളില് വലികച്ചറിയകെടുന്ന ോലിനയത്തികെ
സശഖ ണവം േംസ് ണവം വലിയ കവല്ലുവിളിയാണ്. ഉറവിെത്തില് തകന്ന ോലിനയേംസ് ണം
എന്നതാണ് സ ന്ദ്രീകൃത േംസ് ണസത്തക്കാള് രാസയാഗ്ി ം എന്നതാണ് േര്ക്കാ ികെ ാഴ്ചൊെ്.
സേല്െറഞ്ഞ ദജവോലിനയം കൂൊകത അറവശാല ള്, ല്ലയാണേണ്ഡപങ്ങള്, സഹാട്ടലു ള്,
ആശുപത്രി ള്, സ്കൂള ള് എന്നിവിെങ്ങളികല ോലിനയരശ്നങ്ങള്ക്ക് രസതയ ം രാധാനയം നല്കി രൂപ ല്െന
കചയ്തു നെൊസക്കെതാണ്.
3. ദജവ ോലിനയേംസ് ണം
വീടു ളിലുൊകുന്ന പച്ചക്കറിചവറും, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടവം അെങ്ങുന്ന ദജവോലിനയം അവികെ തകന്ന
േംസ് ിക്കുന്നതിന് ഉളള ക്കുെി (ആവശയത്തിന്സ്ഥലംഉകെങ്കില് ോത്രം) ലം സപാസ്റ്റിംഗ്്, ിച്ചന് ബിന്
സപാസ്റ്റിംഗ്്, റിംഗ് സപാസ്റ്റിംഗ്്, ദജവ േംസ് ണഭ ണി (മുച്ചട്ടി സപാസ്റ്റ്) തുെങ്ങിയ സപാസ്റ്റിംഗ്്
ീതി സളാ ോലിനയത്തില് നിന്ന് ദജവവാത ം ഉദ്ൊദിെിക്കകെടുന്ന ബസയാഗ്യാേ് ലാസൊ സ്ഥാപിക്കാം.
ചന്ത് ളില് നിന്നും േവന്ത്ോയി ഉറവിെ ോലിനയ േംസ് ണ ഉപാധി കളാന്നും സ്ഥാപിക്കാന്
െിയാത്ത ഇെങ്ങളില് നിന്നുമുളള ദജവോലിനയം േംസ് ിക്കുന്നതിന് കപാതുോലിനയ േംസ് ണ
േംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കാം. വലിയ ബസയാഗ്യാേ് ലാന്റു സളാ തുമ്പൂര്മൂെി ോതൃ എയ്പ്സറാബി ്
സപാസ്റ്റിംസഗ്ാ ആണ് നിലവില് ഉപസയാഗ്ിക്കകെടുന്ന കപാതുോലിനയ േംസ് ണേംവിധാനങ്ങള്.
4. അദജവ ോലിനയ പ ിപാലനം
ലാസ്റ്റി ് തുെങ്ങിയ അദജവോലിനയങ്ങള് (ചില്ലു ള്, സലാഹങ്ങള്, നിര്മ്മാണഅവശിഷ്ടങ്ങള്, ഇസവസ്റ്റ്) കൃതയോയ ഇെസവള ളില് സശഖ ിച്ച് അതിനായളള േംഭ ണ സ ന്ദ്രങ്ങള് (കേറീ ിയല് ളക്ഷന്
കഫേിലിറി - എം.േി.എകെെറു ള്) സ്ഥാപിച്ച് അവികെ നിന്നും അതാതികെ ീതി അനുേ ിച്ചുളള
േംസ് ണ സ ന്ദ്രങ്ങളിസലസക്കാ ലാന്്ഫില് തുെങ്ങിയ േംവിധാനങ്ങളിസലസക്കാ ോറ്റുവാന് സവെ
േ്ീ ണങ്ങള് ഒരുസക്കെതാണ്.
ഏറവം രൂക്ഷോയ ലാസ്റ്റി ് രശ്നം ദ ാ യം കചയ്യുവാനായി ഇസൊള് ഇത് കപാെിച്ച്
ത ി ളാക്കുന്നതിനായി ലാസ്റ്റി ് ഷ്രഡിംഗ്് കേഷീന് സ്ഥാപിക്കു യം ഈ ത ി ള് ൊറിംഗ്ിസനാകൊെം
(ൊറികെ അളവികെ 10 ശതോനംവക ) സചര്ത്ത് സറാഡ് രവൃത്തിയ്ക്ക് ഉപസയാഗ്ിക്കുവാന് േര്ക്കാര്
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നിര്സദശവം ഉത്ത വം ഉെ്. കൂൊകത, ക്ലീന് സ ള പനി ലിേിറഡ് എന്ന സ്ഥാപനകത്ത ഈ
രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്േഹിക്കാനായി േര്ക്കാര് ചുേതലകെടുത്തിയിട്ടുെ്.
5. ഇ-സവസ്റ്റ്പ ിപാലനം
ഉപസയാഗ്ശൂനയോയ പൂട്ടറു ള്, രിെറു ള്, േറ്
പൂട്ടര് അനുബന്ധ ഉപ ണങ്ങള്,
കോദബല് സഫാണ്ട, കോദബല് ചാര്്ര്, ബാററി തുെങ്ങിയ വസ്തുക്കളില് ആഴ്സനി ്, ാഡ്മിയം
തുെങ്ങിയ ഏറവം അപ െ ോയ സലാഹഭാഗ്ങ്ങളകെ ോന്നിദ്ധയമുളളതിനാല് ഇവ വലികച്ചറിയന്നത്
മൂലമുൊകുന്ന പ ിേ േലിനീ ണം ഏറവം രൂക്ഷോണ്. അതുസപാകല തകന്നേി.എഫ്.എല്,
എല്.ഇ.ഡിലാമ്പു ള്, െൂദലറ്/കേര്ക്കുറിലാമ്പു ള് എന്നിവയില് അധി ിച്ച നിലയില് കേര്ക്കുറിയകെ
അംശമുളളതും ഇവ അതിനാല് ഏറവം അപ െ ോയ ോലിനയങ്ങളില് കപടുന്നതുോണ്. അതു സപാകല
തകന്ന സറഡിസയാ ആക്ടീവിറി മൂലമുൊകുന്ന േലിനീ ണവം ഇ-സവസ്റ്റ് മുഖാന്ത്ി ം ഉൊകുന്നു.
ഇക്കാ ണത്താല് ഇ-സവസ്റ്റ്നിര്മ്മാര്്നം അതയന്ത്ം സൂക്ഷ്മതസയാകെയം ശാസ്ത്രീയോയം ദ ാ യം
കചസയ്യെ വിഷയോണ്.
സ ളേര്ക്കാരും ക്ലീന് സ ള പനിയോയളള ഉെപെിര ാ ം എല്ലാത്ത ം ഇ-സവസ്റ്റു ള്
സശഖ ിക്കാനും ദ ാ യം കചയ്യുവാനുളള ചുേതല അവര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുെ്. നമ്മള് സേല് പറഞ്ഞ
ത ത്തിലുളള ഇ-സവസ്റ്റു ള് സശഖ ിച്ചതിനുസശഷംക്ലീന് സ ള പനികയഏല്െിച്ചാല് ോത്രം േതിയാകും.
വിഭവ േോഹ ണം
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതി ാലത്ത് ത്രിതലപഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതിതു യകെ 10 ശതോനം
തു ശുചിതവ ോലിനയേംസ് ണത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുെ്. കൂൊകത, സ ന്ദ്രപദ്ധതിയായഎേ്.ബി.എം
(ഗ്രാേീണ്ട) വെി ഒരു പഞ്ചായത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വക ഈ സേഖലയിസലക്ക് കചലവെിക്കാവന്നതാണ്.
ഇതിനുപ ിയായി ിഫ്ബിസ്ീേില് ഉള്കെടുത്തി ആധുനി അറവശാല ള്, ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം,
കേപ്റ്സറജ് രീറ്കേെ് ലാെ് തുെങ്ങിയ വന് ിെ പദ്ധതി ളം സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. ശുചിതവ േിഷകെ
േംസ്ഥാന വിഹിതവം ഈ സേഖലയിസലക്ക് വിനിസയാഗ്ിക്കാവന്നതാണ്.
നഗ് രസദശങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതിവിഹിതത്തില് നിന്നും 15 ശതോനം തു യാണ് ശുചിതവോലിനയ
േംസ് ണ പദ്ധതി ള്ക്കായി ോറി വയ്ക്കകെസെെത്. കൂൊകത, നഗ് േഭ ളകെ അധീനതയിലുളള
സ്ഥാപനങ്ങളില് സൊയലറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കപാതു സൊയലറ്റു ളം
മ്മൂണിറി സൊയലറ്റു ളം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എേ്.ബി.എം (അര്ബന്) ഫണ്ടു ളം ശുചിതവേിഷകെ േംസ്ഥാനവിഹിതവം
ഇതിസലക്കായി വിനിസയാഗ്ിക്കാവന്നതാണ്.
നിലവിലുളള പദ്ധതി ളകെ സ്ഥലപ വയനയാേം
ജില്ലയില് നഗ് േഭ ളിലായാലും പഞ്ചായത്തു ളിലായാലും നിലവിലുളള േംവിധാനങ്ങകളല്ലാം
തകന്ന തീ രസദശത്തിന് കൂടുതല് രാധാനയം നല്കി ക ാെ് വിനയേിച്ചി ിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ാണുന്നത്.
എന്നാല്, ടൂറിസ്റ്റു ളം േറ്റും കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജില്ലയകെ ിെക്കന് സേഖല ളില് കപാതുകവ ശുചിതവ
– ോലിനയ േംസ് ണ സേഖല ളികല അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളകെ അപ യാപ്തത അനുഭവകെടുന്നുെ്. ഇത്
പ ിഹ ിക്കുന്നതിനായി ഈ സേഖല ളില് കൂടുതല് േൗ യങ്ങള് ഒരുസക്കെതായിട്ടുെ്.
ആ ാധനാലയങ്ങള് (എല്ലാ േത വിഭാഗ്ക്കാരുകെയം) സ ന്ദ്രീ ിച്ചും ഇത േംസ്ഥാന
കതാെിലാളി ളകെ ലാവണങ്ങള് സ ന്ദ്രീ ിച്ചും ആവശയത്തിന് േൗ യങ്ങള് ലഭയേല്ലാത്തതിനാല്
ഇവിെങ്ങളിലും സവെത്ര േംവിധാനങ്ങള് ഒരുസക്കെതായിട്ടുെ്.
ോലിനയ േംസ് ണ സേഖല ള്
1. വയവോയ സ ന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുളള ോലിനയം
ജില്ലയികലരധാനവയവോയസ്ഥാപനങ്ങളായക .എം.എം.എല്, ഐ.ആര്.ഇ േറ് േര്ക്കാര്
/േവ ാ യവയവോയ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവിെങ്ങളികല ോലിനയ നിര്മ്മാര്്നത്തിന് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങള്
േവന്ത്ം നിലയില് ഇതിനുളള േംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കണകേന്നാണ് നിയേം. ഇത് നി ീക്ഷിക്കുവാനായി
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സ ള േംസ്ഥാന േലിനീ ണനിയന്ത്രണസബാര്ഡികനയാണ് ചുേതലകെടുത്തിയി ിക്കുന്നത്. എന്നാല്
പലസൊഴും ഇത്ത ം സ്ഥാപനങ്ങളകെ അനാസ്ഥ ാ ണം വലിയ സതാതില് പ ിേ േലിനീ ണം
വയാപ ോയി ഉൊകുന്നുെ്. ചവറയികല ക .എം.എല്.എല് നിന്നുളള ോലിനയം ാ ണം ഒരു
രസദശോക വര്ഷങ്ങളായി ോലിനയഭീഷണിയിലാണ്.
2. ജലസരാതസ്സു ളകെ േലിനീ ണം
ജില്ലയികല രധാന ആറു ളായ ല്ലെയാര്, ഇത്തിക്ക യാര്, പളളിക്കലാര്, പ വൂര് ായല്,
കൂൊകത, അഷ്ടമുെിക്കായല്, ക ാല്ലംസതാെ് ഇവിെങ്ങളിസലക്ക് ഒഴു ികയത്തുന്ന വലുതും കചറുതുോയ േറനവധി
ദ സത്താടു ളം എല്ലാം തകന്ന േലിനീ ണത്താല് വീര്പ്പുമുട്ടു യാണ്. സന കത്ത യര് വയവോയം
ജിലയ്യില് പൂര്ണ സതാതില് ഉൊയിരുന്ന േേയത്ത് കതാെഴുക്കല് മൂലമുൊയിരുന്ന രധാന േലിനീ ണ
രശ്നം ഇസൊള് വളക അധി ം കുറഞ്ഞിട്ടുെ്. അതു സപാകല തകന്നഒ.ഡി.എഫുോയി ബന്ധകെട്ട്
ായലു ളിലും സതാടു ളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തൂക്ക് ക്കൂസു ള് (ഹാഗ്ിംഗ്സൊയലറ്റു ള്) ഒെിവാക്കി പ ം
പുതിയ ഇ ട്ടക്കുെി ക്കൂേ് നിര്മ്മിച്ച് നല്കിയസതാകെ ജലസരാതസ്സു ള് ഈ ീതിയില് േലിനോകുന്നത് ഒരു
പ ിധി വക നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുെ്. എന്നാല് അതിസനക്കാല് എത്രസയാ േെങ്ങ് കൂടുതലാണ് േെക്കാലത്ത്
ഇതിസലക്ക് ഒഴു ി ഇറങ്ങുന്ന വിേര്്യങ്ങള് ഉള്കെകെയളള ോലിനയങ്ങള്. ഇകതല്ലാം കെത്തി അതാത്
തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെചു േതലയില് നിയന്ത്രണ നെപെി ള് ദ കക്കാസള്ളെതാണ്.
അഷ്ടമുെിക്കായല് േം ക്ഷണം
ജില്ലയികല രധാന
ായലും റാംേര് സ്ഥാനങ്ങളില് കപട്ടതും േത്സയേപത്തിനാല്
രേിദ്ധവോയിരുന്ന രധാന ായല്, ഇന്ന് ോലിനയ രശ്നത്താല് േത്സയേപത്ത് നശിച്ചും ദ സയ്യറം
മൂലവം േറ്റും നാസശാന്മുഖോയി ിക്കു യാണ്. ഇതികന േം ക്ഷിക്കാനായി രസതയ പാസക്കജു ള് വിവിധ
വകുപ്പു ളകെ/ ഏജന്േി ളകെ േഹായത്താല് രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്, പദ്ധതി നെൊക്കലു ളകെ
ാലതാേേം ാ ണം ഒന്നും തകന്ന ഫലരാപ്തിയില് എത്തിയിട്ടില്ല.
ശാസ്താംസ ാട്ട തൊ േം ക്ഷണം
ജില്ലയികല (േംസ്ഥാനകത്ത സപാലും) ഏ ശുദ്ധജല തൊ ോയ ശാസ്താംസ ാട്ട ായല് ഇന്ന്
േലിനീ ണത്താലും ജലദൗര്ലഭയത്താലും ശവാേം മുട്ടു യാണ്. ഇതികന േം ക്ഷിക്കുവാനുളള മുറവിളിയ്ക്ക്
ഏ സദശം അ നൂറാെികെ ച ിത്രമുെ്. എന്നാല്, രശ്നം നാള്ക്കുനാള് വഷളായി ക ാെി ിക്കു
യോണ്.
ഇസൊള് സ ന്ദ്രേര്ക്കാര് ഇതികന റാംേര് സ്ഥാനങ്ങളകെ ലിസ്റ്റില് കപടുത്തി എന്നകതാെിച്ചാല്
േറ് ഭൗതി സനട്ടങ്ങകളാന്നും തകന്ന ഈ തൊ ത്തിന് ഉൊയിട്ടില്ല. ഇസൊള് തൊ േം ക്ഷണത്തിനായി
പല പാസക്കജു ള് രഖയാപിച്ചിട്ടുകെങ്കിലും ഗുണപ ോയ ോറങ്ങകളാന്നും തകന്ന ാണാനില്ല. ഇതിനായളള
പദ്ധതി ള് പുനരു്ീവിെിക്കു യം ഏസ ാപിെിക്കു യം അതുസപാകല തകന്ന താേേംവിന നെൊക്കി ഈ
അപൂര്േ ജലേപത്തികന അതികെ പൂര്േ ാല രൗഡിസയാകെ നിലനിര്സത്തെത്
ാലഘ്ട്ടത്തികെ കൂെി
ആവശയോണ്.
3. ആശുപത്രി ോലിനയ പ ിപാലനം
രസതയ ശ്രദ്ധയം ശാസ്ത്രീയ േംവിധാനങ്ങളം ആവശയമുളള േംസ് ണ ീതിയാണ് ആശുപത്രി
ോലിനയപ ിപാലനത്തില് അവലംബിസക്കെത്. ആശുപത്രിയം പ ിേ വം വൃത്തിയം ശുചിതവവമുളളതായി
നിലനിര്ത്തുന്നതിന് േേഗ്രോയ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കണം. ഖ ോലിനയം ത ം തി ിക്കല് ദജവ,
അദജവോലിനയങ്ങള് ഉറവിെത്തില് തകന്ന കവസേകറ ത ം തി ിച്ച്സൂക്ഷിക്കണം. ബസയാകേഡിക്കല്
സവസ്റ്റ് സവര്തി ിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും േംസ് ണത്തിനായി ദ ോറുന്നതിനും ആശുപത്രി അധികൃതര്
രസതയ േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തണം (നിലവില് "ഇസേജ്" എന്ന സ്ഥാപനം മുസഖന ബസയാകേഡിക്കല്
സവസ്റ്റ് േംസ് ിക്കകെടുന്നുെ്). ദജവോലിനയങ്ങളകെ േംസ് ണത്തിന് സപാസ്റ്റിംഗ്്
ീതി ളായ
തുമ്പൂര്മൂെി ോതൃ യിലുളള േംവിധാനങ്ങസളാ ബസയാകേതസനഷന് (ബസയാഗ്യാസ്ലാെ്) തുെങ്ങിയ
േംവിധാനങ്ങള് ഒരുസക്കെതാണ്.
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അദജവോലിനയങ്ങള് വൃത്തിയാക്കി േംഭ ിക്കുന്നതിന് ഒരു കേറീ ിയല് ളക്ഷന് കഫേിലിറി
ആശുപത്രി സ ാപൗെില് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉചിതോയി ിക്കും. ഇവികെനിന്നും റീദേക്ലിംഗ്ിനായി സന ിട്ട്
ദ ോറം കചയ്യാവന്നതാണ്.
നിലവിലുളള ശൗചാലയങ്ങള് വൃത്തിയം കവെിപ്പുമുളളതാക്കുന്നതിന് ആവശയോയ അറകുറെണി ള്
നെത്തണം. സ ാഗ്ി ളകെയം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുകെയം എണത്തിന് ആനുപാതി ോയി
ശൗചാലയങ്ങള് ഇകല്ലങ്കില് പുതിയവ നിര്മ്മിക്കണം. എല്ലാ നിര്മ്മിതി ളം സ്ത്രീേൗഹൃദവം
ഭിന്നസശഷിക്കാര്ക്കും മുതിര്ന്നപൗ ന്ോര്ക്കും േൗ യരദവോയി ിക്കണം. നിലവിലുളള േൗ യങ്ങളം
അവയകെ അവസ്ഥയം പ ിഗ്ണിച്ച് കൂടുതലായി ആവശയമുളളവ കെത്തി പട്ടി തയ്യാറാക്കണം.
ആശുപത്രിയികല സഡാക്ടര്ോര്, േറ്ജീവനക്കാര്, സ ാഗ്ി ള്, ബന്ധുക്കള് എന്നിവ െങ്ങുന്ന
സസ്റ്റക്ക്സഹാള്ഡര് ഗ്രൂപ്പുോയി ജനരതിനിധി ളം ഉസദയാഗ്സ്ഥന്മാരും ചര്ച്ച നെത്തു യം ആവശയ താ
നിര്ണയം നെത്തു യം കചസയ്യെതാണ്. ആവശയ താ നിര്ണയ ചര്ച്ച ളിലൂകെ ലഭിക്കുന്ന വിവ ങ്ങള്
ബന്ധകെട്ട തസദശസ്ഥാപനത്തികല ആസ ാഗ്യ – എഞ്ചിനീയറിംഗ്് വിദഗ്ദ്ധരുകെയം, ോമൂഹയ രവര്ത്ത
രുകെയം ോന്നിദ്ധയത്തില് വിശ ലനം കചയ്ത് പദ്ധതി ആശയങ്ങള് രൂപകെടുത്തണം. ഇര ാ ം
നെത്തുന്ന ആശയരൂപീ ണത്തിലൂകെ ആശുപത്രിയകെ േേഗ്ര പ ിസ്ഥിതി പ ിപാലനവം ശുചിതവ –
ോലിനയേംസ് ണവം ഉള്കെടുന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാസക്കെതാണ്.
സേഖല അഭിമുഖീ ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങള്/കവല്ലുവിളി ള്
1.
സ്ഥലപ ിേിതി മൂലം േതിയായ കപാതു ശൗചാലയങ്ങളകെ നിര്മ്മാണം ോധിക്കുന്നില്ല.
2. ോര്ക്കറ്റു ളില് ോലിനയം േംസ് ിക്കുന്നതിന് േതിയായ േൗ യങ്ങളില്ല
3. തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ദ ോറി ിട്ടിയ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ോലിനയേംസ് ണത്തിന്
േതിയായ േൗ യങ്ങളില്ല.
4. കതാെിലിെങ്ങളില്/സ്ഥാപനങ്ങളില് ജീവനക്കാര്ക്ക്ആവശയത്തിന് സൊയ് ലറ്
േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നില്ല
5.
ക്കൂേ് ോലിനയവം അറവ ോലിനയങ്ങളം സതാടു ളിലും, നാലു ളിലും, സറാു ളിലും,
കപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും, ാത്രി ാലങ്ങളില് നിസക്ഷപിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന് ോധിക്കുന്നില്ല.
6. തീ സദശ പഞ്ചായത്തു ളായ േയ്യനാെ്, നീെ , ചവറ, പന്മന, ആലൊെ്, ക .എേ്.പു ം,
ക്ലാെന, ഓച്ചിറ കൂൊകത, േണ്ടസരാതുരുത്ത്, അഷ്ടമുെിക്കായലിനും, ശാസ്താംസ ാട്ടതൊ ത്തിനും
ചുറ്റുമുളള ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളികല ശൗചാലയങ്ങള് 100 ശതോനവം ശുചിതവപൂര്ണോകണന്ന്
ഉറൊക്കുവാന് ോധിക്കുന്നില്ല.
7. ആധുനി അറവശാല, ഗ്യാസ്ക്രിേസറാറിയം, കേപ്റ്റി ് ൊങ്ക് ോലിനയേംസ് ണം എന്നിവയ്ക്
സ്ഥലം ലഭയോക്കിയാല് സപാലും പ ിേ വാേി ളകെ എതിര്െ് മൂലം പദ്ധതി ള്
ഫലരാപ്തിയില് എത്തുന്നില്ല.
വിഷയസേഖലയകെ ജില്ലാതല പ ിസരക്ഷയം
ക ാല്ലം വയവോയത്തിനും ടൂറിേത്തിനും വളക സയകറ അനുഗ്രഹിക്കകെട്ട ജില്ലയാണ്. സവെത്ര
ായലു ളം പുെ ളം, തീ രസദശവം, േലസയാ സേഖല ളം അങ്ങകന വയതയസ്തോയ ഭൂരകൃതിയാല്
അനുഗ്രഹീതോയ ജില്ല പസക്ഷ ശുചിതവോലിനയരശ്നത്തില് വളക വലിയ ുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കു യാണ്.
എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്ത വാദിതവം എന്ന തതവത്തില് ഊന്നി നഗ് രസദശങ്ങളില് ഒരു പ ിധി
വക ഇത് പ ിഹ ിക്കാനാകയങ്കിലും ഗ്രാേരസദശങ്ങളില് ോലിനയരശ്നം പിസന്നാക്കോണ്.
അഴുകുന്ന ദജവോലിനയങ്ങള് വീടു ളില് (ഉറവിെത്തില്) തകന്ന േംസ് ിക്കു യം അദജവ
ോലിനയങ്ങള് സവര്തി ിച്ച് കേറീ ിയല് ളക്ഷന് കേെറില് (എം.േി.എഫ്) സശഖ ിച്ച് പുന:രുല്ൊദ
നത്തിസനാ ശാസ്ത്രീയ േംസ് ണത്തിസനാ ആയി അവേ കോരുക്കു യാണ് കചയ്യുന്നത്. കൂൊകത, ലാസ്റ്റി
ക്കു ള്, ഇ-സവസ്റ്റു ള്, അപായ ോയ ോലിനയങ്ങള് എന്നിവ ഇത്ത ത്തില് ദ ാ യം കചയ്യാവ
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ന്നതാണ്. ോലിനയം ഒരു വിഭവോണ് എന്ന ാഴ്ചൊെില് ഊന്നി നിന്ന് ക ാെ് ോലിനയ മുക്ത ക ാല്ലം എന്ന
ലക്ഷയോണ് നാം വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.
ോര്ക്കറ്റു ള്, കപാതുസ്ഥലങ്ങള്, വയാപാ സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാതുസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിെ
ങ്ങളികല ോലിനയ േംസ് ണത്തിന് കപാതുസ ന്ദ്രങ്ങള് ഒരുക്കു യം ശാസ്ത്രീയവം കുറേറതുോയ ീതിയില്
പ ിപാലനം നെസത്തെതുമുെ്. എയ്പ്സറാബി ് സപാസ്റ്റ് (തുമ്പൂര്മൂെിസോഡല്) ഈസേഖല ളില് കൂടുതല്
സരാത്സാഹിെിക്കകെസെെതുെ്.
ശാസ്ത്രീയോയ അറവശാല ഇല്ലാത്തതും കേപ്റ്റി ് ൊങ്ക് ോലിനയ േംസ് ണേില്ലാത്തതും അതു
സപാകല ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയത്തികെ അഭാവവം ജില്ല സന ിടുന്ന രധാന രശ്നങ്ങളാണ്. ജലാശയങ്ങളിലും
കപാതുനി ത്തു ളിലും ോലിനയം തളളന്ന രവണത ഒട്ടും കുറയന്നില്ല. ഇതുൊക്കുന്ന ോമൂഹയവം
ആസ ാഗ്യപ വം ക്രേേോധാനാപ വോയ രശ്നങ്ങള് ഏകറയാണ്. കൂൊകത, ോലിനയക്കൂപാ ം ക ാതു ്
കപരുകുന്നതിനും അതുവെി പ ര്ച്ചവയാധി ള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും കതരുവ്നായ ശലയം കൂടുന്നതിനും
ാ ണോകുന്നു.
ശുചിതവേില്ലായ്മ ജില്ലയികല വിസനാദ േഞ്ചാ സേഖലയകെ രതിച്ഛായയ്ക്ക് േങ്ങസലല്െിക്കുന്നു. വിസനാദ
േഞ്ചാ സ ന്ദ്രങ്ങള് ശുചിതവപൂര്ണോക്കുന്നതിനും ഹൗസ്സബാട്ടു ള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ായല് േലിനീ
ണത്തിനും ഫലരദോയ ോര്ഗങ്ങള് കെസത്തെിയി ിക്കുന്നു. രകൃതി േൗഹൃദ ടൂറിേത്തിന് കൂടുതല്
ഊന്നല് നല്കി ക ാെ് ോലിനയ േംസ് ണ സേഖലയില് ഒരു പുതിയ ദിശാസബാധവം നൂതന
ോസങ്കതി വിദയ ളകെ രസയാഗ്വം ഈ ംഗ്ത്ത് അനിവാ യോണ്.
തസദശ േവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങളകെ സനതൃതവത്തിലും ഉത്ത വാദിതവത്തിലും കപാതുജന
പങ്കാളിത്തത്തിലും ഊന്നിയളള ഒരു പുതിയ ഉത്ത വാദിതവ ോലിനയ േംസ് ണേംസ്ാ ോണ് ജില്ലയില്
ഈ ംഗ്ത്ത് നാം ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഓസ ാ വീടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂകെ ഓസ ാ തസദശ സ്ഥാപനവം
അതുവെി ജില്ലകയ തകന്ന പ ിപൂര്ണ ശുചിതവത്തിസലക്ക് എത്തിക്കു എന്നതാണ് നമ്മുകെ പ േോയ ലക്ഷയം.
ജില്ലാപദ്ധതി നിര്സദശങ്ങള്
സ ന്ദ്ര-േംസ്ഥാന പദ്ധതി ളകെ വിശ ലനവം േംസയാജനവം ഏസ ാപനവം
സ ന്ദ്രേര്ക്കാര് പദ്ധതി ളായ എേ്.ബി.എം (ഗ്രാേീണ്ട) സ്ീമു ളില് ഉള്കെടുത്തി പലി ്/
മ്മൂണിറി സൊയ് ലറ്റു ള്ക്ക് യൂണിറ് നി ക്കികെ (േീറ്ഒന്നിന് 2 ലക്ഷംരൂപ) 90 ശതോനം തു അതായത്
1.80 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭയോണ്. ബാക്കി സവെ 10 ശതോനം തു (20000 രൂപ) ോത്രം ഗ്രാേ പഞ്ചായ
ത്തു ള് വി േനഫെില് നിന്നും കചലവെിച്ചാല് േതിയാകും.
എേ്.ബി.എം (അര്ബന്) സ്ീേില് നഗ് േഭ ള്ക്ക് പലി ്/ മ്മൂണിറി സൊയ് ലറ്റു ള്ക്ക് യൂണിറ്
നി ക്കായ േീറ് ഒന്നിന് 98000/- രൂപയില് 65334/- രൂപ ലഭയോണ്. ബാക്കിസവെതു 32666/- രൂപ ോത്രം
നഗ് േഭ ള് വി േനഫെില് നിന്നും കചലവെിച്ചാല് േതിയാകും.
തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ോലിനയ േംസ് ണ പദ്ധതി ള്ക്ക് ഉള്കെകെ ഒരുപഞ്ചായത്തിന്
പ ോവധി 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പ ിധിയ്ക്ക് വിസധയോയി ഈ സേഖല ളികല പദ്ധതി ള്ക്കായി
കചലവിൊവന്നതാണ്.
ശുചിതവ േിഷകെ േംസ്ഥാന വിഹിതവം (അെങ്കല് തു യകെ പ ോവധി 75 ശതോനം വക ) ഈ
സേഖലയികല പദ്ധതി ള്ക്കായി വിനിസയാഗ്ിക്കാം.
സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാനപദ്ധതി ളം തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുളള േതിയായവി േനഫെ് വിഹിതവം
ഉചിതോയ ീതിയില് വിനിസയാഗ്ിച്ച് േേഗ്രോയ ആസൂത്രണസത്താെ് കൂെി ഈ സേഖലയികല പദ്ധതി ള്
രൂപ ല്െന കചയ്ത് നെൊക്കിയാല് ഈ ംഗ്ത്ത് അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് െിയം എന്നതിന് യാകതാരു
േംശയവേില്ല. അതായത് സവെത്ര ഫണ്ടും ോസങ്കതി വിദയയം ലഭയോണ്. പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം
കചയ്ത് നെൊസക്കെചുേതല ബന്ധകെട്ട തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്. ഇത് കൃതയോയം നിര്േഹിച്ചാല്
രശ്ന പ ിഹാ ം വിദൂ േല്ല.
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േംസയാജന ഏസ ാപന ോധയത ള്
എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എേ്, കൃഷിവകുെ്, വിദയാഭയാേവകുെ് (എേ്.എേ്.എ), വിസനാദേഞ്ചാ ം,
േവച്ഛ്ഭാ ത്മിഷന് (ഗ്രാേീണ്ട &അര്ബന്), ഹ ിതസ ളേിഷന്, ധന ാ യ മ്മീഷന്, എം.എല്.എ
/എം.പിപദ്ധതി, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകെ േംയക്തസരാജക്ടു ള്, ിഫ്ബിപദ്ധതി, ശുചിതവോഗ് ം
മുതലായവ.
തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളകെ 2017 - 18 വര്ഷകത്ത പദ്ധതി ളം അവ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനുളള നിര്സദശങ്ങളം
1.
പലി ് സൊയ് ലറ്
നിലവില് 18 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ോത്രോണ് ഈ േംവിധാനമുളളത്. ഈ വര്ഷം 22 ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളിലായി 110 യൂണിറ പലി ് സൊയ് ലറ്റു ള്ക്ക് കരാജക്ട്ര് രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്,
ഇനിയം ഈ സേഖലയില് പലി ് സൊയ് ലറ് ആവശയമുളള 28 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതി
രൂപീ ിസക്കെതായിട്ടുെ്.
എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും നിലവില് പലി ് സൊയ് ലറ് ഉെ്. ഈ
വര്ഷം പുതുതായി 210 സൊയ് ലറ്റു ള് കൂെി എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും സ്ഥാപിക്കുന്നസതാെ് കൂെി
നഗ് േഭ ള് ഇക്കാ യത്തില് പൂര്ണതയികലത്തും.
2.
വനിതാ േൗഹൃദ സൊയ് ലറ്റു ള്
കപാതു സ്ഥലങ്ങളിലും ദ ോറി ിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവിെകത്ത വനിതാ
ജീവനക്കാര്ക്കും കൂൊകതഅവിെങ്ങളില് വന്നു സപാകുന്ന വനിത ള്ക്കും ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനായി
നിലവിലുളള േംവിധാനങ്ങള് ഒട്ടും തൃപ്തി േല്ല. ഈ സേഖല ളില് കൂടുതല് യൂണിറ്റു ള്
(നഗ് േഭ ളം, ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം) സ്ഥാപിസക്കെതായിട്ടുെ്.
3.
എയ്പ്സറാബി ് സപാസ്റ്റ് യൂണിറ് (തുമ്പൂര്മൂെി സോഡല്)
കപാതുസ്ഥലങ്ങളികലചപ്പുചവറുംഉള്കെകെയളളദജവോലിനയങ്ങള്
േംസ് ിക്കാന്
കചലവ് കുറഞ്ഞതും ാ യക്ഷേോയഒരുേംവിധാനോണ്എയ്പ്സറാബിക്കസപാസ്റ്റൂണിറ്. നിലവില്
എല്ലാനഗ് േഭ ളിലുംക ാല്ലംസ ാര്െസറഷനിലുംഈേംവിധാനമുകെങ്കിലുംസവെത്രഎണംആവശയ
േനുേ ിച്ച്സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലുംഈേംവിധാനങ്ങളില്ല. എന്നാല്, 2017 -18
വാര്ഷി പദ്ധതിയില് 20 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് ഇതിനായിപദ്ധതിരൂപീ ിച്ചിട്ടുെ.് സശഷിക്കുന്ന 48
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈപദ്ധതിരൂപീ ിസക്കെതാണ്.
പട്ടി 4.7.12
2017 - 18 കലപദ്ധതി ളകെവിശദവിവ ങ്ങള്
ക്രേ തസദശസ്ഥാപന
നം.
ങ്ങളകെ സപ ്

I
1
2
3
4
5
6
II

ഓച്ചിറസലാക്ക്
ഓച്ചിറ
ക .എേ്.പു ം
തെവ
ക്ലാെന
ആലൊെ്
കതാെിയൂര്
ശാസ്താംസ ാട്ട
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എയ്പ്സറാബി ് എം.ആര്.എഫ് ശ്മശാനം
ഗ്ാര്ഹി
സപാസ്റ്റ്
യൂണിറ്റു ളകെ
(ഗ്യാേ്
സപാസ്റ്റു ളകെ
(തുമ്പൂര്മൂെി
എണം
ക്രേസറാറി
എണം
സോഡലു ളകെ) തു ലക്ഷത്തി
യം)
എണം
ല്
തു ലക്ഷ
ത്തില്
455
115
500

പലി ് സൊയ് ലറ്

എണം

തു ലക്ഷത്തി
ല്

2

5.10

0
1
10

54

50.00
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ക്രേ തസദശസ്ഥാപന
നം.
ങ്ങളകെ സപ ്

എയ്പ്സറാബി ് എം.ആര്.എഫ് ശ്മശാനം
ഗ്ാര്ഹി
സപാസ്റ്റ്
യൂണിറ്റു ളകെ
(ഗ്യാേ്
സപാസ്റ്റു ളകെ
(തുമ്പൂര്മൂെി
എണം
ക്രേസറാറി
എണം
സോഡലു ളകെ) തു ലക്ഷത്തി
യം)
എണം
ല്
തു ലക്ഷ
ത്തില്

പലി ് സൊയ് ലറ്

എണം

തു ലക്ഷത്തി
ല്

1
2

1.50
3.00

7
6

15.50
13.50

17

35.00

സലാക്ക്
7
8
9
10
11
12
13
III
14
15
16
17
18
19
IV
20
21
22
23
24
25
V
26
27
28
29
30

ശാസ്താംസ ാട്ട
പെിഞ്ഞാകറ ല്ല
െ
ശൂ നാടകതക്ക്
സപാരുവെി
കുന്നത്തൂര്
ശൂ നാെവെക്ക്
ദേനാഗ്െള്ളി
കവട്ടിക്കവല
സലാക്ക്
ഉമ്മന്നൂര്
കവട്ടിക്കവല
സേലില
ദേലം
കുളക്കെ
പവിസത്രശവ ം
പത്തനാപു ം
സലാക്ക്
വിളക്കുെി
തലവൂര്
പിറവന്തൂര്
പട്ടാെിവെസക്കക്ക
പട്ടാെി
പത്തനാപു ം
അഞ്ചല്
സലാക്ക്
കുളത്തൂപ്പൂെ
ഏരൂര്
അലയേണ്ട
അഞ്ചല്
ഇെമുളയ്ക്കല്
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247
94
620
950
285
120

1
10

1

27.50

1

1

3.00

7
228
277
200
190
827

10

1
1

21.66

20

390

81.91
24.00
32.00

440
695

615
580
470
450

2

10

1

29.30

6

13.00

1

40.00
10.00

3

7.00

1
1
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ക്രേ തസദശസ്ഥാപന
നം.
ങ്ങളകെ സപ ്

31
32
33

എയ്പ്സറാബി ് എം.ആര്.എഫ് ശ്മശാനം
ഗ്ാര്ഹി
സപാസ്റ്റ്
യൂണിറ്റു ളകെ
(ഗ്യാേ്
സപാസ്റ്റു ളകെ
(തുമ്പൂര്മൂെി
എണം
ക്രേസറാറി
എണം
സോഡലു ളകെ) തു ലക്ഷത്തി
യം)
എണം
ല്
തു ലക്ഷ
ത്തില്

34
35
36
37
38

വാളൂര്
കതന്മല
ആ യങ്കാവ്
ക ാട്ടാ ക്ക
സലാക്ക്
കവളിയം
പൂയെള്ളി
ീര
എഴുസ ാണ്ട
കനടുവത്തൂര്

VII

ചിറ്റുേലസലാക്ക്

39

തൃക്കരുവ

40

പനയം

355

41

കപ ിനാെ്

2615

42

കുണ്ടെറ

43

സപ യം

VI

380
530

822

2
5

0
8
10

4

1
1
1
1
40.00

എണം

തു ലക്ഷത്തി
ല്

2
3
12

4.50
6.00
26.78

2

3.17

5

11.00

6

12.00

2

5.00

2

4.00

9

19.00

1
1
10.00

150

4

180

4

44

ിെസക്ക ല്ലെ

45

േണ്ടസരാതുരുത്ത്

VIII

ചവറസലാക്ക്

46

കതക്കുംഭാഗ്ം

855

47

സതവലക്ക

106

48

ചവറ

250

4

49

പന്മന

150

4

50

നീെണ്ട

200

IX

മുഖത്തലസലാക്ക്

51

േയ്യനാെ്

52

ഇളപള്ളൂര്

53

തൃസക്കാവില്വട്ടം
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1

പലി ് സൊയ് ലറ്

1
1
10.00
1

3000
1
530
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ക്രേ തസദശസ്ഥാപന
നം.
ങ്ങളകെ സപ ്

54

ക ാറങ്ക

55

എയ്പ്സറാബി ് എം.ആര്.എഫ് ശ്മശാനം
ഗ്ാര്ഹി
സപാസ്റ്റ്
യൂണിറ്റു ളകെ
(ഗ്യാേ്
സപാസ്റ്റു ളകെ
(തുമ്പൂര്മൂെി
എണം
ക്രേസറാറി
എണം
സോഡലു ളകെ) തു ലക്ഷത്തി
യം)
എണം
ല്
തു ലക്ഷ
ത്തില്
126
1

കനടുപന
ചെയേംഗ്ലം
X
സലാക്ക്
56 ചിതറ

750

57

272

െയ്ക്കല്
ചെയേംഗ്ലം

59

ഇട്ടിവ

150

60

കവളിനല്ലൂര്

70

61

ഇളോെ്

62

നിലസേല്

180

63

500

64

കുമ്മിള്
ഇത്തിക്ക സലാ
ക്ക്
പൂതക്കുളം

65

ല്ലുവാതുക്കല്

2800

1
21

66

ചാത്തന്നൂര്

67

ആദിച്ചനല്ലൂര്

68

ചിറക്ക

എണം

തു ലക്ഷത്തി
ല്

10

20.00

2

3.50

7

14.00

3

6.73

1

2.25

110

231.50

10.00

58

XI

പലി ് സൊയ് ലറ്

1
5.00

22
10

50

1
1

22

1

190

27

61.00

48

ആക

23871

455.37

അവലംബം . ശുചിതവ േിഷൻ

4.

കേറീ ിയല് കറക്കവറികഫേിലിറി (എം.ആര്.എഫ്)
ലാസ്റ്റി ് സപാകലയളള അദജവോലിനയങ്ങള് വീടു ളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും
സശഖ ിച്ച് േംഭ ിച്ച് വയ്ക്കുവാനുളള ഒരു േംവിധാനോണ് എം.ആര്.എഫ്. നിലവില് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനിലും ഈ േംവിധാനമുകെങ്കിലും സവെത്ര എണം ആവശയേനുേ ിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
27 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈ േംവിധാനത്തിനായി പദ്ധതി രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്. സശഷിക്കുന്ന 41
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈേംവിധാനംസ്ഥാപിസക്കെതുെ്.
5.
ലാസ്റ്റി ് കഷ്രഡിംഗ്് കേഷീന്
എം.ആര്.എഫ് സ ന്ദ്രങ്ങളില് സശഖ ിക്കുന്ന ലാസ്റ്റി ് വറു ളം േറ്റും കപാെിച്ച് ഗ്രാനൂള്ോക്കി
അതാത് തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളികല സറാഡ്ൊറിംഗ്ിനായി ൊറികെ 10 ശതോനം വക ലാസ്റ്റി ് ഗ്രാനൂള്േ്
285
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ഉപസയാഗ്ിക്കാന് േര്ക്കാര് ഉത്ത വെ്. ഇതുമൂലം ൊറികെ ഉപസയാഗ്ം കുറയ യം ലാസ്റ്റി ് ോലിനയ
രശ്നത്തിന് ശാശവതപ ിഹാ ം ആവ യം കചയ്യും.
നിലവില് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും ഇതിനായി സരാജക്ടുെ്. പുനലൂര് മുനിേിൊലിറിയില്
രവര്ത്തനം ആ ംഭിച്ചു െിഞ്ഞു. പ വൂര്, രുനാഗ്െളളി, ക ാട്ടാ ക്ക എന്നിവിെങ്ങളില് ക്ലീന് സ ള
പനിയോയി
ാറിലായിട്ടുെ്. ക ാല്ലം നഗ് േഭയില് നാല് എണോണ് കരാസൊേല്. 2 എണം
എഗ്രികേെ് ആയി െിഞ്ഞു. 13 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് 2017 - 18 വര്ഷംസരാജക്ടു ള് രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്.
6.
ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം
സ്ഥലപ ിേിതി മൂലം ശവ േംസ്ാ ത്തിന് ുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവകെടുന്ന ധാ ാളം ജനങ്ങള്
ഗ്രാേരസദശങ്ങളിലുമുെ്. അവര്ക്ക് ഇതിനായി ആധുനി
ീതിയിലുളള കപാതുശ്മശാനങ്ങള് (ഗ്യാേ്
ക്രേസറാറിയം) സ്ഥാപിസക്കെത് തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെചുേതലയാണ്. നിലവില് എങ്ങും തകന്ന ഈ
േംവിധാനങ്ങകളാന്നും തകന്ന രവര്ത്തിച്ചു തുെങ്ങിയിട്ടില്ല. 2017 - 18 ല് 16 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്
ഇതിനായി സരാജക്ടു ള് രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്. സശഷിക്കുന്ന 55 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈ േംവിധാനം
ഒരുസക്കെതുെ്.
7.
ആശുപത്രി ോലിനയ േംസ് ണം (എേ്.റി.പി)
ജില്ലാ ആശുപത്രി/ വിസക്ടാറിയആശുപത്രി കൂൊകത ജില്ലയില് 8 താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളം, 16
േി.എച്ച്.േി ളം, 57 പി.എച്ച്.േി ളോണ് ഉളളത്. താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതല് മു ളിസലാട്ടുളള എല്ലാ
ആശുപത്രി ളിലും ഈ േംവിധാനം അതയാവശയം സ്ഥാപിസക്കെതാണ്. കേപ്റ്റി ് ൊങ്കില് നിന്നുളള
േലിനജലം കൂൊകത ലാബ്, ാന്റീന്, ലാന്രി, ിച്ചന് തുെങ്ങിയ ഇെങ്ങളില് നിന്നും വരുന്ന േലിന ജലം
ഒന്നിസച്ചാ കവസേകറസയാ േംസ് ിക്കാവന്നതാണ്.
പട്ടി 4.7.13
എേ്.റി.പി – നിലവികല സ്ഥിതി
നിയന്ത്രണമുളള
ആശുപത്രിയകെ സപ ്
നിലവികല സ്ഥിതി
തസദശസ്ഥാപനം
2017 - 18 വര്ഷത്തില് 1.60
ജില്ലാആശുപത്രി/
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
സ ാെിരൂപയകെ സരാജക്ട്ര് രൂപീ ിച്ചിട്ടുെ്.
വിസക്ടാറിയആശുപത്രി
കെെര് നെപെി ള് തുെങ്ങി
പുനലൂര്
നിലവില് നല്ലനിലയില് രവര്ത്തിക്കുന്ന
താലൂക്ക്സഹാെിറല് പുനലൂര്
മുനിേിൊലിറി
ജില്ലയികല ഏ സ്ഥാപനം
താലൂക്ക്സഹാെിറല്
രുനാഗ്െളളി
സരാജക്ട്ഉെ്രവൃത്തിആ ംഭിച്ചു
രുനാഗ്െളളി
മുനിേിൊലിറി
(പി.ഡലു.ഡി)
താലൂക്ക്സഹാെിറല്
ക ാട്ടാ ക്ക
സരാജക്ട്േേര്െിച്ചു. (അെങ്കല് 50 ലക്ഷം)
ക ാട്ടാ ക്ക
മുനിേിൊലിറി
താലൂക്ക്സഹാെിറല് കുെറ
ചിറ്റുേല സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
സരാജക്ട്ഉെ്, 53.43 ലക്ഷം
താലൂക്ക്സഹാെിറല് നീെ
താലൂക്ക്സഹാെിറല്,
ശാസ്താംസ ാട്ട
താലൂക്ക്സഹാെിറല് െയ്ക്കല്
താലൂക്ക്സഹാെിറല്
കനടുസങ്ങാലം
286

ചവറസലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
ശാസ്താംസ ാട്ട
സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
ചെയേംഗ്ലംസലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
പ വൂര്
മുനിേിൊലിറി

സരാജക്ട്ഇല്ല
സരാജക്ട് തുെങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്
ഉസപക്ഷിസക്കെിവന്നു.
സരാജക്ട് ഇല്ല
സരാജക്ട് ഇല്ല
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അെിയന്ത്ി ോയി ശ്രദ്ധ പതിസയെ േറ് ോലിനയ രശ്നങ്ങള്
1.

അറവശാല ളികല ോലിനയ േംസ് ണം
ജില്ലയില് എങ്ങും തകന്ന ആധുനി അറവശാല ള് രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനില്
ഉൊയിരുന്ന അറവശാല ോര്ഗനിര്സദശങ്ങള് പാലിക്കാത്തതിനാല് സ ാെതി ഉത്ത സവാകെ
ോേങ്ങളായി രവര്ത്തനം നിര്ത്തി വച്ചി ിക്കു യാണ്. എന്നാല്, ജില്ലയികലവികെയം ഇറച്ചി സുലഭോണ്
താനും. ഇവര് ഇത് എവികെ വച്ചാണ് ശാപ്പു കചയ്യുന്നകതസന്നാ ോലിനയങ്ങള് എങ്ങകനയാണ്
സ്േം ിക്കുന്നകതസന്നാ എന്നുളള വിവ ം അജ്ഞാതോണ്. പലസൊഴും ജില്ലയികല വയലു ളികല
ഇെസത്താടു ളിലും ലുങ്കു ളകെ അെിയില് നിന്നും അറവ ോലിനയങ്ങള് ശ്രദ്ധയില് കപടുസപാള് അകല്ലങ്കില്
ഇത് ോധയേങ്ങളില് വാര്ത്തയാകുന്നു എന്നകതാെിച്ചാല് ഇതികനതിക ഫലരദോയ നെപെി ള്
ഉൊകുന്നില്ല. ആ യാല്, ജില്ലയില് അതയാവശയം നാസലാ അസഞ്ചാ ആധുനി അറവശാല ള്
ആ ംഭിക്കുവാനുളള നെപെി ള് ഉൊസ െതാണ്.
2.

സ ാെി സവസ്റ്റ് േംസ് ണം
േംസ്ഥാനകത്താട്ടാക വിസശഷിച്ചും ക ാല്ലം ജില്ലയില് സന ിടുന്ന േകറാരു രധാന രശ്നോണ്
സ ാെിോലിനയം. ജില്ലയികല എല്ലാ സ ാെിഫാം/ വില്െനസ ന്ദ്രങ്ങളില് അസനവഷിച്ചാലും ഇത്ത ം സവസ്റ്റു ള്
പന്നിഫാേിസലക്ക് നല്കു യാകണന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന േറുപെി. എന്നാല്, ഇത്ത ം സ ാെിോലിനയങ്ങള്
ഉപസയാഗ്ിക്കത്തക്ക സശഷിയളള പന്നിഫാമു കളാന്നും തകന്ന ജില്ലയിസലാ േേീപ ജില്ല ളിസലാ ഇല്ല
എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഇതിന് ഒരു പ ിഹാ ോയി ജില്ലയില് തസദശ സ്ഥാപന സനതൃതവത്തില് നാസലാ അസഞ്ചാ
ഇെങ്ങളിലായി ആധുനി സ ാെിസവസ്റ്റ് േംസ് ണശാല ള് ആ ംഭിസക്കെതാണ്. നിലവില് േര്ക്കാര്
ഉെേസ്ഥതയിലുളള പിറവന്തൂര്, കുസ യാട്ടു േലഫാേില് ോത്രോണ് ഇതിനുളള േംവിധാനമുളളത്. ഇത് വളക
വലിയ ീതിയിലുളള ലാൊണ്. എന്നാല്, കചലവ് കുറഞ്ഞതും (10 - 20 ലക്ഷംരൂപ) പൂര്ണോയം
േംസ് ിച്ച് ദജവവളോക്കുന്നതുോയ കചറിയ സശഷിയളളതുോയ (200 - 500 സ ാെിവക ) ോസങ്കതി വിദയ
ഉപസയാഗ്ിച്ചുളള യന്ത്രങ്ങള് ലഭയോണ്.
ശുചിതവേിഷനില് ആവശയത്തിന് ഫണ്ടും ോസങ്കതി വിദയയം ലഭയോണ്. തസദശസ്ഥാപനങ്ങളില്
നിര്േഹണചുേതല ഏകറടുക്കാന് വിദഗ്ദ്ധരുമുെ്. ഇതിന് പറിയ സ്ഥലങ്ങള് കത കഞ്ഞടുത്ത് പദ്ധതി
നെൊക്കാനുളള ആര്്വം ബന്ധകെട്ട തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് ദ കക്കാസള്ളെതാണ്.
ജില്ലയില് ഇനിയം 30% വീടു ളില് ഗ്ാര്ഹി
സപാസ്റ്റ്/ ബസയാഗ്യാേ് േംവിധാനങ്ങള്
ഒരുസക്കെതായിട്ടുെ്. അതുസപാകലതകന്ന 38 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് കപാതുശൗചാലയങ്ങളം 35 ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളില് എം.ആര്.എഫും 48 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് തുമ്പൂര്മൂെിയം 55 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്
ക്രിേസറാറിയവം സ്ഥാപിക്കണം. നാല് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളില് ( െയ്ക്കല്, കനടുസങ്ങാലം, നീെ ,
ശാസ്താംസ ാട്ട) എേ്.റി.പിയ്ക്കുളള േംവിധാനം ഒരുക്കണം. ഇത്രയം സരാജക്ടു ള് വരുന്ന െ്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുളളില് നെൊക്കാന് െിഞ്ഞാല് ശുചിതവ ോലിനയ സേഖലയില് ജില്ലയ്ക്ക് സേല്ദക്ക സനൊന്
െിയം. കൂൊകത, ഹ ിതസ ളം േിഷകെ ഭാഗ്ോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളം ഹ ിത
ര്മ്മസേന രൂപീ ിച്ച് അവര് വെി വീടു ളികലയം ച്ചവെ സ്ഥാപനങ്ങളികലയം ദജവ - അദജവ
ോലിനയപ ിപാലനം ോധയോക്കു യം കൂെി കചയ്താല് ജില്ല േമ്പൂര്ണോയം ശുചിതവ ജില്ലയാക്കി ോറാം.
പദ്ധതി ള് കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനുളള നിര്സദശങ്ങള്
1. ആവശയ തയകെ അെിസ്ഥാനത്തില് പലി ് സൊയ് ലറ് / മ്മൂണിറി സൊയ് ലറ് എന്നിവ എല്ലാ
തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളം അെിയന്ത്ി ോയി പദ്ധതി രൂപീ ിച്ച് ഡി.പി.േി അംഗ്ീ ാ ം വാങ്ങി ഈ
വര്ഷം തകന്ന നെൊസക്കെതാണ്. ഇതിന് േവച്ഛ്ഭാ ത് േിഷന് (ഗ്രാേീണ്ട), േവച്ഛ്ഭാ ത് േിഷന്
287

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

(അര്ബന്) എന്നീ പദ്ധതി ളകെ വിഹിതവം കൂെി േംസയാജിെിച്ച് പദ്ധതി ള് ക്രേീ ി
സക്കെതാണ്.
2. ോലിനയേംസ് ണപദ്ധതി ള്ക്ക് ഇസൊള് പല തസദശസ്ഥാപനങ്ങളം ശുചിതവേിഷന് വിഹിതം കൂെി
(പ ോവധി 75 ശതോനംവക ) വിനിസയാഗ്ിച്ചാണ് പദ്ധതി ള് രൂപീ ിച്ചി ിക്കുന്നത്. എന്നാല്,
ഭൂ ിഭാഗ്ം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം ഇത്ത ത്തില് േംസയാജന ോധയത ള് രസയാജനകെടുത്തി
യിട്ടില്ല. ആ യാല്, എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം അവര്ക്ക് അതയാവശയം സവെ ോലിനയ
േംസ് ണ പദ്ധതി ള്ക്കായി ഇത്ത ത്തില് ക്രേീ ണം നെസത്തെതാണ്.
3. വന് ിെ പദ്ധതി ളായ േവീസവജ് രീറ്കേെ് ലാെ്, കേപ്റ്സറജ് രീറ്കേെ് ലാെ്, ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം,
സോസഡണ്ട േീറ്സരാേേിംഗ്് ലാെ്, ോനിട്ടറി ലാന്്ഫില് തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് േിക്ക
തസദശസ്ഥാപനങ്ങളം പദ്ധതി രൂപീ ിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥല ലഭയത കുറവം, ചട്ടങ്ങള് പാലിസക്കെ
നിയേപ ോയ ാ ണങ്ങളാലും പല തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഈ സേഖല ളില് പദ്ധതി ള്
രൂപീ ിക്കുന്നതിന് ുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവകെടുന്നതായി ാണുന്നു. എന്നാല്, ഇത്ത ം വന് ിെ
പദ്ധതി ള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാന് ോത്രോയി സപാലും പദ്ധതി രൂപീ ിക്കാവന്നതാകണന്ന്
ോര്ഗസ ഖയില് വയക്തോക്കിയിട്ടുെ്. കൂൊകത, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് േംയക്ത സരാജക്ടായി
ഇത്ത ം പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്.
4. ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം, ആധുനി ോംേ േംസ് ണ ലാെ് എന്നീ പദ്ധതി ള്ക്കായി ിഫ്ബി
സ്ീേില് കപടുത്തി പദ്ധതി രൂപീ ിക്കാനുളള ശ്രേങ്ങളം നെസത്തെതാണ്.
സക്രാഡീ ണം - സേല് വിവ ണങ്ങളകെഅെിസ്ഥാനത്തില് താകെപറയന്നനിര്സദശങ്ങള് മുസന്നാട്ടവയ്ക്കുന്നു.
സേല്ത്തട്ട്നിര്സദശങ്ങള്
1. ശാസ്താംസ ാട്ട തൊ േം ക്ഷണം, അഷ്ടമുെിക്കായല് േം ക്ഷണം തുെങ്ങിയപാസക്കജു ള്
എത്രയം കപകട്ടന്ന് നെെിലാക്കണം.
2. പുതിയപദ്ധതി ളം പാസക്കജു ളം നെെിലാക്കുസപാള് തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ നിലവിലുളള
പദ്ധതി ളോയി ഏസ ാപന, േംസയാജന ോധയത ള് രസയാജനകെടുത്തു .
3. പദ്ധതി ള് പൂര്ത്തീ ിക്കുന്നതിന് കൃതയോയ േേയക്രേവം സോണിട്ടറിംഗ്് േംവിധാനവം
ഉൊയി ിക്കണം.
ീഴ്ത്തട്ട്നിര്സദശങ്ങള്
1. എല്ലാഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലുംഎം.ആര്.എഫ്/എം.േി.എഫ് േംവിധാനങ്ങള് ഉൊയി ിക്കണം.
2. ഗ്രീന്സരാസട്ടാസക്കാള് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പാലിക്കുന്നുകെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
3. എല്ലാ നഗ് ഗ്രാേ രസദശങ്ങളിലും പലി ് സൊയ് ലറ്റു ള് ആവശയത്തിന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി
പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കു .
4. തസദശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ദ ോറി ിട്ടിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും (സ്കൂള ള്, ആശുപത്രി ള്
ഉള്കെകെ)ആവശയത്തിന് സൊയ് ലറ്റു ളം/വനിതാ േൗഹൃദ സൊയ് ലറ്റു ളം ഉകെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തണം.
5. കേപ്റ്സറജ് ോലിനയങ്ങള് േംസ് ിക്കാനുളള േംവിധാനങ്ങള് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും കൂൊകത
എല്ലാ സലാക്ക് അെിസ്ഥാനത്തിലും സ്ഥാപിക്കാന് നെപെി േവീ ിക്കു .
6. ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളകെ ഇെയില് ശുചിതവ അവസബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി
തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ പദ്ധതി ളില് ഇെം നല്കു .
7. ജില്ലകയ എത്രയം കപകട്ടന്ന്ഹ ിത ജില്ലയായി രഖയാപിക്കുന്നതിനുളള രവര്ത്തനങ്ങള്
തവ ിതകെടുത്തു .
8. ോലിനയ േംസ് ണ ംഗ്ത്ത് േവ ാ യ പങ്കാളിത്തം കൂെി സരാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുളള നെപെി ള്
േവീ ിക്കു .
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9.
10.
11.
12.
16.
17.

എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും േവീസവജ് രീറ്കേെ് ലാെ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള നെപെി ള്
േവീ ിക്കു .
എല്ലാ സലാക്ക് തലത്തിലും ഓസ ാ ലാസ്റ്റി ് കഷ്രഡിംഗ്് യൂണിറ്റു ള് എങ്കിലും ഉകെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തണം.
എല്ലാ സലാക്കു ളിലും ഏറവം കുറഞ്ഞത് ഒരു സോസഡണ്ട ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം എങ്കിലും
ഉൊയി ിക്കണം.
ജില്ലയില് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും കൂൊകത സലാക്ക് അെിസ്ഥാനത്തിലും ഓസ ാ സോസഡണ്ട
േീറ്സരാേേിംഗ്് ലാെ് (ആധുനി ഇറച്ചി േംസ് ണശാല) ള് സ്ഥാപിക്കണം.
കപാതു ഇെങ്ങളില് ോലിനയം നിസക്ഷപിക്കുന്നത് തെയന്നതിനും നിയേ ലംഘ് ക
കെത്തു
ന്നതിനും നി ീക്ഷണ യാേറ ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
ജില്ലയില് വയാപ ോയി ാണുന്ന തട്ടു െ ള് കൃതയോയ ഇെസവള ളില് പ ിസശാധിക്കു യം
അവര് ഉപസയാഗ്ിക്കുന്ന ഭക്ഷയവസ്തുക്കള് ഗുണനിലവാ ം ഉളളതാകണന്നും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ോലിനയങ്ങള് കപാതു ഇെങ്ങളില് നിസക്ഷപിക്കുന്നികല്ലന്നും ഉറപ്പുവരുത്തു യം കചസയ്യെതാണ്.

ββββββββββββββββββββββββ
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4.8 കുെികവള്ളം
ജനങ്ങളകെ ആസ ാഗ്യ പ ിപാലനത്തികെ രാഥേി ഘ്െ ോണ് ശുദ്ധജലം. േനുഷയജീവകെ
നിലനില്െിന് ഏറവം അതയാവശയ ഘ്െ ം എന്ന നിലയില് ശുദ്ധജലവം അതികെ വിത ണവം
രാധാനയം അര്ഹിക്കുന്നു. രധാനോയം നദി ള്, തൊ ങ്ങള്, കുെല് ിണറു ള്, കപാതു ിണറു ള്
എന്നിവകയ ആശ്രയിച്ചാണ് ശുദ്ധജല വിത ണ പദ്ധതി ള് സവര്തി ിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളകെ വര്ദ്ധിച്ചു
വരുന്ന ആവശയങ്ങള് ണക്കികലടുക്കുസപാള് നിലവിലുള്ള സരാതസ്സു ള് തി ച്ചും അപ യാപ്തോണ്.
ഏകതാരു േമൂഹത്തിനും സു ക്ഷിതവം ആസ ാഗ്യരദവോയ കുെികവള്ള ലഭയത ഒെിച്ചു
കൂൊനാവാത്തതാണ്. േറ് േംസ്ഥാനങ്ങളോയി താ തേയകെടുത്തുസപാള് സ ളം ഇക്കാ യത്തില് വളക
യധി ം മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര നിലവാ ത്തില് എത്തുവാന് ഇനിയം നാം മുസന്നാട്ട്
സപാസ െതുെ്. അതിനാവശയോയ പദ്ധതി ളം രവൃത്തി ളം നെെിലാസക്കെതായിട്ടുെ്. വായ
െിഞ്ഞാല് േനുഷയന് ഏറവം അധി ം അതയാവശയമുള്ള വസ്തുവാണ് ജലം. ഭൂേിയകെ 71 ശതോനവം
ജലോണ്. പസക്ഷ ഒരു ശതോനത്തില് താകെ ോത്രസേ േനുഷയനും േറ്റു ജീവജാലങ്ങള്ക്കും ഉപസയാഗ്രദോയി
ലഭയോകുന്നുള്ളൂ. 97 ശതോനവം ഉപ്പു കവള്ളോയി േമുരങ്ങളിലാണ് ാണകെടുന്നത്. 2 ശതോനസത്താളം
തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയില് ധ്രുവ രസദശങ്ങളിലാണ്. ആയതിനാല് ലഭയോയ ജലം പ ി ക്ഷിക്കുന്നതിനും
ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനും ഏകറ ശ്രദ്ധ കചലുസത്തെതുെ്.

ക്രേ നപര്
1

പട്ടി 4.8.1
ഭൂവിതാനത്തികെ പട്ടി
വിസ്തീര്ണം
ഭൂേിശാസ്ത്രപ ോയ ത ം തി ിവ്
(ച. ി.േി)
േേതല രസദശം
81

േമുര നി െില് നിന്നുമുള്ള ഉയ ം
5

2

ഇെനാെ്

700

80 – 5

3

േലനാെ്

1950

1500 – 80

അവലംബം . സ

ള വാട്ടർ അസതാറിറി

വനത്തിനുള്ളില് ഒറകെട്ട രസദശങ്ങള് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ിെക്കന് ഭാഗ്കത്ത രസതയ തയാണ്.
ജില്ലയില് േേ ശീസതാഷ്ണ ാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവകെടുന്നത്. വാര്ഷി താപനില 200C മുതല് 390C
വക അനുഭവകെടുന്നു. ോർച്ച് മുതല് കേയ് ോേം വക ജില്ലയില് സവനല്ക്കാലോണ്. ഈ ാലയളവില്
ജില്ല രൂക്ഷോയ വ ള്ച്ചയകെ പിെിയിലാകുന്നു. തുെര്ന്ന് ജൂണ്ട മുതല് ആഗ്സ്ത് ോേം വക കതക്കു
പെിഞ്ഞാറന് ാലവര്ഷവം കേപ്റ്റംബർ മുതല് നവംബര് വക വെക്ക് ിെക്കന് ാലവര്ഷവം
അനുഭവകെടുന്നു. ഡിേംബര് മുതല് കഫബ്രുവ ി വക ജില്ലയില് ദശതയ ാലവം അനുഭവകെടുന്നു
േെ ലഭയതയകെ സൂചന
സ ളത്തികല േെയകെ വാര്ഷി ശ ാശ ി 3000 േി.േി ആണ്. എന്നിരുന്നാലും സ ളത്തികല േിക്ക
രസദശങ്ങളം വ ള്ച്ച സന ിടുന്നു. സ ളത്തില് രധാനോയം കതക്കു പെിഞ്ഞാറന് ാലവര്ഷം, വെക്ക്
ിെക്കന് ാലവര്ഷം എന്നിവയിലൂകെയാണ് േെ ലഭിക്കുന്നത്. 56 ശതോനസത്താളം േെ ലഭിക്കുന്നത് കതക്ക്
പെിഞ്ഞാറന് ാലവര്ഷത്തിലൂകെയാണ്. ബാക്കി വെക്കു ിെക്കന് ാലവര്ഷത്തിലൂകെയം കുറച്ച് ശതോനം
സവനല് േെയിലൂകെയം ലഭിക്കുന്നു.
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ഉപ ിതല സരാതസ്സു ള്
നദി ള്, ശുദ്ധജല തൊ ങ്ങള്, അരുവി ള്, കുളങ്ങള്, തുറന്ന ിണറു ള് മുതലായവയാണ്
ഉപ ിതല ജല സരാതസ്സു ളകെ ഗ്ണത്തില്കെടുന്നത്. േംസ്ഥാനകത്ത 44 നദി ളില് 41 എണവം പശ്ചിേ
ഘ്ട്ടത്തില് നിന്നും ഉല്ഭവിച്ച് േറ് േംസ്ഥാനങ്ങളിലൂകെ ഒഴു ി ബംഗ്ാള് ഉള്ക്കെലില് പതിക്കുന്നവയോണ്.
സ ളത്തികല നദി ള് ഉപദവീപിയ നദി ളാണ്. അവ രധാനോയം ാലവര്ഷകത്ത ആശ്രയി
ച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ആയതിനാല് ാലവര്ഷ േേയത്ത് ജല േമൃദ്ധവം സവനല്ക്കാലത്ത് പല നദി ളം വറി
വ െ അവസ്ഥയിലാകുന്നു.
കപാതുേ ാേത്ത് വകുെികെ ണക്ക് ര ാ ം സ ളത്തികല നദി ളിലൂകെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തികെ
അളവ് 77900ദശ ലക്ഷം ഘ്ന േീററാണ്. ഇതില് ഏ സദശം 70,200 ദശ ലക്ഷം ഘ്ന േീറര് സ ളത്തികല
വൃഷ്ടി രസദശങ്ങളില് നിന്നുള്ളതും ബാക്കിയള്ളത് തേിെ് നാട്ടികലയം ര്ണാെ ത്തികലയം വൃഷ്ടി
രസദശങ്ങളില് നിന്നും ഒഴു ി എത്തുന്നതുോണ്. നദീ തെങ്ങളകെയം, കുളങ്ങളസടും േവ ാ യ ദ സയ്യറങ്ങള്
അവയിസലകക്കത്തുന്ന ഖ രവ ോലിനയ നിസക്ഷപങ്ങള് എന്നിവ ആശങ്കകെടുത്തുന്ന വിധം വര്ദ്ധിച്ചി ിക്കുന്നു.
കുെികവള്ള വിത ണത്തികെ അളവം ഉപസയാഗ്വം
ജലത്തികെആവശയ തകയ താകെെറയന്ന ീതിയില് അഞ്ചായി തി ിക്കാം.
1.
2.
3.
4.
5.

ഗ്ാർഹി ആവശയം
കപാതു ആവശയം
വയാവോയി ാവശയം
വാണിജയാവശയം
േറ്റുപസയാഗ്ത്തിനുള്ളത്
ഗ്ാര്ഹി ാവശയത്തിനുള്ള ഉപസയാഗ്ത്തില് കുെിക്കുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും ആഹാ ം പാ ം
കചയ്യുന്നതിനും തുണിയലക്കുന്നതിനുമുള്ള ജലത്തികെഅളവ് ഉള്കെടുന്നു. ഗ്ാര്ഹി ാവശയത്തിനുള്ള
ജലത്തിന്റം സതാത് േമൂഹത്തികെശീലങ്ങസളയം നിലവാ ത്തിസനയം ആശ്രയിക്കുന്ന. കൂൊകത ാലാവസ്ഥ
വയതിയാനവം ഇതില് മുഖയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സവനല്ക്കാലത്ത് കപാതുസവ ഉപസഭാഗ്ം കൂടൂ യം വര്ഷ
ാലത്ത് കുറയ യം കചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയികല നിലവിലുള്ള നിലവാ േനുേ ിച്ച് ഒ ാള്ക്ക് രതിദിനം 135
ലിറര് ആണ് ശ ാശ ി ഗ്ാര്ഹി ഉപസയാഗ്ം. നമ്മുകെ ജീവിതനിലവാ ത്തില് വന്ന ോറം അനുേ ിച്ച് ഇത്
വളക കുറവാണ്.
പുതിയ പദ്ധതി ള് നഗ് രസദശങ്ങള്ക്ക് 135 എല്.പി.േി.ഡി ക്രേത്തിലും ഗ്രാേരസദശങ്ങള്ക്ക്
100 എല്.പി.േി.ഡി ക്രേത്തിലും ആണ് രൂപ ല്െന കചയ്യുന്നത്. സ ളത്തികല 54.27 ശതോനം
ജനങ്ങള്ക്ക് ദപെ് വെി കുെികവള്ളം ലഭിക്കുന്നുെ്.
കുെികവള്ളത്തികെ ഗുണസേന്മയം ോനദണ്ഡവം
രകൃതിയില് ാണുന്ന ജലത്തില് പലവിധങ്ങളായ ോലിനയങ്ങള് പല അളവിലായി ാണുന്നു.
േനുഷയകെ ആസ ാഗ്യത്തിന് ഹാനി േല്ലാത്ത പദാര്ഥങ്ങകളാന്നും ഇല്ലാത്ത ജലകത്തയാണ് ശുദ്ധജലം
എന്നു പറയന്നത്. ഗ്ാര്ഹി ാവശയത്തിനുള്ളജലത്തിൽ ലയിച്ചതും ലയിക്കാത്തതുോയവയം ദജവ
അദജവ ോലിനയങ്ങളം അെങ്ങിയി ിക്കാന് പാെില്ല.
സലാ ത്തികല വിവിധ ഏജൻേി ള് കുെികവള്ളത്തികെ നിലവാ ത്തിന് ോനദണ്ഡങ്ങള്
നിഷ്ക്കര്ഷിക്കുന്നുെ്. ഇന്ത്യയില് ബൂസറാ ഓഫ് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാസെര്ഡ് ആണ് രധാനോയം കുെികവള്ളത്തികെ
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ഗുണനിലവാ കത്തക്കുറിച്ച് രതിപാദിച്ചി ിക്കുന്നത്. IS 10500 : 2012 ര ാ ോണ് അവര് ോനദണ്ഡങ്ങള്
നല് ിയി ിക്കുന്നത്.
പട്ടി 4.8.2
കുെികവള്ളത്തികെ നിലവാ ം
ക്രേ
നപർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
അവലംബം . സ
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േറ് സരാതസ്സു ള്
േവഭാവം
ഇകല്ലങ്കില്
അഭി ാേയോയ അളവ്
െര്ബിലിറി
1
5
നിറം
5
15
േവാദം ഗ്ന്ധവം
അഭിലഷണീയം
അഭിലഷണീയം
അലിഞ്ഞു സചര്ന്നി ിക്കുന്ന ഖ പദാര്ഥങ്ങള്
500
2000
പിഎച്ച.മൂലയം.
8.5 ,6.5
8.5 ,6.5
ഠിനത
200
600
സക്ലാദറഡ്
250
1000
േള്സഫറ്
200
400
ഫ്ലൂദറഡ്
1.5
ദനസരറ്
45
45
ാത്സയം
75
200
േഗ്നീഷയം
30
100
ഇരുന്പ
0.3
0.3
ോംഗ്നീ്േ്
0.1
0.3
കചന്പിന്റം അംശം
0.05
1.5
അലൂേിനിയം
0.03
0.2
ക്ഷാ തവം
200
600
അപഷിപ്ത സക്ലാറിന്
0.2
0.1
നാ ം
5
15
ഫിസനാലി ് േംയക്തങ്ങള്
0.001
0.002
ആലസയാണി ് ഡിറര്ജെ്
0.2
1
ധാതു എണ
0.5
0.5
ആര്േനി ്
0.01
0.05
ാഡ്മിയം
0.003
0.003
സക്രാേിയം
0.05
0.05
േയദനു ള്
0.05
0.05
ഈയം
0.01
0.01
കേര്ക്കുറി
0.01
0.001
സപാളീനൂക്ലിയര്
0.0001
0.0001
ആല്ഫാ ി ണങ്ങള് വേിെിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്
0.1
0.1
ബീറാ ി ണങ്ങള് വേിെിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്
1
1
അഭി ാേയോയ
അളവ്

ള വാട്ടർ അസതാറിറി
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കുെികവള്ള വിത ണവം ശുദ്ധീ

ണ ശാല ളം

ോലിനയ ഹിതവം അണുവിമുക്തവോയ ജലം േമൂഹത്തില് എത്തിക്കു
എന്നുളളതാണ്
ജലശുദ്ധീ ണത്തികെ പ േോയ ലക്ഷയം. ശുദ്ധീ ണത്തില് ഏകതാകക്ക ോര്ഗ്ങ്ങള് ഉപസയാ
ഗ്ിക്കണകേന്നത് സശ്രാതേികല ജലകത്തയം ഗുണസേന്മയകെ സതാതികനയം ആശ്രയിച്ചി ിക്കുന്നു.
ോധാ ണയായി ജലശുദ്ധീ ണ ശാല ളില് എയ്പ്സറഷന്, സലാക്കുസലഷന്, ക്ലാ ിഫിസക്കഷന്,
ഫില്സരഷന്, ഡിേ്ഇന്ഫക്ഷന്, തുെങ്ങിയ രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നെക്കുന്നത്. സശ്രാതേില്നിന്നും
സശഖ ിക്കുന്ന കവളളം വായവോയി േപര്ക്കം പുലര്ത്തി ദര്ഗ്ന്ധവം േറ്റും അ റ്റുന്ന രക്രിയയാണ്
എയ്പ്സറഷന്. ഈജലം പിന്നീെ് ക്സളാ ികഫയറികലത്തിച്ച് അതിലുളള പദാര്ഥങ്ങകള അലിയിെിക്കുന്നു.
ഇതിന് സവെി ോധാ ണയായി ആലം ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നു. മൂലയം ക്രേീ ിക്കുന്നതിനായി ദലം സചര്ക്കുന്നു.
പിന്നീെ് വിവിധ തട്ടങ്ങളിലുളള ഫില്ട്ടര്കബഡിസലക്ക് യത്തി വിടുന്നു. അവികെ നിന്നും ജലകത്ത
അണുവിമുക്തനാക്കുന്നതിന് സവെി സക്ലാറിന്വാത വോയി േപര്ക്കം വരുത്തുന്നു
കുളങ്ങള്
ജില്ലയില് ആക കചറുതും വലുതുോയ 1754 കപാതു-േവ ാ യ കുളങ്ങള് സ ഖകെടുത്തിയിട്ടുെ്.
രകൃതിദത്തോയ ീതീയില് ജലലഭയത വര്ദ്ധിെിക്കുന്ന ത ത്തിലുളള േം ക്ഷണം ഏകറ രാധാനയ
േര്ഹിക്കുന്നു.
ക ാല്ലം ജില്ലയില് നിലവിലുള്ള കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതി ള് (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
പട്ടി 4.8.3
ജില്ലയികല ശുദ്ധീ ണ ശാല ള് ഉള്ള കുെികവള്ള പദ്ധതി ള്
ക്രേനപര്
പദ്ധതിയകെ സപ ്
1
വയിസലാണ്ട വാട്ടര് േദലപദ്ധതി
2
പെിഞ്ഞാസറ ല്ലെ/ ശൂ നാെ് (കതക്ക്)
3
സതവലക്ക /ശൂ നാെ് (വെക്ക്)
4
ദേനാഗ്െള്ളി , ,ശാസ്താംസ ാട്ട
5
േിഡലൂഎേ്എേ്ഓച്ചിറ&േേീപപഞ്ചായത്ത്
6
േിഡലൂഎേ്എസ്ചവറ / പന്മന
7
ഏആര് ഡലൂഎേ്എേ്- കുളക്കെപവിസത്രശവ ം
8
BAWSS കുെറ&േേീപപഞ്ചായത്ത ളം
9
ഇളംപള്ളൂര് കുെികവള്ളപദ്ധതി
10
ീരകുെികവള്ളപദ്ധതി
11
CARWSS- കുളത്തൂപ്പുെകുെികവള്ളപദ്ധതി
12
CWSS-ചിതറ&േേീപപഞ്ചായത്ത ളം
13
േീനെംപദ്ധതി
14
ഏആര് ഡലൂഎേ്എേ്- പിറവന്തൂര് / പത്തനാപു ം
15
WSS to പട്ടാെി, പട്ടാെിവെസക്ക
16
UWSS to പുനല്ലൂര്
അവലംബം . സ

ള ജല അസതാറിറി

കുെികവള്ള വിത ണ േംവിധാനം
ജല വിത ണ േംവിധാനത്തികെ രധാനകെട്ട ഘ്െ ം ശ ിയായ സരാതസ്സു കെത്തു
എന്നുള്ളതാണ്. ജലം ഉപസഭാക്താക്കളില് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ശുദ്ധീ ണ രക്രിയ ള് സരാതസ്സികല
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ജലത്തികെ ഗുണസേന്മയകെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുോനിക്കകെടുന്നത്. പിന്നീെ് ഇത് േംഭ ണി ളില്
എത്തിക്കു യം അവികെ നിന്ന് വിത ണ ശൃഖല ളിലൂകെ ജനങ്ങളില് എത്തിക്കു യം കചയ്യുന്നു.
ഇസൊെകത്ത നിലയില് നഗ് സേഖലയിലും ഗ്രാേീണ സേഖലയിലും ശുദ്ധോയ ജലം ആവശയത്തിന്
നല്കുന്നില്ല.
നിലവിലുള്ള കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതി ള്
ജില്ലയികല വന് ിെ പദ്ധതി ളം ഭൂ ിഭാഗ്ം കചറു ിെ പദ്ധതി ളം നെൊക്കി പ ിപാലിച്ചു വരുന്നത്
സ ളാ ജല അസതാറിറിയാണ് ഭൂഗ്ര്ഭ ജല ലഭയതയകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഭൂജല വകുെ് േിനി/ദേസക്രാ
പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കുന്നുെ്. കുെികവള്ള പദ്ധതി ളം േെകവള്ള േംഭ ണി ളം ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളം
ജലനിധിയം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നു.
ഭൂജല വകുെ്
ഭുജല വകുെ് ജില്ലയില് കുെല് ിണറു ള് സ്ഥാപിക്കു യം തുറന്ന ിണര് ോര്ഗത്തിലൂകെയം
േെകവള്ളം സശഖ ിച്ച് ഭൂജല പ ിസപാഷണം നെത്തുന്ന പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കു യം കചയ്ത് വരുന്നു.
ഭൂജല പ ിസപാഷണ പദ്ധതി ള്ക്കുള്ള സ്ഥാന നിര്ണയവം നിര്മ്മാണവം
നഗ് വല്ക ണം, ആധുനി വല്ക ണം, അധി ഭൂജല ചൂഷണം, തുെങ്ങിയ ാ ണങ്ങളാല്
ഭൂജലത്തികെ അളവ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ോഹച യത്തില് ഇത് തെയന്നതിനായി കൃത്രിേ ഭൂജല പ ിസപാഷണ
പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്. അനുസയാജയോയ സ്ഥലങ്ങള് തി കഞ്ഞടുത്ത് ക ട്ടിെങ്ങളകെ സേല്ക്കൂ ,
കവള്ളം, കുെി ള് നിര്മ്മിച്ച് അതില് സശഖ ിച്ച് കൃത്രിേ ഭൂജല പ ിസപാഷണ പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കി
വരുന്നു. കൂൊകത ശാസ്തീയ പഠനങ്ങള് നെത്തി േര്ഫേ് ഡക്കു ള്, കചക്ക് ഡാമു ള് തുറന്ന ിണര്,
േെകവള്ള റീചാര്്് എന്നീ പ ിപാെി ളം ഇതില് ഉള്കെടുന്നു. ഭൂജല സരാതസ്സില് കുറവ വരുന്ന
രസദശങ്ങളില് േേഗ്രോയ ഭൂജല േംസപാഷണ പ ിപാെി ള് നെെിലാക്കു വെി രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളികല
ഭൂജല വിതാനം ഉയര്ത്തുന്നതിന് ോധിക്കും. ഇതിസലക്കായി ിണര് റീ ചാര്്ിംഗ്് േെക്കുെി ള് തെയണ,
അെിയണ േറ് അനുബന്ധ രവര്ത്തനങ്ങള് ഭൂരകൃതിയ്ക്കനുേ ിച്ച് നെൊസക്കെതുെ്. ഇവയില് ഏറവം
രസയാജനവം അഭി ാേയവോയ ോര്ഗോയ തുറന്ന
ിണര് റീചാര്്് തസദശ േവയം ഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങളകെ സേല്സനാട്ടത്തിലും ോപത്തി േഹായത്തിലും ആവിഷ്ക ിച്ച് നെൊക്കാവന്നതാണ്
തുറന്ന ിണറിന് േേീപം സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ക ട്ടിെത്തികെ സേല്ക്കൂ യില് വീഴുന്ന േെ കവള്ളം പി.വി.േി
ഗ്ട്ടര് ദപെ് വെി സശഖ ിച്ച് അനുസയാജയോയ ഫില്െര് േീഡിയ വെി തുറന്ന ിണറിസലക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ട് ഭൂജല
വിതാനം ഉയര്ത്തുന്ന ീതീയാണിത്. സലാ ബാങ്കികെ േഹായസത്താകെ ഭൂജല വകുപ്പും ജലസേചന വകുപ്പും
േംയക്തോയി നെത്തി വരുന്ന ദഹസഡ്രാളജി സരാജക്ടികെ ഗ്രൗെ് വാട്ടര് ഘ്െ ം ഭൂജല വകുെ് മുസഖന
നെെിലാക്കി വരുന്നു. ആയതികെ രവര്ത്തനത്തിനായി ജില്ലാ സഡറാ കേെര് രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.
സരാജക്ടികെ ഒന്നും ണ്ടും ഘ്ട്ടങ്ങള് പൂര്ത്തീ ിച്ചു. ആയതികെ ഭാഗ്ോയി 39 നി ീക്ഷണ ിണറില് നിന്നു
ജലനി െ് ജല ോപിള ള് എന്നിവ സശഖ ിക്കുന്നു. ജല നി പ്പും ജലപ ിസശാധനാ ഫലവം സഡറാ
സബേില് സശഖ ിക്കുന്നു. ജില്ലാ സഡറാ കേെറില് സൂക്ഷിക്കു യം ആയത് ദ ന്ത് നിവാ ണ കേല്ലിനും
േംസ്ഥാന കേെറിലും നല്കുന്നു. രതിോേ ജല വിതാന റിസൊര്ട്ടും േംസ്ഥാന സഡറാ കേെറില്
അയയ്ക്കുന്നു.
ഭൂജല സരാതസ്സു ള്
ജില്ലയികല ഭൂജല വിഭവം ഫ്രിയാറി ് നിലയിലും കേേി ണ്ടദഫന്ഡ്/ ണ്ടദഫന്ഡ്/
ീതിയിലുോണ് ാണുന്നത്. ദഹസഡ്രാ ജിസയാളജിക്കലായി ജില്ലയികല ലാറദററ് സേഖല ളിലും
താഴ്ച്വ ളികല അലൂവിയം സേഖല ളിലും ലഭിക്കുന്ന ഭൂജലത്തികന ഫ്രിയാറി ് ഭൂജലം എന്നും പാറ ളകെ
വിള്ളലു ളില് സശഖ ിക്കകെടുന്ന ജലത്തികല അതികെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുേ ിച്ച് കേേി
294

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ണ്ടദഫന്ഡ്/ ണ്ടദഫന്ഡ് എന്നും വിവക്ഷിക്കുന്നു. താഴ്ച്വ
രസദശങ്ങളികല അലൂവിയം
ാണകെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് േെക്കാലത്തിനു മുമ്പുള്ള ജലവിതാനം തറ നി െില് നിന്നും ശ ാശ ി െ്
േീറര് മുതല് എട്ട് േീറര് വക യം േെക്കാലത്തിനു സശഷം ഇത് ശ ാശ ി ഒരു േീറര് മുതല് ആറ് േീറര്
വക യം വരുന്നതായാണ് ാണുന്നത്. ഈ രസദശത്ത് തുറന്ന് ിണറു ളാണ് ോധാ ണ ാണുന്നത്.
ജില്ലയികല ഏ സദശം നാൽപത് ശതോനസത്താളം വരുന്ന വിഭാഗ്ം ക്രസ്റ്റദലന് സഫാര്സേഷന് അഥവാ
ിപാറ ളാണ്. ഈ സേഖല ളികല അപക്ഷയവവം പാറ ളിലുൊകുന്ന ഭ്രംശനവം ആണ് ജലം
സശഖ ിക്കകെടുന്ന സരാതസ്സായി ോറുന്നത്. പാറ ളികല വിള്ളലു ളില് സശഖ ിക്കകെടുന്ന കവള്ളം കുെല്
ിണറു ളില് വെി ഉപസയാഗ്കെടുത്തുന്നു. ജില്ലയികല എല്ലാ രസദശത്തും കുെല് ിണര് നിര്മ്മിക്കുന്നുെ്.
ഇത്ത ം ിണറു ളകെ ശ ാശ ി ആെം 95 േീറര് വക യാണ്. 10 വര്ഷം മുപ് ശ ാശ ി ആെം 70 മുതല്
75 വക േീറര് ആയിരുന്ന അവസ്ഥയാണ്ഈ അവസ്ഥയിസലക്ക് എത്തികെട്ടത്.
2011 വര്ഷ കേന്േേ് അനുേ ിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക ജനേംഖയ 26.30 ലക്ഷം ആണ്.
ഇതിന് ര ാ ം േംഖയയകെ 38% ശതോനം ആള ള്ക്ക് ോത്രസേ ദപെ് വെിയള്ള ശൂദ്ധജലത്തികെ
രസയാജനം ലഭിയ്ക്കൂന്നുള്ളു. ഒരു സ ാര്െസറഷനും 4 മുന്േിൊലിറി ളം 68 പഞ്ചായത്തു ളിലുോയി ഇസൊള്
വലുതും കചറുതുോയ ശൂദ്ധജലവിത ണ പദ്ധതി ള്
രവര്ത്തിക്കുന്നുെ്. കൂൊകത
20
പഞ്ചായത്തു ളിലുോയി പുതിയ പദ്ധതി ളകെയം വിപൂലീ ണ പദ്ധതി ളകെയം പണി ള് നെന്നുവരുന്നു.
ഇതില് തകന്ന സക്രന്ദാവിഷ്കൃതേംസ്ഥാന വിഷ്കയതപദ്ധതി ള് ഉള്കെടുന്നു. ജില്ലയിലാ ോനം 20374
കപാതുൊപ്പു ള് വെിയം 1,80,321 പ ം ഗ്ാര്ഹി
ണക്ഷനും 6904 പ ം ഗ്ാര്ഹിസ ത ണ ണക്ഷന ളം
207 വയവോയി
ണക്ഷന ള് വെിയം ശുദ്ധജലവിത ണം സ ളവാട്ടര് അസതാറിറി നെത്തുന്നുെ്.
2491 ച. ി.േീ വിസ്തീര്ണമുള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയില് ശുദ്ധജലവിത ണം നെത്തുന്നതിനുള്ള ചുേതല
സ ള ജല അസതാറിറിയ്ക്കാണ്. സരാജക്ട് ഡിവിഷന്, പി.എച്ച് ഡിവിഷന് എന്നീ ണ്ടു േണ്ഡലങ്ങളാണ്
ഉളളത്. ജനേംഖയാവര്ദ്ധനവം വയാവോയി വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ക്രോതീതോയ വര്ദ്ധനവം
ശുദ്ധജല സരാതസു ളം, കപാതു ിണറു ളം േലിനോക്കുന്നത് ക ാണ്ടും വിവിധ പദ്ധതി ള്
നെെിലാക്കിയിട്ടുകൂെിയം വ ള്ച്ചാ ാലത്ത് ജില്ലയിലാക കുെികവള്ളക്ഷാേം അനുഭവകെടുന്നു. ജില്ലയികല 68
പഞ്ചായത്തു ളില് ഗൂരുത വോയ ശൂദ്ധജലക്ഷാേം അനുഭവകെടുന്നുെ്. ജില്ലയില് 2017 അവോനം
433.20 കേ.േി േെയാണ് ലഭിച്ചത്.
േംസ്ഥാന
ശ ാശ ി 348.10 സനക്കാള് നല്ല േെ
ിട്ടാറുണ്ടുകവങ്കിലും ഭുര യതിയകെ
രസതയ തമൂലം ഉപ ിതലത്തില് കവള്ളം തങ്ങി നില്ക് ാകത ഭുഗ്ര്ഭജലവിതാനം വര്ഷം സതാറും താഴ്ന്ന്
സപാകു യാണ്. ഭുജലവകുെികെ നിഗ്േനം ര ാ ം കവളിയം,
വാളൂര്, പട്ടാെി, എന്നീ
പഞ്ചായത്തു ളിലാണ് ഭുഗ്ര്ഭജലവിതാനം വളക താഴ്ന്ന് സപായിട്ടുള്ളത്. നദി ളികല അനിോയ
േണല്വാ ല് മൂലവം ഭൂഗ്ര്ഭവിതാനം താഴു യം സവനല്ക്കാലാ ംഭത്തില് തകന്ന ജലക്ഷാേം
അനുഭവകെടു യം കചയ്യുന്നു. ഭുഗ്ര്ഭജലനി െ് വര്ഷാ വര്ഷം താഴ്ന്ന് സപാകുന്നതുമൂലം തീ രസദശങ്ങളികല
ിണറു ള് തീര്ത്തും വറി വ ണ്ടു സപാകു യം കചയ്യുന്നു. ജില്ലയകെ ിെക്കന് സേഖല കുന്നു ളം
പാറകക്കട്ടു ളം നിറഞ്ഞ േലകെസദശോണ്. സവനല്ക്കാലാ ംഭസത്താടുകൂെി തകന്ന ഇവിടുകത്ത ിണറു ള്
വറി വ ണ്ടുസപാകുന്നു. ജില്ലാ ആസ്ഥാനോയ ക ാല്ലം പട്ടണത്തിസലക്കും േേീപ പഞ്ചായത്തു ളിസലക്കും
ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നത് ശാസ്താസ ാട്ട തൊ ത്തില് നിന്നാണ്. ഇത് സ ളത്തികല ഏറവം വലിയ
ശുദ്ധജലതൊ ോണ്. ജില്ലയികല പല ശുദ്ധജല വിത ണ പദ്ധതി ളസെയം സരാതോണ് ഈ തൊ ം.
എന്നാല് ായലികല ജലവിതാനം 2012-ല് +180 കേ.േി ഉൊയിരുന്നത് 2017-ല് +49 കേ.േി ആയി
കുറഞ്ഞു. ായലിന് ചുറമുൊയിരുന്ന യങ്ങളിസലയം കവള്ളക ട്ടു ളിസലയം നിന്നുമുള്ള അനിയ
ന്ത്രിതോയ േണല്വാ ലും ായലിനും ചുറമുള്ള കുന്നു ള് േകണടുത്ത് നി ൊക്കിയതുക ാണ്ടും ായലികെ
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പ ിേ ത്തുള്ള വയലു ള് േണിട്ട് നി ത്തിയത് മൂലവം ായലിസലക്ക് നീക ാഴുക്ക് കുറഞ്ഞതിനാലാണ്
ജലനി െ് ഇത്ത ത്തില് താഴ്ന്ന് സപാകുന്നത്.
ജലനിധി പദ്ധതി
ചവറ പന്മന പഞ്ചായത്തു ള്ക്കുസവെിയള്ള ശുദ്ധജല വിത ണ പദ്ധതി വയിസലാണ്ട വാട്ടര്
േദല പദ്ധതിയികല 11 എം.എല്ഡി സശഷിയള്ള ശുദ്ധീ ണശാലയില് നിന്നും വിവിധ
േംഭ ണസശഷിയള്ള ഉപ ിതലേംഭ ണയിസലക്ക് കുെികവള്ളം എത്തിയ്ക്കു് ോത്രോണ് സ ള ജല
അസതാറിറി കചയ്യുന്നത്. തുെര് രവര്ത്തനങ്ങള് ജലനിധിയകെ കബനിഫിഷയറി മ്മിറ ള് ആണ്
നിര്വഹിക്കുന്നത് . ഈ പദ്ധതിയില് ചവറയികലയം, പന്മന പഞ്ചായത്തികലയം എല്ലാ രസദശങ്ങളികലയം
ദപെ് ദലനു ള് സ്ഥാപിച്ചും, വീടു ളിസലക്ക് ണക്ഷന് നല് ിയം കുെികവള്ള വിത ണം ോധയോകുന്നു.
ശാസ്താംസ ാട്ട
ായലികല ജലനി െ് ഏ സദശം 3 േീറസറാളം കുറവവന്നതിനാല് പംപിങ്ങ്
ക്രേീ ിസക്കെിവ ി യം ഇതുമൂലം ശുദ്ധജല വിത ണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏര്കെടുസത്തെിയം വരുന്നുെ്.
േംസ്ഥാന ശ ാശ ിസയക്കാള് കൂടുതല് േെ ലഭിയ്ക്കുന്ന നമ്മുകെ ജില്ലയില് ഏറിയ പങ്കും
േമുരത്തിസലക്ക് ഒഴുക്കി ളയ യാണ്. കപയ്യുന്ന േെയില് േിംഹഭാഗ്വം നാലു ോേങ്ങളിലാണ്
ലഭിയ്ക്കുന്നത്. ഭൂേിയിസലക്ക് ിനിഞ്ഞിറങ്ങാന് ആവശയോയ േണ് ജല േം ക്ഷണ പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്
ഉെനീളം വയാപ ോക്കണം. േെ കവള്ളം േംഭ ിച്ച് േം ക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീ ിച്ച് കുെികവള്ളത്തിനായി
ഉപസയാഗ്ിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിക്കണം.ഉപ ിതല ജലേം ക്ഷണത്തികെ ഭാഗ്ോയി കുളങ്ങളം
നീര്ച്ചാലു ളം നീരുറവ ളം പാര്ശവഭിത്തിക ട്ടിയം തെയണ ള് നിര്മ്മിച്ചും ജലസരാതേ് വര്ദ്ധിെിക്കാം.
ഭൂഗ്ര്ഭജലത്തികെ അളവകൂട്ടുന്നതിനായി കുെല് ിണറു ളകെ നിര്മ്മാണം കുറയ്ക്കു . എല്ലാ വീടു ളിലും
േെകവള്ളം ഉപസയാഗ്ിച്ച് ിണറു ള് റീച്ചാര്്് കചയ്യു . ഭുഗ്ര്ഭജലം സശാഷിെിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാക്കി
ഭൂഗ്ര്ഭജലത്തികെ അളവ് കൂട്ടു .വീടു ളില് േെകവള്ളേംഭ ണി ള് സ്ഥാപിച്ച് കുടുംബങ്ങള് ശുദ്ധജല
േവയപ യാപ്തത സനടു .നദി ളില് തെയണ ള് നിര്മ്മിച്ച് നിലവിലുള്ള ശുദ്ധജലവിത ണ പദ്ധതി ളകെ
സോത്രസ്സ് കൂട്ടു .
ക ാല്ലം ജില്ലയില് ആക യള്ള 79 ജല വിത ണപദ്ധതി ളില് 16 പദ്ധതി ളില് ോത്രോണ്
ജലശുദ്ധീ ണശാല ള് വെി ശുദ്ധജല വിത ണം കചയ്തു വരുന്നത് 63 ജലവിത ണ പദ്ധതി ളില്
ശുദ്ധീ ണശാല ള് വെിയല്ലാകതയാണ് ശുദ്ധജലം വിത ണം കചയ്യുന്നത്.
ശുദ്ധീ ണശാല ളില്ലാത്തതിനാല് സലാ
ആസ ാഗ്യ േംഘ്െന നിഷ ര്ഷിക്കുന്ന
ഗുണനിലവാ ത്തിലുള്ള ജലം വിത ണം കചയ്യാന് െിയന്നില്ല. ആയതിനാല് എറവം മുന്ത്ിയ പ ിഗ്ണന
നസല്കെത് ജലശുദ്ധീ ണശാല ള് സ്ഥാപിക്കാന് സവെിയായി ിക്കണം. ജലവിത ണപദ്ധതി ള് എല്ലാം
തകന്ന കുെല് ിണറികനസയാ ഇന്സെക്ക് ിണറു ളസയാ ആശ്രയിച്ച് ഒരു പഞ്ചായത്തികനസയാ,
പഞ്ചായത്തികെ കുറച്ച് രസദശങ്ങളസയാ ോത്രം ഉള്ക ാള്ളുന്ന പദ്ധതി ളാണ്. ശൂദ്ധീ ണശാല ള്
ഇല്ലാത്തതിനാലും േറ് േംവിധാനങ്ങളിലൂസെയം ഗുണനിലവാ ം നിലനിര്ത്താന് െിയന്നില്ല. കുെല്
ിണറു ളില് അനുവദിക്കകെട്ട അളവിസനക്കാള് ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം ആസ ാഗ്യപ ോയ
രശ്നങ്ങളിസലക്ക് നയിക്കുന്നവയാണ്. നദി ളികല ഇന്സെക്ക് ിണറു ളില് ഇന്ഫില്സരഷന് ഗ്ാലറി ള്
നശിച്ചുസപാകുന്നതുമൂലം ശൂദ്ധീ ണം നെത്തുന്നതിന് തെസ്സോകു യം ഒഴു ി വരുന്ന ോലിനയങ്ങള്
ിണറിസലക്ക് രസവശിക്കു യം ഇതുമൂലം ജലം േലിനകെടു യം, കൂൊകത പപ് കേറ്റു ള് അെിക്കെി
സ ൊവ യം കചയ്യുന്നതിന് ാ ണോകുന്നു. അതിനാല് എല്ലാ ിണറു ളകെയം ഇന്ഫില്സരഷന്
ഗ്ാലറി ള് രവര്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഏറവം മുന്ത്ിയ പ ിഗ്ണ നസല്കെതാണ്. ജില്ലയില് സ ള ജല
അസതാറിറിയസെതായി 205 എണം കുെല് ിണറു ളാണ് ഉള്ളത്. ഭുജല വകുെ് ിണറു ള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുെ്.
കുൊകത ഏ സദശം 25000 സത്താളം േവ ാ യ കുെല് ിണറു ളമുെ്. ആയതിനാല് ഇത് നിയന്ത്രി
സക്കെത് അതയാവശയോണ്. 92 ഗുണസഭാക്തൃ േേിതി വെി നെെിലാക്കുന്ന കചറു ിെ കുെികവള്ള പദ്ധതി ള്
വെി 2600 ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് ഇതികെ രസയാജനം ലഭിക്കുന്നു. ഇതു കുൊകത 1000 സത്താളം ഹാെ്
296

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

പമ്പു ളം ജില്ലയികലാട്ടാക
രവര്ത്തനക്ഷേോണ്. ഭൂജലവകുെ് ജില്ലയികലാട്ടാക
51 നീ ിക്ഷണ
ിണറു ള് വെി ജില്ലയികല വിവിധ രസദശങ്ങളികല ജലവിതാനം എല്ലാ ോേത്തിലും നീ ിക്ഷിച്ചു
സ ഖകെടുത്തുന്നു.ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനില് നിലവില് രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന വയിസലാണ്ട വാട്ടര് േദല
സ്ീം (QWSS)-ല് ശാസ്താംസ ാട്ട ശുദ്ധജല തൊ ം ഉറവയായ കുെികവള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഇത് ക ാല്ലം
പട്ടണത്തില് നിന്നും 26 ിസലാ േീറര് ോറി സ്ഥിതികചയ്യുന്നു. ശാസ്താംസ ാട്ട തൊ പ ിേ ത്ത്
സ്ഥാപിച്ചി ിക്കുന്ന 37.5 mld ശുദ്ധീ ണശാലയില്നിന്നും 700 mmCI പപിംഗ്് ദലന് വെി നിലവില്
നീെ
പഞ്ചായത്ത്, ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന് എന്നിവിെങ്ങളില് ജലം എത്തിച്ചു വരുന്നു.
ആനന്ദവല്ലീശവ ത്ത് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ഭൂഗ്ര്ഭ ജലേംഭ ണിയില് (ഏ സദശം 16 mld) സശഖ ിച്ച് ക ാല്ലം
സ ാര്െസറഷകെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളില് നില്ക്കുന്ന 14 ഉപ ിതല ജല േംഭ ിണി ളിസലക്ക് പപിംഗ്് വെി
എത്തിച്ച് വിത ണം കചയ്തു വരുന്നു. കൂൊകത ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷകെ വിവിധ സോണു ളില്
നിര്മ്മിച്ചി ിക്കുന്ന 39 കുെല് ിണറു ളില് നിന്നും (10 mld) ക ാട്ടിയം ജിക്കാ ൊങ്കില് നിന്നുമുള്ള 2 mld
എന്നിവയം വിത ണം കചയ്യുന്നു.
ശാസ്താംസ ാട്ട തൊ ത്തികല ജലനി െ് 2013 മുതല് ക്രോതീതോയി താഴു യം പപിംഗ്്
തെസ്സകെടു യമുൊയി. ആയതിനാല് 2014 മുതല് KIP നാലില് നിന്നുമുള്ള ജലം ശുദ്ധീ ണശാലയില്
എത്തിച്ച് ശുദ്ധീ ിച്ചാണ് െിഞ്ഞ വ ള്ച്ചാ ാലയളവില് വിത ണം കചയ്ത് വന്നത്. ഇത് ക ാല്ലം
സ ാര്െസറഷന് പ ിധിയില് ജലവിത ണകത്ത ോ ോയി ബാധിക്കു യം നിലവില് ഒന്നിെ വിട്ട
ദിവേങ്ങളില് 2 സോണു ളായി തി ിച്ചാണ് ജലവിത ണം നെത്തി വരുന്നതിന് ാ ണോയി. ക ാല്ലം
സ ാര്െസറഷകെ തീ സദശ വാര്ു ളായ പള്ളിസത്താട്ടം, മുെക്കല്, ഇ വിപു ം സപാര്ട്ട്, സച്ച ി,
ണ്ടസൊണ്ടകേെ്, താേ ക്കുളം, തങ്കസേ ി ഡിവിഷനു ളില് നിലവില് അതിരൂക്ഷോയ കുെികവള്ള ക്ഷാേം
േെക്കാലത്തും അനുഭവകെടുന്നു. ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനില് “അമൃത്”, “ ിഫ്ബി” പദ്ധതി ളില്
അംഗ്ീ ാ ം ലഭിച്ച ഞാങ്കെവ് പദ്ധതി നിര്മ്മാണം തുെങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇത്
പൂര്ത്തീ ിക്കുന്നസതാകെ ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷകെ 25 വര്ഷസത്തക്കുള്ള ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്താവ
ന്നതാണ്. ആയതിനാല് ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനിസലക്ക് ദീര്ഘ് ാല പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിസക്കെതില്ല.
എന്നാല് ഈ പദ്ധതി പൂര്ത്തീ ിക്കുന്നതു വക യം നിലവികല അവസ്ഥ പ ിഹ ിക്കുന്നതിനായി
ഹ്രേവ ാല പദ്ധതി ള് നെെിലാസക്കെതാണ്.
സേഖലാ പ ിസരക്ഷയം
തൃക്കെവൂര്.
നിലവില് ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷകെ ഭാഗ്ോണ് ഈ രസദശം. 11 കുെല് ിണര് വെിയള്ള
കുെികവള്ള വിത ണോണ് നെന്നു വരുന്നത്. ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന് പുതുതായി നെെിലാക്കി വരുന്ന 250
സ ാെി രൂപയകെ “ ിഫ്ബി”അനുേതി ലഭയോയ പദ്ധതിയകെ കെെര് നെപെി ള് േവീ ിച്ചു വരുന്നു.
ല്ലെയാറികല ഞാങ്കെവില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ിണറില് നിന്നും കവള്ളം പപ് കചയ്ത് പുന്ത്ലത്താെം വസൂ ി
ച്ചിറയില് ശുദ്ധീ ിച്ച് നിലവിലുള്ളതും പുതുതായം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപ ിതല േംഭ ണി ള് വെിയം ദപെ്
ദലനു ള് സ്ഥാപിച്ചും ഈ രസദശത്ത് കുെികവള്ള വിത ണം ോധയോക്കുന്നതാണ്.
തൃക്കരുവ
നിലവില് 11 കുെല് ിണറു ള് വെി നെെിലാക്കി വരുന്ന കചറു ിെ കുെികവള്ള പദ്ധതി കള
ആശ്രയിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തികല ജല വിത ണം നെെിലാക്കി വരുന്നത്. കുെല് ിണറികെ കവള്ളത്തില്
ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലായതിനാല് ഇത് തുെര്ച്ചയായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത് ആസ ാഗ്യപ ോയ
രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇെവരുകേന്നത് ഒരു രധാന വിഷയോണ്. പെ ിയ ദപപ്പു ളം, പപ്കേറ്റു ളം അനുബന്ധ
ഘ്െ ങ്ങളം ോറി സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
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േണ്ടസരാതുരുത്ത്
നിലവില് 5 കുെല് ിണറു ളാണ് പഞ്ചായത്തികല ജല വിത ണം നെെിലാക്കി വരുന്നത്. കുെല്
ിണറികെ കവള്ളത്തില് ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലായതിനാല് ഇത് തുെര്ച്ചയായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത്
ആസ ാഗ്യപ ോയ രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇെ വരുകേന്നത് ഒരു രധാന വിഷയോണ്. പെ ിയ ദപപ്പു ളം, പപ്
കേറ്റു ളം അനുബന്ധ ഘ്െ ങ്ങളം ോറി സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
കപ ിനാെ്
നിലവില് 9 കുെല് ിണറു ളാണ് പഞ്ചായത്തികല ജല വിത ണം നെെിലാക്കി വരുന്നത്. കുെല്
ിണറികെ കവള്ളത്തില് ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലായതിനാല് ഇത് തുെര്ച്ചയായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത്
ആസ ാഗ്യപ ോയ രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇെവരുകേന്നത് ഒരു രധാന വിഷയോണ്. പെ ിയ ദപപ്പു ളം,
പപ്കേറ്റു ളം അനുബന്ധ ഘ്െ ങ്ങളം ോറി സ്ഥാപിസക്കെതാണ്. അഷ്ടമുെി ായലിസനാെ് സചര്ന്ന്
ിെക്കുന്ന രസദശോയതിനാല് കുെല് ിണറു ള് വെി ലഭയോകുന്ന ജലത്തില് ഉെിന്സറയം ഇരുപികെയം
ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലാണ്. കുെല് ിണറികല ജലനി െ് ക്രോതീതോയി താഴ്ന്നതും കുെികവള്ള വിത ണകത്ത
ാ യോയി ബാധിക്കുന്നുെ്.
കനടുപന
ഈ പഞ്ചായത്തില് ജിക്കാ-േീനാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി കുെികവള്ളം വിത ണം
നെത്തി വരുന്നു. നിലവില് സസ്റ്ററ് ലാനില് ഉള്കെടുത്തിയം പഞ്ചായത്ത് ഡിസൊേിറ് രവര്ത്തി ളം
കൂൊകത RURBAN പദ്ധതിയിലുംകപടുത്തി പഞ്ചായത്തികെ വിവിധ രസദശങ്ങളില് ദപെ് ദലനു ള്
സ്ഥാപിക്കുന്ന രവര്ത്തി വിവിധ ഘ്ട്ടങ്ങളിലാണ്. ജിക്കാ പദ്ധതിയകെ ദപെ് ദലന് സ്ഥാപിക്കുന്ന
രവര്ത്തി ള് കെെര് നെപെി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നസതാടു കൂെി പഞ്ചായത്തികെ എല്ലാ സേഖലയിലും ശുദ്ധോയ
കുെികവള്ളം ോധയോകുന്നതാണ്.
തൃസക്കാവില്വട്ടം
നിലവില് 14 കുെല് ിണര് വെിയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തില് ശുദ്ധജലം വിത ണം കചയ്യുന്നത്.
തൃസക്കാവില്വട്ടം പഞ്ചായത്തിസലക്കുള്ള ഒരു േേഗ്ര കുെികവള്ള പദ്ധതിക്കായി രധാന ഘ്െ ങ്ങകളല്ലാം
തകന്ന പൂര്ത്തിയായി ഈ വര്ഷം തകന്ന മ്മീഷന് കചയ്യുന്നതിന് േ്ോക്കിയിട്ടുെ്. ൊം ഘ്ട്ടോയി
വിത ണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിസേറ് അനുേതിക്കായി േേര്െിച്ചിട്ടുെ്. നബാര്ഡികെ
ോപത്തി േഹായസത്താകെ സറാഡ് വി േനം നെത്തുന്ന രസദശങ്ങളില് ദപെ് ദലന് ോറി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സസ്റ്ററ് ലാനില് ഉള്കെടുത്തി ഭ ണാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുെ്. ഈ രവര്ത്തി ള് പൂര്ത്തിയായി
വരുസപാള് എല്ലാ സേഖല ളിലും ജലവിത ണം ോധയോകും.
ക ാറങ്ക ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്
നിലവില് 14 കുെല് ിണര് വെിയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തില് ജലം വനത ണം ോധയോകുന്നത്.
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനു സവെി ല്ലെയാറികല ഞാങ്കെവില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ിണറില് നിന്നും രതിദിനം 50
ലക്ഷം ലിറര് ജലം ഈ പഞ്ചായത്തിസലക്ക് നീക്കി വച്ചിട്ടുെ്. ഈ പഞ്ചായത്തില് ഒരു ശുദ്ധീ ണ ശാല
നിര്മ്മിച്ചും ദപെ് ദലനു ളം േംഭ ിണി ളം സ്ഥാപിസക്കെതാണ്. ഇതികെ േര്സേ നെപെി ള്
പൂര്ത്തീ ിച്ചു വരുന്നു.
േയ്യനാെ്
ഈ പഞ്ചായത്തില് ജിക്കാ കുെികവള്ള പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി കുെികവള്ളം വിത ണം നെത്തി
വരുന്നു. നിലവില് സസ്റ്ററ് ലാനില് ഉള്കെടുത്തിയം പഞ്ചായത്ത് ഡിസൊേിറ് രവര്ത്തി ളിലും കൂൊകത
RURBAV പദ്ധതിയിലും ഉള്കെടുത്തിയം പഞ്ചായത്തികെ വിവിധ രസദശങ്ങളില് ദപെ് ദലനു ള്
സ്ഥാപിക്കുന്ന രവര്ത്തി വിവിധ ഘ്ട്ടങ്ങളിലാണ്. ജിക്കാ പദ്ധതിയകെ ദപെ് ദലന് സ്ഥാപിക്കുന്ന
രവര്ത്തി ള് കെെര് നെപെി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നസതാടു കൂെി പഞ്ചായത്തികെ എല്ലാ സേഖലയിലും ശുദ്ധോയ
കുെികവള്ളം ോധയോകുന്നതാണ്. ജിക്കാ പദ്ധതിയകെ പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ദ തപ്പുെ ൊങ്കില്
നിന്നുമുള്ള വിത ണ ശൃംഖല ആ ംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതികെ കെെര് നെപെി ള് നെന്നു വരുന്നു. ഇതു
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പൂര്ത്തിയാക്കുന്നസതാടു കൂെി േയ്യനാെ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല തീ സദശ സേഖലയില് പൂര്ണോയം കുെികവള്ള
വിത ണം ോധയോകുന്നതാണ്.
കനടുവത്തൂര്
നിലവില് കുെറ പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയ രസദശോണ്. വിത ണ ശൃംഖലയകെ അഭാവം കുെറ
കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതിയികല ശുദ്ധ ജലത്തികെ അപ യാപ്തവം നിലവിലുള്ള AC വിത ണ
ശൃംഖല ളകെ ോന്നിദ്ധയം മൂലവം ശുദ്ധജല വിത ണം പൂര്ണ സതാതിലാക്കാന് െിയന്നില്ല. ക ാട്ടാ ക്ക
മുനിേിൊലിറിയോയി സചര്ന്നു
ിെക്കുന്നതിനാല് െി ഗ്രാേപഞ്ചായത്തും കനടുവത്തൂര് ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തിസനയം കൂെി ഉള്കെടുത്തി പുതികയാരു പദ്ധതി വിഭാവനം കചസയ്യെതാണ്.
ആ യങ്കാവ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
നിലവില് ആ യങ്കാവ് ഗ്വ.സ്കൂളിന് േേീപമുള്ള ഒരു കുെല് ിണറില് നിന്നു ോത്രോണ് കുെികവള്ളം
വിത ണം കചയ്യുന്നത്. എന്നാല് പഞ്ചായത്തികെ ജനവാേ സേഖല ളില് ഒന്നും തകന്ന പൂര്ണസതാതില്
ജലം ലഭയോക്കാന് െിയന്നില്ല. തി ച്ചും വനസേഖല ആയതിനാല് വന നിയേങ്ങള് പാലിസക്കെതിനാലും
ഒരു വിപുലീ ണ പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്നതിന് ോധയത വി ളോണ്. സരാതസ്സു ള് അപ യാപ്തോണ്
എന്നിരുന്നാലും വനം വകുപ്പുോയി േഹ ിച്ച് പുതിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് ശ്രേം നെസത്തെതാണ്.
പ വൂര് മുനിേിൊലിറി
നിലവില് 7 കുെല് ിണറു ളള്ള വിത ണ പദ്ധതിയാണിത് ജിക്കാ സരാജക്ട് വെി ജല വിത ണം
നെത്താന് െിയം. ഇത് ോദ്ധയോ ണകേങ്കില് നിലവിലുള്ള ജിക്കാ സരാജക്ടികല വിത ണ ശൃംഖലയിലുള്ള
വിെവ ള് നി ത്തിയം വിത ണ ശൃംഖല ള് സ്ഥാപിക്കു യം സവണം.
പൂതക്കുളം – ചാത്തന്നൂര്.
ജിക്കാ പദ്ധതിയകെ വിത ണ ശൃംഖലയിലുള്ള നി ത്തി ഇെയാര് ശുദ്ധജല വിത ണം പൂര്ണസതാതില്
ആക്കാന് െിയം നിലവില് 8 കുെല് ിണറു ളാണുള്ളത്.
അലയേണ്ട
CARWSS കുളത്തൂപ്പുെ േേീപ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധിതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു
വരുന്നതാണ് .
അഞ്ചല്
ഈ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തില് ഇസൊള് അഞ്ചല് ഗ്രാേീണ ശുദ്ധ ജല പദ്ധതിയില് നിന്നാണ് ജലം
ലഭിക്കുന്നത്. ഇതില് ജല ലഭയത കുറവായതിനാല് കുളത്തൂപ്പുെ പദ്ധതിയോയി ബന്ധിെിച്ച് ജലം വിത ണം
നെത്തുന്നുെ്. ജിക്കാ േീനാെ് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്
ആ യന് ാവ്
ഇസൊള് 2 കചറു ിെ പദ്ധതി ളാണ് ഇവികെയള്ളത്. ഇത് മൂന്ന് വാര്ു ളില് ോത്രസേ ജല
വിത ണം കചയ്യുന്നുള്ളൂ. കതന്മല പഞ്ചായത്തുോയി സചര്ന്ന് ഒരു പുതിയ േേഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്ക ി
ക്കാവന്നതാണ്.
ചെയേംഗ്ലം
ഇസൊള് കചറു ിെ പദ്ധതി ളിലൂകെയാണ് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. പുതിയ കചറു ിെ
പദ്ധതി ള് ോത്രസേ ഇവികെ രാവര്ത്തി ോകു യള്ളൂ. ജല ലഭയത കുറവള്ള രസദശങ്ങള് സ ന്ദ്രീ ിച്ച്
കചറു ിെപദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിച്ച് ജല ക്ഷാേം രൂക്ഷോയ ഭാഗ്ങ്ങളില് രസയാജനകെടുത്താവന്നതാണ്
ചിതറ
ചിതറയം േേീപ പഞ്ചായത്തു ളം പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്.
വാട്ടര് രീറ്കേെ് ലാന്റിന്സറയം പപിംഗ്് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത
ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്.
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ിെസക്ക ല്ലെ
ഈ പഞ്ചായത്തില് 5 ദിവേത്തില് ഒ ിക്കല് ോത്രസേ ഇസൊഴുള്ള പദ്ധതി ള് ക ാെ്
ജലവിത ണം നെത്താന് ോധിക്കുന്നുള്ളൂ. പഞ്ചായത്ത് മുഴുവന് ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തുവാന് ഒരു പുതിയ
േേഗ്ര പദ്ധതി ആവശയോണ്.
ഇെമുളയ്ക്കല്
ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
ഇളോെ്
ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
ഇളപള്ളൂര്
ജലക്ഷാേം അതി രൂക്ഷോയ പഞ്ചായത്താണിത്. ജിക്ക പദ്ധതിയോയി ബന്ധിെിക്കുന്നതാണ് ഒരു
പ ിഹാ ം. ഇതിനായി ഏ സദശം 90 ലക്ഷം രൂപ കചലവ് രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എഴുസ ാണ്ട
ഈ പഞ്ചായത്തില് 30 വര്ഷം പെക്കമുള്ള കുെറയം & േേീപ പഞ്ചായത്തു ളം ആണ് ഇസൊള്
ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. വാട്ടര് രീറ്കേെ് ലാന്റിസെയം രാന്മിഷന് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം
െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്.
ഇട്ടിവ
കുളത്തൂപ്പുെ ആന്ഡ് േേീപ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പദ്ധതിയകെ പൂര്ത്തീ ണം െിയന്നസതാകെ ജല
ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്
െയ്ക്കല്
ചിതറ േേീപ പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. വാട്ടര് രീറ്കേെ്
ലാെികെയം പപിംഗ്് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്.
വാളൂര്
ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
ീര
ജലവിത ണത്തിന് നിലവിലുള്ള ീര കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
ക ാട്ടാ ക്ക മുനിേിൊലിറി
ക ാട്ടാ ക്ക മുനിേിൊലിറിയം കനടുവത്തൂര് പഞ്ചായത്തും സചര്ന്ന് ഒരു േേഗ്ര കുെികവള്ള പദ്ധതി
വിഭാവനം കചയ്ത് വരുന്നു.
കുളക്കെ
കുളക്കെ പവിസത്രശവ ം പദ്ധിയില് നിന്ന് ഭാഗ്ി ോയി ജല വിത ണം നെത്തുന്നു. പുതുതായി കൂടുതല്
ഭാഗ്സത്തക്ക് വിത ണ ദപപ്പു ള് ഇസെെതുെ്.
കുളത്തൂപ്പുെ
ജലവിത ണത്തിന് കുളത്തൂപ്പുെയം േേീപ പഞ്ചായത്തു ളം എന്ന കുെികവളള പദ്ധതി പ യാപ്ത
ോണ്.
കുമ്മിള്
ചിതറ ആന്ഡ് േേീപ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്.
വാട്ടര് രീറ്കേെ് ലാെികെയം പപിംഗ്് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം വിത ണ ശൃഖല
വിപുലീ ിക്കുന്നസതാകെ ജലം ലഭയോകുന്നതാണ്.
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കുെറ

ഈ പഞ്ചായത്തില് 30 വര്ഷം പെക്കമുള്ള കുെറ ആന്ഡ് േേീപ പഞ്ചായത്ത്
പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. വാട്ടര് രീറ്കേെ് െലാെികെയം പപിംഗ്്
കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്.
സേലില
േലില, കവട്ടിക്കവല, വിളക്കുെി പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനു
ീെില് നെന്നു വരുന്നു.
ദേലം.
ദേലം, തലവൂര്, പിെവൂര് പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനു ീെില്
നെന്നു വരുന്നു.
കനടുവത്തൂര്
ക ാട്ടാ ക്ക മുനിേിൊലിറിയം കനടുവത്തൂര് പഞ്ചായത്തും സചര്ന്ന് ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട്
ഡിവിഷനു ീെില് നെന്നു വരുന്നു.
നിലസേല്
ചിതറ ആന്ഡ് വാട്ടര് രീറ്കേെ് ലാെികെയം പപിംഗ്് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണവം വിത ണ
ശൃഖല വിപുലീ ണവം െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്.
പത്തനാപു ം
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തില് നിലവിലുള്ള പത്തനാപു ം-പിറവന്തൂര് കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
പട്ടാെി
ഇസൊള് നെന്നു ക ാെി ിക്കുന്ന പട്ടാെി-പട്ടാെി വെസക്കക്ക കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
പട്ടാെി വെസക്കക്ക
ഇസൊള് നെന്നു ക ാെി ിക്കുന്ന പട്ടാെി-പട്ടാെി വെസക്കക്ക കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
പവിസത്രശവ ം
നിലവിലുള്ള കുളക്കെ –പവിസത്രശവ ം കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
സപ യം
നിലവില് കുെികവള്ള ക്ഷാേം രൂക്ഷോണ്. നിലവിലുള്ള സ ാട്ടപ്പുറം പദ്ധതിയില് നിന്നും അധി
ോയി ഒരു പപ് കേറ്റും പപിംഗ്് കേയിനും സ്ഥാപിച്ചാല് സപ യത്തുള്ള 7.47 േംഭ ണ സശഷിയള്ള
ൊങ്കികലത്തിച്ച് വിത ണം കചയ്യാന് െിയന്നതാണ്.
പിറവന്തൂര്
നിലവിലുള്ള പത്തനാപു ം-പിറവന്തൂര് കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്.
പൂയെള്ളി
ജിക്ക-േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
പുനലൂര് മുനിേിൊലിറി
പുനലൂര് കുെികവള്ള പദ്ധതി 40 വര്ഷം പെക്കമുള്ളതിനാല് സോശോയ അവസ്ഥയിലാണ്.
ാലഹ ണകെട്ട ദപപ്പു ള് മൂലം ഇസൊഴുള്ള േംഭ ണ സശഷിസപാലും ഉപസയാഗ്കെടുത്താന് ആ ാത്ത
നിലയിലാണ്. പുനലൂ ിനായി പുതിയ കുെികവള്ള പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനില് നെക്കുന്നു. ഇതുോയി
സചര്ത്ത് ാലഹ ണകെട്ട എ.േി ദപപ്പു ള് ോറി ലാെ് പുനരുദ്ധാ ണം കചയ്താല് നിലവികല സ്ഥിതി
കേച്ചകെടുത്താവന്നതാണ്.
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തലവൂര്

ദേലം, തലവൂര്, പിെവൂര് എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനു
ീെില് നെന്നു വരുന്നു.
കതന്മല
ഇസൊള് 3 കചറു ിെ പദ്ധതി ളാണ് ഇവികെയള്ളത്. ഇത് 6 വാര്ു ളില് ോത്രസേ ജലം
വിത ണം കചയ്യുന്നുള്ളൂ. കതന്മല പഞ്ചായത്തുോയി സചര്ന്ന് ഒരു പുതിയ േേഗ്ര പദ്ധതി
ആവിഷ്ക ിക്കാവന്നതാണ്.
ഉമ്മന്നൂര്
ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
കവളിനല്ലൂര്
കവളിനല്ലൂര് ഗ്രാേീണ കുെികവള്ള പദ്ധതിയില് നിന്നുോണ് ഇവികെ കുെികവള്ളം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്
25 വര്ഷം പെക്കമുെ്. അതിനാല് രീറ്കേെ് ലാെികെപുനരുദ്ധാ ണവം പപിംഗ്് കേയിന് ോറി
സ്ഥാപിക്കലും നെത്തിയാല് കൂടുതല് ാ യക്ഷേോക്കുവാന് െിയം.
കവളിയം
ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന് ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ്. ജിക്ക–േീനാെ്
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്.
കവട്ടിക്കവല
സേലില, കവട്ടിക്കവല, വിളക്കുെി പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനു
ീെില് നെന്നു വരുന്നു
വിളക്കുെി
സേലില, കവട്ടിക്കവല, വിളക്കുെി പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി സരാജക്ട് ഡിവിഷനു
ീെില് നെന്നു വരുന്നു.
ഏരൂര്
കുളത്തൂപ്പുെ ആന്ഡ് േേീപ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പദ്ധതിയകെ പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജല ലഭയത
ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്
പ ിസരക്ഷയത്തികെയം നിര്സദശങ്ങളസെയം േംഗ്രഹവം ഉപേംഹാ വം
1. ശുദ്ധീ ണശാല ള് നിര്മ്മിച്ച് കുെികവള്ളവിത ണത്തികെ ഗുണസേന്മ വര്ദ്ധിെിക്കു .
2. ഇന്സെക്ക് ിണറു സളാെ് സചര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ഇന്ഫില്സരഷന് ഗ്ാലറി ളകെ പുനരുദ്ധാ ണം
നെത്തു .
3. ഭുഗ്ര്ഭജലം േംഭ ിക്കുന്നതിനായി കുെല് ിണറു ളകെ നിര്മ്മാണം പ ിേിതകെടുത്തു .
4. ഉപ ിതല ജലം കൂടുതല് ഉപസയാഗ്ിച്ചുക ാണ്ടുള്ള ജല പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിക്കു .
5. നിലവിലുള്ള സരാതസ്സു ളകെ ജലത്തികെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനായി നദി ളില് തെയണ നിര്മ്മിക്കു .
6. വീടു ളില് േെ കവള്ളം സശഖ ിച്ച് ശുദ്ധീ ിച്ച് ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനുള്ള േംവിധാനങ്ങള്
തസദശഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള് േബ്േിഡിയിനത്തില് ലഭയോക്കി സ്ഥാപിക്കു .
7. വീടു ളില് േെ കവള്ളം ഉപസയാഗ്ിച്ച് നിലവിലുള്ള ിണറു ള് റീചാര്്് കചയ്യുന്നതിനുള്ള
നെപെി ള് േവീ ിക്കു .
8. ഉപ ിതല ജല േം ക്ഷണത്തികെ ഭാഗ്ോയി കുളങ്ങളം നീര്ച്ചാലു ളം പാര്ശവഭിത്തി ക ട്ടിയം
തെയണ ള് നിര്മ്മിച്ചും േം ക്ഷിക്കാനുള്ള നെപെി ള് േവീ ിക്കു .
9. ഭുഗ്ര്ഭജലം സശാഷിെിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാക്കിയം കൂടുതല് സവരു ളള്ള വയക്ഷങ്ങള് വച്ചു
പിെിെിച്ചും േണ് – ജല േം ക്ഷണ നെപെി ള് ഊര്്ിതകെടുത്തു .
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10. കുെികവള്ളം േറാവശയങ്ങള്ക്കായ് ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതികനതിക ഫലരദോയ സബാധവല്ക ണ
പ ിപാെി ള് ആവിഷ്ക ിക്കു .
11. േംസ്ഥാന ശ ാശ ിസയക്കാള് കൂടുതല് ലഭിയ്ക്കുന്ന േെകവള്ളം അതാതിെങ്ങളില് തെഞ്ഞുനിര്ത്തി
ഭുേിയിസലക്ക് ിനിഞ്ഞിറങ്ങാന് ആവശയോയ േണ് – ജലേം ക്ഷണ പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്
ഉെനീളം വയാപ ോക്കു .
12. സവനല്ക്കാലങ്ങളില് ശൂദ്ധജല വിത ണ പദ്ധതി ളകെ സരാതസ്സു ളില് ഉെ് കവള്ളം
യറാതി ിക്കാനുള്ള േതവ നെപെി ള് േവീ ിക്കു .
13. ജലസരാതസ്സു ളകെ ദ സയ്യറം, േലീനീ ണം എന്നിവകക്കതിക നെപെി ള് േവീ ിക്കു .
14. കുെല് ിണര് അനധികൃതോയം അശാസ്ത്രീയോയം െിയന്നത് മൂലം േേീപ ിണറു ളിസലയം,
ഭൂഗ്ര്ഭജലവം വളക താഴ്ന്ന സപാകുന്നു. ആയതിനാല് കുെല് ിണര് നിര്മ്മാണം ര്ശനോയി
നിയന്ത്രിയ്ക്കു യം ഭുജലവകുെികെ ഫീേിബിലിറിസയാടും തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ അനുേതി സയാടു
കൂെിയം ഭൂജലവകുെികെ അംഗ്ീ ാ മുള്ള എജന്േി ള് മുസഖനസയാ കുെല് ിണര് കുെിക്കാവ
എന്നുള്ള ര്ശന നിര്സദശം നല്കു .
15. തീ രസദശങ്ങളില് ഉെ് കവളളം യറാന് ോദ്ധവതയളള രസദശങ്ങളില് തെയണ / റഗുസലററര്
20 ബ്രിഡ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു
16. ജലലഭയത കുറവളള ജല ലഭയത കുറവള്ള പള്ളിക്കാറില് ജല ലഭയത ഉയര്ത്താനായി ല്ലെയാറും
പള്ളിക്കാറും തമ്മില് ോദ്ധയോയ ീതിയില് ബന്ധിെിക്കു .
17. ിണര് റിച്ചാര്്ിംഗ്് വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീയില് കെക്നില് വിഭാഗ്ം രൂപീ ിക്കു യം
അവരുകെ സനതയതവത്തില് എല്ലാ വീടു ളിലും ിണര് റിച്ചാര്്ിംഗ്് േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തു യം
കചയ്യു .
18. രവര്ത്തന ഹിതോയ േവജലധാ
കുെികവള്ളം പദ്ധതി ള് മുന്ഗ്ണന ക്രേത്തില്
പുനരുദ്ധീ ിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ള് േവീ ിക്കണം.
ദീര്ഘ് ാല പദ്ധതി ള്
1 അലയേണ്ട ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില് നിലവില് ശുദ്ധീ ണ ശാലസയാെ് സുഭിഷോയ
ജലസരാതസ്സു സളാ ഇല്ലാത്തതിനാല് നിലവിലുള്ള കുളത്തൂപ്പുെ കുെികവള്ള പദ്ധതിയകെ ശുദ്ധീ
ണ ശാലയകെ സശഷി 18 MLD ആയി വര്ദ്ധിെിച്ച് അലയേണ്ട ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില് കൂെി
ജലവിത ണം നെത്തു .
2. ക ാട്ടാ ക്ക മുനിേിൊലിറിക്കും കനടുവത്തൂര് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിനും േംയക്തോയി ഒരു
കുെികവള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു .
3. നിലവിലുള്ള കുെറ പദ്ധതിയകെ ഓഗ്് കേസെഷന് വെി കുെറ സപ യം, ിെസക്ക ല്ലെ, ഇളപള്ളൂര്
എഴുസ ാണ്ട ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളസെയം ശുദ്ധ ജല ദൗര്ലഭയം പ ിഹ ിക്കാവന്നതാണ്. കുളക്കെ,
പവിസത്രശവ ം എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല വിത ണം ഊര്്ിതകെടുത്തുന്നതിനായി ഈ
പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു സവെി തയ്യാറാക്കി യിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുേതി ലഭിച്ചാല് േതിയാകും
4. പത്തനാപു ം, പിറവത്തൂര് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല വിത ണം ഊര്്ി
തകെടുത്തുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള സരാതസ്സ്, ജല ശുദ്ധീ ണ ശാല ള് വിത ണ ശൃഖല ളകെ
സശഷി വര്ദ്ധിെിസക്കെതാണ്.
5.
ല്ലെയാര് സരാതസ്സാക്കി ആ യന് ാവ്, കതന്മല എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു സവെി ഒരു േേഗ്ര
കുെികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു .
6. ചിതറ കുെികവള്ള പദ്ധതിയില് നിലസേല്, കുമ്മള് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് ഉള്കെടുകന്നങ്കിലും
ശുദ്ധജലം ലഭയേല്ലാത്ത ോഹച യത്തില് െി പദ്ധതി വിപുലീ ണം നെത്തിയം കൂടുതല് വിത ണ
ശൃഖല സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
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7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

ക ാല്ലം ക ാറങ്ക ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭയോക്കുന്നതിന് ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനു
സവെി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 5 MLD ജലം ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനായി
ഒരു ശുദ്ധീ ണശാലയം േംഭ ിണി ളം വിത ണശൃംഖല ളം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നെപെി ള്
േവീ ിക്കണം.
ദേലം, തലവൂര്, പിെവൂര് പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു .
പുനലൂര് മുനിേിെീലിറിക്കായി പുതിയ ഒരു കുെികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു .
ജലക്ഷാേം അനുഭവകെടുന്ന സതവള്ളി,
െവൂര് ഡിവിഷനു ളില് കുെികവള്ള വിത ണം
സുഗ്േോക്കുന്നതിന് സതവള്ളി ഡിവിഷനില് 8 ലക്ഷം േംഭ ണ സശഷിയള്ള ഉപ ിതല േംഭ ണി
സ്ഥാപിക്കു യം ആയതിസലക്ക് ആനന്ദവല്ലീശവ ം GL ൊങ്കില് നിന്നും പപിംഗ്് സ്ഥാപിക്കു യം
കചയ്യു .
ഞാങ്കെവ് പദ്ധതിയകെ മ്മീഷനിംഗ്് െിയന്ന മുറയ്ക്ക് ശാസ്താംസ ാട്ടയില് നിന്നും ക ാല്ലസത്തക്കുള്ള
പപിംഗ്് നിര്സത്തെി വരുന്ന ോഹച യത്തില് ശക്തികുളങ്ങ സേഖലയില് ജലകേത്തിക്കുന്നതിന്
ാവനാെ് ഒരു ഭൂഗ്ര്ഭ ജലേംഭ ണിയം അതിസലക്ക് ആനന്ദവല്ലീശവ ത്ത് നിന്നും ദപെ് ദലനും
പപിംഗ്് ഉപ ണവം സ്ഥാപിക്കുസ .
ദേനാഗ്െള്ളി കതാെിയൂര്, കുലസശഖ പു ം, തെവ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ല്ലെയാര്
സരാതസ്സാക്കി പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ ിക്കു .
കുന്നത്തൂര്, സപാരുവെി, ശൂ നാെ് (കതക്ക്)എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ല്ലെയാര് സരാത
സ്സാക്കി ശാസ്താംസ ാട്ടയില് നിലവിലുള്ള ശുദ്ധീ ണ ശാല ളം അനുബന്ധ ഘ്െ ങ്ങളം
രസയാജനകെടുത്തി േേഗ്ര കുെികവള്ള പദ്ധതി രൂപീ ിക്കു .
പനയം, തൃക്കരുവ, കപ ിനാെ്, ിെസക്ക ല്ലെ േണ്ടസരാതുരുത്ത് എന്നീ 5 പഞ്ചായത്തു ള്
ഉള്കെടുത്തി ല്ലെയാര് സരാതസ്സായി പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു യം ഉെ് കവള്ളം യറുന്നതു
തെയന്നതിനു സവെി റഗുസലററു ള് സ്ഥാപിക്കു യം കചയ്യു .

ഹ്രേവ ാല പദ്ധതി ള്
1.
ീര ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല വാര്ഡ് XVII –ലുള്ളപാണന് പറപ്, പട്ടി ജാതി സ ാളനിയില്
കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതി നെെിലാക്കു .
2. കവളിയം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ഡ് 1-കല പാറൊെ് സ ാളനി, വാര്ഡ് 10-കല കപരുംകുളം
പട്ടി ജാതി സ ാളനി, വാര്ഡ് 19-കല കചറു സക്കാണം പട്ടി ജാതി സ ാളനി ളില് കുെികവള്ള
പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു
3. പവിസത്രശവ ം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ഡ് 6-കല പകുതിൊറ സ ാളനി, കപരുോവില് സ ാളനി,
േലയില്ഭാഗ്ം സ ാളനി എന്നിവയ്ക്ക് േംയക്തോയി ഒരു കുെികവള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു .
4. സ ാര്െസറഷകെ തീ സദശ സേഖല ളില് വരുന്ന ഡിവിഷനു ളില് ജലകേത്തിക്കുന്നതിന് േയ്യനാെ്
ദ തപ്പുെയില് സ്ഥാപിച്ചി ിക്കുന്ന ജിക്ക ഉപ ിതല േംഭ ിണിയില് നിന്നും 250 mm DI ദപെ്
ദലന് 10.5 ിസലാ േീറര് ദദര്ഘ്യത്തില് സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
5. ക ാല്ലം സ ര്െസറഷകെ വിവിധ ഡിവിഷനു ളില് നിലവിലുള്ള ാലെെക്കം കചന്ന AC ദപപ്പു ള്
ോറി PVC ദപപ്പു ള് സ്ഥാപിക്കു . പുതുതായി PVC വിത ണ ശൃംഖല സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
6. ഞാങ്കെവ് പദ്ധതിയകെ പൂര്ത്തീ ണസത്താകെ ലഭിക്കുന്ന ജലം വിത ണം കചയ്യുന്നതിനായി വിവിധ
ഡിവിഷനു ളില് വിത ണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കു .
7. തൃക്കരുവ, കപ ിനാെ്, പനയം എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില് വിത ണം കചയ്യുന്ന ജലത്തില് ഇരുപികെ
ോന്നിദ്ധയമുള്ളതിനാല് ഇലസക്ട്രാ സക്ലാറിസനറര്, അയണ്ട റിമൂവര് ലാെ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കു .
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8. ശൂ നാെ് വെക്ക്, ശൂ നാെ് കതക്ക്, ദേനാഗ്െള്ളി സപാരുവെി, ശാസ്താംസ ാട്ട, പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ,
കുന്നത്തൂര് എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില് നിലവിലുള്ള AC ദപപ്പു ളകെ വിത ണ ശൃംഖല ോറി
സ്ഥാപിക്കു .
9. കപ ിനാെ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വിത ണ ശൃംഖല പുതുതായി നിര്മ്മിച്ച നാഷണല് ദഹസവയകെ
ൊറിംഗ്ിന് അെിയിലായതിനാല് പുതുതായി ഇരുവശങ്ങളിലായി വിത ണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കു .
10. ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില് പുതിയ വിത ണ ശൃംഖല ള് സ്ഥീപിക്കു യം പെ ിയ AC
ദപപ്പു ള് ോറിസ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു .
11. പ വൂര്, പൂതക്കുളം, ചാത്തന്നൂര് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല നിലവില് സ്ഥാപിച്ചി ിക്കുന്ന പദ്ധതിയകെ
വിത ണ ശൃംഖലയികല വിെവ ള് നി ത്തി കനറ് വര്ക്ക് േംവിധാനം പൂര്ത്തീ ിക്കു .
12. കുന്നത്തൂര് ഗ്രാേീണ ശുദ്ധജല വിത ണ പദ്ധതിയില് അയണ്ട റിമൂവര് ലാെ് സ്ഥാപിക്കു .
13. തെവ, സതവലക്ക , കതാെിയൂര്, കതക്കുംഭാഗ്ം അെീക്കല് എന്നിവിെങ്ങളില് കൂടുതല് വിത ണ
ശൃംഖല ള് സ്ഥാപിക്കു യം പെ ിയ AC ദപപ്പു ള് ോറി സ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു .
ഉപേംഹാ ം
സസ്റ്ററ് ഫെ് ിഫ്ബി നബാര്ഡ് േഹായസത്താകെസയാ ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകെ ലാനു ള്
ര ാ സോ പദ്ധതി നിര്സദശങ്ങള്ക്ക് മുന് ഘ്െന ക്രേം നിശ്ചയിച്ച് നെെിലാക്കാന് െിഞ്ഞാല് ജില്ലയികല
എല്ലാ സേഖല ളിസലക്കും ജനങ്ങള്ക്ക് സു ക്ഷിതോയ കുെികവള്ളം ആവശയോയ അളവില് എത്തിക്കാന്
െിയന്നതാണ്.

££££££££££££££££££££££££
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4.9 പാർെിെം, ദാ ിരയ ലഘൂ

ണം

േനുഷയകെ അെിസ്ഥാന ആവശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാേസയാഗ്യോയ ഭവനം ഉൊക്കു കയന്നത്.
രകൃതി ആഘ്ാതങ്ങളില് നിന്നും ക്ഷ സനടുന്നതിനും സു ക്ഷിതോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥി ോയി
താേേിക്കുന്നതിനും ഭവനം ആവശയോണ്. 2491 Km2 വിസ്തൃതിയളള ക ാല്ലം ജില്ലയില് 2635375
ആണ് ജനേംഖയ. ജനോന്ദ്രതയളള ജില്ലയില് ജനങ്ങളകെ പാര്െിെ ആവശയം പൂര്ണോയി നിറസവറ്റുവാന്
നെെിലാക്കികക്കാെി ിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് വെി െിഞ്ഞിട്ടില്ലാകയന്നുളളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. കൂട്ടു കുടുംബ
ത്തില് നിന്നും അണു കുടുംബത്തിസലക്കുളള ോറം പാര്െിെ ആവശയത്തികെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുെ്. പ ിേിത
ോയ ഭൂവിസ്തൃതിയില് ഓസ ാ കുടുംബത്തിനും വീെ് നല്കുന്നത് രാസയാഗ്ി േല്ല. ഭൂ ഹിതരും ഭവന ഹിത
രുോയ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭൂേിയം ഭവനവം നല്കു കയന്നുളളതും നിറസവറകെസെെതുെ്. ഭവന നിര്മ്മാണ
ത്തിനാവശയോയ വന്സതാതില് ഭൂേി കെസത്തെ അവസ്ഥയില് ാര്ഷി സേഖല ത ര്ച്ചകയ
അഭിമുഖീ ിക്കുന്നുെ്. ഇത് ദൂ വയാപ ോയ രതയാഘ്ാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകേന്നതില് തര്ക്കേില്ല. ഈ
ോഹച യത്തില്ലാണ് ഭൂ ഹിത ായ ഭവന ഹിതര്ക്ക് പാര്െിെേമുച്ചയം എന്ന ആശയത്തിൽ േർക്കാർ
എത്തി നില്ക്കുന്നത്. വയക്തിപ ോയ ാ ണങ്ങള്ക്കുപുറസേ സോശം ോപത്തി ാവസ്ഥയം ദര്ഘ്െ
രസദശങ്ങളികല താേേവം ഭവന നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീ ണകത്ത സദാഷ ോയി േവാധീനിക്കുന്നുെ്.
2011 കല കേന്േസ്സ് ര ാ ം
സ ളത്തികല ജനേംഖയ
ജില്ലയികല ജനേംഖയ
ജില്ലയികല കുടുംബങ്ങള്
പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള്
പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള് (റൂറല്)
പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള് (അര്ബന്)
പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്
പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്(റൂറല്)
പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള് (അര്ബന്)
േദറന് ഇന്ലാെ് േത്സയ ബന്ധനത്തില്
ഏര്കെട്ടി ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്
േത്സയ ബന്ധനത്തില് ഏര്കെട്ടി ിക്കുന്നവരുകെ
ആക ജനേംഖയ
ആക്ടീവ് ഫിഷര്കേന്

-

33406061
2635375
669375
80299
52234
28065
2957
2157
800

-

16570

-

126686
18561

നിലവികല അവസ്ഥ
േംസ്ഥാന േര്ക്കാര് നെൊക്കുന്ന േമ്പൂര്ണ പാര്െിെ പദ്ധതി (ദലഫ്)യോയി ബന്ധകെട്ട്
നെത്തിയ േര്സേ ര ാ ം േംസ്ഥാന ആ ോനം 3,45,179 ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതരും 1,75,896 ഭൂേിയളള
ഭവന ഹിതരും ഉകെന്നാണ് കെത്തിയിട്ടുളളത്.
ദലഫ് പദ്ധതി ര ാ ം േര്സേ നെത്തിയതില് സലാക്ക്/മുന്േിൊലിറി തലത്തില് ലഭയോയ
ഭവന ഹിതരുകെയം ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതരുകെയം വിവ ങ്ങള് ചുവകെ സചര്ക്കുന്നു.
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ക്രേനം

പട്ടി 4.9.1
ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതരും ഭവന ഹിതരും
തസദശ ഭ ണ
ഭൂ ഹിത ഭവന
ഭവന ഹിതര്
സ്ഥാപനം
ഹിതര്

സലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
1
അഞ്ചല്
4298
2
ചെയേംഗ്ലം
1796
3
ചിറ്റുേല
2198
4
ചവറ
3271
5
ഇത്തിക്ക
2576
6
മുഖത്തല
4622
7
ഓച്ചിറ
2321
8
ശാസ്താംസ ാട്ട
2296
9
ക ാട്ടാ ക്ക
1080
10
പത്തനാപു ം
1679
11
കവട്ടിക്കവല
1205
ആക
27342
മുനിേിൊലിറി
1
പ വൂര്
557
2
പുനലൂര്
935
3
രുനാഗ്െളളി
660
4
ക ാട്ടാ ക്ക
258
സ ാര്െസറഷന്
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്
10190

2289
1639
850
1067
3754
1384
1311
1291
779
974
1583
16921
37
264
85
90
422

പട്ടി 4.9.2
ഭൂേിയള്ള ഭവന ഹിതര് (എേ്.േി /എേ് െി, കപാതുവിഭാഗ്ം)
ക്രേനം
1
2
3
4
5
6
7
8

തസദശ ഭ ണ
സ്ഥാപനം

കുളത്തൂപ്പൂെ
കതന്മല
ഏരൂര്
വാളൂര്
ആ യങ്കാവ്
അലയേണ്ട
അഞ്ചല്
ഇെമുളയ്ക്കല്

സലാക്ക്

അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്

ആകെ
9
10
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ചിതറ
ഇട്ടിവ

ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം

എേ്.േി എേ് െി കപാതുവിഭാഗ്ം ആക
137

63

506

706

20

8

323

351

44

0

229

273

30

2

199

231

44

13

159

216

55

2

137

194

26

1

135

162

47

0

109

156

403

89

1797

2289

73

9

531

613

51

1

185

237
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11
12
13
14
15
16

കവളിനല്ലൂര്
ചെയേംഗ്ലം
ഇളോെ്
കുമ്മിള്
െയ്ക്കല്
നിലസേല്

ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം

ആകെ
17
18
19
20
21

ചവറ
പന്മന
സതവലക്ക
കതക്കുംഭാഗ്ം
നീെ

ചവറ
ചവറ
ചവറ
ചവറ
ചവറ

ആകെ
22
23
24
25
26
27
28

കപ ിനാെ്
ിെസക്ക ല്ലെ
പനയം
സപ യം
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ
േണ്ടസരാതുരുത്ത്
കുെറ

ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല

ആകെ
29
30
31
32
33

ല്ലുവാതുക്കല്
പൂതക്കുളം
ചാത്തന്നൂര്
ആദിച്ചനല്ലൂര്
ചിറക്ക

ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക

ആകെ
34
35
36
37
38

കനടുവത്തൂര്
കവളിയം
എഴുസ ാണ്ട
ീര
പൂയെള്ളി

ക
ക
ക
ക
ക

ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ

ക്ക
ക്ക
ക്ക
ക്ക
ക്ക

ആകെ
39
40
41
42
43

308

കനടുപന
തൃസക്കാവില്വട്ടം
ഇളപള്ളൂര്
ക ാറങ്ക
േയ്യനാെ്

മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല

12

0

163

175

27

1

134

162

27

0

97

124

8

0

115

123

11

0

110

121

8

2

74

84

217

13

1409

1639

30

1

301

332

31

3

285

319

31

2

147

180

6

1

113

120

10

2

106

118

108

9

952

1069

49

2

222

273

44

1

198

243

33

3

114

150

1

0

90

91

25

1

53

79

7

0

55

62

8

0

35

43

167

7

767

941

146

7

532

685

28

5

133

166

23

0

92

115

15

0

98

113

20

1

78

99

232

13

933

1178

29

0

212

241

37

0

141

178

36

3

119

158

22

0

106

128

9

1

64

74

133

4

612

779

69

2

349

420

49

1

240

290

66

4

215

285

43

1

180

224

30

2

136

168
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44

45
46
47
48
49
50

തൃക്കരുവ
ആക
കതാെിയൂര്
ക .എേ്.പു ം
ക്ലാെന
തെവ
ഓച്ചിറ
ആലൊെ്

മുഖത്തല
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ

ആകെ
51
52
53
54
55
56

പിറവന്തൂര്
തലവൂര്
വിളക്കുെി
പത്തനാപു ം
പട്ടാെി
പട്ടാെി വെസക്കക്ക

പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു

ം
ം
ം
ം
ം
ം

ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ

ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട

ആകെ
57
58
59
60
61
62

ശൂ നാെ് കതക്ക്
ദേനാഗ്െള്ളി
ശാസ്താംസ ാട്ട
സപാരുവെി
ശൂ നാെ് വെക്ക്
കുന്നത്തൂര്
ആകെ

63
64
65
66
67
68

കവട്ടിക്കവല
പവിസത്രശവ ം
ഉമ്മന്നൂര്
ദേലം
സേലില
കുളക്കെ

കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല

ആകെ
69

പുനലൂർ

70

പ വൂർ

71

ക ാട്ടാ ക്ക

72

രുനാഗ്െള്ളി
ആകെ

309

പുനലൂർ
മുനിേിൊലിറി
പ വൂർ മുനിേിൊലിറി
ക ാട്ടാ ക്ക
മുനിേിൊലിറി
രുനാഗ്െള്ളി
മുനിേിൊലിറി

13

4

135

152

270

14

1255

1539

32

4

262

298

28

0

268

296

14

2

220

236

23

2

178

203

24

0

169

193

5

1

81

87

126

9

1178

1313

55

3

209

267

15

1

211

227

11

1

212

224

24

0

116

140

10

0

59

69

11

1

35

47

126

6

842

974

59

3

199

261

66

2

189

257

38

4

141

183

28

1

132

161

35

2

105

142

8

0

38

46

234

12

804

1050

128

18

338

484

108

6

224

338

37

1

110

148

54

0

248

302

27

2

166

195

29

0

89

118

383

27

1175

1585

38

7

219

264

11

0

26

37

28

0

62

90

29

1

55

85

106

8

362

476
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73

ക ാല്ലം
സ ാര്െസറഷന്

ക ാല്ലം

70

4

348

422

പട്ടി 4.9.3
ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതര് (എേ്.േി /എേ് െി, കപാതുവിഭാഗ്ം)
ക്രേനം
1
2
3
4
5
6
7
8

തസദശ ഭ ണ
സ്ഥാപനം

കുളത്തൂപ്പൂെ
ആ യങ്കാവ്
കതന്മല
വാളൂര്
അഞ്ചല്
ഏരൂര്
അലയേണ്ട
ഇെമുളയ്ക്കല്

സലാക്ക്

അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്

ആകെ
9
10
11
12
13
14
15
16

ചിതറ
ചെയേംഗ്ലം
ഇളോെ്
നിലസേല്
കവളിനല്ലൂര്
െയ്ക്കല്
ഇട്ടിവ
കുമ്മിള്

ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം
ചെയേംഗ്ലം

ആകെ
17
18
19
20
21

ചവറ
പന്മന
സതവലക്ക
നീെ
കതക്കുംഭാഗ്ം

ചവറ
ചവറ
ചവറ
ചവറ
ചവറ

ആകെ
22
23
24
25
26
27

310

ചിറ്റുേല
കപ ിനാെ്
ചിറ്റുേല
പനയം
ചിറ്റുേല
ിെസക്ക ല്ലെ
ചിറ്റുേല
കുെറ
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ ചിറ്റുേല
ചിറ്റുേല
സപ യം

എേ്.േി എേ് െി കപാതുവിഭാഗ്ം ആക
317

32

640

989

278

18

511

807

110

9

681

800

100

7

265

372

78

2

288

368

65

2

260

327

107

2

209

318

71

3

243

317

1126

75

3097

4298

128

5

320

453

63

3

181

247

74

2

150

226

64

3

156

223

52

2

159

213

42

1

144

187

44

2

88

134

41

0

72

113

508

18

1270

1796

123

12

898

1033

150

10

616

776

81

4

494

579

47

1

448

496

44

3

338

385

445

30

2794

3269

141

6

508

655

123

1

361

485

89

4

228

321

83

4

151

238

78

0

113

191

13

1

147

161
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28

േണ്ടസരാതുരുത്ത്

ചിറ്റുേല

ആകെ
30
31
32
33
34

ല്ലുവാതുക്കല്
ആദിച്ചനല്ലൂര്
ചാത്തന്നൂര്
പൂതക്കുളം
ചിറക്ക

ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക
ഇത്തിക്ക

ആകെ
35
36
37
38
39

എഴുസ ാണ്ട
കനടുവത്തൂര്
കവളിയം
ീര
പൂയെള്ളി

ക
ക
ക
ക
ക

ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ
ാട്ടാ

ക്ക
ക്ക
ക്ക
ക്ക
ക്ക

ആകെ
40
41
42
43
44
45

േയ്യനാെ്
തൃസക്കാവില്വട്ടം
ക ാറങ്ക
ഇളപള്ളൂര്
കനടുപന
തൃക്കരുവ

മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല
മുഖത്തല

ആകെ

പുനലൂർ
രുനാഗ്െള്ളി
പ വൂർ
ക ാട്ടാ ക്ക

പുനലൂർ മുനിേിൊലിറി
രുനാഗ്െള്ളി മുനിേിൊലിറി
പ വൂർ മുനിേിൊലിറി
ക ാട്ടാ ക്ക മുനിേിൊലിറി

ആകെ
50
51
52
53
54
55

കതാെിയൂര്
ക .എേ്.പു ം
തെവ
ഓച്ചിറ
ക്ലാെന
ആലൊെ്

ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ
ഓച്ചിറ

ആകെ
56
57
58
59

311

വിളക്കുെി
പിറവന്തൂര്
പത്തനാപു ം
തലവൂര്

പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു
പത്തനാപു

ം
ം
ം
ം

8

0

18

26

535

16

1526

2077

424

6

589

1019

91

7

416

514

91

5

348

444

125

13

262

400

47

2

150

199

778

33

1765

2576

100

2

175

277

80

3

187

270

76

1

141

218

53

2

109

164

35

0

116

151

344

8

728

1080

213

13

984

1210

133

5

1046

1184

118

3

752

873

221

10

550

781

103

3

465

571

101

4

337

442

889

38

4134

5061

40

11

884

935

88

14

558

660

125

7

425

557

62

7

189

258

315

39

2056

2410

57

1

541

599

58

6

520

584

42

2

295

339

57

3

274

334

49

1

238

288

7

3

165

175

270

16

2033

2319

70

3

485

558

126

3

370

499

34

5

200

239

33

2

168

203
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60
61

പട്ടാെി വെസക്കക്ക
പട്ടാെി

പത്തനാപു ം
പത്തനാപു ം

ആകെ
62
63
64
65
66
67

ദേനാഗ്െള്ളി
ശാസ്താംസ ാട്ട
ശൂ നാെ് കതക്ക്
സപാരുവെി
ശൂ നാെ് വെക്ക്
കുന്നത്തൂര്

ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ
ശാസ്താംസ

ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട
ാട്ട

ആകെ
67
68
69
70
71
72

കവട്ടിക്കവല
ദേലം
പവിസത്രശവ ം
സേലില
ഉമ്മന്നൂര്
കുളക്കെ

കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല
കവട്ടിക്കവല

ആകെ
29

ക ാല്ലം

ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്

35

0

84

119

15

1

45

61

313

14

1352

1679

190

28

553

771

76

1

282

359

78

1

205

284

69

5

192

266

95

0

163

258

6

0

29

35

514

35

1424

1973

90

2

188

280

60

2

201

263

81

3

110

194

69

1

113

183

39

1

117

157

45

0

81

126

384

9

810

1203

642

77

9471

10190

വിവിധ വകുപ്പു ളില് നിന്നും തസദശ ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ധനേഹായം ദ െറി ഭവന
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് െിയാത്തവരുകെ (ICH) വിവ ങ്ങള് താകെ ക ാടുത്തി ിക്കുന്നു,
പട്ടി 4.9.4
ഭവന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് െിയാത്തവരുകെ എണം
മുൻേിൊലിറി
246
സലാക്ക്
1945
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
450
പട്ടി ജാതി
759
സ ാർപസറഷൻ
319
പട്ടി വർഗം
199
ദേസനാ ിറി കവൽകഫയർ വകുെ് 3
ജില്ല
4
ഫിഷറീേ് വകുെ്
1
ആക
3926
ജില്ലയികല പാര്െിെേില്ലാത്തവക 4 വിഭാഗ്ങ്ങളായി തി ിക്കാം.
1.
2.
3.
4.

ധന േഹായങ്ങള് ദ െറിയിട്ടും ഭവന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ
ഭൂേിയളള ഭവന ഹിതര്
ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതര്
കേയിെനന്േ് ആവശയമുളള ഭവനമുളളവര്
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പൂര്ത്തീ

ിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളകെ പൂര്ത്തീ

ണം

ഭവന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ ിക്കാത്തതിന് പലവിധ ാ ണങ്ങളെ്. നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ളകെ
ഉയര്ന്ന വില, ഫെികെ അപ യാപ്തത, േേയത്തിന് ഫെ് ലഭയോ ാതി ിക്കല് എന്നിവയില്കെടുന്നു.
വിവിധ
ാ ണങ്ങളാല് പണി പൂര്ത്തിയാക്കാതിരുന്ന വീടു ളകെ പൂര്ത്തീ ണോണ്
ആദയഘ്ട്ടത്തില് ദലഫ് േിഷന് നെത്തുന്നത്.
ജില്ലയികല 4914 വീടു ളകെ നിര്മ്മാണം വിവിധ
ഘ്ട്ടങ്ങളിലാണ്. 2018 ോര്ച്ച് ോേത്തില് പണി പൂര്ത്തീ ിക്കും.
ഭൂേിയളള ഭവന ഹിതര്ക്കുളള ഭവന നിര്മ്മാണം
• ആക എണം
15254
• 2018-19 ല് പൂര്ത്തീ ിക്കുവാന് ഉസദശിക്കുന്ന വീടു ള് 7627
• 2019-20 ല് പൂര്ത്തീ ിക്കുവാന് ഉസദശിക്കുന്ന വീടു ള് 7627
ഭൂ ഹിത ായ ഭവന ഹിതരുകെ ഭവന നിര്മ്മാണം
ഭൂ ഹിത ായ ഭവന ഹിതര്ക്ക് ഫ്ളാറ് േമുച്ചയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ പദ്ധതിയില്
ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഒ ാള്ക്ക് ഒരു കേെ് എന്ന നി ക്കില് 400 ഏക്കര് ഭൂേിയാണ് ആവശയോയിട്ടുളളത്.
കുടുബങ്ങള്ക്ക് ഫ്ളാറ് േമുച്ചയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂേി കെത്തു എന്നത് ഏകറ രയാേം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഭൂേി കെത്തുന്ന നെപെി ള് നെന്നു വരുന്നു. എന്നാല് ഭൂേി ലഭയത നസന്ന കുറവാണ്.
കേയിെനന്േ് ആവശയമുളള ഭവനമുളളവര്
ദലഫ് േിഷന് രവര്ത്തനത്തില് വാേസയാഗ്യേല്ലാത്ത ഭവനങ്ങള് പുനരുദ്ധ ിക്കു എന്ന ലക്ഷയം
കൂെി ഉള്കെടുത്തിയിട്ടുെ്. ജില്ലയില് ഇത്ത ത്തിലുളള വീടു ളകെ എണം അന്ത്ിേോയി എടുസക്കെതുെ്.
അതിനു സശഷം TPTA യകെ േഹായസത്താകെ ഓസ ാ വീെികെയം എസ്റ്റിസേറ് ണക്കാക്കു യം
ഇതിനാവശയോയ തു
അതാത് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് സലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകെ
േഹായസത്താകെ കെസത്തെതുോണ്.
ദലഫ് േിഷകെ 4 ഘ്ട്ടങ്ങളകെയം രവര്ത്തനങ്ങള് എസ ാപിെിച്ച് േേയ ബന്ധിതോയി
പൂര്ത്തീ ിച്ചാല് 'എല്ലാവര്ക്കും പാര്െിെം' എന്ന ലക്ഷയം ദ വ ിക്കുവാന് ോധിക്കും.

രശ്നങ്ങള്
1. നിര്മ്മാണം തുെങ്ങുന്ന വീടു ളില് 14% പൂര്ത്തിയാക്കാകത വരുന്നതായി ണക്കാക്കിയിട്ടുെ്.
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് െിയാത്തതികെ രധാന ാ ണങ്ങള് താകെെറയന്നു.
(i)
നിര്മ്മാണ കചലവിന് ആവശയോയ ഫെ് ലഭയോ ാത്തത് (77%)
(ii)
നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ളകെ ഉയര്ന്ന വില
(iii)
േേയത്തിന് ഫെ് നല്കാന് െിയാത്തത്
2. സ ളത്തികല ഭവന നിര്മ്മാണ കചലവ് അഖിസലന്ത്യാ ശ ാശ ിസയക്കാള് 4 േെങ്ങ്
കൂടുതലായതിനാല് ആവശയോയ ഫെ് കെത്താന് േര്ക്കാ ിനും തസദശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
െിയാത്തതു മൂലം ധാ ാളം കുടുംബങ്ങള് ഭവന ഹിത ായി െിസയെി വരുന്നു.
3. സക്ലശഘ്െ ങ്ങള് കുടുതലായ പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ ജനവിഭാഗ്ങ്ങള്, േത്സയകതാെിലാള ള്,
ആശ്രയ-അഗ്തി കുടുംബങ്ങള് എന്നീ വിഭാഗ്ങ്ങളികല ഭവന ഹിതര്ക്ക് ആവശയോയ അധി
ോപത്തി ം േവന്ത്ം നിലയില് കെത്താന് െിയന്നികല്ലന്നതിനാല് ോസങ്കതി േഹായ
ങ്ങളം പിന്തുണാ സേവനങ്ങളം (Technical & Support Services) നല് ിയിട്ടും ഭവന
ഹിത ായി ിക്കുസപാഴും ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് താല്പ യേില്ലായ്മ ാണിക്കുന്നു.
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4. ോമൂഹയോയ വിലസപശല് സശഷിയം േവാധീന സശഷിയം കുറവായ കപാതുവിഭാഗ്ത്തികല ഏറവം
ദര്ബല വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്ക് വീെികെ ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നില്ല.
5. കുെംബവരുോനത്തികെ വയതയാേം അനുേ ിച്ച് വീടു ളകെ വലിെം, േൗ യങ്ങള് എന്നിവ
നിശ്ചയിക്കാന് െിയം വിധം ോസങ്കതി - േഹായങ്ങളം ോപത്തി ഉപസദശങ്ങളം നല്കാന്
നിര്േഹണ ഏജന്േി ള്ക്ക് െിയാകത വരുന്നു.
6. ധനി ക അനു ിച്ച് വിഭവ സശഷിക്കും ആവശയത്തിനും സയാജിക്കാത്ത വലിെത്തിലും കചലവിലും
വീെ് നിര്മ്മിക്കു
7. പാര്െിെ സേഖലയികല ഏറവം രൂക്ഷോയ രശ്നം സ്ഥല ലഭയത കുറവം തന്മൂലമുള്ള ഭീേോയ
വിലയോണ്.
8. സ്ഥി വരുോനമുളള കതാെിലികെ അഭാവവം ോമൂഹയ സേവനങ്ങളം ആസ ാഗ്യം, വിദയാഭയാേം,
കപാതുവിത ണം)
ാ യക്ഷേോയി ലഭിക്കാത്തതും നിേിത്തം സ ാഗ്ം,
ല്ലയാണം തുെങ്ങിയ
ആവശയങ്ങള്ക്കായി ദ ിരര് സ്ഥലവം വീടും വിറ് േൗ യങ്ങള് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിസലക്കും വാെ
വീടു ളിസലക്കും ോറുന്ന ോഹച യം .
9. പ ിസ്ഥിതി േൗഹൃദേല്ലാത്തതും രകൃതി വിഭവങ്ങകള േം ക്ഷിക്കാന് േഹായിക്കാത്തതുോയ
വീടു ളകെ നിര്മ്മാണവം തന്മൂലമുളള രകൃതി വിഭവ സശാഷണവം.

വി േന പ ിസരക്ഷയം
പാര്െിെ ലഭയത കുറവ് പ ിഹ ിക്കുന്നതിന് താകെെറയന്ന വിവിധ സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്
നെത്തി വരുന്നു.
1. ഇന്ദി ആവാേ് സയാജന/രധാനേന്ത്രി ആവാേ് സയാജന
2. പട്ടി ജാതി വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
3. പട്ടി വര്ഗ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
4. ഫിഷറീേ് വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
5. നൂനപക്ഷ സക്ഷേ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി
6. വിവിധ തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് േവന്ത്ം നിലയില് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി ള്
7. വിവിധ ഏജന്േി ള് (ഹൗേിംഗ്് സബാര്ഡ്, ദേനി സക്ഷേ വകുെ് മുതലായവ) നെത്തുന്ന
ഭവന പദ്ധതി ള്
8. ബാങ്കു ളില് നിന്നുളള ധനേഹായം ഉപസയാഗ്ിച്ച് േവന്ത്ം നിലയില് നെത്തുന്ന പദ്ധതി ള്
LIFE MISSION (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment)
"എല്ലാ ദ ിരര്ക്കും പാര്െിെം 2022-ഓകെ" എന്നതാണ് േര്ക്കാര് ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഇതിനായി
താകെെറയന്ന രവര്ത്തനങ്ങള് ലക്ഷയേിടുന്നു.
പൂര്ത്തീ ിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളകെ പൂര്ത്തീ ണം
ജില്ലാ ഭ ണ കൂെത്തികെയം ദലഫ് േിഷകെയം സേല് സനാട്ടത്തില് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്
േംവിധാനങ്ങളം േന്നദ്ധ രവര്ത്ത രും റി.പി.റി.എ. യം ഒത്തു സചര്ന്ന് രവർത്തിച്ചു ഈ ലക്ഷയം
ദ വ ിയ്ക്കുന്നു.
1. എേ്.റി. വിഭാഗ്ം
- 288 വീടു ള്
2. എേ്.േി. വിഭാഗ്ം
- 3474 വീടു ള്
3. ജനറല് വിഭാഗ്ം
- 1362 വീടു ള്
ആക
- 5124 വീടു ള്
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ഇതു ര ാ ം ആക 5124 വീടു ള്ക്ക് ഏ സദശം
1,00,00,000/- (ഒരു സ ാെി) രൂപ
ആവശയോയിട്ടുെ്. ഇത് തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് വ യിരുത്തി വരുന്നു. 2018 ോര്ച്ച് 31-ന് മുന്പ്
പൂര്ത്തീ ിക്കാന് ലക്ഷയേിടുന്നു.
ഭൂേിയളള ഭവന ഹിതര്
3 ലക്ഷത്തിന് താകെ വരുോനുളളതും ഗ്രാേങ്ങളില് 25 കേന്റും നഗ് രസദശങ്ങളില് 5 കേന്റും
അധി ിക്കാത്ത ഭൂേിയളളതുോയ എല്ലാ ഭവന ഹിതര്ക്കും താകെെറയന്ന സക്ലശഘ്െ ങ്ങള് ബാധ ോക്കി
ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ധനേഹായം നല്കു .
1. ോനേി
കവല്ലുവിളി സന ിടുന്നവസ ാ, അന്ധസ ാ, ശാ ീ ി ത്തളര്ച്ചബാധിച്ചവസ ാ ആയ
അംഗ്ങ്ങളളള കുടുബങ്ങള്.
2. അഗ്തി ള്
3. 40%-ത്തിസലകറ അംഗ്ദവ ലയമുളള അംഗ്ങ്ങളളള കുടുംബങ്ങള്
4. ഭിന്നലിംഗ്ക്കാര്
5. ഗുരുത /ോ സ ാഗ്മുളള അംഗ്ങ്ങളളള കുടുംബങ്ങള്
6. അവിവാഹിത ായ അമ്മോര് കുെംബനാഥയായ കുടുംബങ്ങള്
7. സ ാഗ്സോ അപ െസോ
ാ ണം കതാെികലടുത്തു ജീവിക്കാനാ ാത്ത കുടുംബനാഥ ായ
കുടുംബങ്ങള്.
8. വിധവയായ കുടുംബനാഥയം സ്ഥി വരുോനേില്ലാത്ത അംഗ്ങ്ങളമുളള കുടുംബങ്ങള് (25 വയസ്സില്
കുടുതല് രായമുളള ആണ്ടേക്കളളള വിധവ കള പ ിഗ്ണിസക്കെതില്ല)
9. HIV ബാധിത ായ അംഗ്ങ്ങളളള കുടുംബങ്ങള്
ഭൂേിയളള ഭവന ഹിത ായി ക ാല്ലം ജില്ലയില് കെത്തിയിട്ടുളളത് 14907 സപക യാണ്. ഇവര്ക്ക്
ഓസ ാരുത്തര്ക്കും4 ലക്ഷം രൂപ ക്രേത്തില് 5962800000 (അഞ്ഞൂറി കതാണ്ണൂറി ആറ് സ ാെി ഇരുപത്തി എട്ട്
ലക്ഷം രൂപ) തു വ യിരുസത്തെതുെ്. അടുത്ത മൂന്ന് ോപത്തി വര്ഷങ്ങളിലായി ത്രിതല പഞ്ചായ
ത്തു ളം സ ാര്െസറഷന്/മുന്േിൊലിറി ളം ഇതിസലയ്ക്കാവശയോയ ഫെ് ഓസ ാ വര്ഷവം5000 വീടു ള്ക്ക്
എന്ന ണക്കില് വ യിരുത്തണം. ഇതിനായി തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് േംയക്തോയി (ഗ്രാേ സലാക്ക്
ജില്ല) തു ബാങ്കു ള്, േറ് ധന ാ യ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്നും ഗുണസഭാക്താക്കളകെ
എണേനുേ ിച്ച് വായ്പ എടുക്കു യം ഇതികെ പലിശ േര്ക്കാര് വഹിക്കു യം മൂലധനം15 വര്ഷസത്തക്ക്
തവണ ളായി തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് തി ിച്ചെയ്ക്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്.
ഒന്നാം വര്ഷം 5000 വീടു ള് X 400000 = 2000000000
ൊം വര്ഷം 5000 വീടു ള് X 400000 = 2000000000
മൂന്നാം വര്ഷം 4907 വീടു ള് X 400000 = 1962800000
ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതര്
ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതര്ക്ക് Zero Landless പദ്ധതി ര ാ ം 50 എക്കര് ഭൂേി ഇതിന ം തകന്ന
ജില്ലാ ഭ ണ കൂെം കെത്തിയിട്ടുെ്. ബാക്കിയളള ഭൂേി തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് നിലവിലുളള നിയേങ്ങള്ക്ക്
അനുസൃതോയി വാസങ്ങെതാണ്. ഫ്ളാറ്റു ള് നിര്മ്മിയ്ക്കുന്നത് അതാത് പഞ്ചായത്ത്/ സലാക്ക് രസദശത്ത്
തകന്ന ആയി ിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗുണസഭാക്താക്കളകെ കതാെിലികന സദാഷ ോയി ബാധിക്കു യം
ഭവന േമുച്ചയങ്ങള് ഉപസയാഗ്ിക്കകെൊകത
ിെക്കു യം കചയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊകും. ഈ ഫ്ളാറ്
േമുച്ചയങ്ങസളാകൊെം കതാെില് പ ിശീലന സ ന്ദ്രങ്ങളം, അംഗ്ന്വാെി, വിസനാദത്തിനായിട്ടുളള
േൗ യങ്ങള് എന്നിവ കൂെി ഉള്കെടുന്നുെ്.
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ദലഫ് േിഷന് ആ ംഭത്തിന് മുന്പുളള പദ്ധതി വര്ഷങ്ങളില് ഭൂ ഹിതര്ക്ക് ഭൂേി വാങ്ങുസപാള്
പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗ്ത്തില്കെട്ട വര്ക്ക് 3.75 ലക്ഷം രൂപയം ജനറല് വിഭാഗ്ത്തിന് 1.50 ലക്ഷം
രൂപയം എന്ന ാസലാചിതോയി പ ിഷ്ക്ക ിച്ച തു
കെത്തുന്നതിന് നെപെി േവീ ിസക്കെതുെ്.
കേയിെനന്േ് ആവശയമുളള ഭവനങ്ങള്
ഈ വിഭാഗ്ത്തില്കെട്ടവരുകെ എണം തിട്ടകെടുത്തി വരുന്നു.
ഇതിനാവശയോയ ഫെ്
എസ്റ്റിസേറികെ അെിസ്ഥാനത്തില് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് വ യിരുത്താവന്നതാണ്.
സേല് ോനദണ്ഡങ്ങള് ബാധ ോയ എല്ലാ ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതര്ക്കും എല്ലാ അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങളം കപാതുസേവനങ്ങളം ലഭിക്കുന്ന പാര്െിെ േമുച്ചയങ്ങളില് പാര്െിെം നല്കു യം സ്ഥി
വരുോനത്തിന് ഉപജീവസനാപാധി ള്, കതാെില്, പ ിശീലനങ്ങള് വരുോനദായ ആസ്തി ള്, േവയം
കതാെില് േം ംഭങ്ങള് തുെങ്ങിയവ അഭിരുചിക്കനുേ ിച്ച് ലഭയോക്കു .
ഇതിന് െ് ഘ്ട്ടങ്ങളെ്.
1. നിര്മ്മാണം പാതിവെിയില് ഉസപക്ഷിച്ചവരുകെ വീെ് എന്ന േവപ്നം ോക്ഷാത്ക്ക ിക്കു .
2. ഭൂ ഹിത-ഭവന ഹിത പുന ധിവാേം 2018 ഏരില് - 2022
അതീവ ദ ിരര്ക്കും ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയോയ മുഴുവന് വിഭവങ്ങളം നല്കു . ഇതിനായി
കതാെിലുറെ്, േനുഷയസസ്നഹി ള്, ോമൂഹയ േന്നദ്ധ േംഘ്െന ള്, വയാപാ ി വയവോയി ള്, വിസദശ
േലയാളി ള്, േതേംഘ്െന ള്, സ്ഥാപനങ്ങള് തുെങ്ങിയവയകെ േഹായം തസദശസ്ഥാപന തലത്തിലും
ജില്ലാതലത്തിലും സതടുന്നതിനുളള േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തുന്നതിന് ദലഫ് വിഭാവനം കചയ്യുന്നു.
എേ്.െി വിഭാഗ്ത്തിന് പൂര്ണധനേഹായം നല്കുന്നതിന് തീരുോനിച്ചിട്ടുെ്. എേ്.േി, േത്സയ
കതാെിലാളി ള്, അതീവദ ിരര് എന്നിവരുകെ ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിത പുന ധിവാേത്തിന് ോമൂഹയ
േഹായവം സ ാര്െസററ് സോഷയല് റസ്സപാണ്ടേിബിലിറി (CSR) ഫണ്ടും ഉറൊക്കു .
ദാ ിരയത്തിെയം സക്ലശഘ്െ ങ്ങളകെയം തീവ്രതയ്ക്കനുേ ിച്ച് അര്ഹതാ ോനദണ്ഡങ്ങളം
മുന്ഗ്ണനാ ോനദണ്ഡങ്ങളം ആവിഷ്ക്ക ിച്ച് സുതാ യോയി ദാ ിരയ നിര്മ്മാര്ജന പദ്ധതി ള് നെത്തു വെി
ോമൂഹയ നീതിയം സുതാ യതയം ഉറൊക്കു യം തസദശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ോമൂഹയ ഉത്ത വാദിതവത്തില്
ദാ ിരയ നിര്മ്മാര്ജന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്ക ിക്കുന്നതില് സശഷി നല്കു എന്നിവയം ലക്ഷയേിടുന്നു. ഇതിനായി
ആധുനി
ോസങ്കതി
വിദയ കള രസയാജനകെടുത്തുന്നതിന് േര്ക്കാര് നെപെി േവീ ിച്ചിട്ടുെ്
ഇതികെഭാഗ്ോയി ദലഫ് േിഷന് രസതയ സോകഫ്റ്റവയര് വി േിെിച്ച് automatic inclusion-നും exclusionനുംവിസധയോക്കി ലിസ്റ്റ് േിസ്റ്റം വെി തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതുവക ഭവന നിര്മ്മാണ സേഖലയില്
ലഭയോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ോസങ്കതി േഹായങ്ങള് പിന്തുണാ സേവനങ്ങളം സതര്ഡ് പാര്ട്ടി കെക്നിക്കല്
ഏജന്േി ളകെയം തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെയം ജില്ലയികല വിവിധ വകുപ്പു ളകെയം േഹായസത്താകെ
നല്കു . ഇതിനുളള ഭ ണപ ോയ ചട്ടക്കുടു ളം ോര്ഗസ ഖയം ആവിഷ്ക്ക ിക്കു .
പാവകെട്ടവര്ക്ക് വീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിസേറ് ജില്ലയില് നിന്നും കെത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ്്
സതര്ഡ് പാര്ട്ടി കെക്നിക്കല് ഏജന്േി ളായി എംപാനല് കചയ്യു
വെി സ്ഥാപനങ്ങളകെയം
വയക്തി ളകെയം ോമൂഹയ ഉത്ത വാദിതവം ഉപസയാഗ്കെടുത്തുന്നതിന് അവരുകെ െിവ ള് േന്നദ്ധ
സേവനത്തിന് ഉപസയാഗ്കെടുത്തു യം കചയ്യു .
ജില്ലയില് ഇത്ത ത്തിലുളള 11 ഏജന്േി കള
കെത്തിയിട്ടുെ്. ഇവര് ഇല്ലാത്ത
പഞ്ചായത്തു ളില്
എല്.എേ്.ജി.ഡി,
കതാെിലുറെ്,
എഞ്ചിനീയറിംഗ്്
േംവിധാനങ്ങകള
ഉപസയാഗ്കെടുത്തു യാണ് ലക്ഷയം.
വര്ധിച്ച നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ളകെ വില, കൂലികച്ചലവ്, ദൗര്ലഭയം എന്നിവ സന ിടുന്നതിന് സ ന്ദ്രേംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത-തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ വിവിധ പദ്ധതി ളില് ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോധന
ോേഗ്രി ള് നിര്മ്മിക്കു , സേേണ്ട പ ിശീലനങ്ങള് നെത്തു , കതാെില് ലഭയോക്കു എന്നിവയം ഇതുവെി
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അധി കതാെില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു , ദര്ബലരുകെ വിഭവാെിത്തറ ശക്തികെടുത്തു , കതാെില് സശഷി
വര്ദ്ധിെിക്കു തുെങ്ങിയവയം ലക്ഷയേിടുന്നു.
ഉപജീവന ഘ്െ ം ഉള്സചര്ത്ത് സ്ഥി വരുോനം വര്ദ്ധിെിച്ച് കുടുംബാവശയങ്ങള് നിവസവറാനും
വീടുനിര്മ്മാണത്തിലൂകെ വീണ്ടും ദാ ിരയത്തിസലക്ക് സപാ ാതി ിക്കാനുോയി ദലഫ് േിഷനിലൂകെ ലക്ഷയേിടുന്നു.
ഇതിനായി DDUGKY, PMKVY കുടുംബശ്രീ േിഷന്, തസദശസ്ഥാപന പദ്ധതി ള് തുെങ്ങിയവ
രസയാജനകെടുത്തുന്നതാണ്.
ോമൂഹയ സു ക്ഷാേംവിധാനം ശക്തികെടുത്തി വീണ്ടും ദാ ിരയത്തിസലക്ക് സപാ ാതി ിക്കു ,
കപാതുവിത ണം ശക്തികെടുത്തു , ആസ ാഗ്യ
വിദയാഭയാേ സേവനങ്ങള്, ോമൂഹയ സൂ ക്ഷാ
കപന്ഷനു ള് എല്ലാം ഏസ ാെിച്ച് നല്കു .
പണവം ോര്ക്കറ്റും ഭ ിക്കുന്ന ോമൂഹയ അവസ്ഥയില് എല്ലാവര്ക്കും പാര്െിെം സപാലുളള വലിയ
ലക്ഷയങ്ങള് സനടുന്നതിന് വിവിധ േര്ക്കാര് േര്ക്കാര് ഇത ഏജന്േി കള ഏസ ാപിെിച്ച് ബൃഹത്തായ
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്ക ിച്ച് നെൊക്കു വെി േര്ക്കാ ികെയം തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെയം കപാതു േമൂഹത്തി
കെയം ോമൂഹയ രതിബദ്ധതയം, ോമൂഹയ നീതിയം പുതിയ നിലവാ ത്തിസലക്ക് ഉയര്ത്തു .
ഉയര്ന്ന മൂലയമുളള ഭൂേി സപാലുളള ോമൂഹയ ആസ്തി കള പാവകെട്ടവര്ക്ക് രസയാജനകെ
ടുത്തുന്നതിനുളള വെിയം ോര്ഗവം ാട്ടു . ഇതിന് േര്ക്കാ ികെേംവിധാനങ്ങകള രസയാജനകെടുത്തു .
രശ്നങ്ങള് പ ിഹ ിക്കാനുളള നിര്സദശങ്ങള്
1. നിര്മ്മാണ കചലവിന് ആനുപാതി ോയി ആവശയമുളള ഫെ് ലഭയോക്കു .
2. ദ ിരരുകെ ഭവന നിര്മ്മാണ കചലവിന് ഫെ് കെത്താന് ആഡംബ വീടു ള്, ാറു ള്
തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് കേസ്സ് ഏര്കെടുത്തു .
3. ോധനോേഗ്രി ളകെ ഉയര്ന്നവില േറി െക്കാന് തസദശസ്ഥാപന തലത്തില് ഭവന
നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് എല്ലാ ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്കുോയി ഒരുേിച്ച് വാങ്ങാന് രസതയ
പിന്തുണാ േഹായം ആ ംഭിക്കു . കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് അനുവദനീയോയ നിര്മ്മാണ
ോേഗ്രി ള് േൗജനയോയി നിര്മ്മിച്ച് നല്കു .
4. ഉയര്ന്ന കൂലികചലവ് േറി െക്കാന് ാഷവല് കതാെിലാളി ള്ക്കും സ്ത്രീ ള്ക്കും DDUGKY,
PMKVY തസദശസ്ഥാപന പദ്ധതി ളിലും സേേണ്ട പ ിശീലനം നല്കു യം കതാെില് സേന
രൂപീ ിക്കു യം കചയ്യു . കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് അനുവദനീയോയ കതാെില് ദിനങ്ങള്
നല്കുന്നത് നിര്ബന്ധോയം നെൊക്കു . (Mandatory Implementation)
5. നിര്േഹണ ഏജന്േി േേയബന്ധിതോയി ഫെ് നല്കുന്നത് ഉറൊക്കു . സേവനാവ ാശ
നിയേകത്ത ാ യക്ഷേോയി ഉപസയാഗ്കെടുത്തു .
6. ഭവന നിര്മ്മാണ കചലവ് വിലനിലവാ ത്തിനനുേ ിച്ച് കുറഞ്ഞത് 2 വര്ഷം കൂടുസപാള്
പ ിഷ്ക്ക ിക്കു .
7. ജീവിത സക്ലശങ്ങള് കുടുതലായ പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്, േത്സയകതാെിലാളി ള്,
അഗ്തി ആശ്രയ കുടുംബങ്ങള് എന്നിവരുകെ ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയോയ മുഴുവന്
ോപത്തി വിഭവം നല്കു .
8. ഇവര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് നിര്ബന്ധോയം ോസങ്കതി േഹായം നല്കണം. എസ്റ്റിസേറ്,
ലാന്, കസ്ച്ച്, തുെങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കു . നിര്മ്മാണകച്ചലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുളള ബദല് ോസങ്കിത
വിദയ ളസെയം
നിര്മ്മാണ
ോേഗ്രി ളകെയം
ഉപസയാഗ്ം
സരാത്സാഹിെിക്കു
ആവശയാധിഷ്ഠിത
ഭവന
നിര്മ്മാണവോയി
ബന്ധകെട്ടുളള
ോപത്തി
ോസനജ്കേന്റില് ഉപസദശം നല്കു എന്നിങ്ങകനയളള പിന്തുണാ
േംവിധാനങ്ങള്
നല്കണം.
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9. ഏറവം ദര്ബലര്ക്ക് ഗ്രാേേഭ ളില് ഒന്നാം പ ിഗ്ണന ലഭിക്കുന്നത് ഉറൊക്കുന്ന ോനദണ്ഡ
ങ്ങള് ആവിഷ്ക്ക ിച്ച് ഇലസക്ട്രാണി ് ോസങ്കതി വിദയ ള് ഉപസയാഗ്ിച്ച് രസയാറിറി ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കി ഗ്രാേേഭ ളില് അവത ിെിച്ച് സുതാ യത ഉറൊക്കി ഗുണസഭാക്തൃ തി കഞ്ഞടുെ്
നെത്തു .
10. സ ളത്തികല 75% കുടുംബങ്ങളം സ്ഥി വരുോനേില്ലാത്ത ആ മി കതാെിലില് (Casual
Labour) നിന്ന് വരുോനം കെത്തുന്നവര് ആയതിനാല് ഉപജീവനത്തിനും കുടുംബാവ
ശയങ്ങളം നിറസവറാന് സ്ഥി വരുോനമുളള കതാെില് നല്കുന്നത് സുരധാനോണ്.
11. സ ാഗ്ം തുെങ്ങിയ അെിയന്ത്ി ആവശയങ്ങള് നിറസവറാന് െിയംവിധം ഇന്ഷവറന്േ്, പൂര്ണ
േൗജനയ ചി ിത്സ (േവ ാ യ ആശുപത്രിയില് ഉള്കെകെ) ലഭയോക്കി വീടു വിറ്റുസപാകുന്ന
അവസ്ഥ ഒെിവാക്കണം.
12. ാലാവസ്ഥക്കും പ ിസ്ഥിതിക്കും ഇണങ്ങുന്ന വീടു ള് നിര്മ്മിക്കാനും ആഡംബ വം ധൂര്ത്തും
ഒെിവാക്കാനും വയാപ ോയ സബാധവല്ക്ക ണ രവര്ത്തനങ്ങള് (Information, Education and
Communication–IEC) ഭവന നിര്മ്മാണ സേഖലയില് േര്ക്കാരും തസദശസ്ഥാപനങ്ങളം
നെത്തണം.
13. പാറ, േണല് തുെങ്ങിയവയകെ ദൗര്ലഭയം പ ിഹ ിക്കുന്നതിനും വര്ഷത്തില് ഏറിയ നാളം
വലിയ ചൂടും അനുഭവകെടുന്ന സ ളത്തില് സേല്ക്കൂ വാര്ക്കുന്നത് ഒെിവാക്കി 50 വര്ഷം വക
ആയസ്സുളള ഗുണനിലവാ മുളള കേറല് ഷീറ്റു ള് സലാഹനിര്മ്മിതിക്കുസേല് ആവശയോയ
േീലിംസഗ്ാകെ നിര്മ്മിച്ചാല് ോധനോേഗ്രി ളകെ ദൗര്ലഭയവം വര്ധിച്ച കചലവം
ഒെിവാക്കാനും ചൂടു നകന്നകുറഞ്ഞ പാര്െിെങ്ങളില് പാര്ക്കാനും
െിയം.
ഇത്
േര്ക്കാ ികെനയപ ോയ തീരുോനോയി ോറണം.
14. അസതാകൊെം ലഭയതയ്ക്കനുേ ിച്ച് മുളയം േണ്ണം സചര്ത്തുളള വീെ് നിര്മ്മാണകത്ത
സരാത്സാഹിെിക്കണം. ആദിവാേി േമൂഹങ്ങള് ഇത്ത ം വീടു കള കൂടുതല് േവീ ിക്കുന്ന
ോഹച യത്തില് ഇവര്ക്കായി സ ാസ്റ്റ് സഫാര്ഡ് സപാലുളള ഏജന്േി ള് വെി ഇത്ത ം
വീടു ള് നിര്മ്മിച്ച് നല്കണം. മുള ലഭയത ഉറൊക്കാണം
15. സ്ഥല ലഭയത കുറവായി ിക്കുന്ന ോഹച യത്തില്, തസദശസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഭവന
നിര്മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലം ലാെ് അ വിേിഷന് ആക്ട് ഉപസയാഗ്ിച്ച് ഏകറടുത്തു നല്കണം.
വി േന വിെവ്
ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുളള ഫെ് ലഭയതയാണ് രധാന രശ്നം. ആക 6,10,16,00,000/ രൂപയാണ്
ആവശയമുളളത്.
ഭൂേിയളള ഭവന ഹിതര്ക്ക് വീെ് വയ്ക്കുന്നതിന് 2018-19 കല ആക പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 20%
തു ഗ്രാേ-സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വിഹിതം നല്കുന്നു. ബാക്കി തു വായ്പയായി തസദശ ഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങള് കെത്തുന്നു. 15252 വീടു ളകെ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയോയ തു തസദശ ഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങളകെ പദ്ധതി വിഹിതത്തില് നിന്നും ാലാ ാലങ്ങളില് വ യിരുസത്തെതുെ്. അടുത്ത 2, 3
വര്ഷങ്ങള്ക്കുളളില് ഭവന ഹിതരുകെ രശ്നങ്ങള് പ ിഹ ിക്കത്തക്ക വിധത്തില് ഗ്രാേ, സലാക്ക്, ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തു ള് സരാജക്ടു ള് തയ്യാറാക്കണം.
വി േന വിെവ് എങ്ങകന നി ത്താം
ദലഫ് േിഷന്-പദ്ധതിയാണ് പാര്െിെ രശ്നം പ ിഹ ിക്കാനുളള 2022 വക യളള
േര്ക്കാ ികെഏറവം രധാന പ ിപാെി.
സരാജക്ട് നിര്സദശങ്ങള്
1. ദലഫ് േിഷന് ോനദണ്ഡ ര ാ ം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള വീടു ള്ക്കും 4 ലക്ഷം രൂപാ വീതം
വ യിരുത്തുന്നത് ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ വിഹിതം വച്ചുക ാെ് േംയക്ത സരാജക്ടു ള്
ഏകറടുക്കാവന്നതാണ്.
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2. സ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതിയായ പി.എം.എ.ദവ യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിത്തിന്പുറസേയളള തു തസദശ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വ യിരുത്താൻോധിക്കും.
3. ഭൂ ഹിതര്ക്ക് ഭൂേി വാങ്ങുന്നതിനുളള സരാജക്ട് േര്ക്കാര് ോനദണ്ഡ ര ാ ം നിര്േഹണം
നെത്താവന്നതാണ്.
4. പൂര്ത്തീ ിക്കാത്ത
ഭവനങ്ങളകെ
പൂര്ത്തീ ണത്തിനുളള തു
സരാജക്ടു ളില്
ഉള്കെടുത്താവന്നതാണ്.
5. പാര്െിെ
േമുച്ചയങ്ങളികല ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് ഉപജീവനം നല്കുന്നതിനുളള കതാെില്
ദനപുണയ വി േന പ ിശീലനം, കതാെില് േം ംഭങ്ങള്ക്ക് േഹായം
എന്നിവയ്ക്കുളള
സരാജക്ടു ള് ഏകറടുക്കു .
6. ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് നിര്മ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ള്ക്കുളള സരാജക്ട് ഏകറടുക്കു .
േംസയാജിത സരാജക്ട് നിര്സദശങ്ങള്
• വിവിധ വകുപ്പു ളകെ പദ്ധതി ളോയി തസദശ സ്ഥാപന വാര്ഷി
പദ്ധതികയ
േംസയാജിെിക്കുന്നതാണ്.
• 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറകേയളള അധി വിഭവ േോഹ ണത്തിന് എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.
എസ്സുോയി േംസയാജനം നെത്തുന്നു.
• എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസ്സ് വെി ഓസ ാ ഗുണസഭാക്താവിനും 90 കതാെില് ദിനങ്ങള് നല്കുന്നു.
• േിേെ് ട്ട, വാതിലു ള് തുെങ്ങിയ ോേഗ്രി ള്ക്കുളള യൂണിറ്റു ള് ആ ംഭിക്കു
• ിണര് നിര്മ്മാണം, ിണര് റീചാര്്ിംഗ്്
• സൊയിലറ് നിര്മ്മാണം, 8 കതാെില് ദിനങ്ങള് ഉള്കെകെ 12000 രൂപയകെ അധി േഹായം.
• എയസറാബി ്
സബാസ്റ്റ് േംവിധാനം, േലിനജല കുെി (സോസക്കജ് പിറ്) നിര്മ്മാണം
ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് ആവശയോയ നിര്മ്മാണം
• േെകവളള േം ക്ഷണ രവര്ത്തനങ്ങള്
• വീെ് ദവദുതീ ണം, ഗ്യാേ്
ണക്ഷന്, എന്നിവയം സ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത േംസയാജന
രവര്ത്തനങ്ങളിലൂകെ നല് ാവന്നതാണ്.
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന ാ യങ്ങള്
1. ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനുളള എല്ലാ ോസങ്കതി വിജ്ഞാനങ്ങളം
നല്കുന്ന സ ന്ദ്രം ആ ംഭിക്കു .
2. ഒരുേിച്ച് ോധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള േൗ യം ഒരുക്കു .
3. കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് അധി കതാെില്, േൗ യം ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള്
എന്നിവ നല്കു
സേല്ത്തട്ട് നിര്സദശങ്ങള്
➢ പദ്ധതിയകെ ഏസ ാപനവം സോണിട്ടറിംഗും ജില്ലാ/സലാക്ക്തലത്തില് ഡി.പി.േി സനതൃതവത്തില്
നെത്താവന്നതാണ്.
➢ സലാക്ക് തലത്തില് സേേണ്ട പ ിശീലനം േംഘ്െിെിക്കണം
➢ ഒരു പഞ്ചായത്തില് കുറഞ്ഞത് പത്ത് സപ െങ്ങുന്ന സലബര് ഗ്രൂെ്/ബാങ്ക് രൂപീ ിക്കണം. ഇതിന്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്/സലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുന്ദ കയടുക്കണം.
ല്െണി, തെിെണി, ലംബിംഗ്്,
വയറിംഗ്് കതാെിലാളി കള ആവശയാനുേ ണം ലഭയോക്കാവന്നതാണ്.
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➢ കചലവ് കുറഞ്ഞ ോസങ്കതി വിദയ ളകെ സരാത്സാഹനവം വിജ്ഞാന വയാപനവം ജില്ലാ/സലാക്ക്
തലത്തില് നെത്താം.
➢ ധനേോഹ ണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സനതൃതവത്തില് നെത്തണം.
➢ പി.എം.എ.ദവ/ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി ളകെ അധി
ധനേഹായം വ യിരുത്തല്
ഗ്രാേ/സലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വെി ോധയോക്കാം
➢ ദലഫ് പദ്ധതിയകെ മൂന്നാം ഘ്ട്ടത്തില് പാര്െിെ േമുച്ചയ നിര്മ്മാണത്തിനുളള ഭൂേി വിവിധ
വകുപ്പു ളകെ േഹായസത്താകെ കെത്തുന്ന രവര്ത്തനം ജില്ലാ ഭ ണകൂെവം നെത്തണം.
➢ േി.എേ്.ആര് ഫെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലഭയോക്കു .
ീഴ്തട്ട് നിര്സദശങ്ങള്
1. അര്ഹതയളള ഗുണസഭാക്താക്കകള തി കഞ്ഞടുക്കു
2. ഫെികെ ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തല് - ഭവന നിധി രൂപീ ണം, േി.എേ്.ആര് ഫെ് ഉറൊക്കല്, ബാങ്ക്
വായ്പ ലഭയോക്കല്.
ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്കുളള സബാധവത്ക്ക ണ ക്സളാസ്സു ള് േംഘ്െിെിക്കല്
ഗുണസേന്മയളള രാസദശി നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് ലഭയോക്കല്. ഗുണസഭാകൃത ഗ്രൂെ് രാസദശി ോയി
രൂപീ ിച്ച് ഒരുേിച്ച് ോധനങ്ങള് വാങ്ങള് നെത്തു
പഞ്ചായത്ത് തല സോണിട്ടറിംഗ്്, സോഷയല് ഓഡിറ്, കപാതുജന പങ്കാളിത്തം
ഉറൊക്കല്,
സഡാ ുകേസെഷന് നെത്തു .
3. വിവിധ വകുപ്പു ളം പദ്ധതി ളോയളള എല്ലാ േസയാജന രവര്ത്തനങ്ങളം േംഘ്െിെിക്കു .
നൂതന സരാജക്ട് ആശയങ്ങള്
1.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ീെില് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുളള ബദല് ോസങ്കതി വി േന സ ന്ദ്രം
ആ ംഭിക്കു .
2.
െി.പി.െി.എ- കള ഏസ ാപിെിച്ച് രവര്ത്തിക്കുന്നതിനുളള സരാജക്ട് ഏകറടുക്കു .
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ദാ ിരയ ലഘൂ

ണം

ആമുഖം
ോമൂഹി ോയി അംഗ്ീ ിക്കകെട്ട കപാതു ജീവിത നിലവാ ം ആര്്ിക്കാന് െിയാത്തവിധം
അവേ ങ്ങളം സശഷി ളം ആസ്തി ളം ലഭയേല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദാ ിരയം.
നി വധിയം
േങ്കീര്ണവോയ ോമൂഹയ ോപത്തി
ാ ണങ്ങളാലാണ് ദാ ിരയം സൃഷ്ടിക്കകെടുന്നതും നില നിന്നു
വരുന്നതും, ഏതു വിധത്തിലും ദാ ിരയം ഏറവം വലിയ േനുഷയാവ ാശ ലംഘ്നോണ്.
ഇത്
ജീവിത െിവ ള് വി േിെിക്കുന്നതികന നിസഷധിക്കു യം വിലേതിക്കകെടുന്ന ജീവിതം കത കഞ്ഞടുക്കാ
നുളള േവാതന്ത്രയകത്ത നിസഷധിക്കു യം കചയ്യുന്നു. ഈ ാഴ്ചൊെില് ദാ ിരയം സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്
യഥാര്ഥത്തില് ജീവിക്കുന്ന ദ ിരാവസ്ഥയില് ോത്രേല്ല, ോമൂഹി വിലക്കു ളം വയക്തിപ ോയ ോഹ
ച യങ്ങളം മൂലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത ോതൃ ള് കത കഞ്ഞടുക്കാനുള്ള യഥാര്ഥ അവേ ം ഇല്ലാതി
ിക്കുന്നതിലും കൂെിയാണ്. ദാ ിരയം ജീവിതകത്ത പരുക്കനും ദസ്സഹവം സവദന നിറഞ്ഞതും അനിശ്ചിതവം
അപ െം നിറഞ്ഞതും
ാലകേത്താകത അവോനിെിക്കുവാന് ഇെയാക്കുന്നതുോകുന്നു. ഒെം േനുഷയാ
സ്തിതവകത്തയം േമൂഹകത്തയം രപഞ്ചകത്തയം േനേിലാക്കുന്ന അറിവ ളം വിവ ങ്ങളം സനടുന്നതില്
നിന്ന് തെയന്നു. േനുഷയകെ അന്ത്സ്സ്, ആത്മവിശവാേം, േവയം ബഹുോനം എന്നിവകയല്ലാം വര്കന്ന
ടുക്കുന്നു. ദാ ിരയം ജീവിതകത്ത ജീവിത സയാഗ്യേല്ലാതാക്കി തീര്ക്കുന്നു.
േപദ് ഘ്െനയകെ വിവിധ ഘ്െ ങ്ങളകെ ആക
മൂലയത്തിലുൊകുന്ന വളര്ച്ചകയ ോത്രം
വി േനോയി ാണാന് െിയില്ല. േപത്ത് ഘ്െനയകെ വളര്ച്ച േമൂഹത്തികല ദ ിരരുകെയം
പാര്ശവവല്കൃത വിഭാഗ്ങ്ങളകെയം ജീവിത പുസ ാഗ്തി ഉറൊക്കുന്നുസൊ എന്നതികെ അെിസ്ഥാനത്തില്
വി േനകത്ത വിലയിരുത്തുന്ന േേീപനം േവീ ിസക്കെതുെ്. ഈ േേീപനം ഓസ ാ പൗ കെയം
ഭ ണഘ്െനാപ ോയ ജീവിക്കാനുളള അവ ാശം ഉറൊക്കാനും ോര്േ ലൗ ി ോയി അംഗ്ീ
ികെട്ടി ിക്കുന്ന നീതി ഉറൊക്കാനും േഹായിക്കുകേന്നതാണ് ഇതികെയക്തി.
ഇന്ത്യയികല ഇത േംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വയതയസ്തോയി തുെക്കം മുതല് ഈ േേീപനത്തില്
ഊന്നിയ വി േന നയോണ് സ ളം േവീ ിച്ചത്. സദശീയ വരുോനത്തിലും രതിശീര്ഷ വരുോനത്തിലും
താ തസേയന താഴ്ന്ന വളര്ച്ചാനി ക്കുൊയിരുന്നസൊഴും തുെര്ന്നും േനുഷയ വി േന സൂചി ള് കേച്ച
കെടുത്താനും ഇന്ത്യയികല ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്ത്താനും സ ളത്തിന് െിഞ്ഞത് ഇതുക ാൊണ്.
2011 കേന്േേ് ര ാ ം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക ജനേംഖയ സ ളത്തികല ജനേംഖയയകെ
7.9% വോണ്. ജില്ലയികല ആക കുടുംബങ്ങളകെ എണം 669375 ആണ്. പട്ടി ജാതി ജനേംഖയ 328263
ഉം ഇത് ജില്ലയികല ജനേംഖയയകെ 12.5% വോണ്. പട്ടി വര്ഗ ജനേംഖയ 10761 ഉം ആക
ജനേംഖയയകെ 0.41% വോണ്. 2001 കേന്േേികന അസപക്ഷിച്ച് ജനേംഖയ 1.94% വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുെ്.
ഗ്രാേീണ സേഖലയില് 31.66% ജനേംഖയ കുറഞ്ഞസൊള് നഗ് സേഖലയില് 15.47% വര്ദ്ധനവാണ് 2001
കേന്േേികന അെിസ്ഥാനോക്കുസപാള് ര െോകുന്നത്.േവാതന്ത്രയം ലഭിച്ച് 70 വര്ഷങ്ങള്ക്കു സശഷവം
ദാ ിരയത്തികെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതില് ഇന്ത്യയകെ ര െനം ആശാവഹേല്ല. ആക ജനേംഖയയകെ 30%
ജനങ്ങള് ഇന്നും ദ ിര ായി തുെരുന്നു. സ ളത്തില് ഇത് 11.3% ോണ്. 1973-74 ല് 59.74% ആയിരുന്ന
സ ളത്തികല ദാ ിരയത്തികെ സതാത് 2011-12 കല ണക്ക് ര ാ ം11.39% ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുെ്. എന്നാല്
ഇസത ാലയളവില് ഇന്ത്യയികല ദാ ിരയാനുപാതം54.88% ല് നിന്ന് 29.5% ോത്രോയാണ് കുറഞ്ഞത്.
സ ളത്തികെ ഗ്രാേ രസദശങ്ങളികല ദാ ിരയം 59.19% ല് നിന്നും7.3% ആയം നഗ് രസദശ ദാ ിരയം
62.74% ല് നിന്നും 15.3% ആയം കുറഞ്ഞു. ഭൂപ ിഷ്ക്ക ണം, വിദയാഭയാേ ആസ ാഗ്യ വയാപനം, വിസ ന്ദ്രീ
കൃതാസൂത്രണം, സക്ഷേ രവര്ത്തനങ്ങള്, കപാതു വിത ണ േെദായം തുെങ്ങിയവ ദാ ിരയത്തികെ സതാത്
കുറയ്ക്കുന്നതില് ഫലരദോയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുെ്.
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ദാ ിരയവം ബി.പി.എല് കേന്േസ്സും
ദാ ിരയ നിര്ണിയിക്കുന്നതിനായി 2009-ല് നെത്തിയ ബി.പി.എല് േര്സേ ര ാ ം സലാക്ക്
തി ിച്ചുളള ണക്ക് ചുവകെ സചര്ക്കുന്നു. ഒരു കുടുബത്തിന് ജീവിക്കാന് ആവശയോയ 2400 സലാറി ഊര്്ം
സനടുന്നതിനുളള തു
ണക്കാക്കിയാണ് ബി.പി.എല് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളത്. 24,000 രൂപയായിരുന്നു 2009-ല്
ബി.പി.എല് വാര്ഷി വരുോനം.
പട്ടി 4.9.5
ദാ ിരയവം ബി.പി.എല് കേന്േസ്സും
ബി.പി.എല്
ആക
ബി.പി.എല്
ക്രേ
സലാക്കികെ സപ ്
കുടുംബങ്ങളകെ
കുടുംബങ്ങള് കുടുംബങ്ങള്
ശതോനം
1
അഞ്ചല്
54030
20480
37.9
2
ചെയേംഗ്ലം
52875
19824
37.43
3
ചവറ
38159
14714
38.56
4
ചിറ്റുേല
47623
19187
40.23
5
ഇത്തിക്ക
47868
17654
36.88
6
ക ാട്ടാ ക്ക
40496
15504
38..29
7
മുഖത്തല
41108
14825
36.06
8
ഓച്ചിറ
48148
18709
38.8
9
പത്തനാപു ം
39984
15893
39.75
10
ശാസ്താംസ ാട്ട
46355
19889
42.91
11
കവട്ടിക്കവല
47181
18902
40.06
ആക
503827
195581
38.82
അവലംബം. ദാ ിര ലഘൂ

ണ യൂണിറ്

ോമൂഹയ ോപത്തി ജാതി കേന്േസ്സും(Socio-Economic and Caste Census (SECC) ദാ ിരയവം
2011-ല് സ ന്ദ്ര േര്ക്കാര് നെത്തിയ ോമൂഹയ ോപത്തി ജാതി കേന്േസ്സ് ദാ ിരയ സ ഖയ്ക്കു
താകെയളള കുടുംബങ്ങകള കെത്തുന്നതിന് നെത്തിയ ഉദയേം ആണ്. താകെെറയന്ന 7 സക്ലശ
ഘ്െ ങ്ങകള അെിസ്ഥാനോക്കിയാണ് ദാ ിരയ സൂചി ളായി നിര്ണയിച്ചിട്ടുളളത്.
1. താല്ക്കാലി ഭിത്തി ളം സേല്ക്കൂ യം ഉളള ഒറ മുറി ോത്രം
2. 16 നും 59 നും ഇെയില് രായമുളള മുതിര്ന്ന ഒരു അംഗ്വം ഇല്ലാതി ിക്കു
3. 16 നും 59 നും ഇെയില് രായമുളള മുതിര്ന്ന ഒരു പുരുഷ അംഗ്ം ഇല്ലാതി ിക്കു യം സ്ത്രീ
ഗൃഹനാഥയായിട്ടുളളതുോയ കുടുംബങ്ങള്.
4. ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ ഒ ംഗ്കേങ്കിലും ഉൊകു യം രായപൂര്ത്തിയായ ശാ ീ ി സശഷിയളള ഒരു
അംഗ്ം സപാലും ഇല്ലാതി ിക്കു .
5. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്
6. 25 വയസ്സിനു മു ളില് രായോയതും അക്ഷ ാഭയാേേില്ലാത്തതുോയ അംഗ്ങ്ങള്
7.
ായി ോയ ആ മി കതാെിലില് നിന്നും വരുോനത്തികെ മുഖയ പങ്ക് സനടുന്ന ഭൂ ഹിത
കുടുംബങ്ങള്
SECC റവനൂ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെത്തിയിട്ടുളളത് ഇതികന പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ോെ് (MAP)
കചയ്ത് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് തല ദാ ിരയം കെത്താന് നെപെി േവീ ിക്കണം.
നിലവികല അവസ്ഥ
1. ജില്ലയകെ ദാ ിരയ സതാത് 28.11% ആണ്. ഇത് േംസ്ഥാന ശ ാശ ിസയക്കാള് കുറവാണ്. എങ്കിലും
ഗ്രാേീണ കുടുംബങ്ങളകെ ദാ ിരയത്തികെ േംസ്ഥാന ശ ാശ ി 30.33% ോണ്. ക ാല്ലത്തികെ ഗ്രാേീണ
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ദാ ിരയ അനുപാതം 28.11% ആണ്. സ ളത്തികല ഏറവം കേച്ചകെട്ട നിലയിലുളള എറണാകുളം
ജില്ലയകെ ഗ്രാേീണ കുടുംബ ദാ ിരയം 20.30% ആണ്. തുെര് വര്ഷങ്ങളില് ഏറവം േി ച്ച സതാതിന്
ആനുപാതി ോയി ദാ ിരയസത്താത് താഴ്ത്തുന്നതിന് അടുത്ത പദ്ധതി ളില് ഊന്നല് നല് ണം.
2. േംസ്ഥാനകത്ത ആക ഗ്രാേീണ പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങളില് 57.66% ഉം കോത്തം പട്ടി വര്ഗ
കുടുബങ്ങളില് 61.68% ദ ിര വിഭാഗ്ങ്ങളിലാണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയകെ രസ്തുത അനുപാതം യഥാക്രേം
58.67% ഉം 74.83 % ഉം ആണ്. പട്ടി ജാതി വര്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള് കൂടുതല് പ ിഗ്ണന നല്കുന്നതിന് ഇത്
ആവശയകെടുന്നു.
3. SECC-യികല ദാ ിരയത്തികെസക്ലശ ഘ്െ ങ്ങകള പ ിഗ്ണിക്കുസപാള് ോമൂഹയ വിഭാഗ്ങ്ങളില് ഏറവം
ദ ിര വിഭാഗ്ം പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങളാകണന്ന് ാണാം. ആക ദ ിര കുടുംബങ്ങളകെ
28.97% വരുന്നതായി ാണുന്നു.
4. 16-59-നും ഇെയില് രായമുളള ഒരു പുരുഷ അംഗ്ം സപാലും ഇല്ലാത്തതും സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായിട്ടുളള
കുടുംബങ്ങള് 13.94% ആണ്.
5. 25 വയസ്സിനു മു ളില് രായോയതും അക്ഷ ാഭയാേേില്ലാത്തതുോയ അംഗ്ങ്ങള് ഉളള കുടുംബങ്ങള്
4.51% ോണ്.
6. രായപൂര്ത്തിയായ 16-59-നുേിെയില് രായമുളള ഒ ംഗ്ം സപാലുേില്ലാത്ത കുടുംബം 13087 - 8.56%.
7. ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ അംഗ്വം രായ പൂര്ത്തിയായ ശാ ീ ി സശഷിയളള ഒരു അംഗ്ം സപാലും ഇല്ലാത്ത
കുടുംബങ്ങള് 0.77%
8. ഭിത്തിയം സേല്ക്കൂ യം ജീര്ണിച്ചതും ഒരു മുറി ോത്രമുളള വീട്ടില് താേേിക്കുന്നവരും 6560 - 4.3%
9. ശാ ീ ി അദ്ധവാനം ആവശയമുളള ആക കതാെിലൂകെ വരുോനത്തികെഏറിയ പങ്കും സനടുന്ന ഭൂ ഹിത
കുടുംബങ്ങള്. ( വീെ് നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പുറസേയളള കൃഷി ഭൂേിയില്ലാത്തവര്) 82218 - 53.94%.
ഇവ ില് 75% സപര്ക്കും ോേവരുോനം 5,000/- രൂപയില് താകെയാണ്.
10. കുടുംബശ്രീ േിഷന് നെത്തിയ േര്സേ ര ാ ം 11,828 ആശ്രയ അഗ്തി കുടുംബങ്ങള് ആണ്. ആക
കുടുംബങ്ങളകെ 2.18% ോത്രോകണങ്കിലും ഇവരുകെ ോമൂഹയ സ്ഥിതി സ ള വി േന ോതൃ യ്ക്ക് മുന്പികല
ദ കതറായി നില്ക്കുന്നു. േര്ക്കാ ികെനിര്സദശ ര ാ ം അഗ്തി ഹിത സ ളം പദ്ധതിക്കായി പുതിയ
േര്സേ നെന്നു വരുന്നു. ഏ സദശം 20,000-ന് മു ളില് അഗ്തി കുടുംബങ്ങള് വരുകേന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.
11. ോമൂഹയ സക്ഷേ വകുെ് നെത്തിയ േര്സേ ര ാ ം ജില്ലയിലുളള വിവിധ ദവ ലയങ്ങളളളവരുകെ പട്ടി
താകെ സചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.9.6
ദവ ലയങ്ങളളളവരുകെ പട്ടി
പുരുഷൻ
സ്ത്രി
ആക
ഇനം
ാഴ്ച
3894
4754
8448
സ ള്വി
3824
4560
8384
േംോ ം
1956
1885
3841
ചലനം
9022
6179
15201
ോനേി വളര്ച്ച
3081
2442
5523
ോനേി സ ാഗ്ം
2600
2771
5371
േറിനം
3987
3700
7687
വിവിധദവ ല്ലയങ്ങള്
4048
3760
7808
ആക
32412
30051
62263
അവലംബം. ദാ ിരയ ലഘൂ
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12.

ഭക്ഷയ സു ക്ഷയം സ വല ദാ ിരയവം ഇല്ലാതാക്കുന്നതികെഭാഗ്ോയി ശക്തോയ കപാതുവിത ണ
േെദായം രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. സ ന്ദ്ര േര്ക്കാ ിെ പുതിയ ഭക്ഷയ സു ക്ഷാ നിയേ ര ാ ം പല
വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്ക് വരുോനത്തികെഅെിസ്ഥാനത്തില് പലത ം സറഷന് ാര്ു ള് നല്കി പല
നി ക്കില് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് അനുവദിച്ച് വരുന്നു. ഇത് േറ് ോമൂഹയ സേവനങ്ങള് േൗജനയോയി
അനുഭവിക്കുന്നതിനും ണക്കാക്കി വരുന്നു.
13. AAY ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് സ വല ദാ ിരയം ോറ്റുന്നതിനും ഭക്ഷയ സു ക്ഷയം ഉറൊക്കുന്നസതാകൊെം
അഗ്തി ളല്ലാത്തവസ യം ശാ ീ ി സശഷിയളളവസ യം ഉയര്ന്ന ജീവിത ഗുണനിലവാ ത്തിസലക്ക്
ഉയര്ത്താന് തസദശസ്ഥാപങ്ങളം േര്ക്കാരും വിവിധ ഏജന്േി ളം പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്ക ിച്ചു
വരുന്നു.
14. ജനേംഖയയികല വൃദ്ധരുകെ നി ക്ക് ഉയര്ന്നു വരുന്നു. ോമൂഹയ ോപത്തി പിസന്നാക്ക അവസ്ഥ
യിലുളളവ ില് വൃദ്ധരുകെ എണം കൂടുന്നത് ആസ ാഗ്യ പ ിച ണത്തിന് വലിയ കചലവ് വരുത്തുന്ന
ഘ്െ ോണ്. അസതാകൊെം കതാെിലും വരുോനവം ളഞ്ഞ് ഇവക പ ിച ിക്കാന് നില്സക്കെി
വരുന്നത് ദ ിരരുകെ അവസ്ഥ കൂടുതല് വിഷേ ോക്കുന്നു.
15. വാര്ദ്ധ യത്തികല ഒറകെെല് പലസ യം വിഷാദത്തിനും ോനേി സ ാഗ്ങ്ങള്ക്കും വിസധയ
ോക്കുന്നു. വൃദ്ധജന േം ക്ഷണം ദാ ിരയ നിര്മ്മാര്പജന പദ്ധതിയകെ രധാനകെട്ട ഒരു
ഘ്െ ോയി ോസറെതുെ്.
16. ജനനേേയകത്ത ശിശു ള്ക്കിെയികല ഭാ ക്കുറവ് സപാഷ ാഹാ ലഭയതക്കുറവികെയം ദാ ിരയ
ത്തികെയം സൂച ോയി ാണുന്നു. 4.47% ശിശുക്കള് 2.5 ി.ഗ്രാം ഭാ സത്താകെ ജനിക്കുന്നു.
ഗ്ര്ഭിണി ള് ക്കിെയിലുളള സപാഷ ാഹാ കുറവാണ് ഇതിന് ാ ണം.
17. ൗോ രായക്കാ ായ കപണ്ടകുട്ടി ള്ക്കിെയിലും ഗ്ര്ഭിണി ള്ക്കിെയിലുമുളള സപാഷ ാഹാ കുറവ്
പ ിഹ ിക്കാന് ഐ.േി.ഡി.എേ് േംവിധാനം തസദശസ്ഥാപനങ്ങളോയി സചര്ന്ന് രവര്ത്തിച്ചു
വരുന്നു.
18. ODF േംസ്ഥാനോയി സ ളം ോറിയിട്ടുളള ോഹച യത്തില് ശുചിതവ ആവശയങ്ങള്
നിറസവറ്റുന്നതിന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും ക്കൂേ് ഉകെങ്കിലും ത ാര് ബാധിച്ച ക്കൂസു ള്
കപാതുജനാസ ാഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്.
കതാെില് വരുോനം
കതാെിലില്ലായ്മ, കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്ക്
• േവ ാ യ കപാതുോമൂഹയ - ോപത്തി
രസയാജനങ്ങള് സതെി
ജീവിതം ഗുണസേന്മ
യളളതാക്കുന്നതിന് വരുോനമുളള കതാെില് അതയന്ത്ാസപക്ഷിതോണ്.
• സ്ത്രി പുരുഷ കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്കു ള്, കതാെില് ാഹിതയം, വരുോനം തുെങ്ങിയവയകെ
ജില്ലയികല നി ക്ക് താകെ സചര്ക്കുന്നു.
കതാെില് ഹിതര് 241268 പുരുഷന്ോര്, 159909 സ്ത്രീ ള് ആക 401177, 57809 (എേ്.േി), 380
(എേ്.റി). കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്ക് സ്ത്രീ ളസെത് 19.3% ോത്രോണ്. പുരുഷോരുകെത് 51.7%
ോണ് .
• സ്ത്രീ കതാെില് പങ്കാളിത്തത്തില് ഏറവം ഉയര്ന്ന നി ക്ക് ാര്ഷി മൃഗ് േം ക്ഷണ സേഖലയില്
നിന്നാണ്.
സ്ഥി കതാെിലും ആ മി കതാെിലും ( ാഷവല് സലബര്)
• ആക കതാെികലടുക്കുന്നവ ില് 34.6% സപര്ക്കാണ് സ്ഥി കതാെിലുളളത്.
• േവന്ത്ോയി ഭൂേി, കതാെില് ദനപുണയങ്ങള്, േറ് ധന വിഭവങ്ങള് ഇല്ലാത്തവര്
ഉപജീവനത്തിനായി ആ മി കതാെിലികന (Casual Labour) ആശ്രയിസക്കെി വരുന്നു.
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സേല്െറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളം സശഷിയം ഇല്ലാത്തത് സവതനം/കൂലിയ്ക്കുളള വിലസപശല് സശഷികയയം
(Staying Power) തന്മൂലം വരുോനകത്തയം ബാധിക്കുന്നു.
• സൂമൂഹി ോപത്തി ജാതി കേന്േേ് (SECC) ണക്കനുേ ിച്ച സ ളത്തികല 75%
കതാെിലാളി ളം5000 രൂപയില് താകെ ോേ വരുോനം ലഭിക്കുന്ന ആ മി കതാെിലില്
ഏര്കെടുന്നവ ാണ്.
• നിയേംമൂലം ആ മി കതാെികലടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഒരു വര്ഷം 100 ദിവേം കതാെില് ഉറെ് നല് ി
അവരുകെ വരുോനം വര്ധിെിക്കാനും ദാ ിരയം ലഘൂ ിക്കാനും േഹായിക്കുന്നു. ഒ ാള്ക്ക്
ഇന്നകത്ത നി ക്കില് രതിദിനം 258/- രൂപ നി ക്കില് മുഴുവന് ആ മി കതാെിലില്
ഏര്കെടുന്നവര്ക്കും 100 ദിവേം കതാെില് നല്കാന് തസദശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതല നിര്േഹണ
േംവിധാനങ്ങള്ക്കും െിയന്നില്ല.
സ്ഥി കതാെില്, രതിദിന സ്ഥി വരുോനം
കതാെില് ദനപുണയം, വിദയാഭയാേ നിലവാ ം, സ്ഥി വരുോനം എന്നിവ സനര് അനുപാതത്തില്
ബന്ധകെട്ടി ിക്കുന്നു. കേച്ചകെട്ട ോസങ്കതി വിദയാഭയാേവം കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനങ്ങളം
കതാെില്ക്ഷേതയം വരുോനവം വര്ധിെിക്കും. ോസങ്കതി വിദയാഭയാേ വകുെ് വെി കേച്ചകെട്ട ോസങ്കതി
വിദയാഭയാേവം DDUGKY, NLM, PMKVY പദ്ധതി ളിലും, വയവോയ വകുെ,്് ഫിഷറീേ് വകുെ്, എേ്.േി
/എേ്.റി വകുപ്പു ളം തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളം കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനങ്ങള് നല്കി വരുന്നു.
പ പ ാഗ്ത കതാെില് സേഖലയം കതാെിലും വരുോനവം
• ക ാല്ലം ജില്ലയികല രധാന കതാെില് സേഖല ളികലാന്നാണ് പ പ ാഗ്ത കതാെിലു ള്.
• യര്, ശുവെി, േത്സയബന്ധനം,
ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള്, ദ ത്തറി തുെങ്ങിവയ എറവം
രധാനകെട്ട പ പ ാഗ്ത കതാെിലു ളായി ാണുന്നു.
• എല്ലാ ബ്സളാക്കു ളിലും
ൗശല, ദ ത്തറി വയവോയം നിലനില്ക്കുന്നു.
• ഓച്ചിറ, ചവറ, കവട്ടിക്കവല, ചെയേംഗ്ലം, ശാസ്താംസ ാട്ട, ഇത്തിക്ക സലാക്കു ളിലും, ക ാല്ലം
സ ാര്െസറഷനിലും ഖാദി ഉല്പന്നങ്ങള്, തീകെട്ടി, തുണി-വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള്, ഇലസക്ട്രാണിക്സ്
ഉല്പന്നങ്ങള്, ചൂ ല് മുള ഉല്പന്നങ്ങള്, ശുവെി വയവോയങ്ങള് ാണകെടുന്നു.
േത്സയബന്ധനം
• 37 ി.േീ. ദദര്ഘ്യമുളള െല് തീ മുെ്, ആക 128076 േത്സയകത്താെിലാളി ജനേംഖയയം, 25863
േജീവ േത്സയകത്താെിലാളി ളം, 13701 േത്സയ വില്പനക്കാരും ഉെ്.
എേ്.േി./എേ്.റി.
െിഞ്ഞാല് ഏറവം അധിസ ദാ ിരയം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗ്ം േത്സയകത്താെിലാളി ളാണ്.
• പ വൂര് മുന്േിൊലിറി, ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്, ചവറ സലാക്ക്, രുനാഗ്െളളി മുന്േിൊലിറി,
ഓച്ചിറ സലാക്ക് എന്നിവയാണ് േമുര, േത്സയ ബന്ധനവം, നെത്തുന്ന രസദശങ്ങള്
• ഇത്തിക്ക , മുഖത്തല, ശാസ്താംസ ാട്ട, അഞ്ചല്, ചിറ്റുേല സലാക്കു ള്, പ വൂര്, രുനാഗ്െളളി
മുനിേിൊലിറി ള് എന്നിവയാണ് ഉള്നാെന് േത്സയ ബന്ധനം നെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്
േവയം കതാെില് പദ്ധതി ള്
േര്ക്കാര് വകുപ്പു ളം തസദശസ്ഥാപനങ്ങളം നി വധി േര്ക്കാര് ഏജന്േി ളം കതാെില്
സേഖലയില് േവയം കതാെില് പദ്ധതി ള് ആ ംഭിക്കാന് ധനേഹായവം ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്കും പ ിപാെി ള്
ആവിഷ്ക്ക ിച്ചിട്ടുെ്. കൃഷി, വയവോയ വകുെ്, കുടുംബശ്രീ േിഷന്, എേ്.േി, എേ്.റി വകുപ്പു ള്, ഫിഷറീേ്
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വകുെ്, നൂനപക്ഷ സക്ഷേ വകുെ്, പിസന്നാക്ക സക്ഷേ സ ാര്െസറഷന് എന്നിവ ഈ ംഗ്ത്ത് വിവിധ സ ന്ദ്ര
േംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള് നെത്തുന്നു.
തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് ഇവയ്പ്കക്കാെം േവന്ത്ം നിലയിലും േോനേവഭാവമുളള പദ്ധതി ള് നെത്തി
വരുന്നു.
കതാെില് വരുോനദായ ആസ്തി ള്, ഉല്പാദനം, വരുോനം
• ദ ിരരുകെ ഏറവം രധാന ആസ്തി അവരുകെ ദ വശമുളള ഭൂേിയാണ്
• ാര്ഷി സേഖലയികല കതാെിലില് എര്കെടുന്നവരുകെ വരുോനവം കൂലിയം രധാനോയം
ഉല്പാനക്ഷേതകയ ആശ്രയിച്ചി ിക്കുന്നു.
• ഭൂേി ഉല്പാദനക്ഷേ േല്ലാതാകുസപാള് വരുോനവം കൂലിയം കതാെിലും ാര്ഷി വൃത്തിയം
കുറയന്നതിന് ാ ണോകും.
• ജലസേചനം, ജലക ായ്ത്ത്, േണ് - ജല േം ക്ഷണ രവര്ത്തനങ്ങള് തുെങ്ങിയവ നീര്ത്തൊധിഷ്ഠിത
രവര്ത്തനങ്ങളിലൂകെ േം ക്ഷിച്ചു ക ാെ്
ാര്ഷിസ ാല്പാദനവം ഉല്പാദനക്ഷേതയം വര്ദ്ധി
െിക്കണം.
• േഹാത്മാഗ്ാന്ധി സദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതി ഭാ തത്തികല ഏറവം വലിയ ദാ ിരയ
ലഘൂ ണ പദ്ധതിയാണ്. സുസ്ഥി വി േനത്തിനും വരുോന വര്ദ്ധനവിനുമുളള ഒട്ടനവധി
അവേ ങ്ങള് ദ ിരര്ക്ക് ലഭയോക്കാന് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയേിടുന്നു. ഇത് യഥാവിധി
ലഭയോക്കു കയന്നതാണ് രധാന കവല്ലുവിളി.
• േഹാത്മാഗ്ാന്ധി സദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതിയകെ പട്ടി I ഉം II ഉം 03.014.2014 കല
േര്ക്കാര് ഉത്ത വ് 19(E) നം ര ാ ം സഭദഗ്തി വരുത്തിയി ിക്കുന്നു. ഇര ാ ം േഹാത്മാഗ്ാന്ധി
സദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതിയകെ ാതലായ ലക്ഷയങ്ങള് താകെപറയന്നവയാണ്.
o ഗ്രാേ രസദശങ്ങളില് അധിവേിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഒരു ോപത്തി വര്ഷം
100 ദിവേത്തില് കുറയാത്ത അവിദഗ്ധ ായി കതാെില് ആവശയാനുേ ണം
ഉറൊക്കു യം അതുവെി നിഷ്കര്ഷിക്കകെട്ട ഗുണസേന്മയളളതും സ്ഥായിയായിട്ടുളളതുോയ
ഉത്പാദനക്ഷേോയ ആസ്തി ളകെ സൃഷ്ടിയം
o ദ ിരരുകെ ഉപജീവനവോയി ബന്ധകെട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തികെടുത്തലും
o വിവിധ വിഭാഗ്ങ്ങളകെ സബാധപൂര്േോയ ോമൂഹി ഉള്കക്കാളളലും.
o പഞ്ചായത്ത് ാജ് സ്ഥാപനങ്ങളകെ ശാക്തീ ണവം
ഈ ലക്ഷയം സനടും വിധം പദ്ധതി സബാധപൂര്േം ക്രേീ ിസക്കെതുെ്. എന്നാല്
തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് ഈ ലക്ഷയം ദ വ ിക്കും വിധം രവര്ത്തിക്കാനുളള േംഘ്ാെന സശഷിയം
ദനപുണിയം താല്പ യവം ഇനിയം ആര്ജിസക്കെതുെ്. വിവിധ വകുപ്പു ളകെ േംസയാജിത
രവര്ത്തനത്തിലൂകെ ോത്രസേ ഇത് ോധയോകൂ. ഈ രവര്ത്തനം ഇന്ന് ാ യക്ഷേേല്ല.
ദ ിരരുകെ ഏറവം വലിയ വിഭവം അവരുകെ ദ വശമുളള ഭൂേിയാണ്. എന്നാല് ശാസ്ത്രീയോയ
പ ിച ണത്തികെ അഭാവത്തില് േണികെ ഗുണനിലവാ ം, ഈര്െം, സൂക്ഷ്മജീവി ളകെ ോന്നിദ്ധയം
തുെങ്ങിയവകയല്ലാം കുറഞ്ഞ് ഉല്പാദനക്ഷേതകയ ബാധിക്കുന്ന ോഹച യം ഉെ്.
അഭിമുഖീ ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങള്
1.
സ വല ദാ ിരയം :കുറഞ്ഞ നി ക്കികലങ്കിലും സ വല ദാ ിരയം ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു
അഗ്തി കുടുംബങ്ങളാണ് സ വല ദാ ിരയത്തികെ ഇ ള്.
ഇവര്ക്ക് ഭക്ഷണം, ആസ ാഗ്യം,
ചി ിത്സ, പാര്െിെം, ോമൂഹയ സു ക്ഷാ കപന്ഷനു ള്, പ ിച ിക്കാന് േഹായത്തിന്
ആള ള് എന്നിങ്ങകന ഒന്നിലധി ം ഇല്ലായ്മ ള് മൂലം ജീവിതം മുസന്നാട്ടു ക ാണ്ടു സപാ ാന്
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

െിയാത്തവ ാണ്. ോറിയ േമൂഹ ക്രേത്തില് േമൂഹത്തിന്ക്റ പിന്തുണയം േഹായവം
ലഭിക്കാത്ത് ഒരു രധാന രശ്നോയി നിലനില്ക്കുന്നു.
ൗോ ക്കാര്, സ്ത്രീ ള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മോര് തുെങ്ങിയവ ികല സപാഷ ാഹാ ക്കുറവ്.
ഇത്
ഭാവിയില്
ആസ ാഗ്യേില്ലാത്തും
സവെത്ര
ഭാ േില്ലാത്തതും
സ ാഗ്ാതു തയ്ക്ക്
വിസധയോകുന്നതുോയ കുട്ടി ളകെ ജനനത്തിന് ാ ണോകുന്നു.
ജനേംഖയയില് വൃദ്ധരുകെ വര്ധിച്ചു വരുന്ന ജനേംഖയ അനുപാതവം തന്മൂലമുളള രശ്നങ്ങളം
വി ലാംഗ്ര്ക്ക് അര്ഥപൂര്ണ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്
െിയാത്ത ോഹച യം.
കപാതുസേവനങ്ങളം േൗ യങ്ങളം ഉപസയാഗ്ിക്കാന് െിയാകത വ ി . കതാെിലും വരുോനവം
സനൊന് െിയാകത വ ി . കുടുംബാംഗ്ങ്ങള്ക്ക് ഇവര്മൂലം കതാെിലിന് സപാകുവാനും വരുോനം
ഉൊക്കാനും െിയാത്ത ോഹച യം.
സ്ത്രീ ള്ക്ക് േമൂഹത്തില് അനുഭവകെടുന്ന അേേതവങ്ങള് ഒരു രധാന രശ്നോണ്.
• സ്ത്രീ ളകെ താഴ്ന്ന പദവി, വിഭവങ്ങളകെ ഉപസയാഗ്ത്തിസന്മല് തീരുോനകേടുക്കുന്നതിലുളള
അേേോയ നിര്ണയാധി ാ ം
• സ്ത്രീ ള്ക്കിെയികല താഴ്ന്ന കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്കും കതാെില് ദനപുണയക്കുറവം
• സ്ഥി വരുോനമുളള കതാെിലില് ഏര്കെടുന്നതിനുളള െിവ് ഇല്ലാതി ിക്കു യം തന്മൂലമുളള
ആ മി കതാെിലികെആധി യവം കുറഞ്ഞ വരുോനവം
• ദവ ലയങ്ങള് മൂലമുളള രശ്നങ്ങള്
േവയംകതാെില് േം ംഭങ്ങള്ക്ക് േര്ക്കാര് ധനേഹായം, ധന ാ യ സ്ഥാപന വായ്പ എന്നിവ
സവെത്ര ലഭിക്കാത്തത്
േവയം കതാെില് േം ംഭ സശഷി വി േനം നല്കുന്നതില് നിലനില്ക്കുന്ന രശ്നങ്ങള്
ോ സ ാഗ്ങ്ങള്ക്ക് വിസധയ ായി ഉയര്ന്ന ചി ിത്സാ കചലവ മൂലം ദാ ിരയത്തിസലക്ക് സപാകുന്നു.
പ പ ാഗ്ത സേഖലയികല ഉല്പാദനക്കുറവ്, ഉല്പന്നങ്ങളകെ ഉയര്ന്ന വിലയം താഴ്ന്ന വിലയളള
ബദല് ഉല്പന്നങ്ങളകെ ോന്നിദ്ധയവം, ോര്ക്കറ് ഇല്ലാത്തതികെ രശ്നങ്ങള്.
സപാഷ ാഹാ ലഭയതക്കുറവ്, ഉളള വരുോനം കൃതയോയ ധാ ണസയാകെ കേച്ചകെട്ട ീതിയില്
ഉപസയാഗ്കെടുത്താത്തത്, സപാഷ ാഹാ ലഭയത ഉറൊക്കുന്ന വിള ള് കൃഷി കചയ്യുന്നതിനുളള
ോധയത ള് ഉപസയാഗ്കെടുത്താത്തത്.
നിലവികല വിഭവ അെിത്തറ, കൃഷി ഭൂേി, മൃഗ്േം ക്ഷണ ഉപാധി ള്, കുെികവളള ജലസേചന
സരാതസ്സു ള് തുെങ്ങിയവ േം ക്ഷിക്കകെൊത്തതികെ രശ്നങ്ങള് ഉദാഹ ണത്തിന്
വലിയസതാതിലുളള േകണാലിെിനും സപാഷ ദാ ിരയത്തിനും വിസധയോണ് കൃഷിഭൂേി. േെകവളളം
േംഭ ിച്ച് കുെികവളളത്തിനും കൃഷിക്കും പൂര്ണോയം ഉപസയാഗ്കെടുത്താന് െിയന്നില്ല. കതാഴുത്ത്
തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കി മൃഗ്േം ക്ഷണ സേഖലയില് ഉല്പാദനവം കതാെിലും
കൂട്ടുന്നതിന് െിയന്നില്ല.
ഉയര്ന്ന സ്ഥല വിലമൂലവം കുടുംബാവശയങ്ങള് േറ്റുവിധത്തില് നിറസവറാന്
െിയാത്ത
ോഹച യത്തിലും കേച്ചകെട്ട സ്ഥലങ്ങള് വികറാെിഞ്ഞ േൗ യങ്ങള് കുറഞ്ഞ ദര്ഘ്െ
രസദശങ്ങളിസലക്ക് സപാകുന്ന ോഹച യം
സ ാളനി ളികല അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് - സറാഡ്, കുെികവളളം, കപാതുോലിനയ പ ിപാലന
േംവിധാനങ്ങള്, കപാതുേൗ യ സ ന്ദ്രങ്ങള്, വിസനാദ വിജ്ഞാന സ ന്ദ്രങ്ങള് തുെങ്ങിയവയകെ
കുറവ്.
ഏറവം പിസന്നാക്കക്കാ ായ എേ്.േി/എേ്.െി/േത്സയകതാെിലാളി കുടുംബങ്ങളകെ ആധുനി
കതാെില് ദനപുണയ കുറവം േറ് കതാെിലു ളിസലക്ക് സപാകുന്നതിനുളള തെസ്സങ്ങളം
327

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

പ ിഹാ നിര്സദശങ്ങള്
േര്ക്കാര് വകുപ്പു ളകെയം ഏജന്േി ളകെയം രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും വിവിധ
രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും ഒസട്ടകറ ഫലങ്ങള് ഉൊകുന്നുെ്. തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ഒസട്ടകറ
ഫലങ്ങള് ഉൊകുന്നുെ്. തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുകെ വാര്ു ളില്
(ഗ്രാേേഭയില്) ഉള്കെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്കും അതികല വയക്തി ള്ക്കും അവര് ഉള്കെട്ട രസദശങ്ങള്ക്കും
സവെിയാണ്. ഓസ ാ ഗ്രാേേഭയിലും ഉള്കെട്ട രസദശങ്ങളകെയം കുടുംബങ്ങളകെയം അതിലുള്കെടുന്ന
വയക്തി ളകെയം വിഭവങ്ങളം രശ്നങ്ങളം വി േന വിെവ ളം ശാസ്ത്രീയോയ അെിസ്ഥാന വിവ
സശഖ ണത്തിലൂകെ (Baseline Survey) കെത്തു യം അത് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു തലത്തില് സക്രാഡീ ിച്ച്
ദാ ിരയ നിര്മ്മാര്്നത്തിനുളള േേഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു യാണ് ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ ലക്ഷയം.
ഓസ ാ വിഷയ സേഖലയിലും രവര്ത്തിക്കുന്ന വകുപ്പു ള് രാഥേി വിവ സശഖ ണം നെത്തുന്നുെ്.
ഉദാഹ ണത്തിന് അഗ്തി പുന ധിവാേത്തിന് കുടുംബശ്രീ േിഷന് വിവ സശഖ ം ഉെ്.
ഇത്
ഉപസയാഗ്കെടുത്താവന്നതാണ്.
സക്ലശ ഘ്െ ങ്ങള്ക്കനുേ ിച്ച് ദാ ിരയസത്താത് േനസ്സിലാക്കാനും ഇെകപൊനുമുളള േകറാരു
ഉദയേോണ് SECC.
പാര്െിെ ാഹിതയം, സ ടുപാടുളള പാര്െിെങ്ങള്, േര്ക്കാര് േഹായസത്താകെ പണി തുെങ്ങി
പൂര്ത്തീ ിക്കാത്ത പാര്െിെങ്ങള് എന്നിവ ദലഫ് േിഷന് േര്സേയിലൂകെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഓസ ാ വിഷയത്തിനും രസതയ ോയി േര്സേ നെത്താകത ഒരു ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിന്
ഒന്നാക േേഗ്രോയി േര്േദ് ആദര്ശ് ഗ്രാേ സയാജന - SAGY
പദ്ധതിയിസലതുസപാകല ഒരു
ഗ്രാേവി േന പദ്ധതി (Village Development Plan)
തയ്യാറാക്കു യം ഹൃേവ-ദിര്ഘ് ാല വി േന
ാഴ്ചൊടും പദ്ധതി ളം ആവിഷ്ക്ക ിക്കാനും െിയം.
ക ാല്ലം ജില്ലകയ അഗ്തി ഹിത ജില്ലയാക്കി ോറ്റു കയന്നത് ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ ദാ ിരയ
ലഘൂ ണ ഘ്െ ത്തികെഏറവം രധാന ലക്ഷയോയി ിക്കും. 2022 ഓകെ അഗ്തി ഹിത ക ാല്ലം എന്ന
ലക്ഷയം സനൊന് ജില്ലയ്ക്ക് െിയണം.
2022 ഓകെ ജില്ലയികല 50%
വി ലാംഗ്ക യം പൂര്ണോയം വി ലാംഗ് േൗഹൃദോയ
ജീവിതത്തില് പുന ധിവേിെിക്കാനും പ ാശ്രയേില്ലാകത കതാെില് കചയ്തു ജീവിക്കാനും പദ്ധതി
ലക്ഷയേിടുന്നു.
തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള്
വി ലാംഗ് പുന ധിവാേത്തിന് ോമൂഹയ സു ക്ഷാ
േിഷനുോയി സചര്ന്ന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി 2027 ഓകെ േമ്പൂര്ണ വി ലാംഗ് േൗഹൃദ ജില്ലയാക്കി ോറാന്
പദ്ധതി ലക്ഷയേിടുന്നു.
ആ കുടുംബങ്ങളികല വൃദ്ധരുകെ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അനുപാതവം തന്മൂലമുളള രശ്നങ്ങളം ദാ ിരയ
ലഘൂ ണ ാഴ്ചൊെികെ മുഖയ ഘ്െ ോയി ിക്കും. ശാ ീ ി സശഷി രസയാജനകെടുത്തുന്ന ഏ ാന്ത്തയം
നി ാശ്രയതവവം സതാന്നാത്ത േസന്ത്ാഷ ോയതും, രസയാജന രദവോയ ജീവിതത്തിനുളള
േൗ യങ്ങള് ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളസെയം േര്ക്കാര് വകുപ്പു ളസെയം ഏജന്േി ളസെയം
കൂട്ടായ രവര്ത്തനസത്താകെ നെത്തു കയന്നതാണ് ാഴ്ചൊെ്.
കതാെില് പങ്കാളിത്തം, സ്ത്രീ ളകെ വിദയാഭയാേ നിലവാ ം (രസതയ ിച്ച് ോക്ഷ ത) കതാെില്
ദനപുണയവം വരുോനവം വര്ദ്ധിെിക്കു വെി സ്ത്രീ ളകെ കുടുംബത്തികല സ്ഥാനവം തീരുോനകേ
ടുക്കുന്നതികല നിര്ണയാധി ാ വം കേച്ചകെടുത്തു യം സ്ത്രീ നീതി ഉറൊക്കു യം കചയ്യു എന്നതും ജില്ലാ
പദ്ധതിയകെ ദാ ിരയ ലഘൂ ണ ഘ്െ പദ്ധതിയകെ ാഴ്ചൊെ് ആയി ിക്കും.
സക്ഷേ പദ്ധതി ളാണ് നിലവികല ദാ ിരയ ലഘൂ ണ പദ്ധതി ളകെ ാതല്. എന്നാല് എല്ലാ
ാലവം േര്ക്കാ ികെയം തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളകെയം തണലില് െിയന്നവ ില് നിന്നും ോറി
അഗ്തി ള് ഒെിക യളളവക േവന്ത്ം ാലില് നില്ക്കാന് േഹായിക്കുന്ന വിധം കതാെില് പദ്ധതി ള്
ഫലരദോയി ആവിഷ്ക്ക ിക്കാനും നെെിലാക്കാനും െിയണം. ഓസ ാ കുടുംബത്തികെയം വരുോനം
ഉയര്ത്തുന്ന വിധത്തില് അവരുകെ രധാന വിഭവോയ കൃഷി ഭൂേിയകെ ഉല്പാദന ക്ഷേത വര്ദ്ധിെിക്കുന്ന
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തിനുളള പ ിപാെി ള്, കതാെില് ദനപുണയം കുറഞ്ഞവര്ക്ക് അവ ാശകെട്ട മുഴുവന് കതാെിലും സവതനവം
ലഭിക്കുന്ന ായി ാധവാന രധാനോയ കതാെിലു ള് എം.ജി.എന്.ആര്.ജി.എ യകെ ഫലരദോയ നെത്തിപ്പു
വെി ലഭയോക്കല്, കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനത്തിലൂകെ കതാെില് ക്ഷേത(Employability)യം
വരുോനവം വര്ദ്ധിെിക്കലും, േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള് ആ ംഭിക്കുന്നതിനുളള വിവിധ വകുപ്പു ളകെ
േര്ക്കാര് ധന േഹായങ്ങളം ധന ാ യ സ്ഥാപനങ്ങളം ആവിഷ്ക്ക ിക്കു യം ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ ദാ ിരയ
നിര്മ്മാര്്ന പദ്ധതിയകെ രധാന ലക്ഷയോയി ിക്കും. ഇതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെസനതൃതവത്തില്
ഒരു കതാെില് േം ംഭ തവ വി േനസ ന്ദ്രവം ജില്ലാ ആസൂത്രണ േേിതിയകെ സനതൃതവത്തില് എല്ലാ
വകുപ്പു ളസെയം േവയംകതാെില് പദ്ധതി കള ഏസ ാപിെിക്കുന്നതിന് വകുപ്പു തലവന്മാർ,LDM, AGM,
NABARD തുെങ്ങിയവര് അെങ്ങിയ േംവിധാനവം ഉൊക്കുന്നത് ആസലാചിസക്കെതാണ്.
സ വലദാ ിരയം ോറ്റുന്നതിനും എല്ലാ ദ ിരര്ക്കും സപാഷ ാഹാ ങ്ങള് ശ ിയായ അളവില്
ലഭയോക്കുന്നതിനും കപാതുവിത ണ േെദായകത്ത തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളകെ േഹായസത്താകെ
ഫലരദോക്കാന് ജില്ലാപദ്ധതി ലക്ഷയേിടുന്നു. ഇസതാകൊെം ദ ിരരുകെ ഭൂേിയില് സപാഷ രധാനോയ ഭക്ഷയ
വസ്തുക്കളകെ കൃഷി സരാത്സാഹിെിച്ച് സപാഷ ാഹാ ലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തും.
MGNREGS, ജില്ലാ ഇറിസഗ്ഷന് ലാനികല വിവിധ ഘ്െ ങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ള് വെി ോംേയ
രധാനോയ പയര്, മുട്ട, സ ാെി, ആെ്, പശു വളര്ത്തല്, കൃഷി നെത്തി സപാഷ ാഹാ ലഭയത
ഉറൊക്കുന്നതിന് സരാജക്ട് ഏകറടുക്കും. ഇതികെവിെവ ള് ഗ്രാേ-സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ളകെ
പദ്ധതി ളിലൂകെ നി ത്തണം. ദ ിര ായ മുഴുവന് സപര്ക്കും ദലഫ് പദ്ധതിയില് 2022-ഓകെ വീെ് നിര്മ്മിച്ച്
നല്കു കയന്നതാണ് ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ േകറാരു ഊന്നല്.
500 േീററിസലകറ കുെികവള്ളത്തിനായി േഞ്ച ിസക്കെിവരുന്നവരുകെ സക്ലശം ഒെിവാക്കുന്നതിന്
രസതയ പ ിഗ്ണന നല് ികക്കാെ് എല്ലാവര്ക്കും കുെികവള്ളം ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നു. സ ന്ദ്രേര്ക്കാര്
പദ്ധതിയായി ാജീവ് ഗ്ാന്ധി കുെികവള്ള പദ്ധതി വിഹിതം നിലവില് കവട്ടിക്കുറച്ച ോഹച യത്തില്
ോധിക്കുന്നിെങ്ങളികലല്ലാം കുെികവള്ള ജലസേചന ിണര്, കുളങ്ങള് നിര്മ്മിക്കു കയന്നത് രധാന
ലക്ഷയോയി ിക്കും. അസതാകൊെം സ ാളനി സളയം കുെികവള്ള ദൗര്ലഭയ രസദശങ്ങള്ക്കും ഊന്നല്
നല് ിയള്ള കുെികവള്ള പദ്ധതി ള് േംസ്ഥാനേര്ക്കാര് േഹായസത്താകെ നെൊക്കു യാണ് േകറാരു
ലക്ഷയം.
ആസ ാഗ്യ ോയ ജീവിതത്തിന് ശുചിതവമുള്ള പ ിേ വം ജീവിത ീതിയം വളക രധാനോണ്.
ODF രഖയാപനസത്താകെ ജില്ലയികല സൊയ് ലറ് ലഭയത പ ിഹ ിക്കകെട്ടിട്ടുകെങ്കിലും ത ാറിലായ ധാ ാളം
സൊയ് ലറ്റു ള് ഉെ്. അസതാകൊെം എല്ലാ വീട്ടിലും േലിനജല പ ിപാലന േംവിധാനം ഭവനതല
(Household level) ഖ ോലിനയ പ ിപാലന േംവിധാനങ്ങള് ഏര്കെടുത്തിയം ോലിനയം പ ിപാലിച്ചും
ദജവകൃഷി സരാത്സാഹിെിച്ചും പ ിേ േലിനീ ണം തെയന്നതും ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ രധാന ലക്ഷയോണ്.
ഏസ ാപിെിച്ചുള്ള ഹ ിതേിഷന് രവര്ത്തനോയി ിക്കും ഈ ലക്ഷയം സനടുന്നതിനുളള രധാന ോര്ഗം.
വളക
താഴ്ന്ന വരുോനമുള്ള ദ ിരര്ക്കും അഗ്തി ള്ക്കും വൃദ്ധര്ക്കും വി ലാംഗ്ര്ക്കും
ര്ഷ കത്താെിലാളി ള്ക്കും പ പ ാഗ്ത കതാെിലാളി ള്ക്കും തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകെയം വിവിധ
സക്ഷേനിധി സബാര്ു ളിലൂകെയം ജീവിക്കാന് ആവശയോയ കപന്ഷന് ലഭയോക്കു കയന്നത് ജില്ലാ
പദ്ധതിയകെ ലക്ഷയോണ്.
കതാെില് ലഭയത, േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള്ക്കുളള ധനേഹായങ്ങള്, വായ്പാ േൗ യങ്ങള്
എന്നിവ ഉറൊക്കുന്നസതാകൊെം േം ംഭ തവസശഷി വി േന പ ിപാെി ളം േം ംഭങ്ങള്
തുെങ്ങുന്നതിനാവശയോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കു , ോര്ക്കറിംഗ്് േൗ യങ്ങള് നല്കു
എന്നിവവെി േം ംഭ േൗഹൃദ ജില്ലയായി ോറ്റു കയന്നത് േകറാരു രധാന ലക്ഷയോണ്.
ഇതിലൂകെ ജില്ലകയ കതാെിലാളി സക്ഷേത്തികെ ാ യത്തിലും കതാെിലും വരുോനവം ലഭയോക്കുന്ന
ാ യത്തിലും സ ളത്തികല ഏറവം േി ച്ച ജില്ലയാക്കി 2030-ഓകെ ോറ്റു കയന്നതും ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ
ലക്ഷയോയി ിക്കും.
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ഇര ാ ം സക്ഷേ, വരുോന വര്ദ്ധ
അെിസ്ഥാന േൗ യ വി േന പദ്ധതി കള
ഏസ ാപിെിച്ചുളള ജില്ലാ പദ്ധതിയിലൂകെ േര്ക്കാര് വകുപ്പു ളകെയം തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെയം േവ ാ യ
സേഖലയകെയം േഹ ണസത്താകെ ദാ ിരയ ലഘൂ ണം ോധയോക്കു കയന്നതാണ് ാഴ്ചൊെ്.
രശ്ന പ ിഹാ നിര്സദശങ്ങള് ലക്ഷയങ്ങള്
ദവ ലയം
1.
വി ലാംഗ് േൗഹൃദം:
വിവിധ ദവ ലയമുളള മുഴുവന് സപര്ക്കും ദവ ലയ പ ിഹാ
േംവിധാനങ്ങള് നല്കു .
2. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങകളയം വി ലാംഗ് രസവശന േൗഹൃദോക്കു .
3. എല്ലാ വി ലാംഗ്ര്ക്കും രസവശന േൗഹൃദവം ജീവിത േൗഹൃദവോയ പാര്െിെം, ശുചിമുറി ള്
എന്നിവകയാരുക്കു .
4. ആവശയോയ എല്ലാ വി ലാംഗ്ര്ക്കും േവന്ത്ോയി േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള്
കചയ്യുന്നതിനുളള േൗ യം ഒരുക്കു .
5. വിദയാഭയാേത്തില് താല്പ യമുളളവര്ക്ക് വിദയാഭയാേ േൗ യം ഒരുക്കു യം കതാെില് സനടുന്നതിന്
പ ിശീലനങ്ങള് നല്കു യം കചയ്യു .
6. സയാഗ്യ ായ വി ലാംഗ്ര്ക്ക് തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് നെത്തുന്ന
ാര് നിയേനങ്ങള്
ഉള്െകെയളള നിയേങ്ങളില് േര്ക്കാര് കതാെിലില് ഉളളതുസപാകല നിശ്ചിത ശതോനം
േംവ ണം നല്കു .
വൃദ്ധര്
േമൂഹകത്ത പൂര്ണോയി വൃദ്ധജന േൗഹൃദോക്കു . ശാ ീ ി സശഷി രസയാജനകെടുത്തു .
അനുഭവ പ ിചയവം അറിവം രസയാജനകെടുത്തു .
സ്ത്രീ േേതവം
വരുോനത്തിലുളള സ്ത്രീ-പുരുഷ അന്ത് ം 2022 ഓകെ 25% ഉം 2027 ഓകെ 50% ഉം 2030 ഓകെ
100% ഉം കുറയ്ക്കു
സ്ത്രീ പദവി ഉയര്ത്തു
സ്ത്രീ സപാഷ ാഹാ രശ്നങ്ങള് മൂലമുളള നി ക്ക് സപാഷ ാഹാ കുറവിനാല് ഭാ ക്കുറസവാകെ
ശിശുക്കള് ജനിക്കുന്നത് എന്നിവ 2022 ഓകെ 30%ഉം 2027 ഓകെ 75% ഉം 2030 ഓകെ 100% കുറയ്ക്കു .
അഗ്തി
2022 ഓകെ അഗ്തി ഹിത ക ാല്ലോക്കി ോറ്റു .
വി േന വിെവം പ ിപാെി ളം
പാര്െിെം
•
•
•
•

പാര്െിെ ാഹിതയം : 2022 ഓകെ ദലഫ് േിഷനിലൂകെ പൂര്ണോയം പ ിഹ ിക്കു .
2022 ഓകെ എല്ലാ ദ ിരര്ക്കും പാര്െിെം നല്കുന്ന ദലഫ് േിഷന് പ ിപാെികയാകൊെം സറഷന്
ാര്ഡില്ലാത്തവര്ക്കും പുതിയതായി
കുടുംബങ്ങളൊകുന്നവര്ക്കും ഭവന പ ിപാെി ള്
തസദസ്ഥാപനങ്ങള് ആവിഷ്ക്ക ിച്ച് 2027 ഓകെ പാര്െിെ രശ്നത്തിന് പൂര്ണ പ ിഹാ ം ഉൊ ണം.
താഴ്ന്ന ജലവിതാനമുളള എല്ലാ സൊയലറ്റു ളം ജലേലിനീ ണേില്ലാത്ത കേപ്റ്റി ൊങ്ക് അധിഷ്ഠിത
സൊയലറ് ആക്കാന് പ ിപാെി സവണം. ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് േംയക്ത പ ിപാെിയായി
ഏകറടുക്കണം.
എല്ലാ വീടു ളിലും േലിനജലം പ ിപാലിക്കുന്നതിനുളള സോസക്കജ് പിറ് േംവിധനാങ്ങള്
ഖ ോലിനയത്തിനന്ന ഗൃഹതല പ ിപാലന േംവിധാനങ്ങളം തസദശസ്ഥാപനങ്ങള് ഒരുക്കണം.
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•
•

MGNREGS - ല് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് ഈ പ ിപാെി ഏകറടുക്കണം.
സൊയലറ് സ ടുപാടു ള് : 2022 ഓകെ 50% കുറയ്ക്കു 2027 ഓകെ 90% 2030 ഓകെ ോലിനയ
കേപ്റ്റി ് ൊങ്ക് േംവിധാനങ്ങള് ഉളളതാക്കി ോറ്റു
• 2022 ഓകെ എല്ലാ ദാ ിരരുകെയം വീടു ളില് ഖ രവ ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ േംവിധാനങ്ങള്
ഒരുക്കു . ദ ിരര്ക്ക് പുറസേ 50% വീടു ളില് േവന്ത്ം നിലയില് ഖ രവ ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ
േംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കു .
• 2027 ഓകെ 75% ഉം 2030 ഓകെ പൂര്ണോയം ോലിനയ പ ിപാലന േംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കു യം
ജലേലിനീ ണം പൂര്ണോയ തെയ യം കചയ്യു . ദ ിരര്ക്കിെയികല യാന്േര് സപാലുളള
സ ാഗ്ങ്ങള് 2030 ഓകെ 75% കുറയ്ക്കു .
കുെികവളളം
• 500 േീററിലധി ം ദൂ ം േഞ്ച ിസക്കെ ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് കുെികവളളം നല്കുന്നതിന് ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തുതല ലാന് സവണം സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള് േഹ ിക്കണം.
• സ്ഥലമുളള എല്ലാവര്ക്കും കുെികവളള ിണര്, ജലസേന േൗ യം -ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്
ഒരുക്കു . ലാനിലും MGNREGS-ലും ണ്ടസവര്ജ് കചയ്ത് നിര്േഹിക്കണം
കതാെില്
• കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്ക് 2022 ഓകെ 25% ഉം 2027 ഓകെ 50% ഉം 2030 ഓകെ കുറഞ്ഞത്
60% ആക്കി വര്ധിെിക്കു . വിദയാഭയാേ ഗുണനിലവാ ം, കതാെില് ദനപുണയസശഷി വര്ദ്ധിെിച്ച്
ഇന്നുളളതികെ50% വര്ധിെിക്കു . സ്ഥി ം കതാെിലികല സ്ത്രിയകെ പങ്ക് 50% വര്ധിെിക്കു 2030
ഓകെ 75% വര്ധിെിക്കു .
• എല്ലാ കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കുംSHG ള്ക്കും റിസവാള്വിംഗ്് ഫണ്ടും ബാങ്ക് ലിസങ്കജും2022 ഓകെ
നല് ണംഇതിന് കുടുംബശ്രീയോയി
സചര്ന്ന് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തല പ്റ്ളാന്
തയ്യാറാക്കണം.സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള് ഇതിനുളള അധി വിഹിതം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിന്
നല്കണം.
• ഇന്നുളള ഗ്രൂപ്പു ളകെ 25% 2022 ഓകെ േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള് തുെങ്ങാനാവശയോയ
പ ിപാെി ഉൊ ണം.ഇതിന് കുടുംബശ്രീ, എേ്.േി., എേ്.റി ഫിഷറീേ്, കൃഷി, മൃഗ്േം ക്ഷണം
വകുപ്പു ളം സചര്ന്ന് പദ്ധതി ആവിഷ്ക്ക ിക്കണം.2027 ഓകെ 60% 2030 ഓകെ 90% ഗ്രൂപ്പു ളം േവയം
കതാെില് േം ംഭങ്ങള് ആ ംഭിക്കാന് പ ിപാെി സവണം.
• ോസങ്കതി വിദയാഭയാേ ഗുണനിലവാ വര്ദ്ധനവിനും കതാെില് ദനപുണയ വി േനത്തിനുമുളള
പ ിപാെി. എല്ലാ സലാക്കു ളിലുംITI / ITC ഉൊക്കു യം ഈ സ്ഥാപനങ്ങകളയം നല്ല േവ ാ യ
കതാെില് പ ിശീലന സ്ഥാപനങ്ങകളയം േംസയാജിെിച്ച് കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനത്തിന്
പ ിപാെി സവണം.
സേേണ്ട, പ്റ്ളംബര്, ഇല്കരീഷയന്, സോസട്ടാര് കേക്കാനി ്, സരഡ്,
സ ാഗ്ീ ിച ണം, ലാപ്
കെക്നീഷയന് തുെങ്ങിയ ോദ്ധയത ള്ക്കനുേ ിച്ചുളള കതാെില്
ദനപുണയ വി േന പ ിപാെി ള് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു തലത്തില് ആസൂത്രണം കചയ്യണം.
സലാക്ക് തലത്തില് ആസൂത്രണം കചയ്യണം. സലാക്ക് തലത്തില് കതാെില് ദനപുണയ വി േന
സ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആസലാചിക്കണം.
• ആ മി കതാെിലാളി ളകെ ( ാഷയല് സലബര്) എണം2022 ഓകെ 30%
റയ്ക്കാനും2027
ഓകെ 50% ഉം2030 ഓകെ 75% ഉം കുറയ്ക്കാനും പ ിപാെി സവണം. വലിയ സതാതിലുളള കതാെില്
ദനപുണയ, േം ംഭ തവ വി േന പ ിപാെി ളം േവയം കതാെില് പദ്ധതി ളം ആവിഷ്ക്ക ിക്കണം.
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സരാജക്ട് നിര്സദശങ്ങള്
• വി ലാംഗ്സക്ഷേ സരാജക്ടു ള് - ദവ ലയങ്ങള് അനുേ ിച്ച് ദവ ലയം പ ിഹാ ോേഗ്രി ള്,
യന്ത്രങ്ങള് നല്കുന്ന സരാജക്ടു ള്
• വി ലാംഗ്ര്, വൃദ്ധര്, സ്ത്രീ ള് എന്നിവര്ക്ക് കതാെില് ദനപുണയ വി േന സരാജക്ടു ള്.
• കതാെില് േം ംഭ തവ േവയം കതാെില് ധന േഹായ - വായ്പാ ബന്ധിത സരാജക്ടു ള്.
• ോക്ഷ ായ ആ മി കതാെില് ഏര്കെടുന്നവര്ക്കുളള രസതയ കതാെില് ദനപുണയ
വി േന സരാജക്ടു ള്. ഉദാ: സേേണ്ട പ ിശീലനം, ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി പ ിശീലനം,
പ പ ാഗ്ത
ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനുളള ദനപുണയ പ ിശീലനങ്ങള്.
• 59 വയസ്സിനു താകെയളള ോക്ഷ ര് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആ മി കതാെിലാളി ള്ക്കും4- ക്സളാേ്
തുലയതയ്ക്കുളള സരാജക്ടു ള് ഇവകയ കതാെിലധിഷ്0്ിത ദനപുണയ പ ിശീലനവോയി
ബന്ധകെടുത്തണം.
• ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് എല്ലാ ആ മി കതാെിലാളി കളയം സചര്ത്ത് കതാെില് സേന
ഉൊക്കുന്നതിനും കതാെില് പ ിശീലനങ്ങള്ക്കുമുളള സരാജക്ടു ള് എടുക്കു .
• കതാെിലുറപ്പുോയി േംസയാജിെിച്ച് മൃഗ് േം ക്ഷണ സേഖലയില് അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള്ക്കും
(കൂെ്, കതാഴുത്ത് തുെങ്ങിയവ) സ ാെി, താറാവ്, പശു, ആെ് തുെങ്ങിയവ വളര്ത്തലിനും േംസയാജിത
സരാജക്ട്. സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് ഉത്പാദന സേഖലയികല വിഹിതം
ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് നല് ണം.
• ദ ിരരുകെ ഭൂേി, േണ് േം ക്ഷണത്തിന് MGNREGA യോയി േംസയാജിെിച്ച് നീര്ത്തൊധിഷ്ഠിത
സരാജക്ടു ള് എടുക്കു .നീര്ത്തൊധിഷ്ഠിത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കല് സലാക്ക് തലത്തില് നെത്താം.
ഇതിന് േണ് േം ക്ഷണം, കൃഷി വകുപ്പു ളസെയം IWMP യകെ ോസങ്കതി വിഭാഗ്ത്തികെയം
സേവനം DPC ഉപസയാഗ്ിക്കണം.
• ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വലിയ നീര്ത്തെ പദ്ധതി ള് ഏകറടുക്കണം.ഉദാ. ഇത്തിക്ക , ല്ലെ,
അച്ചന്സ ാവിലാര് നീര്ത്തെ പദ്ധതി ള്.
േറ് വകുപ്പു ളോയള്ള ഇെസഗ്രഷന്
• വിവിധ സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി കള ജില്ലാ ആസൂത്രണ േേിതിയകെ സനതൃതവത്തില്
സോണിറര് കചയ്യാന് േംവിധാനം സവണം.
• SC, ST, കുടുംബശ്രീ (DDUGKY, NLM) വയവോയ വകുെ്, RSETI, PMKK തുെങ്ങിയ വിവിധ
വകുപ്പു ള് കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനങ്ങള് നെത്തു .
• േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള് സരാത്സാഹിെിക്കു യം കചയ്തുവരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതികന
നിര്േഹണതലത്തില് ജില്ലയികല വകുപ്പുസദയാഗ്സ്ഥക ഉപസയാഗ്ിച്ച് ഏസ ാപിെിക്കണം.
• വലിയ മുതല് മുെക്കുള്ള അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളായ എസസ്റ്ററ്റു ള്, സറാു ള്, ോര്ക്കറ്റു ള്,
വാണിജയ സ ന്ദ്രങ്ങള്, േംഭ ണശാല ള് തുെങ്ങിയവ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഏകറടുക്കണം. RIDF
സപാലുള്ള പദ്ധതി ളില്നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഫെ് കെത്താവന്നതാണ്.
• കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് 18 വകുപ്പു ളോയി േംസയാജിെിച്ച് സരാജക്ടു ള് ഏകറടുക്കാവന്നതാണ്.
ഇതികെ പട്ടി താകെ സചര്ക്കുന്നു.
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പട്ടി 4.9.7
േഹാത്മാഗ്ാന്ധി സദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതി ര ാ മുള്ള സരാജക്ടു ള്
ക്രേ
േഹാത്മാഗ്ാന്ധി സദശീയ ഗ്രാേീണ
േംഘ്ാെനത്തില്
നിര്സദശിക്കുന്ന
നം കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതി ര ാ ം ഊന്നല് പങ്കാളിയാസ െ
രവര്ത്തനങ്ങള്
നല്സ െ രവര്ത്തി ള്
വകുപ്പു ള്
I രകൃതി വിഭവ പ ിപാലനവോയി ബന്ധകെട്ട കപാതു രവര്ത്തി ള്
കുെികവളള സരാജക്ടു ള് ഉള്കെകെയളള
ഇറിസഗ്ഷന്
1.രവര്ത്തി സ്ഥലം
ഭൂഗ്ര്ഭ ജലവിതാനം ഉയര്ത്തുന്നതിന്
കെത്തു
1 ആവശയോയ തെയണ ള്, അണ ള്
2. എസ്റ്റിസേറ് എടുക്കു
സസ്റ്റാപ് ഡാം, കചക്ക് ഡാം തുെങ്ങിയ
3. പ ിശീലനം നല്കു
ജലേം ക്ഷണ -ജലക ായ്ത്ത് രവര്ത്തി ള്
2 നീര്ത്തെത്തികെ േേഗ്ര പ ിപാലനത്തിന് േണ്
ഉതകുന്ന നീര്ത്തെ പ ിപാലന രവര്ത്തി
േം ക്ഷണം,കൃഷി 1.നീര്ത്തെ ോസ്റ്റര് ലാന്
ള് (േവ ാ യ ഭൂേിയള്കെകെ) അെിയണ DD വാട്ടര്
തയ്യാറാക്കു
ള്, തട്ട് തി ിക്കല്, സ ാണ്ടൂര് തി ിക്കല്, ോസനജ്കേെ്,
2.എസ്റ്റിസേറ് എടുക്കു
സ ാണ്ടൂര് ബണ്ടു ള്, ല്ത്തെയണ ള്,
IWMP-PAU
3.പ ിശീലനം നല്കു
ഗ്യാബിസയാണ്ട നിര്മ്മിതി ള്, നീരുറവ
രസദശത്തികെ പ ിസശാധന മുതലായവ
3 സൂക്ഷ്മ കചറു ിെ ജലസേചന രവര്ത്തി ള് ദേനര്ഇറിസഗ്ഷ
സതാടു ള്/ നാല് നിര്മ്മാണം, പുനരു ന്, കൃഷിവകുെ്,
ദ്ധാ ണം ( യര് ഭൂവസ്ത്രം ഉള്കെകെ)
(വാട്ടര്
ോസനജ്കേെ്)
4 ജലസേചന കുളങ്ങളകെ പ പ ാഗ്ത
ദേനര് ഇറിസഗ്
സരാതസ്സ് കെത്തല്,
സരാതസ്സു ളള്കെകെയളള എല്ലാ ജല
ഷന്, കൃഷിവകുെ്,
ാര്ഷി ാവശയങ്ങള്(ജ
സരാതസ്സു ളസെയം ആെം കൂട്ടലും പുനരു
േത്സയവകുെ്, യര് ലം,േത്സയംഉള്കെകെ
ദ്ധാ ണവം
സബാര്ഡ്
കെത്തല്) എസ്റ്റിസേറ്
പ ിശീലനങ്ങള്
5 ോമൂഹയ വനവത് ണം
(സറാഡ് സഫാറസ്റ്റ് ഡിൊ
സ്ഥലം
വശങ്ങള്, നാല് ബണ്ടു ള്, കപാതുഭൂേി, ര്ട്ട്കേെ്,സോഷയ
കെത്തല്,നഴ്സറി
വനഭൂേി എന്നിവിെങ്ങളില്)
ല് സഫാറസ്ട്രി,
തയ്യാറാക്കല്
PWD ഇറിസഗ്ഷന്, പ ിശീലനങ്ങള്
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
6 കപാതുഭൂേിയികല ഭൂവി േന രവര്ത്തി ള് സോയില്
സ്ഥലം
കെത്തല്,
(നീര്ത്തെ പ ിപാലന ോതൃ യില്)
ണ്ടേര്സവഷന് പ ിശീലനം, വിത്തു ള്
നല് ല് etc.
II േമൂഹത്തില് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന താകെെറയന്ന വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്കായളള വയക്തിഗ്ത
ആസ്തി ള്
1 ഖണ്ഡി 5 ല് പ ാേര്ശിക്കുന്ന കുടുംബ
എല്.എേ്.ജി.ഡി, ഗുണസഭാക്താക്കകള
ങ്ങള്ക്ക് ഭൂേിയകെ ഉല്പാദന ക്ഷേത
കുടുംബശ്രീ,
കെത്തല് രവര്ത്തി
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി ഭൂവി േനവം,
ഡി.എം.േി
കെത്തല്, േറ്
ിണറു ള്, കുളങ്ങള്, േറ് ജലക ായ്ത്ത്
വി.ഇ.ഒ,
പദ്ധതി ളോയി
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നിര്മ്മിതി ള് എന്നിവ ഉള്കെകെയളള
ജലസേചനത്തിനാവശയോയ അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങള് ലഭയോക്കല്

2

3
4

5

6

7

8
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അേി.കേക്രട്ടറി, േംസയാജിെിക്കല്
എേ്.േി.എസ്റ്റി
ഡിൊര്ട്ട്കേെ്,
ബി.ഡി.ഒ,
സഫാറസ്റ്റ്
ഡിൊര്ട്ട്കേെ്
(വനാവ ാശം
നിയേം)
പെകൃഷി, പട്ട്നൂല് കൃഷി,സതാട്ടവിള കൃഷി , കൃഷി
ഫാം സഫാറസ്ട്രി എന്നിവയകെ ആജീവനം വകുെ്/ആത്മ,
കേകച്ചകെടുത്തല്
സഹാര്ട്ടി ള്ച്ചര്
േിഷന്,
ഖണ്ഡി 5ല് സൂചിെിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളകെ കൃഷി വകുെ്
ത ിശ് ഭൂേി/പാെ് ഭൂേി വി േിെിച്ച് കൃഷിക്ക്
അനുസയാജയോക്കല്
ഇന്ദി ാ ആവാേ് സയാജന ര ാ സോ, എല്.എേ്.ജി.ഡി
സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാന േര്ക്കാരു ള് ആവിഷ്ക തസദശ
ിക്കുന്ന േറ് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി ള് േവയംഭ ണം
ര ാ സോ ഏകറടുക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്മാ
ണത്തികല അവിദഗ്ധ ായി കതാെില്
ഘ്െ ം
ഖണ്ഡി 5ല് സൂചിെിക്കുന്ന
വിഭാഗ് ഭൂഗ്ര്ഭ
ങ്ങളകെ ഉത്പാദന ക്ഷേത വര്ദ്ധിെിക്കു ജലസേചനം
ന്നതിനായി
എല്.എേ്.ജി.ഡി,
കൃഷി
o ഭൂവി േനം
o ിണറു ള്,ഡഗ് കവല്
o കുളങ്ങള് (ഫാം സപാെ്)
o േറ് ജലക ായ്ത്ത് (വാട്ടര്
ഹാര്വസ്റ്റിംഗ്്)
ഉള്കെടുത്തുന്ന ജലസരാതസ്സിനാവശയോയ
അെിസ്ഥാന േൗ യം ലഭയോക്കല്
ത ിശു ഭൂേി ഖണ്ഡി 5കല വിഭാഗ്ങ്ങളകെ അഗ്രി ള്ച്ചര്
പാഴ്ച്ഭൂേി വി േിെിച്ച് കൃഷിക്ക് അനുസയാജയ എല്.എേ്.ജി.ഡി.
ോക്കല്
എന്ജിനീയര്േ്,
SC/ST, വി.ഇ.ഒ
െി വിഭാഗ്ങ്ങളകെ മൃഗ്പ ിപാലനം സരാത്സാ മൃഗ്േം ഷണം
ഹിെിക്കുന്നതിന് സ ാെിക്കൂെ്, ആട്ടിന്കൂെ്, ഡയറി,
പന്നിക്കൂെ്, കതാഴുത്ത്, പുല്കത്താട്ടിയം വള എല്.എേ്.ജി.ഡി,
ക്കുെിയം ദജവ വള നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റും
േത്സയബന്ധനം
സരാത്സാഹിെിക്കുന്നതി ഫിഷറീേ്
ഗുണസഭാക്താക്കകള
നുളള
അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളായ ഡിൊര്ട്ട്കേെ്,
കെത്തല്,ഉത്പാദന
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III

േത്സയം ഉണക്കുന്ന സ ന്ദ്രങ്ങള്, േത്സയം ഫിഷറീേ്
രവര്ത്തി
സൂക്ഷിക്കുന്ന സ ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ നിര്മ്മി കോദേറീേ്
കെത്തല്,േത്സയകു
ക്കലും വര്ഷ ാലത്ത് ോത്രം കവളളം ഉൊ ബി.എഫ്.എഫ്.ഡി ഞ്ഞുങ്ങകള ലഭയോക്കല്
കുന്ന കപാതുകുളങ്ങളില് േത്സയം വളര്ത്തുന്ന .എ
തിന് അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കല്
വിഭാഗ്ം േി േവയം േഹായ േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് (എേ്.എച്ച്.ജി/കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ള്)
താകെപറയന്ന കപാതു അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള്
• ാര്ഷിസ ാത്പന്നങ്ങളകെ
ഈടുറ ഡി.എം.േി
കുടുംബശ്രീ
േംഭ ണ സ ന്ദ്രം
കൃഷി വകുെ്
• വിളകവടുെിന് സശഷം ആവശയോയി സലാക്ക്
വരുന്ന േൗ യങ്ങള് (സപാസ്റ്റ് ഡവലെ്കേെ്
ഹാര്വസ്റ്റ് കഫേിലിറീേ്)
ഓപീേര്
• ദജവ വളത്തിന് ആവശയോയ എല്.എേ്.ജി.ഡി
േൗ യങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കു
വെി
ാര്ഷിസ ാത്പാദനക്ഷേത
വര്ദ്ധിെക്കുന്നതിനുളള രവര്ത്തി ള്
• േവയം േഹായ േംഘ്ങ്ങളകെ
ഉപജീവന രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവ
ശയോയ കപാതു വര്ക്ക് കഷു ളകെ
നിര്മ്മാണം
• പ പ ാഗ്ത രവൃത്തി ളായ പായ
കനയ്ത്ത്, േണ്ടപാത്ര നിര്മ്മാണം, ലാക്ക്
മിത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയോയ
വര്ക്ക് കഷു ളകെ നിര്മ്മാണം
•
ൗശല ോധന നിര്മ്മാണം,
• കെക്സസ്റ്റയില്
• ഫുഡ്സരാേസ്സിംഗ്്
സേഖലയിലുളള
വര്ക്ക് കഷു ളകെ നിര്മ്മാണം
പല ഗ്രൂപ്പു കള സചര്ത്തു ക്ലസ്റ്റര് കഡവല
െ്കേെ് ഉള്കെകെയളള ാ യങ്ങള്
ആസലാചിക്കാം
വിഭാഗ്ം ഡി ഗ്രാേീണ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള്
• ഖ രവ ോലിനയ േംസ് ണ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്
ശുചിതവ േിഷന്
േംവിധാനങ്ങള്
വിദയീഭയാേ വകുെ്
• തുറസ്സായ േലമൂത്ര വിേര്്നം ആസ ാഗ്യ വകുെ്
ഇല്ലാതാക്കാന് വൃക്തിഗ്ത / കപാതു ോമൂഹയ നീതി
സൊയിലറ്റു ള്,സ്കൂള് സൊയിലറ്റു ള്, വകുെ്

IV
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അംഗ്ണവാെി സൊയലറ്റു ള്
• ഗ്രാേീണ ശുചിതവവോയി ബന്ധ
കെട്ട രവര്ത്തി ള് ആവശയാനുേ
ണം വയാഖാനിച്ച് (സോക്ക് പിറ്,
ദഡ്രസനജ് )
2. ഒറകെട്ട്
ിെക്കുന്ന ഗ്രാേങ്ങസളയം
നിര്ദിഷ്ട ഗ്രാേീണ ഉത്പാദന സ ന്ദ്ര
ങ്ങസളയം
നിലവിലുളള
സറാഡ്
ശൃംഖലയ ോയി ബന്ധിെിക്കുന്ന എല്ലാ
ാലാവസ്ഥാ സറാഡികെയം നിര്മ്മാ
ണം (ദഡ്രസനജ്,
ള്വര്ട്ട്േ്,
വിസല്ലജ് ദബ സറാഡ്, ഫുട്ട്പാത്ത്)
3. ളിസ്ഥലങ്ങളകെ നിര്മ്മാണം
4.കവളളകക്കട്ട് ഒെിവാക്കല്,കവളളകൊക്ക
നിയന്ത്രണ േം ക്ഷണ രവര്ത്തി ള്
,േെകവളളം ക ട്ടി നില്ക്കുന്ന താഴ്ന്ന
കപാതു സ്ഥലങ്ങളകെ സ്ഥലങ്ങളകെ
കേച്ചകെടു
ത്തല്,
തീ രസദശ
േം ക്ഷണത്തിനുളള സ്ാം വാട്ടര്
ദഡ്രയിസനജ്
5. Other Public Infrastructure
6.ദ ന്ത്രതിസ ാധം
8. Building for ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള്
Women SHG Federation ADS & WAG
Cyclone SheltersAnganwadi Centres
GP / Block level crematoriums
9.സദശീയ ഭക്ഷയ സു ക്ഷാ നിയേം 2013
കല വയവസ്ഥ ള് നെെിലാക്കുന്നതിന്
ആവശയ ോയി വരുന്ന ഭക്ഷയ ധാനയ
േംഭ ണങ്ങ ളകെ നിര്മ്മാണം
10.MGNRES രവര്ത്തി ളകെ എസ്റ്റിസേറി
കെ ഭാഗ്ോയി വരുന്ന നിര്മ്മാണ
ോേഗ്രി ളകെ ഉല്പാദനം
11.MGNREGS ല് സൃഷ്ടിക്കകെട്ട ഗ്രാേീണ
കപാതു ആസ്തി ളകെ നിര്മ്മാണം

336

ശുചിതവ േിഷന്

പി.എം.ജി.എേ്.
ദവ (റൂറല്
സറാഡ് കനറ്
വര്ക്ക്),
എല്.എേ്.ജി.ഡി,
പി.ഡലു.ഡി
സറാഡ്േ്
ഡിഡി.എഡൂസക്ക
ഷന്സൊര്ടേ്,
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്,
സലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്,
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്,
ഡിോസ്റ്റര്
ോസനജ്കേെ്,
ഇറിസഗ്ഷന്
Various
Departments
GPs / DDP
ADS & CDS
കുടുംബശ്രീ
Disaster
Management
SJD
GP / Block
േിവില്
േകലയ്പ്േ്
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നിര്േഹണവോയി ബന്ധകെട്ട് ശ്രദ്ധിസക്കെ
ാ യങ്ങള് ഖണ്ഡി
9 & 14 രതീക്ഷിത
കതാെിലാവശയ ത പ ിഹ ിക്കുന്നതിന് േതിയായ രവര്ത്തി ളകെ കഷല്ഫ് ഓഫ് സരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി
സൂക്ഷിസക്കെതുെ്. ഇതിനായി വാര്ഷി
ര്മ്മ പദ്ധതി, സലബര് ബഡ്ജറ് എന്നിവ തയ്യാറായസശഷം
ഭ ണ ോപത്തി അനുേതി നല്സ െതാണ്. ഇതുോയി ബന്ധകെട്ട് ശ്രദ്ധിസക്കെവ
❖ ദര്ബല ായവര്ക്ക് (രായസേറിയവര്,ശാ ീ ി കവല്ലുവിളി ള് സന ിടുന്നവര്)കതാെില് നല് ാന്
പാ ത്തിന് കൂടുതല് അവിദഗ്ധ കതാെില് ഘ്െ മുളള ഒരു കപാതു രവര്ത്തികയങ്കിലും,
കുറഞ്ഞപക്ഷം, എസൊഴും നിര്േഹണ േ്ോയി ിസക്കെതാണ്.
❖ ഓസ ാഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിലും കെത്തുന്ന രവര്ത്തി ള് (കഷല്ഫ് ഓഫ് സരാജക്ട്) രസ്തുത
പഞ്ചായത്തികെ അംഗ്ീ ിക്കകെട്ട സലബര് ബഡ്ജറികെ ണ്ടു േെങ്ങില് കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാകയന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തിയ സശഷം ോത്രസേ ഭ ണ ോപത്തി അനുേതി ള് നല് ാന് പാടുളള.
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4.10 വിദയാഭയാേം
ആമുഖം
ഗുണസേന്മയള്ള വിദയാഭയാേം കുട്ടിയകെ അവ ാശം എന്ന ലക്ഷയത്തിലൂന്നി നിന്നു ക ാെ്
കപാതുവിദയാഭയാേകത്ത ശക്തികെടുത്തുന്നതിനുള്ള ദൗതയവോയി സ ളം മുസന്നാട്ടു സപാവ യാണ്. േതനി
സപക്ഷജനാധിപതയ വിദയാഭയാേകത്ത േം ക്ഷിക്കാൻ സവെി േംസ്ഥാന േർക്കാർ ആ ംഭിച്ചി ിക്കുന്ന
ബഹുജന പ ിപാെിയാണ് കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണയജ്ഞം. സ ളത്തികല മുഴുവൻ ജനങ്ങളം
പകങ്കടുത്തു ക ാെ് േകറാരു നസവാഥാനത്തിന് ളകോരുക്കുവാൻ ഈ പ ിപാെിയിലൂകെ െിസയെതുെ്.
ാലത്തിനനുേ ിച്ച്
ിക്കുലം പ ിഷ്ക്ക ണോണ് അക്കാദേി ് േി വിനെിസ്ഥാനം. സ ളത്തികല
മുഴുവൻ കപാതു വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളം ശക്തികെടുത്തു എന്നതും മുഴുവൻ കുട്ടി ളം കപാതുവിദയാഭയാേ
േംവിധാനകത്ത രസയാജനകെടുത്തു
എന്നതും ലക്ഷയോണ്. അവേ
തുലയത, പങ്കാളിത്തം,
ഗുണനിലവാ ം, ോനവി ത എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ രാധാനയം നല്കിയാവണം മുസന്നാട്ട് സപാസ െത്.
പാർശവവത് ിക്കകെട്ട ജനവിഭാഗ്ങ്ങളികല വിദയാർഥി ളകെയം ശാ ീ ി , ോനേി കവല്ലുവിളി ൾ
സന ിടുന്ന കുട്ടി ളകെയം േവിസശഷോയ രശ്നങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന രാധാനയം നൽ ാൻ െിയണം.
വിദയാഭയാേത്തികെ ലക്ഷയം കുട്ടിയകെ േേഗ്ര വി േനോണ് വിദയാഭയാേത്തികെ നിർവചനം േനുഷയകന
േനുഷയനാക്കി ോറ്റു
എന്നതാകണന്നും േമൂഹത്തികന കോത്തം സബാദ്ധയകെടുത്തുന്ന ബഹുജന
േഹായജഞോയി കപാതുവിദയാഭയാേേം ക്ഷണജ്ഞം ോസറെതുെ്. ഇതു ോക്ഷാൽക്ക ിക്കുവാൻ
േേഗ്രോയ ജില്ലാപദ്ധതി ആവിഷ്ക്ക ിച്ച് നെെിലാസക്കെതുെ്.
വിദയാഭയാേ അവ ാശ നിയേം ഇന്ത്യയിൽ രാബലയത്തിൽ വന്നസതാകെ 6 മുതൽ 14
വയസ്സുവക യള്ള കുട്ടി ൾക്ക് നിർബന്ധിതവം േൗജനയവോയ വിദയാഭയാേം ലഭിക്കു എന്നത് കുട്ടിയകെ
അവ ാശോയി ോറിയി ിക്കു യാണ്. ഇസതാെനുബന്ധിച്ച് കുട്ടിയകെ പഠന േേയം ക്രേീ ിക്കു യം
അധയാപ ർ പഠന േേയങ്ങൾ കുട്ടി സളാകൊെം കചലവെിക്കുന്നത് ഉറൊക്കുന്ന ോഹച യം
സൃഷ്ടിക്കകെടു യം കചയ്തിട്ടുെ്. ഒറകെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അധിവേിക്കുന്ന കുട്ടി ൾക്ക് സപാലും വിദയാഭയാേം
ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ശ്രേങ്ങൾ നെന്നു വരുന്നു കുട്ടി ൾക്ക് കേച്ചകെട്ട വിദയാഭയാേം ലഭിസക്കെത്
േമൂഹത്തികെ ഉത്ത വാദിത്തവോയി ോറിയി ിക്കുന്നു.
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ച ിത്രം പ ിസശാധിച്ചാൽ േി ച്ച ഒരു വാണിജയസ ന്ദ്രോയിരുന്നു ഇവിെം എന്ന്
സബാധയകെടും. ദവസദശി ാധിപതയ ാലം മുതൽ ഉല്പന്നങ്ങളകെ ക്രയവിക്രയം ഇവികെ നെന്നിരുന്നു.
ഥ ളിയകെ ഈറില്ലോയ ക ാട്ടാ ക്ക , ച ിത്ര രേിദ്ധോയ കുെറ വിളംബ ം, ോമൂഹയ
പ ിഷ്ക്കർത്താക്കളായ േി. സ ശവൻ, ചട്ടപിേവാേി ൾ, ഭ ണ ംഗ്ത്ത് ോ ഥയം വഹിച്ച ശ്രീ. ആർ. ശങ്കർ
തുെങ്ങി സ്ഥലപ വം വയക്തിപ വോയ ഒട്ടനവധി രസതയ തയള്ള നാൊണ് ക ാല്ലം. ജ്ഞാനപീഠ
പു സ്ക്കാ ം സനെിയ ഒ. എൻ. വി. കുറുെികന സപാലുള്ള ോഹിതയ നായ ന്മാരുകെ ജന്മസദശോയ ക ാല്ലം,
വി തിരുനല്ലൂർ രുണാ ൻ, ഡി. വിനയാചന്ദ്രൻ, നാെ ാചാ യൻ ജി. ശങ്ക െിള്ള തുെങ്ങി ഒട്ടനവധി
എഴുത്തു ാർക്ക് േർഗ്പ ോയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഭൂേി ഒരുക്കിയിട്ടുെ്.
കപാതുവിദയാഭയാേ ംഗ്ത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകെ ഇെകപെലു ൾ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ശക്തോണ്
ഇതിൽ എടുത്തുപറസയെതാണ് ചാത്തന്നൂർ നിയേേഭാ േണ്ഡലത്തികല േേഗ്ര വിദയാഭയാേ പ ിപാെി.
ഇതികെ ഭാഗ്ോയി േണ്ഡലത്തികല കപാതുവിദയാലയങ്ങളികല ഭൗതി േൗ യങ്ങൾ േി വറതാക്കി.
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കപാതുജന േഹ ണസത്താകെയാണ് ഇത് രാവർത്തി ോക്കിയത്. ഇതികെ ഫലോയി ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ
കേച്ചകെട്ടു. സ്കൂൾ അന്ത് ീക്ഷം കേച്ചകെട്ടു. കുട്ടി ൾക്ക് സ്കൂള ളിൽ എത്താൻ താൽപ യമുൊകും വിധം സ്ക്കൂൾ
ആർഷ ോയി ത്തീർന്നു. സ്കൂള ളിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ, ഐ. േി. െി േംവിധാനങ്ങൾ, മാർട്ട് ക്ലാേ്
റൂമു ൾ തുെങ്ങിയവ ലഭയോയി. കുെറ ഉൾകെകെ വിവിധ േണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്ത ത്തിലുള്ള വിദയാഭയാേ
വി േന രവർത്തനങ്ങൾ നെെിലാക്കി വരുന്നു.
ക ാല്ലം ഡയറികെ സനതൃതവത്തിൽ അക്കാദേി ംഗ്ം കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്സവഷണം നെന്നു.
വിദയാർഥി ൾക്ക് രീ-കെസ്റ്റ് നെത്തി നിലവികല അവസ്ഥ പഠിച്ചു. പഠന കേറീ ിയൽ വി േിെിച്ച് രസതയ ം
പ ിശീലനങ്ങൾ നെത്തി. സപാസ്റ്റ്കെസ്റ്റിലൂകെ േി വ കതളിയിക്കാൻ
െിഞ്ഞു. േലയാളതിളക്കം
ഗ്ണിതവിജയം ഹസലാഇംഗ്ലീഷ് തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ൾ യൂ. പി. തലത്തിൽ േർവശിക്ഷഅഭിയാകെ
സനതൃതവത്തിലും നവരഭ േി വ് ഉത്സവം എന്നിവ ദഹസ്ക്കൂൾ തലത്തിൽ ആർ. എം. എേ് എ യകെ
സനതൃതവത്തിലും നെത്തി വരുന്നു. േലയാളതിളക്കം ദഹസ്കൂൾ തലത്തിൽ നെത്തുന്നതിനുള്ള
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുെക്കം കുറിച്ചു.ോക്ഷ തേിഷകെ ഇെകപെലു ളം ജില്ലയികല വിദയാഭയാേത്തിന്
രുത്തുപ ർന്നിട്ടുെ്.
ഇതികെ ഫലോയി കപാതുവിദയാലയങ്ങളകെ ഭൗതി േൗ യങ്ങൾ കേച്ചകെട്ടു. ോക്ഷ തേിഷകെ
രവർത്തനഫലോയി 11,12 ക്ലാസ്സു ളിൽ േംസ്ഥാനതലത്തിൽ തുലയത പ ീക്ഷ നെത്തുന്നതലത്തിസലക്ക്
നമ്മുകെ രവർത്തന നിലവാ ം ഉയർത്താൻ ോധിച്ചത് അഭിോനാർഹോയ സനട്ടോണ്.
ഐെി @ സ്ക്കൂളികെ ഫെ് ഉപസയാഗ്കെടുത്തി ജില്ലയികല ദഹസ്ക്കൂൾ അധയാപ ർക്ക് സന കത്ത
തകന്ന േി ച്ച ഐ. േി. റി പ ിശീലനംനല്കിയിരുന്നു. എൽ.പി., യൂ.പി. അധയാപ ർക്ക് പ ീശീലനം
നൽ ിയിട്ടുകെങ്കിലും അത് അടുത്ത ാലത്ത് ോത്രോ യാൽ കൂടുതൽ പ ിശീലനങ്ങൾ നൽസ െ
അവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നു.
കവട്ടിക്കവല സലാക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡയറികെ അക്കാദേി സനതൃതവത്തിൽ 9,10 ക്ലാസ്സു ളികല
എേ്. േി. കുട്ടി ൾക്ക് രസതയ
പഠന പാസക്കജ് നെൊക്കു യൊയി.
ക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള
സബാധവത്ക്ക ണ ക്ലാസ്സു ളം നെന്നു. ജില്ലയികല എേ്. െി. കുട്ടി ൾ കൂടുതലുള്ള കുളത്തുപ്പുെ
അച്ചൻസ ാവിൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളികല വിദയാലയങ്ങൾ സ ന്ദ്രീ ിച്ച്കു കുട്ടി ൾക്ക് രസതയ ം
പഠന യാമ്പു ൾ േംഘ്െിെിച്ചത് വിദയാർഥി ൾക്ക് സവറിട്ട അനുഭവോയിോറി.
ഒട്ടനവധി േി വ ൾ കപാതുവിദയാഭയാേ ംഗ്ത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് േസന്ത്ാഷത്തിന് വ നൽകുന്നുകവങ്കിലും
ചില
ാ യങ്ങളിൽ കൂെി നാം രസതയ ം ശ്രദ്ധവയ്പ്സക്കെതുെ്. എല്ലാകുട്ടി ൾക്കും പഠനസനട്ടം
ഉറൊക്കുന്നതിലും വിദയാർഥി ളകെ കുടുംബ ോമൂഹയോഹച യങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിലും നാം
ശ്രദ്ധിസക്കെതുെ്. അച്ചൻസ ാവിൽ സപാകലയള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടി ൾക്ക് വിദയാലയങ്ങളിൽ
എത്തിസച്ച ാൻ െിയാത്ത അവസ്ഥയെ്. പല വിദയാലയങ്ങളിലും ഐ. േി. റി അധിഷ്ഠിത വിദയാഭയാേം
ഇനിയം രാവർത്തി ോയിട്ടില്ല. വിദയാർഥി ളിൽ ലഹ ി വസ്തുക്കളകെ ഉപസയാഗ്ം, കോദബൽസഫാൺ
ദരുപസയാഗ്ം എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും കവല്ലുവിളിയാണ്. ഇസതെറികയാകക്ക ക്ഷിതാക്കകള
സബാധവത്ക്ക ിക്കുന്നതിനുള്ള പ ിപാെി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്ത് നെൊക്കാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ൾ
മുൻദ കയടുസക്കെതുെ്. പ ിേിതി ൾ േറി െന്ന് കൂടുതൽ ഊർജേവലതസയാകെ ക ാല്ലം ജില്ല
കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണയജ്ഞത്തികെ ഭാഗ്ോയി ോറുകേന്നു തകന്ന നമുക്കു രതീക്ഷിക്കാം.
ഭാഷ നന്നായി േംോ ിക്കുന്നതിന് ഉള്ള െിവ് ആർജിസക്കെതുെ്. അതിനായി കുട്ടി ൾക്ക്
സ്സപാക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള ൾ ക്രേീ ിച്ച് നൽസ െതുെ്. കൂൊകത കുട്ടി ളകെ ോനേി
േംഘ്ർഷങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന ൗൺേിലിംഗ്് ക്ലാസു ൾ നൽകു യം എല്ലാ
സ്കൂള ളിലും ഓസ ാ ൗൺേിലർോരുകെ സേവനം ലഭയോക്കു യം സവണം.
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അവസ്ഥാ വിശ ലനം
രീ ദരേറി വിദയാഭയാേം
രീ ദരേറി ാലഘ്ട്ടം ഒരു കുട്ടിയകെ ജീവിതത്തികല ഏറവം നിർണായ
ാലഘ്ട്ടോണ്. ദ്രുത
ഗ്തിയിൽ വളർച്ച രസതയ ിച്ച് ബൗദ്ധി ോയ വളർച്ച ര െോകുന്ന ഈ ാലഘ്ട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന
അനുഭവങ്ങളാണ് തുെർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ പഠനത്തിൽ വെി ാട്ടിയാകുന്നത്. അതിനാൽ ഓസ ാ വിദയാ
ലയവം ബാലേൗഹൃദോ ണം ഓസ ാ ഭവനവം ബാലേൗഹൃദോ ണം രീദരേറി വിദയാഭയാേം ശാസ്ത്രീയ
ോയി പ ിഷ്ക്ക ിക്കണം. ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം രീദരേറി സ്കൂള ൾ ആ ംഭിസക്കെതാണ്.
വയതയസ്ഥോയ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്ക ിച്ചാൽ ോത്രസേ കുട്ടി കള ആ ർഷിക്കുവാൻ ോധിക്കു യള്ളൂ.
പുസ്ത ങ്ങകളക്കാൾ കൂടുതൽ ളിൊട്ടങ്ങകള സസ്നഹിക്കുന്ന ാലഘ്ട്ടോണ് രീദരേറി വിദയാഭയാേ ാല
ഘ്ട്ടം. എല്ലാ രീദരേറി സ്കൂള ളിലും ആധുനി ീതിയിലുള്ള പാർക്കു ൾ ആ ംഭിസക്കെതും ആവശയോയ
ളി ഉപ ണങ്ങൾ നൽസ െതുോണ്. ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളകെ കുട്ടി ൾക്കും പഠനത്തിനു
സവെിയള്ള േൗ യങ്ങൾ നൽസ െതുെ്. താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി ര ാ മുള്ള രീദരേറിസ്കൂള ൾ
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.
പട്ടി 4.10.1
ജില്ലയികല രീദരേറി സ്കുള ൾ
സ്ക്കൂൾ
എണം
എയ്പ്ഡഡ്രീ ദരേറി സ്കൂള ൾ
201
അൺഎയ്പ്ഡഡ് രീ ദരേറി സ്കൂള ൾ
176
അംഗ്ീ ാ േില്ലാത്ത രീദരേറി സ്കുൾ
178
അങ്കണവാെി ൾ (ഗ്വ.സ്കൂളിസനാടസചർന്ന്രവർത്തിക്കുന്നവ)
52
അങ്കണവാെി ൾ (അൺഎയ്പ്ഡഡ്
8
സ്കൂള ളോയി സചർന്ന്രവർത്തിക്കുന്നവ)
അംഗ്ീ ാ േില്ലാത്ത അങ്കണവാെി ൾ
8
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

കുട്ടി ൾക്ക് നെകന്നത്താവന്ന ദൂ ത്തിൽ തകന്ന രീദരേറി, അങ്കണവാെി ൾ എന്നിവ രവർത്തി
ക്കുന്നുെ്. ഇവികെയള്ള കുട്ടി ൾക്ക് ഐ.േി.ഡി.എേ്. മുസഖനയം കപാതുവിദയാഭയാേ വകുെ് മുസഖനയം
സപാഷ ാഹാ ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുെ്. എന്നാൽ സ്കൂളിസനാെ് സചർന്ന് രവർത്തിക്കുന്ന, പി.െി.എ ആ ംഭിച്ചിട്ടുള്ള
എല്ലാ രീദരേറിയിസലയം കുട്ടി ൾക്ക് സപാഷ ാഹാ ം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലഭിക്കു
ന്നതിനു സവെി ബന്ധകെട്ട തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻദ എടുത്ത് രവർത്തിസക്കെതാണ്.
ഇവർക്കു സവെി ളിവെി, ളികെട്ടി തുെങ്ങിയ രവർത്തന േഹായി ൾ നൽസ െതുെ്.
ദരേറി വിദയാഭയാേം
എൽ.പി. വിഭാഗ്ം
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി ര ാ മുള്ള ദരേറി സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ചവരുന്നു.
കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്.
പട്ടി 4.10.2
ജില്ലയികല സ്കൂള ളികല കുട്ടി ളകെ എണം
വിഭാഗ്ം

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
ആക

സ്കൂള ളകെ എണം

കുട്ടി ളകെ എണം

275
180
44
499

35877
26528
15480
77885
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യ. പി. വിഭാഗ്ം
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി ര ാ മുള്ള അെർദരേറി സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ച്
വരുന്നു. കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്.
പട്ടി 4.10.3
യ. പി. വിഭാഗ്ം
വിഭാഗ്ം

സ്കൂള ളകെ എണം

കുട്ടി ളകെ എണം

66
133
26
225

25282
44992
6301
76575

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
ആക
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

ദഹസ്കൂൾ വിദയാഭയാേം
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി
കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്.

ര ാ മുള്ള ദഹസ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ചവരുന്നു.
പട്ടി 4.10.4
ദഹസ്കൂൾ വിഭാഗ്ം

വിഭാഗ്ം

സ്കൂള ളകെ എണം

കുട്ടി ളകെ എണം

86
127
19
2
1
2

32173
57668
4845
444
161
12

ഗ്വ.ദഹസ്കൂള ൾ
എയ്പ്ഡഡ്ദഹസ്കൂള ൾ
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
കെക്നിക്കൽസ്കൂള ൾ(ഗ്വ.)
റേിഡൻഷയൽസ്കൂൾ
ഏ ാധയാപി സ്കൂൾ
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

ഹയർകേക്കെറി വിദയാഭയാേം
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി ര ാ മുള്ള സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.
പട്ടി 4.10.5
ഹയർകേക്കെറി വിദയാഭയാേം
വിഭാഗ്ം

സ്കൂള ളകെഎണം

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂൾ
ആക

67
55
20
142

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.6
കവാസക്കഷണൽഹയർകേക്കെറിവിദയാഭയാേം

വിഭാഗ്ം

സ്കൂള ളകെ എണം

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ
ആക

20
32
52

കുട്ടി ളകെ എണം

1430
2859
4289
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1
2.
3.
4.
5.
6.

പട്ടി 4.10.7
ഉപ ിവിദയാഭയാേം
േവ ാ യആർട്ടേ്&േയൻസസ്ാസളജു ൾ
ഗ്വ. ആർട്ട്േ്&േയൻസസ്ാസളജു ൾ
സപാളികെക്നിക്കു ൾ
െി.െി. ഐ
ജവഹർവിദയാലയം
കരാഫഷണൽസ ാസളജു ൾ ( ഗ്വ)

12
2
4
9
1
2

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.8
2016-2017 അക്കാദേി വർഷത്തികല ക ാെിഞ്ഞ് സപാക്ക് കുട്ടികുളകെ എണം
ക്രേനപർ വിഭാഗ്ം ആൺ കപൺ ആക
1
2
3

എൽ.പി.
യൂ. പി.
ദഹസ്കൂൾ

31
9
3

33
8
2

64
17
5

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.9
അൺ എക്കസണാേി ് ആയി പ ിഗ്ണിക്കാവന്ന സ്കൂള ളകെ എണം (2017-2018)
ഗ്വ. എൽ. പി.
യൂ.പി.
എച്ച്. എേ്.
എയ്പ്ഡഡ്എൽ. പി.
യൂ. പി.
എച്ച്. എേ്.

-

194
28
17
104
43
12

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

സസ്റ്ററ് േിലബിേിന് പുറസേ േറ് േിലബസു ള് പിൻതുെരുന്ന സ്കൂള ൾ - 38
കുട്ടി ളകെ രായത്തിനനുേ ിച്ച് നെകന്നത്താവന്ന ദൂ ത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉകെങ്കിലും
കുളത്തൂപ്പുെ പഞ്ചായത്തികല ദരബൽ എൽ. പി. എേ്. െോസങ്കാെ്, ദരബൽഎൽ. പി. എേ്. വില്ലുേല,
ആർ. ജി. എം. എൽ. പി. എേ് കചറു
ഗ്വ: യ. പി. എേ്. കുളത്തൂപുെ എന്നിവിെങ്ങളിൽ കുട്ടി കള
സ്കൂള ളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പട്ടി ജാതി വി േനവകുെികെ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി നിലവിലുെ്.
പിറവന്തൂർപഞ്ചായത്തികല എം. എേ്. േി. എൽ. പി. എേ് കചപനരുവിസ്കൂളിൽ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി
നിലവിലുെ്. കതന്മല പഞ്ചായത്തികല ഡി. ബി. എൽ. പി. എേ്. ോപെത്തറ സ്കൂളിൽ 'സഗ്ാത്രോ ഥി'
പദ്ധതി നിലവിലില്ല. ഇവികെ വനയജീവി ളകെ ഭീഷണിയള്ളതിനാൽ ക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടി കള സ്കൂള ളിൽ
ക ാകെത്തിക്കു യം കൂട്ടികക്കാെ് സപാകു യോണ് കചയ്യുന്നത്.
ചിതറ പഞ്ചായത്തികല ദരബൽ എൽ. പി. എേ് ഇെെണ സ്കൂളിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ കുട്ടി കള
സ്കൂളികലത്തിക്കുവാൻ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി നിലവിലുൊയിരുന്നു എന്നാൽ എം. എൽ. എ ഫെിൽ
വാഹനം ലഭിച്ചസതാകെ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി ഇല്ലാതായി. അറകുറപണി നെത്തി രവർത്തന ക്ഷേോക്കി
ക ാണ്ടു
സപാ ാനുള്ള ോപത്തി ം ഇല്ലാത്തതിൽ വാഹനം ഉപസയാഗ്ിക്കുവാൻ
െിയാത്ത
അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
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പട്ടി 4.10.10
േംസ്ഥാനകത്ത സ്കൂള ളകെ എണം
വിഭാഗ്ം
എൽ.പി യ.പി എച്ച്.എേ് ആക
ഗ്വൺകേെ്
1225
873
2597
4695
എയ്പ്ഡഡ്
1433 1873
3915
7221
അൺഎയ്പ്ഡഡ് 461
212
362
1035
ആക
3119 2958
6874
12951
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.11
കുട്ടി ളകെഎൻസറാൾകേെ് (2017-2018) എല്ലാവിഭാഗ്വം ആക
ക്ലാേ്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ആക

ആൺ
9255
9563
10128
10464
11952
13217
13763
15368
16550
17295
127555

കപൺ
9077
9552
9780
10066
11733
12582
13328
14368
15393
15712
121591

ആക
18332
19115
19908
20530
23685
25799
27091
29736
31943
33007
249146

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.12
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
ഗ്വ. സ്കൂള ൾ
ക്ലാേ് ആൺ കപൺ ആക
1
4207 4233 8440
2
4360 4425 8785
3
4609 4628 9237
4
4849 4566 9415
5
3989 3783 7772
6
4427 4047 8474
7
4782 4254 9036
8
5410 4590 10000
9
5858 4902 10760
10
6191 5222 11413
ആക
48682 44650 93332

പട്ടി 4.10.13
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ

പട്ടി 4.10.14
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ

ക്ലാേ് ആൺ കപൺ ആക
1
3014 3052 6066
2
3151 3296 6447
3
3417 3398
6815
4
3563 3637 7200
5
6709 6945 13654
6
7688 7602 15290
7
7904 8144 16048
8
9102 9065 18167
9
9831 9742 19573
10
10273 9655 19928
ആക
64652 64536 129188

ക്ലാേ് ആൺ കപൺ ആക
1
2034 1792 3826
2
2052 1831
3883
3
2102 1754 3856
4
2052 1863
3915
5
1254 1005 2259
6
1102
933
2035
7
1077
930
2007
8
856
713
1569
9
861
749
1610
10
831
835
1666
ആക
14221 12405 26626

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം
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പട്ടി 4.10.15
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
എേ്.േി.വിഭാഗ്ം
ക്ലാേ്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ആക

ആൺ കപൺ
2026
1880
2077
2049
2116
2022
2151
1969
2151
2113
2414
2318
2405 2276
2392
2253
2539 2380
2603
2311
22874 21571

ആക
3906
4126
4138
4120
4264
4732
4681
4645
4919
4914
44445

പട്ടി 4.10.16
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
എേ്.റി . വിഭാഗ്ം
ക്ലാേ്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ആക

ആൺ
52
50
38
56
57
64
75
78
94
56
620

കപൺ
48
50
47
46
51
33
48
27
44
44
438

ആക
100
100
85
102
108
97
123
105
138
100
1058

പട്ടി 4.10.17
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ്
(2017-2018)
ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ള്
ക്ലാേ്

ആൺ

കപൺ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

235
342
430
489
744
798
895
730
214
216
164
151
5108

209
253
267
346
576
696
722
628
111
122
109
89
4128

ആക

ആക

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ൾ
ജില്ലയികല 9 മുതൽ 12 വക ക്ലാസ്സു ളികല ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ളകെ പഠന രവർത്തനങ്ങൾ
കേച്ചകെടുത്താൻ 63 റിസോഴ്സ് അധയാപ ർക്ക് ചുേതല നൽ ിയിട്ടുെ്. രസ്തുത വിഭാഗ്ം കുട്ടി ൾ
േമൂഹത്തികെ ഭാഗ്ം തകന്നയാണ് എന്ന് േനസ്സിലാക്കികക്കാെ് കുട്ടി ളകെ എല്ലാരവർത്തനങ്ങളിലും
റിസോഴ്സ്അദ്ധയാപ ർ േഹ ിക്കുന്നുെ്.
ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ളകെ ക ാെിഞ്ഞ്സപാക്ക് തെയന്നതിനു സവെി ക്ഷിതാക്ക ൾക്ക്സബാ
സബാധവൽക്ക ണ ക്ലാസ്സു ൾ േംഘ്െിെിസക്കെതാണ്. ഹയർകേക്കെറി പഠനത്തിനു സശഷം
ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ൾക്ക്ജീ ജീവിതോർഗം കെത്തുന്നതിനു സവെി ഏകതങ്കിലും കതാെിൽ
സേഖലയിൽ അവക രാപ്ത ാക്കു എന്നത്ന നമ്മുകെ ർത്തവയോണ്. ആയതിനാൽ ജില്ലാലാനിൽ ഈ
വിഭാഗ്ം കുട്ടി ളകെ ഉന്നേനത്തിനു സവെിയള്ള പദ്ധതി ൾ, അദ്ധയാപ രുകെ സേവനം എന്നിവ കൂെി
ഉൾകെടുസത്തെതാണ്.
നിലവിൽ ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂള ളിലും റിസോഴ്സ് അദ്ധയാപ രുകെ
സേവനം, എൽ.പി, യ.പി തലത്തിൽ എേ്.എേ്.എ റിസോഴ്സ്അദ്ധയാപ രുകെ സേവനം,
പ െ േഹായം ആവശയമുള്ളകുട്ടി ൾക്ക് ആയോരുകെ സേവനം, പഠനദവ ലയമുളള കുട്ടി ൾക്ക്
ക്ലിനിക്കൽ ദേസക്കാളജിസ്റ്റികെ സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുസത്തെതാണ്. ഫിേിസയാകതറാെി, െീച്ച്
കതറാെി എന്നീ യൂണിറ്റു ൾ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും നെെിലാക്കണം.
ഭിന്നസശഷി കുട്ടി ൾക്ക് പഠനയാത്ര ൾ േംഘ്െിെിക്കണം. എേ്.എേ്.എ, ഐ.ഇ.ഡി.എേ്.എ
േംവിധാനത്തിൽ ജില്ലാതല ലാ ായി രവർത്തി പ ിചയ സേള ൾ േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്.
റിസോഴ്സ് അദ്ധയാപ ർക്ക് ആവശയമുള്ള കരയിനിംഗ്് സരാഗ്രാം (ആനു ാലി പഠനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതോയ)
േേയബന്ധിതോയി നെെിലാക്കാവന്നതാണ്.
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444
595
697
835
1320
1494
1617
1358
325
338
273
240
9536
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ജില്ലയികല
രുനാഗ്െള്ളി, പ വൂർ തുെങ്ങിയ തീ രസദശങ്ങളിൽ േൽേയബന്ധന
കതാെിലാളി ളകെ കുട്ടി ൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നുെ്. അത്ത ം കുട്ടി ളകെ പഠന പുസ ാഗ്തിയ്ക്ക് ഉതകുന്ന
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാലാനിൽ ഊന്നൽ നൽസ െതാണ്.
എല്ലാ സ്കൂളിലും ൗൺേിലർോരുകെ സേവനം ലഭയോക്കുന്നത് കുട്ടി ളകെ ോനേി ാസ ാഗ്യത്തിന്
േഹായ ോയി ിക്കും. കുട്ടി ളകെ
ലാ ായി , േർഗസശഷി ൾ വി േിെിക്കുന്നതിനായി
അധയാപ രുകെ വിശദാംശങ്ങൾ സശഖ ിച്ച് അവക പ ിശീലനത്തിലൂകെ േ്ോക്കു യം കുട്ടി ളകെ
െിവ ൾ വി േിെിക്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്. ആക്ഷൻറിേർച്ച്, അനക്ക്സഡാട്ടൽ റിവാഡ്ു
മുതലായവ സ്കൂള ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അധയാപ സ യം, സ്കൂള സളയം േ് ാസക്കെതാണ്.
ദഹസ്ക്കൂൾ കുട്ടി ൾക്കും, ക്ഷ ർത്താക്കൾക്കും ിയർ ദഗ്ഡൻേ് നൽസ െതാണ്.
പട്ടി 4.10.18
ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ് 2017-2018 വിഭാഗ്ം തി ിച്ച്
ക്രേനപർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

വിഭാഗ്ം
ദലൻഡ്കനസ്സ്
സലാ-വിഷൻ
ഹിയറിംഗ്്-ഇംസപർഡ്
െീച്ച്ഡിേ്എബിലിറി
സലാസക്കാസോസട്ടാർഡിേ്എബിലിറി
കേെൽഇൽകനസ്സ്
സലണിംഗ്ഡിേ്എബിലിറി
കേറിബ്രൽപാർേി
ഓട്ടിേം
േൾട്ടിെിൾഡിേ്എബിലിറി
കലരേി
ഡവാർഫിേം
ഇെലക്സചവൽഡിേ്എബിലിറി
േസ്കുലർഡിേ്എബിലിറി
സക്ലാണിക്നൂസറാളജിക്കൽ െീഷൻ
േൾട്ടിെിൾസ്ലീസറാേിേ്
ഹീസോഫീലിയ
പാർക്കിൻേൺ
ആക

കുട്ടി ളകെഎണം
51
4493
767
410
515
430
158
276
175
264
5
47
1908
24
6
4
1
2
9536
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ദഹകെക്ക് േി വികെ സ ന്ദ്രം
ജില്ലയികല 213 ഗ്വകെെ് /എയഡഡ് ദഹസ്കൂള ളികല 8 മുതൽ 12 വക യള്ള എല്ല ക്ലാസ്സ്
മുറി ളം ദഹകെക്ക് ആക്കുന്നുെ്. ജില്ലയിൽ ആക 3,655 ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ദഹകെക്ക് ആക്കുന്നു. ഇതിൽ
117 ദഹസ്കൂള ളികല 2,857 ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ഇതിന ം തകന്ന ദഹകെക്ക് ആക്കിയിട്ടുെ്. സശഷിക്കുന്ന 798
ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ഉെൻ തകന്ന ദഹകെക്ക് ആക്കും.
അഞ്ച് സ ാെി രൂപ വീതം കചലവെിച്ച് േംസ്ഥാനത്ത് ആക 141 വിദയാലയങ്ങൾ േി വികെ
സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിന് േർക്കാർ തീരുോനിച്ചിട്ടുെ്. ഇതിൽ ജില്ലയികല 11 നിസയാജ േണ്ഡലങ്ങളികലയം
ഓസ ാ വിദയാലയങ്ങൾ വീതം ഉൾകെടുന്നു. ഈ വിദയാലയങ്ങളകെ വിശദോയ സരാജക്റ്് റിസൊർട്ട് േർക്കാർ
പ ിസശാധിക്കു യം െി സരാജക്റ്റു ൾക്ക് േർക്കാ ികെ ഭ ണാനുേതിയം
ിഫ്ബിയകെ ഫെിംഗ്്
അനുേതിയം ലഭിച്ചിട്ടുെ്.
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ോസ്റ്റർ ലാൻ ര ാ ം െി സ്കൂള ളികല ചില ക ട്ടിെങ്ങൾ കപാളിച്ചു ോസറെതുെ്. അതിനുള്ള
നെപെിക്രേങ്ങൾ നെന്നു വരുന്നു.
അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തൽ
3 സ ാെി രൂപ വീതം കചലവെിച്ച് അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനായി ജില്ലയികല
22 വിദയാലയങ്ങകള കത കഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. അതിൽ 14 വിദയാലയങ്ങൾക്ക് ഭ ണാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുെ്. ോസ്റ്റർ
ലാൻ ര ാ ം െി വിദയാലയങ്ങളികല ചില ക ട്ടിെങ്ങൾ കപാളിച്ചു ോസറെതുെ്. അതിനുള്ള നെപെിക്രേങ്ങൾ
നെന്നു വരുന്നു.
പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്ന വിധം
ജില്ല, നിസയാജ േണ്ഡലം, തസദശേവയംഭ ണ തലങ്ങളിലുള്ള േിഷനു ളകെ സേൽസനാട്ടത്തിലാണ്
ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്നത്.
ഹയർകേക്കെറിവിദയാഭയാേം
താകെ സൂചിെിക്കുന്നപട്ടി
കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്.

ര ാ മുള്ള സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.

പട്ടി 4.10.19
ക ാല്ലം ജില്ലയികല സ്കൂള ളം കുട്ടി ളകെ എണവം
വിഭാഗ്ം

സ്കൂള ളകെഎണം

കുട്ടി ളകെ എണം

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ

60

11,701

എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ൾ

56

15,431

അൺ എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂൾ

18

978

സ്കപഷൽ സ്കൂൾ

1

27

ആക
135
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28,137

വിദയാഭയാേ ംഗ്കത്ത രശ്നങ്ങൾ
അധി ാ വിസ ന്ദ്രീ ണത്തികെ ഭാഗ്ോയി വിദയാലയങ്ങൾ തസദശഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ
നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നസതാകെ വിദയാഭയാേ ംഗ്ത്ത് വലിയ പുസ ാഗ്തി ദ വ ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നിരുന്നാലും
ഭൗതി ോയം അക്കാദേി ോയം ചിലരശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും അവസശഷിക്കുന്നുെ്.
ഭൗതി േൗ യങ്ങൾ
ക്ലാേ് മുറി ൾ, ഓഫീേ് മുറി, വിശ്രേ മുറി, പൂട്ടർ റൂം തുെങ്ങിയവയകെ നവീ ണം എല്ലാ സ്കൂ
ള ളിലും പൂർത്തിയായി െിഞ്ഞിട്ടില്ല. കപൺകുട്ടി ളകെ സു ക്ഷയ്ക്ക് കുടുതൽ രധാനയം ക ാടുക്കുന്ന ഈ
ാലഘ്ട്ടത്തിൽ കപൺകുട്ടി ൾക്ക് രസതയ വിശ്രേമുറി എല്ലാ സ്കൂള ളിലും േ്ീ ിക്കണം. കൂൊകത ഒരു
ൗൺേിലറുകെ സേവനം എല്ലാ സ്കൂള ൾക്കും ലഭയോസക്കെതാണ്.
ദലബ്രറി േംവിധാനം എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ഫലരദോയ ീതിയിൽ ആ ംഭിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടി ൾക്ക് ഏതു
േേയവം തങ്ങളകെ േംശയ നിവാ ണം നെത്തുന്നതിനു സവെി സ്കൂൾദലബ്രറിയ്ക്ക് പുറസേ ക്ലാസ്സ്റൂം
ദലബ്രറി, കപാതുജനങ്ങളസെയം തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങളസെയം േഹായസത്താകെ, നെെിലാസക്ക
െതാണ്. ഡിജിറൽ ദലബ്രറി എന്ന േവപ്നം ോക്ഷാത്ക്ക ിക്കുന്നതിനു സവെി ശ്രേിസക്കെതാണ്.
അടുക്കള, ദഡനിംഗ്ഹാൾ എന്നിവ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിസക്കെതാണ്.
അതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും അടുക്കള നവീ ിക്കു യം കുട്ടി ൾക്ക് േവതന്ത്രോയി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം
െിക്കുവാനുള്ള ോഹച യം ഒരുക്കി ക ാടുക്കു യം കചസയ്യെതുെ്.
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സ്ഥല േൗ യങ്ങൾ ഉള്ള പ ോവധി സ്കൂള ളിൽ നീന്ത്ൽകുളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂകെ
േേീപകത്ത േറ്റു സ്കൂള ളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടി ൾക്കും ായി അധയാപ രുകെ േഹായസത്താകെ നീന്ത്ൽ
പ ിശീലനത്തിലുള്ള േൗ യങ്ങൾ ഒരുക്കി ക ാടുക്കുവാൻ ോധിക്കും.
ജില്ലയികല ഉൾനാെൻ രസദശങ്ങളിൽ ദവദുതി ലഭയത പൂർണേല്ല. ആയതിനാൽ േൗസ ാർ്
ോധയത ഉപസയാഗ്ിച്ച് വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങകള േഹായിസക്കെതുെ്. ഐ. െി. സേഖല കൂടുതൽ
ഊന്നൽ നൽകുന്ന പഠന ീതി അവലംബിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ഇെർകനറ് സേവനം,
രവർത്തി േേയത്ത്, അപാ ത ൾ ഒന്നും ഇല്ലാകത ലഭയോക്കണം.
സൊയ് ലറ് േൗ യം എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ലഭയോണ് എന്ന് അവ ാശകെടുന്നു. എങ്കിലും പല
സ്കൂള ളിലും ഭൂ ിഭാഗ്ം സൊയ് ലറ്റു ളം ഉപസയാഗ്ശൂനയോണ്. അവയകെ അറകുറപണി ൾ തീർത്ത്
കുട്ടി ൾക്ക് ഉപസയാഗ്സയാഗ്യ ോസക്കെതുെ്. നാപ്റ് ിൻ ദവൻഡിംഗ്് കേഷീൻ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും
സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
ശുചിതവത്തിന് കൂടുതൽ രാധാനയം ക ാടുത്തു ക ാെ് ശുചിതവ സ ളം സുന്ദ സ ളം എന്ന
ലക്ഷയത്തിൽ നാം എത്തിസച്ചസ െതാണ്. അതിനു സവെി, എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ ലാന്റു ൾ
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽസ െതാണ്.
ഇതികനാകക്ക പുറസേ േറ്റു ചില പ ിേിതി ളം ഇനിയം നിലനിൽക്കുന്നു. ചില സ്കൂള ളികലങ്കിലും
ഇസൊഴും ഷീറിട്ട ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്കുൾ രവർത്തിക്കുന്നുെ്. ഉദാ: കപ ിനാെ്എച്ച്. എേ്., കൂവനാെ്, എച്ച്.
എേ്, കപ ിങ്ങാലം എച്ച്എേ്. ഈ സ്കൂള ളികല ഷീറിട്ട ക ട്ടിെങ്ങൾ കുട്ടി ൾക്ക് ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങൾക്ക്
ാ ണോകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ക ട്ടിെങ്ങൾ ോറി പ ം ആധുനി ീതിയിൽ േ്ീ ിസക്കെതാണ്.
അക്കാദേി
ംഗ്ം
അക്കാദേി
ംഗ്കത്ത പുസ ാഗ്തി വി േന സ ഖയകെഅെിസ്ഥാനത്തിൽ ോത്രം വിലയിരുത്തു
രയാേോണ്. ജില്ലയകെ അക്കാദേി
ംഗ്കത്ത പുസ ാഗ്തി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എങ്കിലും രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല
എന്ന് പറയാനാവില്ല. രധാനരശ്നങ്ങളം അത് പ ിഹ ിക്കുന്നതിസലയ്ക്ക് നിർസദശങ്ങളം അതിനനുേ ിച്ചുള്ള
പദ്ധതിയൊകു യം നെൊക്കി വിജയിെിക്കലുോണ് അഭി ാേയം
രശ്നങ്ങൾ
ഓസ ാ വർഷവം ഓസ ാ ക്ലാസ്സ് െന്നു സപാകുന്നവർ ആ ക്ലാേിൽ സനസെെ എല്ലാ സശഷി ളം
സനെിയല്ല സപാകുന്നത് എന്നത് ഗുരുത ോയ രശ്നോണ്.

പ ിഹാ ം
നി ന്ത് പ ിശീലനവം
ശക്തോയ
സോണിററിംഗും
പ ിഹാ സബാധനരവർത്തനങ്ങൾ
അധയാപ ർക്ക് േവയം ഏകറടുത്ത് നെൊക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശവാേവം അനിവാ യോണ്. ഇതിനുതകുന്ന
രവർത്തനങ്ങൾ തസദശ േവയം ഭ ണ പദ്ധതി ളകെ ഭാഗ്ോയി വരു യം ജനരതിനിധി ളോയി സചർന്ന്
വിദയാഭയാേ ഓഫീേർോർ സോണിററിംഗ്് കചയത് അതികെ റിസൊർട്ട് ജില്ലതലത്തിൽ അവത ിെിച്ച് തുെർ
പ ിപാെി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്താൽ ഒരു പ ിധിവക ഗുണനിലവാ ം ഉറൊക്കാം.
1.
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അധയാപ രുകെ ഒെിവ ൾ േേയബന്ധിതോയി നി ത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് േകറാരു രശ്നം.
പുതിയ നിയേനത്തിൽ ോസങ്കതി ോയ രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കുട്ടി ളകെ പഠന േേയം
നഷ്ടകെടുന്നതിന് ാ ണോകുന്നു. ഇത് ഗുണനിലവാ ത ർച്ചയിസലക്ക് നയിക്കുന്നു.
പ ിഹാ ം - എല്ലാ തസദശ േവയം ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളം േവന്ത്ം രസദശകത്ത വിദയാഭയാേ
സയാഗ്യതയള്ളവരുകെ ഒരു റിസോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ആവശയാനുേ ണം വിത ണം
കചയ്യു യം അതികെ ഫെ് സരാജക്ടികെ ഭാഗ്ോയി വരു യം വന്നാൽ ആളില്ലാകത കുട്ടി ളകെ
പഠനേേയം നഷ്ടകെടുന്നു എന്ന രശ്നം ഒെിവാക്കാനാകും.
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2. യഥാർഥ പഠനം ആ ംഭിക്കന്നത് ഒന്നാം ക്ലാേിലാണ്. എന്നാൽ പഠനത്തിസലയ്ക്ക് താൽപ യവം
അവരുകെ രകൃതത്തിനുതകുന്ന രവർത്തനങ്ങൾ കചയ്യുന്നതിനുോയാണ് നാം രീ സ്കൂൾ പഠനം
ആ ംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവികെ രകൃതത്തിന് സയാജിച്ച രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല നെൊകുന്നത്
എന്ന്
ാണാം. ഇസൊൾ കപാതുവിദയാഭയാേവകുെ് രീ-ദരേറി പാഠയപദ്ധതിയം
പഠനേഹായിയം വി േിെിച്ചിട്ടുെ്. അതികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ പ ിശീലനം നെത്തുവാൻ
ഡയറ്റു കള ചുേതലകെടുത്തിയിട്ടുെ്. ഈ പ ിശീലനം അപ യാപ്തോണ്.
പ ിഹാ ം - കപാതുവിദയാലയങ്ങളിൽ നെക്കുന്നതുസപാകല നിശ്ചിത ഇെസവള ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ
പ ിശീലനങ്ങൾ ഇവർക്കും ആവശയോണ്. അതിനുള്ള സരാജക്ടറു ൾ തസദശേവയം ഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നെൊക്കിയാൽ പഠനത്തിസലക്ക് താൽപ യമുള്ള കുട്ടി ൾ കപാതു
വിദയാലയത്തിസലക്ക് എത്തിസച്ചരും. ഇത് ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുവാൻ േഹായിക്കും.
3. ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുന്നതിൽ അദ്ധയാപ സ ാകൊെം രാധാനയം അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗ്ോണ്
സ്കൂൾ േഹായഗ്രൂപ്പു ൾ. പി. െി. എ., എേ്. എം. േി., എം. പി. െി. എ,. എേ്. എം. ഡി. േി.
തുെങ്ങി വിദയാലയസത്താെ് സചർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇവരുകെ രവർത്തനം ാ യക്ഷേേല്ല എന്ന് രശ്നവം
നിലനിൽക്കുന്നു.
പ ിഹാ ം - നി ന്ത് ോയി സബാധവത്ക്ക ണം നെത്തിയാൽ ഗുണ നിലവാ ംഉയർത്തുന്നതിൽ
ഇവരുകെ ഇെകപെൽ കൂടും. ഈ ചുേതല തസദശേവയം ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകറടുക്കണം
അതിനുള്ള സരാജ് ടു ൾ വ ണം.
4. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലാ ായി
ംഗ്ത്ത് േി ച്ച ര െനം ാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരുകെ എണം വളക
കുറവാണ്. ഈ സേഖലയിൽ െിവള്ളവർ ഇല്ലാത്തതല്ല രശ്നം.
പ ിഹാ ം - ആവശയോയ േൗ യങ്ങളം പ ിശീലനങ്ങളം നല്കാൻ െിഞ്ഞാൽ ഈ രശ്നത്തിന്
പ ിഹാ ോകും. ോധയതയള്ള സ്കൂള ളിൽ ഇതിനുള്ള രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങു യം േറ് സ്കൂളിൽ
നിന്നുളള കുട്ടി ൾക്ക്കൂെി ഈ േൗ യങ്ങൾ ഉപസയാഗ്ിക്കാനും െിഞ്ഞാൽ േി ച്ച നിലവാ മുള്ള
കുട്ടി കള ഈ സേഖലയിൽ നിന്നും നമുക്കു കെത്താം. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സരാജക്ടു ളിൽ
ഉൾകെടുത്തി നെൊക്കുന്നതാകും ഉചിതം.
5. പഠനം െിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് അനുസയാജയോയ കതാെിൽ ലഭിക്കാത്ത ോഹച യം ഇന്ന്
നിലനിൽക്കുന്നുെ്.
പ ിഹാ ം - സ്കൂൾ ാലഘ്ട്ടത്തിൽ തകന്ന ഏകതങ്കിലും ഒരു കതാെിൽകൂെി പഠിക്കുവാനുളള
േം ംഭം ഒരുക്കുവാൻ െിഞ്ഞാൽ രശ്നം പ ിഹാ ോകും. കപാതുവിദയാഭയാേവകുെ് തകന്ന ഇത്
ആസലാചിക്കുന്നുെ്.
ജില്ലയികല വിദയാലയങ്ങകള േി വികെ സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കു എന്നതാണ് ജില്ലാ വിദയാഭയാേ വി േന
പദ്ധതിയകെ ാഴ്ചൊെിൽ രധാനം തീ സദശകത്ത േൽേയ കതാെിലാളി ൾ മുതൽ േലസയാ കത്ത
ആദിവാേി ൾ വക യള്ളവരുകെ േക്കൾ പഠിക്കുന്ന വിദയാലയങ്ങളകെ വി േനം മുന്നിൽ െ്
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാസക്കെതാണ്. ഗ്രാേ രസദശങ്ങളികല സ്കൂള ൾ പിസന്നാക്കം സപാകുന്ന അവസ്ഥ
ഒെിവാക്കകെസെെതുെ്. ഠൗണികല സ്കൂള ളിൽ ലഭയോകുന്ന എല്ലാ േൗ യങ്ങളം അവേ ങ്ങളം എല്ലാ
സ്കൂള ളിലും ലഭയോസക്കെതുെ്. ഭാഷാപ ോയ പിന്നാക്കാവസ്ഥ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും നിലനിൽക്കുന്നു.
ോതൃഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ രാധാനയം നൽ ി കക്കാെ് ഇംഗ്ലീഷ് േംോ ിക്കുവാനുള്ള സശഷിയം കുട്ടി ളിൽ
വളർത്തികയടുസക്കെതുെ്. അതിനായി അദ്ധയാപ ക ശാക്തീ ിസക്കെതുെ്. ആധുനി ോസങ്കതി
വിദയയകെ രസയാഗ്വം അതിനായി ഉപസയാഗ്കെടുത്തണം. ഭാഷാ ലാു ൾ രസയാജനകെ
ടുത്താവന്നതാണ്.
കുട്ടി ളകെ എല്ലാ വിധ സശഷി ളസെയം വി േനത്തിനുതകുന്ന അവേ ങ്ങൾ നൽകുവാൻ
വിദയാലയത്തിന് െിയണം. അതിനുള്ള േൗ യങ്ങൾ വിദയാലയത്തിൽ ഉറെ് വരുത്തണം. സ്കൂള ളിൽ
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ൊലെ് സ്ലാബ് ഉറൊക്കണം.
ലാ
ായി
രവർത്തനങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനാവശയോയ
ഉപ ണങ്ങൾ ജില്ലയികല എല്ലാ സ്കൂള ളിസലാ സ്കൂൾ ഉൾകെടുന്ന ക്ലസ്റ്ററു ളിസലാ ഉറൊക്കണം.
സ്കൂള ളികല ൊലെ് സ്ലാു ളിൽ നിന്നും കുട്ടി കള ഉൾകെടുത്തിക ാെ് ജില്ലാ ൊലെ് ഗ്രൂപ്പു ൾ
ഉൊക്കണം. േംസ്ഥാന സദശീയ തലങ്ങളിൽ വയക്തി മുരപതിെിക്കുവാൻ ജില്ലയ്ക്ക്
െിയണം.
അതിനാവശയോയ പദ്ധതി ൾ രൂപീ ിക്കണം.
അക്കാദേി പിന്തുണ ലഭയോക്കുന്നതിനും പിസന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്കൂള കള മുഖയധാ യിൽ
എത്തിയ്ക്കുന്നതിന് സവെ േഹായം ലഭയോക്കുന്നതിനും കപാതുജനങ്ങകളയം അദ്ധയാപ ക യം
ഉപസയാഗ്കെടുത്തുവാൻ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പു ൾ ഉൊസ െതാണ്.
ൊലെ് ഗ്രൂപ്പു ളസെയം റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പു ളസെയം രവർത്തനത്തിനും ശാക്തീ ണത്തിനും േന്നദ്ധ
േംഘ്െന ളകെ സേവനങ്ങളം ഉപസയാഗ്കെടുത്താവന്നതാണ്.
ജനരതിനിധി ളകെ ആസ്തി വി േനഫെ്, ഗ്വകെെ് സ്കൂള ൾക്ക് നൽകുന്നതു സപാകല തകന്ന,
നിർമ്മാണ രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ൾക്ക് ക ാടുക്കുവാൻ െിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
അതുക ാണ്ടു തകന്ന ഭൗതി നിലവാ വി േനം വെിയൊസ െ അക്കാദേി
ംഗ്കത്ത വി േനം
ഗ്വ. സ്കൂള ൾക്ക് അനുേ ണോയി എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ശ ിയായ ളി േൗ യങ്ങൾ
ഇല്ലാത്തതിനാൽ എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ളിൽ പഠനം നെത്തുന്ന കുട്ടി ൾക്ക് ായി
ംഗ്ം സപാകലയള്ള
സേഖല ളിൽ േറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളികല കുട്ടി കള സപാകല സശാഭിക്കുവാൻ െിയന്നില്ല. ഇത് വിദയാഭയാേ
ംഗ്കത്ത സപാ ായ്മയായി ാണകെടുന്നു.
ക്ലാേ് മുറി ൾ, ഓഫീേ് മുറി, വിശ്രേമുറി, സ്റ്റാഫ്റൂം, പൂട്ടർറൂം േള്ട്ടിേീഡിയ റൂം, ദലബ്രറി,
ലസബാറട്ടറി, ചുറ്റുേതിൽ സഗ്റ്, ളിസ്ഥലം, ചിൽഡ്രൻേ് പാർക്ക്, അടുക്കള, ദഡനിംഗ്് ഹാൾ, അേംലി
ഹാൾ, കുെികവള്ളേൗ യം, ദവദുതി ലഭയത, സൊയ്ലറ്, ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ ോർഗങ്ങൾ, നീന്ത്ൽകുളം,
ജിംസനഷയം, സസ്റ്റാർറൂം തുെങ്ങിയ േൗ യങ്ങൾ ജില്ലയികല സ്കൂള ളിൽ പൂർണോയ ീതിയിൽ
േ്ോയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ബന്ധകെട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, മുനിേിൊലിറി, സ ാർെസറഷൻ തുെങ്ങിയ
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളികല പദ്ധതി ളിൽ ഇവയകെ നവീ ണത്തിന്
സവെിയള്ള ക്രേീ ണങ്ങൾ കൂെി കചസയ്യെതാണ്. ഇവ സ്കൂള ൾക്ക് മുൻഗ്ണനാക്രേത്തിൽ
നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ തുെർച്ചയായ പദ്ധതി രൂപീ ണ രക്രിയ വെി ഉൊവന്നത് അക്കാദേി
നിലവാ ം ഉയർത്തുന്നതിന് േഹായ ോകും.
അക്കാദേി
ംഗ്കത്ത പുസ ാഗ്തി വി േന സ ഖയകെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ോത്രം വിലയിരുത്തു
രയാേോണ്. ജില്ലയകെ അക്കാദേി
ംഗ്കത്ത പുസ ാഗ്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എങ്കിലും രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല
എന്ന് പറയാനാവില്ല. രധാന രശ്നങ്ങളം അത് പ ിഹ ിക്കുന്നതിസലയ്ക്ക് നിർസദശങ്ങളം അതിനനുേ ിച്ചുള്ള
പദ്ധതിയൊകു യം നെൊക്കി വിജയിെിക്കലുോണ് അഭി ാേയം
ഓസ ാ വർഷവം ഓസ ാ ക്ലാസ്സ് െന്നു സപാകുന്നവർ ആ ക്ലാേിൽ സനസെെ എല്ലാ സശഷി ളം
സനെിയല്ല സപാകുന്നത് എന്നത് ഗൂരുത ോയ രശ്നോണ്. നി ന്ത് പ ിശീലനവം ശക്തോയ സോണിററിംഗും
പ ിഹാ
സബാധന രവർത്തനങ്ങൾ അധയാപ ർക്ക് േവയം ഏകറടുത്ത് നെൊക്കുവാനുള്ള
ആത്മവിശവാേവം അനിവാ യോണ്. ഇതിനുതകുന്ന രവർത്തനങ്ങൾ തസദശേവയംഭ ണ പദ്ധതി ളകെ
ഭാഗ്ോയി വരു യം ജനരതിനിധി ളോയി സചർന്ന് വിദയാഭയാേ ഓഫീേർോർ സോണിററിംഗ്് കചയത്
അതികെ റിസൊർട്ട് ജില്ലാതലത്തിൽ അവത ിെിച്ച് തുെർ പ ിപാെി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്താൽ ഒരു പ ിധി
വക ഗുണനിലവാ ം ഉറൊക്കാം.
അധയാപ രുകെ ഒെിവ ൾ േേയബന്ധിതോയി നി ത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് േകറാരു രശ്നം. പുതിയ
നിയേനത്തിൽ ോസങ്കതി ോയ രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കുട്ടി ളകെ പഠനേേയം നഷ്ടകെടുന്നതിന്
ാ ണോകുന്നു. ഇത് ഗുണനിലവാ ത ർച്ചയിസലക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് േറി െക്കുവാൻ എല്ലാ
തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളം േവന്ത്ം രസദശകത്ത വിദയാഭയാേസയാഗ്യതയള്ളവരുകെ ഒരു ബാങ്ക്
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തയ്യാറാക്കി ആവശയാനുേ ണം വിത ണം കചയ്യു യം അതികെ ഫെ് സരാജക്ടികെ ഭാഗ്ോയി വരു യം
വന്നാൽ ആളില്ലാകത കുട്ടി ളകെ പഠനേേയം നഷ്ടകെടുന്നു എന്ന രശ്നം ഒെിവാക്കാനാകും.
യഥാർഥ പഠനം ആ ംഭിക്കന്നത് ഒന്നാം ക്ലാേിലാണ്. എന്നാൽ പഠനത്തിസലയ്ക്ക് താൽപ യവം
അവരുകെ രകൃതത്തിനുതകുന്ന രവർത്തനങ്ങൾ കചയ്യുന്നതിനുോയാണനാം രീ സ്കൂൾ പഠനം ആ ംഭി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവികെ രകൃതത്തിസനയാജിച്ച രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല നെൊകുന്നത് എന്ന് ാണാം.
ഇസൊൾ കപാതു വിദയാഭയാേ വകുെ് രീ-ദരേറി പാഠയപദ്ധതിയം പഠന േഹായിയം വി േിെിച്ചിട്ടുെ്.
അതികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ പ ിശീലനം നെത്തുവാൻ ഡയറ്റു കള ചുേതലകെടുത്തിയിട്ടുെ്. ഈ
പ ിശീലനം അപ യാപ്തോണ്. കപാതുവിദയാലയങ്ങളിൽ നെക്കുന്നതു സപാകല നിശ്ചിത ഇെസവള ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ
പ ിശീലനങ്ങൾ ഇവർക്കും ആവശയോണ്. അതിനുള്ള സരാജക്ടറു ൾ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കി നെൊക്കിയാൽ പഠനത്തിസലക്ക് താൽപ യമുള്ള കുട്ടി ൾ കപാതുവിദയാലയത്തിസലക്ക്
എത്തിസച്ചരും. ഇത് ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുവാൻ േഹായിക്കും.
ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുന്നതിൽ അദ്ധയാപ സ ാകൊെം രാധാനയം അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗ്ോണ്
സ്കൂൾ േഹായഗ്രൂപ്പു ൾ. പി. െി. എ., എേ്. എം. േി., എം. പി. െി.എ,. എേ്. എം. ഡി. േി. തുെങ്ങി
വിദയാലയസത്താെ് സചർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇവരുകെ രവർത്തനം ാ യക്ഷേേല്ല എന്ന രശ്നവം നിലനിൽക്കുന്നു.
ഈ രതിനിധി ൾക്ക് നി ന്ത് ോയി സബാധവത്ക്ക ണം നെത്തിയാൽ ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുന്നതിൽ
ഇവരുകെ ഇെകപെൽ കൂടും. ഈ ചുേതല തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകറടുക്കണം അതിനുള്ളസരാ
സരാജ് ടു ൾ വ ണം.
ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലാ ായി
ംഗ്ത്ത് േി ച്ച ര െനം ാഴ്ച വയ്ക്കുന്നവരുകെ എണം വളക
കുറവാണ്. ഈ സേഖലയിൽ
െിവള്ളവർ ഇല്ലാത്തതല്ല രശ്നം. ആവശയോയ േൗ യങ്ങളം
പ ിശീലനങ്ങളം നല്കാൻ െിഞ്ഞാൽ ഈ രശ്നത്തിന് പ ിഹാ ോകും. ോധയതയള്ള സ്കൂള ളിൽ
ഇതിനുള്ള രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങു യം േറ് സ്കൂളിൽ നിന്നുളള കുട്ടി ൾക്ക് കൂെി ഈ േൗ യങ്ങൾ
ഉപസയാഗ്ിക്കാനും െിഞ്ഞാൽ േി ച്ച നിലവാ മുള്ള കുട്ടി കള ഈ സേഖലയിൽ നിന്നും നമുക്കു കെത്താം.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സരാജക്ടു ളിൽ ഉൾകെടുത്തി നെൊക്കുന്നതാകും ഉചിതം.
പഠനം െിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് അനുസയാജയോയ കതാെിൽ ലഭിക്കാത്ത ോഹച യം ഇന്ന്
നില നിൽക്കുന്നുെ്. ഇത് പ ിഹാ ിക്കുവാൻ സ്കൂൾ ാലഘ്ട്ടത്തിൽ തകന്ന ഏകതങ്കിലും ഒരു കതാെിൽ കൂെി
പഠിക്കുവാനുളള േം ംഭം ഒരുക്കുവാൻ െിഞ്ഞാൽ രശ്നം പ ിഹാ ോകും. കപാതു വിദയാഭയാേ വകുെ് തകന്ന
ഇത് ആസലാചിക്കുന്നുെ്.
അദ്ധയപ ക േറ് രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിസയാഗ്ിക്കുന്നതിനാലും േറ് പല ാ ണങ്ങളാലും
കുട്ടി ളകെ അധയയന ദിവേങ്ങൾ നഷ്ടോകുന്നത് പഠനസത്തയം ഗുണനിലവാ സത്തയം ബാധിക്കുന്നുെ്.
ഇത് ഒെിവാക്കുവാൻ കപാതു വിദയാഭയാേ വകുെിസനാെ് നിർസദശിക്കാവന്നതാണ്.
എേ്. എേ്. എ., ആർ. എം. എേ്. എ എന്നീ വിദയാഭയാേ സരാജക്ടു ൾ ഇസൊൾ നെന്നു
വരുന്നു. ഒസ ലക്ഷയസത്താകെ രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സരാജക്ടു ൾ വിവിധ േംവിധാനങ്ങളകെ ീെിലാണ്.
അതു ക ാെ് തകന്ന പല രവർത്തനങ്ങളം പ െ ം അറിയാറില്ല. ഇത് ആവർത്തനങ്ങളകെ ോധയത
വർദ്ധിെിക്കുന്നു. ഇകതാെിവാക്കുവാൻ എേ്. എേ്. എ., ആർ. എം. എേ്. എ. യകെ രവർത്തനങ്ങൾ
േംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഏസ ാപിെിച്ച് നെൊസക്കെതാണ്. എങ്കിൽ ോത്രസേ കേച്ചകെട്ട അക്കാദേി
നിലവാ ം ോധയോകു യള്ളൂ.
വിവ വിസഫാെനം നെക്കുന്ന ഈ ാലഘ്ട്ടത്തിൽ അതനുേ ിച്ചുള്ള ോറം ക്ലാസ്റൂേിൽ
രതിഫലിെിക്കാൻ ഇസൊൾ െിഞ്ഞിട്ടില്ല. കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞം അതിന് തുെക്കോകുന്നു.
എന്നാലും തസദശേവയഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ സരാജക്ടു ളിൽ ഇവ െന്നു വരു യം വിവിധ രാസദശി
വി േന ഫണ്ടു ൾ സയാജിെിക്കു യം കചയ്താൽ ഈ രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ െിയം.
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ഒരു സ ാപൗെിൽ - 2 മുതൽ + 2 വക രവർത്തിക്കുന്നത് അക്കാദേി നിലവാ ം കുറയന്നതിന്
ാ ണോകുന്നു. ഇത് ോറ്റുന്നത് കേച്ചോവം. എൽ. പി. /യൂ. പി. വക ഒരു കേഷനും എച്ച്. എേ്. /എച്ച്.
എേ്. എേ്. േകറാന്നുോകുന്നത് ഈ പ ിേിതി േറി െക്കാൻ േഹായ ോകും.
നിലവാ േില്ലാകത കുട്ടി ൾ അടുത്ത ക്ലാേിസലക്ക് െക്കുന്നത് പ ിസശാധിക്കുവാൻ കൃതയോയ
േംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല. ഇത് കൃതയോയം പ ിസശാധിക്കുന്നത് എേ്. എേ്. എൽ. േി സപാലുള്ള കപാതു
പ ീക്ഷ വരുസപാൊണ്. അസൊസെക്കും പ ിഹാ സബാധനത്തികെ േേയം െിഞ്ഞി ിക്കും. ഡയറ്, ഡി. ഇ.
ഒ., എ.ഇ.ഒ, ബി. ആർ. േി. എന്നീ േംവിധാനങ്ങകള ഫലരദോയി ഉപസയാഗ്ിക്കാൻ െിഞ്ഞാൽ ഒരു
പ ിധിവക ഈ രശ്നം േറി െക്കാനാകും.
സേൽ പറഞ്ഞ വസ്തുത ളിൽ അെിയന്ത്ി ശ്രദ്ധയം അതനുേ ിച്ച് രവർത്തന പദ്ധതിയം
ഉൊയാൽ അക്കാദേി ോയ രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പ ിധിവക പ ിഹാ ോകും.
അക്കാദേി ഉന്നതി ലക്ഷയോക്കി എേ്. എേ്. എ, ആർ. എം. എേ്. എ തുെങ്ങിയ സ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത
സരാജക്ടു ൾ വിവിധ പദ്ധതി ൾ ജില്ലയികല സ്കൂള ളിൽ നെെിലാക്കിവരുന്നു. എേ്. എേ്. എ. യകെ
ആഭിമുഖത്തിൽ നെെിലാക്കിവരുന്ന േലയാളത്തിളക്കം, ഹസലാ ഇംഗ്ലീഷ്, േീഠി ഹിന്ദി തുെങ്ങിയവ കുട്ടി ളകെ
പഠനത്തിലുള്ള താൽപ യം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതാണ്. എേ്. എേ്. എ. നെെിലാക്കിവരുന്ന ഗ്ണിത
വിജയം കുട്ടി ളിൽ ണക്കിന് അഭിരുചി വർദ്ധിെിക്കാൻ ഉതകുന്നതായി ാണുന്നു.
ഒൻപതാം ക്ലാസ്സികല കുട്ടി ളകെ പഠന പിന്നാക്കാവസ്ഥ പ ിഹ ിക്കാൻ സവെി ആർ. എം. എേ്.
എ. നെെിലാക്കി വരുന്ന നവരഭ എല്ലാ ഗ്വ. എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ളിലും ഫലരദോയി നെന്നു വരുന്നു.
എയിഡഡ് സ്കൂള ളിസലക്ക് കൂെി ഈ പദ്ധതി വയാപിെിച്ചിട്ടുെ്. ദരേറി തലത്തിൽ നെെിലാക്കിയ
േലയാളത്തിളക്കം പദ്ധതി ദഹസ്കൂൾ തലത്തിൽ കൂെി നെെിലാക്കുന്നതിനു സവെിയള്ള രവർത്തനങ്ങൾ
നെന്നു വരുന്നു.
അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനും സ്കൂൾ ശാക്തീ ണത്തിനു സവെി
സ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ആർ. എം. എേ്. എ. ദഹസ്ക്കള ൾക്ക് സൊയലറ് സലാക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് 49
ലക്ഷം രൂപയം കൂെി കവള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് 9.5 ലക്ഷം രൂപയം സ്കൂൾ ശാക്തീ ണത്തിനായി (േയൻേ് ലാബ്,
പൂട്ടർലാബ്, ദലബ്രറി, അധി ക്ലാസ്റൂം) 23 സ്കൂള ൾക്ക് 470.43 ലക്ഷം രൂപയം അനുവദിച്ചിട്ടുെ്.
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവകെ നൽ ിയി ിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.10.20
സൊയ്ലറ് സലാക്ക് നിർമ്മാണം.
നം.
1
2
3.
4.
5.
6

തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങൾ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സ ാർെസറഷൻ ക ാല്ലം
മുൻേിപാലിറി ക ാട്ടാ ക്ക
മുൻേിപാലിറി പുനലൂർ
മുൻേിപാലിറി പുനലൂർ
മുൻേിപാലിറി രുനാഗ്െള്ളി
ആക

സ്കൂള ളകെഎണം
49
8
2
1
1
1
62

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
അനുവദിച്ചതു
49
8
2
1
1
1
62
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പട്ടി 4.10.21
കുെികവള്ള പദ്ധതി
നപർ
1
2
3

തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സ ാർെസറഷൻ ക ാല്ലം
മുൻേിപാലിറി പ വൂർ
ആക

സ്കൂള ളകെഎണം
15
3
1
19

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
അനുവദിച്ച തു
7.5
1.5
0.5
9.5
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പട്ടി 4.10.22
സ്കൂൾ ശാക്തീ ണം
ക്രേ
നപർ
1
2

തസദശ േവയം ഭ ണ
സ്ഥാപനം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സ ാർപസറഷൻ ക ാല്ലം
ആക

സ്കൂള ളകെ
എണം
20
3
23

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
അനുവദിച്ചതു
നൽ ിയ
തു
420.6
210.31
49.83
24.915
470.40
235.225
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പട്ടി 4.10.23
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ൾ
ക്രേനപ
ർ
1
2
3
4.
5.
6
7
8.
9
10
11
12

പദ്ധതി
എയിസറാബിക്കസപാസ്റ്റ്(ദഹസ്ക്കൂൾ )
ഓട്ടിേം ബാധിച്ച കുട്ടി ളകെ പുന ധിവാേം
ഫർണീച്ചർ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ)
സ്സപാർടസ്വിറ് (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ)
വാട്ടർപൂ ിഫയർ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ)
ലാബ്ക േിക്കൽ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ)
ഫർണിച്ചർ (ഗ്വ:ദഹസ്ക്കൂൾ
അനുബന്ധദരേറി)
നീന്ത്ൽ പ ിശീലനം
സ്കൂള ളകെ അനുബന്ധ ചിലവ ൾ
പാച
കതാെിലാളി ളകെ
ഏ ീകൃത
യൂണിസഫാം
അെിസ്ഥാന േൗ യ വി േനം
കപ ിങ്ങാലം ഗ്വ:ഹയർകേക്കെറി സ്കൂൾ
കവള്ളേണൽ ഗ്വ:ഹയർകേക്കെറി സ്കൂൾ
ഡിജിറൽ ക്ലാസ്റൂം
ആക

69
8
69
69
69
69
34

അനുവദിച്ചതു
(രൂപ
ലക്ഷത്തില്)
60
12
25
10
7
6
10

69
69
69

5
50
3

1

2.21
12

സ്കൂള ളകെ
എണം

1
2

12
214.21
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സേൽ സൂചിെിച്ചി ിക്കുന്ന പദ്ധതി ളകെ രവർത്തനം പുസ ാഗ്േിക്കുന്നു.
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വിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞം
േേഗ്ര സ ള വി േനത്തിനായി അഞ്ചു വർഷം ക ാെ് ജന പങ്കാളിത്തസത്താകെ
പൂർത്തിയാക്കാനുസദശിക്കുന്ന നവസ ളം ർമ്മ പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി േർക്കാർ രഖയാപിച്ച കപാതു
വിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് വൻസതാതിലുള്ള ജന പിന്തുണ ലഭിച്ചു വരുന്നു. ഇതികെ ഭാഗ്ോയി
2017-18 അധയന വർഷത്തിൽ കപാതു വിദയാലയങ്ങളിസലക്ക് എത്തിസച്ചരുന്ന കുട്ടി ളകെ എണത്തിൽ
േംസ്ഥാനത്ത് ഗ്ണയോയ വർദ്ധനവൊയി. ഈ വർദ്ധനവ് ജില്ലയിലും ര െോണ്.
ഈ ദൗതയത്തികെ രധാന ലക്ഷയങ്ങൾ താകെ പറയന്നവയാണ്
1. ഓസ ാ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനത്തികെ പ ിധിയിലും രീ-ദരേറി മുതൽ ഹയർ കേക്കെറി
വക യള്ള വിദയാഭയാേത്തിനുസവെ േൗ യം ഉറൊക്കുന്നതിനായി േംസ്ഥാനത്ത് 1000സ്കൂള കള
േി വികെ സ ന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തു .
2. ദഹസ്കൂൾ - ഹയർ കേക്കെറി തലത്തിൽ എല്ലാ ക്ലാേ്മുറി ളം ദഹകെ ് ആക്കി
ാസലാചിതോയ സബാധനവിദയ ൾ (Pedagogy) ഉപസയാഗ്കെടുത്തി പഠനരവർത്തനങ്ങൾക്ക്
പുതിയ ോനം നൽകു ്.
3. സ്കൂൾ ോസനജ്കേെ് മ്മിറി ൾ, അധയാപ - ക്ഷാ ർത്തൃ േംഘ്െന ൾ, പൂർവ വിദയാർഥി
േംഘ്െന ൾ എന്നിവയകെ േഹ ണസത്താകെ അെിസ്ഥാനേൗ യങ്ങൾ ഉൾകെകെയള്ള
പഠന-സബാധന േൗ യങ്ങളകെ ാസലാചിതോയ വി േനം ഉറൊക്കി കപാതുവി ദയാലയങ്ങളകെ
രേക്തി വീകെടുക്കു .
4. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ രാവീണയമുൾകെകെ വിദയാർഥി ളകെ ആശയവിനിേയസശഷിയം ജീവിത
ദനപുണി ളം (Life skills) വി േിെിക്കു .
രവർത്തന േേീപനം
1. രീ-സ്കൂൾ മുതൽ ലേ്ടുതലം വക യള്ള വിദയാർഥി ൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാ ത്തിലുള്ള പഠന
സബാധന േൗ യങ്ങൾ ഉറൊക്കുന്ന ദഹകെ ് ക്ലാേ് മുറി ൾ, ലസബാറട്ടറി, ദലബ്രറി, ലാായി പഠനേൗ യങ്ങൾ തുെങ്ങിയ ഗുണസേന്മയള്ള അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ തുെങ്ങിയ
ഗുണസേന്മയള്ള അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ ഓസ ാ കപാതുവിദയാലയത്തിലും ഉറൊക്കു .
2. ഓസ ാ ക്ലാേികലയം വിദയാർഥി ൾ ആർജിസക്കെ അറിവം ദനപുണിയം കൃതയോയി
നിർവചിക്കു യം നിശ്ചിത ഇെസവള ളിൽ പഠനനിലവാ ം നിർണയിക്കു യം സവണം. ഓസ ാ
ഘ്ട്ടത്തിലും ഈ സശഷി ൾ സനെിസയാ എന്നു വിലയിരുത്തി, കുറവകെങ്കിൽ
പ ിഹ ിക്കുന്നതിനാവശയോയ പഠന-സബാധന രവർത്തനങ്ങൾ േംഘ്െിെിക്കണം.
3. ഒരു അധയയനവർഷം ഏറവം കുറഞ്ഞത് 200 രവൃത്തിദിനങ്ങൾ പൂർണോയി വിനിസയാഗ്ിച്ച്,
ഓസ ാ വിദയാർഥികയയം െിവികെ പ ോവധിയികലത്തിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ത ത്തിൽ വിദയാർഥി
സ ന്ദ്രീകൃതോയ ഇെകപെലാണ് അക്കാദേി ംഗ്ത്ത് ഉസദശിക്കുന്നത്. വിദയാഭയാേവകുെിനു ീെികല
വിവിധ ഏജൻേി ളകെ ഏസ ാപിതോയ രവർത്തനങ്ങളിലൂകെ ഇക്കാ യം ഉറൊക്കും.
4. േർക്കാർ എയ്പ്ഡഡ് വിദയാലയങ്ങൾ ഒന്നാം ത ം മുതൽ ലേ്ടു വക േി വികെ
സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കാനാണ് ഉസദശിക്കുന്നത് ജനപങ്കാളിത്തസത്താകെ എയ്പ്ഡഡ് വിദയാലയങ്ങൾ
നവീ ിക്കണം. ഇതിനായി വിദയാഭയാേവകുെ് ഒരു ോസ്റ്റർ ലാൻ തയാറാക്കും. ഒരു
വിദയാലയത്തിലും ോസ്റ്റർ ലാനിലുള്ള േൗ യങ്ങളിൽ കുറവ വ ാൻ പാെില്ല. നവീ ണത്തിന്
സ്കൂൾ തലത്തിൽ കചലവിടുന്നതിനു തുലയോയി പ ോവധി ഒരു സ ാെി രൂപ പ ിധി വച്ച് േർക്കാർ
നൽകും. മുഴുവൻവിദയാലയങ്ങളിലും േർക്കാർ നിർസദശിക്കുംവിധം അക്കാദേി േൗ യങ്ങൾ
ഒരുക്കു യാണ് ലക്ഷയം.
കപാതു വിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞത്തികെ ഭാഗ്ോയി േർക്കാർ നെെിലാക്കുന്ന ദപലറ്
സരാജ ടു് ൾ. (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
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വി േന ാഴ്ചൊെ്
എല്ലാ കുട്ടി ൾക്കും പഠനത്തിനും വി ാേത്തിനും തുലയ അവേ ങ്ങൾ രദാനം കചയ്ത്
അവ വരുകെ െിവ ൾ കെത്തി അവകയ ഏറവം ഉയർന്ന തലത്തിസലയ്ക്ക് എത്തിക്കാനും പ ിേിതി ൾ
േറി
െക്കുന്നതിനുോണ് സ ള വിദയാഭയാേ വകുെ് കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞം
നെെിലാക്കുന്നത്. േത്സ ാധിഷ്ഠിത സലാ ത്തിൽ അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശയോയ ആത്മവിശവാേവം
അറിവം രാപ്തിയം ആർ്ിച്ച,് േതനി സപക്ഷത, ജനാധിപതയം, േഹവർത്തിതവം, േഹ ണം അനുതാപം
തുെങ്ങിയ ഉയർന്ന ചിന്ത് ൾ േവായത്തോക്കി ജനാധിപതയ േമൂഹത്തിൽ ഉത്തേ പൗ ന്മാ ായി മുസന്നാട്ടു
സപാകു എന്നതും ഇതിലൂകെ ലക്ഷയേിടുന്നു. ഇതിസലയ്ക്കായി േർക്കാർ േർക്കാ ിത സ്ഥാപനങ്ങളകെയം
വകുപ്പു ളകെയം ചുേതല ളം അതികെ നിർവഹണവം ഏസ ാപിെിച്ചു പുതിയ
ാഴ്ചൊെ്
രൂപീ ിസക്കെതായിട്ടുെ്. വിവിധ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ േഹ ണവം
േംസയാജനവം ഉറെ് വരുത്തിയാൽ ോത്രസേ തങ്ങളകെ സറാള ൾ കൃതയോക്കാൻ െിയ യള്ളൂ. രീ
ദരേറി മുതൽ ഹയർകേക്കെറി വക യള്ള വിദയാലയങ്ങളകെ ഭൗതി ോഹച യം കേച്ചകെടുത്തി
അക്കാദേി നിലവാ ം ഉയർസത്തെതുെ്.
1) 1 മുതൽ 12 വക ഓസ ാ ക്ലാേിലും കുട്ടി ആർ്ിസക്കെ സശഷി ളം ദനപുണി ളം അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര
നിലവാ ത്തിലുളളതാകണന്ന് ഉറപ്പു വരുസത്തെതാണ്. ഇതിനായി കപാതു വിദയാലയങ്ങൾ എല്ലാ
കുട്ടി ളം തുലയർ എന്ന ാഴ്ചൊെിൽ നിന്നു ക ാെ് രീദരേറി മുതൽ ഹയർകേക്കെറി വക
േി വികെ സ ന്ദ്രോയി ോറണം. ഇതിനുതകുന്ന ത ത്തിലുള്ള സരാജക്ടു ളാണ് തസദശ
േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൊസ െത്.
2) എല്ലാ അർഥത്തിലും േി വികെ സ ന്ദ്രോയി വിദയാലയകത്ത ോറികയടുക്കുന്നതിനും
കപാതുേമൂഹത്തിന് േതിെ് ഉള്ളവാക്കുന്നതിനും സവെി എല്ലാ വിദയാലയങ്ങളം അക്കാദേി ോസ്റ്റർ
ലാൻ തയ്യാറാക്കണം. ഇങ്ങകന തയ്യാറാക്കുന്ന ോസ്റ്റർ ലാനികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ടു ൾ
ഏസ ാപിെിക്കണം (തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ഫെ്, എം. പി. ഫെ്, എം.എൽ.എ
ഫെ്, പൂർേ വിദയാഥി ൾ ക്ഷ ർത്താക്കൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ േറ് ഏജൻേി ളം കപാതു
േമൂഹവം.)
3) ആധുനി ോസങ്കതി വിദയ ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനു േവയം രാപ്തിസനെി എല്ലാ കുട്ടി കളയം ഐ.
െി. ദനപുണി ഉള്ളവാ ാക്കി ോറി അവരുകെ േവയം പഠന സശഷി വി േിെിച്ച് ഐ. െി.
അധിഷ്ഠിത വിഷയ പഠന ീതി േംബന്ധിച്ച് ക്ഷിതാക്കൾക്കും േമൂഹത്തിനും ധാ ണ ലഭിക്കും
വിധം വിദയാലയങ്ങൾ ോസറെതുെ്. ഇതിനായി ആധുനി ോസങ്കതി വിദയയകെ എല്ലാ
ോധയത ളം രസയാജനകെടുത്തി എല്ലാ ക്ലാുറി ളം ദഹകെ ് ആക്കി ോറണം. കുട്ടി ളകെ
എണം കൂടുന്ന വിദയാലയങ്ങൾക്കു ഇക്കാ യത്തിൽ രസതയ പ ിഗ്ണന നൽസ െതാകുന്നു.
4) ഐ. െി. അധിഷ്ഠിത പഠന ോേഗ്രി ൾ വി േിെിക്കുന്നതിനും ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനും
അദ്ധയപ ക രാപ്ത ാക്കും വിധം പ ിശീലനങ്ങൾ േംഘ്െിെിക്കണം. കൂൊകത േബ് ജില്ല ൾ
സതാറും ഒരു ഐ. െി. ക്ലീനി കേെർ കൂെി തുറന്നു രവർത്തിെിക്കണം.
5)
യാപേ് ഒരു പാഠ പുസ്ത ം എന്ന ാഴ്ചൊെിൽ ഓസ ാ ാപസും ദജവദവവിധയ ഉദയാനോക്കി
ോറണം. വിദയാഭയാേകത്ത പ ിേ ബന്ധിയം ജീവിതബന്ധിയോക്കാൻ ആവാേ പ ിേ
ോധയത ൾ രസയാജനകെടുത്തി സ്കൂൾ
ാപേികന ഒരു പാഠ പുസ്ത ോക്കി
വി േിെിസക്കെതുെ്. എല്ലാ വിദയാലയങ്ങളിലും അത്ത ം േൗ യം വി േിെിക്കണം.
6) സ്കൂൾ ദലബ്രറി ളം ലാു ളം ആധുനി വത്ക്ക ിസക്കെതാണ്. അസനവഷണാത്മ പഠന
ീതിയിൽ സ്കൂൾ വായനശാല ൾക്കും ലസബാട്ടറി ൾക്കും അതിനിർണായ സ്ഥാനോണുള്ളത്.
ഒന്നാം ക്ലാസു മുതൽ വായനാേംസ്ക്കാ ം സരാത്സാഹിെിച്ചു വായനാശീലം വളർത്താനും
അതിനായി സ്കൂൾ ഗ്രന്ഥാലയം ഡിജിറൽ ഗ്രന്ഥശാല ളാക്കി ോറ്റു യം. ഒസ േേയം നിശ്ചിത
ക്ലാേികല എല്ലാ വിദയാർഥി ൾക്കും പ ീക്ഷണത്തിൽ ഏർകെൊൻ തക്കവണം ലാു ൾ
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ആധുനി വൽക്ക ിക്കണം. ഗ്രാേീണ ഗ്രന്ഥശാല കള വിദയാലയവോയി ബന്ധിെിച്ച് ആവശയോയ
രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ േംഘ്െിെിക്കണം.
7) അംഗ്ൻവാെി ൾ ഉൾകെകെയള്ള രീസ്കൂള ളകെ ഭൗതി ോഹച യം ശിശുേൗഹൃദപ ോക്കി
ോറണം. ഇവകയ ആധുനി വൽക്ക ിച്ച് കപാതുവിദയാഭയാേ ധാ യോയി ണിസചർക്കണം.
ഇവിടുകത്ത അദ്ധയാപ രുകെ സയാഗ്യത പുനർനിർണയിക്കണം. രായപ ിധി നിശ്ചയിച്ച് ഈ
സേഖലകയ കൂടുതൽ കേച്ചകെടുത്തണം. ഓസ ാ പഞ്ചായത്തിലും ഓസ ാ ോതൃ ാ രീസ്കൂള കളങ്കിലും
സ്ഥാപിക്കണം. സയാഗ്യത പുനനിർണയിക്കുസപാൾ സവതന വയവസ്ഥയം ോസറെതുെ്.
ആദിവാേി സേഖലയിലെക്കം എല്ലാ കുട്ടി ൾക്കും രീസ്ക്കൂൾ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നുകവന്ന്
തസദശസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറെ് വരുത്തണം.
8) പട്ടി ജാതി, പിസന്നാക്ക വിഭാഗ്ങ്ങളികല കുട്ടി ളകെ പഠന പിന്തുണ ഉറൊക്കണം.
ആദയപാദപ ീക്ഷ
െിയസപാൾ തകന്ന പിസന്നാക്കക്കാക
കെത്താനും അടുത്ത സെമു
െിയസപാൾ
ഇത്ത ാരും
മുസന്നാക്കക്കാ ാകുന്നുകവന്നു
ഉറെ്
വരുസത്തെതുെ്.
ഇത്ത ക്കാർക്കായി വിദയാലയത്തിൽ തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ വ യായി രഭാതഭക്ഷണം
ഒരുക്കണം ഇതിനായി ഫണ്ടു ൾ നീക്കിവയ്പ്സക്കെതുെ്.
9) അക്കാദേി ലാൻ തയ്യാറാക്കലിൽ തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ ഇെകപെൽ ാ യക്ഷേോക്കണം
യാച്ച്കേെ് ഏ ിയയികല ആവശയ ത ൾ കൂെി പ ിഗ്ണിക്കുന്നുകവന്നു ഉറപ്പു നെത്തണം
വിദയാലയ വി േന രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്ത്ിയ പ ിഗ്ണന നൽ ണം. കുട്ടി കളല്ലാം തുലയർ
എന്ന് പ ിഗ്ണിച്ച് ക ാെ് എയ്പ്ഡഡ് വിദയാലയങ്ങളികല പഠന രവർത്തനങ്ങൾ
കേച്ചകെടുത്തുന്നതിന് ആവശയോയ ഫണ്ടു ളം ലാനിൽ സചർസക്കെതാണ്.
10) ഇംഗ്ലീഷ് വിദയാഭയാേത്തിനു രാധാനയം നൽകു യം. ോതൃഭാഷ പഠനത്തിനു ശക്തി പ രുന്ന
രവർത്തനത്തിസലർകെടുന്ന
ഒരു
അധയാപ
കൂട്ടായ്മ
പഞ്ചായത്ത്
തലത്തിൽ
രൂപീ ിസക്കെതുെ്. ഏറവം െിവള്ള അധയാപ ക ഇതിനായി നിസയാഗ്ിക്കാവന്നതാണ്..
11) പന്ത്രൊം ക്ലാസ്സ് െിഞ്ഞ് വിദയാലയം വിടുന്ന ഓസ ാ കുട്ടിയം ഓസ ാ കതാെിൽ സേഖലയിൽ
ദനപുണയം ആർ്ിക്കുന്നുകവന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. ഇതിനായി വിദയാലയത്തിൽ ഒരു ൊലെ്
സ്ലാബ് േ്ീ ിസക്കെതുെ്. േമൂഹത്തികല മുഴുവൻ റിസോഴ്സും വിദയാലയത്തിനു ലഭയോക്കണം.
ല, രവൃത്തിപഠന, ആസ ാഗ്യ വിദയാഭയാേത്തിനു രാധാനയം നൽ ണം. ാർഷി
േംസ്ാ ത്തിസലയ്ക്ക് പുതുതലമുറ എസത്തെതുെ്. ഒെം കുട്ടി കള േവയം േം ംഭ ാക്കുന്നതിനുള്ള
സശഷി വിദയാലയത്തിൽ തകന്ന സനെണം. ഗ്രാേേഭ ളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുോനങ്ങൾ ഇത്ത ം
ആശയത്തിലൂന്നിയള്ളതാവണം.
ാർഷി
േംസ്ക്കാ ം വളർത്തുന്ന വിദയാലയത്തിനു
അവാർു ൾ ഏർകെടുത്തണം.
12)
ൗോ രായത്തിൽ േവാഭാവി ോയി ഉൊകുന്ന അന്ത്േംഘ്ർഷങ്ങകള േറി െക്കാൻ
ആവശയോയ ൗൺേിലിംഗ്് േൗ യം ഏർകെടുത്തണം. േമൂഹത്തികെ കചറു രൂപോണ്
വിദയാലയം എന്നി ികക്ക ഇക്കാ യത്തിൽ ോമൂഹയ പങ്കാളിത്തം ഉറൊക്കും വിധം രവർത്തനങ്ങൾ
ആസൂത്രണം കചയ്യണം. മുഴുവൻ അദ്ധയാപ ക യം ൗൺേിലർോ ായി ോറണം ഒരു
പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു
ൗൺേിലിംഗ്് കേെർ സ്ഥാപിക്കണം ഒെം കപൺകുട്ടി ൾക്കും
ആൺകുട്ടി ൾക്കും രസതയ ം കഹൽെ് ഡസ്ക്ക് ഉൊവണം.
13)
നൂതന ാഴ്ചൊടും ദവദഗ്ധയവമുള്ള അദ്ധയാപ പ ിശീലനങ്ങൾക്ക് സനതൃതവം നൽകുവാൻ
െിയന്ന ജില്ലാതല റിസോഴ്സ് ഗ്രൂെിനു രൂപം നല്കണം. ഡയറ്റു കള ഇതികെ ചുേതല
ഏൽെിക്കുന്നത് നന്നായി ിക്കും. ജില്ലാ വിദയാഭയാേ പ ിശീലന സ്ഥാപനകേന്ന നിലയ്ക്ക് ഡയറ്റു കള
ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും വി േിെിക്കുന്നതിനുളള ചുേതല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ൾ ഏകറടുക്കണം.
ഏറവം നല്ല അദ്ധയാപ കന ഉറൊക്കാൻ ഓസ ാ മൂന്നുവർഷം െിയംസതാറും അദ്ധയാപ ക
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സ്ഥലം ോറ്റുന്നത് നന്നായി ിക്കും. ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപകെടുത്തുന്ന റിസോഴ്സ് ഗ്രൂെികല അംഗ്ങ്ങൾ
പാഠപുസ്ത ചന തുെങ്ങിയ രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നുകവന്നും ഉറെ് വരുത്തണം.
14) കഹൽത്ത് വിഭാഗ്ത്തികെ േഹായസത്താടുകൂെി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സ്കൂൾ തല ആസ ാഗ്യ
വിദയാഭയാേത്തിനു ോർഗസ ഖ തയ്യാറാക്കണം. ലാസ്റ്റി ് ഉൽെന്നങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ
സശഖ ിക്കുന്നതിനാവശയോയ ക്രേീ ണങ്ങൾ നെത്തണം. ക്രസേണ ഉറവിെത്തിൽ തകന്ന
ോലിനയങ്ങൾ സവർതി ിക്കുന്ന ശീലവം ജീവിത ീതിയം കുട്ടി ളിൽ വളർത്തികയടുക്കണം. സ്റ്റുഡെ്
സപാലീേ്, എൻ.േി.േി. സ ഡറ് എന്നിവരുകെ േഹായസത്താകെ ലഹ ിവിരുദ്ധ
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർ്ം പ ണം. കൃഷിയില്
ീെനാശിനിയകെ ഉപസയാഗ്ം
കുറയ്ക്കുന്നതികെയം ദജവകൃഷിയകെ ആവശയ തകയയം സബാധയകെടുത്താന്
െിയണം.
ഇതിനായി തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ സനതൃതവത്തിൽ
കൃഷി, ത ിശ്ഭഭൂേി ഏകറടുത്ത് കൃഷി
കചയ്യൽ എന്നിവ കുട്ടി ളകെ േഹായസത്താകെ േംഘ്െിെിക്കണം.
15) േംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ വിദയാഭയാേ ഏജൻേി ളകെയം ഏസ ാപനം ആവശയകേന്നി ികക്ക
തസദശസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരുകെ രവർത്തനകത്ത സോണിട്ടർ കചയ്യു യം ആവശയോയ േവയം
വി േന േഹായങ്ങൾ നൽസ െതുോകുന്നു. പി. ഇ. േി. തീരുോനങ്ങൾ നെക്കുന്നുകവന്ന് ഉറെ്
വരുത്തണം. പി. ഇ. േി മുഴുവൻ വിദയാഭയാേ ഏജൻേി ളകെ േംഗ്േ സ്ഥലോയി ോറണം.
ോധയായ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടകെടുന്നില്ലാകയന്നുറെ് വരുത്തണം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും കപട്ട
അദ്ധയാപ പൂൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീ ിക്കണം. എല്ലാ വിദയാലയത്തിലും ഗ്രീൻ
സരാസട്ടാസക്കാൾ നെൊക്കണം.
16) എല്ലാ സേഖലയിൽകെട്ടവരുകെയം സേവനങ്ങൾ നി ീക്ഷിച്ച് ആവശയോയ നിർസദശങ്ങൾ നൽ ിയം
ഓസ ാ സ്കൂളം ഗുണസേന്മയള്ള വിദയാഭയാേം നൽകുന്ന സ്ഥാപനോകണന്ന് ഉറെ് വരുത്തുംവിധം
ജന ീയ നി ീക്ഷണം ഉൾകെകെ ഉറൊക്കുന്നതിനുളള രവർത്തനങ്ങൾ നെെിലാക്കണം.
ദീർഘ് ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
ജില്ലയികല മുഴുവൻ സ്കൂള ളം അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര നിലവാ ത്തിൽ എത്തിയ്ക്കുന്നതിന് സവെി
ഗ്വൺകേൻറികെയം തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളസെയം സേൽസനാട്ടത്തിൽ രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തി
ലക്ഷയരാപ്തിയിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള നെപെി ൾ േവീ ിക്കാവന്നതാണ്.
ഹ്രേവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ
കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണയജ്ഞം പൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗ്വൺകേെ് എയ്പ്ഡഡ്
സഭദേസനയ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ഭൗതി ോഹച യങ്ങളം അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളം വർദ്ധിെിച്ച് ഏ ീകൃത
േവഭാവത്തിൽ പദ്ധതി നെെിലാസക്കെതാണ്. ഇതിനു സവെി എം. എൽ. എ., എം. പി. ഫണ്ടു ളം തസദശ
േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ഫണ്ടു ളം കപാതുസേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളം ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള
നെപെി ൾ േവീ ിക്കാവന്നതാണ്.
മു ൾത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
•
ജില്ലയിൽ സ്കൂള ൾ നിർസദശിക്കകെട്ട സ്ഥല പ ിേിതിക്കുള്ളിൽ േിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉകെങ്കിലും
ഇന്നും അഞ്ചൽ, പുനലൂർ, േബ് ജില്ല ളിൽ പിസന്നാക്ക വിഭാഗ്ക്കാർ താേേിക്കുന്ന ഊരു ളിൽ
നിന്നും വിദയാലയത്തിസലക്ക് എത്തുവാൻ രയാേം അനുഭവകെടുന്നുെ്. അത്ത ം സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിശ്ചിത പ ിധിക്കുള്ളിൽ സ്കൂള ൾ,സഹാസ്റ്റൽ, സ വാർസട്ടഴ്സ് എന്നിവയം കതാെിൽ ംഗ്ത്ത് കൂടുതൽ
ോദ്ധയത ഉള്ള സപാളികെക്നിക്കു ൾ, സ ാസളജു ൾ തുെങ്ങിയവയം സ്ഥാപിസക്കെതാണ്.
•
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിസയാജ േണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ക ാല്ലം നിസയാജ േണ്ഡലത്തിൽ
നിലവിൽ േർക്കാർ/ േവ ാ യ എയ്പ്ഡഡ് ആർട്ടേ് ആെ് േയൻേ് സ ാസളജു ൾ ഒന്നും
തകന്നയില്ലാത്തതിനാൽ പുതികയാരു ഗ്വൺകേെ് ആർടേ് ആെ് േയൻേ് സ ാസളജ്
സ്ഥപിക്കുന്ന ാ യത്തിൽ മുൻഗ്ണന നൽസ െതാണ്.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ഗ്വണ്ടകേെ് സ്ക്കൂള ൾക്കുള്ള സ്ഥല പ ിധി ക ട്ടിെങ്ങളസെയം അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളസെയം
അഭാവം എന്നിവ എൽ. എേ്. ജി.ഡി വെി പ ിഹ ിക്കാവന്നതാണ്.
വിദയാഭയാേ സേഖലയിൽ ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ിക്കുലം പ ിഷ്ക്ക ിസക്കെതാണ്.
സ്ക്കൂൾതലത്തിൽ ഒറ േിലബേ് നെെിലാസക്കെതാണ്.
സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ ിഗ്ണന നൽകുന്നതിന്
ആവശയോയ നിർസദശങ്ങൾ നൽസ െതാണ്.
അദ്ധയാപ പ ിശീലനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തികെടുസത്തെതും പ ിശീലനത്തിന് ആവശയോയ നൂതന
ോേഗ്രി ൾ ലഭയോസക്കെതുോണ്.
വിദയാഭയാേ അവ ാശ നിയേ ര ാ മുള്ള പഠന േേയം ഉറൊക്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപ കൂട്ടായ്മ
പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീ ിക്കു .
കപാതുവിദയാലയങ്ങളിൽ നെക്കുന്നതുസപാകല രീദരേറി അദ്ധയാപ ർക്കും നിശ്ചിത ഇെസവള ളിൽ
ക്ലസ്റ്റർ പ ിശീലനം അനിവാ യോണ്.
പി.റി.എ., എേ്.എം.ഡി.േി., എം.പി.റി.എ., എേ്.എം.േി. എന്നീ സ്കൂൾ േഹായ ഗ്രൂപ്പു ളികല
രതിനിധി ൾക്ക് നി ന്ത് സബാധവൽക്ക ണം.
ഒരു ഉപജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ തി കഞ്ഞടുക്കകെട്ട ലാ, ായി ഇനങ്ങൾ
വിദഗ്ദരുകെ സനതൃതവത്തിൽ പ ിശീലിെിക്കു .
കപാതുജന േൗഹൃദ വിദയാലയം / ഓഫീേ് , ഇ –ഓഫീേ് േംവിധാനം

ീഴ്ത്തട്ട്നിർസദശങ്ങൾ
തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപന
ങ്ങൾ

ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ
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അഭി ാേയോയികചയ്യാവന്നവ

1. പഞ്ചായത്ത് അംഗ്ങ്ങളകെ
1. പി. ഇ. േി. േീറിംഗു ളിൽ സ്കൂള ളകെ
കൂട്ടായ സ്കൂൾ േന്ദർശനം
ഗുണനിലവാ ം രധാന
2. അദ്ധയാപ രുകെ േീറിംഗ്് കൂെി
അജെയാക്കണം
രശ്നങ്ങൾ
തീർൊസക്കെതാണ്.
2. ോേത്തികലാ ിക്കൽ അക്കാദേി
അദ്ധയാപ സ ാംലക്സ്
ഇൻസ്റ്റിറൂഷണൽ ലാൻ
3. റി. എൽ. എം. വർക്ക്സഷാപ്പു ൾ വെി
തയ്യാറാക്കാനായി സ്കൂള കള
എല്ലാവർക്കും റി. എൽ. എം. തയ്യാറാക്കി
േഹായിക്കാവന്നതാണ്.
സപാകുവാൻ അവേ ം ഒരുക്കി ക ാടുക്കു
3.സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളകെ
4. അദ്ധയാപ കൂട്ടായ്മ രൂപകെടുത്തി പഠന
അനുബന്ധ കചലവ ൾ
േേയം ഉറപ്പു വരുത്തു .
വഹിക്കു .
5. െിവള്ള അദ്ധയാപ ക കെത്തി
ഇംഗ്ലീഷ് വിദയാഭയാേം രസതയ ിച്ച്
4. പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ,
മ്മൂണിസക്കറീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, ോതൃഭാഷ പഠനം
പിസന്നാക്ക സേഖല, ആദിവാേി
എന്നിവ ശക്തികെടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് േലസയാ സേഖല േത്സയകതാെിലാളി
തലത്തിൽ അധയാപ കൂട്ടായ്മ
സേഖല, എന്നിവിെങ്ങളികല
രൂപീ ിക്കു .
വിദയാലയങ്ങളിൽ രഭാത ഭക്ഷണം
6.പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ൗൺേിലിംഗ്്
നൽകു .
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കേെർ സ്ഥാപിക്കു . ആൺകുട്ടി ൾക്കും
കപൺകുട്ടി ൾക്കും രസതയ ം കഹൽെ് ഡസ്ക്ക്
േ്ീ ിക്കു .

5. ാർഷി േംസ്ക്കാ ം
വളർത്തുവാൻ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്
തലത്തിൽ വിദയാലയങ്ങൾക്ക്
എൽ.പി, യ.പി, എച്ച്.എേ്, എച്ച്
എേ്.എേ്. തി ിച്ച്
അവാർു ൾ ഏർകെടുത്തു .

7.കഹൽത്ത് വിഭാഗ്ത്തികെ േഹായസത്താടു
കൂെി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആസ ാഗ്യ
വിദയാഭയാേ ോർഗസ ഖ തയ്യാറാക്കിോേത്തികലാ ിക്കൽ കൃതയോയം എല്ലാ
6.തുെർ വിദയാഭയാേ സ ന്ദ്രങ്ങളികല
സ്കൂള ളിലും ക്ലാസ്സു ൾ േംഘ്െിെിക്കു .
സര ോരുകെ
്
അഭാവം
ദരേറി വിഭാഗ്ത്തിന് കൂടുതൽ രാധാനയം
പ ിഹ ിക്കു .
നല്കണം.
8. ക്ഷിതാക്കൾക്ക് രസതയ ിച്ച്
അമ്മോർക്കുള്ള സബാധവത്ക്ക ണം
ശക്തോക്കു . ഒരു സെേിൽ ഒന്ന് എന്ന
നിലയിൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ദിവേം ഒരു
ഏ ദിന സബാധവത്ക്ക ണം
േംഘ്െിെിക്കു .
സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്

സ്കൂള ളകെ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ
കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനു സവെിയള്ള
നെപെി ൾ ദ കക്കാള്ളു . അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ

അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ
വിലയിരുത്തൽ

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

സോളാർഎനർജി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത്
അെക്കമുള്ളപദ്ധതി ൾ

ക്ലാസു ളകെ ഭൗതി അക്കാദേി
േൗ യങ്ങളകെ ഗുണനിലവാ ം
സന ിട്ട് വിലയിരുത്തൽ

ക ാല്ലം ജില്ലാോക്ഷ താ േിഷൻ
1991 ഏരിൽ 18 ന് സ ളം േമ്പൂർണ ോക്ഷ ത ദ വ ിച്ച് സലാ ത്തിന് ോതൃ ായി. േർക്കാർ
േംവിധാനങ്ങളകെ ശക്തിയം ജന ീയ രവർത്തനങ്ങളകെ ഏസ ാപനവം ക ാൊണ് സ ളത്തിന് ഈ
സനട്ടം ദ വ ിക്കാൻ ോധിച്ചത്. എന്നത് ശ്രസദ്ധയോണ്. പാർശവവൽക്ക ിക്കകെട്ട സ്ത്രീ ൾ
ഉൾകെകെയള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനാള ൾോക്ഷാ തായജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളി ളായി ആസൂത്രണം, രച ണം,
പ ിശീലനം, ക്ലാസ്സു ളകെ നെത്തിെ്, മൂലയ നിർണയം, പാസഠയത േഹായ രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ
എല്ലാം ചിട്ടയായം േേയബന്ധിതോയം നെെിലാക്കുവാൻ ോക്ഷ തായജ്ഞത്തിന്
െിഞ്ഞു
അതുക ാൊണ് സ ളം െിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറവ വലിയ പദ്ധതിയായി ോക്ഷ തായജ്ഞം ോറിയത്.
നിലവികല അവസ്ഥ
ജില്ലയിൽ തുെർ വിദയാഭയാേ രവർത്തനങ്ങൾ േജീവോയി നെക്കുന്നു. ോക്ഷ താ ക്ലാസ്സിനു പുറസേ
തുലയത IV, VII, X, XI, XII ക്ലാസ്സു ൾ നെക്കുന്നു. തസദശേവയം ഭ ണസ്ഥാപന ആളകെ വാർഷി
പദ്ധതി ളിൽ ഉൾകെടുത്തി എല്ലാവർഷവം സരാജക്റ്റു ൾ വയ്ക്കുന്നുെ്. തുലയതാ സ ാഴ്സു ൾക്കും അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങൾക്കും സവെിയാണ് സരാജക്റ്് വയ്ക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 50 ലക്ഷം രൂപാ മുെക്കിയാണ്
ോക്ഷ താ േിഷന് ആസ്ഥാന േന്ദി ം നിർമ്മിച്ചു നൽ ിയത്. ഇത് ഇൻഡയയിൽ തകന്ന ആദയകത്ത
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ോതൃ ാ േം ംഭോകണന്നുള്ളതും രസതയ തയാണ്. വിദയാഭയാേ വകുെ്, തസദശ ഭ ണ വകുെ്, ഡയറ്,
ആസ ാഗ്യം, വയവോയം, ോമൂഹയസക്ഷേ വകുെ്, പലിക്ക് റിസലഷൻേ് വകുെ് തുെങ്ങിയവ നല്ല
േഹ ണോണ് നൽകുന്നത്. ജില്ലയിൽ നൂതന പദ്ധതി ളായി പ ിസ്ഥിതി ോക്ഷ താ പദ്ധതി, രാൻേ്
ജൻസഡഴ്സ് ോക്ഷ ത, ഇത േംസ്ഥാന ോക്ഷ ത, ആദിവാേി ോക്ഷ ത, തീ സദശ ോക്ഷ ത,
ജയിൽ സജയാതി എന്നീ പദ്ധതി ൾ നെക്കുന്നു. ജന രതിനിധി ളം ഉസദയാഗ്സ്ഥരും സര ്ോരും കൂട്ടായി
രവർത്തിക്കുന്നതു ക ാെ് ജില്ലയിൽ ോക്ഷ താ തുെർ വിദയാഭയാേ രവർത്തനങ്ങൾ ോതൃ ാ
പ ോയാണ് നെക്കുന്നത്.
അഖിസലന്ത്യാനിലവാ വോയി തട്ടിച്ചു സനാക്കുസപാൾ സ ളത്തിൽ ഉയർന്ന ോക്ഷ താ
നിലവാ ോണുള്ളത് 93.47%. േറ്റു േംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 50.6% ശതോനം ോക്ഷ തയാണ്
ഉള്ളത്.ജില്ലയികല തസദശേവയം ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ോക്ഷ ത നിലവാ ം 88-93% വക യാണ്.തുെർ
വിദയാഭയാേ രവർത്തനങ്ങൾ േംസ്ഥാന ോക്ഷ താ േിഷകെ സനതൃതവത്തിൽ ോതൃ ാപ ോയാണ്
നെക്കുന്നത്.
ോക്ഷ ത, തുലയ സ ാഴ്സു ൾക്കു പുറസേ ആദിവാേി സേഖലയിൽ രസതയ ോക്ഷ ത തുലയതാ പദ്ധതി
പട്ടി ജാതി സേഖലയിൽ രസതയ ോക്ഷ താ പദ്ധതി തീ സദശ സേഖലയിൽ അക്ഷ ോഗ് ം എന്ന
സപ ിൽ രസതയ ോക്ഷ ത തുലയതാ പദ്ധതി നെക്കുന്നു. പ ിസ്ഥിതി ോക്ഷ താ പദ്ധതിയം, രാൻേ്
ജൻസഡഴ്സ് പദ്ധതിയം നെെിലാക്കുന്നു. തുെർ വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങളകെ എണം 174 ആണ്
സര ോർ
്
മൂന്നിൽ കൂടുതലുള്ള തസദശേവയം ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സര ്ോക പുനർ
വിനവേിച്ച് നിയേിക്കുവാൻ സ ള േംസ്ഥാന ോക്ഷ താ േിഷൻ തീരുോനിച്ചതികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
എല്ലാ തസദശ േവയം ഭ ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങളം വി േന വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങളം
രവർത്തിക്കുന്നുെ്.
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രേിഡെ് കചയർോനും കേക്രട്ടറി ൺവീനർ ആയം
മുൻ ാല ോക്ഷ താ രവർത്ത ർ, ോമൂഹയ ോംസ്ക്കാ ി രവർത്ത ർ, സ്കൂൾ കഹഡ്ോസ്റ്റർോർ
എന്നിവ െങ്ങിയ ോക്ഷ താ േേിതി ളകെ സനതൃതവത്തിൽ ആണ് വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങൾ രവർത്തിക്കുന്നത്.
മുനിേിെൽ തലത്തിലും സ ാർെസറഷൻ തലങ്ങളിലും സസ്റ്ററ് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും ോക്ഷ താ
േേിതി ൾ രവർത്തിക്കുന്നുെ്.
പട്ടി 4.10.24
തുലയതാ പ ീഷ
എഴുതിയവർ
പാോയവർ

IV
33835 (12
ബാച്ചു ളായി)
31257

VII

X

ലേ് വൺ

29475

32185

7895

24185

27285

4915

രശ്നങ്ങൾ
• ദൃശയേഹായി ൾ നൽകുവാൻ െിയാത്തത് പഠിതാക്കൾക്ക് ുദ്ധിമുട്ടുൊക്കുന്നു.
• സ ള േംസ്ഥാന ോക്ഷ താേിഷൻ നി ക്ഷ ായ മുഴുവൻ സപക യം ോക്ഷ ാക്കുവാൻ സവെി
അക്ഷ ലക്ഷം പദ്ധതി ആ ംഭിച്ചിട്ടുെ്. അതിനു സവെിയള്ള േേഗ്ര േർസേയം ആ ംഭിച്ചു െിഞ്ഞു.
ദപലറ് സരാജ്ക്റ്് േർസേയ്ക്ക് സവെി 15 പഞ്ചായത്തു ൾ കതക കഞ്ഞടുത്തിട്ടുെ്.
• തുെർ വിദയാസ ന്ദ്രങ്ങൾക്കും വി േന വിദയാസ ന്ദ്രങ്ങൾക്കും, 70% സ ന്ദ്രങ്ങൾക്കും അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങൾ തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽ ിയിട്ടുെ്. 30% സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ
േൗ യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു സവെിയള്ള രവർത്തനങ്ങൾ േജീവോയി നെക്കുന്നു.
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• ഇത േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ോക്ഷ താ പ ിപാെി കപ ിനാെ് പഞ്ചായത്തിലാണ് ആ ംഭിച്ചത്.
ഹിന്ദിയം േറ് ഇത ഭാഷ ളം അറിയാവന്ന റിസോഴ്സ് സപഴ്സൊരുകെ േഹായസത്താകെ ഇത
േംസ്ഥാന കതാെിലാളി ളോയി ആശയ വിനിേയം നെത്തുന്നു.
• 2005 മുതൽ തുെർ വിദയാഭയാേ പദ്ധതിക്ക് സ ന്ദ്രേഹായം ലഭിക്കാത്തത് പദ്ധതികയ ാ യോയി
ബാധിച്ചു. ഇസൊൾ േംസ്ഥാന േർക്കാ ികെ നാേോത്രോയ േഹായവം തസദശേവയംഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങളകെ ാ യോയ േഹായവം ക ാൊണ് പദ്ധതി നെന്നു സപാകുന്നത്
• തുെർ വിദയാഭയാേ സര ോർക്ക് നാേോത്രോയ ഓണസററിയസേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.
• കതാെിൽ പ ിശീലനങ്ങൾക്കും കതാെിൽ യൂണിറ്റു ൾ അെിസ്ഥാന േൗ യം കുറവാണ്. കതാെിൽ
ഉൽപന്നങ്ങൾ വിറെിക്കുന്നതിനുള്ള ോർക്കറിംഗ്് േൗ യം ഇല്ല.
• പുനലൂർ മുനിേിൊലിറിയിലും ആ യങ്കാവ്, സേലില ല്ലുവാതുക്കൽ, ക്ലാെന, പവിസത്രശവ ം, ചിറക്ക ,
ഇട്ടിവ തുെങ്ങിയ പഞ്ചായത്തു ളിൽ നിലവിൽ സര ് ഇല്ല.
• ചില പഞ്ചായത്തു ൾ സര ക്മാക തുെർവിദയാഭയാേ രവർത്തനങ്ങൽക്ക് ഉപസയാഗ്ിക്കാകത
പഞ്ചായത്തു ളികല േറ് സജാലി ൾക്കായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നു.
വി േന ാഴ്ചൊെ്
• നി ക്ഷ ക കെത്തി ോക്ഷ ാക്കുവാൻ രസതയ പദ്ധതി ആ ംഭിച്ചിട്ടുെ്. േേഗ്ര േർസേയാണ്
ആദയം നെെിലാക്കുന്നത്. തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ േഹായസത്താകെ, ജന ീയ
പങ്കാളിത്തത്താൽ പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്നു.
• ജില്ലയികല മുഴുവൻസപക യം 2021 ഓകെ േമ്പൂർണ പത്താം ക്ലാസ്സ് പാസ്സാക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ൾക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ സനതൃതവത്തിൽ ർമ്മ പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
• എല്ലാ തുെർ വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങൾക്കും, വി േന വിദയാസ ന്ദ്രങ്ങൾക്കും കേച്ചകെട്ട ക ട്ടിെവം അെിസ്ഥാന
േൗ യങ്ങളം നൽകുന്നതിന് തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ഫെ്, എം.എൽ.എ ഫെ്
തുെങ്ങിയവ നൽകുന്നതിനു സവെിയള്ള നെപെി ൾ നെന്നു വരുന്നു.
• ോക്ഷ താ തുെർ വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങളകെ സനതൃതവത്തിൽ കതാെിൽ പ ിശീലനങ്ങൾ നെത്തി
വിജയി ൾക്ക് േർട്ടിഫിക്കറ്റു ൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഗ്വകെെിന് േേർെിച്ചി ിക്കു യാണ്.
അംഗ്ീ ാ ം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നെെിലാക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ വിവിധ ഏജൻേി ളകെ
േഹായസത്താകെ കതാെിൽ പ ിശീലനം നൽ ി വരുന്നു.
• േംസ്ഥാന ോക്ഷ താ േിഷകെ സനതൃതവത്തിൽ പൂട്ടർ ോക്ഷ താ പദ്ധതി ആ ംഭിക്കണ
കേങ്കിൽ ഗ്വകെെ് അംഗ്ീ ാ ം ലഭിസക്കെതുെ്.
• ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ൾ സലാക്ക് മുനിേിെൽ സ ാർെസറഷനു ളിൽ 100% ോക്ഷ ത സനടു .
• കതാെിൽ യൂണിറ്റു ളം കതാെിൽ പ ിശീലനങ്ങളം സ്ഥി ം േംവിധാനം ആക്കു .
• സര ക്മാരുകെസ്ഥി ത.
• ംപൂട്ടർ ോക്ഷ ത
• ഗ്രാേേഭ േംഘ്ാെനവം പദ്ധതി രവർത്തനവം
എന്നും പഠിച്ചുക ാെി ിക്കുന്ന േമൂഹോണ് നാെികെ സനട്ടം അതിനാൽ ഗ്രാേീണ തലങ്ങളിൽ തുെർ
വിദയാഭയാേ രവർത്തനങ്ങൾ േജീവോയം ോതൃ ാപ ോയം േംഘ്െിെിച്ചുക ാെ് േേഗ്ര വി േനം
ോധയോക്കുന്നതിന് സനതൃതവം നൽ ണകേന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
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പട്ടി 4.10.25
2017 എേ്.എേ്. എൽ.േി.റിേൾട്ട്അവസലാ നം - റവനൂജില്ല
ഫുൾഎലേ്ആൺകുട്ടി ൾ ഫുൾഎലസ്കപൺകുട്ടി ൾ ആക ഫുൾഎലേ്
ഗ്വ:
243
465
708
എയ്പ്ഡഡ്
404
785
1189
അൺഎയ്പ്ഡഡ്
50
94
153
ആക
706
1344
2050
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.26
2017 എേ്.എേ്. എൽ.േി.റിേൾട്ട് അവസലാ നം - വിദയാഭയാേ ജില്ല
വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ.
വിജയശതോനം
ലേ്
ക ാട്ടാ ക്ക
8498
8314
854
97.83%
പുനലൂർ
7676
6544
460
96.58%
ക ാല്ലം
18259
17636
736
96.59%
ആക
33533
32494
2050
96.9 %
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗവി ഭാഗ്ം-ഫുൾ എ ലേ് - 55 എണം

പട്ടി 4.10.27
2014 എേ്.എേ്. എൽ.േി.റിേൾട്ട് അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല
വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. ലേ്
ക ാട്ടാ ക്ക
പുനലൂർ
ക ാല്ലം
ആക

8796
6746
18503
34045

8445
6281
17421
32147

545
310
574
1429

വിജയ
ശതോനം
96%
94.98%
94.31%
95.09%

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

പട്ടി 4.10.28
2015 എേ്.എേ്. എൽ.േി.റിേൾട്ട് അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല
വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. വിജയശതോനം
ലേ്
ക ാട്ടാ ക്ക
8525
8402
607
98.55%
പുനലൂർ
6749
6622
278
98.63%
ക ാല്ലം
18289
17945
896
98.19%
ആക
33563
32969
1781
98.45%
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം
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പട്ടി 4.10.29
2016 എേ്.എേ്. എൽ.േി.റിേൾട്ട് അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല
വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. വിജയശതോനം
ലേ്
ക ാട്ടാ ക്ക
8436
8287
569
98.24%
പുനലൂർ
7086
6832
290
97.53%
ക ാല്ലം
18540
18011
927
97.15%
ആക
34062
33130
1786
97.64%
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം

ചിത്രം 4.10.2
റിേൽറ് അവസലാ നം

98.45%

97.64%
96.09%

95.09%
2014

2015

2016

2017

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം
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4.11 ായി വി േനം
ആമുഖം
നമ്മുകെ ജീവിതം ആസ ാഗ്യ പൂര്ണവം ഊര്്േവലവം ഉത്സാഹമുള്ളതും ആയി ോറുന്നതിന്
ായി വി േനം ഒരു രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആസ ാഗ്യമുള്ള ശ ീ ത്തില് ോത്രസേ ആസ ാഗ്യമുള്ള
േനസുൊ യള്ളു.. ശാ ീ ി
െിവ ളം ദനപുണയങ്ങളം നിലനിര്ത്തുന്നതിനും വി േിെിക്കുന്നതിനും ഇത്
േഹായിക്കുന്നു. സ്സപാര്ടേ് നമ്മുകെ നിതയ ജീവിതത്തികെ ഭാഗ്ോയി ോറി െിഞ്ഞ നിലക്ക് ഇതികെ
ഏറവം കേച്ചോയ ഫല രാപ്തിയ്ക്കായി സ്സപാര്ടേ്, കഗ്യിംേ് എന്നിവയകെ ചിട്ടയായ സരാത്സാഹനം
ആവശയോണ്. സദശീയ അന്ത്ര് സദശീയതലങ്ങളിൽ വയതയസ്ത േത്സ യിനങ്ങളിൽ
െിവ്
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും സരാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനും േര്ക്കാര് രസതയ രാധാനയം നല് ിവരുന്നുെ്. ജില്ലയകെ
ായി അെിത്തറ വിപുലീ ിക്കുവാന് പാ ത്തിൽ വിദയാഭയാേം, ആസ ാഗ്യം, തസദശഭ ണം എന്നീ
വകുപ്പു ളോയിസച്ചര്ന്നുള്ള പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാസക്കെത് അതയാവശയോണ്.
ായി
വിദയാഭയാേം
പാഠയപദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോക്കിയ േംസ്ഥാനോണ് നമ്മുകെ സ ളം.
ായി േി വികെ ാ യത്തിൽ
ഇന്ഡയയികല ഏകതാരു േംസ്ഥാനത്തികെയം മുപിലായിരുന്നു നാം. എന്നാല് സ ളീയ യവ
േമൂഹത്തികെ വിശിഷയ സ്കൂൾ കുട്ടി ളകെ ായി ക്ഷേതകയെറി വന്നുക ാെി ിക്കുന്ന പഠന റിസൊര്ട്ടു ൾ
ഈ ംഗ്ത്ത് നമുക്കുൊയികക്കാെി ിക്കുന്ന അപചയത്തികെ ആെം വയക്തോക്കുന്നു. േംസ്ഥാനകത്ത
യ.പി., ദഹസ്കൂള് വിദയാര്ഥി ളിൽ 86% സപരും ായി ക്ഷേത കുറഞ്ഞവ ാകണന്ന് പഠനം
വയക്തോക്കുന്നു. ക്ഷേതയകെ 14% ല് സ വലം 3.93% ോത്രകേ അത് ലറ്റു ൾക്കാവശയമുള്ള ആസ ാഗ്യ
നിലയള്ളവരുള്ളു. കപണ്ടകുട്ടി ളകെ ണക്കുോത്രം സനാക്കുസപാൾ ായി ക്ഷേത യള്ളവരുകെ ശതോനം
12% ല് താകെ ോത്രോണ്. സലാ ാസ ാഗ്യേംഘ്െനയകെ ണക്കു ര ാ ം ഓസ ാ രായക്കാർക്കും
ഉൊയി ിസക്കെ ഭാ സത്തക്കാളം ഭാ ം കുറഞ്ഞവ ാണ് നമ്മുകെ വിദയാര്ഥി ളിൽ ഭൂ ിപക്ഷവം, 3% സപര്
അേിതഭാ മുള്ളവരും. ആസ ാഗ്യദായ ോയ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്, വയായാേം, ആസ ാഗ്യമുള്ള േനസ്സ് എന്നിവ
ഒത്തു സചര്ന്നുവന്നാകല കുട്ടി ളകെ ആസ ാഗ്യം നിലനില്ക്കു യള്ളു. വയായാേത്തിനുള്ള അവേ ം
ഇന്നകത്ത കുട്ടി ൾക്ക് എത്രോത്രം ലഭിയ്ക്കുന്നുകെന്ന് നാം ഓര്സക്കെതുെ്. കുറഞ്ഞ ായി സശഷി
സൂചിെിക്കുന്നത് സ ാഗ്ങ്ങളിസലയ്ക്കുള്ള ദൂ ം അധി ം അ കലയല്ലാകയന്നതാണ്. 2000കല സ ളാ
സ്സപാര്ട്ടേ് ആക്ടില്, രതിഷ്ഠിതോയ എല്ലാവര്ക്കും സ്സപാര്ട്ട്േ്, എല്ലാവര്ക്കും ആസ ാഗ്യം എന്ന
തതവത്തിൽ ഊന്നൽ നല്കിയി ിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗ്ം ജനങ്ങള്ക്കുേിെയിൽ സ്സപാര്ട്ട്േ് രവര്ത്തനങ്ങൾ
വയാപിെിക്കു യായി ിക്കണം നമ്മുകെ ലക്ഷയം.
ക ാല്ലത്തികെ ച ിത്രം പ ിസശാധിച്ചാൽ ായി
ംഗ്ത്തികെഈറില്ലോണ് ഈ ജില്ല. ഒളിപയന്
സുസ ഷ് ബാു, ഒളിപയന് റി.േി.സയാഹന്നാന്, ഏഷയാഡ് ഘുനാഥ൯, ജാനീേ് േിംഗ്്, ാധ എന്നിവരും
ഫുട്ട്ബാളിൽ ഡി.ക്ലാസ്റ്റ്, എന്.എേ്.ഇന്ദ്രപാലന്, ക .ക .സഗ്ാപാല കൃഷ്ണന്, സതാേേ് ആെണി, സജാര്്്
മുത്തു എന്നിവരും ക ാല്ലത്തിന്ക ായി ച ിത്രത്തിൽ ഇെം സനെിയവ ാണ്.
ായി താ ോണ് സ്സപാര്ട്ട്േിൽ സ ന്ദ്രസ്ഥാനീയര് എന്നംഗ്ീ ിച്ചുക ാെ് ായി േത്സ
സവദി ള്ക്കാവശയോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ വി േിെിക്കു ,
ായി ംഗ്ത്തികെനിലവാ ം
കേച്ചകെടുത്തു എന്നീ രവര്ത്തനങ്ങളായി ിക്കണം നമ്മളീ പദ്ധതി ക ാണ്ടുസദശിക്കുന്നത്.
നിലവികല അവസ്ഥ
സ ളത്തികല
ായി ംഗ്ത്ത് സനതൃ സ്ഥാനത്തുള്ള െ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
ായി
ഡയറക്ടസററ്റും സ ള േംസ്ഥാന ായി
ൗൺേിലും. ഇവകയക്കൂൊകത സ ന്ദ്ര േര്ക്കാര്, സ്സപാര്ട്ട്േ്
അസതാറിറി ഓഫ് ഇ൯ഡയ, തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പു ൾ എന്നിവയം
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുെ്.
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ായി ഡയറക്ടസററ് സനതൃതവം നൽകുന്ന പദ്ധതി ൾ
 ‘ ായി
ാൽവയ്പ്’–5നും 12നും ഇെയ്ക്ക് രായമുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടി ൾക്ക് ഫുടസബാൾ, സവാളിസബാൾ,
ബാസ്റ് സബാൾ, കെന്നിേ് എന്നീയിനങ്ങളിൽ തുെര്ച്ചയായ പ ിശീലനം.
 േവിം &േര്ദവവ് സരാഗ്രാം – കുട്ടി ൾക്കുള്ള നീന്ത്ൽ പ ിശീലനം
 ാജീവ്ഗ്ാന്ധി സ്സപാര്ട്ട്േ് കേഡിേി൯ കേനര്
സ ന്ദ്രേര്ക്കാര് പദ്ധതി ൾ
 ാജീവ് ഗ്ാന്ധി സഖൽ അഭിയാ൯
 അര്ബ൯ സ്സപാര്ട്ട്േ് ഇ൯ഫ്രാസ്ട്രക്സച്ചര് സ്ീം
 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്ട്േ് കഫഡസറഷനുള്ള േഹായം
 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്ട്േ് ഡവലപ്റ്കേെ് ഫെ്
 ഹൂേ൯ റിസോഴ്സ് ഡവലപ്റ്കേെ് ഇ൯ സ്സപാര്ട്ട്േ്
 അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര േത്സ ങ്ങളികല വിജയി ൾക്കും സ ാച്ചു ൾക്കും സ്കപഷയൽ യാഷ് അവാര്ഡ്
 ഉന്നത വിജയങ്ങൾ സനെിയിട്ടുള്ള സ്സപാര്ട്ട്േ് വയക്തിതവങ്ങൾക്ക് കപ൯ഷൻ
 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്ട്േ് അവാര്ഡ്
 നാഷണൽ കവൽകഫയര് ഫെ്
 അംഗ്പ ിേിതര്ക്കുള്ള സ്സപാര്ട്ട്േ് & കഗ്യിംേ് പ ിശീലനം
സ്സപാര്ട്ട് അസതാറിറി ഓഫ് ഇൻഡയ പദ്ധതി ൾ
 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്ട്േ് ൊലെ് സ ാൺെസ്റ്റ്
 ആര്േി സബായ്പ്േ് സ്സപാര്ട്ട്േ് പിനീേ്
 സ്കപഷയൽ ഏ ിയാ കഗ്യിംേ്
 ോയി കരയിനിംഗ്് കേെര്േ്
 കേെര് ഓഫ് എക്സല൯േ്
ഓെസറഷ൯ ഒളിപയ
ഒളിപിക്സ് കേഡൽ എന്ന ലക്ഷയസത്താകെ ആ ംഭിച്ച പ ിശീലന പ ിപാെി. പതികനാന്ന് േത്സ
ഇനങ്ങൾക്കായി ഇരുനൂറി എൺപത് സ്സപാര്ട്ട്േ് താ ങ്ങകള വിസദശ സ ാച്ചു ളകെ പ ിശീലനമുൾകെകെ
നല്കി േത്സ ങ്ങൾക്ക് േ് ാക്കുന്ന പദ്ധതി.
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ പദ്ധതി
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയികല 2017-18 വാര്ഷി പദ്ധതി ോര്ഗസ ഖയിൽ നീന്ത്ൽ
പ ിശീലനം കുട്ടി ൾക്കുള്ള അതലറി ് പ ിശീലനം സ്സപാര്ട്ട്േ് െീം രൂപീ ണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിര്സദശങ്ങളൊയിരുകന്നങ്കിലും വളക ക്കുറച്ച് തസദശ ഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ോത്രകേ അത്ത ത്തിലുള്ള സരാജക്ടു ൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളു. ഈ സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട്
സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ ഏകറടുത്തിട്ടുള്ള സരാജക്ട് സ സളാത്സവം ോത്രോണ്. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ
േിക്കവയം ഏകറടുത്തിട്ടുള്ള സരാജക്ട് ക്ലബ്ബു ൾക്ക് സ്സപാര്ട്ട്േ് ിറ് വിത ണോണ്.
ായി
വി േനത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സബാക്സിംഗ്് അക്കാഡേി, ബഡി ഇ൯സ്റ്റിെൂട്ട് എന്നീ പദ്ധതി ൾ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുെ്. മുനിേിൊലിറി ൾ, സ ാര്െസറഷ൯എന്നിവ ഗ്രൗണ്ടു ളം ായി വി േനത്തിനുള്ള
ഭൗതി ോഹച യങ്ങളം കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ളാണ് ഏകറടുത്തി ിക്കുന്നത്.
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ായി വി േനവോയി ബന്ധകെട്ട് ജില്ലയികല പിന്തുണ േംവിധാനങ്ങള്
ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ് ൗണ്ടേിലിന് ീെില്
1. സ ാസളജ് സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റല് - 1
 കേെ് സേ ീേ് സ ാസളജ്, പത്തനാപു ം.
2. സഡസബാര്ഡിംഗ്് സഹാസ്റ്റല്േ് – 3 എണം
 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. സ ായിക്കല് - സഹാക്കി
 കേെ് സജാണ്ടേ് സ ാസളജ്, അഞ്ചല് - അതലറിക്സ്
 റൂറല് സോസപാര്ട്ട്േ് കേെര്, പറക്കുളം
3. സ ന്ദ്രീകൃത സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റല് – 2 എണം
 േി.എസ്സ്.എച്ച്. ക ാല്ലം
 േി.എസ്സ്.എം.സഹാക്കി, ക ാല്ലം.
സ്സപാര്ട്ട്േ് അസതാറിറി ഓഫ് ഇന്ഡയ (SAI)
പ ിശീലന േൗ യങ്ങള്
ായി വി േനവോയി ബന്ധകെട്ട് ജില്ലയിലുള്ള പശ്ചാത്തലേൗ യങ്ങള്
 ലാല്ബഹദൂര് സസ്റ്റഡിയം
 സഹാക്കി സസ്റ്റഡിയം
 വിവധ പഞ്ചായത്തു ളിലുള്ള േിനിസസ്റ്റഡിയങ്ങള്
സ ന്ദ്രേർക്കാ ികെയം േംസ്ഥാന േർക്കാ ികെയം തസദശഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെയം വിവിധ
പദ്ധതി ൾ ഉകെങ്കിലും അെിസ്ഥാനപ ോയി വളസ െ സ്കൂള് േീറ്റു ളിൽ ജില്ലയകെ സ്ഥാനം വളക
പിന്നിലാണ്.
1. 2011 – 7 സപായിെ്
- 13-േത് സ്ഥാനം
2. 2012 – 6 സപായിെ്
- 12- േത് സ്ഥാനം
3. 2013 – 5 സപായിെ്
- 13- േത് സ്ഥാനം
4. 2014 – 5 സപായിെ്
- 12- േത് സ്ഥാനം
5. 2015 – 25 സപായിെ് - 9- േത് സ്ഥാനം
6. 2016 – 21 സപായിെ്
- 9- േത് സ്ഥാനം
7. 2017 – 01 സപായിെ്
- അവോന സ്ഥാനം
ായി വി േനത്തിനായി പദ്ധതി ളകെങ്കിലും രതിഭ കള കചറുരായത്തിൽ ത്തകന്ന
കെത്തി അവക പ ിശീലനങ്ങളിലൂകെ േ് ാക്കി സദശീയ അന്ത്ര്സദശീയ േത്സ ങ്ങളിൽ
പകങ്കടുെിക്കുന്നതിനുള്ള രവര്ത്തനങ്ങൾ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ ഊര്്ിതകെടുസത്തെതും
പ ിശീലനങ്ങൾക്കുള്ള ോഹച യങ്ങൾ സൃഷ്ടിസക്കെതും അനിവാ യോണ്.
പട്ടി 4.11.1
ക ാല്ലം ജില്ലയില് നിലവിലുള്ള കപാതു സസ്റ്റഡിയങ്ങളകെയം ഗ്രൗണ്ടു ളകെയം വിവ ങ്ങള്
ക്രേ
നപര്
1
365

ഗ്രാേ
സപ ്

പഞ്ചായത്തിെ

കുളത്തൂപ്പുെ

കപാതു
ഗ്രൗണ്ടു ളകെ
എണം

സസ്റ്റഡിയങ്ങള
കെ എണം
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ഏരൂര്
1
അലയേണ്ട
2
അഞ്ചല്
1
വാളൂര്
1
െയ്ക്കല്
1
ചെയേംഗ്ലം
1
ഇട്ടിവ
4
2
കവളിനല്ലൂര്
1
ഇളോെ്
3
1
കതക്കുംഭാഗ്ം
4
ചവറ
2
1
സതവലക്ക
2
1
പന്മന
4
നീെ
1
കുെറ
1
ിെകക്ക ല്ലെ
1
സപ യം
1
1
േണ്ടസരാത്തുരുരുത്ത്
1
പനയം
1
തൃക്കരുവ
1
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്
1
2
അവലംബം. ജില്ലാ
ായി
ആഫീ
േ
്
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്
അഭിമുഖീ ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങൾ
 ഓെസറഷന് ഒളിപയായകെ ഭാഗ്ോയി താ ങ്ങകള കത കഞ്ഞടുത്തു സ്കൂള്തലം മുതല് പ ിശീലനം
നല്കുന്നതിനുള്ള േംവിധാനങ്ങൾ ഫലരദോ ാത്തത്.
 സ്കൂള ളികല ഗ്രൗെികെ അഭാവം
 ോധാ ണ പീ യു് സപാകല ഒരു പി ിയഡാണ് സ്സപാര്ട്ട്േിനും നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്.
 സ്കൂള് േേയം െിഞ്ഞാൽ പി.െി.െീച്ചറും കുട്ടി ളം പ ിശീലനത്തിന് ഉൊ ാറില്ല.
 ശാസ്ത്രീയോയ പ ിശീലന േൗ യങ്ങളകെ അഭാവം ഒരു മുഖയ രശ്നോണ്., പ ിശീല രുകെ
അനാസ്ഥയം ഈ സേഖല സന ിടുന്ന കവല്ലുവിളിയാണ്.
 ജില്ലയകെ ായി താ ങ്ങളകെ താല്പ യത്തിനനുേ ിച്ചുള്ള ഇനങ്ങൾ കെത്തി പ ിസപാഷിെി
ക്കാൻ െിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 ായി താ ങ്ങളകെ ആസ ാഗ്യ രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകു .
 ശാസ്ത്രീയവം ആധുനി വോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളകെ അഭാവം
 നി ന്ത് ോയ പ ിശീലന േൗ യങ്ങളം പ ിശീലന ക്രേങ്ങളം ഇല്ലാത്തത്.
 കൂടുതൽ േവീ ാ യതയള്ള േംസ്ഥാന, സദശീയ േത്സ ങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നെത്തകെടുന്നില്ല.
 ലഭയോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ നി ന്ത് ോയി ഉപസയാഗ്കെടുത്തുന്നില്ല. ഉദാഹ ണോയി
സഹാക്കി സസ്റ്റഡിയം, ലാൽ ബഹദൂർ സസ്റ്റഡിയം, ആർടേ് ആെ് േയൻേ് സ ാസളജു ളകെ
ഗ്രൗണ്ടു ൾ.
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രശ്നങ്ങൾ പ ിഹ ിക്കുവാനുള്ള നിര്സദശങ്ങൾ
1. ഒളിംപിക്സ്, സ ാേണ്ടകവല്ത്ത് കഗ്യിംേ്, ഏഷയന്കഗ്യിംേ്, നാഷണല് കഗ്യിംേ് എന്നിവയ്ക്ക്
ഊന്നല് നല്കികക്കാെ് സദശീയ അന്ത്ര്സദശീയ തലങ്ങളില് ദ വ ിച്ച േി വികന
ആധാ ോക്കി സ്സപാര്ട്ട്േ് ഇനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിക്കു . ക ാല്ലം ജില്ലകയ
േംബന്ധിച്ചിെസത്താളം താകെെറയന്ന മുന്ഗ്ണനാക്രേം നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്.
a. അത് ലറിക്സ്,
b. അ വാട്ടിക്സ്
c. ഫുടസബാള്
d. സഹാക്കി
e. സവാളിസബാള്
f. ബാഡ്മിെണ്ട
g. ബഡി
h. ക്രിക്കറ്
i.
സനായിംഗ്്, യാക്കിംഗ്്
j. ബാസ്റ്സബാള്
k. സബാക്സിംഗ്്
2. മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിക്കകെട്ട ഇനങ്ങള്ക്ക് അന്ത്ര്സദശീയ നിലവാ ത്തിലുള്ള പ ിശീലനത്തിന
നുസയാജയോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങസളാടു കൂെിയ സ്കൂള്തല സ്സപാര്ട്ട്േ് അക്കാഡേി ള്
സ്ഥാപിക്കു .
3. ലാല് ബഹദൂര്ശാസ്ത്രി സസ്റ്റഡിയം എല്ലാവിധ േ്ീ ണങ്ങസളാകെ നൂതന േിന്ത്റി ് രാക്ക്
നിര്മ്മിക്കു .
4. സ്ഥലേൗ യം ലഭയോയ ജില്ലയികല േര്ക്കാര് സ്കൂള കളയം സ ാസളജു കളയം അതയാധുനി
േൗ യങ്ങസളാടു കൂെിയ സ്സപാര്ട്ട്േ് പ ിശീലനത്തിനായള്ള കേെര് സഫാര് എക്സലന്േ്
ആക്കി ോറ്റു .
5. സ്കൂള് തലത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ായി ാദ്ധയാപ ക നിയേിക്കു .
6. ജില്ലയില് മുഴുവ൯ തദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെയം ബന്ധകെട്ട സ്ഥി ം
േേിതിയകെയം അദ്ധയക്ഷന്മാര് ഉള്കെട്ട (നഗ് േഭ ള് ഉള്കെകെ) ഒരു Districty Level
Sports Affairs Steering Committee രൂപീ ിക്കു . ഈ മ്മിറിയകെ സേല്സനാട്ടത്തിൽ ഒരു
Selectors Grid രൂപീ ിക്കണം. ഈ ഗ്രില്ലികല അംഗ്ങ്ങളായ സ്സപാര്ട്ട്േ് വിദഗ്ദ്ധര്
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂള ളം േന്ദര്ശിച്ച് യാപ് നെത്തി രതിഭ കള കെത്തു . (Talent
search). കേറിറ് ോത്രോയി ിക്കും ോനദണ്ഡം എന്നുറെ് വരുത്തണം.
7. എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ായി സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പി.െി.എ.സപാകല
സ്സപാര്ട്ട്േ് മ്മിറി രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്. ഇ മ്മിറി വെി സ്സപാര്ട്ടികെഅെിസ്ഥാന
വി േനത്തിനായള്ള ഫെ് നല്കാവന്നതാണ്.
8. ായി പഠനം, സ ള േര്ക്കാര് പാഠയ പദ്ധതിയിലുള്കെടുത്തിയിട്ടുകെങ്കിലും ായി
പ ിശീലനം നിര്ബന്ധിതോക്കു .
9. വിദയാര്ഥി ള്ക്കും യവജനങ്ങള്ക്കുോയി ായി പ ിശീലനത്തിന് ഒരു ഓെൺ സസ്റ്റഡിയം,
ഇന്സഡാര്സസ്റ്റഡിയം, േവിമ്മിംഗ്പൂള് എന്നിവ അെങ്ങിയ ഒരു സ്സപാര്ട്ട്േ് സ ാംലക്സ്
ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കു .
10. മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിച്ച ായി ഇനങ്ങകള അെിസ്ഥാനോക്കി സലാക്ക് തലത്തിൽ ക്ലബ്ബു ള്
രൂപീ ിക്കു യം ജില്ലാതലത്തിൽ ഓസ ാ ായി ഇനത്തിനും രസതയ ം ഇെര്ക്ലാേ് േത്സ ം
േംഘ്െിെിക്കുന്നതുവെി താകെ തട്ടിലുള്ള ായി രതിഭ കള കെത്തുവാ൯ ോധിക്കും.
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11. നിലവിലുള്ള സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റലു ളിൽ പഠിക്കുന്ന
ായി
താ ങ്ങള്ക്ക് േി ച്ച
താേേത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ആധുനി
പ ിശീലനത്തിനും സവെ േൗ യങ്ങൾ
ഉറൊക്കണം. ഓസ ാ ഇനത്തിനും ആവശയോയ പ ിശീലസനാപ ണങ്ങള് ലഭയോക്കണം.
12. ഇസൊള് ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നകല്ലാരു പങ്ക് പഞ്ചായത്തു ള്ക്കും സസ്റ്റഡിയങ്ങൾ ഉെ്.
ഇസൊള്തകന്ന സ്സപാര്ട്ട്േിനായി കചലവെിക്കുവാ൯ ഫണ്ടുെ്. അതും എം.പി, എം.എല്.എ
ഫണ്ടു ള് കൂെി രസയാജനകെടുത്തി സസ്റ്റഡിയങ്ങള്കേച്ചകെടുത്തു .
13. ക ാല്ലം ജില്ലയികല രധാന സ്കൂള ളില് നല്ല ളിസ്ഥലങ്ങളെ്. അത് സ്സപാര്ടേ്
ൗണ്ടേിൽ, എം.പി, എം.എല്,എ ഫണ്ടുപസയാഗ്ിച്ച് കേച്ചകെടുത്തു .
14. സദശീയ േത്സ ത്തില് േി ച്ച ര െനം ാഴ്ചവച്ചവര്ക്ക് സജാലി നല്കുസപാൾ അവര്ക്ക്
പ ിശീലനം തുെ ാനും കൂടുതൽ
ായി
േത്സ ങ്ങളിൽ പകങ്കടുക്കുവാനും
െിയത്ത
ക്കവിധോയി ിക്കണം അവര്ക്ക് നിയേനം നസല്കെത്.
15. പി.െി െീച്ചര്ോര്, എന്.ഐ.എേ് സ ാച്ചുോര് എന്നിവരുകെ പ ിശീലനം ഇെവിട്ടു പ ിസശാധിച്ച്
ഇന്-േര്േീേ് കരയിനിംഗ്് നല് ണം. അതിലും അവരുകെ സ ാച്ചിംഗ്് നിലവാ ം
ഉയരുന്നികല്ലങ്കില് അവരുകെ സേവനം ഒെിവാക്കണം.
16. സ്കൂള ള് സ ാസളജു ൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ ദവകുസന്ന ങ്ങളിൽ മുെങ്ങാകത പ ിശീലനം ഉറെ്
വരുത്തണം.
17. പ ിശീലനവോയി ബന്ധകെട്ട് രസതയ േേയം നിശ്ചയിക്കണം. അതാത് ജില്ലാ പ ിശീലനം,
രാക്ക്തല പ ിശീലനം, പി.റി. തുെങ്ങിയവയ്ക്കു കൃതയോയ ദെംസെബിള് ഉൊക്കണം.
18. ായി
േത്സ ങ്ങള്ക്ക് േമ്പൂര്ണോയ ഒരു
ലെര് സ്സപാര്ടേ്
ൗണ്ടേില്
േര്ക്കാരുോയി സചര്ന്ന് ഓസ ാ വര്ഷവം വളക മുസപ രേിദ്ധീ ിക്കു യം ോസങ്കതി
ാ ണത്താല് അത് ോറ്റു യം കചയ്യരുത്.
19. െീമു സളാകൊെം േവഭാവശുദ്ധിയള്ള സ ാച്ച്, െീം ോസനജര്ോര് (സ്ത്രി, പുരുഷൻ) എന്നിവക
ഉറൊക്കണം.
20. സഹാസ്റ്റലു ളില് ആവശയോയ ോധനങ്ങള് േര്ക്കാര് ഏജന്േി ളില് നിന്നും വാങ്ങുന്നത്
ഉറൊക്കണം. (േദലസ ാ, നീതി സസ്റ്റാര്,
ാഷു സ ാര്െസറഷന്, സഹാര്ട്ടിസ ാര്െ്,
േത്സയകഫഡ്, േില്േ, തുെങ്ങിയവ)
21. സഹാസ്റ്റലു ളില് സ്സപാര്ടേ് ൗണ്ടേില് തുെര്ച്ചയായി യാമ്പു ള് നെത്തണം.
22. ായി താ ങ്ങള്ക്ക് കേഡിക്കല് ഇന്ഷവറന്േ് ഉറൊക്കണം.
23. തുെര്ച്ചയായി സ്സപാര്ടേ് കേഡിക്കല് ക്ലാസ്സു ള്, കേഡിക്കല് യാമ്പു ള് എന്നിവ
നെത്തണം.
24. സ്സപാര്ടേ് ൗണ്ടേിലു ളില് സ്സപാര്ടസുോയി ബന്ധകെട്ടവക ോത്രം തി കഞ്ഞടുക്കു .
25. ഗ്രൗെില് തകന്ന കുെികവള്ളം, ലാരിന് (സലഡീേ്, കജന്്േ്) എന്നിവ ഉൊയി ിക്കണം.
26. നിലവിലുള്ള സ്സപാര്ട്ട്േ് േംവിധാനങ്ങളകെ ശ ിയായ േം ക്ഷണത്തിനായി േതിയായ
സയാഗ്യതയള്ളവക നിസയാഗ്ിക്കും.
27. ാഷ്ട്രീയ ോദ്ധയേി ് ശിക്ഷാ അഭിയാന് (ആര് എം എേ് എ)യകെ ഭാഗ്ോയി ഒപതാം
ക്ലാേികല എല്ലാ കപണ്ടകുട്ടി ള്ക്കും േവയം രതിസ ാധനത്തിനായി ആസയാധന ല ള്
അഭയേിെിക്കുന്നതു സപാകല എല്ലാ േര്ക്കാര് സ്കൂള ളികലയം ൗോ രായക്കാര്ക്ക്
ആസയാധന ല ളില് പ ിശീലനത്തിന് സ്ഥി ം േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തു .
28. ജില്ലാ തലത്തില് ായി ംഗ്വോയി ബന്ധകെട്ട് വിവ ങ്ങള് ലഭയേല്ലാത്ത ോഹച യത്തില്
ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ് ഡയറക്ടറി രേിദ്ധീ ിക്കു യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ സനതൃതവത്തില്
ഒരു കവബ്ദേറ് ആ ംഭിക്കു യം കചയ്യു .
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29. ായി ോയി അപാ ോയ സശഷിയം േിദ്ധിയം ഉള്ളവ ാണ് പട്ടി ജാതി യവതീ യവാക്കള്,
എന്നാല് ഈ െിവ ള് സവെത്ര സരാത്സാഹിെിക്കകെടുന്നില്ല.
ായി പ ിശീലനം
സനടുന്നതിന് പട്ടി വര്ഗ േസങ്കതങ്ങളില് േൗ യങ്ങളേില്ല. െിവം രഗ്ത്ഭ്യവം ഉള്ളവക
കചറുരായത്തില്തകന്ന കെത്തി സവെവിധം സരാത്സാഹിെിച്ചാല് രുത്തുറ രതിഭ കള
വാര്കത്തടുക്കാനാകും. പട്ടി വര്ഗ േസങ്കതങ്ങളില് അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് ഒരുക്കു .
30. ലാ ായി
േത്സ ങ്ങളം, ോംസ്ാ ി
പ ിപാെി ളം കതാെിലിെങ്ങള് സ ന്ദ്രീ ിച്ച്
നെത്തണം.
31. ജല ായി ത്തിന് സ ളത്തില് രചാ ം വര്ദ്ധിച്ചുവ ി യാണ്. െലും ായലു ളം ക ാെ്
അനുഗൃഹീതോയ ക ാല്ലം ജില്ലയില് ജല ായി ഇനങ്ങള്ക്കായി അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര നിലവാ മുള്ള
പ ിശീലന ായി സ ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണം.
32. സവാളിസബാള്, ബാസ്റ് സബാള്, കെന്നീേ്, േറ് ദേനര് കഗ്യിമു ള് എന്നിങ്ങകന വിവിധ
വിസനാദങ്ങള്ക്കായി ഒസ
ളിസ്ഥലം ഉപസയാഗ്കെടുത്താവന്ന ീതിയില് േിന്ത്റി ്
രതലസത്താടു കൂെിയ ളിസ്ഥലം ഓസ ാ നിസയാജ േണ്ഡലത്തിലും േ്ോക്കാവന്നതാണ്.
33. അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര നിലവാ മുള്ള ായി വിദഗ്ദ്ധരുകെ ഒരു പാനല് തയ്യാറാക്കു യം ഇവരുകെ
സനതൃതവത്തില് ജില്ലയികല ദരേറി/സ്കൂള് തലത്തില് േി ച്ച
ായി
സശഷിയള്ള
വിദയാര്ഥി കള കെത്തി അവര്ക്ക് അനുസയാജയോയ ായി ഇനങ്ങളില് ആധുനി
േൗ യങ്ങസളാടുകൂെി പ ിശീലനം ലഭയോക്കു യം കചയ്യു . ഇസതാകൊെം ഇവരുകെ തുെര്
പഠനവം ഉറൊക്കണം.
34. േി ച്ച ര െനം ാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടി ള്ക്കും സ്സപാര്ട്ട്േ് ിറ് നല്കു .
35. ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ് ഡവലപ്റ്കേെ് ഫെ് രൂപീ ണം
1. എം.എല്.എ./എം.പി. ോരുകെ രാസദശി വി േന ഫെികെ നിശ്ചിത ശതോനം
തു സ്സപാര്ട്ട്േ് േംബന്ധോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളകെ നിര്ോണത്തിനും
പൂര്ത്തീ ണത്തിനും സവെി ോറിവയ്ക്കുന്നതിന് അഭയര്ഥിക്കാവന്നതാണ്.
2. രവാേി ളായ നിസക്ഷപ ക സ്സപാര്ട്ട്േ് സരാജക്ടു ളികലാ ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ്
ഡവലപ്റ്കേെ് ഫെിസലാ നിസക്ഷപം നെത്തുവാന് സര ിെിക്കാവന്നതാണ്.
3. തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനത്തികെപദ്ധതി വിഹിതത്തികെഒരു നിശ്ചിേ ശതോനം
സ്സപാട്ട്േികെയം കഗ്യിംേികെയം സരാത്സാഹനത്തിനും അവയ്ക്കാവശയോയ
അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളകെ വി േനത്തിനുോയി ോറി വയ്ക്കാവന്നതാണ്.
4. വയക്തി ള്, േംഘ്െന ള്, േവ ാ യ സ ാര്െസററ് സ്ഥാപനങ്ങള്, രസ്റ്റു ള്,
കോദേറി ള് എന്നിവെങ്ങളില്നിന്നും േംഭാവന ള് േവീ ിക്കാവന്നതാണ്.
ഭാവിയിൽ സനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന സനട്ടങ്ങൾ
ായി താ ോണ് സ്സപാര്ട്ട്േികെ സ ന്ദ്രസ്ഥാനീയർ എന്ന വസ്തുത അംഗ്ീ ിച്ചു ക ാെ്
കരാഫഷണല് േേീപനത്തിലൂകെയം എല്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ് സരാത്സാഹന പദ്ധതി ളിലും താകെെറയന്ന
ഘ്െ ങ്ങള് ഉള്കെടുകേന്നുറൊക്കിയം ായി താ ങ്ങള്ക്ക് ഏറവം േി ച്ച േൗ യങ്ങള് ലഭയോക്കുവാന്
നെപെി േവീ ിക്കണം.
✓ ായി താ ത്തികെ തുെര്വിദയാഭയാേത്തിന് തെസ്സോ ാത്ത ീതിയിലുള്ള നല്ല രവര്ത്തന
േണ്ഡലം ഒരുക്കു .
✓ എല്ലാ വിഭാഗ്ം ജനങ്ങള്ക്കും സ്സപാര്ട്ട്േില് ഭാഗ്ഭാക്കു ളാകുന്നതിന് തുലയ അവേ ം
ഒരുക്കു .
✓ ായി താ കത്ത സ ന്ദ്രീ ിച്ചുക ാെ് ായി ംഗ്കത്ത േി വികന സരാത്സാഹിെിക്കു .
369

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

✓ കൂടുതല് കൂടുതല് ായി രതിഭ കള കെത്തി സരാത്സാഹനവം പ ിശീലനവം രദാനം
കചയ്ത് േഹായിക്കു .
✓ േദാചാ പ വം ധാര്മ്മി വോയ മൂലയങ്ങളം സ്സപാര്ട്ട്മാന്ഷിെികെ ഊര്്വം േൗഹൃദവം
േവാംശീ ിക്കുന്നതിലൂകെ ഒരു ായി േംസ്ാ ം വാര്കത്തടുത്ത് അതുവെി കൂടുതല് േി വ്
സനൊന് യവജനങ്ങകള തല്പ ാക്കു .
✓ സ ളീയര്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സതാതിലുള്ള ായി ക്ഷേത ദ വ ിക്കുന്നതിന് േഹായ ോകുന്ന
ഒരു ചാല ോയി സ്സപാര്ട്ട്േികന രസയാജനകെടുത്തു .
✓ ായി ംഗ്കത്ത രതിഭ കള
കെത്തി അവര്ക്ക് ഈ ംഗ്ത്ത് കൂടുതല് േി വ്
ദ വ ിക്കുന്നതിന് അംഗ്ീ ാ വം പാ ിസതാഷിതവം നല്കു .
✓ അംഗ്പ ിേിതരുകെ രസതയ ആവശയങ്ങള് തി ിച്ചറിഞ്ഞ് അവക ക്കൂെി സ്സപാര്ട്ട്േിലും
കഗ്യിേിലും ഭാഗ്ഭാക്കു ളാക്കു
✓ ായി ംഗ്ത്തിന് ആവശയോയ അെിസ്ഥാന േൗ യ വി േനം, പ ിശീലനം, ായി
േത്സ ങ്ങളകെ േംഘ്ാെനം എന്നീ ംഗ്ങ്ങളില് േവ ാ യ, സ ാര്െസററ് സ്ഥാപനങ്ങളകെ
പങ്കാളിത്തം സരാത്സാഹിെിക്കാന് യക്തോയ നെപെി േവീ ിക്കു
✓ ായി താ ത്തിന് സവെ അെിസ്ഥാനാവശയങ്ങളായ േി ച്ച ഭക്ഷണം, ആധുനി പ ിശീ
ലനത്തിനു സവെ േസങ്കതങ്ങളം ഉപ ണങ്ങളം, േി ച്ച പ ിശീല ന്, വിസദശ
പ ിശീലനമുള്കെകെ തുെര്ച്ചയായി േത്സ ങ്ങളില് പകങ്കടുക്കുന്നതിനുള്ള അവേ ം, േി ച്ച
താേേം എന്നിവ ഉള്കെടുത്തുവാന് പാ ത്തില് രസതയ ോയി തയ്യാറാക്കുന്ന പ ിപാെി ള്.
✓ സനട്ടങ്ങള് ദ വ ിക്കുന്നത് അംഗ്ീ ിക്കുന്നതിനായള്ള സരാത്സാഹന േമ്മാനങ്ങള്.
✓ കരാഫഷണല് സ ാഴ്സു ള് വെി ലഭിയ്ക്കുന്ന കതാെിലവേ ങ്ങള്ക്കു തുലയസോ അതിലും േി ച്ചസതാ
ആയ കതാെിലവേ ങ്ങളകെ ലഭയത.
✓ ായി താ ത്തിന് പ ിക്ക് മൂലം ായി ജീവിതം കപകട്ടന്ന് അവോനിെസക്കെിവന്നാല്
േമ്പൂര്ണ ഇന്ഷവറന്േ് പ ി ക്ഷയം േര്ക്കാര് തലത്തിലുള്ള േഹായവം.
✓ സ്സപാര്ട്ട്േ് സരാത്സാഹന രക്രിയ അതില്നിന്നുള്ള സനട്ടം ാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗ്ങ്ങളം
സചര്ന്നുള്ള, രസതയ ിച്ച് േര്ക്കാർ വകുപ്പു ളം സ്ഥാപനങ്ങളം, വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങള്,
സ്സപാര്ട്ട്േ് േംഘ്െന ള്,
ായി താ ങ്ങള്, സ്സപാര്ട്ട്േ് രവര്ത്തനങ്ങളിൽ
വയാപൃത ായിട്ടുള്ള േറ് വയക്തി ള് തുെങ്ങിയവരുകെ കൂട്ടു രവര്ത്തനങ്ങൾ.
✓ സ്സപാര്ടേിനുള്ള അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളായ ളിസ്ഥലങ്ങള്, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങള്,
സസ്റ്റഡിയങ്ങള് എന്നിവയകെ നിലവാ ം, ലഭയത എന്നിവ ഗ്ണയോയി കേച്ചകെടുത്തു .
✓ ഇളം രായത്തില്തകന്ന രതിഭ കള കെത്തുന്നതിനും അത്ത ം കുട്ടി ളില് അന്ത്ര്ലീനോയ
രതിഭ വളര്ത്തികയടുക്കുന്നതിനുോണ് ഊന്നൽ നല്കു . സ്സപാര്ടേ് വി േന പദ്ധതി ൾ,
വയക്തോയം നിര്വചിക്കകെട്ട ഘ്െനസയാടുകൂെിയ സരാത്സാഹസനാപാധി ള്, വിശവാേ സയാഗ്യ
ോയ സക്ഷേപദ്ധതി എന്നിവ അെങ്ങിയ ഒരു േേഗ്രോയ േെദായം ആവിഷ്ക ിച്ചുക ാെ്
സ്സപാര്ടേ് ഒരു ആ ർഷ വം രാസയാഗ്ി വോയ കതാെില്േം ംഭം ആക്കുവാൻ
പ ിശ്രേിക്കും.
✓ ജില്ലാതലം മുതലും ആവശയമുള്ള പക്ഷം ഗ്രാേ സലാക്ക് തലംമുതലും വിവിധ തലങ്ങളില്
ചാപയന്ഷിപ്പു ളം ടൂര്ണകേന്റു ളം േംഘ്െിെിച്ചുക ാെ് ായി താ ങ്ങളകെ േത്സസ ാ
ത്സു ത കേച്ചകെടുത്താന് േതിയായ അവേ കോരുക്കും.
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✓ സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റലു ളികല കരയിനി ള്ക്കും വിവിധ േംസ്ഥാന സ ാച്ചിംഗ്് യാമ്പു ളില്
ഉള്കെട്ട ായി താ ങ്ങള്ക്കും അവ വരുകെ ളി ള്ക്കനുസയാജയോയ ഉപ ണങ്ങ
ളാര്്ിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ നെപെി ള് നെൊക്കും.
✓ സ്സപാര്ട്ട്േ് പാഠയ പദ്ധതിയോയി കൂട്ടി സയാജിെിക്കുന്നതികെ ഭാഗ്ോയി എല്ലാ സ്കൂള ളിലും
ായി വിദയാഭയാേം ഒരു ദദനംദിന രവര്ത്തനോക്കും.
✓ േമ്പൂര്ണ ായി ക്ഷേതാ പദ്ധതിയിലൂകെ ായി ക്ഷേത, നല്ല ആസ ാഗ്യം എന്നിവയകെ
രാധാനയം േമൂഹത്തികെ േേസ്ത സേഖല ളിലും രച ിെിക്കുന്നതാണ്.
✓ ഒളിംപി ് അംഗ്ീകൃത ായി ഇനങ്ങള്കക്കാെം ഗ്രാേീണ പ പ ാഗ്ത ളി സളയം സരാത്സാ
ഹിെിക്കും.
✓ യവശക്തി ഫലരദോയി രസയാജനകെടുത്തുന്ന ത ത്തില് ക്ലബ്ബ് േംസ്ാ ം സരാത്സാഹിെിക്കും.
✓ നഗ് ങ്ങളിലും ഗ്രാേീണ സേഖലയിലുമുള്ള കപണ്ടകുട്ടി കള സ്സപാര്ട്ട്േ് രവര്ത്തനങ്ങളില്
വയാപൃത ാകുന്നതിന് രസതയ നെപെി ള് േവീ ിക്കും.
✓ അംഗ്പ ിേിത ായ (ഡിഫറന്ഷയലി ഏബിള്ഡ്) കുട്ടി ള്ക്കായി രസതയ
പദ്ധതി
ളാവിഷ്ക ിക്കും
✓ ോമൂസഹയാദ്ഗ്രഥനം ോദ്ധയോക്കുന്നതിൽ
ായി ംഗ്കത്ത േന്നദ്ധ സേവനത്തിനുള്ള
രാധാനയം ഉറൊക്കും.
വി േന വിെവ്
• സ്കൂൾ േീറ്റു ളിൽ കേച്ചകെട്ട സപായിെ് നിലവാ ത്തിസലക്ക് ഉയരുന്നതിനുള്ള രവർത്തനങ്ങൾ
• ായി രതിഭ കള കചറുരായത്തിൽ തകന്ന കെത്തു
• സ സളാത്സവം സപാകലയള്ള േത്സ ങ്ങളിൽ യവജനതയകെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറൊക്കൽ.
• കേച്ചകെട്ട പ ിശീല ർ
• കേച്ചകെട്ട പ ിശീലന േൗ യങ്ങൾ
• യൂത്ത് ക്ലബ്ബു കള ായി വി േനത്തിൽ പങ്കാളി ളാക്കൽ
• ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകെ ഏസ ാപനേില്ലായ്മ
ായി
സ്ഥാപനങ്ങളകെ
േഹായങ്ങൾ രാസദശി തലത്തിൽ എത്തുന്നില്ല,
• അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയോയി േ്ോക്കകെടുന്നില്ല.
• ശാസ്ത്രീയോയി പ ിശീലനം ലഭിച്ച സ ാച്ചു ളകെ അഭാവം.
സരാജക്ട് നിർസദശങ്ങൾ
ായി സേഖലയകെ വി േനത്തിന് ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകെയം ായി
സ്ഥാപനങ്ങളകെയം വകുപ്പു ളകെയം ഏസ ാപന രവർത്തനങ്ങൾ.
േറ് വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന് േംസയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ
• ആസ ാഗ്യവകുപ്പുോയി സചർന്ന് ായി താ ങ്ങൾക്ക് സ്സപാർടേ് കേഡിേിൻ േൗ യങ്ങൾ
ഒരുക്കു .
സേൽത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1. ലാല്ബഹദൂര്ശാസ്ത്രി സസ്റ്റഡിയം എല്ലാവിധ േ്ീ ണങ്ങസളാകെ നൂതന േിന്ത്റി ് രാക്ക്
നിര്മ്മിക്കു .
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2. വിദയാര്ഥി ള്ക്കും യവജനങ്ങള്ക്കുോയി ായി പ ിശീലനത്തിന് ഒരു ഓെൺ സസ്റ്റഡിയം,
ഇന്സഡാര്സസ്റ്റഡിയം, േവിമ്മിംഗ്പൂള് എന്നിവ അെങ്ങിയ ഒരു സ്സപാര്ട്ട്േ് സ ാംലക്സ്
ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കു
3. എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ായി അദ്ധയാപ ക നിയേിക്കു യം ായി പഠനം, പ ിശീലനം
എന്നിവ പാഠയപദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധോക്കു .
4. ജില്ലാ സ്സപാർടേ് ഫെ് രൂപീ ിക്കു .
5. എം.പി.-എം.എൽ.എ രസദശി വി േന ഫെികെ നിശ്ചിത ശതോനം തു സ്സപാർടേ്
േംബന്ധോയ അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളകെ നിർമ്മാണത്തിനും പൂർത്തീ ണത്തിനും
നീക്കിവയ്ക്കു .
6. ായി സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളകെ കവബ് ദേറ്റു ൾ കൃതയോയി
അപ്റ്സഡറ് കചയ്യു .
7. സ സളാത്സവം, ാജീവ് ഗ്ാന്ധി സഖൽ അഭിയാൻ േത്സ ങ്ങളിൽ വിജയി ളാകുന്നവർക്ക്
വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളികല രസവശനത്തിനും േത്സ പ ീക്ഷ ളികല റാങ്ക് നിർണയത്തിനും
സഗ്രേ് ോർക്ക് അനുവദിക്കു .
8. ജില്ലയില് മുഴുവ൯ തദശേവയംഭ ണ സ്ഥmപനങ്ങളകെയം ബന്ധകെട്ട സ്ഥി ം
േേിതിയകെയം അദ്ധയക്ഷന്മാര് ഉള്കെട്ട (നഗ് േഭ ള് ഉള്കെകെ) ഒരു Districty Level
Sports Affairs Steering Committee രൂപീ ിക്കു . ഈ മ്മിറിയകെ സേല്സനാട്ടത്തിൽ ഒരു
Selectors Grid രൂപീ ിക്കണം. ഈ ഗ്രില്ലികല അംഗ്ങ്ങളായ സ്സപാര്ട്ട്േ് വിദഗ്ദ്ധര്
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂള ളം േന്ദര്ശിച്ച് യാപ് നെത്തി രതിഭ കള കെത്തു . (Talent
search).
ീഴ്ത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1. പദ്ധതി ോർഗസ ഖയിൽ നിർസദശിച്ചിട്ടുള്ള നീന്ത്ൽ പ ിശീലനം, സ്സപാർടേ് െീം രൂപീ ണം,
കുട്ടി ൾക്ക് അത് ലറീക്സ് പ ിശീലനം, പദ്ധതി ളകെ ോധയത ൾ പ ോവധി രസയാജനകെടു
ത്തു .
2. തസദശ ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി നെൊക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത് ക്ലബ്ബു കള
പങ്കാളി ളാക്കു .
3. സ്കൂൾതലത്തിലും, തസദശഭ ണ സ്ഥാപനതലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ
ായി
രതിഭ ൾക്കും
സ്സപാർടേ് ിറികെലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തു .
നൂതന സരാജക്ട് ആശയങ്ങൾ
• ജില്ലാ സ്സപാർടേ് ഫെ് രൂപീ ണം
• രാസദശി
ായി താ ങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നത ത്തിലുള്ള അംഗ്ീ ാ ം
• ായിസ ാത്സവം – രാസദശി തലത്തിൽ
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േംസ്ാ ം
ആമുഖം
ക ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്, നാലു നഗ് േഭ ള്, പതികനാന്ന് സലാക്ക്
പഞ്ചായത്തു ള്, അറുപത്തികയട്ട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് എന്നിങ്ങകനയാണ് തസദശ േവയംഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ക ാല്ലം ജില്ലയിലുള്ളത്. ജില്ലയില് 800 ഗ്രന്ഥശാല ള് ജിസ്റ്റര് കചയ്തവയകെങ്കിലും
അവയില് 700 എണം ോത്രോണ് േജീവോയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ഗ്രസഡഷകെ അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സഗ്രഡ്
തി ിച്ചുള്ള വിവ ം ലഭയോയിട്ടില്ല. ഗ്രാേ ഗ്രാോന്ത് ങ്ങള് സതാറും േജീവോയതും നാേോത്രോയതുോയ
ആര്ടേ് ആെ് സ്സപാര്ടേ് ക്ലു ളം ജില്ലയില് ഉെ്. എന്നാല് അവയകെ യഥാര്ഥചിത്രം വിശദോയ
ഒരു പഠനത്തിലൂകെ ോത്രസേ ലഭയോകു യള്ളു. 1990
ളകെ േദ്ധയംവക ഗ്രാേീണ േംസ്ാ ി
ജീവിതത്തികെയം ദൃശയ ശ്രവയേംസ്ാ ത്തികെയം അളവസ ാലായിരുന്ന ഈ േംഘ്െന ളില് ഭൂ ി
പക്ഷവം ദൃശയോദ്ധയേ ംഗ്ത്തുൊയ അഭൂതപൂര്േോയ വിലവത്തികെ ഫലോയി അനുവാച രും
വായനക്കാരും കുറഞ്ഞ് നിര്്ീവാവസ്ഥയിലാണ്. എണറു ളില് േജീവോയിരുന്ന ദഫന് ആര്ടേ്
കോദേറി
ളം ഫിലിം കോദേറി ളം ഇന്ന് ഏ സദശം അരതയക്ഷോയി ിക്കുന്നു. ഈ
ാലഘ്ട്ടത്തില് തകന്ന ജില്ലയികലപാടും േജീവോയിരുന്ന ഏ ാംഗ് നാെ േംഘ്ങ്ങള് ഇന്ന്
നാേോത്രോയി അസവസശഷിക്കുന്നു. േംഗ്ീതവം നൃത്തവം നാെ വം അര്ഥപൂര്ണ ോക്കിയിരുന്ന
നാട്ട ങ്ങു കള ഇന്ന് േിേിക്സ് പസ ു ളം. ഗ്രാേീണയവജനതയകെ
ലാ
ായി
സശഷികയ
പ ിസപാഷിെിക്കുവാനായി േര്ക്കാര്തലത്തില് ആ ംഭിച്ച സ സളാത്സവം പങ്കാളിത്തത്തിലും ഉള്ളെക്ക
ത്തിലും ദ ിരോയികക്കാെി ിക്കുന്നു. ാര്ഷി വൃത്തിയകെ ഭാഗ്ോയിരുന്ന ഞാറ്റുപാട്ട്, സതക്കുപാട്ട്,
നാെന്പാട്ടു ള്, സ ള േംസ്ാ ത്തനിേയകെ മുരയായിരുന്ന നാെന് ളി ള്, നാസൊെി ലാരൂപങ്ങള്
എന്നിവയകെ രചാ ം നഷ്ടോയികക്കാെി ിക്കുന്നു. ഇെര്കനറ്റും, വാട്ട്േ്ആപ്പും കഫയ്പ്സ്ുക്കുകോകക്ക
യവതലമുറയകെ തലസച്ചാറില് ആേക്തി നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ യാഥാര്ഥയങ്ങകള സന ിട്ടുക ാണ്ടും
അനിവാ യതകയ അംഗ്ീ ിച്ചുക ാണ്ടും ോത്രകേ വീകെടുെിനും ോറങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഏകതാരു പദ്ധതികയയം
വിഭാവനം കചയ്യാന് െിയ.
ഈ ോറങ്ങള്ക്കിെയിലും ോറേില്ലാകത നില്ക്കുന്നത് ആ ാധനാലയങ്ങസളാെനുബന്ധിച്ചുള്ള
അനുഷ്ഠാനരൂപങ്ങളാണ്. പെയണിയം മുെസെയ്യുകോകക്ക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയകെ ഭാഗ്ോകണങ്കിലും
ക ട്ടു ാഴ്ച ള് ജില്ലയകെ തനതു ലാരൂപങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്നുെ്. ഓച്ചിറക്കാള ക ട്ട്, സ ളത്തികല
ഏ ദസ യാധന സക്ഷത്രോയ േലനെയികലയം തൃക്കെവൂ ികലയം െയ്ക്കലികലയം േറ്റും കനടുംകുതി കയടുെ്,
മുളങ്കാെ ം സക്ഷത്രത്തികല ഗ്രുഡന്തൂക്കം, പുതിയ ആവിഷ്കാ ോയ ഉത്സവസലാട്ടു ള്ക്കിെയിലും േറയാകത
നില്ക്കുന്ന വെിക്കുതി ള് ക്രിസ്തയന് പള്ളി ളികല കപരുന്നാളിസനാ െനുബന്ധിച്ചുള്ള രദക്ഷിണത്തില്
എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പശ്ചാതയ േവാധീനത്തിലുള്ള രൂപങ്ങള് എന്നിവകയാകക്ക ഇതിനുദാഹ ണങ്ങളാണ്.
മുളങ്കാെ ം സക്ഷത്രത്തിസനാെനുബന്ധിച്ച് അവത ിെിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാന നാെ ോയ ആ യമ്മാലയാട്ടം ഇന്ന്
അനയം നിന്നു സപാകയങ്കിലും േലനെയികല പാക്കനാര് ളിയം അര്ുന നൃത്തവം നാേോത്രേകയങ്കിലും
നിലനില്ക്കുന്നുെ്. ജില്ലയകെ ിെക്കന് സേഖലയികല സഗ്ാത്രവര്ഗക്കാരുകെ ലാരൂപങ്ങള് േം ക്ഷിക്ക
കെസെെതുെ്. ഒരു ാലത്ത് ാക്കാ ിേി നാെ ത്തികെ രധാന അവത ണ സേഖലയായിരുന്ന
ക ാല്ലത്ത് ഇന്ന് ഇത് തനിേസയാകെ ാണാന് െിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയകെ തനതു
ലാരൂപകേന്ന് വിസശഷിെിക്കാവന്ന േീത ളി (േീതക്കളി) ോതൃ ാപ ോയി തസദശേവയംഭ ണ
സ്ഥാപനങ്ങളകെ േഹ ണസത്താകെ പുനര്്ീവനം സനടുന്നുെ്. പെി ളി, പൂെെ, തുപി തുള്ളല്,
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വില്ൊട്ട്, ശാസ്താംപാട്ട്, സതാറംപാട്ട് എന്നിങ്ങകന
ലാരൂപങ്ങള് ജില്ലയകെ േംസ്ാ ി സശഷിപ്പു ളായെ്.

നാസശാത്മുഖോയികക്കാെി ിക്കുന്ന

ഓസട്ടകറ

ിെക്കന് സേഖല, േദ്ധയസേഖല, തീ രസദശം എന്നിങ്ങകന മൂന്ന് സേഖല ള്ക്കും ഭൂരകൃതിയിലും
ാലാവസ്ഥയിലും ആചാ ങ്ങളിലും ജീവിത ീതിയകെ സൂക്ഷ്മോയ തലങ്ങളിലും രൂചിസഭദങ്ങളെ്.
കൃഷി ീതി ള്, നാട്ടുദവദയം, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്, പാച
ീതി ള്, ഭാഷണ സഭദങ്ങള്, നാട്ടറിവ ള്,
ൗശല ദ കത്താെില് വിസശഷങ്ങള് തുെങ്ങി വയതയസ്ഥങ്ങളായ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിസലക്ക്
പഠസനാത്മുഖോയ േനസ്സുോയി ഇറങ്ങികച്ചസല്ലെതുെ്. േേഗ്രോയ പദ്ധതി രൂപീ ണത്തില് േവിസശഷ
ശ്രദ്ധ സവണ്ടുന്ന ഇെങ്ങളാണികതാകക്ക. ഉല്പാദനം, സേവനം, കൃഷി, മൃഗ്േം ക്ഷണം, ദാ ിരയ ലഘൂ ണം,
എന്നിങ്ങകനയള്ള സേഖല ളികലാകക്ക നാം പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കുസപാഴും ലയം േംസ്ാ വം പല
ാ ണങ്ങള് ക ാണ്ടും ഒെിവാക്കകെടുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് െിഞ്ഞ ഭ ണ േേിതിയകെ ാലത്ത്
ആവിഷ്ക ിച്ച ലാഗ്രാേം പദ്ധതി പനയം, കപ ിനാെ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് നിലവില് തു വ യിരു
ത്തിയിട്ടുള്ള േീത ളി, തങ്കനൂല്ചിത്ര നിര്മ്മാണം ( ച്ചിെെം), കപ ിനാെ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് നെെിലാ
ക്കിയിരുന്ന കുട്ടി ളകെ ഹ്രേവ േിനിേ എന്നിങ്ങകന നാേോത്രോയ പദ്ധതി ള് ോത്രസേ മുപ് ഉൊയിട്ടുള്ളു.
അവയില് പലതും േബ്േിഡി ോനദണ്ഡങ്ങളകെ അവയക്തതയില് തട്ടി നില്ക്കു യോണ്. ശുചിതവ
പദ്ധതി ള്ക്ക് നിര്സദശിച്ചിട്ടുള്ളതു സപാകല നിശ്ചിത ശതോനം തു ോംസ്ാ ി , ായി ം, യവജനസക്ഷേ
സേഖല ളില് വ യിരുസത്തെത് ആവശയോയി വന്നി ിക്കുന്നു. കതാെിലില്ലാത്ത യവജനങ്ങള്ക്കും പഠന
േേയത്തിന് ഇെസവള ിട്ടുന്ന വിദയാര്ഥി ള്ക്കും ഈ സേഖലയില് കൂടുതല് പ ിപാെി ള് ആവിഷ്ക ിസക്ക
െതുെ്. കോദബല് സഫാണികെയം സോഷയല് േീഡിയയകെയം േവാധീനകത്ത തീക ആസക്ഷപിച്ചു
തള്ളാകത, ാലഘ്ട്ടത്തികെ അനിവാ യത എന്ന നിലയില് അവകയ ഒരു പ ിധിവക അംഗ്ീ ിച്ചുക ാെ്
അവയകെ ോധയതകയ എങ്ങകന പുസ ാഗ്േനപ ോയി ോറിത്തീര്ക്കും എന്നു കൂെി ചിന്ത്ിക്കുന്നത്
ഉചിതോയി ിക്കും
അവസ്ഥാ വിശ ലനം
ഈ സേഖലകയ പ ിസപാഷിെിക്കുവാന് നിലവിൽ എകന്ത്ാകക്ക േംവിധാനങ്ങള് ഉെ് എന്ന്
പ ിസശാധിക്കുന്നത് ഉചിതോയി ിക്കും. േംസ്ഥാന ഗ്വണ്ടകേെികെ ോംസ്ാ ി വകുെിനു ീെില്
രവര്ത്തിക്കുന്ന ോഹിതയ, േംഗ്ീത-നാെ , ലളിത ല അക്കാദേി ളകെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരും സഫാ ്
സലാര് അക്കാദേിയസെത്
ണ്ണൂരുോണ്. യവജനസക്ഷേസബാര്ഡ്, കനഹ്ററുയവസ ന്ദ്ര എന്നിവയകെ
രവര്ത്തനം ജില്ലാതലത്തില് ഉെ്. തഞ്ചാവൂര് സ ന്ദ്രോക്കി രവര്ത്തിക്കുന്ന േൗത്ത്സോണ്ട ള്ച്ചറല്
കേെര്, ബാംഗ്ലൂര് സ ന്ദ്രോക്കി രവര്ത്തിക്കുന്ന നാഷണല് സ്കൂള്ഓഫ് ഡ്രാേ റീജിയണല് കേെര്, സ ന്ദ്ര
അക്കാദേി ള് എന്നിവയം ലാ ോംസ്ാ ി സേഖലയകെ ഉന്നേനം ലക്ഷയോക്കി രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ്.
യവചിത്ര ാ ന്മാര്ക്ക് ലളിത ലാ അക്കാദേി സസ്ാളര്ഷിപ്പു ള് നല്കുന്നുെ്. േംഗ്ീത-നാെ അക്കാദേി
ജിസ്റ്റര് കചയ്തിട്ടുള്ള േംഘ്െന ള്ക്ക് നാേോത്രോയ ധനേഹായം നല്കുന്നകതാെിച്ചാല് വലിയ
ചലനമുൊക്കുന്നില്ല. െിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തിനിെയില് നീ ാവില് ര ാശ് ലാസ ന്ദ്രം, മുഖത്തല
േവ ലയ തുെങ്ങി സൊ മൂസന്നാ േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് ോത്രോണ് േംഗ്ീത നാെ അക്കാദേിയകെ നാെസ ാ
ത്സവങ്ങളില് പകങ്കടുക്കാന് െിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചില ഹ്രേവദിന യാമ്പു ള് ഒെിക േറ് അക്കാദേി ളകെ
രവര്ത്തനങ്ങള് ജില്ലയിസലകക്കത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലയികല സഗ്ാത്ര ലാരൂപങ്ങകളക്കുറിച്ച് ആധി ാ ി ോയ
പഠനം തകന്ന ഉൊയിട്ടില്ല. ഇസൊള് പുന ാവിഷ്ക ിക്കകെടുന്ന േീനു ളികലസയാ അതികല
ലാ ാ ന്മാക സയാ ഒരു അക്കാദേിയം നാളിതു വക അംഗ്ീ ിച്ചിട്ടില്ല. േംസ്ഥാന േര്ക്കാര് ഇസൊള്
1000 യവ ലാ ാ ന്മാര്ക്ക് രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള 10000/- രൂപയകെ വജ്ര ജൂബിലി കഫസലാഷിപ്പും,
എേ്.ഐ.ആര്.ഡി സ്കൂള ളില് ലാ ാ ന്മാക
ലാ പഠനത്തിന് നിസയാഗ്ിച്ചതും രതീക്ഷ നല്കുന്ന
ഉദയേങ്ങളാണ്.
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അഭിമുഖീ ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങൾ
 ജില്ലയികല ലാോംസ്ാ ി േംഘ്െന ൾ ലാരൂപങ്ങൾ, ലാ ാ ൻോർ, ദപതൃ ങ്ങൾ,
എന്നിവയകെ ജില്ലയകെതായ വിവ ങ്ങൾ ലഭയേല്ല.
 ക ാല്ലം ജില്ലയസെതായ ഥാരേംഗ്ം സപാകലയള്ള ലാരൂപങ്ങൾ േം ക്ഷിക്കകെടുന്നില്ല.
 ആർട്ട് ഗ്ാലറി ളകെയം, ോംസ്ാ ി നിലയങ്ങളകെയം അഭാവം.
 ലാരൂപങ്ങൾ അവത ിെിക്കാസനാ ളികയാരുക്കം നെത്താസനാ േതിയായ സ്ഥലേൗ യം ഇല്ല
എന്നതാണ്. ജില്ല സന ിടുന്ന േകറാരു പ ിേിതി. ംഗ് ല ള് അവത ിെിക്കാന് സ ളത്തികല
തകന്ന ഏറവം േി വറ തിസയററായ ക ാല്ലം പലിക്ക് ദലബ്രറിയകെ സോപാനം ഒെിച്ചാല് ഈ
ംഗ്ത്തുള്ള േൗ യങ്ങള് പ ിതാപ ോണ്. സോപാനോ കട്ട, ോധാ ണ
ലാ
േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് രാപയവേല്ല. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലുള്ള
മ്മൂണിറി ഹാള ള് ആ കട്ട
അവിദഗ്ദ്ധോയ നിര്മ്മാണം ക ാെ് േിക്കവാറും ഈ ആവശയങ്ങള്ക്ക് ഉപസയാഗ് ശൂനയവോണ്.
േതിയായ ംഗ്സ്ഥലസോ ോനയോയ ഗ്രീന് റൂമു സളാ രതിധവനി ഹിതോയ ശബ്ദനിയന്ത്രണസോ
ഇല്ലാത്ത ഇത്ത ം ഹാള ള് റിസഹഴ്സലു ള്ക്ക് ലഭിക്കണകേങ്കില്സൊലും അസന ം െപ ള്
െസക്കെതുമുെ്.
 ഏകറ നാളകത്ത അധവാനം ക ാെ് രൂപകെടുത്തുന്ന
ലാരൂപങ്ങള്ക്ക് സവദി ള്
കെത്തു യാണ് േകറാരു രശ്നം. നാസലാ അസഞ്ചാ സവദി ള് ക ാെ് അ ാലച േ
േെയ യാണ് േിക്കവാറും ഇവയകെ വിധി. ശക്തോയ േംഘ്െനാ േംവിധാനമുള്ള ചില
േംഘ്െന ള് ോത്രോണ് ഇതിന് അപവാദം. ഈ അവസ്ഥ കള ഫലരദോയി േറി െക്കു യാണ്
രധാനകെട്ട കവല്ലുവിളി.
 സ സളാത്സവത്തികല ലാേത്സ ങ്ങളിൽ പകങ്കടുക്കുന്ന ലാ ൻോരുകെ എണം വളക
കുറവാണ്.
രശ്നങ്ങൾ പ ിഹ ിക്കുവാനുള്ള നിർസദശങ്ങൾ
1. വിവ സശഖ ണവം ഡയറക്ടറി നിര്മ്മാണവം
a. ജില്ലയികല
ലാോംസ്ാ ി
േംഘ്െന ള്, അവയകെ രവര്ത്തനസേഖല ള്,
രാസദശി ോയി രചാ ത്തിലുള്ള ലാരൂപങ്ങള്, വയതയസ്ത സേഖല ളില് രവര്ത്തിക്കുന്ന
ലാ ാ ന്മാര് എന്നിവയകെ വിവ സശഖ ണം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു തലത്തില്നെത്തു ,
അതിനായള്ള
േേിതി ള്
രൂപീ ിക്കു യം
രവര്ത്തനത്തിനാവശയോയ
ോഹച യങ്ങള് ഒരുക്കു യം കചയ്യു .
b. രചാ ലുപ്തോയികക്കാെി ിക്കുന്ന നാസൊെി, ക്ലാേിക്കല് ലാരൂപങ്ങളകെയം അവകയ
രസയാഗ്ിക്കുന്ന േമൂഹങ്ങളകെയം ലാ ാ ന്മാരുകെയം വിവ ങ്ങള് സശഖ ിക്കു .
c.
ൗശല-ദ കത്താെില് സേഖല ള്, നാട്ടറിവ ള്, കചാല്ലു ള്, നാെന് ളി ള്,
നാെന്കൃഷി ീതി ള്, നാട്ടുദവദയം, ഭാഷണസഭദങ്ങള്, പാച ീതി ള് എന്നിവയകെ
വിവ സശഖ ണം.
d. രകൃതിജനയവം േനുഷയജനയവോയ ദപതൃ ങ്ങള്, ാവ ള്, ോംസ്ാ സശഷിപ്പു ള്
എന്നിവയകെ വിവ സശഖ ണം.
e.
ിെക്കന്സേഖലയികല
സഗ്ാത്രേംസ്കൃതിയകെ
ഭാഗ്ോയ
ലാരൂപങ്ങള്,
ആചാ ാനുഷ്ഠാനങ്ങള് എന്നിവയകെ വിവ സശഖ ണം.
f. രാസദശി ച ിത്രം, സ്ഥലോനങ്ങളകെ ഉല്പത്തി എന്നിവകയക്കുറിച്ചുള്ള വിവ സശഖ ണം
g. ഈ വിവ ങ്ങളകെ അെിസ്ഥാനത്തില്ജില്ലയകെ ോംസ്ാ ി ഡയറക്ടറി രൂപീ ിക്കു യം
അത് ഇെര്കനറ് േംവിധാനത്തില് ലഭയോക്കു യം കചയ്യു .
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2. ദപതൃ േം ക്ഷണം
മു ളില് ലഭയോയ വിവ ങ്ങളകെ അെിസ്ഥാനത്തില്സ്ഥലങ്ങളകെ േം ക്ഷണത്തിന് പു ാവസ്തു,
പു ാസ ഖവകുപ്പു ളകെ േഹ ണസത്താകെ പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കു . േംസ്ഥാന ടൂറിേം വകുെികെ
േഹ ണസത്താകെ ഇവകയ ടൂറിേം ഭൂപെത്തില് സ ഖകെടുത്തു യം വി േനോധയത ള്
കെത്തു യം കചയ്യു .
3. നാെന് ലാ, േംസ്ാ ം
സേല് സൂചിെിച്ച വിവ സശഖ ണത്തികെഅെിസ്ഥാനത്തില് നസൊെി ലാരൂപങ്ങകളയം നാട്ടറി
വ ള്, ഭാഷണസഭദങ്ങള്, നാെന്
ളി ള്, തുെങ്ങി രസ്താവയോയ സേഖല ളില് േം ക്ഷണ
ത്തിനാവശയോയ നവീന പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കു . നിതയ ജീവിതത്തിന് ുദ്ധിമുട്ടുന്ന പാ പ യ
ലാ ാ ന്മാര്ക്ക് പ ിശീലന ാലയളവില് ഓണസററിയം നല്കുവാനുള്ള വയവസ്ഥ ള് േബ്േിഡി
ോനദണ്ഡങ്ങളില് ഉള്കെടുത്തു .
4. സഗ്ാത്രേംസ്ാ ം, ല ള്
ജില്ലയികല സഗ്ാത്ര ലാരൂപങ്ങള്, ഭാഷ ള്, സഗ്ാത്രവിജ്ഞാനങ്ങള്, ദവദയം,
ൗശല വസ്തു
നിര്മ്മാണം, ഭക്ഷണ ീതി ള് തുെങ്ങിയവയില് പട്ടി വര്ഗ വകുെികെയം സ ള ഇന്സ്റ്റിറൂട്ട് സഫാര്
റിേര്ച്ച് കരയിനിംഗ്് ആെ് ഡവലെ്കേെ് സ്റ്റഡീേ് ഓഫ് കഷഡൂള്ഡ് ാസ്റ്റ് ആെ് കഷഡൂള്ഡ്
ദരബികെയം േഹ ണസത്താകെ പഠനം, േം ക്ഷണ രവര്ത്തി ള്, രച ണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള
പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കു .
5. രാസദശി അക്കാദേി ള്
സ ള, സ ന്ദ്ര ോംസ്ാ ി വകുപ്പു ളകെ ീെിലുള്ള വിവിധ അക്കാദേി ളകെ രവര്ത്തന
ഫലങ്ങള് രാസദശി തലത്തില് എത്തിക്കുവാന് േഹായ ോക്കുന്ന വിധത്തില് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു
തലത്തില് ഗ്രാേീണ അക്കാഡേി ള് ആ ംഭിക്കാവന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തുതലത്തില് രവര്ത്തിക്കുന്ന ലാ
ോംസ്ാ ി േംഘ്െന ളകെയം ഗ്രന്ഥശാല ളകെയം രതിനിധി കളയം േവതന്ത്ര ലാ ാ ന്മാക യം
ഉള്കെടുത്തിയാണ് അക്കാഡേി ള് രൂപീ ിസക്കെത് എന്നാല് ഇതികല അംഗ്ങ്ങള് ഏകതങ്കിലും ലാ
രൂപങ്ങളിസലാ ോഹിതയ രൂപങ്ങളിസലാ ദീര്ഘ് ാലം രവര്ത്തിച്ച് പ ിചയമുള്ളവ ാകണന്ന്
ഉറപ്പുവരുസത്തെതാണ്. അകല്ലങ്കില് അധി ാ താല്പ യങ്ങളില് കപട്ട് ഇവയകെ ഉസദശശുദ്ധി നഷ്ടകെൊന്
ഇെയെ്. പഞ്ചായത്തു തലത്തികല അക്കാദേി ള്ക്ക് സലാക്ക്, ജില്ലാതലങ്ങളില് കഫഡസറഷനു ളൊ
ക്കു യം ഇതിലൂകെ സ ള ോഹിതയ, േംഗ്ീതനാെ , ലളിത ലാ, സഫാ ് സലാര് അക്കാഡേി ള്ക്ക്
താസെക്കിെയിസലക്ക് ഇറങ്ങികച്ചല്ലാനും ജില്ലാതലത്തില് ലാ, ോഹിതയ, ോംസ്ാ ി സേഖല ളില് പുതിയ
ഉണര്േ് സൃഷ്ടിക്കാനും െിയം.
6. സ

സളാത്സവവം ലാ- ായി േേിതി ളം
ഓസ ാ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തുതലത്തിലും പത്തു മുതല് പതിനഞ്ചുവക
ലാ- ായി േേിതി ള്
രവര്ത്തിക്കുന്നുെ്. അങ്ങകനകയങ്കില് എഴുന്നൂറിനും ആയി ത്തിനും ഇെയില് േേിതി ള്
ഉൊസക്കെതുെ്. എന്നാല് ഇവയില് ഏകറയം നാേോത്രോയ രവര്ത്തനം ഉള്ളവയാണ്.
വര്ഷത്തികലാ ിക്കല് വാര്ഷി ം നെത്തു ോത്രം കചയ്യുന്നവയം വര്ഷം മുഴുവന് രവര്ത്തിക്കുന്നവയമുെ്.
ചിലേേിതി ള് നാെ രവര്ത്തനം മുഖയോയി ാണുസപാള് ലാപഠനം രധാന രവര്ത്തനോയി
ാണുന്നവയം സ്സപാര്ടേ് ആെ് കഗ്യിംേ് രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്കെടുന്നവയമുെ്. ഈ
രവര്ത്തനങ്ങകള വിലയിരുത്തി അതാതു സേഖലയില്േി ച്ച േംഘ്ാെനത്തിനും ഗുണനിലവാ ം
കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനും ആവശയോയ പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്. ഇതികന ഗ്രാേീണ
അക്കാഡേി ളകെ രവര്ത്തനവോയി കൂട്ടിയിണക്കാവന്നതാണ്.
േര്ക്കാര് നിര്സദശത്തിനനുേ ിച്ച് നെത്തുന്ന
സ സളാത്സവത്തികെ ാ യത്തില് ഗ്രാേ
പഞ്ചായത്തു ളം സലാക്കു പഞ്ചായത്തു ളം സചര്ന്ന് ഒരു നയേേീപനം േവീ ിക്കാവന്നതാണ്. ഗ്രാേ
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തലത്തില് ക്ലബ്ബു കള മുന്കൂട്ടിത്തകന േ്ോക്കു യം ജന ീയ പങ്കാളിത്തസത്താകെ േി ച്ച േമ്മാനങ്ങ
സളര്കെടുത്തു യം കചയ്യാം. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലത്തില് സ്സപാര്ടേില് ഹ്രേവ ാല സ ാച്ചിംഗ്് യാമ്പു ളം
രാസദശി
േി വനുേ ിച്ച്
ലാേത്സ യിനങ്ങള്ക്ക്
ശില്പശാല ളം നെത്താവന്നതാണ്.
സലാക്കുതലത്തില് വിജയി ളാകുന്നവര്ക്ക് കൂടുതല് പ ിശീലനം നല് ി ജില്ലാ േത്സ ങ്ങള്ക്ക്
പങ്കാളി ളാക്കാവന്നതാണ്. അങ്ങകന വരുസപാള് േംസ്ഥാനതലത്തില് കേച്ചകെട്ട ര െനം നെത്താന്
ജില്ലയ്ക്കാകും. േംസ്ഥാനതലത്തില് വിജയി ളാകുന്നവര്ക്ക് സസ്ാളര്ഷിെ് ഏര്കെടുത്തുവാന് െിഞ്ഞാല്
നി വധി ലാ ായി രതിഭ കള േംഭാവന കചയ്യുവാന് ജില്ലയ്ക്കു െിയം.
7. ഗ്രന്ഥശാല ള്
700 -ഓളം രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല ള് ജില്ലയില് ഉകെങ്കിലും പുസ്ത ം വായിക്കുവാ
കനത്തുന്നവരുകെ എണം കുറവാണ്. ഒരു ാലത്ത് അനൗപചാ ി വിദയാഭയാേത്തികെ േര്േ ലാ
ശാല ളായിരുന്ന ഗ്രന്ഥശാല ള്ക്ക് ആ സുവര്ണ ാലം തി ിക വരുത്താന് വായനക്കുട്ടങ്ങള്
ആ ംഭിക്കുവാന് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിക്കാവന്നതാണ്. ആനു ാലി ങ്ങള് വാങ്ങുവാനുള്ള തു , ചര്ച്ച ള്,
കേേിനാറു ള്, വായനാ േത്സ ങ്ങള് എന്നിവ നെത്താനുള്ള തു
എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തി
വായനയകെ േംസ്ാ ം തി ിക ക ാണ്ടു വ ാനാവശയോയ പദ്ധതി ളാണ് ഇവികെ വിഭാവനം
കചസയ്യെത്.
8. അനയഭാഷാ കതാെിലാളി ള്
ജില്ലയികല വിവിധകതാെില് സേഖല ളില് പണികയടുക്കുന്ന സനാര്ത്ത്-ഈസ്റ്റ് േംസ്ഥാനങ്ങളില്
നിന്നു വരുന്നവരുകെ എണം കൂെിക്കൂെി വ ി യാണ്. ഒറകെട്ട തുരുത്തു ളായാണ് ഇവര് ജീവിക്കുന്നത്.
ഇവരുകെ േംസ്ാ ി ത്തനിേകയയം ലാഭിരുചികയയം പറി അറിയവാനുള്ള ശ്രേം നാളിതുവക
ഉൊയിട്ടില്ല. ഇവക ോക്ഷ ാക്കാനുള്ള ശ്രേം ആ ംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിനന്ദനാര്ഹോണ്. അസതാകൊെം
േവന്ത്ം ലാരൂപങ്ങള് േലയാളി സരക്ഷ രുകെ മുപില് അവത ിെിക്കാനും ഗ്രന്ഥശാല ളില് അവരുകെ
ഭാഷാപുസ്ത ങ്ങള് ഉള്കെടുത്തി വായനയകെ ഉയര്ന്ന േംസ്ാ ി
ഇെങ്ങളിസലക്ക് അവക
ദ പിെിച്ചുയര്ത്താനും ഉചിതോയ പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കചയ്യാവന്നതാണ്.
9. രാന്േ് കജന്ഡര്
എല്ലാ പ ിഷ്കൃത ജനേമൂഹങ്ങളം ഇന്ന് രാന്േ് കജന്ഡര് വിഭാഗ്ത്തില്കെട്ടവരുകെ അസ്തിതവം
അംഗ്ീ ിക്കു യം േമൂഹ പുസ ാഗ്തിയില് അവക ഭാഗ്ഭാക്കാക്കു യം കചയ്യുന്നു. ഉയര്ന്ന ലാ
സബാധമുള്ളവ ാണ് അവ ിസലകറയം.
ല അവര്ക്ക് വലിയ അളവിലുള്ള ആശവാേോണ് നല്കുന്നത്
അതിനാല് രാന്േ് കജന്ഡര് വിഭാഗ്ത്തിന് രാധാനയം നല്കുന്ന ലാേംഘ്ങ്ങള്ക്ക് സരാത്സാഹനം
നസല്കെതാണ്.
10. ഒഴുകും സവദി ള് (സലാട്ടിംഗ്് തീസയറര്)
ജില്ലയകെ തീ സദശത്തികെ ജലപാത ളം വിസ്തൃതോയ അഷ്ടമുെിക്കായലികെയം പ വൂര്, ഇെവനെയറക്കായലു ളകെയം രകൃതി േണീയതയിസലക്ക് ോയഹ്നങ്ങളില് ചങ്ങാെത്തില് ഒരുക്കിയ സവദി ളില്
േംഗ്ീതം, നൃത്തം, നാെ ം, പാ പ യ ലാരൂപങ്ങള്, നാെന് ല ള് തുെങ്ങിയവയകെ അവത ണം
നെത്താന്
ലാേംഘ്ങ്ങകള േഹായിക്കാനാവശയോയ പദ്ധതി ള് മുസന്നാട്ട് വയ്ക്കാവന്നതാണ്.
ടൂറീേത്തികെ വിപുലോയ ോധയത കള ഉപസയാഗ്കെടുത്താവന്നതും രാസദശി
ലാ ാ ന്മാര്ക്ക്
വരുോനം ലഭിക്കുന്നതിനും കുടുതല് സവദി ള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇതു േഹായ ോകും രാസദശി
അക്കാദേി കള ഇതുോയി േംസയാജിെിക്കാവന്നതാണ്.
11. റേിഡെ്േ് അസോേിസയഷനു ള്
നഗ് പ ിേ ത്തു നിന്ന് അസോേിസയഷനു ള് എന്ന കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ള് ഗ്രാേീണ
സേഖലയിസലക്ക് എത്തികക്കാെി ിക്കു യാണ്. ഓണം, നവവത്സ ം, ക്രിസ്തുേേ് ആസഘ്ാഷ
ങ്ങള്ക്കപ്പുറസത്തക്ക് പല അസോേിസയഷനു ളകെയം രവര്ത്തനം നീങ്ങുന്നില്ല. ോംസ്ാ ി ാധിനിസവശ
ങ്ങള്കക്കതിക യം അന്ധവിശവാേങ്ങള്കക്ക ക യമുള്ള കചറുത്തുനില്െിനും കുടുംബങ്ങള് തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ
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ദൃഢോക്കുന്നതിനും ഈ യൂണിറ്റു കള രാപ്ത ാക്കാവന്നതാണ്. കുട്ടി ള്ക്കും യവതീ യവാക്കള്ക്കും
ലാപഠനത്തിനും ലാശില്പശാല ള് േംഘ്െിെിക്കുന്നതിനും േഹായം നല് ാവന്നതാണ്. റേിഡെ്േ്
അസോേിസയഷനു ളകെ കഫഡസറഷനു ള് രൂപീ ിക്കുന്നതിലൂകെ ഇതു ഫലരദോയി ആവിഷ്ക ിക്കാന്
െിയം.
12. വജ്രജൂബിലി സസ്ാളര്ഷിപ്പു ള്
2017-18 വര്ഷം മുതല് രതിോേം പതിനായി ം രൂപ വച്ച് ആയി ം ലാ ാ ന്മാര്ക്ക്
ഏര്കെടുത്തിയ വജ്രജൂബിലി സസ്ാളര്ഷിെ് മു ളില് സൂചിെിച്ച എല്ലാ രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും
േഹായ ോക്കണ ീതിയില് ആസൂത്രണം കചയ്യാവന്നതാണ്. സ്കൂള് വിദയാര്ഥി ള്ക്ക് ലാഭയേനം
നല്കുന്നതിനായി വിദയാലയങ്ങളകെ / തസദശേവയം ഭ ണസ്ഥാപനങ്ങളകെ ആതിസഥയതവത്തില് വിനയേി
ക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതനുേ ിച്ച് താകെപറയന്ന ീതിയില് ലാ ാ ന്മാരുകെ സേവനം തസദശ േവയം
ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഉപസയാഗ്ിക്കാവന്നതാണ്.
1. സ്കൂള ളില് ലാഭയാേം, യവജസനാത്സവങ്ങള്ക്ക് കുട്ടി കള തയ്യാറാക്കല്
2. സ സളാത്സവങ്ങളകെ നെത്തിെിലും ആസൂത്രണത്തിലും തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങകള
േഹായിക്കു .
3. രാസദശി അക്കാഡേി ളകെ രവര്ത്തനവോയി ബന്ധകെടുത്തു .
4. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളികല അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങള് ഉപസയാഗ്ിച്ചുക ാെ് ോയാഹ്നങ്ങളില്
ലാപ ിശീലനം ആ ംഭിക്കു യം ഫിലിം ക്ലബ്, ഡ്രാേ ക്ലബ്, േംഗ്ീത േഭ തുെങ്ങിയ വിവിധ
രവര്ത്തനങ്ങള് ആ ംഭിക്കാന് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു കള േഹായിക്കു യം കചയ്യു .
13. യവജന േപര്ക്കസ ന്ദ്രം
യവജനങ്ങള്ക്ക് വിദയാഭയാേത്തിനും കതാെില് സനടുന്നതിനും ദവവിദ്ധയ പൂര്ണോയ ഒസട്ടകറ
സേഖല ളെ്. ലാോംസ്ാ ി േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് വിവിധ അക്കാഡേി ളകെയം േറ് ഏജന്േി ളകെയം
അനവധി പദ്ധതി ള്, സസ്ാളര്ഷിപ്പു ള്, കഫസല്ലാഷിപ്പു ള് എന്നിവ ലഭയോണ്. എന്നാല് ഇവ ഏകതാ
കക്കകയന്നും സനടുവാനുള്ള വെി ള് എകന്ത്ാക്കകയന്നും ഉള്ള അറിവ് പ ിേിതോയ ചിലര്ക്ക് ോത്രസേ ഉള്ളു.
ഉപ ിപഠന ോധയത ള്, സസ്ാളര്ഷിപ്പു ള്, വിസദശപഠന ോധയത ള്, ഗ്രാന്റു ള് എന്നിവകയെറി യവ
ജനങ്ങള്ക്കും ോംസ്ാ ി േംഘ്െന ള്ക്കും അറിവപ ാനായി ജില്ലാെിസ്ഥാനത്തിൽ യവജനേപര്ക്ക
സ ന്ദ്രം ആ ംഭിക്കാവന്നതാണ്. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളികല യൂത്ത് സ ാര്ഡിസനറര്ോരുകെ രവര്ത്തനം
പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോയി താകെ തലത്തിസലക്ക് വയാപിെിക്കുവാന് െിയം.
14. സലാത്സവങ്ങള്
ക ാല്ലത്തികെ സപ ് ടൂറിേം ഭൂപെത്തില് സ ഖകെെത്തക്ക വിധത്തില് എല്ലാ വര്ഷവം സലാത്സവം
േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്. ലാപ ിപാെി ളം അസതാെനുബന്ധിച്ചുള്ള ചര്ച്ച ളം ശില്പശാല ളം കേേിനാറു
ളോ ണം സലാത്സവത്തികെ ഉള്ളെക്കം. ജില്ലയകെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളില് വച്ച് സലാത്സവം നെത്താവ
ന്നതാണ്. സ്ഥലം കത കഞ്ഞടുക്കുസപാള് തീ രസദശം ഇെനാെ് േലസയാ രസദശം എന്നിങ്ങകന എല്ലാ
രസദശത്തിനും രാതിനിധയം ലഭിക്കണം. ഇത ജില്ല ളോയം ഇത േംസ്ഥാനങ്ങളോയം ോംസ്ാ ി
വിനിേയം ോധയോകുന്ന ീതിയിലാവണം സലാത്സവം േംഘ്െിെിസക്കെത്. ക ാല്ലം േസഹാത്സവം എന്ന
സപ ് നല് ാവന്നതാണ്.
15. ചലച്ചിത്രം
ഒരു ാലത്ത് വളക കചലസവറിയതായിരുന്ന ചലച്ചിത്ര ലയകെ ോസങ്കതി ത ഇന്ന് ഡിജിറല്
വിലവകത്ത തുെര്ന്ന് ദ യ്യികലാതുങ്ങുന്നതും ലളിതവോയിട്ടുെ്. ജനഹൃദയങ്ങകള ഏറവം ആെത്തില്
േവാധീനിക്കുവാന്
െിയന്ന ഈ ലാരൂപത്തികന ശാസ്ത്രസബാധം, േസതത തവം, ശുചിതവസബാധം,
ആസ ാഗ്യപ ിപാലനം തുെങ്ങിയ ആശയങ്ങള് രച ിെിക്കാനും അന്ധവിശവാേങ്ങള്കക്കതിക
സപാ ാൊനും െിയന്ന വിധത്തില് ഉപസയാഗ്ിക്കുവാന് െിയണം ഹ്രേവചിത്ര നിര്മ്മാണകത്ത സരാത്സാഹി
378

സേവനസേഖല

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

െിക്കുവാന് പദ്ധതി രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്. ഒെം ചലചിത്ര ഉത്സവങ്ങളം ആേവാദനനിലവാ ം
കേച്ചകെടുത്താനുതകുന്ന ശില്പശാല ളം ഫിലിം ക്ലു ളം രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്.
16. േിനിോ വെി
നല്ല
േിനിേയകെ
രചാ ണത്തിനായി
േിനിോവെികയന്ന
േഞ്ച ിക്കുന്ന
േിനിോക ാട്ട കയക്കുറിച്ചാസലാചിക്കാവന്നതാണ്. അപതുസപര്ക്കി ിക്കാവന്ന ഒരു ബസ്സും അതില് വലിയ
സ്ക്രീനുള്ള കെലിവിഷനും ഉകെങ്കില് ജില്ലയികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് േഞ്ച ിച്ച് നല്ല േിനിേ ള്
രദര്ശിെിക്കാം. തീസയറര് ിട്ടാത്ത ലാ മൂലയമുള്ള േിനിേ ളം സഡാ ുകേെറി ളം ഹ്രേവ േിനിേ ളം
രദര്ശിെിക്കാം. ഒെം കത കഞ്ഞടുത്ത സ ന്ദ്രങ്ങളില് ആേവാദന ക്ലാസ്സു ളം േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്.
17. നാെ വം ഥാരേംഗ്വം
ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് സ ളത്തികെ ോംസ്ാ ി ഭൂപെത്തില് േവിസശഷോയ സ്ഥാനം സനെികക്കാടുത്ത
ലാരൂപങ്ങളാണ് നാെ വം ഥാരേംഗ്വം ക .പി.എ.േി യകെ ആസ്ഥാനം ഇസൊള് ായംകുള
ത്താകണങ്കിലും ആദയ ാല നാെ പ ിശ്രേങ്ങകളാകക്ക ക ാല്ലത്താണ് നെന്നത്. ഓച്ചിറ പ ബ്രസമാദയം
േംഗ്ീത നെനേഭയ്ക്ക് േലയാള നാെ ത്തികെ ച ിത്രത്തില് അദവീതിയ സ്ഥാനമുെ്. ഏറവം കൂടുതല്
കരാഫഷണല് നാെ േംഘ്ങ്ങള് ഉൊയിരുന്നതും ക ാല്ലാത്താണ്. ശാസ്താംസ ാട്ട സദവേവം സബാര്ഡ്
സ ാസളജില്കവച്ച് 1963-ല് നെന്ന നാെ ക്കള ിയിലാണ് ആധുനി േലയാള നാെ രസ്ഥാനം പിച്ച വച്ചു
നെന്നു തുെങ്ങിയത്. 1980 ള് വക ഒട്ടനവധി അകേചവര് നാെ േംഘ്ങ്ങള് ജില്ലയില് േജീവോയിരുന്നു.
ഗ്രന്ഥശാല ളം വര്ഷത്തില് ഒരു നാെ ം രാസദശി
ലാ ാ ന്മാരുകെ സനതൃതവത്തില് അവത ി
െിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് േജീവോയ നാെ േംഘ്ങ്ങള് പ ിേിതോണ്. ോമൂഹി ോറത്തിനുതകുന്ന വണം
നാെ ങ്ങള് ഉൊസ െതുെ്. ഈ ലക്ഷയം മുന്നില് നിര്ത്തി നാെ േംഘ്ങ്ങകള േജീവോക്കാന്
ആവശയോയ പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്. അഭിനയം, േംവിധാനം, ചന, ോസങ്കതി ഘ്െ
ങ്ങള് എന്നിവയില് ശില്പശാല ള് േംഘ്െിെിക്കുവാനും കത കഞ്ഞടുക്കുന്ന നാെ േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് ധന
േഹായം നല്കാനും ആവശയോയ പദ്ധതി ള് രൂപീ ിക്കാവന്നതാണ്. ചലചിത്ര അക്കാഡേിയകെ
പാസക്കജു ള് ഇതിനുോതൃ യാ ണം.
സലാ ക്ലാേിക്കു കള േലയാളിക്ക് പ ിചയകെടുത്തിയ അനശവ
ലാ ാ ന് വി.ോംബശിവനും
ക ാല്ലം ബാുവം അനന്ത് തലമുറയം അ ങ്ങു കള േജീവോക്കിയിരുന്ന ഥാരേംഗ്ം ഇന്ന് തി ിച്ചു
വ വികെ പാതയിലാണ്. ഈ ലാരൂപത്തിലും മുതിര്ന്ന ലാ ാ ന്മാരുകെ സനതൃതവത്തില് യവതലമുറയ്ക്ക്
ശില്പശാല ള് േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്.
18. േംഗ്ീതം.
ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് േപന്നോയ േംഗ്ീത പാ പ യമുെ്. നാസൊെി േംഗ്ീതവം ര്ണാെ
േംഗ്ീതവോണ് അതില് രധാനകേങ്കിലും ഇന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി േംഗ്ീതവം ഗ്സ്സലുകോകക്ക അതികെ
ഭാഗ്ോയിക്കെിഞ്ഞു. വാദയ ല ളം ജനേനസ്സില് വലിയ ഇെം സനെിയിട്ടുെ്. ഒസട്ടകറ പ ിശീലന
സ്ഥാപനങ്ങളം ജില്ലയിലുെ്. ഇവികെനിന്ന് പ ിശീലനം സനടുന്നവര്ക്ക് കൂടുതല് അവേ ങ്ങളം സവദി ളം
ഒരുക്കുവാനും, െിവള്ള ലാ ാ ന്മാര്ക്ക് പഠനത്തിനുള്ള അവേ ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഉതകുന്ന
പദ്ധതി ളം സസ്ാളര്ഷിപ്പു ളം വിഭാവനം കചയ്യാവന്നതാണ്.
19. ചിത്ര ല
ക ാല്ലത്തികെ ചി ലാ പാ പ യത്തില് പുതിയ തലമുറയില്കെട്ട ഒസട്ടകറ ാതലുള്ള
ചിത്ര ാ ന്മാരുെ്. കൂൊകത സ്കൂള്തലത്തിലുയര്ന്നുവരുന്ന ഒസട്ടകറ രതിഭ ളെ്. എന്നാല് േി ച്ച
ആര്ട്ട്േ് ഗ്യാലറി ള് ക ാല്ലം നഗ് ം സ ന്ദ്രോക്കി ഒസന്നാ സൊ ോത്രസേയള്ളു. താലൂക്ക് അെിസ്ഥാന
ത്തികലങ്കിലും നന്നായി രൂപ ല്പന കചയ്ത ആര്ട്ട്േ് ഗ്യാലറി ളം ഒെം ചിത്ര ാ ന്മാര്ക്ക് താേേിച്ച് സൃഷ്ടി
നെത്താനുള്ള േൗ യവം ഉൊസ െതുെ്. ഇവസയാെനുബന്ധിച്ച് ശില്പശാല ള് നെത്താനും െിവള്ള
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ചിത്ര ാ ന്മാക
കെത്തി പ ിശീലനം നല്കുവാനുമുള്ള പദ്ധതി ള് മൂന്ന് തലങ്ങളിലുമുള്ള തസദശ
േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ആവിഷ്ക ിക്കാവന്നതാണ്.
ദീര്ഘ് ാല പദ്ധതി ള്
1. ലാഗ്രാേം (ആര്ട്ട് വിസല്ലജ്)
കുറച്ചുകൂെി ദീര്ഘ് ാലാെിസ്ഥാനത്തില് രൂപീ ിസക്കണ്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ജില്ലയില്
േേഗ്രോയി നെത്തുന്ന പഠനത്തികെഅെിസ്ഥാനത്തില്
കെത്തുന്ന
ലാദവശിഷ്ടയങ്ങകള ഒരു
കുെക്കീെില് ക ാണ്ടുവ ാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.
ിെക്കന് സേഖലയികല സഗ്ാത്ര വര്ഗ
ലാ ാ ന്മാര്ക്കായി ിക്കും ഇതു കൂടുതല് ഉപയക്തോകു . ജില്ലയകെ തനതു പാ പ യത്തില് രൂപകെടുന്ന
ൗശല, ദ സത്താെില് ലാ ാ ന്മാര് പാ പ യ, നാെന്, അനുഷ്ടാന ലാ ാ ന്മാര്, നാട്ടറിവ ള്,
നാട്ടുദവദയം തുെങ്ങിയവയകെ സൂക്ഷിപ്പു ള് തുെങ്ങി േേ ാലി ലാ ാ ന്മാക യം ലാരൂപങ്ങകളയം
ഉചിതോയ സ്ഥലേൗ യം നല് ി തത്സേയ നിര്മ്മാണവം രദര്ശനവം വിപണനവം നെത്താന്
െിയന്ന ീതിയില് ഒരു ലാഗ്രാേം പണിതുയര്ത്തു യാണ് ലക്ഷയം. േറ്റു േംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള
ലാ ാ ന്മാര്ക്കും അതിഥി ളാകയത്തി ഇവികെ േംസ്ാ ി വിനിേയം നെത്താവന്നതാണ്. വിവിധ
ഗ്താഗ്ത ോര്ഗങ്ങളിലൂകെ എത്തിസച്ച ാനുള്ള േൗ യം അനുേ ിച്ച് ക ാല്ലം നഗ് ോയി ിക്കും ഉചിതോയ
സ്ഥലം. ആശ്രാേത്ത് ഇതിോയി സ്ഥലം കെത്താന് െിയം.
2. ോംസ്ാ ി സ ന്ദ്രങ്ങള്, േമുച്ചയങ്ങള്
ലയം േംസ്ാ വം വള ാന് അെിസ്ഥാനേൗ യങ്ങള് വി േിസക്കെതുെ് ഇതികെ അവസ്ഥ
മുസന്ന സൂചിെിച്ചിട്ടുെ്. ഇതിനു പ ിഹാ ോയി മുന്നു തലത്തിലുള്ള നിര്സദശങ്ങള് ഇവികെ മുസന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
➢ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലം
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലത്തില് നിലവിലുള്ള ോംസ്ാ ി
സ ന്ദ്രങ്ങള് പലതും രവര്ത്തന
ഹിതോണ്. അവകയ രാസദശി അക്കാദേി ളകെയം വ്രജൂബിലി സസ്ാളര്ഷിെ് സനടുന്ന
ലാ ാ ന്മാരുകെയം യൂത്ത് സ ാ-ഓര്ഡിസനറര്ോരുകെയം േഹായസത്താകെ രവര്ത്തന
ക്ഷേോക്കു . നിലവിലുള്ള മ്മൂണിറി ഹാള ള് ശബ്ദേംവിധാനവം ംഗ്േംവിധാനവം കേച്ചകെ
ടുത്തി നവീ ിക്കു . അവ റിസഹഴ്സലു ള്ക്കായി േംഘ്ങ്ങള്ക്ക് കുറഞ്ഞ കചലവില് ലഭയോക്കു .
➢ നിയേേഭാ േണ്ഡലതലം
ക ാല്ലം ജില്ലയില് 11 നിയേേഭാ േണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓസ ാ േണ്ഡലത്തിലും ഓസ ാ
തീയറര് േമുച്ചയങ്ങള് നിര്മ്മിക്കു . ഒരു സുേ്ോയ ഇന്സഡാര് തീയസറര്, വിവിധ ത
ത്തിലുള്ള നാെ ങ്ങള് അവത ിെിക്കുവാന് പാ ത്തിലുള്ള തുറന്ന സവദി, റിസഹഴ്സലിനുള്ള രസതയ ം
ഹാള ള്, ചിത്ര ലാ ലാ ാ ന്മാര്ക്ക് താേേിക്കുവാന് സഡാര്കേററി േൗ യം എന്നിവ
ഓസ ാ േമുച്ചയത്തിലും ഉൊ ണം. േി ച്ച തിയറര് ആര്ക്കികെക്റ്റു കള കക്കാണ്ടുസവണം ഇവ
രൂപ ല്െന കചയ്യുവാന്.
➢ ജില്ലാതലം
ജില്ലാസ ന്ദ്രത്തില് മു ളില് സൂചിെിച്ച േംവിധാനങ്ങള്ക്ക് പുറകേ പുതിയ നാെ േങ്കല്പങ്ങള്ക്ക്
അനുസയാജയോയ ലാക്ക് സബാക്സ് എന്ന സപ ിലുള്ള കചറിയ തിസയറര് കൂെി ഉൊയി ിക്കുന്നത്
നന്നായി ിക്കും. ഈ വിഷയത്തില് രഗ്ത്ഭ് ായ തീസയറര് ആര്ക്കികെക്റ്റു ളകെയം ലാ ാ
ന്മാരുകെയം ഉപസദശം സതൊവന്നതാണ്.
ഗുണഫലം
ഇത് ജില്ലയികല തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ീെില് വരുന്ന ജില്ലയകെ രാസദശി
അവസ്ഥ കള േേഗ്രോയി ണ്ടുക ാണ്ടുള്ള നിര്സദശങ്ങളാണ്. ഏകതങ്കിലും രസദശങ്ങളികല
ഒറകെട്ട രവര്ത്തനങ്ങള് ക ാെ് രസയാജനം ഉൊകു യില്ല. യവജനതയകെ ലാപ വം
ുദ്ധിപ വം ചിന്ത്ാപ വോയ സേഖല കളയം ര്മ്മപ ിപാെി കളയം ഭാവികയയം മുന്നില്
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ണ്ടുക ാൊണ് ഈ നിര്സദശങ്ങള് രൂപകെടുത്തുന്നത്. േദയത്തിനും ലഹ ിക്കും അെിേകെൊനുള്ള
അലേ നിേിഷങ്ങകള ഒെിവാക്കി
ര്സമ്മാന്മുഖ ാക്കാനും അതുവെി ക ാല്ലം ജില്ലയകെ
ോംസ്ാ ി ോയ വീകെടുെിനും നമുക്ക് െിയം.
ഭാവിയിൽ സനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന സനട്ടങ്ങൾ
 നിലവിലുള്ള ോംസ്ാ ി ത്തനിേകയ േം ക്ഷിക്കു
 വര്ത്തോന ാലത്തില് േവാധീനം കചലുത്തുന്നതും പുസ ാഗ്േന േവഭാവമുളളതുോയ
ലാ
രൂപങ്ങകള അംഗ്ീ ിക്കു യം സരാത്സാഹിെിക്കു യം കചയ്യു ,
 ലാോംസ്ാ ി രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഇെവം അെിസ്ഥാന േൗ യങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കു ,
 നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിലയിരുത്തു
 ദപതൃ േവഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങളം നിര്മ്മിതി ളം കെത്തു യം േം ക്ഷിക്കു യം കചയ്യു .
 ലാോംസ്ാ ി വിസശഷങ്ങകളയം രസ്ഥാനങ്ങകളയം സ ഖകെടുത്തു
 ഈ രവൃത്തി ളിലൂകെ ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ോംസ്ാ ി ഔന്നിതയകത്ത കപാതുസബാധത്തിൽ
രതിഷ്ഠിക്കു
വി േന വിെവ്
 ജില്ലയകെ ോംസ്ാ ി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കല്.
 ജില്ലയകെ ദപതൃ ങ്ങകള ടൂറിേം ഭൂപെത്തിൽ ഉൾകെടുത്തൽ.
 പാ പ യ ല ളകെയം ലാ ാ ൻോരുകെയം േം ക്ഷണം.
 സഗ്ാത്ര ലാരൂപങ്ങളകെ േം ക്ഷണം.
 ോംസ്ാ ി അക്കാഡേി ളകെ രവർത്തനം രാസദശി തലത്തിൽ ലഭയോക്കൽ.
 വായന സരാത്സാഹിെിക്കൽ.
 നാെ ം, ഥാരേംഗ്ം എന്നിവയകെ പുനരു്ീവനം
വി േന വിെവിനുള്ള പ ിഹാ ം
േറ് വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന് േംസയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ
 സ ന്ദ്ര-േംസ്ഥാന ോംസ്ാ ി വകുപ്പു ളകെ ീെിലുള്ള അക്കാഡേി ളോയി സചർന്ന് രാസദശി
അക്കാഡേി ൾ രൂപീ ിക്കൽ.
 ിർത്താടേ്, പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ വി േന വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന് സഗ്ാത്രവർഗക്കാരുകെ
ോംസ്ാ ി പാ പ യം േം ക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ.
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ
1. ഓസ ാ തസദശഭ ണ സ്ഥാപനത്തിസലയം
ലാോംസ്ാ ി
േംഘ്െന ൾ, നാസൊെി
ലാരൂപങ്ങൾ,
നാട്ടറിവ ൾ,
ദപതൃ ങ്ങൾ,
സഗ്ാത്രേംസ്ാ ം,
ലാ ാ ൻോർ
എന്നിങ്ങകനയള്ള വിവ ങ്ങൾ ഉൾകെടുത്തി ോംസ്ാ ി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു . അവ
സക്രാഢീ ിച്ച് ജില്ലയകെ ോംസ്ാ ി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു .
2. സ ന്ദ്ര-േംസ്ഥാന ോംസ്ാ ി
വകുപ്പു ളകെ
ീെിലുള്ള അക്കാഡേി ളകെ രവർത്തനം
രാസദശി തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗ്രാേീണ അക്കാഡേി ൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
3. സ സളാത്സവം സപാകലയള്ള േത്സ ങ്ങൾക്ക് മുസന്നാെിയായി
ലാേത്സ
ഇനങ്ങളിൽ
ശില്പശാല ൾ േംഘ്െിെിക്കു .
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4. വജ്രജൂബിലി സസ്ാളർഷിെ് സനെിയിട്ടുള്ള ലാ ാ ൻോരുകെ സേവനം രസയാജനകെടുത്തി
വിദയാലയങ്ങകള/ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോയാഹ്ന ലാപ ിശീലന ള ി ൾ
േ്ോക്കു .
സേൽത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1. ജില്ല സ ന്ദ്രോക്കി ചിത്ര രദർശനത്തിനുള്ള ആർട്ട് ഗ്ാലറിയം ഒെം ചിത്ര ാ ൻോർക്ക് താേേിച്ച്
സൃഷ്ടി നെത്തുന്നതിനുള്ള േൗ യങ്ങളം ഒരുക്കു .
2. ജില്ലയകെ എല്ലാ ലാ ദവശിഷ്ഠയങ്ങകളയം ഒരു കുെക്കീെിൽ ക ാണ്ടുവരുന്ന ആർട്ട് വിസല്ലജ്
സ്ഥാപിക്കു .
ീഴ്ത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
1. പാ പ യ ലാരൂപങ്ങൾ, ലാ ാ ന്മാർ എന്നിവ സരാത്സാഹിെിക്കുന്ന ത ത്തിലുള്ള പദ്ധതി ൾ
തയ്യാറാക്കൽ.
2. ഗ്രന്ഥശാല ളകെ പുനരു്ീവനം
നൂതന സരാജക്ട് ആശയങ്ങൾ
 വജ്രജൂബിലി സസ്ാളർഷിെ് ലാ ാ ന്മാരുകെ സനതൃതവത്തിൽ ോയാഹ്ന ലാപ ിശീലന ള ി
 ഒഴുകും സവദി ൾ (സലാട്ടിംഗ്് തീസയറർ)
 േിനിേ വെി
 ആർട്ട് വിസല്ലജ്
 ഇത ജില്ല ളം ഇത േംസ്ഥാനങ്ങളകെയം ോംസ്ാ ി വിനിേയം ോധയോകുന്ന ീതിയിൽ
‘ക ാല്ലം േസഹാത്സവം’
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

യവജന സക്ഷേം
ആമുഖം
േനുഷയജീവിതത്തികല ഏറവം സു ഭിലോയ ാലോണ് യവതവം.
യവതവത്തികെ രുത്തും
സശഷിയോണ് ാജയത്തികെരതീക്ഷ. യവശക്തികയ ാജയത്തികെ പുസ ാഗ്തിയ്ക്ക് ഉതകും വിധം ോമൂഹയ
മൂലയങ്ങളിലധിഷ്ടിതോയി ശാക്തീ ിക്കു യം പരുവകെടുത്തു യം കചയ്യുന്ന ത ത്തിലുള്ള പദ്ധതി ള്
രൂപകെടുത്തി നെെിലാക്കു എന്നതാണ് ശ ിയായ വി േന ാഴ്ചൊെ്. ഇതിനായി യവജനങ്ങളകെ
വി േനവം, യവജനങ്ങളിലൂകെ വി േനവം ോദ്ധയോക്കുന്നതിന് േഹായ ോയ പേദ്ധതി ളാണ്
ഉൊസ െത്.
യവജനങ്ങളകെ ആവശയങ്ങളം ോഹച യങ്ങളം തി ിച്ചറിയന്നതിന് അവരുകെ
വളര്ച്ചയകെ ച ിത്രം പ ിസശാധിസക്കെതാണ്.
സ ളത്തികല യവതവം അപത് അറുപത് ാലഘ്ട്ടങ്ങളില് സ്കൂള് വിദയാഭയാേം പൂര്ത്തിയാക്കി
ഏതാെ് ഭൂ ിഭാഗ്ം സപരും
ാര്ഷി വൃത്തിയിസലയ്ക്ക് തി ിഞ്ഞു. എന്നാല് എഴുപത് - എണ്ടപത്
ാലഘ്ട്ടത്തില് യവതവം സ ാസളജ് വിദയാഭയാേത്തിസലയ്ക്കും തുെര്ന്ന്
ദവറ്സ ാളര് സജാലിയകെ
അസനവഷണത്തിസലയ്ക്കും തി ിഞ്ഞു. ഈ ാലത്ത് ാഷ്ട്രീയത്തിസലയ്ക്കും, ോഹിതയ രവര്ത്തനങ്ങളിലും യവതവം
േജീവോയി. യക്തിവാദം, നി ീശവ വാദം എന്നിവ ആ ര്ഷ ോയി ോറി. അന്ധവിശവാേങ്ങള്ക്കും,
ആനാചാ ങ്ങള്ക്കും അെിച്ചേര്ത്തലു ള്ക്കും എതിക
രതിസഷധിക്കുന്ന രതി ണസശഷിയള്ള
വിഭാഗ്ോയി ോറി.
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എണ്ടപത് ാലഘ്ട്ടത്തില് യവാക്കള് കതാെില്സതെി വിസദശ ാജയങ്ങളിസലയ്ക്ക് സപായിത്തുെങ്ങി.
ഇസതാടുകൂെി സ ളത്തില് ോമൂഹി ോയം ോപത്തി ോയം വലിയ പ ിവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുെക്കോയി.
കേച്ചകെട്ട ോപത്തി സ്ഥിതിയം താേേേൗ യങ്ങള്, കേച്ചകെട്ട വിദയാഭയാേം, സപാഷ േമ്പൂര്ണോയ
ഭക്ഷണം എന്നിവയകെ ലഭയത ആസ ാഗ്യമുള്ള ഒരു യവ േമൂഹകത്ത സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതികനത്തുെര്ന്ന് വിസദശ
ാജയങ്ങളില് സജാലി ലഭിയ്ക്കത്തക്കവിധം ഇംഗ്ലീഷ് വിദയാഭയാേം, ോസങ്കതി വിദയാഭയാേം എന്നിവയ്ക്ക്
രാധാനയം ഏറി. പാ പ യ കതാെിലു ള്, കൃഷി അനുബന്ധ കതാെിലു ള് എന്നിവയ്ക്ക് യവാക്കള് വ ാകത
യായി. ൊയി ത്തിന് സശഷം സ ളത്തില് േവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളകെ വ സവാടുകൂെി ോതാപിതാക്കള്
േക്കളകെ താത്പ യസോ, കുട്ടി ളകെ പഠനസശഷിസയാ സനാക്കാകത രൗഢിയ്ക്കുസവെി എഞ്ചിനീയറിംഗ്്
കേഡിക്കല് സേഖല ളിസലയ്ക്ക് അയയ്ക്കുവാന് തുെങ്ങി. ഭാഷ, ോഹിതയം, ോമൂഹയ ശാസ്ത്രം എന്നീ
വിഷയങ്ങള്ക്ക് രാധാനയം കുറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു വിഭാഗ്ം യവജനങ്ങകള ആഡംബ രിയരും ഉപസഭാഗ്
േംസ്ാ ത്തിലൂന്നിയതും ോമൂഹി രതിബദ്ധതയില്ലാത്തവരുോക്കി തീര്ത്തു. ആധുനി വാഹനങ്ങള്,
മാര്ട്ട് സഫാണ്ട, ലഹ ിവസ്തുക്കള് എന്നിവ ഹ ോക്കിയ, സദശിയത,
ാഷ്ട്രിയം, േൗഹൃദം,
േംഘ്െനാസബാധം, േര്ഗാത്മ ത, അദ്ധവാനശീലം, ശുഭാപ്തിവിശവാേം എന്നിവ നഷ്ടകെട്ട ഒരു യവതവം
സൃഷ്ടിക്കകെട്ടു. ഇത്ത ത്തില് ോഹച യങ്ങളകെയം, ാലത്തികെയം േവാധീനത്താല് ഈ ീതിയില്
പരുവകെട്ട യവതവകത്ത ഗുണപ ോയി േമൂഹത്തികെ വി േനത്തിനും, വളര്ച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന ത ത്തില്
നാെികെ രതീക്ഷയായി ോറ്റുന്നതിന് േഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതി ളം രവര്ത്തനങ്ങളം ഭ ണ
േംവിധാനത്തികെ ഭാഗ്ോയിത്തകന്ന രൂപകെസെെതാണ്.
വിവിധ േര്ക്കാര് വകുപ്പു ളകെ വി േന പദ്ധതി ളില് യവജനങ്ങളകെ പങ്കാളിത്തം തീക
കുറവാണ്. യവജനങ്ങകള ഉള്കെടുത്തിസയാ, യവജനങ്ങള്ക്കുസവെിസയാ ഉള്ള പദ്ധതി ള് വളക
വി ളോണ്.
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ വാര്ഷി പദ്ധതി ള് യവജനങ്ങള്ക്കായി
വിനിസയാഗ്ിസക്കെ വിഹിതം േറ് പല പദ്ധതി ളിസലയ്ക്കുോയി ോറുന്നു.
വിവിധ വകുപ്പു ള് ഒസ
പദ്ധതി ള്ക്കായി തു വിനിസയാഗ്ിക്കു യം അതികെരസയാജനം ശ ിയായ ഗുണസഭാക്താവിന് ിട്ടാകത
സപാവ യം കചയ്യുന്നു. തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളില് യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി ള് സ്സപാര്ട്ട്േ്
ിറ് വിത ണം ോത്രോയി അവോനിക്കുന്നു. കനഹ്രു യവസ ന്ദ്രം സ ന്ദ്ര ഗ്വകെന്റികെ യവജനസക്ഷേ
പദ്ധതി ള് ജില്ലയില് നെെിലാക്കുന്നു.
യവജനസക്ഷേ വകുെ് പദ്ധതി ള്
ജില്ലയില് യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കുന്നതിനായി നിസയാഗ്ിക്കകെട്ട േര്ക്കാര്
േംവിധാനോണ് സ ള േംസ്ഥാന യവജന സക്ഷേ സബാര്ഡ്.
യവജനസക്ഷേ സബാര്ഡ് പദ്ധതി ള്
1. സ സളാത്സവം
2. നാഷണല് ദരബല് കഫസ്റ്റ്
3. സദശീസയാദ്ഗ്രഥന യാപ്.
4. സജാബ് കഫസ്റ്റ്
5. ോഹിതയ യാപ്.
6. യവ ോദ്ധയേ യാപ്.
7. ഇെര്നാഷണല് യൂത്ത് എക്സസസ്ചഞ്ച് സരാഗ്രാം.
8. ഫിലിം കപസ്റ്റിവല്
9. യൂത്ത് എക്സിബിഷന്
10. അഡവഞ്ചര് സരാഗ്രാം - അഡവഞ്ചര് ാര്ണികവല്, പാ ാകേയിലംഗ്് പ ിശീലനം, സ്ത്രീ
സു ക്ഷാ പ ിശീലനം, ോഹേി
സഫാസട്ടാഗ്രാഫി അവാര്ഡ്, രക്കിംഗ്് സരാഗ്രാം,
ോഹേി
ായി വിസനാദ സേള
11. വനിതാ ശില്പശാല
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12. കതാെില്പ ിശീലനം
13. േത്സ പ ീക്ഷാ പ ിശീലനം
14. പ ിസ്ഥിതി പദ്ധതി ള്
15. സബാധവല്ക് ണ പ ിപാെി ള്
16. നാെ പ ിശീലന ള ി.
17. വയവോയ േം ംഭ തവ പ ിശീലന പദ്ധതി.
18. അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര േം ംഭ തവ കേേിനാര്
19. നാെന് ലാസേള
20. ള ിെയറ് പഠന ള ി
21. യാപേ് ലീസഡഴ്സ് യാപ്.
22. രീ - ഡിൊര്ച്ചര് ഓറിയന്സറഷന് സരാഗ്രാം
23. വയക്തിതവ വി േന പ ിശീലന യാപ്.
24. ലാ ായി പ ിശീലന യാപ്.
25. േിവില്േര്േീേ് ഓറിയന്സറഷന് സരാഗ്രാം
26. ലഹ ി വിരുദ്ധ രവര്ത്തനങ്ങള് - ലാ ജാഥ, സബാധവല്ക് ണ കേേിനാര്, േിനിേ
27. ചിത്ര ചനാ പ ിശീലന യാപ്
28. ലീഡര്ഷിെ് കരയിനിംഗ്് യാപ്.
29. ജീവദായിനി- േേഗ്ര ക്തദാന യാപ്.
സബാര്ഡില് അഫിലിസയറ് കചയ്തിട്ടുള്ള യൂത്ത് ക്ലബ്ബു ളിലൂകെ പഞ്ചായത്തു ളികല യൂത്ത്സ ാഓര്ഡിസനററുകെ സനതൃതവത്തിലാണ് പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കുന്നത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലാ
യവജനസ ന്ദ്രവം പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത്കേെറു ളം മുസഖനയാണ് ജില്ലയികല
യവജനസക്ഷേ രവര്ത്തനങ്ങള് നെന്നു വരുന്നത്.
യവജനങ്ങളകെ ഇന്നകത്ത അവസ്ഥ ചുരുക്കത്തില് ചുവകെ സചര്ക്കുന്നു.
ഗുണങ്ങള്
1. ഉയര്ന്ന ോക്ഷ ത.
2. ോമൂഹി - ാഷ്ട്രീയ സബാധം
3. േംഘ്െനാസബാധം
4. ലാ ായി സേഖല ളില് േി വ്
5. വായനശീലം.
6. കതാെിലിനുസവെി പുറം നാടു ളില് സപാകുന്നതിനുള്ള േന്നദ്ധത
7. ഇത േംസ്ാ ങ്ങളോയി ഇഴു ിസച്ചരുന്നതിനുള്ള െിവ്.
8. പുതിയ അറിവ ളം ോസങ്കതി വിദയ ളം ഉള്കക്കാള്ളാനുള്ള േസനാഭാവം
അഭിമുഖീ ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങൾ
1. ദിശാസബാധേില്ലാത്ത വിദയാഭയാേം..
2. അപാ യാപ്തോയ കതാെില്പ ിശീലനങ്ങള്
3. ായി ാദ്ധവാനത്തിനുള്ള വിമുഖത.
4. അലേത
5. േം ംഭ തവത്തിനുള്ള ദവമുഖയം.
6. ാര്ഷി വൃത്തിസയാടുള്ള അ ല്ച്ച.
7. േദയം,േറ് ലഹ ിപദാര്ഥങ്ങള് എന്നിവയകെ വര്ദ്ധിക്കുന്ന ഉപസയാഗ്ം.
8. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടുംബ രശ്നങ്ങളം, വിവാഹസോചനങ്ങളം.
9. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറവാേന.
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10. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ ാഗ്ാതു ത.
11. രകൃതിയില്നിന്നുള്ള അ ല്ച്ച.
12. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപസഭാഗ് േംസ്ാ ം
യവതവത്തികെ ദൗർബലയങ്ങകള തിരുത്തി അവക
ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും വളര്ച്ചയ്ക്കും
വി േനത്തിനും അനുകൂലോയ ോഹച യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ള് േഹായ ോ ണം.
ാലാനുസൃതോയതും, രാസദശി ദീര്ഘ് ാല രേക്തിയള്ളതുോയ പദ്ധതി രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക്
ആവശയം.
രശ്നങ്ങൾ പ ിഹ ിക്കുവാനുള്ള നിര്സദശങ്ങൾ
യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി കള വിവിധ സേഖല ളിലായി തി ിച്ച് നിലവികല അവസ്ഥയം ഭാവിയികല
നിര്സദശങ്ങളം പ ിസശാധിസക്കെത് അനിവാ യോണ്. വയതയസ്ത ോമൂഹയ ചുറ്റുപാടു ളില് ജീവിക്കുന്ന
യവജനങ്ങളകെ ആവശയങ്ങളം രശ്നങ്ങളം മുന്ഗ്ണന ളം വയതയസ്തോയതിനാല് അതിനനുസൃതോയി
രസതയ ോമൂഹി വിഭാഗ്ങ്ങളായി ത ം തി ിച്ച് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിച്ച് നെെിലാക്കണം.
ആയതിനാല് പദ്ധതി കള അെിസ്ഥാനോയി താകെ പറയം വിധം നിര്സദശങ്ങൾ ത ംതി ിക്കാം.
1. വിദയാഭയാേം
 സ ളത്തികല ഇന്നകത്ത വിദയാഭയാേം കൂടുതല് ശാസ്ത്രീയോയി ോസറെതുെ്. നിലവിലുള്ള
വിദയാഭയാേം ജീവിതവോയി അധി ം ബന്ധകെൊത്തതും കതാെില്പ ോയി േഹായ േ
ല്ലാത്തതുോണ്. ഇത് പ ിഷ് ിസക്കെതാണ്.
 വിസദശഭാഷ ള് പഠിക്കു , വിസദശത്ത് വലിയ ശപളം ിട്ടുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്്, പൂട്ടര്,
സനഴ്സിംഗ്് എന്നീ സ ാഴ്സു ള് പഠിച്ച് വിസദശസജാലി േപാദിക്കു എന്ന ഇന്നകത്ത യവാക്കളകെ
േങ്കല്പത്തിന് വയതിയാനം ഉൊകും. ഇത് നമ്മുകെ ാജയകത്ത ശാക്തീ ിക്കു സയാ, വി േിത
ാജയം ആക്കു സയാ കചയ്യു യില്ല.
ാലാനുസൃതവം ഉല്പാദന ക്ഷേവോയ വിദയാഭയാേം സതെി
ാജയത്ത്തകന്ന കതാെിലു ളിസലര്കെടു യം, അവരുകെ സശഷികയ നാെികെ വി േനത്തിന്
ഉപസയാഗ്ിക്കു യം സവണം. അത്ത ത്തികലാരു ോമൂപി രതിബദ്ധത വിദയാഭയാേത്തിലൂകെ
യവാക്കള്ക്കുൊ ണം.
 സ്കൂള് വിദയാഭയാേ ാലത്ത് തകന്ന കതാെില്പ ോയ അവസബാധവം, പ ിശീലനവം യവാക്കള്ക്ക്
നല്കണം. അതുവെി അവർ സ വലം കതാെിലസനവഷ ാ ാകത കതാെില് ദാതാക്കളായ േം ംഭ
ായി ോറുവാനുള്ള ോനേി സശഷി വിദയാഭയാേത്തിലൂകെ സനടുവാന് ോധിക്കണം. േവയം
േം ംഭ തവ പ ിശീലനം പഠനത്തികെ ഭാഗ്ോയി ഉള്കെടുത്തണം. കതാെിലും വിദയാഭയാേവോയി
ബന്ധകെടുന്ന കവാസക്കഷണല് ഹയര്കേക്കെറി എഡൂസക്കഷന് കൂടുതല് രാധാനയവം കൂടുതല്
സ ന്ദ്രങ്ങളം ഉൊ ണം.
 ോക്ഷ തയിൽഏകറ മുന്നിലുള്ള ജില്ലയികല യവജനങ്ങള്ക്കായി വയതയസ്ത വിദയാഭയാേ പ ിശീലന
പ ിപാെി ള്, സദശീയ അന്ത്ര്സദശീയ േത്സ പ ീക്ഷാ പ ിശീലനങ്ങള്, സജാബ് കഫസ്റ്റു ള്,
എക്സിബിഷനു ള് എന്നിവ േംഘ്െിെിസക്കെതാണ്.
 ോമൂഹി രതിബദ്ധത, ാഷ്ട്ര സസ്നഹം, നല്ല പൗ തവം എന്നിവ ഉള്കെടുന്ന ോമൂഹി ശാസ്ത്ര
പഠനത്തിനും ഹയര്കേക്കെറി, ഡിഗ്രി വിദയാഭയാേത്തില് രാധാനയം നല്കണം.
 ധാ ാളം വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളൊയിട്ടും സദശീയ അന്ത്ര്സദശീയ േത്സ പ ീക്ഷ ള്ക്ക്
ഉസദയാഗ്ാര്ഥി കള രാപ്ത ാക്കാന് നമുക്ക് െിയന്നില്ല. ആയതിനാല് സലാ നിലവാ ത്തിലുള്ള
പ ീശീലന സ ന്ദ്രങ്ങള് ഉൊസ മ്െതുെ്.
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 യൂണിസവഴ്സിറി ളികല വിദയാഭയാേം ശാസ്ത്രീയവം, ഉപയക്തവോയ ീതിയില് പ ിഷ്ക ിസക്ക െതാണ്.
കപാതുവിഷയങ്ങളില്നിന്ന് ോറി കതാെില്പ ോയം, ഗ്സവഷണപ ോയം ഏകറ രേക്തിയള്ള
വിഷയങ്ങളിസലയ്ക്ക് ഡിഗ്രി വിദയാഭയാേം പ ിഷ്ക ിക്കണം.
 ഉന്നത വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളില് േവയം േം ംഭ കൂട്ടായ്മ ള് ആ ംഭിക്കണം
 ഉന്നത വിദയാഭയാേത്തിനും ഉപ ി പഠനത്തിനും ഏകറ തല്പ ായ യവാക്കള്ക്കായി ക ാല്ലം
ജില്ലയില് ഐ.ഐ.റി.സപാലുള്ള ഉന്നത പഠനസ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കണം.
 ഉന്നത വിദയാഭയാേത്തിനുള്ള ദവസദശി വം, രാസദശി വോയ അവേ ങ്ങകള േംബന്ധിച്ച്
േേഗ്രോയി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കി രേിദ്ധീ ിക്കു യം ഓണ്ടദലന് കഹല്െ് കഡസ്്
ആ ംഭിക്കു യം സവണം.
2. കതാെില്
 നമ്മുകെ ാജയത്തിനാവശയോയ ഉല്പന്നങ്ങള് നല്ല നിലവാ സത്താടുകൂെി ഇവികെ ത്തകന്ന
ഉല്പാദിെിക്കുന്നതിനും ജര്മ്മനി തുെങ്ങിയ വി േിത ാജയങ്ങകള സൊകല ഇറക്കുേതി പ ോവധി
കുറച്ച് യറ്റുേതി കൂട്ടി ാജയകത്ത സലാ ത്തികെ ഫാക്ടറിയാക്കി ോറ്റുവാന് യവേം ംഭ ര്ക്ക്
െിയണം.
 ഉന്നതവിദയാഭയാേത്തിസനാ, ഉപ ിപഠനത്തിസനാ താത്പ യേില്ലാത്ത യവതവകത്ത പ പ ാ ഗ്ത
കതാെിലു ള്, കൃഷി അനുബന്ധ വയവോയം എന്നിവയില് ഏര്കെടുന്നതിന് പ ിശീലിെി ക്കു യം
അതിനു സവെ ോപത്തി ോമൂഹി പിന്തുണ നല്കു യം സവണം.
 സലാ ംതകന്ന ഒ ാസഗ്ാള ോര്ക്കറായി ിക്കുന്ന
ാലത്ത് ഗുണനിലവാ മുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളകെ
നിര്മ്മാണവം, വിപണനവം േംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ദ്ധോയ പ ിശീലനം യവാക്കള്ക്ക് നസല്കെതാണ്.
 കതാെില്
ംഗ്സത്തയ്ക്ക്
െന്നുവരുന്ന യവാക്കകള നിയേപ ോയം ോസങ്കതി ോയം,
ോനേി ോയം പ ിശീലിെിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ ത ത്തില് േം ംഭ പ ിശീലന പ ിപാെി ള്
സ ാസളജ് തലത്തില് നിര്ബന്ധോക്കണം ഇതിസനാെനുബന്ധിച്ച്
ൗണ്ടേിലിംഗ്്, ിയര്
ദഗ്ഡന്േ്, എെര്രസണഴ്സ് േീറ് എന്നിവ സ ാസളജ് തലത്തില് തകന്ന േംഘ്െിെിക്കണം.
 വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളം, കതാെില് േം ംഭ സ്ഥാപനങ്ങളോയി ഏസ ാപനം
ോദ്ധയോക്കികക്കാെ് ദനപുണയ വി േനം ാ യക്ഷേോക്കണം.
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ പ ാഗ്ത കചറു ിെ വയവോയ ംഗ്കത്ത ആധുനി ഇലസക്ട്രാണിക്സ്
വയവോയവോയി ബന്ധകെടുത്തി യവജനങ്ങളകെ കൂട്ടായ്മ ള് രൂപീ ിച്ച് നിര്മ്മാണ വിപണന
േം ംഭങ്ങള് ആ ംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് ോപത്തി േഹായവം ോസങ്കതി പ ിശീലനവം
നസല്കെതാണ്. എംസലായ്പ്കേെ് എക്സസസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക് ിച്ച് യവജനങ്ങളകെ
െിവം, ദവദഗ്ദ്ധയവം വിദയാഭയാേ സയാഗ്യതയം തി ിച്ചുള്ള ഡാറാസബേ് സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കി ോറണം.
 കതാെില് സു ക്ഷിതതവവം, കതാെില് നിയേങ്ങളികല േം ക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങള്
ആ ംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് ോപത്തി േഹായവം ോസങ്കതി പ ിശീലനവം നസല്കെതാണ്.
എംസലായ്പ്കേെ് എക്സസസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക് ിച്ച് യവജനങ്ങളകെ െിവം, ദവദഗ്ദ്ധയവം
വിദയാഭയാേ സയാഗ്യതയം തി ിച്ചുള്ള ഡാറാസബേ് സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കി ോറണം.
 കതാെില് സു ക്ഷിതതവവം, കതാെില് നിയേങ്ങളികല േം ക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങളില്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി യവ സലബര് ക്ലിനിക്കു ള് ആ ംഭിക്കണം.
 േഹ ണ സേഖലയില് യവ േഹ ണ േംഘ്ങ്ങള് തുെങ്ങണം.
 പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വിവിധ കതാെില് ംഗ്ത്തുള്ളവരുകെ ഡാറാബാങ്ക് ഉള്കെകെയള്ള
സലബര്ബാങ്ക് ആ ംഭിക്കണം.
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 യവജനങ്ങള്ക്ക് വയവോയ, വാണിജയ, ാര്ഷി േം ംഭങ്ങള് തുെങ്ങുന്നതിന് വായ്പ ളിസന്മല്
ആ ര്ഷ ോയ പലിശ ഇളവ് നല്കുന്ന നെപെിക്രേങ്ങള് ലഘൂ ിച്ച് ക ാണ്ടുള്ള ഏ ജാല
േംവിധാനോയ യൂത്ത് ബാങ്കു ള് നിലവില് വ ണം.
 ടൂറിേം സേഖലയില് ഏകറ ോദ്ധയതയള്ള ജില്ലയായതിനാല് ഈ ംഗ്സത്തയ്ക്കുള്ള കതാെില്
ോദ്ധയത ള് പ ിഗ്ണിച്ച് യവജനങ്ങള്ക്കായി വിവിധ പ ിശീലനങ്ങള് (ടൂറിസ്റ്റ് ദഗ്ഡ്,
ഇന്ഫര്സേഷന് കേെര്, വിസദശ ഭാഷാപ ിശീലനം, സ്സപാക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് പ ിശീലനം,
ോസനജ്കേെ് & സഹാെിറാലിറി കരയിനിംഗ്്) േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്.
 തീ സദശം ഏകറയള്ള ജില്ലയായതിനാല് തീ സദശ സേഖലയികല േത്സയബന്ധനവോയി ബന്ധകെട്ട്
കതാെില് പ ിശീലന പദ്ധതി ള് നെെിലാസക്കെതാണ്.
 സദശീയ, അന്ത്ര്സദശീയ തലത്തില ോദ്ധയതയള്ള കതാെിലു ള്ക്ക് പ ിശീലനവം
അതികെോദ്ധയത ള് േംബന്ധിച്ച വിവ ങ്ങള് യവജനങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതിന്
പദ്ധതി ളമുൊ ണം
3. കൃഷി
 ജില്ലയകെ ാര്ഷി േംസ്ാ വം ോദ്ധയത ളം േംബന്ധിച്ച് വയക്തോയ പ ിശീലനവം,
രച ണവം യവാക്കള്ക്കിെിയില് ഉൊ ണം.
 പ ിസ്ഥിതി േം ക്ഷണം ദജവ ദവവിദ്ധയ േം ക്ഷണം ാര്ഷി ോസങ്കതി വിദയയസെയം
ബസയാകെസക്നാളജി യസെയം സനട്ടങ്ങള് എന്നിവ േംബന്ധിച്ച് വിവിധ യവജന കൂട്ടായ്മ ളിലൂകെയം
വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകെയം യവജനങ്ങകള ആ ര്ഷിക്കു യം ശാക്തീ ിക്കു യം
കചയ്യണം.
 പഞ്ചായത്തുതലം മുതല് ാര്ഷി ക്ലബ്ബ് രൂപീ ിച്ച് ആധുനി കൃഷി ീതി രച ിെിക്കു യം
സരാത്സാെിക്കു യം കചയ്യണം.
 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകെ േഹ ണക്കൃഷി, കൂട്ടുകൃഷി, ഫാം ണ്ടേള്ട്ടന്േി േര്േീേ് എന്നിവ
സരാത്സാഹിെിക്കണം
 ജില്ലയികല ത ിശുഭൂേി കൃഷി ോദ്ധയത കളക്കുറിച്ച് വയക്തോയ പംനം നെത്തി യവജന
കൂട്ടായ്മ ള്ക്ക് കൂട്ടുകൃഷി നെത്തുന്നതിന് സരാത്സാഹനവം പിന്തുണയം നല്കണം.
 ാര്ഷി സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട് കൂട്ടുകൃഷി, ത ിശ് ഭൂേി കൃഷി, ദജവ പച്ചക്കറികൃഷി എന്നിവ
കചയ്യുവാന് താല്പ യമുള്ള യവജനക്കൂട്ടായ്മ ള്ക്ക് േര്ക്കാര് േംവിധാനങ്ങളകെ പിന്തുണയം,
സരാത്സാഹനവം നസല്കെതാണ്.
4. ോമൂഹി ം
 വര്ഗീയത, അേഹിഷ്ണുത, ഭീ വാദം, ലഹ ി ഉപസഭാഗ്ം എന്നിവയ്പ്കക്കതിക രതിസഷധിക്കാനും,
രതി ിക്കാനും േിനിേ, ല, ാഷ്ട്രീയം, ോഹിതയം എന്നീ േദ്ധയേങ്ങളിലൂകെ യവതയത്തിന്
ോധിക്കണം. ഈ സേഖല ളില് യവ ോന്നിദ്ധയം േജീവോകു യം അതിനായി യവതവകത്ത
സരാത്സാഹിെിക്കു യം പിന്തുണയ്ക്കു യം കചയ്യുന്ന പദ്ധതി ള് എല്ലാ തലങ്ങളിലും സവണം.
 യവജനങ്ങള് സന ിടുന്ന ോനേി ോയ രശ്നങ്ങള്ക്കും േവഭാവ സവ ലയങ്ങള്ക്കും ഒരു യൂത്ത് ഡി
അഡിക്ഷന് & ൗണ്ടേിലിംഗ്് കേെര് സേഖലാെിസ്ഥാനത്തില് ഉൊ ണം.
 സ്കൂള്, സ ാസളജു ള്, ആശ്രയസ ന്ദ്രങ്ങള്, ഓര്ഫസനജു ള് എന്നിവ സ ന്ദ്രീ ിച്ച് വിവധ ൗോ
ശാക്തീ ണ പദ്ധതി ള്ക്ക് രാധാനയം നസല്കെതാണ്.
 യവജന കൂട്ടായ്മ ളില് നല്ല പൗ തവം േംബന്ധിച്ച് സബാധവല്ക് ണവം, രചാ ണവം, പ ിശീലനവം
േര്ക്കാര് പദ്ധതി ളില് ഉള്കെടുസത്തെതാണ്.
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 യവജനങ്ങകള േഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്കക്കാെം യവജനങ്ങളകെ രുത്തും സശഷിയം ോമൂഹയ
നന്മയ്ക്കുപ ിക്കുന്ന ത ത്തില് ജില്ലാ തലത്തില് ദ ന്ത് നിവാ ണ സേന, കപയിന് & പാലിസയറീവ്
ക യര് ഗ്രൂെ് എന്നിവയം രൂപീ ിസക്കെതാണ്.
 നിയേം, കപാതു ധര്മ്മം, അന്ധവിശവാേങ്ങള്ക്കും അനാചാ ങ്ങള്ക്കും എതിക യള്ള സബാധവല്ക്
ണം, േംസ്ാ വം ദപതൃ വം േംബന്ധിച്ച അവസബാധം, പ ിസ്ഥിതി േം ക്ഷണം, ോമൂഹയ
തിന്മ ള്കക്കതിക യള്ള സപാ ാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് യവജന പങ്കാളിത്തസത്താടുകൂെിയള്ള പദ്ധതി ള്.
5. ആസ ാഗ്യം
 യവതവത്തികെ ആസ ാഗ്യം കേച്ചകെടുത്തുന്നതിന് ഏറവം അതയാവശയോയി സവെത് ായി
ംഗ്ം
ശക്തികെടുത്തു യാണ്. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും ളിസ്ഥലങ്ങള്, നീന്ത്ല് കുളങ്ങള് എന്നിവ
സ്ഥാപിച്ച് വയായാേത്തിനും അതുവെി ആസ ാഗ്യ േം ക്ഷണത്തിനും അവേ കോരുക്കണം.
 യവജനങ്ങളകെ ോനേി ാസ ാഗ്യം േം ക്ഷിക്കുന്നതിനും കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനുോയി വിദയാഭയാേ
സ്ഥാപനങ്ങള് സലാക്ക് മുനിേിെല് തലങ്ങളില് ൗണ്ടേിലിംഗ്് സ ന്ദ്രങ്ങള് ആ ംഭിക്കണം.
വിവാഹപൂര്േ ൗണ്ടേിലിംഗ്് കൂടുതല് ോര്വത്രി ോക്കു യം വിവിധ സ ന്ദ്രങ്ങളില് െീസനജ്
ൗണ്ടേിലിംഗ്ിനുള്ള േൗ യകോരുക്കു യം സവണം. യവജനങ്ങള്ക്കിെയില് വലിയസതാതില്
ണ്ടു വരുന്ന േദയം, േയക്കുേരുന്ന് ഉപസയാഗ്ത്തികനതി ായി ശക്തോയ രചാ ണ സബാധ വല്ക് ണ
പ ിപാെി ള് േംഘ്െിെിക്കണം.
 അശാസ്ത്രീയോയ ആഹാ ശീലങ്ങള് വയായാേക്കുറവ്, ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത ീതി, ദേീലങ്ങള്,
അധാര്മ്മി
ജീവിത േേീപനം, തുെങ്ങിയവ യവജനങ്ങളകെ ശാ ീ ി വം ോനേി വം,
ോമൂഹി വോയ ആസ ാഗ്യകത്ത രതികൂലോയി ബാധിക്കുന്ന
യങ്ങള്കക്കതി ായി ോദ്ധയേങ്ങ
ളിലൂകെയം ലാരൂപങ്ങളിലൂകെയം േറ് രചാ ണ പ ിപാെി ളിലൂകെയം തുെര്ച്ചയായി ശക്തോയ
സബാധവല്ക് ണം േംഘ്െിെിസക്കെതനിവാ യോണ്. യവതവത്തികെ ആസ ാഗ്യം ാജയത്തികെ
ഭാവിയം രുത്തുോണ് എന്നി ികക്ക അത് േം ക്ഷിസക്കെ ഉത്ത വാദിത്തം നാെികെ മുഴുവന് ഭ ണ
േംവിധാനങ്ങള്ക്കുമുെ്. ആയതിനാല് അതിന് ആവശയോയ പദ്ധതി ള് നിര്ബന്ധോയം
ഉൊസ െതാണ്.
 യവതവത്തികെ ശക്തിയം രുത്തും േമൂഹത്തിന് രസയാജനകെടുന്ന വിധം രാഥേി ചി ിത്സ, ദ ന്ത്
നിവാ ണം, ക്തദാനം, അവയവദാനം, പാലിസയറീവ് ക യര് എന്നിവ േംബന്ധിച്ച് സ ാസളജ്
തലങ്ങളില് യവാക്കള്ക്ക് പ ിശീലനം നസല്കെതാണ്. ഇതിനായി രസതയ ം വിദയാഭയാേ പദ്ധതി ള്
ഉൊ ണം.
6. കപാതുവായവ
 േംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയില് രസതയ ിച്ച് യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊര്ട്ട് തയ്യാറാക്കണം. അത്
യവജനസക്ഷേ വി േന പദ്ധതി ളകെ ആസൂത്രണത്തിനുള്ള അെിസ്ഥാന സ ഖയാക്കണം.
 യവജനസക്ഷേ വി േന രവര്ത്തനങ്ങളില് തസദശ േര്ക്കാ ികെ പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിെിക്കണം.
 ഗ്രാേേഭ ളിലും എല്ലാ ജന ീയ േേിതി ളിലും ജനേംഖയാനുപാതി ോയി യവജന പങ്കാളിത്തം
ഉറപ്പു വരുത്തണം.തസദശ േവയംഭ ണ ോഥാപനങ്ങളകെ വാര്ഷി പദ്ധതിയില് നിശ്ചിത
ശതോനം തു യവജന ഘ്െ പദ്ധതിക്കായി നിര്ബന്ധോയം വ യിരുസത്തെതാണ്.
 സലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നഗ് േഭാ തലങ്ങളില് യവജന പ ിപാെി ളകെ ഏസ ാപന സ ന്ദ്രോയി
യവജന സ ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു യം തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ഫണ്ടും, എം.പി,
എം.എല്.എ എന്നിവരുകെ രസദശി വി േന ഫണ്ടു ളം ഉപസയാഗ്കെടുത്തണം.
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 യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി ളില് വിവിധ വകുപ്പു ളകെ ഏസ ാപനം േംബന്ധിച്ച് പദ്ധതി രൂപീ ണ
ഘ്ട്ടത്തില് തകന്ന ധാ ണയൊ ണം.
 യവജനങ്ങകള േംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവ ങ്ങളം ഒരു സ ന്ദ്രത്തില്നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ത ത്തില്
യൂത്ത് ഇന്ഫര്സേഷന്&റീസോഴ്സ് കേെര് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതോക്കണം. േംസ്ഥാന
തലത്തില് ഒരു യവജന പഠനഗ്സവഷണ സ ന്ദ്രവം ഉൊ ണം.
 വിവിധ േത്സ പ ീക്ഷ ള്ക്കും കതാെില്പ ീക്ഷ ള്ക്കുോയി ഗ്രാേങ്ങളില് നിന്ന് നഗ് രസദശങ്ങ
ളില് എത്തുന്ന യവതീയവാക്കള് കുറഞ്ഞ കചലവില് സു ക്ഷിതോയി താേേിക്കുന്നതിന് യൂത്ത്
സഹാസ്റ്റലു ള് ഉൊ ണം.
 വിവിധ വകുപ്പു ളകെ പദ്ധതി ളില് കുറഞ്ഞത് ഒരു ശതോനകേങ്കിലും നിര്ബന്ധോയം യവജന
സക്ഷേ പദ്ധതി ള് ആയി ിക്കു യം ഇവ േംബന്ധിച്ച് വിവ ം യവജനങ്ങളില് എത്തിക്കു യം
കചയ്യണം.
7. രസതയ യവജന വിഭാഗ്ങ്ങള്
ദരബല് വിഭാഗ്ം
 പാര്ശവവല്ക് ിക്കകെട്ട യവജന വിഭാഗ്ങ്ങകള വിശിഷയ പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ഗ സ ാളനി കള
മുഖയധാ യികലത്തിക്കുന്നതിന് അവര്ക്ക് ോമൂഹി ോയി ഇെകപടുന്നതിന് അവേ കോരുക്കു
ന്നതിനും അവരുള്കെടുന്ന സ ാളനി ളം കേറില്കേന്റു ളം സ ന്ദ്രീ ിച്ച് യത്ത് ക്ലു ള്
രൂപീ ിക്കണം. ഇവര്ക്ക് േവയം കതാെില് പ ീശീലനം, സബാധവല്ക് ണം, ദനപുണയ പ ിശീ
ലനം, ലാപ ിശീലനം, പ ീക്ഷാപ ിശീലനങ്ങള്, വയക്തിതവ വി േന പ ിശീലനം എന്നിവയ്ക്കായി
രസതയ പദ്ധതി ള് അതാത് തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുൊ ണം.
 ദരബല് യവജനങ്ങള് താേേിക്കുന്ന കേരിക്ക് സഹാസ്റ്റലു ളകെ ഭൗതി േൗ യങ്ങള്
കേച്ചകെടുത്തു യം അവിടുകത്ത രവര്ത്തനങ്ങള് കൃതയോയി സോണിറര് കചയ്യുന്നതിന് േംവിധാന
ങ്ങസളര്കെടുത്തു യം സവണം.
 േറ് വകുപ്പു ളികല യവജനസക്ഷേ പ ിശീലന പ ിപാെി ള് രസതയ ിച്ച് വയക്തിതവ വി േന
സബാധവല്ക് ണ പ ിപാെി ള് ഈ സഹാസ്റ്റലു ളിലും നെെിലാക്കണം.
ഭിന്നസശഷിയള്ളവര്
 കതാെില്ശാല ള്, വിദയാഭയാേ സ ന്ദ്രങ്ങള്, ആശുപത്രി ള്, പലിക്ക് േര്േീേ് സ ന്ദ്രങ്ങള്,
എന്നിവിെങ്ങളില്
ഭിന്നസശഷിയള്ള
യവജനങ്ങള്ക്ക്
േഹായ ോകുന്ന
ഭൗതി
േൗ യങ്ങകളാരുക്കണം.
 ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ യവജനങ്ങള്ക്ക് േഹായ ോയ ആധുനി പഠനോേഗ്രി ള്, കതാെിലുപ
ണങ്ങള്, വാഹനങ്ങള് എന്നിവ കുറഞ്ഞ നി ക്കിസലാ േൗജനയോസയാ വിത ണം കചയ്യുന്ന
തിനുള്ള പദ്ധതി ള് തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുൊ ണം.
ഭാവിയിൽ സനടുന്നതിന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന സനട്ടങ്ങൾ
 യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്ട്
തയ്യാറാക്കൽ
 യവജനതയകെ
െിവ ൾ നാെികെ വി േനത്തിന് എന്ന ോമൂഹി
രതിബന്ധത
വളർത്തികയടുക്കു .
 േം ംഭങ്ങൾ േവയം ആ ംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസബാധം സൃഷ്ടിക്കു .
 സദശീയ അന്ത്ർസദശീയ േത്സ പ ീക്ഷ ൾക്ക് യവജനതകയ രാപ്ത ാക്കു .
 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകെ കൂട്ടുകൃഷി, ത ിശ്ഭഭൂേി കൃഷി, ദജവകൃഷി എന്നിവ സരാത്സാഹിെിക്കു
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 ദ ന്ത് നിവാ ണ സേന, കപയിൻ & പാലിസയറീവ് ക യർ, ക്ത ദാനം, അവയവദാന രവർത്ത
നങ്ങളിൽ േന്നദ്ധ സേവനം കചയ്യുന്നതിന് യവജനതകയ രസയാജനകെടുത്തു .
വി േന വിെവ്
 യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്ട്
 ാർഷി സേഖലയിൽ കൂടുതൽ യവജന പങ്കാളിത്തം
 ോമൂഹയ സബാധമുള്ള യവേമൂഹകത്ത സൃഷ്ടിക്കൽ
 പ ിസ്ഥിതി േം ക്ഷണം, അന്ത്വിശവാേങ്ങൾക്കും അനാചാ ങ്ങൾക്കും എതിക യള്ള രവർത്തന
ങ്ങളികല പങ്കാളിത്തം
േറ് വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന് േംസയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ
 യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്ട്
തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ
 ഭിന്ന സശഷിക്കാ ായ യവജനങ്ങൾക്ക് േഹായ ോയ ഭൗതി ോഹച യങ്ങൾ ഓഫീേ്
ക ട്ടിെങ്ങളിലും കപാതു ക ട്ടിെങ്ങളിലും േ്ോക്കു .
 പട്ടി ജതി, പട്ടി വർഗ സ ാളനി ളികല യവതീ യവാക്കൾക്ക് േത്സ പ ിക്ഷ ൾക്കുള്ള
പ ിശീലനം, ദനപുണയ പ ിശീലനം എന്നിവ നൽകു .
 ളിസ്ഥലങ്ങളം നീന്ത്ൽ കുളങ്ങളം േം ക്ഷിക്കു .
 തീ സദശ സേഖലയികല യവതീയവാക്കൾക്ക് േത്സയ ബന്ധനവോയി ബന്ധകെട്ട കതാെിൽ
പ ിശീലനങ്ങൾ, േം ംഭങ്ങൾ ആ ംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ക്രേങ്ങൾ ലഘൂ ിച്ചു ക ാണ്ടുള്ള വായ്പ
േംവിധാനം.
സേൽത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
 യൂണിസവഴ്സിറി വിദയാഭയാേത്തിൽ കതാെിൽപ ോയം ഗ്സവഷണപ ോയം രേക്തിയള്ള വിഷയങ്ങൾ
ഉൾകെടുത്തു .
 ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് ഇൻഫർസേഷൻ &റിസോഴ്സ് കേെർ സ്ഥാപിക്കണം
 തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ വാർഷി പദ്ധതിയിൽ നിശ്ചിത ശതോനം തു യവജന
പദ്ധതിയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കണം.
ീഴ്ത്തട്ട് നിർസദശങ്ങൾ
 തസദശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ വിവിധ കതാെിൽ ംഗ്ത്ത് ഉള്ളവരുകെ ഡാറാ സബേ് ഉൾകെകെയള്ള
സലബർബാങ്ക് തയ്യാറാക്കൽ
 തസദശ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത് ക്ലബ്ബു ളകെയം യവജന കൂട്ടായ്മ ളകെയം കൂടൂതൽ
പങ്കാളിത്തം ഉറൊക്കു .
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4.12 ഊർജ്ജം
ആമുഖം
പ്രവയത്തി കെയ്യാനുള്ള ഴിവാണ് ഊര്ജ്ജ്ജം. ാം കെയ്യുന്ന ഏതു ാരയവം ഊര്ജ്ജ്ജം ആവശ്യമുള്ള
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങളാണ്.
മ്മുകെ ശ്രീരകേന്ന േഹായന്ത്രത്തി ് ോത്രേല്ല ഇന്ന് നലാ ത്തിലുള്ള
സ ലയന്ത്രങ്ങള്ക്കം പ്രവര്ജ്ത്തിക്കാന് ഊര്ജ്ജ്ജം കൂെികയ തീരൂ.
ഊര്ജ്ജ്ജത്തി ്
ിരവധി രൂപങ്ങളുണ്ട്. താനപാര്ജ്ജ്ജം, രാനസാര്ജ്ജജം, വവദുനതാര്ജ്ജ്ജം,
വി ിരനണാര്ജ്ജ്ജം (നേഡിനയഷന് എ ര്ജ്ജി), ആണനവാര്ജ്ജ്ജം, ാന്തിന ാര്ജ്ജ്ജം, യാന്ത്രിന ാര്ജ്ജ്ജം,
ശ്നദാര്ജ്ജ്ജം എന്നിവയാണ് അവയില് െിലത്. ഊര്ജ്ജ്ജത്തിക സയഷ്ടികവാന ാ സംഹരികവാന ാ
ഴിയില്ല. രൂപോറ്റം വരുത്തുവാന് ോത്രനേ ഴിയു.
ഊര്ജ്ജ്ജ ഉേവിെങ്ങള്ക്.
സൂരയ ാണ് പ്ര യതിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ ഉേവിെങ്ങളുകെ ആധാരം. ഭൂേിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ ഉേവിെങ്ങകള
കപാതുകവ രണ്ടായി തിരിക്കാം. പുതുക്കാന് പറ്റാത്തതും (ന ാണ് േി ുവബിള്ക്) പുതുക്കാന് പറ്റുന്നതും
(േി ുവബിള്ക്).
കപനരാളിയം, ല്ക്കരി, പ്ര യതിവാത ം
എന്നിവയാണ് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങള്ക്. ഇന്ന്
ഊര്ജ്ജ്ജാവശ്യത്തിനലകേയും
ിേനവറ്റുന്നത് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങളാണ്. വവദുതി ഉല്പാദ ത്തി ്
ല്ക്കരിയും ഉപനയാഗികന്നു. കപനരാളിയം സംസ്ക്കരികെടുകന്ന കപനരാള്ക്, ഡീസല്, ഗയാസ്സ് എന്നിവ
വാഹ
ഇന്ധ ോയി ഉപനയാഗികന്നു. പാെ
ആവശ്യത്തി ാണ് പ്ര യതി വാത ം ഏകേയും
ഉപനയാഗികന്നത്. എടുകം നതാറം കുേയുന്ന ഊര്ജ്ജ്ജ രൂപോണ് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങള്ക് . സൂരയപ്ര ാശ്ം
തകന്ന ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ അക്ഷയ ഖ ിയാണ്.
പ്ര യതിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസു ളില് േനുഷയന് ആദയം തിരിെേിഞ്ഞത് ജല
ശ്ക്തിയാണ്.സൗനരാര്ജ്ജ്ജം, ബനയാോസ്സ്, ബനയാ- ുവല്, വറ്റഡ്സ് (തിരോല ) മുതലായവ ഭാവിയികല
ഇന്ധ ോയി ണക്കാകന്നു.
വവദുനതാര്ജ്ജ്ജം.
വവദുതി എളുപം രൂപം ോോന് ഴിയുന്ന ഊര്ജ്ജ്ജോണ്. യാന്ത്രിന ാര്ജ്ജ്ജം, താനപാര്ജ്ജ്ജം,
പ്ര ാനശ്ാര്ജ്ജ്ജം, രാനസാര്ജ്ജ്ജം എന്നിങ്ങക ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ ഏതുരൂപത്തിനലകം ക ാെിയികെ ോോന്
വവദുതിക്ക് ഴിയും. േറ്റ് ഊര്ജ്ജ്ജങ്ങളില് ിന്ന് വയതയസ്തോയി വവദുതി വ ാരയം കെയ്യാനും എളുപോണ്.
അതുക ാണ്ടാണ് വവദുതി ആധു ി
ാലത്തികെ ഊര്ജ്ജ്ജോയത്.
പ്രകൃതിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസു ളില് േനുഷയന് ആദയം തിരിെേിഞ്ഞത് ജലശ്ക്തിയാണ്. ജലം,
ാറ്റ്, സൗനരാര്ജ്ജ്ജം, താപം, തിരോല, അണുശ്ക്തി, വജവോലി യം (ബനയാ ോസ്സ്) തുെങ്ങിയവയില് ിന്ന്
വവദുതി ഉല്പാദിപിക്കാം. ജല വവദുത പദ്ധതി ളില് ിന്നാണ് ഏറ്റവം കുേഞ്ഞ കെലവില് വവദുതി
ഉല്പ്പാദ ം െത്തുന്നത്.
ജില്ലയികല ഊര്ജ്ജ്ജ നേഖലയുകെ ിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
ആദയകത്ത ഭാഗം ിലവിലുള്ള ഊര്ജ്ജ്ജ നേഖലയുകെ സ്ഥിതിയുകെ അപഗ്രഥ ോണ്.
ിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയുകെ അപഗ്രഥ ം.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഊര്ജ്ജ്ജ നേഖലയുകെ
ിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയുകെ അപഗ്രഥ ത്തില്
വവദുനതാര്ജ്ജ്ജം ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ വിവിധ പാരമ്പരയ, പാരമ്പനരയതര ഉല്പാദ നരാതസ്സു ളും, ിലവിലുള്ള
വവദുതിനേഖലകയ ഉല്പാദ സംവിധാ ം, പ്രസരണ സംവിധാ ം വിതരണ സംവിധാ ം എന്നിങ്ങക തരം
തിരിെിരികന്നു.
വവദുതിയുകെ നരാതസു ള്ക്
ജലവവദുതി, താപവവദുതി, ാറ്റ്, സൗനരാര്ജ്ജ്ജം , തിരോല, വജവോലി യം മുതലായവയാണ്
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കപാതുകവ വവദുതിയുകെ നരാതസു ള്ക്. ഇതില് ജലവവദുതിയും താപവവദുതിയുോണ് പാരമ്പരയ
ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസ്സു ള്ക്. േറ്റുള്ളവ പാരമ്പനരയതര ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസ്സു ളായി പരിഗണിക്കകപടുന്നു.

െിത്രം 4.12.1

1. വവദുതി ഉല്പ്പാദ ം
ന രളത്തില് പ്രധാ ോയും ജലവവദുതിയും താപവവദുതിയുോണ് ഉല്പ്പാദിപിെ് വരുന്നത്. സൗനരാര്ജ്ജ്ജ
വവദുതിയും കുേെ് ഉല്പ്പാദിപികന്നു. സംസ്ഥാ കത്ത വവദുതി ിലയങ്ങളില് ഉല്പ്പാദിപികന്നതും
സംസഥാ ത്തി ് പുേത്ത് ിന്ന് വാങ്ങിയുോണ് പ്രധാ ോയും വവദുതിയുകെ ആവശ്യ ത ിലവില്
ിേനവറ്റുന്നത്. ജില്ലയികല ഒനരകയാരു ജലവവദുത നപ്രാജക്ട് ആണ് ല്ലെ ജലവവദുത പദ്ധതി. 15 കേഗാ
വാട്ട് ആണ് സ്ഥാപിത നശ്ഷി. കൂൊകത വവദുതി നബാര്ജ്ഡികെ ഗ്രിഡിനലക്ക് ണക്ട് കെയ്തിരികന്ന 30
സൗനരാര്ജ്ജ്ജ സംരംഭങ്ങളില് ിന്ന് 500kwp വവദുതിയും ,സവ ാരയ സംരംഭ ര്ജ് ഉല്പ്പാദികന്നതുോയ
നസാളാര്ജ് വവദുതിയാണ് . ജില്ലയികല വവദുതി ആവശ്യ തയുകെ വളകര കെേിയ ഒരു അംശ്ം ോത്രകേ
ജില്ലയില് ിലവില് ഉല്പ്പാദിപികന്നുള്ളു. പൂര്ജ്ണ നതാതില് ഉല്പാദ ം െന്നാല് തകന്ന പരോവധി 3 ലക്ഷം
യൂണിറ്റ് ോത്രോണ് ല്ലെ ജലവവദുത പദ്ധതിയില് ിന്നും ഒരു ദിവസം ലഭികന്നത്. ിലവിലുള്ള
ഉപനഭാഗത്തി നുസരിെ് വവദുതി ഉല്പാദ ം കൂനട്ടണ്ടതാണ്

െിത്രം 4.12.2

ിലവികല പ്രശ്നങ്ങള്ക് : പാരിസ്ഥിതി അനുേതിയും േറ്റ് എതിര്ജ്ു ളും ാരണം ജില്ലയില് തകന്ന
െപിലാക്കാന് ഉനേശ്ികന്ന പല പദ്ധതി ളും െത്താന് പറ്റുന്നില്ല.
പ്രസരണ നേഖല . വവദുതി ഉല്പാദ
ിലയങ്ങളില് ിന്നും എക്സ്ട്രാ വഹകെന്ഷന് (EHT) വലനു ള്ക്
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വഴി സബ്സ്റ്നേഷ ില് വവദുതി എത്തിെ് നവാള്ക്നട്ടജ് 11 ക വി ആയി താഴ്ത്തിയാണ് രാന്നഫാര്ജ്േറ ളില്
കൂെി ഉപ പ്രസരണം െത്തുന്നത്
ജില്ലയില് പ്രസരണ നേഖല ക ാട്ടാരക്കര ന ന്ദ്രീ രിച്ചുള്ള രാന്മിഷന് സര്ജ്ക്കിളികെ അധി ാര
പരിധിയിലാണ് പ്രവര്ജ്ത്തികന്നത് .
പ്രസരണ ശംഖല ിലവികല സ്ഥിതി വിവര ണക ള്ക് 1. 220 ക വി സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
2 എണം.
2. 110 ക വി സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
12 എണം.
3. 66 ക വി സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
14 എണം.
4. 33 ക വി സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
18 എണം.
ിലവിലുള്ള ഇെേണ്, കുണ്ടേ 220 സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക് 400 ക വി ആയി ഉയര്ജ്ത്തുന്നതിനുള്ള
െപെി ള്ക് ആരംഭിെിട്ടുണ്ട്.
ിലവില് ിര്ജ്മാണം െന്നുക ാണ്ടിരികന്ന സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
1.
ിഴനക്ക ല്ലെ 66 ക വി സബ്സ്റ്നേഷന്
2. രു ാഗപള്ളി 66 ക വി -110 ക വി ആയി നശ്ഷി ഉയര്ജ്ത്തല്
3. അഞ്ചല്
66 ക വി -110 ക വി ആയി നശ്ഷി ഉയര്ജ്ത്തല്
4. ആയൂര്ജ്
66 ക വി -110 ക വി ആയി നശ്ഷി ഉയര്ജ്ത്തല്
അംഗീ ാരം ലഭിെിട്ടുളളതും സ്ഥലകേടുപ് പുര്ജ്ത്തിയാക്കാനുള്ളതുോയ സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക്
1. നതവലക്കര -66 ക വി സബ്സ്റ്നേഷന് - സ്ഥലകേടുപ് െപെി ള്ക് പുര്ജ്ത്തിയായിട്ടില്ല.
ജില്ലയില് പ്രസരണ നേഖലയില് തൃപ്തി രോയ പ്രസരണ ശംഖലയാണ് ിലവില് ഉള്ളകതന്ന്
ാണാന് ഴിയും.
പ്രസരണനേഖല
ിലവികല പ്രശ്നങ്ങള്ക്
സ്ഥലകേടുപ് സംബന്ധോയ പ്രശ്നങ്ങളും േറ്റ് തര്ജ്ക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാന് വളകരയധി ം പ്രശ്നങ്ങള്ക്
ന രിടുന്നതുക ാണ്ട് വി സ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്ക് ാലതാേസ്സം ന രിടുന്നു.
വിതരണ നേഖല ിലവികല സ്ഥിതി വിവരം
ജില്ലയില്
29.05.2017-ല് സമ്പൂര്ജ്ണ
വവദുതി രണ പദ്ധതി
െപിലായിട്ടുള്ളതാണ്
അതിനുനശ്ഷം വന്നിട്ടുള്ള വവദുതി രിക്കാത്ത വീടു ളുണ്ട് . അനപക്ഷ ള്ക് ലഭയോകന്ന മുേയ്ക്ക് വവദുതി
ണക്ഷന് ല് ിവരുന്നു.
ജില്ലയികല
വവദുതി വിതരണം െത്തിവരുന്നത് ക ാല്ലം, ക ാട്ടാരക്കര എന്നി ഇലക്ട്രിക്കല്
സര്ജ്ക്കിള്ക് ഓ ീസു ളുകെ അധീ തയിലുള്ള 55 കസക്ഷന് ആ ീസു ള്ക് വഴിയാണ്.
സ്ഥിതിവിവര ണക ള്ക്
സര്ജ്ക്കിള്ക് ഓ ീസ്
: 2എണം
ഇലക്ട്രിക്കല് ഡിവിഷന് ഓ ീസ്
: 6എണം
ഇലക്ട്രിക്കല് സബ് ഡിവിഷന് ഓ ീസ്
: 16 എണം
ഇലക്ട്രിക്കല് കസക്ഷന് ഓ ീസ്
: 55എണം
ിലവലുള്ള ഉപനഭാക്താക്കള്ക്
: 9,59,292 എണം
ിലവിലുള്ള വഹകെന്ഷന് വലന്
: 4789.19 KM
ിലവിലുള്ള നലാ കെന്ഷന് വലന്
: 21410.65 KM
.
രാന്നഫാര്ജ്േര്ജ്
: 5409 എണം
രീറ്റ് വലറ്റു ള്ക് .
: 52470 എണം
വിതരണനേഖലയില് ിലവില് തെസ്സേില്ലാകത വവദുതി ല് ാന്
ിരവധി ാരയങ്ങള്ക് കൂെി
ശ്രദ്ധിനക്കണ്ടതുണ്ട്. അതി ായി കൂടുതല് ഭൂഗര്ജ്ഭ ന ബിളു ള്ക് സ്ഥാപികന്നതി ് ഉള്ള സൗ രയം
ലഭയോക യും േിംഗ് കേയിന് യൂണിറ്റു ള്ക് സ്ഥാപിനക്കണ്ടതുോണ്.
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െിത്രം 4.12.3
ിലവിലുള്ള പ്രസരണ നേഖലയുകെ വിശ്ദാംശ്ങ്ങള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.

അവലംബം. ക എസ് ഇ ബി

െിത്രം 4.12.4
ഉപനഭാഗം

അവലംബം. ക എസ് ഇ ബി

ശ്രാശ്രി വവദുത ഉപനഭാഗ യൂണിറ്റ് 1079 ലക്ഷം ആണ്
ിലവില് 10 വര്ജ്ഷം മുമ്പ്
ഉണ്ടായിരുന്നതിക ക്കാള്ക് വളകരയധി ം ഉപനഭാഗം വര്ജ്ദ്ധിെിട്ടുണ്ട് . ഉപനഭാഗത്തികെ രീതി പരിനശ്ാ
ധിൊല് ഏറ്റവം കൂടുതല് ഉപനഭാഗം ഗാര്ജ്ഹീ വിഭാഗത്തിലാകണന്ന്
ാണാം അതു ഴിഞ്ഞാല്
വാണിജയ നേഖലയും വയവസായി നേഖല, ാര്ജ്ഷീ വിഭാഗം, ഇതരവിഭാഗം എന്നിങ്ങക യാണ്.
ണക ള്ക് പരിനശ്ാധിൊല്
ിഴക്കന് നേഖല കളക്കാള്ക് കൂടുതല് ഉപനഭാഗം െകന്നത് ജില്ലയുകെ
പെിഞ്ഞാേന് തീരപ്രനദശ്ങ്ങളാകണന്ന് ാണാം. ജില്ലയികല പെിഞ്ഞാേന് നേഖല സാോന യ
ഗരവത്കകൃത
പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് കൂടുതല് ഉള്ക്കക്കാള്ളുന്നതി ാല് തകന്ന ഉപനഭാകൃത സാന്ദ്രത കൂെിയതാണ് . കൂൊകത
തീരപ്രനദശ്ങ്ങള്ക് ഉള്ക്ക ാള്ളു യാല് േത്സ്യ ഉല്പ്പന്നാധിഷ്ഠിതോയ വയവസായങ്ങള്ക് വന് നതാതില് ദി വം
മുഴുവന് സേയവം വവദുതി ഉപനയാഗികന്ന സാഹെരയവം മുണ്ട്. ഒപം തകന്ന
ശുവണ്ടി വയവസായ
ശ്ാല ളും േറ്റ് പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങളും ിഴക്കന് നേഖലയിലുള്ളത്ര അളവിലകല്ലങ്കിലും, പെിഞ്ഞാേന്
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നേഖലയിലും സാന്നിദ്ധയേേിയികന്നുണ്ട് . ഇക്കാരണത്താല് വവദുതി ആവശ്യ ത പെിഞ്ഞാേന്
നേഖല ളില് താരതനേയ കൂടുതലാണ്. ജില്ലയില് ിലവില് 15MW, ജലവവദുതിയും കുേെ് സൗനരാര്ജ്ജ്ജ
നരാതസു ളും ഉള്ളതായും ാണാം, പ്രധാ ോയും ജില്ലയുകെ പുേത്തു ിന്നുോണ് വവദുതി ലഭയോക
ന്നകതന്നും ാണാന് ഴിയും.
ജില്ലയില് സമ്പൂര്ജ്ണ വവദുതി രണ പദ്ധതി െപിലാക്കിയതി ാല് വവദുതി എത്താത്ത
പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് ഒന്നും തകന്ന ഇല്ലാത്തതുോണ്.
ിലവികല പ്രശ്നങ്ങള്ക്
ഉപനഭാക്തൃ നസവ ം ലക്ഷയോക്കി കേെകപട്ട വവദുതി 24 േണിക്കൂറം ഇെതെവില്ലാകത ലഭയോക
എന്നതാണ് ഉനേശ്യം. അവശ്യ സര്ജ്വീസായ വവദുതി നേഖലയില്
ിലവിലുള്ള വവദുതി വിതരണ
ശംഖലയില് വി സ പ്രവര്ജ്ത്ത ം െത്തുന്നതി ് ധാരാളം തെസ്സങ്ങള്ക് ഉള്ളതായി ാണുന്നു.
1. രാന്നഫാര്ജ്േര്ജ് വയ്ക്കുന്നതിനും വലനു ള്ക് വലികന്നതിനും അണ്ടര്ജ് കഗ്രൗണ്ട് ന ബിളു ള്ക്
സ്ഥാപികന്നതിനും അനുേതി ലഭയോക്കാകത പ്രാനദശ്ി ോയ പ്രശ്നങ്ങള്ക് വളകരയധി ം
ന രിട്ടുക ാണ്ടിരിക യാണ്.
2. പുതിയ 110 ക വി ക ാല്ലം GIS സബ്സ്റ്നേഷന് ിലവില് വകന്നങ്കിലും, വവദുതി വിതരണ
ത്തി ാവശ്യോയ 11 ക വി അണ്ടര്ജ് കഗ്രൗണ്ട് ന ബിള്ക് സ്ഥാപിക്കാന് കേയില്കവ ഉള്ക്പകെ യുള്ള
വിവിധ വകുു ളില് ിന്നും അനുേതി ലഭയോ ാത്തതി ാല് െില സ്ഥലങ്ങളില് വവദുതി
വിതരണം കേെകപട്ട രീതിയില് െത്തുവാന് ഴിയുന്നില്ല.
3. ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണം, വവദുത സുരക്ഷ എന്നിവയിലുള്ള അവനബാധം കപാതുജ ങ്ങളില്
കൂടുതലായി സൃഷ്ടിനക്കണ്ടതുണ്ട്
ജില്ലാ വി സ പരിനപ്രക്ഷയം (Long term perspective)
1. വവദുതി ഉല്പാദ രംഗം ിലവില്
ജില്ലയില് ിലവില് ഒരു ജലവവദുത പദ്ധതി ോത്രോണുള്ളത്. കതന്മലയില് 15MW നശ്ഷിയില്
ിര്ജ്മിെിട്ടുള്ള വഹനരാ ഇലക്ട്രിക്ക് നപ്രാജക്ട് ആണ് ഇത്. ഇതില് ിന്നും ജല ലഭയത അനുസരിെ്
ഏ നദശ്ം 3 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വവദുതിയാണ് പ്രതിോസം ഉല്പാദിപികന്നത്. മ്മുകെ ഉപനഭാഗവോയി
താരതേയം കെയ്യുനമ്പാള്ക് വളകര കുേച്ചുോത്രോണ് ഉല്പാദ ം എന്നു ാണാം. കൂൊകത ഏതാനും സവ ാരയ
സംരംഭ ര്ജ് ഗ്രിഡില്
ണക്ടുകെയ്തതും
ണക്ട് കെയ്യാത്തതുോയ സൗനരാര്ജ്ജ്ജ പ്ലാന്റു ള്ക് സ്ഥാപിെ്
വവദുതി ഉല്പാദിപികന്നു.
ഗ്രിഡില് ണക്ടു കെയ്ത നസാളാര്ജ് പ്ലാന്റു ള്ക് - ജില്ലയില് 28 പ്ലാന്റു ളില് ിന്നായി 456 KWP
പാസിറ്റിയില് 35000യൂണിറ്റ് പ്രതിോസം ഉല്പാദിപികന്നു. ഇതുകൂെി കൂട്ടിയാലും
മ്മുകെ വവദുതി
ഉപനഭാഗത്തികെ വളകര കുേഞ്ഞ അളവിലാണ് ഉല്പാദ ം എന്ന് ാണാവന്നതാണ്.
ഭാവിയികല വി സ സാധയത ള്ക്
പാരമ്പരയ ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസു ള്ക്
I.ജലവവദുതി
ഏറ്റവം െിലവകുേഞ്ഞ വവദുതി ഉല്പാദ നേഖലയാണ് ജലവവദുതി ിലയങ്ങളില് ിന്നുള്ളത്.
എങ്കിലും വിവിധ ാരണങ്ങളാല് ജില്ലയികല ജലവവദുത പദ്ധതി ളുകെ സാധയത പൂര്ജ്ണോയും മുക്ക്
ഉപനയാഗകപടുത്തുവാന് സാധിെിട്ടില്ല. മ്മുകെ സംസ്ഥാ ത്തും ജില്ലയിലും
മുഴുവന് സാധയതയും
പ്രനയാജ കപടുത്താന് സാധിെിട്ടില്ലാത്തതാണ്.
ിലവില് ജില്ലയില് പരിഗണ യിലുള്ള പദ്ധതി ളുകെ വിശ്ദാംശ്ങ്ങള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.
ജില്ലയുകെ ിഴക്കന് നേഖലയിലാണ് ജലവവദുത പദ്ധതിയുകെ സാദ്ധയത ള്ക് ാണുന്നത് .
1. അച്ഛന് ന ാവില് - 30 MW (കേഗാവാട്ട് ) പാസിറ്റി - അനുേതി ലഭയോ ാത്തതി ാല് മുെങ്ങി ിെകന്നുവവദുതി നബാര്ജ്ഡികെ പദ്ധതിയാണ്. വ ം
വകുപികെ പരിസ്ഥിതി അനുേതി ലഭയോയിട്ടില്ല.
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2. മുക്കെവ് പദ്ധതി, പു ലൂര്ജ്

- 2.35 കേഗാവാട്ട് - നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട് ആയിട്ടുണ്ട,് എ ര്ജ്ജി ോന ജ് കേെ്
കസെര്ജ് വഴി
സവ ാരയ സംരംഭ കര കൂെി
ഉള്ക്കപടുത്തി
െപിലാക്കാന്
പരസയം
കെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
3. ല്ലെത്തണി
- 3.7 കേഗാവാട്ട്
- നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട് തയ്യാോയിട്ടുണ്ട്, എ ര്ജ്ജി ോന ജ്
കേെ് വഴി സവ ാരയ സംരംഭ കര കൂെി ഉള്ക്കപടുത്തി
െപിലാക്കാന് പരസയം കെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് .
4. ഴുതുരുട്ടി
- 2.6 കേഗാവാട്ട്
- സവ ാരയ പങ്കാളിത്തനത്താകെ െപാക്കാന്
തീരുോ ോയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങക 38.65 കേഗാവാട്ടികെ ജലവവദുത പദ്ധതി ള്ക് െപിലാക്കാനുള്ള പരിഗണ യിലുണ്ട്.

െിത്രം 4.12.5
ിലവിലുള്ള ജലവവദുത പദ്ധതി

െിത്രം 4.12.6
സൗനരാര്ജ്ജ്ജം
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സാധയതാപഠ ം െത്താവന്നപദ്ധതി
1. ല്ലെ പദ്ധതി - ഒറ്റക്കല് -3 MW- കതന്മല (കെയില് കേയിസ്) (സാധയതാപഠ ം െത്തിയിട്ടില്ല. )
പാരമ്പനരയതര നരാതസ്സു ളില് ിന്നുള്ള വവദുതി ഉല്പാദ ം
സൗനരാര്ജ്ജ്ജം
വവദുതി വിതരണം െത്താന് സൗ രയേില്ലാതിരുന്ന ജില്ലയികല
ിഴക്കന് നേ ല ളില്
സൗനരാര്ജ്ജ്ജം ഉപനയാഗിെ് അ ര്ജ്ട്ടികെ ന തൃതവത്തില് വീടു ള്ക് വവദുതീ രിെിട്ടുള്ളതാണ്.
ഒരു സൗനരാര്ജ്ജ്ജ യൂണിറ്റ് പ്രവര്ജ്ത്തികന്നതി ് ദിവസം 6 േണിക്കൂര്ജ് എങ്കിലും സൂരയ പ്ര ാശ്ം
ിട്ടിയിരിക്കണം. സൂരയ പ്ര ാശ്ം
ന രിട്ടുപതികന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്
സൗനരാര്ജ്ജ്ജ പ്ലാന്റു ള്ക്
സ്ഥാപിനക്കണ്ടത്. താകഴ പേയുന്ന സാദ്ധയത ളാണ് ാണുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തില്.
1. ശ്ാസ്താംന ാട്ട തൊ ത്തിനുചുറ്റുമുള്ള തുേസ്സായ സ്ഥലത്തും ശ്ാസ്താംന ാട്ട ായലിനുള്ളില് നലാട്ടിംഗ്
നസാളാര്ജ് പ്ലാൊയും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാദ്ധയത ള്ക് പരിനശ്ാധിക്കകപനെണ്ടതാണ്.
നപ്ലാട്ടിംഗ് നസാളാര്ജ് പ്ലാന്റു ള്ക് 70 ശ്തോ നത്താളം ജലത്തികെ ഷ്ടം കുേയ്ക്കാനും സഹായികം
2. ഉപനയാഗ ശൂ യോയ െതുു ിലങ്ങളുകെ മു ളില് നസാളാര്ജ് പാ ലു ള്ക് സ്ഥാപിെ് വവദുതി ഉല്പാദ ം
െത്താനുള്ള സാദ്ധയത ള്ക് പരിനശ്ാധിക്കകപനെണ്ടതാണ്.
3. ജില്ലയികല സര്ജ്ക്കാര്ജ് ഓ ീസു ളുകെ മു ളിലും ജില്ലാ /നലാക്ക്/ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് ഓ ീസു ള്ക്ക്ക്
മു ളിലും, ആശുപത്രി ള്ക്, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ മു ളിലും, വീടു ളുകെ മു ളിലും റൂനടാപ് നസാളാര്ജ്
പ്ലാന്റു ള്ക്
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
സാദ്ധയത ള്ക് പരിനശ്ാധിക്ക കപനെണ്ടതും
െപിലാകന്നത്
ആനലാെിനക്കണ്ടതുോണ്.
4.വലിയ പാെ ശ്ാല ളുള്ള ജയിലു ള്ക്/ അമ്പലം/ പള്ളി /സ്കൂളു ള്ക് തുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളികല പാെ
ആവശ്യത്തി ് നസാളാര്ജ് അടുു ള്ക് സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള സാധയത പരിനശ്ാധിക്കകപനെണ്ടതാണ്.
ഗുണങ്ങള്ക്
1. അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ്ജകേന്ന ിലയ്ക്ക് പരിധിയില്ലാകത ലഭയോകും
2. ാര്ജ്ബണ് വി ിരണം ഇല്ലാത്തതി ാല് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
3. ആവര്ജ്ത്ത െിലവ് കുേവാണ്
4. വിന ന്ദ്രീകൃത ഉല്പാദ ം സാദ്ധയോണ്.
നസാളാര്ജ് പ്ലാന്റു ളുകെ ു ത ള്ക്
6 േണിക്കൂര്ജ് എങ്കിലും സൂരയ പ്ര ാശ്ം ന രിട്ടു ലഭയോകുന്ന സ്ഥലത്തു ോത്രനേ നസാളാര്ജ് പ്ലാന്റു ള്ക്
സ്ഥാപിക്കാന് പറ്റു യുള്ളു.
ഓനരാവര്ജ്ഷം

ഴിയുനമ്പാഴും ഊര്ജ്ജ്ജക്ഷേത 1% വീതം കുേഞ്ഞുവരുന്നു.

25 വര്ജ്ഷം ോത്രോണ്
ാലാവധി പേയുന്നത് , അത്
ോര്ജ്ഗങ്ങള്ക് പുതിയതായി കണ്ടനത്തണ്ടി വരും

ഴിഞ്ഞാല്

ഇതികെ

ിര്ജ്മാര്ജ്ജ്ജ

ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള െിലവ് കൂടുതല്
സൂരയപ്ര ാശ്ം ഇല്ലാത്ത കൂടുതല്
വവദുതി ആവശ്യം ഉള്ളതുോയ സന്ധയാ സേയത്തും
രാത്രിസേയത്തും വവദുതി ആവശ്യം ിേനവറ്റാന് പ്രയാസം ന രിടുന്നു.
II.

ാറ്റില് ിന്നുള്ള വവദുതി ഉല്പാദ ം(വിന്ഡ് േില്ലു ള്ക് )
ിലവില് ാറ്റില് ിന്നുള്ള വവദുതി ഉല്പാദ ം
മ്മുകെ ജില്ലയില് ഇല്ലാത്തതാണ്.കൂടുതല്
ാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് വിന്ഡ് േില്ലു ള്ക് സ്ഥാപിൊണ് വവദുതി ഉല്പാദ ം െത്തുന്നത്. ഈ പദ്ധതി ള്ക്
പാരിസ്ഥി സൗഹൃദവം െിലവകുേഞ്ഞതുോണ് .
ാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എളുപത്തില് സ്ഥാപിക്കാവന്ന
പദ്ധതിയാണിത്.
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താകഴപേയുന്ന സാധയത ളാണ് ജില്ലയില് ാണുന്നത്.
1. തങ്കനശ്രി നേക്ക് വാട്ടര്ജ് ഭാഗത്ത് വിന്ഡ് േില്ലു ള്ക് സ്ഥാപികന്നതി ് പഠ ങ്ങള്ക് െന്നിട്ടുണ്ട് .
തുേമുഖവി സ ത്തി ് ഭാവിയില് ഉപനയാഗകപടുത്താവന്നതാണ്.
2. ജൊയുപാേ – െെയേംഗലം .ജൊയുപാേയില് വിന്ു േില്ലു ള്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധയത ാണുന്നു.
േണിക്കൂേില് 40 ി. േി നവഗതയില് ാറ്റ് ലഭികന്ന എല്ലാ പ്രനദശ്ങ്ങളിലും ഇതി ് സാധയതയുണ്ട്
വിന്ഡ് േില്ലികെ ഗുണങ്ങള്ക്
1. രാത്രിയും പ ലും ഉല്പാദ ം െത്താവന്നതാണ്.
2. ബാറ്റേിയും കസല്ലും നവണ്ടാത്തതി ാല് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
3. കൂടുതല് ാലം ില ില്കന്നു.
4. നഷാറം ഓഫനഷാറം സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്
5. നസാളാേിക ക്കാള്ക് പ്രവര്ജ്ത്തികവാനുള്ള സാധയത കൂടുതല്
6. ഉല്പാദ െിലവ് കുേവ്
നദാഷങ്ങള്ക്
1. ാലാവസ്ഥ അനുസരിെ് ാറ്റികെ ലഭയത ോറന്നു.
2. കെറതായി ശ്ദം ഉണ്ട്
III. ോലി യത്തില് ിന്നുള്ള വവദുതി ( ബനയാഗയാസ് പ്ലാന്റു ള്ക്)
ഓനരാ പ്രനദശ്ത്തികെയും വജവ ോലി യത്തികെ അളവ് ണക്കാക്കി എത്ര വവദുതി ഉല്പാദ ം
െത്താകേന്ന്
ണക്കാക്കാവന്നതാണ്. ക്ലീന് ന രള (ശുെിതവ േിഷന്) ോയി ബന്ധകപട്ട് എത്ര
വജവോലി യം നശ്ഖരിക്കാം എന്ന് ണക്കാക്കാം . ന ാര്ജ്പനേഷന് , മു ിസിപാലിറ്റി ള്ക് , പഞ്ചായത്തു ള്ക് ,
വലിയോര്ജ്ക്കറ്റു ള്ക്, േറ്റു കപാതുസ്ഥലങ്ങള്ക് എന്നിവിെങ്ങളില് കെേിയ കെേിയ യൂണിറ്റു ള്ക് സ്ഥാപിെ്
ോലി യം നശ്ഖരിെ് ഉേവിെത്തില്തകന്ന സംസ്ക്കരിെ് പബ്സ്റ്ളിക്ക് വലറ്റിംഗി ് ഉപനയാഗിക്കാവന്നതും ,
അവശ്ിഷ്ടങ്ങള്ക് പെക്കേി കൃഷിക്ക് ഉപനയാഗിക്കാവന്നതുോണ്.
ഗുണങ്ങള്ക്
1. ോലി യ ിര്ജ്മാര്ജ്ജ ം ഉേവിെത്തില്തകന്ന നവഗത്തില് െത്താവന്നതും, ോലി യ ിര്ജ്മാര്ജ്ജ ത്തിനുള്ള
െിലവ് ഗണയോയി കുേയു യും കെയ്യും
2.ോലി യത്തില് ിന്ന് വവദുതി ഉല്പാദിപിെ് പബ്സ്റ്ളിക്ക് വലറ്റിംഗി ് ഉപനയാഗിക്കാവന്നതുോണ്.
നദാഷങ്ങള്ക്
1. ോലി യ നശ്ഖരണം ന ന്ദ്രീകൃതോയി െപിലാക്കാനുള്ള പ്രയാസം
2.കൃതയോയ പരിപാല ത്തികെ അഭാവത്തില് പദ്ധതി ിലച്ചുനപാ ാകത ശ്രദ്ധിക
3. വവദുതി ഉല്പാദ ത്തി ് െിലവ കൂടുതല് . ിലവില് യൂണിറ്റി ് 11 രൂപനയാളോണ്. ോലി യ
ിര്ജ്മാര്ജ്ജ ത്തികെ ബുദ്ധിമുട്ടും െിലവം താരതേയം കെയ്താല് ോത്രനേ െിലവ് പരിഗണിക്കാന് പറ്റു യുള്ളു.
IV. തിരോലയില് ിന്നും വവദുതി ഉല്പാദ ം ( Tidal Energy)
സമുദ്രത്തില് ിരന്തരം അലയെികന്ന തിര ളുകെ ശ്ക്തി ഉപനയാഗിെ് െര്ജ്വബനു ള്ക്
േക്കി
വവദുതി ഉണ്ടാക്കിയാണ് തരംനഗാര്ജ്ജ്ജം ഉപനയാഗികന്നത് വന്നതാതിലുള്ള ഊര്ജ്ജ്ജ ഉേവിെോണ്
തിരോല ള്ക് . ഭാവിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ ഉേവിെോ ാന്
തരംനഗാര്ജ്ജ്ജത്തിനു ഴിയും . വിഴിഞ്ഞം
പദ്ധതിനപാകലയുള്ള
പദ്ധതി ളുകെ സാധയത
മ്മുകെ ജില്ലയികല തങ്കനശ്രിയിലും േറ്റും
പരിനശ്ാധിക്കാവന്നതാണ്.
വവദുത സുരക്ഷ
വവദുതി വല ില് നജാലി കെയ്യുന്നവര്ജ്കള്ളതിക ക്കാള്ക് വവദുതി അപ െങ്ങള്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്
വീടു ളിലും ണ്രക്ഷന് വസറ്റു ളിലും േറ്റുോണ് . ഇതികെ പ്രധാ ാരണം കപാതുജ ങ്ങള്ക്ക്ക് വവദുത
സുരക്ഷ സംബന്ധിെ്
അവനബാധം
കുേവാകണന്നതാണ്. ിലവില്
ക എസ് ഇ ബിയും
എ ര്ജ്ജിോന ജ്കേെ് കസല്ലും, ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്പക്ടനേറ്റും ആണ് കപാതുജ ങ്ങള്ക്ക്ക് അവനബാധം
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ല് ാനുള്ള പ്രവര്ജ്ത്ത ം െത്തുന്നത്. എന്നാല് ഇത് േതിയായ രീതിയിലുള്ള അവനബാധം ല് ാന്
പരയാപ്തേല്ല. കുടുംബശ്രീ യുണിറ്റു ളികല പ്രവര്ജ്ത്ത കര നപാകലയുള്ളവകര ഉള്ക്കക്കാള്ളിെ് ജില്ലാ/ നലാക്ക്/
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പ്രൊരണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ല്ലരീതിയില് െത്തി വവദുത സുരക്ഷാപാല
അവനബാധം സംഘെിപിൊല് ോത്രനേ വവദുതി അപ െങ്ങള്ക് പ്രനതയ ിെ് കപാതുജ ങ്ങളുകെ ഇെയില്
ഉണ്ടാകുന്ന വവദുതി അപ െങ്ങള്ക് കുേയ്ക്കാന് പറ്റു യുള്ളു. ഇത്തരത്തില് ഒരു പ്രവര്ജ്ത്ത ം
അതയന്താനപക്ഷിതോണ്. വവദുതി ഇന്ന് ിതയജീവിതത്തില് ഒഴിവാക്കാ ാ ാത്ത സാഹെരയത്തില്
എല്ലാവരും വ ാരയം കെയ്യാവന്ന ഒരു സംഗതി, എന്ന ിലയിലും ആധു ീ ജീവിതത്തില് പ്രാധാ യം
അര്ജ്ഹികന്നു. പാഠയ പദ്ധതിയിലും വവദുത സുരക്ഷ പ്രനതയ ോയി ഉള്ക്കപടുനത്തണ്ടതാണ്.
ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്
മ്മുകെ വീട്ടികലത്തുന്ന ഓനരാ യൂണിറ്റു വവദുതിയും വിലകപട്ടതാണ്, ാരണം അനുദി ം ലഭയത
കുേഞ്ഞു വരുന്നു.
ല്ക് രി, ജലം, പ്രകൃതി വാത ം തുെങ്ങിയവ ഉപനയാഗിെ്
വവദുനതാല്പാദ ം
അനുദി ം ക്ഷയിച്ചുവരുന്നു. ഊര്ജ്ജ്ജനരാതസ്സു ള്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിനലക്കാണ് കമ യികന്നത്. ഇത്
ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രേത്തികെ ഭാഗോയി ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് െപിലാക്കണ്ടത്
ആധു ി
ജീവിതത്തില്
അതയന്താനപക്ഷിതോണ്.
ഊര്ജ്ജ്ജം
ിതയജീവിത്തികെ
ഭാഗോയി
ോേിയിരിക യാണ് .
ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണം എന്ന ആശ്യം സമൂഹത്തില് ആഴത്തില് പ്രെരിപികന്നതിനും ര്ജ്മ
പഥത്തില്
ക ാണ്ടുവരുന്നതിനും
വിദയാര്ജ്ഥി ള്ക്ക്ക്
ഗണയോയ പങ്ക് വഹിക്കാ ാകും. ഊര്ജ്ജ്ജ
സംരക്ഷണത്തികെ പ്രാധാ യം േ സ്സിലാക്കി കുടുംബശ്രീയുോയി നെര്ജ്ന്ന് പദ്ധതി ലപ്രദോയി െപാക്കാനുള്ള
ോര്ജ്ഗങ്ങള്ക് കണ്ടനത്തണ്ടതാണ്.
ആധു ി യുഗത്തില് ദി ം നതാറം ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ പ്രനതയ ിെ് വവദുതിയുകെ ഉപനയാഗം
വര്ജ്ദ്ധിച്ചുക ാണ്ടിരിക യാണ്. ിലവിലുള്ള
ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ
ഉപനയാഗവം
ആവശ്യ തയും
ണക്കാകംനമ്പാള്ക് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങള്ക് ഭൂേിയില് ഏതാനും വര്ജ്ഷനത്തകള്ള ഉപനയാഗത്തിനു ോത്രനേ
ാണു യുള്ളു. ഊര്ജ്ജ്ജത്തികെ
പാഴ് കെലവ ള്ക് കുേെ് ലഭയോയ
ഊര്ജ്ജ്ജം ാരയക്ഷേോയും
യുക്തിസഹോയും ഉപനയാഗിക എന്നതാണ് പരിഹാരം.
1. ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് വയാപ ോക , ിലവിലുള്ള നസാഡിയം നവപര്ജ്
ലാമ്പം, കേര്ജ്കേി നവപര്ജ് ലാമ്പ ളും ോറ്റി - LED വലറ്റു ളാകന്നതി ് പഞ്ചായത്തികെ
വാര്ജ്ഷി പദ്ധതിയില് ഉള്ക്കപടുത്തി ഘട്ടം ഘട്ടോയി കെയ്യു .
2. എ ര്ജ്ജി എ ിഷയെ് ഉപ രണങ്ങള്ക് ഉപനയാഗിക
3. ഉപനഭാക്താക്കളില് ആവശ്യത്തിനുോത്രം ഊര്ജ്ജ്ജം ഉപനയാഗിക എന്ന അവനബാധം
സൃഷ്ടിക
ഭാവിയിനലകള്ള ജില്ലയികല വി സ ത്തി ് കപാതുവായ ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
നേല്ത്തട്ട് ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
1. പുതിയ രാന്നഫാര്ജ്േറ ള്ക് വയ്ക്കുന്നതിനും വലന് വലികന്നതിനും േറ്റും പ്രാനദശ്ി ോയ തെസ്സങ്ങളും
പ്രശ്നങ്ങളും ന രിട്ടുക ാണ്ടിരിക യാണ്, അതിനുള്ള
പരിഹാരോയി
പുതിയ നോു ള്ക്
ിര്ജ്മികനമ്പാഴും ിലവിലുള്ളവ വി സിപികനമ്പാഴും പവര്ജ് ന ബിളു ളും മൂണിനക്കഷന്
ന ബിളു ളും
സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള സംവിധാ ം കെയ്യു . ക ാല്ലം വബപാസ് നപാകല
പുതിയതായുള്ള നോു ള്ക് ിര്ജ്മികംനമ്പാള്ക് ന ബിളു ള്ക് ഇൊനുള്ള സൗ രയങ്ങള്ക് കെയ്താല്
ോത്രനേ വബപാസില് ഭാവി വി സ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്കള്ള വവദുതി ലഭയത ഉേപ് വരുത്തുവാന്
ഴിയു യുള്ളു.
2. കൂടുതല് കേെകപട്ട നസവ ങ്ങള്ക്ക്കായി വവദുതി വിതരണ നേഖലയില് ആധു ി വല്ക്കരണം
െപിലാനക്കണ്ടതാണ്.
3. ജില്ലയികല പ്രസരണ നേഖലയികല വി സ ത്തി ായി load flow study കെയ്ത് ഒരു സബ്സ്റ്നേഷന്
സ്ഥാപിക , പരവൂര്ജ് 33KV substation upgrading, വാള ം 33KV substation upgrading മുതലായവ.
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4. പുതിയതായി ിര്ജ്മിെ ക ാല്ലം 110 KV GIS Substation - ില് ിന്ന് 11 KV വിതരണ വലനു ള്ക്
സ്ഥാപികന്നതി ് കേയില്നവയുകെയും േറ്റ് പല വകുു ളുകെയും സഹ രണം ആവശ്യോണ്
5. സര്ജ്ക്കാര്ജ് ഓ ീസു ള്ക് വീടു ള്ക് തുെങ്ങിയ ഇെങ്ങളില് ഊര്ജ്ജ്ജം ലപ്രദോയി ഉപനയാഗിക .
6. കപനരാള്ക് , ഡീസല്,തുെങ്ങിയ ന ാസില് ഇന്ധ വം വിദൂരഭാവിയില് ഇല്ലാതാവം അതി ാല്
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊര്ജ്ജ്ജ ഉല്പാദ ത്തിനലക ോറ .
7. വാട്ടര്ജ് അനതാേിറ്റി നപാകലയുള്ള സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് ക്ഷേതകുേഞ്ഞ നോനട്ടാറ ള്ക് ോറ്റി ഊര്ജ്ജ്ജ
ക്ഷേതയുള്ളവ സ്ഥാപിക
ീഴ്ത്തട്ട് ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
1.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും േറ്റും ഉള്ക്പകെ ഭാവിയില് വവദുതിയില് ഓടുന്ന അന്തരീക്ഷ േലി ീ രണം
ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ള്ക് വാങ്ങു . ആവശ്യോയ ൊര്ജ്ജ്ജിംഗ് കസെറ ള്ക് സ്ഥാപിക

2.

ിഴക്കന് നേഖലയില് ജലവവദുതി ഉല്പാദ ം െത്തുന്നതി ് പഞ്ചായത്തു ള്ക് സാധയതാപഠ ം
െത്തു സാധയത ഉകണ്ടങ്കില് െപിലാക്കാന് ശ്രേിക , വിവിധ നരാതസ്സു ളില് ിന്ന് ാറ്റ്,
കവള്ളം , നസാളാര്ജ്, ോലി യസംസ്ക്കരണം മുതലായവ വഴി ഉല്പാദ ം െത്താന് സാധയതാ പഠ ം
െത്തു .ബനയാഗയാസ് പ്ലാെ് - വയാപ ം -ോര്ജ്ക്കറ്റു ളിലും കപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും േറ്റും ലഭയത
അനുസരിെ് െത്തു .

3. മു ിസിപല് ഏരിയായിലും, ന ാര്ജ്പനേഷന് ഏരിയായിലും വവദുതി
ഗുണ ിലവാരം ഉയര്ജ്ത്തുന്നതിനലക്ക് RMU സംവിധാ ം ഏര്ജ്കപടുത്തു .

വിതരണത്തികെ

4. ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണം - അവനബാധം സൃഷ്ടിക
ഊര്ജ്ജ്ജ ക്ഷേത കൂെിയ ഉപ രണങ്ങള്ക്
ഉപനയാഗിക്കണം.തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് സൗജ യ ിരക്കില് ഊര്ജ്ജ്ജ ക്ഷേതയുള്ള
ഉപ രണങ്ങള്ക് വിതരണം കെയ്യു .
5. വവദുത സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാ യം ല് ി അപ െ ിവാരണം ലക്ഷയോക്കി അവനബാധം െത്തു
(a) തനേശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ ന തൃതവത്തില് വവദുതി സുരക്ഷാ ക്ലാസ്സു ള്ക് ,
വിവിധ വവദുതി - അധിഷ്ഠിത കതാഴില് വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്കായി സംഘെിപിക .
(b) സുരക്ഷാവാരാെരണം വാര്ജ്ഡ് തലങ്ങലില് വകര എത്തും വിധം പ്രെരണ പരിപാെി നളാകെ
സംഘെിപിക .
(c) കപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും പാതനയാരങ്ങളിലും വവദുതി വലനു ള്ക്ക്ക് സേീപം അപ െ രോം
വിധം സ്ഥിതികെയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങനളാ വൃക്ഷശ്ിഖരങ്ങനളാ ീക്കം കെയ്യുന്നതി ് തനേശ്/ ജില്ലാ
ഭരണ സംവിധാ ങ്ങളുകെ ന തൃതവത്തില് പദ്ധത് പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്.രൂപകപടുത്തു .
(d) വാര്ജ്ഡ് തലങ്ങളില് “ഊര്ജ്ജ്ജ സംരക്ഷണവം
ക്ലബു ള്ക് രൂപീ രിെ് പ്രവര്ജ്ത്തിപിക .

സുരക്ഷയും ”മുന് ിര്ജ്ത്തി

“എ ര്ജ്ജി

6. LED ബള്ക്ബു ള്ക് കുേഞ്ഞ െിലവില് പഞ്ചായത്തു ള്ക് ഉപനഭാക്താക്കള്ക്ക്ക് ല്കു .
7. തനേശ്സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് ിലവിലുള്ള നസാഡിയം നവപറ ള്ക്,കേര്ജ്കേി
മുഴുവനുംോറ്റി LED രീറ്റ് വലറ്റു ള്ക് സ്ഥാപിക .

നവപര്ജ് ലാംമ്പ ള്ക്

ന ന്ദ്ര, സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാരു ള്ക് ജില്ലയില് െപിലാകന്ന പദ്ധതി ളുകെ അവനലാ
പരോവധി പ്രനയാജ കപടുത്തുന്ന തിനുള്ള ിര്ജ്നേശ്ങ്ങളും. (അദ്ധയായം 5 ാണു )
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4.13. പശ്ചാത്തല സൗ രയം
എ. ഗതാഗതം
ആമുഖം
ഒരു രാജയത്തികെ വി സ ത്തില് പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള്ക് സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്കകക്കാപം തകന്ന
വളകര പ്രാധാ യോയ പങ്ക് വഹികന്നു. പ്രധാ ോയും ഗതാഗതം, വാര്ജ്ത്താവി ിേയം, ഊര്ജ്നജാത്കപാദ ം,
കുെികവളള വിതരണം, ജലനസെ പദ്ധതി ള്ക്, ഗരവി സ ം എന്നിവയാണ് പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള്ക്
എന്നത്കക ാണ്ട് അര്ജ്ഥോകന്നത്.
മ്മുകെ രാജയത്തികെ പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള്ക്ക്ക് ഒരു
പൂര്ജ്ണതവ വരിക്കണകേങ്കില് നേല് പേഞ്ഞ ഓനരാ ഘെ ത്തികെയും വിസ ത്തിലൂകെ ോത്രനേ
സാധയോവ യുളളൂ. ആയതി ാല് നേല് ഘെ ങ്ങള്ക് എല്ലാം നെര്ജ്ന്ന് പരപര പൂര ോയ ഒരു സേഗ്ര
ശംഖല രൂപകപനെണ്ടിയിരികന്നു. ഇതി ായി പതി ഞ്ച് വര്ജ്ഷകത്ത പശ്ചാത്തല സൗ രയം മുന്നില് ണ്ട്
ക ാണ്ടുളള വി സ ം ആവിഷ്കരിനക്കണ്ടതാണ്.
ഒരു രാജയത്തികെ സേഗ്രവി സ ത്തി ് വി സിതോയ ഗതാഗത വയവസ്ഥ അതയന്താനപഷിതോണ്.
ഗരങ്ങളും ഗ്രാേങ്ങളും തമിലുളള ബന്ധം സാമ്പത്തി വളര്ജ്െക്കാവശ്യോയ ഒരു ഘെ ോണ്. എല്ലാ
പ്രനദശ്ങ്ങനളയും ബന്ധിപിക വഴി യാത്രക്കാനരയും സാധ ങ്ങനളയും അവശ്യസ്ഥലങ്ങളില് എത്തി
കന്നതില് ഗതാഗതത്തി ് വളകരയധി ം പ്രധാ യമുണ്ട്. ഗതാഗത നേഖലയികല വി സ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്
െപിലാകന്നത് നോു ളും പാലങ്ങളും, തുേമുഖങ്ങള്ക്, ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗതം, േറ്റ് ഗതാഗത
നസവ ങ്ങള്ക് (കേയില്, നവയാേ ഗതാഗതങ്ങള്ക്) എന്നിങ്ങക അഞ്ച് പ്രധാ ശ്ീര്ജ്ഷ ങ്ങളായാണ്.
നോഡ് ഗതാഗതം
നദശ്ീയ സ്ഥിതി - ഇന്തയന് നോഡ് ശംഖല 5.47 ദശ്ലക്ഷം ി.േി. വദര്ജ്ഘയത്തില് നലാ ത്തികല
രണ്ടാേകത്ത വലിയ നോഡ് ശംഖലയാണ്. ഇന്തയയുകെ ജി.ഡി.പി. വരുോ ത്തികെ 4.7 ശ്തോ വം നോഡ്
ഗതാഗത നേഖലയുകെ സംഭാവ യാണ്. അതിനവഗ പാത ഉള്ക്കപകെ ആക നദശ്ീയപാത ളുകെ ീളം
ഏ നദശ്ം 97991 ി.േി.യാണ്. ഇത് ആക വദര്ജ്ഘയത്തികെ 1.79 ശ്തോ ം ോത്രോകണങ്കിലും ആക
ഗതാഗതത്തികെ 40 ശ്തോ വം നദശ്ീയപാതയിലൂകെയാണ്. 2017 കേയ് വകര ലഭയോയ ണക്കനുസരിെ്
ഏ നദശ്ം 28900 ി.േി. നോു ളും 4 വരിനയാ 6 വരിനയാ പാത ളാണ്. ഇനപാഴകത്ത ണക ള്ക് പ്ര ാരം
ഇന്തയയികല നോഡ് ശംഖലയികല വിവരങ്ങള്ക് പട്ടി 1 ല് നെര്ജ്കന്നു.
പട്ടി 4.13.1
ഇന്തയയികല നോഡ് ശംഖല
നോഡ് തരം
അനതാേിറ്റി
ീളം ( ി.േി) ശ്തോ ം
നദശ്ീയപാത
നോര്ജ്ത്ത്
97991
1.79
കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് (സംസ്ഥാ ം ന ന്ദ്ര
സംസ്ഥാ പാത
167109
3.05
ഭരണപ്രനദശ്ം)
േറ്റ് കപാതുേരാേത്ത്
(സംസ്ഥാ ം ന ന്ദ്ര ഭരണപ്രനദശ്ം)
1101178
20.12
നോു ൾ
തനേശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ം പഞ്ചായത്ത്,
ഗ്രാേീണ പാത ള്ക്
3337255
61
കജ.ആര്ജ്.വവ., പ്രധാ േന്ത്രി ഗ്രാേ സഡ ് നയാജ
ഗരപാത ള്ക്
തനേശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ം
467106
8.54
വിവിധ സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാരു ള്ക്, ന ന്ദ്ര ഭരണ
നപ്രാജക്ട് നോഡ് ള്ക്
301505
5.5
പ്രനദശ്ങ്ങള്ക്, കസയില്
ആക
5472144100
അവലംബം . കപാതുേരാേത്ത് വകുപ്

കോത്തം െരക്ക് ഗതാഗതത്തികെ 65 ശ്തോ വം കോത്തം യാത്രക്കാരുകെ 85 ശ്തോ വം നോഡ്
ശംഖലകയ ആശ്രയികന്നു. യാത്രക്കാരുകെ സഞ്ചാരവം െരക്ക് ഗതാഗതവം ഏേിയ പങ്കം നദശ്ീയ 401
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സംസ്ഥാ പാത ളിലൂകെയും പ്രധാ ജില്ലാ നോു ളിലൂകെയുോണ്. ഏറ്റവം കെലവ് കുേഞ്ഞതും
ലാഭ രവോയ േയില്നവ ശംഖലനയാ അതുനപാകല േറ്റ് ഗതാഗത ോര്ജ്ഗങ്ങളായ ഉള്ക് ാെന് ജല
ഗതാഗതനോ തീരനദശ്ഗതാഗതനോ ഉണ്ടായിട്ടും െരക്ക് ഗതാഗതത്തി ് നോഡ് ശംഖലകയ ആശ്രയികന്നത്
നോഡ് വഴിയുളള ദീര്ജ്ഘ ദൂര യാത്രയുകെ വയാപ്തി എത്ര വലുതാകണന്ന് വയക്തോകന്നു. ഇതിനു ാരണം നോഡ്
ശംഖല വഴി എവികെയും എത്തി നെരാന് ഴിയും എന്നുളളതി ാലാണ്. ണക ള്ക് സൂെിപികന്നത് നോഡ്
വഴിയുളള ഗതാഗതം പ്രതിവര്ജ്ഷം ഏതാണ്ട് 10 ശ്തോ ം വകര കൂടുന്നു എന്നാണ്. എന്നാല് കൃതയോയ
പരിപാല ം എല്ലാ വിഭാഗം നോു ളിലും ഉണ്ടായാല് ോത്രനേ യഥാര്ജ്ഥ വി സ ം സാധയോകൂ.
ഇന്തയയികല നോു ളുകെ സ്ഥിതി ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു
o അതിനവഗ പാത ള്ക്
ഏ നദശ്ം 1208 ി.േി.വദര്ജ്ഘയത്തില് അതിനവഗപാത ള്ക് ഇന്തയയിലുണ്ട്. േിക്കവാറം 4, 6 വരി പാത ളാണ്.
2022 ഓകെ ഏ നദശ്ം 18637 ി.േീ. അതിനവഗ പാത ളുകെ പൂര്ജ്ത്തീ രണോണ് ലക്ഷയേിടുന്നത്.
o നദശ്ീയ പാത ള്ക്
സംസ്ഥാ തലസ്ഥാ ങ്ങള്ക്, തുേമുഖങ്ങള്ക്, പ്രധാ വയാപാര-വാണിജയ ന ന്ദ്രങ്ങള്ക് എന്നിവ തമില്
ബന്ധിപിെ് അനങ്ങാളേിനങ്ങാളം െന്നുനപാകുന്നവയാണ് നദശ്ീയപാത ള്ക്. ആക യുളള നദശ്ീയപാതയില്
26 ശ്തോ ം ഒറ്റ വരിപാതയും 51 ശ്തോ ം ഇരട്ടവരി പാതയും 23 ശ്തോ ം ാല്/ആേ് വരി പാതയുോണ്.
നദശ്ീയപാത അനതാേിറ്റിയാണ് നദശ്ീയപാത ളുകെ വി സ ത്തിനെയും സംരക്ഷണത്തിനെയും നേല്ന ാട്ടം
വഹികന്നത്.
o സംസ്ഥാ പാത ള്ക്
അതാതു സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാരു ളുകെ നേല് ന ാട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാ പാത ളുകെ വി സ വം
സംരക്ഷണവം െത്തുന്നത്. നദശ്ീയപാത ളിനലകം ജില്ലാ ആസ്ഥാ ങ്ങള്ക് തമിലും േറ്റ് പ്രധാ പട്ടണങ്ങള്ക്
തമിലുമുളള ശംഖല ളാണ് സംസ്ഥാ പാത ള്ക്.
o പ്രധാ ജില്ലാ നോു ള്ക്
പ്രാധാ താലൂക്ക് ആസ്ഥാ ങ്ങകള ജില്ലാ ആസ്ഥാ ങ്ങളുോയും േറ്റ് പ്രധാ ജംഗ്ഷനു കള സംസ്ഥാ
പാത ളുോയും ബന്ധിപികന്ന ശംഖല ളാണ് പ്രധാ ജില്ലാ നോു ള്ക്. ഇന്തയയികല നോഡ് ശംഖലയുകെ
സിംഹ ഭാഗവം േറ്റ് പ്രധാ ജില്ലാ നോു ളാണ്. േിക്ക നോു ളുനെയും ിലവാരം നോശ്ോണ്. ഈ
നോു ളുകെ നശ്ാെ ാവസ്ഥ പരിഹരികന്നതി ായി ഇന്തയാ ഗവണ്കേെ് 2000 ഡിസംബേില് പ്രധാ േന്ത്രി
ഗ്രാേ സഡ ് നയാജ എന്ന പദ്ധതി െപിലാക്കി.
സംസ്ഥാ സ്ഥിതി
ഇന്തയയുകെ കതനക്ക അറ്റത്തുളള ന രള സംസ്ഥാ ത്തി ് അതി ബൃഹത്തായ ഒരു നോഡ് ശ്യംഖല
തകന്നയുണ്ട്. 11 നദശ്ീയപാത ളും 77 സംസ്ഥാ പാത ളും േറ്റ് അന ം ജില്ലാ നോു ളും നെര്ജ്ന്നതാണ്
ന രളത്തികെ നോഡ് ശ്യംഖല. സംസ്ഥാ പശ്ചാത്തല നേഖല 2.05 ലക്ഷം ി.േീ. നോു ള്ക്, 1588 ി.േീ.
േയില്നവ, 1687 ി.േീ. ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം, 18 തുേമുഖങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉള്ക്കപടുന്നതാണ്.
സംസ്ഥാ കത്ത ആക നദശ്ീയപത ളുകെ വദര്ജ്ഘയം 1781.57 ി.േീ. ആണ്. സംസ്ഥാ ത്ത് ലഭയോയിട്ടുളള
നോഡ് ശംഖലയുകെ 15 ശ്തോ ം കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് പരിപാലിെ് വരുന്നു. ഈ നോു ളിലൂകെയാണ് 80
ശ്തോ ം ഗതാഗതവം െകന്നത്. ഗതാഗത വളര്ജ്ൊ ിരക്ക് പ്രതിവര്ജ്ഷം 12 മുതല് 14 ശ്തോ ം വകര
നരഖകപടുത്തുന്നു. ഇതില് ിന്നും കപാതുേരാേത്ത് വകുപികെ നോു ളുകെ സമര്ജ്േം വളകര കൂടുതലാകണന്ന്
വയക്തോകുന്നു. കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് ( ിരത്തു ളും പാലങ്ങളും) പരിപാലികന്ന നോഡ് വദര്ജ്ഘയം 31812.090
ി.േീ.യായി വര്ജ്ദ്ധിച്ചു. ന രളത്തികല വിവധ ഏജന്സി ള്ക് പരിപാലികന്ന നോു ള്ക് സംബന്ധിെ
വിവരങ്ങള്ക് പട്ടി 4.13.2 ല് നെര്ജ്കന്നു.
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പട്ടി 4.13.2
വിവിധ ഏജന്സി ള്ക് പരിപാലികന്ന നോു ള്ക്
ക്രേ
ം

1
2
3
4
5
6
7
8

വകുു ള്ക്

വദര്ജ്ഘയം
( ി.േീ.

ശ്തോ ം

പഞ്ചായത്ത്
കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് ( ിരത്തു ളും പാലങ്ങളും)
മു ിസിപാലിറ്റി ള്ക്
ന ാര്ജ്പനേഷനു ള്ക്
വ ം വകുപ്
ജലനസെ വകുപ്
കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് (നദശ്ീയപാത)
േറ്റുളളവ (േയില്നവ, വവദുതി വകുപ്)
ആക

139380.41
31812.096
18411.87
6644.0
4575.77
2611.9
1781.5
328
205545.616

67.81
15.48
8.96
3.23
2.23
1.27
7.87
0.16
100

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്

ന രളത്തികല േിക്ക സ്ഥലങ്ങളും നോു ളാല് ബന്ധിപിക്കകപട്ടിട്ടുകണ്ടങ്കിലും ഗരങ്ങളില് വി സ
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് െകന്നതി ാല് വളകരയധി ം തെസങ്ങള്ക് ന രിടുന്നുണ്ട്. ിലവില് നോു ളിലൂകെയുളള
ഗതാഗതം അവയ്ക്ക് ഉള്ക്കക്കാളളാ ാവന്നതിലും എത്രനയാ േെങ്ങ് അധി ോണ്. ഇതി ് പ്രധാ
ാരണം ഭൂേി
ഏകറ്റടുകന്നതിലുളള പ്രശ്നങ്ങളും നോഡികെ വീതി വര്ജ്ദ്ധിപിക്കാത്തതുോണ്. ന രളത്തികല പശ്ചാത്തല
നേഖലയികല പ്രധാ കവല്ലുവിളി ഓനരാ ഗ്രാേങ്ങളും തമില് ബന്ധിപികന്ന നോു ളുകെ നശ്ാെ ീയ
അവസ്ഥയാണ്. ആയതി ാല് ന രളത്തില് പുതിയ നോു ള്ക് ിര്ജ്മികന്നതിലുപരി
ിലവിലുളള
നോു ളുകെ സ്ഥിതി കേെകപടുത്തു യാണ് നവണ്ടത്.
ജില്ലയികല സ്ഥിതി
ഒരു പ്രനദശ്ത്തിെ സാമൂഹി വം സാമ്പത്തി വം വയാവസായി പരവോയ വി സ ത്തി ്
ിലവാരമുളള പശ്ചാത്തല നേഖല ഒരു അവശ്യ ഘെ ോണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് ിലവിലുളള നോഡ്
ശംഖലയില് കപാതുേരാേത്ത് വകുപിനു ീഴിലുളള നദശ്ീയപാത ളും സംസ്ഥാ പാത ളും പ്രധാ ജില്ലാ
നോു ളും തനേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ നോു ളുോണ് ഉള്ക്കപടുന്നത്. ാല് നദശ്ീയപാത ളും
ആേ് സംസ്ഥാ പാത ളും ഒരു വബപാസും ജില്ലയില് കൂെി െന്നുനപാകുന്നു. വിശ്ദാംശ്ങ്ങള്ക് പട്ടി 4.13.3
ല് നെര്ജ്കന്നു.
പട്ടി 4.13.3
നദശ്ീയപാത ളും സംസ്ഥാ പാത ളും വബപാസും
ക്രേ
നോഡ് ീളം
നോഡ് തരം
ം.
( ി.േീ )
1
നദശ്ീയ പാത എന്.എെ്. 66
യാകുോരി- നസലം
58.4
2
നദശ്ീയ പാത എന്.എെ്. 744 ക ാല്ലം - തിരുേംഗലം
81.250
3
നദശ്ീയ പാത എന്.എെ്. 183 ക ാല്ലം - നത ി
61.5
4
നദശ്ീയ പാത എന്.എെ്. 183 എ ഭരണിക്കാവ് - വണ്ടികപരിയാര്ജ്
81.5
5
വബപാസ്
നേവേം - ാവ ാെ്
13.1
6
സംസ്ഥാ പാത
എസ്.എെ്. 1 എം.സി.നോഡ്
36.7
7
സംസ്ഥാ പാത
എസ്.എെ്.2 തിരുവ ന്തപുരം - കെനങ്കാട്ട
30.296
8
സംസ്ഥാ പാത
എസ്.എെ്. 8 പു ലൂര്ജ് - മൂവാറ്റുപുഴ
13.8
9
സംസ്ഥാ പാത
എസ്.എെ്.48 ആയൂര്ജ് - പു ലൂര്ജ്
19.09
10
സംസ്ഥാ പാത
എസ്.എെ്. 64 പാരിപളളി - േെത്തേ
23.507
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11
12
13

േലനയാര പാത എസ്.എെ്. 59- ആയൂര്ജ് - കുളത്തൂുഴ
പഴയ എന്.എെ്. ഓെിേ ന ാര്ജ്ത്ത് - പുതിയ ാവ്
പുളളിോന് ജം. - ീണ്ട ര
ശ്ക്തികുളങ്ങര - ാവ ാെ്
കവളളയിട്ടമ്പലം - െിന്നക്കെ

18.9
2.25
3.6
1.6
3.7

അവലംബം : വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്

കപാതുേരാേത്ത് ിരത്തു വിഭാഗം ക ാല്ലം ഡിവിഷകെ അധീ തയില് ിലവില് 478 നോു ളുണ്ട്.
ഇതില് 6 സംസ്ഥാ പാത ളും 472 ജില്ലാ നോു ളുോയി ആക 1 863.702 ി.േീ. വദര്ജ്ഘയമുണ്ട്.
ിനയാജ േണ്ഡലം തിരിച്ചുളള ജില്ലയികല നോഡികെ വിവരം പട്ടി 4.13.4 ല് നെര്ജ്കന്നു.
പട്ടി 4.13.4
ിനയാജ േണ്ഡലം തിരിച്ചുളള ജില്ലയികല നോഡികെ വിവരം
ക്രേ
ം.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ിനയാജ
േണ്ഡലം

ക ാല്ലം
ഇരവിപുരം
ൊത്തന്നൂര്ജ്
കുണ്ടേ
െവേ
രു ാഗപളളി
കുന്നത്തൂര്ജ്
ക ാട്ടാരക്കര
െെയേംഗലം
പു ലൂര്ജ്
പത്ത ാപുരം
ആക

എണം

1
0
1
0
1
2
1
0
2
4
1

ീളം
ി.േി.

3.7
0
1.6
0
1.6
5.850
7.050
0
30.9
61.886
11.2
123.786

എസ്.എെ്
എണം

എസ്.എെ്
ി.േി.

പ്രധാ ജില്ലാ
നോഡ് ി.േി.

50
32
50
27
35
41
35
60
45
47
51

64.928
65.550
179.103
100.085
93.230
130.177
148.693
252.256
235.032
233.803
237.059
1739.916

68.628
65.550
180.703
100.085
94.830
136.027
155.743
252.256
265.932
295.689
248.259
1863.702
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ജില്ലയില് കപാതുേരാേത്ത് വകുപിനു ീഴില് െന്നു വരുന്ന പ്രധാ പ്രവൃത്തി ള്ക്:ക ാല്ലം വബപാസ്
ന ന്ദ്ര - സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാരു ളുകെ സംയുക്ത സംരംഭോയ ക ാല്ലം വബപാസ് നേവേം മുതല്
ാവ ാെ് വകര 13.10 ി.േീ.യിലാണ് പൂര്ജ്ത്തിയാകുന്നത്. 352.05 ന ാെി രൂപ കെലവ വരുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതി
മൂന്ന് പാലങ്ങളും 7 ി.േീ. പുതിയ നോും 4 ി.േീ. ിലവിലുളള നോഡികെ വീതി കൂട്ടലും ഉള്ക്കപടുന്നു. ഇ.പി.സി.
പദ്ധതിയില് 27.05.2015 ല് ആരംഭിെ വബപാസികെ ിര്ജ്മാണം 2018 ആഗേ് ോസനത്താകെ
പൂര്ജ്ത്തിയാക്കല് ഉനേശ്ികന്നു.
േലനയാര വഹനവ
ജില്ലയുകെ ിഴക്കന് പ്രനദശ്ങ്ങകള തമില് ബന്ധിപിച്ചുക ാണ്ട് ിലവിലുളള എം.സി.നോഡി ്
സോന്തരോയാണ് പുതിയ േലനയാര വഹനവ ിര്ജ്മാണം പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നത്. പൂ ലൂര്ജ് - ക .എസ്.
ആര്ജ്.റ്റി.സി. ജംഗ്ഷന് മുതല് ക ാല്ലായില് വകര 48.1 ി.േി. ആണ് ിര്ജ്േിഷ്ട അവലന്കേെ്. 240.20 ന ാെി
രൂപയാണ് പദ്ധതി കെലവ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുകെ ഇന്കവേിനഗഷന് പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക് പൂര്ജ്ത്തീ രിച്ചു. ിഫബി
ണ്ട് ഉപനയാഗിൊണ് േലനയാര വഹനവയുകെ ിര്ജ്മാണം െത്തുന്നത്.
തീരനദശ് വഹനവ
ജില്ലയികല ാപില് മുതല് - വലിയഴീക്കല് വകര ആക 56.8 ി.േീ. ആണ് ിര്ജ്േിഷ്ട
തീരനദശ്പാതയുകെ അവലന്കേെ് ിശ്ചയിെിരികന്നത്. ിലവില് ാപില് മുതല് ക ാല്ലം വകരയുളള
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നോഡ് കപാതുേരാേത്ത് വകുപികെയും ഹാര്ജ്ബര്ജ് എഞ്ചി ീയേിംഗ് വകുപികെയും തനേശ്സവയംഭരണ
വകുപികെയും ീഴിലാണ്. പ്രസ്തുത അവലന്കേെില് ിലവില് നോഡ് ഉളളതി ാല് വീതി കൂട്ടി ഉപരിതല
വീ രണം െത്തുന്നതിനുളള പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തി ള്ക് കപാതുേരാേത്ത് വകുപില് െന്നു വരുന്നു. കൂൊകത
ക ാല്ലം മുതല് വലിയഴിക്കല് വകരയുളള േീെില് ഒരു ഫവളഓവറം ിര്ജ്നേശ്ിെിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നേല്പാതയുകെ
ഇന്കവേിനഗഷന് പ്രവൃത്തി ള്ക് പുനരാഗേികന്നു. തീരനദശ്വഹനവയുകെ ിര്ജ്മാണം ിഫബി
ണ്ട്
ഉപനയാഗിൊണ് പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നത്. ആദയ ഘട്ടോയ ാപില് - വലിയഴിക്കല് വകരയുളള ഇന്കവേിനഗഷന്
പ്രവൃത്തി ള്ക്ക്ക് ഏ നദശ്ം 26 ലക്ഷം രൂപയുകെ ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം മുതല് ാപില് വകരയുളള
തീരനദശ്വഹനവയ്ക്ക് 42 ന ാെി രൂപയുകെ എസ്സറ്റിനേറ്റ് സേര്ജ്പിെിട്ടുണ്ട്. ിര്ജ്േിഷ്ട തീരനദശ്പാതയുകെ
അവലന്കേെ് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.
െിത്രം 4.13.1
ജില്ലയികല നദശ്ീയ പാത ളും സംസ്ഥാ പാത ളും

അവലംബം : കപാതുേരാേത്ത് നദശ്ീയ പാത വിഭാഗം

െിത്രം 4.13.2

ിര്ജ്േിഷ്ട തീരനദശ്പാതയുകെ അവലന്കേെ് (5 എണം)

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്
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െിത്രം 4.13.3

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്

െിത്രം 4.13.4

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്
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െിത്രം 4.13.5

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്

െിത്രം 4.13.6

അവലംബം: വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക്

ഭരണാനുേതി ലഭിെ/പ്രതീക്ഷികന്ന കപ്രാനപാസലു ള്ക്
ജില്ലയികല കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് നോു ളുകെ 2016-17, 2017-18 സാമ്പത്തി വര്ജ്ഷത്തികല
വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട് പ്രവര്ജ്ത്ത ോരംഭിെതും, ഭരണാനുേതി ലഭിെതും ഭരണാനുേതി ലഭികന്നതിനലക്ക്
സര്ജ്ക്കാരിനലയ്ക്ക് സേര്ജ്പിെിട്ടുള്ളതുോയ പ്രവര്ജ്ത്തി ളുകെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു. പ്രധാ ോയും
നേല് സൂെിപിെ പ്രവൃത്തി കളാക്കയും സര്ജ്ക്കാരികെ വാര്ജ്ഷി ബഡ്ജറ്റില് ഉള്ക്കപടുത്തിയതും, പുതുതായി
രൂപം ക ാണ്ട ിഫബിയില് ഉള്ക്കപടുത്തിയതും കൂൊകത ബാര്ജ്ഡികെ സാമ്പത്തി സഹായനത്താടു
കൂെിയതുോണ്.
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രു ാഗപള്ളി, കുന്നത്തൂര്ജ് താലൂക ള്ക്

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

പെപ ാല്
ശ്ങ്കരേംഗലം
ആലും െവ്
െിറ്റുേല
ഓെിേ
െകവള്ളി
ല്ലു െവ്
പള്ളിമുക്ക്
പുത്തന്കതരുവ്
ശൂര ാെ്
െവേ മുസ്ിംപള്ളി

-

പുളിമൂട്ടില്ക്കെവനോഡ്
ന ായിവിളനോഡ്
പത്മ ാഭന് കജട്ടിനോഡ്
ോലൂനേല്നോഡ്
നക്ഷത്രം നോഡ്
ശ്ാസ്താം െ നോഡ്
നതാപില്മുക്ക് നോഡ്
കുേരംെിേ നോഡ്
തുേയില് െവ് നോഡ്
താേരകളം നോഡ്
അേക്കല് നക്ഷത്രം നോഡ് ഉള്ക്കപകെ ഏ നദശ്ം 60 ി.േീ
നോഡികെ ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക് ഈ വര്ജ്ഷം തകന്ന
പൂര്ജ്ത്തീയാകം.
കൂൊകത നദശ്ീയപാത 66 കെ ിഴക ഭാഗത്തുകൂെി െവേ കവറ്റമുക്കില് ിന്നും ആരംഭിെ്, നതവലക്കര,
വേ ാഗപള്ളി, താേരകളം വഴി ഓെിേയില് എത്തിനെരുന്ന 54 ി.േീ നോഡി ് ിഫബിയില് ിന്നും 63
ന ാെി രൂപയുനെയും ല്ലെ െപുഴ ിന്നുോരംഭിച്ചു, ക ല്പരകന്ന് - ാരാളിമുക്ക് വഴി ോലുനേല് വകര 44 ി.േീ
നോഡി ് 73 ന ാെിരൂപയുനെയും ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. ഈ നോു കളല്ലാം തകന്ന കുേഞ്ഞത് 5.50 േി
യാനരനജവ. ബി.എംആെ് ബി.സി ിലവാരത്തിലുള്ള പ്രതലനത്താടു കൂെിയാണ് ിര്ജ്മികന്നത്. ഈ
നോു ളുകെആക
ീളം 98 ി.േീ ആണ്.
ക ാല്ലം താലൂക്ക്

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ലക്ഷ്മി െ - ാവല് - അഞ്ചു ല്ലുംമൂെ്
ക ല്ലിമുക്ക് - ാങ്കത്തുമുക്ക് - തിരുമുല്ലവാരം
അഞ്ചാലുംമൂെ് - പ്രാകളം
അഷ്ടമുെി നോഡ്
ഉേയ ല്ലൂര്ജ് - പുല്ലിെിേ നോഡ്
ഭരണിക്കാവ് നോഡ്
ഈഴവപാലം നോഡ്
േീ ാെ് – ല്ലുവാതുക്കല് നോഡ്
ക ടുനങ്ങാലം – ഭൂതകളം നോഡ്
ൊത്തന്നൂര്ജ് കുറങ്ങള്ക് വയല് നോഡ്
ശ്ീോട്ടി – േരകളം നോഡ്
ക ാട്ടിയം – േയ്യ ാെ് നോഡ്
മുളക്കെ – വാെി നോഡ്
പാലമുക്ക് – ല്ലില നോഡ്
ആ ീസ്മുക്ക് - േിയ്യന്നൂര്ജ് നോഡ്
പുന്നമുക്ക് - ഇളമ്പള്ളൂര്ജ് നോഡ്
കവളിെിക്കാല - െി ബി.ആശുപത്രി നോഡ്
മുളവ - പരുത്തുംപാേ നോഡ്ഉള്ക്കപകെ ഏ നദശ്ം 65 ി.േി നോഡികെ ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക്
ഈ വര്ജ്ഷം പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നതാണ്.
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കൂൊകത ക ാല്ലം ലക്ഷ്മി െ ല്ലുപാലത്തില് ിന്നും ആരംഭിെ് ക ാല്ലം ബീെ് മുണ്ടയ്ക്കല് - ഇരവിപുരം താന്നിവഴി േയ്യ ാെ് വകരയുള്ള നോഡികെ വീ രണത്തി ് 26 ന ാെിയും (ഏ നദശ്ം 13 ി.േീ), അയത്തില്
- പള്ളിമുക്ക് - ഉേയ ല്ലൂര്ജ്നോഡി ് ( 8 ി.േി) 10 ന ാെിരൂപയും ഉേയ ല്ലൂര്ജ് - ല്ലുംകവട്ടാംകുഴി - തട്ടാര്ജ്ന ാണം
ന രളപുരം - കുണ്ടേ ആശുപത്രിമുക്ക് നോഡി ് 35 ന ാെി (ഏ നദശ്ം 34.20 ി.േീ) കുണ്ടേ-െിറ്റുേലേണ്നരാത്തുരുത്ത് നോഡ് (17.60 ി.േീ) 26 ന ാെി രൂപയുനെയും ഭരണാനുേതി ിഫബിയില് ിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ആക 72.80 ി.േീ നോഡ് ിര്ജ്മാണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്.
ക ാട്ടാരക്കര താലൂക്ക്

1. ക ടുവത്തൂര്ജ് - പുത്തൂര്ജ്
2. മൂര്ജ്ത്തീക്കാവ്-േ ക്കരക്കാവ്
3. ീനലശ്വരം-ചുങ്കത്തര
4. വയയ്ക്കല് - ഉമന്നൂര്ജ്
5. ഓെ ാവട്ടം - വാള ം
6. ഇെക്കിെം - െനക്കാെ്
7. കെങ്ങേ ാെ് - െയ്ക്കല്
8. െിതേ - പാനങ്ങാെ്
9. ആയൂര്ജ് - ഇത്തിക്കര
10. ന രളപുരം - ആയൂര്ജ്
ഉള്ക്കപകെ ഏ നദശ്ം 60 ി.േീ നോഡികെ ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക് ഈ വര്ജ്ഷം തകന്ന
പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നതാണ്.
കൂൊകത-ശ്ാസ്താംന ാട്ട ഭരണിക്കാവില് തുെങ്ങി ക ാട്ടാരക്കര വഴി - ീനലശ്വരം ന ാെതി ജംഗ്ഷന്
വനരയും ( 21 ി.േീ) 19 ന ാെിരൂപയും ക ാട്ടാരക്കര േിംഗ്നോഡികെ ആദയഘട്ടത്തി ് 17.5 ന ാെി (14.30
ി.േി)യും - ആയൂര്ജ് - ഇത്തിക്കരനോഡി ് (12 ി.േീ)(15 ന ാെി) - ആയിരകഴി - അഞ്ചല് നോഡി ്
(11.50 ി.േീ) (19.80 ന ാെി) രൂപയും - പാനങ്ങാട്ട് - െയ്ക്കല്-െിനങ്ങലി - െെയേംഗലംനോഡി ് (20 ി.േീ) 26
ന ാെിരൂപയും ിഫബിയില് ഭരണാനുേതിലഭിെിട്ടുണ്ട്. ആക 78.80 ി.േീ നോഡി ് ിര്ജ്മാണാനുേതി
ലഭിെിട്ടുണ്ട്.
പു ലൂര്ജ് - പത്ത ാപുരം താലൂക ള്ക്

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

കുരുവിന ാണം - ഭാരതീപുരംനോഡ്
അഗസ്തയന ാെ് - വെേണ് - ഏേം
വിളകപാേ - തെിക്കാെ്
കതാളിനക്കാെ് - േണിയാര്ജ്
കുളത്തൂുഴ - സാം ഗര്ജ്
ആവണീശ്വരം - പത്താ ാപുരം
പേങ്കിോംമൂെ് - ആവണീശ്വരം
പിെവൂര്ജ് - മുകുംനെരി
കുന്നിനക്കാെ് - കുര-നഗാവിന്ദേംഗലംനോഡ്
തലെിേ – കവനഞ്ചമ്പ് ഉള്ക്കപകെഏ നദശ്ം 50 ി.േീ നോഡികെ ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക് ഈ വര്ജ്ഷം
പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നതാണ്. കൂൊകത
1. കേതുവിന്നേല് - കപാലിനക്കാെ് - തെിക്കാെ് 30 ി.േീ ( 3 ന ാെി)
2. പു ലൂര്ജ്, ഠൗണ് നോു ള്ക് - 7.40 ി.േീ(15.50 ന ാെി)
3. വാള ം - അടുക്കളമൂല - 8 ി.േീ ( 19.70 ന ാെി)
എന്നീ നോു ളുകെ വീ രണത്തി ് ിഫബിയില് ിന്നും ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. ഏ നദശ്ം
45.40 ി.േീ നോു ള്ക്ക്ക് ിര്ജ്മാണത്തി ് അനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്.
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2017-18 ല് ക ാല്ലം ിരത്ത് വിഭാഗത്തികെ അധീ തയിലുള്ള താകഴ പേയുന്ന നോു ളുകെ
പു രുദ്ധാരണത്തി ് 17-18 ബഡ്ജറ്റില് ഉള്ക്കപടുത്തി ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

അഞ്ചാലൂംമൂെ്
കൂട്ടിക്കെ
പന്ത്രണ്ടുമുേി
കസന്്ജൂഡ്
മുകുന്ദപുരം പാലം പുതുക്കി പണിയു
ോരാരിനത്താട്ടം
പാണകെമുക്ക്
മുള്ളിക്കാെ്
പട്ടാഴി
-

കുരീുഴ
ശ്ാസ്താം െവ്
വാളത്തുംഗല്
ആലൂംമൂെ്
ന ാട്ടവീട്ടില്മുക്ക്
കതാെിയൂര്ജ്
ക ാല്ലായില്
പിെവൂര്ജ് - തരിയന്നതാപ്

2017-18 പ്രനതയ ഭരണാനുേതിയ്ക്കായി സേര്ജ്പിെിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ള്ക് (ആക - 246.633 ി.േീ)

1.
പഴയ നപാലീസ് നേഷന് - കുരിശുംമൂട്കജട്ടിനോഡ്, ന ാണ്വന്നറ്റാഡ്, ന ാട്ടണ്േില്നോഡ്,
വെയാറ്റുന ാട്ട നോഡ്, പായിക്കെനോഡ്
2.
പ്രാകളം - സമ്പ്രാണികക്കാെി
3.
ിളിക ാല്ലൂര്ജ് - കപരി ാെ്
4.
ഡിവിഷന് നെരി - ന ാട്ടയത്തുക്കെവനോഡ്ആന്്രാേ വര്ജ്മ ക്ലബ് നോഡ്
5.
ീരാവില് - അഞ്ചാലൂംമൂെ് - കുരീുഴനോഡ്
6.
മുട്ടത്തുമൂല നോഡ്
7.
തട്ടാേല-കൂട്ടിക്കെ - ആലൂംമൂട്നോഡ്
8.
അയത്തില്വി.എെ്.എസ് ജംഗ്ഷന്, നഗാപാലനേരിനോഡവഴിനേെയില്മുക്ക്
9.
പുളിയത്ത്മുക്ക് - കവണ്ടര്ജ്മുക്ക്
10.
പള്ളിമുക്ക് - ഇരവിപുരം
11.
ക ാട്ടിയം - ോമൂട്ടില്ലാന്േിംഗ്നോഡ്
12.
ഉളിയ ാെ് - അമാരത്തുമുക്ക് വഴിെിേക്കരത്താഴം
13.
ഭൂതകളം വഹസ്ക്കൂള്ക് നോഡ്
14.
ആദിെ ല്ലൂര്ജ്വ ഴികുണ്ടുേണ് നോഡ്
15.
ബഹേിന് ജംഗ്ഷന് എന്.എെ് മുതല് ാരംന ാട്നോഡ്
16.
ക ാട്ടാരക്കര - കവളി ല്ലൂര്ജ്നോഡ്
17.
കവള്ളിേണ് നോഡ്
18.
മുളവ - വ തനക്കാെ്
19.
േജിനരറ്റ്മുക്ക് - പള്ളിേണ്
20.
കുണ്ടേ - മുക്കെ - പള്ളിമുക്ക്
21.
വേലക്കാെ് - ണ ല്ലൂര്ജ്
22.
രിക്കെ - കുേഞ്ഞിനോഡ് - കതറ്റികന്ന്ആശുപത്രിമുക്ക്
23.
ക ാട്ടിയം-കുണ്ടേ
24.
ാഞ്ഞിരനക്കാെ് - േംഗലനേരി - ോയംന ാെ് - പുന്നത്തെം
25.
ോമൂെ് - വായ ശ്ാല - തട്ടാര്ജ്ന ാണം
26.
ഇെ ാെ് നക്ഷത്രം
27.
ക ാട്ടു ാെ് - സരിതമുക്ക്, സി.പി.നോഡ്, ക ാട്ടുക്കാെ്, പയ്യലക്കാവ് - താന്നിമൂെ്-േഠത്തില്മുക്ക്
- െവേസൗത്ത് യു .പി സ്കൂള്ക് നോഡ്
28.
ശ്ങ്കരേംഗലം - ന ാവില്നത്താട്ടം
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

എന്.എെ് - ക ാട്ടാരത്തിന് െവ്
പണ്ട ോലക്കെവനോഡ്
അരവിള - കജട്ടിനോഡ് ,മുക്കാട്ട്നോഡ്
രു ാഗപള്ളി ക .എസ്.ആര്ജ്.െി.സി ജംഗ്ഷന് - ആലൂംമൂെ് - ാരൂര്ജ്ക്കെവ്
ഇെയ മ്പലം - നതാട്ടത്തില്മുക്ക്
വവക്കാവ് - തഴവ
ഓെിേ - ആയിരംകതങ്ങ്
ല്ലെ - പുത്തൂര്ജ്
ല്ലെ - കപാരീക്കല്
പാണകെമുക്ക് - കതാെിയൂര്ജ്(രണ്ടാംഘട്ടം)
ക െിയവിള - നവമ്പ ാട്ടഴി ം
ാരൂര്ജ്ക്കെവ് - ക ാൊഞ്ഞിലിമൂെ്
രീപ്ര - കുഴുേതിക്കാെ്
ഓെ ാവട്ടം - വാള ംനോഡ് ( കെപ്ര - വാള ം )
ക ല്ലികന്നം - കെപ്ര
ലയപുരം - താേരകെി
വേലം - പട്ടാഴി
കവളി ല്ലൂര്ജ് നക്ഷേതം നോഡ്
രിങ്ങന്നൂര്ജ് - ആറ്റൂര്ജ്ന ാണം -പള്ളിക്കുഴക്കെവ്
അഞ്ചല് - െവാരം
പാരിപള്ളി - േെത്തേ
വ തനക്കാെ് - നപാനരെം
മുള്ളിക്കാെ് - ക ാല്ലായില്(രണ്ടാംഘട്ടം)
െെയേംഗലം - പള്ളിക്കല്
കവനഞ്ചമ്പ് - രവാളൂര്ജ് - പുത്തൂതെം - േണലില്
വാള ം - കപാെിയാട്ടുവിള
വ പള്ളി - അസുരേംഗലം - ളരിനക്ഷത്രം(സവാേിമുക്ക് - അഞ്ചല്)
പു ലൂര്ജ് െി.ബി.ജംഗ്ഷന് - വട്ടപെ
കെമന്തൂര്ജ് - തെിക്കാെ്
പട്ടാഴി- പിെവൂര്ജ് - തരിയന്നതാപ്
ിഴനക്കകതരുവ് - പത്ത ാപുരം
സദാ ന്ദപുരം - കവട്ടിക്കവല
പാണ്ടിത്തിട്ട - പ ംപട്ട

2017-18 ിഫബിയില് തതവത്തില് ഭരണാനുേതി ലഭിെ പ്രവൃത്തി ള്ക് നോു ള്ക് (ആക - 252.970 ി.േീ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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പള്ളിമുക്ക് - അലിമുക്ക്നോഡ്
പള്ളിമുക്ക്-മുക്കെവനോഡ്
അമ്പലംകുന്ന് - നോഡവിള - നപാനരെംനോഡ്
മുളവ - നപരയം എന്.എസ്.എസ്. ന ാനളജ്നോഡ്
ആശ്രാേംലിങ്ക്നോഡ് - ഓലയില് െവ് - നതവള്ളി - ഫവളഓവര്ജ്
ആയൂര്ജ് - അഞ്ചല് - പു ലൂര്ജ്നോഡ്
ആയൂര്ജ് - കപാതിയാരുവിളനോഡ്
ഏ ാത്ത് - പത്ത ാപുരംനോഡ്
ഏരൂര്ജ് - ഇെേണ് നോഡ്
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

വിളക്ക്പാേ – തെിക്കാെ് നോഡ്
ണ ല്ലൂര്ജ് ജംഗ്ഷന് - വി സ ം
െയ്ക്കല് - കെങ്ങേ ാെ് നോഡ്
െെയേംഗലം - ജൊയൂപാേ-ടൂേിസം- ടുക്കത്ത് പാേ ടൂേിസംകസെര്ജ് ബന്ധിപികന്ന നോഡ്
ക ാട്ടാരക്കര - േിംഗ്നോഡ്
ഇെപള്ളിനക്കാട്ട - ലൂപ്നോഡ്
ക ടുംപുേം - ക ാട്ടാരക്കരനോഡ്
ന ാട്ടവട്ടംമുക്ക് – ന ാട്ടവട്ടം സ്കൂള്ക്നോഡ് പാലങ്ങള്ക്
കുമല്ലൂര്ജ് പാലം
ണം ാട്ട് െവ് പാലം
അരി ല്ലൂര്ജ് - കപരിങ്ങാലം പാലം
ഇലവൂര്ജ് പാലം
കെട്ടിയാരഴി ത്ത് െവ് പാലം
ാട്ടില്ക്കെവ് പാലം - റ്റി.എസ്
ാല്
കുതിരമു മ്പ് - േണക്കെവ് പാലം

കൂൊകത ബഡ്ജറ്റില് ഉള്ക്കപടുത്തി െന്നുക ാണ്ടിരികന്ന ആശ്രാേം ലിങ്ക്നോഡികെ മൂന്നാംഘട്ടം,
ബാര്ജ്ഡില് ഉള്ക്കപട്ട കപരനപയം പാലം, എലിക്കാട്ടൂര്ജ് പാലം 2016-17 ിഫബിയില് ഉള്ക്കപട്ട ക ാന്നയില്
െവ് അേക്കെവ് പാലങ്ങള്ക്, 2017-18 ിഫബിയില് ഉള്ക്കപട്ട അരി ല്ലൂര്ജ് - കപരിങ്ങാലം, ആയൂര്ജ് - ഇത്തിക്കര,
എന്.എെ് 744 ന രളപുരം - ആയൂര്ജ് നോഡ്, രു ാഗപള്ളി - ശ്ാസ്താംന ാട്ട - അടൂര്ജ് നോു ള്ക് നദശ്ീയ
ിലവാരത്തില് 4 വരിപാത ളാക യും കെയ്താല് ക ാല്ലം ജില്ലയികല നോു ഗതാഗതം ഈ നൂറ്റാണ്ടികെ
ആവശ്യ തയിനലക്ക് എത്തിനെരും.
2016-17/2017-18 ബഡ്ജറ്റ് - ിഫബി - ബാര്ജ്ഡ് പ്രവൃത്തി ള്ക് പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നനതാകെ ഏ നദശ്ം
1000.964 ി.േീ പുതിയ ബി.എം. ആെ് ബി.സി 9 എണം - പുതിയ പാലങ്ങള്ക് 3 എണം - ഫകളഓവര്ജ്
എന്നിവ ക ാല്ലം ജില്ലയില് യഥാര്ജ്ഥയോകും. 2025 ഓകെ ക ാല്ലം ജില്ലയികല മുഴുവന് കപാതുേരാേത്ത്
നോു ളും ബി.എം. ആെ് ബി.സി ിലവാരത്തിനലക്ക് ഉയര്ജ്ത്താവന്നതാണ്.
അഭിമുഖീ രികന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്
വര്ജ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഗതാഗത വളര്ജ്ൊ ിരക്ക് ിലവില് നോു ളിനലല്പിച്ചു വരുന്ന സമര്ജ്േം
നോു ള്ക്ക്ക് താങ്ങാവന്നതിലും എത്രനയാ േെങ്ങ് അധി ോണ്. നോു ളുകെ വീതി കൂട്ടിയുളള വി സ
ത്തിലൂകെ ോത്രനേ ഇതിക ാരു പരിഹാരം ാണാ ാകൂ. പനക്ഷ ഇതിനുളള പ്രധാ പ്രശ്നം ഭൂേി ഏകറ്റടുകന്ന
തികല കവല്ലുവിളി ളാണ്. കൂൊകത അനുവദ ീയോയതിലധി ം ഭാരം യറ്റി നപാകുന്ന െരക വാഹ ങ്ങള്ക്
നോഡികെ ആയുസ്സ് കുേയാന് ഇെയാകുന്നു. തന്മൂലം നേു ള്ക് ഗതാഗത നയാഗയേല്ലാതായി തീരുന്നു.
ജംഗ്ഷനു ള്ക് ന ന്ദ്രീ രിച്ചുളള അ ിയന്ത്രിതോയ വി സ ം രൂക്ഷോയ ഗതാഗത കുരുക്കിനു ാരണ
ോകുന്നു. കൂൊകത പ്രധാ നോു ളിനലയ്ക്ക് ിലവില് േിക്കവാറം എല്ലായിെത്തു ിന്നും പ്രനവശ്ിക്കാവന്ന
സ്ഥിതിയാണ്. ഇതു ാരണം പ്രധാ പാത ളിലൂകെയുളള സുഗേോയ ഗതാഗതത്തി ് തെസം ന രിടുന്നു.
മ്മുകെ നോു ള്ക് അഭിമുഖീ രികന്ന േകറ്റാരു പ്രധാ പ്രശ്നം വ നയ്യേേോണ്. നദശ്ീയ, സംസ്ഥാ , ജില്ലാ
പാത കളന്ന വയതയാസേില്ലാകത നോു ളില് വയാപ വ നയ്യറ്റം െകന്നുണ്ട്. ഈ വ നയ്യറ്റങ്ങള്ക്
ഗതാഗത കുരുക്കിനും അപ െങ്ങള്ക്കം വഴിവയ്ക്കുന്നു. എത്ര ഗുണ ിലവാരമുളള നോും കവളളം
ഒഴുക്കിക്കളയാന് േതിയായ കരയിന ജ് സംവിധാ ങ്ങള്ക് ഇകല്ലങ്കില് നവഗത്തില് ത ര്ജ്ന്നുനപാകും. മ്മുകെ
ജില്ലയികല േിക്ക നോു ളിലും ഓെ ള്ക്, ലുങ്ക ള്ക്, െപാത്തു ള്ക് എന്നിവ ഇല്ലാത്തതു ാരണോണ്
നോു ള്ക് നവഗത്തില് ശ്ികന്നത്. ഗ്രാേ- ഗര നഭദേന യ അപരയാപ്തോയ പാര്ജ്ക്കിംഗ് സൗ രയങ്ങളാണ്
മ്മുകെ
ിരത്തു ള്ക് ന രിടുന്ന േകറ്റാരു കവല്ലുവിളി. നോഡികെ വശ്ങ്ങളിലുളള വയാപാര-വാണിജയ
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സ്ഥാപ ങ്ങളില് േിക്കതിനും േതിയായ പാര്ജ്ക്കിംഗ് സൗ രയങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്തതി ാല് വാഹ ങ്ങള്ക് നോഡികെ
വശ്ങ്ങളില് പാര്ജ്ക്ക് കെനയ്യണ്ടിവരുന്നു. ഇതുമൂലം അതിരൂക്ഷോയ ഗതാഗതകരുക്കാണ് അനുഭവകപടുന്നത്.
എല്ലാത്തിനുമുപരി അശ്രദ്ധോയ വരവിംഗ് മൂലം ിരവധി ജീവനു ളാണ് മ്മുകെ ിരത്തു ളില്
നഹാേിക്കകപടുന്നത്.
അടുത്ത അഞ്ചു വര്ജ്ഷനത്തകളള ഹ്രസവ ാല വി സ പരിനപ്രക്ഷയം
ജില്ലയുകെ കോത്തം വി സ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങളില് ഗതാഗത നേഖലയ്ക്കുളള പ്രാധാ യം പരിഗണിെ്
നോു ളുകെ ിര്ജ്മാണത്തിനും പരിപാല ത്തിനും അനുനയാജയോയ യരൂപീ രണം െപിലാക്കാനുളള
തന്ത്രങ്ങള്ക് ആസൂത്രണം കെനയ്യണ്ടതുണ്ട്. ജില്ലയികല നോഡ് ിര്ജ്മാണ പരിപാല ങ്ങള്ക്ക്കാവശ്യോയ
മുന്ഗണ
ിശ്ചയികന്നതി ായി െില ോ ദണ്ഡങ്ങള്ക് വി സിപിനക്കണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ജ്ഷം
ക ാണ്ട് ജില്ലയില് നോഡ് പശ്ചാത്തല നേഖലയില് വന് കുതിച്ചു ൊട്ടോണ് കപാതുേരാേത്ത് വകുപ്
ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതി ായി ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെിട്ടുണ്ട്. അതില് േിക്കതികെയും പ്രാരംഭ
പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക് ആരംഭിച്ചു ഴിഞ്ഞു. നദശ്ീയപാത 66 ജില്ലാ അതിര്ജ്ത്തി ളായ െമ്പാട്ടുന ാണം മുതല്
കൃഷ്ണപുരം വകര ാലുവരിപാത ആകന്നതിനുളള അവലന്കേെികെ അന്തിേ രൂപനരഖ എന്.എെ്.
ആര്ജ്.ഐ. തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുക്കല് െപെി ള്ക് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയില്
തിരനക്കേിയ പ്രധാ ജംഗ്ഷനു ളായ രു ാഗപളളി, ക ാട്ടിയം, ൊത്തന്നൂര്ജ് എന്നിവിെങ്ങളില് വല
ഓവറ ള്ക് ിര്ജ്മികന്നതിനുളള കപ്രാനപാസല് സേര്ജ്പിെിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നനതാടു കൂെി
അന്തര്ജ്നദശ്ീയ ിലവാരത്തിലാകുന്ന നോഡില് ലാ ് സനപാട്ടു ള്ക് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി അപ െങ്ങളുകെ നതാത്
ഗണയോയി കുേയ്ക്കാവന്നതാണ്. നദശ്ീയപാത 744 ല് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക വദര്ജ്ഘയോയ 81.250 ി.േി.
വീതി കൂട്ടി വീ രികന്നതിനുളള വിശ്ദോയ നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട് ഗവണ്കേെില് സേര്ജ്പിെിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം
ഏകറ്റടുക്കല്
െപെി ള്ക് പുനരാഗേികന്നു. നദശ്ീയപാത 183 & 183 എ വീതി കൂട്ടി ഉപരിതല
വീ രണത്തിനുളള വിശ്ദോയ നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട് തയ്യാോകന്നതിനുളള പ്രാരംഭ െപെി ള്ക് ആരംഭിച്ചു.
നേല് പേഞ്ഞ നോു ളിലുളള അപ െ രോയ വളവ ള്ക് ഒഴിവാക്കി കരയിറ്റ് അവലന്കേെ്
ക ാടുകന്നതി ാല് അപ െങ്ങളുകെ നതാത് കുേയ്ക്കാ ാവം. പു ലൂര്ജ് ന ാട്ടവട്ടം ജംഗ്ഷന് മുതല് പ്ലാനെരി
വകര പുതിയ വല ഓവര്ജ് വന്നാല് പു ലൂര്ജ് ജംഗ്ഷ ികല ിലവിലുള്ള ഗതാഗതകരുക്കി ് ഒരു പരിധിവകര
പരിഹാരം ാണാ ാകും. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ജ്ഷം ക ാണ്ട് ജില്ലയികല എല്ലാ നോു ളിലും ഓെ ള്ക്
ല് ിക ാണ്ട് ബി.എം&ബി.സി. ിലവാരത്തില് പൂര്ജ്ത്തിയാക്കാ ാണ് കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് ലക്ഷയേിടുന്നത്.
നോു ളുകെ ആയുസ് വര്ജ്ദ്ധിപികന്നതില് കരയിന ജു ള്ക് പ്രധാ പങ്ക് വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
നപാളയനത്താെ് ജംഗ്ഷ ില് ിന്നും തീരനദശ്വഹനവയിനലക്ക് ഗതാഗത തുെര്ജ്െയായി ഒരു
പാതയില് ിന്നും വല ഓവര്ജ് ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. തന്മൂലം നദശ്ീയപാതയില് ിന്നും തീരനദശ്പാതയില്
ിന്നും ണക്ടിവിറ്റി ിട്ടുന്നതാണ്. ക ാല്ലം ഗരത്തികെ പെിഞ്ഞാറ ഭാഗത്ത് വരുന്ന തീരനദശ് വഹനവയും
ിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ിര്ജ്മാണം പൂര്ജ്ത്തിയായിവരുന്ന വബപാസ് നോും നദശ്ീയപാത 66 കല ഗതാഗതകരുക്ക്
പരോവധി കുേയ്ക്കുന്നതി ് സഹായ ോകും. ഇത് കൂൊകത വെക്ക് ഭാഗത്ത് ിലവിലുളള ആശ്രാേം ലിങ്ക് നോഡ്
തുെര്ജ്െയായി നതാപില് െവ് വകര ീട്ടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. നേല് പേഞ്ഞ
പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക് പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നനതാകെ ഗര ഹൃദയത്തില് െക്കാകത യാത്രകെയ്യാവന്നതാണ്. തന്മൂലം
ജില്ലാ സിരാ ന ന്ദ്രം ന രിടുന്ന പ്രധാ കവല്ലുവിളിയായ ഗതാഗതകരുക്കി ് ശ്ാശ്വതോയ പരിഹാരോകും.
കവളളം ഒഴു ി നപാകുന്നതി ് അനുനയാജയോയ സൗ രയങ്ങള്ക്, നോഡ് അെയാളങ്ങള്ക്, കതരുവ്
വിളക ള്ക്, ആവശ്യോയ
െപാത ള്ക് എന്നിവ നോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാ ം കേെകപടുത്തുന്ന
ഘെ ങ്ങളാണ്.
നേല് പേഞ്ഞ സംവിധാ ങ്ങള്ക് ഐ.ആര്ജ്.സി. ോ ദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്കനുസൃതോയി
പിന്തുെര്ജ്ന്നാല് സുരക്ഷ കേെകപടുത്താവന്നതാണ്. ിലവില് ക ാല്ലം ജില്ലയില് ോത്രോണ് രാ ി ്
അവഡവസേി മിറ്റി ഇല്ലാത്തത്. സുരക്ഷിതോയ യാത്രയ്ക്കും ഗതാഗത ിയേങ്ങള്ക് െപിലാകന്നതിനും
അസിേെ് മീഷണര്ജ് (രാ ി )് അദ്ധയക്ഷ ായ ഒരു രാ ി ് അവഡവസേി മിറ്റി രൂപീ രിനക്കണ്ടത്
അതയാവശ്യോണ്. രാക്ക് നപാലുളള സര്ജ്ക്കാരിതര ഏജന്സി കള കൂെി ഉള്ക്കപടുത്തി നോഡ് സുരക്ഷാ
കസല്ലികെ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഏന ാപിപിക്കാവന്നതാണ്.
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നോഡ് സുരക്ഷകം ശ്രിയായ നോഡ് പരിപാല ത്തിനും ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപാര്ജ്ട്ട്കേെ്
രൂപി രിനക്കണ്ടത് അതയാവശ്യോണ്. ഇതി ായി കപാതുേരാേത്ത് - എല്.എസ്.ജി.ഡി. - േവ ൂ - നപാലീസ്
ഡിപാര്ജ്ട്ടുകേന്റു ളികല ഉനദയാഗസ്ഥകര പു :ക്രേീ രിെ് ഇത് സാദ്ധയോക്കാം ആസ്തി വി സ നത്താകൊപം,
ിലവിലുള്ളതും
വ നയ്യറ്റം
കെയ്യകപട്ടിട്ടുള്ളതും
പുതുതായി
ആര്ജ്ജികന്നതുോയ
ആസ്തി ള്ക്
സംരക്ഷികന്നതിനലയ്ക്ക് താലൂക്ക് തലത്തില് സര്ജ്ക്കാര്ജ് തലത്തിലുള്ള സര്ജ്നവ സംവിധാ ങ്ങള്ക് ശ്ക്തികപടുത്തി
വ നയ്യറ്റം കെയ്യകപട്ടിട്ടുള്ള നോഡികെ പാര്ജ്ശ്വങ്ങള്ക് തിരിക സര്ജ്ക്കാരിനലയ്ക്ക് മുതല് കൂട്ടാന് നവണ്ട
സംവിധാ ം ജില്ലാ ഭരണകൂെം ഏര്ജ്കപടുനത്തണ്ടത് അതയാവശ്യോണ് അങ്ങക നോു ളുകെ സര്ജ്നവ
പൂര്ജ്ത്തീ രിൊല് അത് സംരക്ഷികവാനുള്ള ബാദ്ധയത നേല് സൂെിപിെ ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപാര്ജ്ട്ടുകേെ്
ഏകറ്റടുനക്കണ്ടതാണ്.
രണ്ടായിരത്തി മുപനതാടുകൂെി തീരനദശ് വഹനവ, ാഷണല് വഹനവ 66, കേയിന് കസന്രല്
നോഡ്, േലനയാരവഹനവ എന്നിവ അന്തര്ജ്നദശ്ിയ ിലവാരത്തിലാക യും ഇവകയ ബന്ധിപികന്ന പാരിപള്ളി - േെത്തേ - ആയൂര്ജ് - ഇത്തിക്കര - എന്.എെ് 744, ന രളപുരം ആയൂര്ജ്നോഡ് - രു ാഗപള്ളി ശ്ാസ്താംന ാട്ട - അടൂര്ജ്നോു ള്ക് നദശ്ീയ ിലവാരത്തില് 4 വരിപാത ളാക യും കെയ്താല് ക ാല്ലം
ജില്ലയികല നോഡ് ഗതാഗതം അന്താരാഷ്ട്ര ിലവാരത്തിനലക്ക് ഉയരും.
െിത്രം 4.13.7
ജില്ലയികല നോഡ്ഗതാഗതം

അവലംബം . കപാതുേരാേത്ത് വകുപ്

അടുത്ത 15 വര്ജ്ഷനത്തകളള ദീര്ജ്ഘ ാലവി സ പരിനപ്രക്ഷയം
ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ നോു ളും നദശ്ീയ ിലവാരത്തിനലക്ക് ഉയര്ജ്ത്തുവാന് നവണ്ട പദ്ധതി ള്ക്
ആവിഷ്കരിനക്കണ്ടതാണ്. അതി ായി പ്ലാേി ് അഗ്രിനഗറ്റ്സ,് േബവേസഡ് ൊേിംഗ്, ജര്ജ്മന് സാനങ്കതി
വിദയ ഉപനയാഗിച്ചുളള ൊേിംഗ് തുെങ്ങിയ നൂത ോയ സാനങ്കതി വിദയ ളുകെ സാദ്ധയത ള്ക് കൂെി
പ്രനയാജ കപടുനത്തണ്ടതാണ്. പുതിയ വല ഓവറ ള്ക്, വൈവാക ള്ക്, ാലുവരിപാത ള്ക് വബപാസ്സു
ള്ക്, സബ് നവ ള്ക്, എല്ലാ നോു ളും ബി.എം. / ബി.സി എന്നു തുെങ്ങി പലവിധ സൗ രയങ്ങളും പരോവധി
െപിലാക്കിയാല് ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ മുഖച്ഛായ തകന്ന ോറം. കൂൊകത, വര്ജ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന നോഡപ െങ്ങള്ക്
കുേയ്ക്കുവാനുളള
െപെി ള്ക് സവീ രിനക്കണ്ടതുോണ്. േിക്കവാറം അശ്രദ്ധോയി വാഹ നോെികന്നതു
ക ാണ്ടാണ് അപ െങ്ങള്ക് കൂടുതലായും സംഭവികന്നകതങ്കിലും നോു ളുകെ അവസ്ഥയും ഒരു പരിധി വകര
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അപ െങ്ങള്ക്ക്കിെയാകുന്നു. നോശ്ം ിലവാരത്തിലുളള നോു ളും അപ െ രോയ വളവ ളും രാ ി ്
സുരക്ഷാ ോ ദണ്ഡങ്ങള്ക് എല്ലായിെത്തും പാലിക്കകപൊത്തതും അപ െങ്ങള്ക്ക്ക് ആക്കം കൂടുന്നു. വാഹ
യാത്ര ര്ജ്ക ോത്രേല്ല ാല് െ യാത്രക്കാര്ജ്കം അപ െം ഇകന്നാരു ിതയസംഭവോയി ോേിയിരികന്നു.
ാല് െ യാത്രി ര്ജ്ക്കായി പ്രനതയ ം െപാത ള്ക് ിര്ജ്മിക യും നോു ളില് കൃതയോയി ോര്ജ്ക്കിംഗു ള്ക്
ല്കു യും കെയ്യാവന്നതാണ്. അപ െങ്ങള്ക് ഇല്ലാതാക്കാന് ഴിയികല്ലങ്കിലും അതികെ നതാത് ഗണയോയി
കുേയ്ക്കാന് നേല് സൂെിപിെ ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക് െപാക്കിയാല് ഴിയും. ിലവിലുളള നോു ള്ക് കേെകപ
ടുത്തുന്നതി ് ഐ.ആര്ജ്.സി., നോഡ് ഗതാഗത വഹനവ േന്ത്രാലയം എന്നിവ അനുശ്ാസിച്ചുളള ിലവാരം,
ര്ജ്ശ് ോയ ഗുണ ിലവാര ിയന്ത്രണം എന്നിവ അതയാവശ്യോണ്. ഗതാഗത നേഖലയികല ിനക്ഷപങ്ങള്ക്
വളകരനയകേ സാധയത ളുള്ളതും േറ്റു പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങളുകെ വി സ ത്തി ് അതീവ
പ്രാധാ യമുള്ളതുോണ്. ആയതി ാല് സവ ാരയ ിനക്ഷപം, ഗവണ്കേെിതര ഏജന്സി ള്ക്, സംയുക്ത
സംരംഭങ്ങള്ക് എന്നിവകയ ഉപനയാഗകപടുത്തി പാത ളുകെ ിര്ജ്മാണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങളും അവയുകെ
കേെകപടുത്തല് പ്രവൃത്തി ളും കെനയ്യണ്ടത് ആവശ്യോണ്.
ിലവിലുളള നോു ള്ക്ക്ക് സോന്തരോയി സര്ജ്വീസ് നോു ള്ക് വന്നാല് പ്രധാ നോു ളി
നലകളള പ്രനവശ് ം ിയന്ത്രിച്ചുക ാണ്ട് പ്രധാ നോു ളികല ഗതാഗത കരുക്കി ് ഒരു പരിധി വകര
പരിഹാരം ാണാ ാകും. മ്മുകെ ജില്ലയികല നോു ള്ക് ന രിടുന്ന േകറ്റാരു പ്രധാ പ്രശ്നം േതിയായ
പാര്ജ്ക്കിംഗ് സൗ രയം ഇല്ലാത്തതാണ്. ിലവിലുളള ഓക്സ് നബാ (oxbow) ലാന്ു ള്ക് പാര്ജ്ക്കിംഗിനും
വഴിനയാര വിശ്രേ ന ന്ദ്രങ്ങള്ക്കോയി ഉപനയാഗിക്കാവന്നതാണ്. പ്രധാ നോു ളുകെ വശ്ങ്ങളില്
ിര്ജ്മികന്ന നഷാപിംഗ് ന ാംപ്ലക്സു ള്ക്, ഓഡിനറ്റാേിയങ്ങള്ക് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് േതിയായ പാര്ജ്ക്കിംഗ് സ്ഥലം
ഉകണ്ടങ്കില് ോത്രനേ തനേശ്സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് അനുേതി ല് ാവൂ. നദശ്ീയപാത 66 ാലുവരി പാത
ആകനമ്പാള്ക് ിലവിലുളള ാല് പാലങ്ങള്ക് (ഇത്തിക്കര, നന്നറ്റി, ീണ്ട ര, െവേ) രണ്ടു വരിപാതയായി
തുെരുന്നത് രൂക്ഷോയ ഗതാഗതകരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാ ിെയുണ്ട്. ഇതി ് പരിഹാരോയി ക ാല്ലത്ത് പഴയ
ഇരുമ്പപാലത്തി ് സോന്തരോയി പുതിയ ഇരുമ്പപാലം വന്നതുനപാകല
ിലവിലുളള പാലങ്ങള്ക്ക്ക്
സോന്തരോയി പുതിയ പാലങ്ങള്ക് ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലയികല േറ്റ് നദശ്ീയപാത ളായ 744, 183, 183എ,
േറ്റ് സംസ്ഥാ പാത ള്ക്, വബപാസ്, തീരനദശ്-േലനയാരവഹനവ എന്നിവ ാലുവരി പാതയായി
ഉയര്ജ്ത്തിയാല് ാെികെ വി സ ം പൂര്ജ്ണതയിനലയ്ക്ക് എത്തിക്കാവന്നതാണ്. ശുെിതവ േിഷനുോയി സഹ രിെ്
പാതനയാരനത്താ ബസ് നബ നളാെ് നെര്ജ്നന്നാ കപാതു ശ്ൗൊലയങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.
േി െ ആസൂത്രണത്തിലൂകെയും കേെകപട്ട സുരക്ഷാഘെ ങ്ങളുളള നോഡ് ശംഖലയുകെ
ഡിവസ ിംഗിലൂകെയും നോഡപ െങ്ങള്ക് കുേയ്ക്കുന്നതി ് സാധികം. നോഡ് ിര്ജ്മാണത്തില് നോഡ്
ഉപരിതലം, നോഡെയാളങ്ങള്ക്, നോഡ് ഡിവസന് എന്നിവ പ്രധാ സുരക്ഷാഘെ ങ്ങളാണ്. കെലവ്
കുേഞ്ഞ രീതിയിലുളള ഈ ഘെ ങ്ങളുകെ കേെകപടുത്തല് നോഡപ െങ്ങളും അവയുകെ തീവ്രതയും കുേയ്ക്കാന്
ഉപ രികം. നോു സുരക്ഷാ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഗവണ്കേെികെ ോത്രം ഉത്തരവാദിത്തേല്ല. ഇന്ഷവേന്സ്
നേഖല, േറ്റ് സംഘെ ള്ക്, ഗവണ്കേെിതര സംഘെ ള്ക് എന്നിവയ്ക്കും നോഡ് സുരക്ഷാ നബാധ
വല്ക്കരണത്തില് വളകര പ്രാധാ യമുണ്ട്.
നോു ളിലൂകെയുളള സുഗേോയ അപ െരഹിതോയ യാത്രയ്ക്ക് കപാതുേരാേത്ത് വകുപ്, നപാലീസ്,
നോനട്ടാര്ജ് വാഹ വകുപ് തുെങ്ങിയ വിവിധ വകുു ളുകെ ഏന ാപ വം ോന ജ്കേന്റം ക ാണ്ട് ോത്രനേ
സാധയോകൂ. അതി ായി ഒറ്റകക്കട്ടായി പ്രവര്ജ്ത്തിനക്കണ്ടത് അ ിവാരയോണ്. തന്മൂലം സുരക്ഷിതോയ നോഡ്
പശ്ചാത്തല നേഖല ിയേങ്ങള്ക് ര്ജ്ശ് ോയി െപാക്കകപടുകേന്ന് ഉേു വരുത്തണം.
വാഹ ങ്ങളുകെ സ്ഥിതിയും അവയ്ക്ക് പരിസ്ഥിയിലുളള സവാധീ വം
എ. നോനട്ടാര്ജ് വാഹ വകുപ്
സംസ്ഥാ ത്തികെ േവ ൂ ളക്ഷ ില് മുന്പന്തിയില് ില്കന്ന വകുു ളില് ഒന്നാണ് നോനട്ടാര്ജ്
വാഹ വകുപ്. ദി ം പ്രതി മൂവായിരനത്താളം വാഹ ങ്ങളാണ് ന രളത്തില് രജിേര്ജ് കെയ്യുന്നത്. ക ാല്ലം
ജില്ലയില് ഴിഞ്ഞ വര്ജ്ഷം രജിേര്ജ് കെയ്ത വാഹ ങ്ങള്ക് 80,130 ആണ്. 2017 ല് ഇതുവകര 77,212
വാഹ ങ്ങള്ക് രജിേര്ജ് കെയ്തു. ഴിഞ്ഞ വര്ജ്ഷകത്ത അനപക്ഷിെ് ഈ വര്ജ്ഷം വാഹ രജിനരഷ ില് വന്
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വര്ജ്ദ്ധ വാണുളളത്. അതി നുസരിെ് നോഡി ് വി ാസം ഉണ്ടാവന്നില്ല എന്നത് വളകര ശ്രദ്ധിനക്കണ്ട
ാരയോണ്. ിരത്തിനലാടുന്ന വാഹ ങ്ങകള സംബന്ധിെ് കൃതയോയ വിവരങ്ങള്ക് നശ്ഖരികന്നതി ് നോനട്ടാര്ജ്
വാഹ വകുും ഇന്ഷവേന്സ് മ്പ ി ളുോയി സംഘെിതോയി പ്രയത്നം ആവശ്യോയിട്ടുണ്ട്.
നോഡപ െങ്ങള്ക്
നോനട്ടാര്ജ് വാഹ വകുപ് ിയേങ്ങള്ക് ശ്ക്തോയി െപാക്കിയിട്ടും നപാലീസ് നോഡ് അെെക്കം
പാലിെിട്ടും കേെകപട്ട നോഡ് ശ്യംഖല ഉണ്ടായിട്ടും നോഡപ െങ്ങള്ക് വര്ജ്ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. 2001 മുതലുളള വാഹ
അപ െങ്ങളുകെ ണക്ക് പരിനശ്ാധിൊല് നോഡപ െങ്ങള്ക് വര്ജ്ഷം നതാറം വര്ജ്ദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ാണാം.
2001 ല് 38361 അപ െങ്ങളില് ിന്നും 2674 നപര്ജ് േരിക യും 49675 നപര്ജ്ക്ക് പരിനക്കല്ക യും കെയ്തു. 2016
ല് അത് 39420 അപ െങ്ങളില് ിന്നും 4287 ല് എത്തി ില്കന്നു. അതില് 1474 നപരും നോനട്ടാര്ജ്
വസക്കിള്ക് അപ െത്തില്കപട്ടതായിരുന്നു.
അതുനപാകല ക ാല്ലം ജില്ലയികല അപ െ ിരക്ക് പരിനശ്ാധിക യാകണങ്കില് 2016 ല് 3929
വാഹ ാപ െങ്ങളില് ിന്നും 400 നപരാണ് േരണകപട്ടത്. 2017 ല് ജൂവല 31 വകര 190 നപരാണ്
വാഹ ാപ െങ്ങളില് േരണകപട്ടിരികന്നത്. നോഡപ െങ്ങള്ക് സംഭവികന്നത് വയതയസ്ത ാലയളവ ളില്
വയതയസ്ത രീതി ളിലായതി ാല് പ്രനതയ ോയി ഒരു പ്രവണത േ സിലാക്കാന് ഴിയു യില്ല. അപ െങ്ങളുകെ
ാരണങ്ങള്ക് പരിനശ്ാധിക യാകണങ്കില് കൂടുതല് അപ െങ്ങളും വരവര്ജ്ോരുകെ അശ്രദ്ധ മൂലോണ്
സംഭവികന്നത്. പ്രധാ കപട്ട േറ്റു
ാരണങ്ങള്ക്
ാല് െ യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക് പ്രനതയ
പരിഗണ
ക ാടുക്കാത്തത്, ിയേങ്ങകളകേിച്ചുളള അേിവില്ലായ്മ, നോഡ് സുരക്ഷയുകെ ആവശ്യ തകയ കുേിച്ചുളള
അജ്ഞത എന്നിവയാണ്. ഈ നേഖലയില് നവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപിൊല് അപ െങ്ങളുകെ നതാത് ഗണയോയി
കുേയ്ക്കാന് സാധികം.
ഗരത്തികല ഗതാഗതം സംബന്ധിെ് ാം അഭിമുഖീ രികന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക് വി സ പാതയില്
മുനന്നറന്ന േനറ്റകതാരു പ്രനദശ്വം ന രിടുന്നവ തകന്നയാണ്. വാഹ ങ്ങളുനെയും, ാല് െ യാത്രക്കാരുനെയും
സുഗേോയ സഞ്ചാരം ഗരത്തി ് ഷ്ടോയിരികന്നു. ദി ം നതാറം വര്ജ്ദ്ധികന്ന വാഹ സാന്ദ്രതയ്ക്ക
നുസരിച്ചുളള പാര്ജ്ക്കിംഗ് സ്ഥലവം ഗരത്തി ില്ലാതായിരികന്നു. ഇകതാകക്ക ഗരത്തികല അപ െ ിരക്ക്
വര്ജ്ദ്ധിപിക്കാന് ഇെയാകുന്നു. വരവര്ജ്ോരുനെയും, ാല് െയാത്രക്കാരുനെയും അശ്രദ്ധ അപ െ ിരക്കി ്
ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഗതാഗത തിരക്ക് അനുഭവകപടുന്ന ധാരാളം ജംഗ്ഷനു ളില് രാ ി ് സിഗ്നല് വലറ്റ്
സംവിധാ ങ്ങളില്ല. ഉളളവ പലതും അറ്റകുറ്റപണി ളുകെ അഭാവത്താല് പ്രവര്ജ്ത്ത രഹിതവോണ്.
ിലവില് ജില്ലയികല എല്ലാ സവ ാരയ ബസ്സു ളിലും നവഗപ്പൂട്ട് ഘെിപിെിരികന്നതി ാല് നവഗത
പരോവധി േണിക്കൂേില് 60 ി.േി. ആയി പരിേിതകപടുത്തിയിരികന്നു. ഇത് വലികയാരളവില് അേിത
നവഗതമൂലമുളള അപ െങ്ങള്ക് കുേയ്ക്കാന് ാരണോകുന്നു. സവ ാരയ ബസു ള്ക് 15 വര്ജ്ഷത്തില് കൂടുതല്
ഓെികവാന്
ിലവില് അനുവദികന്നില്ല. തന്മൂലം േലി ീ രണം കുേഞ്ഞ പുതിയ ബസു ള്ക്
ിരത്തിലിേക്കാന് ബസുെേ ള്ക് ിര്ജ്ബന്ധിതരാകുന്നു. െരക്ക് ഗതാഗതത്തികെ 90 ശ്തോ വം േള്ക്ട്ടി
ആക്സില് രക ള്ക്, നലാേി ള്ക് എന്നിവ മുനഖ യാണ്. അതി ാല് തകന്ന രക ളുകെയും നലാേി ളുകെയും
അവസ്ഥ ഏകേ ിര്ജ്ണായ ോണ്. ശ്രിയായ രീതിയില് അറ്റകുറ്റപണി ള്ക് െത്താത്ത ഈ വാഹ ങ്ങള്ക്
േിക്കനപാഴും അേിത ഭാരം യറ്റിയാണ് ഓടുന്നത്. അനുവദ ീയോയതിലും അധി ം ഭാരം യറ്റുന്നതി ാല്
നോു ള്ക് നവഗത്തില്
ശ്ികവാന് ഇെയാകുന്നു. നോനട്ടാര്ജ് വാഹ
വകുപികെ കപര്ജ്േിറ്റു ളുകെ
അെിസ്ഥാ ത്തില് ഓെികന്ന ഈ വാഹ ങ്ങളുകെ പ്രവര്ജ്ത്ത ം ിയന്ത്രികവാന് ിലവില് േറ്റ് സര്ജ്ക്കാര്ജ്
ഏജന്സി ള്ക് ഒന്നും തകന്നയില്ല. ഇതിക ാരു പരിഹാരോയി െരക്ക് ഗതാഗതത്തിനു ോത്രോയി
ഗരത്തിരക ളില്
ികന്നാഴിഞ്ഞ് പ്രനതയ
പാത
ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. കൂൊകത കപനരാളിയം
ഉല്പന്നങ്ങള്ക് ക ാണ്ടു നപാകുന്ന ൊങ്കര്ജ് നപാലുളള വാഹ ങ്ങള്ക് തിരനക്കേിയ ഗരപ്രനദശ്ങ്ങളിലൂകെ
ിലവില് യാകതാരു ിയന്ത്രണവേില്ലാകതയാണ് െന്നു നപാകുന്നത്. ഇതു മൂലം ിരവധി അപ െങ്ങള്ക്
സംഭവികന്നുണ്ട്. ഇകതാഴിവാക്കാ ായി ഇത്തരം ഉല്പന്നങ്ങള്ക് ക ാണ്ടുനപാകുന്ന വാഹ ങ്ങള്ക്ക്ക്
പ്രനതയ ോയി സേയക്രേവം പ്രനതയ പാത ളും ഏര്ജ്കപടുത്താവന്നതാണ്.
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സുഗേവം അപ െരഹിതവോയ യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയികല നോു ളില് വരുനത്തണ്ട ക്രേീ രണങ്ങള്ക്
താലൂക്ക് നെരി ഭാഗത്ത് ിന്നും ക ാട്ടിയം ഭാഗനത്തക്ക് നപാകുന്ന നേജ് ാനരയജ് ബസു ള്ക്ക്ക്
െിന്നക്കെ കഹഡ് നപാനോ ീസിക തിര്ജ്വശ്ം േയില്നവയുകെ സ്ഥലം ഉപനയാഗിെ് ബസ് നോപ്
അനുവദിക്കണം അങ്ങക കയങ്കില് പ്രസ്തുത ബസു ള്ക്ക്ക് മു ിസിപല് ന ാംപ്ളക്സു ളിനലക്ക് നപായി ചുറ്റി
വരാകത െിന്നക്കെ നേല്പാലം വഴി േയില്നവ നേഷ ിനലക്ക് നപാ ാവന്നതാണ്. രാത്രി ാലങ്ങളില്
വവ ിയും െവെം െക്കത്തക്ക രീതിയില് വയാപാരസ്ഥാപ ങ്ങളുകെ പ്രവര്ജ്ത്തി സേയം ക്രേകപടുത്തിയാല്
ഗരത്തികല തിരക്ക് ഗണയയോയി കുേയ്ക്കുവാന് സാധികം. പ്രവര്ജ്ത്ത ം ിലെിരികന്ന പാര്ജ്വതി േില്ലികെ
സ്ഥലം നപ ആെ് പാര്ജ്ക്ക് സംവിധാ ത്തി ് ഉപനയാഗകപടുത്തു യും അവികെ ഒരു ഓനട്ടാ ോെ്
അനുവദിക യും കെയ്താല് ഗരത്തികല അ ധികൃത പാര്ജ്ക്കിംഗി ് വലികയാരളവ വകര പരിഹാരം
ഉണ്ടാകവാന് ഴിയും. ഉത്സ്വ ാല തിരക ളുകെ സേയത്ത് ഗരത്തികല സ്കൂള്ക് ഗ്രൗണ്ടു ള്ക് നപ ആെ്
പാര്ജ്ക്ക് സൗ രയത്തില് ഉപനയാഗകപടുത്തിയാല് ഗരത്തികല തിരക്ക് വളകരയധി ം കുേയ്ക്കുവാന് ഴിയും.
പൂര്ജ്ത്തിയായി വരുന്ന ക ാല്ലം വബപാസില് ല്ലുംതാഴം ഭാഗത്ത് ഒരു വല ഓവര്ജ് ിര്ജ്നേശ്ിക്കാവന്നതാണ്.
ക ാല്ലം - കെനങ്കാട്ട േയില്നവ വല ില് െന്ദ നത്താപ്, ഇളമ്പളളൂര്ജ്, പളളിമുക്ക് എന്നിവിെങ്ങളില്
ഒരിെകത്തങ്കിലും േയില്നവ നേല്പാലം
ിര്ജ്മിനക്കണ്ടതുണ്ട്. നപാലീസും നോനട്ടാര്ജ് വാഹ
വകുും
കപാതുേരാേത്ത് വകുും നെര്ജ്ന്ന് ഒരു െീം ഉണ്ടാക്കി വിശ്ദോയി നോു ള്ക് പരിനശ്ാധിെ് േിനപാര്ജ്ട്ട് തയ്യാോക്കി
പ്രവര്ജ്ത്ത ം ആരംഭിൊല് ഒരു പരിധി വകര സുഗേോയ ഗതാഗതം സാധയോകും.
ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
• നദശ്ീയപാതയും നേറ്റ് വഹനവയും വലന്ോര്ജ്ക്ക് കെയ്യണം.
• ോഞ്ച് നോഡില് ിന്ന് കേയിന് നോഡില് െകന്നതി ് മുന്പായി പീഡ് കുേയ്ക്കുവാ ായി
ഹംമ്പ ള്ക് സ്ഥാപിക്കണം.
• ോഞ്ച് നോഡില് ിന്ന് കേയിന് നോഡിനലക്ക് പ്രനവശ്ികനമ്പാള്ക് (പ്രധാ ോയും ഇെനത്താട്ട്
നപാകുവാന് നവണ്ടി) ആ ഭാഗത്തുളള നോഡ് പൂര്ജ്ണോയും നോഡ് ൊര്ജ് കെയ്ത് കേയിന് നോഡികല
വല ില് പ്രനവശ്ിക്കാ ായി വഗഡ് വലന് ോര്ജ്ക്ക് കെയ്യണം.
• എല്ലാ നോു ളിലും ബസനബ ള്ക് ോര്ജ്ക്ക് കെയ്ത് ആധു ി രീതിയിലുളള കവയ്കറ്റിംഗ് കഷഡ്
സ്ഥാപിക്കണം.
• ലാക്ക് സനപാട്ടു ള്ക് കപാതുജ ങ്ങള്ക്ക്ക് അേിയത്തക്ക രീതിയില് അവികെ െന്ന അപ െങ്ങളുകെ
എണം േരിെവരുകെ എണം എന്നിവ ഉള്ക്കപടുത്തി സനന്ദശ്ങ്ങള്ക് പ്രദര്ജ്ശ്ിപിക .
• പ്രധാ ജംഗ്ഷനു ളിലും അപ െസാധയത കൂടുതലുളള സ്ഥലങ്ങളിലും യാേേ ള്ക് സ്ഥാപിക .
• ാല് െയാത്രക്കാര്ജ്ക്ക് പിേകുവശ്ത്ത് ിന്നും വാഹ ം ഇെികന്നതുമൂലോണ് കൂടുതലും േരണം
സംഭവികന്നത്. ആയതി ാല് അവര്ജ്ക്ക് പ്രനതയ
ാല് െപാത നോഡികെ ഇരു വശ്ങ്ങളിലുോയി
നവര്ജ്തിരിെ് ിര്ജ്മിക .
• ഗര പരിധികളളില് എല്ലാ പ്രധാ കപട്ട ജംഗ്ഷനു ളിലും രാ ി ് സിഗ്നല് വലറ്റ്സ്
സ്ഥാപിക്കണം.
• നോഡപ െങ്ങള്ക് കുേയ്ക്കാന് ശ്ക്തോയ എന്ന ാഴ്സ്കേെ് ആവശ്യോണ്. അതി ായി
നഹാംഗാര്ജ്ു ളുകെ സഹായനത്താകെ 24 േണിക്കൂറം തുെര്ജ്െയായി പ്രവര്ജ്ത്തിക്കത്ത രീതിയില്
എന്ന ാഴ്സ്കേെ് െീേിക സജ്ജോക്കണം.
നേല്പേഞ്ഞ ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക് ആര്ജ്ജ്ജവനത്താകെ െപാക യാകണങ്കില് വലികയാരളവ് വകര
ഗരത്തികല ഗതാഗതം സുഗേോക്കാനും അതുവഴി അപ െ ിരക്ക് ഗണയോയി കുേയ്ക്കുവാനും സാധികം.
േനുഷയ ് ഏറ്റവം വിലകപട്ടത് അവകെ സേയോണ്. അപരിഷ്കൃതോയ ഗതാഗത സംവിധാ ത്തിലൂകെ ഈ
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അമൂലയവസ്തു ാം ിരത്തില് നഹാേിക യാണ്. അതി ാല് പരിഷ്കൃതോയ ഗതാഗത സംവിധാ ത്തിലൂകെ
മുക്ക് മ്മുകെ ജീവനും സേയവം പാഴാക്കാതിരിക്കാം.
ബി. ന രള സംസ്ഥാ നോഡ് രാന്നപാര്ജ്ട്ട് ന ാര്ജ്പനേഷന്
സംസ്ഥാ
ഗതാഗത
നേഖലയികല
ഏറ്റവം
വലിയ
കപാതുനേഖലാസ്ഥാപ ോണ്
ക .എസ്.ആര്ജ്.െി.സി. ജില്ലയികല പ്രധാ ഡിനപാ ആയിട്ടുളള ക ാല്ലം ഡിനപാ വഴി വദ ം ദി ം
മൂവായിരത്തിലധി ം സര്ജ്വീസു ളാണ് െന്നുനപാകുന്നത്. ഇവികെ ിന്നും ജില്ലയുകെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിനലകം
സേീപ ജില്ല ളിനലകം അന്തര്ജ് സംസ്ഥാ സര്ജ്വീസ് ഉള്ക്കപകെ വദ ംദി ം 110 ആര്ജ്.െി.സി. സര്ജ്വീസു ളും
12 ജന്േം സര്ജ്വീസു ളും െത്തി വരുന്നുണ്ട്. ക .എസ്.ആര്ജ്.െി.സി. ക ീഴില് ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ
യൂണിറ്റു ളില് ിന്നും 574 ആര്ജ്.െി.സി. സര്ജ്വീസു ളാണ് െത്തകപടുന്നത്. വിവിധ ഡിനപാ ളില് ിന്നും
ഒരു ദിവസം െത്തുന്ന സര്ജ്വീസു ളുകെ വിശ്ദവിവരം പട്ടി 4.12.5 ല് നെര്ജ്കന്നു.
പട്ടി 4.13.5
സര്ജ്വീസു ളുകെ വിശ്ദവിവരം
സൂപര്ജ്
സൂപര്ജ്
ാേ്
ജന്േം ജന്േം ന ാണ്
ഡിനപാ
ഓര്ജ്ഡി േി
ഡീലക്സ്
ാസ്സ്
പാസഞ്ചര്ജ്
എ.സി
എ.സി.
ക ാല്ലം
0
2
27
81
12
0
ക ാട്ടാരക്കര
2
6
22
77
0
4
പു ലൂര്ജ്
1
1
21
49
0
3
ആരയങ്കാവ്
0
0
5
13
0
1
െെയേംഗലം
0
1
7
46
0
5
ൊത്തന്നൂര്ജ്
0
0
12
44
0
6
കുളത്തൂുഴ
0
0
7
23
0
5
രു ാഗപളളി
0
3
13
69
0
6
പത്ത ാപുരം
0
1
8
33
0
3
അവലംബം. ക .എസ്.ആർ.െി.സി

ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
ന രളത്തികല േിക്ക ജില്ല ളിലും േയില്നവ നേഷനും ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് നേഷനും
കതാട്ടടുത്താണ് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് േയില്നവ നേഷ ില് ിന്നും മൂന്ന് ി.േി.
അ കലയാണ് ബസ്സ്നറ്റഷന് സ്ഥിതികെയ്യുന്നത്. േയില്നവ നേഷനു മുന്നില് ഈേ് നപാലീസ് നേഷനു
പെിഞ്ഞാറഭാഗത്തായി പുതുതായി ഒരു ബസ് നേഷന് അനുവദിെ് ിട്ടിയാല് അത് കപാതുജ ങ്ങള്ക്കം
ദീര്ജ്ഘദൂര യാത്രക്കാര്ജ്കം വളകര പ്രനയാജ രോയിരികം. എന്നുോത്രേല്ല ഇതുവഴി ക ാല്ലം ഗരത്തികെ
പ്രതിഛായ ോറന്നതുോണ്. ക ാല്ലം െിന്നക്കെയ്ക്കു സേീപം ാേ് പാസഞ്ചര്ജ്, സൂപര്ജ് ാേ് സര്ജ്വീസു ള്ക്കം
തിരുവ ന്തപുരം ഭാഗനത്തക്ക് നപാകുന്ന യാത്രക്കാര്ജ്കം ിലവില് നോപില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇത്
പരിഹരികന്നതി ായി െിന്നക്കെ എല്.ഐ.സി. ബില്ഡിംഗി ടുനത്താ അകല്ലങ്കില് നജാനൈാ ജൂവലേിക്ക്
സേീപനത്താ ഒരു ബസനബ അനുവദിെ് ല് ിയാല് യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക് വളകര ഗുണ രോയിരികം. ആശ്രാേം
ലിങ്ക് നോഡികെ വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട് 20 കസെ് സ്ഥലം വിട്ട് ല്ന ണ്ടി വന്നതി ാല് ിലവില്
ബസു ള്ക് പാര്ജ്ക്ക് കെയ്യാന് സ്ഥലം തി യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. തത്ക ലോയി ലിങ്ക് നോഡ് മുതല്
ആശ്രാേം വകര ബസു ള്ക് പാര്ജ്ക്ക് നെനയ്യണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് ഗതാഗത തെസത്തിനും രാത്രി
ാലങ്ങളില് സാമൂഹി വിരുദ്ധരുകെ ശ്ലയം വര്ജ്ദ്ധികന്നതിനും ാരണോകുന്നുണ്ട്. ഇതി ് പരിഹാരോയി
ബസ് നേഷന ാെ് നെര്ജ്ന്ന് ലിങ്ക് നോഡിനും പാര്ജ്വതി േില്ലിനും ഇെയ്ക്കുളള സ്ഥലം േണിട്ട് ി ത്തി ല് ിയാല്
അവികെ ബസു ള്ക് പാര്ജ്ക്ക് കെയ്യുന്നതിനും അവികെ ിന്നും സര്ജ്വീസ് ആരംഭികന്നതിനും അതുവഴി ലിങ്ക്
നോഡികല ഗതാഗത കരുക്ക് ഒഴിവാകന്നതിനും ഴിയുന്നതാണ്. ജില്ലയില് ഏറ്റവം കൂടുതല് സ്ഥല സൗ രയ
മുളളത് ൊത്തന്നൂര്ജ് ഡിനപായിലാണ്. ഏ നദശ്ം ാലരനയക്കനോളം സ്ഥല വിസ്തൃതിയുളള ൊത്തന്നൂര്ജ്
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യൂണിറ്റില് ിന്നും കൂടുതല് ദീര്ജ്ഘ ദൂര സര്ജ്വീസു ളും, ജില്ലയികല തകന്ന വിവധ ഭാഗങ്ങളിനലക്ക് സര്ജ്വീസു ള്ക്
ആരംഭിക യും കെയ്താല് കപാതുജ ങ്ങള്ക്കം ിരവധി യാത്രക്കാര്ജ്കം വളകര ഗുണ രോയിരികം.
സംസ്ഥാ കത്ത ഏറ്റവം വലിയ കപാതുനേഖലാസ്ഥാപ ം ഇന്ന്
ാനശ്ാന്മുഖ ോയി
ക ാണ്ടിരിക യാണ്. വര്ജ്ദ്ധിെ പ്രവര്ജ്ത്ത കെലവ്, ലാഭ രേല്ലാത്ത റൂട്ടു ളികല സര്ജ്വീസ്, സൗജ യ
യാത്ര ള്ക്, കുേഞ്ഞ പ്രവര്ജ്ത്ത ക്ഷേത, ഉയര്ജ്ന്ന ബസ് - ജീവ ക്കാര്ജ് അനുപാതം, പ്രനയാഗി േല്ലാത്ത
ഡിനപാ ള്ക് തുെങ്ങിയവയാണ് ക .എസ്.ആര്ജ്.െി.സി. ന രിടുന്ന പ്രധാ കവല്ലുവിളി.
സി. ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം
ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം ഇന്ധ ക്ഷേവം പ്രകൃതി സൗഹാര്ജ്ദവോയ ഒരു ഗതാഗത ോര്ജ്ഗോണ്.
യാത്ര-െരക്ക് ീക്കത്തി ായി നോഡ്-േയില്-വിോ ഗതാഗത സൗ രയങ്ങള്ക് വെ് താരതനേയ കുേഞ്ഞ
പ്രവര്ജ്ത്ത കെലവം കുേഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി േലി ീ രണവോണ് ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതത്തികെ പ്രനതയ ത.
പ്രാെീ
ാലഘട്ടം മുതല് ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗതം മ്മുകെ ജില്ലയില് ഒരു പ്രധാ പങ്ക് വഹിെിട്ടുണ്ട്.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗത വിഭാഗത്തികെ ീഴില് െി.എസ്.
ാലികെ കെയിന ജ് 66.32
ി.േീ. മുതല് 74.18 ി.േീ. വകരയും (ക ാല്ലം നതാെ്) അഷ്ടമുെിക്കായലും, ഇരവിപുരം-പരവൂര്ജ് ായലും
ഉള്ക്കപടുന്നു. ഇവ ന ാവളം മുതല് ീനലശ്വരം വകരയുളള ജലപാതയുകെ ഭാഗോണ്.
ിലവികല സ്ഥിതി
നദശ്ീയ ജലപാത പദവിയുളള ക ാല്ലം നതാെ് ഇന്ന് ശ്ിച്ചുക ാണ്ടിരിക യാണ്. പു രുജ്ജീവ
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങളായി ിലവില് ക ാല്ലം നതാെികെ 1, 4, 5 േീച്ചു ളുകെ പണി ള്ക് (ആഴം വര്ജ്ദ്ധിപിക്കലും പാര്ജ്ശ്വ
സംരക്ഷണവം) െന്നു വരുന്നു. ഇതികെ അെങ്കല് തു 9.2 ന ാെി രൂപയാണ്. േീെ് 6 കെ പണി ള്ക്
ന രകത്തതകന്ന പൂര്ജ്ത്തീ രിെിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം നതാെികെ േീെ് 2 കെയും (6.675 ന ാെി രൂപ) േീെ് 3 കെയും (5
ന ാെി രൂപ) വീ രണ പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക്ക്ക് ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. കൂൊകത ക ാല്ലം നതാെികെ മു ളില്
കൂെിയുളള പഴയ ല്ലുപാലം കപാളിെ് ീളവം ഉയരവം കൂട്ടി പുതുക്കി പണിയുന്ന പ്രവര്ജ്ത്തി 5 ന ാെി രൂപയ്ക്ക്
കെണ്ടര്ജ് കെയ്തിട്ടുണ്ട.് ഈ പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക് എല്ലാം തകന്ന 2018 അവസാ നത്താകെ പൂര്ജ്ത്തീ രിെ് ക ാല്ലം നതാെ്
ഗതാഗത നയാഗയോകന്നതാണ്.
ക ാല്ലം നതാെികെ വ നയ്യറ്റം ഒഴിപിെ് തുേമുഖവോയി ബന്ധിപികന്ന ഒരു ലിങ്ക്
ാലികെ
ിര്ജ്മാണോണ് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ജ്ഷം ക ാണ്ട് ലക്ഷയേിടുന്ന പ്രധാ പദ്ധതി. ഇതു കൂൊകത ജില്ലയികല
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ിന്നും കൂടുതല് ജങ്കാര്ജ് സര്ജ്വീസു ള്ക് ആരംഭിൊല് ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗത
പ്രവര്ജ്ത്ത ം കൂടുതല് ജ ീയോക്കാം.
അഷ്ടമുെി ായലികെ വ നയ്യറ്റം ഒഴിപിെ് ആഴം കൂട്ടി പാര്ജ്ശ്വസംരക്ഷണം െത്തി ായലിനു ചുറ്റും
ഒരു െപാത ിര്ജ്മികവാനുളള പദ്ധതി, ക ാല്ലം - ലക്ഷദവീപ് യാത്ര പല് സര്ജ്വീസ് എന്നിവ അടുത്ത
പതി ഞ്ചു വര്ജ്ഷത്തിനുളളില് പൂര്ജ്ത്തിയാക്കാന് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നു.
ിലവില് ക ാല്ലം നതാെി ് നപാര്ജ്ട്ടു ളുോയി ന രിട്ട് ണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അതി ാല് നപാര്ജ്ട്ടു ളുോയി
ണക്ടിവിറ്റി വന്നാല് ജലപാതയിലൂകെയുളള ഗതാഗതം സുഗേോകും.
ജല ഗതാഗത വി സ ത്തികെ പ്രധാ തെസം പരമ്പരാഗത േത്സ്യകതാഴിലാളി ളുകെ ഗതാഗത
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങനളാടുള്ള താല്പരയ കുേവാണ്. അപരയാപ്തോയ നലാക്ക് / േിഡ്ജ് ക്സ്ട്ളിയേന്സ്, ഗതാഗത
സംവിധാ ത്തിലുളള അറ്റകുറ്റപണി ളുകെയും ആധു ി ോയ െരക്ക് വ ാരയ സംവിധാ ത്തികെയും
അഭാവം, പദ്ധതി ിര്ജ്വഹണത്തിലുളള ാലതാേസം എന്നിവയാണ് ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം ന രിടുന്ന
പ്രധാ കവല്ലുവിളി ള്ക്. ആവശ്യോയ ആഴവം വീതിയുമുളള ക യര്ജ്നവ ല് ി പശ്ചാത്തല സൗ രയ
വി സ ത്തി ് ഊന്നല് ല്ന ണ്ടതാണ്. തന്മൂലം അനുനയാജയോയ യാ ങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്കാളളിെ് ഉള്ക് ാെന്
ജല ഗതാഗത വാഹ ാവലി വിപുലീ രിക്കാവന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തില് പ്രസ്തുത നേഖലകയ കൂടുതല് ാരയക്ഷേ
ോകന്നതി ാവശ്യോയ അെിസ്ഥാ സൗ രയങ്ങള്ക് സൃഷ്ടിക യും നേഖലയികല വി സ ത്തി ് ആവശ്യ
ോയ സാമ്പത്തി ഇന്കസന്േീവ് ല്കു യും അ ിവാരയോണ്.
419

ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല)

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഡി. തുേമുഖങ്ങള്ക്
െല് ോര്ജ്ഗമുളള വയാപാരം നപ്രാത്സ്ാഹിപിക വഴി തുേമുഖങ്ങളുകെ പരിസര പ്രനദശ്ത്തും വൃഷ്ടി
പ്രനദശ്ത്തുമുളള സാമ്പത്തി പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഉനത്തജിപികന്നതില് തുേമുഖങ്ങള്ക് പ്രധാ പങ്ക് വഹികന്നു.
ഇന്തയന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തികെ കതക്ക്-പെിഞ്ഞാേന് നേഖലയിലാണ് ന രളത്തികല വലുതും ഇെത്തരവോയ
തുേമുഖങ്ങള്ക് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാ ത്ത് േിക്കവാറം കെറ ിെ ഇെത്തരം തുേമുഖങ്ങള്ക് ാലി ോണ്.
ിലവില് വിഴിഞ്ഞം, ക ാല്ലം, അഴീക്കല്, നബപ്പൂര്ജ് തുേമുഖങ്ങളാണ് െരക്ക് വ ാരയം കെയ്യുന്നത്. േത്സ്യ
ബന്ധ തുേമുഖകത്ത പ്രനയാജ കപടുത്തി ക ാല്ലം, തങ്കനേരിയില് പുതിയ െരക്ക് ഗതാഗത സൗ രയം
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കപാതു - സവ ാരയ നേഖലാ പങ്കാളിത്തനത്താകെ ക ാല്ലം തുേമുഖകത്ത വി സിപിക്കാന്
സര്ജ്ക്കാര്ജ് തീരുോ ിെിട്ടുണ്ട്.
ന രളസംസ്ഥാ
ിഷേീസ് വകുപികെ പ്രവൃത്തി ളുകെ
ിര്ജ്വഹണ വകുപാണ് ഹാര്ജ്ബര്ജ്
എഞ്ചി ീയേിംഗ് വകുപ്. ിഷേീസ് പ്രവൃത്തി ള്ക് കൂൊകത ടൂേിസം വകുപ്, തുേമുഖ വകുപ്, തനേശ് സവയം ഭരണ
സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് എന്നിവയുകെ പ്രവൃത്തി ളും എം.എല്.എ. അസറ്റ് കഡവലപ്കേെ് പ്രവൃത്തി ള്ക്, എം.പി.
എല്.എ.ഡി. പ്രവൃത്തി ള്ക് എന്നിവയും ക ാല്ലം തുേമുഖങ്ങളുകെ വി സ ത്തി ് ഉപയുക്തോക്കാവന്നതാണ്.
ഹാര്ജ്ബര്ജ് എഞ്ചി ീയേിംഗ് വകുപ് െപിലാക്കി വരുന്ന/ െപിലാക്കാന് ഉനേശ്ികന്ന പദ്ധതി ളുകെ വിവരങ്ങള്ക്
ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.
• ശുെിതവ സാഗരം
െലികെ അെിത്തട്ടിൽ അെിഞ്ഞു കൂെിയ പ്ലാേി ് ോലി യങ്ങൾ െലികല ആവാസവയവസ്ഥയ്ക്കും
േത്സ്യസമ്പത്തിനും ഭീഷണിയായി ോേിക ാണ്ടിരിക യാണ്. െലിൽ വല വലികന്ന സേയത്ത്
വലികയാരു അളവ് പ്ലാേി ് ോലി യം വല ളിൽ അെിഞ്ഞു കൂടൂന്നുണ്ട്. ഇങ്ങക യുള്ള പ്ലാേി ്
ോലി യങ്ങൾ നബാട്ട് ഓനണഴ്സ് അനസാസിനയഷകെ സഹ രണനത്താടുകൂെി നശ്ഖരിെ് രയ്കകക്കത്തിെ്
കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റിൽ സംൈരിെ് പു രുപനയാഗികന്നതിനും അതുവഴി വജവ സമ്പത്ത്
സംരക്ഷികന്നതിനും ജ ീയ പങ്കാളിത്തനത്താടു കൂെിയും ിഷേീസ് വകുപ്, ഹാർബർ എഞ്ചി ീയേിംഗ്
വകുപ്, ക ാല്ലം ജില്ലാ ശുെിതവ േിഷൻ, ക റ്റ് ിഷ് എംപിഇഡിഎ, സാ ്, തനേശ് സ്ഥാപ ം, തുെങ്ങിയ
വിവിധ സർക്കാർ വകുു ളുകെയും ഏജൻസി ളുകെയും സഹ രണനത്താടു കൂെിയും െപാകന്ന നൂത
പദ്ധതിയാണ് 'ശുെിതവ സാഗരം'.
സംസ്ഥാ കത്താട്ടാക
െപാക്കാൻ ഉനേശ്ികന്ന ഈ പദ്ധതി
ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ
തുേമുഖത്തിലാണ് ആദയോയി ആരംഭിെത്. പ്ലാേി ് ോലി യം നശ്ഖരിെ് സംൈരിെ് നോഡ്
ിർമാണത്തി ് ഉപനയാഗികന്ന തരത്തിൽ ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖത്ത് െപിലാകന്ന
പദ്ധതിയുകെ പ്രാഥേി ഘട്ടം െപിലാകന്നതി ് ശുെിതവ േിഷൻ ണ്ടിൽ ിന്നും 14.70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
ഭരണാനുേതി ലഭയോയി. ഈ ണ്ടുപനയാഗിെ് ീണ്ട രയിൽ പ്ലാേി ് കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റും, പ്ലാേി ്
നശ്ഖരണ സംവിധാ ങ്ങളും സജ്ജോയി ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. െി പ്രവൃത്തി ിരന്തരോയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.
• തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖ നവേ് ോന ജ്കേെ്
തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖത്തിലും പരിസര പ്രനദശ്ത്തുമുളള വീടു ളിൽ/ െ ളിൽ ിന്നും
തുേമുഖത്തിൽ ിനക്ഷപികന്ന വജവവം അവജവവോയ ോലി യങ്ങൾ തുേമുഖത്തിൽ കുന്നുകൂെി വളകര
അ ാനരാഗയ രോയ അവസ്ഥ സംജാതോയിരിക യാണ്. ഇത് ഗരസഭ പല തവണ ളായി
തുേമുഖത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുഴിെ് മൂടു യാണ് കെയ്ത് വരുന്നത്. അവജവ ോലി യങ്ങൾ
ജീർണിച്ചു നപാ ാത്തതി ാൽ ദി ം പ്രതി കുന്നുകൂെി വരി യാണ്. ഇതി ് പരിഹാരോയി തുേമുഖത്തിൽ
സ്ഥിരോയി ോലി യ സംൈരണ സംവിധാ ം നവണ്ടതാണ്. ോലി യങ്ങൾ കപാതു പങ്കാളിത്തനത്താകെ
തരം തിരിെ് സംൈരികന്നതിനുളള ഒരു ന ാെി രൂപയുകെ രെ് നപ്രാജക്ട് ക ാല്ലം ഗരസഭയ്ക്ക്
സേർപിെിരിക യാണ്. ആയതി ് തതവത്തിൽ അനുേതി ലഭിച്ചു ഴിഞ്ഞാൽ പദ്ധതി െപിലാക്കാൻ
ഴിയും. ഇത് രണ്ടു വർഷം ക ാണ്ട് പൂർത്തീ രിക്കാൻ ഴിയും.
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• തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖത്തികെ മൂന്നാം ഘട്ട വി സ ം
തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖം 1,980.50 ലക്ഷം രൂപ കെലവഴിെ് ന ന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ
31/03/01 തീയതിയിൽ മീഷൻ കെയ്തതാണ്. ഇതിൽ 2,100 േീറ്റർ ീളത്തിൽ പ്രധാ പുലിമുട്ടും 500
േീറ്റർ ീളത്തിൽ ലീനവർഡ് പുലിമുട്ടും 312 െതുരശ്ര േീറ്റർ മൂണിറ്റി ഹാൾ, 210 െതുരശ്ര േീറ്റർ ാെീൻ,
30 െതുരശ്ര േീറ്റർ കസ ൂരിറ്റി യാബിൻ, 1,500 െതുരശ്ര േീറ്റർ നലലഹാൾ, 140 െതുരശ്ര േീറ്റർ നലാക്കർ
മുേി ൾ, 80 െതുരശ്ര േീറ്റർ ശ്ൗൊലയം, 315 െതുരശ്ര േീറ്റർ െ മുേി ൾ, എന്നിവ ിർമിെിരുന്നു.
ക ാച്ചു വളളങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ിങ്കർ കജട്ടി ൾ ിർമിക്കൽ, ിലവികല നലല ഹാളു ളുകെ ീളവം
സൗ രയവം വർദ്ധിപിക , പാക്കിംഗ് കഷു ളുകെ വീ രണം, ഓെ ളുകെ വീ രണം, കൂടുതൽ
ശ്ൗൊലയങ്ങൾ, െ ൾ, ആധു ി
ിലവാരത്തിലുള്ള േത്സ്യ ോർക്കറ്റ്, പ്രാഥേി ആനരാഗയ ന ന്ദ്ര
ത്തികെ ിർമാണം, വവദുതീ രണവം ജല വിതരണ സംവിധാ വം, ഇനെണൽ നോഡ്, പാർക്കിംഗ്
ഏരിയ, എന്നീ സൗ രയങ്ങൾ ഉണ്ടാനക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് 49 ന ാെി രൂപയുകെ ന ന്ദ്ര ഭരണാ
നുേതി ലഭിനക്കണ്ടതുണ്ട്. ആക പദ്ധതി ാലാവധി മൂന്ന് വർഷം ണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
• ാവൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വലറ്റ് ഹൗസ് വകരയുള്ള നോഡിൽ നസാളാർ എൽ ഇ ഡി വലറ്റ്
സ്ഥാപികന്ന പ്രവൃത്തി
ക ാല്ലം തങ്കനേരി ാവൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വലറ്റ് ഹൗസ് വകരയുള്ള തീരനദശ് നോു ളുകെ
ിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപടുത്തി 91 ലക്ഷം രൂപ കെലവിൽ BM & BC ിലവാരത്തിൽ
വീ രിെിട്ടുണ്ട്. ഈ നോഡിൽ രാത്രി ാലങ്ങളിൽ കവളിെത്തികെ അപരയാപ്തത ിലവിലുണ്ട്. ദി ംപ്രതി
വളകരയധി ം ടൂേിസ്റ്റു ൾ സന്ദർശ്ികന്ന തങ്കനേരി ന ാട്ട, വലറ്റ് ഹൗസ്, എന്നിവെങ്ങളിനലകള്ള
പാതയാണിത്. ആയതി ാൽ വലറ്റ് നപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപിെ് നസാളാർ എൽ.ഇ.ഡി വലറ്റു ൾ
സ്ഥാപികന്നതി ് വിഭാവ ം കെയ്യുന്നു. 30 വലറ്റ് നപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപികന്നതി ് ഒരു ന ാെി രൂപ
കെലവ് പ്രതീക്ഷികന്നു. ഇതി ് ഒരു വർഷം പൂർത്തീ രണ ാലാവധി പ്രതീക്ഷികന്നു.
• ക ാല്ലം തുേമുഖത്തികെ മൂന്നാംഘട്ട വി സ ം
ന രളത്തിൽ ക ാെി, വിഴിഞ്ഞം തുേമുഖങ്ങൾക്ക് ഇെയിലുള്ള പ്രധാ കപട്ട തുേമുഖോണ് ക ാല്ലം
തുേമുഖം. െരക്ക് ഗതാഗത സൗ രയങ്ങൾ ഉള്ള 180 x 12 േീറ്റർ അളവിലുള്ള വാർ ് ിലവിൽ ഉണ്ട്.
6.3 േീറ്റർ രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻരൻസ് ൊ ലിൽ 350 േീറ്റർ വീതിയും 11 േീറ്റർ രാഫ്റ്റം ഉണ്ട്.
തുേമുഖത്തികെ നബസിൻ ഏരിയ 100 കഹക്ടർ ഉണ്ട്. തുേമുഖത്തിൽ 1,450 െതുരശ്ര േീറ്റർ
നഗാഡൗണു ൾ, 16,000 െതുരശ്ര േീറ്റർ ന ാൺക്രീറ്റ് യാർഡ്, എന്നിവ ിലവിൽ ഉണ്ട്.
പാസ്സഞ്ചർ കെർേി ൽ ക ട്ടിെം, ിലവികല തുേമുഖ നഗാഡൗണു ളുകെ വീ രണം, 10,000 െതുരശ്ര
േീറ്റർ കണ്ടയ്നർ നോക്ക് യാർഡ്, നബസി ിൽ 10 േീറ്റർ രാഫ്റ്റ് ില ിർത്തുന്നതിനുള്ള രഡ്ജിംഗ്,
വാെി മുതൽ അമെി വീെ് വഴി നദശ്ീയപാതയികല കവള്ളയിട്ടമ്പലം വകരയുള്ള മൂന്ന് ിനലാേീറ്റർ ഭാഗം
ഏഴ് േീറ്റർ വീതിയിൽ BM & BC ിലവാരത്തിൽ കെനയ്യണ്ടത്, െരക്ക് ഗതാഗതത്തി ് ഏറ്റവം കെലവ്
കുേഞ്ഞ ഗതാഗത ോർഗോയ കേയിൽ പാത തുേമുഖവോയി ബന്ധിപിനക്കണ്ടതികെ പ്രാഥേി പഠ ം,
എന്നിവ ഉൾകപടുത്തികക്കാണ്ട് 46 ന ാെി രൂപയുകെ നപ്രാജക്ട് േിനപാർട്ട് തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
• ശ്ക്തികുളങ്ങര കതനക്ക പുലിമുട്ടികെ ബലകപടുത്തലും അതി ് മു ളികല നോഡ് ടൂേിസം ിലവാരത്തിൽ
കേെകപടുത്തലും
ശ്ക്തികുളങ്ങരയികല കതനക്ക പുലിമുട്ടി ് 610 േീറ്റർ ീളം ഉണ്ട്.
ിരന്തരോയ തിരോല ളുകെ
ആക്രേണം മൂലം പുലിമുട്ടികെ പല ഭാഗങ്ങളും ന ടുപാെ് വന്നിരിക യാണ്. ഇതി ് മു ളികല നോഡ്
തി ച്ചും സഞ്ചാരനയാഗയേല്ലാകത ആയിരിക യാണ്. തുേമുഖ നബസി ിനലാ േനറ്റാ വെ് ജലയാ
ങ്ങൾക്ക് അപ െം സംഭവിൊൽ രക്ഷാപ്രവർത്ത ങ്ങൾക്ക് കക്രയിന ാ േറ്റ് സൗ രയങ്ങനളാ എത്തി
കന്നതിനുള്ള ോർഗം ആണിത്. ആയതി ാൽ ഇത് അെിയന്തിരോയി ബലകപടുനത്തണ്ടതുണ്ട്.
കൂൊകത ഈ പുലിമുട്ടി ് മു ളിലുള്ള നോഡ് ടൂേിസം ാഴ്ചപാെിൽ വീ രികന്നത് വളകരയധി ം
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ടൂേിസ്റ്റു കള ആ ർഷികന്നതി ് ഇെയാകം.
ഇതി ് ഏ നദശ്ം 500 ലക്ഷം രൂപ കെലവ്
പ്രതീക്ഷികന്നു. ഇത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ പൂർത്തീ രിക്കാൻ സാധികം.
• ശ്ക്തികുളങ്ങര കതനക്കപുലിമുട്ടിന ാെ് നെർന്ന വള്ളക്കെവ് വീ രിക്കൽ
ശ്ക്തികുളങ്ങര തുേമുഖത്തികല വാർ ിനും കതനക്ക പുലിമുട്ടിനും ഇെയ്ക്കുള്ള ഏ നദശ്ം 50 േീറ്റർ വീതിയിൽ
നസ്ാപിംഗ് യാർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത േത്സ്യബന്ധ വള്ളങ്ങൾ അടുകന്നതി ാണ്
ഉപനയാഗികന്നത്. ഈ വള്ളക്കെവ് േന ാഹരോയി
വീ രികന്നത്, േത്സ്യകതാഴിലാളി ളുകെ
അെിസ്ഥാ സൗ രയങ്ങൾ വർദ്ധിപികന്നതിനും ടൂേിസ്റ്റു കള ആ ർഷികന്നതിനും സാധികം. ഇതി ്
100 ലക്ഷം രൂപ കെലവ് പ്രതീക്ഷികന്നു. ഇത് 18 ോസം ക ാണ്ട് പൂർത്തീ രിക്കാൻ ഴിയും.
• ശ്ക്തികുളങ്ങര തുേമുഖത്തി ് നവണ്ടി ഇ ിയും ഏകറ്റടുക്കാനുളള 34.15 ആർ സ്ഥലം ഏകറ്റടുകന്നത്
ശ്ക്തികുളങ്ങര തുേമുഖത്തി ് നവണ്ടി ഇ ിയും ഏകറ്റടുനക്കണ്ട 34.15 ആർ സ്ഥലം ഏകറ്റടുകന്നതി ്
28/10/17 തീയതിയികല സഉ (സാധാ) ം. 827/2017/േതുവ പ്ര ാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുള്ള േി വിസിഷൻ ജില്ലാ ളക്ടർക്ക് സേർപിെിട്ടുണ്ട്. ഇതി ് 476 ലക്ഷം രൂപ കെലവ്
പ്രതീക്ഷികന്നു. ഇത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷികന്നു.
• ശ്ക്തികുളങ്ങര തുേമുഖത്തികെ രണ്ടാം ഘട്ട വി സ ം
ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ തുേമുഖകത്ത ശ്ക്തികുളങ്ങര ഭാഗത്ത് വിഭാവ ം കെയ്തിരുന്ന 505 േീറ്റർ
വാർ ിൽ 407 േീറ്റർ ോത്രോണ് ിർമിെിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലകേടുപ് ഴിഞ്ഞാൽ ഇ ിയും ിർമികവാനുള്ള
98 േീറ്റർ വാർഫം കൂെി ിർമിക യും നഷാപിംഗ് ന ാംപ്ലക്സ്, ആധു ി രീതിയിലുള്ള േത്സ്യ ോർക്കറ്റ്,
നഗറ്റും നഗറ്റ് ഹൗസും, തുെങ്ങിയവയുകെ ിർമാണം കൂെി പൂർത്തീ രിെ് തുേമുഖം പൂർണോയും മീഷൻ
കെയ്യുന്നതി ് സാധികം. ഇതി ് 1,000 ലക്ഷം രൂപ കെലവ് പ്രതീക്ഷികന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ
പൂർത്തിയാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷികന്നു.
• കുതിര മു മ്പിന യും േൺനരാ തുരുത്തിന യും ബന്ധിപിെ് ക ാണ്ട് അഷ്ടമുെി ായലി ് കുറന പാലം
ിർമികന്നത് - ഇൻകവേിനഗഷൻ പ്രവൃത്തി
കുതിര മു മ്പിന യും േൺനോതുരുത്തിന യും തമിൽ ബന്ധിപികന്ന 1,000 േീറ്റർ ീളം വരുന്ന പാലം
ിർമിനക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഡിവസനും എേിനേറ്റും തയ്യാോകന്നതി ് നവണ്ടിയുള്ള നസായിൽ
ഇൻകവേിനഗഷ ് 40.50 ലക്ഷം രൂപയുകെ എേിനേറ്റി ് ഭരണാനുേതി ലഭിെ് ദർഘാസ് കെയ്ത്
കസലക്ഷൻ ന ാട്ടീസ് ൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകവേിനഗഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുേയ്ക്ക് പാലം ിർമി
കന്നതിനുള്ള എേിനേറ്റ് തയ്യാോക്കി ഭരണാനുേതിക്ക് സേർപികന്നതാണ്. ഈ പാലം പൂർത്തി
യായാൽ േൺനോതുരുത്തികല നൂേ് ണക്കി ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് രയുോയി ബന്ധകപടുന്നതി ്
സാധികം.
ഇ.വിന ാദസഞ്ചാരം
സഹജോയ താേസചുറ്റുപാടു ള്ക്ക്ക് പുേനേയുളള സ്ഥലങ്ങളിനലക്ക് ഉല്ലാസം മുഖയ ലക്ഷയോയുളള
ജ തയുകെ സഞ്ചാരവോയി ബന്ധകപട്ട സാംൈാരി -സാമ്പത്തി പ്രതിഭാസോണ് വിന ാദസഞ്ചാരം.
വര്ജ്ദ്ധിെ നതാതിലുളള ആനഗാളവത്ക രണവം സമ്പാദയ വയയവര്ജ്ദ്ധ വം ാരണം ബൃഹത്തും അതിനവഗം
വി സിച്ചു ക ാണ്ടിരികന്ന നേഖല ളികലാന്നായി ഴിഞ്ഞ ദശ് ങ്ങളില് വിന ാദസഞ്ചാരം ോേിയിട്ടുണ്ട്.
സമ്പദ് വയവസ്ഥയികല മുന്-പിന് ബന്ധങ്ങള്ക് ിേിത്തം സാമ്പത്തി വളര്ജ്െയ്ക്ക് നപ്രര ോകുന്ന നേഖലയാണ്
വിന ാദസഞ്ചാരം. വിനദശ് വരുോ ം ന ടുന്നതിനും വിജ്ഞാ വം മൂലധ വം വ ോറ്റം കെയ്യുന്നതിനും
കൂടുതല് സാധയതയുളള നേഖല ആയതി ാല് ആനഗാള വിന ാദ സഞ്ചാരവോയി വിന ാദ സഞ്ചാര
നേഖലയുകെ വി സ സാധയത ബന്ധകപട്ടിരികന്നു. ന രളത്തികല സാമ്പത്തി വളര്ജ്െയുകെ മുഖമുദ്രയായ
വിന ാദ സഞ്ചാരം സംസ്ഥാ ത്തികെ സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാ സംഭാവ
ല്കുന്നു. വദവത്തികെ
സവന്തം
ാെ് എന്ന നപരില് പ്രസിദ്ധോയ ന രളം ഈ നേഖലയില് അതിനെതായ സ്ഥാ ം
ന െികയടുകന്നതില് വിജയം വ വരിെിട്ടുണ്ട്. വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലയികല അെിസ്ഥാ സൗ രയ
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വി സ ത്തില് ഏറ്റവം പ്രധാ ോയ് നവണ്ടത് ലക്ഷയ സ്ഥാ ങ്ങളില് എത്തിനെരുന്നതിനുളള ഗതാഗത
സൗ രയോണ്. ഒരു വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രകത്ത ഏറ്റവം ആ ര്ജ്ഷ ോകന്നത് അവികെ എത്തിനെരാനുളള
സൗ രയം അെിസ്ഥാ കപടുത്തിയാണ്. നോഡ്, േയില്,നവയാേ,ജല ഗതാഗത ോര്ജ്ഗങ്ങള്ക് എല്ലാ തകന്ന
ഇതില് പ്രധാ ോണ്. ക ാല്ലകത്ത സംബന്ധിെിെനത്താളം ഇതില് ഏറ്റവം പ്രധാ ോയി പരിഗണിക്കാവന്നത്
തിരുവ ന്തപുരം - ക ാല്ലം – ആലുഴ - ക ാെി സീ-കപ്ലയിന് പദ്ധതിയാണ്. വളകര നവഗത്തില് ലക്ഷയ
സ്ഥാ ങ്ങളില് എത്തി നെരാന് സാധികകേന്നതിനു പുേനേ മുക്ക് വിപണ ം കെയ്യാന് ഴിയുന്ന ഒരു ടൂേിസം
ഉല്പന്നവോണ് സീ-കപ്ലയിന്. േറ്റ് പാരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങള്ക് സേഗ്രോയി അപഗ്രഥിെ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി
െപിലാക്കാനുളള െപെി സവീ രിക്കാവന്നതാണ്.
ിലവില് ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ്രധാ ആ ര്ജ്ഷണം കതന്േല ഇനക്കാ ടൂേിസം പദ്ധതിയാണ്.
ഇന്തയയികല തകന്ന ആദയകത്ത എകക്കാ ടൂേിസം പദ്ധതിയാണിത്. ിനതയ
ിരവധി സഞ്ചാരി ളാണ് ഇവിെം
സന്ദര്ജ്ശ്ിക്കാക ത്തുന്നത്. െയേ- ാപില്-പരവൂര്ജ്-അഷ്ടമുെിക്കായലു കള ബന്ധിപിച്ചുളള ക ാല്ലം നതാെികെ
വീ രണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് പൂര്ജ്ത്തിയായാല് ഈ സര്ജ് ൂട്ട് വളകര േി െ രീതിയില് വി സിപികെടുക്കാന്
സാധികന്നതാണ്. നതാെികെ ഇരു വശ്വം സാധയോയ സ്ഥലങ്ങളില് ണ്ടല്കെെി ള്ക് വച്ചു പിെിപിൊല്
വളകര ആ ര്ജ്ഷ ോയ ഒരു പ്രകൃതി സൗഹൃദ ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ടായി ഇതിക ോറ്റികയടുക്കാവന്നതാണ്.
ന ാവളം-നവളി- ഠി ംകുളം-വര്ജ്ക്കല -പരവൂര്ജ്-ക ാല്ലം-തങ്കനേരി - തിരുമുല്ലവാരം - അഴീക്കല്ായംകുളം-നതാട്ടപളളി തീരനദശ് നോഡ് പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നനതാടു കൂെി വളകര ല്ല ഒരു തീരനദശ്
ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട് വി സിപികെടുക്കാന് സാധികം. വളകര വലിയ ഒരു വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയതയാണ്
ഇതുവഴി തുേന്നു ിട്ടുന്നത്. തീരപ്രനദശ്ത്തുളള ജ ങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തനത്താടു കൂെി വളകര വിപുലോയഒരു
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂേിസം പാനക്കജ് വി സിപികെടുക്കാന് സാധികന്നതാണ്. അഷ്ടമുെിയികല എട്ട് മുെി കളയും
തമില് ബന്ധിപിെ് വാട്ടര്ജ് ടൂേിസം നപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കാവന്നതാണ്.
െെയേംഗലം ജഡായു എര്ജ്ത്ത് കസെര്ജ് പ്രവര്ജ്ത്ത ക്ഷേോകുന്നനതാകെ വിനദശ് വിന ാദ
സഞ്ചാരി ള്ക് ധാരാളോയി സന്ദര്ജ്ശ്ികന്ന വര്ജ്ക്കലയുോയി ബന്ധകപടുത്തി, വര്ജ്ക്കല - പാരിപളളി പളളിക്കല് - െെയേംഗലം നോഡ്ഒരുടൂേിസംനോഡായിവി സിപികെടുനക്കണ്ടതാണ്. കൂൊകത ജഡായുപാേ ശ്ബരിേല കഹലിൊക്സി സര്ജ്വീസ് െപിലാക്കാവന്നതാണ്. അേയ്ക്കല് പഞ്ചായത്തിലുളള േലനേല് പ്രനദശ്ം
ടൂേിസം വകുപ് അെിസ്ഥാ സൗ രയ വി സ ത്തി ായി ഏകറ്റടുത്തിട്ടുളളതാണ്. ഈ പ്രനദശ്നത്തകളള
ഗതാഗത സൗ രയം കേെകപടുത്തുന്നതി ായി എം.സി നോഡില് വയയ്ക്കല് - േലനേല്നോഡ് പു രുദ്ധരി
നക്കണ്ടതാണ്. കൂൊകത േലനേല് - ഓലരി ് കവളളൊട്ടം - കുടുക്കത്തുപാേ - ഓയില്പാം ഇന്തയാ പ്ലാനെഷന് കുളത്തൂുഴ - കതന്േല - പാലരുവി എന്നിവകയ ബന്ധിപിെ് ഒരു ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട് വി സിപികെ
ടുക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലയികല േകറ്റാരു പ്രധാ ആ ര്ജ്ഷണോയ നോസ് േലയിനലക്ക് ിലവിലുളള ഗതാഗത
സൗ രയങ്ങള്ക് തി ച്ചും നശ്ാെ ീയോണ്. ഇത് പരിഹരിെ് സേീപ പ്രനദശ്ത്തുളള വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങകള
തമില് ബന്ധിപിെ് ഗതാഗതസൗ രയം ഒരുക യാകണങ്കില് ജില്ലയികല വിന ാദസഞ്ചാരനേഖലയ്ക്ക്
മുതല്ക്കൂട്ടാകും
വിനദശ് വിന ാദ സഞ്ചാരി ള്ക് ധാരാളോകയത്തുന്ന േണ്നരാതുരുത്തിക ബന്ധിപിച്ചു ക ാണ്ട്
ക ാല്ലം - കുണ്ടേ - കപരി ാെ് - െിറ്റുേലെിേ - ാരൂത്രക്കെവ് -ഗ്രാേീണടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട് വി സി
പിക്കാവന്നതാണ്. പ്രസിഡെ്സ് നരാ ി ജനലാല്ത്സ്വം
െത്തി വരുന്ന അഷ്ടമുെിക്കായല് ഇന്ന്
ാശ്ത്തികെ വക്കിലാണ്. ായലിക ഈ ജീര്ജ്ണാവസ്ഥയില് ിന്നും നോെിപിക്കാന് ഒരു ബൃഹത്തായ
ോേര്ജ് പ്ലാന് തയ്യാോനക്കണ്ടിയിരികന്നു.
വിനദശ് വിന ാദ സഞ്ചാരി കള വഹിച്ചുക ാണ്ടുളള ആഢംബര പലു ള്ക് ഇന്തയയികല വിവിധ
തുേമുഖങ്ങള്ക് ധാരാളോയി സന്ദര്ജ്ശ്ിക്കാറണ്ട്. ഇതില് ന രളത്തില് ക ാെി - വിഴിഞ്ഞം - തുേമുഖങ്ങള്ക്
ിലവില് ഉള്ക്കപടുന്നു. അെിസ്ഥാ സൗ രയങ്ങള്ക് വി സിപിെ് വിപണ ം കെയ്താല് ക ാല്ലം തുേമുഖത്തി ്
ഈ രംഗത്ത് വളകരനയകേ സാധയതയുണ്ട്. ശ്രാശ്രി ആയിരത്തില് കൂടുതല് സഞ്ചാരി ള്ക് യാത്രകെയ്യുന്ന
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ഇത്തരം ആഢംബര പലു കള ക ാല്ലനത്തക്ക് ആ ര്ജ്ഷിക്കാന് ഴിഞ്ഞാല് വിന ാദ സഞ്ചാര രംഗത്ത്
വന് മുനന്നറ്റം ഉണ്ടാക്കാന് സാധികന്നതാണ്.
താേസ സൗ രയം, അനുബന്ധസൗ രയം എന്നിങ്ങക യുളള അെിസ്ഥാ പശ്ചാത്തല സൗ രയ
വി സ ത്തി ായി സവ ാരയ ിനക്ഷപങ്ങള്ക് നപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കാവന്നതാണ്. പുതിയതും വവവിധയോര്ജ്ന്നതും
ജില്ലയ്ക്ക് താരതനേയ പ്രനയാജ രോയതുോയ വിന ാദ സഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങളും ഉല്പന്നങ്ങളും കണ്ടത്തു
സീസണാലിറ്റികയ തരം തിരിക ജില്ലയുകെ വിവധ ടൂേിസം സ്ഥലങ്ങകള ന ാര്ജ്ത്തിണക്കി ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട്
രൂപീ രിക എന്നിവ ആവശ്യോണ്.
വിന ാദസഞ്ചാര നേഖലയികല കവല്ലുവിളി ള്ക് അഭിമുഖീ രികന്നതി ായി ജില്ലയ്ക്ക് ഗുണ രോയ
പ്രവര്ജ്ത്ത തന്ത്രങ്ങള്ക് രൂപീ രിനക്കണ്ടത് ആവശ്യോണ്. പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങളികല വിെവ ള്ക് ീക ,
പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങളും വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങളും നപ്രാത്സ്ാഹിപിക , കൂടുതല് വിന ാദസഞ്ചാരി കള
ആ ര്ജ്ഷികന്നതി ായി സുരക്ഷിതോയ ചുറ്റുപാടു ള്ക് പ്രദാ ം കെയ്യു
എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ
ല്ന ണ്ടതാണ്.
പശ്ചാത്തലസൗ രയ വി സ ത്തില് തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തം
രാജയത്തികെ സാമ്പത്തി വി സ സ്ഥിരതയ്ക്ക് നവണ്ടിയുളള ഒരു അവശ്യ ഘെ ോയി പശ്ചാത്തല
വി സ സൗ രയം അംഗീ രിക്കകപട്ടിട്ടുണ്ട്. പശ്ചാത്തല വി സ നേഖലയില് തനേശ്സവയം ഭരണ
സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ പദ്ധതി ണ്ട് ഗതാഗതം, ക ട്ടിെ ിര്ജ്മാണം, ഊര്ജ്ജ്ജം എന്നിവയ്ക്കാണ് വി ിനയാഗി
കന്നത്. കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് പരിപാലിച്ചുനപാകുന്ന നോു ളുനെയും ക ട്ടിെങ്ങളുനെയും ഏേിയ പങ്കം തനേശ്
സവയം ഭരണ വകുപികെ എഞ്ചി ീയേിംഗ് വിഭാഗോണ് പരിപാലികന്നത്.
പട്ടി 4.13.6
സംസ്ഥാ ത്ത് തനേശ് സവയംഭരണ വകുപ് പരിപാലികന്ന നോു ളുകെ സ്ഥിതിവിവര ണക ള്ക്
ക്രേ
വിഭാഗം
േണ്
ൊര്ജ് നോഡ് ന ാണ്ക്രീറ്റ്
െപാത
ആക
ം.
നോഡ്( ി.േി.)
( ി.േി.)
നോഡ്
( ി.േി.)
( ി.േി.)
( ി.േി.)
1
ന ാര്ജ്പനേഷന്
1201.95
7751.80
2550.52
3435.7
14939.95
2
മു ിസിപാലിറ്റി
3670.73
12392.08
2693.48
1637.40
20393.48
3
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1014.17
8514.89
402.22
177.64
10108.92
4
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് 55873.38
60233.23
14324.5
13482.99
143914.10
5
ആക
61760.23
88892.00
19970.71
18733.52
189356.46
അവലംബം. തനേശ് സവയം ഭരണ വകുപ്

എ .് ക ട്ടിെങ്ങള്ക്
ജില്ലയികല സ്കൂള്ക്, ആശുപത്രി ള്ക് തുെങ്ങിയവയുകെ ിര്ജ്മാണത്തിനും പരിപാല ത്തിനുോണ് തനേശ്
സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് മുഖയപങ്ക് വഹികന്നത്. ിലവില് ആശുപത്രി ള്ക്, സ്കൂളു ള്ക് തുെങ്ങിയവയുകെ
വീ രണം, വനയാജ ങ്ങള്ക്ക്കായുളള പ ല് വീടു ള്ക്, അങ്ക വാെി ള്ക്, പട്ടി ജാതി ന ാള ി ളില്
സാമൂഹയപഠ ന ന്ദ്രങ്ങള്ക് തുെങ്ങിയവയുകെ ിര്ജ്മാണം എന്നിവയാണ് ിലവില് െന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തി ള്ക്.
ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
• സ്കൂള്ക് ക ട്ടിെത്തി ് ആവശ്യോയ ആധു ി സൗ രയങ്ങള്ക് ല് ി അന്താരാഷ്ട്ര ിലവാരത്തി
നലകയര്ജ്ത്തു .
• ആശുപത്രി ക ട്ടിെത്തി ് ആധു ി സൗ രയങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപടുത്തി നസവ ം കേെകപടുത്തു .
• അംഗന്വാെി ക ട്ടിെങ്ങള്ക് ആധു ി വല്ക്കരിക .
• എല്ലാ സ്കൂളു ള്ക്കം ആധു ി രീതിയിലുളള ളിസ്ഥലങ്ങള്ക് ിര്ജ്മിക .
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നോു ള്ക്
തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളികല വാര്ജ്ഷി
പദ്ധതി ളുകെ ഏ നദശ്ം ശ്തോ വം
കെലവഴിക്കകപടുന്നത് നോു ളുകെ പു രുദ്ധാരണത്തിനും പുതിയ നോു ളുകെ
ിര്ജ്മാണത്തിനും
നവണ്ടിയാണ്. ജില്ലയില് ഏ നദശ്ം 7256 ി.േീ. ഗ്രാേീണ നോു ളും 681 ി.േീ. ജില്ലാ നോു ളും ഉണ്ട്.
ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക്
• വബപാസ് നോു ളുകെ ിര്ജ്മാണം.
• നോഡികെ സേീപത്തായി പാര്ജ്ക്കിംഗ് സൗ രയം ഉള്ക്കപടുത്തല്.
• ഗര പ്രനദശ്ങ്ങളിലുളള നോു ളില് വൈ വാക്ക്, ഫൂട്ട് ഓവര്ജ് േിഡ്ജ് എന്നിവ ഉള്ക്കപടുത്തു .
• ഗര ശുെീ രണത്തി ായി നോഡികെ സേീപത്ത് അഴുക്ക് ൊലു ള്ക് ിര്ജ്മിെ് ോലി യ ിര്ജ്ോര്ജ്ജ ം
ഉേപാക .
• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിനലകമുളള നോഡ് ണക്ടിവിറ്റി ഉേപാക .
കപാതുേരാേത്ത് വകുപികെ ീഴിലുളള ക ട്ടിെങ്ങള്ക്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല സര്ജ്ക്കാര്ജ്, സര്ജ്ക്കാര്ജ് അനുബന്ധ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് എന്നിവയുകെ
ക ട്ടിെ ിര്ജ്മാണവം പരിപാല വം കപാതുേരാേത്ത് വകുപികെ ക ട്ടിെവിഭാഗോണ് വ ാരയം കെയ്യുന്നത്.
ജി. ഗര ാരയ വി സ ം
അനുദി ം വര്ജ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗരവല്ക്കരണവോയി ബന്ധകപട്ട് െപിലാനക്കണ്ട പ്രവൃത്തി ളില്
പ്രഥേ ഗണ ീയ സ്ഥാ ോണ് ഗര പശ്ചാത്തല വി സ ത്തിനുളളത്. ഗര പശ്ചാത്തല വി സ
പദ്ധതി ള്ക് ആസൂത്രണം കെയ്യുനമ്പാള്ക് ഗരവല്ക്കരണത്തികെ പ്രനതയ ത, ഭൂേി ശ്ാസ്ത്രപരോയ സവിനശ്
ഷത ള്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രനതയ ഊന്നല് ല്ന ണ്ടതാണ്. ജില്ലയികല ഉയര്ജ്ന്നു വരുന്ന ജ സാന്ദ്രതയും
അങ്ങിങ്ങായുളള ഗരവല്ക്കരണവം ഗര പശ്ചാത്തലം വി സിപികന്നതിനുളള കവല്ലുവിളി ളാണ്. ോലി യ
ിര്ജ്മാര്ജ്ജ ം, ഗര ശുെീ രണ പദ്ധതി ള്ക്, കപാതു ശ്ൗൊലയങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കലും അവയുകെ വയാപ വം,
അഴുക്ക് ൊലു ളുകെ ിര്ജ്മാണം, ല പ്രദോയ വാഹ പാര്ജ്ക്കിംഗ് യവം, യന്ത്രവല്കൃത പാര്ജ്ക്കിംഗ്
സംവിധാ വം ഗരങ്ങളുകെ േന ാഹാരിത വര്ജ്ദ്ധിപിക്കലും ഹരിത ഗരം സൃഷ്ടിക്കലും തനേശ് ഭരണ
സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് മുനഖ യുളള യന്ത്രവല്കൃതേല്ലാത്ത ഗരഗതാഗത സംവിധാ ം എന്നിവ ഗരപശ്ചാത്തല
വി സ പരിപാെി ളാണ്.
ക ാല്ലം ഗരത്തികെ സേഗ്രവി സ ം ലക്ഷയോക്കി വരും ാളു ളില് ക ാല്ലം ന ാര്ജ്പനേഷന്
വിവിധ പദ്ധതി ളാണ് ആസൂത്രണം കെയ്തിട്ടുളളത്.
• വല ് േിഷകെ ഭാഗോയി സമ്പൂര്ജ്ണ പാര്ജ്പിെ പദ്ധതി.
• ഗര പ്രനദശ്കത്ത ജ ങ്ങള്ക്ക്ക് മുെങ്ങാകത കുെികവളളം എത്തികന്നതി ായി ാങ്കെവ് കുെികവളള
പദ്ധതി, ന ാര്ജ്പനേഷന് പരിധിയിലുളള കപാതു ിണറ ളുകെ അറ്റകുറ്റപണി ള്ക്, ന ാര്ജ്പനേഷന്
പരിധിയില് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി, ന രള ജല അനതാേിറ്റിയുോയി നെര്ജ്ന്ന് വപപ് വലന്
എക്സ്ട്േന്ഷന്.
• കുേഞ്ഞ കെലവില് ന ാര്ജ്പനേഷന് പരിധിയില് എല്ലാ രീറ്റ് വലറ്റു ളും എല്.ഇ.ഡി. വലറ്റു ള്ക്
ആകന്നതിനുളള െപെി.
• െിന്നക്കെയില് കേയില്നവയില് ിന്നും വിട്ടു ിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതയന്തം ആധു ി ബസ് കെര്ജ്േി ല്
സ്ഥാപിക്കല്.
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• ശുെിതവത്തികെ ഭാഗോയി ജലാശ്യങ്ങളികല ോലി യങ്ങള്ക് ീക്കം കെയ്ത് വൃത്തിയാക്കല്, മൂണിറ്റി
ബനയാഗയാസ് പ്ലാന്റു ളുകെ വീ രണവം പരിെരണവം, അേവശ്ാല ളില് ിന്നുമുളള എഫളുകവെ്
രീറ്റ്കേെ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കല്,
ഗരപരിധിയിലുളള സ്ഥലങ്ങളില് എയ്കനോബി ്
നമ്പാേ്
സ്ഥാപിക്കല്
• ന ാര്ജ്പനേഷന് ഭാവിയില് സ്ഥാപിക്കാന് ഉനേശ്ികന്ന ോലി യ സംൈരണ പ്ലാെി ് സ്ഥലം
വാങ്ങാ ായി ഈ വര്ജ്ഷകത്ത പദ്ധതിയില്
ണ്ട് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട.് െി പ്ലാെിനലക്ക്
ഗരപരിധിയികല എല്ലാ പ്രനദശ്ത്തു ിന്നും സീവനേജ് ണക്റ്റിവിറ്റി സ്ഥാപിക്കല്.
• നോഡ് സുരക്ഷാ ണ്ടില് ിന്നും തു വ യിരുത്തി ലഭിക യാകണങ്കില് ഗര പ്രനദശ്ത്ത്
സേഗ്രോയ രാ ി ് സിഗ്നല് പരിഷ്കരണം ന ാര്ജ്പനേഷന് ഉനേശ്ികന്നു.
• ഭാവിയില് െിന്നക്കെയില് ഒരു വൈവാക്ക് പദ്ധതി
• അമൃത് പദ്ധതിയിലുള്ക്കപടുത്തി ക ാല്ലം ന ാര്ജ്പനേഷകെ തിരനക്കേിയ ജംഗ്ഷനു ളായ വഹസ്കൂള്ക്
ജംഗ്ഷന്,
െപാക്കെ, കെമാന് മുക്ക്, എസ്.എന്.ന ാനളജ് ജംഗ്ഷന്, കസെ് നജാസ ്
ന ാണ്കവെ് ജംഗ്ഷന് എന്നിവിെങ്ങളില് ഫട്ട് ഓവര്ജ് േിഡ്ജ്
ിര്ജ്മികന്നതിനും
ഗരസൗന്ദരയവല്ക്കരണത്തികെ ഭാഗോയി പ്രധാ കപട്ട ഫട്ട് പാത്ത് ിര്ജ്മിെ് വെല് പാകു യും
കെയ്യുന്ന പദ്ധതി തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
• അമൃത് പദ്ധതിയിലുള്ക്കപടുത്തി താകഴ പേയുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഫട്ട്പാത്ത്
വീ രണം
ഉനേശ്ികന്നുണ്ട്.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

കേമ്മു കഷഡ് - എ.ആര്ജ്. യാമ്പ് ( ു.എ.സി. നോഡ്)
കേയില്നവ നേഷന് - കെമാന് മുക്ക്
ര്ജ്ബല ജംഗ്ഷന് - എസ്.എന്.ന ാനളജ് ജംഗ്ഷന്
ലിങ്ക് നോഡ് (താലൂക്ക് നെരി ജം. മുതല് ആശ്രാേം വേതാ ം വകര)
െിന്നക്കെ മുതല് െപാക്കെ വകര
എസ്.ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് മുതല് കേയില്നവ നഗറ്റ് നക്രാസ് (വവ.എം.സി.എ. നോഡ്)
െിന്നക്കെ മുതല് പായിക്കെ വകര

സംനയാജിത പദ്ധതി ള്ക്
1. ക ാല്ലം കേയില്നവ നേഷനു സേീപം ന ാര്ജ്പനേഷന് വ ഭൂേിയില് ആധു ി ബസ് കെര്ജ്േി ല്
ന രളത്തികല േിക്ക ജില്ല ളിലും കേയില്നവ നേഷനും ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. നേഷനും
കതാട്ടടുത്തായാണ് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് കേയില്നവ നേഷ ില് ിന്നും
3 ി.േി. ോേിയാണ് ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് നേഷന് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം കരയിന്
വന്നിേങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക് ബസ് ോന്ഡിനലക്ക് നപാ ാന് ഓനട്ടാ, ൊക്സി നപാലുളള േറ്റ് ഗതാഗത
സംവിധാ ങ്ങകള ആശ്രയിെ് ഏ നദശ്ം 3 ി.േി. ദൂരം അധി ം സഞ്ചരിനക്കണ്ടി വരുന്നു. യാത്രാ
നക്ലശ്ത്തിനും സേയ ഷ്ടത്തിനും ഇത് ാരണോകുന്നു. േയില്നവ നേഷനു മുന്നില് ഈേ് നപാലീസ്
നേഷനു പെിഞ്ഞാറഭാഗത്തായി ഏ നദശ്ം 2.25 ഏക്കര്ജ് സ്ഥലസൗ രയമുളള ന ാര്ജ്പനേഷന് വ
ഭൂേിയില് അതയന്തം ആധു ി ോയ ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് കെര്ജ്േി ലും വപ്രവറ്റ് ബസ്
കെര്ജ്േി ലും ിര്ജ്മിക യാകണങ്കില് അത് കപാതുജ ങ്ങള്ക്കം ദീര്ജ്ഘദൂര യാത്രക്കാര്ജ്കം വളകര
പ്രനയാജ രോയിരികം. ന ാര്ജ്പനേഷന് വ ഭൂേിയില് പുതിയ ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ്
കെര്ജ്േി ല് വരുന്നനതാടുകൂെി ിലവിലുളള ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ോെ് അനങ്ങാനട്ടക്ക് ോറ്റി സ്ഥാപിെ്
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ഗാനരജ് പഴയപെി തകന്ന തുെരാവന്നതാണ്. വപ്രവറ്റ് ബസ് ോെിന യും ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി.
ബസ് ോെിന യും നവര്ജ്തിരിച്ചുക ാണ്ട് തിരുവ ന്തപുരം തമ്പാനൂര്ജ് ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. നഷാപിംഗ്
ന ാംപ്ലക്സ് ോതൃ യില് നഷാപിംഗ് ന ാംപ്ലക്സ് ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. പുതിയ ബസ് കെര്ജ്േി ലു ള്ക്
വരുനമ്പാള്ക് ഉണ്ടാ ാ ിെയുളള പ്രധാ
പ്രശ്നം രൂക്ഷോയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ്. ഇത്
പരിഹരികന്നതി ായി എസ്.ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് കലവല് നക്രാസ് നോഡില് ിര്ജ്േിഷ്ട ബസ്
കെര്ജ്േി ലിനു മുന്നില് ിന്നും ആരംഭിെ് എ.ആര്ജ്. യാമ്പില് അവസാ ികന്ന തരത്തില് വല ഓവര്ജ്
ിര്ജ്മിൊല് തിരുവ ന്തപുരം ഭാഗനത്തക്ക് നപാന ണ്ട വാഹ ങ്ങള്ക് പുതിയ ാവ് നക്ഷത്രത്തി ്
സേീപമുളള നോഡില് കൂെി കെര്ജ്േി ലിനുളളില് കൂെി പ്രനവശ്ിെ് ിര്ജ്േിഷ്ട വല ഓവേിലൂകെ
എ.ആര്ജ്. യാമ്പി ടുത്തു വെ് നദശ്ീയപാത 66 ല് െക്കാവന്നതാണ്. എേണാകുളം ഭാഗനത്തക്ക്
നപാന ണ്ട വാഹ ങ്ങള്ക് പുതിയ ാവ് നക്ഷത്രത്തി ് സേീപമുളള നോഡില്കൂെി ിര്ജ്േിഷ്ട കെര്ജ്േി ലില്
പ്രനവശ്ിെ് ിലവിലുളള എസ്.ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് കലവല് നക്രാസ് നോഡില് കൂെി എസ്.ബി.ഐ.
ജംഗ്ഷ ില് വന്ന് നദശ്ീയപാത 66 ല് െക്കാവന്നതാണ്. അനതാകൊപം തകന്ന ിലവിലുളള
നോു ളുകെ വീ രണവം ആവശ്യോണ്.
1.
2.
3.
4.

പ്രതീക്ഷിത കെലവ്
ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. കെര്ജ്േി ല്
വപ്രവറ്റ് ബസ് കെര്ജ്േി ല്
നഷാപിംഗ് ന ാപ്ളക്സ്
വല ഓവര്ജ്
ആക

-

8 ന ാെി
2 ന ാെി
30 ന ാെി
25 ന ാെി
65 ന ാെി

ആശ്രാേം ലിങ്ക് നോഡികെ വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട് ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. യ്ക്ക് 20 കസെ്
സ്ഥലം തി യാത്ത അവസ്ഥയാണ്. തത്ക ലോയി ലിങ്ക് നോഡ് മുതല് ആശ്രാേം വകര ബസു ള്ക്
നോഡില് പാര്ജ്ക്ക് കെനയ്യണ്ടിവരുന്നു. ഇത് മൂലം രൂക്ഷോയ ഗതാഗതകരുക്കി ് ഇെയാകുന്നു.
അനതാകൊപം തകന്ന ജില്ലയികല 9 ഡിനപാ ളില് ആക 2 ഡിനപാ ളില് ിന്നു ോത്രോണ് ഡീലക്സ്,
സൂപര്ജ് ഡീലക്സ് സര്ജ്വീസു ള്ക് ിലവില് ഉളളൂ. ക ാല്ലം ന ാര്ജ്പനേഷകെ വ വശ്മുളള പ്രസ്തുത
ഭൂേിയില് പുതിയ ബസ് കെര്ജ്േി ല് വരുന്നനതാകെ മു ളില് വിവരിെ പ്രശ്നങ്ങകളല്ലാം ശ്ാശ്വതോയ
പരിഹാരം ാണാ ാകും. കൂൊകത കൂടുതല് സര്ജ്വീസു ളും ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
2. വിന ാദ സഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങളുകെ സാധയത ള്ക് കൂടുതല് പ്രനയാജ കപടുത്തുവാന് അവയുകെ
പശ്ചാത്തല നേഖലയുകെ വി സ ം വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലയുകെ അെിസ്ഥാ
സൗ രയവി സ ത്തില് ഏറ്റവം പ്രധാ ോയി നവണ്ടത് ലക്ഷയസ്ഥാ ത്തില് എത്തിനെരാനുളള
ഗതാഗത സൗ രയങ്ങളാണ്. ഒരു വിന ാദ സഞ്ചാര ന ന്ദ്രകത്ത ഏറ്റവം ആ ര്ജ്ഷ ോകന്നത്
അവികെ എത്തിനെരാനുളള സൗ രയം അെിസ്ഥാ കപടുത്തിയാണ്. വിന ാദസഞ്ചാരവം ഗതാഗത
സൗ രയങ്ങളും തമിലുളള സംനയാജിത വി സ പദ്ധതി ള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.
േലനേല് -ഓലരി ് കവളളൊട്ടം - കുടുക്കത്ത് പാേ - ഓയില് പാം ഇന്തയ പ്ലാനെഷന്- കുളത്തൂുഴ കതന്േല - പാലരുവി ഇവകയ ബന്ധിപിച്ചു ക ാണ്ടുളള ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട് വളകര വിശ്ാലോയ
വിപണ സാധയതയാണ് തുേന്നു ാട്ടുന്നത്. ജില്ലയികല ഏറ്റവം പുതിയ ആ ര്ജ്ഷണോണ് ഓലരി ്
കവളളൊട്ടം. എന്നാല് മ്മുകെ ജില്ല ന രിടുന്ന പ്രധാ പ്രശ്നം ഇവകയ തമില് ബന്ധിപികവാന്
കേെകപട്ട ഗതാഗത സൗ രയങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഈ ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ടിനുളളില് ഉള്ക്കപടുന്ന
നോു ളുകെ വിവരങ്ങള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു.
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െിത്രം 4.13.8
ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട്

അവലംബം . കപാതുേരാേത്ത് വകുപ്

ഉപസംഹാരം
ഒരു പ്രനദശ്ത്തികെ സാമ്പത്തി - സാമൂഹി - വയാവസായി വി സ ത്തികെ അെിത്തേ
അവിടുകത്ത പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങളാണ്. ശ്രിയായ ദിശ്ാനബാധനത്താകെയുളള ആസൂത്രണമുകണ്ടങ്കില്
ോത്രനേ വിവിധ നേഖല കള ഏന ാപിപിച്ചുക ാണ്ടുളള വി സ ം സാധയോകൂ. കേെകപട്ട ഗതാഗത വാര്ജ്ത്താവി ിേയ സൗ രയങ്ങളാണ് ഒരു പ്രനദശ്ത്തികെ വി സ ത്തികെ അളവന ാലായി വര്ജ്ത്തികന്നത്.
ജില്ലയുകെ സംനയാജിത വി സ ത്തി ായി വിവിധ വകുു ളുകെ ഹ്രസവ -ദീര്ജ്ഘ ാല പരിനപ്രക്ഷയങ്ങള്ക്
വിശ്ദോയി ഈ േിനപാര്ജ്ട്ടില് വിശ് ല ം കെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവികെ പരാേര്ജ്ശ്ിെിട്ടുളള പദ്ധതി ള്ക് െപിലായാല്
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ അത്ഭുതാവഹോയ വി സ ം ചുരുങ്ങിയ ാലത്തിനുളളില് മുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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4.14 വിന ാദസഞ്ചാരം
വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലയുകെ ിലവികല സ്ഥിതിയും വി സ പ്രശ്നങ്ങളുോണ് ഈ അദ്ധയായത്തില്
വിശ് ല ം കെയ്യുന്നത്. ഇതില് ആദയ ഭാഗത്ത് ിലവികല സ്ഥിതി അപഗ്രഥിക യും അടുത്തതില്
നേഖലയുകെ കോത്തത്തിലുളള വി സ പ്രവണതകയ ാലാനുസൃതോയി വിലയിരുത്തു യും കെയ്യുന്നു.
തുെര്ജ്ന്ന് നേഖലയുകെ വി സ പ്രശ്നങ്ങകളകേിച്ചുളള ഒരു അന വഷണവം, െന്നുക ാണ്ടിരികന്നതും
ഏകറ്റടുത്തതുോയ പദ്ധതി ളുകെ മൂലയ ിര്ജ്ണയവോണ് ഉള്ക്കപടുത്തിയിരികന്നത്.
കപാതുവിവരങ്ങള്ക്
തങ്ങളുകെ വി സ
അജണ്ടയില്
വിന ാദസഞ്ചാരകത്ത തക്കതായ പ്രാധാ യം
ല് ി
ഉള്ക്കപടുത്താന് സര്ജ്ക്കാരു കള നപ്രരിപികന്ന മുഖയോയ ഘെ ം കതാഴില്, വരുോ ം, വിനദശ് ാണയം
പ്രാനദശ്ി വി സ ം തുെങ്ങിയ നേഖല ളില് വിന ാദസഞ്ചാരത്തിനുളള സാമ്പത്തി പ്രാധാ യോണ്.
പ്രകൃതിദത്തോയ ആ ര്ജ്ഷണങ്ങളും സാംൈാരി വപതൃ വം വിന ാദസഞ്ചാരത്തികെ മൂലധ ോയി
ണക്കാക്കകപടുന്നു. ഇവയാല് അനുഗ്രഹീതോയ പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് കേെകപട്ട വളര്ജ്െ വ വരികന്നുണ്ട്.
പ്രാനയണ കൂടുതല്
കതാഴിലവസരങ്ങള്ക്
സൃഷ്ടികന്ന വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലകയ ദാരിദ്രയവം
കതാഴിലില്ലായ്മയുോയി ബന്ധകപട്ട പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്ക് പരിഹാരകേന്ന തരത്തില് ആനഗാളതലത്തില് നപ്രാത്സ്ാ
ഹിപികന്നുണ്ട്.
ാഴ്ച ള്ക് ാണല് എന്നതിലുപരി ഒരു പ്രനദശ്കത്ത അനുഭവിക എന്ന തരത്തിനലക്ക് വിന ാദ
സഞ്ചാരം ോേിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയിനലക്ക് േെങ്ങുവാ ാണ് ആധു ി
വിന ാദസഞ്ചാരി താല്പരയം
ാണികന്നകതന്ന വസ്തുത േ സ്സിലാക്കി പ്രകൃതി, സമൂഹം, സംൈാരം ഇവകയ അെിസ്ഥാ ോക്കിയുളള
അനുഭവങ്ങള്ക് പ ര്ജ്ന്ന് ല് ിയുളള വിന ാദസഞ്ചാര പരിപാെി ളും തന്ത്രങ്ങളുോണ് ഇക്കാലത്ത് പ്രമുഖോയ
ടൂേിസം കഡേിന ഷനു ള്ക് കെയ്തുവരുന്നത്. വിന ാദസഞ്ചാര വയവസായത്തില് ിന്ന് പരോവധി ലം
കണ്ടത്തു
എന്ന ലക്ഷയനത്താകെ വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങളികല പ്രനദശ്വാസി കള “നൊര്ജ്െ ള്ക്
കുേയ്ക്കുവാനും ബന്ധങ്ങള്ക് ശ്ക്തികപടുത്താനുോയി (Minimize leakage and maximize linkages)” ടൂേിസം
പരിപാെി ളില് പങ്ക നെരുവാന് നപ്രരിപികന്നു. ഈ വര്ജ്ഷകത്ത നലാ വിന ാദ സഞ്ചാര ദി ത്തികല
സനന്ദശ്ം
തകന്ന
വിന ാദസഞ്ചാരത്തിലൂകെ
സുസ്ഥിര
വി സ ം
(Sustainable
Development)എന്നതായിരുന്നു.
UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANISATION (UNWTO)- യുകെ േിനപാര്ജ്ട്ട് പ്ര ാരം
ആനഗാളടൂേിസം 2016-ല് 1220 ബില്ലയന് നഡാളേികെ ഒരു വയവസായോണ്. 1235 ദശ്ലക്ഷം ടൂേിസ്റ്റു ള്ക്
ആനഗാളതലത്തില് വിവിധ ഇെങ്ങള്ക് സന്ദര്ജ്ശ്ിക യുണ്ടായി. 2016-കല േിനപാര്ജ്ട്ട് പ്ര ാരം നദശ്ീയ കോത്ത
വരുോ ത്തി ് (GDP) യാത്രാ- വിന ാദസഞ്ചാരനേഖല ളുകെ ആക സംഭാവ അതികെ വിശ്ാല
സാമ്പത്തി സവാധീ മുള്ക്കപകെ 9.5 ശ്തോ ം ആണ്.
ആനഗാള വിന ാദസഞ്ചാര വയവസായത്തില് ഇന്തയ താരതനേയ ഒരു പുതുമുഖോണ്. ആനഗാള
വിന ാദസഞ്ചാര നേഖലയികല കോത്തം വരുോ ത്തികെ 1.88 ശ്തോ വം സഞ്ചാരി ളുകെ എണത്തികെ
1.18 ശ്തോ വോണ് മുക ലഭികന്നത്. എങ്കിലും ഇന്ന് നദശ്ീയ സമ്പദ് വയവസ്ഥയുകെ ഒരു പ്രധാ
ഭാഗോയി വിന ാദസഞ്ചാരം ോേിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാനദശ്ി ോയി വലികയാരളവില് കതാഴില്
ല്കുന്നതിനും
ജ ങ്ങളുകെ സാമ്പത്തി സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ൊല ശ്ക്തിയാ ാന്
ഇന്ന് വിന ാദ സഞ്ചാരത്തി ്
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിന ാദസഞ്ചാര നേഖലയില് സംസ്ഥാ ത്തികെ അ ന്തോയ സാദ്ധയത ള്ക് പ്രനയാജ കപടുത്തു
എന്ന ലക്ഷയം മുന് ിര്ജ്ത്തിയാണ് മുപത് വര്ജ്ഷം മുന്പ് സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാര്ജ് ടൂേിസകത്ത ഒരു വയവസായോയി
പ്രഖയാപിെത്. കെേിയ ിലയില് സവ ാരയ സംരഭ രുകെ സ്ഥിനരാത്സ്ാഹത്തില് തുെക്കം കുേിെ ടൂേിസം
വയവസായം ഇന്ന് 10.38 ലക്ഷം വിനദശ് സഞ്ചാരി കളയും 1.32 ന ാെി സവനദശ്ി വിന ാദ സഞ്ചാരി കളയും
ആ ര്ജ്ഷിക യും മുപതി ായിരം ന ാെിനയാളം രൂപ വരുോ ം ല്കു യും കെയ്യുന്ന ഒന്നായി വളര്ജ്ന്നിരികന്നു.
എങ്കിലും മ്മുകെ സാദ്ധയത ളുകെ ഗണയോയ ഭാഗം ഇനപാഴും ചൂഷണം കെയ്യകപട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു
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വസ്തുതയാണ്. ന രളകത്ത സംബന്ധിെ് മ്മുകെ പ്രകൃതിയും ാലാവസ്ഥയുോണ് ഏറ്റവം രുത്തുറ്റ ടൂേിസം
ഉത്കപന്നങ്ങള്ക്. ന രളത്തികലങ്ങും ാണുന്ന പെും െലും ായലും ദി ളും ക ാണ്ട് സമ്പഷ്ടോയ,
ജലജ യോയ ആ ര്ജ്ഷണങ്ങളും ിഴക്കന് േല ിര ളും വര്ജ്ഷത്തില് മുന്നൂറദിവസത്തിലധി ം ലഭികന്ന
സൂരയപ്ര ാശ്വകോകക്ക മ്മുകെ ിസ്തുലോയ വിന ാദസഞ്ചാര ഉത്കപന്നങ്ങളാണ്.
ഇ ിയും ഏകേ വളര്ജ്െ
പ്രതീക്ഷികന്ന ടൂേിസം വയവസായം മ്മുകെ പാരമ്പരയത്തികെയും
സംൈാരത്തികെയും അെിത്തേയില് ിന്നുക ാണ്ടുോത്രനേ വി ാസം പ്രാപിക്കാവൂ എന്നതാണ് സര്ജ്ക്കാരികെ
വിന ാദസഞ്ചാര യം. ഒപം ാെികെ സാമ്പത്തി ഉന്നതിയ്ക്ക് ിദാ ോകുന്ന ഒരു വയവസായോ യാല്
അതികെ ശ്ക്തി ദൗര്ജ്ബലയങ്ങകള തിരിെേിയു യും
മുക സവീ ാരയോയവ നപ്രാത്സ്ാഹിപിക യും
േറ്റുളളവകയ ിയന്ത്രിക യും നവണം. കപാതുസവ ാരയപങ്കാളിത്തനത്താകെ േി െ ിലയില്
െത്തകപടുന്ന
ടൂേിസം വയവസായം ന രള വി സ ത്തി ് ഒരു ഉദാത്തോതൃ യാണ്. സവ ാരയസംരഭ രുകെ
അഭിപ്രായങ്ങളും ക്രിയാത്മ ോയ ിര്ജ്നദശ്ങ്ങളും കൂെി പരിഗണിൊണ് ഓനരാ വര്ജ്ഷവം സംസ്ഥാ ടൂേിസം
വകുപ് അതികെ പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ് െപാക്കിവരുന്നത്. ഈ വയവസായത്തികെ ില ില്പി
ാവശ്യോയ പശ്ചാത്തല വി സ ോണ് സര്ജ്ക്കാരികെ പ്രധാ അജണ്ട. താേസസൗ രയം ഉള്ക്കപകെ
യുളള േറ്റ് ടൂേിസം ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് സവ ാരയ സംരഭ ര്ജ് േി െ രീതിയില് വി സിപിെ് െത്തിവരുന്നുണ്ട്.
ന രളത്തികെ സമ്പദ് വയവസ്ഥകയ പ്രതികൂലോയി ബാധികം വിധം പലനേഖല ളിലും
ന ാട്ടംസംഭവിച്ചുക ാണ്ടിരികക്ക വി സ കത്ത സംബന്ധിെിെനത്താളം ഒരു പ്രധാ
നേഖലയായി
വിന ാദസഞ്ചാരം അംഗീ രിക്കകപടുന്നു.
ഴിഞ്ഞ ാല്നൂറ്റാണ്ടു ക ാണ്ട്തകന്ന ഇന്തയയികല ഒരു പ്രധാ കപട്ട വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രോയി
ോോന് ന രളത്തി ് സാധിെിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ ാലയളവിനുളളില് തകന്ന അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയില് ഒരു
പ്രധാ ടൂേിസം ോന്ഡായി ോോനും മുക്ക് ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കപാതുസവ ാരയ പങ്കാളിത്തം എന്ന േി െ
ോതൃ വിന ാദസഞ്ചാരനേഖലയില് വി സിപിച്ചു െപാക്കാന് ന രളത്തിനു സാധിെിട്ടുണ്ട്. പുത്തന്
വിപണി ള്ക് കണ്ടത്തിയും നൂത ോയ ടൂേിസം ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് വി സിപിച്ചും പുതിയ വിപണ തന്ത്രങ്ങള്ക്
കേ ഞ്ഞും കേെകപട്ട ഒരു സ്ഥാ ം അന്താരാഷ്ട്രവിന ാദസഞ്ചാര വിപണിയില് ന രളം ന െിയിട്ടുണ്ട്. 1986-ല്
ആദയോയി ടൂേിസം യം പ്രഖയാപികനമ്പാള്ക് ഷ്ടിെ് അന്പതി ായിരം വിനദശ്വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക്
എത്തിയിരുന്ന സ്ഥാ ത്ത് 2016-ല് 10.38 ലക്ഷം വിനദശ്സഞ്ചാരി ള്ക് ന രളത്തില് എത്തിയിരുന്നു.
ന രളത്തികെ സവന്തകേന്ന് വിനശ്ഷിപിക്കാവന്ന അനുപേ വിന ാദസഞ്ചാര ഉത്കപന്നങ്ങളായ ായല്
ടൂേിസം, ആയുര്ജ്നവദ ടൂേിസം തുെങ്ങിയ നൂത ആശ്യങ്ങള്ക് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് അംഗീ ാരം ന െി.
ന രളത്തികല ായലു ളില് ഇന്നുളള ആയിരത്തില്പരം ഹൗസ് നബാട്ടു ളില് അെിസ്ഥാ സൗ രയങ്ങള്ക്
ഉളളവ മുതല് ഒഴുകുന്ന ക ാട്ടാരങ്ങള്ക് എന്നു വിനശ്ഷിപിക്കാവന്നത്ര ആഡംബരസൗ രയങ്ങള്ക് ഉളളവ
വകരയുണ്ട്. ന രളത്തികെ പരമ്പരാഗത െി ിത്സ്ാരീതിയായ ആയുര്ജ്നവദകത്ത വിന ാദഞ്ചാരി ള്ക്ക്കിെയില്
പു ര്ജ്യൗവ െി ിത്സ്ാരീതിയായി പ്രെരിപിച്ചു. സഞ്ചാരി ള്ക്ക്ക്
േേക്കാ ാവാത്ത അനുഭവം പ ര്ജ്ന്നു
ല്കുന്നതി ായി ആഡംബര നഹാട്ടലു ള്ക് മുതല് പരമ്പരാഗത വാസ്തുവശ്ലിയുളള നഹാംനേ ള്ക്,
സംൈാര പാരമ്പരയ ല ള്ക് ഇവകയല്ലാം പ്രനയാജ കപടുത്തി. തുെര്ജ്െയായി വന്ന സര്ജ്ക്കാരു ള്ക് എല്ലാം
തകന്ന കപാതുനേഖലകയയും സവ ാരയനേഖലകയയും ബഹുജ ങ്ങകളയുകേല്ലാം കൂട്ടിനെര്ജ്ത്ത് വിന ാദ സഞ്ചാര
നേഖലയുകെ അെിത്തേ വി സിപികവാന് ശ്രേിച്ചു. 2000 ആണ്ട് മുതല് തുെര്ജ്െയായി രണ്ടുവര്ജ്ഷ
ത്തികലാരിക്കല് െകന്ന ന രള രാവല് ോര്ജ്ട്ട് സവ ാരയ - കപാതുപങ്കാളിത്തത്തികെ ഉത്തേ ോതൃ യാണ്.
ടൂേിസം വകുും ടൂേിസം സംരഭ രും നെര്ജ്ന്ന് നൂത പ്രെരണ പരിപാെി ളിലൂകെയും നോഡ്നഷാ ളിലൂകെയും
നദശ്ീയ-അന്തര്ജ്നദശ്ീയ വിപണി ള്ക് കണ്ടത്തുന്ന ഒരു പുതിയ ോതൃ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് ന രളത്തില്
വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലയില് കെറ ിെ - ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങള്ക്ക്കാണ് മുന്ഗണ . വി സ ത്തികെ
ാഴ്ചപാെിലൂകെ ന ാകനമ്പാള്ക് വിന ാദസഞ്ചാരത്തിനുളള പ്രാമുഖയം തനേശ്ഭരണസംവിധാ ങ്ങളും പ്രനദശ്
വാസി ളും േ സ്സിലാക്കിത്തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കപാതു-സവ ാരയ നേഖല ളുകെ ഒരു ോതൃ ാ കൂട്ടായ്മ
വിന ാദസഞ്ചാരനേഖലയില്
ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമ്പദ് വയവസ്ഥകയ ശ്ക്തികപടുത്തുന്നതിന ാൊപം
സാമൂഹി പരിസര ഘെ ങ്ങകള നദാഷ രോയി ബാധിക്കാത്ത തരത്തില് വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക്ക്ക്
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സന്ദര്ജ്ശ് ം നലാ ിലവാരത്തിലുളള ഒരനുഭവോക്കിോറ്റുവാന് നവണ്ട
ിലവാരം എല്ലാനേഖല ളിലും
ഉേപാക യാണ് ാലഘട്ടത്തികെ ആവശ്യം.
വിന ാദസഞ്ചാരവം ക ാല്ലവം
പ്രാെീ ാലത്ത് ഒരു വാണിജയന ന്ദ്രകേന്ന ിലയില് നദശ്ിംഗ ാെ് പ്രാധാ യം ന െിയിരുന്നു.
പതി ാലാം നൂറ്റാണ്ടികല പ്രമുഖ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബനുബത്തുത്തയുകെ ഇരുപത്തി ാലു വര്ജ്ഷകത്ത
സഞ്ചാരത്തി ിെയില് അനേഹം അഞ്ചുതുേമുഖങ്ങളികലാന്നായി വിനശ്ഷിപിെ ഇവിെം വെ ാക്കാരുോയുളള
വാണിജയ ബന്ധങ്ങള്ക് ക ാണ്ട് സമ്പന്നോയിരുന്നു. ക ാല്ലകത്തയും വെ യികലയും ഭരണാധി ാരി ള്ക്
യതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക യും ക ാല്ലത്ത് വെ ീസ് അധിവാസന ന്ദ്രങ്ങള്ക് വളര്ജ്െ പ്രാപിക യും
കെയ്തിരുന്നു. ഒന്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് നപര്ജ്ഷയയികല സിോഫ ാര ായ സുവലോന് എന്ന വയാപാരി
ാെ ില് ിന്ന് നപര്ജ്ഷയന് ഉള്ക്ക്കെലിനലകളള തകെ യാത്രയ്ക്കിെയില് വന് ിെ വെ ീസ് പായ്ക്കപലു ള്ക്
ങ്കൂരേിട്ടിരികന്നതു ാണാ ിെയായ ഇന്തയയികല ഏ തുേമുഖം ക ാല്ലം ആകണന്ന് നരഖകപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുവലഖാകെ ീഴില് 1275-ല് വെ യില് നസവ ം അനുഷ്ഠിെ പ്രമുഖ കവ ീഷയന് സഞ്ചാരിയായ
ോര്ജ്നക്കാനപാനളാ ഉയര്ജ്ന്ന വെ ീസ് ഉനദയാഗസ്ഥന് എന്ന ിലയില് ക ാല്ലവം പശ്ചിേതീരകത്ത ഇതര
പട്ടണങ്ങളും സന്ദര്ജ്ശ്ിെിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലത്ത് ആദയോയി 1502-ല് ഒരു വാണിജയ ന ന്ദ്രം സ്ഥാപിെ ആദയ
യൂനോപയന്മാര്ജ് നപാര്ജ്ട്ട്ഗീസു ാരാണ്. അതിനുനശ്ഷം ഡച്ചു ാരും പിന്നീെ് 1795-ല് േിട്ടീഷു ാരും ഇവികെ
എത്തിനെര്ജ്ന്നു. തിരുവിതാംകൂര്ജ് രാജാവം േിട്ടീഷു ാരും തമിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉെമ്പെികയ തുെര്ജ്ന്നു
േിട്ടീഷു ാരുകെ ഒരു ാവല് നസ ക ാല്ലം പട്ടണത്തില് താവളേെിച്ചു. ക ാല്ലം പട്ടണം കേെകപടുത്തുന്നതി ്
ഏകേ ാരയങ്ങള്ക് കെയ്തത് തിരുവിതാം കൂേികല ദളവ ആയിരുന്ന നവലുത്തമ്പിയാണ്. അനേഹം പുതിയ
നമ്പാളങ്ങള്ക്
ിര്ജ്മിക യും േദ്രാസില് ിന്നും തിരു ല്നവലിയില്
ിന്നും വയാപാരി കള ക്ഷണിച്ചു
വരുത്തി ഇവികെ പാര്ജ്പിക യും കെയ്തു. പില്ക്കാലത്ത് ക ാല്ലം നദശ്ിംഗ ാട്ടികല പ്രബുദ്ധരും ഉദാരേതി
ളുോയ ഭരണാധി ാരി ളുകെ തലസ്ഥാ ോയി ോേി. േിട്ടീഷു ാര്ജ്കക്കതിരായി നവലുത്തമ്പിദളവ
സംഘെിപിെ വിപ്ലവ സന്നാഹങ്ങളുകെ സിരാന ന്ദ്രവം ക ാല്ലം ആയിരുന്നു. ഒരിക്കല് ക ാട്ടാരങ്ങളുകെ
ഗരോയിരുന്ന ക ാല്ലം അ യനദശ്ക്കാകര സംബന്ധിെിെനത്താളം ഹൃദയഹാരിയായ അനുഭവം ആയിരുന്നു.
അങ്ങക യാണ് “ക ാല്ലം ണ്ടവ ് ഇല്ലം നവണ്ട”എന്ന കൊല്ല് തകന്ന രൂപകപട്ടത്.
അഷ്ടമുെി
ന രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ായലു ളികലാന്നായ അഷ്ടമുെിക്ക് ആ നപര് വന്നത് അതി ് 8
വ വഴി ള്ക് ഉളളതുക ാണ്ടാണ്. ന ര ിര ള്ക് തിങ്ങി ിേഞ്ഞ ായനലാരങ്ങളും യറം ക ാപ്രയും
ശുവണ്ടിയും യറ്റി ായലിലൂകെ നപാകുന്ന വളളങ്ങളും, െീ വല ളും അപൂര്ജ്വ അനുഭൂതി പ രുന്ന
ാഴ്ച ളാണ്. ായലികല ണ്ടല്ക്കാടു ളും വളകര ആ ര്ജ്ഷ ങ്ങളാണ്. ക്ലാപ യിനലയും, േണ്നരാ
തുരുത്തികലയും, അഡവഞ്ചര്ജ് പാര്ജ്ക്ക് പ്രനദശ്നത്തയും ായല്ത്തീരങ്ങള്ക് ണ്ടല് വ ങ്ങളുകെ സാന്നിദ്ധയം
ക ാണ്ട് ഏറ്റവം പ്രമുഖോയ ഇനക്കാ ടൂേിസം സ്ഥാ ങ്ങളായി ോേിയിരികന്നു.
പരിസര സംരക്ഷണത്തികെ പ്രാധാ യം ിേിത്തം വിന ാദസഞ്ചാരപ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്ക് ഏകേ
സാദ്ധയതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രകൃതയാ രൂപം ക ാണ്ട െിറ്റുേല െിേ, മുട്ടേ േരുതിേല, ആയിരം കതങ്ങ്
എന്നിവ.
ിലവിലുള്ള ന ന്ദ്ര സംസ്ഥാ പദ്ധതി ൾ
ആശ്രാേം പിക്നി ് വിനല്ലജ്
അഷ്ടമുെി ായലി ാല് ചുറ്റകപട്ട ആശ്രാേം പിക്നി ് വിനല്ലജ്, േസിഡന്സി ബംഗ്ലാവ്, െില്രന്സ്
പാര്ജ്ക്ക,് അഡവഞ്ചര്ജ് പാര്ജ്ക്ക,് 8 നപായിെ് ആര്ജ്ട്ട് ന എന്നിവ ഉള്ക്കപട്ടതാണ്. െി പ്രനദശ്ത്ത്
വിന ാദസഞ്ചാര വകുപ് ിരവധി വിന ാദസഞ്ചാര സൗഹാര്ജ്േപരോയ പദ്ധതി ള്ക് െപാക്കി വരുന്നു.
ഇന്നഡാ-ന ാര്ജ്വീജിയന് നപ്രാജക്ടായ
ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ
ന ന്ദ്രം, െട്ടമ്പിസവാേി ളുകെ
സോധിേണ്ഡപോയ പന്മ ആശ്രേം, ണ്ടല് വ ങ്ങളാല് ഹരിതാഭോയ ക്ലാപ , ആയിരംകതങ്ങ്,
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ക ട്ടുവളളങ്ങളുകെ
ിര്ജ്മാണന ന്ദ്രോയ ആലും െവ്, പ്രധാ േത്സ്യബന്ധ ന ന്ദ്രങ്ങളായ അഴീക്കല്,
കെേിയഴീക്കല്, വളളിക്കാവ് അമൃതപുരി ആശ്രേം, ദക്ഷിണ ാശ്ി എന്നേിയകപടുന്ന ഓെിേ പരേഹ്മനക്ഷത്രം,
തൊ ങ്ങളുകെ രാജ്ഞി എന്നേിയകപടുന്ന ന രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജലതൊ ോയ ശ്ാസ്താംന ാട്ട
എന്നിവകയല്ലാം തകന്ന ക ാല്ലത്തികെ വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ന ന്ദ്രങ്ങളാണ്.
കതന്േല എനക്കാ ടൂേിസം
2001-ല് ആരംഭിെ ഇന്തയയികല തകന്ന ആദയകത്ത ആസൂത്രിത എനക്കാടൂേിസം പദ്ധതിയായാണ്
കതന്േല എനക്കാടൂേിസം അേിയകപടുന്നത്. പ്രകൃതികയ അെിസ്ഥാ ോക്കിയുളള വിന ാദസഞ്ചാര
ആ ര്ജ്ഷണ ന ന്ദ്രോണിത്. ജില്ലയികല തകന്ന ഏ വ യജിവി സനങ്കതോയ കശ്ന്തുരുണി കതന്േലയുകെ
സേീപപ്രനദശ്ത്താണ്.
ിതയഹരിതോയ സസയാവരണം ക ാണ്ട് അനുഗ്രഹീതവം വിവിധതരം
സസയജന്തുജാലങ്ങള്ക് ിേഞ്ഞതുോയ ഇവിെം ാെികെ ഭംഗി ആസവദികവാന് ആനവാളം സാധയോകുന്നുണ്ട്.
Southern Thekkadi എന്നേിയകപടുന്ന പരപാര്ജ് ഡാം കതന്േലയ്ക്ക് ഒരു ിനലാേീറ്റര്ജ് ചുറ്റളവിനുളളിലാണ്.
കതനക്കഇന്തയയികല േന ാഹരോയ കവള്ളൊട്ടങ്ങളികലാന്നായ പാലരുവിയും െി പദ്ധതിയുകെ
സേീപത്തായാണ്.
പാലരുവികയനപാകല േന ാഹരോയ കുംഭാവരുട്ടി കവളളൊട്ടവം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഒരു
വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രോണ്. െി പ്രനദശ്ത്ത് രക്കിംഗിനും, പക്ഷി ിരീക്ഷണത്തിനും സഞ്ചാരി ള്ക്
എത്തിനെരുന്നുണ്ട്.
ട്ടളപാേ, ല്ലാര്ജ്, അമ്പ ാെ്, നോമല, രാജാകൂപ് എന്നിവകയല്ലാം വ ാന്തരങ്ങളികല പിക്നി ്
സനപാട്ടു ളായ കെേിയ കെേിയ േലേെക ളാണ്.
അതുനപാകല തകന്ന ഏകേ വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ളുളള േകറ്റാരു പ്രനദശ്ോണ് മുട്ടേ േരുതിേല.
ഇനക്കാടൂേിസം വകുപികെ ആഭിമുഖയത്തില് തുെങ്ങിവെ പ്രാരംഭ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് പൂര്ജ്ത്തിയാക്കി ഈ പ്രനദശ്ം
വിന ാദസഞ്ചാര നയാഗയോക്കാവന്നതാണ്.
െെയേംഗലം ജഡായുപാേ എർത്ത് കസെർ
രാോയണ ഥയികല ജഡായുവികെ െരിത്രം ഉേങ്ങിക്കിെകന്ന െെയേംഗലത്ത്, ജില്ലയികല
വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തി ് ിര്ജ്ണയ ോകുന്ന ജഡായു ന െര്ജ് പാര്ജ്ക്ക് പദ്ധതി 2018 ആദയ പാദത്തില്
പൂര്ജ്ത്തീ രിെ് പ്രവര്ജ്ത്ത ം ആരംഭികന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ കോത്തത്തിലുളള
വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തി ് നപ്രര ോകുകേന്നാണ് പ്രതീക്ഷികന്നത്.
േണ്നരാതുരുത്ത്
ാല് ടൂേിസത്തി ് നപരുന ട്ട േണ്നരാതുരുത്ത് ല്ലെയാേികെയും അഷ്ടമുെിയുകെയും തീരപ്രനദശ്ോണ്.
കപരുങ്ങാലം, പട്ടംതുരുത്ത്, നപഴംതുരുത്ത്, വില്ലിേംഗലം എന്നിങ്ങക കെേിയ തുരുത്തു ളിലായിട്ടുളള െി
പ്രനദശ്ത്തികെ പ്രനദശ്വാസി ളുകെ പ്രധാ
കതാഴില്
യര്ജ് പിരിക്കലാണ്. െി പ്രനദശ്ത്തികെ
േന ാഹാരിതയും
ാലു ളില് കൂെിയുളള യാത്ര ളും വിന ാദസഞ്ചാരി കള ധാരാളം ആ ര്ജ്ഷികന്നുണ്ട്.
പ്രകൃതിസമ്പത്ത്
അെിസ്ഥാ ോയ
ടൂേിസം
ഉത്കപന്നങ്ങളുകെ
വിപണ ം
വളകരകയകേ
നപ്രാത്സ്ാഹിപിനക്കണ്ടതാണ്.
പരവൂര്ജ്
െല്ത്തീര പ്രനദശ്ോയ പരവൂരിന ാെ് നെര്ജ്ന്നു ിെകന്ന പരവൂര്ജ് ായലും ഇെവ െയേ- ായലും
അവയുകെ തീരങ്ങളും വിന ാദസഞ്ചാര പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്ക് ഏകേ സാദ്ധയതയുളള സ്ഥലങ്ങളാണ്.
വര്ജ്ക്കലബീെിന ാെ് നെര്ജ്ന്ന പരവൂര്ജ് പ്രനദശ്ം
ായല്
ടൂേിസത്തി ് അനുനയാജയോണ്.
പരവൂരിന ാെനുബന്ധിെ് പ്രനദശ്ങ്ങളായ കപാഴിക്കര, പൂതകളം എന്നിവ സഞ്ചാരി കള ആ ര്ജ്ഷികന്നുണ്ട്.
നദശ്ാെ പക്ഷി കള ധാരാളം ാണകപടുന്ന നപാളെിേയും പ്രകൃതിഭംഗിനയേിയതാണ്.
ബീച്ചു ള്ക്
ജില്ലയികല ബീച്ചു ളായ ക ാല്ലം ബീെ്, തിരുമുല്ലവാരം ബീെ് എന്നിവിെങ്ങളില് ധാരാളം
വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് എത്തിനെരുന്നുണ്ട്. ര്ജ്ക്കിെ വാവ് ബലി െത്തകപടുന്ന തിരുമുല്ലവാരം ബീെ് ഏകേ
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േന ാഹരവം ബീെ് ടൂേിസത്തികെ സവിനശ്ഷത ള്ക് പ്രദര്ജ്ശ്ിപികന്നവയുോണ്. ക ാല്ലം ബീെ് വര്ജ്ഷം മുഴുവന്
ിരവധി സഞ്ചാരി കള ആ ര്ജ്ഷികന്നുണ്ട്. കുളളന് നഡാന് ിനു കള ാണാന് ഴിയുന്ന അഴീക്കല് ബീച്ചും
ഇനപാള്ക് ധാരാളോയി സന്ദര്ജ്ശ് ര്ജ് എത്തുന്ന ഒരു ബീെ് ആയി ോേിയിട്ടുണ്ട്. അതുനപാകലതകന്ന താന്നി
ലക്ഷ്മിപുരം, പരവൂര്ജ് - കപാഴിക്കര ബീച്ചു ളിലും ധാരാളോയി സന്ദര്ജ്ശ് ര്ജ് എത്തുന്നുണ്ട്.
തങ്കനേരി
െരിത്രതാളു ളില് ഇെം പിെിെ തങ്കനേരിയില് പ്രാെീ ാലത്ത് ിരവധി വയാപാര കുതു ി ള്ക്
വയാപാരത്തി ായി വന്ന് ഒരു പുതു സംൈാരത്തി ് ജന്മം ല്കി െന്നുനപായി. തങ്കനേരിയില് െരിത്രത്തികെ
ബാക്കി പത്രോയി നശ്ഷികന്ന പ്രാെീ സൗധങ്ങള്ക് പട്ടണത്തികെ പൂര്ജ്വ ാല സ്മൃതി ളുണര്ജ്ത്തുന്നവയാണ്.
തങ്കനേരിനക്കാട്ട, വിളകോെം എന്നിവകയല്ലാം ന ാര്ജ്ത്തിണക്കിയുളള ഒരു വപതൃ വിന ാദസഞ്ചാര പദ്ധതി
തങ്കനേരിയില് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.
പു ലൂര്ജ്
1877-ല് 6 വര്ജ്ഷം ക ാണ്ട് പണി പൂര്ജ്ത്തിയാക്കിയ പൂ ലൂരികല തൂകപാലം അതികെ ിര്ജ്
മാണവശ്ലിക ാണ്ട് ീര്ജ്ത്തിന ട്ടതാണ്. ഥ ളി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ക ാട്ടാരക്കരയികല ഗണപതി നക്ഷത്രം,
സഞ്ചാരി കളയും തീര്ജ്ഥാെ കരയും ഒരുനപാകല ആ ര്ജ്ഷികന്നു.
ഇട്ടിവ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതികെയ്യുന്ന ന ാട്ടുക്കല് ഗുഹാനക്ഷത്രം സവിനശ്ഷത ളുളളതാണ്.
ിലവികല അവസ്ഥ
വിന ാദസഞ്ചാരരംഗത്ത് ക ാല്ലത്തിനും
അതിനെതായ
പ്രാധാ യമുണ്ട്.
ന രളത്തികെ
പരിനശ്ചദോ ാവന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ വിന ാദസഞ്ചാര ഉത്കപന്നങ്ങളും ക ാല്ലത്തി ് സവന്തോയിട്ടുണ്ട്.
േന ാഹരോയ ായല്ത്തീരവം വിന ാദസഞ്ചാരി കള ഹഠാദാ ര്ജ്ഷികന്ന പെത്തുരുത്തു ളും ിബിഡോയ
ണ്ടല്ക്കാടു ള്ക് ഉള്ക്കപകെയുളള സസയജാലങ്ങളും ഇന്തയയികലതകന്ന ആദയകത്ത എനക്കാടൂേിസം
സംരഭോയ കതന്മല എനക്കാടൂേിസം പദ്ധതിയും, വ യ മൃഗങ്ങളാല് സമ്പന്നോയ കശ്ന്തുരുണി വ യജീവി
സനങ്കതവം പാലരുവി കുംഭാവരുട്ടി കവള്ളൊട്ടങ്ങളും എല്ലാം ക ാല്ലത്തികെ ടൂേിസം സാദ്ധയത ള്ക്
വര്ജ്ദ്ധിപികന്നതാണ്. അേബിക്കെലികെ തീരകത്ത പഴയ തുേമുഖ ഗരോയ ക ാല്ലത്തിനും തങ്കനേരികം
ഇന്തയാെരിത്രത്തില് വളകര വലിയ സ്ഥാ ോണുളളത്. ഗ്രീക്ക്, നോേന്, അേബ്, വെ ീസ്, നപാര്ജ്ട്ട്ഗീസ്,
ഡെ്, േിട്ടീഷ് സംൈാരങ്ങളുോയി അടുത്തിെപഴ ിയിട്ടുളള െരിത്രവം ക ാല്ലത്തി ് സവന്തോയുണ്ട്.
നേല്പേഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളുോയി വളകര ദൃഢോയ ഒരു വയാപാരബന്ധം പ്രാെീ ാലം മുതല് തകന്ന
ക ാല്ലത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
ശുവണ്ടി വയവസായത്തികെ ഈറ്റില്ലോയ ക ാല്ലത്തി ് അതുവഴി തകന്ന വിന ാദസഞ്ചാര
നേഖലയില് ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാ ം ന ൊന് സാധികന്നതാണ്.
വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്
വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ എണം കപാതുവില് രണ്ടുരീതിയിലാണ് ണക്കാക്കകപടുന്നത്, വിനദശ്
വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് എന്ന വിഭാഗവം ന രളീയരായ വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് ഉള്ക്കപകെയുളള സവനദശ്ി
സഞ്ചാരി ള്ക് എന്ന വിഭാഗവം. സംസ്ഥാ വിന ാദസഞ്ചാര വകുപികെ ണകപ്ര ാരം 2016-ല് 10,38,419
വിനദശ്വിന ാദസഞ്ചാരി ളും 1,31,72,535 സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ളും ന രളം സന്ദര്ജ്ശ്ിച്ചു. ഇത് വിനദശ്
സഞ്ചാരി ളുകെ എണത്തില് 2015-നലതിക ക്കാള്ക് 6.23 ശ്തോ വം സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ളുകെ എണത്തില്
5.67 ശ്തോ വം വര്ജ്ദ്ധ വ് ാണികന്നു. 2016-ല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് 8520 വിനദശ്ി ളും 2,98,297
സവനദശ്ി ളും സന്ദര്ജ്ശ് ം െത്തി. ജില്ലയുകെ വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ള്ക് ണക്കികലടുത്താല് ഇവികെ
കയത്തിയ സഞ്ചാരി ളുകെ എണം വളകരകുേവാണ്. ോത്രവേല്ല ഇത് സംസ്ഥാ ശ്രാശ്രികയക്കാളും വളകര
കുേവാണ്.
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പട്ടി 4.14.1
ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ
വിനദശ് സഞ്ചാരി ള്ക് ( 2011 – 2016)
ക ാല്ലം
ം
വര്ജ്ഷം ന രളം
1

2011

732985

9317

2

2012

793696

9976

3

2013

858143

11403

4
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ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ സവനദശ്ി
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െിത്രം 4.14.2
ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ള്ക്
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സംസ്ഥാ തലത്തില് ാണകപടുന്നതുനപാകല വിനദശ്സഞ്ചാരി ള്ക് കൂടുതലായി എത്തിനെര്ജ്ന്നത്
വംബര്ജ്, ഡിസംബര്ജ്, ജനുവരി ോസങ്ങളിലാണ്. എന്നാല് ക ബ്രുവരിയില് സംസ്ഥാ തലത്തില് േി െ
ണക്കാണ് വിനദശ്സഞ്ചാരി ളുകെ (1,41,143)വരവില് ഉണ്ടായിട്ടുളളകതങ്കിലും ക ാല്ലകത്ത സംബന്ധിെ് ഇത്
വളകര കുേവാണ് (610) ഇക്കാരയം വിശ്ദോയി പരിനശ്ാധിനക്കണ്ടതും പരിഹാരോര്ജ്ഗങ്ങള്ക്
കണ്ടനത്ത
ണ്ടതുോണ്.
സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ള്ക് സംസ്ഥാ തലത്തികലന്നനപാകല ക ാല്ലത്തും വര്ജ്ഷത്തികെ അവസാ
പാദത്തിലാണ് കൂടുതലായി എത്തിനെര്ജ്ന്നത്. സ്കൂളു ളുകെ േദ്ധയനവ ല് അവധിക്കാലോയ ഏപ്രില്-നേയ്
ോസങ്ങളിലാണ് സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ള്ക്
കൂടുതലായി ക ാല്ലകത്തത്തിനെര്ജ്ന്നതായി
ാണുന്നത്.
(പട്ടി 4.14.2).
വിന ാദ സഞ്ചാരരംഗത്ത് ിന്നുളള സംസ്ഥാ ത്തികെ കോത്തം വിറ്റുവരവ് 2016 ലണ്ടര്ജ്
വര്ജ്ഷത്തില് 29,659 ന ാെി രൂപയായിരുന്നു. ഇക്കാലയളവില് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഈ രംഗത്തുളള കോത്തം
വരുോ ം 411 ന ാെി രൂപ ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാ ശ്രാശ്രിയായ 2118 ന ാെി രൂപകയക്കാള്ക് വളകര താഴ്ന്ന
ഒരു വിറ്റുവരവാണ് ഇക്കാലയളവില് ക ാല്ലത്തിനുണ്ടായത്.
പരിനപ്രക്ഷയം
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് തകന്ന പ്രാധാ യനേേിയ േംസാര്ജ് ണ്കവന്ഷന് പ്ര ാരം സംരക്ഷിക്ക
കപനെണ്ടകതന്ന് അംഗീ രിക്കകപട്ട രണ്ട് തണീര്ജ്തെങ്ങളായ അഷ്ടമുെിയും, ശ്ാസ്താംന ാട്ട തൊ വം
ക ാല്ലത്തികെ സവന്തോണ്. കതന്മല, പൂ ലൂര്ജ് എന്നീ ന ാേേ് ഡിവിഷനു ളും അെന്ന ാവില് ഡിവിഷകെ
ഒരു ഭാഗവം ഉള്ക്കപടുന്ന ജില്ലയികല വ പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് ിതയഹരിതോയ സസയജാലങ്ങളാലും ജന്തുക്കളാലും
അനുഗ്രഹീതോണ്.
വരും ാളു ളില് ക ാല്ലകത്ത അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധോക്കാന് പാ ത്തില് െെയേംഗലത്തുളള
ജൊയുപാേ, ജഡായു എര്ജ്ത്ത് കസെര്ജ് എന്ന നപരില് ഒരു വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രോയി ോേകപടു യാണ്.
നലാ ത്തികല തകന്ന ഏറ്റവം വലിയ പക്ഷിശ്ില്പം എന്ന ഖയാതി ഇതി ം തകന്ന ഇത് ന െിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട.്
സംസ്ഥാ കത്ത ഏറ്റവം േി െ ഒരു കപാതു-സവ ാരയ സംരംഭോയി ഇത് ോേിക്കഴിഞ്ഞു. ക ാല്ലത്തികെ
ആ ോ ം ടൂേിസം വി സ ത്തിനുളള ഒരു ൊല ശ്ക്തിയായി വരും ാളു ളില് ഈ പദ്ധതി സ്ഥാ ം
ന ടും എന്നുേപാണ്.
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മുന്ഖണ്ഡി യില് പരാേര്ജ്ശ്ിെനപാകല ന രളത്തികെ ഒരു പരിനശ്ചദോണ് ക ാല്ലം. ന രളത്തില്
ഒരു വിന ാദസഞ്ചാരിക്ക് ലഭികന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ ടൂേിസം ഉത്കപന്നങ്ങളുകെ പ്രാതി ിധയം ഇവികെ ാണാം.
പ്രകൃതിസൗന്ദരയം, വപതൃ സവത്തുക്കള്ക്, ലാസാംൈാരി ആ ര്ജ്ഷണങ്ങള്ക്, തീര്ജ്ഥാെ ന ന്ദ്രങ്ങള്ക്,
സാഹസി ടൂേിസം തുെങ്ങി വളകര ശ്ക്തോയ ടൂേിസം ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് ക ാല്ലത്ത് ലഭയോണ്. പ്രകൃതിസമ്പത്ത്
അെിസ്ഥാ ോയ ടൂേിസം ഉത്കപന്നങ്ങളുകെ ാരയത്തില് ന രളത്തികല േറ്റ് പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് എന്ന നപാകല
ക ാല്ലവം ഏകേ സമ്പന്നോണ്. ായലു ള്ക്, െല്ത്തീരങ്ങള്ക്, വ യജീവിസനങ്കതങ്ങള്ക്, ദി ള്ക്, േന ാഹര
ോയ എനേറ്റു ള്ക് തുെങ്ങിയവ ടൂേിസം വി സ ത്തി ് ഏകേ സാദ്ധയത ളാണ് ക ാല്ലത്തി ് സമാ ിക
ന്നത്. ഉഷ്ണനേഖലയികല ഈര്ജ്പം ിേഞ്ഞ ാലാവസ്ഥയും നവ ലികല ടുത്ത ചൂടും വര്ജ്ഷ ാലകത്ത
സമൃദ്ധോയ േഴയും അനുഭവകപടുന്ന പ്രനദശ്ങ്ങളാണ് ജില്ലയില് ഉള്ക്കപടുന്നത്. ജില്ലയില് ിലവില് ഏറ്റവം
കൂടുതല് വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് എത്തിനെരുന്നത് ക ാല്ലം ന ാര്ജ്പനേഷന് പരിധിയിലും േണ്നരാത്തുരുത്ത്
പഞ്ചായത്ത്, പരവൂര്ജ് ായല് പ്രനദശ്ങ്ങള്ക്, കതന്മല ഇനക്കാടൂേിസം പാലരുവി, കുംഭാവരുട്ടി കവളളൊട്ടങ്ങള്ക്
എന്നിവിെങ്ങളിലാണ്.
ക ാല്ലത്തികെ വിന ാദസഞ്ചാര സാധയത ഏറ്റവം കൂടുതലായുളളത് അഷ്ടമുെിക്കായലുോയി
ബന്ധകപട്ടാണ്. േംസാര്ജ് വസറ്റായി പ്രഖയാപിക്കകപട്ട ഈ േന ാഹരോയ തണീര്ജ്ത്തെത്തികെ ടൂേിസം
സാദ്ധയത ള്ക് ാം ഇതുവകര ാരയോയി ചൂഷണം കെയ്തിട്ടില്ല. ന രളത്തികെ അനുപേോയ ടൂേിസം
ഉത്കപന്നോയി ണക്കാക്കകപടുന്ന വഞ്ചിവീെ് പിേവി ക ാണ്ടത് ക ാല്ലത്താകണങ്കിലും ിലവില് ന രളത്തികെ
ായല്ടൂേിസത്തികെ അഞ്ചുശ്തോ ത്തില് താകഴോത്രോണ് അഷ്ടമുെിയുകെ സംഭാവ . ാലാനുസൃതോയ
ോറ്റങ്ങള്ക് വരുത്തി ിലവികല ടൂേിസ്റ്റു ളുകെ അഭിരുെിക്കനുസരണോയി തന്ത്രങ്ങള്ക് ആവിഷ്കരിെ് വിപണ ം
കെയ്യകപട്ടാല് ഇന്ന് ആലുഴയുളള ായല്
ടൂേിസത്തികെ ഒരു വിഹിതം ക ാല്ലനത്തക്ക് ആ ര്ജ്ഷിക്കാന്
മുക ഴിയും. അഷ്ടമുെിക്കായലികെ ഓരം പറ്റിയുളള െവേ, കതകംഭാഗം, നതവലക്കര, ീണ്ട ര, തൃക്കെവൂര്ജ്,
തൃക്കരുവ, പ യം, നപരയം, കപരി ാെ്, കുണ്ടേ, േണ്നോതുരുത്ത്, പെിഞ്ഞാനേക്കല്ലെ, ിഴനക്ക ല്ലെ എന്നീ
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് േിക്കവയിലും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂേിസംപദ്ധതി െപാക്കാന് ഴിയുന്നതാണ്. ഇതുവഴി
തനേശ്ീയകര ടൂേിസം വയവസായത്തിനലക്ക് ആ ര്ജ്ഷികവാന് സാധിൊല് അഷ്ടമുെിക്കായല് സംരക്ഷണം
അവരുകെ ഉത്തരവാദിത്തോയി ോറന്നതും, അതുവഴി
ായല് സംരക്ഷണത്തി ് ഒരു ജ ീയമുഖം
ക ാണ്ടുവരാന് ഴിയുന്നതുോണ്. ഇതിന റ്റവം അെിയന്തിരോയി നവണ്ടത് ഒരു Resource Mapping ആണ്.
ഇത്തരത്തില് Resource Mapping ലൂകെ ജില്ലയില്
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂേിസം വഴി തനേശ്ീയരായ
ജ വിഭാഗങ്ങകള ഏകതല്ലാം തരത്തില് ഈ വയവസായവോയി ബന്ധിപിക്കാന് ഴിയുകേന്ന് കണ്ടത്താം.
യര്ജ്, േറ്റ് ര ൗശ്ലഉത്കപന്നങ്ങളുകെ ിര്ജ്മാണ വിപണ ന ന്ദ്രങ്ങള്ക്, കൃഷി, ന്നു ാലി വളര്ജ്ത്തല്,
േത്സ്യകൃഷി, ള്ളുകെത്ത്, ലാസാംൈാരി പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് തുെങ്ങി ിതയജീവിതവോയി ബന്ധമുളള ഒട്ടുേിക്ക
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങളും ഇത്തരത്തില് വിന ാദസഞ്ചാരവോയി ബന്ധിപിക്കാന് സാധികം.
പ്രധാ ലക്ഷയങ്ങള്ക്
എ. വിന ാദ സഞ്ചാരി ളുകെ എണത്തിലുള്ള വര്ജ്ദ്ധ വ്
സര്ജ്ക്കാരികെ പുതിയ വിന ാദ സഞ്ചാര യം വിഭാവ ം കെയ്യുന്നത് ന രളത്തിനലകള്ള
വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ വരവ് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ജ്ഷം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക എന്നതാണ്. എന്നാല്
ജില്ലയിനലകള്ള വിനദശ്സഞ്ചാരി ളുകെ വരവ് ിലവിലുള്ള 8500-ല് ിന്നും അടുത്ത 5 വര്ജ്ഷം ക ാണ്ട്
25000 ആയി വര്ജ്ദ്ധിപികവാ ാണ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതുനപാകല തകന്ന അഭയന്തര വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ
എണം ിലവിലുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തില് ിന്നും ഇരട്ടിയാക എന്നുള്ളതും ലക്ഷയേിടുന്നു.
ബി. സന്ദര്ജ്ശ് രുകെ സംതൃപ്തി
സന്ദര്ജ്ശ് രാണ് വിന ാദസഞ്ചാരത്തികെ കട്ടല്ല് എന്നതി ാല്
ോത്സ്രയം ിേഞ്ഞ ഈ
നേഖലയില് ില ില്ക്കണകേങ്കില് ഉപനഭാക്താവി ് േി െ നസവ വം സംതൃപ്തിയും ഉേപാനക്കണ്ടതുണ്ട്.
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ഇതി ായി ജില്ലയിലുളള വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങളില് തനേശ്ഭരണ സംവിധാ ത്തികെ സഹായനത്താകെ
അെിസ്ഥാ സൗ രയങ്ങള്ക് കേെകപടുത്തുവാനും നഹാട്ടലു ള്ക് ഉള്ക്കപകെയുളള അനുബന്ധ സംരംഭ ര്ജ്
കേെകപട്ട നസവ ങ്ങള്ക് ടൂേിേി ് ലഭയോകന്നു എന്നുേുവരുത്തുന്നതിനുളള െപെി സവീ രികന്നതാണ്.
അെിസ്ഥാ
സൗ രയങ്ങള്ക്
കേെകപടുത്തുന്നതി ായി
തനേശ്സവയംഭരണ
സ്ഥാപ ങ്ങളുകെയും
വകുു ളുകെയും പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ടൂേിസം വകുുോയി സന്നിനവശ്ിപിെ് പ്രവര്ജ്ത്തിപിക ന്നതിനുളള െപെി
സവീ രികന്നതാണ്. ഇതികെ ഭാഗോയി പു ലൂര്ജ്, പരവൂര്ജ് മു ിസിപാലിറ്റി ള്ക് േണ്നരാത്തുരുത്ത്, കപരി ാെ്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ക്, ജലനസെ വകുപ്, ഹാര്ജ്ബര്ജ് എഞ്ചി ീയേിംഗ് വകുപ് തുെങ്ങിയുളള സ്ഥാപ ങ്ങളുോയി
നെര്ജ്ന്നു ഇതി ം തകന്ന അെിസ്ഥാ സൗ രയവി സ ത്തി ായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിെ് െപാക്കി
വരുന്നുണ്ട്.
സി. ടൂേിസം ന ന്ദ്രങ്ങളികല ോലി യ ിര്ജ്മാര്ജ്ജ്ജ ം
ക ട്ടിക്കിെകന്ന ോലി യങ്ങള്ക് ടൂേിസം വയവസായത്തിനും കപാതുജ ാനരാഗയത്തിനും ഒരുനപാകല
ഉത്ക ണ്ഠ ഉളവാകന്ന ഒരു വിഷയോണ്. ഇക്കാരയത്തില് ടൂേിസം വകുും, സംരംഭ രും, തനേശ് സവയം
ഭരണസ്ഥാപ ങ്ങളും, േറ്റ് സര്ജ്ക്കാര്ജ് വകുു ളും, സര്ജ്ക്കാരിതര സന്നദ്ധസംഘെ ളും ഏന ാപിപിെ് ഒരു
പ്രവര്ജ്ത്ത ം
െനത്തണ്ടത് അ ിവാരയോണ്. ഇതി ായി
ാരയക്ഷേോയ പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ്
െപാനക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒപം ജ ങ്ങളില് അവനബാധം സൃഷ്ടികന്നതി ായി തുെര്ജ്െയായുളള ാമ്പയിനു ള്ക്
െനത്തണ്ടതുണ്ട്.
വിന ാദസഞ്ചാര
പ്രാധാ യമുളള
നേഖല ളില്
വിവിധ
ഏജന്സി ളുകെ
പങ്കാളിത്തനത്താകെയുളള വര്ജ്ക്കിംഗ് ഗ്രൂു ള്ക് രൂപീ രികന്നത് ഈ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഏന ാപിപികന്നതി ്
പരയാപ്തോയിരികം.
ഡി.സംനയാജിത സാദ്ധയത ൾ
ജില്ലയികല പ്രധാ
വിന ാദസഞ്ചാര ആ ര്ജ്ഷണങ്ങള്ക് എല്ലാംതകന്ന പ്രകൃതിയുോയി
ബന്ധകപട്ടവയാണ്. ഇത്തരം ന ന്ദ്രങ്ങളില് നവണ്ടത്ര ആസൂത്രണേില്ലാകത ആവിഷ്കരിെ് െപാകന്ന
പദ്ധതി ള്ക് ടൂേിസ്റ്റു ള്ക്ക്ക് നവണ്ടത്ര പ്രനയാജ ം കെയ്യാത്തവനയാ പ്രകൃതിയ്ക്ക് ന ാട്ടം തട്ടികന്നവനയാ ആണ്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തി ായി പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരികനമ്പാള്ക് ടൂേിസം
വകുപ്, ൌണ് & ണ്രി പ്ലാ ിംഗ് വകുപ്, തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക്, വിവിധ സര്ജ്ക്കാര്ജ് വകുു ള്ക്,
േറ്റ് ടൂേിസം സംരംഭ ര്ജ് എന്നിവയുോയി നെര്ജ്ന്ന് വിന ാദസഞ്ചാര പ്രാധാ യമുളള സ്ഥലങ്ങള്ക്
കണ്ടത്തി
അവയുകെ ഉള്ക്കക്കാളളല്നശ്ഷി (Carrying Capacity) േ സ്സിലാക്കി അവയുകെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാല
ത്തിനുമുളള പ്രനതയ
ിര്ജ്നദശ്ങ്ങള്ക് തയ്യാോക്കി െപിലാകന്നതാണ്.
ഇ. അഷ്ടമുെി ോേര്ജ് പ്ലാന്
ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഏറ്റവംകൂടുതല് വിന ാദസഞ്ചാര വി സ സാദ്ധയതയുളളത് അഷ്ടമുെി ായല്
അെിസ്ഥാ ോക്കിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള ഒരു സേഗ്ര ോേര്ജ് പ്ലാ ികെ രെ് ടൂേിസം വകുപ്
തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തലങ്ങളില്
െര്ജ്െ ള്ക്
പൂര്ജ്ത്തിയാക്കി െി രെ് പ്ലാന് സര്ജ്ക്കാര്ജ്
അംഗീ രിെതിനുനശ്ഷം േറ്റ് ബന്ധകപട്ട ഏജന്സി ളുകെയും സര്ജ്ക്കാര്ജ് വകുു ളുകെയും സഹ രണനത്താകെ
ഇതില് വിഭാവ ം കെയ്തിട്ടുളള പദ്ധതി ള്ക് െപാകന്നതാണ്.
എ .് സംരംഭ ര്ജ്കള്ള വിപണ സഹായം
ജില്ലയില് ിന്നുളള കെറ ിെ ഇെത്തരം സംരംഭ ര്ജ്ക്ക് നദശ്ീയ അന്തര്ജ് നദശ്ീയ പ്രൊരണ
പരിപാെി ളില് പകങ്കടുകന്നതിനലക്കായി ടൂേിസം വകുപ് ആവിഷ്കരിെ് െപിലാകന്ന വിപണ സഹായം
ലഭയോകന്നതി ് പരോവധി സഹായങ്ങള്ക് കെയ്യുന്നതാണ്.
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പ്രധാ ദൗതയങ്ങള്ക്
1.

അന്താരാഷ്ട്രാ ിലവാരമുളള പ്രാനദശ്ി വിന ാദസഞ്ചാര ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് വി സിപിെ് നലാ ത്തിനു
മുന്നില് അവതരിപിക .

2.

ക ാല്ലത്തി ് ായല് ടൂേിസത്തികെ പ്രാരംഭ ാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നേല്ല്വക്ക തിരിക
ക ാണ്ടുവരുന്നതിനുളള പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഏന ാപിപിെ് െപിലാക .

3.

അനുഭവനവദയോയ ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് ന ാര്ജ്ത്തിണക്കിയുളള ടൂേിസം പദ്ധതി ള്ക്
വി സിപിെ്
തനേശ്ീയര്ജ്ക്ക് വിന ാദസഞ്ചാരത്തികെ പ്രനയാജ ങ്ങള്ക് ലഭയോക യും അവരുകെ സാമ്പത്തി
ഉന്നേ ത്തി ് ൊല ശ്ക്തിയായി ോറ യും കെയ്യു .

ോ വനശ്ഷി വി സ ം
വിന ാദ സഞ്ചാരം എന്നത് പ്രധാ ോയും ഒരു നസവ നേഖല (Service Industry) ആയതി ാല്
പരിശ്ീല ം ലഭിെ ആതിഥയേരയാദയുള്ള േനുഷയനശ്ഷി വളകര പ്രധാ ോണ്. നേല് ഖണ്ഡി യില് വിവരിെ
നപാകല ഇവിെം സന്ദര്ജ്ശ്ികന്ന സഞ്ചാരി ളുകെ സംതൃപ്തിക്ക് േി െ നസവ ം ല്കു എന്നത് വളകര
അ ിവാരയോണ്. ആയതി ായി ിലവിലുള്ള ടൂേിസം കതാഴില്നശ്ഷി വര്ജ്ധിപിക യും സംരംഭ രുകെ
ാരയക്ഷേത വര്ജ്ദ്ധ വിനുള്ള പരിശ്ീല പരിപാെി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ് െപാക യും കെനയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്തരത്തില് ജില്ലയിലുള്ള കെറതും വലുതുോയ ടൂേിസം സംരംഭ രുകെ ഇെയില് ഒരു കപ്രാ ഷണല്
സംവിധാ ം വളര്ജ്ത്തുന്നതി ായി ഈ പരിശ്ീല പരിപാെി ള്ക് ഒരു തുെര്ജ് പ്രക്രീയയായി ില ിര്ജ്ത്തു യും
കെയ്യു .
വിന ാദസഞ്ചാര സര്ജ് ൂട്ട്
ന രളത്തികല േറ്റ് പല ജില്ല ളിലും ഉളളതുനപാകല പ്രമുഖ ടൂര്ജ് ഓപനേറ്റര്ജ്ോരുകെ ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ടു ളില്
ഒന്നുംതകന്ന ക ാല്ലകത്ത വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപട്ടു ാണുന്നില്ല. ആയതി ാല് ക ാല്ലത്ത് വന്നു
താേസിെ് ാഴ്ച ള്ക് ണ്ട് േെങ്ങുന്ന വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ എണം താരതനേയ കുേവാണ്. ഇതി ് ഒരു
ോറ്റം ഉണ്ടാ ണകേങ്കില് ക ാല്ലകത്ത പ്രധാ വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള വയതയസ്ത
സഞ്ചാരപഥങ്ങള്ക് വി സിപിെ് വിപണ ം കെനയ്യണ്ടതുണ്ട്. താകഴ വിവരികം പ്ര ാരമുളള സഞ്ചാരപഥങ്ങള്ക്
വി സിപിക്കാവന്നതാണ്.
ഗ്രാേീണ വിന ാദ സഞ്ചാരപഥം
ക ാല്ലത്തികെ ഏറ്റവം വലിയ ആ ര്ജ്ഷണോയി മുക്ക് വിപണ ം കെയ്യാവന്നത് അഷ്ടമുെിക്കായലുോയി
ബന്ധകപട്ടു വരുന്ന ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ഗ്രാേീണ ജീവിത സംൈാരോണ്. ഈ പ്രനദശ്ങ്ങളിലുളള
ര ൗശ്ല, ഗ്രാേീണ കതാഴിലു ളും സംൈാരവം, ആനഘാഷങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു ഗ്രാേീണ
വിന ാദസഞ്ചാര പഥം (Rural Tourism Circuit) വി സിപിക്കാവന്നതാണ്. േത്സ്യബന്ധ ം, കൃഷി, യര്ജ്, െിപെ
ിര്ജ്മാണം, തഴപായ് ക യ്ത് തുെങ്ങി ലഭയോയ വിഭവങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു പാനക്കജ് വി സിപിെ്
വിപണ ം കെയ്താല് അത് ക ാല്ലത്തികെ ഏറ്റവം േി െ ഒരു ടൂേിസം ഉല്പന്നോക്കി ോറ്റാവന്നതാണ്.
അതുവഴി ഗ്രാേീണജ തകയ ഈ വയവസായത്തികെ ഭാഗോക്കി ോറ്റാനും സാധിക്കാവന്നതാണ്.
സാംൈാരി എനക്കാടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട്
കതന്മല എനക്കാടൂേിസം പദ്ധതി പ്രധാ ന ന്ദ്രോക്കികക്കാണ്ട് ജില്ലയുകെ ിഴക്കന് പ്രനദശ്ത്തുളള
വ നേഖല ള്ക്, ജലപാതങ്ങള്ക്, കെന്തുരുണി വ യജീവി സനങ്കതം, സാംൈാരി െരിത്ര പ്രനദശ്ങ്ങള്ക്,
പലാനെഷനു ള്ക് പ്രനതയ ിെ് ക ാനളാണിയല് പ്ലാനെഷനു ള്ക്, എന്നിവകയ ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു
സാംൈാരി എനക്കാടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ടി ് വളകര വലിയ സാദ്ധയതയുണ്ട്. ക ാല്ലം മുതല് തിരുവിതാംകൂേികെ
ഇനപാഴുളള തേിഴ്നാട്ടികല പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് വകര ഉള്ക്കപടുത്തി ഒരു Trade route പു രുജ്ജീവിപിെ് പ്രകൃതികം
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സംൈാരത്തിനും പ്രാധാ യം ല് ി ഒരു സാംൈാരി -എനക്കാടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട് വിഭാവ ം കെയ്യാം. കുടുകത്തു
പാേ, ഇെമുളയ്ക്കലുളള േലനേല്, െയ്ക്കല് പഞ്ചായത്തികല ോറ്റിൊംപാേ, കവളിയം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലുളള മുട്ടേ േരുതിേല, പു ലൂര്ജ് തൂകപാലത്തികെ പ്രാധാ യം ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ബിസി സ്സ് ന ാേിനഡാര്ജ്, ന ാട്ടുക്കല്
ഗുഹാനക്ഷത്രം എന്നിവകയല്ലാം ഉള്ക് കപടുത്തി വയതയസ്ത അഭിരുെിയുളള വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക്ക്കായി
വവവിധയോര്ജ്ന്ന അനുഭവങ്ങള്ക് പങ്കകവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുളള ടൂേിസം ഉല്പന്നങ്ങള്ക് ലഭയോക്കി വിപണ ം
കെയ്യാവന്നതാണ്. ഇതി ായി വ ംവകുപ്, വിന ാദസഞ്ചാരവകുപ്, കതന്മല എനക്കാടൂേിസം, ജില്ലാ ടൂേിസം
കപ്രാനോഷന് ൗണ്സില്, തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് എന്നിവയുകെ സംയുക്തോയ ഒരു
ഇെകപെല് അ ിവാരയോണ്. പ്രസ്തുത സര്ജ് ൂട്ട് വി സിപികന്നതിനും വിപണ ം കെയ്യുന്നത് വകരയുളള
പ്രവൃത്തി ള്ക് ഏന ാപിപികന്നതിനും നവണ്ടി ഒരു ൂനേറ്റകേ ിയേിെ് പദ്ധതി െപിലാക്കാവന്നതാണ്.
സാഹസി വിന ാദ സഞ്ചാര സര്ജ് ൂട്ട്
വയതയസ്ത അഭിരുെിയുളള സഞ്ചാരി കള ആ ര്ജ്ഷിക്കാന് പാ ത്തിലുളള വിന ാദ സഞ്ചാര
പരിപാെി ള്ക് ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു ന ന്ദ്രോയിട്ടാണ് ജഡായു എര്ജ്ത്ത് കസെര്ജ് വി സിപിെിട്ടുളളത്. ഒനട്ടകേ
സാഹസി വിന ാദപരിപാെി ള്ക് ജഡായു എര്ജ്ത്ത് കസെേില് ലഭയോണ്. ഇത് കൂൊകത, പരവൂര്ജ്,
അഷ്ടമുെിക്കായലു ള്ക് ന ന്ദ്രീ രിെ് വിവിധതരത്തിലുളള സാഹസി വിന ാദപരിപാെി ള്ക്ക്ക് അ ന്തസാധയത
ളാണുളളത്. ഇതിന്നേല് ഒരു സാധയതാ പഠ ം െത്തി സവ ാരയ സംരംഭ രുകെ സഹ രണനത്താകെ
സാഹസി വിന ാദ പരിപാെി ള്ക് വി സിപിക്കാന് സാധികം. അഷ്ടമുെിയികലയും പരവൂര്ജ്
ായലികലയും
വിശ്ാലതയും ാറ്റികെ ലഭയതയും ഇത്തരം സാഹസി വിന ാദപരിപാെി ള്ക്കളള ഏറ്റവം അനുകൂല
ഘെ ങ്ങളാണ്. ഈ സാധയത പ്രനയാജ കപടുത്തിയാല് ന രളത്തികല ഏറ്റവം പ്രധാ കപട്ട ഒരു
സാഹസി വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രോയി ക ാല്ലത്തിക ോറ്റാന് സാധികന്നതാണ്.
െന്നുക ാണ്ടിരികന്നതും ഏകറ്റടുത്തതുോയ പദ്ധതി ള്ക് (അദ്ധയായം – 5 ാണു )
നേല്ത്തട്ട്

ിര്ജ്നദശ്ങ്ങള്ക്

1. അഷ്ടമുെി ായലികെ വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ള്ക് പരോവധി ചൂഷണം കെയ്യുന്നതി ായി ഇത്
സംബന്ധിച്ചുള്ള രെ് ോേര്ജ് പ്ലാന് െര്ജ്െ ള്ക് പൂര്ജ്ത്തിയാക്കി സര്ജ്ക്കാര്ജ് തലത്തില് അംഗീ രിച്ചു
ഘട്ടം ഘട്ടോയി െപാക്കണം.
2. ജില്ലയികല വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങളിനലകള്ള യാത്രാ സൗ രയം കേെകപടുത്തണം.
3. ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗത സര്ജ് ൂട്ടിനു ക ാല്ലത്തികെ വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തില് ഒരു
ിര്ജ്ണായ ൊല ശ്ക്തിയാ ാന് സാധികന്നതാണ്. ന ാവളം, വര്ജ്ക്കല, ആലുഴ, തുെങ്ങിയുള്ള
വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങകള ബന്ധകപടുത്തിയുള്ള ഈ ഗതാഗത ോര്ജ്ഗം സേയബന്ധിതോയി
പൂര്ജ്ത്തിയാക്കിയാല് ക ാല്ലത്തിനും ഇതികെ ഭാഗോ ാന് സാധികന്നതാണ്.
4. ക ാല്ലം തുേമുഖത്തികെ വി സ ം ഇവിനെയ്ക്ക് ക്രൂയിസ് (Cruise)ടൂേിസം ക ാണ്ടുവരുന്നതി ്
വളകരനയകേ സഹായ ോയിരികം. ആയതി ാല് തുേമുഖ വി സ വം ഇതികെ വിന ാദസഞ്ചാര
വിപണ സാധയതയും പരോവധി ചൂഷണം കെനയ്യണ്ടതാണ്.
5. പുതിയ വിന ാദസഞ്ചാര യത്തില് വിഭാവ ം കെയ്തിട്ടുള്ള നപാകല ജില്ലയില് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലജ്
സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള െപെി.
6. ജലസാഹസി വിന ാദസഞ്ചാരത്തി ് ജില്ലയില് അ ന്തോയ സാദ്ധയത ള്ക് ആണുള്ളത്. ഇത്
പരോവധി ചൂഷണം കെയ്യുന്നതിനുള്ള െപെി സര്ജ്ക്കാര്ജ് തലത്തില് ഉണ്ടാന ണ്ടതാണ്.
7. തങ്കനേരി വപതൃ പദ്ധതി- മുസിരിസ് നപാകല വളകരനയകേ െരിത്ര പ്രാധാ യമുള്ള ഒരു പ്രാെീ
തുേമുഖോയിരുന്ന തങ്കനേരി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് തകന്ന വിപണ ം കെയ്യാവന്ന ഒന്നാണ്.
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ിലവിലുള്ള ഡെ് ന ാട്ടയും, കസേിനത്തരി ളും, വലറ്റ് ഹൗസും എല്ലാംതകന്ന സംരക്ഷികന്നതു
വഴി തങ്കനേരി ക ാല്ലം ടൂേിസം വി സ ത്തികെ ഒരു സുപ്രധാ ഘെ ോയി ോറം.
8. ക ാല്ലത്ത് ഒരു വപതൃ േൂസിയം സ്ഥാപിക – ക ാല്ലത്തികെ വപതൃ ം സന്ദര്ജ്ശ് ര്ജ്ക്ക്
പ ര്ജ്ന്നു ല് ാന് ഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു േൂസിയത്തികെ അഭാവമുണ്ട്. ആയതി ാല് ഒരു
വപതൃ േൂസിയം സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള െപെി ള്ക് സവീ രിനക്കണ്ടതാണ്.
9. കഹലി ൊക്സി സര്ജ്വീസ് – ന രളത്തികല േറ്റു പ്രധാ ടൂേിസം ന ന്ദ്രങ്ങളുോയി ബന്ധിപിച്ചുക ാണ്ടു
ക ാല്ലനത്തക്ക് ഒരു കഹലി ൊക്സി സര്ജ്വീസ് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. ിലവില്ത്തകന്ന ഇതിനുള്ള
അെിസ്ഥാ സൗ രയം ആശ്രാേം വേതാ ത്തു ലഭയോണ്.
10. സീകപ്ലയിന് പദ്ധതി – ക ാല്ലത്ത് വിന ാദസഞ്ചാര വി സത്തി ് ഏകേ ഉണര്ജ്വ്
സാധികന്ന സീകപ്ലയിന് പദ്ധതി ആരംഭികന്നതിനുള്ള െപെി ള്ക് സവീ രിനക്കണ്ടതാണ്.

ല്കാന്

11. സര്ജ്ക്കാരികെ പുതിയ ടൂേിസം
യത്തില് വിവക്ഷിെിരികന്ന
ികുതി അവധി വിന ാദ
സഞ്ചാരത്തില് പിനന്നാക്കം ില്കന്ന ക ാല്ലം ജില്ലകം ബാധ ോക . അതുവഴി സാഹസി
ടൂേിസം ഉള്ക്കപകെ വന് മുതല്മുെകള്ള സംരംഭങ്ങള്ക് ക ാല്ലനത്തക്ക് ആ ര്ജ്ഷിക്കാന്
സാധികന്നതാണ്.
ീഴ്ത്തട്ട്

ിര്ജ്നദശ്ങ്ങള്ക്
1.

മ്മുകെ വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങളില് പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന സഞ്ചാരി സൗഹൃദ രീതിയിലുള്ള
ിര്ജ്മാണ പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ോത്രനേ അനുവദിക്കാവൂ. ഇതിനു തനേശ് സവയംഭരണസ്ഥാപ ങ്ങള്ക്
പ്രനതയ ശ്രദ്ധ പുലര്ജ്നത്തണ്ടതാണ്.

2. ഉത്തരവാദിതവ ടൂേിസോണ് സംസ്ഥാ സര്ജ്ക്കാരികെ പുതിയ വിന ാദസഞ്ചാര യത്തികെ
ാതല്. അതി നുസരണോയി തനേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക്ക്ക് അതതു പ്രനദശ്കത്ത
പ്രനതയ ത ള്ക്ക്കനുസരിെ് പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ് െപാക്കാന് സാധികന്നതാണ്. ഇത്തര
ത്തില് തനേശ് ഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ പ്രനതയ ശ്രദ്ധ വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തില്
ഉണ്ടാന ണ്ടതാണ്.
3. ജലനരാതസ്സു ളാണ് ജില്ലയികല വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തിനുള്ള ഏറ്റവം പ്രധാ ഘെ ം.
ഇവ േലി കപൊകത സംരക്ഷിക്കകപെണം. പ്ലാേികം േറ്റു ഖര-ദ്രവ ോലി യങ്ങളും ഈ
ജലാശ്യങ്ങളില് ിനക്ഷപിക്കകപടുന്നികല്ലന്ന് ഉേു വരുത്താന് തനേശ് ഭരണ സ്ഥാപ
ങ്ങള്ക്കം േറ്റ് ഏജന്സി ള്ക്കം ഴിയണം.
4.

ായലും േറ്റ് തണീര്ജ്ത്തെങ്ങളുോണ് തങ്ങളുകെ ജീവന ാപാധിക്ക് ഏറ്റവം അവശ്യം നവണ്ട പ്രകൃതി
സമ്പകത്തന്നുളള അവനബാധം ജ ങ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രേിനക്കണ്ടതാണ്. ഇക്കാരയത്തില്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്, വിദയാഭയാസസ്ഥാപ ങ്ങള്ക്, വായ ശ്ാല ള്ക് ഉള്ക്കപകെയുളള സാംൈാരി
സംഘെ ള്ക് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ിര്ജ്ണായ ോയ സവാധീ ം കെലുത്താന് സാധികം. ഴ്സേി തലം
മുതല് തകന്ന കുട്ടി ളില്
ഇത്തരം പ്രകൃതി സമ്പത്ത്
ില
ിര്ജ്നത്തണ്ടതികെ
ആവശ്യ തകയകേിച്ചുളള അവനബാധം സൃഷ്ടിനക്കണ്ടതാണ്. ആയതി ായി അദ്ധയാപ ര്ജ്കം
കുട്ടി ളുോയി ഇെപഴകുന്ന േറ്റ് വിഭാഗങ്ങള്ക്കം പ്രനതയ
പരിശ്ീല
പരിപാെി ള്ക്
സംഘെിപികന്നത് അഭി ാേയോയിരികം.

5. ക ാല്ലം - ആലുഴ ജലയാത്രയായിരുന്നു ക ാല്ലത്തക്ക് വിന ാദസഞ്ചാരി കള എത്തിെിരുന്ന
ഒരു കപാതു ടൂേിസം ഉത്കപന്നം. ക ാല്ലം ആലുഴ ഡി.റ്റി.പി.സി ളും സവ ാരയ സംരംഭ രും േി െ
ിലയില്
െത്തിവന്നിരുന്ന ഈ ജലയാത്ര ഇനപാള്ക് ഒനക്ടാബര്ജ് മുതല് ോര്ജ്െ് വകര
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ോസങ്ങളില് ഒന്നിെവിട്ടുളള ദിവസങ്ങളില് ോത്രനേ ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗത വകുപികെ
ആഭിമുഖയത്തില് െത്തകപടുന്നുളളൂ. മുന് ാലങ്ങളില് പ്രധാ കപട്ട ടൂേിസം വഗു ളില്
പരാേര്ജ്ശ്ിക്കകപട്ട ഈ ജലയാത്ര കൃതയോയി െത്തകപടുന്ന ഒന്നായി ോനേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുളള
പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഡി.റ്റി.പി.സിയുകെ ഭാഗത്തു ിന്നും ഉണ്ടാന ണ്ടതുണ്ട് .
6. നതാട്ടം നേഖല, കൃഷിയിെങ്ങള്ക് എന്നിവ ന ന്ദ്രീ രിച്ചു ാം ടൂേിസം െപാക്കാവന്നതാണ്.
ഓയില്പാം ഇന്തയയുകെ എണപ നതാട്ടവം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ അധീ തയിലുള്ള കുരിനയാ
ട്ടുേല ഡയേി ാം, േറ്റു സവ ാരയസംരംഭങ്ങള്ക് തുെങ്ങിയവയും ഈ പദ്ധതിയില് ഉള്ക്കപടു
ത്താവന്നതാണ്.
7. മുട്ടേ – േരുതിേല, ോറ്റിൊം പാേ, േലനേല് തുെങ്ങിയുള്ള പ്രനദശ്ങ്ങകള തനേശ്ഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങ
ളുകെയും േറ്റു ഏജന്സി ളുകെയും സഹ രണനത്താകെ ലഘുസാഹസി വിന ാദസഞ്ചാര
ന ന്ദ്രങ്ങളായി വി സിപിക . ഈ പ്രനദശ്ങ്ങള്ക് പ്രധാ ോയും തനേശ്ീയരായ സന്ദര്ജ്ശ് ര്ജ്ക
അനുഭവനവദയോകന്ന തരത്തില് വി സിപിക .
8. ജില്ലയികല പ്രധാ വിന ാദസഞ്ചാര ന ന്ദ്രങ്ങകള സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂെ ാ നബാര്ജ്ു ള്ക്
അന്താരാഷ്ട്ര ിലവാരത്തില് സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള െപെികയടുക്കാവന്നതാണ്.
9. വഴിവാണിഭക്കാര്ജ്, കേനോേന്റു ള്ക് തുെങ്ങിയവ വഴി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോകന്നതിനു
തനേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക്, ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വകുപ് തുെങ്ങിയുള്ള സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ
സഹ രണനത്താടുകൂെി പരിശ്ീല
പരിപാെി ളും, നേല്ന ാട്ട സംവിധാ വം
െപാ
ക്കാവന്നതാണ്.
10. വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങളുകെ െത്തിും സംരക്ഷണവം സംബന്ധിെ് കുടുംബശ്രീ
ഊര്ജ്ജ്ജിത പങ്കാളിത്തം ഉേപാക്കാവന്നതാണ്

േിഷകെ

ഉപസംഹാരം
പ്രമുഖ ടൂര്ജ് ഓപനേറ്റര്ജ്ോരുകെ വിന ാദസഞ്ചാര പാനക്കജു ളില് ഒന്നുംതകന്ന ക ാല്ലം ഇെം
പിെികന്നില്ല എന്നുളളതാണ് ഏറ്റവം വലിയ ൂ ത. േണ്നോതുരുത്തിലും പരിസരപ്രനദശ്ങ്ങളിലും വന്നു
താേസികന്ന ബഡ്ജറ്റ് ടൂേിസ്റ്റു ളും ഗരത്തികല പ്രമുഖ നഹാട്ടലു ളിലും േിനസാര്ജ്ട്ടു ളിലും െകന്ന
ണ്കവന്ഷനു ളും ന ാണ് േന്സു ളും േറ്റും ോറ്റി
ിര്ജ്ത്തിയാല്
രാത്രി തങ്ങുന്നതി ായുളള
ആ ര്ജ്ഷണങ്ങള്ക് കുേവായതി ാലാണ് ഇത്തരത്തില് ടൂര്ജ് പാനക്കജു ളില് ഇെം പിെിക്കാന് ക ാല്ലത്തി ്
സാധിക്കാത്തത്. കതന്മല ഇനക്കാടൂേിസവം പാലരുവിയും േറ്റും ഇനപാഴും എൈര്ജ്ഷന് ന ന്ദ്രങ്ങളായി തകന്ന
തുെരു യാണ്. ഇതിനു ോറ്റമുണ്ടാ ണകേങ്കില് ക ാല്ലത്ത് കുേഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസകേങ്കിലും
താേസിച്ചു ാണുന്നതിനും ജില്ലയുകെ
ിഴക്കന് നേഖലയില് താേസികന്നതിനും ആസവദികന്നതിനും
ഗുണ ിലവാരമുളള വിന ാദസഞ്ചാര ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് വി സിപിെ് വിപണ ം കെയ്യു എന്നുളളതാണ്.
ജഡായു എര്ജ്ത്ത് കസെര്ജ് പ്രവര്ജ്ത്ത ക്ഷേോ ന്നനതാടു കൂെി ഇതി ് ഒരു ോറ്റം വരുന്നതാണ്. ഒപം
അഷ്ടമുെിക്കായല് ന ന്ദ്രീ രിെ് ായലികെ സേീപ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളുകെ സഹ രണനത്താകെ ഗ്രാേീണ
ടൂേിസം പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ് െപാക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില് പുതിയ ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് വി സിപിെ്
പ്രാവര്ജ്ത്തി ോക്കിയാല്, ക ാല്ലത്ത് പ ല് സേയത്ത് ോത്രം വന്നുനപാകുന്ന വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് ഒനന്നാ
രനണ്ടാ ദിവസം ഇവികെ താേസിെ് നപാകുന്ന തരത്തില് ഒരു ോറ്റം ക ാണ്ടുവരാന് സാധികന്നതാണ്. ഒപം
ടൂര്ജ് ഓപനേറ്റര്ജ്ോര്ജ്, രാവല് ഏജന്റുോര്ജ്, രാവല് വേറ്റര്ജ്ോര്ജ്, നലാഗര്ജ്ോര്ജ്, തുെങ്ങിയവകര
ക ാല്ലത്തുക ാണ്ടുവന്ന് ഇവികെ ലഭയോയ ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് പരിെയകപടുത്തുന്നതിനുളള ിരന്തരോയ ഒരു ശ്രേം
ഉണ്ടാന ണ്ടതുണ്ട്. അനതാകൊപം തകന്ന ക ാല്ലത്തികെ ത തുത്സ്വങ്ങളും ആനഘാഷങ്ങളും
ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു ക േിവല് ലണ്ടര്ജ് തയ്യാോക്കി പ്രസിദ്ധീ രികന്നതും ഈ ഉത്സ്വങ്ങളും
ആനഘാഷങ്ങളും വിപണ ം കെയ്യുന്നതും ഇവിനെയ്ക്കുളള സഞ്ചാരി ളുകെ വരവിക സവാധീ ികന്നതാണ്.
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ായനലാര ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് കൂടുതലായി നഹാംനേ ളും സര്ജ്വീസ് വില്ല ളും
നപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കകപനെണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂേിസം െപാകന്നതി ് ഏറ്റവം പ്രധാ കപട്ട ഒരു ടൂേിസം
ഉത്കപന്നോയി േി െ രീതിയില് െത്തകപടുന്ന നഹാംനേ ള്ക്കം സര്ജ്വീസ് വില്ല ള്ക്കം ിദാ ോ ാന്
ഴിയും. ഇതുവഴി ാട്ടു ാകര ഈ വയവസായത്തികെ ഒരു പ്രധാ ണിയാക്കി ോറ്റാന് സാധികന്നതുോണ്.
ോറന്ന അഭിരുെി ള്ക്ക്കനുസരിച്ചു പുതിയ വിന ാദസഞ്ചാര ഉല്പന്നങ്ങള്ക് വി സിപിെ് വിപണ ം
കെയ്യുന്നതിനുളള നൂത ോര്ജ്ഗങ്ങള്ക് കണ്ടത്തു യാണ് ാലഘട്ടത്തികെ ആവശ്യം. ക ാല്ലത്തികെ
ത തായ സാംൈാരി വപതൃ ം അെിസ്ഥാ ോക്കി പ്രകൃതിയ്ക്ക് ന ാട്ടം തട്ടാകതയുളള ഒരു വിന ാദസഞ്ചാര
പദ്ധതി രൂപകപടുത്തി പ്രെരിപിൊല് ന രളത്തികലത്തുന്ന വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ ഒരു ഗണയോയ ഓഹരി
ഇവിനെയ്ക്കാ ര്ജ്ഷിക്കാന് മുക്ക് സാധികം.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

442

ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല)

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

4.15 പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
4.15.1 പട്ടി ജാതി വിഭാഗം
ആമുഖം
ായലം ടലം മലനിര ളം പളളി ളം ത്േത്രങ്ങളം ക ാണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് നമ്മുകട ക ാല്ലം
ജില്ല. ിഴക്ക് സഹേകെ സാമീപേവം പടിഞ്ഞാറ് അറബി ക്കടലികെ സാന്നിധ്േവം ഈ പ്രത്േശത്തികെ
ഭൂപ്രകൃതിയം ഇവിടകത്ത ജീവിത രീതികയയം സംസ്ക്കാരകത്തയം സവാധ്ീനിക്കുന്ന ഘട ങ്ങളാണ്.
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി ക വശം കവക്കുവാനുളള അവ ാശം നിത്േധ്ിക്കുന്ന ഒരു
ാലഘട്ടത്തില് ജില്ലയികല ാര്േി ാഭിവൃദ്ധിക്ക് നിസ്തുലമായ സംഭാവന ള് നല് ിയിരുന്നവരാണ് പട്ടി
ജാതി ജന വിഭാഗം. എന്നാല് അവരുകട ആത്മാര്ഥമായ പ്രയത്നത്തികെ ഫലം ആസവേിക്കുവാന്
അന്നകത്ത സാമൂഹി വേവസ്ഥിതി അവകര അനുവേിച്ചിരുന്നില്ല. ശുവണ്ടി വേവസായം ക ാല്ലം ജില്ലയകട
തനത് വേവസായമായി രുതകെടുന്നു. ഈ ത്മഖലയികല കതാഴിലാളി ളില് ഭൂരിഭാഗവം പട്ടി ജാതി
ത്മഖലയില് നിന്നായിരുന്നു. ഈ ത്മഖലയികല വളര്ച്ചകക്കാെം സമ്പദ്സമൃദ്ധമായ ഒരു ഭൂത ാലം ക ാല്ലം
ജില്ലയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നുകവങ്കിലം വര്ത്തമാന ാലത്തില് ഭൂരിപേം ത്പരും മറ്റ്
സ്ഥലങ്ങളിത്ലക്ക് പറിച്ചു നടകെട്ടതം ശുവണ്ടി ത്മഖലയകട അപചയവം ത്മഖലയികല കതാഴില് നഷ്ടവം
ജില്ലയില് ഈ വിഭാഗത്തികെ അടിത്തറയിളക്കി എന്ന് പറയാം. നിലവില് ഭൂരിപേം ത്പരും നിര്മാണ
ത്ജാലി ളിലം ാര്േി -ത്താട്ടം-കതാഴിലറെ് ത്മഖലയികല കതാഴിലിലം ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്.
ത് രളത്തില് നില നിന്നിരുന്ന സവര്ണ ത്മധ്ാവിതവം, കതാട്ടുകൂടായ്മ തടങ്ങിയ സാമൂഹി ദുരവസ്ഥ
ള്കക്കതികര മഹാത്മാഗാന്ധി, അയ്യങ്കാളി എന്നിവരുകട ത്നതൃതവത്തില് നടന്ന സമര മുറ ളകട ഭാഗമായി
ക ാല്ലം ജില്ലയിലം പല സാമൂഹി പുത്രാഗമനങ്ങള് അക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കപാത നിരത്ത് നിത്േധ്ിക്കു ,
വിേോഭോസം നിത്േധ്ിക്കു , ത്േത്ര വിലക്ക്, സവര്ണാഭരണ വിലക്ക് എന്നീ ദുരാചാര ങ്ങള്കക്കതിരായി
ക ാല്ലം ജില്ലയില് കപരിനാട് പഞ്ചായത്തില് കചറുമൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് അയ്യങ്കാളിയകട ത്നതൃതവത്തില് 1915
ഡിസംബര് ഇരുപത്തികയാന്നാം തീയതി അടിമതവത്തികെ അടയാളമായ ല്ലുമാല വലികച്ചറിഞ്ഞു ക ാണ്ട്
േളിതര് നടത്തിയ ല്ലുമാല സമരവം 1935-ല് ഉളിയത്ക്കാവിലില് മഹാത്മാഗാന്ധിയകട ത്നതൃതവത്തില് 100
ഓളം േളിത് കുടുംബങ്ങള്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധി ിണറും ഈ ത്മഖലയികല ആത്വശ രമായ മുത്ന്നറ്റ
ങ്ങളാണ്.
നിലവിലള്ള അവസ്ഥാ വിശ ലനം
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളകട നിലവിലള്ള സാമൂഹി വം അവസ്ഥാപരവമായ
വിശ ലനം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിന് അതേന്താത്പേിതമാണ് സംസ്ഥാനകത്ത പട്ടി ജാതി
വിഭാഗങ്ങളകട പട്ടി യില് 53 എണം ഉകണ്ടങ്കിലം ജില്ലയില് 24 വിഭാഗങ്ങള് മാത്രത്മ അതിവസിക്കുന്നുള്ളൂ.
ഇവരില് കൂടുതലായള്ളവര് കുറവ, പുലയ, തണ്ടാന്, പറയര് എന്നിവരാണ്. ത്വടര്, നായാടി എന്നിങ്ങകന
ഏറ്റവം ദുര്ബല വിഭാഗത്തില് കപടുന്നവരും ഇതില് കപടുന്നു. സമൂഹത്തികെ മുഖേധ്ാരയില് നിന്നും
പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത മാറ്റി നിര്ുന്ന പ്രവണത ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഇല്ല എന്നു പറയാം. സര്ക്കാര്,
സവ ാരേ കപാത ത്മഖല എന്നിങ്ങകന എല്ലാ കതാഴില് ത്മഖലയിലം പ്രാതിനിധ്േം പട്ടി ജാതി വിഭാഗ
ക്കാര്ക്കുണ്ട് എങ്കിലം അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങളകട ാരേത്തില് ഇനിയം അപരോപ്തത ള് ഉകണ്ടന്ന്
ണക്കു ള് സൂചിെിക്കുന്നു. ജില്ലയില് പട്ടി ാതി വിഭാഗക്കാര് കൂടുതലായി അധ്ിവസിക്കുന്നത് ിഴക്കന് മല
പ്രത്േശങ്ങളായ ചടയമംഗലം, കവട്ടിക്കവല, അഞ്ചല് എന്നിവിടങ്ങളിലം നേീതട പ്രത്േശങ്ങളായ ചിറ്റുമല,
ശാസ്ാംത് ാട്ട, ഇത്തിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലമാണ്.
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അധ്ിവാസ സവിത്ശേത ള്
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരില് 65% വം വസിക്കുന്നത് പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ളിലാണ്. ജില്ല
യില് ആക 2844 ത് ാളനി ള് നിലവിലണ്ട്. ഏറ്റവം കൂടുതല് ത് ാളനി ള് കവട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിലാണ് - 81 എണം, കുറവ് ആലൊട് പഞ്ചായത്തിലം - 3 എണം. ആക യള്ള 4 മുനിസിൊലിറ്റി ളില്
പരവൂര് - 42, പുനലൂര് - 36, രുനാഗെള്ളി - 31, ക ാട്ടാരക്കര - 52 എന്നിങ്ങകനയം ക ാല്ലം നഗരസഭയില്
153 ഉം ത് ാളനി ള് നിലവിലണ്ട്. ത് ാളനി ളില് ആക യളള കുടുംബങ്ങളകട എണം - 39382, ഒറ്റകെട്ട
കുടുംബങ്ങള്- 21337, ആക 60719. ത് ാളനി ളികല ആക ജനസംഖേ 212773 ഉം ഒറ്റകെട്ടു വസിക്കുന്നവര്
115490 ഉം ആണ്.
2009-10 വര്േത്തില് വകുെ് നടത്തിയ സര്ത്േ റിത്ൊര്ട്ട് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖേ ത്ലാക്കു ള്,
സത്ങ്കതങ്ങള്, കുടുംബങ്ങള് എന്നിവ അനുസരിച്ച് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.1.1
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗ ജനസംഖേ
സത്ങ്കതങ്ങള
കുടുംബങ്ങള്
ത്ലാക്ക്
പുരുേന് സ്ത്രീ
ആക
കട എണം
(സത്ങ്കതങ്ങളില് ഒറ്റകെട്ടത്)
സത്ങ്കതങ്ങളില്
1457
2808
2945 5753
ഓച്ചിറ
135
ഒറ്റകെട്ടത്
2540
5126
5451
10577
ആക
3997
7934
8396
16330
സത്ങ്കതങ്ങളില്
4684
9378
9489 18867
ശാസ്ാംത് ാട്ട
321
ഒറ്റകെട്ടത്
2808
5476
5706 11182
ആക
7492
14854
15195 30049
സത്ങ്കതങ്ങളില്
4965
9837
10316 20153
കവട്ടിക്കവല
358
ഒറ്റകെട്ടത്
1372
2629
2784
5413
ആക
6337
12466
13100 25566
സത്ങ്കതങ്ങളില്
3187
5995
6518
12513
പത്തനാപുരം
218
ഒറ്റകെട്ടത്
1352
2557
2756 5313
ആക
4539
8552
9274 17826
സത്ങ്കതങ്ങളില്
3630
6678
7313
13991
അഞ്ചല്
244
ഒറ്റകെട്ടത്
1766
3270
3580
6850
ആക
5396
9948
10893 20841
സത്ങ്കതങ്ങളില്
3192
6209
6761
12970
ക ാട്ടാരക്കര
221
ഒറ്റകെട്ടത്
669
1332
1400
2732
ആക
3861
7541
8161
15702
സത്ങ്കതങ്ങളില്
2519
5293
5569 10862
ചിറ്റുമല
204
ഒറ്റകെട്ടത്
2526
5076
5328
10404
ആക
5045
10369
10897 21266
സത്ങ്കതങ്ങളില്
1040
2150
2244 4394
ചവറ
114
ഒറ്റകെട്ടത്
2034
4179
4294 8473
ആക
3074
6329
6538
12867
സത്ങ്കതങ്ങളില്
2656
5558
5935 11493
മുഖത്തല
193
ഒറ്റകെട്ടത്
1388
2868
3093 5961
ആക
4044
8426
9028 17454
ഇത്തിക്കര
200
സത്ങ്കതങ്ങളില്
2707
6531
6000 11631
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ചടയമംഗലം

322

പരവൂര് മുനിസിൊലിറ്റി

42

പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി

36

രുനാഗെളളി
മുനിസിൊലിറ്റി

31

ക ാട്ടാരക്കര
മുനിസിൊലിറ്റി

52

ക ാല്ലം
ത് ാര്െത്റേന്

153

ജില്ലആക

2844

ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ഒറ്റകെട്ടത്
ആക

1169
3876
4399
1341
5740
558
349
907
503
414
917
312
489
801
607
114
721
2166
556
2772
38582
20887
59469

2367
7998
8066
2450
10516
1201
729
1930
872
723
1595
663
1123
1786
1207
221
1428
4528
1125
5653
76074
41251
117325

2557
8557
8862
2845
11707
1272
776
2048
952
827
1779
705
1100
1805
1319
257
1576
4662
1178
5840
80862
43932
124794

4924
16555
16928
5295
22223
2473
1505
3978
1824
1550
3374
1368
2223
3591
2526
478
3004
9190
2303
11493
156936
85183
242119
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ജനസംഖോ വിശ ലനം
2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി ജനസംഖേ (പുരുേന്-156860, സ്ത്രീ-166007)
322867 ആയിരുന്നു. 2011 ആയത്ൊത്ഴക്കും (പുരുേന്-157801 സ്ത്രീ-170462) ആക 328263 എന്ന നിലയില്
വര്ദ്ധിച്ചു. ഇത് ക ാല്ലം ജില്ലയില് ആക ജനസംഖേയകട 12.46% വരും. പട്ടി ജാതി ജനസംഖേയില് ഈ
ാലയളവില് 1.7% വര്ദ്ധനവളളതായി ാണാം
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി ജനസംഖേ സമുോയം തിരിച്ച്
2011 കല ണക്കു ള് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പ്രധ്ാനകെട്ട 6 പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട എണം താകഴ
പറയം പ്ര ാരമാണ്.
കുറവന്/സിദ്ധനര്
സ്ത്രീ-59085,
പുരുേന്- 53044
ആക 112129
പുലയ/ത്ചരമര്
സ്ത്രീ-48385,
പുരുേന്- 45407
ആക 93792
തണ്ടാന്
53121
പറയന്/സാമ്പവ
20885
ത്വടന്
11873
മണാന്/ കപരുവണാന്/വണാന് ഈ വിഭാഗത്തില്
- 12165
ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവം അധ്ിവസിക്കുന്നത് ഗ്രാമ പ്രത്േശങ്ങളിലാണ്. എന്നാല് തണ്ടാന് വിഭാഗത്തില്
68.18% ത്പരും നഗര പ്രത്േശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നു. 2011 കല ണക്കനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികല
സ്ത്രീ-പുരുോനുപാതം 1080 ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാനാനുപാതമായ 1084 കെ അടുത്ത് നില്ക്കുന്നു.
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പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാേരതാ നിരക്ക് പുരുേന്മാരില് 92.5
ശതമാനവം സ്ത്രീ ളില് 84.8 ശതമാനവം ആണ് ഈ നിരക്ക് ഗ്രാമ-നഗരങ്ങളില് വേതോസകെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
വിഭാഗത്തില് 43.98 ശതമാനം ത്പര് വിവിധ് ത്മഖല ളില് കതാഴില് കചയ്യുന്നു. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവം ര്േ
കതാഴിലാളി ളാണ്. പുനലൂര് താലൂക്കികല വാളത്ക്കാട് വിത്ല്ലജിലാണ് ഏറ്റവം കുറച്ച് പട്ടി ജാതിക്കാര് ഉളളത്.
സാേരത - വിേോഭോസം - കതാഴില്
2011 കല കസന്സസ് അനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി ത്മഖലയികല സാേരത സംസ്ഥാനത്ത് 88.7
ശതമാനം ആണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാേരതാനിരക്ക് 89.8 ശതമാനം ആണ്. ത്ലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്
സാേരതാ നിരക്ക് പരിത്ശാധ്ിച്ചാല് ഏറ്റവം കൂടുതല് ഓച്ചിറ ത്ലാക്കിലം (91.59%) കുറവ് അഞ്ചല്
ത്ലാക്കിലമാണ് (84.15%). പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് ജില്ലയില് ആക 9421 പുരുേന്മാരും 13416 സ്ത്രീ ളം
നിരേരര് ആകണന്ന് ണക്കു ള് ാണിക്കുന്നു. 2016-17-ല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഹയര് കസക്കെറി തലം
മുതല് കപ്രാഫേണല് തലംവകര പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗം കുട്ടി ളകട
ണക്ക് താകഴ
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.1.2
ഹയര് കസക്കെറി തലം മുതല് കപ്രാഫേണല് തലം വകര 2016-17 ല് പഠിച്ചിരുന്ന
പട്ടി ജാതി വിഭാഗം കുട്ടി ളകട വിവരങ്ങള്
ക്രമനം
ത് ാഴ്സ്
വിേോര്ഥി ളകടഎണം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ബി.എ.എംഎസ്
ബി.എഡ് & എം.എഡ്
ബി.ഡി.എസ് & എം.ഡി.എസ്
ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, എം.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, പി.ബി നഴ്സിംഗ്
ഡിഗ്രി (ബി.എ, ബി.എസ്.സി, ബിത് ാം)
പി.ജിത് ാഴ്സ്
പി.എച്ച്.ഡി
ഡിത്ലാമ
ഡിത്ലാമഇന് ജി.എന്.എം
എഞ്ചിനീയറിംഗ്(ബി.കട ്, എം.കട ്) &ബി.ആര്ക്ക്
ഫുഡ്ക്ക്രാഫ്റ്്ത് ാഴ്സ്
എച്ച്.ഡി.സി
ഹയര് കസക്കെറി
കജ.ഡി.സി
എല്.എല്.ബി (3 വര്േം)& (5 വര്േം)
എം.ബി.എ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാരാകമഡിക്കല്സ്
ത്പാളികടക്നിക്ക്
റ്റി.റ്റി.സി
കവാത്ക്കേണല് ഹയര് കസക്കെറി
ആക

10
158
17
126
3429
262
4
12
235
506
14
15
7433
57
28
15
48
24
399
194
933
13880
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2015-16 വര്േത്തില് 1 മുതല് 10 വകരയള്ള ക്ലാസു ളില് പഠിക്കുന്ന 46207 കുട്ടി ളില് 67 ത്പര്
പഠനം ഉത്പേിച്ചു ത്പായിട്ടുണ്ട്. ോരിദ്ര്േം, സാമ്പത്തി പരാധ്ീനത, അ കലയളള പഠനസ്ഥാപനം, ദുര്ഘട
യാത്ര, ത്താല്വി, അനേതാ ത്ബാധ്ം എന്നിവയാണ് പഠനം ഉത്പേിക്കുവാനുളള ാരണം. പുരുേന്മാരില്
58.07% ത്പരും സ്ത്രീ ളില് 30.94% ത്പരും കതാഴില് കചയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. സ്ത്രീ ളില് ഭൂരിഭാഗവം
നാമമാത്രത്മാ അസ്ഥിരത്മാ ആയ കതാഴിലില് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗവം ാര്േി ത്മഖലയികല
കതാഴിലാളി ളാണ്. കുറച്ചുത്പര് നിര്മാണ ത്മഖലയിലം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
സമൂഹത്തികല എല്ലാ കതാഴില് ത്മഖലയിലം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നു. 2009-10 കല ണക്കനുസരിച്ച് സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധ സര്ക്കാര്, സഹ രണ ത്മഖല, സവ ാരേ ത്മഖല
എന്നീ വിഭാഗത്തില് 4339 ത്പര് സ്ഥിരം കതാഴിലിലം 13007 ത്പര് താല്ക്കാലി
കതാഴിലിലം
ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്സ്േബന്ധനം, മത്സ്േവിപണനം, മൃഗപരിപാലനം, ാര്േി ത്മഖല, പരമ്പരാഗത ത്മഖല
എന്നിവിടങ്ങളില് സവയം കതാഴിലില് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നവര് ഏ ത്േശം 2337 ത്പര് ഉണ്ട്. 1551-ഓളം ത്പര്
ഇതര സവയം കതാഴിലില ളിലം ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഏറ്റവം കൂടുതല് ത്പര് കൂലിെണി
എടുക്കുന്നവരാണ്. ാര്േി ത്മഖലയിലം, ാര്േിത് തര ത്മഖലയിലമായി ഏ ത്േശം 7000 ത്പര്
ഇതില്കെടുന്നു. ക ട്ടിട നിര്മാണ ത്മഖലയില് 2000 ത്പരും ബാക്കി ഉളളവര് പരമ്പരാഗത ത്മഖല ഉള്കെകട
മറ്റ് ത്മഖല ളിലം കതാഴികലടുക്കുന്നു.
സത്ങ്കതങ്ങളിലം ഒറ്റകെട്ട നിലയിലം താമസിക്കുന്നവരുകട കതാഴില് നിലവാരം ഏകറക്കുകറ തലേമാണ്
എങ്കിലം സവയം കതാഴില് കചയ്യുന്നവരില് കൂടുതലം സത്ങ്കത വാസി ളാണ്. കതാഴില് കചയ്യുന്നവകര സമുോ
യാടിസ്ഥാനത്തില് പരിത്ശാധ്ിച്ചാല് ജനസംഖോനുപാതി മായി വേതോസകെട്ടിരിക്കുന്നതായി
ാണാം.
കതാഴിലം വിേോഭോസവം തമിലളള ബന്ധം പരിത്ശാധ്ിച്ചാല് ബിരുേം, ബിരുോനന്തര ബിരുേം തടങ്ങി
ഉയര്ന്ന വിേോഭോസ നിലവാരമുളളവര് തത്ലാം കുറവാണ്. അതിനാല് കൂടുതല് ത്പരും പ്രത്തേ കവേഗ്ധധ്േം
ആവശേമില്ലാത്ത കതാഴിലില് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നവരാകണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ത്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലറെ്
പദ്ധതിയില് ഈ ത്മഖലയില് നിന്നുളള കതാഴിലാളി ളകട സജീവ സാന്നിധ്േം ാണാവന്നതാണ്.
ജില്ലയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് ഏ ത്േശം 66 ത്പര് വൃത്തിഹീന കതാഴിലില് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇവരില് 90% ത്പരും അധ്ിവസിക്കുന്നത് ത് ാര്െത്റേന് പരിധ്ിയിലാണ്. ഇവരില് ഭൂരിപേവം ചക്ലിയര്
വിഭാഗത്തില്കെട്ടവരാണ്. 2009-10-കല ണക്കനുസരിച്ച് 15-60 വയസ്സ് പരിധ്ിയളളവരില് 72935 ത്പര്
കതാഴില് രഹിതരാണ്. ഇതില് 14493 ത്പര് എസ്.എസ്.എല്.സി ജയിച്ചവരും 10024 ത്പര് ലസ് ടു
ജയിച്ചവരും 2365 ത്പര് ബിരുേധ്ാരി ളം 417 ത്പര് ബിരുോനന്തര ബിരുേധ്ാരി ളം 65 ത്പര് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ബിരുേധ്ാരി ളം 128 ത്പര് മറ്റ് കപ്രാഫേണല് ബിരുേം ത്നടിയവരുമാണ്. ബാക്കിയളളവരില് 762 ത്പര്
ഡിത്ലാമ ത് ാഴ്സ് ജയിച്ചവരും ത്ശേിക്കുന്നവര് നിരേരത്രാ നവസാേരത്രാ കപ്രമറി, കസക്കെറി തലത്തില്
പഠിച്ചിട്ടുളളവത്രാ ആണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് 2017 മാര്ച്ചില് എസ്.എസ്.എല്.സി പരീേയില് എല്ലാ
വിേയങ്ങള്ക്കും എ+ ത്നടിയ 2050 വിേോര്ഥി ളില് 55 ത്പര് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവരാണ്. ഇത്
2.68% ആണ്.
പട്ടി 4.15.1.3
ഒന്നു മുതല് 10 വകര പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട വിേോര്ഥി ളകട എണം ജാതി തിരിച്ച്
ക്ര
മ
നം

കതാഴില്
കചയ്യുന്നവരുകട
വിേോഭോസം

1

സത്ങ്കതത്തില്
താമസിക്കുന്നവര്

നിരേരര്

പുരുേ
ന്
1571

2

നവസാേരര്

3

കപ്രമറിതലം
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2308

ആ
ക
3879

പുരു
േന്
545

59

106

165

10685

8640

19325

സ്ത്രീ

ആക

1296

പുരുേ
ന്
2116

3059

ആ
ക
5175

33

47

73

139

212

3119

8175

15741

11759

27500

സ്ത്രീ

ആക

751

14
5056

സ്ത്രീ
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

കസക്കെറി തലം
എസ്.എസ്.എല്.
സി ജയിച്ചു
പ്രീഡിഗ്രി/ലസ് ടു
ജയിച്ചു

19034

9271

28305

8202

2819

11021

27236

12090

39326

5409

2444

7853

5040

1640

6680

10449

4084

14533

1548

665

2213

1210

366

1576

2758

1031

3789

ബിരുേം

535

271

806

537

227

764

1072

498

1570

110

97

207

90

66

156

200

163

363

28

12

40

23

5

28

51

17

68

35

25

60

17

4

21

52

29

81

11

6

17

3

2

5

14

8

22

51

27

78

38

26

64

89

53

142

159

60

219

263

82

345

422

142

564

39235

23932

63167

21038

9140

30178

60273

ബിരുോനന്തര
ബിരുേം
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
(ബിരുേം)
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
(സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡി
ത്ലാമ)
കമഡിസിന് ബിരുേം
മറ്റ്കപ്രാഫേണല്
ബിരുേം
മറ്റ് കപ്രാഫേണല്
ത് ാഴ്സ്(സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/
ഡിത്ലാമ)

33072 93345
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ഭൂമി-ഭവനരഹിതര്
ഭൂരഹിതര്ക്കും ഭവനരഹിതര്ക്കുമായി നിരവധ്ി പദ്ധതി ള് നിലവിലകണ്ടങ്കിലം ആക യള്ള
കുടുംബങ്ങളികല 1850 ത്പര് ഇത്ൊഴം ഭൂരഹിതരും 1250 ത്പര് ഭവനരഹിതരുമാകണന്ന് ണക്കു ള്
ാണിക്കുന്നു.
ാര്േി വൃത്തികയ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവര് വളകര കുറവാണ്, സവന്തമായി ഭൂമിയില്ല
എന്നതാണ് ഇതിന് ാരണം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളകട ആക ക വശഭൂമി 550884 കസെ്
ആണ് ഇത് ഓത്രാ കുടുംബത്തിനും ശരാശരി 9 കസന്റം ഒരു വേക്തിക്ക് 1.7 കസന്റം എന്ന അനുപാതത്തില്
വരും.
നിലവികല ണക്കനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് 1850 ത്പര് ഭൂരഹിതരാണ്. 2 കസെ്
ഭൂമികയങ്കിലം സവന്തമായില്ലാത്തവകരയാണ് ഭൂരഹിതരായി ണക്കാക്കു ത് ാര്െത്റേന് പരിധ്ിയില് ഇത് 1.5
കസെ് ആണ്. ഭൂരഹിതരുകട എണം ത്ലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില് ശാസ്ാംത് ാട്ട, ചടയമംഗലം, കവട്ടിക്കവല,
പത്തനാപുരം എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടുതലം കുറവ് ചവറ ത്ലാക്കിലം ആണ്. ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
പരിധ്ിയില് ഭൂരഹിതരുകട എണം കൂടുതലാണ്, ഇവികട പുനരധ്ിവാസം വളകര വിേമ രമാണ്. വസ്തുവികെ
ഉയര്ന്ന വിലയം ഭൂമിയകട േൗര്ലഭേവം ആണ് ഇതിന് ാരണം. ഒരു കുടുംബത്തികല ഒരംഗം വിവാഹം
ഴിക്കുത്മ്പാള് ഒരു പുതിയ ഭൂരഹിത കുടുംബം കൂടി സൃഷ്ടിക്കകെടുന്നുണ്ട്. കൂടാകത മക്കളകട ത്പരില് ഓഹരി
നല് ിയ ത്ശേം മാതാപിതാക്കള് ഭൂരഹിത ധ്നസഹായത്തിന് അത്പേിക്കുന്നുമുണ്ട്.
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട ജില്ലയികല ക വശ ഭൂമി 2009-10 ണക്ക് പ്ര ാരം താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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പട്ടി 4.15.1.4
പട്ടി ജാതിക്കാരുകട ക വശഭൂമി (ഭൂമിവിസ്തൃതി : കസെ്)
ക്ര
മ
നം

തത്േശഭരണസ്ഥാപനം

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ഓച്ചിറ
ശാസ്ാംത് ാട്ട
കവട്ടിക്കവല
പത്തനാപുരം
അഞ്ചല്
ക ാട്ടാരക്കര
ചിറ്റുമല
ചവല
മുഖത്തല
ഇത്തിക്കര
ചടയമംഗലം
ആക

ത്ലാക്ക്പഞ്ചായു
ള്

1
2
3

പരവൂര്
പുനലൂര്
രുനാഗെളളി
ആക
(നഗരസഭ ള്)
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
ആക ( ജില്ല )

സത്ങ്കതത്തില്
ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്നവര്
ആക
താമസിക്കുന്നവര്
കുടുംബങ്ങ
കുടുംബങ്ങ ക വശഭൂ കുടുംബങ്ങ ക വശ
ക വശഭൂമി
ള്
ള്
മി
ള്
ഭൂമി

1457
4684
4965
3187
3630
3799
2519
1040
2656
2707
4399
35043
558
503
312

11919
2540
53254
2808
60319
1372
37726
1352
35202
1766
41444
783
18389
2526
5749
2034
18920
1388
19214
1169
40423
1341
342559
19079
നഗരസഭ ള്
3027
349
2782
474
1821
489

25156
31175
16661
15465
19884
7748
17294
12644
9744
9320
13091
178182

3997
7492
6337
4539
5396
4582
5045
3074
4044
3876
5740
54122

37075
84429
76981
531920
55086
49193
35682
18393
28664
28534
53514
520743

2275
1865
2908

907
917
801

5302
4648
4729

1373

7630

1252

7048

2625

14679

2166
38582

6861
357053

556
20887

2166
187396

2722
59469

9027
544449
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കൂടാകത ഴിഞ്ഞ 7 വര്േങ്ങളായി വകുെികെ ഭൂരഹിത പുനരധ്ിവാസ പദ്ധതി പ്ര ാരം 4635
ത്പര്ക്ക് ആക 15117 ത്പര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കു യണ്ടായി.
ഭവന രഹിതര്
പട്ടി ജാതിക്കാരുകട ക വശഭൂമി 2009-10 കല ണക്ക് പ്ര ാരം ഭവനരഹിതരുകട എണം കൂടുതലള്ള
ശാസ്ാംത് ാട്ട, ചടയമംഗലം, പത്തനാപുരം, ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് എന്നിവിടങ്ങളിലം കുറവ് ചവറയമാണ്.
ഉറപ്പുള്ള ത്മല്ൂരയം മുന്പില് വാതില ള് അടച്ചുറപ്പുള്ളതമായ ഒറ്റമുറി വീടു കളങ്കിലം ഇല്ലാത്തവകര ഭവന
രഹിതരായി ണക്കാക്കാം.
ണക്കു ളനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് 1250 ത്പര് ജില്ലയില് ഭവന
രഹിതരാണ്.
ജില്ലയികല ത് ാളനി ളില് മിക്കതിലം സഞ്ചാര ത്യാഗേമായ ത്റാഡു ള് നിലവിലണ്ട്. സമ്പൂര്ണ
കവേുതീ രണ പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി ജില്ലയികല എല്ലാ ത് ാളനി ളം കവേുതീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലം 752
സത്ങ്കതങ്ങളില് കതരുവ് വിളക്കു ള് ഇനിയം സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. 13350 കുടുംബങ്ങള് 6 മാസത്തില് കൂടുതലം
971 കുടുംബങ്ങള് പൂര്ണമായം ജലോമം ത്നരിടുന്നവയാണ് ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി ഏവര്ക്കും
ൂസ്സ് സൗ രേം ലഭേമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലം ഉപത്യാഗ ശൂനേമായ ൂസ് ഇല്ലാത്തവര് അനവധ്ി
യാണ്. 2009-10 കല ണക്ക് പ്ര ാരം പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട വീടു ളകട അവസ്ഥ താകഴ പറയം
പ്ര ാരമാണ്.
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ത്ലാക്ക്പഞ്ചായു
ള്
1 ഓച്ചിറ
ശാസ്ാം
2
ത് ാട്ട
3 കവട്ടിക്കവല
പത്തനാപു
4
രം
5 അഞ്ചല്
ക ാട്ടാരക്ക
6
ര
7 ചിറ്റുമല
8 ചവറ
9 മുഖത്തല
10 ഇത്തിക്കര
11

ചടയമംഗ
ലം

ആക ത്ലാക്ക്പ
ഞ്ചായു ള്
നഗരസഭ ള്
പരവൂര്
പുനലൂര്
രുനാഗെളളി
ആക നഗരസഭ
ള്
ക ാല്ലംത് ാര്െത്റ
േന്
ആക
(ക ാല്ലംജില്ല

പൂര്ത്തീ രിക്കാത്തത്താപൂര്ത്തീ രി
കച്ചങ്കിലംഗുണനിലവാരമില്ലാത്തത്താ
ആയസവന്തംവീടു ള്
ഉളളകുടുംബങ്ങള്

പൂര്ത്തീ രിച്ചഗുണനിലവാരമുളളസവ
ന്തംവീടു ള് ഉളളകുടുംബങ്ങള്

കുടുംബങ്ങള്

പൂര്ത്തീ രിച്ചഗുണനിലവാരമുളളസവ
ന്തംവീടു ള് ഉളളകുടുംബങ്ങള്
പൂര്ത്തീ രിക്കാത്തത്താപൂര്ത്തീ രി
കച്ചങ്കിലംഗുണനിലവാരമില്ലാത്തത്താ
ആയസവന്തംവീടു ള്
ഉളളകുടുംബങ്ങള്

കുടുംബങ്ങള്

പൂര്ത്തീ രിക്കാത്തത്താപൂര്ത്തീ രി
കച്ചങ്കിലംഗുണനിലവാരമില്ലാത്തത്താ
ആയസവന്തംവീടു ള്
ഉളളകുടുംബങ്ങള്

പൂര്ത്തീ രിച്ചഗുണനിലവാരമുളളസവ
ന്തംവീടു ള് ഉളളകുടുംബങ്ങള്

കുടുംബങ്ങള്

തത്േശഭരണസ്ഥാപനം

ക്രമനം

പട്ടി 4.15.1.5
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട വീടു ളകട അവസ്ഥ

സത്ങ്കതത്തില്
താമസിക്കുന്നവര്
1457
789
575

2540

1483

843

3997

2272

1418

4684

2455

1992

2808

1927

743

7492

4382

2735

4965

3447

1441

1372

822

489

6337

4269

1930

3187

1807

1197

1352

842

360

4539

2649

1557

3630

1930

1553

1766

833

729

5396

2763

2282

3799

2169

1521

783

495

268

4582

2664

1789

2519
1040
2656
2707

1971
715
1847
1540

496
267
621
988

2526
2034
1388
1169

1700
1236
1019
753

607
576
235
369

5045
3074
4044
3876

3671
1951
2866
2293

1103
843
856
1357

4399

2719

1506

1341

769

484

5740

3488

1990

35043

21389

12157

19079

11879

5703

54122

33268

17860

558
503
312

356
262
146

151
190
156

349
414
489

232
209
190

81
104
244

907
917
801

588
471
336

232
294
400

1373

764

497

1252

631

429

2625

1395

926

2166

713

933

556

226

241

2722

939

1174

38582

22866

13587

20887 12736

6373

59469 35602

ഒറ്റകെട്ടുതാമസിക്കുന്നവര്

ആക

19960
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പട്ടി 4.15.1.6
ഴിഞ്ഞ 10 വര്േത്തില് പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികെ പദ്ധതിയില് കൂടിയം പി.എം.എ. കവയിലം
പഞ്ചായു ളകട പദ്ധതി പ്ര ാരവം പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് നല് ിയ വീടു ളകട ണക്ക്
ക്രമ നം
ത്ലാക്ക്
വീടു ളകട എണം
1
അഞ്ചല്
1917
2
ചടയമംഗലം
2032
3
ചവറ
987
4
ചിറ്റുമല
1461
5
ഇത്തിക്കര
1507
6
ക ാട്ടാരക്കര
1328
7
മുഖത്തല
1499
8
ഓച്ചിറ
992
9
പത്തനാപുരം
1629
10
ശാസ്ാംത് ാട്ട
1769
11
കവട്ടിക്കവല
1779
ആക
16900
12
രുനാഗെളളി മുനിസിൊലിറ്റി
212
13
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
462
ആക
17574
അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി 4.15.1.7
2007-08 മുതല് 2016-17 വകര പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത വീടു ളകട എണം (കലഫ് മിേന്)
ത്ലാക്ക്
പട്ടി ജാതി വിഭാഗം
അഞ്ചല്
144
ചിറ്റുമല
93
ചവറ
12
ചടയമംഗലം
56
ഇത്തിക്കര
30
മുഖത്തല
63
ഓച്ചിറ
45
പത്തനാപുരം
165
ശാസ്ാംത് ാട്ട
52
കവട്ടിക്കവല
111
ക ാട്ടാരക്കര
109
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
164
ആക
1044
അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

കൃേി-മണ് സംരേണം
ജില്ലയികല സാധ്ാരണ വിള ളായ കനല്ല്, കതങ്ങ്, മാവ്, ലാവ്, വങ്ങ്, പച്ചക്കറി ള് തടങ്ങി എല്ലാ
കൃേിയിലം പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിലളളവര് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു. 2009-10 കല ണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവം വിസ്തൃതി
റബ്ബര് കൃേിക്കാണ്-75810 കസെ്, മരച്ചീനി-45972, വാഴ-36661, കനല്ല്-2823, കതങ്ങ്-53537 എന്നിവയാണ് മറ്റ്
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പ്രധ്ാന വിള ള്. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിന് സവന്തമായി കൃേി ഭൂമി വളകര കുറവാണ് എന്നത് ഈ
ത്മഖലയികല പ്രധ്ാന പ്രശ്നമാണ്. തരിശായി ിടക്കുന്ന കൃേി ഭൂമി ള് പാട്ടത്തികനടുത്ത് ഈ വിഭാഗത്തിന്
നല്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ചാല് ാര്േി രംഗത്ത് ഒരു പുത്തന് ഉണര്വ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ാരണ
മാത്യക്കാം. പരമ്പരാഗതമായി ാര്േി ത്മഖലയില് പ്രവര്ത്തിച്ച കവേഗ്ധധ്േം ത്നടിയ കതാഴിലാളി ള് ഈ
ത്മഖലയിലകണ്ടന്നുളളത് പ്രതീേയ്ക്ക് വ നല്കുന്നു.
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ കൃേിഭൂമിയില് ഭൂരിപേവം ിഴക്കന് മലമ്പ്രത്േശങ്ങളില് ആ യാല് മണ്
സംരേണ പദ്ധതി ള് ഈ പ്രത്േശത്ത് അതേന്താത്പേിതമാണ്. മണ് യ്യാലക ട്ടു , ല്ലടുക്ക് നിര്മിക്കു ,
സംരേണ ഭിത്തി നിര്മിക്കു , മണിട്ട് നി ു , ഓട, സ്ലാബ് എന്നിവ നിര്മിക്കു , ജല നിര്ഗമന സംവിധ്ാ
നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കു എന്നിവയ്ക്കുളള പദ്ധതി ള് ഈ ത്മഖലയില് അതോവശേമാണ്.
കുടികവളള ലഭേത
ത് ാളനിയില് നടെിലാക്കിയിട്ടുളള കുടികവളള ത്പ്രാജക്റ്റു ള്, കപാത ിണര്, സവ ാരേ ിണര്, വാട്ടര്
അത്താറിറ്റിയകട കപകെൈന് എന്നിവ മുത്ഖന സത്ങ്കതവാസി ളികല കുടുംബങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗത്തിനും
കുടികവളളം ലഭിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം 9311 കുടുംബങ്ങളില് ആറുമാസത്തില് കൂടുതലം 13838 എണത്തില് ആറു
മാസത്തില് താകഴയം ോമം ത്നരിടുന്നവയാണ്. ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില് 3788 എണത്തിന് 6
മാസത്തില് കൂടുതലം 6524 എണത്തിന് 6 മാസത്തില് താകഴയം ോമം ത്നരിടുന്നു. കപെ് ണേന്
ലഭിച്ചിട്ടുളളവരിലം ജലോമം ത്നരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് ത്രാതസില് നിന്നുളള ജല ലഭേത ഇല്ലാത്ത തിനാലാണ്.
കവേുതി
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി സത്ങ്കതങ്ങള് എല്ലാം തകന്ന കവേുതീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സത്ങ്കതങ്ങളില്
കതരുവ് വിളക്കികെ അഭാവം നിലനില്ക്കുന്നു. പ്ര ാശിക്കാത്ത കതരുവ് വിളക്കു ള് പ്രവര്ത്തന േമമാ
ക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര സംവിധ്ാനങ്ങള് നടെിലാത്ക്കണ്ടതാണ്. പുതിയതായി അത്പേിച്ചിട്ടുളള വീടു ള്ക്ക്
നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ഒറ്റകെട്ട നിലയിലളളതം കവേുതീ രിത്ക്കണ്ടതകണ്ടങ്കില് അവയ്ക്കും അടിയന്തിര
സംവിധ്ാനങ്ങള് നടെിലാത്ക്കണ്ടതാണ്.
ശ്മശാനം
ജില്ലയില് ശ്മശാനം നിര്മിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലസൗ രേം ഉകണ്ടങ്കിലം നിലവില് 10 ശ്മശാനങ്ങള്
മാത്രമാണ് പട്ടി വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായളളത്. മറ്റ് ഇടങ്ങളില് കപാത ശ്മശാനങ്ങള് ഇൂട്ടര് ഉപത്യാഗിക്കു
ന്നു. 2014-15 വര്േത്തില് തൃത്ക്കാവില്വട്ടം പഞ്ചായത്തികല ജയന്തി ത് ാളനി, തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്തികല
കതത്ക്ക ത്ചരില് ത് ാളനി എന്നിവിടങ്ങളില് 2 ശ്മശാനങ്ങള് വകുെികെ ഫണ്ട് ഉപത്യാഗിച്ച് പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പട്ടി 4.15.1.8
ജില്ലയില് നിലവിലളള പട്ടി ജാതി ശ്മശാനങ്ങളകട വിവരം (ത് ാളനി ളില്)
ക്രമനം
ശ്മശാനങ്ങളകട ത്പര്
പഞ്ചായത്ത്
1
ചുണ്ട പട്ടാണിമുക്ക് ലേംവീട് ത് ാളനിശ്മശാനം
ഇട്ടിവ
2
ഇട്ടിവ 4 കസെ് ത് ാളനി ശ്മശാനം
ഇട്ടിവ
3
നിലത്മല് ഗവ. യ.പി.എസിന് പിറകുവശമുളള ശ്മശാനം നിലത്മല്
4
മുളയത്ക്കാണം ചൂരടിത്ക്കാണം ശ്മശാനം
നിലത്മല്
5
പട്ടാളംകുന്ന് ത് ാളനി ശ്മശാനം
ല്ലുവാതക്കല്
6
കുരീെളളി ജയന്തി ത് ാളനി
തൃത്ക്കാവില്വട്ടം
7
മിനി ത് ാളനി
ത്പരയം
8
ലാക്കാട് അംത്ബദ് ര് ഗ്രാമം
എഴത് ാണ്
9
പനയറക്കാവ്
പന്മന
10
കതത്ക്കത്ച്ചരിയില്
തൃക്കരുവ
അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്
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ആത്രാഗേം – സാമൂഹി സുരേ
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ ആത്രാഗേ പരിചരണത്തിന് തത്േശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം
പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും നിരവധ്ി പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ളില്
വസിക്കുന്നവര്ക്ക് 5 ി. മീറ്റര് പരിധ്ിയില് കപ്രമറി കഹല്ത്ത്കസെര്, കമഡിക്കല് ത്റാര്, ത്ഡാക്ടറുകട
ത്സവനം എന്നിവ ലഭേമാണ്. വിേഗ്ദ ചി ില്സ ആവശേമുളള സമയത്ത് 25 ി. മീറ്റര് പരിധ്ിയ്ക്ക ത്ത് എല്ലാ
ത് ാളനി നിവാസി ള്ക്കും സൗ രേപ്രേമായ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില്
മലത്യാര പ്രത്േശങ്ങളില് ഉളളവര്ക്ക് വിഗ്ദചി ില്സയ്ക്ക് ചില പരിമിതി ള് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലം ആത്രാഗേ
പരിചരണത്തിന് ആവശേമായ അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങളായ കപ്രമറി കഹല്ത്ത്കസെര്, മൂണിറ്റി
കഹല്ത്ത്കസെര്, താലൂക്കാശുപത്രി, ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഗവണ്കമെ് ആയര്ത്വേ-ത്ഹാമിത്യാ ആശുപത്രി ള്
കമഡിക്കല് ത്റാറു ള് എന്നിവയകട ത്സവനം ഒട്ടുമിക്കവര്ക്കും ലഭേമാണ്. കൂടാകത പട്ടി ജാതി വി സന
വകുെികെ ആഭിമുഖേത്തില് പിറവന്തൂര് പഞ്ചായത്തികല ടയ്ക്കാമണ് ത് ാളനി, തലവൂര് പഞ്ചായത്തികല
അമ്പലനിരെ് ത് ാളനി, ത്പാരുവഴി പഞ്ചായത്തികല ത്മലൂട്ട് ത് ാളനി എന്നിവിടങ്ങളില് ത്ഹാമിത്യാ
ആശുപത്രി ള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാകത ദുര്ബല വിഭാഗത്തികെ ആത്രാഗേ പരിപാലനത്തിനായി
സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതില് ത്ഡാക്ടറുകടയം നഴ്സികെയം ഫാര്മസിറികെയം ത്സവനം
സൗജനേമായി ലഭിക്കുന്നു. ത്രാഗ നിര്ണയത്തിനും ത്രാഗീപരിചരണത്തിനും ഈ ക്ളിനിക്കികെ ത്സവനം
ഫലപ്രേമാണ്. കൂടാകത ആത്രാഗേ-ശുചിതവ നിര്ത്േശങ്ങളം ക്ലാസു ളം ഈ യൂണിറ്റ് നടുന്നുണ്ട്.
ശാരീരി മാനസി കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര് ജില്ലയില് 3000 ത്ത്താളം
ഉളളതായി ണക്കു ള് സൂചിെിക്കുന്നു. കൂടാകത മാര ത്രാഗങ്ങളായ ോന്സര്, േയം, കുഷ്ഠം, ഹൃത്ദ്ര്ാഗം,
അവയവങ്ങള്ക്ക് േതം, മന്ത്, എയ്ഡഡ്ക്സ്, അപ ടം തടങ്ങിയവ മൂലം അവശത അനുഭവിക്കുന്നവര് 7500
ത്പര് ജില്ലയില് ഉണ്ട്. ഭിന്നത്േേിക്കാരും നിതേത്രാഗി ളമായ ഏ ത്േശം 7734 ത്പര് ഉള്ളതായി ാണുന്നു.
ഇവരുകട ചി ില്സാ കചലവ ള്ക്കായി പട്ടി ജാതി വി സന വകുെിന് പദ്ധതി ള് നിലവിലണ്ട്.
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് ജില്ലയില് കൂടുതല് ത്പരും കപാത വിതരണ സംവിധ്ാനകത്ത
ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവം ബി.പി.എല് ാര്ഡ് ഉടമ ളമാണ്. നിലവികല ാര്ഡ്
വിതരണ സംമ്പ്രോയത്തില് നിന്ന് അര്ഹരായ പലരും ബി.പി.എല് വിഭാഗത്തില് നിന്നും ഒഴി
വാക്കകെടുന്നതായി പരാതിയണ്ട്. സാമൂഹേ സുരോ കപന്േനു ള് വാങ്ങുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര്
ഏകറയാണ്. കപന്േന് ഗുണത്ഭാക്താക്കളില് കൂടുതല്ത്െരും വിധ്വാ കപന്േനും ര്േ കതാഴിലാളി
കപന്േനും വാങ്ങുന്നവരാണ്. കൂടാകത വാര്ദ്ധ േ ാല കപന്േന്, വി ലാംഗ കപന്േന് എന്നിവ വാങ്ങു
ന്നവരും ഈ വിഭാഗത്തിലണ്ട്.
സാമൂഹി സാംസ്ക്കാരി വി സനം
സാമൂഹി വി സന സംരംഭങ്ങളായ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള്, സവയം സഹായ സംഘങ്ങള്
എന്നിവയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര് സജീവമായി ഉള്കെടുന്നതായി ാണാം. നിലവികല
ണക്കനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് നിന്നുളളവര് മാത്രം അംഗങ്ങളായ 1435 കുടുംബശ്രീ
അയല്ൂട്ടങ്ങള് ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ആക 11553 ത്പര് ഈ യൂണിറ്റു ളില് അംഗങ്ങളായി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത കൂടാകത 100 ഓളം പുരുേ സഹായ സംഘങ്ങളം ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ജില്ലയികല മിക്ക പട്ടി ജാതി സത്ങ്കതങ്ങളിലം ഒത്ന്നാ അതിലധ്ി ത്മാ അയല്ൂട്ടങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വിവിധ് സര്ക്കാര് സംവിധ്ാനങ്ങളില് നിന്നും ധ്നസഹായങ്ങള് സവി രിച്ച് വിവിധ് പദ്ധതി ള് ഇത്തരം
യൂണിറ്റു ള് നടെിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില് നിന്നും ധ്നസഹായം സവി രിച്ച്
ജില്ലയികല വിവിധ് സ്ഥലങ്ങളിലായി 7 പട്ടി ജാതി വനിതാ സവയം സഹായ സംഘങ്ങള് സവയം കതാഴില്
സംരംഭങ്ങള് നടത്തിവരുന്നു. കൂടാകത ജില്ലയികല നിരവധ്ി വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ളിലം ഗ്രാമസഭാ/വാര്ഡ്
സഭാത്യാഗങ്ങളിലം സജീവമായി പകങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ സാമൂഹി സാമ്പത്തി
സുരേിതതവത്തിന് ഇത്തരം സവയം സഹായ സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ത്തനം വലിയ പങ്ക് സംഭാവന കചയ്യുന്നു.
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ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് 400 ല് പരം സാമുോയി , സാംസ്ക്കാരി
സംഘടന ള് നിലവിലണ്ട്. സാംസ്ക്കാരി ഉന്നമനം കൂടാകത വരുമാന ോയ മായ നിരവധ്ി പരിപാടി ള്
ഇത്തരം സംഘടന ള് നടത്തിവരുന്നു. ക്ലബ്ബു ള്, നാട സമിതി ള്, ഗായ സംഘങ്ങള്, വാേേ
സംഘങ്ങള്, നൃത്ത സംഘങ്ങള്, നാടന് ലാ സംഘങ്ങള് തടങ്ങി 200-ല് പരം ലാ സാംസ്ക്കാരി
സംഘങ്ങള് സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.
പട്ടി 4.15.1.9
സത്ങ്കതങ്ങളികല സാംസ്ക്കാരി സംരംഭങ്ങള്
ക്ര
മ
നം

തത്േശഭരണ
സ്ഥാപനം
ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായു ള്

1
ഓച്ചിറ
2 ശാസ്ാംത് ാട്ട
3
കവട്ടിക്കവല
4
പത്തനാപുരം
5
അഞ്ചല്
6
ക ാട്ടാരക്കര
7
ചിറ്റുമല
8
ചവല
9
മുഖത്തല
10
ഇത്തിക്കര
11
ചടയമംഗലം
ആക (ബത്ളാക്ക്
പഞ്ചായു ള്)
നഗരസഭ ള്
1
പരവൂര്
2

പുനലൂര്

3

രുനാഗെളളി
ആക
(നഗരസഭ ള്)
ക ാല്ലം
ത് ാര്െത്റേന്
ആക ക ാല്ലം ജില്ല

സാമുോയി
സംഘടന ൾ
അംഗങ്ങ
എണം
ൾ

സാംസ്ക്കാരി
സംഘടന ൾ
നാട
ക്ലബ്
ത്വേി

ആക
ഗായ
സംഘം

വാേേസം നൃത്തസം
ഘം
ഘം

നാടൻ
മറ്റുള്ള
ലാസംഘം
വ

49
131
16
30
6
24
16
2
2
33
1

950
1753
256
683
184
300
280
7
31
908
2

0
21
6
16
2
19
7
2
0
12
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

0
1
3
1
0
0
0
2
2
1
3

0
0
3
5
0
3
1
0
2
0
5

1
2
3
0
0
2
0
1
0
2
2

0
5
1
4
2
3
2
0
0
1
4

6
0
0
1
2
0
2
0
0
0
1

310

5354

89

4

13

19

13

22

12

0

1

1

1

4

0

0

0

0
0

4

183

0

0

0

0

0

0

0

23

429

2

0

0

0

0

0

0

28

613

6

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

1

2

2

0

1

338

5967

98

4

14

21

15

22

14

അവലംബം. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി 4.15.1.10
പട്ടി ജാതിക്കാരുകട നിയന്ത്രണത്തിലളള ാവ ളകട വിവരങ്ങള്
ാവ ളകട വിവരം
ത്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ചവറ
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ത്തവലക്കര

1. ത്വളൂര് ാവ്, നടുവിലക്കര
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പന്മന

ചവറ
അഞ്ചല്

അലയമണ്

ഏരൂര്

അഞ്ചല്
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം
നിലത്മല്

ടയ്ക്കല്

കുമിള്

ചിതറ
455

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

ചക്കാവിളയില് ത്േത്രം, പാലയ്ക്കല് കതക്ക്
വാത്ലാടിത്തറയില് ാവ്, നടുവിലക്കര
മലാലയം കുടുംബ ാവ്, മുളളിക്കാല
പളളിയറക്കാട്ട് ാവ്, പടിഞ്ഞാറ്റ ര
മുട്ടത്ത് മുത്തന് ാവ്, അരിനല്ലൂര്
ാവയ്യത്ത്, ത് ാലം, പന്മന
മുത്ക്കാണത്ത് ാവ്, വടക്കുംതല
ത്മക്കാട് ാവ്, പന്മന
മുത്ണ്ടാട്ടില് ാവ്, മനയില്
രിത്തറ ാവ്, മടെളളി
പുതക്കളയില് ാവ്, ഭരണിക്കാവ്
ചാലില് ാവ്
തണ്ടത്തില് ാവ്, പയ്യലക്കാവ്
ാരായിത്ക്കാണം
ിണറ്റ് മുക്ക് ാവംഭാഗം
ആയിരനല്ലൂര് ത് ാളനി,
പഴത്യരൂര് ിട്ടണ് ത് ാളനി- ഏരൂര്,
ചാവരുത് ാണം
നടുക്കുന്നില്പുരം, വാര്ഡ്
വട്ടകക്കത ത് ാളനി, വാര്ഡ്
കവളളച്ചാല്, വാര്ഡ് -ആണ്ടൂര്,
ആലംത്ചരി, വാര്ഡ്
കപരിത്ങ്ങാലിത്ക്കാണം ത് ാളനി
ക ാത്ക്കാട് ത് ാളനി, വാര്ഡ്
പാലൂര്ത്ക്കാണം
ഇലിൊംപണ
പൂത്ങ്കാട്ട് പട്ടം
അപ്പൂെന് ാവ്
ക ാത്ല്ലാണം കുരിത്യാട്ട്
ക ത്താട്പറയരുത് ാണം
കമലംമൂട് അപ്പൂെന് ാവ്
പുല്ലാണിമൂട് അപ്പൂെന് ാവ്
മാറംകുഴി അപ്പൂെന് ാവ്
ഉലവന്ത് ാട് ാവ്
പുല്ലുപണ ാളിത്യറ്റ് ാവ്
േര്െക്കാട് കുളക്കാട്ട്ത് ാണം
മുതയില് ാവ്
കുശവൂര്ത് ാണം ാവ്
കുളന്തറ അപ്പൂെന് ാവ്
തലവരമ്പ്, ചാവരു ാവ്
ചാവര് ത് ാങ്കല് അപ്പൂെന് ാവ്
ാലായില് അപ്പൂെന് ാവ്
പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഇളമാട്

ഇട്ടിവ

കവളിനല്ലൂര്

ചിറ്റുമല

കുണ്ടറ

ിഴത്ക്ക ല്ലട
തൃക്കടവൂര്
തൃക്കരുവ

പനയം

കപരിനാട്

ത്പരയം
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5.
6.
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6.
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ആയിരക്കുഴി വയലില് ണന്ത് ാട് ചാവരു ാവ്
മതിര-മന്തിരംകുന്ന് പന്തല് മൂര്ത്തീ ാവ്
കപരിത്ങ്കാട്ട് അമ്മൂമ ാവ്
ത്താട്ടത്തറ ചാവരു ാവ്
അര്ക്കന്നൂര് അപ്പൂെന് ാവ്
പുലിക്കുഴി അപ്പൂെന് ാവ്
കനത്ട്ടത്തറ ാവ്
ത് ാട്ടുക്കല് അപ്പുെന് ാവ്
വയല പുതത്വലില് ഭദ്ര് ാളി ാവ്
വയല ാമ്പിത്ക്കാണം അപ്പൂെന് ാവ്
മലത്െരൂര് കപായ്കയില് ാവ്
രിങ്ങന്നൂര് പീരയിന്ത് ാട്ട്
ചാവരു ാവ്
പൂത്ങ്കാട്ട് ാവ്
മുണ്ടുത്ക്കാണം ാവ്
പുതിയിടം ാവ്
ആല്ത്തറമു ള് ാവ്-1
ആല്ത്തറമു ള് ാവ്-2
മൂര്ത്തീ ാവ്,പുലിൊറ
മുല്ലത്ശരി ാവ്
.മാടന് ാവ് ിഴക്ക്, വലിയറ
മാടന് ാവ്, മുളവന
മണിയന് ാവ്
അംത്ബദ് ര് ത് ാളനിക്ക് സമീപമുളള ാവ്
ിഴക്കടത്ത് ാവ്
ത്താണിപ്പുരയ്ക്കല് ാവ്
ചാവര് അപ്പൂെന് ാവ്
പച്ചവിള ാവ്
ത്പ ാവ്
മുള്ളു ാവ്
കതക്കതില് ത്േത്രം
അമ്പഴവയല് മൂര്ത്തീ ാവ്
കചട്ടിമന ാവ്
ഇടയിലപങ്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ത്േത്രം
കതാടിയില് സര്െ ാവ്
ശിവഭദ്ര് ാളി ാവ്
ശ്രീഭദ്ര് ാളി ത്േത്രം
ാവികെ ത്മലതില്, ചിറത്ക്കാണം
ഇടമല അമ്മൂമ ാവ്
കുന്നുംപുറം ചരുവില് ാവ്
പാറപ്പുറം ാവ്
സൗന്ദരേ ജംഗ്ധേന് സമീപമുളള ാവ്
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ഇത്തിക്കര

ചാത്തന്നൂര്

ആേിച്ചനല്ലൂര്

ല്ലുവാതക്കല്
പരവൂര്
മുനിസിൊലിറ്റി
ചിറക്കര
ക ാട്ടാരക്കര

എഴത് ാണ്
രീപ്ര
ക ാട്ടാരക്കര
പൂയെളളി

മുഖത്തല

കവളിയം
ക ാറ്റങ്കര
കനടുമ്പന
തൃത്ക്കാവില്വട്ടം

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2

ലാവിള അപ്പൂെന് ാവ്
വാരേംചിറ ശ്രീ.അപ്പൂെന് ാവ്
പറമൂര്ത്തി ാവ്
ാവവിള ാവ്
ാടിമാതിക്കാവ്
മാമ്പഴത്ത്ക്കാവ്
ആേിച്ചനല്ലൂര് ാടോതി
മൂഴിയില് ാവ്
വരിഞ്ഞം ശ്രീ. ചാവര് ാവ്
ാടിയാതി അപ്പൂെന് ാവ്
തച്ചിലഴി ം ാവ്
മട്ടയ്ക്കല് ാടോതി ാവ്
ചാവരുകുഴി അപ്പൂെന് ാവ്
ക ാച്ചാഞ്ഞിലിമൂട്- ഭൂതത്താന് ാവ്
ീത്ഴവയല് അമ്മൂമ ാവ്
പുല്ലരിത്ക്കാട് അപ്പൂെന് ാവ്
കപങ്ങാമു ളില് ിരാതമൂര്ത്തി ാവ്
മുളങ്കുന്നില് മൂര്ത്തീ ാവ്
ണിയാ ത്രാണം ാവ്
കപരുവംമുഴി ചാവരു ാവ്
ഇഞ്ചയ്ക്കല് ാവ്
തണ്ടയത്ത് മൂര്ത്തീ ാവ്,
ിരാതമൂര്ത്തി ാവ്, പാലമുക്ക്
കപരുങ്കുളം മൂര്ത്തീ ാവ്
കുമ്പളത്ത് ാവ്
ടയ്ക്കല് പട്ടി ജാതി ത് ാളനി 22ാാാം വാര്ഡ്
ക ാത്തനാട്ട് ാവ് (ത്മത്ല ാവ്)
തലച്ചിറ ത് ാളനി
ത്പ അപ്പൂെന് ാവ്

അവലംബം.. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി ജാതി സഹ രണ സംഘങ്ങള്
ക ാല്ലം ജില്ലയില് 72 പട്ടി ജാതി സഹ രണ സംഘങ്ങള് രജിറര് കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 47 എണം
മാത്രത്മ നിലവില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുളള. ബാക്കിയളളവയില് 21 എണം നിര്ജീവാവസ്ഥയിലാണ്. 4 എണം
പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത കൂടാകത 4 ക ത്തറി സഹ രണ സംഘങ്ങളം നിലവി
ലണ്ട്. ഇതില് അഞ്ചാലംമൂട്, ആേിച്ചനല്ലൂര് എന്നിവിടങ്ങളികല സംഘങ്ങള് നിലവില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
കുന്നത്തൂര്, പൂതക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളികല സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.
സഹ രണ സംഘങ്ങളികല ഭാരവാഹി ളകട വിേോഭോസക്കുറവ്, പരിചയക്കുറവ്, മാത്നജ്കമെ്
കവേഗ്ധധ്േത്തികെ അഭാവം എന്നിവ മൂലം സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തന വിജയം ത്നടുന്നില്ല. സര്ക്കാര് സഹായ
ത്തിനു പുറത്മ പ്രവര്ത്തന മൂലധ്നം സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതിക്ക് ഴിയന്നില്ല. പട്ടി ജാതി
വിഭാഗത്തികെ മാത്രം നിത്േപങ്ങത്ള ലഭിക്കുന്നുളള. നല്കുന്ന വായ്പ ളില് ഭൂരിപേവം തിരിച്ചടക്കുന്നില്ല. മറ്റ്
ബാങ്കു ള്ക്ക് നല്കുന്നത്ര സര്ക്കാര് വിഹിതം പട്ടി ജാതി സഹ രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നില്ല. ജില്ലാ
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ബാങ്കില് അംഗതവം ലഭിക്കുന്നില്ല. ലഭിച്ചാല് തകന്ന വായ്പ നല്കുന്നില്ല. പട്ടി ജാതി സഹ രണ കഫഡ
ത്റേനില് നിന്നും വായ്പ ലഭിക്കുന്നുമില്ല എന്നിങ്ങകനയളള നിരവധ്ി പരാതി ളം പരിമിതി ളം ഈ ത്മഖലയില്
നിലനില്ക്കുന്നു.
നിര്ജീവാവസ്ഥയിലളള സംഘങ്ങള് പുനരുജീവിെിക്കുന്നതിന് പ്രത്തേ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരി
ത്ക്കണ്ടതണ്ട്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വായ്പ ള് എഴതി തളളന്നതിന് പ്രത്തേ സാമ്പത്തി സഹായങ്ങള്
നല് ണം. സഹ രണ ത്മഖലയില് പരിജ്ഞാനമുളളവകര ഉള്കെടുത്തി പട്ടി ജാതി സഹ രണ
സംഘങ്ങളകട ത്മല്ത്നാട്ടത്തിനായി സമിതി ള് രൂപീ രിക്കാവന്നതാണ്. പട്ടി ജാതി ക ത്തറി സഹ
രണ സംഘങ്ങളകട ഉന്നമനത്തിനായി വേവസായ വകുപ്പുമായി സഹ രിച്ച് പുതിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപം
നല് ണം. തച്ഛമായ വരുമാനമാണ് ഈ ത്മഖല ത്നരിടുന്ന പ്രധ്ാന പ്രശ്നം. ഉല്പന്നങ്ങളകട വിപണനത്തിനായി
പ്രത്തേ പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കണം കതാഴില് നഷ്ടം ഉണ്ടാ ാത്ത വിധ്ത്തില് ക ത്തറി ള് ആധുനി
വല്ക്കരിത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
അതിക്രമങ്ങള്, കപാതസാമൂഹി പ്രശ്നങ്ങള്
സമൂഹത്തികല പാര്ശവവത് രിക്കകെട്ട ജനവിഭാഗമാണ് പട്ടി ജാതി വിഭാഗം. ഇവര്കക്കതികരയളള
അതിക്രമങ്ങള് തടയന്നതിന് 1989 കല പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗ (അതിക്രമം തടയല്) നിയമം നിലവിലണ്ട്.
അതിക്രമത്തിനിരയാകുന്നവര്ക്കുളള ആശവാസ ധ്നസഹായം, പുനരധ്ിവാസം എന്നിവ ഈ നിയമം മൂലം ഉറപ്പു
വരുുന്നു. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് ടി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക് നല്കുന്ന സംരേണകത്തക്കുറിച്ചും
നിയമ പരിരേകയക്കുറിച്ചും ത്ബാധ്വാന്മാരാക്കുന്നതിന് ത്ബാധ്വത് രണ കസമിനാര് സംഘടിെിക്കാറുണ്ട്.
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്കിടയില് ജില്ലയില് നിരവധ്ി കപാത സാമൂഹി പ്രശ്നങ്ങള് ഇത്ൊഴം
നിലനില്ക്കുന്നു. അവിവാഹിതരായ അമാമാര്, വിധ്വ ള്, വിവാഹബന്ധം ത്വര്കപടുത്തിയവര്, അനാഥ
ക്കുട്ടി ള്, സാമൂഹേമായ വിത്വചനം ത്നരിടുന്നവര് നിരാലംബരായ കുടുംബങ്ങള് എന്നിവ ഇതില് ചിലതാണ്.
കപാത ആസ്ി ള്
നിലവില് സത്ങ്കതങ്ങളിലം അല്ലാകതയമുളള ആസ്ി ള് നിരവധ്ിയണ്ട്.
അവയകട പരിപാ
ലനത്തിനായളള ഇടകപടല ള് ഇനിയം ഉണ്ടാത്വണ്ടതണ്ട്. നിലവിലളള കപാത ആസ്ി ള് നിര്മിതി ള്
എന്നിവയകട എണം ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു
പട്ടി 4.15.1.11
നിലവിലളള കപാത ആസ്ി ള് നിര്മിതി ള്
മൂണിറ്റി ഹാള്
57
രിയര് കഗഡന്സ്
1
മാതൃ ശിശുത് ന്ദ്രം
30
ആത്ഗ്രാ സര്േീകസ്സെര്
34
അംഗന്വാടി
439
ടി.വി, ത്റഡിത്യാ ിത്യാസ്ക്
111
കലബ്രറി/വായനശാല
65
ക്ലബ്ബ്
67
പാരമ്പരേ ലാത് ന്ദ്രം
4
ജലവിതരണ പദ്ധതി
150
കപാത ളിസ്ഥലം
26
ത്സാളാര് വിളക്ക്
29
അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ഇത് കൂടാകത വകുെികെ ീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ത്ഹാറല ള്, ഐ.റ്റി.ഐ- ള്, നഴ്സറി സ്കൂള ള്
എന്നിവയം ആസ്ി ളില്കെടുത്താം.
458
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പട്ടി 4.15.1.12
ക ാല്ലം ജില്ലാ പ്രീകമട്രി ് ത്ഹാറല് (ആണ്)
ത്ഹാറലികെ ത്പര്
അനുവേനീയമായ കുട്ടി ളകട എണം
ഇത്തിക്കര
30
എഴത് ാണ്
30
പുത്തൂര്
40
ഓച്ചിറ
30
ശാസ്ാംത് ാട്ട
30
അക
160
അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി 4.15.1.13
ക ാല്ലം ജില്ലാ പ്രീകമട്രി ് ത്ഹാറല് (കപണ്)
ത്ഹാറലികെത്പര്
അനുവേനീയമായകുട്ടി ളകടഎണം
കുന്നത്തൂര്
30
ത്പാരുവഴി
40
പുനലൂര്
40
ആക
110
അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി 4.15.1.14
ക ാല്ലം ജില്ലാ ത്പാറ്കമട്രി ് ത്ഹാറല്
ത്ഹാറലികെത്പര്
അനുവേനീയമായ കുട്ടി ളകടഎണം
അമൃതകുളം (ആണ്)
60
അമൃതകുളം (കപണ്)
60
ആക
120
അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

പട്ടി 4.15.1.15
ഐ. റ്റി. ഐ ള്
ത്ഹാറലികെത്പര്
അനുവേനീയമായ കുട്ടി ളകടഎണം
ഓച്ചിറ
63
കവട്ടിക്കവല
21
കുളക്കട
42
ആക
126
അവലംബം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

നഴ്സറിസ്കൂളികെത്പര്
ടയ്ക്കാമണ്
വിളക്കുടി
പുനലൂര്
459

പട്ടി 4.15.1.16
നഴ്സറിസ്കൂള ൾ
ത്ലാക്ക്
പത്തനാപുരം

അനുവേനീയമായ എണം
30
30
30
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കവളിയം
ചാലൂത്ക്കാണം
കുളക്കട
ആക

ക ാട്ടാരക്കര
കവട്ടിക്കവല

30
30
30
180

അവലംബം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

വിേോഭോസപരമായ പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ, ഭൂരഹിതരുകട എണത്തിലള്ള വര്ദ്ധന, ഭവനരഹിതരായ
കുടുംബങ്ങള്, സത്ങ്കതങ്ങളികല കുടികവള്ളോമം, ടകക്കണി, പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് എതികരയള്ള
മനുേോവ ാശ ധ്വംസനങ്ങള്, ഇടനിലക്കാരുകട ചൂേണം എന്നിവയാണ് ഈ ത്മഖലയികല പ്രധ്ാന
പ്രശ്നങ്ങള്. ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കി സര്ക്കാര് വിവിധ് പദ്ധതി ളാണ് ജില്ലയില് നടൊക്കി ക ാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വര്േം ത്താറും ഭൂമി, ഭവനം, വിേോഭോസം, കതാഴില്, അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനം തടങ്ങിയ വിവിധ്
പദ്ധതി ള് നടെിലാക്കിക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാകത ഒരു ത് ാളനിയകട സമഗ്ര വി സനത്തിനാവശേമായ
സവാശ്രയ ഗ്രാമം - അംത്ബദ്ക്കര് ഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂകട ഒരു ത് ാടി രൂപയകട വി സന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട ത് ാളനി ളില് നടെിലാക്കികക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
നടന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വി സന പരിപാടി ള്
പട്ടി ജാതി വകുെ് മുത്ഖന നടെിലാക്കുന്നവ
1.
ാര്േി വൃത്തി മുഖേ കതാഴിലായി സവീ രിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പട്ടി ജാതി വി സന
വകുെ് നടെിലാക്കിവരുന്ന 75% സബസിഡിയില് 10 ലേം വകര ധ്നസഹായം നല് ി
ാര്േി അധ്ിഷ്ഠിത രംഗത്ത് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഡയറി യൂണിറ്റ്, പൗള്ട്രി
യൂണിറ്റ്, ത്ഗാട്ട് യൂണിറ്റ് മുതലായവയം തരിശു നിലങ്ങള്, സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവയം എസ്.സി
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് നല്കുന്നു.
2. കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നത് 75% സബസിഡി നിരക്കില് ധ്ന സഹായം നല്കുന്നു.
3. അഭേസ് വിേേരായ കതാഴില് രഹിതര്ക്ക് ഉന്നത വിേോഭോസം ത്നടിയ ത്ശേം കതാഴില്
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 75% സബസിഡി നിരക്കില് ധ്നസഹായം നല്കുന്നു.
4. അഭേസ് വിേേര്ക്ക് മത്സ്ര പരീേയില് പകങ്കടുക്കുന്നതിന് ആവശേമായ പരിശീലനം. ഉന്നത
നിലവാരമുളള സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്ചര്ന്നു പഠിക്കുന്നതിന് 100% ടൂേന് ഫീസ്, ത്ഹാറല് ഫീസ്,
ത്പാക്കറ്റ്മണി എന്നിവ നല്കുന്നു.
5. നാമമാത്ര പ്രവര്ത്തനം മാത്രമുളള മുെത്താളം സഹ രണ സംഘങ്ങള് ശക്തികെടുത്തി
കതാഴിലവസരങ്ങള് നല്കുന്നു.
6. ത്രിതല പഞ്ചായു ള് വിവിധ് ത് ാളനി ളില് സ്ഥാപിക്കു യം എന്നാല് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭി
ക്കാത്തതമായ മുഴവന് ക ട്ടിടങ്ങളം ത് ാളനി നിവാസി ള്ക്ക് അനുത്യാജേമായ കതാഴില് സംരം
ഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ള് കണ്ടത്തി നടെിലാക്കു .
7. വകുെ് നടെിലാക്കിയ വിജ്ഞാന്വാടി ള് പൂര്ണത്താതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് ആവശേമായ
ധ്നസഹായം പഞ്ചായു ള് ത്പ്രാജക്ട് വച്ച് നടു .
8. കുടികവളള ത്മഖലയില് പുതിയപദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപം നല്ത് ണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.
9. വകുെികെ പദ്ധതി ളില് നല്കുന്ന ധ്നസഹായം ാത്ലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കു .
10.
വകുെികെ പദ്ധതി കള സംബന്ധിച്ച് ലഘുത്ലഖ വിതരണം കചയ്യു യം ഓത്രാ പദ്ധതിയം
നടെിലാക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രേവാരായളള അറിയിപ്പു ള് നല്കു യം കപ്രാത്മാട്ടര്മാര്, ഗ്രാമസഭ
എന്നിവ മുഖാന്തിരം ആവശേമായ പ്രചാരണം നടുന്നുകവങ്കിലം ഇത സംബന്ധിച്ച കൃതേമായ
അറിവ് ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക് ലഭേമാകുന്നില്ല. ദൂരേര്ശന്, ആ ാശവാണി തടങ്ങിയ സര്ക്കാര്
മാധ്േമങ്ങളിലൂകട കൃതേസമയത്ത് പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികെയം ഇതര വകുപ്പു ളകടയം
പദ്ധതി ള് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പു ള് നല്കുന്നത് പ്രത്യാജന പ്രേമാകും.
460
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11.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വിത്ല്ലജ് ഓഫീസ് തടങ്ങിയ പ്രധ്ാന ഓഫീസു ളില് പ്രത്തേ
ത്നാട്ടീസ് ത്ബാര്ഡു ള് സ്ഥാപിച്ച് അറിയിപ്പു ള് പ്രേര്ശിെിക്കു .
12.
പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ളില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ ആഭിമുഖേത്തില് ത്നാട്ടീസ് ത്ബാര്ഡ്
സ്ഥാപിക്കു യം അറിയിപ്പു ള് കൃതേസമയത്ത് കപ്രാത്മാട്ടര്മാര് വഴി പ്രേര്ശിെിക്കുന്നുകണ്ടന്നും
ഉറപ്പുവരുു .
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി - ഒരു അവത്ലാ നം
2017-18 വാര്േി പദ്ധതിയില് പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതിയില് പ്ര ാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 2130.56
ലേവം ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 1177.67 ലേം രൂപയം നാല് മുന്സിൊലിറ്റി ള്ക്ക് 593.61 ലേം രൂപയം 11
ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള്ക്ക് 2130.56 ലേം രൂപയം 68 ഗ്രാമപഞ്ചായു ള്ക്കായി 6230.87 ലേം രൂപയം
ഉള്െകട 12263.27 ലേം രൂപ വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണാം.
പട്ടി 4.15.1.17
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി
ക്രമ.
നം

1
2
3
4
5

തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം

പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില്
വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ള ത (ലേത്തില്)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
മുന്സിൊലിറ്റി ള് (നാല്)
ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള് (പതികനാന്ന്)
ഗ്രാമപഞ്ചായു ള് (അറുപത്തികയട്ട്)
ആക

2130.56
1177.67
593.61
2130.56
6230.87
12263.27

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ചിത്രം 4.15.1.1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല്

പശ്ചാത്തല
ത്മഖല -18.66%
70.11%

ത്സവന ത്മഖല 70.11%
ഉല്പാേന ത്മഖല 11.23%

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ജില്ലയികല വിവിധ് ഗ്രാമ പഞ്ചായു ള് 2017-18 വര്േം പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി
നടെിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ള് അവത്ലാ നം കചയ്തതില് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയ്ക്ക് 18.66%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക്
70.11%, ഉല്ൊേന ത്മഖലയ്ക്ക് 11.23% എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു. പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി
ഉല്പാേന ത്മഖലയില് ിടാരി വളര്ത്തല്, റവെശു വളര്ത്തല്, ആടു വളര്ത്തല്, മുട്ടത്ക്കാഴി വിതരണം, ിഴങ്ങു
വിള കൃേി വി സനം, ഓത്ട്ടാറിേ നല് ല്, വാഴക്കൃേി വി സനം, ന്നുകുട്ടി പരിപാലനം, വനിത ള്ക്ക് പച്ചക്കറി
വിും വളവം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത്സവന ത്മഖലയില് അങ്കണവാടിയില് ത്പാേ ാഹാര
വിതരണം, വിവാഹ ധ്നസഹായം, ത്മല്ൂര മാറ്റി പുതിയ ത്മല്ൂര നിര്മിക്കല്, ശുചിതവ ിണര്, കുടി കവളള
വിതരണം, പിഎം.എ.കവ/ഐ.എ.കവ ഭവന നിര്മാണം, വൃദ്ധര്ക്ക് ട്ടില് വാങ്ങല്, പട്ടി ജാതി വിഭാഗം
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വിേോര്ഥി ള്ക്ക് പഠനമുറി/പഠന ഉപ രണം വാങ്ങി നല് ല്, കസക്കിള് വാങ്ങി നല് ല്, ഭവന
പുനരുദ്ധാരണം, ലാത്ടാെ് വിതരണം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ത്റാഡ്
ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും ടാറിംഗും, പാര്ശവഭിത്തി നിര്മാണം, ഓട നിര്മാണം, ലങ്ക് നിര്മാണം എന്നിങ്ങകന വിവിധ്
പദ്ധതി ള്ക്കും ത വ യിരുത്തിയിട്ടുളളതായി ാണുന്നു.
ചിത്രം 4.15.1.2
ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല്
3.96%

25.87%

70.17%

പശ്ചാത്തല ത്മഖല
-25.87%
ത്സവന ത്മഖല 70.17%
ഉല്പാേന ത്മഖല 3.96%

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ജില്ലയികല വിവിധ് ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള് 2017-18 വര്േം പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില്
ഉള്കെടുത്തി നടെിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ള് അവത്ലാ നം കചയ്തതില് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയ്ക്ക് 25.87%,
ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക് 70.17%, ഉല്ൊേന ത്മഖലയ്ക്ക് 3.96% എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു.
പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി ഉല്പാേന ത്മഖലയില് ഓത്ട്ടാറിേ നല് ല്, വനിത ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട്,
വനിത ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് സവയം കതാഴില് ധ്നസഹായം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത്സവന
ത്മഖലയില് 5 മുതല് 10 ക്ലാസ് വകര പഠനം നടുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വിേോര്ഥി ള്ക്ക് ടൂേന്,
പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വിേോര്ഥി ള്ക്ക് കമറിത്റ്റാറിയസ് ത്സ്കാളര്േിെ്, മാലിനേ സംസ്കരണ ലാെ്, വിത്േശത്ത്
കതാഴില് ധ്നസഹായം, പ്രീകമട്രിക്ക് ത്ഹാറല് കചലവ ള്, കുടികവളള വിതരണം, പിഎം.എ.കവ
/ഐ.എ.കവ ഭവന നിര്മാണം, എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ത്റാഡ്
ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും ടാറിംഗും, പാര്ശവ ഭിത്തി നിര്മാണം, ഓട നിര്മാണം, ലങ്ക് നിര്മാണം എന്നിങ്ങകന
വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു.
ചിത്രം 4.15.1.3
നഗരസഭയകട ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല്
പശ്ചാത്തല ത്മഖല 19.56%
ത്സവന ത്മഖല 60.44%
ഉല്പാേന ത്മഖല 20%

അവലംബം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ് നഗരസഭ ള് 2017-18 വര്േം പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി
നടെിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ള് അവത്ലാ നം കചയ്തതില് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയ്ക്ക് 19.56%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക്
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60.44%, ഉല്ൊേന ത്മഖലയ്ക്ക് 20% എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു. പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി
ഉല്പാേന ത്മഖലയില് റവെശു വളര്ത്തല്, മുട്ടത്ക്കാഴി വിതരണം, പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വനിത ള്ക്ക് സവയം
കതാഴില് ധ്നസഹായം, ഓത്ട്ടാറിേ നല് ല്, ത്പെര്ബാഗ് യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും
ത്സവന ത്മഖലയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വിേോര്ഥി ള്ക്ക് പഠനമുറി/പഠന ഉപ രണം വാങ്ങി നല് ല്,
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, ലാത്ടാെ് വിതരണം, വിവാഹ ധ്നസഹായം, കസക്കിള് വാങ്ങി നല് ല്, കമറിത്ട്ടാ
റിയസ് ത്സ്കാളര്േിെ്, പിഎം.എ.കവ/ഐ.എ.കവ ഭവന നിര്മാണം, കുടികവളള വിതരണം, വൃദ്ധര്ക്ക്
ട്ടില് വാങ്ങല് എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ത്റാഡ് ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും
ടാറിംഗും, പാര്ശവഭിത്തി നിര്മാണം, ഓട നിര്മാണം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത വ
യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു.
ചിത്രം 4.15.1.4
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേകെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല്
പശ്ചാത്തല
ത്മഖല -32.47%
ത്സവന ത്മഖല
-67.53%
ഉല്പാേന ത്മഖല
-0%

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്

ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 2017-18 വര്േം പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി നടെിലാക്കി
വരുന്ന പദ്ധതി ള് അവത്ലാ നം കചയ്തതില് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയ്ക്ക് 32.47%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക് 67.53%
എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു. പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതയില് ഉല്പാേന ത്മഖലയില് പദ്ധതി
കളാന്നും ഏകറ്റടുത്തിട്ടില്ല ത്സവന ത്മഖലയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വിേോര്ഥി ള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്, ഭവന
നിര്മാണം, പഠനമുറി/പഠന ഉപ രണം വാങ്ങി നല് ല്, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, ലാത്ടാെ് വിതരണം,
വിവാഹ ധ്നസഹായം, കസക്കിള് വാങ്ങി നല് ല്, കമറിത്ട്ടാറിയസ് ത്സ്കാളര്േിെ്, കവേുതീ രണം,
കുടികവളള വിതരണം, എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ത്റാഡ് ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും
ടാറിംഗും, ഓട നിര്മാണം, ത് ാളനി സമഗ്ര വി സനം, ത് ാളനിക്ക് ചുറ്റുമതില് നിര്മാണം, മൂണിറ്റി ഹാള്
നിര്മാണം കതരുവവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്, ഇടവഴിക്ക് ഇെര്ത്ലാക്ക് കചയ്ത് ഗതാഗത സൗ രേകമാരുക്കല്
എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു.
ചിത്രം 4.15.1.5
ക ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല്
പശ്ചാത്തല
ത്മഖല -34.18%
ത്സവന ത്മഖല
-46.79%
ഉല്പാേന ത്മഖല
-19.03%

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്
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ക ാല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്േം പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി നടെിലാക്കി
വരുന്ന പദ്ധതി ള് അവത്ലാ നം കചയ്തതില് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയ്ക്ക് 34.18%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക് 46.79%,
ഉല്ൊേന ത്മഖലയ്ക്ക് 19.03% എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു. പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി
ഉല്പാേന ത്മഖലയില് പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ളില് മണ്, ജല സംരേണം, വനിത സംരഭങ്ങള്ക്ക്
റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട്, വനിത വേവസായ സംരഭങ്ങള്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങല്, അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
ധ്നസഹായം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത്സവന ത്മഖലയില് അങ്കണവാടിയില് ത്പാേ ാഹാര
വിതരണം, പട്ടി ജാതി വിഭാഗം വിേോര്ഥി ള്ക്ക് കമച്ചകെട്ട വിേോഭോസം, കുടികവളള വിതരണം,
പിഎം.എ.കവ/ഐ.എ.കവ ഭവന നിര്മാണം, സാമൂഹി പഠന ത് ന്ദ്ര നിര്മാണം, കമറിത്റ്റാറിയസ്
ത്സ്കാളര്േിെ്, പ്രീ-റിക്രൂട്ട്കമെ് കട്രയിനിംഗ്, ത് ാളനി നവീ രണം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും
പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ത്റാഡ് ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും ടാറിംഗും, ,പാര്ശവ ഭിത്തി നിര്മാണം, ഓട നിര്മാണം,
ലങ്ക് നിര്മാണം, ത് ാളനി സമഗ്ര വി സനം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് പദ്ധതി ള്ക്കും ത വ യി
രുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ാണുന്നു.
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പദ്ധതി നിര്േഹണ അവത്ലാ നവം കപാത നിര്ത്േശങ്ങളം
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പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട സവയം കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ധ്നസഹായം
നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ആവശേമായ വരുമാനം ലഭേമാകുന്ന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായി
ാണുന്നില്ല. ത് ാഴി, ആട്, പശു എന്നിവയകട വിതരണത്തില് ഒതങ്ങുന്നു. മിക്ക പദ്ധതി ളം ടി
സംരംഭങ്ങളില് പിന്നീട് ഫലപ്രേമായ ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം നടൊക്കാത്തതിനാല് ഉത്േശിക്കുന്ന
ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല.
തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടൊക്കുന്ന ത്റാഡ്, കുടികവള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് നിശ്ചിത
ാലാവധ്ിക്കുള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റക്കുറ്റെണി ള് രാറു ാരന് തകന്ന പരിഹരിക്കുന്നുകണ്ടന്ന്
ഉറൊത്ക്കണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.
നിലവികല വേവസ്ഥ ള് പ്ര ാരം പരിശീലനത്തിന് മാത്രമായി പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് തത്േശ
സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഴിയ യില്ല. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട നിര്ദ്ധനരും
കതാഴില് രഹിതരും അഭേസ്ഥവിേേരുമായ യവതീയവാക്കള്ക്ക് മി ച്ച കതാഴില് സമ്പാേിക്കുന്നതിന്
ആവശേമായ പരിശീലനം നിലവാരം പുലര്ുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില് അയച്ച് മുഴവന് കചലവം നല് ി
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്ത് ണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് തടങ്ങി ഗ്രാമസഭാ ലിറികന
ആശ്രയിച്ച് നടൊക്കുന്ന പദ്ധതി ള്ക്ക് ഗ്രാമസഭാ ലിറ് യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാല് പദ്ധതി
നിര്േഹണത്തിന് ാലതാമസം ത്നരിടുന്നുണ്ട്. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കസക്രട്ടറിമാര് ശ്രദ്ധ കചലത്തി ലിറ് യഥാസമയം ലഭേമാത്ക്കണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.ഗ്രാമസഭാ
ലിറികല അപാ ത ള് പദ്ധതിയകട പ്രത്യാജനം യഥാര്ഥ ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്
തടസ്സമാകുന്നു.
പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം നടൊക്കുന്ന സമാന
പദ്ധതി ളകട സബസിഡി നിരക്ക് ഏ ീ രിത്ക്കണ്ടത് ആവശേമാണ്.
എസ്.സി. പി ഫണ്ട് ഉപത്യാഗിച്ച് നടൊക്കുന്ന നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട ഫീസിബിലിറ്റി
നിലവില് തയ്യാറാക്കുന്നത് ത്ലാക്ക് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസറാണ്. ആയതിന് പ രം
ത്ലാക്ക് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്, തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപന എഞ്ചിനീയര്,
ജനപ്രതിനിധ്ി എന്നിവര് ഉള്കെട്ട സമിതി രൂപീ രിച്ച് ഫീസിബിലിറ്റി തയ്യാറാക്കു യാകണങ്കില്
ഫീസിബിലിറ്റി തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടൊക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ള് ഒരു പരിധ്ി വകര
പരിഹരിക്കുവാന് സാധ്ിക്കും.
പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
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നിലവില് തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതി
വിഹിതം കചലവഴിക്കുന്നതിന് ഫീസിബിലിറ്റി മാനേണ്ഡം തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. വേവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളവ്
വരുു യം ഗുണത്ഭാക്താക്കളകട എണം ണക്കാക്കി ആക അടങ്കലികെ നിശ്ചിത ശതമാനം
ജനറല് ഫണ്ടില് നിന്നും പ്രത്തേ ഘട പദ്ധതി വിഹിതത്തില് നിന്നും വ യിരുത്തി പ്രവൃത്തി ള്
ഏകറ്റടുക്കുന്നത് വഴി ഇത്ൊള് ഫീസിബിലിറ്റി സംബന്ധിച്ച തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാന് സാധ്ിക്കും.
ഇങ്ങകന കചയ്യുത്മ്പാള് ഒരു പ്രവൃത്തിയകട ആക അടങ്കലികെ ആനുപാതി മായി ജനറല്
ഉപപദ്ധതിയകട വിഹിതം വ യിരുുന്നുകണ്ടന്ന് ഭരണസമിതി ഉറെ് വരുത്ത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനായി
സര്ക്കാര് ഉത്തരവ ള് ത്ഭേഗതി കചയ്യുന്നതിനാവശേമായ നടപടി ക്രമങ്ങള് ഉണ്ടാത് ണ്ടതാണ്.
8. വേക്തിഗത ആനുകൂലേങ്ങള് നല്കുന്ന പദ്ധതി ള് ത്ലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായു ള് കൂടി ഏകറ്റടുക്കുന്ന
രീതിയില് വേവസ്ഥ ള് പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അഭി ാമേമായിരിക്കും.
9. വിേോഭോസ സംബന്ധമായി സഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതി കളല്ലാം തകന്ന അദ്ധേയന വര്േത്തികെ
ആേേപാേത്തില് തകന്ന നടൊക്കുന്നത് അഭി ാമേമായിരിക്കും.
10. തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും നടൊക്കിയിട്ടുള്ള കുടികവള്ള
പദ്ധതി ളകട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാര്ജ് ഗുണത്ഭാക്തൃ സമിതി അടയ്ക്കുന്നതിന് പ രം പഞ്ചായത്തികെ
തനത് ഫണ്ട്/ലാന് ഫണ്ടില് നിന്നും അടയ്ക്കു യാകണങ്കില് പദ്ധതി ള് ഉപത്യാഗേശൂനേമാകുന്നത്
ഒഴിവാക്കുവാന് സാധ്ിക്കും.
11. ഉല്ൊേന ത്മഖലയില് ഒരു വേക്തിക്ക് അകല്ലങ്കില് ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശേമായ വരുമാനം
കണ്ടുന്നതിന് ഉതകുന്ന പദ്ധതി ള് തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏകറ്റടുക്കുന്നതായി
ാണുന്നില്ല. ഇത്ൊള് ഏകറ്റടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി ള് സ്ഥിര വരുമാനം ലഭേമാക്കുന്നവയമല്ല. കമച്ചകെട്ട
വരുമാനം ലഭേമാകുന്നതിന് ഉതകുന്ന പദ്ധതി ള് വേക്തി ള്ക്കും, അത്ഞ്ചാ അതിലധ്ി ത്മാ
അംഗങ്ങള് ത്ചര്ന്ന് രൂപീ രിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സവയം സഹായ സംഘങ്ങള്ക്കും ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന്
സബസിഡി മാനേണ്ഡങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്ത്തണ്ടത് ആവശേമാണ്.
12. പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് ഓത്രാ ത്പ്രാജക്ടു ള്ക്കും ആവശേമായ ത വ യിരുത്താകത ത വീതിച്ച്
പല പദ്ധതി ള്ക്കായി നല്കുന്നത് മൂലം ത്പ്രാജക്ടു ള് ഉത്േശിച്ച ലേേപ്രാപ്തിയില് എത്തിത്ച്ചരുന്നില്ല.
പരിത്പ്രേേത്തികെ നിര്ത്േശങ്ങളകടയം സംഗ്രഹവം ഉപസംഹാരവം
ഭവന നിര്മാണം
പ്രശ്നങ്ങള്
നിര്മിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളകട ഗുണത്മന്മയില്ലായ്മയം ശരിയായ രീതിയില് വീടുപണി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നില്ല.
ാരണങ്ങള്
• അനുവേിക്കുന്നത ത തി യാകത വരുന്നു.
• നിശ്ചിത അളവിത്നക്കാള് കൂടുതല് വിസ്തൃതിയില് വീട് നിര്മിക്കുന്നു.
• തലച്ചുമടായി നിര്മാണ സാമഗ്രി ള് ക ാണ്ടു ത്പാത് ണ്ട സ്ഥലും ഒത്ര നിരക്കില്
ധ്നസഹായ ത അനുവേിക്കുന്നു.
• ഭവനം നിര്മിത്ക്കണ്ട സ്ഥലകത്ത ഭൂമി നിരൊക്കുന്നതിന് അധ്ി ത ആവശേമായി ത്വണ്ടി
വരുന്നു.
• വിധ്വ ള്, സ്ഥിര വരുമാന ോയ രുകട കുടുംബങ്ങള് എന്നിവര്ക്ക് ഒത്ര നിരക്കില്
ധ്നസഹായം അനുവേിക്കു.ന്നു.
• ഗുണത്ഭാക്താക്കള് വിവാഹം മറ്റാവശേങ്ങള്, ത്രാഗചി ിത്സ് എന്നിവയക്ക് ത മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു.
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പരിഹാരനിര്ത്േശങ്ങള്
❖
ധ്ന സഹായത വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാരിത്ലക്ക്ശു ശുപാര്ശ നല് ാവന്നതാണ്.
❖
സര്ക്കാര് നിശ്ചയിച്ച നിയമാനുസൃത അളവില് ഭവനനിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക്
മാത്രം ധ്നസഹായം.
❖
വിധ്വ ള്, മാര ത്രാഗങ്ങള്ക്ക് വിത്ധ്യരായ ഗൃഹനാഥന്/നാഥ, ഭവന നിര്മാണവമായി
ബന്ധകെട്ട് പ്രതികൂല സാഹചരേങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നവര് (തലച്ചുമടായി സാമഗ്രി ള്
എത്തിത്ക്കണ്ടി വരുന്നവര്, ഭവനം നിര്മാണ ത്യാഗേമായി ഭൂമി രൂപകെടുത്ത്തണ്ടവര്)
എന്നിവര്ക്ക് പ്രത്തേ നിരക്കില് ധ്നസഹായം ശുപാര്ശ കചയ്യാവന്നതാണ്.
❖
സര്ക്കാര് ധ്നസഹായത്തിന് പുറത്മ ഗുണത്ഭാക്തൃ വിഹിതം പരമാവധ്ി ഉറൊക്കു .
❖
സവന്തമായി വീട് നിര്മിക്കുവാന് ഴിയാത്തവര്ക്ക് സര്ക്കാര് അംഗീകൃത ഏജന്സി കള
നിര്േഹണ ചുമതല ഏല്െിക്കാവന്നതാണ്.
ഭൂരഹിത പുനരധ്ിവാസ പദ്ധതി പ്രശ്നങ്ങള്
വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയകട ഗുണത്മന്മ ഇല്ലായ്മ
ാരണങ്ങള്
• ഗുണത്ഭാക്താക്കള് വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയകട കപാതകവയളള വിലവര്ദ്ധന.
• ഗുണത്ഭാക്താക്കള് വയല് പ്രത്േശങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനു
ാരണം തത്േശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ഭവന നിര്മാണത്തിനുളള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന്തടസ്സം
ത്നരിടുന്നു.
• കവളളകക്കട്ടുളള പ്രത്േശങ്ങളില് ഭവനനിര്മാണം അസാധ്േമാണ്.
• സമൂഹത്തിലളള പിത്ന്നാക്ക അവസ്ഥയിലളള ഗുണത്ഭാക്താക്കളായവര് ഇടനിലക്കാരുകട
ചൂേണത്തിന് കപകട്ടന്ന് വിത്ധ്യരാകുന്നു.
പരിഹാരനിര്ത്േശങ്ങള്
❖
വിപണി വിലയനുസരിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുളള ധ്നസഹായ ത വര്ദ്ധിെിക്കു
❖
വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് അനുത്യാജേമായ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണത്ഭാക്താക്കകള ത്ബാധ്
വല്ക്കരിക്കു .
❖
സമിതി നിര്ത്േശിക്കുന്ന ഭൂമി മാത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക് നിര്ത്േശം
നല് ാവന്നതാണ്.
ദുര്ബല വിഭഗങ്ങളകട പുനരധ്ിവാസ പദ്ധതി പ്രശ്നങ്ങള്
ഗുണത്ഭാക്താക്കള് ധ്നസഹായം ശരിയായ രീതിയില് വിനിത്യാഗിക്കുന്നില്ല.
ാരണങ്ങള്
•
വസ്തുവികെ വിലവര്ദ്ധന
•
പഞ്ചായത്ത്/മുന്സിൊലിറ്റി/ത് ാര്െത്റേന്
എന്നിവിടങ്ങളില്
ഒത്ര
നിരക്കില്
വസ്തുവാങ്ങുന്നതിന് ധ്നസഹായം അനുവേിക്കുന്നു.
•
ദുര്ബല വിഭാഗത്തിന് സമൂഹത്തികെ മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക് വരുന്നതിന് അവര് ാട്ടുന്ന വിമുഖത
പദ്ധതി ളകട വിജയ രമായ നടത്തിെികന ബാധ്ിക്കുന്നു.
പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
❖ സര്ക്കാര് തലത്തില് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് വിപണിവിലയകട അടിസ്ഥാനത്തില്
ാലാനുസൃതമായി വിലവര്ദ്ധിെിക്കാവന്നതാണ്.
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❖
❖
❖
❖

പഞ്ചായത്ത്/മുന്സിൊലിറ്റി/ത് ാര്െത്റേന്
എന്നിവിടങ്ങളില്
പട്ടി ജാതി
കപാതവിഭാഗത്തിന്
അനുവേിക്കുന്ന
നിരക്കില്
ഇവര്ക്കും
ധ്നസഹായം
അനുവേിക്കാവന്നതാണ്.
ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധ്നസഹായങ്ങകള കുറിച്ച് പ്രത്തേ ത്ബാധ്വല്ക്കരണം
ഈ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് നല് ാവന്നതാണ്.
സംരംഭ തവ
പരിശീലനം
പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിൊലിറ്റി/ത് ാര്െത്റേന്
തലങ്ങളില്
നടൊക്കണം.
വാണിജേ ത്മഖല ളില് ഉള്കെകട സവയം കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് നടുന്നവര്ക്ക്
ആവശേമായ അവസരം സൃഷ്ടിക്കു .

ആത്രാഗേം പ്രശ്നങ്ങള്
ആത്രാഗേ സംരേണത്തിലളള കുറവ്
ാരണങ്ങള്
• സാമ്പത്തി പരമായി കമച്ചകെട്ട ജീവിത നിലവാരം പുലര്ത്താന് ഴിയാത്തതിനാല്
• സമീകൃത ആഹാരത്തികെ അഭാവം.
• കതറ്റായ ജീവിതകശലിയം േിനചരേ ളം മൂലം ആത്രാഗേക്കുറവ് അനുഭവകെടുന്നു.
• ആത്രാഗേ പരിപാലനവമായി ബന്ധകെട്ട അവത്ബാധ്മില്ലായ്മ.
• ബാഹേശക്തി ളകട ഇടകപടല് മൂലം ലഹരി പോര്ഥങ്ങള്ക്ക് അടിമകെടുന്നു.
പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
❖
ആത്രാഗേത്മഖലകയ ക്കുറിച്ച് അവത്ബാധ്ം എല്ലാവര്ക്കും ലഭേമാക്കാന് ത്ബാധ്വല്ക്കരണ
ക്ലാസ്സ് നടത്താവന്നതാണ്.
❖
ത്പാേ ാഹാര വിതരണ പദ്ധതി ള് ാരേേമമാക്കു .
❖
നിശ്ചിത വരുമാന പരിധ്ിയിലളള എല്ലാവര്ക്കും കമഡിക്കല് ഇന്ുറന്സ്സ് സര്ക്കാര്
നടെിലാക്കു .
ശ്മശാനം പ്രശ്നങ്ങള്
കപാത ശ്മശാനങ്ങളകട അപരോപ്തത.
ാരണങ്ങള്
•
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട ആള ള്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശവം മറവ്
കചയ്യുന്നതിത്നാ സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിത്നാ സ്ഥലത്തിന് കേൗര്ലഭേം ത്നരിടുന്നു.
•
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക് മാത്രമായളള ശ്മശാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂകട മറ്റ്
വിഭാഗങ്ങളമായിട്ടുളള അന്തരം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നു.
•
കപാതശ്മശാനം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുത്യാജേമായ സ്ഥല ലഭേത ക്കുറവ്.
പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
❖ സ്ഥലലഭേത അനുസരിച്ച് ഒത്ന്നാ അതിലധ്ി ത്മാ തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
സംത്യാജിെിച്ച് കപാതശ്മശാനം നിര്മിക്കു .
❖ പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക്മാത്രമായളള ശ്മശാനങ്ങള്ക്ക്പ രം കപാതശ്മശാനങ്ങള്
നിര്മിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി സര്ക്കാര് തലത്തില് നടെിലാക്കു .
❖ പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കുളള നിലവിലളള ശ്മശാനങ്ങള് നവീ രിക്കു
467

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഗതാഗതസൗ രേം പ്രശ്നങ്ങള്
ഭൗതി സാഹചരേങ്ങളകട നിലവാര ത ര്ച്ച.
ാരണങ്ങള്
• ത് ാളനിയില് നിര്മിക്കുന്ന ത്റാഡു ളകട നിലവാരത്ത ര്ച്ച.
• ഗതാഗത ത്യാഗേമായ ത്റാഡു ളകട അഭാവം ജീവിതനിലവാരകത്തയം ഭൗതി
സാഹചേങ്ങകളയം പുറത് ാട്ടടിക്കുന്നു.
• ഒറ്റകെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് (ത് ാളനിഒഴിക ) ശരിയായ രീതിയില് പ്രത്യാജനം ലഭിക്കുന്നില്ല.
• ത് ാളനിയിത്ലക്കുളള ത്റാഡു ള് ഉപപദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്താനാകുന്നില്ല.
പരിഹാരനിര്ത്േശങ്ങള്
❖ ഓത്രാ പ്രത്േശങ്ങളില് ഒറ്റകെട്ട്താമസിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള് ആനുപാതി നിരക്കില്
ജനറല് ഫത്ണ്ടാടുകൂടി പദ്ധതി നടെിലാക്കു
❖ പദ്ധതി ആരംഭത്തില് തകന്ന ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുത്യാജേമായി മാനേണ്ഡങ്ങള് പ്ര ാരം
ത്റാഡ്ക്നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെിലാക്കു
❖
ാലാ ാലങ്ങളില് അറ്റകുറ്റെണി ള് നടൊക്കു
❖ ത് ാളനിയിത്ലക്കുളള ത്റാഡു ള് ജനറല് ഫണ്ട് വ യിരുു .
സാംസ്കാരി ം പ്രശ്നങ്ങള്
സാംസ്കാരി ത്മഖലയികല പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ
ാരണങ്ങള്
•
ത് ാളനിവല്ക്കരണംമൂലം സാംസ്കാരി വിനിമയത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
•
തനത് സാംസ്കാരി കപതൃ ം ാത്ത്സൂേിക്കുത്മ്പാള് തകന്ന നൂതന ലാ ത്മഖലയിത്ലക്ക്
എത്തികെടുന്നതിനുളള സാധ്േതകുറവ്.
•
വാര്ത്താ മാധ്േമങ്ങളില് ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളില് എത്തികെടാന് ഴിയന്നില്ല.
പരിഹാരനിര്ത്േങ്ങള്
❖
ത് ാളനിവത് രണം
ാലക്രത്മണ ഇല്ലായ്മ കചയ്യു . പുതിയ ത് ാളനി ള്
സൃഷ്ടിക്കകെടാതിരിക്കു .
❖
സാമൂഹി -സാംസ്കാരി സിനിമ ത്മഖല ളികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട ലാ
ാരന്മാകര കണ്ടത്തി ത്പ്രാല്സാഹിെിക്കുന്നതിന് ഈ ത്മഖലയിത്ലക്ക് ടി വിഭാഗത്തില്കെ
ട്ടവരുകട വരവിന് സഹായ രമായ ഇടകപടല് സര്ക്കാരികെ ഭാഗു നിന്നും നടെിലാക്കു .
❖
ലാ-സാഹിതേത്മഖല ളില് സ്കൂള് തലത്തില് കനപുണേം പ്രേര്ശിെിക്കുന്ന വിേോര്ഥി കള
കണ്ടത്തി ലാ സാംസ്ക്കാരി ത് ന്ദ്രങ്ങളില് സര്ക്കാര് സഹായത്ത്താകട പരിശീലനം
നടത്തി പ്രതിഭ വളര്ത്തികയടുക്കുന്ന നടപടി സര്ക്കാര് തലത്തില് ഏകറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.
❖
ത് ാളനി ളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്ലബ്ബു ള്, സാംസ്ക്കാരി
സംഘടന ള് എന്നിവയ്ക്ക്
ആവശേമായ ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു .
❖
സാംസ്ക്കാരി വിനിമയത്തിന് ആവശേമായ കപാത ഇടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
നിയമപരിരേ പ്രശ്നങ്ങള്
ജാതീയ പരമായി ഒറ്റകെടുു യം ചുേണത്തിന് വിത്ധ്യരാക്കു യം കചയ്യകെടുന്നു.
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ാരണങ്ങള്
•

ഭരണഘടനാപരമായ സംരേണവം നിയമവം ഈ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ലഭിക്കുത്മ്പാള് തകന്ന
ജാതീയമായ അധ്ിത്േപവം അനോയമായി ഭൂമി ക ത്യ്യറ്റങ്ങളം മറ്റു വിഭാഗക്കാരില് നിന്ന്
ഉണ്ടാകുന്നു.
•
സാമൂഹി പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ മൂലം പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികല ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീ ളം കുട്ടി ളം
ശാരീരി ചൂേണത്തിന് വിത്ധ്യരാകുന്നു.
•
പുരുേന്മാരുകട ഇടയില് ലഹരിയകട ഉപത്യാഗം സമാധ്ാനപരമായ ഗാര്ഹി സാമൂഹി
അന്തരീേത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു.
പരിഹാരനിര്ത്േശങ്ങള്
❖
നിലവിലളള നിയമങ്ങള്
ാരേേമമായി നടെിലാക്കുന്നു എന്ന്
ബന്ധകെട്ടവര്
ഉറപ്പുവരുു .
❖
പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച്സാമൂഹി സുരേകയെറ്റിയം നിയമ പരിരേ
കയെറ്റിയം ത്ബാധ്വല്ക്കരണംനടു .
❖
ജനകമത്രി ത്പാലീസ് ത്പാകലയളള സംവിധ്ാനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തികെടുു .
വി സന വിടവ്
ഭൂമി- എല്ലാ പട്ടി ജാതി വിഭാഗം കുടുംബങ്ങള്ക്കും സവന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടാവ എന്ന ലേേത്ത്താടുകൂടി
പദ്ധതി നടെിലാക്കുന്നു. ഗുണത്ഭാക്താക്കളകട എണം അനുേിനം വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനാല് ലേേം ക വരിക്കുവാന്
ഴിയന്നില്ല. ലഭിക്കുന്ന ഭൂമി പലതം വാസത്യാഗേമല്ല. ഭൂമിയകട വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വില, സ്ഥല േൗര്ലഭേം
എന്നിവ ലേേം ത്നടുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നു. പദ്ധതി ത യ്ക്ക് ലഭേമാകുന്ന സ്ഥലം ഉള്പ്രത്േശങ്ങളില്
ആ യാല് മുഖേധ്ാരയില് നിന്ന് അ ന്ന് ഴിയവാന് ാരണമാകുന്നു.
വീട്- എല്ലാ പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള്ക്കും വാസത്യാഗേമായ വീടു ള് ലഭേമാത്ക്കണ്ടതണ്ട്. എന്നാല്
നിര്മിക്കുന്ന വീടു ള് പലതം പൂര്ത്തിയാ ാകത ഉപത്യാഗിക്കുന്നത മൂലം പദ്ധതി ലേേത്തികലുന്നില്ല.
ആധുനി
ാലത്ത് നിര്മിക്കുന്ന മറ്റ് വീടു ള് വളകര കമച്ചകെട്ടതാണ് എന്നാല് പദ്ധതി മുത്ഖന നല്കുന്ന
വീടു ള്ക്ക് നിലവാരം കുറവാകണന്ന പരാതി നിലനില്ക്കുന്നു.
വിേോഭോസം- മി ച്ച വിേോഭോസാനുകൂലേങ്ങള് നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം അത് വിനിത്യാഗിക്കുന്നതില്
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര് പൂര്ണമായം വിജയിക്കുന്നില്ല. വിേോര്ഥി ളകട പഠന നിലവാരക്കുറവ്, ക ാഴിഞ്ഞു
ത്പാക്ക് എന്നിവ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ഉന്നത വിേോഭോസ രംഗത്ത് എത്തകെട്ടവര് കുറവാണ്. ത്യാഗേതയ്ക്ക
നുസരിച്ചുളള കതാഴില് ത്നടുന്നതിനും സവയംകതാഴില് സംരംഭങ്ങള് വിജയിെിക്കുന്നതിലം ഇവര്
പരാജയകെടുന്നു.
ആത്രാഗേം- പട്ടി ജാതി ത്മഖല ആത്രാഗേപരമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നു. കുട്ടി ളില് ത്പാേ ാ
ഹാരക്കുറവ് മൂലമുളള ത്രാഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മുതിര്ന്നവര് വിശ്രമമില്ലാകത
ഠിനാധ്വാനത്തില്
ഏര്കെടുന്നത മൂലം പലവിധ് ത്രാഗങ്ങള്ക്ക് അടിമകെടുന്നു. പു യില, മേേം എന്നിവയകട ഉപത്ഭാഗം സ്ത്രീ ളില്
ത്പാലം ണ്ടുവരുന്നു. ത് ാളനി ളികല ശുചിതവ സൗ രേങ്ങളകട പരിമിതിയം നിലനില്ക്കുന്നു.
കതാഴില്- സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ സര്ക്കാര്, സവ ാരേ ത്മഖല ളില് കതാഴില് ത്നടുന്നവര് കുറവാണ്.
മത്സ്ര പരീേ ളില് സംവരണാനുകൂലേം ത്നടാകത വിജയിക്കുന്നവര് കൂടുതലായി ഉണ്ടാത് ണ്ടതണ്ട്.
നൂതനമായ സവയംകതാഴില് സംരംഭങ്ങള് വിജയിെിക്കുന്നതിനുളള പ്രാപ്തിക്കുറവ് പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത ഈ
ത്മഖലയില് നിന്നും അ റ്റി നിര്ുന്നു. പട്ടി ജാതി സഹ രണസംഘങ്ങള് മിക്കവയം നിര്ജീ
വാവസ്ഥയിലാണ്.
സാമ്പത്തി ത്മഖല- ഭൂരിപേം ത്പരും താല്ക് ാലി കതാഴിലികന ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനാല്
സാമ്പത്തി ാടിത്തറ ഭദ്ര്മല്ല. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വായ്പാ തിരിച്ചടവ്, മറ്റ് ടബാധ്േത ള് എന്നിവ പ്രശ്നങ്ങളായി
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അവത്ശേിക്കുന്നു. സര്ക്കാര് പദ്ധതി ളകട ആനുകൂലേം ത്തടാകത സവയം പരോപ്തരായി ജീവിക്കുവാന്
പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത പ്രാപ്തരാത്ക്കണ്ടതാണ്.
ഭാവിയില് ത്നടുന്നതിന് ലേേം വയ്ക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള്
• എല്ലാ പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കും സവന്തമായി സ്ഥലം, വീട്, വിേോഭോസം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുു .
അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനം പൂര്ത്തിയാക്കു , സവയംകതാഴില് ത്നടുന്നതിനുളള പരിശീലനം,
മൂലധ്നം, മറ്റ് ഭൗതി സാഹചരേങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തി സാമ്പത്തി മായ സുസ്ഥിരത
ഉറൊക്കി അവകര സമൂഹത്തികെ മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക് ക പിടിച്ചുയര്ു .
• വീട്- വാസത്യാഗേമായ ഭവനം എന്നതിനുപരി ഗുണത്മډയളള വീടു ള് നിര്മിക്കു .
പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത ഭവനങ്ങള് പൂര്ത്തീ രിക്കുന്നതിനുളള നടപടി ള് ഉണ്ടാക്കു .
• വസ്തു- താമസത്യാഗേവം കൃേിത്യാഗേവമായ സ്ഥലം നല്കു . പാര്ശവവല്ക്കരിക്കകെടാകത
സമൂഹത്തികെ മുഖേധ്ാരയമായി ബന്ധകെടുന്നതിനുപയക്തമായ സ്ഥലം നല്കു .
• വിേോഭോസം- വിേോഭോസാനുകൂലേങ്ങള് നല്കുന്നതിനുപരിയായി നിലവാരം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുപ
യക്തമായ പഠന സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുു .
• ആത്രാഗേം- ജീവിതകശലീ ത്രാഗങ്ങളില് നിന്നും മുക്തരാക്കു , മേേം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയില്
നിന്ന് പൂര്ണമായം മുക്തരാക്കു , മി ച്ച ആത്രാഗേ പശ്ചാത്തല സൗ രേങ്ങള് നല്കു .
• അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനം- അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനത്തിന് നാളിതവകര കചയ്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുു . അപാ ത ള് പരിഹരിച്ച് സമ്പൂര്ണമായ വി സനത്തിന് ത്വണ്ട
പദ്ധതി ള് നടെിലാക്കു .
• കതാഴില് ത്മഖല- സര്ക്കാര് ത്മഖലയിലം സവ ാരേ ത്മഖലയിലം മതിയായ പ്രാതിനിതേം ഉറൊക്കു .
സവയം കതാഴില് ത്മഖലയില് വിജയിക്കുന്നതിനുളള പരിശീലനവം സാമ്പത്തി സാത്ങ്കതി
സഹായങ്ങളകട ലഭേത ഉറപ്പുവരുു .
• സാമ്പത്തി ത്മഖല- സര്ക്കാര് അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ത്മഖലയില് കതാഴില് ത്നടുന്നതികനാെം ഉയര്ന്ന
മുതല് മുടക്കുളള ആധുനി സവയം കതാഴില് സംരംഭങ്ങളില് പങ്കാളി ളാക്കു എന്നതിലൂകട
സാമ്പത്തി അടിത്തറ ഉയര്ു .
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4.15.2 പട്ടി വര്ഗ വി സനം
ആമുഖം
2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 2972 കുടുംബങ്ങളിലായി 5195 പുരുേന്മാരും 5566
സ്ത്രീ ളമായി 10761 പട്ടി വര്ഗക്കാര് അധ്ിവസിക്കുന്നു. 2001 കസന്സസ് പ്ര ാരം യഥാക്രമം 2447
പുരുേന്മാരും 2743 സ്ത്രീ ളമായി 5190 പട്ടി വര്ഗക്കാരായിരുന്നു ജില്ലയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2008-10
ാലത്ത്പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്, തത്േശ സവയംഭരണ വകുെികെ സഹ രണത്ത്താടുകൂടി നടത്തിയ
ത് രളത്തികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാമൂഹേ സാമ്പത്തി സര്കേ പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില് 1303
കുടുംബങ്ങളിലായി 4641 പട്ടി വര്ഗക്കാരുണ്ട്. അവരില് 2236 ത്പർ പുരുേന്മാരും 2405 ത്പര്സ്ത്രീ ളമാണ്.
ാണിക്കാര്, മലെണ്ടാരം, മലത്വടര്, ഉളളാടർ, മലഅരയന് എന്നീ സമുോയങ്ങളില് കപട്ടവരാണ് ജില്ലയികല
പട്ടി വര്ഗക്കാര്.
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല സാേരതാനിരക്ക് 94.09%ആണ്. 2008-10
സര്കേപ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാേരത 81.87% ആണ്. എന്നാല് സമുോയങ്ങള്ത
മിലം ഒത്ര സമുോയത്തികല സ്ത്രീ ളം പുരുേന്മാരും തമിലം സാേരതയിൽ അന്തരം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ത് രളത്തികല മറ്റ് പട്ടി വര്ഗക്കാകരത്ൊകല ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരും സമ്പന്നമായ
സാംസ്കാരി പാരമ്പരേത്തിനുടമ ളാണ്. സംസാരഭാേ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, കൃേിരീതി, ഭേണം,
ചി ിത്സ്, ഭരണരീതി തടങ്ങി സമസ്ത്മഖല ളിലം തങ്ങളത്ടതായ രീതി ള് ഓത്രാ പട്ടി വര്ഗത്തിനുമുണ്ട്.
പുതിയ തലമുറയിത്ലയ്ക്കു അമൂലേമായ അറിവ ള് ത്വണ്ട രീതിയിൽ പ ര്ന്നു നല്കുന്നില്ല എന്നത്
ശ്രത്ദ്ധയമാണ്. പരമ്പരാഗതമായ അറിവ ളികല നന്മ ൾ പരിത്പാേിെിക്കകെത്ടണ്ടതാണ്.
സമീപനം
വി സന പരിത്പ്രേേത്തികെ രൂപീ രണത്തിനായി മാനവ വി സന ാഴ്ചൊടിനനുസൃതമായി
വിേോഭോസം, കതാഴില്/ഉപജീവനം, ആത്രാഗേം, അടിസ്ഥാനസൗ രേം, സാമൂഹേസുരേിതതവം എന്നീ വിേയ
ത്മഖലയ്ക്കു് ബാധ് മാ ാവന്ന പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ നിര്ണയിക്കുന്നതിന് താകഴ പറയന്ന മാനേണ്ഡങ്ങൾ
ഉള്കെടുത്തി.
പട്ടി 4.15.2.1
പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ നിര്ണയിക്കുന്നതിന് താകഴ പറയന്ന മാനേണ്ഡങ്ങൾ
ക്രമനം:
1

2.

3.

471

ത്മഖല
വിേോഭോസം

ആത്രാഗേം

കതാഴില്/ഉപ
ജീവനം

മാനേണ്ഡം
1. നിരേരത
2. പഠനം ഉത്പേിച്ചവര്
3.ഉന്നത വിേോഭോസം ഇല്ലാത്തവര്
4.സാത്ങ്കതി വിേോഭോസം ഇല്ലാത്തവര്
1. ആത്രാഗേപരിചരണത് ന്ദ്രങ്ങളകട കുറവ്
2. േീർഘ ാല ത്രാഗാവസ്ഥ
3.ശാരീരി /മാനസി കവല്ലുവിളിത്നരിടുന്നവർ/ഭിന്നത്ശേിക്കാർ
4. വത്യാജനസംഖേ
1. കതാഴില് രഹിതർ
2. വിേോഭോസത്യാഗേതയളള കതാഴില്
3. സാത്ങ്കതി വിേോഭോസ ത്യാഗേതയളള
കതാഴില്അത്നവേ ര്.
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4.

5.

അടിസ്ഥാന
സൗ രേം

സാമൂഹേസുര
േിതതവം
അമമാര്

4. സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാത്തവര്
5. കൃേി, മൃഗസംരേണം
6. കചറു ിട വേവസായം/ കനപുണേ വി സനം
7. സംസ്കാരം, ല, ായി ം, യവജനത്േമം
1. ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടു ൾ
2. സവന്തമായി വീടില്ലാത്തവര്
3. കവേുതി ഇല്ലാത്തവര്
4. കുടികവളള സൗ രേം ലഭേമല്ലാത്തവര്
5. ൂസ് ഇല്ലാത്തവര്
1. അവിവാഹിതരായ
2. ടബാദ്ധേത
3. വിവിധ് സാമൂഹേ കപന്േനു ളകട ലഭേത
(മാര മായ അസുഖം ബാധ്ിച്ചവര്ക്കുംഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്കും
അടക്കം)
4. കുടുംബ ശ്രീ പ്രവര്ത്തനത്തികെ കുറവ്
5.സവാശ്രയശീലത്തികെയംസമ്പാേേത്തികെയംഅഭാവം.
6.വനവമായളള പാരസ്പരേ ജീവിതം
7. വനാവ ാശ നിയമം

അവലംബം.. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ്

ജനസംഖേ
2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 2972 കുടുംബങ്ങളിലായി 5195 പുരുേന്മാരും 5566
സ്ത്രീ ളമായി 10761 പട്ടി വര്ഗക്കാർ ഉളളതായികവളിവാകുന്നു. 2001 കസന്സസ് പ്ര ാരം 2447
പുരുേന്മാരും 2743 സ്ത്രീ ളമടക്കം 5190 ആയിരുന്നു ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ ജനസംഖേ. 2008-10
ാലയളവിൽ പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്, തത്േശ സവയംഭരണ വകുെികെ സഹായത്ത്താടുകൂടി നടത്തിയ
സര്കേ പ്ര ാരം ജില്ലയിൽ 1303 കുടുംബങ്ങളിലായി 2236 പുരുേന്മാരും 2405 സ്ത്രീ ളമടക്കം 4641 പട്ടി
വര്ഗക്കാരുളളതായാണ് ണക്കാക്കകെട്ടിട്ടുളളത്. അവരുകട
തത്േശ സവയംഭരണാടിസ്ഥാനത്തിലളള
വിവരങ്ങള് പട്ടി യിൽ വിവരിക്കുന്നു. 2011 കസന്സസ് റിത്ൊര്ട്ടിൽ ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട
ജനസംഖേയില് വന്ന ക്രമാതീതമായ വര്ദ്ധനവ് വിശേമായ പരിത്ശാധ്നയ്ക്ക് വിത്ധ്യമാത്ക്കണ്ടതാണ്.
പട്ടി 4.15.2.2
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട തത്േശസവയംഭരണ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിലളള
ജനസംഖേയകട വിവരങ്ങള്
ക്രമനം: പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിൊലിറ്റി/ത് ാര്െത്റേന് കുടുംബം പുരുേന് സ്ത്രീ ആക
1
ഓച്ചിറ
3
2
6
8
2
കുലത്ശഖരപുരം
3
10
7
17
3
രുനാഗെളളി
21
35
37
72
4
കതാടിയൂര്
11
16
21
37
5
ശാസ്ാംത് ാട്ട
2
5
3
8
6
പടിഞ്ഞാത്റ ല്ലട
6
12
10
22
7
കുന്നത്തൂര്
6
9
9
18
8
തലവൂര്
7
11
17
28
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

പിറവന്തൂര്
കുളത്തൂപ്പുഴ
അലയമണ്
രവാളൂര്
കതന്മല
ആരേങ്കാവ്
കതക്കുംഭാഗം
നീണ്ട ര
തൃക്കടവൂര്
ക ാറ്റം ര
ചിതറ
കുമിള്
പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
ആക

160
541
4
8
132
164
1
2
1
3
140
1
76
11
1303

295
948
6
15
212
282
1
5
1
5
223
124
19
2236

286
1049
7
13
227
276
4
3
1
5
267
1
140
16
2405

581
1997
13
28
439
558
5
8
2
10
490
1
264
35
4641

അവലംബം 2008-10 കല പട്ടി വര്ഗ സര്കേ റിത്ൊര്ട്ട്

ജില്ലയില് ാണിക്കാർ, മലെണ്ടാരം, മലത്വടര്, ഉളളാടർ, മലഅരയൻ എന്നീ സമുോയങ്ങളില്കെട്ട
പട്ടി വര്ഗക്കാരാണ് അധ്ിവസിക്കുന്നത്. 2008-10 സര്കേ പ്ര ാരം സമുോയം തിരിച്ചുളള ജനസംഖേ ചുവകട
ത്ചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.3
സമുോയം തിരിച്ചുളള ജനസംഖേ
ക്രമനം: പട്ടി വര്ഗ സമുോയം കുടുംബം
ആണ് കപണ് ആക
1
ാണിക്കാര്
685
1149
1297
2446
2
മലെണ്ടാരം
317
530
521
1051
3
മലത്വടന്
232
372
388
760
4
ഉളളാടന്
68
110
115
225
5
മലഅരയന്
1
2
2
6
മറ്റുളളവര്
73
84
157
ആക
1303
2236
2405
4641
അവലംബം- പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്

പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പു ആനു ാലി മായി ത്ശഖരിച്ച വിവരമനുസരിച്ചു ജില്ലയില് 1625
കുടുംബങ്ങളിലായി 2464 പുരുേന്മാരും 2634 സ്ത്രീ ളമടക്കം 5098 പട്ടി വര്ഗക്കാരുണ്ട്. തത്േശ സവയം
ഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തില് ഇത സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവകടയളള പട്ടി ളില് വിശേമാക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.4
പട്ടി വര്ഗ ജനസംഖേ
പട്ടി വര്ഗ
പട്ടി വര്ഗ
ക്രമ
ജനസംഖേ(എണം
തത്േശഭരണ സ്ഥാപനം
കുടുംബങ്ങള്
ആക
നം
എണം
പുരുേന്മാർ സ്ത്രീ ള്
1 ഓച്ചിറ ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
27
46
53
99
2 ശാസ്ാംത് ാട്ട ത്ലാക്ക് ഞ്ചായത്ത്
14
26
21
47
3 പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
208
331
345
676
473
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4
5
6
7
8
9
10
11.

അഞ്ചല് ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചവറ ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മുഖത്തല ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചടയമംഗലംത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
രുനാഗെളളി മുന്സിൊലിറ്റി
പുനലൂര് മുന്സിൊലിറ്റി
ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന്
ക ാട്ടാരക്കര മുന്സിൊലിറ്റി

1036
3
8
187
32
84
21
5

1590
6
13
243
56
116
28
9

1692
6
18
246
63
139
39
11

3283
12
31
489
119
255
67
20

ആക

1625

2464

2634

5098

അവലംബം- പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പു്

ജനസംഖേ - നിര്ത്േശങ്ങൾ
2017 കല കസന്സസ് റിത്ൊര്ട്ടിൽ 2001 കല കസന്സസികന അത്പേിച്ചു പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട
ജനസംഖേയിൽ വന്ന ഗണേമായ വര്ദ്ധനവ് പരിത്ശാധ്ിത്ക്കണ്ടതാണ്.
2. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ജനസംഖേ പരിത്ശാധ്ിച്ചാൽ ആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങളകട
കുറവ് പട്ടി വര്ഗക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നതായി കവളിവാകുന്നു.
3. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരായ കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രത്തേ
ആത്രാഗേ പരിചരണം ആവശേമാകണന്നും
കവളിവാകുന്നു.
വിേോഭോസം
ജില്ലയികല കപാത സാേരതാ നിരക്ക് 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം 94.09% ആണ് ജില്ലയിൽ
പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്, തത്േശ സവയംഭരണ വകുെികെ സഹ രണത്ത്താകട 2008-10 ാലയളവില്
നടത്തിയ സര്കേ പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗസാേരത 81.87% ആണ്. പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട
സംസ്ഥാന സാേരതയായ 80.80% ല് നിന്നും ഒരു ശതമാനത്തികെ വര്ദ്ധനവണ്ട്. (3373 ത്പര്) അതില്
പുരുേന്മാരുകട സാേരതാ നിരക്ക് 84.12%വം സ്ത്രീ ളകട സാേരതാ നിരക്ക് 79.79% ശതമാനവമാണ്.
അതായത് ജില്ലയികല കപാതസാേരതയമായിതാരതമേം കചയ്യുത്മ്പാള് പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാേരതയില്
12.32 ശതമാനം വേതോസവം പുരുേന്മാരുകട
സാേരതയം സ്ത്രീ ളകട സാേരതയം തമില് 4.33
ശതമാനം വേതോസവം നിലനില്ക്കുന്നു. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ആക സാേരതയം (81.87)
മലെണ്ടാരം സമുോയത്തികെ (52.34) സാേരതയം തമില് 29.53 ശതമാനം വേതോസം നിലനില്ക്കുന്നു.
ജില്ലയില് മലെണ്ടാരം സമുോയകത്ത ത്പാകല മലത്വടര്സമുോയവം സാേരതയില് (83.08) വളകര
പിന്നിലാണ്. ഈ രണ്ടു സമുോയങ്ങളകടയം വിേോഭോസ ാരേത്തില് സജീവ ശ്രദ്ധ ആവശേമാണ്.
1.

ജില്ലയില് പട്ടി വര്ഗക്കാരായ 747 ത്പർ നിരേരരായണ്ട്. ഇവരില് 194 പുരുേന്മാരും 197 സ്ത്രീ ള
മായി 391 ത്പരും (52.34) മലെണ്ടാരം സമുോയത്തില്കെട്ടവരാണ്. അഞ്ചല്, പത്തനാപുരം, ചടയമംഗലം
ത്ലാക്കു ളിലായാണ് ആക യളള 747 നിരേരരിൽ 654 ത്പരും (87.55%) അധ്ിവസിക്കുന്നത്. അതിനാല്
ഈ മൂന്നു ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചും മലെണ്ടാരം സമുോയത്തിന് പ്രാമുഖേംനല് ിയം തടർ
സാേരതാ പ്രവര്ത്തനം നടത്ത്തണ്ടതാണ്.
ജില്ലയില് 4-5 പ്രായത്തില് ആക യളള 201 കുട്ടി ളിൽ 146 ത്പർ (72.64%) മാത്രത്മ
അംഗന്വാടിയില് ത്പാകുന്നുളള. 27.36% കുട്ടി ള്ക്ക് സംത്യാജിത ശിശുവി സന ത്പ്രാജക്ടികെ ത്സവനംപൂര ഭേണമടക്കം- ലഭിക്കുന്നില്ല. അംഗന്വാടിയകട അഭാവം, അപ്രാപേത 0-6 പ്രായത്തിലളളവര്ക്കും
ൗമാര പ്രായക്കാര്ക്കും ഗര്ഭിണി ൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമമാർ എന്നിവര്ക്കും പൂര ഭേണ പരിപാടിയകട
ത്സവനം അനേമാകുന്നു. കശശവ ഘട്ടത്തികല നൂനത പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ളകട അദ്ധേയന നിലവാരകത്ത
474
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സാരമായി ബാധ്ിക്കുന്നു. മറ്റുളളവര്ക്കുളള നൂന ത്പാേണവം ഒരു ആത്രാഗേ പ്രശ്നമാണ്. ഗര്ഭിണി ള്ക്കും
മുലയൂട്ടുന്ന അമാര്ക്കും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മുത്ഖനയളള ത്പാേ വിതരണം പ്രത്യാജന രമാണ്.
ജില്ലയില് ആക യളള 897 പട്ടി വര്ഗ വിേോര്ഥി ളില് 581 ത്പർ കപ്രമറി തലത്തിലം 179 ത്പർ
കസക്കെറി തലത്തിലം 73 ത്പർ ഹയര്കസക്കെറി തലത്തിലം 40 ത്പര് ബിരുേതലത്തിലം 4 ത്പർ ബിരുോ
നന്തരതലത്തിലം 4 ത്പർ ഡിത്ലാമ ത് ാഴ്സു ള്ക്കും 3 ത്പർസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്ത് ാഴ്സു ള്ക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആക
യളള 897 ത്പരില് 884 ത്പർ മാത്രത്മ വിവിധ് ക്ലാസ്സു ളില് പഠിക്കുന്നുളള. 13 ത്പര് വിവിധ് ക്ലാസ്സു ളിൽ
ക ാഴിഞ്ഞു ത്പായതായാണ് ാണുന്നത്. ആക വിേോര്ഥി ളിൽ 23.30 ശതമാനം ത്പർ മാത്രമാണ്
ത്ഹാറല ളില് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നത്. 19 ശതമാനം കപണ്കുട്ടി ളം 27% ആണ്കുട്ടി ള്ക്കും ത്ഹാറൽ
സൗ രേങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ളകട പ്രത്തേ ിച്ചു പിത്ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന മലെണ്ടാരം,
മലത്വടര് സമുോയക്കാരുകട വിേോഭോസ അഭിവൃദ്ധിക്കായി കൂടുതല് ത്ഹാറൽ സൗ രേം ആവശേമാകണന്നു
ാണുന്നു. ഉന്നത വിേോഭോസ രംഗത്ത് മതിയായ ത്ഹാറല് സൗ രേങ്ങളകട അഭാവമാണ് പട്ടി
വര്ഗക്കാരുകട പ്രാതിനിധ്േ കുറവിനു ാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. രേിതാക്കളകട സാമ്പത്തി പിത്ന്നാക്കാ
വസ്ഥയം നിരേരതയം വിേോഭോസ ാരേത്തിൽ പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ള്ക്കു പ്രതികൂലമായി ഭവിക്കുന്നു.
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ ജനസംഖേയിൽ 22.65% വരുന്ന മലെണ്ടാരംസമുോയത്തില് നിന്നും
എസ്.എസ്.എല്.സി.പാസ്സായ 26 (7.67%) ലസ് റ്റു പാസ്സായ 9 (7.2%) ത്പരും മാത്രമാണുളളത് ആക
പട്ടി വര്ഗ വിേോര്ഥി ളകട 21% മാത്രത്മ മലപണ്ടാര സമുോയത്തില് നിന്നുളള. എങ്കിലം ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്
പ്രത്വശിക്കുന്നവര് ഉയര്ന്ന ക്ലാസ്സു ളില് എുന്നില്ല എന്നത് വളകര പ്ര ടമാണ്. ബിരുേ, ബിരുോനന്തര,
കപ്രാഫേണല് വിേോഭോസ ത്യാഗേതയളളവര് നാമമാത്രമാണ്. നിരേരരികല 52.34%വം മലപണ്ടാരം
സമുോയക്കാരാണ്. മലെണ്ടാര സമുോയത്തികെ വിേോഭോസപരമായ പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥഅവരുകട
സാമൂഹേസാമ്പത്തി വമായ പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കു കൂടി ാരണമാകുന്നു.
അതിനാല്ജില്ലയില് മലെണ്ടാരം
സമുോയക്കാരുകട വിേോഭോസപരമായ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് ഊന്നല് നല് ി അനുത്യാജേമായ പരിപാടി ള്ക്കു രൂപ
നല്ത് ണ്ടതണ്ട്.
സാേരത നിലവാരം
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

475

സംസ്ഥാനകത്ത കപാത സാേരത
93.91%
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാേരത
80.80%
ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാേരത
94.09%
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ സാേരത(2008-10 സര്കേ പ്ര ാരം)
81.87%
പ്രായപൂര്ത്തിയായവര് നിരേരർ
മലെണ്ടാരം സമുോയം സാേരതയില്
52.34%
ജില്ലയികല കപാത സാേരതയം പട്ടി വര്ഗ സാേരതയം
തമിലളള അന്തരം
12.22%
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ സാേരതയിലളള അന്തരം
29.53%
സ്ത്രീപുരുേ സാേരതയികല അന്തരം
4.33%
0-6 പ്രായത്തിലളളവര്, ൗമാരപ്രായക്കാര്, ഗര്ഭിണി ൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമമാര് ഇവരിൽ ഗണേമായ
വിഭാഗത്തിനും സംത്യാജിത ശിശുവി സന ത്പ്രാജക്ടികെ ത്സവനം ലഭിക്കുന്നില്ല.
4-5 പ്രായത്തിലളള ഏ ത്േശം 27.37% കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രീ-കപ്രമറി വിേോഭോസം ലഭിക്കുന്നില്ല.
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➢ സാധ്ാരണ ജനവിഭാഗകത്തത്ൊകല പട്ടി വര്ഗക്കാരായ രേിതാക്കളകട മതിയായ പിന്തുണ
അവരുകട കുട്ടി ള്ക്ക് വിേോഭോസ ാരേത്തില് ലഭിക്കുന്നില്ല- രേിതാക്കളകട നിരേരതയം
സ്ഥായിയായ വരുമാനമില്ലായ്മ, സാമ്പത്തി പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥയം ഇതിനു ാരണമാണ്.
➢ സത്ങ്കതത്തില് ഒുത്ചര്ന്നു മുതിര്ന്ന കുട്ടി ളമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി സംശയ നിവാരണം
നടത്തി പഠനം നടുന്നതിനു ഴിയന്നില്ല.
➢ വീട്ടില് സവതന്ത്രമായി ഇരുന്നു പഠിക്കുന്നതിനും സ്ഥലസൗ രേമില്ല.
➢ വിേോഭോസ സ്ഥാപനവം വീടുമായമുളള ദൂരൂടുതല് നിതേവം സ്കൂളില് ത്പാകുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്നു.
➢ രാവികല വീട്ടില് നിന്നും പ്രാതൽ ഴിച്ചു ത്പാകുവാനുളള സൗ രേമില്ലാത്ത പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ള്
ജില്ലയിലണ്ട്. (ഭേണക്കുറവ്)
➢ അഭേസ്വിേേരായ യവതീ-യവാക്കളകട കതാഴിലില്ലായ്മ വിേോര്ഥി ളിൽ അസംതൃപ്തി വളര്ുന്നു.
➢ ഉന്നത വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങളം വീട് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സത്ങ്കതം ഉള്കെടുന്ന സ്ഥലവമായളള
ദൂരൂടുതല്.
➢ പ്രത്വശനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനടുത്ത് താമസസൗ രേം ലഭേമല്ലാത്തത്.
➢ ഉന്നത വിേോഭോസ ത് ാഴ്സു ള്ക്കു പ്രത്വശനം ലഭിക്കുത്മ്പാള് ത്വണ്ടി വരുന്ന പ്രാരംഭചിലവ ള്
വഹിക്കുന്നതിനുളള സാമ്പത്തി പ്രയാസം.
➢ സ്കൂള് വിേോഭോസത്തികല അദ്ധേയന നിലവാരക്കുറവ്മമൂലം
ഉന്നതവിേോഭോസ ത് ാഴ്സു ളമായി
സമരസകെടുന്നതിനുളള പ്രയാസം.
➢ കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു കള കുറിച്ചുളള അവത്ബാധ്ക്കുറവം, പ്രത്വശനപരീേയ്ക്കുളള പരിശീലനത്തികെ
അഭാവവം.
➢ ഐ.ടി.ഐ, ത്പാളികടക്നിക്കല് വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങകളക്കുറിച്ചുളള അവത്ബാധ്ക്കുറിവ്. അവയകട
സമീപം താമസ സൗ രേം ലഭിക്കാത്തത്.
➢ വീടു വിട്ടുളള സ്ഥാപനങ്ങളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്കു നല് ി വരുന്ന ഉയര്ന്ന കറെന്റായ 5,000/- രൂപ
താമസവം ഭേണവം മറ്റു പഠന ചിലവം വഹിക്കുന്നതിനു മതിയാ ാകത വരുന്ന സാഹചരേം.
➢ കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു കള കുറിച്ചുളള അവത്ബാധ്ക്കുറവം,
പ്രത്വശന പരീേയ്ക്കുള
പരിശീലനത്തികെയം തയ്യാകറടുെികെയം അഭാവം.
➢ പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളില് അദ്ധേയനവര്േം മുഴവന് അദ്ധോപ രുകട ത്സവനം
പൂര്ണമായം ലഭിക്കാത്തത അദ്ധേയനകത്ത ത്ോേ രമായി ബാധ്ിക്കുന്നു.
➢ പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ല, സംസ്കാരം, ഭാേ ജീവിതരീതി ഇവകയക്കുറിച്ചുളള അവത്ബാധ്ക്കുറവ്
അദ്ധോപ -വിേോര്ഥി ബന്ധം സൗഹൃേപരമാകുന്നില്ല.
➢ കടക്നിക്കല് കഹസ്കൂള്, ഐ.ടി.ഐ ത്പാളി കടക്നി ് തടങ്ങിയ സാത്ങ്കതി വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങകള
കുറിച്ചുളള അവത്ബാധ്ക്കുറവം അവയകട സമീപം താമസസൗ രേം ലഭിക്കാത്തതം.
➢ ത് ന്ദ്രീയ വിേോലയങ്ങള്, നത്വാേയ വിേോലയം, കസനി സ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളില് ത്ചര്ന്നു
പഠിക്കുന്നതിനുളള ധ്ാരണയില്ലായ്മയം ത്പ്രാത്സ്ാഹനക്കുറവം.
➢ സ്കൂള് യവജത്നാത്സ്വം, സത്പാര്ട്സ് മീറ്റ്, ശാസ്ത്രത്മള, ക്രാഫറ്റ്
മത്സ്രം, വിസ് മത്സ്രം,
എല്.എസ്.എസ്, യ.എസ്.എസ്., എന്.റ്റി.എസ്.ഇ തടങ്ങി മത്സ്ര സവഭാവമുളളവയ്ക്ക് ത്ചരുന്നതിനുളള
ത്പ്രാത്സ്ാഹനക്കുറവ്.
➢ പഠനം ഉത്പേിക്കുന്നവകര കണ്ടത്തി പ്രശ്നങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ചു തിരിച്ചു സ്കൂളില് എത്തിക്കുന്നതിനുളള
പരിപാടിയകട അഭാവം.
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നിര്ത്േശങ്ങള്
❖ അംഗന്വാടി ള് നിലവിലില്ലാത്ത എല്ലാ പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളിലം മാതൃ ാ ിന്റര് ഗാര്ട്ടനു ള്
സ്ഥാപിക്കു .
❖ മലെണ്ടാരം, മലത്വടര് സമുോയത്തികല വിേോര്ഥി ള്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് കൂടുതല് ത്ഹാറല ള്
ആരംഭിക്കു .
❖ ത്ഗാത്ര കുടുംബങ്ങളില് സാേരതായജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കു
വിേോഭോസ അവത്ബാധ്ം
രേിതാക്കളിലം മുതിര്ന്നവരിലം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലളള സാേരതാ പരിപാടി ള്
ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
❖ സാമൂഹേ പഠനത് ന്ദ്രങ്ങള് (ടൂേന്, കപാതവായനാ ഗ്രന്ഥശാല, ഐ.റ്റി. ണക്ടിവിറ്റി, മ്പൂട്ടര്,
കഫസിലിത്റ്ററ്റര് സംവിധ്ാനങ്ങത്ളാടു കൂടിയ) എല്ലാ ഊരു ളിലം ആരംഭിക്കു .
❖ ക ാഴിഞ്ഞുത്പാക്ക് തടയന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ശിശു സംരേണ യൂണിറ്റ് 2017 ല് ആരംഭിച്ച
"അഗസ്േകെ പൂമ്പാറ്റ ള്" ത്പാകലയളള ഇടകപടല് പദ്ധതി ള് ജില്ലയിലം ആരംഭിക്കു .
❖ ഐ.ടി.ഐ.ത്പാളികടക്നിക്കല് വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങകള കുറിച്ചും കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു കള കുറിച്ചു
അവത്ബാധ്മുണ്ടാക്കു യം പ്രത്വശന പരീേയ്ക്കുളള പരിശീലനം നല്കു യം കചയ്യു .
❖ വീടു വിട്ടുളള സ്ഥാപനങ്ങളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്കു നല് ി വരുന്ന ഉയര്ന്ന കറെന്റായ 5,000/- രൂപ
താമസവം ഭേണവം മറ്റു പഠന ചിലവം വഹിക്കുന്നതിനു മതിയാ ാകത വരുന്ന സാഹചരേത്തില്
ാലാനുസൃതമായി വര്ദ്ധിെിക്കു .
❖ പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളികല അദ്ധോപ ര്ക്കു സ്കൂളിത്നാട് ത്ചര്ന്നു വാര്ത്ട്ടഴ്സു ള് നിര്മിച്ചു
നല് ി താമസസൗ രേം ഒരുക്കണം.
❖ പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭാേ, ല, സംസ്കാരം, ജീവിതരീതി ഇവകയക്കുറിച്ചു അദ്ധോപ ര്ക്കു മതിയായ
പരിശീലനം നല് ി അവകര പട്ടി വര്ഗ സൗഹൃേമാക്കു .
ജില്ലയികല അഭേസ് വിേേരായ പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട വിവരം ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.5
ജില്ലയികല അഭേസ് വിേേരായ പട്ടി വര്ഗക്കാർ
ക്രമനം:
വിേോഭോസ ത്യാഗേത
ത്യാഗേത ത്നടിയവര്
1
കപ്രമറിതലം
1323
2
എസ്.എസ്.എല്.സി.യ്ക്ക് താകഴ
1458
3
എസ്.എസ്.എല്.സി
340
4
പ്രീ-ഡിഗ്രി/ലസ് റ്റു
125
5
ഡിഗ്രി
27
6
ബിരുോനന്തര ബിരുേ
8
7
സാത്ങ്കതി വിേോഭോസം
62
ആക
3343
അവലംബം.. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ്

ജില്ലയില് ബിരുേ, ബിരുോനന്തര വിേോഭോസ രംഗു നാമമാത്രമായവര് മാത്രത്മ ത്യാഗേത
ത്നടിയതായളള. കപ്രാഫേണല് രംഗത്ത് ഒരാള് ബി.കട ് ത്യാഗേത ത്നടിയത മാത്രത്മയളള. കമഡിക്കല്
രംഗു ആരും തകന്നയില്ല. മലെണ്ടാരം, മലത്വടര്, സമുോയങ്ങളില് നിന്നുംഹയര്കസക്കെറിയ്ക്കു ത്മല്
വിേോഭോസം ത്നടിയവര് നാമമാത്രമാണ്.
കടക്നിക്കല് കഹസ്കൂള്, ഐ.ടി.ഐ, ത്പാളികടക്നിക്ക്
ഇവിടങ്ങളിലം പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ള് ത്ചര്ന്നു
പഠിക്കുന്നില്ല. ഈ ത്മഖലയില്പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ള്ക്കു മതിയായ ത്ബാധ്വത്ക്കരണം ആവശേമാണ്. കപ്രാഫ
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േണല് രംഗത്ത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമഡിക്കല്, ആയൂര്ത്വേ, ത്ഹാമിത്യാ, അഗ്രി ള്ച്ചര്,ബി.വി.എസ്.സി,
ഡയറി സയന്സ് തടങ്ങി ഡിഗ്രി ത് ാഴ്സു ളിലം അനുബന്ധ ത് ാഴ്സു ളിലം പട്ടി വര്ഗ വിേോര്ഥി ള്ക്കു
താല്പരേം വളര്ുന്നതിന് മാര്ഗനിര്ത്േശവം പരിശീലനവം ആവശേമാണ്.
കതാഴില്/ഉപജീവനം
അഭേസ്വിേേരായ യവതീ യവാക്കളകട കതാഴിലില്ലായ്മ വളകര
പ്രധ്ാനകെട്ട പ്രശ്നമാണ്.
പട്ടി വര്ഗക്കാരില്
ഏറിയ
പങ്കും
ാര്േി അനുബന്ധത്മഖല ളില്
പണികയടുക്കുന്നവരാണ്.
കതാഴികലടുക്കാന്ത്ശേിയളളവരില് ഏകറയം കതാഴില്രഹിതരാണ്. കൃേി, പരമ്പരാഗതഉല്പന്നങ്ങളകട
നിര്മാണം, മൃഗപരിപാലനം, കചറു ിട
ച്ചവടം, പച്ചമരുന്ന് ത്ശഖരണം തടങ്ങിയ ത്മഖല ളില് കൂടുതല്
ആള കള ആ ര്േിക്കത്തക്കരീതിയിലളള പരിപാടി ള് നടൊത്ക്കണ്ടതാണ്. പ്രാത്യണ ദുര്ബല വിഭാഗ
ത്തില്കെട്ട മലപണ്ടാരം, ഉളളാടന്, മലത്വടന് സമുോയങ്ങളിലം, താരതത്മേന കമച്ചകെട്ട ജീവിത സൗ
രേമുളള ാണിക്കാരന് സമുോയത്തിലം കതാഴില്രഹിതര് കൂടുതലാണ്.
വനത്മഖലത്യാടനുബന്ധിച്ച പ്രത്േശങ്ങളില് റബ്ബര് കൃേി മാത്രത്മ സാദ്ധേമാവന്നുളള. വനേമൃഗങ്ങളകട
ശലേം, ത്വനല്ക്കാലത്ത് ജലേൗര്ലഭേം
ാര്േി
ഉല്െന്നങ്ങള് വിപണിയില് എത്തിക്കുന്നതിനുളള
യാത്രാസൗ രേങ്ങളകട അഭാവം എന്നിവ മൂലം മറ്റുളള കൃേി ള് പരിമിതമാണ്. റബ്ബറികെ വിലയിടിവ്
പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില് ഏറ്റവം കൂടുതല് സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം റബ്ബര് ര്േ രും
സവന്തം നിലയില് റബ്ബര് ടാെ് കചയ്യുന്നതിനാലാണ് റബ്ബര്കൃേി ഇത്ൊഴം ഏകറക്കുകറ ആോയ രമായി
നിലനില്ക്കുന്നത്.
അച്ചന്ത് ാവിൽ ത് ാളനിയിൽ 1988-89 വര്േം മുതല് സര്ക്കാര് ധ്നസഹായത്ത്താകട റബ്ബര്
ത്ബാര്ഡ് മുത്ഖന കൃേി കചയ്തു നല് ിയ റബ്ബര് മരങ്ങളില് നിന്നുളള ആോയം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു. ഇവ മുറിച്ചു
മാറ്റി പുതിയ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിെിത്ക്കണ്ട സാഹചരേം നിലവിലണ്ട്. എന്നാല് ആത്ളാഹരി ക വശഭൂമിയകട
വിസ്തൃതിയികല കുറവ് റബ്ബര് പുന:കൃേിയ്ക്ക് അനുഗുണമല്ല.
വിേോഭോസം ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നത്താകടാെം കതാഴില് സാധ്േത ള് വര്ദ്ധിെിക്കു
കൂടി
കചയ്ഡകതങ്കില് മാത്രത്മ പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങകള സാമൂഹി മായം, സാമ്പത്തി മായം ഉയര്ത്തിക ാണ്ടു
വരുവാന് ഴിയ യളളൂ. കനപുണേവി സന പരിപാടി ള്, മൂലേവര്ദ്ധനസംരംഭങ്ങള്, വിവിധ് മത്സ്ര
പരീേ ള്ക്കുളള ത് ാച്ചിംഗ്ധക്ലാസ്സു ള്, റാര്ട്ട് അപ്പു ള് തടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കാവന്നതാണ്.
പട്ടി 4.15.2.6
കതാഴിലികെ അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുംബങ്ങളം വേക്തി ളം
ക്രമനം
മുഖേ കതാഴില്
കുടുംബങ്ങള്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
478

വനവിഭവത്ശഖരം
കൃേി
പരമ്പരാഗതഉത്പന്നങ്ങളകട നിര്മാണം
മൃഗപരിപാലനം
കചറു ിട ച്ചവടം
പച്ചമരുന്നു ത്ശഖരണം
ര്േ കതാഴിലാളി
വനത്ഖലയികല കൂലിെണി
കതാഴിലറപ്പു പദ്ധതി
ാര്േിത് തര കതാഴിലാളി
എത്ററ്റ് കതാഴിലാളി
സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ത്ജാലി
സവ ാരേത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില്

41
72
24
26
11
26
96
218
486
221
93
148
8
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14
15
16
17

വനത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില്
എത്ററ്റ് ത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില്
മറ്റുളളവ
വരുമാനമാര്ഗമില്ല.
ആക

5
41
3
16
1625

അവലംബം. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ്

2008-10 വര്േകത്ത പട്ടി വര്ഗ സാമൂഹേ സാമ്പത്തി സര്കേ പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില് 15-59
പ്രായത്തികല 4120 പട്ടി വര്ഗക്കാരുണ്ട്. കപ്രമറി തലം മുതല് ബിരുോനന്തര ബിരുേം വകര വിേോഭോസ
ത്യാഗേതയളള 3281 ത്പരില് 1259 ത്പര് കതാഴില് രഹിതരാണ്. എസ്.എസ്.എല്.സിയം അതിനു മു ളിലം
വിേോഭോസമുളള 500 ത്പരില് 308 ത്പരും കതാഴില് രഹിതരാണ്. അഭേസ്വിേേരികല വര്ദ്ധിച്ച ത്താതിലളള
കതാഴിലില്ലായ്മ പുതിയ തലമുറകയ പഠനത്തില് താല്പരേക്കുറവ് ജനിെിക്കുന്നതിന് വഴിവയ്ക്കുന്നു. ജില്ലയികല 1559 പ്രായത്തിലളള കതാഴില് രഹിതരുകട വിേോഭോസ ത്യാഗേതയടങ്ങുന്ന പട്ടി ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.7
ജില്ലയികല 15-59 പ്രായത്തിലളള കതാഴില് രഹിതരുകട വിേോഭോസ ത്യാഗേതയടങ്ങുന്ന പട്ടി
ജില്ലയിലാക യളള
കതാഴില്രഹിതരു
ക്രമനം: വിേോഭോസ ത്യാഗേത
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട
കട വിേോഭോസ
വിേോഭോസ ത്യാഗേത
ത്യാഗേത
1
നിരേരര്
747
151
2
നവസാേരര്
92
19
3
കപ്രമറി
1323
248
4
എസ്.എസ്.എല്.സിയ്ക്കു താകഴ
1458
533
5
എസ്.എസ്.എല്.സി.
340
188
6
പ്രീഡിഗ്രി/ലസ് റ്റു
125
100
7
ബിരുേം
27
16
8
ബിരുോനന്തര ബിരുേം
8
4
ആക
4120
1259
അവലംബം 2008-10പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ് സര്കേ റിത്ൊര്ട്ട്

പട്ടി 4.15.2.8
15-59 പ്രായത്തില് സാത്ങ്കതി ത്യാഗേതയളള കതാഴില് രഹിതര്
ഇനം
എണം
കതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ത് ാഴ്സ്
11
ഡിത്ലാമ
1
കപ്രാഫേണല് ബിരുേം
1
മറ്റ് സാത്ങ്കതി ത്യാഗേത
13
ആക
26
അവലംബം 2008-10പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ് സര്കേ റിത്ൊര്ട്ട്

ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരില് പ്രത്തേ ിച്ചു ാണിക്കാര് വിഭാഗത്തില്കെട്ടവരില് ഒത്രക്കത്റാ അതിനു
മു ളിത്ലാ ക വശ ഭൂമിയളളവരുണ്ട്. വനത്തിനുളളില് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ഭൂമി വനേമൃഗ ശലേം മൂലം
ആോയ രമായി കൃേി ത്യാഗേമാക്കുന്നതിനു ഴിയന്നില്ല. എന്നാല് ഭേേ സുരേയം വരുമാനവം ഉറപ്പു
വരുുന്ന തരത്തില് ഭൂവിനിത്യാഗം ാരേേമാത്ക്കണ്ടുന്നതാണ്.
സര്ക്കാര് പ്രഖോപിച്ചിട്ടുളള വേവസായ നയത്തിനു അനുത്രാധ്മായി സാധ്േമായ സ്ഥലങ്ങളില്
തരിശായി ിടക്കുന്ന ഭൂമികചറു ിട വേവസായ സംരഭങ്ങള് ആരംഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലളള ത്പ്രാജക്ടു ള്
479
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വേവസായ വാണിജേ വകുെികെ സാത്ങ്കതി സഹായത്ത്താകട ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. അപ്ര ാരം
ആരംഭിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ളകട പ്രവര്ത്തിനാവശേമായ കനപുണേ വി സനം സത്ങ്കതത്തികലയം സമീപത്ത്തയം
തല്പരരായ പട്ടി വര്ഗ യവതീ യവാക്കള്ക്കു നല് ി അവര്ക്ക് ശാശവത വരുമാനവം കതാഴിലവസരങ്ങളം
സൃഷ്ടിക്കാവന്നതാണ്.
വേവസായ വാണിജേവകുെിനു ീഴില് കുളത്തൂപ്പുഴയില് ഒരു ക ത്തറി കനയ്ത്ത് (വേവസായ) സഹ
രണസംഘം പട്ടി വര്ഗ യവതി ള്ക്കു ക ത്തറി കനയ്ത്തില് പരിശീലനം നല് ി ഉത്പാേനം നടത്തി
യിരുന്നത നിലവില് പ്രവര്ത്തനരഹിതമാണ്. അതികന പുന:സംഘടിെിച്ചു കനയ്ത്തു പുനരാരംഭിക്കുന്നത്താകടാെം
ഗാര്കമെ്സ് ത്മക്കിംഗ് കസെര് കൂടി ആരംഭിച്ചു സ്കൂള ള്ക്കും ആശുപത്രി ള്ക്കും ആവശേമായ യൂണിത്ഫാം, മറ്റു
തണിത്തരങ്ങള് ഇവ ഉത്ൊേിെിച്ചു വിപണനം നടത്താവന്നതാണ്. വേവസായ വാണിജേവകുപ്പു മുത്ഖന ടി
കസാകസറ്റിയകട പുനരുദ്ധരിക്കു യം സംഘം നവീ രിച്ചു ആോയ രമായ നിലയില് പട്ടി വര്ഗ യവതീ
യവാക്കള്ക്കു കതാഴില് നല്കുന്ന സംരഭമായി വി സിെിക്കാവന്നതമാണ്. വേവസായ വാണിജേ വകുെികെ
ഫണ്ടിനു പുറത്മ, ആവശേകമങ്കില് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെികെ ത് ാര്െസ് ഫണ്ട്/പൂള്ഡ് ഫണ്ട് കൂടി
ഉള്കെടുത്തി സംത്യാജിത ത്പ്രാജക്ടായി പുന:സംഘടന രൂപ ല്െന കചയ്യാവന്നതാണ്.
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ യവതീ യവാക്കള്ക്ക് ാര്െെറി, ല്െണി, ഗൃത്ഹാപ രണങ്ങളകട
അറ്റകുറ്റെണി, ലംബിംഗ്, വയറിംഗ് തടങ്ങി താല്പരേമുളള ത്മഖല ളില് കനപുണേവി സന പരിശീലനം
നല് ി സവയംകതാഴില് സംരംഭങ്ങള് കണ്ടുന്നതിന് അവസരം നല് ാവന്നതാണ്.
ത്ഹാട്ടല്
മാത്നജ്കമെ്, ഫുഡ്ക്ത്പ്രാസസിംഗ്, ടൂറിസം മാത്നജ്കമെ്, മറ്റു സാത്ങ്കതി , ഐ.റ്റി.ത്മഖല ള് എന്നീ
ത്മഖല ളികല കതാഴില് അവസരങ്ങള് പ്രത്യാജനകെടുുന്ന തരത്തില് കതാഴില് പരിശീലനം ബന്ധകെട്ട
രംഗത്ത് കമച്ചകെട്ട നിലയില് പ്രവര്ത്തിയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളമായി ത്ചര്ന്ന് നല്കുന്നതിനും അവരുകട
കതാഴില് ലഭേത ഉറപ്പു വരുുന്നതിനും നടപടി സവീ രിക്കാവന്നതാണ്.
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ക വശമഭൂമി പരമാവധ്ി പ്രത്യാജനകെടുത്തി സുസ്ഥിര വി സനം
ഉറൊക്കുന്നത്താകടാെം കതാഴില് ത്ശേി വളര്ത്തി ശാശവത വരുമാനം ഉറപ്പു വരത്തക്ക വിധ്ം കതാഴില്
ലഭേമാക്കുന്നതിനും നടപടി സവീ രിക്കാവന്നതാണ്.
ത് രളത്തികല പട്ടി വര്ഗക്കാര് സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരി
പാരമ്പരേത്തികെ ഉടമ ളാണ്.
സംസാരഭാേ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, കൃേിരീതി, ഭേണം, ചി ിത്സ്, ഭരണരീതി തടങ്ങി സമസ്
ത്മഖല ളിലം തങ്ങളകടതായ രീതി ള് ഓത്രാ പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗത്തിനുമുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയിത്ലയ്ക്കു
അമൂലേമായ അറിവ ള് ത്വണ്ട രീതിയില് പ ര്ന്നു നല്കുന്നില്ല എന്നത് പരിഗണിക്കകെത്ടണ്ടതം
പരമ്പരാഗതമായ അറിവ ളികല നന്മ ള് പരിത്പാേിക്കകെത്ടണ്ടതമാണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയകട അവസ്ഥയം
വിഭിന്നമല്ല.
സംസ്കാരം
ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ്രധ്ാന പട്ടി വര്ഗക്കാര്
ാണിക്കാര്, മലെണ്ടാരം, മലത്വടര് എന്നീ
സമുോയങ്ങളാണ്. ാണിക്കാര് സമുോയത്തികെ ചാറ്റുപാട്ട്, തൂങ്കിൊട്ടു, ലണത്ൊര് പാട്ട്, മയിലാട്ടം പാട്ട്
തടങ്ങിയവയം അവരുകട സംസ്കാരകത്തയം പാരമ്പരേകത്തയം കവളികെടുുന്നതാണ്.
മലത്വടര്
സമുോയത്തികെ ത് ാല്ക്കളി, മുടിയാട്ടം, ചവിട്ടു ളി ഇവയം പ്രാധ്ാനേമുളളതാണ്.
അവരുത്ടതായ
കൃേിരീതി ളം, ഭേണ സമ്പാേന മാര്ഗങ്ങളം ചി ിത്സ്ാ രീതി ളകമാകക്ക വലികയാരളത്വാളം
ആത്രാഗേപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാന് അവകര സഹായിച്ചിരുന്നതാണ്. വനവിഭവത്ശഖരണ രീതി ളം
ഉപജീവനമാര്ഗകമന്ന നിലയില് ശ്രത്ദ്ധയമാണ്. പരമ്പരാഗതമായ ഈ അറിവ ള് അഭേസ്വിേേരായ
പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ത്വണ്ടത്ര ക മാറുന്നില്ല. ഇതികെ േൗര്ബലേം പുതിയ തലമുറ അഭിമുഖീ രിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ായി ം
ായി മായി അപാരമായ ത്ശേിയം സിദ്ധിയമുളളവരാണ് പട്ടി വര്ഗ യവതീ-യവാക്കള് എന്നാല്
ഈ ഴിവ ള് ത്വണ്ടത്ര
ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കകെടുന്നില്ല.
ായി പരിശീലനം ത്നടുന്നതിനും പട്ടി വര്ഗ
സത്ങ്കതങ്ങളില് സൗ രേങ്ങളമില്ല.
ഴിവം പ്രാഗത്ഭ്േവമുളളവകര കചറുപ്രായത്തില് തകന്ന കണ്ടത്തി
ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്ചാല് അകതാരു ഉപജീവനമാര്ഗമായി പരിവര്ത്തനം കചയ്യാവന്നതാണ്.
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യവജനത്േമം
വിശ ലനം
▪ തനത് പാരമ്പരേ കനപുണേങ്ങളില് നിന്നുളള പിന്വാങ്ങല്
▪ ഉയര്ന്ന/സാത്ങ്കതി വിേോഭോസത്തികെ അഭാവം
▪ സവയംകതാഴില്/ജീവത്നാപാധ്ി പദ്ധതി ളകട അഭാവം
▪ മത്സ്ര കതാഴില് പരീേ പരിശീലനത്തികെ അഭാവം
▪ കതാഴികലടുക്കാന് ത്ശേിയളളവരികല കതാഴില്രാഹിതേം
▪ ാലാനുസൃത റാര്ട്ടപ്പു കള കുറിച്ചുളള അജ്ഞത
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് യവതീയവാക്കള്ക്ക് ഒു ത്ചരുന്നതിത്നാ സംവേിക്കു
ന്നതിത്നാ മതിയായ സൗ രേങ്ങളില്ല. ഈ പരിമിതി പലത്ൊഴം മേേം, മയക്കു മരുന്ന തടങ്ങിയ ത്ലാബി ളകട
ക ളിത്ലയ്ക്ക് പട്ടി വര്ഗക്കാരായ യവാക്കകള നയിക്കകെടുന്നു. 15 ല് അധ്ി ം കുടുംബങ്ങള് അധ്ിവസിക്കു
ന്ന എല്ലാ സത്ങ്കതങ്ങളിലം ഒഴിവ ത്വള ള് ഫലപ്രേമായി ഉപത്യാഗിക്കാനാകുന്ന വിധ്ത്തില് കപാത
സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുത്തിയാല് പട്ടി വര്ഗ സമൂഹത്തികെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് ഉപ രിക്കുന്നതാണ്.
പട്ടി വര്ഗ യവതീ യവാക്കളകട ലാവാസന ത്പ്രാത്സ്ാഹനമര്ഹിക്കുന്നു. ഈ രംഗകത്ത മിടുക്കരായ
പട്ടി വര്ഗ യവതീയവാക്കകള ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്ചു അവരുകട ഴിവ ജീവനത്നാപാധ്ിയായി വി സിെി
ക്കാവന്നതാണ്. പട്ടി വര്ഗക്കാരികല കതാഴിലില്ലായ്മ കൂടി പരിഗണിച്ച് അവരുകട സംസ്കാരം, ലാ ായി
രംഗകത്ത ഴിവ്, പാരമ്പരേഭേണ രീതി, പാരമ്പരേ ചി ിത്സ് ഇവ പരിത്പാേിെിച്ച് ഉപജീവനമാര്ഗമായി
വി സിെിക്കുന്നതിനുളള തന്ത്രങ്ങളം ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്.
നിര്ത്േശങ്ങള്
• പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട കൃേിഭൂമി 2006 വനാവ ാശ നിയമമനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ഭൂമി അടക്കം
ക വശക്കാരായവകര ക ാണ്ടു തകന്ന ആോയ രമായി കൃേി കചയ്യുന്നതിനും ത്പ്രാത്സ്ാഹനം
കചയ്യു .
• വനേമൃഗശലേം താരതത്മേന കുറയന്ന ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള് കൃേി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്ചു അതികെ തണലില്
ഭേേവിള ളം പച്ചക്കറി കൃേിയം നടു .
• സവന്തമായി കൃേി കചയ്യാനാ ാത്ത പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭൂമി കുടുംബശ്രീ അയല്ൂട്ടങ്ങളകട
ത്നതൃതവത്തില് കൃേിത്യാഗേമാക്കി,
ഉടമ ള്ക്കു കൂടി നോയമായ പ്രതിഫലം നല്കുംവിധ്ം കൃേി
ത്യാഗേമാക്കു .
• പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭൂമിയം ഭൂമിയികല ത്മലാോയവം ഒരു
ാരണവശാലം ഏത നിര്ബന്ധിത
സാഹചരേത്തിലം, ഒറ്റിയാത്യാ, പാട്ടമാത്യാ നല് ില്ല എന്നു ഉറുപ്പുവരുു യം മറിച്ചു സംഭവിക്കുന്ന
സാഹചരേത്തില്
പട്ടി ജാതി - പട്ടി വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള അതിക്രമങ്ങള് തടയല്
നിയമം 1989, (ത്ഭേഗതി 2016), 1999 കല ത് രള പട്ടി വര്ഗ ഭൂമി ക മാറ്റ നിയന്ത്രണവം ക മാറ്റം
കചയ്ത ഭൂമി തിരികച്ചടുു ക ാടുക്കലം നിയമം, 2006 കല വനാവ ാശ നിയമം(2012 കല ത്ഭേഗതിയം)
ഇവ അനുസരിച്ചു സവത്മധ്യാ ഉത്തരവാേി ളായവരുകട ത്മല് ത് സ് എടുക്കു . ഇക്കാരേത്തില്
നിരന്തരമായ ത്ബാധ്വത്ക്കരണം പട്ടി വര്ഗത്മഖലയില് നടു .
• പരമ്പരാഗത ഉത്പന്നങ്ങളകട നിര്മാണം, മൃഗപരിപാലനം, കചറു ിട ച്ചവടം, പച്ചമരുന്നു
ത്ശഖരണം, റവപശു വളര്ത്തല് തടങ്ങിയ ത്മഖല ളില് സ്ഥായിയായ വരുമാന വര്ദ്ധനവിനുളള
പദ്ധതി ള് നടൊക്കു .
• അതത പ്രത്േശു സാദ്ധേതയളള ത്മഖല ളില് കനപുണേ വി സന പരിപാടി ള് നടൊക്കി
കതാഴില് ലഭേത ഉറപ്പുവരുു .
481

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

• മൂലേവര്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്, വംശീയ ഭേണം ഇവ ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു .
• വനത്മഖലയികല കൂലിെണി പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്കായി നിജകെടുു .
• കതാഴിലറപ്പു പദ്ധതിയില് അര്ഹരായ എല്ലാവകരയം ഉള്കെടുത്തി കതാഴില് ാര്ഡു നല്കു .
ത്വതനം നല്കുന്നതിനു റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട് രൂപീ രിക്കു .
• അഭേസ്വിേേരുകട കതാഴില്ത്ശേി വളര്ുന്നതിനു ത്ഹാട്ടല് മാത്നജ്കമെ്, ടൂറിസം ത്മഖല, ഫുഡ്
ത്പ്രാസസിംഗ് എന്നീ ത്മഖല ളിലം കനട്ടൂര് കടക്നിക്കല് കട്രയിനിംഗ് ഫൗത്ണ്ടേന്, മൂണിറ്റി
ത്പാളികടക്നി ്, അസാപ് ഇവ മുത്ഖനയം പരിശീലനം നല് ി കതാഴില് ലഭേമാക്കു .
• ല്െണി, ആശാരിപണി, ലമ്പിംഗ്, വയറിംഗ് ഗൃത്ഹാപ രണങ്ങളകട അറ്റകുറ്റെണി തടങ്ങി
താല്പരേമുളളതം കതാഴില് ലഭേതയളളതമായ ത്മഖല ളില് കനപുണേവി സനവം കതാഴിലം
ലഭേമാക്കു .
• നാടന് ലാരൂപങ്ങളായ ചാറ്റുപാട്ട്, മറ്റുപാട്ടുരീതി ള്, ത് ാല്ക്കളി, മുടിയാട്ടം, ചവിട്ടു ളി ഇവ
പുതതലമുറയ്ക്ക് പ ര്ന്നു നല്കുന്നതിനും ജില്ലയികല പ്രധ്ാനകെട്ട ആത്ഘാേങ്ങള്, സര്ക്കാര്
സംഘടിെിക്കുന്ന പരിപാടി ള് ഇവയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും അവസരം നല്കു .
• പട്ടി വര്ഗക്കാരികല ായി പ്രതിഭ ളായ കുട്ടി കള കണ്ടത്തി സായ് (SAI)ജില്ലാ സത്പാര്ട്സ്
ൗണ്സില്, ജി.വി.രാജ.സത്പാര്ട്സ് സ്കൂള് തടങ്ങിയവയകട സഹായത്ത്താടുകൂടി അവരുകട ഴിവ
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനു അവസരം ലഭേമാക്കു .
• പട്ടി വര്ഗത്തികല ലാ അഭിരുചിയളളവര്ക്കു മതിയായ പരിശീലനവം ത്പ്രാത്സ്ാഹനവം നല്കുന്ന
തിനുളള പരിപാടി ള് ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
• പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ളകട ലാ- ായി ത്ശേി വി സിെിക്കുന്നതിനു പ്രധ്ാനകെട്ട പട്ടി വര്ഗ
സത്ങ്കതങ്ങളില് കപാത സൗ രേങ്ങള് വി സിെിക്കണം.
• പട്ടി വര്ഗ യവതീ യവാക്കകള സംഘടിെിച്ചു യൂു ക്ലബ്ബു ളംരൂപീ രിച്ചു അവയകട പ്രവര്ത്തനം
ചടുലമാക്കണം.
അവയകട ആഭിമുഖേത്തില് ഇെര്കനറ്റ് സൗ രേത്ത്താകടയളള കലബ്രറി,
േിനപത്രം, ആനു ാലി ങ്ങള് ഇവ ലഭേമാക്കി റീഡിംഗ് റം, സ്കൂള് വിേോര്ഥി ള്ക്കായി ടൂേന്
സൗ രേം ഇവ ഏര്കെടുത്തണം.
ആത്രാഗേ സ്ഥിതി
2008-10 സര്കേ പ്ര ാരം ജില്ലയികല 80% പട്ടി വര്ഗക്കാരും ചി ിത്സ്ാവശേങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര്
ആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങള്
ഉപത്യാഗിക്കുന്നതായം 20% ത്പര് സവ ാരേ സ്ഥാപനങ്ങകള
ആശ്രയിക്കുന്നുകവന്നും കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ ജനസംഖേയില് പ്രായമനുസരിച്ചു പരിത്ശാ
ധ്ിക്കുത്മ്പാള് ചില പ്രായത്തില് ാണുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില ള് ആത്രാഗേപരിചരണ ത്സവനങ്ങളകട അപ
രോപ്തത കവളിവാക്കുന്നു. കുട്ടി ള്ക്ക് ആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങളകട കുറവ് ത്രാഗ പ്രതിത്രാധ് കുത്തി
വയ്പു ള് നടത്താതിരിക്കു , ശുചീ രണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ആത്രാഗേ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട
അഭാവം ഇവ ജില്ലയില് വോപ മായണ്ട്. പട്ടി വര്ഗ ഊരു ളം ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളമായളള ദൂര
ൂടുതലം ആത്രാഗേ രേയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
ക ാല്ലം
ജില്ലയില്
ഏറ്റവം
അവി സിതമായ
പട്ടി വര്ഗത് ാളനിയാണ്ആരേങ്കാവ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല അച്ചന്ത് ാവില്. ഇവികട നിലവില് പ്രാഥമി ാത്രാഗേ ത് ന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം
ത്രാഗി കള ിടത്തി ചി ിത്സ്ിക്കുന്നതിന് സൗ രേം ഇല്ലാത്തതിനാലം ത്ഡാക്ടര്മാര് സ്ഥിരമായി ഇല്ലാത്ത
തിനാലം ടി ത് ാളനി നിവാസി ള് ചി ിത്സ്ാ സൗ രേത്തിനായി വളകരയധ്ി ം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. 45 ിത്ലാമീറ്റര്
ദൂകരയളള പുനലൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രികയയാണ് ഇവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല് അച്ചന്ത് ാവില്-പുന
482

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

8

1

9

5

3

0

0

0

0

26

1

2

10 10

2

1

0

0

0

26

0

0

1

0

0

6

19

0

0

26

3

0

8

7

4

4

0

0

0

26

1

0

4

2

13

6

0

0

0

26

100- ി.മീല്
കൂടുതല്
വേക്തമാ
ക്കിയിട്ടില്ല
ആക

50-100 ി.മീ

5

25-50 ി.മീ

4

ജില്ലാ ആശുപത്രി
ഗവ:ആയൂര്ത്വേ
ആശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി
ഗവ:ത്ഹാമിത്യാ
ആശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി

10-25 ി.മീ

3

മൂണിറ്റി കഹല്ത്ത് കസെര്

5-10 ി.മീ

2

കപ്രമറി കഹല്ത്ത് കസെര്

2.5-5 ി.മീ

1

ആത്രാഗേസ്ഥാപനത്തിത്ലക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില്
ഊരു ള് (എണം)

ആത്രാഗേസ്ഥാപനം

1 ി.മീ
1-2.5 ി.മീ

ക്രമ
നം

ലൂര് ത്റാഡ് ഗതാഗതത്യാഗേമല്ലാത്തതിനാല് ഏറ്റവംകൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അച്ചന്ത് ാവില്
പ്രത്േശകത്ത പട്ടി വര്ഗജനവിഭാഗമാണ്.
പട്ടി വര്ഗസത്ങ്കതങ്ങളില് പട്ടി വര്ഗക്കാരില് നിന്നുളള ആശാവര്ക്കര്മാകര കൂടുതലായി
നിത്യാഗിക്കണം. അത്താകടാെം ആത്രാഗേപ്രവര്ത്ത രുകട എണവം നിലവിലളള മാനേണ്ഡങ്ങളില് ഇളവ
വരുത്തി പ്രത്േശങ്ങളകട ദുര്ഘടനാവസ്ഥയ്ക്കും പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കും അനുസൃതമായി വര്ദ്ധിെിക്കണം.ആത്രാഗേ
സ്ഥാപനങ്ങളം ഊരു ളം തമിലളള ദൂരം വേക്തമാക്കുന്ന പട്ടി ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.9
ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളം ഊരു ളം

അവലംബം. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ്

1

രുനാഗെളളി
മുന്സിൊലിറ്റി
2 പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക്
483

ത്ഡാക്ടര്മാരുകട ത്സവനം ലഭിക്കുന്ന
ഊരു ള്.
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് മരുന്ന്
ലഭിക്കുന്ന ഊരു ള്
ഗുരുതരമായ ത്രാഗമുളളവര്ക്ക് പട്ടി വര്ഗ
വി സന വകുെില് നിന്നും സഹായം
ലഭിച്ചിട്ടുളള ഊരു ള്
തത്േശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും
ചി ിത്സ്ാ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുളള ഊരു ള്
ഊരു നിവാസി ള്ക്ക് സര്ക്കാതിര
സംഘടന ളകട സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുളള
ഊരു ള്

ആത്രാഗേത്സവനത്തിന് കപാതസംവിധ്ാനം
നിലവിലളള ഊരു ള്
ആത്രാഗേ പ്രവര്ത്തന രുകട ത്സവനം
ലഭിക്കുന്ന ഊരു ള്
ത്രാഗപ്രതിത്രാധ് കുത്തിവയ്ഡപ്പു ള്,
ശുചീ രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,
ത്ബാധ്വല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
തടങ്ങിയവ നിലവിലളള ഊരു ള്
സര്ക്കാര് ആത്രാഗേസ്ഥാപനതങ്ങളില്
നിന്നും ത്സവനം ലഭേമാകുന്ന ഊരു ള്
ഊരികല വനിത ള്ക്ക് സര്ക്കാര് ആത്രാഗേ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ഗര്ഭപരിരേ,
പ്രസവ-പ്രസവാനന്തര പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന
ള്
ഊരു സ്ഥാപനങ്ങളില്
സര്ക്കാര് ആത്രാഗേ

തത്േശ ഭരണ സ്ഥാപനം

ക്രമനം:

പട്ടി 4.15.2.10
ആത്രാഗേപരിചരണ ത്സവനങ്ങള് ലഭേമായിട്ടുളള ഊരു ള്.
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പഞ്ചായത്ത്
3 അഞ്ചല്
ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
4 ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
5 പുനലൂര്
മുനിസിൊലിറ്റി
ആക

11

14
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15

12

14

10

14

7

2

3

3

3

3

3

2

2

3

0

1

0

1

0

2

2

2

2

2

2

0

18

23

19

26

22

24

17

24

11

6

അവലംബം. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ്

വിശ ലനം
o പട്ടി വര്ഗ
ഊരു ളകട എത്തി ത്ചരുവാനുളള ബുദ്ധിമുട്ട് ദുര്ഘടാവസ്ഥ ഇവ കൂടി പരിഗ
ണിച്ച് എല്ലാ ഊരിലം ത്സവനം ലഭിക്കുമാറ് മതിയായ ജൂനിയര് പലി ് കഹല്ത്ത്
നഴ്സ്/എല്.എച്ച്.ഐ, കഹല്ത്ത് ഇന്കസ്പക്ടര്മാകര നിത്യാഗിക്കണം.
o പട്ടി വര്ഗത്തില് നിന്നുളള അഭേസ്വിേേരായവകര ആശാവര്ക്കര്മാരായി അതത് സത്ങ്കതങ്ങളില്
നിത്യാഗിക്കുന്നത് കമച്ചകെട്ട ആത്രാഗേ
പരിചരണ ത്സവനം ഉറപ്പു വരുന്നതിനു ഉതകുന്നതാണ്.
o മേേം, മയക്കുമരുന്ന് ഇവയകട വോപ മായ ഉപത്യാഗം ശരിയായആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങള്
പ്രത്യാജനകെടുത്താതിരിക്കു ഇവ മൂലം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ആയര്കേര്ഘേം കുറഞ്ഞു
വരുന്നതായി ാണുന്നു
o പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് എല്ലാ മാസവം കമഡിക്കല് ോമ്പു ള് നടുന്നതിനും തടര് ചി ിത്സ്
ആവശേമുളളവകര അനുത്യാജേമായ ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളില് എത്തിച്ച് ചി ിത്സ് ഉറപ്പു
വരുുന്നതിന് നടപടി ആവശേമാണ്.
േീര്ഘ ാല ത്രാഗാവസ്ഥ
ജില്ലയില് സ്ഥിരമായ ത്രാഗം അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന 845 പട്ടി വര്ഗക്കാര് 627 കുടുംബങ്ങളിലായണ്ട്.
ത്രാഗവിവരമനുസരിച്ചു ണക്കു ചുവകട പട്ടി യില് ത്ചര്ക്കുന്നു.

ആസ്്മ

ലഡ് പ്രേര്

വിട്ടുമാറാത്ത പനി
ജലത്ോേം

ഛര്േി,
അതിസാരം

7

8

9

10

627

7

1

26

93

12

56

62

62

3

ത്നത്ര
ത്രാഗം

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

187

21

23

15

1

49

34

74

96

845

ആക

കലംഗി
ത്രാഗം

മൂത്രാശയ
ത്രാഗങ്ങള്

മറ്റുളളവ

സിക്കിള്കസല്
അനീമിയ
6

വിവിധ്
ത്രാഗങ്ങള്

േയം

5

കതാണ്ട്,
കചവി
ത്രാഗങ്ങള്

കുഷ്ഠം

4

ഹൃേയസംബന്ധ
മായ ത്രാഗം

ോന്സര്

3

തവക്ക്
ത്രാഗങ്ങള്

2

ഒടുവ്, ചതവ്

1

സന്ധി
ത്രാഗങ്ങള്

പ്രത്മഹം

സ്ഥിരമായ
അസുഖം ബാധ്ിച്ച
അംഗങ്ങളളള
പട്ടി വര്ഗ
കുടുംബങ്ങള്

പട്ടി 4.15.2.11

അവലംബം 2008-10പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

484

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

236 പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങളികല 279 വേക്തി ള് ശാരീരി
മാനസി
അഭിമുഖീ രിക്കുന്നതായണ്ട്.ത്നരിടുന്ന കവല്ലുവിളി ളകട വിശോംശങ്ങള് ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.

കവല്ലുവിളി ള്

ശാരീരി ത്പാരായ്മ ള്

സംസാരത്ശേിയില്ലായ്മ

ത് ള്വിവില്ലായ്മ

ാഴ്ചയില്ലായ്മ

ബുദ്ധിമാന്ദേം

മാനസി ം

അപസ്മാരം

ഒന്നിലധ്ി ം
കവല്ലുവിളി ള്

മറ്റുളളവ

ആക

കവല്ലുവിളി ള്
അഭിമുഖീ രിക്കുന്നവര്
അംഗങ്ങളായളള
കുടുംബം

പട്ടി 4.15.2.12

131

7

17

38

2

25

10

26

23

279

236

അവലംബം 2008-10പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

ശാരീരി കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്നവര്

കവല്ലുവിളി ള്
അഭിമുഖീ രിക്കുന്നവര്
അംഗങ്ങളായളള
കുടുംബം
ശാരീരി
ത്പാരായ്മ ള്

സംസാരത്ശേിയില്ലാ
യ്മ

ത് ള്വിവില്ലായ്മ

ാഴ്ചയില്ലായ്മ

ബുദ്ധിമാന്ദേം

മാനസി ം

അപസ്മാരം

ഒന്നിലധ്ി ം
കവല്ലുവിളി ള്

മറ്റുളളവ

ആക

236 പട്ടി വര്ഗ
കുടുംബങ്ങളികല 279 വേക്തി ള് ശാരീരി മാനസി കവല്ലുവിളി ള് അഭിമു
ഖീ രിക്കുന്നതായണ്ട്. ത്നരിടുന്ന കവല്ലുവിളി ളകട വിശോംശങ്ങള് ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
പട്ടി 4.15.2.13

236

7

17

38

2

25

10

26

23

279

131

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

പട്ടി വര്ഗ സമുോയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാരീരി മാനസി
കുടുംബങ്ങളകടയം വേക്തി ളകടയം വിവരം ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
ക്രമനം:
1
2

കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്ന വേക്തി ളളള

പട്ടി 4.15.2.14
സമുോയം കുടുംബം
ശാരീരി മാനസി
കവല്ലുവിള ത്നരിടുന്നവര്
ാണിക്കാര്
129
150
മലെണ്ടാരം
67
84

3

മലത്വടര്

24

25

4

ഉളളാടന്

16

20

236

279

ആക

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

ജില്ലയില് 60 വയസ്സിനു ത്മല്പ്രായമുളള 248പട്ടി വര്ഗക്കാരുണ്ട്.
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ആത്രാഗേം
പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്കിടയില് ആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങളകട കുറവ്, ത്രാഗപ്രതിത്രാധ്
കുത്തിവയ്പു ള് നടത്താതിരിക്കു , ശുചീ രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട കുറവ്, ത്ബാധ്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളകട കുറവ്, ൗമാര പ്രായക്കാരുകടയം ഗര്ഭിണി ള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമമാര്,
നിതേത്രാഗി ള്,
ഭിന്നത്ശേിക്കാര്, 60 വയസ്സിനുത്മല് പ്രായമുളളവരുകട പരിചരണം ഇവ പ്രശ്നമായി ാണുന്നു. പട്ടി വര്ഗ
ക്കാരില് നിന്നും ആശാവര്ക്കര്മാകര നിത്യാഗിച്ചും പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയകട അപ്രാപേതയം പിത്ന്നാക്കാ
വസ്ഥയം
ണക്കികലടുത്ത്
കൂടുതല്
ആത്രാഗേ
പ്രവര്ത്ത കര നിത്യാഗിച്ചും
പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കാവന്നതാണ്.
പ്രശ്നങ്ങള്
• അംഗന്വാടി സൗ രേങ്ങളകട അപരോപ്തത
• ലഹരി വിരുദ്ധ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തടര്ച്ചയില്ലാത്തതം യവാക്കകള ആ ര്േിക്കാന്
ഴിയാത്തതം.
• വര്ദ്ധിക്കുന്ന പു യില-മേേം-വോപ ഉപത്ഭാഗം.
• മാനസി ാത്രാഗേമില്ലായ്മ
• ആധുനി ശുചിതവ അവത്ബാധ്മില്ലായ്മ
• ഒറ്റകെട്ട വനാന്തര ത്മഖല ളില് വീട്ടു പ്രസവങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു.
• ഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്ക് സൗഹൃേമായ അന്തരീേവം വേക്തിഗത ത്സവനങ്ങളം ലഭിക്കുന്നില്ല.
• ിടപ്പു ത്രാഗി ളം ത്രാഗി ളായ അഗതി ളം വര്ദ്ധിക്കുന്നത്
• ആശാവര്ക്കര് ത്സവനങ്ങള് യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തത്
• ആശുപത്രിയില് ത്പാ ാനുളള മാനസി കവമുഖേം
നിര്ത്േശങ്ങള്
• പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളികല അംഗന്വാടി ളികല വര്ക്കര്, കഹല്െര്മാകര അവിടങ്ങളില് നിന്നും
ത്യാഗേരായ പട്ടി വര്ഗക്കാകര തകന്ന നിത്യാഗിക്കുന്നത പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ളകട പങ്കാളിത്ത
വര്ദ്ധനവിനു സഹായിക്കുന്നതാണ്.
• പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് കമഡിക്കല്
ോമ്പും ആത്രാഗേ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ
ോമ്പു ളം
സംഘടിെിക്കല്.
• ആത്രാഗേ കുടുംബത്േമം വകുപ്പു നടത്തിയ ഇ-കഹല്ു സര്കേ വിവരങ്ങള് പ്രസിദ്ധീ രിക്കുന്നത്താകട
കൂടുതല് കൃതേമായ വിവരങ്ങള് ലഭേമാകും.
• പിത്ന്നാക്ക-ദുര്ഘട ത്മഖല ളില് സബകസെറു ള് ആരംഭിക്കു .
• അച്ചന്ത് ാവില് പ്രാഥമി ാത്രാഗേ ത് ന്ദ്രത്തില് പ്രസവ വിഭാഗമുള്കെകട ിടത്തി ചി ിത്സ്ാ സൗ രേ
ങ്ങള് ആരംഭിക്കു .
• പട്ടി വര്ഗക്കാര് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന സി.എച്ച്.സി. ളിലം പി.എച്ച്.സി. ളിലം കഹല്ത്ത്
കപ്രാത്മാട്ടര്മാകര നിയമിക്കു .
• “കട്രബല് ആശാവര്ക്കര്മാര്" എന്ന ആശയത്തില് ആത്രാഗേ വകുെ് തകന്ന പട്ടി വർഗ ത്മഖലയ്ക്ക്
ത്വണ്ടി പട്ടി വർഗ വിഭാഗത്തില് നിന്നുളളവകര പരിശീലനം നല് ി നിയമിക്കണം.
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• ഭിന്നത്ശേി/നിതേത്രാഗി( ിടപ്പു)യായളളവകര സര്ത്േ കചയ്ത് വേക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി
സമഗ്ര പരിരേ ഉറൊക്കാന് പദ്ധതി രൂപീ രിക്കണം.
• ആധുനി സൗ രേങ്ങളളള ആംബുലന്സുള്കെകടയളള കമാകബല് കമഡിക്കല് യൂണിറ്റു ളകട
പ്രവര്ത്തനം സാധ്േമാക്കല്.
• വനാന്തര ഊരു ളികല കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രത്തേ ത്പാേണ ിറ്റു ളകട ഭേേസഹായ പദ്ധതി
• തടര്ച്ചയായളളതം സൗഹാര്േപരവമായ ലഹിരവിരുദ്ധ ത്ബാധ്വല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
• ആത്രാഗേ വകുെികെയം എക്കസസ് വകുെികെയം ഏത് ാപനവം സംയക്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളം
അനിവാരേം
• ഒറ്റകെട്ടതം ദുര്ഘടവമായ ഊരു ളില് അമമാരുകടയം കുട്ടി ളകടയം ആത്രാഗേ പരിചരണത്തിനായി
മാതൃ ശിശു പരിപാലന ത് ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു യം പ്രസ്തുത ത് ന്ദ്രം വഴി ഗര്ഭധ്ാരണം മുതല് പ്രസവം
വകരയളള ശുശ്രൂേയം പ്രസവത്ശേം അമയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ത്വണ്ട പരിചരണവം ഉറൊക്കാവന്നതാണ്.
ടി ത് ന്ദ്രത്തില് പരിശീലനം ത്നടിയ നഴ്സികെ ത്സവനം ലഭേമാക്കു .
• ആരേങ്കാവ്, പിറവന്തൂര്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കതന്മല എന്നിവിടങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഒരു മാനസി
ആത്രാഗേ പരിപാലന ത് ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു . ടി ത് ന്ദ്രത്തില് ൗണ്സിലിംഗ്, മാനസി ത്രാഗ
നിര്ണയം, ചി ിത്സ്യ്ക്കു ത്വണ്ട നിര്ത്േശം, തടര്പരിചരണം തടങ്ങിയ ത്സവനങ്ങള് ലഭേമാക്കു . പ്രസ്തുത
ആവശേങ്ങള്ക്കായി കസ ോട്രി ് ത്സാഷ്യയല് വര്ക്കറുത്ടയം, കസത്ക്കാളജിറികെയം ത്സവനങ്ങള്
ടി ത് ന്ദ്രത്തില് ലഭേമാക്കാവന്നതാണ്.
• വത്യാജന പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്തേ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• സകപേോലിറ്റി കമഡിക്കല് ോമ്പ് സംഘടിെിക്കു .
• കട്രബല് ത്മഖലയ്ക്കു കൂടി പ്രത്യാജനകെടുന്ന ഒരു ഡി-അഡിേന് കസെര് ആരംഭിക്കു .
• അംഗനവാടി ള് വഴി അര്ഹരായ എല്ലാ കുട്ടി ള്ക്കും പരിധ്ി ളില്ലാകത ത്പാേ ാഹാരം ഉറൊക്കു .
അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള്
സവന്തമായി വീടുളളവരില് 23.5% ആള ള് താമസത്യാഗേമല്ലാത്ത വീടു ളില് താമസിക്കുന്നവരാണ്.
നിലവികല നിയമപ്ര ാരം വീട് അനുവേിച്ച് 12 വര്േം ഴിഞ്ഞതിനു ത്ശേം മാത്രത്മ പുതിയ വീട് അനുവ
േിക്കാന് ഴിയ യളളൂ. ടി സാഹചരേത്തില് ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടു ള് പുതക്കി പണിയന്നതിനും അടുക്കള
ഇല്ലാത്ത വീടു ളില് അടുക്കള നിര്മിക്കുന്നതിനും, എല്ലാ വീടു ള്ക്കും അനുബന്ധ സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടു
ുന്നതിനും ത്വണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
പട്ടി 4.15.2.15
ഭവനരഹിതരും നിലവിലളള വീടു ളകട അവസ്ഥയം
ക്രമ
നം:

ജില്ല

ഭൂരഹിതഭ
വനരഹിത
ര കുടുംബം
(എണം)

ഭവനരഹി
തര
കുടുംബം
(എണം)

താമസത്യാഗേമ ഭാഗി മായി
ല്ലാത്ത വീടു ള് താമസത്യാ
(എണം)
ഗേമായ
വീടു ള്
(എണം)

താമസ
അടുക്കള
ത്യാഗേമാ
ഇല്ലാ
യ വീടു ള് ത്തത്
(എണം)

1

ക ാല്ലം
ആക

73
73

272
272

382
382

584
584

314
314

540
540

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

നിലവിലളളവയില് 382 വീടു ള് പുനര് നിര്മാണം നടു , ഭാഗി മായി താമസത്യാഗേമായ 314
വീടു ള് പുതക്കിപണിയ , 73 ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടും സ്ഥലവം നല്കു , എല്ലാ വീടു ള്ക്കും കവേുത
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വാട യ്ക്ക്

മറ്റാരുകട
കയങ്കിലംവീ
ടിത്നാട്
ത്ചര്ത്ത്
ക ട്ടിയചാ
ര്ത്ത്/ചാ
യ്ഡെ്

മറ്റ്
രീതിയില്

വീട് ഇല്ലാ
ത്തവര്

1

ക വശഭൂമിയില്ലാത്തവര്

0

24

11

7

31

2

75

2

ഊരിനുളളില് ഭൂമിയളളവര്

1336

16

3

9

4

36

1404

3

ഊരിന് പുറത്ത് ഭൂമിയളളവര്

0

4

0

1

0

0

5

4

ഊരിന ും പുറും
ഭൂമിയളളവര്
ആക

127

7

4

1

0

2

141

സവന്തം

ബന്ധുക്ക
ത്ളാകടാെം

ണേനും സാദ്ധേമായ സത്ങ്കതങ്ങളില് ഗാര്ഹി ശുദ്ധ ജല വിതരണ ണേനും നല്കു , എല്ലാ
വീടു ളിലം സാനിത്റ്റേന് സൗ രേം ഏര്കെടുു എന്നിവ അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സന പദ്ധതിയകട
ഭൗതി
ലേേങ്ങള് ആയിരിത്ക്കണ്ടതാണ്. കലഫ് മിേകെ പ്രവര്ത്തനവമായി സംത്യാജിെിച്ചു ലേേം
ക വരിക്കാവന്നതാണ്.
പട്ടി 4.15.2.16
ക വശഭൂമിയം വീടികെ ഉടമസ്ഥതയം
ക്രമ ക വശഭൂമിയകട അവസ്ഥ വീടികെ ഉടമസ്ഥതയകട അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുംബങ്ങള്
ആക
നം
(എണം)

1625

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

അടിസ്ഥാന സൗ രേം - പ്രശ്നങ്ങള്
• വീടു നിര്മാണത്തില് ഇടനിലക്കാരുകട ചൂേണം
• കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ത് ാറ്
• ദുര്ഘട ത്മഖലയില് കൂടിയ നിര്മാണചിലവ്
• വീടിനു ത്വണ്ടി അധ്വാനവം രുതലം ഇല്ലാത്ത മത്നാഭാവം.
പരിഹാരങ്ങള്

• ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വാസത്യാഗേമല്ലാത്ത വീടു ള് പുതക്കിെണിയ
• ത് ടുപാടു വന്ന വീടു ള് അറ്റകുറ്റെണി നടത്തി വാസത്യാഗേമാക്കു .
• അടുക്കള, അധ്ി സൗ രേങ്ങള്, പഠനമുറി ഇവ ആവശേമായിടങ്ങളില് അനുവേിക്കു .
• പൂര്ത്തിയാ ാനുളള വീടു ള് സമയ ബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീ രിക്കു .
• അവത്ശേിച്ച ഭവന രഹിതര്ക്കു 2018-19 ഓടുകൂടി വീട് അനുവേിക്കു .
ശുചിതവം - പ്രശ്നങ്ങള്
•
ൂസ് പരിചയമില്ലാത്തത്.
•
ാടുംപരിസരവം കൂടുതലളളത്
•
ൂസില് കപെ് സംവിധ്ാനം വയ്ക്കാനാവാത്തത്
• നിര്മാണത്തിന് സഹായ പദ്ധതി ള് ഇല്ലാത്തത്
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കവേുതി - പ്രശ്നങ്ങള്
• വയറിംഗ് കചയ്യുന്ന ഉയര്ന്ന കചലവ്
• ഒറ്റകെട്ട വനാന്തര ത്മഖല ള്
കുടികവളളം - പ്രശ്നങ്ങള്
•
ാലാവസ്ഥ വേതിയാനം
• സര്ക്കാര് പദ്ധതി ള് പൂര്ത്തിയാക്കാത്തത്
• കവേുതി കചലവ് വഹിക്കാന് ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
• വനാന്തര കവപുലേം
നിര്ത്േശങ്ങള്
➢ കലഫ് പദ്ധതി പ്ര ാരം പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത എല്ലാ വീടു ളം പൂര്ത്തീ രിച്ചു താമസത്യാഗേമാക്കു .
➢
ാരേത്ശേി ഇല്ലാത്തവര്ക്ക് വീട് നിര്മാണത്തിന് തത്േശ സ്ഥാപനങ്ങള് മുത്ഖന പ്രത്തേ
ഏജന്സി ളകട ത്സവനം ലഭേമാക്കു .
➢
ൂസ് ഇല്ലാത്ത മുഴവന് വീടു ള്ക്കും ൂസ് നിര്മാണത്തിന് ശുചിതവമിേന് മുത്ഖന പ്രത്തേ
പദ്ധതി നടെിലാക്കു .
➢ വയറിംഗ് നടുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് പഞ്ചായത്ത് പട്ടി വര്ഗ ഉപപദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി
ഏകറ്റടുക്കു .
➢ പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത കുടികവളള പദ്ധതി ള് പൂര്ത്തീ രിക്കു .
➢ കുടികവളള പദ്ധതി ളകട കവേുതി ചാര്ജ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില് നിന്നും അനുവേിക്കു .
➢

➢
➢
➢
➢
➢

നിര്മാണ ത്മഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പട്ടി വര്ഗക്കാകര ഉള്കെടുത്തി ഒരു കസാകസറ്റി
രൂപീ രിക്കു . ടി കസാകസറ്റി ള്ക്ക് ാരേത്ശേി ഇല്ലാത്തവരുകട വീട് നിര്മാണത്തിന് സഹാ
യിക്കാന് ഴിയം. ഇതവഴി നിര്മാണ ത്മഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് കതാഴില് ഉറൊക്കുവാനും
ഭവന നിര്മാണ ത്മഖലയികല ചൂേണം തടയവാനും സാധ്ിക്കും.
ത് രള വാട്ടര് അത്താറിറ്റിയമായി ത്ചര്ന്ന് സാധ്േമാകുന്ന എല്ലാ വീടു ളിലം കപെ് ണേന്
ലഭേമാക്കു .
പ്രകൃതിേത്ത കുടികവളള ത്രാതസ്സു ള് സംരേിക്കു യം ഉപത്യാഗ പ്രേമാക്കു യം കചയ്യു .
പ്രവര്ത്തനരഹിതമായ കുടികവളള പദ്ധതി ളകട പുനരുദ്ധാരണം പഞ്ചായത്ത് ഏകറ്റടുക്കു .
പദ്ധതി നിര്േഹണവമായി ബന്ധകെട്ട് പട്ടി വര്ഗക്കാരില് നിന്നും ഗുണത്ഭാക്തൃ വിഹിതം
പൂര്ണമായം ഒഴിവാക്കു
വീടു ള് അനുവേിക്കുത്മ്പാള് കുടുംബത്തികല അംഗങ്ങളകട എണവം കൂടി പരിഗണിച്ചു അതിന
നുസൃതമായ സ്ഥലസൗ രേത്ത്താടുകൂടി വീടുപണിയന്നതിനു ത്വണ്ട ധ്നസഹായം അനുവേിക്കണം.

ഒത്ര േിവസം തകന്ന ഒന്നില് കൂടുതല് പ്രാവശേം ബന്ധകെത്ടണ്ടതായ സ്ഥാപനങ്ങള്/സൗ രേങ്ങള്
അരി കത്തങ്ങും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളകട സാമൂഹി വി സനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു.
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ക്രമനം.

പട്ടി 4.15.2.17
കേനംേിന ആവശേങ്ങള്ക്ക് ബന്ധകെടുന്ന ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഊരു ള്
ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളളദൂരത്തികെഅടിസ്ഥാനത്തില്
ഊരിനുളളില് ഊരു ള്(എണം)
500-1000

1000-2500

2500-5000മീ.

5000 കൂടുതല്

വേക്തമാക്കിയി
ട്ടില്ല.

ആക

1

കഹല്ത്ത് സബകസെര്

3

0

0

8

3

12

0

26

2
3
4
5

സവ ാരേക്ലിനിക്ക്/ത്ഡാക്ടര്
കമഡിക്കല് ത്റാര്
ത്റേന് ട
നിത്തോപത്യാഗ സാധ്നങ്ങള്
വില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
ചന്ത/അങ്ങാടി
മൂണിറ്റി ഹാള്
കപാത ളിസ്ഥലം
വായനശാല/കലബ്രറി
തടിയിതര വനവിഭവ സംഭരണ ശാല

0
0
1
1

0
0
1
0

0
0
0
0

6
4
9
14

2
3
8
5

17
19
7
6

1
0
0
0

26
26
26
26

0
3
4
4
3

0
1
0
1
0

1
0
0
0
0

7
5
5
8
5

1
7
2
7
1

17
10
15
6
10

0
0
0
0
7

26
26
26
26
26

6
7
8
9
10

ഊരിനുളളില്

500 മീ.ഉളളില്

ത് ന്ദ്രം
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10-25 ി.മീ

25-50 ി.മീ

50-100 ി.മീ

100- ി.മീ ല്
കൂടുതല്
വേക്തമാക്കി
യിട്ടില്ല.

ആക

വിത്ല്ലത്ജാഫീസ്
ത്പാറഫീസ്
ത്പാലീത്റേന്/ത്പാലീസ് ഔട്ട് ത്പാറ്
കടലിത്ഫാണ് ബൂത്ത്
മൃഗാശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി
കൃേിഭവന്
കവേുതി ത്ബാര്ഡ്/കസേന്
ഓഫീസ്
വാട്ടര് അത്താറിറ്റി കസേന് ഓഫീസ്
ഇെര്കനറ്റ്/അേയ കസന്റര്

5-10 ി.മീ

8
9

ത്സവനത് ന്ദ്രം

2.5-5 ി.മീ

ക്ര
മ
നം
1
2
3
4
5
6
7

1 ി.മീ
1-2.5 ി.മീ

പട്ടി 4.15.2.18
ത്സവനത് ന്ദ്രങ്ങളം ഊരു ളം
ത്സവന ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില്
ഊരു ള് (എണം)

1
5
1
8
4
2
2

3
4
3
4
0
1
1

11
14
8
9
8
9
10

6
2
5
4
6
7
5

5
1
8
1
5
4
6

0
0
1
0
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

26
26
26
26
26
26
26

1
3

2
1

4
8

0
7

12
4

7
3

0
0

0
0

0
0

26
26
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ഭൂലഭേത
ജില്ലയില് പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭൂമി പാട്ടത്തിന് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നതായാണ്
ണക്കു ള്
ാണിക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് വിവിധ് പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളിലായി 10 കസെ് മുതല് ഒത്രക്കര് വകര
ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല് ിയിട്ടുളളതായി ാണുന്നു. ഭവനനിര്മാണം, മക്കളകട വിവാഹം, ചി ിത്സ്ാ കചലവ്
എന്നിവയ്ക്ക് ത
കണ്ടുന്നതിനാണ് ഇവര് സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് നല് ിയിട്ടുളളത്. എന്നാല് പട്ടി
വര്ഗക്കാര് ഇപ്ര ാരം ഭൂമിത്യാ ഭൂമിയികല ത്മലാോയത്മാ പാട്ടത്തിത്നാ, ഒറ്റിത്ക്കാ മറ്റ് വിധ്ത്തിത്ലാ
മറ്റുളളവര്ക്ക് നല് ിയതായി തറന്ന് പറയില്ല. ത്മല്സാഹചരേത്തില് ഇവര് പാട്ടത്തിന് നല് ിയ ഭൂമി
ഒഴിെികച്ചടുക്കുന്നതിന് ഇവരുകട സഹ രണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചരേമാണ് നിലവിലളളത്. അതിനാല്
നിയമ സംവിധ്ാനം മുത്ഖന സവത്മധ്യാ നടപടികയടുക്കുന്നതിന് ഴിഞ്ഞാല് മാത്രത്മ ഈ പ്രശ്നം പരിഹൃത
മാവ യളള.
വനവമായളള പാരസ്പരേം
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരില് 65% വനത്തിനുളളിത്ലാ സമീപ പ്രത്േശങ്ങളിത്ലാ താമസിക്കു
ന്നവരാണ്. വനവമായ അത്ഭേേമായ ബന്ധം ഉളളവരാ യാല് വനത്മഖലയില് നടെിലാക്കുന്ന വനസംര
േണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലം, ലാത്െേന് ത്ജാലി ളിലം, നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലം പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങ
ള്ക്ക് പരിപൂര്ണമായ പ്രാതിനിധ്േം നല് ണം.
വനാവ ാശനിയമം
2006 കല വനാവ ാശ നിയമമനുസരിച്ചുളള അവ ാശങ്ങള് പൂര്ണമായി നല്കുന്നതിനു നടപടി
സവീ രിക്കണം. അര്ഹതകെട്ട എല്ലാവര്ക്കും ക വശം വച്ചു അനുഭവിക്കുന്ന ഭൂമിയ്ക്കു പൂര്ണമായി ക വശാവ
ാശത്രഖ നല് ണം. കസറ്റില്കമന്റ ളില് അനോയമായി ഭൂമി ക യടക്കിയവര് വിവിധ് ത് ാടതി ളില്
ഫയല് കചയ്ത ത് സ്സു ളില് നിയമാനുസൃതം തടര്നടപടി സവീ രിച്ചു തീര്ൊക്കണം.
പട്ടി വര്ഗ വി സനത്തിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ളകട നിര്േഹണത്തിന് വനാവ
ാശനിയമനുസരിച്ചുളള വി സന അവ ാശം യഥാസമയം അനുവേിച്ചു നല് ണം.
വനവിഭവ ത്ശഖരണത്തികല നിയന്ത്രണങ്ങള് ഒഴിവാക്കി പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളകട കതാഴില്
സാധ്േത വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ഉത്പന്നങ്ങള്, മൂലേവര്ദ്ധന നടത്തി വിപണനം കചയ്യുന്നതിന് സൗ രേം
ഒരുക്കണം. 2006 കല വനാവ ാശ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടുളള സാമൂഹി
വനവിഭവ പരിപാലന
അവ ാശം (CFR Right അനുവേിച്ച് നല്കു യം ത്മല്െടി അവ ാശം വിനിത്യാഗിക്കുന്നതിനുളള സാമൂഹി
വനവിഭവ പരിപാലന മിറ്റി (CFR Right Management Committee) രൂപീ രിക്കു യം ത്വണം. ഈ
അവ ാശവിനിത്യാഗത്തിന് പട്ടി വര്ഗ സമൂഹകത്ത ശാക്തീ രിത്ക്കണ്ടത് അനുത്പേണീയമാണ്.
പട്ടി 4.15.2.19
വനത്മഖലയില് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ഊരു ള്
സ്ഥിതികചയ്യുന്ന പ്രത്േശത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഊരു ള് (എണം)

തത്േശഭരണ സ്ഥാപനം
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ഊരു
ള്

കുടുംബ
ങ്ങള്

ഊരു
ള്

കുടുംബ
ങ്ങള്

2

രുനാഗെളളി
മുന്സിൊലിറ്റി
പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ആക

കുടുംബ
ങ്ങള്

1

മറ്റ്
പ്രത്േശങ്ങളില്

ഊരു
ള്

ഊരു
ള്

കുടുംബ
ങ്ങള്

ക്രമ
നം:

റിസര്വ്
വനത്തിനു
സമീപം

റിസര്വ്
വനത്തിനുളളില്

0

0

0

0

2

32

2

32

1

19

1

65

2

75

4
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3
4
5

അഞ്ചല് ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി
ആക

10

721

3

81

2

23

15

825

1

53

2

86

0

0

3

139

0
12

0
793

0
6

0
232

2
8

76
206

2
26

76
1231
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വനേമൃഗ ഭീേണി അനുഭവകെടുന്ന ഊരു ള്
വനേമൃഗങ്ങളകട ഭീേണി 20 ഊരു ളില് അനുഭവകെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭീേണി അതിജീവിക്കുന്നതിന്
ഫലപ്രേമായ സംരേണ ഉപാധ്ി ള് ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതാണ്.

1
2
3
4
5

രുനാഗെളളി
മുന്സിൊലിറ്റി
പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
അഞ്ചല് ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി
ആക

വനേമൃഗങ്ങള് കൃേിക്ക്
വരുത്തിയ നാശനഷ്ടം
ണക്കാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത
ഊരു ള്

സംരേണ ഉപാധ്ി ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഊരു ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള സംരേണി
ഉപാധ്ി ള്ഫലപ്രേമായിട്ടുളള
ഊരു ള്
വനേമൃഗങ്ങള് നശിെിക്കുന്ന
കൃേിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭിക്കുകമന്ന അറിവ് ഉളള
ഊരു ള്
വനേമൃഗങ്ങള് നശിെിച്ച
കൃേിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ച
ര്േ ര് ഉളള ഊരു ള്

വനത്തിനുളളിത്ലാ, സമീപത്മാ
സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ഊരു ള്
വനേമൃഗഭീേണി ഉളള
ഊരു ള്
സംരേണ ഉപാധ്ി ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഊരു ള്

തത്േശഭരണസ്ഥാപനം

ക്രമനം

പട്ടി 4.15.2.20
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അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

ഭൂമിയം അനുബന്ധ ാരേങ്ങളം
1. പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭൂമി ആോയ രമായി കൃേിത്യാഗേമാക്കു .
2. പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട കൃേി വനേമൃഗശലേത്തില് നിന്നും രേിക്കു .
3. ഓത്രാ കുടുംബത്തികെയം ഭൂമി അതിരു തിരിച്ചു ത്വലിക ട്ടിസംരേിക്കു .
4. തരിശായി ിടക്കുന്നത ഭൂമി കുടുംബശ്രീ അയല്ൂട്ടങ്ങള് മുത്ഖന കൃേിത്യാഗേമാക്കു .
5. പാട്ടം, ഒറ്റി മറ്റു വിധ്ത്തില് പട്ടി വര്ഗക്കാരല്ലാത്തവര്ക്ക് നല് ിയ ഭൂമി, ഭൂമിയികല ത്മലാോയം ഇവ
പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക് തിരികച്ചടുു നല്കു .
ഇക്കാരേത്തില് 1989 കല പട്ടി ജാതി പട്ടി
വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള അതിക്രമങ്ങള് തടയല് നിയമം (2006 കല ത്ഭേഗതി) 1999 കല ക .
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എസ്.ടി. ആക്റ്റ്, 2006 കല വനാവ ാശ നിയമം ഇവയികല വേവസ്ഥ ള് പ്ര ാരം സവത്മധ്യാ നിര്ോ
േിണേം ത് സ് എടുു തടര്നടപടി സവീ രിക്കു .
പട്ടി 4.15.2.21
വനാവ ാശം-പുത്രാഗതി വിവരം
എഫ്.ആര്.സി. ളകട വേക്തിഗത
സാമൂഹി
വി സന
എണം
അവ ാശങ്ങള്
അവ ാശങ്ങള്
അവ ാശങ്ങള്
14
1158
4
4
അവലംബം 2008-10പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

വിശ ലനം
▪ വനാവ ാശ നിയമം പൂര്ണ ത്താതില് നടെിലാക്കിയിട്ടില്ല
▪ സാമൂഹി വനവിഭവ അവ ാശം നല്കു ത്യാ സി.എഫ്.ആര്.മാത്നജ്കമെ് മിറ്റി ള് നിലവില്
വരി ത്യാ കചയ്തിട്ടില്ല.
▪ ക വശ ഭൂമി പുറത്ത് നിന്നുളളവര് പാട്ടത്തികനടുത്ത് ചൂേണം കചയ്യുന്നു.
▪ വനേമൃഗശലേം മൂലം ജീവനും സവത്തിനും നാശം
▪ വത്നാത്പന്നങ്ങളകട ലഭേതകുറവ്
▪ വത്നാല്െന്ന ത്ശഖരത്തിന് പ്രാവീണേക്കുറവ്
▪
ര്ശനമായ വനനിയമങ്ങളം നടപടി ളം.
▪ കൃതേമായ സര്ത്േയകട അഭാവം
നിര്ത്േശങ്ങൾ
• വേക്തിഗത അവ ാശം ലഭിക്കാത്ത അര്ഹരായ ആള ള്ക്ക് അവ ാശം ഉറപ്പുവരുു
• വേക്തിഗത അവ ാശം ലഭിച്ച ഭൂമിയകട അതിര് റിസര്ത്േ കചയ്ത് അളന്ന് തിരിക്കു .
• വനാവ ാശ മിറ്റി ള് ശാക്തീ രിക്കു .
• സാമൂഹേ വനാവ ാശ മിറ്റി ള് (സി.എഫ്.ആര്.മാത്നജ്കമെ് മിറ്റി ള്) രൂപീ രിക്കു യം
നടപടി ള് പൂര്ത്തീ രിക്കു യം കചയ്യു .
• വനസംരേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വനാവ ാശ മിറ്റി ള് മുത്ഖന നടെിലാക്കു .
• വനേമൃഗശലേത്തിന് ശാശവത പരിഹാരം ാണു .
• വനവിഭവങ്ങള് (NTFP) ത്ശഖരിക്കുന്നതിനും വിപണനത്തിനുമുളള സൗ രേം.
• പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്, തത്േശ സവയംഭരണ വകുെ്, വനം, റവനു എന്നീ വകുപ്പു ളകട കൂട്ടായ
ശ്രമം വനാവ ാശ നിയമം നടെിലാക്കുന്നതിന് അതോവശേമാണ്.
• വനേജീവി ആക്രമണത്തിന് (ആള് നാശത്തിനും/കൃേി നാശത്തിനും) അടിയന്തിര ദുരിതാശവാസം
പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് മുത്ഖന നല്കുന്നതിന് പ്രത്തേ പദ്ധതി
• പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിലളള വനനിയമത്തികെ വോഖോനവം പരിരേയം
വനംവകുെ് ഉറൊക്കു .
• വനാവ ാശ നിയമകത്തക്കുറിച്ചും അതവഴിയളള അവ ാശ അധ്ി ാരങ്ങകളക്കുറിച്ചും നിരന്തര
ത്ബാധ് വത്ക്കരണം.
• വനാവ ാശ നിയമമനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ഭൂമിയ്ക്കു റവനു ത്രഖ തയ്യാറാക്കല്
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സാമൂഹി സുരേ, കപന്േനു ള്
സാമൂഹേ സുരേിതതവത്തികെയം ത്േമത്തികെയം നിലവാരകത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു ജനതയകട
വി സന നിലവാരം അളക്കുന്നത്. ത്ഗാത്രവിഭാഗത്തില് വത്യാജനങ്ങള്, വനിത ള്, കുട്ടി ള്,
ഭിന്നത്ശേിയളളവര് എന്നിവരുകട ത്േമത്തിനും പ്രത്തേ ഊന്നല് ആവശേമാണ്.
വത്യാജനാവസ്ഥ
ജില്ലയിൽ 60 വയസ്സിനുത്മല് പ്രായമുളള 248 പട്ടി വര്ഗക്കാരുണ്ട്. പ്രായാധ്ി േമുളളവര് പലവിധ്
പ്രാരാബ്ധങ്ങളം അനുഭവിക്കുന്നു. അംഗന്വാടി/ബാലവാടി ള് മുത്ഖന അവരുകട ആത്രാഗേ പരിചരണത്തിനു
ആവശേമായ നടപടിസവീ രിത്ക്കണ്ടതാണ്.
ത്േമകപന്േനു ള്
ജില്ലയില് ശാരീരി കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്നവര്ക്കും 60 വയസ്സിനു ത്മല് പ്രായമുളളവരുമായ എല്ലാവര്ക്കും
നിലവില് സാമൂഹേ സുരോ കപന്േനു ള് ലഭിക്കുന്നില്ല. അര്ഹതകെട്ട എല്ലാവര്ക്കും സാമൂഹേ സുരോ
കപന്േനു ള് ലഭിക്കുന്നുകവന്നു ഉറപ്പു വരുുന്നതിന് നടപടി സവീ രിത്ക്കണ്ടതാണ്.
സാമൂഹി സുരേ വിശ ലനം
➢ അര്ഹമായ എല്ലാവര്ക്കും സാമൂഹേ ത്േമകപന്േനു ള് ജില്ലയില് ലഭിക്കുന്നില്ല
➢ പി.ഒ.എ.ആക്ട് അനുസരിച്ചു കൃതേമായ നിയമനടപടി ള് പരിപാലിക്കകെടുന്നില്ല.
➢ കുടുംബകശഥിലേങ്ങള് ാരണം ഉത്പേിക്കകെടുന്ന കുട്ടി ളകട എണം വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
➢
➢

അനാഥ വാര്ദ്ധ േങ്ങളം ത്രാഗി ളായ വൃദ്ധരുകടയം ഒറ്റകെടല്
ഭിന്നത്ശേി ഉളളവര്ക്ക് സൗഹൃേമായ അന്തരീേവം വേക്തിഗത സഹായങ്ങളം ശരിയായി
ലഭിക്കുന്നില്ല
നിര്ത്േശങ്ങള്
➢
ോന്സര്, കുഷ്ഠം, േയം തടങ്ങി മാര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്, ശാരീരി മാനസി കവല്ലുവിളി
ത്നരിടുന്ന ഭിന്നത്ശേിക്കാര് 50 വയസ്സിനു മു ളിലളള അവിവാഹിതരായ അമാര്, 60 വയസ്സിനു
മു ളിലളള മറ്റ് കപന്േനു ള്ക്ക് അര്ഹതയളളവര് (പ്രത്തേ വിവര ത്ശഖരണം നടത്തി)
തടങ്ങി അര്ഹരായ മുഴവന് ത്പര്ക്കും സാമൂഹേത്േമ കപന്േന് ലഭേമാക്കുന്നതിന് പ്രത്തേ
ാമ്പയിന് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്, എല്.എസ്.ജി.ഡി., സാമൂഹേത്േമവകുെ്
സംയക്തമായി നടത്തണം.
➢ അവിവാഹിതരായ അമമാരില് സാമൂഹേ സുരോ മിേകെ"ത്േഹ സ്പര്ശം" കപന്േനില്
നിന്നും 50 വയസ്സ് ഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ത്പാകുന്നവര്ക്ക്, പ രം സാമൂഹേ ത്േമകപന്േന്
ഉറൊക്കുന്നതിന് നടപടി.
➢ അവിവാഹിതരായ അമമാകര ഉചിതമായ കതാഴിലം അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങളം (വീട്)
ഉറൊക്കി പുനരധ്ിവാസം നടുന്നതിന് നടപടി.
➢ 1989 കല പി.ഒ.എ.ആക്ട്-നിയമസഹായം, ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
➢ നിലവില് ഉത്പേിക്കകെടുന്ന കുട്ടി കള സംരേിക്കുന്നവര്ക്ക് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെികെ
ക ത്താങ്ങ് പദ്ധതിയാനുകൂലേം ാലാനുസൃതമായി വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുളള നടപടി. ഇത്തരം
കുട്ടി ള്ക്ക് വകുെികെ ത്മാഡല് റസിഡന്േേൽ സ്കൂള ളില് പ്രത്തേ സീറ്റ് സംവരണം
കചയ്യാവന്നതാണ്.
➢ അര്ഹരായിട്ടുളളവര്ക്ക് ാര്േി
ടാശവാസ പദ്ധതിയകട ആനുകൂലേം ലഭേമാക്കു .
➢ കുടുംബശ്രീ അയല്ൂട്ടങ്ങള് പരിപാലിക്കുന്നതിന് പട്ടി വര്ഗ ആനിത്മറ്റര്മാകര ആവശേത്തിന്
നിയമിക്കു .
494
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➢
➢
➢
➢
➢

വനാന്തര ഊരു ളില് അയല്ൂട്ട സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും, കുടുംബങ്ങളിലം 10 വയസ്സ്
ഴിഞ്ഞ കുട്ടി ളള്കെകടയളളവരിലം സമ്പാേേശീലം വളര്ത്താന് പ്രത്തേ പരിപാടി
(കുട്ടി ള്കക്കല്ലാം അക്കൗണ്ട്) ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
ത്റേന് ാര്ഡില്ലാത്ത ഉപകുടുംബങ്ങള് ഉള്കെകട എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും പ്രത്തേ അോലത്ത്
മുത്ഖന ത്റേന് ാര്ഡ് ഉറൊക്കു .
ഭിന്നലിംഗക്കാരുകട വേക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സാമൂഹേ സുരേയം കതാഴില്
പരിരേയം ഉറൊക്കു .
ജനനമരണ രജിത്േേന് ര്ശനമായി നടൊക്കു .
ഒരു പൗരകനന്ന നിലയില് അര്ഹതകെട്ട എല്ലാ അവ ാശ ത്രഖ ളം ലഭേമാക്കി എന്ന് ഉറപ്പു
വരുു .
ത്മാഡല് റസിഡന്േേല് സ്കൂള ള്(ത് ന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതി)
കപാതവിലയിരുത്തല് - എം. ആര്.എസ് കുളത്തൂപ്പുഴ
നിലവിലളള സൗ രേങ്ങള്
ഇനി ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള്

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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യ.പി. എച്ച്.എസ് എന്നീ ക്ലാസ്സു ള്
നിലവിലണ്ട്.
2017-18
വര്േം
ഹയര്കസക്കെറി വിഭാഗത്തില് സയന്സ്,
ത് ാത്മഴസ് അനുവേിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
എസ്.പി.എസി നിലവിലണ്ട്..
സവന്തമായി ബാെ് ട്രൂെ് ഉണ്ട്
കഹസ്ക്കൂള്
തലത്തില്
സത്പാക്കണ്
ഇംഗ്ലീേ് ക്ലാസ്സ് നടത്തി വരുന്നു.
5 -ആം ക്ലാസ്സികല കുട്ടി ള്ക്ക് സയന്സ്,
ഇംഗ്ലീേ് , ണക്ക് എന്നീ വിേയങ്ങള്ക്ക്
സകപേേൽ ടൂേന് നടുണ്ട്.
9 തലത്തിലളള കുട്ടി കള എല്ലാ വര്േവം
പഠന
വിത്നാേ
യാത്രയ്ക്ക്
ക ാണ്ട്
ത്പാ ാറുണ്ട്.
കലബ്രറിയില് മതിയായ പുസ് ങ്ങള്
നിലവിലണ്ട്.
കുളത്തൂപ്പുഴ
പി.എച്ച്.സി,
കമാകബല്
കമഡിക്കല് യൂണിറ്റ് കനടുമങ്ങാട് , പുനലൂര്
പട്ടി വര്ഗ
വി സന
വകുെികെ
സകപേേല് കമഡിക്കല് യൂണിറ്റ് എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങളകട നിയന്ത്രണത്തില് കമഡി
ക്കല് ോമ്പ് നടത്തി വരുന്നു.
പുനലൂര് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെികെ
കസപ്ഷേേൽ
കമഡിക്കല്
യൂണിറ്റികെ
സഹായത്താല് േന്തൽ വിഭാഗത്തികെ
ോമ്പ് ടി സ്കൂളില് നടു യണ്ടായി.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ത് ാമ്പൗണ്ടിനുളളില് തറന്ന
ിണർ സ്ഥാപിച്ച് ശുദ്ധ
ജലവിതരണം ഉറപ്പുവരുത്ത്തണ്ടതണ്ട്. നിലവില് കുടികവളളം
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാഹചരേമുണ്ട്
ചുറ്റുമതിലിനു മു ളില് മുളളത്വലി സ്ഥാപിയ്ഡത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
ത്ഹാറല് ക ട്ടിടത്തിന് മു ളിൽ റഫിംഗ് സംവിധ്ാനം
ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്.
സ്കൂള് ത്ലാക്കില് ത്സാളാർ പാനൽ സ്ഥാപിയ്ഡത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
മഴകവളള സംഭരണവം സംസ്കരണലാന്റം
സാനിത്റ്റേന് സംവിധ്ാനം ത് ട്പാട് തീര്ത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
ക ട്ടിടം കപയിൻറിംഗ്, റിെയറിംഗ് പണി ള്.
ത് ാമ്പൗണ്ടികല റബ്ബര് മരങ്ങൾ നീക്കം കചയ്യത് കുട്ടി ള്ക്ക്
ളിസ്ഥലം ഒരുക്കണം.
ഇലക്ട്രിഫിത്ക്കേന് സംവിധ്ാനം ത് ട്പാട് തീര്ക്കല്, ഡി.സി
ജനത്ററ്റര് ഇന്റാൾ കചത്യ്യണ്ടതണ്ട്.
ക്ലാസ്സ് റം ഫര്ണിച്ചർ, കമസ്സ് ഫര്ണിച്ചർ എന്നിവ
ആവശേമാണ്.
സയന്സ് ലാബ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐ.റ്റി.ഐ ലാബ്,
സുത്വാളജിലാബ്, ത്ബാട്ടണി ലാബ് എന്നിവ ആവശേമാണ്.
നിലവില് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്ന ഗോസ് സിറം, ഗോസ്
ത്ചംബര് എന്നിവ
ാലെഴക്കം കചന്നതാണ്. ആയത്
നവീ രിത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
സ്കൂളിന് കുട്ടി കള ചി ില്സയ്ക്കായി ത്ഹാസ്പിറ്റലില് എത്തിയ്ക്കു
ന്നതിനും വിവിധ് ലാ ായി പരിപാടി ളില് പകങ്കടുെി
ക്കുന്നതിനും വാഹനം ആവശേമാണ്.
200 മീറ്റര് ട്രാക്കുളള ളിസ്ഥലം, ചീല്ട്രന്സ് പാര്ക്ക്.
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സര്ത്ഗാത്സ്വം, സഹവാസ ോമ്പ്,
ളി
ക്കളം എന്നിവ കട്രബല് ഡിൊര്ട്ട്കമെി
കെ ത്നതൃതവത്തില് എല്ലാ വര്േവം നടത്തി
വരുന്നു.
കഹസ്കൂള് വിഭാഗത്തില് ഒരു സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ്
നിലവിലണ്ട്.
സ്കൂള് പരിസരം, ത്ഹാറല് എന്നിവി
ടങ്ങളില് നിരീേണത്തിനായി
11
സി.സി.റ്റി.വി ോമറ ള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2016-17
വര്േം
സബ്ജില്ലാ
സ്കൂള്
ത്ലാല്സവത്തില്
2
കുട്ടി ള്ക്ക്
കസക്കെ് കപ്രസ് ലഭിച്ചു.
2012 മുതല് ടി സ്കൂള് 100% വിജയം
ക വരിച്ച് വരുന്നു.
സ്കൂളിന് സമീപം കഹമാക്സ് കലറ്റു ള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി സ്കൂളില് ഡിജിറ്റല് ക്ലാസ്സ്
റം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടി ളില് പച്ചക്കറി കൃേി ത്പ്രാല്സാ
ഹിെിയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ക്രമ
നം
1

ത്ഹാസറ്റല് ക ട്ടിടത്തിനും സ്കൂള് ക ട്ടിടത്തിനും ഇടയിലളള
ഭാഗത്ത് ഇന്ത്ഡാര് ത്റഡിയം നിര്മിയ്ക്കല്.
കഡനിംഗ് ഹാളിത്ലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് നടൊതത്യാ
കറപ്പു ത്ളാ നിര്മിയ്ക്കണം.സ്കൂള് പ്രത്വശന വാടം മുതല്
ത്ഹാറല് പരിസരം വകരയളള ത്റാഡ് ടാറിംഗ്,.ടി ത്റാഡിന്
ഇരുവശവം ലാന്ത്ഡ്ക്സ്കെിംഗ്, ശരിയായ കൈത്നജ്
സൗ രേം എന്നിവ ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്.
ത്ഗറ്റിന് മു ളില്
മാനം സ്ഥാപിയ്ക്കലം കസ ൂരിറ്റി
ോബിനും ആവശേമാണ്.
യ.പി വിഭാഗത്തിന് പ്രത്തേ
മ്പൂട്ടര് ലാബ് സൗ രേം.
എല്ലാ മ്പൂട്ടറു ള്ക്കും വാര്േി കമയിെനന്സ്.
കഹസ്ക്കൂള്, ഹയര്കസക്കെി മ്പൂട്ടര് ലാബ് ശീതി രണം
കഹസ്കൂള് വിഭാഗത്തിന് നാല് സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ കൂടി
ആവശേമാണ്.
ഓത്രാ നിലയിലം ഓത്രാ വാട്ടര് ഫില്റ്റര് ആവശേമാണ്.
കപാതവായി
ത്ടായ് ലറ്റ് സൗ രേങ്ങള് സ്കൂള്
ത് ാമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്.
ബത്യാഗോസ് ലാെ് നിര്മാണത്തിന്
ആവശേമായ
സഹായം
ഓെണ് ആഡിത്റ്റാറിയത്തിന് റഫീംഗ് നിര്മിച്ച് തറ ഓട്
പാ ണം.
അദ്ധോപ രും ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനത്തില് കുട്ടി ത്ളാ
കടാെം താമസിച്ച് പഠന പഠത്നതര ാരേങ്ങളില് സ്കൂള്
സമയത്തിനുത്ശേവം അവധ്ി േിവങ്ങളിലം കുട്ടി കള
സഹായിയ്ക്കണം.
പഠന ാരേങ്ങളിലം ലാ ായി രംഗങ്ങളിലം കുട്ടി കള
മി വറ്റവരാ ാന് സഹായിക്കുന്ന അദ്ധോപ ര്ക്ക് ജില്ലാ
ഭരണ കൂടത്തികെ ത്പ്രാത്സ്ാഹനവം അനുത്മാേനവം
ആവശേമാണ്.

പട്ടി 4.15.2.22
ത്മാഡല് റസിഡന്േേൽസ്കൂള ൾ - കപാതവിലയിരുത്തല്
സ്ഥാപനം
ക്ലാസ്സ്
അനുവേനീയമാ നിലവിലളള
അഭിപ്രായം
യ എണം
എണം
ആണ്
കുട്ടി ൾ
2017-18
ത്മാഡല്
വര്േത്തില്
ഹയര്കസക്കെറി
5 മുതല്
കറസിഡന്േേൽ
210
159
ത് ാഴ്സ്
സയന്സ്
ത് ാത്മഴ്സ്,
10 വകര
സ്കൂൾ കുളത്തൂപ്പുഴ
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്
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പട്ടി 4.15.2.23
മുന് വര്േങ്ങളികല പഠന നിലവാരം
ക്രമ സ്ഥാപനം
വര്േം
നം
1
ത്മാഡല്
2014-15
കറസിഡന്േേല് സ്കൂള്
കുളത്തൂപ്പുഴ
2015-16
2016-17

എസ്.എസ്എല്.സി പരീേ വിജയിച്ചവര് ക ാഴിഞ്ഞ്
എഴതിയ കുട്ടി ളകടഎണം
ത്പാക്ക്
25
25
ഇല്ല
34
30

34
30

ഇല്ല
ഇല്ല

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ

ത്രിതല പഞ്ചായു ള് നടൊക്കിയ പദ്ധതി ളകട അവത്ലാ നം
2015-16, 2016-17 വര്േങ്ങളിൽ ത്രിതല പഞ്ചായു ള് മുത്ഖന നടെിലാക്കിയ പദ്ധതി ളാണ്
വിലയിരുത്തകെടുന്നത്. കൃേി, മൃഗസംരേണം, കതാഴില്, ആത്രാഗേം മുതലായ ത്മഖല ളില് മതിയായ
പരിഗണന ൾ ലഭിച്ചിട്ടുളളതായി ാണുന്നില്ല. വിേോഭോസ ത്മഖലയ്ക്ക് കചലവഴിച്ചിട്ടുളള ത മുഖേമായം
കചലവഴി ച്ചിട്ടുളളത് ലാപ് ത്ടാെ് വിതരണം കചയ്യുന്നതിനും വിേോര്ഥി ള്ക്ക് പഠന സഹായി എന്ന
നിലയില് ഫര്ണിച്ചർ വിതരണം കചയ്യുന്നതിനുമാണ്.
ജില്ലയികല ത്രിതല പഞ്ചായു ളകട ത്പ്രാജക്ടു ൾ വിലയിരുത്തി. പ്രധ്ാന ത്പ്രാജക്ടു ൾ താകഴ
വിവരിക്കുന്നു.
1. ഭവന നിർമാണം (PMAY /IAY)വിഹിതം ഉൾെകട
2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
3. ിണർ നിർമാണം/പുനരുദ്ധാരണം/ത്താടുസംരേണം/കപെ് കലൻ നീട്ടൽ
4. വീട് വയറിംഗ്/സമ്പൂർണ ശൗചാലയം
5. കസക്കിൾ വിതരണം
6. മ്പൂട്ടർ/ലാത്ടാപ് വിതരണം
7 ഫർണിച്ചർ/പഠത്നാപ രണ വിതരണം, അംഗൻവാടിയ്ക്ക് ചുറ്റുമതിൽ
8. ആട് വളർത്തൽ, ാലികത്താഴത്ത് നിർമാണം, പശുവളർത്തൽ
9. കമഡിക്കൽ ോമ്പ് , വത്യാജനങ്ങൾക്ക് ട്ടിൽ
10. അംഗൻവാടി ത്പാേ ാഹാരം/ ിഡ്ക്സ്പാർക്ക്
11. ഓത്ട്ടാറിോവിരതരണം
12. ഭൂരിഹിതർക്ക് ഭൂമിവാങ്ങൽ
13. സവയം കതാഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹനം
14. വിവാഹധ്നസഹായം
15. ല/സംസ്കാരം
ഈ ത്പ്രാജക്ടു ൾ അവത്ലാ നം നടത്തി വിലയിരുത്തൽ ചുവകട ത്ചർക്കുന്നു.
1. ഭവന നിർമാണം, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, വയറിംഗ്, ശൗചാലയം,
ിണർ നിർമാണം, ിണർ
പുനരുദ്ധാരണം, കപാത കുളം സംരേിക്കൽ, കപപ്പു കലൻ നീട്ടൽ തടങ്ങിയ പ്രവര്ർത്തി ൾ
യഥാസമയം പൂര്ർത്തീ രിക്കുന്നുകവന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായു ത്േമ ാരേ റാന്റിംഗ് മിറ്റി ഉറപ്പു
വരുുന്നില്ല.
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10.

11.
12.
13.

14.
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കതരുവ വിളക്ക്, മിനി കഹമാറ് ഇവയ്ക്ക് പട്ടി വർഗ ഉപസമിതിയിൽ നിന്നും ത വ യിരുുന്നത്
അഭി ാമേമല്ല. പുറത്മ കഹമാസ്ക്ക് കലറ്റ് വനത്തിന ത്ത്താ, വനത്തിനടുത്ത്താ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന
പട്ടി വർഗ സത്ങ്കതങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പട്ടി വർഗ ത്മഖല ൾ വീടു ൾ ഇവ മതിയായ ഗതാഗത സൗ രേം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കപാതവായി
കസക്കിൾ വിതരണം കചയ്യുന്നത് ഗുണം കചയ്യില്ല.
പട്ടി വർഗ വി സന വകുെിൽനിന്നും കപ്രാഫേണൽ ത് ാഴ്സ്, പി.ജി.എൽ.എൽ.ബി എന്നീ
ത് ാഴ്സു ൾക്കു പഠിക്കുന്നവർക്ക് ലാപത്ടാെ് നൽകുന്നു. ടി സഹായം നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ
ഒരാൾക്ക് രണ്ടിടത്ത് നിന്നും ധ്നസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം
യൂണിത്ഫാം. ഫർണിച്ചർ, പഠത്നാപ രണം ഇവ പല ഏജൻസി ൾ വഴി നൽകുന്നു. ഒരാളിന്
ഒന്നിലധ്ി ം ഏജൻസി ളിൽ നിന്നും ഒത്ര ാരേത്തിന് സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പു
വരുത്തണം. വിേോഭോസ സംബന്ധിച്ച ടി സഹായങ്ങൾ വിേോഭോസ വർോരംഭത്തിൽ തകന്ന
നൽ ണം. 2017-18 വർേം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയം ഇത വകര നടൊക്കിയിട്ടില്ല
പട്ടി വർഗ സത്ങ്കതങ്ങളിൽ ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങൽ പട്ടി വർഗ വി സന വകുപ്പുമായി
ബന്ധകെട്ടു ഇരട്ടിപ്പു വരാത്തവിധ്ം നിർേഹിക്കണം
സവയംകതാഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹനം, ഓത്ട്ടാറിേ വിതരണം ഇവ ഫലപ്രേമായി ഉപത്യാഗിക്കുന്നു
എന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം
മുട്ടത്ക്കാഴി വളർത്തൽ, ആടുവളർത്തൽ, റവ പശുവളർത്തൽ ഇവ മൃഗസംരേണ വകുെ്, േീര
വി സന വകുെ്, മിൽക്ക് കസാകസറ്റി ൾ, കുടുംബശ്രീ ഇവയമായി സംത്യാജിെിച്ചു ടി പദ്ധതി ൾ
സുസ്ഥിരമായ വരുമാനോയ മായ രീതിയിൽ നടൊക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരം പദ്ധതി ൾക്കു
ഗുണത്ഭാ തൃ വിഹിതം ഒഴിവാക്കണം.
കൃേി വി സനത്തിന് പദ്ധതി ൾ ഉൾകെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലയികല പട്ടി വർഗക്കാർ താരതത്മേന
ക വശഭൂമിയള്ളവരാണ്. വന ത്മഖലയിലാണ് അധ്ി ം സങ്കത്തങ്ങളം എന്നതിനാൽ വരുമാന
ോയ മായ നിലയിൽ മുഴവൻ ഭൂമിയം കൃേി ത്യാഗേമാക്കു എന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. എന്നിരുന്നാലം
വനേമൃഗ ശലേകത്ത കചറുത്ത് ആോയ രമായി നടത്താവന്ന ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ സ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇവ
വാണിജേപരമായി കൃേി കചയ്യുന്നതിനും അതിെ തണലിൽ മറ്റു ഭേവിള ളം കൃേി കചയ്തു ഭേേ
സുരേയം വരുമാനവം ഉറപ്പു വരുത്താനാകുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ൾക്കു പ്രാമുഖേം നൽ ണം.
പട്ടി വർഗക്കാർക്ക് മതിയായ ഭൂമി ഉകണ്ടന്നതിനാൽ ടി ഭൂമി ഉപത്യാഗകെടുത്തി വേവസായ വാണിജേ
വകുെിന്ർകറ സാത്ങ്കതി സഹായത്ത്താടു കൂടി കചറു ിട വേവസായ യൂണിറ്റു ൾ മതിയ്യാ മുൻപിൻ
ബന്ധങ്ങത്ളാടും കനപുണേ വി സന പരിശീലനത്ത്താടും കൂടി ആരംഭിക്കാനാകുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ൾക്കു
രൂപം നൽ ണം.
പട്ടി വർഗക്കാരായ അഭേസ്വിേേരായ യവതീയവാക്കളകട കതാഴിൽ ത്ശേി വി സനെിക്കുവാനാകും
വിധ്മുള്ള ത്പ്രാജക്ടു ൾക്കു മുൻഗണന നൽ ണം.
12. പട്ടി വർഗ വിേോർഥി ളകട അദ്ധോയന നിലവാരം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ത്ൈാൌട്ട് നിത്േേം
ഇല്ലാതാകുന്നതിനും ഉതകുന്ന ത്പ്രാ ജക്ടു ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം
പട്ടി വർഗക്കാർ വിേോർഥി ളകട
ലാ ായി
ഴിവ ൾ ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നതിനും
എൽ.എസ്.എസ്, യ.എസ്.എസ്, എൻ.സി.എസ്.ഇ., ക .ബി.വി.പി.കവ തടങ്ങിയ ത്സ്കാളർ
േിപ്പു ൾ, ജി.വി.രാജ സത്പാർട്ട്സ് സ്കൂൾ, കസനി സ്കൂൾ, നത്വാേയ സ്കൂൾ, വിവിധ് പ്രത്വശന
പരീേ ൾക്കു പരിശീലനം ഇവ നൽ ാനാകും വിധ്ം ത്പ്രാജക്ടു ൾ ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് തത്േശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു അനുമതി ഉറൊക്കണം
കടക്നിക്കൽ സ്കൂൾ, ഐ.ടി.ഐ, ത്പാളികടക്നിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടി വർഗകുട്ടി ൾ ത്ചർന്നു
പഠിക്കുന്നതിനു ത്വണ്ട ഒത്താശ ളം സാമ്പത്തി സഹായങ്ങളം അനുവേിക്കുന്നതിനു തത്േശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഴിയണം.
പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ഉന്നത വിേോഭോസത്തിനു പ്രത്വശനം ലഭിക്കുന്ന പട്ടി വർഗ വിേോർഥി ൾക്കു പ്രാരംഭ കചലവ ൾ
വഹിക്കുന്നതിനു സാമ്പത്തി സഹായം, താമസ ഭേണം ഒരുക്കുന്നതിനും പഠന കചലവിനു
സഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള സവാതന്ത്രേം തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽ ണം
16. പട്ടി വർഗ ത്മഖലയികല കുടികവള്ള വിതരണ പദ്ധതിയകട O&M കചലവ ഗുണത്ഭാക്തൃ സമിതി ൾ
വഹിക്കണകമന്നതിൽ നിന്നും പട്ടി വർഗക്കാകര ഒഴിവാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറ തനത ഫണ്ടിൽ
നിന്നും വിനിത്യാഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽ ണം.
17. പട്ടി വർഗ ത്മഖലയികല എൽ.പി., യ.പി, കഹസ്കൂൾ, ഹയർകസക്കന്ർറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ
സ്കൂൾ കുട്ടി ൾക്കു പ്രഭാത ഭേണം തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട സഹായത്ത്താകട
നടൊക്കുന്നതിനു ഴിയണം.
18. പട്ടി വർഗ ഉപസമിതി രൂപീ രണം, നിർേഹണം, ത്മാണിറ്ററിംഗ് ഇവ ഊുരുകൂട്ടങ്ങകള
വിശവാസത്തികലടുു ക ാണ്ടും അവരുകട പങ്കാളിത്തത്ത്താടും കൂടി നടുന്നതിനും പ്രാമുഖേം
നൽ ണം
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട വാര്േി പദ്ധതി
നിലവിലളള പദ്ധതി ളില്ഏത് ാപന-സംത്യാജന സാധ്േത ള്
➢ വേക്തിഗത പഠത്നാപ രണ
- ത്രിതല പഞ്ചായു ളകട സംയക്തത്പ്രാജക്ടാക്കി
സഹായ പദ്ധതി
മാറ്റണം
➢ സാമൂഹേപഠന മുറി
- പട്ടി വര്ഗവി സന വകുെികെയം ജില്ലാ/ത്ലാക്ക് പഞ്ചാ
യു ളകട സംയക്തത്പ്രാജക്ടായിമാറ്റാവന്നതാണ്
➢ കുടുംബ പഠനമുറി
- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ ത്പ്രാജക്ടായി മാത്രം
ഉള്കെടുത്താവന്നതാണ്
➢ കസക്കിള് വിതരണം
- പ്രാത്േശി മായി ഉപത്യാഗ സാധ്േത പരിഗണിച്ച് പഞ്ചാ
യു ള്ക്ക് ഏകറ്റടുക്കാവന്ന ത്പ്രാജക്ടാക്കി മാറ്റണം
➢ ലാത്ടാപ് വിതരണം
- പട്ടി വര്ഗവി സന വകുെികെയം തത്േശസ്ഥാപന
ങ്ങളകടയം മാര്ഗ നിര്ത്േശങ്ങളം മാനേണ്ഡങ്ങളകടയം
ഏ ീ രണം
➢ എം.ജി.എല്.സി
- വിേോഭോസവകുെില് നിന്നും പട്ടി വര്ഗ
മള്ട്ടി ത്ഗ്രഡ് ത്ലണിംഗ് കസെര്)
വി സന വകുെ് ഏകറ്റടുക്കുന്ന ത്പ്രാജക്ടായി മാറ്റണം
15.

➢ പി.ക . ാളന്കുടുംബത്േമ പദ്ധതി

ചിന്നിചിതറി താമസിക്കുന്ന പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട
ത്േമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുന്സിെല്ത് ാര്െത്റേകെ
പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റണം
➢ കപട്ടിക്കട/സവയംകതാഴില് പദ്ധതി
- പട്ടി വര്ഗവി സന തത്േശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളകട മാനേണ്ഡങ്ങള് ഏ ീ രണം
➢ ജീവത്നാപാധ്ി പദ്ധതി ള്
സംയക്ത ത്പ്രാജക്ടാക്കി മാറ്റണം
പ്രശ്നവിശ ലനവം വി സന ാഴ്ച്ച്ചൊടു ളകടയം അടിസ്ഥാനത്തില് പദ്ധതി നിര്ത്േശങ്ങള്
ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാര് ത്നരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 5 വിേയ ത്മഖല ളിലായി (വിേോഭോസം,
കതാഴില്, ഉപജീവനം, ആത്രാഗേം, അടിസ്ഥാന സൗ രേം, സാമൂഹേ സുരേിതതവം) തിരിച്ച് ലഭേമായ സ്ഥിതി
വിവര
ണക്കികെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പരിത്പ്രേേത്തികെ
അടിസ്ഥാനത്തിലളള പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങളംപ്രതീേിക്കുന്നത്നട്ടങ്ങളകടയം സംഗ്രഹമാണ് ചുവകട വിശേീ
രിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
വിേോഭോസത്മഖല
മുഖേ പ്രശ്നം 1
പഠനം നിര്ത്തല്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
സാമ്പത്തി ബുദ്ധിമുട്ട്
സവയംകതാഴിലിനുളളപരിശീലനം ക ാടുക്കണം
എസ്.എസ്.എല്.സി ഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക് തടര്
പഠനത്തിന് ധ്നസഹായം അനുവേിക്കു .
4,7,10 തലേതാ ക്ലാസ്സു ള് സത്ങ്കതങ്ങളില് വോപിെിക്കു
ഊരു ളികല മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പ്രത്തേ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ
ക്ലാസ്സ് നടു . ഒെം തകന്ന അവര്ക്ക് വരുമാനത്തിന്
ത്വണ്ടിയളള കതാഴില് അവസരങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കണം.
സീസണല് ത്ജാലിക്കു ത്പാകുന്നതിനാല് സീസണല്ത്ജാലി ളില്ഏര്കെടുുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം.
സ്കൂള ളില് കൃതേമായി ത്പാകുന്നില്ല.
ഊരു ള്ക്കുളളിലംസ്കൂളിലം ലഹരി പോര്ഥങ്ങളകട ലഭേത
നിയന്ത്രിക്കണം. നിരന്തരംത്ബാധ്വത്ക്കരണ പരിപാടി ള്
നടത്തണം.
വാഹനസൗ രേം കുറവ്
അതിനു
ത്വണ്ടത്ര
ഫണ്ട്
അനുവേിക്കു ,
ത്ഹാറല്സൗ രേവം വര്ദ്ധിെിക്കു .
മേേപാനം ഊരില്
ത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് നടത്തണം
എക്കസസ്, ത്പാലീസ്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത രുകടയം
വര്ദ്ധിച്ച സഹ രണത്ത്താകട ശക്തമായ ഇടകപടല ള്
സത്ങ്കതങ്ങളില് ത്വണം.
വാസസ്ഥലത്തികെ
ത്ശാചനീയമായ പഞ്ചായത്ത് വാര്േി
പദ്ധതി നടെിലാക്കുത്മ്പാള്
അവസ്ഥ, പഠന സൗ രേത്തികെ കുറവ് വിേോഭോസത്തിന് പ്രത്തേ ഫണ്ട് മാറ്റികവക്കു . അടിസ്ഥാന
സൗ രേ വി സനത്തിന് ഊന്നല് നല് ണം.
വനേ മൃഗങ്ങളകട ശലേം
ാരണം ത്ഹാറല ളില്
നിര്ത്തി
പഠിെിക്കാന്
സൗ രേം
കുട്ടി ള്വിേോലയത്തില്
ഏര്ൊടാക്കു . ആവശേ വിലയിരുത്തി പുതിയ ത്ഹാറല ള്
എത്തികെടുന്നില്ല.
സ്ഥാപിക്കു .
ഇടയ്ക്ക് കവച്ച് പരാജയകെട്ടാല് പഠനം സ്കൂള് അദ്ധോപ ര് വഴിത്പ്രാത്സ്ാഹനവം ത്ബാധ്വത്ക്ക
നിര്ുന്ന ശീലം.
രണവം നല് ി പഠനം തടരുവാന് ശ്രമം നടു . ത്മാണിറ്റ
റിംഗ് സംവിധ്ാനം ശക്തികെടുത്തി ഉടനടി പരിഹാരം
ാണു .
മുഖേ പ്രശ്നം 2 നിരേരര്/ക ാഴിഞ്ഞ് ത്പാക്ക്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
മാതാപിതാക്കളകട അറിവില്ലായ്മയം
സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് തടര് വിേോഭോസപരിപാടി
നിരേരതയം
നടെിലാക്കണം. 4,7,10 +2 തലേതാ ക്ലാസ്സു ള് നടു ..
സാേരതാ ത്പ്രരക്മാകര ഊരിത്ലക്ക് അയയ്ക്കു
സ്കൂളില് ത്പാകുവാന് കുട്ടി ള്ക്ക് മടി വാഹനസൗ രേം ഏര്കെടുു ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
നടു .
ടൂേന് സംവിധ്ാനം
ടൂേന് എടുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ആനുകൂലേങ്ങള്
നല്കു .
കതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ത് ാഴ്സു ളകട അപ കതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ത് ാഴ്സു ള് തടങ്ങു
രോപ്തത
ആവശോനുസരണം ത്ഹാറല ള് ആരംഭിക്കു .
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വിേോഭോസ സ്ഥാപനത്തിത്ലക്കുളള ദൂരം സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് വാഹനങ്ങള് ഏര്കെടുു .
ഊരുകൂട്ടത്തികല നിര്ത്േശങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തില്
ത്മല്നടപടി സവീ രിക്കണം. ധ്നസഹായങ്ങളം അര്ഹമായ
സ്ഥാനങ്ങളം നല് ി വിജയി കള ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു .
വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് പട്ടി വര്ഗ ഇതിനുത്വണ്ട ആവശേമായ വാഹന സൗ രേം പഞ്ചായത്ത്
സത്ങ്കതങ്ങളകട 5 ി.മീ. പരിധ്ിയില്
നല്കു .
ഇല്ലാത്തത്
യഥാസമയങ്ങളില് വിേോഭോസാനുകൂലേങ്ങള്
ലഭേമാക്കുന്നതിന് ഏര്ൊടാക്കു
.
പഞ്ചായത്തികെ നിയന്ത്രണത്തില് ലഹരിവിരുദ്ധ മിറ്റി
രൂപീ രിച്ച് പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഹരി ഉപത്യാഗം
തടയ .
പഞ്ചായത്ത് കമമ്പര് ത്നതൃതവം വഹിച്ച് സ്കൂള് സത്ൊര്ട്ട് ഗ്രൂെ്
ഉണ്ടാക്കണം
പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളില്
പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളികല ഒഴിവ ള് യഥാസമയം
അദ്ധോപ രുകട അപരോപ്തത
നി ത്തി, വിദൂര ത്മഖല ളില് വാര്ത്ട്ടഴ്സു ള് ലഭേമാക്കി
അദ്ധേയനവര്േം മുഴവന് അവരുകട ത്സവനം ഉറപ്പുവരു .
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാംസ്കാരി
പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില് ത്ജാലി കചയ്യുന്ന അദ്ധോപ കര
കപതൃ കത്തക്കുറിച്ചുളള
പട്ടി വര്ഗ സൗഹാര്േ നിലപാടിത്ലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതിനു
ധ്ാരണയില്ലായ്മ
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭാേ, ല, സംസ്കാരം, ജീവിതരീതി ഇവ
പരിചയകെടുുന്ന പരിശീലനങ്ങള് നടത്തണം.
മുഖേ പ്രശ്നം 3 ഉന്നത വിേോഭോസത്തികെ കുറവ്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
സാമ്പത്തി പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ
ആവശേമായിട്ടുളള
ഫണ്ട്
അനുവേിക്കു ,
പഠത്നാപ രണങ്ങള് അനുവേിക്കു .
ഊരുകൂട്ടം മുത്ഖന ത്ബാധ്വല്ക്കരണം
മ്പൂട്ടര് പഠനത്തിനുളള സൗ രേകുറവ് പ്രധ്ാന സത്ങ്കതങ്ങളില് ഇെര്കനറ്റ് സൗ രേത്ത്താടുകൂടി
കലബ്രറി ആരംഭിക്കു .
വിേോഭോസ പ്രാധ്ാനേകത്ത ക്കുറിച്ചുളള
ത്ബാധ്വല്ക്കരണത്തിന് ഊരുകൂട്ടങ്ങള്ക്ക് ധ്നസഹായം
അറിവില്ലായ്മ
നല്കു.
അംഗകവ ലേമുളള കുട്ടി ള്ക്ക്
കവ ലേത്തിനനുസരിച്ചു
കമാബിലറ്റി
ലഭിക്കുന്നതിനു
പ്രത്തേ ത്പ്രാത്സ്ാഹനമില്ലായ്മ
ഉപ രണങ്ങള് നല്കു
പഠന ഉപ രണങ്ങള് നല്കു .
സാമ്പത്തി മായി പിന്നാക്കം
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് കഹസ്കൂള് ക്ലാസ്സു ള് മുതല്
നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രത്തേ പാത്ക്കജ്
കുട്ടി ളകട സാമ്പത്തി നിലവാരം വിലയിരുത്തി പ്രത്തേ
ഇല്ല
പദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപം നല്കു .
മേേവിമുക്ത ഗ്രാമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു .
ഉന്നത വിേോഭോസ സ്ഥാപനത്തികെ
കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു കള കുറിച്ചു അവത്ബാധ്ം വളര്ത്തണം
കുറവ്/ കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു ള് ഉളള താല്െരേമുളള ത്യാഗേരായവര്ക്കു പ്രത്വശന പരീേ
സര്ക്കാര് ത് ാളജു ള് ത്ഹാറല്
എഴതന്നതിനു പരിശീലനം നല് ണം.
സൗ രേത്ത്താട് കൂടി നവീന രീതിയില് പ്രത്വശനം ത്നടുന്നവര്ക്കു പ്രാഥമി ചിലവ വഹിക്കുന്നതിനു
ഉളള ത് ാഴ്സു ള് ഉളള
താമസ- ഭേണ ചിലവം- പഠന ചിലവം വഹിക്കുന്നതിനു
വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവയകട
സാമ്പത്തി സഹായം നല് ണം.
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കുറവ്

ഉന്നതവിേോഭോസത്തിന്
ത്ചരുന്ന
വിേോര്ഥി ള്ക്ക്
ആവശേമായ പിന്തുണ സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
ത്പാറ്കമട്രി ് ത്ഹാറല് സൗ രേം
ത്പാറ്കമട്രി ് ത്ഹാറല് ആരംഭിക്കു .
അതവകര
ഇല്ല
സ്ഥാപനത്തിനടുത്ത് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് ധ്നസഹായം
നല്കു .
കതാഴില് പരിശീലനങ്ങള്
മ്പൂട്ടര് പരിശീലനം പത്താംക്ലാസ്സ് പാസ്സായ എല്ലാവര്ക്കും
വിേോഭോസത്ത്താകടാെം നിലവില് ഇല്ല. നല്കുവാനുളള പദ്ധതി ള് ഉോ: അേയ ത് ന്ദ്രം വഴി
മ്പൂട്ടര് പരിശീല നത്ത്താകടാെം കതാഴില്, പരിശീലനങ്ങളം
നല്കു . ഊരില് വിേോഭോസം ലഭിച്ചവര്ക്കായി അേയ
ത് ന്ദ്രങ്ങളിലൂകട ത്ലകസ്മെ് വഴി കതാഴില് ലഭേമാക്കുന്നതിന്
പഞ്ചായത്തികെ ത്സവനം ലഭേമാക്കു .
മേേപാനം
സത്ങ്കതങ്ങളില്
ലഹരിപോര്ഥങ്ങളകട
ജലലഭേത
നിയന്ത്രിക്കണം.
ത്ബാധ്വത്ക്കരണ സൗ രേം ഏര്കെടുത്തണം
വോജവാറ്റു ള്കക്കതികര
പഞ്ചായത്ത്
കുടുംബശ്രീ,
സി.ഡി.എസ്.മുത്ഖന നടപടികയടുക്കണം.
+2 പാസ്സായ കുട്ടി ള് ഉന്നത
രിയര് കഗഡന്സ് ക്ലാസ്സ് സാമൂഹേ ത്േമ വകുെികെ
വിേോഭോസത്തിനു അ കലയളള
സഹ രണത്ത്താകട നടത്തി (ഐ.സി. ഡി.എസ്. വഴി) ഒെം
ത് ാത്ളജു ളില് ത്ചരാകത കൂലിെ ണിക്ക് വിവിധ് ത്സ്കാളര്േിപ്പു കള കുറിച്ചും, ത്സവനങ്ങളം ക്ലാസ്സില്
ത്പാകുന്നു. ത് ാത്ളജില് ത്ചര്ക്കാത്നാ
ഉള്കെടുത്തി ഉന്നത പഠനകത്ത കുറിച്ചും, ത് ാഴ്സു ള് നടുന്ന
യാത്രയ്ഡത്ക്കാ അവരുകട യ്യില്
സ്ഥാപനങ്ങകള പറ്റിയളള ത്ബാധ് വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സ്
പണമില്ല.
പഞ്ചായത്തികെ സഹായ ത്ത്താകട നടെില് വരുു .
ഉന്നത പഠനം നടുന്ന വിേോര്ഥി ള്ക്ക് സൗജനേമായി
ലാത്ടാെ് നല്കു . ത്മശ, ത്സര, എന്നിവ നല്കു
അവ ാശകെട്ട വിേോഭോസാനുകൂലേം അവരില് എത്തിക്കാന്
നടപടി സവീ രിക്കു . താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് സഹായം
നല്കു .
ഇംഗ്ലീേ്
ഭാേയിലളള
പ്രാവീണേ കഹസ്കൂള് വിേോര്ഥി ള്ക്ക് ഇംഗ്ലീേ് ടൂേന് നല്കു .
കുറവ്
ഊരികല
ൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടി ളകട ക്ലബ്ബു ള്
രൂപീ രിച്ച് ക ാണ്ട് (അത്ഡാള്കസെ് ക്ലബ്ബ്) ഇംഗ്ലീേ്
ഭാേയില് പ്രാവീണേം ത്നടുന്നതിന് പ്രാത്യാഗി ക്ലാസ്സു ള്
ഊരില് തകന്ന നല്കു .
മുഖേ പ്രശ്നം 4 പ്രീ-കപ്രമറി വിേോഭോസത്തികെ കുറവ്
ാരണം
അങ്കണവാടിയകട
ഗുണനിലവാരകുറവ്

അംഗന്വാടി ളകട
അപരോപ്തത
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പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
ആ ര്േണീയമായ അങ്കണവാടി ള് ഒരുക്കു . ദൂരൂടതല് മൂലം
സത്ങ്കതങ്ങളില് നിന്നും എത്തിത്ച്ചരാന്
ഴിയാത്ത കുട്ടി ള്ക്ക്
വാഹനസൗ രേം
നല്കു .
സത്പാണ്സര്േിെിലൂകട
അങ്കണവാടി ള്ക്ക് ആധുനി
സൗ രേങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു .
ഇവയിലൂകട കുട്ടി ളകട സമഗ്രവി സനം സാധ്േമാക്കു , പ്രത്തേ ിച്ചും
ആത്രാഗേ ത്മഖലയില്.
അംഗന്വാടി ള് സത്ങ്കതങ്ങള്ക്കു സമീപം ഇല്ലാത്ത സ്ഥങ്ങളില്
ിെര്ഗാര്ട്ടന്/ ബാലവാടി, കുടുംബങ്ങളകടയം കുട്ടി ളകടയം എണം
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ത്നാക്കാകത ആരംഭിച്ചു, പ്രീ-കപ്രമറി വിേോഭോസവം പൂര ത്പാേ
പരിപാടിയം നടൊക്കു .
മുഖേ പ്രശ്നം 5
സാത്ങ്കതി വിേോഭോസത്തികെ കുറവ്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
സാത്ങ്കതി വിേോഭോസകത്ത കുറിച്ചുളള പഠനവീട്
എല്ലാ
സത്ങ്കതങ്ങളിലം
ആരംഭിക്കു .
അവത്ബാധ്ം
ഇല്ലായ്മ ത്പ്രാത്സ്ാഹനത്തിന് ഓത്രാ മാസവം ത്ബാധ്വത്ക്കരണ
(വിേോര്ഥി ള്ക്കും
ക്ലാസ്സു ള് നടു .
മാതാപിതാക്കള്ക്കും)
ംപൂട്ടര് നല്കു സംസ്കാരി നിലയങ്ങള് വഴി, ത്സരത്മശ എന്നിവ നല്കു .
ഉന്നത വിേോഭോസം ഉളള അദ്ധോപ കര ഊരില് അയച്ച്
ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നല്കു .
പഠന ഉപ രണം വാങ്ങുന്നതിനുളള ത്പ്രാജക്റ്റ് നടെിലാക്കു .
സത്ങ്കതങ്ങളില്
നിന്ന് ജനറല്
ഫണ്ടില്
നിന്നും
ത
അനുവേിച്ച്
വിേോഭോസ
സ്ഥാപനങ്ങളില് സഞ്ചാരത്യാഗേമായ ത്റാഡു ള് സ്ഥാപിക്കു .
എത്താനുളള
യാത്രാത്ക്ലശങ്ങളം പഞ്ചായത്തികല വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂെ് ഈ അഭിപ്രായം
സാമ്പത്തി വി സന പ്രശ്നങ്ങളം
മുഖവിലകക്കടുത്ത് തീരുമാനങ്ങള് നടെിലാക്കു .
യൂണിത്ഫാം, പുസ് ങ്ങള്, കുട എന്നിവ ജൂണ്മാസം തകന്ന
ലഭേമാക്കണം. കുടുംബശ്രീ ൗമാര ക്ലബ്ബു ള് തടങ്ങിയവരുകട
സഹായത്ത്താകട ഊരില് തകന്ന കുട നിര്മാണം, ത്നാട്ട്
പുസ് നിര്മാണം തടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങള് നല്കു .
വിേഗ്ധധ്കര ക ാണ്ട് ക്ലാസ്സ് നടുന്നതിന് ഫണ്ട്
അനുവേിക്കു .
ഊരു ളികല മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പ്രത്തേ ത്ബാധ്വല്ക്കരണ
ക്ലാസ്സ് നടു .
പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയില് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രത്തേ
ത്പ്രാജക്റ്റു ള് തയ്യാറാക്കി നടെിലാക്കു .
കതാഴില്വാര്ത്ത/ കതാഴില്വീഥി ത്പാലളള പ്രസിദ്ധീ
രണങ്ങള് സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഭേമാക്കു .
ത് ാച്ചിംഗ്, കട്രയിനിംഗു ളകട അഭാവം. പി.എസ്.സി പരിശീലനം,
മ്പൂട്ടര് കട്രയിനിംഗ്, മറ്റ്
കട്രയിനിംഗ് എന്നി നല്കുന്നതിന് ധ്നസഹായം നല്കു .
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട വിേോഭോസ ത്മഖലയില് ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള്
പട്ടി യില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
ലേേം 1 നിരേരത തടച്ചു നീക്കു .
• നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം
• സാേരതാ ത്പ്രരക്മാരുകട പ്രവര്ത്തനം ഉറപ്പുവരുു
• 2020- ആം വര്േം ആകുത്മ്പാത്ഴക്കും നിരേരത പൂര്ണമായം ഇല്ലാതാക്കു .
• പഠിയ്ക്കുന്നതിനുളള സാമ്പത്തി സഹായം നല്കു .
• ോരിദ്ര്േമുളള കുടുംബങ്ങകള ത്വര്തിരിച്ച് സഹായിക്കു .
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• 2020 ല് സമ്പൂര്ണ സാേരത ഉറൊക്കു .
• സത്ങ്കതങ്ങളില് വിേോസമ്പന്നരായ കുട്ടി കള കണ്ടത്തി ആ സത്ങ്കതത്തികല നിരേരത
ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പഠിെിക്കുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക് ഓണത്ററിയം ഉള്കെടുത്തി ക ാടുക്കാന്
പഞ്ചായത്തില് സമര്േം കചലു .
• 4,7,10,+2 തലേതാ പരീേ എഴതന്നതിന് നടപടി ള് ആരംഭിക്കു . 18 മുതല് 44 വയസ്സ്
വകരയളളവകര ഇതിന് ഉള്കെടുുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കു .
• പഞ്ചായത്ത് മുഖാന്തിരം ശക്തമായ ഇടകപടല ള് നടത്തി ഗുണത്മന്മയളള പ്രാഥമി
വിേോഭോസം ഉറപ്പുവരുു .
• ടൂേന് നല്കുന്നത് മൂലം പഠന നിലവാരം കൂട്ടാന് സാധ്ിക്കും
ലേേം 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

പ്രാഥമി വിേോഭോസവം ഉന്നതവിേോഭോസവം ഉറെ് വരുു
നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം
സത്ങ്കതങ്ങളില് ഇെര്കനറ്റ് അടക്കമുളള ടൂേന് കസന്റര് തടങ്ങു
കസക്കെറി വിേോഭോസം ലഭിക്കാനുളള കുട്ടി കള കണ്ടത്തി അവകര തടര്ന്ന് പഠിെിക്കാനുളള
നടപടി സവീ രിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് നിന്നും ഡിൊര്ട്ട്കമെിത്ലയ്ക്ക് ശുപാര്ശ
കചയ്യു .
ത്താല്ക്കുന്ന വിേയങ്ങള് വീണ്ടും എഴതന്നതിന് പരീോ ഫീസ് നല്കു .
പഠനം നിര്ത്തിയവകര കണ്ടത്തി തടര്ന്ന് പഠിക്കാന് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു .
ഉന്നത വിേോഭോസ സൗ രേം കചയ്തുക ാടുക്കു .
ഉയര്ന്ന വിേോഭോസത്തില് പ്രത്വശനം ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് സഥാപനത്തിനടുത്ത് മതിയായ
ത്ഹാറല് സൗ രേവം ലഭേമാക്കു .
ടൂേന് ഫീസ്, എക്സാം ഫീസ് നല്കു .
ഉപജീവന മാര്ഗ ഉപാധ്ി ള് കണ്ടത്താനുളള ത്പ്രാജക്ടു ള് വിേഗ്ധധ്രുകട സഹായത്ത്താകട
ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
വിേോഭോസ പരിപാടി ളകട എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം നിരന്തരമായി പരിത്ശാധ്ിച്ച് അത്ൊള്
പരിഹാരം ാണുവാനുളള ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം ഒരുക്കു .

ആത്രാഗേത്മഖല
ആത്രാഗേ ത്മഖലയികല നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം
ാരണങ്ങളം
കപ്രാത്മാട്ടറുകടയം ഊരുമൂെകെയം അഭിപ്രായത്തില് പട്ടി യില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ലഭിച്ച

നിര്ത്േശങ്ങളം

മുഖേപ്രശ്നം 1 ത്സവന ലഭേതയകട ത്പാരായ്മ ള്.
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
ഊരും ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളം തമിലളള ദൂരൂടുതലളള ഊരു ളില് രാവികല 10 മുതല് കവ ിട്ട്
ദൂരൂടുതല്
2 വകര കമഡിക്കല് ോമ്പു ള് നടു . ഉച്ചതിരിഞ്ഞു
ത്ബാധ്വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സു നടു . പകങ്കടുക്കുന്നവര്ക്കു
ഭേണം ഒരുക്കു .
പട്ടി വര്ഗത്തില് നിന്ന് ആശാവര്ക്കര്മാകര പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് പട്ടി വര്ഗത്തില് നിന്നുളള
തിരകഞ്ഞടുക്കു .
ആശാവര്ക്കര്മാകര നിത്യാഗിക്കു .
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മാര ത്രാഗങ്ങള്ക്ക്
മരുന്നും ഇല്ലായ്മ

ചി ിത്സ്യം കമാകബല് യൂണിറ്റു ള് ഏര്കെടുു .
ത്ഡാക്ടറും മരുന്നും എത്ൊഴം ഉകണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുു .
വിേഗ്ധധ് ചി ിത്സ് ലഭേമാക്കു .
ആശുപത്രിയകണ്ടങ്കിലം
ആവശേത്തിന് ജീവനക്കാരുകട
ലഭേത
ഉറപ്പുവരുുന്നതിന്
ജീവനക്കാരില്ല.
പഞ്ചായത്തികെ സഹ രണം ഉറപ്പുവരുു .
അസുഖം
വരുന്നതിന്
മുമ്പ്
ത്രാഗ മതിയായ ഫീല്ഡ് ഉത്േോഗസ്ഥകര , മാനേണ്ഡങ്ങള്
പ്രതിത്രാധ്ത്തിനുളള മുന്ഗണനയില്ല.
ഇളവ്
കചയ്തു
ആത്രാഗേവകുെില്നിന്നും
പട്ടി വര്ഗത്മഖല ളില്നിത്യാഗിക്കണം.
മുഖേപ്രശ്നം 2 ഭിന്നത്ശേി
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കവവാഹി ജീവതത്തികല ത ര്ച്ചമൂലം മാനസി
കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നവര്ക്കു കപന്േന്
മൗനം പാലിച്ചു ഒറ്റകെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനുവേിെിക്കാന് നടപടികയടുക്കണം വീല്കചയര്, ശ്രവണ
സ്ത്രീ ള്.
സഹായി എന്നിവ നല്കു .
ഒറ്റകെട്ട ജീവിതം
നയിക്കുന്നവകര
സാമൂഹേമായി
ഉള്ത്ച്ചര്ക്കാനുളള
പരിപാടി ള് സംഘടിെിക്കു
അടുത്തടുുളള പ്രസവം, 2 ല് കൂടുതല് ൗമാര
ക്ലബ്ബു ള്
രൂപീ രിക്കു ,
ആത്രാഗേ
കുട്ടി ള്.
ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നല്കു .
ഭിന്നത്ശേിയളളവരുകട കഹല്ത്ത്
ാര്ഡ് നല് ി
ചി ിത്സ്യം ഉപരണങ്ങളം യഥാസമയത്ത് നല്കു .
ഇത്തരത്തിലളളവര്ക്ക്ത്ബാധ്വല്ക്കരണവം സംരേണവം
നല്കു .
പട്ടി വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള
ചൂേണം ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് പഞ്ചായത്ത്തല ജാഗ്രത
അതിക്രമങ്ങള്
സമിതി ഉണര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കണം.
അതിക്രമങ്ങള് നടക്കുന്ന അവസരത്തില് തകന്ന പി.ഒ.ആക്ട്
1989(2016) പ്ര ാരം ത് സ് രജിറര് കചയ്യു
കമാഴി തിരുത്തി പറയന്നവരുകട ത്മല്നടപടി സവീ രിക്കു .
മുഖേപ്രശ്നം 3 സ്ഥിരം ത്രാഗി
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
പാരമ്പരേമായ ചി ിത്സ് ാരണം
കവേേസഹായം വീടു ളില് എത്തിക്കു .
ആധുനി
ആധുനി ചി ിത്സ്ത്യാടു മടി
ചി ിത്സ്യകട ത്നട്ടങ്ങകളക്കുറിച്ച് ത്ബാധ്വത്ക്കരിക്കു .
ാണിക്കുന്നു.
പട്ടി വര്ഗത്തില്നിന്ന് ആശാവര്ക്കര്മാകര നിത്യാഗിച്ചു എത്ൊഴം
അവകര ശ്രദ്ധിക്കാന് ഊരു ളില് ഏര്ൊട് ഉണ്ടാക്കു .
അവരുകട ജീവിതസൗ രേങ്ങള് വര്ദ്ധിെിക്കാന് സഹായം
നല്കു .
അറിവില്ലായ്മ, ലഹരിവസ്തുക്കളകട
ഊരു ളില് ലഹരിവസ്തുക്കളകട ലഭേത നിര്ത്തലാക്കുന്നതിന്
ഉപത്യാഗം
ര്ശന നടപടി ള് തടരു .
ത്പാോ ാഹാരമില്ലായ്മ .
അങ്കണവാടി ള് വഴി ത്പാേ ാഹാരം എത്തിക്കാന് ത്വണ്ട
നടപടി ള് സവീ രിക്കു
ശുചിതവമില്ലായ്മ, ശുദ്ധമായ
കഹല്ത്ത് ഇന്കസ്പക്ടര് ാരേങ്ങള് ത്നരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ത്വണ്ട
കുടികവളളമില്ലായ്മ
നിര്ത്േശം നല്കു .
കൃതേമായി ആത്രാഗേപരിചരണത്തില് കമഡിക്കല് ോമ്പ്, വത്യാമിത്രങ്ങള്ക്ക് വീടു ളില് ചി ിത്സ്ാ
ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ
സൗ രേം
ലഭേമാക്കു .
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ശുചീ രണ പ്രവര്ത്തനം, ആത്രാഗേപരിചരണം ഇവയില്
പഞ്ചായത്ത് ഇടകപടു .
പരിസരമലിനീ രണം
ത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് നടു .
ഊര് മിറ്റി ള്ക്ക്
ചുമതല ളം നല്കു .
കേവി മായ അന്ധവിശവാസം മൂലം
പട്ടി വര്ഗത്തില്കെട്ട
ആശാവര്ക്കര്മാരുകട
ഇടകപടല്,
ആശുപത്രി ളില് ത്പാ ാതിരിക്കല്,
പി.എച്ച്.സി. ളകട
ഇടകപടല്,
അന്ധവിശവാസങ്ങളകട
ത്രാഗം പ രുന്നത്.
അശാസ്ത്രീയത ത്ബാദ്ധേകെടുത്തല്. വിവിധ്വകുപ്പു കള ഏത് ാപിെിച്ചു
ക ാണ്ടുളള പ്രവര്ത്തനം ഇവയിലൂകട പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കു .
മുഖേപ്രശ്നം 4 ആത്രാഗേ പരിചരണത്തികെ കുറവം ത്പാേണക്കുറവം ആയര്കേര്ഘേത്തികെ കുറവം
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
ശരിയല്ലാത്ത ഭേണക്രമം
ിഴങ്ങ്, ഇലക്കറി ള് എന്നിവ കൃേി കചയ്ത്
ഉപത്യാഗിക്കുവാനുളള പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു .
അതിനു ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നടു .
മേേം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയകട ഉപത്യാഗം ത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് നടു
ാരണം പലരും മരണത്തിന് ീഴടങ്ങുന്നു.
കുടുംബശ്രീ മുത്ഖന ഊരു ളില് മേേവില്െന തടയ .
നല്ല മാതൃ ാ കുടുംബങ്ങകള ആേരിക്കല്
കതാഴിലറെ് മുത്ഖകന ഊരു ള് ശുചീ രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
കചയ്യാന്
ജനകമത്രി ത്പാലീസികെ സഹായം ത്തടു
പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില്
കജ.പി.എച്ച്.എന്,
കജ.എച്ച്.ഐ എന്നിവ മുത്ഖന പാലിത്യറ്റീവ് സഹായം
ലഭേമാക്കു .
0-6, ൗമാര പ്രായക്കാര്, ഗര്ഭിണി ള്,
അങ്കണവാടി/ആത്രാഗേത് ന്ദ്രം വഴി ത്പാേ ാഹാരം
മുലയൂട്ടുന്ന അമാര്, 60 വയസ്സിനു ത്മല്
എത്തിക്കാനുളള സംവിധ്ാനം, പച്ചക്കറിത്ത്താട്ടങ്ങള്
പ്രായമുളളവര് ഇവരുകട ത്പാേ ാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ത്വണ്ട ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു .
ഗര്ഭിണി ള്ക്കും
മുലയൂട്ടുന്ന
അമാര്ക്കും
നല്കുന്നതത്പാകല മറ്റുളളവര്ക്കും ത്പാോ ാഹാരം
അടങ്ങിയ ആഹാര
ിറ്റു ള്
പ്രാത്േശി
സര്ക്കാരു ള് മുത്ഖന നല്കു .
പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാക്സിത്നേന്,
മരുന്നു ള് എന്നിവ കഹല്ത്ത് കസന്റര് മുത്ഖന
നല്കു .
ആഹാരപോര്ഥങ്ങളില് അമിതമായ
കൃേിഭവന് മുത്ഖന കജവവളങ്ങള് നല്കു .
ീടനാശിനി, വള പ്രത്യാഗം
കജവകൃേി
ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നതിനു
ത്ബാധ്വല്ക്കരണം നടു .
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ്,
എം.എല്.എ. എം.പി.ഫണ്ട് എന്നിവ സംത്യാജിെിച്ച്
ക ാണ്ട് പരിഹാര നടപടി സവീ രിക്കണം.
ആധുനി ചി ിത്സ്ാ സംവിധ്ാനം,
ആശുപത്രി ളില് കമച്ചകെട്ട ചി ിത്സ് നല്കു .
സാമ്പത്തി പരാധ്ീനത മൂലം ലഭേമല്ല.
കചലത്വറിയ
ചി ിത്സ്ക്ക്
പ്രത്തേ സംവിധ്ാനം
ഏര്കെടുു .
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മുഖേപ്രശ്നം 5 അമിത മേേപാനം
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കൂലിെണിക്കുത്പാകുന്നവര് പണി ഴിഞ്ഞു
മേേപാനത്തികെദുേേഫലങ്ങകളക്കുറിച്ച്
ത്ഡാക്ടര്മാര്,
ഊരിത്ലക്ക് വരുത്മ്പാള് മേേം വാങ്ങികക്കാണ്ടു
എക്കസസ്/ത്പാലീസ്
അധ്ി ാരി ള്
മുത്ഖന
വന്നു കുടിക്കു യം മറ്റുളളവര്ക്ക് വില്ക്കു യം ത്ബാധ്വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സു ള് നടത്തണം.വോജമേേം
കചയ്യുന്നു.
ഉത്പാേിെിച്ചു വിപണനം കചയ്യുന്നതം അനധ്ികൃത
മേേവില്െനയം തടയന്നതിന്
ര്ശന നടപടി ള്
സവീ രിക്കാന്
അധ്ി ാരി ള്
ശ്രദ്ധിക്കണം.
മേേപാനത്തില് അടങ്ങിയ ചൂേണ ലേേങ്ങകള
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട ആത്രാഗേ ത്മഖലയില് ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള് താകഴ
ക ാടുക്കുന്നു.
ലേേം 1 സ്ഥിരം ത്രാഗാവസ്ഥയില് നിന്ന് ത്മാചനം
നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം
• ഊരു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
• ഊരു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് കമഡിക്കല് ോമ്പ്
• ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങളകട നവീ രണവം ക്രിയാത്മ പ്രവര്ത്തനവം
• ഭിന്നത്ശേിയളളവര്ക്ക് സവയംകതാഴില് പരിശീലനം നല്കു .
• ഭിന്നത്ശേിയളളവരുകട പരിചരണവം സംരേണവം
• ഭിന്നത്ശേിയളളവകര പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സഹായം
• ഭിന്നത്ശേിയളളവകര കപാതസമൂഹത്തില് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇവരുകട ഴിവ് മനസ്സിലാക്കി,
പഞ്ചായത്ത് അധ്ികൃതകര കപ്രാത്മാട്ടര് വിവരങ്ങള് ധ്രിെിക്കു .
• ഊര് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ത്രാഗനിര്ണയ ോമ്പ്
• പാലിത്യറ്റീവ് ക യര് വഴി മരുന്ന എത്തിക്കുന്നതിനും പരിചരണം കചയ്യുന്നതിനും ശ്രമിക്കു .
• സ്ഥിരത്രാഗി ള്ക്ക് മരുന്നും ത്പാേ ാഹാര ിറ്റും വിതരണം
• മേേവം മയക്കുമരുന്നും ഉപത്യാഗം നിര്ുന്നതിന് ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
• മേേത്തികെയം ലഹരി പോര്ഥങ്ങളകടയം ലഭേത ഇല്ലാതാക്കല്
ലേേം 2 കമച്ചകെട്ട ചി ിത്സ്ാ സൗ രേം
• നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം
• വേക്തി ശുചിതവം, പരിസര ശുചിതവം
• ഊരു ളില് ത്പാേ ാഹാര ിറ്റ് വിതരണം, പാരമ്പരേ കജവകൃേിയ്ക്ക് ത്പ്രാത്സ്ാഹനം
നല് ല്.
• പ്രതിത്രാധ് കുത്തികവയ്പ് ഗര്ഭിണി ള്ക്കും കുട്ടി ള്ക്കും
• സൗജനേ മരുന്ന് വിതരണം
507

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

•
•
•
•

ആധുനി കവേേശാസ്ത്രകത്തക്കുറിച്ച് ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
ഊരു ത്ളാട് ത്ചര്ന്ന് കൂടുതല് ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങള് അനുവേിക്കു .
ആശുപത്രി ളില് കൂടുതല് ചി ിത്സ്ാ വിഭാഗങ്ങള് അനുവേിക്കു .
കചലത്വറിയ ചി ിത്സ്യ്ക്ക് ധ്നസഹായം സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാന് നടപടി
സവീ രിക്കു .
• എല്ലാപ്രവര്ത്തനങ്ങളംഏത് ാപിെിക്കുവാനുംശരികതറ്റു ള്തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
നടപടി ള്
സവീ രിക്കുവാനുളള ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം എല്ലാതലങ്ങളിലം ഏര്കെടുത്തണം
• പാരമ്പരേ ചി ിത്സ് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു /പാരമ്പരേ ചി ിത്സ് നടുന്നവര്ക്കുളള
ത്പ്രാത്സ്ാഹനം ഔേധ്കൃേി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു .
കതാഴില്/ഉപജീവനം
കതാഴില്/വരുമാന ത്മഖലയികല പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള് കണ്ടുന്നതിനായി നിലനില്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളം ാരണങ്ങളം ലഭിച്ച നിര്ത്േശങ്ങളകടയം പട്ടി ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
സ്ഥിരവരുമാനം ഇല്ലാത്ത കതാഴില്
ാരണം
പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
പരമ്പരാഗത കതാഴിലില് നിന്നു വരുമാനം പാരമ്പരേ കൃേി പരമ്പരാഗത കതാഴില് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിയ്ക്കു ,
ലഭിക്കുന്നില്ല.
വരുമാനം
ലഭിക്കാനുളള
മാര്ഗങ്ങള്/പദ്ധതി ള്
തയ്യാറാക്കു .
തരിശായ ഭൂമി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഏകറ്റടുത്ത് കുടുംബശ്രീ
മുത്ഖന കൃേി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കണം.
വന സംരേണത്തില് കൂടുതല് പങ്കാളിത്തം
2006കല വനാവ ാശ നിമം അനുസരിച്ചുളള സാമൂഹി
വനാവ ാശ നിയമം നടൊക്കി സാമൂഹി വനാവ ാശ
മാത്നജ്കമെ് മിറ്റി രൂപീ രിയ്ക്കു .
ടി അവ ാശ വിനിത്യാഗകത്ത കുറിച്ചുളള ത്ബാധ്വത്ക്കരണം
സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്ത കതാഴിലാളി ള്
ാരണം
പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് കൂലി കുറവായ ത്ഫാത്ട്ടാ എടുെിയ്ക്കാനും കതാഴില് ാര്ഡു ള് ക ാടുക്കാനും
തിനാല് പുരുേന്മാര് ത്പാകുന്നില്ല. നിതേവം പ്രാത്േശി മായി കതാഴില് കണ്ടത്താനും നടപടി സവീ
കവകുത്ന്നരം കൂലി ിട്ടാന് കതാഴിലറപ്പു രിയ്ക്കു . റിത്വാള്വീംഗ് ഫണ്ട് രൂപീ രിച്ച് കൂലി വിതരണത്തികല
പദ്ധതിയില് വേവസ്ഥയില്ല
ാലതാമസം ലഘൂ രിയ്ക്കു .
വിേോഭോസ പരമായ പിത്ന്നാക്ക അവസ്ഥ

പഞ്ചായത്ത് വിേോഭാസ സമിതി ഊര്ജിതമാക്കണം

സവയം കതാഴില ള് അഭേസിക്കാനുളള
സാഹചരേം നിലവില് ഇല്ല

സാദ്ധേതയളള ത്മഖല ളില് കതാഴില് പരിശീലനം നല് ി
കതാഴില് ഉറൊക്കണം. സവയം കതാഴില് കചയ്യുന്നതിന്
ത്വണ്ടുന്ന സഹായം അനുവേിയ്ക്കു , അത്തരം സംരഭങ്ങളകട
സ്ഥായിയായ പ്രവര്ത്തനം ഉറൊക്കു .
ക കത്താഴില് കചയ്യുന്നതിന് ത്വണ്ടുന്ന സഹായം
അനുവേിയ്ക്കു .

ക കത്താഴില് കചയ്യുന്നതിനുളള
സാഹചരേം ഇല്ല.
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ാര്േി ത്മഖലയികല പ്രതിസന്ധി
കൃേിഭൂമിയകട അപരോപ്തത

കചറു ിട വേവസായ സംരംഭങ്ങളകട
കുറവ്

സ്ഥിരമായി ത്ജാലി ലഭിയ്ക്കാനുളള
സ്ഥാപനം ഇല്ലായ്മ
വിേോഭോസമുളള കതാഴില് രഹിതര്
ാരണം
പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളകട അഭാവം
സമൂഹവമായി ഇടപഴ ാനുളള മടി
വിേോഭോസം ഉണ്ടായിണ്ടും കതാഴിലിന്
ത്വണ്ടി ശ്രമിയ്ക്കുന്നില്ല കതാഴിലികന കുറിച്ച്
അവത്ബാധ്ം ഇല്ലായ്മ.
സത്ങ്കതങ്ങളില് യവജനങ്ങളകട കൂട്ടായ്മ
കുറവ്

കൃേി വകുെ് നടൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളമായി ബന്ധകെടുു .
വിും, വളവം ഊരുകൂട്ടം മുഖാന്തിരം പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില്
എത്തിയ്ക്കു
നിലവിലളള കൃേിഭൂമി കൃേിയ്ക്ക് അനുത്യാജേമാക്കുന്നതിനുളള
നടപടി
അനുത്യാജേമായ
കചറു ിട
വേവസായങ്ങള്
കണ്ടുന്നതിനുളള വേവസായ വകുെ് മുത്ഖന നടപടി
സവീ രിയ്ക്കു .
വാര്േി
പദ്ധതി ളില് ഉള്കെടുത്തി പലവിധ്ത്തിലളള
കതാഴില് പരിശീലനങ്ങള്ക്ക് ഫണ്ട് വ യിരുു .
കുളത്തൂപ്പുഴ ക ത്തറി വേവസായ സഹ രണ സംഘം
പുന:സംഘടിെിച്ചു കൂടുതല് ത്പര്ക്കു പരിശീലന നല് ി
തണികനയ്ത്ത്, അൊരല് ഗാര്കമെ് ത്മക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് മുത്ഖന
യൂണിത്ഫാം, ആശുപത്രിക്കാവശേമായ ഉത്പന്നങ്ങള് ഇവ
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള നടപടി.
കചറു ിട വേവസായ സംരംഭങ്ങള് ത്പ്രാല്സാഹിെിയ്ക്കു .
കുളത്തൂപ്പുഴയികല ക ത്തറി വേവസായ സഹ രണ സംഘം
പുനസംഘടിെിച്ച് പ്രവര്ത്തനം സജമാക്കു .
പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കതാഴില് പരിശീലന പരിപാടി ള് ത്പ്രാല്സാഹിെിയ്ക്കു
ൗണ്സിലിംഗ് നടു
വിേോസമ്പന്നരായവര്ക്ക്
മത്സ്രപരീേ ള്ക്കു പരിശീലനം
ത്നടുന്നതിനു സാമ്പത്തി സഹായം നല്കു .

യൂത്തക്ലബു ള് രൂപീ രിയ്ക്കു , അവയകട പ്രവര്ത്തനത്തിന്
ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു , ത്താഴില് ത്നടാനുളള അവത്ബാധ്ം
നല്കു .
കപണ്കുട്ടി ളകട കൂട്ടായ്മ സംഘടിെിയ്ക്കു .
മേേവം ലഹരി പോര്ഥങ്ങളം വിപണനം നടുന്നതികനതികര
നടപടി സവീ രിയ്ക്കു .
നിലവില്കട്രബല് ഡിൊര്കമെിലളള നിലവിലളള മാര്ഗ നിര്ത്േശങ്ങള്ക്ക് വിത്ധ്യമായി സുഗമമായ
സ്ഥാപനങ്ങള്
ാരേേമമായി പ്രവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുു . പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തി
ര്ത്തിയ്ക്കാത്തത്
ാത്ലാചിതമായ മാറ്റങ്ങള് വരുു .
എം.ആര്.എസ്.എക്സി. മിറ്റി, ഉപത്േശ സമിതി, ത്ഹാറല്
ഉപത്േശ
സമിതി
ഇവ
യഥാസമയം
ത്ചരു യം
സ്ഥാപനങ്ങളകട സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനം ഉറപ്പു വരുു .
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിത്ലയ്ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളകട പ്രവര്ത്തിനത്തിന്
ത്വണ്ട അധ്ി സൗ രേങ്ങള്ക്കും ശുപാര്ശ നല്കു .
കതാഴില് അവസരങ്ങള് ശ്രദ്ധിയ്ക്കാന് ഊരികല എല്ലാവര്ക്കും കതാഴിലറെ്
ാര്ഡ് നല്കു യം
ഴിയാത്തത്.
കതാഴില് ക ാടുക്കു യം കചയ്യു .
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ത്ലബര് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി സീസണല് ലണ്ടര് പ്ര ാരം കതാഴില്
ഉളള േിനങ്ങള് ക്രമീ രിത്ക്കണ്ടതം ത്ജാലിയ്ക്ക്
നിത്യാഗിത്ക്ക
ണ്ടതമാണ്.
എംത്ലായ്ഡകമെ് നൂസ്, സത്ങ്കതങ്ങളില് പി.എസ്.സി. ബുളളറ്റിന്,
കതാഴില്വാര്ത്ത, കതാഴില് വീഥി, ഇവ ലഭേമാക്കു .
കട്രയിനിംഗ് കസെറികെ കുറവ് ( ഫിനി വിേോര്ഥി ള്ക്ക് കതാഴില് ത്നടുന്നതിനു ഫിനിേിംഗ് സ്കൂള്
േിംഗ് സ്കൂള്)
സൗ രേം ഏര്കെടുു .
വായ്പ ബാങ്കു ളില് നിന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല.
കതാഴില് സംരഭ ര്ക്കു വിത്ശേിച്ച് റാര്ട്ട് അെ് സംരഭ ര്ക്കും
വായ്പാസൗ രേം ലഭേമാക്കു .
ശാരീരി കവ ലേമുളളവരുകട
ശാരീരി കവ ലേമുളള ദുരിതമനുഭവിയ്ക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുകട
കതാഴിലില്ലായ്മ
താല്പരേ പ്ര ാരമുളള കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് തടങ്ങു .
വനേമൃഗശലേം
ാരണം
പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
വനേമൃഗങ്ങളകട ശലേം ാരണം സത്ങ്കതങ്ങളില് വനേമൃഗശലേം ാരണം കൃേി നശിച്ചവര്ക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കൃേി കചയ്യാന് സാധ്ിയ്ക്കുന്നില്ല.
തലത്തില് അത്നവേണം നടത്തി നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുളള സ്ഥിരം സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
വനേമൃഗങ്ങള് വരാകത തടയാനുളള സംവിധ്ാ
വനംവകുെികെ സഹ രണത്ത്താകട ഇതിനുളള പദ്ധതി
നമില്ല
തയ്യാറാക്കി സര്ക്കാറിന് സമര്െിക്കു യം അതികെ
ത്ഫാത്ളാഅെ് നടു യം കചയ്യു . ത്സാളാര്
കഫന്സിംഗ്, കജവത്വലി ഇവ നടെിലാത്ക്കണ്ടതാണ്.
കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി ട്രഞ്ച്
കജവത്വലി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിയ്ക്കു
നിര്മിയ്ക്കു
വയല ള് നി ുന്നതമൂലം കൃേി കചയ്യാന് സ്ഥലമില്ല
ാരണം
പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കനല്കൃേി ലാഭ രമല്ലാത്തതിനാല് കനല്കൃേി ആോയ രമായി കനല്കൃേി നടത്തി ഭേേഭദ്ര്ത
ഉത്പേിച്ച് നാണേവിള കൃേി കചയ്യുന്നു.
ഉറൊക്കു .
അതിനു സാമ്പത്തി
സഹായം
നല്കു .
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട കതാഴില്/ വരുമാന ത്മഖലയില് ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിയ്ക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള്
ലേേം 1 ാര്േി രംഗകത്ത വി സനം
നടപടി ള്/ പ്രവര്ത്തനം
• ഊരു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ത്ബാധ്വല് രണം
• കതാഴിലറെ് ഉള്കെടുത്തി( ാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്) തടര്സജീ രണം
• പാടത്ശഖര സമിതി ള് രൂപീ രിച്ച് കചലവ് കുറഞ്ഞ യത്ന്ത്രാപ രണത്ത്താടുകൂടി ാര്േി വൃത്തി
നടെിലാക്കു .
• പാരമ്പരേ ാര്േി വിള ള് ഉല്ൊേനം വര്ദ്ധിെിയ്ക്കു
• ാര്േി ഉല്െന്നങ്ങള്ക്ക് ഉയര്ന്ന വില ലഭേമാ ത്തക്ക വിപണി കണ്ടു
• വനേമൃഗശലേങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് നടപടി സവീ രിയ്ക്കു
• േീരവി സന വകുെ്, േീര സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഇവയമായി ബന്ധകെടുത്തി റവപശു
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വളര്ത്തല് ത്പ്രാത്സ്ാഹനം.
ലേേം
നടപടി
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 കൂടുതല് കതാഴില്/ സവയം കതാഴില് അവസരങ്ങള് ലഭേമാക്കു
ള്/ പ്രവര്ത്തനം
വിത്േശത്ജാലിയ്ക്ക് ആവശേമായ ധ്നസഹായം നല്കു
സവയം കതാഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ആവശേമായ ധ്നസഹായം അനുവേിയ്ക്കു
പി.എസ്.സി ത് ാച്ചിംഗ് , എല്ലാ മത്സ്ര പരീേ ള്ക്കുമുളള പരിശീലനം വോപ മാക്കു
വിത്േശത്ജാലിയ്ക്കായി നടുന്ന ഇന്റ്റര്വൂ ളില് പട്ടി വര്ഗക്കാകര ഉള്കെടുത്താന് സഹായ
മായ പ്രവര്ത്തനം നടെിലാക്കു .
കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് ഉള്കപടുത്തി ാര്േി ത്മഖലയില് ര്േ ര്ക്ക് ആവശേമായ
പണി ള് കചയ്യു .
േീര ര്േ ര്ക്ക് തീറ്റപുല്ല്, കൃേി കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുു .
ഉയര്ന്ന വിേോഭോസമുളള വിേോര്ഥി കള വിത്േശത്ത് അയയ്ക്കാനുളള നടപടി ള് സവീ രിയ്ക്കു
ടൂേന് കസന്റര് എസ്.റ്റി ഊരു ളില് അനുവേിയ്ക്കു
വിേോഭോസമില്ലാത്ത രേിതാക്കള്ക്ക് ത്ബാധ്വല്ക്കരണം നല്കു .
വിേോഭോസത്തിനുത്വണ്ടി പുതിയ കതാഴില് ത്മഖല ളില് പരിശീലനം നല്കു .

അടിസ്ഥാന സൗ രേത്മഖല
അടിസ്ഥാന സൗ രേം ത്മഖലയികല പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം പ്രശ്ന ാരണങ്ങളം നിര്ത്േശങ്ങളം ചുവകട ത് ാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.
മുഖേ പ്രശ്നം 1 വീടും സ്ഥലവം ഇല്ലാത്തവര്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്

കണ്ടുന്നതിനായി

പട്ടി വര്ഗ ാരുകട ഭൂമി പാട്ടം ,ഒറ്റി നല്കുന്നത്

ഭൂമി,
ഭൂമിയികല
ത്മലാോയം
ഇവ
അനോധ്ീനകെടുത്തിയാല്
സവത്മധ്ായാ
നടപടി
സവീ രിയ്ക്കു .
സവന്തം
ത്പരില്
ഭൂമി
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് 2006 കല വനാവ ാശ നിയമം അനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ഭൂമിയ്ക്ക്
സര്ക്കാരികെ
ഭവന
നിര്മാണ
പദ്ധതിയില് റവനൂ
ത്രഖ ള്
തയ്യാറാക്കി
വേക്തിഗത
ഉള്കെടാന് ഴിയന്നില്ല.
ഉടമസ്ഥവ ാശം
സ്ഥാപിയ്ക്കുവാന്
രജിത്േേന്
വകുപ്പുമായി സഹ രിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി ള്
സവീ രിക്കു .
ഭൂരഹിതര്ക്കു ഭൂമി കണ്ടത്താനുളള
ചുമതല ഊര് കൂട്ടങ്ങകള ഏല്െിയ്ക്കണം.
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഭവന നിര്മാണ
മറ്റി
രൂപീ രിയ്ക്കണം.
വനാവ ാശ നിയമം നടെിലാക്കി കൃേി കചയ്യാനുളള
സ്ഥലം നല്കു .
ഭൂമി രാഹിതേം
പഞ്ചായത്ത് കമമ്പറുകട സാന്നിദ്ധേത്തില് റവനൂ
ഉത്േോഗസ്ഥരുകട സഹായം ഉറപ്പു വരുത്തി ഭൂമി
കണ്ടു
ഭൂമിയില്ലാത്ത
കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
ഭൂമി
കണ്ടത്താനും വാങ്ങുന്നതിനുമുളള ക്രമീ രണങ്ങള്
കചയ്തു നല്കു .
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വനവ ാശ നിയമം നടെിലാക്കാത്തത്

സ്ഥലം ക വശം കവക്കുന്നതികെ
കൃതേമായ ത്രഖ ള് ഇല്ലായ്മ

നിലവിലളള ക വശഭൂമിയ്ക്ക് ത്രഖ ള് ലഭേമാക്കു
സാമൂഹേ വനവിഭവ മാത്നജ്കമെ് അവ ാശം നല് ി
അതിനനുസൃതമായ അവ ാശ മിറ്റി രൂപീ രിയ്ക്കണം.
പഞ്ചായത്തികല ബന്ധകെട്ട അധ്ി ാരി ള് കൃതേമായി
വനവ ാശ ഊരുകൂട്ടത്തില് പകങ്കടുക്കു
അറിവില്ലായ്മ, സ്ഥലം അളന്ന് അതാത കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ത്രഖാമൂലം
നല് ി ചുറ്റുത്വലി ക ട്ടി സംരേിയ്ക്കു . റവനൂ വകുെില്
ഭൂത്രഖ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നികുതി ഒടുക്കുവാനുളള വഴി
ഒരുക്കു .

മുഖേപ്രശ്നം 2 ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടു ള്
ാരണം
അസൗ രേമുളള വീടു ള്

പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
ജീര്ണാവസ്ഥയിലളളവക്ക് പ രം പുതിയ വീടു ള് നല്കു .
എല്ലാവീടു ളിലം അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള് ഉറപ്പുവരുു .
ഗുണത്മന്മയില്ലാത്ത
സാധ്ന ഗുണത്മന്മയളള സാധ്ന സാമഗ്രി ള്, പഞ്ചായത്തില് നിന്ന്
സാമഗ്രി ള് ഉപത്യാഗിച്ചുളള വീട് ക ാടുക്കാനുളള സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
നിര്മാണം
അറ്റകുറ്റപണി
നടത്താന് കമയിന്കനനന്സ് ത
വര്ദ്ധിെിച്ച് അര്ഹതകെട്ടവര്ക്ക്
സാമ്പത്തി ം ഇല്ലായ്മ
നല്കു .
യാത്രത്ക്ലശമുളള സത്ങ്കതങ്ങളില് വീട് നിര്മാണത്തിന് കൂടുതല്
ത അനുവേിയ്ക്കു .
നിര്മാണ പ്രവൃത്തിയില് താല്പരേമുളള പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക്
പരിശീലനം നല് ി നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം അവര് മുത്ഖന
നിര്വഹിയ്ക്കു ..
പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളികല വി സന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്
കൂട്ട സമിതി ള് സംഘടിെിച്ച് അവര് മുത്ഖന നടെിലാക്കു .
മുഖേപ്രശ്നം 3
ൂസ് ഇല്ലാത്ത വീടു ള്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
ൂസ് നിര്മാണം നല്ല രീതിയില് ഫണ്ട് വര്ദ്ധനവ് വരുു . കമച്ചകെനിലയില് സുരേിതമായി
അല്ല നടക്കുന്നത്
സംരേിയ്ക്കാന് നടപടി എടുക്കു .
ഫണ്ടികെ അപരോപ്ത
കട്രബല് ഡിൊര്ട്ട്കമെിെ ത വര്ദ്ധിെിയ്ക്കു .
ത്മാശമായ രീതിയിലളള
ൂസികെ ജലത്സചനസൗ രേം ഏര്കെടുു യം ഉപത്യാഗത്തിന്
ഉപത്യാഗം
ത്ബാധ്വല്ക്കരണം നടു യം ത്വണം
വീട് നിര്മാണത്തില്
ൂസിനായി പ്രത്തേ
ലാന്
തയ്യാറാക്കു
മുഖേപ്രശ്നം 4 കവേുതി ഇല്ലാത്ത വീടു ള്
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കവേുതി എത്തിയിട്ടും കവേുതി രിയ്ക്കാത്ത
എല്ലാ വീടും കവേുതി രിയ്ക്കു ഊരിന്
വീടു ള്
സമീപത്ത് കൂടി കവേുതികലന് വലിയ്ക്കു .
വീടു ള്ക്ക് കവേുതി ണേന്നല്കു .
കവേുതി രിയ്ക്കാന് പറ്റാത്ത വീടു ള്
പുതിയ വീടികെ ലഭേത ഉറപ്പുവരുു
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ഊരില് എത്തിയിട്ടും വീടു ളില്
എത്തിയിട്ടില്ല.
ഇലക്ട്രി ് ത്പാറികെ കുറവ്

കവേുതി പഞ്ചായത്ത് മുത്ഖന എത്രയം ത്വഗം കവേുത
ണേന് നല്കു .
ക .എസ്. ഇ.ബി യമായി ബന്ധകെട്ട് നടപടി ള്
തവരിതകെടുത്തണം.
സവ ാരേവേക്തി ളകട അനുമതി ഇല്ലാത്തതക ാണ്ട് സാധ്േമായ മറ്റ് ത്പാംവഴി ള് ത്തടു .
എം.എല്.എ യകട പ്രാത്േശി വി സന ഫണ്ട്
മുത്ഖന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന് തയ്യാറാകു .
ഊര് നിവാസി ള്ക്ക് ഓണര്േിെ്, ത്റേന് ാര്ഡ്, സര്ക്കാരികെ ശ്രദ്ധയില്കെടുു . വേക്തി എന്ന
നികുതി ചീട്ട് ഇല്ലായ്മ.
നിലയില് അര്ഹമായ എല്ലാ അവ ാശത്രഖ ളം
ഊര്
തലത്തില് ഉത്േോഗസ്ഥരുകട ോമ്പ് സംഘടിെിച്ച്
നല്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കു .
മുഖേപ്രശ്നം 5 കുടികവളളം ലഭേമല്ല
ാരണം
കവളളത്തികെ കുറവ്

പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
കുടികവളള പദ്ധതി നടെിലാക്കു .
ഗാര്ഹി
ണേന് നല്കു .
ിണര് നിര്മിക്കു . നിലവിലളള ിണര് റീ ചാര്ജ്
കചയ്യു .
ശുദ്ധമായ കുടികവളളം സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഭിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതി ള്
നടെിലാക്കി
കുടികവളളം
ശുദ്ധജലത്തികെ കുറവ്
എത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രവര്ത്തനം നടത്തണം
മഴകവളള സംഭരണി നിര്മാണം
ിണറു ള്ക്ക് ചുറ്റും ലാറ്റ്ത്ഫാം നിര്മിക്കു .
വര്േംത്താറും ിണറു ള് ശുചിയാക്കു ./റീചാര്ജ്
കചയ്യു .
വാട്ടര് അത്താറിറ്റിയകട കപകെൈന് ഊരു ളില്
എത്തിച്ച് ഗാര്ഹി
ണേന് നല്കു .
ഒ&എം. ചിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായു ളകട തനത
ഫണ്ടില് നിന്നും അനുവേിക്കു .
മുഖേപ്രശ്നം 6 ത്റാഡികെ ത്ശാചനീയാവസ്ഥയം ഗതാഗത സൗ രേമില്ലായ്മയം
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
സത്ങ്കതങ്ങളില് ഗതാഗത സൗ കട്രബല് സബ് ലാന് ഫണ്ട് ഉപത്യാഗിച്ച് നടൊത ള് ത് ാണ്ക്രീറ്റ്
രേവം, നടൊതയം ഇല്ലാത്ത കചയ്യു . സത്ങ്കതത്തിത്ലയ്ക്കുളള ത്റാഡു ള് കപാതഫണ്ട് കചലവഴിച്ച്
തക ാണ്ട് കുട്ടി ള്ക്ക് സ്കൂളില് നടെിലാക്കു . MPLAD, MLA യകട പ്രാത്േശി വി സന ഫണ്ട്,
ത്പാ ാന് ഴിയന്നില്ല. ത്രാഗി നബാര്ഡികെ RIDF മുത്ഖന വിഭവസമാഹാരണം നടത്തി
കയ ത്ഹാസ്പിറ്റലില് എത്തിക്കാന് സഞ്ചാരത്യാഗേമായ ത്റാഡു ള് ദ്രുതഗതിയില് നടൊക്കു .
ഴിയന്നില്ല.
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മുഖേപ്രശ്നം 7 ഊരികെ വി സനത്തിന് മൂെനും കപ്രാത്മാട്ടറും സംയക്തമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
മൂെനും കപ്രാത്മാട്ടറും പലത്ൊഴം അലസത നല്ല മൂെനും നല്ല കപ്രാത്മാട്ടര്ക്കും അവാര്ഡ് നല് ണം.
ാണിക്കുന്നു.
ഊര് മൂെന്മാര്ക്കും എസ്.റ്റി.കപ്രാത്മാട്ടര്മാര്ക്കും നിരന്തരം
പരിശീലനം നല് ണം
മുഖേപ്രശ്നം 8 സംരേണ നിയമങ്ങള് നടൊക്കുന്നതികല വീഴ്ച
ാരണം
പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
സംരേണ
നിയമങ്ങള് 1989 കല പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള അതിക്രമങ്ങള്
നടൊക്കുന്നതില് വീഴ്ച
തടയല് നിയമം (2016 ത്ഭേഗതി) 1999കല ത് രള പട്ടി വര്ഗ ഭൂമി
അനോധ്ീനകെടുത്തല്
നിയന്ത്രിക്കലം
അനോധ്ീനകെട്ട
ഭൂമി
തിരകച്ചടുു നല് ലം, 2006 കല വനാവ ാശ നിയമം (2012
ത്ഭേഗതി) ഇവ ര്ശനമായി നടൊക്കണം. ത് സ്സു ള് ശരിയായ
രീതിയില് രജിറര് കചയ്തു തടര്നടപടി സവീ രിക്കണം. ഇത്തരം
ത് സ്സു ള് ത്വഗത്തില് വിചാരണ നടത്തി തീര്ൊക്കണം. കാമാഴി
മാറ്റി പറയന്നവരുകട ത്പരില് നടപടി സവീ രിക്കണം.
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട അടിസ്ഥാന സൗ രേ ത്മഖലയില്
ത്നട്ടങ്ങള് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന

• എറിത്മറ്റു പ്ര ാരമുളള ത അനുവേിക്കു
• കുടുംബങ്ങളികല അംഗബലമുനസരിച്ചു സ്ഥലസൗ രേത്ത്താടുകൂടി വീട് നിര്മ്മുന്നതിനു വീടു ള്
റിെയര് കചയ്യുന്നതിനു എറിത്മറ്റ് പ്ര ാരം ആവശേമായ ത അനുവേിക്കു .
• ഗുണനിലവാരമുളള വസ്തുക്കള് ഉപത്യാഗിക്കു .
• അടുക്കള ഇല്ലാത്ത വീടു ള്ക്കു അധ്ി സൗ രേമായി അടുക്കള നിര്മിച്ചു നല്കു .
• നിലവില് വളര്ുമൃഗങ്ങകള വളര്ുന്നവര്ക്ക് കതാഴത്ത് ആവശേകമങ്കില് നിര്മിച്ചു നല്കു .
• എല്ലാ ഭൂരഹിതര്ക്കും ഒത്രക്കര് ഭൂമി നല് ാന് നടപടി സവീ രിക്കു .
• ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്നവര്ക്കും മറ്റുളളവര്ക്കും കുടികവളളം ലഭേമാക്കണം.
കപാതടാപ്പു ള്
അനുവേിക്കു യം ഗാര്ഹി
ണേന് നല്കു യം കചയ്യു .
• എല്ലാ ഊരു ളികലയം വീടു ളില് കവേുതീ രണം പൂര്ത്തിയാക്കു .
• കുടുംബങ്ങളിത്ലക്കുളള വഴി ള് വൃത്തിയാക്കു .
• പഞ്ചായു ള് ത്നരിട്ട് വീട് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം നടത്തണം.
• ഊര് മൂെന് അദ്ധേേത വഹിക്കുന്ന ഊരു വി സന സമിതിയ്ക്ക് രൂപം നല് ി ശക്തമായ
ത്മാണിറ്ററിംഗ് എന്ന സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
സാമൂഹേസുരേിതതവം
പ്രശ്നങ്ങള്
1
വിധ്വ ള്, ഭിന്നത്ശേിക്കാര്,
ോന്സര്, േയം, കുഷ്ഠം തടങ്ങി
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മാര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്, 60 വയസ്സിനു
ത്മല് പ്രായമായവര് എന്നീ വിഭാഗത്തില്
അര്ഹതകെട്ട എല്ലാവര്ക്കും സാമൂഹേ
സുരേിതതവം കപന്േനു ള് ലഭിക്കുന്നില്ല.
2
ജനനമരണ രജിത്േേന്
യഥാസമയം നടത്തണം
3 സാധ്ാരണ പൗരന് ലഭേമാകുന്ന എല്ലാ
അവ ാശ ത്രഖ ളം
പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക്
ലഭേമല്ല.(ത്റേന് ാര്ഡ്, ആധ്ാര് ാര്ഡ്,
GNREGS കതാഴില് ാര്ഡ്, ചിയാ ്
ആത്രാഗേ ാര്ഡ് തടങ്ങിവയ)
4
സംരേണ നിയമങ്ങള്
നടൊക്കുന്നതികല വീഴ്ച

5. വത്യാജന സുരേ

കപന്േനു ള് സമയബന്ധിതമായി അനുവേിക്കണം.

ഗ്രാമപഞ്ചായു ള് എസ്.റ്റി.കപ്രാത്മാട്ടര്മാര് മുത്ഖന നടപടി
സവീ രിക്കണം
സാധ്ാരണ പൗരന്മാര്ക്ക് ലഭേമായ എല്ലാ അവ ാശ
ത്രഖ ളം അതത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്കും
ലഭേമാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായു അടിസ്ഥാനത്തില്
ോമ്പ് നടത്തണം.
ഭരണഘടനാപരമായ പരിരേ ള് ഉറൊക്കുന്നത്താകടാെം
പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്കായി നിലവിലളള സംരേണ നിയമങ്ങള്
ര്ശനമായി
നടൊക്കുന്നുകവന്നു
ഉറപ്പുവരുത്തണം.
അതിനായി രൂപീ രിച്ചിട്ടുളള സമിതി ള് എല്ലായിടും
ത്യാഗം ത്ചരു യം ഫലപ്രേമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുകവന്നു
ഉറപ്പുവരുത്ത യം ത്വണം.
ത് ാടതിയില്വിചാരണ
ത്വളയില്
എത്തി
കമാഴി
നല് ാതിരിക്കു , കമാഴിമാറ്റി പറയ
ഇക്കാരേങ്ങളില്
ഉചിതമായി ശിേണ നടപടി സവീ രിക്കണം.
വത്യാജനങ്ങളകട സംരേണവം
സുരേിതതവവം
ഉറൊക്കണം

ലേേവം ാഴ്ചൊടും
❖ പട്ടി വര്ഗ ഉപപദ്ധതിയകട ഫണ്ട് ഗുണത്മന്മത്യാടുകൂടി പൂര്ണമായി പട്ടി വര്ഗ ക്കാരുകട ത്േമ
വി സന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി വിനിത്യാഗിക്കു .
❖ ത്ഗാത്രസൗഹൃേജില്ലയം ത്ഗാത്രസൗഹൃേ പഞ്ചായു ളം എന്ന നയത്തിലൂന്നിയളള പദ്ധതി ള്.
❖ വൃത്തി, കവളിച്ചം, കുടികവളളം, വാഹനസൗ രേം തടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങത്ളാകടയളള
കുടുംബങ്ങളം ഊരു ളം സാധ്േമാക്കു .
❖ മുഴവന് കുടുംബങ്ങള്ക്കും കവേുതിയം ൂസും സുരേിതമായ വീടു ളം സാധ്േമാക്കു .
❖ ത്ഗാത്ര ല ളം സാംസ്കാരി തനിമ ളം നിലനിര്ുന്നതിനും സംരേിക്കുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള്
ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
❖ പ്രത്േശത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും അനുത്യാജേമായ സമീപനത്തിലൂന്നി സാമ്പത്തി പ്രാത്േശി ,
വി സനത്തിലൂകട ജീവിത നിലവാരമുയര്ുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
❖ കതാഴിലം വരുമാനവം വര്ദ്ധിെിച്ചും ജീവിതനിലവാരം ഉയര്ത്തിയം അടിസ്ഥാനസൗ രേങ്ങള്
സവയമാര്ജിക്കാന് അടുത്ത തലമുറകയ പ്രാപ്തരാക്കു .
❖ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടിനു പുറത്മ ജനറല് ഫണ്ടും ഇതര സംവിധ്ാനങ്ങളികല ത്രാതസ്സും വിനിത്യാഗിച്ച്
ധ്നപരമായ പ്രവര്ത്തനം സംത്യാജനം സാധ്േമാക്കു .
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❖ ഊരുകൂട്ടങ്ങള്/വര്ദ്ധിച്ച പങ്കാളിത്തത്ത്താകട സജീവവം ക്രിയാത്മ വമാക്കി ജനാധ്ിപതേവത്ക്കരണം
സാധ്േമാക്കു .
❖ കതാഴില് കവേഗ്ധധ്േം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും പാരമ്പരേവം നൂതനവമായ കതാഴില് സാധ്േത കള
ഉപത്യാഗകെടുു . യവജനങ്ങള്ക്ക് കതാഴില് പരിശീലനവം രിയര് കഗഡന്സ് പരിപാടി ളം
തടര്ച്ചയായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടെിലാക്കു .
❖ ലഹരി വസ്തുക്കളകട ഉപത്യാഗം തടയന്നതിന് പ്രാത്യാഗി വംതടര്ച്ചയളളതമായ സൗഹൃേപദ്ധതി ള്
ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
❖ വിേോഭോസം തടസ്സകെടാതിരിക്കാന് സത്ങ്കതങ്ങളില് പ്രത്തേ
സമിതിയകട നിരീേണവം
ഇടകപടലം സാധ്േമാക്കു .
❖ പ്രത്തേ പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്നവരുകട വി സനത്തിനായി വേക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി
ആവിഷ്ക്കരിക്കു .
ഉപസംഹാരം
തത്േശീയ ജനതയകട അവ ാശ സംരേണത്തിനും അതിജീവനത്തിനും ത്വണ്ടി, അവരുകട
അന്തസ്സും സംസ്കാരവം നിലനിര്ുന്നതിനും പാരമ്പരേ അറിവ ളം വിഭവങ്ങളം സംരേിക്കുന്നതിനും ഒെം
പുതിയ ാലകത്ത വിേോഭോസം, സംസ്കാരം, ആത്രാഗേ പരിപാലനം, ആശയ വിനിമയ സംവിധ്ാനങ്ങള് ഇവ
അവര്ക്കും അനുഭവത്വേേമാക്കുന്നതിന് പരിപാടി ൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് സുതാരേവം സമഗ്രവം സംത്യാജിതവമായ
നിര്േഹണ രീതി ൾ അവലംബിക്കാം.
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4.16 വനിത ൾ, വത്യാജനങ്ങൾ, കുട്ടി ൾ, ഭിന്നത്ശേിയള്ളവർ,
ട്രാൻസകജന്ഡര് വിഭാഗം എന്നിവരുകട വി സനം
ത്ലാ ം അതിത്വഗം മാറികക്കാണ്ടിരിക്കു യാണ്. മു ളില് നിന്നു താത്ഴക്കു നല്കുന്ന ഔോരേം എന്ന
സമീപനമായിരുന്നു ഇന്നകല ളില് ത്േമം. പാര്ശവവല്ക്കരിക്കകെട്ട ഓത്രാ ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കും
അവരുത്ടതായ ആവശേങ്ങളം ആഗ്രഹങ്ങളം ഉള്ളതിനാല് ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ആവശോടിസ്ഥാനത്തില്
സഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹേ സുരോ ചട്ടൂട് രൂപകെടുത്തികയടുത്ക്കണ്ടതണ്ട്. ഈ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
“പ്രത്തേ പരിഗണന” എന്ന ഭരണഘടന തതവത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഴിഞ്ഞ ഒരു േശ ത്തിനിടയില്
എടുു പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങള് ഈ ത്മഖലയില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ത്ലാ ത്താക രൂപം ക ാണ്ട ചര്ച്ച ളകടയം സംവാേങ്ങളകടയം അടിസ്ഥാനത്തില് 1979 കല
സീത്ഡാ ഉടമ്പടിയം 1989 കല കുട്ടി ളകട അവ ാശ ഉടമ്പടിയം ഭിന്നത്ശേിക്കാകരയം വത്യാജനങ്ങകളയം
ജയില് ത്മാചിതകരയം സംബന്ധിച്ചു ഉണ്ടായ കപാത ധ്ാരണയം ത്േമം എന്നത് ഭരണ കൂടത്തികെ
ഉത്തരവാേിത്തവം സവീ രിക്കുന്നവരുകട അവ ാശവമാകണന്ന് ഇതികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ത്േശീയ
സംസ്ഥാന തലങ്ങളില് സുപ്രധ്ാനവം ഗുണ രവമായ നിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയകട
പ്രത്യാജനം യഥാര്ഥ അവ ാശി ളിത്ലക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള സാമൂഹേ സുരേ
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിത്ക്കണ്ടതണ്ട്. ഐ േ രാഷ്ട്ര സഭയകട സുസ്ഥിര വി സന ലേേങ്ങളില് ജനങ്ങളകട
ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ുന്നതിനായി ോരിദ്ര്േ നിര്മാര്ജനം, ത്പാേ ാഹാരം, വിശപ്പുരഹിതം,എല്ലാവര്ക്കും
ആത്രാഗേം വിേോഭോസം, കതാഴില് ലിംഗസമതവം, ശുദ്ധജലം, ശുചിതവം, സാമ്പത്തി ഭദ്ര്ത എന്നീ
ലേേങ്ങളില് അധ്ിഷ്ഠിതമായ സമാധ്ാനവം നീതിയം ഉറൊക്കി ക ാണ്ടുള്ള വി സന പദ്ധതി ള്
ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് വിഭാവനം കചയ്യുന്നു.
സാമൂഹേ സുരോ ഒരു മനുേോവ ാശവം സാമൂഹേ സാമ്പത്തി ഉന്നമനത്തിനു അടിസ്ഥാ
നവമാകണന്ന പ്രത്മയം മുന് നിര്ത്തി സ്ത്രീ ള്, കുട്ടി ള്, വത്യാജനങ്ങള്, ഭിന്നത്ശേിക്കാര്, ട്രാന്സജന്ഡര്
വിഭാഗം ശ്രദ്ധയം പരിഗണനയം ആവശേമുള്ള മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങള് എന്നിവകര ഉള്കെടുത്തി ജനങ്ങള്ക്ക്
സാര്വത്രി സംരേണം നല്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ പദ്ധതി ഊന്നല് നല് ിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു ത്വണ്ടി തത്േശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കപാത സമൂഹം സമുോയ സംഘടന ള്, സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാത
സമൂഹം, സമുോയ സംഘടന ള്, സര്ക്കാരിതര സംഘടന ള് എന്നിവരുമായള്ള ഒരു ശരിയായ
പങ്കാളിത്ത ത്വേി ഉണ്ടാക്കികയടുത്ക്കണ്ടത് അതോവശേമാണ്. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂകട സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നുള്ള സഹായവം ആവശേമുള്ളവര്ക്ക് സുരേയം ഉറൊക്കാം. ഇത്തരം ഇടകപടല ള് അവരുകട
ജീവിതകത്ത മാനേതയം ആത്മാഭിമാനവമുള്ളതാക്കി മാറ്റും.

4.16.1 കുട്ടി

ള്

ആമുഖം
കുട്ടി ള് ഭാവിയകട വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ഏകതാരു സമൂഹത്തികെയം ഭാഗത്ഥയം നിര്ണയിക്കുന്നതില്
കുട്ടി ള്ക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. ത് രളം സാമൂഹി വി സനത്തികെ ാരേത്തില് അതേന്തം മുന്പന്തിയില്
എത്തികെട്ടകതങ്കിലം കുട്ടി ളകട സംരേണ ാരേത്തില് ത് രളത്തികെ അവസ്ഥ ഇനിയം കമച്ചകെ
ത്ടണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ബാലവാ ാശ ലംഘനങ്ങള്, കുട്ടി ള്കക്കതികരയള്ള മാനസി , ശാരീരി , കലംഗി ചൂേണം,
ത്പാേ ഹാര കുറവ്, ലിംഗ അസമതവം, ോരിദ്ര്േം, ഗുരുതരത്രാഗങ്ങള്, അനാഥബാലേം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങള്
കുട്ടി ള് നിലവില് അഭിമുഖീ രിക്കുന്നു.
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കുട്ടി ള്ക്ക് ത്വണ്ടി നടെിലാകുന്ന ഓത്രാ പദ്ധതിയം നമ്മുകട നാടികെ വി സനത്തിനും കുട്ടി ളകട
കമച്ചകെട്ട ഭാവിയം ത്വണ്ടിയാണ്.
പ്രസവത്തിത്നാടനുബന്ധിച്ച് അമമാരില് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്രാഗേ പ്രശ്നങ്ങള് ശിശുമരണത്തിന് ാരണ
മാകുന്നു. ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അമമാരുകടയം കുഞ്ഞികെയം ആത്രാഗേം സംരേി
ത്ക്കണ്ടതാണ്.
ഐ േ രാഷ്ട്രസഭ 1989 ല് പാസാക്കിയ കുട്ടി ളകട വി സനം, അതിജീവനം, പങ്കാളിത്തം, സംര
േണം എന്നിവ ഉറൊക്കുന്നതിനാവശേമായ നിര്ത്േശങ്ങളാണ് ഉള്കെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അവസ്ഥാവിശ ലനം
മറ്റു ജില്ല ളികലന്ന ത്പാകല ക ാല്ലം ജില്ലയിലം 5 വയസ്സിന് താകഴയള്ള കുട്ടി ളികല ലിംഗാനു
പാതത്തില് കപണ്കുട്ടി ളകട എണം കുറവാണ്. മൂന്ന് മുതല് ആറു വയസ്സ് വകരയള്ള കുട്ടി ളാണ്
അങ്കണവാടിയില് അനൗപചാരി വിേോഭോസത്തിന് എത്തിത്ച്ചത്രണ്ടത്. എന്നാല് പ്രീസ്കൂള് പാഠേപദ്ധതി
ഫലപ്രേമായി നടെിലാക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന സൗ രേക്കുറവ് തടസ്സമാകുന്നു. കുട്ടി ള് കമച്ചകെട്ട ഭൗതി
സൗ രേം ത്തടി കപ്രവറ്റ് വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്പാകുന്നു. നിലവില് യൂ. ഐ. ആര്., ഇന്ദ്രധ്നുസ്,
പി.പി. ഐ, എം.എം.ക , എം. ആര്. എന്നീ പദ്ധതി ളിലൂകട പ്രതിത്രാധ് കുത്തികവയ്പ് 100% ത്തില് എും.
പട്ടി 4.16.1
ക ാല്ലം ജില്ലയികല കുട്ടി ളകട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്
ഇനം
എണം
0-6 ആക കുട്ടി ള്
182919
ഗര്ഭിണി &പാലൂട്ടുന്ന അമമാര്
31533
പ്രീ സ്കൂള് കുട്ടി ള്
28339
ആക ജനനം
2264
ജനന നിരക്ക്
10.05
ശിശുമരണ നിരക്ക്
6.71
നവജാത ശിശുമരണ നിരക്ക്
3.80
മാതേ മരണ നിരക്ക്
17.3
റില് കബര്ത്ത്
2.7
ലിംഗാനുപാതം(കുട്ടി ളില്)
960/100
മിതമായ ത്പാേണക്കുറവള്ള കുട്ടി ള്
14.45%
ഗുരുതരത്പാേണ കുറവള്ളകുട്ടി ള്
22%
ജയില് ശിേ അനുഭവിക്കുന്നമാതാപിതാക്കളം കുട്ടി ളം
165
ോന്സര് ബാധ്ിതരായകുട്ടി ള്
228
ോന്സര് ബാധ്ിതരായ മാതാപിതാക്കളകട കുട്ടി ള്
1073
എച്ച്. ഐ. വി ബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്
20
എച്ച്. ഐ.വി ബാധ്ിതരായ മാതാപിതാക്കളകട കുട്ടി ള് 47
അവിവാഹിതരായ അമമാരുകട കുട്ടി ള്
420
14 വയസ്സിനു താകഴ പ്രായമുള്ള സ്കുളില് ത്പാ ാത്ത കുട്ടി ള് 168
ഭിന്നത്ശേിയള്ള കുട്ടി ള്
5003
ഭിന്നത്ശേിയള്ള മാതാപിതാക്കളകട കുട്ടി ള്
4390
ശയ്യാവലംബരായ കുട്ടി ള്
567
ശയ്യാവലംബരായ മാതാപിതാക്കളകട കുട്ടി ള്
510
518

പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

മാനസി കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നകുട്ടി ള്
എല്.ക .ജി, യൂ.ക .ജി, ത്ല സ്കൂള് കുട്ടി ള്
അണ് എയ്ഡഡഡ് വിേോര്ഥി ള്
മാതാപിതാക്കള് നഷ്ടകെട്ടത്താ ഉത്പേിക്കകെട്ടത്താആയ കുട്ടി ള് വിധ്വ ളായ സ്ത്രീ ളകട കുട്ടി ള്
കമച്ചകെട്ട പഠന സാഹചരേം ലഭേമാ ാത്ത കുട്ടി ള്
ത്രാഗപ്രതിത്രാധ്കുത്തികവയ്ഡെ് ലഭേമായ കുട്ടി ളകട എണം ആണ്-കപണ് അനുപാതം
ആക അങ്കണവാടി ള്
ക ട്ടിടമുള്ള അങ്കണവാടി ളകട എണം
വാട ക ട്ടിടത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടി ള്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓര്ഫത്നജു ളില് സംരേിക്കുന്ന കുട്ടി ളകട എണം
ആണ്
കപണ്
ആക
ഓര്ഫത്നജു ളില് നില്ക്കുന്ന സി. എന്.സി. പി. കുട്ടി ള്
ആണ്
കപണ്
ആക
ഓര്ഫത്നജു ളില് നില്ക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കുട്ടി ള്
ആണ്
കപണ്
ആക
പി. ഒ. സി. എസ്. ഓ
ആത്മഹതേകചയ്ത കുട്ടി ള്
-

1937
48962
58651
1036
12686
3343
30220
960
2723
1643
1080
1124
735
1859
148
127
275
21
2
23
381
19

കുട്ടി ള് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
▪ കുട്ടി ളകട ത്പാേ ാഹാരക്കുറവ്, ശരിയായ മുലയൂട്ടലികെ അഭാവം
▪ അനാഥ ബാലേം
▪ ആത്രാഗേപരിത്ശാധ്ന
▪ അപൂര്ണത്മാ ഭാഗി ത്മാ അയ ത്രാഗപ്രതിത്രാധ്കുത്തികവയ്ഡപ്പു ള്
▪ ഗുരുതരത്രാഗബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്
▪ ആണ്കപണ് അനുപാത വേതോസം
▪ ലിംഗ അസമതവം
▪ ചൂേണം ( ശാരീരി ം, മാനസി ം, കലംഗീ പീഢനം)
▪ ബാല ഭിോടനം
▪ ബാല ത്വല
▪ കുട്ടി ളികല മാനസി സമര്േങ്ങള്
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▪ വിേോഭോസ സൗ രേങ്ങളകടയം അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനങ്ങളകടയം
അഭാവം
▪ അരേിതാവസ്ഥയിലള്ള കുട്ടി ള്
▪ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേമല്ലാത്തതിനാല് കുട്ടി ള് ത്നരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
(സാമൂഹോത്രാഗേ പ്രശ്നങ്ങള്)
▪ മേേം/മയക്കുമരുന്നിന് അടിമ ള്
▪ ഭിന്നത്ശേി കുട്ടി ള്
▪ ത്രാഗ ബാധ്ിതരുകട മക്കള്
▪ പഠന കവ ലേം ഉള്ള കുട്ടി ള്
▪ പഠനം പാതി വഴിയില് ഉത്പേിച്ച കുട്ടി ള്
▪ കുടുംബ ബന്ധം ശിഥിലമായ കുട്ടി ള്
▪ മേേപാനി ളായ മതാപിതാക്കളകട കുട്ടി ള്
▪ ലഹരിയ്ക്ക് അടിമകെട്ട കുട്ടി ള്
▪ നവ മാധ്േമങ്ങളകട ദുരുപത്യാഗം
▪ ൗമാരക്കാരുകട ശാരീരി ആത്രാഗേ പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള്
1.
കുട്ടി ള്ക്കായള്ള കപാതസ്ഥാപനങ്ങകളല്ലാം തകന്ന ശിശുസൗഹൃേമാക്കു , അതികെ ഭാഗമായി
കുട്ടി ളകട സൗ രോര്ഥം അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സനം ഒരുക്കു .
2. കപാത ശൗചാലയങ്ങളികല കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രത്തേ ം ശിശുസൗഹൃേ ശൗചാലയം സ്ഥാപിക്കു .
3. ജില്ലയികല എല്ലാ സ്കുള ളിലം കസത്ക്കാ- ത്സാേേല് ൗണ്സിലറുകട ത്സവനം ഇവ ലഭേമാക്കു .
4. ജില്ലയികല എല്ലാ സ്കുള ളിലം കപണ്കുട്ടി ള്ക്ക് നാപ്ഷ ിന്കവന്റിംഗ് കമേീന് സ്ഥാപിക്കു .
5. കപാതസ്ഥലങ്ങളില് കുട്ടി ളകട അവ ാശങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും ഇത് പാലിത്ക്കണ്ട ആവശേ ത
സംബന്ധിച്ചും ലംഘിച്ചാലള്ള ശിോവിധ്ി കള കുറിച്ചും ത്ബാര്ഡു ള് സ്ഥാപിക്കു .
6. വിേോഭോസസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമീപം കുട്ടി ള്ക്കുള്ള സുരോനിര്ത്േശങ്ങളം നിയമ സഹായ
ത്തിനായി അതോവശേമായി ബന്ധകെത്ടണ്ട ത്ഫാണ് നമ്പറു ളം പ്രേര്ശിെിക്കണം.
7. കുട്ടി ള്കക്കതിരായള്ള അതിക്രമങ്ങള് തടയന്നതിനും റിത്ൊര്ട്ട് കചയ്യുന്നതിനും നിയമ സഹായം
ത്തടുന്നതിനും കുട്ടി കള സംരേിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളികല ഉത്േോഗസ്ഥര് ക യര്ത്ടക്കര്മാര്,
അദ്ധോപ ര്, എന്നിവര്ക്ക് ഗവ: എയ്ഡഡഡ്, അണ് എയ്ഡഡഡ് വേതോസം ഇല്ലാകത
നിയമത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ് നിര്ബന്ധമാക്കും.
8. എല്ലാ അങ്കണവാടി ള്ക്കും, ക്രു ള്ക്കും സ്കുള ള്ക്കും, കുട്ടി ളകട മറ്റു വിേോഭോസ സ്ഥാപ
നങ്ങള്ക്കും സവന്തമയി സ്ഥലം, ക ട്ടിടം, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള് എന്നിവ ലഭേമാക്കു .
9. ത്രാഗപ്രതിത്രാധ് കുത്തികവയ്ഡെ് നിയമം മൂലം നിര്ബന്ധമാക്കു .
10. കുട്ടി ളകട ത്പാേണ നിലവാരം മാതാപിതാക്കള് ഉറപ്പു വരുുന്നതിന് ത്ബാധ്വല്ക്കരണ
ക്ലാസു ള്, ത്പാേ ാഹാര വിതരണം എന്നിവ നല്കുന്നത് കൂടാകത ഉത്തരവാേി ള് ആയ
മാതാപിതാക്കള്, സമൂഹം, ശിശുസംരേണസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവര്ക്കായി നിയമങ്ങളം ഉത്തര
വ ളം ഉണ്ടാക്കു .
11. അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്ത രുകട ത്യാഗേതകുറഞ്ഞത് +2 ഉം, കഹല്െര്മാര്ക്ക് പത്താം ക്ലാസ്
ത്യാഗേതയം ആക്കി ഉയര്ു .
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12.

ശിശുസംരേണ സ്ഥാപനങ്ങളകടയം പ്രവര്ത്ത രുകടയം ഗുണ ത്മന്മയം പ്രവര്ത്തന നിലവാരവം
കമച്ചകെടുു .
ലേേം ത്നടുന്നതിന് ഭാവിയില് കചത്യ്യണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1.
പ്രീ സ്കൂള് പാഠേപദ്ധതി എല്ലാം സിലബസ്സു ളിലം ഏ ീ രിക്കു .
2.
ാലെഴക്കം കചന്നതം അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള് ഇല്ലാത്തതമായ അങ്കണവാടി ള്ക്ക് മുന്ഗണന
ക ാടുു ക ാണ്ട് ക ട്ടിടം പുതക്കി പണിയന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവേിക്കു .
3. സാമ്പത്തി വര്േത്തികെ ആരംഭത്തില് തകന്ന അങ്കണവാടി ള്ക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭേമാക്കുന്നതിനാവശേമായ നടപടി ള് ഗ്രാമപഞ്ചായു ള് സവീ രിക്കു യം അങ്കണ വാടി ള്
സുരേിത ത് ന്ദ്രത്തില് തകന്നയാകണന്ന് ഉറപ്പുവരുു യം കചയ്യു .
4. ത്രാഗപ്രതിത്രാധ്കുത്തികവയ്ഡെ് 100% ലഭേമാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ ള്, കുടുംബശ്രീ, മാധ്േമങ്ങള് ,
ത്സാേേല് മിഡീയ ള് എന്നിവ വഴി ശക്തമായ ത്ബാധ്വല്ക്കരണ പരിപാടി ള് നടൊക്കു .
പ്രതിത്രാധ് മരുന്നു ള് ആവശോനുസരണം നല്കു .
5. ത്പാോ ഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
ഗര്ഭ ാലസംരേണം,
ൗമാരസംരേണം,
ശിശുസംരേണം എന്നിവ ഫലപ്രേമായി നടെിലാക്കു യം മാധ്േമങ്ങള് വഴി ത്പാേണക്കുറവികല
ഭീ രത പ്രചരെിക്കു .
6. ഭിന്നത്ശേിയള്ള കുട്ടി ള്
ഇതിനുപരിഹാര മാര്ഗകമന്ന നിലയില് ഏയര്ലി ഇന്ന്റര്കവന്േന്, ഏയര്ലി എഡൂത്ക്കേന്,
അനുബന്ധ ചി ിത്സ്ാ സൗ രേങ്ങള് എന്നിവ കമച്ചകെടുു . േിന്ന ത്ശേി സൗഹൃേ
സ്ഥാപനങ്ങളികല പ്രവര്ത്തനം കമച്ചകെടുു . അര്ഹരായ മുഴവന് വിഭാഗത്തിനും വരുമാനപരിധ്ി
ഇല്ലാകത ആനുകൂലേം ലഭേമാക്കു . ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക് ഈ ആനുകൂലേങ്ങകള കുറിച്ചുള്ള ത്ബാധ്
വല്ക്കരണം ശക്തികെടുു . ബഡ്ക്സ് സ്കൂള ള് എല്ലാ പഞ്ചായു ളിലം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
പദ്ധതി മാര്ഗത്രഖ ളില് നിര്ബന്ധ നിര്ത്േശങ്ങള് ഉള്കെടുു .
7. ശിശു സൗഹൃേ അങ്കണവാടി ള്
ശിശു സൗഹൃേ ശൗചാലയങ്ങള്, വാഷ്യകബയ്ഡസനു ള് ഫര്ണിച്ചറു ള്, പാത്രങ്ങള്, ളിൊട്ടങ്ങള്
എന്നിവ ജില്ലയികല മുഴവന് അങ്കണവാടി ള്ക്കും ലഭേമാക്കു . പുതിയ ക ട്ടിടനിര്മാണങ്ങള് 3 ജി
രീതിയില് നടെിലാക്കു .
8. കുട്ടി ള്ക്കുള്ള വിത്നാേ പരിപാലനത് ന്ദ്രം.
എല്ലാ തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പരിധ്ിയിലം ഒത്ന്നാ അതിലധ്ി ത്മാ വിത്നാേപരിപാലന
ത് ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിച്ച് കുട്ടി ള്ക്കും മാതാപിതാക്കള്ക്കും
ശാരീരി , കവ ാരി , സാമൂഹി
വി സനം നടെിലാക്കു .
9. കുട്ടി ളകട സംരേണം ഉറപ്പുവരുുന്നതിനും നിരീേിക്കുന്നതിനും, പരിത്ശാധ്ന ഉറപ്പുവരുുന്നതിനും
കുട്ടി ളികല സ്ഥാപനങ്ങളില് നിരീേണ ോമറ ഉറപ്പുവരുു .
നിര്ഭയ പദ്ധതി
കുട്ടി ള്ക്കും സ്ത്രീ ള്ക്കും ത്നകര വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങള് തടയ യംകുറ്റകൃതേങ്ങള് കുറച്ച് സ്ത്രീ
സുരേ ഉറൊക്കു എന്ന ലേേത്ത്താകട ജനകമത്രി സുരോ പദ്ധതിയകട ഭാഗമായി വനിത സവയം
പ്രതിത്രാധ് പരിശീലന പരിപാടി.
ബാലമുകുളം - സ്കൂള് കുട്ടി ള്ക്കുള്ള ആയര്ത്വേ വകുെികെ ആത്രാഗേ പദ്ധതി.
ഉേസ്സ് - നഗരപ്രത്േശകത്ത ത്ചരി ളില് താമസിക്കുന്ന സാധ്ാരണക്കാരുകട ആത്രാഗേ സംരേണ
ത്തിനായള്ള പദ്ധതി.
കയസ് ത് രള - ത് ാത്ളജ് വിേോര്ഥി ളകട കനപുണേ വി സനത്തിന്
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ചിസ് ലസ്- ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക് താകഴയള്ള വര്ക്കായി ത് ന്ദ്ര - സംസ്ഥാന
ഗവണ്കമന്റ ള്സംയക്തമായി
നടുന്ന 70,000/- രൂപയകട സമഗ്ര ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി.
സവാസ്ഥേം - തിരുവനന്തപുരം ആര്.സി.സി.യം കുടുംബശ്രീയം സംയക്തമായി നടുന്ന ോന്സര് ത്ബാധ്
വല്ക്കണ പ്രതിത്രാധ് പദ്ധതി
താത്ലാലം - 18 വയസ്സില് താകഴയള്ള കുട്ടി ള്ക്ക് സാമൂഹേ സുരോമിേനും, ആത്രാഗേ വകുപ്പും ത്ചര്ന്ന്
നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി.
ോന്സര് സുരോപദ്ധതി - 18 വയസ്സിനു താകഴ പ്രായമുളള ോന്സര് ത്രാഗ ബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്ക്ക്
ചി ിത്സ്ാ സഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതി
സുകൃതം പദ്ധതി -18 വയസ്സിനു താകഴയള്ള കുട്ടി ളകട ോന്സര് ത്രാഗം ത്ഭേമാക്കാനാവശേമായ ചി ിത്സ്ാ
പദ്ധതി.
സനാഥ ബാലേം - ത് രളത്തികല അംഗീകൃത അനാഥാലയങ്ങളികല കുട്ടി കള േകത്തടുക്കുന്നതിനായള്ള പദ്ധതി
ഭൂമി - ലിംഗ പദ്ധതിയമായി ബന്ധകെട്ട് അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് ഇരയാവന്നവര്ക്ക് കവേേസഹായവം ,
ൗണ്സിലിങ്ങും നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
മേത സജ്ഞിവഹി പദ്ധതി - ത് രള സര്ക്കാരികെ അവയവോന പദ്ധതി ാരുണേ കഡത്ൊസിറ്റ് പദ്ധതി അനാഥരും, നിരാലംബരും, വി ലാംഗരും, ശാരീരി വം, മാനസി വമായ അവശത
അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ കുട്ടി ളകട സംരേണത്തിന് ത്വണ്ടി വേവസ്ഥ ള് /സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും
പണം സവരൂപിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതി.
ശ്രുതി തരംഗം - ത് ള്വി ശക്തിയില്ലാത്ത കുട്ടി ള്ക്ക് ത് ാക്ലിയര് ഇംലാത്െേന് പദ്ധതി
ത്പ്രാജക്ട് നിര്ത്േശങ്ങള്• ജനനരജിത്േേന് 100% ലേേം ത്നടുന്നതിനായി ത് ന്ദ്രസംസ്ഥാന തത്േശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയള്ള നടപടി ളിലൂകട നിര്ബന്ധമാക്കു .
• പി. എം. എം. വി. കവ പദ്ധതിയമായി ബന്ധിെിക്കു യം പഞ്ചായത്ത് തല ഉത്േോഗസ്ഥര്ക്ക് ടാബ്
വിതരണം കചയ്യു .
• കപണ് ഭ്രൂണഹതേ തടയന്നതിന് ആവശേമായ ഊര്ജിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടു . (പി. എന്.
ഡി. റ്റി ആക്ട്)
• ലീ സ്കൂള് വിേോഭോസം കമച്ചകെടുുന്നതിന് തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ അങ്കണവാടി
പ്രവര്ത്ത ര്ക്ക് കട്രയിനിംഗ് നല്കുന്നതിന് കട്രയിനിംങ്ങ് വിംഗ് ക്രമീ രിക്കു .
• അങ്കണവാടി ള്, സ്കൂള്, മറ്റു വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥലം ക ട്ടിടം
അനുബന്ധപശ്ചാത്തല സൗ രേം ഒരുക്കുന്നതിന് ത്രിതല പഞ്ചായുവഴി സംയക്തമായി നടെിക്കു .
• പഠന കവ ലേം, ഭിന്നത്ശേി എന്നീ കുട്ടി ള്ക്ക് അവരുകട വിേോഭോസം കമച്ചകെടുുന്നതിനായി
ത്പ്രാജക്ടു ള് കവയ്ക്കു .
• ോന്സര് ബാധ്ിതരായി കുട്ടി ള്ക്ക് സൗജനേചി ിത്സ്ലഭേമാക്കുന്നതിനും, അടിസ്ഥാന വിേോഭോസം,
ൗണ്സിലിംഗ്, ത്പാേ ാഹാരം എന്നിവ ലഭേമാക്കുന്നതിന് ബന്ധകെട്ട വകുപ്പു ളമായി
സംത്യാജിെിച്ച് പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കും.
• എച്ച്. ഐ.വി ബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്ക്ക് ബന്ധകെട്ട വകുപ്പു ളമായി ബന്ധകെട്ട് ആവശേമായ
മരുന്നു ള്, ത്പാേ ാഹാര
ിറ്റു ള്,
ൗണ്സിലിംഗ് രേ ര്ത്താക്കള്ക്ക് എന്നിവ
ലഭേമാക്കുന്നതിന് വകുപ്പു ള് സംത്യാജിെിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
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• കമച്ചകെട്ട പഠന സാഹചരേം ലഭേമാ ാത്ത കുട്ടി ള്ക്ക് ത്സ്കാളര്േിെ്, പഠത്നാപ രണങ്ങള്,
എന്നിവ ലഭേമാകുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• ൗണ്സിലിംഗ് വിേോഭോസ സൗ രേം എന്നിവ ലഭേമാക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• അവിവാഹിതരായ അമമാരുകട കുട്ടി കള മുഖേധ്ാരയിത്ലയ്ക്കുക ാണ്ടുവരുന്നതിന് വിേോഭോസം,
സകപേേല് കസലക്ടര് േിെ് അമമാര്ക്ക് ൗണ്സിലിംഗ് , പുനരധ്ധ്ിവാസം, കതാഴില് വരുമാന
മാര്ഗം എന്നിവ ലഭേമാക്കുന്നതിന് മറ്റു വകുപ്പുമായി ബന്ധകെട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• ശയ്യവലംബരായ കുട്ടി ള് സൗജനേ ആത്രാഗേപരിരേ, ത്പാേ ാഹാരം സാമ്പത്തി ത്ശേി
പരിത്ശാധ്ിച്ച് ഭവന നിര്മാണം, തടങ്ങിയ ാരേങ്ങള് ബന്ധകെട്ട വകുപ്പു ളമായി സംത്യാജിെിച്ച്
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
• മാതാപിതാക്കള് നഷ്ടകെട്ട കുട്ടി ള്ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളില് താമസസൗ രേം, വിേോഭോസം,
അതിജീവനം, ജീവിത കനപുണേ വിേോഭോസം, ൗണ്സിലിംഗ് എന്നിവ നല്കു .
േകത്തടുക്കല്
േകത്തടുക്കല് എന്നാല് നിയമപരമായ എല്ലാ അവ ാശങ്ങത്ളാടു കൂടി കുട്ടികയ സംരേണത്തിനായി
ഏകറ്റടുക്കു എന്നതാണ്. കപതൃ അവ ാശകമന്ന ത്പാകല എല്ലാ ാരേത്തിലം, ഈ കുട്ടിയ്ക്കും അവ ാശം
ഉണ്ടായിരിക്കും.
ത്പാറ്റി വളര്ത്തല്
സവന്തം കുടുംബത്തില് നിര്ത്താത്നാ േു ക ാടുക്കാത്നാ ഴിയാത്ത കുട്ടി കള താല്ക്കാലി മായി
മകറ്റാരു കുടുംബത്തില് പാര്െിക്കാന് അനുവേിക്കുന്നതികന ത്പാറ്റി വളര്ത്തല് എന്നു പറയന്നു. സി. ഡലിയൂ.
സി. ആണ് കുട്ടി കള ത്പാറ്റി വളര്ത്താന് നല്കുന്നത്.
സത്പാണ്സര്േിെ്
അത്ങ്ങയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക്
കമച്ചമായ ജീവിത സാഹചരേങ്ങള്
ലഭേമാക്കുന്നതിനായി, നല്കുന്ന ധ്ന സഹായകത്തയാണ് സത്പാണ്സര്േിെ് എന്നു പറയ .
കുടുംബത്ത്താകടാെം നില്ക്കാന് കുട്ടികയ സഹായിക്കു യാണ് ഇതിലൂകട കചയ്യുന്നത്. ജില്ലാ ശിശു സംരേ
ഓഫീസ് വഴിയാണ് ധ്നസഹായം നല്കു .
സകപേേല് ജുവകനല് ത്പാലീസ് യൂണിറ്റ്
നിയമവമായി കപാരുത്തകെടാന് ഴിയാത്ത കുട്ടി കള സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതി ള് ക ാരേം
കചയ്യുവാനായി എല്ലാ ജില്ലയിലം ഒരു പ്രത്തേ ത്പാലീസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണകമന്ന് ബാലനീതി നിയമ
വേവസ്ഥ കചയ്യുന്നു. ഇതാണ് എസ്. കജ. പി. യൂ. കുട്ടി ളമായി ഇടകപഴ ാന് പ്രത്തേ പരിശീലനം ലഭിച്ച
ഉത്േോഗസ്ഥകരയാണ് ഈ യൂണിറ്റില് നിയമിക്കുന്നത്. ഇത്ൊള് ഡി. സി. ആര്. 13 ആണ് ഈ
പ്രവര്ത്തനകത്ത ഏത് ാപിെിക്കുന്നത്.
ബാല സംരേണ സ്ഥാപനങ്ങള്
എ)ചില്ൈന്സ് ത്ഹാം
ശ്രദ്ധയം സംരേണവം ആവശേമുള്ള കുട്ടി കള താല്ക്കാലി മായി പാര്െിക്കുന്ന സേനം
ബി) ഒബസര്ത്വേന് ത്ഹാം.
നിയമവമായി
കപാരുത്തകെടാന്
ഴിയാത്ത
കുട്ടി കള
താല്ക്കാലി മായി
സംരേിക്കുന്നതിനുള്ള സേനം
സി) സകപേേല് ത്ഹാം
നിയമവമായി കപാരുത്തകെടാന് ഴിയാത്ത കുട്ടി കള 3 വര്േം വകര പുനരധ്ിവസിെിക്കുതിനുള്ള
സൗ രേങ്ങള്
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തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കചയ്യാവന്ന ാരേങ്ങള്
•

ജില്ലാ ത്ലാക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായു ള് ശിശു സൗഹൃേമാക്കുന്നതിന് കുട്ടി ള്ക്ക് ത്വണ്ടിയള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളികല ക ട്ടിടം അനുബന്ധസൗ രേങ്ങള് ഒരുക്കു .
•
കപാത സ്ഥപനങ്ങള്, ശൗചാലയങ്ങള്, ഉപ രണങ്ങള് , വാഹനങ്ങള് എന്നിവ കുട്ടി ള്ക്ക്
സൗ രേ പ്രേമാക്കുന്നതിന് നിര്ത്േശങ്ങള്
•
ത.സവ.ഭ.സ്ഥാപനങ്ങള് കുട്ടി ളകട അവ ാശങ്ങള്, കുട്ടി ള്ക്കു ത്വണ്ടിയള്ള പദ്ധതി ള്,
മാതാപിതാക്കളകടയം, സമൂഹത്തികെയം ചുമതല ള് എന്നിവ സംബന്ധ വാര്ത്താ ത്ബാര്ഡ്
സ്ഥാപിക്കു .
•
അംഗപരിമിതര്ക്ക് പ്രത്തേ ഗ്രാമസഭ നടെിലാക്കിയത ത്പാകല കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രത്തേ ം ഗ്രാമസഭ
നടെിലാക്കു .
•
പരിസ്ഥിതി സംരേണം, കൃേി, മൃഗസംരേണം തടങ്ങിയ ത. സവ.ഭ. വകുെികെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്- ത്നരിട്ട് അറിയന്നതിന് കുട്ടി ള്ക്ക് അവസരം നല്കു.
•
ഒത്രാ സ്കുളിലം നിയമ ത്ബാധ്വല്ക്കരണം മാസനിരക്ക് 1 േിവസം നിര്ബ്ബന്ധമായം നടെിലാക്കു .,
•
കുട്ടി ളകട സ്ഥാപനങ്ങളില് നീരീേണം ോമറാ സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
•
സ്കൂള്, വിേോഭോസ ത് ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് പരാതി പരിഹാര കസല്ലു ള് സ്ഥാപിക്കു .
•
കുട്ടി ളകട കവ ലേം
ാത്ലകൂട്ടി,
കണ്ടുന്നതിനും തടയന്നതിനുമുള്ള -ത്പ്രാജക്ടു ള്
നടെിലാക്കു യ
•
സ്കൂള്, അങ്കണവാടിയകട ചുറ്റുമതില ളില്, കുട്ടി ളകട ബന്ധകെട്ട നിയമം, ആത്രാഗേവിേയങ്ങള്,
എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്ന്ദശങ്ങള് എഴത .
• കുട്ടി ള്ക്കുള്ള വിത്നാേ സൗ രേങ്ങള്ക്കായി പാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു .
ത്മല്തട്ട് നിര്ത്േശങ്ങള്
ത് ന്ദ്രഗവ/സംസ്ഥാന ഗവ/ ത. സവ. ഭ. സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കുട്ടി ളകട ത്േമത്തിന് ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന
പരിഗണന നല്കു യം കുട്ടി ളകട പദ്ധതി ള്ക്ക് ത്വണ്ടിയള്ള വിഹിതം വര്ദ്ധിെിക്കു .
കുട്ടി ള്ക്കു ത്വണ്ടിയള്ള സമഗ്രനയം പരിഷ്ക്കരിച്ച് നടെിലാക്കു .
ജനന രജിത്േേന്, സുരോ അതിജീവനം, വിേോഭോസം, എന്നിവക്കുള്ള നിയമം നടെിലാക്കു യം
ത്മാണിറ്റിംഗ് നടു യം കചയ്യു .
ലിംഗ നിര്ണയം കുട്ടി ള്കക്കതിരായ അത്രിക്രമങ്ങള് എന്നിവ തടയന്നതിന് മാധ്േമ സഹായ
ത്ത്താകട പ്രചരണങ്ങള് നല്കു .
ശിശുസൗഹേ പഞ്ചായു കള ത്പ്രാല്സാഹിെിക്കുന്നതിന് അവാര്ഡു ള് ഏര്കെടുു
കുട്ടി ളകട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ത്േശ പ്ര ാരമുള്ള സൗ രേങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്ക് മാറ്റം അംഗീ ാരം നല്കു
നൂതന ത്പ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്
1) കുട്ടി ളകട വിേോഭോസത്ത്താകടാെം കനപുണേ വി സനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ള്
2) ഓത്രാ കുട്ടിയ്ക്കും വേക്തിഗത ത്ഫാളിത്യാ സംവിധ്ാനം.
3) കപാത സ്ഥലങ്ങളില് മുലയൂട്ടല് ത് ന്ദ്രങ്ങള്
4) കുട്ടി ളകട ഹാജര് നിലവാരം രേ ര്ത്താക്കള്ക്ക് അറിയാനുള്ള എസ്.എം.എസ് സംവിധ്ാനം.
ബാല സൗഹൃേ ക ാല്ലം ജില്ല
ഐ േരാഷ്ട്ര സംഘടനയകട കുട്ടി ളകട വിഭാഗമായ UNESCO 1989-ല് അംഗീ രിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ
കുട്ടി ളകട അവ ാശപത്രി 1992 ല് ഇന്ഡോ ഗവണ്കമന്റം അംഗീ രിച്ചു. 2005 മുതല് കചകന്ന
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ആസ്ഥാനമാക്കി ത് രളവം തമിഴ്നാടും ഉള്കെടുന്ന UNO യകട ത്സാണല് ത് ന്ദ്രത്തികെ ആഭിമുഖേത്തില്
തൃശ്ശൂര് ിലയില് Child Resource Centre പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
ഐ േരാഷ്ട്ര സംഘടന അംഗീ രിച്ച കുട്ടി ളകട അവ ാശ പത്രി യികല പ്രധ്ാന അവ ാശങ്ങള്
1. അതിജീവനം, 2. വി സനം, 3. സംരേണം, 4. പങ്കാളിത്തം എന്നിവകയ ആസ്പേമാക്കി കുട്ടി ള്ക്കും
തത്േശസ്ഥാപന ഭരണ ര്ത്താക്കള്ക്കും അവത്ബാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 2016-ല്
തടക്കം കുറിച്ചു.
ത് രളത്തികല 140 നിത്യാജ മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നും ഓത്രാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനയം ഒരു ജില്ലയില്
ഒരു മുനിസിൊലിറ്റികയയം വീതം കതരകഞ്ഞടുത്ത് കപലറ്റ് ത്പ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില് ശിശുസൗഹൃേ തത്േശ
ഭരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തടക്കം കുറിച്ചു. ക ാല്ലം ജില്ലയില് 10 ഗ്രാമപഞ്ചായു ളിലം രുനാഗെളളി
മുനിസിൊലിറ്റിയിലം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു. ഇനി ജില്ലയികല എല്ലാ തത്േശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം
ഇത്തകറ്റടുക്കണം.
കുട്ടി ളകട അവ ാശങ്ങള് - ഒകരത്തിത്നാട്ടം
1. അതിജീവനം: അമയകട ഉേരത്തില് ജന്മകമടുക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തികെ വളര്ച്ച മുതല് 18 വയസ്സ്
പൂര്ത്തിയാകുന്നതവകരയാണ് കുട്ടി ളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഗര്ഭസ്ഥ പരിചരണം, പ്രസവാനന്തര
മാതൃശിശുസംരേണം, ആത്രാഗേസംരേണം, ത്പാേണം, ശുദ്ധവായ, ശുദ്ധജലം എന്നിവ കുട്ടി ളകട
അവ ാശം
2. വി സനം:ഒരു കുട്ടിയകട വളര്ച്ചയകട വിവിധ് ഘട്ടങ്ങളില് 18 വയസ്സ് പൂര്ത്തിയാകുന്നതവകരമാനസി , ബൗദ്ധി , ശാരീരി വളര്ച്ചയം, ആത്രാഗേ സംരേണവം, വിേോഭോസവം- സൗജനേവം
ഗുണത്മന്മത്യറിയതം. സര്ഗവാസന ളകട വി ാസവം, ലാ- ായി -സാംസ്കാരി വളര്ച്ചയം
കുട്ടി ളകട അവ ാശമാണ്. ഭിന്നത്ശേിക്കാരായ കുട്ടി ള്ക്കും മറ്റുള്ളവകരത്ൊകല വളരുന്നതിനും
പഠിക്കുന്നതിനും, ജീവിക്കുന്നതിനും അവ ാശമുണ്ട്. കവ ലേകത്ത മറി ടക്കുന്നതിന് ആവശേമായ
സഹായ ഉപ രണങ്ങള് അവരുകട അവ ാശത്തില്കെടുന്നു.
3. സംരേണം:സവന്തം വീട്ടിലം വിേോലയങ്ങളിലം സമൂഹത്തിലം യാത്രാത്വളയിലം സുരേിതതവം
അവരുകട അവ ാശമാണ്. കുട്ടി കള മാര്ഗഭ്രംശം വരുുന്ന, മേേ, മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി
വസ്തുക്കളില് നിന്നും സംരേണം, ത്മാചനം, കപണ്കുട്ടി ത്ളാടുള്ള അതിക്രമങ്ങളില് നിന്നും
സംരേണം സമൂഹവം തത്േശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം ഉറപ്പുവരുത്തണം. വിേോലയ പരിസരം സീത്റാ
ത്സാണ് ആയി പ്രഖോപിക്കകെടണം.
4. പങ്കാളിത്തം: കുട്ടി ള് നാളകത്ത പൗരന്മാകരന്ന നമ്മുകട ധ്ാരണ തിരുത്തകെടണം. അവര്
പറയന്നു ഞങ്ങളം ഇന്നകത്ത പൗരന്മാരാണ്. ഭവനത്തികല പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മാതാപിതാക്കള്
കുട്ടി കള അ റ്റിനിര്ുന്നു.
ഭവനത്തികല പ്രശ്നങ്ങളില് കുട്ടി ളകട പങ്കാളിത്തം അവരുകട
അവ ാശം വിേോലങ്ങളില് പുനപ്രവര്ത്തനം ത്പാകലതകന്ന
ലാ, ായി , സാസ്കാരി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളികല പങ്കാളിത്തവം അവ ാശമാണ്.
കുട്ടി ളകട അവ ാശങ്ങള് സംരേിക്കകെടുന്നുകവന്നും ഉറെ് വരുുന്നുകവന്ന് ത്ബാധ്േകെടുന്നതിനും,
അവരുകട ആവശേങ്ങള്, നിര്ത്േശങ്ങള്, അഭിപ്രായങ്ങള് പ്ര ടിെിക്കുന്നതിന് കുട്ടി ളകട ഗ്രാമസഭ- 10 വയസ്സ്
മുതല് 18 വയസ്സ് വകരയള്ളവരുകട പങ്കാളിത്തം ഉറൊത്ക്കണ്ടതാണ്.
ഓത്രാ തത്േശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളികലയം ഓത്രാ വാര്ഡു ളിലം 10-18 പ്രായക്കാരായ കുട്ടി ളകട ഗ്രാമസഭ കൂടണം.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല 68 ഗ്രാമപഞ്ചായു ളിലം 4 മുനിസിൊലിറ്റി ളിലം ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേനിലം
ശിശു സൗഹൃേ തത്േശഭരണം നടെിലാക്കുന്നതികെ ഭാഗമായി കുട്ടി ളകട സ്ഥിതി വിവര ത്ശഖരണം
നടക്കണം. എല്ലാ തത്േശ ഭരണ വാര്ഡു ളിലം കുട്ടി ളകട ഗ്രാമസഭ സമയബന്ധിതമായി നടക്കണം.
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ഗ്രാമസഭയില് ഉയര്ന്നുവരുന്ന നിര്ത്േശങ്ങള് പദ്ധതി ളായി 2018-19
പദ്ധതിത്രഖയില് ഉള്കെടുുന്നതിനുള്ള നടപടി സവീ രിക്കുന്നതാണ്.

സാമ്പത്തി

വര്േകത്ത

പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 30 ശതമാനം കുട്ടി ളകട ത്മഖലയിത്ലക്ക് വ യിരുത്ത്തണ്ടതാണ്.
സംഖേയകട 30 ശതമാനവം 0 - 18 വയസ്സ് ഗ്രൂെ് വിഭാഗത്തില്കെട്ട കുട്ടി ളാണ്.

ജന

കുട്ടി കളയം അവരുകട അവ ാശങ്ങകളയം സംരേിക്കു എന്നത് ഏകതാരു രാഷ്ട്രത്തികെയം പരമ
പ്രധ്ാനമായ ചുമതല ളികലാന്നാണ്.ആയതിനാല് അവര്ക്ക് സുരേിതരായി ജനിക്കുന്നതിനും നിര്ഭയരായി
ജീവിക്കുന്നതിനും അനുത്യാജേമായ അന്തരീേം സേഷ്ടിത്ക്കണ്ടതണ്ട്. 1989 കല ഐ േരാഷ്ട്ര സഭ അംഗീ രിച്ച
ഉടമ്പടി കുട്ടി ളകട അവ ാശങ്ങള് സംരേിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധ്ാന നാഴി
ല്ലാണ്. അതിന് പ്ര ാരം
കുട്ടി ളകട മൗലി ാവ ാശങ്ങളായ അതിജീവനം, വി സനം, പങ്കാളിത്തം, സംരേണം എന്നീ
അവ ാശങ്ങള് കുട്ടി ള്ക്ക് ഉറെ് നല്കുന്നു. ഈ മൗലി ാവ ാശങ്ങള് സാധ്േമാക്കുന്നതിന്
സഹായ രമായ തരത്തില് ജില്ലകയ മാറ്റികയടുക്കുന്നതിന് ഓത്രാ തത്േ സവയംഭരണ സ്ഥാപനവം
ശ്രമിത്ക്കണ്ടതാണ്.ആയതിത്ലക്ക്
1) കുട്ടി ളകട വിവരത്ശഖരണം
2) കുട്ടി ളകട ഗ്രാമസഭ
3) ബാല സൗഹേേ ത്പ്രാജക്ടു ള് - ഇടകപടല ള് - കുട്ടി ളകട നിര്ത്േശങ്ങള്
4) കുട്ടി ളകട വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂെ് രൂപീ രണം എന്നിവ നടത്താവന്നതാണ്.
ഗ്രാമസഭാ ചര്ച്ചാവിേയങ്ങള്
1.
അതിജീവനം - കപണ്ഭ്രൂണഹതേ, ജനന മരണനിരക്ക്, ബാല വിവാഹം, ബാലത്വല,
ത്പാേ ാഹാരം, പ്രതിത്രാധ് കുത്തികവയ്പു ള്, ശൗചാലയം, ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങള്, കസക്സ്
ത്റേേ തടങ്ങിയവ.
2. വി സനം - വിേോലയ സൗ രേങ്ങള്, ഭിന്നത്ശേി പ്രശ്നങ്ങള്, ഇ.സി.സി.ഇ, ത്പാേണ
നിലവാരം, ആത്രാഗേ പരമായ അങ്കണവാടി/ സ്ക്കൂള് അന്തരീേം, ഹാജര് ക ാഴിഞ്ഞ് ത്പാക്ക്,
വളര്ച്ചാ നിരീേണം, ത്സ്ക്കാളര്േിപ്പു ള് തടങ്ങിയവ
3. സംരേണം - അതിക്രമം, ലഹരി, യാത്ര പ്രശ്നങ്ങള്, ഭിന്നത്ശേി, അനാഥ ബാലേം തടങ്ങിയ
ശിശു സംരേണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കജവ േേി ള്, സീത്റാ ത്സാണ്.
4. പങ്കാളിത്തം - ൗമാര ക്ലബു ള്, ബാലസഭ, ഗ്രാമസഭ, ളിസ്ഥലങ്ങള്, പാര്ക്കു ള് തടങ്ങിയവ
ഉള്കെടുത്താവന്നതാണ്.

4.16.2 വനിത ള്
ആമുഖം
സവതന്ത്ര ഇന്തേയകട 67-മത് വര്േത്തിലം ജനസംഖേയകട പകുതി വരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തികെ
ഭൂരിഭാഗവം വിേോഭോസം, വരുമാനം, കതാഴില്, അധ്ി ാരം, സവയം നിര്ണയാവ ാശം, സുരേിതതവം,
സവത്തവ ാശം എന്നിവയില്ലാത്ത വിഭാഗമായി തടരുന്നു. ഇന്തേന് ജനാധ്ിപതേകത്ത അര്ഥ രഹിതമാക്കി
മാറ്റുന്ന വിത്വചനങ്ങളാണ് ഭാരതീയ സ്ത്രീ ള് അനുഭവിക്കുന്നത്. വര്ഗപരവം സാമൂഹി വമായ അടിച്ച
മര്ത്തല് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ളകട ജീവിതം നവ ഉോരവല്ക്കരണത്തിലൂകട കൂടുതല് യാതനാപൂര്ണ
മായിരിക്കുന്നു. ോരിദ്ര്േവം കതാഴിലില്ലായ്മയം സ്ത്രീ ളകട സാമൂഹേവി സനത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്ത്രീപുരുേ അസമതവം ഒരു വി സന പ്രശ്നമായി ണക്കാക്കിയാല് മാത്രത്മ ജനാധ്ിപതേം പൂര്ണമാവ യള്ളൂ.
ത് രളം ലിംഗാനുപാതത്തില് (1000:1084) ഉള്കെകട മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങത്ളക്കാള് കമച്ചകെട്ട
സ്ഥിതിയിലാണ് സാേരത, ശിശുമരണനിരക്ക്, മാതൃമരണനിരക്ക് തടങ്ങിയവയികലല്ലാം വി സിത രാജേ
ങ്ങള്കക്കാെകമുവാന് ത് രള സ്ത്രീയ്ക്ക് ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ത് രളത്തികെ നത്വാഥാനപ്രക്രിയയം പുത്രാഗമന
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രാഷ്ട്രീയവം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ലിംഗനീതി ഉറെ് വരുുന്നതിന് ത്മല്സൂചിെിച്ച
അഭിമാനാര്ഹമായ ണക്കു ള് സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ത് രളത്തികെ കവരുദ്ധേം. ത് രള മാതൃ
വിമര്ശിക്കകെടുന്നതികെ ഒരു പ്രധ്ാന ാരണം ഇവിടുകത്ത സ്ത്രീ ളകട അശാക്തീ രണമാണ്.
സാേരതയിലം സാര്േത്രി കപ്രമറി വിേോഭോസത്തിലം സ്ത്രീ ള് കമച്ചകെട്ട അവസ്ഥയിലാകണന്നുമാത്രമല്ല,
ത് രളത്തില് ഉന്നത വിേോഭോസരംഗത്ത് 75.80% കപണ്കുട്ടി ളാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാല് സ്ത്രി ളകട
കതാഴില് പങ്കാളിത്തം 22% മാത്രം. ോരിദ്ര്നിര്മാര്ജന മിേനായ കുടുംബശ്രീയികല അംഗതവം 40
ലേമായിരിക്കുത്മ്പാള് സവയംകതാഴിലിലൂകട വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീ ള് 5% മാത്രം. അധ്ി ാര
സ്ഥാനങ്ങളികല ത് രള സ്ത്രീ ളകട അദൃശേതയാണ് ഏറ്റവം പ്ര ടം. നിയമസഭയില് 141-ല് 7 ത്പര് മാത്രം.
അദ്ധോപ ആശാവര്ക്കര്, അങ്കണവാടി, നഴ്സിംഗ് തടങ്ങിയ ത്മഖല ളില് പണികയടുക്കുന്നത് ബഹു
ഭൂരിപേവം സ്ത്രീ ളായിരിക്കുത്മ്പാഴം സംഘടനാ ത്നതൃതവനിരയില് ആധ്ിപതേം പുരുേനുതകന്നയാണ്.
പരമ്പരാഗത ആധുനി സംഘടിതത്മഖലകയ സ്ത്രീചൂേണത്തികെ പുതരൂപങ്ങളിലൂകട കുപ്രസിദ്ധി ആര്ജി
ച്ചിരിക്കുന്നു. അണ്എയ്ഡഡഡ് അദ്ധേപ രും കസയില്ത്സഗള്സും ടുത്ത ചൂേണത്തിന് ഇരയാകുന്നു.
ഭരണഘടനയകട 11 മത് പട്ടി പ്ര ാരവം ത് രള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് പ്ര ാരവം ലഭേമാക്കിയിട്ടുള്ള
അധ്ി ാരങ്ങളകടയം ചുമതല ളകടയം പശ്ചാത്തലത്തില് സ്ത്രീ ളകട പ്രശ്നങ്ങളം പ്രത്തേ ആവശേങ്ങളം
പദ്ധതി ആസൂത്രണപ്രക്രിയയില് ഉള്കെടുത്തി അവ ാശാധ്ിഷ്ഠിതമായ സംരേണം ഉറപ്പുവരുു
എന്നതാണ് തത്േശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട ടമ.
നിലവികല അവസ്ഥ
സാേരതാനിരക്ക്
2011-കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല സ്ത്രീ ളകട ആക എണം 1719749 ആണ്. ഇത് കമാത്തം
ജനസംഖേയകട 52% ശതമാനമാണ്. (സ്ത്രീപുരുേ അനുപാതം 1000:1013). ജില്ലയില് സ്ത്രീ ളകട സാേരതാ
നിരക്ക് 91.95% മാത്രമാകണന്നിരികക്ക പുരുേന്മാരുത്ടത് 95.83%ശതമാനമാണ്. പട്ടി ജാതി
വിഭാഗത്തില്കെട്ട ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാേരതാനിരക്ക് 84.82% ഉം പുരുേന്മാരുത്ടത് 92.54%വമാണ്.
എന്നാല് പട്ടി വര്ഗവിഭാഗത്തികല സ്ത്രീ സാേരതാനിരക്ക് 83.16% ഉം പുരുേന്മാരുത്ടത് 88.54
ശതമാനവമാണ്.
സ്ത്രീപുരുേ അനുപാതം ക ാല്ലം നഗരം
-1000:1096
ഗ്രാമം
-1000:1128
സംസ്ഥാന കക്രം കറത്ക്കാര്ഡ്ക്സ് ബൂത്റാ പുറുവിട്ട ണക്കു ള്പ്ര ാരം സ്ത്രീ ള്കക്കതികരയള്ള
കുറ്റകൃതേങ്ങളകട എണം ാലാ ാലങ്ങളായി കൂടി വരുന്നതായാണ് ാണുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് ത് രള
വനിതാ മീേന് ലഭിച്ച പരാതി ളകട 2016 മാര്ച്ച് വകരയള്ള വിവരങ്ങള് ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു.
സ്ത്രീപീഡനം
- 82
സ്ത്രീധ്നപീഡനം
- 16
വഞ്ചന
- 30
സംശയാസ്പേ മരണം
- 3
സവത്ത് സംബന്ധം
- 85
ത്ജാലി സംബന്ധം
- 14
കലംഗി പീഡനം
- 14
ത്മാശമായ ഭാേ ഉപത്യാഗിക്കല്
- 12
അയല്ക്കാരുകട ശലേം
- 18
ത്പാലീസികനതികര
- 15
മര്േനം
- 27
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വിവാഹത്മാചനം
- 1
മേേപന്മാരില്നിന്നുള്ള ശലേം
- 5
സാമ്പത്തി സഹായം
- 1
വഴിത്തര്ക്കം
- 17
ത്ഡാക്ടര്മാരുകട അനാസ്ഥ
- 1
മറ്റുള്ളവ
- 27
ഗാര്ഹി പീഡനം
കുടുംബപ്രശ്നം
- 75
ത്ജാലിസ്ഥലകത്ത അധ്ിത്േപം
- 7
ഡി.എന്.എ പരിത്ശാധ്ന
- 4
ത്ജാലി സ്ഥലകത്ത അധ്ിത്േപം (സവ ാരേം)
- 2
ത്ജാലി സ്ഥലകത്ത അധ്ിത്േപം (സര്ക്കാര്)
- 6
പരിപാലനം
- 5
ത്പാലീസ് പീഡനം
- 8
കസബര്/കമാകബല് ശലേം
- 4
വിവാഹ രാര് ലംഘനം
- 1
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല് ി കലംഗി വഞ്ചന
-4
ആകള ാണാകത ത്പാ ല്
- 1
ൗണ്സലിംഗ്
- 1
വീട് അതിക്രമിച്ച് ടക്കല്
- 28
ത്ലാണ് തിരിച്ചടവ് സവത്ത്, ശമ്പളം തടങ്ങിയവ - 2
വൃദ്ധരുമായള്ള പ്രശ്നങ്ങള്
- 12
ഗാര്ഹി അതിക്രമത്തില് നിന്നും സ്ത്രീ ള്ക്ക് സംരേണം നല്കുന്ന നിയമം 2005 പ്ര ാരം 2016-ല്
ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ് ത് ാടതി ളില് രജിറര് കചയ്ത ത് സു ളകട എണം
ത് ാടതി
വനിതാ കപ്രാട്ടേന്
ഓഫീസ്

-

2016
-1011
2017(കസപ്തം.) -589

-

2016
-208
2017(കസപ്തം.) -237

കതാഴില് പങ്കാളിത്തം
ഉയര്ന്ന മാനവ വി സനമുള്ള രാജേങ്ങളില് സ്ത്രീ ളകട സാമ്പത്തി പങ്കാളിത്തം കൂടുതലാകണന്നു
ാണാം. പല വി സന സൂചി ളിലം ത് രളത്തികല സ്ത്രീ ള് പുരുേന്മാത്രക്കാള് മുന്നിലാണ്.
എന്.എസ്.എസ്.ഒയകട 68-ആം റൗണ്ട് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനകത്ത പുരുേന്മാരുകടയം സ്ത്രീ ളകടയം
കതാഴില് പങ്കാളിത്തനിരക്കില് വലിയ വിടവള്ളതായി ാണാം. സംസ്ഥാന ശരാശരി 40.3% ആയിരികക്ക
ത് രളത്തികല സ്ത്രീ ളകട കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 24.8 ശതമാനവം പുരുേന്മാരുത്ടത് 57.8% വമാണ്.
കസന്സസ് ത്ഡറ്റാ അനുസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ലയികല സ്ത്രീ ളകട കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് സംസ്ഥാന
ശരാശരിത്യക്കാള് മു ളിലാകണന്ന് ാണാം.
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ത് ന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉത്േോഗസ്ഥ ള് 38% ഉം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ത്മഖലയികല
കതാഴില് കചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ജീവനക്കാര് 43% ആണ്. ത് ന്ദ്ര അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്ജാലി കചയ്യുന്ന
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സ്ത്രീ ള് 23% ഉം സംസ്ഥാന അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളികല സ്ത്രീ ള് 53% ഉം ആണ്. തത്േശ
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്ജാലി കചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ള് 33% ആണ്.
ആത്രാഗേം
ത് രളത്തികല എല്ലാ ആത്രാഗേസൂചി ളം സ്ത്രീ ള്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. ത് രളത്തികല ആത്രാഗേ
സൂചി ള് രാജേകത്ത മറ്റ് സ്ത്രീ ളമായം ത് രളത്തികല പുരുേډാാരുമായം താരതമേം കചയ്യുത്മ്പാള് വളകര
കമച്ചകെട്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലം ഉയര്ന്ന സമതവവി സന ത്നട്ടങ്ങള് ക വരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലയികല
സ്ത്രീ ളകട സാമ്പത്തി പങ്കാളിത്തം, രാഷ്ട്രീയത്തികല ശക്തികെടുത്തല് തടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില് തത്േശ
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണായ മായ പങ്ക് വഹിക്കുവാനുണ്ട്.
കുടുംബശ്രീ
ക ാല്ലംജില്ലയികല കുടുംബശ്രീ മിേന് നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് 24137 അയല്ൂട്ടങ്ങളികല
299982 അംഗങ്ങളകട ആക നിത്േപം 232.75 ത് ാടി രൂപയാണ്. ഉപത്ഭാഗ ആവശേങ്ങള്ക്കായി 23.78
ത് ാടി രൂപയം കമത്ക്രാ സംരംഭങ്ങള് തടങ്ങുന്നതിനായി 73.13 ത് ാടി രൂപയമാണ് ത്ലാണ് ഇനത്തില്
നല് ിയിട്ടുള്ളത്. ത്േശസാല്കൃത ബാങ്കു ള്, സര്േീസ് സഹ രണ ബാങ്കു ള്, കേഡൂള്ഡ് ബാങ്കു ള്,
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി, ഐ.സി.സി.ഐ. മുതയലായ ബാങ്കു ളില്നിന്നും ബാങ്ക് ലിത്ങ്കജ് ലഭിച്ചുവരുന്നു.
മഹാത്മാഗാന്ധി ത്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലറെ് പദ്ധതി
ഗ്രാമീണ ത്മഖലയികല ജനങ്ങള്ക്ക് 100 േിവസകത്ത അവിേഗ്ദ്ധ കതാഴില്േിനങ്ങള് നല്കു വഴി
അവരുകട ോരിദ്ര്േലഘൂ രണം ലേേമിട്ടുക ാണ്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ത്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലറെ്
പദ്ധതിപ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില് ആക കതാഴില് ാര്ഡ് എടുത്തവര് 317475 ത്പരാണ്. ഇതില് സ്ത്രീ ള്
253980 ഉം പുരുേന്മാർ63495 ഉം ആണ്. ഇതില് 100 േിവസം കതാഴില് ആര്ജിച്ചവര് 10694 ആണ്.
സ്ത്രീ ള് 10163 ഉം പുരുേന്മാർ531 ഉം ആണ്. കുറഞ്ഞത് 15 േിവസകമങ്കിലം കതാഴില് ലഭിച്ച സ്ത്രീ ള് 74052 ഉം
പുരുേന്മാർ4726 ഉം ആണ്. കുറഞ്ഞത് 15 േിവസകമങ്കിലം കതാഴില് ലഭിച്ച സ്ത്രീ ള് 74052 ഉം
പുരുേന്മാർ4426 ഉം ആണ്. ജില്ലയികല സ്ത്രീ ള് വരുമാനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു
പദ്ധതിയാണ് എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്
ജാഗ്രതാ സമിതി
ത് രള വനിതാ മിേകെ പ്രാത്േശി തല ഇടകപടല് സംവിധ്ാനം എന്ന നിലയില് 1997 -ല്
ആണ് ജാഗ്രതാ സമിതി ള് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്ര ാരം നിലവില് വന്നത്. ഗാര്ഹി പീഡനങ്ങള്
ഉള്കെകട സ്ത്രീ ള്ക്കും കുട്ടി ള്ക്കുകമതികരയള്ള ഒട്ടുമിക്ക അതിക്രമങ്ങള്ക്കും ഒരു ജന ീയ ത് ാടതിയായി
ജാഗ്രതാ സമിതി ള് പ്രവര്ത്തിത്ക്കണ്ടതണ്ട്. ജില്ലയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ
ീഴില് ജില്ലാ
ജാഗ്രതാസമിതി ളം പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി ളം വാര്ഡ് തലത്തില് വാര്ഡ്
ജാഗ്രതാ സമിതി ളം നിയമസഹായ സമിതി ളം പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലം
ജാഗ്രതാ സമിതി ള് രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാര്ഡ്ക്തലത്തിലം ജാഗ്രതാ സമിതി ള് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
വാര്ഡ്ക്തലത്തില് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലം പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്
പരിഹരിക്കാന് പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് ജില്ലാജാഗ്രതാ സമിതിയിലം പരിഹരിക്കാന് ഉള്ള സംവിധ്ാനം നിലവിലണ്ട്.
ക ാല്ലം ജില്ലയില് സ്ത്രീ ള്ക്കും കുട്ടി ള്ക്കുകമതികരയള്ള അതിക്രമങ്ങള് കചറുക്കുന്നതിനും അതിക്രമങ്ങള്
ഉണ്ടാ ാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്തരീേം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വാര്ഡ്ക്തലം മുതലള്ള ജാഗ്രതാസമിതി ള്
ശക്തികെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ ത്നതൃതവത്തികല പങ്കാളിത്തം
മറ്റ് പല സൂചി ത്ളാകടാെം സത്രീ ളകട രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്േവം സ്ത്രീ പേവി അളക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രധ്ാന ഘട മായി ണക്കാക്കകെടുന്നു. ആത്രാഗേ വിേോഭോസ രംഗകത്ത ത്നട്ടങ്ങള് ത് രളത്തികല സ്ത്രീ കള
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ശാക്തീ രിക്കു യം ജനാധ്ിപതേത്തില് പങ്കാളി ളക്കാന്
ഴിവറ്റവരാക്കു യം കചയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ ളകട
രാഷ്ട്രീയപ്രാതിനിധ്േം തിരകഞ്ഞടുപ്പു ളില് ത്വാട്ട് ത്രഖകെടുുന്നതിത്ലക്ക് മാത്രമായി പരിമിതകെടുത്തരുത്.
പ രം തീരുമാനങ്ങകളടുക്കുന്ന സഭ ളികല ത്നതൃസ്ഥാനുതകന്ന സ്ത്രീ ള് ഉണ്ടാ ണം. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങള്
ഉള്കെകട 50% സീറ്റു ള് സംവരണം കചയ്തുക ാണ്ട് ത് രളത്തികല പ്രത്തേ ിച്ചും ക ാല്ലം ജില്ലയികല
തത്േശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ത്രീശാക്തീ രണത്തില് പ്രധ്ാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന
നിയമസഭയികല സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്േം കുറവായിരിക്കുത്മ്പാഴം ക ാല്ലം ജില്ലയില്നിന്നും രണ്ട് വനിതാ സാമാജി ര്
ഉള്ളത് അഭിമാനാര്ഹമാണ്.
സവയംസഹായ സംഘങ്ങള്
സമാനചിന്താഗതിക്കാരായ ജനങ്ങകള ഒരുമിെിച്ച് ഒരു സംഘടനാരൂപത്തിന് ീഴില് ക ാണ്ടുവന്ന്
സവയംസഹായസംഘമാക്കി ബാങ്കില് അഫിലിത്യറ്റ് കചയ്ത് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്ച് പ്രവര്ത്തത്നാത്സു രാക്കി
ലേേസാോത്ക്കാരത്തിനായം
ഫലസിദ്ധിക്കായം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാണ് സവയംസഹായസംഘം.
ഗ്രാമവി സനവകുെില് എസ്.ജി.എസ്.കവ പദ്ധതിപ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലകയ 4500 ടഒഏ ള് രജിറര്
കചയ്ത് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഘങ്ങളിലാക
40000 ത്ത്താളം അംഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആവശേങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ലിത്ങ്കജ് ത്ലാണു ള്, ഉദ്പാേനം, വിപണനം, വിവിധ് കചറു ിട യൂണിറ്റു ള്
എന്നിവയ്ക്കായി ജില്ലയികല ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കു ളം വായ്പ നല് ിയിരുന്നു. 1500 ഓളം കചറു ിട സംരഭങ്ങള്
ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിക്കു യം അംഗങ്ങള്ക്ക്
ാര്േി ത്മഖല, വേവസായ ത്മഖല, വസ്ത്രനിര്മാണം
എന്നിവയില് കതാഴില് ലഭിക്കു യം കചയ്തിരുന്നു. അവയില് ഡയറി യൂണിറ്റ്, നൂട്രി മിക്സ് യൂണിറ്റ്, കടയൈറിംഗ്
യൂണിറ്റ് തടങ്ങിയവ ഇത്ൊഴം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമവി നവകുെികെ ത്നതൃതവത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന വനിതാ
സവയംസഹായ സംഘങ്ങള് എല്ലാം കുടുംബശ്രീയില് അംഗതവം എടുത്തിട്ടുള്ളതം നിലവില്
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നതമാണ്.
നടെിലാക്കിയ പദ്ധതി ള് (അദ്ധോയം – 5 ാണു )
അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
വനിത ളകട കപാതവായ ശാക്തീ രണത്തിനും അവകര വി സനപ്രക്രിയ ളകട ഭാഗമാക്കുന്നതിനും
ലിംഗപേവി ഉയര്ുന്നതിനും ഒമ്പതാം പദ്ധതി നടത്തിെില് ആരംഭം കുറിച്ചുകവങ്കിലം കലംഗി പീഡനത്തിന്
ഇരയാകുന്നവര്, ഉത്പേിക്കകെട്ട സ്ത്രീ ള്, വിധ്വ ള്, ചൂേണത്തിന് ഇരയായ അവിവാഹിതരായ അമമാര്,
എച്ച്.ഐ.വി, എയ്ഡഡ്ക്സ് ത്രാഗബാധ്ിതരായി സാമൂഹേ ബഹിഷ്കരണം ത്നരിടുന്നവര്, ജയില് ത്മാചിതരായ
വനിത ള് തടങ്ങി പാര്ശവവല്ക്കരിക്കകെട്ടുത്പാകുന്ന സ്ത്രീ ളകട സാമൂഹേ സുരേയ്ക്കായി ചില പദ്ധതി ള്
നടൊക്കുന്നതിന് ഴിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലം ഇവരുകട സാമൂഹേ സുരേ ഉറൊക്കുന്നതിനും ആത്മാഭിമാനത്ത്താകട
ജീവിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന വിധ്ത്തില് ക്രിയാത്മ പദ്ധതി രൂപീ രണം 13-ാാാം പദ്ധതിയകട ഭാഗമായി
ആസൂത്രണംകചയ്ത് നടൊത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
കപാതവില് സ്ത്രീ ള് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
1. കതാഴിലില്ലായ്മ
2. ഗാര്ഹി പീഡനം
3. ലിംഗ അസമതവം
4. പങ്കാളി ളകട/കുടുംബാംഗങ്ങളകട ലഹരി ഉപത്യാഗങ്ങള്
5. കതാഴിലിടങ്ങളികല വിത്വചനം
6. സവന്തവരുമാനം, സവുവ ള് എന്നിവ ക ാരേ കചയ്യുന്നതിനുള്ള നിത്േധ്ം
7. കസബര്, കമാകബല് തടങ്ങിയവയകട ദുരുപത്യാഗം
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പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള്
• എല്ലാ വനിത ളകടയം കപണ്കുട്ടി ളകടയം ശാക്തീ രണവം അവര്ക്ക് ലിംഗസമതവവം ത്നടു .
• എല്ലായിടും എല്ലാ വനിത ള്ക്കും കപണ്കുട്ടി ള്ക്കും എതികരയള്ള എല്ലാത്തരത്തിലള്ള
വിത്വചനവം അവസാനിെിക്കു .
• എല്ലാ സ്ത്രീ ള്ക്കും കപണ്കുട്ടി ള്ക്കുകമതികര കപാത-സവ ാരേ സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന
കലംഗി ചൂേണവം മറ്റ് തരത്തില്കപട്ട ചൂേണങ്ങളം ഉള്കെകട എല്ലാത്തരം അതിക്രമങ്ങളം
ഇല്ലാതാക്കു .
• കശശവ വിവാഹം, ത്നരത്ത്തയള്ള വിവാഹം, നിര്ബന്ധിത വിവാഹം, കപണ്ശിശുഹതേ തടങ്ങിയ
ത്ോേ രമായ പ്രവണത കള ഇല്ലാതാക്കു .
• കപാതത്സവനങ്ങള്,
അടിസ്ഥാനസൗ രേങ്ങള്
എന്നിവ
നല് ിയം,
സാമൂഹേ
സുരോനയങ്ങളിലൂകടയം കുടുംബത്തിലളള ഉത്തരവാേിതവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്ച്
വനിത ളകട ത്വതനമില്ലാത്ത ഗാര്ഹി ത്ജാലിയം പരിചരണവം അംഗീ രിക്കു യം വിലമതിക്കു യം
കചയ്യു .
• രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തി
കപാതജീവിതത്തില് തീരുമാനകമടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീ ളകട പൂര്ണവം
ഫലപ്രേവമായ പങ്കാളിത്തവം തലേഅവസരങ്ങളം ഉറൊക്കു .
• ജനസംഖേയം വി സനവം എന്ന വിേയത്തിലള്ള അന്തര്ത്േശീയ ത് ാണ്ഫറന്സും ബീജിംഗ്
ലാറ്റ്ത്ഫാം ത്ഫാര് ആേന് എന്നിവയകട പദ്ധതി ളില് കലംഗി പ്രതുല്പാേന ആത്രാഗേവം
അവ ാശവം ഉറൊക്കു .
• ത്േശീയ നിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി സ്ത്രീ ള്ക്ക് സാമ്പത്തി വിഭവങ്ങള്, ഉടമസ്ഥാവ ാശ ലഭേത,
ഭൂമിയിലം മറ്റ് സവത്ത് വ ളിലമുള്ള അവ ാശം, സാമ്പത്തി ത്സവനങ്ങള്, പിതൃസവത്ത്
എന്നിവയില് തലേഅവ ാശം നല്കു .
• സ്ത്രീശാക്തീ രണം ാരേേമമാക്കുന്നതിനായി വിവരവിനിമയ സാത്ങ്കതി വിേേയകട വി സനം.
• എല്ലാ നിലയിലം എല്ലാ വനിത ളകടയം കപണ്കുട്ടി ളകടയം ശാക്തീ രണവം ലിംഗസമതവവം
ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നതിനായി വളകര ശക്തമായ നയങ്ങളം നിയമനിര്മാണവം സവീ രിക്കു യം
ശക്തികെടുു യംത്വണം.
• പാര്ശവവത് രിക്കകെട്ട വനിത ളകട വിവരത്ശഖരണം നടത്തി തരം തിരിക്കു .
• ത് ന്ദ്രസംസ്ഥന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളത്ടയം നിയമങ്ങളത്ടയം പരിരേ നല്കുന്നതില് ഇവര്ക്ക്
മുന്ഗണന നല്കു .
• അടിസ്ഥാന തലം മുതല് തകന്ന സ്ത്രീസുരേ ഉറൊക്കു .
• സവയം പരോപ്തരായി ജീവിക്കത്തക്കവണം പരിശീലനം നല് ി കതാഴില് ഉറെ് വരുത്തിയം സ്ത്രീ
ശാക്തീ രണം സമ്പൂര്ണമാക്കു .
• സ്ത്രീധ്ന സമ്പ്രോയം എന്ന ദുരാചാരം പൂര്ണമായം ഇല്ലായ്മ കചയ്യു .
• മേേം, മയക്കുമരുന്ന് മറ്റ് ലഹരിപോര്ഥങ്ങളകട വോപാരം, ഉപത്യാഗം എന്നിവ തടയ .
• കതാഴിലിടങ്ങളികല കലംഗീ പീഡനം തടയന്നതമായി ബന്ധകെട്ട പരാതിപരിഹാര കസല്ലികെ
പ്രവര്ത്തനം ശക്തമാക്കു .
• കപണ് ഭ്രൂണഹതേ നിത്രാധ്നം ഫലപ്രേമായി നടൊക്കു .
• നിര്ഭയ കേല്ട്ടര് ത്ഹാമു ളകട പ്രവര്ത്തനം ശക്തികെടുു .
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• ത്ക്ലശ രമായ സാഹചരേങ്ങള് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ സുരേിതതവം ഉറപ്പുവരുു .
• സ്ത്രീ ള്കക്കതികരയളള എല്ലാവിധ് അതിക്രമങ്ങളം ചൂേണങ്ങളം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയമ
സംവിധ്ാനം ാരേേമമാക്കികക്കാണ്ട് കുറ്റകൃതേങ്ങള് ഇല്ലായ്മകചയ്യു .
• ത്രാഗങ്ങളാലം മറ്റു സാമൂഹി
ാരണങ്ങളാലം മറ്റു കപാത ഇടങ്ങളില് നിന്ന് ബഹിഷ്ക്കരിക്കകെടുന്ന
സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകട കുടുംബങ്ങള്ക്കും പുതരധ്ിവാസം ഉറൊക്കു .
• ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളകട ത്ശേിയം ആത്മവിശവസവം സാത്ങ്കതി പരിജ്ഞാനവം കവേഗ്ദ്ധേവം
പരിത്ശാേിച്ച് വി സന പ്രക്രിയയിലൂകട മുന് നിരയിത്ലയ്ക്ക് ക ാണ്ടുവരി .
• ലിംഗവിത്വചനം അവസാനിെിക്കുന്നതിന് സ്കൂള് തല മുതലള്ള സ്കൂള് രിക്കുലത്തില് ലിംഗസമതവം
ഉള്കെടുു
വി സന വിടവ ള്
1. ധ്നസഹായം കൃതേമായി ലഭിക്കാതിരിയ്ക്കല്
2. വിവിധ് പദ്ധതി ള്, നിയമസംവിധ്ാനം, സാത്ങ്കതി സഹായ സംവിധ്ാനങ്ങള് എന്നിവകയക്കുറിച്ച്
അവത്ബാധ്മില്ലായ്മ
3. നിലവിലളള സംവിധ്ാനങ്ങളകട ത്പാരായ്മ ള്
4. സവയം പരോപ്തത ഇല്ലായ്മ
5. സ്ത്രീ ള്കക്കതികര വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റ കൃതേങ്ങള്
6. ഗാര്ഹി പിഡനങ്ങളിലണ്ടായ വര്ദ്ധന
7. സ്ത്രീ ള്ക്കിടയികല ആത്രാഗേ പ്രശ്നങ്ങള്
8. കപാതവിടങ്ങളികല സുരേിതതവമില്ലായ്മ
9. ത്സാേേല് മീഡിയായിലൂകടയളള ചതി, വഞ്ചന, പീഡനം മുതലായവ
വി സനവിടവ് എങ്ങകന നി ത്താം
1. പ്രാത്േശി തലത്തിലളള പ്രശ്നങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തില് നിലവിലളള പദ്ധതി ള് പരിഷ്കരിയ്ക്കു
2. മുന് ാല പഠന റിത്ൊര്ട്ടു ളകട അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം പദ്ധതി രൂപീ രണം
3. പാര്ശവവത് രിക്കകെട്ട വനിത ള്ക്ക് കതാഴില് സുരേ
4. എല്ലാ വിധ്ത്തിലമുളള അതിക്രമങ്ങളം ചൂേണങ്ങളം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുളള സ്ഥിര സംവിധ്ാനം
5. ത്രാഗങ്ങളാലം മറ്റും ഒറ്റകെട്ട് ത്പാകുന്നവര്ക്ക് ത്പാേണ-ആത്രാഗേ സുരോ പദ്ധതി ള്
പൂര്ണമായം ഉറപ്പുകവരുു
6. സ്ഥാപന പുന:രധ്ിവാസ പ്രവര്ത്തനം
7. നൂതനാശയങ്ങളായ സ്ത്രീ സൗഹൃേ ഗ്രാമം, കക്രം മാെിംഗ് ര്മത്സന- ക ത്താങ്ങിനായി
മുതലായവയകട ാരേേമമായ നടത്തിെ്.
ത്പ്രാജക്റ്റ് നിര്ത്േശങ്ങള്
ത്ക്ലശവിഭാഗത്തില്കെട്ട വനിത ളകട വി സനത്തിനും സാമൂഹേ സുരേയ്ക്കു മുതകുന്ന പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടു
ത്ക്കണ്ടത് പ്രധ്ാനമായം ഹ്രസവ ാല ലേേങ്ങളകടയം േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങളകടയം അടിസ്ഥാന
ത്തിലായിരിക്കണം.
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4.16.3 വത്യാജനങ്ങള്
ആമുഖം
സംസ്ഥാനത്ത് ഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടികെ ഉത്തരാര്ദ്ധത്തില് 60 വയസ്സിന് മു ളില് പ്രായമുളളവരുകട
സംഖേ കുത്തകന ഉയര്ന്നു. ഇത് 1961 ല് ആക ജനസംഖേയകട 5.83% ഉം 1991 ല് 8.82% ഉം 2001 ല്
9.76% ആയിരുന്നു. ഈ നിരക്ക് 2011 ല് 12.8% ആയി വര്ധ്ിച്ചു. ഇത് 2021 ല് 15.63% ഉം 2026 ല് 20%
ആയി വര്ധ്ിക്കാന് സാധ്േതയണ്ട്. 1991 ല് ത് രളത്തികല മുതിര്ന്നവരുകട കമാത്തം ജനസംഖേ 25,67,365
ആയിരുന്നു. 2011 ല് ജനസംഖേ 31,54, 046 ആയി തീര്ന്നു. 1991 ല് 60-69 വത്യാ വിഭാഗത്തില്കെട്ട
പുരുേന്മാരില് 8% ത്പര് മാത്രമായിരുന്നു വിഭാരേര്, എന്നാല് അകത പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ളില് 53.6% ത്പര്
വിധ്വ ള് ആയിരുന്നു. ഇന്തേയികല ഏറ്റവം കൂടിയ സാേരതാ നിരക്ക് ത് രളത്തില് ആകണങ്കിലം 60
വയസ്സിന് ത്മല് പ്രായമുള്ളവരില് നകല്ലാരു ശതമാനം ത്പരും നിരേരര് ആണ്. മുതിര്ന്നവരുകട ജീവിത
ക്രമീ രണങ്ങളില് പ്രധ്ാനകെട്ടത് സവന്തം മക്കത്ളാകടാെം താമസിക്കുന്ന രീതിയാണ്. എന്നാല് കചറിയ
കുടുംബങ്ങള് വര്ധ്ിച്ചുവരുന്ന സാഹചരേത്തില് പലര്ക്കും ഇതിന് ഴിയാകത വരു ത്യാ വീട്ടില് നിന്ന്
പുറന്തള്ളകെടു ത്യാ കചയ്യുന്ന സ്ഥിതി വിത്ശേം ഉണ്ടാ ാറുണ്ട്. ത് രളത്തില് ഏ ത്േശം 30% ആള ള്
ോരിദ്ര്േ ത്രഖയയ്ക്ക് താകഴ ഴിയന്നതിനാല് മുതിര്ന്നകര പരിരേിക്കുന്ന ാരേത്തില് ഇത്തരം കുടുംബങ്ങള്
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കഹല്ത്പജ് ഇന്തേയകട പഠനം അനുസരിച്ച് രാജേത്ത്
ഏറ്റവം അധ്ി ം വൃദ്ധസേനങ്ങള് ഉള്ളത് ത് രളത്തിലാണ്. ആത്രാഗേമുള്ള വൃദ്ധര്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം
സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്രത്വശനം അനുവേിക്കാറുള്ളത്. േീര്ഘ ാല ത്രാഗങ്ങളം മാര ത്രാഗങ്ങളം പിടികെട്ട
വൃദ്ധകര സംരേിക്കുന്നതിനുള്ള ആതരാലയങ്ങള് ആരംഭിത്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക്
അനിവാരേമായം ത്വണ്ടത് സാമൂഹേ സുരേിതതവം ആണ്. ത്ജാലിയില് ഏര്കെടാത്ത വൃദ്ധരില് 65.14%
ത്പരും മറ്റുള്ളവകര ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ത് രളത്തില് 6.7 ലേം വൃദ്ധര് ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക്
താകഴയള്ളവരാണ്. വത്യാ വൃദ്ധരില് 11% ത്പര്ക്ക് മാത്രത്മ ജീവത്നാപാധ്ിയ്ക്ക് സവയംപരേപ്തതയള്ളു. ഇന്തേയില്
ഏറ്റവം അധ്ി ം കപന്േന് ത്േമപദ്ധതി ള് ഉള്ളത് ത് രളത്തിലാണ്. ഇവയില് പ്രധ്ാനകെട്ടത് ത് രള
അഗതി - വിധ്വ കപന്േന്, ത് രള ര്േ കതാഴിലാളി കപന്േന്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ത്േശീയ വാര്ദ്ധ േ ാല
കപന്േന് എന്നിവയാണ്. ഈ വിഭാഗത്തില് കപട്ടവരുകട ദുരിതങ്ങള്ക്ക് വളകരയധ്ി ം ആശവാസം
നല്കുവാന് ത്േമകപന്േന് പദ്ധതി ള്ക്ക് ഴിയന്നുണ്ട്. 70 വയസ്സിന് ത്മല് പ്രായമുള്ളവരുകട ആത്രാഗേ
സ്ഥിതി ഉത് ണ്ഠജന മാണ്. ജനസംഖേയകട അഞ്ചില് ഒരു ഭാഗം മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് ആയി തീരുന്ന
സാഹചരേം സമൂഹം മുന്കൂട്ടി വിലയിരുത്ത്തണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി മുതിര്ന്നവരുകട പരിപാലനത്തിന് ഉതകുന്ന
വിേയങ്ങള് കവേേശാസ്ത്ര പഠനം, നഴ്സിംഗ് എന്നീ ത്മഖല ളികല പാഠേ പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുുന്നത്
നല്ലതായിരിക്കും.
നിലവികല അവസ്ഥ
ഒരു സര്ക്കാര് വൃദ്ധസേനം ഉള്കെകട ജില്ലയില് 19 വൃദ്ധസേനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില്
ലഭേമായ ണക്കനുസരിച്ച് ഏ ത്േശം 2500 വനിത താമസക്കാരും 1500 പുരുേന്മാരും ഉണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ല
യികല ആക ജനസംഖേയില് 351818 ത്പര് 60 വയസ്സിന് മു ളില് പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഇതില് 179206 ത്പര്ക്ക്
വിവിധ് സാമൂഹി സുരോ കപന്േനു ള് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് 91904 പുരുേന്മാരും 87302 ത്പര്
സ്ത്രീ ളമാണ്. ത് രള സാമൂഹേ സുരോ മിേന് മുത്ഖന വത്യാ മിത്രം പദ്ധതിയിലൂകട വൃദ്ധമാതാപിതാക്കകള
വീടു ളില് എത്തി പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സവീ രിച്ച് വരുന്നു. കൂടാകത സര്ക്കാര് വൃദ്ധസേനങ്ങളില്
സാമൂഹേ നീതി വകുെികെ സാമ്പത്തി സഹായത്ത്താകട ഭാരതീയ ചി ിത്സ്ാ വകുെ് ത്ഡാക്ടര്മാകരയം
അറ്റന്ഡര്മാകരയം നിയമിച്ച് ആയൂര്ത്വേ ചി ിത്സ്യം മരുന്ന് ലഭേമാക്കി വരുന്നു.
അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
1. സാമ്പത്തി സുരേ
സാമൂഹേ സുരേ കപന്േനു ള് അര്ഹതയണ്ടായിട്ടും പല ാരണങ്ങളാലം കപന്േനു ള്
ലഭിക്കാത്തത് വൃദ്ധരായവര്ക്ക് സാമ്പത്തി ബുദ്ധിമുട്ട് ത്നരിടുന്നതിന് ാരണമാകുന്നു. 60 വയസ്സും അതിന്
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മു ളില് ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവരുകട വസ്തുക്കളം പണവം ക ക്കലാക്കിയത്ശേം അവകര കതരുവിത്ലക്കും
വൃദ്ധസേനങ്ങളിത്ലക്കും തള്ളിവിടുന്ന പ്രവണത നിലവിലണ്ട്. സാമ്പത്തി
പരാധ്ീനത മൂലം
ത്പാേ ാഹാരങ്ങള് വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.
2. ആത്രാഗേപരമായ ത്സവനങ്ങള്
ഏത് വേക്തികയ സംബന്ധിച്ചും ആത്രാഗേം ഒരു പ്രധ്ാന വിേയമാണ്. എന്നാല് മുതിര്ന്നവകര
സംബന്ധിച്ചിടത്ത്താളം ഇതിന് കൂടുതല് പ്രസക്തിയം മുന്ഗണനയമുണ്ട്. എന്തുക ാകണ്ടന്നാല് ആത്രാഗേ
േയിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ാലമാണ് വാര്ദ്ധ േം. പല വാര്ദ്ധ േ ാല ത്രാഗങ്ങളം േീര്ഘാ ാലം
ബഹുവിധ് ത്രാഗങ്ങളാല് വി സിക്കാന് സാധ്േതയള്ളവയമാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഉള്ള ചി ിത്സ് േീര്ഘ ാലം
ത്വണ്ടിവരുതം വരുമാനം ഉള്ളവര്ക്ക് കൂടി താങ്ങാന് ഴിയാത്തതമായിരിക്കും.
സര്ക്കാര്/സവ ാരേ ആശുപത്രി ളില് 60 വയസ്സ് ഴിഞ്ഞ വൃദ്ധരാവര്ക്ക് അര്ഹമായ പരിഗണന
ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങളമായി എുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന
മാത്രത്മ ലഭിക്കുന്നുള്ളു. പലവിധ് ത്രാഗങ്ങളാല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്ക്ക് വന് വിലയള്ള മരുന്നു ള് വാങ്ങുന്നതിന്
ബുദ്ധിമുട്ട് ത്നരിടുന്നു.
3. കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങള്
കുട്ടൂകുടുംബത്തില് നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിത്ലക്ക് മാറിയത്ൊള് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള്ക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഗണന നഷ്ടമായി. ഇത് അവര്ക്ക് അവഗണനയായി അനുഭവകെടു യം കചയ്തു.
മക്കളകടയം കചറുമക്കളകടയം കപരുമാറ്റം വൃദ്ധരായവര്ക്ക് അര്ഹമായ പരിഗണന നല്കുന്നതല്ല.
അണുകുടുംബത്തികല വീടു ളില് വൃദ്ധമാതാപിതാക്കള്ക്ക് പ്രത്തേ ം മുറി ളം സൗ രേങ്ങളം നല്കുന്നില്ല.
മക്കള് ത്ജാലിയ്ക്ക് ത്പാകുന്ന സമയത്ത് വൃദ്ധമാതാപിതാക്കകള മുറി ളില് പൂട്ടിയിടുന്നതമൂലം അവര്ക്ക് ടുത്ത
മാനസി കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്നു.
4. കപന്േന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളികല ാലതാമസം
അര്ഹതയണ്ടായിട്ടും സാമൂഹേ സുരോ കപന്േന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ാലതാമസം വൃദ്ധജനങ്ങള്
ത്നരിടുന്ന പ്രധ്ാന പ്രശ്നമാണ്. പ്രായമായതം വിേോഭോസ പരമായി അറിവില്ലാും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതമായ
വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് കപന്േനും മറ്റ് സര്ക്കാര് ആനുകൂലേങ്ങളം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആധ്ാര് അനുബന്ധ ത്രഖ ളം
സമര്െിക്കുന്നതിന് വൃദ്ധര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
5. യാത്രസൗ രേം ഇല്ലായ്മ
ഗുരുതരായ ത്രാഗങ്ങള് ഉള്ള വൃദ്ധജനങ്ങള് വിേഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് കമഡിക്കല്
ത് ാത്ളജു ളിലം മറ്റ് ആശുപത്രി ളിലം ത്പാകുന്നതിന് യാത്രാ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. കൂടാകത കപന്േന്
ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായു ളിലം മറ്റ് ഒഫീസു ളിലം ത്പാത് ണ്ടിവരുന്നത് വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്
ത്നരിടുന്നു.
6. മാനസി പ്രശ്നങ്ങള്
ത്ജാലിക്കാരായ മക്കളം പഠനത്തിത്ലര്കപടുന്ന കചറുമക്കളം വീടു ളില് നിന്ന് പുറത്ത് ത്പാകുത്മ്പാള്
വൃദ്ധമാതാപിതാക്കള് വീടു ളില് ഒറ്റകെടുന്നത് അവര്ക്ക്
ടുത്ത മാനസി
വിേമം ഉണ്ടാകുന്നു.
മുന് ാലങ്ങളില് വി സിത രാജേങ്ങള്ക്കും മാത്രം പരിചിതമായിരുന്ന വൃദ്ധസേനങ്ങള് ത് രളത്തില്
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹരേമാണ് ഇന്നുള്ളത്. ത് രളത്തില് വൃദ്ധജനങ്ങത്ളാടുള്ള അവഗണന
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നതായാണ്
ാണുന്നത്. പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലം വൃദ്ധജനങ്ങളകട അവ ാശങ്ങള്
ഹനിക്കകെടുന്നു. അവരുകട ശാരീരി വം മാനസി വമായ അനുഭൂതിയ്ക്ക് പലത്ൊഴം തടസ്സം നില്ക്കുന്നത്
അവഗണന, ഒറ്റകെടല്, കപരുമാറ്റദൂേേങ്ങള്, ചൂേണം, ബന്ധുജനങ്ങളകട അനാവശേമായ ഇടകപടല്
തടങ്ങിയവയാണ്. ത് രളത്തികല ഉയര്ന്ന ജീവിത നിലവാരവം ആത്രാഗേ രംഗകത്ത പുത്രാഗതിയം ശരാശരി
ആയൂര്കേര്ഘേം വര്ദ്ധിക്കു യം അതവഴി വത്യാധ്ി രുകട എണം ആനുപാതി മായി ഉയരു യം കചയ്യുന്നു.
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7. നിയമകത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ
മുതിര്ന്നവരുകട സംരേണത്തിനും ത്േമത്തിനുമുള്ള 2007 കല നിയമകത്ത കുറിച്ചും വത്യാജന
നയകത്ത കുറിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കുള്ള അറിവില്ലായ്മ അവര് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രധ്ാന പ്രശ്നങ്ങളില് ഒന്നാണ്.
വീടു ളില് നിന്ന് വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് അവഗണനയം പീഡനങ്ങളം ത്നരിടുത്മ്പാള് നിയമത്തികെ അജ്ഞതമൂലം
അവര്ക്ക് ഈ വിേയം ത് ാടതിയകട ശ്രദ്ധയില് ക ാണ്ടുവരാന് സാധ്ിക്കുന്നില്ല.
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള്
1. ഗ്രാമപഞ്ചായു ളകട
ത്മല്ത്നാട്ടത്തില്
സാമ്പത്തി മായി
പിത്ന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന
വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് അംഗന്വാടി വഴി സമീകൃത ത്പാോ ാഹാരം ലഭേമാക്കുന്നതിന് നടപടി
സവീ രിക്കണം. 60 വയസ്സ് ഴിഞ്ഞ വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് കപന്േനും മറ്റ് ആനുകൂലേങ്ങളം അവരുകട
വീടു ളില് എത്തി അത്പേ സവീ രിച്ച് കപന്േന് ലഭേമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം
നടെിലാക്കണം. കതാഴില് കചയ്യുന്നതിനും ആോയ രമായ പ്രവര്ത്തി ളില് ഏര്കെടുന്നതിനും
സര്ക്കാര് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാകര സഹായിക്കണം. കചറിയ ബിസിനസു ള്ക്ക് ആയി നോയ
നിരക്കലള്ള പലിശ മാത്രം ഇടാക്കി വായ്പ സൗ രേം, റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട്, സബസിഡി എന്നിവ
ആവശോനുസരണം എല്ലാ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും ലഭേമാക്കു . വായ്പ ക ാടുക്കല് എന്നിവയ്ക്ക്
പ്രത്തേ പരിഗണന നല് ണം. വത്യാജനങ്ങള്ക്കായി പ്രത്തേ ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി
രൂപീ രിക്കണം. റിട്ടയര് കചയ്യുന്നവര്ക്ക് താമസം വിന കപന്േന്, പി.എഫ് മറ്റ് ആനുകൂലേങ്ങള്
എന്നിവ അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് തവരിതകെടുത്തണം.
2. വത്യാജനങ്ങളകട ചി ിത്സ്യം ആവശേമായ മരുന്നും സര്ക്കാര്/സവ ാരേ ആശുപത്രി ളില് നിന്ന്
സൗജനേമായി നല്കു , വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ൂ നില്ക്കാകത ത്ഡാക്ടര്മാകര ാണുന്നതിനുള്ള
അവസരങ്ങള് ഒരുക്കു ., അടിയന്തിര ചി ിത്സ് ത്വണ്ടുന്ന സാഹചരേത്തില് സവ ാരേ ആശു
പത്രി ളില് ചി ിത്സ്ിക്കുന്നതികെ കചലവ് സര്ക്കാര് വഹിക്കു ., പ്രാഥമി ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങള് വഴി
സഞ്ചരിക്കുന്ന കഹല്ത്ത് ക്ലിനി ് ത്സവനം മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് ലഭേമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
സവീ രിക്കു , മാസത്തില് ഒരു തവണ ആത്രാഗേ പ്രവര്ത്ത ര് 80 വയസ്സിന് മു ളില് ഉള്ളവകര
വീടു ളില് കചന്ന് പരിത്ശാധ്ിക്കുന്നതിന് സംവിധ്ാനം ഒരുക്കു .
3. വേതേസ് തലമുറ ള് തമിലള്ള ബന്ധത്തികെയം കനരന്തരേത്തികെ ആവശേ തയം
അഭിലേണീയതയം മാതാപിതാക്കള്ക്കത്ളാട് മക്കള്ക്കുള്ള ടമ നിറത്വറ്റാണ്ടതികെ അനിവാരേത
യവതി യവാക്കകള ത്ബാധ്േകെടുുന്നതിനുള്ള ത്ബാധ്വത് രണ ക്ലാസു ള് സംഘടിെിക്കു , എല്ലാ
നഗര-ഗ്രാമപ്രത്േശങ്ങളിലം മുതിര്ന്നവര്ക്കുത്വണ്ടി 24 മണിൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കഹല്െ് കലന്,
കഹല്െ് കലന് നമ്പര് ദൃശേ-ശ്രാവേ-അച്ചടി മാധ്േമങ്ങളില് കൂടി ത്വണ്ടത്ര പ്രചാരണം നല്കു .
4. വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് കപന്േന് ലഭിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത ര് അവരുകട വീടു ളില് എത്തി
ആധ്ാറും മറ്റും ത്രഖ ളം നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ച് കപന്േന് ലഭേമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി
സവീ രിക്കണം. കപന്േന് എല്ലാ മാസവം കൃതേമായി വിതരണം കചയ്യുന്നതിന് നടപടി
സവീ രിക്കണം. കപന്േന് ത ഉടമസ്ഥന് കൃതേമായി ക െറ്റന്നുകണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുു .
5. വത്യാജനങ്ങള് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില് കമഡിക്കല് ത് ാത്ളജ്, മറ്റ് ആശുപത്രി ളില്
എന്നിവിടങ്ങില് ത്പാകുന്നതിന് സര്ക്കാര് ആംബുലന്സ് സൗ രേം ഏര്കെടുു . അടിയന്തിര
ഘട്ടങ്ങളില് സവ ാരേ ആംബുലന്സു ള് ഉപത്യാഗിക്കു യാകണങ്കില് അതികെ വാട സര്ക്കാര്
നല്കു . വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ആശുപത്രി ളില് ത്പാകുന്നതിന് തിരിച്ചറിയില്
ാര്ഡികെ
അടിസ്ഥാനത്തില് സൗജനേ യാത്ര സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു .
6. കുടുംബത്തികല മറ്റ് അംഗങ്ങള് ത്ജാലിക്കും മറ്റും ത്പാകുന്ന സാഹചരേത്തില് വൃദ്ധജനങ്ങളകട
സംരേണത്തിനായി ആധുനി സംവിധ്ാനങ്ങള് ഏര്കെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ ല്വീടു ള് എല്ലാ
പഞ്ചായത്തിലം ആരംഭിക്കു , വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കായി പാര്ക്കു ളം ക്ലബു ളം രൂപീ രിക്കു .,
വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക്
അവരുകട
ആത്രാഗേത്തിന്
ത്യാജിച്ച
രീതിയിലള്ള
ത്ജാലി ളില്
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ഏര്കെടുുന്നതിനും വരുമാനം ത്നരിടുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്
ആരംഭിക്കു .
7. വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് അവരുകട അവ ാശങ്ങള് ത്നടികയടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലം
സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രത്തേ
ത് ാടതി ള് സ്ഥാപിക്കണം. കൂടാകത സൗജനേ നിയമസഹായവം
ലഭേമാക്കണം.വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് വൃദ്ധജന സംരേണ - ത്േമ നിയമകത്ത കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ലഘുത്ലഖ അച്ചടിച്ച് വിതരണം കചയ്യു ., ടി നിയമകത്ത കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ത്ബാധ്വത് രണ ക്ലാസു ള് സംഘടിെിക്കു .
ഭാവിയില് ത്നടുന്നതം ലേേം വയ്ക്കുന്നതമായ ത്നട്ടങ്ങള്
• എല്ലാം തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം നിലവിലള്ള വത്യാജന നിയമം അനുസരിച്ച് വത്യാജന
സംരേണത്തിന് ത്വണ്ടുന്ന പരിപാടി ളം പദ്ധതി ളം ആസൂത്രണം കചയ്യണം.
• വത്യാജനങ്ങളകട അറിവം ഴിവം അനുഭവ സമ്പും പുത തലമുറയ്ക്ക് പ്രത്യാജനമാകും വിധ്ം പദ്ധതി
ആവിഷ്കരിച്ച് നടെിലാക്കു .
• 2022 ഓടുകൂടി തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പരിധ്ിയില് വത്യാജനങ്ങളകട സംരേണവം
പ്രാതിനിധ്േവം ഉറപ്പുവരുു .
• എല്ലാ തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പരിധ്ിയില് നിര്മിക്കുന്ന ക ട്ടിടങ്ങളം ഭവനങ്ങളം
ആശുപത്രി ളം വത്യാജന സൗഹൃേമാക്കു .
• എല്ലാ ജില്ലാ-താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിലം വൃദ്ധജനങ്ങളമായി ബന്ധകെട്ട ഓഫീസു ള് താകഴ
നിലയില് പ്രവര്ത്തിെിക്കു . അല്ലാത്ത പേം ലിഫ്റ്് സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുത്തണം.
• 60 വയസ്സ് ഴിഞ്ഞ എല്ലാവര്ക്കും ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് ഏര്കെടുു .
• എല്ലാ താലൂക്ക് - ജില്ലാ ആശുപത്രി ളിലം രാവികല 8 മണി മുതല് 9 മണിവകര വത്യാജനങ്ങള്ക്ക്
മാത്രമായി ക്ലിനിക്കു ള് ആരംഭിക്കു ., പ്രത്തേ ഒ.പി. ടിക്കറ്റ് ൗണ്ടറും സജീ രിക്കു .
• യാത്രാ ബസു ളില് വൃദ്ധജനങ്ങളകട സീറ്റ് അവര്ക്ക് ലഭേമാകുന്നതിന് ര്ശന നടപടി ള്
സവീ രിക്കു .
• ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/വാര്ഡ് തലത്തില് വത്യാജനസഭ ള് സംഘടിെിക്കു .
• വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കകള സംരേിക്കുന്നതിനുള്ള 2007 കല നിയമകത്ത കുറിച്ചും 2013 വത്യാജന
നയകത്ത കുറിച്ചും സ്കൂള് പാഠേപദ്ധതിയില് ഉള്കെടുു ., സ്കൂള് തലത്തില് ത്ബാധ്വത് രണ
ക്ലാസു ള് സംഘടിെിക്കു യം കചയ്യു .
• സ്കൂള് തലത്തില് വത്യാജനങ്ങകള ഉള്കെടുത്തി വത്യാജന േിനം ആചരിക്കുന്ന ചടങ്ങ്
സംഘടിെിക്കു , അവരുകട അനുഭവങ്ങള് കുട്ടി ളമായി പങ്കുകവയ്ക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കു .
• മുമ്പ് നിലവിലണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ വേവസ്ഥിതികയ കുറിച്ച് കുട്ടി ള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ത്വണ്ടി
ഹ്രസവചിത്രങ്ങളം ത്ഡാ ൂകമന്ററി ളം നിര്മിച്ച് സ്കൂള് തലത്തില് പ്രേര്ശിെിക്കു .
• ഓത്രാ പ്രത്േശത്തികെയം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്തേ ത ളം ചരിത്രങ്ങളം പുതതലമുറയ്ക്ക്
പ ര്ന്നുക ാടുക്കുന്നതിന് പ്രത്തേ ത്ബാധ്വത് രണ ക്ലാസു ള് സംഘടിെിക്കു .
വി സന വിടവ് എങ്ങകന നി ത്താം
1. വത്യാജനങ്ങളകട അവസ്ഥാ വിശ ലന സര്കേ നടത്തി ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലം ജില്ലാ തലത്തിലം
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ത്ക്രാഡീ രിക്കു
2. എല്ലാവര്ക്കും സീനിയര് സിറ്റിസണ് ാര്ഡ് ലഭേമാക്കു
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
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വത്യാജന ക്ലബു ള് അംഗന്വാടി തലത്തില് രൂപീ രിക്കു .
വത്യാജനങ്ങളകട സമ്പൂര്ണ ആത്രാഗേ പരിരേ ഉറപ്പുവരുു .
ഗ്രാമ തലത്തില് വത്യാമിത്രം പരിപാടി നടെിലാക്കു .
എല്ലാ തത്േശ സവയം ഭരണ പരിധ്ിയിലം പ്രാത്േശി പ ല് പരിപാലന ത് ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിച്ച്
ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുു .
വരുമാന ോയ മായ കചറുകതാഴില ള് / പരിശീലനങ്ങളില് ഏര്കെടുു .
വിവിധ് ത്മഖല ളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രാവീണേം കതളിയിക്കുന്ന വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് അവാര്ഡ്
ഏര്കെടുു .
24 മണിൂറും പ്രവര്ത്തനസജമായ വത്യാജന കഹല്െ് കലന് ആരംഭിക്കു .
മൂണിറ്റി ത്പാലീസിംഗ് ആരംഭിക്കു .
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാകര ചൂേണത്തില് നിന്നും പീഡനങ്ങളില് നിന്നും സംരേിച്ച് അവരുകട ജീവിത
നിലവാരം കമച്ചകെടുുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കു .
മുതിര്ന്നവരായ മാതാപിതാക്കകള സംരേിക്കു എന്നത് കപണ്മക്കളകടയം ആണ്മക്കളകടയം
ഉത്തരവാേിതവമാകണന്ന നിയമനിര്മാണം നടു .
സംസ്ഥാന ട്രേറി ളില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരായ കപന്േന് ാര്ക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനും പ്രാഥമി
ആവശേങ്ങള് നിര്േഹിക്കാനും സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുത്തണം.
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കുളള ചി ിത്സ് കചലവ ളില്
ിഴിവ് അനുവേിക്കുവാന് സവ ാരേ
ആശുപത്രി കള ത്പ്രരിെിക്കുന്നതിന് നിയമനിര്മാണം നടത്തണം.
താലൂക്ക് ആശുപത്രി തലം വകര പ്രത്തേ ം വത്യാജന വാര്ഡു ള് നിര്മിക്കണം.
രണ്ടര ലേം രൂപ വകര വാര്േി വരുമാനമുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് മരുന്ന് സൗജനേമായി
നല്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കണം.
പ്രാഥമി ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങള് മുഖാന്തിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കു ളകട ത്സവനം
ലഭേമാക്കണം.
മാസത്തില് ഒരു തവണകയങ്കിലം പലി ് കഹല്ത്ത് നഴ്സ്, ആയ എന്നിവര് ഗ്രാമ-നഗര
പ്രത്േശങ്ങളികല 80 വയസ്സിന് മു ളില് ഉള്ളവകര പരിത്ശാധ്നയ്ക്ക് വിത്ധ്യരാക്കു യം
പ ര്ച്ചവോധ്ി ള് അല്ലാത്ത ത്രാഗങ്ങളകട വര്ദ്ധന ണക്കികലടുത്ത് ഗ്രാമപ്രത്േശങ്ങളില് വൃദ്ധജന
സാന്തവന ശുശ്രൂേയ്ക്കായി സവ ാരേ /കപാതപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഡയാലിസിസ് കചയ്യാന് ത്വണ്ടി അനുരൂപമായ സഹായപദ്ധതി ബന്ധകെട്ട സ്ഥാപനവമായി
ത്ചര്ന്ന് ആവിഷ്കരിക്കു യം പാവകെട്ട മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് സൗജനേ ഡയാലിസിസ്
അനുവേിക്കു യം ത്വണം.
ഓര്മ നഷ്ടം, അള്േിത്മഴ്സ്, പാര്ക്കിന്സണ്സ് എന്നിവ മുതിര്ന്നവരില് മുന്കൂട്ടി കണ്ടത്തി
ശുശ്രൂേിക്കുവാനും മാനസി ആത്രാഗേകത്ത പറ്റിയള്ള അവത്ബാധ്ം വര്ദ്ധിെിക്കാനും പ്രത്തേ
പരിപാടി ആസൂത്രണം കചയ്യണം.
ോന്സര്, നകട്ടല്ലിന് േതം, പോഘാതം, മാനസി ത്രാഗങ്ങള് തടങ്ങി ഏതത്രാഗത്താലം
േീര്ഘനാളായി ിടെിലായ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട
സഹായത്ത്താകട പാലിത്യറ്റീവ പരിചരണ പദ്ധതി നടെിലാക്കണം.
പാവകെട്ട വൃദ്ധത്രാഗി ളകട ചി ിത്സ്യില് ധ്നസഹായം നല്കുന്നതിനുത്വണ്ടി ദുരിതാശവാസ ഫണ്ട്
രൂപീ രിക്കണം.
ഒറ്റകെട്ടുത്പായ മുതിര്ന്ന േമ്പതി ള്, മുതിര്ന്ന പുരുേന്മാര്, സ്ത്രീ ള്, പ്രത്തേ ം സംരേണം
ആവശേമുള്ള മുതിര്ന്നവര് എന്നിവര്ക്കായി മുതിര്ന്നവരുകട ഗ്രാമങ്ങള് നഗരങ്ങളിലം
ഗ്രാമപ്രത്േശങ്ങളിലം രൂപീ രിക്കണം.
മുതിര്ന്നവര്ക്ക് ഭവനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനും അറ്റകുറ്റെണി ള്ക്കുമായി ലളിതമായ വേവസ്ഥയില്
സഹായധ്നം അനുവേിക്കണം.
പ്രത്തേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
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ത്പ്രാജക്ട് നിര്ത്േശങ്ങള്
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മുതിര്ന്ന വനിത ള്ക്ക് മാത്രമായി പ ല് പരിപാലന ത് ന്ദ്രം തടങ്ങു .
വത്യാമിത്രം മാതൃ യില് പുതിയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു .
കതരുത്വാരങ്ങളില് ഴിയന്ന വത്യാജനങ്ങളകട പുനരധ്ിവാസം
വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ആവശേമായ സഹായ ഉപ രണങ്ങള് ലഭേമാക്കു .
വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് സവയംകതാഴില് കചയ്യാന് സാമ്പത്തി സാത്ങ്കതി സഹായം
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കായി കമാകബല് ആയര്ത്വേ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കു .
പാലിത്യറ്റീവ് ക യര് ത്സവനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് സന്നദ്ധരായ യവതീയവാക്കള്ക്ക് പരിശീലനം
നല്കു .
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് സര്ക്കാര് കചലവില് ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി
മുതിര്ന്നപൗരന്മാകര ഉപത്യാഗിച്ച് പ്രാത്േശി
ചരിത്രരചന, പ്രാചീന
ാര്േി
രീതി ള്,
പഴകഞ്ചാല്ലു ള്, പ്രാത്േശി
ചി ിത്സ്ാ രീതി ള് എന്നിവകയ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്
ത്ക്രാഡീ രിക്കു .
വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ആവശേമായ മരുന്നു ള് നീതി/മാത്വലി ത്റാര് വഴി സൗജനേമായി ലഭേമാക്കു .
(ആയര്ത്വേം, അത്ലാെതി, സിദ്ധ)
വത്യാജന കഹല്െ് കലന് തടങ്ങു .
സീനിയര് സിറ്റിസണ് ാര്ഡ് 60 വയസ്സു ഴിഞ്ഞ വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ലഭേമാക്കു .
വത്യാജനങ്ങളായ വനിത ള്ക്ക് മാസത്തികലാരിക്കല് സ്ത്രീജനേത്രാഗ ക്ലിനി ് സംഘടിെിക്കു .
വാര്ദ്ധ േ ാല കപന്േന് അര്ഹതയള്ള എല്ലാവര്ക്കും ഉറൊക്കുന്നതിന് വകുപ്പു ള് എല്.
എസ്.ജി.ഡിയമായി സഹ രിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കു .
പ്രാത്േശി തലത്തില് വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് ആവശേമുള്ള സഹായ ഉപ രണങ്ങള്, വത്യാജന
സംഘടന ളമായി ബന്ധകെടുത്തി ആവശോനുസരണമുള്ള ഉപ രണങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതി ള് നടെിലാക്കു .
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലം വത്യാജനങ്ങളകട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ൗണ്സിലിംഗ്
കസെറു ള് ആരംഭിക്കു .
സാംസ്കാരി , സന്നദ്ധ സംഘടന കള ഉള്കെടുത്തി വത്യാജന സൗഹൃേ ക്ലബ്ബു ള്, പ ല് വീടു ള്
എന്നിവ പ്രാത്േശി തലത്തില് ഒരുക്കു .
ജറിയാട്രി ് ക യര് കസെര് എല്ലാ പി.എച്ച്.സി ളിലം ലഭേമാക്കു .
എല്ലാ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും യാത്രൂലി ഇളവ് അനുവേിക്കണം.
ആശുപത്രി ള് ബസ് ത്റേന്, റയില്ത്വ ത്റേന് എന്നിവിടങ്ങളില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് ത്വണ്ടി
നിശ്ചിത ശതമാനം ഇരിെിടങ്ങള് എളെത്തില് തിരിച്ചറിയാവന്ന തരത്തില് സജമാക്കണം.
വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് അവരുകട അവ ാശങ്ങള് ത്നടികയടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലം
സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രത്തേ
ത് ാടതി ള് സ്ഥാപിക്കണം. കൂടാകത സൗജനേ നിയമസഹായവം
ലഭേമാക്കണം.
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ത് ന്ദ്ര പദ്ധതി ള്
വത്യാജനങ്ങള്ക്കുള്ള സത്യാജിത സംരേണ പദ്ധതി (ഐ.പി.ഒ.പി.) വത്യാജനങ്ങളകട
സുരേിതതവത്തിനും മാനസി
ഉല്ലാസത്തിനും കവേേസഹായത്തിനും ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള്
ഒരുക്കു യാണ് ഈ പദ്ധതിയകട ലേേം. ഈ പദ്ധതിയകട നടത്തിെിനായി തത്േശസവയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സന്നദ്ധ സംഘടന ള്ക്കും ത് ന്ദ്രസര്ക്കാര് ധ്നസഹായം
നല്കുന്നു. താകഴ പറയന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഈ പദ്ധതിയില് ഏകറ്റടുത്ത് നടത്താവന്നതാണ്.
1.
2.
3.
4.

വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കുള്ള ത് ന്ദ്രസഹായം
ആശവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങളം തടര് സംരേണ ത് ന്ദ്രങ്ങളം
കമഡിക്കല് ക യര് യൂണിറ്റ് നടുന്നതിനുള്ള സഹായ പദ്ധതി
ഓര്മ ശക്തി നശിച്ച വൃദ്ധജനങ്ങകള സംരേിക്കുന്ന പ ല് പരിപാലന ത് ന്ദ്രങ്ങള്ക്കുള്ള
ധ്നസഹായ പദ്ധതി
5. ഫിസിത്യാകതറാെി ക്ലിനിക്കു ള്ക്കുള്ള ധ്നസഹായ പദ്ധതി
6. വത്യാജനങ്ങളകട ശാരീരി -മാനസി -ആത്രാഗേ പദ്ധതി
തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കചയ്യാവന്ന ാരേങ്ങള്
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് ത്വണ്ടിയള്ള ര്മ പദ്ധതിയികല വിവിധ് പരിപാടി ള് തത്േശീയ തലത്തില്
നടെിലാക്കാനുള്ള ഔപചാരി മായ അടിസ്ഥാന ഏജന്സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ്. ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക്
താകഴയള്ളവരുകട വിശേവിവരങ്ങള് അടക്കം അതാത് പ്രത്േശത്ത് 60 വയസ്സില് അധ്ി ം പ്രായമുള്ളവരുകട
അെത്ൊഴള്ള ണക്ക് സൂേിക്കു , വാര്ദ്ധ േ ാല കപന്േന് അര്ഹതയള്ളവകര കണ്ടു യം
അംഗീ രിക്കു യം കചയ്യു ., അര്ഹതയള്ളവര്ക്ക് കപന്േന് നല്കു , ത്ഡ ക യര് കസന്ററു ളകടയം
മൂണിറ്റി കസന്ററു ളകടയം ആ പ്രത്േശത്ത് മുതിര്ന്നവര്ക്ക് ത്വണ്ടി ഏര്കെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് എല്ലാ
സൗ രേങ്ങളകടയം നടത്തിെ്, ത്മല്ത്നാട്ടം എന്നിവ നിര്േഹിക്കു
തടങ്ങിയ ചുമതല ള് ആണ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത്.
പഞ്ചായു ളകട വാര്േി പദ്ധതിയകട 5% ത മുതിര്ന്നവരുകട ത്േമത്തിനായി മാറ്റികവച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുതിര്ന്നവര്ക്ക് താങ്ങളകട ആശങ്ക ളം പ്രശ്നങ്ങളം ചര്ച്ച കചയ്യുന്നതിനും താങ്ങള്ക്കായി സര്ക്കാര്
നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് വിലയിരുത്തി പ്രതി രിക്കുന്നതിന് ഒരു ത്വേി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
അഭിലേണീയമാണ്. ഈ സമിതി ളില് മുതിര്ന്നവരായ സ്ത്രീ ള്ക്ക് അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്േം നല് ണം.
ഓത്രാ അഞ്ച് വര്േം കൂടുത്മ്പാഴം ഓത്രാ വാര്ഡിലമുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുകട സ്ഥിതി വിവര ണക്കു ള്
തത്േശസ്ഥാപനങ്ങള് പ്രസിദ്ധീ രിക്കണം. ഗ്രാമസഭ ളില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുകട സാന്നിദ്ധേം ഉറെ്
വരുുന്നതം അവരുകട പ്രത്യാജന രമായ നിര്ത്േശങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായ പരിഗണന നല്കു യം ത്വണം.
നൂതന ത്പ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്
നിലവിലള്ള വത്യാസൗഹൃേ പദ്ധതി ള് ഉള്ക ാള്ളിച്ച് സമഗ്രമായ മാനവല് തയാറാക്കു ,
നിരാലംബരും അനാഥരുമായിട്ടുള്ളവരുകട വിവരത്ശഖരണം, വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് കഹല്െ് കലന് സംവിധ്ാനം,
അര്ഹതയള്ള വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി കപന്േന്, ഇന്ുറന്സ് പരിരേ, വത്യാജന
പരിചരണത്തിനായി പ്രാഥമി ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങകള വത്യാജന സൗഹൃേമാക്കു , ത്പാേ ാഹാരം
ഉറപ്പുവരുു , മുതിര്ന്നവരുകട ത്േമവം സംരേണവം ഉറൊക്കുന്ന 2007 നിയമം ാരേേമമായി
നടെിലാക്കു , എല്ലാ സര്ക്കാര് ക ട്ടിടങ്ങളം വത്യാജന സൗഹൃേമാക്കു , ഡികമന്േേ അള്േിത്മഴ്സ് കസെര്
സ്ഥാപിക്കു , മുതിര്ന്നവരുകട സംരേണത്തിനും ത്േമത്തിനുമായി സര്ക്കാര് നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
ദൃശേ-ശ്രാവേ- അച്ചടി മാധ്േമങ്ങളിലൂകട ത്ബാധ്വത് രണം നടു തടങ്ങിയവ.
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4.16.4 ഭിന്നത്ശേി വിഭാഗം
ആമുഖം
ത്ലാ ത്ത് ആ മാനമുളള അംഗപരിമിതരുകട സ്ഥിതി പരിത്ശാധ്ിച്ചാല് അവര് എല്ലാ ത്മഖല ളിലം
പ്രത്തേ ിച്ച് ആത്രാഗേം, വിേോഭോസം, സാമ്പത്തി ം എന്നിവയില് മറ്റുളളവകരക്കാള് പിത്ന്നാക്ക മാകണന്നു
ാണാം. ഇത് പ്രധ്ാനമായം അവര് ത്നരിടുന്ന പല രീതിയിലളള തടസ്സങ്ങള് അഥവാ പരിമിതി ള് മൂലമാണ്.
വിേോഭോസം ത്നടാനുളള തടസ്സം, ത്ജാലി സമ്പാേിക്കാനുളള തടസ്സം, സഞ്ചരിക്കാനുളള തടസ്സം,
ആത്രാഗേപരിപാലനത്തിനുളള തടസ്സം എന്നിങ്ങകനയളള നിരവധ്ി തടസ്സങ്ങള് അവര് ത്നരിത്ടണ്ടി വരുന്നു.
സമൂഹത്തില് സാമ്പത്തി മായം, സാംസ്കാരി മായം പിത്ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളില് വരുന്ന
അംഗപരിമിതര് ഈ തടസ്സങ്ങളകടയം/പരിമിതി ളകടയം പ്രധ്ാന ഇര ളാകണന്ന് ണക്കു ള് സൂചിെിക്കുന്നു.
കവ ലേമനുഭവിക്കുന്നവര്ക്ക് നിയമാനുസൃതം ഉറൊക്കിയിട്ടുളള അവ ാശങ്ങള് സംരേിക്കുന്നതിനും
അവരുകട സമഗ്രമായ ഉന്നമനത്തിനുമായി 1996 ല് ത്പഴ്സണ്സ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടും 1999 ല്
നാേണല് ട്രറ് ആക്ടും ഇന്തേയില് നിലവില് വന്നു..
അംഗപരിമിതരുകട അവ ാശ സംരേണവം
സാമൂഹേസമതവവം, സംരേണവം ഉറപ്പുവരുത്ത്തണ്ടതിന് കൂടുതല് ശക്തമായ നടപടി ള് സവീ രിക്കുവാന്
അംഗരാജേങ്ങള് ബാധ്േസ്ഥരാണ്.
2011 ൽ പ്രസിദ്ധീ രിച്ച അംഗപരിമിതകര സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്ഗാള റിത്ൊര്ട്ടു പ്ര ാരം
ത്ലാ ജനസംഖേയില് 15% ആള ള് വിവിധ് അംഗപരിമിതി ള് ബാധ്ിച്ചവരാണ്. ഇതില്ത്തകന്ന 2 മുതല്
4% വകര ജനങ്ങള് മാര മായ അംഗപരിമിതി ള്ക്ക് വിത്ധ്യരാണ്. 2011 കല ത്േശീയ കസന്സസ് പ്ര ാരം
ഇന്തേയകട ജനസംഖേയില് 2,68,10,557 ത്പര് അംഗപരിമിതരാകണന്നു ാണുന്നു. ഇത് ആക ജനസംഖേ
യകട 2.1 ശരമാനവം സ്ത്രീ-പുരുേ അനുപാതം 58:42 വം ആണ്. 11-മത് പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയകട
സമീപനത്രഖ ള്പ്ര ാരം ഇന്തേയകട ജനസംഖേയില് 5 മുതല് 6% വകര അംഗപരിമിതര് ഉള്ളതായി
ണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2011 കല ത്േശീയ കസന്സസ് പ്ര ാരം ത് രളത്തില് 7,61,843 അംഗപരിമിതരുളളതായി ണക്കാക്കി
യിരിക്കുന്നു. ഇവരില് സ്ത്രീ പുരുേ അനുപാതം 51.8 : 48.19 ആണ്. ത് രളത്തികെ ജനസംഖേയകട 2.2%
വരുന്ന ഭിന്നത്ശേിയള്ള വിഭാഗത്തിന് സംരേണവം സുരേയം നിയമപരിരേയം ഉറപ്പു വരുത്ത്തണ്ടത്
സര്ക്കാരികെയം സമൂഹത്തികെയം ടമയാണ്. ഓത്രാ വേക്തിയകടയം
ഴിവ ള്ക്ക നുസരിച്ചുള്ള
പുനഃരധ്ിവാസ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കി നടൊത്ക്കണ്ടത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തികല ഒത്രാ സര്ക്കാരികെയം
ധ്ാര്മി മായ ചുമതലയാണ്. എന്നാല് അംഗപരിമിതരായ ഓത്രാ വേക്തിത്യയം സംബന്ധിച്ച
വിശേവിവരങ്ങള് മുന് കസന്സസു ളിലൂകട ലഭേമായിരുന്നില്ല. അംഗപരിമിതരുകട പുനഃരധ്ിവാസത്തിനായി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിവിധ് ഏജന്സി ളില് നിന്നും ലഭേമാകുന്ന വിവരങ്ങളം വളകര അധ്ി ം കവരുദ്ധേങ്ങള്
നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ഭിന്നത്ശേിയളളവര് രാജേപുത്രാഗതി പ്രക്രിയയില് വളകരയധ്ി ം പിന്തളളകെട്ടുത്പാകുന്നു എന്ന
യാഥാര്ഥേം നാകമല്ലാവത്രയം അത്ലാസരകെടുുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഭിന്നത്ശേിയളളവകര സമൂഹ
ത്തികെ മുഖേധ്ാരയിത്ലയ്ക്ക് എത്തിയ്ക്കുന്നതിനും അവരുകട ഴിവ ള് പരമാവധ്ി പ്രത്യാജനകെടുുന്നതിനും
അവര് ഈ സമൂഹത്തികെ അവിഭാജേമായ വേക്തി ള് ആകണന്ന ധ്ാരണ അവരില് വളര്ുന്നതിനും,
അവകര കപാതസമൂഹത്തികെ ഭാഗമായി പൂര്ണമായി ഉള്കക്കാത്ളളണ്ടത് ഏകതാരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തി
കെയം ര്ത്തവേമാണ്. ഇത് യാഥാര്ഥേമാ ണകമങ്കില് ഇവകര െറ്റിയളള വേക്തമായ വിവരങ്ങള് അനിവാ
രേമാണ്. സാമൂഹി നീതി വകുെ് സാമൂഹി സുരോ മിേന് ആഭിമുഖേത്തില് ആര്.പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ടില്
വിവേിക്കുന്ന 22 തരം അംഗപരിമിതകര സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കസന്സസ് വിവരത്ശഖരണം. ഓത്രാ
അംഗപരിമിതി കളെറ്റിയമുള്ള സംേിപ്തവിവരണം താകഴെറയം പ്ര ാരമാണ്.
ചലനകവ ലേം
 ډഒരു വേക്തിയകട അസ്ഥി ള്ത്ക്കാ, മാംസത്പശിഉള്കെകടയള്ള ത് ാശങ്ങള്ത്ക്കാ, സന്ധി ള്ത്ക്കാ
ഉള്ള ത്ശേിക്കുറവ മൂലം ചലനത്തിനു പ്രയാസമുള്ളത്താ, ചലനം നഷ്ടകെട്ടത്താ ആയ അവസ്ഥ.
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മസ്കുലാര് ഡിത്ോഫി
 ډമാംസത്പശി ള് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ത്ലാപിച്ച് ശരീരശക്തി നഷ്ടകെടുന്നതമൂലമുള്ള ചലനകവ ലേം
ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ.
ത്ക്രാണി ് നൂത്റാളജിക്കല് ഡിത്സാര്ഡര്
ډ
ാലക്രത്മണ ശരീരത്തികല നാഡി ഞരമ്പു ളകട പ്രതികൂലപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ാരണം ചലനത്ശേി
ഉള്കെകട ശരീരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സകെടുന്ന അവസ്ഥ.
മള്ട്ടിെിള് സിത്റാസിസ്
 ډത് ന്ദ്രനാഡീവൂഹത്തികന ബാധ്ിക്കുന്ന ത്രാഗംമൂലം നാഡീവൂഹത്തികെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മന്ദീഭവിക്കു ത്യാ, ഇല്ലാതാകുന്നത്താ ആയ അവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചലന ത്ശേിക്കുറവ്.
കൂന്
 ډനകട്ടല്ല് പുറത്ത്തയ്ഡത്ക്കാ വശങ്ങളിത്ലത്ക്കാ വളഞ്ഞ് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റം.
ഹ്രസവ ായതവം
 ډപ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടും 145ഇഞ്ചിന് നു താകഴ മാത്രം ഉയരം ഉള്ള അവസ്ഥ.
അന്ധത
 ډപൂര്ണമായം ാഴ്ച ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
ഗുരുതരമായ ാഴ്ചക്കുറവ്
 ډ6/60 അകല്ലങ്കില് 20/200 കേലന് ാഴ്ചക്കുറവള്ളതം, ണട ഉപത്യാഗിച്ചാലം സവതന്ത്രമായി
സഞ്ചരിക്കാനും, വായിക്കാനും വസ്തുക്കള് കൃതേമായി തിരിച്ചറിയാനും ഴിയാത്ത അവസ്ഥ
പഠന കവ ലേം
 ډഅദ്ധോയന വിേയത്തില് ചില പ്രത്തേ ത്മഖല ളില് പിത്ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ.
സംസാര-ഭാോ കവ ലേം
 ډഒരു വേക്തിക്ക് തകെ ആശയം ഭാേയിലകട/സംസാരത്തിലകട വേക്തമാക്കുവാന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന
അവസ്ഥ.
ബുദ്ധിമാന്ദേം
 ډവേക്തിയകട വളര്ച്ചയകട ആേേ ഘട്ടത്തില് നിന്നുത്പായത്താ, അപൂര്ണമായത്താ ആയ ബുദ്ധിവി ാസം
മൂലം പല വിധ് ഴിവ ളില് പ്ര ടമായ കുറവ് ാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബുദ്ധിമാന്ദേം. കേനം േിന
ാരേങ്ങള് ത്പാലം സവന്തമായി തീരുമാനകമടുത്ത് കചയ്യുവാന് ഴിയാകത വരുന്ന അവസ്ഥ. ഇവരുകട
ഐ. ൂ 70 ല് താകഴ ആയിരിക്കും.
മാനസി ത്രാഗം
 ډബുദ്ധിമാന്ദേം മൂലമല്ലാകത ചിന്തയിലം, കപരുമാറ്റത്തിലമുള്ള പ്ര ടമായ വേതിയാനങ്ങളം അതിലൂകട
പ്രവര്ത്തി ളിലള്ള കവരുദ്ധേവം അസാധ്ാരണ കപരുമാറ്റങ്ങളം മാനസി ത്രാഗമായി ണക്കാക്കുന്നു.
ഓട്ടിസം
 ډനാഡീവി സനത്തികല അപരോപ്തതമുലം കചറുപ്രായത്തില് തകന്ന സാമൂഹേ ാരേങ്ങളിലം,
സംസാരത്തിലം, കപരുമാറ്റത്തിലമുള്ള കപാരുത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.
ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലായ്മ
 ډഒരു വേക്തിക്ക് 60 ഡസിബലിത്ലാ അതിലധ്ി ത്മാ ത് ഴ്ച്വി നഷ്ടകെട്ട അവസ്ഥ.
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കുഷ്ഠത്രാഗ വിമുക്തം
 ډത്രാഗത്തികെ അനന്തരഫലമായി ത്രാഗം മാറിയ ത്ശേവം സ്പര്ശന ശക്തിക്കുറവ്, അംഗകവ ലേം
എന്നിവ സംഭവിച്ചുള്ള അവസ്ഥ.
ഹീത്മാഫീലിയ
 ډപാരമ്പരേമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ത്രാഗം രക്തം ട്ടിപിടിക്കാനുള്ള രക്തത്തികല ഘട ങ്ങളകട (ഫാക്ടര്)
ക്രമാതീതമായ കുറവ് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തില് മുറിവ ള് ഉണ്ടാകുത്മ്പാള് രക്തം
ട്ടപിടിക്കാകത രക്തം വാര്ന്നു ത്പാകുന്ന അവസ്ഥ.
ചുവന്ന രക്താണുക്കളകട ഘടനയിലള്ള വേതോസം മൂലമുളള ത്രാഗങ്ങള്
താലസിമിയ
 ډപാരമ്പരേത്രാഗമായ താലസമിയ രക്തത്തികല ചുവന്ന അണുക്കളകട പ്രവര്ത്തനങ്ങകള പ്രതികൂലമായി
ബാധ്ിക്കുന്നു.
അരിവാള് ത്രാഗം
 ډപാരമ്പരേത്രാഗം - ശരീരത്തികല ചുവന്ന രക്താണുക്കള്ക്ക് അരിവാള് രൂപം ക വരിക്കുന്നതമൂലം
ഉണ്ടാകുന്ന ത്രാഗം
കസറിബ്രല് പാള്സി
 ډതലത്ച്ചാറികെ പ്രവര്ത്തനത്തിനു ത രാറു സംഭവിക്കുന്നതമൂലം സംജാതമാകുന്ന ക ടുതി ള്,
ശരീരത്തികല അസ്ഥി ള്ക്കും ത്പശി ള്ക്കും നാഡീവൂഹങ്ങള്ക്കും സംഭവിെിക്കുന്ന കവ ലോവസ്ഥ.
ഇതമൂലം വളര്ച്ച, ചലനം, സംസാരം, ബുദ്ധിവി ാസം എന്നിവ തടസ്സകെടുന്നതം പരസഹായം കുടാകത
ജീവിക്കാന് ഴിയാത്തതമായ അവസ്ഥ.
അപസ്മാരം
 ډതലത്ച്ചാറികല കവേൂതി തരംഗങ്ങളകട വേതിയാനം മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ത്രാഗാവസ്ഥ.
ബധ്ിരാന്ധത
 ډഒരു വേക്തിക്ക് ഒത്ര സമയം പൂര്ണമായം ാഴ്ച ഇല്ലാത്തതം, ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലാത്തതം, അതമൂലം സംസാരം
ഇല്ലാത്തതമായ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാല് ബധ്ിരാന്ധത ഒറ്റ കവ ലേമായാണ് ണക്കാക്കുന്നത്.
ബഹുകവ ലേത്തികെ കൂട്ടത്തില് ഉള്കെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ബഹുകവ ലേം
 ډഒരു വേക്തിക്ക് ഒത്ര സമയം ഒന്നിലധ്ി ം കവ ലേങ്ങള് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ബഹുകവ ലേം.
2. നിലവികല അവസ്ഥ
•
താല്ക്കാലി കവ ലേം
7553
•
ത്രാഗാവസ്ഥ മാത്രം
3187
•
ാന്സര്ത്രാഗം
376
•
പ്രായാധ്ി േമുളള അവസ്ഥ
3242
•
താമസം മാറി ത്പായവര്
1132
•
മരണം സംഭവിച്ചത്
519
ആക
കണ്ടത്തിയ 66,519 അംഗപരിമിതരില് 29849 ത്പര് സ്ത്രീ ളം 36542 പുരുേന്മാരും 128 ത്പര്
ഭിന്നലിംഗമുളളവരുമാണ്. സ്ത്രീ പുരുേ അനുപാതം 45 : 55 ആണ്. ജില്ലയികല അംഗപരിമിതര് ആക
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ജനസംഖേയകട 2.46 % ആണ്. ഭിന്നത്ശേി ഉളള 66519 ത്പരില് 24891 ത്പര് ചലനകവ ലേം ഉളളവരാണ്.
ഇത് ജില്ലയികല കമാത്തം അംഗപരിമിതരുകട 37.42 % മാണ്. 22 തരം അംഗപരിമിതി ള് തരം തിരിച്ച്
ഓത്രാ വിഭാഗത്തിലളളവരുകട എണവം ശതമാനവം താകഴെറയം പ്ര ാരമാണ്.
ക്രമ നം
കവ ലേം
ആള ളകട എണം
ശതമാനത്തില് 10000 ജനസംഖേ പ്ര ാരം
01
ചലനകവ ലേം
24891
37.42
92
02
മസ്കുലാര് ഡിത്ോഫി
189
0.28
1
03
ത്ക്രാണി ് നൂത്റാളജിക്കല് ഡിത്സാഡര് 298
0.45
1
04
മള്ട്ടിെിള് സിത്റാസിസ്
30
0.05
0
05
കൂന്
487
0.73
2
06
ഹൃസവ ായതവം
444
0.67
2
07
അന്ധത
1820
2.74
7
08
ഗുരുതരമായ ാഴ്ചക്കുറവ്
4752
7.14
18
09
പഠന കവ ലേം
361
0.54
1
10
സംസാര-ഭാോ കവ ലേം
1605
2.41
6
11
ബുദ്ധിപരമായ കവല്ലുവിളി ള്
5838
8.78
22
12
മാനസി ത്രാഗം
8137
12.23
30
13
ഓട്ടിസം
361
0.54
1
14
ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലായ്മ
4385
6.59
16
15
കുഷ്ഠത്രാഗ വിമുക്തം
47
0.07
0
16
ഹീത്മാഫീലിയ
82
0.12
0
17
താലസിമിയ
47
0.07
0
18
അരിവാള് ത്രാഗം
18
0.03
0
19
കസറിബ്രല് പാള്സി
570
0.86
2
20
അപസ്മാരം
1328
2.00
5
21
ബധ്ിരാന്ധത
89
0.13
0
22
ബഹുകവ ലേം
10740
16.15
40
ആക
66519
100
246
• ഭിന്നത്ശേിക്കാരുള്ള ആക 59,978 കുടുംബങ്ങളില് ഒരു വേക്തി മാത്രം ഭിന്നത്ശേിയളള കുടുംബങ്ങളകട
എണം 55,526 ആണ്.
• ഒരു കുടുംബത്തില് രണ്ട് അംഗപരിമിതര് ഉള്ള വീടു ളകട എണം 4030 ആണ്.
• ഒരു കുടുംബത്തില് 3 അംഗപരിമിതര് ഉള്ള വീടു ളകട എണം 383 ആണ്.
• ഒരു കുടുംബത്തില് 4 അംഗപരിമിതര് ഉള്ള വീടു ളകട എണം 33 ആണ്.
• ഒരു കുടുംബത്തില് 4 ല് കുടുതല് അംഗപരിമിതര് ഉള്ള വീടു ളകട എണം 6 ആണ്.
• ആക
കണ്ടത്തിയ 66519 ത്പരില് 8137 ത്പര്ക്ക് മാനസി ത്രാഗം ഉളളതായി ാണുന്നു. ഇത്
ജില്ലയികല ആക അംഗപരിമിതരുകട 12.23 % മാണ്.
• ബുദ്ധിപരമായ കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നവരുകട എണം 5838 ആണ്.
ഇത് ആക യളള
അംഗപരിമിതരുകട 8.78 % മാണ്.
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•

കണ്ടത്തിയ അംഗപരിമിതരുകട കുടുംബങ്ങളില് 9,251 എണം എസ്.സി വിഭാഗത്തിലം 356 എണം
എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലം 21,255 എണം ജനറല് വിഭാഗത്തിലം ഉളളതായി ാണുന്നു.
ആക
കണ്ടത്തിയ അംഗപരിമിതരില് 37991 ത്പരുകട അംഗപരിമിതി ആര്ജിതമാണ്.
ഇത്
കമാത്തം അംഗപരിമിതരുകട 57.11 % മാണ്.
28,528 അംഗപരിമിതര്ക്ക് ജന്മനാൽ തകന്ന അംഗപരിമിതി സംഭവിച്ചിട്ടുളളവരാകണന്ന് ാണുന്നു.
ഇത് കമാത്തം അംഗപരിമിതരുകട 42.89 % മാണ്.
അംഗപരിമിതരായ 54301 ത്പര് സവന്തം വീട്ടിലം 4158 ത്പര് വാട വീടു ളിലമാണ് താമസം.
ആക അംഗപരിമിതരില് 34949 ത്പര് ( 52.54 %) ബി.പി.എല് വിഭാഗത്തില് ഉള്കെടുന്നു.
ആക അംഗപരിമിതരില് 40722 ത്പര്ക്ക് (61.22 %) നിലവില് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്.
അംഗപരിമിതര് ഉള്ള കുടുംബങ്ങകള പ്രതിമാസ കചലവികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ത്ക്രാഡീ രിച്ചാല്
ക്രമ നം. പ്രതിമാസ പ്രതിശീര്േ കചലവ്
എണം
1
500 രൂപയ്ക്കുതാകഴ
19742
2
501 രൂപ മുതല് 1500 രൂപ വകര
26478
3
1501 മുതല് 3000 രൂപ വകര
14142
4
3001 മുതല് 4500 രൂപവകര
2486
5
4501 മുതല് 6000 രൂപ വകര
1310
6
6000 രൂപയ്ക്കു മു ളില്
749

•
•
•
•
•
•

• ആത്രാഗേ ഇന്േവറന്സ് ാര്ഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളികല 27,685 അംഗപരിമിതകര ആത്രാഗേ
ഇന്േവറന്സില് ഉള്കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• ജന്മനാൽ അംഗപരിമിതി സംഭവിച്ച 2280 ത്പരുകട മാതാപിതാക്കള് രക്തബന്ധത്തില്കെട്ടവര്
ആണ്.
• രക്തബന്ധമുള്ള മാതാപിതാക്കളകട സന്താനങ്ങള് എന്നു കവളികെടുത്തിയ അംഗപരിമിതര്ക്ക്
താകഴ പറയന്ന പ്രധ്ാന അംഗപരിമിതി ള് ാണുന്നു.
o ബുദ്ധിപരമായ കവല്ലുവിളി ള്
444
o ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലായ്മ
166
o ബഹുകവ ലേം
635
o ചലനകവ ലേം
545
o ാഴ്ച ഇല്ലായ്മ
250
o ഹൃസവ ായതവം
43
• ആക അംഗപരിമിതരില് അംഗപരിമിത കമഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവര് 34,252 ത്പര് മാത്രമാണ്.
(51.49 %)
• സാമൂഹേനീതി വകുെ് നല്കുന്ന അംഗപരിമിത തിരിച്ചറിയല് ാര്ഡ് ലഭേമായിട്ടുള്ളവര് 16557 ത്പര്
• അംഗപരിമിത കമഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള 34252 ത്പരുകട അംഗപരിമിതി ത്താത് താകഴെറയം
പ്ര ാരമാണ്.
40 മുതല് 79 % വകര
- 26,263
80% വം അതിനു മു ളിലം
- 6,645
• ആക അംഗപരിമിതരില് 5,960 ത്പര് പൂര്ണമായം ശയ്യാവലംബരാണ്.
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• ആക അംഗപരിമിതരില് 36,480 ത്പര് വിവാഹിതരാണ്.
• ആക അംഗപരിമിതരില് 54,301 ത്പര്ക്ക് സവന്തമായി വീടുണ്ട്. 4158 ത്പര് വാട വീടു ളിലം
വസിക്കുന്നു.
• ആക അംഗപരിമിതരില് തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന അംഗപരിമിതര് 2269 ത്പരും കുടുംബമായി
താമസിക്കുന്നവര് 60538 ത്പരും, ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവത്രാകടാെം താമസിക്കുന്നവര് 318 ത്പരും ആണ്.
• ആക അംഗപരിമിതരില് സഹായ ഉപ രണങ്ങള് നിര്ത്േശിക്കകെട്ടിട്ടുള്ളവരുകട എണം 13,017
ആണ്.
• സഹായ ഉപ രണങ്ങള് നിര്ത്േശിക്കകെട്ടിട്ടുള്ള 13,017 അംഗപരിമിതരില് ഉപ രണങ്ങള്
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര് 9,130 ത്പരാണ്. ഇതില് ഉപ രണങ്ങള് സ്ഥിരമായി ഉപത്യാഗിക്കുന്നവര് 8,442
ആണ്.
• ബുദ്ധിപരമായ കവല്ലുവിളി ള്, കസറിബ്രല്പാള്സി, ഓട്ടിസം, ബഹു കവ ലേം എന്നിവയള്ള 17,509
ത്പരില് നാേണല് ട്രറ് രേ ര്തവ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭേമായിട്ടുള്ളവര് 1103 ത്പര് മാത്രമാണ്.
• ആക യളള അംഗപരിമിതരില് 46,989 ത്പര്ക്ക് നിലവില് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉളളതായി ാണുന്നു.
• ആക അംഗപരിമിതരില് തടര്പരിപാലനം ലഭിക്കുന്ന/ലഭിച്ചിട്ടുളള അംഗപരിമിതര് 52,305 ത്പരാണ്.
• സവന്തമായി വാഹനം ഉളളവര് 3439 ത്പരാണ്.
• ജില്ലയികല അംഗപരിമിതരില് 52,549 ത്പരുകട ആധ്ാര് ാര്ഡ് വിവരങ്ങള് ലഭേമായിട്ടുണ്ട്.
2016 ആര്.പി.ഡലൂ.ആക്ട് വിശ ലനം
2016 ആര്.പി.ഡലൂ.ആക്ട് വിശ ലനം പ്ര ാരം ഭിന്നത്ശേി സൗഹാര്േ കപാതയാത്രാ
സംവിധ്ാനങ്ങളം നിരു ളം ഭിന്നത്ശേിക്കാരുകട അവ ാശങ്ങള് ധ്വംസിക്കുന്നവര്ക്ക് പിഴ, ഭിന്നത്ശേി
ക്കാരുകട രേ ര്ത്തിതവം അനുവേിക്കാന് ജില്ലാ ത് ാടതി ള്ക്ക് പ്രത്തേ അധ്ി ാരം, വിേോഭോസ
സ്ഥാപനങ്ങളില് 5% സംവരണം, സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളില് 4 % സംവരണവം ഉണ്ട്. ജനപ്രതിനിഥി
സഭ ളികല സംവരണം കട്രയിന്-ബസ്സു ളില് യാത്രാ സൗജനേം ഏ ീകൃത ആത്രാഗേ തിരിച്ചറിയല് ാര്ഡ്
തടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുു എന്നതാണ്.
സാമൂഹേ നീതി വകുെ് മുത്ഖന നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് (അദ്ധോയം – 5 ാണു )
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വിഹിതത്തികെ 5% ത അംഗപരമിതര്ക്കായി മാറ്റി
വയ്ക്കുകന്നകണ്ടങ്കിലം സമഗ്രമായ പദ്ധതി ളായി മാറിയിട്ടില്ല.
ത്സ്കാളര്േിെ് വിതരണം
വിേോര്ഥി ള്ക്ക് ത്സ്കാളര്േിെ് അസിറെ് ഡികവസിനായി പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുക്കുകന്നകണ്ടങ്കിലം
അംഗപരിമിതരുകട ആവശേം
ണ്ടറിഞ്ഞ് പദ്ധതി ളാവണം തയ്യാറാത്ക്കണ്ടതം നിറത്വത്റ്റണ്ടതം.
അംഗപരിമിതരുകട ാരേത്തില് സര്ക്കാര് മാര്ഗ നിര്ത്േശങ്ങള് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ളക്സിബിളിറ്റി ആവശേമാണ്
അഭിമൂഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
1. പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ട് 2016 പ്ര ാരം അനുവേിക്കകെട്ട 22 തരം കവ ലേങ്ങള്ക്ക് നിലവില് പൂര്ണമായം
കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിന് സാധ്ിക്കുന്നില്ല. ാരണം പല കവ ലേങ്ങളകടയം
റ്റൂള് അസകസ്മെ് ത് രളത്തില് നടെിലാക്കിയിട്ടില്ല.
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2. അംഗപരിമിതരുകട കതാഴിലില്ലായ്മ
3. അംഗപരിമിതരുകട രേ ര്ത്താക്കള്ക്ക് ഡിസബിളിറ്റി മാത്നജ്കമെികെ അറിവില്ലായ്മ
4. ത്റാഡ് അപ ടം മൂലവം മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡെ് മൂലം ഡിസബിളിറ്റി ആകുന്നവരുകട എണം കൂടുന്നു.
5. ഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്ക് ബാരിയര്രീ അല്ലാത്ത സാഹചരേം.
6. ഗ്രാമപ്രത്േശങ്ങളില് ഇെര്കവന്േന് യൂണിറ്റു ളകട അഭാവം.
7. അംഗപരിമിതരുകട ത്മല്ത്നാട്ടം വഹിക്കുന്ന ഏ ജാല സംവിധ്ാങ്ങളകട അഭാവം
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള്
അംഗപരിമിതത്രയം ബുദ്ധികവ ലേമുള്ളവത്രയം സമൂഹത്തില്നിന്നും അ റ്റിനിര്ുന്ന സമീപന
ത്തില്നിന്നും കുടുംബത്തികെയം സമൂഹത്തികെയം ഭാഗമാക്കി കക്കാണ്ടുള്ള സാമൂഹേവേവസ്ഥയികലത്താന്
നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഈ വേക്തി ള് ഉള്കക്കാള്ളുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സാമൂഹേ സുരേിതതവം
ഉറൊക്കുന്നത് പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രത്തേ ം ശ്രദ്ധ പതിെിക്കണം.
1. കമഡിക്കല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും ഐഡി ാര്ഡും 100% ഉറപ്പുവരുു .
2. അംഗപരിമിതര്ക്ക് കതാഴിലവസരങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള കതാഴില് ത്മള ള് സംഘടിെിക്കു .
3. പുനരധ്ിവാസവം ജീവിതനിലവാരവം 100% കമച്ചകെടുുന്നതിന് ഭേണം, വസ്ത്രം, ആത്രാഗേം തടങ്ങിയ
ത്സവന പരിചരണ പാത്ക്കജു ള് നടെിലാക്കു യം ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം ശക്തമാക്കു യം
കചയ്യു .
4. യാത്രാസൗ രേവം ഭിന്നത്ശേി സൗഹാര്േ കപാതഇടങ്ങളം 100% സൗഹാര്േമാക്കി അംഗപരിമിതകര
സവയംപരോപ്തരാക്കു .
5. വിവിധ് വകുപ്പു ളകട ആനുകൂലേവം ത്േമപ്രവര്ത്തനവം ഏത് ാപിെിച്ച് 100% ഏ ജാല സംവിധ്ാനം
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഉറൊക്കു .
6. ലീഗല് സര്േീസ് അത്താറിറ്റിയകട സഹ രണത്ത്താകട ത്ബാധ്വല്ക്കരണം ഉറെ് വരുു .
7. ഡിസബിളിറ്റി മാത്നജ്കമെ് ട്രാഫി ് റള്സ് എന്നിവകയെറ്റി സ്കൂള്, ത് ാത്ളജ് തലങ്ങളില്
അവയര്കനസ്സ് ത്പ്രാഗ്രാം സംഘടിെിക്കു .
8. കസല്ഫ് ക യര് ലാനികെ അടിസ്ഥാനത്തില് സഹായ ഉപ രണങ്ങള് ആവശേമായവര്ക്ക്
ഉറൊക്കു .
9. വിേോഭോസ ത്മഖലയില് പ്രത്തേ ത്മല്ത്നാട്ടം വഹിക്കു .
10. ഗുരുതരമായ കവ ലേം ബാധ്ിച്ചവര്ക്ക് സ്ഥിരം നിത്േപ പദ്ധതി.
വി സന ത്മഖല അവത്ലാ നം
ഭിന്നത്ശേിയള്ളവകര മുഖേധ്ാരയികലത്തിക്കു എന്ന ലേേത്ത്താകട വേതേസ്മായ പദ്ധതി ള് ഈ
ത്മഖലയില് നടെിലാക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം പദ്ധതി നടത്തിെിലള്ള ആസൂത്രണമില്ലായ്മ അര്ഹരായവരില്
പദ്ധതിയകട പ്രത്യാജനങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതില് തടസ്സമാകുന്നു. കൂടാകത ഈ വിഭാഗത്തില് കപടുന്നവരുകട
ആവശേങ്ങള് വേതേസ്മായതിനാല് ആവശോധ്ിഷ്ഠിത സമീപനമാണ് ത്വണ്ടത്. വിവിധ് അംഗപരിമിതര്ക്ക്
വേതേസ് പദ്ധതി ള് ആവശേമായിരികക്ക ശാരീരി കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്നവകരയം മാനസി കവ ലേം
അനുഭവിക്കുന്നവകരയം ഒന്നായി ണ്ടുള്ള ആസൂത്രണമാണ് പലത്ൊഴം നടുന്നത്. ശാസ്ത്ര വളര്ച്ചയകട
എല്ലാ സാധ്േത ളം ഉപത്യാഗകെടുത്തി ഇവകര മുഖേധ്ാരയില് എത്തിക്കുന്നതിന് കൂടി ശ്രദ്ധ കചലത്തണം.
ഇതിലപരി അംഗ പരിമിതരുള്ള കുടുംബത്തില് പ്രാത്േശി തലത്തില് സംപൂര്ണ സാമൂഹി സുരേിതതവം
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ഒരുക്കുന്നതില് തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏകതല്ലാം ഇടകപടല ള് നടത്താന്
കൂടി അവത്ലാ നം കചയ്യണം.

ഴിയം എന്നു

ത്പ്രാജക്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1. അംഗപരിമിത ജാഗ്രത സമിതി രൂപീ രിക്കു (ജില്ലാതലം മുതല് വാര്ഡ്/പ്രത്േശി തലം വകര).
2. ഒരു കുടുംബത്തില് മൂത്ന്നാ അതിലധ്ി ത്മാ, അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള വീടു ളിത്ലയ്ക്കായി പ്രത്തേ
ത്രാഗി പരിചരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .
3. മാനസി ത്രാഗവം മറ്റും അംഗപരിമിതരുകട കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കായി പദ്ധതി ൾ നടെിലാക്കു .
4. അംഗപരിമിതരായ കുട്ടി ള്ക്കായി ത്ലാക്ക് തലത്തില് സകപേേല് അംഗന്വാടി ള്
സ്ഥാപിക്കു .
5. ബഡ്ക്സ് സ്കൂള ളകട നടത്തിെ്.
6. വിേോഭോസത്തിനായള്ള ത്സ്കാളര്േിപ്പു ള്, കറഫെ്, പഠത്നാപ രണങ്ങള് നല്കു .
7. സവയം കതാഴില് പരിശീനങ്ങള്.
8. കതാഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്കായള്ള സഹായവം.
9. ജണഉ ആക്ട് ഉള്കെകട നിയമങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള ത്ബാധ്വത് രണം നടു .
10. അംഗപരിമിത ിടെ് ത്രാഗി ള്ക്കും അംഗകവ ലേ കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും, ഐ.ഡി
ാര്ഡും ഇല്ലാത്തവര്ക്കുമായി കമാകബല് കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് ടീമു ളകട
ത്സവനം
ഉറപ്പുവരുു .
11. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില് കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് സര്ട്ടിഫിത്ക്കേനു ള് നടുന്നത്താകടാെം
ആശുപത്രിയം സാമൂഹേനീതി വകുപ്പുമായി ഒരു ഓണ്കലന് ത്സാഫ്റ്് കവയര് ശംഖല സൃഷ്ടിക്കു .
12. ഭിന്നത്ശേിക്കാരുകട അഭിരുചി ള്
കണ്ടത്തി അതില് കവേഗ്ദ്ധേം കതളിയിക്കുന്ന ത്മഖല ളില്
പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു .
13. അംഗപരിമിതര്ക്കായി പ്രത്തേ ഗ്രാമസഭ സംഘടിെിക്കു .
14. പ്രത്തേ കനപുണേമുള്ളവകര കണ്ടത്തി അവരുകട കനപുണേങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായ പരിശീലനം
നല്കുന്നതിന് സവയം പരോപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
15. വേതേസ് പഠന കവ ലേം മനഃസ്സിലാക്കി അംഗ പരിമിതകര പരിശീലിെിക്കുന്നതിനായി അദ്ധോപ
ര്ക്കുള്ള പരിശീലന പദ്ധതി.
16. ചലന, പഠന, ശ്രവണ സൗ രേങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപ രണങ്ങള് നല്കു .
നൂതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1. ഭിന്നത്ശേിക്കാരുകട നിയമങ്ങളം അവ ാശങ്ങകളപറ്റിയം വിവരങ്ങളം സഹായങ്ങളം ക മാറ്റം
കചയ്യുന്നതിനായി അംഗപരിമിതരുകട കഹല്െ് കഡസ്ക് ആരംഭിക്കും.
2. വാഹന സൗ രേം അംഗപരിമിത സൗഹൃേമാക്കു (അംഗപരിമിതരായ ിടെ് ത്രാഗി ള്ക്കും മറ്റും
സവ ാരേ ആവശേങ്ങള്ക്കും മറ്റിതര ആവശേങ്ങള്ക്കും സബ്ബ്സിഡി നിരക്കില് വാഹനങ്ങള്
സൗ രേകെടുു ).
3. അംഗപരിമിതര്ക്കായള്ള, വിത്നാേ ഉപ രണങ്ങത്ളാടു കൂടിയള്ള സൗഹൃേ പാര്ക്കു ള് നിര്മിക്കു .
4.
അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള് ബാരിയര് രീ ആക്കു .
5.
വിവിധ് നിയമങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള ത്ബാധ്വത് രണം തത്േശ സവയംഭരണ പ്രത്േശാടിസ്ഥാനത്തില്
നടെിലാക്കു .
6.
ാഴ്ചപരിമിതരായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് ഏജട ഘടിെിച്ച വാക്കിംഗ് റിക്കു ള് നല്കു .
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7.
8.

548

അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് വിവിധ് വകുപ്പു ള്, സ്കീമു ള്, ഏജന്സി ള് മുതലായവയില് നിന്നുള്ള
ധ്നസഹായങ്ങളം ത്സവനങ്ങളം പരിപാടി ള്, പദ്ധതി എന്നിവയള്കെടുത്തിയ പ്രത്തേത
ത്സാകഫ്റ്വയര് ആലിത്ക്കേനു ള് തയ്യാറാക്കു .
പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ട് 2016 പ്ര ാരം അനുവേിക്കകെട്ട 22 തരം കവ ലേങ്ങള്ക്ക് നിലവില്
പൂര്ണമായം കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിന് സാധ്ിക്കുന്നില്ല. ാരണം പല
കവ ലേങ്ങളകടയം റ്റൂള് അസകസ്മെ് ത് രളത്തില് നടെിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവ നടെിലാക്കുന്നതിനായി
കമഡിക്കല് ഓഫീസര്മാര്ക്കും, ആശുപത്രി ള്ക്കും അസകസ്മെ് റ്റൂളം, പരിശീലനവം നല്കു .
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4.16.5 ട്രാൻസകജന്ഡര് വിഭാഗം
ആമുഖം
നമ്മുകട സമൂഹത്തില് ഭിന്നലിംഗക്കാര് - ട്രാന്സജന്ത്ഡഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന മാനസി സംഘര്േം
വളകര ഗുരുതരമാണ്. ഈ നൂനപേങ്ങത്ളാട് സമൂഹം ാട്ടുന്ന ടുത്ത അേന്തവേമായ വിത്വചനവം
അസഹിഷ്ണുതയം പലത്ൊഴം ഇവകര ആത്മഹതേയിത്ലക്കും മനസ്സികെ താളംകതറ്റലിത്ലക്കും എത്തിക്കുന്നു.
സമൂഹത്തില് നമ്മുകട രംഗും ഇവര്ക്ക് സമതവവം തലേനീതിയം നമ്മുകട ഭരണഘടന ഉറപ്പു
നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ഇന്നും ഇവരുകട സ്ഥിതി േയനീയമാണ്.
ഇന്തേന് ഭരണഘടനയികല ആര്ട്ടിക്കിള് 15ഉം 16ഉം ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള എല്ലാ വിത്വചനവം
നിത്രാധ്ിക്കുന്നു. സാമൂഹേമായം, സാമ്പത്തി മായം, വിേോഭോസ പരമായം പിത്ന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക്
നല്കുന്ന പ്രത്തേ പരിഗണനയം സഹായവം നിയമത്തികല സംവരണവകമല്ലാം ആര്ട്ടിക്കിള് 15 (2) - (4),
ആര്ട്ടിക്കിള് 16 (4) പ്ര ാരം ഭിന്നലിംഗക്കാര്ക്കും സുപ്രീംത് ാടതി വേക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആര്ട്ടിക്കിള് 19(1) (2)
ഈ ഭരണഘടനാ വേവസ്ഥാപ്ര ാരം ആ വേക്തിക്ക് സവയം ലിംഗനിര്ണയത്തിനും, ഇഷ്ടമുള്ള
വസ്ത്രധ്ാരണത്തിനും, കപരുമാറ്റവം പ്രവര്ത്തിയം ആശയവിനിമയ രീതിയം സവയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു
സവാതന്ത്രേമുണ്ട്. ഭിന്നലിംഗക്കാരുകട കപരുമാറ്റത്തിത്ലാ, വസ്ത്രധ്ാരണത്തിത്ലാ, തനത് വേക്തിതവത്തിത്ലാ
ഇടകപടാത്നാ, നിയന്ത്രിക്കാത്നാ ആര്ക്കും അധ്ി ാരമില്ല. മറിച്ച് ഇവ സംരേിക്കാന് ഭരണഘടനയക്കും,
സര്ക്കാരിനും ബാധ്േതയണ്ടുതാനും.
സുപ്രീം ത് ാടതിയകട വിധ്ിയകട കവളിച്ചത്തില് നമ്മുകട സംസ്ഥാനം ഇന്തേയില് ആേേമായി "ത്ററ്റ്
ത്പാളിസി ഓണ് ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ്" നിലവില് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്പ്ര ാരം ഒരു ട്രാന്സജന്ഡറിന്
അവ ാശങ്ങള് സംരേിക്കുന്നതിന്, അതായത് 'ഞാകനാരു ട്രാന്സജന്ഡര് ആകണന്ന്' കവളികെടു
ത്താനും, തകെ വിേോഭോസ അവ ാശം സംരേിക്കാനും, ആത്രാഗേവം അടിസ്ഥാനപരവമായ അവ ാശ
ങ്ങള്, വാട്ടര് സകല, സാനിത്ട്ടേന്, താമസ സൗ രേങ്ങള്, കതാഴിലവസരങ്ങള്, സമൂഹത്തികെ
അവഗണന യ്ഡകക്കതികരയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അക്രമങ്ങള് ത്നരിടുന്നത് ഇതികനാകക്ക എതികരയള്ള
സംരേണം ഉറപ്പുവരുുന്നു. ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് ജറിസ് ത്ബാര്ഡ്, ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് ജില്ലാ മിറ്റി, റ്റി.ജി
കവല്കഫയര് സ്കീമു ള് പ്രഖോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയില ളില് ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സിനു ത്വണ്ടി സകപേേല്
ത്ലാക്കു ള്, 'േീ ടാക്സി' ത്മാഡലില് 'ജീ ടാക്സി' എന്നിവ നമ്മുകട സര്ക്കാര് പ്രഖോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ്കെ അവ ാശ സംരേണത്തിനു മാധ്േമങ്ങളില് കൂടി നമ്മുകട സാമൂഹേത്നതാക്കള്
നിരന്തരം ത്ലഖനങ്ങളം, ചര്ച്ച ളം നടു യം കചയ്യുന്നുണ്ട്.
ട്രാന്സജന്ത്ഡഴ്സിനു ത്വണ്ടി ഉപ ാരപ്രേവം, പ്രത്യാജനപ്രേവമായ ധ്ാരാളം പരിപാടി ള്
ത്പ്രാജക്ടു ളില് കൂടിയം നടുന്നുണ്ട്. പല തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകളയം ത്പാകല സാമൂഹേ നീതി
വകുപ്പും തങ്ങളകട ബഡ്ക്ജറ്റില് ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സിനായി ഫണ്ട് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതാകണന്ന് ണ്ടുക ാണ്ട്
ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സിനും അതത്പാകല തകന്ന കസേവല് കമത്നാറിട്ടീസിനും ത്വണ്ടി രൂപീകൃതമായി അവരുകട
അവ ാശങ്ങള്ക്ക് ത്വണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു മൂണിറ്റ് കബയ്ഡസിട് ഓര്ഗകനത്സേന് ആയ "ലൗവ്
ലാെ് ആര്ട്സ് കസാകസറ്റി" ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക് ക ാണ്ടു വരുന്നതിനായി
സാമൂഹേനീതി വകുെികെ മുമ്പാക ലൗ ലാെ് ആര്ട്സ് കസാകസറ്റി ഒരു കപ്രാത്ൊസല് സമര്െിക്കു
യാണ്. ത് രളാ ത്ററ്റ് എയ്ഡഡ്ക്സ് ണ്ത്ട്രാള് കസാകസറ്റി ലൗവ് ലാെ് ആര്ട്സ് കസാകസറ്റി മുത്ഖന
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ക ാല്ലം ജില്ലയില് നടെിലാക്കി വരുന്ന ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് ത്പ്രാജക്ടികെ പ്രവര്ത്തനം 6 ഏരിയയായി തരം
തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവികല അവസ്ഥ
എച്ച്.ഐ.വി ഇന്കഫേന് ത്ററ്റ് കൂടുതലായി നിലനില്ക്കുന്നത് ട്രാന്സജന്ത്ഡഴ്സികെ ഇടയിലാണ്.
2014 ല് ത്സാേേല് ജറിസ് ഡിൊര്ട്ട്കമെ് നടത്തിയ ഒരു സര്ത്േയില് ത് രളത്തിലാ മാനം 4000-ഓളം
ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന കണ്ടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് 2013 ല് തകന്ന ത് രളാ ത്ററ്റ് എയിഡ്ക്സ് ണ്ത്ട്രാള്
കസാകസറ്റി തങ്ങളകട വിവിധ് എച്ച്.ഐ.വി പ്രിവന്േന് ത്പ്രാജക്റ്റു ളിലൂകട (8 ത്പ്രാജക്റ്റ്) 2800 ഓളം ത്പകര
രജിറര് കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് ത് രള സംസ്ഥാന എയ്ഡഡ്ക്സ് നിയന്ത്രണ കസാകസറ്റിയകട ീഴില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലാസ് സുരേ ടി.ജി ത്പ്രാജക്ട് ക ാല്ലം കവള്ളയിട്ടമ്പലം മനയില്കുളങ്ങര ത്റാഡില് ശാസ്ാ
ത് ാംലക്സില് 2014 മുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരി യാണ്. ത്മല് ത്പ്രാജക്ടില് ജില്ലയിലള്ള ട്രാന്സജന്ഡര്
വിഭാഗത്തികെ ശാരീരി മാനസി ആത്രാഗേ സംരേണം ഉറപ്പു നല്കുന്നു. ത്പ്രാജക്ടികെ ഭാഗമായി
ജില്ലയില് 400 ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന രജിറര് കചയ്ത് ൗണ്സിലിംഗും കലംഗി ആത്രാഗേ സംരേണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം നടത്തിവരുന്നു.
ത്മല് പ്രവര്ത്തനത്ത്താകടാെം ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന സമൂഹത്തികെ മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക്
ക ാണ്ടുവരുന്നതിനാവശേമായ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ത് രള സര്ക്കാരികെ സഹായത്ത്താടുകൂടി
നടെിലാക്കി വരുന്നു. നമ്മുകട സമൂഹത്തികെ ഭാഗമായ ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന കണ്ടു യം ഇവകര
കപാതജീവിതത്തികെ മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക് ക ാണ്ടുവരി യം കചയ്യുന്നതിനായി സമൂഹത്തികെ വിവിധ്
തലങ്ങളില് നിന്നുള്ള സഹായം ആവശേമാണ്. അതനുസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഴിഞ്ഞ
സാമ്പത്തി വര്േത്തില് (2016-2017) അവര്ക്ക് കതാഴില് സംബന്ധമായ ചമയസാധ്നങ്ങള് വാങ്ങി
നല്കു യണ്ടായി.
പ്രവര്ത്തന സൗ രേത്തിനായി ക ാല്ലം ജില്ലകയ 6 പ്രവര്ത്തന ത്മഖലയായി വിഭജിച്ചാണ്
പ്രവര്ത്തനം നടത്തിവരുന്നത്. ഇവ യഥാക്രമം ചവറ, ക ാല്ലം, ഓച്ചിറ, പാരിെള്ളി, ക ാട്ടാരക്കര, കുണ്ടറ.
ഓത്രാ ഏരിയയിലം ഉള്ള ആള്ക്കാരുകട സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക്
കുണ്ടറ - 63, ചവറ - 67, ഓച്ചിറ - 67, ക ാട്ടാരക്കര - 70, ക ാല്ലം - 67, പാരിെള്ളി - 66.
അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
1. കുടുംബത്തില് നിന്നും സമൂഹത്തില് നിന്നുമുള്ള ഒറ്റകെടല്
2. നിയമപരിരേ ഇല്ലാത്തത്
3. ട്രാന്സജന്ഡര് സൗഹാര്േപരമായ വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇല്ലാത്തത്
4. സമൂഹത്തികെ പല ത്മഖല ളിലം സര്ക്കാര് വകുപ്പു ളിലം ട്രാന്സജന്ഡറികന കുറിച്ച് വേക്തമായ
ാഴ്ചൊട് ഇല്ലാത്തത്
5. ആത്രാഗേ രംഗത്ത് ട്രാന്സജന്ഡര് ചി ിത്സ്കയക്കുറിച്ച് ധ്ാരണ ഇല്ലാത്തത്
6. ചിലത്വറിയ എസ്.ആര്.എസ് സര്ജറി
7. താമസസൗ രേങ്ങള് ഇല്ലാത്തത്
8. കതാഴില് നിത്േധ്ിക്കകെടുന്നു
9. അതിക്രമങ്ങള്
ഭാവിയില് ലേേം വയ്ക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള്
•
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• തയ്യല് നിര്മാണ യൂണിറ്റ്
തയ്യല് നിര്മാണ യൂണിറ്റു ള്ക്കായി താല്പരേമുള്ളവരും ഉണ്ട്.
• ട്രൂെ് പരിശീലനം
സവന്തമായി ഡാന്സ് ട്രൂെ് നടുവാന് താല്പരേമുള്ളവര് ഉണ്ട്.
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള്
1. സവന്തം സവതവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തികെയം കുടുംബത്തികെയം അംഗീ ാരത്ത്താകട താകനാരു
ട്രാന്കസജന്ഡര് ആകണന്ന അഭിമാനത്ത്താകട ജീവിക്കാന് പറ്റുന്ന സാഹചരേം ഉണ്ടാക്കു .
2. കൂടുതല് ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സിനും, വിേോഭോസം കഹസ്ക്കൂള് തലം മുതല് നഷ്ടകെടുന്ന
അവസ്ഥയാണ്.
ഇതിനു പരിഹാരമായി സ്കൂള ളില് വിശിേോ അധ്ോപ ര്ക്കും, സ്കൂള് ൗണ്സിത്ലഴ്സിനും, കുട്ടി ള്ക്കും
ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന കുറിച്ചുള്ള അവത്ബാധ്ം നിരന്തരം നല്കു .
ക ാല്ലം ജില്ലാ സാേരതാ മിേകെ ആഭിമുഖേത്തില് നടത്തിയ വിേോഭോസ സര്ത്വയില് പകങ്കടുത്തവരില്
124 ത്പര് പഠിക്കാന് സന്നദ്ധരായി. എന്നാല് അതില്തകന്ന 17 ത്പര് എസ്.എസ്.എല്.സി യം, 15 ത്പര്
ലസ് ടുവിനും, 5 ത്പര് 7-ആം തരം തലേതയ്ക്കും ഒരാള് 4-ആം തരത്തിനും മാത്രമാണ് മുത്ന്നാട്ട് വന്നത്. ഈ
യാഥാര്ഥേകത്ത ഉള്കക്കാണ്ട് േീര്ഘ ാല പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് പഠനത്ത്താകടാെം കതാഴില്
പരിശീലനവം നല് ി ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന മുഖേധ്ാരയില് എത്തിക്കണകമന്ന് പ്രതീേിക്കാം.
3. ത്േമ കപന്േന്
ഇന്ന് ത് രളത്തികല എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും 60 വയസ്സ്
ഴിഞ്ഞാല് കപന്േന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ട്രാന്കസജന്ഡര് വിഭാഗത്തില്കപടുന്നവര് ഏ ത്േശം 40 വയസ്സാകുത്മ്പാത്ഴക്കും പലവിധ് ആത്രാഗേ
പ്രശ്നങ്ങളാല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആയതിനാല് ട്രാന്കസജന്ഡര് വിഭാഗത്തില്കപടുന്നവര്ക്ക് 40 വയസ്സു മുതല്
കപന്േന് നല് ാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാ ണം.
സര്ജറി
ഴിഞ്ഞവര്ക്ക് ധ്ാരാളം ആത്രാഗേപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതിനാല് അവര്ക്കായി
സാമൂഹേ,ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് പരിരേ ഉറപ്പുവരുുന്നത്താകടാെം അപ ട ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി ളം
നടെിലാക്കു .
4. കതാഴില് ലഭേത
ഇന്ന് ട്രാന്കസജന്ഡര് വിഭാഗം ത്നരിടുന്ന ഏറ്റവം വലിയ കവല്ലുവിളി കതാഴില് േൗര്ലഭേമാണ്. അവരുകട
കനപുണേത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കതാഴില ളില് അവകര പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കതാഴില് പരിശീലനവം, കതാഴില്
ലഭേതയം ഉറപ്പുവരുു . അതായത് റ്റി.ജി സൗഹാര്േപരമായ കതാഴിലിടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
(നൃത്തപരിപാടി ള്, ത്മക്കെ് പരിശീലനങ്ങള് തടങ്ങിയവ)
വി സനവിടവ് എങ്ങകന നി ത്താം
• കൃതേമായ സ്ഥിതിവിവര ണക്ക്
താകഴപറയന്ന വിഭാഗങ്ങളില്കെട്ട ട്രാന്സജന്ത്ഡഴ്സികെ സ്ഥിതിവിവര ണക്കില് ത്രഖകെടു
ു യം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉടനടി പ്രാബലേത്തില് വരുു യം കചയ്യു . ഭവന
രഹിതര്, കതാഴില് രഹിതര്, സവന്തമായി വസ്തുവില്ലാത്തവര്, കതരുത്വാരങ്ങളില് അന്തിയറങ്ങുന്നവര്
എന്നിവരുകട കൃതേമായ ണകക്കടുത്ത് അവര്ക്ക് ത്വണ്ടുന്ന ാരേങ്ങള് എത്രയം കപകട്ടന്ന് നടു .
• ഐ.ഡി ാര്ഡ്, വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ത്റേന് ാര്ഡ് എന്നിവയകട ലഭേത
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റ്റി.ജി ഐ.ഡി ാര്ഡ് ക ാടുക്കുത്മ്പാള് അര്ഹതകെട്ടവര്ക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നുകവന്ന് ഉറപ്പു
വരുു യം ആനുകൂലേങ്ങള് അര്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാന് വരുമാനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നിര്ബന്ധ മാക്കു യം കചയ്യു .
• എല്ലാ അത്പോ ത്ഫാമു ളിലം ട്രാന്സജന്ഡര് എന്ന ത് ാളം നിര്ബന്ധമാക്കു .
• ടി.ജിക്കാര്ക്ക് പ്രത്തേ ത്ടായൈറ്റ് സൗ രേം ഉറപ്പുവരുു .
• ഗവണ്കമന്നതല പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ട്രാന്കസജന്ഡര് പ്രാതിനിധ്േം ഉറൊക്കു .
വാര്േി ബഡ്ക്ജറ്റില് കൃതേമായി ത വ യിരുു യം വിനിത്യാഗിക്കു യം കചയ്യു .
• ഒട്ടനവധ്ി ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് സര്ജറിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള്
ഇല്ലാത്തതിനാലം ഭീമമായ ചിലവ് താങ്ങാനാ ാകതയം മാറി നില്ക്കുന്നു. അതിനാല് (Sex
Recenalisation surgery, Sex Re-assignment surgery) തടങ്ങിയവയ്ക്ക് സൗ രേം ലഭേമാക്കു .
• ടി.ജി ക്ലിനി ് എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രി ളിലം ആരംഭിക്കു .
•

മൂണിറ്റി അംബാസഡര് കട്രയിനിംഗ് നല് ി ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന തകന്ന വിവിധ് ത്മഖല ളില്
അംബാസഡറായി തിരകഞ്ഞടുക്കു യം നിയമിക്കു യം കചയ്യു .

• വിവിധ് വകുപ്പു ള് (വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്കാര് ഓഫീസു ള് തടങ്ങിയവ) മുത്ഖന
ത്ബാധ്വല്ക്കരണ പരിപാടി ള് സംഘടിെിക്കു .
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4.16.6 മറ്റു ദുര്ബല വിഭാഗക്കാര്
ആമുഖം
തലേമായ അവ ാശങ്ങളാണ് ഇന്തേയകട ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും വാഗ്ദാനം കചയ്യുന്നത്.
മത, ജാതി, ലിംഗ വേതോസങ്ങകളത്യാ ശാരീരി വം മാനസി വം ആയ പരിമിതി കളത്യാ പരിഗണിക്കാകത
എല്ലാവകരയം തലേമായി ാണാനാണ് അത് സമൂഹത്ത്താട് ആവശേകെടുന്നത്.
ഏറ്റവം ദുര്ബല
വിഭാഗങ്ങത്ളാടുള്ള സമീപനം ആസ്പേമാക്കിയാണ് ഒരു നാടികെ വി സനം ണക്കാക്കുന്നത്. അഗതി ള്,
അനാഥര്, ിടപ്പു ത്രാഗി ള് ഗുരുതര ത്രാഗബാധ്ിതര്, HIV ബാധ്ിതര്, യാച ര്, ജയില് ത്മാചിതര്, ജയിലില്
ിടക്കുന്നവരുകട കുടുംബം, ജീവിതത്തില് ഒറ്റകെട്ടുത്പായവര്, മാനസി ത്രാഗ വിമുക്തര്, ഉത്പേിക്കകെട്ടവര്,
മറ്റ് സാമൂഹേ സുരേ ആവശേമുള്ളവര് എന്നിവര് ഉള്കെട്ടതാണ് ഈ വിഭാഗം. ഇവരുകട ത്േമവം,
വി സനവം, പുനരധ്ിവാസവം ഉറപ്പു വരുുന്ന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
വനിത ളകട
കപാതവായ ശാക്തീ രണത്തിനും അവകര വി സന പ്രക്രിയയകട ഭാഗമാക്കുന്നതിനും ലിംഗപേവി
ഉയര്ുന്നതിനും 9-ആാം പദ്ധതി നടത്തിെില് ആരംഭം കുറിച്ചുകവങ്കിലം കലഗീം
പീഡനത്തിന്
ഇരയാകുന്നവര്,
ഉത്പേിക്കകെട്ട സ്ത്രീ ള്, വിധ്വ ള്, ചൂേണത്തിന് ഇരയായ അവിവാഹിതരായ
അമമാര്, HIV/AIDS ത്രാഗബാധ്ിതരായി സാമൂഹേ ബഹിഷ്ക്കരണം ത്നരിടുന്നവര്, ജയില് ത്മാചിതരായ
വനിത ള് തടങ്ങി പാര്ശവവത് രിക്കകെട്ടുത്പാകുന്ന സ്ത്രീ ളകട സാമൂഹേ സുരേയ്ക്കായി ചില പദ്ധതി ള്
നടൊക്കുന്നതിന്
ഴിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലം
ഇവരുകട
സാമൂഹേ
സുരേ
ഉറപ്പുവരുുന്നതിനും
ആത്മാഭിമാനത്ത്താടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്നവിധ്ത്തില് ക്രിയാത്മ പദ്ധതി രൂപീ രണം 13-ാാാം
പദ്ധതിയകട ഭാഗമായി ആസൂത്രണം കചയ്ത് നടൊത്ക്കണ്ടതണ്ട്.
അവസ്ഥാവിശ ലനം
ക്രമ നം. വിഭാഗം
എണം
1
സാമൂഹേസുരേ ആവശേമായവര്
2955
2
ഗുരുതര ത്രാഗ ബാധ്ിതര്
8884
3
മറവി ത്രാഗബാധ്ിതര്
2216
4
അലഞ്ഞുതിരിയന്ന വത്യാജനങ്ങള്
437
5
വിധ്വ ള്
116163
6
മാനസി കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നവര് 6360
7
ശയ്യാവലംബര്
7022
8
ഭിന്നത്ശേി വിഭാഗത്തിലള്ളവര്
33321
9
ോന്സര് ബാധ്ിതര്
7533
10
ഒ ഢ ബാധ്ിതര്
93
11
ജയില് ത്മാചിതരായവര്
555
പട്ടി 4.15.5.1
വിഭാഗം
ഇനം
9, 10 പദ്ധതിയില് നടൊക്കിയ പദ്ധതി ള്
ത്ക്ലശം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്
വിധ്വ ള്
വിധ്വാ കപന്േന്
ഭര്ത്താവ് ഉത്പേിച്ചവര്
അവിവാഹിതര് (50 വയസ്സിന്
വാര്ദ്ധ േ ാല കപന്േന്
മു ളില്)
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അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീ ള്
അഗതി ള്
ജയില് ത്മാചിതര്
എച്ച്.ഐ.വി / എയ്ഡഡ്ക്സ് ബാധ്ിതര്
ഗുരുതര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്
ശാരീരി മാനസി കവല്ലുവിളി ള്
ത്നരിടുന്ന സ്ത്രീ ള്
ചൂേണത്തിന് ഇരയായ
അവിവാഹിതരായ അമമാര്
വിധ്വ ളകട കപണ്മക്കളകട
വിവാഹ ധ്നസഹായം
ശാരീരി മാനസി കവല്ലുവിളി ള്
ത്നരിടുന്നവരുകട ധ്നസഹായം

അഗതി കപന്േന്

അഗതി കപന്േന്
അഗതി കപന്േന്
അഗതി കപന്േന്
ജാഗ്രതാ സമിതി ള്

അവലംബം സാമൂഹേ നീതി വകുെ്

അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
• സാമ്പത്തി സഹായം എല്ലാ വര്േവം ലഭേമാ ാതിരിക്കല്
• വിവിധ് തലത്തില് സര്ക്കാരികെ ഇടകപടല കളകുറിച്ചുള്ള അവത്ബാധ്ം ഇല്ലായ്മ
• നിയമങ്ങളത്ടയം നിലവിലള്ള സംവിധ്ാനങ്ങളത്ടയം ത്വണ്ട വിധ്ത്തിലള്ള പ്രവര്ത്തനമില്ലായ്മ.
• കതാഴില് സവാശ്രയതവം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.
• ഗാര്ഹി പീഡന ത് സു ളിലണ്ടായ വന് വര്ദ്ധന.
• സ്ത്രീ ള്ക്കിടയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആത്രാഗേ പ്രശ്നങ്ങള്
• കപാതയിടങ്ങളികല സുരേിതതവമില്ലായ്മ.
• ഉപത്ഭാക്തൃ സംസ്ക്കാരത്തികെ സൃഷ്ടിയായ പ്രത്ലാഭനങ്ങളിലം നവ മാദ്ധേമങ്ങളകട സവാധ്ീനത്തിലം
കുടുങ്ങി കപണ്വാണിഭസംഘത്തില്കപടുന്ന അവസ്ഥ.
• ഗുരുതരത്രാഗാവസ്ഥ.
• സവന്തമായി സ്ഥലം, വീട് എന്നിവയകട അപരോപ്തത.
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള്
1.
അനേസംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്, ജയില് ത്മാചിതര്, ഉത്പേിക്കകെട്ടവര്, അനാഥര്
എന്നിവകരക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാത്േശി വിവര ത്ശഖരണം.
2.
തടര്ച്ചയായ ആത്രാഗേ പരിത്ശാധ്ന, ചി ിത്സ്, ൗണ്സിലിംഗ്, കതാഴില്, വരുമാനം ഇവ
ഉറൊക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്.
3.
എച്ച്.ഐ.വി ബാധ്ിതര് ആയിട്ടുള്ള മുതിര്ന്നവര്ക്കും, കുട്ടി ള്ക്കുമുള്ള ജീവിതകനപുണേ
പരിശീലനം,
4.
അവയവ ോനത്തിന് സന്നദ്ധരായവരുകട ത്ഫാറം സവീ രിക്കു .
5.
ആവശേകമങ്കില് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില് റീ-ഹാബിലിത്റ്റേന് കസെറു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനം.
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6.
7.

മുഴവന് ിടപ്പുത്രാഗി കളയൂം കണ്ടത്തി മുഴവന് സമയ പരിരേയം, സംരേണവം ഉറൊക്കു .
ലിംഗ സമതവം/നീതി എന്നിവകയകുറിച്ച് ആണ്കപണ്കുട്ടി ള്ക്കും പരിശീലനം നല്കു യം,
അതിക്രമങ്ങള് പ്രതിത്രാധ്ിക്കുന്ന മര്ഗങ്ങകളകുറിച്ച് അവത്ബാധ്ം നല്കു യം കചയ്യു .
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള്
• സാമൂഹേ സുരേ ആവശേമായ മറ്റ് വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക് 2030 ഓട് കൂടി പൂര്ണമായം
പുനരധ്ിവാസം, കതാഴില്/വിേോഭോസം, ആത്രാഗേ പരിരേ എന്നിവ ഉറൊക്കു .
• വിവിധ് ഏജന്സി ള്, സ്കീമു ള്, വകുപ്പു ളില് നിന്നുള്ള ത്സവനങ്ങള്/ധ്നസഹായങ്ങള്,
പദ്ധതി ള് എന്നിവ പ്രാത്േശി തലത്തില് പരസ്പര പൂര മായി നടെിലാക്കു .
• വിത്വചനമില്ലാകത ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചരേം സൃഷ്ടിക്കു .
• ത്ക്ലശ രമായ സാഹചരേത്തില് ജീവിക്കുന്ന വനിത ള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ സാമൂഹേസുരേിതതവം ഉറപ്പു
വരുു .
• സ്ത്രീ ള്കക്കതികരയള്ള എല്ലാവിധ് അതിക്രമങ്ങളം ചൂേണങ്ങളം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയമ
സംവിധ്ാനം ാരേേമമാക്കികക്കാണ്ട് കുറ്റകൃതേങ്ങളകട ത്താത് കുറയ്ക്കു .
• ത്രാഗങ്ങളാലം, മറ്റ് സാമൂഹേ ാരണങ്ങളാലം കപാതയിടങ്ങളില് നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കകെടുന്ന
സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകട കുടുംബങ്ങള്ക്കും പുനരധ്ിവാസം ഉറപ്പുവരുു .
• ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളകട ത്ശേിയം ആത്മവിശവാസവം സാത്ങ്കതി പരിജഞാനവം കവേഗ്ദ്ധേവം
പരിത്പാേിെിച്ച് വി സന പ്രക്രിയയിലകട മുന്നിരയിത്ലക്ക് ക ാണ്ടുവരി .
ഹ്രസവ ാല ലേേങ്ങള്
1.
തത്േശ സവയംഭരണ പ്രത്േശത്ത് കറസ്കു ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിക്കു . (കസത്ക്കാത്സാേേല് വര്ക്കര്,
അങ്കണവാടി വര്ക്കര്,ത്വാളെറി വര്ക്കര് തടങ്ങിയവര് അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂെ്)
2.
ിടപ്പു ത്രാഗി ളായവര്ക്ക് സാന്തവന പരിചരണം, ചി ിത്സ്, മരുന്നു വിതരണം, ആവശേമായവര്ക്ക്
ത്പാേ ാഹാരം എന്നിവ ലഭേമാക്കു .
3.
അതിക്രമങ്ങളം, ചൂേണവം ത്നരിടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തില്കെടുന്ന വേക്തി ള്ക്ക് നിയമ സംവിധ്ാനം
ാരേേമമാക്കു .
4.
താത്ക്കാലി പുനരധ്ിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങള് എല്ലാ ജില്ലയിലം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു
വരുു .
5.
ശാരീരി മാനസി ആത്രാഗേം, ശുചിതവം എന്നിവ ലേേമിട്ട് ആത്രാഗേവകുപ്പുമായി സംത്യാജിച്ച്
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ത്ബാധ്വല് രണ പരിപാടി സംഘടിെിക്കു .
6.
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ത്ക്ലശം അനുഭവിക്കുന്ന വനിത ളകട വിവരത്ശഖരണം നടു .
7.
നിലവിലള്ള സര്ക്കാര് പദ്ധതി ളത്ടയം നിയമങ്ങളത്ടയം പ്രത്യാജനം ഈ വിഭാഗത്തികല
സ്ത്രീ ള്ക്ക് ലഭേമാകുന്നുകവന്ന് ഉറപ്പുവരുു .
8.
അതിക്രമങ്ങളം ചൂേണവം ത്നരിടുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് പ്രാത്േശി തല സ്ഥിരം സംവിധ്ാനം
ശക്തികെടുു .
9.
മേേം, മയക്കു മരുന്ന് മറ്റ് ലഹരിപോര്ഥങ്ങളകട ഉപത്യാഗം, വോപനം തടയ .
10.
കതാഴില് ഇടങ്ങളികല കലഗീം പീഡനം തടയന്നതിന് നിര്ത്േശിയ്ക്കുന്ന പരാതിപരിഹാര കസല്ലികെ
പ്രവര്ത്തനം ശക്തമാക്കു .
11.
കപണ് ഭ്രൂണഹതേ ഇല്ലാതാക്കു .
12.
നിര്ഭയ കേല്ട്ടര് ത്ഹാമു ള് സ്ഥാപിക്കു .
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ത്പ്രാജക്ട് നിര്ത്േശങ്ങള്
1. സാമൂഹേസുരേ ആവശേമായ എല്ലാവര്ക്കും ആത്രാഗേവം കമച്ചകെട്ട ജീവിത നിലവാരവം ഉറൊക്കു .
2. അനാഥരായ കുട്ടി ള്ക്ക് സന്നദ്ധസംഘടന ളകട സഹ രണത്ത്താകട സവന്തം വീടു ളില്തകന്ന
തടര്ന്നും പഠനം നടുവാന് പഞ്ചായത്ത്തലത്തില് ധ്നസഹായം ലഭേമാക്കു .
3. എച്ച്.ഐ.വ് ത്രാഗി ളത്ടയം കുടുംബത്തികെയം സംരേണം ഉറൊക്കുന്നതിനായി എയ്ഡഡ്ക്സ്
ണ്ത്ട്രാണ് കസാകസറ്റിയമായി സംത്യാജിച്ച് ൗമാരപ്രായക്കാര്ക്ക് ആത്രാഗേ വിേോഭോസം സ്കൂള്
തലം മുതല് നല്കു .
4. എയ്ഡഡ്ക്സ് ത്രാഗി ളകട വര്ദ്ധനവ് തടയന്നതിനായി വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് എച്ച്.ഐ.വി കടറ്
നിര്ബന്ധമാക്കുന്നതിനും ഗര്ഭ ആരംഭത്തില്തകന്ന എച്ച്.ഐ.വി. കടറ് ര്ശനമാക്കുന്നതിനും,
എയ്ഡഡ്ക്സ് ആയ ആള്ക്കാരില്നിന്നും മറ്റുള്ളവരിത്ലക്ക് പ രുന്നത് തടയന്നതിനും ത്പാേ ാഹാര
വിതരണം, അനുബന്ധ ത്രാഗങ്ങളകട ചി ിത്സ് ഉറൊക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജി
തമാക്കു .
5. ഗുരുതര ത്രാഗങ്ങള് മുന്കൂട്ടി
കണ്ടുവാനും അതികന സംബന്ധിച്ച അവത്ബാധ്ം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി കമഡിക്കല് ോമ്പ് സംഘടിെിക്കു യം മുഴവന് ചി ിത്സ്ാ കചലവ ളം വരുമാന
പരിധ്ി ണക്കാക്കാകത പൂര്ണമായി നല്കു യം കചയ്യു .
6. അഗതി ളകട പൂര്ണ പുനരധ്ിവാസം, സൗജനേം ചി ിത്സ്, പ്രായ പരിധ്ിയില്ലാകത സാമ്പത്തി
സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുു .
7. കപാത ഇടങ്ങള് യാച രഹിതമാക്കു . പുനരധ്ിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങളില് ഴിയന്നവര്ക്കും, കുടുംബ
മുള്ളവര്ക്കും അതാത് പഞ്ചായത്ത് പാര്െിടം ഒരുക്കു .
8. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ഭേേസുരേ ഉറൊക്കു .
9. ിടപ്പുത്രാഗി ള്ക്ക് മുഴവന് സമയ പരിചരണവം സംരേണവം ഉറപ്പു വരുുന്നതിനായി
പി.എച്ച്.സി. തലത്തില് ഒരു മാസാന്തര പരിത്ശാധ്ന നടു യം,
ിടപ്പുത്രാഗി ള്ക്കും
പരിചാര ര്ക്കും കവ ാരി പിന്തുണ നല്കു യം കചയ്യു . ത്രാഗി ള്ക്ക് കപന്േന്, ത്രാഗി കള
പരിചരിക്കുന്നവര്ക്ക് ധ്നസഹായം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുു .
10. വിവാഹ ത്മാചിതരായ സ്ത്രീ ള്/വിധ്വ ള്/ അവിവാഹിതരായ അമമാര്/ ഉത്പേിച്ചവര് തടങ്ങിയ
ാരണങ്ങളില് കുടുംബം ത്പാറ്റുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് കതാഴില് സുരേ.
11. എല്ലാ വിധ്ത്തിലള്ള അതിക്രമങ്ങളം ചൂേണങ്ങളം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിര സംവിധ്ാനം
ശക്തികെടുു .
നൂതന ത്പ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്
1. ത്ക്ലശമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് ത് ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു ള് നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്
പ്രാത്േശി തലത്തില് സംത്യാജിെിച്ച് നടെിലാക്കു .
2. കുടുംബശ്രീ, വനിതാവി സന ത് ാര്െത്റേന്, ത് ന്ദ്ര സാമൂഹേത്േമത്ബാര്ഡ് തടങ്ങി വിവിധ്
സര്ക്കാര് വകുപ്പു ളമായി ഏത് ാപിെിച്ച് കതാഴില് സാധ്േത വര്ദ്ധിെിക്കു .
3. പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗവകുപ്പുമായി സഹ രിച്ച് കറസിഡന്േേല് വിേോഭോസം, ത്സ്കാളര്േിെ്,
അതിക്രമത്തില് ഇരയാകുന്നവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ പ്രാത്േശി തലത്തില് സംത്യാജിെിച്ച്
നടെിലാക്കു .
4. വിവിധ് വകുപ്പു ളമായി സംത്യാജിെിച്ച് വാര്ഡ്/പഞ്ചായത്ത്തല ജാഗ്രതാ സമിതി ള് ശക്തി
കെടുത്തിയം ലീഗല് സര്േീസസ് അത്താറിറ്റിയകട സഹ രണത്ത്താകട അതിക്രമങ്ങള് പ്രതിത്രാധ്ി
ക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് പ്രാത്േശി തലത്തില് ആസൂത്രണം കചയ്യു .
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
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