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ലൈഫ് മിഷന് മാവവൈിക്കര കുടുുംബസുംഗമും
വികസന കാരയങ്ങളില് സര്ക്കക്കാരിന്വ്് രാഷ രാരീയത്തിന് ിന് മാതാമാി
രീയതരവര്ക്കന് നങ്ങ്: ആര്ക്ക.രാവജഷ് എും.എല്.എ
മാവേലിക്കര: േികസന പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്ന കാരയത്തില്
സംസ്ഥാന സര്ക്ക്കാര് സവീകരിക്കുന്നത് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ
നടപടികളെന്ന് ആര്ക്.രാവേഷ് എം.എല്.എ. സാധാരണക്കാരന്ളെ
ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഷ്ട്പേര്ക്ത്തനളിലെില് അര്ക്എതയും
മനുഷ്യതവേുമാണ് സര്ക്ക്കാര് മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത്. സര്ക്ക്കാരിന്ളെ
ഇത്തരം ഷ്ട്പേര്ക്ത്തനളിലെ ളട ാലമായി ്ലമി മിഷ്ന് വപാളലയുള്ള
പദ്ധതികള് യാളതാരു േിവേചനേുമിലലാളത സമൂഎത്തിന്ളെ എലലാ
േിഭാഗളിലെിവലക്കും തുലയതവയാളട എത്തിക്കാനാളയന്നും എം.എല്.എ
പെഞ്ഞു. മാവേലിക്കര വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തല ്ലമി മിഷ്ന്
കുടുംബ സംഗമേും അദാലത്തും ഉദ്ഘാടനം ളചയ്യ കയായിരുന്നു
എം.എല്.എ. ഷ്ട്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളെയും പദ്ധതി നിര്ക്േഎണത്തിന്
വമല്വനാട്ടം ം േഎിച ഉവദയാഗസ്ഥളരയും സവേെനത്തില്
എം.എല്.എ ആദരിച .

മാവേലിക്കര വലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്ളെ പരിധിയിലുള്ള
ളചട്ടം ികുെളിലര, ളചന്നിത്തല, മാന്നാര്ക്, ളതവക്കക്കര, തഴക്കര
പഞ്ചായത്തുകെില്, ്ലമി പദ്ധതിയില് ളപടുത്തി േീട് നിര്ക്േിച്
നല്കിയ ഗുണവഭാക്താക്കെ ളട കുടുംബ സംഗമേും അദാലത്തുമാണ്
വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില് നടന്നത്. വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േഴി ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പട്ടം  789 ഗുണവഭാക്താക്കെില് 616 വപര്ക്ക്കും േീട്
നിര്ക്മിച നല്കിളക്കാട് മാവേലിക്കര വലാക്ക് േലിയ

മുവന്നറ്റമാണ് ്ലമി മിഷ്നില് നടത്തിയത്. ഒന്നാം ഘട്ടം ത്തില്
ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പട്ടം  235 ല് 233 കുടുംബളിലള്ക്കും രടാം ഘട്ടം ത്തില്
ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പട്ടം  381 ല് 327 കുടുംബളിലള്ക്കും േീട് നിര്ക്മിച
നല്കി. ഇതിന് പുെവമ പിഎം എ്േയില് 20, െീബില്ഡില് 36
േീടുകെ ം പൂര്ക്ത്തീകരിച .
്ലമി ഗുണവഭാക്താക്കള്ക്ക് തവേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനളിലള്
സിേില് സ്ൈസ്, കൃഷ്ി േകുപ്പ്, സാമൂഎയനീതി േകുപ്പ്,
കുടുംബഷ്ട്ശീ, ഐടി, ലീഡ് ബാങ്ക്, ാിഷ്െീസ്, മഎാത്മാഗാന്ധി വദശീയ
ഷ്ട്ഗാമീണ ളതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി എന്നിേ േഴി ലഭയമാകുന്ന
അന്പവതാെം സജേനയ വസേനളിലെ ളട ഉെപ്പാക്കലും,
േീടനിര്ക്ോണത്തിനാേശയമായ ളപയിന്്, ്ടല്സ്, സാനിറ്റെി,
ഇലക്ടഷ്ട്ടിക്കല് സാമഷ്ട്ഗികള് സബ്സിഡി നിരക്കില് േിതരണം
ളചയ്യ ന്നതിനുള്ള സ്റ്റാെ കെ ം അദാലത്തുമായി ബന്ധളപ്പട്ടം ്
ഷ്ട്കമീകരിചിരുന്നു.
വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഷ്ട്പസിഡന്് ളക രഘുഷ്ട്പസാദ് സവേെനത്തില്
അധയക്ഷനായി. േിലലാ പഞ്ചായത്ത്്് ്േസ് ഷ്ട്പസിഡന്് മണി
േിശവനാഥ്, വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ്േസ് ഷ്ട്പസിഡന്് ശശികല
രഘുനാഥ്, േിലലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വേക്കബ്ബ് ്്ഉേന് ,
ഷ്ട്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഷ്ട്പസിഡന്െുമാരായ ഇ.എന് നാരായണന്, സുനിലാ
സതീഷ്, ്ഷ്ലാ ലക്ഷ്മണന്, സി.കൃഷ്ണേ, വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ളസഷ്ട്കട്ടം െി എസ്.വേയാതിലക്ഷ്മി എന്നിേര്ക് സംസാരിച . (ചിഷ്ട്തമുട്)

ക്് ിച്ചട്ടിിുും ക്് ിവവപ്പും:
രരിസ്ഥിാി സൗഹൃദമാിി ലൈഫ് കുടുുംബ സുംഗമും
ആലപ്പ ഴ: ഗുണവഭാക്താക്കെ ളട പങ്കാെിത്തം ളകാടും
സംഘാടനമികവ് ളകാടും ഷ്ട്ശവദ്ധയമായിരുന്നു മാവേലിക്കര വലാക്ക്
പഞ്ചായത്തിളല ്ലമി മിഷ്ന് സംഗമേും അദാലത്തും. ഗുണവഭാക്തൃ
സംഗമത്തിളനത്തിയേര്ക്ക്കായി കെിചട്ടം ിയും കെിവേപ്പിന് ്തയ്യ ം
സോനമായി നല്കി. ൈാസ്റ്റിക്ക് സാമഷ്ട്ഗികെ ളട ഉപവയാഗം
പൂര്ക്ാമായും ഒഴിോക്കി പരിസ്ഥിതി സജഎൃദമായ രീതിയിലാണ്
കുടുംബസംഗമം നടന്നത്. ളമടഞ്ഞ ഓല, കുരുവത്താല
തുടളിലിയേയാണ് വേദിയുളട അലങ്കാരത്തിനായി ഉപവയാഗിചത്.
ഷ്ട്പസംഗ പീഠം ഉള്ളപ്പളട ഓലളകാട് നിര്ക്േിച് തികച ം പരിസ്ഥിതി
സജഎൃദപരമായ രീതിയില് നടത്തിയ മാവേലിക്കര വലാക്ക്

പഞ്ചായത്തിളല ്ലമി മിഷ്ന് കുടുംബ സംഗമം കജതുകമുണര്ക്ത്തി.
(ചിഷ്ട്തമുട്)

മദാൈന് ിവൈ വസവനങ്ങ് ഉരവിാഗവപ്ടുന് ി ഗുണവ ാക്താക്കള്
ആലപ്പ ഴ: മാവേലിക്കര വലാക്ക് പഞ്ചായത്തിളല ്ലമി മിഷ്ന്
കുടുംബ സംഗമവത്താടനുബന്ധിച് നടന്ന േിേിധ േകുപ്പ കെ ളട
വസേനളിലള് ഉള്ളക്കാള്ളിച ള്ള അദാലത്ത് ഗുണവഭാക്താക്കെ ളട
പങ്കാെിത്തം ളകാട് ഷ്ട്ശവദ്ധയമായി. വകഷ്ട്ര- സംസ്ഥാന
സര്ക്ക്കാരുകെ ളട േിേിധ വക്ഷമ പദ്ധതികെ ം വസേനളിലെ ം
ലഭയമാക്കുന്നതിനാണ് ഇരുപവതാെം േകുപ്പ കെ ളട സഎകരണവത്താളട
്ലമി മിഷ്ന് കുടുംബ സംഗമവത്താളടാപ്പം അദാലത്തും
സംഘടിപ്പിചത്. എാൂെിലധികം ഗുണണവഭാക്താക്കൊണ്
അദാലത്തിലൂളട േിേിധ േകുപ്പ കെ ളട വസേനളിലള്
ഉപവയാഗളപ്പടുത്തിയത്.
ലീഡ് ബാങ്ക്, േയേസായ േകുപ്പ്, സിേില് സ്ൈസ്, ഐ.ടി േകുപ്പ്
തുടളിലി േിേിധ േകുപ്പ കെ ളട സ്റ്റാെ കെിളലലലാം േലിയ
രീതിയിലുള്ള േനപങ്കാെിത്തമാണ് അനുഭേളപ്പട്ടം ത്. ഷ്ട്പധാന
േകുപ്പ കള്ക്ക് പുെവമ മാവേലിക്കര വലാക്കിന് കീഴിലുള്ള
ഷ്ട്ഗാമപഞ്ചായത്തുകെ ം ഷ്ട്പവതയക കജടെുകള് ഒരുക്കിയിരുന്നു.
സര്ക്ക്കാര് േകുപ്പ കള്ക്ക് പുെളമ ്ലമി ഗുണവഭാക്താക്കള്ക്ക്
േിലക്കുെേില് നിര്ക്ോണ സാമഷ്ട്ഗികള് ലഭയമാക്കുന്നതിനായി
സംസ്ഥാനളത്ത ഷ്ട്പമുഖ കമ്പനികെ ളട കജടെുകെ ം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
സിേില് സ്ൈസ് േകുപ്പില് ലഭിച 44 അവപക്ഷകെില് 22 എാം
തീര്ക്പ്പാക്കി. അക്ഷയയിലൂളട 48 വപര് വസേനം ഉെപ്പാക്കി.
കുടുംബഷ്ട്ശീയില് സവയം ളതാഴിലുമായി ബന്ധളപ്പട്ടം ് 23 അവപക്ഷകൊണ്
ലഭിചത്. േീേിത്ശലി വരാഗളിലള് പരിവശാധിക്കാനായി ആവരാഗയ
േകുപ്പിന്ളെ സ്റ്റാെില് അേസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ക്ഷീര േകുപ്പില്
18ഉം പട്ടം ികോതി- പട്ടം ികേര്ക്ഗ േിഭാഗത്തില് 14 അവപക്ഷകെ മാണ്
ലഭിചത്. സര്ക്ക്കാരിന്ളെ േിേിധ പദ്ധതികളെക്കുെിച ം
അനുകുലയളിലളെ കുെിച ം ഗുണവഭാക്താക്കെില് അേവബാധം
സൃരിക്കാന് സംഗമത്തിലൂളട സാധിച .

