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ആമുഖം 
 കേരളത്തിലെ എട്ടാമലത്ത വെിയ ജില്ലയാണ് ലോല്ലം.  ജനസംഖ്യയില് ഈ ജില്ല ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് 
നില്ുന്നു. അതിസമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്രവം ഭൂതോെവം നമുക്ക് വഴിോട്ടുന്നു.  1509 മുതല് ഒരു പ്രധാന 
തുറമുഖ് പട്ടണലമന്ന നിെയില് ലോല്ലത്തിലെ പ്രശസ്തി കേശാന്തരങ്ങകളാളം എത്തിയിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം. 
1809 ജനുവരി 15 ന് കേയ്യില് േിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി വികേശീയലര കനരിടാന് കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂലട 
അഭ്യര്ത്ഥിുേയും 1809 മാര്ത്ച് 29 ന് ജീവതയാഗം ലചയ്യുേയും ലചയ്ത കവലുത്തമ്പി േളവ നമ്മുലട കേശാഭ്ിമാന 
കബാധത്തിലെ പ്രതീേമായി ഇന്നും നിെ ലോള്ളുന്നു.  കവവിധയമാര്ത്ന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും, ോയലും േടലും 
സഹ്യപര്ത്വത നിരേളും അതിരുേളാകുന്നതും നമ്മുലട സവികശഷതയാണ്.  തീരപ്രകേശം, ഇടനാട,് മെനാട ്
എന്നീ അവസ്ഥാവികശഷങ്ങളില് ഫെഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്്ണ,  പടിഞ്ഞാറ് ജില്ലയിലുടനീളം അതിരിടുന്ന േടല്തീരം, 
പ്രകൃതി േനിഞ്ഞനുഗ്രഹ്ിച േരിമണലും അതിലെ ധാതുനികേപവം,  ജില്ലക്ക ്അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി കനടിത്തന്ന 
േശുവണ്ടി വയവസായം, പരമ്പരാഗത ലതാഴില് കമഖ്െേളായ േയറം കേത്തറിയും,  സംസ്ഥാനലത്ത 
ഏറ്റവം വെിയ ജെകസചന പദ്ധതിയായ േല്ലടയും ഏറ്റവം വെിയ ശുദ്ധജെതടാേമായ ശാസ്താംകോട്ടയും 
ഇന്തയയിലെ തലന്ന ആേയലത്ത ഇകക്കാ ടൂറിസം പദ്ധതിയായ ലതന്മെയും, കേരളത്തിലെ ഒകരലയാരു 
തൂുപാെം സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന പുനലൂരും ലോല്ലത്തിനു മാത്രം സവന്തം.  കൊേത്തിലെ തലന്ന കൂടിയ 
ആയുര്ത്കേര്ത്്യവം കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരും നമുക്ക ് അഭ്ിമാനകമകുന്നു. കനടിയ കനട്ടങ്ങലളല്ലാം മുറലേ 
പിടിുന്നതികനാലടാപ്പം തലന്ന വരുംോെ ലവല്ലുവിളിേള് സമഗ്രതകയാലട അഭ്ിമുഖ്ീേരിുേ എന്നതാണ് ഈ 
വിേസന പരികപ്രേയത്തിലൂലട നാം മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശയം. 
 കേരളത്തിലെ സമസ്ത ജനവിഭ്ാഗങ്ങളുലടയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശയങ്ങള് സമഗ്രമായി 
േണ്ടറിഞ്ഞു പരിഹ്രിുേ എന്നതാണ് ശ്രീ.പിണറായി വിജയന് സര്ത്ക്കാര്ത് മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നവകേരളം എന്ന 
വിേസന ആശയം.  അതിനായി നാം കനരിടുന്ന വിേസന പ്രശ്നങ്ങലള ഉള്ക്കാഴ്ചകയാലട സമീപിുവാനും 
ഉചിതമായി പരിഹ്രിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ ് നടുന്നത്.  കേരളത്തിലെ ഭ്വനരഹ്ിതര്ത്ക്കായി കെഫ്, 
നഷ്ടലപ്പട്ടുകപാകുന്ന പചപ്പം നന്മയും വീലണ്ടടുുവാന് ഹ്രിതകേരളം, മനുഷയലെ കരാഗാവസ്ഥേളില് 
കേത്താങ്ങായി ആര്ത്രം.  കൊേത്തിനു തലന്ന മാതൃേയാകുന്ന ലപാതു വിേയാഭ്യാസ സംരേണ യജ്ഞം 
എന്നിവ പൂര്ത്ണ്ണമാകുകമ്പാള് സൃഷ്ടിക്കലപ്പടുന്നത് ഒരു പുതിയ കേരളം തലന്നയായിരിും എന്ന ോരയത്തില് 
നാടിലന കേഹ്ിുന്നവര്ത്ക്ക് തര്ത്ക്കമുണ്ടാോനിടയില്ല.  ഇകതാലടാപ്പം തലന്ന ജില്ലയുലട നലട്ടല്ലായ 
പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങലള സംരേിക്കാന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും ആകവശേരമാണ്. ലോല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി 
ോഷൂകബാര്ത്ഡ് രൂപീേരിുന്നത് അകങ്ങയറ്റം ഉചിതമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാന 
ത്താലേയും വിശിഷയ, നമ്മുലട ജില്ലയിലും വിേസന മുകന്നറ്റത്തികെതായ ഒരന്തരീേം സൃഷ്ടിും എന്ന് 
നമുുറപ്പിക്കാം. 
 ഏറ്റവം സമഗ്രമായ വിേസന മുകന്നറ്റത്തിന് വി്ാതമാകുന്ന ഒകട്ടലറ േടമ്പേള് നമ്മുലട മുന്നിലുണ്ട്.  
പദ്ധതി രൂപീേരണത്തിലും നിര്ത്വഹ്ണത്തിലും ബന്ധലപ്പട്ട വകുപ്പേള് മാത്രം ഇടലപടുന്നതും  വിവിധ 
വകുപ്പേളും ത്രിതെ പഞ്ചായത്ത ്സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിച് സംകയാജിത പദ്ധതിേള് തയ്യാറാക്കാത്തതും 
നമ്മുലട വിേസനത്തിലെ ഫെശ്രുതിലയ കുറയ്ക്കുന്നുലവന്നത് നാം േണ്ടറിഞ്ഞ യാഥാര്ത്ഥയമാണ.്  പത്ത് 
വര്ത്ഷങ്ങള്ക്കപ്പറത്തുള്ള ഒരു വിേസിത ലോല്ലലത്ത സവപ്നം ോണുേയും,  അതിനനുസരിച് സമഗ്രമായ 
പദ്ധതിേള് തയ്യാറാുേയും അതിലന സമഞ്ജസം ഏകോപിപ്പിുേയും അത് സമയബന്ധിതമായി 
പൂര്ത്ത്തീേരിുേയും ലചയ്യുകമ്പാള് മാത്രമാണ് നാം ആഗ്രഹ്ിുന്ന ഒരു വിേസന മുകന്നറ്റം സാദ്ധയമാകുേ. 
അതിനാവശയമായ അകനവഷണങ്ങളുലട സമാഹ്രമാണ് നിങ്ങളുലട മുന്നിലെത്തുന്ന ഈ വിേസനകരഖ്. 
 മാറന്ന കേരളത്തിലെയും മാകറ്റണ്ട ലോല്ലത്തിലെയും വിേസനപൂര്ത്ത്തീേരണത്തിനായുള്ള 
ഒരകനവഷണമാണ് ഈ കരഖ്േള് മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം.  വിപുെമായ സംവാേത്തിലൂലട ഇത് കൂടുതല് 
സംപുഷ്ടമാുവാന് നമുക്ക ് േഴിയും.  കൂടുതല് ലമചലപ്പട്ട ആശയങ്ങള് ഇതു സംബന്ധമായി വിവിധ 
തെങ്ങളില് സം്ടിപ്പിക്കലപ്പടുന്ന ചര്ത്ചേളിലൂലട ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുലമന്നും അതുവഴി പൂര്ത്ണ്ണമായ ഒരു 
വിേസന പരികപ്രേയം രൂപലപ്പടുത്താന് േഴിയുലമന്നും ഉറപ്പിക്കാം.  അതിനായി എല്ലാ മുന്വിധിേളും മാറ്റി 
വച്ചുലോണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര അകനവഷണത്തിന് തുടക്കമിടുവാന് േഴിയലട്ട എന്ന് ആത്മാര്ത്ഥമായി 
ആഗ്രഹ്ിുന്നു. സമൂഹ്ത്തിലെ ഏറ്റവം അടിത്തട്ടില് േഴിയുന്ന മനുഷയലെ ജീവിതാവസ്ഥേള് പരിഹ്രിുവാന് 
ഏതു സംഹ്ിതയ്ക്കാകണാ േഴിയുന്നത് അതിലന ഞാന് വിേസനലമന്നു വിളിും എന്ന ഗാന്ധി വചനം നലെ 
നയിക്കലട്ട.  
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അദ്ധ്യായം 1 

 

ആമുഖ വിവരങ്ങള്  

 

1 .1 ഭൂപ്രകൃതി 

           പ്രകൃതി  നിഞ്ഞേ ിയ എല്ലാ മഞ്ഞനാഹാരിത ളം ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ 
ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയുഞ്ഞേത്. സഹയൻ മുതൽ സമുദ്രം വകര മലനാോയും ഇേനാോയും 
തീരപ്രഞ്ഞേശമായും അതിരിടുന്ന ഞ്ഞ രളത്തികെ പരിഞ്ഞേേം തകന്നയാണഞ്ഞല്ലാ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ക ാല്ലം.  
ഗിരിനിര ളാലം ഹരിതഭൂമിയാലം  രിമണൽ പ്രഞ്ഞേശങ്ങളാലം അനുഗ്രഹീതമായ ക ാല്ലം ഞ്ഞ രളത്തികെ 
ഏ ഞ്ഞേശം കതഞ്ഞേയറ്റത്തായി സ്ഥിതികെയ്യുന്നു. വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ എട്ാംസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന 
ജില്ലയുകേ വിസ്തൃതി 2491 െതുരശ്ര  ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്.  ാടു ളാലം  ാട്ാറു ളാലം സമ്പുഷ്ടമായ ഈ 
പ്രഞ്ഞേശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വേഞ്ഞേ അക്ാംശം 8045' മുതൽ 9028' വകരയും  ിഴഞ്ഞേ ഞ്ഞരഖാംശം 76029' 
മുതൽ 77017' വകരയും വയാപിച്ചു ിേക്കുന്നു. കതക്കുവേക്കു നിന്നുള്ള ഏറ്റവം കൂേിയ ദൂരം 83.7  ിഞ്ഞലാമീറ്ററും 
 ിഴക്കുപേിോറ് നിന്നുള്ള ഏറ്റവം കൂേിയദൂരം 77  ിഞ്ഞലാമീറ്ററുമാണ്.  മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തികെ 590 
 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വരുന്ന  േഞ്ഞലാരത്തികെ 37.84  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ ദൂരം ഈ ജില്ലയ്ക്ക് അവ ാശകെട്താണ്.  
പുരാതനമായ ഞ്ഞവണാേ് രാജയത്തികെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടു ൾ പഴേമുള്ള ക ാല്ലം നഗരം. 
മഞ്ഞനാഹാരിതയിലം പ്രശസ്തിയിലം ഉയരങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചിരുന്നതിനാൽ 'ദേവത്തികെ സവന്തം 
തലസ്ഥാനം' എന്നും വിളിോറുണ്ട്.  

  േലം  ായലം ദ ഞ്ഞ ാർക്കുന്ന പ്രകൃതി മഞ്ഞനാഹരമായ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളൾകെകേ 
തീരപ്രഞ്ഞേശം മുതൽ മലനാേ് വകര െരിത്ര പ്രാധാനയമുള്ള ദവവിധയമാർന്ന ഭൂപ്രഞ്ഞേശമാണ ് 
ക ാല്ലത്തിഞ്ഞെത്.  ഭൂപ്രകൃതിയുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലകയ പേിോറുനിന്നും  ിഴഞ്ഞോട്് തീരപ്രഞ്ഞേശം, 
ഇേനാേ,് മലനാേ,് എന്നിങ്ങകന മൂന്നു ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി തിരിോം. അവയിൽ  േലിഞ്ഞനാടു ഞ്ഞെർന്നു 
 ിേക്കുന്ന സമതല പ്രഞ്ഞേശങ്ങളാണ ് തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങൾ. ഇത് ക്രഞ്ഞമണ െരിഞ്ഞുയർന്ന് കെറുകുന്നു ളം 
താഴ്വര ളം നിറേ് 80 മുതൽ 600 വകര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ  ിേക്കുന്ന പ്രഞ്ഞേശമാണ് ഇേനാേ്.  
അതിനും  ിഴേ്  പശ്ചിമ ഘട്ത്തികെ ഭാഗമായ മലനിര ളം വനനിബിഢമായ താഴ്വര ളം 
പർവ്വതങ്ങളം നിറേ പ്രഞ്ഞേശമാണ് മലനാേ്. പേിോറു നിന്നും  ിഴഞ്ഞോട്് ഞ്ഞപാകുഞ്ഞന്താറും 
സമുദ്രനിരെിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം വർദ്ധിച്്ച ഏ ഞ്ഞേശം 3500 അേി ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നു.  പുനലൂർ 
താലൂേിലാണ് മലനാേികെ തനതായ രൂപം ദൃശയമാകുന്നത്.  ഈ താലൂേികല മുതിര മലയാണ് 
ജില്ലയികല ഏറ്റവം ഉയരം കൂേിയഭാഗം (1219 മീറ്റർ). ഈ താലൂേികെ  ിഴഞ്ഞേ അതിർത്തിയിലള്ള 
ആരയങ്കാവ് ചുരം സഹയപർവ്വതം താണ്ടി തമിഴ് നാട്ിഞ്ഞലേ്  ഞ്ഞപാ ാനുള്ള പാതകയാരുക്കുന്നു. 

 
1.2 പ്രാഥമിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്-കകാല്ലം ജില്ല 

1. സ്ഥാനം    -  ഇന്തയയുകേ കതേ ്- പേിോറ് തീരം  

     വേഞ്ഞേ അക്ാംശം - 80 45’മുതല് 90 28’ വകര  

 ിഴഞ്ഞേ ഞ്ഞരഖാംശം - 760 29’മുതല് 770 17’വകര 
2. വിസ്തീര്ണ്ണ്ണം    -  2491 െ. ി.   (വലെത്തിൽ സ്ഥാനത്ത ്8 -ആം സ്ഥാനം ) 
3.  േഞ്ഞലാരം    -  37.840  ി.മീ.  
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െിത്രം  1.1 

ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭൂപേം - തഞ്ഞേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന അേിസ്ഥാനത്തിൽ 
  

 
 

അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

3                                                                                                             ആമുഖവിവരങ്ങൾ 

 

 

1.2 പ്രാഥമിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്-കകാല്ലം ജില്ല (തുടര്ച്ച) 

4. അതിരു ള്    -  വേേ ്ആലപ്പുഴ ജില്ല,  കതേ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 

      ിഴേ് പത്തനംതിട് ജില്ല, തമിഴ് നാേ ്സംസ്ഥാനം,    

                                               പേിോറ് അറബിേേല് 

5. മണ്ണികെ തരം   -  തീരപ്രഞ്ഞേശം (മണല് ലര്ണ്ന്നത്) 

    -  ഇേനാേ ്(കൃഷിസ്ഥലങ്ങളം കുന്നു ളം) 

    -  മലനാേ് (മുഖയമായും വനപ്രഞ്ഞേശം) 

6. പ്രധാന നേി ള്   -  അച്ചന്ഞ്ഞ ാവില് ആറ് - 72  ി.മീ. 

    -   ല്ലേ ആറ് - 120  ി.മീ.,  ഇത്തിേര ആറ് - 56  ി. മീ 

7. തോ ങ്ങള്    - ശാസ്താംഞ്ഞ ാട് ശുദ്ധജലതോ ം - 3.73 െ. ി. 

    - അഷ്ടമുേി  ായല് - 61.42 െ. ി. 

    - പരവൂര്ണ്  ായല് - 6.62 െ. ി. 

8. തുറമുഖങ്ങള്   - ക ാല്ലം, നീണ്ട ര 

9. ഞ്ഞ ാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനു ള്  - പുനലൂര്ണ് (മുഴുവനായും), കതന്മല (മുഴുവനായും) 

    - കെന്തുരുണി (മുഴുവനായും), ഞ്ഞ ാന്നി (ഭാഗി ം) 

    - അച്ചന്ഞ്ഞ ാവില് (ഭാഗി ം), തിരുവനന്തപുരം (ഭാഗി ം) 

10. ഗതാഗത സൗ രയങ്ങള്  - ഞ്ഞറാഡു ള് - ആക  1872.520  ി. മി 

    - എൻ. എച്്ച 66  (പഴയ എൻ.എച്്ച 47) - 57. ി.മി 

     എൻ.എച്്ച 744  (പഴയ എൻ.എച്ച് 208) - 81. ി.മി 

     എൻ.എച്്ച 183(പഴയ എൻ.എച്ച ്20) - 210. ി.മി 
    അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 

 
1.3 ഭൂവിജ്ഞാനീയം 
 ജില്ലയികല താലൂക്കു ളിൽ  രുനാഗെള്ളി പൂർണ്ണമായും  ക ാല്ലം താലൂേ് ഭാഗി മായും 
നിമ്നതേത്തിലം മദ്ധയതേത്തിലമായും കുന്നത്തൂർ,ക ാട്ാരേര എന്നിവ പൂർണ്ണമായും മദ്ധയതേത്തിലം 
പത്തനാപുരം പുനലൂർ താലൂക്കു ൾ ഉന്നതതേത്തിലം സ്ഥിതികെയ്യുന്നു. ജില്ലയികല 
ശിലാഘേനകയക്കുറിച്്ച പറയു യാകണങ്കിൽ ഏറ്റവം താഴകത്ത അേരു ളിൽ ആർേിയിൻ 
 ല്െത്തികല ഗ്രാദനറ്റു ളം കനയ്സു ളമാണ്.  ഈ  ല്പത്തിഞ്ഞലതായ മറ്റിനം ശില ളം ദപഞ്ഞറാക്സിൻ 
ഗ്രാനുദലറ്റ്, ൊർണ്ണദേറ്റ്-കനയ്സസ്, ഗാർണ്ണറ്റ-്ഞ്ഞ ാർഡിയദററ്റ് കനയ്സസ്, ഗാർണ്ണറ്റ്-സിലിമിദനറ്റ് 
കനയ്സസ്,  ാൾേ്ഗ്രാനുദലറ്റ് എന്നിവ ഉൾകെടുന്നു. ഞ്ഞമൽെറേ ശില ളകേ അേരു ളിഞ്ഞലേ് 
തുളച്ചു യറിയ രീതിയിൽ  ാണകെടുന്ന ഞ്ഞഡാളദററ്റ്-ദഡയ്കു ളം ുലഭമാണ്. കതക്കുപേിോറ് 
േിശയിൽ നമിക്കുന്ന അക്തലങ്ങഞ്ഞളാടു കൂേിയ സമനതി വലനങ്ങകള (Iso Clinal Folder) ഒരു 
ഞ്ഞശ്രണിയായി പരിഗണിോവന്ന വിധത്തിലാണ് ആർേിയിൻ സ്തരങ്ങളകേ കമാത്തത്തിലള്ള  ിേെ്. 
ഇവയ്ക്കു മു ളിലായി ക ാല്ലംവൂഹത്തിലം വർേലവൂഹത്തിലം കപട് അേരു ളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ 
ക ാല്ലം വൂഹത്തികല ശിലാപേലങ്ങളിൽ മുഖയമായും ചുണ്ണാമ്പ് ല്ല്, മണൽ,  ളിമണ്ണ ് തുേങ്ങിയവയും 
വർേല വൂഹത്തിൽ  ളിമണ്ണ ്  ലർന്ന ചുണ്ണാമ്പ് ല്ല്,  രിമയ ളിമണ്്ണ, ലിദൈറ്റികെ ഞ്ഞനരിയ 
പേലങ്ങൾ എന്നിവയുൾകെടുന്നു.  
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െിത്രം  1.2 

ഭൂഘേന – താലൂേ ്അേിസ്ഥാനത്തിൽ

 
െിത്രം  1.3 ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭൂപേം - ഭൂമിശാസ്ത്രം 

 
െിത്രം  1.4  ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭൂപേം - മണ്ണ ്

 
  െിത്രങ്ങള്  അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 
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ജില്ലയിൽ കമാത്തത്തിൽ ഉപരിപേലങ്ങൾ അപെയത്തിനു വിഞ്ഞധയമായി ലാറ്റദററ്റ ്
അേരു ളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുന്നു ൾേിേയികല നിരന്നഭാഗങ്ങളിലം കെരിവ് കുറേ 
താഴ്വാരങ്ങളിലം എേൽമണ്ണിനാണ്   പ്രാമുഖയം.  േഞ്ഞലാരത്ത്  തീരമണ്്ണ   നത്തിൽ അേിഞ്ഞു 
 ാണുന്നു. 
 
1.4 വനഞ്ഞമഖല 
 സാന്ദ്രഹരിതവം ദജവദവവിദ്ധയവം നിറേ വനപ്രഞ്ഞേശങ്ങളാണ ് സഹയപർവ്വതത്തികെ 
പേിോഞ്ഞറ അരി ിലായി ക ാല്ലത്തികെ  ിഴഞ്ഞേ അതിർത്തി അലങ്കരിക്കുന്നത്.  ജില്ലയുകേ ആക  
വിസ്തൃതിയുകേ മൂന്നികലാന്ന് വനപ്രഞ്ഞേശമാണ്. ജില്ലയുകേ  ിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള പശ്ചിമഘട് പ്രഞ്ഞേശമാണ ്
വനഭൂമിയിൽ ഭൂരിഭാഗവം.  പത്തനാപുരം, പുനലൂർ താലൂക്കു ളിലാണ് വനപ്രഞ്ഞേശങ്ങൾ  ാണകെടുന്നത്. 
വനവിസ്തൃതിയുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ വനഞ്ഞമഖലകയ നാല ഡിവിഷനു ളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇവയിൽ 
അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ, കതമല, പുനലൂർ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും, കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാഗി മായും ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ 
പരിധിയിലാണ്. ജനവാസമുള്ള അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ, ഞ്ഞറാസ് മല, കെമ്പനരുവി,  ട്ളൊറ എന്നീഗ്രാമങ്ങൾ 
വനത്തിനു നടുവിലാണ് സ്ഥതികെയ്യുന്നത്. ഞ്ഞ രളത്തികല പ്രധാനകെട് വനയജീവിസഞ്ഞങ്കതമായ 
കെന്തരുണി, കതമല ഡിവിഷനിലാണ്.  സഹയകെ  മേിത്തട്ിൽ കുന്നു ളാലം പുഴ ളാലം ഞ്ഞതാടു ളാലം 
സമൃദ്ധമായ കതമലയിൽ തകന്നയാണ ് ഞ്ഞ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതിയായ 
 ല്ലേജലഞ്ഞസെനപദ്ധതി.  1000 സ്ക്വയർ  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന കുളത്തൂപ്പുഴ 
ബഞ്ഞയാസ്ഫിയർ, റിസർവ്്വ വനങ്ങളകേയും ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ മഴോടു ളകേയും ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ ഇലകപാഴിയൽ 
 ാടു ളകേയും ഗണത്തിൽ കെടുന്നവയാണ്. ബ്രിട്ീഷ്ഭരണ ാലത്ത് സവാഭാവി  വനങ്ങൾ 
കവട്ികത്തളിച്്ച ഞ്ഞതേ്, ഞ്ഞതയില, യൂോലി ഞ്ഞപാലള്ള ഞ്ഞതാട്ങ്ങൾ നിർമ്മിേകെട്ടു. ഇന്തയയികല ആേയകത്ത 
ഇഞ്ഞോടൂറിസം പദ്ധതി കതമലയിലാണ്. ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്്ച 75 മീറ്റർ മുതൽ 900 മീറ്റർ വകര 
ഉയരമുള്ള കുന്നു ളം മല ളം വകര കതമലയിൽ  ാണാം.  ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, അർദ്ധ 
നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, ഗിരിശീർഷ ഹരിതവനങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽകെടുന്ന ഹരിതവനങ്ങൾ 
കതമല വനയമൃഗ സംരക്ണ ഞ്ഞ ന്ദ്രത്തിലണ്ട്. 

1.5 സസയ ദവവിധയങ്ങൾ 
 അമിതമായ മനുഷയ ചൂഷണം നിമിത്തം പ്രകൃതിക്കു ഞ്ഞപാലം മാറ്റം വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ 
ദനസർഗ്ഗി മായ സസയജാലങ്ങൾ ഏകറക്കുകറ നാമാവഞ്ഞശഷമായി. പുനലൂർ താലൂേികല വനപ്രഞ്ഞേശ 
ങ്ങളിലാണ് ഞ്ഞ രളത്തികെ സവിഞ്ഞശഷതയായ പച്ചൊർന്ന കുന്നു കളയും മല കളയും  ാണാൻ 
 ഴിയുന്നത്. മലകെരിവ ളിൽ മഴോടു ൾ ഇഞ്ഞൊഴും അവഞ്ഞശഷിക്കുന്നു. തഴച്ചു വളരുന്ന 
ഈറോടു ളം ചൂരൽോടു ളം ഈ വനങ്ങളകേ സാമ്പത്തി  പ്രാധാനയം ഇരട്ിെിക്കുന്നു. പാലി, 
കവള്ള ിൽ, ആേിലി, ചുരുളി, പൂതംക ാല്ലി, തമ്പ ം, കുളമാവ,് കെങ്കുറുേി തുേങ്ങി 45 മീറ്ററിലധി ം 
ഉയരത്തിലള്ള മരങ്ങൾ ഈ മഴോടു ളിൽ ുലഭമാണ്. ഞ്ഞവനൽോലത്ത് ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന 
വൃക്ങ്ങൾ, ഇലക ാഴിയു യും  ീഴ ് പേർപ്പു ൾ ഭാഗി മായി ഉണങ്ങു യും കെയ്യുന്ന 
പത്രപാതിവനങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടുകത്ത മകറ്റാരു പ്രഞ്ഞതയ തയാണ്. പാതിരി, പൂൊതിരി, ഞാറ,  നല, 
 ാേിരം, ഇലവ്, ഞ്ഞവഴ്, ക ാന്ന, താന്നി, ഞ്ഞതമ്പാവ,്  റുവ, ഞ്ഞവങ്ങ, പിണറ്, ഉതി തുേങ്ങി വിവിധയിനം 
വൃക്ങ്ങളം കുറുഞ്ഞന്താട്ി, ശതാവരി,  േലാേി തുേങ്ങിയ ഔഷധി ളം കതച്ചി, തൂശിമുല്ല, തുമ്പ, ശവംനാറി, 
അവിൽകൊരി തുേങ്ങിയ കെേി ളം ദ തക്കൂട്ങ്ങളം വംശനാശത്തികെ ഭീഷണിയിലാകണങ്കിലം 
ഇവികേ ദൃശയമാണ.്  

1.6  ണ്ടൽോടു ൾ 
 പ്രകൃതിയികല അമൂലയ വരോനമായ വിവിധയിനം  ണ്ടൽ സസയങ്ങളകേ ഒരു  ലവറ 
തകന്നയാണ ്ജില്ലയികല അഷ്ടമുേിോയലികെ തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങളം േവീപു ളം. ആശ്രാമം, പള്ളിയാതുരുത്ത്, 
ആയിരംകതങ്ങ് തുേങ്ങിയ  ായൽ തീരങ്ങളിൽ ഇവ ധാരാളമായി  ണ്ടുവരുന്നു. തീരപ്രഞ്ഞേശകത്ത 
 േലാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ിോനുള്ള പ്രധാനകെട് ഒരു മണ്്ണ സംരക്ണ ഘേ മായും 
കെമ്മീൻ ഉൾകെകേ വിവിധയിനം മത്സ്യങ്ങളകേ പ്രജനനഞ്ഞ ന്ദ്രമായും  ണ്ടൽ സസയങ്ങൾ 
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പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  സാധാരണ സസയങ്ങകള അഞ്ഞപക്ിച്്ച 32%  ാർബൺ ഡഞ്ഞയാക്ദസഡ ്
ആഗിരണം കെയ്ത് ആഞ്ഞഗാള താപനകത്ത ഒരു പരിധിഞ്ഞയാളം കുറയ്ക്കുന്ന സസയങ്ങളാണ ്  ണ്ടല ൾ.  
സംസ്ഥാനകത്ത ആേയ ദജവദവവിധയ ദപതൃ സ്ഥാനമാണ് ആശ്രാമം  ണ്ടൽോേിനുള്ളത്. 

1.7 ജല ഞ്ഞരാതസ്സു ൾ 
 പ്രധാനമായും രണ്ടു നേി ളം മൂന്ന്  ായല ളമാണ് ജില്ലയികല പ്രധാന ജല ഞ്ഞരാതസ്സു ൾ. 
 ല്ലേയാർ, ഇത്തിേരയാർ, ശാസ്താംഞ്ഞ ാട്  ായൽ, അഷ്ടമുേിോയൽ, പരവൂർ  ായൽ എന്നിവ 
യാണത.് അച്ചൻഞ്ഞ ാവിലാർ ജില്ലയിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നകതങ്കിലം പത്തനംതിട്, ആലപ്പുഴ ജില്ല ളിലൂ 
കേയാണ ്കൂടുതലായും ഒഴുകുന്നത്. ഇേവാ-നേയറ  ായല ൾ ഭാഗി മായി മാത്രഞ്ഞമ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 
ഉൾകെടുന്നുള്ളു. കുളത്തൂപ്പുഴയാറ്, കെന്തരുണി ആറ്,  ൽത്തുരുത്തിയാറ് എന്നീ ഞ്ഞപാഷ നേി ൾ 
ഞ്ഞെർന്ന് കുളത്തൂപ്പുഴ കുന്നു ളിലാണ്  ല്ലേയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.  121  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളമുള്ള  ല്ലേയാർ 
പുനലൂർ, പത്തനാപുരം, ക ാട്ാരേര എന്നീ പട്ണങ്ങകള തഴു ി അഷ്ടമുേിോയലിൽ പതിയ്ക്കുന്നു.  ഈ 
പുഴയുകേ   നേീ മാർഗ്ഗത്തിൽ അഞ്ഞന ം കവള്ളച്ചാട്ങ്ങളണ്ട്.  ല്ലേ നേീതേത്തികെ വിസ്തീർണ്ണം 1535 
െതുരശ്ര  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ ആണ്.  ല്ലേയാറിനു കുറക  പുനലൂർ പട്ണത്തിലള്ള തൂക്കുപാലം അതികെ 
അപൂർവ്വ സൃഷ്ടിയാൽത്തകന്ന സവിഞ്ഞശഷമാണ്.  ല്ലേ ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതി പ്രാവർത്തി മാേിയഞ്ഞതാകേ 
ഈ ആറ്റികല ജലത്തികെ സിംഹഭാഗവം ജലഞ്ഞസെനത്തിന് ഉപഞ്ഞയാഗകെട്ടു തുേങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കതമല 
ഇഞ്ഞോടൂറിസത്തികെ  വാേം എന്നറിയകെടുന്ന പ്രഞ്ഞേശമാണ് ഒറ്റേൽ ഔട് ് ലേ്.  ല്ലേയാറ്റിൽ 
ഉണ്ടാേിയ ബണ്ട് മൂലം ഇവികേ ഒരു കെറിയ തോ ം രൂപകെട്ിട്ടുണ്ട്.  ല്ലേയാറുമായി താരതമയം 
കെയ്യുഞ്ഞമ്പാൾ നഞ്ഞന്ന കെറിയ പുഴയാണ ് ഇത്തിേരയാർ. 56  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പുഴയുകേ 
പ്രഭവഞ്ഞ ന്ദ്രം 285 മീറ്റർ മാത്രമുയരമുള്ള മേത്തറ കുന്നു ളാണ.് പരവൂർ  ായലിൽ ലയിക്കുന്ന 
ഇത്തിേരയാറികെ നേീ തേ വിസ്തൃതി 691 െതുരശ്ര  ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്.  പത്തനംതിട് ജില്ലയികല 
അടൂർതാലൂേിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന പള്ളിേലാറ് ജില്ലയികല ശൂരനാേ്, കതാേിയൂർ പൊയത്തു ളിലൂകേ 
 േന്നുഞ്ഞപാകുന്നു. 
 ജില്ലയികല 37.84  ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളം വരുന്ന തീരഞ്ഞമഖലയിൽ ഉേനീളം ദനസർഗ്ഗി ഞ്ഞമാ, 
മനുഷയനിർമ്മിതഞ്ഞമാ ആയ ഞ്ഞതാടു ളിലൂകേ പരസ്പരം ബന്ധകെട് കെറുതും വലതുമായ  ായല ൾ 
 ാണാം. ഇവയിൽ അഷ്ടമുേിോയലാണ് ഏറ്റവം വലത്.  ഞ്ഞപരു സൂെിെിക്കുന്നതുഞ്ഞപാകല എട്ടുപിരിവ 
 ളായി അനിയതാകൃതിയിൽ വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന ഈ ജലാശയത്തികെ കമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം 61.4 
െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്.  നീണ്ട ര അഴിയിലൂകേ അറബിേേലം അഷ്ടമുേിോയലം തമ്മിൽ ബന്ധകെ 
ട്ിരിക്കുന്നു. അഷ്ടമുേിോയലികെ സവിഞ്ഞശഷത ളികലാന്ന് ജലാതിർത്തി തൂോയുള്ള കുന്നിൻ കെരിവ  
ളാകണന്നുള്ളതാണ്. താരതഞ്ഞമയന വയാപ്തികുറേ പരവൂർ ായലികെ മദ്ധയഭാഗം അഗാധവം ദുർഗമ 
വമാണ.് സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തോ മായ ശാസ്താംഞ്ഞ ാട്  ായൽ ക ാല്ലം 
ജില്ലയിലാണ്.  3.73 െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ശാസ്താംഞ്ഞ ാട്  ായലികെ ഏറ്റവംകൂേിയ ആഴം 
14.32 മീറ്റർ ആണ്. എടുത്തു പറയത്തേ ഏകതങ്കിലം നീകരാഴുേില്ലാത്ത സാഹെരയത്തിൽ ഈ 
തോ ത്തികല ജലസെയത്തിന്  നിോനം ഊറ്റുറവ ളാകണന്നാണ് അനുമാനം. 12.69 െതുരശ്ര 
 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വൃഷ്ടിപ്രഞ്ഞേശമുള്ള ഈ ശുദ്ധജലതോ കത്തയാണ് ജില്ല കുേികവള്ളത്തിനായി 
ആശ്രയിക്കുന്നത്.  
1.8  മഴ ലഭയത 
 ദവവിധയമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുകേ 14% വരുന്ന മലനാടും 23% വരുന്ന ഇേനാടും 63% വരുന്ന 
തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങളം ജില്ലയുകേ  ാലവസ്ഥകയ സവാധീനിക്കുന്ന മുഖയ ഘേ ങ്ങളാണ.് ഉയർന്ന താപനിലയും 
നല്ല വർഷപാതവമുള്ള ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ  ാലാവസ്ഥയാണ് ഈ ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. ഇേവൊതി, തുലാവർഷം 
എന്നിവയാൽ വർഷത്തിൽ സാമാനയം നല്ല ഞ്ഞതാതിൽ ജില്ലയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. വർഷപാതത്തികെ 
ശരാശരി ഞ്ഞതാത് 250 കസ.മീ. ആണ്.  ഴിേ അമ്പത്   വർഷത്തിനിേയിൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് 1969 ലം ഏറ്റവം കുറവ് 1982 ലമാണ്.  ജൂൺ മാസത്തിൽ ശരാശരി 487 മി.മീ. 
മഴവകര ലഭിച്ച വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.  ശരാശരി താപനില 270 കസൽഷയസാണ്. മഴയുകേ ലഭയത 
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പേിോറ്  ഭാഗങ്ങളിഞ്ഞലതിഞ്ഞനോൾ  ിഴേ് കൂടുതലാണ്.  ിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള പശ്ചിമഘട് പ്രഞ്ഞേശം 
ലക്േവീപ്  േലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈർെഞ്ഞമറിയ  ാറ്റികന തേയുന്നതാണ് ഇതിനു ഞ്ഞപ്രര മായ ഘേ ം. 

പട്ി  1.1 
വാർഷി മഴ (mm) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2293.3 2491.5 2491.1 2480.6 2399 1795 

  അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 
ഞ്ഞമൽ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ി യികല 2011 മുതലള്ള  ഴിേ അഞ്ചു വർഷകത്ത വാർഷി  മഴ 

താരതമയം കെയ്താൽ വലിയ വയതയാസങ്ങൾ ഉള്ളതായി  ാണുന്നില്ല. എന്നാൽ 2016 ൽ ഈ ഞ്ഞതാത ്
1795 mm ആയിരുന്നു. 2016 വർഷം മുൻവർഷങ്ങകള അഞ്ഞപക്ിച്്ച മഴയുകേ ലഭയത കുറേ 
വർഷമായിരുന്നു. ജില്ലകയ സംബന്ധിച്്ച  ശുദ്ധജലത്തികെ ഉറവിേം മഴ മാത്രമാണ് . ജൂൺ മുതൽ 
കസപ് തംബർ വകര ലഭിക്കുന്ന കതക്കുപേിോറൻ  ാല വർഷവം, ഒഞ്ഞടാബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്ന വേേ ്  ിഴേൻ തുലാ വർഷവം ഞ്ഞവനൽ മഴയുമാണ് നമ്മുകേ ജലഞ്ഞരാതസ്്സ. അനിയന്ത്രി  
തമായ മനുഷയ ഇേകപേല ൾ  ാരണം ദജവ ഭൗതി  പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മഴ 
ലഭയതാ വയതിയാനകത്ത മാത്രമല്ല ഞ്ഞസവേന ബാഷ്പീ രണകത്തയും സവാധീനിക്കുന്നുണ്ട ് എന്ന് 
അനുമാനിോവന്നതാണ്. 
1.9  ാലാവസ്ഥ 
  ഠിനമായ ചൂടും ധാരാളം മഴയുമുള്ള ആർദ്രതഞ്ഞയറിയ ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ  ാലാവസ്ഥയാണ ്
ജില്ലയിൽ അനുഭവകെടുന്നത്. അറബിേേലിനഅറ സാമീപയമാണ് ക ാല്ലത്ത്  കപാതുകവ  ഈ 
 ാലാവസ്ഥേ ് ാരണം.  മാർച്ച ്മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉഷ്ണ ാലം കമയ് അവസാനം വകര നീളം. 
മിതമായ ചൂോണ് ഇവിടുകത്ത ഞ്ഞവനൽോലത്തികെ പ്രഞ്ഞതയ ത. ഈ  ാലയളവിൽ പരമാവധി 
താപനില 34 ഡിഗ്രി കസൽഷയസ ് വകരയാകും. പുനലൂർ ആണ് ഏറ്റവം ചൂേ ് കൂേിയ സ്ഥലം. 
സംസ്ഥാനത്ത് പാലോേ ്  ഴിഞ്ഞുളള രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് പുനലൂരിനുളളത്. ജൂൺ-ജൂദലയിൽ  
ആരംഭിക്കുന്ന കതേ ് പേിോറൻ മൺസൂണിൽ ക ാല്ലത്ത് നല്ല മഴ ലഭിക്കും. ഏറ്റവം കൂടുതൽ മഴ 
ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ശരാശരി 487 mm. ഇത് കസപ്റ്റ്റംബർ ആേയം 
വകര തുേരും. ഒഞ്ഞടാബർ-നവംബർ മാസങ്ങളികല വേേ്- ിഴേൻ മൺസൂണിലം ഇവികേ ഞ്ഞമാശമല്ലാത്ത 
മഴ ലഭിോറുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇവികേ തണുെ്  ാലം ആരംഭിക്കും. തുേർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ 
വരൾച്ച അനുഭവകെടും. ഇത് ക ബ്രുവരി വകര തുേരും. തണുെ്  ാലത്തും ഇവികേ മഴ കപയ്യാറുണ്ട്. 
വര്ണ്ഷപാതത്തികെ ശരാശരിഞ്ഞതാത് 250 കസെിമീറ്ററും  ശരാശരി താപനിലയാ കട്  270 കസൽഷയും 
ആണ്. 
1.10 ഭൂവിനിഞ്ഞയാഗം 

െിത്രം  1.5 
ഭൂവിനിഞ്ഞയാഗം  

            
   അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 

 

A - Arable Land 

F - Forest Land 

G -  Grass Land 

P - Plantation 

W - Waste Land 
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ജില്ലയികല  ഭൂമികയ വനഭൂമി, കൃഷിഞ്ഞയാഗയമായ ഭൂമി, പ്ലാഞ്ഞെഷൻ ഭൂമി, തരിശ ്ഭൂമി, ഗ്രാസ ്ലാെ ് 
എന്നിങ്ങകന തരം തിരിോം. 

1.11 ജനസംഖ്യ 
 ഇന്തയയിൽ, ജനസംഖയാ വിവരങ്ങൾ പത്തു വർഷം കൂടുഞ്ഞമ്പാൾ നേത്തകെടുന്ന കസൻസസ് 
മുഖാന്തിരമാണ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തുന്നത്. ഇന്തയൻ ജനസംഖയ, സാക്രത, വിേയാഭയാസം, സാമ്പത്തി  
സംരഭങ്ങൾ, ഭവനവം ഭവന സൗ രയങ്ങളം, നഗരവൽേരണം, ജനന-മരണ നിരക്കു ൾ, പട്ി ജാതി 
പട്ി വർഗ്ഗ  ണക്കു ള്, ഭാഷ, മതം കുേിഞ്ഞയറ്റം, ഭിന്ന ഞ്ഞശഷിോർ, തുേങ്ങി സാമൂഹി വം സാംസ്ക്ാരി  
വമായ ഒഞ്ഞട്കറ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവം വിശവസനീയമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് 
ഇന്തയൻ ജനസംഖയാ കസൻസസ്.  കസൻസസ് മുഖാന്തിരമാണ് ഗവൺകമന്റു ൾേ് നയ രൂപീ രണം, 
പദ്ധതി രൂപീ രണം, ഭരണം തുേങ്ങിയ  ാരയങ്ങൾ  ല പ്രേമായി നിർവഹിക്കുവാനാവശയമായ വിവര 
ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്.  ഴിേ പത്തുവർഷകത്ത രാജയകത്ത പുഞ്ഞരാഗതി, നേെിലാേികോണ്ടിരിക്കുന്ന 
പദ്ധതി ളകേ അവഞ്ഞലാ നം, ഏറ്റവം പ്രധാനമായും, ഭാവിയിഞ്ഞലക്കുളള പദ്ധതി രൂപീ രണം 
തുേങ്ങിയവർക്കുളള അേിസ്ഥാനമാണ് കസൻസസ് വിവരങ്ങൾ.  2011 കല ഇന്തയൻ കസൻസസികെ 

മുദ്രാവാ യം തകന്ന “നമ്മുകേ കസൻസസ് നമ്മുകേ ഭാവി” എന്നതായിരുന്നു.  ഇന്തയയിൽ ആേയമായി 
കസൻസസ് നേത്തിയത് 1872 ലാണ്.  1881 ലാണ് ഇന്തയയിൽ ആേയമായി സമ്പൂർണ്ണ കസൻസസ് 
നേത്തകെട്ത്.  പതിനൊമത് േശവത്സ്ര കസൻസസാണ് നമ്മൾ 2011 ൽ പൂർത്തിയാേിയത്. 

2011 കസൻസസ് പ്ര ാരമൂള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ സംഗ്രഹവം 2001 കലയും  2011  
കലയും താരതമയവം ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു. 

പട്ി   1.2  
ജനസംഖയ സംഗ്രഹം - ക ാല്ലം ജില്ല 

വിവരങ്ങൾ 
വർഷം വർദ്ധനവ ്/ 

കുറവ ്% ൽ 2001 2011 
ജനസംഖയ 25,85,208 26,35,375 1.94 
പുരുഷൻ 12,49,621 12,46,968 -0.21 
സ്ത്രീ 13,35,587 13,88,407 3.95 
ജനസംഖയ വളർച്ച 7.38% 1.94% -5.44 
ജനസാന്ദ്രത (  ി.മീ/സവ യർ) 1,038 1,061 2.22 
ഞ്ഞ രളത്തികല ജനസംഖയയുകേഅനുപാതം 8.12% 7.89% -0.23 
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ( 1000) 1069 1113 4.12 
കുട്ി ളികല ആൺ-കപൺ അനുപാതം (0-6 ) 960 973 1.35 
ശരാശരി സാക്രത 91.18% 94.09% 2.91 
പുരുഷൻ 94.43% 96.09% 1.66 
സ്ത്രീ 88.18% 92.31% 4.13 
ജനസംഖയ കുട്ി ൾ (0-6 Age) 2,92,599 2,54,260 -13.10 
ആൺ (0-6 Age) 1,49,255 1,28,899 -13.64 
കപൺ (0-6 Age) 1,43,344 1,25,361 -12.55 
സാക്രർ 20,90,444 22,40,273 7.17 
പുരുഷൻമാർ 10,39,111 10,74,345 3.39 
സ്ത്രീ ൾ 10,51,333 11,65,928 10.90 
ശിശു അനുപാതം (0-6 ) 11.32% 9.65% -1.67 
ആൺ 11.94% 10.34% -1.6 
കപൺ 10.73% 9.03% -1.7 

       അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
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1.12 ജനസംഖയാ വളർച്ച 
 1901 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ 4,06,013 ആയിരുന്നു.  1901-1911 
 ാലയളവിൽ 14.7 ശതമാനവം 1921-1931  ാലയളവിൽ 26.4 ശതമാനവം വളർച്ചിഞ്ഞലേ് ജില്ല 
എത്തകെട്ടു.  അതിനുഞ്ഞശഷം ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ 1931-41  ാലയളവിൽ 22.7 ശതമാമം താഴ്ച 
ഞ്ഞരഖകെടുത്തികയങ്കിലം 1941-51 ലം 1951-61 ലം  വീണ്ടും ഉയർന്ന നിരേിഞ്ഞലേ് എത്തകെട്ടു.  
െരിത്രത്തികല ഏറ്റവം ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരോയ 31.6 ശതമാനം 1951-61  ാലയളവിലാണ് 
ഞ്ഞരഖകെട്ത്.  എന്നാൽ 1971 മുതൽ ജില്ലയുകേ വളർച്ചാ നിരേ് സ്ഥിരമായ ഇേിവ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തി 
കോണ്ടിരിക്കുന്നതായി  ാണുവാൻ   ഴിയും.  
 ജില്ലയുകേ 2001-2011  ാലഘട്ത്തികല വളർച്ചാ നിരേ് 1.9%  ആണ്.  ഇത്തവണ ജില്ലയികല 
താലൂക്കു ളിൽ  രുനാഗെളളി താലൂേിലാണ് ഏറ്റവം  വലിയ വളർച്ചാ നിരേ ്ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത്, 4.4 
ശതമാനം.  പത്തനാപുരം താലൂേ് 2001 കസൻസസിൽ ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയ 4,32,954 എന്ന സംഖയയിൽ 
നിന്ന് 50 ഞ്ഞപർ കുറേ് 4,32,904 എന്ന സംഖയയിഞ്ഞലകേത്തി. ജില്ലയിൽ െരിത്രത്തികല ഏറ്റവം വലിയ 
ജനസംഖയാ വളർച്ചാ നിരേ ്ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ത് 1981-91  ാലഘട്ത്തിൽ കുന്നത്തൂർ താലൂേിലാണ് 11.5 
ശതമാനം. 
 ജില്ലയുകേ ജനസംഖയയുകേ 54.95%  ഞ്ഞപർ ഗ്രാമീണ ഞ്ഞമഖലയിലം 45.05%  ഞ്ഞപർ നഗര ഞ്ഞമഖല 
യിലം അധിവസിക്കുന്നു. 
 ജില്ലയുകേ വിവിധ താലൂക്കു ളകേ ജനസംഖയയുകേ 2001 കലയും  2011  കലയും താരതമയം 
പട്ി യിലം ഗ്രാ ിലം ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു 

പട്ി  1.3 
താലൂേ ്തിരിച്ചുളള ജനസംഖയ (2001-2011) 

സ്ഥലം 
വർഷം വളർച്ചാ നിരേ ് 

(%) 2001 2011 
ഞ്ഞ രളം 31841374 33406061 4.9 
ക ാല്ലം 2585208 2635375 1.9 
കുന്നത്തൂർ താലൂേ ് 194015 199456 2.8 
ക ാല്ലം താലൂേ ് 969891 987779 1.8 
പത്തനാപുരം താലൂേ ് 432954 432904 0 
ക ാട്ാരേര താലൂേ ് 577778 586434 1.5 
 രുനാഗെളളി താലൂേ ് 410570 428802 4.4 

        അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
 

െിത്രം  I.6 

 
  അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
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1.13 ജനസംഖയ –തഞ്ഞേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകേ 
2011 കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാമ പൊയത്തു ളിൽ ഏറ്റവം കുറേ 

ജനസംഖയ ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത് ക ാല്ലം താലൂേികല മൺഞ്ഞരാതുരുത്ത് ഗ്രാമപൊയത്തിലാണ് (9440 
ഞ്ഞപർ),  ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖയ ക ാല്ലം താലൂേികല തകന്ന തൃഞ്ഞോവിൽവട്ം ഗ്രാമപൊയത്തിലം 
(61,287 ഞ്ഞപർ). മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖയ   രുനാഗെളളിയിലം (49,604), 
ഏറ്റവം കുറവ്  ക ാട്ാരേരയിലമാണ ് (30055). ഈ രണ്ടു മുനിസിൊലിറ്റി ളം പുതിയതായി രൂപം 
ക ാണ്ടതാണ്. 6 വയസ്സിൽ താകഴയുളള കുട്ി ളകേ  ണേില് മൺഞ്ഞറാതുരുത്തും (819) 
തൃഞ്ഞോവിൽവട്വം (6501) ഗ്രാമപൊയത്തു ളകേ വിഭാഗത്തിലം, ക ാട്ാരേരയും (2569)  രുനാഗ 
െളളിയും (5017) മുനിസിൊലിറ്റി ളകേ വിഭാഗത്തിലം കുറവം കൂടുതലമായ സംഖയ ൾ ഞ്ഞരഖകെടുത്തി. 

പട്ി  ജാതി വിഭാഗത്തില് കുറവ്  രുനാഗെളളി താലൂേികല ആലൊേ് ഗ്രാമപൊയത്തിലം 
(361) കൂടുതല്  ക ാല്ലം താലൂേികല  ല്ലുവാതുേൽ ഗ്രാമപൊയത്തിലമാണ ് (9394). മുനിസിൊലിറ്റി 
 ളിൽ കുറവ് പുനലൂരിലം (4054) കൂടുതല്  രുനാഗെള്ളിയിലമാണ് (4572). 

1.14 സാക്രത 
 2001 ൽ ജില്ലയുകേ സാക്രത നിരേ് 91.2 ശതമാനം ആയിരുന്നുകവങ്കിൽ 2011 ല് അത് 
അൽപം വർദ്ധിച്്ച 94.09 ശതമാനത്തിഞ്ഞലകേത്തി.  കുന്നത്തൂർ താലൂക്കും ക ാട്ാരേര താലൂക്കും 94.4 
ശതമാനം സാക്രത ദ വരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമകതത്തിയഞ്ഞൊൾ 93.6 ശതമാനം സാക്രത 
ഞ്ഞയാടുകൂേി  മലഞ്ഞയാര ഞ്ഞമഖലയായ പത്തനാപുരം താലൂേ ്പിന്നിലായി. 

പട്ി   1.4 
സാക്രതാ നിരേ ്താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ (ഗ്രാമം - നഗരം തരം തിരിച്ച ്) 

പ്രഞ്ഞേശം 
ആക  ഗ്രാമം നഗരം 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 
ഞ്ഞ രളം 90.9 94 90 93 93.2 95.1 
ക ാല്ലം 91.2 94.1 91.1 94.1 91.5 94.1 

 രുനാഗെളളിതാലൂേ ് 90.6 94 90.7 93.9 87.8 94 
കുന്നത്തൂർതാലൂേ ് 91.1 94.4 91.1 94.4 --- --- 
പത്തനാപുരംതാലൂേ ് 90.8 93.6 90.6 93.6 92.9 94.3 
ക ാട്ാരേരതാലൂേ ് 91.8 94.4 91.8 94.3 --- 96.4 
ക ാല്ലംതാലൂേ ് 91.3 94.1 91.1 94.5 91.5 94 

അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
െിത്രം  1.7 

സാക്രതാനിരേ ്താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ  

 

അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
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 തഞ്ഞേശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിഞ്ഞലേ് വരുഞ്ഞമ്പാൾ ഗ്രാമപൊയത്തു ളകേ വിഭാഗത്തിൽ 
96.82% സാക്രതഞ്ഞയാടുകൂേി ക ാട്ാരേര താലൂേികല കനടുവത്തൂർ ഗ്രാമപൊയത്തും, 87.39 %  
സാക്രതഞ്ഞയാടുകൂേി  പത്തനാപുരം  താലൂേികല ആരയങ്കാവ് ഗ്രാമപൊയത്തും, മുന്നിലം പിന്നിലം 
നിൽക്കുന്നു .മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഇത് പരവൂരും ക ാട്രാേരയുമാണ്.  

1.15 സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 

 1000 പുരുഷമാർേ് എത്ര സ്ത്രീ ൾ എന്നതാണ് സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം ക ാണ്ട് ഉഞ്ഞേശിക്കുന്നത്,  
2001 കല  ണേ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1069 ആയിരുകന്നങ്കിൽ 2011 
ആയഞ്ഞൊഞ്ഞഴക്കും അത് 1113 ആയി ഉയർന്നു. താലൂക്കു ളിൽ ക ാട്ാരേര (1139) മുന്നിലം  രുനാഗെളളി  
(1099) പിന്നിലമാണ.്  

സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാമപൊയത്തു ളിൽ  രുനാഗെളളി 
താലൂേികല ആലൊേ് (1026) ഏറ്റവം പിന്നിലം, ക ാല്ലം താലൂേികല പൂതക്കുളം (1219) മുന്നിലം 
നിൽക്കുന്നു.  മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ  രുനാഗെള്ളി (1077) പിന്നിലം പരവൂർ (1267) മുന്നിലമാണ്. 

പട്ി   1.5 
     സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം-താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ 

പ്രഞ്ഞേശം 2001 2011 

ഞ്ഞ രളം 1058 1084 

ക ാല്ലം ജില്ല 1069 1113 

 രുനാഗെളളി താലൂേ ് 1057 1099 

കുന്നത്തൂർ താലൂേ ് 1056 1103 

പത്തനാപുരം താലൂേ ് 1076 1125 

ക ാട്ാരേര താലൂേ ് 1092 1139 

ക ാല്ലം താലൂേ ് 1059 1101 
      അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 

െിത്രം  1.8 
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം-താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ 

 
    അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
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1.16 ജനസാന്ദ്രത 

 ഒരു െതുരശ്ര  ിഞ്ഞലാമീറ്ററിലളള ജനസംഖയയാണ് ജനസാന്ദ്രത ക ാണ്ട് സൂെിെിക്കുന്നത്.  2011 
കല  ണേിൽ ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസാന്ദ്രത 1061 ആണ്.  2001-ൽ ഇത് 1038 ആയിരുന്നു.  
താലൂക്കു ളിൽ പത്തനാപുരം ഒഴിക  മകറ്റല്ലായിേത്തും ജനസാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജനസാന്ദ്രത ളിൽ 
മുന്നിൽ ക ാല്ലം താലൂോണ്.  

ഗ്രാമപൊയത്തു ളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഏറ്റവം പിന്നിൽ പത്തനാപുരം താലൂേികല 
ആരയങ്കാവം (56) ഏറ്റവം മുന്നിൽ ക ാല്ലം താലൂേികല ക ാറ്റങ്കര ഗ്രാമപൊയത്തുമാണ് (3729).  
മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഇത് യഥാക്രമം  രുനാഗെളളിയും (748) ക ാട്ാരേരയുമാണ് (2464). 

പട്ി   1.6 
ജനസാന്ദ്രത - താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ -ക ാല്ലം ജില്ല 

പ്രഞ്ഞേശം 2001 2011 

ക ാല്ലം 1038 1061 

 രുനാഗെളളി താലൂേ ് 2276 2377 

കുന്നത്തൂർ താലൂേ ് 1405 1444 

പത്തനാപുരം താലൂേ ് 350 350 

ക ാട്ാരേര താലൂേ ് 1049 1065 

ക ാല്ലം താലൂേ ് 2551 2598 
       അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 

 
െിത്രം 1.9 

ജനസാന്ദ്രത - താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ -ക ാല്ലം ജില്ല 

 

         അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011 
 
1.17 വിഞ്ഞേശ കുേിഞ്ഞയറ്റം 

 ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഞ്ഞലാ ത്തികല വിവിധ രാജയങ്ങളിഞ്ഞലേ് ഞ്ഞജാലിോയി ആള ൾ 
കുേിഞ്ഞയറുന്നുണ്ട്.  ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആള ൾ കുേിഞ്ഞയറിയത് ഗൾ ് രാജയമായ സൗേി 
അഞ്ഞറബയയിഞ്ഞലോണ്. 44,569 ഞ്ഞപർ. ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആള ൾ വിഞ്ഞേശ 
ഞ്ഞത്തേ് ഞ്ഞപാകുന്നത് അവിേഗ്ധ കസടറിലാണ്.  ഏറ്റവം കുറച്്ച ഞ്ഞപാകുന്നത് ഞ്ഞഡാടർമാരും. 
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പട്ി   1.7 
ജില്ലയികല പ്രവാസി ളകേ എണ്ണം 

            അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 
പട്ി   1.7 (A) 

കതാഴിലേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയികല പ്രവാസി ളകേ എണ്ണം 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 

1.18 കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ ്
സാമ്പത്തി  ഞ്ഞനട്ം സാധയമാകുന്ന ഏകതങ്കിലം പ്രവർത്തനത്തിൽ ലാഭവിഹിതഞ്ഞമാ ഞ്ഞവതനഞ്ഞമാ 

ദ െറ്റിഞ്ഞയാ അല്ലാകതഞ്ഞയാ പങ്കാളി ളാകുന്നതികന കതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം അഥവാ വർേ് 
പാർട്ിസിഞ്ഞെഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  ഇതിൽ തകന്ന, ജനസംഖയാ കസൻസസ്  ണകേടുെിൽ  
കതാട്ടുമുൻപുളള വർഷത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കതാഴികലടുത്തവകര പ്രധാന കതാഴിലാളി ള് 
(Main Workers) എന്നും 6 മാസത്തിൽ താകഴ മാത്രം കതാഴികലടുത്തവകര ഭാഗി  കതാഴിലാളി ള് 
(Marginal Workers) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ  ാലയളവിൽ സാമ്പത്തി  ഞ്ഞനട്മുണ്ടാക്കുന്ന യാകതാരു 
പ്രവർത്തിയിലം ഏർകെോത്തവകര കതാഴികലടുോത്തവർ ( Non workers)  എന്നും വിളിക്കുന്നു.   
 2001 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക  ജനസംഖയയുകേ 25.4 % പ്രധാന 
കതാഴിലാളി ളം 6.7 ശതമാനം ഭാഗി  കതാഴിലാളി ളം, 67.9% കതാഴികലടുോത്തവരുമായിരു 

രാജയം കതാഴികലടുക്കുന്നവർ രാജയം കതാഴികലടുക്കുന്നവർ 
യു.എസ്.എ 5530 ഒമാൻ 10049 
 ാനഡ 284 ഖത്തർ 6798 
യു.ക  1190 ബഹറിൻ 4463 
ജർമനി 95 ഇറാേ ് 105 
മറ്റ് യുഞ്ഞറാപയൻ 
രാജയങ്ങൾ 

372 ഇറാൻ 67 

ദനജരിയ 107 സിങ്കപ്പൂർ 518 
ലിബിയ 101 മഞ്ഞലഷയ 243 
മറ്റ് ആഫ്രിേൻ 
രാജയങ്ങൾ 

413 
മറ്റ് 
ഏഷയൻരാജയങ്ങൾ 

477 

കസൗേി അഞ്ഞറബയ 44569 നൂസീലാന്റ ് 61 
യു.എ.ഇ 33331 ആഞ്ഞേലിയ 303 
കുദവറ്റ ് 6901 മറ്റ് രാജയങ്ങൾ 489 

കതാഴിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീ ആക  
ഞ്ഞഡാടർ 372 174 546 
നഴ്സ ് 618 2456 3074 
എെിനീയർ 3672 358 4030 
ബാങ്കിംഗ് ഞ്ഞമഖല 668 93 761 
ഐ.റ്റി.കസടർ 2738 183 2921 
അദ്ധയാപ ർ 356 406 762 
മാഞ്ഞനജർ 1918 72 1990 
ദൈവർ 14479 --- 14479 
ബിസിനസ്സ ് 5494 205 5699 
കസയിൽസ്മാൻ 7603 132 7735 
മറ്റ് കതാഴികലടുക്കുന്നവർ 71677 2792 74469 
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കന്നങ്കിൽ 2011 ൽ അത് പ്രധാന കതാഴിലാളി ൾ 27.9% ഭാഗി  കതാഴിലാളി ൾ 6.9%,  
കതാഴികലടുോത്തവർ 65.2%  എന്ന് ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ടു.   
 താലൂക്കു ളിൽ, പത്തനാപുരം താലൂേ് ഏറ്റവം അധി ം കതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം ക ാണ്ട ്
ശ്രദ്ധിേകെട്ടു.  ആക  ജനസംഖുയുകേ 35.7%  ഞ്ഞപരും അവികേ കതാഴികലടുക്കുന്നുണ്ട്.  2001 കല 31 
ശതമാനത്തിൽ   നിന്നാണ ്പത്തനാപുരം താലൂേ് ഈ കുതിച്ചു ൊട്ം നേത്തിയത് എന്നതും ശ്രഞ്ഞദ്ധയം.  
ഏറ്റവം കുറച്്ച ആള ൾ കതാഴിലിൽ പങ്കാളി ളാകുന്ന താലൂേ്  രുനാഗെളളിയാണ്.  ആക  
ജനസംഖയയുകേ 32.2% ഞ്ഞപർ. 2001 ലം  രുനാഗെളളി താലൂേിൽ  തകന്നയായിരുന്നു ഏറ്റവം കുറവ് 
(30.3%). എന്നാൽ പ്രധാന കതാഴിലാളി ൾ, ജില്ലയിൽ,  കൂടുതൽ ക ാല്ലം താലൂേിലം (27.8%) കുറവ ്
 രുനാഗെളളിയിലമാണ് (24.8%). 

പട്ി  1.8 
കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ-്ക ാല്ലം ജില്ല 

പ്രഞ്ഞേശം 

  
ആക  

പ്രധാന 
കതാഴിലാളി ൾ 
(main workers) 

ഭാഗി  
കതാഴിലാളി ൾ 

(marginal 
workers) 

കതാഴികലടുോ
ത്തവർ 

 ( Non workers)   

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
ഞ്ഞ രളം 32.3 34.8 25.9 27.9 6.4 6.9 67.7 65.2 
ക ാല്ലം ജില്ല 32.1 34.6 25.4 26.4 6.7 8.2 67.9 65.4 
 രുനാഗെളളി താലൂേ ് 30.3 32.2 24.8 24.8 5.5 7.4 69.7 67.9 
കുന്നത്തൂർതാലൂേ ് 34.6 35.4 26.7 26 7.9 9.4 65.4 64.5 
പത്തനാപുരം താലൂേ ് 31 35.7 24.3 26.6 6.7 9.1 69 64.4 
ക ാട്ാരേര താലൂേ ് 32.8 34.9 24.7 25.1 8.1 9.8 67.2 65.1 
ക ാല്ലം താലൂേ ് 32.3 34.8 26.1 27.8 6.2 7 67.7 65.1 

  അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 
െിത്രം  1.10 

കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ-്ക ാല്ലം ജില്ല 

 
  അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 

1.19 ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ 
 ജനസംഖയാ വളർച്ചയുകേ നാളിതുവകര  ണ്ടുവരുന്നതും ഇഞ്ഞൊൾ നിലവിലളളതുമായ 
പ്രവണത കള അേിസ്ഥാനകെടുത്തി നമുേ് ഭാവിയിഞ്ഞലക്കുളള ഒരു ഏ ഞ്ഞേശ ജനസംഖയ 
തിട്കെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി 4 രീതി ൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇത്തരത്തിൽ 4 രീതി ളിലം ജനസംഖയാ വർദ്ധനവ്  കണ്ടത്തി, അവയുകേ ശരാശരി 
 ണക്കുകൂട്ി, വരും വർഷങ്ങളികല ജനസംഖയ പ്രവെിോവന്നതാണ്. ഞ്ഞമൽെറേ രീതിയിൽ 
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 കണ്ടത്തിയ ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഇനി വരും വർഷങ്ങളികല ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ  ണക്കു ൾ 
ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു. 

പട്ി   1.9 
ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ ക ാല്ലം ജില്ല 

 
 
 
 

 
             അവലംബം: സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം 

ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനവം 

 സംസ്ഥാനത്ത് 2016-17  ാലയളവില് ആഭയന്തര വരുമാനത്തില് 5.53 ശതമാനം വര്ണ്ദ്ധനവ് 
ഞ്ഞരഖകെടുത്തി 42458889 ലക്ം രൂപയായിരുന്നഞ്ഞൊള് ക ാല്ലം ജില്ലയില് 5.6 ശതമാനം വര്ണ്ദ്ധിച്്ച 
3825637 ലക്ം രൂപയായി ഉയര്ണ്ന്നു. പ്രതി ശീര്ണ്ഷ വരുമാനത്തില് 2015-16 ല് മൂന്നാം സ്ഥാന 
ത്തായിരുന്ന ക ാല്ലം ജില്ല 2016-17 ല് 143638 രൂപയായി വര്ണ്ദ്ധിച്്ച രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി. ക ാല്ലം 
ജില്ലയികല പ്രതി ശീര്ണ്ഷ വരുമാനം സംസ്ഥാന ശരാശരിയായ 123707 ഞ്ഞനോളം ഉയര്ണ്ന്ന നിരേിലാണ് 
ഉള്ളത്. സംസ്ഥാനകത്തയും സമീപ ജില്ല ളകേയും ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനവം 
പട്ി  1.10 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ി  1.10 

ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീര ഷ വരുമാനവം – സമീപ ജില്ല ളകേ ഒരു താരതമയം 
2016-17 (2011-12 വിലയില്) 

ജില്ലയുകേ ഞ്ഞപര ്
ആഭയന്തര വരുമാനം      
(തു  ലക്ത്തില്) 

പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനം 
(രൂപയില്) 

വളര്ണ്ച്ചാ നിരേ് 
(ശതമാനം) 

റാങ്ക ്

ക ാല്ലം 3825637 143638 5.40 2 
തിരുവനന്തപുരം 4311759 129137 5.26 7 
പത്തനംതിട് 1218492 103460 7.62 12 
ആലപ്പുഴ 3069069 143542 4.92 3 
ഞ്ഞ ാട്യം 2627009 132267 4.78 6 
സംസ്ഥാനം 42458889 123707 5.01  

       അവലംബം: സാമ്പത്തി  സര്ണ്ഞ്ഞവ്വ റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്്,,സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ഞ്ഞബാര്ണ്ഡ് 2016 

1.20 വികസന ചരിത്രം 

പ്രകൃതി ൊരുത   നിഞ്ഞു ിട്ിയ ഭൂപ്രഞ്ഞേശമായതിനാലം ദജവദവവിധയവം വിഭവ 
സമ്പന്നതയും ഞ്ഞലാ  ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതിനാലം അതിപ്രാെീന  ാലം മുതൽ ക ാല്ലം െരിത്രത്തിൽ ഇേം 
ഞ്ഞനേിയിരുന്നു. ഇൻഡയയികല പ്രമുഖ വാണിജയ ഞ്ഞ ന്ദ്രമായി അറിയകെട്ിരുന്നതിനാൽ ഞ്ഞറാമാോർ, 
അറബി ൾ, ദെനാോർ,  ഗ്രീക്കു ാർ ഞ്ഞപർഷയോർ എന്നിവരുമായി വയാപാരബന്ധങ്ങളണ്ടായിരുന്നു.  
അങ്ങാേി ളകേ ദവപുലയം,  െല ളകേ ആധി യം,  ജനങ്ങളകേ ശുെിതവപൂർണ്ണമായ ജീവിത രീതി, 
പുലർത്തിയിരുന്ന മതസൗഹാർേവം സഹിഷ്ണതയും ഒകേ  ാരണമായി വയാപാരബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല 
സാമൂഹി ബന്ധങ്ങളിലം ക ാല്ലം മുന്നിട്് നിന്നിരുന്നതായി ഇവികേ വന്നുഞ്ഞപായ പ്രസിദ്ധ സൊരി 
 ളകേ ഓർമ്മ പുസ്ത ങ്ങളിൽ  ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ടു. സൊരി ളിൽ പ്രമുഖനായ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത 
ക ാല്ലകത്ത വിഞ്ഞശഷിെിച്ചത് ഏറ്റവം ഭംഗിയുളള നഗരം എന്നാണ്.  അറബി സൊരിയായ 
ുദലമാൻ രാജയകത്ത പ്രധാന തുറമുഖകമന്നാണ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത്. നിഞ്ഞോഞ്ഞളാഞ്ഞ ാണ്ടി, ഞ്ഞോളമി 
എന്നിവരും അവരുകേ യാത്രാക്കുറിപ്പു ളിൽ ക ാല്ലകത്ത പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.  

വർഷം ജനസംഖയ 
2016 26,93,172 
2021 27,50,968 
2031 28, 62,607 
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 ക ാല്ലം എന്ന പേം ഉണ്ടായതികന കുറിച്ച് െരിത്ര ാരമാർേ് ഏ ാഭിപ്രായമില്ല.  മകല,  ൗലം 
മകല, ചുലം, കൂലൻ, ക ായ ്ലൻ,  ക ായ് ലൂർ എന്നിങ്ങകന പല ഞ്ഞപരു ളിലം പ്രാെീന സൊരി ൾ 

ക ാല്ലകത്ത പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഞ്ഞ ാൻ’എന്നറിയകെട്ിരുന്ന രാജാേമാരുകേ ഇല്ലം എന്നർത്ഥത്തിൽ 
‘ഞ്ഞ ാൻഇല്ലം’ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നത ്ഞ്ഞലാപിച്ച ്ക ാല്ലം ആയതാ ാം എന്ന ്ഒരു പക്മുണ്ട്.  ദെനീസ് 
ഭാഷയിൽ ക ായലാൻ,  ക ാലമ്പം എന്നീ വാക്കു ൾേ ് വിപണി വലിയങ്ങാേി എന്നർത്ഥമുണ്ട്. 
പുരാതന ാലത്തുതകന്ന ദെനാോരുമായി വാണിജയബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഈ തുറമുഖ 
നഗരത്തിന് ദെനീസ് വാക്കുമായി ബന്ധമുളള ക ാല്ലം എന്ന ഞ്ഞപരു വന്നതാ ാം എന്നും ഒരു കൂട്ർ 
വാേിക്കുന്നുണ്ട്.  െീനച്ചട്ി, െീനഭരണി, െീനവല തുേങ്ങിയ ദെനീസ ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവികേ 
ധാരാളമായി വിറ്റഴിേകെട്ിരുന്നു.  െീനേേ െിന്നേേയായി പരിണമിച്ചതാ ാകമന്ന്  രുതുന്നു.  
ഞ്ഞ ായിൽ+ഇല്ലം ഞ്ഞ ായില്ലവം  പിന്നീേ ് ക ാല്ലവമായതാ ാ കമന്നാണ് പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ഇളംകുളം  
കുേൻപിളള അഭിപ്രായകെട്ിട്ടുളളത.് പാശ്ചാതയരുകേ വരവ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും  ാരണമായി 
ക ാല്ലത്ത് ആേയമായി വയാപാര ഞ്ഞ ന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച പാശ്ചാതയശക്തി ഞ്ഞപാർച്ചുഗീു ാരാണ്. 1502 ൽ 
വാഞ്ഞസ്ക്ാഡിഗാമയുകേ രണ്ടാം സന്ദർശനത്തിൽ ുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് 
 െല ൾ ക ാല്ലകത്തത്തി. കുരുമുള ് വയാപാരമായിരുന്നു അവരുകേ ലക്യം. കസെ് ഞ്ഞതാമസ് പള്ളി 
പണി ഴിെിച്ചത് ഞ്ഞപാർട്ടുഗീു ാരായിരുന്നു. ഞ്ഞപാർട്ടുഗീു ാർ ക ട്ിയ ഞ്ഞ ാട്യുകേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ 
ഇന്നും നമുേ്  ാണാവന്നതാണ്.  പറങ്കിമാവ ് ക ാല്ലകത്തത്തിയത് ഞ്ഞപാർച്ചുഗീു ാരിലൂകേയാണ്. 
പതിഞ്ഞനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ചു ാരുഞ്ഞേയും ബ്രിട്ീഷു ാരുഞ്ഞേയും വരഞ്ഞവാകേ ഞ്ഞപാർട്ടുഗീസ് ശക്തി ക്യിച്ചു.  
1695-ൽ അഞ്ചുകതങ്ങിൽ ഞ്ഞ ാട് ക ട്ികോണ്ട് ബ്രിട്ീഷു ാർ ഡച്ചു ാരുമായുളള മത്സ്രം ശക്തമാേി.  
1741-ൽ കുളച്ചൽ വച്്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചു ാരും തമ്മിൽ നേന്ന  
യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുശക്തി നാമാവഞ്ഞശഷമായി.  ഇംഗ്ലീഷു ാരാണ് തങ്കഞ്ഞേരിയികല വിളക്കുമാേം നിർമ്മിച്ചത്. 

പകത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടികെ ആരംഭഞ്ഞത്താടുകൂേി ക ാല്ലത്തികെ പ്രതാപം ക്യിച്ചു തുേങ്ങി. 
വയവസായവം കൃഷിയും  വയാപാരവം  അധ:പതിക്കു യും  സാമ്പത്തി രംഗം പിഞ്ഞന്നാേം ഞ്ഞപാവ യും 
കെയ്തു.  കതാട്ടുകൂോയ്മ, തീണ്ടിക്കൂോയ്മ, സ്ത്രീ ൾേ് മാറ് മറയ്ക്കാനുളള അവ ാശമില്ലായ്മ തുേങ്ങിയ 
അനാൊരങ്ങൾ  ാരണം സാമൂഹി മായും ക ാല്ലം പിന്നിലായി.   

1811 ൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മീഭായി ഞ്ഞ ണൽ മൺഞ്ഞരാകയ േിവാനായി നിയമിച്ചു.  അഞ്ഞേഹത്തിന ്
താമസിോനായി നിർമ്മിച്ച മന്ദിരമാണ്  ക ാല്ലം ആശ്രാമത്തികെ പേിോറ് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി 
കെയ്യുന്ന റസിഡൻസി മന്ദിരം.  ക ാല്ലത്ത് കവയർഹൗസ്, ഞ്ഞ ാേതി ൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത ്
ഇഞ്ഞേഹമാണ്.  ക ാല്ലം -  ല്ലുപാലം നിർമ്മിച്ചതും ഇഞ്ഞേഹത്തികെ  ാലത്താണ്.  വിേയാഭയാസ പ്രവർത്ത 
നങ്ങളകേ കെലവ് വഹിക്കുന്നതിനുഞ്ഞവണ്ടി റാണി ഗൗരീ പാർവ്വതീഭായി ഞ്ഞ ാട്യം െർച്്ച മിഷൻ 

കസാദസറ്റിയ്ക്ക് നൽ ിയ പ്രഞ്ഞേശമാണ് ‘മൺഞ്ഞരാ തുരുത്ത’്ആയി അറിയകെടുന്നത.് ഞ്ഞ ണൽ മൺഞ്ഞരാ 
ഞ്ഞയാടുളള  ബഹുമാന സൂെ മായി െർച്്ച മിഷൻ കസാദസറ്റിയാണ് ഈ ഞ്ഞപര് നൽ ിയത്. 1829-ൽ 
അധി ാരഞ്ഞമറ്റ സവാതി തിരുനാൾ ഹജൂർ  ഞ്ഞച്ചരി തിരുവനന്തപുരഞ്ഞത്തയ്ക്ക ് മാറ്റിയഞ്ഞതാകേയാണ ്
ക ാല്ലത്തികെ പ്രാധാനയം കുറേത്.  
1.21  സാമൂഹയ രാഷ്ട്രീയ രംഗം 

സവാതന്ത്രയ സമര െരിത്രത്തിൽ വളകര നിർണ്ണായ  പങ്കാണ ് ക ാല്ലം വഹിച്ചിട്ടുളളത്. 
ഞ്ഞവലത്തമ്പിയുകേ ഐതിഹാസി  ഞ്ഞപാരാട്ം തകന്നയാണ് ഏറ്റവം ശ്രഞ്ഞദ്ധയമായത്. സാമൂഹയനീതിയ്ക്കും, 
ജനാധിപതയം പുലരുന്നതിനും കതാഴിലാളി ളകേ അവ ാശ സംരക്ണത്തിനുമായി  എണ്ണമറ്റ 
സമരങ്ങൾേ്  ഞ്ഞവേിയായിട്ടുണ്ട് ക ാല്ലം. അന്ധവിശവാസങ്ങളിലം അനാൊരങ്ങളിലം ജാതി 
സ്പർദ്ധയിലം, തീണ്ടിക്കൂോയ്മയിലം ആണ്ടു ിേന്ന  ജനതകയ നഞ്ഞവാത്ഥാനപാതയിഞ്ഞലേ് നയിോൻ 
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവികെയും െട്മ്പി സവാമി ളകേയും ആർഷപ്രഭാവങ്ങൾക്കും  തഞ്ഞതവാപഞ്ഞേശങ്ങൾക്കും 
 ഴിഞ്ഞു. ജീർണ്ണിച്ച ൊതുർവർണയ വയവസ്ഥിതികേതിരായ മനുഷയ മനസാക്ിയുകേ ഉയിർകത്ത 
ഴുഞ്ഞന്നൽെിന്  ളകമാരുോൻ അയ്യൻ ാളി, സഞ്ഞഹാേരൻ അയ്യെൻ ഉൾകെകേയുളളവരുകേ പ്രവർത്ത 
നങ്ങൾേ്  ഴിഞ്ഞു. വസ്ത്രം ധരിോനും, വിേയാഭയാസത്തിനുമായി  നേത്തിയ ഞ്ഞപാരാട്ങ്ങൾ െരിത്രത്തി 
ലിേം ഞ്ഞനേി. അേിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളികല  സ്ത്രീ ൾേ് മാറ ് മറയ്ക്കാനും ആഭരണം ധരിോനുമുളള 
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അവ ാശം ലഭയമാകുന്നതിനു ഞ്ഞവണ്ടി  ല്ലുമാല കപാട്ികച്ചറിേ് നേത്തിയ ഐതിഹാസി  സമരം 1915- 
ൽ കപരിനാട്ാണ് നേന്നത്.  അവർണ്ണർേ് ഞ്ഞക്ത്രത്തിൽ പ്രഞ്ഞവശിക്കുന്നതിന് അനുവാേം ലഭിേ 
ണകമന്നുളള ആവശയം ആേയം ഉയർന്നതും ക ാല്ലത്താണ്.  പിഞ്ഞന്നാേ വിഭാഗത്തിൽകെട്വർേ് 
നിയമസഭയിലം സർോർ ഉഞ്ഞേയാഗങ്ങളിലം പ്രാതിനിധയം ലഭിേണം എന്ന് ആവശയകെട്ടു ക ാണ്ട ് 
റ്റി.ക .മാധവകെ ഞ്ഞനതൃതവത്തിൽ നേന്ന  നിവർത്തന പ്രഞ്ഞക്ാഭത്തിൽ ക ാല്ലത്ത് നിന്നും  സി.ഞ്ഞ ശവൻ, 
പി.ക .കുേ്, എൽ.വി.ഞ്ഞജാസ ് എന്നീ പ്രമുഖ ഞ്ഞനതാേൾ പകങ്കടുത്തിരുന്നു.   ശ്രീമൂലം  അസംബ്ലി 
യിഞ്ഞലേ് കതരകേടുേകെട് േി.എം.വർഗ്ഗീസ് ഉത്തരവാേഭരണം എത്രയും ഞ്ഞവഗം ഏർകെടുത്തണ 
കമന്നാവശയമുന്നയിച്്ച പ്രഞ്ഞമയം അവതരിെിച്ചു. സി.ഞ്ഞ ശവൻ, സി.വി.കുേിരാമൻ, േി.എം.വർഗ്ഗീസ്, 
ഇ.വി.ഞ്ഞ ശവൻ, എം.ജി.ഞ്ഞ ാശി, ജി.പി.നീല ണ്ഠെിളള, കുമ്പളത്തു ശങ്കുെിളള, ആർ.ശങ്കർ, 
സി.എം.സ്റ്റീ ൻ എന്നീ  ഞ്ഞനതാേകളല്ലാം ക ാല്ലത്തികെ സംഭാവനയാണ.് 
  ാർഷിഞ്ഞ ാത്പ്െന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിേകെട്ിരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപണന ഞ്ഞ ന്ദ്രമായിരുന്നു  േയ്ക്കൽ. 
ഇവികേ ഏർകെടുത്തിയ അനയായമായ െന്തെിരിവികനതികര  ർഷ ർ 1938 ൽ നേത്തിയ 
ഐതിഹാസി  സമരമാണ് ഞ്ഞ രളെരിത്രത്തിൽ തകന്ന ഒരു പ്രധാന സംഭവമായ  േയ്ക്കൽ വിപ്ലവം. 
സംഘേിതമായ  ഒരു കതാഴിലാളി വർഗ്ഗ പാരമ്പരയമാണ് ക ാല്ലത്തിനുളളത്. ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ 
ഞ്ഞമഖല ളികല കതാഴിലാളി കള സംഘേിത ശക്തിയാേി മാറ്റിയവരിൽ പ്രധാനി ളാണ ്  എം.എൻ. 
ഞ്ഞഗാവിന്ദൻനായർ, എൻ.ശ്രീ ണ്ഠൻനായർ,  ണ്ണഞ്ഞന്താേത്ത ് ജനാർേനൻനായർ, േി.ക .േിവാ രൻ, 
ഞ്ഞബബി ഞ്ഞജാൺ, എം.ക .കുമാരൻ, ആർ.എസ്.ഉണ്ണി, എൻ.ശ്രീധരൻ എന്നീ ജന ീയ ഞ്ഞനതാേൾ. 
ജില്ലയിൽ ഇേതു പക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾേ് ഞ്ഞവഞ്ഞരാട്മുണ്ടാേിയത് ഈ ഞ്ഞനതാേളാണ.് ക ാല്ലകത്ത 
ഞ്ഞ ാട്ൺ മിൽ കതാഴിലാളി സമരം ഞ്ഞരഡ ്യൂണിയൻ െരിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയമാണ്. ചൂഷണങ്ങളം 
പീഡനങ്ങളഞ്ഞമറ്റുവാങ്ങിയ  ശുവണ്ടികത്താഴിലാളി ളകേ അവ ാശങ്ങൾ ഞ്ഞനേികയടുക്കുന്നതിനായി  
എം.എൻ.ഞ്ഞഗാവിന്ദൻ നായരുകേ ഞ്ഞനതൃതവത്തിൽ നേന്ന സമരങ്ങൾ വിജയം  ണ്ടതികെ  ലമാണ ് 
ഇന്ന് ആ ഞ്ഞമഖലയികല കതാഴിലാളി ൾേ് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂലയങ്ങൾ പലതും. ഓട്ടു മ്പനി 
കത്താഴിലാളി ൾ, ദ ത്തറികത്താഴിലാളി ൾ,  യർ കതാഴിലാളി ൾ, മത്സ്യകത്താഴിലാളി ൾ, 
 ർഷ കത്താഴിലാളി ൾ, കപാതുഞ്ഞമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളികല കതാഴിലാളി ൾ തുേങ്ങി സമസ്ത 
ഞ്ഞമഖല ളിലം ഞ്ഞരഡ ്യൂണിയനു ൾ ശക്തമായതും ക ാല്ലകത്ത രാഷ്ടീയ ഞ്ഞനതൃതവങ്ങളകേ പ്രവർത്തന 
വിജയമാണ്. 

1.22 സാംസ്ക്ാരി  െരിത്രം 
ഞ്ഞ രളത്തികെ സാംസ്ക്ാരി  െരിത്രത്തിൽ ക ാല്ലത്തികെ സ്ഥാനം  തങ്കലിപി ളാൽ  

എഴുതകെട്ിട്ടുളളതാണ.് ഞ്ഞവണാേികെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നഞ്ഞൊൾ ധാരാളം പണ്ഡിതമാരും  ലാ 
 ാരമാരും ക ാല്ലം നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. രവിവർമ്മകുലഞ്ഞശഖരകെ ഭരണ ാലത്ത് സമുദ്ര 
ബന്ധൻ,  വിഭൂഷൺ തുേങ്ങി പ്രസിദ്ധരായ പല  വി ളം ഇവികേ വസിച്ചിരുന്നു. 

“പ്രേുമ്നാഭുേയം” എന്ന നാേ ത്തികെ  ർത്താവ് കൂേിയാണ് രവിവർമ്മ കുലഞ്ഞശഖരൻ.  
സഞ്ഞന്ദശ ാവയങ്ങളായ ശു  സഞ്ഞന്ദശം, ഉണ്ണനീലി സഞ്ഞന്ദശം, മയൂര സഞ്ഞന്ദശം  എന്നിവയിൽ  ക ാല്ലം 
നഗരത്തികെ ആ ർഷ ങ്ങളായ വർണന ളണ്ട്.   

‘ ക ാല്ലം കതാല്ലം ഭവതു 

നിതാരാം പികന്നയും ക ാല്ലഞ്ഞമവ‘ 
‘ക ാല്ലം എത്ര പഴയതായികോളളകട്, എന്നും അതു ക ാല്ലമായി നിലനിൽക്കും’ എന്നാണ ്

ഉണ്ണനീലി സഞ്ഞന്ദശത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്.   

1.23 ജില്ലാ രൂപീ രണം 
1949 ജൂദല 1 നാണ് ക ാല്ലം ജില്ല അേിസ്ഥാനപരമായി രൂപം ക ാളളന്നത്.  തിരുകോച്ചി 

സംസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗമായിരുന്ന ക ാല്ലം പ്രവിശയയാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയായി മാറിയത്.  ക ാല്ലം, 
ക ാട്ാരേര, പത്തനാപുരം, കെഞ്ഞങ്കാട്, കുന്നത്തൂർ, പത്തനംതിട്,  ാർത്തി െളളി,  രുനാഗെളളി, 
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മാഞ്ഞവലിേര, തിരുവല്ല, അമ്പലപ്പുഴ, ഞ്ഞെർത്തല എന്നിങ്ങകന 12 താലൂക്കു ൾ ഉൾകെട്തായിരുന്നു അന്ന് 
ക ാല്ലം ജില്ല.  1956 ൽ ഭാഷാേിസ്ഥാനത്തിൽ  സംസ്ഥാന രൂപീ രണം  നേന്നഞ്ഞൊൾ കെഞ്ഞങ്കാട് 
താലൂേ്  മേിരാശി സംസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗമായി പിന്നീേ ് 1957 ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീ രിച്ചഞ്ഞൊൾ 
ഞ്ഞെർത്തല, അമ്പലപ്പുഴ,  ാർത്തി െളളി,  മാഞ്ഞവലിേര, തിരുവല്ല  എന്നീ താലൂക്കു ൾ ക ാല്ലം 
ജില്ലയിൽ നിന്നും ഞ്ഞവർകപടുത്തകെട്ടു.   1983-ൽ പത്തനംതിട് ജില്ലയുകേ രൂപീ രണഞ്ഞത്താകേ പത്തനംതിട് 
താലൂക്കും കുന്നത്തൂർ താലൂേികെ കുകറ ഭാഗവം കൂേി ഒഴിവാേകെട്ടു.  അവഞ്ഞശഷിച്ച ക ാല്ലം,  രുനാ 
ഗെള്ളി, കുന്നത്തൂർ, ക ാട്ാരേര, പത്തനാപുരം എന്നിങ്ങകന 5 താലൂക്കു ൾ ഉൾകെട്തായിരുന്നു 
ക ാല്ലം ജില്ലകയങ്കിൽ   പത്തനാപുരം താലൂേ് വിഭജിച്്ച പുനലൂർ താലൂേ് രൂപീ രിച്ചഞ്ഞതാകേ ഇന്ന് 6 
താലൂക്കു ളം (ക ാല്ലം,  രുനാഗെളളി, കുന്നത്തൂർ, ക ാട്ാരേര, പുനലൂർ, പത്തനാപുരം) ഒരു 
റവനൂഡിവിഷനും (പുനലൂർ ഞ്ഞ ന്ദ്രമാേി പുതികയാരു റവനൂ ഡിവിഷൻ സർോർ പരിഗണനയിലാണ)്  
104 വിഞ്ഞല്ലജു ളമാണുളളത്.  ത്രിതല പൊയത്ത് ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുഞ്ഞമ്പാൾ ജില്ലയിൽ 
71 പൊയത്തു ളം 3 മുനിസിൊലിറ്റി ളം 13 ഞ്ഞബ്ലാേ ് പൊയത്തു ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.  2000 
ഒഞ്ഞടാബർ 1 ന് ക ാല്ലം മുനിസിൊലിറ്റി ക ാല്ലം മുനിസിെൽ ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷനായി മാറി.   ഇഞ്ഞൊൾ 
ജില്ലയിൽ  68 പൊയത്തു ളം 11 ഞ്ഞബ്ലാേ് പൊയത്തു ളം  4 മുനിസിൊലിറ്റി ളം, ഒരു 
ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷനുമാണ് ഉളളത്.   ജില്ലയിൽ 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇഞ്ഞൊൾ 11 
ആയി കുറഞ്ഞു.   മൂന്ന ്ഞ്ഞലാ സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ  ഉൾകെടുന്നത്.    ക ാല്ലം (പൂർണം), 
മാഞ്ഞവലിേര (ഭാഗി ം)   ആലപ്പുഴ (ഭാഗി ം)  

1.24 പ്രാഥമി  ഞ്ഞമഖല വളർച്ചയും തളർച്ചയും  
 ാർഷി ഞ്ഞമഖലയ്ക്ക് വളകരപ്രാധാനയമുളള ജില്ലയായ ക ാല്ലം ഒരു ാലത്ത് കനല്ല് 

ഉൾകെകേയുളള  ാർഷി വിള ളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു.   ഭക്യവിള ളകേ ഉല്പാേനത്തിൽ നിന്നും 
നാണയവിളയായ റബ്ബറിഞ്ഞലക്കും മറ്റും ഇന്നകത്ത   ർഷ ർ ചുവടുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു.   

കൃഷി ഒരു സംസ്ക്ാരം എന്ന് വിശവസിച്്ച സവന്തം ഭൂമിയിൽ കൃഷി കെയ്തിരുന്നവരാണ് 
പഴയ ാലകത്ത  ർഷ ർ.   ർഷ കത്താഴിലാളി കള ക ാണ്ട് കൂലിേ് കൃഷികെയ്യിക്കുന്ന ഇന്നകത്ത 
ആള ൾ കൃഷി ലാഭ രമല്ല എന്ന വാേം ഉയർത്തി കൃഷിഭൂമി തരിശിടു ഞ്ഞയാ  ാർഷിഞ്ഞ തര 
 ാരയങ്ങൾേ് ലാഭ രമായി വിനിഞ്ഞയാഗിക്കു ഞ്ഞയാ കെയ്യു യാണ്.   ലഭൂയിഷ്ഠമായ ഞ്ഞമൽമണ്്ണ 
നശിച്ചഞ്ഞൊൾ കൃഷികയ മാത്രമല്ല കുേികവളള ഞ്ഞരാതസ്സു കളക്കൂേിയാണ ്പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.   

സമുദ്രനിരെിൽ നിന്നും  6 മീറ്റർമാത്രം ഉയരമുളള ആലൊേ് പൊയത്തു മുതൽ 1172 മീറ്റർ 
ഉയരമുളള ആരയങ്കാവ് പൊയത്ത് വകരയുളള  ക ാല്ലം ജില്ല ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ദവവിദ്ധയം 
നിറേതാണ്.  2015-16 ൽ ജില്ലയുകേ ആക  ഭൂവിസ്തൃതിയായ 249100 കഹടറിൽ 81438 കഹടർ 
വനപ്രഞ്ഞേശമാണ്.   28314 കഹടർ  ാർഷിഞ്ഞ തര ആവശയങ്ങൾേ് ഉപഞ്ഞയാഗിക്കുന്നു.1691 കഹടർ 
കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാത്ത തരിശും 2673 കഹടർ സ്ഥലം കൃഷിേ്ഉപഞ്ഞയാഗിോവന്നതാകണങ്കിലം അത് 
പ്രഞ്ഞയാജനകെടുത്തുന്നില്ല. ആക  കൃഷിേ് ഉപഞ്ഞയാഗിക്കുന്നത് 123563 കഹടർ സ്ഥലമാണ്.   ഇത ് 
ആക  ഭൂവിസ്തൃതിയുകേ 49.67%  മാത്രമാണ്. 1985-86 വർഷംഇത് യഥാക്രമം 248788കഹടർ, 81438 
കഹടർ, 20504 കഹടർ, 905 കഹടർ, 801 കഹടർ, 142795 കഹടർ എന്നിങ്ങകന ആയിരുന്നു.  
അതായത് ജില്ലയിൽ 1985-86 ൽ നിന്നും 2015-16 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ കൃഷിഭൂമിയുകേ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ 
7.73%  കുറവണ്ടായി.  മറ്റ ് ാർഷിഞ്ഞ തര ഉപഞ്ഞയാഗത്തിനുളള ഭൂമിയുകേ വിസ്തീർണ്ണം 3.14% വർദ്ധിച്ചു.  
തവരിത ഗതിയിലളള നഗരവത്പ് രണവം അണുകുടുംബങ്ങളകേ വയാപനവമാണ് ഈ സ്ഥിതി 
സംജാതമാേിയത്. 1985-86 ൽ നിന്നും 2015-16 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ ആക  തരിശ് ഭൂമിയിൽ 1.91% 
വർദ്ധനവണ്ടായി.   
 ജില്ലയുകേ സമ്പദ്ഘേനയിൽ നകല്ലാരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഞ്ഞമഖലയാണ് മത്സ്യബന്ധനവം 
അനുബന്ധ കതാഴില ളം.   േഞ്ഞലാരകത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മീൻ പിേിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം  നീണ്ട രയും 
വാേിയുമാണ് പ്രധാനകെട് മത്സ്യബന്ധന ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങൾ.  ജില്ലയിൽ 37  ി.മീ. േൽതീരമുണ്ട്.  ഇവികേ 27 
മദറൻ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളം 26 ഇൻലാൻഡ ് ഗ്രാമങ്ങളമുണ്ട്. മത്സ്യഞ്ഞമഖലയിൽ ജില്ലയികല ആക  
ജനസംഖയ  127401 ആണ്. ഇതിൽ 93022 മദറൻ  വിഭാഗത്തിലം  34379  ഇൻലാൻഡ ് 
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വിഭാഗത്തിലമുൾകെടുന്നു.  1998-99 ൽ ആക  ജനസംഖയ 130567 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ മദറൻ 
വിഭാഗത്തിൽ 95752 ഉം ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ 34815 ഉം ആയിരുന്നു. മദറൻ വിഭാഗത്തിൽ 
20531 ഉം ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ 7642 ഉം ഉൾകെകേ 28173 മത്സ്യ കതാഴിലാളി ൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
2015-16 കല  ണേ് പ്ര ാരം   18546 മദറൻ വിഭാഗത്തിലം 7317 ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിലം 
ഉൾകെകേ ആക   മത്സ്യകതാഴിലാളി ൾ 25863  ആണ്.  108686 കമരി ് േൺ മത്സ്യം മദറൻ 
ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും 19757 കമരി ് േൺ മത്സ്യം ഇൻലാൻഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷം 
ലഭിക്കു യുണ്ടായി.  
           ജില്ലയിൽ മൃഗങ്ങളകേ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി  ണക്കു ൾ സൂെിെിക്കുന്നു.  1987-88 ൽ 
3.12 ലക്ം  ന്നു ാലി ളാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.  2007 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ആക  
ദലവ് ഞ്ഞസ്റ്റാേ് 2.56 ലക്ം ആയി കുറഞ്ഞു.  ഇതിൽ ആക   ന്നു ാലി ൾ 124390 ഉം, 4475 
ഞ്ഞപാത്തു ളം, 125905 ആടു ളം 663168 ഞ്ഞ ാഴി ളം 71019 താറാവ ളം ഉണ്ടായിരുന്നു.  2012 
കസൻസസ് പ്ര ാരം ആക  ദലവ ്ഞ്ഞസ്റ്റാേ് 220402 ആയി കുറഞ്ഞു.  ഇതിൽ  ന്നു ാലി ൾ 102279 
ഉം, ഞ്ഞപാത്തു ൾ 5792 ഉം, ആടു ൾ 111342 ഉം 969 പന്നി ളം ഉൾകെടുന്നു. ആക  ഞ്ഞ ാഴി ൾ 661786 
ഉം, താറാവ ൾ 108975 ഉം ആണ്. 2007 ൽ നിന്നും 2012കലത്തിയഞ്ഞൊൾ ഞ്ഞപാത്തു ൾ, താറാവ ൾ 
എന്നിവയുകേ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന ഞ്ഞരഖകെടുത്തി. എന്നാൽ  ന്നു ാലി ൾ , ആടു ൾ,  ഞ്ഞ ാഴി ൾ 
എന്നിവയുകേ എണ്ണം കുറയു യാണുണ്ടായത്. സംരക്ണകച്ചലവ് കൂേിയതും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ഇവ വില കുറച്്ച ലഭിക്കുന്നതും തീറ്റപ്പുൽകൃഷിയ്ക്ക ്സ്ഥലം ലഭിോത്തതും ഇന്ന്  മൃഗസംരക്ണ 
ഞ്ഞമഖല ഞ്ഞനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിേ്  ാരണങ്ങളാണ.്  

334 സംഘങ്ങൾ ഉളള ുസ്ഥാപിതമായ ഒരു ശംഖലയാണ് റീജിയണൽ ഞ്ഞ ാ-ഓെഞ്ഞററ്റീവ് 
യൂണിയന്  ഉളളത്. ഇതിൽ 270 എണ്ണം APCOS  മാതൃ യിലം 64 എണ്ണം പരമ്പരാഗത രീതിയിലം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  പാലൽൊേനം 2009 ൽ 169.4 ലക്ം ലിറ്റർ ആയിരുന്നത് 2012 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ 
142.35 ലക്ം ലിറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു.  ജില്ലയിൽ 5 ശീതീ രണ യൂണിറ്റു ൾ  ഉണ്ട്.  ജില്ലയികല 
പ്രധാനകെട് ക്ീര സംസ്ക്രണ ഞ്ഞ ന്ദ്രമാണ് ഞ്ഞതവളളിയികല ഡയറി. 10  ാലിെന്ത ളം 58 
അറവശാല ളം താൽോലി മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 175 അറവശാല ളം ജില്ലയിലണ്ട്.   ന്നു ാലി 
പ്രജനന പ്രവർത്തനങ്ങൾേ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ക . എൽ. ഡി ഞ്ഞബാർഡികെ ഒരു പ്രാഞ്ഞേശി  
ഓ ീസ് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഞ്ഞ രളഞ്ഞസ്റ്ററ്റ് പൗൾരി കഡവലപ്റ്കമെ് ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷന ്
ക ാട്ിയത്്ത ഒരു  ാം ഉണ്ട.് 

1.25 വയാവസായി  രംഗം 
അതിപുരാതന  ാലത്ത് തകന്ന  ക ാല്ലം ഒരു വലിയ വയവസായ ഞ്ഞ ന്ദ്രമായിരുന്നു.  

ഇന്തയയികല വാണിജയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവം പ്രധാനകെട് ഒന്നായിരുന്നു ക ാല്ലം.  ഇെി, കുരുമുള ്, 
ുഗന്ധ ദ്രവയങ്ങൾ എന്നിവ ഇവികേ നിന്ന് വിഞ്ഞേശ രാജയങ്ങളിഞ്ഞലേ്  യറ്റി അയച്ചിരുന്നു.  ക ാല്ലകത്ത 
മൺപാത്ര വയവസായകത്തക്കുറിച്ചും െരിത്ര ാരമാർ പ്രശംസാപരമായി പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ധാതുമണൽ, ചുണ്ണാമ്പു ല്ല്,  ളിമണ്ണ്, ഞ്ഞബാക്ദസറ്റ് എന്നീ ധാതുേളകേ  നിഞ്ഞക്പം ക ാല്ലം 
ജില്ലയിലണ്ട്.  ഇവയിലധിഷ്ഠിതമായ വയവസായങ്ങൾ ജില്ലയുകേ സാമ്പത്തി  വളർച്ചയ്ക്ക്  രുത്താകും. 
1840-ൽ ഓട്ടു മ്പനി സ്ഥാപിതമായഞ്ഞതാകേയാണ്  ആധുനി  വയവസായം ക ാല്ലത്ത ്ആരംഭിക്കുന്നത്.  
1910-ൽ സ്ഥാപിതമായ H&C  ജില്ലയുകേ വയവസായി   അഭിവൃദ്ധിയിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ച 
സ്ഥാപനമാണ്.  ഞ്ഞ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ എെിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്.  ഒരു 
സവ ാരയ സ്ഥാപനമായി ആരംഭിച്ച പാർവ്വതിമിൽ ഇന്ന് നാഷണൽ കേക്ദസ്റ്റൽസ് ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷകെ 
അധീനതയിലളള ഞ്ഞ ന്ദ്രസ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഒരു തുണിേേ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.   
ഞ്ഞ രള മിനറൽസ് ആെ് കമറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്  െവറ, യുദണറ്റഡ് ഇലക്ട്രിേൽസ്  ഇൻഡേീസ ്(മീറ്റർ 
 മ്പനി), പുനലൂർ ഞ്ഞപെർ മിൽ, പുനലൂരിലം കുണ്ടറയിലമുളള ദപ്ലവഡ്  ാടറി ൾ, അലിൻഡ് കുണ്ടറ, 
കുണ്ടറ സിറാമിക്സ്, െവറ പ്രീഞ്ഞമാ ദപെ്  ാടറി    എന്നിവയായിരുന്നു ജില്ലയികല പ്രധാന വയവസായ 
ശാല ൾ.  ഇവയിൽ  പുനലൂർ ഞ്ഞപെർ മിൽ, കുണ്ടറ സിറാമിക്സ് എന്നിവ  ഇന്ന് ഞ്ഞശാെയാവസ്ഥ യിലാണ്. 
പുനലൂർ ദപ്ലവഡ്  ാടറി, െവറ പ്രീഞ്ഞമാ ദപെ്  ാടറി  എന്നിവ  ഇന്ന് നിലവിലില്ല.   ലക്ഷ്മി സ്റ്റാർച്ച ്
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 ാടറി കുണ്ടറ, ഞ്ഞ രള അഞ്ഞഗ്രാ ഫ്രൂട്് ഞ്ഞപ്രാഡട് പുനലൂർ, ഹാരിസൺസ് ആെ് ഞ്ഞക്രാസ്  ീൽഡ് ഇന്തയാ 
ലിമിറ്റഡ്, കുണ്ടറ ഞ്ഞതാമസ് സ്റ്റീ ൻ ആെ്  മ്പനി, ക ാല്ലം, ഞ്ഞ ാ-ഓെഞ്ഞററ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ, 
ൊത്തന്നൂർ, ഞ്ഞ രക ഡ്   രുനാഗെളളി എന്നിവയും ജില്ലയികല പ്രധാന വയവസായ ശാല ളാണ.് 
ജില്ലയികല പ്രധാന ഐ.േി സ്ഥാപനമാണ് കുണ്ടറയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേഞ്ഞനാപാർേ്. കൂോകത 
സംസ്ഥാന കതാഴിൽ വകുെികെ അധീനതയിൽ ഒരു Institute of Infrastructure Development Academy 
െവറയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നുണ്ട്.  

1991 ൽ ജില്ലയികലാട്ാക  6535 കെറു ിേ വയവസായ സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ കെയ്തിരുന്നു.  
ഇതിൽ 417 എണ്ണം പട്ി ജാതി വിഭാഗോരും 804 എണ്ണം സ്ത്രീ ളം സംരംഭ രായിട്ടുളളതാണ.്  ആക  
നിഞ്ഞക്പം 7350.77 ലക് രൂപയും.   ഈ സംരംഭങ്ങളിലൂകേ 89234 ഞ്ഞപർേ് കതാഴിലം ലഭിച്ചു.   1997 ൽ 
ആക  16332 കെറു ിേ വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ രജിസ്റ്റർ കെയ്തതിൽ 1529 എണ്ണം പട്ി ജാതി 
വിഭാഗോരും 3613 എണ്ണം സ്ത്രീ ളം  നേത്തുന്ന യൂണിറ്റു ളായിരുന്നു.  ആക  നിഞ്ഞക്പം 20463.77 
ലക്മായി വർദ്ധിച്ചു.  138814 ഞ്ഞപർേ് കതാഴിലം ലഭിച്ചു.  ഇന്ന ്ജില്ലയികലാട്ാക  വയവസായഞ്ഞ ന്ദ്രം വഴി 
രജിസ്റ്റർ കെയ്ത 7909 വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ  പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ആക  ഇൻകവസ്്റ്റകമെ് 95766.56 
ലക്ം.  51384 കതാഴിലാളി ൾ ഞ്ഞജാലി കെയ്യുന്നു.   ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഇൻഡേിയൽ ഏരിയ ളം 23 മിനി 
ഇൻഡേിയൽ ഏരിയ ളം ഉണ്ട്.   

 ശുവണ്ടി വയവസായമാണ ്ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ത്രീകത്താഴിലാളി ൾേ ് കതാഴിൽ നൽകുന്നത് .  
 ശുവണ്ടി വയവസായത്തികെ ഈറ്റില്ലമായ  ക ാല്ലത്ത്   ഒന്നര ലക്ത്തിലധി ം കതാഴിലാളി ൾ  
കതാഴികലടുക്കുന്നു.  ഞ്ഞ രളത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ  ശുവണ്ടി  ാടറി ൾ ഉളളത ്ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്.    
157  ശുവണ്ടി  ാടറി ളിൽ 27 എണ്ണം സർോർ ഉേമസ്ഥതയിലളള  ശുവണ്ടി വി സന 
ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷകെ  ീഴിലാണ്. 10 എണ്ണം  ാകെക്സികെ ഉേമസ്ഥതയിലമാണ്. ഞ്ഞലാ വിപണി  ീഴേേിയ 
വയവസായമായിരുന്നു  ശുവണ്ടി.  എന്നാൽ  ഞ്ഞലാ വിപണിയിലണ്ടായ മാന്ദയവം ലാഭകോതി പൂണ്ട 
സവ ാരയ മുതലാളിമാർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിഞ്ഞലേ്  അവരുകേ   വയവസായകത്ത പറിച്ചുനട്തും എല്ലാം 
ജില്ലയിൽ ഈ വയവസായകത്ത ആശ്രയിച്ചുഞ്ഞപാന്ന ലക് ണേിന് കതാഴിലാളി ളകേ അതിജീവനത്തിന ്
കവല്ലുവിളിയാകുന്നു.   

വയവസായിഞ്ഞ ാൽപന്നങ്ങൾേ് വിപണി  കണ്ടത്തു ,  ആധുനി  സാഞ്ഞങ്കതി  വിേയ 
ഉപഞ്ഞയാഗിച്്ച ഉല്പാേന കച്ചലവ് കുറയ്ക്കു , ഉൽപന്ന ദവവിധയം നേെിലാക്കു , ഉൽപന്നങ്ങളകേ 
ഗുണനിലവാരം കമച്ചകെട്താക്കു  , സ്ത്രീ ളിൽ നിന്നും  പട്ി ജാതി പട്ി വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും 
സംരംഭ കര  കണ്ടത്തി  പരിശീലനവം ഞ്ഞബാധവൽേരണവം നൽകു , ഇവർേ് പലിശരഹിത 
മൂലധനം ലഭയമാക്കു  തുേങ്ങി കതാഴിൽ ഞ്ഞമഖല ൾ വിപുലകെടുത്തു  എന്ന  ാഴ്ചൊഞ്ഞോകേ ഒഞ്ഞട്കറ 
 ാരയങ്ങൾ ജില്ലാ പൊയത്തിനും തഞ്ഞേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കെയ്യാൻ ഴിയും. 

1.26 വിേയാഭയാസ വയാപനം  
1834 ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രീസ്കൂൾ തുേങ്ങിയഞ്ഞതാകോെം ക ാല്ലത്തും ഒരു ഡിേിട് സ്കൂൾ 

ആരംഭിച്ചു.   1867 ൽ ക ാല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ച മലയാളം പള്ളിക്കൂേം പിൽോലത്ത് മലയാളം മിഡിൽ സ്കൂളം 
മലയാളം ദഹസ്കൂളം ആയി മാറി. 1885 ജൂദല-മാസത്തിൽ തങ്കഞ്ഞേരിയിൽ സ്ഥാപിതമായ മൗണ്ട ്
 ാർമൽ ആംഞ്ഞഗ്ലാ ഇൻഡയൻ ഞ്ഞഗൾസ് ദഹസ്കൂളാണ ് ജില്ലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിേയാഭയാസത്തിന് തുേേം 
കുറിച്ചത്.    ഴിേ 50 വർഷത്തിനിേയിൽ ഗണയമായ മാറ്റമാണ് വിേയഭയാസ രംഗത്്ത  ഞ്ഞ രളവം 
വിശിഷയാ ക ാല്ലം ജില്ലയും ദ വരിച്ചിട്ടുളളത്.  കപാതുവിേയഭയാസഞ്ഞമഖലയും സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയും  
പരസ്പര പൂര മായി പ്രവർത്തിച്ചതികെ  ലമായാണ് ഈ ഞ്ഞനട്ങ്ങൾ ദ വരിോനായത്.   
ഉച്ചഭക്ണം, പ്രഭാതഭക്ണം എന്നീ പരിപാേി ൾ സാമ്പത്തി മായി പിഞ്ഞന്നാേം നിൽക്കുന്ന കുട്ി ൾേ ് 
ഏകറ അനുഗ്രഹമാണ്.    

1960-61  ാലഘട്ത്തിൽ ജില്ലയിൽ ആക  635 എൽ.പി.സ്കൂള ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത.്  
ഇവയിൽ 365 സർോർ സ്കൂള ളം 265 എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 5 എണ്ണം അൺ എയഡഡ ്
സ്കൂള ളമായിരുന്നു.  193 യു.പി.സ്കൂള ളിൽ 54 എണ്ണം ഗവൺകമന്റും 139 എണ്ണം എയ്സഡഡും 
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ആയിരുന്നു., 101 ദഹസ്കൂള ളിൽ 20 ഗവൺകമെ് സ്കൂള ളം 81 എണ്ണം എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായിരുന്നു.  
1995-96 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ എൽ.പി.സ്കൂള ളകേ എണ്ണം 482 ആയി കുറഞ്ഞു.  ഇതിൽ 275 സർോർ 
സ്കൂള ളം 190 എയ്സഡഡ ് സ്കൂള ളം 17 അൺ-എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായി.  ഈ  ാലയളവിൽ 
യു.പി.സ്കൂള ളകേ എണ്ണം 211 ആയി വർദ്ധിച്ചു.  62 സർോർ സ്കൂള ളം 142 എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 7 
അൺ എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായിരുന്നു. ഈ  ാലയളവിൽ ദഹസ്കൂള ളകേ  എണ്ണത്തിൽ 109%  
വർദ്ധന ഞ്ഞരഖകെടുത്തി അവയുകേ എണ്ണം 211 ആയി.  എൽ.പി, യു.പി.സ്കൂള ൾ അപ്റ്ഞ്ഞഗ്രഡ് കെയ്തതാണ് 
ഈ ഉയർന്ന വർദ്ധനയ്ക്ക്  ാരണം.   

ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിലവിലളള 499 ദപ്രമറി സ്കൂള ളിൽ 275 എണ്ണം സർോർ ഞ്ഞമഖലയിലം 
180 എണ്ണം എയ്സഡഡ ്ഞ്ഞമഖലയിലം 44 എണ്ണം അൺ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലമാണ്.     225 അെർ       
ദപ്രമറി സ്കൂള ളിൽ 66 എണ്ണം  സർോർ സ്കൂള ളം 133 എണ്ണം എയ്സഡഡ ്സ്കൂള ളം 26 എണ്ണം 
അൺ എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമാണ്.  ആക യുളള 232 ദഹസ്കൂള ളിൽ 88 എണ്ണം കപാതുഞ്ഞമഖലയിലം 
127 എണ്ണം  സവ ാരയ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലം 17എണ്ണം  അൺ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലമാണ്.  142HSS 
ഉളളതിൽ 67 എണ്ണം സർോർ, 55 എയ്സഡഡ് 20 അൺഎയ്സഡഡ ്  എന്നിങ്ങകനയാണ.്   
കവാഞ്ഞേഷണൽ ഹയർകസേണ്ടറിയിൽ ആക  52 സ്കൂള ളാണുളളത്.  ഇതിൽ 20 എണ്ണം സർോർ 
സ്കൂള ളം 32 എണ്ണം സവ ാരയ എയ്സഡഡ ്  സ്കൂളമാണ്. ജില്ലയിൽ ഒരു ഞ്ഞ ന്ദ്രീയ വിേയാലയവം ഒരു 
നഞ്ഞവാേയ വിേയാലയവം 35 സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂള ളം 18 ഐ.സി.എസ്.ഇ. സ്കൂള ളം  ഒരു 
ഐ.ജി.സി.എസ്.ഇ സ്കൂളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

ജില്ലയിൽ ഉന്നത വിേയാഭയാസം നേത്തുന്നതിന ് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളണ്ട്.  1958 ൽ 
സ്ഥാപിതമായ  േി.ക .എം. എെിനീയറിംഗ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജാണ് ആേയഞ്ഞത്തത്.  ഇഞ്ഞൊൾ ജില്ലയിൽ 5 
എെിനീയറിംഗ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ഗവൺകമെ്/എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  കൂോകത 12 
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജ് സവാശ്രയ ഞ്ഞമഖലയിലം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  പാരിെളളി ഇ.എസ്.ഐ. ഗവ.കമഡിേൽ  
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജുൾകെകേ 5 കമഡിേൽഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ക ാല്ലത്തിനുണ്ട്.    ഇതിൽ 2 എണ്ണം ആയുർഞ്ഞവേ 
ഞ്ഞമഖലയിലളളതാണ്.   8 സർോർ ITI  ൾ കൂോകത 52 സവ ാരയ  ITI  ളം പട്ി ജാതി വകുെ ്
നേത്തുന്ന മൂന്ന് എസ.്സി.ഡി സ്ഥാപനങ്ങളംജില്ലയിൽപഠനസൗ രയകമാരുക്കുന്നു.    രുനാഗെളളി, 
എഴുഞ്ഞ ാൺ , പുനലൂർ എന്നിവിേങ്ങളിൽ മൂന്നു ഗവ.ഞ്ഞപാളികേനിക്കു ളം എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ ക ാട്ിയം 
SN  ഞ്ഞപാളികേനിക്കും ഞ്ഞെർന്ന് 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ വിേയാർത്ഥി ൾേ് സാഞ്ഞങ്കതി  വിേയാഭയാസ 
സൗ രയകമാരുക്കുന്നു.  ആതുര ശുശ്രൂഷാരംഗകത്ത മാലാഖമാകര  വാർകത്തടുക്കുന്നതിന് 10 കനഴ്സിംഗ് 
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ജില്ലയിലണ്ട്.   ാഷൻ കേഞ്ഞനാളജി പഠിക്കുന്നതിന് 2 സ്ഥാപനങ്ങളം MCA പഠനത്തിന ്5 
സ്ഥാപനങ്ങളം നിലവിലണ്ട.്  B Ed പഠനത്തിന് 17 ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ അവസരകമാരുക്കുന്നു.  കൂോകത 
അെലിൽ യൂണിഞ്ഞവഴ്സിറ്റിയുകേ B Ed കസെറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ജില്ലയിൽ ആക  14 ആർട്്സ് ആെ ്
സയൻസ ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ഉളളതിൽ ഗവൺകമെ് ഉേമസ്ഥതയിലളള രണ്ട് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളാണുളളത്.  
ബാേിയുളളത് സവ ാരയ എയ്സഡഡ ് ഞ്ഞമഖലയിലം സവാശ്രയഞ്ഞമഖലയിലമാണ്. 1948 ൽ സ്ഥാപിതമായ 
എസ.്എൻ.ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജാണ് ജില്ലയികല ആേയകത്ത ആര്ണ്്സ ്ആെ് സയൻസ ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജ്.    ജില്ലയിൽ 
വിേയാഭയാസത്തിന ്ഞ്ഞമൽപ്രസ്താവിച്ച പ്ര ാരം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളം ഞ്ഞ ാഴ്സു ളമുണ്ട്. വിേയാർത്ഥി ൾേ ്
ജില്ലയിൽതകന്ന അവർേ ് അനുഞ്ഞയാജയമായ പഠന ഞ്ഞ ാഴ്സു ൾ കതരകേടുോനുളള അവസരം 
മുകമ്പന്നഞ്ഞത്തോളം ഇഞ്ഞൊൾ ലഭയമാണ്. 

1.27 ആഞ്ഞരാഗയ രംഗം 
 ആഞ്ഞരാഗയമുളള ജനതയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തികെ ഏറ്റവം വലിയ സമ്പത്ത്.  അത് ലക്യമിട്് 
ഞ്ഞ രളം നേെിലാേിയ പദ്ധതി ൾ വിജയം  ണ്ടതികെ ഭാഗമായി ആഞ്ഞരാഗയ രംഗകത്ത  ഞ്ഞ രള 
ഞ്ഞമാഡൽ ആഞ്ഞഗാളതലത്തിൽ തകന്ന െർച്ചയ്ക്ക് വിഞ്ഞധയമായിട്ടുണ്ട്.    കുറേ ശിശുമരണനിരേ് , കൂേിയ 
ആയുർദേർഘയം, പ ർച്ച വയാധി ളകേയും  പരാമ്പരയ ഞ്ഞരാഗങ്ങളകേയും നിയന്ത്രണം എന്നീ 
ഞ്ഞമഖല ളിൽ വി സിത രാജയങ്ങഞ്ഞളാേ്  ിേപിേിേത്തേ പുഞ്ഞരാഗതി ദ വരിോൻ ഞ്ഞ രളത്തിന ്
 ഴിേിട്ടുണ്ട്.  ഇത്തരം മുഞ്ഞന്നറ്റത്തിന് സർോർ ഞ്ഞമഖലയ്സകോെം സവ ാരയഞ്ഞമഖലയ്ക്കും  ാരയമായ 
പങ്കുവഹിോൻ  ഴിേിട്ടുണ്ട്.  ഞ്ഞ രളത്തികെ ആഞ്ഞരാഗയഞ്ഞമഖലയിൽ ഗണയമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുളള 
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സർോർ ഞ്ഞമഖലയുകേ ഇന്നകത്ത ഞ്ഞശാെയാവസ്ഥ നകല്ലാരുഭാഗം ജനങ്ങകള ഈ ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും 
അ റ്റുന്നതിന്  ാരണമായിട്ടുണ്ട്.   ആധുനി  െി ിത്സ്മാർഗ്ഗങ്ങൾ കെലഞ്ഞവറിയതും സാധാരണ 
ജനങ്ങൾേ ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്.  ജീവൻ രക്ാ ഔഷധങ്ങൾേ ് ഞ്ഞപാലം വളരയധി ം വില 
നൽഞ്ഞ ണ്ടിവരുന്നു എന്നത് ദുഖ രമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. 
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആഞ്ഞരാഗയസംരക്ണ സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തകന്ന 
ശ്രദ്ധിേകെടുന്നതാണ്.  അമ്മമാർക്കും, കുട്ി ൾക്കും ഞ്ഞവണ്ടി സ്ഥാപിതമായ വിഞ്ഞടാറിയ ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റലാണ ്
ജില്ലയികല ആേയ സർോർ ആതുരാലയം.   1948 ൽ സ്ഥാപിതമായ കബൻസിഗർ ആശുപത്രിയാണ് 
ജില്ലയികല ആേയകത്ത സവ ാരയ ആശുപത്രി. 1959 ൽ 32 കമഡിേൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ ് ജില്ലയിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഇതിൽ 4 ഗവൺകമെ് ആശുപത്രി ളം, 19 ഡിസ്കപൻസറി ളം, 2 ഗ്രാെ ് ഇൻ 
എയ്സഡ് സ്ഥാപനങ്ങളമുണ്ടായിരുന്നു.  ഇവയിൽ എല്ലാംകൂേി 898  ിേേ ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.   1997 
കലത്തിയഞ്ഞൊൾ സർോർ ആശുപത്രി ളകേ എണ്ണം 11 ആയും  പി.എെ്.സി ൾ 66 ആയും 
സി.എെ്.സി. ൾ 6 ആയും വർദ്ധിച്ചു.  ിേേ ളകേ എണ്ണം 2070 ആയി.  ഇഞ്ഞത  ാലയളവിൽ 
ആയുർഞ്ഞവേ ആശുപത്രി ൾ 9 ഉം  ിേേ ളകേ എണ്ണം 190 ആയി.  ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ വിഭാഗത്തിൽ 3 
ആശുപത്രി ളം 29 ഡിസ്കപൻസറി ളം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 75  ിേേളാണ ് ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ 
വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.  സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയിൽ ഒട്ാക  369 സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞലാെതി 
ഞ്ഞമഖലയിലം 397 സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയുർഞ്ഞവേഞ്ഞമഖലയിലം 230 എണ്ണം ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ വിഭാഗത്തിലം 
ഞ്ഞരാഗി ൾേ് ഞ്ഞസവനം നൽ ിയിരുന്നു.  1550ൽെരം ഞ്ഞഡാടർമാരാണ് ഇവികേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.  .  

ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഒരു സർോർ കമഡിേൽ ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജും രണ്ട് സവ ാരയ കമഡിേൽ 
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളം 2 ആയുർഞ്ഞവേ കമഡിേൽഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളം (സവ ാരയം)  പ്രവർത്തിക്കുന്നു.    കൂോകത ഒരു 
ഡസനിൽപരം മൾട്ിസ്കപഷയാലിറ്റി , സൂെർ സ്കപഷയാലിറ്റി ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റല ൾ, ജില്ലാ ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റൽ , 8 
താലൂേ് ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റല ൾ, 17 CHC  ൾ, 58 PHC  ൾ, ഇവയ്്ക്ക പുറഞ്ഞമ ഒരു  TB കസെറും, 50 ൽെരം 
കമച്ചകെട് സവ ാരയ ആശുപത്രി ളം  ESI  ആശുപത്രി ളം, ധാരാളം ക്ലിനിക്കു ളം ഉൾകെട് ബൃഹത്തായ 
ഒരു ആതുര ശുശ്രുഷാ ശംഖല ക ാല്ലം ജില്ലയിലണ്ട്. 
1.28 ഗതാഗതം ഒരു വി സന ഞ്ഞനർോഴ്ച 

ഒരു  പ്രഞ്ഞേശത്തികെ നാഡി ളാണ ്ഞ്ഞറാഡു ൾ.  കമച്ചകെട് ഗതാഗത സംവിധാന മാർഗങ്ങൾ 
ഒരു പ്രഞ്ഞേശത്തികെ പുഞ്ഞരാഗതിയുകേ ചൂണ്ടുപല യാണ.് വയാവസായി  ഞ്ഞമഖലയുകേ പുഞ്ഞരാഗതിേ് കുറ്റമറ്റ 
ഗതാഗതസംവിധാനം അതയന്താഞ്ഞപക്ിതമാണ്. 

ക ാല്ലം കെഞ്ഞങ്കാട് ഞ്ഞറാഡാണ് ജില്ലയികല ആേയകത്ത പ്രധാന ഞ്ഞറാഡു ളികലാന്ന്. ഇന്ന ്
ജില്ലയിൽ എല്ലാ പ്രഞ്ഞേശങ്ങകളയും ബന്ധിെിച്ചുക ാണ്ടുളള ഞ്ഞറാഡ് ശയംഖല ഉണ്ട്. ഒന്നാംഘട് 
ജന ീയാസൂത്രണത്തികെ  ലമായി ഗ്രാമീണ ഞ്ഞമഖല ളിൽ ഞ്ഞറാഡു ളകേ  ാരയത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം 
തകന്ന സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിോനാവില്ല.   NH-66(47), NH-183 (NH-220), NH-744 (208), NH-183A 
എന്നീ നാഷണൽ ദഹഞ്ഞവ ൾ ജില്ലയിലൂകേ  േന്നു ഞ്ഞപാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-അങ്കമാലി ഞ്ഞസ്റ്ററ്റ് 
ദഹഞ്ഞവ-1 ഉൾകെകേ 7 സംസ്ഥാന പാത ളാണ് ജില്ലയികല ഞ്ഞറാഡ് ഗതാഗതകത്ത ുഗമമാക്കുന്നത്.  
1994 ൽ ജില്ലയിൽ ആക  10927.78  ി.മീ. ഞ്ഞറാഡ് ദേർഘയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.  139.64  ി.മീ. 
ഞ്ഞേശീയപാതയും 131.9  ി.മീ. സംസ്ഥാന പാതയും 1389.44  ി.മീ. ജില്ലാ ഞ്ഞറാഡും 8672.08  ി.മീ. 
പൊയത്ത് ഞ്ഞറാഡുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.    ഞ്ഞ രളത്തികല  ഏറ്റവം ദേർഘയഞ്ഞമറിയ ഞ്ഞേശീയപാത 

NH-66 (669  ി.മി) കെ 58.4  ി.മി (കൃഷ്ണപുരം –  േമ്പാട്ടുഞ്ഞ ാണം )  ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്.  ക ാല്ലം- 
ഞ്ഞതനി  NH 183 കെ 62.1  ി.മീ.(ക ാല്ലം H.S  ജംഗ്ഷൻ - ആേിലിമൂേ)് ഉം ക ാല്ലം - തിരുമംഗലം  NH 

744 കെ 81.250  ി.മീ. (ക ാല്ലം- ഞ്ഞ ാട്വാസൽ) ഉം  ഭരണിോവ ് – ഡിണ്ടിഗൽ  NH 183 A യുകേ 

(ഭരണിോവ് – ഇലവിങ്കൽ)  116.8  ി.മീ. ഉം ഉൾകെകേ 318.55  ി.മീ. ഞ്ഞേശീയപാതയാണ ്ഇന്ന് ക ാല്ലം 
ജില്ലയിലളളത്.  കൂോകത NH 66 കെ  ാവനാേ് മുതൽ ഞ്ഞമവറം വകരയുളള 13  ി.മീ.ദബൊസികെ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണ്.     123.786  ി.മീ. ഞ്ഞസ്റ്ററ്റ് ദഹഞ്ഞവയും 1738.616 
 ി.മീ. പ്രധാന ജില്ലാ ഞ്ഞറാഡു ളം ജില്ലാ പൊയത്ത ്ഞ്ഞറാഡ് ഉൾകെകേ 14926.315  ി.മീ. പൊയത്ത് 
ഞ്ഞറാഡു ളം  ജില്ലയിലണ്ട്.   
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  ാളവണ്ടിയും വില്ല് വണ്ടിയുമായിരുന്നു ആേയ ാലത്ത് ജനങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കും  മറ്റും 
ഉപഞ്ഞയാഗിച്ചിരുന്നത്.   KSRTC ജില്ലയുകേ എല്ലാ ഭാഗഞ്ഞത്തയ്ക്കും സർവ്വീു ൾ നേത്തുന്നു. ജില്ലയിൽ 
KSRTC യ്ക്ക് 8 ഡിഞ്ഞൊ ളം മൂന്ന് ഞ്ഞസ്റ്റഷൻ മാസ്റ്റർ ഓ ീു ളമുണ്ട്.  ഞ്ഞറാഡു ഗതാഗത രംഗത്്ത 
സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയും അവരുഞ്ഞേതായ സംഭാവന ൾ നൽകുന്നു. 

ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഒട്ാക  132  ി.മി. റയിൽൊതയാണുളളത്.ഇതിൽ 51  ി.മി. ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ് 
പാതയും 81  ി.മി. മീറ്റർഞ്ഞഗജ് പാതയുമാണ്. ക ാല്ലം മുതൽ കഷാർണൂർ വകരയുളളതാണ് നിലവിലളള 

ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ്പാത. ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയകറയിൽ പാത ക ാല്ലം – കെഞ്ഞങ്കാട് മീറ്റർഞ്ഞഗജ്പാതയാണ.് 
പുനലൂർ  കെഞ്ഞങ്കാട്വഴി വിരുതുനഗറിഞ്ഞലക്കും തുേർന്ന് മധുര തിരുച്ചിറെളളി, വില്ലുപുരം എന്നിവിേങ്ങളിഞ്ഞലക്കും 
ഞ്ഞപാകുന്ന മീറ്റർഞ്ഞഗജ് പാത ക ാല്ലത്തു നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ് ആക്കുന്നതിനുളള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണ്. തമിഴ് നാട്ികല പ്രധാന ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളമായി ഞ്ഞനരിട്ടു വയാപാരം 
നേത്തുന്നതിന് സഹായ രമായ ഈ പാത ക ാല്ലം പട്ണത്തികെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രധാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്നു.  തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ ശ്രീമൂലംതിരുനാളികെ  ാലത്താണ ് (1904 ജൂൺ 1)  
ക ാല്ലം റയിൽഞ്ഞവഞ്ഞസ്റ്റഷൻ നിർമ്മിച്ചത്. ക ാല്ലം മുതൽ പുനലൂർ വകരയുളള പാതയും ഉദ്ഘാേനം 
കെയ്യകെട്ടു. ഇന്ന് ഞ്ഞ രളത്തികല രണ്ടാമകത്ത വലിയ റയിൽഞ്ഞവ ഞ്ഞസ്റ്റഷനാണ് ക ാല്ലം. പ്ലാറ്റ്ഞ്ഞ ാമികെ 
നീളത്തികെ  ാരയത്തിൽ ഞ്ഞലാ ത്തിൽതകന്ന രണ്ടാംസ്ഥാനമുണ്ട്. 7 രാക്കു ളം 6 പ്ലാറ്റ്ഞ്ഞ ാമു ളം 
കമമുകഷഡും ക ാല്ലം ഞ്ഞസ്റ്റഷന് സൗ രയകമാരുക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 21 
ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ളണ്ട്. സബർബൻ കരയിൻ സർവ്വീസ ്  യാഥാർത്ഥയമായാൽ കരയിൻ യാത്രോർേ് അത് 
വലികയാരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ശബരി റയിൽപാതയുംക ാല്ലം ഉൾകെടുന്ന ഞ്ഞ രളത്തികെ ഒരാവശയം 
തകന്നയാണ.് 

ജലഗതാഗതം പുരാതന ാലം മുതഞ്ഞല നിലവിലണ്ടായിരുന്നു. കതേ ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ 
വേേ ് ഞ്ഞഹാസ് ദുർഗ ് വകരയുളള ജലഗതാഗതം സാധയമാക്കുന്ന പശ്ചിമതീരജലപാതയുകേ പ്രധാന 
ഞ്ഞ ന്ദ്രം ക ാല്ലമാണ്. പരവൂർ  ായലികനയും അഷ്ടമുേിോയലികനയും തമ്മിൽ ബന്ധിെിക്കുന്ന ക ാല്ലം 
ഞ്ഞതാേ ് ജലഗതാഗതത്തിന ് വളകര പ്രാധാനയം ഞ്ഞനേിയ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഞ്ഞതാേ് 
അവഗണനമൂലം ഗതാഗത ഞ്ഞയാഗയമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലം ക ാല്ലം   KSRTC യ്ക്ക ്
സമീപത്തു നിന്നും അഷ്ടമുേിോയലിൽ ജലഗതാഗത വകുെ്  ഞ്ഞബാട്് സർവീു ൾ വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിഞ്ഞലേ് നേത്തുന്നുണ്ട്.   കൂോകത സവ ാരയ വയക്തി ൾ നേത്തുന്ന സർവ്വീു ളം ലക്വറി ഞ്ഞബാട് ്
സർവ്വീും നിലവിലണ്ട്. ജലഗതാഗതത്തികെ സാധയത ൾ പരമാവധി പ്രഞ്ഞയാജനകെടുത്തി ടൂറിസം 
ഞ്ഞമഖല ശക്തികെടുത്താവന്നതാണ്. 

ഞ്ഞ രളത്തിൽ ആേയമായി വിമാനം ഇറങ്ങിയത് ക ാല്ലം ആശ്രാമം ദമതാനത്താണ്. എന്നാൽ 
ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയവിമാനത്താവളമായ തിരുവനന്തപുരം  അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇവികേ നിന്നും 
71  ി.മി. അ കലയാണ്. ഞ്ഞ രളത്തിലാേയം സീകപ്ലയിൻ ലാൻഡു കെയ്തതും  ആശ്രാമത്താണ്.  
നീണ്ട രയും ക ാല്ലവമാണ് ജില്ലയികല തുറമുഖങ്ങൾ. 
1.29 ഊർജ്ജ ഞ്ഞമഖല 

ഞ്ഞ രളം ഊർജ്ജരംഗത്്ത ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ജലദവേൂത പദ്ധതി കളയാണ.് 
ആധുനി  മനുഷയകെ ദേനംേിന പ്രവർത്തനങ്ങൾേ് ഒഴിച്ചു കൂോനാവാത്ത ഒന്നായി ദവേുതി  
മാറിയിരിക്കുന്നു.  വയാവസായി  പുഞ്ഞരാഗതി ദ വരിക്കുന്നതിന് ദവേുതി   അേിസ്ഥാനഘേ മാണ്. 
ഇോരണങ്ങളാൽ ദവേുതി സവയം പരയാപ്തത ദ വരിക്കുന്നതിനുളള ശ്രമത്തിലാണ് ഞ്ഞ രളം. ഇതിന് 
അനുകൂലമായ പ്രകൃതി സാഹെരയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്.  1924 ലാണ് ജില്ലയിൽ ദവേുതികയത്തുന്നത്. 
ജില്ലയിൽ ആക  ഒരു ജലദവേുതി പദ്ധതി മാത്രമാണ്  ഉളളത്  ല്ലേ ദഹഞ്ഞൈാഇലക്ട്രി ് ഞ്ഞപ്രാജട ്
കതമല. 15 കമഗാവാട് ് സ്ഥാപിതഞ്ഞശഷിയാണ് ഇതിനുളളത്. 1994 ജനുവരിയിൽ  മ്മീഷൻ കെയ്ത 
ഇതികെ വാർഷി  ഉല്പാേനഞ്ഞശഷി 65 കമഗായൂണിറ്റാണ്.  1996-97 ൽ 51.25 കമഗായൂണിറ്റും 2009-10 ൽ 
60.41 കമഗായൂണിറ്റും 2014-15 ൽ 68 .99 കമഗായൂണിറ്റുമായിരുന്നു ഉത്പ്പാേനം. ജില്ലയിൽ വൻ ിേ 
ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതിക്കുളള സാധയത വിരളമാണ്. ഒറ്റേൽ , പാലരുവി ഞ്ഞപാലളള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി 
പദ്ധതി ൾേ് സാധയതയുണ്ട്. 
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1993-94  ാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ 110 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2 എണ്ണവം 66 ക വി സബ് 
ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2 എണ്ണവം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്  എന്നാൽ ഇന്ന് 220 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2 
ഉം 110 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 9 ഉം 66 ക വി 4 ഉം 33 ക വി  8 ഉം ആയി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു,. 
ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയകത്ത 110 ക വി(GIS) ക ാല്ലത്താണ് ( 50 കമഗാവാട് ് ആംപിയർ) 
സ്ഥാപിതമായത്. 46 ഇലക്ട്രിേൽ കസക്ൻ ആ ീു ൾ ഇഞ്ഞൊൾ നിലവിലണ്ട്.  

ജില്ലയിൽ  649,228 ഗാർഹി  ണക്നു ളം 4604  ാർഷി   ണക്നു ളം 9875 
വയവസായി   ണക്നു ളം 95264 വാണിജയ  ണക്നു ളം ഉണ്ട്. 
1.30 ധന വിനിമയഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങൾ 

ഒരു പ്രഞ്ഞേശത്തികെ വി സന സവപ്നങ്ങൾേ് ഉഞ്ഞത്തജ മാഞ്ഞ ണ്ടത ് ബാങ്കു ളാണ്.  സമ്പത ്
വയവസ്ഥയുകേ നകട്ല്ലാണ് അവ.  നിഞ്ഞക്പ സമാഹരണം  ാർഷി   ാർഷിഞ്ഞ തര ഞ്ഞമഖല ളികല 
വി സനപ്രവർത്തനങ്ങൾേ് ആവശയമായ  ണ്ട്  കണ്ടത്തൽ  എന്നീ പ്രധാന ചുമതല ളാണ് 
ബാങ്കു ൾ നിർവഹിക്കുന്നത്.  1969 കല ബാങ്ക് ഞ്ഞേശസാൽ രണത്തിലൂകേ ബാങ്കിംഗ് ഞ്ഞമഖലകയ 
ജനസൗഹൃേമാേിമാറ്റു യായിരുന്നു അന്നകത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി 
കെയ്തത്.  ുധീരമായ ഈ നേപേി സാധാരണ  ർഷ കര വട്ിെലിശോരിൽ നിന്നും രക്ിക്കുന്നതിന ്
സഹായ മായി.  ബാങ്ക ് ഞ്ഞേശസാൽ രണംമൂലം രാജയത്തുേനീളം വാണിജയബാങ്കു ളകേ ധാരാളം 
ശാഖ ൾ സ്ഥാപിേകെട്ടു. കപാതുജന ഞ്ഞസവനമായിരുന്നു ബാങ്കു ളകേ അേിസ്ഥാന ലക്യം.  എന്നാൽ 
ഇന്ന് എല്ലാ ഞ്ഞസവനങ്ങൾക്കും നികുതി ഈോക്കുന്ന തരത്തിഞ്ഞലേ് ബാങ്കു ൾ മാറിേഴിഞ്ഞു.    

വാണിജയ ബാങ്കു കളഞ്ഞൊകല തകന്ന സഹ രണ ഞ്ഞമഖലയും ജനങ്ങളകേ സാമ്പത്തി  
ആവശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞവറ്റുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.  സംസ്ഥാന സഹ രണബാങ്കും ജില്ലാ 
സഹ രണബാങ്കു ളം പ്രാഥമി  സഹ രണബാങ്കു ളം മറ്റ് കക്രഡിറ്റ് കസാദസറ്റി ളം ഉൾകെട് 
ുശക്തമായ ഒരു സഹ രണബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഞ്ഞ രളത്തിന് മാത്രം അവ ാശകെട്താണ.്  

383 വാണിജയ ബാങ്ക്ശാഖ ൾ ഇഞ്ഞൊൾ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ജില്ലാ സഹ രണ ബാങ്ക് 
ശാഖ ൾ 63 ആയും പ്രാഥമി  ാർഷി  വി സന ബാങ്കു ളകേ എണ്ണം 6 ആയും 
വർദ്ധിച്ചു.അഗ്രിേൾച്ചറൽ കക്രഡിറ്റ് കസാദസറ്റി ൾ ഉൾകെകേയുളള പ്രാഥമി  
സഹ രണബാങ്കു ളകേ എണ്ണം 198 ആയും വർദ്ധിച്ചു. 4 അർബൻ സഹ രണ ബാങ്കു ളം ജില്ലയിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

2015-16 വർഷം ബാങ്കു ളിൽ ലഭിച്ച ആക  കഡഞ്ഞൊസിറ്റ് 2449708 ലക്ം രൂപയും,  ആക  
വായ്പ 1489272 ലക്ം രൂപയും ആയിരുന്നു.  ഇതിൽ മുൻഗണനാ ഞ്ഞമഖലയിൽ 1097747 ലക്ം രൂപയും, 
 ാർഷി  ഞ്ഞമഖലയിൽ 500261 ലക്ം രൂപയും വയവസായ ഞ്ഞമഖലയിൽ 283427 ലക്ം രൂപയും 
വിേയാഭയാസ ഞ്ഞലാൺ ഇനത്തിൽ 75849 ലക്ം രൂപയും കെലവഴിച്ചു.   ഞ്ഞേശീയ തലത്തിൽ മുൻഗണനാ 
വിഭാഗത്തികല വായ്പാ ഞ്ഞതാത് 40%  ആയിരിക്കുഞ്ഞമ്പാൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 67.81% ആണ്. 
 ാർഷി ഞ്ഞമഖലയിൽ ഇത ് യഥാക്രമം 18%, 29.46% എന്നിങ്ങകനയാണ്.  അവശവിഭാഗങ്ങൾക്കുളള 
വായ്പാ ഞ്ഞതാത് ഞ്ഞേശീയതലത്തിൽ 10% ഉം ക ാല്ലം ജില്ലയിഞ്ഞലത് 19% ഉം ആണ്.    ജില്ലയികല 
ബാങ്കു ളകേ  ാരയക്മമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് കവളിവാക്കുന്നത്. 

1.31 വിഞ്ഞനാേ സൊരരംഗം 
 ക ാല്ലത്തികെ പ്രകൃതിരമണീയത ധാരാളം ആഭയന്തര വിഞ്ഞനാേസൊരി കള ആ ർഷിക്കുന്നു. 
കുളിർമ്മഞ്ഞയകുന്ന  ജലപാതങ്ങളം  ായല ളം  േൽത്തീരവം ഒരുക്കുന്ന മഞ്ഞനാഹാരിത ഏകതാരാകളയും 
ആ ർഷിക്കുന്നതാണ്. തങ്കഞ്ഞേരി, അഷ്ടമുേിോയൽ (നീർത്തേങ്ങളകേ സംരക്ണകത്തയും അവയുകേ 
സന്തുലിത ഉപഞ്ഞയാഗകത്തയും കുറിച്ചുളള റിംസാർ (ഇറാൻ)ഉേമ്പേിയിൽ സ്ഥാനംപിേിച്ച ഞ്ഞ രളത്തികല 
ഏ  നീർത്തേം), അഡവെർപാർേ,് ഞ്ഞതവളളി ക ാട്ാരം, ക ാല്ലം ബീച്ച ് (മഹാത്മഗാന്ധി പാർേ)്, 
ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പാലസ്, െീനകോട്ാരം, അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ(പാലരുവി കവളളച്ചാട്ം,), പുനലൂർ 
തൂക്കുപാലം, ആലം േവ്, ആരയങ്കാവ്, നീണ്ട ര തുറമുഖം, ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മഞ്ഞക്ത്രം, ശാസ്താം ഞ്ഞ ാട് 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

25                                                                                                             ആമുഖവിവരങ്ങൾ 

 

തോ ം, തഴവ, കതമല ഇഞ്ഞോടൂറിസം, െേയമംഗലം ജോയുൊറ എന്നിവ ജില്ലയികല പ്രധാന ടൂറിസ്്റ്റ 
ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളാണ.് 
  വളളിോവ ് അമൃതാനന്ദമയീ മഠം, ഞ്ഞ ാട്ടുേൽ ഗുഹാ ഞ്ഞക്ത്രം, തിരുമുല്ലവാരം  ബീച്ച്, 
കുംഭാവരുട്ി കവളളച്ചാട്ം, ഇൻഡയയികല ആേയകത്ത ഞ്ഞപാലീസ് മൂസിയം (സർോർ വല്ലഭായി പഞ്ഞട്ൽ 
ഞ്ഞപാലീസ് മൂസിയം, ക ാല്ലം ) എന്നിവയും ,  പത്തനാപുരം മുസ്ീംപളളിയികല െന്ദനക്കുേ മഞ്ഞഹാത്സ്വവം, 
12 വർഷത്തികലാരിേൽ അെൽ പനയഞ്ഞെരി ഞ്ഞേവീ ഞ്ഞക്ത്രത്തിൽ നേക്കുന്ന മുേി എഴുന്നളളത്ത്, 
ക ാല്ലം പൂരം എന്നീ ആഞ്ഞഘാഷങ്ങളം ധാരാളം ആള കള ആ ർഷിക്കുന്നവയാണ്. 

1.32  ായി  വി സനം 
ക ാല്ലത്തികെ   ായി  സവപ്നങ്ങൾേ് െിറ ് മുളയ്ക്കുന്നതിന് അവസരകമാരുോൻ നമ്മുകേ 

െിര ാല അഭിലാഷമായ ഒരു ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം 1988 ൽ ഉദ്ഘാേനം കെയ്യകെട്ടു. ഇതാണ് ലാൽബഹുദൂർ 
ശാസ്ത്രി ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം.  ഇവികേ സായി സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് സ്കൂൾ , ജൂനിയർ ഫു്ബാൾ അോഡമി എന്നിവ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഞ്ഞ രളത്തികല അെ് സായി (സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് അഞ്ഞതാറിറ്റി ഓ ് ഇൻഡയ) ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഒന്ന് ക ാല്ലത്താണ്.  ഇവികേ അത് ലറ്റിക്സ്, ഞ്ഞബാക്സിംഗ്, ബാസ്ക്കറ്റ്ബാൾ, ഫു്ബാൾ, ഞ്ഞഹാേി,  ബഡി, 
റഗ്ബി എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു.  മുെതിനായിരം ഞ്ഞപർേ് ഇരിോവന്നതരത്തിലാണ് ഈ 
ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുളളത്.  

  ജില്ലയ്ക്ക് ഏറ്റവം അഭിമാനിോവന്ന ഒന്നാണ് 2015 ജനുവരി 27 ൽ തുറന്ന അന്തർഞ്ഞേശീയ 
ഞ്ഞഹാേി ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം.  5000 ഞ്ഞപർേ് ഇരുന്ന്  ളി ആസവേിോൻ  ഴിയുന്ന ഈ ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം അഞ്ഞോ 
േർ ് രീതിയിൽ പ്രതലം ഒരുേിയിട്ടുളള സംസ്ഥാനകത്ത ആേയ ഞ്ഞസ്റ്റഡിയമാണ്.  2015 കല നാഷണൽ 
കഗയിംസിനും സാ ് കഗയിംസിനും ഇവിേം ഞ്ഞവേിയായിരുന്നു.  2011 ൽ തലഞ്ഞേരിയിൽ വച്്ച നേന്ന 
53ംംമത് സീനിയിർ പുരുഷ ഞ്ഞഹാേി മത്സ്രത്തിൽ തൃശൂരികന അട്ിമറിച്ച് ക ാല്ലം ഞ്ഞജതാേളായി.  
അഭിമാന രമായ നിരവധി വിജയങ്ങൾ നാം ഞ്ഞനേിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലം 2017 ൽ നേന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ 
 ായി ഞ്ഞമളയിൽ കവറും ഒരു കവങ്കലം മാത്രം ഞ്ഞനേി 14 ജില്ല ളിൽ 14-ംംമതായി ക ാല്ലം ജില്ല എന്നത ്
 ായി  ഞ്ഞപ്രമി കള നിരാശയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്.  സ്ഞ്ഞപാർട്്സ്  അഞ്ഞതാറിറ്റി ഓ ് ഇൻഡയയുമായി ഞ്ഞെർന്ന ്
ഞ്ഞ രളസർോർ െേയമംഗലത്ത് വനിതാ അത് ലറ്റ ്ൾേ് ഞ്ഞവണ്ടി   ഒരു സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് അോഡമി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2008 ൽ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനകമടുത്തിരുന്നു.  എന്നാൽ  അതികെ തുേർനേപേി ൾ 
ഉണ്ടായില്ല.   

 ായല ളം നേി ളം ധാരാളമുളള ജില്ലയിൽ അ വാട്ി ് സ്ഞ്ഞപാർട്്സിന് വലിയ 
സാധയത ളാണുളളത്.  1969 ൽ ആരംഭിച്ച  ല്ലേ ജഞ്ഞലാത്സ്വവം 2011 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിഡൻസി 
ഞ്ഞരാ ി വളളം ളിയും െതയേിനത്തികല ശ്രീനാരായണ ഞ്ഞരാ ി വളളം ളിയും  ധാരാളം ആള കള 
ആ ർഷിക്കുന്നതാണ്.  ഞ്ഞ രളെിറവിേിനമായ നവംബർ 1 നാണ് പ്രസിഡൻസി ഞ്ഞരാ ി 
അഷ്ടമുേിോയലിൽ നേത്തുന്നത്.  പുതിയ തലമുറകയ  ായി  രംഗഞ്ഞത്തേ് ആ ർഷിോൻ   ഴിയുന്ന 
രീതിയിൽ ഒരു പുത്തൻ  ായി  സംസ്ക്ാരം വളർത്തികയടുഞ്ഞേണ്ടതുണ്ട്.     
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അദ്ധ്യായം 2 
 വിഭവലഭയത 

2.1   മനുഷ്യ വിഭവം 
“ഒരു വയക്തി ഉള്കകകാള്ളുന്ന അറിവ്,  ഴിവു ള്ക, വവദഗ്ധ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യവിഭവം” 

മനുഷ്യവിഭവശേഷ്ി അഥവാ മനുഷ്യ മൂല്ന രൂപീ രണത്തില് വിദയാഭയാസത്തിന് മുഖ്യമായ 
സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ശേഷ്ിയം വവദഗ്ധ്യവുമുള്ള ആളു കെ വാര്ത്കത്തടുക്കുവാന് വിദയാഭയാസത്തിനു 
മാത്രകമ  ഴിയ യള്ളൂ.  അതിനാല് ആശരാഗ്യവും വിദയാഭയാസവുമുള്ള ജനസമൂഹമാണ് ഒരു പ്രശദേകത്ത 
മാനവവിഭവശേഷ്ിയകെ അെിസ്ഥാനം. 
 ഒരു സമൂഹത്തികെ വെര്ത്ച നിര്ത്ണയിക്കുന്നതില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ്/നിയന്ത്രണം ഒരു 
നിര്ത്ണായ  ഘെ മാണ്. മാനവ വിഭവശേഷ്ി നിര്ത്ണയിക്കുന്നതില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് നിയന്ത്രണം 
മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുകെ വാങ്ങല് ശേഷ്ി, വിഭവ ലഭയത, വിഭവങ്ങകെ ഉല്പാദന പ്രക്രിയയ്്ക്ക 
വിശ്യമാക്കുന്നതിന്  ാരയക്ഷമതയള്ള കതാഴില്ശസന, അതിനനുസൃതമായ സാശേതി  വി സനം, 
ശസവന വയവസ്ഥ ള്ക  ാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ശേഷ്ിയം പരിചയവും വെര്ത്ത്തികകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള 
ഘെ ങ്ങള്ക, അതിനുതകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുകെ ലഭയത, ഗ്ശവഷ്ണ പഠന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്കക്കുള്ള 
സൗ രയം, പശ്ചാത്തല സൗ രയം എന്നിവകയല്ലാം നിര്ത്ണായ  ഘെ ങ്ങൊണ്.  കൂൊകത ഒരു 
സമൂഹത്തിന് ലഭയമാകുന്ന വിദയാഭയാസ നിലവാരവും, ആശരാഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള സൗ രയവും 
മാനവവിഭവശേഷ്ി രൂപകപടുത്തുന്നതില് പ്ര്ാനകപട്ട പേ് വഹിക്കുന്നു. 
2.1.1 ജനസംഖ്യ  
ജനസാന്ദ്രത 
 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യ 26.35 ലക്ഷമാണ്.  ഇത് ശ രെ 
ജനസംഖ്യയകെ 7.8 േതമാനം മാത്രമാണ്.  ജനസംഖ്യയകെ വലിപത്തില് ജില്ലയ്ക്ക് ആറാം 
സ്ഥാനമാണുെെത്.  2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസാന്ദ്രത 1038 ആയിരുന്നു.  
ആയത് 2011ല് 1056 ആയി വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നു.  ജനസംഖ്യയില് ഉണ്ടായ വര്ത്ദ്ധനവാണ് ഇത ്
സൂചിപിക്കുന്നത്.  ജനസാന്ദ്രത കൂെിയ ജില്ല െില് ആറാം സ്ഥാനമാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് ഉള്ളത്. 

പട്ടി  2.1.1 

ജനസംഖ്യ – ജനസാന്ദ്രത വിവരങ്ങള്ക (ജില്ലാെിസ്ഥാനത്തിൽ) 
ക്രമ 

നമ്പർ 
ജില്ലാ 

ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത( ച. ി.മി) 
2001 2011 2001 2011 

1 മലപ്പുറം 3,629,640 4,112,920 1,022 1,058 
2 തിരുവനന്തപുരം 3,234,707 3,301,427 1,476 1,509 
3 എറണാകുെം 3,098,378 3,282,388 1,050 1,069 
4 തൃശ്ശൂര്ത് 2,975,440 3,121,200 981 1,026 
5 ശ ാഴിശകാെ ് 2,878,498 3,086,293 1,228 1,318 
6 പാലകാെ ് 2,617,072 2,809,934 584 627 
7 ക ാല്ലം 2,584,118 2,635,375 1,038 1,061 
8  ണ്ണൂര്ത് 2,412,365 2,523,003 813 852 
9 ആലപ്പുഴ 2,105,349 2,127,789 1,496 1,501 
10 ശ ാട്ടയം 1,952,901 1,974,551 722 896 
11  ാസർശ ാെ ് 1,203,342 1,307,375 604 654 
12 പത്തനംതിട്ട 1,231,577 1,197,412 574 453 
13 ഇടുകി 1,128,605 1,108,974 252 254 
14 വയനാെ ് 786,627 817,420 369 383 
 ആക  31,838,623 33,406,061     

          അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ – 2011 
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2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യ 2584118 ആയിരുന്നു.  എന്നാല് 2011 
ആയശതാകെ ജനസംഖ്യ 2635375 ആയി വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നു.  ജില്ലയികല ജനസംഖ്യ വെര്ത്ചാ നിരക ്1981 
മുതല് 2011 വകര സംസ്ഥാന നിരകിശനകാള്ക കുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായി  ാണാന് സാ്ിക്കും.  1991 
വകര ദോബ്ദ വെര്ത്ച നിരക് 10.68 ആയിരുകന്നേില് 2001, 2011 എന്നീ  ാലഘട്ടങ്ങെില് ഇത് 
യഥാക്രമം 7.38, 1.94 എന്നിങ്ങകനയാണ്. 2011-12 വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല സ്ഥിതിവിവര  ണക്കു ള്ക താരതമയം 
കചയ്താല് ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതായം  നഗ്ര ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നതായം 
 ാണാം. കതാഴിലവസരങ്ങള്കക്കു ശവണ്ടി ഗ്രാമപ്രശദേങ്ങെില് നിന്നും നഗ്രപ്രശദേങ്ങെിശലക്കുണ്ടായ 
കുെിശയറ്റമാണ് ഇതികെ പ്ര്ാന  ാരണം. 

2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം 1069 ആയിരുന്നു.  2011 ആയശതാകെ ഇത ്
1113 ആയി മാറി. 1981 മുതല് ജില്ലയകെ സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം വര്ത്ദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി  ാണാവുന്നതാണ്.   

പട്ടി  2.1.2 
ക ാല്ലം ജില്ലയിലുള്കകപട്ട പ്രശദേകത്ത 1981, 1991, 2001, 2011 എന്നി വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല  

ജനസംഖ്യകയ സംബന്ധിച വിവരങ്ങള്ക 

വിവരങ്ങള്ക   1981 1991 2001 2011 

ജനസംഖ്യ 

ആക   2175339 2407566 2585208 2635375 

പുരുഷ്ന് 1076052 1182810 1249621 1246968 

സ്ത്രീ 1099287 1224756 1335587 1388407 

ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ 

ആക  1838186 1961530 2137761 1448217 

പുരുഷ്ന് 908959 962181 1030662 680687 

സ്ത്രീ 929227 999349 1107099 767530 

നഗ്ര ജനസംഖ്യ 

ആക  337153 446036 447447 1187158 

പുരുഷ്ന് 167093 220629 218959 566281 

സ്ത്രീ 170060 225407 228488 620877 
ഗ്രാമജനസംഖ്യാനുപാതം 
(കമാത്തം ജനസംഖ്യയമായി) 

% 84.5 81.5 82.69 54.95 

നഗ്ര ജനസംഖ്യാനു പാതം 
(കമാത്തം ജനസംഖ്യയമായി) 

% 15.5 18.5 17.3 45.05 

ലിംഗ്ാനുപാതം   1026 1035 1069 1113 

വെര്ത്ചനിരക ്   18.37 10.67 7.38 1.94 

ജനസാന്ദ്രത ( ച. ി.മി) 
  

873.3 967 1038 1061 
 
അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ  ,പഞ്ചായത്ത്  തലസ്ഥിതി വിവര  ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല  

 
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനനനിരക് 12.43 ഉം മരണനിരക് 7.72 ഉം ആണ്. 

കുറഞ്ഞ മരണനിരകികെ  ാരയത്തില് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ജില്ലയശെത്.  ആശരാഗ്യശമഖ്ലയില് 
ഉണ്ടായ അതയാധുനി  രീതിയിലുള്ള സൗ രയങ്ങളുകെ വെര്ത്ചയാണ ് ജനന നിരക് കൂടുന്നതികെയം 
മരണനിരക് കുറയന്നതികെയം പ്ര്ാന  ാരണം. 
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പട്ടി  2.1.3 
ജനസംഖ്യ - ജനന മരണ നിരക ്(ജില്ലാെിസ്ഥാനത്തിൽ) 

ക്രമ 
നമ്പർ 

ജില്ലാ 
ജനസംഖ്യ ജനന മരണ നിരക ്

2001 2011 ജനന നിരക ് മരണ നിരക ്
1 മലപ്പുറം 3,629,640 4,112,920 21.66 4.88 
2 വയനാെ ് 786,627 817,420 17.87 5.28 
3  ാസർശ ാെ ് 1,203,342 1,307,375 16.42 5.45 
4 ഇടുകി 1,128,605 1,108,974 12.71 6.14 
5 പാലകാെ ് 2,617,072 2,809,934 14.5 6.45 
6  ണ്ണൂര്ത് 2,412,365 2,523,003 18.81 6.99 
7 ക ാല്ലം 2,584,118 2,635,375 12.43 7.72 
8 ശ ാഴിശകാെ ് 2,878,498 3,086,293 18.61 8.14 
9 ആലപ്പുഴ 2,105,349 2,127,789 10.03 8.19 
10 എറണാകുെം 3,098,378 3,282,388 13.46 8.96 
11 തൃശ്ശൂര്ത് 2,975,440 3,121,200 16.23 9.17 
12 തിരുവനന്തപുരം 3,234,707 3,301,427 15.47 9.42 
13 ശ ാട്ടയം 1,952,901 1,974,551 14.34 9.88 
14 പത്തനംതിട്ട 1,231,577 1,197,412 13.8 10.06 
 ആക  31,838,623 33,406,061   

        അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ - വാര്ത്ഷ്ി  വവറ്റല് റിശപാർട്ട് - 2013 - സാമ്പത്തി  അവശലാ നവകുപ് 

2.1.2 ജനവിഭാഗ്ങ്ങെികല വവവിദ്ധയം 
 ശ രെത്തില് മകറ്റല്ലായിെത്തും എന്നശപാകല ക ാല്ലം ജില്ലയിലും ജാതിമത വവവിദ്ധയം 
പ്ര െമാണ്.  64.4%, 19.29%, 17% എന്നിങ്ങകന യഥാക്രമം ഹിന്ദു-മുസ്ീം ക്രിസ്ത്യന് വിഭാഗ്ങ്ങള്ക 1, 2, 3 
സ്ഥാനം വ കകാള്ളുന്നു. ജില്ലയകെ ചില ഭാഗ്ങ്ങെില്  നൂനപക്ഷ മത വിഭാഗ്ങ്ങളും  ാണകപടുന്നു 
(2011  ണക് പ്ര ാരം). ശ രെത്തികെ വിവി്  ഭാഗ്ങ്ങെില്  ാണകപടുന്ന നൂനപക്ഷ വിഭാഗ്ങ്ങൊയ 
സിക്കുമതം, വജനമതം, ബുദ്ധമതം എന്നിവയില്കപട്ട ജനങ്ങളും ജില്ലയില്  കചറിയ ശതാതില് 
 ാണകപടുന്നു.  

പട്ടി  2.1.4 
മതകത്ത അെിസ്ഥാനമാകിയള്ള ജനസംഖ്യയികല തരംതിരിവ ്- 1981-2011 
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2.1.3 പട്ടി ജാതി 

2011 കല  ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല എസ.്സി വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ എണം 328263 ആണ്. ഇതില് 
157801 പുരുഷ്ന്മാരും 170462 സ്ത്രീ ളുമാണ്. 

2001  ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യയില് 12.48% ശപര്ത് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില് 
ആയിരുന്നത് 2011 ആയശതാകെ 12.46 േതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി  ാണാം. 2001 മുതലുള്ള 
സ്ഥിതിവിവര  ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിചാല് ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്കാരുകെ 
എണത്തില് കുറവ് വന്നതായി  ാണാന് സാ്ിക്കും. ജില്ലയില്  ല്ലുവാതുകല്, വമനാഗ്പള്ളി, 
പിറവന്തൂര്ത് എന്നീ പഞ്ചായത്തു െിലാണ് കൂടുതല് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ങ്ങള്ക അ്ിവസിക്കുന്നത്.  

പട്ടി  2.1.5 
ക ാല്ലം ജില്ല-  ജനസംഖ്യ - പട്ടി ജാതി 
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2.1.4 പട്ടി വര്ത്ഗം 

2011 കല  ണക ്പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ എണം 10761 ആണ്. ഇതില് 
5195 പുരുഷ്ന്മാരും 5566 സ്ത്രീ ളുമാണ്. 

ജില്ലയില് ജനസംഖ്യയില് 2001 ജനസംഖ്യ  ണക് പ്ര ാരം 0.20 േതമാനം പട്ടി വര്ത്ഗ 
വിഭാഗ്ങ്ങൊണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011 ആയശതാകെ ഇത് 0.40 േതമാനമായി വര്ത്ദ്ധിക്കു യണ്ടായി. 
പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ വെര്ത്ചയില് കചറിയ ശതാതിലുള്ള വര്ത്ദ്ധനവ്  ാണാന്  ഴിയം. 
ജില്ലയില്  പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക ഏറ്റവും കൂടുതല്  ാണകപടുന്നത് കുെത്തൂപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ്.  
പിറവന്തൂര്, തലവൂര്ത്, പത്തനാപുരം, ആരയോവ്, വിെക്കുെി, കവസ്്റ്റ  ല്ലെ, കുന്നത്തൂര്ത്, കതന്മല, ചിതറ 
എന്നീ പഞ്ചായത്തു െിലാണ് പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക താരതശമയന കൂടുതലായി അ്ിവസിക്കുന്നത്.  
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പട്ടി  2.1.6 
ക ാല്ലം ജില്ല-  ജനസംഖ്യ - പട്ടി വര്ത്ഗം 

വ
ർഷ്
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  അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ  ,പഞ്ചായത്ത്  തലസ്ഥിതി വിവര  ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല  

 
2.1.5 പ്രായഘെനയം സ്ത്രീ-പുരുഷ് അനുപാതവും 

 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ആക  ജനസംഖ്യയില് 583023 (22.12%) ശപര്ത്  0-14 എന്ന 
പ്രായവിഭാഗ്ത്തില് ഉള്കകപടുന്നവരും 1700534 (64.53%) ശപര്ത് 15-59 എന്ന പ്രായവിഭാഗ്ത്തില് 
ഉള്കകപടുന്നവരും 351818 (13.35%) ശപര്ത് 60 വയസ്സിനു മു െില് വരുന്നവരുമാണ്. 

2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജനസംഖ്യയില് 0-6, 7-14 എന്നീ പ്രായവിഭാഗ്ത്തില് 
വരുന്നവരില് 50.85 േതമാനം ആണ്കകുട്ടി ൊണ.് എന്നാല് 15-59 വകരയള്ള പ്രായഘെനയില് 
വരുന്നത് 46 േതമാനം പുരുഷ്ന്മാരും 54 േതമാനം സ്ത്രീ ളുമാണ്. 
 2011 കല  ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖ്യയില് 1246968 പുരുഷ്ന്മാരും 1388407 
സ്ത്രീ ളുമാണ്. ഇത്  ാണിക്കുന്നത് 1000 പുരുഷ്ന്മാര്ത്ക ്1113 സ്ത്രീ ള്ക ഉകണ്ടന്നാണ.്  

പട്ടി   2.1.7  
വയതയസ്ത് പ്രായ വിഭാഗ്ത്തില്കപടുന്ന ജനസംഖ്യ 2011 

പ്രായവിഭാഗ്ം  പുരുഷ്ന് സത്രീ ആക  
7-14 167596 161167 328763 

15-59 791778 908756 1700534 

60 ന് മു െില് 157806 192206 350012 

പ്രായം കവെികപടുത്താത്തത ് 889 917 1806 

ആക  1246968 1388407 2635375 
     അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ 
 

2.1.6 സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം- പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങെില് 

 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ം 3,28,263 ആണ് ഇതില് 157801 
പുരുഷ്ന്മാരും 170462 സ്ത്രീ ളുമാണ്.  ശ രെത്തികെ പട്ടി ജാതി ജനസംഖ്യയകെ 10.8 േതമാനമാണ ്
ജില്ലയകെ പട്ടി ജാതി ജനസംഖ്യ. 

 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില് പട്ടി വര്ത്ഗം 10761 ശപരാണ്. ഇതില് 5195 
പുരുഷ്ന്മാരും 5566 സ്ത്രീ ളുമാണുള്ളത്. 
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പട്ടി  2.1.8 
                   പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ത്ഗത്തികല സ്ത്രീ-പുരുഷ്അനുപാതം ( 2011 കല  ണക് പ്ര ാരം) 

 എസ.്സി എസ.്റ്റി 

ശ രെം 1057 1035 
ക ാല്ലം 1080 1071 

              അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ ്ഇന്്യ  ,പഞ്ചായത്ത്  തലസ്ഥിതി വിവര  ണക് ,ക ാല്ലം ജില്ല  

 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി–പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ സ്ത്രീ-
പുരുഷ്ാനുപാതം 1080, 1071 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്.  ആയത് സംസ്ഥാന സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതശത്തകാള്ക 
വെകര കൂടുതലാണ്. 

2.1.7 കുെിശയറ്റം 

കുെിശയറ്റ കതാഴിലാെി ള്ക സംസ്ഥാനകത്ത ഒരു പ്ര്ാന സാമ്പത്തി  േക്തിയാണ്.  ഗുലാത്തി 
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട ്ഓഫ് ഫിനാന്സ് & ൊക്ശസഷ്കെ 2013 കല പഠനമനുസരിച് ശ രെത്തില് ഏ ശദേം 2.5 
മിലയണ്ക (25 ലക്ഷം) ആഭയന്തര കുെിശയറ്റകാര്ത് ഉള്ളതായം ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഏ ശദേം 2.5 ലക്ഷം 
കതാഴിലാെി ള്ക കതാഴികലടുക്കുന്നതായം പറയകപടുന്നുണ്ട്.  എന്നാല് ശ രെത്തികല ഇതര സംസ്ഥാന 
കതാഴിലാെി ളുകെ വിവര ശേഖ്രണം നാെിതുവകര യാകതാരു ഏജന്സി ളും നെത്തിയിട്ടില്ല. 
അതിനാല് െി കതാഴിലാെി കെ സംബന്ധിച ആ്ി ാരി  ശരഖ് കൊന്നും തകന്ന നിലവിലില്ല. 

 കമചകപട്ട കതാഴിലവസരങ്ങള്ക, ശ രെത്തികല ജീവിത നിലവാരം, ഉയര്ത്ന്ന ആശരാഗ്യ 
സൂചി  ള്ക, കുട്ടി ള്കകായള്ള വിദയാഭയാസം എന്നിവ ശ രെത്തിശലക്കുള്ള കുെിശയറ്റകത്ത 
ആ ര്ത്ഷ്ിക്കുന്നു.  കൂൊകത കതാഴില് രംഗ്കത്ത പുശരാഗ്തി ശ രെത്തില് കൂടുതല് ആശരാഗ്യ പരിരക്ഷ 
ഉറപാക്കുന്നുണ്ട്.  

 ശറാ്് നിര്ത്മാണം, ക ട്ടിെ നിര്ത്മാണം, ഇഷ്ടി  നിര്ത്മാണം,  വാറി ള്ക, ശഹാട്ടലു ള്ക, ശതാട്ടം 
ശമഖ്ല, കൃഷ്ി ആവേയങ്ങള്ക,  ശുവണ്ടി വയവസായം എന്നീ ശമഖ്ല െിലാണ് പ്ര്ാനമായം ഇതര 
സംസ്ഥാന കതാഴിലാെി ള്ക ശജാലി കചയ്യുന്നത്.  ഇന്തയയികല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് മാത്രമല്ല 
സാര്ത്ക് രാജയങ്ങെിലും നല്കുന്നതിശനകാള്ക ഉയര്ത്ന്ന ശവതനമാണ് കതാഴിലാെി ള്കക് ശ രെം 
ഇശപാള്ക നല്കുന്നത്.  ഇതും ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാെി ള്ക ശ രെത്തിശലക്കു വരാനുള്ള പ്ര്ാന 
 ാരണമാണ്. 

ശ രെത്തില് നിന്നും പുറംരാജയങ്ങെില് ശപായി പണികയടുക്കുന്നവകരയം മറ്റ് നാടു െില് നിന്നും 
ഇവികെ കുെിശയറി ശജാലി കചയ്യുന്നവകരയം സംബന്ധിച് സമീപ ാല  ണക്കു കൊന്നും ലഭയമല്ല.  
എന്നാല് 1980-ല് സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണക് വകുപ് കതാഴില് സംബന്ധമായി ജില്ലയില് 
നിന്നും അനയ സംസ്ഥാനങ്ങെിശലക്കും അനയരാജയങ്ങിശലക്കും കുെിശയറിയവകരപററി ഒരു കസന്സസ് 
സര്ത്ശേ നെത്തിയിരുന്നു.  ഇതുപ്ര ാരം ജില്ലയില് നിന്നും 24683 ശപര്ത് ഇന്തയയികല ഇതര 
സംസ്ഥാനങ്ങെിശലക്കും 14205 ശപര്ത് പുറംരാജയങ്ങെിശലക്കും ശജാലി ശതെി ശപായതായി  ാണുന്നു.   
 ശ രെത്തികെ എന്ന ശപാകല ജില്ലയകെയം സാമൂഹി  സാമ്പത്തി  ഘെനകയ കമചകപടുത്തുന്ന 
ഒരു ഘെ ം വിശദേത്തു ശപായി ശജാലി കചയ്യുന്നവര്ത് നാട്ടികലത്തിക്കുന്ന പണമാകണന്നുള്ളത്  ഒരു 
വസ്തുതയാണ്. കൂൊകത മറ്റ ്സംസ്ഥാനങ്ങെില് ശജാലി കചയ്യുന്നവരും ജില്ലയകെ സാമൂഹയ ഘെനയില് 
നിര്ത്ണായ  സവാ്ീനം കചലുത്തുന്നുണ്ട്.  
 1961 മുതലുള്ള സ്ഥിതി വിവര  ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിചാല് ഗ്രാമ പ്രശദേങ്ങെികല 
ജനസംഖ്യാനുപാതം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായം നഗ്രവാസി ളുകെ അനുപാതം കൂടുന്നതായം  ാണാം. 
ഇങ്ങകന സംഭവിക്കുന്നതിന ് പിന്നില് പല ാരണങ്ങള്ക ഉകണ്ടേിലും ഗ്രാമവാസി ൊയ ജനങ്ങളുകെ 
നഗ്രത്തിശലക്കുള്ള കുെിശയറ്റവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നും പ്രശതയ ിച്, തമിഴ് നാട്ടില് നിന്നും ശജാലി 
സംബന്ധമായി ( ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള നിര്ത്മാണ ശസവന ശുചീ രണ ശമഖ്ല െില്) ഇവികെ 
കുെിശയറിയവരില് ഏറിയ പങ്കം നഗ്രത്തില് താമസിക്കുന്നതുമാവാം പ്ര്ാന  ാരണങ്ങള്ക.  
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 ജില്ലയികല 15--59 പ്രായവിഭാഗ്ത്തിലുള്ള പുരുഷ്ന്മാരുകെ എണത്തില് സ്ത്രീ കെ അശപക്ഷിച് 
കുറവ് വരുവാനുള്ള ഒരു പ്ര്ാന  ാരണം പ്രാഥമി  വിദയാഭയാസശമാ കമട്രിക്കുശലഷ്ശനാ  അകല്ലേില് 
ഏകതേിലും കതാഴില്ിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസശമാ ശനെിയതിന് ശേഷ്ം പുരുഷ്ന്മാരില് ഒരു വിഭാഗ്ം 
കതാഴില്ശതെി വിശദേ രാജയങ്ങെിശലാ ഇന്തയയികല തകന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെിശലശകാ 
ശപാകുന്നതാകണന്ന് അനുമാനികാവുന്നതാണ്. അനയസംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നും ഇവികെ ശജാലി ശതെി 
വരുന്ന ആളു കെല്ലാം തകന്ന  ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള ശമഖ്ല െിലാണ് പണികയടുക്കുന്നത്.  ഈ 
ശമഖ്ലയില് പണികയടുക്കുവാന് ഇവികെയള്ള കതാഴില് അശനവഷ് ര്ത് തയ്യാറല്ലാത്തതും കുറഞ്ഞ ശവതന 
നിരകില് മററ് സംസ്ഥാനങ്ങെികല കതാഴിലാെി ള്ക ശജാലി കചയ്യാന് തയ്യാറാവുന്നതും ഇതിന ്
 ാരണമാകുന്നു. എന്നാല് ഇവികെനിന്നും ഗ്ള്കഫ് രാജയങ്ങെിലും മററം ശജാലി ശതെി ശപാകുന്ന അവിദഗ്ധ്  
കതാഴിലാെി െില് മികശപരും അവിെങ്ങെില് നിര്ത്മാണരംഗ്ത്തും  ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള 
രംഗ്ങ്ങെിലും കമചമല്ലാത്ത ശസവന ശവതന വയവസ്ഥ െില് പണികയടുക്കുന്നുകവന്നതാണ് വസ്തുത. 
നമ്മുകെ കതാഴില് മശനാഭാവത്തില്  ാതലായ വയതിയാനം ഉണ്ടായാല് കതാഴിലില്ലാത്തവര്ത്ക് 
ഇവിടുകത്ത കതാഴിലവസരങ്ങള്ക പ്രശയാജനകപടുത്തുവാനും ശേേങ്ങള്ക സഹിച് പുറംരാജയങ്ങെില് 
ശപായി പണികയടുക്കുന്നതില് നിന്ന് ശമാചനം ശനടുവാനും സാ്ിക്കും. 
2.1.8 കതാഴില്ശസനയം കതാഴില് പോെിത്തവും 

 18 വയസ്സിനും 100 വയസ്സിനുമിെയില് പ്രായമുള്ള, കതാഴികലടുക്കുവാന് മാനസി വും  ായി വും 
ആയി ശേഷ്ിയള്ള ജനവിഭാഗ്കത്ത കതാഴില് ശസനയില് ഉള്കകപടുത്താവുന്നതാണ്. 2001  ണക് 
പ്ര ാരം ജനസംഖ്യയകെ 32.1% കതാഴിലാെി ൊണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് പുരുഷ്ന്മാരുകെ 
പോെിത്തം 48.4% ഉം സ്ത്രീ ളുശെത് 16.8% ഉം ആണ്. 2011 ഓകെ ഇത് 51.7%, 19.3% എന്നിങ്ങകന 
കചറിയ ശതാതില് വര്ത്ദ്ധനവുണ്ടായതായി  ാണകപടുന്നു.  
2.1.9 കതാഴില്ഘെന 
 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ആക  കതാഴിലാെി ള്ക 912025 ആണ്.  ഇതില് 
644362 പുരുഷ്ന്മാരും 277663 സ്ത്രീ ളുമാണ്.  ആക  കതാഴിലാെി ള്ക കമാത്തം ജനസംഖ്യയകെ 
34.61% ആണ്.  ജില്ലയികല ആക  കതാഴിലാെി െില് 695299 ശപര്ത് മുഖ്യകതാഴിലാെി ളും 216726 ശപര്ത് 
മാര്ത്ജിനല് കതാഴിലാെി ളുമാണ്.  ജില്ലയികല പ്രവാസി ളുകെ എണം 199933 ആണ്.   

പട്ടി   2.1.9 
കതാഴില്ഘെന 

ഇനം ആക  പുരുഷ്ന് സ്ത്രീ 
കതാഴിലാെി ള്ക 912025 644362 277663 
കമയിന് വര്ത്ശകഴ്സ ് 695299 509909 185390 

മാര്ത്ജിനല് വര്ത്ശകഴ്സ ് 216726 134453 82273 
       അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ  ,പഞ്ചായത്ത്  തലസ്ഥിതി വിവര  ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല  

2.1.10 പരമ്പരാഗ്ത കതാഴില്ശമഖ്ല 
 ജില്ലയികല പരമ്പരാഗ്ത വയവസായങ്ങൊണ ്  യര്ത്,  ശുവണ്ടി, വ ത്തറി, മത്സ്യബന്ധനം 
എന്നിവ. രാജയത്തികെ  ശുവണ്ടി  യറ്റുമതി 80 േതമാനവും ക ാല്ലം ജില്ലയില് നിന്നുമാണ്.   
2.1.11 സാക്ഷരതാ നിലവാരം 
 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല സാക്ഷരതാ നിരക് 93.77 ആയിരിക്കുശമ്പാള്ക 
സ്ത്രീ ളുശെത് 91.95 ഉം പുരുഷ്ന്മാരുശെത് 95.83 ഉം ആണ്.  88.55 സാക്ഷരതാ നിരശകാകെ കനടുവത്തൂര്ത് 
പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 88.13 സാക്ഷരതാ നിരശകാകെ ക ാട്ടാരകര പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം 
സ്ഥാനത്തും നില്ക്കുശമ്പാള്ക കുെത്തൂപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് 81.67 സാക്ഷരത നിരശകാകെ ജില്ലയില് ഏറ്റവും 
പിന്നിലാണ്.  സ്ത്രീ സാക്ഷരത ഏറ്റവും ഉയര്ത്ന്നത് കനടുവത്തൂര്ത് പഞ്ചായത്തിലും (88.04) ഏറ്റവും താഴ്ന്നത ്
ആരയോവ് പഞ്ചായത്തിലും (77.65) ആണ്.  പട്ടി ജാതി-വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ത്തില് സാക്ഷരതാ നിരക് 
യഥാക്രമം 88.5, 85.7 എന്നിങ്ങകനയാണ്.  
 1991 കല  ാശനഷുമാരി വിവരങ്ങള്ക അനുസരിച് സാക്ഷരതാ നിരക് 89.81 ആയിരുന്നു. 
പുരുഷ്ന്മാരുകെ 93.62 ഉം സ്ത്രീ ളുകെ 86.17 ഉം ആണ്. സാക്ഷരതാ നിരകില് ഗ്ണയമായ 
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പുശരാഗ്തിയാണ ് 1991-2011  ാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായകതന്ന ്മനസ്സിലാകാം.  സംസ്ഥാന നിരകിശനകാള്ക 
വെകര മുന്നിലാണ് ജില്ലയികല പുരുഷ് സാക്ഷരതാ നിരക് എന്നുള്ളതും സവിശേഷ്തയാണ്. 
2.1.12 വിദയാഭയാസ നിലവാരം 
 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖ്യയകെ 20.05 േതമാനം ശപര്ത് വപ്രമറി 
സ്കൂള്ക വിദയാഭയാസം സിദ്ധിചവരാണ്.  ഇക്കൂട്ടരില് 51 േതമാനം ശപര്ത് പുരുഷ്ന്മാരാണ്.  കമട്രിക്കുശലഷ്ന് 
വകര വിദയാഭയാസം ലഭിച 12.53 േതമാനം ശപരില്  52 േതമാനവും സ്ത്രീ ൊണ.് എന്നാല് 
ഹയര്ത്കസകെറി പാസ്സായിട്ടുള്ളവരില് 51 േതമാനവും സ്ത്രീ ൊണ.് കൂൊകത സാശേതി  വിദയാഭയാസം 
ലഭിചവരില് 35 േതമാനം സ്ത്രീ ൊണ.് ബിരുദശമാ, ബിരുദാന്തര ബിരുദശമാ ഉള്ളവരില് 55 േതമാനവും 
സ്ത്രീ ൊണ.് ഈ  ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിക്കുശമ്പാള്ക സ്ത്രീ ള്ക വിദയാഭയാസത്തില് പുരുഷ്ന്മാശരകാള്ക 
മുന്നിലാകണന്ന് മനസ്സിലാകാം. 

2.1.13 ആശരാഗ്യരംഗ്ം 

  1991 മുതല് നെത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിവര  ണക്കു െനുസരിച് ജില്ലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യ 
വര്ത്ദ്ധനവ് സംസ്ഥാനകത്ത കമാത്തത്തിലുണ്ടായ ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവിശനകാളും കുറവാണ്.  
അതുശപാകല മരണനിരകിലും ഗ്ണയമായ കുറവ് ഉണ്ടാകു യം േരാേരി ആയൂര്ത്വദര്ത്ഘയം കൂടു യം 
കചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇകതാകക തകന്ന ശ രെ സര്ത്കാര്ത് ആതുര ശുശ്രൂഷ് രംഗ്ത്തും കുടുംബാസൂത്രണ രംഗ്ത്തും 
നെപിലാകിയ  ാരയക്ഷമമായ പദ്ധതി ളുകെ ഫലമാകണന്ന ്  ാണാം. സവ ാരയ വയക്തി ളും 
സ്ഥാപനങ്ങളും ആതുര ശുശ്രൂഷ് രംഗ്ത്്ത  ാരയമായ സംഭാവന ള്ക നല് ിയത് വിസ്മരികാനാവില്ല. 

 ശ രെ സംസ്ഥാന രൂപീ രണത്തിന് ശേഷ്മുള്ള അവസ്ഥ പരിശോ്ിചാല് ആശരാഗ്യ 
പരിപാലന രംഗ്ത്്ത ജില്ലയില് വമ്പിച ശനട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്കുവാന് സാ്ിചിട്ടില്ലാകയന്ന് മനസിലാകാം.  
അശലാപതി, ആയര്ത്ശവദം, ശഹാമിശയാപതി തുെങ്ങി എല്ലാ ചി ിത്സ്ാ സമ്പ്രദായങ്ങെിലും ചി ിത്സ്ാ 
സൗ രയങ്ങള്ക ഉപശയാഗ്കപടുത്തു യം കചയ്യുന്നതായി  ാണാം.  ഇതികെ ഫലമായി ജനങ്ങളുകെ 
കപാതു ആശരാഗ്യനില കമചകപടു യം മരണനിരക് ഗ്ണയമായി കുറയ യം കചയ്തിട്ടുണ്ട്.  2011 കല 
 ണക് അനുസരിച് ജില്ലയില് ശരാഗ്ി കെ  ിെത്തി ചി ിത്സ്ിക്കുവാന് സൗ രയമുള്ള 100 സര്ത്കാര്ത് 
ആശുപത്രി ളും 2335  ിെക ളും ഉണ്ട്.  കൂൊകത, സവ ാരയ ശമഖ്ലയില് 1007 ആശരാഗ്യപരിപാലന 
ശ ന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.  ഇവയികലാട്ടാക  1550 ശ്ാക്ടര്ത്മാര്ത് ശസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 
 ശ രെത്തികല ജനങ്ങളുകെ ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം 1996-2000 ത്തില് 1991-96 വകരയള്ള 
ആയര്ത്വദര്ത്ഘയശത്തകാള്ക കൂടുതലാകണന്ന്  ാണാം. 1996-2000 ത്തില് പുരുഷ്ന്മാരുകെ 
ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം 68.2 വയസാകണേില് സ്ത്രീ ളുശെത ് 73.6 വയസാണ്.  ഇത് 1991-96-ല് യഥാക്രമം 
67.2, 72.3 ഉം ആയിരുന്നു.  ശദേീയ തലത്തില് 1996-2000 കല ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം  യഥാക്രമം 62.8 
വയസം 64.2 വയസമാണ്.  സംസ്ഥാനകത്ത ഈ പ്രവണത ക ാല്ലം ജില്ലയിലും നിലനില്ക്കുന്നു. 
 ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം കൂടുന്നതിശനാകൊപം േിശുമരണ നിരക് വെകരയ്ി ം കുറക്കുന്നതിനും 
ആശരാഗ്യ പരിപാലന രംഗ്കത്ത ദീര്ത്ഘവീക്ഷണമുള്ള പരിപാെി ളുകെ ഫലമായി സാ്ിചിട്ടുണ്ട്.  
േിശുമരണം കുറയ്ക്കുന്ന  ാരയത്തില് വെകര വലിയ ശനട്ടം തകന്നയണ്ടാക്കുവാന് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് 
സാ്ിചിട്ടുകണ്ടന്ന്  ണക്കു ള്ക  ാണിക്കുന്നു.1981-ല് 100 ജനത്തിന് 46 മരണം സംഭവിചിരുന്നുകവേില് 
1991 ല് അത് 25 ആയി കുറഞ്ഞു.  ഇത് സംസ്ഥാന േരിേരിശയകാള്ക വെകര കുറഞ്ഞ നിരകാണ്.   
 
2.2 പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് 

2.2.1 കപാതു ഭൂമിോസ്ത്രം 

 ഭൂമിോസ്ത്രപരമായി ഉത്തര അക്ഷാംേം 8045'നും 9028'നും പൂര്ത്േ ശരഖ്ാംേം 76029'നും 
77017'നും ഇെയിലായി സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന 2491 ച. ീ വിസ്ത്ീര്ത്ണമുള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയകെ 1402 ച. ീ 
വനഭൂമിയാണ്. ജില്ലയകെ വെക്കും കതക്കും ഭാഗ്ങ്ങള്ക തമിലുള്ള ഏറ്റവും കൂെിയ അ ലം 83.7  ി.മീ ഉം 
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പെിഞ്ഞാറം  ിഴക്കും തമിലുള്ള ഏറ്റവും കൂെിയ ദൂരം 77.3  ി.മീ.ഉം ആണ്.  ജില്ലയ്ക്ക് ആക യള്ള 
തീരപ്രശദേമാ കട്ട പെിഞ്ഞാറ ഭാഗ്ത്തായി 37  ി.മീ നീെത്തിലാണ്.  

 നിശനാന്നതിയകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ക ാല്ലം ജില്ലകയ പെിഞ്ഞാറ് അറബികെലിശനാെ ്
ശചര്ത്ന്നു ിെക്കുന്ന തീരസമതലങ്ങൾ ഉള്കകപടുന്ന താഴ്ന്ന പ്രശദേം, കചറകുന്നു ളും താഴ്വര ളും അെങ്ങിയ 
മദ്ധയതെം,  ിഴക് വനനിബി്വും ഇടുങ്ങിയ താഴ്വര ളുള്ളതുമായ ഉന്നതതെം എന്നിങ്ങകന മൂന്നായി 
തിരികാം. ഇവികെ നിനതെകമന്നത് സമുദ്രനിരപില് നിന്നും 10 മീറ്റര്ത് വകര മാത്രം ഉയരമുള്ള തീരസമതല 
പ്രശദേങ്ങളും, മദ്ധയതെം എന്നത് 10 മുതല് 100 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള ഇെനാടും, ഉന്നതതെം എന്നത് 100 
മീറ്ററിനുമു െില് ഉയരമുള്ള മലനാടും എന്നാണ് വിവക്ഷിചിട്ടുള്ളത്.  ഇവികെ നിന്നും  ിഴശകാട്ട് 
സമുദ്രനിരപില് നിന്നുള്ള ഉയരം ക്രശമണ വര്ത്ദ്ധിച്ചു േരാേരി 3500 അെി വകര ഉയരകമത്തുന്ന 
 ിഴക്കുവേം വെശകാട്ടും കതശകാട്ടും ചരിഞ്ഞതുമാണ്.  ആക  വിസ്തൃതിയകെ 63% തീരസമതലപ്രശദേവും 
23% ഇെനാടും, 14% മലനാടും ആകണന്നു  ാണാം. ജില്ലയികല താലൂക്കു െില്  രുനാഗ്പള്ളി 
നിനതെത്തിലും മ്യതെത്തിലുമായം, കുന്നത്തൂര്ത്, ക ാട്ടാരകര എന്നീ താലൂക്കു ൾ പൂര്ത്ണമായം 
മദ്ധയതെത്തിലുമായി സ്ഥിതികചയ്യുന്നു. 

 

ജില്ലയികല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രശദേമായ പെിഞ്ഞാശറ തീരപ്രശദേം /സമതലപ്രശദേങ്ങള്ക ചവറയ്ക്ക ്
വെശകാട്ടും ക ാല്ലം താലൂകില് ഉമന്നൂരിനു പെിഞ്ഞാറഭാഗ്ം വകരയം കതക്കുപെിഞ്ഞാറ് തട്ടാമലയകെ 
കതക്കുഭാഗ്ം വകരയം പെിഞ്ഞാറ് വട്ടകായലിനു വെക്കുഭാഗ്ം വകരയം വയാപിച്ചു ിെക്കുന്നു.   ല്ലെ, 
ഇത്തികര എന്നീ നദി ളുകെ പ്രാന്ത പ്രശദേങ്ങൊയ  ക ാട്ടാരകര, ഏനാത്ത,് പിലവൂര്ത്ശകാണം, 
ഉമന്നൂര്ത്, കപരുങ്കെം  തുെങ്ങിയ കുന്നു ളും താഴ് വര ളും ശചര്ത്ന്ന  സ്ഥലങ്ങള്ക ഇെനാടു പ്രശദേത്തില് 
ഉള്കകപടുന്നു.  ഏരൂര്ത്, അയിരനല്ലൂര്ത്, വെക ട്ടിമല, കതന്മല തുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്ക 100 മുതല് 300 
വകര മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള അപ് ലാന്റ് ശമഖ്ലയില് കപടുന്നു.  300 മുതല് 600 വകര മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള 
പ്രശദേങ്ങള്ക പശ്ചിമഘട്ട മലനിര ൊണ്.  600 മീറ്ററിനുശമല് ഉയരമുള്ള  ിഴുകാംതൂകായ മലനിര ള്ക 
അെങ്ങിയ ആരയോവ് തുെങ്ങിയ പ്രശദേങ്ങൊണ ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയ പ്രശദേം. ജില്ലയികല ഏറ്റവും 
ഉയര്ത്ന്ന പ്രശദേം 1759 മീറ്റര്ത് ഉയരത്തിലുള്ള  രിമവല  െയ്ക്കല് ആണ്. 

 

2.2.2 മണ ്

  ജില്ലയികല മണ്കതരങ്ങൊയ കവട്ടു ല് മണ്, വനപ്രശദേ മണ്, നദീതെ എകല് മണ്, 
ഓണാട്ടു ര മണ്, കചേല് മണ് തുെങ്ങിയവകയ പട്ടി  2.2.1 പ്ര ാരം ോസ്ത്രീയമായി ശവര്ത്തിരിചിട്ടുണ്ട്. 

പട്ടി  2.2.1 

മണ ്തരം തിരിവ ്– ക ാല്ലം ജില്ല 

നം മണ-്തരങ്ങൾ 
ജില്ലയികല വിസ്തൃതി 

(കഹക്ടർ) 
ആക  വിസ്തൃതിയകെ 

േതമാനം 
1 മാന്നാര്ത് സീരീസ് 12800 5.39 

2  ല്ലെ സീരീസ് 6440 2.71 

3 വമനാഗ്പള്ളി സീരീസ് 13500 5.68 

4 വർകല സീരീസ ് 19900 8.37 

5 ഉമന്നൂർ സീരീസ ് 31600 13.29 

6 കനടുമങ്ങാെ് സീരിസ് 42570 17.91 

7 വമലം സീരീസ ് 3200 1.34 

8 പാശലാെ് സീരിസ് 61000 25.70 
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9 ചണശപട്ട സീരീസ് 38500 16.20 

10 കനടുമ്പന സീരീസ് 8108 3.41 

ആക              2,37,618 
      അവംലംബം . ജില്ലാ പദ്ധതി 1997-2002 
 ശമല് പട്ടി യില് 1-3 വകര സീരീസ ള്ക സമുദ്രനിരപില് നിന്നും 20 മീറ്റര്ത് വകര മാത്രം ഉയരമുള്ള 
തീരപ്രശദേങ്ങെിലും 4-7 വകര സീരീസ ള്ക 20 മുതല് 100 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള സമതലപ്രശദേങ്ങെിലും 
8 സീരീസ ് 100 മുതല് 300 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള മദ്ധയതെങ്ങെിലും  9 സീരീസ് 300 മുതല് 600 മീറ്റര്ത് 
വകര ഉയരമുള്ള ഉന്നതതെങ്ങെിലും 10 സീരീസ ് 600 മീറ്ററിന് മു െില് ഉയരമുള്ള ഉന്നതതെങ്ങെിലും 
 ാണകപടുന്നു. 

പട്ടി  2.2.2 
മണികെ വിവി് തരങ്ങള്ക 

നം 
മണികെ  

തരം 
വിസ്ത്ീര്ത്ണം വിവരണം പഞ്ചായത്ത ്തലത്തില് % ഉള്കകപകെ 

1 ക  01 
25.95 

ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ള 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള മണല് നിറഞ്ഞ 

മണ് താരതശമയന ഈര്ത്പം 
ഉള്ളതും ചതുശപാെ ്കൂെിയതും 

ലെിത മകണാലി പ്പുമുള്ള 
പ്രശദേം 

ോപന (45%), ഓചിറ (20%), 
കുലശേഖ്രപുരം(70%),  രുനാഗ്പള്ളി  

(60%) 

2 ക  02 
17.58 

ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും നല്ല 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള മണല് നിറഞ്ഞ 
മണ് സാമാനയം താഴ്ചയിലുള്ള 
ജലനിരപ്പും കചറിയ ചരിശവാെ ്

കൂെിയത ്

ോപന (55%), ഓചിറ (80%), 
കുലശേഖ്രപുരം(15%), ആലപാെ(്85%) 

 രുനാഗ്പള്ളി  (8%) 

3 ക  04 
67.00 

ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും 
നീര്ത്വാഴ്ച കുറവുള്ളതും ശനരീയ 
ജലനിരപ്പുള്ള പേിമരാേിമണ് 

കവള്ളകക ട്ടുള്ള ചതുപ് 
സ്ഥലങ്ങെില്  ാണുന്ന മണ് 

കുലശേഖ്രപുരം (15%), തഴവ (40%), 
 രുനാഗ്പള്ളി  (30%), കതാെിയൂര്ത് 

(10%), വമനാഗ്പള്ളി (30%), പന്മന 
(20%), ചവറ(5%), ശതവലകര (5%), 

കപരിനാെ് (15%),തൃകെവൂര്ത്(10%), 
വെശകവിെ, ക ാറ്റന് ര, തൃശകാവില് 

വട്ടം 

4 ക  05 
15.50 

ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും 
നീര്ത്വാഴ്ച കുറവുള്ളതും 
 െിമണ് ലര്ത്ന്ന താഴ് 

വാരങ്ങെിലുമുള്ള ഉയര്ത്ന്ന 
ജലനിരപ്പുള്ള കചറിയ 
മകണാലിപ് പ്രശദേം 

ആലപാെ് (10%), പന്മന(5%), ചവറ 
(5%), േക്തികുെങ്ങര (10%), 

തൃകരുവ(3%),  ിെിക ാല്ലൂര്ത് (80%), 
ക ാല്ലം (2%) 
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5 ക  07 
261.00 
ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ള കൂടുതല് 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള ഗ്രാവല് 
 ലര്ത്ന്ന പേിമരാേി 
മണ്സാ്ാരണ രീതി 

തഴവ(60%), കതാെിയൂര്ത്(85%), 
വമനാഗ്പള്ളി (50%), ശൂരനാെ ്കതക്, 
പന്മന (75%), ചവറ(90%), ശതവലകര 
(85%), നീണ്ട ര(50%), കതക്കുംഭാഗ്ം 

(100%), മണ്കശറാതുരുത്ത് (50%), 
കപരിനാെ(്85%), േക്തികുെങ്ങര (80%, 

തൃകരുവ(90%), തൃകെവൂര്ത്(85%), 
ഇരവിപുരം(100%), വെശകവിെ(45%), 

ക ാറ്റേര(80%), മയ്യനാെ(്95%), 
തൃശകാവില്വട്ടം(90%), പൂയപള്ളി(2%), 
ആദിചനല്ലൂര്ത്(90%), ചാത്തന്നൂര്ത്(100%), 
പൂതക്കുെം(75%),  ല്ലുവാതുകല്(95%), 

ക ാല്ലം(98%), പരവൂര്ത്(80%) 

6 ക  09 
394.00 
ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രാവല് 
 ലര്ത്ന്ന പേിമരാേി മണ് 

ഇെനാട്ടി ലുള്ള 
സാ്ാരണരീതിയില് ചരുവുള്ള 
കചേല്ല ് ലര്ത്ന്നതും കചറിയ 

രീതിയില് മകണാലിപ്പു 
ള്ളതുമാണ്. 

കവട്ടികവല (50%), ഉമന്നൂര്ത്(45%), 
നിലശമല്(60%),പട്ടാഴിവെശകകര(98%), 

പത്തനാപുരം(45%), വിെക്കുെി(45%), 
പിറവന്തൂര്ത്(40%), രവാളൂര്ത്(60%), 
ഇെമുെയ്ക്കല്(85%), ഏരൂര്ത്(60%), 

അലയമണ്ക(25%), കുെത്തൂപ്പുഴ(10%), 
കതന്മല(10%), പുനലൂര്ത് (60%) 

7 ക  12 
741.00 
ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ള കൂടുതല് 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള കചറിയ ഉരുെന് 

 ല്ലുള്ള കചമണ ്നിറഞ്ഞ 
ചതുശപാ ടുകൂെിയ ഇെനാെ്, 
കചേശല്ലാടുകൂെിയ താഴ്വാര 

പ്രശദേം അെങ്ങിയത ്

കതാെിയൂര്ത് (5%), ശൂരനാെ ്വെക്(100%), 
ശൂരനാട്കതക(്40%), ശപാരുവഴി(100%), 
ോസ്ത്ാംശ ാട്ട(85%), കുന്നത്തൂര്ത്(95%), 

പെിഞ്ഞാശറ ല്ലെ(100%),ശതവലകര(5%), 
മണ്കശറാതുരുത്ത(്50%),  ിഴശക 

 ല്ലെ(95%),ശപരയം(80%),കുണ്ടറ(100%), 
വമലം(100%), ശമലില(100%), 

കവട്ടികവല(50%),ഉമന്നൂര്ത്(55%), 
കനടുവത്തൂര്ത്(100%),എഴുശ ാണ്ക(100%), 

 രീപ്ര(100%), പൂയപള്ളി(90%), 
കവെിയം(100%), ക ാട്ടാരകര(100%), 
കനടുമ്പന(100%), ആദിചനല്ലൂര്ത്(50%), 
ഇെമാെ(്100%), കവെിനല്ലൂര്ത് (100%), 

ചെയമംഗ്ലം(100%), നിലശമല്(40%), 
 െയ്ക്കല്(5%), ഇട്ടിവ(10%), ചിതറ(98%), 
പട്ടാഴി(100%), പട്ടാഴി വെശകകര(2%), 

തലവൂര്ത്(100%), വിെക്കുെി(55%), 
 രവാളൂര്ത്(40%), ഏരൂര്ത്(15%), 

അലയമണ്ക(15%), പുനലൂര്ത്(40%), അഞ്ചല് 

8 ക  31 
 

366.00 
ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും  
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും ഗ്രാവല് 
 ലര്ത്ന്ന മണ് കുത്തകന 

ചിതറ (2%), കുെത്തൂപ്പുഴ(25%), 
കമന്മല(80%),     ആരയോവ(്55%) 
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ചരിശവാെ് കൂെിയ മല നിര ളും 
നിബി് വൃക്ഷങ്ങളും 

 ാണുന്നു. സാമാനയ രീതിയില് 
മകണാലിപ്പു  ാണുന്നു. 

9 ക  32 
265.00 
ച. ി.മീ 

ആഴത്തിലുള്ളതും  
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും പേപ്പുള്ള 

 െിമശണാടു കൂെിയത്.  
ചരിശവാെ് കൂെിയ മല ളും താഴ് 
വാരങ്ങളും അെങ്ങിയ പ്രശദേം.  

സാമാനയം നല്ല രീതിയില് 
മകണാലിപ്പു  ാണുന്നു. 

പത്തനാപുരം(55%), കുെത്തൂപ്പുഴ(25%), 
കതന്മല(80%), ആരയോവ(്55%) 

10 ക  34 
3.56 

ച. ി.മീ 

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും  
നീര്ത്വാഴ്ച കുറഞ്ഞതും 

സാമാനയം ആഴത്തില് 
ജലവിതാനമുള്ളതും നിരപായ 

താഴ്വാരവും കചറിയ 
ശതാതില്  മകണാലിപ്പുള്ളതും 

ആകുന്നു. 

കുെത്തൂപ്പുഴ(3%) 

11 ക  36 
156.00 
ച. ി.മീ 

നല്ല ആഴത്തിലുള്ള 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള  കുത്ത 

കനയള്ള ചരിവുള്ള  െിമണ് 
 ലര്ത്ന്ന മണ്, 

നിബി്വനങ്ങള്ക നിറഞ്ഞ 
ശനരീയ മകണാലിപ്പുള്ളത്. 

കുെത്തൂപ്പുഴ 

12 ക  35 
14.86 

ച. ി.മീ 

ആഴത്തിലുള്ളതും 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും   ഗ്രാവല് 

 ലര്ത്ന്ന  െിമണ് നല്ല 
ചരിവുള്ളതും താഴ ്വാരങ്ങളും 
മലമെക്കു ളും അെങ്ങിയത ്

പിറവന്തൂര്ത്(20%) 

13 ക  37 
5.76 

ച. ി.മീ 

നല്ല ആഴമുള്ളതും 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതുമായ   

 െിമണ ്
ആരയോവ് (10%) 

14 ക  38 
43.32 

ച. ി.മീ 

സാമാനയം ആഴമുള്ളതും 
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും കുത്തകന 

ചരിവുള്ളതും 
വനപ്രശദേങ്ങെില്  ാണുന്ന 
വനമണ് ഇതില് പേിമരാേി 

മുതല്  െിമണ ്വകര 
 ാണുന്നു. 

ആരയോവ് (15%), പിറവന്തൂര്ത് (20%), 
കുെത്തൂപ്പുഴ 

അവംലംബം . ജില്ലാ പദ്ധതി 1997-2002 
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ചിത്രം 2.2.1 
കപാതു ഭൂമിോസ്ത്രം-ക ാല്ലം ജില്ല 

 
അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്് 

 
ചിത്രം  2.2.2 

മണ-്തരങ്ങൾ 

 
അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്് 
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2.2.3 ്ാതുകള്ക 

 ക ാല്ലം ജില്ലയില്  ണ്ടുവരുന്ന പ്ര്ാന സാമ്പത്തി  വിഭവങ്ങെില് ചിലതാണ് ചുണാമ്പ്  ല്ല്, 
ചീന  െിമണ്, അഗ്നിസഹ  െിമണ്,  ഇല്മവനറ്റ്, ശമാശണാവസറ്റ്, റൂട്ടയില്, സിര്ത്ശകാണ്ക, 
ഗ്രാവഫറ്റ്, ശബാക്വസറ്റ്, വമക തുെങ്ങിയ ്ാതുകള്ക. 

 ചുണാമ്പ്  ല്ല് ക ാല്ലം നഗ്രത്തിന് 8  ിശലാമീറ്റര്ത് വടുക്കു ിഴകായി പെപകരയില് യശഥഷ്ടം 
 ാണകപടുന്നു.  പുെികര, പരവൂര്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുകെ പെിഞ്ഞാറഭാഗ്ത്തുള്ള തൂക്കുപാറകകട്ടു െിലും 
ചുണാമ്പു ല്ലുള്ളതായി ശരഖ്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അഷ്ടമുെികായലികെ വെക്കു ിഴക്കും ഇത്തികര നദിയകെ 
നീര്ത്മറി പ്രശദേത്തും സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആദിചനല്ലൂര്ത് പ്രശദേത്ത ് ഈ ്ാതുവികെ നിശക്ഷപമുണ്ട്.  
ഇല്മവനറ്റ്, ശമാശണാവസറ്റ്, റൂട്ടയില്, സിര്ത്ശകാണ്ക എന്നീ ്ാതുകളുകെ സമൃദ്ധമായ നിശക്ഷപം 
നീണ്ട ര, ചവറ, കപാന്മന, ആലപാെ് എന്നീ  െല്ത്തീരങ്ങെില്  ാണകപടുന്നു.   െിമണ്ക നിശക്ഷപം 
ഏറ്റവും അ്ി മുള്ളത് കുണ്ടറയിലും സമീപ പ്രശദേത്തുമാണ്.  ഏതാണ്ട ് 183 മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള വര്ത്കല 
പരമ്പര ലാറ്റവററ്റാല് ആവരണം കചയ്ത തൂക്കുപാറകകട്ടികെ  ീഴ്ഭാഗ്ത്ത് ചീനകെിമണികെ 
നിശക്ഷപമുണ്ട്.  ഇതിനും താകഴയായി ഏ ശദേം 15 മീറ്റര്ത് ഘനത്തില് അഗ്നിസഹ  െിമണ്ക 
ശേഖ്രമുണ്ട്.  ക ാല്ലം ജില്ലയില് ്ാരാെമായി കവട്ടു ല്ല്  ാണകപടുന്നു.  ചില പ്രശദേങ്ങെികല 
കവട്ടു ല്ലില് ്ാരാെം ഗ്രാവഫറ്റ ്നിശക്ഷപമുള്ളതായി ശരഖ് ളുണ്ട്.  പുനലൂരിനടുത്തുള്ള പിറവന്തൂര്ത് ഇതിന ്
നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.  ഓചിറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 1.5  ിശലാമീറ്റര്ത് വെക്കും പുനലൂരിന് 8  ിശലാമീറ്റര്ത് 
വെക്കു ിഴക്കുള്ള  ാ പാനീയകമന്ന സ്ഥലത്ത് കവട്ടു ല്ലില് വമകയകെ സമൃദ്ധമായ നിശക്ഷപമുണ്ട്.  
ഇതുശപാകല ്ാരാെം വമക അെങ്ങിയ മസ്കവവറ്റ് എന്ന ്ാതു വര്ത്കല പരമ്പരയകെ അെിത്തട്ടില് 
 കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1996-ല് ശ ന്ദ്രസര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനമായ അശറ്റാമി ് എനര്ത്ജി വകുപിനു ീഴില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന 
അശറ്റാമി ് മിനറല് ്ിവിഷ്ന് നെത്തിയ പഠനത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തില്, ക ാല്ലം, ആലപ്പുഴ 
ജില്ല ളുകെ തീരപ്രശദേങ്ങെില് വന്്ാതുമണല് നിശക്ഷപമുകണ്ടന്ന്  കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
പഠനറിശപാര്ത്ട്ട ്പ്ര ാരം നീണ്ട ര മുതല്  ായംകുെം വകരയള്ള 22.54  ി.മീ തീരപ്രശദേത്ത ്ഏ ശദേം 
60 ദേലക്ഷം െണ്ക ഇല്മവനറ്റും, 4 ദേലക്ഷം െണ്ക റൂവട്ടലും 3.9 ദേലക്ഷം െണ്ക സിര്ത്കണും, 20 
ദേലക്ഷം െണ്ക സിലിമവനറ്റും ഉകണ്ടന്നാണ്  കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് നിലവിലുള്ള സാശേതി വിദയ 
ഉപശയാഗ്ിച് ഏ ശദേം 45 ദേലക്ഷം െണ്ക ഇല്മവനറ്റും 1.02 ദേലക്ഷം െണ്ക റൂവട്ടലും 1 ദേലക്ഷം 
െണ്ക സിര്ത്കണും, 4 ദേലക്ഷം െണ്ക സിലിമവനറ്റും ശവര്ത്തിരികചടുകാന്  ഴിയം.  നിലവില് 2 ലക്ഷം 
െണ്ക ഇല്മവനറ്റും, 12,000 െണ്ക റൂവട്ടലും 16000 െണ്ക സിര്ത്കണും, 16000 െണ്ക സിലിമവനറ്റും 
ഉത്പാദിപികാനുള്ള ശേഷ്ി ക .എം.എം.എല് നും ഉണ്ട്. 
 ശ ന്ദ്ര കപാതുശമഖ്ലാ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആര്ത്.ഈ.എല്, സംസ്ഥാന കപാതുശമഖ്ല 
സ്ഥാപനമായ ക .എം.എം.എല് എന്നീ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൊണ ്ശ രെത്തില് ്ാതുമണല് ശമഖ്ലയില് 
പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതില്  ഐ.ആര്ത്.ഈ.എല് ്ാതുമണല് ഖ്നനത്തിശനാകൊപം ്ാതുകള്ക 
ശവര്ത്തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കചയ്യുശമ്പാള്ക ക .എം.എം.എല് ്ാതുകെില് നിന്നും മൂലയവര്ത്ദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങൊയ സിന്തറ്റി ് റൂവട്ടല്, വെറ്റാനിയം, കെശട്രാശോവറ്്, വെറ്റാനിയം 
്ശയാക്വസ് ് പികെെ്, വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച് എന്നിവ ഉല്പാദിപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂെി 
കചയ്യുന്നുണ്ട്. 2006-2011 ല് അ്ി ാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർകാർ പ്രസ്തുത വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച ്
പദ്ധതി നെപിലാക്കുന്നതികെ ഫലമായി വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച് ഉത്പാദിപിക്കുന്ന ഏഴാമകത്ത 
രാജയകമന്ന അംഗ്ീ ാരം ഇന്തയക് ലഭിച്ചു.  ഈ രംഗ്ത്്ത വെറ്റാനിയം കമറ്റലും വെറ്റാനിയം 
അശല്ലായി ളും ഉല്പാദിപികാന്  ഴിയന്ന പദ്ധതി ള്കക് രൂപം നല് ാന്  ഴിയന്നതാണ്. 

2.2.4 ജലവിഭവങ്ങള്ക 
 ക ാല്ലം ജില്ലയില് 464.95 ദേലക്ഷം ഘനമീറ്റര്ത് ഭൂജലമുകണ്ടന്നും അതില് 101.32 ദേലക്ഷം 
ഘനമീറ്റര്ത് ജലം ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നതായം  ണകാകിയിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലയികല പ്ര്ാന നദി ള്ക  ല്ലെയാറം 
ഇത്തികരയാറമാണ്.   ല്ലെയാറ് അഷ്ടമുെികായലിലും ഇത്തികരയാറ് പരവൂര്ത്  ായലിലും പതിക്കുന്നു. 
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 ജില്ലയികല ജലവിഭവങ്ങകെ ഉപരിതല ജലവിഭവങ്ങകെന്നും ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലവിഭവങ്ങകെന്നും രണ്ടായി 
തിരികാം.  ഉപരിതല ജലശസ്ത്രാതസ്സു െില്  ല്ലെയാര്ത്, ഇത്തികരയാര്ത്, പള്ളികലാര്ത് എന്നീ നദി ളും 
ശുദ്ധജലതൊ മായ ോസ്ത്ാംശ ാട്ട തൊ ം,  ായലു ൊയ പരവൂര്ത്  ായല്, അഷ്ടമുെികായല് 
തുെങ്ങിയവും പ്ര്ാനകപട്ട ജലശസ്ത്രാതസ്സു ൊണ.് 
 

പട്ടി  2.2.3 
ജലാേയങ്ങൾ 

നം ജലാേയങ്ങള്ക എണം 
വിസ്തൃതി 
(ഏകര്ത്) 

1 പഞ്ചായത്ത് കുെങ്ങള്ക 586 135.74 
2 ഇറിശഗ്ഷ്ന്  നാല് 17 375.2 
3 ശക്ഷത്ര കുെങ്ങള്ക 188 61.31 
4 സവ ാരയ ജലാേയങ്ങള്ക 1366 662.68 
5 കപാതു ജലാേയങ്ങളും ശതാടു ളും 553 1552.65 
6 കചറകുെങ്ങളും ചതുപ്പു ളും 122 99.3 

     അവംലംബം . പാൻ ഫിഷ്് ബുക് 2011  ്യറശേറ്്റ ഓഫ ്ഫിഷ്റീസ് 

  
  ല്ലെയാറികെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം  രിമവല  െയ്ക്കല് എന്ന സ്ഥലത്താണ.്  ജില്ലയികല ഏറ്റവും 
വലിയ ജലശസചന പദ്ധതിയായ  ല്ലെ ജലശസചന പദ്ധതി കതന്മലയില് സ്ഥിതികചയ്യുന്നു.  
 ല്ലെയാര്ത് അഷ്ടമുെികായലില് പതിക്കുന്നു.  കുെത്തൂപ്പുഴ, കചന്തുരുണി, പാലരുവി എന്നിവ  ല്ലെയാറികെ 
ശപാഷ് നദി ൊണ.്  ഇത്തികരയാര്ത് മാനാറം  െപറത്തുശതാടും ശചര്ത്ന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.  
ഇത്തികരയാര്ത് പരവൂര്ത്  ായലില് പതിക്കുന്നു.  വലംശതാെ്, കുെത്തിശകാെ,് പള്ളിമണ്ക ആറ് എന്നിവ 
ഇത്തികരയാറികെ ശപാഷ് നദി ൊണ്.  ശുദ്ധജല തൊ മായ ോസ്ത്ാംശ ാട്ട തൊ ം 440 കഹക്ടര്ത് 
വിസ്തൃതിയം 1269 ചതുരശ്ര  ിശലാ മീറ്റര്ത് വൃഷ്ടിപ്രശദേവുമുള്ള ജില്ലയികല ഏ  ശുദ്ധജലതൊ മാണ്. മറ്റു 
 ായലു ളുകെ വിസ്തൃതി താകഴ പറയം പ്ര ാരമാണ്. 

പട്ടി  2.2.4 
 ായലു ളും വിസ്തൃതിയം 

ക്രമ നമ്പർ  ായലു ൾ വിസ്തൃതി 
1  ായംകുെം  ായല് 140.58 കഹക്ടര്ത് 
2 അഷ്ടമുെി  ായല് 6424.15 കഹക്ടര്ത് 
3 പരവൂര്ത്  ായല് 662.46 കഹക്ടര്ത് 
 ആക  7227.91 കഹക്ടര്ത് 

          അവംലംബം. സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണക് 

 ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഏ  റിസര്ത്ശവായര്ത്  ല്ലെ റിസര്ത്ശവായര്ത് ആണ്.  ഇതികെ വിസ്ത്ീര്ത്ണം 
2590 കഹക്ടര്ത് ആണ്.  കൂൊകത ഓരു ജല പ്രശദേങ്ങള്ക ആക  8603 കഹക്ടര്ത് ഉണ്ട്.  ഇതു 
 രുനാഗ്പള്ളി താലൂകില് 2716-ഉം ക ാല്ലം കുന്നത്തൂര്ത് താലൂക്കു െില് യഥാക്രമം 5403, 484 
എന്നിങ്ങകനയമാണ്. 

2.2.5 ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലവിഭവങ്ങള്ക 

 ക ാല്ലം ജില്ലയകെ തീരപ്രശദേത്ത ് അണ്ക ണ്കവഫന്്് ആയിട്ടുള്ള അ വികഫറ ള്ക 
(ജലഭൂതങ്ങള്ക) 5 മുതല് 15 മീറ്റര്ത് വകര ആഴത്തില്  ാണകപടുന്നു.  ഇത്തരം അ വികഫറില് നിന്നാണ് 
ഫില്ട്ടര്ത് ശപായിെ്,  ിണര്ത്, തുറന്ന  ിണര്ത്  എന്നിവയില് ജലം ലഭിക്കുന്നത്.   ടുത്ത ശവനലില് 
ഇതികല ജലവിതാനം  ാരയമായി കുറയന്നു.    കൂൊകത തീരപ്രശദേത്ത് 80 മീറ്റര്ത് മുതല് 500 മീറ്റര്ത് വകര 
ആഴത്തില് സമ്പന്നമായ ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലശേഖ്രങ്ങളുണ്ട്.  വഹശരാ ജിശയാെജികല് പരയശവഷ്ണം മൂലം 
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ഇത്തരം ജലശസ്ത്രാതസ്സു ള്ക  കണ്ടത്തി ആഴത്തില് രില്ലിംഗ്് നെത്തിയാണ് 
ശുദ്ധജലവിതരണത്തിനായി െൂബ് കവല്ലു ള്ക നിര്ത്മിക്കുന്നത്.  ക ാല്ലം ജില്ലയകെ തീരപ്രശദേങ്ങെില്  
ഇത്തരം  ിണറ ളുകെ നിര്ത്മാണത്തിന് അനുശയാജയമായ ശമഖ്ല ള്ക  കണ്ടത്താവുന്നതാണ്.  
മണിക്കൂറില് 30,000 മുതല് 1.5 ലക്ഷം ലിറ്റര്ത് വകര ജലശേഷ്ിയള്ള െൂബ് കവല്ലു ള്ക ഇശപാള്ക 
പ്രവര്ത്ത്തനക്ഷമമാണ്. 
 മലനാെ്, ഇെനാെ് പ്രശദേങ്ങെില് ക്രിസ്റ്റവലന് േിലാപെലങ്ങള്കക് മു െിലുള്ള ശമല്മണിലുള്ള 
അ വികഫറ ള്ക  ടുത്ത ശവനലില് വറ്റിശപാകുന്നവയാണ്.  പശക്ഷ ഈ പ്രശദേങ്ങെില് ക്രിസ്റ്റവലന് 
േിലാപെലങ്ങെികല (പാറ െികല) വിള്ളലു െിലുള്ള ജലശേഖ്രങ്ങകെ ജിശയാ ഫിസികല് 
പരയശവഷ്ണങ്ങെിലൂകെ  കണ്ടത്തി രില്ലിംഗ്് നെത്തിയാണ് ശബാര്ത്കവല്ലു ള്ക നിര്ത്മിക്കുന്നത്.  ഇങ്ങകന 
ലഭിക്കുന്ന അ വികഫറ ള്ക വറ്റിശപാകുന്നവയല്ല. 

ശവനല്കാലത്ത ് ജില്ലയികല മിക സ്ഥലങ്ങെിലും  ടുത്ത ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവകപടുന്നു.  
ജില്ലയില് നിര്ത്മിയ്കാവുന്ന  ിണറ ളുകെ വിവരങ്ങള്കതാകഴ ശരഖ്പടുത്തുന്നു 

പട്ടി   2.2.5 
വിവി് തരം  ിണറ ൾ 

ക്രമ നമ്പർ വിവി്തരം  ിണറ ള്ക അനുശയാജയമായ ശമഖ്ല ള്ക 

1 
ഫിന്റര്ത് ശപായിന്റ് 

 ിണര്ത് 
മണല് ക ാണ്ട് നിറഞ്ഞ തീരപ്രശദേം 

2 തുറന്ന  ിണര്ത് 
തീരപ്രശദേകത്ത മണല് ലാറ്റവററ്റ് എന്നിവ ക ാണ്ട്  മൂെകപട്ട 

പ്രശദേം, ഇെനാെ ്പ്രശദേകത്ത ലാറ്റവററ്റ് നിശക്ഷപമുള്ള പ്രശദേം.  
മലനാട്പ്രശദേത്ത്  ശമല്മണിന്  നംകൂടുതലുള്ള സ്ഥലം 

3 ശബാര്ത് കവല് 
ഇെനാെ,് മലനാെ ്പ്രശദേം (ശമല് മണിനുശേഷ്ം  ക്രിസ്റ്റവലന് 
േിലാപെലങ്ങള്ക ാണകപടുന്നപ്രശദേം) ഇത്തരം  ിണറ ള്കക് 
തീരപ്രശദേം ഒഴിക യള്ള ജില്ലയികല ശമഖ്ല ള്ക അനുശയാജയം 

4 
ആഴം കൂെിയ െൂബ് 

കവല് 

തീരപ്രശദേങ്ങള്ക (പൂതക്കുെം, പരവൂര്ത്, മയ്യനാെ്,ഇരവിപുരം, 
ക ാല്ലം,  ിെിക ാല്ലൂര്ത്, ോസ്ത്ാംശ ാട്ട, ചവറ മുതല് 

 രുനാഗ്പള്ളി, ഓചിറ ) 
അവലംബം. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി 2002 

കമചകപട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലം.  ഹാനി രമായ 
ഘെ ങ്ങള്ക ഒന്നും ഇവിടുകത്ത ഭൂഗ്ര്ത്ഭജലത്തില്  കണ്ടത്തിയിട്ടില്ല.  

2.2.6 വനഭൂമി 

വനം വകുപികെ അ്ീനതയിലുള്ള വനഭൂമിയകെ  ണക്കു െനുസരിച് ജില്ലയികല കമാത്തം 
വിസ്തൃതിയകെ 29.55% (736 ച. ി.മീറ്റര്ത്) വനമാണ്. ഇതില് 129.03 ച. ി.മീറ്റര്ത് പ്രശദേത്ത ്
ശതാട്ടങ്ങൊണ്. യഥാര്ത്ഥ വനങ്ങൊയി ഇശപാള്ക നിലനില്ക്കുന്നത് 338.56 ച. ി.മീറ്റര്ത് പ്രശദേം 
മാത്രമാണ്. അചൻശ ാവിൽ, കതന്മല, പുനലൂർ, കുെത്തൂപ്പുഴ (ഭാഗ്ി ം) എന്നിങ്ങകന നാലു 
്ിവിഷ്നു ൊയി തിരിചിരിക്കുന്ന വനശമഖ്ല ള്ക ക ാല്ലം ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇവകയ റിസര്ത്വ് ശഫാറസ്റ്റ് 
(ഏരൂര്ത്, കുെത്തൂപ്പുഴ ഭാഗ്ങ്ങെില്- െയ്ക്കാമണ്ക,  ായിക്കുന്ന്, ആയിരനല്ലൂര്ത്, ആയിരവല്ലി- കമാത്തം 
വിസ്ത്ീര്ത്ണം  668.75 ച. ി.മീറ്റര്ത്), കുറ്റികാെ ് നിറഞ്ഞ തുറന്ന സ്ഥലം (ഏ ശദേം 7 ച. ി.മീറ്റര്ത് 
ഒറ്റകപട്ടതായി  ാണുന്നു), പുല്പ്രശദേം (ഉശേേം 1.6 ച. ി.മീറ്റര്ത് വിസ്ത്ീര്ത്ണത്തില് മലനിര ളുകെ 
ഉയര്ത്ന്ന പ്രശദേങ്ങെില്) എന്നിങ്ങകന തിരിചിരിക്കുന്നു. ജില്ലയികല അചൻശ ാവിൽ, ശറാസ് മല, 
കചമ്പനരുവി,  ട്ടെപാറ എന്നീഗ്രാമങ്ങൾ വനത്തിനു നടുവിലാണ് സ്ഥതികചയ്യുന്നത്.  

ശ രെത്തികല പ്ര്ാനകപട്ട വനയമൃഗ്സശേതമായ കചന്തുരുണി, പത്തനാപുരം താലൂകില് സ്ഥിതി 
കചയ്യുന്നു. ജില്ലയകെ വനഭൂമിയകെ ഏ ശദേം മൂന്നികലാന്നു ഭാഗ്ം കതന്മല ്ിവിഷ്നിലുള്കകപട്ട  സംരക്ഷിത 
വനശമഖ്ലയായ ഈ വനയമൃഗ് സശേതമാണ് (100.32 ച. ി.മീറ്റര്ത്). ആന, പുലി,  ാട്ടുശപാത്ത്,  ടുവ, 
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സിംഹവാലന് കുരങ്ങ്, മാന് തുെങ്ങിയ വനയജീവി ള്ക ഇവികെ  ാണകപടുന്നു. ശ രെത്തികല ഏറ്റവും വലിയ 
ജലശസചനപദ്ധതിയായ  ല്ലെജലശസചനപദ്ധതിയം ഉശേേം 26 ച. ി.മീറ്റര്ത് വിസ്ത്ീര്ത്ണമുള്ള മനുഷ്യനിര്ത്മിത 
തൊ വും കതന്മലയിൽ തകന്നയാണ്. ഇന്തയയികല ആദയകത്ത ഇശകാടൂറിസം പദ്ധതിയം കതന്മലയിലാണ്.   
 വിനയാസത്തിലും സവഭാവത്തിലും വെകര വവവിദ്ധയം പുലര്ത്ത്തുന്ന ഉഷ്ണശമഖ്ലാ 
നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, അർദ്ധ നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, ഗ്ിരിേീർഷ് ഹരിതവനങ്ങൾ മുതല് നിബിഢത 
കുറഞ്ഞ ഇലകപാഴിയം  ാടു ള്ക, പുല്ശമടു ള്ക എന്നിവ വകര ഉള്കകപട്ടതാണ ് നമ്മുകെ വനസമ്പത്ത്.  
ശതക്, യൂകാലിപ്റ്റ്റസ,് അശകഷ്ിയ, വീട്ടി, ആഞ്ഞിലി, അബീസിയ, ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ മറ്റു മരങ്ങള്ക ഇവ നട്ടു 
വെര്ത്ത്തിയ ശതാട്ടങ്ങളും നമ്മുകെ വനങ്ങെിലുണ്ട്.  വയാവസായി ാവേയങ്ങള്കക്കും മറ്റുമുള്ള പല 
തെിയിനങ്ങള്ക കൂൊകത ഈറ, മുെ,  ഴ ള്ക തുെങ്ങിയ തെി ഉല്പന്നങ്ങളും ആനകകാമ്പ്, ശതന്, കമഴു ്, 
ചൂരല്, മരകറ, പുല്വത്തലം, ശമചില്പ്പുല്ല്, എണക്കുരുകള്ക, സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങള്ക, ഔഷ്് സസയങ്ങള്ക 
എന്നിങ്ങകന അനവ്ി വിഭവങ്ങള്ക വനത്തില് നിന്നു ലഭിക്കുന്നു.  സസയജന്തുസമ്പത്തികെ 
 ലവറകയന്നതിനുപരിയായി  ാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം, മണ് സംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം എന്നീ 
ശമഖ്ല െില് നിസ്തുല ശസവനമാണ്  വനങ്ങള്ക നിര്ത്േഹിക്കുന്നത്.  ശപാഷ്  ഘെ ങ്ങളുകെ 
പുന:ചക്രമണം സാ്യമാക്കുന്നതും വനങ്ങൊണ്.  നാെിശെയം പുതിയ ജീവി ളുകെയം 
നിലനില്പിനാ്ാരമായ പ്രകൃതിദത്തമായ വജവവിഭവ സമുചയമാണ് വനങ്ങള്ക. 

2.2.7 വനസംരക്ഷണം 

 തെിശയതര വനവിഭവങ്ങളുകെ  ോസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള സംഭരണം ഉല്പാദനം, വിപണനം 
തുെങ്ങിയ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങെിലൂകെ വനകത്ത ആശ്രയിച് വനത്തിന ് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുകെ 
കതാഴില് സാദ്ധയത ളും ജീവിത നിലവാരവും സാമ്പത്തി  സ്ഥിതിയം സ്ഥിരമായി കമചകപടുത്തി 
സസ്ഥിര വി സനം ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതാണ്.  ഇതുമായി ബന്ധകപടുത്തി ്ാരാെം വി സന 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയത ളും നിലനില്ക്കുന്നു.  

 പലയിെത്തും നല്ല മരങ്ങള്ക  കവട്ടികത്തെിച് ശതക്, യൂകാലിപ്റ്റ്റസ,് മറ്റ് കവള്ള മരങ്ങള്ക 
തുെങ്ങിയവ നട്ടത് നമ്മുകെ മകണാലിപിനും വനങ്ങളുകെ വിസ്ത്ീര്ത്ണം കുറക്കുവാനും  ാരണമായി . ശതാട്ടം 
കവച്ചു പിെിപിക്കുന്നതികെ പ്രരംഭ നെപെിയായി കചയ്തിരുന്ന തീകവയ്പ്പ്, വനസസയശത്താടുകൂെി 
അനുവദിചിരുന്ന ശൊേിയ കൃഷ്ി തുെങ്ങിയവ മകണാലിപ്, ഉരുള്കകപാട്ടല് എന്നിവക് കൂടുതല് 
 ാരണമായി. ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരമായി താകഴ പറയന്ന മാര്ത്ഗങ്ങള്ക അവലംബിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

1. വനവിഭവങ്ങള്ക ശേഖ്രിക്കുവാന് ശപാകുന്നവകര ശബാ്വല്കരിക്കു . 
2. തെിവിറ ് വിഭവങ്ങളുകെ കുറവു നി ത്താന് സാമൂഹയ വനവല്കരണം സാര്ത്േത്രി മാക്കു യം 

വനങ്ങളുകെ ആശരാഗ്യം സംരക്ഷിക്കു യം കചയ്യു . 
3. വയവസായാവേയങ്ങള്കക്കുള്ള അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങളും മറ്റും വനത്തില് നിന്നു മാത്രം 

ശേഖ്രിക്കുന്നത് അവസാനിപിച് സവ ാരയവയക്തി കെകകാണ്ട് ഇതിനായള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും 
നട്ടു വെര്ത്ത്തുവാന് ശപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കു . 

2.2.8 വജവസമ്പത്ത ്

 ജില്ലയികല വജവവിഭവങ്ങകെ പ്രകൃതിദത്ത വജവവിഭവങ്ങകെന്നും  ാര്ത്ഷ്ി  
വജവവിഭവങ്ങകെന്നും  രണ്ടായി തരംതിരികാം. 

2.2.9 പ്രകൃതിദത്ത വജവവിഭവങ്ങള്ക 
  ണ്ടല്  ാടു ള്ക,  ാവു ള്ക, പുല്ശമടു ള്ക, വനയജീവി ള്ക, ഇഴജന്തുകള്ക, പക്ഷി ള്ക 
തുെങ്ങിയവ പ്രകൃതിദത്ത സമ്പത്തു ൊണ്.  ജില്ലയില് സമ്പന്നമായിരുന്നതും സമീപ ാലത്ത് നേിപിച്ചു 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഏ   ണ്ടല്കാെ ് ആശ്രാമത്താണ്.  വിവി് ഇനം അപൂര്ത്േപക്ഷി ളും 
സസയങ്ങളും ഇശപാഴും ഈ അവശേഷ്ിക്കുന്ന ആശ്രാമം  ണ്ടല്കാെ ്പ്രശദേത്തുണ്ട്.  
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2.2.10 വനാന്തരങ്ങെില്  ാണുന്ന ഔഷ്് സസയങ്ങള്ക 

 കുന്തിരികം,  രിങ്ങാലി, കുപശമനി, മലവരങ്ങി,  െലാെി, വയമ്പ,് ആെശലാെ ം, കചറൂല, 
 റ്റാര്ത്വാഴ, ചിറ്റരത്ത, ഏഴിലമ്പാല, പറേിമാവ,്  ീരിശചന,  ിരിയാത്ത്, കപരുംതുമ്പ, അെയ്ക്ക, മലശന്തക,് 
 ര്ത്ണ ിഴങ്ങ്, കചറിയരയന്, വലിയരയന്, പ്ലാവ്, സതാവരി, ശവപ്, എഷ്ാര്ത് ്, മുെ,  ല്ത്താമര, 
മുക്കുറ്റി, കുെമാവ്,  ഴഞ്ചി, എരുക,്  ാട്ടുശതയില, ഉഴിഞ്ഞ, മലതാങ്ങി, േങ്കപുഷ്പം,  ാപി, ഞവര, 
മഞ്ഞള്കവള്ളി,  ാട്ടുള്ളി, ജീര ം, നീലപന, മഞ്ഞള്ക,  യ്യൂര്ത്  ിഴങ്ങ്, പുല്ലത്താെി, കതരുവപ്പൂല്ല്,  റ , 
കചറപുല്ലെി,  വലം, നൂറാന്, പാറകിഴങ്ങ്, കനടുവാന്, സീതത്താെി, മരപന്നകിഴങ്ങ്, അ ില്,  യ്യൂന്നി, 
അനച്ചുവെി, കനല്ലിക, മുയല്കചവി, പറണ്ട കുണ്ടലപാല, മുരുക്, ചിലന്തികിഴങ്ങ്, നാഗ്പച, വിഷ്ണു 
(ക്രാന്തി), മുറിവികപാറതി, ശപരാല്, ആത്തി, ഇത്തി, വതശവല, നറനണ്ടി,  ല്ലാല്മരം,  
അെകപാതിയന്, പാല ം,  നാലമരി, ചൂട്ടിത്തിരുതാെി, മഞ്ഞകത്തറ്റി, അമൃതപാല, പിച ം, കുറവെി, 
 ശചാലം, ഉദി, കൂത്താലം, കുതിരവള്ളി,  ല്ചട്ട, ഉറവു,  ീരികിഴങ്ങ്, മുരിങ്ങ, ഞാതി, മുശകരിവള്ളി,  
നീലനാര ം, ഓരിലത്താമര, ഈറ, തുെസി,  ാരയില, കുഴിമിണ്ടന്, ആനൂരികനല്ല്, ശവലിപരുത്തി 
 ീഴാകനല്ലി, കവറ്റില, തീപല്ലി, നല്ലമുെ ്, ക ാടുശവലി, പൂതം ക ാല്ലി, പ്ലാമഞ്ഞള്ക, പാദംപരത്തി, ശപര, 
 ാെിശവങ്ങ, രക്തചന്ദനം, എല്ലൂരിപട്ട, സര്ത്പഗ്ന്ധി, ആവണക്,  ല്ലൂര്ത്വഞ്ചി, ചിലന്തിപച, ഏ നായ ം, 
ചന്ദനം,  ാട്ടുകൂവ, മുള്ളുക്കുറയവ്, കുറശന്താട്ടി,  െം ത്തിരി, വാ , കനയ് വള്ളി,  ാഞ്ഞിരം, പുെി, താന്നി, 
 ടുക, മരുത്, പട്ടുവള്ളി, കുറവന്  ണ്ടമുലി,  റ്റാല് വയല, അമൃത്, ക ാെിത്തൂവ, ആശരാഗ്യപച, 
പൂവിറകി, രാമചം, കനാചി, നീരുറ്റി  ിഴങ്ങ്, ഇഞ്ചി, ക ാലിഞ്ചി, കതാെലി, ശഹമ ണ്ടിപച എന്നിവ 
വനാന്തരങ്ങെില്  ാണുന്ന ഔഷ്് സസയങ്ങൊണ്. 

2.2.11 ജന്തു ജീവി സമ്പത്ത ്

 ജില്ലയികല വനഭൂമിയില്  ാണുന്ന വനയജീവി ള്ക, ഇഴജന്തുകള്ക, പക്ഷി ള്ക മുതലായവകയപറ്റി 
വിേദമായ സര്ത്ശേ പഠനങ്ങകൊന്നും തകന്ന നെന്നിട്ടില്ല.  വനയജീവി ളുകെ ലഭയമായ പഠന 
റിശപാര്ത്ട്ടനുസരിച് 47 സസ്ത്ന സ്പീഷ്ീസ ളുണ്ട്.  വെകര സമ്പന്നമായ പക്ഷി സമ്പത്താണ് ജില്ലയ്ക്കുള്ളത്.  
ഇത് 95 സ്പീഷ്ീസ െില്കപട്ട ജീവി ള്ക ഉള്കകപടും.   

പട്ടി   2.2.6 
ജീവി വവവിദ്ധയം 

ക്രമ നമ്പർ ജീവി ള്ക സ്പീഷ്ീസ ളുകെ എണം 

1 സസ്ത്നി ള്ക    47 

2 പക്ഷി ള്ക    95 

3 ഇഴജന്തുകള്ക    56 

4 ഉഭയജീവി ള്ക    26 

5 ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള്ക   40 

6 പ്രാണി ള്ക    10 
       അവലംബം. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി 2002 

2.2.12 സസയസമ്പത്ത ്
 നെന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങള്ക പ്ര ാരം 154 കുടുംബങ്ങെില്കപട്ട 857 ജനുസ്സു െിലായി 1757 
സ്പീഷ്ീസ െില്കപട്ട സപുഷ്പി ൊയ സസയങ്ങള്ക ജില്ലയിലുണ്ട്.  ഇവയില് 77 കുടുംബങ്ങെില്കപട്ട 222 
ജനുസ്സു െിലായി 384 സ്പീഷ്ീസ ള്ക പശ്ചിമഘട്ട തനതുസ്പീഷ്ീസ ൊണ ് ഇവയില് അപൂര്ത്േവും 
വംേനാേ ഭീഷ്ണി ശനരിടുന്നതുമായ 137 സ്പീഷ്ീസ ളുണ്ട്.  ഇവ 52 കുടുംബങ്ങെികല 102 
ജനുസ്സു െിലായി വയാപിച്ചു  ിെക്കുന്നു.  അപുഷ്പി ളും പന്നല്വര്ത്ഗങ്ങളും പായല് വര്ത്ഗങ്ങളും തുെങ്ങി 
അശന ം സസയഗ്ണങ്ങള്ക ഇശപാഴും അറിയകപൊത്തവയം ഉണ്ട്. 
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പട്ടി   2.2.7 
സസയ വർഗം 

ക്രമനമ്പർ സസയവര്ത്ഗം സ്പീഷ്ീസ ് ജീന്സ ് കുെംബം 
1 സപുഷ്പി ള്ക 1757  857 154 
2 അപുഷ്പി ള്ക  3 3 3 
3 പശ്ചിമഘട്ടതനതു സപുഷ്പി ള്ക 384 222 77 
4 അപൂര്ത്േ സസയങ്ങള്ക       37 103 52 

    അവലംബം. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി 2002 

2.2.13  ാര്ത്ഷ്ി   ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല  
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വവവിദ്ധയമാര്ത്ന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഇവിെകത്ത  ാലാവസ്ഥകയ സവാ്ീനിക്കുന്ന 

പ്ര്ാന ഘെ മാണ്.   ാര്ത്ഷ്ി   ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല (അശഗ്രാ വേമാറ്റി ് ശസാണ്ക) അനുസരിച് 
ക ാല്ലം ജില്ലകയ താകഴപറയം പ്ര ാരം തരംതിരിചിട്ടുണ്ട്. 

1. ഓണാട്ടു ര ശമഖ്ല 
2. തീരപ്രശദേമണൽ ശമഖ്ല 
3. ദക്ഷിണമദ്ധയതെ ശമഖ്ല 
4. ഉന്നതതെ ശമഖ്ല 

ചിത്രം 2.2.3 
 ാര്ത്ഷ്ി   ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല 

 
             അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്് 

2.2.14  ാര്ത്ഷ്ി  ശമഖ്ല 
ജില്ലയില് പ്ര്ാനമായി കൃഷ്ികചയ്യുന്ന വിെ ളുകെ ശപരും വിസ്ത്ീര്ത്ണവും ചുവകെ ശചര്ത്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  2.2.8 
വിെ ളുകെ ശപരും വിസ്ത്ീര്ത്ണവും 

ക്രമ നമ്പർ വിെ ളുകെ ശപര ് വിസ്ത്ീര്ത്ണം കഹക്ടര്ത്) 
1 കനല്ല ് 28,460 
2 കനല്ല് ഉള്കകപട്ട ഭക്ഷയ്ാനയങ്ങള്ക 29,776 
3 വാഴ മുതലായവ 5,115 
4  രിമ്പ ് 50 
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5 കുരുമുെ  ് 8,164 
6 ഇഞ്ചി 328 
7  മു  ് 2,024 
8  ശുമാവ് 6,100 
9 കതങ്ങ ് 76,658 
10 ശതയില 1,362 
11 റബ്ബര്ത് 32,819 
12 പചകറി ള്ക 38,322 
13 എണക്കുരുകള്ക 77,880 

    അവലംബം . ജില്ലാ കൃഷ്ി വകുു പ് 

ജില്ലയികല നാട്ടുമൃഗ്ങ്ങള്ക, പക്ഷി ള്ക എന്നിവയകെ സ്ഥിതിവിവര  ണക്കു ള്ക താകഴ ശചര്ത്ക്കുന്നു. 
പട്ടി  -2.2.9 

ജില്ലയികല നാട്ടുമൃഗ്ങ്ങള്ക, പക്ഷി ള്ക 
ക്രമ നം. ഇനം എണം 

1  ന്നു ാലി ള്ക 3,09,388 
2 എരുമ 11,524 
3 ആെ ് 1,83,556 
4 കചമരിയാെ ് 4,850 
5 പന്നി 311 
6 ഇറചിശകാഴി 13,80,034 
7 താറാവ ് 60,887 
8 െര്ത്കി 4,941 
9 പട്ടി, ശ ാഴി തുെങ്ങിയ 1,58,791 
10 മുയല് 1,955 

       അവലംബം . ജില്ലാ മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുു പ്, ക ാല്ലം 

 
2.2.15 ഭൂവിനിശയാഗ്ം 
ഭൂവിനിശയാഗ്കത്ത ആസ്പദമാകി ക ാല്ലം ജില്ലകയ 5 ആയി തരംതിരികാം 

പട്ടി  - 2.2.10 
ക്രമ നം ഇനം 

1 കൃഷ്ിഭൂമി 
2 വനഭൂമി 
3 നിബി് ഹരിതവനഭൂമി 
4 ജലാേയങ്ങള്ക 
5 പാറകകട്ടു ള്ക 

               അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്്  
 ഇതില് ആദയകത്ത മൂന്നുവിഭാഗ്ങ്ങകെ വീണ്ടും പലതായി  തിരിചിട്ടുണ്ട്.  ഭൂവിനിശയാഗ്ം 
 ാണിക്കുന്ന ചാര്ത്ട്്ട താകഴ ശചര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി  - 2.2.11 
ഭൂവിനിശയാഗ് വിവരങ്ങൾ  

ക്രമ 
നമ്പർ 

ഭൂവിനിശയാഗ്ം 
വിസ്ത്ീര്ത്ണം 
(ച. ി.മീ) 

വിസ്ത്ീര്ത്ണം 
(%) 

1 കൃഷ്ിഭൂമി 378.75 15.41 
2  ാര്ത്ഷ്ി  വിെ ള്ക 900 36.62 
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 ശതയില 18.75 6.75 
  ശുമാവ ് 1.25 0.02 
  രിമ്പ ് 3.25 0.14 
3 വാസസ്ഥലം 23.13 0.94 
4 വനം 66.75 27.22 
5 ശതകിന്ശതാട്ടം 88.13 3.59 
 യൂകാലിപ്റ്റ്റസ ് 16.88 0.69 
 റബ്ബര്ത് 12.5 4.58 
 എണപന 6.25 0.25 
6 കുറ്റികചെി നിറഞ്ഞപ്രശദേം 4.88 0.2 
7 വനം തരിേ ് 2 0.8 
8 പാറ െിലും മറ്റുംവെരുന്ന വിെ ള്ക 1.88 0.08 
9 പുതുശമെ ് 16.25 0.66 
10 ജലാേയം 76.25 3.1 

   അവലംബം . ജില്ലാ കൃഷ്ി വകുു പ് 

 ഭൂവിനിശയാഗ്ത്തികെ  ാരയത്തില് ക ാല്ലം ജില്ല വെകര വവവി്യമാര്ത്ന്ന സവഭാവം 
പ്ര െിപിക്കുന്നു.  വെകര വിപുലമായ വവവി്യമാര്ത്ന്ന ഭൂവിനിശയാഗ്മാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്.  കൃഷ്ിഭൂമിയകെ 
വിസ്തൃതിയില് പ്രശതയ ിച്ചും കനല്കൃഷ്ിയില് വന്നിട്ടുള്ള കുറവു ളും, കൃഷ്ിഭൂമി  ാര്ത്ഷ്ിശ തര 
ആവേയങ്ങള്കക് വിനിശയാഗ്ിക്കുന്ന രീതിക് മാറ്റം വന്നാശല ജില്ലയികല ഭൂവിനിശയാഗ്ം പ്രശയാജനപ്രദവും 
ഉല്പാദനക്ഷമവും, സസ്ഥിരവുമായി നില്ക്കു യള്ളൂ.  വിശവ രഹിതമായ ഭൂവിനിശയാഗ്ം നമ്മുകെ 
വജവവിദ്ധയത്തിനും സസയജീവി സമ്പത്തിനും  ാര്ത്ഷ്ി  ഉല്പാദനത്തിനും  നത്ത ആഘാതശമല്പിക്കു 
കമന്നതിനാല് ഈ രംഗ്ത്്ത ഒരു പുനര്ത് ചിന്തനം അനിവാരയമായിരിക്കുന്നു. 

2.2.16 മത്സ്യ സമ്പത്ത ്
37  ി.മീ നീെത്തില് വയാപിച്ചു  ിെക്കുന്ന തീരപ്രശദേകത്ത 3500 സ്കവയര്ത്  ി.മീ  പ്രശദേവും, 219 

 ിശലാമീറ്റര്ത് നീെത്തിലായി ഒഴുകുന്ന ഉള്കനാെന് ശുദ്ധജല ശശ്രാതസ്സു ൊയ  ല്ലെയാര്ത്, പള്ളികലാര്ത്, 
ഇത്തികരയാര്ത് എന്നിവയം, 7227.19 കഹക്ടര്ത് പ്രശദേത്തായി വയാപിച്ചു ിെക്കുന്ന ഓര് ജല ശശ്രാതസ്സു ൊയ 
അഷ്ടമുെി,  ായംകുെം, പരവൂര്ത്  ായലു ള്ക എന്നിവയം ഇവശയാെടുത്ത് വിവി്  ഉള്കനാെന് ശമഖ്ല െിലായി 
720 കഹക്ടര്ത് പ്രശദേത്ത് സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ശുദ്ധജല/ ഓര് ജല കുെങ്ങള്ക കവള്ളക ട്ടു ള്ക ചതുപ്പുനിലങ്ങള്ക 
എന്നിവയം ജില്ലയകെ മത്സ്യശമഖ്ലാ വി സനത്തിന് വെകര അനുകൂലമാണ്. മത്സ്യ കൃഷ്ിയില് വയാപൃതരായ 
144 ഓരുജല  ര്ത്ഷ് രും  2598 ശുദ്ധജല  ര്ത്ഷ് രും ജില്ലയില് ഉണ്ട്. സമുദ്ര ഉള്കനാെന് മത്സ്യ ബന്ധന 
ശമഖ്ല െിലായി  22081  ര്ത്ശമാന്മുഖ് മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും 22421 അനുബന്ധ മത്സ്യ കതാഴിലാെി ളും 
ജില്ലയിലുണ്ട.് ജില്ലയില് ആക  48135 മത്സ്യകതാഴിലാെി ളുള്ളതില് 22081  ര്ത്ശമാന്മുഖ് 
മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും 22421 അനുബന്ധ മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും,  60 വയസ്സിനുമു െില് പ്രായമുള്ള 
കപന്ഷ്ന് പറ്റുന്ന 3277 മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും, മത്സ്യകതാഴിലാെി ശക്ഷമനി്ിയില് അംഗ്തവമില്ലാത്ത 356 
മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും ഉണ്ട്.  

മത്സ്യ ഉത്പാദനം വര്ത്ദ്ധിപിക്കുന്നതിലൂകെ മത്സ്യകതാഴിലാെി- മത്സ്യ ര്ത്ഷ്  സമൂഹങ്ങളുകെ 
ഉന്നമനവും മത്സ്യ വയവസായ വി സനവും സാ്യമാക്കുന്ന രിതിയിലുള്ള  മത്സ്യശമഖ്ലാ വി സനം പ്രകൃതി 
സൗഹാര്ത്േ മത്സ്യബന്ധന-മത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള്ക അവലംബിച് സാശേതി  വിദയയകെ സഹായശത്താകെ  
വരും വര്ത്ഷ്ങ്ങെില് നെപിലാകാന്  ഴിയം. ജില്ലയികല വിവി്  മത്സ്യഗ്രാമങ്ങെിലും  െശലാരപ്രശദേങ്ങെിലും 
വാസശയാഗ്യമായ ഭവനങ്ങള്ക, ശൊയലറ്റ്,  കുെികവള്ളം, വവദുതി സൗ രയങ്ങള്ക, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക, 
ആശരാഗ്യശ ന്ദ്രങ്ങള്ക, മത്സ്യം സംസ്ക്കരണ,  വിപണനശ ന്ദ്രങ്ങള്ക എന്നിവയള്കകപകെയള്ള അെിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളും  സാമൂഹയ സരക്ഷാക്രമീ രണങ്ങളും  മാനസി , ോരീരി , സാമൂഹി , പ്രകൃതി ശക്ഷാഭ 
ദുരന്തങ്ങള്ക ശനരിടുന്നവര്ത്ക് ആവേയമായ സഹായങ്ങളും ശബാ്വല്കരണവും നല്കു , 
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മത്സ്യഗ്രാമങ്ങെികല കുട്ടി ളുകെ  ായി ക്ഷമത വര്ത്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള പരിേീലനം എന്നിവ 
ഉറപാശകണ്ടതാണ്. 

2.2.17  ാലാവസ്ഥ 
 ക ാല്ലം ജില്ല താപനില കപാതുകവ ഏറ്റക്കുറചിലു െില്ലാകത നില്ക്കുന്ന, ഉയര്ത്ന്ന ചൂടും ്ാരാെം 
മഴയമുള്ള ആര്ത്ദ്രതശയറിയ ഉഷ്ണശമഖ്ലാ  ാലാവസ്ഥയള്ള പ്രശദേമാണ്.  ഓശരാ വര്ത്ഷ്വും ശവനല്, 
കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് മണ്കസൂണ്ക (ഇെവപാതി, റീട്രീറ്റിംഗ്് മണ്കസൂണ്ക (തുലാവര്ത്ഷ്ം), വെക്കു ിഴകന് 
മണ്കസൂണ്ക എന്നിങ്ങകന നാലു ഋതുകള്ക ചാക്രി മായി ആവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.  ജൂണ്ക-കസപ്തംബര്ത് 
മാസങ്ങെില് ലഭിക്കുന്ന ഇെവപാതിയിലാണ് ജില്ലയില്  നത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നത്.  ആക  മഴയകെ 60-
55% ഇങ്ങകന ലഭിക്കും.  മഴയകെ ലഭയത പെിഞ്ഞാറ ഭാഗ്ങ്ങെിശലതിശനകാള്ക  ിഴക്കുഭാഗ്ങ്ങെില് 
കൂടുതലാണ്.   ിഴക്കുഭാഗ്ത്തുള്ള പശ്ചിമഘട്ട പ്രശദേം, ലക്ഷദവീപ്  െലില്നിന്നും വരുന്ന ഈര്ത്പശമറിയ 
 ാറ്റികന തെയന്നതാണ്.  ഇതിനു ശപ്രര മായ ഘെ ം. പശ്ചിമഘട്ടത്തികെ പ്രതിമുഖ് പ്രശദേങ്ങെില് 
ഇെവപാതികാലത്ത് മഴയകെ ലഭയത വെകര കുറവാണ്.  തുലാവര്ത്ഷ്കാലത്തും, ശവനല്മഴയിലും, 
വെക്കു ിഴകന് മണ്കസൂണ്ക  ാലത്തും മഴയകെ ലഭയത  ിഴക്കുനിന്നും പെിഞ്ഞാശറാട്ട് കൂടുതലായി  ാണാം.  
ഈ സമയങ്ങെില് പശ്ചിമഘട്ടത്തികെ പ്രതിമുഖ് പ്രശദേങ്ങെില് സാമാനയം നല്ല മഴ ലഭികാറണ്ട്. 

പട്ടി  2.2.12 
വാര്ത്ഷ്ി  മഴ താരതമയം 

വാർഷ്ി മഴ 2012 2013 2014 2015 2016 
േരാേരി(mm) 1655.6 2688.9 2511.4 2336.4 1916 

     അവലംബം . സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണക് വകുപ്, 

 ശമല്  ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടി യികല വാര്ത്ഷ്ി  മഴ ള്ക താരതമയം കചയ്താല് വാര്ത്ഷ്ി  മഴയകെ 
ലഭയതയില് ഏറ്റക്കുറചിലു ള്ക ഉള്ളതായി  ാണാം.  2016 കല സവാഭാവി  േരാേരി 1916 മില്ലീമീറ്റര്ത് ആയി 
 ണകാകിയിരിക്കുന്നു.  2015-16 കല സവാഭാവി  േരാേരി മഴയകെ മാസക്രമത്തിലുള്ള വിതരണം താകഴ 
ശചര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി   2.2.13 
മഴ നിലവാരം- മാസാെിസ്ഥാനത്തിൽ 

ക്രമ നമ്പർ മാസം 
േരാേരി മഴ 
(മില്ലീമീറ്റര്ത്) 

1 ജൂലായ ് 185  
2 ആഗ്സ്്റ്റ 141.1  
3 കസപ്തംബര്ത് 247.6  
4 ഒശക്ടാബര്ത് 386  
5 നവംബര്ത് 307.6  
6 ്ിസംബര്ത് 68.6  
7 ജനുവരി 1.0.0  
8 കഫബ്രുവരി 50.3  
9 മാര്ത്ച ് 54.6  
10 ഏപ്രില് 64.8  
11 ശമയ ് 384.4  
12 ജൂണ്ക 508.5  

                              അവലംബം . സാമ്പത്തി  സ്ഥിതി വിവര  ണക് വകുപ്, 
  ഴിഞ്ഞ 20 വര്ത്ഷ്ത്തിനുള്ളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴ ലഭിചത് 1969-ല് ആണ്.  4780 മില്ലീമീറ്റര്ത് 
മഴയായിരുന്നു അന്ന് ലഭിചത്.  ഏറ്റവും കുറച് മഴ ലഭിചതാ കട്ട 1982-ലാണ്. ആക  ലഭിച മഴ 897 
മില്ലീമീറ്റര്ത് ആയിരുന്നു.  ജില്ലയില് ഓശരാ വര്ത്ഷ്വും ലഭിക്കുന്ന മഴയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് മണ്കസൂണ്ക  ാലത്തും കുറവ് വെക്കു ിഴകന് മണ്കസൂണ്ക  ാലത്തുമാണ്.   
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2.2.18 ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വാണിജയ-സാംസ്കാരി -സാമ്പത്തി ാഭിവൃദ്ധി 

ശ രെത്തികല ആദയകത്ത വാണിജയനഗ്രമാണ് ക ാല്ലം.  സമൃദ്ധിയം പ്രകൃതി സൗന്ദരയവും 
ക ാണ്ട് അനുഗൃഹീതമായ ഈ നഗ്രം സന്ദര്ത്േിചവകരല്ലാം ഈ പ്രശദേത്തികെ സമൃദ്ധിയില് 
ആകൃഷ്ടരായിട്ടുണ്ട്.  വിോലമായ സമുദ്രവും ഒരു വേത്തും ആകരയം ആ ര്ത്ഷ്ിക്കുന്ന 
അഷ്ടമുെികായലികെ സാമീപയം മറവേത്തും ഉള്ള മശനാഹരമായ ഒരു പ്രശദേമാണ് ക ാല്ലം. 
 ക്രിസ്തുവര്ത്ഷ്ാരംഭത്തിന് മുമ്പ് തകന്ന വിദൂരവിശദേ രാജയങ്ങളുമായി വയാപാരബന്ധവും 
സാംസ്കാരി ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുറമുഖ് നഗ്രമായിരുന്നു ക ാല്ലം.  ക ാല്ലം പട്ടണത്തികെയം 
പരിസരപ്രശദേങ്ങളുകെയം രാഷ്ട്രീയ സംവി്ാനം, വാണിജയ പുശരാഗ്തി, സാമ്പത്തി ാഭിവൃദ്ധി, 
ജനങ്ങളുകെ ജീവിതരീതി, ആചാരക്രമം എന്നിവകയപറ്റി എല്ലാം സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്കക്കു മുമ്പുതകന്ന ക ാല്ലം 
സന്ദര്ത്േിക്കു ശയാ ക ാല്ലകത്തപറ്റി ശ ട്ടറിയ ശയാ കചയ്തിട്ടുള്ള വിശദേീയരുകെ വിവരങ്ങെില്  ാണാം. 
 അതിപ്രാചീന ാലത്തുതകന്ന ശപര്ത്ഷ്യ, ഗ്രീസ്, വചന, ശപാര്ത്ച്ചുഗ്ല് എന്നിങ്ങകന  ശലാ ത്തികല 
പല രാജയങ്ങളുമായം ക ാല്ലത്തിന് വിപുലമായ വാണിജയബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജയങ്ങെില് 
നിന്നുള്ള  പലു ള്ക ക ാല്ലം തീരത്തു അടുക്കു യം സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങളും മറ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളും വിപണനം 
കചയ്തിരുന്നു. വചനയമായള്ള വാണിജയബന്ധം ക ാല്ലത്ത് അതികെ സ്മാര ങ്ങള്ക 
അവശേഷ്ിപിചിട്ടുണ്ട്. ചീനപട്ട,് ചീനവല തുെങ്ങിയവ നമുക്കു സപരിചിതമാണശല്ലാ. ക ാല്ലം നഗ്രത്തികല 
പ്ര്ാന വയവസായ ശ ന്ദ്രമായ ചിന്നകെ ഒരു  ാലത്ത് ചീനകെയായിരുന്നു.  അകാലത്ത് ക ാല്ലം 
തുറമുഖ്ം അഷ്ടമുെികായലായിരുന്നു എന്ന് സഞ്ചാരി ളുകെ വിവരങ്ങെില് നിന്നും മനസ്സിലാകാം. ക ാല്ലം 
നഗ്രത്തികെ വാണിജയാഭിവൃദ്ധിയില് അഷ്ടമുെികായല് സപ്ര്ാനമായ പോണ് വഹിചിട്ടുള്ളത്.     
 കുരുമുെ ്, ഇഞ്ചി, സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങള്ക മുതാലായ  ാര്ത്ഷ്ി  ഉല്പന്നങ്ങളുകെ  യറ്റുമതികയ 
ആശ്രയിചായിരുന്നു ക ാല്ലത്തികെ പ്രാചീന  ാലകത്ത വാണിജയം.  ഇവിടുകത്ത മണ്കപാത്രങ്ങകെ കുറിച് 
അല് വസിനിയം കതങ്ങിന് െെില്നിന്നും  ിട്ടുന്ന ലഹരിയള്ള മദയകത്തക്കുറിച ് മാര്ത്ശകാശപാശൊയം 
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാചീന ാലകത്ത ആളു ള്ക മണ്കപാത്രങ്ങള്ക, ആഭരണങ്ങള്ക തുെങ്ങിയവയകെ 
നിര്ത്മാണ ത്തിലും കൃഷ്ിപണിയിലും വവദഗ്ധ്യമുള്ള വരായിരുന്നു. ശ ാട്ടയം തുെങ്ങിയ ജില്ല െില് 
നിന്നും ഇവികെ ഇറക്കുമതി കചയ്യുന്ന പച ക നീറ്റി കുമായ വയാപാരം നെത്തുന്നത് ഇവികെ ഒരു പ്ര്ാന 
കതാഴിലായിരുന്നു. പുതിയ രീതിയിലുള്ള വയവസായങ്ങള്ക ക ാല്ലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് പകത്താന്പതാം 
നൂറ്റാണ്ടികെ അവസാനശത്താടു കൂെിയാണ്.  ഓടു നിര്ത്മാണ ോല ൊണ് ആദയകത്ത വയവസായ 
ോല ള്ക.  ാമശറാണ്ക എന്ന ഇംഗ്ലീഷു ാരന് 1880-ല് ക ാല്ലത്ത് ആദയമായി ഓട്ടു  മ്പനി സ്ഥാപിച്ചു. 
വിോഖ്ം തിരുനാെികെ ശപരണയിലും സഹായത്തിലും ആലപ്പുഴയികല ഇംഗ്ലീഷ്് വയവസായി കജയിംസ് 
്ാറ അഷ്ടമുെികായലികെ തീരത്ത് 16 ഏകര്ത് സ്ഥലത്ത് 1884-ല് സ്ഥാപിച തുണിമില്ലാണ് ഇന്നകത്ത 
പാര്ത്േതിമില്. ക ാല്ലകത്ത പ്ര്ാന വയവസായം  ശുവണ്ടി വയവസായമാണ്.  ഇവികെ സംസ്കരിക്കുന്ന 
 ശുവണ്ടിയകെ ഏറിയഭാഗ്വും  ിഴശക ആഫ്രികയില് നിന്നും ഇറക്കുമതി കചയ്യു യാണ.് നിരവ്ി ഓട്ട ്
 മ്പനി ളും  ശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ളും നാരു  മ്പനി ളും  യര്ത്പിരിപ് ശ ന്ദ്രങ്ങളും വ ത്തറി തറി ളും 
ശചര്ത്ന്നതായിരുന്നു ക ാല്ലത്തികെ വയവസായ ശംഖ്ല. 

ോസ്ത്ാംശ ാട്ട  ായലില് നിന്നാണ് ക ാല്ലം നഗ്രത്തിന് ആവേയമായ കുെികവള്ളത്തികെ 
ഏറിയ പങ്കം വകന്നത്തുന്നത്. ജലത്തികെ അക്ഷയ ശസ്ത്രാതസ്്സ എന്ന്  രുതിയിരുന്ന ഈ ശുദ്ധജല 
തൊ ം ഇന്ന് അപ െസ്ഥിതിയിലാണ്. കൂൊകത നഗ്രത്തിശലക് ജലം എത്തിക്കുവാന് സ്ഥാപിചിട്ടുള്ള 
വപപ് വലനു ള്ക  ാലപഴകം ക ാണ്ട് ശ ടുപാടു ള്ക സംഭവിചിരിക്കുന്നു.         
  ാര്ത്ഷ്ി  ശമഖ്ല തെര്ത്ചയിലാണ്.  പരമ്പരാഗ്തമായി കൃഷ്ി കചയ്യുന്നവരുകെ എണം 
വദനംദിനം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.  അതുശപാകല തകന്നയാണ ് കൃഷ്ി സ്ഥലത്തികെ വിസ്ത്ീര്ത്ണവും. 
കപരുങ്കെം,  ാരിക്കുഴി ശപാലുള്ള ഏല െില് വര്ത്ഷ്ങ്ങൊയി നിരവ്ി ശ്രമങ്ങള്ക നെത്തികയ േിലും 
കനല്കൃഷ്ി പ്രതീക്ഷയ്പ്കകാത്ത് പുന.സ്ഥാപിക്കുവാന്  ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  നമ്മുകെ കപാതുയിെങ്ങെില് 
കൃഷ്ിശയാഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങള്ക തരിോയി  ിെക്കു യാണ്. കതങ്ങുകൃഷ്ിയകെ സ്ഥിതിയം ആോവഹമല്ല.  
 മു ്,  ിഴങ്ങ് വര്ത്ഗങ്ങെ്, കുരുമുെ ്, ജാതി തുെങ്ങിയവയകെ ഉല്പാദനം നാള്കക്കുനാള്ക കുറഞ്ഞുവരുന്നു.  
എന്നാല് അടുത്ത ാലത്തായി അഭയസ്ത് വിദയരായ യവതി-യവാകള്ക, വനിതാ ഗ്രൂപ്പു ള്ക, സാമൂഹയ-
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സാംസ്കാരി   പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക തുെങ്ങിയവ  ാര്ത്ഷ്ി  രംഗ്ത്്ത താല്പരയം പ്ര െിപിക്കു യം പചകറി 
വിെ ള്ക വീടു െിലും തരിശുനിലങ്ങെിലും കൃഷ്ി കചയ്യാന് തുെങ്ങു യം കചയ്തു. 
 മൃഗ്സംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന ശമഖ്ലയകെയം സ്ഥിതി വയതയസ്ത്മല്ല.  പാലിനും മുട്ടയ്ക്കും 
ഇറചിയ്ക്കുമായി നാം ഇന്നും അയല് സംസ്ഥാനകത്ത ആശ്രയിക്കു യാണ്.   ാലിവെര്ത്ത്തലും ശ ാഴി 
വെര്ത്ത്തലും പരമാവ്ി ശപ്രാത്സ്ാഹിപികാന്  ഴിയണം.  ആധുനി  രീതിയിലുള്ള ്യറി ഫാമു ള്ക 
സൃഷ്ടിച് യവതി-യവാകളുകെ കതാഴില് സാദ്ധയത കമചകപടുത്തുവാന്  ഴിയണം. 
  ശുവണ്ടി ശമഖ്ലയാണ് ക ാല്ലകത്ത ഏറ്റവും പ്ര്ാനകപട്ട കതാഴില്ശമഖ്ല.   ിെിക ാല്ലൂരും 
ഇരവിപുരവും  ശുവണ്ടി ഗ്രാമം എന്ന ശപരിലാണ് അറിയപടുന്നത്.  ഫാക്ടറി ളുകെ എണം ക ാണ്ടും 
സംസ്കരികകപടുന്ന  ശുവണ്ടിയകെ അെവുക ാണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഈ പ്രശദേങ്ങള്ക 
ഇന്ന് നിരവ്ി പ്രശ്നങ്ങെ് ശനരിടുന്നു.  ഈ രംഗ്ത്്ത പണികയടുക്കുന്ന കതാഴിലാെി  കുടുംബങ്ങളുകെ 
ആശരാഗ്യ-വിദയാഭയാസ-പാര്ത്പിെ പ്രശ്നങ്ങള്കക് പരിഹാരം  ാണുന്നതിനാവേയമായ പദ്ധതി ള്ക 
ആവിഷ്കരിശകണ്ടതാണ്. 
 പ്രതിസന്ധി ശനരിടുന്ന മകറ്റാരു പ്ര്ാന ശമഖ്ലയാണ് മത്സ്യബന്ധനം. േക്തികുെങ്ങര, 
നീണ്ട ര ശ ന്ദ്രീ രിച് യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധനം ഉണ്ടാവു യം വിപുലമാ കു യം കചയ്തതികെ 
ഫലമായി  ഴിഞ്ഞ  ാലങ്ങെില് ആ പ്രശദേത്ത ്സാമ്പത്തി  അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി. എന്നാല് പിെിക്കുന്ന 
മത്സ്യത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും  െലികല മത്സ്യസമ്പത്തികെ ശോഷ്ണവും പ്രശദേകത്ത സാമ്പത്തി  
അഭിവൃദ്ധിക് ശ ാട്ടമുണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്.  തേശേരി, വാെി, മൂതാകര, ഇരവിപുരം ശപാലുള്ള മത്സ്യഗ്രാമ 
ങ്ങളുകെയം സ്ഥിതി വയതയസ്ത്മല്ല. കതാഴിലില്ലായ്മയം ആശരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഗ്രാമങ്ങെികല ജനങ്ങകെ 
നിരന്തരം ശവട്ടയാടുന്നു.  ഉള്കനാെന് മത്സ്യ വി സനം, വിപണനം എന്നിവ പഴയ സ്ഥിതിയില് 
തകന്നയാണ.് ഉള്കനാെന് മത്സ്യ ബന്ധനവുമായി ബന്ധകപട്ട് നമ്മുകെ കചറതും വലുതുമായ 
ജലാേയങ്ങെില് വയതയസ്ത് രീതി ളുള്ള കൃഷ്ിമുറ ള്ക അനുവര്ത്ത്തിച് മത്സ്യസമ്പത്തും കതാഴിലും 
പരിശപാക്ഷിപിശകണ്ടത് അതയാവേയമാണ്. മത്സ്യശമഖ്ലയില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുകെ ആശരാഗ്യ-
വിദയാഭയാസ-പാര്ത്പിെ പ്രശ്നങ്ങള്കക് മുന്ഗ്ണന നല്ശ ണ്ടതുണ്ട്.  മത്സ്യം ശ ടു കൂൊകത സൂക്ഷികാനും 
മൂലയവര്ത്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൊകി മാറ്റുവാനും ആവേയമായ ആധുനി  സാശേതി  വിദയ കെ പരമാവ്ി 
പ്രശയാജനകപടുശത്തണ്ടതുണ്ട.് 

അറബികെലും അഷ്ടമുെികായലും ഉള്കകപകെയള്ള വിോലമായ ജലസമ്പത്തികന 
വിശനാദസഞ്ചാരത്തിന് അനുകൂലമായ സൗ രയങ്ങശൊടുകൂെി വി സിപികചടുകാന് നമുക് ഇനിയം 
 ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.   ായല് ടൂറിസം, ഇശകാ ടൂറിസം, കഹറിശറ്റജ് ടൂറിസം, മവറന് അവ്വഞ്ചര്ത് ടൂറിസം 
എന്നിവയ്ക്ക് അനുശയാജയമായ നഗ്രമാണ് ക ാല്ലം. 

2.3 ്നവിഭവവും ്നശസ്രാതസ്സു ളും  
 ഏകതാരു സമ്പദ് വയവസ്ഥയകെയം ജീവ രക്തമാണ് അവികെ വിനിശയാഗ്ം കചയ്യകപടുന്ന ്നം.  
മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തികെ ഭാഗ്മായി സാ്നങ്ങളും  ശസവനങ്ങളും  സൃഷ്ടികകപടുന്നതിശനാകെപം തത്തുലയ 
മൂലയമുള്ള ്നവും സൃഷ്ടികകപടുന്നു.  ്നത്തികെ വ മാറ്റ പ്രക്രിയ എത്രമാത്രം തവരിത ഗ്തിയിലാക്കു 
ന്നുശവാ അത്രമാത്രം ശവഗ്ത്തിൽ സമ്പദ് വയവസ്ഥയികല സാമ്പത്തി  പ്രവർത്തനങ്ങളും വർദ്ധിച 
ശതാതിൽ  നെക്കും.  ആയതിനാൽ ചലനാത്മ മായ ഒരു സാമൂഹയ സാമ്പത്തി   വയവസ്ഥ 
നിലനിൽകണകമേിൽ പരമാവ്ി ്നവിഭവം അവികെ ലഭയമാശകണ്ടതുണ്ട്. 

ഇന്നകത്ത സാഹചരയത്തിൽ വയവസ്ഥാപിതമായ പല ്നാഗ്മ മാർഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.  
അതിൽ പ്രാ്നകപട്ടത് സർകാർ ബഡ്ജറ്റു െിലുകെ ഓശരാ വർഷ്വും ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. രാജയത്ത് 
നെക്കുന്ന വിവി് വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾക് ്ന വിഭവം പ്ര്ാനമായം  കണ്ടത്തുന്നത് സർകാർ 
ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും മറ്റ് നിശക്ഷപ ശമഖ്ല െിൽ നിന്നുമാണ്.  ഈ പറയകപടുന്നവ കൂൊകത  മറ്റ് പല  
്നാഗ്മ മാർഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസി ൾ, വാണിജയ ബാങ്ക ൾ, ശലാ ബാേ ്
തുെങ്ങിയവയാണവ.  
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2.3.1 ഫണ്ട ്വിഭാഗ്ങ്ങളും ശസ്രാതസ്സു ളും 
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ സാമ്പത്തി  വി സനകത്ത കുറിച് ചിന്തിക്കുശമ്പാൾ ഏകറക്കുകറ 

പരമ്പരാഗ്തമായ സവിശേഷ്ത ൾ ഉള്ള ജില്ലയാകണന്ന്  ാണാം.  അതുക ാണ്ട് തകന്ന മറ്റ് പല 
ജില്ല ശെയം അശപക്ഷിച് വെകര കൂടുതൽ ്നവിഭവം  കണ്ടത്തി നാനാതുറ െിലും നിശക്ഷപം നെത്തി 
വി സന  ാരയത്തിൽ ഒരു തവരിത ഗ്മനം നെശത്തണ്ടതുണ്ട്.  ഒരു ജില്ലാ പദ്ധതി തയ്യാറാകി 
അംഗ്ീ രിച് നെപാക്കുശമ്പാൾ പ്ര്ാനമായം ലഭയമാകുന്ന ്ന ശസ്രാതസ ൾ താകഴ പറയന്നവയാണ.്  

1. സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം 
2. ശ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾക്കുള്ള വിഹിതം 
3. തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ൾ 
4. എം.പി മാരുകെ പ്രശദേി  വി സന ഫണ്ട്. 
5. എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ  വി സന ഫണ്ട ്
6. മണ്ഡല ആസ്ത്ി വി സന ഫണ്ട ്
7. വിവി് ്ന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള മുൻഗ്ണന ശമഖ്ല വായ്പ ൾ 
8. ശ ാർപശററ്റ് ശസാഷ്യൽ കറസശപാൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട്. 

2.3.2 പ്രതീക്ഷിത വിഭവ ശസ്രാതസ ്– 2017-22 
2017-18 - 2017-22  ാലയെവിൽ വിവി് ശസ്രാതസ െിൽ നിന്ന് ജില്ലക് ലഭയമാക്കുകമന്നു 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ്നവിഭവം സംബന്ധിച വിേദാംേം പട്ടി  2.3.1 ൽ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  2017-18 ൽ 
1463.19 ശ ാെി രൂപയാണ് .  ഓശരാ വർഷ്വും   ഴിയശമ്പാൾ 2022 കല പ്രതീക്ഷിത ്നലഭയത 2106.98 
ശ ാെി രൂപയായി വർദ്ധിക്കുകമന്ന്  ണകാകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി  2.3.1 

പ്രതീക്ഷിത ്നലഭയത – 2017 -18  മുതൽ 2021-22 വകര (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ) 
ക്രമ 

നമ്പർ പദ്ധതി വിഹിതം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം 57500.00 
63250.0

0 
69575.00 76532.50 84185.70 

2 
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 
പദ്ധതി ൾ 

54707.00 60177.70 66195.40 72814.90 80096.30 

3 
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 
തനത് ഫണ്്ട  

9507.00 10457.70 11503.40 12653.70 13919.00 

4 
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 
കമയിെനൻസ് ഫണ്്ട 

15956.08 17551.68 19306.78 21237.38 23361.08 

5 എം.പി മാരുകെ പ്രശദേി  വി സന ഫണ്്ട. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

6 
എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ  വി സന 
ഫണ്്ട 

1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

7 മണ്ഡല ആസ്ത്ി വി സന ഫണ്്ട 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 

8 
വിവി് ്ന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങെിൽ 
നിന്നുള്ള മുൻഗ്ണന ശമഖ്ല വായ്പ ൾ 

949.38 1044.28 1148.68 1263.48 1389.78 

9 
ശ ാർപശററ്റ് ശസാഷ്യൽ 
കറസശപാൺസിബിലിറ്റി ഫണ്്ട. 

100.00 110.00 121.00 133.10 146.40 

 ആക  146319.46 160191.36 175450.26 192235.06 210698.26 

അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്് 
 

2.3.3 സംസ്ഥാന വാർഷ്ി  പദ്ധതി വിഹിതം 
പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയികല വാർഷ്ി  പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപടുത്തി താകഴ പറയന്ന ശമഖ്ല ളുകെ 

വി സനത്തിനായി പദ്ധതി തു  ലഭയമാക്കുന്നുണ്ട ്
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▪ കൃഷ്ിയം അനുബന്ധശമഖ്ല ളും 

▪ ഗ്രാമവി സനം 

▪ സഹ രണം 

▪ ജലശസചനവും കവള്ളകപാക നിയന്ത്രണവും 

▪ ഊർജ്ജം 

▪ വയവസായം 

▪ ഗ്താഗ്തം 

▪ ോസ്ത്രം, സാശേതി  വിദയ, പരിസ്ഥിതി 

▪ കപാതു സാമ്പത്തി  ശസവനങ്ങൾ 

▪ സാമുഹി  ശസവനങ്ങൾ 

▪ കപാതു ശസവനങ്ങൾ 
 സംസ്ഥാന വാർഷ്ി  പദ്ധതി (2017-18)വിഹിതമായി വിവി് വി സന വകുപ്പു ൾക ്
സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം, ശ ന്ദ്രവിഷ്കൃതം എന്നി ഇനങ്ങെിലാണ് തു  ലഭയമാക്കുന്നത്.   ാറ്റഗ്റി -1, 
 ാറ്റഗ്റി -2,  ാറ്റഗ്റി -3,  ാറ്റഗ്റി -4 എന്നിങ്ങകനയാണ്.  ാറ്റഗ്റി 1 ൽ സംസ്ഥാനത്ത് എവികെയം 
ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട ് വിനിശയാഗ്മാണ്.  വിവി് ഫണ്ട് വിഭാഗ്ങ്ങൾ താകഴ പട്ടി യിൽ 
നൽ ിയിരിക്കുന്നു.  

പട്ടി  2.3.2 
ശമഖ്ല തിരിച്ചുള്ള ഫണ്ട ്വിനിശയാഗ്ം ( രൂപ ലക്ഷത്തിൽ) 

ക്രമ 
നമ്പ
ർ 

ശമഖ്ല 

സംസ്ഥാന പദ്ധതി ശ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം 

ആ
ക 

 

േ
ത

മാ
ന

ം 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
2 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
3 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
4 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
2 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
3 

 
ാറ്റ

ഗ്
റി

 -
4 

1 
കൃഷ്ിയം 
അനുബന്ധശമഖ്ല ളും 

161.57 321 7623.02 60 0 2199.1 10364.7 18.03 

2 ഗ്രാമവി സനം 300 0 5219.21 0 0 1266.6 6785.79 11.8 

3 ജലശസചനം 0 16 980 0 0 0 996 1.73 

4 ഊർജ്ജം 50 0 5100 0 0 0 5150 8.96 

5 വയവസായം 3210 0 812.35 0 0 0 4022.35 7 

6 ഗ്താഗ്തം 2051 380 65 0 0 0 2496 4.34 

7 
ോസ്ത്രം, സാശേതി  
വിദയ, പരിസ്ഥിതി 

0 0 30 0 0  30 0.05 

8 
കപാതു സാമ്പത്തി  
ശസവനങ്ങൾ 

320.46 2569 17639.6 139.2 0 3763.2 24431.5 42.49 

9 
സാമുഹി  
ശസവനങ്ങൾ 

71.4 13 448.5 0 0 0 532.9 0.93 

10 കപാതു ശസവനങ്ങൾ 0 0 170.5 0 0 0 170.5 0.3 

11 സഹ രണം 0 700 402 0 1419.3 0 2521.3 4.38 
 ആക  6164.4 3999 38490.2 199.2 1419.3 7228.9 57501 100 

അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്് 
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2.3.4 തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ൾക്കുള്ള ്നസഹായം 

 തശേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 കമാത്തം അെേൽ തു  1463.19 ശ ാെി രൂപയാണ്.  
സർകാരിൽ നിന്നുള്ള സാ്ാരണ വിഹിതമായി ജില്ലയ്ക്ക് 286.50 ശ ാെി രൂപയാണ ് തശേേ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക ്  ലഭിക്കുന്നത്. പട്ടി ജാതികാരുകെയം പട്ടി  വർഗകാരുകെയം താൽപരയങ്ങൾ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഉശേേിചിട്ടുള്ള പ്രശതയ  ഘെ  പദ്ധതി, പട്ടി  വർഗ ഉപ പദ്ധതി എന്നീ ഇനങ്ങെിൽ 
ലഭിക്കുന്നത് യഥാക്രമം 122.63 ശ ാെി രൂപയം 2.46 ശ ാെി രൂപയമാണ്. 

പട്ടി  2.3.3 
            തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതിവിഹിതം -  2017-18           (രൂപ ലക്ഷത്തില്) 

ക്രമ 
നമ്പർ 

തശേേ ഭരണ 
സ്ഥാപനം 

സാ്ാരണ 
വിഹിതം 

പതിന്നാലാം 
്ന ാരയ 
 മീഷ്ൻ 

ആക  
പ്രശതയ  
ഘെ  
പദ്ധതി 

പട്ടി  
വർഗ ഉപ 
പദ്ധതി 

ആക  

1 2 3 4 5 6 7 (5+6+7) 
1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് 13176 7229 20405 6231 135.6 26771 

2 ശലാക് പഞ്ചായത്്ത 4643 0 4643 2131 45.64 6819 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് 4639 0 4639 2131 45.56 6815 

4 മുനിസിപാലിറ്റി 1666 1900 3567 593.6 19.71 4180 

5 ശ ാർപശറഷ്ൻ 4526 4418 8944 1178 0.09 10121 

6 ആക  28650 13547 42198 12263 246.6 54708 
അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ 

2.3.5 തനത ്ഫണ്ട ്

തനത് ഫണ്ടിനത്തിൽ തശേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2017-18 ൽ 35.07 ശ ാെി രൂപയാണ ്
വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾകായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് 14.47 ശ ാെി രൂപ, 
ശലാക് പഞ്ചായത്ത് 16.75 ശ ാെി രൂപ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ 55.30 ശ ാെി രൂപയം മുനിസിപാലിറ്റി 
4.29 ശ ാെി രൂപയം ശ ാർപശറഷ്ൻ 4.24 ശ ാെി രൂപയം ഈയിനത്തിൽ വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

പട്ടി  2.3.4  
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ തനത ്ഫണ്ട ്വിഹിതം - 2017-18 (രൂപ ലക്ഷത്തില്) 

ക്രമ നമ്പർ തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം തു  (ലക്ഷത്തിൽ) 

1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് 1447.27 

2 ശലാക് പഞ്ചായത്ത ് 1675.75 

3 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ 5530.39 

4 മുനിസിപാലിറ്റി 429.66 

5 ശ ാർപശറഷ്ൻ 424.31 

 ആക  9507.38 
അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ 

2.3.6 കമയിെനൻസ ്ഫണ്ട ്

 വ മാറി  ിട്ടിയ ശറാ്്/ ശറാ്ിതര അസ്ത്ി ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും 
ശവണ്ടി ലഭിക്കുന്ന തു യാണിത്.  2017-18 ൽ ജില്ലയികല തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക് 54.21 
ശ ാെി രൂപയാണ് ശറാഡു ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനായി  ലഭിക്കുന്നത്.  ശറാ്ിതര അസ്ത്ി ളുകെ 
സംരക്ഷണത്തിനായി 105.34 ശ ാെി രൂപയം ലഭിക്കും  വിേദവിവരങ്ങള്ക പട്ടി  3.5 ൽ ശചർക്കുന്നു 
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പട്ടി  2.3.5 

തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ കമയിെനൻസ ്ഫണ്ട ്വിഹിതം - 2017-18 
(രൂപ ലക്ഷത്തില്) 

ക്രമ നമ്പർ തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം ശറാ് ് ശറാ്ിതരം ആക  
1 ജില്ല പഞ്ചായത്ത ് 851.29 1862.95 2714.24 
2 ശലാക് പഞ്ചായത്ത ് 585.64 0.00 585.64 
3 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ 2855.96 6444.89 9300.85 
4 മുനിസിപാലിറ്റി 386.83 777.84 1164.67 
5 ശ ാർപശറഷ്ൻ 741.90 1448.78 2190.68 
 ആക  5421.62 10534.46 15956.08 

  അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ 

2.3.7 ബാങ്ക ളും വായ്പ സംവി്ാനവും 
 വാണിജയ ബാങ്ക ൾ, ശദേസാൽകൃത ബാങ്ക ൾ, സഹ രണ ബാങ്ക ൾ, ഗ്രാമീണ ബാങ്ക ൾ 
എന്നിവ ഉൾകപകെ വിപുലമായ ഒരു ബാേിംഗ്് ശംഖ്ല ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.  2017 മാർച ്
അവസാനം ജില്ലകയാട്ടാക  383 ബാേ് ോഖ് ൊണുള്ളത്.  വി സന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻഗ്ണന 
ശമഖ്ല ൾക്കും യശഥഷ്ടം വായ്പ ലഭയമാകുന്നത്തിന് ബാങ്ക ളുകെ നിശക്ഷപ സമാഹരണത്തിന് വലിയ 
പോണുള്ളത്.  2017 മാർച് അവസാനം ജില്ലയികല കമാത്തം ബാേ് നിശക്ഷപം 24493.08 ശ ാെി 
രൂപയാണ്.   

പട്ടി  2.3.6 
2013-14 മുതല് 2017-18 വകരയള്ള ജില്ലയികല ക്ര്ിറ്റ ്പ്ലാൻ 

                                                                                              (തു  ശ ാെിയില്) 

ക്രമ നം. ശമഖ്ല 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 20117-18 
1  ാര്ത്ഷ്ി ം 2068.76 2675.35 2597.85 4383.40 4695.32 

2 എം .എസ്.എം.ഇ 1946.38 2304.09 2351.90 1931.68 2107.56 

3 മറ്റ് പ്ര്ാന 
ശമഖ്ല ള്ക 

3214.43 3250.66 3422.10 2317.32 
2691.05 

 ആക  7769.57 8230.10 8371.85 8632.43 9493.93 
 അവലംബം . ലീ്് ബാേ് , ക ാല്ലം 

ജില്ലയികല പ്രവാസി ളുകെ നിശക്ഷപത്തികെ  ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല  ണക് (2013-14 
മുതല് 2017-18 വകര പട്ടി  2.3.7 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 പട്ടി  2.3.7 
പ്രവാസി ളുകെ നിശക്ഷപം (2013-14 മുതല് 2017-18 വകര) 

                     (തു  ശ ാെിയില്) 
വര്ത്ഷ്ം നിശക്ഷപ തു  

2013-14 7059.56 

2014-15 8230.34 

2015-16 9845.24 

2016-17 8764.13 

2017-18 10894.35 
   അവലംബം . ലീ്് ബാേ് , ക ാല്ലം 
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പട്ടി  2.3.8 
ബാേിംഗ് ്ശമഖ്ല 2017-18 

ക്രമ നമ്പർ ഇനം എണം / തു  

1 വാണിജയ ബാങ്ക ൾ 383 

2 ജില്ലാ സഹ രണ ബാേ് ോഖ് ൾ 63 

3 പ്രാഥമി   ാർഷ്ി  വി സന ബാങ്ക ൾ 6 

4 പ്രാഥമി  സഹ രണ ബാങ്ക ൾ 108 

5 അർബൻ സഹ രണ ബാങ്ക ൾ 4 

6 ബാങ്ക െിൽ ലഭിച ആക  നിശക്ഷപം 2779708 ലക്ഷം രൂപ 

7 ആക  വായ്പ 1489272 ലക്ഷം രൂപ 
   അവലംബം . ജില്ലാ ക്ര്ിറ്്റ പ്ലാൻ , ക ാല്ലം 2017-18 

2.3.8  എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി  വി സന ഫണ്ട ്

 പ്രശദേി  വി സനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വി സന അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 
വി സനം അവേയമുള്ളതും, എന്നാൽ ശ്രദ്ധികകപൊകത ഉൾഗ്രാമങ്ങെിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 
പ്രശദേി മായ പിശന്നാകാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനുശവണ്ടി ബഹു പാർലകമെംഗ്ങ്ങൾ നിർശേേിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി ൾ നിർേഹണം നെത്തുന്നതിനായാണ ് എം.പിമാരുകെ പ്രാശദേി  വി സന ഫണ്ട ്
ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നത്.  ഒരു പാർലകമെംഗ്ത്തിന് പ്രതി വർഷ്ം 5 ശ ാെി രൂപയകെ പ്രവൃത്തി ൾ 
നിർശേേിക്കുവാൻ  ഴിയം.  ക ാല്ലം ശലാ  സഭ മണ്ഡലം പൂർണമായം, മാശവലികര, ആലപ്പുഴ 
ശലാ സഭ മണ്ഡലങ്ങൾ ഭാഗ്ി മായം ക ാല്ലം റവനു ജില്ലയിൽ ഉൾകപടുന്നും. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ബഹു ശലാ  സഭാംഗ്ങ്ങൾ കൂൊകത സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജയസഭാംഗ്ങ്ങൾക്കും 
പാർലകമെികല ശനാമിശനറ്റ്് അംഗ്ങ്ങൾക്കും  ജില്ലയിൽ വി സന പ്രവൃത്തി നിർശേേികാവുന്നതാണ്.  
ഒരു വർഷ്ം ലഭയമാക്കുന്ന് തു  പട്ടി  2.3.7 ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

പട്ടി  2.3.9 
എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി  വി സന ഫണ്ട ്

ക്രമ നമ്പർ മണ്ഡലം തു  (ലക്ഷത്തിൽ) 
1 ക ാല്ലം ശനാ്ൽ 500.00 
2 ക ാല്ലം നിർേഹണ ജില്ല 500.00 
 ആക  1000.00 

അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്് 

 എം പി മാരുകെ പ്രാശദേി  വി സന ഫണ്ടില് ഓശരാ എം പി യം   ഴിഞ്ഞ  ാലങ്ങെില് 
ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച തു യം കചലവും താകഴ പട്ടി യില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

പട്ടി  2.3.10 
എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി  വി സന ഫണ്ട ്

(തു  ലക്ഷത്തില്) 

വര്ത്ഷ്ം അനുവദിച 
തു  

അനുവദിച 
പ്രവൃത്തി ള്ക 

കചലവഴിച 
തു  

പൂര്ത്ത്തിയാകിയ 
പ്രവൃത്തി ള്ക 

നിലവിലുള്ള 
പ്രവൃത്തി ള്ക 

1. ശ്രീ. എന് ക  ശപ്രമചന്ദ്രന് എം പി  (ശലാ സഭ) 

2014-15 451.37 77 425.89 77 0 
2015-16 539.34 125 461.96 108 17 
2016-17 504.16 89 247.09 58 31 
2017-18 561.21 77 45.11 0 77 
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2. ശ്രീ. ക ാെിക്കുന്നില് സശരഷ് ്എം പി (ശലാ സഭ) 
2014-15 455.67 77 420.53 74 3 
2015-16 590.14 83 487.93 72 11 
2016-17 507.57 97 187.82 40 57 
2017-18 317.78 59 14.96 8 51 
3. ശ്രീ.ക .ശസാമപ്രസാദ ്എം.പി (രാജയ സഭ) 
2016-17 546.63 62 160.93 26 36 
2017-18 75.65 9 0  9 
4. ശ്രീ.ക .എന്.ബാലശഗ്ാപാല്  (രാജയസഭ) 
2010-11 237.39 16 232.37 16 0 
2011-12 469.96 57 446.89 57 0 
2012-13 558.05 90 529.40 88 2 
2013-14 416.12 82 399.85 82 0 
2014-15 524.28 75 450.00 71 4 
2015-16 751.26 132 622.52 112 20 

അവലംബം . ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്് ഓഫീസ്, ക ാല്ലം 
 

2.3.9 എം.എൽ.എ മാരുകെ ഫണ്ട ്
ബഹു. നിയമസഭാംഗ്ങ്ങൾക് തങ്ങളുകെ മണ്ഡലത്തിൽ നിർേഹണം നെത്തുന്നതിനായി 

എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ  വി സന ഫണ്ടിൽ ഉൾകപടുത്തി പ്രതി വർഷ്ം ഒരു ശ ാെി രൂപയകെ  
പ്രവൃത്തി ൾ നിർശേേികാവുന്നതാണ്.  ജില്ലയികല 11 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ ക്കുമായി പ്രതി വർഷ്ം 11 
ശ ാെി രൂപ ഈയിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു.  കൂൊകത ഒശരാ എം.എൽ.എ യ്കം 500 ലക്ഷം രൂപയകെ അസറ്റ് 
മാശനജ്കമെ് ഫണ്ടായം ലഭിക്കുന്നു.  പട്ടി  2.3.8 

പട്ടി  2.3.11 
എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ  വി സന ഫണ്ട ്

ക്രമ നമ്പർ മണ്ഡലം 
തു  (ലക്ഷത്തിൽ) 

പ്രശതയ  വി സന ഫണ്ട ് അസറ്റ ്മാശനജ്കമെ ്ഫണ്ട ്
1  രുനാഗ്പള്ളി 100 500 
2 ചവറ 100 500 
3 ക ാട്ടാരകര 100 500 
4 പത്താനപുരം 100 500 
5 പുനലൂർ 100 500 
6 ചെയമംഗ്ലം 100 500 
7 കുണ്ടറ 100 500 
8 ക ാല്ലം 100 500 
9 ഇരവിപുരം 100 500 
10 ചാത്തന്നൂർ 100 500 
11 കുന്നത്തൂർ 100 500 

അവലംബം . സംസ്ഥാന ബജറ്്റ 2017-18 
 

2.4 സ്ഥാപന വിഭവങ്ങള് 
 ഏകതാരു തലത്തിലുള്ള സമ്പദ് വയവസ്ഥയകെയം ഊടും പാവുമാണ് വയതയാസ്ഥ 
ശമഖ്ല െിലായി അവികെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ.  ഈ  സ്ഥാപനങ്ങളുകെ തവരിത ഗ്തിയിലുള്ള  
പ്രവർത്തനമാണ് ജില്ലായകെതായാലും സംസ്ഥാനത്തികെതായാലും സാമ്പത്തി  വെർചശയയം 
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പുശരാഗ്തിശയയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ മറ്റ് ജില്ല കെ അശപക്ഷിച് വെകര 
വയതയാസ്ഥങ്ങൊയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതായി  ാണാം. 
 ശ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർകാർ ഉെമസ്ഥയിലുള്ള  വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപാദന 
ശമഖ്ലയിലുള്ള വിവ് തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാേിംഗ് ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ , 
ആശരാഗ്യ ശമഖ്ലയികല വിവിഘ തലങ്ങെിലുള്ള ആശുപത്രി ൾ ജനങ്ങൾക് ഭരണ പരമായ 
ശസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സർകാർ വകുപ്പു ളും ആഫിസ ളും. 
2.4.1 വയവസായം 
പ്ര്ാന വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക  
 ശ ന്ദ്രസര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്ക 

(1) ഇന്്യന് കറയര്ത് എര്ത്ത്തസ്്, ചവറ 
(2) പാര്ത്വതി മില്പ്ലസ്, ക ാല്ലം  

സംസ്ഥാന സര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
(1) ശ രെ സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റ്്, കുണ്ടറ 
(2) ശ രെ ഇലേികല് &അവല്് എഞ്ചിനിയറിംങ്ങ്  മ്പനി, കുണ്ടറ 

  (3) ശ രെ മിനറല്സ് &കമറ്റല്സ് ലിമിറ്റ്്, ചവറ 
  (4) യവണറ്റ്് ഇലേികല് ഇന്്സ്ട്രീസ,് ക ാല്ലം 
  (5) ശ രെ ആശഗ്രാഫ്രൂട്ട്സ് ശപ്രാ്ക്ട്സ്, പുനലൂര്ത് 

(6) വ കറ്റാസാന്, മത്സ്യ കഫ്്, നീണ്ട ര  
  (7) ശ രെ ഫീഡ്സ് ഇെകുെങ്ങര,  രുനാഗ്പള്ളി 
  (8) ശ രകഫ്് ഓയില്  ംകപ്ലക്സ് ,  രുനാഗ്പള്ളി 

സഹ രണ - സവ ാരയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
(1) അലൂമിനിയം ഇന്്സ്ട്രീസ്, കുണ്ടറ 

  (2) ശ ാ-ഓപശററ്റീവ് സ്പിന്നിംങ്ങ് മില്, ചാത്തന്നൂര്ത് 
  (3) പുനലൂര്ത് ശപപര്ത്മില്, പുനലൂര്ത് 

പട്ടി   2.4.1 
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വയവസായി  രംഗ്ം  - ഒറ്റ ശനാട്ടത്തിൽ(2015-16) 

ക്രമ നം. ഇനം എണം/വിവരണം 
1 രജിസ്റ്റർ കചയ്തിട്ടുെെ വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ 7909  
2 ആക  ഇൻകവസ്്റ്റകമെ് ( രൂപ ലക്ഷത്തിൽ) 95766.56  
3 ആക  കതാഴിലാെി ൾ 51384  
4 ലാർജ്,  മീ്ിയം  ഇൻ്സ്ട്രിയികല  കതാഴിലാെി ൾ 1900  
5 ഇൻ്സ്ട്രിയൽ ഏരിയ ്ിഎ /്ിപി 2  
6 മിനി ഇൻ്സ്ട്രിയൽ ഏരിയ 23  

           ഉറവിെം: ജില്ലാ വയവസായ ശ ന്ദ്രം, ക ാല്ലം 

പട്ടി   2.4.2  
സ്ഥാപന രംഗ്ം - ക ാല്ലം ജില്ല  

ഇനം എണം 

താലൂക്കു ൾ  6 

റവനൂ ്ിവിഷ്നു ൾ  1 

വിശല്ലജു ൾ  104 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ൾ   68 

ശലാക് പഞ്ചായത്തു ൾ   11 

മുനിസിപാലിറ്റി ൾ  4 
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ശ ാർപശറഷ്ൻ   1 

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ  11 

ശലാ സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ  3 

ആശരാഗ്യം- 

സർകാർ കമ്ികൽ ശ ാശെജു ൾ 1 

സവ ാരയ കമ്ികൽ ശ ാശെജ് 2 

ആയർശവദ കമ്ികൽ ശ ാശെജ് 2 

ജില്ലാ ആശുപത്രി 1 

താലൂക് ആശുപത്രി 8 
 മൂണിറ്റി കഹൽത്ത് കസെർ 17 
വപ്രമറി കഹൽത്ത് കസെർ 58 
െൂബർ കുശലാസിസ് കസെർ 2 
ഇ.എസ്.ഐ.ആശുപത്രി ൾ 3 

          ഉറവിെം: ജില്ലാ കമ്ികല് ഓഫീസ് , ക ാല്ലം 

പട്ടി   2.4.3  
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വിദയാഭയാസ രംഗ്ം 

വപ്രമറി സ്കൂളു ൾ 

499 
സർകാർ 275 
എയ്പ്്് ് 180 

അൺ എയ്പ്്് ് 44 

വഹസ്കൂളു ൾ 

232 
സർകാർ 88 
എയ്പ്്് ് 127 

അൺ എയ്പ്്് ് 17 

കവാശകഷ്ണൽ ഹയർകസകെറി 
സ്കൂൾ 

52 
സർകാർ 20 
എയ്പ്്് ് 32 

ഐ.െി.ഐ 

63 
സർകാർ 8 
സവ ാരയം 52 

എസ ്സി ്ി ്ി 3 
കനഴ്സിംഗ്് ശ ാശെജു ൾ 10 

ആർട്്ടസ് ആെ് സയൻസ ്
ശ ാശെജു ൾ 

14 
സർകാർ 2 
എയ്പ്്് ് 12 

അപർ വപ്രമറി സ്കൂളു ൾ 

225 
സർകാർ 66 
എയ്പ്്്്  133 
അൺ എയ്പ്്് ് 26 

ഹയർകസകെറി സ്കൂളു ൾ 
142 

സർകാർ 67 
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എയ്പ്്് ് 55 
അൺ എയ്പ്്് ് 20 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്് ശ ാശെജു ൾ 17 

കമ്ികൽ ശ ാശെജു ൾ 5 (2 എണംആയർശവദ ശമഖ്ല)  

എയ്പ്്്് കട്രയിനിംഗ്് 
ശ ാശെജു ള്ക 

2 

ശപാെി കെക്നിക്കു ൾ 
4 

സർകാർ 3 
എയ്പ്്് ് 1 

മാശനജ്കമെ് പഠന ശ ന്ദ്രങ്ങള്ക 8 

ഉറവിെം : ്ി ്ി വിദയാഭാസം, ക ാല്ലം 
പട്ടി   2.4.4   

മൃഗ്സംരക്ഷണം – സ്ഥാപനരംഗ്ം  
ഇനം എണം 

ജില്ലാ മൃഗ് സംരക്ഷണഓഫീസ്  1 
ജില്ലാ കവറ്റിനറി ശ ന്ദ്രം  1 
ഐ സി ്ി പികപ്രാജക്റ്്  ഓഫീസ ് 1 
ആര്ത് പികചക്  ശപാസ്്റ്റ  1 
ആര്ത് പിവിജിലന്സ് യണിറ്റ ് 1 
റീജിയണല്അനിമല് കഹല്ത്ത്  കസെര്ത് 4 
വലവ് ശസ്റ്റാക്  മാശനജ്കമെ് കട്രയിനിംഗ്് കസകെര്ത് 1 
വഹ കെ ് ്യറിഫാം 1 
്ിസ്ട്രിക്െര്ത്കി ഫാം 1 

  

 

 

 

 

 

                   ഉറവിെം : ജില്ലാ മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ് , ക ാല്ലം 

പരിമിതി ള്ക 
 ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതി വിവര ണക്കു ള്ക ഈ വിേ ലനത്തിനുശവണ്ടി ഉപശയാഗ്ിക്കുവാന് 
ശ്രമിച്ചുകവേിലും പ്രതീക്ഷിച രീതിയില് അവ ലഭയമായില്ല.  ആയതിനാല് പ്ര്ാനമായം 2011 കല 
കസന്സസ് വിവരങ്ങകെ അെിസ്ഥാനകപടുത്തിയള്ള വിേ ലനം നെത്തുവാകന സാ്ിചിട്ടുള്ളൂ.  വിവര 
ശേഖ്രണത്തിനും അത്  ാലാ ാലങ്ങെില് പുതുകി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും 
ആത്മാര്ത്ഥമായ ശ്രമം അെിയന്തിരമായം നെശത്തണ്ടതുണ്ട്.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് സമസ്ത് 

കവറ്റിനറി ശപാെി േിനിക്കു ൾ 4 
ജില്ലാേിനികല് ലാബ ് 1 
മൃഗ്ാശുപത്രി ൾ  22 
കവറ്റിനറി ്ിസകപൻസറി ൾ  55 
കമാവബല്കവറ്റിനറി ശഹാസ്പിറ്റല് 1 
ഐ സി ്ി പിസബ് കസകെര്ത് 146 
 ന്നു ാലി ചന്ത ൾ 5 
 ാഫ് ഫീഡ്സബ്സി്ി സ്കീം ഓഫീസ് 1 
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ശമഖ്ല െികലയം സ്ഥിതി വിവര  ണക്കു ള്ക കൃതയമായി ശേഖ്രിച്ചു വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക 
ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് ശവണ്ടി ലഭയമാകാനുള്ള സാഹചരയം ഉണ്ടായാല് ഇന്നനുഭവകപടുന്ന ശ്റ്റ 
ഗ്ാപ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന ് േരിയായ സ്ഥിതി വിവര  ണക്കു ള്ക ഉപശയാഗ്ിച് േരിയായ 
നിഗ്മനത്തികലത്തുന്നതിനും അതനുസരിച് പദ്ധതി ള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനും  ഴിയം. 
ഉപസംഹാരം 
 ജില്ലാ, ശലാക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് തലത്തില് ലഭയമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവിഭവത്തികെ 
പ്രശതയ ത കെ സംബന്ധിച വിേ ലനം പ്ര്ാനമായം 2011 കല കസന്സസികന 
അെിസ്ഥാനമാകിയാണ് നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓശരാ പ്രശദേത്തികെയം വി സനത്തിന് അവിെവികെ 
ലഭയമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ വിഭവങ്ങകെ എങ്ങകന ഉപശയാഗ്ികണകമന്ന് അതത് പ്രശദേത്ത ്ലഭയമായിട്ടുള്ള 
മറ്റ് വിഭവങ്ങള്ക കൂെി  ണകികലടുത്ത് വി സന പദ്ധതി ആസൂത്ര ര്ത്ക് തീരുമാനികാവുന്നതാണ്. 
പ്രാശദേി  വി സനത്തിനുശവണ്ടി പദ്ധതി ള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിശനാകൊപം തകന്ന ജില്ലയില് 
വയാപ മായി ഉല്പാദിപികകപടുന്ന  ാര്ത്ഷ്ി  വിെ ൊയ റബ്ബര്ത്, നാെീശ രം തുെങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങകെ 
അെിസ്ഥാനമാകിയിട്ടുള്ള കചറതും വലുതുമായ വയവസായങ്ങള്ക ആരംഭിശകണ്ടതും പരമ്പരാഗ്ത 
ശമഖ്ല ൊയ  യര്ത്,  ശുവണ്ടി, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ രംഗ്ങ്ങകെ കൂടുതല് സജീവമാശകണ്ടതുമാണ്.  
ഇത് ജില്ലയകെ സാമൂഹി  സാമ്പത്തി  രംഗ്ങ്ങെില് വലിയ വി സനത്തിന് വഴി കതെിക്കും.  
അതുശപാകലതകന്ന വിവരസാശേതി  വിദയ (ഇന്ഫര്ത്ശമഷ്ന് കെശക്നാെജി) രംഗ്കത്ത അനന്ത കതാഴില് 
സാദ്ധയത ള്ക സവായത്തമാകാന് പറ്റിയ തരത്തില് നമ്മുകെ മനുഷ്യവിഭവകത്ത വാര്ത്കത്തടുക്കുവാന് 
ശ്രമം നെശത്തണ്ടതും  ാലഘട്ടത്തികെ ആവേയമാണ്. 
 ഇന്ഫര്ത്ശമഷ്ന് കെശക്നാെജി ഉല്പാദന രംഗ്ത്തും വിപണന രംഗ്ത്തും അനന്ത സാദ്ധയത ള്ക 
പ്രദാനം കചയ്യുന്നു.  ഈ സാദ്ധയത ള്ക പ്രശയാജനകപടുത്തി ഈ രംഗ്ത്്ത വയവസായ സാ്യത 
വിപുലകപടുത്താന്  ഴിഞ്ഞാല് കതാഴില് ശസനയകെ ഫലപ്രദമായ വിനിശയാഗ്ം പ്രാവര്ത്ത്തി മാകാം.  
അഭയസ്ത് വിദയരായ കതാഴില്  രഹിതരുകെ ശസവനം ഈ രംഗ്ത്്ത പ്രശയാജനകപടുത്താന്  ഴിയം.  
 മ്പൂട്ടര്ത്, ഇലശോണി ് ഉപ രണ നിര്ത്മാണം, ശസാഫ്റ്റ് കവയര്ത് ്ിവസന് കചയ്യല്  ഇവയില് വന് 
സാദ്ധയത ള്ക നിലനില്ക്കുന്ന പരിസര മലിനീ രണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയവസായ സാദ്ധയത എന്ന ഒരു 
പ്രശതയ ത കൂെി ഇതിനുണ്ട്. 
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അദ്ധ്യായം 3 
വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമാനങ്ങള് 

3.1 ആമുഖം 

 സ്ഥലപരാസൂത്രണ സമീപനത്ത്താകെയുള്ള ജില്ലാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭൂപ്രകൃതി, ജന 
സംഖ്യാ വിതരണം, കതാഴില്ഘെന, ഭൂവിനിത് ാഗം, അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം,  വല ളുകെ ക്രമം, 
പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം, നഗരവല്കരണം തുെങ്ങി  അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ സ്ഥലപരമാ  സവി 
ത്േഷത ളും ജില്ല ില് നിലവിലുള്ള വിവിധ വി സന ത്മഖ്ല ളുകെ സ്ഥലപരമാനവം സംത് ാജിപ്പിത്ക 
ണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധയാ ത്തില് അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ സ്ഥലപര ഘെ ങ്ങളുകെ നിലവികല സ്ഥിതിയും 
വരം ാലങ്ങളില് ഉണ്ടാ ാനിെയുള്ള മാറ്റങ്ങകളയും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അധിവാസ 
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ പഠനത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഉരത്തിരിഞ്ഞുവരന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ യും ഈ 
അധയാ ത്തില് ഉള്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു.  

പ്രാത്ദേി  ക്രമീ രണം 
 ത് രളത്തികെ കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് തീരത്ത് 90 28II നം 80 45II  നം  ഇെയ്ക്ക് അക്ാംേത്തിലും, 760 

28II നം 770 17II  നം ഇെയ്്ക്ക ത്രഖ്ാംേത്തിലുമാണ് ക ാല്ലം സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്.  വെക ് ആലപ്പുഴ-
പത്തനംതിട്ട ജില്ല ളും,  ിഴക് പശ്ചിമഘട്ട നിര ത്ളാെ് ത്െര്ത്ന്ന് തമിഴ് നാടും, കതക് തിരവനന്തപുരം 
ജില്ലയും, പെിഞ്ഞാറ് ലക്ദവീപ്  െലുമാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ അതിര ള്. 

ഗതാഗത ബന്ധം 

 ജില്ലയ്ക്കുളളില് ഏ ത്ദേം 135  ി. മീ ദദര്ത്ഘയം വരന്ന മൂന്ന് ത്ദേീ  പാത ളും (എന്. എച്ച ്66, 
എന്. എച്ച ്744, എന്. എച്്ച 183), കറ ില്ത്വ ജംഗ്ഷത്നാടു കൂെി  കറ ില് ശംഖ്ലയും ഉളളതിനാല് 
ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് കപാതുകവ കമച്ചകപ്പട്ട ഗതാഗത ബന്ധങ്ങളാണുളളത്. െി. എസ.്  നാല്,  ാ ലു ള്, 
 ല്ലെ ാറ്, ഇത്തികര ാറ,് അച്ചന്ത് ാവിലാറ് എന്നിവ ഉപത് ാഗകപ്പടുത്തിയുളള ജലഗതാഗതമാ 
 ിരന്നു മുന് ാലങ്ങളില് ജില്ല ികല മുഖ്യഗതാഗത സമ്പ്രദാ ം. ത് ാട്ടപ്പുറം മുതല് ക ാല്ലം വകരയുളള 
കവസ്്റ്റ ത് ാസ്റ്റ്  നാല് ഭാഗം മൂന്നാം നമ്പര്ത് ത്ദേീ  ജലപാത ാ ി പ്രഖ്യാപിച്ചത്താകെ ഈ ജലപാത 
അതികെ ഗത ാല പ്രതാപം വീകണ്ടടുക്കുകമന്ന് പ്രതീക്ികാം. ജില്ലയുകെ ഗതാഗത ബന്ധങ്ങള് െിത്രം 3.2 
ല്  ാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്വയാമഗതാഗതത്തികെ  ാരയത്തില് ഏറ്റവം സമീപത്തുള്ള വിമാനത്താവളം 
തിരവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു (66  ി. മീ).  

 സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമാ  തിരവനന്തപുരവമായും വാണിജയ തലസ്ഥാനമാ  എറണാ 
കുളവമായും കറ ില് വഴിയും ത്റാഡ് വഴിയും ക ാല്ലം ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

ജില്ല ികല ഗതാഗത ശംഖ്ല പരസ്പരം സമാന്തരമാ ി ത്പാകുന്നവ ാണ്. നിര്ത്ദിഷ്ട തീരത്ദേ 
ദൈകവ, മലത് ാര ദൈകവ എന്നിവ ജില്ലയുകെ ഗതാഗത - വാണിജയ- വയവസാ  ബന്ധങ്ങള് 
കമച്ചകപ്പടുത്താന് സൈാ  രമാകും എന്ന്  രതാവന്നതാണ്. നിലവികല സംസ്ഥാന ദൈകവ ളുകെ 
വി സനവം മറ്റു പ്രധാന ത്റാഡു ളുകെ വി സനവം  ാഥാര്ത്്യമാ ാല് ജില്ലയ്ക്ക് ഒര വയവസാ - 
വാണിജയ സൗഹൃദ മുഖ്ം ദ വരികാവന്നതാണ്. 

ഭൂപ്രകൃതി 

 ഭൂപ്രകൃതി അനസരിച്ച് ജില്ലക  തീരപ്രത്ദേം, ഇെനാെ്, ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം, 
കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിങ്ങകന അഞ്ചാ ി തരംതിരികാം (െിത്രം 3.3). ക ാട്ടാരകര 
താലൂക് പൂര്ത്ണമായും ഇെനാെ് പ്രത്ദേമാണ്. എന്നാല് കുന്നത്തൂര്ത്, പത്തനാപുരം, പുനലൂര്ത് താലൂക്കു ള് 
കുന്നിന്പ്രത്ദേവം പര്ത്വത പ്രത്ദേവം ഉളളതാണ്. അഞ്ചല് ത്ലാക് പ്രധാനമായും പര്ത്വതപ്രത്ദേങ്ങളും 
കുന്നിന് പ്രത്ദേങ്ങളും ഉള്കപ്പടുന്നതാണ്.  ജില്ല ില് ഏറ്റവം കൂടുതല് വനപ്രത്ദേം ഉളളതും അഞ്ചല് 
ത്ലാകിലാണ്. 
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െിത്രം 3.1  
  ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ സ്ഥാനം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

 

െിത്രം 3.2 - ജില്ല ികല ഗതാഗത ശംഖ്ല 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 
                 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
     
 രനാഗപ്പളളി, ക ാല്ലം, താലൂക്കു ള് ഇെനാെിലും തീരപ്രത്ദേത്തുമാ ി സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു. ജില്ലയുകെ 
കമാത്തം ഭൂവിസ്തീര്ത്ണത്തികെ ഏതാണ്ട് 10%  തീരപ്രത്ദേവം, 38% ഇെനാെികല താഴ്ന്ന പ്രത്ദേവം 27% 

Adoor 

Kundara

Kottiyam

Kannanallur

Bharanikkavu

Kollam District
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ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേവമാണ്. കുന്നിന് പ്രത്ദേങ്ങള് ഏ ത്ദേം 18 േതമാനവം, പര്ത്വത 
പ്രത്ദേങ്ങള് ഏതാണ്ട് 7 േതമാനവമാണ്. 

െിത്രം 3.3 
ജില്ലയുകെ ഭൂപ്രകൃതി 

 
       അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

 
െിത്രം 3.4 

ജില്ല ികല ഭൂമിയുകെ െരിവ ്

 
       അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്  
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തീരപ്രത്ദേത്തും ഇെനാട്ടിലും കപാതുകവ െരിവ് കുറഞ്ഞ നിരപ്പാ  പ്രത്ദേമാകണന്നും ഇെനാട്ടികല 
ഉ ര്ത്ന്നപ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവിെങ്ങളില് െരിവ് കൂടുതലാകണന്നും 
 ാണാവന്നതാണ്. ഭൂതലത്തികെ െരിവ് 15 േതമാനം വകരയുള്ള ഭാഗം താമസാവേയത്തിനം 30 
േതമാനം വകരയുള്ള പ്രത്ദേങ്ങള്  ാര്ത്ഷി ാവേയത്തിനം, 50 േതമാനം വകരയുള്ള പ്രത്ദേം 
ത്ൈാര്ത്ട്ടി ള്ച്ചറല് പ്രവര്ത്ത്തനത്തിനം അനത് ാജയമാണ്. െരിവ് 50 േതമാനത്തിലും കൂെതലാകണങ്കില് 
െി പ്രത്ദേത്ത ്വനവല്കരണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ് അഭി ാമയം. 

3.2 ജനസംഖ്യ 

3.2.1 ജനസംഖ്യ വലിപ്പം 
 2011  ാത്നഷുമാരി പ്ര ാരം ജില്ല ികല ആക  ജനസംഖ്യ 2635375 ആണ്. സംസ്ഥാനകത്ത 
ആക  ജനസംഖ്യയുകെ 7.09% ആണിത്. ജനസംഖ്യയുകെ വലിപ്പം സംസ്ഥാനകത്ത ഇതര ജില്ല ളുമാ ി 
താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള്  ജില്ലയ്ക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ആക  ജനങ്ങളില് 14481217 (54.95%) 
ഗ്രാമങ്ങളിലും 1187158 (45.05%) നഗരത്തിലുമാണ് വസിക്കുന്നത്. 

  ഴിഞ്ഞ 4 ദേ ങ്ങളില് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വലിപ്പത്തിലുണ്ടാ  വയതി ാനം (െിത്രം 3.5) 
ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 1991-2001  ാലത്ത് 1,77,656 കെ വര്ത്ദ്ധനവ് ഉണ്ടാ ിരന്നത് 2001-2011 
ആ ത്പ്പാത്ഴക്കും 50,311 ആ ി കുറഞ്ഞതാ ി  ാണുന്നു. ഇതില് നിന്നും സമീപഭാവി ില് തകന്ന 
ജില്ലയുകെ ജനസംഖ്യ ില് ഏറ്റക്കുറച്ചില് ഇല്ലാകത തുെരന്ന സാൈെരയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ികാ 
വന്നതാണ്. വളര്ത്ച്ചാ നിരകിലുള്ള ത്ോഷണമാണ് ഇത് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. 

െിത്രം 3.5  
ജനസംഖ്യ -  ാലാനസൃതമാ  വയതി ാനം 

 
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്  

3.2.2 വളര്ത്ച്ചാനിരക ്
 സംസ്ഥാനകത്ത വിവിധ ജില്ല ളികല ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക് പരിത്ോധിച്ചാല് (െിത്രം 3.6) 
മലപ്പുറം ഒഴിക  മകറ്റല്ലാ ജില്ല ളിലും ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരകില് ത്ോഷണം സംഭവിച്ചതാ ി  ാണുന്നു. 
2011-കല കസന്സസ് പ്ര ാരം  ഴിഞ്ഞ ദേ ത്തില് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരക് 1.9% 
ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന േരാേരി ാ  4.9 േതമാനത്തികനകാള് കുറവാണ്. ജില്ല ികല 
ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരകികല  ാലാനസൃതമാ  വയതി ാനം സംസ്ഥാനത്തിത്െതുമാ ി  
താരതമയം കെയ്തത് െിത്രം 3.7-ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനതലത്തില് ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരകില് 
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വന്ന കുറവിത്നകാള് വലി ത്താതിലുള്ള കുറവാണ് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകില് വന്നിരിക്കു 
ന്നകതന്ന്  ാണാവന്നതാണ്. 

െിത്രം 3.6 
 ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ ജില്ലാതലത്തിലുള്ള വിനയാസം-2001-ലും 2011-ലും 

.  
                അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്   

െിത്രം 3.7 
 ക ാല്ലം ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരകിലുള്ള ാലാനസൃതമാ  വയതി ാനം 

  അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 
െിത്രം 3.8  

ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാ നിരക ്- സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം  

 
   അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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എന്നിരന്നാലും സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് മറ്റുള്ള സമീപജില്ല കള അത്പ 
ക്ിച്്ച കൂടുതല് വളര്ത്ച്ചാനിരക്കുള്ള തിരവനന്തപുരം ജില്ലയുകെ  വളര്ത്ച്ചാനിരകില് നിന്ന് വലി  അന്തര 
മില്ലാത്ത നിരക് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്കുകണ്ടന്നത് ജില്ലയുകെ വളര്ത്ച്ചാസാധയതക  സൂെിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലത് ാെ ്
ത്െര്ത്ന്നു  ിെക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ല ളില് വളകര കുറഞ്ഞ വളര്ത്ച്ചാനിരക് ത്രഖ്കപ്പടു 
ത്തി ത്പ്പാഴാണ് ക ാല്ലം ജില്ല ില് ഇത്രക ങ്കിലും വളര്ത്ച്ചാനിരക് ഉള്ളകതന്നതുക ാണ്ട് തകന്ന സംസ്ഥാ 
നത്തികെ കതകന് റീജി ണില് ജില്ലയ്ക്ക് വയക്തമാ  സ്ഥാനം ഉകണ്ടന്ന്  ണകാകാവന്നതാണ്. 

3.2.3 ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ  വിതരണം  
 െിത്രം 3.9 ല് ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്രഖ്കപ്പടുത്തി  
വളര്ത്ച്ചാനിരകില് വന്ന വയതി ാനം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം കപാതുകവ 
തീരത്ദേകത്തയും തീരത്ദേത്ത്താെടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഇെനാട്ടികല തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും 
വളര്ത്ച്ചാനിരക് മറ്റുള്ള പ്രത്ദേകത്ത അത്പക്ിച്്ച കൂടുതലാകണന്നു  ാണാം. 1971-1981 ല് ജില്ലയുകെ 
തീരപ്രത്ദേങ്ങളികലയും  ഴികന് മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളികലയും തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല ജനസംഖ്യ 
വളര്ത്ച്ചാനിരക് ഇെനാട്ടിത്നകാള് കൂടുതലാ ിരന്നു. 1981-1991കല ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ 
സ്ഥലപരവിനയാസം പരിത്ോധിച്ചാല് മുന്ദേ ങ്ങകള അത്പക്ിച്്ച ജില്ല ികല  ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളില് 
വളര്ത്ച്ചാനിരക് താരതത്മയന കുറഞ്ഞതാ ി  ാണാവന്നതാണ്. 1991-2001 ല് ജില്ലയുകെ  ിഴകന് 
മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലും ഇെനാട്ടിലും വളകര കുറഞ്ഞ വളര്ത്ച്ചാനിരക്കും തീരപ്രത്ദേങ്ങളില് കൂെി  
വളര്ത്ച്ചാനിരക്കും അനഭവകപ്പട്ടിരന്നു. 2001-2011 ദേ ത്തില് ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാനിരക ്
തീരപ്രത്ദേത്തിന് സമാനമാ  രീതി ില് (ഇെനാട്ടികല ചുരകം െില പ്രത്ദേകമാഴിവാകി ാല്) 
വര്ത്ദ്ധിച്ചിട്ടികല്ലന്ന്  ാണാവന്നതാണ്. മുന് ാലകത്ത അത്പക്ിച്്ച ഇെനാട്ടില് വന്ന വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ 
കുറവ്  ാര്ത്ഷിത് തര പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാ ി ജനങ്ങള് പട്ടണ സമീപത്ത്തക് കുെിത് റി തിനാലാ ാന് 
സാധയതയുകണ്ടന്ന് വില ിരത്തുന്നു. 

3.2.4 ജനസാന്ദ്രത 
 ത് രളത്തികല വിവിധജില്ല ളില് കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത െിത്രം 3.10 ല് താരതമയം കെയ്തിരിക്കുന്നു. 
വെകന് ജില്ല ാ  ത് ാഴിത്കാെിന് ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത ഉള്ളതാ ി  ാണാം. കതകന് ജില്ല ളികല 
ജനസാന്ദ്രത ഏ ത്ദേം തുലയമാകണന്നും  ാണാം. 

ക ാല്ലം ജില്ല ികല കമാത്ത ജനസാന്ദ്രത െ. ി.മീ-ന് 1061 ത്പരാണ്. ഇത ് സംസ്ഥാന 
ജനസാന്ദ്രതക കാള് (െ. ി.മീറ്ററിന് 859) കൂടുതലാണ്. ജില്ല ികല കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത മറ്റു സമീപ 
ജില്ല ളികല ജനസാന്ദ്രതയുമാ ി െിത്രം 3.11-ല് താരതമയം കെയ്തിരിക്കുന്നു. ജില്ലയുകെ ജനസാന്ദ്രത 
തിരവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ല ളുത്െതിത്നകാള് കുറവം പത്തനംതിട്ട ജില്ലത് കാള് കൂടുതലും 
ആകണന്ന് െിത്രത്തില് നിന്ന് മനസിലാകാം. ജനവാസത്തിനാ ി ഉപത് ാഗികാവന്ന പ്രത്ദേങ്ങള് 
മാത്രം  ണകികലടുത്തുക ാണ്ടുള്ള അറ്റജനസാന്ദ്രത ജില്ല ല് െ. ി.മീറ്ററിന് 1449 ആണ്. 

കമാത്ത ജനസാന്ദ്രതയുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം   
 ജില്ല ികല തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല കമാത്ത ജനസാന്ദ്രതയുകെ വിനയാസം െിത്രം 3.12-ല് 
 ാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തീരത്ദേകത്ത ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷനം 4 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തും ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത 
(െ. ി.മീ-ന് 3000 ല് കൂടുതല്) ഉള്ളതായും തൃത്കാവില്വട്ടം, ഇളമ്പള്ളൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളിലും ഇത്തര 
ത്തിലുള്ള കൂെി  ജനസാന്ദ്രത ഉള്ളതായും  ാണുന്നു. ഇതില് നിന്നും ത് ാര്ത്പത്റഷകെ ിഴകന് പ്രാന്ത 
പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത മറ്റ് പ്രത്ദേങ്ങകള അത്പക്ിച്്ച കൂടുന്ന പ്രവണതയുകണ്ടന്ന്  ണകാകാ 
വന്നതാണ്.  

തീരപ്രത്ദേകത്ത മറ്റ് തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത 
(െ. ി.മീറ്ററിന് 2000-3000) ഉള്ളതായും ഇെനാട്ടില് കപാതുകവ മിതമാ  ജനസാന്ദ്രത (െ. ി.മീറ്ററിന് 1000-
2000) യും ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന 
 ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത താരതത്മയന കുറവായും  ാണകപ്പടുന്നു. 
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െിത്രം 3.9 
ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരകികെ സ്ഥലപരവിനയാസം മുന്ദേ ങ്ങളില് 

         
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.10  
ജനസാന്ദ്രത ജില്ല ളില് 2001, 2011 

 
െിത്രം 3.11 

ക ാല്ലം ജില്ല ികല കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത മറ്റ ്സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് 

 
അവലംബം  ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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 തീരപ്രത്ദേകത്ത മറ്റ് തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത 
(െ. ി.മീറ്ററിന് 2000-3000) ഉള്ളതായും ഇെനാട്ടില് കപാതുകവ മിതമാ  ജനസാന്ദ്രത (െ. ി.മീറ്ററിന് 1000-
2000) യും ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന 
 ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത താരതത്മയന കുറവായും  ാണകപ്പടുന്നു. 

െിത്രം 3.12  
കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത (2011 കസന്സസ)് തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

 
          അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
3.2.5 സ്ത്രീപുരഷാനപാതം 

 1000 പുരഷന്മാര്ത്ക് എത്ര സ്ത്രീ ള് എന്നതാണ് സ്ത്രീപുരഷാനപാതം ക ാണ്ട് അര്ത്്മാ 
ക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ല ികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം 1113 ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന േരാേരി ാ  1084-
ത്നകാള് കൂടുതലും പത്തനംതിട്ട ജില്ല ികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതത്ത്തകാള് കുറവമാണ്. 

െിത്രം 3.13 

സ്ത്രീപുരഷാനപാതം – 2011 

 
 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

 0-5 പ്രാ വിഭാഗത്തികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം ജില്ല ില് 973 ആണ്. സംസ്ഥാന േരാേരി ാ  
964-ത്നകാള് കൂടുതലാണ്. മറ്റു സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ജില്ല ികല 0-5 
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പ്രാ വിഭാഗത്തികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം പത്തനംതിട്ട ജില്ലത് കാള് കുറവം മറ്റു സമീപ 
ജില്ല ളുത്െതിത്നകാള് കൂടുതലുമാണ് (െിത്രം 3.14). സ്ത്രീ ള്ക് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ദലഫ ്
എക്സ്കസ്പറ്റന്സി ഉള്ളതിനാല് സ്ത്രീ പുരഷ അനപാതത്തില് വരം വര്ത്ഷങ്ങളില് വലി  ഏറ്റക്കുറച്ചില് 
ഇല്ലാകത തുെരം എന്ന് അനമാനികാവന്നതാണ്. 

െിത്രം 3.14 

സ്ത്രീപുരഷാനപാതം – 2011 ( പ്രാ ം 0-5) 

 
       അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 
3.2.6 ജനസംഖ്യ ത് ന്ദ്രീ രണം 
 ജില്ല ികല താമസത് ാഗയമാ  സ്ഥലങ്ങള് പരിഗണിക്കുത്മ്പാള് ഏറ്റവം കൂടുതല് ആളു ള് 
എവികെ ാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നകതന്ന് (മുമ്പ ് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് 
തയ്യാറാക്കുത്മ്പാള് സവീ രിച്ച മാര്ത്ഗം അനവര്ത്ത്തിച്ചുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി ത)് െിത്രം 3.15 ല് 
ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച് ജില്ലയുകെ മൂന്നില് ഒന്ന് ജനവിഭാഗവം തീരത്ദേപ്രത്ദേത്ത ്
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നതായും പകുതി ജനങ്ങള് തീരത്ദേവം അതിത്നാെ് ത്െര്ത്ന്ന പ്രത്ദേത്തും 
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നതായും  ാണാവന്നതാണ്. 

െിത്രം 3.15 
ജനസംഖ്യ ത് ന്ദ്രീ രണത്തികെരീതി 

 
    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

3.2.7 ഭാവി ജനസംഖ്യ 
 ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചയുകെ നാളിതു വകര  ണ്ടുവരന്നതും ഇത്പ്പാള് നിലവിലുള്ളതുമാ  പ്രവണത 
 കള അെിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി നമുക് ഭാവി ിത്ലക്കുള്ള ഒര ഏ ത്ദേ ജനസംഖ്യ തിട്ടകപ്പടുത്തുവാന് 
സാധിക്കും. ഇതിനാ ി 5 രീതി ള് അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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 1. അരിത്തകമറ്റികല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ് -  ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ  ജനസംഖ്യാ 
 വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ േരാേരിയുകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ട് കെയ്യുന്ന രീതി 

 2. ത്ജയാകമട്രികല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ ് -  ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ  ജനസംഖ്യാ 
 വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ േരാേരി ത്താത് (Rate)  ണകാകികകാണ്ടുള്ള ജനസംഖ്യാ 
 പ്രവെന രീതി. 

 3. ഇന്ക്രികമെല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ് -  ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ  ജനസംഖ്യാ 
 വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ വര്ത്ദ്ധനവ്  ണകാകകാണ്ട ് ഭാവി ിത്ലക്കുള്ള ജനസംഖ്യ 
  ണ്ടുപിെിക്കുന്ന രീതി. 

 4. ത്മല്പറഞ്ഞ മൂന്നുരീതി ളുകെയും േരാേരി  ണകാകികകാണ്ട് ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ട് 
 കെയ്യുന്ന രീതി. 

 എന്നാല് ഉ ര്ത്ന്ന വിദയാഭയാസ നിലവാരവം പൗരത്ബാധവം  ാരണം ക ാല്ലം ജില്ല ില് 
ജനസംഖ്യാ നി ന്ത്രണം മി ച്ച രീതി ില് സാധയമാകുന്നുണ്ട്. 1971 മുതല് ജില്ലയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരക് 
സ്ഥിരമാ  ഇെിവ് ത്രഖ്കപ്പടുത്തികകാണ്ടിരിക്കുന്നതാ ി  ാണുവാന് സാധിക്കും. ഈ സാൈെരയത്തില് 
മൂലയക് രീതി അഥവാ decreasing rate method എന്ന ഒര രീതി കൂെി ജനസംഖ്യാ കപ്രാജക്ന് 
 ണകാക്കുത്മ്പാള് പരിഗണിത്കണ്ടതുണ്ട്. 

5. മൂലയക് രീതി -  ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധിച്ചുകവങ്കിലും അതികെ 
വര്ത്ദ്ധനവികെ ത്താതില് കുറവാണ് ഉണ്ടാ ിട്ടുണ്ട.് ഇത്ത കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാ 
വര്ത്ദ്ധനത്താത് വരം ദേ ങ്ങളിലും തുെരം എന്നുള്ള നിഗമനത്തില് ജനസംഖ്യ 
പ്രവെിക്കുന്ന രീതി ാണിത്. 

പട്ടി  3.1 
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ന് 

2011 2635375 

2021 2750968 

2031 2862607 

3.3 കതാഴില്ഘെന 

3.3.1 കതാഴില്േക്തി  

  2011 കസന്സസ് അനസരിച്ച് ജില്ല ികല ആക  കതാഴിലാളി ളുകെ എണം 9.1 ലക്മാണ്. 
അതിനാല് ജില്ലയുകെ കതാഴില്േക്തി (കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക)് 34.6% ആണ് മുന്ദേ ത്തില് 
കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക ്32% ആ ിരന്നു. സംസ്ഥാനത്തികെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് 34.78% 
ആണ്. ഇതില് നിന്നും ജില്ലയുകെ കതാഴില്േക്തി  ാരയമാ  രീതി ില് വര്ത്ദ്ധിച്ചിട്ടുകണ്ടന്ന ്
മനസ്സിലാകാവന്നതാണ്. ജനസംഖ്യയുകെ 34.6% കതാഴികലടുക്കുന്നവര്ത് ആകണങ്കിലും അതില് 8.22% 
ആളു ളും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ള് (വര്ത്ഷത്തില് 180 ദിവസത്തില് താകഴ കതാഴില് ദിനങ്ങള് 
ലഭയമാകുന്നവര്ത്) ആണ് മുന് ദേ ത്തില് ഇത് 7% ആ ിരന്നു. 

പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെയും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളുകെയും മുന്ദേ ങ്ങളില് വന്ന 
വയതി ാനം െിത്രം 3.3.1 ല്  നല് ി ിരിക്കുന്നു.  കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെ എണം  ഴിഞ്ഞ മൂന്നു 
ദേ ങ്ങളിത്ലതികനകാള് കൂടുതലാ ി 2001-2011 ല് വര്ത്ദ്ധികച്ചങ്കിലും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളുകെ 
എണമാണ് കൂടുന്നകതന്നതിനാല് ജില്ലയുകെ കതാഴില്രംഗം അത്ര ണ്ട ് അഭിവൃദ്ധി ിത്ലകാണ് 
നീങ്ങുന്നകതന്ന്  രതാന്  ഴി ില്ല. എന്നിരന്നാലും ജില്ല ികല കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെ 
വളര്ത്ച്ചാനിരക ്(10.07%), കമാത്തം ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരകികന (1.9%)കാള് കൂടുതലാ തിനാല് 
ജില്ല ില് കതാഴിലവസരങ്ങള് കൂടുതലാ ി സൃഷ്ടികകപ്പടുന്നുകണ്ടന്ന്  ണകാകാവന്നതാണ്. 
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െിത്രം 3.16 
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക ്

 
                അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.17 
പ്രധാന കതാഴിലാളി ളും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളും 

  
  അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.18 
കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെയും പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെയും എണത്തില്  

 ാലാനസൃതമാ ി ഉണ്ടാ  വയതി ാനം 

 
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 
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െിത്രം 3.19 
കുെില്വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം 

 
  അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.20 
 ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം 

 
       അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.21 
 ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം തത്ദേ ഭരണസ്ഥാപനാെിസ്ഥാനത്തിൽ 

 
                 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 
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3.3.2 മുഖ്യകതാഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുകെ സ്ഥലപര ത് ന്ദ്രീ രണം  

 സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് അനവര്ത്ത്തിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നസരിച്്ച ജില്ല ികല 
കുെില്വയവസാ  കതാഴിലാളി ള്,  ര്ത്ഷ ര്ത്,  ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള്, മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് എന്നീ 
നാല് വിഭാഗങ്ങളില്കപ്പട്ട കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം എവികെ ാകണന്ന്  ണകാകി ിട്ടുണ്ട്.  
കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.19 ല് നല് ി ി 
രിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഭാഗം കതാഴിലാളി ള് തീരപ്രത്ദേത്തും ഇെനാട്ടിലുമാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് 
െിത്രത്തില് നിന്ന് വയക്തമാകും.  ിഴകന്ത്മഖ്ല ില് കപാതുകവ കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടി 
രിക്കുന്നവര്ത് ജില്ലാ േരാേരിക കാള് കുറവാകണന്നും െിത്രത്തില് നിന്നും  ാണാവന്നതാണ്. 

കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ത്തികെ 
വയതി ാനം െിത്രം 3.19 ലും  ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.20 ലും  നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

 ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള് ഇെനാട്ടിലും മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ്
െിത്രത്തില് നിന്ന് വയക്തമാകും.  െിത്രം 3.20 ല്  ര്ത്ഷ രകെ ത് ന്ദ്രീ രണം ഏകതാകക തത്ദേ 
സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാകണന്ന് വയക്തമാകി ിരിക്കുന്നു. ഇതില് നിന്നും  ര്ത്ഷ ര്ത് ത് ന്ദ്രീ രി 
ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇെനാട്ടിലും മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാ ാകണന്ന ്വയക്തമാണ്. 

ഓത്രാ വിഭാഗം കതാഴിലാളി ളും ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകതല്ലാം തത്ദേ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് എന്ന് വിേ ലനത്തില് വയക്തമാ ത് പട്ടി  3.1 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.  

പട്ടി  3.1 
കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം 

കുെില് വയവസാ  
കത്താഴിലാളി ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചി 
രിക്കുന്ന തത്ദേഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങള് (ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5 

 ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള് 
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്ന 

തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
(ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5 

 ര്ത്ഷ ര്ത് 
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്ന 

തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
(ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5 

ഇളമാെ ് അഞ്ചല് അഞ്ചല് 

പൂതക്കുളം ശൂരനാെ് വെക ് കുളത്തൂപ്പുഴ 

െവറ ഇളമാെ ് കനടുവത്തൂര്ത് 

ഇെമുളകല് കനടുവത്തൂര്ത് പൂ പ്പള്ളി 

കുണ്ടറ പട്ടാഴി വെത്കകര കവളി ം 

ത്തവലകര  െയ്ക്കല് നിലത്മല് 

 ഉമ്മന്നൂര്ത് െിതറ 

 ദമലം അല മണ് 

 അല മണ് ത്പാരവഴി 

  രവാളൂര്ത് കവളിനല്ലൂര്ത് 

 വിളക്കുെി ശൂരനാെ് കതക ്

 കവട്ടികവല  െെ മംഗലം 

 ആരയങ്കാവ്   ഏരൂര്ത് 

 െെ മംഗലം  രവാളൂര്ത് 

 പിറവന്തൂര്ത് ശൂരനാെ് വെക ്

 തലവൂര്ത് ത്മലില 

 െിതറ കവട്ടികവല 
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 ഏരൂര്ത് തലവൂര്ത് 

 കവളിനല്ലൂര്ത് പട്ടാഴി 

 നിലത്മല്  െയ്ക്കല് 

 ഇെമുളയ്ക്കല് ഇളമാെ ്

 ഇട്ടിവ ഇട്ടിവ 

 കുളത്തൂപ്പുഴ പട്ടാഴി വെത്കകര 

  പിറവന്തൂര്ത് 

  കുന്നത്തൂര്ത് 

  ഇെമുളയ്ക്കല് 

  ഉമ്മന്നൂര്ത് 
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

3.3.3 കതാഴില് ഘെന 

ജില്ല ികല കതാഴിലാളി കള  ര്ത്ഷ ര്ത്,  ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള്, കുെില്വയവസാ  കതാഴിലാ 
ളി ള്, മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് എന്നീ നാലുവിഭാഗങ്ങളാ ാണ് 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം തരം തിരിച്ചി 
രിക്കുന്നത്. 2001 കല കസന്സസികല ത്പാകല തകന്ന മത്സ്യകതാഴിലാളി ള്, ഖ്നനകത്താഴിലാളി ള്, 
ത്താട്ടം കതാഴിലാളി ള് എന്നിങ്ങകന പ്രാഥമി  ത്മഖ്ലയുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട വകരയും മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് 
എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 2011 കസന്സസിലും ഉള്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നത്.  2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം 
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ കതാഴില്  പരമാ  ഘെന െിത്രം 3.22 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെ 16% മാത്രമാണ്  ര്ത്ഷ രം  ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളും, 81% 
കതാഴിലാളി ളും,  മറ്റു കതാഴിലാളി ള് എന്ന വിഭാഗത്തില് ഉള്കപ്പടുന്നു. സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം 
കെയ്യുത്മ്പാള് (െിത്രം 3.23) ആലപ്പുഴ ജില്ല ില് മാത്രമാണ് ജില്ലത് കാള് കൂടുതല്  ര്ത്ഷ രകെയും 
 ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെയും പ്രാതിനിധയം കൂടുതലാ ി  ാണുന്നത്. മറ്റ ്സമീപ ജില്ല കള അത്പക്ിച്്ച 
ജില്ല ില്  ാര്ത്ഷി  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രാധാനയമാണ് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതില് 
മത്സ്യകത്താഴിലാളി ള്, ഖ്നനകത്താഴിലാളി ള്, ത്താട്ടം കതാഴിലാളി ള് എന്നിങ്ങകനയുള്ള പ്രാഥമി  
ത്മഖ്ല ികല കതാഴിലാളി ളും ഉള്കപ്പടുന്നു. മറ്റ് കതാഴിലാളി ളില് 20% ത്പര്ത് ഈ പ്രാഥമി  കതാഴിലാളി 
വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന്  രതി ാല് ത്പാലും, മറ്റ് കതാഴിലാളി ളില് 61% ത്പര്ത് തൃതീ  ത്മഖ്ല ില് 
പണിക ടുക്കുന്നവരാണ് എന്നുപറ ാം.  

3.3.4 കതാഴില് ഘെന- നഗര-ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല വയതി ാനം 
 കതാഴില്ഘെന നഗര ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് എങ്ങകന വയതയസ്ഥമാ ിരിക്കുന്നു എന്ന് െിത്രം 3.3.8 
ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

ഇതില് നിന്നും നഗര പ്രത്ദേങ്ങളില്   ര്ത്ഷ രം  ര്ത്ഷ  കതാഴിലാളി ളും ആക  കതാഴിലാ 
ളി ളുകെ 5% ആണ് ഉളളകതന്നും, അത്തസമ ം 22% ആണ് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഉളളകതന്നും 
വയക്തമാണ്. എന്നാല് കുെില് വയവസാ ങ്ങളില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ള് നഗരപ്രത്ദേങ്ങളിലും 
ഗ്രാമ പ്രത്ദേങ്ങളിലും 4%, 2% വീതം മാത്രമാകണന്നു ാണാം. നഗരപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ള് 91% 
ആളു ളും തൃതീ  ത്മഖ്ല ില് ത്ജാലി കെയ്യുത്മ്പാള് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഇത് 50% ല് കൂടുതല് 
വരന്നതാ ി  ാണുന്നു. (മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് 20% ത്ത്താളം പ്രാഥമി  ത്മഖ്ലയുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട് 
പണിക ടുക്കുന്നവരാകണന്ന ്അനമാനിച്ചിക്കുന്നു). ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില്ത്പ്പാലും പ്രാഥമി  ത്മഖ്ല മന്ദീഭവി 
ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. 
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െിത്രം 3.22  
ജില്ല ികല കതാഴില്ഘെന 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.23 
സമീപ ജില്ല ികല കതാഴില്ഘെന 

 
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.24 
ജില്ല ികല നഗര-ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്ഘെന 

 
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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3.3.5 കതാഴില് ഘെന- ാലാനസൃതമാ  വയതി ാനം 
െിത്രം 3.25 

കതാഴില് ഘെന- ാലാനസൃതമാ  വയതി ാനം 

 
          അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
 ഇതില് നിന്നും  ര്ത്ഷ രകെയും  ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെയും എണത്തില് 1981 കന 
അത്പക്ിച്്ച 2011 ല് വലി  ത്താതില് കുറവ് (ഏ ത്ദേം 50%) സംഭവിച്ചതാ ി  ാണാവന്നതാണ്. 
അത്തസമ ം മറ്റ് കതാഴിലാളി ളുകെ എണത്തില് 81% വര്ത്ദ്ധനവാണുണ്ടാ ത്.  ജില്ല ികല ജനങ്ങള് 
പ്രാഥമി  ത്മഖ്ല കള തിരസ്കരിച്്ച ത്രിതീ ത്മഖ്ലക  സവീ രിച്ചതാ ി  ണകാകാവന്നതാണ്.  
നഗരപ്രത്ദേത്തും തൃതീ ത്മഖ്ലയ്ക്ക ് ഏതാണ്ട ് പൂര്ത്ണാധിപതയം ഉള്ളതായും ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് 
സമാനസാൈെരയം നിലനില്ക്കുന്നതായും  ാണാവന്നതാണ്. ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഉല്പാദനത്മഖ്ല 
ത്ോഷിച്ചുവരന്നത് ജില്ല ില് അനി ന്ത്രിതമാ  രീതി ില് നഗരവല്കരണം നെകാന് സാധയത 
യുകണ്ടന്നാണ് ഇത് ഉല്പാദനത്മഖ്ലയുകെ നാേത്തിന ് വഴികവയ്ക്കും. ജില്ലയുകെ തനത് വയവസ്ഥക യും 
 ാര്ത്ഷി  സംസ്കാരത്തിന ് മങ്ങത്ലല്പിക്കു യും കെയ്യുകമന്നതിനാല് ജില്ല ില് അെിസ്ഥാനത്മഖ്ലയ്ക്ക ്
ഊന്നല് നല്ത് ണ്ടതുണ്ട്. 2001-2011  ാലത്ത് പ്രാഥമി  ത്മഖ്ല ികല കതാഴിലാളി ളുകെ എണത്തില് 
ത്നരി ത്താതികലങ്കിലും വര്ത്ദ്ധനവ് വിന്നിട്ടുള്ളതിനാല് ജില്ല ില് പ്രാഥമി ത്മഖ്ലയ്ക്ക് കെറി  അളവി 
ലാകണങ്കിലും പ്രാധാനയം ദ  വരന്നുകണ്ടന്ന്  ണകാകാവന്നതാണ്. 

െിത്രം 3.26 
നഗര പ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ളുകെ വയതി ാനം 

 
                     അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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െിത്രം 3.27 
ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ളുകെ വയതി ാനം  

 
 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്  

3.3.6 ഭാവി ികല കതാഴില് ഘെന (പ്രവണതയുകെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ണകാകി ത)് 
 ജില്ലയുകെ കതാഴില്പരമാ  ഘെന കപ്രാജക്ട് കെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാ ി 2021 കലയും 2031 കലയും 
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് (ഡലൂപിആര്ത്) കപ്രാജക്ട് കെത്യ്യണ്ടത് അതയാവേയമാണ്. പട്ടി  3.2 
ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് കപ്രാജക്ട് കെയ്തത് െിത്രം 3.29 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി  3.2 
കതാഴിലാളു ളുകെ എണം കപ്രാജക്ന് 

 വര്ത്ഷം 
ഇനം 1981 1991 2001 2011 2021 2031 

കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് 30 33 32 34.6 35 35 

ജനസംഖ്യ 2175525 2407566 2565208 2635375 2750968 2862607 

കതാഴിലാളി ള് 667088 783500 828945 912025 952028 990663 
    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.28 
കതാഴിലാളു ളുകെ എണം കപ്രാജക്ന് 

 
    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്  
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 നഗര പ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക് ഇകാല ളവില് കുറഞ്ഞുവരി  ാ ിരന്നു 
എന്ന് ഇതില് നിന്ന് വയക്തമാണ്.  എന്നാല് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് 1981-1991 
ദേ ത്തില്  വര്ത്ദ്ധിക്കു യും അടുത്ത ദേ ത്തില് മാറ്റമില്ലാകത നിലക ാള്ളു യും കെയ്തു.  എന്നാല് 
2001-2011 ദോബ്ദ ാല ളവില് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക് ഉ ര്ത്ന്നതാ ി 
 ാണുന്നു. നഗരപ്രത്ദേകത്ത കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് ഗ്രാമപ്രത്ദേകത്ത അത്പക്ിച്്ച 
കുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത, നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാണ് കൂടുതല് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 
എന്ന സാമാനയവിേവാസകത്ത ത ിെം മറിക്കുന്നു. 

 ഒര പ്രത്ദേത്തികെ പാരിസ്ഥിതി വം സാമ്പത്തി വമാ  നിലനില്പികെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഈ 
പ്രവണതയ്ക്ക് മാറ്റം വരത്ത്തണ്ടതാണ്. അകല്ലങ്കില് നഗരപ്രത്ദേങ്ങളില് നിന്ന് ജനങ്ങള് ഗ്രാമ 
പ്രത്ദേങ്ങളിത്ലക് കുെിത് റു യും കൃഷിസ്ഥലം, ജലാേ ം, പാരിസ്ഥിതി മാ ി പ്രാമുഖ്യമുളള ത്മഖ്ല ള് 
എന്നിങ്ങകന ഗ്രാമ പ്രത്ദേങ്ങളികല വിഭവങ്ങകളല്ലാം പാര്ത്പ്പിൊവേയങ്ങള്കാ ി ഉപത് ാഗകപ്പടുത്തി 
നേിപ്പികാനം, അങ്ങകന ജില്ലയുകെ  ാര്ത്ഷി   സമ്പദ് വയവസ്ഥയുകെ അെിത്തറ ത രാനം ഇെ ാകും. 

പട്ടി  3.3 
ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക ്

 വര്ത്ഷം 1991 2001 2011 2021 2031 

കതാഴില് പങ്കാളിത്ത 
നിരക ്

33 32 34.6 35 35 

    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.29 
 ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക ് 

 
                      അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

3.4 ജില്ല ികല ഭൂവിനിത് ാഗം 

 2005 കല ഭൂവിനിത് ാഗ സര്ത്കവ അനസരിച്ച് ജില്ലയുകെ ആക  വിസ്തീര്ത്ണം 2524 െ.  ി. മീ. 
ആണ്. ജില്ല ില് 993 െ. ി.മീ കൃഷിസ്ഥലവം 712  ി. മീ. പാര്ത്പ്പിെ പ്രത്ദേവം ഉണ്ട്. ജലാേ ങ്ങളുകെ 
വിസ്തീര്ത്ണം 105.88 െ.  ി. മീറ്ററും വനങ്ങളുത്െത് 596.48 െ.  ി. മീറ്ററും ആണ്. ജില്ല ികല ആക  ഭൂമിയുകെ 
മുഖ്യപങ്കം പ്രധാനമായും മൂന്നുതരം ഉപത് ാഗങ്ങള്കാണ് വിനിത് ാഗിക്കുന്നത്.  കൃഷിഭൂമി (41%), 
പാര്ത്പ്പിൊവേയം (29%), വനഭൂമി (24%) എന്നിവ ാണവ. 
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പട്ടി  3.4 
ജില്ലയുകെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ വിഭജനം 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

3.4.1 ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം  
 ജില്ലയുകെ സ്ഥലപരഘെന നിശ്ച ിക്കുന്നതില് ഭൂവിനിത് ാഗത്തിന് വലി  പ്രാധാനയമാണുള്ളത്. 
വി സനത്തികെസ്ഥലമാനങ്ങള് അപഗ്രഥിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും വാണിജയം, വയവസാ ം,  ാര്ത്ഷി ം, 
വനം എന്നീ പ്രധാന ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം ജില്ലയുകെ ഏകതാക ഭാഗത്താകണന്ന ്
മനസ്സിലാത്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാ ി സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് അനവര്ത്ത്തിച്ചിരിക്കുന്ന 
രീതിോസ്ത്രമനസരിച്ച് ത്മല്പറഞ്ഞ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമാപ്പ ് തയ്യാറാകി താകഴ 
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  
3.4.1.1 വാണിജയ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം 
 െിത്രം 3.31 ല് വാണിജയ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച് 
പ്രധാന ഗതാഗത ഇെനാഴി ള്  െന്നുത്പാകുന്നതും നഗരപ്രത്ദേങ്ങളിലും വാണിജയ ഉപത് ാഗം 
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു. 

3.4.1.2 വയാവസാ ി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം  
 വയാവസാ ി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.32 നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതില് നിന്നും 
ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പ്പത്റഷനിലും സമീപ പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാണ് വയാവസാ ി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം 
 ാണുന്നകതന്ന് മനസ്സിലാകാം. 

3.4.1.3  ാര്ത്ഷി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം  
  ാര്ത്ഷി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം പരിത്ോധിച്ചാല് ജില്ലയുകെ  ാര്ത്ഷി  പ്രവര്ത്ത്തനം 
മുഖ്യമായും ഇെനാട്ടില് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്  ാണാവന്നതാണ്. 

3.4.1.4 വനഭൂമിയുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം 

 കുളത്തൂപ്പുഴ, പിറവന്തൂര്ത്, കതډല, ആരയങ്കാവ്, അല മണ് എന്നീ അഞ്ച ് തത്ദേഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില് മാത്രമാണ് വനഭൂമിയുള്ളത് എന്നതുക ാണ്ടുതകന്ന ജില്ലയുകെ വനപ്രത്ദേങ്ങള് 
പ്രധാനമായും  ിഴകന്ഭാഗത്ത ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകാവന്നതാണ് (െിത്രം 3.34).  
ജില്ലയുകെ മുഖ്യവനഭാഗങ്ങളുകെ വിസ്തീര്ത്ണം 597 െ.  ി. മീറ്റര്ത് ആണ്. ഇത ് ജില്ലയുകെ കമാത്തം 
വിസ്തീര്ത്ണത്തികെഏ ത്ദേം 24 % വരം. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

79                                                                           വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള് 

െിത്രം 3.30 
 ജില്ലയുകെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ വിഭജനം 

 
                   അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.31 
വാണിജയപരമാ  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം 

 
                     അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.32 
 വയാവസാ ി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം 

 
               അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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െിത്രം 3.33 
 ാര്ത്ഷി  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ രൂപമാതൃ  

 
      അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.34 
 ജില്ലയുകെ വനപ്രത്ദേങ്ങള് 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.35  
ക ാല്ലം ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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3.6 അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം 
3.6.1 അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ നിലവികല ക്രമം 
 ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 2017 കല ആസ്തിവിവരകണക ്പ്ര ാരം 
ലഭയമാ  സൗ രയങ്ങള്  ണകികലടുത്തുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി  സഞ്ചിത പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുകെ സൂെ ം 
അനസരിച്ച ് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷന് ഒന്നാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രമായും ക ാട്ടാരകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 
പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി,  രനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ രണ്ടാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളായും 
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്,  െയ്ക്കല്, ദമലം, , പരവൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, അഞ്ചല്, കതാെിയൂര്ത്, ൊത്തന്നൂര്ത്, മയ്യനാെ്, 
പത്തനാപുരം, പവിത്ത്രേവരം, ആരയങ്കാവ,് എഴുത് ാണ്, ത്തവലകര, കുലത്േഖ്രപുരം, ക ാറ്റങ്കര, 
കവട്ടികവല, ഇട്ടിവ, ഓച്ചിറ, ോസ്താംത് ാട്ട, കുണ്ടറ എന്നിവ മൂന്നാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളായും 
ജില്ല ികല ഇതര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തില് വരന്നതുമാണ്. 
ഇവയുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം െിത്രത്തില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു  

3.6.2  അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം 
 ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ നിലവികല വി സിതത് ന്ദ്രങ്ങള്  ണകികലടുത്തുക ാണ്ട ്
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം  ണകാകി ിട്ടുണ്ടണ്്.* അവ പട്ടി  3.6 ല് 
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. *ക്രിസ്റ്റല്ലറുകെ ത് ന്ദ്രസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം അനവര്ത്ത്തിച്ചുക ാണ്ട ് സംത് ാജിത ജില്ലാ 
വി സന രൂപത്രഖ് ില് പരാമര്ത്േിക്കുന്ന രീതിോസ്ത്രം അനസരിച്ച ്

പട്ടി  3.5  
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം 

അധിവാസ
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ 
ക്രമം 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

അധിവാസത് ന്ദ്രം 

1 1 
ക ാല്ലം 

ത് ാര്ത്പത്റഷന് 

2 

1 അഞ്ചല് 
2 ൊത്തന്നൂര്ത് 

3 
ക ാട്ടാരകര 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

4 പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

5 
 രനാഗപ്പള്ളി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

6 കുണ്ടറ  

3 

1 കവളിനല്ലൂര്ത്  
2 െവറ 
3 പത്തനാപുരം 
4  െയ്ക്കല് 
5 ോസ്താംത് ാട്ട 
6 െെ മംഗലം  
7 പരവൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  

4 1 മയ്യനാെ്  

 2 ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്  

 3 ത്തവലകര  

 4 പവിത്ത്രേവരം  

 5 കതാെിയൂര്ത്  

 6 കുലത്േഖ്രപുരം  

 7 ഇട്ടിവ  

 8 ദമലം  

 9 ഏഴുത് ാണ്  

 10 ഓച്ചിറ  

 11  ല്ലുവാതുകല്  

 12  രീപ്ര  

 13 ക ാറ്റങ്കര  

 14 തൃത്കാവില്വട്ടം  

 15 കവട്ടികവല  

 16 കുളകെ  

 17 ആരയങ്കാവ്  

 18 പൂ പ്പള്ളി 

 19 കതډല 

 20 കുളത്തൂപ്പുഴ 

 21 കവളി ം  

 22 ദമനാഗപ്പള്ളി  
 23 ഇെമുളയ്ക്കല് 
 24 നിലത്മല്  
 25 കുന്നത്തൂര്ത്  
 26 വിളക്കുെി 
 27 ഉമ്മന്നൂര്ത്  
 28 കപരിനാെ ് 
 29 ഇളമാെ ് 
 30 കുമിള്   
 31 െിതറ  
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 32 അല മണ് 
 33 കനടുവത്തൂര്ത്  
 34 തലവൂര്ത്  
 35 പന്മന 
 36 കനടുമ്പന  
 37 ഏരൂര്ത്  
 38 ആലപ്പാെ്  
 39 ശൂരനാെ് കതക്  
 40 ത്പാരവഴി  
 41 പട്ടാഴി വെത്കകര 
 42 ഇളമ്പള്ളൂര്ത്  
 43 ശൂരനാെ് വെക ് 
 44 കതക്കുംഭാഗം  
 45  ിഴത്ക  ല്ലെ  

 46 പൂതക്കുളം  
 47 തൃകരവ്  
 48 ത്പര ം  
 49 തഴവ  
 50 പിറവന്തൂര്ത്  
 51 മണ്ത്ട്രാതുരത്ത ് 
 52 പന ം 
 53 പെിഞ്ഞാകറ  ല്ലെ  
 54 പട്ടാഴി വെത്കകര  
 55 ത്മലില 
 56  രവാളൂര്ത്  
 57 നീണ്ണ്ട ര  
 58 ക്ലാപ്പന  
 59 െിറകര 

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
 ജില്ല ില്  ഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ത്ഷത്തിനള്ളില് ആസൂത്രണം കെയ്ത മുന്ന് പ്രധാന പദ്ധതി ളാണ ്
കുണ്ടറ ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ഐ.റ്റി പാര്ത്ക്കും, െെ മംഗലകത്ത ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയും, പാരിപ്പള്ളി 
കമഡികല് ത് ാത്ളജം. അതില് നിലവില് നാലാംക്രമത്തിലുള്ള െെ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില് 
സര്ത്കാരികെ സവപ്ന പദ്ധതി ാ  ജഡായു പാറ വിത്നാദത് ന്ദ്രത്തികെ പ്രവര്ത്ത്തനം ഏതാണ്ട് തുെങ്ങാ 
റാ ിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 2000 മുതല് 3000 വകര വിത്നാദസഞ്ചാരി ള് ജഡായുപാറ സന്ദര്ത്േിക്കുകമന്ന ്
 ണകാകകപ്പടുന്നു. ആ തിനാല് െി വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്രത്തിത്നാെനബന്ധിച്്ച വിത്നാദസഞ്ചാരി ള്ക് 
ആവേയമാ  രീതി ിലുള്ള സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുത്കണ്ടതുണ്ട് ഇതിനാ ി െെ മംഗലം ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ ത്തികെ ക്രമം നാലില് നിന്ന് മൂന്നാ ി ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുകണ്ടന്ന ് ണകാക്കുന്നു. കുണ്ടറ ികല ഐ.റ്റി 
പാര്ത്ക ് പ്രവര്ത്ത്തന ക്മമാകുത്മ്പാള് െി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില് 10,000 ല് കൂടുതല് കതാഴിലവസരങ്ങള് 
ഉണ്ടാ ാനം അതുവഴി െി പ്രത്ദേത്ത്തക് ആളു ളുകെ കുെിത് റ്റം ഉണ്ടാ ാനമുള്ള സാധയത കൂടുതലാണ്. 
കൂൊകത ഇവിടുകത്ത ഐ.റ്റി വയവസാ ം വളരന്നതികെ ഭാഗമാ ി വലി ത്താതിലുള്ള പശ്ചാത്തല 
ത്മഖ്ലയുകെയും വാണിജയ ത്മഖ്ലയുകെയും വി സനം ഉണ്ടത് ണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന പുറകമ പൂട്ടികിെക്കുന്ന അലിന്ഡ ്
ഫാക്ടറി പൂര്ത്ണത്താതില് പ്രവര്ത്ത്തനക്മമാകുത്മ്പാള് ഇത്താെനബന്ധിച്്ച മറ്റ് വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും െി 
ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തില് ഉണ്ടാകും. ആ തിനാല് കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തികന രണ്ടാം ക്രമ അധിവാസ 
ത് ന്ദ്രമാ ി  ണകാകി ഭാവി വി സനം നെത്ത്തണ്ടതാണ്. എന്നിരന്നാലും ക ാട്ടാരകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ില് 
നിന്നും അധി ം ദൂരത്ത ല്ലാകത സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികന രണ്ടാം ക്രമ 
അധിവാസത് ന്ദ്രമാകി മാറ്റുന്നതിന് ത്ബാധപൂര്ത്വമാ  ഇെകപെല് ഉണ്ടാത് ണ്ടതാണ്. പാരിപ്പള്ളി കമഡികല് 
ത് ാത്ളജ് ഉള്കപ്പടുന്ന  ല്ലുവാതുകല് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിത്നാെ് ത്െര്ത്ന്നുനില്ക്കുന്ന ൊത്തന്നൂര്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത ് നിലവികല ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്താ തിനാല് ൊത്തന്നൂരികന തകന്ന 
ഭാവി ികല രണ്ടാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രമാ ി  ണകാകി ിരിക്കുന്നു. തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 
നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം െിത്രത്തില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
3.7   വല ളുകെ ക്രമം 
3.7.1   വല ളുകെ നിലവിലുളള ക്രമം 
 ത്റാഡു ള് സന്ധിക്കുന്ന ഒത്ന്നാ അതിത്ലകറത് ാ സന്ധിസ്ഥാനങ്ങള്ക് ചുറ്റുമാ ി തത്ദേഭരണ 
സ്ഥാപനത്തികെവാണിജയ ത് ന്ദ്രമാ ി നിലക ാളളുന്ന പ്രവര്ത്ത്തന പ്രത്ദേത്തികെസഞ്ച കത്ത ാണ്  വല 
എന്ന പദം ക ാണ്ടുത്ദേിക്കുന്നത്. ഉത്ദേിക്കുന്നത്. ജില്ല ികല  വല ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തി ളുകെ വയാപ്തി ആ 
 വല ളില് സന്ധിക്കുന്ന ത്റാഡു ളുകെ ക്രമത്തിനനസരിച്ചാണ്. ജില്ല ികല വലുതും കെറുതുമാ   വല ള് 
വാണിജയ ത്മഖ്ല ളുകെ വി സനത്തില് പ്രതയക്ത്തിലും മറ്റ് ത്മഖ്ല ളുകെ വി സനത്തില് പത്രാക്മായും 
സവാധീനം കെലുത്തുന്ന ഘെ മാണ്. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

83                                                                           വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള് 

െിത്രം 3.36                                                      െിത്രം 3.37 
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ നിലവികല ക്രമം                          അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം 

 
 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്                  

െിത്രം 3.38    
ജില്ല ികല  വല ളുകെ നിലവികല ക്രമവം സ്ഥലപര വിനയാസവം 

 
                     അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.39    വല ളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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ജില്ല ില്  ഴിഞ്ഞ 8 വര്ത്ഷത്തിനളളില്  വല ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തന വയാപ്തിക  സവാധീനിക്കുന്ന തരത്തില് 
പ്രാധാന ത്റാഡു കളാന്നും നിര്ത്മ്മിതമാ ിട്ടികല്ലന്നതിനാല് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന ത്മഖ്ല ില് 
അനവര്ത്ത്തിച്ച രീതിോസ്ത്രമനസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ല ില് ഇത്പ്പാഴും ഒന്നാം ക്രമ  വല ാ  െിന്നകെ ക് 
പുറത്മ രണ്ടാം ക്രമത്തിലുളള ക ാട്ടാരകര െന്തമുക്,  രനാഗപ്പളളി, പുനലൂര്ത് ക .എസ.്ആര്ത്.െി.സി ജംഗ്ഷന് 
 വല ളും മൂന്നാം ക്രമത്തിലാ ി മുകെ ആര്ത്.ഒ ജംഗ്ഷന്, ക ാട്ടി ം, പത്തനാപുരം, ആയൂര്ത്, പൂ പ്പളളി, 
പാരിപ്പളളി എന്നിങ്ങകന 7  വല ളും ഉണ്ട്. പരവൂര്ത്  വല ഉള്കപ്പകെയുളള മറ്റ്  വല ള് നാലാം 
ക്രമത്തിത്ലാ അതിന് താകഴത് ാ ആകണന്ന്  ണകാകാവന്നതാണ്. നിലവികല ക്രമവം സ്ഥലപര 
വിനയാസവം നല് ി ിരിക്കുന്നു 

3.7.2  വല ളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം 

 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ല ികല ജനസാന്ദ്രതയുകെ വിതരണത്തിലും ജനസംഖ്യയുകെ 
വിതരണത്തിലും  ാരയമാ  മാറ്റം വരാത്തതിനാല്  വല ളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ടക്രമത്തില് വലി  ത്താതിലുളള മാറ്റം 
പ്രതീക്ികാവന്നതല്ല. ക ാല്ലം - കെത്ങ്കാട്ട കറ ില്പാത  ാഥാര്ത്്യമാകുത്മ്പാള് പുനലൂര്ത്, ക ാട്ടാരകര 
എന്നീ  വല ളുകെ വാണിജയാെിസ്ഥാന മൂലയം ക്രമാതീതമാ ി ഉ രം, എങ്കിലും ഒന്നാം ക്രമ  വല ാ  
െിന്നകെയുകെ വാണിജയാെിസ്ഥാനമൂലയത്തില്  ാരയമാ  മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക ാല്ലം - ത്തനി ത്ദേീ  
പാതയുത്െയും അത്താെനബന്ധിച്ചുളള പാലങ്ങളും പൂര്ത്ത്തി ാകുത്മ്പാള് ഇത്പ്പാള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തിലുള്ള 
അധിവാസ ത് ന്ദ്രമാ  മണ്ത്ട്രാതുരത്തില് വിത്നാദ സഞ്ചാര ത്മഖ്ലയ്ക്ക് കൂടുതല് സാധയതയു 
ണ്ടാകുന്നതാകണന്ന ് ണകാകാവന്നതാണ്. ഇതുമൂലം മണ്ത്ട്രാതുരത്തികന നാലാംക്രമത്തിലുള്ള  വല ാ ി 
ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുകണ്ടന്ന ്  ണകാക്കുന്നു. കൂൊകത ജഡായുപാറ വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്രത്തികെ 
വി സനവമാ ി ബന്ധകപ്പെ് െെ മംഗലം  വലയും മൂന്നാം ക്രമത്തിത്ലക് ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുണ്ട്. മുകെ ആര്ത്.ഒ 
ജംഗ്ഷന് മൂന്നാംക്രമത്തിലുള്ള  വല ാ ി തകന്ന തുെരം എന്നും അനമാനിക്കുന്നു. ത്മല്വിവരിച്ച മാറ്റങ്ങള് 
ഉള്കപ്പടുത്തിക ാണ്ട് തയ്യാറാകി   വല ളുകെ ക്രമം െിത്രം 3.39 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച ്
ഭാവി ികല  വല ളുകെ ക്രമം താകഴ പട്ടി  രൂപത്തില് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി  3.6  
ഭാവി ികല  വല ളുകെ ക്രമം 

 വല ളുകെ ക്രമം   വല ളുകെ ത്പര ്

I 1.െിന്നകെ 

 
 
II 

2. രനാഗപ്പള്ളി 

3.ക ാട്ടാരകര 

4.അഞ്ചല് 

5.പുനലൂര്ത് 

6.പാരിപ്പള്ളി 

 
 
 
III 
 

1.ോസ്താംത് ാട്ട 7. െയ്ക്കല് 

2.െവറ 8.കതന്മല 

3.ത്തവലകര 9.പത്തനാപുരം 

4. കുണ്ടറ 10.പൂ പ്പള്ളി 

5. ക ാട്ടി ം 11.െെ മംഗലം 

6.പരവൂര്ത് 12.ആയൂര്ത് 
 അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്   
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3.8 നഗരവത്ക്കരണം 

3.8.1 നിലവികല അവസ്ഥ 

 നഗരവത്ക്കരണം എന്നത് ക ാണ്ട് ഉത്ദേിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങള് അതികെ പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം 
മാറി നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാ ി പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ാണ്. 5000 ല് കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുളളതും ജനസാന്ദ്രത 
ഒര െ.  ി. മീറ്ററില് 400 ആളു ളില് കൂടുതല് ഉളളതും ആക  പുരഷ കതാലാളി ളില് 75% ആളു ളും 
 ാര്ത്ഷിത് തര പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ത് ആ ിരിക്കുന്നതുമാ  പ്രത്ദേകത്ത ാണ് കസന്സസ് 
നഗരം എന്നു പറയുന്നത്. ത് രളത്തില് ഇരപതാം നൂറ്റാണ്ടികെതുെകത്തില് ഇത്തരത്തിലുളള 
നഗരവാസി ളുകെ ജനസംഖ്യ ആക  7.11% ആ ിരകന്നങ്കില് 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ഇത് ഏതാണ്ട് 47% 
ആ ി ഉ ര്ത്ന്നിരിക്കു  ാണ്.  സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില്  കണ്ടത്തി തില് നിന്നും 
വിഭിന്നമാ ി 2011 കല ഗ്രാമജനസംഖ്യയും വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള് (പട്ടി  3.7) ഗ്രാമങ്ങളികല 
ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാനിരക് വളകര ധി ം താഴുന്നതായും നഗരങ്ങളിത്ലത് കുത്തകന ഉ രന്നതായും  ാണുന്നു. 
സംസ്ഥാനകത്ത ആക  ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക് പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള് 1991-2001 ല് 9.42% 
ഉണ്ടാ ിരന്നതില് നിന്നും 4.91% ആ ി 2001-2011 ല് കുറയു  ാണ് കെയ്തത്. ഇതില് നിന്നും ഒത്ട്ടകറ 
ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങള് കസന്സസ് ൌണ് ആ ി മാറി തിനാലാണ് നഗര ജനസംഖ്യ അസാധാരണമാ  
വിധത്തില് വര്ത്ദ്ധികാനം ഗ്രാമീണജനസംഖ്യാവര്ത്ദ്ധനവ് കുറ ാനം  ാരണം എന്ന ്അനമാനികാവന്നതാണ്. 
ഇത്തരത്തിലുള്ള നഗരവല്കരണം മൂലം സംസ്ഥാനത്തികെ ഗ്രാമങ്ങളുകെ അെിസ്ഥാന സവഭാവം തകന്ന 
മാറുവാനം പ്രാഥമി ത്മഖ്ല ളാ  കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം മുതലാ  വി സനത്മഖ്ല ള് ത്നര്ത്ത്തു ത്പാകു യും 
കെയ്യും.  

പട്ടി  3.7 
2011 കല ഗ്രാമജനസംഖ്യയും വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും 

 ജനസംഖ്യ (2011) ജനസംഖ്യ (2001) കമാത്തം ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരക ്

ആക  33,406,061 31,841,374 4.91 

ഗ്രാമം 17,471,135 23,574,449 -25.88 

നഗരം 15,934,926 8,266,925 92.75 

         അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

 2011 കല കസന്സസ് അനസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ല ികല ആക  ജനസംഖ്യ (2635375) യുകെ                  
45.05% നഗര ജനസംഖ്യ ാണ.് 2001 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ല ില് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പ്പത്റഷന 
പുറത്മ പരവൂര്ത്, പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള് എന്നിങ്ങകന മൂന്ന് വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാണ് 
ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് പ്രവെിച്ചതുത്പാകല 
 രനാഗപ്പളളി, ക ാട്ടരകര എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള് നിലവില് വന്നത്താകെ വയവസ്ഥാപിത 
നഗരപ്രത്ദേത്തിന്ത്റ എണം 5 ആ ി വര്ത്ദ്ധിച്ചു (െിത്രം 3.40). കൂൊകത തൃകെവൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത ്ക ാല്ലം 
ത് ാര്ത്പ്പത്റഷനമാ ി കൂട്ടിത്ച്ചര്ത്ത്തതിനാല് െി പ്രത്ദേവം വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേമാ ിമാറി ിട്ടുണ്ട്. 
നീണ്ട ര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് കസന്സസ് നഗരമാകണങ്കിലും നിലവില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്താ ി തുെര  ാണ്. 
ജില്ല ികല നഗര ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത് മറ്റ് ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ഏഴാമതാണ.്  നഗര 
ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത് 2011 കല 18.02% ത്തില് നിന്നും 45.05% ആ ി ഉ ര്ത്ന്നതാ ി  ാണുന്നു. 
എന്നിരന്നാലും നഗര ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും നഗരപ്രത്ദേത്തിത്നാെ ് കതാട്ട് ത്െര്ത്ന്ന്  ിെക്കുന്ന  
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളുകെ വളര്ത്ച്ച നിരക്കു ളും താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസംഖ്യ 
വളര്ത്ച്ച നിരക് നഗരങ്ങകള അത്പക്ിച്്ച കൂടുതലാകണന്നും അതില് നിന്നും നഗരപ്രത്ദേത്തുള്ളവര്ത് 
ഗ്രാമങ്ങളിത്ലക് കുെിത് റി ിട്ടുള്ളതാകണന്നും അനമാനികാവന്നതാണ്. 
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പട്ടി  3.8 
ജില്ല ികല നഗര ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത ്മറ്റ ്ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം 

ക്രമ 
നമ്പർ 

ജില്ല 
ജനസംഖ്യ 2011 2011 കല നഗര 

ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത ്
അനസരി ച്ചുള്ള സ്ഥാനം 

ആക  ഗ്രാമം നഗരം 

1 എറണാകുളം 3282388 1048025 2234363 68.07 

2 തൃശൂര്ത് 3121200 1024794 2096406 67.17 

3 ത് ാഴിത്കാെ ് 3086293 1013721 2072572 67.15 

4  ണ്ണൂര്ത് 2523003 882017 1640986 65.04 

5 ആലപ്പുഴ 2127789 979643 1148146 53.96 

6 തിരവനന്തപുരം 3301427 1529831 1771596 53.66 

7 ക ാല്ലം 2635375 1448217 1187158 45.05 

8 മലപ്പുറം 4112920 2295709 1817211 44.18 

9  ാസര്ത്ത്ഗാഡ ് 1307375 798328.00 509047.00 38.94 

10 ത് ാട്ട ം 1974551 1409158 565393 28.63 

11 പാലകാെ ് 2809934 2133124 676810 24.09 

12 പത്തനംതിട്ട 1197412 1065799 131613 10.99 

13 ഇടുകി 1108974 1056929 52045 4.69 

14 വ നാെ ് 817420 785840 31580 3.86 
             അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
 
3.8.2 നിര്ത്ദിഷ്ട നഗരവല്കരണം 
 ജില്ല ികല ഒട്ടുമിക പ്രത്ദേത്തും ജനങ്ങള്  ാര്ത്ഷി  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കുറച്ചുക ാണ്ട ് ത്സവന 
ത്മഖ്ല ളിത്ലക് ചുവടുമാറുന്ന പ്രവണത  ണ്ടുവരന്നു. ഇത്തരത്തില് ജനങ്ങള്  ാര്ത്ഷിത് തര കതാഴില് 
ത്മഖ്ല കതരകഞ്ഞടുക്കുത്മ്പാള് അവികെ വസിക്കുന്ന 75% ത്തിലധി ം പുരഷന്മാരം  ാര്ത്ഷിത് തര 
കതാഴിലാളി ള് ആ ാനം െി പ്രത്ദേം കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരം ആ ാനം സാധയത ഏകറ ാണ.് 
ഭാവി ികല നഗര തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏകതാകക ാ ാനാണ് സാധയത, എന്നത് നിലവില്, 
കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരപ്രത്ദേമാത്ണാ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ, ഇത്പ്പാഴകത്ത ത്ഗ്രഡ ്
എന്താണ,് നഗരവല്കരണകത്ത തവരിതകപ്പടുത്തുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ള് എകന്താകക ാണ,് അധിവാസ 
ത് ന്ദ്രത്തികെ ക്രമം ഏതാണ് മുതലാ  ഘെ ങ്ങകള ആശ്ര ിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്മല്പറഞ്ഞ ഘെ ങ്ങള് 
ഓത്രാന്നാ ി വിേ ലനം കെയ്ത് ചുവകെ സംക്ിപ്തമാ ി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
കസന്സസ ്നഗരപ്രത്ദേം 

 2011 കസന്സസ് അനസരിച്ച്  ാര്ത്ഷിത് തര പുരഷകതാഴിലാളി ളുകെ എണം 70% ത്തില് 
കൂടുതലുള്ള ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളാ  (രീതീോസ്ത്രം - സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് വാലയം1 ത്ലത)് 
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്, ൊത്തന്നൂര്ത്, ദമനാഗപ്പള്ളി, ക്ലാപ്പന, തഴവ, ത്തവലകര, തൃകെവൂര്ത്, ക ാറ്റങ്കര, 
കുലത്േഖ്രപുരം, ക ാട്ടാരകര,  രനാഗപ്പള്ളി, കുണ്ടറ, മയ്യനാെ്, ഓച്ചിറ, പന്മന, കപരിനാെ്, പൂതക്കുളം, 
കതാെിയൂര്ത്, തൃകരവ, തൃത്കാവില്വട്ടം എന്നിവ കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാ ി  ണകാ 
കാവന്നതാണ്. ഇതില് ക ാട്ടാരകരയും  രനാഗപ്പള്ളിയും 2011 കസന്സസിനത്േഷം നഗരസഭ ളാ ി 
മാറി തിനാലും തൃകെവൂര്ത് ത് ാര്ത്പത്റഷനില് ല ിപ്പിച്ചതിനാലും ഇവക  പ്രധാന പട്ടി  ില് നിന്നും മാറ്റി 
നിര്ത്ത്തി ാല് 17 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകള ഭാവി ികല കസന്സസ് പ്ര ാരമുള്ള നഗര 
പ്രത്ദേങ്ങളാ ി  ണകാകാവന്നതാണ്.  
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െിത്രം 3.40  - വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേം 

 
                          അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 3.41  - തത്ദേസ്ഥാപനങ്ങളുകെ ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ച നിരക ്

 
  അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.42  -   നിര്ത്ദിഷ്ട നഗരവല്കരണം 

 
               അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ ത്ഗ്രഡ ്

ത്മല് വിവരിച്ച 17 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ദമനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്ത് എന്നിവ 
ഒന്നാംത്ഗ്രഡില് ഉള്കപ്പടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളാണ്. അവ ഒര  ാരണവോലും ഈ പദ്ധതി  ാല ളവില് 
നഗര തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ആ ാന് സാധയത ില്ലാത്തതിനാല് അവക  ഒഴിവാകി ാല് മറ്റ ് 15 
സ്കപഷയല് ത്ഗ്രഡ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കള തുെര്ത്ന്നുള്ള വിേ ലനത്തിന് പരിഗണികാവന്നതാണ്. 

നഗരവല്കരണകത്ത തവരിതകപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള് 
 ജില്ല ില് നഗരവി സനങ്ങള്ക് ആകം കൂട്ടുന്ന പദ്ധതി ള് തങ്കത്േരി ൈാര്ത്ബര്ത് നീണ്ട ര തുറമുഖ്ം 
കുണ്ടറ ഐ.റ്റി പാര്ത്ക്, ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി മുതലാ വ ാണ.് ഇതികെപ്രതയക്ത്തിലുള്ള 
പ്രതിഫലനമുണ്ടാകുന്നത ് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷനിലും, കുണ്ടറ, െവറ, െെ മംഗലം എന്നീ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളിലുമാണ്. ആ തിനാല് െവറ, െെ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കളയുംകൂെി 
ഉള്കപ്പടുത്തികകാണ്ട് ഭാവി നഗരതത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനാ ി പരിഗണികാവന്ന 
തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ എണം 17 ആ ി  ണകാകാവന്നതാണ്.  

അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം 
 മുമ്പ് സൂെിപ്പിച്ചിരന്നതുത്പാകല ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള് 
ക്ലാപ്പന, തഴവ, കപരിനാെ,് പൂതക്കുളം, തൃകരവ, െെ മംഗലം എന്നിവ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തില് 
ഉള്ളതാണ്. െെ മംഗലം ജില്ലയുകെ  ിഴകന്പ്രത്ദേകത്ത ഒര പ്രധാന വിത്നാദ സഞ്ചാര ത് ന്ദ്രമാകു 
കമന്നതിനാല് െെ മംഗലം ഒഴിക യുള്ള കുറഞ്ഞ ക്രമത്തിലുള്ള 5 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കള ഒഴിവാകാ 
വന്നതാണ്. മിച്ചം വരന്ന 12 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭാവി ില് നഗര തത്ദേഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങളാ ാന് സാധയതയുണ്ട.് ഇതിന പുറകമ അഞ്ചല് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത ് ഭാവി ില് രണ്ടാം ക്രമ 
അധിവാസത് ന്ദ്രമാത് ണ്ടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ആ തിനാല് അതു കൂെി ഉള്കപ്പടുത്തികകാണ്ട് 13 തത്ദേ 
സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭാവി ില് നഗര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാ ാന് സാധയതയുള്ള 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ള് ആകണന്ന്  ണകാകാവന്നതാണ്.  
 ത്മല്വിവരിച്ച 13 തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക്കും 
മറ്റ് പ്രത്ദേങ്ങളുമാ ി ത്ദേീ പാത വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാ  മയ്യനാെ്, ക ാറ്റങ്കര, ൊത്തന്നൂര്ത്, കുണ്ടറ 
എന്നിവ 2021 ന ം നഗര തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനമാകുകമന്നും മറ്റുള്ള 9 തത്ദേ സവ ംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളാ  െെ മംഗലം, അഞ്ചല്, കുലത്േഖ്രപുരം, ത്തവലകര, െവറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്, ഓച്ചിറ, പന്മന, 
തൃത്കാവില്വട്ടം എന്നിവ വരന്ന 2031 ന ം നഗരതത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാകുകമന്നും 
 രതാവന്നതാണ്. ആ തില് െി 14 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭാവി ില് നഗരസവഭാവം 
ആര്ത്ജിക്കും എന്നത്  ണകികലടുത്തുക ാണ്ടുത്വണം ഭാവി വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം 
കെത്യ്യണ്ടത്  

3.9. വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്  
(അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ പഠനകത്ത മാത്രം അെിസ്ഥാനമാകികകാണ്ടുള്ളത)് 
 അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട പഠനത്തില് നിന്നും വി സനത്തികെസ്ഥലമാനങ്ങള് 
ഉള്കകാള്ളുന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ  രൂപീ രിക്കുന്നത് ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ യും അധിവാസ 
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും  വല ളുകെ ക്രമവം നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ് ശംഖ്ലയും എന്നിവയുകെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്  

3.9.1 പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ  
 ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ  രൂപീ രിക്കുന്നത് ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം, പ്രവര്ത്ത്തന 
സവഭാവം, നഗരവല്കരണ രീതി എന്നിവക  അെിസ്ഥാനമാകി ാണ്. ഒര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനം 
നഗരവല്കരണത്തികെപഠനത്തില് നഗരമായും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണ പ്ര ാരം  ാര്ത്ഷിത് തര 
മാ  ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമുഖ്ത്തും പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം നഗരസവഭാവവമുണ്ട് (പട്ടി  3.10) െി 
പ്രത്ദേത്തിന് ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ  പ്രവര്ത്ത്തനം നാഗരി  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് ജില്ല ില് 
നഗരപ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ  സ്ഥലം െിത്രം 3.43 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 
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 നഗരവല്കരണ രീതി നസരിച്ച് നഗരമല്ലാതിരിക്കു യും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണമനസരിച്ച് 
 ാര്ത്ഷി മാ ിരിക്കു യും പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം ഗ്രാമമാ ിരിക്കു യും കെയ്യുന്ന പ്രത്ദേത്തിന്കറഏറ്റവം 
അനത് ാജയമാ  പ്രവര്ത്ത്തനം ഗ്രാമീണം ആകണന്നാണ് തീവ്ര ാര്ത്ഷി  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം 
അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേമാണിത്. െിത്രത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്ദേം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. 
അധിവാസത് ന്ദ്രം നഗരമല്ലാത്തതും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമനസരിച്ച് വനം ആവ യും 
പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം ഗ്രാമം ആകു യുx കെയ്താല് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്ദേത്ത് വനവല്കരണത്തിന് 
ൈാനി രമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്കാണ് ഏറ്റവം അനത് ാജയം.െിത്രത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള 
പ്രത്ദേം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് ദവിതീ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് അനത് ാജയമാ  സംത് ാജനം 
ഏതാകണന്ന് പട്ടി  ിൽ ദവിതീ  പ്രവര്ത്ത്തന പ്രത്ദേളിലും നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

െിത്രം 3.43                                                             െിത്രം 3.44  
 ജില്ല ില് നഗരപ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ്                                    തീവ്ര ാര്ത്ഷി  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ്
ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേം                                       ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേം 

  
  അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

   െിത്രം 3.45                                                               െിത്രം 3.46  
    വനവല്കരണത്തിന ്ൈാനി രമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ                        ദവിതീ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ്ഏറ്റവം  
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ്ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേം                           അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേം 

 
       അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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 നഗരവല്കരണ രീതി നസരിച്ച് നഗരമല്ലാത്തതും പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം അനസരിച്ച് അര്ത്ദ്ധ 
നഗരത്മാ അര്ത്ദ്ധ ഗ്രാമത്മാ ആ തുമാ  പ്രത്ദേം കെറു ിെ വയവസാ ങ്ങള്ക്കും കൃഷി നബന്ധ 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കും അനത് ാജയമാ  പ്രത്ദേമാണ ് ഇവികെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം വനം 
ഒഴിക യുള്ള  ാര്ത്ഷി ത്മാ  ാര്ത്ഷിത് തരത്മാ ആ ാവന്നതാണ്. 

പട്ടി  3.9 
  ാര്ത്ഷി ാനബന്ധ പ്രവര്ത്ത്തനത്മഖ്ല 

നഗരത്രഖ്ാെിത്രം ഭൂവിനിത് ാഗ ത് ന്ദ്രീ രണം പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം പ്രവര്ത്ത്തനം 
നഗരം  ാര്ത്ഷിത് തരം നഗരം  
നഗരമല്ല  ാര്ത്ഷി ം അര്ത്ദ്ധനഗരം കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം, 

കുെൽ വയവസാ ം 
 വനം അര്ത്ദ്ധഗ്രാമം  

  ഗ്രാമം  
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്

െിത്രം 3.47  
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം സംത് ാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട ്ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന ഘെന 

 
     അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്  

െിത്രം 3.48 
 ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം  വല ളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം 

 
                    അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
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3.9.2 അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും  വല ളുകെയും ക്രമം 
 ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം  വല ളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം 
ത്െര്ത്ത്തുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി  മാപ്പ് െിത്രം 3.48 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 
3.9.3 നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ ്ശംഖ്ല 
 ജില്ല ികല ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളും  വല ളും തമ്മില് ത് ാജിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന 
ത്റാഡ ്ശംഖ്ലയും താഴ്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങളും ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങ 
ളുമാ ി ത് ാജിപ്പിക്കുന്ന സബ് ത്മജര്ത് ത്റാഡു ളും താഴ്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങകള തമ്മില് ത് ാജി 
പ്പിക്കുന്ന ദമനര്ത് ത്റാഡു ളും ഉണ്ടാത് ണ്ടതാണ്. സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് നിര്ത്ത്ദേിച്ചി 
രന്ന ക ാല്ലം - ത്തനി ത്ദേീ പാതയുകെ ജില്ല ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ദിേ െിന്നകെ ില് നിന്നും  ണനല്ലൂര്ത്, കുണ്ടറ, 
ഭരണികാവ,് െക്കുവള്ളി വഴി ശൂരനാെ് വകര ാ ിരന്നു. എന്നാല് ത്ദേീ പാത അത്താറിറ്റി അംഗീ രിച്ച 
ക ാല്ലം- ത്തനി ത്ദേീ പാത (എന്.എച്ച ്183) യുകെ ജില്ല ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ദിേ ക ാല്ലം (ദൈസ്കൂള് ജംഗ്ഷന്)-
ത്തവള്ളി -അഞ്ചാലുംമൂെ ് - ഇളമ്പള്ളൂര്ത് -ഈസ്റ്റ ്  ല്ലെ-ഭരണികാവ-്െക്കുവള്ളി- ശൂരനാെ് -പത്തനംതിട്ട വഴി 
ത്തനി വകര ാണ.് നിലവികല ത്ദേീ പാത 183 മണ്ത്ട്രാതുരത്തുമാ ി ബന്ധിപ്പികാന് നിര്ത്ത്ദേമുണ്ട്. ഇതു 
മൂലം ഭാവി ികല വിത്നാദസഞ്ചാരത് ന്ദ്രങ്ങളില് ഒന്നാ  മണ്ത്ട്രാതുരത്തുമാ ി ഒന്നാം ക്രമ അധിവാസ ത് ന്ദ്ര 
മാ  െിന്നകെക  ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ത്റാഡ് മുത്ഖ്ന ബന്ധിപ്പികാവന്നതാണ്. െെ മംഗലത്തികനയും 
െിന്നകെക യും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ്ക ാല്ലം -  ണനല്ലൂര്ത് - പൂ പ്പള്ളി -ആയൂര്ത് ത്റാഡികന ഉ ര്ത്ന്ന 
ക്രമത്തിത്ലക ് ക ാണ്ടുവത്രണ്ടതുണ്ട്. കവളി ം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികല മുട്ടറ മരതിമല വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്ര 
മാ ി വളരത്മ്പാള് എന്.എച്്ച 66 ല് നിന്നും കവളി ം വഴി  െന്നു ത്പാകുന്ന ഇത്തികര-കവളി ം-ഓെനാവട്ടം-
ക ാട്ടാരകര ത്റാഡും ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിത്ലക ്വി സിപ്പിത്കണ്ടതുണ്ട്. ക ാല്ലത്തികെ ഐ.റ്റി പാര്ത്ക് സ്ഥിതി 
കെയ്യുന്ന കുണ്ടറക  ആലപ്പുഴ, തിരവനന്തപുരം തുെങ്ങി  ജില്ല ളുമാ ി എളുപ്പത്തില് ബന്ധിപ്പികാന് ക ാട്ടി 
 ം,  ണനല്ലൂര്ത്, കുണ്ടറ, ഭരണികാവ്,  രനാഗപ്പള്ളി ത്റാഡ് ത്മജര്ത് ത്റാഡാ ി വി സിപ്പിത്കണ്ടതാണ്. കൂ 
ഈ ത്റാഡ ്ക ാല്ലം പട്ടണത്തികന പൂര്ത്ണമായും ഒഴിവാകികകാണ്ടുള്ള ഒര ദബപ്പാസ് ആ ിരിക്കും. സംസ്ഥാ 
നത്തികെ നിര്ത്ദിഷ്ട മലത് ാരപാത മെത്തറ, കുളത്തൂപ്പുഴ, ഏരൂര്ത്, ആര്ത്.ഒ ജംഗ്ഷന്, പുനലൂര്ത്, പത്തനാപുരം 
എന്നീ ജംഗ്ഷന ളിലൂകെ ാണ് ഉത്ദേിക്കുന്നത്. ഇത് ജില്ലയുകെ ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ത്റാഡാ ി 
 ണകാത്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത്താകൊപ്പം ജില്ല ികല തീരത്ദേപാതത് യും ഒന്നാം ക്രമത്തില് ഉള്കപ്പടുത്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 
ത്റാഡികെ ക്രമമനസരിച്ച് ത്മജര്ത്, സബ് ത്മജര്ത്, ദമനര്ത് എന്നിങ്ങകന തരം തിരിച്ച ്താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  
ത്മജര്ത് ത്റാഡു ള് 
1. ത്ദേീ പാത ാ  എന്.എച്ച ്66, എന്.എച്്ച 744, ക ാല്ലം - ത്തനി ത്റാഡ് (എന്.എച്്ച 183). 
2. സംസ്ഥാന പാത ളാ  എം.സി ത്റാഡ് (എസ.്എച്്ച 1) 
3. മലത് ാര ദൈകവ 
4. തീരത്ദേ ദൈകവ 
5. ക ാട്ടി ം -  ണനല്ലൂര്ത് - കുണ്ടറ - ഭരണികാവ ്
6. പുതി  ാവ ്- ത്പാരവഴി ത്റാഡ ്
7.  രനാഗപ്പള്ളി - ആഞ്ഞിലുമൂെ ്(ോസ്താംത് ാട്ട വഴി) ഭരണികാവ ്
സബ് ത്മജര്ത് ത്റാഡു ള് 
1. െവറ -ോസ്താംത് ാട്ട ത്റാഡ ്
2. പരവൂര്ത് - വര്ത്കല ത്റാഡ ്
3. പരവൂര്ത് - പാരിപ്പള്ളി ത്റാഡ ്
4. െിന്നകെ -  ണനല്ലൂര്ത് - പൂ പ്പള്ളി - ആയൂര്ത് ത്റാഡ ്
5. ക ാട്ടാരകര - പൂ പ്പള്ളി - ൊത്തന്നൂര്ത് ത്റാഡ്  
ദമനര്ത് ത്റാഡു ള് 
1. ക ാട്ടാരകര - പത്തനാപുരം ത്റാഡ ്
2. അഞ്ചല് -  െയ്ക്കല് ത്റാഡ ്
3. അഞ്ചല് - കതാല ത്റാഡ ് 
4. ഭരണികാവ ്- െന്തമുക് ത്റാഡ ്
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െിത്രം 3.49  
നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ ്ശംഖ്ല 

.  
                അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ ്
3.9.4 സ്ഥലപര രൂപമാതൃ  
 ത്മല് വിവരിച്ച പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ , അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും  വല ളുകെയും ക്രമം, 
ത്റാഡ ് ശംഖ്ല എന്നിവ സംത് ാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി  സ്ഥലപരരൂപമാതൃ  െിത്രം 3.50 ല് 
നല് ി ിരിക്കുന്നു. 

െിത്രം 3.50 
ജില്ലയുകെ സ്ഥലപര രൂപമാതൃ  

. 
                          അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് 
3.10 ഉപസംൈാരം 
 അധിവാസ ത് ന്ദ്രത്തികെ പഠനത്തില് നിന്നും രൂപീ രിച്ച സ്ഥലപരമാതൃ ക  അെി 
സ്ഥാനമാകികകാണ്ട് ജില്ലയുകെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ള് ഊന്നല് നല്ത് ണ്ട ത്മഖ്ല ളും ഭാവി ില് 
കൂടുതല് ഭൗതി  സൗ രയങ്ങള് നല്ത് ണ്ട പ്രത്ദേങ്ങളും ജില്ലയുകെ എല്ലാ ത്മഖ്ല ിലും നിര്ത്ദിഷ്ട വി സനം 
ദ വരിക്കുന്നതിന് ആവേയമാ  ത്റാഡ് ശംഖ്ലയും വയക്തമാകി ിരിക്കുന്നു. വി സന ത്മഖ്ലയുകെ 
പഠനത്തില് നിന്നും വയക്തമാകുന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ യും കൂെി  ണകികലടുത്തുക ാണ്ട് ജില്ലാ വി സന 
ത്തിനായുള്ള ഉത്ദേയ ലക്യങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാകി ജില്ലയുകെ വി സന പരിത്പ്രക്യം 
രൂപീ രികാവന്നതാണ്. 
 

&&&&&&&&&&&&&&&& 
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അദ്ധ്യായം 3 എ 
സ്ഥലപരവിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് 

ആമുഖം 
 ജില്ലാ പദ്ധതിരേഖയിൽ ജില്ലാ വി സനത്തിനായുള്ള ദീര്ഘവീക്ഷണരത്താകെയുള്ള വി സന 
 ാഴ്ചപ്പാെ ്എന്താകണന്ന ്നിര്വചിരേണ്ടതം പ്രസ്തുത  ാഴ്ചപ്പാെിനനുസേിച്ച് ഓരോ വി സന രമഖലയും ഭാവി 
വി സന പേിരപ്രക്ഷയം തയ്യാറാേിയിേിരേണ്ടതമുണ്ട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വി സന പേിരപ്രക്ഷയ 
ത്തിലൂന്നികോണ്ട് ജില്ലയുകെ വി സന ലക്ഷയങ്ങളം അവ രനടുന്നതിനുള്ള ഉരേശ്യങ്ങള് എകന്താകേ 
യാകണന്നം നിശ്ചയിക്കു യും അധിവാസഗൃഹങ്ങളകെയും വി സന രമഖല ളകെയും സംരയാജിത വിശ് ല 
നങ്ങളിലൂന്നി ഭാവി വി സന  ാഴ്ചപ്പാെിന് രൂപം നല്കു യുമാണ ് കചയ്യുന്നത്. ഈ അദ്ധയായത്തില്ക 
ഇത്തേത്തിലുള്ള സംരയാജിത വിശ് ലനത്തിലൂകെയുള്ള ജില്ലയുകെ കമാത്തത്തിലുള്ള വി സന  ാഴ്ചപ്പാെ ്
രൂപീ േണമാണ ്ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്നത്. 
വി സന ലക്ഷയങ്ങള് 

സംസ്ഥാന പേിരപ്രക്ഷയത്തികന അെിസ്ഥാനമാേി ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ വി സന ലക്ഷയങ്ങള് താകെ 
ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. 
 പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണവം സാമൂഹയനീതിയും ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജില്ലയികല പേമപ്രധാനമായ 
ഉല്കപാദനരമഖല കളയും അനുപൂേ രമഖല കളയും സ്ഥലപേമായി ഏര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് ലഭയമായ 
വിഭവങ്ങകള പേമാവധി  ാേയക്ഷമമായി ഉപരയാഗിക്കു വെി ജില്ലയുകെ സാമ്പത്തി  അെിത്തറ ശ്ക്തമാേി 
സന്തുലനവം സുസ്ഥിേവമായ വി സനം ക വേിക്കു . 
 സവയംപേയാപ്തതയും ഗുണരമന്മയും ലക്ഷയമാേികോണ്ട് ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനം പേമാവധി 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
 പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്േ് ആവശ്യമായ അെിസ്ഥാനസൗ േയങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നതി 
രനാകൊപ്പം വിവിധ വി സന രമഖല ളകെ വളര്ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ േീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള് 
ഒരുക്കു .  
വി സന ഉരേശ്യങ്ങള് 

രമല്കപറഞ്ഞ വി സന ലക്ഷയങ്ങളിരലകേത്തുതിനുള്ള വി സന ഉരേശ്യങ്ങള് എകന്താകേയാകണന്ന ്
ചുവകെ രചര്ത്തിേിക്കുന്ന. 

1. സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി  വളര്ച്ചയ്ക്കായി ആശ്രയിോവന്ന വി സന രമഖല ള്  കണ്ടത്തി 
അനുപൂേ  രമഖല കള സ്ഥലപേമായി ഏര ാപിപ്പിച്്ച മുതല്കമുെേ ് നെത്തുന്നതിന് അനു 
രയാജയമായ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്  േിച്ച ്നെപ്പാക്കു . 

2. പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള് തിേിച്ചറിഞ്ഞ് അവ  ാേയക്ഷമമായി സംേക്ഷി 
ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കപാതജനപങ്കാളിത്തരത്താകെ നെപ്പാക്കു . 

3. വി സനപദ്ധതി ളകെ ആസൂത്രണഘട്ടത്തില്ക തകന്ന പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം ഉള്കപ്പടുത്തു   
4. വി സന പ്രക്രിയയില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ടവര് ഉള്കപ്പകെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളകെ 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു . 
5. മണ്്ണ, വായു, ജലം എന്നിവ സംേക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള കജവകൃഷിേീതി അവലംബിച്ചുക ാണ്ടള്ള 

ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനം പേമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
6. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുരയാജയമായ രറാഡ് ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തു . 
7. ഭരക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിരലകേത്താന് ുടുംബ തലം മുതല്ക 

ജില്ലാതലം വകേയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തരത്താകെ ഏര ാപിപ്പിച്്ച നഷ്ടകപ്പട്ട 
 ാര്ഷി  സംസ്  ാേം വീകണ്ടടുക്കുന്നതിന് രബാധപൂര്വമായ ഇെകപെല്ക നെത്തു . 

8. സാമൂഹയമായും സാമ്പത്തി മായും പിരന്നാേം നില്കക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങകള  കണ്ടത്തി അവര്േ് 
ആവശ്യമായ അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് പ്രദാനം കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്  േിച്ച് 
നെപ്പാക്കു യും ലഭയമാേിയ സൗ േയങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വരുമാനം 
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കതാെിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു   
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9. ജില്ലാ വി സനത്തിന ്അനുരയാജയമായ ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള കപാതസൗ േയങ്ങള് പ്രാരദശ്ി  
പ്രരതയ ത ളകെ അെിസ്ഥാനത്തിലും വി സന രമഖല ളകെ വളര്ച്ചയ്്ക്ക ഉതുന്ന േീതിയിലും 
ജനസംഖയാവിതേണത്തിന ് ആനുപാതി വമായി ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ 
ര ന്ദ്രങ്ങളകെയും  വല ളകെയും പുനക്രമീ േണം സാധയമാക്കു .  

വി സന  ാഴ്ചപ്പാെ ്രൂപീ േണം 
 ജില്ലയുകെ സ്ഥലപേമായ പ്രരതയ ത ളം ജനങ്ങകളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം ഉള്കപ്പടുന്ന 
അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെ പഠനത്തില്ക നിന്നം രൂപീ േിച്ച സ്ഥലപേ രൂപമാതൃ യും ജില്ലയില്ക ഭൗതി മായ 
സാന്നിധയമുള്ള വി സനരമഖല ളകെ പഠനങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേി രൂപീ േിക്കുന്ന സ്ഥലപേരൂപമാതൃ യും 
സംരയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് വിശ് ലനം നെത്തി ജില്ലയികല സമാനസവഭാവമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള് രമഖല ളായി 
തിേിച്ച ് വി സന ലക്ഷയങ്ങകള സ്ഥാനാധിഷ്ടിതമാേികോണ്ടാണ് വി സന  ാഴ്ചപ്പാെ് രൂപീ േിക്കുന്നത.് 
ജില്ലയികല വി സന രമഖല ളകെ അെിസ്ഥാന വിശ് ലനങ്ങളില്ക നിന്നം കൃഷി, മൃഗസംേക്ഷണം, 
വയവസായം, വിരനാദസഞ്ചാേം, പേിസ്ഥിതി എന്നീ രമഖല ള് ജില്ലയുകെ സ്ഥലപേഘെനയില്ക ഭൗതി  
സാന്നിധയമുള്ള രമഖല ളാകണന്ന ്വയക്തമാണ.് പ്രസ്തുത രമഖല ളകെ സ്ഥലപേ രൂപമാതൃ യുകെ വിശ് ലനം 
ചുവകെ നല്ക ിയിേിക്കുന്ന. 
കൃഷി  

വിവിധ  ാര്ഷി  വിള ളകെ വിതേണം, മണ്ണികെ തേം മുതലായവ  ണേികലടുത്തുക ാണ്ടള്ള 
ജില്ലയുകെ സംരയാജിത  ാര്ഷി  രമഖലയുകെ രൂപമാതൃ  അനുസേിച്ച ് തീേരദശ്വം അതിരനാെ് രചര്ന്ന 
പ്രരദശ്ങ്ങള് കപാതകവ കതങ്ങുകൃഷിേ് കൂടുതല്ക സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങളായും കതാട്ടുരചര്ന്ന ിെക്കുന്ന 
പ്രരദശ്ങ്ങള് കനല്ല്,  ശുമാവ്, പച്ചേറി, വാെ തെങ്ങിയ സമ്മിശ്രവിള ള്േ് അനുരയാജയവം ഇെനാട്ടികല 
ഭൂേിഭാഗം പ്രരദശ്ങ്ങളം റബ്ബര്,  ശുമാവ്, കപനാപ്പിള്, വാെ എന്നിവയുകെ കൃഷിേ് ഏറ്റവം സാധയതതായി 
 ണോേിയിേിക്കുന്ന. പര്വത പ്രരദശ്ങ്ങള് വനവിഭവങ്ങള്േ് പ്രാധാനയമുള്ളതം റബ്ബര്, ുരുമുള ് എന്നിവയ്ക്ക ്
സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്മായും  ണോേിയിേിക്കുന്ന. 

മൃഗസംേക്ഷണം  
മൃഗസംേക്ഷണരമഖലയുകെ വിശ് ലനത്തില്ക നിന്നം  ന്ന ാലി ള്, ആെ,് എരുമ, താറാവ്, ര ാെി 

എന്നിവയുകെ പേിപാലനത്തിന് ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ രമഖല ഏതാകണന്ന ് കണ്ടത്തി ചിത്രം 3എ1  ല്ക 
ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ര ാര്പരറഷനും അതിരനാെ് രചര്ന്ന  ിെക്കുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളം ക ാല്ലം - രതനി രദശ്ീയപാത 
 െന്നരപാുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളം ഒെിക യുള്ള എല്ലാ തരേശ്സവ യംഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  ാര്ഷി രമഖലേ് 
വലിയ സാധയത ളാണുള്ളത്. 
മത്സ്യബന്ധനം 

ജില്ലയുകെ മത്സ്യബന്ധനരമഖല പ്രധാനമായും ലക്ഷദവീപ് സമുദ്രം, ഉള്നാെന് ജലാശ്യങ്ങളായ 
അഷ്ടമുെി, പേവൂര്, വെോയല്ക തെങ്ങിയ ജലാശ്യങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയാണ ് വി സിച്ചിേിക്കുന്നത.് 
മത്സ്യബന്ധനരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപമാതൃ  ചിത്രം 3എ2 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. 
വയവസായം  

വയവസായ സംേംഭങ്ങളകെ നിലവിലുള്ള സ്ഥലപേ വിതേണകത്ത അെിസ്ഥാനമാേികോണ്ടള്ള രൂപ 
മാതൃ  ചിത്രം 3എ3 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്്ച തീേരദശ്രമഖലയും കതാട്ടു രചര്ന്ന ിെക്കുന്ന പ്രരദശ് 
ങ്ങളിലുമാണ ് വയവസായരമഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്ക സാധയത  ാണുന്നത.് ക ാല്ലം - കചരങ്കാട്ട കറയില്കപാതയുകെ 
വി സനം വയാവസായി ാവശ്യത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുേളകെയും ഉല്കപന്നങ്ങളകെയും വാണിജയാെി 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ക മാറ്റം കൂടുതല്ക സുഗമമാക്കുന്നതില്ക നിര്ണായ  പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ്. 

പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള്  
ജില്ലയുകെ  ിെേന് രമഖലയില്ക പേിസ്ഥിതിയുകെ  ാവലാളായി നിലക ാള്ളുന്ന വനരമഖലയും 

പെിഞ്ഞാറുവശ്ത്ത ്നിലവിലുള്ള റംസാര് തൊ മായ അഷ്ടമുെിോയലും മറ്റ ്പ്രധാന ജലാശ്യങ്ങളായ പേവൂര് 
 ായല്ക,  രന്നറ്റി ായല്ക, വട്ടോയല്ക തെങ്ങിയവയും സമുദ്ര തീേവം ഉള്കപ്പടുത്തികോണ്ട് തയ്യാറാേിയ 
പേിസ്ഥിതിയുകെ സ്ഥലപേമായ രൂപമാതൃ  ചിത്രം 3എ4 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന.  
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ചിത്രം 3എ1   
  ന്ന ാലി ൾേ ്അനുരയാജയമായ രമഖല ൾ 

 
   അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്

ചിത്രം 3 എ2  
മത്സ്യബന്ധനരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപമാതൃ   

                          അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ് 
ചിത്രം 3എ3 

 വയവസായരമഖല ൾ 

             അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്
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ചിത്രം 3എ4 
 പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള് 

   അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്
വിരനാദസഞ്ചാേം  

ജില്ലയുകെ നിലവിലുള്ളതം ഭാവിയില്ക വിരനാദ സഞ്ചാേ വി സനത്തിനായി സാധയതയുള്ളതമായ പ്രരദശ്ങ്ങകള 
ര ാര്ത്തിണേികോണ്ടള്ള വിരനാദസഞ്ചാേരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപ മാതൃ  താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്്ച 
തീേരദശ്കത്ത ബീച്ചു ള്, അഷ്ടമുെിോയല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന പ്രരദശ്വം കതന്മല, മരുതിമല, ജഡായുപാറ എന്നിവയും 
ര ാര്ത്തിണേികോണ്ടള്ള പ്രധാന ഗതാഗത ശംഖലയും വിഭാവനം കചയ്യുന്ന. ക ാല്ലം - കചരങ്കാട്ട കറയില്കപാത 
രദശ്ീയ വിരനാദ സഞ്ചാേ ഭൂപെത്തില്ക തകന്ന സ്ഥാനം പിെിച്ചിേിക്കു യാണ്. ഇത് യാഥാര്്യമാു ന്നരതാകെ തമിെ് 
നാട്ടിരലക്കും തിേിച്ചുമുള്ള യാത്ര എളപ്പമാു ന്നരതാകൊപ്പം തകന്ന ജില്ലയികല വിരനാദ സഞ്ചാേരമഖല ഏകറ 
ഗുണ േമാവ യും കചയ്യും. പശ്ചിമഘട്ട വനാന്തേങ്ങളകെ വശ്യവം വനയവമായ സൗന്ദേയവം പതിമൂന്ന്  ണ്ണറപ്പാല 
ത്തിലൂകെയും ആേയങ്കാവ് ചുേത്തിലൂകെയുമുള്ള യാത്രയും സഞ്ചാേി ള്േ് ആസവാദയ േമാവം. പാലരുവി കവള്ളച്ചാട്ടം, 
കതന്മല, ുംഭാവരുട്ടി,  ഴുതരുട്ടി, അച്ചന്ര ാവില്ക തെങ്ങി നിേവധി മരനാഹേങ്ങളായ വിരനാദസഞ്ചാേ ര ന്ദ്രങ്ങളിരലേ ്
കൂടുതല്ക സഞ്ചാേി കള ആ ര്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ പാത സഹായ േമാണ്. 

ചിത്രം 3എ5 
വിരനാദ സഞ്ചാേ രമഖല ള് 

 
അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്

രമല്കവിവേിച്ച സ്ഥലപേ രൂപ മാതൃ  കളയും അധയായം 3 ല്ക വിവേിച്ച സ്ഥലപേ രൂപ മാതൃ കയയും 
സംരയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട ്രൂപീ േിച്ച വി സന  ാഴ്ചപ്പാെ് താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്ച് ജില്ലകയ 6 
പ്രധാന വി സന രസാണു ളായും ഓരോ വി സന രസാണിനും അനുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എകന്താകേയാകണന്ന് വയക്തമാേിയിേിക്കുന്ന.  
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വിവിധ വി സനരമഖലയ്ക്ക ്അനുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

1. കജവസംേക്ഷിതരമഖല (രസാൺ - എ) 

കജവസംേക്ഷിതരമഖലയില്ക വനസംേക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ോണ് ഊന്നല്ക 
നല്കര ണ്ടത്.  ാര്ഷി വിള ളായ റബ്ബര്, കപനാപ്പിള്, ുരുമുള ്, വാെ എന്നിവയും 
മൃഗസംേക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങളം ഈ രമഖലയ്ക്ക ് അനുരയാജയമാണ്. ആേയങ്കാവ്, കതന്മല, ുളത്തൂപ്പുെ, 
പിറവന്തൂര് എന്നീ പ്രരദശ്ങ്ങള് ഇതില്ക ഉള്കപ്പടുന്ന. 

2.  ാര്ഷി വി സന രമഖല (രസാൺ - ബി) 

തീവ്ര ാര്ഷി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്കര ണ്ട രമഖലയാണിത്. റബ്ബര്, കപനാപ്പിള്, 
 ശുമാവ,് വാെ എന്നിവയുകെ കൃഷിോണ ് അനുരയാജയം. മൃഗസംേക്ഷണത്തിനും ഈ രമഖല പ്രാധാനയം 
നല്കുന്ന.  

3. കൃഷി, അനുബന്ധ രമഖല (രസാൺ - സി) 
 ാര്ഷി  അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ ്ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ രമഖലയാണിത്. കനല്കകൃഷിേ ്

ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്വം  ാര്ഷി  അെിസ്ഥാന വയവസായങ്ങള്, സംഭേണശ്ാല ള് 
മുതലായവയും ഈ രസാണില്ക ഉരേശ്ിക്കുന്ന. മറ്റു വിള ളായ കതങ്ങ്,  ശുമാവ് മുതലായവയ്ക്കം ഈ രസാൺ   
അനുരയാജയമാണ.്  
4. പ്രരതയ  വി സന രമഖല (രസാൺ - ഡി)  

ഏകതങ്കിലും പ്രരതയ തേത്തിലുള്ള  ാര്ഷിര തേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്ക ികോണ്ടാണ ്
പ്രരതയ  വി സന രമഖല രൂപീ േിച്ചിേിക്കുന്നത.് ഈ രസാണികന നാലായി തേംതിേിച്ച ്അനുരയാജയമായ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകതാകേയാകണ് വയക്തമാേിയിേിക്കുന്ന. 

• പ്രരതയ  വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 1) 
ആധുനി  സാരങ്കതി വിദയയില്ക അധിഷ്ഠിതമായ വയവസായങ്ങള്േ് സാധയതയുള്ള ചാത്തന്നൂര് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന സബ് രസാൺ - 1 ആയി  ണോേിയിേിക്കുന്ന. 

• പ്രരതയ  വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ -  2) 
 ളിമണ്ണ,്  ശുവണ്ടി, രലാഹര ബിള് നിര്മ്മാണം മുതലായവകയ അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള 

ഉല്കപാദനരമഖലയികല വയവസായങ്ങള്ക്കും ഐ.റ്റി വയവസായത്തിനും പ്രാധാനയമുള്ള ുണ്ടറ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന ഈ സബ് രസാണില്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന. 

• പ്രരതയ  വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 3) 
വിരനാദസഞ്ചാേ വി സനത്തിന് ആവശ്യമായ കപാതസൗ േയര ന്ദ്രങ്ങള്ോയി പനയം, കപേിനാെ്, 

രപേയം മുതലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ളം ജഡായുപാറ വിരനാദസഞ്ചാേ പദ്ധതി ഉള്കപ്പടുന്ന ചെയമംഗലം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനയും ഈ സബ് രസാണിലാണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്നത.് 

• പ്രരതയ  വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ -  4) 
മൂലയവര്ദ്ധിത വയവസായങ്ങള്േ് (മത്സ്യബന്ധനം, പ്ലാസ്റ്റി ്, ക മിേല്ക മുതലായവ) വന്രതാതില്ക 
സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങകള സബ് രസാൺ - 4 ല്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന.  
5. ജലകജവ സംേക്ഷിതരമഖല (രസാൺ - ഇ) 

ശ്ാസ്ാംര ാട്ട  ായല്ക, അഷ്ടമുെിോയല്ക, പേവൂര് - ഇെവ - നെയറ  ായല്ക എന്നിവയുകെ 
സംേക്ഷണത്തിനായി മൂന്ന ് സബ് രസാണു ളായി തേം തിേിച്ചാണ് ജലകജവസംേക്ഷണ രമഖല രൂപീ 
 േിച്ചിേിക്കുന്നത്.  
6. വിവിരധാരേശ്യരമഖല (രസാൺ -  എഫ)് 

വിവിധതേത്തിലുള്ള നാഗേി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്കര ണ്ട രമഖലയാണിത്. േണ്ട 
ക്രമത്തിലായി ഈ രമഖലയുകെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്രേശ്ിക്കുന്ന.  

❖ വിവിരധാരേശ്യരമഖല (ഒന്നാം ക്രമം) 
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ഉന്നത വിദയാഭയാസ സൗ േയങ്ങള്, ചി ിത്സ്ാ സൗ േയങ്ങള്, ഗതാഗതസൗ േയങ്ങള് എന്നിവ 
പ്രദാനം കചയ്യുന്ന ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനും അതിരനാെ് രചര്ന്ന  ിെക്കുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളമാണ് ഇതില്ക 
ഉള്കപ്പടുന്നത്. 

❖ വിവിരധാരേശ്യരമഖല (േണ്ടാംക്രമം) 
 ാര്ഷി  ഉല്കപന്നങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള വയവസായവം േണ്ടാംക്രമത്തിലുള്ള നാഗേി  

പ്രവര്ത്തനങ്ങളം ജില്ലയികല വിവിധ പ്രരദശ്ങ്ങള്േ് രസവനം നല്കുന്ന ര ന്ദ്രങ്ങളം ഉള്കോള്ളുന്നതിനായി 
 രുനാഗപ്പള്ളി, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, പേവൂര് എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളം അഞ്ചല്ക, ുണ്ടറ എന്നീ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ളം ഈ സബ് രസാണില്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന. 

ചിത്രം 3എ6 
വി സന രസാണു ള് 

 
  അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്

ചിത്രം 3എ7 
ഉല്കപന്നങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള വി സന രസാണു ള് 

 
                                                  

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്  
 
വി സന  ാഴ്ചപ്പാെിന് അനുസേിച്ച ് ഓരോ തരേശ്സവയംഭേണ സ്ഥാപനവം ഏകതാകേ രമഖല 

യിലാണ ്ഉള്കപ്പടുന്നത് എന്ന് പട്ടി  രൂപത്തില്ക നല്ക ിയിേിക്കുന്ന.  
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പട്ടി  3 എ1 
വി സന രസാണു ള് 

ക്രമ 
നം. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത/് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ര ാര്പരറഷന് 

പ്രവര്ത്തനരസാൺ 

1 അലയമണ്  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
2 അഞ്ചല്ക  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാൺ 
3 ആേയങ്കാവ് കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ 
4 ഇെമുളയ്ക്കല്ക  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
5  േവാളൂര്  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
6 ുളത്തൂപ്പുെ കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ 
7 കതന്മല കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ 
8 ഏരൂര്    ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
9 തൃേരുവ ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ 
10 ചെയമംഗലം  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ, പ്രരതയ  വി സന രസാൺ 
11 ചിതറ   ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
12 ഇളമാെ ്  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
13 ഇട്ടിവ    ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
14  െയ്ക്കല്ക  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
15 നിലരമല്ക   ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
16 കവളിനല്ലൂര്  ാര്ഷി  വി സന രസാൺ 
17 ചവറ ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ , പ്രരതയ  വി സന രസാൺ 
18 നീണ്ട േ ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ , പ്രരതയ  വി സന രസാൺ, 

ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാൺ 
19 പന്മന പ്രരതയ  വി സന രസാൺ 
20 കതക്കുംഭാഗം ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ 
21 രതവലേേ ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ, പ്രരതയ  വി സന രസാൺ 
22  ിെരേ ല്ലെ പ്രരതയ  വി സന രസാൺ,  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാൺ, 

ജലകജവ പേിേക്ഷാരസാൺ   
23 ുണ്ടറ പ്രരതയ  വി സന രസാൺ, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാൺ   
24 മരരാതരുത്ത ് ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് 
25 പനയം ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്, 

പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
26 രപേയം ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
27 കപേിനാെ ് ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
28 ആദിച്ചനല്ലൂര്  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
29 ചാത്തന്നൂര്  പ്രരതയ  വി സന രസാണ്,  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്, 

ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്  
30 ചിറേേ  പ്രരതയ  വി സന രസാണ്,  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
31  ല്ലുവാതേല്ക പ്രരതയ  വി സന രസാണ്,  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്  
32 കനടുമ്പന  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
33 പൂതക്കുളം ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
34 ആലപ്പാെ ് ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
35 കമനാഗപ്പള്ളി  ാര്ഷി നുബന്ധ വി സന രസാണ്, പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
36 കതാെിയൂര്  ാര്ഷി നുബന്ധ വി സന രസാണ് 
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37 എഴുര ാണ്  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്, 
38  േീപ്ര  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
39 കനടുവത്തൂര്  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
40 പൂയപ്പള്ളി  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
41 കവളിയം  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
42 ഇളമ്പള്ളൂര് പ്രരതയ  വി സന രസാണ്,  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
43 ക ാറ്റങ്കേ ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ് 
44 മയ്യനാെ ് ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്, 

പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
45 തൃരോവില്കവട്ടം ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ് 
46 ക്ലാപ്പന പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
47 ുലരശ്ഖേപുേം പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
48 ഓച്ചിറ   പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
49 തെവ   ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
50 പത്തനാപുേം  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
51 പട്ടാെി  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
52 പട്ടാെി വെരേേേ  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
53 ുമിള്  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
54 പിറവന്തൂര് കജവപേിേക്ഷാ രസാണ് 
55 തലവൂര്  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
56 വിളക്കുെി  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
57 ുന്നത്തൂര്    ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
58 രപാരുവെി  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
59 ശ്ാസ്ാംര ാട്ട ജലകജവ പേിേക്ഷാരസാണ്, പ്രരതയ  വി സന രസാണ്, 

 ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
60 ശൂേനാെ ്വെേ ്  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
61 ശൂേനാെ ്കതേ ്  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
62 പെിഞ്ഞാകറ  ല്ലെ ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്, പ്രരതയ  വി സന രസാണ് 
63 ുളേെ  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
64 രമലില  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
65 കമലം  ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
66 പവിരത്രശ്വേം  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ് 
67 ഉമ്മന്നൂര്  ാര്ഷി  വി സന രസാ രസാണ് 
68 കവട്ടിേവല   ാര്ഷി  വി സന രസാണ് 
69 ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന് ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ് 
70 പേവൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രരതയ  വി സന രസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ് 
71 പുനലൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  ാര്ഷി  വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ് 
72  രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രരതയ  വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ് 
73 ക ാട്ടാേേേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി  ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന 

രസാണ് 
അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ ്
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രറാഡു ശംഖല 
ജില്ലയുകെ ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങകളയും  വല കളയും രമഖലാ വി സനത്തിന ്

പ്രധാനയം നല്ക ികോണ്ടം രൂപീ േിരേണ്ടതായ രറാഡു ളകെ ക്രമം താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. 
രമജര് രറാഡു ള് (നാലുവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 21 മീറ്റര്) 

1. രദശ്ീയപാതയായ എന്.എച്ച ്66, എന്.എച്ച ്744, ക ാല്ലം - രതനി രറാഡ് (എന്.എച്ച ്183).  
2. സംസ്ഥാന പാത ളായ എം.സി രറാഡ് (എസ.്എച്ച ്1)  
3. മലരയാേ കഹകവ  
4. തീേരദശ് കഹകവ  
5. ക ാട്ടിയം -  ണ്ണനല്ലൂര് - ുണ്ടറ - ഭേണിോവ ് 

സബ് രമജര് രറാഡു ള് (േണ്ടവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 16 മീറ്റര്) 
1. ചവറ -ശ്ാസ്ാംര ാട്ട രറാഡ്  
2. പേവൂര് - വര്േല രറാഡ ് 
3. പേവൂര് - പാേിപ്പള്ളി രറാഡ്  
4. ചിന്നേെ -  ണ്ണനല്ലൂര് - പൂയപ്പള്ളി - ആയൂര് രറാഡ്  
5. ക ാട്ടാേേേ - പൂയപ്പള്ളി - ചാത്തന്നര് രറാഡ്  

കമനര് രറാഡു ള് (േണ്ടവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 12 മീറ്റര്) 
1. ക ാട്ടാേേേ - പത്തനാപുേം രറാഡ്  
2. അഞ്ചല്ക -  െയ്ക്കല്ക രറാഡ്  
3. അഞ്ചല്ക - കതന്മല രറാഡ്  
4. ഭേണിോവ ്- ചന്തമുേ് രറാഡ്  

 വല ളകെയും അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെയും ക്രമം 
ജില്ലയ്ക്കാ മാനം ഉയര് ക്രമത്തിലുള്ള കപാതസൗ േയങ്ങളകെയും വാണിജയസൗ േയങ്ങളം ലഭയമാക്കു 

ന്നതിനായി വി സിപ്പിരേണ്ടതായ  വല ളകെയും അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെയും ക്രമം താകെ ക ാടു 
ത്തിേിക്കുന്ന. 
കപാതനയം  

പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം ഓരോ വി സന പങ്കാളിയുകെയും ഉത്തേവാദിതവമാക്കു യും മതിയായ 
േീതിയിലുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് പ്രദാനം കചയ്തുക ാണ്ടം, സാരങ്കതി  വിദയ ളകെ സാധയത ള് 
ഉപയുക്തമാേികോണ്ടം ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തതയും ഭക്ഷയസുേക്ഷ ഉറപ്പുവ 
രുത്തികോണ്ടം ഉല്കപാദന വിതേണ പ്രക്രിയയില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള് ഉള്കപ്പകെ 
യുള്ളവര്േ ്തലയ അവസേങ്ങള് നല്ക ികോണ്ടം തനത് വിഭവങ്ങകള പേമാവധി പ്രരയാജനകപ്പടുത്തി ജില്ലയു 
കെ സാമ്പത്തി  അെിത്തറ ശ്ക്തികപ്പടുത്തു യും ജനങ്ങളകെ ജീവിതനിലവാേം ഉയര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ 
സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തു യും കചയ്യു .  
കൃഷി  

ഭക്ഷയവിള ളില്ക ഒേളവവകേ സവയംപേയാപ്തത ക വേിച്ചും വാണിജയവിള ളകെ ഉല്കപാദനം 
വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും മൂലയവര്ദ്ധനവം  യറ്റുമതിയും സാധയമാേിയും  ര്ഷ  സൗഹാര്േപേമായ വിപണന ശംഖലയും 
ആ ര്ഷ മായി കതാെില്ക സാഹചേയവം സജ്ജമാേിയും ഒരു സുസ്ഥിേ  ാര്ഷി വി സന പ്രരദശ്മായി 
ക ാല്ലകത്ത മാറ്റു   
മൃഗസംേക്ഷണം 

പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയുകെ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തത രനടു യും മൃഗസംേക്ഷണ 
രമഖലകയ ആധുനി വല്കേേിച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലയുകെ പ്രധാന വരുമാന രരാതസ്സായി ഉയര്ത്തു യും കചയ്യു . 
മത്സ്യബന്ധനം 

ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഉള്നാെന്- ആെേെല്ക മത്സ്യബന്ധനത്തിനും  ജലകൃഷിക്കും ഉള്ള സാധയത ള് 
പേിഗണിച്ചും തറമുഖത്തികെ സാമീപയം  ണേികലടുത്തും അരതസമയം ജലവിഭവങ്ങളകെ സംേക്ഷണത്തിനും 
മത്സ്യകത്താെിലാളി സമൂഹത്തികെ രക്ഷമത്തിനും ഊന്നല്ക നല്ക ിയും 2031 ഓകെ ജില്ല ഒരു പ്രധാന 
സമുരദ്രാല്കപ  യറ്റുമതി രസാണ് ആയി മാറ്റു   
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വയവസായം  

2031 ഓടുകൂെി കതാെില്കകവദഗ്ദ്ധ്യമുളളവകേ സൃഷ്ടിച്ചുക ാണ്ട് വിവേ സാരങ്കതി  രമഖലയ്ക്കം ആരോഗയ 
രസവന രമഖലയ്ക്കം ഊന്നല്ക നല്കുന്നരതാകൊപ്പം ക ാല്ലകത്ത ഒരു പേിസ്ഥിതി സൗഹൃദ,  ാര്ഷി  
സംസ്  േണ പേമ്പോഗത വയവസായങ്ങളകെ ലക്ഷയസ്ഥാനമാേി മാറ്റു  എന്നളളതാണ് ജില്ലയുകെ 
വയവസായ നയം.  

വിരനാദസഞ്ചാേം  

ക ാല്ലത്തികെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളം  ലയും സംസ്  ാേവം പാേമ്പേയവം ഉപരയാഗിച്ചും അവകയ 
ര േളത്തികെ ഒരു തനിപ്പ ര്പ്പായി പ്രദര്ശ്ിപ്പിച്ചും ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വിരനാദസഞ്ചാേസ്ഥാനം ഏതസമയത്തും 
എന്ന േീതിയില്ക ക ാല്ലകത്ത ഉത്തേവാദിത്തമുള്ള ഒരു മാതൃ ാ വിരനാദ സഞ്ചാേ സ്ഥാനമാക്കു .  

വി സന തന്ത്രങ്ങള് 

സാമ്പത്തി  അെിത്തറ ശ്ക്തമാേല്ക 
 ാര്ഷി  വാണിജയവിള ളായ റബ്ബര്, കതങ്ങ്, ുരുമുള ്, വാെ,  ശുമാവ് എന്നിവയുകെ  

ഉല്കപാദനവം ഉല്കപാദനക്ഷമതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  . 

റബ്ബര് കൃഷി  

വിസ്തൃതി വയാപനം - ുളത്തൂപ്പുെ, ആേയങ്കാവ,് കതന്മല, പിറവന്തൂര്  

ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക  - നല്ലയിനം കത ള് ഉപരയാഗിച്ചുള്ള റീപ്ലാെിംഗ ്

മൂലയവര്ദ്ധനവം വിപണനവം - പിറവന്തൂേികല റബ്ബര് പാര്േ ്പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാേല്ക 

കതങ്ങ ്കൃഷി  

വിസ്തൃതി വയാപനം - പന്മന, ചവറ, നീണ്ട േ, രതവലേേ, ക്ലാപ്പന, ുലരശ്ഖേപുേം, ഓച്ചിറ,  

                           കമനാഗപ്പള്ളി, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ആലപ്പാെ്, പൂതക്കുളം,  ല്ലുവാതേല്ക,  

                           പേവൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  

ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധനവ് - കതങ്ങ് കൃഷി പുനരുദ്ധാേണം 

മൂലയവര്ദ്ധനവ് - നീേ ഉല്കപാദനം, ച ിേിരച്ചാറ്  രമ്പാസ്്റ്റ യൂണിറ്റ് (ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണിന്  

                               സമീപം) 

കവളികച്ചണ്ണ നിര്മ്മാണത്തിന്  എ ് സ് കപല്ലര് യൂണിറ്റു ള് (ക ാട്ടാേേേ, ല്ലുവാതേല്ക) 

ക്ലസ്റ്റര് അെിസ്ഥാനത്തില്ക രതങ്ങാപ്പാല്കകപാെി, ഉരുക്കുകവളികച്ചണ്ണ മുതലായവ ഉല്കപാദിപ്പിേല്ക –  

                                        രുനാഗപ്പള്ളി,  ല്ലുവാതേല്ക, ക ാട്ടാേേേ 

ുരുമുള  ്കൃഷി 

     വിള വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - പിറവന്തൂര്, ുളത്തൂപ്പുെ, കതന്മല, ആേയങ്കാവ്, ചാത്തന്നൂര്, ചിറേേ, പുനലൂര്  

     ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - എ, ബി. സി രസാണു ളില്ക  

വാെകൃഷി 

     ഇെവിളയായി ഊര്ജ്ജിത വാെകൃഷി - എ, ബി, സി, ഡി രസാണു ളികല കതേകഞ്ഞടുത്ത പഞ്ചായത്തു  

      ളിലും ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, അഞ്ചല്ക 

     ഏത്തോയുകെ മൂലയവര്ദ്ധനവ് - ഏത്തേകപ്പാെി, ചിപ് സ് മുതലായവയുകെ ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് –  
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     അഞ്ചല്ക, ക ാട്ടാേേേ 
 ശുമാവ ്കൃഷി   
     വിള വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക       - റവനൂ പുറരമ്പാക്കു ള്, കപാതരമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ോര്  
                                            ഓഫീസ് വളപ്പു ള് , തീേരദശ് വനം പദ്ധതി പ്രരദശ്ം  
     ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - അതുല്കപാദനരശ്ഷിയുള്ള കത ള് കവച്ചുപിെിപ്പിേല്ക 
     ജലരസചനം                       - കചറു ിെ ജലരസചന പദ്ധതി ളകെയും ക .ഐ.പി യുകെയും രശ്ഷി  
                                            ഉപരയാഗകപ്പടുത്തല്ക  
     മണ്്ണ സംേക്ഷണം                -   ാര്ഷി  വനവല്കേേണം, കജവരവലി,  യര് ഭൂവസ്ത്രം, തെയ  
                                            ണ ള്, തീേരദശ്ങ്ങളില്ക  ണ്ടല്ക വനവല്കേേണം മുതലായവ.  
 
മൃഗസംരക്ഷണ മമഖലയുത്തട വികസനം 

• വന് ിെ ഡയറി ഫാമു ള് (50 പശുേള്) - ുന്നത്തൂര്, രപാരുവെി, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ുളേെ, 
 ല്ലുവാതേല്ക, ചിറേേ, കവളിനല്ലൂര്, കവളിയം, പവിരത്രശ്വേം, കമനാഗപ്പള്ളി എന്നിവിെങ്ങളില്ക  

• ഇെത്തേം ഡയറി ഫാമു ള് (10 പശുേള്) - തെവ, ശൂേനാെ ്വെേ,് ശൂേനാെ ്കതേ,് കതാെിയൂര്, 
ഇെമുളയ്ക്കല്ക  

• ഡയറി ഫാമു ളകെ ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക 

• വന് ിെ ര ാെി /  ാെ വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രങ്ങള് - ചാത്തന്നൂര്, അഞ്ചല്ക, ക ാട്ടാേേേ, ഇളമ്പള്ളൂര്, 
മയ്യനാെ്, തൃരോവില്കവട്ടം,  രുനാഗപ്പള്ളി  

• സങ്കേയിനം ര ാെി ളകെ രപേെ ് രസ്റ്റാേ്, മുട്ട വിേിയിേല്ക ര ന്ദ്രം, ര ാെി വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രം - 
ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനികല ുേീപ്പുെയില്ക  

• ഇറച്ചി ഉല്കപാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് - മൂേി ിൊേളകെ പേിപാലനം, മലബാറി ആടു ളകെ രപേെ 
രസ്റ്റാേ് വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രങ്ങളം ഉപര ന്ദ്രങ്ങളം - പിറവന്തൂേികല ുേിരയാട്ടുമല, മറ്റ് സാധയതയുള്ള 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ള് 

• പന്നി വളര്ത്തല്ക, മുയല്ക വളര്ത്തല്ക, ഇറച്ചിരോെി ര ന്ദ്രങ്ങള് - പിറവന്തൂര്, ക ാട്ടാേേേ, 
ഇെമുളയ്ക്കല്ക, കതന്മല, പൂയപ്പള്ളി, പത്തനാപുേം, പവിരത്രശ്വേം, ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന്, 
തൃരോവില്കവട്ടം, മയ്യനാെ്, പുനലൂര്, ചിറേേ, ചാത്തൂര്, അഞ്ചല്ക,  രുനാഗപ്പള്ളി  

മത്സ്യമമഖലയുത്തട വികസനം 

• വിത്തുല്കപാദന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ഓച്ചിറ, തെവ,  രുനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്, ചവറ, രതവലേേ 

• ഹാച്ചറി ള് വി സിപ്പിേല്ക - ഓച്ചിറ, തെവ,  രുനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്, രതവലേേ, ചവറ, ഏരൂര്, 
ഇെമുളയ്ക്കല്ക  

• ഉള്നാെന് മത്സ്യലാെിംഗ് ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിേല്ക -  രുനാഗപ്പള്ളി വട്ടോയല്ക, അഷ്ടമുെി ായല്ക, 
പേവൂര്  ായല്ക  

• അഷ്ടമുെി അെിമുഖത്ത ്സമുദ്ര കജവരശ്ഖേം സ്ഥാപിേല്ക -പള്ളിയം തരുത്ത ് 

• വിരനാദസഞ്ചാേ രമഖലയുമായുള്ള സംയുക്ത സംേംഭങ്ങളായ കഗയിം മത്സ്യബന്ധനം, അ വാ 
കെ ് രനാപാര്േ്, ഓഷയാരനറിയം, (ര ാര്പരറഷന്) ആെേെല്ക, മത്സ്യബന്ധന യാത്ര, ഫിഷറീസ് 
മൂസിയം (രതവള്ളി) 

• ുളത്തൂപ്പുെയില്ക മത്സ്യസംേക്ഷണ ര ന്ദ്രം  
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വയവസായ മമഖലയുത്തട വികസനം 

•  ാര്ഷി  ഭക്ഷയസംസ്  േണ വയവസായങ്ങള് 

• ഭരക്ഷയാല്കപന്ന പാര്േ് - ുണ്ടറ,  രുനാഗപ്പള്ളി, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, പേവൂര്, ക ാല്ലം 
ര ാര്പരറഷന് 

• ക്ഷീേസംസ്  േണ - ക്ഷീരോല്കപന്ന ഫാക്ടറി സ്ഥാപിേല്ക - അഞ്ചല്ക 

• സൂക്ഷമ ഭക്ഷയസംസ്  േണ യൂണിറ്റു ള് – അലയമണ്, ഇെമുളയ്ക്കല്ക, പത്തനാപുേം, ഏരൂര്,  െയ്ക്കല്ക, 
ഉമ്മന്നൂർ, കവട്ടിേവല, ശൂേനാെ് വെേ,് ശൂേനാെ് കതേ്, കതാെിയൂര്,  േീപ്ര, ുളേെ 

• കപകട്ടന്ന് പാച ം കചയ്യാവന്ന ഉല്കപങ്ങളകെ നിര്മ്മാണം. – ഫ്ളവര് മില്ലു ള്,  റിപൗഡര് 
യൂണിറ്റു ള്-  ാര്ഷി  വി സന രസാണ്  

• പേമ്പോഗത വയവസായങ്ങളകെ ശ്ാക്തീ േണവം നവീ േണവം  

• യന്ത്രവല്കേേണ സംവിധാനം ഉപരയാഗകപ്പടുത്തിയുള്ള  യര് ഭൂവസ്ത്രം, ചവിട്ടി ള്,  യറ്റുപായ, 
അലങ്കാേ വസ്തുേള്,  േ ൗശ്ല വസ്തുേള് മുതലായവയുകെ നിര്മ്മാണം - ുലരശ്ഖേപുേം, പേവൂര് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  

• ച ിേിരച്ചാര് ഉപരയാഗിച്്ച ഡികസന് രബാര്ഡ്, പാര്ട്ടീഷയന് രബാര്ഡ് എന്നിവയുകെ നിര്മ്മാണം - 
രതവലേേ 

•  യര് മാറ്റ് & മാറ്റിംഗ് സ് സഹ േണ സംഘം - പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

• കപാത സൗ േയ രസവനര ന്ദ്രം - ചാത്തന്നൂേില്ക (കനടുരങ്ങാലം ക ത്തറി കസാകസറ്റിയുകെ 
സ്ഥലം) (നൂലിന് നിറം മുക്കുന്നതിനും തണി മിനുസകപ്പടുത്തുന്നതിനും) 

• നിലവിലുള്ള ക ത്തറി സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിേല്ക - സ് കൂള് യൂണിരഫാമിനാവശ്യമായ 
തണിത്തേങ്ങള്, സര്ോര് ആശുപത്രി ള്, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളിരലോവശ്യമായ 
വിേി ളം മറ്റും ക ത്തറി സഹ േണ സംഘങ്ങള് വെി ഉല്കപാദിപ്പിേല്ക. 

•  ളിമണ്ണ ് വയവസായ യൂണിറ്റ്  (ചാത്തന്നൂര്)   -  ളിമണ് പാത്രങ്ങള്, പൂപ്പാത്രങ്ങള്, പ്രതിമ ള് 
എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  

• മൂലയവര്ദ്ധിത  ശുവണ്ടിപ്പേിപ്പ് ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - ഇളമ്പള്ളൂര്, എഴുര ാണ്,  ല്ലുവാതേല്ക, 
 േീപ്ര, ുന്നത്തൂര്, പവിരത്രശ്വേം  

• മുളയുല്കപന്നങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള യൂണിറ്റു ള് -  പിറവന്തൂര്, ുളത്തൂപ്പുെ, കതന്മല, ആേയങ്കാവ ് 

മറ്റ ്സംേംഭങ്ങള്  

• ബരയാ കമഡിേല്ക ഉപ േണ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് - ചാത്തന്നൂര്  

• ആയുര്രവദ ഔഷധ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് - പുനലൂര്  

• ഐ.െി പാര്േ ്– പേവൂര്, ുണ്ടറ  

• റബ്ബര് പാര്േ ്- പിറവന്തൂര്  

വിമനാദസഞ്ചാര മമഖല 

• വിരനാദസഞ്ചാേ ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തികയടുക്കു  (ബീച്ച,്  ായല്ക, പാറകേട്ടു ള്, കപതൃ  
പ്രാധാനയമുള്ള സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവ രയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട)്. 

• ഗ്രാമീണ ടൂറിസം - അഷ്ടമുെിോയല്ക, വട്ടോയല്ക, പേവൂര്  ായല്ക  

• വാട്ടര് സ് രപാര്െ് സ് ര ന്ദ്രങ്ങള് - താന്നി, മുേം, വട്ടോയല്ക, ല്ലെ,  രന്നറ്റി  
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• ബീച്ചു ളകെ വി സനം തങ്കരേേി, തിരുമുല്ലവാേം  
• ബീച്ചു ളകെ നവീ േണം- മുണ്ടയ്ക്കല്ക, പേവൂര്, കപാെിേേ.  

• ഇരോ ടൂറിസം - മീന്പിെിപ്പാറ, മരുതിമല, ജഡായുപാറ, ആയിേംകതങ്ങ,് ചിറ്റുമല ചിറ, രപാളച്ചിറ, 
പൂതക്കുളം ചിറ  അെിസ്ഥാന സൗ േയവി സനം  
 

മറ്റ് മമഖലകള് / സംരംഭങ്ങള് 

• പ്രാഥമി   ാര്ഷി  ചന്ത ള്  രുനാഗപ്പള്ളി, ചാത്തന്നൂര്, പുനലൂര്, അഞ്ചല്ക,  െയ്ക്കല്ക, 
ക ാട്ടാേേേ 

• ദവിതീയ ാര്ഷി  ചന്ത - ക ാറ്റങ്കേ പഞ്ചായത്ത്  

• രസവന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന്,  രുനാഗപ്പള്ളി, ചാത്തന്നൂര്, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, 
അഞ്ചല്ക 

• തീറ്റപ്പുല്ക ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - തെവ, ശൂേനാെ് വെേ,് ശൂേനാെ് കതേ,് കതാെിയൂര്, ചിറേേ, 
കമനാഗപ്പള്ളി, ുന്നത്തൂര്, രപാരുവെി, ുളേെ, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട  

• കസരലജ് ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - തെവ, ശൂേനാെ് വെേ,് ശുേനാെ് കതേ,് കതാെിയൂര്, ചിറേേ 

• കമാകബല്ക  റവ യൂണിറ്റു ള് - മൃഗസംേക്ഷണ രമഖലയ്ക്ക് പ്രാധാനയമുള്ള പഞ്ചായത്തു ളില്ക  

• ചില്ലിംഗ ്പ്ലാന്റു ള് -  രുനാഗപ്പള്ളി, ുണ്ടറ 

• വിപണന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ലിപ് ര ാസ ്(കലവ് രസ്റ്റാേ് കപ്രാഡക്ഷന് ര ാ-ഓപ്പരററ്റീവ് കസാകസറ്റി) 

• മാംസസംസ്  േണ യൂണിറ്റു ള് - പുനലൂര്, പത്തനാപുേം, ക ാട്ടാേേേ, ആദിച്ചനല്ലൂര്,  രുനാഗപ്പള്ളി  

• മാതൃ  ബരയാകെ ് രനാളജി കസെര് - ുളത്തൂപ്പുെ, അഞ്ചല്ക  

• തങ്കരേേി തറമുഖ വി സനം - വാര്രഫജ്,  ണ്ടയ് നറു ള് ക  ാേയം കചയ്യുന്നതിനുള്ള കക്രയിന് 

• സമുരദ്രാല്കപ  യറ്റുമതി രസാണ് - മത്സ്യസംസ്  േണ സൗ േയങ്ങള്, ശ്ീതീ േണി ള്, മാലിനയ 
സംസ്  േണ സൗ േയങ്ങള് മുതലായ അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങരളാകെ സമുരദ്രാല്കപ  യറ്റുമതി 
രസാണ് സ്ഥാപിക്കു   

• തങ്കരേേി, നീണ്ട േ, അെീേല്ക എന്നീ മത്സ്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളകെയും അവരയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള 
പീലിംഗ് കഷഡു ളകെയും ആധുനി വല്കേേണം  

• വിപണനത്തിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങളായ ചന്ത ളകെ ആധുനി വല്കേേണം 

• ശ്ീതീ േണി ളം ശ്ീതീ േണ സംവിധാനശംഖല ളം സ്ഥാപിേല്ക 

• മത്സ്യവിപണന ര ന്ദ്രം - നീണ്ട േ 

• ഗ്രാമടൂറിസം കഫസിലിരറ്റഷന് കസെര് - കപേിനാെ്  

• ഭരക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത  

• വിത്തുല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത  

• കനല്കവിത്്ത ഗ്രാമങ്ങള് - കമലം, കനടുവത്തൂര്, തലവൂര്, ശൂേനാെ് വെേ ് 

• കനല്കവിത്്ത സംസ്  േണ ര ന്ദ്രം - ക ാട്ടാേേേ  

• പച്ചേറി വിത്ത ്ഗ്രാമങ്ങള് - ഇെമുളയ്ക്കല്ക, അഞ്ചല്ക, ഏരൂര്  

• പച്ചേറി വിത്ത ്സംസ്  േണ യൂണിറ്റ് - അഞ്ചല്ക  
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• കൃഷിയനുബന്ധ വി സന രസാണു ളിരലയും  ാര്ഷി  വി സന രസാണു ളിരലയും രപാളച്ചിറ, 
ചിറ്റുമലച്ചിറ തെങ്ങിയ ഏലാ ളികലയും കനല്കകൃഷി നിലനിര്ത്തു , ഉല്കപാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിത്ത ് വിതേണം, കതാെില്കബാങ്കു ള്, കപാതകമതിേളങ്ങള്, 
സൗജനയയന്ത്രവല്കേേണം, കനല്ലുല്കപന്നങ്ങള്ോയി കചറു ിെ വയവസായം മുതലായവയുമായി 
ബന്ധകപ്പട്ട പദ്ധതി ള് ആവിഷ്  േിച്ച ്നെപ്പാക്കു  

• തേിശ് ്നിലങ്ങളില്ക കൃഷിയിറക്കു   

• കനല്ല് സംസ്  േണ ര ന്ദ്രങ്ങള് തെങ്ങു  -  െയ്ക്കല്ക, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ക ാട്ടാേേേ 

• ഒന്നാം ക്രമ വിവിരധാരേശ്യ രമഖല കയാെിക യുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക ഇേിപ്പുനിലങ്ങളില്ക മൂന്നാം 
വിളയായും കതങ്ങിന്രതാപ്പു ള്േ ്ഇെവിളയായും പച്ചേറി, മേച്ചീനി, മറ്റ്  ിെങ്ങുവര്ഗങ്ങള് എന്നിവ 
കൃഷി കചയ്യു   

• ഗ്രാമങ്ങളികല പുേയിെകൃഷിയുകെ രപ്രാത്സ്ാഹനം 

• കജവകൃഷിേീതി നെപ്പാക്കുന്നതിന ് ആവശ്യമായ സാരങ്കതി വിദയ, കജവവളങ്ങള് മുതലായവ 
 ര്ഷ ര്േ ്ലഭയമാക്കു . 

• പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയുകെ ഉല്കപാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു   

• പാലികെയും ക്ഷീരോല്കപന്നങ്ങളകെയും, മറ്റ് ഭക്ഷയവസ്തുേളകെയും ഗുണരമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 
ലരബാറട്ടറി ള് സ്ഥാപിക്കു  - ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാൺ 1 ല്ക  

• ഭക്ഷയവിള ളകെ ഉല്കപാദനത്തിനായുള്ള ഭൂമി മറ്റ ് ആവശ്യങ്ങള്ോയി ഉപരയാഗിക്കുന്നത ്
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിയമനിര്മ്മാണം നെത്തു .  

•  ാര്ഷി , കൃഷിയനുബന്ധ, കജവസംേക്ഷണ രമഖല ളികല നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
 ാര്ഷി  രമഖലകയ രദാഷ േമായി ബാധിോത്ത േീതിയില്ക ക്രമീ േിക്കുന്നതിന് ക ട്ടിെനിര്മ്മാണ 
ചട്ടങ്ങളില്ക പ്രരതയ  വയവസ്ഥ ള് ക ാണ്ടവേി . 

• മത്സ്യ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തത ക വേിക്കുന്നതിനായി വയക്തിയധിഷ്ഠിത ജലകൃഷി 
(ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി, നില്ലും മീനും പദ്ധതി, സംരയാജിത പന്നി - മത്സ്യകൃഷി, മത്സ്യ - ര ാെികൃഷി, 
ുളങ്ങളകെ നവീ േണം) 

• സാമൂഹി  മത്സ്യകൃഷി (തറ ജലാശ്യങ്ങളില്ക വിത്തിെല്ക) 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  

• ഓര്ഗാനി ് ഫാമിംഗ്, ജലസംേക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ  ാര്ഷി  രമഖലയുകെ ഭാഗമാേി 
കോണ്ട് മണ്്ണ, ജലം എന്നിവ സംേക്ഷിക്കു . 

•  ണ്ടല്കോടു ളകെ സംേക്ഷണവം  ണ്ടല്ക വനവല്കേേണവം  

• അഷ്ടമുെിോയലികെ സംേക്ഷണത്തിനായി മലിനജലം  ായലിരലേ ് ഒഴുക്കുത് തെയു ,  ക്കൂസ ്
മാലിനയം പുറന്തള്ളുന്നത് ഒെിവാക്കു , കതാണ്ടഴുേല്ക യൂണിറ്റ് ആധുനി  വല്കേേിക്കു ,  ണ്ടല്കോ 
ടു ള് കവച്ചുപിെിപ്പിക്കു  മുതലായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃതയമായി നെപ്പാക്കു   

•  ായല്ക സംേക്ഷണത്തിന് അരതാറിറ്റി രൂപീ േിക്കു . 

• മണല്കവാേല്ക നിരോധനം,  ായലിന് ചുറ്റുമുള്ള തരേശ്സവയംഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളികല ഖേമാലിനയം 
സംസ്  േിക്കുന്നതിന് സൗ േയം ഏര്കപ്പടുത്തു  മുതലായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വെി ശ്ാസ്ാംര ാട്ട 
 ായല്ക സംേക്ഷിക്കു   

• സമാനേീതിയില്ക പേവൂര്  ായലും മറ്റ് ജലാശ്യങ്ങളം സംേക്ഷിക്കു   
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• ര ാര്പരറഷനിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളിലും ഖേമാലിനയപ്ലാെ് ശ്േിയായ േീതിയില്ക നിര്മ്മിച്്ച 
ഉപയുക്തമാക്കു . 

• ഒന്നാംക്രമ ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണില്ക സീരവജ ്ട്രീറ്റ് കമെ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കു  

• കജവരമഖലകയ സംേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വനവല്കേേണം,  ാട്ടുതീ തെയല്ക, വനം  രയ്യറ്റം 
തെയുന്നതിന് അതിര്ത്തി നിശ്ചയിേല്ക തെങ്ങിയ മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കു  . 

• ഉല്കപാദന വിതേണ രമഖല ളില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ടവരുകെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .  

• സാമ്പത്തി മായി പിരന്നാേം നില്കക്കുന്നവകേ ഉള്കപ്പടുത്തി ഗ്രൂപ്പ ് അെിസ്ഥാനത്തില്ക 
തേിശുനിലത്തില്ക കൃഷിയിറക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുതലത്തില്ക നെപെി സവീ േിക്കു .  

• സര്ോര് പുറരമ്പാേ് ഭൂമിയില്ക  ശുമാവ് കൃഷി നെത്തലും വിളപേിപാലനവം. 

• ദാേിദ്രയരേഖയ്ക്ക് താകെയുള്ളവര്േ് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉപാധിയാേി മാറ്റു   

• ുടുംബശ്രീ രപാകലയുള്ള സവയംസഹായ  സംഘങ്ങള് ഉല്കപാദനരമഖലയികല രപ്രാജക്ടു ള് 
ഏകറ്റടുത്തു നെത്താനുള്ള സാമ്പത്തി  സാരങ്കതി  സഹായങ്ങള് നല്കു .  

• പേമ്പോഗത രമഖല കള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുക ാണ്ട ് സാമ്പത്തി മായി പിരന്നാേം നില്കക്കു 
ന്നവര്ോയി കൂടുതല്ക കതാെിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു   

• ജനങ്ങളകെ ജീവിത നിലവാേം ഉയര്ത്തുന്നതിനായുള്ള സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തു  

• മത്സ്യഗ്രാമങ്ങള്ോയി അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തല്ക 

• ജില്ലയികല മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കും സുേക്ഷിത താമസസൗ േയം,  ുെികവള്ളം, കവദുതി എന്നിവ 
ലഭയമാേല്ക. 

• പ്രരതയ  പേിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന വനിത ള്, ുട്ടി ള്, വൃദ്ധജനങ്ങള്, അംഗപേിമിതിയുള്ളവര് 
മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളകെ വിഷമങ്ങള് പേിഹേിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്  േിച്ച ്
നെപ്പാക്കു . 

• ജീവിതനിലവാേം പാരെ പിരന്നാട്ടെിക്കുന്ന ആത്മഹതയ, സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം, മയക്കുമരുന്നികെ 
ഉപരയാഗം, ഭ്രൂണഹതയ, കപണ്വാണിഭം തെങ്ങിയ സാമൂഹി  വിപത്തു കള ഉന്മൂലനം കചയ്യു . 

• കമച്ചകപ്പട്ട ആരോഗയ സംേക്ഷണ - വിദയാഭയാസ - ുെികവള്ള സൗ േയങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു .  

• സാരങ്കതി വിദയ ഉപയുക്തമാേല്ക  

•  ാര്ഷി  രമഖലയികല ഗരവഷണ-ഉല്കപാദന സംബന്ധമായ ആവശ്യ ത ള് 
നിര്വഹിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു കജവസാരങ്കതി വിദയ - ജനിത  എന്ജിനീയറിംഗ് പാര്േ ്
സ്ഥാപിേല്ക.-അഞ്ചല്ക 

• മത്സ്യവിജ്ഞാന ര ന്ദ്രം - നീണ്ട േ.(മത്സ്യബന്ധന വുപ്പികെ ക വശ്ം ഉളള സ്ഥലം)   

• സംേംഭ തവ വി സന പേിശ്ീലന ര ന്ദ്രം - ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനില്ക (ജില്ലാ വയവസായ ര ന്ദ്രം)   

• ഗരവഷണ വിഷയങ്ങള് ജില്ലയുകെ ഉല്കപാദനരമഖലയുകെ വളര്ച്ചയ്്ക്ക ഉതുന്ന േീതിയില്ക കതേകഞ്ഞ 
ടുക്കുന്നതിനും സാരങ്കതി  സര്വ ലാശ്ാല ളകെ സഹായം വി സന പ്രക്രിയയില്ക ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനുമാവശ്യമായ നെപെി ള് സവീ േിക്കു . 

• സാരങ്കതി  വിദയ ള് സാധാേണോര്േ ്പ്രാപയമാക്കുന്ന േീതിയില്ക ലളിതവല്കേേിച്ച ് ജനങ്ങള്േ ്
എത്തിക്കുന്നതിന് നെപെി സവീ േിക്കു . 
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വികസന ദർശന പ്രസ്താവന  

2031 ഓകെ ക ാല്ലം ജില്ല കൃഷി, മൃഗസംേക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം, വയവസായം, വിരനാദസഞ്ചാേം 

തെങ്ങിയ മര്മ്മ പ്രധാനമായ വി സന രമഖല ള് മതിയായ േീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള് 

ഉപരയാഗകപ്പടുത്തിയും അനുപൂേ രമഖല കള സംരയാജിപ്പിച്ചും വിഭവങ്ങകള ഏര ാപിപ്പിച്ചും ഭരക്ഷയാല്കപാ 

ദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തതയും സുേക്ഷയും ക വേിക്കുന്നതിരനാകൊപ്പം സാമ്പത്തി ാെിത്തറ ശ്ക്തമാേിയും 

പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷിച്ചുക ാണ്ടം സാമൂഹി  നീതിയും തലയതയും ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജനങ്ങള്ോവശ്യമായ 

ഉയര്ന്ന  ക്രമത്തിലുള്ള ഗുണരമന്മയുള്ളതമായ ഭൗതി -സാമൂഹി -സാമ്പത്തി  പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള് 

നല്ക ിയും സുസ്ഥിേവം സംതലിതവമായ വി സന ലക്ഷയം രനടും.' 

ഉപസംഹാരം 
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ സന്തുലിതവം സുസ്ഥിേവമായ വി സനത്തിനാവശ്യമായ സംരയാജിത വി സന 

 ാഴ്ചപ്പാടും വി സന നയങ്ങളം തന്ത്രങ്ങളം അെിസ്ഥാനമാേി ഓരോ രമഖലയുകെയും വി സന പേിരപ്രക്ഷയം 

രൂപീ േിരേണ്ടതം സംരയാജിത വി സന പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത ് ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ 

സ്ഥലങ്ങളില്ക നെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള  ര്മപദ്ധതി ള് ആവിഷ്  േിച്ച ് നെപ്പാരേണ്ടതമുണ്ട്.  തരേശ് സവയം 

ഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ജില്ലയുകെ വി സന  ാഴ്ചപ്പാെിന് അനുസേിച്ചുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കേിച്ച ്

നെപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു മാര്ഗദര്ശ്ിയായി ജില്ലാ പദ്ധതി രേഖ മാറുന്നതവെി ഭേണഘെനയില്ക വിഭാവനം 

കചയ്യുന്ന േീതിയില്ക കപാതവിഭവങ്ങള് പങ്കുകവച്ചുക ാണ്ടം പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം നെപ്പാേിയും അെിസ്ഥാന 

സൗ േയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ചുക ാണ്ടം ഉള്ള  േെ് ജില്ലാ പദ്ധതിയുകെ രൂപീ േണം സാധയമാുന്ന. 

 
. 
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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 വടക്ക ്
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  വൃത്തിക്്ക മുൻതൂക്കം നൽ ിയിട്ടുള്ള 
ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം 
 2017-18 സാമ്പത്തി  വർഷത്തിൽ 13-ംം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി  ഴിഞ്ഞു. 2018-
19 മലക്കുളള പദ്ധതി ളകട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുമടയും കൂടി ഭാഗോയി അടുത്ത അഞ്ചു  വർഷക്കാലമത്തക്ക ്
ഒരു ഹ്രസവ ാല പരിമപ്രക്ഷയവം 2030 മലക്ക് ഒരു ദീർഘ ാല പരിമപ്രക്ഷയവം തയ്യാോക്കാനുളള ശ്രേത്തികെ 
ഭാഗോണീ ജില്ലാ പദ്ധതി. നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി സനം എന്ന ആശയം മുമന്നാട്ട ് വച്ചുക ാണ്ട് കൃഷി, 
ജലമസെനം, േണ്്ണ-ജലസംരക്ഷണ പരയമവക്ഷണവകുപ്പു ൾ കൂട്ടായി ഇരുന്നു തയ്യാോക്കിയ പദ്ധതി 
നിർമേശങ്ങളാണ ്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 എന്നിവയാണ ് 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 മേൽത്തട്്ട,  ീഴ്ത്തട്്ട 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 

ക്രേ നം. ഇനം 
വിസ്ത്യതി 

(കഹക്ടേിൽ) 
1 ആക  ഭൂവിസ്തൃതി 249100  
2 കൃഷിക്ക് അനുമയാജയോയ വിസ്തൃതി  123563  

3 
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിള ഇേക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾകപ്പകട ആക  കൃഷി 
കെയ്യുന്ന വിസ്തൃതി         

149317  

4 വന വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം 81438  
5 തൻ വർഷമത്തതല്ലാത്ത തരിശു ഭൂേി  1691  
6 തൻ വർഷകത്ത തരിശുഭൂേി 3000  

a. കനൽ കൃഷി മയാഗയോയത ് 1400  
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     b. േറ്റ്  കൃഷിക്കനുമയാജയോയത ് 1600  
7  ാര്ണ്ഷിമ തര ഭൂേി 28314  
8 കനല്ക്വയല ൾ 4500  

a. കൃഷികെയ്യുന്ന വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം    2979  
b. കൃഷിമയാഗയോകണങ്കിലം കെയ്യാത്തവ  1400  
c. കൃഷിമയാഗയേല്ലാത്തവ          121  

        അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി  4.1.2 
പ്രധാന  ാർഷി  വിള ൾ - വിസ്ത്ീർണ്ണം,ഉല്പാദനം,ഉല്പാദന ക്ഷേത 

വിള ൾ 
വിസ്ത്ീർണ്ണം 
കഹക്ടേിൽ 

ഉല്പാദനം ഉത്പാദനക്ഷേത 

കനല്ല ് 2979 6487 T 2177  Kg/Ha 
കതങ്ങ്  45309 265 million nuts 5848 nuts/Ha 
വാഴ 11440 89103 T 7788 Kg/Ha 
പച്ചക്കേി 3065 25286 T 8250 Kg /Ha 
േരച്ചീനി 15147 439199 T 28995  Kg/Ha 
േറ്റു  ിഴങ്ങു വര്ണ്ഗങ്ങൾ 3021 58456 T 19351 Kg/ Ha 
 മു  ് 1327 779 T 587 Kg / Ha 
കുരുമുള  ് 3220 539 T 167 Kg / Ha 
 ശുോവ ് 1304 1005 MT 770 Kg/Ha 
േബർ 35316 52817 T 1495 Kg/Ha 
കുരുമുള ് ഒഴിക യുള്ള 
സുഗന്ധവയഞ്ജന വിള ൾ 

1100 ----- ------ 

പയർ വർഗവിള ൾ 72 63 T 875 Kg /Ha 
ോവ,് പ്ലാവ്, മപര, പപ്പായ 
തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ 

15000 ----- ---- 

എള്ള ് 420 168 T 400 Kg/Ha 
       അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി   4.1.3 
ജില്ലയികല വിവിധ തരം േണ്ണു ളം അനുമയാജയോയ വിള ളം 

ക്രേ 
നമ്പർ 

േണ്ണികെ തരങ്ങൾ % 
പ്രധാന 
വിള ൾ 

സൂെി  

1 
കവട്ട ് ല്ല  േണ്്ണ 
(Laterite soils) 

 
 

60 

കതങ്ങ്, 
േബ്ബര്ണ് 

കുരുമുള ്, 

കപാതുകവ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുേഞ്ഞതാകണങ്കിലം നല്ല 
രെനയുള്ളതിനാല്ക്  പരിപാലന മുേ ൾ ക ാണ്ട് 
േിക്ക വിള ളം ലാഭ രോയി കൃഷി കെയ്യുവാൻ 
സാധിക്കും. 

2 
വനേണ്്ണ     
(Forest soils) 

 
 
 

20 
 ാപ്പി, 

മതയില, 
കുരുമുള  ്

നല്ല  നത്തിൽ വിവിധ ദശ ളായി അഴു ി 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നവജവവസ്തുക്കളകട ഒരു ആവരണം 
ഈ േണ്ണികെ  ഒരു പ്രമതയ തയാണ്. േകണ്ണാലിപ്പിന് 
വൻ മതാതിൽ വിമധയോ ാൻ സാധയതയുള്ള 
താണ് ഈ േണ്്ണ, േണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തന 
ങ്ങൾ ഇല്ലാകതയുള്ള കൃഷി വൻ മതാതിൽ മേൽ 
േണ്്ണ   നഷ്ടകപ്പടുവാൻ വഴികതളിക്കുന്നു. 
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3 
തീരമദശ േണ്ണ ്
(Costal alluvium) 
 

 
 

  5 
കതങ്ങ്, 
വാഴ 

വജവാംശവം േിക്കവാറും എല്ലാ മപാഷ  
മൂല ങ്ങളം കുേവാണ് ഈ േണ്ണിൽ. അമ്ലഗുണമുള്ള 
ഈ േണ്ണിന് ധനായണ വിനിേയമശഷി 
കുേഞ്ഞിരിക്കും. ധാരാളം വജവവളങ്ങൾ മെര്ണ്ത്ത ്
ക ാണ്ട് ോത്രമേ ഇവികട കൃഷി വിജപ്പിക്കാനവൂ 

4 

നദീതട എക്കൽ 
േണ്്ണ (Riverline 
alluvium) 
 

 
 
5 

കതങ്ങ്, 
വാഴ, 

കുരുമുള ്, 
 വങ്ങ ്

മഭദകപ്പട്ട അളവില്ക് വളക്കൂറുള്ള േണ്ണാണിത്. 
വജവാശം, വനട്രജന്, കപാട്ടാസയം ഇവ സാോനയം 
മോശേല്ലാത്ത അളവിൽ ഉണ്ട്. പമക്ഷ മഫാസ്ഫേസ്, 
 ാത്സയം ഇവ കുേവാണ്. നീര്ണ്വാർച്ച കുേവാണ ്

5 
െതുപ്പ്േണ്ണ്(Brown  
hydromorphic 

 
 

  7 

കനല്ല്, 
കതങ്ങ്, 

വാഴ, പച്ച 
ക്കേി ൾ 

ജല നിര്ണ്ഗേന സാധയത നകന്ന കുേവാണ്. സാോ 
നയം നല്ലയളവിൽ വജവാംശവം വനട്രജൻ, 
കപാട്ടാസയം എന്നിവയുമുണ്ട്. പമക്ഷ  ാത്സയവം 
മഫാസ്ഫേസും കുേവാണ്. പലയിടങ്ങളിലം അമ്ലത ഒരു 
പ്രധാന പ്രശനോണ്. 

6 
ഓണാട്ടു ര േണ്്ണ 
(Onattukara 
alluvium) 

 
 
  3 

കതങ്ങ്, 
കനല്ല്, 
എള്ള ്

ഭൂഗര്ണ്ഭ ജലനിരപ്പ് േിക്കവാറും ഉയര്ണ്ന്ന്  ാണു 
ന്നതിനാൽ നീര്ണ്വാർച്ച പ്രശ്നോ ാറുണ്ട് . അമ്ലീയോയ 
ഈ േണ്ണിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ      മപാഷ  
മൂല ങ്ങളം കുേവാണ്. 

      അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി    4.1.4 
ജില്ലയികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളികല പ്രധാന േണ്ണുമശ്രണി ൾ-മയാജിച്ച വിള ൾ 

ക്രേ 
നമ്പർ 

േണ്ണ ്മശ്രണി 
ഉൾകപ്പടുന്ന പ്രമദശങ്ങൾ 

(മലാക്ക)് 
മയാജിച്ച വിള ൾ 

1 ോന്നാര്ണ് 
ഓച്ചിേ,  രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, െവേ,  
ക ാല്ലം, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ, 
കുരുമുള ്, 

2  ല്ലട 
ഓച്ചിേ,  രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി , െവേ, 
ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, ക ാല്ലം, മുഖത്തല, ഇത്തിക്കര 

കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ, 
കുരുമുള ്, 

3 വേനാഗപ്പള്ളി 
ഓച്ചിേ,  രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 
മുഖത്തല, െിറ്റുേല, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 
ഇത്തിക്കര, ക ാല്ലം 

കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ൾ, 
കുരുമുള ്, േരച്ചീനി 

4 വര്ണ്ക്കല 
ഇത്തിക്കര, മുഖത്തല, െടയേംഗലം, 
ക ാട്ടാരക്കര 

കതങ്ങ്, വാഴ, േരച്ചീനി, 
 ശുോവ ്

5 ഉമ്മന്നൂര്ണ് 
ക ാട്ടാരക്കര, ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, െിറ്റുേല, 
കവട്ടിക്കവല 

കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ 
 ശുോവ,്  വങ്ങ ്

6 കനടുേങ്ങാട ് െടയേംഗലം, കവട്ടിക്കവല, പത്തനാപുരം കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ 

7 വേലം ക ാട്ടാരക്കര, കവട്ടിക്കവല 
കനല്ല്, പയർ വർഗ 
കെടി ൾ, കതങ്ങ്, വാഴ 

8 പാമലാട് 
പത്തനാപുരം, കവട്ടിക്കവല, െടയേംഗലം, 
അഞ്ചൽ, പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

കതങ്ങ്, വാഴ, േബ്ബർ 
 ശുോവ,്  വങ്ങ ്

9 െണ്ണമപ്പട്ട അഞ്ചൽ 
േബ്ബർ, മതക്ക്, വന 
വൃക്ഷങ്ങൾ 

10 കനടുമ്പാേ അഞ്ചൽ േബ്ബർ, വന വൃക്ഷങ്ങൾ 
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 
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പട്ടി    4.1.5 
 ര്ണ്ഷ രുമടയും  ര്ണ്ഷ കത്താഴിലാളി ളമടയും വിവരങ്ങൾ 

ക്രേ.നം  പുരുഷന് സ്ത്രീ ആക  

     1 കൃഷി ോത്രം കതാഴിലാക്കിയ  ര്ണ്ഷ രുകട എണ്ണം  35000 3850 38850 

2 
ഭാഗി  ോയി  ാർഷി  വൃത്തിയിൽ 
ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന  ർഷ രുകട എണ്ണം 

11000 2900 13900 

3 
 ാർഷി മേഖലയിൽ ോത്രം ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
 ർഷ കത്താഴിലാളി ൾ 

38000 7800 45800 

4 
ഭാഗി ോയി  ാർഷി  മേഖലയിൽ 
ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ൾ 

26000 6500 32500 

     അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 
പട്ടി   4.1.6 

 ർഷ  കതാഴിലാളി ലഭയത 
ക്രേ.
നം 

മരാതസ്സ ് എണ്ണം 
അംഗങ്ങള
കട ഏണ്ണം 

കതാഴിലാളി ള
കട ഏണ്ണം 

1.  
 ാര്ണ്ഷി   ര്ണ്മ്മ മസന / അമഗ്രാ 
സര്ണ്വ്വിസ് കസെർ 

13 130 100 

2.  MGNREGS    

3.  േറ്റുള്ളവ    
         അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി   4.1.7 
 ാര്ണ്ഷി  ഉല്പാദന ഉപാധി ളകട ലഭയത 

ക്രേ 
നം 

ഇനം 

സ്ഥാപനങ്ങളകട എണ്ണം  മസവന പരയാപ്തത  
സര്ണ്ക്കാർ 
സഹ ര

ണം 

സവ ാരയസ്ഥാ
പനങ്ങൾ 

ആക  
പരയാപ്തോ

ണ ് 
പരയാപ്ത

േല്ല 

1.  വജവ വളം  16 16 ✔  

2.  വജവ ീടനാശിനി  20 20 ✔  

3.  രാസവളം / മ ാളവേറ്റ ് 75 170 245 ✔  

4.  രാസ  ീടനാശിനി 8 38 46 ✔  

5.  വിത്ത ്/വത  4 35   ✔ 
6.   ാര്ണ്ഷി  യമരാപ രണങ്ങൾ 1 - -  ✔ 
7.  േറ്റുള്ളവ       

അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി  4.1.8 
 ാര്ണ്ഷിമ ാല്പന്ന വിപണന സംവിധാനം 

സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
/സഹ രണ 

മേഖല 

ഇനം എണ്ണം 

മലാക്ക്  കലവൽ കഫഡ്േകറ്റ  ്
ഓർഗവനമസഷൻ (BLFO) 

 
4 
 

A-grade Outlet 17 
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Horticorp 12 

VFPCK (retail shop) 7 

ഇമക്കാമഷാപ്പ ് 4 

ക്ലസ്റ്റര്ണ് വിപണി ള് 8 
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

പട്ടി   4.1.9 
 ാര്ണ്ഷിമ ാല്പന്നങ്ങൾ മശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ 

ക്രേ നം 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 എട്ട ്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.  ശുോവ ്കൃഷിക്്ക 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 അളവ ്

1 അരി 1 ലക്ഷം ടൺ (വാർഷി  ആവശയം) 
2 

മതങ്ങ 
ഭക്ഷയാവശയത്തിന് മവണ്ടി 28 മ ാടി,  
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 
വര്ണ്ഗങ്ങള് അടക്കം) 

270000 ടണ് (2.7 ലക്ഷം ടണ്) 

  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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പട്ടി   4.1.11 
നിലവിലളള ഉല്പാദനം 

ക്രേ നം ഇനം അളവ ്

1 അരി 4500 MT 

2 മതങ്ങ 26.5 മ ാടി 

3 പച്ചക്കേി ൾ, ിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഉൾകപ്പകട 66000 ടണ് 

4 വാഴപ്പഴം/ േിക്കായ 1.6 ലക്ഷം ടൺ 
അവലംബം . കൃഷി വകുപ്പ് 

ഭക്ഷയസുരക്ഷയ്ക്ക ്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 ോത്രോണ.് ഭക്ഷയധാനയത്തിനു ോത്രം 
നിലവികല ഉല്പാദനം അനുസരിച്ച് 90% ഓളം വിടവ് നിലനില്ക്ക്കുന്നു. ഉല്പാദനക്ഷേത കൂട്ടി ഇത് പരോവധി 80% 
ആയി കുേക്കാവന്നതാണ്. 
അവസ്ഥയും പരിമപ്രക്ഷയവം  (വിള ൾ തിരിച്ച)് 
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 സ്ട്രീസ ്മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്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 
െിങ്ങം 1 മുതല്ക് 1193 

െിങ്ങം 1 വകര 
നടപ്പിലാക്കിയ കനല്ക് 

ഉല്പാദനവം 
ഉല്പാദനക്ഷേതയും 

വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

കൃഷികെയ്യാന് താല്പരയേില്ലാത്ത 
വസ്തു ഉടേ ളില്ക്നിന്ന്  അവ 

താല്പരയമുള്ള  ര്ണ്ഷ  ര്ണ്ക്ക ്കൃഷി 
കെയ്യാന് ലഭയോക്കു , പയര്ണ് 

തരിശുനിലങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുത്തി 

കൃഷിയുക്തോക്കു  
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വര്ണ്ഷത്തികെ ഭാഗോയി 
നിലവില്ലുള്ള കനല്ക്കൃഷി 

നിലനിര്ണ്ത്തു യും 
തരിശുനിലങ്ങൾ ഒരു 

പരിധി വകര എകറ്റടുത്ത ്
കൃഷി കെയ്യാനും 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഭാഗി ോയി തരിശിടുന്ന 
പ്രവണത, 

അടിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളകട 

അപരയാപ്തത 

തരിശു രഹിത 
ക ാല്ലം 

സാധയോക്കു  

വര്ണ്ഗങ്ങൾ , എള്ള് എന്നിവക്കുള്ള 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു ,  ര 
കനല്ക് കൃഷി വയാപനം,  ര കനല്ക് 
കൃഷിക്കുള്ള ആനുകുലയം വര്ണ്ദ്ധിപ്പി 
ക്കു , മൂന്ന് വിള ളം കൃഷി കെയ്്  
കനൽ കൃഷിയുകട വിസ്തൃതി വർദ്ധി 
പ്പിക്കു . മൂന്നാം വിളയായി കനല്ല് 
കെയ്യാന് സാധയേല്ലാത്ത സ്ഥല 
ങ്ങളില്ക് പയര്ണ് എള്ള്, എന്നിങ്ങ 
കന പ്രാമദശി ാനുസൃതോയി 
കൃഷി നടപ്പിലാക്കു . ഉല്പാദന 

ക്ഷേത കഹക്ടേിന് 5 ടൺ ആയി 
വർദ്ധിപ്പിക്കു .  രകനല്ല് കൃഷി 
340 കഹക്ടേിൽ നിന്നും 600 

കഹക്ടോയി ഉയർത്തു . 1400 
കഹക്ടർ കനല്പാടങ്ങൾ വകുപ്പ് 

സംമയാജനത്തിലൂകട 
കൃഷിമയാഗയോക്കു . 

വിപണിയില്ക്  ആവശയമുള്ള 
ഔഷധ കനല്ലിനങ്ങൾ, 

ബസുേതി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ 
കൃഷി കെയ്യു  

കനല്ലുസംഭരണം 
 ാരയക്ഷേേല്ല 

 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
മുഴുവന് കനല്ലും 
സംഭരിക്കു  

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന് കനല്ലും 
സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ 
സവപ്ലമ ാ വഴി /സംഭരിച്ച്  

യഥാസേയം  ര്ണ്ഷ  ര്ണ്ക്ക ്വില 
നല്ക്കു  

 

 
ഓമരാ 25 കഹക്ടർ സ്ഥലത്തും 
പഞ്ചായത്തിനു ഒന്ന് എന്ന 
തരത്തിൽ മപ്രാസസിംഗ് 
കസെറു ൾ ആരംഭിച്്ച 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കനല്ല് മുഴുവൻ 
അരി,അരികപ്പാടി, അവൽ 
തുടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി 
അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ 

തകന്ന പാടമശഖര 
സേിതി ളൂകട മനതൃതവത്തിൽ 

വിപണി ൾ ആരംഭിച്്ച 
 ർഷ ർക്കും ഉപമഭാക്താക്ക 

ൾക്കും ഇടനിലക്കാരുകട 
ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും 
സംരക്ഷണം നല്കു . 

 

ജലമസെന 
സൗ രയകുേവ ്

സമ്പൂർണ്ണ 
ജലമസെനം 

 
കനല്ക്വയല്ക്-തണ്ണീര്ണ് തട 

സംരക്ഷണ നിയേം  ര്ണ്ശനോയി 
നടപ്പിലാക്കു . തരിശുനിലങ്ങള് 
െിലത് കൃഷിമയാഗയോക്കണകേ 
ങ്കിൽ നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച ഉേപ്പാമക്കണ്ട 
താണ്. വേനര്ണ് ഇേിമഗഷന് 
മസായില്ക്  ണ്സര്ണ്മവഷൻ 
വകുപ്പു ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 

 
വേനര്ണ്  ഇേിമഗഷൻ 

മസായില്ക്  ണ്സര്ണ്മവഷൻ, 
മ രള ലാൻ ്  വലപ് 
കേെ് മ ാര്ണ്പ്പഷൻ വകുപ്പൂ 

 ളോയി മെര്ണ്ന്ന് ജലാഗേന 
മതാടു ൾ, ജല നിര്ണ്ഗേന 
മതാടു ൾ എന്നിവയികല 

തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കു യും 
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അതിനുള്ള നടപടി സവീ രിക്കു , 
മതാടു ളകട ആഴം കൂട്ടി 

നീകരാഴുക്ക ്സുഗേോക്കു  
വരമ്പു ളം മതാടു ളകട 

വശങ്ങളം ബലകപടുത്തു ,  
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി എസ ്

മസവനം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു  

ജലത്തികെ സുഗേോയ 
ലഭയതക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ൾ 
പ്രാമദശി  അടിസ്ഥാന 

ത്തില്ക് ആവശയാനുസരണം 
കെയ്യു യും മവണം. ോമ്പ് 
നിര്ണ്ോണം, തടയണ ളം 

മതാടു ളം നിര്ണ്േിച്ചു നല്ക്കു ,  
 ായലില്ക് നിന്ന് ഉപ്പുകവള്ളം 

മ ോകത െിര്ണ്പ്പ് ഇടു . 
വര്ണ്ഷത്തിൽ ഓമരാ കൃഷിക്കും 

മുമന്നാടിയായി മതാടു ൾ 
കതളിയിക്കു യും  വരമ്പ് 

പിടിക്കു യും കെയു  

യരവല്കരണത്തികെ 
അപരയാപ്തതയും, മ ടായ 
യരങ്ങളം കതാഴിലാളി 

ദൗര്ണ്ലഭയവം 

പൂര്ണ്ണ്ണ 
യരവല്കരണം 

മലാക്കടിസ്ഥാനത്തില്ക് 
 ര്ണ്ഷ  ർക്ക് ആവശയമുള്ള    

നടീല്ക് ക ായ്ത്ത് കേതിയരം, മസ്ട്രാ 
ബയിലര്ണ്  ലഭയോക്കു . 

പഞ്ചായത്തികല പാടമശഖരങ്ങ 
ളകട പ്രവർത്തന രഹിതോയ 
യരങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപണി ൾ 
നടത്തി  ഉപമയാഗിക്കാനുള്ള 

നടപടി ൾ സവീ രിക്കു  
പരിശീലനം  ലഭിച്ച 

കതാഴിലാളി കള ലഭയോക്കു  

ആര്ണ്. ക  വി .വവ 
നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവർത്തി ള്ക്കു 
ള്ള സബ്സി ി പുനസ്ഥാപി 
ക്കു . എം .എന് .ആര്ണ്.ഇ .ജി 
.എസ് , ജന ീയാസൂത്രണ 

പദ്ധതി ളില്ക് ഈ പ്രവര്ണ്ത്തി 
 ൾ ഉള്കപ്പടുത്തു . ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില്ക് 
ഉള്കപ്പടുത്തു  അസ്സി.എൻ 

ജിനീയർ ഓഫീസ് 
മ ന്ദ്രീ രിച്ച്  കസന്ട്രൽ 
വര്ണ്ക്ക് മഷാപ്പ്, മലാക്ക്  

തലത്തിൽ അമഗ്രാ സര്ണ്വീസ് 
കസെർ, വേസ് േില്ലു ൾ  
എന്നിവ സ്ഥാപിക്കു , മൂലയ 

വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്ക്ക്കു 
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കു  

വിത്ത,് വളം, 
രാസനിയാേ ങ്ങൾ 

മുതലായവയുകട  
അപരയാപ്തത 

വിത്ത,്വളം 
സുരക്ഷിത 

 ീടനാശിനി, 
രാസനിയാേ ങ്ങ

ൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
പ്രമതയ  പദ്ധതി 
തയ്യാോക്കു  

സേയബന്ധിതോയി  
 ര്ണ്ഷ രുകട ആവശയേനുസരിച്ച്  

വിത്ത,്വളം, രാസനിയാേ  
ങ്ങൾ,സുരക്ഷിത സസയസംരക്ഷ 
ണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ േതിയായ 

അളവിൽ ലഭയോക്കു . 
മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സനം 
വകുപ്പു ൾ ഒത്തു മെർന്ന് ഗുണ 

മേന്മയുള്ള വജവവള (മഗാമൂത്രം, 
ൊണ ം,പക്ഷി  ാഷ്ഠം തുടങ്ങി 

യവ) നിർമ്മാണത്തിനും വിതരണ 
ത്തിനും പദ്ധതി ൾ ആവി 

ഷ്കരിക്കു . 

വിത്ത ്ഗ്രാേം , ആര്ണ് .എസ് 
.ജി.പി പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ. 
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 ാലാവസ്ഥ  
വയതിയാനവം മരാഗ 

 ീടങ്ങളം 

സമ്പൂർണ്ണ വിള 
ഇന്ഷവേന്സ്  

 ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം 
മനരിടുന്നതിനു  ര്ണ്ഷ കര 

സജോക്ക , 
സംമയാജിത മരാഗ ീട 
നിയരണ പദ്ധതി ൾ 

വിവരസാമങ്കതി  വിദയ  ൾ 
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തി 

 ീടമരാഗാക്രേണ മുന്നേിയിപ്പ് 
സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കു  

 
വിവരസാമങ്കതി   വിദയ ൾ 

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

വിപണന സാധയത 
കുേവ് 

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ് 

മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശീലനവം 
സംവിധാനവം ഒരുക്കു  

േിനിവേസ് േില്ലു ൾ,അനുബന്ധ 
ഫാക്ടേി ൾ സ്ഥാപിക്കു  

മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക്  
വിപണന സംവിധാനകോരുക്കു  

 
മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ; 
ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശീലനവം 
സംവിധാനവം ഒരുക്കു .     
േിനിവേസ് േില്ലു ൾ, 

അനുബന്ധ ഫാക്ടേി ൾ 
സ്ഥാപിക്കു  മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക്  വിപണന 

സംവിധാനകോരുക്കു . 

കതങ്ങ ് 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 പരിഗണിച്്ച 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. വയവസായ- 
സഹ രണ മേഖല ളകട സംമയാജനത്തിലൂകട ഉല്പന്ന വവവിദ്ധയ വല്ക്ക്കരണവം വിപണനവം സാദ്ധയ 
ോക്കാനാകും. 

നിലവികല 
അവസ്ഥ 

പരിമപ്രക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ണ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

 
ഉല്പാദനവം 

ഉല്പാദനക്ഷേത
യും കുേവ് 

(വര്ണ്ഷത്തിൽ 30 
മതങ്ങ /കതങ്ങ് ) 

 
 

 
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 രിച്്ച  
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          
രിച്്ച നടപ്പിലാക്കു . (40 

പഞ്ചാ യത്തു ളിൽ) വയവ 
സായ വകുപ്പ്- സഹ രണ 
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വകുപ്പ്-കുടുംബശ്രീ-സംമയാ 
ജനത്തിലൂകട െ ിരി നാരു 
ല്പാദനത്തിനായി കതാണ്ട് 

സംഭരണപദ്ധതി 

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി 
രീതി ള് 

പാലിക്കുന്നില്ല 

മതാട്ടവിളയായി 
പരിഗണിച്ചുള്ള 

സബ്സി ി പാമക്കജ ്

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി ളകട 
പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കു . 

കതങ്ങ്  യറ്റ 
കതാഴിലാളി ളകട കൂട്ടായ്മ ൾ, 

 ര്ണ്മ്മ മസന ൾ, കതങ്ങ് 
 യറ്റ യര പരിശീലനവം 

യരത്തിന ്പരോവധി 
സബ്സി ിയും നല്ക്കു  

ആത്മ, സി. പി. സി. 
ആര്ണ്.ഐ,യുകട 

മനതൃതവത്തില്ക്പരിശീലനം 
നല്ക്കു , ഐ, എന്. എം 

പിന്തുടരു  

കതങ്ങ്  യറ്റ 
കതാഴിലാളി ള
കട അഭാവം 

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  
ലഭയതക്കുേവ ്

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  

മ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
സര്ണ്ക്കാർ ഫാമു ൾ 

കതങ്ങിന് വത ളകട 
ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

വിലസ്ഥിരത 
വില സ്ഥിരത 
ഉേപ്പുവരുത്തു  

 
പച്ച മതങ്ങ സംഭരണം 
പുന:സ്ഥാപിക്കു .  മൂലയ 
വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ 

ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം 
നല്ക്കു  

മൂലയവര്ണ്ദ്ധിതഉല്പന്നങ്ങളകട  
വിപണന സൗ രയം 
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ജലമസെനക്കുേവ്
/ ജലസംരക്ഷണ 

ോര്ണ്ഗങ്ങൾ 
അവലംബിക്കുന്നി
ല്ല (തടം തുേക്കൽ, 

ഇടയിളക്കൽ, 
തട്ടുതിരിക്കൽ) 

നൂതന ജലമസെന 
ോര്ണ്ഗങ്ങൾ 

ഇടയിളക്കൽ, തടം തുേപ്പ്, 
പുതയിടീൽ എന്നിവ 

ഉേപ്പാക്കൽ, ജലമസെന പമ്പ് 
സ്ഥാപിക്കൽ,  ണി  ജല 
മസെന സമ്പ്രദായം, എം. 

എന്.ആര്ണ്.ജി. എസ ്പദ്ധതി 
ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു  

കൃതയതാകൃഷി 
സമ്പ്രദായങ്ങൾ 
അനുവർത്തിക്കു  

മ ര  ര്ണ്ഷ കെ  
ആദായകുേവ് 

മ ര  ര്ണ്ഷ കെ 
വരുോനം 

വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

ഇടവിളകൃഷി, ശാസ്ത്രീയ കൃഷി, 
കതങ്ങിന് തട പുനെംക്രേണം 
ബഹുതല കൃഷി സമ്പ്രദായം , 

പ്രദര്ണ്ശന മത്താട്ടങ്ങൾ എന്നിവ 
പ്രാവർത്തി ോകു . 

 

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 രിച്്ച 
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 

നിലവികല 
അവസ്ഥ 

 

പരിമപ്രക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ണ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

1 വിള 
വിസ്തൃതിയിലം  
ഉത്പാദനത്തി
ലം മുമന്നറ്റം  

മനടിയിട്ടുകണ്ടങ്കി
ലം സവയം 

പരയാപ്തോയിട്ടില്ല 

പച്ചക്കേിയിൽ 
സവയംപരയാപ്തത 

 

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. കടേസ ്കൃഷി, 

ലംബകൃഷി, തിരിനന, േിനി 
ഡ്രിപ് യൂണിറ്റ്,  ംമപാസ്റ്റിങ്ങ ്
സംവിധാനങ്ങൾ  ഴിയുന്നത്ര 

വീടു ളിൽ ആരംഭിക്കു . 
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2  ീട- 
മരാഗബാധ 

നല്ല  ാര്ണ്ഷി  
മുേ ൾ 

പ്രാവർത്തി ോ
ക്കു  

സുരക്ഷിത പച്ചക്കേി കൃഷി 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു . 

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി 
രീതി ൾ മപ്രാത്സാഹി 
പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ൾ 

നടപ്പിലാക്കു  

സുരക്ഷിത നിയരണ 
ോര്ണ്ഗങ്ങൾ അനുവർ 

ത്തിക്കാൻ   ര്ണ്ഷ കര 
മപ്രരിപ്പിക്കു . എല്ലാ 

വീടു ളിലം പച്ചക്കേി കൃഷി 
നിര്ണ്ബന്ധോക്കു .പ്രാമദശി  
വിള ആമരാഗയ  മ ന്ദ്രങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കു  
3  ാലാവസ്ഥ 

വയതിയാനം 
സമ്പൂർണ്ണ വിള 
ഇന്ഷവേന്സ്  

 ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം  
അതി ജീവിച്്ച കൃഷി കെ 
യ്യുന്നതിന്  ര്ണ്ഷ കര 

പ്രാപ്തരാക്കു . േഴേേ കൃഷി, 
മപാളി ഹൗസ്, കൃതയതാ 

കൃഷി, േണ്ണില്ലാ കൃഷി എന്നിവ 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു  

വയാവസായി ാടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ പച്ചക്കേി കൃഷിയ്ക്ക് 

പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കു  

4 ോര്ണ്ക്കറ്റിങ്ങികെ 
അപരയാപ്തത 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
പച്ചക്കേി ള്ക്ക് 

കൃതയോയ 
വിപണന 

സംവിധാനം 

നിലവിലള്ള മലാക്ക്  കലവൽ 
കഫ കേറ്റഡ്  ഓർഗവന 

മസഷൻ, ക്ലസ്റ്റര്ണ് പദ്ധതിയിൽ 
ആഴ്ച്ച്ചച്ചന്ത, ഇകക്കാമഷാപ്പ് 

മുതലായവ ഊര്ണ്ജിതോക്കു . 
വി. എഫ്.പി.സി.ക . മഹാർ 
ട്ടി മ ാര്ണ്പ്പ് വഴി സംഭരണം 

കേച്ചകപ്പടുത്തു  

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലം 
സംഭരണ ഔട്ട് കലറ്റു ൾ. 

തുേക്കണം 

5 മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത 
സൗ രയങ്ങളകട 

അപരയാപ്തത 

മൂലയ വര്ണ്ദ്ധനവ് കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ൾ, ആത്മ 
ഗ്രൂപ്പു ൾ വയക്തി ൾ എന്നിവ  
ര്ണ്ക്ക ്പരിശീലനം നല്ക്കു  
അച്ചാറു ൾ, ക ാണ്ടാട്ടം, 

മസാപ്പു ൾ , ഹല്ക്വ, മപട, 
സ്ക്വാഷ,് 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   ര്ണ്ക്ക ്
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 കൂടുതലാകണന്ന ്  ാണാം. 
വീട്ടുവളപ്പികല വാഴകൃഷി ശ്രദ്ധ ആവശയമുള്ള മേഖലയാണ്. കനല്ക്കൃഷി നിന്നു മപായ നി ത്തകപ്പട്ട 
(പണ)നിലങ്ങളിലാണ് വാഴ കൂടുതലായും കൃഷി കെയ്തുവരുന്നത്. േണ്്ണ 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 സംബന്ധിച്്ച ഏറ്റവം കൂടിയ അളവിൽ ഉപമയാഗിക്കുന്ന ഫല വർഗോണ ്
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 ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ണ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

ഉല്പാദനക്ഷേത കുേവ ്
ഉല്പാദനക്ഷേത 
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

സംമയാജിത വളപ്രമയാഗം, 
 ീട മരാഗ നിയര 

ണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും 
സഹായവം, വജവകൃഷി , ീട 

മരാഗനിര്ണ്ോര്ണ്ജനത്തിന് 
 ാമ്പയിൻ ഫണ്ട് 

അനുവദിക്കു , വാഴക്കൃഷി 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േറ്റു 

പദ്ധതി ൾ 

കൃതയതാ കൃഷി സമ്പ്രദായം 

വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മ 
 ര്ണ്ഷ ന് േി ച്ച 
വില ലഭയോക്കു  

അധി  ഉല്പാദനം ഉണ്ടാകു 
മമ്പാള് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തലത്തിൽ 
താങ്ങു വില ഏര്ണ്കപ്പടുത്തു  
മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ 
ഉണ്ടാകുന്നതിനു മവണ്ട 
സാഹെരയം  ഉണ്ടാക്കു   

സ്ഥായിയായ വില 
ലഭയോക്കു  

വീട്ടുവളപ്പു കൃഷിയിൽ 
ശാസ്ത്രീയ പരിെരണ 

മുേ ള്നടപ്പാക്കാകതയു
ള്ള കൃഷിരീതി ൾ 

ശാസ്ത്രീയ 
പരിെരണമുേ ൾ 

നടപ്പിലാക്കി 
ഉത്പാദനക്ഷേത 

വര്ണ്ധിപ്പിക്കു  

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി ളിൽ 
മലാക്ക്  അടിസ്ഥാനത്തില്ക് 
പരിശീലനം നല്ക്കു യും 

പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു യും 
കെയ്യു  

സ്ഥായിയായ ഉദ്പാദന 
വര്ണ്ദ്ധനവ് 

ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ 
വസ്തുക്കളകട യഥാസേയ 

ലഭയതയില്ലായ്മ 

ഗുണമേന്മയുള്ള 
നടീൽ വസ്തുക്കളകട 
യഥാസേയ ലഭയത 

ഉേപ്പുവരുത്തു  

സര്ണ്ക്കാർ ഫാമു ളിൽ നിന്നും 
വാഴ ന്നു ളമടയും, ടിഷു 

 ള്ച്ചര്ണ് വാഴ വത ളമടയും 
ലഭയത ഉേപ്പുവരുത്തു , 

പ്രാമദശി  അടിസ്ഥാ 
നത്തിൽ ടിഷു ള്ച്ചർ 
ലാബു ൾ സ്ഥാപിക്കു  
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അംഗീകൃത നഴ്സേി ള്ക്ക് 
വലസൻസ്  ഉേപ്പുവരുത്തു  

ജലമസെന 
സൗ രയക്കുേവ ്

ജലമസെന 
സൗ രയം 

വര്ണ്ധിപ്പിക്കു  

കെേിയ മതാട്ടങ്ങള്ക്ക് അനുസൃ 
തോയ  ണി  ജലമസെന 
പദ്ധതി ൾക്ക് സബ്സി ി 

നടപ്പിലാക്കു  

ഉദ്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് 

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള 
സംരംഭങ്ങളില്ലാത്തത ്

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള 
യൂണിറ്റു ൾ 
ആരംഭിക്കു  

ജാം, സ്ക്വാഷ,് ഉമപ്പരി, വാഴ 
നാരുല്ക്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങി യ 

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ളസം 
രംഭങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുന്നതിനു 

സബ്സി ി നല്ക്കു  

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 കച്ചലവ,് 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 ഇന്ന ്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 
അവസ്ഥ 

പരിമപ്രക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ണ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

വില സ്ഥിരത 
യില്ലായ്മ 

 ര്ണ്ഷ  ന് േി ച്ച വില 
ലഭയോ ണം 

വിള വവവിധയം , പരമ്പ 
രാഗത വിള ൾ ( കൂവ, 
നന ിഴങ്ങ്, മുക്കിഴങ്ങ് 

എന്നിവ കൂടുതൽ കൃഷി കെ 
യ്യു . ഇതിനായി പദ്ധതി ൾ 
രൂപീ രിക്കു  ധനസഹായം 

നല്ക്കു  

വയക്തോയ കപ്രാ ക്ഷന്  
പ്ലാൻ തയ്യാോക്കു .മലാക്ക് -
ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

വിപണന സംവിധാനം നടപ്പി 
ലാക്കു .  ിഴങ്ങ് വർഗ വിള 
 ള്ക്കായി ഒരു സ്കപഷയൽ 

അഗ്രി മസാണിനുളള 
സാധയത പ്രമയാജന 
കപ്പടുത്തി സംസ്ക്കരണ-

വിപണന (സ്റ്റാർച്ച ് ാലി 
ത്തീറ്റ, മ ാഴിത്തീറ്റ) 

സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരി 
ക്കാ൯ ഗവകെെ് പദ്ധതി 

ഉല്പാദനക്ഷേത 
കൂടിയ ഇനങ്ങ ളകട 
നടീൽ വസ്തുക്കൾ 
കൂടിയ അളവിൽ 

ഉല്പാദനക്ഷേത കൂടിയ 
ഇനങ്ങളകട നടീല്ക് 

വസ്തുക്കൾ 
 ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കിടയിലം 

ഉല്പാദനക്ഷേത കൂടിയ 
ഇനങ്ങളകട വയാപനം  
ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധന 

അതുവഴി അധി  ആദായം 

രുെിയും ഉല്പാദനക്ഷേതയും 
സവീ ാരയതയും കൂടിയ ഇന 
ങ്ങളകട നടീൽ വസ്തുക്കൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഫാമു ളം 
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യഥാ സേയം 
ലഭയേല്ല 

ഫാമു ളിലം 
ഉത്പാദിപ്പിക്കു . 

ഗമവഷണ മ ന്ദ്രങ്ങളോയി 
സംമയാജി തോയി 

പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കു  

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള 
സംവിധാന ങ്ങളകട 

അഭാവം 

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ് 
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂകട 
 ര്ണ്ഷ  ർക്ക് േി ച്ച 

ആദായം 

മൂലയവര്ണ്ദ്ധനവ് 
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിന്പദ്ധതി 

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 എന്നിവയാണ ്ഈ മേഖല മനരിടുന്ന കവല്ലുവിളി ൾ.  താരതമേയന വിസ്തൃതി കുേഞ്ഞ 
വിള ൾ ആയ  റുവ, ഗ്രാമ്പൂ, ജാതി എന്നിവ  ളകട വയാപനം ക ാല്ലം ജില്ലകയ സംബന്ധിച്്ച 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.  

 ശുോവ ്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 ി പാമക്കജ ് നിലവിലില്ലാത്തതും, 
ജലമസെിതകൃഷി പ്രൊരത്തിലില്ലാത്തതും ക ാമ്പുണക്കം, മതയിലകക്കാതു ് തുടങ്ങിയ  ീടമരാഗ പ്രശ്നങ്ങളം 
അടങ്ങിയ കവല്ലുവിളി ൾ ഈ മേഖല മനരിടുന്നു.  ശുോവ ്കൃഷി വയാപനത്തിനും ഉല്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവിനുോയി 
വിവിധ പദ്ധതി നിര്ണ്മേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു. 

നിലവികല 
അവസ്ഥ 

പരിമപ്രക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ണ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

കൃഷിക്ക് 
സബ്സി ി 
പാമക്കജ ്ഇല്ല 

കൃഷിക്ക് 
സബ്സി ി 
പാമക്കജ ്

വിസ്തൃതി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു ന്നതിനായി 
സൗജനയ നിരക്കിൽ  വത ൾ 
നല്ക്കു . നിലവിലളള സംസ്ക്കര 
ണ ശാല ളകട ആവശയത്തിന് 

 ശുവണ്ടി ഉത്പാദനം നട 
ത്തണം.  ല്ലട ഇേിമഗഷ൯ 
പദ്ധതിയുകട  നാൽ വശ 
ങ്ങളില്ക്  ശുോവ ്വച്്ചപിടി 
പ്പിക്കാ൯ പദ്ധതി. കപാതു 

സ്ഥലങ്ങളിലം മോഡവ ക്കിലം 
 ശുോവ ്വച്ചുപിടിപ്പിക്കാ൯ 

പദ്ധതി 

മുന്തിയ ഇനങ്ങളകട നടീല്ക് 
വസ്തുക്കൾ സബ്സി ി 

നിരക്കിൽ 
യഥാ സേയം നല്ക്കു 

ന്നമതാകടാപ്പം വളം സസയ 
സംരക്ഷണ വസ്തുക്കൾ 

ജലമസെന 
സംവിധാനങ്ങൾഉള്കപടുത്തി 

പാമക്കജ ്തയ്യാോക്കു  
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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 (ോവ,് പ്ലാവ,് േറ്റു ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ, പപ്പായ,വപനാപ്പിൾ, കുടമ്പുളി തുടങ്ങിയവ  

നിലവികല അവസ്ഥ പരിമപ്രക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 
ദീര്ണ്ഘ  ാല 
ലക്ഷയങ്ങൾ 

ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ 
വസ്തുക്കളകട 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 കൃഷിയുകട 
അഭാവം 

വാണിജയ കൃഷി 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു  

വാണിജയ കൃഷിക്ക് 
സബ്സി ി നല്ക്കു , വഹ 

ക ന്സിറ്റി പ്ലാെിംഗ ്

സ്ഥായിയായ 
വരുോനം ലഭയോക്കു  

വിപണന –സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങളകട  

അഭാവം 

വിപണന –
സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനം 

അച്ചാറു ൾ,ക ാണ്ടാട്ടം, 
മസാപ്പു ൾ , ഹല്ക്വ, മപട, 

സ്ക്വാഷ ്സൗന്ദരയ 
വര്ണ്ദ്ധ ങ്ങള്എന്നിവയുകട 
യൂണിറ്റു ൾ പ്രാമദശി ാ 

ടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു  

ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വിപണന സംസ്ക്രണ 

സംവിധാനങ്ങൾ 
ഏര്ണ്പ്പാടുകെയ്യു . 

 

കപാതുസ്ഥലങ്ങളിലം 
സാമൂഹയ 

വനവല്ക്ക്കരണത്തിനും 
ോവ,് പ്ലാവ്,എന്നിവ 
ഉപമയാഗിക്കാത്ത 

അവസ്ഥ 

കപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ, 
സാമൂഹയ വന 
വല്ക്ക്കരണം 

തുടങ്ങിയ 
ആവശയങ്ങൾക്ക്, 

ോവ,്പ്ലാവ്,  ശുോവ ്
എന്നിവ ോത്രം 
ഉപമയാഗിക്കുന്ന 

അവസ്ഥ. 

ഫാമു ൾ ശാക്തീ രണം 
നടത്തി ആവശയത്തിനു 

വത ൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു . 

ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 
ഉള്കപ്പടുത്തി സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ 

സാമൂഹയ 
വനവല്ക്ക്കരണം 
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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  

 ായലികല പലഭാഗങ്ങളിലം 
പ്രമതയ ിച്്ച നീണ്ട ര 
പാലത്തിൻ  ിഴക്കും 

കതക്കുംഭാഗം  ാവനാട് 
ഭാഗത്തിൽ ആഴംകൂട്ടു  

 

വ മയ്യറ്റം വജവ അവജവ 
ോലിനയ നിമക്ഷപങ്ങൾ നീക്കം 

കെയ്യു  
 
 

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

തടാ ത്തികെ 
സംരക്ഷണവം 

പുനരുദ്ധാരണവം 

മബാധവല്ക്ക്കരണം നടത്തു , 
പഠനത്തികെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ോമനജ ്
കേെ് ആക്ഷ ൻ പ്ലാൻ 

തയ്യാോക്കി  പദ്ധതി ൾ 
തയ്യാോക്കു  

മോയിസ്െർ പിറ്റികെ 
നിർമ്മാണം േബ്ബിൾ പിച് ്  
ബണ്ടികെ നിർമ്മാ ണം യർ 

ഭൂവസ്ത്രം ഉപ മയാഗിച്ചുളള 
സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുകട നിർമ്മാ 
ണം Renomatresses for retaining 

unstable Hillocks മക്രാസ് 
റു ളകട നിർമ്മാ ണം േീൊർജ ്

കെയ്യുന്ന തിനായി  ിണറു  ളകട 
നിർമ്മാ ണംഗാബി മയാൺ 

വ ർക്ക്- േബ്ബിൾ ഗളളി 
കെക്ക്വ  മവഴ്സണ ൽ 

ൊനല ളകട നിർമ്മാണം 
അമ്പലക്കടവ്, കവമട്ടലിക്കടവ് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ  ംഫർട്ട ്

മസ്റ്റഷകെ നിർമ്മാണം അമ്പല 
ക്കടവ്, കവമട്ടലിക്കടവ് എന്നിവിട 

ങ്ങളിൽ മബാട്ടു കജട്ടി ളകട 
നിർമ്മാണം അമ്പലക്കടവിൽ 
പടിപ്പുരയുകട മ ാമളജ ്മോ  ്

അമ്പലക്കടവ് വകര പുന 
രുദ്ധരിക്കുന്നത് മവലി 

നിർമ്മാണം 

ഇത്തിക്കര ആേികെ 
ജലലഭയതകുേവ ്

ആേികെ ജലലഭയത 
ഉേപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനായി 
കെക്ക്  ാമു ള് 

നിർമ്മിക്കു  

ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക് 
േണ്ബണ്ടു ള് നിർമ്മിക്കു  

മ ാട്ടുക്ക ൽ കെക്ക്  ാം 
െടയേംഗലം കെക്ക്  ാം 
അരിക്കന്നൂർ കെക്ക്  ാം 
പ ൽക്കുേി കെക്ക്  ാം 

േണ്ണയം  ടവ് കെക്ക്  ാം, 
മസ്റ്റാമേജ് കവയർ D/S േണ്ണയം 
കെക്ക്  ാം, ഞവരൂർ  ടവ് 

കെക്ക് ാം 
 
 
 
 
 
 
 
 

പളളിക്കലാേിൽ 
ജലദൗർലഭയം 

നദിയുകട 
പുനരുജീവന 

പളളിക്ക ൽ  ാം, േണ്ണട്ട  ാം 
എന്നിവയുകട പുനരുദ്ധാരണം. 

പളളിക്കലാേിനും േറ്റ് 
അനുബന്ധമതാടു ള്ക്കും 
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നവീ രണ 
സംരക്ഷണ 

പ്രവർത്തി ൾ 

 യർഭൂവസ്ത്രംഉപമയാഗിച്്ച 
നദിയുകട വശങ്ങളികല േകണ്ണാ 
ലിപ്പ് തടയുന്നത്. പളളിക്കലാേി 

ൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 
 ടവ്, കുളിക്കടവ്, എന്നിവ. വ 

രൾച്ചാ സേയത്ത ്ജലലഭയ തയ്ക്ക് 
മവണ്ടി പലസ്ഥലങ്ങളിലം 
കെക്ക് ാം നിർമ്മി ക്കു . 
LI/KWA പമ്പിംഗ് മസ്റ്റഷ ൻ 
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. 

ജലസംരക്ഷണം, 
അപ ട രോയ രീതിയിൽ 

േണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ 
പ്രമദശങ്ങളിൽ മ ാണ്ക്രീറ്റ് 

/പാേ ക ാണ്ടുളള സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണം. 

 

 ല്ലടയാേികല 
അശാസ്ത്രീയോയ 

രീതിയിലളള േണ ൽ 
വാര ൽ  ാരണം 

നദിയി കല 
ജലലഭയത കുേവ് 
േണ്മോതുരുത്ത ് 

ഉപ്പുകവളളം 
 യറുന്നു 

കെക്ക്  ാം 
േഗുമലറ്റർ എന്നിവ 

സ്ഥാപിക്കു  

 ല്ലടയാറ്റിൽ  ടപുഴഭാഗത്ത് 
ഉപ്പുകവളളം  യോകത 
േഗുമലറ്റർ സ്ഥാപിക്കു  

വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടയണ 
സ്ഥാപിക്കു  

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 മപര ് 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  ശുോവ ്കൃഷി വി സനം 83444855 
6 മതനീച്ചകൃഷി 1500000 
7 നഴ് സേി വി സനം 600000 
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8 േണ്ണിര മമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ ് 1199000 
9 പ്രദർശന മതാട്ടങ്ങൾ 8444064 
10 മ രവി സന പദ്ധതി 38380850 
11 പഴവർഗവി സനം 7686400 
12 ഔഷധ സസയവി സനം 50000 
13 വനിത കജ.എൽ.ജി ഗ്രൂപ്പു ൾക്ക് േിമവാൾവിംഗ് ഫണ്ട് 300000 
14 വജവ  ിഴങ്ങുകൃഷി 6578825 
15 സേഗ്ര പുരയിടകൃഷി 15098590 
16 പുഷ്പകൃഷി 4986250 
17 കുരുമുളൿ കൃഷിവയാപനം 5280525 
18 ഇടവിളകൃഷി 14685758 
19 എള്ള് കൃഷി 7500 
20 ബമയാഗയാസ ് 3979500 
21 കവറ്റില കൃഷി 1525000 
22 ജാതി കൃഷി 99000 
23  മു ് കൃഷിവി സനം 75000 
24 ജലസം രക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 6714313 
25 യരവല്ക് രണം 2364800 
26  ർമ്മമസന 2905000 
27 േൽസയകൃഷി 450000 
 ആക  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 അടച്്ച 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 ീഷണ ൽ 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 ഉപമയാഗിക്കണകേന്ന ്
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 ആരംഭിച്്ച  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 ൾക്ക ് 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 ഉപമയാഗിച്്ച 
സൗ രയകോരുക്കു . 

11. പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്്ച  ാ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 ാണ്ട ്ജില്ലയികല എല്ലാ 
കൃഷിഭവനു ളിലം നടപ്പിലാക്കാനുളള ഫണ്ട് അനുവദിക്കു . അതികെ ഭാഗോയി വാർ ് തലത്തിൽ 
മ രസംരക്ഷണസേിതി ളം പഞ്ചായത്തത്ലത്തിൽ 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 ൾക്ക ്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 മെർന്ന ്
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, കൃഷിയ്ക്ക ് തരിശ്ഭഭൂേി വിട്ടുനല്കാന് ഉടേ വിസമ്മതിക്കുന്ന 
സാഹെരയത്തിലം എങ്ങകന ഇടകപട ല്ക് നടത്തണകേന്ന ഒരു കപാതുനിർമേശം ജില്ലാ 
ആസൂത്രണസേിതി പുേകപ്പടുവിക്കണം. അത് നിയേപരോയി നിലനില്ക്ക്കത്തക്കതായിരിക്കണം. 

21. അമഗ്രാ ഇമക്കാളജിക്ക ൽ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലം നീർത്തടാധിഷ്ഠിതോയും പദ്ധതി ൾ 
രൂപീ രിക്കു യും ഫണ്ട് വിഭജനം നടത്തു യും കെയ്യു . 

22.  ർഷ - ർഷ കതാഴിലാളി ൾക്ക് സാമൂഹയസുരക്ഷ പദ്ധതി ൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കു  



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

129                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

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  ംമപാസ്്റ്റ/ൊണ ക്കുഴി 

• മപാർട്ടബിൾ/ഫിക്സസ് ്/ബമയാഗയാസ് പ്ലാെ ്

• ദ്രാവ വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന് സംവിധാനം 

• ശൂനയഊർജശീതി ാരി 

• ആട/്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 
 

 ീഴ്ത്തട്ട ്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.  ിഴങ്ങ ്വർഗങ്ങൾ 
  ിഴങ്ങ് വർഗ വിള ളായ േരച്ചീനി. മെന, മെമ്പ്,  ാച്ചില്ക്, കൂവ എന്നിവ സംസ്ക്കരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച ്നൂ ിൽസ്, 

കേ ി ടു ഈറ്റ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ,  ാലിത്തീറ്റ, മ ാഴിത്തീറ്റ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലി  ്വപ്രവറ്റ ്
പാർട്്ടണർഷിപ്പ് 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, പാമലാട ് 

KFRI പീച്ചി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളകട സഹ രണമത്താകട നട്ടുപരിപാലിക്കു . 
 
സംമയാജന സാധയത ൾ/നിർമേശങ്ങൾ 

1. കനൽ കൃഷി വി സനം 

• പാടമശഖരങ്ങളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായി ഇേിമഗഷ ന്, വേനർ ഇേിമഗഷ ന്, 
 ല്ലട ഇേിമഗഷ ന് മപ്രാജക്ട,് മസായില്ക്  ൺസർമവഷ ന് വകുപ്പ്, മ രള ലാെ ് വലപ്പ്കേെ് 
മ ാര്ണ്പ്പമേഷ ന് 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 സ്ട്രീസ ്
മ ാർപ്പമേഷ ന് യരങ്ങളം വിദഗ്ദ്ധരായ ഓപ്പമേറ്റർോകരയും സജരാക്കണം. എല്ലാ മലാക്കു 
 ളിലം അമഗ്രാ സർവ്വീസ ്കസെറു ളം സാധയോയ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലം നഗരസഭ ളിലം 
 ാർഷി   ർമ്മമസന ളം സജോക്കണം 

• തരിശ ്പാടങ്ങളില്ക് (വരമ്പു ൾ അപ്രതയക്ഷോയ നിലയിലളളവ) േവനൂ വകുപ്പ് സർകവ്വ നമ്പരും 
ഭൂവിസ്തൃതിയും  തണ്ടമപരുവിവരങ്ങളം കൃഷി വകുപ്പിനു നല്കണം.  

• വാണിജയ, സഹ രണ ബാങ്കു ൾ കനല്ല് കൃഷിക്ക് കുേഞ്ഞ പലിശയില്ക് വായ്പ ആവശയമുളളവ ര്ണ്ക്ക ്
ലഭയോക്കണം 

• മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സന വകുപ്പു ളകട മനതയതവത്തില്ക് ൊണ ം ശാസ്ത്രീയോയി സംസ്ക്കരിച്ച് 
േിതോയ നിരക്കിൽ കൃഷിവകുപ്പിലൂകട  ർഷ  ർക്ക ്നല്കണം 
 

  2. നാളീമ ര കൃഷി വി സനം 

• വിലയിടിയാന് സാധയതയുളളമപ്പാൾ മ രകഫ ് വഴി മതങ്ങാ സംഭരിക്കാന് സംവിധാനം 

• െ ിരിനാര് ഉല്പാദനത്തിനു മയാജിച്ചരീതിയിലളള കതാണ്ട് കുടുംബശ്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ വഴി 
മശഖരിച്്ച വയവസായവകുപ്പ/്  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 ളാണ ് ഇനിയുള്ളത്.അവയിൽ നിന്നും വവവിധയോർന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്  
 ാർഷി  സർവ്വ ലാശാലയികല കടമനാളജി പ്രമയാജനകപ്പടുത്തി വയവസായ വകുപ്പുോയി മെർന്ന് 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു . 

മേൽത്തട്ട ്നിർമേശങ്ങൾ 

✓ തരിശ ് ഭൂേി സവമേധയാ കൃഷിക്ക് ലഭയോ ാത്ത സാഹെരയങ്ങൾ  വരുമമ്പാൾ എത്തരത്തില്ക്  
ഇടകപടണകേന്ന് നിയേപരോയി നിലനില്കക്ുന്ന ോർഗ നിർമേശങ്ങൾ പുേകപ്പടുവിക്കണം. 

✓ ജലമസെന പദ്ധതി ൾ യഥാസേയം തുേക്കുന്നതിനു  ർഷ  ര്ണ്ക്ക ്മുൻതൂക്കമുളള  മ്മിറ്റി ൾക്ക് 
രൂപം നല്കു . 

✓ വിളകവടുത്ത കനല്ല് യഥാസേയം ഏകറ്റടുത്ത് താേസം വിന വിലനല്കാൻ  ഴിയുന്ന രീതിയിൽ 
സംവിധാനം ഒരുക്കു  

✓ ജില്ല- മലാക്ക ് പഞ്ചായത്തു ൾ പാടമശഖരസേിതി ളകട അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന 
ചുേതല ൾ ഏകറ്റടുക്കു . 

✓ കനല്ല് കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തോയ ലഘുയരങ്ങൾ (നടീൽ,  ളപേിക്ക ല്ക്, ക ായ്ത്ത് കേതിയരങ്ങൾ) 
എന്നിവ എഞ്ചീനിയേിംഗ് മ ാമളജു ളോയി മെർന്ന് പങ്കാളിത്ത ഗമവഷണത്തിലൂകട ഉരുത്തിരിച്്ച 
എടുക്കു . 

✓ തവിട്  ളയാകത കനല്ല് സംസ്ക്കരികച്ചടുക്കാനുളള േില്ലു ൾ അമഗ്രാ ഇ സ്ട്രീസ ്മ ാർപമേഷകെ 
ആഭിമുഖയത്തിൽ ജില്ലയില്ക് മൂന്നിടകത്തങ്കിലം ആരംഭിക്കു . 

✓ അനധികൃതോയി കനല്ലലപാടം നി ത്തിയവരിൽ നിന്നും കവളളക്കരം പിരികച്ചടുക്കു  

✓ ഇൻപുട്ട് സബ്സി ി ള്ക്ക ് പ രം പടിപടിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾക്കനുസൃതോയി 
ഉല്പാദനമബാണസ് ഏർകപ്പടുത്തു . വിള ആസൂത്രണം നടത്തി ഉല്പാദനലക്ഷയം  ർഷ  ര്ണ്ക്ക ്
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുനല്കു . 

✓ ഹരിത ഭവനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ ൾ പ്രഖയാപിക്കു  

✓ ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ളില്ക് ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതോയി  ർഷ രുകട അദ്ധവാനം  ണക്കാ 
ക്കാൻ അനുവദിക്കു .  

✓ കനൽ കൃഷി നിലകോരുക്കൽ, നടീൽ , ക ായ്ത്ത ്  എന്നിവ കതാഴിലേപ്പു പദ്ധതിയുോയി 
സംമയാജിപ്പിച്്ച കനൽ കൃഷി പരോവധി ലാഭ രോക്കു . 

✓  ശുോവ ് കൃഷി വിസ്തൃതി വയാപനത്തിനായി ക .ഐ.പി യുകട പാർശവഭാഗങ്ങളിലള്ള ഭൂേിയിലം 
പുേമമ്പാക്ക് ഭൂേി ളിലം പഞ്ചായത്ത ് പദ്ധതി ളിലൾകപ്പടുത്തി  ശുോവ ് 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 േണ്ണ-് ജല സംരക്ഷണം 

നീര്ണ്ത്തടം (വാട്ടര്ണ് കഷ ് ) എന്ന പദത്തികെ ഏറ്റവം ലളിതോയ നിര്ണ്വ്വെനം ഒരു കപാതു ജല 
നിര്ണ്ഗേന സ്ഥലമത്തക്ക ് ഏകതല്ലാം ഭൂപ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് േഴകവള്ളം ഒലിച്ചിേങ്ങുന്നുമവാ ആ പ്രമദശം 
എന്നാണ്. ബഹിര്ണ്ഗേന സ്ഥലത്തികെ മപരു വച്ചാണ് നീര്ണ്ത്തടം സാധാരണയായി നാേ രണം കെയ്യുന്നത.് 

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 
അവസ്ഥയാണ.് 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 േണ്ണ ് 
ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ണ്ത്തുവാനുള്ള ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വലിയ ജലസംഭരണിയാണ് േണ്്ണ. ജലം 

ശുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്തോയ അരിപ്പയായും േണ്്ണ വര്ണ്ത്തിക്കുന്നു. കൃഷിക്കു മവണ്ടി നാം 
ഉപമയാഗിക്കുന്നത ് ഭൗമോപരിതലത്തില്ക് 15 മുതൽ 30 cm വകര ഘനത്തിൽ ലഭയോയ ഫലഭൂയിഷ്ടോയ 
മേല്ക്േണ്ണാണ.് ഭൂേിയികല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്ക്കും പ്ര ാശ സംമേഷണം വഴി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്  ഈ 
േണ്ണില്ക് വളരുന്ന സസയ ജാലങ്ങളാണ.് 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 എന്നിവയാണ.് 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 എന്നിവയാണ.് 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 ഇന്ന ് േണ്്ണ രൂക്ഷോയ 
അപെയത്തിന് വിമധയോയി ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്. ഇന്ന് നമ്മുകട ജില്ലയികല ഇടനാട ്, േലനാട് 
പ്രമദശങ്ങളികല െരിവ് കൂടിയ ഭൂപ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 35 ടൺ വകര േണ്്ണ നീക്കം 
കെയ്യകപ്പടുന്നുകണ്ടന്ന് മദശീയ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടികെ പഠനത്തിൽ കവളിവാകുന്നു. 
 ാലാവസ്ഥാ ആമഗാള താപനവം,  ാലാവസ്ഥ വയതിയാനവം ക ാണ്ട് വീര്ണ്പ്പുമുട്ടുന്ന ഇക്കാലത്ത് േകണ്ണാലിപ്പ് 
നിയരണവിമധയോക്കി നമ്മുകട തനത് േണ്ണിനങ്ങൾക്ക് മയാജിച്ച രീതിയിലള്ള പരിപാലന മുേ ൾ 
ആവിഷ്കരിച്ച ്നടപ്പാക്കികയങ്കിൽ ോത്രമേ ജലത്തികെ ലഭയതയും േണ്ണികെ സുസ്ഥിരോയ ഉല്പാദന ക്ഷേതയും 
നിലനിര്ണ്ത്താൻ സാധിക്കു യുള്ളു. 

േണ്ണ ്സംരക്ഷണ തതവങ്ങള് 
ഉത്പാദന ക്ഷേതയുള്ള മേല്ക്േണ്്ണ  ഏകതാരു രാജയത്തികെയും ഭക്ഷണം,  ാലിത്തീറ്റ നാര് 

എന്നിവയുകട ഉത് പാദനത്തിന് 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 േണ്്ണ ക ാമണ്ടാ 
നിര്ണ്മ്മിതോയ ഈ ബണ്ടു ൾ ഉപരിതല പ്രവാഹത്തികെ മവഗത കുേച്്ച  േ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 േണ്്ണ സംരക്ഷണം നമ്മുകട മ രളത്തികെ േലനാട്, ഇടനാട ് 
പ്രമദശങ്ങളികല കെരിവ് കൂടിയതും നല്ല ജലനിര്ണ്ഗേന മശഷിയുള്ള കെമ്മണ്ണ ്,  രിേണ്്ണ, വനേണ്്ണ 
പ്രമദശങ്ങളില്ക് േണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു ഉത്തേകേന്ന് േനസ്സിലാക്കി േണ്്ണ 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 േണ്്ണ. ഒമരക്കേില്ക് 
15cm ഖനത്തില്ക് മേല്ക്േണ്്ണ നി ത്തുവാന് ഏ മദശം ആയിരം ടൺ േണ്്ണ മവണ്ടിവരുകേന്ന് 
 ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന േണ്ണികെ നഷ്ടവം പ്രകൃതയാ േണ്ണികെ സന്തുലിതോകുന്ന ഒരു 
അവസ്ഥയാണ ് നാം മനടികയടുക്കാൻ യജ്ഞിമക്കണ്ടത്. സുസ്ഥിരോയ ഒരു േണ്്ണ സംരക്ഷണ പരിപാടി 
ഇകല്ലങ്കില്ക് സുസ്ഥിരോയ കൃഷി അസാധയോണ്. 

േണ്്ണ 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 കുേച്്ച തവരണ ള് ഉണ്ടാക്കു . 

▪ എല്ലാ  ാര്ണ്ഷി  പരിസ്ഥിതി മേഖല ളിലം കൃഷി ഭൂേിയികല േകണ്ണാലിപ്പ് കുേയ്ക്കുന്നതിനും 
ബണ്ടു ളകടയും കവടി  ളകടയും നിര്ണ്മ്മാണോണ ് കൂടുതൽ അനുവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതും ഫലപ്രദകേന്നും 
കതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

 
എ. േണ്ണികെ വിവിധ തരങ്ങൾ 

     ജില്ലയിൽ  ാണകപ്പടുന്ന വിവിധ തരം േണ്്ണ  മശ്രണി ൾ തീരമദശേണ്്ണ, കവട്ടു ല്ല് േണ്്ണ, 
അലൂവിമയാക ാളൂവിയം, വനേണ്്ണ എന്നിവയാണ്. കവട്ടു ല്ല് േണ്ണാണ ് ജില്ലയുകട ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളിലം 
 ാണുന്നത്. വളകര കുേഞ്ഞ പ്രമദശങ്ങളില്ക് ോത്രോണ ്തീരമദശേണ്്ണ  ാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് . െണ്ണമപ്പട്ട, 
ോന്നാര്ണ്, വേലം, വേനാഗപ്പള്ളി, കനടുമ്പേ, ഉമ്മന്നൂർ, എന്നിവയാണ ് ജില്ലയികല പ്രധാനകപ്പട്ട േണ്്ണ  
മശ്രണി ള്. 

1. കെങ്കല്ക്േണ്ണ ്(കവട്ടു ല്ല  േണ്ണ)് 
      ക ാല്ലം ജില്ലയുകട ഇടനാട്  േലനാട് പ്രമദശങ്ങളില്ക് 60% വിസ്തൃതിയിൽ കെങ്കല്ക് േണ്്ണ അകല്ലങ്കിൽ 
കവട്ടു ല്ല് േണ്്ണ 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 മശഷോണ ് കവട്ടു ല്ല  ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടവിട്്ട 
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 
കെങ്കൽേണ്്ണ ഗ്രാവൽ കൂടുതലം ആഴം കുേവോയിരിക്കും.  എന്നാല്ക് താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിലം താഴ്ച്വാരങ്ങളിലം 
ആഴം കൂടിയ  ളിേണ്ണ ് മലാം ആയി  ാണുന്നു.(clay loam). മനരിയ അമ്ലതയുള്ള ഈ േണ്്ണ നല്ല നീര്ണ്വാഴ്ച്ച്ച 
ഉള്ളതാണ.് കപാതുകവ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുേവള്ളതാകണങ്കിലം നല്ല രെന ഉള്ളതിനാല്ക് നല്ല പരിപാലനമുേ ൾ 
ക ാണ്ട് േിക്ക വിള ളം ലാഭ രോയി കൃഷി കെയ്യാന് സാധിക്കും. 
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2. വനേണ്ണ ്
    ക ാല്ലം ജില്ലയുകട  ിഴക്ക് വനപ്രമദശങ്ങളിൽ കെങ്കൽേണ്്ണ  ഴിഞ്ഞാൽ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ  ണ്ടുവരുന്ന േണ്ണാണ് വനേണ്്ണ. ഏ മദശം  20% സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത ് ണ്ടുവരുന്നു. നല്ല ഘനത്തിൽ 
വിവിധ ദശ ളായി അഴു ിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വജവവസ്തുക്കളകട ഒരു ആവരണം ഈ േണ്ണികെ ഒരു 
പ്രമതയ തയാണ.് േകണ്ണാലിപ്പിന് വൻമതാതിൽ വിമധയോ ാന് സാധയതയുള്ള ഈ േണ്്ണ, േണ്്ണ സംരക്ഷണ 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാകതയുള്ള കൃഷി, മേല്ക്േണ്്ണ  നഷ്ടകപ്പടുവാൻ വഴികതളിക്കുന്നു. മേല്ക്േണ്്ണ നഷ്ടകപ്പട്്ട വന 
മേല്ക്തട്്ട 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 േണ്ണ ്(Costal alluvium) 
   ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് തീരപ്രമദശത്ത ് ഏ മദശം 10 km വീതിയില്ക് ഇവ  ാണകപ്പടുന്നു. 
സമുദ്രനിമക്ഷപങ്ങളില്ക് നിന്നാണ് ഈ േണ്്ണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. േണല്ക് കൂടുതൽ ഉള്ള  രെനയാണുള്ളത.് 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  ളിേണ്ണ ്, വജവാംശം ഇവ കുേവായതുക ാണ്ട ്
ധനായണ വിനിേയമശഷിയും കുേഞ്ഞിരിക്കും. ധാരാളം വജവവളങ്ങള് മെര്ണ്ത്ത ്ക ാണ്ട് ോത്രമേ ഇവികട 
കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാനാവൂ. കതങ്ങാണ് പ്രധാന വിള. കനല്ല്, പു യില, എള്ള ്എന്നിവയും കേച്ചകപ്പട്ട കൃഷിരീതി 
 ളവലംബിച്്ച കൃഷി കെയ്യുന്നു. 
 
4.  നദീതട എക്കല്ക് േണ്ണ(്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 േണ്ണാണ.് േ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. അമ്ലീയോണ ്(pH 4.5 – 5.5) കനല്ല്,  രിമ്പ്, കതങ്ങ്,  മു ്, വാഴ, പച്ച േി ള് 
എന്നിവ കൃഷി കെയ്തു വരുന്നു. 

5. െതുപ്പ ് േണ്ണ ്(Brown  hydromorphic) 
        െതുപ്പ ് േണ്്ണ അഥവാ കെളി േണ്്ണ ഇടനാട്ടികല നിമനാന്നത പ്രമദശങ്ങളകട താഴ്ച്വര ളിലം 
തീരപ്രമദശമത്താകട മെര്ണ്ന്ന ്താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളിലാണ്  ാണകപ്പടു . േലമയാരങ്ങളില്ക് നിന്ന് േൺവസ്തുക്കൾ 
ോറ്റകപ്പട്ട ്അടിഞ്ഞു മെര്ണ്ന്നും, നദി ളകട നിമക്ഷപങ്ങള് തീര േണ്ണുോയി ഇഴു ി മെര്ണ്ന്നും ഒകക്കയാണ് െതുപ്പ ്
േണ്ണുണ്ടാകുന്നത്.  ഭൗതി , രാസസവഭാവങ്ങളിലം പുേകേയുള്ള രൂപ ഭാവങ്ങളിലം വളകരയധി ം 
വയതയാസങ്ങള്  ാണുന്നു. നീർവാഴ്ച കുേഞ്ഞ സാഹെരയങ്ങളിലാണ ്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. മേൽേണ്്ണ പശിേരാശിമയാ  ളിേണ്്ണ  പശിേരാശിമയാ ആയിരിക്കും. സാോനയം നല്ലയളവിൽ 
വജവാംശവം വനട്രജൻ, കപാട്ടാസയം എന്നിവയുമുണ്ട.് പമക്ഷ  ാത്സയവം മഫാസ്ഫേസും കുേവാണ്. 
പലയിടങ്ങളിലം അമ്ലത ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ.് കനല്ല്, കതങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കേി ള് എന്നിവ പ്രധാന 
വിള ളാണ.് 

6. ഓണാട്ടു ര േണ്ണ ്(Onattukara alluvium) 
ക ാല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ല ളികല  രുനാഗപ്പള്ളി,  ാര്ണ്ത്തി പ്പള്ളി, ോമവലിക്കര എന്നീ താലൂക്കു ളിൽ 

കപട്ട ഓണാട്ടു ര പ്രമദശകത്ത േണ്ണാണിത് , േണ്ണിന് ൊരനിേോണ്. വളകര പണ്ട ്  ാലകത്തമങ്ങാ  ടൽ 
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ഉള്നാട്ടികല കുന്നു മളാളം  ടന്നു  യേിയ  ാലത്ത ് നിമക്ഷപിക്കകപ്പട്ടവയാണ് ഓണാട്ടു ര േണ്്ണ എന്ന് 
അനുോനിക്കുന്നു. സമുദ്ര നിമക്ഷപോയിട്ട ്  ാണുന്നതിൽ നിന്നും ഈ അനുോനത്തിന് പ്രസക്തിയുകണ്ടന്നു 
േനസ്സിലാകും. േണൽ കൂടുതലള്ള രെനയാണ.് പ്രരൂപവി ാസം മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഭൂഗര്ണ്ഭ ജലനിരപ്പ് േിക്കവാറും 
ഉയര്ണ്ന്ന ് ാ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 (75-
100 കസ.േീ) ആഴമുള്ളത് (100-150 കസ.േീ ) വളകര ആഴമുള്ളത് (>150 കസ.േീ) ജില്ലയില്ക്  ാണുന്ന േണ്ണികെ 
ഭൂരിഭാഗവം മൂന്നാേകത്ത വിഭാഗത്തില്ക്കപ്പട്ടതാണ.് വളകര ആഴമുള്ള േണ്ണാണ ് തീരപ്രമദശങ്ങളില്ക് 
 ാണകപ്പടുന്നത്. െിതേ, ഇട്ടിവ,  ടയ്ക്കല്ക്, ഏരൂര്ണ്, അലയേൺ, പിേവന്തൂര്ണ്, ആരയങ്കാവ,് കുളത്തൂപ്പുഴ ,കതന്മല 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ േിതോയ ആഴമുള്ള േണ്്ണ   ാണകപ്പടുന്നു. 
സി.  കെരിവ ് 
      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 കൂടുതലാണ.് 

 ി. നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച 
ജില്ലയികല ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങള൦ ശരിക്കും നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ചയുള്ളതാണ്. ജില്ലയുകട കോത്തം 

വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണത്തികെ ഒരു ശതോനം ോത്രം വരുന്ന വേലം േണ്ണു മശ്രണിയിൽകപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ോത്രമേ 
പൂര്ണ്ണ്ണോയ നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ച ഇല്ലാതുള്ളു. 
ഇ. േകണ്ണാലിപ്പ ്

േകണ്ണാലിപ്പ് െിലയിടങ്ങളില്ക് വളകര ലഘുവായ മതാതിലം േറ്റ ് െിലയിടങ്ങളില്ക് രൂക്ഷവോണ.് 
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. 
എഫ.് ഭൂക്ഷേത      

ജില്ലയികല വയതയസ്ത് ഭൂക്ഷേത വിഭാഗങ്ങള് ll, lll, lV, Vl, Vlll എന്നിവയാണ.് സാോമനയന കൃഷിക്ക ്
ഉപയുക്തോയ ഭൂേിയാണ്  വിഭാഗം ll ല്ക് കപടുന്നത്. കൃഷിക്ക് ഏകേ അനുമയാജയോയ ഭൂേിയാണ്  വിഭാഗം lll ല്ക് 
ഉള്കപ്പടുന്നത്. ജില്ലയികല ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശങ്ങളം വിഭാഗം III ല്ക് ഉള്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വല്ലമപ്പാഴുമോ 
പരിേിതോമയാ കൃഷിക്ക ് 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 േണ്്ണ  മശ്രണി ളില്ക്കപ്പടുന്നവയാണ.് കനടുമ്പാേ േണ്്ണ 
മശ്രണിയും കുളത്തൂപ്പുഴയിമലയും ആരയങ്കാവികലയും െില പ്രമദശങ്ങളം വിഭാഗം VIII ല്ക് ഉള്കപ്പടുന്നവയാണ.് 
ജി.  േണ്ണ്   ജലലഭയത 

 േണ്്ണ ജലലഭയതകയ കുേഞ്ഞത്, ഇടത്തരം, ഉയര്ണ്ന്നത് എന്ന് തരം തിരിക്കുന്നു. ജില്ലയികല ഏ മദശം 
93% പ്രമദശത്തും ഇടത്തരം േണ്്ണ ജലലഭയതയാണുള്ളത്. 3% പ്രമദശത്ത ്ോത്രോണ ്ഉയര്ണ്ന്ന േണ്്ണ ജലലഭയത 
ഉള്ളത്. വേലം,  ല്ലട, േണ്്ണ മശ്രണിയില്ക് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഭൂേിയാണ്  ജലലഭയത ഏറ്റവം കുേഞ്ഞത്. ഇത് 
ജില്ലയുകട തീരപ്രമദശങ്ങളിലാണ് പ്രധാനോയും  ാണകപ്പടുന്നത്    
എച്ച.് േ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 േണ്്ണ  മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ വനട്രജകെ 
അളവ് ഉയര്ണ്ന്നതാണ് (1.5-2.5%). മഫാസ്ഫേസികെ അളവ് െണ്ണമപ്പട്ട, കനടുമ്പേ േണ്്ണ  മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട 
സ്ഥലങ്ങളില്ക് ഉയര്ണ്ന്നതും (24.1-34.5%) വേലം, വര്ണ്ക്കല േണ്്ണ  മശ്രണിയില്ക് കപട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ 
കുേഞ്ഞതുോണ് (0-10%). ജില്ലയുകട ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശത്തും മഫാസ്ഫേസികെ ലഭയത ഇടത്തരോണ്. െണ്ണമപ്പട്ട, 
കനടുമ്പേ േണ്്ണ  മശ്രണി ളില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ കപാട്ടാസയത്തികെ അളവ് ഉയര്ണ്ന്നതാണ് (27.6-39.5%). 
വര്ണ്ക്കല േണ്്ണ  മശ്രണിയില്ക്കപ്പട്ട പ്രമദശങ്ങളിൽ കപാട്ടാസയത്തികെ അളവ് കുേഞ്ഞിരിക്കുന്നു (0-11.5%). ജില്ലയില്ക് 
ഭൂരിഭാഗം പ്രമദശത്തും കപാട്ടാസയത്തികെ ലഭയത ഇടത്തരോണ് (11.6-27.5%).  

ഐ. വിള ളകട അനുമയാജയത  

     ജില്ലയികല വിവിധതരം േണ്്ണ  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 കതങ്ങ ്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 135-
ൽ താകഴ മപാകുന്നതായി സേീപ ാലത്ത് ശ്രദ്ധയിൽകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടവപ്പാതി, തുലാവര്ണ്ഷ  ാലഘട്ടങ്ങളിൽ 
മപാലം ദീര്ണ്ഘോയ േഴയില്ലാ ദിവസങ്ങൾ (േൺസൂൺ മബ്രക്ക്)  ഴിഞ്ഞ കുമേ വര്ണ്ഷങ്ങളായി സ്ഥിരം 
പ്രതിഭാസോണ.്  ാ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 േണ്്ണ സംരക്ഷണ ോർഗങ്ങളായ  ല്ലു യ്യാല ളകട നിര്ണ്മ്മാണം, േൺ യ്യാല ളകട 
നിര്ണ്മ്മാണം, പഴയ  ല്ലു യ്യാല ളകടയും േൺ യ്യാല ളകടയും പുനരുദ്ധാരണം,  ിണര്ണ് േീച്ചാർജിംഗ,് 
കടേസിംഗ,് േ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 ശ്രമദ്ധയോണ.് 
കെറുനദി ളാലം അവയുകട വൃഷ്ടിപ്രമദശകത്ത  ലാറ്റവേറ്റ് കുന്നു ളാലം അവയ്ക്കിടയിലള്ള പരമ്പരാഗതോയി 
കനല്ക്കൃഷി കെയ്തു വന്ന കെറു താഴ്ച്വര ളാലം സമൃദ്ധോണ ് നമ്മുകട ഇടനാട് -േലനാട് പ്രമദശം. തന്മൂലം 
കെരിവള്ള പ്രമദശങ്ങള് തട്ട ് 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 പതിച്്ച ഉപരിതല പ്രവാഹോയി ഒഴു ി ജലാശയങ്ങളികലത്തിമച്ചരുന്നതിനുള്ള  
സേയവദർഘൄ൦ വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്്ച 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 

രിച്ച ്കുന്നിൻ പ്രമദശങ്ങളകട താഴ്ച്വര ളിൽ ഇടനാട് േലനാട ്പ്രമദശങ്ങളിലം തീരപ്രമദശങ്ങളിലം കൂടുതൽ 
വിസ്തൃതിയിലം കനല്ക്പാടങ്ങളകട സാന്നിദ്ധയം ക ാണ്ട് അനുഗ്രഹീതോണ്. വര്ണ്ഷത്തിൽ 4-5 ോസം കവള്ളം 
ക ട്ടി നില്ക്ക്കുന്നതും തണ്ണീർതടങ്ങൾ എന്ന ് വിമശഷിപ്പിക്കാവന്നതുോണ് ഈ പാടമശഖരങ്ങൾ. ഒരു 
വര്ണ്ഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സേയവം കവള്ളം നിേഞ്ഞു  ിടക്കുന്ന പാടത്്ത കൃഷി കെയ്യാന് അനുമയാജയോയ 
ധാനയം എന്ന നിലയിലാണ ്നമ്മുകട കനല്ല് പൂര്ണ്വ്വി ർ  കനൽകൃഷി കെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത.് അങ്ങകന കനല്ല ്
േി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 അതയന്താമപക്ഷിതോണ.്  

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  ണക്കനുസരിച്ച ്1 Ha കനല്ക്വയലില്ക് നിന്നും 
50 m3 ജലം ഭൂേിയിമലക്ക്  ിനിയുന്നു. 2 ഇരിപ്പൂ കൃഷി കെയ്യുന്ന കനല്ലപ്പാടത്ത ്വര്ണ്ഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത ്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 ഭൂേിയിമലക്ക ് ആഴ്ന്നിേങ്ങുന്നു. ഇങ്ങകന 
 ിനിഞ്ഞിേങ്ങുന്ന ജലത്തികെ 50% അന്തർജല പ്രവാഹോയി നദി ളികലത്തി നഷ്ടകപ്പടുകേന്ന് 
അനുോനിച്ചാൽ മപാലം 90,000 m3/ha ജലം അന്തർജല പ്രവാഹോയി ഭൂേിയിമലക്ക്  ിനിഞ്ഞിേങ്ങുന്നു എന്ന ്
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 ജലദൗര്ണ്ലഭയതയിമലക്ക ്
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 
രണ്ട ് 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 നമുക്ക ്
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 ഴിയാകത വരുന്നു. മലാ ത്ത ് 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 േടങ്ങാണ.് മ രളത്തിൽ ഒരു കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് മദശീയ 
ശരാശരികയക്കാള് മൂന്ന് േടങ്ങ് േഴ ലഭിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം അത്രയും സ്ഥലത്ത ്മദശീയ ശരാശരികയക്കാൾ മൂന്ന ്
േടങ്ങ് ജനതയുകട ആവശയങ്ങൾ നിേമവറ്റകപ്പടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മ രളത്തികല 1 കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് നിന്നും 
മദശീയ ശരാശരികയക്കാള് മൂന്ന് േടങ്ങ് ഭക്ഷണവം,  ാലിത്തീറ്റയും, കുടികവള്ളവം, േറ്റ ്ജല ആവശയങ്ങളം 
ആവശയോയിവരുന്നു. ഇത്തരത്തില്ക്  ണക്കുകൂട്ടുമമ്പാൾ മ രളത്തികല ആമളാഹരി ശുദ്ധജല ലഭയത മദശീയ 
ശരാശരിയുകട ഒപ്പോകണന്നും അതു കപാതുകവ േഴ കുേഞ്ഞ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജോത്ത,് അന്ധ്രപ്രമദശ ്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 സമ്പത്ത ് േണ്ണും ജലവം അധവാനവോണ്. ഈ േണ്ണിൽ നിന്നും 

കുഴികച്ചടുക്കാവന്നതും മുളപ്പികച്ചടുക്കുവന്നതുോയ വിഭവങ്ങളം  അവ സംസ്ക്രിച്്ച ഉത്പാദിപ്പികച്ചടുക്കുന്ന 
വിഭാവങ്ങളോണ ്രാജയത്തികെ സമ്പത്ത.് രാജയത്തികെ വി സനവം സമ്പത്ത ്ഉത് പാദനവം ജലത്തികെ 
ലഭയതയുോയി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂവിഭവങ്ങളകട സുസ്ഥിരോയ ഉപമയാഗം പ്രാമദശി ോയ േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണവം നീര്ണ്ത്തടാതിഷ്ഠിത വി സനവം ക ാണ്ട് ോത്രമേ സാധിക്കു യുള്ളു. ഈ ഒരു ഭൂേിയിൽ നിന്ന ്
ോത്രമേ സാധാരണ ജനലക്ഷങ്ങള്ക്ക് സമ്പത്ത ് ഉത് പാദനത്തിൽ പകങ്കടുത്്ത ജീവിത സുരക്ഷ 
വ വരിക്കാനാവൂ നമ്മുകട സംസ്ഥാനത്തികെ ജനസാന്ദ്രത വച്്ച മനാക്കുമമ്പാള് ഭക്ഷണത്തികെയും 
ധാനയങ്ങളകടയും  േറ്റ് വയവസായ ഉല്ക്പന്നങ്ങളകടയും വയാവസായി  ഉത്പാദനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വര്ണ്ഷപാതം 
പരിേിതോണ്.  നമുക്ക് 120 ഓളം േഴ ദിനങ്ങളാണ് വര്ണ്ഷത്തിൽ സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്ക് പകുതിമയാളവം 
നമുക്ക ് ലഭിക്കുന്നത ് ഇടവപ്പാതി, തുലാവര്ണ്ഷം എന്നീ ഇടമവള ളിലാണ്. കോത്തം േഴ ദിനങ്ങളിൽ തകന്ന 
യഥാര്ണ്ഥത്തിൽ മ വലം 60 േണിക്കൂര്ണ് ക ാണ്ട ് 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 പേയുന്നവയാണ.് 

• കെരിവ് കൂടിയതും നിന്മനാന്നതവോയ ഭൂപ്രമദശം 

• ഭൂവിനിമയാഗത്തിലണ്ടായിരിക്കുന്ന ോറ്റങ്ങള് 

• വനനശീ രണം 

• ഇടനാട ് 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 ഇടിച്്ച നിര്ണ്മ്മാണ 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കായി േണ്്ണ എടുക്കുന്നത ് മൂലം സവാഭാവി ോയ ജല സംഭരണി ള് അപ്രതയക്ഷോയി 
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ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ടൺ േണൽ 295 ലിറ്റർ കവള്ളവം, ഒരു ടൺ ചുവന്ന േണ്്ണ 317 ലിറ്റർ ജലവം സംഭരിക്കാൻ 
മശഷിയുകണ്ടന്ന്  ണക്കാക്കകപ്പടുന്നു. ഇത്തരത്തില്ക് ഖനനം കെയ്യുന്ന േണ്്ണ 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 ാണ്ട ്
പണ്ട് പൂര്ണ്വ്വി ർ അനുവര്ണ്ത്തിച്്ച വന്നിരുന്ന കതങ്ങികന ആധാരോക്കിയുള്ള ബഹുതല കൃഷി പാകട 
അപ്രതയക്ഷോയി ക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കതങ്ങിൻതടത്തിൽ നിന്നും ഏ മദശം 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം 
ഭൂേിയിമലക്ക് േീൊര്ണ്ജ ് 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  ിളച്ചിട്്ട മ ശി തവം മൂലമുള്ള ജല 
നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാന് ശ്രേിച്ചിരുന്നു. ഏ വിളയായ േബ്ബർ കൃഷിയിമലക്ക ് ചുവടുോറ്റിയതു മൂലം 
േണ്ണിളക്കാത്തതുക ാണ്ട് മ ശി തവം മൂലവം സസയമസവദന ബാഷ്പീ രണം മൂലവമുള്ള ജല മശാഷണം 
വര്ണ്ദ്ധിക്കു യാണുണ്ടായത്. മ രളത്തികെ പ്രകൃതിക്ക ്അനുകൂലോയ ഭൂവിനിമയാഗ സമ്പ്രദായത്തിന് നിയേം 
ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയും താേസിച്ചാൽ വമ്പിച്ച ജല-ആഘാതത്തിമലക്ക് (Watershock) മ രളം 
അധഃപതിക്കുകേന്നതിൽ തര്ണ്ക്കേില്ല. 

നീര്ണ്ത്തടങ്ങളകട ഭൗതി  സ്ഥിതി 

ഇത്തിക്കര,  ല്ലട, പള്ളിക്കല്ക് മതാട,് അച്ചൻമ ാവിൽ, വാേനപുരം, അയിരൂര്ണ് എന്നിവയാണ ്
ജില്ലയികല പ്രധാനകപ്പട്ട നദി ൾ. മ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തടാ ോയ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട 
ശുദ്ധജലതടാ ം ഈ ജില്ലയിലാണുള്ളത്. ഈർപ്പം ലര്ണ്ന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ  ാലാവസ്ഥയാണ് ജില്ലയ്ക്കുള്ളത.് 
ശരാശരി വാര്ണ്ഷി  താപനില 22.5oC ആണ്. ശരാശരി ആമപക്ഷി  ഈർപ്പം 78.8% മുതൽ 80% വകര 
ശരാശരി വാര്ണ്ഷി  വര്ണ്ഷപാതം 2352mm ആണ്.  ഏറ്റവം അനുകൂലോയ ഉപയുക്തതയ്ക്കും േണ്്ണ 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  
വകുപ്പാണ.്   മപ്രാജക്റ്റ്       രൂപീ രണവം   നിര്ണ്വ്വഹണവം     േണ്ണസംരഷണ       വിഭാഗം നടത്തുന്നു. 
ക .എല്ക്. ി.സി, ക .എസ്.എല്ക്.യു.ബി, സിഇ.എസ.്എസ.്സി. ലിയു, ആര്ണ്. ി.എം. പഞ്ചായത്ത ്രാജ്  
സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ണ്ക്കാമരതര  സംഘടന ള് എന്നിവയാണ ്  ബന്ധകപ്പട്ട  േറ്റു  ഏജന്സി ള്.  േണ്്ണ 
സംരക്ഷണ വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കിയതും മസായിൽ സര്ണ്മവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുോയ പരിപാടി ൾ 
താകഴപ്പേയുന്നവയാണ.് 

▪ വിശദോയ േണ്്ണ സര്ണ്മവ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ്തലത്തിൽ പുതുക്കു . 

▪ നീര്ണ്ത്തടങ്ങൾ  കണ്ടത്തലം അവയുകട അതിര്ണ്ത്തി നിര്ണ്ണ്ണയവം  

▪ നീര്ണ്ത്തട ഭൂപടം തയ്യാോക്കൽ 

▪ േണ്്ണ സര്ണ്മവ േിമപ്പാര്ണ്ട്ടു ളം വയാഖയാന ഭൂപടങ്ങളം തയ്യാോക്കല്ക്. 

▪ േണ്്ണ പരിമേദി ാപഠനം  

▪ സ്ഥലപരാധിഷ്ഠിത േണ്്ണ സര്ണ്മവ്വ. 

▪ വിവിധ േണ്്ണ സാമ്പിള ളകട മശഖരണവം വിശ ലനവം. 
ജല മജാലി ൾ നടപ്പിലാക്കിയതികെ ഫലോയി കുടികവള്ള ദൗര്ണ്ലഭയം ഒരളവവകര 

പരിഹരിക്കകപ്പടു യും കെയ്തു. േകണ്ണാലിപ്പ് തീവ്രത കുേയ്ക്കാനും ഫലഭൂയിഷ്ഠോയ മേല്ക്േണ്്ണ  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 കവള്ളകോഴുക്ക ് സുഗേോക്കാനും 
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവള്ളകക്കട്്ട പ്രമദശങ്ങളികല  േണ്്ണ   ജല സംരക്ഷണ  പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് കേച്ചകപ്പട്ട   
നീര്ണ്വാര്ണ്ച്ചാ സൗ രയങ്ങള്ക്ക് വഴികയാരുക്കി. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട  ായലികല പി.സി.ആര്ണ്. ലിയു.എസ.്എസ ്
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 ആയകക്കട്ട ്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  ഫണ്ട ് ഉപമയാഗിച്്ച CWRDM, 
മ ാഴിമക്കാടികെ സഹ രണമത്താടു കൂടി പടപ്പക്കര, നാന്തിരിക്കൽ ഹില്ക്സ് എന്നീ വേമക്രാ 
വാട്ടർകഷഡ ളിൽ 194 കഹക്ടർ പ്രമദശത്ത് 37.72 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ 
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി ജില്ലയികല കതരകഞ്ഞടുത്ത പട്ടി  ജാതി 
മ ാളനി ളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ േണ്്ണ-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. ശാസ്ത്രീയോയി േണ്ണു ജല സംരക്ഷണത്തിനു വിമധയോക്കാത്ത വേമക്രാവാട്ടർ കഷഡ ൾ 
േീ ിയം, ഉയര്ണ്ന്ന  മുൻഗണനാ പട്ടി യിൽകപ്പട്ട നീര്ണ്ത്തടങ്ങൾ എന്നിവ പരിപാലനത്തിന് 
വിമധയോമക്കണ്ടതാണ.് 

2. 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 വച്്ച പിടിപ്പിക്കൽ 
കടേസിംഗ,് േഴക്കുഴി നിര്ണ്മ്മാണം, േൺ യ്യാല ൾ  യർ ഭൂവസ്ത്രമുപമയാഗിച്്ച   ബലകപ്പടുത്തൽ, 
പാേ അടുക്കിയുള്ള കടേസ ് വാൾ, തുടങ്ങിയവയുകട നിര്ണ്മ്മാണം അവലംബിമക്കണ്ടതാണ്. 
ഇത്തരം പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത RIDF പദ്ധതി ൾ,PMKSY വാട്ടര്ണ്കഷ ് , 
MGNREGS എന്നിവയുകട ഏമ ാപന സാദ്ധയത ള് ആരായാവന്നതാണ.് 

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

4. 2,3 മശ്രണിയിൽകപ്പട്ട  (2nd and 3rd order)കനൽപ്പാടങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ണ്ച്ചാല ളിൽ 
ജലമസെനത്തിന് ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ണ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ കവകെ  ്മക്രാസ്ബാര്ണ് (Vented Cross 
bar) സിേെ ് മ ാൺക്രീറ്റ ് ഉപമയാഗിച്്ച 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 സംരക്ഷണത്തിന ്
സാരോയ മ ടുപാടു ൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർശവഭിത്തി ളകട മ ടുപാടു ൾ തീര്ണ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
ഹരിതമ രളം പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഏകറ്റടുത്ത് തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 
പദ്ധതി വിഹിതം ഉപമയാഗിച്്ച നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുേതി നൽമക്കണ്ടതാണ്. വയമലല 
 ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട മതാടു ൾ പുനരുദ്ധരീ രിക്കുന്നതിനായി ഏലാവി സന സേതി ള്ക്ക ്
വാര്ണ്ഷി  ഗ്രാെ ്നല്ക്കുന്ന ാരയം ആമലാെിക്കാവന്നതാണ.് 

6. നമ്മുകട ജില്ലയില്ക് േണ്്ണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ പണി ഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ല്ലു യ്യാല 
 ളിൽ 30 വര്ണ്ഷത്തിനു മു ളിൽ പഴക്കം ഉള്ളവയില്ക് ഇന്ന് മ ടുപടു ൾ സംഭവിച്്ച 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 േണ്്ണ ജല പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ പലവകുപ്പു ളം 
പല സര്ണ്ക്കാർ ഏജന്സി ളം മുമഖന  നടപ്പിലാക്കിട്ടുണ്ട്. MGNREG പദ്ധതി ഉള്കപ്പകട എല്ലാ 
പദ്ധതി ളകടയും ഏമ ാപനത്തിനും അവമലാ നത്തിനുോയി ജില്ല  ളക്ടർ കെയര്ണ്ോനായും 
ജില്ലാ േണ്്ണ സംരക്ഷണ ആഫീസര്ണ്  ണ്വീനർ ആയും േറ്റു വകുപ്പു കളയും കൂടി ഉള്കപ്പടുത്തി 
ജില്ലാതല സേിതി രൂപി രിമക്കണ്ടതാണ ്

8. സേതല പ്രമദശങ്ങളം കനല്ക്പ്പാടങ്ങളം ഉള്കപ്പകടയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രമദശങ്ങളോണ് ഈ 
വിഭാഗത്തില്ക്കപ്പടുന്നത്. കൃഷിയിേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉെിതോയ ജലനിര്ണ്ഗേന ോര്ണ്ഗങ്ങള് 
തുേക്കു  എന്നതാണ് ഈ പ്രമദശങ്ങളില്ക് സവീ രിക്കുന്ന പ്രധാന േണ്്ണ  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 നഷ്ടകപ്പടുന്നത.്ഒരു ഘനേീറ്റര്ണ് േണ്്ണ നീക്കം കെയ്യുമമ്പാൾ 250 ലിറ്റർ ജലം 
സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്. ഇപ്ര ാരം ഒരു മലാേി േണ്്ണ നീക്കം 
കെയ്യുമമ്പാൾ 1250 ലിറ്റര്ണ് ജലം സംരക്ഷിക്കകപ്പടാനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.കൂടാകത 
ഉപരിതലത്തില്ക് ഒരടി താഴ്ച്ച്ചയില്ക്  ാണുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടോയ മേല്ക് േണ്്ണ നീക്കകപ്പടാകത 
സൂക്ഷിമക്കണ്ടതും ആവശയോണ.് മേല്ക് േണ്്ണ കൂനയായി പുരയിടത്തികെ ഒരു ഭാഗത്ത് 
സൂക്ഷിച്ചതിന് മശഷം അടിയിലള്ള േണ്്ണ നീക്കം കെയ്യാന് അനുവദിക്കാവന്നതാണ്.േണ്്ണ നീക്കിയ 
മശഷം കൂനയായി കൂടിയിരിക്കുന്ന മേല്ക്േണ്്ണ  തിരിച്ച ്ഉപരിതലത്തിൽ വിരിമക്കണ്ടതാണ്.െരിവ ൾ 
ദൃ ീ രിക്കകതയുള്ള ആശസ്ത്രിയോയ േകണ്ണടുക്കല്ക് പലമപ്പാഴും േണ്ണിടിച്ചിലിനു  ാരണോകുന്നു. 
ഒരു പ്രമദശകത്ത പ്രകൃതിയാലള്ള ജലനിര്ണ്ഗേനം കുന്നിടിച്ചില്ക് മൂലമോ നില൦നി ത്തല്ക് മൂലമോ 
തടസ്സകപ്പടാനുള്ള സാഹെരയം ഉണ്ടാ ാകത സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ.്    

        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 േണ്്ണ േകറ്റാരിടത്ത ്
നി ത്താനായി ഉപമയാഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപ ല്ക്പന കെമയ്യണ്ടതാണ.് പുേത്തുനിന്നും േണ്്ണ 
ക ാണ്ടുവരുന്ന സാഹെരയം ഇത്തരത്തില്ക് ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്. 

3. വയല ള്ക്ക് കുറുക യുള്ള മോ ് നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മ ാൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്സച്ചറു ൾ 
(പില്ലറു ള്, പ്രീ കസ്ട്രസ് ് പ്രീ  ാസ്റ്റ ്സ്ട്രക്സച്ചറു ൾ) ഉപമയാഗിക്കുന്നതിലൂകട േണ്ണിട്ടു നി ത്തല്ക് 
ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.  

4. വയക്തി ള്ക്ക് കെറു ിട പാര്ണ്പ്പിട നിര്ണ്മ്മാണങ്ങള്ക്ക് ോത്രമേ േണ്്ണ നീക്കം കെയ്യാമനാ, 
കുന്നിടിക്കാമനാ അനുേതി നല്ക് ാവ. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഒരടി താഴ്ചയില്ക്  ാണുന്ന  ാര്ണ്ഷി  
പ്രാധാനയമുള്ള മേൽ േണ്്ണ സൗ രയപ്രദോയി ഒരു ഭാഗത്ത ്  കൂനകൂട്ടി മശഖരിച്ചതിനു മശഷം  
അടിയിലള്ള േണ്്ണ  നീക്കം കെയ്യാന് അനുവദിക്കാവന്നതാണ്. അനുവദനീയോയ അളവില്ക് േണ്്ണ 
നീക്കിയ മശഷം കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മേൽ േണ്്ണ തിരിച്ച ് ഉപരിതലത്തിൽ വിരിച്്ച കൃഷിക്ക് 
ഉപമയാഗപ്രദോമക്കണ്ടതാണ്. 

5. ഭമക്ഷയാല്ക്പ്പാദനത്തിനും ജലസംഭരണത്തിനും ഉപമയാഗിക്കകപ്പമടണ്ട േണ്്ണ അനിയരിതോയി 
േറ്റ് ആവശയങ്ങള്ക്ക് ഉപമയാഗിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹകപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്. 

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള് 
1. മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളായ  ലിയു.ജി. ി.പി., പി.എം.ക .എസ.്വവ., വാട്ടര്ണ്കഷ ്  എന്നീ 

പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ൾ 
ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കു . 

2. സംസ്ഥനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ണ് ികെ ധനസഹായമത്താകട ആർ.ഐ. ി.എഫ്. 
പദ്ധതി ളകട ഭാഗോയി നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്്ണ 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 േണ്്ണ 
ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു . 

6. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തികെ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത ് സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ 
പി.സി.ആര്ണ്. ലിയു.എസ.്എസ.് പ്ര ാരം 1 മ ാടി രൂപയ്ക്ക ്േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ 
നടപ്പിലാക്കു . 

7. പട്ടി ജാതി സമങ്കതങ്ങളില്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ പ്രമതയ  ഘട  പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള ഫണ്ട ്
ഉപമയാഗിച്്ച േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു . 

8. ജില്ലയികല പട്ടി  വര്ണ്ഗ സമങ്കതങ്ങളിൽ ടി.ആര്ണ്. ി.എം., മ ാര്ണ്പ്പസ് ഫണ്ട്, എന്നിവ ഉപമയാഗിച്്ച 
േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു . 

9. േണ്്ണ സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട ് MGNREGS പദ്ധതിയുോയി ഏമ ാപനവം 
ഉേപ്പാക്കു . 

10. അഷ്ടമുടി  ായലികെ തീര പ്രമദശത്ത ്  ണ്ടൽവനങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ.(19 ലക്ഷം)(ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി) 

11. ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട തടാ ത്തികെ തീരപ്രമദശത്ത ്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി തനത ്
സസയവര്ണ്ഗങ്ങൾ വച്്ച പിടിപ്പിക്കു . (12 ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി) 
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12. പഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി തയ്യാോക്കുന്നതിന് േണ്്ണ പരയമവഷണ േിമപ്പാര്ണ്ട്ട ് പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക ് 
സേര്ണ്പ്പിക്കു . 

13. േണ്ണികെ രാസഭൗതി  പരിമശാധന ളകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയുകട ഭൂക്ഷേതാ ഭൂപടങ്ങൾ 
തയ്യാോക്കു . 

14. േൺമട്രാതുരുത്ത ്പഞ്ചായത്തികെ പാരിസ്ഥിതി  പഠനത്തിനുമവണ്ടി ഭൂപടം തയ്യാോക്കു . 
15. മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ൊത്തന്നൂര്ണ് നിമയാജ േണ്ഡലം സമ്പൂര്ണ്ണ്ണ കഹല്ക്ത്ത്  

 ാര്ണ് ് വിതരണം പൂര്ണ്ത്തിയാക്കു . 
16. മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്ക്ത്ത്  ാര്ണ് ് പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി  ൊത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം ഏലയിൽ 

കനല്ക്കൃഷി പ്രദര്ണ്ശന മതാട്ടം   ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി ഒരുക്കു . 
 

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട ഭാഗോയി ഏകറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കുന്ന നീര്ണ്ത്തട പദ്ധതി ളകട 

വിശദാംശങ്ങള് ( അദ്ധയായം – 5  ാണു ) 

ബി. േണ്ണപ്രയമവഷണം  

േണ്ണപ്രയമവഷണ വിഭാഗം 

മസായിൽ സർമവ്വ വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പും മസായിൽ  കഹൽത്ത്   ാർ ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.   

പട്ടി  4.1.13 
മസായിൽ സർമവ്വ വകുപ്പ ്നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ളകട വിശദാംശങ്ങൾ 

ക്രേ 
നമ്പർ 

മസായിൽ  കഹൽത്ത ് 
 ാർ  ്പദ്ധതി 

 ാർഡ ളകട 
എണ്ണം 

പഞ്ചായത്തു ൾ 
നടപ്പിലാക്കിയ 

വർഷം 

1 സംസ്ഥാന പദ്ധതി 740 കുമ്മിൾ  2008 

2 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം 2173  ല്ലുവാതുക്കൽ 2016-2017 

3 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം 381 ൊത്തന്നൂർ 2015-2016 

4 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം 2265 തൃക്കരുവ 2015-2016 

5 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം 1909 പനയം 2015-2016 

6 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം 1898 മപരയം 2015-2016 

7 സംസ്ഥാന പദ്ധതി 400 െിേക്കര 2014-2015 

9 മ ന്ദ്രാവിഷ് കൃതം - ആദിച്ചനല്ലൂർ 
 ല്ലുവാതുക്കൽ, 
പൂതക്കുളം, െിേക്കര 
പരവൂർ ൊത്തന്നൂർ, 
പൂയപ്പള്ളി 

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 ഫണ്ടിംഗ ്
എജന്സി ളകട ധനസഹായമത്താകട നടപ്പിലാമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

2. േംസാർ പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലയികല ശുദ്ധജല തടാ ോയ ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട 
തടാ ത്തികെയും അഷ്ടമുടി  ായലികെയും വൃഷ്ടിപ്രമദശത്ത് മദശീയ അന്തർമദശീയ ഫണ്ടിംഗ ്
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ഏജന്സി ളകട ധനസഹായമത്താകട േണ്്ണ  ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാ 
മക്കണ്ടതുണ്ട്. 

3. ജില്ലയികല മുഴുവന് പഞ്ചായത്തു ളികല  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കും മസായിൽ കഹല്ക്ത്ത ് ാര്ണ് ് വിതരണം 
കെയ്യു . 

4. ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, കുളത്തൂപ്പുഴ, പഞ്ചായത്തു ളികല പട്ടി  വര്ണ്ഗ സമങ്കതങ്ങളിൽ േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണത്തിനും പട്ടി  വര്ണ്ഗക്കാര്ണ്ക്ക് കതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭയോക്കുന്നതിനും ബ്രഹത ്
പദ്ധതി തയ്യാോക്കി പട്ടി  വര്ണ്ഗ വകുപ്പികെ സഹായമത്താകട നടപ്പിലാക്കു . 

5. ജില്ലയില്ക് പ്രകൃതി  വിഭവങ്ങളകട പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ് ജനങ്ങളിൽ അവമബാധം 
വരുത്തുന്നതിനായി മബാധവത് രണം നല്ക്മ ണ്ടതാണ്. 

6. സുസ്ഥിര  ാര്ണ്ഷി  വി സനത്തിനായുള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയുകട േണ്്ണ  വിവരമശഖരണം. 
7. ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രമദശങ്ങളിലം േണ്്ണ പരയമവഷണവം, േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്

മബാധവത് രണ പരിപാടി ൾ സംഘടിപ്പിക്കു . 
4. ഉപസംഹാരം  
        കണ്ടത്തിയ ഏകേക്കുകേ എല്ലാ വി സന പ്രശ്നങ്ങളം ആസൂത്രിതോയ ഇടകപടല ളിലൂകട 
പരിഹരിക്കാന്  ഴിയുകേന്ന് വിശ ലനം വയക്തോക്കുന്നു. നീര്ണ്ത്തടാടിസ്ഥാനത്തില്ക് േണ്്ണ സര്ണ്മവ്വ 
നടത്തുമമ്പാൾ പ്രമദശകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ്, േണ്ണികെ തീവ്രത തുടങ്ങിയ  ാരയങ്ങകള സംബന്ധിച്്ച വിശദാംശങ്ങൾ 
മശഖരിക്കു യും പ്രശ്നങ്ങളകട രൂക്ഷതയുകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്ഗണനാക്രേത്തിൽ േണ്്ണ  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 തീവ്രതയ്ക്ക ്പുേമേ പ്രമദശത്തികെ കെരിവ്, കൃഷിയുകട നിലവികല സ്ഥിതി, അവലംബിക്കുന്ന 
പരിപാലന മുേ ള് തുടങ്ങിയ ഘട ങ്ങളം പരിഗണിച്ചാണ് േണ്്ണ 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 സംമയാജിപ്പിച്്ച 
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. കഹല്ക്ത്ത ് ാര്ണ്  ്പദ്ധതി  

    മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്ക്ത്ത ്  ാര്ണ് ് പദ്ധതി ൊത്തന്നൂർ നിമയാജ േണ്ഡലത്തികല എല്ലാ 
പഞ്ചായത്തു ളിലം പൂര്ണ്ണ്ണോയും കഹല്ക്ത്ത ്  ാര്ണ് ് നല്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനവം പുമരാഗേിക്കുന്നു. 
ഇതികെ ഭാഗോയി ൊത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം ഏലായിൽ കഹല്ക്ത്ത്  ാര്ണ് ് പദ്ധതി പ്ര ാരം പ്രദര്ണ്ശന കൃഷി 
മതാട്ടം സജോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
 
ബി. പി.എം.ക .എസ.്വവ. 
        പി.എം.ക .എസ.്വവ. പദ്ധതി പ്ര ാരം ജില്ലയികല 5 കുളങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്്ച ജലമസെന 
മയാഗയോക്കുന്നതിന് ഒരു മ ാടി അറുപത ്ലക്ഷം രൂപയുകട  ര്ണ്മ്മ പദ്ധതിക്ക ്അംഗീ ാരം ഈ സാമ്പത്തി  
വര്ണ്ഷം ലഭിക്കുകേന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 
 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

145                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

സി. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ 
          നബാര്ണ് ികെ ധനസഹായമത്താകട ഗ്രാേീണ അടിസ്ഥാന വി സന ഫണ്ട്(ആര്ണ്.ഐ. ി.എഫ്.) 
ഉപമയാഗിച്്ച  നീര്ണ്ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ളാണ ്േണ്്ണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ ്
പ്രധാനോയും കെയ്തുവരുന്നത്. ആര്ണ്.ഐ. ി.എഫ്. പദ്ധതി ളോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്താകഴപ്പേയുന്ന മേല്ക്ത്തട്്ട 
നിര്ണ്മേശങ്ങൾ സേര്ണ്പ്പിക്കുന്നു. 
മേല്ക്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങൾ 

1.   ല്ല   യ്യാല, േൺ  യ്യാല, എന്നീ വകുപ്പ ്തല നിര്ണ്മ്മാണങ്ങളകട നിരക്ക് DSR 2016 പ്ര ാരം 
പുതുക്കി നിര്ണ്ണ്ണയിമക്കണ്ടതാണ്. മേല്ക്പ്പേഞ്ഞ പ്രവര്ണ്ത്തങ്ങള്ക്ക് DSR2012 പ്ര ാരമുള്ള 
നിരക്കാണ ് അനുവര്ണ്ത്തിച്ചു മപാരുന്നത്.  ാലാനുസൃതോയി നിരക്കു ള് പരിഷ്കരിക്കത്തത് 
പദ്ധതി പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകള മദാഷ രോയി ബാധിക്കുന്നു. 

2.  േണ്്ണ സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ േറ്റ് നിര്ണ്മ്മാണ വകുപ്പു ൾ കെയ്യുന്നതുമപാകല ഇ-
കടന് േിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അഭി ാേയോണ്. േണ്്ണ സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ 
ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതം ഒഴിവാക്കി ഇ-കടൺ േിംഗ ് മുമഖന നടപ്പിലാക്കു യാകണങ്കിൽ 
സേയബന്ധിതോയി പദ്ധതി ൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

3.  േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ് പി. ലിയു. ി. 
ോനുവല്ക് മപാകല മസായിൽ  ൺസര്ണ്മവഷൻ ോനുവൽ പ്രസിദ്ധീ രിമക്കണ്ടതാണ്. 

4.  ഹരിതമ രള പദ്ധതിയുകട പശ്ചാതലത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ 
ഊര്ണ്ജിതോക്കുന്നതിനും മ രള ലാന് ്   വലപ്കേെ ്ആക്ട് പരിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്. 

 
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി ള് 
മേല്ക്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങൾ 

1.  േണ്്ണ 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 ഉപമയാഗിച്്ച േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹെരയോണ് ഉള്ളത്. 
ഹരിതമ രളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ  ാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക ്
പ്ലാന് ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്്ച േണ്്ണ സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന 
രീതിയില്ക് ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശ മരഖ പരിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്.  

2.  പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ടിൽ അനുബന്ധോയി മെര്ണ്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടി  പ്ര ാരം േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകട  ര്ണ്മ്മ പട്ടി യിൽ ോത്രോണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്    ര്ണ്മ്മ പട്ടി യിൽ ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണം ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണം ഭൂഗര്ണ്ഭജല പരിമപാഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിൽ ഉള്കപട്ടതാകണങ്കിലം േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണം പട്ടി യില്ക് ഉള്കപ്പടാത്തതു ക ാണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ൾക്ക ് േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കാന് സാധിക്കാത്ത സാഹെരയോണുള്ളത്. േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളകടയും മലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ളകടയും പട്ടി യിൽ 
ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്ത്  രാജ ് ആക്ട് പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ഹരിതമ രളം പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്
സഹായ രോകുന്നതാണ്. 

3.  ജലമസെന ജലനിര്ണ്ഗേന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക് ഏകറ്റടുക്കാൻ 
സഹായ രോവന്ന തരത്തിൽ പ്ലാൻ ോര്ണ്ഗ നിര്ണ്മേശ മരഖയും പഞ്ചായത്ത്  രാജ ് 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 
ദീര്ണ്ഘ ാല 

പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
ജില്ലയികല കൃഷിയിേക്കിയിട്ടുള്ള 
പ്രമദശത്തികെ 6.8 % 
ോത്രോണ ്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 ത്തകപ്പടുന്നത ്
ശൂരനാട ്വടക്ക,് 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 
നിര്ണ്മ്മിച്്ച ഭൂജലമപാഷണം 
സാധയോക്കു . 
ജില്ലയികല ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് 
പദ്ധതിയുകട മ ടുപാടു ള് 
പരിഹരിച്ച ്നിലവികല 
ജലമസെിത മശഷി 
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്നടപ്പിലാക്കു  
ക .ഐ.പി. േറ്റു ജലമസെന 
 നാല ള് എന്നിവയിലൂകട 
ഒഴു ി വരുന്ന ജലംസേീപത്ത ്
സാധയോയ കുളങ്ങളോയും 
കെറു മതാടു ള് വഴി 
പാടമശഖരങ്ങളോയി 
ബന്ധിപ്പിച്്ച മവനല്ക്ക്കാലത്ത ്
ജലലഭയത പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
ഏകറ്റടുക്കു . ഇതിനായി 
തമേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, കതാഴിലേപ്പ,് 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്നീ 
വകുപ്പു ളികല ഉമദയാഗസ്ഥര്ണ് 

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 
ബന്ധകപ്പട്ട ്
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന 
കൃഷി, 
ജലമസെനം, 
േണ്്ണ 
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 ലഭയതക്കുേവ,് ഫണ്ട് 
ലഭയത യുകട കുേവ മൂലം 
സൃഷ്ടിക്കകപ്പടുന്ന ജലമസെിത 
മശഷിയുകട തുടര്ണ് പരിപാലനം 
സാധയോ ാത്ത അവസ്ഥ. 
മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയികല 
ോനദണ്ഡങ്ങള് ജില്ലയികല 
ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച ്
പാലിക്കാന്  ഴിയാത്ത 
സാഹെരയം മൂലം 
േതിയായമ ന്ദ്ര സഹായം 
ലഭയോ ാത്ത അവസ്ഥ. 

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

ഏമ ാപിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ട്ഗ്രാേപ
ഞ്ചായത്ത് തലം 
മുതല്ക് ജില്ലാതലം 
വകര േണ്്ണ, 
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, േണ്്ണ 
സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവരുകട മസവനം ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു . 

•  ാര്ണ്ഷി  വി സനത്തിന ് 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 പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കനുസൃതോയാണ ് 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 വടക്ക,് കതാടിയൂര്ണ്, തഴവ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്,  ിഴമക്ക  ല്ലട, കുളക്കട, അരയങ്കാവ ്എന്നീ 
പഞ്ചായത്തു ളില്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇേിമഗഷന് പദ്ധതി ള് നിലവിലകണ്ടങ്കിലം ഇവിങ്ങളികല  മോമട്ടാര്ണ്, പമ്പ്, േറ്റ് 
അനുബന്ധസാേഗ്രി ള് എല്ലാം വളകര പഴക്കം കെതാണ്. ശൂരനാട ് വടക്ക ് 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 
ആരായാവന്നതാണ.് 
 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, േണ്്ണ 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 
ോര്ണ്ഗങ്ങളപമയാഗിച്്ച സംരക്ഷിച്ചും തലകുളങ്ങളായി വി സിപ്പിച്ചും ജില്ലയികല ജലമസെന സൗ രയം 
വിപുലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 
 ജില്ലയികല തീരമദശ മേഖലമയാട് മെര്ണ്ന്ന ്  ി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 കൂടുതലാണ.് ഇത്തരത്തില്ക് അഷ്ടമുടിക്കായലില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം 
 യറുന്ന തൃക്കരുവ, തൃക്കടവൂര്ണ്പ ഞ്ചായത്തു ളിലം,  ല്ലടയാറ്റില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം  യറുന്ന  ിഴമക്കക്കല്ലട 
പഞ്ചായത്തിലം ഇത്തിക്കരയാറ്റില്ക് നിന്ന ്ഉപ്പുകവള്ളം  യറുന്ന ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ്, ൊത്തന്നൂര്ണ് പഞ്ചായത്തു ളിലം, 
ടി.എസ.്  നാലില്ക് നിന്നും ഉപ്പുകവള്ളം  യറുന്ന കുലമശഖരം, ക്ലാപ്പന, ആലപ്പാട ്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 ബന്ധിപ്പിച്്ച 
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 വയവസ്ഥയ്്ക്ക കപാതുവായും  ാര്ണ്ഷി  സമ്പദ ് വയവസ്ഥയ്്ക്ക 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 ാലിസമ്പത്്ത. 
 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  വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക ് 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 -
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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 ടോണ.് 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 
േയഗസംരക്ഷണോകണന്നത ്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 യാണ.്   
സാോനയ വിശ ലനവം നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളകട അവമലാ നവം 
 കെറു ിട നാേ ോത്ര  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ് അധി  കതാഴില്ക് അവസരങ്ങള് സയഷ്ടിക്കുന്നതിലം വരുോനം 
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലം േയഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന മേഖലയ്ക്ക് സജീവ പ്രാധാനയമുണ്ട്.  മ രളത്തികല 
േയഗസമ്പത്തികെ ഭൂരിഭാഗവം ഗ്രാേങ്ങളിലാണ് മ ന്ദ്രീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.   ര്ണ്ഷ രും  ര്ണ്ഷ  കതാഴിലാളി ളോണ ്
പ്രധാനോയും  ന്നു ാലി വളര്ണ്ത്തലിലം അനുബന്ധ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളിലം ഏര്ണ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.  ആയതിനാല്ക് 
ഈ മേഖലയിലണ്ടാകുന്ന ഏകതാരു വി സനവം ഗ്രാേീണ സമ്പദ് വയവസ്ഥകയ ശക്തികപ്പടുത്തും.   
 പാലം മുട്ടയും ോംസവോണ ്േ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 
  ാലിസമ്പത്്ത, പക്ഷിസമ്പത്ത്, ക്ഷീമരാല്ക്പ്പാദനം, തീറ്റപ്പുല്ക് യഷി, പശ്ചാത്തല-വിപണന 
സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയികല നിലവിലള്ള സാഹെരയങ്ങളാണ് മേഖലയുകട ഭൗതി ോയ അവസ്ഥയുോയി 
ബന്ധകപ്പട്ട ്അപഗ്രഥനത്തിന്  വിമധയോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 ന്നു ാലി സമ്പത്ത ്
 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 പാലക്കാട ്ജില്ലയാണ ് ഒന്നാം 
സ്ഥാനത്ത്.  കോത്തം  ന്നു ാലി ളകട 4.6%, 4.5% ഉള്ള പത്തനംത്തിട്ട, വയനാട ്ജില്ല ളിലാണ് ഏറ്റവം 
കുേച്്ച  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 അമപക്ഷിച്്ച 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 പഞ്ചായത്ത ്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 രണമുള്ളത ്എന്നു  ാണാം. 

െിത്രം 4.2.2 
എരുേ ളകട പഞ്ചായത്ത ്തല വിനയസം 

 
അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

153                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

സി. ആട ്
 ആട ്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 അമപക്ഷിച്്ച 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. 

 ി. േറ്റ ്േ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 അനുസരിച്ച ് 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 അല്ക്പോത്രോണ.് താോവ്  യഷി 
ജില്ലയില്ക് െില പ്രമദശങ്ങളില്ക് ോത്രോണുള്ളത്.  മ രളത്തില്ക് മുട്ടയുകട ഉത്പാദന കെലവ് കൂടിയിരിക്കുന്നതും 
അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക ് 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 തയിമലക്കാണ ്
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 വഹകടക്ക ് 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 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

154                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് പ്രതിോസം 1,50,000 മബ്രായിലര്ണ് മ ാഴി കള ജില്ലയില്ക് ഇേക്കുേതി കെമയ്യണ്ടതായി  
വരുന്നു എന്നാണ്  ണക്കാക്കകപ്പടുന്നത്. 

െിത്രം  4.2.3 
ആടു ളകട പഞ്ചായത്ത ്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 അമപക്ഷിച്്ച 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 വകുപ്പ ്

ബി. താോവ ്
 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 താോവ ് 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 വകുപ്പ ്
ക്രേ നം സ്ഥാപനത്തികെ മപര ് 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 എച്ച ്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 ലാബ ് 1 
14 എ  ി സി പി ഓഫീസ ് 1 
15 വലവ് മസ്റ്റാക്ക് ോമനജ്കേെ് കട്രയിനിങ് കസെര്ണ് 1 
16 േിെര്ണ്കപസ്്റ്റ കെക്ക്മപാസ്റ്റ ് 1 
17 േിെര്ണ്കപസ്്റ്റ വിജിലന്സ ്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, എസ.്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 ാപിപ്പിക്കുന്നതിന ് നാല ് 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, അഞ്ചാലംമൂട ്
എന്നീ അഞ്ച് സര്ണ്ക്കിള ളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുകട പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ഇതിനുപുേകേ പുനലൂര്ണ് 
ആസ്ഥാനോക്കി േിെര്ണ്കപസ്്റ്റ 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 മപര ് എണ്ണം 

1 ക പൂട്ടി  യേക്ടര്ണ് ഓഫീസ് 1 
2  വാളിറ്റി  ണ്മട്രാള് ഓഫീസ് 1 
3  യേി കട്രയിനിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട ് 1 
4  യേി എക്സസ്റ്റന്ഷന് സര്ണ്ക്കിള് ഓഫീസു ള് 13 
5 ക്ഷീര സംഘങ്ങള് 285 
6 ശീതീ രണ പ്ലാന്റു ള് 16 
7 േില്ക്േ  യേി പ്ലാെ ് 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, ഈസ്റ്റ ്
 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 പതാരത്ത ്
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പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതുോയ എ-വണ്േില്ക്ക്ക ് മപ്രാ ക്ട്സും 40000 എല്ക്.പി. ി. മശഷിയുള്ളതും ഉേയനല്ലൂരില്ക് 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതുോയ ക .സി.എ.േില്ക്ക്ക് മപ്രാ ക്ട്സും ആണ് അവ. 

എസ.്പി.സി.എ (കസാവസറ്റി മഫാര്ണ് പ്രിവന്ഷന് ഓഫ് ക്രുവല്ക്റ്റി എവഗന്സ്്റ്റ 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 പങ്ക ് വഹിക്കുന്ന ക .എല്ക്. ി മബാര്ണ് ികെ ഒരു 
പ്രാമദശി  ഓഫീസ് കുളത്തൂപ്പഴയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട.് മ രള മസ്റ്ററ്റ് പൗള്ട്രി  വലപ്പ്കേെ് മ ാര്ണ്പ്പമേഷന ്
ജില്ലയില്ക് ക ാട്ടിയത്്ത 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.  സംസ്ഥാനത്ത ് 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 ാട്ടിയത്്ത സര്ണ്ക്കാര്ണ് മേഖലയില്ക് പൗള്ട്രി മ ാര്ണ്പ്പമേഷകെ 
ഉടേസ്ഥതയില്ക് ഒരു പുതിയ ഫാക്ടേിയുണ്ട്. 
 
തീറ്റപ്പുല്ല ്
 ജില്ലയികല തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിയുകട ആക  വിസ്ത്ീര്ണ്ണം 823 കഹക്ടര്ണ് ോത്രോണ്.  അതില്ക് 776 കഹക്ടര്ണ് ഗ്രാേ 
പ്രമദശങ്ങളിലം 47 കഹക്ടര്ണ് നഗര പ്രമദശങ്ങളിലോണ്.  (പഞ്ചായത്ത ്തല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 2006) സംസ്ഥാന 
കത്തന്ന മപാകല ജില്ലയിലം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ഉല്പാദനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി പരിശ്രേങ്ങള് 
നടത്തു യുണ്ടാകയങ്കിലം  ാരയോയ മനട്ടം വ വരിക്കാന്  ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  അതിലപരി കനല്ക്കൃഷിയില്ക് നിന്ന ്
േബര്ണ്, കതങ്ങ്, തുടങ്ങിയ  രകൃഷി ളിമലക്ക് ോേിയതിനാല്ക് ജില്ലയികല വിളരീ തിയിലണ്ടാകുന്ന പരിവര്ണ്ത്തനം 
നിേിത്തം  ന്നു ാലി ള്ക്ക ്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-കപാതു-
സഹ 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 ളില്ക്കൂടിയാണ ്
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 

നമ്പര്ണ് 
തമേശസവയം 

ഭരണ 
സ്ഥാപനം 

 ാലിച്ചന്തയുകട 
മപര ്

െന്ത 
ദിവസം 

െന്തദിവസം വിറ്റഴിക്കകപ്പടുന്ന 
മൃഗങ്ങളകട ശരാശരി എണ്ണം 

 ന്നു 
 ാലി ൾ 

എരുേ ആട ് േറ്റുള്ളവ 

1 പത്തനാപുരം 
 ല്ലും ടവ് എല്ലാോസവം അവ 

സാനകത്ത കൊവ്വാഴ്ച 
50-70 50-70 60-

80 0 

2 അഞ്ചല്ക് 
അഞ്ചല്ക് േലയാള ോസം 15-നും 

30-നും 
100-150 130-

175 
150-
200 

0 

3 കുണ്ടേ പള്ളിമുക്ക്,കുണ്ടേ 
എല്ലാ  ആഴ്ചയികലയും 
കൊവ്വ, കവള്ളി 
ദിവസങ്ങൾ 

0 20-50 0 
0 

4 കതന്മല കതന്മല എല്ലാ കൊവ്വാഴ്ചയും 15-20 0 0 0 

5 കതാടിയൂര്ണ് 
ോരാരിമത്താട്ടം, 
 രുനാഗപ്പള്ളി 

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും 
ശനിയാഴ്ചയും 

300-350 400-
425 

600-
625 

0 

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

പട്ടി   4.2.4 

 
         അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
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പാല്ക് 
മൃഗങ്ങളില്ക് പാല്ക്, ോംസം, മുട്ട എന്നീ പ്രധാന ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവം വലിയ 

സംഭാവന നല്ക്കുന്നത് ക്ഷീര മേഖലയാണ്. ഇത ് 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 പങ്ക ്
വളകര ോതൃ ാപരോണ്. 

േറ്റു മൃമഗാല്ക്പന്നങ്ങകള അമപക്ഷിച്്ച 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 വര്ണ്ദ്ധിച്്ച 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 നാട ് 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 
നമ്പര്ണ് 

വര്ണ്ഷം വാര്ണ്ഷി  പാലളവ ്
(ലിറ്റര്ണ്) 

പ്രതിദിന ശരാശരി 
(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, ആട,് 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 
ഒഴിക  (000 MT) 

30.8095 33.00 17.65 18.19 

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  വളര്ണ്ച്ചാനിരക്ക ് 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 സംസ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക ്
 യറ്റി അയക്കു യും കെയ്ിരുന്നു.  എന്നാല്ക് ഇമപ്പാള് മുട്ടയുകട ആഭയന്തര ആവശയത്തികെ 25% ോത്രമേ 
മ രളത്തില്ക് ഉല്ക്പ്പാദിക്കകപ്പടുന്നുള്ളു.  മ രളത്തികല ഒരു സവിമശഷതയാണ ് 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 

െിത്രം  4.2.6 

 
  അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

െിത്രം 4.2.7 

 
 അവംലബം. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

162                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

മൃഗങ്ങളകട ആമരാഗയാവസ്ഥ 
 േനുഷയര്ണ്ക്ക് ോത്രേല്ല മൃഗങ്ങള്ക്കും ആമരയാഗയാവസ്ഥ നല്ലതാകണങ്കില്ക് ോത്രമേ േനുഷയ സമുഹത്തികെ 
ആമരാഗയാവസ്ഥയും നല്ലതാകു യുള്ളു.   ന്നു ാലി മളയും മ ാഴിവര്ണ്ഗ പക്ഷി മളയും ബാധിക്കുന്ന വിവിധ 
മരാഗങ്ങകളക്കുേിച്്ച ഇവികട െര്ണ്ച്ച കെയ്യുന്നു. 
 സാംക്രേി മരാഗങ്ങളം ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങളം കപാട്ടിപ്പുേകപ്പടുമമ്പാള് അത ് മൃഗസംരക്ഷണ 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളോയി ബന്ധകപ്പട്ട സമ്പത് വയവസ്ഥകയ മദാഷ രോയി ബാധിക്കുന്നു.  ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങളകട 
ആവിര്ണ്ഭാഗകത്തക്കുേിച്ചുള്ള മജായിെ ്  ണ്സള്മട്ടഷന് േിമപ്പാര്ണ്ട്ടില്ക് (കേയ3്-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 
കുേിച്്ച ആശങ്കാകുലരാ ാന് ഈ പ്രസ്ത്ാവന നകമ്മ മപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. 
പ ര്ണ്ച്ചവയാധി ള് 
 സാംക്രംേി മഹതുക്കള് മുമഖന പ്രതയക്ഷകപ്പടുന്ന മരാഗങ്ങമളക്കുേിച്്ച 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 ഉണ്ടാകുന്നത ്
അതികെ ഉല്പാദനം മൂര്ണ്ദ്ധനയത്തിലായിരിക്കുമമ്പാഴാണ്.  തന്നിേിത്തം  ര്ണ്ഷ ന ് 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 േനുഷയനിമലക്ക ്പ രുന്ന മരാഗങ്ങളാണിവ.  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്ക് േനുഷയര്ണ്ക്കിടയില്ക് 
ഉണ്ടായ ഏറ്റവം വലിയ പ ര്ണ്ച്ചവയാധി ജന്തുക്കളില്ക് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്.  ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങകളക്കുേിച്ചുള്ള 
അേിവ് അവ ആവിര്ണ്ഭവിക്കുന്നത് നിയരിക്കാന് സഹായ ോകും.  വയതയസ്ത് മൃഗങ്ങള് മുമഖനയാണ ്മരാഗങ്ങള് 
പരക്കുന്നത്.  ആരാക്സ്, മബാവവന് സ്മപാന്ജിമഫാം എന്കസഫാമലാപ്പതി, ക്ഷയം, എലിപ്പനി, ബ്രൂസമല്ലാ 
സിസ് തുടങ്ങിയവയാണ ്  ന്നു ാലി ളില്ക് നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങള്. മപ, എലിപ്പനി എന്നിവ നായ ള് 
മുമഖന പരക്കുന്നു.  മ ാഴിവര്ണ്ഗങ്ങളില്ക് നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങളാണ ്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 വയാപാരോയാണ ്  ണക്കാക്കകപ്പടുന്നത്. മോശകപ്പട്ട കതാഴില്ക് 
പരിസരങ്ങളം വൃത്തിഹീനോയ അന്തരീക്ഷവം പലമപ്പാഴും  ര്ണ്ഷ കെ സാമൂഹി ോയ അംഗീ ാരേില്ലായ്മക്ക ്
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 അതനുസരിച്ച ്
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 സംബന്ധിച്്ച  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 വകുപ്പ ്
 മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്്ക്ക 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 ഇന്ഷവേന്സ ്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 വകുപ്പ ്
 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 മേഖലയിമലക്ക ്
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 ര്ണ്ക്ക ്മപ്രാത്സാഹനം നല്കുകു, ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കും 
വനിത ള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത് രിക്കകപ്പട്ടവര്ണ്ക്കും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയില്ക് 
ക്ഷീരമേഖലകയ ഉപയുക്തോക്കു  എന്നിവയാണ ്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 ആട.് 
കുേഞ്ഞ സ്ഥലലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് ആടികെ പ്രധാന സവിമശഷത. ആ 
നിലക്ക ് 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 കതരകഞ്ഞടുത്ത ്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/താോവ ്വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി 
 വീട്ടു വളപ്പികല മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലിന ് മ രളത്തില്ക് വളകരയധി ം സാധയത ളണ്ട്. ഗ്രാേീണ 
മ രളത്തികെ തനതു വരുോന ോര്ണ്ഗങ്ങളികലാന്നായിരുന്നു വീടു ളില്ക് അധി ം വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കകള 
ഉപജീവിച്്ച  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.  പാലിന ്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 വിരേരുന്നു ്വിതരണ പദ്ധതി 
  േവ പശുക്കളകടയും പശുക്കുട്ടി ളകടയും ആമരാഗയ സ്ഥിതി കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു ലക്ഷയേിടുന്നു. 
10.  തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത ്വിതരണം 

ക്ഷീരമേഖലയികല ഉത്പാദനം പരിേിതകപ്പടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘട ം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ദൗര്ണ്ലഭയോണ്. അയല്ക് 
സംസ്ഥാനങ്ങകള അമപക്ഷിച്്ച 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 കവച്്ച മുയല്ക് വളര്ത്തല്ക് 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 
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12.  േിനി  യേി യൂണിറ്റ ്ആധുനി വത് രണം.  
ഉപജീവനത്താനായുള്ള പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് നിന്നും ോേി വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ക്ഷീമരാത്പാദന 

പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകളയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവിന ് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. 
വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്ക് ധാരാളം മപര്ണ് ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക ്  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 യൂണിറ്റ ്  

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 നിന്ന ് വിഭിന്നോയി മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, മുന്സിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ 
ഇടങ്ങളില്ക് തുേന്നു വിട്്ട 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.  േവപശുക്കള്ക്ക ് ാ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 ഇന്ഷവേന്സ ്

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 കപാടിച്ച ്വജവവളോക്കുന്ന യൂണിറ്റ ്

 ര്ണ്ഷ നു കേച്ചകപ്പട്ട കതാഴില്ക് സാഹെരയങ്ങള് ഉേപ്പാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവം പ്രധാനകപ്പട്ട ഒന്നാണ ്
ൊ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 ളിമലക്ക ്േരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 
  ര്ണ്ഷ കന ഏറ്റവം മദാഷ രോയി ബാധിക്കുന്ന ഘട ോണ ് അപ്രതീക്ഷിതോയി 
 ാലി ള്ക്കുണ്ടാകുന്ന മരാഗങ്ങള്. ഈ സേയത്ത്  ാലി ള്ക്ക ്സൗജനയ െി ിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷയം കവച്്ച 
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 ബര്ണ്ത്ത ് 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 വളര്ണ്ച്ചയാണ ്ഈ  ാലയളവില്ക് പദ്ധതി വ യിരുത്തലില്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

എന്നാല്ക് പലമപ്പാഴും പദ്ധതി വിഹിതം പൂര്ണ്ണ്ണോയും െിലവഴിക്കാന് ആകുന്നില്ല എന്നും  ാണുന്നുണ്ട്. 
കൂടുതലം വയക്തിഗത ഗുണമഭാക്താക്കള് ഉള്കപ്പടുന്ന പദ്ധതി ളാണ ് നടപ്പിലാക്കുന്നത ് 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 എസ ്ജി  ി വഴി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ളകട വിനിമയാഗ വിവരങ്ങള് താകഴ 
മെര്ണ്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  4.2.9 
എസ.്ജി. ി പദ്ധതി ളകട വിനിമയാഗം 

2012-13 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 

 വിഹിതം കെലവ ് 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 339.01 91.56 27.01 
MGNR 34.80 26.39 75.84 
ആക  1604.84 1058.57 65.96 

2013-14 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
 വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 

Plan 1162.71 1058.36 91.03 
SCP 235.24 169.78 72.17 
TSP 1.43 1.01 70.70 
TFC 330.84 287.00 86.75 

World Bank 21.49 3.12 14.54 
Own Fund 376.36 129.98 34.54 

MGNR 44.90 43.24 96.30 
ആക  2172.97 1692.50 77.89 

2014-15 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
 വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 

Plan 991.89 830.29 83.71 
SCP 328.17 195.44 59.55 
TSP 0.94 0.06 6.11 
TFC 437.00 338.13 77.38 

World Bank 89.77 22.84 25.44 
Own Fund 467.08 161.41 34.56 

MGNR 73.24 54.24 74.06 
ആക  2388.09 1602.40 67.10 

2015-16 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
 വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 

Plan 1158.27 865.43 74.72 
SCP 377.91 181.02 47.90 
TSP 0.40 0.00 0.00 
TFC 365.34 269.06 73.65 

World Bank 26.42 26.30 99.55 
Own Fund 617.22 164.10 26.59 

MGNR 119.86 94.70 79.01 
ആക  2665.42 1600.62 60.12 

2016-17 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
 വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 

Plan 2103.44 1591.69 75.67 
SCP 480.29 206.47 42.99 
TSP 4.75 1.88 39.56 
TFC 154.60 111.55 72.15 

World Bank 0.00 0.00 0.00 
Own Fund 600.23 166.17 27.68 

MGNR 155.45 90.81 58.42 
ആക  3498.77 2168.56 61.98 
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2017-18 upto 10/17 (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
 വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 

Plan 3191.51 446.90 14.00 
SCP 477.61 15.98 3.35 
TSP 2.43 0.00 0.00 
TFC 83.74 0.18 0.21 

World Bank 0.00 0.00 0.00 
Own Fund 515.08 17.23 3.34 

MGNR 152.33 28.74 18.87 
ആക  4422.71 509.01 11.51 

 ധന വിനിമയാഗം  (തു  ലക്ഷത്തില്ക്) 
വര്ണ്ഷം വിഹിതം കെലവ ് ശതോനം 
12-13 1604.84 1058.57 65.96 
13-14 2172.97 1692.50 77.89 
14-15 2388.09 1602.4 67.101 
15-16 2665.42 1600.62 60.05 
16-17 3498.77 2168.56 61.98 
17-18 4422.71 509.01 11.51 

        അവംലംബം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവി സന മേഖല ള് അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
 മ രളത്തികെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട തരങ്ങള് രൂപവല്ക്ക്കരിച്ചത ്  ന്നു ാലി ളകട 
ജനുസ ് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയരീതി ളം കേച്ചകപ്പട്ട പരിപാലന മുേ ളം ഉപമയാഗിച്്ച 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 അമപക്ഷിച്്ച ഇത് ആശാവഹോകണങ്കിലം ഇന്തയന് ക ൗണ്സില്ക് ഓഫ് 
കേ ിക്കല്ക് േിസര്ണ്ച്്ച 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 ദശലക്ഷോണ.് ജില്ലയികല മുട്ടയുല്ക്പ്പാദനം പ്രതിവര്ണ്ഷം 196.4 ദശലക്ഷം ആണ്.  ആവശയം 
പരിഗണിച്്ച തേിഴ്നാട്,  ര്ണ്ണാട , ആന്ധ്രപ്രമദശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക്നിന്ന് മുട്ട ഇേക്കുേതി കെയ്യു യാണ.് 
അനയസംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് ഇവികടകയത്തുന്ന മുട്ട ളകട എണ്ണം പ്രതിവര്ണ്ഷം 300 ദശലക്ഷോകണന്ന ്
 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. കതാഴിലമപക്ഷിച്്ച 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  രുതാവന്നത.് അതുമപാകല തകന്ന പ്രധാനോണ് ശുെിതവമുള്ളതും 
ോലിനയ രഹിതവോയ ഭക്ഷണസാേഗ്രി മളാടുള്ള താത്പരയം. ഇത് അനയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള വില 
കുേഞ്ഞതും ഗുണ മേന്മയില്ലാത്തതുോയ ഭക്ഷണ സാേഗ്രി കള ഉമപക്ഷിച്്ച തമേശീയോയ ഭക്ഷണ സാേഗ്രി 
 ളിമലക്ക് ോറുവാന് ഉപമഭാക്താവിന ്  പ്രമൊദനോവം എന്നു  രുതാം. മുട്ടയുകട  ാരയത്തില്ക് ഇത ്
പ്ര ടോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടുവളപ്പികല മ ാഴി ളിടുന്ന തവിട്ടുനിേമുള്ള മതാടുള്ള മുട്ടയ്്ക്ക 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 ഇത ്മപ്രര ോകും. 
 ഇതികനല്ലാം പുേകേയാണ ്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 യാണ.് 

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 മൂന്ന ്
ഘട ങ്ങളം മെര്ണ്ന്ന് ഒരു ദുരിതെക്രം രൂപകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ാണാം. ഒന്ന ് േ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 തകന്നയാണ ്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 
തകന്നയാണ ് 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 ളാണ ് 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 മേഖലയാണ ്
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 ളികലാന്ന.് കപാതു ഉടേസ്ഥതയിലം 

സഹ രണ – സവ ാരയ ഉടേസ്ഥതയിലം ശാസ്ത്രീയോയി പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന അേവശാല ളം ോംസവിപണന 
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ശാല ളം തീര്ണ്ച്ചയായും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. വയനാട ്ജില്ലയികല ബ്രഹ്മഗിരി പദ്ധതി ഇക്കാരയത്തില്ക് 
ോതൃ യാക്കാവന്നതാണ.് ോംമസാത്പാദന മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് സ്റ്റാമെര്ണ്വ മസഷന് - രജിമസ്ട്രഷന്- 
വലസന്സിങ് ോ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 വമരണ്ടതാണ.്  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 വമരണ്ടതാണ.് പക്ഷിപ്പനി 
സേീപ ാലങ്ങളില്ക് മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് മേഖലയിലണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി ള് ശ്രദ്ധിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. ജന്തു 
ജനയ മരാഗങ്ങകള സംബന്ധിച്്ച 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  ാഴ്ചപ്പാട ്  

അന്തസ്സും അഭിോനമത്താടും അര്ണ്ഹോയ സാമൂഹി ാംഗീ ാരമത്താടും കൂടി മൃഗസംരക്ഷണ 
വൃത്തിയിമലര്ണ്കപ്പടാന്  ര്ണ്ഷ കന പ്രാപ്തനാക്കും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ആധുനി വത് രിക്കു യും 
പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹയ- ര്ണ്ഷ  സൗഹാര്ണ്േപരോയ  ാര്ണ്ഷി  വൃത്തിക്്ക അനുകൂലോയ സാഹെരയങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കു യും ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്്ച 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 വിടവ ്

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. പരിേിതോയ തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദനം 
10. ലാഭക്ഷേത ഉേപ്പാക്കും വിധമുള്ള സ്ഥിരം വില നിര്ണ്ണ്ണയ സംവിധാനങ്ങളകട അപരയാപ്തത 
11. വിദഗ്ദ്ധ കതാഴിലാളി ളകട ലഭയതക്കുേവ ്
12. വൃത്തിഹീനോയ കതാഴില്ക് പരിസരങ്ങള് 
13. മോശം സാമൂഹി  അംഗീ ാരം 
14. യുവജനങ്ങളകട താത്പരയക്കുേവ് 
15.  ന്നു ാലി ളികല മരാഗങ്ങളം ഉത്പാദന നഷ്ടവം 
16. ജന്തുജനയ മരാഗങ്ങള് 
17. അശാസ്ത്രീയോയ ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനം 
18. അേവ ശാലാ പ്രശ്നങ്ങള് 
19. അശാസ്ത്രീയോയ ോംമസാത്പാദന ോംസ വിപണന മ ന്ദ്രങ്ങള് 
20. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതുജനാമരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള് 

വി സന വിടവ ്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 തകന്നയാണ.് 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 വിടവ ്നി ത്തുന്നതിനായുള്ള കപ്രാജക്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങള് 

ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയും വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവ് ഉേപ്പാക്കു യും കെയ്യുന്ന 
പദ്ധതി ള്. 
 
പാലത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ ്
ക്ഷീര വിജ്ഞാന വയാപനവം ഉപമദശ  സര്ണ്വീസു ളം 

മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീമരാത്പാദ  മേഖല ളില്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ അേിവ ളം സാമങ്കതി  വിദയ ളം 
 ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ്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 കതരകഞ്ഞടുത്ത ്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 മേഖലയിമലക്ക ്
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 ര്ണ്ക്ക ്മപ്രാത്സാഹനം നല്കുകു, ദുര്ണ്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കും 
വനിത ള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത് രിക്കകപ്പട്ടവര്ണ്ക്കും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയില്ക് 
ക്ഷീരമേഖലകയ ഉപയുക്തോക്കു  എന്നിവയാണ ്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  തുടങ്ങിയവയാണ ് പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയങ്ങള്. 
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു. 
ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ്കപ്രാ ക്ഷന് ഇന്സെിവ ്

പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാലളക്കുന്ന  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ് ക്ഷീര സംഘത്തില്ക് അളക്കുന്ന 
പാലികെ അളവിന് ആനുപാതി ോയി സബ്സി ി ലഭയോക്കുന്നു. 

ധാതുലവണങ്ങള് വിരേരുന്നു ്വിതരണ പദ്ധതി 
  േവ പശുക്കളകടയും പശുക്കുട്ടി ളകടയും ആമരാഗയ സ്ഥിതി കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു ലക്ഷയേിടുന്നു. 

തീറ്റപ്പുല്ക്കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത ്വിതരണം 
ക്ഷീരമേഖലയികല ഉത്പാദനം പരിേിതകപ്പടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘട ം തീറ്റപ്പുല്ലികെ ദൗര്ണ്ലഭയോണ്. അയല്ക് 

സംസ്ഥാനങ്ങകള അമപക്ഷിച്്ച 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 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

175                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

തരിശു നിലങ്ങളികല തീറ്റപ്പുല്ല് ഉത്പാദനവം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കകപ്പമടണ്ടതാണ്. തീറ്റപ്പുല്ക് കൃഷിക്കുള്ള വിത്തു ളം 
പുല്കട ളം പദ്ധതി പ്ര ാരം ലഭയോക്കുന്നു. 

േിനി  യേി യൂണിറ്റ ്ആധുനി വത് രണം.  
ഉപജീവനത്താനായുള്ള പശുവളര്ണ്ത്തലില്ക് നിന്നും ോേി വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ക്ഷീമരാത്പാദന 

പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകളയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് പാലത്പാദന വര്ദ്ധനവിന ് അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. 
വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്ക് ധാരാളം മപര്ണ് ക്ഷീമരാത്പാദന മേഖലയിമലക്ക ്  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. 
 േവപശുക്കള്ക്ക ് ാ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 വര്ണ്ദ്ധനവ ്
മ ാഴി/ ാട/താോവ ്വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി 
 വീട്ടു വളപ്പികല മ ാഴിവളര്ണ്ത്തലിന ് മ രളത്തില്ക് വളകരയധി ം സാധയത ളണ്ട്. ഗ്രാേീണ 
മ രളത്തികെ തനതു വരുോന ോര്ണ്ഗങ്ങളികലാന്നായിരുന്നു വീടു ളില്ക് അധി ം വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കകള 
ഉപജീവിച്്ച  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 വിട്്ട മ ാഴികയ വളര്ണ്ത്തുന്നതിന് സ്ഥല ലഭയതയുകട  ാരയത്തില്ക് പ്രാമയാഗി ോയി ധാരാളം 
പരിേിതി ള് നിലനില്കന്്നു. ഇതു മുന്നില്  ണ്ടുക ാണ്ട ് 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. 
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത ് മതാട്ടത്തേ, കുമരയാട്ടുേല ഹാച്ചേി ളകട ശാക്തീ രണവം എഗര്ണ് നഴ്സേി ളകട 
ശാക്തീ രണവം 

മുട്ടയുത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട ് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയരണത്തിലള്ള 
കുമരയാട്ടുേല, മതാട്ടത്തേ ഹാച്ചേി ളകട ഉത്പാദന മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്ക യും എഗര്ണ് നഴ്സേി ള് സാറ്റവലറ്റ ്
യൂണിറ്റു ളാക്കി ശാക്തീ രിച്്ച വര്ണ്ഷം മുഴുവന് യമഥഷ്ടം മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോകുന്ന ഇടോക്കി ോറ്റു യും 
കെയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെയും ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെയും സ്ഥാപനങ്ങകളയും ഈ വിഷയത്തില്ക് 
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 
ഇേച്ചി ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ ്
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 ആട.് 
കുേഞ്ഞ സ്ഥലലഭയതയിലം മുതല്ക് മുടക്കിലം വളര്ണ്ത്താം എന്നതാണ് ആടികെ പ്രധാന സവിമശഷത. ആ 
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നിലക്ക ് മ രളത്തികെ സവിമശഷ സാഹെരയത്തില്ക് സവന്തോയി കുേഞ്ഞ ഭൂേി ോത്രം ഉള്ളവര്ണ്ക്കും ദുര്ണ്ബല 
വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പാര്ണ്ശവവത്കൃതര്ണ്ക്കും ദാരിദ്രയ നിര്ണ്ോര്ണ്ജനത്തിനും വരുോന വര്ണ്ദ്ധനവിനുമുള്ള ഉപാധിയായി 
ആടുവളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി കള  ണക്കാക്കാം. 
മഗാട്ട ്സാറ്റവലറ്റ ്യൂണിറ്റ ്

സവയം കതാഴില്ക്  കണ്ടത്തുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട പഞ്ചായത്തു ളില്ക് 
ആട ്വളര്ണ്ത്തല്ക് യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിച്ച ്തനത് േലബാേി ആടു ളകട  വന്മതാതിലള്ള പ്രജനനവം പാലികെയും 
ഇേച്ചിയുമടയും വര്ണ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിട്ടു ക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ ് ഇത്. കുമരയാട്ടുേല ഫാേികെ സാറ്റവലറ്റ ്
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 കവച്്ച മുയല്ക് വളര്ത്തല്ക് 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 
പന്നി വളര്ണ്ത്തല്ക് പദ്ധതി 

മവേിട്ട വരുോന ോര്ണ്ഗം എന്ന നിലയില്ക് സാധയത ളള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക് പന്നിവളര്ത്തല്ക് യൂണിറ്റു ള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം ലഭയോക്കുന്നു. 
സാറ്റവലറ്റ ്ടര്ണ്ക്കി യൂണിറ്റു ള് 

കുരീപ്പുഴ ടര്ണ്ക്കി ഫാേികെ സാറ്റവലറ്റ് യൂണിറ്റു ളായി ടര്ണ്ക്കി ഫാമു ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. 
മബ്രായിലര്ണ് യൂണിറ്റ ്  

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 വകുപ്പ,് 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 ാരയ-
സഹ രണ മേഖലയില്ക് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത ് ഇേച്ചി മ ാഴി വളര്ണ്ത്തല്ക് വിപുലീ രിമക്കണ്ടതിന് 
അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. 
മബ്രായിലര്ണ് ഹാച്ചേി/യൂണിറ്റു ള്ക്കുള്ള പ്രമതയ  വായ്പാ പദ്ധതി ള് 

വാണിജയ ബാങ്കു ളോയി സഹ രിച്്ച 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 
ഇെേസ്റ്റ ്സബ ്കവന്ഷന് സ്ക്ീമു ള് 
 മ ന്ദ്ര ഗവകെന്േികെ  ാര്ണ്ഷി  വായ്പാ പദ്ധതിക്കു സോനോയി മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്ക്ക് 
കപാതുമേഖലാ ബാങ്കു ളോയി സഹ രിച്്ച 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 എഫ ്പി സി ക  ോതൃ യിലള്ള  ര്ണ്ഷ  വിപണി ള് 
 മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീര വി സന വകുപ്പു ള് കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുോയി സഹ രിച്ച്  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ്

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 . ഷിഫ്റ്റ ്
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 ഇന്ഷവേന്സ ്പദ്ധതി 

മ രള സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാര്ണ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ് പദ്ധതിക്ക് സോനോയ 
പദ്ധതി ക്ഷീര  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി വപലറ്റ് കപ്രാജക്ടായി ജില്ലാ-മലാക്ക-്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 േിങ,് 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 ബൃഹത ്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  ാലികത്താഴുത്്ത/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 ശുെിതവത്തിന ്
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 മശഖരിച്്ച വജവവളോക്കി ോറ്റുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി കൃഷി-
മൃഗസംരക്ഷണ 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 

 ഇെേസ്്റ്റ സബ് കവന്ഷന് സ്ക്ീമു ള് - മ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള്, നബാര്ണ് ്, വാണിജയ ബാങ്കു ള് 

 ോംസവിപണന ശാല ളകട രജിമസ്ട്രഷന് - തമേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ 
സുരക്ഷാവകുപ്പ ്

 മബ്രായിലര്ണ് മവസ്്റ്റ ോമനജ്കേെ് പദ്ധതി - പൗള്ട്രി മ ാര്ണ്പ്പമേഷന്, തമേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ, കൃഷി- ര്ണ്ഷ  മക്ഷേ വകുപ്പ്, വിവിധ  ാര്ണ്ഷി  ഏജന്സി ള്, 
കവറ്റേിനേി സര്ണ്വ ലാശാല 

 ോലിനയ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജന പദ്ധതി ള്- കതാഴിലേപ്പ ്പദ്ധതി  

 വജവ വള നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് - കൃഷി വകുപ്പ്, കുടുംബശ്രീ, വിവിധ  ാര്ണ്ഷി  ഏജന്സി ള് 

 പാലികെയും ഇേച്ചിയുകടയും മുട്ടയുകടയും ഗുണമേന്മ ഉേപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്- ഭക്ഷയ സുരക്ഷാവകുപ്പ്  

 ആനിേല്ക് ബര്ണ്ത്ത ് 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 

മേല്ക്ത്തട്ട ്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 വര്ണ്ദ്ധനവിന ് 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 
 ീഴ്ത്തട്ട ് നിര്ണ്മേശങ്ങള് 

 ഗ്രാേ സഭ ളകട ശാക്തീ രണം 

 കുറ്റേറ്റ ഗുണമഭാക്തൃ തിരകഞ്ഞടുപ്പ ്

 പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണം 

 പദ്ധതി ളകട സേയബന്ധിതോയ നടത്തിപ്പ ്

 കൃതയോയ മോണിറ്റേിങ ്
 

നൂതന കപ്രാജക്ട ്ആശയങ്ങള് 

ക്ഷീര  ര്ണ്ഷ  കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ ്പദ്ധതി 
മ രള സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാര്ണ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കേ ിക്കല്ക് ഇന്ഷവേന്സ ്പദ്ധതിക്ക് സോനോയ 

പദ്ധതി ക്ഷീര  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്കായി വപലറ്റ് കപ്രാജക്ടായി ജില്ലാ-മലാക്ക-്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 രിച്്ച നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്. 
 
എഗര്ണ് നഴ്സേി ളകട സ്ഥാപനവത് രണവം ശാക്തീ രണവം 

മുട്ടയുത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട ് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയരണത്തിലള്ള 
കുമരയാട്ടുേല, മതാട്ടത്തേ ഹാച്ചേി ളകട ഉത്പാദന മശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു യും എഗര്ണ് നഴ്സേി ള് സാറ്റവലറ്റ ്
യൂണിറ്റു ളാക്കി ശാക്തീ രിച്്ച വര്ണ്ഷം മുഴുവന് യമഥഷ്ടം മ ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോകുന്ന ഇടോക്കി ോറ്റു യും 
കെയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പികെയും ക്ഷീര വി സന വകുപ്പികെയും സ്ഥാപനങ്ങകളയും ഈ വിഷയത്തില്ക് 
ഉപമയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക ്യമഥഷ്ടം ഗുണമേന്മയുള്ള മുട്ടമക്കാഴികുഞ്ഞുങ്ങകള വര്ണ്ഷം മുഴുവന് 
ലഭയോകുന്നതാണ്. ഉത്പാദനത്തിന ്ആനുപാതി ോയി എഗര്ണ് നഴ്സേി ള്ക്ക് ധനസഹായം നല്ക് ാവന്നതാണ്. 
മ ാഴിയിേച്ചിയുകട ഉത്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ ്ലക്ഷയം കവച്ചുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി 

ഗുണമഭാക്തൃ കതരകഞ്ഞടുപ്പ ്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 ഇെേസ്്റ്റ 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 
ബൃഹത ്പദ്ധതി 

മബ്രായിലര്ണ് വിപണന ശാല ളില്ക് നിന്നുള്ള ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ പ്രശ്നോയി വളര്ണ്ന്നിരിക്കുന്ന 
സാഹെരയത്തില്ക് ഉേവിടത്തില്ക് നിന്നും ഇവ മശഖരിക്കുന്നതിനും മ ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

180                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൃഹത ്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 ളാണ ് മുമന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഭാവി ഉദയേങ്ങളില്ക് 
വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി സൗഹാര്ണ്േ േത്സയബന്ധന-േത്സയകൃഷി രീതി ള് അവലംബിച്്ച 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 % 

1 ആക  വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണം (െ. ി.േീ) 38863 21491 5.52 

2 തീരമദശ വദര്ണ്ഘയം ( ി.േീ)  590 37 6.27 

3 ഭൂഖണ്ഡ മസാപാനം (െ. ി.േി) 39139 2065 5.27 

4 നദി ള് -എണ്ണം  44 3 6.81 

5 പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങള് (എണ്ണം) 6848 586 8.5 

6 പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങളകട വിസ്തൃതി (കഹക്ടര്ണ്)  1486.69 54.3 3.6 

7 സവ ാരയ കുളങ്ങള്, മക്ഷത്ര കുളങ്ങള് (കഹക്ടര്ണ്) 40368 424.52 1.05 

8 അണകക്കട്ട ്– വിസ്തൃതി (കഹക്ടര്ണ്) 34180 2590 7.5 

9 അഴിമുഖങ്ങള് (എണ്ണം)  54 3 5.5 

10  ണ്ടല്ക്ക്കാട ്(കഹക്ടര്ണ്)  2502 123.9 4.95 
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 പ്രമദശത്ത ്

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 

tIcfw sImÃw % 

1 aÕy{Kma§Ä    
 

ISÂ 222 26 11.71 

 
DÄ\mS³ 113 3 2.65 

 BsI 335 29 14.36 

2 aÕys¯mgnemfn IpSpw_§Ä (2015-þ16)
 
    

 ISÂ 143409 16570 11.55 

 DÄ\mS³ 28469 8547 30.02 

 BsI 171878 25117 14.61 

3 aÕys¯mgnemfn P\kwJy (2015-þ16)
 
 

   
 

ISÂ 788324 92500 11.73 

 DÄ\mS³ 235472 34186 15.36 

 BsI 1023796 126686 12.37 

അവലംബം : േത്സയ വകുപ്പ് 

േത്സയമേഖലയികല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം സ്ത്രീ ള്ക്ക ് 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 

  

tIcfw sImÃw 

P\-kwJy 

(aÕy-

s¯mgnemfn) 

kv{Xoþ-]p-cpj 

A\p-]mXw  (aÕy-

s¯mgnemfn) 

P\-kwJy 
kv{Xoþ-]p-cpj 

A\p-]mXw 

ISÂ 

]pcp-j³ 307717 

892 

39859 

834 
kv{Xo 274337 33262 

Ip«n-IÄ 201846 19901 

BsI 783900 93022 

DÄ\m-S³ 

]pcp-j³ 90919 

963 

13513 

941 
kv{Xo 87470 12723 

Ip«n-IÄ 55762 8144 

BsI 234151 34379 

sam¯w 

]pcp-j³ 398636 

907 

53372 

861 
kv{Xo 361807 45985 

Ip«n-IÄ 257608 28045 

BsI 1018051 127401 

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 tIcfw sImÃw % 

1 IÀt½m·pJ aÕysXmgnemfnIÄ þ BsI (2015-þ16) 233126 25965 11.13 

  ISÂ  186832 19561 10.46 

  DÄ\mS³  46294 7404 15.99 

2 A\p_Ô aÕysXmgnemfnIÄ – BsI (2014-þ15) 79347 16092 20.28 

  B¬ 17089 1697 9.93 

  s]¬ 62258 14395 23.12 

 അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ ്

ജില്ലയില്ക് േത്സയ വിപണനത്തില്ക് ഏര്ണ്കപ്പടുന്ന സ്ത്രീ ള് 5018 മപരും പുരുഷന്ോര്ണ് 354 മപരും ആണ്. 
പട്ടി  4.3.5 

േത്സയവിപണന കതാഴിലാളി ള് 
 

tIcfw sImÃw % 

kv{XoIÄ 9750 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  ഇനം tIcfw sImÃw % 

1 aÕy_Ô\ Dcp¡Ä 35135 3784 10.76 

2 ]c¼cmKX Dcp¡Ä -tamt«mÀ LSn¸n¡m¯h 2281 153 6.7 

3 ]c¼cmKX Dcp¡Ä -tamt«mÀ LSn¸n¨h   29035 2161 7.4 

4 b{´hXv-IrXw 3819 1470 38.49 

അവലംബം :  േത്സയവകുപ്പ് 

വിവിധയിനം ഗില്ക്കനറ്റു ള്,  മ്പിവല, തട്ടുേടി,  ിമസ്ക്ാ വല, വിവിധയിനം ചൂണ്ട ള് എന്നിവയാണ ്
ജില്ലയികല േത്സയബന്ധന ഉപ രണങ്ങള്.   

േ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 taJe tIcfw sImÃw % 

Afhv (sa{SnIv S¬) 

(2015----þ16) 

ISÂ 516745 108686 21.03 

DÄ\m-S³ 210762 19757 9.37 

BsI 727507 128443 17.65 

hne (e£w cq])
  

(2015þ16) 

ISÂ 627451 227687 36.28 

DÄ\m-S³ 288866 26242 9.08 

BsI 916317 253929 27.71 
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icm-icn aÕy hne (cq/Intem)
  

(2015þ-16) 

ISÂ 
121 209 - 

DÄ\m-S³ 
137 132 - 

BsI 
126 198 - 

              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 

sImÃw PnÃ 

    (sa-{SnIv S¬) 
tIcfw (sa-{SnIv S¬) 

 

ISÂ DÄ\m-S³ BsI ISÂ DÄ\m-S³ BsI 

1 2012þ-13 107816 16787 124603 553177 135936 689113 

2 2013þ-14 105009 18263 123272 544740 162569 707309 

3 2014-þ15 72270 19447 91717 524468 201545 726013 

4 2015-þ16 108686 19757 128443 516745 210762 727507 

5 2016-þ17 143653 18817 162470 524754 210624 735378 

 icm-icn 107487 18614 126101 532777 184287 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 മ രളം ക ാല്ലം 
 േത്സയ കഫ  ്   

1  ടല്ക് 346 40 

2 വനിത 116 12 

3 ഉള്നാടന് 204 30 

 ആക  666 82 

4 േറ്റുള്ള സഹ രണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് 114 14 

 ആക  780 96 

             അവലംബം : േത്സയബന്ധന വകുപ്പ് 
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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 ഇനം എണ്ണം 
1 പി എച്ച ്സി 52 
2 വിദയാലയങ്ങള് 195 
3 വായനശാല 81 
4 സാംസ്ക്ാരി  മ ന്ദ്രങ്ങള് 102 
5 വയവസായ മ ന്ദ്രങ്ങള് 104 
6 അംഗന് വാടി 128 
7 സര്ണ്ക്കാര്ണ് സ്ഥാപനങ്ങള് 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 /ഫിഷലാന്േിംഗ ്കസെര്ണ് 
ക്രേ 

നം 
ഇനം 

എണ്ണം 

1 േീകട്ടയില്ക്ോര്ണ്ക്കറ്്റ 146 

2 മഹാള് കസയില്ക് ോര്ണ്ക്കറ്്റ 10 

3 ഫിഷ് ലാെിംഗ് കസെര്ണ് 25 

4 ഹാര്ണ്ബര്ണ് 4 

   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 

hkvXphpw hoSpw 

CÃm¯hÀ 

hmk tbmKyamb 

hoSnÃm¯hÀ 

hoSnÃm

¯hÀ 

 

`h\ 

\nÀ½mWw 

]qÀ¯oIcn

¡m¯hÀ 

1252 1072 1314 689 462 

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¯ 

tSmbveäv 

sshZypXn IW£³ 

e`n¡m¯hÀ 

IpSnshff 

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 

amcI 

tcmK§Ä 

]nSns]«hÀ 

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 

1328 470 1135 549 1645 569 

  അവലംബം : ഫിഷേീസ് വകുപ്പ് 2015 

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 വയസ്സ ്വകരയുളള േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബാംഗങ്ങളകട വിദയാഭയാസ നിലവാരം 

ക്രേ 
നമ്പര്ണ് 

മ ാഴ്സ ് ആണ്കുട്ടി ള് കപണ്കുട്ടി ള് ആക  

1 +2/വിഎച്്ചഎസ്്സഇ വകര 2332 2702 5034 

2 ഐ.റ്റി.ഐ 28 5 33 

3 മപാളികടക്കന്ിക്ക ് 10 2 12 

4  ിഗ്രി (ആര്ണ്്സ ്& സയന്സ്) 365 487 852 

5 പി.ജി (ആര്ണ്്സ ്& സയന്സ്) 9 35 44 

6 പി.എച്ച.് ി 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 ബിഎസ്്സസി ലാബ ്കടനീഷയന് 2 6 8 
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15 ജനേല്ക് നഴ്സിംഗ് - 8 8 

16 ബിഎസ്്സസി നഴ്സിംഗ് - 50 50 

 ആക  2879 3387 6266 
 

ഹയര്ണ് കസക്കെേി തലം മുതല്ക് ഐ.റ്റി.ഐ, മപാളികടനിക്ക് തുടങ്ങി  ിഗ്രി, മപാസ്്റ്റഗ്രാമജവഷന്, 

മ ാക്ടേല്ക്, കരാഫഷണല്ക്  ിഗ്രി തുടങ്ങിയ മ ാഴ്സു ളില്ക് മെര്ണ്ന്ന് പഠിക്കുന്ന േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബ 

ങ്ങളികല കുട്ടി ളകട എണ്ണം പരിമശാധിച്ചാല്ക്, വിദയാസമ്പാദനത്തില്ക് മുന്നിട്ട ് 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 കഡ്രയിമനജ ്

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 പ്ലാെ ് എന്നിവകയല്ലാം തകന്ന ഇവിടങ്ങളില്ക് 

അപരയാപ്തോണ്. 

6. പ്രകൃതി വിഭവ സവിമശഷത ള്/ പ്രശ്നങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

 ടലാേ മുട്ടയിടാനായി എത്തുന്ന പ്രമദശങ്ങള്:-  മുന് ാലങ്ങളില്ക് ഇരവിപുരം മുതല്ക് തങ്കമശ്ശരി 

വകരയുളള പ്രമദശങ്ങളില്ക് പ്രജനന സേയത്ത ് മുട്ടയിടാനായി  ടലാേ ള് തീരമത്തക്ക് വരുന്നത് പതിവ് 

 ാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാല്ക് ഇന്ന് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതിനാലം തീരത്തികെ വിസ്തൃതി കുേഞ്ഞതിനാലം, 

തീരമദശകത്ത േറ്റ് നിര്ണ്മ്മാണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട ഫലോയും േറ്റ് നശീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളാല്ക് അവയ്്ക്ക 

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 രിച്്ച 

മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ്പല തരത്തിലളള ബുദ്ധിമുട്ടു ള് അനുഭവിമക്കണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം മേഖല ളില്ക് മജാലി 

കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ്പ്രാഥേി  സൗ രയങ്ങമളാ കുടികവളളമോ മപാലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ക് കൂടുതല്ക് സേയം 

മജാലി കെമയ്യണ്ടതായി വരുന്നതായും ദീര്ണ്ഘമനരം ഇരുന്നുളള മജാലി ള് കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ് 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 എയമോബിക്ക ്ോലിനയ സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കു യും, വജവ അവജവ ോലിനയങ്ങള് 

മവര്ണ്തിരിച്ച,് അവജവ ോലിനയങ്ങള് സംസ്ക്കരിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ളകട വയാപനം  ടമലാര മേഖല ളിലം, 

ഉള്നാടന് മേഖല ളിലം വമരണ്ടത് അനിവാരയോണ്. 

10.  ടല്ക്തീരത്തികെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ്

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 ശക്തോമക്കണ്ടത ്

അനിവാരയോണ്. ഓമരാ തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പിനു  ീഴില്ക് വരുന്ന കുളങ്ങളകട സംരക്ഷണം, േത്സയകൃഷി 

നടത്താന് അനുമയാജയോയ  ജലാശയങ്ങകള കൃഷിക്ക് അനുമയാജയോയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്, 

വിളകവടുപ്പ,് എന്നിവയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്ക്  തമേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ള്ക്ക്  ീഴിലളള 

എം.എന്.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ ്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 എന്നത ്

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 യാണ ്

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 സമ്പത്ത ്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 ബന്ധകപ്പട്ട ്

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 വലസന്സ ് ഉള്ളതായ 59 െീനവല ളം 

വലസന്സ ്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 സേയത്ത ് ജലാവൃതോയും 
മവലിയിേക്ക സേയത്ത് അനാവൃതവോയി അന്തരീക്ഷവോയി ബന്ധകപ്പടുന്ന തണ്ണീര്ണ് തടങ്ങളികല െതുപ്പ് 
നിലങ്ങളിലാണ്  ണ്ടല്ക്  ാടു ള് വളരുന്നത്. ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വജവ സമ്പന്നോയ ആവാസ 
വയവസ്ഥ ളില്ക് പ്രധാനകപ്പട്ടവയാണ ്  ണ്ടല്ക്   ാടു ള്. ഉഷ്ണമേഖലാ  ാടു ള് ആഗിരണം കെയ്യുന്ന 
 ാര്ണ്ബണിമനക്കാള് 5 ഇരട്ടി  ാര്ണ്ബണ് വലികച്ചടുക്കാനുളള മശഷി ഇത്തരം  ണ്ടല്ക്  ാടു ള്ക്കുണ്ട.്  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 വനവല്ക്ക്കരിക്കുന്നതിന ് 26 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കു യും അതുപമയാഗിച്്ച 
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 സേയത്ത ്
 ടലാേ ള് മുട്ടയിടാനായി  ടലാേ ള് തീരമത്തക്ക ് 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 വിരളോണ.്   

േത്സയ കതാഴിലാളി വനിത ളകട കതാഴില്ക് 

സംസ്ഥാനത്ത് േത്സയ മേഖലയികല സ്ത്രീ ശാക്തീ രണവം ഉന്നേനവം ലക്ഷയം വച്്ച പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന 
ഫിഷേീസ ്വകുപ്പിന്   ീഴിലളള ഏജന്സിയാണ ്കസാവസറ്റി മഫാര്ണ് അസിസ്റ്റന്സ ്ടു ഫിഷര്ണ് വേണ് (സാഫ)് 
എന്നത്. തീരമദശ ഉള്നാടന് മേഖല ളില്ക് നിന്നുളള േത്സയകതാഴിലാളി വനിത കള ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി പരിശീലനവം 
സാമ്പത്തി  സഹായവം നല്ക് ി സംരഭ രാക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ഏജന്സിയാണ ് സാഫ്.  സ്ത്രീ ളില്ക് 
സമ്പാദയശീലം ഉണ്ടാക്കു  വഴി ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണവം സാമ്പത്തി  ഭദ്രതയും സ്ത്രീ കള സമൂഹത്തികെ 
മുഖയധാരയിമലക്ക ്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 സാഫിന ് ീ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, ഗാര്ണ്കേന്്സ ്യൂണിറ്റു ള്, മഹാംകേയ ് 
സവീറ്റ്സ,് സീഫു  ് ിച്ചണ്, മഹാട്ടല്ക് & കേമസ്റ്റാേെ,്   ാന് ില്ക് & ഓര്ണ്ണകേന്സ് യൂണിറ്റ്സ്,  ാറ്റേിംഗ് 
യൂണിറ്റ്, ഐ.റ്റി   ിമയാസ്ക്ക ് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ.് 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 രിച്്ച 
മജാലി കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ്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 കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ് 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) 
{Ia 

 \w 
t{kmXkv 

AS-¦Â hn\n-tbmKw 

2012þ13 2013-þ14 2014-þ15 2015-þ16 2016-þ17 BsI BsI % 

1 പ്ലാന് ഫണ്ട് 1486.34 520.9 1700.53 2107.03 2405.2 8224.18 8213.13 99 

2 
മ ന്ദ്രാവിഷകൃത 
പദ്ധതി  

43.05 473.12 336.82 528.95 624.52 2006.44 2006.44 100 

3  മ ാര്ണ്പ്പമേഷന് 166.0 111.7 114.0 52.5 191.0 --635.2 27.3 4.29 
4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 28.0 4.8 101.75 99.33 95.75 329.63 28.06 8.51 
5 ഗ്രാേപഞ്ചായത്്ത 66.78 218.99 94.36 63.16 309.03 752.32 266.33 35.4 
6 ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 128.26 74.27 30.0 þ þ 232.53 202.32 87.0 
7 മലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 2.9 34.0 15.0 24.25 þ 76.15 15.15 19.89 

 ആക  1921.33 1437.78 2392.46 2875.52 3625.5 12256.45 10758.73 87.78 
അവലംബം : േത്സയവകുപ്പ്  

വി സന  ാഴ്ചപ്പാട ്
 േത്സയ ഉല്പാദന വര്ണ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം വച്്ച 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.  
 ീഴ്ത്തട്ട ്- മേല്ക്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങള് 
മേല്ക്ത്തട്ട ്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 കുടുംബങ്ങള്ക്ക ് 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 വീട ് മപാകലയുളള സൗ രയങ്ങള് ജനസാന്ദ്രത 
കൂടുതലളള േത്സയ ഗ്രാേങ്ങളില്ക് സ്ഥാപിക്കു  

• േത്സയ ോര്ണ്ക്കറ്റു ളിലം ഹാര്ണ്ബറു ളിലം ആവശയാനുസരണം ശുദ്ധജലം, നല്ല വഡ്രയിമനജ ്
സംവിധാനങ്ങള്, മടാകയലറ്റ ് മ ാംകപ്ലക്സ,് 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 മളാടനുബന്ധിച്്ച 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 മബാട്ടിംഗ,് 
അ വാടൂേിസം, ഫാം ടൂേിസം എന്നിവ, േമരാതുരുത്്ത, 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 തീരമദശത്ത ് വളരാന് അനുമയാജയോയ 
തരത്തിലളള വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപിടിപ്പിച്്ച ബമയാഷീല്ക് ് നിര്ണ്മ്മിക്കു  

• ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങകള കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുെിതവസാഗരം ോതൃ യിലളള 
പദ്ധതി ള് ശുെിതവേിഷന് വഴി നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്. 

 ീഴ്തട്ട ്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.എച്ച.്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 കുേിച്്ച 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 സംബന്ധിച്്ച വിവരമശഖരണം നടപ്പാക്കു . 

• േത്സയകത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങളികല വിദയാര്ണ്ഥി ള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള ളില്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കു . 

• േത്സയഗ്രാേങ്ങളികല കുട്ടി ളകട  ായി ക്ഷേത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീന്തല്ക്, വസക്കിളിംഗ,് 
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 സേയത്ത ് അനാവൃതോകുന്ന  ാവനാട്, ഫാത്തിോതുരുത്്ത ഭാഗങ്ങളില്ക് പാലത്തില്ക് 
നിന്നും  ാണകപ്പടുന്ന മുക്കാട ്േണ്്ണ എന്ന് വിളിക്കകപ്പടുന്ന 15 കഹക്ടര്ണ് പ്രമദശത്ത ് ണ്ടല്ക് വത ള് നട്ട ്
പിടിപ്പിച്്ച േത്സയ സമങ്കതോയി സംരക്ഷിക്കു . 

• ജില്ലയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന കെറു ിട വനിതാ യൂണിറ്റു ള് അവരുകട പ്രവര്ണ്ത്തന 
പാരമ്പരയം, പ്രവര്ണ്ത്തന ക്ഷേത എന്നിവ  ണക്കികലടുത്്ത 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 ിംഗ ്മടബിള് നല്ക്കുന്ന 
പദ്ധതി ള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്.  

• കെറു ിട വനിതാ സംരംഭ രുകട ഉല്ക്പന്നങ്ങള്ക്ക ്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 ള്ക്ക ്
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 
സംമയാജിപ്പിച്്ച 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 മശഖരിച്്ച 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,  ടല്ക്ക്കൂട ്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 തനത ്േ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 നിമക്ഷപിച്്ച 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, കവളളകക്കട്ട ്െിറ്റുേല െിേ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ണ് െിേ, മപാളച്ചിേ ഏല തുടങ്ങിയ ഏല ളകട 
സംരക്ഷണം ഉേപ്പുവരുത്തി സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവോയ േത്സയകൃഷി രീതി ള് അവലംബിച്്ച  
േ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 കൃഷിക്ക ്
അനുമയാജയോയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്, വിളകവടുപ്പ,് എന്നിവയുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 
എം.എന്.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ-് കതാഴിലാളി ള്, സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവരുകട പങ്കാളിതവമത്താടു 
കൂടിയുളള പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു   

• േത്സയ സമ്പത്ത-് 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 ഒന്നിച്്ച 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 സ്ഥാപിക്കുന്നതിന ് തമേശ സവയം ഭരണ വകുപ്പു ളകട 
നിയരണം ഉേപ്പാക്കു .  

• മദശിയ ജലപാതയില് നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കകപ്പട്ട ഊന്നി/കുറ്റി വല ഉടേ ള്പ്ക്ക് േറ്റ ് ജീവമനാപാധി ള് 
മതടുന്നതിന ് ഉെിതോയ പ്രമതയ  മപ്രാജക്ട് പാമക്കജു ള ് 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 ഒന്നിച്്ച കൃഷി കെയ്യുന്ന 
അ വാമപാണിക്സ്  യൂണിറ്റു ള് തുടങ്ങുന്നതിനുളള  പദ്ധതി ള് നടപ്പിലാക്കു . 

• കെമ്മീന് ഗ്രാേകേന്ന് അേിയകപ്പടുന്ന േണ്മട്രാതുരുത്ത ് 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 ള്ക്ക ്
പരിശീലന പരിപാടി ള് നടപ്പിലാക്കു . 

•  ടല്ക്ക്കൂട ്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 േനുഷയന ് ോ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 വർദ്ധനവ ്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 പ്രശ്നങ്ങൾക്ക ്
 ടിഞ്ഞാണിടുവാനും ഒടുവിൽ നാം സവയം മപ്രരിതരാമ ണ്ടി വന്നു.  1972-കല മസ്റ്റാക്ക് മഹാം പരിസ്ഥിതി 
 ൺകവൻഷകെ ചുവ്പിടിച്്ച 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  എന്നിവയാണ ് 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 വർദ്ധനവ,് 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 കുേച്്ച 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 സംവിധാനങ്ങൾക്ക ്
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, ജനങ്ങൾക്ക ്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 േീ ൊർജ ്കെയ്യു . 

• കെലവ് കുേഞ്ഞ േഴകവള്ള സംഭരണി ൾ നിർമ്മിച്്ച നൽകു മയാ അവയ്ക്കാവശയോയ സാമ്പത്തി  
സഹായം നൽകു മയാ കെയ്യു . 

• േണ്്ണ - 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 േണ്ണിട്്ട 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, േണ്ണ ്ഖനനം 

പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലഘൂ രിക്കുന്ന രീതിയിലള്ള  പാേ, േണ്്ണ ഖനനം ഏര്ണ്കപ്പടുത്തുന്നത് 
ഉെിതോയിരിക്കും.  സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും, പാവകപ്പട്ടവർക്കും പാേ, േണ്്ണ 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 കുേവിന ്
 ാരണോയിരിക്കുന്നു.  ണ്ടൽ സസയമശഖരത്തികെ വവവിധയവം ജില്ലയിൽ ഭീതിദോയ തരത്തിൽ 
കുേഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

3. തീരമദശ ആവാസവയവസ്ഥ വൻ ത ർച്ചകയയാണ ്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 യാണ.് 
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4. ഉയർന്ന മതാതിലള്ള േണ്്ണ, മക്ല വേനിംഗ് മൂലം നദി ളകട അടിത്തട്്ട 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 
മവനൽക്കാലത്തപ്ൂർണ്ണോയും 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, േണ്്ണ േലിനീ രണം. 
10. ജില്ലയികല േംസാർ  കസറ്റപ്ദവിയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളകട അവസ്ഥ. 

മ രളത്തികല േംസാർ വസറ്റ് പദവിയുള്ള മൂന്ന ് 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 കുഴിച്്ച 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 നിന്ന ്
പൂർണ്ണോയും അപ്രതയക്ഷോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.   

11. നഗര വൽക്കരണത്തികെ വയാപനം: അതിമവഗം ജില്ലയികല നഗര പ്രമദശങ്ങൾ ചുറ്റിമലയ്ക്കും 
വളരു യാണ.്  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 േണ്്ണ, ജലം, സവാഭാവി  ആവാസവയവസ്ഥ ൾ (തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, െതുപ്പു ൾ, 
കനൽപ്പാടങ്ങൾ) എന്നിവ ഭീഷണി മനരിടുന്നു. 

േണ്മട്രാതുരുത്ത ്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 പഞ്ചായത്തുകൂടിയാണ.് 13.4 െ. ി.േി വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്ണമുള്ള  ഈ 
പ്രമദശം   ടല്ക് നിരപ്പില്ക് നിന്നും  75 കസ.േി മുതല്ക് 1 േീറ്റര്ണ് വകര ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. 2011 കല 
 ാമനഷുോരി  ണക്കനുസരിച്ച് 9599 ജനങ്ങളാണ ്ഇവികട വസിക്കുന്നത്. മവലിമയറ്റ സേയം കവള്ളകപ്പാക്കവം 
അതിമനാടനുബന്ധിച്ച പാരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങളം നിലനില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമതയ ിച്്ച 2004 കല സുനാേിക്കു മശഷം  
ഈ പ്രതിഭാസം സ്ഥായിയായി നിലനില്ക്ക്കുന്നു. 
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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 പരിസ്ഥിതിക്ക ്
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 (മേൽത്തട്്ട) 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 വീട ്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 യാണ ്മവണ്ടത ്

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. േണ്്ണ-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 ളാണ ്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 അനുവദിച്്ച 
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 നീകരാഴുക്ക ്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 പുനരധിവസിപ്പിച്്ച 

തുരുത്തികെ ജനവാസ സ്ഥിതി നിലനിര്ണ്മത്തണ്ടതാണ്. 
13. നദിയുമടയും ജലാശയത്തിമലയും േലിനീ രണം തടയുവാന് നടപടി ള് സവീ രിക്കു യും ബന്ധകപ്പട്ട 

വകുപ്പു ള് പരിമശാധന നടത്തു യും മവണം. 
14. ഇരട്ടക്കുഴി  ക്കൂസ ്സംവിധാനം വയാപ ോക്കണം. 
15. വിദഗ്ദ്ധ സേിതി ശുപാര്ണ്ശ കെയ്മപാകല ബീഹാര്ണ് ോതൃ യില്ക് ഒരു വീട ് പഞ്ചായത്ത ് നിര്ണ്മ്മിച്്ച 

അഭി ാേയകേന്നു  ണ്ടാല്ക് അത് വയാപ ോയി അവലംബിക്കാവന്നതാണ്. 
16. വളകര അടിയന്തിരോയി േണ്മട്രാതുരുത്ത് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് താകഴ പേയുന്ന  ാരയങ്ങള് 

നിര്ണ്വ്വഹിമക്കണ്ടതാണ്. 
കൃഷിവകുപ്പ്  : മരാഗം ബാധിച്ചതും,  ാലപ്പഴക്കം ക ാണ്ട് േഞ്ഞളിച്്ച 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 വകുപ്പ ് 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 ാണ്ടാണ ്
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  എന്നിവയാണ ് ഈ പദ്ധതിയിലൂകട ലക്ഷയേിടുന്നത്.  
ഭക്ഷയസുരക്ഷ, ശുദ്ധജല സുരക്ഷ, വജവവവവിധയ സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര ജീവനം,  ാർബൺ സംഭരണം, 
എന്നിവ ഹരിത ഭാരത ദൗതയത്തികെ  ആതയന്തി  ലക്ഷയങ്ങളാണ.് വരൾച്ച   , ക്രേം കതറ്റിയുള്ള േഴ, േഴയുകട 
അളവിലള്ള വലിയ കുേവ്, ക്രോതീതോയി ഉയരുന്ന ചൂട,് കവള്ളകപ്പാക്കം, എന്നിവയാണ ്  ാലാവസ്ഥ 
വയതിയാനത്തികെ പ്ര ടോയ ലക്ഷണങ്ങൾ. ജലക്ഷാേം, ഭക്ഷയധാനയങ്ങളകട ഉൽപ്പാദനത്തിലള്ള വൻ കുേവ്, 
േത്സയ സമ്പത്തിലള്ള കുേവ് എന്നിവയാണ ് 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 നിരപ്പ ്
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 ിച്്ച 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 വർദ്ധനവ ് 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 (0കസല്ക്ഷയസ)് 

 
അവലംബം: ഭാരതീയ  ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

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

   അവലംബം: ഭാരതീയ  ാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

െിത്രം 4.4.3 
2004, 2014 എന്നീ വര്ണ്ഷങ്ങളില്ക് മ രളത്തികല ജില്ല ളികല ഉയര്ണ്ന്ന താപനിലയുകടയും താഴ്ന്ന 

താപനിലയുകടയും ശരാശരി വയതിയാനം (0കസല്ക്ഷയസ)് 

 
  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 നടപ്പിലാക്കാവന്നത ്

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. ോലിനയനിർമ്മാർജനത്തിന ് 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 ൾക്്ക 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 വച്്ച നൽകുന്ന പുതിയ സംരഭങ്ങൾക്ക് മവണ്ടി സ്ഥലം 
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 കണ്ടത്തൽ, ഭൂവിനിമയാഗത്തിൽ ോറ്റം വരുത്തൽ തുടങ്ങിയവ) തണ്ണീർത്തട പ്രമദശങ്ങൾ 
ഉൾകപ്പടുന്നില്ല എന്ന് ഉേപ്പ് വരുമത്തണ്ടതിന ്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 ൾക്കാണ ്രൂപം ക ാടുമക്കണ്ടത്. 

12. ഇത്തരം സുസ്ഥിര വി സനത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദ മപ്രാജക്ടു ളകട നടത്തിപ്പിന് (േൺതിട്ട 
നിർമ്മാണം, സസയങ്ങൾ വച്്ച പിടിപ്പിക്കൽ - പരിപാലനം) പഞ്ചായത്ത ്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 അത ്
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 നിലനിർത്തുന്നതിന ് പരയാപ്തോയ പദ്ധതി ൾക്കാണ് തടാ  
സംരക്ഷണാർഥം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന  ർമ്മ പരിപാടി ളിൽ മുൻഗണന നൽമ ണ്ടത്.  പ്രമദശകത്ത ജനങ്ങൾക്ക് 
കതാഴിൽ ലഭയത ഉേപ്പാക്കുന്നത് കൂടിയായിരിക്കണം അവ. തടാ ത്തികെ സേഗ്രോയ സംരക്ഷണത്തിന ്
ഉതകുന്ന ഏതാനും നിർമേശങ്ങളാണ ്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.   

2. മ രളാ വാട്ടർഅമതാേിറ്റിയുകട കുടികവള്ള പദ്ധതി ളിൽ മവസ്്റ്റ 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 നിർമ്മിച്്ച േലിന ജലം അതിൽ നിമക്ഷപിച്്ച മക്ലാേിൻ നൂട്രവലസ് കെയ്് തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് 
അരിച്ച് ഇേങ്ങാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കു .  ഈ േിസർമവായർ ബണ്ട ്  വികഞ്ഞാഴുകുന്നത് 
അനുവദിക്കാതിരിക്കു . (വൻ മതാതിൽ ജലം പുേമത്തയ്ക്ക ്ഒഴുകുന്നത ്തടാ  ജലനിരപ്പ ്വീണ്ടും താഴാൻ 
ഇടയാക്കും).   

3. ശക്തി ക്ഷയിച്ച നീരുേവ ൾ പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിന ്പമ്പ് ഹൗസ് ഭാഗത്ത് 100 േീറ്റർ നീളത്തിൽ 
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെളി നീക്കം കെയ്യു .  ഇത് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വടക്ക ്പടിഞ്ഞാേ് ഭാഗങ്ങളിൽ  ോത്രം പരീക്ഷിക്കു .. കജ.സി.ബി. ളം ഭാര വണ്ടി ളം ഒഴിവാക്കു .   

4.  ല്ലട ജലമസെന  നാൽ, മവങ്ങയിൽ നിന്നും പടഞ്ഞാകേ  ല്ലട വഴി കവളിന്തേ വകരയും 
ഭരണിക്കാവിൽ നിന്നും പുന്നമൂട ് വകരയും നീട്ടി തടാ  തീരത്ത് വയാപിപ്പിക്കു ,  വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത ്
ഇതിനായി സ്ഥലം  കണ്ടത്തു യും മൊർച്ച പരോവധി ഉേപ്പാക്കികക്കാണ്ടുള്ള  നാൽ നിർമ്മാണം 
നടപ്പാക്കു യും കെയ്യു .  ജനുവരി മുതൽ കേയ് വകരയും ഇതിൽ ജലം ലഭയോക്കണം. തടാ  ബണ്ടിന് 
 ിഴക്ക്, പാടത്്ത, േൺ ബണ്ട് ക ട്ടി,  നാൽ അതിമലയ്ക്ക് തുേന്ന് കവള്ളം തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് അരിച്ച ്
ഇേങ്ങാൻ സാഹെരയം ഒരുക്കു .   ഈ േിസർമവായേിൽ നിന്നുള്ള അധി  ജലം പുേമത്തയ്ക്ക ്
 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 ഇത ്സഹായിക്കും. ( ല്ലട ജല മസെന പദ്ധതിയുകട ഇടത്  ര  നാൽ ഭരണിക്കാവിൽ 
കുേച്്ച ഭാഗം തടാ മത്താട് മെർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.   നാലിൽ കപാതുകവ അംഗീകൃത ജല മൊർച്ച 
പരോവധി 12.5 % ആയി ചുരുക്കണം.  പകക്ഷ ഇമപ്പാൾ 35% വകര മൊർച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.  2005 
മുതൽക്ക ് 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 ഉയർന്ന ്നിൽക്കും.   ിണറു കളാകക്ക േഴക്കാലകത്ത 
ജലനിരപ്പികലത്തും.  കുളങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ ജല പൂരിതോകും.  ഭരണിക്കാവ് 
അമ്പലക്കടവിൽ ഇതികെ സവാധീനത്തിൽ സമൃദ്ധോയ ഉേവ ൾ തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് തുേക്കുന്നത ്
 ാ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 കതളിച്്ച എടുക്കാനും, ഖനനം കെയ്യുന്ന കെളി ഉപമയാഗിച്്ച പ്രമദശകത്ത കതാഴിലാളി ൾക്ക് 
ചുടു ട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർകപ്പടാനും  ഴിയുന്നതായിരിക്കും.   

5. തടാ തീരകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ ്ഉള്ള ഭാഗത്താക   യർ ജിമയാകടക്സസ്റ്റൽ ബാഗിൽ  ായലികല കെളി 
നിേച്ച് രമണ്ടാ മൂമന്നാ അട്ടിയിൽ അടുക്കി പുല്ലും, വ തയും ക ാണ്ടുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്്ച 
േകണ്ണാലിപ്പ് തടയു .  മഫാം ോറ്റിംഗ്ധസ്  ഇന്തയാ ലിേിറ്റ ികെ മസവനം ഇതിനായി മതടു .   രിങ്കൽ 
ഭിത്തി കളക്കാൾ ഫലപ്രദവം കെലവ് കുേഞ്ഞതും, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവം, സുസ്ഥിരവം, 
പ്രാമദശി ോയി കതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുോയിരിക്കും ഇത്. 

6. നീർച്ചാല ളിൽ േകണ്ണാലിപ്പ ്തടയാനുള്ള ഗള്ളി പ്ലഗിംഗ ്നടത്തു .  ഇതിനായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ 
 യർ ോറ്റ് ഉപമയാഗിക്കു .  ഇവികട വ തയും തനത ്സസയങ്ങളം വച്്ച പിടിപ്പിക്കു .   

7. തടാ  തീരോക  മുൻ ാലങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദത്തോയി തകന്ന തഴച്ചു വളർന്ന ് 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 വച്്ച 
പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പരിശീലനവം ധനസഹായവം നൽ ി തഴ ഉൽപ്പന്ന വയവസായം 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . 

8. വനം, വകുപ്പ് തടാ  തീരത്ത് ആക  ആയിരക്കണക്കിന് അമക്കഷയാ േരങ്ങൾ വച്്ച പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
M.N.R.E.G.S. പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി വളർച്ച പ്രാപിച്ച എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളം പൂർണ്ണോയി നശിക്കുന്നത ്
വകര കവട്ടി ോറ്റു യും വൻ മതാതിൽ വളർന്ന് വരുന്ന അമക്കഷയാ വത ൾ പിഴുത ്ോറ്റു യും കെയ്യു .  
ഇകതാരു ത്രിവർഷ പദ്ധതിയായി നടപ്പിലാക്കു . 

9. േബ്ബർ മതാട്ടങ്ങളിൽ മതാട്ടപ്പയർ നിർബ്ബന്ധോക്കു .  (േകണ്ണാലിപ്പ് തടയാനും ജലം,  ിനിഞ്ഞ് 
ഇേങ്ങാനും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ഇത ്സഹായിക്കും).  േബ്ബർ മബാർ ികെ സഹായം ഇതിനായി 
മതടു .   

10. ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത് 500 േീറ്റർ വകരയുള്ള വയല ളിൽ 
കനൽ കൃഷി നിർബ്ബന്ധോക്കു .  ഇതിനായി പ്രമതയ  സബ്്ബസി ി പാമക്കജ് തയ്യാോക്കു .   

11. കുന്നിടിക്കലിനും േണ്്ണ ഖനനത്തിനും മേലൽ ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള നിമരാധനം വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന ്പുേത്ത ്
500 േീറ്റർ വകരയുള്ള ചുറ്റളവിലള്ള പ്രമദശങ്ങളിമലയ്ക്ക് കൂടി വയാപിപ്പിക്കു .   

12. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്ത് രണ്ട് തരം ജല മരാതസ്സ ്സംരക്ഷിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്. 

a. ഭൂഗർഭ ജല മരാതസ്്സ – േഴകവള്ളകത്ത വലിയ മതാതിൽ ആഗിരണം കെയ്് ഭൂഗർഭത്തിൽ വർഷം 
മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് കുമേമശ്ശ തടാ ത്തിമലയ്ക്ക് വിട്്ട ക ാടുക്കുന്ന വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തിന് പുേത്തുള്ള ഉയർന്ന 
കെങ്കൽ പ്രമദശങ്ങൾ അങ്ങകന തകന്ന സംരക്ഷിക്കകപ്പമടണ്ടതുണ്ട്.  ജലം അരിച്ചിേങ്ങാൻ 
പാ ത്തിൽ ഇവികട വിവിധ ഇനം കൃഷി ൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത ്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 പ്രമദശത്തിന ് 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 
സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നത ് ഇവിടുകത്ത വാട്ടർ മടബിൾ സമൃദ്ധവം ഒട്ടും ഭീഷണിയല്ലാത്തതും 
ആകണന്നാണ്.  ഇവിടുകത്ത  ിണറു ളം ജല സമൃദ്ധോണ്.  

13. 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 പ്രമദശത്ത ്അന്തരീക്ഷ 

ഉഷ്മാവ് നിയരിയ്ക്കു യും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തു യും കെയ്യും).  ഫലവൃക്ഷം – ോവ,് പ്ലാവ്, പുളി, 
ശീേപ്ലാവ,് കനല്ലി, മവപ്പ്, ഞാവൽ തുടങ്ങിയവ വനവൽക്കരണകത്തയാണ് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത്.  
 ാവ ്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 അടിത്തട്്ട പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാനാമയക്കാം). 

18. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്തും, പുേത്തും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ ് 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 നട്ട ്പിടിപ്പിക്കു .   

19. ഇവാമപാ ട്രാൻസ്പിമേഷൻ ലഘൂ രിക്കാനുള്ള ജല സസയ നശീ രണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു .  കുതിര 
മുമ്പികല പായൽ വാരി ോറ്റു .  (നിരന്തരോയി 12 വർഷകേങ്കിലം നശിപ്പിച്്ച  ളഞ്ഞാകല ആരിക്കൻ 
പായലം കുളവാഴയും ഇല്ലായ്മ കെയ്യാനാകൂ.  ഇതിന് അനുമയാജയോയ പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു ). 

20. ജലത്തികെ ശീതീ രണ പ്രഭാവം – പൂളിംഗ് ഇഫക്ട ് – നിലനിർത്താൻ സസയാവരണവം ജലവം 
തമ്മിലള്ള ബന്ധം  ാത്തു സൂക്ഷിക്കു .   യൽ തീരങ്ങളിൽ മുമ്പ് കൃഷി കെയ്ിരുന്ന  ശുോവ ൾ 
 ായലിമലയ്ക്ക് ൊഞ്ഞ വളർന്ന് നിന്ന് ഈ ധർമ്മം അനുഷ്ടിച്ചിരുന്നു.  ഈ അനുഭവത്തികെ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ശുോവ ്കൃഷി വീണ്ടും തീരത്താക  വയാപിപ്പിക്കു . 

21. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത ് േണ്ണിളക്കിയുള്ള കൃഷി നിയരിയ്ക്കു . മനാൺ  ടില്ലിംഗ് അഗ്രി ൾച്ചർ 
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .  ദീർഘാ  വിള ൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു . 

22. വൃഷ്ടി പ്രമദശത്ത ്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 അപ്പാർട്ടക്േന്റു 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 നിർമ്മിച്്ച 
ോലിനയങ്ങൾ അടിയാനും മവനലിൽ പിറ്റു ൾ വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കാനും പദ്ധതി ൾ തയ്യാോക്കു . 

27. തടാ  ജലത്തികല P.H. 6.89 ആയി 1995-ൽ  കണ്ടത്തിയിരുന്നു.  വാട്ടർ അമതാേിറ്റിയുകട ലാബ ്
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).  
പ്രമദശത്ത ് ി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 

നീകരാഴുക്ക ്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 ഫിഷേീസ ്വകുപ്പ് സാമ്പത്തി , സാമങ്കതി  സഹായങ്ങൾ ലഭയോക്കു .  

അഷ്ടമുടിക്കായൽ 
1. വ മയറ്റ ഭൂേിൾക്ക ്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  ായലിമനാട ്മെർന്ന ഭാഗം കവള്ളത്തിമലക്ക് 
െരിച്ചിേക്കി അവികട  ണ്ടൽ വനവൽക്കരണം നടത്തണം.  തുടർന്ന്  രയിമലയ്ക്ക്  ിട്ടുന്ന ഭൂേിയിൽ 
തീരത്തിനനുമയാജയോയ േറ്റ ് 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 ളിമലയ്ക്ക ്
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ോറ്റി മവണം കെലവഴിമക്കണ്ടത്.  ഇതിനായുള്ള ഗവൺകേെത്ല സംവിധാനങ്ങളം തീരുോനങ്ങളം 
ഉണ്ടാമ ണ്ടതുണ്ട്. 

2. അഴിമുഖത്ത് കൂടി അ മത്തക്കും പുേമത്തക്കുമുള്ള നീകരാഴുക്ക ് 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 കുേച്്ച വയാപ ോയി തകന്ന  ഇത്തരം ഡ്രഡ്ജിംഗ് സംവിധാനം 
കെമയ്യണ്ടതുണ്ട്.  േണൽ വാരൽ മൂലം ആഴം വളകരയധി ം കൂടിയ തീരമത്താട ് അടുത്്ത  ാ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.   

3. ഫിഷിംഗ് ഹാർബേിൽ (നീണ്ട ര, ശക്തികുളങ്ങര) നിന്നുമുള്ള വജവ-അവജവ ോലിനയങ്ങൾ 
 ായലികെ സമുദ്ര ഭാഗകത്ത ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ോലിനയ 
സംസ്ക്രണ സംവിധാനം ഫിഷേീസ്-ഹാർബർ എഞ്ചിനീയേിംഗ്  ിപ്പാർട്്ടകേന്റു കള ഹാർബർ 
വി സന പദ്ധതിയിൽ ഉർകപ്പടുത്തി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. 

4. 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 നിർമ്മിച്്ച 
നൽ ാൻ പദ്ധതി ൾ ഉണ്ടാ ണം.  വീട്ടിനുള്ളികല  ക്കൂസിൽ നിന്ന്  ായലിമലയ്ക്ക് ോലിനയം തള്ളുന്ന 
സംവിധാനങ്ങൾ വയാപ ോകണന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും കവളിവായിട്ടുണ്ട്.  ഇവയും പുനസംഘടനയ്ക്ക് 
വിമധയോമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

5. 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.  

6. കതാണ്ടഴുക്കൽ അപ്രതയക്ഷോയികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആകണങ്കിൽ കൂടി അവമശഷിക്കുന്ന ഈ 
കെറു ിട വയവസായകത്ത ആധുനി വൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ൾ മവണം.   യർ സഹ രണ 
സംഘങ്ങൾ വഴി ആധുനി  സാമങ്കതി  വിദയ ഉപമയാഗിച്്ച  ായൽ തീരത്ത് ടാങ്കു ളിൽ കതാണ്ട് 
അഴുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ, േങ്ങാട്,  ണ്ടച്ചിേ, െവേ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കു  വഴി ആ 
മേഖല ളിൽ കതാണ്ട് അഴുക്കൽ മൂലള്ള  േലിനീ രണം തടയാവന്നതാണ്. 

7.  ായലിൽ നിന്നുള്ള വൻ മതാതിലള്ള േണൽ വാരലം, കെളികയടുപ്പും  ർശനോയി നിയരിക്കാനുള്ള 
സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദോയി വിനിമയാഗിക്കണം. 

8.  ായലിലം, തീരങ്ങളിലം,  നാല ളിലം നടമത്തണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളം 
ശാസ്ത്രീയോയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങൾക്ക് മശഷം പ്രസ്ദ്ധീ രിക്കുന്ന EIA നിർമേശങ്ങൾക്ക ്
അനുസൃതോയിരിക്കണം.  EIA ഇത്തരത്തിലള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിർബന്ധ 
ോക്കികക്കാണ്ടുള്ള ഗവൺകേെ് തീരുോനവം അവ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉേപ്പ് വരുത്താനുള്ള 
സംവിധാനവം ഇമതാടനുബന്ധിച്്ച ഉണ്ടാമ ണ്ടതുണ്ട്. 

9.  ല്ലട ഇേിമഗഷൻ മപ്രാജക്ട ് 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 അഷ്ടമുടിക്കായലിന ്
 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, ഞണ്ട ്
എന്നിവയുകട കൃഷി തുടങ്ങിയവ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കുടുംബശ്രീ, സ്ത്രീ ശക്തി ഗ്രൂപ്പു ൾ 

എന്നിവയിലൂകട കൃഷി വകുപ്പികെ സാമ്പത്തി  – സാമങ്കതി  സഹായമത്താകട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. 

13. ശാസ്ത്രീയോയ പഠനങ്ങൾക്ക ്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 തട്ടിച്്ച 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 സ്ഥലത്ത ് 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,  

• േണ്്ണ, ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതകപ്പടുത്തൽ, ഇതിനായി ജലമസെനം, േണ്്ണ 
സംരക്ഷണം, ഫിഷേീസ ്വകുപ്പു ളകട സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൃക്ഷവൽല്ക ്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 മഫാേസ്ട്രിയ്ക്ക ്
 ീ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 േണ്്ണ-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 േറ്റ ്വകുപ്പു ളിൽ നിന്നും മതടാവന്നതുോണ്. 
ഓമരാ വർഷവം വി സന ആവശയങ്ങക്കായി മുേിച്്ച ോറ്റകപ്പടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പ രം പത്ത് ഇരട്ടി വൃക്ഷങ്ങൾ 
വച്്ച 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 വനങ്ങൾക്ക ് 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 മഫാേസ്്റ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്സ 

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, ആരയങ്കാവ,് 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 രിച്ച ് 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 വനത്തിന ്
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 നട്ട ്വളർത്തുന്നത ്– ധനസഹായം 
 സവ ാരയ ഭൂേിയിൽ േരങ്ങൾ നട്ട ്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 സഹായത്തിന ്
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 സർട്ടിഫിക്കറ്റ,് പാട്ട രാർ, കസ്ക്ച്്ച, േറ്റ് 
മരഖ ൾ എന്നിവ അമപക്ഷമയാകടാപ്പം സേർപ്പിക്കണം.  മപ്രാത്സാഹന ധനസഹായത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത ്
ഏറ്റവം ചുരുങ്ങിയത് 1 മുതൽ 2 വർഷം വകര  പ്രായമുള്ളതും  ആമരാഗയമുള്ളതുോയ 50 വത ൾ പരിമശാധന 
സേയത്ത ്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 ൾക്ക ്ധനസഹായം 
  ാവ ൾ സംരക്ഷിച്്ച പരിപാലിച്്ച വരുന്നതിന് വയക്തി ൾ, മദവസവം, ട്രസ്റ്റു ൾ എന്നിവയുകട 
ഉടേസ്ഥതയിലള്ള  ാവ ൾക്കാണ ് 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 ൾക്കാണ ്
ഒര സാമ്പത്തി  വർഷം ധനസഹായം നൽകുന്നത്. 

 ണ്ടൽക്കാടു ളകട സംരക്ഷണം 
  ടൽതീരങ്ങളം അഴിമുഖങ്ങളിലം  ായമലാരങ്ങളിലം നില നിൽക്കുന്ന ഒരു സവിമശഷ സസയ 
സമൂഹോണ്  ണ്ടൽക്കാടു ൾ.  തീരപ്രമദശകത്ത േഴക്കാടു ളാണ ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ.  സുനാേി, ക ാടുങ്കാറ്റ്, 
 ടലാക്രേണം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തീരപ്രമദശത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകു , േത്സയങ്ങൾക്കും 
േറ്റ് സമുദ്ര ജീവി ൾക്കും പ്രജനന താവളകോരുക്കു  തുടങ്ങിയവയാണ ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ ക ാണ്ട് നമുക്കുള്ള 
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പ്രമയാജനം.  അവമശഷിക്കുന്ന  ണ്ടല കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുോണ് 
 ണ്ടൽക്കാടു ൾ സംരക്ഷിച്്ച നിലനിർത്തുന്ന സവ ാരയ വയക്തി ൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത്.  ഒരു 
ഏക്കേിന ് 4000/- രൂപയാണ് നൽകുന്നത്.  ധനസഹായത്തിനായി ഉടേസ്ഥതയിലള്ള  ണ്ടൽ ഭൂേിയുകട 
വിസ്തൃതി സർമവ്വ നമ്പർ ലഭയോയ  ണ്ടൽ ഇനങ്ങളകട വിവരങ്ങൾ വ വശവ ാശ മരഖ തുടങ്ങിയ 
അമപക്ഷമയാകടാപ്പം ഹാജരാക്കണം. 

വനയജീവി ളകട ആക്രേണത്തിന ്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 വച്്ച പാമ്പു ടിമയറ്റ് 
േരണേടയുന്നവരുകട ആശ്രിതർക്ക ് 1 ലക്ഷം രൂപ നൽ ി വരുന്നുണ്ട്.  പാമ്പ്  ടിമയറ്റ് െി ിത്സയിൽ 
 ഴിയുന്നവർക്ക് െി ിത്സാ കെലവം വനം വകുപ്പ് നൽ ി വരുന്നുണ്ട്.  ഇത ്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 മഫാേസ്്റ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്സ 

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 വർദ്ധിപ്പിച്്ച 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 സ്ഥലത്ത ് വന വൃക്ഷങ്ങൾ വച്്ച പിടിപ്പിച്്ച 
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, 

േണ്്ണ 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 പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക ് േരങ്ങൾ മുേിയ്ക്കുമമ്പാൾ പത്തിരട്ടി േരങ്ങൾ 
പ രം വച്്ച പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ർശനോയി പാലിക്കു . ഓമരാ വർഷവം ഇതിനായി ഒരു നിശ്ചിത 
തു  തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീക്കി വച്്ച 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 ിച്്ച 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 ിച്്ച തരം തിരിക്കാവന്നതാണ്.  പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളം അതായത് ഭൂ മ്പം, ക ാടുങ്കാറ്റ്, സുനാേി, 
ഉരുൾകപാട്ടൽ,  ടലാക്രേണം, മപോരി എന്നിവകയ നമുക്ക ്മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്്ച ഒഴിഞ്ഞു മപാ ാൻ സാധയേല്ല.  
ആ സ്മി ോയി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ദൂഷയഫലങ്ങൾ കുേയ്ക്കുവാൻ സേമയാെിതോയ ദുരന്ത 
നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട സാധിക്കും.  പ്രതീക്ഷിക്കാവന്ന പല അപ ടങ്ങളം, ഉദാ:- കവടികക്കട്ട,് 
തീപിടുത്തം, വാഹന അപ ടങ്ങൾ, കവള്ളകപ്പാക്കം മുതലായവകയ നമുക്ക്  ർശനോയ മുൻ രുതല ൾ, 
നിയരണങ്ങൾ എന്നിവയിലകട ഒരു പരിധി വകര ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.  

 ജില്ലയികല   ിഴക്കൻ മേഖല ളിൽ പ്രമതയ ിച്്ച വനപ്രമദശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾകപാട്ടലം 
േണ്ണിടിച്ചിലം തീരപ്രമദശങ്ങളിൽ കവള്ളകപ്പാക്കം,  ടലാക്രേണം എന്നിവ വർഷ ാലത്ത് നമുക്ക ്
പ്രതീക്ഷിക്കാവന്നതാണ്.  ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാ ാൻ സാധയതയുള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ദുരന്ത 
നിവാരണത്തിനായി ഫലപ്രദോയ സംവിധാനങ്ങൾ  ാമലക്കൂട്ടി അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സജീ രിക്കുന്നതാണ ്
അഭി ാേയം.   ിഴക്കൻ മേഖലയികല ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, പിേവന്തൂർ, പത്തനാപുരം, അഞ്ചൽ, കുളത്തൂപ്പുഴ, 
അലയേൺ പഞ്ചായത്തു ളിലം പുനലൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയികല െില പ്രമദശങ്ങളിലം ഇത്തരത്തിൽ േണ്ണിടിച്ചിലം  
േരങ്ങൾ പിഴുത് വീണ ്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 പ്രമദശങ്ങളാണ.്  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 എന്നിവയാണ.്  ഒരു വലിയ 
ക ാടുങ്കാമറ്റാ, കവള്ളകപ്പാക്കമോ, ഭൂ മ്പമോ ഈ  ാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത ്
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 ൾക്ക ് 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 ഒകത്താരുേിച്്ച  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 മനടുന്നതിന ് 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 ന്ദ്ര-
സംസ്ഥാന 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 വലപ്പക്േെ ് മപ്ലാട്ടു ള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

ക്രേ 
നം. 

 ി.പി. 
കലാമക്കഷന് 

ആക  
മപ്ലാട്ടു ളകട

എണ്ണം 

നിലവില്ക് 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു

ന്നവ 

പ്രവര്ണ്ത്തി
ക്കാത്തവ 

േിോര്ണ്ക്സ ്

1 മുണ്ടക്കല്ക് 53 50 3 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ് തിരിച്ചു 
പിടിച്്ച  നടപടി ള് പൂര്ണ്ത്തിയാക്കി 

േകറ്റാരാള്ക്ക് അനുവദിച്്ച 
നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം തിരിച്ചു 

പിടിച്ച നടപടികക്കതികര മ ാടതി മസ്റ്റ 
നിലവിലണ്ട്. 2 ൊത്തന്നൂര്ണ് 1 1 ഇല്ല . 

    അവംലബം . വയവസായ വകുപ്പ ്
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പട്ടി   4.5.2 
വയവസായ വകുപ്പികെ എസ ് സി കഷ ്   സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

ക്രേ 
നം. 

കലാമക്കഷന് 
ആക  

കഷഡ ളകട 
എണ്ണം 

നിലവില്ക് 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു

ന്നവ 

പ്രവര്ണ്ത്തി
ക്കാത്തവ 

േിോര്ണ്ക്സ ്

1 ഉേയനല്ലൂര്ണ് 6 5 1 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ് 
തിരിച്ചു പിടിച്്ച  നടപടി ള് 

പൂര്ണ്ത്തിയാക്കി േകറ്റാരാള്ക്ക ്
അനുവദിച്്ച നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്. 

     അവംലബം . വയവസായ വകുപ്പ ്
പട്ടി   4.5.3 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ േിനി വയവസായ എമസ്റ്ററ്റ്  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

ക്രേ 
നം. 

എമസ്റ്ററ്റ്  
കലാമക്കഷന് 

ആക  
കഷഡ ള
കട എണ്ണം 

നിലവില്ക് 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കു

ന്നവ 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാ
ത്തവ 

േിോര്ണ്ക്സ ്

1 നിലമേല്ക് 8 8 ഇല്ല  

2 തലവൂര്ണ് 10 7 3 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 3 കഷഡ ള് 
അനുവദിച്്ച നല്ക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടി നടന്നു വരുന്നു. 

3 പിേവന്തൂര്ണ് 10 8 2 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 1 കഷ ് 

അനുവദിച്്ച നല്ക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി നടന്നു വരുന്നു. 

4  രവാളൂര്ണ് 8 6 2 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 2 കഷഡ ള് 
അനുവദിച്്ച നല്ക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടി നടന്നു വരുന്നു. 

5 പൂയപ്പള്ളി 10 6 4 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാത്ത 2 കഷഡ ള് 
അനുവദിച്്ച നല്ക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടി നടന്നു വരുന്നു. 
     അവംലബം . വയവസായ വകുപ്പ് 

വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള് 

രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്ിട്ടുള്ള വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    –  338 

പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ/മരഖ ള് ലഭയേല്ലാത്ത സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    – 269 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    –  38 

ലി വിമ ഷന് നടപടി നടന്നുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണസംഘങ്ങളകട എണ്ണം – 23 

പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ എസ് സി വയവസായ സഹ രണസംഘങ്ങളകട എണ്ണം  – 13 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ ്സി വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം  –  5 
വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട  വിവരങ്ങള് 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ജനേല്ക് വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    –  22 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ ്സി വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം   – 4 

പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന എസ ്ടി വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    –  1 

പ്രവര്ണ്ത്തന രഹിതോയ വ ത്തേി സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം    –  7 

ലി വിമ ഷന് നടപടി നടന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളകട എണ്ണം– 14 
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 യര്ണ് സഹ രണ സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള് 

ആക  എണ്ണം 159 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നത ് 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 അമപക്ഷിച്്ച വയാവസായി ോയി ഏകേ മുന്നില്ക് 
നിലനിന്നിരുന്നതാണ്.  എന്നാല്ക് ആധുനി ത സാമങ്കതി  വിദയയുകട അഭാവത്തില്ക് മുന്നിര സ്ഥാപനങ്ങള് 
പലതും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്.  ഉദാ: അലിെ,് പുനലൂര്ണ് മപപ്പര്ണ്േില്ക്, സ്റ്റാര്ണ്ച്ച ് ഫാക്ടേി, പ്രിമോ വപപ്പ്, ട്രാവന്കൂര്ണ് 
വപ്ലവ ് തുടങ്ങിയവ. മേല്ക്പ്പേഞ്ഞ വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങകളല്ലാംതകന്ന പുനരുദ്ധാരണ സാധയത 
യില്ലാത്തതരത്തില്ക് നിലക ാള്ളു യാണ്.  ഇവയില്ക് അലിെ് പുനരുദ്ധാരണ പാമക്കജ ്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 പാര്ണ്ക്ക ്
നിര്ണ്മ്മാണം പൂര്ണ്ത്തീ രിച്ച ് 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 േറ്റ ്സംസ്ഥാനങ്ങളം രാജയങ്ങളം  യ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു.  അസംസ്കൃവസ്തുക്കളകട  
ലഭയതക്കുേവ,് േ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 ഫിഷേീസ ് ആണ്.  ഇതില്ക് നിലവിലള്ള തരത്തില്ക് സമുമദ്രാല്പന്നങ്ങള്  
വൃത്തിയാക്കിയമശഷം അമത രൂപത്തില്ക്  യറ്റുേതി കെയ്തു വിടുന്നു എന്നതാണ ് 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 ജില്ലയാണ ്
ക ാല്ലം. ജില്ലയികല മുഴുവന് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് പ്രമദശങ്ങമളയും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി  ണ്ടു ക ാണ്ട് വരുന്ന 15 
വര്ണ്ഷമത്തയ്ക്ക ്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 നിലയ്ക്ക ്ഓമട്ടാേിക്ഷ വാങ്ങി നല്ക് ല്ക് തുടങ്ങിയവയില്ക് ഒതുങ്ങിനില്ക്ക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള് കപാതുകവ 
ദീര്ണ്ഘ ാലം പ്രവര്ണ്ത്തിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടുമപാകുന്നതായി  ാണുന്നില്ല. ഇതിന്  ാരണോയി ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് ബന്ധകപ്പട്ട 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

223                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

      അവംലംബം – വയവസായ വകുപ്പ് 
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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 അഞ്ച ്വർഷകത്ത പുമരാഗതി 

 

       അവലംബം - വയവസായ വകുപ്പ ് 
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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 നിര്ണ്മേശങ്ങളാണ ്അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

ഇതിമലയ്ക്ക് ആമരാഗയം, വിദയാഭയാസം, ഗതാഗതം, വാര്ണ്ത്താ വിനിേയം, വവദുതി, കൃഷി തുടങ്ങി എല്ലാ 
മേഖല ളമടയും പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങകള സേനവയിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

ആമരാഗയമേഖല:-  ഒരു നാടികെ ഏറ്റവം വലിയ സമ്പത്താണ ് ആമരാഗയമുള്ള ജനസമൂഹം.  2030  
ആകുമമ്പാമഴയ്ക്കും ജില്ലയില്ക് ആമരാഗയ രംഗത്്ത കൂടുതല്ക് മനട്ടം വ വരിക്കാനുതകുന്ന പാമക്കജു ള് നടപ്പില്ക് 
വരുത്താനും ഇന്ഷവേന്സ ്  പരിരക്ഷ ഈ രംഗത്്ത പൂര്ണ്ണ്ണോയി നടപ്പാക്കണം.  പ ര്ണ്ച്ച വയാധി ളം 
ശിശുേരണവം ഇല്ലാത്തതും ആയൂര്ണ്വദര്ണ്ഘയമുള്ളതുോയ ജില്ലയായി ക ാല്ലം ോേണം. 

വിദയാഭയാസ മേഖല:- 2030 ആകുമമ്പാമഴക്കും ജില്ലയില്ക് 12-ംാംം ക്ലാസ്സിന ്മശഷമുള്ള ക ാഴിഞ്ഞ ്മപാക്ക് 
പൂര്ണ്ണ്ണോയും ഇല്ലാതാ ണം.  ജില്ലയില്ക് സ്ക്ില്ക് ്/അണ്സ്ക്ില്ക് ് പരിശീലന മ ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്തില്ക് 
ഒകന്നങ്കിലം ആരംഭിക്കണം കതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം.  പരിശിലന മ ന്ദ്രങ്ങളില്ക് നിന്ന ്
വനപുണയം മനടികയടുത്തവകര  ാര്ണ്ഷി /വയവസായി  മേഖലയിമലയ്ക്ക് േിക്രൂട്്ട കെയ്യാവന്നതാണ്. 

 ാര്ണ്ഷി മേഖല    
അഞ്ചല്ക്, പത്തനാപുരം, ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട, െടയേംഗലം എന്നീ മലാക്ക ് പ്രമദശങ്ങളിലാണ് േരച്ചീനി 

കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത്.  ഇവിടങ്ങളില്ക് േരച്ചീനി അധിഷ്ടിത മൂല്ലയ വര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് നല്ല 
സാദ്ധയതയാണുള്ളത്.   േരച്ചീനിയുകട ലഭയത ഉപമഭാഗത്തിമനക്കാളം അധി രിച്ചു നില്ക്ക്കുന്നത് ഇതിന ്
അനുകൂലോയ ഒരു ഘട ോണ്.  േരച്ചീനി ഉണക്കികപ്പാടിച്്ച 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 വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്്ച 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 വച്്ച പിടിപ്പിക്കാവന്നതാണ.് െ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:-  തീരപ്രമദശത്ത ് 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 ോമനജ്കേെ:്- േ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 ോമനജ്കേെ:്-  ോ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 വിടവ ്
ഇടത്തരം, കെറു ിട, സൂക്ഷ്മ, നാമനാ സംരംഭങ്ങള് പ്രതിവര്ണ്ഷം കൂടുതലായി ആരംഭികച്ചങ്കില്ക് ോത്രമേ 

മേല്ക് വിവരിച്ച ലക്ഷയത്തികലത്താന്  ഴിയു യുള്ളൂ.  

വി സന വിടവ ്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 ലഭയോക്കാവന്നതാണ.്  ക ാല്ലം മതാട ്
ക ാല്ലം മപാര്ണ്ട്ടുോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക്  നാല്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കാവന്നതാണ്.  

3) അംഗീ രിക്കകപ്പട്ട ലാെ ് യൂസ് ോസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് പ്ര ാരമുള്ള വയവസായ മേഖല ള് േറ്റ ്
ആവശയങ്ങള്ക്കായി ഉപമയാഗിക്കുന്നത്  ര്ണ്ശനോയി നിയരിമക്കണ്ടതാണ്.   

4) വീടു മളാട് മെര്ണ്ന്ന് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതും 5 എച്ച.്പി.വകര യര ശക്തിയുള്ളതും 5 ലക്ഷം രൂപ വകര 
സ്ഥിരനിമക്ഷപവമുള്ള വവറ്റ്, ഗ്രീന്  ാറ്റഗേിയിലള്ള ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങള്ക്ക ്തമേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനത്തില്ക് നിന്നും നിരുപാധി ം പ്രവര്ണ്ത്തനാനുേതി ലഭിക്കുന്നതിന് സാഹെരയം 
ഒരുമക്കണ്ടതാണ്.   

5) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ഫണ്ടുപമയാഗിച്്ച കപാതു വിപണന എംമപാേിയം/മ ാംപ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത ്
കെറു ിട സംരംഭങ്ങള്ക്ക്  രുത്താവന്നതാണ്.   

6) വര്ണ്ഷങ്ങളായി നഷ്ടത്തില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ഖാദി, വ ത്തേി ഹാന്േിക്രാഫ്റ്റ്, സംഘങ്ങള് 
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് പ്രമതയ  പദ്ധതി നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.   

7) ജില്ലയില്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന ഉല്പന്ന്ങ്ങളകട ഗുണനിലവാരം പരിമശാധിച്്ച സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രമതയ  
സംവിധാനം സ്ഥാപിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  

8) ഗ്രാേപഞ്ചാത്ത,് മലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് വയവസായ വകുപ്പ ് എന്നിവ മെര്ണ്ന്ന് 
നിര്ണ്വ്വഹിച്്ച നടപ്പാമക്കണ്ട സംമയാജിത മപ്രാജക്ടു ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.  ഉദാഹരണം:  
ഭക്ഷയ വയവസായ പാര്ണ്ക്കു ള്.  

9) സംരംഭങ്ങള് നടത്തിക ാണ്ട് മപാകുന്നവര്ണ്ക്ക് വിപണനം, ഫണ്ടിംഗ,് പുതിയ സാമങ്കതി  വിദയ 
തുടങ്ങിയ മേഖല ളില്ക് േിരഷര്ണ് കട്രയിനിംഗ് നല്ക്കുന്നത് സംരംഭങ്ങളകട ആയുസ്്സ 
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 എകറ്റടുത്ത ്വയവസായ മപ്ലാട്ടു ള് വി സിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  
14) െ ിരി നാരില്ക് നിന്നും അലങ്കാര/വ കത്താഴില്ക് ഉല്പന്നങ്്ങള് കെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള് 

ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.  ഇതിനായി പച്ച കതാണ്ടില്ക് നിന്നും നാര് മവര്ണ്തിരിക്കുന്ന  ീവഫബേിംഗ ്
േില്ക് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.   

15) ഭൂജല സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ  ിണറു ളം േീൊര്ണ്ജ് കെയ്യുന്നതിന് പ്രമതയ  പദ്ധതി 
ആവിഷ്കരിമക്കണ്ടതാണ്.   

മേല്ക്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങള് 
1) പഴവര്ണ്ഗങ്ങള് നിര്ണ്ജലീ രിച്ച് മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് വിപണനം നടത്തു  
2) മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ്  സ്ഥാപിച്ച ്േബേില്ക് നിന്നും േബര്ണ് തടിയില്ക് നിന്നും മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത 

ഉത്പന്നങ്ങള്  
3) മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ്  സ്ഥാപിച്ച ്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 ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക ്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. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങള് 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ്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 ള്ക്ക ് 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 േണ്്ണ സംരംക്ഷണനിര്ണ്മ്മാണ 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  യര്ണ് ഭൂവസ്ത്രം ഉപമയാഗിച്്ച 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 പഞ്ചായത്ത ്വഴി നടപ്പാക്കാവന്ന പദ്ധതി ള് 
1) ക ാല്ലം ജില്ലയികല പത്തനാപുരം മ ന്ദ്രോയി േബ്ബര്ണ് ലഭയതയുള്ളതിനാല്ക് ടി അസംസ്കൃത 

വസ്തുക്കളപമയാഗിച്്ച േബ്ബര്ണ് ആമട്ടാകോവബല്ക് പാര്ണ്ട്ടസ്് നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 
സാദ്ധയതയുണ്ട്.  ഇതിനുള്ള ഒരു േബ്ബര്ണ് േിക്സിംഗ് േില്ക്, കടസ്റ്റിംഗ് കസെര്ണ്,  ലാബ്  എന്നിവ അടങ്ങുന്ന 
മ ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപമയാഗിച്്ച 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 പ്ലാെ ് 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.എസ.്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 േറ്റുളളവര്ണ്ക്ക ് കതാഴില്ക് 
നല്ക് ാനും സാധിക്കും.  വിദയാര്ണ്ഥി കള ഇതിനായി സജരാക്കുന്നതിമലക്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകട 
വി സന ഫണ്ട് വിനിമയാഗിച്്ച സ്ക്ില്ക് അപ്ഗ്രമ ഷന് കസെറു ള്/ഇന് ൂമബഷന് കസെര്ണ് 
സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.  ടി കസെറു ളകട നടത്തിപ്പ ് 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 
സേിതിയ്ക്ക ്മേല്ക്മനാട്ട ചുേതല നല്ക് ാവന്നതാണ്. 

6) ജില്ലയിലം  സംസ്ഥാനകോട്ടാക യും സാദ്ധയതയുള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ഫു  ് മപ്രാസസ്സിംഗ്.  
സോന സവഭാവത്തിലള്ള  യൂണിറ്റു ള്ക്ക് മ ന്ദ്രീകൃതോയി ബന്ധകപ്പട്ട സി.എഫ.്എസ.്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 ഉപമയാഗിച്്ച 
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% പ്രിന്േിംഗ ്
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 അയച്്ച  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 മശഖരിച്്ച നൂതന സാമങ്കതി  വിദയയില്ക് പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന സംസ്ക്രണ പ്ലാന്േില്ക് 
സംസ്ക്രിച്ച് വജവവളോക്കു യും കെയ്യാവന്നതാണ്.  ഇതിനായി ആധുനി  ോലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്ലാെ ്
ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. 

9) പ്ലാസ്റ്റിക്ക്  യാരി ബാഗു ള് ഫല പ്രദോയി നിയരിക്കുന്നതിന് തുണിസഞ്ചി ള് കുേഞ്ഞ നിരക്കില്ക് 
വിപണിയില്ക് ലഭയോമക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി എല്ലാ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്വാര്ണ്ഡ ളിലം തുണി സഞ്ചി 
നിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.  വിപണിയില്ക് മുന് നിശ്ചയിച്ച കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക ്
ലഭയോകുന്നതിന് തുണി സഞ്ചി ഒന്നിന് നിശ്ചിത നിരക്കില്ക് ധനസഹായം ഉത്പാദന യൂണിറ്റു ള്ക്ക് 
നല്ക് ാവന്നതാണ്. 

നവീന ആശയങ്ങള്   
i. സാമൂഹയ പ്രസക്തിയുള്ള നവീന ആശയങ്ങള് വി സിപ്പിച്്ച  മസവന/ ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങള് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലനിര്ണ്ത്തുന്നതിനും മവണ്ടുന്ന  വയബിലിറ്റി ഗയാപ് ഫണ്ടിംഗ്. 
ii.  ാര്ണ്ഷി  ഉല്പന്നങ്ങളില്ക് നിന്ന്  മൂല്ലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് 

തുടങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ ്ഇന്കുമബറ്ററു ള് താലൂക്ക ്തലത്തില്ക് സ്ഥാപിക്കു  
iii. ജില്ലയില്ക് ഒരു സ്ക്ില്ക് കട്രയിനിംഗ് കസെര്ണ് സ്ഥാപിക്കു   കുടുംബശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങള് ബ്രാെ ് കെയ് ്

വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിന് സഹായം നല്ക്കു  
iv. എല്ലാ താലൂക്ക ്ളിലം ടൗണ് പ്ലാനറുകട ോസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്/ ലാെ ് 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. 
കടമനാപാര്ണ്ക്ക ്കുണ്ടേ 

 കുണ്ടേ കടമനാപാര്ണ്ക്കില്ക് വിവരസാമങ്കതി  വിദയയിലധിഷ്ഠിതോയ സംരംഭങ്ങള് പ്രവര്ണ്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 
മൂന്നു നില ളിലായി 27 സ്മാര്ണ്ട്ട് ബിസിനസ ് 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 എസ ്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  ണ്ത ്. 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 
ഇവിമടയ്്ക്ക ഒഴു ികയത്തി.  പ്രതിദിനം ആയിരങ്ങളാണ് േറ്റ ്സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് മ രളത്തിമലക്ക് കതാഴില്ക് 
മതടികയത്തുന്നത്. കൃതയോയ  ണക്കു ള് ഇല്ലാകതയുള്ള ഈ കുകത്താഴുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത ്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  ട്ടിംഗ ്
മജാലി പ്രധാനോയും ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളാണ് കെയ്തുവരുന്നത്. 

പിന്നീട ്  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 ഇന്ന ്
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 പഠിച്്ച േിമപ്പാര്ണ്ട്ട് സേര്ണ്പ്പിക്കുന്നതിന് കതാഴില്ക് വകുപ്പ് 
ചുേതലകപ്പടുത്തിയ ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട ് 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 വര്ണ്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട ്
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 ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുോണ.് കൂടാകത മ രളത്തികല 
സാക്ഷരതാ േിഷന് വഴി േലയാളത്തിലം ഹിന്ദിയിലം വായനയും എഴുത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട.് 2009 മുതല്ക് മ രള 
സംസ്ഥാന എയഡ്സ്  ണ്മട്രാള് കസാവസറ്റിയുകട ആഭിമുഖയത്തില്ക് കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്കായി 
വേഗ്രെ് സുരക്ഷാ മപ്രാജക്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട.് 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 ലക്ഷയോക്കിയാണ ്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 കബനഫിറ്റ ്25000/- 
രൂപ വകരയും േരണാനന്തരാനുകൂലയോയി 50000/- രൂപ വകരയും േരണകപ്പടുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന 
കതാഴിലാളിയുകട ഭൗതി ശരീരം   ജന്മനാട്ടികലത്തിക്കുന്നതിന ്15000/- രൂപ വകരയും അംഗങ്ങളകട കുട്ടി ള്ക്ക് 
വിദയാഭയാസ ഗ്രാന്ോയി  3000/- രൂപ വകരയും അനുവദിക്കുവാന് പദ്ധതിയില്ക് വയവസ്ഥയുണ്ട.് 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 
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിന ്പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കണകേന്നും  ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടികെ പഠന േിമപ്പാര്ണ്ട്ട് ശുപാര്ണ്ശ 
കെയ്ിരുന്നു.  സര്ണ്ക്കാര്ണ് നടപ്പാക്കിയ  വിപ്ല രോയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് 'ആവാസ.്'സംസ്ഥാനത്ത് കതാഴില്ക് 
മതടികയത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മുഴുവന്കതാഴിലാളി ള്ക്കും സൗജനയഇന്ഷവേന്സും ആമരാഗയ 
പരിരക്ഷയും ഉേപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയില്ക് എന്മോള് കെയ്യകപ്പടുന്നതിലൂകട സംസ്ഥാനത്ത ്
കതാഴികലടുക്കുന്ന കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ളകട കൃതയോയ എണ്ണവം േറ്റ് വിവരങ്ങളം ഉള്കക്കാള്ളുന്ന വിപുലോയ 
ഒരു  ാറ്റാബാങ്ക് തയ്യാോക്കി തിരിച്ചേിയല്ക്  ാര്ണ് ് വിതരണം കെയ്യാന്  ഴിയുകേന്ന സവിമശഷതയുമുണ്ട.് 
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിന്ന് മ രളത്തികലത്തി വിവിധ മേഖലയില്ക് കതാഴികലടുക്കുന്ന 18-നും 60-നും 
ഇടയില്ക് പ്രായമുള്ള കതാഴിലാളി കളയാണ ്പദ്ധതി ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്നത്. അംഗോകുന്ന കതാഴിലാളി ള്ക്ക് 15000 
രൂപയുകട സൗജനയ െി ിത്സയും 2 ലക്ഷം രൂപയുകട അപ ട ഇന്ഷവേന്സും പദ്ധതിയില്ക് വിഭാവനം കെയ്യുന്നു. 
ഇമതാകടാപ്പം മജാലിക്കികട അപ ടത്തില്ക് കപട്്ട അവശതയനുഭവിക്കുന്നവരും മജാലികയടുക്കാന്  ഴിയാത്ത 
നിലയിലായവര്ണ്ക്കുള്ള ആശവാസ പദ്ധതിയും ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തീരുോനകേടുത്തു ഴിഞ്ഞു. 

ഇന്ഷവേന്സ് ഏജന്സികയ  കണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള കടന് ര്ണ് നടപടി ള്ക്ക ് 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 ഓഫീസര്ണ്ോര്ണ്ക്ക ് (എന്മഫാഴ്സ്കേെ)്  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 പരിമശാധിച്്ച 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 നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ് ജില്ലാ  ളക്ടര്ണ് കെയര്ണ്ോനായും ജില്ലാ ഓഫീസര്ണ്(എന്മഫാഴ്സ്കേെ)് 
 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 സംബന്ധിച്്ച കതാഴിലാളി ള്ക്ക് അവരുകട ഭാഷയില്ക് ലളിതോയി
 വിശദീ രിക്കാന് ഈ കസെറു ളില്ക് സൗ രയമുണ്ംാകും. ഭാഷാ വനപുണയമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന 
കതാഴിലാളി കള കസെറു ളില്ക് നിയേിക്കാന്  ഴിയുമോ എന്നും പരിമശാധിച്ചുവരി യാണ.് 

ജില്ലയില്ക് ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ളകട രജിമസ്ട്രഷന്/എന്മോള്കേെ ് നടപടി ള് 
ഊര്ണ്ജിതോയി പുമരാഗേിക്കുന്നു. ഇതിന ം 11,000/ഓളം കതാഴിലാളി ളകട വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ 
എന്മോള്കേെ ് മഫാേങ്ങള് ജില്ലയികല 9 അസിസ്റ്റെ് മലബര്ണ് ഓഫീസു ളിലായി മശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ജില്ലയികലാട്ടാക  7100 ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാളി ള്ക്ക ് ബമയാകേട്രിക്ക്  ാര്ണ് ് വിതരണം കെയ് ്
 ഴിഞ്ഞു. േത്സയബന്ധനം,  ശുവണ്ടി  ട്ടിംഗ,് നിര്ണ്മ്മാണ കതാഴില്ക് എന്നീ മേഖല ളികല കതാഴിലാളി ളാണ ്
 ാ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 ാഴിമക്കാട ് ജില്ല ളിമലക്ക് വയാപിപ്പിക്കാന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉമേശിക്കുന്നു. ജില്ലാ പദ്ധതിയില്ക് ടി 
കതാഴിലാളി ള്ക്ക് മഹാസ്റ്റല്ക് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്ന  ാരയം പരിഗണിക്കാവന്നതാണ്.  

കുടിമയറ്റ കതാഴിലാളി ള്ക്കിടയികല ഒറ്റകപ്പട്ട കുറ്റകൃതയങ്ങളം ലഹരി പദാര്ണ്ഥയുപമയാഗവം 
പര്ണ്വ്വതീ രിച്്ച ഇവകര സാമൂഹയവിരുദ്ധരായി സാോനയവല്ക്ക്കരിച്ച് അ റ്റിനിര്ണ്ത്തുന്ന പ്രവണത െില 
മേഖല ളികലങ്കിലം  ണ്ടവരുന്നു. കതാഴിലാളി ള്ക്കിടയില്ക് ശക്തോയ മബാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാടി ള് 
സംഘടിപ്പിച്്ച ഇത്തരം പ്രവണത ളില്ക് നിന്ന ്ഇവകര പൂര്ണ്ണോയും മുക്തോക്കാനുള്ള പരിശ്രേോണ് സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
നടത്തുന്നത്. ഈ ലക്ഷയമത്താകടയാണ് സംസ്ഥാന കതാഴില്ക് വകുപ്പും ആമരാഗയ വകുപ്പും സര്ണ്ക്കാരിതര 
സംഘടന ളോയി സഹ രിച്്ച ജില്ലയില്ക് മബാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാടി ളം കേ ിക്കല്ക്  യാമ്പു ളം 
സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട.് ആയത് ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം 
കെയ്യാവന്നതാണ്.  

 കതാഴിലാളി ള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത ് ലഭയോവന്ന നിയേപരിരക്ഷ കള സംബന്ധിച്്ച 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  ഴിമയണ്ടതുണ്ട ്
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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 താകഴയാണ.് സംസ്ഥാനത്ത് 
സാമൂഹയേണ്ഡലത്തില്ക് ഗണയോയ പങ്കാണ് സഹ രണ മേഖല നിര്ണ്വ്വഹിച്ചിട്ടുളളത്.  ആമരാഗയം, വിദയാഭയാസം, 
ടൂേിസം, ഹൗസിംഗ,് ോ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 
എണ്ണം(ലക്ഷത്തില്ക്) 

2.81 4.57 3.18 1.8 2.09 14.45 

നിമക്ഷപ ബാക്കിനില്ലപ്പ് 
(മ ാടിയില്ക്) 

2558.24 1012.17 847.33 221.39 1094.38 5733.51 

വായ്പാ 
ബാക്കിനില്ലപ്പ(്മ ാടിയില്ക്) 

2199.35 789.49 693.85 246.75 832.27 4761.71 

 ാര്ണ്ഷി  വായ്പ 
വിതരണം (മ ാടിയില്ക്) 

828.12 135.02 47.36 56.00 6.27 1072.77 

ഇ.എം.എസ ്ഭവന വായ്പ 
(മ ാടിയില്ക്) 

19.66 4.88 3.19 0.62 11.67 40.02 

നിമക്ഷപ വായ്പാ 
അനുപാതം 

85.00 77.9 87.64 70 76.05 79.31% 

മ ാര്ണ്ബാങ്കിംഗ്(എണ്ണം)  25  9 7 8 49 
 മ്പൂട്ടര്ണ്വത്ക്കരണം 67  21 6 18 112 

അവലംബം : സഹ രണ വകുപ്പ്- ജില്ല പുമരാഗതി േിമപ്പാർട്്ട 
 മ രളത്തികല സഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ക് നിമക്ഷപരംഗത്്ത 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 
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സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മപ്രരണയും പ്രത്സാഹനവം നല്ക്കു  വഴി വായ്പമതാത് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാമദശി  
വി സനത്തില്ക് പങ്കാളിയാക്കാന്  ഴിയുന്നു.  കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷേീസ,് 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 ബാങ്ക/്സംഘങ്ങളകട വിവരങ്ങള് 

 ഇനം 
ആക  
എണ്ണം 

പ്രവർത്തി
ക്കുന്നവ 

പ്രവർത്ത
ന 

രഹിതോ
യവ 

ലി വിമ 
ഷനായവ 

1 മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്്ക 0 1 (ശാഖ) 0 0 

2 
മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് അഗ്രി ള്ച്ചർ  വലപ്കേെ ് 
ബാങ്്ക 

0 0 0 0 

3 മ രള മസ്റ്ററ്റ് എസ.്സി/ എസ.്റ്റി കഫ മേഷന് 0 0 0 0 
4 മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ോർക്കറ്റീംഗ് കഫ മേഷന് 0 0 0 0 
5 മ രള മസ്റ്ററ്റ് േബ്ബർ ോർക്കറ്റിംഗ് കഫ മേഷന് 0 0 0 0 
6 മ രള മസ്റ്ററ്റ്  ണ്സൂേർ കഫ മേഷന് 0 0 0 0 
7 മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് കഫ മേഷന് 0 0 0 0 

8 മ രള മസ്റ്ററ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് മഹാസ്പിറ്റല്ക് കഫ മേഷന് 0 0 0 0 

9 മ രള മസ്റ്ററ്റ് വിേണ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ്  മേഷന് 0 0 0 0 
10 കഫ േല്ക് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 

11 
േീജിയണല്ക്ആമഗ്രാ ഇന് സ്ട്രിയല്ക് 
 വലപ്കേെ ്മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ഓഫ് മ രള 

0 0 0 0 

12 
മ രള മസ്റ്ററ്റ് ഇന് മഗ്രറ്റ ് ോർ ക്കറ്റിംഗ് ആെ് 
മപ്രാസസിംഗ് കസാവസറ്റീസ് 

0 0 0 0 

13 മ രള മസ്റ്ററ്റ് ആമഗ്രാ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
14 മ രള മസ്റ്ററ്റ് േബ്ബർ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ലിേിറ്റ ് 0 0 0 0 
15 കസന്ട്രല്ക് ബാങ്്കസ് 0 0 0 0 
16  ിസ്ട്രക്്റ്റ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്്ക 1 1 0 0 
17 കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ്, ബാങ്്കസ്     
18 വപ്രേേി അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്  വലപ്കേെ ്ബാങ്്ക 7 6 0 1 
19 വപ്രേേി അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ് 131 125 0 6 
20 ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 2 2 0 0 
21 റുേല്ക്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ്കസ് (എ) ബാങ്്കസ് 0 0 0 0 
22 (ബി) കസാവസറ്റീസ് 36 33 3 0 
23 അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്/ഇംപ്രൂവ്കകേെ ്കസാവസറ്റീസ് 47 47 0 0 
24 അർബന് മ ാ ഓപ്പമേറ്റീവ് ബാങ്്കസ് ബി. ആർ  ആക്്ട 4 4 0 0 

25 
അർബന് മ ാ ഓപ്പമേറ്റീവ ്ബാങ്്കസ് മനാണ് ബി. ആർ  
ആക്്ട 

1 1 0 0 

26 
എംമപ്ലായീസ് കക്ര ിറ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 
ബി. ആർ  ആക്്ട 

4 1 2 1 

27 
എംമപ്ലായീസ് കക്ര ിറ്റ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 
മനാണ് ബി. ആർ  ആക്്ട 

59 50 3 6 

28 
വപ്രേേി മനാണ്അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്/ കക്ര ിറ്റ് കസാവസറ്റീസ് 
അമദഴ്സ് 

6 5 1 0 

29 വപ്രേേി  ഹൗസിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 24 18 2 4 
30  ണ്സൂേർ കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
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31 
േീജീയണല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ്  കസാവസറ്റീസ് മഫാർ സ്കൂള് 
കസാവസറ്റീസ് 

0 0 0 0 

32 കസന്ട്രല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് മസ്റ്റാഴ്സ് 0 0 0 0 
33 മഹാള്കസയില്ക് ണ്സൂേർ  മസ്റ്റാഴ്സ് 1 1 0 0 
34 വപ്രേേി കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
35 വപ്രേേി  ണ്സൂേർ മസ്റ്റാഴ്സ് 89 6 64 19 
36 മ ാമളജ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 14 11 3 0 
37 സ്കൂള്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 318 293 25 0 
39 ജനേല്ക് ോർക്കറ്റിംഗ് കസാവസറ്റീസ് 23 14 9 0 
40 സ്കപഷയല്ക് ോർക്കറ്റിംഗ് കസാവസറ്റീസ് 13 7 5 1 
41 മപ്രാസസിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 7 5 2 0 
42 േിസമലനിയസ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
43 പൗള്ട്രി മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്വസറ്റീസ് 1 0 1 0 
44 അദർ  വലവ് മസ്റ്റാക്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
45  ളക്ടീവ് ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
46 മജായിെ് ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 3 1 1 1 
47 മലബർ  മ ാണ്ട്രാക്്ട മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 126 45 74 7 
48 മഫാേസ്റ്റ് മലമബഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 1 0 1 0 
49 ഇേിമഗഷന്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
50 അദർ  ഇന് സ്ട്രിയല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 

51 ട്രാന്സ്മപാര്ണ്ട്്ട എക്സസ്സർ സവ്വീസ് കേന് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 

52 ട്രാന്സ്മപാര്ണ്ട്്ട മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് അമദഴ്സ് 13 6 4 3 
53 ലാെ് മ ാളവനമസഷ ന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
54 ബറ്റർ ഫാേിംഗ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
55 േബ്ബർ പ്ലാമെഷന്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
56 േബ്ബർ  ർഷ  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
57 അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് അമദഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
58 കഷ ൂള് ്  ാസ്്റ്റ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 67 47 19 1 
59 കഷ ൂള് ് വട്രബ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 4 3 1 0 
60 വിേണ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 96 61 34 1 
61 ആമട്ടാേിക്ഷാ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 16 0 14 2 
62 വലം കഷല്ക്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 1 0 0 1 
63 വലം ബർമണഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 
64 വാഷർകേന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 

65 
മഹാസ്പിറ്റല്ക് ആെ്  ിസ്കപന്സേീസ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് 
കസാവസറ്റീസ് 

15 9 4 2 

66 ലിറ്റേേി വേമറ്റഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 1 0 1 0 
67 പ്രിെിംഗ്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 3 1 2 0 
68 ടാക്സി വഡ്രമവഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 1 0 1 0 
69 കെത്തുകതാഴിലാളി മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 3 0 2 1 
70  ാെീന് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 5 2 3 0 
71 മസാഷയല്ക് കവല്ക്കഫയർ മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 47 46 1 0 
72 എ ൂമക്കഷണല്ക് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ ്കസാവസറ്റീസ് 6 3 3 0 
73 കടയിമലഴ്സ് മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 2 1 0 1 
74 േംഗലയസൂത്ര മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 0 0 0 0 

75 
മനാണ് അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക്  മ ാ-ഓപ്പമേറ്റീവ് കസാവസറ്റീസ് 
അമദഴ്സ് 

74 50 19 5 

76 ആക  1272 905 304 62 
അവലംബം : സഹ രണ വകുപ്പ-് ജില്ല പുമരാഗതി േിമപ്പാർട്്ട (31.03.2017) 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

237                                                                                                 ഉൽപാദന മേഖല 
 

പട്ടി  4.6.3 
പ്രാഥേി  സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന േറ്റ ്മസവനങ്ങള് 

ക ാല്ലം ക ാട്ടാരക്കര പുനലൂര്ണ് ശാസ്ത്ാംമ ാട്ട  രുനാഗപ്പളളി ആക  
ഫാര്ണ്മേഴ്സ് കസെര്ണ്  1 2 3  6 
നീതിമസ്റ്റാര്ണ്  7 17 26 16 
നീതി കേ ിക്കല്ക് മസ്റ്റാര്ണ് 11 7 4 1 2 
ആംബുലന്സ് സര്ണ്വ്വീസ് 3 1 2  2 
വളം വിറ്റുവരവ ്(മ ാടിയില്ക്) 5 6.78 3.06 1.02 11.36 
ആ ിമറ്റാേിയം 4  3  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 നിമക്ഷപരംഗത്്ത 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, ഫിഷേീസ,് 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. ി.എസ,് 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 

പ്രാഥേി   ാര്ണ്ഷി  വായ്പ 
സഹ രണ സംഘം 

1.   ാര്ണ്ഷി  വായ്പാ വിതരണം കുേയുന്നു 
2.   ാര്ണ്ഷി  ഉത്പന്നങ്ങളകട വിപണനം,ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ് എന്നിവ തുമലാം 

പരിേിതോണ്. 
3.  നിമക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം കുേവാണ്. 
4.  ദീര്ണ്ഘ വീക്ഷണമത്താകടയുളള പ്രവര്ണ്ത്തനംഇല്ല 
5.  ോനവമശഷി വി സനം ഫലപ്രദോകുന്നില്ല 
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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 ോമനജ്കേെ ്ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ 
10.  അധി ാര വിമ ന്ദ്രീ രണവം ചുേതല നിര്ണ്ണ്ണയവം 

ചുേതലകപ്പടുത്തലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ 

ഹൗസിംഗ് സഹ രണ 
സംഘം 

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 

ഒരുേിച്്ചഅടച്്ച തീര്ണ്ത്താല്ക് ോത്രമേ ബാദ്ധയത ഒഴിവാകുന്നുളള. 

എംമപ്ലായീസ് സഹ രണ 
സംഘം 

1.  വായ്പാ പ്രവര്ണ്ത്തനം വിപുലകപ്പടുത്താന് ഴിയാകത വരുന്നു. 
2. നിമക്ഷപം അംഗങ്ങളില്ക് നിന്ന് ോത്രം സവീ രിക്കാന്  ഴിയുന്നുളള. 
3.  ബാങ്ക് എന്ന പദം ഉപമയാഗിക്കാകത വരുന്നസാഹെരയം 

പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ണ്ഗം 

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  പ്രതിസന്ധിയ്്ക്ക 

 ാരണോകുന്നു. 
6.  മുഖയധാരയിമലക്ക്  എത്താന്  ഴിയുന്നില്ല 

 ണ്സൂേര്ണ് ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ് 

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 

േറ്റ് സംഘങ്ങള് 

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. 

ലി വിമ റ്റ ് സംഘങ്ങള് 

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 പാലിച്്ച പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങമളാ മപ്രാജക്ട ്
തയ്യാോക്കി സര്ണ്ക്കാര്ണ് ധനസഹായം വിനിമയാഗിച്്ച പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനുമവണ്ട സാഹെരയം 
ലഭിക്കാകത മപാകുന്നു. ഈ സാഹെരയത്തില്ക് ഓമരാ താലൂക്കിലം നിലവില്ക് നില്ക്ക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്ക് നിന്ന ്
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 
പാമക്കജ ്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 വീഴ്ചയാണ ്
സഹ രണ സംഘങ്ങളകട ത ര്ണ്ച്ചയ്ക്ക ് 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  
ോമനജ്കേെ ് സംവിധാനങ്ങളം കപ്രാഫഷണല്ക് സേീപനങ്ങളം സവീ രിക്കുന്ന വഴി സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം 
 ാരയക്ഷേോക്കാനും സംഘം മസവനങ്ങളില്ക് ജനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല്ക് ഉപ ാരപ്രദോകുന്നതരത്തില്ക് 
നല്ക്കുന്നതിനും അവസരം നല്ക്കുന്നു.   
2) സുതാരയത ഉേപ്പ ്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 ഏകറ്റടുത്്ത നടത്തുന്ന വിവിധ  
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്  അക്കൗണ്ടിംഗ്, ോമനജ്കേെ,് വിഭവ വിനിമയാഗം എന്നിവയില്ക് പരിശീലനം നല്ക്കു  വഴി 
 ാരയമശഷി വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കാന്  ഴിയും. 
4) അംഗങ്ങളോയും േറ്റ ്സഹ ാരി ളോയുളള പ്രവര്ണ്ത്തനം സജീവോക്കല്ക് 
 പുതിയ നിമക്ഷപ പദ്ധതി ള് വായ്പാ പദ്ധതി ള് അംഗങ്ങള്ക്ക ് 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 നിര്ണ്ണ്ണയിച്്ച 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 അത ്
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 ഉപമയാഗിച്്ച സുതാരയവം  ാരയക്ഷേവോയ ആഫീസ ്
സംവിധാനം സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന ് 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 രിമക്കണ്ടത.്  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  ഉപമയാഗിച്്ച 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 
കെയ്യുന്നവര്ണ്ക്ക ് 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, 
ആടുോട ് വളര്ണ്ത്തല്ക്, മ ാഴിവളര്ണ്ത്തല്ക്) വനിതാസഹ രണസംഘങ്ങള്, പ്രാഥേി  വായ്പാ 
സഹ രണസംഘങ്ങള്, എസ.്സി/എസ്.റ്റി സംഘങ്ങള് എന്നിവില്ക് രജിസ്റ്റര്ണ് കെയ്ിട്ടുളള എസ.്എച്്ച.ജി 
ഗ്രൂപ്പു ള്, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു ള് എന്നിവ വഴി കെയ്യുന്നതിലൂകട ഈ മേഖലയിലളള ആള ള്ക്്ക കതാഴില്ക് 
ലഭിക്കു യും സ്ഥിരവരുോനം ഉണ്ടാകുന്നതുവഴി  ാര്ണ്ഷി മേഖലയ്ക്ക് ഉണര്ണ്വ്്വ നല്ക്കുവാനും  ഴിയും.   
 വഹകടക്ക ് 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 സ്ഥാപിച്ച ് സഹ രണമേഖല വഴി ശുദ്ധോയ  ാര്ണ്ഷി  ഉല്ക്പ്പന്നങ്ങള് 
ജനങ്ങള്ക്ക ് വിതരണം കെയ്യുവാന്  ഴിയും.  അതിലൂകട ക ാല്ലം ജില്ലകയ തരിശ ് 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 ളിലംവിട്്ട ആമരാഗയ - മപാഷ  
ആവശയങ്ങകള കുേിച്്ച മബാധവത്ക്കരണം, ആംബുലന്സ് മസവനം ഉേപ്പാക്കു , ഗര്ണ്ഭിണി ള്ക്കും, കുട്ടി ള്ക്കും 
മപാഷ  ആഹാരങ്ങള് നല്ക്കു  എന്നിവയാണ ് ഈ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കപ്പടുമത്തണ്ടത്.  ജില്ല പട്ടി വര്ണ്ഗ 
വി സന ആഫീസര്ണ്, സഹ രണ സംഘം മജായിെ ്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 കെയ്യുന്നതിന ് 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 ഉപമഭാക്താക്കള്ക്ക ് 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 ള്ക്ക ് സ്ഥിരവരുോനം 
മനടിക ാടുക്കുവാന്  ഴിയും.   
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാേീണമേഖലയികല വി സന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് പ്രാഥേി  
 ാര്ണ്ഷി  വായ്പാ സഹ രണസംഘങ്ങള് മുമഖന വായ്പ നല്ക്കുന്നതുവഴി  ാര്ണ്ഷി വൃത്തിയിലം േറ്റ ്
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 കെലവ ്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 രിച്്ച പ്രവര്ണ്ത്തിക്കാന്  ഴിയുന്ന ഒരു  പ്രവര്ണ്ത്തന പദ്ധതിയും  ലണ്ടറും 2017-18 മുതല്ക് 2012-22 
വകരയുളള  ാലയളവിമലയ്ക്ക ്തയ്യാോമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

b) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളം പ്രാമദശി  സംരംഭ തവ വി സനവം -തമേശഭരണ  സ്ഥാപനത്തികല 
ഓമരാതരം സഹ രണ സംഘങ്ങളം അവയുകട തനത് പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് പുേകേ അതികല 
അംഗങ്ങമളയും അഭുദയ ാംക്ഷി മളയും  മെര്ണ്ത്ത ് 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 ആെ ് 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 പങ്ക ്
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 സോഹരണത്തിന ് 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 ആരംഭിച്്ച 
വിഭവങ്ങളം സാദ്ധയത ളം പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു . 

2) ഓമരാ വര്ണ്ഷവം കെയ്യാനുമേശിക്കുന്ന പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളകട ഒരു  ര്ണ്മ്മ പദ്ധതി ഓമരാ ഘങ്ങളില്ക് 
നിന്നും വാങ്ങി തമേശഭരണ സ്ഥാപനതല സഹ രണ മോണിറ്റേിംഗ് സേിതിയില്ക് അവതരിപ്പിച്്ച 
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 സംമയാജിപ്പിച്്ച  ാ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 എന്നതിന ് 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 പഞ്ചായത്ത ്, മ ാര്ണ്പ്പമേഷന് എന്നിവിടങ്ങളില്ക് അവയുകട ഉത്പാദനം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്ക് മവണ്ടി 
പദ്ധതി ള്  തയ്യാോക്കി  ാണുന്നില്ല.   
േറ്റ ്വകുപ്പ ്/സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കെയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള് 

മേഖല വകുപ്പ/്തമേശസ്ഥാപനം സഹ രണസംഘങ്ങളകട ഇടകപടല്ക് 

ദാരിദ്രയ 
ലഘൂ രണം 

 

വായ്പാ സംഘങ്ങള്,  ാര്ണ്ഷി  
സംഘങ്ങള്, 

 ണ്സൂേര്ണ് സംഘങ്ങള്, 
ോര്ണ്ക്കറ്റിംഗ് സംഘങ്ങള് 

1)സാമ്പത്തി  മൂലധനം മനടുന്നതിന് അംഗങ്ങകള 
സഹായിക്കുന്നു. 

2) ാര്ണ്ഷി  വളര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് ആവശയോയ വളവം 
 ാര്ണ്ഷി  ഉപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 

ലഭയോക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. 
3) ാര്ണ്ഷി  മൂലയവര്ണ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളകട 

നിര്ണ്മ്മാണം, സംഭരണം, വിതരണം. 

വനിതാ മക്ഷേം 
വനിതാ സംഘങ്ങള്/എല്ലാ 
സഹ രണസംഘങ്ങളം 

1)സംഘത്തികെഭരണസേിതിയില്ക് വനിത ളകട 
 ാരയക്ഷേോയ പ്രാതിനിധയം ഉേപ്പുവരുത്തല്ക്. 
2)പ്രാമദശി  സാമ്പത്തി  വി സനത്തില്ക് 
സ്ത്രീ ള്ക്ക് ഇടകപടാനുള്ള അവസരം ഉേപ്പ് 

വരുത്തല്ക് 

വിദയാഭയാസം 
വിദയാഭയാസ സഹ രണ 

സംഘങ്ങള് 
സ്കൂള് സഹ രണസംഘങ്ങള് 

1)സ്കൂളികലസഹ രണസംഘങ്ങള് വഴി 
പുസ്ത് വം,പഠമനാപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 

ലഭയോക്കല്ക്. 
2)ഔപൊരി വം അനൗപൊരി വോയ 
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കല്ക്. 

 
ആമരാഗയം 

മഹാസ്പിറ്റല്ക് സംഘങ്ങള്, 
നീതി കേ ിക്കല്ക് മസ്റ്റാര്ണ്, 
ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേി, 
 യാലിസിസ് കസെര്ണ് 

1)ആശുപത്രി ളം അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളം 
സ്ഥാപിച്ച ്ആമരാഗയ പരിപാലനം കുേഞ്ഞ 

കെലവില്ക് ലഭയോക്കല്ക്. 
2)ആമരാഗയസംരക്ഷണത്തിനുള്ള േരുന്നു ളം 

ഉപ രണങ്ങളം കുേഞ്ഞ കെലവില്ക് ലഭയോക്കല്ക് 

ഭക്ഷയസുരക്ഷ, 
മപാഷ ാഹാരം 

ഫാേിംഗ് സഹ രണസംഘങ്ങള് 
േത്സയസംഘങ്ങള്, 
ക്ഷീരസംഘങ്ങള് 

വലവ് മസ്റ്റാക്ക് സംഘങ്ങള് 
മപാള്ട്രി സംഘങ്ങള് 

 

1) ാര്ണ്ഷി  േത്സയ, ക്ഷീര  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക്ക് വായ്പയും 
അനുബന്ധ ഉപ രണങ്ങളം ലഭയോക്കി വിഷരഹിത 

ഉത്പന്നങ്ങളകട ലഭയത വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
2)മഗാ ൗണു ളം ശീതീ രിച്ച സംഭരണ 
സൗ രയങ്ങളം ലഭയോക്കി ഉത്പന്നങ്ങളകട 

വിപണനം മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു . 

കുടികവള്ളവം 
ശുെിതവവം 

മസാഷയല്ക് കവല്ക്കഫയര്ണ് 
സഹ രണസംഘങ്ങള്, 

ഇേിമഗഷന് 
സഹ രണസംഘങ്ങള് 

1)കുടികവള്ളവം ശുെിതവവം ലഭയോക്കുന്നതിനും 
പരിപാലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. 
2)മെരിനിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജനത്തിനും ഭവന 

നിര്ണ്മ്മാണത്തിനും ധനസഹായം കെയ്യുന്നതിലൂകട 
ശുെിതവ പരിപാലനം. 

ഊര്ണ്ജം 
ഗ്രാേീണ വവദുതീ രണ 

സംഘങ്ങള് 

1)ഊര്ണ്ജ സംരക്ഷണം, ഊര്ണ്ജ ഉപമയാഗ 
ക്ഷേത 

2)ഊര്ണ്ജക്ഷേതയുള്ള ഉപ രണങ്ങളകട 
വിതരണത്തിലം സഹായിക്കല്ക് 
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കതാഴില്ക് 

കതാഴില്ക്  രാര്ണ് സംഘങ്ങള്, 
പ്രിന്േിംഗ് സഹ രണസംഘങ്ങള് 

വയവസായ സഹ രണ 
സംഘങ്ങള്, യര്ണ്  കതാഴിലാളി 

സഹ രണസംഘങ്ങള്, 
ഖാദി ഗ്രാേവയവസായ സഹ രണ 

സംഘങ്ങള്, ശുവണ്ടി 
സഹ രണസംഘങ്ങള് 

1)സവയംകതാഴില്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനും 
അവയുകട പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന ്ആവശയോയ 

അസംസ്കൃത സാധനങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതിനും 
വിപണനത്തിനും സഹായിക്കല്ക്. 

2)അടിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനും ഗ്രാേീണ 
കതാഴില്ക് വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചൂഷണം 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കല്ക്.  

സുസ്ഥിര 
പ്രകൃതി വിഭവ 
പരിപാലനം 

അഗ്രി ള്ച്ചേല്ക് ഇംപ്രൂവ്കകേെ ്
സഹ രണസംഘം 

സാമൂഹയ പ്രതിബദ്ധതയിലൂന്നിയ സുസ്ഥിര 
വി സനം. 

 
തമേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കെയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള്  
എ)  ാര്ണ്ഷി  മേഖല 

1.  കുറ്റിപമ്പ്, പവര്ണ്സ്പരയര്ണ്,  ാട ്കവട്ട ്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.എച്ച.്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 ര്ണ്ക്ക ്പാലിന് സബ്സി ി - ക്ഷീര സഹ രണ സംഘങ്ങള് മുമഖന 
2) ൊണ ം ഉണക്കികപ്പാടിച്്ച വജവവളോക്കുന്നതിനുളള യൂണിറ്റു ള് 

സി) ജലസംരക്ഷണം 
1)  ിണര്ണ് േീൊര്ണ്ജ ്- വായ്പയും സബ്സി ിയും  

 ി) േത്സയബന്ധനം 
1) ഔട്ട ്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  
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക)്  

ജി) ഊര്ണ്ജം 
1) സൗമരാര്ണ്ജ പ്ലാന്റു ളകട സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പയും സബ്സി ിയും. 
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2) ബമയാഗയാസ് പ്ലാെ ്സ്ഥാപിക്കല്ക്. 
എച്ച)് വയവസായം 

കെറു ിട കുടില്ക് വയവസായ യൂണിറ്റു ള് ആരംഭിക്കല്ക്. 
ഐ) കതാഴില്ക് 

സഹ രണസംഘങ്ങളികല അംഗങ്ങള് യഥാര്ണ്ഥ കതാഴിലാളി ളാകണങ്കില്ക് അവര്ണ്ക്ക് തമേശ  
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട പ്രവര്ണ്ത്തി നല്ക്കുന്നതിന ്മപ്രാത്സാഹനം നല്ക്കു . 

മേല്ക്ത്തട്ട ്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 ള്ക്ക ്ഓഹരി നല്ക് ിമയാ  ാര്ണ്ഷി  ഉല്ക്പ്പന്ന വിതരണ മ ന്ദ്രം, േിനി തീയറ്റര്ണ്,  ണ്കവന്ഷന് 
കസെര്ണ്, വഹപ്പര്ണ് ോര്ണ്ക്കറ്റ ്അടക്കമുളള ഒരു മഷാപ്പിംഗ ്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 മപ്രാജക്ട ് തയ്യാോക്കി സര്ണ്ക്കാര്ണ് ധനസഹായം വിനിമയാഗിച്്ച 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 സംഘങ്ങള്ക്ക ്പ്രവര്ണ്ത്തനത്തിന് 
ആവശയോയ വര്ണ്ദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം നല്ക്മ ണ്ടതുണ്ട്. 

7. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളകട ത ര്ണ്ച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന ാരണം ജീവനക്കാര്ണ്, ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള് 
എന്നിവര്ണ്ക്ക ് ഫണ്ട് വിനിമയാഗം, സംഘം പ്രവര്ണ്ത്തനം എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച 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 തിരിച്ച ് ആദയം മുതലളള സര്ണ്ക്കുലറു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി  ാലാെിതോയി പരിഷ്ക്കരിക്കു യും 
മവണം. 

9. സഹ ാരി ള്ക്കും, ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും മവണ്ട ഒരു  ാള്കസെര്ണ്, കഹല്ക്പ്പ് ക സ്്ക്ക സംവിധാനം 
ഏര്ണ്കപ്പടുത്തണം. 

10. സഹ രണം ഒരു പ്രമതയ  വിഷയോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തമേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലം ക ാണ്ടു 
വമരണ്ടതാണ്.   

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ണ്മേശങ്ങള് 
1. ജില്ലയികല വിവിധ തമേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് സഹ രണസംഘങ്ങളില്ക് പദ്ധതി 

നടത്തിപ്പില്ക് പങ്കാളിയാക്കാന്  ഴിയണം. 
2. ക്ഷീരവകുപ്പ്,  യര്ണ്,വ ത്തേി, വയവസായം തുടങ്ങിയ വകുപ്പു ളകട നിയരണത്തിലളള 

സഹ രണസ്ഥപനങ്ങള്ക്ക ്ഉപയുക്തോയ പദ്ധതി ള് മേഖലാസംമയാജനസാദ്ധയത ള് പരിമശാ 
ധിച്്ച നടപ്പാമക്കണ്ടതാണ്. 

3. സഹ രണവായ്പയുകട തിരിച്ചടവ് ഉേപ്പാക്കാന്  ഴിയുന്ന സാമൂഹയസമ്മര്ണ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പായി ഗ്രാേസഭമയയും, 
കുടുംബശ്രീ, സി. ി.എസ്, എ. ി.എസ ് സംവിധാനകത്തയും തമേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്ത 
രവാദകപ്പടുത്തണം.  

4. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്നുളള വായ്പ ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രാമദശി  സാമ്പത്തി  വി സനം, 
ദാരിദ്രയലഘൂ രണം, ആമരാഗയസംരക്ഷണം, കതാഴില്ക് തുടങ്ങിയ മേഖല ള്ക്കാവശയോയ 
വിഭവസോഹരണത്തിന് ഉപമയാഗകപ്പടുത്തണ്ടതാണ്. 

മപ്രാജക്ട ്ആശയങ്ങള് 
1. വാട്ടര്ണ് ആെ ്മവസ്്റ്റ വാട്ടര്ണ് ോമനജ്കേെ ്സഹ രണ സംഘം. 

വരും ാലങ്ങളില്ക് ജലക്ഷാേം രൂക്ഷോകുമമ്പാള് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന ് 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 മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ് സഹ രണസംഘത്തികെ സാദ്ധയത ള് 
പ്രമയാജനകപ്പടുത്തു .  

3. മസാഫ്റ്റ് ആെ ്എെര്ണ്പ്രണേര്ണ് സ്ക്ില്ക്  വലപ്കേെ ്കട്രയിനിംഗ് സഹ രണസംഘം 
വയവസായ വി സനത്തിന ് സംരംഭ തവ വനപുണയവം ോനവമശഷി വി സനവം  ഴിവ ളം 
വളര്ണ്ത്തികയടുത്്ത പുതിയ അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങള് ആധുനി  സാമങ്കതി  
വിദയയുകട സഹായമത്താകട നടത്തു . 

4. സഹ രണ ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേീസ ്
ജനങ്ങള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയോയ െി ിത്സയും മരാഗപ്രതിമരാധ നടപടി ളം ഉതകുന്ന രീതിയില്ക് സഹ രണ 
ക്ലിനിക്കല്ക് ലമബാേട്ടേി ശംഖല സഹ രണ മേഖലയില്ക് സ്ഥാപിക്കല്ക്. 

5. ഹൂേന് േിമസാഴ്സ് സവപ്ല ആെ ്ോമനജ്കേെ ്സഹ രണസംഘം 
പ്രമതയ തരം പ്രവര്ണ്ത്തി ളം മസവനങ്ങളം ഔട്ടമ്സാഴ്സിംഗ് കെയ്യുന്നതടക്കം ആ ര്ണ്ഷ ോയ 
മജാലി ളം മസവനങ്ങളം ഏകറ്റടുത്ത് നടത്തു യും പരിെരണ മസവനം ഉള്കപ്പകടയുള്ള മസവനങ്ങള് 
പ്രാമദശി തലത്തില്ക് നടപ്പാക്കുന്നതിനുമവണ്ടി സഹ രണത്തികെ സാദ്ധയത ഉപമയാഗകപ്പടുത്തു .  

6.  ാര്ണ് വാഷ് ആെ ്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 ആെ ്േീ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 ോമനജ്കേെ ്സഹ രണസംഘം. (േണ്്ണ, ജലം, വജവസമ്പത്ത,് 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 
 
 
 
 
   
                
                 അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ് 

ചിത്രം 4.7.1 

ജനേംഖയ – വിവിധ തലങ്ങളിൽ 

 
                      അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ്  

ചിത്രം 4.7.2 
ആസ ാഗ്യ സൂച ങ്ങള് 

 
             അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ് 

20.12%

33.18%

34.14%

12.55%
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ജനന നി ക്ക് േ ണ നി ക്ക് ശിശുേ ണ 
നി ക്ക്

ോതൃേ ണ 
നി ക്ക്

ആയര്ദദഘ്യം
(പുരുഷന് )

ആയര്ദദഘ്യം
(സ്ത്രീ)

ഇന്ത്യ

സ  ളം

ക ാല്ലം

ക്ര.നം വയസ്സ ് 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 
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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 സനട്ടങ്ങളാണ.്  

പട്ടി  4.7.2 
ആസ ാഗ്യ സൂച ങ്ങള്  

അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ് 

ആസ ാഗ്യ സേഖലയികല കവല്ലുവിളി ള് 

പ ര്സച്ചത വയാധി 
േംസ്ഥാനത്ത ് 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 

 

സൂച ങ്ങള് 

2016 2017 (കേപ്റ്റംബര് വക ) 

പുരുഷന് സ്ത്രീ ആക  പുരുഷന് സ്ത്രീ ആക  

Screened 1,35,924 2,32,194 3,68,118 1,14,300 1,93,428 3,07,728 

DM cases Follow Up 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 ാഗ്ങ്ങള്ക്ക ് ാ ണം. 

ക്രേ നം സൂച ങ്ങള് 
ക ാല്ലം ജില്ല സ  ളം ഇന്ത്യ 

2010 2016 2016 2016 

1 ജനന നി ക്ക ് 12 8.73 14.7 21.4 

2 േ ണ നി ക്ക ് 5.094 5.04 6.9 7 

3 ശിശുേ ണ നി ക്ക ് 6.8 6.44 12 40 

4 ോതൃേ ണ നി ക്ക ് 38.23 35.12 66 178 

5 ആയര്ദദഘ്യം (പുരുഷന്) 70 70 70 64 

6 ആയര്ദദഘ്യം (സ്ത്രീ) 74 74 69 69 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

251                                                                                                     സേവനസേഖല 

 
 

 

ചിത്രം 4.7.3 - പ ര്സച്ചത വയാധി 

 
                  അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ ്
        

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 അസപക്ഷിച്്ച കൂെിയിട്ടുെ.് 

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 അസനാഫിലിേ ് 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. 
 

രസേഹം  ക്താതിേര്ദം DM + HTN

224894 263270

124928 141263 79737

Diagonised

Expected

ജില്ലയില് 30 വയസ്സിന് 

മു ളിലുള്ളവരുകെ

ജനേംഖയ 

1385140ആണ്
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ചിത്രം 4.7.4 - പ ര്ച്ചവയാധി-  ജലജനയം  -  ജന്തുജനയം,വായജനയം 

 
     അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ ്

ചിത്രം 4.7.5 - പ ര്ച്ചവയാധി -  രാണിജനയം 

 
                അവലംബം . ആസ ാഗ്യ വകുെ ്

ചിത്രം 4.7.6 - ക്ഷയസ ാഗ് നിയന്ത്രണ പ ിപാെി - സ്ഥിതിവിവ ങ്ങളകെ ഗ്രാഫ ്

 
അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്
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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 ിത്സയിലുെ.് 
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 യൂണിറ ്

ബസയാളജിസ്റ്റികെ സനതൃതവത്തില് ദഫസലറിയ ഇന്കെക്ടര്ോര്, ഫീല്ഡ് അേിസ്റ്റെ്, ഫീല്ഡ ്
വര്ക്കര്, ഇന്കേക്റ്്   ളക്ടര് തുെങ്ങി 56 സപര് അെങ്ങുന്ന യൂണിറ് ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്, പുനലൂര് 
മുനിേിൊലിറി എന്നിവിെങ്ങളില് സന ിട്ട് കവക്ടര്  സരാള് നെത്തിവരുന്നു. കൂൊകത പ ര്ച്ചവയാധി 
േേയത്ത ്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. േന്ത് ്
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 

 
സൂച ം 

2015-2016 2016-2017 

ഗ്വ: േവ ാ യ ആക  ഗ്വ: േവ ാ യ ആക  

രേവം 10006 18463 28469 8674 17226 25900 

സനാര്േല് 5332 7733 13065 4310 7266 11576 

C –കേക്ഷന് 4650 10730 15410 4364 9960 14324 

വീട്ടികല രേവം 24 22 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്
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ജില്ലയില് നെക്കുന്ന രേവങ്ങളില് 99%വം ആശുപത്രി രേവങ്ങളാണ.് 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 കവയ്പ്െ ്
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  താകെയാണ.് 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 ഉപസഭാക്താക്കളാണ.് 

 ൗോ  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 ക്ലാസ്സ ്വക യള്ള സ്കൂള് കുട്ടി ള്ക്ക ്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, ഭക്ഷണ-
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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   ണക്ക ്

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്

ോനേി ാസ ാഗ്യരശ്നങ്ങള് 
േര്ക്കാര് സേഖലയില് ചി ിത്സ സനടുന്ന 16000 ഓളം സ ാഗ്ി ളെ്. 22 ക്ലിനിക്കു ള് വെി ഇവര്ക്ക ്

സേവനങ്ങള് നല് ി വരുന്നു. മുഖത്തലയില് പുരുഷന്മാര്ക്ക ്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

 
അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ് 

പട്ടി  4.7.5 
സ ാഗ് വിവ ങ്ങൾ 

ക്ര.നം സ ാഗ്വിവ ം സ ാഗ്ി ളകെ എണം(2016-17) 
1 Organic Mental Disorders 46 
2 Schizophrenia and Related Disorders 240 

53%

47%

േർക്കാർ
സനാര്േല് 

C – കേക്ഷന് 42%

58%

േവ ാ യ

സനാര്േല് 

C – കേക്ഷന്

46

240

354

41

67

74

സ ാഗ്ി ളകെ എണം(2016-17)

Organic Mental Disorders

Schizophrenia and
Related Disorders
Mood Disorders

Neurotic and Stress
Related Disorders
Physiological Dysfunction

Others
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3 Mood Disorders 354 
4 Neurotic and Stress Related Disorders 41 
5 Physiological Dysfunction 67 
6 Others 74 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ് 

ആത്മഹതയ നി ക്കില് േംസ്ഥാന ശ ാശ ി ലക്ഷത്തില് 23 സപര് ആകണന്നി ികക്ക ജില്ലയിലിത ്
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 സപര്ക്ക ് ാററാക്റ്് േര്ജറി കചയ്തു നല്കു യൊയി. 2015-16 
വര്ഷം കുട്ടി ളില് 6530 സപര്ക്ക്  ാഴ്ച്ച്ചത  ാര്  കെത്തു യം 1128 സപര്ക്ക ്  ണെ നല്കു യം 
കചയ്തു.2016-17 വര്ഷം ഇത് യഥാക്രേം 4794 / 790 ആയിരുന്നു. 

പാലിസയറീവ ്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 ആശുപത്രിസയാെനുബന്ധിച്്ച 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. ഇത ് ജനേംഖയയകെ 12.45% ആണ്. 
പുരുഷന്മാരുകെ ജനേംഖയ 1,57,801 സ്ത്രീ ള് 1,70,452 ആണ്. ജില്ലയില് 59,469 പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങളെ.് 
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 
പാലിസയറീവ ്ക യര് - സ ാഗ്ി ളകെ എണം 

 
   അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്

ചിത്രം 4.7.9 
ഭിന്നസശഷി - എണം 

 
               അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്

 ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ ജനേംഖയ 4,641 ആണ്. ഇതില് 2,236 പുരുഷന്മാരും 2,405 സ്ത്രീ ളോണ ്
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 േന്ദര്ശിച്്ച ആവശയമുള്ളവര്ക്ക് ചി ിത്സ നല് ിവരുന്നു. തവക്ക ് സ ാഗ്ങ്ങള്, അനീേിയ, 
ജീവിതദശലീ സ ാഗ്ങ്ങള് എന്നിവയാണ ് 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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ോനേി  
ദവ ലയം-2.73%

സ ഴ്ച്വി ദവ ലയം-
6.6%

േറ്റുള്ളവ -53.67%



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

258                                                                                                     സേവനസേഖല 

 
 

 

സറാഡ്  അപ െങ്ങള് 
ജില്ലയില്  2016 വര്ഷം 1950 അപ െങ്ങള്  ഉൊയതില് 238 സപര് േ ിച്ചിട്ടുെ്. ഇതില്  

ഗുരുത ോയ പ ിസക്കറവരുകെ എണം 2055 ആണ്. ലഹ ി ഉപസയാഗ്ിച്്ച 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 ജില്ലാ ആശുപത്രി 1 1 1 
2 ോതൃ-ശിശു ജില്ലാ ആശുപത്രി 1   

3 താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി 4   

4 താലൂക്കാശുപത്രി 4  2 
5 െിബി ആശുപത്രി 1   

6 ആശുപത്രി ള്  8  

7 ോമൂഹി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം 16   

8 രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം 57   

9 24x7 രാഥേി ാസ ാഗ്യ സ ന്ദ്രം 4   

10 ഉപസ ന്ദ്രങ്ങള് 421   

11 ഡിസ്കപന്േറി  59 48 
12 ഡിസ്കപന്േറി(NHM)   33 
13 ആയഷ് PHC  18  

14 ആയഷ്  PHC േിദ്ധ  3  

15  ിെത്തി ചി ിത്സയള്ളത ് 37 9 3 
16  ിെക്ക ള് 2388 190 80 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ ്
പട്ടി  4.7.7 

േനുഷയ വിഭവസശഷി(ആസ ാഗ്യം,ആയര്സവദം,സഹാേിസയാ) 

ക്ര.നം ഇനം അസലാെതി ആയര്സവദം സഹാേിസയാ 

1 വിദഗ്ദ്ധ സഡാക്ടര് 148 3  

2 സഡാക്ടര് 191 77 58 
3 സഡാക്ടര് (NHM)   25  

4 കഹഡ് സനഴ്സ/്സ്റ്റാഫ്  സനഴ്സ/്NS  491 31 8 
5 ഫാര്േേിസ്്റ്റ 110 67 46 
6 ലാബ്  കെക്നീഷയന് 67 1  
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7 സനഴ്സിംഗ്് അേിസ്റ്റെ ് 272 90 (NA&HA)  

8 അറന്ഡര് 347  38 
9 TA /HS /HI /JHI  403   

10 MCHO /DPHN/ PHNS/ PHN/JPHN  4   

11 കതറാെിസ്്റ്റ  5  

12 കുക്ക്,ോനിസറഷന് വര്ക്കര്  20  

13 PTS   60 31 
14 േറ്റു ജീവനക്കാര്   36 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ് 

പട്ടി  4.7.8 
OP & IP (ആസ ാഗ്യം,ആയര്സവദം,സഹാേിസയാ) 

ക്ര.നം ഇനം അസലാെതി ആയര്സവദം സഹാേിസയാ 

1 OP ( 2016 -17 )    
 പുരുഷന്മാര് 23,85,710  26,404 
 സ്ത്രീ ള് 30,96,676  83,503 

 കുട്ടി ള് 14,01,163  18,198 

 ആക  68,83,549 23,64,229 1,28,105 

2 IP  ( 2016 –17)    

 പുരുഷന്മാര് 40,336  315 
 സ്ത്രീ ള് 47,465  505 
 കുട്ടി ള് 13,273  - 

 ആക  1,01,074 44,447 820 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ് 

പട്ടി  4.7.9 
േവ ാ യ ആസ ാഗ്യ സേഖല 

ക്ര.നം ഇനം അസലാെതി 
1 ആശുപത്രി ളകെ എണം 205 
2 സഡാക്ടര്ോരുകെ എണം 884 
3  ിെക്ക 7054 
4 വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സാ േൗ  യം 65 
5 രേവങ്ങള് നെക്കുന്നത ് 52 

അവലംബം . ആസ ാഗ്യവകുെ് 

NHM (നാഷണല് കഹല്ത്തേ്ിഷന്) 
ആസ ാഗ്യ രവര്ത്തനങ്ങള് ഏസ ാപിെിക്കുന്നതിനും  ാ യക്ഷേോയി നെെിലാക്കുന്നതിനുോയി 

സദശീയ ആസ ാഗ്യ ദൗതയോയ നാഷണല് കഹല്ത്ത ്േിഷന് ജില്ലാ സരാഗ്രാം ോസനജരുകെ സനതൃതവത്തില് 
ജില്ലയില് രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.വിവിധ സദശീയ ആസ ാഗ്യ പ ിപാെി ള്ക്കുള്ള ഫണ്ടു ള് NHM മുഖാന്ത് 
 ോണ് ആസ ാഗ്യ വകുെിന ്ലഭയോകുന്നത്. കൂൊകത ജില്ലാ ഏര്ളി ഇെര്കവന്ഷന് കേെര് മുതല് ഭൂേി  
വക  ഒസട്ടകറ നൂതനോയ ഇെകപെലു ളം NHM ഫെ ് 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 കഹല്ത്ത ് 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 പദ്ധതിയാണ ് േദ്ഗ്േയ. ഇതികെഭാഗ്ോയി 1006 സപര്ക്ക ് 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  ണ്ടുപിെിച്്ച േേ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. റീച്ച ്: - ോംക്രേി  സ ാഗ് നിവാ ണത്തിനായി രവര്ത്തിക്കുന്ന കേല്ലാണിത്. ഇതികെ ഭാഗ്ോയി 
215816 സപര് ചി ിത്സ സതെിയിട്ടുെ്. 
6. ദതസറായിഡ ്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  ംഗ്ത്്ത കേച്ചകെട്ട രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഭാ തീയ 
ചി ിത്സാ വകുെ്  ാഴ്ച്ച്ച വയ്ക്കുന്നത്. ജനസക്ഷേ  ോയ പദ്ധതി ളിലും സപാതുജനാസ ാഗ്യേം ക്ഷണ 
സേഖലയിലും ആസ ാഗ്യ വകുപ്പുോയി േഹ  ിച്്ച രവര്ത്തിക്കുന്നത് വെി ജിലയികല ആസ ാഗ്യ സേഖലയില് 
േേഗ്രോയ ോറങ്ങള് വരുത്തുവാന്  െിഞ്ഞിട്ടുെ്. 
      കപാതുജനാസ ാഗ്യ േം ക്ഷണവോയി ബന്ധകെട്്ട നി വധി പദ്ധതി ളാണ് വകുെ് ഏകറടുത്ത ്
നെെിലാക്കുന്നത്. സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് പുറസേ വിവിധ തസദശ േവയംഭ ണ 
സ്ഥാപനങ്ങളകെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപസയാഗ്കെടുത്തി പല തലങ്ങളിലുള്ള പദ്ധതി ളാണ ് ഭാ തീയ 
ചി ിത്സാ വകുെികെ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി നെെിലാക്കുന്നത്. 
      ക ാല്ലം ജില്ലയില് വകുെ് നെത്തുന്ന രവര്ത്തനങ്ങകള താകെെറയന്ന  ീതിയില് ത ം തി ിച്ചി ിക്കുന്നു. 
നാഷണല് ആയഷ് േിഷന് ഫെ ്ഉപസയാഗ്ിച്്ച 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 . 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

261                                                                                                     സേവനസേഖല 

 
 

 

2. കപണ്ടകുട്ടി ളകെ  ൗോ  അവസ്ഥ, ഗ്ര്ഭാവസ്ഥ, രേവം, ശിശുപ ിപാലനം, എന്നിവയില് 
ആയര്സവദ പ ിച ണങ്ങള് ഉള്കെടുത്തികക്കാെ ്ആസ ാഗ്യ പൂര്ണോയ ഒരു ഭാവിതലമുറകയ 
സൃഷ്ടിക്കു . 

3. വൃദ്ധജനങ്ങളകെ ശാ ീ ി  ോനേി  േൗഖയം ആയര്സവദത്തിലൂകെ േം ക്ഷിക്കു . 

ഭക്ഷയ സു ക്ഷ 
ജില്ലയില് ഭക്ഷയസു ക്ഷ അസ്സിസ്റ്റെ്  മ്മീഷണര്ക്ക ് ീെി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 വരുത്തുന്നതിന ്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 – ാഴ്ചൊെ ്
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 ക്കെ ് 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 സചര്ന്ന ്
ബര്ത്തല്ാന് 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 പായ്പ്സക്കജ ്ഉറപ്പു വരുത്തും. ഇതിനു 
തുെര്ച്ചയായി കുടുംബതല ആസ ാഗ്യ സേവന പായ്പ്സക്കജു ളം വാര്ു-പഞ്ചായത്തുതല ആസ ാഗ്യ സേവന 
പായ്പ്സക്കജു ളം തയ്യാറാക്കി നെെിലാക്കും.  
 എല്ലാ വാര്ു ളിലും വാര്ഡ് തല 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 േേനവയിെിച്്ച 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 ക ാല്ലം ജില്ലാലക്ഷയങ്ങള് 

 
1 

ോതൃേ 
ണം 

• ോതൃേ ണ നി ക്ക്(MMR) 36ല് 
നിന്നും 30 ആക്കു  

2020 ഓടുകൂെി 35ല് നിന്നും 27ആക്കു  

• 2022 ഓടുകൂെി 25 ആക്കു  

• 2032 ഓടുകൂെി 15 ആക്കു  
 
2 

 
ശിശുേ 
ണം 

• ശിശുേ ണ നി ക്ക(്IMR) 12ല് 
നിന്നും 8 ആക്കു ,നവജാത 
ശിശുേ ണ നി ക്ക(്NMR) 7ല് 
നിന്നും 5 ആക്കു ,  5 വയസ്സിനു 
താകെയള്ള കുട്ടി ളകെ 
േ ണനി ക്ക് (U5MR) 14ല് നിന്നും 9 
ആയി കുറയ്ക്കു  

• 2020 ഓടുകൂെി 6.44ല് നിന്നും 
5ആക്കു  

• 2022 ഓടുകൂെി 5 ആക്കു  

• 2032 ഓടുകൂെി 4 ആക്കു  

 
 
 
 
 
 

 
േഞ്ഞെി
ത്തവം 
ജലജനയ 
സ ാഗ്ങ്ങ

ളം 

• വാര്ഷി  സ ാഗ് ബാധ 50% 
കുറയ്ക്കു  

• Hep B കുത്തിവയ്പ്െ് ജനനസത്താകെ 
100% കുട്ടി ള്ക്കും ലഭയോക്കു  

• വാര്ഷി  സ ാഗ്ബാധ 2020 
ഓടുകൂെി 50% വം, 2022 ഓടുകൂെി 
60% വം,2032 ഓടുകൂെി 
70%വംകുറയ്ക്കു . 

• Hep B കുത്തിവയ്പ്െ് 
ജനനസത്താകെ 100% 
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3 

കുട്ടി ള്ക്കും ലഭയോക്കു . 
 

കുഷ്ഠം 
• 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  

• 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  

 
േന്ത് ്

•  ക്തത്തികല ദേസക്രാ 
ദഫസലറിയ നി ക്ക് 2020 ഓടുകൂെി 
1%ന് താകെയാക്കു  

• േന്ത്് സ ാഗ്ം മൂലമുൊകുന്ന 
ശാ ീ ി അവശത ള് തെയാനും 
ഉള്ളവ ചി ിത്സിക്കാനുമുള്ള 
േൗ  യകോരുക്കു  

• േന്ത്് സ ാഗ്ം മൂലമുൊകുന്ന 
ശാ ീ ി അവശത ള് 
തെയാനും ഉള്ളവ 
ചി ിത്സിക്കാനുമുള്ള േൗ  യം 
എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും 
േ്ോക്കു  

• തസദശീയ േന്ത്്പനി 2020 
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു . 

  
േലപനി 

• തസദശീയ േലപനി ബാധ 2020 
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു . പുറത്ത് 
നിന്നുള്ള േലപനി തസദശീയ 
േലപനിയായി ോറുന്നത് 2020 
ഓടുകൂെി പൂര്ണോയം തെയ  

• തസദശീയ േലപനി ബാധ 2020 
ഓടുകൂെി ഇല്ലാതാക്കു . പുറത്ത് 
നിന്നുള്ള േലപനി തസദശീയ 
േലപനിയായി ോറുന്നത് 2020 
ഓടുകൂെി പൂര്ണോയം തെയ  

• േ ണം ഇല്ലാതാക്കു  
 

ക്ഷയം 
• െി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  

• െി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  

 
HIV/AIDS 

• ART ചി ിത്സ 90% 
സ ാഗ്ി ള്ക്കും 2020 ഓകെ 
ലഭിക്കു  

• 90% HIV സ ാഗ്ി കളയം 
 ണ്ടുപിെിക്കല് 

• ART ചി ിത്സ 90% 
സ ാഗ്ി ള്ക്കും 2020 ഓകെ 
ലഭിക്കു  

• 90% HIV സ ാഗ്ി കളയം 
 ണ്ടുപിെിക്കല് 
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• HIV വയാപനം 
നിലവിലുള്ളതില്നിന്നും 50% 
കുറയ്ക്കു  

 
 
 
 
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  

• 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  

  
 
 
 
 

ഹൃസരാഗ്ം, 
പക്ഷാഘ്ാ

തം, 
COPD/ആ
സ്്തേ, 

രസേഹം,
കപാണ
ത്തെി 

• 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 കപാണത്തെിയ 
ള്ളവരുകെയം രസേഹസ ാഗ്ി ള 
കെയം എണം കൂൊതി ിക്കാനുള്ള 
നെപെി ള് േവീ  ിക്കു  

• പു യിലയകെ ഉപസയാഗ്ം 
ഇസൊെസത്തതില് നിന്നും 30% 
എങ്കിലും കുറക്കണം 

• ഞങ്ങളകെ പച്ചക്കറി ള്, പെം 
ഉപസയാഗ്ം 20% എങ്കിലും 

• 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 
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ഉയര്ത്തു  

• ഉെികെഉപസയാഗ്ം 10% എങ്കിലും 
കുറയ്ക്കു  

• ഹൃസരാഗ്ം വ ാന് ോധയതയള്ള 
ആള കള പ ിസശാധിച്്ച 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  

ഉയര്ത്തു  

• ഉെികെഉപസയാഗ്ം 10% എങ്കിലും 
കുറയ്ക്കു  

• ഹൃസരാഗ്ം വ ാന് ോധയതയള്ള 
ആള കള പ ിസശാധിച്്ച 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  

 േദയം/ലഹ
 ി 

വസ്തുക്കള
കെ 

ഉപസയാ
ഗ്ം 

 • േദയ ഉപസഭാഗ്ം നിലവിലുള്ളതികെ 
20% കുറയ്ക്കു . 

• േദയ-േയക്കുേരുന്ന് വിമുക്തി േൗ  
 യം എല്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും 
ഉറപ്പുവരുത്തു  

 
 
5 

 
വയായാേം 

• വയായാേക്കുറവ് 10% എങ്കിലും 
കുറയ്ക്കു  

• വയായാേം കചയ്യുന്നവരുകെ 
നി ക്ക് 10% വര്ദ്ധിെിക്കു . 

 
 

 യാന്േര് 

• 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  

• 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  
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•  യാന്േര് ചി ിത്സയ്ക്ക് 
സവെിവരുന്ന ഭീേോയ കചലവ് 
15% ആയി കുറയ്ക്കു  

•  യാന്േര് ചി ിത്സയ്ക്ക് 
സവെിവരുന്ന ഭീേോയ കചലവ് 
15% ആയി കുറയ്ക്കു  

 
6 

 
സറാഡപ 
െങ്ങള് 

• RTA മൂലമുള്ള േ ണനി ക്കും 
അംഗ്ദവ ലയം 
േംഭവിക്കലുംഇസൊള് ഉള്ള 
നി ക്കികെ50% ആയി 2020 ഓടു 
കൂെി കുറയ്ക്കു  

• RTA മൂലമുള്ള േ ണനി ക്കും 
അംഗ്ദവ ലയം 
േംഭവിക്കലുംഇസൊള് ഉള്ള 
നി ക്കികെ50% ആയി 2020 
ഓടുകൂെി കുറയ്ക്കു  

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

രജനന 
ദലംഗ്ീ  
ആസ ാഗ്യം 
(RSH) 

•  ൗോ 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% 
സപര്ക്ക ്എങ്കിലും 
േര്ജിക്ക.ല്ക യര് നല്കു  

• വൃദ്ധ ായ സ്ത്രീ സ ാഗ്ി ള്ക്ക ്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  

•  ൗോ 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% 
സപര്ക്ക ്എങ്കിലും 
േര്ജിക്ക.ല്ക യര് നല്കു  

• വൃദ്ധ ായ സ്ത്രീ സ ാഗ്ി ള്ക്ക ്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 

• സ്കൂള് കുട്ടി ളകെ (16-12 വയസ്്സ) 

ദന്ത്ക്ഷയം 45 – 55% ല് നിന്നും 
35 -45% ആയി കുറയ്ക്കു  

• 35 – 45 രായക്കാ ികല 
സോണസ ാഗ്ങ്ങള് 50%ല് നിന്നും 
40% സലക്ക് എത്തിക്കു  

• സ്കൂള് കുട്ടി ളകെ (16-12 വയസ്്സ) 

ദന്ത്ക്ഷയം 45 – 55% ല് നിന്നും 
35 -45% ആയി കുറയ്ക്കു  

• 35 – 45 രായക്കാ ികല 
സോണസ ാഗ്ങ്ങള് 50%ല് നിന്നും 
40% സലക്ക് എത്തിക്കു  

 
9 

 
സനത്രാ
സ ാഗ്യം 

•  ാഴ്ചദവ ലയം മൂലമുൊകുന്ന 
അന്ധത 25% ആയി കുറയ്ക്കു  

• തിേി ം മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 
25% ആയി കുറയ്ക്കു  

• ഡയബറി ് കററിസനാെതി 
മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 25% 
ആയി കുറയ്ക്കു  

•  ാഴ്ചദവ ലയം മൂലമുൊകുന്ന 
അന്ധത 25% ആയി കുറയ്ക്കു  

• തിേി ം മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 
25% ആയി കുറയ്ക്കു  

• ഡയബറി ് കററിസനാെതി 
മൂലമുൊകുന്ന അന്ധത 25% 
ആയി കുറയ്ക്കു  

 
10 

 
പാലിസയറീ

വ് 

• 100% ോന്ത്വന പ ിച ണവം 
ചി ിത്സയം അര്ഹതകെട്ടവര്ക്ക്  
ലഭയോക്കു , വൃദ്ധജന 
പ ിപാലനം, ോനേി  
സ ാഗ്ി ള്ക്കുള്ള പ ിച ണം 
എന്നിവകൂെി ഉള്കെടുത്തി പദ്ധതി 
വിപുലീ  ിക്കു  

• 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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• എല്ലാ ജില്ലാ താലൂക്കാശുപത്രി ളിലും (അസലാെതി, സഹാേിസയാ, ആയര്സവദ൦) RO ലാെ ്
സ്ഥാപിക്കണം. 

• ഗ്ി ിവര്ഗ സേഖലയികല ഗ്ര്ഭിണി ളായ സ്ത്രീ ള്ക്ക് രജനന ദശശവ ആസ ാഗ്യ പ ിപാലനവ 

ോയി ബന്ധകെട്ട് ഗ്രാേ–സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്്ച േര്വീേ് പാസക്കജ ് സരാജക്റ്് 
ആംുലന്േ് േൗ  യസത്താകെ നെെിലാക്കു . 

• 2020 ോര്സച്ചാടുകൂെി വയക്തിഗ്ത വാര്ു തല പഞ്ചായത്തു തല സേവന ദാന പാസക്കജു ള് 
രൂപീ  ിക്കു . 

2. 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 കെസ്്റ്റ , േ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 . 
3. 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 ാ ിരാണി-
ജന്തു നിയന്ത്രണം ഉള്െകെ) േനുഷയവിഭവം, ോധന ോേഗ്രി ള് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന 
പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ സരാജക്ടു ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ഉൊ ണം. 

• ബസയാകേഡിക്കല് സവസ്്റ്റ ോസനജ ്കേെ ് േംവിധാനങ്ങള് ആസ ാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• തീ സദശ സേഖല സ ന്ദ്രീ  ിച്ചു തസദശ േസലറിയ രതിസ ാധിക്കുന്നതിന് സരാജക്റ്് അനിവാ യോണ്. 
4. വൃദ്ധജന പ ിപാലനം 

• എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വൃദ്ധ ജനങ്ങള്ക്കായി വയക്തിഗ്ത ആസ ാഗ്യ സേവന പാസക്കജ ്
നെെിലാക്കു . ഒെം ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് പ ല്വീെ് ഒരുക്കു . 

• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളം (ഗ്വ:/േവ ാ യ), കപാതു ഇെങ്ങളം 2019 ഡിേംബസറാടു കൂെി 
വൃദ്ധ േൗഹൃദോക്കു . 

5. ോ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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• സ്കൂള ളികല പഠനം ആേവാദയ  ോക്കു ,  ലാ- ായി  വിസനാദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു . 
കുട്ടി കളയം അധയാപ ക യം പകങ്കടുെിച്ചുക ാെ് നിശ്ചിത ആസ ാഗ്യ ച യ ളം അവസബാധവം 
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

6. രജനന ദശശവ ആസ ാഗ്യം 

• ആ ര്ഷ ോയ രേവ സേവന പാസക്കജ ് ഗ്രാേ-സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്്ച 
നെെിലാക്കു . 

•  ൗോ  ആസ ാഗ്യം, രിോ ിറല്  ൗണ്ടേിലിംഗ്്, സപാഷണം, വിളര്ച്ച ോസനജ് കേെ്, ദഹ റിസ് ് 
രഗ്നന്േി താലൂക്ക/്ജില്ലാ ആശുപതി ളോയി ലിങ്ക് കചയ്യല്, എല്ലാ ഗ്ര്ഭിണി ള്ക്കും അസനാേലി 

സ്ാന് ഉറപ്പുവരുത്തല്, ”ഗ്ര്ഭിണികക്കാരു തുണ(JPHN/ASHA)” നല് ല് ഉള്െകെ േേഗ്ര 
ഗ്ര്ഭ ാല േം ക്ഷണ പായ്പ്സക്കജ ്നെെിലാക്കു .  

7. RNTCP പൂ   സപാഷണം 

• ക്ഷയസ ാഗ്ി ള്ക്ക് പൂ   സപാഷണം ലഭയോക്കുന്ന സരാജക്റ്് നെെിലാക്കു . 
8. അപ െങ്ങള് 

• ജില്ലാ ആശുപത്രി, THQH ക ാട്ടാ ക്ക ,  രുനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംസ ാട്ട, പുനലൂര് എന്നിവ 
സരാേക യര്കേെര് ആയി ഉയര്ത്തു . 

9. ഭക്ഷയസു ക്ഷ 

• വെിസയാ  ഭക്ഷയ സു ക്ഷ ഉറൊക്കുന്നതിന് ഫ്രീസോണ്ട പദ്ധതി എല്ലാ ൌണ്ടഷിപ്പു ളിലും 
നെെിലാക്കു . 

• ഭക്ഷണശാല ഉെേസ്ഥര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും പ ിശീലനം, കതാെിലാളി ള്ക്ക ് ഡ്രസ്്സ  സ ാഡ്, 
േര്ട്ടിഫിക്കറ് സ ാഴ്സ് എന്നിവ പ ിഗ്ണിക്കാവന്നതാണ്. 

സേല്ത്തട്ട ് 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 പഠിെിക്കുന്നതിന ്
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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• ഓസ ാ പഞ്ചായത്തിലും നാട്ടു വിപണി ള് (നാെന് ഉല്െന്നങ്ങളകെ േംഭ ണവം വിപണനവം 
വിനിേയവം) ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• സലാക്ക ്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 പാസക്കജ ്ഗ്രാേ –സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു കള േേനവയിെിച്്ച 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 എന്നിവയ്ക്ക ് 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 . േവീസവജ ് രീറ്കേെ ് ലാെ ് ഉകെങ്കില് ോത്രം 
അനുവദിക്കു . 

• പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കായി വിസനാദത്തിനായിപാര്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു . 

ആയര്സവദം 

ആയര്സവദ സേഖലയകെ വി േനത്തിനായി ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േവീ  ിക്കെ നിർസദശങ്ങൾ 

സേൽത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

1. ജില്ലയിൽ ഓട്ടിേം ബാധിച്ച കുട്ടി ൾക്കായി ഒരു േംപൂർണ ആയര്സവദ ചി ിത്സാ സ ന്ദ്രം 
ജി.എ.എച്്ച.  രുനാഗ്െള്ളിയിൽ ആ ംഭിക്കണം.  

2. ജില്ലാ ആയർസവദ ആശുപത്രിയികല 100  ിെക്ക ൾക്കുള്ള അെിസ്ഥാന 
േൗ  യങ്ങളം,സ്കപഷയാലിറി വിഭാഗ്ങ്ങളം, ജീവനക്കാരും ഉൾകെകെ ഒരു േൾട്ടി സ്കപഷയാലിറി 
ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം. 

3. സനത്രചി ിത്സ ആയർസവദത്തിലൂകെ എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽ ികക്കാെ് ഒരു സനത്രചി ിത്സാ 
വിഭാഗ്ം ജില്ലയികല ഡിഎ.എച്ച,് ക ാല്ലം ആശുപത്രി സ ന്ദ്രീ  ിച്ച് നെെിലാക്കണം. 

4. വന്ധയതാ നിവാ ണത്തിനായി ഒരു ആയർസവദ ഇൻകഫർട്ടിലിറി ക്ലിനിക്ക് ജില്ലയികല ജി.എ.എച്്ച 
തലവൂർ ആശുപത്രിയിൽ ആ ംഭിക്കണം. 
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5. ആർരം പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയികല എല്ലാ നിസയാജ  േണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഓസ ാ ആയർസവദ 
സ്ഥാപനകത്തക്കൂെി ഉൾകെടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങളകെ നിലവാ ം ഉയർത്തണം. 

6. ജില്ലയികലത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റു ൾക്കായി േർക്കാർ തലത്തിൽ ചെയേംഗ്ലം, കതന്മല എസക്കാടൂറിേം 
സ ന്ദ്രങ്ങസളാടു സചർന്ന്  ഒരു ആയർസവദ റിസോർട്ട് സ്ഥാപിക്കണം. 

7. ജില്ലയികല ഉപസയാഗ് ശൂനയോയി  ിെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുംടുംബശ്രീ യൂണിറ് മുസഖന ഔഷധ 
േേയകൃഷി നെത്താവന്നതാണ്. 

8. ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർസവദ ഔഷധ നിർമ്മാണ യൂണിറ് ആ ംഭിക്കണം. 
9. രതിസ ാധ രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർസവദ കോദബൽ യൂണിറ് 

ആ ംഭിക്കണം. 
10.  ിെക്കൻ സേഖലയികല കതന്മലയിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ആയർസവദ ഡിസ്കപൻേറി  ിെത്തി 

ചി ിത്സാ േൗ  യമുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം. 
11. ജില്ലയിൽ ഒരു കേഡിക്കൽ ഓഫീേർ ോത്രമുള്ള 10  ിെക്ക ളള്ള 5  ആശുപത്രി ൾ നിലവിലുെ ്

അവ ഓസ ാന്നും ഘ്ട്ടംഘ്ട്ടോയി 30  ിെക്ക ളള്ള ആശുപത്രിയായി അപ് സഗ്രഡ് കചയ്യണം. 
12. 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. 

13. ജില്ലയികല  ണനല്ലൂര്, കുളക്കെ, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആയർസവദ 
ഡിേകപൻേറി കള ിെത്തി ചി ിത്സയള്ള ആശുപത്രി ളായി അപ്റ്സഗ്രഡ് കചയ്യണം. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

1. രായപൂർത്തിയായ കപൺകുട്ടി ളം, ഗ്ർഭിണി ൾ ഗ്ർഭാ ംഭം മുതൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും 
ആദയകത്ത 1000 ദിവേം വക യം അനുഷ്ഠിസക്കെ ആയർസേദ ച യ കളക്കുറിച്്ച അവസബാധം 
ഉൊക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അവസബാധ ക്ലാസ്സു ളം,  ൗൺേിലിംഗ് ്
കേൻററു ളം ആ ംഭിക്കണം. 

2. വാെ  ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ജില്ലയികല 9 ആയർസവദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ് േവന്ത്ം 
ക ട്ടിെ േൗ  യങ്ങൾ ഏർകെടുത്തണം.(അഞ്ചൽ, കവളിനല്ലൂർ, ശൂ നാടകേൗത്ത്, പനയം, 
അച്ചൻസ ാവിൽ, കുലസശഖ പു ം, ശാസ്താംസ ാട്ട, കുെറ, പുനലൂർ, മുനിേിൊലിറി )  

3. പഞ്ചായത്ത് വ  ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് േവന്ത്ം ക ട്ടിെ 
േൗ  യങ്ങൾ ഏർകെടുത്തണം. (ഇളംന്പള്ളൂർ, കനടുവത്തൂർ, ചാത്തന്നൂർ, േൺസരാത്തുരുത്്ത) 

4. ജില്ലയികല ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുെികവള്ള േൗ  യം, 
കശൗചാലയം, അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർൊൊക്കണം. 

5. എല്ലാ ആയർസേദ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  സയാഗ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള േൗ  യങ്ങൾഏർൊൊക്കണം. 
6. സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിസച്ചരുന്നതിനുള്ള സബാർു ൾ രധാന നി ത്തു ളിലും സ്ഥാപന 

പ ിേ ങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണം. 
7. ഡിസ്കപൻേറി സളാെ് സചർന്ന് പഞ്ച ർമ്മ ചി ിത്സ ൾ കചയ്യുന്നതിനുള്ള േൗ  യകോരുക്കണം. 
8. േർക്കാർ ക ട്ടിെത്തിൽ രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്കപൻേറി ളകെയം, ആശുപത്രി ളകെയം അറകുറ 

പണി ളം ഇലക്ട്രിക്കൽ റീ വയറിംഗു ളം നെത്തണം. 
9.  ംപൂട്ടർ, ഇൻറർകനറ് േൗ  യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ ലഭയോക്കണം. 
10. ആയർസവദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോലിനയ േംസ്ക്ക ണ ലാൻറു ൾ സ്ഥാപിക്കണം 
11. ജില്ലയിൽ ആയഷ് രാഥേി  സ ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്    (കവട്ടിക്കവല, 

വിളക്കുെി, കുലസശഖ പു ം, ഇട്ടിവ, ശൂ നാെ് വെക്ക,് ഇളോെ്, പൂതക്കുളം,  ല്ലുവാതുക്കൽ, 
ക ാട്ടാ ക്ക ) േവന്ത്ം ക ട്ടിെ േൗ  യങ്ങൾ ഒരുക്കണം. 
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12. ഫാർേേിസ്്റ്റ ഇല്ലാത്ത പട്ടാെി വെസക്കക്ക ,  െക്കൽ, ഇട്ടിവ,  ല്ലുവാതുക്കൽ, നിലസേൽ, ഇളോെ്, 
പൂതക്കുളം എന്നീ ആയഷ് രാഥേി  സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫാർേേിസ്്റ്റ നിയേനം നെത്തണം. 

13. ജില്ലയിൽ ആയഷ് രാഥേി  സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ  ംപൂട്ടർ േൗ  യം, കുെികവള്ളം, കശൗചാലയം, 
എന്നിവ ഒരുക്കണം. 

14. ചുറ്റുേതിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചുറ്റുേതിൽ നിർമ്മിക്കണം. 

സഹാേിസയാെതി  

സേല്ത്തട്ട ് നിര്സദശങ്ങള് 

 ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ വിഭാഗ്ം ജനങ്ങളിലും സഹാേിസയാെതി ചി ിത്സാ 
ശാസ്ത്രത്തികെഗുണഫലങ്ങള് കൂടുതല് േി സവാകെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നിര്സദശങ്ങളാണ ് 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”എല്ലാതാലൂക്കആ്ശുപത്രി ളിലുംതുെങ്ങണം(അെിസ്ഥാനേൗ  യവംജീവനക്കാരും) 
6. കുട്ടി ള്ക്കും  ൗോ ക്കാര്ക്കും പഠന കപരുോറ ദവ ലയങ്ങള്ക്കുള്ള ചി ിത്സാ പദ്ധതിയായ 

“േദ് ഗ്േയ” 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 ാണ്ടഫറന്േ ്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. 
 ീഴ്ത്തട്ട ് നിര്സദശങ്ങള് 

1. സ ാഗ്രതിസ ാധ-പ ര്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ കേല് എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം സ ന്ദ്രീ  ിച്്ച 
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 ശുശ്രൂഷയ്്ക്ക രാപ്ത ാക്കും  
8. പൗ ന്മാര് കപാതുവില് ദേക്ലിംഗ്ിസലക്ക് േെങ്ങും. നഗ് രസദശങ്ങളില്  ദേക്കിള് പാത ള് 

േ്ോക്കും 
9. േീസറാ സവസ്്റ്റ  ാ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 ിട്്ട 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  
എന്നതാണ ് ഈ വിഷയത്തിലുളള  ാഴ്ചൊെ്. സ  ളത്തികെ േവിസശഷത ളായി ര ീര്ത്തിക്കകെടുന്ന 
വൃത്തിയം പ ിേ  ശുചിതവവം നിലനിര്ത്തു  അതുവെി ആസ ാഗ്യ  ക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തു  എന്ന രധാന 
ലക്ഷയസത്താകെയാണ ് 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 നമുക്ക ്ോധിക്കും.  

േമ്പൂര്ണ ോലിനയ മുക്ത ജില്ല എന്നതാണ് ജില്ല ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതിസലക്ക ്  െി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.എഫ)്  േം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  ംഗ്ത്്ത 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 
രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് 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 ുദ്ധിമുട്ട ്
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 ഉറവിെസത്താെ ് ഏറവം അടുത്്ത അതാത് ദിവേം തകന്ന 
േംസ് ിക്കു യം പുന:ചംക്രേണത്തിലൂകെ േംസ് ിസക്കെ ലാസ്റ്റിക്കു ളം േറ ് അദജവോലിനയങ്ങളം 
കൃതയോയ ഇെസവള ളില് സശഖ ിച്്ച േം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 േംസ്ഥാനത്തിന ്അനുഗുണോയ രവൃത്തിയല്ല ോലിനയം വലികച്ചറിയലും  ത്തിക്കലും. അനുകൂല 
േസനാഭാവവം ശീലങ്ങളം േഹ  ണവം വളസ െതുെ്. എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്ത വാദിതവം എന്ന 
അവസബാധം ഉള്കക്കാെ ്ോ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 ണത്തിന ്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 ിച്ച ്ജില്ലയില് 82 ശതോനം വീടു ളില് ോത്രോണ ്
ശുചിതവ പൂര്ണോയ സൊയലറ ്േംവിധാനങ്ങള് (കേപ്റ്റിക്ടാങ്ക്/ഇ ട്ടക്കുെി ക്കൂേ)് 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 ിസശാധിച്്ച ആവശയോയ സൊയലറ് േൗ  യങ്ങള് ഉകെന്നഉ്റപ്പുവരുസത്തെതാണ്. 

പട്ടി  4.7.10 
ഹ ിതസ  ളം 

ഗ്ാര്ഹി  ോലിനയ നിര്മ്മാര്്നം - വിലയിരുത്തല്  സഫാറം അവസ്ഥാനിര്ണയ പഠന സചാദയാവലി 
സക്രാഡീ  ണ സഫാര്ോറ ്

1 സ്ഥലലഭയത 
േന്ദര്ശിച്ച 
വീടു ള് 

മൂന്നക്േന്റി
ല് താകെ 

3 - 10 കേെ ്

10 
കേന്റിന്മു ളി

ല് 
 

591761 105000 272722 214039 

2 

 െയില് നിന്നും 
ോധനങ്ങള് 

വാങ്ങിക ാണ്ടുവ ാ
ന്  

ചാക്ക/്ചണംേഞ്ചി 
ഉപസയാഗ്ി 
ക്കുന്നവര് 

ലാസ്റ്റി ്  വര്  
ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നവര് 

തുണി 
േഞ്ചി 

ഉപസയാഗ്ി 
ക്കുന്നവര് 
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ഉപസയാഗ്ിക്കുന്ന ീതി 188279 513324 174955 

3 
അഴുകുന്ന വസ്തുക്കളം അഴു ാത്ത വസ്തുക്കളം കവസേകറ ത ം തി ിച്ച് സശഖ ിച്ച ്

കവയ്ക്കുന്നവരുകെഎണം     
143515 

4 

വീട്ടികലഅഴു
കുന്ന ോലി 
നയങ്ങളകെ 
േംസ് ണ 
 ീതി 

കൃഷി/വളക്കുെിയില് 
നിസക്ഷപിക്കുന്നവ 

മൃഗ്ങ്ങള്ക്കും 
പക്ഷി ള്ക്കും 

തീറയായിനല്കുന്ന
വര്   

 സപാസ്്റ്റ 
വളം 

തയ്യാറാക്കുന്ന
വര്   

അലക്ഷയോയി 
വലികച്ചറിയന്നു 

196984 145697 51341 48569 

'ബസയാഗ്യാേ് 
ലാന്റില് നിസക്ഷപി 

ക്കുന്നവര് 

'പഞ്ചായത്്ത/ 
നഗ് േഭയില്  
നല്കുന്നവര് 

 ത്തിക്കുന്നു 

േവ ാ യ 
ഏജന്േി കള 
ഏല്െിക്കുന്നു'

  

കപാതുവിെങ്ങളി
ല് 

നിസക്ഷപിക്കുന്നു 

48735 525647 75828 7997 16867 

5 

'വീട്ടികലഅഴു
 ാത്ത ോലി 
നയങ്ങളകെ 
േംസ് ണ
 ീതി 

വീട്ടില്  
സൂക്ഷിക്കു
ന്നു 

േവ ാ യഏജ
ന്േി കളഏ
ല്െിക്കുന്നു 

പഞ്ചായത്്ത/ 
നഗ് േഭയില് 
നല്കുന്നവര് 

 ത്തി 
ക്കുന്നു 

കപാതു 
വിെങ്ങളില് 

നിസക്ഷപിക്കുന്നു 

അലക്ഷയോയി 
വലികച്ചറിയന്നു 

124932 146039 28902 182698 40398 48805 

6 

വീട്ടിലുളള 
 സപാസ്റ്റിം
ഗ്് േംവി 
ധാനം 

ദപെ് 
സപാസ്്റ്റ 

ബക്കറ് 
സപാസ്്റ്റ 

േണ്ട 
ല 

സപാസ്്റ്റ 

േണി  
സപാസ്്റ്റ 

റിംഗ് സപാ
സ്്റ്റ 

 ിച്ചന്  
ബിന് 

േറ്റുളളവ 

33108 9035 3067 11606 12488 40133 173272 
7 നിലവില് ോലിനയ േംസ് ണ േംവിധാനം തൃപ്തി  ോയി രവര്ത്തിക്കുന്ന വീടു ളകെ എണം  188696 

8 
ദജവോലിനയം സശഖ ിച്ച ്ക ാെ് സപാകുന്നതിന് നഗ് േഭ/ഗ്രാേപഞ്ചായത്്ത ഏജന്േി കള 
ഏര്കെടുത്തിയാല് അവര്ക്്ക  നിശ്ചിതനി ക്കില് ഫീസ്നല്കാന് േമ്മതമുളളവര്  

271410 

9 
കതാെിലുറെ്  പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ോസയാ, അല്ലാകതസയാ നിര്മ്മിക്കുന്ന  സപാസ്്റ്റ കുെിയില് 
ോലിനയങ്ങള് നിസക്ഷപിച്്ച വളോക്കുന്നതിന്  താല്െ യമുളള കുടുംബങ്ങള് 

295867 

10 
വീട്ടികലപാെ് ജല 
ഉപസയാഗ്ം 

പാെ് 
ജലക്കുെി 

േവീസവജ്ദപെ് 
േ ങ്ങളകെതെ

ത്തില്  
ഒഴുക്കുന്നു 

കൃഷിക്ക്നനക്കു
ന്നു 

 130941 45128 211123 103502 52076 
11 പാഴ്ച്ജല േംസ് ണത്തിനായി പാഴ്ച്ജലക്കുെി (സോക്സപിറ)് നിര്മ്മിച്ചു നല് ിയ വീടു ളകെ എണം 159189 

12 

കേപ്റ്റിക്ടാങ്്ക/ 
 ക്കൂേ് വെി 
നിറയസപാള്  
പ ിഹ ിക്കുന്ന 

 ീതി 

'കുെി നിര്മ്മിച്്ച 
അതിസലക്ക് 
ോറ്റും 

മുനിേിെല്  
ൊങ്കര് 

സലാറിയിസലക്ക്പ
പ്കചയ്പ്കത് ാ
ണ്ടുസപാകും 

ദരവറ്ഏജന്േി 
ളകെൊങ്കര് 

സലാറി ളിസലക്ക്പ
പ്കചയ്പ്കത് ാ
െ്സപാകും 

ഓെയിസലാ 
സതാട്ടിസലാ 
ഒഴുക്കും 

കുെി 
ഇതുവക  
നിറഞ്ഞിട്ടില്ല 

 176046 3819 46997 5984 251834 

അവലംബം . ഹ ിതസ  ള േിഷൻ 
കപാതുസൊയ ്ലറ്റു ള്     
നിലവില് 18 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ോത്രോണ ്ഈ േംവിധാനങ്ങള് നല്ല നിലയില് രവര്ത്തിക്കുന്നത.് 
അതു തകന്ന ആവശയത്തിന ്തി യാത്തതും ശുചിതവ പൂര്ണവേല്ല. പ ിപാലനത്തികെ അഭാവം മൂലം േിക്ക 
കപാതുസൊയലറ്റു ളം ഉപസയാഗ് ശൂനയോണ.് കപാതു ജനങ്ങള് ധാ ാളോയി നിസതയന എത്തുന്ന 
ബസ്്സറാന്റു ള്, പലി ് ഓഫീസു ള്, ടൂറിസ്്റ്റസ ന്ദ്രങ്ങള്, ആ ാധനാലയങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില് സവെത്ര 
സൊയ ് ലറ ് േം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 േംവിധാനസത്താെ ് 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 ിച്ച ്ജില്ലയില് 20 ശതോനം വീടു ളില് 
ോത്രോണ ് നല്ല  ീതിയിലുളള ഗ്ാര്ഹി  ോലിനയ േംസ് ണ േംവിധാനങ്ങളളളത്. 10 ശതോനസത്താളം 
കുടുംബങ്ങള് 3 കേന്റില് താകെ ോത്രം വിസൃതിയളള ഭൂേിയിലാണ് താേേിക്കുന്നത്. ഇവര്ക്ക ് 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 ുദ്ധിമുട്ടാണ.് 
നിയേത്തികെ പിന്ബലവം ശക്തോയ ശിക്ഷാനെപെി ളം ദ കക്കാകെങ്കില് ോത്രസേ ഈ  ംഗ്ത്ത ്
സനട്ടം ദ വ ിക്കാന് ോധിക്കു യളളൂ. 
2. കപാതു സ്ഥലങ്ങളികല ോലിനയ േംസ് ണം 

ോലിനയങ്ങള് ധാ ാളം ഉദ്പാദിക്കുന്ന കപാതുോര്ക്കറ്റു ള്, ബസ്്സറാന്റു ള്, സബാട്ട്ജട്ടി ള്, 
പലി ്ഓഫീസു ള്, സ്കൂള ള്, ആശുപത്രി ള് എന്നിവിെങ്ങളികല ോലിനയേംസ് ണം വയക്തോയ 
ആസൂത്രണസത്താെ് കൂെിനെെിലാസക്കെതാണ്.  കപാതുസ്ഥലങ്ങളില് വലികച്ചറിയകെടുന്ന ോലിനയത്തികെ 
സശഖ ണവം േംസ് ണവം വലിയ കവല്ലുവിളിയാണ.് ഉറവിെത്തില് തകന്ന ോലിനയേംസ് ണം 
എന്നതാണ ്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 നെൊസക്കെതാണ.്  
3. ദജവ ോലിനയേംസ് ണം 

വീടു ളിലുൊകുന്ന പച്ചക്കറിചവറും, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടവം അെങ്ങുന്ന ദജവോലിനയം അവികെ തകന്ന 
േംസ് ിക്കുന്നതിന് ഉളള ക്കുെി (ആവശയത്തിന്സ്ഥലംഉകെങ്കില് ോത്രം)  ലം  സപാസ്റ്റിംഗ്്,  ിച്ചന് ബിന് 
 സപാസ്റ്റിംഗ്,് റിംഗ് സപാസ്റ്റിംഗ്്, ദജവ േംസ് ണഭ ണി (മുച്ചട്ടി  സപാസ്റ്റ)് തുെങ്ങിയ  സപാസ്റ്റിംഗ്് 
 ീതി സളാ ോലിനയത്തില് നിന്ന്  ദജവവാത ം ഉദ്ൊദിെിക്കകെടുന്ന ബസയാഗ്യാേ ്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, ഇ-
സവസ്്റ്റ) കൃതയോയ ഇെസവള ളില് സശഖ ിച്്ച അതിനായളള േംഭ ണ സ ന്ദ്രങ്ങള് (കേറീ ിയല്  ളക്ഷന് 
കഫേിലിറി - എം.േി.എകെെറു ള്) സ്ഥാപിച്ച ് 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 ഇത ് കപാെിച്്ച 
ത ി ളാക്കുന്നതിനായി ലാസ്റ്റി  ് ഷ്രഡിംഗ്് കേഷീന് സ്ഥാപിക്കു യം ഈ ത ി ള് ൊറിംഗ്ിസനാകൊെം 
(ൊറികെ അളവികെ 10 ശതോനംവക ) സചര്ത്ത ് സറാഡ ് രവൃത്തിയ്്ക്ക 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-സവസ്റ്റപ് ി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 രൂക്ഷോണ.് 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-സവസ്്റ്റ മുഖാന്ത്ി ം ഉൊകുന്നു. 
ഇക്കാ ണത്താല് ഇ-സവസ്്റ്റനിര്മ്മാര്്നം അതയന്ത്ം സൂക്ഷ്മതസയാകെയം ശാസ്ത്രീയോയം ദ  ാ യം 
കചസയ്യെ വിഷയോണ്.  

സ  ളേര്ക്കാരും ക്ലീന് സ  ള  പനിയോയളള ഉെപെിര ാ ം എല്ലാത്ത ം ഇ-സവസ്റ്റു ള് 
സശഖ ിക്കാനും ദ  ാ യം കചയ്യുവാനുളള ചുേതല അവര്ക്ക ് നല്കിയിട്ടുെ്. നമ്മള് സേല് പറഞ്ഞ 
ത ത്തിലുളള ഇ-സവസ്റ്റു ള് സശഖ ിച്ചതിനുസശഷംക്ലീന് സ  ള പനികയഏല്െിച്ചാല് ോത്രം േതിയാകും.  
വിഭവ േോഹ ണം 

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ  പദ്ധതി  ാലത്ത ്ത്രിതലപഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതിതു യകെ 10 ശതോനം 
തു  ശുചിതവ ോലിനയേംസ് ണത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുെ്. കൂൊകത, സ ന്ദ്രപദ്ധതിയായഎേ.്ബി.എം 
(ഗ്രാേീണ്ട) വെി ഒരു പഞ്ചായത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വക  ഈ സേഖലയിസലക്ക് കചലവെിക്കാവന്നതാണ്. 
ഇതിനുപ ിയായി  ിഫ്ബിസ്ീേില് ഉള്കെടുത്തി ആധുനി  അറവശാല ള്, ഗ്യാേ് ക്രേസറാറിയം, 
കേപ്റ്സറജ് രീറ്കേെ് ലാെ ് 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 വയ്ക്കകെസെെത.് കൂൊകത, നഗ് േഭ ളകെ അധീനതയിലുളള 
സ്ഥാപനങ്ങളില് സൊയലറ്റു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കപാതു സൊയലറ്റു ളം  മ്മൂണിറി സൊയലറ്റു ളം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എേ.്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 ആവശയത്തിന ് േൗ  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 സ്ഥാപിക്കണകേന്നാണ ്നിയേം. ഇത് നി ീക്ഷിക്കുവാനായി 
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സ  ള േംസ്ഥാന േലിനീ  ണനിയന്ത്രണസബാര്ഡികനയാണ ് 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 ഇവിെങ്ങളിസലക്ക ്ഒഴു ികയത്തുന്ന വലുതും കചറുതുോയ േറനവധി 
ദ സത്താടു ളം എല്ലാം തകന്ന േലിനീ  ണത്താല് വീര്പ്പുമുട്ടു യാണ.് സന കത്ത യര് വയവോയം 
ജിലയ്യില് പൂര്ണ സതാതില് ഉൊയിരുന്ന േേയത്ത ്കതാെഴുക്കല് മൂലമുൊയിരുന്ന രധാന േലിനീ  ണ 
രശ്നം ഇസൊള് വളക  അധി ം കുറഞ്ഞിട്ടുെ്. അതു സപാകല തകന്നഒ.ഡി.എഫുോയി ബന്ധകെട്ട ്
 ായലു ളിലും സതാടു ളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തൂക്ക് ക്കൂസു ള് (ഹാഗ്ിംഗ്സൊയലറ്റു ള്) ഒെിവാക്കി പ  ം 
പുതിയ ഇ ട്ടക്കുെി  ക്കൂേ ്നിര്മ്മിച്്ച നല്കിയസതാകെ ജലസരാതസ്സു ള് ഈ ീതിയില് േലിനോകുന്നത് ഒരു 
പ ിധി വക  നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുെ്.  എന്നാല് അതിസനക്കാല് എത്രസയാ േെങ്ങ് കൂടുതലാണ് േെക്കാലത്ത ്
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 ഇന്ന ്
േലിനീ  ണത്താലും ജലദൗര്ലഭയത്താലും ശവാേം മുട്ടു യാണ്. ഇതികന േം ക്ഷിക്കുവാനുളള മുറവിളിയ്ക്ക ്
ഏ സദശം അ നൂറാെികെ ച ിത്രമുെ്. എന്നാല്, രശ്നം നാള്ക്കുനാള് വഷളായി ക ാെി ിക്കു 
 യോണ.്  

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 
ആവശയോണ.്  
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 ിച്ചസ്ൂക്ഷിക്കണം. ബസയാകേഡിക്കല് 
സവസ്്റ്റ സവര്തി ിച്ച ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും േംസ് ണത്തിനായി ദ ോറുന്നതിനും ആശുപത്രി അധികൃതര് 
രസതയ  േംവിധാനം ഏര്കെടുത്തണം (നിലവില് "ഇസേജ"് എന്ന സ്ഥാപനം മുസഖന ബസയാകേഡിക്കല് 
സവസ്്റ്റ േം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 ിട്ട ്
ദ ോറം കചയ്യാവന്നതാണ്.  

നിലവിലുളള ശൗചാലയങ്ങള് വൃത്തിയം കവെിപ്പുമുളളതാക്കുന്നതിന് ആവശയോയ അറകുറെണി ള് 
നെത്തണം. സ ാഗ്ി ളകെയം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുകെയം എണത്തിന ് ആനുപാതി ോയി 
ശൗചാലയങ്ങള് ഇകല്ലങ്കില് പുതിയവ നിര്മ്മിക്കണം. എല്ലാ നിര്മ്മിതി ളം സ്ത്രീേൗഹൃദവം 
ഭിന്നസശഷിക്കാര്ക്കും മുതിര്ന്നപൗ ന്ോര്ക്കും േൗ  യരദവോയി ിക്കണം. നിലവിലുളള േൗ  യങ്ങളം 
അവയകെ അവസ്ഥയം പ ിഗ്ണിച്്ച 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 കചയ്ത ് 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 ണത്തിന ്

േതിയായ േൗ  യങ്ങളില്ല. 
4.   കതാെിലിെങ്ങളില്/സ്ഥാപനങ്ങളില് ജീവനക്കാര്ക്ക്ആവശയത്തിന് സൊയ് ലറ്  
 േൗ  യങ്ങള്   ഒരുക്കുന്നില്ല 
5.    ക്കൂേ ് ോ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 .എേ.്പു ം, 

ക്ലാെന, ഓച്ചിറ കൂൊകത, േണ്ടസരാതുരുത്ത,് അഷ്ടമുെിക്കായലിനും, ശാസ്താംസ ാട്ടതൊ ത്തിനും 
ചുറ്റുമുളള ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളികല ശൗചാലയങ്ങള് 100 ശതോനവം ശുചിതവപൂര്ണോകണന്ന ്
ഉറൊക്കുവാന് ോധിക്കുന്നില്ല. 

7.   ആധുനി  അറവശാല, ഗ്യാസ്ക്രിേസറാറിയം, കേപ്റ്റി ് ൊങ്ക ് ോലിനയേംസ് ണം എന്നിവയ്്ക 
സ്ഥലം ലഭയോക്കിയാല് സപാലും പ ിേ  വാേി ളകെ എതിര്െ് മൂലം  പദ്ധതി ള് 
ഫലരാപ്തിയില് എത്തുന്നില്ല. 

വിഷയസേഖലയകെ ജില്ലാതല പ ിസരക്ഷയം 
ക ാല്ലം വയവോയത്തിനും ടൂറിേത്തിനും വളക സയകറ അനുഗ്രഹിക്കകെട്ട ജില്ലയാണ.് സവെത്ര 

 ായലു ളം പുെ ളം, തീ രസദശവം, േലസയാ  സേഖല ളം അങ്ങകന വയതയസ്തോയ ഭൂരകൃതിയാല് 
അനുഗ്രഹീതോയ ജില്ല പസക്ഷ ശുചിതവോലിനയരശ്നത്തില് വളക  വലിയ ുദ്ധിമുട്ട ്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 ിച്്ച കേറീ ിയല്  ളക്ഷന് കേെറില് (എം.േി.എഫ്) സശഖ ിച്്ച 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 ്  സപാസ്്റ്റ (തുമ്പൂര്മൂെിസോഡല്) ഈസേഖല ളില് കൂടുതല് 
സരാത്സാഹിെിക്കകെസെെതുെ്.  

ശാസ്ത്രീയോയ അറവശാല ഇല്ലാത്തതും കേപ്റ്റി ് ൊങ്ക ് ോലിനയ േംസ് ണേില്ലാത്തതും അതു 
സപാകല ഗ്യാേ ്ക്രേസറാറിയത്തികെ അഭാവവം ജില്ല സന ിടുന്ന രധാന രശ്നങ്ങളാണ.് 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 രതിച്ഛായയ്ക്ക ്േ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 ംഗ്ത്ത ്അനിവാ യോണ്.  

തസദശ േവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങളകെ സനതൃതവത്തിലും ഉത്ത വാദിതവത്തിലും കപാതുജന 
പങ്കാളിത്തത്തിലും ഊന്നിയളള ഒരു പുതിയ ഉത്ത വാദിതവ ോലിനയ േംസ് ണേംസ്ാ ോണ് ജില്ലയില് 
ഈ  ംഗ്ത്്ത നാം ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഓസ ാ വീടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂകെ ഓസ ാ തസദശ സ്ഥാപനവം 
അതുവെി ജില്ലകയ തകന്ന പ ിപൂര്ണ ശുചിതവത്തിസലക്ക ്എത്തിക്കു  എന്നതാണ് നമ്മുകെ പ േോയ ലക്ഷയം.  
ജില്ലാപദ്ധതി നിര്സദശങ്ങള് 
സ ന്ദ്ര-േംസ്ഥാന പദ്ധതി ളകെ വിശ ലനവം േംസയാജനവം ഏസ ാപനവം 

സ ന്ദ്രേര്ക്കാര് പദ്ധതി ളായ എേ.്ബി.എം (ഗ്രാേീണ്ട) സ്ീമു ളില് ഉള്കെടുത്തി പലി ്/ 
 മ്മൂണിറി സൊയ് ലറ്റു ള്ക്ക ്യൂണിറ് നി ക്കികെ (േീറ്ഒന്നിന് 2 ലക്ഷംരൂപ) 90 ശതോനം തു  അതായത ്
1.80 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭയോണ്. ബാക്കി സവെ   10 ശതോനം തു  (20000 രൂപ) ോത്രം ഗ്രാേ പഞ്ചായ 
ത്തു ള് വി േനഫെില് നിന്നും കചലവെിച്ചാല് േതിയാകും.  

എേ.്ബി.എം (അര്ബന്) സ്ീേില് നഗ് േഭ ള്ക്ക് പലി ്/ മ്മൂണിറി  സൊയ ്ലറ്റു ള്ക്ക ്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 ഒരുപഞ്ചായത്തിന ്
പ ോവധി 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പ ിധിയ്ക്ക ് 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 വിനിസയാഗ്ിച്്ച േേഗ്രോയ ആസൂത്രണസത്താെ ് കൂെി ഈ സേഖലയികല പദ്ധതി ള് 
രൂപ ല്െന കചയ്ത ്നെൊക്കിയാല് ഈ  ംഗ്ത്്ത അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന്  െിയം എന്നതിന ്യാകതാരു 
േംശയവേില്ല. അതായത ് സവെത്ര ഫണ്ടും ോസങ്കതി  വിദയയം ലഭയോണ.് പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം 
കചയ്ത ് 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 (എേ.്എേ.്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  ്സൊയ ്ലറ ്

നിലവില് 18 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ോത്രോണ ്ഈ േംവിധാനമുളളത്. ഈ വര്ഷം 22  ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ളിലായി 110 യൂണിറ പലി ് സൊയ് ലറ്റു ള്ക്ക് കരാജക്ട്ര് രൂപീ  ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്, 
ഇനിയം ഈ സേഖലയില് പലി ് സൊയ ് ലറ ്  ആവശയമുളള 28 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതി 
രൂപീ  ിസക്കെതായിട്ടുെ്.     എല്ലാ നഗ്  േഭ ളിലും നിലവില് പലി  ്സൊയ് ലറ്  ഉെ.് ഈ 
വര്ഷം പുതുതായി 210 സൊയ് ലറ്റു ള് കൂെി എല്ലാ നഗ്  േഭ ളിലും സ്ഥാപിക്കുന്നസതാെ് കൂെി 
നഗ് േഭ ള് ഇക്കാ യത്തില് പൂര്ണതയികലത്തും.  

2. വനിതാ േൗഹൃദ സൊയ ്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  ് സപാസ്റ്റ ്യൂണിറ ്(തുമ്പൂര്മൂെി സോഡല്) 
  കപാതുസ്ഥലങ്ങളികലചപ്പുചവറുംഉള്കെകെയളളദജവോലിനയങ്ങള് േംസ് ിക്കാന് 
കചലവ ് 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 
നം. 

തസദശസ്ഥാപന
ങ്ങളകെ സപ ് 

ഗ്ാര്ഹി  
 സപാസ്റ്റു ളകെ

എണം 

എയ്പ്സറാബി ് 
 സപാസ്്റ്റ 
(തുമ്പൂര്മൂെി 

സോഡലു ളകെ) 
എണം 

എം.ആര്.എഫ് 
യൂണിറ്റു ളകെ 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

 
ശ്മശാനം 
(ഗ്യാേ ്
ക്രേസറാറി
യം) 

തു ലക്ഷ
ത്തില് 

പലി ് സൊയ് ലറ് 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

I ഓച്ചിറസലാക്ക ്       

1 ഓച്ചിറ 455     0     
2 ക .എേ.്പു ം 115       2 5.10 

3 തെവ 500   1       
4 ക്ലാെന             
5 ആലൊെ്   10         
6 കതാെിയൂര് 54     50.00     
II ശാസ്താംസ ാട്ട       
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ക്രേ 
നം. 

തസദശസ്ഥാപന
ങ്ങളകെ സപ ് 

ഗ്ാര്ഹി  
 സപാസ്റ്റു ളകെ

എണം 

എയ്പ്സറാബി ് 
 സപാസ്്റ്റ 
(തുമ്പൂര്മൂെി 

സോഡലു ളകെ) 
എണം 

എം.ആര്.എഫ് 
യൂണിറ്റു ളകെ 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

 
ശ്മശാനം 
(ഗ്യാേ ്
ക്രേസറാറി
യം) 

തു ലക്ഷ
ത്തില് 

പലി ് സൊയ് ലറ് 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

സലാക്ക ്

7 ശാസ്താംസ ാട്ട 247           

8 
പെിഞ്ഞാകറ ല്ല
െ 

94   1       

9 ശൂ നാടകതക്ക ്   10 1 27.50     
10 സപാരുവെി 620           
11 കുന്നത്തൂര് 950           
12 ശൂ നാെവെക്ക ് 285 1 1 3.00 1 1.50 

13 ദേനാഗ്െള്ളി 120       2 3.00 

III 
കവട്ടിക്കവല 
സലാക്ക ്

      

14 ഉമ്മന്നൂര്   7     7 15.50 

15 കവട്ടിക്കവല 228       6 13.50 

16 സേലില 277   1       
17 ദേലം 200 10 1 21.66 17 35.00 

18 കുളക്കെ 190           
19 പവിസത്രശവ ം 827 20         

IV 
പത്തനാപു ം
സലാക്ക ്

      

20 വിളക്കുെി 390     81.91     
21 തലവൂര്       24.00     
22 പിറവന്തൂര്       32.00     

23 
പട്ടാെിവെസക്കക്ക
  

440           

24 പട്ടാെി 695 2         
25 പത്തനാപു ം     1 29.30 6 13.00 

V 
അഞ്ചല്  
സലാക്ക ്

      

26 കുളത്തൂപ്പൂെ     1 40.00     
27 ഏരൂര് 615     10.00 3 7.00 

28 അലയേണ്ട 580           
29 അഞ്ചല് 470   1       
30 ഇെമുളയ്ക്കല് 450 10 1       
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ക്രേ 
നം. 

തസദശസ്ഥാപന
ങ്ങളകെ സപ ് 

ഗ്ാര്ഹി  
 സപാസ്റ്റു ളകെ

എണം 

എയ്പ്സറാബി ് 
 സപാസ്്റ്റ 
(തുമ്പൂര്മൂെി 

സോഡലു ളകെ) 
എണം 

എം.ആര്.എഫ് 
യൂണിറ്റു ളകെ 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

 
ശ്മശാനം 
(ഗ്യാേ ്
ക്രേസറാറി
യം) 

തു ലക്ഷ
ത്തില് 

പലി ് സൊയ് ലറ് 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

31   വാളൂര്         2 4.50 

32 കതന്മല 380 2 1   3 6.00 

33 ആ യങ്കാവ് 530 5     12 26.78 

VI 
ക ാട്ടാ ക്ക 
സലാക്ക ്

      

34 കവളിയം     1   2 3.17 

35 പൂയെള്ളി     1       
36   ീര   0 1       
37 എഴുസ ാണ്ട 822 8 1       
38 കനടുവത്തൂര്   10   40.00 5 11.00 

VII ചിറ്റുേലസലാക്ക ്       

39 തൃക്കരുവ             

40 പനയം 355 4 1       

41 കപ ിനാെ് 2615   1       

42 കുണ്ടെറ       10.00     

43 സപ യം 150 4         

44  ിെസക്ക ല്ലെ 180 4     6 12.00 

45 േണ്ടസരാതുരുത്ത്         2 5.00 

VIII ചവറസലാക്ക ്       

46 കതക്കുംഭാഗ്ം 855       2 4.00 

47 സതവലക്ക  106   1   9 19.00 

48 ചവറ 250 4 1       

49 പന്മന 150 4   10.00     

50 നീെണ്ട   200   1       

IX മുഖത്തലസലാക്ക ്       

51 േയ്യനാെ് 3000        

52 ഇളപള്ളൂര്     1    

53 തൃസക്കാവില്വട്ടം 530        
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ക്രേ 
നം. 

തസദശസ്ഥാപന
ങ്ങളകെ സപ ് 

ഗ്ാര്ഹി  
 സപാസ്റ്റു ളകെ

എണം 

എയ്പ്സറാബി ് 
 സപാസ്്റ്റ 
(തുമ്പൂര്മൂെി 

സോഡലു ളകെ) 
എണം 

എം.ആര്.എഫ് 
യൂണിറ്റു ളകെ 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

 
ശ്മശാനം 
(ഗ്യാേ ്
ക്രേസറാറി
യം) 

തു ലക്ഷ
ത്തില് 

പലി ് സൊയ് ലറ് 

എണം 
തു ലക്ഷത്തി

ല് 

54 ക ാറങ്ക  126   1    

55 കനടുപന 750        

X 
ചെയേംഗ്ലം
സലാക്ക ്

      

56 ചിതറ       10.00     

57  െയ്ക്കല് 272       10 20.00 

58 ചെയേംഗ്ലം             

59 ഇട്ടിവ 150           

60 കവളിനല്ലൂര് 70   1   2 3.50 

61 ഇളോെ ്   21 1       

62 നിലസേല് 180       7 14.00 

63 കുമ്മിള് 500     5.00     

XI 
ഇത്തിക്ക സലാ
ക്ക ്

      

64 പൂതക്കുളം   22     3 6.73 

65  ല്ലുവാതുക്കല് 2800 10 1   1 2.25 

66 ചാത്തന്നൂര് 50   1 61.00     

67 ആദിച്ചനല്ലൂര്   22 1       

68 ചിറക്ക  48           

 ആക  23871 190 27 455.37 110 231.50 

അവലംബം . ശുചിതവ േിഷൻ 
4. കേറീ ിയല് കറക്കവറികഫേിലിറി (എം.ആര്.എഫ)് 

ലാസ്റ്റി ് സപാകലയളള അദജവോലിനയങ്ങള് വീടു ളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും 
സശഖ ിച്്ച േംഭ ിച്ച ്വയ്ക്കുവാനുളള ഒരു േംവിധാനോണ ്എം.ആര്.എഫ്. നിലവില് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും 
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷനിലും ഈ േംവിധാനമുകെങ്കിലും സവെത്ര എണം ആവശയേനുേ ിച്്ച സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 
27 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈ േംവിധാനത്തിനായി പദ്ധതി രൂപീ  ിച്ചിട്ടുെ്. സശഷിക്കുന്ന 41 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് ഈേംവിധാനംസ്ഥാപിസക്കെതുെ്. 
5. ലാസ്റ്റി  ്കഷ്രഡിംഗ് ്കേഷീന് 

എം.ആര്.എഫ് സ ന്ദ്രങ്ങളില്  സശഖ ിക്കുന്ന ലാസ്റ്റി  ്  വറു ളം േറ്റും കപാെിച്്ച ഗ്രാനൂള്ോക്കി 
അതാത് തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളികല സറാഡ്ൊറിംഗ്ിനായി ൊറികെ 10 ശതോനം വക  ലാസ്റ്റി ് ഗ്രാനൂള്േ് 
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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 നാല ് എണോണ ് കരാസൊേല്. 2 എണം 
എഗ്രികേെ് ആയി െിഞ്ഞു. 13 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് 2017 - 18 വര്ഷംസരാജക്ടു ള് രൂപീ  ിച്ചിട്ടുെ്.  
6. ഗ്യാേ ്ക്രേസറാറിയം 

സ്ഥലപ ിേിതി മൂലം ശവ േംസ്ാ ത്തിന് ുദ്ധിമുട്ട ് അനുഭവകെടുന്ന ധാ ാളം ജനങ്ങള് 
ഗ്രാേരസദശങ്ങളിലുമുെ്. അവര്ക്ക് ഇതിനായി ആധുനി   ീതിയിലുളള കപാതുശ്മശാനങ്ങള് (ഗ്യാേ ്
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 (എേ.്റി.പി) 

ജില്ലാ ആശുപത്രി/ വിസക്ടാറിയആശുപത്രി കൂൊകത ജില്ലയില് 8 താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളം, 16 
േി.എച്ച.്േി ളം, 57 പി.എച്ച.്േി ളോണ ് 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 

എേ.്റി.പി – നിലവികല സ്ഥിതി 

ആശുപത്രിയകെ സപ  ്
നിയന്ത്രണമുളള 
തസദശസ്ഥാപനം 

നിലവികല സ്ഥിതി 

ജില്ലാആശുപത്രി/ 
വിസക്ടാറിയആശുപത്രി 

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത ്
2017 - 18 വര്ഷത്തില് 1.60 

സ ാെിരൂപയകെ സരാജക്ട്ര് രൂപീ  ിച്ചിട്ടുെ്. 
കെെര് നെപെി ള് തുെങ്ങി 

താലൂക്ക്സഹാെിറല് പുനലൂര് 
പുനലൂര് 

മുനിേിൊലിറി 
നിലവില് നല്ലനിലയില് രവര്ത്തിക്കുന്ന 

ജില്ലയികല ഏ  സ്ഥാപനം 
താലൂക്ക്സഹാെിറല് 
 രുനാഗ്െളളി 

 രുനാഗ്െളളി 
മുനിേിൊലിറി 

സരാജക്ട്ഉെ്രവൃത്തിആ ംഭിച്ചു 
(പി.ഡലു.ഡി) 

താലൂക്ക്സഹാെിറല് 
ക ാട്ടാ ക്ക  

ക ാട്ടാ ക്ക  
മുനിേിൊലിറി 

സരാജക്ട്േേര്െിച്ചു. (അെങ്കല് 50 ലക്ഷം) 

താലൂക്ക്സഹാെിറല് കുെറ
  

ചിറ്റുേല സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
  

സരാജക്ട്ഉെ്, 53.43 ലക്ഷം 

താലൂക്ക്സഹാെിറല് നീെ   
ചവറസലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

സരാജക്ട്ഇല്ല 

താലൂക്ക്സഹാെിറല്, 
ശാസ്താംസ ാട്ട 

ശാസ്താംസ ാട്ട 
സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത ്

സരാജക്ട് തുെങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല് 
ഉസപക്ഷിസക്കെിവന്നു. 

താലൂക്ക്സഹാെിറല്  െയ്ക്കല് ചെയേംഗ്ലംസലാക്ക്പഞ്ചായത്ത ്   സരാജക്ട് ഇല്ല 
താലൂക്ക്സഹാെിറല് 
കനടുസങ്ങാലം 

പ വൂര് 
മുനിേിൊലിറി 

സരാജക്ട് ഇല്ല 
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അെിയന്ത്ി ോയി ശ്രദ്ധ പതിസയെ േറ ്ോ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 യാണ.് എന്നാല്, ജില്ലയികലവികെയം ഇറച്ചി സുലഭോണ് 
താനും. ഇവര് ഇത് എവികെ വച്ചാണ ്  ശാപ്പു കചയ്യുന്നകതസന്നാ ോലിനയങ്ങള് എങ്ങകനയാണ ്
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 െതാണ.്  

2. സ ാെി സവസ്റ്റ ്േം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 
എന്നതാണ ്വാസ്തവം.  

ഇതിന് ഒരു പ ിഹാ ോയി ജില്ലയില് തസദശ സ്ഥാപന സനതൃതവത്തില് നാസലാ അസഞ്ചാ 
ഇെങ്ങളിലായി ആധുനി  സ ാെിസവസ്്റ്റ  േം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 ിച്ച ്ദജവവളോക്കുന്നതുോയ കചറിയ സശഷിയളളതുോയ (200 - 500 സ ാെിവക ) ോസങ്കതി വിദയ 
ഉപസയാഗ്ിച്ചുളള യന്ത്രങ്ങള് ലഭയോണ്.  

ശുചിതവേിഷനില് ആവശയത്തിന് ഫണ്ടും ോസങ്കതി വിദയയം ലഭയോണ.്  തസദശസ്ഥാപനങ്ങളില് 
നിര്േഹണചുേതല ഏകറടുക്കാന് വിദഗ്ദ്ധരുമുെ്. ഇതിന് പറിയ സ്ഥലങ്ങള്  കത കഞ്ഞടുത്ത്   പദ്ധതി 
നെൊക്കാനുളള ആര്്വം ബന്ധകെട്ട തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് ദ കക്കാസള്ളെതാണ.്  

ജില്ലയില് ഇനിയം 30% വീടു ളില് ഗ്ാര്ഹി   സപാസ്റ്റ്/ ബസയാഗ്യാേ ് േംവിധാനങ്ങള് 
ഒരുസക്കെതായിട്ടുെ്. അതുസപാകലതകന്ന 38 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് കപാതുശൗചാലയങ്ങളം 35 ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ളില് എം.ആര്.എഫും 48 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് തുമ്പൂര്മൂെിയം 55 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില് 
ക്രിേസറാറിയവം സ്ഥാപിക്കണം.  നാല ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളില് ( െയ്ക്കല്, കനടുസങ്ങാലം, നീെ  , 
ശാസ്താംസ ാട്ട) എേ.്റി.പിയ്ക്കുളള േംവിധാനം ഒരുക്കണം. ഇത്രയം സരാജക്ടു ള് വരുന്ന  െ ്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുളളില് നെൊക്കാന്  െിഞ്ഞാല് ശുചിതവ ോലിനയ സേഖലയില് ജില്ലയ്ക്ക ് സേല്ദക്ക സനൊന് 
 െിയം. കൂൊകത, ഹ ിതസ  ളം േിഷകെ ഭാഗ്ോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളം ഹ ിത 
 ര്മ്മസേന രൂപീ  ിച്ച ്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 ലറ ് എന്നിവ എല്ലാ 
തസദശ സ്ഥാപനങ്ങളം അെിയന്ത്ി ോയി പദ്ധതി രൂപീ  ിച്്ച ഡി.പി.േി അംഗ്ീ ാ ം വാങ്ങി ഈ 
വര്ഷം തകന്ന നെൊസക്കെതാണ്. ഇതിന് േവച്ഛ്ഭാ ത് േിഷന് (ഗ്രാേീണ്ട), േവച്ഛ്ഭാ ത് േിഷന് 
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(അര്ബന്) എന്നീ പദ്ധതി ളകെ വിഹിതവം കൂെി േംസയാജിെിച്്ച പദ്ധതി ള് ക്രേീ  ി 
സക്കെതാണ.് 

2. ോലിനയേംസ് ണപദ്ധതി ള്ക്ക് ഇസൊള് പല തസദശസ്ഥാപനങ്ങളം ശുചിതവേിഷന് വിഹിതം കൂെി 
(പ ോവധി 75 ശതോനംവക ) വിനിസയാഗ്ിച്ചാണ ് പദ്ധതി ള് രൂപീ  ിച്ചി ിക്കുന്നത്. എന്നാല്, 
ഭൂ ിഭാഗ്ം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം ഇത്ത ത്തില് േംസയാജന ോധയത ള് രസയാജനകെടുത്തി 
യിട്ടില്ല. ആ യാല്, എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളം അവര്ക്ക ് അതയാവശയം സവെ ോലിനയ 
േംസ് ണ പദ്ധതി ള്ക്കായി ഇത്ത ത്തില് ക്രേീ  ണം നെസത്തെതാണ.്  

3. വന് ിെ പദ്ധതി ളായ േവീസവജ ്രീറ്കേെ ്ലാെ്, കേപ്റ്സറജ് രീറ്കേെ ്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 ുദ്ധിമുട്ട ് അനുഭവകെടുന്നതായി  ാണുന്നു. എന്നാല്, ഇത്ത ം വന് ിെ 
പദ്ധതി ള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാന് ോത്രോയി സപാലും പദ്ധതി രൂപീ  ിക്കാവന്നതാകണന്ന ്
ോര്ഗസ ഖയില് വയക്തോക്കിയിട്ടുെ്. കൂൊകത, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക ്േം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. 
സേല്ത്തട്ടന്ിര്സദശങ്ങള് 

1. ശാസ്താംസ ാട്ട തൊ േം ക്ഷണം, അഷ്ടമുെിക്കായല് േം ക്ഷണം തുെങ്ങിയപാസക്കജു ള് 
എത്രയം കപകട്ടന്ന ്നെെിലാക്കണം. 

2. പുതിയപദ്ധതി ളം പാസക്കജു ളം നെെിലാക്കുസപാള് തസദശസ്ഥാപനങ്ങളകെ നിലവിലുളള 
പദ്ധതി ളോയി ഏസ ാപന, േംസയാജന ോധയത ള് രസയാജനകെടുത്തു . 

3. പദ്ധതി ള് പൂര്ത്തീ  ിക്കുന്നതിന് കൃതയോയ േേയക്രേവം സോണിട്ടറിംഗ് ് േംവിധാനവം 
ഉൊയി ിക്കണം. 

 ീഴ്ത്തട്ടന്ിര്സദശങ്ങള് 
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 ഉകെന്ന ് ഉറപ്പു 
വരുത്തണം. 

5. കേപ്റ്സറജ് ോലിനയങ്ങള് േംസ് ിക്കാനുളള േംവിധാനങ്ങള് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും കൂൊകത 
എല്ലാ സലാക്ക ്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. എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ളിലും േവീസവജ ് രീറ്കേെ ് ലാെ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള നെപെി ള് 
േവീ  ിക്കു . 

10. എല്ലാ സലാക്ക ് തലത്തിലും ഓസ ാ ലാസ്റ്റി ് കഷ്രഡിംഗ് ് യൂണിറ്റു ള് എങ്കിലും ഉകെന്ന ് ഉറപ്പു 
വരുത്തണം.  

11. എല്ലാ സലാക്കു ളിലും ഏറവം കുറഞ്ഞത് ഒരു സോസഡണ്ട ഗ്യാേ ് ക്രേസറാറിയം എങ്കിലും 
ഉൊയി ിക്കണം. 

12. ജില്ലയില് എല്ലാ നഗ് േഭ ളിലും കൂൊകത സലാക്ക ് അെിസ്ഥാനത്തിലും ഓസ ാ സോസഡണ്ട 
േീറ്സരാേേിംഗ്്  ലാെ് (ആധുനി  ഇറച്ചി േംസ് ണശാല) ള് സ്ഥാപിക്കണം.  

16. കപാതു ഇെങ്ങളില്  ോലിനയം നിസക്ഷപിക്കുന്നത ്  തെയന്നതിനും നിയേ ലംഘ് ക   കെത്തു 
ന്നതിനും നി ീക്ഷണ  യാേറ ള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. 

17. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β 
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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 ശുദ്ധജ ല 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.  

 
പട്ടി  4.8.1 

ഭൂവിതാനത്തികെ പട്ടി  

ക്രേ നപര് ഭൂേിശാസ്ത്രപ ോയ ത ം തി ിവ ്
വിസ്തീര്ണം 

)ച. ി.േി(  
േമുര നി െില് നിന്നുമുള്ള ഉയ ം 

1 േേതല രസദശം 81 5 

2 ഇെനാെ ് 700 5 – 80  

3 േലനാെ ് 1950 80 – 1500  
അവലംബം . സ  ള വാട്ടർ അസതാറിറി 

 വനത്തിനുള്ളില് ഒറകെട്ട രസദശങ്ങള് ക ാല്ലം ജില്ലയികല  ിെക്കന് ഭാഗ്കത്ത രസതയ തയാണ.് 
ജില്ലയില് േേ ശീസതാഷ്ണ  ാലാവസ്ഥയാണ്  അനുഭവകെടുന്നത്. വാര്ഷി  താപനില 200C മുതല് 390C 
വക  അനുഭവകെടുന്നു. ോർച്്ച മുതല് കേയ് ോേം വക  ജില്ലയില് സവനല്ക്കാലോണ്. ഈ  ാലയളവില് 
ജില്ല രൂക്ഷോയ വ ള്ച്ചയകെ പിെിയിലാകുന്നു. തുെര്ന്ന്  ജൂണ്ട മുതല് ആഗ്സ്്ത ോേം 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, വെക്ക ്
 ിെക്കന്  ാലവര്ഷം എന്നിവയിലൂകെയാണ ്േെ ലഭിക്കുന്നത്. 56 ശതോനസത്താളം േെ ലഭിക്കുന്നത് കതക്ക ്
പെിഞ്ഞാറന്  ാലവര്ഷത്തിലൂകെയാണ്. ബാക്കി വെക്കു  ിെക്കന്  ാലവര്ഷത്തിലൂകെയം കുറച്്ച ശതോനം 
സവനല് േെയിലൂകെയം ലഭിക്കുന്നു. 
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ഉപ ിതല സരാതസ്സു ള് 

 നദി ള്, ശുദ്ധജല തൊ ങ്ങള്, അരുവി ള്, കുളങ്ങള്, തുറന്ന  ിണറു ള് മുതലായവയാണ ്
ഉപ ിതല ജല സരാതസ്സു ളകെ ഗ്ണത്തില്കെടുന്നത്. േംസ്ഥാനകത്ത 44 നദി ളില് 41 എണവം പശ്ചിേ 
ഘ്ട്ടത്തില് നിന്നും ഉല്ഭവിച്്ച േറ് േംസ്ഥാനങ്ങളിലൂകെ ഒഴു ി ബംഗ്ാള് ഉള്ക്കെലില് പതിക്കുന്നവയോണ്. 
സ  ളത്തികല നദി ള് ഉപദവീപിയ നദി ളാണ.് അവ രധാനോയം  ാലവര്ഷകത്ത ആശ്രയി 
ച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ആയതിനാല്  ാലവര്ഷ േേയത്ത ്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 ബാക്കിയള്ളത ് 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.  ഗ്ാർഹി  ആവശയം 
2.  കപാതു ആവശയം 
3.  വയാവോയി ാവശയം 
4.  വാണിജയാവശയം 
5.  േറ്റുപസയാഗ്ത്തിനുള്ളത ്

 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 ഗ്രാേരസദശങ്ങള്ക്ക ്
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 ാഗ്യത്തിന ് 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 ിക്കുന്നത.്  IS 10500 : 2012 ര ാ ോണ ്അവര് ോനദണ്ഡങ്ങള് 
നല് ിയി ിക്കുന്നത്. 

പട്ടി  4.8.2 
കുെികവള്ളത്തികെ നിലവാ ം 

ക്രേ 
നപർ 

േവഭാവം 
അഭി ാേയോയ 

അളവ ്

േറ ്സരാതസ്സു ള് 
ഇകല്ലങ്കില് 

അഭി ാേയോയ അളവ ്
1 െര്ബിലിറി 1 5 
2 നിറം 5 15 
3 േവാദം ഗ്ന്ധവം അഭിലഷണീയം അഭിലഷണീയം 
4 അലിഞ്ഞു സചര്ന്നി ിക്കുന്ന ഖ  പദാര്ഥങ്ങള് 500 2000 
5 പി .എച്ച.മൂലയം  6.5 ,8.5  6.5 ,8.5  
6  ഠിനത 200 600 
7 സക്ലാദറഡ ് 250 1000 
8 േള്സഫറ ് 200 400 
9 ഫ്ലൂദറഡ ്  1.5 
10 ദനസരറ ് 45 45 
11  ാത്സയം 75 200 
12 േഗ്നീഷയം 30 100 
13 ഇരുന്പ  0.3 0.3 
14 ോംഗ്നീ്േ് 0.1 0.3 
15 കചന്പിന്റം അംശം 0.05 1.5 
16 അലൂേിനിയം 0.03 0.2 
17 ക്ഷാ തവം 200 600 
18 അപഷിപ്ത സക്ലാറിന ് 0.2 0.1 
19 നാ ം 5 15 
20 ഫിസനാലി ് േംയക്തങ്ങള് 0.001 0.002 
21 ആലസയാണി ് ഡിറര്ജെ ് 0.2 1 
22 ധാതു എണ 0.5 0.5 
23 ആര്േനി  ് 0.01 0.05 
24  ാഡ്മിയം 0.003 0.003 
25 സക്രാേിയം 0.05 0.05 
26 േയദനു ള് 0.05 0.05 
27 ഈയം 0.01 0.01 
28 കേര്ക്കുറി 0.01 0.001 
29 സപാളീനൂക്ലിയര് 0.0001 0.0001 
30 ആല്ഫാ  ി ണങ്ങള് വേിെിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് 0.1 0.1 
31 ബീറാ  ി ണങ്ങള് വേിെിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് 1 1 

അവലംബം . സ  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, ഡിേഇ്ന്ഫക്ഷന്, തുെങ്ങിയ രവര്ത്തനങ്ങളാണ ് നെക്കുന്നത്. സശ്രാതേില്നിന്നും 
സശഖ ിക്കുന്ന കവളളം വായവോയി േപര്ക്കം പുലര്ത്തി ദര്ഗ്ന്ധവം േറ്റും അ റ്റുന്ന രക്രിയയാണ് 
എയ്പ്സറഷന്. ഈജലം പിന്നീെ ് ക്സളാ ികഫയറികലത്തിച്്ച അതിലുളള പദാര്ഥങ്ങകള അലിയിെിക്കുന്നു. 
ഇതിന ്സവെി ോധാ ണയായി ആലം ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നു. മൂലയം ക്രേീ  ിക്കുന്നതിനായി ദലം സചര്ക്കുന്നു. 
പിന്നീെ ് 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 നാെ ്(കതക്ക)് 
3 സതവലക്ക /ശൂ നാെ് (വെക്ക)് 
4 ദേനാഗ്െള്ളി , ,ശാസ്താംസ ാട്ട 
5 േിഡലൂഎേഎ്േഓ്ച്ചിറ&േേീപപഞ്ചായത്ത ്
6 േിഡലൂഎേഎ്സ്ചവറ / പന്മന 
7 ഏആര് ഡലൂഎേ്എേ-് കുളക്കെപവിസത്രശവ ം 
8 BAWSS കുെറ&േേീപപഞ്ചായത്ത ളം 
9 ഇളംപള്ളൂര് കുെികവള്ളപദ്ധതി 
10   ീരകുെികവള്ളപദ്ധതി 
11 CARWSS- കുളത്തൂപ്പുെകുെികവള്ളപദ്ധതി 
12 CWSS-ചിതറ&േേീപപഞ്ചായത്ത ളം 
13 േീനെംപദ്ധതി 
14 ഏആര് ഡലൂഎേ്എേ-് പിറവന്തൂര് / പത്തനാപു ം 
15 WSS to  പട്ടാെി, പട്ടാെിവ െസക്ക   
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. പിന്നീെ ് ഇത് േംഭ ണി ളില് 
എത്തിക്കു യം അവികെ നിന്ന് വിത ണ ശൃഖല ളിലൂകെ ജനങ്ങളില് എത്തിക്കു യം കചയ്യുന്നു. 
ഇസൊെകത്ത നിലയില് നഗ്  സേഖലയിലും ഗ്രാേീണ സേഖലയിലും ശുദ്ധോയ ജലം ആവശയത്തിന ്
നല്കുന്നില്ല.  

നിലവിലുള്ള കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതി ള് 
ജില്ലയികല വന് ിെ പദ്ധതി ളം ഭൂ ിഭാഗ്ം കചറു ിെ പദ്ധതി ളം നെൊക്കി പ ിപാലിച്ചു വരുന്നത ്

സ  ളാ ജല അസതാറിറിയാണ്    ഭൂഗ്ര് ഭൂജല വകുെ ്േിനി/ദേസക്രാ  ഭ ജല ലഭയതയകെ അെിസ്ഥാനത്തില്
ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളം  കുെികവള്ള പദ്ധതി ളം േെകവള്ള േംഭ ണി ളം  .നെെിലാക്കുന്നുെ് പദ്ധതി ള്

ജലനിധിയം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നു. 

ഭൂജല വകുെ ്

ഭുജല വകുെ് ജില്ലയില് കുെല്  ിണറു ള് സ്ഥാപിക്കു യം തുറന്ന  ിണര് ോര്ഗത്തിലൂകെയം 
േെകവള്ളം സശഖ ിച്്ച 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 ഇത ്തെയന്നതിനായി കൃത്രിേ ഭൂജല പ ിസപാഷണ 
പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്. അനുസയാജയോയ സ്ഥലങ്ങള് തി കഞ്ഞടുത്്ത ക ട്ടിെങ്ങളകെ സേല്ക്കൂ , 
കവള്ളം, കുെി ള്  നിര്മ്മിച്്ച അതില് സശഖ ിച്്ച 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 ചാര്്ിംഗ് ്േെക്കുെി ള് തെയണ, 
അെിയണ േറ് അനുബന്ധ രവര്ത്തനങ്ങള് ഭൂരകൃതിയ്ക്കനുേ ിച്്ച നെൊസക്കെതുെ്. ഇവയില് ഏറവം 
രസയാജനവം അഭി ാേയവോയ ോര്ഗോയ തുറന്ന  ിണര് റീചാര്് ് തസദശ േവയം ഭ ണ 
സ്ഥാപനങ്ങളകെ സേല്സനാട്ടത്തിലും ോപത്തി  േഹായത്തിലും ആവിഷ്ക ിച്്ച നെൊക്കാവന്നതാണ് 
തുറന്ന  ിണറിന് േേീപം സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ക ട്ടിെത്തികെ സേല്ക്കൂ യില് വീഴുന്ന േെ കവള്ളം പി.വി.േി 
ഗ്ട്ടര് ദപെ ്വെി സശഖ ിച്്ച അനുസയാജയോയ ഫില്െര് േീഡിയ വെി തുറന്ന  ിണറിസലക്ക് ഒഴുക്കി വിട്്ട 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 ആയത ് 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 അവസ്ഥയ്്ക്ക അനുേ ിച്ച് കേേി 
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 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 ളാണ ്ോധാ ണ  ാണുന്നത.് 
ജില്ലയികല ഏ സദശം നാൽപത് ശതോനസത്താളം വരുന്ന വിഭാഗ്ം ക്രസ്റ്റദലന് സഫാര്സേഷന് അഥവാ 
  ിപാറ ളാണ.് 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 യാണ.് 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 ശൂദ്ധ ജലത്തികെ 
രസയാജനം ലഭിയ്ക്കൂന്നുള്ളു. ഒരു സ ാര്െസറഷനും 4 മുന്േിൊലിറി ളം 68 പഞ്ചായത്തു ളിലുോയി ഇസൊള് 
വലുതും കചറുതുോയ ശൂദ്ധ ജലവിത 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.എച്്ച ഡിവിഷന് എന്നീ  ണ്ടു േണ്ഡലങ്ങളാണ ്
ഉളളത്. ജനേംഖയാവര്ദ്ധനവം വയാവോയി  വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ക്രോതീതോയ വര്ദ്ധനവം 
ശുദ്ധജല സരാതസു ളം, കപാതു ിണറു ളം േലിനോക്കുന്നത ് ക ാണ്ടും വിവിധ പദ്ധതി ള് 
നെെിലാക്കിയിട്ടുകൂെിയം വ ള്ച്ചാ ാലത്ത് ജില്ലയിലാക  കുെികവള്ളക്ഷാേം അനുഭവകെടുന്നു. ജില്ലയികല 68 
പ ഞ്ചായത്തു ളില് ഗൂരുത വോയ ശൂദ്ധജലക്ഷാേം അനുഭവകെടുന്നുെ്. ജില്ലയില് 2017 അവോനം 
433.20 കേ.േി േെയാണ ്ലഭിച്ചത്.  

േംസ്ഥാന  ശ ാശ ി 348.10 സനക്കാള് നല്ല േെ  ിട്ടാറുണ്ടുകവങ്കിലും ഭുര യതിയകെ  
രസതയ തമൂലം ഉപ ിതലത്തില് കവള്ളം തങ്ങി നില്ക് ാകത ഭുഗ്ര്ഭജലവിതാനം വര്ഷം സതാറും താഴ്ന്ന് 
സപാകു യാണ.് ഭുജലവകുെികെ നിഗ്േനം ര ാ ം കവളിയം,   വാളൂര്, പട്ടാെി, എന്നീ 
പഞ്ചായത്തു ളിലാണ് ഭുഗ്ര്ഭജലവിതാനം വളക  താഴ്ന്ന ് 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 പഞ്ച ായത്തു 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 േകണടുത്്ത നി ൊക്കിയതുക ാണ്ടും  ായലികെ 
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പ ിേ ത്തുള്ള വയലു ള് േണിട്്ട 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 എത്തിയ്ക്കു ് ോ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 പംപിങ്ങ ്
ക്രേീ  ിസക്കെിവ ി യം ഇതുമൂലം ശുദ്ധജല വിത ണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏര്കെടുസത്തെിയം വരുന്നുെ്. 
 േംസ്ഥാന ശ ാശ ിസയക്കാള് കൂടുതല് േെ ലഭിയ്ക്കുന്ന നമ്മുകെ ജില്ലയില് ഏറിയ പങ്കും 
േമുരത്തിസലക്ക് ഒഴുക്കി  ളയ യാണ.് കപയ്യുന്ന േെയില് േിംഹഭാഗ്വം നാലു ോേങ്ങളിലാണ് 
ലഭിയ്ക്കുന്നത്. ഭൂേിയിസലക്ക്  ിനിഞ്ഞിറങ്ങാന് ആവശയോയ േണ്  ജല േം ക്ഷണ പദ്ധതി ള് ജില്ലയില് 
ഉെനീളം വയാപ ോക്കണം. േെ കവള്ളം േംഭ ിച്ച് േം ക്ഷിച്്ച ശുദ്ധീ  ിച്ച ് 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 ഉപസയാഗ്ിച്്ച  ിണറു ള് റീച്ചാര്് ്കചയ്യു . ഭുഗ്ര്ഭജലം സശാഷിെിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാക്കി 
ഭൂഗ്ര്ഭജലത്തികെ അളവ് കൂട്ടു .വീടു ളില് േെകവള്ളേംഭ ണി ള് സ്ഥാപിച്്ച കുടുംബങ്ങള് ശുദ്ധജല 
േവയപ യാപ്തത സനടു .നദി ളില് തെയണ ള് നിര്മ്മിച്്ച നിലവിലുള്ള ശുദ്ധജലവിത ണ പദ്ധതി ളകെ 
സോത്രസ്്സ 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 േംഘ് െന 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 ആശ്രയിച്്ച ഒരു  പഞ്ചായത്തികനസയാ, 
പ ഞ്ചായത്തികെ 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 നയിക്കുന്നവയാണ.് നദി ളികല ഇന്സെക്ക്  ിണറു ളില് ഇന്ഫില്സരഷന് ഗ്ാലറി ള് 
നശിച്ചുസപാകുന്നതുമൂലം ശൂദ്ധീ  ണം നെത്തുന്നതിന ് തെസ്സോകു യം ഒഴു ി വരുന്ന ോലിനയങ്ങള് 
 ിണറിസലക്ക് രസവശിക്കു യം ഇതുമൂലം ജലം േലിനകെടു യം, കൂൊകത പപ ് കേറ്റു ള് അെിക്കെി 
സ ൊവ യം കചയ്യുന്നതിന ്  ാ ണോകുന്നു. അതിനാല് എല്ലാ  ിണറു ളകെയം ഇന്ഫില്സരഷന്  
ഗ്ാലറി ള് രവര്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഏറവം മുന്ത്ിയ പ ിഗ്ണ നസല്കെതാണ.് ജില്ലയില് സ  ള ജല 
അസതാറിറിയസെതായി 205 എണം കുെല്  ിണറു ളാണ് ഉള്ളത്. ഭുജല വകുെ ് ി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 പ ദ്ധതി ള് 
വെി 2600 ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്ക് ഇതികെ രസയാജനം  ലഭിക്കുന്നു. ഇതു കുൊകത 1000 സത്താളം ഹാെ് 
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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 ിേ ത്ത ്
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 ിച്്ച ക ാല്ലം 
സ ാര്െസറഷകെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളില് നില്ക്കുന്ന 14 ഉപ ിതല ജല േംഭ ിണി ളിസലക്ക് പപിംഗ്് വെി 
എത്തിച്്ച 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 
എത്തിച്്ച 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 ം സപാര്ട്്ട,  സച്ച ി, 
 ണ്ടസൊണ്ടകേെ,് 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. ഇത ്
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 പപ ് കചയ്ത് പുന്ത്ലത്താെം വസൂ ി 
ച്ചിറയില് ശുദ്ധീ  ിച്ച് നിലവിലുള്ളതും പുതുതായം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപ ിതല േംഭ ണി ള് വെിയം ദപെ ്
ദലനു ള് സ്ഥാപിച്ചും ഈ രസദശത്ത ്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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േണ്ടസരാതുരുത്ത ്
          നിലവില് 5 കുെല്  ിണറു ളാണ് പഞ്ചായത്തികല ജല വിത ണം നെെിലാക്കി വരുന്നത്. കുെല് 
 ിണറികെ കവള്ളത്തില് ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലായതിനാല് ഇത് തുെര്ച്ചയായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത ്
ആസ ാഗ്യപ ോയ രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇെ വരുകേന്നത് ഒരു രധാന വിഷയോണ്. പെ ിയ ദപപ്പു ളം, പപ ്
കേറ്റു ളം അനുബന്ധ ഘ്െ ങ്ങളം ോറി സ്ഥാപിസക്കെതാണ്. 
കപ ിനാെ ്
           നിലവില് 9 കുെല്  ിണറു ളാണ ്പഞ്ചായത്തികല ജല വിത ണം നെെിലാക്കി വരുന്നത്. കുെല് 
 ിണറികെ കവള്ളത്തില് ഇരുപികെ ോന്നിദ്ധയം കൂടുതലായതിനാല് ഇത് തുെര്ച്ചയായി ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നത ്
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 പഞ്ചായത്ത ് ഡിസൊേിറ് രവര്ത്തി ളം 
കൂൊകത RURBAN പദ്ധതിയിലുംകപടുത്തി പഞ്ചായത്തികെ വിവിധ രസദശങ്ങളില് ദപെ് ദലനു ള് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന രവര്ത്തി വിവിധ ഘ്ട്ടങ്ങളിലാണ്. ജിക്കാ പദ്ധതിയകെ ദപെ ് 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 എസ്റ്റിസേറ ് അനുേതിക്കായി േേര്െിച്ചിട്ടുെ്. നബാര്ഡികെ 
ോപത്തി  േഹായസത്താകെ സറാഡ് വി േനം നെത്തുന്ന രസദശങ്ങളില് ദപെ് ദലന് ോറി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സസ്റ്ററ ്ലാനില് ഉള്കെടുത്തി ഭ ണാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുെ്. ഈ രവര്ത്തി ള് പൂര്ത്തിയായി 
വരുസപാള് എല്ലാ സേഖല ളിലും ജലവിത ണം ോധയോകും. 
ക ാറങ്ക  ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ്

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. 
േയ്യനാെ ്
        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 ദപെ ് 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 യങ്കാവ ്ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്
        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 യാപ്തോണ ്
എന്നിരുന്നാലും വനം വകുപ്പുോയി േഹ  ിച്ച് പുതിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് ശ്രേം നെസത്തെതാണ്. 
പ വൂര് മുനിേിൊലിറി 
        നിലവില് 7 കുെല്  ിണറു ളള്ള വിത ണ പദ്ധതിയാണിത ്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 
വരുന്നതാണ ്. 
അഞ്ചല് 
 ഈ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തില് ഇസൊള് അഞ്ചല് ഗ്രാേീണ ശുദ്ധ ജല പദ്ധതിയില് നിന്നാണ് ജലം 
ലഭിക്കുന്നത.് ഇതില് ജല ലഭയത കുറവായതിനാല് കുളത്തൂപ്പുെ പദ്ധതിയോയി ബന്ധിെിച്്ച ജലം വിത ണം 
നെത്തുന്നുെ്. ജിക്കാ േീനാെ് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ് 
ആ യന് ാവ ്
 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  ിച്്ച 
കചറു ിെപദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക ിച്്ച ജല ക്ഷാേം രൂക്ഷോയ ഭാഗ്ങ്ങളില് രസയാജനകെടുത്താവന്നതാണ ്
ചിതറ 
 ചിതറയം  േേീപ പഞ്ചായത്തു ളം പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത.്      
വാട്ടര് രീറ്കേെ ് 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 നിന്ന ്ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ.് ജിക്ക–േീനാെ് 
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്. 
ഇളോെ ്

ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന ്ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ.് 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 രീറ്കേെ ്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 പദ്ധതിയിലൂകെയാണ ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. വാട്ടര് രീറ്കേെ ്
ലാെികെയം പപിംഗ്് കേയിനികെയം പുനരുദ്ധാ ണം  െിയന്നസതാകെ ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുന്നതാണ്. 
  വാളൂര് 

ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന ്ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ.് 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 ണത്തിന ് കുളത്തൂപ്പുെയം  േേീപ പ ഞ്ചായത്തു ളം എന്ന കുെികവളള പദ്ധതി പ യാപ്ത 
ോണ്. 
കുമ്മിള് 

ചിതറ ആന്ഡ് േേീപ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. 
വാട്ടര് രീറ്കേെ ് 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 പഞ്ചായത്ത ്

പദ്ധതിയിലൂകെയാണ് ഇസൊള് ജല വിത ണം നെത്തുന്നത്. വാട്ടര് രീറ്കേെ ് െ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 സരാജക്ട ്
ഡിവിഷനു  ീെില് നെന്നു വരുന്നു. 
നിലസേല് 

ചിതറ ആന്ഡ് വാട്ടര് രീറ്കേെ ്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 
ൊങ്കികലത്തിച്്ച  വിത ണം കചയ്യാന്  െിയന്നതാണ്. 
പിറവന്തൂര് 

നിലവിലുള്ള പത്തനാപു ം-പിറവന്തൂര് കുെികവള്ള പദ്ധതി പ യാപ്തോണ്. 
പൂയെള്ളി 

ജിക്ക-േീനാെ ് പദ്ധതിയില് നിന്ന ്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 
സചര്ത്ത ് ാലഹ ണകെട്ട എ.േി ദപപ്പു ള് ോറി ലാെ ്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 നിന്ന ്ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ.് ജിക്ക–േീനാെ് 
പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നസതാകെ ജലത്തികെ അഭാവം പ ിഹ ിക്കുന്നതാണ്. 
കവളിനല്ലൂര് 

കവളിനല്ലൂര് ഗ്രാേീണ കുെികവള്ള പദ്ധതിയില് നിന്നുോണ് ഇവികെ കുെികവള്ളം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് 
25 വര്ഷം പെക്കമുെ്. അതിനാല് രീറ്കേെ ് ലാെികെപുനരുദ്ധാ ണവം പപിംഗ്് കേയിന് ോറി 
സ്ഥാപിക്കലും നെത്തിയാല് കൂടുതല്  ാ യക്ഷേോക്കുവാന്  െിയം. 
കവളിയം 

ജിക്ക -േീനാെ് പദ്ധതിയില് നിന്ന ്ഇസൊള് ഭാഗ്ീ ോയി ഇവികെ ജലം ലഭിക്കുന്നുെ.് 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 നിര്മ്മിച്്ച 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 ിച്്ച ശുദ്ധീ  ിച്ച് ഉപസയാഗ്ിക്കുന്നതിനുള്ള േംവിധാനങ്ങള് 

തസദശഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങള് േബ്േിഡിയിനത്തില് ലഭയോക്കി സ്ഥാപിക്കു . 
7. വീടു ളില് േെ കവള്ളം ഉപസയാഗ്ിച്്ച നിലവിലുള്ള  ിണറു ള് റീചാര്് ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ന െപെി ള് േവീ  ിക്കു . 
8. ഉപ ിതല ജല േം ക്ഷണത്തികെ ഭാഗ്ോയി കുളങ്ങളം നീര്ച്ചാലു ളം പാര്ശവഭിത്തി ക ട്ടിയം 

തെയണ ള് നിര്മ്മിച്ചും േം ക്ഷിക്കാനുള്ള ന െപെി ള് േവീ  ിക്കു . 
9. ഭുഗ്ര്ഭജലം സശാഷിെിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാക്കിയം കൂടുതല് സവരു ളള്ള വയക്ഷങ്ങള് വച്ചു 

പിെിെിച്ചും േണ് – ജല േം ക്ഷണ ന െപെി 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 ത െഞ്ഞുനിര്ത്തി 

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  ന െപെി ള് േവീ  ിക്കു . 

13.  ജലസരാതസ്സു ളകെ ദ സയ്യറം, േലീനീ  ണം എന്നിവകക്കതിക  ന െപെി 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 ശാലസയാെ ് സുഭിഷോയ 

ജലസരാതസ്സു സളാ   ഇല്ലാത്തതിനാല് നിലവിലുള്ള കുളത്തൂപ്പുെ കുെികവള്ള പദ്ധതിയകെ ശുദ്ധീ  
 ണ ശാലയകെ സശഷി 18 MLD ആയി വര്ദ്ധിെിച്്ച 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 സരാതസ്സ,് 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.    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. 

8.   ദേലം, തലവൂര്, പിെവൂര് പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി ഒരു േേഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു . 
9.   പുനലൂര് മുനിേിെീലിറിക്കായി പുതിയ ഒരു കുെികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്ക ിക്കു . 
10.  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 . 

11.  ഞാങ്കെവ് പദ്ധതിയകെ  മ്മീഷനിംഗ്്  െിയന്ന മുറയ്ക്ക് ശാസ്താംസ ാട്ടയില് നിന്നും ക ാല്ലസത്തക്കുള്ള 
പപിംഗ്് നിര്സത്തെി വരുന്ന ോഹച യത്തില് ശക്തികുളങ്ങ  സേഖലയില് ജലകേത്തിക്കുന്നതിന ്
 ാവനാെ് ഒരു ഭൂഗ്ര്ഭ ജലേംഭ ണിയം അതിസലക്ക് ആനന്ദവല്ലീശവ ത്ത ്നിന്നും ദപെ് ദലനും 
പപിംഗ്് ഉപ  ണവം സ്ഥാപിക്കുസ . 

12.  ദേനാഗ്െള്ളി കതാെിയൂര്, കുലസശഖ പു ം, തെവ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി  ല്ലെയാര് 
സരാതസ്സാക്കി പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ  ിക്കു . 

13.  കുന്നത്തൂര്, സപാരുവെി, ശൂ നാെ് (കതക്ക)്എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ക്കായി  ല്ലെയാര് സരാത 
സ്സാക്കി ശാസ്താംസ ാട്ടയില് നിലവിലുള്ള ശുദ്ധീ  ണ ശാല ളം അനുബന്ധ ഘ്െ ങ്ങളം 
രസയാജനകെടുത്തി േേഗ്ര കുെികവള്ള പദ്ധതി രൂപീ  ിക്കു . 

14.  പനയം, തൃക്കരുവ, കപ ിനാെ്,  ിെസക്ക  ല്ലെ േണ്ടസരാതുരുത്ത ് 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 പറപ,് പട്ടി ജാതി സ ാളനിയില് 
കുെികവള്ള വിത ണ പദ്ധതി നെെിലാക്കു . 

2. കവളിയം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ഡ് 1-കല പാറൊെ ്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 േയ്യനാെ ്
ദ തപ്പുെയില് സ്ഥാപിച്ചി ിക്കുന്ന ജിക്ക ഉപ ിതല േംഭ ിണിയില് നിന്നും 250 mm DI ദപെ ്
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 ലാെ ്എന്നിവ സ്ഥാപിക്കു . 
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8. ശൂ നാെ് വെക്ക,് ശൂ നാെ് കതക്ക,് 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 ലാെ ്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 നിശ്ചയിച്്ച നെെിലാക്കാന്  െിഞ്ഞാല് ജില്ലയികല 
എല്ലാ സേഖല ളിസലക്കും ജനങ്ങള്ക്ക് സു ക്ഷിതോയ കുെികവള്ളം ആവശയോയ അളവില് എത്തിക്കാന് 
 െിയന്നതാണ.് 
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4.9 പാർെിെം, ദാ ിരയ ലഘൂ  ണം 
 േനുഷയകെ അെിസ്ഥാന ആവശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാേസയാഗ്യോയ ഭവനം ഉൊക്കു കയന്നത.്   
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. ഇത ് ദൂ വയാപ ോയ രതയാഘ്ാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകേന്നതില് തര്ക്കേില്ല.  ഈ 
ോഹച യത്തില്ലാണ് ഭൂ ഹിത ായ ഭവന  ഹിതര്ക്ക് പാര്െിെേമുച്ചയം എന്ന  ആശയത്തിൽ േർക്കാർ 
എത്തി നില്ക്കുന്നത.്  വയക്തിപ ോയ  ാ ണങ്ങള്ക്കുപുറസേ സോശം ോപത്തി ാവസ്ഥയം ദര്ഘ്െ 
രസദശങ്ങളികല താേേവം ഭവന നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീ  ണകത്ത സദാഷ  ോയി േവാധീനിക്കുന്നുെ്.   

 2011 കല കേന്േസ്സ ്ര ാ ം 

   സ  ളത്തികല ജനേംഖയ   - 33406061 

   ജില്ലയികല ജനേംഖയ    - 2635375 

   ജില്ലയികല കുടുംബങ്ങള്    - 669375 

   പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള്    - 80299 

   പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള് (റൂറല്)   - 52234 

   പട്ടി ജാതി കുടുംബങ്ങള് (അര്ബന്)  - 28065 

   പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്    - 2957 

   പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള്(റൂറല്)   - 2157 

   പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങള് (അര്ബന്)  - 800 

   േദറന് ഇന്ലാെ ് േത്സയ ബന്ധനത്തില്  

   ഏര്കെട്ടി ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്    - 16570 

   േത്സയ ബന്ധനത്തില് ഏര്കെട്ടി ിക്കുന്നവരുകെ  

   ആക  ജനേംഖയ    - 126686 

   ആക്ടീവ് ഫിഷര്കേന്    - 18561  

നിലവികല അവസ്ഥ 

 േംസ്ഥാന േര്ക്കാര് നെൊക്കുന്ന േമ്പൂര്ണ പാര്െിെ പദ്ധതി (ദലഫ്)യോയി ബന്ധകെട്ട ്
നെത്തിയ േര്സേ ര ാ ം േംസ്ഥാന ആ ോനം 3,45,179 ഭൂ ഹിത ഭവന ഹിതരും 1,75,896 ഭൂേിയളള 
ഭവന ഹിതരും ഉകെന്നാണ്  കെത്തിയിട്ടുളളത്. 
  ദലഫ ് പദ്ധതി ര ാ ം േര്സേ നെത്തിയതില് സലാക്ക്/മുന്േിൊലിറി  തലത്തില് ലഭയോയ  
ഭവന  ഹിതരുകെയം ഭൂ ഹിത ഭവന  ഹിതരുകെയം വിവ ങ്ങള് ചുവകെ സചര്ക്കുന്നു.  
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പട്ടി  4.9.1 
ഭൂ ഹിത ഭവന  ഹിതരും ഭവന  ഹിതരും 

ക്രേനം തസദശ ഭ ണ 
സ്ഥാപനം 

ഭൂ ഹിത ഭവന 
 ഹിതര് 

ഭവന  ഹിതര് 

സലാക്ക ്പഞ്ചായത്ത ്
1 അഞ്ചല് 4298 2289 
2 ചെയേംഗ്ലം 1796 1639 
3 ചിറ്റുേല 2198 850 
4 ചവറ 3271 1067 
5 ഇത്തിക്ക  2576 3754 
6 മുഖത്തല 4622 1384 
7 ഓച്ചിറ 2321 1311 
8 ശാസ്താംസ ാട്ട 2296 1291 
9 ക ാട്ടാ ക്ക  1080 779 
10 പത്തനാപു ം 1679 974 
11 കവട്ടിക്കവല 1205 1583 

 ആക  27342 16921 
മുനിേിൊലിറി 

1 പ വൂര് 557 37 
2 പുനലൂര് 935 264 
3  രുനാഗ്െളളി 660 85 
4 ക ാട്ടാ ക്ക  258 90 

സ ാര്െസറഷന് 
ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന്    10190 422 

പട്ടി  4.9.2 

ഭൂേിയള്ള ഭവന  ഹിതര് (എേ.്േി /എേ ്െി, കപാതുവിഭാഗ്ം) 

ക്രേനം തസദശ ഭ ണ 
സ്ഥാപനം സലാക്ക ് എേ.്േി എേ് െി കപാതുവിഭാഗ്ം ആക  

1 കുളത്തൂപ്പൂെ അഞ്ചല് 137 63 506 706 

2 കതന്മല അഞ്ചല് 20 8 323 351 

3 ഏരൂര് അഞ്ചല് 44 0 229 273 

4   വാളൂര് അഞ്ചല് 30 2 199 231 

5 ആ യങ്കാവ് അഞ്ചല് 44 13 159 216 

6 അലയേണ്ട അഞ്ചല് 55 2 137 194 

7 അഞ്ചല് അഞ്ചല് 26 1 135 162 

8 ഇെമുളയ്ക്കല് അഞ്ചല് 47 0 109 156 
 ആകെ  403 89 1797 2289 

9 ചിതറ ചെയേംഗ്ലം 73 9 531 613 

10 ഇട്ടിവ ചെയേംഗ്ലം 51 1 185 237 
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11 കവളിനല്ലൂര് ചെയേംഗ്ലം 12 0 163 175 

12 ചെയേംഗ്ലം ചെയേംഗ്ലം 27 1 134 162 

13 ഇളോെ ് ചെയേംഗ്ലം 27 0 97 124 

14 കുമ്മിള് ചെയേംഗ്ലം 8 0 115 123 

15  െയ്ക്കല് ചെയേംഗ്ലം 11 0 110 121 

16 നിലസേല് ചെയേംഗ്ലം 8 2 74 84 
 ആകെ  217 13 1409 1639 

17 ചവറ ചവറ 30 1 301 332 

18 പന്മന ചവറ 31 3 285 319 

19 സതവലക്ക  ചവറ 31 2 147 180 

20 കതക്കുംഭാഗ്ം ചവറ 6 1 113 120 

21 നീെ   ചവറ 10 2 106 118 
 ആകെ  108 9 952 1069 

22 കപ ിനാെ ് ചിറ്റുേല 49 2 222 273 

23  ിെസക്ക ല്ലെ ചിറ്റുേല 44 1 198 243 

24 പനയം ചിറ്റുേല 33 3 114 150 

25 സപ യം ചിറ്റുേല 1 0 90 91 

26 പെിഞ്ഞാകറ  ല്ലെ ചിറ്റുേല 25 1 53 79 

27 േണ്ടസരാതുരുത്ത ് ചിറ്റുേല 7 0 55 62 

28 കുെറ ചിറ്റുേല 8 0 35 43 
 ആകെ  167 7 767 941 

29  ല്ലുവാതുക്കല് ഇത്തിക്ക  146 7 532 685 

30 പൂതക്കുളം ഇത്തിക്ക  28 5 133 166 

31 ചാത്തന്നൂര് ഇത്തിക്ക  23 0 92 115 

32 ആദിച്ചനല്ലൂര് ഇത്തിക്ക  15 0 98 113 

33 ചിറക്ക  ഇത്തിക്ക  20 1 78 99 
 ആകെ  232 13 933 1178 

34 കനടുവത്തൂര് ക ാട്ടാ ക്ക  29 0 212 241 

35 കവളിയം ക ാട്ടാ ക്ക  37 0 141 178 

36 എഴുസ ാണ്ട ക ാട്ടാ ക്ക  36 3 119 158 

37   ീര ക ാട്ടാ ക്ക  22 0 106 128 

38 പൂയെള്ളി ക ാട്ടാ ക്ക  9 1 64 74 
 ആകെ  133 4 612 779 

39 കനടുപന മുഖത്തല 69 2 349 420 

40 തൃസക്കാവില്വട്ടം മുഖത്തല 49 1 240 290 

41 ഇളപള്ളൂര് മുഖത്തല 66 4 215 285 

42 ക ാറങ്ക  മുഖത്തല 43 1 180 224 

43 േയ്യനാെ ് മുഖത്തല 30 2 136 168 
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44 തൃക്കരുവ മുഖത്തല 13 4 135 152 
 ആക   270 14 1255 1539 

45 കതാെിയൂര് ഓച്ചിറ 32 4 262 298 

46 ക .എേ്.പു ം ഓച്ചിറ 28 0 268 296 

47 ക്ലാെന ഓച്ചിറ 14 2 220 236 

48 തെവ ഓച്ചിറ 23 2 178 203 

49 ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ 24 0 169 193 

50 ആലൊെ ് ഓച്ചിറ 5 1 81 87 
 ആകെ  126 9 1178 1313 

51 പിറവന്തൂര് പത്തനാപു ം 55 3 209 267 

52 തലവൂര് പത്തനാപു ം 15 1 211 227 

53 വിളക്കുെി പത്തനാപു ം 11 1 212 224 

54 പത്തനാപു ം പത്തനാപു ം 24 0 116 140 

55 പട്ടാെി  പത്തനാപു ം 10 0 59 69 

56 പട്ടാെി വെസക്കക്ക  പത്തനാപു ം 11 1 35 47 
 ആകെ  126 6 842 974 

57 ശൂ നാെ ്കതക്ക ് ശാസ്താംസ ാട്ട 59 3 199 261 

58 ദേനാഗ്െള്ളി ശാസ്താംസ ാട്ട 66 2 189 257 

59 ശാസ്താംസ ാട്ട ശാസ്താംസ ാട്ട 38 4 141 183 

60 സപാരുവെി ശാസ്താംസ ാട്ട 28 1 132 161 

61 ശൂ നാെ ്വെക്ക ് ശാസ്താംസ ാട്ട 35 2 105 142 

62 കുന്നത്തൂര് ശാസ്താംസ ാട്ട 8 0 38 46 
 ആകെ  234 12 804 1050 

63 കവട്ടിക്കവല കവട്ടിക്കവല 128 18 338 484 

64 പവിസത്രശവ ം കവട്ടിക്കവല 108 6 224 338 

65 ഉമ്മന്നൂര് കവട്ടിക്കവല 37 1 110 148 

66 ദേലം കവട്ടിക്കവല 54 0 248 302 

67 സേലില കവട്ടിക്കവല 27 2 166 195 

68 കുളക്കെ കവട്ടിക്കവല 29 0 89 118 
 ആകെ  383 27 1175 1585 

69 പുനലൂർ 
പുനലൂർ 
മുനിേിൊലിറി 38 7 219 264 

70 പ വൂർ പ വൂർ മുനിേിൊലിറി 11 0 26 37 

71 ക ാട്ടാ ക്ക  
ക ാട്ടാ ക്ക  
മുനിേിൊലിറി 28 0 62 90 

72  രുനാഗ്െള്ളി 
 രുനാഗ്െള്ളി 
മുനിേിൊലിറി 29 1 55 85 

 ആകെ  106 8 362 476 
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73 ക ാല്ലം 
ക ാല്ലം 
സ ാര്െസറഷന് 

70 4 348 422 

 
പട്ടി  4.9.3 

ഭൂ ഹിത ഭവന  ഹിതര് (എേ.്േി /എേ ്െി, കപാതുവിഭാഗ്ം) 
 

ക്രേനം തസദശ ഭ ണ 
സ്ഥാപനം സലാക്ക ് എേ.്േി എേ് െി കപാതുവിഭാഗ്ം ആക  

1 കുളത്തൂപ്പൂെ അഞ്ചല് 317 32 640 989 

2 ആ യങ്കാവ് അഞ്ചല് 278 18 511 807 

3 കതന്മല അഞ്ചല് 110 9 681 800 

4   വാളൂര് അഞ്ചല് 100 7 265 372 

5 അഞ്ചല് അഞ്ചല് 78 2 288 368 

6 ഏരൂര് അഞ്ചല് 65 2 260 327 

7 അലയേണ്ട അഞ്ചല് 107 2 209 318 

8 ഇെമുളയ്ക്കല് അഞ്ചല് 71 3 243 317 
 ആകെ   1126 75 3097 4298 

9 ചിതറ ചെയേംഗ്ലം 128 5 320 453 

10 ചെയേംഗ്ലം ചെയേംഗ്ലം 63 3 181 247 

11 ഇളോെ ് ചെയേംഗ്ലം 74 2 150 226 

12 നിലസേല് ചെയേംഗ്ലം 64 3 156 223 

13 കവളിനല്ലൂര് ചെയേംഗ്ലം 52 2 159 213 

14  െയ്ക്കല് ചെയേംഗ്ലം 42 1 144 187 

15 ഇട്ടിവ ചെയേംഗ്ലം 44 2 88 134 

16 കുമ്മിള് ചെയേംഗ്ലം 41 0 72 113 
  ആകെ   508 18 1270 1796 

17 ചവറ ചവറ 123 12 898 1033 

18 പന്മന ചവറ 150 10 616 776 

19 സതവലക്ക  ചവറ 81 4 494 579 

20 നീെ   ചവറ 47 1 448 496 

21 കതക്കുംഭാഗ്ം ചവറ 44 3 338 385 
  ആകെ   445 30 2794 3269 

22 കപ ിനാെ ് ചിറ്റുേല 141 6 508 655 

23 പനയം ചിറ്റുേല 123 1 361 485 

24  ിെസക്ക ല്ലെ ചിറ്റുേല 89 4 228 321 

25 കുെറ ചിറ്റുേല 83 4 151 238 

26 പെിഞ്ഞാകറ  ല്ലെ ചിറ്റുേല 78 0 113 191 

27 സപ യം ചിറ്റുേല 13 1 147 161 
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28 േണ്ടസരാതുരുത്ത ് ചിറ്റുേല 8 0 18 26 
  ആകെ   535 16 1526 2077 

30  ല്ലുവാതുക്കല് ഇത്തിക്ക  424 6 589 1019 

31 ആദിച്ചനല്ലൂര് ഇത്തിക്ക  91 7 416 514 

32 ചാത്തന്നൂര് ഇത്തിക്ക  91 5 348 444 

33 പൂതക്കുളം ഇത്തിക്ക  125 13 262 400 

34 ചിറക്ക  ഇത്തിക്ക  47 2 150 199 
  ആകെ   778 33 1765 2576 

35 എഴുസ ാണ്ട ക ാട്ടാ ക്ക  100 2 175 277 

36 കനടുവത്തൂര് ക ാട്ടാ ക്ക  80 3 187 270 

37 കവളിയം ക ാട്ടാ ക്ക  76 1 141 218 

38   ീര ക ാട്ടാ ക്ക  53 2 109 164 

39 പൂയെള്ളി ക ാട്ടാ ക്ക  35 0 116 151 
  ആകെ   344 8 728 1080 

40 േയ്യനാെ ് മുഖത്തല 213 13 984 1210 

41 തൃസക്കാവില്വട്ടം മുഖത്തല 133 5 1046 1184 

42 ക ാറങ്ക  മുഖത്തല 118 3 752 873 

43 ഇളപള്ളൂര് മുഖത്തല 221 10 550 781 

44 കനടുപന മുഖത്തല 103 3 465 571 

45 തൃക്കരുവ മുഖത്തല 101 4 337 442 
  ആകെ   889 38 4134 5061 
 പുനലൂർ പുനലൂർ മുനിേിൊലിറി 40 11 884 935 
  രുനാഗ്െള്ളി  രുനാഗ്െള്ളി മുനിേിൊലിറി 88 14 558 660 
 പ വൂർ പ വൂർ മുനിേിൊലിറി 125 7 425 557 
 ക ാട്ടാ ക്ക  ക ാട്ടാ ക്ക  മുനിേിൊലിറി 62 7 189 258 
  ആകെ   315 39 2056 2410 

50 കതാെിയൂര് ഓച്ചിറ 57 1 541 599 

51 ക .എേ്.പു ം ഓച്ചിറ 58 6 520 584 

52 തെവ ഓച്ചിറ 42 2 295 339 

53 ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ 57 3 274 334 

54 ക്ലാെന ഓച്ചിറ 49 1 238 288 

55 ആലൊെ ് ഓച്ചിറ 7 3 165 175 
  ആകെ   270 16 2033 2319 

56 വിളക്കുെി പത്തനാപു ം 70 3 485 558 

57 പിറവന്തൂര് പത്തനാപു ം 126 3 370 499 

58 പത്തനാപു ം പത്തനാപു ം 34 5 200 239 

59 തലവൂര് പത്തനാപു ം 33 2 168 203 
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60 പട്ടാെി വെസക്കക്ക  പത്തനാപു ം 35 0 84 119 

61 പട്ടാെി  പത്തനാപു ം 15 1 45 61 
  ആകെ   313 14 1352 1679 

62 ദേനാഗ്െള്ളി ശാസ്താംസ ാട്ട 190 28 553 771 

63 ശാസ്താംസ ാട്ട ശാസ്താംസ ാട്ട 76 1 282 359 

64 ശൂ നാെ ്കതക്ക ് ശാസ്താംസ ാട്ട 78 1 205 284 

65 സപാരുവെി ശാസ്താംസ ാട്ട 69 5 192 266 

66 ശൂ നാെ ്വെക്ക ് ശാസ്താംസ ാട്ട 95 0 163 258 

67 കുന്നത്തൂര് ശാസ്താംസ ാട്ട 6 0 29 35 
  ആകെ   514 35 1424 1973 

67 കവട്ടിക്കവല കവട്ടിക്കവല 90 2 188 280 

68 ദേലം കവട്ടിക്കവല 60 2 201 263 

69 പവിസത്രശവ ം കവട്ടിക്കവല 81 3 110 194 

70 സേലില കവട്ടിക്കവല 69 1 113 183 

71 ഉമ്മന്നൂര് കവട്ടിക്കവല 39 1 117 157 

72 കുളക്കെ കവട്ടിക്കവല 45 0 81 126 
  ആകെ   384 9 810 1203 

29 ക ാല്ലം ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന് 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 പഞ്ചായത്ത ് 450 
പട്ടി  ജാതി 759 
സ ാർപസറഷൻ 319 
പട്ടി  വർഗം 199 
ദേസനാ ിറി കവൽകഫയർ വകുെ ് 3 
ജില്ല 4 
ഫിഷറീേ ്വകുെ ് 1 
ആക  3926 

ജില്ലയികല പാര്െിെേില്ലാത്തവക  4 വിഭാഗ്ങ്ങളായി തി ിക്കാം. 

1. ധന േഹായങ്ങള്  ദ െറിയിട്ടും ഭവന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ  ിക്കാത്തവര്.   
2. ഭൂേിയളള ഭവന  ഹിതര്  
3. ഭൂ ഹിത ഭവന  ഹിതര്  
4. 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 ോര്ച്്ച ോേ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 ാള്ക്ക ് ഒരു കേെ ്എന്ന നി ക്കില് 400 ഏക്കര് ഭൂേിയാണ് ആവശയോയിട്ടുളളത.്  
കുടുബങ്ങള്ക്ക് ഫ്ളാറ് േമുച്ചയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂേി  കെത്തു  എന്നത് ഏകറ രയാേം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.   
ഭൂേി  കെത്തുന്ന നെപെി ള് നെന്നു വരുന്നു. എന്നാല് ഭൂേി ലഭയത നസന്ന കുറവാണ്.   
കേയിെനന്േ ്ആവശയമുളള  ഭവനമുളളവര്    
 ദലഫ് േിഷന് രവര്ത്തനത്തില് വാേസയാഗ്യേല്ലാത്ത ഭവനങ്ങള് പുനരുദ്ധ ിക്കു  എന്ന ലക്ഷയം 
കൂെി ഉള്കെടുത്തിയിട്ടുെ്.    ജില്ലയില് ഇത്ത ത്തിലുളള  വീടു ളകെ എണം  അന്ത്ിേോയി എടുസക്കെതുെ.്     
അതിനു സശഷം TPTA യകെ േഹായസത്താകെ ഓസ ാ വീെികെയം എസ്റ്റിസേറ്  ണക്കാക്കു യം 
ഇതിനാവശയോയ തു  അതാത ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് സലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകെ  
േഹായസത്താകെ  കെസത്തെതുോണ്.    
 ദലഫ് േിഷകെ 4  ഘ്ട്ടങ്ങളകെയം രവര്ത്തനങ്ങള് എസ ാപിെിച്്ച േേ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  െിയാത്തത ്

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 ള്ക്ക ് െി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. ഫിഷറീേ ്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 ഉപസയാഗ്ിച്്ച േ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 പഞ്ചായത്ത ്
േംവിധാനങ്ങളം േന്നദ്ധ രവര്ത്ത രും റി.പി.റി.എ. യം ഒത്തു സചര്ന്ന്  രവർത്തിച്ചു ഈ  ലക്ഷയം  
ദ വ ിയ്ക്കുന്നു.    

1. എേ.്റി. വിഭാഗ്ം   - 288 വീടു ള്  
2. എേ.്േി. 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 ോര്ച്ച ് 31-ന് മുന്പ ്
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 യാണ.്  ഇവര്ക്ക ്
ഓസ ാരുത്തര്ക്കും4 ലക്ഷം രൂപ ക്രേത്തില് 5962800000 (അഞ്ഞൂറി കതാണ്ണൂറി ആറ് സ ാെി ഇരുപത്തി എട്ട ് 
ലക്ഷം രൂപ)  തു  വ യിരുസത്തെതുെ്.  അടുത്ത മൂന്ന് ോപത്തി  വര്ഷങ്ങളിലായി ത്രിതല പഞ്ചായ 
ത്തു ളം സ ാര്െസറഷന്/മുന്േിൊലിറി ളം ഇതിസലയ്ക്കാവശയോയ ഫെ് ഓസ ാ വര്ഷവം5000 വീടു ള്ക്ക ്
എന്ന  ണക്കില് വ യിരുത്തണം.  ഇതിനായി തസദശ സ്ഥാപനങ്ങള് േംയക്തോയി (ഗ്രാേ സലാക്ക ്
ജില്ല)  തു  ബാങ്കു ള്, േറ് ധന ാ യ സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്നും ഗുണസഭാക്താക്കളകെ 
എണേനുേ ിച്ച് വായ്പ എടുക്കു യം ഇതികെ പലിശ േര്ക്കാര് വഹിക്കു യം മൂലധനം15 വര്ഷസത്തക്ക ്
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 നിയേങ്ങള്ക്ക ്
അനുസൃതോയി വാസങ്ങെതാണ്.  ഫ്ളാറ്റു ള് നിര്മ്മിയ്ക്കുന്നത് അതാത് പഞ്ചായത്ത്/ സലാക്ക ്രസദശത്ത ്
തകന്ന ആയി ിക്കണം.  അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗുണസഭാക്താക്കളകെ കതാെിലികന സദാഷ  ോയി ബാധിക്കു യം 
ഭവന േമുച്ചയങ്ങള് ഉപസയാഗ്ിക്കകെൊകത   ിെക്കു യം കചയ്യുന്ന  അവസ്ഥയൊകും.  ഈ ഫ്ളാറ ്
േമുച്ചയങ്ങസളാകൊെം കതാെില് പ ിശീലന സ ന്ദ്രങ്ങളം, അംഗ്ന്വാെി, വിസനാദത്തിനായിട്ടുളള 
േൗ  യങ്ങള് എന്നിവ കൂെി ഉള്കെടുന്നുെ്.    
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ദലഫ ് േിഷന് ആ ംഭത്തിന് മുന്പുളള പദ്ധതി വര്ഷങ്ങളില് ഭൂ ഹിതര്ക്ക്  ഭൂേി വാങ്ങുസപാള് 
പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗ്ത്തില്കെട്ട വര്ക്ക ് 3.75 ലക്ഷം രൂപയം ജനറല്  വിഭാഗ്ത്തിന് 1.50 ലക്ഷം 
രൂപയം എന്ന  ാസലാചിതോയി പ ിഷ്ക്ക ിച്ച  തു   കെത്തുന്നതിന് നെപെി േവീ  ിസക്കെതുെ്.   

കേയിെനന്േ ്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 ിച്്ച ലഭയോക്കു .  
 ഇതിന്  െ് ഘ്ട്ടങ്ങളെ്. 

1. നിര്മ്മാണം പാതിവെിയില് ഉസപക്ഷിച്ചവരുകെ വീെ ്എന്ന േവപ്നം ോക്ഷാത്ക്ക ിക്കു . 
2. ഭൂ ഹിത-ഭവന ഹിത പുന ധിവാേം 2018 ഏരില് - 2022 
അതീവ ദ ിരര്ക്കും ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയോയ മുഴുവന് വിഭവങ്ങളം നല്കു . ഇതിനായി 

കതാെിലുറെ,് േ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. 

എേ.്െി വിഭാഗ്ത്തിന് പൂര്ണധനേഹായം നല്കുന്നതിന്  തീരുോനിച്ചിട്ടുെ്. എേ.്േി, േ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  ിച്ചിട്ടുെ ്
ഇതികെഭാഗ്ോയി  ദലഫ ്േിഷന് രസതയ  സോകഫ്റ്റവയര് വി േിെിച്്ച automatic inclusion-നും exclusion-
നുംവിസധയോക്കി ലിസ്റ്റ ് േി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 . 

പാവകെട്ടവര്ക്ക ്വീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിസേറ് ജില്ലയില് നിന്നും  കെത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ്
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 യാണ ്ലക്ഷയം. 

വര്ധിച്ച നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ളകെ വില, കൂലികച്ചലവ,് ദൗര്ലഭയം എന്നിവ സന ിടുന്നതിന് സ ന്ദ്ര-
േംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത-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 ം ഉള്സചര്ത്്ത സ്ഥി വരുോനം വര്ദ്ധിെിച്്ച 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 ാെിച്്ച നല്കു .  

പണവം ോര്ക്കറ്റും ഭ ിക്കുന്ന ോമൂഹയ അവസ്ഥയില് എല്ലാവര്ക്കും പാര്െിെം സപാലുളള വലിയ 
ലക്ഷയങ്ങള് സനടുന്നതിന് വിവിധ േര്ക്കാര് േര്ക്കാര് ഇത  ഏജന്േി കള ഏസ ാപിെിച്്ച 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 കേസ്്സ ഏര്കെടുത്തു . 
3. ോധനോേഗ്രി ളകെ ഉയര്ന്നവില േറി െക്കാന് തസദശസ്ഥാപന തലത്തില് ഭവന 

നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് എല്ലാ ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്കുോയി ഒരുേിച്്ച വാങ്ങാന് രസതയ  
പിന്തുണാ േഹായം ആ ംഭിക്കു .  കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് അനുവദനീയോയ നിര്മ്മാണ 
ോേഗ്രി ള് േൗജനയോയി നിര്മ്മിച്്ച 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 ിച്്ച 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. ഇവര്ക്ക ്ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് നിര്ബന്ധോയം ോസങ്കതി  േഹായം നല്കണം. എസ്റ്റിസേറ്, 
ലാന്, കസ്ച്്ച, 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 ഉപസയാഗ്ിച്്ച രസയാറിറി ലിസ്റ്റ ്
തയ്യാറാക്കി ഗ്രാേേഭ ളില് അവത ിെിച്്ച സുതാ യത ഉറൊക്കി ഗുണസഭാക്തൃ തി കഞ്ഞടുെ ്
നെത്തു . 

10. സ  ളത്തികല 75% കുടുംബങ്ങളം സ്ഥി വരുോനേില്ലാത്ത ആ മി  കതാെിലില്  (Casual 
Labour)  നിന്ന ് 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 സഫാര്ഡ ് സപാലുളള ഏജന്േി ള് വെി ഇത്ത ം 
വീടു ള് നിര്മ്മിച്്ച നല്കണം. മുള ലഭയത ഉറൊക്കാണം 

15. സ്ഥല ലഭയത കുറവായി ിക്കുന്ന ോഹച യത്തില്, തസദശസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലം ലാെ ്അ വിേിഷന് ആക്ട് ഉപസയാഗ്ിച്്ച ഏകറടുത്തു നല്കണം. 

വി േന വിെവ ്
  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുളള ഫെ് ലഭയതയാണ് രധാന രശ്നം. ആക  6,10,16,00,000/ രൂപയാണ് 
ആവശയമുളളത്.  
  ഭൂേിയളള ഭവന  ഹിതര്ക്ക ്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 വിെവ ്എങ്ങകന നി ത്താം  
 ദലഫ് േിഷന്-പദ്ധതിയാണ് പാര്െിെ രശ്നം പ ിഹ ിക്കാനുളള 2022 വക യളള 
േര്ക്കാ ികെഏറവം രധാന പ ിപാെി. 
സരാജക്ട ്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 ന്ദ്രാവിഷ് കൃതപദ്ധതിയായ  പി.എം.എ.ദവ  യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിത്തിന്പുറസേയളള തു  തസദശ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വ യിരുത്താൻോധിക്കും.   

3. ഭൂ ഹിതര്ക്ക് ഭൂേി വാങ്ങുന്നതിനുളള  സരാജക്ട ് േ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 േം ംഭങ്ങള്ക്ക ് േഹായം  എന്നിവയ്ക്കുളള 
സരാജക്ടു ള് ഏകറടുക്കു .    

6. ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള്  നിര്മ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റു ള്ക്കുളള സരാജക്ട് ഏകറടുക്കു .    

േംസയാജിത സരാജക്ട ്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.എസ്്സ  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 പിറ)് 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. ഒരുേിച്്ച ോധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള േൗ  യം ഒരുക്കു . 
3. കതാെിലുറെ് പദ്ധതിയില് അധി  കതാെില്, േൗ  യം ക ട്ടിെ നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് 

എന്നിവ നല്കു  
സേല്ത്തട്ട ്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. ഇതിന ് 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത/്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/സലാക്ക ്
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 .   

 ീഴ്തട്ട ്നിര്സദശങ്ങള് 
1. അര്ഹതയളള ഗുണസഭാക്താക്കകള തി കഞ്ഞടുക്കു  
2. ഫെികെ ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തല് - ഭവന നിധി രൂപീ  ണം, േി.എേ്.ആര് ഫെ് ഉറൊക്കല്, ബാങ്ക ്

വായ്പ ലഭയോക്കല്.  ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്കുളള സബാധവത്ക്ക ണ ക്സളാസ്സു ള് േംഘ്െിെിക്കല് 
ഗുണസേന്മയളള രാസദശി  നിര്മ്മാണ ോേഗ്രി ള് ലഭയോക്കല്.   ഗുണസഭാകൃത ഗ്രൂെ്  രാസദശി ോയി 
രൂപീ  ിച്ച് ഒരുേിച്്ച ോ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 സരാജക്ട ്ആശയങ്ങള് 

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ീെില് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുളള ബദല് ോസങ്കതി  വി േന സ ന്ദ്രം 
ആ ംഭിക്കു . 

2. െി.പി.െി.എ- കള ഏസ ാപിെിച്്ച 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   ാ ണങ്ങളാലാണ ് ദാ ിരയം സൃഷ്ടിക്കകെടുന്നതും നില നിന്നു 
വരുന്നതും, ഏതു വിധത്തിലും ദാ ിരയം ഏറവം വലിയ േനുഷയാവ ാശ ലംഘ്നോണ്.   ഇത ്
ജീവിത െിവ ള് വി േിെിക്കുന്നതികന  നിസഷധിക്കു യം വിലേതിക്കകെടുന്ന ജീവിതം കത കഞ്ഞടുക്കാ 
നുളള േവാതന്ത്രയകത്ത നിസഷധിക്കു യം കചയ്യുന്നു.  ഈ  ാഴ്ചൊെില് ദാ ിരയം സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത ്
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 അന്ത്സ്്സ, 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 നിന്ന ് 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  െിഞ്ഞത ്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 അസപക്ഷിച്്ച ജനേംഖയ 1.94% വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുെ്. 
ഗ്രാേീണ  സേഖലയില് 31.66% ജനേംഖയ കുറഞ്ഞസൊള് നഗ്  സേഖലയില്  15.47% വര്ദ്ധനവാണ് 2001 
കേന്േേികന അെിസ്ഥാനോക്കുസപാള്  ര െോകുന്നത്.േവാതന്ത്രയം ലഭിച്്ച 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 സതാത ്
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 ാ ം സലാക്ക ്
തി ിച്ചുളള  ണക്ക് ചുവകെ സചര്ക്കുന്നു. ഒരു കുടുബത്തിന ്ജീവിക്കാന് ആവശയോയ 2400  സലാറി ഊര്്ം 
സനടുന്നതിനുളള തു   ണക്കാക്കിയാണ ്ബി.പി.എല് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളത്. 24,000 രൂപയായിരുന്നു 2009-ല് 
ബി.പി.എല് വാര്ഷി  വരുോനം. 

പട്ടി  4.9.5 
ദാ ിരയവം ബി.പി.എല് കേന്േസ്സും 

ക്രേ സലാക്കികെ സപ  ്
ആക  

കുടുംബങ്ങള് 
ബി.പി.എല് 
കുടുംബങ്ങള് 

ബി.പി.എല് 
കുടുംബങ്ങളകെ 
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 കേന്േസ്്സ 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 സതാതിന ്
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  ഇത ്
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. ( വീെ ് 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  

ഇനം പുരുഷൻ സ്ത്രി ആക  

 ാ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  ണ യൂണിറ് 
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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 അനുവദിച്്ച 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 ത്തിസലക്ക ്
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 
നിറസവറ്റുന്നതിന ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും  ക്കൂേ ് ഉകെങ്കിലും ത  ാര് ബാധിച്ച  ക്കൂസു ള് 
കപാതുജനാസ ാഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. 

കതാെില് വരുോനം 
കതാെിലില്ലായ്മ, കതാെില് പങ്കാളിത്ത നി ക്ക ് 

• േ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 (എേ.്േി), 380 
(എേ.്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 ാള്ക്്ക 
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, എേ.്േി 
/എേ.്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 നിലനില്കക്ുന്നു.    

• ഓച്ചിറ, ചവറ, കവട്ടിക്കവല, ചെയേംഗ്ലം, ശാസ്താംസ ാട്ട, ഇത്തിക്ക  സലാക്കു ളിലും,  ക ാല്ലം 
സ ാര്െസറഷനിലും ഖാദി ഉല്പന്നങ്ങള്, തീകെട്ടി, തുണി-വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റു ള്, ഇലസക്ട്രാണിക്സ ്
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.  എേ.്േി./എേ.്റി.  
 െിഞ്ഞാല് ഏറവം അധിസ  ദാ ിരയം അനുഭവിക്കുന്ന  വിഭാഗ്ം േത്സയകത്താെിലാളി ളാണ.് 

• 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 എന്നിവയാണ ്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, എേ.്േി, എേ.്റി വകുപ്പു ള്, ഫിഷറീേ് 
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വകുെ്, നൂനപക്ഷ സക്ഷേ വകുെ്, പിസന്നാക്ക സക്ഷേ സ ാര്െസറഷന് എന്നിവ ഈ  ംഗ്ത്്ത 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 പദ്ധതിയാണ.് സുസ്ഥി  വി േനത്തിനും വരുോന വര്ദ്ധനവിനുമുളള ഒട്ടനവധി 
അവേ ങ്ങള് ദ ിരര്ക്ക ് 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  ാജ ്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 കുറഞ്ഞ ്ഉല്പാദനക്ഷേതകയ ബാധിക്കുന്ന ോഹച യം ഉെ്. 
അഭിമുഖീ  ിക്കുന്ന രശ്നങ്ങള്  

1. സ വല ദാ ിരയം :കുറഞ്ഞ നി ക്കികലങ്കിലും  സ വല ദാ ിരയം ഇന്നും നിലനില്കക്ുന്നു 
 അഗ്തി കുടുംബങ്ങളാണ ് സ വല ദാ ിരയത്തികെ ഇ  ള്. ഇവര്ക്ക ് ഭക്ഷണം, ആസ ാഗ്യം, 

ചി ിത്സ, പാര്െിെം, ോമൂഹയ  സു ക്ഷാ കപന്ഷനു ള്, പ ിച ിക്കാന് േഹായത്തിന ് 
ആള ള് എന്നിങ്ങകന  ഒന്നിലധി ം  ഇല്ലായ്മ ള്  മൂലം ജീവിതം മുസന്നാട്ടു ക ാണ്ടു സപാ ാന് 
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 െിയാത്തവ ാണ്. ോറിയ േമൂഹ ക്രേത്തില്  േമൂഹത്തിന്ക്റ പിന്തുണയം  േഹായവം 
ലഭിക്കാത്ത് ഒരു രധാന രശ്നോയി നിലനില്ക്കുന്നു. 

2.  ൗോ ക്കാര്, സ്ത്രീ ള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മോര് തുെങ്ങിയവ ികല സപാഷ ാഹാ ക്കുറവ്. 
 ഇത് ഭാവിയില് ആസ ാഗ്യേില്ലാത്തും സവെത്ര ഭാ േില്ലാത്തതും സ ാഗ്ാതു തയ്ക്ക ്

വിസധയോകുന്നതുോയ  കുട്ടി ളകെ ജനനത്തിന്  ാ ണോകുന്നു. 
3. ജനേംഖയയില് വൃദ്ധരുകെ വര്ധിച്ചു വരുന്ന ജനേംഖയ അനുപാതവം തന്മൂലമുളള രശ്നങ്ങളം 
4. വി ലാംഗ്ര്ക്്ക 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. 

5. 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 
6. േവയംകതാെില് േം ംഭങ്ങള്ക്ക് േര്ക്കാര് ധനേഹായം, ധന ാ യ സ്ഥാപന വായ്പ എന്നിവ 

സവെത്ര ലഭിക്കാത്തത ്
7. േവയം കതാെില് േം ംഭ സശഷി വി േനം നല്കുന്നതില് നിലനില്ക്കുന്ന രശ്നങ്ങള് 
8. ോ  സ ാഗ്ങ്ങള്ക്ക് വിസധയ ായി ഉയര്ന്ന ചി ിത്സാ കചലവ മൂലം ദാ ിരയത്തിസലക്ക് സപാകുന്നു. 
9. പ പ ാഗ്ത സേഖലയികല ഉല്പാദനക്കുറവ്, ഉല്പന്നങ്ങളകെ ഉയര്ന്ന വിലയം താഴ്ന്ന വിലയളള 

ബദല് ഉല്പന്നങ്ങളകെ ോന്നിദ്ധയവം, ോര്ക്കറ് ഇല്ലാത്തതികെ രശ്നങ്ങള്. 
10. സപാഷ ാഹാ  ലഭയതക്കുറവ്, ഉളള വരുോനം കൃതയോയ ധാ ണസയാകെ കേച്ചകെട്ട  ീതിയില് 

ഉപസയാഗ്കെടുത്താത്തത്, സപാഷ ാഹാ  ലഭയത ഉറൊക്കുന്ന വിള ള് കൃഷി കചയ്യുന്നതിനുളള 
ോധയത ള് ഉപസയാഗ്കെടുത്താത്തത്. 

11. നിലവികല വിഭവ അെിത്തറ, കൃഷി ഭൂേി, മൃഗ്േം ക്ഷണ ഉപാധി ള്, കുെികവളള ജലസേചന 
സരാതസ്സു ള് തുെങ്ങിയവ േം ക്ഷിക്കകെൊത്തതികെ രശ്നങ്ങള് ഉദാഹ ണത്തിന ്
വലിയസതാതിലുളള േകണാലിെിനും സപാഷ ദാ ിരയത്തിനും വിസധയോണ് കൃഷിഭൂേി. േെകവളളം 
േംഭ ിച്ച് കുെികവളളത്തിനും കൃഷിക്കും പൂര്ണോയം ഉപസയാഗ്കെടുത്താന്  െിയന്നില്ല. കതാഴുത്ത ്
തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള് ഒരുക്കി മൃഗ്േം ക്ഷണ സേഖലയില് ഉല്പാദനവം കതാെിലും 
കൂട്ടുന്നതിന്  െിയന്നില്ല. 

12. ഉയര്ന്ന സ്ഥല വിലമൂലവം കുടുംബാവശയങ്ങള് േറ്റുവിധത്തില് നിറസവറാന്  െിയാത്ത 
ോഹച യത്തിലും കേച്ചകെട്ട സ്ഥലങ്ങള് വികറാെിഞ്ഞ േൗ  യങ്ങള് കുറഞ്ഞ ദര്ഘ്െ 
രസദശങ്ങളിസലക്ക് സപാകുന്ന ോഹച യം 

13. സ ാളനി ളികല അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള് - സറാഡ,് കുെികവളളം, കപാതുോലിനയ പ ിപാലന 
േംവിധാനങ്ങള്, കപാതുേൗ  യ സ ന്ദ്രങ്ങള്, വിസനാദ വിജ്ഞാന സ ന്ദ്രങ്ങള് തുെങ്ങിയവയകെ 
കുറവ്. 

14. ഏറവം പിസന്നാക്കക്കാ ായ എേ.്േി/എേ്.െി/േത്സയകതാെിലാളി കുടുംബങ്ങളകെ ആധുനി  
കതാെില് ദനപുണയ കുറവം േറ് കതാെിലു ളിസലക്ക് സപാകുന്നതിനുളള തെസ്സങ്ങളം 
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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  ിച്ച ്
ദാ ിരയ നിര്മ്മാര്്നത്തിനുളള േേഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു യാണ ്ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ ലക്ഷയം.    
 ഓസ ാ വിഷയ സേഖലയിലും രവര്ത്തിക്കുന്ന വകുപ്പു ള് രാഥേി  വിവ  സശഖ ണം നെത്തുന്നുെ.്  
ഉദാഹ ണത്തിന് അഗ്തി പുന ധിവാേത്തിന് കുടുംബശ്രീ േിഷന് വിവ സശഖ ം ഉെ്.  ഇത ്
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 പഞ്ചായത്തിന ് 
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 കയന്നത ് 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 ിച്്ച ോ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 സരാത്സാഹിെിച്്ച സപാഷ ാഹാ  ലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തും.  

MGNREGS, ജില്ലാ ഇറിസഗ്ഷന് ലാനികല വിവിധ ഘ്െ ങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ള് വെി ോംേയ 
രധാനോയ പയര്, മുട്ട, സ ാെി, ആെ,് 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 നിര്മ്മിച്്ച 
നല്കു കയന്നതാണ് ജില്ലാ പദ്ധതിയകെ േകറാരു ഊന്നല്. 

500 േീററിസലകറ കുെികവള്ളത്തിനായി േഞ്ച ിസക്കെിവരുന്നവരുകെ സക്ലശം ഒെിവാക്കുന്നതിന ്
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 യാണ ് േ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 
സൊയ ് 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. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

330                                                                                                     സേവനസേഖല 

 
 

 

 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 സനടുന്നതിന ്

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. 

• സൊയലറ ് 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 കുറഞ്ഞത ്
60% ആക്കി വര്ധിെിക്കു . വിദയാഭയാേ ഗുണനിലവാ ം, കതാെില് ദനപുണയസശഷി വര്ദ്ധിെിച്്ച 
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 ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ് തല പ്റ്ളാന് 
തയ്യാറാക്കണം.സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ള് ഇതിനുളള അധി  വിഹിതം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിന ്
നല്കണം.    

• ഇന്നുളള ഗ്രൂപ്പു ളകെ 25% 2022 ഓകെ േവയം കതാെില് േം ംഭങ്ങള് തുെങ്ങാനാവശയോയ 
പ ിപാെി ഉൊ ണം.ഇതിന് കുടുംബശ്രീ, എേ.്േി., എേ.്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 േംസയാജിെിച്്ച  കതാെില് ദനപുണയ പ ിശീലനത്തിന ്
പ ിപാെി സവണം.  സേേണ്ട, പ്റ്ളംബര്, ഇല്കരീഷയന്, സോസട്ടാര് കേക്കാനി ്, സരഡ,് 
സ ാഗ്ീ  ിച ണം, ലാപ ്   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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സരാജക്ട ്നിര്സദശങ്ങള്     

• വി ലാംഗ്സക്ഷേ സരാജക്ടു ള് - ദവ ലയങ്ങള് അനുേ ിച്ച് ദവ ലയം പ ിഹാ  ോേഗ്രി ള്, 
യന്ത്രങ്ങള് നല്കുന്ന സരാജക്ടു ള്  

• വി ലാംഗ്ര്, വൃദ്ധര്, സ്ത്രീ ള് എന്നിവര്ക്ക ്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- ക്സളാേ ്
തുലയതയ്ക്കുളള സരാജക്ടു ള് ഇവകയ കതാെിലധിഷ്0്ിത ദനപുണയ പ ിശീലനവോയി 
ബന്ധകെടുത്തണം.   

• ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് എല്ലാ ആ മി  കതാെിലാളി കളയം സചര്ത്ത ് കതാെില് സേന 
ഉൊക്കുന്നതിനും കതാെില് പ ിശീലനങ്ങള്ക്കുമുളള സരാജക്ടു ള് എടുക്കു .   

• കതാെിലുറപ്പുോയി േംസയാജിെിച്്ച മൃഗ് േം ക്ഷണ സേഖലയില് അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള്ക്കും 
(കൂെ,് കതാഴുത്ത് തുെങ്ങിയവ) സ ാെി, താറാവ,് പശു, ആെ ്തുെങ്ങിയവ വളര്ത്തലിനും േംസയാജിത 
സരാജക്ട്. സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് ഉത്പാദന സേഖലയികല വിഹിതം  ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ള്ക്ക്  നല് ണം.    

• ദ ിരരുകെ ഭൂേി, േണ് േം ക്ഷണത്തിന് MGNREGA യോയി േംസയാജിെിച്്ച 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. 

 
േറ ്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  ഉപസയാഗ്ിച്്ച 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 േംസയാജിെിച്്ച 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 
നം 

േഹാത്മാഗ്ാന്ധി സദശീയ ഗ്രാേീണ 
കതാെില് ഉറപ്പു പദ്ധതി ര ാ ം ഊന്നല് 

നല്സ െ രവര്ത്തി ള് 

േംഘ്ാെനത്തില് 
പങ്കാളിയാസ െ 

വകുപ്പു ള് 

നിര്സദശിക്കുന്ന 
രവര്ത്തനങ്ങള് 

I രകൃതി വിഭവ പ ിപാലനവോയി ബന്ധകെട്ട കപാതു രവര്ത്തി ള് 
 
 
1 

കുെികവളള സരാജക്ടു ള് ഉള്കെകെയളള  
ഭൂഗ്ര്ഭ ജലവിതാനം ഉയര്ത്തുന്നതിന് 
ആവശയോയ തെയണ ള്, അണ ള് 
സസ്റ്റാപ് ഡാം, കചക്ക് ഡാം തുെങ്ങിയ 
ജലേം ക്ഷണ -ജലക ായ്ത്ത ്രവര്ത്തി ള് 

ഇറിസഗ്ഷന് 1.രവര്ത്തി സ്ഥലം 
 കെത്തു  
2. എസ്റ്റിസേറ് എടുക്കു  
3. പ ിശീലനം നല്കു  

2 നീര്ത്തെത്തികെ േേഗ്ര പ ിപാലനത്തിന് 
ഉതകുന്ന നീര്ത്തെ പ ിപാലന രവര്ത്തി 
 ള് (േവ ാ യ  ഭൂേിയള്കെകെ) അെിയണ 
 ള്, തട്ട് തി ിക്കല്, സ ാണ്ടൂര് തി ിക്കല്, 
സ ാണ്ടൂര് ബണ്ടു ള്,  ല്ത്തെയണ ള്, 
ഗ്യാബിസയാണ്ട നിര്മ്മിതി ള്, നീരുറവ 
രസദശത്തികെ പ ിസശാധന മുതലായവ 

േണ് 
േം ക്ഷണം,കൃഷി 
DD വാട്ടര് 
ോസനജ്കേെ,് 
IWMP-PAU 

 
1.നീര്ത്തെ ോസ്റ്റര് ലാന് 
തയ്യാറാക്കു  
2.എസ്റ്റിസേറ് എടുക്കു  
3.പ ിശീലനം നല്കു  

3 സൂക്ഷ്മ കചറു ിെ ജലസേചന രവര്ത്തി ള് 
സതാടു ള്/ നാല് നിര്മ്മാണം, പുനരു 
ദ്ധാ ണം ( യര് ഭൂവസ്ത്രം ഉള്കെകെ) 

ദേനര്ഇറിസഗ്ഷ
ന്, കൃഷിവകുെ്, 
(വാട്ടര് 
ോസനജ്കേെ)് 

 

4 ജലസേചന കുളങ്ങളകെ പ പ ാഗ്ത 
സരാതസ്സു ളള്കെകെയളള എല്ലാ ജല 
സരാതസ്സു ളസെയം ആെം കൂട്ടലും പുനരു 
ദ്ധാ ണവം 

ദേനര് ഇറിസഗ് 
ഷന്, കൃഷിവകുെ്, 
േത്സയവകുെ്, യര് 
സബാര്ഡ ്

സരാതസ്്സ  കെത്തല്, 
 ാര്ഷി ാവശയങ്ങള്(ജ
ലം,േത്സയംഉള്കെകെ 
 കെത്തല്) എസ്റ്റിസേറ ്
പ ിശീലനങ്ങള് 

5 ോമൂഹയ വനവത്  ണം  (സറാഡ് 
വശങ്ങള്,  നാല് ബണ്ടു ള്, കപാതുഭൂേി, 
വനഭൂേി എന്നിവിെങ്ങളില്) 

സഫാറസ്റ്റ് ഡിൊ 
ര്ട്്ടകേെ,്സോഷയ
ല് സഫാറസ്ട്രി, 
PWD ഇറിസഗ്ഷന്, 
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്

സ്ഥലം 
 കെത്തല്,നഴ്സറി 
തയ്യാറാക്കല് 
പ ിശീലനങ്ങള് 

6 കപാതുഭൂേിയികല ഭൂവി േന രവര്ത്തി ള് 
(നീര്ത്തെ പ ിപാലന ോതൃ യില്) 

സോയില് 
 ണ്ടേര്സവഷന് 

സ്ഥലം  കെത്തല്, 
പ ിശീലനം, വിത്തു ള് 
നല് ല് etc. 

II േമൂഹത്തില് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന താകെെറയന്ന വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്കായളള വയക്തിഗ്ത 
ആസ്തി ള് 

1 ഖണ്ഡി  5 ല് പ ാേര്ശിക്കുന്ന കുടുംബ 
ങ്ങള്ക്ക ്ഭൂേിയകെ ഉല്പാദന ക്ഷേത 
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി ഭൂവി േനവം, 
 ിണറു ള്, കുളങ്ങള്, േറ് ജലക ായ്ത്ത് 

എല്.എേ്.ജി.ഡി,
കുടുംബശ്രീ, 
ഡി.എം.േി 
വി.ഇ.ഒ, 

ഗുണസഭാക്താക്കകള 
 കെത്തല് രവര്ത്തി 
 കെത്തല്, േറ് 
പദ്ധതി ളോയി  
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നിര്മ്മിതി ള് എന്നിവ ഉള്കെകെയളള 
ജലസേചനത്തിനാവശയോയ അെിസ്ഥാന 
േൗ  യങ്ങള് ലഭയോക്കല് 

അേി.കേക്രട്ടറി, 
എേ.്േി.എസ്റ്റി 
ഡിൊര്ട്്ടകേെ,് 
ബി.ഡി.ഒ,  
സഫാറസ്്റ്റ 
ഡിൊര്ട്്ടകേെ ്
(വനാവ ാശം 
നിയേം) 

േംസയാജിെിക്കല് 

2 പെകൃഷി, പട്ട്നൂല് കൃഷി,സതാട്ടവിള കൃഷി , 
ഫാം സഫാറസ്ട്രി എന്നിവയകെ ആജീവനം 
കേകച്ചകെടുത്തല് 

കൃഷി 
വകുെ്/ആത്മ,  
സഹാര്ട്ടി ള്ച്ചര് 
േിഷന്, 

 

3 ഖണ്ഡി  5ല് സൂചിെിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളകെ 
ത ിശ ് ഭൂേി/പാെ് ഭൂേി വി േിെിച്്ച കൃഷിക്ക് 
അനുസയാജയോക്കല് 

കൃഷി വകുെ ്  

4 ഇന്ദി ാ ആവാേ് സയാജന ര ാ സോ, 
സ ന്ദ്ര േംസ്ഥാന േര്ക്കാരു ള് ആവിഷ്ക 
 ിക്കുന്ന േറ് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി ള് 
ര ാ സോ ഏകറടുക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്മാ 
ണത്തികല അവിദഗ്ധ  ായി  കതാെില് 
ഘ്െ ം 

എല്.എേ്.ജി.ഡി 
തസദശ 
േവയംഭ ണം 

 

5 ഖണ്ഡി  5ല് സൂചിെിക്കുന്ന  വിഭാഗ് 
ങ്ങളകെ ഉത്പാദന ക്ഷേത വര്ദ്ധിെിക്കു 
ന്നതിനായി  

o ഭൂവി േനം 

o  ിണറു ള്,ഡഗ് കവല് 

o കുളങ്ങള് (ഫാം സപാെ)് 

o േറ് ജലക ായ്ത്ത് (വാട്ടര് 
ഹാര്വസ്റ്റിംഗ്്) 

ഉള്കെടുത്തുന്ന ജലസരാതസ്സിനാവശയോയ 
അെിസ്ഥാന േൗ  യം ലഭയോക്കല് 

ഭൂഗ്ര്ഭ 
ജലസേചനം 
എല്.എേ്.ജി.ഡി,
കൃഷി 

 

6 ത ിശു ഭൂേി  ഖണ്ഡി  5കല വിഭാഗ്ങ്ങളകെ 
പാഴ്ച്ഭൂേി വി േിെിച്്ച കൃഷിക്ക് അനുസയാജയ 
ോക്കല് 

അഗ്രി ള്ച്ചര് 
എല്.എേ്.ജി.ഡി. 
എന്ജിനീയര്േ്, 
SC/ST, വി.ഇ.ഒ 

 

7 െി വിഭാഗ്ങ്ങളകെ മൃഗ്പ ിപാലനം സരാത്സാ 
ഹിെിക്കുന്നതിന്  സ ാെിക്കൂെ്, ആട്ടിന്കൂെ്, 
പന്നിക്കൂെ്, കതാഴുത്്ത, പുല്കത്താട്ടിയം വള 
ക്കുെിയം ദജവ വള നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റും 

മൃഗ്േം  ഷണം 
ഡയറി,  
എല്.എേ്.ജി.ഡി, 

 

8 േത്സയബന്ധനം സരാത്സാഹിെിക്കുന്നതി 
നുളള   അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങളായ 

ഫിഷറീേ് 
ഡിൊര്ട്്ടകേെ,് 

ഗുണസഭാക്താക്കകള 
 കെത്തല്,ഉത്പാദന 
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േത്സയം ഉണക്കുന്ന സ ന്ദ്രങ്ങള്, േത്സയം 
സൂക്ഷിക്കുന്ന സ ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ നിര്മ്മി 
ക്കലും വര്ഷ ാലത്ത് ോത്രം കവളളം ഉൊ 
കുന്ന കപാതുകുളങ്ങളില് േത്സയം വളര്ത്തുന്ന 
തിന് അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള് ഒരുക്കല് 

ഫിഷറീേ ്
കോദേറീേ് 
ബി.എഫ്.എഫ്.ഡി
.എ 

രവര്ത്തി 
 കെത്തല്,േത്സയകു
ഞ്ഞുങ്ങകള ലഭയോക്കല് 

III വിഭാഗ്ം േി  േവയം േഹായ േംഘ്ങ്ങള്ക്ക ് (എേ.്എച്ച.്ജി/കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ള്) 
താകെപറയന്ന കപാതു അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള് 

 •  ാര്ഷിസ ാത്പന്നങ്ങളകെ ഈടുറ 
േംഭ ണ സ ന്ദ്രം  

• വിളകവടുെിന് സശഷം ആവശയോയി 
വരുന്ന േൗ  യങ്ങള് (സപാസ്്റ്റ 
ഹാര്വസ്്റ്റ കഫേിലിറീേ)് 

• ദജവ വളത്തിന് ആവശയോയ 
േൗ  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 
കനയ്ത്ത,് േണ്ടപാത്ര നിര്മ്മാണം, ലാക്ക് 
മിത്ത ് എന്നിവയ്ക്ക ് ആവശയോയ 
വര്ക്ക ്കഷു ളകെ നിര്മ്മാണം 

•    ൗശല ോധന നിര്മ്മാണം, 

• കെക്സസ്റ്റയില് 

• ഫുഡ്സരാേസ്സിംഗ്് സേഖലയിലുളള  
വര്ക്ക ്കഷു ളകെ നിര്മ്മാണം 

 
 പല ഗ്രൂപ്പു കള സചര്ത്തു ക്ലസ്റ്റര് കഡവല 

െ്കേെ ് ഉള്കെകെയളള  ാ യങ്ങള് 
ആസലാചിക്കാം 

ഡി.എം.േി 
കുടുംബശ്രീ 
കൃഷി വകുെ ്
സലാക്ക് 
ഡവലെ്കേെ ്
ഓപീേര് 
എല്.എേ്.ജി.ഡി 

 

IV വിഭാഗ്ം ഡി ഗ്രാേീണ അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങള്  
 • ഖ  രവ ോലിനയ േംസ് ണ 

േംവിധാനങ്ങള് 

• തുറസ്സായ േലമൂത്ര വിേര്്നം 
ഇല്ലാതാക്കാന് വൃക്തിഗ്ത / കപാതു 
സൊയിലറ്റു ള്,സ്കൂള് സൊയിലറ്റു ള്, 

ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്
ശുചിതവ േിഷന് 
വിദയീഭയാേ വകുെ ്
ആസ ാഗ്യ വകുെ ്
ോമൂഹയ നീതി 
വകുെ ്
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അംഗ്ണവാെി സൊയലറ്റു ള് 

• ഗ്രാേീണ ശുചിതവവോയി  ബന്ധ 
കെട്ട രവര്ത്തി ള് ആവശയാനുേ 
 ണം വയാഖാനിച്്ച (സോക്ക് പിറ്, 
ദഡ്രസനജ ്)  

ശുചിതവ േിഷന് 
 

 2. ഒറകെട്ട ്  ിെക്കുന്ന ഗ്രാേങ്ങസളയം 
നിര്ദിഷ്ട ഗ്രാേീണ ഉത്പാദന സ ന്ദ്ര 
ങ്ങസളയം നിലവിലുളള സറാഡ ്
ശൃംഖലയ ോയി ബന്ധിെിക്കുന്ന എല്ലാ 
 ാലാവസ്ഥാ സറാഡികെയം നിര്മ്മാ 
ണം (ദഡ്രസനജ്,  ള്വര്ട്്ടേ്, 
വിസല്ലജ് ദബ സറാഡ്, ഫുട്ടപ്ാത്ത)്  

പി.എം.ജി.എേ്.
ദവ (റൂറല് 
സറാഡ് കനറ് 
വര്ക്ക)്, 
എല്.എേ്.ജി.ഡി,  
പി.ഡലു.ഡി 
സറാഡ്േ് 

 

3. ളിസ്ഥലങ്ങളകെ നിര്മ്മാണം 

4.കവളളകക്കട്ട ് ഒെിവാക്കല്,കവളളകൊക്ക 

നിയന്ത്രണ േം ക്ഷണ രവര്ത്തി ള് 

,േെകവളളം ക ട്ടി നില്ക്കുന്ന താഴ്ന്ന 

കപാതു സ്ഥലങ്ങളകെ സ്ഥലങ്ങളകെ 

കേച്ചകെടു ത്തല്, തീ രസദശ 

േം ക്ഷണത്തിനുളള സ്ാം വാട്ടര് 

ദഡ്രയിസനജ ്

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 

ഡിഡി.എഡൂസക്ക
ഷന്സൊര്ടേ,് 
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത്, 
സലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത്, 
ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്, 
ഡിോസ്റ്റര് 
ോസനജ്കേെ,് 
ഇറിസഗ്ഷന് 
Various 
Departments 
GPs / DDP 
ADS & CDS 
കുടുംബശ്രീ 
Disaster 
Management 
SJD 
GP / Block 
േിവില് 
േകലയ്പ്േ് 
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❖ ഓസ ാഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിലും  കെത്തുന്ന രവര്ത്തി ള് (കഷല്ഫ് ഓഫ് സരാജക്ട്) രസ്തുത 
പഞ്ചായത്തികെ അംഗ്ീ  ിക്കകെട്ട സലബര് ബഡ്ജറികെ  ണ്ടു േെങ്ങില് കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാകയന്ന ്
ഉറപ്പുവരുത്തിയ സശഷം ോത്രസേ ഭ ണ ോപത്തി  അനുേതി ള് നല് ാന് പാടുളള. 
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 നിര്േഹണവോയി ബന്ധകെട്്ട ശ്രദ്ധിസക്കെ  ാ യങ്ങള് ഖണ്ഡി  9 & 14 രതീക്ഷിത 
കതാെിലാവശയ ത പ ിഹ ിക്കുന്നതിന് േതിയായ രവര്ത്തി ളകെ കഷല്ഫ് ഓഫ ് സരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി 
സൂക്ഷിസക്കെതുെ്. ഇതിനായി വാര്ഷി   ര്മ്മ പദ്ധതി, സലബര് ബഡ്ജറ് എന്നിവ തയ്യാറായസശഷം 
ഭ ണ ോപത്തി  അനുേതി നല്സ െതാണ്. ഇതുോയി ബന്ധകെട്ട് ശ്രദ്ധിസക്കെവ 

❖ ദര്ബല ായവര്ക്ക ് (രായസേറിയവര്,ശാ ീ ി  കവല്ലുവിളി ള് സന ിടുന്നവര്)കതാെില് നല് ാന് 
പാ ത്തിന് കൂടുതല് അവിദഗ്ധ കതാെില് ഘ്െ മുളള ഒരു കപാതു രവര്ത്തികയങ്കിലും, 
കുറഞ്ഞപക്ഷം, എസൊഴും നിര്േഹണ േ്ോയി ിസക്കെതാണ്. 
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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 എന്നിവയ്ക്ക ് കൂടുതൽ രാധാനയം നല്കിയാവണം മുസന്നാട്ട ് 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 ിച്ച ്നെെിലാസക്കെതുെ്. 

 വിദയാഭയാേ അവ ാശ നിയേം ഇന്ത്യയിൽ രാബലയത്തിൽ വന്നസതാകെ 6 മുതൽ 14 
വയസ്സുവക യള്ള കുട്ടി ൾക്ക ്നിർബന്ധിതവം േൗജനയവോയ വിദയാഭയാേം ലഭിക്കു  എന്നത് കുട്ടിയകെ 
അവ ാശോയി ോറിയി ിക്കു യാണ്. ഇസതാെനുബന്ധിച്്ച കുട്ടിയകെ പഠന േേയം ക്രേീ  ിക്കു യം 
അധയാപ ർ പഠന േേയങ്ങൾ കുട്ടി സളാകൊെം കചലവെിക്കുന്നത് ഉറൊക്കുന്ന ോഹച യം 
സൃഷ്ടിക്കകെടു യം കചയ്തിട്ടുെ്. ഒറകെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അധിവേിക്കുന്ന കുട്ടി ൾക്ക ് സപാലും വിദയാഭയാേം 
ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ശ്രേങ്ങൾ നെന്നു വരുന്നു കുട്ടി ൾക്ക ് കേച്ചകെട്ട വിദയാഭയാേം ലഭിസക്കെത ്
േമൂഹത്തികെ ഉത്ത വാദിത്തവോയി ോറിയി ിക്കുന്നു.   

 ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ച ിത്രം പ ിസശാധിച്ചാൽ േി ച്ച ഒരു വാണിജയസ ന്ദ്രോയിരുന്നു ഇവിെം എന്ന ്
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 ംഗ്ത്ത ്ോ 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 ംഗ്ത്്ത ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളകെ ഇെകപെലു ൾ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ശക്തോണ ്
ഇതിൽ എടുത്തുപറസയെതാണ ് ചാത്തന്നൂർ നിയേേഭാ േണ്ഡലത്തികല േേഗ്ര വിദയാഭയാേ പ ിപാെി. 
ഇതികെ ഭാഗ്ോയി േണ്ഡലത്തികല കപാതുവിദയാലയങ്ങളികല ഭൗതി  േൗ  യങ്ങൾ േി വറതാക്കി. 
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കപാതുജന േഹ  ണസത്താകെയാണ ്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 ക്ലാസ്സ ്മുറി ൾ, ഐ. േി. െി േംവിധാനങ്ങൾ, മാർട്ട ്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-കെസ്്റ്റ നെത്തി നിലവികല അവസ്ഥ പഠിച്ചു. പഠന കേറീ ിയൽ വി േിെിച്്ച രസതയ ം 
പ ിശീലനങ്ങൾ നെത്തി. സപാസ്്റ്റകെസ്റ്റിലൂകെ േി വ കതളിയിക്കാൻ  െിഞ്ഞു. േലയാളതിളക്കം 
ഗ്ണിതവിജയം ഹസലാഇംഗ്ലീഷ് തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ൾ യൂ. പി. തലത്തിൽ േർവശിക്ഷഅഭിയാകെ 
സനതൃതവത്തിലും നവരഭ േി വ് ഉത്സവം എന്നിവ ദഹസ്ക്കൂൾ തലത്തിൽ ആർ. എം. എേ ് എ യകെ 
സനതൃതവത്തിലും നെത്തി വരുന്നു. േലയാളതിളക്കം ദഹസ്കൂൾ തലത്തിൽ നെത്തുന്നതിനുള്ള 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുെക്കം കുറിച്ചു.ോക്ഷ തേിഷകെ ഇെകപെലു ളം ജില്ലയികല വിദയാഭയാേത്തിന ്
 രുത്തുപ ർന്നിട്ടുെ്.  

 ഇതികെ ഫലോയി കപാതുവിദയാലയങ്ങളകെ ഭൗതി  േൗ  യങ്ങൾ കേച്ചകെട്ടു. ോക്ഷ തേിഷകെ 
രവർത്തനഫലോയി 11,12 ക്ലാസ്സു ളിൽ േംസ്ഥാനതലത്തിൽ തുലയത പ ീക്ഷ നെത്തുന്നതലത്തിസലക്ക് 
നമ്മുകെ രവർത്തന  നിലവാ ം ഉയർത്താൻ ോധിച്ചത ്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 അത ് അടുത്ത  ാലത്ത ് ോത്രോ യാൽ കൂടുതൽ പ ിശീലനങ്ങൾ നൽസ െ 
അവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നു.  

 കവട്ടിക്കവല സലാക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡയറികെ അക്കാദേി  സനതൃതവത്തിൽ 9,10 ക്ലാസ്സു ളികല 
എേ.് േി. കുട്ടി ൾക്ക ് രസതയ  പഠന പാസക്കജ ് നെൊക്കു യൊയി.  ക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള 
സബാധവത്ക്ക ണ ക്ലാസ്സു ളം നെന്നു. ജില്ലയികല എേ.് െി. 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 ം ശ്രദ്ധവയ്പ്സക്കെതുെ.് 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 കവല്ലുവിളിയാണ.് ഇസതെറികയാകക്ക  ക്ഷിതാക്കകള 
സബാധവത്ക്ക ിക്കുന്നതിനുള്ള പ ിപാെി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്ത് നെൊക്കാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ൾ 
മുൻദ കയടുസക്കെതുെ്. പ ിേിതി ൾ േറി െന്ന ് കൂടുതൽ ഊർജേവലതസയാകെ ക ാല്ലം ജില്ല 
കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണയജ്ഞത്തികെ ഭാഗ്ോയി ോറുകേന്നു തകന്ന നമുക്കു രതീക്ഷിക്കാം.  

 ഭാഷ നന്നായി േംോ ിക്കുന്നതിന് ഉള്ള  െിവ് ആർജിസക്കെതുെ്. അതിനായി കുട്ടി ൾക്ക ്
സ്സപാക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള ൾ ക്രേീ  ിച്ച ് 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 ിച്്ച ബൗദ്ധി ോയ വളർച്ച ര െോകുന്ന ഈ  ാലഘ്ട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
അനുഭവങ്ങളാണ ് 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  ാലഘ്ട്ടോണ ്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 െതുെ.് താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി  ര ാ മുള്ള രീദരേറിസ്കൂള ൾ 
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്്ച 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 (അൺഎയ്പ്ഡഡ ്
സ്കൂള ളോയി സചർന്ന്രവർത്തിക്കുന്നവ)  

8 

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.എേ.് മുസഖനയം കപാതുവിദയാഭയാേ വകുെ് മുസഖനയം 
സപാഷ ാഹാ ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുെ്. എന്നാൽ സ്കൂളിസനാെ ്സചർന്ന് രവർത്തിക്കുന്ന, പി.െി.എ ആ ംഭിച്ചിട്ടുള്ള 
എല്ലാ രീദരേറിയിസലയം കുട്ടി ൾക്ക് സപാഷ ാഹാ ം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലഭിക്കു 
ന്നതിനു സവെി ബന്ധകെട്ട തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻദ  എടുത്ത ്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 സ്കൂള ളകെ എണം കുട്ടി ളകെ എണം 

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ 275 35877 
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 180 26528 
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 44 15480 
ആക  499 77885 

         അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
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യ. പി. വിഭാഗ്ം  
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി  ര ാ മുള്ള അെർദരേറി സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്്ച 

വരുന്നു. കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്. 
പട്ടി  4.10.3 
യ. പി. വിഭാഗ്ം 

വിഭാഗ്ം സ്കൂള ളകെ എണം കുട്ടി ളകെ എണം 
ഗ്വ. സ്കൂള ൾ 66 25282 
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 133 44992 
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 26 6301 
ആക  225 76575 

         അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

ദഹസ്കൂൾ വിദയാഭയാേം  
 താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി  ര ാ മുള്ള ദഹസ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്ചവരുന്നു. 
കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്. 

പട്ടി  4.10.4 
ദഹസ്കൂൾ വിഭാഗ്ം 

വിഭാഗ്ം 
 
 

സ്കൂള ളകെ എണം കുട്ടി ളകെ എണം 

ഗ്വ.ദഹസ്കൂള ൾ 
  
 

86 32173 
എയ്പ്ഡഡ്ദഹസ്കൂള ൾ 127 57668 
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 19 4845 
കെക്നിക്കൽസ്കൂള ൾ(ഗ്വ.) 2 444 
റേിഡൻഷയൽസ്കൂൾ 1 161 
ഏ ാധയാപി സ്കൂൾ 2 12 

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

ഹയർകേക്കെറി വിദയാഭയാേം 
താകെ സൂചിെിക്കുന്ന പട്ടി  ര ാ മുള്ള സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്്ച വരുന്നു.  

പട്ടി  4.10.5 
ഹയർകേക്കെറി വിദയാഭയാേം 

വിഭാഗ്ം സ്കൂള ളകെഎണം 

ഗ്വ. സ്കൂള ൾ 67 
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 55 
അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂൾ 20 
ആക   142 

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
പട്ടി  4.10.6 

കവാസക്കഷണൽഹയർകേക്കെറിവിദയാഭയാേം 
വിഭാഗ്ം സ്കൂള ളകെ എണം കുട്ടി ളകെ എണം 
ഗ്വ. സ്കൂള ൾ 20 1430 
എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 32 2859 
ആക  52 4289 

          അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
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പട്ടി  4.10.7 
ഉപ ിവിദയാഭയാേം 

1 േവ ാ യആർട്ടേ്&േയൻസസ്ാസളജു ൾ  12 
2. ഗ്വ. ആർട്്ടേ്&േയൻസസ്ാസളജു ൾ  2 
3. സപാളികെക്നിക്കു ൾ 4 
4. െി.െി. ഐ 9 
5. ജവഹർവിദയാലയം  1 
6. കരാഫഷണൽസ ാസളജു ൾ ( ഗ്വ) 2 

                   അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം  

പട്ടി  4.10.8 
2016-2017 അക്കാദേി  വർഷത്തികല ക ാെിഞ്ഞ ്സപാക്ക ്കുട്ടികുളകെ എണം 

ക്രേനപർ വിഭാഗ്ം ആൺ കപൺ ആക  

1 എൽ.പി. 31 33 64 
2 യൂ. പി. 9 8 17 
3 ദഹസ്കൂൾ 3 2 5 

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

പട്ടി  4.10.9 
             അൺ എക്കസണാേി  ്ആയി പ ിഗ്ണിക്കാവന്ന സ്കൂള ളകെ എണം (2017-2018) 

ഗ്വ. എൽ. പി.   -  194 

യൂ.പി.    -  28 

എച്ച.് എേ.്  -  17  

എയ്പ്ഡഡഎ്ൽ. പി. -  104  

യൂ. പി.    -  43  

എച്ച.് എേ.്  -  12 
                      അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

സസ്റ്ററ ്േിലബിേിന ്പുറസേ േറ ്േിലബസു ള് പിൻതുെരുന്ന സ്കൂള ൾ - 38  

കുട്ടി ളകെ രായത്തിനനുേ ിച്ച് നെകന്നത്താവന്ന ദൂ ത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉകെങ്കിലും 
കുളത്തൂപ്പുെ പഞ്ചായത്തികല ദരബൽ എൽ. പി. എേ.്  െോസങ്കാെ്, ദരബൽഎൽ. പി. എേ.് വില്ലുേല, 
ആർ. ജി. എം. എൽ. പി. എേ ് കചറു   ഗ്വ: യ. പി. എേ.് കുളത്തൂപുെ എന്നിവിെങ്ങളിൽ കുട്ടി കള 
സ്കൂള ളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പട്ടി ജാതി വി േനവകുെികെ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി നിലവിലുെ.് 
പിറവന്തൂർപഞ്ചായത്തികല എം. എേ.് േി. എൽ. പി. എേ ്കചപനരുവിസ്കൂളിൽ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' പദ്ധതി 
നിലവിലുെ്. കതന്മല പഞ്ചായത്തികല ഡി. ബി. എൽ. പി. എേ.് ോപെത്തറ സ്കൂളിൽ 'സഗ്ാത്രോ ഥി' 
പദ്ധതി നിലവിലില്ല. ഇവികെ വനയജീവി ളകെ ഭീഷണിയള്ളതിനാൽ  ക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടി കള സ്കൂള ളിൽ 
ക ാകെത്തിക്കു യം കൂട്ടികക്കാെ ്സപാകു യോണ് കചയ്യുന്നത്. 
 ചിതറ പഞ്ചായത്തികല ദരബൽ എൽ. പി. എേ ്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 എച്ച.്എേ ് ആക  
ഗ്വൺകേെ ് 1225 873 2597 4695 
എയ്പ്ഡഡ ് 1433 1873 3915 7221 
അൺഎയ്പ്ഡഡ ് 461 212 362 1035 
ആക  3119 2958 6874 12951 
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

പട്ടി   4.10.11 
കുട്ടി ളകെഎൻസറാൾകേെ ്(2017-2018) എല്ലാവിഭാഗ്വം ആക  

ക്ലാേ ് ആൺ കപൺ ആക  

1 9255 9077 18332 
2 9563 9552 19115 
3 10128 9780 19908 
4 10464 10066 20530 
5 11952 11733 23685 
6 13217 12582 25799 
7 13763 13328 27091 
8 15368 14368 29736 
9 16550 15393 31943 
10 17295 15712 33007 

ആക  127555 121591 249146 
                                    അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം  

 
       പട്ടി   4.10.12                             പട്ടി  4.10.13                           പട്ടി   4.10.14 

കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ്              കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ്            കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ് 
(2017-2018)                                 (2017-2018)                              (2017-2018) 

       ഗ്വ. സ്കൂള ൾ                        എയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ                     അൺഎയ്പ്ഡഡ്സ്കൂള ൾ 
ക്ലാേ ് ആൺ കപൺ ആക   ക്ലാേ ് ആൺ കപൺ ആക   ക്ലാേ ് ആൺ കപൺ ആക  

1 4207 4233 8440  1 3014 3052 6066  1 2034 1792 3826 
2 4360 4425 8785  2 3151 3296 6447  2 2052 1831 3883 
3 4609 4628 9237  3 3417 3398 6815  3 2102 1754 3856 
4 4849 4566 9415  4 3563 3637 7200  4 2052 1863 3915 
5 3989 3783 7772  5 6709 6945 13654  5 1254 1005 2259 
6 4427 4047 8474  6 7688 7602 15290  6 1102 933 2035 
7 4782 4254 9036  7 7904 8144 16048  7 1077 930 2007 
8 5410 4590 10000  8 9102 9065 18167  8 856 713 1569 
9 5858 4902 10760  9 9831 9742 19573  9 861 749 1610 
10 6191 5222 11413  10 10273 9655 19928  10 831 835 1666 

ആക  48682 44650 93332  ആക  64652 64536 129188  ആക  14221 12405 26626 

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
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പട്ടി  4.10.15                             പട്ടി  4.10.16                                  പട്ടി  4.10.17 
കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ്              കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ്            കുട്ടി ളകെ എൻസറാൾകേെ ് 

(2017-2018)                                 (2017-2018)                              (2017-2018) 
എേ.്േി.വിഭാഗ്ം                             എേ.്റി . വിഭാഗ്ം                   ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ള് 

ക്ലാേ് ആൺ കപൺ ആക   ക്ലാേ് ആൺ കപൺ ആക   ക്ലാേ ് ആൺ കപൺ ആക  
1 2026 1880 3906  1 52 48 100  1 235 209 444 
2 2077 2049 4126  2 50 50 100  2 342 253 595 
3 2116 2022 4138  3 38 47 85  3 430 267 697 
4 2151 1969 4120  4 56 46 102  4 489 346 835 
5 2151 2113 4264  5 57 51 108  5 744 576 1320 
6 2414 2318 4732  6 64 33 97  6 798 696 1494 
7 2405 2276 4681  7 75 48 123  7 895 722 1617 
8 2392 2253 4645  8 78 27 105  8 730 628 1358 
9 2539 2380 4919  9 94 44 138  9 214 111 325 
10 2603 2311 4914  10 56 44 100  10 216 122 338 

ആക  22874 21571 44445  ആക  620 438 1058  11 164 109 273 
          12 151 89 240 

          ആക  5108 4128 9536 
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 ർക്ക ് ചുേതല നൽ ിയിട്ടുെ്. രസ്തുത വിഭാഗ്ം കുട്ടി ൾ 
േമൂഹത്തികെ ഭാഗ്ം തകന്നയാണ് എന്ന് േനസ്സിലാക്കികക്കാെ ് കുട്ടി ളകെ എല്ലാരവർത്തനങ്ങളിലും 
റിസോഴ്സ്അദ്ധയാപ ർ േഹ  ിക്കുന്നുെ്.  

 ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ളകെ ക ാെിഞ്ഞ്സപാക്ക് തെയന്നതിനു സവെി  ക്ഷിതാക്ക ൾക്ക്സബാ 
സബാധവൽക്ക ണ ക്ലാസ്സു ൾ േംഘ്െിെിസക്കെതാണ.് 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 
ഉൾകെടുസത്തെതാണ.്  

 നിലവിൽ ഭിന്നസശഷിക്കാ ായ കുട്ടി ൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂള ളിലും റിസോഴ്സ്  അദ്ധയാപ രുകെ 
സേവനം, എൽ.പി, യ.പി തലത്തിൽ എേ.്എേ.്എ റിസോഴ്സ്അദ്ധയാപ രുകെ സേവനം, 
പ െ േഹായം ആവശയമുള്ളകുട്ടി ൾക്ക് ആയോരുകെ സേവനം, പഠനദവ ലയമുളള കുട്ടി ൾക്ക ് 
ക്ലിനിക്കൽ ദേസക്കാളജിസ്റ്റികെ സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുസത്തെതാണ്. ഫിേിസയാകതറാെി, െീച്്ച 
കതറാെി എന്നീ യൂണിറ്റു ൾ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും നെെിലാക്കണം. 

 ഭിന്നസശഷി കുട്ടി ൾക്ക് പഠനയാത്ര ൾ േംഘ്െിെിക്കണം. എേ.്എേ.്എ, ഐ.ഇ.ഡി.എേ.്എ 
േംവിധാനത്തിൽ ജില്ലാതല  ലാ ായി  രവർത്തി പ ിചയ സേള ൾ േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്. 
റിസോഴ്സ് അദ്ധയാപ ർക്ക ്ആവശയമുള്ള കരയിനിംഗ് ്സരാഗ്രാം (ആനു ാലി  പഠനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതോയ) 
േേയബന്ധിതോയി നെെിലാക്കാവന്നതാണ്. 
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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 ലഭയോക്കുന്നത ്കുട്ടി ളകെ ോനേി ാസ ാഗ്യത്തിന ്
േഹായ  ോയി ിക്കും. കുട്ടി ളകെ  ലാ ായി , േർഗസശഷി ൾ വി േിെിക്കുന്നതിനായി 
അധയാപ രുകെ വിശദാംശങ്ങൾ സശഖ ിച്ച ് അവക  പ ിശീലനത്തിലൂകെ േ്ോക്കു യം കുട്ടി ളകെ 
 െിവ ൾ വി േിെിക്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്. ആക്ഷൻറിേർച്്ച, അനക്കസ്ഡാട്ടൽ 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 എൻസറാൾകേെ ്2017-2018 വിഭാഗ്ം തി ിച്ച ്

ക്രേനപർ വിഭാഗ്ം കുട്ടി ളകെഎണം 

1 ദലൻഡ്കനസ്്സ 51 
2 സലാ-വിഷൻ 4493 
3 ഹിയറിംഗ്്-ഇംസപർഡ് 767 
4 െീച്ച്ഡിേ്എബിലിറി 410 
5 സലാസക്കാസോസട്ടാർഡിേ്എബിലിറി 515 
6 കേെൽഇൽകനസ്്സ 430 
7 സലണിംഗ്ഡിേ്എബിലിറി 158 
8 കേറിബ്രൽപാർേി 276 
9 ഓട്ടിേം 175 
10 േൾട്ടിെിൾഡിേ്എബിലിറി 264 
11 കലരേി 5 
12 ഡവാർഫിേം 47 
13 ഇെലക്സചവൽഡിേ്എബിലിറി 1908 
14 േസ്കുലർഡിേ്എബിലിറി 24 
15 സക്ലാണിക്നൂസറാളജിക്കൽ െീഷൻ 6 
16 േൾട്ടിെിൾസ്ലീസറാേിേ് 4 
17 ഹീസോഫീലിയ 1 
18 പാർക്കിൻേൺ 2 
 ആക  9536 

       അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

ദഹകെക്ക ് േി വികെ സ ന്ദ്രം 
ജില്ലയികല 213 ഗ്വകെെ ് /എയഡഡ് ദഹസ്കൂള ളികല 8 മുതൽ 12 വക യള്ള എല്ല ക്ലാസ്സ ്

മുറി ളം ദഹകെക്ക ്ആക്കുന്നുെ്. ജില്ലയിൽ ആക  3,655 ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ദഹകെക്ക ്ആക്കുന്നു. ഇതിൽ 
117 ദഹസ്കൂള ളികല 2,857 ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ഇതിന ം തകന്ന ദഹകെക്ക ്ആക്കിയിട്ടുെ്. സശഷിക്കുന്ന 798 
ക്ലാസ്സ് മുറി ൾ ഉെൻ തകന്ന ദഹകെക്ക് ആക്കും.  

അഞ്ച് സ ാെി രൂപ വീതം കചലവെിച്്ച േം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 ഫെിംഗ് ്
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 കചലവെിച്്ച അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങൾ കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനായി ജില്ലയികല 

22 വിദയാലയങ്ങകള കത കഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. അതിൽ 14 വിദയാലയങ്ങൾക്ക ്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 സേൽസനാട്ടത്തിലാണ ്
ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്നത്.      

ഹയർകേക്കെറിവിദയാഭയാേം 
താകെ സൂചിെിക്കുന്നപട്ടി  ര ാ മുള്ള സ്കൂള ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ രവർത്തിച്്ച വരുന്നു. 

കുട്ടി ളകെ എണവം സചർത്തിട്ടുെ്. 
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 28,137 

                 അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

വിദയാഭയാേ  ംഗ്കത്ത രശ്നങ്ങൾ 
 അധി ാ  വിസ ന്ദ്രീ  ണത്തികെ ഭാഗ്ോയി വിദയാലയങ്ങൾ തസദശഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ 
നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നസതാകെ വിദയാഭയാേ  ംഗ്ത്്ത വലിയ പുസ ാഗ്തി ദ വ ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നിരുന്നാലും 
ഭൗതി ോയം അക്കാദേി ോയം ചിലരശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും അവസശഷിക്കുന്നുെ്.  
ഭൗതി  േൗ  യങ്ങൾ 

ക്ലാേ ്മുറി ൾ, ഓഫീേ് മുറി, വിശ്രേ മുറി,  പൂട്ടർ റൂം തുെങ്ങിയവയകെ നവീ  ണം എല്ലാ സ്കൂ 
ള ളിലും പൂർത്തിയായി  െിഞ്ഞിട്ടില്ല. കപൺകുട്ടി ളകെ സു ക്ഷയ്ക്ക ് കുടുതൽ രധാനയം ക ാടുക്കുന്ന ഈ 
 ാലഘ്ട്ടത്തിൽ കപൺകുട്ടി ൾക്ക ്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 സ്കൂൾദലബ്രറിയ്ക്ക ് പുറസേ ക്ലാസ്സ്റൂം  
ദലബ്രറി, കപാതുജനങ്ങളസെയം തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങളസെയം േഹായസത്താകെ, നെെിലാസക്ക 
െതാണ.് 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 ഉപസയാഗ്ിച്്ച വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങകള േഹായിസക്കെതുെ്. ഐ. െി. സേഖല കൂടുതൽ 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന പഠന  ീതി അവലംബിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ഇെർകനറ് സേവനം, 
രവർത്തി േേയത്ത,് 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 തീർത്ത ്
കുട്ടി ൾക്ക് ഉപസയാഗ്സയാഗ്യ ോസക്കെതുെ്. നാപ്റ് ിൻ ദവൻഡിംഗ്്  കേഷീൻ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും 
സ്ഥാപിസക്കെതാണ.്  

 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 നിർമ്മിച്്ച നൽസ െതാണ.്  

 ഇതികനാകക്ക പുറസേ േറ്റു ചില പ ിേിതി ളം ഇനിയം നിലനിൽക്കുന്നു. ചില സ്കൂള ളികലങ്കിലും 
ഇസൊഴും ഷീറിട്ട ക ട്ടിെങ്ങളിൽ സ്കുൾ രവർത്തിക്കുന്നുെ്. ഉദാ: കപ ിനാെ്എച്്ച. എേ.്, കൂവനാെ്, എച്ച.് 
എേ,് കപ ിങ്ങാലം എച്ചഎ്േ്. ഈ സ്കൂള ളികല ഷീറിട്ട ക ട്ടിെങ്ങൾ കുട്ടി ൾക്ക് ആസ ാഗ്യ രശ്നങ്ങൾക്ക ്
 ാ ണോകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ക ട്ടിെങ്ങൾ ോറി പ  ം ആധുനി   ീതിയിൽ േ്ീ  ിസക്കെതാണ്.  

അക്കാദേി    ംഗ്ം 
 അക്കാദേി   ംഗ്കത്ത പുസ ാഗ്തി വി േന സ ഖയകെഅെിസ്ഥാനത്തിൽ ോത്രം വിലയിരുത്തു  

രയാേോണ.് 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 സചർന്ന ്
വിദയാഭയാേ ഓഫീേർോർ സോണിററിംഗ്് കചയത് അതികെ റിസൊർട്ട ്ജില്ലതലത്തിൽ അവത ിെിച്്ച തുെർ 
പ ിപാെി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്താൽ ഒരു പ ിധിവക  ഗുണനിലവാ ം ഉറൊക്കാം. 

1. 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 ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാക്കി ആവശയാനുേ ണം വിത ണം 
കചയ്യു യം അതികെ ഫെ ്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 നെൊകുന്നത ്
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 വിഭാഗ്ോണ ്
സ്കൂൾ േഹായഗ്രൂപ്പു ൾ. പി. െി. എ., എേ.് എം. േി., എം. പി. െി. എ,. എേ.് എം. ഡി. േി.  
തുെങ്ങി വിദയാലയസത്താെ ്സചർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇവരുകെ രവർത്തനം  ാ യക്ഷേേല്ല എന്ന ്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   ംഗ്ത്്ത േി ച്ച ര െനം  ാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരുകെ എണം വളക  
കുറവാണ.് ഈ സേഖലയിൽ  െിവള്ളവർ ഇല്ലാത്തതല്ല രശ്നം.  
പ ിഹാ ം - ആവശയോയ േൗ  യങ്ങളം പ ിശീലനങ്ങളം നല്കാൻ  െിഞ്ഞാൽ ഈ രശ്നത്തിന ്
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 ഇന്ന ്
നിലനിൽക്കുന്നുെ്.  
പ ിഹാ ം - സ്കൂൾ  ാലഘ്ട്ടത്തിൽ തകന്ന ഏകതങ്കിലും ഒരു കതാെിൽകൂെി പഠിക്കുവാനുളള 
േം ംഭം ഒരുക്കുവാൻ  െിഞ്ഞാൽ രശ്നം പ ിഹാ ോകും. കപാതുവിദയാഭയാേവകുെ് തകന്ന ഇത് 
ആസലാചിക്കുന്നുെ.്  

 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. 
ോതൃഭാഷയ്ക്ക ് കൂടുതൽ രാധാനയം നൽ ി കക്കാെ ് ഇംഗ്ലീഷ് േംോ ിക്കുവാനുള്ള സശഷിയം കുട്ടി ളിൽ 
വളർത്തികയടുസക്കെതുെ്. അതിനായി അദ്ധയാപ ക  ശാക്തീ  ിസക്കെതുെ്. ആധുനി  ോസങ്കതി  
വിദയയകെ രസയാഗ്വം അതിനായി ഉപസയാഗ്കെടുത്തണം. ഭാഷാ ലാു ൾ രസയാജനകെ 
ടുത്താവന്നതാണ.്  

 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 ൾക്ക ് ക ാടുക്കുവാൻ  െിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. 
അതുക ാണ്ടു തകന്ന ഭൗതി  നിലവാ  വി േനം വെിയൊസ െ അക്കാദേി   ംഗ്കത്ത വി േനം 
ഗ്വ. സ്കൂള ൾക്ക ്അനുേ ണോയി എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ൾക്ക ്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. ഇത ് വിദയാഭയാേ 
 ംഗ്കത്ത സപാ ായ്മയായി  ാണകെടുന്നു.  

ക്ലാേ ് മുറി ൾ, ഓഫീേ് മുറി, വിശ്രേമുറി, സ്റ്റാഫ്റൂം,  പൂട്ടർറൂം േള്ട്ടിേീഡിയ റൂം, ദലബ്രറി, 
ലസബാറട്ടറി, ചുറ്റുേതിൽ സഗ്റ്,  ളിസ്ഥലം, ചിൽഡ്രൻേ് പാർക്ക,് അടുക്കള, ദഡനിംഗ്് ഹാൾ, അേംലി 
ഹാൾ, കുെികവള്ളേൗ  യം, ദവദുതി ലഭയത, സൊയ് ലറ്, ോ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  ണത്തിന ്
സവെിയള്ള ക്രേീ  ണങ്ങൾ കൂെി കചസയ്യെതാണ.് ഇവ സ്കൂള ൾക്ക ് 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  
രയാേോണ.് 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 ാ ക്ലാസ്്സ  െന്നു സപാകുന്നവർ ആ ക്ലാേിൽ സനസെെ എല്ലാ സശഷി ളം 
സനെിയല്ല സപാകുന്നത് എന്നത് ഗൂരുത ോയ രശ്നോണ.്  നി ന്ത്  പ ിശീലനവം ശക്തോയ സോണിററിംഗും 
പ ിഹാ  സബാധന രവർത്തനങ്ങൾ അധയാപ ർക്ക് േവയം ഏകറടുത്ത ് നെൊക്കുവാനുള്ള 
ആത്മവിശവാേവം അനിവാ യോണ്. ഇതിനുതകുന്ന രവർത്തനങ്ങൾ തസദശേവയംഭ ണ പദ്ധതി ളകെ 
ഭാഗ്ോയി വരു യം ജനരതിനിധി ളോയി സചർന്ന ് വിദയാഭയാേ ഓഫീേർോർ സോണിററിംഗ്് കചയത ്
അതികെ റിസൊർട്്ട ജില്ലാതലത്തിൽ അവത ിെിച്്ച 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 നഷ്ടകെടുന്നതിന ്
 ാ ണോകുന്നു. ഇത് ഗുണനിലവാ  ത ർച്ചയിസലക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് േറി െക്കുവാൻ എല്ലാ 
തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളം േവന്ത്ം രസദശകത്ത വിദയാഭയാേസയാഗ്യതയള്ളവരുകെ ഒരു ബാങ്ക ്
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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 യാപ്തോണ.് കപാതുവിദയാലയങ്ങളിൽ നെക്കുന്നതു സപാകല നിശ്ചിത ഇെസവള ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ 
പ ിശീലനങ്ങൾ ഇവർക്കും ആവശയോണ്. അതിനുള്ള സരാജക്ടറു ൾ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്കി നെൊക്കിയാൽ പഠനത്തിസലക്ക് താൽപ യമുള്ള കുട്ടി ൾ കപാതുവിദയാലയത്തിസലക്ക ്
എത്തിസച്ചരും. ഇത് ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുവാൻ േഹായിക്കും. 

 ഗുണനിലവാ ം ഉയർത്തുന്നതിൽ അദ്ധയാപ സ ാകൊെം രാധാനയം അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗ്ോണ ്
സ്കൂൾ േഹായഗ്രൂപ്പു ൾ. പി. െി. എ., എേ.് എം. േി., എം. പി. െി.എ,. എേ.് എം. ഡി. േി.  തുെങ്ങി 
വിദയാലയസത്താെ ്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   ംഗ്ത്്ത േി ച്ച ര െനം  ാഴ്ച വയ്ക്കുന്നവരുകെ എണം വളക  
കുറവാണ.് 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 പഞ്ചായത്ത ്സരാജക്ടു ളിൽ ഉൾകെടുത്തി നെൊക്കുന്നതാകും ഉചിതം. 

 പഠനം  െിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് അനുസയാജയോയ കതാെിൽ ലഭിക്കാത്ത ോഹച യം ഇന്ന ്
നില നിൽക്കുന്നുെ്. ഇത് പ ിഹാ ിക്കുവാൻ സ്കൂൾ  ാലഘ്ട്ടത്തിൽ തകന്ന ഏകതങ്കിലും ഒരു കതാെിൽ കൂെി 
പഠിക്കുവാനുളള േം ംഭം ഒരുക്കുവാൻ  െിഞ്ഞാൽ രശ്നം പ ിഹാ ോകും. കപാതു വിദയാഭയാേ വകുെ ്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.  

 എേ.് എേ.് എ., ആർ. എം. എേ.് 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 എേ.് എേ.് എ., ആർ. എം. എേ.് എ. യകെ രവർത്തനങ്ങൾ 
േംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഏസ ാപിെിച്്ച നെൊസക്കെതാണ.് 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 ം  കുറയന്നതിന ്
 ാ ണോകുന്നു. ഇത് ോറ്റുന്നത്  കേച്ചോവം. എൽ. പി. /യൂ. പി. വക  ഒരു കേഷനും എച്ച.് എേ.് /എച്ച.് 
എേ.് എേ.് േകറാന്നുോകുന്നത് ഈ പ ിേിതി േറി െക്കാൻ േഹായ ോകും. 

 നിലവാ േില്ലാകത കുട്ടി ൾ അടുത്ത ക്ലാേിസലക്ക്  െക്കുന്നത് പ ിസശാധിക്കുവാൻ കൃതയോയ 
േംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല. ഇത് കൃതയോയം പ ിസശാധിക്കുന്നത് എേ.് എേ.് എൽ. േി സപാലുള്ള കപാതു 
പ ീക്ഷ വരുസപാൊണ.് 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 ിച്ച ് രവർത്തന പദ്ധതിയം 
ഉൊയാൽ അക്കാദേി ോയ രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പ ിധിവക  പ ിഹാ ോകും. 

 അക്കാദേി  ഉന്നതി ലക്ഷയോക്കി എേ.് എേ.് എ, ആർ. എം. എേ.് എ തുെങ്ങിയ സ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
സരാജക്ടു ൾ വിവിധ പദ്ധതി ൾ ജില്ലയികല സ്കൂള ളിൽ നെെിലാക്കിവരുന്നു. എേ്. എേ.് എ. യകെ 
ആഭിമുഖത്തിൽ നെെിലാക്കിവരുന്ന േലയാളത്തിളക്കം, ഹസലാ ഇംഗ്ലീഷ്, േീഠി ഹിന്ദി തുെങ്ങിയവ കുട്ടി ളകെ 
പഠനത്തിലുള്ള താൽപ യം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതാണ്. എേ.് എേ.് എ. നെെിലാക്കിവരുന്ന ഗ്ണിത 
വിജയം കുട്ടി ളിൽ  ണക്കിന് അഭിരുചി വർദ്ധിെിക്കാൻ ഉതകുന്നതായി  ാണുന്നു.  

ഒൻപതാം ക്ലാസ്സികല കുട്ടി ളകെ പഠന പിന്നാക്കാവസ്ഥ പ ിഹ ിക്കാൻ സവെി ആർ. എം. എേ.് 
എ. നെെിലാക്കി വരുന്ന നവരഭ എല്ലാ ഗ്വ. എയ്പ്ഡഡ് സ്കൂള ളിലും ഫലരദോയി നെന്നു വരുന്നു. 
എയിഡഡ് സ്കൂള ളിസലക്ക ് 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. എേ.് എ. ദഹസ്ക്കള ൾക്ക് സൊയലറ് സലാക്ക ്നിർമ്മാണത്തിന് 49 
ലക്ഷം രൂപയം കൂെി കവള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് 9.5 ലക്ഷം രൂപയം സ്കൂൾ ശാക്തീ  ണത്തിനായി (േയൻേ് ലാബ,് 
 പൂട്ടർലാബ്, ദലബ്രറി, അധി  ക്ലാസ്റൂം) 23 സ്കൂള ൾക്ക്  470.43 ലക്ഷം രൂപയം അനുവദിച്ചിട്ടുെ്. 
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവകെ നൽ ിയി ിക്കുന്നു.  

പട്ടി  4.10.20 
സൊയ് ലറ ്സലാക്ക ്നിർമ്മാണം. 

    (രൂപ ലക്ഷത്തില്) 
നം. തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂള ളകെഎണം അനുവദിച്ചതു  

1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 49 49  

2 സ ാർെസറഷൻ ക ാല്ലം 8 8  

3. മുൻേിപാലിറി ക ാട്ടാ ക്ക  2 2  

4. മുൻേിപാലിറി പുനലൂർ 1 1  

5. മുൻേിപാലിറി പുനലൂർ 1 1  

6 മുൻേിപാലിറി  രുനാഗ്െള്ളി 1 1  

 ആക  62 62  
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
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പട്ടി  4.10.21 
കുെികവള്ള പദ്ധതി 

          (രൂപ ലക്ഷത്തില്) 
നപർ തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപനം സ്കൂള ളകെഎണം അനുവദിച്ച തു  

1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 15 7.5  
2 സ ാർെസറഷൻ ക ാല്ലം 3 1.5  
3 മുൻേിപാലിറി പ വൂർ 1 0.5  
 ആക  19 9.5  

   അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

 പട്ടി  4.10.22 
 സ്കൂൾ ശാക്തീ  ണം 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്) 
ക്രേ 
നപർ 

തസദശ േവയം ഭ ണ 
സ്ഥാപനം 

സ്കൂള ളകെ 
എണം 

അനുവദിച്ചതു  നൽ ിയ 
തു  

1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 20 420.6  210.31  
2 സ ാർപസറഷൻ ക ാല്ലം 3 49.83  24.915  
 ആക  23 470.40  235.225  

   അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

പട്ടി  4.10.23 
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത ്പദ്ധതി ൾ 

ക്രേനപ
ർ 

പദ്ധതി 
സ്കൂള ളകെ
എണം 

അനുവദിച്ചതു  
(രൂപ 

ലക്ഷത്തില്) 
1 എയിസറാബിക്കസപാസ്്റ്റ(ദഹസ്ക്കൂൾ ) 69 60  
2 ഓട്ടിേം ബാധിച്ച കുട്ടി ളകെ പുന ധിവാേം 8 12  
3 ഫർണീച്ചർ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ) 69 25  
4. സ്സപാർടസ്വിറ് (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ) 69 10  
5. വാട്ടർപൂ ിഫയർ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ) 69 7  
6 ലാബ്ക േിക്കൽ (ഗ്വ :ദഹസ്ക്കൂൾ) 69 6  
7 ഫർണിച്ചർ (ഗ്വ:ദഹസ്ക്കൂൾ 

അനുബന്ധദരേറി) 
34 10  

8. നീന്ത്ൽ പ ിശീലനം 69 5  
9 സ്കൂള ളകെ അനുബന്ധ ചിലവ ൾ 69 50  
10 പാച  കതാെിലാളി ളകെ ഏ ീകൃത 

യൂണിസഫാം 
69 3  

11 അെിസ്ഥാന േൗ  യ വി േനം 
കപ ിങ്ങാലം ഗ്വ:ഹയർകേക്കെറി സ്കൂൾ 
കവള്ളേണൽ ഗ്വ:ഹയർകേക്കെറി സ്കൂൾ 

1 
 
1 

2.21  
12  

12 ഡിജിറൽ ക്ലാസ്റൂം 2 12  
 ആക   214.21  

അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

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 പറയന്നവയാണ ്

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 ക്ലാേ് മുറി ളം ദഹകെ ് ആക്കി 
 ാസലാചിതോയ സബാധനവിദയ ൾ (Pedagogy) ഉപസയാഗ്കെടുത്തി പഠനരവർത്തനങ്ങൾക്ക ്
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 ലേ ്ടുതലം വക യള്ള വിദയാർഥി ൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാ ത്തിലുള്ള പഠന 

സബാധന േൗ  യങ്ങൾ ഉറൊക്കുന്ന ദഹകെ  ്ക്ലാേ് മുറി ൾ, ലസബാറട്ടറി, ദലബ്രറി,  ലാ-
 ായി  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 വിനിസയാഗ്ിച്്ച, 
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 ലേ ്ടു വക  േി വികെ 
സ ന്ദ്രങ്ങളാക്കാനാണ് ഉസദശിക്കുന്നത് ജനപങ്കാളിത്തസത്താകെ എയ്പ്ഡഡ ് വിദയാലയങ്ങൾ 
നവീ  ിക്കണം. ഇതിനായി വിദയാഭയാേവകുെ് ഒരു ോസ്റ്റർ ലാൻ തയാറാക്കും. ഒരു 
വിദയാലയത്തിലും ോസ്റ്റർ ലാനിലുള്ള േൗ  യങ്ങളിൽ കുറവ വ ാൻ പാെില്ല. നവീ  ണത്തിന ്
സ്കൂൾ തലത്തിൽ കചലവിടുന്നതിനു തുലയോയി പ ോവധി ഒരു സ ാെി രൂപ പ ിധി വച്്ച േർക്കാർ 
നൽകും. മുഴുവൻവിദയാലയങ്ങളിലും േർക്കാർ നിർസദശിക്കുംവിധം അക്കാദേി േൗ  യങ്ങൾ 
ഒരുക്കു യാണ് ലക്ഷയം. 

കപാതു വിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞത്തികെ ഭാഗ്ോയി േർക്കാർ നെെിലാക്കുന്ന ദപലറ ്

സരാജ ് ടു ൾ. (അദ്ധയായം – 5  ാണു ) 
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വി േന  ാഴ്ചൊെ ്
 എല്ലാ കുട്ടി ൾക്കും പഠനത്തിനും വി ാേത്തിനും തുലയ അവേ ങ്ങൾ രദാനം കചയ്ത ്
അവ വരുകെ  െിവ ൾ  കെത്തി അവകയ ഏറവം ഉയർന്ന തലത്തിസലയ്ക്ക് എത്തിക്കാനും പ ിേിതി ൾ 
േറി  െക്കുന്നതിനുോണ ് സ  ള വിദയാഭയാേ വകുെ് കപാതുവിദയാഭയാേ േം ക്ഷണ യജ്ഞം 
നെെിലാക്കുന്നത്. േത്സ ാധിഷ്ഠിത സലാ ത്തിൽ അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശയോയ ആത്മവിശവാേവം 
അറിവം രാപ്തിയം ആർ്ിച്്ച, േ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  ാഴ്ചൊെ ്
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 ത്തിലുളളതാകണന്ന ്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 േതിെ ്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 േിെിച്്ച ഐ. െി. 
അധിഷ്ഠിത വിഷയ പഠന  ീതി േംബന്ധിച്്ച  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  സ്ഥാനോണുള്ളത.് 
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 ബന്ധിെിച്്ച ആവശയോയ 
രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ േംഘ്െിെിക്കണം.  

7) അംഗ്ൻവാെി ൾ ഉൾകെകെയള്ള രീസ്കൂള ളകെ ഭൗതി  ോഹച യം  ശിശുേൗഹൃദപ ോക്കി 
ോറണം. ഇവകയ ആധുനി വൽക്ക ിച്ച ് കപാതുവിദയാഭയാേ ധാ യോയി  ണിസചർക്കണം. 
ഇവിടുകത്ത അദ്ധയാപ രുകെ സയാഗ്യത പുനർനിർണയിക്കണം. രായപ ിധി നിശ്ചയിച്്ച ഈ 
സേഖലകയ കൂടുതൽ കേച്ചകെടുത്തണം. ഓസ ാ പഞ്ചായത്തിലും ഓസ ാ ോതൃ ാ രീസ്കൂള കളങ്കിലും 
സ്ഥാപിക്കണം. സയാഗ്യത പുനനിർണയിക്കുസപാൾ സവതന വയവസ്ഥയം ോസറെതുെ.് 
ആദിവാേി സേഖലയിലെക്കം എല്ലാ കുട്ടി ൾക്കും രീസ്ക്കൂൾ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നുകവന്ന ്
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 ിഗ്ണിച്്ച 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  െിഞ്ഞ ് വിദയാലയം വിടുന്ന ഓസ ാ കുട്ടിയം ഓസ ാ കതാെിൽ സേഖലയിൽ 
ദനപുണയം ആർ്ിക്കുന്നുകവന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. ഇതിനായി വിദയാലയത്തിൽ ഒരു ൊലെ ്
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  ൗൺേിലിംഗ് ് കേെർ സ്ഥാപിക്കണം ഒെം കപൺകുട്ടി ൾക്കും 
ആൺകുട്ടി ൾക്കും രസതയ ം കഹൽെ് ഡസ്്ക്ക 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)  കഹൽത്ത ് വിഭാഗ്ത്തികെ േഹായസത്താടുകൂെി പഞ്ചായത്ത ് 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. സ്റ്റുഡെ ് 
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 ഉറെ ്
വരുത്തണം. പി. ഇ. േി മുഴുവൻ വിദയാഭയാേ ഏജൻേി ളകെ േംഗ്േ സ്ഥലോയി ോറണം. 
ോധയായ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടകെടുന്നില്ലാകയന്നുറെ് വരുത്തണം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും കപട്ട 
അദ്ധയാപ  പൂൾ പഞ്ചായത്ത ് തലത്തിൽ രൂപീ  ിക്കണം. എല്ലാ വിദയാലയത്തിലും ഗ്രീൻ 
സരാസട്ടാസക്കാൾ നെൊക്കണം.  

16) എല്ലാ സേഖലയിൽകെട്ടവരുകെയം സേവനങ്ങൾ നി ീക്ഷിച്്ച ആവശയോയ നിർസദശങ്ങൾ നൽ ിയം 
ഓസ ാ സ്കൂളം ഗുണസേന്മയള്ള വിദയാഭയാേം നൽകുന്ന സ്ഥാപനോകണന്ന് ഉറെ ് 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 എയ്പ്ഡഡ ്
സഭദേസനയ എല്ലാ സ്കൂള ളിലും ഭൗതി  ോഹച യങ്ങളം അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങളം വർദ്ധിെിച്്ച 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 ൾത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

• ജില്ലയിൽ സ്കൂള ൾ നിർസദശിക്കകെട്ട സ്ഥല പ ിേിതിക്കുള്ളിൽ േിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉകെങ്കിലും 
ഇന്നും അഞ്ചൽ, പുനലൂർ, േബ് ജില്ല ളിൽ പിസന്നാക്ക  വിഭാഗ്ക്കാർ താേേിക്കുന്ന ഊരു ളിൽ 
നിന്നും വിദയാലയത്തിസലക്ക ് എത്തുവാൻ രയാേം അനുഭവകെടുന്നുെ്. അത്ത ം സ ന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നിശ്ചിത പ ിധിക്കുള്ളിൽ സ്കൂള ൾ,സഹാസ്റ്റൽ, സ വാർസട്ടഴ്സ് എന്നിവയം കതാെിൽ  ംഗ്ത്്ത 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 േയൻേ ് സ ാസളജു ൾ ഒന്നും 
തകന്നയില്ലാത്തതിനാൽ പുതികയാരു ഗ്വൺകേെ ് ആർടേ ് 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. എേ.് 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 നൽകുന്നതിന ്
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., എേ.്എം.ഡി.േി., എം.പി.റി.എ., എേ.്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  

 ീഴ്ത്തട്ടന്ിർസദശങ്ങൾ 

തസദശേവയംഭ ണസ്ഥാപന
ങ്ങൾ 

നിർബന്ധോയം കചയ്യാവന്നവ അഭി ാേയോയികചയ്യാവന്നവ 

ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ 

1. പി. ഇ. േി. േീറിംഗു ളിൽ സ്കൂള ളകെ 
ഗുണനിലവാ ം രധാന 
അജെയാക്കണം 

2. ോേത്തികലാ ിക്കൽ അക്കാദേി  
അദ്ധയാപ  സ ാംലക്സ ്

3. റി. എൽ. എം. വർക്ക്സഷാപ്പു ൾ വെി 
എല്ലാവർക്കും റി. എൽ. എം. തയ്യാറാക്കി 
സപാകുവാൻ അവേ ം ഒരുക്കി ക ാടുക്കു  
4. അദ്ധയാപ  കൂട്ടായ്മ രൂപകെടുത്തി പഠന 

േേയം ഉറപ്പു വരുത്തു . 
5. െിവള്ള അദ്ധയാപ ക   കെത്തി 
ഇംഗ്ലീഷ് വിദയാഭയാേം രസതയ ിച്്ച 

 മ്മൂണിസക്കറീവ് ഇംഗ്ലീഷ,് ോതൃഭാഷ പഠനം 
എന്നിവ ശക്തികെടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് 

തലത്തിൽ അധയാപ  കൂട്ടായ്മ 
രൂപീ  ിക്കു . 

6.പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  ൗൺേിലിംഗ്് 

1. പഞ്ചായത്ത ്അംഗ്ങ്ങളകെ 
കൂട്ടായ സ്കൂൾ േന്ദർശനം 

2. അദ്ധയാപ രുകെ േീറിംഗ്് കൂെി 
രശ്നങ്ങൾ തീർൊസക്കെതാണ്. 

ഇൻസ്റ്റിറൂഷണൽ ലാൻ 
തയ്യാറാക്കാനായി സ്കൂള കള 
േഹായിക്കാവന്നതാണ്. 

3.സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളകെ 
അനുബന്ധ കചലവ ൾ 

വഹിക്കു . 

4. പട്ടി  ജാതി പട്ടി വർഗ, 
പിസന്നാക്ക സേഖല, ആദിവാേി 

േലസയാ  സേഖല േത്സയകതാെിലാളി 
സേഖല, എന്നിവിെങ്ങളികല 

വിദയാലയങ്ങളിൽ രഭാത ഭക്ഷണം 
നൽകു . 
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കേെർ സ്ഥാപിക്കു . ആൺകുട്ടി ൾക്കും 
കപൺകുട്ടി ൾക്കും രസതയ ം കഹൽെ് ഡസ്ക്ക ്

േ്ീ  ിക്കു . 

7.കഹൽത്ത് വിഭാഗ്ത്തികെ േഹായസത്താടു 
കൂെി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആസ ാഗ്യ 
വിദയാഭയാേ ോർഗസ ഖ തയ്യാറാക്കി-
ോേത്തികലാ ിക്കൽ കൃതയോയം എല്ലാ 
സ്കൂള ളിലും ക്ലാസ്സു ൾ േംഘ്െിെിക്കു . 
ദരേറി വിഭാഗ്ത്തിന് കൂടുതൽ രാധാനയം 

നല്കണം. 

8. ക്ഷിതാക്കൾക്ക് രസതയ ിച്്ച 
അമ്മോർക്കുള്ള സബാധവത്ക്ക ണം 
ശക്തോക്കു . ഒരു സെേിൽ ഒന്ന് എന്ന 
നിലയിൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന ്ദിവേം ഒരു 

ഏ ദിന സബാധവത്ക്ക ണം 
േംഘ്െിെിക്കു . 

5. ാർഷി  േംസ്ക്കാ ം 
വളർത്തുവാൻ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് 
തലത്തിൽ വിദയാലയങ്ങൾക്ക് 

എൽ.പി, യ.പി, എച്്ച.എേ്, എച്്ച 
എേ.്എേ്. തി ിച്ച ്

അവാർു ൾ ഏർകെടുത്തു . 

6.തുെർ വിദയാഭയാേ സ ന്ദ്രങ്ങളികല 
സര  ് ോരുകെ അഭാവം 

പ ിഹ ിക്കു . 

 
 

സലാക്ക്പഞ്ചായത്ത ്

സ്കൂള ളകെ അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങൾ 
കേച്ചകെടുത്തുന്നതിനു സവെിയള്ള 

നെപെി ൾ ദ കക്കാള്ളു . അെിസ്ഥാന 
േൗ  യങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ 

അെിസ്ഥാന േൗ  യങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തൽ 

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത ്
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 ശ്രസദ്ധയോണ.് 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 വച്്ച 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 പഞ്ചായത്ത ് 50 ലക്ഷം രൂപാ മുെക്കിയാണ ്
ോ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, ഡയറ,് 
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 ോണുള്ളത ് 93.47%. േറ്റു േംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 50.6% ശതോനം ോക്ഷ തയാണ് 
ഉള്ളത്.ജില്ലയികല തസദശേവയം ഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളകെ ോക്ഷ ത നിലവാ ം 88-93% വക യാണ.്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 
വിനവേിച്്ച 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 പഞ്ചായത്്ത രേിഡെ ്കചയർോനും കേക്രട്ടറി  ൺവീനർ ആയം 
മുൻ ാല ോക്ഷ താ രവർത്ത ർ, ോമൂഹയ ോംസ്ക്കാ ി  രവർത്ത ർ, സ്കൂൾ കഹഡ് ോസ്റ്റർോർ 
എന്നിവ െങ്ങിയ ോക്ഷ താ േേിതി ളകെ സനതൃതവത്തിൽ ആണ് വിദയാ സ ന്ദ്രങ്ങൾ രവർത്തിക്കുന്നത.് 
മുനിേിെൽ തലത്തിലും സ ാർെസറഷൻ തലങ്ങളിലും സസ്റ്ററ് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും ോക്ഷ താ 
േേിതി ൾ രവർത്തിക്കുന്നുെ്. 

പട്ടി  4.10.24 

തുലയതാ പ ീഷ IV VII X ലേ ്വൺ 
എഴുതിയവർ 

 

33835 (12 
ബാച്ചു ളായി) 

29475 32185 7895 

പാോയവർ 31257 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 േർസേയ്ക്ക ്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 േറ ് 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 സപാകുന്നത ്

• 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  ാഴ്ചൊെ ്

• നി ക്ഷ ക   കെത്തി ോക്ഷ  ാക്കുവാൻ രസതയ  പദ്ധതി ആ ംഭിച്ചിട്ടുെ്. േേഗ്ര േർസേയാണ ്
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 ഫെ ്
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 യാണ.് 
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 എേ.്എേ.് എൽ.േി.റിേൾട്ടഅ്വസലാ നം - റവനൂജില്ല 

 ഫുൾഎലേആ്ൺകുട്ടി ൾ ഫുൾഎലസ്കപൺകുട്ടി ൾ ആക ഫുൾഎലേ ്
   ഗ്വ:            243             465           708 

എയ്പ്ഡഡ ്            404             785           1189 

അൺഎയ്പ്ഡഡ ്             50              94           153 

ആക             706             1344          2050 
 അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

പട്ടി  4.10.26 

2017 എേ.്എേ.് എൽ.േി.റിേൾട്ട ്അവസലാ നം - വിദയാഭയാേ ജില്ല 
വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. 

ലേ ്
വിജയശതോനം 

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 ലേ ്- 55 എണം 

പട്ടി  4.10.27 
2014 എേ.്എേ.് എൽ.േി.റിേൾട്ട ്അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല 

വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. ലേ ് വിജയ 
ശതോനം 

ക ാട്ടാ ക്ക  8796 8445 545 96% 

പുനലൂർ 6746 6281 310 94.98% 

ക ാല്ലം 18503 17421 574 94.31% 

ആക  34045 32147 1429 95.09% 
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 

പട്ടി  4.10.28 
2015 എേ.്എേ.് എൽ.േി.റിേൾട്ട ്അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല 

വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. 
ലേ ്

വിജയശതോനം 

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 എേ.്എേ.് എൽ.േി.റിേൾട്ട ്അവസലാ നം- വിദയാഭയാേ ജില്ല 

വിദയാഭയാേജില്ല പകങ്കടുത്തകുട്ടി ൾ ഉപ ിപഠനത്തിന്അർഹ ായവർ ഫുൾഎ. 
ലേ ്

വിജയശതോനം 

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 
റിേൽറ ്അവസലാ നം 

 
അവലംബം. കഡ.ഡയറക്ടർ, വിദയാഭയാേം 
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4.11  ായി  വി േനം 
ആമുഖം 

 നമ്മുകെ ജീവിതം ആസ ാഗ്യ പൂര്ണവം ഊര്്േവലവം ഉത്സാഹമുള്ളതും ആയി ോറുന്നതിന ്
 ായി  വി േനം ഒരു രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആസ ാഗ്യമുള്ള ശ ീ ത്തില് ോത്രസേ ആസ ാഗ്യമുള്ള 
േനസുൊ യള്ളു.. ശാ ീ ി   െിവ ളം ദനപുണയങ്ങളം നിലനിര്ത്തുന്നതിനും വി േിെിക്കുന്നതിനും ഇത ്
േ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  ംഗ്ത്്ത 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 അത ് 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 േനസ്്സ എന്നിവ 
ഒത്തു സചര്ന്നുവന്നാകല കുട്ടി ളകെ ആസ ാഗ്യം നിലനില്ക്കു യള്ളു.  വയായാേത്തിനുള്ള അവേ ം 
ഇന്നകത്ത കുട്ടി ൾക്ക് എത്രോത്രം ലഭിയ്ക്കുന്നുകെന്ന ് 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 സ്സപാര്ട്്ടേ് 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, ജാനീേ ്േിം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 സ്സപാര്ട്്ടേിൽ 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  ംഗ്ത്ത ് സനതൃ സ്ഥാനത്തുള്ള  െ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്  ായി   

ഡയറക്ടസററ്റും സ  ള േംസ്ഥാന  ായി   ൗൺേിലും.  ഇവകയക്കൂൊകത സ ന്ദ്ര േര്ക്കാര്, സ്സപാര്ട്്ടേ് 
അസതാറിറി ഓഫ് ഇ൯ഡയ, തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പു ൾ എന്നിവയം 
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുെ്.   
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 ായി  ഡയറക്ടസററ ്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 സ്സപാര്ട്്ടേ് കേഡിേി൯ കേനര് 

സ ന്ദ്രേര്ക്കാര് പദ്ധതി ൾ 

  ാജീവ് ഗ്ാന്ധി സഖൽ അഭിയാ൯ 

 അര്ബ൯ സ്സപാര്ട്്ടേ് ഇ൯ഫ്രാസ്ട്രക്സച്ചര് സ്ീം 

 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്്ടേ് കഫഡസറഷനുള്ള േഹായം 

 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്്ടേ് ഡവലപ്റ്കേെ ്ഫെ ്

 ഹൂേ൯  റിസോഴ്സ് ഡവലപ്റ്കേെ ്ഇ൯ സ്സപാര്ട്്ടേ് 

 അന്ത്ാ ാഷ്ട്ര േത്സ ങ്ങളികല വിജയി ൾക്കും സ ാച്ചു ൾക്കും സ്കപഷയൽ  യാഷ് അവാര്ഡ്  

 ഉന്നത വിജയങ്ങൾ സനെിയിട്ടുള്ള സ്സപാര്ട്്ടേ് വയക്തിതവങ്ങൾക്ക് കപ൯ഷൻ 

 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്്ടേ് അവാര്ഡ ്

 നാഷണൽ കവൽകഫയര് ഫെ ്

 അംഗ്പ ിേിതര്ക്കുള്ള സ്സപാര്ട്്ടേ് & കഗ്യിംേ് പ ിശീലനം 
സ്സപാര്ട്ട ്അസതാറിറി ഓഫ ്ഇൻഡയ പദ്ധതി ൾ 

 നാഷണൽ സ്സപാര്ട്്ടേ്  ൊലെ ് സ ാൺെസ്്റ്റ 

 ആര്േി സബായ്പ്േ് സ്സപാര്ട്്ടേ്  പിനീേ ്

 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 സ്സപാര്ട്്ടേ് 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 സ്സപാര്ട്്ടേ് െീം രൂപീ  ണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള 
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിര്സദശങ്ങളൊയിരുകന്നങ്കിലും വളക ക്കുറച്ച് തസദശ ഭ ണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ോത്രകേ അത്ത ത്തിലുള്ള സരാജക്ടു ൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളു. ഈ സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട ്
സലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ ഏകറടുത്തിട്ടുള്ള സരാജക്ട് സ  സളാത്സവം ോത്രോണ്.  ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ 
േിക്കവയം ഏകറടുത്തിട്ടുള്ള സരാജക്ട് ക്ലബ്ബു ൾക്ക ് സ്സപാര്ട്്ടേ്  ിറ് വിത ണോണ്.   ായി  
വി േനത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സബാക്സിംഗ്് അക്കാഡേി,  ബഡി ഇ൯സ്റ്റിെൂട്ട ് 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 ബന്ധകെട്ട ്ജില്ലയികല പിന്തുണ േംവിധാനങ്ങള് 
ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ്  ൗണ്ടേിലിന്  ീെില്  

1. സ ാസളജ് സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റല് - 1 

 കേെ് സേ ീേ ്സ ാസളജ്, പത്തനാപു ം. 

2. സഡസബാര്ഡിംഗ്് സഹാസ്റ്റല്േ് – 3 എണം 

 ജി.എച്്ച.എസ്്സ.എസ്്സ. സ ായിക്കല് - സഹാക്കി 

 കേെ് സജാണ്ടേ് സ ാസളജ്, അഞ്ചല് - അതലറിക്സ ്

 റൂറല് സോസപാര്ട്ട്േ് കേെര്, പറക്കുളം 

3. സ ന്ദ്രീകൃത സ്സപാര്ട്ട്േ് സഹാസ്റ്റല് – 2 എണം 

 േി.എസ്്സ.എച്്ച. ക ാല്ലം 

 േി.എസ്്സ.എം.സഹാക്കി, ക ാല്ലം. 
സ്സപാര്ട്ട്േ് അസതാറിറി ഓഫ് ഇന്ഡയ (SAI) 
പ ിശീലന േൗ  യങ്ങള് 
 ായി  വി േനവോയി ബന്ധകെട്ട ്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 സപായിെ ് - 13-േത് സ്ഥാനം 

2. 2012 – 6 സപായിെ ് - 12- േത് സ്ഥാനം 

3. 2013 – 5 സപായിെ ് - 13- േത് സ്ഥാനം 

4. 2014 – 5 സപായിെ ് - 12- േത് സ്ഥാനം 

5. 2015 – 25 സപായിെ ് -  9- േത് സ്ഥാനം 

6. 2016 – 21 സപായിെ ് -  9- േത് സ്ഥാനം 

7. 2017 – 01 സപായിെ ് - 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 

ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിെ 
സപ  ്

കപാതു 
ഗ്രൗണ്ടു ളകെ 

എണം 

സസ്റ്റഡിയങ്ങള
കെ എണം 

1 കുളത്തൂപ്പുെ  1 
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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 സ്സപാര്ട്്ടേിനും നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത.് 

 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 േയൻേ ് സ ാസളജു ളകെ 
ഗ്രൗണ്ടു ൾ. 

2 ഏരൂര്  1 
3 അലയേണ്ട   2 
4 അഞ്ചല്   1 
5   വാളൂര്  1 
6  െയ്ക്കല്  1 
7 ചെയേംഗ്ലം  1 
8 ഇട്ടിവ 4 2 
9 കവളിനല്ലൂര്  1 
10 ഇളോെ ് 3 1 
11 കതക്കുംഭാഗ്ം 4  
12 ചവറ 2 1 
13 സതവലക്ക  2 1 
14 പന്മന 4  
15 നീെ   1  
16 കുെറ  1 
17  ിെകക്ക  ല്ലെ 1  
18 സപ യം 1 1 
19 േണ്ടസരാത്തുരുരുത്്ത 1  
20 പനയം 1  
21 തൃക്കരുവ  1 
22 ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന് 

ക ാല്ലം സ ാര്െസറഷന് 
 

1 2 
അവലംബം. ജില്ലാ  ായി  ആഫീേ് 
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രശ്നങ്ങൾ പ ിഹ ിക്കുവാനുള്ള നിര്സദശങ്ങൾ  
1. ഒളിംപിക്സ്, സ ാേണ്ടകവല്ത്ത ്കഗ്യിംേ്, ഏഷയന്കഗ്യിംേ്, നാഷണല് കഗ്യിംേ് എന്നിവയ്ക്ക് 

ഊന്നല് നല്കികക്കാെ് സദശീയ അന്ത്ര്സദശീയ തലങ്ങളില് ദ വ ിച്ച േി വികന 
ആധാ ോക്കി സ്സപാര്ട്ടേ്് ഇനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിക്കു .  ക ാല്ലം ജില്ലകയ 
േംബന്ധിച്ചിെസത്താളം താകെെറയന്ന മുന്ഗ്ണനാക്രേം നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. 
a. അത് ലറിക്സ്,  
b. അ വാട്ടിക്സ ്
c. ഫുടസബാള് 
d. സഹാക്കി 
e. സവാളിസബാള് 
f. ബാഡ്മിെണ്ട 
g.  ബഡി 
h. ക്രിക്കറ ്
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  ്രാക്ക ്
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 സ്സപാര്ട്ടേ്് വിദഗ്ദ്ധര് 
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂള ളം േന്ദര്ശിച്്ച  യാപ് നെത്തി രതിഭ കള  കെത്തു .  (Talent 
search). കേറിറ് ോത്രോയി ിക്കും ോനദണ്ഡം എന്നുറെ ്വരുത്തണം. 

7. എല്ലാ സ്കൂള ളിലും  ായി  സേഖലയോയി ബന്ധകെട്ട രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പി.െി.എ.സപാകല 
സ്സപാര്ട്ട്േ്  മ്മിറി രൂപീ  ിക്കാവന്നതാണ്.  ഇ  മ്മിറി വെി സ്സപാര്ട്ടികെഅെിസ്ഥാന 
വി േനത്തിനായള്ള ഫെ ്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 ാംലക്സ ്
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 സ്സപാര്ട്്ടേിനായി 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 ഫണ്ടുപസയാഗ്ിച്്ച കേച്ചകെടുത്തു . 

14. സദശീയ േത്സ ത്തില് േി ച്ച ര െനം  ാഴ്ചവച്ചവര്ക്ക് സജാലി നല്കുസപാൾ അവര്ക്ക ്
പ ിശീലനം തുെ ാനും കൂടുതൽ  ായി  േത്സ ങ്ങളിൽ പകങ്കടുക്കുവാനും  െിയത്ത 
ക്കവിധോയി ിക്കണം അവര്ക്ക ്നിയേനം നസല്കെത്.  

15. പി.െി െീച്ചര്ോര്, എന്.ഐ.എേ ് സ ാച്ചുോര് എന്നിവരുകെ പ ിശീലനം ഇെവിട്ടു പ ിസശാധിച്്ച 
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 ഉറെ ്
വരുത്തണം.   

17. പ ിശീലനവോയി ബന്ധകെട്ട് രസതയ  േേയം നിശ്ചയിക്കണം. അതാത് ജില്ലാ പ ിശീലനം, 
രാക്ക്തല പ ിശീലനം, പി.റി. തുെങ്ങിയവയ്ക്കു കൃതയോയ ദെംസെബിള് ഉൊക്കണം. 

18.  ായി  േത്സ ങ്ങള്ക്ക ് േ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 വാങ്ങുന്നത ്
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 സ്സപാര്ടേ ് കേഡിക്കല് ക്ലാസ്സു ള്, കേഡിക്കല്  യാമ്പു ള് എന്നിവ 

നെത്തണം. 
24. സ്സപാര്ടേ ് ൗ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 എേ ് എ)യകെ ഭാഗ്ോയി ഒപതാം 

ക്ലാേികല എല്ലാ കപണ്ടകുട്ടി ള്ക്കും േവയം രതിസ ാധനത്തിനായി ആസയാധന  ല ള് 
അഭയേിെിക്കുന്നതു സപാകല എല്ലാ േര്ക്കാര് സ്കൂള ളികലയം  ൗോ  രായക്കാര്ക്ക ് 
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  ിച്ച ്
നെത്തണം. 

31. ജല  ായി ത്തിന് സ  ളത്തില് രചാ ം വര്ദ്ധിച്ചുവ ി യാണ.്  െ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 സ്സപാര്ട്്ടേ്  ിറ് നല്കു . 
35. ജില്ലാ സ്സപാര്ട്ട്േ് ഡവലപ്റ്കേെ ്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 സ്സപാര്ട്്ടേ് 
ഡവലപ്റ്കേെ ്ഫെിസലാ നിസക്ഷപം നെത്തുവാന് സര ിെിക്കാവന്നതാണ്. 

3. തസദശ േവയംഭ ണ സ്ഥാപനത്തികെപദ്ധതി വിഹിതത്തികെഒരു നിശ്ചിേ ശതോനം 
സ്സപാട്ടേ്ികെയം 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 സനടുന്നതിന ്ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന സനട്ടങ്ങൾ 
 ായി താ ോണ് സ്സപാര്ട്ടേ്ികെ സ ന്ദ്രസ്ഥാനീയർ എന്ന വസ്തുത അംഗ്ീ  ിച്ചു ക ാെ് 

കരാഫഷണല് േേീപനത്തിലൂകെയം എല്ലാ സ്സപാര്ട്്ടേ് സരാത്സാഹന പദ്ധതി ളിലും താകെെറയന്ന 
ഘ്െ ങ്ങള് ഉള്കെടുകേന്നുറൊക്കിയം  ായി  താ ങ്ങള്ക്ക് ഏറവം േി ച്ച േൗ  യങ്ങള് ലഭയോക്കുവാന ്
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 . 
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✓ കൂടുതല് കൂടുതല്  ായി  രതിഭ കള  കെത്തി സരാത്സാഹനവം പ ിശീലനവം രദാനം 
കചയ്ത ്േഹായിക്കു . 

✓ േദാചാ പ വം ധാര്മ്മി വോയ മൂലയങ്ങളം സ്സപാര്ട്ടമ്ാന്ഷിെികെ ഊര്്വം േൗഹൃദവം 
േവാംശീ  ിക്കുന്നതിലൂകെ ഒരു  ായി  േംസ്ാ ം വാര്കത്തടുത്്ത അതുവെി കൂടുതല് േി വ് 
സനൊന് യവജനങ്ങകള തല്പ  ാക്കു . 

✓ സ  ളീയര്ക്ക ് ചുരുങ്ങിയ സതാതിലുള്ള  ായി ക്ഷേത ദ വ ിക്കുന്നതിന് േഹായ ോകുന്ന 
ഒരു ചാല ോയി സ്സപാര്ട്ടേ്ികന രസയാജനകെടുത്തു . 

✓  ായി  ംഗ്കത്ത രതിഭ കള  കെത്തി അവര്ക്ക് ഈ  ംഗ്ത്്ത കൂടുതല് േി വ് 
ദ വ ിക്കുന്നതിന് അംഗ്ീ ാ വം പാ ിസതാഷിതവം നല്കു .   

✓ അംഗ്പ ിേിതരുകെ രസതയ  ആവശയങ്ങള് തി ിച്ചറിഞ്ഞ് അവക  ക്കൂെി സ്സപാര്ട്്ടേിലും 
കഗ്യിേിലും ഭാഗ്ഭാക്കു ളാക്കു  

✓  ായി  ംഗ്ത്തിന ് 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 ിക്ക ് മൂലം  ായി  ജീവിതം കപകട്ടന്ന് അവോനിെസക്കെിവന്നാല് 
േമ്പൂര്ണ ഇന്ഷവറന്േ് പ ി ക്ഷയം േര്ക്കാര് തലത്തിലുള്ള േഹായവം. 

✓ സ്സപാര്ട്ട്േ് സരാത്സാഹന രക്രിയ അതില്നിന്നുള്ള സനട്ടം  ാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗ്ങ്ങളം 
സചര്ന്നുള്ള, രസതയ ിച്്ച േ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 ാെ ്
സ്സപാര്ടേ ് 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 ക്ലബ്്ബ േംസ്ാ ം സരാത്സാഹിെിക്കും. 

✓ നഗ് ങ്ങളിലും ഗ്രാേീണ സേഖലയിലുമുള്ള കപണ്ടകുട്ടി കള സ്സപാര്ട്ട്േ് രവര്ത്തനങ്ങളില് 
വയാപൃത ാകുന്നതിന് രസതയ  നെപെി ള് േവീ  ിക്കും. 

✓ അംഗ്പ ിേിത ായ (ഡിഫറന്ഷയലി ഏബിള്ഡ)് കുട്ടി ള്ക്കായി രസതയ  പദ്ധതി  
ളാവിഷ്ക ിക്കും 

✓ ോമൂസഹയാദ്ഗ്രഥനം ോദ്ധയോക്കുന്നതിൽ  ായി  ംഗ്കത്ത േന്നദ്ധ സേവനത്തിനുള്ള 
രാധാനയം ഉറൊക്കും. 

വി േന വിെവ ്

• 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 

• യൂത്ത ്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. 
സരാജക്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

 ായി  സേഖലയകെ വി േനത്തിന് ഗ്രാേ സലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളകെയം  ായി  
സ്ഥാപനങ്ങളകെയം വകുപ്പു ളകെയം ഏസ ാപന രവർത്തനങ്ങൾ. 

 
േറ ്വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന ്േംസയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ 

• ആസ ാഗ്യവകുപ്പുോയി സചർന്ന്  ായി  താ ങ്ങൾക്ക് സ്സപാർടേ് കേഡിേിൻ േൗ  യങ്ങൾ 
ഒരുക്കു . 

സേൽത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ  
1. ലാല്ബഹദൂര്ശാസ്ത്രി സസ്റ്റഡിയം എല്ലാവിധ േ്ീ  ണങ്ങസളാകെ നൂതന േിന്ത്റി ് രാക്ക ്

നിര്മ്മിക്കു .  
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2. വിദയാര്ഥി ള്ക്കും യവജനങ്ങള്ക്കുോയി  ായി  പ ിശീലനത്തിന് ഒരു ഓെൺ സസ്റ്റഡിയം, 
ഇന്സഡാര്സസ്റ്റഡിയം, േവിമ്മിംഗ്പൂള് എന്നിവ അെങ്ങിയ ഒരു സ്സപാര്ട്ട്േ് സ ാംലക്സ ്
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 ളാകുന്നവർക്ക ്
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 സ്സപാര്ട്ടേ്് വിദഗ്ദ്ധര് 
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂള ളം േന്ദര്ശിച്്ച  യാപ് നെത്തി രതിഭ കള  കെത്തു .  (Talent 
search). 

 ീഴ്ത്തട്ട ്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 സരാജക്ട ്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 സലാക്ക ്
പഞ്ചായത്തു ള്, അറുപത്തികയട്്ട ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള് എന്നിങ്ങകനയാണ് തസദശ േവയംഭ ണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് ക ാല്ലം ജില്ലയിലുള്ളത്. ജില്ലയില് 800 ഗ്രന്ഥശാല ള്  ജിസ്റ്റര് കചയ്തവയകെങ്കിലും 
അവയില് 700 എണം ോത്രോണ് േജീവോയിട്ടുള്ളത.് പുതിയ ഗ്രസഡഷകെ അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സഗ്രഡ ്
തി ിച്ചുള്ള വിവ ം ലഭയോയിട്ടില്ല. ഗ്രാേ ഗ്രാോന്ത് ങ്ങള് സതാറും േജീവോയതും നാേോത്രോയതുോയ 
ആര്ടേ ് 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 ആര്ടേ ്
കോദേറി  ളം ഫിലിം കോദേറി ളം ഇന്ന് ഏ സദശം അരതയക്ഷോയി ിക്കുന്നു. ഈ 
 ാലഘ്ട്ടത്തില് തകന്ന ജില്ലയികലപാടും േജീവോയിരുന്ന ഏ ാംഗ് നാെ  േംഘ്ങ്ങള് ഇന്ന ്
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, സതക്കുപാട്ട,് 
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 
അനുഷ്ഠാനരൂപങ്ങളാണ.് പെയണിയം മുെസെയ്യുകോകക്ക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയകെ ഭാഗ്ോകണങ്കിലും 
ക ട്ടു ാഴ്ച ള് ജില്ലയകെ തനതു  ലാരൂപങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്നുെ്. ഓച്ചിറക്കാള ക ട്ട,് 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 ണങ്ങളാണ.് 
മുളങ്കാെ ം സക്ഷത്രത്തിസനാെനുബന്ധിച്്ച അവത ിെിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാന നാെ ോയ ആ യമ്മാലയാട്ടം ഇന്ന ്
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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വില്ൊട്ട,് ശാസ്താംപാട്ട്, സതാറംപാട്ട് എന്നിങ്ങകന നാസശാത്മുഖോയികക്കാെി ിക്കുന്ന ഓസട്ടകറ 
 ലാരൂപങ്ങള് ജില്ലയകെ േംസ്ാ ി  സശഷിപ്പു ളായെ്. 

  ിെ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 സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിസലക്ക ്
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  ാലത്ത ്
ആവിഷ്ക ിച്ച  ലാഗ്രാേം പദ്ധതി പനയം, കപ ിനാെ ് 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 ചിന്ത്ിക്കുന്നത ്
ഉചിതോയി ിക്കും 
 
അവസ്ഥാ വിശ ലനം 
         ഈ സേഖലകയ പ ിസപാഷിെിക്കുവാന് നിലവിൽ എകന്ത്ാകക്ക േംവിധാനങ്ങള് ഉെ് എന്ന ്
പ ിസശാധിക്കുന്നത് ഉചിതോയി ിക്കും. േംസ്ഥാന ഗ്വണ്ടകേെികെ ോംസ്ാ ി  വകുെിനു  ീെില് 
രവര്ത്തിക്കുന്ന ോഹിതയ, േംഗ്ീത-നാെ , ലളിത ല അക്കാദേി ളകെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരും സഫാ  ്
സലാര് അക്കാദേിയസെത ്  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  േറ ് അക്കാദേി ളകെ 
രവര്ത്തനങ്ങള് ജില്ലയിസലകക്കത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലയികല സഗ്ാത്ര  ലാരൂപങ്ങകളക്കുറിച്്ച 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 ാ ന്മാര്ക്ക ് രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള 10000/- രൂപയകെ വജ്ര ജൂബിലി കഫസലാഷിപ്പും, 
എേ.്ഐ.ആര്.ഡി സ്കൂള ളില്  ലാ ാ ന്മാക   ലാ പഠനത്തിന് നിസയാഗ്ിച്ചതും രതീക്ഷ നല്കുന്ന 
ഉദയേങ്ങളാണ.് 
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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. 

 ആർട്്ട 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 യാണ ് േ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 യാണ ്
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 ഇന്സ്റ്റിറൂട്ട ് സഫാര് 
റിേര്ച്്ച കരയിനിംഗ്് ആെ് ഡവലെ്കേെ ് സ്റ്റഡീേ് ഓഫ് കഷഡൂള്ഡ ്  ാ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  ിസക്കെത ്എന്നാല് ഇതികല അംഗ്ങ്ങള് ഏകതങ്കിലും  ലാ 
രൂപങ്ങളിസലാ ോഹിതയ രൂപങ്ങളിസലാ ദീര്ഘ് ാലം രവര്ത്തിച്്ച പ ിചയമുള്ളവ ാകണന്ന ്
ഉറപ്പുവരുസത്തെതാണ്. അകല്ലങ്കില് അധി ാ  താല്പ യങ്ങളില് കപട്ട ്ഇവയകെ ഉസദശശുദ്ധി നഷ്ടകെൊന് 
ഇെയെ്. പഞ്ചായത്തു തലത്തികല അക്കാദേി ള്ക്ക ് സലാക്ക്, ജില്ലാതലങ്ങളില് കഫഡസറഷനു ളൊ 
ക്കു യം ഇതിലൂകെ സ  ള ോഹിതയ, േംഗ്ീതനാെ , ലളിത ലാ, സഫാ ് സലാര് അക്കാഡേി ള്ക്ക ്
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 ങ്ങള്ക്ക ്
പങ്കാളി ളാക്കാവന്നതാണ്. അങ്ങകന വരുസപാള് േംസ്ഥാനതലത്തില് കേച്ചകെട്ട ര െനം നെത്താന് 
ജില്ലയ്ക്കാകും. േംസ്ഥാനതലത്തില് വിജയി ളാകുന്നവര്ക്ക ് 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  ാലത്ത ് 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 സനാര്ത്ത-്ഈസ്റ്റ ്േംസ്ഥാനങ്ങളില് 
നിന്നു വരുന്നവരുകെ എണം കൂെിക്കൂെി വ ി യാണ.് 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. രാന്േ ്കജന്ഡര് 

എല്ലാ പ ിഷ്കൃത ജനേമൂഹങ്ങളം ഇന്ന് രാന്േ ് 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 (സലാട്ടിംഗ് ്തീസയറര്) 
 ജില്ലയകെ തീ സദശത്തികെ ജലപാത ളം വിസ്തൃതോയ അഷ്ടമുെിക്കായലികെയം പ വൂര്, ഇെവ-
നെയറക്കായലു 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 ാ ന്മാര്ക്ക ്
വരുോനം ലഭിക്കുന്നതിനും കുടുതല് സവദി ള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇതു േഹായ ോകും രാസദശി  
അക്കാദേി കള ഇതുോയി േംസയാജിെിക്കാവന്നതാണ്. 
11.  റേിഡെേ് ്അസോേിസയഷനു ള് 
 നഗ് പ ിേ ത്തു നിന്ന ് അസോേിസയഷനു ള് എന്ന കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ള് ഗ്രാേീണ 
സേഖലയിസലക്ക് എത്തികക്കാെി ിക്കു യാണ.് ഓണം, നവവത്സ ം, ക്രിസ്തുേേ് ആസഘ്ാഷ 
ങ്ങള്ക്കപ്പുറസത്തക്ക ് പല അസോേിസയഷനു ളകെയം രവര്ത്തനം നീങ്ങുന്നില്ല. ോംസ്ാ ി ാധിനിസവശ 
ങ്ങള്കക്കതിക യം അന്ധവിശവാേങ്ങള്കക്ക ക യമുള്ള കചറുത്തുനില്െിനും കുടുംബങ്ങ ള് 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 വച്്ച 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 യൂത്ത ് 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 വച്്ച  സലാത്സവം നെത്താവ 
ന്നതാണ്. സ്ഥലം കത കഞ്ഞടുക്കുസപാള് തീ രസദശം ഇെനാെ ് േ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 
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െി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 ാസളജില്കവച്്ച 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 ജില്ലയിലുെ.്  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 
ആര്ട്്ടേ് ഗ്യാലറി ള് ക ാല്ലം നഗ് ം സ ന്ദ്രോക്കി ഒസന്നാ സൊ ോത്രസേയള്ളു.  താലൂക്ക് അെിസ്ഥാന 
ത്തികലങ്കിലും നന്നായി രൂപ ല്പന കചയ്ത ആര്ട്്ടേ് ഗ്യാലറി ളം ഒെം ചിത്ര ാ ന്മാര്ക്ക് താേേിച്്ച സൃഷ്ടി 
നെത്താനുള്ള േൗ  യവം ഉൊസ െതുെ്.  ഇവസയാെനുബന്ധിച്്ച ശില്പശാല ള് നെത്താനും  െിവള്ള 
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ചിത്ര ാ ന്മാക   കെത്തി പ ിശീലനം നല്കുവാനുമുള്ള പദ്ധതി ള് മൂന്ന ് തലങ്ങളിലുമുള്ള തസദശ 
േവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ആവിഷ്ക ിക്കാവന്നതാണ്. 
ദീര്ഘ് ാല പദ്ധതി ള് 
1.  ലാഗ്രാേം (ആര്ട്ട ്വിസല്ലജ)് 
 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 യാണ ് 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 യൂത്ത ് 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 േണ്ഡലങ്ങളാണ ് 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 ിക്കുന്നത ്
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 നിര്സദശങ്ങളാണ.് 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 സനടുന്നതിന ്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 വിെവ ്

 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 ം 
േറ ്വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന ്േം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 സസ്ാളർഷിെ ് സനെിയിട്ടുള്ള  ലാ ാ ൻോരുകെ സേവനം രസയാജനകെടുത്തി 
വിദയാലയങ്ങകള/ തസദശേവയംഭ ണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോയാഹ്ന  ലാപ ിശീലന  ള ി ൾ 
േ്ോക്കു .  

  സേൽത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 
1. ജില്ല സ ന്ദ്രോക്കി ചിത്ര രദർശനത്തിനുള്ള ആർട്്ട ഗ്ാലറിയം ഒെം ചിത്ര ാ ൻോർക്ക് താേേിച്്ച 

സൃഷ്ടി നെത്തുന്നതിനുള്ള േൗ  യങ്ങളം ഒരുക്കു . 
2. ജില്ലയകെ എല്ലാ  ലാ ദവശിഷ്ഠയങ്ങകളയം ഒരു കുെക്കീെിൽ ക ാണ്ടുവരുന്ന ആർട്്ട വിസല്ലജ് 

സ്ഥാപിക്കു . 
     ീഴ്ത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

1. പാ പ യ  ലാരൂപങ്ങൾ,  ലാ ാ ന്മാർ എന്നിവ സരാത്സാഹിെിക്കുന്ന ത ത്തിലുള്ള പദ്ധതി ൾ 
തയ്യാറാക്കൽ. 

2. ഗ്രന്ഥശാല ളകെ പുനരു്ീവനം 
നൂതന സരാജക്ട ്ആശയങ്ങൾ 

 വജ്രജൂബിലി സസ്ാളർഷിെ്  ലാ ാ ന്മാരുകെ സനതൃതവത്തിൽ ോയാഹ്ന  ലാപ ിശീലന  ള ി 

 ഒഴുകും സവദി ൾ (സലാട്ടിംഗ്് തീസയറർ) 

 േിനിേ വെി 

 ആർട്്ട 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  ാഴ്ചൊെ.്  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 - എണ്ടപത ്
 ാലഘ്ട്ടത്തില് യവതവം സ ാസളജ് വിദയാഭയാേത്തിസലയ്ക്കും തുെര്ന്ന്  ദവറ്സ ാളര് സജാലിയകെ 
അസനവഷണത്തിസലയ്ക്കും തി ിഞ്ഞു. ഈ  ാലത്ത ് ാ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. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

383                                                                                                     സേവനസേഖല 

 
 

 

          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 എന്നിവയ്ക്ക ്
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 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ്
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, 
മാര്ട്്ട 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 വകുെ ്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 കഫസ്്റ്റ 
3. സദശീസയാദ്ഗ്രഥന  യാപ്. 
4. സജാബ് കഫസ്റ്റ ്
5. ോഹിതയ  യാപ്. 
6. യവ ോദ്ധയേ  യാപ്. 
7. ഇെര്നാഷണല് യൂത്ത ്എക്സസസ്ചഞ്ച ്സരാഗ്രാം. 
8. ഫിലിം കപസ്റ്റിവല് 
9. യൂത്ത ്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 അഫിലിസയറ ് കചയ്തിട്ടുള്ള യൂത്ത ് ക്ലബ്ബു ളിലൂകെ പഞ്ചായത്തു ളികല യൂത്തസ് ാ-

ഓര്ഡിസനററുകെ സനതൃതവത്തിലാണ് പദ്ധതി ള് നെെിലാക്കുന്നത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലാ 
യവജനസ ന്ദ്രവം പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത് യൂത്തക്േെറു 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 നമുക്ക ്
ആവശയം. 
രശ്നങ്ങൾ പ ിഹ ിക്കുവാനുള്ള നിര്സദശങ്ങൾ  

യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി കള വിവിധ സേഖല ളിലായി തി ിച്ച ് 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 ിഷ ്  ിസക്കെതാണ്. 

 വിസദശഭാഷ ള് പഠിക്കു , വിസദശത്ത ് വലിയ ശപളം  ിട്ടുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്്,  പൂട്ടര്, 
സനഴ്സിംഗ്് എന്നീ സ ാഴ്സു ള് പഠിച്്ച 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 േനത്തിന ്
ഉപസയാഗ്ിക്കു യം സവണം. അത്ത ത്തികലാരു ോമൂപി  രതിബദ്ധത വിദയാഭയാേത്തിലൂകെ 
യവാക്കള്ക്കുൊ ണം. 

 സ്കൂള് വിദയാഭയാേ  ാലത്ത ്തകന്ന കതാെില്പ ോയ അവസബാധവം, പ ിശീലനവം യവാക്കള്ക്ക ്
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 ള്ക്ക ്
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 െതാണ.്  
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 േംബന്ധിച്്ച 
േേ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 
കുറച്്ച  യറ്റുേതി കൂട്ടി  ാജയകത്ത സലാ ത്തികെ ഫാക്ടറിയാക്കി ോറ്റുവാന് യവേം ംഭ ര്ക്ക ്
 െി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 േംബന്ധിച്്ച വിദഗ്ദ്ധോയ പ ിശീലനം യവാക്കള്ക്ക് നസല്കെതാണ.് 

 കതാെില്  ംഗ്സത്തയ്ക്ക ്  െന്നുവരുന്ന യവാക്കകള നിയേപ ോയം ോസങ്കതി ോയം, 
ോനേി ോയം പ ിശീലിെിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ ത ത്തില് േം ംഭ  പ ിശീലന പ ിപാെി ള് 
സ ാസളജ് തലത്തില് നിര്ബന്ധോക്കണം ഇതിസനാെനുബന്ധിച്്ച  ൗണ്ടേിലിംഗ്്,  ിയര് 
ദഗ്ഡന്േ,് 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  ഇലസക്ട്രാണിക്സ ്
വയവോയവോയി ബന്ധകെടുത്തി യവജനങ്ങളകെ കൂട്ടായ്മ ള് രൂപീ  ിച്ച് നിര്മ്മാണ വിപണന 
േം ംഭങ്ങള് ആ ംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് ോപത്തി  േഹായവം ോസങ്കതി  പ ിശീലനവം 
നസല്കെതാണ്.  എംസലായ്പ്കേെ ് 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.  
എംസലായ്പ്കേെ ്എക്സസസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക ് ിച്്ച  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 യൂത്ത ്ബാങ്കു ള് നിലവില് വ ണം. 

 ടൂറിേം സേഖലയില് ഏകറ ോദ്ധയതയള്ള ജില്ലയായതിനാല് ഈ  ംഗ്സത്തയ്ക്കുള്ള കതാെില്  
ോദ്ധയത ള് പ ിഗ്ണിച്്ച യവജനങ്ങള്ക്കായി വിവിധ പ ിശീലനങ്ങള് (ടൂറിസ്റ്റ ് ദഗ്ഡ്, 
ഇന്ഫര്സേഷന് കേെര്, വിസദശ ഭാഷാപ ിശീലനം, സ്സപാക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ ് പ ിശീലനം, 
ോസനജ്കേെ ്& സഹാെിറാലിറി കരയിനിംഗ്്) േംഘ്െിെിക്കാവന്നതാണ്. 

 തീ സദശം ഏകറയള്ള ജില്ലയായതിനാല് തീ സദശ സേഖലയികല േത്സയബന്ധനവോയി ബന്ധകെട്ട ്
കതാെില് പ ിശീലന പദ്ധതി ള് നെെിലാസക്കെതാണ്. 

 സദശീയ, അന്ത്ര്സദശീയ തലത്തില  ോദ്ധയതയള്ള കതാെിലു ള്ക്ക ് പ ിശീലനവം 
അതികെോദ്ധയത ള് േംബന്ധിച്ച വിവ ങ്ങള് യവജനങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതിന ്
പദ്ധതി ളമുൊ ണം 

3. കൃഷി 

 ജില്ലയകെ  ാര്ഷി  േംസ്ാ വം ോദ്ധയത ളം േംബന്ധിച്്ച വയക്തോയ പ ിശീലനവം, 
രച ണവം യവാക്കള്ക്കിെിയില് ഉൊ ണം. 

 പ ിസ്ഥിതി േം ക്ഷണം ദജവ ദവവിദ്ധയ േം ക്ഷണം  ാര്ഷി  ോസങ്കതി  വിദയയസെയം 
ബസയാകെസക്നാളജി യസെയം സനട്ടങ്ങള് എന്നിവ േംബന്ധിച്്ച വിവിധ യവജന കൂട്ടായ്മ ളിലൂകെയം 
വിദയാഭയാേ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകെയം യവജനങ്ങകള ആ ര്ഷിക്കു യം ശാക്തീ  ിക്കു യം 
കചയ്യണം. 

 പഞ്ചായത്തുതലം മുതല്  ാര്ഷി  ക്ലബ്്ബ 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 കളക്കുറിച്്ച 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 യവതയത്തിന ്
ോ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 യൂത്ത ്ഡി 
അഡിക്ഷന് &  ൗണ്ടേിലിംഗ്് കേെര് സേഖലാെിസ്ഥാനത്തില് ഉൊ ണം. 

 സ്കൂള്, സ ാസളജു ള്, ആശ്രയസ ന്ദ്രങ്ങള്, ഓര്ഫസനജു ള് എന്നിവ സ ന്ദ്രീ  ിച്്ച വിവധ  ൗോ  
ശാക്തീ  ണ പദ്ധതി ള്ക്ക് രാധാനയം നസല്കെതാണ്. 

 യവജന കൂട്ടായ്മ ളില് നല്ല പൗ തവം േംബന്ധിച്്ച 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 
സ്ഥാപിച്ച ്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 െീസനജ ്
 ൗ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 അതിന ് 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 േംബന്ധിച്്ച സ ാസളജ് 
തലങ്ങളില് യവാക്കള്ക്ക ്പ ിശീലനം നസല്കെതാണ്.  ഇതിനായി രസതയ ം വിദയാഭയാേ പദ്ധതി ള് 
ഉൊ ണം. 

6. കപാതുവായവ 

 േംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയില് രസതയ ിച്്ച യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊര്ട്ട് തയ്യാറാക്കണം.  അത ്
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 േംബന്ധിച്്ച പദ്ധതി രൂപീ  ണ 
ഘ്ട്ടത്തില് തകന്ന ധാ ണയൊ ണം. 

 യവജനങ്ങകള േംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവ ങ്ങളം ഒരു സ ന്ദ്രത്തില്നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ത ത്തില് 
യൂത്ത ്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 യൂത്ത ്
സഹാസ്റ്റലു ള് ഉൊ ണം. 

 വിവിധ വകുപ്പു ളകെ പദ്ധതി ളില് കുറഞ്ഞത് ഒരു ശതോനകേങ്കിലും നിര്ബന്ധോയം യവജന 
സക്ഷേ പദ്ധതി ള് ആയി ിക്കു യം ഇവ േംബന്ധിച്്ച 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  ിച്്ച 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 കേരിക്്ക 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 ിച്്ച വയക്തിതവ വി േന     
സബാധവല്ക്  ണ പ ിപാെി ള് ഈ സഹാസ്റ്റലു ളിലും നെെിലാക്കണം. 

ഭിന്നസശഷിയള്ളവര് 

 കതാെില്ശാല ള്, വിദയാഭയാേ സ ന്ദ്രങ്ങള്, ആശുപത്രി ള്, പലിക്ക് േര്േീേ ് 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 സനടുന്നതിന ്ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന സനട്ടങ്ങൾ 

 യവജനസക്ഷേ പദ്ധതി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്ട ്
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 വിെവ ്

 യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്്ട  

  ാർഷി  സേഖലയിൽ കൂടുതൽ യവജന പങ്കാളിത്തം 

 ോമൂഹയ സബാധമുള്ള യവേമൂഹകത്ത സൃഷ്ടിക്കൽ 

 പ ിസ്ഥിതി േം ക്ഷണം, അന്ത്വിശവാേങ്ങൾക്കും അനാചാ ങ്ങൾക്കും എതിക യള്ള രവർത്തന 
ങ്ങളികല പങ്കാളിത്തം 

േറ ്വകുപ്പു ളോയി സചർന്ന ്േംസയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന സരാജക്ടു ൾ 

 യവജനങ്ങളകെ സ്റ്റാറേ് റിസൊർട്്ട  

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 യവാക്കൾക്ക ് േ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. 

സേൽത്തട്ട ്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. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർസദശങ്ങൾ 

 തസദശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ വിവിധ കതാെിൽ  ംഗ്ത്്ത ഉള്ളവരുകെ ഡാറാ സബേ് ഉൾകെകെയള്ള 
സലബർബാങ്ക് തയ്യാറാക്കൽ 

 തസദശ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത ് 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 ങ്ങളാണ.്  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 ം  എന്നിവയാണ ് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങള്ക്. ഇന്ന ്
ഊര്ജ്ജ്ജാവശ്യത്തിനലകേയും  ിേനവറ്റുന്നത് ന ാസില് ഇന്ധ ങ്ങളാണ.് വവദുതി ഉല്പാദ ത്തി ് 
 ല്ക്കരിയും ഉപനയാഗികന്നു.  കപനരാളിയം സംസ് ക്കരികെടുകന്ന കപനരാള്ക്, ഡീസല്, ഗയാസ്്സ 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, ബനയാോസ്സ,് 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 എളുപോണ.്  
അതുക ാണ്ടാണ് വവദുതി ആധു ി   ാലത്തികെ ഊര്ജ്ജ്ജോയത്. 
  പ്രകൃതിയികല ഊര്ജ്ജ്ജ നരാതസു ളില് േനുഷയന് ആദയം തിരിെേിഞ്ഞത് ജലശ്ക്തിയാണ്. ജലം, 
 ാറ്റ്, സൗനരാര്ജ്ജ്ജം, താപം, തിരോല, അണുശ്ക്തി, വജവോലി യം (ബനയാ ോസ്്സ) 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,  ാറ്റ,് സൗനരാര്ജ്ജ്ജം , തിരോല, വജവോലി യം മുതലായവയാണ ്
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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 താപവവദുതിയുോണ ് ഉല്പ്പാദിപിെ് വരുന്നത്. സൗനരാര്ജ്ജ്ജ 
വവദുതിയും കുേെ് ഉല്പ്പാദിപികന്നു. സംസ്ഥാ കത്ത വവദുതി  ിലയങ്ങളില് ഉല്പ്പാദിപികന്നതും 
സംസഥാ ത്തി ് പുേത്ത ്  ി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 വവദുതിയാണ ് . 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  



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

393                                                  ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല) 
 

 

വഴി സബ്സ്റ്നേഷ ില്  വവദുതി എത്തിെ്  നവാള്ക്നട്ടജ ്11 ക  വി  ആയി  താഴ്ത്തിയാണ്  രാന്നഫാര്ജ്േറ ളില് 
കൂെി ഉപ പ്രസരണം  െത്തുന്നത ്
 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  സ്ഥലകേടുപ ് പുര്ജ്ത്തിയാക്കാനുള്ളതുോയ സബ്സ്റ്നേഷനു ള്ക് 
1. നതവലക്കര -66 ക  വി സബ്സ്റ്നേഷന് - സ്ഥലകേടുപ്   െപെി ള്ക് പുര്ജ്ത്തിയായിട്ടില്ല. 
ജില്ലയില്  പ്രസരണ നേഖലയില്   തൃപ്തി രോയ  പ്രസരണ  ശംഖലയാണ്  ിലവില് ഉള്ളകതന്ന ്   
 ാണാന്  ഴിയും. 

പ്രസരണനേഖല 
 ിലവികല പ്രശ്നങ്ങള്ക് 
 സ്ഥലകേടുപ ്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 ീസ ്               : 2എണം 
ഇലക്ട്രിക്കല് ഡിവിഷന് ഓ ീസ്     : 6എണം 
ഇലക്ട്രിക്കല്  സബ് ഡിവിഷന് ഓ ീസ ്  : 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 യാണ.് 

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 സൃഷ്ടിനക്കണ്ടതുണ്ട ്

 
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  ിലയ ങ്ങളില്  ി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  ിെകന്നു-                                          

വവദുതി നബാര്ജ്ഡികെ പദ്ധതിയാണ്.  വ ം  
വകുപികെ  പരിസ്ഥിതി അനുേതി ലഭയോയിട്ടില്ല. 
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2. മുക്കെവ്  പദ്ധതി, പു ലൂര്ജ്    -  2.35 കേഗാവാട്ട ്  - നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട് ആയിട്ടുണ്ട,് എ ര്ജ്ജി ോന ജ ്കേെ്     
കസെര്ജ് വഴി  സവ ാരയ സംരംഭ കര കൂെി 
ഉള്ക്കപടുത്തി   െപിലാക്കാന്  പരസയം  
കെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 

3.  ല്ലെത്തണി               - 3.7 കേഗാവാട്ട ്       - നപ്രാജക്ട്   േിനപാര്ജ്ട്ട ് തയ്യാോയിട്ടുണ്ട്, എ ര്ജ്ജി ോന ജ് 
കേെ ് വഴി  സവ ാരയ സംരംഭ കര കൂെി ഉള്ക്കപടുത്തി 
 െപിലാക്കാന് പരസയം  കെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . 

4.  ഴുതുരുട്ടി            - 2.6 കേഗാവാട്ട ്              - 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  /നലാക്ക/് 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   െപിലാകന്നത ്
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  ഴിഞ്ഞാല്  ഇതികെ  ിര്ജ്മാര്ജ്ജ്ജ  
ോര്ജ്ഗങ്ങള്ക്  പുതിയതായി  കണ്ടനത്തണ്ടി വരും 

 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 ം(വിന്ഡ ്േില്ലു ള്ക് ) 
  ിലവില്  ാറ്റില്  ിന്നുള്ള  വവദുതി  ഉല്പാദ ം   മ്മുകെ ജില്ലയില്  ഇല്ലാത്തതാണ്.കൂടുതല് 
 ാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് വിന്ഡ് േില്ലു ള്ക്  സ്ഥാപിൊണ ്വവദുതി  ഉല്പാദ ം   െത്തുന്നത്.  ഈ പദ്ധതി ള്ക് 
പാരിസ്ഥി  സൗഹൃദവം  െിലവകുേഞ്ഞതുോണ് .   ാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എളുപത്തില് സ്ഥാപിക്കാവന്ന 
പദ്ധതിയാണിത്. 
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താകഴപേയുന്ന സാധയത ളാണ ്ജില്ലയില്  ാണുന്നത.് 
1.  തങ്കനശ്രി  നേക്ക് വാട്ടര്ജ് ഭാഗത്ത്  വിന്ഡ് േില്ലു ള്ക്  സ്ഥാപികന്നതി  ്പഠ ങ്ങള്ക്  െന്നിട്ടുണ്ട ് . 
തുേമുഖവി സ ത്തി ് ഭാവിയില് ഉപനയാഗകപടുത്താവന്നതാണ്. 

2. ജൊയുപാേ – െെയേംഗലം .ജൊയുപാേയില് വിന്ു േില്ലു ള്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധയത  ാണുന്നു. 
േണിക്കൂേില് 40  ി. േി നവഗതയില്  ാറ്റ് ലഭികന്ന എല്ലാ പ്രനദശ്ങ്ങളിലും ഇതി ് സാധയതയുണ്ട ്
 വിന്ഡ ്േി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 ഉണ്ട ്
III. ോലി യത്തില്  ിന്നുള്ള വവദുതി ( ബനയാഗയാസ ് 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  സ്ഥാപിെ ്
ോലി യം നശ്ഖരിെ് ഉേവിെത്തില്തകന്ന സംസ്ക്കരിെ്  പബ്സ്റ്ളിക്ക് വലറ്റിംഗി  ് ഉപനയാഗിക്കാവന്നതും , 
അവശ്ിഷ്ടങ്ങള്ക്  പെക്കേി കൃഷിക്ക്  ഉപനയാഗിക്കാവന്നതുോണ്. 
ഗുണ ങ്ങള്ക് 
1. ോലി യ  ിര്ജ്മാര്ജ്ജ ം ഉേവിെത്തില്തകന്ന  നവഗത്തില്  െത്താവന്നതും, ോലി യ ിര്ജ്മാര്ജ്ജ  ത്തിനുള്ള     
െിലവ് ഗണയോയി കുേയു യും  കെയ്യും 
2.ോലി യത്തില്  ിന്ന് വവദുതി ഉല്പാദിപിെ്  പബ്സ്റ്ളിക്ക ്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  ഉപനയാഗികന്നത ് 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  ഉണ്ടാകുന്നത ്
വീടു ളിലും  ണ്രക്ഷന്  വസറ്റു ളിലും േറ്റുോണ് . ഇതികെ പ്രധാ  ാരണം കപാതുജ ങ്ങള്ക്ക്ക് വവദുത 
സുരക്ഷ സംബന്ധിെ്  അവനബാധം  കുേവാകണന്നതാണ്.  ിലവില്  ക  എസ ് ഇ ബിയും 
എ ര്ജ്ജിോന ജ്കേെ്  കസല്ലും, ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്പക്ടനേറ്റും ആണ് കപാതുജ ങ്ങള്ക്ക്ക ് അവനബാധം 
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 ല് ാനുള്ള പ്രവര്ജ്ത്ത ം  െത്തുന്നത്.  എന്നാല്  ഇത് േതിയായ രീതിയിലുള്ള  അവനബാധം  ല് ാന്  
പരയാപ്തേല്ല. കുടുംബശ്രീ യുണിറ്റു ളികല  പ്രവര്ജ്ത്ത കര നപാകലയുള്ളവകര  ഉള്ക്കക്കാള്ളിെ ്  ജില്ലാ/ നലാക്ക/് 
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 ഇന്ന ്  ി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.   ല്ക ്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 പങ്ക ് 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 
നേല്ത്തട്ട ് ി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 ആവശ്യോണ ്

 
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  

 ീഴ്ത്തട്ട ് ി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 വിതരണത്തികെ 
ഗുണ ിലവാരം  ഉയര്ജ്ത്തുന്നതിനലക്ക്  RMU  സംവിധാ ം   ഏര്ജ്കപടുത്തു  . 

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  സുരക്ഷയും ”മുന് ിര്ജ്ത്തി   “എ ര്ജ്ജി 
ക്ലബു ള്ക്  രൂപീ രിെ്  പ്രവര്ജ്ത്തിപിക . 

6. LED ബള്ക്ബു ള്ക് കുേഞ്ഞ െിലവില്  പഞ്ചായത്തു ള്ക്  ഉപനഭാക്താക്കള്ക്ക്ക ്  ല്കു . 

7.  തനേശ്സ്ഥാപ ങ്ങള്ക്  ിലവിലുള്ള നസാഡിയം  നവപറ ള്ക്,കേര്ജ്കേി  നവപര്ജ് ലാംമ്പ ള്ക് 
മുഴുവനുംോറ്റി  LED രീറ്റ് വലറ്റു ള്ക്  സ്ഥാപിക  . 

ന ന്ദ്ര, സംസ്ഥാ  സര്ജ്ക്കാരു ള്ക് ജില്ലയില്  െപിലാകന്ന പദ്ധതി ളുകെ അവനലാ  വം  അവ 
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 പങ്ക ് വഹികന്നു. പ്രധാ ോയും ഗതാഗതം, വാര്ജ്ത്താവി ിേയം, ഊര്ജ്നജാത്കപാദ ം, 
കുെികവളള വിതരണം, ജലനസെ  പദ്ധതി ള്ക്,  ഗരവി സ ം എന്നിവയാണ ്പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള്ക് 
എന്നത്കക ാണ്ട ് 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 യമുണ്ട.് ഗതാഗത നേഖലയികല വി സ  പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് 
 െപിലാകന്നത് നോു ളും പാലങ്ങളും, തുേമുഖങ്ങള്ക്, ഉള്ക് ാെന് ജലഗതാഗതം, േറ്റ് ഗതാഗത 
നസവ ങ്ങള്ക് (കേയില്, നവയാേ ഗതാഗതങ്ങള്ക്) എന്നിങ്ങക  അഞ്ച ്പ്രധാ  ശ്ീര്ജ്ഷ ങ്ങളായാണ്. 
നോഡ ്ഗതാഗതം 

നദശ്ീയ സ്ഥിതി - ഇന്തയന് നോഡ് ശംഖല 5.47 ദശ്ലക്ഷം  ി.േി. വദര്ജ്ഘയത്തില് നലാ ത്തികല 
രണ്ടാേകത്ത വലിയ നോഡ ്ശംഖലയാണ.് 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 കേയ ്വകര ലഭയോയ  ണക്കനുസരിെ് 
ഏ നദശ്ം 28900  ി.േി. നോു ളും 4 വരിനയാ 6 വരിനയാ പാത ളാണ.് ഇനപാഴകത്ത  ണക ള്ക് പ്ര ാരം 
ഇന്തയയികല നോഡ് ശംഖലയികല വിവരങ്ങള്ക് പട്ടി  1 ല് നെര്ജ്കന്നു. 

പട്ടി  4.13.1 
ഇന്തയയികല നോഡ ്ശംഖല 

നോഡ ്തരം അനതാേിറ്റി  ീളം ( ി.േി) ശ്തോ ം 
നദശ്ീയപാത നോര്ജ്ത്ത ് 97991 1.79 

സംസ്ഥാ  പാത 
കപാതുേരാേത്ത ് വകുപ് (സംസ്ഥാ ം ന ന്ദ്ര 

ഭരണപ്രനദശ്ം) 
167109 3.05 

േറ്റ് കപാതുേരാേത്ത ്
നോു ൾ 

(സംസ്ഥാ ം ന ന്ദ്ര ഭരണപ്രനദശ്ം) 1101178 20.12 

ഗ്രാേീണ പാത ള്ക്   
തനേശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ം പഞ്ചായത്ത്, 

കജ.ആര്ജ്.വവ., പ്രധാ  േന്ത്രി ഗ്രാേ സഡ ് നയാജ  
3337255 61 

 ഗരപാത ള്ക് തനേശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപ ം 467106 8.54 

നപ്രാജക്ട് നോഡ് ള്ക് 
വിവിധ സംസ്ഥാ  സര്ജ്ക്കാരു ള്ക്, ന ന്ദ്ര ഭരണ 

പ്രനദശ്ങ്ങള്ക്, കസയില് 
301505 5.5 

ആക   5472144 100  
അവലംബം . കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് 
 കോത്തം െരക്ക് ഗതാഗതത്തികെ 65 ശ്തോ വം കോത്തം യാത്രക്കാരുകെ 85 ശ്തോ വം നോഡ ്
ശംഖലകയ ആശ്രയികന്നു. യാത്രക്കാരുകെ സഞ്ചാരവം െരക്ക് ഗതാഗതവം ഏേിയ പങ്കം നദശ്ീയ - 
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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 
നോഡ ്വഴിയുളള ദീര്ജ്ഘ ദൂര യാത്രയുകെ വയാപ്തി എത്ര വലുതാകണന്ന് വയക്തോകന്നു. ഇതിനു ാരണം നോഡ് 
ശംഖല വഴി എവികെയും എത്തി നെരാന്  ഴിയും എന്നുളളതി ാലാണ.്  ണക ള്ക് സൂെിപികന്നത് നോഡ ്
വഴിയുളള ഗതാഗതം പ്രതിവര്ജ്ഷം ഏതാണ്ട് 10 ശ്തോ ം വകര കൂടുന്നു എന്നാണ.് 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 ളാണ.് 
2022  ഓകെ ഏ നദശ്ം 18637  ി.േീ. അതിനവഗ പാത ളുകെ പൂര്ജ്ത്തീ രണോണ ്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 പാതയുോണ.് 
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  താലൂക്ക ്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 ളാണ.് േിക്ക നോു ളുനെയും  ിലവാരം നോശ്ോണ്. ഈ 
നോു ളുകെ നശ്ാെ ാവസ്ഥ പരിഹരികന്നതി ായി ഇന്തയാ ഗവണ്കേെ ്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 ം കപാതുേരാേത്്ത വകുപ് പരിപാലിെ് വരുന്നു. ഈ നോു ളിലൂകെയാണ് 80 
ശ്തോ ം ഗതാഗതവം  െകന്നത്. ഗതാഗത വളര്ജ്ൊ  ിരക്ക് പ്രതിവര്ജ്ഷം 12 മുതല് 14 ശ്തോ ം വകര 
നരഖകപടുത്തുന്നു. ഇതില്  ിന്നും  കപാതുേരാേത്്ത വകുപികെ നോു ളുകെ സമര്ജ്േം വളകര കൂടുതലാകണന്ന ്
വയക്തോകുന്നു. കപാതുേരാേത്്ത 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 
 ം 

വകുു ള്ക് 
വദര്ജ്ഘയം 

( ി.േീ. 
ശ്തോ ം 

1 പഞ്ചായത്ത ് 139380.41 67.81 
2 കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് ( ിരത്തു ളും പാലങ്ങളും) 31812.096 15.48 
3 മു ിസിപാലിറ്റി ള്ക് 18411.87 8.96 
4 ന ാര്ജ്പനേഷനു ള്ക് 6644.0 3.23 
5 വ ം വകുപ്  4575.77 2.23 
6 ജലനസെ  വകുപ ്  2611.9 1.27 
7 കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് (നദശ്ീയപാത) 1781.5 7.87 
8 േറ്റുളളവ (േയില്നവ, വവദുതി വകുപ്) 328 0.16 
 ആക   205545.616 100 

    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 അവയ്ക്ക ്ഉള്ക്കക്കാളളാ ാവന്നതിലും എത്രനയാ േെങ്ങ് അധി ോണ്. ഇതി ് പ്രധാ   ാരണം ഭൂേി 
ഏകറ്റടുകന്നതിലുളള പ്രശ്നങ്ങളും നോഡികെ വീതി വര്ജ്ദ്ധിപിക്കാത്തതുോണ.് ന രളത്തികല പശ്ചാത്തല 
നേഖലയികല പ്രധാ  കവല്ലുവിളി ഓനരാ ഗ്രാേങ്ങളും തമില് ബന്ധിപികന്ന നോു ളുകെ നശ്ാെ ീയ 
അവസ്ഥയാണ.് 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.  ാല ് 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 
 ം. 

നോഡ ്തരം 
നോഡ ്  ീളം 

( ി.േീ ) 
1 നദശ്ീയ പാത എന്.എെ.് 66    യാകുോരി- നസലം 58.4 
2 നദശ്ീയ പാത എന്.എെ.് 744 ക ാല്ലം - തിരുേംഗലം 81.250 
3 നദശ്ീയ പാത എന്.എെ.് 183 ക ാല്ലം - നത ി 61.5 
4 നദശ്ീയ പാത എന്.എെ.് 183 എ ഭരണിക്കാവ ്- വണ്ടികപരിയാര്ജ് 81.5 
5 വബപാസ് നേവേം -  ാവ ാെ ് 13.1 
6 സംസ്ഥാ  പാത എസ.്എെ.് 1 എം.സി.നോഡ ് 36.7 
7 സംസ്ഥാ  പാത എസ.്എെ.്2 തിരുവ ന്തപുരം - കെനങ്കാട്ട 30.296 
8 സംസ്ഥാ  പാത എസ.്എെ.് 8 പു ലൂര്ജ് - മൂവാറ്റുപുഴ 13.8 
9 സംസ്ഥാ  പാത എസ.്എെ.്48 ആയൂര്ജ് - പു ലൂര്ജ് 19.09 
10 സംസ്ഥാ  പാത എസ.്എെ.് 64 പാരിപളളി - േെത്തേ 23.507 
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        അവലംബം : വിവിധ കപാതുേരാേത്ത് വകുു ള്ക് 
 

കപാതുേരാേത്ത ് ി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 
 ം. 

 ിനയാജ  
േണ്ഡലം 

എണം 
 ീളം 
 ി.േി. 

എസ്.എെ ്
എണം 

എസ.്എെ ് 
 ി.േി. 

പ്രധാ  ജില്ലാ 
നോഡ ് ി.േി. 

1 ക ാല്ലം  1 3.7 50 64.928 68.628 
2 ഇരവിപുരം 0 0 32 65.550 65.550 
3 ൊത്തന്നൂര്ജ് 1 1.6 50 179.103 180.703 
4 കുണ്ടേ 0 0 27 100.085 100.085 
5 െവേ  1 1.6 35 93.230 94.830 
6  രു ാഗപളളി  2 5.850 41 130.177 136.027 
7 കുന്നത്തൂര്ജ്  1 7.050 35 148.693 155.743 
8 ക ാട്ടാരക്കര  0 0 60 252.256  252.256 
9 െെയേംഗലം  2 30.9 45 235.032  265.932 
10 പു ലൂര്ജ്  4 61.886  47 233.803  295.689 
11 പത്ത ാപുരം  1 11.2 51 237.059  248.259 

 ആക    123.786   1739.916  1863.702 
          അവലംബം : കപാതുേരാേത്ത് നദശ്ീയ പാത വിഭാഗം 

ജില്ലയില് കപാതുേരാേത്ത് വകുപിനു  ീഴില്  െന്നു വരുന്ന പ്രധാ  പ്രവൃത്തി ള്ക്:- 
ക ാല്ലം വബപാസ ്

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 ് 
സോന്തരോയാണ ് പുതിയ േലനയാര വഹനവ  ിര്ജ്മാണം പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നത.് പൂ ലൂര്ജ് - ക .എസ.് 
ആര്ജ്.റ്റി.സി. ജംഗ്ഷന് മുതല് ക ാല്ലായില് വകര 48.1  ി.േി. ആണ്  ിര്ജ്േിഷ്ട അവലന്കേെ്. 240.20 ന ാെി 
രൂപയാണ ്പദ്ധതി കെലവ.് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുകെ ഇന്കവേിനഗഷന് പ്രവര്ജ്ത്തി ള്ക് പൂര്ജ്ത്തീ രിച്ചു.  ിഫബി 
 ണ്ട് ഉപനയാഗിൊണ ്േലനയാര വഹനവയുകെ  ിര്ജ്മാണം  െത്തുന്നത്. 
തീരനദശ് വഹനവ 

ജില്ലയികല  ാപില് മുതല് - വലിയഴീക്കല് വകര ആക  56.8  ി.േീ. ആണ്  ിര്ജ്േിഷ്ട 
തീരനദശ്പാതയുകെ അവലന്കേെ ്  ിശ്ചയിെിരികന്നത്.  ിലവില്  ാപില് മുതല് ക ാല്ലം വകരയുളള 

11 േലനയാര പാത എസ.്എെ.് 59- ആയൂര്ജ് - കുളത്തൂുഴ 18.9 
12 പഴയ എന്.എെ.്  ഓെിേ ന ാര്ജ്ത്ത് - പുതിയ ാവ ് 2.25 

13 
പുളളിോന് ജം. -  ീണ്ട ര  
ശ്ക്തികുളങ്ങര -  ാവ ാെ ്  
കവളളയിട്ടമ്പലം - െിന്നക്കെ 

3.6 
1.6 
3.7 
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നോഡ് കപാതുേരാേത്ത ് 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 
ഉപനയാഗിൊണ ്പൂര്ജ്ത്തിയാകന്നത്. ആദയ ഘട്ടോയ  ാപില് - വലിയഴിക്കല് വകരയുളള ഇന്കവേിനഗഷന് 
പ്രവൃത്തി ള്ക്ക്ക ്ഏ നദശ്ം 26 ലക്ഷം രൂപയുകെ ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം മുതല്  ാപില് വകരയുളള 
തീരനദശ്വഹനവയ്ക്ക്  42 ന ാെി രൂപയുകെ എസ്സറ്റിനേറ്റ ് സേര്ജ്പിെിട്ടുണ്ട്.  ിര്ജ്േിഷ്ട തീരനദശ്പാതയുകെ 
അവലന്കേെ ്ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു. 

െിത്രം 4.13.1 
ജില്ലയികല നദശ്ീയ പാത ളും സംസ്ഥാ  പാത ളും 

 
അവലംബം : കപാതുേരാേത്ത് നദശ്ീയ പാത വിഭാഗം 

െിത്രം 4.13.2 
 ിര്ജ്േിഷ്ട തീരനദശ്പാതയുകെ അവലന്കേെ ് (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 കപാതുേരാേത്ത ് വകുപ് നോു ളുകെ 2016-17, 2017-18 സാമ്പത്തി  വര്ജ്ഷത്തികല 
വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട ്പ്രവര്ജ്ത്ത ോരംഭിെതും, ഭരണാനുേതി ലഭിെതും ഭരണാനുേതി ലഭികന്നതിനലക്ക് 
സര്ജ്ക്കാരിനലയ്ക്ക ്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 
കൂെിയതുോണ.് 
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 രു ാഗപള്ളി, കുന്നത്തൂര്ജ് താലൂക ള്ക്  
1. പെപ ാല്  - പുളിമൂട്ടില്ക്കെവനോഡ ്
2. ശ്ങ്കരേംഗലം  -  ന ായിവിളനോഡ ്
3. ആലും െവ്  - പത്മ ാഭന് കജട്ടിനോഡ ്
4. െിറ്റുേല   - ോലൂനേല്നോഡ ്
5. ഓെിേ   - നക്ഷത്രം നോഡ ്
6. െകവള്ളി  - ശ്ാസ്താം െ നോഡ ്
7.  ല്ലു െവ്  - നതാപില്മുക്ക് നോഡ ്
8. പള്ളിമുക്ക ്  - കുേരംെിേ നോഡ ്
9. പുത്തന്കതരുവ്  - തുേയില് െവ് നോഡ ്
10. ശൂര ാെ ്  - താേരകളം നോഡ ്
11. െവേ മുസ്ിംപള്ളി - 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.എംആെ ് ബി.സി  ിലവാരത്തിലുള്ള പ്രതലനത്താടു കൂെിയാണ്  ിര്ജ്മികന്നത്.  ഈ 
നോു ളുകെആക   ീളം 98  ി.േീ ആണ്. 
ക ാല്ലം താലൂക്ക ്

1. ലക്ഷ്മി  െ -  ാവല് - അഞ്ചു ല്ലുംമൂെ ്
2. ക ല്ലിമുക്ക് -  ാങ്കത്തുമുക്ക് - തിരുമുല്ലവാരം 
3. അഞ്ചാലുംമൂെ ്- പ്രാകളം 
4. അഷ്ടമുെി നോഡ ്
5. ഉേയ ല്ലൂര്ജ് - പുല്ലിെിേ നോഡ ്
6. ഭരണിക്കാവ ്നോഡ ്
7. ഈഴവപാലം നോഡ ്

8. േീ ാെ് –  ല്ലുവാതുക്കല് നോഡ ്

9. ക ടുനങ്ങാലം – ഭൂതകളം നോഡ ്
10. ൊത്തന്നൂര്ജ് കുറങ്ങള്ക് വയല് നോഡ ്

11. ശ്ീോട്ടി – േരകളം നോഡ ്

12. ക ാട്ടിയം – േയ്യ ാെ് നോഡ ്

13. മുളക്കെ – വാെി നോഡ ്

14. പാലമുക്ക് –  ല്ലില നോഡ ്
15. ആ ീസ്മുക്ക ് - േിയ്യന്നൂര്ജ് നോഡ ്  
16. പുന്നമുക്ക ്- ഇളമ്പള്ളൂര്ജ് നോഡ ്
17. കവളിെിക്കാല - െി ബി.ആശുപത്രി നോഡ ്
18. 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 ബീെ ്മുണ്ടയ്ക്കല് - ഇരവിപുരം - 
താന്നിവഴി േയ്യ ാെ് വകരയുള്ള നോഡികെ  വീ രണത്തി ് 26 ന ാെിയും (ഏ നദശ്ം 13  ി.േീ), അയത്തില് 
- പള്ളിമുക്ക ്- ഉേയ ല്ലൂര്ജ്നോഡി ് ( 8  ി.േി) 10 ന ാെിരൂപയും ഉേയ ല്ലൂര്ജ് -  ല്ലുംകവട്ടാംകുഴി - തട്ടാര്ജ്ന ാണം 
ന രളപുരം - കുണ്ടേ ആശുപത്രിമുക്ക ് നോഡി  ് 35 ന ാെി  (ഏ നദശ്ം 34.20  ി.േീ) കുണ്ടേ-െിറ്റുേല-
േണ്നരാത്തുരുത്്ത നോഡ് (17.60  ി.േീ) 26 ന ാെി രൂപയുനെയും ഭരണാനുേതി  ിഫബിയില്  ിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.  
ആക  72.80  ി.േീ നോഡ്  ിര്ജ്മാണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. 
ക ാട്ടാരക്കര താലൂക്ക ്

1. ക ടുവത്തൂര്ജ് - പുത്തൂര്ജ് 
2. മൂര്ജ്ത്തീക്കാവ-്േ ക്കരക്കാവ് 
3.  ീനലശ്വരം-ചുങ്കത്തര 
4. വയയ്ക്കല് - ഉമന്നൂര്ജ് 
5. ഓെ ാവട്ടം - വാള ം 
6. ഇെക്കിെം -  െനക്കാെ ്
7. കെങ്ങേ ാെ് -  െയ്ക്കല് 
8. െിതേ - പാനങ്ങാെ ്
9. ആയൂര്ജ് - ഇത്തിക്കര 
10. ന രളപുരം - ആയൂര്ജ് 

 ഉള്ക്കപകെ ഏ നദശ്ം 60 ി.േീ നോഡികെ   ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക് ഈ വര്ജ്ഷം തകന്ന 
പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നതാണ.് 

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. കുരുവിന ാണം - ഭാരതീപുരംനോഡ ്
2. അഗസ്തയന ാെ്  -  വെേണ് - ഏേം 
3. വിളകപാേ - തെിക്കാെ് 
4. കതാളിനക്കാെ ്- േണിയാര്ജ് 
5. കുളത്തൂുഴ - സാം ഗര്ജ് 
6. ആവണീശ്വരം - പത്താ ാപുരം 
7. പേങ്കിോംമൂെ് - ആവണീശ്വരം 
8. പിെവൂര്ജ് -  മുകുംനെരി 
9. കുന്നിനക്കാെ് - കുര-നഗാവിന്ദേംഗലംനോഡ ്

10. തലെിേ – കവനഞ്ചമ്പ് ഉള്ക്കപകെഏ നദശ്ം 50 ി.േീ നോഡികെ  ിര്ജ്മാണ പ്രവൃത്തി ള്ക് ഈ വര്ജ്ഷം     
     പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നതാണ്.  കൂൊകത      

 1. കേതുവിന്നേല് - കപാലിനക്കാെ ്- 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  ിരത്ത ് വിഭാഗത്തികെ അധീ തയിലുള്ള താകഴ പേയുന്ന നോു ളുകെ 
പു രുദ്ധാരണത്തി ് 17-18 ബഡ്ജറ്റില് ഉള്ക്കപടുത്തി ഭരണാനുേതി ലഭിെിട്ടുണ്ട്. 
  

1. അഞ്ചാലൂംമൂെ ്   - കുരീുഴ 
2. കൂട്ടിക്കെ    - ശ്ാസ്താം െവ് 
3. പന്ത്രണ്ടുമുേി   - വാളത്തുംഗല് 
4. കസന്്ജൂഡ ്   - ആലൂംമൂെ ്
5. മുകുന്ദപുരം പാലം പുതുക്കി പണിയു  
6. ോരാരിനത്താട്ടം   - ന ാട്ടവീട്ടില്മുക്ക ്
7. പാണകെമുക്ക ്   - കതാെിയൂര്ജ് 
8. മുള്ളിക്കാെ ്   - ക ാല്ലായില് 
9. പട്ടാഴി    - പിെവൂര്ജ് - തരിയന്നതാപ ്

2017-18 പ്രനതയ  ഭരണാനുേതിയ്ക്കായി സേര്ജ്പിെിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ള്ക് (ആക  - 246.633  ി.േീ) 
1. പഴയ നപാലീസ് നേഷന് - കുരിശുംമൂട്കജട്ടിനോഡ്, ന ാണ്വന്നറ്റാഡ,് ന ാട്ടണ്േില്നോഡ,് 
വെയാറ്റുന ാട്ട നോഡ്, പായിക്കെനോഡ ്
2. പ്രാകളം - സമ്പ്രാണികക്കാെി 
3.  ിളിക ാല്ലൂര്ജ് - കപരി ാെ ്
4. ഡിവിഷന്  നെരി - ന ാട്ടയത്തുക്കെവനോഡ്ആന്്രാേ വര്ജ്മ ക്ലബ് നോഡ ്
5.  ീരാവില് - അഞ്ചാലൂംമൂെ് - കുരീുഴനോഡ ്
6. മുട്ടത്തുമൂല നോഡ ്
7. തട്ടാേല-കൂട്ടിക്കെ  - ആലൂംമൂട്നോഡ ്
8. അയത്തില്വി.എെ.്എസ ്ജംഗ്ഷന്, നഗാപാലനേരിനോഡവഴിനേെയില്മുക്ക ്
9. പുളിയത്്തമുക്ക് - കവണ്ടര്ജ്മുക്ക ്
10. പള്ളിമുക്ക് - ഇരവിപുരം 
11. ക ാട്ടിയം - ോമൂട്ടില്ലാന്േിംഗ്നോഡ ്
12. ഉളിയ ാെ് - അമാരത്തുമുക്ക ്വഴിെിേക്കരത്താഴം 
13. ഭൂതകളം വഹസ്ക്കൂള്ക് നോഡ ്
14. ആദിെ ല്ലൂര്ജ്വ ഴികുണ്ടുേണ് നോഡ ്
15. ബഹേിന് ജംഗ്ഷന് എന്.എെ ്മുതല് ാരംന ാട്നോഡ ്
16. ക ാട്ടാരക്കര - കവളി ല്ലൂര്ജ്നോഡ ്
17. കവള്ളിേണ് നോഡ ്
18. മുളവ  - വ തനക്കാെ ്
19. േജിനരറ്റ്മുക്്ക - പള്ളിേണ് 
20. കുണ്ടേ - മുക്കെ - പള്ളിമുക്ക ്
21. വേലക്കാെ ് -  ണ ല്ലൂര്ജ് 
22.  രിക്കെ - കുേഞ്ഞിനോഡ് - കതറ്റികന്ന്ആശുപത്രിമുക്ക ്
23. ക ാട്ടിയം-കുണ്ടേ 
24.  ാഞ്ഞിരനക്കാെ് - േംഗലനേരി - ോയംന ാെ് - പുന്നത്തെം 
25. ോമൂെ ്- വായ ശ്ാല - തട്ടാര്ജ്ന ാണം 
26. ഇെ ാെ ്നക്ഷത്രം 
27. ക ാട്ടു ാെ് - സരിതമുക്ക്, സി.പി.നോഡ്, ക ാട്ടുക്കാെ്, പയ്യലക്കാവ ് - താന്നിമൂെ്-േഠത്തില്മുക്ക്  

- െവേസൗത്ത ് യു .പി സ്കൂള്ക് നോഡ ്
28. ശ്ങ്കരേംഗലം - ന ാവില്നത്താട്ടം 
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29. എന്.എെ ്- ക ാട്ടാരത്തിന് െവ് 
30. പണ്ട ോലക്കെവനോഡ ്
31. അരവിള - കജട്ടിനോഡ് ,മുക്കാട്ട്നോഡ ്
32.  രു ാഗപള്ളി ക .എസ.്ആര്ജ്.െി.സി ജംഗ്ഷന് - ആലൂംമൂെ ്-  ാരൂര്ജ്ക്കെവ് 
33. ഇെയ മ്പലം - നതാട്ടത്തില്മുക്ക ്
34. വവക്കാവ ്- തഴവ 
35. ഓെിേ - ആയിരംകതങ്ങ ്
36.  ല്ലെ - പുത്തൂര്ജ് 
37.  ല്ലെ - കപാരീക്കല് 
38. പാണകെമുക്ക് - കതാെിയൂര്ജ്(രണ്ടാംഘട്ടം) 
39. ക െിയവിള - നവമ്പ ാട്ടഴി ം 
40.  ാരൂര്ജ്ക്കെവ് - ക ാൊഞ്ഞിലിമൂെ ്
41.  രീപ്ര - കുഴുേതിക്കാെ് 
42. ഓെ ാവട്ടം - വാള ംനോഡ ്( കെപ്ര - വാള ം ) 
43. ക ല്ലികന്നം - കെപ്ര 
44.  ലയപുരം - താേരകെി 
45. വേലം - പട്ടാഴി 
46. കവളി ല്ലൂര്ജ്  നക്ഷേതം നോഡ ്
47.  രിങ്ങന്നൂര്ജ് - ആറ്റൂര്ജ്ന ാണം -പള്ളിക്കുഴക്കെവ് 
48. അഞ്ചല് -  െവാരം 
49. പാരിപള്ളി - േെത്തേ 
50. വ തനക്കാെ് - നപാനരെം 
51. മുള്ളിക്കാെ് - ക ാല്ലായില്(രണ്ടാംഘട്ടം) 
52. െെയേംഗലം - പള്ളിക്കല് 
53. കവനഞ്ചമ്പ് -  രവാളൂര്ജ് - പുത്തൂതെം - േണലില് 
54. വാള ം - കപാെിയാട്ടുവിള 
55. വ പള്ളി - അസുരേംഗലം -  ളരിനക്ഷത്രം(സവാേിമുക്ക് - അഞ്ചല്) 
56. പു ലൂര്ജ് െി.ബി.ജംഗ്ഷന് - വട്ടപെ 
57. കെമന്തൂര്ജ് - തെിക്കാെ് 
58. പട്ടാഴി- പിെവൂര്ജ് - തരിയന്നതാപ ്
59.  ിഴനക്കകതരുവ് - പത്ത ാപുരം 
60. സദാ ന്ദപുരം - കവട്ടിക്കവല 
61. പാണ്ടിത്തിട്ട - പ ംപട്ട 

2017-18  ിഫബിയില് തതവത്തില് ഭരണാനുേതി ലഭിെ പ്രവൃത്തി ള്ക് നോു ള്ക് (ആക  - 252.970  ി.േീ) 
1. പള്ളിമുക്ക് - അലിമുക്ക്നോഡ ്
2. പള്ളിമുക്ക്-മുക്കെവനോഡ ്
3. അമ്പലംകുന്ന് - നോഡവിള - നപാനരെംനോഡ ്
4. മുളവ  - നപരയം എന്.എസ്.എസ.് ന ാനളജ്നോഡ ്
5. ആശ്രാേംലിങ്ക്നോഡ് - ഓലയില് െവ്  - നതവള്ളി - ഫവളഓവര്ജ് 
6. ആയൂര്ജ് - അഞ്ചല് - പു ലൂര്ജ്നോഡ ്
7. ആയൂര്ജ് - കപാതിയാരുവിളനോഡ ്
8. ഏ ാത്ത ്- പത്ത ാപുരംനോഡ ്
9. ഏരൂര്ജ് - ഇെേണ് നോഡ ്
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10. വിളക്കപ്ാേ – തെിക്കാെ് നോഡ ്
11.  ണ ല്ലൂര്ജ് ജംഗ്ഷന് - വി സ ം 
12.  െയ്ക്കല് - കെങ്ങേ ാെ ്നോഡ ്
13. െെയേംഗലം - ജൊയൂപാേ-ടൂേിസം- ടുക്കത്്ത പാേ ടൂേിസംകസെര്ജ് ബന്ധിപികന്ന നോഡ ്
14. ക ാട്ടാരക്കര - േിംഗ്നോഡ ്
15. ഇെപള്ളിനക്കാട്ട - ലൂപ്നോഡ ്
16. ക ടുംപുേം - ക ാട്ടാരക്കരനോഡ ്

17. ന ാട്ടവട്ടംമുക്ക് – ന ാട്ടവട്ടം സ്കൂള്ക്നോഡ ്പാലങ്ങള്ക് 
18. കുമല്ലൂര്ജ് പാലം 
19.  ണം ാട്ട ്െവ് പാലം 
20. അരി ല്ലൂര്ജ് - കപരിങ്ങാലം പാലം 
21. ഇലവൂര്ജ് പാലം 
22. കെട്ടിയാരഴി ത്ത ്െവ് പാലം 
23.  ാട്ടില്ക്കെവ് പാലം - റ്റി.എസ്   ാല് 
24. 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.എെ ് 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. ആെ ്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 ളാണ.്  കൂൊകത അനുവദ ീയോയതിലധി ം ഭാരം  യറ്റി നപാകുന്ന െരക വാഹ ങ്ങള്ക് 
നോഡികെ ആയുസ്്സ 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 ജ ്സംവിധാ ങ്ങള്ക് ഇകല്ലങ്കില് നവഗത്തില് ത ര്ജ്ന്നുനപാകും.  മ്മുകെ 
ജില്ലയികല േിക്ക നോു ളിലും ഓെ ള്ക്,  ലുങ്ക ള്ക്, െപാത്തു ള്ക് എന്നിവ ഇല്ലാത്തതു  ാരണോണ ്
നോു ള്ക് നവഗത്തില്  ശ്ികന്നത്. ഗ്രാേ- ഗര നഭദേന യ അപരയാപ്തോയ പാര്ജ്ക്കിംഗ് സൗ രയങ്ങളാണ ്
 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 ഗതാഗതകരുക്കാണ ്അനുഭവകപടുന്നത്. 
എല്ലാത്തിനുമുപരി അശ്രദ്ധോയ വരവിംഗ ് 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 അഞ്ച ് വര്ജ്ഷം 
ക ാണ്ട് ജില്ലയില് നോഡ ് പശ്ചാത്തല നേഖലയില് വന് കുതിച്ചു ൊട്ടോണ ് കപാതുേരാേത്ത ് 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.എെ.് 
ആര്ജ്.ഐ. തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുക്കല്  െപെി ള്ക് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ.് 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 നപ്രാജക്ട ് േിനപാര്ജ്ട്ട ് ഗവണ്കേെില് സേര്ജ്പിെിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം 
ഏകറ്റടുക്കല്  െപെി ള്ക് പുനരാഗേികന്നു. നദശ്ീയപാത 183 & 183 എ വീതി കൂട്ടി ഉപരിതല 
 വീ രണത്തിനുളള വിശ്ദോയ നപ്രാജക്ട് േിനപാര്ജ്ട്ട ്തയ്യാോകന്നതിനുളള പ്രാരംഭ  െപെി ള്ക് ആരംഭിച്ചു. 
നേല് പേഞ്ഞ നോു ളിലുളള അപ െ രോയ വളവ ള്ക് ഒഴിവാക്കി കരയിറ്റ് അവലന്കേെ ്
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 കപാതുേരാേത്ത ്വകുപ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. 
നോു ളുകെ ആയുസ് വര്ജ്ദ്ധിപികന്നതില് കരയിന ജു ള്ക് പ്രധാ  പങ്ക് വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.  
 നപാളയനത്താെ ് ജംഗ്ഷ ില്  ിന്നും തീരനദശ്വഹനവയിനലക്ക് ഗതാഗത തുെര്ജ്െയായി ഒരു 
പാതയില്  ിന്നും വല ഓവര്ജ്  ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. തന്മൂലം നദശ്ീയപാതയില്  ിന്നും തീരനദശ്പാതയില് 
 ിന്നും  ണക്ടിവിറ്റി  ിട്ടുന്നതാണ്. ക ാല്ലം  ഗരത്തികെ പെിഞ്ഞാറ ഭാഗത്ത ്വരുന്ന തീരനദശ് വഹനവയും 
 ിഴക്ക് ഭാഗത്ത ് ിര്ജ്മാണം പൂര്ജ്ത്തിയായിവരുന്ന വബപാസ് നോും നദശ്ീയപാത 66 കല ഗതാഗതകരുക്ക ്
പരോവധി കുേയ്ക്കുന്നതി ് സഹായ ോകും. ഇത് കൂൊകത വെക്ക് ഭാഗത്്ത  ിലവിലുളള ആശ്രാേം ലിങ്ക് നോഡ ്
തുെര്ജ്െയായി നതാപില്  െവ് വകര  ീട്ടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ.് 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, നോഡ ് അെയാളങ്ങള്ക്, കതരുവ് 
വിളക ള്ക്, ആവശ്യോയ  െപാത ള്ക് എന്നിവ നോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാ ം കേെകപടുത്തുന്ന 
ഘെ ങ്ങളാണ.്  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 
അസിേെ ് മീഷണര്ജ് (രാ ി )് അദ്ധയക്ഷ ായ ഒരു രാ ി ് അവഡവസേി  മിറ്റി രൂപീ രിനക്കണ്ടത ്
അതയാവശ്യോണ.്  രാക്ക ് 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 ഡിപാര്ജ്ട്്ടകേെ ്
രൂപി രിനക്കണ്ടത് അതയാവശ്യോണ്.  ഇതി ായി കപാതുേരാേത്്ത - എല്.എസ.്ജി.ഡി. - േവ ൂ - നപാലീസ് 
ഡിപാര്ജ്ട്ടുകേന്റു ളികല ഉനദയാഗസ്ഥകര പു :ക്രേീ രിെ ് 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  സര്ജ്ക്കാരിനലയ്ക്ക ് മുതല് കൂട്ടാന് നവണ്ട 
സംവിധാ ം ജില്ലാ ഭരണകൂെം ഏര്ജ്കപടുനത്തണ്ടത് അതയാവശ്യോണ് അങ്ങക  നോു ളുകെ സര്ജ്നവ 
പൂര്ജ്ത്തീ രിൊല് അത് സംരക്ഷികവാനുള്ള ബാദ്ധയത നേല് സൂെിപിെ ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപാര്ജ്ട്ടുകേെ ്
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 ആയൂര്ജ്നോഡ ്-  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  ിലവാരത്തിനലക്ക ്ഉയര്ജ്ത്തുവാന് നവണ്ട പദ്ധതി ള്ക് 
ആവിഷ്കരിനക്കണ്ടതാണ.്  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 ാണ്ടാണ ്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 ള്ക്ക്ക ് 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 ഉപനയാഗിക്കാവന്നതാണ.് പ്രധാ  നോു ളുകെ വശ്ങ്ങളില് 
 ിര്ജ്മികന്ന നഷാപിംഗ ് ന ാംപ്ലക്സു ള്ക്, ഓഡിനറ്റാേിയങ്ങള്ക് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക ് േ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 
തുെരുന്നത ് രൂക്ഷോയ ഗതാഗതകരുക്ക ് ഉണ്ടാക്കാ ിെയുണ്ട്. ഇതി ് പരിഹാരോയി ക ാല്ലത്ത ് പഴയ 
ഇരുമ്പപാലത്തി ് സോന്തരോയി പുതിയ ഇരുമ്പപാലം വന്നതുനപാകല  ിലവിലുളള പാലങ്ങള്ക്ക്ക ്
സോന്തരോയി പുതിയ പാലങ്ങള്ക്  ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ.് ജില്ലയികല േറ്റ് നദശ്ീയപാത ളായ 744, 183, 183എ, 
േറ്റ് സംസ്ഥാ  പാത ള്ക്, വബപാസ,് 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 നോഡ ്
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. ഇന്ഷവേന്സ ്
നേഖല, േറ്റ് സംഘെ  ള്ക്, ഗവണ്കേെിതര സംഘെ  ള്ക് എന്നിവയ്ക്കും നോഡ് സുരക്ഷാ നബാധ 
വല്ക്കരണത്തില് വളകര പ്രാധാ യമുണ്ട്.  
 നോു ളിലൂകെയുളള സുഗേോയ അപ െരഹിതോയ യാത്രയ്്ക്ക കപാതുേരാേത്്ത വകുപ്, നപാലീസ്, 
നോനട്ടാര്ജ് വാഹ  വകുപ ്തുെങ്ങിയ വിവിധ വകുു ളുകെ  ഏന ാപ വം ോന ജ്കേന്റം ക ാണ്ട് ോത്രനേ 
സാധയോകൂ. അതി ായി ഒറ്റകക്കട്ടായി പ്രവര്ജ്ത്തിനക്കണ്ടത് അ ിവാരയോണ്. തന്മൂലം സുരക്ഷിതോയ നോഡ ്
പശ്ചാത്തല നേഖല  ിയേങ്ങള്ക്  ര്ജ്ശ് ോയി  െപാക്കകപടുകേന്ന് ഉേു വരുത്തണം.  
വാഹ ങ്ങളുകെ സ്ഥിതിയും അവയ്ക്ക ്പരിസ്ഥിയിലുളള സവാധീ വം 
എ. നോനട്ടാര്ജ് വാഹ  വകുപ ്

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 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

416                                                  ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല) 
 

 

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  വകുപ ്  ിയേങ്ങള്ക് ശ്ക്തോയി  െപാക്കിയിട്ടും നപാലീസ് നോഡ് അെെക്കം 
പാലിെിട്ടും കേെകപട്ട നോഡ ്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 നപര്ജ്ക്ക ്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 െ യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക ് പ്രനതയ  പരിഗണ  
ക ാടുക്കാത്തത,്  ിയേങ്ങകളകേിച്ചുളള അേിവില്ലായ്മ, നോഡ് സുരക്ഷയുകെ ആവശ്യ തകയ കുേിച്ചുളള 
അജ്ഞത എന്നിവയാണ.് 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  തകന്നയാണ.്  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 വലറ്റ ്
സംവിധാ ങ്ങളില്ല. ഉളളവ പലതും അറ്റകുറ്റപണി ളുകെ അഭാവത്താല് പ്രവര്ജ്ത്ത  രഹിതവോണ്. 

 ിലവില് ജില്ലയികല എല്ലാ സവ ാരയ ബസ്സു ളിലും നവഗപ്പൂട്ട ് 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 യാണ.് 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  ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ.് 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 യാത്രയ്ക്ക ്ജില്ലയികല നോു ളില് വരുനത്തണ്ട ക്രേീ രണങ്ങള്ക് 
 താലൂക്ക്  നെരി ഭാഗത്ത്  ിന്നും ക ാട്ടിയം ഭാഗനത്തക്ക് നപാകുന്ന നേജ ്  ാ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 തിരക്ക ്ഗണയയോയി കുേയ്ക്കുവാന് സാധികം. പ്രവര്ജ്ത്ത ം  ിലെിരികന്ന പാര്ജ്വതി േില്ലികെ 
സ്ഥലം നപ ആെ ് 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 ആെ ്
പാര്ജ്ക്ക ്സൗ രയത്തില് ഉപനയാഗകപടുത്തിയാല്  ഗരത്തികല തിരക്ക ്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 
കപാതുേരാേത്ത ്വകുും നെര്ജ്ന്ന് ഒരു െീം ഉണ്ടാക്കി വിശ്ദോയി നോു ള്ക് പരിനശ്ാധിെ് േിനപാര്ജ്ട്ട് തയ്യാോക്കി 
പ്രവര്ജ്ത്ത ം ആരംഭിൊല് ഒരു പരിധി വകര സുഗേോയ ഗതാഗതം സാധയോകും.  
 ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക് 

• നദശ്ീയപാതയും നേറ്റ് വഹനവയും വലന്ോര്ജ്ക്ക ്കെയ്യണം. 

• ോഞ്ച് നോഡില്  ിന്ന ് കേയിന് നോഡില്  െകന്നതി ് മുന്പായി പീഡ് കുേയ്ക്കുവാ ായി 
ഹംമ്പ ള്ക് സ്ഥാപിക്കണം. 

• ോഞ്ച് നോഡില്  ിന്ന ് കേയിന് നോഡിനലക്ക് പ്രനവശ്ികനമ്പാള്ക് (പ്രധാ ോയും ഇെനത്താട്ട ്
നപാകുവാന് നവണ്ടി) ആ ഭാഗത്തുളള നോഡ് പൂര്ജ്ണോയും നോഡ് ൊര്ജ് കെയ്ത ് കേയിന് നോഡികല 
വല ില് പ്രനവശ്ിക്കാ ായി വഗഡ് വലന് ോര്ജ്ക്ക് കെയ്യണം. 

• എല്ലാ നോു ളിലും ബസനബ ള്ക് ോര്ജ്ക്ക് കെയ്ത ് ആധു ി  രീതിയിലുളള കവയ്കറ്റിംഗ് കഷഡ് 
സ്ഥാപിക്കണം.  

• ലാക്ക ്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 പിേകുവശ്ത്ത ്  ിന്നും വാഹ ം ഇെികന്നതുമൂലോണ് കൂടുതലും േരണം 
സംഭവികന്നത്. ആയതി ാല് അവര്ജ്ക്ക ്പ്രനതയ   ാല് െപാത നോഡികെ ഇരു വശ്ങ്ങളിലുോയി 
നവര്ജ്തിരിെ ് ിര്ജ്മിക .  

•  ഗര പരിധികളളില് എല്ലാ പ്രധാ കപട്ട ജംഗ്ഷനു ളിലും രാ ി ് സിഗ്നല് വലറ്റ്സ ്
സ്ഥാപിക്കണം. 

• നോഡപ െങ്ങള്ക് കുേയ്ക്കാന് ശ്ക്തോയ എന്ന ാഴ്സ്കേെ ് ആവശ്യോണ്. അതി ായി 
നഹാംഗാര്ജ്ു ളുകെ സഹായനത്താകെ 24 േണിക്കൂറം തുെര്ജ്െയായി പ്രവര്ജ്ത്തിക്കത്ത രീതിയില് 
എന്ന ാഴ്സ്കേെ ്െീേിക  സജ്ജോക്കണം.  
നേല്പേഞ്ഞ  ിര്ജ്നേശ്ങ്ങള്ക് ആര്ജ്ജ്ജവനത്താകെ  െപാക യാകണങ്കില് വലികയാരളവ് വകര 

 ഗരത്തികല ഗതാഗതം സുഗേോക്കാനും അതുവഴി അപ െ ിരക്ക് ഗണയോയി കുേയ്ക്കുവാനും സാധികം.  
േനുഷയ ് ഏറ്റവം വിലകപട്ടത് അവകെ സേയോണ.്  അപരിഷ്കൃതോയ ഗതാഗത സംവിധാ ത്തിലൂകെ ഈ 
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അമൂലയവസ്തു  ാം  ിരത്തില് നഹാേിക യാണ.്  അതി ാല് പരിഷ്കൃതോയ ഗതാഗത സംവിധാ ത്തിലൂകെ 
 മുക്ക്  മ്മുകെ ജീവനും സേയവം പാഴാക്കാതിരിക്കാം. 
ബി. ന രള സംസ്ഥാ  നോഡ ്രാന്നപാര്ജ്ട്ട ്ന ാര്ജ്പനേഷന് 
 സംസ്ഥാ  ഗതാഗത നേഖലയികല ഏറ്റവം വലിയ കപാതുനേഖലാസ്ഥാപ ോണ ്
ക .എസ.്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 

ഡിനപാ 
സൂപര്ജ് 
ഡീലക്സ ്

സൂപര്ജ് 
 ാസ്സ ്

 ാേ ്
പാസഞ്ചര്ജ് 

ഓര്ജ്ഡി േി 
ജന്േം 
എ.സി 

ജന്േം ന ാണ് 
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 .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് നേഷനും 
കതാട്ടടുത്താണ് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് േയില്നവ നേഷ ില്  ിന്നും മൂന്ന്  ി.േി. 
അ കലയാണ ്ബസ്്സനറ്റഷന് സ്ഥിതികെയ്യുന്നത്. േയില്നവ നേഷനു മുന്നില് ഈേ ് നപാലീസ് നേഷനു 
പെിഞ്ഞാറഭാഗത്തായി പുതുതായി ഒരു ബസ് നേഷന് അനുവദിെ്  ിട്ടിയാല് അത് കപാതുജ ങ്ങള്ക്കം 
ദീര്ജ്ഘദൂര യാത്രക്കാര്ജ്കം വളകര പ്രനയാജ  രോയിരികം. എന്നുോത്രേല്ല ഇതുവഴി ക ാല്ലം  ഗരത്തികെ 
പ്രതിഛായ ോറന്നതുോണ.് 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 യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക ്വളകര ഗുണ രോയിരികം. ആശ്രാേം 
ലിങ്ക് നോഡികെ വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട ് 20 കസെ ്സ്ഥലം വിട്്ട  ല്ന ണ്ടി വന്നതി ാല്  ിലവില് 
ബസു ള്ക് പാര്ജ്ക്ക ് 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 േണിട്്ട  ി ത്തി  ല് ിയാല് 
അവികെ ബസു ള്ക് പാര്ജ്ക്ക ് കെയ്യുന്നതിനും അവികെ  ിന്നും സര്ജ്വീസ് ആരംഭികന്നതിനും അതുവഴി ലിങ്ക് 
നോഡികല ഗതാഗത കരുക്ക ്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 ം ഇന്ന ്  ാനശ്ാന്മുഖ ോയി 
ക ാണ്ടിരിക യാണ്. വര്ജ്ദ്ധിെ പ്രവര്ജ്ത്ത  കെലവ,് ലാഭ രേല്ലാത്ത റൂട്ടു ളികല സര്ജ്വീസ്, സൗജ യ 
യാത്ര ള്ക്, കുേഞ്ഞ പ്രവര്ജ്ത്ത ക്ഷേത, ഉയര്ജ്ന്ന ബസ് - ജീവ ക്കാര്ജ് അനുപാതം, പ്രനയാഗി േല്ലാത്ത 
ഡിനപാ ള്ക് തുെങ്ങിയവയാണ് ക .എസ.്ആര്ജ്.െി.സി. ന രിടുന്ന പ്രധാ  കവല്ലുവിളി. 
സി. ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം 
 ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം ഇന്ധ ക്ഷേവം പ്രകൃതി സൗഹാര്ജ്ദവോയ ഒരു ഗതാഗത ോര്ജ്ഗോണ.് 
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 െി.എസ.്   ാലികെ കെയിന ജ ്66.32 
 ി.േീ. മുതല് 74.18  ി.േീ. വകരയും (ക ാല്ലം നതാെ)് അഷ്ടമുെിക്കായലും, ഇരവിപുരം-പരവൂര്ജ്  ായലും 
ഉള്ക്കപടുന്നു. ഇവ ന ാവളം മുതല്  ീനലശ്വരം വകരയുളള  ജലപാതയുകെ ഭാഗോണ.്  

 ിലവികല സ്ഥിതി 
 നദശ്ീയ ജലപാത പദവിയുളള ക ാല്ലം നതാെ ് ഇന്ന ്  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 രിെ ്ക ാല്ലം നതാെ ്
ഗതാഗത നയാഗയോകന്നതാണ്.  
 ക ാല്ലം നതാെികെ വ നയ്യറ്റം ഒഴിപിെ് തുേമുഖവോയി ബന്ധിപികന്ന ഒരു ലിങ്ക്   ാലികെ 
 ിര്ജ്മാണോണ ്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 കുേവാണ.് അപരയാപ്തോയ നലാക്ക് / േിഡ്ജ് ക്സ്ട്ളിയേന്സ്, ഗതാഗത 
സംവിധാ ത്തിലുളള അറ്റകുറ്റപണി ളുകെയും ആധു ി ോയ െരക്ക് വ  ാരയ സംവിധാ ത്തികെയും 
അഭാവം, പദ്ധതി  ിര്ജ്വഹണത്തിലുളള  ാലതാേസം എന്നിവയാണ ് ഉള്ക് ാെന് ജല ഗതാഗതം ന രിടുന്ന 
പ്രധാ  കവല്ലുവിളി ള്ക്. ആവശ്യോയ ആഴവം വീതിയുമുളള ക യര്ജ്നവ  ല് ി  പശ്ചാത്തല സൗ രയ 
വി സ ത്തി ് ഊന്നല്  ല്ന ണ്ടതാണ.് 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.  
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ഡി. തുേമുഖങ്ങള്ക് 
  െല് ോര്ജ്ഗമുളള വയാപാരം നപ്രാത്സ്ാഹിപിക  വഴി തുേമുഖങ്ങളുകെ പരിസര പ്രനദശ്ത്തും വൃഷ്ടി 
പ്രനദശ്ത്തുമുളള സാമ്പത്തി  പ്രവര്ജ്ത്ത ങ്ങള്ക് ഉനത്തജിപികന്നതില് തുേമുഖങ്ങള്ക് പ്രധാ  പങ്ക് വഹികന്നു. 
ഇന്തയന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തികെ കതക്ക-്പെിഞ്ഞാേന് നേഖലയിലാണ് ന രളത്തികല വലുതും ഇെത്തരവോയ 
തുേമുഖങ്ങള്ക് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാ ത്ത ്േി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 കഡവലപ്കേെ ് 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 സേയത്ത ്
വലികയാരു അളവ് പ്ലാേി ് ോലി യം വല ളിൽ അെിഞ്ഞു കൂടൂന്നുണ്ട്. ഇങ്ങക യുള്ള പ്ലാേി  ്
ോലി യങ്ങൾ നബാട്ട ്ഓനണഴ്സ് അനസാസിനയഷകെ സഹ രണനത്താടുകൂെി നശ്ഖരിെ്   രയ്കകക്കത്തിെ് 
കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റിൽ സംൈരിെ ് പു രുപനയാഗികന്നതിനും അതുവഴി വജവ സമ്പത്ത് 
സംരക്ഷികന്നതിനും ജ  ീയ പങ്കാളിത്തനത്താടു കൂെിയും  ിഷേീസ ്വകുപ്, ഹാർബർ എഞ്ചി ീയേിംഗ് 
വകുപ്, ക ാല്ലം ജില്ലാ ശുെിതവ േിഷൻ, ക റ്റ്  ിഷ ്എംപിഇഡിഎ, സാ ്, തനേശ് സ്ഥാപ ം, തുെങ്ങിയ 
വിവിധ സർക്കാർ വകുു ളുകെയും ഏജൻസി ളുകെയും സഹ രണനത്താടു കൂെിയും  െപാകന്ന നൂത  
പദ്ധതിയാണ ്'ശുെിതവ സാഗരം'. 
സംസ്ഥാ കത്താട്ടാക   െപാക്കാൻ ഉനേശ്ികന്ന ഈ പദ്ധതി  ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ  
തുേമുഖത്തിലാണ ് ആദയോയി ആരംഭിെത്. പ്ലാേി ് ോലി യം നശ്ഖരിെ് സംൈരിെ് നോഡ ്
 ിർമാണത്തി ് ഉപനയാഗികന്ന തരത്തിൽ  ീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധ  തുേമുഖത്ത ്  െപിലാകന്ന 
പദ്ധതിയുകെ പ്രാഥേി  ഘട്ടം   െപിലാകന്നതി ് ശുെിതവ േിഷൻ  ണ്ടിൽ  ിന്നും 14.70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക ്
ഭരണാനുേതി ലഭയോയി.  ഈ  ണ്ടുപനയാഗിെ്  ീണ്ട രയിൽ പ്ലാേി ് കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റും, പ്ലാേി ് 
നശ്ഖരണ സംവിധാ ങ്ങളും സജ്ജോയി  ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. െി പ്രവൃത്തി  ിരന്തരോയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. 

• തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ  തുേമുഖ നവേ ്ോന ജ്കേെ ്
തങ്കനേരി േത്സ്യബന്ധ  തുേമുഖത്തിലും പരിസര പ്രനദശ്ത്തുമുളള വീടു ളിൽ/ െ ളിൽ  ിന്നും 
തുേമുഖത്തിൽ  ിനക്ഷപികന്ന വജവവം അവജവവോയ ോലി യങ്ങൾ തുേമുഖത്തിൽ കുന്നുകൂെി വളകര 
അ ാനരാഗയ രോയ അവസ്ഥ സംജാതോയിരിക യാണ.്  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 തിരിെ ് സംൈരികന്നതിനുളള ഒരു ന ാെി രൂപയുകെ  രെ് നപ്രാജക്ട ് ക ാല്ലം  ഗരസഭയ്ക്ക ്
സേർപിെിരിക യാണ.്  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 രണ്ട ്  ി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 മൂന്ന ്വർഷം  ണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

•  ാവൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വലറ്റ ് ഹൗസ ് വകരയുള്ള നോഡിൽ നസാളാർ എൽ ഇ ഡി വലറ്റ ്
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 സ്ഥാപിെ ് 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 ഉണ്ട.് 
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 ടുപാെ ്വന്നിരിക യാണ്.  ഇതി ് മു ളികല നോഡ ്
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 വള്ളക്കെവ ് വീ രിക്കൽ 
ശ്ക്തികുളങ്ങര തുേമുഖത്തികല വാർ ിനും കതനക്ക പുലിമുട്ടിനും ഇെയ്ക്കുള്ള ഏ നദശ്ം 50 േീറ്റർ വീതിയിൽ 
നസ്ാപിംഗ് യാർഡ് ഉണ്ട്.  ഇത് പരമ്പരാഗത േത്സ്യബന്ധ  വള്ളങ്ങൾ അടുകന്നതി ാണ ്
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 ഏകറ്റടുകന്നത ്
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 ാണ്ട ്അഷ്ടമുെി  ായലി  ്കുറന   പാലം  
 ിർമികന്നത ്- 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 ാട്ടീസ ്  ൽ ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇൻകവേിനഗഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുേയ്ക്ക ് പാലം  ിർമി 
കന്നതിനുള്ള എേിനേറ്റ് തയ്യാോക്കി ഭരണാനുേതിക്ക് സേർപികന്നതാണ്.  ഈ പാലം പൂർത്തി 
യായാൽ േൺനോതുരുത്തികല നൂേ്  ണക്കി ് കുടുംബങ്ങൾക്ക്  രയുോയി ബന്ധകപടുന്നതി  ്
സാധികം. 

ഇ.വിന ാദസഞ്ചാരം 
സഹജോയ താേസചുറ്റുപാടു ള്ക്ക്ക ് പുേനേയുളള സ്ഥലങ്ങളിനലക്ക് ഉല്ലാസം മുഖയ ലക്ഷയോയുളള 

ജ തയുകെ സഞ്ചാരവോയി ബന്ധകപട്ട സാംൈാരി -സാമ്പത്തി  പ്രതിഭാസോണ ് 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  വളര്ജ്െയ്്ക്ക നപ്രര ോകുന്ന നേഖലയാണ ്
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 വയവസ്ഥയ്്ക്ക 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 രയോണ.് 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 പദ്ധതിയാണ.് വളകര നവഗത്തില് ലക്ഷയ 
സ്ഥാ ങ്ങളില് എത്തി നെരാന് സാധികകേന്നതിനു പുേനേ  മുക്ക ്വിപണ ം കെയ്യാന്  ഴിയുന്ന ഒരു ടൂേിസം 
ഉല്പന്നവോണ ്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 ൂട്്ട വളകര േി െ രീതിയില് വി സിപികെടുക്കാന് 
സാധികന്നതാണ.് 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 - അഴീക്കല്-
 ായംകുളം-നതാട്ടപളളി തീരനദശ് നോഡ് പൂര്ജ്ത്തീ രികന്നനതാടു കൂെി വളകര  ല്ല ഒരു തീരനദശ്              
ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്്ട വി സിപികെടുക്കാന് സാധികം. വളകര വലിയ ഒരു വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയതയാണ ്
ഇതുവഴി തുേന്നു ിട്ടുന്നത്. തീരപ്രനദശ്ത്തുളള ജ ങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തനത്താടു കൂെി വളകര വിപുലോയഒരു 
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂേിസം പാനക്കജ ്വി സിപികെടുക്കാന് സാധികന്നതാണ്. അഷ്ടമുെിയികല എട്ട ് മുെി കളയും 
തമില് ബന്ധിപിെ് വാട്ടര്ജ് ടൂേിസം നപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കാവന്നതാണ്. 

െെയേംഗലം ജഡായു എര്ജ്ത്ത ് കസെര്ജ് പ്രവര്ജ്ത്ത ക്ഷേോകുന്നനതാകെ വിനദശ് വിന ാദ 
സഞ്ചാരി ള്ക് ധാരാളോയി സന്ദര്ജ്ശ്ികന്ന വര്ജ്ക്കലയുോയി ബന്ധകപടുത്തി, വര്ജ്ക്കല - പാരിപളളി - 
പളളിക്കല് - െെയേംഗലം നോഡ്ഒരുടൂേിസംനോഡായിവി സിപികെടുനക്കണ്ടതാണ്. കൂൊകത ജഡായുപാേ - 
ശ്ബരിേല കഹലിൊക്സി സര്ജ്വീസ്  െപിലാക്കാവന്നതാണ.് 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 - േലനേല്നോഡ ് പു രുദ്ധരി 
നക്കണ്ടതാണ.് കൂൊകത േലനേല് - ഓലരി  ്കവളളൊട്ടം - കുടുക്കത്തുപാേ - ഓയില്പാം ഇന്തയാ പ്ലാനെഷന് -    
കുളത്തൂുഴ - കതന്േല - പാലരുവി എന്നിവകയ ബന്ധിപിെ് ഒരു ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്്ട വി സിപികെ 
ടുക്കാവന്നതാണ.് 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 ാണ്ട ്
ക ാല്ലം - കുണ്ടേ - കപരി ാെ് - െിറ്റുേലെിേ -  ാരൂത്രക്കെവ് -ഗ്രാേീണടൂേിസം സര്ജ് ൂട്്ട വി സി 
പിക്കാവന്നതാണ.് 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 രംഗത്്ത വളകരനയകേ സാധയതയുണ്ട്. ശ്രാശ്രി ആയിരത്തില് കൂടുതല് സഞ്ചാരി ള്ക് യാത്രകെയ്യുന്ന 
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ഇത്തരം ആഢംബര  പലു കള ക ാല്ലനത്തക്ക ്ആ ര്ജ്ഷിക്കാന്  ഴിഞ്ഞാല് വിന ാദ സഞ്ചാര  രംഗത്്ത 
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 ൂട്്ട 
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  എന്നിവയ്ക്ക ് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ 
 ല്ന ണ്ടതാണ്. 

പശ്ചാത്തലസൗ രയ വി സ ത്തില് തനേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തം 
രാജയത്തികെ സാമ്പത്തി  വി സ  സ്ഥിരതയ്ക്ക ്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 എന്നിവയ്ക്കാണ ് 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 ത്ത ്തനേശ് സവയംഭരണ വകുപ ്പരിപാലികന്ന നോു ളുകെ സ്ഥിതിവിവര  ണക ള്ക് 
ക്രേ 
 ം. 

വിഭാഗം  േണ ്
നോഡ(് ി.േി.) 

ൊര്ജ് നോഡ ്
( ി.േി.) 

ന ാണ്ക്രീറ്റ ്
നോഡ ്
( ി.േി.) 

 െപാത 
( ി.േി.) 

ആക  
( ി.േി.) 

 
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 പഞ്ചായത്ത ് 1014.17 8514.89 402.22 177.64 10108.92 

4 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ് 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 മുഖയപങ്ക ്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 എന്നിവയാണ ് ി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, ഫൂട്ട ്ഓവര്ജ് േിഡ്ജ് എന്നിവ ഉള്ക്കപടുത്തു . 

•  ഗര ശുെീ രണത്തി ായി നോഡികെ സേീപത്ത് അഴുക്ക് ൊലു ള്ക്  ിര്ജ്മിെ് ോലി യ  ിര്ജ്ോര്ജ്ജ ം 
ഉേപാക . 

• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിനലകമുളള നോഡ്  ണക്ടിവിറ്റി ഉേപാക . 
 
കപാതുേരാേത്ത ്വകുപികെ  ീഴിലുളള ക ട്ടിെങ്ങള്ക് 

ക ാല്ലം ജില്ലയികല സര്ജ്ക്കാര്ജ്, സര്ജ്ക്കാര്ജ് അനുബന്ധ സ്ഥാപ ങ്ങള്ക് എന്നിവയുകെ 
ക ട്ടിെ ിര്ജ്മാണവം പരിപാല വം കപാതുേരാേത്്ത വകുപികെ ക ട്ടിെവിഭാഗോണ ്വ  ാരയം കെയ്യുന്നത്.  

ജി.  ഗര ാരയ വി സ ം 
 അനുദി ം വര്ജ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന  ഗരവല്ക്കരണവോയി ബന്ധകപട്ട ്  െ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 എന്നിവയ്ക്ക ് പ്രനതയ  ഊന്നല്  ല്ന ണ്ടതാണ.് 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, 
അഴുക്ക ് ൊ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 ളാണ ്ആസൂത്രണം കെയ്തിട്ടുളളത.്  

• 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 രീറ്റ ്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 കെയ്ത ്വൃത്തിയാക്കല്,  മൂണിറ്റി 
ബനയാഗയാസ ്പ്ലാന്റു ളുകെ  വീ രണവം പരിെരണവം, അേവശ്ാല ളില്  ിന്നുമുളള എഫളുകവെ ്
രീറ്റ്കേെ ് പ്ലാെ ് സ്ഥാപിക്കല്,  ഗരപരിധിയിലുളള സ്ഥലങ്ങളില് എയ്കനോബി ്  നമ്പാേ ്
സ്ഥാപിക്കല് 

• ന ാര്ജ്പനേഷന് ഭാവിയില് സ്ഥാപിക്കാന് ഉനേശ്ികന്ന ോലി യ സംൈരണ പ്ലാെി  ് സ്ഥലം 
വാങ്ങാ ായി ഈ വര്ജ്ഷകത്ത പദ്ധതിയില്  ണ്ട് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട.് െി പ്ലാെിനലക്ക ്
 ഗരപരിധിയികല എല്ലാ പ്രനദശ്ത്തു  ിന്നും സീവനേജ്  ണക്റ്റിവിറ്റി സ്ഥാപിക്കല്. 

• നോഡ ് സുരക്ഷാ  ണ്ടില്  ിന്നും തു  വ യിരുത്തി ലഭിക യാകണങ്കില്  ഗര പ്രനദശ്ത്ത ്
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, എസ.്എന്.ന ാനളജ് ജംഗ്ഷന്, കസെ ് നജാസ ് 
ന ാണ്കവെ ് ജംഗ്ഷന് എന്നിവിെങ്ങളില് ഫട്ട് ഓവര്ജ് േിഡ്ജ്  ിര്ജ്മികന്നതിനും 
 ഗരസൗന്ദരയവല്ക്കരണത്തികെ ഭാഗോയി പ്രധാ കപട്ട ഫട്ട ്പാത്ത ് ിര്ജ്മിെ് വെല് പാകു യും 
കെയ്യുന്ന പദ്ധതി തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

• അമൃത് പദ്ധതിയിലുള്ക്കപടുത്തി താകഴ പേയുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഫട്ടപ്ാത്ത്  വീ രണം 
ഉനേശ്ികന്നുണ്ട്. 

 

✓ കേമ്മു കഷഡ് - എ.ആര്ജ്.  യാമ്പ് ( ു.എ.സി. നോഡ്) 

✓ കേയില്നവ നേഷന് - കെമാന് മുക്ക ്

✓  ര്ജ്ബല ജംഗ്ഷന് - എസ.്എന്.ന ാനളജ് ജംഗ്ഷന് 

✓ ലിങ്ക് നോഡ് (താലൂക്ക്  നെരി ജം. മുതല് ആശ്രാേം വേതാ ം വകര) 

✓ െിന്നക്കെ മുതല്  െപാക്കെ വകര 

✓ എസ.്ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് മുതല് കേയില്നവ നഗറ്റ് നക്രാസ ്(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 .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. നേഷനും      
കതാട്ടടുത്തായാണ ്സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ക ാല്ലം ജില്ലയില് കേയില്നവ നേഷ ില്  ിന്നും  
3  ി.േി. ോേിയാണ് ക .എസ്.ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് നേഷന് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം കരയിന് 
വന്നിേങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്ജ്ക്ക ്ബസ് ോന്ഡിനലക്ക ് നപാ ാന് ഓനട്ടാ, ൊക്സി നപാലുളള േറ്റ് ഗതാഗത 
സംവിധാ ങ്ങകള ആശ്രയിെ് ഏ നദശ്ം 3  ി.േി. ദൂരം അധി ം സഞ്ചരിനക്കണ്ടി വരുന്നു. യാത്രാ 
നക്ലശ്ത്തിനും സേയ ഷ്ടത്തിനും ഇത ് ാരണോകുന്നു. േയില്നവ നേഷനു മുന്നില് ഈേ ്നപാലീസ ്
നേഷനു പെിഞ്ഞാറഭാഗത്തായി ഏ നദശ്ം 2.25 ഏക്കര്ജ് സ്ഥലസൗ രയമുളള ന ാര്ജ്പനേഷന് വ  
ഭൂേിയില് അതയന്തം ആധു ി ോയ ക .എസ.്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 .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. ബസ് 
കെര്ജ്േി ല് വരുന്നനതാടുകൂെി  ിലവിലുളള ക .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. ോെ ്അനങ്ങാനട്ടക്ക് ോറ്റി സ്ഥാപിെ് 
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ഗാനരജ ് പഴയപെി തകന്ന തുെരാവന്നതാണ്. വപ്രവറ്റ ്ബസ് ോെിന യും ക .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. 
ബസ് ോെിന യും നവര്ജ്തിരിച്ചുക ാണ്ട് തിരുവ ന്തപുരം തമ്പാനൂര്ജ് ക .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. നഷാപിംഗ് 
ന ാംപ്ലക്സ ് ോതൃ യില് നഷാപിംഗ ് ന ാംപ്ലക്സ ്  ിര്ജ്മിക്കാവന്നതാണ്. പുതിയ ബസ് കെര്ജ്േി ലു ള്ക് 
വരുനമ്പാള്ക് ഉണ്ടാ ാ ിെയുളള പ്രധാ  പ്രശ്നം രൂക്ഷോയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ.് ഇത് 
പരിഹരികന്നതി ായി എസ്.ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് കലവല് നക്രാസ ് നോഡില്  ിര്ജ്േിഷ്ട ബസ് 
കെര്ജ്േി ലിനു മുന്നില്  ിന്നും ആരംഭിെ് എ.ആര്ജ്.  യാമ്പില് അവസാ ികന്ന തരത്തില് വല ഓവര്ജ് 
 ിര്ജ്മിൊല് തിരുവ ന്തപുരം ഭാഗനത്തക്ക ് 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  െക്കാവന്നതാണ.് എേണാകുളം ഭാഗനത്തക്ക ്
നപാന ണ്ട വാഹ ങ്ങള്ക് പുതിയ ാവ് നക്ഷത്രത്തി ് സേീപമുളള നോഡില്കൂെി  ിര്ജ്േിഷ്ട കെര്ജ്േി ലില് 
പ്രനവശ്ിെ്  ിലവിലുളള എസ്.ബി.ഐ. ജംഗ്ഷന് കലവല് നക്രാസ ് നോഡില് കൂെി എസ.്ബി.ഐ. 
ജംഗ്ഷ ില് വന്ന് നദശ്ീയപാത 66 ല്  െക്കാവന്നതാണ്. അനതാകൊപം തകന്ന  ിലവിലുളള 
നോു ളുകെ  വീ രണവം ആവശ്യോണ.് 
 

പ്രതീക്ഷിത കെലവ ് 
1. ക .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. കെര്ജ്േി ല്  -  8 ന ാെി 
2. വപ്രവറ്റ് ബസ് കെര്ജ്േി ല്   - 2 ന ാെി 
3. നഷാപിംഗ ്ന ാപ്ളക്സ ്   - 30 ന ാെി 
4. വല ഓവര്ജ്    - 25 ന ാെി 
ആക      -  65 ന ാെി 
 

ആശ്രാേം ലിങ്ക് നോഡികെ വി സ വോയി ബന്ധകപട്ട ് ക .എസ.്ആര്ജ്.റ്റി.സി. യ്്ക്ക 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 ോകന്നത ്
അവികെ എത്തിനെരാനുളള സൗ രയം അെിസ്ഥാ കപടുത്തിയാണ.് വിന ാദസഞ്ചാരവം ഗതാഗത 
സൗ രയങ്ങളും തമിലുളള സംനയാജിത വി സ  പദ്ധതി ള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു. 
േലനേല് -ഓലരി ് കവളളൊട്ടം - കുടുക്കത്ത ്പാേ - ഓയില് പാം ഇന്തയ പ്ലാനെഷന്- കുളത്തൂുഴ - 
കതന്േല - പാലരുവി ഇവകയ ബന്ധിപിച്ചു ക ാണ്ടുളള ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്്ട 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 ഇല്ലാത്തതാണ.് ഈ ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ടിനുളളില് ഉള്ക്കപടുന്ന 
നോു ളുകെ വിവരങ്ങള്ക് ചുവകെ നെര്ജ്കന്നു. 
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െിത്രം 4.13.8 
ടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട ്

 
അവലംബം . കപാതുേരാേത്ത് വകുപ് 

ഉപസംഹാരം 
         ഒരു പ്രനദശ്ത്തികെ സാമ്പത്തി  - സാമൂഹി  - വയാവസായി  വി സ ത്തികെ അെിത്തേ 
അവിടുകത്ത പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങളാണ.്  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  പ്രശ്നങ്ങളുോണ ്ഈ അദ്ധയായത്തില് 
വിശ് ല ം കെയ്യുന്നത്. ഇതില്  ആദയ ഭാഗത്ത ്  ി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 വരികന്നുണ്ട.് 
പ്രാനയണ കൂടുതല്  കതാഴിലവസരങ്ങള്ക്  സൃഷ്ടികന്ന വിന ാദ സഞ്ചാര നേഖലകയ ദാരിദ്രയവം 
കതാഴിലില്ലായ്മയുോയി ബന്ധകപട്ട പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്ക്  പരിഹാരകേന്ന തരത്തില്   ആനഗാളതലത്തില്  നപ്രാത്സ്ാ 
ഹിപികന്നുണ്ട.്  

  ാ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  ിന്ന ് 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 േിനപാര്ജ്ട്്ട  പ്ര ാരം 
ആനഗാളടൂേിസം 2016-ല് 1220 ബില്ലയന് നഡാളേികെ ഒരു വയവസായോണ്. 1235 ദശ്ലക്ഷം ടൂേിസ്റ്റു ള്ക് 
ആനഗാളതലത്തില് വിവിധ ഇെങ്ങള്ക് സന്ദര്ജ്ശ്ിക യുണ്ടായി. 2016-കല േിനപാര്ജ്ട്ട ്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 വോണ ്  മുക ലഭികന്നത്. എങ്കിലും ഇന്ന ് നദശ്ീയ സമ്പദ് വയവസ്ഥയുകെ ഒരു പ്രധാ  
ഭാഗോയി വിന ാദസഞ്ചാരം ോേിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാനദശ്ി ോയി വലികയാരളവില് കതാഴില്   ല്കുന്നതിനും 
ജ ങ്ങളുകെ സാമ്പത്തി  സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ൊല  ശ്ക്തിയാ ാന്  ഇന്ന ് 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 
പ്രഖയാപിെത.് കെേിയ  ിലയില് സവ ാരയ സംരഭ രുകെ സ്ഥിനരാത്സ്ാഹത്തില് തുെക്കം കുേിെ ടൂേിസം 
വയവസായം  ഇന്ന ് 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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വസ്തുതയാണ.് ന രളകത്ത സംബന്ധിെ്  മ്മുകെ പ്രകൃതിയും  ാലാവസ്ഥയുോണ ്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 ഉത്കപന്നങ്ങളാണ.്  
  ഇ ിയും ഏകേ വളര്ജ്െ  പ്രതീക്ഷികന്ന ടൂേിസം വയവസായം  മ്മുകെ പാരമ്പരയത്തികെയും 
സംൈാരത്തികെയും അെിത്തേയില്  ിന്നുക ാണ്ടുോത്രനേ വി ാസം പ്രാപിക്കാവൂ എന്നതാണ് സര്ജ്ക്കാരികെ 
വിന ാദസഞ്ചാര യം. ഒപം  ാെികെ സാമ്പത്തി  ഉന്നതിയ്ക്ക ്  ി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 യാണ.് സവ ാരയസംരഭ രുകെ 
അഭിപ്രായങ്ങളും ക്രിയാത്മ ോയ  ിര്ജ്നദശ്ങ്ങളും കൂെി പരിഗണിൊണ് ഓനരാ വര്ജ്ഷവം സംസ്ഥാ ടൂേിസം 
വകുപ് അതികെ പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ ്  െ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 ാണ്ടത്കന്ന 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 ത്ത ്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 കൂട്ടിനെര്ജ്ത്ത ് വിന ാദ സഞ്ചാര 
നേഖലയുകെ അെിത്തേ വി സിപികവാന് ശ്രേിച്ചു. 2000 ആണ്ട് മുതല് തുെര്ജ്െയായി രണ്ടുവര്ജ്ഷ 
ത്തികലാരിക്കല്   െകന്ന ന രള രാവല് ോര്ജ്ട്ട ്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 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

431                                                  ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല) 
 

 

സന്ദര്ജ്ശ് ം നലാ  ിലവാരത്തിലുളള ഒരനുഭവോക്കിോറ്റുവാന് നവണ്ട  ിലവാരം എല്ലാനേഖല ളിലും 
ഉേപാക യാണ ് ാ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 ീസ ് 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 പിന്നീെ ് 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 നവലുത്തമ്പിയാണ.് 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 യാണ ്“ക ാല്ലം  ണ്ടവ ് ഇല്ലം നവണ്ട”എന്ന കൊല്ല് തകന്ന രൂപകപട്ടത.്   
അഷ്ടമുെി 

  ന രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ  ായലു ളികലാന്നായ അഷ്ടമുെിക്്ക ആ നപര ് 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 ളാണ.്  ായലികല  ണ്ടല്ക്കാടു ളും വളകര ആ ര്ജ്ഷ ങ്ങളാണ.് ക്ലാപ യിനലയും, േണ്നരാ 
തുരുത്തികലയും, അഡവഞ്ചര്ജ് പാര്ജ്ക്ക ് 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  ്വിനല്ലജ ്

 അഷ്ടമുെി  ായലി ാല് ചുറ്റകപട്ട ആശ്രാേം പിക്നി ് വിനല്ലജ്, േസിഡന്സി ബംഗ്ലാവ്, െില്രന്സ ്
പാര്ജ്ക്ക് , അഡവഞ്ചര്ജ്  പാര്ജ്ക്ക് , 8 നപായിെ്  ആര്ജ്ട്്ട   ന  എന്നിവ  ഉള്ക്കപട്ടതാണ.് െി പ്രനദശ്ത്ത ്
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, വളളിക്കാവ ്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 ന്ദ്രോണ.് െി പ്രനദശ്ത്ത ് രക്കിംഗിനും, പക്ഷി ിരീക്ഷണത്തിനും സഞ്ചാരി ള്ക് 
എത്തിനെരുന്നുണ്ട്.  

  ട്ടളപാേ,  ല്ലാര്ജ്, അമ്പ ാെ്, നോമല, രാജാകൂപ ് എന്നിവകയല്ലാം വ ാന്തരങ്ങളികല പിക്നി  ്
സനപാട്ടു ളായ കെേിയ കെേിയ േലേെക ളാണ.്  

 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 എർത്ത ്കസെർ 

 രാോയണ ഥയികല ജഡായുവികെ െരിത്രം ഉേങ്ങിക്കിെകന്ന െെയേംഗലത്ത്, ജില്ലയികല 
വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തി ്  ിര്ജ്ണയ ോകുന്ന ജഡായു ന െര്ജ് പാര്ജ്ക്ക്  പദ്ധതി 2018 ആദയ പാദത്തില് 
പൂര്ജ്ത്തീ രിെ ് പ്രവര്ജ്ത്ത ം  ആരംഭികന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ കോത്തത്തിലുളള 
വിന ാദസഞ്ചാര വി സ ത്തി ് നപ്രര ോകുകേന്നാണ ്പ്രതീക്ഷികന്നത്. 
േണ്നരാതുരുത്ത ്  
   ാല് ടൂേിസത്തി  ് നപരുന ട്ട േണ്നരാതുരുത്ത്  ല്ലെയാേികെയും അഷ്ടമുെിയുകെയും തീരപ്രനദശ്ോണ.് 
കപരുങ്ങാലം, പട്ടംതുരുത്ത,് നപഴംതുരുത്ത,് വില്ലിേംഗലം എന്നിങ്ങക  കെേിയ തുരുത്തു ളിലായിട്ടുളള െി 
പ്രനദശ്ത്തികെ പ്രനദശ്വാസി ളുകെ പ്രധാ  കതാഴില്   യര്ജ് പിരിക്കലാണ.് െി പ്രനദശ്ത്തികെ 
േന ാഹാരിതയും   ാലു ളില് കൂെിയുളള യാത്ര ളും വിന ാദസഞ്ചാരി കള ധാരാളം ആ ര്ജ്ഷികന്നുണ്ട്. 
പ്രകൃതിസമ്പത്ത ് 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 സ്ഥലങ്ങളാണ.് 
വര്ജ്ക്കലബീെിന ാെ് നെര്ജ്ന്ന പരവൂര്ജ് പ്രനദശ്ം  ായല്  ടൂേിസത്തി ് അനുനയാജയോണ.് 
പരവൂരിന ാെനുബന്ധിെ് പ്രനദശ്ങ്ങളായ കപാഴിക്കര, പൂതകളം എന്നിവ സഞ്ചാരി കള ആ ര്ജ്ഷികന്നുണ്ട്. 
നദശ്ാെ പക്ഷി കള ധാരാളം  ാണകപടുന്ന നപാളെിേയും പ്രകൃതിഭംഗിനയേിയതാണ്.  
ബീച്ചു ള്ക്  

        ജില്ലയികല ബീച്ചു ളായ ക ാല്ലം ബീെ,് തിരുമുല്ലവാരം ബീെ ് എന്നിവിെങ്ങളില്  ധാരാളം 
വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് എത്തിനെരുന്നുണ്ട്.  ര്ജ്ക്കിെ വാവ ്ബലി  െത്തകപടുന്ന തിരുമുല്ലവാരം ബീെ ്ഏകേ 
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േന ാഹരവം ബീെ ്ടൂേിസത്തികെ സവിനശ്ഷത ള്ക്  പ്രദര്ജ്ശ്ിപികന്നവയുോണ.് ക ാല്ലം ബീെ ്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 ളുണര്ജ്ത്തുന്നവയാണ.് 
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 ട്ടതാണ.്  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 ാദസഞ്ചാരരംഗത്്ത 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 
വര്ജ്ദ്ധിപികന്നതാണ.് അേബിക്കെലികെ തീരകത്ത പഴയ തുേമുഖ  ഗരോയ ക ാല്ലത്തിനും തങ്കനേരികം 
ഇന്തയാെരിത്രത്തില് വളകര വലിയ സ്ഥാ ോണുളളത.് ഗ്രീക്ക്, നോേന്, അേബ,് വെ ീസ്, നപാര്ജ്ട്്ടഗീസ്, 
ഡെ,് േി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 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക ്

 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 
കുേവാണ.് 
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പട്ടി  4.14.1 

ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ  

വിനദശ് സഞ്ചാരി ള്ക് ( 2011 – 2016) 

 ം വര്ജ്ഷം ന രളം ക ാല്ലം 

1 2011 732985 9317 

2 2012 793696 9976 

3 2013 858143 11403 

4 2014 923366 12467 

5 2015 977479 14100 

6 2016 1038419 8520 
               അവലംബം.. ക .െി.ഡി.സി 

പട്ടി  4.14.2 

 

 

 

 

 

 

 

    
              
             അവലംബം.. ക .െി.ഡി.സി 

െിത്രം 4.14.1 
ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ  വിനദശ് സഞ്ചാരി ള്ക്

 
      അവലംബം.. ക .െി.ഡി.സി 
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ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ  സവനദശ്ി 

സഞ്ചാരി ള്ക് ( 2011 – 2016) 

 ം വര്ജ്ഷം ന രളം ക ാല്ലം 

1 2011 9381455 210808 

2 2012 10076854 220849 

3 2013 10857811 235593 
4 2014 11695411 257097 
5 2015 12465571 277109 
6 2016 13172535 298297 
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െിത്രം 4.14.2 
ന രളത്തിലും ക ാല്ലത്തും എത്തിയ  സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ള്ക് 

    
അവലംബം. ക .െി.ഡി.സി 

  സംസ്ഥാ തലത്തില്  ാണകപടുന്നതുനപാകല വിനദശ്സഞ്ചാരി ള്ക് കൂടുതലായി എത്തിനെര്ജ്ന്നത ്
 വംബര്ജ്, ഡിസംബര്ജ്, ജനുവരി ോസങ്ങളിലാണ്. എന്നാല്   ക ബ്രുവരിയില് സംസ്ഥാ തലത്തില് േി െ 
 ണക്കാണ ്വിനദശ്സഞ്ചാരി ളുകെ (1,41,143)വരവില്  ഉണ്ടായിട്ടുളളകതങ്കിലും ക ാല്ലകത്ത സംബന്ധിെ് ഇത് 
വളകര കുേവാണ ് (610) ഇക്കാരയം വിശ്ദോയി പരിനശ്ാധിനക്കണ്ടതും പരിഹാരോര്ജ്ഗങ്ങള്ക്   കണ്ടനത്ത 
ണ്ടതുോണ.്  

      സവനദശ്ി സഞ്ചാരി ള്ക് സംസ്ഥാ തലത്തികലന്നനപാകല ക ാല്ലത്തും വര്ജ്ഷത്തികെ അവസാ  
പാദത്തിലാണ ് കൂടുതലായി എത്തിനെര്ജ്ന്നത്. സ്കൂളു ളുകെ േദ്ധയനവ ല് അവധിക്കാലോയ ഏപ്രില്-നേയ ്
ോസങ്ങളിലാണ ് 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 
കപനെണ്ടകതന്ന ് അംഗീ രിക്കകപട്ട രണ്ട് തണീര്ജ്തെങ്ങളായ അഷ്ടമുെിയും, ശ്ാസ്താംന ാട്ട തൊ വം 
ക ാല്ലത്തികെ സവന്തോണ.് 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 ഇത ് ോേി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. പ്രകൃതിസമ്പത്ത ്
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 
ന്നത.് ഉഷ്ണനേഖലയികല ഈര്ജ്പം  ിേഞ്ഞ  ാലാവസ്ഥയും നവ ലികല  ടുത്ത ചൂടും വര്ജ്ഷ ാലകത്ത 
സമൃദ്ധോയ േഴയും അനുഭവകപടുന്ന പ്രനദശ്ങ്ങളാണ ്ജില്ലയില് ഉള്ക്കപടുന്നത്. ജില്ലയില്  ിലവില് ഏറ്റവം 
കൂടുതല്  വിന ാദസഞ്ചാരി ള്ക് എത്തിനെരുന്നത ് ക ാല്ലം ന ാര്ജ്പനേഷന് പരിധിയിലും േണ്നരാത്തുരുത്്ത 
പഞ്ചായത്ത,് 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 ആവിഷ്കരിെ ്വിപണ ം 
കെയ്യകപട്ടാല് ഇന്ന ്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,  ള്ളുകെത്ത,്  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 രാണ ് വിന ാദസഞ്ചാരത്തികെ  കട്ടല്ല ് 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 രികന്നതാണ.് 
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  േണ്നരാത്തുരുത്്ത, കപരി ാെ ്
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ക്, ജലനസെ  വകുപ്, ഹാര്ജ്ബര്ജ് എഞ്ചി ീയേിംഗ് വകുപ് തുെങ്ങിയുളള സ്ഥാപ ങ്ങളുോയി 
നെര്ജ്ന്നു ഇതി  ം തകന്ന അെിസ്ഥാ  സൗ രയവി സ ത്തി ായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിെ ്  െ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 ിവാരയോണ.് ഇതി ായി  ാരയക്ഷേോയ പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ ്
 െ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 
ബന്ധകപട്ടവയാണ.് ഇത്തരം ന ന്ദ്രങ്ങളില് നവണ്ടത്ര ആസൂത്രണേില്ലാകത ആവിഷ്കരിെ ്  െപാകന്ന 
പദ്ധതി ള്ക് ടൂേിസ്റ്റു ള്ക്ക്ക ്നവണ്ടത്ര പ്രനയാജ ം കെയ്യാത്തവനയാ പ്രകൃതിയ്ക്ക ്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 ോക്കിയാണ.് ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള ഒരു സേഗ്ര ോേര്ജ്  പ്ലാ ികെ  രെ് ടൂേിസം വകുപ് 
തയ്യാോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തലങ്ങളില്  െര്ജ്െ ള്ക്  പൂര്ജ്ത്തിയാക്കി െി  രെ് പ്ലാന് സര്ജ്ക്കാര്ജ് 
അംഗീ രിെതിനുനശ്ഷം േറ്റ ്ബന്ധകപട്ട ഏജന്സി ളുകെയും സര്ജ്ക്കാര്ജ് വകുു ളുകെയും സഹ രണനത്താകെ 
ഇതില് വിഭാവ ം കെയ്തിട്ടുളള  പദ്ധതി ള്ക്  െപാകന്നതാണ്.  

എ .് സംരംഭ ര്ജ്കള്ള  വിപണ  സഹായം 

 ജില്ലയില്  ിന്നുളള കെറ ിെ ഇെത്തരം സംരംഭ ര്ജ്ക്ക ് നദശ്ീയ അന്തര്ജ് നദശ്ീയ പ്രൊരണ 
പരിപാെി ളില് പകങ്കടുകന്നതിനലക്കായി ടൂേിസം വകുപ് ആവിഷ്കരിെ ്  െപിലാകന്ന വിപണ സഹായം 
ലഭയോകന്നതി ് പരോവധി സഹായങ്ങള്ക്  കെയ്യുന്നതാണ.്  
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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 
തനേശ്ീയര്ജ്ക്ക ്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 ൂട്ട ്

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  ണ്ട ് േെ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  മുക്ക ്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 സിപിക്കാവന്നതാണ.് േ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 ോറ്റാവന്നതാണ.് 
അതുവഴി ഗ്രാേീണജ തകയ ഈ വയവസായത്തികെ ഭാഗോക്കി ോറ്റാനും സാധിക്കാവന്നതാണ്.  

സാംൈാരി  എനക്കാടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട ്  

    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 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

439                                                  ഊർജ്ജം,ഗതാഗതം, വിന ാദ സഞ്ചാരം (പശ്ചാത്തല നേഖല) 
 

 

സംൈാരത്തിനും പ്രാധാ യം ല് ി ഒരു സാംൈാരി -എനക്കാടൂേിസം സര്ജ് ൂട്ട ് വിഭാവ ം കെയ്യാം. കുടുകത്തു 
പാേ, ഇെമുളയ്ക്കലുളള േലനേല്,  െയ്ക്കല് പഞ്ചായത്തികല ോറ്റിൊംപാേ, കവളിയം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലുളള മുട്ടേ - 
േരുതിേല, പു ലൂര്ജ് തൂകപാലത്തികെ പ്രാധാ യം ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ബിസി സ്സ ് 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 ൂട്ട ് വി സിപികന്നതിനും വിപണ ം കെയ്യുന്നത് വകരയുളള 
പ്രവൃത്തി ള്ക്  ഏന ാപിപികന്നതിനും നവണ്ടി ഒരു  ൂനേറ്റകേ  ിയേിെ് പദ്ധതി  െപിലാക്കാവന്നതാണ്.  

സാഹസി  വിന ാദ സഞ്ചാര സര്ജ് ൂട്ട ് 

    വയതയസ്ത അഭിരുെിയുളള സഞ്ചാരി കള ആ ര്ജ്ഷിക്കാന് പാ ത്തിലുളള വിന ാദ സഞ്ചാര 
പരിപാെി ള്ക് ഉള്ക്കപടുത്തിയുളള ഒരു ന ന്ദ്രോയിട്ടാണ് ജഡായു  എര്ജ്ത്ത ്കസെര്ജ് വി സിപിെിട്ടുളളത്. ഒനട്ടകേ 
സാഹസി  വിന ാദപരിപാെി ള്ക്  ജഡായു എര്ജ്ത്ത ് കസെേില് ലഭയോണ.് 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 ങ്ങളാണ.് 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 )  
നേല്ത്തട്ട ്  ിര്ജ്നദശ്ങ്ങള്ക് 

1. അഷ്ടമുെി  ായലികെ വിന ാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ള്ക് പരോവധി ചൂഷണം കെയ്യുന്നതി ായി ഇത ്
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 ം ഇവിനെയ്്ക്ക 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 വില്ലജ ്
സ്ഥാപികന്നതിനുള്ള  െപെി. 

6. ജലസാഹസി  വിന ാദസഞ്ചാരത്തി ് ജില്ലയില് അ ന്തോയ സാദ്ധയത ള്ക് ആണുള്ളത്. ഇത ്
പരോവധി ചൂഷണം കെയ്യുന്നതിനുള്ള  െപെി സര്ജ്ക്കാര്ജ് തലത്തില് ഉണ്ടാന ണ്ടതാണ്.  

7. തങ്കനേരി വപതൃ  പദ്ധതി- മുസിരിസ ്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, വലറ്റ ്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 ര്ജ്ക്ക ്
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  ല്കാന് 
സാധികന്ന സീകപ്ലയിന് പദ്ധതി ആരംഭികന്നതിനുള്ള  െപെി ള്ക് സവീ രിനക്കണ്ടതാണ്. 

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 ാല്ലനത്തക്ക ് ആ ര്ജ്ഷിക്കാന് 
സാധികന്നതാണ്. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്  ി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 ളാണ ്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 തണീര്ജ്ത്തെങ്ങളുോണ ്തങ്ങളുകെ ജീവന ാപാധിക്ക് ഏറ്റവം അവശ്യം നവണ്ട പ്രകൃതി 
സമ്പകത്തന്നുളള അവനബാധം ജ ങ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രേിനക്കണ്ടതാണ്. ഇക്കാരയത്തില് 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത,് വിദയാഭയാസസ്ഥാപ ങ്ങള്ക്, വായ ശ്ാല ള്ക്  ഉള്ക്കപകെയുളള സാംൈാരി  
സംഘെ  ള്ക് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക്  ിര്ജ്ണായ ോയ സവാധീ ം കെലുത്താന് സാധികം.  ഴ്സേി തലം 
മുതല് തകന്ന കുട്ടി ളില്  ഇത്തരം പ്രകൃതി സമ്പത്ത ്  ി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  ോര്ജ്െ ് 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 വകുപ ് തുെങ്ങിയുള്ള സ്ഥാപ ങ്ങളുകെ 
സഹ രണനത്താടുകൂെി പരിശ്ീല  പരിപാെി ളും, നേല്ന ാട്ട സംവിധാ വം  െപാ 
ക്കാവന്നതാണ്. 

  10. വിന ാദസഞ്ചാരന ന്ദ്രങ്ങളുകെ  െത്തിും സംരക്ഷണവം സംബന്ധിെ് കുടുംബശ്രീ    േിഷകെ 
ഊര്ജ്ജ്ജിത പങ്കാളിത്തം ഉേപാക്കാവന്നതാണ് 

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 യാണ.് 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 എര്ജ്ത്ത ് കസെര്ജ് പ്രവര്ജ്ത്ത  ക്ഷേോ ന്നനതാടു കൂെി ഇതി ് ഒരു ോറ്റം വരുന്നതാണ്. ഒപം 
അഷ്ടമുെിക്കായല്  ന ന്ദ്രീ രിെ ് ായലികെ സേീപ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളുകെ സഹ രണനത്താകെ ഗ്രാേീണ 
ടൂേിസം പദ്ധതി ള്ക് ആവിഷ്കരിെ്  െപാക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില് പുതിയ ഉത്കപന്നങ്ങള്ക് വി സിപിെ് 
പ്രാവര്ജ്ത്തി ോക്കിയാല്, ക ാല്ലത്ത് പ ല് സേയത്ത ്ോ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 പ്രകൃതിയ്ക്ക ്ന ാട്ടം തട്ടാകതയുളള ഒരു വിന ാദസഞ്ചാര 
പദ്ധതി രൂപകപടുത്തി പ്രെരിപിൊല് ന രളത്തികലത്തുന്ന വിന ാദസഞ്ചാരി ളുകെ ഒരു ഗണയോയ ഓഹരി 
ഇവിനെയ്ക്കാ ര്ജ്ഷിക്കാന്   മുക്ക് സാധികം.   
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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 വിഭാഗത്തിന ് ഭൂമി ക വശം കവക്കുവാനുളള അവ ാശം നിത്േധ്ിക്കുന്ന ഒരു 
 ാലഘട്ടത്തില് ജില്ലയികല  ാര്േി ാഭിവൃദ്ധിക്ക ് 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 മറ്റ ്
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 കപരിനാട ്പഞ്ചായത്തില് കചറുമൂട ്എന്ന സ്ഥലത്ത ്അയ്യങ്കാളിയകട ത്നതൃതവത്തില് 1915 
ഡിസംബര് ഇരുപത്തികയാന്നാം തീയതി അടിമതവത്തികെ അടയാളമായ  ല്ലുമാല വലികച്ചറിഞ്ഞു ക ാണ്ട ്
േളിതര് നടത്തിയ  ല്ലുമാല സമരവം 1935-ല് ഉളിയത്ക്കാവിലില്  മഹാത്മാഗാന്ധിയകട ത്നതൃതവത്തില് 100 
ഓളം േളിത് കുടുംബങ്ങള്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധി  ിണറും ഈ ത്മഖലയികല ആത്വശ രമായ മുത്ന്നറ്റ 
ങ്ങളാണ.് 

നിലവിലള്ള അവസ്ഥാ വിശ ലനം 

 ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളകട നിലവിലള്ള സാമൂഹി വം അവസ്ഥാപരവമായ 
വിശ ലനം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിന ് 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 
ക്കാര്ക്കുണ്ട ് 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 
ത്തിലാണ ് - 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 റിത്ൊര്ട്ട ്പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖേ ത്ലാക്കു ള്, 
സത്ങ്കതങ്ങള്, കുടുംബങ്ങള് എന്നിവ അനുസരിച്ച് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി   4.15.1.1 
ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗ ജനസംഖേ  

ത്ലാക്ക ്
സത്ങ്കതങ്ങള
കട എണം 

കുടുംബങ്ങള് 
(സത്ങ്കതങ്ങളില് ഒറ്റകെട്ടത)് 

പുരുേന് സ്ത്രീ ആക  

ഓച്ചിറ 135 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 1457 2808 2945 5753 
ഒറ്റകെട്ടത ് 2540 5126 5451 10577 
ആക  3997 7934 8396 16330 

ശാസ്ാംത് ാട്ട 321 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 4684 9378 9489 18867 
ഒറ്റകെട്ടത ് 2808 5476 5706 11182 
ആക  7492 14854 15195 30049 

കവട്ടിക്കവല 358 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 4965 9837 10316 20153 
ഒറ്റകെട്ടത ് 1372 2629 2784 5413 
ആക  6337 12466 13100 25566 

പത്തനാപുരം 218 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 3187 5995 6518 12513 
ഒറ്റകെട്ടത ് 1352 2557 2756 5313 
ആക  4539 8552 9274 17826 

അഞ്ചല് 244 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 3630 6678 7313 13991 
ഒറ്റകെട്ടത ് 1766 3270 3580 6850 
ആക  5396 9948 10893 20841 

ക ാട്ടാരക്കര 221 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 3192 6209 6761 12970 
ഒറ്റകെട്ടത ് 669 1332 1400 2732 
ആക  3861 7541 8161 15702 

ചിറ്റുമല 204 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 2519 5293 5569 10862 
ഒറ്റകെട്ടത ് 2526 5076 5328 10404 
ആക  5045 10369 10897 21266 

ചവറ 114 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 1040 2150 2244 4394 
ഒറ്റകെട്ടത ് 2034 4179 4294 8473 
ആക  3074 6329 6538 12867 

മുഖത്തല 193 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 2656 5558 5935 11493 
ഒറ്റകെട്ടത ് 1388 2868 3093 5961 
ആക  4044 8426 9028 17454 

ഇത്തിക്കര 200 സത്ങ്കതങ്ങളില് 2707 6531 6000 11631 
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ഒറ്റകെട്ടത ് 1169 2367 2557 4924 
ആക  3876 7998 8557 16555 

ചടയമംഗലം 322 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 4399 8066 8862 16928 
ഒറ്റകെട്ടത ് 1341 2450 2845 5295 
ആക  5740 10516 11707 22223 

പരവൂര് മുനിസിൊലിറ്റി 42 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 558 1201 1272 2473 
ഒറ്റകെട്ടത ് 349 729 776 1505 
ആക  907 1930 2048 3978 

പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി 36 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 503 872 952 1824 
ഒറ്റകെട്ടത ് 414 723 827 1550 
ആക  917 1595 1779 3374 

 രുനാഗെളളി 
മുനിസിൊലിറ്റി 

31 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 312 663 705 1368 
ഒറ്റകെട്ടത ് 489 1123 1100 2223 
ആക  801 1786 1805 3591 

ക ാട്ടാരക്കര 
മുനിസിൊലിറ്റി 

52 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 607 1207 1319 2526 
ഒറ്റകെട്ടത ് 114 221 257 478 
ആക  721 1428 1576 3004 

ക ാല്ലം 
ത് ാര്െത്റേന് 

153 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 2166 4528 4662 9190 
ഒറ്റകെട്ടത ് 556 1125 1178 2303 
ആക  2772 5653 5840 11493 

ജില്ലആക  2844 
സത്ങ്കതങ്ങളില് 38582 76074 80862 156936 
ഒറ്റകെട്ടത ് 20887 41251 43932 85183 
ആക  59469 117325 124794 242119 

അവലംബം. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 
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 തിരിച്ച ്

2011 കല  ണക്കു ള് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പ്രധ്ാനകെട്ട 6 പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട എണം താകഴ 
പറയം പ്ര ാരമാണ.് 

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  ണക്കനുസരിച്ച ് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികല 
സ്ത്രീ-പുരുോനുപാതം 1080 ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാനാനുപാതമായ 1084 കെ അടുത്്ത 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 ളാണ.് പുനലൂര് താലൂക്കികല വാളത്ക്കാട ്വിത്ല്ലജിലാണ് ഏറ്റവം കുറച്ച ്പട്ടി  ജാതിക്കാര് ഉളളത്.  
സാേരത - വിേോഭോസം - കതാഴില് 
 2011 കല കസന്സസ് അനുസരിച്ച ് 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 
ത്ലാക്കിലമാണ ് (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 ാഴ്സ ് വിേോര്ഥി ളകടഎണം 

1 ബി.എ.എംഎസ് 10 

2 ബി.എഡ് & എം.എഡ് 158 

3 ബി.ഡി.എസ് & എം.ഡി.എസ് 17 

4 ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, എം.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, പി.ബി നഴ്സിംഗ് 126 

5 ഡിഗ്രി (ബി.എ, ബി.എസ്.സി, ബിത് ാം) 3429 

6 പി.ജിത് ാഴ്സ് 262 

7 പി.എച്ച്.ഡി 4 

8 ഡിത്ലാമ 12 

9 ഡിത്ലാമഇന് ജി.എന്.എം 235 

10 എഞ്ചിനീയറിംഗ്(ബി.കട ്, എം.കട ്) &ബി.ആര്ക്ക് 506 

11 ഫുഡ്ക്ക്രാഫ്റ്്ത് ാഴ്സ് 14 

12 എച്ച.്ഡി.സി 15 

13 ഹയര് കസക്കെറി 7433 

14 കജ.ഡി.സി 57 

15 എല്.എല്.ബി (3 വര്േം)& (5 വര്േം) 28 

16 എം.ബി.എ 15 

17 എം.ബി.ബി.എസ് 48 

18 പാരാകമഡിക്കല്സ് 24 

19 ത്പാളികടക്നിക്ക് 399 

20 റ്റി.റ്റി.സി 194 

21 കവാത്ക്കേണല് ഹയര് കസക്കെറി 933 

 ആക  13880 
      അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 
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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 എന്നിവയാണ ് 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 ളാണ.് 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 
എടുക്കുന്നവരാണ.്  ാ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 തലേമാണ ്
എങ്കിലം സവയം കതാഴില് കചയ്യുന്നവരില് കൂടുതലം സത്ങ്കത വാസി ളാണ.് 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  ണക്കനുസരിച്്ച 15-60 വയസ്്സ പരിധ്ിയളളവരില് 72935 ത്പര് 
കതാഴില് രഹിതരാണ.് ഇതില് 14493 ത്പര് എസ.്എസ.്എല്.സി ജയിച്ചവരും 10024 ത്പര് ലസ ് ടു 
ജയിച്ചവരും 2365 ത്പര് ബിരുേധ്ാരി ളം 417 ത്പര് ബിരുോനന്തര ബിരുേധ്ാരി ളം 65 ത്പര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ബിരുേധ്ാരി ളം 128 ത്പര് മറ്റ ് കപ്രാഫേണല് ബിരുേം ത്നടിയവരുമാണ്. ബാക്കിയളളവരില് 762 ത്പര് 
ഡിത്ലാമ ത് ാഴ്സ ്ജയിച്ചവരും ത്ശേിക്കുന്നവര് നിരേരത്രാ നവസാേരത്രാ കപ്രമറി, കസക്കെറി തലത്തില് 
പഠിച്ചിട്ടുളളവത്രാ ആണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് 2017 മാര്ച്ചില് എസ.്എസ.്എല്.സി പരീേയില് എല്ലാ 
വിേയങ്ങള്ക്കും എ+ ത്നടിയ 2050 വിേോര്ഥി ളില് 55 ത്പര് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവരാണ്. ഇത ്
2.68% ആണ്. 

പട്ടി  4.15.1.3 
ഒന്നു മുതല് 10 വകര പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട വിേോര്ഥി ളകട എണം ജാതി തിരിച്ച ്

ക്ര
മ
നം 

കതാഴില് 
കചയ്യുന്നവരുകട 
വിേോഭോസം 

സത്ങ്കതത്തില്  
താമസിക്കുന്നവര് 

ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്നവര് ആക  

പുരുേ
ന് 

സ്ത്രീ 
ആ
ക  

പുരു
േന് 

സ്ത്രീ ആക  
പുരുേ
ന് 

സ്ത്രീ 
ആ
ക  

1 നിരേരര് 1571 2308 3879 545 751 1296 2116 3059 5175 

2 നവസാേരര് 59 106 165 14 33 47 73 139 212 

3 കപ്രമറിതലം 10685 8640 19325 5056 3119 8175 15741 11759 27500 
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4 കസക്കെറി തലം 19034 9271 28305 8202 2819 11021 27236 12090 39326 

5 
എസ.്എസ.്എല്.
സി ജയിച്ചു 

5409 2444 7853 5040 1640 6680 10449 4084 14533 

6 
പ്രീഡിഗ്രി/ലസ ്ടു 

ജയിച്ചു 
1548 665 2213 1210 366 1576 2758 1031 3789 

7 ബിരുേം 535 271 806 537 227 764 1072 498 1570 

8 
ബിരുോനന്തര 
ബിരുേം 

110 97 207 90 66 156 200 163 363 

9 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

(ബിരുേം) 
28 12 40 23 5 28 51 17 68 

10 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

(സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ/്ഡി
ത്ലാമ) 

35 25 60 17 4 21 52 29 81 

11 കമഡിസിന് ബിരുേം 11 6 17 3 2 5 14 8 22 

12 
മറ്റ്കപ്രാഫേണല് 

ബിരുേം 
51 27 78 38 26 64 89 53 142 

13 
മറ്റ് കപ്രാഫേണല് 
ത് ാഴ്സ(്സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ/്

ഡിത്ലാമ) 
159 60 219 263 82 345 422 142 564 

  39235 23932 63167 21038 9140 30178 60273 33072 93345 

അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

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 
എന്നതാണ ്ഇതിന ് ാരണം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളകട ആക  ക വശഭൂമി 550884 കസെ ്
ആണ് ഇത് ഓത്രാ കുടുംബത്തിനും ശരാശരി 9 കസന്റം ഒരു വേക്തിക്ക് 1.7 കസന്റം എന്ന അനുപാതത്തില് 
വരും. 
 നിലവികല  ണക്കനുസരിച്്ച പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് 1850 ത്പര് ഭൂരഹിതരാണ്.  2 കസെ് 
ഭൂമികയങ്കിലം സവന്തമായില്ലാത്തവകരയാണ് ഭൂരഹിതരായി  ണക്കാക്കു  ത് ാര്െത്റേന് പരിധ്ിയില് ഇത് 1.5 
കസെ ്ആണ്.  ഭൂരഹിതരുകട എണം ത്ലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില് ശാസ്ാംത് ാട്ട, ചടയമംഗലം, കവട്ടിക്കവല, 
പത്തനാപുരം എന്നിവിടങ്ങളില് കൂടുതലം കുറവ ് ചവറ ത്ലാക്കിലം ആണ്.  ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 
പരിധ്ിയില് ഭൂരഹിതരുകട എണം കൂടുതലാണ,് ഇവികട പുനരധ്ിവാസം വളകര വിേമ രമാണ്.  വസ്തുവികെ 
ഉയര്ന്ന വിലയം ഭൂമിയകട േൗര്ലഭേവം ആണ് ഇതിന ്  ാ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. 
 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

449                                                                         പ്രത്തേ  പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 

 
 

പട്ടി  4.15.1.4 
പട്ടി ജാതിക്കാരുകട ക വശഭൂമി (ഭൂമിവിസ്തൃതി : കസെ)് 

ക്ര
മ
നം 

തത്േശഭരണസ്ഥാപനം 
സത്ങ്കതത്തില് 
താമസിക്കുന്നവര് 

ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്നവര് ആക  

ത്ലാക്ക്പഞ്ചായു 
ള് 

കുടുംബങ്ങ
ള് 

ക വശഭൂമി 
കുടുംബങ്ങ
ള് 

ക വശഭൂ
മി 

കുടുംബങ്ങ
ള് 

ക വശ 
ഭൂമി 

1 ഓച്ചിറ 1457 11919 2540 25156 3997 37075 
2 ശാസ്ാംത് ാട്ട 4684 53254 2808 31175 7492 84429 
3 കവട്ടിക്കവല 4965 60319 1372 16661 6337 76981 
4 പത്തനാപുരം 3187 37726 1352 15465 4539 531920 
5 അഞ്ചല് 3630 35202 1766 19884 5396 55086 
6 ക ാട്ടാരക്കര 3799 41444 783 7748 4582 49193 
7 ചിറ്റുമല 2519 18389 2526 17294 5045 35682 
8 ചവല 1040 5749 2034 12644 3074 18393 
9 മുഖത്തല 2656 18920 1388 9744 4044 28664 
10 ഇത്തിക്കര 2707 19214 1169 9320 3876 28534 
11 ചടയമംഗലം 4399 40423 1341 13091 5740 53514 

ആക  35043 342559 19079 178182 54122 520743 
നഗരസഭ ള് 

1 പരവൂര് 558 3027 349 2275 907 5302 
2 പുനലൂര് 503 2782 474 1865 917 4648 
3  രുനാഗെളളി 312 1821 489 2908 801 4729 
 ആക  

(നഗരസഭ ള്) 
1373 7630 1252 7048 2625 14679 

ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 2166 6861 556 2166 2722 9027 
ആക  ( ജില്ല ) 38582 357053 20887 187396 59469 544449 
അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

കൂടാകത  ഴിഞ്ഞ 7 വര്േങ്ങളായി വകുെികെ ഭൂരഹിത പുനരധ്ിവാസ  പദ്ധതി പ്ര ാരം 4635 
ത്പര്ക്ക ്ആക  15117 ത്പര്ക്ക ്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 ചവറയമാണ.്  
ഉറപ്പുള്ള ത്മല്ൂരയം മുന്പില് വാതില ള് അടച്ചുറപ്പുള്ളതമായ ഒറ്റമുറി വീടു കളങ്കിലം ഇല്ലാത്തവകര ഭവന 
രഹിതരായി  ണക്കാക്കാം.   ണക്കു ളനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില് 1250 ത്പര് ജില്ലയില് ഭവന 
രഹിതരാണ.്    
 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 ത്നരിടുന്നവയാണ ്ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി ഏവര്ക്കും 
 ൂസ്്സ സൗ രേം ലഭേമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നിരുന്നാലം ഉപത്യാഗ ശൂനേമായ  ൂസ് ഇല്ലാത്തവര് അനവധ്ി 
യാണ.് 2009-10 കല  ണക്ക് പ്ര ാരം പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട വീടു ളകട അവസ്ഥ താകഴ പറയം 
പ്ര ാരമാണ്. 
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പട്ടി  4.15.1.5 
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരുകട വീടു ളകട അവസ്ഥ 
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ഉള
ളകു
ടും
ബ
ങ്ങ
ള്

 

ത്ലാക്ക്പഞ്ചായു
 ള് 

സത്ങ്കതത്തില് 
താമസിക്കുന്നവര് 

ഒറ്റകെട്ടുതാമസിക്കുന്നവര് ആക  

1 ഓച്ചിറ 1457 789 575 2540 1483 843 3997 2272 1418 

2 
ശാസ്ാം
ത് ാട്ട 

4684 2455 1992 2808 1927 743 7492 4382 2735 

3 കവട്ടിക്കവല 4965 3447 1441 1372 822 489 6337 4269 1930 

4 
പത്തനാപു
രം 

3187 1807 1197 1352 842 360 4539 2649 1557 

5 അഞ്ചല് 3630 1930 1553 1766 833 729 5396 2763 2282 

6 
ക ാട്ടാരക്ക
ര 

3799 2169 1521 783 495 268 4582 2664 1789 

7 ചിറ്റുമല 2519 1971 496 2526 1700 607 5045 3671 1103 
8 ചവറ 1040 715 267 2034 1236 576 3074 1951 843 
9 മുഖത്തല 2656 1847 621 1388 1019 235 4044 2866 856 
10 ഇത്തിക്കര 2707 1540 988 1169 753 369 3876 2293 1357 

11 
ചടയമംഗ
ലം 

4399 2719 1506 1341 769 484 5740 3488 1990 

ആക ത്ലാക്ക്പ
ഞ്ചായു ള് 

35043 21389 12157 19079 11879 5703 54122 33268 17860 

നഗരസഭ ള് 
പരവൂര് 558 356 151 349 232 81 907 588 232 
പുനലൂര് 503 262 190 414 209 104 917 471 294 
 രുനാഗെളളി 312 146 156 489 190 244 801 336 400 
ആക നഗരസഭ 
ള് 

1373 764 497 1252 631 429 2625 1395 926 

ക ാല്ലംത് ാര്െത്റ
േന് 

2166 713 933 556 226 241 2722 939 1174 

ആക  
(ക ാല്ലംജില്ല 

38582 22866 13587 20887 12736 6373 59469 35602 19960 

അവലംബം പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 
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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 വിഭാഗക്കാര്ക്ക ്നല് ിയ വീടു ളകട  ണക്ക ് 

ക്രമ നം ത്ലാക്ക ് 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  (കലഫ ്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 വകുെ ്

കൃേി-മണ ്സംരേണം 
 ജില്ലയികല സാധ്ാരണ വിള ളായ കനല്ല്, കതങ്ങ്, മാവ,് ലാവ്,  വങ്ങ്, പച്ചക്കറി ള്  തടങ്ങി എല്ലാ 
കൃേിയിലം പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിലളളവര് ഏര്കെട്ടിരിക്കുന്നു. 2009-10 കല  ണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവം വിസ്തൃതി 
റബ്ബര് കൃേിക്കാണ-്75810 കസെ,് മരച്ചീനി-45972, വാഴ-36661, കനല്ല്-2823, കതങ്ങ്-53537 എന്നിവയാണ ്മറ്റ ്
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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 പാട്ടത്തികനടുത്്ത ഈ വിഭാഗത്തിന് 
നല്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ചാല്  ാര്േി  രംഗത്്ത ഒരു പുത്തന് ഉണര്വ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്  ാരണ 
മാത്യക്കാം. പരമ്പരാഗതമായി  ാര്േി  ത്മഖലയില് പ്രവര്ത്തിച്ച കവേഗ്ധധ്േം ത്നടിയ കതാഴിലാളി ള് ഈ 
ത്മഖലയിലകണ്ടന്നുളളത് പ്രതീേയ്്ക്ക വ നല്കുന്നു.   
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ കൃേിഭൂമിയില് ഭൂരിപേവം  ിഴക്കന് മലമ്പ്രത്േശങ്ങളില് ആ യാല് മണ് 
സംരേണ പദ്ധതി ള് ഈ പ്രത്േശത്ത ്അതേന്താത്പേിതമാണ്. മണ്  യ്യാലക ട്ടു ,  ല്ലടുക്ക് നിര്മിക്കു , 
സംരേണ ഭിത്തി നിര്മിക്കു , മണിട്്ട നി ു , ഓട, സ്ലാബ ്എന്നിവ നിര്മിക്കു , ജല നിര്ഗമന സംവിധ്ാ 
നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കു  എന്നിവയ്ക്കുളള പദ്ധതി ള് ഈ ത്മഖലയില് അതോവശേമാണ.് 

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 ത്നരിടുന്നവയാണ.്  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 ള്ക്ക ്
നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ഒറ്റകെട്ട നിലയിലളളതം കവേുതീ രിത്ക്കണ്ടതകണ്ടങ്കില് അവയ്ക്കും അടിയന്തിര 
സംവിധ്ാനങ്ങള് നടെിലാത്ക്കണ്ടതാണ്.   

ശ്മശാനം 
 ജില്ലയില് ശ്മശാനം നിര്മിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലസൗ രേം ഉകണ്ടങ്കിലം നിലവില് 10 ശ്മശാനങ്ങള് 
മാത്രമാണ ്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 ഉപത്യാഗിച്്ച പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

പട്ടി  4.15.1.8 
ജില്ലയില് നിലവിലളള പട്ടി ജാതി ശ്മശാനങ്ങളകട വിവരം (ത് ാളനി ളില്) 

ക്രമനം ശ്മശാനങ്ങളകട ത്പര ് പഞ്ചായത്ത ്
1 ചുണ്ട പട്ടാണിമുക്ക് ലേംവീട ്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 പട്ടാളംകുന്ന ്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 
വസിക്കുന്നവര്ക്ക ് 5  ി. മീറ്റര് പരിധ്ിയില് കപ്രമറി കഹല്ത്ത്കസെര്, കമഡിക്കല് ത്റാര്, ത്ഡാക്ടറുകട 
ത്സവനം എന്നിവ ലഭേമാണ്.  വിേഗ്ദ ചി ില്സ ആവശേമുളള സമയത്ത ്25  ി. മീറ്റര് പരിധ്ിയ്ക്ക ത്ത് എല്ലാ 
ത് ാളനി നിവാസി ള്ക്കും സൗ രേപ്രേമായ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉണ്ട്.  ഒറ്റകെട്ടു താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില് 
മലത്യാര പ്രത്േശങ്ങളില് ഉളളവര്ക്ക ് വിഗ്ദചി ില്സയ്്ക്ക ചില പരിമിതി ള് ഉണ്ട്.    എന്നിരുന്നാലം ആത്രാഗേ 
പരിചരണത്തിന് ആവശേമായ അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങളായ കപ്രമറി കഹല്ത്ത്കസെര്,  മൂണിറ്റി 
കഹല്ത്ത്കസെര്, താലൂക്കാശുപത്രി, ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഗവണ്കമെ ്ആയര്ത്വേ-ത്ഹാമിത്യാ ആശുപത്രി ള് 
കമഡിക്കല് ത്റാറു ള് എന്നിവയകട ത്സവനം ഒട്ടുമിക്കവര്ക്കും ലഭേമാണ.്   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 
ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ.്  ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവം ബി.പി.എല്  ാര്ഡ ് 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 
 ണക്കനുസരിച്ച ് 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 രിച്ച ് വിവിധ് പദ്ധതി ള് ഇത്തരം 
യൂണിറ്റു ള് നടെിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില് നിന്നും ധ്നസഹായം സവി രിച്ച ്
ജില്ലയികല വിവിധ് സ്ഥലങ്ങളിലായി 7 പട്ടി ജാതി വനിതാ സവയം സഹായ സംഘങ്ങള് സവയം കതാഴില് 
സംരംഭങ്ങള് നടത്തിവരുന്നു. കൂടാകത ജില്ലയികല നിരവധ്ി വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ളിലം ഗ്രാമസഭാ/വാര്ഡ ്
സഭാത്യാഗങ്ങളിലം സജീവമായി പകങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികെ സാമൂഹി  സാമ്പത്തി  
സുരേിതതവത്തിന് ഇത്തരം സവയം സഹായ സംഘങ്ങളകട പ്രവര്ത്തനം വലിയ പങ്ക ്സംഭാവന കചയ്യുന്നു. 
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 ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച ് 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 രിച്ച ്ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 

പട്ടി  4.15.1.9 
സത്ങ്കതങ്ങളികല സാംസ്ക്കാരി  സംരംഭങ്ങള് 

ക്ര
മ
നം 

തത്േശഭരണ
സ്ഥാപനം 

സാമുോയി  
സംഘടന ൾ 

സാംസ്ക്കാരി  
സംഘടന ൾ 

ആക     

ത്ലാക്ക ്
പഞ്ചായു ള് 

എണം 
അംഗങ്ങ
ൾ 

ക്ലബ ്
നാട 
ത്വേി 

ഗായ 
സംഘം 

വാേേസം
ഘം 

നൃത്തസം
ഘം 

നാടൻ 
 ലാസംഘം 

മറ്റുള്ള
വ 

1 ഓച്ചിറ 49 950 0 0 0 0 1 0 6 
2 ശാസ്ാംത് ാട്ട 131 1753 21 0 1 0 2 5 0 
3 കവട്ടിക്കവല 16 256 6 0 3 3 3 1 0 
4 പത്തനാപുരം 30 683 16 0 1 5 0 4 1 
5 അഞ്ചല് 6 184 2 0 0 0 0 2 2 
6 ക ാട്ടാരക്കര 24 300 19 0 0 3 2 3 0 
7 ചിറ്റുമല 16 280 7 0 0 1 0 2 2 
8 ചവല 2 7 2 0 2 0 1 0 0 
9 മുഖത്തല 2 31 0 0 2 2 0 0 0 
10 ഇത്തിക്കര 33 908 12 3 1 0 2 1 0 

11 ചടയമംഗലം 1 2 4 1 3 5 2 4 1 

ആക  (ബത്ളാക്ക ്
പഞ്ചായു ള്) 

310 5354 89 4 13 19 13 22 12 

നഗരസഭ ള്       0   

1 പരവൂര് 1 1 4 0 0 0 0 0 1 

2 പുനലൂര് 4 183 0 0 0 0 0 0 0 

3  രുനാഗെളളി 23 429 2 0 0 0 0 0 0 

ആക  
(നഗരസഭ ള്) 

28 613 6 0 0 0 0 0 1 

ക ാല്ലം 
ത് ാര്െത്റേന് 

0 0 3 0 1 2 2 0 1 

ആക  ക ാല്ലം ജില്ല 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 

ത്ലാക്കപ്ഞ്ചായത്ത ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്
 ാവ ളകട വിവരം 

 
ചവറ ത്തവലക്കര 1. ത്വളൂര് ാവ്, നടുവിലക്കര 
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2. ചക്കാവിളയില് ത്േത്രം, പാലയ്ക്കല് കതക്ക ്
3. വാത്ലാടിത്തറയില്  ാവ,് നടുവിലക്കര 
4.  മലാലയം കുടുംബ ാവ്, മുളളിക്കാല 
5. പളളിയറക്കാട്ട്  ാവ,് പടിഞ്ഞാറ്റ ര 
6. മുട്ടത്്ത മുത്തന് ാവ്, അരിനല്ലൂര് 

 പന്മന 

1.  ാവയ്യത്ത്, ത് ാലം, പന്മന 
2. മുത്ക്കാണത്്ത  ാവ്, വടക്കുംതല 
3. ത്മക്കാട്  ാവ,് പന്മന 
4. മുത്ണ്ടാട്ടില്  ാവ,് മനയില് 

 ചവറ 

1.  രിത്തറ ാവ്, മടെളളി 
2. പുതക്കളയില് ാവ്, ഭരണിക്കാവ ്
3. ചാലില് ാവ് 
4. തണ്ടത്തില് ാവ്, പയ്യലക്കാവ് 

അഞ്ചല് അലയമണ് 1.  ാരായിത്ക്കാണം 

 ഏരൂര് 

1.  ിണറ്റ് മുക്ക്  ാവംഭാഗം 
2. ആയിരനല്ലൂര് ത് ാളനി, 
3. പഴത്യരൂര്  ിട്ടണ് ത് ാളനി- ഏരൂര്, 
4. ചാവരുത് ാണം 
5. നടുക്കുന്നില്പുരം, വാര്ഡ ്
6. വട്ടകക്കത ത് ാളനി, വാര്ഡ ്
7. കവളളച്ചാല്, വാര്ഡ് -ആണ്ടൂര്, 
8. ആലംത്ചരി, വാര്ഡ ്

 അഞ്ചല് 
1. കപരിത്ങ്ങാലിത്ക്കാണം ത് ാളനി 
2. ക ാത്ക്കാട് ത് ാളനി, വാര്ഡ ്

ചടയമംഗലം   ചടയമംഗലം 
1. പാലൂര്ത്ക്കാണം 
2. ഇലിൊംപണ 
3. പൂത്ങ്കാട്ട ്പട്ടം  

 നിലത്മല് 
1. അപ്പൂെന് ാവ് 
2. ക ാത്ല്ലാണം കുരിത്യാട്ട ്
3. ക ത്താട്പറയരുത് ാണം  

  ടയ്ക്കല് 

1. കമലംമൂട ്അപ്പൂെന് ാവ് 
2. പുല്ലാണിമൂട ്അപ്പൂെന് ാവ് 
3. മാറംകുഴി അപ്പൂെന് ാവ് 
4. ഉലവന്ത് ാട ് ാവ ്

 കുമിള് 

1. പുല്ലുപണ  ാളിത്യറ്റ്  ാവ ്
2. േര്െക്കാട് കുളക്കാട്ട്ത് ാണം 
3. മുതയില്  ാവ ്
4. കുശവൂര്ത് ാണം  ാവ ്

 ചിതറ 

1. കുളന്തറ അപ്പൂെന് ാവ് 
2. തലവരമ്പ്, ചാവരു ാവ ്
3. ചാവര് ത് ാങ്കല് അപ്പൂെന് ാവ് 
4.  ാലായില് അപ്പൂെന് ാവ് 
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5. ആയിരക്കുഴി വയലില്  ണന്ത് ാട ്ചാവരു  ാവ ്
6. മതിര-മന്തിരംകുന്ന് പന്തല് മൂര്ത്തീ ാവ ്
7. കപരിത്ങ്കാട്ട് അമ്മൂമ ാവ ്

 ഇളമാട ് 

1. ത്താട്ടത്തറ ചാവരു  ാവ ്
2. അര്ക്കന്നൂര് അപ്പൂെന് ാവ് 
3. പുലിക്കുഴി അപ്പൂെന് ാവ് 
4. കനത്ട്ടത്തറ  ാവ ്

 ഇട്ടിവ  

1. ത് ാട്ടുക്കല് അപ്പുെന്  ാവ ്
2. വയല പുതത്വലില് ഭദ്ര് ാളി  ാവ് 
3. വയല  ാമ്പിത്ക്കാണം അപ്പൂെന്  ാവ ്
4. മലത്െരൂര് കപായ്കയില്  ാവ്  

 കവളിനല്ലൂര് 

1.  രിങ്ങന്നൂര് പീരയിന്ത് ാട്ട ് 
2. ചാവരു ാവ ്
3. പൂത്ങ്കാട്ട ്ാവ ്
4. മുണ്ടുത്ക്കാണം  ാവ ്
5. പുതിയിടം  ാവ് 

ചിറ്റുമല കുണ്ടറ 

1. ആല്ത്തറമു ള് ാവ്-1 
2. ആല്ത്തറമു ള് ാവ്-2 
3. മൂര്ത്തീ ാവ,്പുലിൊറ 
4. മുല്ലത്ശരി ാവ് 
5. .മാടന് ാവ്  ിഴക്ക,് വലിയറ 
6. മാടന് ാവ്, മുളവന 

  ിഴത്ക്ക  ല്ലട 
1. മണിയന് ാവ് 
2. അംത്ബദ് ര് ത് ാളനിക്ക് സമീപമുളള  ാവ ്

 തൃക്കടവൂര് 
1.  ിഴക്കടത്്ത ാവ ് 
2. ത്താണിപ്പുരയ്ക്കല്  ാവ ്
3. ചാവര് അപ്പൂെന് ാവ്  

 തൃക്കരുവ 1. പച്ചവിള ാവ് 

 പനയം  

1. ത്പ ാവ ്
2. മുള്ളു ാവ ്
3. കതക്കതില് ത്േത്രം 
4. അമ്പഴവയല് മൂര്ത്തീ ാവ ്
5. കചട്ടിമന ാവ് 
6. ഇടയിലപങ്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ത്േത്രം 
7. കതാടിയില് സര്െ ാവ ്

 കപരിനാട ്
1. ശിവഭദ്ര് ാളി  ാവ് 
2. ശ്രീഭദ്ര് ാളി ത്േത്രം 
3.  ാവികെ ത്മലതില്, ചിറത്ക്കാണം 

 ത്പരയം 

1. ഇടമല അമ്മൂമ ാവ ്
2. കുന്നുംപുറം ചരുവില് ാവ് 
3. പാറപ്പുറം  ാവ ്
4. സൗന്ദരേ ജംഗ്ധേന് സമീപമുളള   ാവ് 
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ഇത്തിക്കര   ചാത്തന്നൂര് 
1. ലാവിള അപ്പൂെന് ാവ് 
2. വാരേംചിറ ശ്രീ.അപ്പൂെന് ാവ് 

 ആേിച്ചനല്ലൂര് 

1. പറമൂര്ത്തി ാവ ്
2.  ാവവിള ാവ് 
3.  ാടിമാതിക്കാവ ്
4. മാമ്പഴത്തക്്കാവ ് 
5. ആേിച്ചനല്ലൂര്  ാടോതി 
6. മൂഴിയില്  ാവ ് 

  ല്ലുവാതക്കല് 1. വരിഞ്ഞം ശ്രീ. ചാവര്  ാവ് 

 
പരവൂര് 

മുനിസിൊലിറ്റി 
1.  ാടിയാതി അപ്പൂെന് ാവ് 
2. തച്ചിലഴി ം  ാവ ് 

 ചിറക്കര 
1. മട്ടയ്ക്കല്  ാടോതി  ാവ ് 
2. ചാവരുകുഴി അപ്പൂെന്  ാവ ്

ക ാട്ടാരക്കര എഴത് ാണ് 

1. ക ാച്ചാഞ്ഞിലിമൂട്- ഭൂതത്താന് ാവ് 
2.  ീത്ഴവയല് അമ്മൂമ ാവ ്
3. പുല്ലരിത്ക്കാട് അപ്പൂെന് ാവ് 
4. കപങ്ങാമു ളില്  ിരാതമൂര്ത്തി  ാവ്  

  രീപ്ര 1. മുളങ്കുന്നില് മൂര്ത്തീ ാവ ്

 ക ാട്ടാരക്കര 
1.  ണിയാ ത്രാണം  ാവ ്
2. കപരുവംമുഴി ചാവരു ാവ് 
3. ഇഞ്ചയ്ക്കല് ാവ് 

 പൂയെളളി 
1. തണ്ടയത്ത് മൂര്ത്തീ ാവ,് 
2.  ിരാതമൂര്ത്തി  ാവ,് പാലമുക്ക്  

 കവളിയം 1. കപരുങ്കുളം മൂര്ത്തീ ാവ ്
മുഖത്തല ക ാറ്റങ്കര 1. കുമ്പളത്ത ്ാവ ് 

 കനടുമ്പന 
1.  ടയ്ക്കല് പട്ടി ജാതി ത് ാളനി 22ാാാം വാര്ഡ് 
2.   ക ാത്തനാട്ട്  ാവ് (ത്മത്ല ാവ)് 

 തൃത്ക്കാവില്വട്ടം 
1. തലച്ചിറ ത് ാളനി 
2    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 അഞ്ചാലംമൂട,് ആേിച്ചനല്ലൂര് എന്നിവിടങ്ങളികല സംഘങ്ങള് നിലവില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 
കുന്നത്തൂര്, പൂതക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളികല സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.  

 സഹ രണ സംഘങ്ങളികല ഭാരവാഹി ളകട വിേോഭോസക്കുറവ്, പരിചയക്കുറവ്, മാത്നജ്കമെ ്
കവേഗ്ധധ്േത്തികെ അഭാവം എന്നിവ മൂലം സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തന വിജയം ത്നടുന്നില്ല. സര്ക്കാര് സഹായ 
ത്തിനു പുറത്മ പ്രവര്ത്തന മൂലധ്നം സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതിക്ക ്  ഴിയന്നില്ല. പട്ടി ജാതി 
വിഭാഗത്തികെ മാത്രം നിത്േപങ്ങത്ള ലഭിക്കുന്നുളള. നല്കുന്ന വായ്പ ളില് ഭൂരിപേവം തിരിച്ചടക്കുന്നില്ല. മറ്റ് 
ബാങ്കു ള്ക്ക ് 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 വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക ് നല്കുന്ന സംരേണകത്തക്കുറിച്ചും 
നിയമ പരിരേകയക്കുറിച്ചും ത്ബാധ്വാന്മാരാക്കുന്നതിന ്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 കഗഡന്സ ്  1 
മാതൃ ശിശുത് ന്ദ്രം 30 
ആത്ഗ്രാ സര്േീകസ്സെര്  34 
അംഗന്വാടി  439 
ടി.വി, ത്റഡിത്യാ  ിത്യാസ്ക ് 111 
കലബ്രറി/വായനശാല 65 
ക്ലബ്്ബ 67 
പാരമ്പരേ  ലാത് ന്ദ്രം  4 
ജലവിതരണ പദ്ധതി 150 
കപാത  ളിസ്ഥലം 26 
ത്സാളാര് വിളക്ക ് 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.   
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പട്ടി  4.15.1.12 
ക ാല്ലം ജില്ലാ പ്രീകമട്രി  ്ത്ഹാറല് (ആണ്) 

ത്ഹാറലികെ ത്പര ് 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) 

ത്ഹാറലികെത്പര ് 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 ത്പാറക്മട്രി  ്ത്ഹാറല് 

ത്ഹാറലികെത്പര ് 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 

ത്ഹാറലികെത്പര ് അനുവേനീയമായ കുട്ടി ളകടഎണം 

ഓച്ചിറ 63 

കവട്ടിക്കവല 21 

കുളക്കട 42 

ആക  126 
                      അവലംബം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

പട്ടി   4.15.1.16 
നഴ്സറിസ്കൂള ൾ 

നഴ്സറിസ്കൂളികെത്പര ് ത്ലാക്ക ് അനുവേനീയമായ എണം 

 ടയ്ക്കാമണ് 

പത്തനാപുരം 

30 

വിളക്കുടി 30 

പുനലൂര് 30 
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കവളിയം 
ക ാട്ടാരക്കര 

30 

ചാലൂത്ക്കാണം 30 

കുളക്കട കവട്ടിക്കവല 30 

ആക   180 
അവലംബം  ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

 വിേോഭോസപരമായ പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ, ഭൂരഹിതരുകട എണത്തിലള്ള വര്ദ്ധന, ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബങ്ങള്, സത്ങ്കതങ്ങളികല കുടികവള്ളോമം,  ടകക്കണി, പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക ് എതികരയള്ള 
മനുേോവ ാശ ധ്വംസനങ്ങള്, ഇടനിലക്കാരുകട ചൂേണം എന്നിവയാണ ് 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 വകുെ ്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, ത്ഗാട്ട ് യൂണിറ്റ് മുതലായവയം തരിശു നിലങ്ങള്, സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവയം എസ.്സി 
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് നല്കുന്നു. 

2. കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നത് 75% സബസിഡി നിരക്കില് ധ്ന സഹായം നല്കുന്നു. 
3. അഭേസ് വിേേരായ കതാഴില് രഹിതര്ക്ക ് ഉന്നത വിേോഭോസം ത്നടിയ ത്ശേം കതാഴില് 

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 75% സബസിഡി നിരക്കില് ധ്നസഹായം നല്കുന്നു. 
4. അഭേസ് വിേേര്ക്ക് മത്സ്ര പരീേയില് പകങ്കടുക്കുന്നതിന് ആവശേമായ പരിശീലനം. ഉന്നത 

നിലവാരമുളള സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്ചര്ന്നു പഠിക്കുന്നതിന ് 100% ടൂേന് ഫീസ,് ത്ഹാറല് ഫീസ,് 
ത്പാക്കറ്റമ്ണി 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 വച്്ച നടു .  

8. കുടികവളള ത്മഖലയില് പുതിയപദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപം നല്ത് ണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.   
9. വകുെികെ പദ്ധതി ളില് നല്കുന്ന ധ്നസഹായം  ാത്ലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കു . 

10. വകുെികെ പദ്ധതി കള സംബന്ധിച്്ച 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 കൃതേസമയത്ത ് പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികെയം ഇതര വകുപ്പു ളകടയം 
പദ്ധതി ള് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പു ള് നല്കുന്നത് പ്രത്യാജന പ്രേമാകും. 
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11. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ഓഫീസ,് വിത്ല്ലജ് ഓഫീസ് തടങ്ങിയ പ്രധ്ാന ഓഫീസു ളില് പ്രത്തേ  
ത്നാട്ടീസ ്ത്ബാര്ഡു ള് സ്ഥാപിച്ച ്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 ള്ക്ക ്593.61 ലേം രൂപയം 11 
ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള്ക്ക ്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 

തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം 
പ്രത്തേ  ഘട  പദ്ധതിയില് 

വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ള ത (ലേത്തില്) 

1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് 2130.56 
2 ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 1177.67 
3 മുന്സിൊലിറ്റി ള് (നാല്) 593.61 
4 ത്ലാക്ക് പഞ്ചായു ള് (പതികനാന്ന്) 2130.56 
5 ഗ്രാമപഞ്ചായു ള് (അറുപത്തികയട്്ട) 6230.87 
 ആക   12263.27 

അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

ചിത്രം  4.15.1.1 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല് 

 
   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 ത്മഖലയ്ക്ക ് 18.66%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക് 
70.11%, ഉല്ൊേന ത്മഖലയ്ക്ക ് 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 
വിു ം 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, വൃദ്ധര്ക്ക ്  ട്ടില് വാങ്ങല്, പട്ടി ജാതി വിഭാഗം 

പശ്ചാത്തല 
ത്മഖല  -18.66%

ത്സവന ത്മഖല  -
70.11%

ഉല്പാേന ത്മഖല -
11.23%

70.11%
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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 ത്റാഡ ്
ത് ാണ്ക്രീറ്റിംഗും ടാറിംഗും, പാര്ശവഭിത്തി നിര്മാണം, ഓട നിര്മാണം,  ലങ്ക് നിര്മാണം എന്നിങ്ങകന വിവിധ് 
പദ്ധതി ള്ക്കും ത  വ യിരുത്തിയിട്ടുളളതായി  ാണുന്നു. 

ചിത്രം  4.15.1.2 
ത്ലാക്ക ്പഞ്ചായത്തികെ ത്മഖല അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ യിരുത്തല് 

 
    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 ള്ക്ക ്റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട,് 
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 ള്ക്ക ്കമറിത്റ്റാറിയസ് ത്സ്കാളര്േിെ്, മാലിനേ സംസ്കരണ ലാെ,് വിത്േശത്ത ്
കതാഴില് ധ്നസഹായം, പ്രീകമട്രിക്ക ് 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 

 
   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 ത്മഖലയ്ക്ക ്19.56%, ത്സവന ത്മഖലയ്ക്ക ്

പശ്ചാത്തല ത്മഖല  
-25.87%

ത്സവന ത്മഖല  -
70.17%

ഉല്പാേന ത്മഖല -
3.96%

70.17%

25.87%

3.96%

പശ്ചാത്തല ത്മഖല -
19.56%

ത്സവന ത്മഖല  -
60.44%

ഉല്പാേന ത്മഖല  -
20%
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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 യൂണിറ്റ ്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 

 
  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, ലാത്ടാെ ് 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 കതരുവവിളക്ക ് 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 

 
അവലംബം .ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് 

പശ്ചാത്തല 
ത്മഖല  -32.47%

ത്സവന ത്മഖല  
-67.53%

ഉല്പാേന ത്മഖല  
-0%

പശ്ചാത്തല 
ത്മഖല  -34.18%

ത്സവന ത്മഖല  
-46.79%

ഉല്പാേന ത്മഖല  
-19.03%
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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 ത്മഖലയ്ക്ക ് 19.03% എന്നിങ്ങകന വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി  ാണുന്നു. പട്ടി ജാതി ഉപപദ്ധതി 
ഉല്പാേന ത്മഖലയില് പട്ടി ജാതി ത് ാളനി ളില് മണ്, ജല സംരേണം, വനിത സംരഭങ്ങള്ക്ക ്
റിത്വാള്വിംഗ് ഫണ്ട്, വനിത വേവസായ സംരഭങ്ങള്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങല്, അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്
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-റിക്രൂട്്ടകമെ് കട്രയിനിംഗ,് 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 

1. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട സവയം കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ധ്നസഹായം 
നല്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം ആവശേമായ വരുമാനം ലഭേമാകുന്ന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായി 
 ാണുന്നില്ല. ത് ാഴി, ആട,് പശു എന്നിവയകട വിതരണത്തില് ഒതങ്ങുന്നു. മിക്ക പദ്ധതി ളം  ടി 
സംരംഭങ്ങളില് പിന്നീട ്ഫലപ്രേമായ ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം നടൊക്കാത്തതിനാല് ഉത്േശിക്കുന്ന 
ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. 

2. തത്േശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടൊക്കുന്ന ത്റാഡ്, കുടികവള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് നിശ്ചിത 
 ാലാവധ്ിക്കുള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റക്കുറ്റെണി ള്  രാറു ാരന് തകന്ന പരിഹരിക്കുന്നുകണ്ടന്ന ്
ഉറൊത്ക്കണ്ടത് അനിവാരേമാണ്. 

3. 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 അയച്്ച മുഴവന് കചലവം നല് ി 
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്ത് ണ്ടത് അനിവാരേമാണ്. 

4. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ത്ലാക്ക ്പഞ്ചായത്ത്, പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് തടങ്ങി ഗ്രാമസഭാ ലിറികന 
ആശ്രയിച്്ച നടൊക്കുന്ന പദ്ധതി ള്ക്ക് ഗ്രാമസഭാ ലിറ് യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാല് പദ്ധതി 
നിര്േഹണത്തിന്  ാലതാമസം ത്നരിടുന്നുണ്ട്. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കസക്രട്ടറിമാര് ശ്രദ്ധ കചലത്തി ലിറ ് യഥാസമയം ലഭേമാത്ക്കണ്ടത് അനിവാരേമാണ്.ഗ്രാമസഭാ 
ലിറികല അപാ ത ള് പദ്ധതിയകട പ്രത്യാജനം യഥാര്ഥ ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് 
തടസ്സമാകുന്നു. 

5. പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം നടൊക്കുന്ന സമാന 
പദ്ധതി ളകട സബസിഡി നിരക്ക് ഏ ീ രിത്ക്കണ്ടത് ആവശേമാണ്. 

6. എസ.്സി. പി ഫണ്ട് ഉപത്യാഗിച്്ച നടൊക്കുന്ന നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട ഫീസിബിലിറ്റി 
നിലവില് തയ്യാറാക്കുന്നത ് 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 രിച്്ച ഫീസിബിലിറ്റി തയ്യാറാക്കു യാകണങ്കില് 
ഫീസിബിലിറ്റി തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടൊക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ള് ഒരു പരിധ്ി വകര 
പരിഹരിക്കുവാന് സാധ്ിക്കും. 
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7. നിലവില് തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പശ്ചാത്തല ത്മഖലയില് പ്രത്തേ  ഘട  പദ്ധതി 
വിഹിതം കചലവഴിക്കുന്നതിന് ഫീസിബിലിറ്റി മാനേണ്ഡം തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. വേവസ്ഥയ്്ക്ക 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 യിരുുന്നുകണ്ടന്ന ്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 ഉപത്യാഗേശൂനേമാകുന്നത ്
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 ലഭേമാകുന്നതിന ് ഉതകുന്ന പദ്ധതി ള് വേക്തി ള്ക്കും, അത്ഞ്ചാ അതിലധ്ി ത്മാ 
അംഗങ്ങള് ത്ചര്ന്ന് രൂപീ രിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സവയം സഹായ സംഘങ്ങള്ക്കും ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന ്
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 വീട ്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 എന്നിവര്ക്ക ് ഒത്ര നിരക്കില് 
ധ്നസഹായം അനുവേിക്കു.ന്നു. 

• ഗുണത്ഭാക്താക്കള് വിവാഹം മറ്റാവശേങ്ങള്, ത്രാഗചി ിത്സ് എന്നിവയക്ക ്ത  മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. 
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പരിഹാരനിര്ത്േശങ്ങള് 

❖ ധ്ന സഹായത  വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന ്സര്ക്കാരിത്ലക്കശ്ു ശുപാര്ശ നല് ാവന്നതാണ.് 

❖ സര്ക്കാര് നിശ്ചയിച്ച നിയമാനുസൃത അളവില് ഭവനനിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക് 
മാത്രം ധ്നസഹായം.  

❖ വിധ്വ ള്, മാര  ത്രാഗങ്ങള്ക്ക് വിത്ധ്യരായ ഗൃഹനാഥന്/നാഥ, ഭവന നിര്മാണവമായി 
ബന്ധകെട്ട ് പ്രതികൂല സാഹചരേങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നവര് (തലച്ചുമടായി സാമഗ്രി ള് 
എത്തിത്ക്കണ്ടി വരുന്നവര്, ഭവനം നിര്മാണ ത്യാഗേമായി ഭൂമി രൂപകെടുത്ത്തണ്ടവര്) 
എന്നിവര്ക്ക ്പ്രത്തേ  നിരക്കില് ധ്നസഹായം ശുപാര്ശ കചയ്യാവന്നതാണ്. 

❖ സര്ക്കാര് ധ്നസഹായത്തിന് പുറത്മ ഗുണത്ഭാക്തൃ വിഹിതം പരമാവധ്ി ഉറൊക്കു . 

❖ സവന്തമായി വീട ് നിര്മിക്കുവാന്  ഴിയാത്തവര്ക്ക് സര്ക്കാര് അംഗീകൃത ഏജന്സി കള 
നിര്േഹണ ചുമതല ഏല്െിക്കാവന്നതാണ.് 

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  

❖ വീട ് വയ്ക്കുന്നതിന് അനുത്യാജേമായ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണത്ഭാക്താക്കകള ത്ബാധ് 
വല്ക്കരിക്കു . 

❖ സമിതി നിര്ത്േശിക്കുന്ന ഭൂമി മാത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക ് 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 വിഭാഗത്തിന ്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 കുറിച്ച ് 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 ക്കുറിച്്ച അവത്ബാധ്ം എല്ലാവര്ക്കും ലഭേമാക്കാന് ത്ബാധ്വല്ക്കരണ 
ക്ലാസ്്സ നടത്താവന്നതാണ്. 

❖ ത്പാേ ാഹാര വിതരണ പദ്ധതി ള്  ാരേേമമാക്കു . 

❖ നിശ്ചിത വരുമാന പരിധ്ിയിലളള എല്ലാവര്ക്കും കമഡിക്കല് ഇന്ുറന്സ്്സ സര്ക്കാര് 
നടെിലാക്കു .  

ശ്മശാനം പ്രശ്നങ്ങള് 
 കപാത ശ്മശാനങ്ങളകട അപരോപ്തത. 

 ാരണങ്ങള് 

• പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ട ആള ള്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശവം മറവ് 
കചയ്യുന്നതിത്നാ സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിത്നാ സ്ഥലത്തിന് കേൗര്ലഭേം ത്നരിടുന്നു. 

• പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക ് മാത്രമായളള ശ്മശാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂകട മറ്റ് 
വിഭാഗങ്ങളമായിട്ടുളള അന്തരം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നു. 

• കപാതശ്മശാനം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുത്യാജേമായ സ്ഥല ലഭേത ക്കുറവ.് 
പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള് 

❖ സ്ഥലലഭേത അനുസരിച്ച ് ഒത്ന്നാ അതിലധ്ി ത്മാ തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
സംത്യാജിെിച്്ച കപാതശ്മശാനം നിര്മിക്കു . 

❖ പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക്മാത്രമായളള ശ്മശാനങ്ങള്ക്ക്പ രം കപാതശ്മശാനങ്ങള് 
നിര്മിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി സര്ക്കാര് തലത്തില് നടെിലാക്കു . 

❖ പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കുളള നിലവിലളള ശ്മശാനങ്ങള് നവീ രിക്കു  
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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 ഭൂപ്രകൃതിക്ക ് 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  വിനിമയത്തിന ്തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു 

• തനത് സാംസ്കാരി  കപതൃ ം  ാത്ത്സൂേിക്കുത്മ്പാള് തകന്ന നൂതന  ലാ ത്മഖലയിത്ലക്ക് 
എത്തികെടുന്നതിനുളള സാധ്േതകുറവ.് 

• 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 എന്നിവയ്ക്ക ്
ആവശേമായ ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു . 

❖ സാംസ്ക്കാരി  വിനിമയത്തിന ്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 വിടവ ്
 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. 
 വീട-് 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 രംഗത്്ത 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 ത്നടുന്നതിന ്ലേേം വയ്ക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള് 

• എല്ലാ പട്ടി ജാതിക്കാര്ക്കും സവന്തമായി സ്ഥലം, വീട,് 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 . 

• വീട-് 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 പരിഹരിച്്ച 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 സാേരതാനിരക്ക ് 94.09%ആണ്. 2008-10 
സര്കേപ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി  വര്ഗക്കാരുകട സാേരത 81.87% ആണ്. എന്നാല് സമുോയങ്ങ ള്ത 
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 എന്നത ്
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 നിര്ണയിക്കുന്നതിന ്താകഴ പറയന്ന മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

ക്രമനം: ത്മഖല മാനേണ്ഡം 

1 
 
 

വിേോഭോസം 

1.  നിരേരത 
2. പഠനം ഉത്പേിച്ചവര് 
3.ഉന്നത വിേോഭോസം ഇല്ലാത്തവര് 
4.സാത്ങ്കതി വിേോഭോസം ഇല്ലാത്തവര് 

2. 
 
 

ആത്രാഗേം 

1. ആത്രാഗേപരിചരണത് ന്ദ്രങ്ങളകട കുറവ് 
2. േീർഘ ാല ത്രാഗാവസ്ഥ 
3.ശാരീരി /മാനസി കവല്ലുവിളിത്നരിടുന്നവർ/ഭിന്നത്ശേിക്കാർ 
4. വത്യാജനസംഖേ 

3. 
 
 
 

കതാഴില്/ഉപ
ജീവനം 

1. കതാഴില് രഹിതർ 
2. വിേോഭോസത്യാഗേതയളള കതാഴില് 
3. സാത്ങ്കതി  വിേോഭോസ ത്യാഗേതയളള 
കതാഴില്അത്നവേ ര്. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

472                                                                         പ്രത്തേ  പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 

 
 

 4. സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാത്തവര് 
5. കൃേി, മൃഗസംരേണം 
6. കചറു ിട വേവസായം/ കനപുണേ വി സനം 
7. സംസ്കാരം,  ല,  ായി ം, യവജനത്േമം 

4. 
അടിസ്ഥാന 
സൗ രേം 

1. ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടു ൾ 
2. സവന്തമായി വീടില്ലാത്തവര് 
3. കവേുതി ഇല്ലാത്തവര് 
4. കുടികവളള സൗ രേം ലഭേമല്ലാത്തവര് 

 5.  ൂസ ്ഇല്ലാത്തവര് 

5. 
 

സാമൂഹേസുര
േിതതവം 
അമമാര് 

1. അവിവാഹിതരായ 
2.  ടബാദ്ധേത 
3. വിവിധ് സാമൂഹേ കപന്േനു ളകട ലഭേത 
(മാര മായ അസുഖം ബാധ്ിച്ചവര്ക്കുംഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്കും 
അടക്കം) 
4.  കുടുംബ ശ്രീ പ്രവര്ത്തനത്തികെ കുറവ ്

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 പിറവന്തൂര് 160 295 286 581 
10 കുളത്തൂപ്പുഴ 541 948 1049 1997 
11 അലയമണ് 4 6 7 13 
12  രവാളൂര് 8 15 13 28 
13 കതന്മല 132 212 227 439 
14 ആരേങ്കാവ് 164 282 276 558 
15 കതക്കുംഭാഗം 1 1 4 5 
16 നീണ്ട ര 2 5 3 8 
17 തൃക്കടവൂര് 1 1 1 2 
18 ക ാറ്റം ര 3 5 5 10 
19 ചിതറ 140 223 267 490 
20 കുമിള് 1 - 1 1 
21 പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി 76 124 140 264 
22 ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 11 19 16 35 
 ആക  1303 2236 2405 4641 

അവലംബം  2008-10 കല പട്ടി വര്ഗ സര്കേ റിത്ൊര്ട്ട് 

ജില്ലയില്  ാണിക്കാർ, മലെണ്ടാരം, മലത്വടര്, ഉളളാടർ, മലഅരയൻ എന്നീ സമുോയങ്ങളില്കെട്ട 
പട്ടി  വര്ഗക്കാരാണ ്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 

ക്രമ
നം 

തത്േശഭരണ സ്ഥാപനം 
പട്ടി വര്ഗ 
കുടുംബങ്ങള് 
എണം 

പട്ടി വര്ഗ 
ജനസംഖേ(എണം ആക  

പുരുേന്മാർ സ്ത്രീ ള് 

1 ഓച്ചിറ ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത ് 27 46 53 99 
2 ശാസ്ാംത് ാട്ട ത്ലാക്ക് ഞ്ചായത്ത ് 14 26 21 47 
3 പത്തനാപുരം ത്ലാക്കപ്ഞ്ചായത്ത് 208 331 345 676 
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4 അഞ്ചല് ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 1036 1590 1692 3283 
5 ചവറ ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത ് 3 6 6 12 
6 മുഖത്തല ത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 8 13 18 31 
7 ചടയമംഗലംത്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത ് 187 243 246 489 
8  രുനാഗെളളി മുന്സിൊലിറ്റി 32 56 63 119 
9 പുനലൂര് മുന്സിൊലിറ്റി 84 116 139 255 
10 ക ാല്ലം ത് ാര്െത്റേന് 21 28 39 67 
11. ക ാട്ടാരക്കര മുന്സിൊലിറ്റി 5 9 11 20 

 ആക  1625 2464 2634 5098 
അവലംബം- പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുപ്പു് 

ജനസംഖേ - നിര്ത്േശങ്ങൾ 

1. 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 നിരക്ക ് 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. 

 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 സമുോയത്തിന ് 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 ള്ക്ക ്സംത്യാജിത ശിശുവി സന ത്പ്രാജക്ടികെ ത്സവനം-
പൂര  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 
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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 രംഗത്്ത 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 
എസ.്എസ്.എല്.സി.പാസ്സായ 26 (7.67%) ലസ ്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 

➢ 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 ള്ക്ക ് 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. (ഭേണക്കുറവ)് 

➢ അഭേസ്വിേേരായ യവതീ-യവാക്കളകട കതാഴിലില്ലായ്മ വിേോര്ഥി ളിൽ അസംതൃപ്തി വളര്ുന്നു. 

➢ ഉന്നത വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങളം വീട് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന  സത്ങ്കതം ഉള്കെടുന്ന സ്ഥലവമായളള 
ദൂരൂടുതല്. 

➢ പ്രത്വശനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനടുത്്ത  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, സത്പാര്ട്സ ് മീറ്റ്, ശാസ്ത്രത്മള, ക്രാഫറ്റ്  മത്സ്രം,  വിസ് മത്സ്രം, 
എല്.എസ്.എസ് , യ.എസ്.എസ.്, എന്.റ്റി.എസ.്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 ാ  ിന്റ ര് 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 ന്ദ്രങ്ങ ള് (ടൂേന്, കപാതവായനാ ഗ്രന്ഥശാല, ഐ.റ്റി. ണക്ടിവിറ്റി,  മ്പൂട്ടര്, 
കഫസിലിത്റ്ററ്റ ര് സംവിധ്ാനങ്ങത്ളാടു  കൂടിയ) എല്ലാ ഊരു ളിലം ആരംഭിക്കു . 

❖ ക ാഴിഞ്ഞുത്പാക്ക് തടയന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ശിശു സംരേണ യൂണിറ്റ് 2017 ല് ആരംഭിച്ച  
"അഗസ്േകെ പൂമ്പാറ്റ  ള്" ത്പാകലയളള ഇടകപട ല് 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 എസ.്എസ്.എല്.സി.യ്്ക്ക താകഴ 1458 
3 എസ.്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 രംഗത്്ത ഒരാള്  ബി.കട ് ത്യാഗേത ത്നടിയത മാത്രത്മയളള.  കമഡിക്കല് 
രംഗു ആരും തകന്നയില്ല.  മലെണ്ടാരം, മലത്വടര്, സമുോയങ്ങളില് നിന്നുംഹയര്കസക്കെറിയ്ക്കു ത്മല് 
വിേോഭോസം ത്നടിയവര് നാമമാത്രമാണ്.   
 കടക്നിക്കല് കഹസ്കൂള്, ഐ.ടി.ഐ, ത്പാളികടക്നിക്ക ്    ഇവിടങ്ങളിലം പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി  ള് ത്ചര്ന്നു 
പഠിക്കുന്നില്ല. ഈ ത്മഖലയില്പട്ടി വര്ഗ കുട്ടി ള്ക്കു മതിയായ ത്ബാധ്വത്ക്കരണം ആവശേമാണ്. കപ്രാഫ 
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േണല് രംഗത്്ത, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമഡിക്കല്, ആയൂര്ത്വേ, ത്ഹാമിത്യാ, അഗ്രി ള്ച്ച ര്,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 കതാഴില്രഹിത ര് കൂടുതലാണ്.  
 വനത്മഖലത്യാടനുബന്ധിച്ച പ്രത്േശങ്ങളില് റബ്ബ ര് കൃേി മാത്രത്മ സാദ്ധേമാവന്നുളള.  വനേമൃഗങ്ങളകട 
ശലേം, ത്വനല്ക്കാലത്ത ് ജലേൗര്ലഭേം  ാര്േി  ഉല്െന്നങ്ങ ള് വിപണിയില് എത്തിക്കുന്നതിനുളള 
യാത്രാസൗ രേങ്ങളകട അഭാവം എന്നിവ മൂലം മറ്റുളള കൃേി ള് പരിമിതമാണ്. റബ്ബറികെ വിലയിടിവ് 
പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില് ഏറ്റവം കൂടുത ല് സാമ്പത്തി  പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഭൂരിഭാഗം റബ്ബര് ര്േ രും 
സവന്തം നിലയില് റബ്ബ ര് ടാെ് കചയ്യുന്നതിനാലാണ് റബ്ബര്കൃേി ഇത്ൊഴം ഏകറക്കുകറ  ആോയ രമായി 
നിലനില്ക്കുന്നത്. 
 അച്ചന്ത് ാവിൽ ത് ാളനിയിൽ 1988-89 വര്േം മുത ല് സര്ക്കാര് ധ്നസഹായത്ത്താകട റബ്ബ ര് 
ത്ബാര്ഡ് മുത്ഖന കൃേി കചയ്തു നല് ിയ റബ്ബ ര് മരങ്ങളില് നിന്നുളള ആോയം കുറഞ്ഞ ്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, റാര്ട്ട ്അപ്പു  ള് തടങ്ങിയവ   പരിഗണിക്കാവന്നതാണ്. 

പട്ടി  4.15.2.6 
കതാഴിലികെ അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുംബങ്ങളം വേക്തി ളം 

ക്രമനം മുഖേ കതാഴില് കുടുംബങ്ങള് 

1 വനവിഭവത്ശഖരം 41 
2 കൃേി 72 
3 പരമ്പരാഗതഉത്പന്നങ്ങളകട നിര്മാണം 24 
4 മൃഗപരിപാലനം 26 
5 കചറു ിട  ച്ചവടം 11 
6 പച്ചമരുന്നു ത്ശഖരണം 26 
7   ര്േ കതാഴിലാളി 96 
8 വനത്ഖലയികല കൂലിെണി 218 
9 കതാഴിലറപ്പു പദ്ധതി 486 
10  ാര്േിത് തര കതാഴിലാളി 221 
11 എത്ററ്റ് കതാഴിലാളി 93 
12 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ത്ജാലി 148 
13 സവ ാരേത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില് 8 
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14 വനത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില് 5 
15 എത്ററ്റ് ത്മഖലയില് സ്ഥിരം കതാഴില് 41 
16 മറ്റുളളവ 3 
17 വരുമാനമാര്ഗമില്ല. 16 
 ആക   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.  എസ.്എസ്.എല്.സിയം അതിനു മു ളിലം  
വിേോഭോസമുളള 500 ത്പരില് 308 ത്പരും കതാഴില് രഹിതരാണ്. അഭേസ്വിേേരികല വര്ദ്ധിച്ച ത്താതിലളള 
കതാഴിലില്ലായ്മ  പുതിയ തലമുറകയ പഠനത്തില് താല്പരേക്കുറവ് ജനിെിക്കുന്നതിന് വഴിവയ്ക്കുന്നു.  ജില്ലയികല 15-
59 പ്രായത്തിലളള കതാഴില് രഹിതരുകട വിേോഭോസ ത്യാഗേതയടങ്ങുന്ന പട്ടി  ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  4.15.2.7 
ജില്ലയികല 15-59 പ്രായത്തിലളള കതാഴില് രഹിതരുകട വിേോഭോസ ത്യാഗേതയടങ്ങുന്ന പട്ടി  

ക്രമനം: വിേോഭോസ ത്യാഗേത 
ജില്ലയിലാക യളള             
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട 
വിേോഭോസ ത്യാഗേത 

കതാഴില്രഹിതരു
കട വിേോഭോസ 
ത്യാഗേത 

1 നിരേരര് 747 151 
2 നവസാേരര് 92 19 
3 കപ്രമറി 1323 248 
4 എസ.്എസ്.എല്.സിയ്ക്കു താകഴ 1458 533 
5 എസ.്എസ്.എല്.സി. 340 188 
6 പ്രീഡിഗ്രി/ലസ ്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 രഹിത ര് 

ഇനം എണം 
കതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ത് ാഴ്സ ് 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 
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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 
തണിത്തരങ്ങ ള് 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 ഫണ്ട/്പൂള്ഡ് ഫണ്ട് കൂടി 
ഉള്കെടുത്തി സംത്യാജിത ത്പ്രാജക്ടായി  പുന:സംഘടന രൂപ ല്െന കചയ്യാവന്നതാണ്. 
 ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗ യവതീ യവാക്കള്ക്ക്  ാര്െെറി,  ല്െണി, ഗൃത്ഹാപ രണങ്ങളകട 
അറ്റകുറ്റെണി, ലംബിംഗ,് വയറിംഗ് തടങ്ങി താല്പരേമുളള ത്മഖല ളില് കനപുണേവി സന പരിശീലനം 
നല് ി സവയംകതാഴില് സംരംഭങ്ങ ള്  കണ്ടുന്നതിന് അവസരം നല് ാവന്നതാണ്.  ത്ഹാട്ടല് 
മാത്നജ്കമെ,് ഫുഡ്ക്ത്പ്രാസസിംഗ്, ടൂറിസം മാത്നജ്കമെ്, മറ്റു സാത്ങ്കതി , ഐ.റ്റി.ത്മഖല ള് എന്നീ 
ത്മഖല ളികല കതാഴില് അവസരങ്ങള് പ്രത്യാജനകെടുുന്ന തരത്തില് കതാഴില് പരിശീലനം ബന്ധകെട്ട 
രംഗത്്ത 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 ളാണ.്  
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 എന്നത ് 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 പാട്ട ്
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. 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

481                                                                         പ്രത്തേ  പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 

 
 

യവജനത്േമം 
വിശ ലനം 

▪ തനത് പാരമ്പരേ കനപുണേങ്ങളില് നിന്നുളള പിന്വാങ്ങ ല് 

▪ 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 ം കുടുംബങ്ങ ള് അധ്ിവസിക്കു 
ന്ന എല്ലാ സത്ങ്കതങ്ങളിലം ഒഴിവ ത്വള ള് ഫലപ്രേമായി ഉപത്യാഗിക്കാനാകുന്ന വിധ്ത്തില് കപാത 
സൗ രേങ്ങ ള് ഏര്കെടുത്തിയാല് പട്ടി വര്ഗ സമൂഹത്തികെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക ്  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 പരിഗണിച്്ച അവരുകട സംസ്കാരം,  ലാ ായി  
രംഗകത്ത  ഴിവ്, പാരമ്പരേഭേണ രീതി, പാരമ്പരേ ചി ിത്സ് ഇവ പരിത്പാേിെിച്്ച ഉപജീവനമാര്ഗമായി 
വി സിെിക്കുന്നതിനുളള തന്ത്രങ്ങളം ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. 
നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

• 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 അതിക്രമങ്ങ ള് 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 വളര്ത്ത ല് തടങ്ങിയ ത്മഖല ളില് സ്ഥായിയായ വരുമാന വര്ദ്ധനവിനുളള 
പദ്ധതി ള് നടൊക്കു . 

• അതത പ്രത്േശു സാദ്ധേതയളള ത്മഖല ളില് കനപുണേ വി സന പരിപാടി ള് നടൊക്കി 
കതാഴില് ലഭേത ഉറപ്പുവരുു . 
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• മൂലേവര്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങ ള്, 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 ത്ഹാട്ട ല് മാത്നജ്കമെ,് ടൂറിസം ത്മഖല, ഫുഡ് 
ത്പ്രാസസിംഗ് എന്നീ ത്മഖല ളിലം  കനട്ടൂര് കടക്നിക്ക ല് കട്രയിനിംഗ് ഫൗത്ണ്ടേന്,  മൂണിറ്റി 
ത്പാളികടക്നി ്, അസാപ് ഇവ മുത്ഖനയം പരിശീലനം നല് ി കതാഴില് ലഭേമാക്കു . 

•  ല്െണി, ആശാരിപണി, ലമ്പിംഗ,് 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 ആത്ഘാേങ്ങ ള്, 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 ടൂേ ന് 
സൗ രേം ഇവ ഏര്കെടുത്തണം. 

ആത്രാഗേ സ്ഥിതി   

           2008-10 സര്കേ പ്ര ാരം ജില്ലയികല 80% പട്ടി വര്ഗക്കാരും  ചി ിത്സ്ാവശേങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് 
ആത്രാഗേ പരിചരണ ത്സവനങ്ങ ള്   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 രണപ്രവര്ത്തനങ്ങ ള്, ആത്രാഗേ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട 
അഭാവം ഇവ ജില്ലയില് വോപ മായണ്ട്.  പട്ടി വര്ഗ ഊരു ളം ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളമായളള ദൂര 
ൂടുതലം ആത്രാഗേ രേയ്ക്ക ്തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. 
 ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഏറ്റവം അവി സിതമായ പട്ടി വര്ഗത് ാളനിയാണആ്രേങ്കാവ് 
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  ിത്ലാമീറ്റ ര് 
ദൂകരയളള പുനലൂര് താലൂക്ക ്ആശുപത്രികയയാണ ്ഇവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്  അച്ചന്ത് ാവില്-പുന 
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ലൂര് ത്റാഡ് ഗതാഗതത്യാഗേമല്ലാത്തതിനാല് ഏറ്റവംകൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ട ് 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 
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ആത്രാഗേസ്ഥാപനത്തിത്ലക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് 
ഊരു ള് (എണം) 
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1 കപ്രമറി കഹല്ത്ത് കസെര് 8 1 9 5 3 0 0 0 0 26 

2  മൂണിറ്റി കഹല്ത്ത് കസെര് 1 2 10 10 2 1 0 0 0 26 

3 ജില്ലാ ആശുപത്രി 0 0 1 0 0 6 19 0 0 26 

4 
ഗവ:ആയൂര്ത്വേ 
ആശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി 

3 0 8 7 4 4 0 0 0 26 

5 
ഗവ:ത്ഹാമിത്യാ 
ആശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി 

1 0 4 2 13 6 0 0 0 26 

   അവലംബം. പട്ടി വർഗ വി സന വകുെ് 

പട്ടി  4.15.2.10 
ആത്രാഗേപരിചരണ ത്സവനങ്ങള് ലഭേമായിട്ടുളള ഊരു  ള്. 
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1  രുനാഗെളളി 
മുന്സിൊലിറ്റി 

2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 

2 പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക ് 2 3 2 4 3 4 2 3 2 2 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

484                                                                         പ്രത്തേ  പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 

 
 

പഞ്ചായത്ത ്
3 അഞ്ചല് ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

11 14 12 15 12 14 10 14 7 2 

4 ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക ്
പഞ്ചായത്ത ്

3 3 3 3 3 2 2 3 0 1 

5 പുനലൂര് 
മുനിസിൊലിറ്റി 

0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 

 ആക  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 ബുദ്ധിമുട്ട ് ദുര്ഘടാവസ്ഥ ഇവ കൂടി പരിഗ 
ണിച്്ച എല്ലാ ഊരിലം ത്സവനം ലഭിക്കുമാറ് മതിയായ ജൂനിയര് പലി ് കഹല്ത്ത ്
നഴ്സ്/എല്.എച്്ച.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 ത്സവനങ്ങ ള് 
പ്രത്യാജനകെടുത്താതിരിക്കു ഇവ മൂലം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ആയര്കേര്ഘേം കുറഞ്ഞു 
വരുന്നതായി  ാണുന്നു 

o പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് എല്ലാ മാസവം കമഡിക്ക ല്  ോമ്പു ള് നടുന്നതിനും തട ര് ചി ിത്സ് 
ആവശേമുളളവകര അനുത്യാജേമായ ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളില് എത്തിച്്ച 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. 

പട്ടി  4.15.2.11 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

23 187 21 23 15 1 49 34 74 96 845 
അവലംബം 2008-10പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 
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236 പട്ടി വര്ഗ കുടുംബങ്ങളികല 279 വേക്തി  ള് ശാരീരി  മാനസി  കവല്ലുവിളി ള് 
അഭിമുഖീ രിക്കുന്നതായണ്ട്.ത്നരിടുന്ന കവല്ലുവിളി ളകട വിശോംശങ്ങള് ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  4.15.2.12 
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236 131 7 17 38 2 25 10 26 23 279 
 അവലംബം 2008-10പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

ശാരീരി  കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്നവ ര് 

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 
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236 131 7 17 38 2 25 10 26 23 279 

   അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

പട്ടി വര്ഗ സമുോയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാരീരി  മാനസി  കവല്ലുവിളി ത്നരിടുന്ന വേക്തി ളളള 
കുടുംബങ്ങളകടയം വേക്തി ളകടയം വിവരം ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  4.15.2.14 
ക്രമനം: സമുോയം കുടുംബം ശാരീരി  മാനസി  

കവല്ലുവിള ത്നരിടുന്നവര് 
1  ാണിക്കാര് 129 150 

2 മലെണ്ടാരം 67 84 

3 മലത്വടര് 24 25 

4 ഉളളാടന് 16 20 

 ആക  236 279 
                                  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 കുറവ,്  ൗമാര പ്രായക്കാരുകടയം ഗര്ഭിണി  ള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമമാര്,  നിതേത്രാഗി  ള്, 
ഭിന്നത്ശേിക്കാര്, 60 വയസ്സിനുത്മല് പ്രായമുളളവരുകട പരിചരണം ഇവ പ്രശ്നമായി  ാണുന്നു. പട്ടി വര്ഗ 
ക്കാരില് നിന്നും ആശാവര്ക്ക ര്മാകര നിത്യാഗിച്ചും പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയകട അപ്രാപേതയം പിത്ന്നാക്കാ 
വസ്ഥയം  ണക്കികലടുത്ത് കൂടുത ല് ആത്രാഗേ പ്രവര്ത്ത കര നിത്യാഗിച്ചും പ്രശ്നങ്ങ ള് 
പരിഹരിക്കാവന്നതാണ്. 

പ്രശ്നങ്ങ ള് 

• അംഗന്വാടി സൗ രേങ്ങളകട അപരോപ്തത 

• ലഹരി വിരുദ്ധ ത്ബാധ്വത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്തടര്ച്ചയില്ലാത്തതം യവാക്കകള ആ ര്േിക്കാന് 
 ഴിയാത്തതം. 

• വര്ദ്ധിക്കുന്ന പു യില-മേേം-വോപ  ഉപത്ഭാഗം. 

• മാനസി ാത്രാഗേമില്ലായ്മ 

• ആധുനി  ശുചിതവ അവത്ബാധ്മില്ലായ്മ 

• ഒറ്റകെട്ട വനാന്തര ത്മഖല ളില് വീട്ടു പ്രസവങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു. 
• ഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്ക ്സൗഹൃേമായ അന്തരീേവം വേക്തിഗത ത്സവനങ്ങളം ലഭിക്കുന്നില്ല. 

•  ിടപ്പു ത്രാഗി ളം ത്രാഗി ളായ അഗതി ളം വര്ദ്ധിക്കുന്നത ്

• ആശാവര്ക്കര് ത്സവനങ്ങള് യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തത് 

• ആശുപത്രിയില് ത്പാ ാനുളള മാനസി  കവമുഖേം 
 

നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

• 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 
ങ്ങ ള് ആരംഭിക്കു . 

• പട്ടി വര്ഗക്കാര് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന സി.എച്്ച.സി. ളിലം  പി.എച്്ച.സി. ളിലം കഹല്ത്ത് 
കപ്രാത്മാട്ടര്മാകര നിയമിക്കു . 

• “കട്രബല് ആശാവര്ക്കര്മാര്" എന്ന ആശയത്തില് ആത്രാഗേ വകുെ് തകന്ന പട്ടി വർഗ ത്മഖലയ്ക്ക ്
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 ് ത്സാഷ്യയ ല് വര്ക്കറുത്ടയം, കസത്ക്കാളജിറികെയം ത്സവനങ്ങ ള് 
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  അനുവേിച്്ച  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
ല്ലാത്ത വീടു ള് 
(എണം) 

ഭാഗി മായി 
താമസത്യാ
ഗേമായ 
വീടു ള് 
(എണം) 

താമസ
ത്യാഗേമാ
യ വീടു ള് 
(എണം) 

അടുക്കള 
ഇല്ലാ
ത്തത ്

1 ക ാല്ലം 73 272 382 314 584 540 
 ആക  73 272 382 314 584 540 

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

നിലവിലളളവയില് 382 വീടു ള് പുന ര് നിര്മാണം നടു , ഭാഗി മായി താമസത്യാഗേമായ 314 
വീടു  ള് പുതക്കിപണിയ , 73 ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടും സ്ഥലവം നല്കു , എല്ലാ വീടു ള്ക്കും കവേുത 
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 ണേനും സാദ്ധേമായ സത്ങ്കതങ്ങളില് ഗാര്ഹി  ശുദ്ധ ജല വിതരണ  ണേനും നല്കു , എല്ലാ 
വീടു ളിലം സാനിത്റ്റേന് സൗ രേം ഏര്കെടുു  എന്നിവ അടിസ്ഥാന സൗ രേ വി സന പദ്ധതിയകട 
ഭൗതി   ലേേങ്ങ ള് ആയിരിത്ക്കണ്ടതാണ്. കലഫ ് മിേകെ പ്രവര്ത്തനവമായി സംത്യാജിെിച്ചു ലേേം 
ക വരിക്കാവന്നതാണ്. 

പട്ടി  4.15.2.16 
ക വശഭൂമിയം വീടികെ ഉടമസ്ഥതയം 

ക്രമ
നം 

ക വശഭൂമിയകട അവസ്ഥ വീടികെ ഉടമസ്ഥതയകട അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുംബങ്ങള് 
(എണം) 

ആക  

സ
വന്ത
ം 

ബ
ന്ധു
ക്ക

ത്ള
ാക
ടാ
െ
ം 

വ
ാട
 
യ്ക്ക
് 

മറ്റ
ാരു
കട

കയ
ങ്ക
ില
ംവ
ീ

ടി
ത്ന
ാട
് 

ത്ച
ര്ത്ത

 
ക 
ട്ടി
യ
ച
ാ

ര്ത്ത
/്ച
ാ

യ്ഡ
െ
് 

മറ്റ
് 

രീ
ത
ിയ
ില്

 

വ
ീട
് ഇ
ല്ല
ാ 

ത്ത
വ
ര് 

 

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 

127 7 4 1 0 2 141 

 ആക        1625 
അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

അടിസ്ഥാന സൗ രേം - പ്രശ്നങ്ങ ള് 

• വീടു നിര്മാണത്തില് ഇടനിലക്കാരുകട ചൂേണം 

• കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ത് ാറ ്

• 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 - പ്രശ്നങ്ങ ള് 

•  ൂസ ്പരിചയമില്ലാത്തത്. 

•  ാടുംപരിസരവം കൂടുതലളളത് 

•  ൂസില് കപെ് സംവിധ്ാനം വയ്ക്കാനാവാത്തത ്

• നിര്മാണത്തിന് സഹായ പദ്ധതി ള് ഇല്ലാത്തത ്
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കവേുതി - പ്രശ്നങ്ങ ള് 

• വയറിംഗ് കചയ്യുന്ന ഉയര്ന്ന കചലവ ്

• ഒറ്റകെട്ട വനാന്തര ത്മഖല  ള് 
കുടികവളളം - പ്രശ്നങ്ങ ള് 

•  ാലാവസ്ഥ വേതിയാനം 

• സര്ക്കാര് പദ്ധതി  ള് പൂര്ത്തിയാക്കാത്തത ്

• കവേുതി കചലവ് വഹിക്കാന്  ഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

• വനാന്തര കവപുലേം 

നിര്ത്േശങ്ങള് 

➢ കലഫ് പദ്ധതി പ്ര ാരം പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത എല്ലാ വീടു ളം പൂര്ത്തീ രിച്ചു താമസത്യാഗേമാക്കു . 

➢  ാരേത്ശേി ഇല്ലാത്തവര്ക്ക് വീട് നിര്മാണത്തിന ് തത്േശ സ്ഥാപനങ്ങള് മുത്ഖന പ്രത്തേ  

ഏജന്സി ളകട ത്സവനം ലഭേമാക്കു . 

➢  ൂസ ് ഇല്ലാത്ത മുഴവന് വീടു ള്ക്കും  ൂസ ് നിര്മാണത്തിന് ശുചിതവമിേ ന് മുത്ഖന പ്രത്തേ  

പദ്ധതി നടെിലാക്കു . 

➢ വയറിംഗ് നടുന്നതിനുളള പദ്ധതി  ള് പഞ്ചായത്ത ് 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 പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക ്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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പട്ടി  4.15.2.17 
കേനംേിന ആവശേങ്ങള്ക്ക ്ബന്ധകെടുന്ന ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഊരു  ള് 

ക്ര
മന
ം. 

 

 
 
 

ത് ന്ദ്രം 
 
 
 

ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളളദൂരത്തികെഅടിസ്ഥാനത്തില് 
ഊരിനുളളില് ഊരു ള്(എണം) 

        

ഊ
രി
നു
ളള
ില്

 

50
0 
മീ
.ഉ
ളള
ില്

 

50
0-

10
00
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00
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25
00
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00

0മ
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50
00
 കൂ
ടുത
ല്

 

വ
േക്ത

മാ
ക്ക
ിയ
ി

ട്ടി
ല്ല
. 

ആ
ക 

 

1 കഹല്ത്ത ്സബകസെര് 3 0 0 8 3 12 0 26 

2 സവ ാരേക്ലിനിക്ക/്ത്ഡാക്ടര് 0 0 0 6 2 17 1 26 

3 കമഡിക്കല് ത്റാര് 0 0 0 4 3 19 0 26 
4 ത്റേന് ട 1 1 0 9 8 7 0 26 

5 നിത്തോപത്യാഗ സാധ്നങ്ങള് 
വില്ക്കുന്ന സ്ഥലം 

1 0 0 14 5 6 0 26 

6 ചന്ത/അങ്ങാടി 0 0 1 7 1 17 0 26 

7  മൂണിറ്റി ഹാള് 3 1 0 5 7 10 0 26 
8 കപാത ളിസ്ഥലം 4 0 0 5 2 15 0 26 

9 വായനശാല/കലബ്രറി 4 1 0 8 7 6 0 26 

10 തടിയിതര വനവിഭവ സംഭരണ ശാല 3 0 0 5 1 10 7 26 

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

പട്ടി  4.15.2.18 
ത്സവനത് ന്ദ്രങ്ങളം ഊരു ളം 

 
 
 
ക്ര
മ
നം 

 
 
 

ത്സവനത് ന്ദ്രം 

ത്സവന ത് ന്ദ്രങ്ങളിത്ലയ്ക്കുളള ദൂരത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് 
ഊരു  ള് (എണം) 
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ി

യ
ിട്ട
ില്ല
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ആ
ക 

 

1 വിത്ല്ലത്ജാഫീസ ് 1 3 11 6 5 0 0 0 0 26 

2 ത്പാറഫീസ ് 5 4 14 2 1 0 0 0 0 26 
3 ത്പാലീത്റേന്/ത്പാലീസ ്ഔട്ട ്ത്പാറ്  1 3 8 5 8 1 0 0 0 26 
4 കടലിത്ഫാണ് ബൂത്ത ് 8 4 9 4 1 0 0 0 0 26 
5 മൃഗാശുപത്രി/ഡിസകപന്സറി 4 0 8 6 5 3 0 0 0 26 
6 കൃേിഭവന് 2 1 9 7 4 3 0 0 0 26 
7 കവേുതി ത്ബാര്ഡ്/കസേന് 

ഓഫീസ് 
2 1 10 5 6 2 0 0 0 26 

8 വാട്ടര് അത്താറിറ്റി കസേന് ഓഫീസ ് 1 2 4 0 12 7 0 0 0 26 
9 ഇെര്കനറ്റ/്അേയ കസന്റ ര് 3 1 8 7 4 3 0 0 0 26 

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

491                                                                         പ്രത്തേ  പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 

 
 

ഭൂലഭേത 
   ജില്ലയില് പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭൂമി പാട്ടത്തിന ് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നതായാണ്  ണക്കു  ള് 
 ാണിക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് വിവിധ് പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളിലായി 10 കസെ ്മുത ല് ഒത്രക്കര് വകര 
ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല് ിയിട്ടുളളതായി  ാണുന്നു. ഭവനനിര്മാണം, മക്കളകട വിവാഹം, ചി ിത്സ്ാ കചലവ ്
എന്നിവയ്ക്ക്  ത   കണ്ടുന്നതിനാണ് ഇവ ര് സ്ഥലം പാട്ടത്തിന ് നല് ിയിട്ടുളളത്.  എന്നാല് പട്ടി  
വര്ഗക്കാര് ഇപ്ര ാരം ഭൂമിത്യാ ഭൂമിയികല ത്മലാോയത്മാ പാട്ടത്തിത്നാ, ഒറ്റിത്ക്കാ മറ്റ് വിധ്ത്തിത്ലാ 
മറ്റുളളവര്ക്ക ് 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, ലാത്െേ ന്  ത്ജാലി ളിലം, നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലം പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങ 
ള്ക്ക് പരിപൂര്ണമായ പ്രാതിനിധ്േം നല് ണം.  
വനാവ ാശനിയമം 

2006 കല വനാവ ാശ നിയമമനുസരിച്ചുളള അവ ാശങ്ങ ള് 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 
ഫയ ല് 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 അനുവേിച്്ച നല്കു യം ത്മല്െടി അവ ാശം വിനിത്യാഗിക്കുന്നതിനുളള സാമൂഹി  
വനവിഭവ പരിപാലന  മിറ്റി  (CFR Right Management Committee) രൂപീ രിക്കു യം ത്വണം.  ഈ 
അവ ാശവിനിത്യാഗത്തിന ്പട്ടി വര്ഗ സമൂഹകത്ത ശാക്തീ രിത്ക്കണ്ടത് അനുത്പേണീയമാണ്.   

പട്ടി  4.15.2.19 
വനത്മഖലയില് സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ഊരു  ള് 

ക്രമ
നം: 

തത്േശഭരണ സ്ഥാപനം 

സ്ഥിതികചയ്യുന്ന പ്രത്േശത്തികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഊരു ള് (എണം) 

റിസര്വ ്
വനത്തിനുളളില് 

റിസര്വ ്
വനത്തിനു 
സമീപം 

മറ്റ ്
പ്രത്േശങ്ങളില് 

ആക  

ഊരു
 ള് 

കു
ടും
ബ

ങ്ങ
ള്

 

ഊ
രു
 

ള്
 

കു
ടും
ബ

ങ്ങ
ള്

 

ഊ
രു
 

ള്
 

കു
ടും
ബ

ങ്ങ
ള്

 

ഊ
രു
 

ള്
 

കു
ടും
ബ

ങ്ങ
ള്

 

1 
 രുനാഗെളളി 
മുന്സിൊലിറ്റി 

0 0 0 0 2 32 2 32 

2 
പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

1 19 1 65 2 75 4 159 
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3 
അഞ്ചല് ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

10 721 3 81 2 23 15 825 

4 
ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

1 53 2 86 0 0 3 139 

5 പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി 0 0 0 0 2 76 2 76 

 ആക  12 793 6 232 8 206 26 1231 
    അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 

വനേമൃഗ ഭീേണി അനുഭവകെടുന്ന ഊരു  ള് 
വനേമൃഗങ്ങളകട ഭീേണി 20 ഊരു ളില് അനുഭവകെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭീേണി അതിജീവിക്കുന്നതിന് 

ഫലപ്രേമായ സംരേണ ഉപാധ്ി  ള് ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതാണ്. 

പട്ടി  4.15.2.20 

ക്ര
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വ
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ണ
ക്ക
ാക്ക
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ാത്ത

 
ഊ
രു
 
ള്

 

1 
 രുനാഗെളളി 
മുന്സിൊലിറ്റി 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
പത്തനാപുരം ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

2 3 3 0 0 0 0 1 

3 
അഞ്ചല് ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

13 14 9 5 1 2 1 2 

4 
ചടയമംഗലം ത്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത ്

3 3 3 0 0 2 1 0 

5 പുനലൂര് മുനിസിൊലിറ്റി 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ആക  18 20 15 5 1 4 2 3 
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 അയല്ൂട്ടങ്ങ ള് 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  അതിക്രമങ്ങ ള് തടയ ല് നിയമം (2006 കല ത്ഭേഗതി) 1999 കല ക . 
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എസ.്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 
എണം 

വേക്തിഗത 
അവ ാശങ്ങള് 

സാമൂഹി  
അവ ാശങ്ങള് 

വി സന 
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.മാത്നജ്കമെ ് മിറ്റി  ള് നിലവില് 
വരി ത്യാ കചയ്തിട്ടില്ല. 

▪ ക വശ ഭൂമി പുറത്ത് നിന്നുളളവര് പാട്ടത്തികനടുത്്ത ചൂേണം കചയ്യുന്നു. 

▪ വനേമൃഗശലേം മൂലം ജീവനും സവത്തിനും നാശം 

▪ വത്നാത്പന്നങ്ങളകട ലഭേതകുറവ് 

▪ വത്നാല്െന്ന ത്ശഖരത്തിന് പ്രാവീണേക്കുറവ് 

▪  ര്ശനമായ വനനിയമങ്ങളം നടപടി ളം. 

▪ കൃതേമായ സര്ത്േയകട അഭാവം 
നിര്ത്േശങ്ങ ൾ 

• 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.മാത്നജ്കമെ ്  മിറ്റി ള്) രൂപീ രിക്കു യം 
നടപടി ള് പൂര്ത്തീ രിക്കു യം കചയ്യു . 

• വനസംരേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ള് വനാവ ാശ  മിറ്റി  ള്  മുത്ഖന നടെിലാക്കു . 

• വനേമൃഗശലേത്തിന് ശാശവത പരിഹാരം  ാണു . 

• വനവിഭവങ്ങള് (NTFP) ത്ശഖരിക്കുന്നതിനും വിപണനത്തിനുമുളള സൗ രേം. 

• പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ,് തത്േശ സവയംഭരണ വകുെ്, വനം, റവനു എന്നീ വകുപ്പു ളകട കൂട്ടായ 
ശ്രമം വനാവ ാശ നിയമം നടെിലാക്കുന്നതിന് അതോവശേമാണ്. 

• വനേജീവി ആക്രമണത്തിന ് (ആള് നാശത്തിനും/കൃേി നാശത്തിനും) അടിയന്തിര ദുരിതാശവാസം  
പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ ്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 വത്യാജനങ്ങ ള്, വനിത  ള്, കുട്ടി ള്, 
ഭിന്നത്ശേിയളളവ ര് 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 ഒറ്റകെട ല് 

➢ ഭിന്നത്ശേി ഉളളവര്ക്ക ് സൗഹൃേമായ അന്തരീേവം വേക്തിഗത സഹായങ്ങളം ശരിയായി 

ലഭിക്കുന്നില്ല 

നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

➢  ോന്സ ര്, കുഷ്ഠം, േയം തടങ്ങി മാര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്, ശാരീരി  മാനസി  കവല്ലുവിളി 
ത്നരിടുന്ന ഭിന്നത്ശേിക്കാര് 50 വയസ്സിനു മു ളിലളള അവിവാഹിതരായ അമാര്, 60 വയസ്സിനു 
മു ളിലളള മറ്റ് കപന്േനു ള്ക്ക് അര്ഹതയളളവ ര് (പ്രത്തേ  വിവര ത്ശഖരണം നടത്തി) 
തടങ്ങി അര്ഹരായ മുഴവന് ത്പര്ക്കും സാമൂഹേത്േമ കപന്േ ന്  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 വയസ്്സ  ഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ത്പാകുന്നവര്ക്ക്, പ രം സാമൂഹേ ത്േമകപന്േ ന് 
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 ത്മാഡ ല് റസിഡന്േേൽ സ്കൂള ളില് പ്രത്തേ  സീറ്റ് സംവരണം 
കചയ്യാവന്നതാണ്. 

➢ അര്ഹരായിട്ടുളളവര്ക്ക്  ാര്േി   ടാശവാസ പദ്ധതിയകട  ആനുകൂലേം  ലഭേമാക്കു . 

➢ കുടുംബശ്രീ അയല്ൂട്ടങ്ങ ള് പരിപാലിക്കുന്നതിന് പട്ടി വര്ഗ ആനിത്മറ്റര്മാകര ആവശേത്തിന് 
നിയമിക്കു . 
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➢ വനാന്തര ഊരു ളില്  അയല്ൂട്ട സംരംഭങ്ങ ള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും, കുടുംബങ്ങളിലം 10 വയസ്്സ 
 ഴിഞ്ഞ കുട്ടി ളള്കെകടയളളവരിലം സമ്പാേേശീലം വളര്ത്താന് പ്രത്തേ പരിപാടി 
(കുട്ടി ള്കക്കല്ലാം അക്കൗണ്ട)് ആവിഷ്ക്കരിക്കു . 

➢ ത്റേന് ാര്ഡില്ലാത്ത ഉപകുടുംബങ്ങ ള് ഉള്കെകട എല്ലാ  കുടുംബങ്ങള്ക്കും പ്രത്തേ  അോലത്ത ്
മുത്ഖന ത്റേ ന്  ാ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.എസ ് കുളത്തൂപ്പുഴ 

നിലവിലളള സൗ രേങ്ങള് ഇനി ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള് 

• 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 ക്ലാസ്്സ നടത്തി വരുന്നു. 

• 5 -ആം ക്ലാസ്സികല കുട്ടി ള്ക്ക് സയന്സ്, 
ഇംഗ്ലീേ് , ണക്ക് എന്നീ വിേയങ്ങള്ക്ക്  
സകപേേൽ ടൂേന് നടുണ്ട.് 

• 9 തലത്തിലളള കുട്ടി കള  എല്ലാ വര്േവം 
പഠന വിത്നാേ യാത്രയ്ക്ക് ക ാണ്ട ്
ത്പാ ാറുണ്്ട. 

• 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 സ്ഥാപിച്ച ് 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. 

• ക്ലാസ്്സ റം ഫര്ണിച്ചർ, കമസ്സ് ഫര്ണിച്ചർ എന്നിവ 
ആവശേമാണ.് 

• സയന്സ് ലാബ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐ.റ്റി.ഐ ലാബ്, 
സുത്വാളജിലാബ്, ത്ബാട്ടണി ലാബ് എന്നിവ ആവശേമാണ.്  

• 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 ആവശേമാണ.് 

• 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 ക്ലാസ്്സ  
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 ക്ലാസ്്സ    

     റം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• കുട്ടി ളില് പച്ചക്കറി കൃേി ത്പ്രാല്സാ 
ഹിെിയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
   

• ത്ഹാസറ്റല് ക ട്ടിടത്തിനും സ്കൂള് ക ട്ടിടത്തിനും ഇടയിലളള 
ഭാഗത്ത ്ഇന്ത്ഡാര് ത്റഡിയം നിര്മിയ്ക്കല്. 

• കഡനിംഗ് ഹാളിത്ലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് നടൊതത്യാ 
കറപ്പു ത്ളാ  നിര്മിയ്ക്കണം.സ്കൂള് പ്രത്വശന  വാടം മുതല് 
ത്ഹാറല് പരിസരം വകരയളള ത്റാഡ് ടാറിംഗ്,.ടി ത്റാഡിന ്
ഇരുവശവം ലാന്ത്ഡ്ക്സ്കെിംഗ്, ശരിയായ കൈത്നജ ്
സൗ രേം എന്നിവ ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്. 

• ത്ഗറ്റിന് മു ളില്  മാനം സ്ഥാപിയ്ക്കലം കസ ൂരിറ്റി 
 ോബിനും ആവശേമാണ.് 

• യ.പി വിഭാഗത്തിന് പ്രത്തേ   മ്പൂട്ടര് ലാബ്  സൗ രേം. 

• എല്ലാ  മ്പൂട്ടറു ള്ക്കും വാര്േി  കമയിെനന്സ്. 

• കഹസ്ക്കൂള്, ഹയര്കസക്കെി   മ്പൂട്ടര് ലാബ് ശീതി രണം 

• കഹസ്കൂള് വിഭാഗത്തിന് നാല് സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്്സ  മുറി ൾ കൂടി 
ആവശേമാണ.് 

• ഓത്രാ നിലയിലം ഓത്രാ വാട്ടര് ഫില്റ്റര് ആവശേമാണ.് 

• കപാതവായി  ത്ടായ് ലറ്റ് സൗ രേങ്ങള് സ്കൂള് 
ത് ാമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത ്ഏര്കെടുത്ത്തണ്ടതണ്ട്. 

• ബത്യാഗോസ് ലാെ് നിര്മാണത്തിന്    ആവശേമായ 
സഹായം  

• ഓെണ് ആഡിത്റ്റാറിയത്തിന് റഫീംഗ ് നിര്മിച്ച് തറ ഓട ്
പാ ണം. 

• അദ്ധോപ രും ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനത്തില് കുട്ടി ത്ളാ 
കടാെം താമസിച്ച ് 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 
ആവശേമാണ.് 
 

പട്ടി  4.15.2.22 
ത്മാഡല് റസിഡന്േേൽസ്കൂള ൾ - കപാതവിലയിരുത്തല് 

ക്രമ 
നം 

സ്ഥാപനം ക്ലാസ്സ ് അനുവേനീയമാ
യ എണം 

നിലവിലളള 
എണം 

അഭിപ്രായം 

1 
ത്മാഡല് 
കറസിഡന്േേൽ 
സ്കൂൾ കുളത്തൂപ്പുഴ 

5 മുതല് 
10 വകര 

210 159 

ആണ് കുട്ടി ൾ 2017-18 
വര്േത്തില് ഹയര്കസക്കെറി 
ത് ാഴ്സ് സയന്സ് ത് ാത്മഴ്സ്, 
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട ്
 

അവലംബം 2008-10 പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ് സര്കേ 
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പട്ടി  4.15.2.23 
മുന് വര്േങ്ങളികല പഠന നിലവാരം 

ക്രമ 
നം 

സ്ഥാപനം വര്േം എസ.്എസ്എല്.സി പരീേ 
എഴതിയ കുട്ടി ളകടഎണം 

വിജയിച്ചവര് ക ാഴിഞ്ഞ് 
ത്പാക്ക ്

1 ത്മാഡല് 
കറസിഡന്േേല് സ്കൂള് 
കുളത്തൂപ്പുഴ 

2014-15 
 

25   25 ഇല്ല 
 

  2015-16 34 34 ഇല്ല 
  2016-17 30 30 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 ളാണ ്

വിലയിരുത്തകെടുന്നത്. കൃേി, മൃഗസംരേണം, കതാഴില്, ആത്രാഗേം മുതലായ ത്മഖല ളില് മതിയായ 
പരിഗണന ൾ ലഭിച്ചിട്ടുളളതായി  ാണുന്നില്ല. വിേോഭോസ ത്മഖലയ്ക്ക് കചലവഴിച്ചിട്ടുളള ത  മുഖേമായം 
കചലവഴി ച്ചിട്ടുളളത് ലാപ ് ത്ടാെ് വിതരണം കചയ്യുന്നതിനും  വിേോര്ഥി ള്ക്ക ് 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, അംഗൻവാടിയ്ക്ക ്   ചുറ്റുമതിൽ 
8.  ആട ്വളർത്തൽ,  ാലികത്താഴത്്ത നിർമാണം,  പശുവളർത്തൽ 
9.  കമഡിക്കൽ  ോമ്പ് , വത്യാജനങ്ങൾക്ക്  ട്ടിൽ 
10.  അംഗൻവാടി ത്പാേ ാഹാരം/ ിഡ്ക്സ്പാർക്ക ്
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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2. കതരുവ വിളക്ക,് മിനി കഹമാറ് ഇവയ്്ക്ക പട്ടി വർഗ ഉപസമിതിയിൽ നിന്നും ത  വ യിരുുന്നത ്
അഭി ാമേമല്ല.  പുറത്മ കഹമാസ്്ക്ക കലറ്റ് വനത്തിന ത്ത്താ, വനത്തിനടുത്ത്താ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന 
പട്ടി  വർഗ സത്ങ്കതങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

3. പട്ടി  വർഗ ത്മഖല ൾ വീടു ൾ ഇവ മതിയായ ഗതാഗത സൗ രേം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കപാതവായി 
കസക്കിൾ വിതരണം കചയ്യുന്നത് ഗുണം കചയ്യില്ല. 

4. 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 

5. യൂണിത്ഫാം. ഫർണിച്ചർ, പഠത്നാപ രണം ഇവ പല ഏജൻസി ൾ വഴി നൽകുന്നു.  ഒരാളിന ്
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 

6. പട്ടി  വർഗ സത്ങ്കതങ്ങളിൽ ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങൽ പട്ടി  വർഗ വി സന വകുപ്പുമായി 
ബന്ധകെട്ടു ഇരട്ടിപ്പു വരാത്തവിധ്ം നിർേഹിക്കണം 

7. സവയംകതാഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹനം, ഓത്ട്ടാറിേ വിതരണം ഇവ ഫലപ്രേമായി ഉപത്യാഗിക്കുന്നു 
എന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം 

8. 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. 

9. കൃേി വി സനത്തിന ് 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. 

10. പട്ടി വർഗക്കാർക്ക ്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. 

11. പട്ടി വർഗക്കാരായ അഭേസ്വിേേരായ യവതീയവാക്കളകട കതാഴിൽ ത്ശേി വി സനെിക്കുവാനാകും 
വിധ്മുള്ള ത്പ്രാജക്ടു ൾക്കു മുൻഗണന നൽ ണം. 

12. 12.  പട്ടി വർഗ വിേോർഥി ളകട അദ്ധോയന നിലവാരം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ത്ൈാൌട്ട ്നിത്േേം 
ഇല്ലാതാകുന്നതിനും ഉതകുന്ന ത്പ്രാ ജക്ടു ൾ ആവിഷ്കരിക്കണം 

13. പട്ടി വർഗക്കാർ വിേോർഥി ളകട  ലാ ായി   ഴിവ ൾ ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നതിനും 
എൽ.എസ.്എസ്, യ.എസ്.എസ്, എൻ.സി.എസ്.ഇ., ക .ബി.വി.പി.കവ തടങ്ങിയ ത്സ്കാളർ 
േിപ്പു ൾ, ജി.വി.രാജ സത്പാർട്്ടസ് സ്കൂൾ, കസനി  സ്കൂൾ, നത്വാേയ സ്കൂൾ, വിവിധ് പ്രത്വശന 
പരീേ ൾക്കു പരിശീലനം ഇവ നൽ ാനാകും വിധ്ം ത്പ്രാജക്ടു ൾ ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് തത്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു അനുമതി ഉറൊക്കണം 

14. കടക്നിക്കൽ സ്കൂൾ, ഐ.ടി.ഐ, ത്പാളികടക്നിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടി വർഗകുട്ടി ൾ ത്ചർന്നു 
പഠിക്കുന്നതിനു ത്വണ്ട ഒത്താശ ളം സാമ്പത്തി  സഹായങ്ങളം അനുവേിക്കുന്നതിനു തത്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  ഴിയണം. 
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15. 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 പരിഗണിച്്ച 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              

➢ പി.ക . ാളന്കുടുംബത്േമ പദ്ധതി -    ചിന്നിചിതറി താമസിക്കുന്ന പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട 
       ത്േമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുന്സിെ ല്ത് ാര്െത്റേകെ 

       പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റണം 

➢ കപട്ടിക്കട/സവയംകതാഴില് പദ്ധതി -    പട്ടി വര്ഗവി സന തത്േശ  സവയംഭരണ 
                                                 സ്ഥാപനങ്ങളകട മാനേണ്ഡങ്ങ ള്  ഏ ീ രണം 

➢ ജീവത്നാപാധ്ി പദ്ധതി ള് - സംയക്ത ത്പ്രാജക്ടാക്കി മാറ്റണം  

പ്രശ്നവിശ ലനവം വി സന  ാഴ്ച്ച്ചൊടു ളകടയം അടിസ്ഥാനത്തില് പദ്ധതി നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
 ജില്ലയികല പട്ടി വര്ഗക്കാര് ത്നരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങ ള് 5  വിേയ  ത്മഖല ളിലായി (വിേോഭോസം, 
കതാഴില്, ഉപജീവനം, ആത്രാഗേം, അടിസ്ഥാന സൗ രേം, സാമൂഹേ സുരേിതതവം) തിരിച്ച ്ലഭേമായ സ്ഥിതി 
വിവര  ണക്കികെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രശ്നങ്ങ ള് അപഗ്രഥിച്്ച തയ്യാറാക്കിയ പരിത്പ്രേേത്തികെ 
അടിസ്ഥാനത്തിലളള പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങളംപ്രതീേിക്കുന്നത്നട്ടങ്ങളകടയം സംഗ്രഹമാണ് ചുവകട  വിശേീ  
രിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
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േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങ ള് 
വിേോഭോസത്മഖല 

മുഖേ പ്രശ്നം 1       പഠനം നിര്ത്ത ല് 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
സാമ്പത്തി  ബുദ്ധിമുട്ട ് സവയംകതാഴിലിനുളളപരിശീലനം ക ാടുക്കണം 

എസ.്എസ്.എല്.സി ഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക് തട ര് 
പഠനത്തിന് ധ്നസഹായം അനുവേിക്കു . 
4,7,10 തലേതാ ക്ലാസ്സു ള് സത്ങ്കതങ്ങളില് വോപിെിക്കു  
ഊരു ളികല മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പ്രത്തേ  ത്ബാധ്വത്ക്കരണ 
ക്ലാസ്സ് നടു .  ഒെം തകന്ന അവര്ക്ക് വരുമാനത്തിന ്
ത്വണ്ടിയളള കതാഴില് അവസരങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കണം. 

സീസണല് ത്ജാലിക്കു ത്പാകുന്നതിനാല് 
സ്കൂള ളില് കൃതേമായി ത്പാകുന്നില്ല. 

സീസണല്ത്ജാലി ളില്ഏര്കെടുുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം. 
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, ത്പാലീസ,് സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത രുകടയം 
വര്ദ്ധിച്ച സഹ രണത്ത്താകട ശക്തമായ ഇടകപടല ള് 
സത്ങ്കതങ്ങളില് ത്വണം. 

വാസസ്ഥലത്തികെ ത്ശാചനീയമായ 
അവസ്ഥ, പഠന സൗ രേത്തികെ കുറവ ്

പഞ്ചായത്ത് വാര്േി  പദ്ധതി നടെിലാക്കുത്മ്പാള് 
വിേോഭോസത്തിന് പ്രത്തേ  ഫണ്ട് മാറ്റികവക്കു . അടിസ്ഥാന 
സൗ രേ വി സനത്തിന് ഊന്നല് നല് ണം. 

വനേ മൃഗങ്ങളകട ശലേം  ാരണം 
കുട്ടി ള്വിേോലയത്തില് 
എത്തികെടുന്നില്ല. 

ത്ഹാറല ളില് നിര്ത്തി പഠിെിക്കാന് സൗ രേം 
ഏര്ൊടാക്കു . ആവശേ വിലയിരുത്തി പുതിയ ത്ഹാറല ള് 
സ്ഥാപിക്കു . 

ഇടയ്ക്ക് കവച്്ച പരാജയകെട്ടാല് പഠനം 
നിര്ുന്ന ശീലം. 

സ്കൂള് അദ്ധോപ  ര് വഴിത്പ്രാത്സ്ാഹനവം ത്ബാധ്വത്ക്ക 
രണവം നല് ി പഠനം തടരുവാന് ശ്രമം നടു .  ത്മാണിറ്റ 
റിംഗ് സംവിധ്ാനം ശക്തികെടുത്തി ഉടനടി പരിഹാരം 
 ാണു . 

മുഖേ പ്രശ്നം 2   നിരേരര്/ക ാഴിഞ്ഞ ്ത്പാക്ക്  

 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
മാതാപിതാക്കളകട അറിവില്ലായ്മയം 
നിരേരതയം 
  

സത്ങ്കതങ്ങള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് തട ര് വിേോഭോസപരിപാടി 
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 
രോപ്തത 

കതാഴിലധ്ിഷ്ഠിത ത് ാഴ്സു ള്  തടങ്ങു  
ആവശോനുസരണം ത്ഹാറല ള് ആരംഭിക്കു . 
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വിേോഭോസ സ്ഥാപനത്തിത്ലക്കുളള ദൂരം
  

സത്ങ്കതങ്ങ ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് വാഹനങ്ങള് ഏര്കെടുു .  
ഊരുകൂട്ടത്തികല  നിര്ത്േശങ്ങളകട അടിസ്ഥാനത്തില്  
ത്മല്നടപടി സവീ രിക്കണം. ധ്നസഹായങ്ങളം അര്ഹമായ 
സ്ഥാനങ്ങളം നല് ി വിജയി കള ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു . 

വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് പട്ടി വര്ഗ 
സത്ങ്കതങ്ങളകട 5  ി.മീ. പരിധ്ിയില് 
ഇല്ലാത്തത ്
  
. 

ഇതിനുത്വണ്ട ആവശേമായ വാഹന സൗ രേം പഞ്ചായത്ത് 
നല്കു . 
യഥാസമയങ്ങളില്  വിേോഭോസാനുകൂലേങ്ങള് 
ലഭേമാക്കുന്നതിന് ഏര്ൊടാക്കു              
പഞ്ചായത്തികെ നിയന്ത്രണത്തില് ലഹരിവിരുദ്ധ  മിറ്റി 
രൂപീ രിച്ച് പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഹരി ഉപത്യാഗം 
തടയ . 
പഞ്ചായത്ത് കമമ്പര് ത്നതൃതവം വഹിച്്ച സ്കൂള് സത്ൊര്ട്്ട ഗ്രൂെ ്
ഉണ്ടാക്കണം 

പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളില് 
അദ്ധോപ രുകട അപരോപ്തത 

പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയികല സ്കൂള ളികല ഒഴിവ ള് യഥാസമയം 
നി ത്തി, വിദൂര ത്മഖല ളില്  വാര്ത്ട്ടഴ്സു  ള് ലഭേമാക്കി 
അദ്ധേയനവര്േം മുഴവന് അവരുകട ത്സവനം ഉറപ്പുവരു . 

പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട സാംസ്കാരി  
കപതൃ കത്തക്കുറിച്ചുളള 
ധ്ാരണയില്ലായ്മ 

പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില് ത്ജാലി കചയ്യുന്ന അദ്ധോപ കര 
പട്ടി വര്ഗ സൗഹാര്േ നിലപാടിത്ലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതിനു 
പട്ടി വര്ഗക്കാരുകട ഭാേ,  ല, സംസ്കാരം, ജീവിതരീതി ഇവ 
പരിചയകെടുുന്ന പരിശീലനങ്ങള് നടത്തണം. 

മുഖേ പ്രശ്നം 3  ഉന്നത വിേോഭോസത്തികെ കുറവ ്
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
സാമ്പത്തി  പിത്ന്നാക്കാവസ്ഥ ആവശേമായിട്ടുളള ഫണ്ട ് അനുവേിക്കു , 

പഠത്നാപ രണങ്ങള് അനുവേിക്കു . 
ഊരുകൂട്ടം മുത്ഖന ത്ബാധ്വല്ക്കരണം 

 മ്പൂട്ടര് പഠനത്തിനുളള സൗ രേകുറവ ് പ്രധ്ാന സത്ങ്കതങ്ങളില് ഇെര്കനറ്റ് സൗ രേത്ത്താടുകൂടി 
കലബ്രറി ആരംഭിക്കു . 

വിേോഭോസ പ്രാധ്ാനേകത്ത ക്കുറിച്ചുളള 
അറിവില്ലായ്മ 

ത്ബാധ്വല്ക്കരണത്തിന് ഊരുകൂട്ടങ്ങള്ക്ക് ധ്നസഹായം 
നല്കു. 

അംഗകവ ലേമുളള കുട്ടി ള്ക്ക് 
പ്രത്തേ  ത്പ്രാത്സ്ാഹനമില്ലായ്മ 

കവ ലേത്തിനനുസരിച്ചു കമാബിലറ്റി ലഭിക്കുന്നതിനു 
ഉപ രണങ്ങള് നല്കു  
പഠന ഉപ രണങ്ങള് നല്കു . 

സാമ്പത്തി മായി പിന്നാക്കം 
നില്ക്കുന്നവര്ക്ക ്പ്രത്തേ  പാത്ക്കജ് 
ഇല്ല 

പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് കഹസ്കൂള് ക്ലാസ്സു  ള് മുത ല് 
കുട്ടി ളകട സാമ്പത്തി  നിലവാരം വിലയിരുത്തി പ്രത്തേ  
പദ്ധതി ള്ക്ക് രൂപം നല്കു . 
മേേവിമുക്ത ഗ്രാമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു . 

ഉന്നത വിേോഭോസ സ്ഥാപനത്തികെ 
കുറവ്/ കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു ള് ഉളള 
സര്ക്കാര് ത് ാളജു ള് ത്ഹാറല് 
സൗ രേത്ത്താട് കൂടി നവീന രീതിയില് 
ഉളള ത് ാഴ്സു  ള് ഉളള                 
വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവയകട 

കപ്രാഫേണല് ത് ാഴ്സു കള കുറിച്ചു അവത്ബാധ്ം വളര്ത്തണം 
താല്െരേമുളള ത്യാഗേരായവര്ക്കു പ്രത്വശന പരീേ 
എഴതന്നതിനു പരിശീലനം നല് ണം. 
പ്രത്വശനം ത്നടുന്നവര്ക്കു പ്രാഥമി  ചിലവ വഹിക്കുന്നതിനു 
താമസ- ഭേണ ചിലവം- പഠന ചിലവം വഹിക്കുന്നതിനു 
സാമ്പത്തി  സഹായം നല് ണം. 
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കുറവ്  ഉന്നതവിേോഭോസത്തിന ് ത്ചരുന്ന വിേോര്ഥി ള്ക്ക ്
ആവശേമായ പിന്തുണ സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു . 

ത്പാറ്കമട്രി ് ത്ഹാറ ല് സൗ രേം 
ഇല്ല 

ത്പാറ്കമട്രി  ് ത്ഹാറല് ആരംഭിക്കു .  അതവകര 
സ്ഥാപനത്തിനടുത്ത് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് ധ്നസഹായം 
നല്കു . 

കതാഴില് പരിശീലനങ്ങ ള്        
വിേോഭോസത്ത്താകടാെം നിലവില് ഇല്ല. 

 മ്പൂട്ടര് പരിശീലനം പത്താംക്ലാസ്്സ പാസ്സായ എല്ലാവര്ക്കും 
നല്കുവാനുളള പദ്ധതി ള് ഉോ: അേയ ത് ന്ദ്രം വഴി 
 മ്പൂട്ടര് പരിശീല നത്ത്താകടാെം കതാഴില്, പരിശീലനങ്ങളം 
നല്കു .  ഊരില് വിേോഭോസം ലഭിച്ചവര്ക്കായി അേയ 
ത് ന്ദ്രങ്ങളിലൂകട ത്ലകസ്മെ ് വഴി കതാഴില് ലഭേമാക്കുന്നതിന ്
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 
വിേോഭോസത്തിനു അ കലയളള 
ത് ാത്ളജു ളില് ത്ചരാകത കൂലിെ ണിക്ക് 
ത്പാകുന്നു.  ത് ാത്ളജില് ത്ചര്ക്കാത്നാ 
യാത്രയ്ഡത്ക്കാ അവരുകട  യ്യില് 
പണമില്ല. 

 രിയര് കഗഡന്സ് ക്ലാസ്്സ സാമൂഹേ ത്േമ വകുെികെ 
സഹ രണത്ത്താകട നടത്തി (ഐ.സി. ഡി.എസ.് വഴി) ഒെം 
വിവിധ് ത്സ്കാളര്േിപ്പു കള കുറിച്ചും, ത്സവനങ്ങളം ക്ലാസ്സില് 
ഉള്കെടുത്തി ഉന്നത പഠനകത്ത കുറിച്ചും, ത് ാഴ്സു ള് നടുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങകള പറ്റിയളള ത്ബാധ് വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സ ്
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        
കുറവ് 

കഹസ്കൂള് വിേോര്ഥി ള്ക്ക ് ഇംഗ്ലീേ് ടൂേന് നല്കു .  
ഊരികല  ൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടി ളകട ക്ലബ്ബു  ള് 
രൂപീ രിച്ച് ക ാണ്ട് (അത്ഡാള്കസെ ് ക്ലബ്്ബ) ഇംഗ്ലീേ് 
ഭാേയില് പ്രാവീണേം ത്നടുന്നതിന് പ്രാത്യാഗി  ക്ലാസ്സു ള് 
ഊരില് തകന്ന നല്കു . 

മുഖേ പ്രശ്നം 4   പ്രീ-കപ്രമറി വിേോഭോസത്തികെ കുറവ ്

 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
അങ്കണവാടിയകട 
ഗുണനിലവാരകുറവ ്  

ആ ര്േണീയമായ അങ്കണവാടി  ള് ഒരുക്കു . ദൂരൂടതല് മൂലം 
സത്ങ്കതങ്ങളില് നിന്നും എത്തിത്ച്ചരാന്  ഴിയാത്ത കുട്ടി ള്ക്ക ്
വാഹനസൗ രേം നല്കു .  സത്പാണ്സര്േിെിലൂകട 
അങ്കണവാടി ള്ക്ക് ആധുനി  സൗ രേങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു . 
ഇവയിലൂകട കുട്ടി ളകട സമഗ്രവി സനം സാധ്േമാക്കു , പ്രത്തേ ിച്ചും 
ആത്രാഗേ ത്മഖലയില്. 

അംഗന്വാടി ളകട 
അപരോപ്തത  

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 കുറവ ്
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
സാത്ങ്കതി  വിേോഭോസകത്ത കുറിച്ചുളള 
അവത്ബാധ്ം ഇല്ലായ്മ 
(വിേോര്ഥി ള്ക്കും 
മാതാപിതാക്കള്ക്കും) 

പഠനവീട് എല്ലാ സത്ങ്കതങ്ങളിലം ആരംഭിക്കു . 
ത്പ്രാത്സ്ാഹനത്തിന്  ഓത്രാ മാസവം ത്ബാധ്വത്ക്കരണ 
ക്ലാസ്സു ള് നടു . 
 ംപൂട്ടര് നല്കു  സംസ്കാരി  നിലയങ്ങള് വഴി,  ത്സര-
ത്മശ എന്നിവ നല്കു . 
ഉന്നത വിേോഭോസം ഉളള അദ്ധോപ കര ഊരില് അയച്്ച 
ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നല്കു . 
പഠന ഉപ രണം വാങ്ങുന്നതിനുളള ത്പ്രാജക്റ്റ് നടെിലാക്കു . 

സത്ങ്കതങ്ങളില് നിന്ന ്               
വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
എത്താനുളള യാത്രാത്ക്ലശങ്ങളം 
സാമ്പത്തി  വി സന പ്രശ്നങ്ങളം 

ജനറല് ഫണ്ടില് നിന്നും ത  അനുവേിച്്ച 
സഞ്ചാരത്യാഗേമായ ത്റാഡു ള് സ്ഥാപിക്കു . 
പഞ്ചായത്തികല വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂെ് ഈ അഭിപ്രായം 
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 പരിശീലനങ്ങ ള് നല്കു . 
വിേഗ്ധധ്കര ക ാണ്ട് ക്ലാസ്സ് നടുന്നതിന ് ഫണ്ട ്
അനുവേിക്കു . 

 ഊരു ളികല മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പ്രത്തേ  ത്ബാധ്വല്ക്കരണ 
ക്ലാസ്സ് നടു . 
പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയില് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രത്തേ    
ത്പ്രാജക്റ്റു ള് തയ്യാറാക്കി നടെിലാക്കു . 
കതാഴില്വാര്ത്ത/ കതാഴില്വീഥി ത്പാലളള പ്രസിദ്ധീ  
രണങ്ങള് സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഭേമാക്കു . 

ത് ാച്ചിംഗ,് കട്രയിനിംഗു ളകട അഭാവം. പി.എസ്.സി പരിശീലനം,  മ്പൂട്ടര് കട്രയിനിംഗ്, മറ്റ് 
കട്രയിനിംഗ് എന്നി നല്കുന്നതിന് ധ്നസഹായം നല്കു . 

േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങ ള് 
പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട വിേോഭോസ ത്മഖലയില് ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള് 

പട്ടി യില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങ ള് 
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 വയസ്്സ 
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 ഉറെ ്വരുു  

• നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം 

• സത്ങ്കതങ്ങളില് ഇെര്കനറ്റ ്അടക്കമുളള ടൂേ ന് കസന്റ ര് തടങ്ങു  

• കസക്കെറി വിേോഭോസം ലഭിക്കാനുളള കുട്ടി കള  കണ്ടത്തി അവകര തടര്ന്ന് പഠിെിക്കാനുളള 
നടപടി സവീ രിക്കുന്നതിന ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് നിന്നും ഡിൊര്ട്്ടകമെിത്ലയ്ക്ക ് ശുപാര്ശ 
കചയ്യു . 

• ത്താല്ക്കുന്ന വിേയങ്ങള്  വീണ്ടും എഴതന്നതിന് പരീോ ഫീസ ്നല്കു . 

• പഠനം നിര്ത്തിയവകര  കണ്ടത്തി തടര്ന്ന് പഠിക്കാന് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കു . 

• ഉന്നത വിേോഭോസ സൗ രേം കചയ്തുക ാടുക്കു . 
• ഉയര്ന്ന വിേോഭോസത്തില് പ്രത്വശനം ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് സഥാപനത്തിനടുത്ത് മതിയായ 
ത്ഹാറല് സൗ രേവം ലഭേമാക്കു . 

• ടൂേന് ഫീസ,് എക്സാം  ഫീസ് നല്കു . 

• ഉപജീവന മാര്ഗ ഉപാധ്ി ള്  കണ്ടത്താനുളള ത്പ്രാജക്ടു  ള് വിേഗ്ധധ്രുകട സഹായത്ത്താകട 
ആവിഷ്ക്കരിക്കു . 

• വിേോഭോസ പരിപാടി ളകട എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം നിരന്തരമായി പരിത്ശാധ്ിച്്ച അത്ൊള് 
പരിഹാരം  ാണുവാനുളള ത്മാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം ഒരുക്കു . 

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

മുഖേപ്രശ്നം 1  ത്സവന ലഭേതയകട ത്പാരായ്മ ള്. 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
ഊരും ആത്രാഗേ സ്ഥാപനങ്ങളം തമിലളള 
ദൂരൂടുതല് 

ദൂരൂടുതലളള ഊരു ളില് രാവികല 10 മുത ല് കവ ിട്്ട 
2 വകര കമഡിക്കല്  ോമ്പു  ള് നടു .  ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 
ത്ബാധ്വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സു നടു . പകങ്കടുക്കുന്നവര്ക്കു 
ഭേണം ഒരുക്കു . 

പട്ടി വര്ഗത്തില് നിന്ന് ആശാവര്ക്കര്മാകര 
തിരകഞ്ഞടുക്കു . 

പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളില് പട്ടി വര്ഗത്തില് നിന്നുളള 
ആശാവര്ക്കര്മാകര നിത്യാഗിക്കു . 
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മാര ത്രാഗങ്ങള്ക്ക് വിേഗ്ധധ് ചി ിത്സ്യം 
മരുന്നും ഇല്ലായ്മ 

കമാകബല് യൂണിറ്റു  ള് ഏര്കെടുു . 
ത്ഡാക്ടറും മരുന്നും എത്ൊഴം ഉകണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുു .  
വിേഗ്ധധ് ചി ിത്സ് ലഭേമാക്കു . 

ആശുപത്രിയകണ്ടങ്കിലം ആവശേത്തിന ്
ജീവനക്കാരില്ല. 

ജീവനക്കാരുകട ലഭേത ഉറപ്പുവരുുന്നതിന ്
പഞ്ചായത്തികെ സഹ രണം ഉറപ്പുവരുു . 

അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ത്രാഗ 
പ്രതിത്രാധ്ത്തിനുളള മുന്ഗണനയില്ല. 

മതിയായ ഫീല്ഡ് ഉത്േോഗസ്ഥകര , മാനേണ്ഡങ്ങള് 
ഇളവ് കചയ്തു ആത്രാഗേവകുെില്നിന്നും 
പട്ടി വര്ഗത്മഖല ളില്നിത്യാഗിക്കണം. 

മുഖേപ്രശ്നം 2  ഭിന്നത്ശേി 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
കവവാഹി  ജീവതത്തികല ത ര്ച്ചമൂലം 
മൗനം പാലിച്ചു ഒറ്റകെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന 
സ്ത്രീ ള്. 

മാനസി  കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നവര്ക്കു കപന്േ ന് 
അനുവേിെിക്കാന് നടപടികയടുക്കണം വീല്കചയ ര്, ശ്രവണ 
സഹായി എന്നിവ നല്കു .  ഒറ്റകെട്ട ജീവിതം 
നയിക്കുന്നവകര സാമൂഹേമായി ഉള്ത്ച്ചര്ക്കാനുളള 
പരിപാടി  ള് സംഘടിെിക്കു  

അടുത്തടുുളള പ്രസവം, 2 ല് കൂടുതല് 
കുട്ടി ള്. 

 ൗമാര ക്ലബ്ബു ള് രൂപീ രിക്കു , ആത്രാഗേ 
ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നല്കു . 
ഭിന്നത്ശേിയളളവരുകട കഹല്ത്ത ്  ാര്ഡ് നല് ി 
ചി ിത്സ്യം ഉപരണങ്ങളം യഥാസമയത്ത് നല്കു . 
ഇത്തരത്തിലളളവര്ക്ക്ത്ബാധ്വല്ക്കരണവം സംരേണവം 
നല്കു . 

പട്ടി വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള 
അതിക്രമങ്ങള് 

ചൂേണം ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് പഞ്ചായത്തത്ല ജാഗ്രത 
സമിതി ഉണര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കണം. 
അതിക്രമങ്ങള് നടക്കുന്ന അവസരത്തില് തകന്ന പി.ഒ.ആക്ട ്
1989(2016) പ്ര ാരം ത് സ് രജിറര് കചയ്യു  
കമാഴി തിരുത്തി പറയന്നവരുകട ത്മല്നടപടി സവീ രിക്കു . 

മുഖേപ്രശ്നം 3  സ്ഥിരം ത്രാഗി 
 ാരണം  പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
പാരമ്പരേമായ ചി ിത്സ്  ാരണം 
ആധുനി  ചി ിത്സ്ത്യാടു മടി 
 ാണിക്കുന്നു.  
  
  

കവേേസഹായം വീടു ളില് എത്തിക്കു .  ആധുനി  
ചി ിത്സ്യകട ത്നട്ടങ്ങകളക്കുറിച്ച് ത്ബാധ്വത്ക്കരിക്കു . 
പട്ടി വര്ഗത്തില്നിന്ന് ആശാവര്ക്കര്മാകര നിത്യാഗിച്ചു എത്ൊഴം 
അവകര ശ്രദ്ധിക്കാന് ഊരു ളില് ഏര്ൊട ്ഉണ്ടാക്കു . 
അവരുകട ജീവിതസൗ രേങ്ങള് വര്ദ്ധിെിക്കാന് സഹായം 
നല്കു . 

അറിവില്ലായ്മ, ലഹരിവസ്തുക്കളകട  
ഉപത്യാഗം  

ഊരു ളില് ലഹരിവസ്തുക്കളകട ലഭേത നിര്ത്തലാക്കുന്നതിന ് 
 ര്ശന നടപടി ള് തടരു . 

ത്പാോ ാഹാരമില്ലായ്മ . അങ്കണവാടി  ള് വഴി ത്പാേ ാഹാരം എത്തിക്കാന് ത്വണ്ട 
നടപടി ള് സവീ രിക്കു  

ശുചിതവമില്ലായ്മ, ശുദ്ധമായ 
കുടികവളളമില്ലായ്മ  

കഹല്ത്ത ് ഇന്കസ്പക്ട ര്  ാരേങ്ങ ള് ത്നരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ത്വണ്ട 
നിര്ത്േശം നല്കു . 

കൃതേമായി ആത്രാഗേപരിചരണത്തില് 
ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ  

കമഡിക്കല് ോമ്പ,് വത്യാമിത്രങ്ങള്ക്ക് വീടു ളില് ചി ിത്സ്ാ 
സൗ രേം          ലഭേമാക്കു . 
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   ശുചീ രണ പ്രവര്ത്തനം, ആത്രാഗേപരിചരണം ഇവയില് 
പഞ്ചായത്ത് ഇടകപടു . 

പരിസരമലിനീ രണം  ത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ ് നടു .  ഊര്  മിറ്റി ള്ക്ക് 
ചുമതല ളം നല്കു . 

കേവി മായ അന്ധവിശവാസം മൂലം 
ആശുപത്രി ളില് ത്പാ ാതിരിക്കല്, 
ത്രാഗം പ രുന്നത്.  

പട്ടി വര്ഗത്തില്കെട്ട ആശാവര്ക്കര്മാരുകട ഇടകപട ല്, 
പി.എച്്ച.സി. ളകട ഇടകപടല്,  അന്ധവിശവാസങ്ങളകട 
അശാസ്ത്രീയത ത്ബാദ്ധേകെടുത്തല്. വിവിധ്വകുപ്പു കള ഏത് ാപിെിച്ചു 
ക ാണ്ടുളള പ്രവര്ത്തനം ഇവയിലൂകട പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കു . 

മുഖേപ്രശ്നം 4  ആത്രാഗേ പരിചരണത്തികെ കുറവം ത്പാേണക്കുറവം ആയര്കേര്ഘേത്തികെ കുറവം 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
ശരിയല്ലാത്ത ഭേണക്രമം  ിഴങ്ങ്, ഇലക്കറി ള് എന്നിവ കൃേി കചയ്ത് 

ഉപത്യാഗിക്കുവാനുളള പദ്ധതി  ള് രൂപീ രിക്കു .  
അതിനു ത്ബാധ്വത്ക്കരണം നടു . 

മേേം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയകട ഉപത്യാഗം 
 ാരണം പലരും മരണത്തിന്  ീഴടങ്ങുന്നു. 

ത്ബാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് നടു  

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.എച്്ച.എന്,  
കജ.എച്്ച.ഐ എന്നിവ മുത്ഖന പാലിത്യറ്റീവ് സഹായം 
ലഭേമാക്കു . 

0-6,  ൗമാര പ്രായക്കാര്, ഗര്ഭിണി  ള്, 
മുലയൂട്ടുന്ന അമാര്, 60 വയസ്സിനു ത്മല് 
പ്രായമുളളവര് ഇവരുകട ത്പാേ ാഹാരക്കുറവ് 

അങ്കണവാടി/ആത്രാഗേത് ന്ദ്രം വഴി ത്പാേ ാഹാരം 
എത്തിക്കാനുളള സംവിധ്ാനം, പച്ചക്കറിത്ത്താട്ടങ്ങള് 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ത്വണ്ട ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു . 
ഗര്ഭിണി ള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമാര്ക്കും 
നല്കുന്നതത്പാകല മറ്റുളളവര്ക്കും ത്പാോ ാഹാരം 
അടങ്ങിയ ആഹാര  ിറ്റു ള്  പ്രാത്േശി  
സര്ക്കാരു  ള് മുത്ഖന നല്കു . 
പഞ്ചായത്തില് നിന്ന ് ലഭിക്കുന്ന വാക്സിത്നേന്, 
മരുന്നു  ള് എന്നിവ കഹല്ത്ത ് കസന്റ ര് മുത്ഖന 
നല്കു . 

ആഹാരപോര്ഥങ്ങളില് അമിതമായ 
 ീടനാശിനി, വള പ്രത്യാഗം 

കൃേിഭവന് മുത്ഖന കജവവളങ്ങള് നല്കു .  
കജവകൃേി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നതിനു 
ത്ബാധ്വല്ക്കരണം നടു . 
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പട്ടി വര്ഗ വി സന വകുെ,് 
എം.എല്.എ. എം.പി.ഫണ്ട് എന്നിവ സംത്യാജിെിച്്ച 
ക ാണ്ട് പരിഹാര നടപടി സവീ രിക്കണം. 

ആധുനി  ചി ിത്സ്ാ സംവിധ്ാനം, 
സാമ്പത്തി  പരാധ്ീനത മൂലം ലഭേമല്ല. 

ആശുപത്രി ളില് കമച്ചകെട്ട ചി ിത്സ് നല്കു .  
കചലത്വറിയ ചി ിത്സ്ക്ക് പ്രത്തേ സംവിധ്ാനം 
ഏര്കെടുു . 
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മുഖേപ്രശ്നം 5  അമിത മേേപാനം 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
കൂലിെണിക്കുത്പാകുന്നവര് പണി  ഴിഞ്ഞു 
ഊരിത്ലക്ക് വരുത്മ്പാള് മേേം വാങ്ങികക്കാണ്ടു 
വന്നു കുടിക്കു യം മറ്റുളളവര്ക്ക് വില്ക്കു യം 
കചയ്യുന്നു. 

മേേപാനത്തികെദുേേഫലങ്ങകളക്കുറിച്്ച ത്ഡാക്ടര്മാര്, 
എക്കസസ്/ത്പാലീസ ് അധ്ി ാരി ള് മുത്ഖന 
ത്ബാധ്വത്ക്കരണ ക്ലാസ്സു ള് നടത്തണം.വോജമേേം 
ഉത്പാേിെിച്ചു വിപണനം കചയ്യുന്നതം അനധ്ികൃത 
മേേവില്െനയം തടയന്നതിന്   ര്ശന നടപടി  ള് 
സവീ രിക്കാന് അധ്ി ാരി ള് ശ്രദ്ധിക്കണം.  
മേേപാനത്തില് അടങ്ങിയ ചൂേണ ലേേങ്ങകള 
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കു . 

േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങ ള് 
 പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട ആത്രാഗേ ത്മഖലയില് ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങ ള് താകഴ 
ക ാടുക്കുന്നു. 

ലേേം 1    സ്ഥിരം ത്രാഗാവസ്ഥയില് നിന്ന ്ത്മാചനം 
നടപടി ള്/പ്രവര്ത്തനം 

• ഊരു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ത്ബാധ്വത്ക്കരണം 

• ഊരു ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് കമഡിക്ക ല്  ോമ്പ ്

• ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങളകട നവീ രണവം ക്രിയാത്മ  പ്രവര്ത്തനവം 

• ഭിന്നത്ശേിയളളവര്ക്ക ്സവയംകതാഴില് പരിശീലനം നല്കു . 

• ഭിന്നത്ശേിയളളവരുകട പരിചരണവം സംരേണവം 

• ഭിന്നത്ശേിയളളവകര പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സഹായം 

• ഭിന്നത്ശേിയളളവകര കപാതസമൂഹത്തില് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇവരുകട  ഴിവ് മനസ്സിലാക്കി, 
പഞ്ചായത്ത് അധ്ികൃതകര കപ്രാത്മാട്ട ര് വിവരങ്ങള് ധ്രിെിക്കു . 

• ഊര് ത് ന്ദ്രീ രിച്ച് ത്രാഗനിര്ണയ  ോമ്പ ്

• 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 ഇല്ലാതാക്ക ല് 
 
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 
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• ആധുനി  കവേേശാസ്ത്രകത്തക്കുറിച്ച ്ത്ബാധ്വത്ക്കരണം 

• ഊരു ത്ളാട് ത്ചര്ന്ന് കൂടുത ല് ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങ ള് അനുവേിക്കു . 

• ആശുപത്രി ളില് കൂടുത ല് ചി ിത്സ്ാ വിഭാഗങ്ങ ള് അനുവേിക്കു . 

• കചലത്വറിയ ചി ിത്സ്യ്ക്ക ് 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 നിര്ത്േശങ്ങ ള്   കണ്ടുന്നതിനായി നിലനില്കുന്ന 

പ്രശ്നങ്ങളം  ാരണങ്ങളം ലഭിച്ച നിര്ത്േശങ്ങളകടയം പട്ടി  ചുവകട ത്ചര്ക്കുന്നു. 

സ്ഥിരവരുമാനം ഇല്ലാത്ത കതാഴില് 
 ാരണം പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

പരമ്പരാഗത കതാഴിലില് നിന്നു വരുമാനം 
ലഭിക്കുന്നില്ല.  
  

പാരമ്പരേ കൃേി പരമ്പരാഗത കതാഴില് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിയ്ക്കു , 
വരുമാനം ലഭിക്കാനുളള മാര്ഗങ്ങള്/പദ്ധതി ള് 
തയ്യാറാക്കു .  
തരിശായ ഭൂമി പഞ്ചായത്ത ്തലത്തില് ഏകറ്റടുത്ത് കുടുംബശ്രീ 
മുത്ഖന കൃേി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിക്കണം. 

വന സംരേണത്തില് കൂടുത ല് പങ്കാളിത്തം 

2006കല വനാവ ാശ നിമം അനുസരിച്ചുളള സാമൂഹി  
വനാവ ാശ നിയമം നടൊക്കി സാമൂഹി  വനാവ ാശ 
മാത്നജ്കമെ ് മിറ്റി രൂപീ രിയ്ക്കു . 
ടി അവ ാശ വിനിത്യാഗകത്ത കുറിച്ചുളള ത്ബാധ്വത്ക്കരണം 

സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്ത കതാഴിലാളി ള് 
 ാരണം പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള് 

കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് കൂലി കുറവായ 
തിനാല് പുരുേന്മാര് ത്പാകുന്നില്ല. നിതേവം 
കവകുത്ന്നരം കൂലി  ിട്ടാന് കതാഴിലറപ്പു 
പദ്ധതിയില് വേവസ്ഥയില്ല 

ത്ഫാത്ട്ടാ എടുെിയ്ക്കാനും കതാഴില്  ാര്ഡു  ള് ക ാടുക്കാനും 
പ്രാത്േശി മായി കതാഴില്  കണ്ടത്താനും നടപടി സവീ  
രിയ്ക്കു . റിത്വാള്വീംഗ് ഫണ്ട ്രൂപീ രിച്ച് കൂലി വിതരണത്തികല 
 ാ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 കചയ്യുന്നതിന ്
ത്വണ്ടുന്ന സഹായം അനുവേിയ്ക്കു , അത്തരം സംരഭങ്ങളകട 
സ്ഥായിയായ പ്രവര്ത്തനം ഉറൊക്കു . 

ക കത്താഴില് കചയ്യുന്നതിനുളള 
സാഹചരേം ഇല്ല. 

ക കത്താഴില് കചയ്യുന്നതിന് ത്വണ്ടുന്ന സഹായം 
അനുവേിയ്ക്കു . 
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 ാര്േി ത്മഖലയികല പ്രതിസന്ധി 
 

കൃേി വകുെ് നടൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളമായി  ബന്ധകെടുു . 

വിും, വളവം ഊരുകൂട്ടം മുഖാന്തിരം പട്ടി വര്ഗ ത്മഖലയില് 
എത്തിയ്ക്കു  

കൃേിഭൂമിയകട അപരോപ്തത 
നിലവിലളള കൃേിഭൂമി കൃേിയ്ക്ക് അനുത്യാജേമാക്കുന്നതിനുളള 
നടപടി  

കചറു ിട വേവസായ സംരംഭങ്ങളകട 
കുറവ് 

അനുത്യാജേമായ കചറു ിട വേവസായങ്ങള് 
 കണ്ടുന്നതിനുളള വേവസായ വകുെ് മുത്ഖന നടപടി 
സവീ രിയ്ക്കു . 
വാര്േി  പദ്ധതി ളില് ഉള്കെടുത്തി പലവിധ്ത്തിലളള 
കതാഴില് പരിശീലനങ്ങ ള്ക്ക് ഫണ്ട് വ യിരുു .  
കുളത്തൂപ്പുഴ ക ത്തറി വേവസായ സഹ രണ സംഘം 
പുന:സംഘടിെിച്ചു കൂടുതല് ത്പര്ക്കു പരിശീലന നല് ി 
തണികനയ്ത്ത,് അൊരല് ഗാര്കമെ ് ത്മക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് മുത്ഖന 
യൂണിത്ഫാം, ആശുപത്രിക്കാവശേമായ ഉത്പന്നങ്ങള് ഇവ 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള നടപടി. 

സ്ഥിരമായി ത്ജാലി ലഭിയ്ക്കാനുളള 
സ്ഥാപനം ഇല്ലായ്മ 

കചറു ിട വേവസായ സംരംഭങ്ങള് ത്പ്രാല്സാഹിെിയ്ക്കു . 
കുളത്തൂപ്പുഴയികല ക ത്തറി വേവസായ സഹ രണ സംഘം 
പുനസംഘടിെിച്്ച പ്രവര്ത്തനം സജമാക്കു . 

വിേോഭോസമുളള കതാഴില് രഹിത ര് 
 ാരണം പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളകട അഭാവം കതാഴില് പരിശീലന പരിപാടി  ള് ത്പ്രാല്സാഹിെിയ്ക്കു  

സമൂഹവമായി ഇടപഴ ാനുളള മടി  ൗണ്സിലിംഗ് നടു  
വിേോഭോസം ഉണ്ടായിണ്ടും കതാഴിലിന ്
ത്വണ്ടി ശ്രമിയ്ക്കുന്നില്ല കതാഴിലികന കുറിച്്ച 
അവത്ബാധ്ം ഇല്ലായ്മ. 

വിേോസമ്പന്നരായവര്ക്ക്  മത്സ്രപരീേ ള്ക്കു പരിശീലനം 
ത്നടുന്നതിനു സാമ്പത്തി  സഹായം നല്കു . 

സത്ങ്കതങ്ങളില് യവജനങ്ങളകട കൂട്ടായ്മ 
കുറവ് 
  
  
  

യൂത്തക്ലബു ള് രൂപീ രിയ്ക്കു ,  അവയകട പ്രവര്ത്തനത്തിന് 
ത്പ്രാത്സ്ാഹനം നല്കു , ത്താഴില് ത്നടാനുളള അവത്ബാധ്ം 
നല്കു . 
കപണ്കുട്ടി ളകട കൂട്ടായ്മ സംഘടിെിയ്ക്കു . 
മേേവം ലഹരി പോര്ഥങ്ങളം വിപണനം നടുന്നതികനതികര 
നടപടി  സവീ രിയ്ക്കു . 

നിലവില്കട്രബ ല് ഡിൊര്കമെിലളള 
സ്ഥാപനങ്ങള്  ാരേേമമായി പ്രവ 
ര്ത്തിയ്ക്കാത്തത ്  
  
  

നിലവിലളള മാര്ഗ നിര്ത്േശങ്ങള്ക്ക് വിത്ധ്യമായി സുഗമമായ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങ ള് ഉറപ്പുവരുു . പ്രവര്ത്തനങ്ങ ള് വിലയിരുത്തി 
 ാത്ലാചിതമായ മാറ്റങ്ങള് വരുു . 
എം.ആര്.എസ്.എക്സി. മിറ്റി, ഉപത്േശ  സമിതി, ത്ഹാറല് 
ഉപത്േശ  സമിതി ഇവ യഥാസമയം ത്ചരു യം 
സ്ഥാപനങ്ങളകട സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനം  ഉറപ്പു വരുു . 
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിത്ലയ്ക്ക ് സ്ഥാപനങ്ങളകട പ്രവര്ത്തിനത്തിന് 
ത്വണ്ട അധ്ി  സൗ രേങ്ങള്ക്കും ശുപാര്ശ നല്കു . 

കതാഴില് അവസരങ്ങ ള് ശ്രദ്ധിയ്ക്കാന് 
 ഴിയാത്തത്.  

ഊരികല എല്ലാവര്ക്കും കതാഴിലറെ്  ാര്ഡ് നല്കു യം 
കതാഴില് ക ാടുക്കു യം കചയ്യു . 
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ത്ലബര് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി സീസണ ല്  ലണ്ടര് പ്ര ാരം കതാഴില് 
ഉളള േിനങ്ങള് ക്രമീ രിത്ക്കണ്ടതം ത്ജാലിയ്ക്ക്       നിത്യാഗിത്ക്ക  
ണ്ടതമാണ്. 
എംത്ലായ്ഡകമെ ്നൂസ്, സത്ങ്കതങ്ങളില് പി.എസ.്സി. ബുളളറ്റിന്, 
കതാഴില്വാര്ത്ത, കതാഴില് വീഥി, ഇവ ലഭേമാക്കു . 

കട്രയിനിംഗ് കസെറികെ കുറവ് ( ഫിനി 
േിംഗ് സ്കൂള്)  

വിേോര്ഥി ള്ക്ക് കതാഴില്  ത്നടുന്നതിനു ഫിനിേിംഗ് സ്കൂള് 
സൗ രേം ഏര്കെടുു . 

വായ്പ ബാങ്കു ളില് നിന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല.
  

കതാഴില് സംരഭ ര്ക്കു വിത്ശേിച്്ച റാര്ട്ട ്അെ് സംരഭ ര്ക്കും 
വായ്പാസൗ രേം ലഭേമാക്കു . 

ശാരീരി  കവ ലേമുളളവരുകട 
കതാഴിലില്ലായ്മ  

ശാരീരി  കവ ലേമുളള ദുരിതമനുഭവിയ്ക്കുന്നവര്ക്ക്  അവരുകട 
താല്പരേ പ്ര ാരമുളള കതാഴില് സംരംഭങ്ങള് തടങ്ങു . 

വനേമൃഗശലേം 
 ാരണം പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
വനേമൃഗങ്ങളകട ശലേം  ാരണം സത്ങ്കതങ്ങളില് 
കൃേി കചയ്യാന് സാധ്ിയ്ക്കുന്നില്ല. 

വനേമൃഗശലേം  ാരണം കൃേി നശിച്ചവര്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
തലത്തില് അത്നവേണം നടത്തി നഷ്ടപരിഹാരം 
ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുളള സ്ഥിരം സംവിധ്ാനം  ഏര്കെടുു . 

വനേമൃഗങ്ങള് വരാകത തടയാനുളള സംവിധ്ാ 
നമില്ല 

വനംവകുെികെ സഹ രണത്ത്താകട ഇതിനുളള പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കി സര്ക്കാറിന് സമര്െിക്കു യം അതികെ 
ത്ഫാത്ളാഅെ ് നടു യം കചയ്യു . ത്സാളാര് 
കഫന്സിംഗ്, കജവത്വലി ഇവ നടെിലാത്ക്കണ്ടതാണ്. 

കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുത്തി ട്രഞ്ച് 
നിര്മിയ്ക്കു  

കജവത്വലി ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിയ്ക്കു  

വയല ള് നി ുന്നതമൂലം കൃേി കചയ്യാന് സ്ഥലമില്ല 
 ാരണം പ്രശ്ന പരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
കനല്കൃേി ലാഭ  രമല്ലാത്തതിനാല് കനല്കൃേി 
ഉത്പേിച്്ച നാണേവിള കൃേി കചയ്യുന്നു.  

ആോയ രമായി കനല്കൃേി നടത്തി ഭേേഭദ്ര്ത 
ഉറൊക്കു .  അതിനു സാമ്പത്തി  സഹായം 
നല്കു . 

േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങ ള് 
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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വളര്ത്ത ല് ത്പ്രാത്സ്ാഹനം. 

ലേേം  2   കൂടുതല് കതാഴില്/ സവയം കതാഴില് അവസരങ്ങ ള് ലഭേമാക്കു  
നടപടി  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 ര്ക്ക ്  ആവശേമായ 
പണി  ള് കചയ്യു .  

• േീര  ര്േ ര്ക്ക് തീറ്റപുല്ല്, കൃേി കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയില് ഉള്കെടുു . 

• ഉയര്ന്ന വിേോഭോസമുളള വിേോര്ഥി കള വിത്േശത്ത ്അയയ്ക്കാനുളള നടപടി ള് സവീ രിയ്ക്കു  

• ടൂേന് കസന്റ ര് എസ.്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  കണ്ടുന്നതിനായി 

നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം പ്രശ്ന ാരണങ്ങളം നിര്ത്േശങ്ങളം ചുവകട ത് ാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. 
മുഖേ പ്രശ്നം 1   വീടും സ്ഥലവം ഇല്ലാത്തവ ര് 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
പട്ടി വര്ഗ ാരുകട ഭൂമി പാട്ടം ,ഒറ്റി നല്കുന്നത് ഭൂമി, ഭൂമിയികല ത്മലാോയം ഇവ 

അനോധ്ീനകെടുത്തിയാല് സവത്മധ്ായാ നടപടി 
സവീ രിയ്ക്കു . 

സവന്തം ത്പരില് ഭൂമി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്  
സര്ക്കാരികെ ഭവന നിര്മാണ പദ്ധതിയില് 
ഉള്കെടാന്  ഴിയന്നില്ല. 

2006 കല വനാവ ാശ നിയമം അനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ഭൂമിയ്ക്ക് 
റവനൂ ത്രഖ ള് തയ്യാറാക്കി വേക്തിഗത 
ഉടമസ്ഥവ ാശം സ്ഥാപിയ്ക്കുവാന് രജിത്േേന് 
വകുപ്പുമായി സഹ രിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി ള് 
സവീ രിക്കു .  ഭൂരഹിതര്ക്കു ഭൂമി  കണ്ടത്താനുളള 
ചുമതല ഊര ്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 
 

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  

സ്ഥലം ക വശം കവക്കുന്നതികെ അറിവില്ലായ്മ, 
കൃതേമായ ത്രഖ ള് ഇല്ലായ്മ 

സ്ഥലം അളന്ന് അതാത കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ത്രഖാമൂലം 
നല് ി ചുറ്റുത്വലി ക ട്ടി സംരേിയ്ക്കു . റവനൂ വകുെില് 
ഭൂത്രഖ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നികുതി ഒടുക്കുവാനുളള  വഴി 
ഒരുക്കു .  

മുഖേപ്രശ്നം 2  ജീര്ണാവസ്ഥയിലളള വീടു  ള് 

 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
അസൗ രേമുളള വീടു ള് ജീര്ണാവസ്ഥയിലളളവക്ക്  പ രം പുതിയ വീടു ള് നല്കു .  

എല്ലാവീടു ളിലം അടിസ്ഥാന സൗ രേങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുു . 
ഗുണത്മന്മയില്ലാത്ത സാധ്ന 
സാമഗ്രി ള് ഉപത്യാഗിച്ചുളള വീട് 
നിര്മാണം 

ഗുണത്മന്മയളള സാധ്ന സാമഗ്രി ള്, പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് 
ക ാടുക്കാനുളള സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു . 

അറ്റകുറ്റപണി നടത്താന് 
സാമ്പത്തി ം ഇല്ലായ്മ 

കമയിന്കനനന്സ ് ത  വര്ദ്ധിെിച്്ച അര്ഹതകെട്ടവര്ക്ക ്
നല്കു . 
യാത്രത്ക്ലശമുളള സത്ങ്കതങ്ങളില് വീട് നിര്മാണത്തിന് കൂടുത ല് 
ത  അനുവേിയ്ക്കു . 
നിര്മാണ പ്രവൃത്തിയില് താല്പരേമുളള പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക ്
പരിശീലനം നല് ി നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം അവര് മുത്ഖന 
നിര്വഹിയ്ക്കു .. 

 പട്ടി വര്ഗ സത്ങ്കതങ്ങളികല വി സന പ്രവര്ത്തനങ്ങ ള് ഊര ്
കൂട്ട സമിതി ള് സംഘടിെിച്്ച അവര് മുത്ഖന നടെിലാക്കു . 

മുഖേപ്രശ്നം  3     ൂസ ്ഇല്ലാത്ത വീടു  ള് 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
 ൂസ ് നിര്മാണം നല്ല രീതിയില് 
അല്ല നടക്കുന്നത ്

ഫണ്ട് വര്ദ്ധനവ് വരുു . കമച്ചകെനിലയില് സുരേിതമായി 
സംരേിയ്ക്കാന് നടപടി എടുക്കു .  

ഫണ്ടികെ അപരോപ്ത കട്രബല് ഡിൊര്ട്്ടകമെിെ ത  വര്ദ്ധിെിയ്ക്കു . 
ത്മാശമായ രീതിയിലളള  ൂസികെ 
ഉപത്യാഗം 

ജലത്സചനസൗ രേം ഏര്കെടുു യം ഉപത്യാഗത്തിന ് 
ത്ബാധ്വല്ക്കരണം നടു യം ത്വണം 
വീട് നിര്മാണത്തില്  ൂസിനായി പ്രത്തേ  ലാന് 
തയ്യാറാക്കു  

മുഖേപ്രശ്നം  4  കവേുതി ഇല്ലാത്ത വീടു ള് 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
 കവേുതി എത്തിയിട്ടും കവേുതി രിയ്ക്കാത്ത 
വീടു ള് 

 എല്ലാ വീടും കവേുതി  രിയ്ക്കു  ഊരിന ്
സമീപത്ത ് കൂടി കവേുതികലന് വലിയ്ക്കു . 
വീടു ള്ക്ക് കവേുതി  ണേന്നല്കു . 

കവേുതി രിയ്ക്കാന് പറ്റാത്ത വീടു ള് പുതിയ വീടികെ ലഭേത ഉറപ്പുവരുു   
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ഊരില് എത്തിയിട്ടും വീടു ളില് കവേുതി 
എത്തിയിട്ടില്ല.  

പഞ്ചായത്ത് മുത്ഖന  എത്രയം ത്വഗം കവേുത 
 ണേന് നല്കു .  

ഇലക്ട്രി ് ത്പാറികെ  കുറവ ് 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 ഫണ്ട ്
മുത്ഖന  പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന്  തയ്യാറാകു . 

ഊര് നിവാസി ള്ക്ക് ഓണര്േിെ്, ത്റേന് ാര്ഡ്, 
നികുതി ചീട്ട് ഇല്ലായ്മ. 

സര്ക്കാരികെ ശ്രദ്ധയില്കെടുു . വേക്തി എന്ന 
നിലയില് അര്ഹമായ എല്ലാ അവ ാശത്രഖ ളം 
ഊര്  
തലത്തില് ഉത്േോഗസ്ഥരുകട  ോമ്പ് സംഘടിെിച്്ച 
നല്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കു . 

  

മുഖേപ്രശ്നം  5  കുടികവളളം ലഭേമല്ല 

 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 
കവളളത്തികെ കുറവ് കുടികവളള പദ്ധതി നടെിലാക്കു .  ഗാര്ഹി  

 ണേന് നല്കു . 
 ിണര് നിര്മിക്കു . നിലവിലളള  ിണര് റീ ചാര്ജ ്
കചയ്യു . 

ശുദ്ധമായ കുടികവളളം സത്ങ്കതങ്ങളില് ലഭിക്കുന്നില്ല.  
ശുദ്ധജലത്തികെ കുറവ ്

പദ്ധതി ള് നടെിലാക്കി കുടികവളളം 
എത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രവര്ത്തനം നടത്തണം 
മഴകവളള സംഭരണി നിര്മാണം 

 ിണറു ള്ക്ക് ചുറ്റും ലാറ്റ്ത്ഫാം നിര്മിക്കു .  
വര്േംത്താറും  ിണറു ള് ശുചിയാക്കു ./റീചാര്ജ ്
കചയ്യു . 
വാട്ടര് അത്താറിറ്റിയകട കപകെൈന് ഊരു ളില് 
എത്തിച്്ച ഗാര്ഹി   ണേ ന് നല്കു . 
 ഒ&എം. ചിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായു ളകട തനത 
ഫണ്ടില് നിന്നും അനുവേിക്കു . 

മുഖേപ്രശ്നം  6  ത്റാഡികെ ത്ശാചനീയാവസ്ഥയം ഗതാഗത സൗ രേമില്ലായ്മയം 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

സത്ങ്കതങ്ങളില് ഗതാഗത സൗ 
 രേവം, നടൊതയം ഇല്ലാത്ത 
തക ാണ്ട് കുട്ടി ള്ക്ക് സ്കൂളില് 
ത്പാ ാന്  ഴിയന്നില്ല.  ത്രാഗി 
കയ ത്ഹാസ്പിറ്റലില് എത്തിക്കാന് 
 ഴിയന്നില്ല. 
 

കട്രബല് സബ് ലാന് ഫണ്ട് ഉപത്യാഗിച്്ച നടൊത ള് ത് ാണ്ക്രീറ്റ ്
കചയ്യു .  സത്ങ്കതത്തിത്ലയ്ക്കുളള ത്റാഡു ള് കപാതഫണ്ട് കചലവഴിച്്ച 
നടെിലാക്കു .  MPLAD, MLA യകട പ്രാത്േശി  വി സന ഫണ്ട്, 
നബാര്ഡികെ RIDF മുത്ഖന വിഭവസമാഹാരണം നടത്തി 
സഞ്ചാരത്യാഗേമായ ത്റാഡു ള് ദ്രുതഗതിയില് നടൊക്കു . 
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മുഖേപ്രശ്നം   7   ഊരികെ വി സനത്തിന ്മൂെനും കപ്രാത്മാട്ടറും സംയക്തമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങ ള് 

മൂെനും കപ്രാത്മാട്ടറും പലത്ൊഴം അലസത 
 ാണിക്കുന്നു. 

നല്ല മൂെനും നല്ല കപ്രാത്മാട്ടര്ക്കും അവാര്ഡ് നല് ണം.  
ഊര് മൂെന്മാര്ക്കും എസ.്റ്റി.കപ്രാത്മാട്ടര്മാര്ക്കും നിരന്തരം 
പരിശീലനം നല് ണം 

മുഖേപ്രശ്നം 8  സംരേണ നിയമങ്ങ ള് നടൊക്കുന്നതികല വീഴ്ച 
 ാരണം പ്രശ്നപരിഹാര നിര്ത്േശങ്ങള് 
സംരേണ നിയമങ്ങള് 
നടൊക്കുന്നതില് വീഴ്ച 

1989 കല പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗക്കാര്കക്കതികരയളള അതിക്രമങ്ങള് 
തടയ ല് 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 ലേേങ്ങ ള് 
 പരിഹാര നടപടി ളിലൂകട അടിസ്ഥാന സൗ രേ ത്മഖലയില്      ത്നടാനാവകമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്ന 
ത്നട്ടങ്ങള് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

• എറിത്മറ്റു പ്ര ാരമുളള ത  അനുവേിക്കു  

• കുടുംബങ്ങളികല അംഗബലമുനസരിച്ചു സ്ഥലസൗ രേത്ത്താടുകൂടി വീട ് നിര്മ്മുന്നതിനു വീടു  ള് 
റിെയ ര് കചയ്യുന്നതിനു എറിത്മറ്റ് പ്ര ാരം ആവശേമായ ത  അനുവേിക്കു . 

• ഗുണനിലവാരമുളള വസ്തുക്കള് ഉപത്യാഗിക്കു . 
• അടുക്കള ഇല്ലാത്ത വീടു ള്ക്കു അധ്ി സൗ രേമായി അടുക്കള നിര്മിച്ചു നല്കു . 

• നിലവില് വളര്ുമൃഗങ്ങകള വളര്ുന്നവര്ക്ക ്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 വീട ്നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം നടത്തണം. 

• ഊര് മൂെന് അദ്ധേേത വഹിക്കുന്ന ഊരു വി സന സമിതിയ്ക്ക ് രൂപം നല് ി ശക്തമായ 
ത്മാണിറ്ററിംഗ് എന്ന സംവിധ്ാനം ഏര്കെടുു . 

സാമൂഹേസുരേിതതവം 
പ്രശ്നങ്ങള്  പരിഹാരങ്ങള് 
1 വിധ്വ ള്, ഭിന്നത്ശേിക്കാര്, 
 ോന്സ ര്, േയം, കുഷ്ഠം തടങ്ങി 

അര്ഹതയളളവരുകട പട്ടി  അടിയന്തിരമായി തയ്യാറാക്കി 
ബന്ധകെട്ട ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് മുത്ഖന സാമൂഹേ സുരേിതതവ 
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മാര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്, 60 വയസ്സിനു 
ത്മല് പ്രായമായവര് എന്നീ വിഭാഗത്തില് 
അര്ഹതകെട്ട എല്ലാവര്ക്കും സാമൂഹേ 
സുരേിതതവം കപന്േനു  ള് ലഭിക്കുന്നില്ല. 

കപന്േനു  ള് സമയബന്ധിതമായി അനുവേിക്കണം. 

2 ജനനമരണ രജിത്േേന് 
യഥാസമയം നടത്തണം 

ഗ്രാമപഞ്ചായു ള് എസ.്റ്റി.കപ്രാത്മാട്ടര്മാര് മുത്ഖന നടപടി 
സവീ രിക്കണം 

3 സാധ്ാരണ പൗരന് ലഭേമാകുന്ന എല്ലാ 
അവ ാശ ത്രഖ ളം           
പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്ക് 
ലഭേമല്ല.(ത്റേന് ാര്ഡ്, ആധ്ാര് ാര്ഡ്, 
GNREGS കതാഴില് ാര്ഡ്, ചിയാ ് 
ആത്രാഗേ  ാര്ഡ് തടങ്ങിവയ) 

സാധ്ാരണ പൗരന്മാര്ക്ക ് ലഭേമായ എല്ലാ അവ ാശ 
ത്രഖ ളം അതത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല പട്ടി വര്ഗക്കാര്ക്കും 
ലഭേമാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായു അടിസ്ഥാനത്തില് 
 ോമ്പ് നടത്തണം.  

4 സംരേണ നിയമങ്ങള് 
നടൊക്കുന്നതികല വീഴ്ച 

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. 

5. വത്യാജന സുരേ വത്യാജനങ്ങളകട സംരേണവം  സുരേിതതവവം 
ഉറൊക്കണം 

 
ലേേവം  ാഴ്ചൊടും 

❖ പട്ടി വര്ഗ ഉപപദ്ധതിയകട ഫണ്ട ് 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 രേങ്ങ ള് 
സവയമാര്ജിക്കാന് അടുത്ത തലമുറകയ പ്രാപ്തരാക്കു . 

❖ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടിനു പുറത്മ ജനറല് ഫണ്ടും ഇതര സംവിധ്ാനങ്ങളികല ത്രാതസ്സും വിനിത്യാഗിച്്ച 
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 യാണ.് 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 ാശവമാകണന്ന ് 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 കുറവ,് 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.  
 പ്രസവത്തിത്നാടനുബന്ധിച്്ച 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 നിര്ത്േശങ്ങളാണ ്ഉള്കെടുത്തിയിട്ടുള്ളത.് 
അവസ്ഥാവിശ ലനം 
 മറ്റു ജില്ല ളികലന്ന ത്പാകല ക ാല്ലം ജില്ലയിലം 5 വയസ്സിന് താകഴയള്ള കുട്ടി ളികല ലിംഗാനു 
പാതത്തില് കപണ്കുട്ടി ളകട എണം കുറവാണ്. മൂന്ന് മുതല് ആറു വയസ്്സ വകരയള്ള കുട്ടി ളാണ് 
അങ്കണവാടിയില്  അനൗപചാരി  വിേോഭോസത്തിന ് എത്തിത്ച്ചത്രണ്ടത്. എന്നാല് പ്രീസ്കൂള് പാഠേപദ്ധതി 
ഫലപ്രേമായി നടെിലാക്കുന്നതിന ്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 നിരക്ക ്      - 10.05 
ശിശുമരണ നിരക്ക ്     - 6.71 
നവജാത ശിശുമരണ നിരക്ക്    - 3.80 
മാതേ മരണ നിരക്ക ്     - 17.3 
റില് കബര്ത്ത ്      - 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  
എച്ച.് ഐ. വി ബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്    - 20 
എച്ച.് 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 
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മാനസി കവല്ലുവിളി ള് ത്നരിടുന്നകുട്ടി ള്   - 1937 
എല്.ക .ജി, യൂ.ക .ജി, ത്ല സ്കൂള് കുട്ടി ള്   - 48962 
അണ് എയ്ഡഡഡ് വിേോര്ഥി ള്     - 58651 
മാതാപിതാക്കള് നഷ്ടകെട്ടത്താ ഉത്പേിക്കകെട്ടത്താആയ കുട്ടി ള് - 1036 
വിധ്വ ളായ സ്ത്രീ ളകട കുട്ടി ള്    - 12686 
കമച്ചകെട്ട പഠന സാഹചരേം ലഭേമാ ാത്ത കുട്ടി ള്  - 3343 
ത്രാഗപ്രതിത്രാധ്കുത്തികവയ്ഡെ് ലഭേമായ കുട്ടി ളകട എണം - 30220 
ആണ്-കപണ് അനുപാതം     - 960 
ആക  അങ്കണവാടി ള്     - 2723 
ക ട്ടിടമുള്ള അങ്കണവാടി ളകട എണം   - 1643 
വാട  ക ട്ടിടത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടി ള്  - 1080 
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓര്ഫത്നജു ളില് സംരേിക്കുന്ന കുട്ടി ളകട എണം 
   ആണ്      -  1124 
   കപണ്     - 735  
  ആക  - 1859 
ഓര്ഫത്നജു ളില് നില്ക്കുന്ന സി. എന്.സി. പി. കുട്ടി ള്  
  ആണ് - 148 
  കപണ് - 127 
  ആക   275 
ഓര്ഫത്നജു ളില് നില്ക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കുട്ടി ള്  
  ആണ് - 21 
  കപണ് - 2 
  ആക   23 
 പി. ഒ. സി. എസ.് ഓ  - 381   
 ആത്മഹതേകചയ്ത കുട്ടി ള്  - 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, എന്നിവര്ക്ക ് 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 ത്യാഗേതകുറഞ്ഞത ് +2 ഉം, കഹല്െര്മാര്ക്ക ് പത്താം ക്ലാസ് 
ത്യാഗേതയം ആക്കി ഉയര്ു .  
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12. ശിശുസംരേണ സ്ഥാപനങ്ങളകടയം പ്രവര്ത്ത രുകടയം ഗുണ ത്മന്മയം പ്രവര്ത്തന നിലവാരവം 
കമച്ചകെടുു . 

ലേേം ത്നടുന്നതിന ്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 ഫിറ്റന്സ് 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 ഹാരക്കുറവ ് 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 . ഗുണത്ഭാക്താക്കള്ക്ക ് ഈ ആനുകൂലേങ്ങകള കുറിച്ചുള്ള ത്ബാധ് 
വല്ക്കരണം ശക്തികെടുു . ബഡ്ക്സ് സ്കൂള ള്  എല്ലാ പഞ്ചായു ളിലം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന ്
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 ആരംഭിച്്ച 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 കുറച്്ച 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.  
കയസ ്ത് രള - ത് ാത്ളജ്  വിേോര്ഥി ളകട കനപുണേ വി സനത്തിന്  
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ചിസ ്ലസ-്  ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക ്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 അതിക്രമങ്ങള്ക്ക ് 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 
ത്പ്രാജക്ട ്നിര്ത്േശങ്ങള്-  

• ജനനരജിത്േേന് 100% ലേേം ത്നടുന്നതിനായി ത് ന്ദ്രസംസ്ഥാന തത്േശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയള്ള നടപടി ളിലൂകട നിര്ബന്ധമാക്കു .  

• പി. എം. എം. വി. കവ പദ്ധതിയമായി ബന്ധിെിക്കു യം പഞ്ചായത്ത ്തല ഉത്േോഗസ്ഥര്ക്ക് ടാബ് 
വിതരണം കചയ്യു . 

• കപണ് ഭ്രൂണഹതേ തടയന്നതിന് ആവശേമായ ഊര്ജിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടു .  (പി. എന്. 
ഡി. റ്റി ആക്ട)് 

• ലീ സ്കൂള് വിേോഭോസം കമച്ചകെടുുന്നതിന ് തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ അങ്കണവാടി 
പ്രവര്ത്ത ര്ക്ക ്കട്രയിനിംഗ ്നല്കുന്നതിന് കട്രയിനിംങ്ങ ്വിംഗ് ക്രമീ രിക്കു .  

• അങ്കണവാടി ള്, സ്കൂള്, മറ്റു വിേോഭോസ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക ് 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 
സംത്യാജിെിച്്ച പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കും.  

• എച്ച.് ഐ.വി ബാധ്ിതരായ കുട്ടി ള്ക്ക് ബന്ധകെട്ട വകുപ്പു ളമായി ബന്ധകെട്ട് ആവശേമായ 
മരുന്നു ള്, ത്പാേ ാഹാര  ിറ്റു ള്,  ൗണ്സിലിംഗ് രേ ര്ത്താക്കള്ക്ക് എന്നിവ 
ലഭേമാക്കുന്നതിന് വകുപ്പു ള് സംത്യാജിെിച്്ച 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 
പരിത്ശാധ്ിച്്ച ഭവന നിര്മാണം, തടങ്ങിയ  ാരേങ്ങള് ബന്ധകെട്ട വകുപ്പു ളമായി സംത്യാജിെിച്്ച 
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.  
സത്പാണ്സര്േിെ ് 
 അത്ങ്ങയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക്  കമച്ചമായ ജീവിത സാഹചരേങ്ങള് 
ലഭേമാക്കുന്നതിനായി, നല്കുന്ന ധ്ന സഹായകത്തയാണ ് സത്പാണ്സര്േിെ് എന്നു പറയ . 
കുടുംബത്ത്താകടാെം നില്ക്കാന് കുട്ടികയ സഹായിക്കു യാണ ് ഇതിലൂകട കചയ്യുന്നത്. ജില്ലാ ശിശു സംരേ 
ഓഫീസ്   വഴിയാണ് ധ്നസഹായം നല്കു . 
സകപേേല് ജുവകനല് ത്പാലീസ ്യൂണിറ്റ ് 
 നിയമവമായി കപാരുത്തകെടാന്  ഴിയാത്ത കുട്ടി കള സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതി ള് ക  ാരേം 
കചയ്യുവാനായി എല്ലാ ജില്ലയിലം ഒരു പ്രത്തേ  ത്പാലീസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണകമന്ന് ബാലനീതി നിയമ 
വേവസ്ഥ കചയ്യുന്നു. ഇതാണ് എസ.് 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)ചില്ൈന്സ ്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 സൗഹൃേമാക്കുന്നതിന ് 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 ത്ബാര്ഡ ്
സ്ഥാപിക്കു .  

• അംഗപരിമിതര്ക്ക് പ്രത്തേ  ഗ്രാമസഭ നടെിലാക്കിയത ത്പാകല കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രത്തേ ം ഗ്രാമസഭ 
നടെിലാക്കു .  

• പരിസ്ഥിതി സംരേണം, കൃേി, മൃഗസംരേണം തടങ്ങിയ ത. സവ.ഭ. വകുെികെ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്- ത്നരിട്ട ്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 . 

ത്മല്തട്ട ്നിര്ത്േശങ്ങള്  
 ത് ന്ദ്രഗവ/സംസ്ഥാന ഗവ/ ത. സവ. ഭ. സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കുട്ടി ളകട ത്േമത്തിന ്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 തടയന്നതിന ് മാധ്േമ സഹായ 
ത്ത്താകട പ്രചരണങ്ങള് നല്കു .  
 ശിശുസൗഹേ പഞ്ചായു കള ത്പ്രാല്സാഹിെിക്കുന്നതിന് അവാര്ഡു ള് ഏര്കെടുു   
 കുട്ടി ളകട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ത്േശ പ്ര ാരമുള്ള സൗ രേങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്ക ്മാറ്റം അംഗീ ാരം നല്കു  
നൂതന ത്പ്രാജക്ട ്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 എസ.്എം.എസ് സംവിധ്ാനം. 

ബാല സൗഹൃേ ക ാല്ലം ജില്ല 
 ഐ േരാഷ്ട്ര സംഘടനയകട കുട്ടി ളകട വിഭാഗമായ UNESCO 1989-ല് അംഗീ രിച്്ച 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 കതരകഞ്ഞടുത്ത ്കപലറ്റ് ത്പ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില് ശിശുസൗഹൃേ തത്േശ 
ഭരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് 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 വയസ്്സ 
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 വയസ്്സ പൂര്ത്തിയാകുന്നതവകര- 
മാനസി , 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 വയസ്്സ 
മുതല് 18 വയസ്്സ 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 സാമ്പത്തി  വര്േകത്ത 
പദ്ധതിത്രഖയില് ഉള്കെടുുന്നതിനുള്ള നടപടി സവീ രിക്കുന്നതാണ്. 

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

കുട്ടി കളയം അവരുകട അവ ാശങ്ങകളയം സംരേിക്കു  എന്നത് ഏകതാരു രാഷ്ട്രത്തികെയം പരമ 
പ്രധ്ാനമായ ചുമതല ളികലാന്നാണ്.ആയതിനാല് അവര്ക്ക ്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 മാറ്റികയടുക്കുന്നതിന ് ഓത്രാ തത്േ  സവയംഭരണ സ്ഥാപനവം 
ശ്രമിത്ക്കണ്ടതാണ്.ആയതിത്ലക്ക ്

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. സ്ത്രീ-
പുരുേ 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 സ്ത്രീയ്്ക്ക  ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ത് രളത്തികെ നത്വാഥാനപ്രക്രിയയം പുത്രാഗമന 
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രാഷ്ട്രീയവം ഈ അവസ്ഥയ്്ക്ക  ാ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. അണ്എയ്ഡഡഡ ്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 
സാേരതാനിരക്ക ്
 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 മാര്ച്ച ്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 അതിക്രമിച്്ച  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    - 2016           -1011 
             - 2017(കസപ്തം.) -589 
വനിതാ കപ്രാട്ടേന് 
ഓഫീസ്            - 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.എസ.്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 നിരക്ക ്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 മറ്റ ്സ്ത്രീ ളമായം ത് രളത്തികല പുരുേډാാരുമായം താരതമേം കചയ്യുത്മ്പാള് വളകര 
കമച്ചകെട്ടതാണ.് 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, 
എച്ച.്ഡി.എഫ്.സി, ഐ.സി.സി.ഐ. മുതയലായ ബാങ്കു ളില്നിന്നും ബാങ്ക് ലിത്ങ്കജ ്ലഭിച്ചുവരുന്നു.  
മഹാത്മാഗാന്ധി ത്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലറെ ്പദ്ധതി 
 ഗ്രാമീണ ത്മഖലയികല ജനങ്ങള്ക്ക് 100 േിവസകത്ത അവിേഗ്ദ്ധ കതാഴില്േിനങ്ങള് നല്കു  വഴി 
അവരുകട ോരിദ്ര്േലഘൂ രണം ലേേമിട്ടുക ാണ്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ത്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലറെ ്
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 ഉത്തരവ ് പ്ര ാരം നിലവില് വന്നത.് 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 പഞ്ചായത്ത ്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 പങ്ക ് വഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയികല സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്േം കുറവായിരിക്കുത്മ്പാഴം ക ാല്ലം ജില്ലയില്നിന്നും രണ്ട് വനിതാ സാമാജി ര് 
ഉള്ളത് അഭിമാനാര്ഹമാണ്.  
സവയംസഹായ സംഘങ്ങള് 
 സമാനചിന്താഗതിക്കാരായ ജനങ്ങകള ഒരുമിെിച്്ച ഒരു സംഘടനാരൂപത്തിന്  ീഴില് ക ാണ്ടുവന്ന് 
സവയംസഹായസംഘമാക്കി ബാങ്കില് അഫിലിത്യറ്റ ് കചയ്ത് ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്്ച പ്രവര്ത്തത്നാത്സു രാക്കി 
ലേേസാോത്ക്കാരത്തിനായം ഫലസിദ്ധിക്കായം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാണ ് 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 മിക്സ ്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, 
എച്ച.്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 അവര്ക്ക ്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 ത്പ്രാത്സ്ാഹിെിച്്ച 
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 ള്ക്ക ്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 ഇവര്ക്ക ്
മുന്ഗണന നല്കു . 

• അടിസ്ഥാന തലം മുതല് തകന്ന സ്ത്രീസുരേ ഉറൊക്കു . 

• സവയം പരോപ്തരായി ജീവിക്കത്തക്കവണം പരിശീലനം നല് ി കതാഴില് ഉറെ ് 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 
പരിത്ശാേിച്്ച 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 എന്നിവകയക്കുറിച്്ച 
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 സനവിടവ ്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 ഒറ്റകെട്്ട 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. 
ത്പ്രാജക്റ്റ ്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. ഇത ് 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 നിരക്ക ് ത് രളത്തില് ആകണങ്കിലം 60 
വയസ്സിന് ത്മല് പ്രായമുള്ളവരില് നകല്ലാരു ശതമാനം ത്പരും നിരേരര് ആണ്. മുതിര്ന്നവരുകട ജീവിത 
ക്രമീ രണങ്ങളില് പ്രധ്ാനകെട്ടത് സവന്തം മക്കത്ളാകടാെം താമസിക്കുന്ന രീതിയാണ.് എന്നാല് കചറിയ 
കുടുംബങ്ങള് വര്ധ്ിച്ചുവരുന്ന സാഹചരേത്തില് പലര്ക്കും ഇതിന്  ഴിയാകത വരു ത്യാ വീട്ടില് നിന്ന ്
പുറന്തള്ളകെടു ത്യാ കചയ്യുന്ന സ്ഥിതി വിത്ശേം ഉണ്ടാ ാറുണ്ട്. ത് രളത്തില് ഏ ത്േശം 30% ആള ള് 
ോരിദ്ര്േ ത്രഖയയ്ക്ക ് താകഴ  ഴിയന്നതിനാല് മുതിര്ന്നകര പരിരേിക്കുന്ന  ാരേത്തില് ഇത്തരം കുടുംബങ്ങള് 
ബുദ്ധിമുട്ട ്അനുഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കഹല്ത്പജ ്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 പൗരന്മാര്ക്ക ്
അനിവാരേമായം ത്വണ്ടത് സാമൂഹേ സുരേിതതവം ആണ്. ത്ജാലിയില് ഏര്കെടാത്ത വൃദ്ധരില് 65.14% 
ത്പരും മറ്റുള്ളവകര ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ത് രളത്തില് 6.7 ലേം വൃദ്ധര് ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക ്
താകഴയള്ളവരാണ്. വത്യാ വൃദ്ധരില് 11% ത്പര്ക്ക ് മാത്രത്മ ജീവത്നാപാധ്ിയ്ക്ക ്സവയംപരേപ്തതയള്ളു. ഇന്തേയില് 
ഏറ്റവം അധ്ി ം കപന്േന് ത്േമപദ്ധതി ള് ഉള്ളത് ത് രളത്തിലാണ്. ഇവയില് പ്രധ്ാനകെട്ടത ് ത് രള 
അഗതി - വിധ്വ കപന്േന്, ത് രള  ര്േ  കതാഴിലാളി കപന്േന്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ത്േശീയ വാര്ദ്ധ േ ാല 
കപന്േന് എന്നിവയാണ.് 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 ഉള്കെടുുന്നത ്
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 ത്പര്ക്ക ്
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 നിയമിച്്ച ആയൂര്ത്വേ ചി ിത്സ്യം മരുന്ന് ലഭേമാക്കി വരുന്നു.  
അഭിമുഖീ രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
1. സാമ്പത്തി  സുരേ 
 സാമൂഹേ സുരേ കപന്േനു ള് അര്ഹതയണ്ടായിട്ടും പല  ാരണങ്ങളാലം കപന്േനു ള് 
ലഭിക്കാത്തത് വൃദ്ധരായവര്ക്ക് സാമ്പത്തി  ബുദ്ധിമുട്ട ് 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. ഇവയ്്ക്ക ഉള്ള ചി ിത്സ് േീര്ഘ ാലം 
ത്വണ്ടിവരുതം വരുമാനം ഉള്ളവര്ക്ക് കൂടി താങ്ങാന്  ഴിയാത്തതമായിരിക്കും.  
 സര്ക്കാര്/സവ ാരേ  ആശുപത്രി ളില് 60 വയസ്്സ  ഴിഞ്ഞ വൃദ്ധരാവര്ക്ക് അര്ഹമായ പരിഗണന 
ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങളമായി എുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന 
മാത്രത്മ ലഭിക്കുന്നുള്ളു. പലവിധ് ത്രാഗങ്ങളാല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്ക്ക ്വന് വിലയള്ള മരുന്നു ള് വാങ്ങുന്നതിന ്
ബുദ്ധിമുട്ട ്ത്നരിടുന്നു.  

3. കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങള് 
 കുട്ടൂകുടുംബത്തില് നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിത്ലക്ക് മാറിയത്ൊള് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള്ക്ക ്
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 ത്ജാലിയ്ക്ക ് 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 ബുദ്ധിമുട്ട ്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 ബുദ്ധിമുട്ട ്
ത്നരിടുന്നു.  

6. മാനസി  പ്രശ്നങ്ങള്  
 ത്ജാലിക്കാരായ മക്കളം പഠനത്തിത്ലര്കപടുന്ന കചറുമക്കളം വീടു ളില് നിന്ന ് 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 അനുഭൂതിയ്ക്ക ് പലത്ൊഴം തടസ്സം നില്ക്കുന്നത് 
അവഗണന, ഒറ്റകെടല്, കപരുമാറ്റദൂേേങ്ങള്, ചൂേണം, ബന്ധുജനങ്ങളകട അനാവശേമായ ഇടകപടല് 
തടങ്ങിയവയാണ.് 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 
അവര്ക്ക ്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 വയസ്്സ  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 ഇന്ുറന്സ ് പദ്ധതി 
രൂപീ രിക്കണം. റിട്ടയര് കചയ്യുന്നവര്ക്ക ് താമസം വിന കപന്േന്, പി.എഫ് മറ്റ് ആനുകൂലേങ്ങള് 
എന്നിവ അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് തവരിതകെടുത്തണം. 

2. വത്യാജനങ്ങളകട ചി ിത്സ്യം ആവശേമായ മരുന്നും സര്ക്കാര്/സവ ാരേ ആശുപത്രി ളില് നിന്ന ്
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 പൗരന്മാര്ക്ക ് 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, മറ്റ ് ആശുപത്രി ളില് 
എന്നിവിടങ്ങില് ത്പാകുന്നതിന് സര്ക്കാര് ആംബുലന്സ ് 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 ., 
വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക ് അവരുകട ആത്രാഗേത്തിന ് ത്യാജിച്ച രീതിയിലള്ള ത്ജാലി ളില് 
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ഏര്കെടുുന്നതിനും വരുമാനം ത്നരിടുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് പഞ്ചായത്ത ് 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 കുറിച്്ച 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ലഘുത്ലഖ അച്ചടിച്്ച വിതരണം കചയ്യു ., ടി നിയമകത്ത കുറിച്ച ്
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത ്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 വയസ്്സ  ഴിഞ്ഞ എല്ലാവര്ക്കും ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ് ഏര്കെടുു . 

• എല്ലാ താലൂക്ക് - ജില്ലാ ആശുപത്രി ളിലം രാവികല 8 മണി മുതല് 9 മണിവകര വത്യാജനങ്ങള്ക്ക ്
മാത്രമായി ക്ലിനിക്കു ള് ആരംഭിക്കു ., പ്രത്തേ  ഒ.പി. ടിക്കറ്റ്  ൗണ്ടറും സജീ രിക്കു . 

• യാത്രാ ബസു ളില് വൃദ്ധജനങ്ങളകട സീറ്റ് അവര്ക്ക് ലഭേമാകുന്നതിന്  ര്ശന നടപടി ള് 
സവീ രിക്കു . 

• ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത/്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 ചടങ്ങ ്
സംഘടിെിക്കു , അവരുകട അനുഭവങ്ങള് കുട്ടി ളമായി പങ്കുകവയ്ക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കു . 

• മുമ്പ് നിലവിലണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ വേവസ്ഥിതികയ കുറിച്്ച കുട്ടി ള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ത്വണ്ടി 
ഹ്രസവചിത്രങ്ങളം ത്ഡാ ൂകമന്ററി ളം നിര്മിച്്ച സ്കൂള് തലത്തില് പ്രേര്ശിെിക്കു . 

• ഓത്രാ പ്രത്േശത്തികെയം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്തേ ത ളം ചരിത്രങ്ങളം പുതതലമുറയ്ക്ക ്
പ ര്ന്നുക ാടുക്കുന്നതിന് പ്രത്തേ  ത്ബാധ്വത് രണ ക്ലാസു ള് സംഘടിെിക്കു . 

വി സന വിടവ ്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. വത്യാജന ക്ലബു ള് അംഗന്വാടി തലത്തില് രൂപീ രിക്കു . 
4. വത്യാജനങ്ങളകട സമ്പൂര്ണ ആത്രാഗേ പരിരേ ഉറപ്പുവരുു . 
5. ഗ്രാമ തലത്തില് വത്യാമിത്രം പരിപാടി നടെിലാക്കു . 
6. എല്ലാ തത്േശ സവയം ഭരണ പരിധ്ിയിലം പ്രാത്േശി  പ ല് പരിപാലന ത് ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിച്്ച 
ആവശേമായ സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുു . 

7. വരുമാന ോയ മായ കചറുകതാഴില ള് / പരിശീലനങ്ങളില് ഏര്കെടുു . 
8. വിവിധ് ത്മഖല ളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രാവീണേം കതളിയിക്കുന്ന വത്യാജനങ്ങള്ക്ക് അവാര്ഡ് 
ഏര്കെടുു . 

9. 24 മണിൂറും പ്രവര്ത്തനസജമായ വത്യാജന കഹല്െ് കലന് ആരംഭിക്കു . 
10.  മൂണിറ്റി ത്പാലീസിംഗ് ആരംഭിക്കു . 
11. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാകര ചൂേണത്തില് നിന്നും പീഡനങ്ങളില് നിന്നും സംരേിച്്ച അവരുകട ജീവിത 

നിലവാരം കമച്ചകെടുുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കു . 
12. മുതിര്ന്നവരായ മാതാപിതാക്കകള സംരേിക്കു  എന്നത് കപണ്മക്കളകടയം ആണ്മക്കളകടയം 

ഉത്തരവാേിതവമാകണന്ന നിയമനിര്മാണം നടു .  
13. സംസ്ഥാന ട്രേറി ളില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരായ കപന്േന് ാര്ക്ക ് വിശ്രമിക്കുവാനും പ്രാഥമി  

ആവശേങ്ങള് നിര്േഹിക്കാനും സൗ രേങ്ങള് ഏര്കെടുത്തണം. 
14. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കുളള ചി ിത്സ് കചലവ ളില്  ിഴിവ് അനുവേിക്കുവാന് സവ ാരേ 

ആശുപത്രി കള ത്പ്രരിെിക്കുന്നതിന് നിയമനിര്മാണം നടത്തണം. 
15. താലൂക്ക് ആശുപത്രി തലം വകര പ്രത്തേ ം വത്യാജന വാര്ഡു ള് നിര്മിക്കണം. 
16. രണ്ടര ലേം രൂപ വകര വാര്േി  വരുമാനമുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക ് മരുന്ന് സൗജനേമായി 

നല്കുന്നതിന് നടപടി സവീ രിക്കണം. 
17. പ്രാഥമി  ആത്രാഗേ ത് ന്ദ്രങ്ങള് മുഖാന്തിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കു ളകട ത്സവനം 

ലഭേമാക്കണം. 
18. 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. 

19. ഡയാലിസിസ് കചയ്യാന് ത്വണ്ടി അനുരൂപമായ സഹായപദ്ധതി ബന്ധകെട്ട സ്ഥാപനവമായി 
ത്ചര്ന്ന് ആവിഷ്കരിക്കു യം പാവകെട്ട മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക ് സൗജനേ ഡയാലിസിസ് 
അനുവേിക്കു യം ത്വണം. 

20. ഓര്മ നഷ്ടം, അള്േിത്മഴ്സ്, പാര്ക്കിന്സണ്സ് എന്നിവ മുതിര്ന്നവരില് മുന്കൂട്ടി  കണ്ടത്തി 
ശുശ്രൂേിക്കുവാനും മാനസി  ആത്രാഗേകത്ത പറ്റിയള്ള അവത്ബാധ്ം വര്ദ്ധിെിക്കാനും പ്രത്തേ  
പരിപാടി ആസൂത്രണം കചയ്യണം. 

21.  ോന്സര്, നകട്ടല്ലിന് േതം, പോഘാതം, മാനസി  ത്രാഗങ്ങള് തടങ്ങി ഏതത്രാഗത്താലം 
േീര്ഘനാളായി  ിടെിലായ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക ് തത്േശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകട 
സഹായത്ത്താകട പാലിത്യറ്റീവ പരിചരണ പദ്ധതി നടെിലാക്കണം. 

22. പാവകെട്ട വൃദ്ധത്രാഗി ളകട ചി ിത്സ്യില് ധ്നസഹായം നല്കുന്നതിനുത്വണ്ടി ദുരിതാശവാസ ഫണ്ട ്
രൂപീ രിക്കണം. 

23. ഒറ്റകെട്ടുത്പായ മുതിര്ന്ന േമ്പതി ള്, മുതിര്ന്ന പുരുേന്മാര്, സ്ത്രീ ള്, പ്രത്തേ ം സംരേണം 
ആവശേമുള്ള മുതിര്ന്നവര് എന്നിവര്ക്കായി മുതിര്ന്നവരുകട ഗ്രാമങ്ങള് നഗരങ്ങളിലം 
ഗ്രാമപ്രത്േശങ്ങളിലം രൂപീ രിക്കണം. 

24. മുതിര്ന്നവര്ക്ക ് ഭവനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനും അറ്റകുറ്റെണി ള്ക്കുമായി ലളിതമായ വേവസ്ഥയില് 
സഹായധ്നം അനുവേിക്കണം. 
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ത്പ്രാജക്ട ്നിര്ത്േശങ്ങള് 

• 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 ഇന്ുറന്സ ്പദ്ധതി 

• മുതിര്ന്നപൗരന്മാകര ഉപത്യാഗിച്്ച പ്രാത്േശി  ചരിത്രരചന, പ്രാചീന  ാര്േി  രീതി ള്, 
പഴകഞ്ചാല്ലു ള്, പ്രാത്േശി  ചി ിത്സ്ാ രീതി ള് എന്നിവകയ സംബന്ധിച്്ച 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. 
എസ.്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.എച്്ച.സി ളിലം ലഭേമാക്കു . 
• എല്ലാ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും യാത്രൂലി ഇളവ് അനുവേിക്കണം. 
• ആശുപത്രി ള് ബസ് ത്റേന്, റയില്ത്വ ത്റേന് എന്നിവിടങ്ങളില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക ്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. വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്കുള്ള ത് ന്ദ്രസഹായം 
2. ആശവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങളം തടര് സംരേണ ത് ന്ദ്രങ്ങളം 

3. കമഡിക്കല് ക യര് യൂണിറ്റ ്നടുന്നതിനുള്ള സഹായ പദ്ധതി 

4. 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 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ആണ്. ോരിദ്ര്േ ത്രഖയ്ക്ക ്
താകഴയള്ളവരുകട വിശേവിവരങ്ങള് അടക്കം അതാത ്പ്രത്േശത്ത ്60 വയസ്സില് അധ്ി ം പ്രായമുള്ളവരുകട 
അെത്ൊഴള്ള  ണക്ക് സൂേിക്കു , വാര്ദ്ധ േ  ാല കപന്േന് അര്ഹതയള്ളവകര  കണ്ടു യം 
അംഗീ രിക്കു യം കചയ്യു ., അര്ഹതയള്ളവര്ക്ക ് കപന്േന് നല്കു , ത്ഡ ക യര് കസന്ററു ളകടയം 
 മൂണിറ്റി കസന്ററു ളകടയം ആ പ്രത്േശത്ത ് മുതിര്ന്നവര്ക്ക ് ത്വണ്ടി ഏര്കെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ ് എല്ലാ 
സൗ രേങ്ങളകടയം നടത്തിെ്, ത്മല്ത്നാട്ടം എന്നിവ നിര്േഹിക്കു  തടങ്ങിയ ചുമതല ള് ആണ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത്.  

 പഞ്ചായു ളകട വാര്േി  പദ്ധതിയകട 5% ത  മുതിര്ന്നവരുകട ത്േമത്തിനായി മാറ്റികവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
മുതിര്ന്നവര്ക്ക ് താങ്ങളകട ആശങ്ക ളം പ്രശ്നങ്ങളം ചര്ച്ച കചയ്യുന്നതിനും താങ്ങള്ക്കായി സര്ക്കാര് 
നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് വിലയിരുത്തി പ്രതി രിക്കുന്നതിന് ഒരു ത്വേി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത ്
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 ത്പ്രാജക്ട ്ആശയങ്ങള്  
 നിലവിലള്ള  വത്യാസൗഹൃേ പദ്ധതി ള് ഉള്ക ാള്ളിച്ച ് 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 ിച്്ച 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 നില്കക്ുന്ന 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 വിത്ത ് 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-മത ് 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  വരുത്ത്തണ്ടത ്
സര്ക്കാരികെയം സമൂഹത്തികെയം  ടമയാണ.് 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 സംബന്ധിച്്ച നടത്തിയ കസന്സസ് വിവരത്ശഖരണം. ഓത്രാ 
അംഗപരിമിതി കളെറ്റിയമുള്ള സംേിപ്തവിവരണം താകഴെറയം പ്ര ാരമാണ്. 
ചലനകവ ലേം   

 ഒരു വേക്തിയകട അസ്ഥി ള്ത്ക്കാ, മാംസത്പശിഉള്കെകടയള്ള ത് ാശങ്ങള്ത്ക്കാ, സന്ധി ള്ത്ക്കാ ډ
ഉള്ള ത്ശേിക്കുറവ മൂലം ചലനത്തിനു പ്രയാസമുള്ളത്താ, ചലനം നഷ്ടകെട്ടത്താ ആയ അവസ്ഥ. 
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മസ്കുലാര് ഡിത്ോഫി 

് മാംസത്പശി ള് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ത്ലാപിച്ച ډ ശരീരശക്തി നഷ്ടകെടുന്നതമൂലമുള്ള ചലനകവ ലേം 
ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ. 

ത്ക്രാണി  ്നൂത്റാളജിക്കല് ഡിത്സാര്ഡര്   

 ാലക്രത്മണ ശരീരത്തികല നാഡി ഞരമ്പു ളകട പ്രതികൂലപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ാരണം ചലനത്ശേി  ډ
ഉള്കെകട ശരീരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സകെടുന്ന അവസ്ഥ. 

മള്ട്ടിെിള് സിത്റാസിസ ്

 ത് ന്ദ്രനാഡീവൂഹത്തികന ബാധ്ിക്കുന്ന ത്രാഗംമൂലം നാഡീവൂഹത്തികെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ډ
മന്ദീഭവിക്കു ത്യാ, ഇല്ലാതാകുന്നത്താ ആയ അവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചലന ത്ശേിക്കുറവ്. 

കൂന ് 

 .നകട്ടല്ല് പുറത്ത്തയ്ഡത്ക്കാ വശങ്ങളിത്ലത്ക്കാ വളഞ്ഞ് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റം ډ
ഹ്രസവ ായതവം 

 .പ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടും 145ഇഞ്ചിന് നു താകഴ മാത്രം ഉയരം ഉള്ള അവസ്ഥ ډ
അന്ധത  

 പൂര്ണമായം  ാഴ്ച ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ډ
ഗുരുതരമായ  ാഴ്ചക്കുറവ ്    

 അകല്ലങ്കില് 20/200 കേലന്  ാഴ്ചക്കുറവള്ളതം,  ണട ഉപത്യാഗിച്ചാലം സവതന്ത്രമായി 6/60 ډ
സഞ്ചരിക്കാനും, വായിക്കാനും വസ്തുക്കള് കൃതേമായി തിരിച്ചറിയാനും  ഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

പഠന കവ ലേം  

  .അദ്ധോയന വിേയത്തില് ചില പ്രത്തേ  ത്മഖല ളില്  പിത്ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ډ
സംസാര-ഭാോ കവ ലേം 

് ഒരു വേക്തിക്ക ډ തകെ ആശയം ഭാേയിലകട/സംസാരത്തിലകട വേക്തമാക്കുവാന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 
അവസ്ഥ. 

ബുദ്ധിമാന്ദേം 

 വേക്തിയകട വളര്ച്ചയകട ആേേ ഘട്ടത്തില് നിന്നുത്പായത്താ, അപൂര്ണമായത്താ ആയ ബുദ്ധിവി ാസം ډ
മൂലം പല വിധ്  ഴിവ ളില് പ്ര ടമായ കുറവ്  ാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബുദ്ധിമാന്ദേം. കേനം േിന 
 ാരേങ്ങള് ത്പാലം സവന്തമായി തീരുമാനകമടുത്്ത കചയ്യുവാന്  ഴിയാകത വരുന്ന അവസ്ഥ. ഇവരുകട 
ഐ. ൂ 70 ല് താകഴ ആയിരിക്കും.  

മാനസി ത്രാഗം 

 ബുദ്ധിമാന്ദേം മൂലമല്ലാകത ചിന്തയിലം, കപരുമാറ്റത്തിലമുള്ള പ്ര ടമായ വേതിയാനങ്ങളം അതിലൂകട ډ
പ്രവര്ത്തി ളിലള്ള കവരുദ്ധേവം അസാധ്ാരണ കപരുമാറ്റങ്ങളം മാനസി ത്രാഗമായി  ണക്കാക്കുന്നു. 

ഓട്ടിസം 

 ,നാഡീവി സനത്തികല അപരോപ്തതമുലം കചറുപ്രായത്തില് തകന്ന സാമൂഹേ ാരേങ്ങളിലം ډ
സംസാരത്തിലം, കപരുമാറ്റത്തിലമുള്ള കപാരുത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. 

ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലായ്മ 

 .ഒരു വേക്തിക്ക് 60 ഡസിബലിത്ലാ അതിലധ്ി ത്മാ ത് ഴ്ച്വി നഷ്ടകെട്ട അവസ്ഥ ډ
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കുഷ്ഠത്രാഗ വിമുക്തം 

 ത്രാഗത്തികെ അനന്തരഫലമായി ത്രാഗം മാറിയ ത്ശേവം സ്പര്ശന ശക്തിക്കുറവ്, അംഗകവ ലേം ډ
എന്നിവ സംഭവിച്ചുള്ള അവസ്ഥ. 

ഹീത്മാഫീലിയ 

 പാരമ്പരേമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ത്രാഗം രക്തം  ട്ടിപിടിക്കാനുള്ള രക്തത്തികല ഘട ങ്ങളകട (ഫാക്ടര്) ډ
ക്രമാതീതമായ കുറവ് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തില് മുറിവ ള് ഉണ്ടാകുത്മ്പാള് രക്തം 
 ട്ടപിടിക്കാകത രക്തം വാര്ന്നു ത്പാകുന്ന അവസ്ഥ. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളകട ഘടനയിലള്ള വേതോസം മൂലമുളള ത്രാഗങ്ങള്    
താലസിമിയ 

 പാരമ്പരേത്രാഗമായ താലസമിയ രക്തത്തികല ചുവന്ന അണുക്കളകട പ്രവര്ത്തനങ്ങകള പ്രതികൂലമായി ډ
ബാധ്ിക്കുന്നു. 

അരിവാള് ത്രാഗം 

   പാരമ്പരേത്രാഗം - ശരീരത്തികല ചുവന്ന രക്താണുക്കള്ക്ക് അരിവാള് രൂപം ക വരിക്കുന്നതമൂലം ډ
ഉണ്ടാകുന്ന ത്രാഗം 

കസറിബ്രല് പാള്സി 

 ,തലത്ച്ചാറികെ പ്രവര്ത്തനത്തിനു ത രാറു സംഭവിക്കുന്നതമൂലം സംജാതമാകുന്ന ക ടുതി ള് ډ
ശരീരത്തികല അസ്ഥി ള്ക്കും ത്പശി ള്ക്കും നാഡീവൂഹങ്ങള്ക്കും സംഭവിെിക്കുന്ന കവ ലോവസ്ഥ.  
ഇതമൂലം വളര്ച്ച, ചലനം, സംസാരം, ബുദ്ധിവി ാസം എന്നിവ തടസ്സകെടുന്നതം പരസഹായം കുടാകത 
ജീവിക്കാന്  ഴിയാത്തതമായ അവസ്ഥ. 

അപസ്മാരം 

 .തലത്ച്ചാറികല കവേൂതി തരംഗങ്ങളകട വേതിയാനം മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ത്രാഗാവസ്ഥ ډ
ബധ്ിരാന്ധത 

 ഒരു വേക്തിക്ക് ഒത്ര സമയം പൂര്ണമായം   ാഴ്ച ഇല്ലാത്തതം, ത് ഴ്ച്വി ഇല്ലാത്തതം, അതമൂലം സംസാരം ډ
ഇല്ലാത്തതമായ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാല് ബധ്ിരാന്ധത ഒറ്റ കവ ലേമായാണ്  ണക്കാക്കുന്നത്. 
ബഹുകവ ലേത്തികെ കൂട്ടത്തില് ഉള്കെടുത്തിയിട്ടില്ല.   

ബഹുകവ ലേം 

  .ഒരു വേക്തിക്ക് ഒത്ര സമയം ഒന്നിലധ്ി ം കവ ലേങ്ങള് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ബഹുകവ ലേം ډ
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 തിരിച്ച ്
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  ത്പര്ക്ക ് 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 എസ.്സി വിഭാഗത്തിലം 356 എണം 
എസ.്ടി വിഭാഗത്തിലം   21,255 എണം ജനറല് വിഭാഗത്തിലം ഉളളതായി  ാണുന്നു.   

• ആക   കണ്ടത്തിയ അംഗപരിമിതരില് 37991 ത്പരുകട അംഗപരിമിതി ആര്ജിതമാണ്.   ഇത ്
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 ത്പര്ക്ക ്(61.22 %) നിലവില് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്.   

• അംഗപരിമിതര് ഉള്ള കുടുംബങ്ങകള പ്രതിമാസ കചലവികെ അടിസ്ഥാനത്തില് ത്ക്രാഡീ രിച്ചാല്  
       ക്രമ നം. പ്രതിമാസ പ്രതിശീര്േ കചലവ ്            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 ത്പര്ക്ക ് 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 ത്പര്ക്ക ്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.ആക്ട ്വിശ ലനം 

2016 ആര്.പി.ഡലൂ.ആക്ട് വിശ ലനം പ്ര ാരം ഭിന്നത്ശേി സൗഹാര്േ കപാതയാത്രാ 
സംവിധ്ാനങ്ങളം നിരു ളം ഭിന്നത്ശേിക്കാരുകട അവ ാശങ്ങള് ധ്വംസിക്കുന്നവര്ക്ക ് 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 ാര്ഡ ്
തടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുു  എന്നതാണ്. 

സാമൂഹേ നീതി വകുെ ്മുത്ഖന നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് (അദ്ധോയം – 5  ാണു ) 
 
തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

തത്േശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വിഹിതത്തികെ 5% ത  അംഗപരമിതര്ക്കായി മാറ്റി 
വയ്ക്കുകന്നകണ്ടങ്കിലം സമഗ്രമായ പദ്ധതി ളായി മാറിയിട്ടില്ല. 
ത്സ്കാളര്േിെ ്വിതരണം 

 വിേോര്ഥി ള്ക്ക് ത്സ്കാളര്േിെ് അസിറെ ്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 അസകസ്മെ ്ത് രളത്തില് നടെിലാക്കിയിട്ടില്ല. 
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2. അംഗപരിമിതരുകട കതാഴിലില്ലായ്മ  

3. അംഗപരിമിതരുകട രേ ര്ത്താക്കള്ക്ക് ഡിസബിളിറ്റി മാത്നജ്കമെികെ അറിവില്ലായ്മ  

4. ത്റാഡ് അപ ടം മൂലവം മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡെ ്മൂലം ഡിസബിളിറ്റി ആകുന്നവരുകട എണം കൂടുന്നു. 

5. ഭിന്നത്ശേിക്കാര്ക്ക ്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 കുടുംബങ്ങള്ക്ക ് 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 ാപിെിച്്ച 100% ഏ ജാല  സംവിധ്ാനം 

പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഉറൊക്കു .  

6.  ലീഗല് സര്േീസ് അത്താറിറ്റിയകട സഹ രണത്ത്താകട ത്ബാധ്വല്ക്കരണം ഉറെ് വരുു . 

7. ഡിസബിളിറ്റി മാത്നജ്കമെ ് ട്രാഫി ് റള്സ് എന്നിവകയെറ്റി സ്കൂള്, ത് ാത്ളജ് തലങ്ങളില് 

അവയര്കനസ്്സ ത്പ്രാഗ്രാം സംഘടിെിക്കു . 

8. കസല്ഫ് ക യര് ലാനികെ അടിസ്ഥാനത്തില് സഹായ ഉപ രണങ്ങള് ആവശേമായവര്ക്ക ്

ഉറൊക്കു . 

9. വിേോഭോസ ത്മഖലയില് പ്രത്തേ  ത്മല്ത്നാട്ടം വഹിക്കു . 

10. ഗുരുതരമായ കവ ലേം ബാധ്ിച്ചവര്ക്ക ്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 എത്തിക്കുന്നതിന ് 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  ഴിയം എന്നു 

കൂടി അവത്ലാ നം കചയ്യണം.  

ത്പ്രാജക്റ്റ ്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 ത്ലാക്ക ് തലത്തില് സകപേേല് അംഗന്വാടി ള്    

സ്ഥാപിക്കു .  
5. ബഡ്ക്സ് സ്കൂള ളകട നടത്തിെ്. 
6. വിേോഭോസത്തിനായള്ള ത്സ്കാളര്േിപ്പു ള്, കറഫെ,്  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 ത്ബാര്ഡ ് 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  ിടെ ് ത്രാഗി ള്ക്കും മറ്റും 
സവ ാരേ ആവശേങ്ങള്ക്കും മറ്റിതര ആവശേങ്ങള്ക്കും സബ്്ബസിഡി 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.  ാഴ്ചപരിമിതരായിട്ടുള്ളവര്ക്ക ്ഏജട ഘടിെിച്ച വാക്കിംഗ് റിക്കു ള് നല്കു .  
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7. അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് വിവിധ് വകുപ്പു ള്, സ്കീമു ള്, ഏജന്സി ള് മുതലായവയില് നിന്നുള്ള 
ധ്നസഹായങ്ങളം ത്സവനങ്ങളം പരിപാടി ള്, പദ്ധതി എന്നിവയള്കെടുത്തിയ പ്രത്തേത 
ത്സാകഫ്റ്വയര് ആലിത്ക്കേനു ള്  തയ്യാറാക്കു . 

8. പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ട ് 2016 പ്ര ാരം അനുവേിക്കകെട്ട 22 തരം കവ ലേങ്ങള്ക്ക് നിലവില് 
പൂര്ണമായം കമഡിക്കല് ത്ബാര്ഡ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിന് സാധ്ിക്കുന്നില്ല.  ാരണം പല 
കവ ലേങ്ങളകടയം റ്റൂള് അസകസ്മെ ്ത് രളത്തില് നടെിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവ നടെിലാക്കുന്നതിനായി 
കമഡിക്കല് ഓഫീസര്മാര്ക്കും, ആശുപത്രി ള്ക്കും അസകസ്മെ ്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 ഇവര്ക്ക ് 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 നില്ക്കുന്നവര്ക്ക ്

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 "ത്ററ്റ ്

ത്പാളിസി ഓണ് ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ"് 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 ാണ്ട ്
ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സിനും അതത്പാകല തകന്ന കസേവല് കമത്നാറിട്ടീസിനും ത്വണ്ടി രൂപീകൃതമായി അവരുകട 
അവ ാശങ്ങള്ക്ക് ത്വണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു  മൂണിറ്റ് കബയ്ഡസിട് ഓര്ഗകനത്സേന് ആയ "ലൗവ ്
ലാെ് ആര്ട്സ ് കസാകസറ്റി" ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന മുഖേധ്ാരയിത്ലക്ക ് ക ാണ്ടു വരുന്നതിനായി 
സാമൂഹേനീതി വകുെികെ മുമ്പാക  ലൗ ലാെ ് ആര്ട്സ ് കസാകസറ്റി ഒരു കപ്രാത്ൊസല് സമര്െിക്കു 
 യാണ.് ത് രളാ ത്ററ്റ് എയ്ഡഡ്ക്സ്  ണ്ത്ട്രാള് കസാകസറ്റി ലൗവ ്ലാെ ്ആര്ട്സ് കസാകസറ്റി മുത്ഖന 
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ക ാല്ലം ജില്ലയില് നടെിലാക്കി വരുന്ന ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് ത്പ്രാജക്ടികെ പ്രവര്ത്തനം 6 ഏരിയയായി തരം 
തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
നിലവികല അവസ്ഥ 

 എച്ച.്ഐ.വി ഇന്കഫേന് ത്ററ്റ് കൂടുതലായി നിലനില്ക്കുന്നത് ട്രാന്സജന്ത്ഡഴ്സികെ ഇടയിലാണ്. 

2014 ല് ത്സാേേല് ജറിസ് ഡിൊര്ട്ട്കമെ ്നടത്തിയ ഒരു സര്ത്േയില് ത് രളത്തിലാ മാനം 4000-ഓളം 

ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സികന  കണ്ടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് 2013 ല് തകന്ന ത് രളാ ത്ററ്റ് എയിഡ്ക്സ്  ണ്ത്ട്രാള് 

കസാകസറ്റി തങ്ങളകട വിവിധ് എച്ച.്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 യാണ.് 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) അവര്ക്ക ് 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 വിവരക്കണക്ക ്

  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 ഇല്ലാത്തത ്

4. സമൂഹത്തികെ പല ത്മഖല ളിലം സര്ക്കാര് വകുപ്പു ളിലം ട്രാന്സജന്ഡറികന കുറിച്്ച വേക്തമായ 

 ാഴ്ചൊട് ഇല്ലാത്തത ്

5. ആത്രാഗേ രംഗത്്ത ട്രാന്സജന്ഡര് ചി ിത്സ്കയക്കുറിച്ച് ധ്ാരണ ഇല്ലാത്തത ്

6. ചിലത്വറിയ എസ്.ആര്.എസ ്സര്ജറി 

7. താമസസൗ രേങ്ങള് ഇല്ലാത്തത ്

8. കതാഴില് നിത്േധ്ിക്കകെടുന്നു 

9. അതിക്രമങ്ങള് 

ഭാവിയില് ലേേം വയ്ക്കുന്ന ത്നട്ടങ്ങള് 

•  ാര്േി  പരിശീലനം-  ാര്േി വം മറ്റ് അനുബന്ധ പരിശീലനത്തിനുമായി താല്പരേമുള്ളവര് ഉണ്ട്. 
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• തയ്യല് നിര്മാണ യൂണിറ്റ ്
തയ്യല് നിര്മാണ യൂണിറ്റു ള്ക്കായി താല്പരേമുള്ളവരും ഉണ്ട്. 

• ട്രൂെ് പരിശീലനം 
സവന്തമായി ഡാന്സ് ട്രൂെ് നടുവാന് താല്പരേമുള്ളവര് ഉണ്ട്. 

പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിര്ത്േശങ്ങള് 
1. സവന്തം സവതവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ് 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 എസ.്എസ്.എല്.സി യം, 15 ത്പര് 

ലസ ്ടുവിനും, 5 ത്പര് 7-ആം തരം തലേതയ്ക്കും ഒരാള് 4-ആം തരത്തിനും മാത്രമാണ ്മുത്ന്നാട്ട ്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 വയസ്്സ  ഴിഞ്ഞാല് കപന്േന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

ട്രാന്കസജന്ഡര് വിഭാഗത്തില്കപടുന്നവര് ഏ ത്േശം 40 വയസ്സാകുത്മ്പാത്ഴക്കും പലവിധ് ആത്രാഗേ 

പ്രശ്നങ്ങളാല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആയതിനാല് ട്രാന്കസജന്ഡര് വിഭാഗത്തില്കപടുന്നവര്ക്ക ്40 വയസ്സു മുതല് 

കപന്േന് നല് ാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാ ണം. 

 സര്ജറി  ഴിഞ്ഞവര്ക്ക ് ധ്ാരാളം ആത്രാഗേപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതിനാല് അവര്ക്കായി 

സാമൂഹേ,ആത്രാഗേ ഇന്ുറന്സ ്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, ത്മക്കെ ്പരിശീലനങ്ങള് തടങ്ങിയവ) 

വി സനവിടവ ്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  ണകക്കടുത്്ത 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 വരുമാനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ ്

നിര്ബന്ധ മാക്കു യം കചയ്യു . 

• എല്ലാ അത്പോ ത്ഫാമു ളിലം ട്രാന്സജന്ഡര് എന്ന ത് ാളം നിര്ബന്ധമാക്കു . 

• ടി.ജിക്കാര്ക്ക ്പ്രത്തേ  ത്ടായൈറ്റ് സൗ രേം ഉറപ്പുവരുു . 

• ഗവണ്കമന്നതല പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ട്രാന്കസജന്ഡര് പ്രാതിനിധ്േം ഉറൊക്കു . 

വാര്േി  ബഡ്ക്ജറ്റില് കൃതേമായി ത  വ യിരുു യം വിനിത്യാഗിക്കു യം കചയ്യു . 

• ഒട്ടനവധ്ി ട്രാന്കസജന്ത്ഡഴ്സ് സര്ജറിക്ക ്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 ഉള്കെട്ടതാണ ് 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  പീഡനത്തിന ്

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 
മു ളില്) 

 വാര്ദ്ധ േ ാല കപന്േന് 
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അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീ ള്  

അഗതി കപന്േന് 
 

അഗതി ള്  
ജയില് ത്മാചിതര്  
എച്ച.്ഐ.വി / എയ്ഡഡ്ക്സ് ബാധ്ിതര്  
ഗുരുതര ത്രാഗം ബാധ്ിച്ചവര്  
ശാരീരി  മാനസി  കവല്ലുവിളി ള് 
ത്നരിടുന്ന സ്ത്രീ ള് 

 അഗതി കപന്േന് 

ചൂേണത്തിന് ഇരയായ 
അവിവാഹിതരായ അമമാര് 

 അഗതി കപന്േന് 

വിധ്വ ളകട കപണ്മക്കളകട 
വിവാഹ ധ്നസഹായം 

 അഗതി കപന്േന് 

ശാരീരി  മാനസി  കവല്ലുവിളി ള് 
ത്നരിടുന്നവരുകട ധ്നസഹായം 

 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. എച്ച.്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. മുഴവന്  ിടപ്പുത്രാഗി കളയൂം  കണ്ടത്തി മുഴവന് സമയ പരിരേയം, സംരേണവം ഉറൊക്കു . 

7. ലിംഗ സമതവം/നീതി എന്നിവകയകുറിച്്ച ആണ്കപണ്കുട്ടി ള്ക്കും പരിശീലനം നല്കു യം, 

അതിക്രമങ്ങള് പ്രതിത്രാധ്ിക്കുന്ന മര്ഗങ്ങകളകുറിച്്ച അവത്ബാധ്ം നല്കു യം കചയ്യു .  

േീര്ഘ ാല ലേേങ്ങള് 

• സാമൂഹേ സുരേ ആവശേമായ മറ്റ് വിഭാഗത്തില്കെട്ടവര്ക്ക ് 2030 ഓട ് 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 

പരിത്പാേിെിച്്ച വി സന പ്രക്രിയയിലകട മുന്നിരയിത്ലക്ക് ക ാണ്ടുവരി . 

ഹ്രസവ ാല ലേേങ്ങള് 
1. തത്േശ സവയംഭരണ പ്രത്േശത്ത ്കറസ്കു ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിക്കു . (കസത്ക്കാത്സാേേല് വര്ക്കര്, 

അങ്കണവാടി വര്ക്കര്,ത്വാളെറി വര്ക്കര് തടങ്ങിയവര് അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂെ)് 
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 എന്ന ് ഉറപ്പു 

വരുു . 
5. ശാരീരി  മാനസി  ആത്രാഗേം, ശുചിതവം എന്നിവ ലേേമിട്്ട ആത്രാഗേവകുപ്പുമായി സംത്യാജിച്്ച 

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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ത്പ്രാജക്ട ്നിര്ത്േശങ്ങള് 
1. സാമൂഹേസുരേ ആവശേമായ എല്ലാവര്ക്കും ആത്രാഗേവം കമച്ചകെട്ട ജീവിത നിലവാരവം ഉറൊക്കു . 
2. അനാഥരായ കുട്ടി ള്ക്ക് സന്നദ്ധസംഘടന ളകട സഹ രണത്ത്താകട സവന്തം വീടു ളില്തകന്ന 
തടര്ന്നും പഠനം നടുവാന് പഞ്ചായത്തത്ലത്തില് ധ്നസഹായം ലഭേമാക്കു .  

3. എച്ച.്ഐ.വ് ത്രാഗി ളത്ടയം കുടുംബത്തികെയം സംരേണം ഉറൊക്കുന്നതിനായി എയ്ഡഡ്ക്സ് 
 ണ്ത്ട്രാണ് കസാകസറ്റിയമായി സംത്യാജിച്്ച  ൗമാരപ്രായക്കാര്ക്ക് ആത്രാഗേ വിേോഭോസം സ്കൂള് 
തലം മുതല് നല്കു . 

4. എയ്ഡഡ്ക്സ് ത്രാഗി ളകട വര്ദ്ധനവ് തടയന്നതിനായി വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് എച്ച.്ഐ.വി കടറ് 
നിര്ബന്ധമാക്കുന്നതിനും ഗര്ഭ ആരംഭത്തില്തകന്ന എച്ച.്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 പഞ്ചായത്ത ്പാര്െിടം ഒരുക്കു . 

8. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ഭേേസുരേ ഉറൊക്കു . 
9.  ിടപ്പുത്രാഗി ള്ക്ക് മുഴവന് സമയ പരിചരണവം സംരേണവം ഉറപ്പു വരുുന്നതിനായി 
പി.എച്്ച.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 ത്പ്രാജക്ട ്ആശയങ്ങള് 

1. ത്ക്ലശമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്ക് ത് ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു ള് നടെിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 
പ്രാത്േശി തലത്തില് സംത്യാജിെിച്്ച നടെിലാക്കു . 

2. കുടുംബശ്രീ, വനിതാവി സന ത് ാര്െത്റേന്, ത് ന്ദ്ര സാമൂഹേത്േമത്ബാര്ഡ് തടങ്ങി വിവിധ് 
സര്ക്കാര് വകുപ്പു ളമായി ഏത് ാപിെിച്്ച കതാഴില് സാധ്േത വര്ദ്ധിെിക്കു . 

3. പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ഗവകുപ്പുമായി സഹ രിച്ച് കറസിഡന്േേല് വിേോഭോസം, ത്സ്കാളര്േിെ്, 
അതിക്രമത്തില് ഇരയാകുന്നവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ പ്രാത്േശി തലത്തില് സംത്യാജിെിച്്ച 
നടെിലാക്കു . 

4. വിവിധ് വകുപ്പു ളമായി സംത്യാജിെിച്്ച വാര്ഡ്/പഞ്ചായത്തത്ല ജാഗ്രതാ സമിതി ള് ശക്തി 
കെടുത്തിയം ലീഗല് സര്േീസസ് അത്താറിറ്റിയകട സഹ രണത്ത്താകട അതിക്രമങ്ങള് പ്രതിത്രാധ്ി 
ക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് പ്രാത്േശി തലത്തില് ആസൂത്രണം കചയ്യു .  
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 അദ്ധ്യായം 5 
 

2017-18 ൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനവം  
അവ ടെച്ചടപ്പടുത്താനുള്ള നിർകേശങ്ങളം 

    
 

നീര്ത്ത്തൊധിഷ്ഠിത വി സനം  
A. കൃഷി  
 

ക്രെ 
നം 

പദ്ധതി ൾ 
വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നതു  

(െക്ഷത്തിൽ) 
ക ന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ആക  

I കനൽ കൃഷി വി സനം 0 232.22 232.22 

II പച്ചക്കറി കൃഷി വി സനം   0 455.10 455.10 

III നാളീക ര വി സനം 0 189.58 189.58 

IV വിള ആകരാഗ്യ പരിപാെനം 0 80.72 80.72 

V ജജവകൃഷിയം സുരക്ഷിത ഭക്ഷയഉത്പാദനവം 0 30.25 30.25 

VI 
ഉത്പാദകനാപാധി ളും കസവന സംവിധാനവം-
ഗുണകെന്മയളള നെീൽ വസ്തുക്കളുകെ ഉത്പാദനവം 
വിതരണവം  

0 66.72 66.72 

VII െക ാറട്ടറി ളുകെ ആധുനീ രണം 0 0.1 0.1 

VIII  ാര്ത്ഷി  വിജ്ഞാന വയാപനവം വാര്ത്ത്താ വിനിെയവം 0 281.91 281.91 

IX 
 ാര്ത്ഷി  കസവനക ന്ദ്രങ്ങളും കസവന സംവിധാനവം 
റീജിയണൽ ഫാം ഫസിെികേഷൻ കസന്ററു ളും 

0 67.3 67.3 

X വിപണി വി സനം ശക്തികെടുത്തൽ  0 123.92 123.92 

XI പയറുവർഗ്ഗ- ിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വി സനം 0 14 14 

XII  ാർഷി  യന്ത്രവല്ക്ക്കരണം 15.3 10.2 25.5 

XIII നാഷണൽ കയാഗ്യാസ് & െനുവർ ൊകനജ് കെന്റ ് 15.314 0 15.31 

XIV ആത്മ പദ്ധതി ൾ 182.85  182.85 

XV ക ാർട്ടിക്കൾച്ചർ വിള ൾ   0 

1 കേേ്ക ാർട്ടിക്കൾച്ചറൽ െിഷൻ 139.95  139.95 

2 ആർ.ക .വി.ജവ 13.2  13.2 

3 ജ കെ ്   16.62  16.62 

4 സൂക്ഷ്മ ജെ കസചനം 12.99  12.99 

  ആക  396.22 1552.02 1948.24 
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സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ 
1. പെ സബ്സിഡി ളും  ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല 
2. വീട്ടുവളെികെ കൃഷിക്കും കൃഷിഭൂെി കുറഞ്ഞവർക്കുൊയി ആവശയൊയ പദ്ധതി ൾ ഇല്ല. 
3. സാമ്പത്തി  വർഷാരംഭത്തിൽ പദ്ധതി ൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല. 
4. ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് സംഭരണവം താങ്ങുവിെയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല 
5.  ിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വിള ൾക്കും  ശുൊവ ്കൃഷിക്കും പദ്ധതി ൾ ഇല്ല 
6. കതങ്ങുകൃഷിക്ക് പരിെിതൊയ പദ്ധതി ൾ ൊത്രം 
7. കചറു ിെ യന്ത്രവല്ക് രണത്തിൽ െതിയായ പ്രാധാനയം നല്കുന്നില്ല. 
8. ഉല്പാദനകത്ത അെിസ്ഥാനകെടുത്തി സബ്സിഡി നല്കുന്ന സംവിധാനത്തികെക്ക് ൊറണം 

ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ 
1. ക ന്ദ്രത്തികന്റ പദ്ധതി നി ന്ധന ൾ സംസ്ഥാന സാ ചരയത്തിൽ അനുകയാജയെല്ല. 
2. യഥാസെയം പദ്ധതി ൾ പ്രഖ്യാപിക്കകെടുന്നില്ല. 
3. സബ്സിഡി ൾ  ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. 

ക ന്ദ്ര സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ പരൊവധി പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുളള നിർകേശങ്ങൾ 
1. പദ്ധതി ൾക്കുളള കുറഞ്ഞസ്ഥെപരിധി ജില്ലയകെ പ്രതിശീർഷ  ാർഷി  ഭൂെി െഭയതക്കനുസയതൊയി 
പുനർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കൂടുത ൽ  ർഷ രികെകക്കത്താൻ സ ായിക്കും. 

2. സബ്സിഡി തു   ാൊനുസൃതൊയി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് പരിഗ്ണിയ്ക്കക്കണ്ടതാണ്. 
3. െണ്്ണ പരിപാെനം, വിള ആകരാഗ്യപരിപാെനം, വിപണനം, മൂെയവർദ്ധന, പങ്കാളിത്ത ഗ്കവഷണം 
എന്നിവ സംകയാജിെിച്്ച കലാക്കുതെത്തിൽ ഒരു െീെികന വിനയസിച്ചാൽ സാകങ്കതി  വിദയ ജ ൊേം 
കൂടുത ൽ കവഗ്ത്തിൊക്കാൻ സ ായിക്കും 

4.  കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റു ളുകെ നിർമ്മാണത്തിനുളള ക ന്ദ്രഫണ്ട് അപരയാപ്തൊയതിനാൽ അതികന 
സകൊര്ത്ട്്ട കചയ്യുന്ന െകോരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് കൂടുത ൽ  ര്ത്ഷ രികെ 
കക്കത്തിക്കാൻ  ഴിയണം. 

5. പ്രധാൻ െന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി കയാജന എത്രയം കവഗ്ത്തിൽ ഫണ്ട് െഭയൊക്കണം 
6. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള് കൂടുത ൽ വിള ളികെക്കും കെഖ്െ ളികെക്കും രൂപ ല്പന കചയ്യണം. 
7. കനൽ കൃഷിയകെ നിെകൊരുക്കലം നെീലം  ക ായ്ത്തം - കതാഴിലറെ് പദ്ധതിയൊയി സംകയാജിെിച്്ച 
കൃഷി ൊഭ രൊക്കണം 

8. ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾ കൊകക്കഷൻ സ്കപസിഫിക്കായി സംസ്ഥാനത്തിനനു കയാജയൊയ 
രീതിയിൽ രൂപ ല്പന കചയ്യണം 
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി ഏകേടുത്ത ്നെെിൊക്കുന്ന നീര്ത്ത്തെ  

പദ്ധതി ളുകെ വിശദാംശങ്ങള് 

ക്രെ. 
നം. നീര്ത്ത്തെം വിസ്തീര്ത്ണ്ണം 

(ക ക്ടര്ത്) 

അെങ്കല്ക് 
തു  

(െക്ഷം രൂപ) 
പഞ്ചായത്ത്  

നിെവികെ 
സ്ഥിതി 

1 
ൊെയില്ക് 
പരുത്തിയറ 

350 108 കവളിയം നെെ് പദ്ധതി 

2 െരുതെൺപള്ളി 460 112 
പൂയെള്ളി, 
കവളിനല്ലൂര്ത് 

നെെ് പദ്ധതി 

3 
കനട്ടയം 
ആര്ത്ച്ചൽ 

398 99.5 അഞ്ചല്ക്, ഏരൂര്ത് നെെ് പദ്ധതി 

4 ഭജനെഠം 1400 225 
കുമ്മിൾ, ചിതറ, 
പാകങ്ങാെ ്

നെെ് പദ്ധതി 
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5 പാമ്പുറം 500 150  ല്ലുവാതുക്കല്ക് നെെ് പദ്ധതി 

6 
ആനക്കുഴി 
ചാമുണ്ഡിമൂെ 
കതാെ ്

78 65 കുണ്ടറ നെെ് പദ്ധതി 

7 കവളിയം 585 200 
പൂയെള്ളി, 
കവളിനല്ലൂര്ത്, 
കവളിയം 

RIDF XXIII 

8 െരക്കുളം 850 201 
 ല്ലുവാതുക്കല്ക്, 
ചാത്തന്നൂര്ത് 

RIDF XXIII 

9 ഒേക്കല്ക് 1060 180 കതന്മെ RIDF XXIII 
10 വട്ടെൺ ാവ് 510 112 എഴുക ാണ് RIDF XXIII 

11 പുെെൺകതാെ ് 3430 563 

ക ാട്ടാരക്കര, 
കുളക്കെ, 

ജെെം,കനടുവത്തൂര്ത്, 
തെവൂര്ത്,കെെിെ, 
കവട്ടിക്കവെ 

RIDF XXIII 

12 ആറാട്ട ്െവ് 330 78 ഇളൊെ ് നെെ് പദ്ധതി 

13 
തുറവൂർ 
ചുങ്കത്തറ 

400 100 കവളിയം, ഉമ്മന്നൂര്ത് നെെ് പദ്ധതി 

14 ൊവറകതാെ ് 226 49 ഉമ്മന്നൂര്ത് നെെ് പദ്ധതി 

15 
കവങ്കുളം 
ഏൊകതാെ ്

75 100 കപാരുവഴി RIDF 

16 
കപരുമ്പ 
പരിങ്ങം 

550 125 ഉമ്മന്നൂര്ത് RIDF 

17 കുഴിതെം 450 150 കവളിനല്ലൂര്ത് RIDF 
18  ാകക്കാെ ് 950 230 ചെയെംഗ്െം RIDF 
19. ത്രാകങ്ങാെ ് 600 90 ഇട്ടിവ RIDF 
20  െവറകതാെ ് 1450 250 അെയെൺ RIDF 
21 െീൻമുട്ടി 1100 300 കുമ്മിള്, ചിതറ RIDF 

22  ല്ലണ 800 210 
ചെയെംഗ്െം, 
നിെകെല്ക് 

RIDF 

23 വട്ടെെ 400 200 കതന്മെ, പുനലൂര്ത് RIDF 
24 ഉറുകുന്ന്  900 250 കതന്മെ RIDF 
25  മ്പംക ാെ ് 367 34 ഉമ്മന്നൂര്ത് WGDP 
26 കപാെികക്കാെ് 122 24 ഉമ്മന്നൂര്ത് WGDP 

27 
PMKSY 
വാട്ടര്ത്കഷഡ്  
കനല്ലികുന്നം 

1000 200 
കവളിയം, 
കനടുവത്തൂര്ത്, 
ക ാട്ടാരക്കര 

PMKSY 
Watershed 

28 
PMKSY 
കുളങ്ങളുകെ 
പുനരുദ്ധാരണം 

 500  
PMKSY per 
crop more 
crop 

   4905.5   
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B. കചറു ിെ ജെകസചനം 

പദ്ധതി ള് അവകൊ നം 
പദ്ധതി പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള 

നിര്ത്കേശങ്ങള് 

സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള് 

• നിെവിലള്ള െിഫ്റ്റ് 
ഇറികഗ്ഷന് പദ്ധതി  
ളുകെ പുനരുദ്ധാരണം 

• പുതിയ െിഫ്റ്റ് 
ഇറികഗ്ഷന് പദ്ധതി 
 ള് 

• കചറു ിെ ജെകസചനം 
ക്ലാസ് I പദ്ധതി ള് 
(50 ക ക്ട റില്ക് 
കൂടുതല്ക് ആയ കക്കട്ട് 
ഉള്ളവ) 

• കചറു ിെ ജെകസചനം 
ക്ലാസ് II പദ്ധതി ള്  
(50 ക ക്ടറില്ക് താകഴ 
ആയകക്കട്ട് ഉള്ളവ) 

• കുളങ്ങളുകെയം 
ചിറ ളുകെയം നവീ  
രണ പദ്ധതി ള്. 

• ന ാര്ത്ഡ് 
സ ായകത്താടു 
കൂെിയള്ള ക്ലാസ് I, 
ക്ലാസ് II പദ്ധതി ള് 

• ജെകസചന നിര്ത്മ്മി 
തി ളുകെ പുനരുദ്ധാ 
രണ പദ്ധതി ള് 

• കപ്രാജക്ട്  
കെയിന്റനസ്്സ, ഫ്ളഡ് 
ഡാകെജ് പദ്ധതി ള് 

 

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

 

•  ീഴ്ത്തട്ട ്നികേശങ്ങള്  
• തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുകെ വാര്ത്ഷി  

പദ്ധതിയില്ക്  ാര്ത്ഷി  വി സനത്തിന ്

അതയന്താകപക്ഷിതൊയ ജെകസചന 

സൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിനും, 

ജെകരാതസ്സു ളുകെനവീ രണത്തിനുംകൂടു

തല്ക് തു  വ യിരുകത്തണ്ടതാണ്. 

• തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക്  
കതാഴിലറപ്പു പദ്ധതിയകെ വാര്ത്ഷി  
 ഡ്ജറ്റം കെ ര്ത് എേികെറ്റം 
തയ്യാറാക്കുകമ്പാള് ജെകസചിത 
നിര്ത്മ്മിതി ള്ക്ക് മുന്ഗ്ണന 
നല്ക്ക ണ്ടതുംആസ്തി വി സനത്തിന് 
കൂടുതല്ക് തു  വ യിരുകത്തണ്ടതുൊണ്. 
അനുകയാജയൊയ പ്രവര്ത്ത്തി ള് 
 കണ്ടത്തുന്നതിന് കൃഷി, ജെകസചന 
വകുെ്  ഉകദയാഗ്സ്ഥരുകെകസവനം 
കതകെണ്ടതാണ്. 

• ഓകരാ വര്ത്ഷവം സംസ്ഥാന 
പദ്ധതതിയിലള്കെടുത്തി 
നെെിൊകക്കണ്ടവ സം ന്ധിച്ച് തകേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ കനതൃതവത്തില്ക് 
മുന്ഗ്ണന നിശ്ചയിച്ച ്അതത് 
വകുപ്പു ള്ക്ക്നല്ക്കുന്നത് ഉചിതൊയിരിക്കും 

കെല്ക്ത്തട്ട ്നികേശങ്ങള് 

• ഓകരാ ജില്ലയികെയം,  ാര്ത്ഷി  വിസ്തൃതി, 
ജെകസചിത വിസ്തൃതി എന്നിവക്കനു സരിച്ച് 
ഫണ്ട ്െഭയൊക്കു . 

• സൃഷ്ടിക്കകെട്ട ജെകസചിത കശഷി 
പൂര്ത്ണ്ണകതാതില്ക് വിനികയാഗ്ിക്കുന്നതിനായി 
ജെകസചന നിര്ത്മ്മിതി ളുകെ തുെര്ത് 
പരിപാെനത്തിന് െതിയായ ഫണ്ട ്
െഭയൊക്കു . 

• ജെകസചന പദ്ധതി ളുകെ 
ആസൂത്രണത്തിനും, നിര്ത്വ ണ ത്തിനും, 
ജെകരാതസ്സു ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനും 
വിവിധ വകുപ്പു കള ഏക ാപിെിക്കു 
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഗ്രാെ, കലാക്ക്, 
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ജില്ലാ തെങ്ങളില്ക് രൂപീ രിക്കു . 

ക ന്ദ്ര പദ്ധതി ള് 

• റിെയര്ത്, റിനകവഷന് 
ആന്്റ റികോകറഷന് 
ഓഫ് ൊങ്ക്സ ്ആന്്റ 
കപാണ്ട്സ് (RRR) 

• എ.ഐ. ി.പി. 

• പ്രധാനെന്ത്രി കൃഷി 
സിഞ്ചായി കയാജന 
(PMKSY) 

 

 

 

 

 

• ഉപരിതെ കചറു ിെ ജെകസചന 
പദ്ധതി ളില്ക് പ്രകതയ  വിഭാഗ് 
ത്തിലള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള് ( ിൊചല്ക് 
പ്രകദശ്, ജമ്മു  ാശ്മീര്ത്, ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ്, 
ഒറീസ്സയികെ വരള്ച്ച  ാധിത 
ജില്ല ള്) ഒഴിക യള്ള സംസ്ഥാന 
ങ്ങളില്ക് ആദിവാസി കെഖ്െ ള്, 
െരുഭൂപ്രകദശങ്ങള്, വരള്ച്ച  ാധിത 
പ്രകദശങ്ങള്, നക്സല്ക്  ാധിത 
പ്രകദശങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളില്ക് 50 
ക ക്ടകറാളം ആയക്കട്ട് െഭയൊകുന്ന 
പദ്ധതി ള് ൊത്രകെ ഏകേടുക്കാന് 
സാധിക്കു  യള്ളു.ഇത്തരത്തിലള്ള 
ഭൂപ്രകദശങ്ങള് ജില്ലയിെില്ല.  

• ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. പദ്ധതിയകെ 
ൊനദണ്ഡപ്ര ാരം നഗ്രപ്രകദശത്തുള്ള 
ഒരു കുളം ഈ പദ്ധതി വഴി 
ഏകേടുക്കണകെങ്കില്ക് കുളത്തികന്റ 
ഉപരിതെ ജെവിസ്തീര്ത്ണ്ണം 20000 
ചതുരശ്ര െീേറുംഗ്രാെപ്രകദശങ്ങളില്ക് 
ഇത് 50000 ചതുരശ്ര െീേറും കവണം. 
ജില്ലയില്ക് വളകര കുറച്ച് ജെ 
കരാതസു കള ഈ ൊനദണ്ഡങ്ങള് 
പാെിക്കുന്നുള്ളു. 

• പി.എം.ക . എസ്. ജവ. പദ്ധതി 
യകെ ൊനദഡത്തിലം ജെകസചന 
വകുെിന് അനുവദനീയൊയ പ്രവൃത്തി 
 ളില്ക് കൂടുതലം എ.ഐ. ി. പി., 
ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. വിഭാഗ്ത്തിൊണു 
ഉള്കെടുത്തി യിരിക്കുന്നത്. കെല്ക് 
പദ്ധതി ളുകെ ൊനദഡങ്ങള് 
ജില്ലയികെ ഭൂപ്രകൃതിയകെ സവികശഷ 
തമൂെം പാെിക്കകെൊത്തതിനാല്ക് 
െതിയായ ഫണ്ട ്െഭയൊകുന്നില്ല.  

 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നികേശങ്ങള് 

• ആര്ത്.ആര്ത്.ആര്ത്. പദ്ധതിയകെ 
ൊനദണ്ഡങ്ങള് പാെികെടുന്ന 
തരത്തിലള്ള ചിറ്റെെചിറ, ആദച്ചനല്ലൂര്ത് 
ചിറ, ശാസ്താംക ാട്ട തൊ ം തുെങ്ങിയ 
ജെകരാതസ്സു ള്  കണ്ടത്തു യം 
ക ന്ദ്രജെ  മ്മീഷന് നിഷ്കര്ത്ഷിക്കുന്ന 
തരത്തിലള്ള ഡി.പി.ആറു ള് തയ്യാറാക്കി 
ക ന്ദ്രസര്ത്ക്കാര്ത് അനുെതി 
കനെികയടുക്കു . 

കെല്ക്ത്തട്ട ്നികേശങ്ങള് 

• പ്രധാനെന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി കയാജന 
പദ്ധതി എത്രയം കവഗ്ം നെെിൊക്കു . 

• ക രളത്തികന്റഭൂപ്രകൃതിക്കനുസൃ തൊയി 
ക ന്ദ്ര പദ്ധതി ളുകെ ൊനദണ്ഡങ്ങളികെ 
ഇളവിനായി ക ന്ദ്രസര്ത്ക്കാരില്ക് സമ്മര്ത്േം 
കചലത്തു . 

•  ാര്ത്ഷി  കെഖ്െയികെ അെിസ്ഥാന 
സൗ രയ വി സനത്തിനുതകുന്ന നൂതന 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു . 

 

 

 

 

 
മൃഗസംരക്ഷണം 
 
C. മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ് 
 മൃഗ്സംരക്ഷണ കെഖ്െക്ക് 2017-18 ല്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള്ക്കുള്ള ആക  വി ിതൊയി ൊേി 
കവച്ചിരിക്കുന്നത് 308.28 ക ാെി രൂപയാണ്. മൃഗ്പരിപാെന ആകരാഗ്യ സംരക്ഷണ സൗ രയങ്ങളുകെ 
നവീ രണം, രാത്രി  ാെങ്ങളികെ മൃഗ്ചി ിത്സാ വയാപനം, െക ാറട്ടറി സൗ രയങ്ങള് വര്ത്ദ്ധിെിക്കല്ക്, 
 ന്നു ാെി ഇന്ഷവറന്സ ്മുതൊയവയ്ക്കാണ് ഈ കെഖ്െയില്ക് 2017-18 ല്ക് ഊന്നല്ക് നല്കുന്നത്.  
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 ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 2017-18 ല്ക് നെെിൊക്കുന്ന സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെ വിശദ വിവരങ്ങള് 
താകഴ കചര്ത്ക്കുന്നു. 

കഗ്ാട്ട ്സാേജെേ ്യൂണിേ ്
 സവയം കതാഴില്ക്  കണ്ടത്തുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട 
പഞ്ചായത്തു ളില്ക് ആെ ്വളര്ത്ത്തല്ക് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിച്്ച തനത് െെ ാറി ആടു ളുകെ  വന്കതാതിലള്ള 
പ്രജനനവം പാെികന്റയം ഇറച്ചിയകെയം വര്ത്ദ്ധനവം െക്ഷയെിട്ടു ക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ ്ഇത്. ഒരു യൂണിേിന ്
50,000/- രൂപ കചെവ് വരുന്ന പദ്ധതിയില്ക് 25,000/- രൂപ സര്ത്ക്കാര്ത് വി ിതൊണ്. അപ്ര ാരം ജില്ലയികെ 71 
മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 80 യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി െക്ഷയെിടുന്നത്.  ഒരു 
യൂണിേിന് 25,000/- രൂപ വച്്ച 80 യൂണിേിന് 20,00,000/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

ഡക്ക ്നഴ്സറി യൂണിേ ്
 താറാവ ് കൃഷി വയാപിെിക്കുന്നതികന്റയം മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകെ െഭയത,  ര്ത്ഷ രുകെ വരുൊനം 

തുെങ്ങിയവ വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതികന്റയം ഭാഗ്ൊയി ജില്ലയികെ 30 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 300 
യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി െക്ഷയെിടുന്നത.് ഒരു യൂണിേിന് 2700/- രൂപ വച്്ച 300 യൂണിേിന് 
3,60,000/- രൂപയാണ ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
റൂറല്ക്  ാക്ക ്യാര്ത്ഡ ്കഡവെപ്കെന്റ ് കപ്രാജക്ട ് 

 ജില്ലയികെ 70 സര്ത്ക്കാര്ത്/സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ് അെര്ത്ജപ്രെറി സ്കൂള്/ജ സ്കൂള് ക്ലാസ്സു ളികെ 50 
വീതം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് 46 മുതല്ക് 60 ദിവസം വകര പ്രായൊയ 5 മുട്ടകക്കാഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും തീേയം വിതരണം 
കചയ്യുന്ന പദ്ധതി. ജില്ലയികെ മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്ന െി പദ്ധതി 
വിദയാര്ത്ഥി ളിലൂകെ ഗ്രാെപ്രകദശങ്ങളില്ക് വീട്ടുപരിസരത്ത് മുട്ടകക്കാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് കപ്രാല്ക്സാ ിെിക്കുന്നതിനും 
അധി  വരുൊനം െഭയൊക്കുന്നതിനുൊണ് െക്ഷയെിടുന്നത്. ഒരു യൂണിേിന് 36,250/- രൂപ വച്്ച 70 യൂണിേിന് 
25,37,500/- രൂപയാണ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
കലാക്ക ്കെവല്ക് അവയര്ത്കനസ്സ ്കപ്രാഗ്രാം 

 കലാക്ക് തെത്തില്ക്  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ് മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി പരിശീെനം നല്ക്കുന്നതികന്റ 
ഭാഗ്ൊയി മൃഗ്സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില്ക് ക ാധവല്ക്ക്കരണം നെത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയൊയ  രീതി ളില്ക് 
അവക ാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മൃഗ്ങ്ങകള  ാധിക്കുന്ന സാംക്രെി കരാഗ്ങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം 
നല്ക്കുന്നതിനും ക്ലാസു ള് നെത്തുവാനായി ഓകരാ സ്ഥാപനത്തിനും 14,000/- രൂപ വീതം ആക  1,26,000/- 
രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലയികെ കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട 9 സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 18 പരിശീെന പരിപാെി ള് 
സംഘെിെിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്. 

എസ.്സി പൗള്രി 
പട്ടി ജാതി വി സന വകുപ്പും മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പുൊയി കചര്ത്ന്ന് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്ന 

ക ാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് പദ്ധതിക്ക് 5,15,000/- രൂപയാണ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ജില്ലയികെ 25 മൃഗ്സംരക്ഷണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി കതരകഞ്ഞടുക്കകെട്ട 500 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ് കൂെിനും 
ക ാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുൊയി ധനസ ായൊയി  1000 രൂപ വീതം നല്ക്കുന്നു. 
 
ആശുപത്രി വി സന സെിതി 
ജില്ലയികെ 82 മൃഗ്ാശുപത്രി ള്ക്ക് 1500 രൂപ വച്്ച ആശുപത്രി വി സന സെിതി കയാഗ്ം കൂടുന്നതികന്റ 

കചെവ ള്ക്കായി 1,23,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സീകറാ സര്ത്വയെന്സ ്& കൊണിേറിംഗ് ്
ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം 6 സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന ക ാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നതിന ്

4000/- രൂപ വച്്ച  24,000/- രൂപ കചെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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വയാവസായി ാെിസ്ഥാനത്തില്ക് ആടുവളര്ത്ത്തല്ക് 
 ശാസ്ത്രീയൊയി ആടു വളര്ത്ത്തലം െേ് അനു ന്ധ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കും പരിശീെനം നല്ക്കുന്നതിന ്

ജില്ലയികെ 2 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 2 യൂണിേ് നെെിൊക്കി വരുന്നു. ഒരു യൂണിേിന് 1,05,000/- 
രൂപ വച്്ച 2 യൂണിേിന് 2,10,000/- രൂപയാണ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
മൃഗ്കക്ഷെ ക്ലബ്ബു ളും പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും സ്കൂളു ളില്ക്  

 സ്കൂള് കുട്ടി ളില്ക് മൃഗ്ങ്ങകളാടുള്ള കേ വം ധനാഗ്െൊര്ത്ഗ്ഗത്തിന് ഇവകയ പരിപാെിക്കുന്നതിനും 
കപ്രാല്ക്സാ ിെിക്കുന്ന പദ്ധതി. ജില്ലയികെ 4 പഞ്ചായത്തു ളികെ 4 സ്കൂളു ള് മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്നതിനായി  
ഒരു യൂണിേിന് 50,000/- രൂപ വച്്ച 4 യൂണിേിന് 2,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. െി ച്ച രീതിയില്ക് പദ്ധതി 
നെെിൊക്കുന്ന  സ്കൂളു ള്ക്ക് 10,000/- രൂപ വച്്ച സമ്മാനം നല്ക്കുന്നതാണ്. 
ൊതൃ ാ പഞ്ചായത്ത ്

 കചങ്ങെനാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് വഴി മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ് 5,00,000 രൂപ കചെവഴിച്്ച നെെിൊക്കി 
വരുന്ന  പദ്ധതി 

താലൂക്കുതെ എന്റര്ത്പ്രണര്ത് െീേ ്
 ജില്ലയികെ 2 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 2 യൂണിേ് നെെിൊക്കുന്നതിനായി ഒരു യൂണിേിന ്

50,000/- രൂപ വച്്ച 2 യൂണിേിന് 1,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ക ജ ്സിേം ഓഫ ്കറയറിംഗ് ്ക ര്ത്ഡ്സ് 
 ജില്ലയികെ ക ാര്ത്െകറഷന്, മുനിസിെല്ക് ഏരിയയികെ 9 മൃഗ്സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 100 

യൂണിേ് നെെിൊക്കാനായി 5,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിേിന് 5,000/- രൂപ വച്്ച 100  യൂണിേ് 
നെെിൊക്കുന്നതിനാണ് െി തു  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 

ഡിൊര്ത്ട്ടക്െന്റ ്ഫാമു ളുകെ ശാക്തീ രണം 
 മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുെ് ഫാമു ളുകെ ശാക്തീ രണത്തിനായി ജില്ലയികെ കുരികയാട്ടുെെ  ഫകൊ ഫാം, 

കുരീപ്പുഴ െര്ത്ക്കി ഫാം എന്നിവ വഴി വിവിധ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന്  ആക  28,80,000/- രൂപ 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കൊജ ല്ക് കെെി കവേറിനറി യൂണിേ ് 
ജില്ലാ കവേറിനറി ക ന്ദ്രത്തികനാെനു ന്ധിച്്ച ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കൊജ ല്ക് കെെി കവേറിനറി യൂണിേില്ക് 2 

ഷിഫ്റ്റു ളിൊയി 2 കവേറിനറി സര്ത്ജന്, 2 ജൈവര്ത്, 2 അേന്റന്റ-് ം-ആനിെല്ക്  ാന്ഡെര്ത്, ഒരു എക്സ്-കറ 
കെക്നീഷയന് എന്നിവകര 179 ദിവസകത്തക്ക് ക ാണ്രാക്ട് വയവസ്ഥയില്ക് നിയെിച്്ച പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. 

രാത്രി  ാെങ്ങളില്ക് വീട്ടുപെിക്കല്ക് മൃഗ്ചി ില്ക്സാ പദ്ധതി 

 െി പദ്ധതി പ്ര ാരം രാത്രി ാെങ്ങളില്ക് (ജവകുകന്നരം 6 മുതല്ക് രാവികെ 6 വകര) വീട്ടുപെിക്കല്ക് മൃഗ് 
ചി ില്ക്സ െഭയൊക്കുന്നതിന ്ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് കുന്നത്തൂര്ത്, ക ാട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, അഞ്ചല്ക്, ഇത്തിക്കര 
കലാക്കു ളിലം ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷനിലം ഓകരാ കവേറിനറി സര്ത്ജകനയം അേന്ഡന്റികനയം  ക ാണ്രാക്ട ്
വയവസ്ഥയില്ക് നിയെിച്്ച പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. 

 റവയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന ്ധനസ ായം െഭയൊക്കുന്ന പദ്ധതി 
 അഞ്ചില്ക് കൂടുതല്ക്  റവ പശുക്കളുള്ള ഫാമുെെ ള്ക്ക്  റവയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 25,000/- രൂപ 

വീതം സര്ത്ക്കാര്ത് സബ്സിഡി നല്ക് ി നെെിൊക്കുന്ന െി പദ്ധതി വഴി  10  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ് 25,000/- രൂപ വച്്ച 
2,50,000/- രൂപ വിതരണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള നെപെി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു വരുന്നു. 

െന്ത ്െി കെകക്നാളജി അജഡവസ് -എസ.്ആര്ത്.ഇ.പി 
 ജില്ലയികെ   മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പുൊയി  ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 2 ൊസം കൂടുകമ്പാള് പ്രസിദ്ധീ 

 രിക്കുന്ന പദ്ധതി. ഇതിനായി ആത്മ നല്ക്കുന്ന ഫണ്ട ്കൂൊകത വ െില്ക് നിന്നും 25,000 രൂപ പദ്ധതിക്കായി  
കചെവഴിക്കുന്നു 
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പ്രകതയ  ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി - എസ.്സി.എ - െി.എസ.്പി 
 ക ാല്ലം ജില്ലയികെ പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗക്കാരുകെ വിവിധ ആവശയങ്ങള് നെെിൊക്കാനായി കുളത്തൂപ്പുഴ  

ഗ്രാെപഞ്ചായത്തികെ വില്ലുെെ, കതന്മെ ഗ്രാപഞ്ചായത്തികെ ൊമ്പഴത്തറ എന്നീ പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗ ക ാളനി ളികെ 
5 കുടും ങ്ങള്ക്ക് പശുവളര്ത്ത്തല്ക്, 5 പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗ വനിത ള്ക്ക് ആടു വളര്ത്ത്തല്ക്, 30 വനിത ള്ക്ക് കഷഡ് 
ഉള്കെകെ ക ാഴി വളര്ത്ത്തല്ക് എന്നീ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന് 9,04,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. െി 
പദ്ധതി, കവേറിനറി ക ാസ്പിേല്ക്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കവേറിനറി ഡിസ്കപന്സറി കതന്മെ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 
നെെിൊക്കി വരുന്നു. 

വളര്ത്ത്തുമൃഗ്ങ്ങളില്ക് നിന്നുള്ള ജജവ ൊെിനയങ്ങകള വളൊക്കി ൊറ്റന്നത ്
 ജജവ ൊെിനയങ്ങകള വളൊക്കി ൊറ്റന്നതിന് കെല്ക്ൂരകയാെ് കൂെിയ ചാണ ക്കുഴി ള് 

നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിന്  ഒരു യൂണിേിന് 12,500/- രൂപ വീതം ആക  3,75,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികെ 25 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി 30 യൂണിറ്റ ള് നിര്ത്മ്മിച്്ച പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. 
വന്ധയതാപരികശാധനാ  യാമ്പു ളുകെ വിവരങ്ങള് 

 സങ്കരയിനം  ന്നു ാെി ളുകെ ഉല്ക്ൊദനം െക്ഷയൊക്കികക്കാണ്ട ്  വന്ധയതാ നിവാരണ  യാമ്പു ള് 
സംഘെിെിക്കുന്നതികന്റ ഭാഗ്ൊയി 20 സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് ഓകരാ  യാമ്പ് വീതം സംഘെിെിക്കുന്നതിന് 10,000/- 
രൂപ വച്്ച ആക  2,00,000/- രൂപ 2017-18 വര്ത്ഷം അനുവദിച്ചത് ജില്ലയികെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്ക് ി  
പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. ഓകരാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പദ്ധതിയ്ക്കായി വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ള തു  
ക ാര്ത്കൊണു ള്, ആന്റീ കയാട്ടിക്കു ള്, ജവേെിന്, െിനറല്ക് െിക്സ്ചസ്ച്ചര്ത് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും 
ക്ലിനിക്കല്ക് സാമ്പിളു ള് കശഖ്രിക്കുന്നതിനുള്ള രാന്കസ്പാര്ത്കട്ടഷനും െറ്റം ഉപകയാഗ്ിക്കുന്നതിന് 
നിഷ്കര്ത്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ്പു വഴി മുന് വര്ത്ഷങ്ങളില്ക് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയ പദ്ധതി ളുകെ വിനികയാഗ് 

വിവരങ്ങള് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു. 
ക്രെനം വര്ത്ഷം തു  (െക്ഷം രൂപ) 

1 2013 - 14 676.15 
2 2014 - 15 282.13 
3 2015 - 16 99.48 
4 2016 - 17 146.50 

 ആക  1204.24 
 
D. ക്ഷീര വി സന വകുെ ്
 ക്ഷീര വി സന കെഖ്െക്കായി 2017-18 വര്ത്ഷത്തില്ക് 97.75 ക ാെി രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതി ള്ക്കായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കെഖ്െയില്ക് 5 സ്കീമു ള് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാനകത്ത ക്ഷീര സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പാല്ക് സംഭരണത്തിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ രയ 

കൊരുക്കുന്നതിനായി 3051 െക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷെതയം 

വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി െില്ക് ് കഷഡ് വി സന പദ്ധതിക്കായി 4804 െക്ഷം രൂപയം  ാെിത്തീേ 

സബ്സിഡിക്കായി 1400 െക്ഷം രൂപയം ഈ കെഖ്െയില്ക് വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഗ്രാെീണ ക്ഷീര വിജ്ഞാന വയാപനവം ഉപകദശ  സര്ത്വീസു ളും 

അനിശ്ചിതാവസ്ഥയം പ്രകൃതികക്ഷാഭവം െറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളില്ക് വയക്തിപരൊയ 

 ന്ധത്തിലൂകെ സാകങ്കതി  വിദയയകെ ജ ൊേം  ര്ത്ഷ രികെക്ക് കനരിട്ട് നെത്തു  എന്നതാണ് ഈ 

പദ്ധതിയകെ പ്രധാന െക്ഷയം. ഇതികന്റ ഭാഗ്ൊയി വിജ്ഞാന വയാപന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്,  ര്ത്ഷ  സമ്പര്ത്ക്ക 
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പരിപാെി ള്, കലാക്ക് ക്ഷീര സംഗ്െങ്ങള്, ജില്ലാ ക്ഷീര സംഗ്െങ്ങള്, സംസ്ഥാന ക്ഷീര സംഗ്െം തുെങ്ങിയ 

പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നു. 

പ്രാഥെി  ക്ഷീര സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് സ ായവം ഗുണകെന്മ കെച്ചകെടുത്തലം,കൂടുതല്ക് 
 ര്ത്ഷ കര ക്ഷീര സ  രണ കെഖ്െയികെക്ക് ക ാണ്ടുവരി , പാെികന്റ ഗുണകെന്മ പരികശാധിക്കുന്നതിനുള്ള 
സൗ രയങ്ങള് കെച്ചകെടുത്തു , പാല്ക് സംഭരണവം വിപണനവം കെച്ചകെടുത്തുന്നതിന് ക്ഷീര സ  രണ 
സംഘങ്ങളുകെ പശ്ചാത്തെ സൗ രയങ്ങള് വര്ത്ദ്ധിെിക്കു യം ആധുനി വത് രിക്കു യം കചയ്യു  
മുതൊയവയാണ ്പദ്ധതിയകെ െക്ഷയം. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുകെ ആധുനി വത് രണം.  ില്ക്  ളക്ഷന് റൂം, 
ഫാര്ത്കെഴ്സ് കഫസിെികേഷന് കസന്റര്ത്, ആവശയാധിഷ്ഠിത ധനസ ായം, ഫുഡ് കസഫ്റ്റി ആന്ഡ ്
ോന്കഡഡ്സ് ആക്ട് ധനസ ായം തുെങ്ങിയവ ഇതില്ക് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

െില്ക്  ്കഷഡം കഫാഡര്ത് വി സനവം 

 ക്ഷീകരാത്പാദന കെഖ്െയികെക്ക് കൂടുതല്ക്  ര്ത്ഷ കരയം സംരംഭ കരയം സവയം സ ായ 

സംഘങ്ങകളയം ക ാണ്ടു വരി , സങ്കരയിനം  ന്നു ാെി ളുകെ ഉത്പാദന ക്ഷെത നിെനിര്ത്ത്തു , 

 ര്ത്ഷ രില്ക് ശാസ്ത്രീയൊയ  ാെിവളര്ത്ത്തല്ക് രീതി ള് അവെം ിക്കുന്നതില്ക് അവക ാധം സൃഷ്ടിക്കു  

എന്നിവയാണ ് പദ്ധതി ക ാണ്ട് െക്ഷയെിടുന്നത്. പ്രധാന ഉപജീവന ൊര്ത്ഗ്ഗൊയി ക്ഷീര കെഖ്െകയ 

സെീപിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് സാകങ്കതി  വിദയയിലൂകെ പാലത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷെതയം വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള 

സ ായം െഭയൊക്കു , വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തിലളള ക്ഷീകരാത്പാദനം കപ്രാത്സാ ിെിക്കു  എന്നിവ പദ്ധതി 

വഴി െക്ഷയെിടുന്നു. 

 ക്ഷീരകെഖ്െയികെ ഉത്പാദനം പരിെിതകെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘെ ം തീേപ്പുല്ലികന്റ ദൗര്ത്െഭയൊണ്. 

അയല്ക് സംസ്ഥാനങ്ങകള അകപക്ഷിച്്ച ക രളത്തികെ ക്ഷീരകെഖ്െയില്ക് ഉത്പാദന കചെവ് വളകര 

കൂടുതൊണ്. ആയതിനാല്ക് കചെവ് കുറക്കുന്നതിനായി തകേശീയൊയി െഭയൊയ തീേ സാെഗ്രി ള് 

ഉള്കെടുത്തിയള്ള തീേ നിര്ത്മ്മാണരീതി ള് കപ്രാത്സാ ിെികക്കണ്ടതാണ്. വര്ത്ഷം മുഴുവനും െഭയൊകുന്ന 

രീതിയില്ക് തീേപ്പുല്ക് കൃഷിയം തരിശു നിെങ്ങളികെ തീേപ്പുല്ല് ഉത്പാദനവം കപ്രാത്സാ ിെിക്കകെകെണ്ടതാണ്. 

തീേപ്പുല്ക് കൃഷി വയാപനം, ധന സ ായകത്താടു കൂെിയം ധനസ ായെില്ലാകതയം തീേപ്പുല്ക്കൃഷി കതാട്ടം 

നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ ായം, അകസാള വയാപനം, തരിശു ഭൂെിയില്ക് തീേപ്പുല്ക് കൃഷി, കഫാഡര്ത്  ം അകസാള 

നഴ്സറി, ജ കൈാകപാണിക്സ,് ഇറികഗ്ഷന് അസിസ്ററന്സ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു. 

കൂൊകത ഡയറി യൂണിറ്റ ള്,  ിൊരി യൂണിറ്റ ള്, െില്ക്ക്കിങ് കെഷീന്, ആവശയാധിഷ്ഠിത ധനസ ായം 

തുെങ്ങിയവ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 ാെിത്തീേ സബ്സിഡി 
പാലത്പാദനം വര്ത്ദ്ധിെിക്കു , കൂടുതല്ക് ക്ഷീര ര്ത്ഷ കര ക്ഷീരസംഘങ്ങളുകെ  ീഴില്ക് ക ാണ്ടു വരി , 

ക്ഷീകരാത്പാദന കെഖ്െയകെ ൊഭക്ഷെത വര്ത്ദ്ധിെിക്കു , കൂടുതല്ക് കതാഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു യം 
യവസംരംഭ കര കെഖ്െയികെക്ക് ആ ര്ത്ഷിക്കു യം കചയ്യു  തുെങ്ങിയവയാണ ് പദ്ധതിയകെ െക്ഷയങ്ങള്. 
പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക് സബ്സിഡി െഭയൊക്കുന്നു. 
ഗുണ നിയന്ത്രണ ൊബു ളുകെ ശാക്തീ രണം. 
  ള്ക്ക് െില്ക്ക്ക് ചില്ലിംഗ് ് സംവിധാനമുള്ള ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക് ൊ  ് സജ്ജീ രണം, 
ആവശയാനുസൃത ധനസ ായം. 
ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ്കപ്രാഡക്ഷന് ഇന്സന്റിവ ്

പദ്ധതി പ്ര ാരം ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്ക് പാെളക്കുന്ന  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ് ക്ഷീര സംഘത്തില്ക് അളക്കുന്ന 
പാെികന്റ അളവിന് ആനുപാതി ൊയി സബ്സിഡി െഭയൊക്കുന്നു. 
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ക്ഷീര വി സന വകുപ്പു വഴി മുന് വര്ത്ഷങ്ങളില്ക് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയ പദ്ധതി ളുകെ വിനികയാഗ് 
വിവരങ്ങള് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു. 

 
ക്രെ
നം വര്ത്ഷം 

തു           
(െക്ഷം രൂപ) 

1 2013 - 14 311.01 
2 2014 - 15 370.70 
3 2015 - 16 437.12 
4 2016 - 17 1039.28 
 ആക  2158.11 

E. െത്സയവി സനം 
െകത്സയാല്പാദന രംഗ്ത്്ത െത്സയകൃഷി മുഖ്യൊയ പങ്ക് വ ിക്കുന്നു. െത്സയകൃഷിക്ക് അനുകയാജയൊയ 

ശുദ്ധജൊശയങ്ങളും ഓരു ജൊശയങ്ങളും വിവിധ െത്സയകൃഷി രീതി ള് അവെം ിക്കുന്നതിനായി ഫിഷറീസ ്
വകുെികന്റ ീഴില്ക് െത്സയ  ര്ത്ഷ  വി സന ഏജന്സി പ്രവര്ത്ത്തിച്ചു വരുന്നു. സമൂ ത്തില്ക് ഭക്ഷയ സുരക്ഷ 
ഉറൊക്കുന്നതിനും ഉപജീവന ൊര്ത്ഗ്ഗം െഭയൊക്കുന്നതിനും കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഫിഷറീസ് 
വകുെിന് വിവിധ െത്സയകൃഷി പദ്ധതി ളിലൂകെ സാദ്ധയൊക്കുന്നു. അനുകയാജയൊയ ശുദ്ധജൊശയങ്ങളും 
ഓരുജൊശയങ്ങളും സവ ാരയ കുളങ്ങളും പഞ്ചായത്തു കുളങ്ങളും ഉള്കെടുത്തി 570 ക ക്ടര്ത് വിസ്തൃതിയില്ക് 
െത്സയകൃഷി നെൊക്കുന്നു. തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തകത്താകെ ഫിഷറീസ് വകുെ് 2008-
11  ാെയളവില്ക് െത്സയ ക രളം പദ്ധതിയം 2010-12  രിെീന ്വര്ത്ഷവം,  2012-15  ാെയളവില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി 
ഒന്നാം  ഘട്ടം, 2015-17  ാെയളവില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതിയം ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കിയിരുന്നു.  
2017-18 വര്ത്ഷം ജന ീയ െത്സയകൃഷി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള് ചുവകെ 
കചര്ത്ക്കുന്നു. 

ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കി വരുന്ന െത്സയകൃഷി പദ്ധതി ളുകെ വിശദ വിവരങ്ങള് 
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1 

െത്സയ 
ക രളം 
പദ്ധതി- 
2010-12 
& െത്സയ 
ക രളം 

വിസ്തൃതി 
(ക ക്ടര്ത്) ഓരു 
ജെ െത്സയകൃഷി 

235.04 217 5 5 270 5   

 ര്ത്ഷ രുകെ 
എണ്ണം 

1282 255  11  39   

വിളകവടുത്ത 
െത്സയം/ 
കചമ്മീന്  
(െണ്) 

600 213       

2 
 
 

െത്സയ 
സമൃദ്ധി 
 ാം 
ഘട്ടം 

വിസ്തൃതി 
(ക ക്ടര്ത്) 

330.4 165 3  100 30 100 2 

 ര്ത്ഷ രുകെ 
എണ്ണം 

1790 148 125  100 125 102 2 
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(2012 - 
13) 

വിളകവടുത്ത 
െത്സയം/ 
കചമ്മീന്  
(െണ്) 

700 150       

നൂതന െത്സയകൃഷി  പ്രദര്ത്ശന ഫാം 2016-17 പദ്ധതി 

ക്രെ 
നമ്പര്ത് 

ഘെ  പദ്ധതി 
വിസ്തൃതി 

(ക ക്ടര്ത്) 
 ര്ത്ഷ രുകെ 
എണ്ണം 

1 
കപാളി  ള്ച്ചര്ത് ഓഫ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടര്ത് ഫിഷ ്ഇന് 

കപാണ്ട്. 
10 ക : 10 

2 ക ജ ്ഫാെിങ് ഇന് ബ്രാക്കിഷ ്വാട്ടര്ത് 5 യൂണിേ് 15 

3 
സ്കപസിഫിക്ക ്പകത്താജന് ഫ്രീ ജെഗ്ര്ത് ഷ്ിംപ് ഇന് 

കപാണ്ട്. 
300 കസന്റ ് 2 

4 
കൊകണാ ള്ച്ചര്ത് ഓഫ് എയര്ത് ബ്രീത്തിങ്ങ് ഫിഷ ്ഇന് 

കപാണ്ട്. 
1 ക : 1 

5 ജവേ് ഷ്ിംപ് ഫാെിങ് ഇന് കപാണ്ട ് 75 കസന്റ ് 1 
6 റീ സര്ത്ക്കുകെേറി അ വാ ള്ച്ചര്ത് സിേം. 1 യൂണിേ ് 1 

കസന്രെി സ്കപാണ്കസഡ ്സ്കീം 16-17 (നീെ വിപ്ലവം) 

ക്രെ നമ്പര്ത് ഘെ  പദ്ധതി വിസ്തൃതി (ക ക്ടര്ത്)  ര്ത്ഷ രുകെ എണ്ണം 

1 ക ജ ്ഫാെിങ് ഇന് ബ്രാക്കിഷ ്വാട്ടര്ത് 40 യൂണിേ് 125 

2 ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നിര്ത്മ്മാണം 2 ക ക്ടര്ത് 4 

3 ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നവീ രണം 10.04 ക ക്ടര്ത് 13  ര്ത്ഷ ര്ത് 

  
കെല്ക് പദ്ധതി ള് പരികശാധിക്കുകമ്പാള് 2010-12  ാെയളവയില്ക് 235 ക ക്ടര്ത് ശുദ്ധ ജൊശയത്തില്ക് 

നിന്നും 600 െണ് െത്സയം ഉല്പാദിെിച്ചിരുന്നതില്ക് നിന്നും 2016-17 വര്ത്ഷത്തില്ക് 500 ക ക്ടര്ത് ശുദ്ധ 
ജൊശയത്തില്ക് നിന്നും 1551 കെരിക്്ക െണ് ശുദ്ധ ജെ െത്സയങ്ങള്  ഉല്പാദിെിക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂൊകത 
െത്സയകൃഷി ജവവിധയവല്ക്ക്കരണത്തിലൂകെ  75.588 കെരിക്ക്െണ് കചമ്മീനും 148.362 കെരിക്്ക െണ് ചിെിയം  
2.837 കെരി ് െണ് ഞണ്ടും 14.75 കെരി ് െണ്  രിെീനും ഉല്പാദിെിക്കാന്  ഴിഞ്ഞു.  എന്നാല്ക് കചമ്മീന് 
കൃഷിയിലകെയളള ഉല്പാദനം താരതകെയന കുറയന്നതായി  ാണുവാന് സാധിക്കും.  എന്തുക ാകണ്ടന്നാല്ക് 
ജില്ലയികെ കചമ്മീന് ഗ്രാെം എന്നറിയികെട്ടിരുന്ന െണ്കരാതുരുത്ത ് പഞ്ചായത്തികന്റ പാരിതിസ്ഥി  
പ്രശ്നങ്ങളാല്ക് കചമ്മീന് കൃഷി കചയ്യുവാന്  ഴിയാത്ത സാ ചരയം  ര്ത്ഷ രില്ക് നിെനില്ക്ക്കുന്നു. 
ഇതിനുപ്രതിവിധിയായി െണ്കരാതുരുത്ത ് വി സനപദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി 100 ക ക്ടര്ത് കചമ്മീന്  കുളം 
ശാസ്ത്രീയൊയി ഒരുക്കി  കൃഷി കചയ്യുന്നതിന് അനുകയാജയൊക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതിയം  ണ്ടല്ക്വനവല്ക്ക്കരണ 
പദ്ധതിയം പ്ലാനിംഗ്്  വകുെികെക്ക് നല്ക് ിയിട്ടുണ്ട്.   
 െത്സയകൃഷി ജവവിധയവല്ക്ക്കരണത്തിലൂകെ   രിെീന് കൃഷിക്കായി കൂടു ളില്ക് ഓരു ജെ െത്സയ കൃഷി 
പദ്ധതിയില്ക് 65 യൂണിറ്റ ളിൊയി 650 കൂടു ളും നൂതന െത്സയകൃഷി, നീെ വിപ്ലവം എന്നീ പദ്ധതി ളിൊയി 
 രിെീന്,  ാളാഞ്ചി എന്നീ െത്സയങ്ങള് 45 യൂണിറ്റ ളിൊയി 450 കൂടു ളും അഷ്ടമുെി, പരവൂര്ത്,  ായംകുളം എന്നി 
 ായല ളികെ വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളിൊയി നെൊക്കുന്നു.  കൂൊകത  ജില്ലയില്ക് 2016-17 വര്ത്ഷത്തില്ക് െത്സയ സമൃദ്ധി 
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   പദ്ധതിയില്ക്  ഉള്കെടുത്തി ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷി, ഓരുജെ കചമ്മീന് കൃഷി, ചിെികൃഷി, ഞണ്ട ്
ക ാഴുെിക്കല്ക്, കൂടു ളില്ക്  രിെീന് കൃഷി, പടുതാകുളം, അടുക്കള കുളം, സംകയാജിത െത്സയ കൃഷി പ്രദര്ത്ശന 
െത്സയ കുളം എന്നീ ഘെ  പദ്ധതി ളും നൂതന െത്സയകൃഷിയിലള്കെടുത്തി ഓരു ജെ സമ്മിശ്ര െത്സയകൃഷി,  
ശാസ്ത്രീയൊയ രീതിയിലളള കചമ്മീന് കൃഷി( നാരന്,  ാര), അന്തരീക്ഷ വായൂ കൂെി ശവസിക്കാന് സാധിക്കുന്ന 
െത്സയങ്ങളുകെ  കൃഷി, റീസര്ത്ക്കുകെേറി അ വാ ള്ച്ചര്ത് സിേം എന്നീ പദ്ധതി ളും  നീെ വിപ്ലവം പദ്ധതിയില്ക്  
ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നിര്ത്മ്മാണം,  ഓരുജെ കുളങ്ങളുകെ നവീ രണം എന്നിവയം  നെൊക്കി.   ജില്ലയില്ക് 
നിെവില്ക് വിവിധ കൃഷി രീതി ളിൊയി  3777  ര്ത്ഷ  കുടും ങ്ങള്  ഉള്കെട്ടിട്ടുണ്ട്.  2017-18 വര്ത്ഷത്തില്ക് 
ജന ീയ െത്സയകൃഷി ഒന്നാം ഘട്ടം പദ്ധതിയികെ ഘെ  പദ്ധതി ളായ ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷി- കചറിയകുളം, 
വെിയകുളം, ൊതൃ ാ ശുദ്ധജെ ഫാം, ഓരുജെ കചമ്മീന് കൃഷി ഉള്കെടുത്തി 1881 െത്സയ  ര്ത്ഷ ര്ത് 407 
ക ക്ടര്ത് വിസ്തൃതിയില്ക് കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.   
 ജില്ലയില്ക് ശുദ്ധജെ െത്സയകൃഷിക്ക് അനുകയാജയൊയതും ജന ീയ െത്സയ കൃഷി പദ്ധതിയില്ക് 
ഉള്കെടുത്തി െത്സയകൃഷി നെൊക്കാന് സാധിക്കാത്തതുൊയ 112 ക ക്ടര്ത് കവളളകക്കട്ട ്നിെവിലണ്ട്.  ചിറ്റെെ 
ചിറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ത് ചിറ, കപാളച്ചിറ ഏെ തുെങ്ങിയ ഏെ ളും തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റഉെെസ്ഥതയില്ക് 
വരുന്ന ജൊശയങ്ങളുൊണ ്ഇവ. െി സ്ഥെങ്ങളുകെ സംരക്ഷണവം സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവൊയ െത്സയകൃഷി 
രീതി ള് അവെം ിച്്ച  െത്സയകൃഷി നെത്തുന്നതിന് തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റപദ്ധതി ള് വകരണ്ടത് 
അനിവാരയൊണ.് ഇത്തരം പദ്ധതി ള് നെെിൊകു യാകണങ്കില്ക് ജില്ലയികെ െകത്സയാല്പാദനം 
വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറൊക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക്  കതാഴില്ക് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 
സാധിക്കും എന്നത ് ഉറൊണ്.  കൂൊകത സ്ത്രീ ളുകെ പങ്കാളിത്തം കൂെി ഉറൊക്കുന്ന വിധത്തില്ക് െത്സയകൃഷി 
പദ്ധതി ള് ക ാണ്ടുവരുന്നത് സാമൂ ി  ഉന്നെനത്തിന ്ഏേവം ഉതകുന്നതാണ.്  
 െത്സയകൃഷിയൊയി  ന്ധകെട്ട്  തകേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ളുകെ ഇെകപെല്ക് ശക്തൊകക്കണ്ടത് 
അനിവാരയൊണ.് ഓകരാ തകേശ സവയംഭരണ വകുെിനു  ീഴില്ക് വരുന്ന കുളങ്ങളുകെ സംരക്ഷണം, െത്സയകൃഷി 
നെത്താന് അനുകയാജയൊയ  ജൊശയങ്ങകള കൃഷിക്ക ് അനുകയാജയൊയ രീതിയില്ക് ഒരുക്കികയടുക്കല്ക്, 
വിളകവടുെ,് എന്നിവയൊയി  ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില്ക്  തകേശ സവയംഭരണ വകുപ്പു ള്ക്ക്  ീഴിലളള 
എം.എന്.ആര്ത്.ഇ.ജി.എസ ് കതാഴിൊളി ള്, സ  രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവകയ ഉള്കെടുത്തു  
യാകണങ്കില്ക് െത്സയകൃഷി രീതി ള് കൂടുതല്ക് ശാസ്ത്രീയവം സുസ്ഥിരവം െത്സയ ഉല്പാദന വര്ത്ദ്ധനവിനും 
 ാരണൊയിത്തിരു യം കചയ്യും.  
 ഗ്ിഫ്റ്റ് തിൊെിയാ, വനാെി കചമ്മീന് തുെങ്ങിയ ജജവ സുരക്ഷയം ജജവ കഫന്സിംഗും ആവശയൊയി 

വരുന്ന കൃഷി രീതി ള് നെത്തി വരുന്ന  ര്ത്ഷ ര്ത്ക്ക ്അവരുകെ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി ജജവ 

സുരക്ഷക്കും ജജവ കഫന്സിംഗ്ിനും കവണ്ടിയളള ആനുകൂെയങ്ങള്, ധനസ ായങ്ങള് എന്നിവ 

നല്ക്കു യാകണങ്കില്ക് െത്സയ സമ്പത്ത-് ജജവ ജവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറൊക്കാന്  ഴിയ യം കചയ്യും. 

 സവന്തൊയി കുളങ്ങില്ലാത്തവര്ത്ക്കും സ്ഥെ പരിെിതിയളള വീടു ളില്ക് താെസിക്കുന്നവര്ത്ക്കും െത്സയവം 
പച്ചക്കറിയം ഒന്നിച്്ച കൃഷി കചയ്യുന്ന അ വാകപാണിക്സ്  യൂണിറ്റ ള് തുെങ്ങുന്നതിനുളള  ധനസ ായം 
െഭയൊക്കുന്നതിന് ത.സവ.ഭ വകുപ്പു ളുകെ ഫണ്ട് ഉപകയാഗ്ിച്്ച പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കചകയ്യണ്ടത് 
അനിവാരയൊണ.് പ്രകൃതിയിലളള സവാഭാവി  െത്സയ വിഭവങ്ങള് സംരക്ഷികക്കണ്ടതിന് ഓെണ് വാട്ടര്ത് 
റാഞ്ചിംഗ്്,  ണ്ടല്ക് വനവല്ക്ക്കരണം തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക്ക് ത.സവ.ഭ വകുപ്പു ള് പ്രാമുഖ്യം നല്ക്ക ണ്ടതാണ്.
 തനത് നാെന് ശുദ്ധജെ/ഓരുജെ െത്സയങ്ങളുകെ ( ാരി,കൂരി,വരാല്ക്, പരല്ക് വര്ത്ഗ്ഗത്തില്ക്കെട്ട 
െത്സയങ്ങള്, ആറ്റക ാഞ്ച്,  രിെീന് തുെങ്ങിയവ) സംരക്ഷണത്തിന് കപാതുജൊശയങ്ങളില്ക് നിന്നുളള 
ഇത്തരം െത്സയങ്ങളുകെ/െത്സയവിത്തു ളുകെ അെിത ചൂഷണം തെയന്നതിന ് തകേശ സവയം ഭരണ 
പങ്കാളിത്തകത്താടു കൂെിയളള പദ്ധതി ള് വിഭാവനം കചയ്യകെകെണ്ടതാണ്. 
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F. പരിസ്ഥിതി,  ാൊവസ്ഥാ വയതിയാനം, വന വി സനം, ദുരന്ത നിവാരണം 
ക ാല്ലം ജില്ലയികെ വനങ്ങകളല്ലാം തകന്ന ജില്ലയകെ  ിഴക്കൻ കെഖ്െയിൊണ്.  കതന്മെ, പുനലൂർ, 

കശന്തരുണി വനം ഡിവിഷനു ൾ പൂർണ്ണൊയം തിരുവനന്തപുരം, ക ാന്നി, അച്ചൻക ാവിൽ ഡിവിഷനു ൾ 
ഭാഗ്ീ ൊയം ക ാല്ലം ജില്ലയിൊണ്.  പുനലൂർ നഗ്രസഭ, കതന്മെ, ആരയങ്കാവ,് പത്തനാപുരം, അഞ്ചൽ, 
കുളത്തൂപ്പുഴ, പിറവന്തൂർ, അെയെൺ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളിൊണ് വനങ്ങൾ ഉള്ളത്.  ജജവ 
ജവവിധയത്താൽ സമ്പുഷ്ടൊയ ഈ വനകെഖ്െകയ ജില്ലയകെ ശവാസക ാശകെന്ന ്വികശഷിെിക്കാവന്നതാണ്. 
വനം വകുെിനാണ് വനങ്ങളുകെ സംരക്ഷണ ചുെതെ പ്രധാനൊയിട്ടുള്ളകതങ്കിലം സംരക്ഷണ  ാരയത്തിൽ 
കപാതുജനപങ്കാളിത്തകത്താകെ വന കെഖ്െയകെ സംരക്ഷണത്തിനായി വനം വകുെ് വന സംരക്ഷണ സെിതി 
(v.s.s.)- ളും ഇകക്കാ കഡവെെ്കെന്റ ്  മ്മിേി ളും (E.D.C.) രൂപീ രിച്ച ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.  ഇവയകെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക ാപിെിക്കുന്നതിനായി കഫാറേ് കഡവെെ്കെന്റ ് ഏജൻസി ളും (F.D.A.) 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഓകരാ വനം ഡിവിഷനും ഓകരാ  F.D.A.- ൾ ഉണ്ട്.  എന്നാൽ വന കെഖ്െയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള 
വനവത് രണം ഏകറ പ്രാധാനയം അർ ിക്കുന്നു.  അതിനുകവണ്ട സ ായങ്ങൾ നൽകുന്നത് ജില്ലയികെ 
സാമൂ യ വനവത് രണ വിഭാഗ്ൊണ്. ഇവികെയള്ള വന വത് രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക ാപി 
െിക്കുന്നതിനായി വനം വകുെ് ഇകൊൾ ഗ്രാെ നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളിൽ  രിത സെിതി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതിനായി 11  മ്മിേി ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടുതൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ  മ്മിേി ൾ 
രൂപീ രിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ൾ സവീ രിച്ചു വരുന്നു.  െി  രിത സെിതി ൾ കചർന്ന് ഓകരാ ജില്ലയിലം 
F.D.A.- ൾ രൂപീ രിക്കാൻ ക രളാ സർക്കാർ അടുത്തികെ തീരുൊനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികെ വനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
വൃക്ഷ വൽക്കരണ പരിപാെി ൾ ക ാല്ലം, സാമൂ യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗ്ൊണ ്നെത്തുന്നത്.  1982 മുതൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഈ വിഭാഗ്ം എകന്റ െരം, നമ്മുകെ െരം, വഴികയാരത്തണൽ, കുട്ടിവനം,  നക്ഷത്ര വനം, 
കലാക്ക് പ്ലാന്റിംഗ്്, വനെിത്ര അവാർഡ ൾ എന്നിവ നെെിൊക്കുന്നു വനത്തിന് പുറത്തുള്ള സാമൂ യ 
വനവത് രണ വിഭാഗ്ത്തികന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവകെ കചർക്കുന്നു. 

സവ ാരയ ഭൂെിയിൽ െരങ്ങൾ നട്ട ്വളർത്തുന്നത ്– ധനസ ായം 
 സവ ാരയ ഭൂെിയിൽ െരങ്ങൾ നട്ട ് വളർത്തുന്നതിന് ധനസ ായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ കതക്ക്, 
ചന്ദനം, ആഞ്ഞിെി, െ ാഗ്ണി, പ്ലാവ്, കറാസ് വഡ്,  മ്പ ം, കുമ്പിൾ, കുന്നി വാ , കതമ്പാവ് തുെങ്ങിയ 10 
ഇനം ജത ളാണ ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകെടുത്തിയിരുന്നത്.  മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നട്ട ജത ൾ അതായത് 
ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വകര പ്രായൊയ ജത ൾക്ക് ൊത്രൊണ് കപ്രാത്സാ ന ധന സ ായത്തിന ്
അർ ത.  അകപക്ഷ ൻ ജത ൾ നട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥെത്തികന്റ  ഉെെസ്ഥകനാ അകല്ലങ്കിൽ അകപക്ഷയകെ 
തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം വകര നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദീർഘ ാെ പഴക്കമുള്ള ഭൂെിയകെ പാട്ടക്കാരകനാ 
ആയിരിക്കണം.  ഉെെസ്ഥാവ ാശ സർട്ടിഫിക്കേ്, ജ വശവ ാശ സർട്ടിഫിക്കേ,് പാട്ട രാർ, കസ്കച്്ച, െേ് 
കരഖ് ൾ എന്നിവ അകപക്ഷകയാകൊെം സെർെിക്കണം.  കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തിന് പരിഗ്ണിക്കുന്നത ്
ഏേവം ചുരുങ്ങിയത് 1 മുതൽ 2 വർഷം വകര  പ്രായമുള്ളതും  ആകരാഗ്യമുള്ളതുൊയ 50 ജത ൾ 
പരികശാധന സെയത്ത ്ഉണ്ടാ ണം.  കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തികന്റ 50% 1 -ാാാം ഗ്ഡവായി ആദയ 
വർഷവം,  ാക്കി 50% രണ്ടാം ഗ്ഡവായി മൂന്നാം വർഷവം നൽകും.  ജത ളുകെ വളർച്ചയം ആകരാഗ്യവം 
 ണക്കികെടുത്താണ് കപ്രാത്സാ ന ധനസ ായത്തികന്റ രണ്ടാം ഗ്ഡവം (3 വർഷം) അനുവദിക്കുന്നത്. 

 ാവ ൾക്ക ്ധനസ ായം 
  ാവ ൾ സംരക്ഷിച്്ച പരിപാെിച്്ച വരുന്നതിന് വയക്തി ൾ, കദവസവം, രസ്റ്റു ൾ എന്നിവയകെ 
ഉെെസ്ഥതയിലള്ള  ാവ ൾക്കാണ ് ധനസ ായം നൽകുന്നത്.  ധനസ ായത്തിനായി  ാവെെസ്ഥർ 
 ാവികന്റ വിസതൃതി, ഉെെസ്ഥാവ ാശം കതളിയിക്കുന്ന കരഖ് ൾ എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ നൽ ണം.  
ജത ൾ വച്ചുപിെിെിക്കുന്നതിന്  ാവികന്റ സംരക്ഷണം, ജത ളുകെ കനയിം ക ാർഡ് സ്ഥാപിക്കു , കുളം, 
വൃത്തിയാക്കു , കവെിക ട്ടു  തുെങ്ങിയ പ്രവർത്തി ൾക്കാണ് ധനസ ായം നൽകുന്നത്.  5  ാവ ൾക്കാണ ്
ഒര സാമ്പത്തി  വർഷം ധനസ ായം നൽകുന്നത്. 
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 ണ്ടൽക്കാടു ളുകെ സംരക്ഷണം 

  െൽതീരങ്ങളും അഴിമുഖ്ങ്ങളിലം  ായകൊരങ്ങളിലം നിെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സവികശഷ സസയ 

സമൂ ൊണ്  ണ്ടൽക്കാടു ൾ.  തീരപ്രകദശകത്ത െഴക്കാടു ളാണ ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ.  സുനാെി, ക ാടുങ്കാേ്, 

 െൊക്രെണം തുെങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തീരപ്രകദശത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകു , െത്സയങ്ങൾക്കും 

െേ് സമുദ്ര ജീവി ൾക്കും പ്രജനന താവളകൊരുക്കു  തുെങ്ങിയവയാണ ് ണ്ടൽക്കാടു ൾ ക ാണ്ട് നമുക്കുള്ള 

പ്രകയാജനം.  അവകശഷിക്കുന്ന  ണ്ടല കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിസ്തൃതി വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുൊണ് 

 ണ്ടൽക്കാടു ൾ സംരക്ഷിച്്ച നിെനിർത്തുന്ന സവ ാരയ വയക്തി ൾക്ക് ധനസ ായം നൽകുന്നത്.  ഒരു 

ഏക്കറിന ് 4000/- രൂപയാണ് നൽകുന്നത്.  ധനസ ായത്തിനായി ഉെെസ്ഥതയിലള്ള  ണ്ടൽ ഭൂെിയകെ 

വിസ്തൃതി സർകവ നമ്പർ െഭയൊയ  ണ്ടൽ ഇനങ്ങളുകെ വിവരങ്ങൾ ജ വശവ ാശ കരഖ് തുെങ്ങിയ 

അകപക്ഷകയാകൊെം  ാജരാക്കണം. 

വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണത്തിന ്നഷ്ടപരി ാരം 
 വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണം നിെിത്തം ജീവകനാ സവത്തികനാ അപ െം സംഭവിച്ചാൽ 75,000/- രൂപ 

വകര വനം വകുെ് നഷ്ട പരി ാരം നൽകുന്നുണ്ട്.  െി നഷ്ട പരി ാരത്തിനായി വനയജീവി ളുകെ ആക്രെണം 

ഉണ്ടായി 6 ൊസത്തിനുള്ളിൽ അകപക്ഷ സെർെികക്കണ്ടതാണ്.  കൂൊകത വനത്തിന ് പുറത്ത് വച്്ച 

പാമ്പു െികയേ് െരണെെയന്നവരുകെ ആശ്രിതർക്ക ് 1 െക്ഷം രൂപ നൽ ി വരുന്നുണ്ട്.  പാമ്പ്  െികയേ് 

ചി ിത്സയിൽ  ഴിയന്നവർക്ക് ചി ിത്സാ കചെവം വനം വകുെ് നൽ ി വരുന്നുണ്ട്.  ഇത് പരൊവധി 75,000/- 

രൂപയാണ്.  എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രി ളിൽ നിന്ന്  സൗജനയ ചി ിത്സ െഭയൊയവർക്ക് ധനസ ായ 

ത്തിന് അർ ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.  അകപക്ഷ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സെർെികക്കണ്ടതാണ്.  പുനലൂർ 

ഡിവിഷണൽ കഫാറേ് ഓഫീസർക്കാണ് ക ാല്ലം ജില്ലക്കാർ അകപക്ഷ നൽക ണ്ടത്.  അക്ഷയ കസന്ററു ൾ 

വഴി മു ളിൽ പറഞ്ഞ നഷ്ടപരി ാരത്തിന് അകപക്ഷ സെർെിക്കാം.  
 ഴിഞ്ഞ 10 വർഷൊയി ജില്ലയികെ  

സാമൂ യ വനവത് രണ വിഭാഗ്ം വിതരണം കചയ്ത ജത ൾ 
ക്രെ നമ്പർ വർഷം വിതരണം കചയ്ത ജത ളുകെ എണ്ണം 

1 2007-08 184894 

2 2008-09 178293 

3 2009-10 390643 

4 2010-11 600000 

5 2011-12 544000 

6 2012-13 845000 

7 2013-14 847000 

8 2014-15 792000 

9 2015-16 520000 

10 2016-17 570000 

      അവെം ം – വനം വകുെ ്
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G. വയവസായം, വാണിജയം, വിവര സാകങ്കതി  വിദയ, ഇതരസംസ്ഥാന കതാഴിൊളി ള് 
ക ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-പ്രാകദശി  പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നം   
 ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് കതാഴിെില്ലായ്മയ്ക്ക ് ഒരു പരിധിവകര പരി ാരം  ാണുന്നതില്ക് ജില്ലാ വയവസായ 
ക ന്ദ്രത്തികന്റ  ീഴിലള്ള സൂക്ഷ്മ കചറു ിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സംരംഭങ്ങള് വ ിക്കുന്ന പങ്ക് കചറുതല്ല.  
ജീവിത വഴി ളില്ക് കതാഴില്ക് കതെി അെയന്നവര്ത്ക്ക് ഒരു ജ ത്താങ്ങായം വിദയാഭയാസത്തിന് കശഷം ജീവിതം 
 രുെിെിെിക്കാന് ആഗ്ര ിച്്ച മുകന്നാട്ട ് വരുന്ന യവാക്കള്ക്ക് നൂതന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാത്സാ നൊയം ജില്ലാ വയവസായ ക ന്ദ്രം സംരംഭ ര്ത്കക്കാെം തകന്നയണ്ട്.  ഇതികെയ്ക്കായി, വയവസായ 
വകുെ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നെൊക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ള് ജില്ലാ ഓഫീസ് വഴി നിര്ത്വ ിച്്ച വരുന്നുണ്ട്. 

പി.എം.ഇ.ജി.പി 
   ഇകതാരു ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ.്  കതാഴില്ക് ര ിതര്ത്ക്ക ് കതാഴില്ക് െഭയൊക്കുന്നതിനും പുതിയ 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുൊയി നെെിൊക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്.  25 െക്ഷം രൂപാ വകര കചെവ് വരുന്ന 
ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങളും 10 െക്ഷം രൂപാ വകര കചെവ് വരുന്ന കസവന സംരംഭങ്ങളും ഈ 
പദ്ധതിയിലള്കെടുത്തി ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.  പദ്ധതി കചെവികന്റ90 മുതല്ക് 95 ശതൊനം വകര  ാങ്ക ്
വായ്പയായി െക്ഷയൊക്കുന്നതും 15 മുതല്ക് 35 ശതൊനം വകര ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റായം ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം 
ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് െഭിക്കും. ആയതികെയ്ക്ക ് അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കുന്നതിന ് നിെവില്ക് ഓണ്ജെന് സംവി 
ധാനം ഏര്ത്കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
  ഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക് ജില്ലയികെ നിരവധി  സംരംഭ ര്ത്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയകെ പ്രകയാജനം 
െഭയൊയിട്ടുണ്ട്.  െി പട്ടി  ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു. 

പി.എം.ഇ.ജി.പി. ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റ ്
ക്രെ നം സാമ്പത്തി  വര്ത്ഷം യൂണിേ ്നം. ൊര്ത്ജിന് െണി ഗ്രാന്റ ്

1 2012-13 32 43,46,712/- 
2 2013-14 31 33,45,719/- 
3 2014-15 25 47,24,765/- 
4 2015-16 14 33,33,058/- 
5 2016-17 92 1,61,50,395/- 

അവെം ം – വയവസായ വകുെ് 

 ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം  ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക് ആയിരകത്താളം കതാഴിെവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നൂതനൊയ നിരവധി സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. െി 
കപ്രാജക്ടികന്റപദ്ധതിയകെ കചെവ് പരിധി ഉല്പാദന കെഖ്െയ്ക്ക്  25 െക്ഷത്തില്ക് നിന്നും 50 െക്ഷത്തികെക്കും 
കസവന കെഖ്െയ്ക്ക് 10-ല്ക് നിന്നും 25 െക്ഷത്തികെയ്ക്കം ഉയര്ത്ത്തിയാല്ക് കൂടുതല്ക് സംരംഭ കര ഇതികെയ്ക്ക ്
ആ ര്ത്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും  കൂടുതല്ക് വയവസായ കെഖ്െ ളികെയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയകെ പ്രകയാജനം ക ാണ്ട് 
വകരണ്ടതും അനിവാരയൊണ്.  ഇതിനായി, നൂതനൊയ കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക ് രൂപം നല്ക്കുന്നതിനുള്ള 
ക ാധവത് രണ പരിപാെി ള്, ശില്പ ശാെ ള് എന്നിവ സംരംഭ ര്ത്ക്ക ് നല്കുന്നതിന് അവസരം 
ഒരുക്കാവന്നതാണ്. 

ഇ.എസ.്എസ ്(Enterprenuer Support Scheme) 

ഇകതാരു സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്.  'സംരംഭ  സ ായ പദ്ധതി' (ഇ.എസ്.എസ്.)  എന്ന ്
നാെ രണം കചയ്യകെട്ട ഈ പദ്ധതി 2012-13 സാമ്പത്തി  വര്ത്ഷം മുതൊണ് ജില്ലയില്ക് നെെില്ക് വരുത്തിയത്.   

 സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഉല്പാദന കെഖ്െയൊയി  ന്ധകെട്ടുള്ളതുൊയ എല്ലാ സൂക്ഷ്മ-
കചറു ിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്കും പ്രസ്തുത ജില്ലാ വയവസായ ക ന്ദ്രം, ജനറല്ക് ൊകനജര്ത് 
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മുമ്പാക  സംരംഭ രുകെ അകപക്ഷ സെര്ത്െിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം  ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള സ ായങ്ങള്ക്ക് 
അര്ത് ത കനടുന്നതാണ്.   

 ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം 2012 ഏപ്രില്ക് 1 മുതല്ക് വയവസായ ഉല്പാദനം ആരംഭിച്ച അകപക്ഷ കന്റ 
വയവസായ സംരംഭത്തിന്  പരൊവധി 30 െക്ഷം രൂപ വകര ഒരു തവണ ൊത്രം സ ായം െഭിക്കുന്നതാണ്.  
പ്രാരംഭ സ ായം (ോര്ത്ട്ട് അെ് സകൊര്ത്ട്്ട), നികക്ഷപ സ ായം (ഇന്കവേ്കെന്റ ്സകൊര്ത്ട്്ട), സാകങ്കതി  
വിദയ സ ായം (കെകക്നാളജി സകൊര്ത്ട്്ട) എന്നിവ നിശ്ചിത ൊനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് നിര്ത്േിഷ്ട 
യൂണിറ്റ ള്ക്ക് െഭിക്കാവന്നതാണ്. െി പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കുകമ്പാള് അകപക്ഷാ ഫീസായി 
ജനറല്ക് വിഭാഗ്ം 1000 രൂപയം, പട്ടി ജാതി/പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗ വിഭാഗ്ം 500 രൂപയം ഒടുകക്കണ്ടതാണ്. 

  ഴിഞ്ഞ 5 വര്ത്ഷത്തിനുള്ളില്ക്  ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നിരവധി സംരംഭ ര്ത്ക്ക് 
പ്രകയാജനം െഭയൊയിട്ടുണ്ട്.  ആയതികന്റ പട്ടി  ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു. 

ക്രെ നം. സാമ്പത്തി  വര്ത്ഷം ഉപകഭാക്താക്കളുകെ എണ്ണം അനുവദിച്ച തു  
1 2012-13 68 1,30,69,396 
2 2013-14 102 2,14,73,285 
3 2014-15 30 69, 45,426 
4 2015-16 92 2,29,84,592 
5 2016-17 127 3,17,32,120 
അവെം ം  വയവസായ വകുെ ്

ഇത്തരം സ ായ പദ്ധതി ള് അര്ത് രായ എല്ലാ ഗുണകഭാക്താക്കളിലം എത്തുന്നതിന് കലാക്ക്, 
പഞ്ചായത്ത,്മുനിസിൊെിേി ള്, ക ാര്ത്െകറഷന് എന്നിവ ക ന്ദ്രീ രിച്്ച വയവസായ വി സന 
ഓഫീസര്ത്ൊരുകെ ചുെതെയില്ക് എല്ലാത്തരം സംരംഭങ്ങളുകെയം വിവരങ്ങള് ഫയല്ക് കചയ്യകെടുന്ന ഒരു കഡേ 
കസന്റര്ത് ആരംഭിച്്ച ആ വിവരങ്ങളുകെ അെിസ്ഥാനത്തില്ക് സ ായങ്ങള് നല്കുന്നത് ഉചിതൊയിരിക്കും. 
  2014-15 വര്ത്ഷംപ്രാകദശി  സാമ്പത്തി  വി സന കെഖ്െയില്ക് തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 78 
കപ്രാജക്ടു ള് നെൊക്കിയിരുന്നു. 2015-16 വർഷം കെഖ്െയില്ക് തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 66 
കപ്രാജക്ടു ള് നെൊക്കിയിരുന്നു. 2016-17 വർഷം തകദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 59 കപ്രാകജക്ടു ള് 
നെൊക്കിയിരുന്നു. ജില്ലയികെ ഗ്രാെ, കലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളുകെയം നഗ്ര സഭ ളുകെയം  ഴിഞ്ഞ 5 
വര്ത്ഷകത്ത വയവസായ സവയം കതാഴില്ക് കെഖ്െ ളികെ കപ്രാജക്ടു ള് കപാതുകവ ഓകട്ടാ റിക്ഷ വാങ്ങല്ക്, 
റികവാള്വിംഗ്് ഫണ്ട് തുെങ്ങിയവയില്ക് ഒതുങ്ങി നില്ക്ക്കുന്നുണ്ട്.  ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക ് സവയം കതാഴില്ക് സംരംഭം 
ആരംഭിക്കുവാന് െക്ഷയെിട്ട പദ്ധതി ള് പെതും സാക്ഷാത് രിക്കകെടുന്നില്ല.  ഈ സാ ചരയത്തില്ക് ഈ 
കെഖ്െയില്ക് വയതയസ്ത കപ്രാജക്ടു ള് വിഭാവന കചകയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
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H. സ  രണം   
സ  രണ വകുെില്ക് നെത്തിവരുന്ന സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള് 
1. സര്ത്വീസ് സ  രണ  ാങ്കു ള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ) 
2. സവയംസ ായ ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ) 
3. സവയം സ ായഗ്രൂപ്പു ള്ക്കുളള സബ്സിഡി (ഓകരാ ഗ്രൂെിനും 1000 രൂപ വിതം) 
4. പ്രാഥെി   ാര്ത്ഷി വായ്പാ സ  രണ സംഘങ്ങള്, ഫാര്ത്കെഴ്സ് സ  രണ  ാങ്കു ള്,  സവന്തം   
      ഫണ്ട്  ഉപകയാഗ്ിച്്ച ഹ്രസവ ാെ  ാര്ത്ഷി  വായ്പാ വിതരണം - കപ്രാത്സാ ന സമ്മാനം (പരൊവധി   
      1 െക്ഷം രൂപ) 
5. കനല്ക്കൃഷിയ്ക്കളള വായ്പ കൂെതല്ക് നല്ക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 25,000 രൂപ) 
6. ക ായ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കപ്രാത്സാ ന ഗ്രാന്റ ്( പരൊവധി 4 െക്ഷം രൂപ) 
7. കനല്ക്കൃഷിയ്ക്ക് പെിശ ര ിത വായ്പ - പെിശ, സബ്സിഡി 
8. വനിത അംഗ്ങ്ങള്ക്ക് കതാഴില്ക് പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിന് പ്രാഥെി   ാര്ത്ഷി  വായ്പാ 
 സ  രണ സംഘങ്ങള്/സര്ത്വീസ് സ  രണ  ാങ്കു ള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി 1 െക്ഷം 
 രൂപ) ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി(പരൊവധി 3 െക്ഷം രൂപ - 4 വര്ത്ഷംക ാണ്ട്) 
 ഓ രി (കപ്രാജക്ടികന്റ 25 ശതൊനം എന്ന പരിധിയ്ക്ക ്വികധയൊയി പരൊവധി  െക്ഷം രൂപ) 
9. ജീവനക്കാരുകെ സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 50,000 രൂപ) 
10. സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ  മ്പൂട്ടര്ത് വത്ക്കരണം, ക ാര്ത് ാങ്കിംഗ്്, എ.േി.എം സംവിധാനം, 

സാകങ്കതി  നവീ രണം ആധുനി  സാകങ്കതി  ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള  ധനസ ായം 
(പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ) 

11. അര്ത് ന് സ  രണ  ാങ്കു ള്ക്കുളള ഓ രി(പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപ) 
12. അര്ത് ന് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി(പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ) 
13. പ്രാഥെി  ഉപകഭാക്തൃ സ  രണ സംഘങ്ങള്/കോറു ളുകെ പുനരുദ്ധാരണം (ഒരു വര്ത്ഷം 90,000 
 രൂപ വീതം 3 വര്ത്ഷകത്തക്ക് 2,70,000 രൂപ) 
 ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി - മൂന്ന് വര്ത്ഷകത്തക്ക് പരൊവധി 30,000 രൂപ 
14. നീതി കോര്ത്, നീതി കെഡിക്കല്ക് കോര്ത് നെത്തുന്നതിനുളള ഓ രി മൂെധനവം, സബ്സിഡിയം 
15. നീതി കോര്ത് നെത്തുന്നതികെയ്ക്കായി ക രള സംസ്ഥാന സ  രണ  ണ്സൂെര്ത് കഫഡകറഷനും 
 പ്രാഥെി   ാര്ത്ഷി  സ  രണ സംഘത്തിനും പെിശര ിത വായ്പ. 
16.  ണ്സൂെര്ത് സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ വി സന ധനസ ായം 
17. പ്രാഥെി   ണ്സൂെര്ത് കോറു ള്/ജില്ലാ കൊത്തവയാപാര കോറു ള് എന്നിവയ്ക്കളള ഓ രി മൂെധനം 
18. യൂണികവഴ്സിേി കസന്രല്ക് സ  രണ സംഘങ്ങള്  
19. സ്കൂള്/ക ാകളജ ് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധനഗ്രാന്റും ൊകനജീരിയല്ക് 

സബ്സിഡിയം - ക ാകളജ ് സ  രണ സംഘം പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധന ഗ്രാന്റ് 5000/- രൂപ, 
ൊകനജീരിയല്ക്  സബ്സിഡി 900/- രൂപ, സ്കൂള് സ  രണ സംഘം പ്രവര്ത്ത്തന മൂെധന ഗ്രാന്റ ്
2500/- രൂപ, ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി 600/- രൂപ. 

20. സ  രണ ഭക്ഷണ ശാെ സംഘങ്ങള്ക്ക് സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ) 
21. സ്കൂള്/ക ാകളജ് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ഉപ രണങ്ങള്, ഫര്ത്ണീച്ചര്ത്, ഫിേിംഗ്സ് എന്നിവയ്ക്കളള 
 ഗ്രാന്റ ്(പരൊവധി 25,000/- രൂപ) 
22. സ്കൂള്/ക ാകളജ ്സ  രണ കോറു ള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി ധനസ ായം (പരൊവധി 10,000  രൂപ) 
23. വനിത സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ൊകനജീരിയല്ക് സബ്സിഡി (പരൊവധി 12,000/- രൂപ, 3 
 വര്ത്ഷ തവണ ളായി) 
24. ദുര്ത് െ വനിതാ സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ പുനരുദ്ധാരണം (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ) 
25. വനിതാ സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1,50,000/- രൂപ) 
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26. ആകട്ടാ റിക്ഷാ ജൈകവഴ്സ് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 
 3 െക്ഷം രൂപ) 
27. കൊകട്ടാര്ത് രാന്കസ്പാര്ത്ട്്ട സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി മൂെധനം(പരൊവധി 10 
 െക്ഷം രൂപ) 
28. കൊകട്ടാര്ത് രാന്കസ്പാര്ത്ട്്ട സ  രണ സംഘങ്ങള്, ഓകട്ടാ റിക്ഷാ സ  രണ സംഘങ്ങള്, സ്കപയര്ത്  
      പാര്ത്ട്്ടസ് കഷാെ് തുെങ്ങുന്നതിനുളള അധി  ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ) 
29. പ്രിന്റിംഗ്് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ധനസ ായം (പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപ) 
30. വി ൊംഗ് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക ്ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 1 െക്ഷം രൂപ) 
31. വിദയാഭയാസ സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ) 
32. തയ്യല്ക് കതാഴിൊളി സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 50,000/- രൂപ) 
33. ആശുപത്രി സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ഓ രി മൂെധനം (പരൊവധി 20 െക്ഷം  രൂപ) 
34. ആശുപത്രി സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ആംബുെന്സ് വാങ്ങുന്നതിനുളള സബ്സിഡി (പരൊവധി 10 
 െക്ഷം രൂപ) 
35. ആശുപത്രി സ  രണ സംഘങ്ങള് ക ട്ടിെം നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതികനാ, സ്ഥെം ഉള്കെകെ ക ട്ടിെം 
 വാങ്ങുന്നതികനാ ഉളള ധനസ ായം (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ) 
36. ജില്ലാ ആശുപത്രി സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ആധുനി വത്ക്കരണത്തിന ് ഉപ രണങ്ങള് 
 വാങ്ങുന്നതിനും പാരാകെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള് നെത്തുന്നതിനുളള ധനസ ായം 
37. ആശുപത്രി സംഘങ്ങള്ക്ക് കരാഗ്നിര്ത്ണ്ണയത്തിനുളള അതയാധുനി  ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള 
 ധനസ ായം (പരൊവധി 30 െക്ഷം രൂപ) 
38. കലഡ് ാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് / ജില്ലാ ആശുപത്രി ള്ക്കുളള ധനസ ായം( പരൊവധി 50 
 െക്ഷം രൂപ) 
39. പെവ  സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി(പരൊവധി 2 െക്ഷം രൂപ) 
40. വികനാദസഞ്ചാര കപ്രാത്സാ നത്തിനുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ) 
41. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ വി സനവം പുനരുദ്ധാരണവം( പരൊവധി 5 
 െക്ഷം രൂപ ഗ്രാന്റായി നല്ക്കും) 
42. പ്രാഥെി  പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള റികവാള്വിംഗ്് ഫണ്ട(് പരൊവധി 5 
 െക്ഷം രൂപ) 
43. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ പ്രാഥെി  സ  രണസംഘങ്ങളുകെ പ്രവര്ത്ത്തനം വിപുെകെടുത്തുന്നതിനും 
 പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും ധനസ ായം(പരൊവധി 6 െക്ഷം രൂപ) 
44. ദുര്ത് െവം ശക്തിയാര്ത്ജ്ജിക്കുവാനും സാദ്ധയതയളളതുൊയ സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ 
 പുനരുദ്ധാരണം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ) 
45. സ  രണസംഘങ്ങളുകെ വി സനത്തിനും ജവവിദ്ധയ വത്ക്കരണത്തിനുമുളള  ധനസ ായം  
      (കപ്രാജക്ടികന്റ50 ശതൊനം തു ) 
46.  ൊതൃ ാ സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം(പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ) 
47.  പ്രാഥെി   ൗസിംഗ്് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ രി (പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ) 
48.   കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ ്പെിശര ിത വായ്പ പദ്ധതി( ഒരു കുടും ത്തിന് പരാെവധി 20,000 രൂപ ) 
49. ദുര്ത് െ വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട വിപണന സംഘങ്ങളുകെ പുനരുദ്ധാരണം(പരൊവധി 20 െക്ഷം രൂപ) 
50.  ാര്ത്ഷി  വിപണന കെഖ്െ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും പ്രാഥെി  വിപണന സ  രണ സംഘങ്ങളുകെ 
 ധനസ ായം(പരൊവധി 25 െക്ഷം രൂപ) 
51. ആര്ത്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ 20 ശതൊനം കൊ ിജെകസഷന്     
      അഡവാന്സായി നല്ക്കുന്നു. 
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സ  രണ വകുെില്ക് നെത്തിവരുന്ന എന്.സി.ഡി.സി പദ്ധതി ള് 
1.  ാര്ത്ഷി  സംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള എന്.സി.ഡി.സി ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തില്ക്) 

2.  ാര്ത്ഷി  ഉത്പന്നങ്ങളുകെ ഗുണനിെവാരം തരം തിരിക്കല്ക്,  കമ്പാളത്തികന്റ പശ്ചാത്തെ സൗ രയ 
വി സനം/ കഗ്ാഡൗണ് നിര്ത്മ്മാണം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റഅെിസ്ഥാനത്തില്ക്) 

3. ഫാര്ത്കെഴ്സ് കസന്റര്ത് പ്രവര്ത്ത്തിെിക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തില്ക്) 

4. വിപണന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് പരികപാഷിെിക്കുന്നതിന് പ്രാഥെി   ാര്ത്ഷി  വിപണന സ  രണ 
സംഘങ്ങള്ക്കുളള ൊര്ത്ജിന്െണി (സംഘത്തികന്റജ ൊ വയവസ്ഥയികെ എം. ി.പി യകെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്ക് ധനസ ായത്തികന്റ പരൊവധി തു  നിശ്ചയിക്കുന്നു) 

5.  പ്രാഥെി   ാര്ത്ഷി  വായ്പാ സ  രണ സംഘങ്ങള് ഉള്കെകെയളള വായ്പാ സംഘങ്ങള്ക്ക് 
 ാര്ത്ഷി  വായ്പാ സ  രണ സംഘങ്ങള് നെത്തുന്നതിനുളള ഭൗതി  സൗ രയങ്ങള് 
വി സിെിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം (പരൊവധി 50 െക്ഷം രൂപ) 

6.  പ്രാഥെി  വിപണന സംഘങ്ങളുകെ ഓ രി മൂെധന അെിത്തറ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനും ദുര്ത് െ 
സ  രണ സംഘങ്ങകള പുനരുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായംദുര്ത് െ സ  രണ 
സംഘങ്ങളുകെ ധനസ ായം - പരൊവധി 5 െക്ഷം രൂപനല്ലനിെയില്ക് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന സ  രണ 
സംഘങ്ങള് - പരൊവധി 10 െക്ഷം രൂപ 

7. ക രള സംസ്ഥാന സ  രണ ഉപകഭാക്തൃ കഫഡകറഷന് ജില്ലാ കൊത്തവയാപാര ഉപകഭാക്തൃ 
പരിപാെി ള് നെത്തുന്ന പ്രാഥെി  സ  രണ സംഘങ്ങള്/ഫാര്ത്കെഴ്സ് സ  രണ സംഘങ്ങള് 
എന്നിവയ്ക്കളള ധനസ ായം  

8.  എന്.സി.ഡി.സി യകെ റൂറല്ക്  ണ്സൂെര്ത് സ്കീം നെെിൊക്കുന്നതിനുളള ധനസ ായം 
9. കെ ര്ത് ക ാണ്രാക്ട് സ  രണ സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (കപ്രാജക്ട് ക ാേികന്റ 

അെിസ്ഥാനത്തില്ക്) 
10. ടൂറിസം, ക ാസ്പിോെിേി, രാന്കസ്പാര്ത്ട്്ട, പുതിയതും പാരമ്പകരയതരവം പുനരുപകയാഗ്ിക്കാന് 
 ഴിയന്നതുൊയ ഊര്ത്ജ്ജകരാതസ്സു ളില്ക് നിന്നുളള ഊര്ത്കജ്ജയാത്പാദനവം വിതരണവം, ഗ്രാെീണ 
വനപദ്ധതി ള് എന്നിവയില്ക് ഏര്ത്കെട്ടിട്ടുളള സംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി ഓ രി 
മൂെധന സ ായം അംഗ്ങ്ങളില്ക് നിന്ന് പിരികച്ചടുത്ത ഓ രി മൂെധനത്തികന്റ 50 ഇരട്ടിവകര) 

11. ആശുപത്രി, ക ല്ക്ത്ത് ക യര്ത്, വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ളില്ക് കസവനം നല്ക്കുന്നതിന് ഏര്ത്കെട്ടിട്ടുളള 
സ  രണസംഘങ്ങള്ക്കുളള ധനസ ായം (പരൊവധി ഓ രി മൂെധന സ ായം അംഗ്ങ്ങളില്ക് 
നിന്ന് പിരികച്ചടുത്ത ഓ രി മൂെധനത്തികന്റ 50 ഇരട്ടിവകര) 
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I. ആകരാഗ്യം 
      ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് വകുെ് നെത്തുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങകള താകഴെറയന്ന രീതിയില്ക് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
നാഷണല്ക് ആയഷ് െിഷന് ഫണ്ട് ഉപകയാഗ്ിച്്ച നിെവില്ക് മൂന്ന് പദ്ധതി ളാണ ് ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് 
നെന്നുവരുന്നത്. 

സ്കൂള് ക ല്ക്ത്ത ് കപ്രാഗ്രാം -  ഇത്തിക്കര കലാക്കിന്  ീഴികെ കതരകഞ്ഞടുത്ത സ്കൂളു ളില്ക് 
ജീവിതജശെീ കരാഗ് പ്രതികരാധ ൊര്ത്ഗ്ഗങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള അവക ാധം, ഔഷധ സസയ പരിചയം, 
കയാഗ് പരിശീെനം മുതൊയവ നെന്നുവരുന്നു. 
ആയഷ് ഗ്രാെം - ഇത്തിക്കര കലാക്കികെ 5 വികല്ലജു ള് കതരകഞ്ഞടുത്ത് ക ാധവല്ക്ക്കരണവം 
കയാഗ് പരിശീെനവം ഔഷധ സസയകൃഷിയം നെത്തിവരുന്നു. 
ആയഷ ് കവല്ക്നസ ് കസന്റര്ത്:- ശ്രായി ാെ് ഗ്വ: ആയര്ത്കവദ ഡിസ്കപന്സറിയില്ക് കയാഗ് 
പരിശീെന ക ന്ദ്രം നെെിൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ക രള സര്ത്ക്കാര്ത് ഫണ്ട ്മുകഖ്ന നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 
ക്രെ
നം. 

പദ്ധതിയകെ 
കപര ്

പദ്ധതി െ ് ഷയം നെെിൊക്കിയ സ്ഥാപനം 
ഗുണകഭാക്താ
ക്കള് 

1 ജീവനി പ്രകെ  കരാഗ് ചി ിത്സ DAH ക ാല്ലം 150 
 
2 

 
ഋതു 

 ൗൊരക്കാരായകപണ്കുട്ടി 
ളുകെ സെഗ്ര ആകരാഗ്യം 

ജില്ലയികെ സ്കൂളു ള് 
 
1500 

 
3 

സ്കപാര്ത്്സ ്
ആയര്ത്കവദ 

 ായി  താരങ്ങള്ക്കുള്ള 
ചി ിത്സ 

DAH ക ാല്ലം, സായ് യൂണിേ ്
ക ാല്ലം  

 
986 

4 പ്രസൂതി പ്രസവ ശുശ്രൂഷ പദ്ധതി 
DAH ക ാല്ലം,പരവൂര്ത്, തെവൂര്ത്, 
ആയൂര്ത് 

 
291 

5 ൊനസി ം 
ൊനസി  കരാഗ്ങ്ങള്ക്കുള്ള 
ചി ിത്സ 

തെവൂര്ത് 86 

6 ആയഷയം 
ജീവിതജശെീ കരാഗ് 
നിയന്ത്രണം 

ക ാട്ടാരക്കര 107 

7  ൗൊര ഭൃതയം കുട്ടി ള്ക്കുള്ള ചി ിത്സ DAH ക ാല്ലം 800 

8 വകയാ അമൃതം 
വൃദ്ധസദനം അംഗ്ങ്ങള്ക്കുള്ള 
ചി ിത്സ 

ഇഞ്ചവിള വൃദ്ധസദനം 733 

 
9 

വകയാജനാകരാ
ഗ്യ പരിപാെന 
യൂണിേ് 

വകയാജനങ്ങള്ക്കുള്ള 
ചി ിത്സ 

DAH ക ാല്ലം 186 

10 കയാഗ് ചി ിത്സ  DAH ക ാല്ലം 11000 
 
11 

 രള്കരാഗ് 
മുക്തി 

 
DAH ക ാല്ലം, പരവൂര്ത്, തെവൂര്ത്, 
ആയൂര്ത് 

 
100 

ഇതിനുപുറകെ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന പാെികയേീവ് ചി ിത്സാ പദ്ധതി, വകയാജന 
ചി ിത്സാ പദ്ധതി, കയാഗ് ക്ലിനിക്ക്, പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗ ക ാളനി ളില്ക് പ്രകതയ  കെഡിക്കല്ക്  യാമ്പു ള്, 
പ ര്ത്ച്ചവയാധി പ്രതികരാധ ചി ിത്സ ള് മുതൊയവ ജില്ലയികെ ആയര്ത്കവദ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖ്ന 
നെെിൊക്കി വരുന്നു. 

ഭക്ഷയ സുരക്ഷ 
 ജില്ലയില്ക് ഭക്ഷയസുരക്ഷ അസ്സിേന്റ ്  മ്മീഷണര്ത്ക്ക ് ീഴില്ക് 11 സര്ത്ക്കിളു ള് ഉണ്ട.് ഇവിെങ്ങളില്ക് 12 
ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഓഫീസര്ത്ൊര്ത് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2017 വര്ത്ഷം 218 നിയൊനുസൃത സാമ്പിളു ളും 399 
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നിരീക്ഷണ സാമ്പിളു ളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷയസുരക്ഷയൊയി  ന്ധകെട്ട ് 90 ക സു ള് വിവിധ 
ക ാെതി ളില്ക് നെന്നുവരുന്നു. 828500 രൂപ പിഴയായി ഈൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. െത്സയ വിപണന കെഖ്െയില്ക് 
ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന ്ഓെകറഷന് സാഗ്ര റാണി എന്ന കപ്രാഗ്രാം നെന്നു വരുന്നു.  സമ്പൂര്ത്ണ്ണ 
ഭക്ഷയസുരക്ഷ പഞ്ചായത്ത് എന്ന കപരികൊരു പദ്ധതിയം നെന്നു വരുന്നു. 
 

J. കുെികവള്ളം 
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് നിെവിലള്ള കുെികവള്ള വിതരണ പദ്ധതി ള് 

ക്രെ 
നമ്പര്ത് 

പദ്ധതി ളുകെ കപര ്
പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുന്ന 
പഞ്ചായത്തു ള് 

വിതരണം 
കചയ്യുന്ന 
ജെത്തികന്റ 
അളവ  (MLD) 

1  വയികൊണ് വാട്ടര്ത് സജപ്ല പദ്ധതി ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന് 37.5 

2 
ഡലൂ എസ് എസ് പെിഞ്ഞാകറ 
 ല്ലെ/ശൂരനാെ്  (കതക്ക്) 

പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ, ശാസ്താംക ാട്ട, 
ശൂരനാെ് (കതക്ക)് 

4.5 

3 കതവെക്കര/കതക്കുംഭാഗ്ം കതവെക്കര/കതക്കുംഭാഗ്ം 3.5 

4 ജെനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംക ാട്ട ജെനാഗ്െള്ളി, ശാസ്താംക ാട്ട 4 

5 
സി ഡലൂ എസ് എസ് ഓച്ചിറ & 
സെീപ പഞ്ചായത്ത് 

ഓച്ചിറ/ ക്ലാെന, 
ആെൊെ്, രുനാഗ്െള്ളി 

13.5 

6 
സി ഡലൂ എസ് എസ് ചവറ / 
പന്മന 

ചവറ / പന്മന 8 

7 
ആെൊെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ആെൊെ ് 0.9 

8 
ക  എസ് പുരം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ക  എസ ്പുരം 1.224 

9 
 രുനാഗ്െള്ളി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

 രുനാഗ്െള്ളി മുന്സിൊെിേി 0.936 

10 
കുന്നത്തൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കുന്നത്തൂര്ത് 2.17 

11 
ജെനാഗ്െള്ളി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ജെനാഗ്െള്ളി 4.708 

12 
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ 2.54 

13 
ശൂരനാെ് (കതക്ക്) ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ശൂരനാെ് (കതക്ക)് 0.97 

14 
ശൂരനാെ് (വെക്ക്) ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ശൂരനാെ് (വെക്ക)് 1.5 

15 
കപാരുവഴി ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കപാരുവഴി 2.7 

16 
ശാസ്താക ാട്ട ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ശാസ്താംക ാട്ട 0.49 

17 
തൃക്കെവൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന് 2.4 
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18 
തൃക്കരുവ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

തൃക്കരുവ 1.96 

19 
പനയം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

പനയം 2.41 

20 
കപരിനാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കപരിനാെ ് 1.66 

21 
െണ്കരാതുരുത്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

െണ്കരാതുരുത്ത ് 1.29 

22 
 ല്ലുവാതുക്കല്ക് പാരിെള്ളി ഗ്രാെീണ 
ശുദ്ധജെ വിതരണപദ്ധതി 

 ല്ലുവാതുക്കല്ക് 0.65 

23 
പരവൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

പരവൂര്ത് മുന്സിൊെിേി 0.61 

24 
കൂനയില്ക് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

പരവൂര്ത് മുന്സിൊെിേി 0.61 

25 
 െകക്കാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

പൂതക്കുളം 1.3 

26 
ക ാേം ര ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ക ാേം ര 2.394 

27 
തൃകക്കാവില്ക്കതാട്ടം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

തൃകക്കാവില്ക്കതാട്ടം 1.944 

28 
െയ്യനാെ് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

െയ്യനാെ ് 0.534 

29 
ക ാട്ടിയം-കപരയം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ആദിച്ചനല്ലൂര്ത് 0.846 

30 
കതക്കുംഭാഗ്ം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കതക്കുംഭാഗ്ം 0.72 

31 
കതവെക്കര ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കതവെക്കര 1.656 

32 
കതാെിയൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കതാെിയൂര്ത് 1.26 

33 
തഴവ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

തഴവ 0.984 

34 
ഏ ആര്ത് ഡലൂ എസ് എസ്- കുളക്കെ 
പവികത്രശവരം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

കുളക്കെ പവികത്രശവരം 5.6 

35 BAWSS കുണ്ടറ & adj villages 

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

16 

36 WSS ഇളമ്പള്ളൂര്ത് ഇളമ്പള്ളൂര്ത് 3 

37 RWSS- രീപ്ര  രീപ്ര 3 

38 CARWSS- കുളത്തൂപ്പുഴ കുളത്തൂെഴ, ഏരുര്ത് ,അെയെണ് 10.54 
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39 CWSS-ചിതറ-Adj Panchayath 
ചിതറ,  െയ്ക്കല്ക്, നിെകെല്ക്, 
ചെയെംഗ്െം, ഇട്ടിവ, കുമ്മിള് 

9.72 

40 
JICA Ass WSS- െീനച്ചല്ക് Adj 
panchayath 

 രവാളര്ത്,അഞ്ചല്ക്, 
ഇെമുളയ്ക്കല്ക്,ഇളൊെ്, ഉമ്മന്നൂര്ത്, 
പൂയെള്ളി, കവളിയം, കനടുമ്പന 
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്,ചാത്തന്നൂര്ത്, 
െയ്യനാെ്, പരവൂര്ത് 
മുന്സിൊെിേി,ക ാല്ലം 
ക ാര്ത്െകറഷന്,ചിറക്കര,പൂതക്കുളം
പുനലൂര്ത് മുന്സിൊെിേി, 
കവള്ളിനല്ലൂര്ത് 

  

41 ARWSS പത്തനാപുരം പിറവന്തൂര്ത് പത്തനാപുരം പിറവന്തൂര്ത് 6 

42 പട്ടാഴി,പട്ടാഴിവെകക്കക്കര പട്ടാഴി 10.5 

43 UWSS- പുനലൂര്ത് പുനലൂര്ത് മുന്സിൊെിേി 9 

44 
ചെയെംഗ്െം ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ചെയെംഗ്െം 0.66 

45 
കവട്ടന്ചിറ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ചെയെംഗ്െം 0.6 

46 
ആയൂര്ത് ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ഇെമുളയ്ക്കല്ക് 0.1 

47 
 ല്ലൂെെ ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി 

ചെയെംഗ്െം 0.16 

48 
എഴുക ാണ്ഗ്രാെീണ ശുദ്ധജെ 
വിതരണപദ്ധതി(കപാച്ചന്ക ാണം) 

എഴുക ാണ്   

49 WSS-പെിഞ്ഞാേന് ര ക ാട്ടാരക്കര 0.15 

50 ക ാട്ടാരക്കര സ ് /പമ്പ്  ൗസ് ക ാട്ടാരക്കര 0.15 

51 ജവദുതി ഭവന് കുെികവള്ള പദ്ധതി ക ാട്ടാരക്കര 0.15 

52 കെെിെ കുെികവള്ള പദ്ധതി കെെിെ 0.2 

53 ആനകക്കാട്ടൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി കനടുവത്തൂര്ത് 0.15 

54 വല്ലം കുെികവള്ള പദ്ധതി കനടുവത്തൂര്ത് 0.1 

55 
എഴുക ാണ് / പവികത്രശവരം 
(പ്ലാക്കാെ)് 

പവികത്രശവരം 0.1 

56 ൊറനാെ ്കുെികവള്ള പദ്ധതി പവികത്രശവരം 0.15 
57 ഓട്ടുെെ കുെികവള്ള പദ്ധതി പൂയെള്ളി 0.05 
58  മ്പംക ാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി ഉമ്മന്നൂര്ത് 0.05 

59 െറവന്ക ാെ ്കുെികവള്ള പദ്ധതി കവളിയം 0.04 

60 െെയില്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി കവളിയം 0.05 

61 കെെംഗ്െം കുെികവള്ള പദ്ധതി കവളിയം 0.04 

62 കവട്ടിക്കെ കുെികവള്ള പദ്ധതി കവട്ടിക്കവെ 0.08 
63 കവളികനല്ലൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി കവളിനല്ലൂര്ത് 1.5 
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64 പുനു ന്നൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി ഇളമ്പള്ളൂര്ത് 0.35 

65 ൊെച്ചന്കുന്ന് കുെികവള്ള പദ്ധതി ഇളമ്പള്ളൂര്ത് 0.3 

66 എെം ണ്ടൂര്ത് കുെികവള്ള പദ്ധതി  ഇളമ്പള്ളൂര്ത് 0.4 

67 തൃകക്കായിക്കല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി ഇളമ്പള്ളൂര്ത് 0.6 

68 അ ഞ്ചല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി 
അ ഞ്ചല്ക്, അെയെണ്, ഏരുര്ത്, 
ഇട്ടിവ 

0.9 

69  ാകവാെ് കുെികവള്ള പദ്ധതി പിറവന്തൂര്ത് 0.04 

70 
ധര്ത്മ്മപുരി പട്ടി ജാതി ക ാളനി 
കുെികവള്ള പദ്ധതി 

വിളക്കുെി 0.2 

71  െയ്ക്കാെണ് കുെികവള്ള പദ്ധതി പിറവന്തൂര്ത് 0.1 

72 കചമ്പനരുവി കുെികവള്ള പദ്ധതി പിറവന്തൂര്ത് 0.04 

73 ആരയന് ാവ് കുെികവള്ള പദ്ധതി ആരയന് ാവ് 0.15 

74 അച്ചന്ക ാവല്ക് കുെികവള്ള പദ്ധതി ആരയന് ാവ് 0.18 

75 
എെെണ് അംക ദ് ര്ത് ക ാളനി 
കുെികവള്ള പദ്ധതി 

കതന്മെ 0.18 

76 ഉറുകുന്ന ്GVM ക ാളനി കതന്മെ 0.1 

77 കതന്മെ കതന്മെ 0.48 

78 എെവൂര്ത്-ആനക്കുളം അെയെണ് 0.48 

79 
 വയികൊണ് വാട്ടര്ത് സജപ്ല                 
(കുഴല്ക്  ിണര്ത് ) 

ക ാല്ലം ക ാര്ത്െകറഷന് 8.31 

    അവെം ം  ക രള ജെ അകതാറിേി 

K. പാർെിെം 
നിെവില്ക് നെത്തുന്ന പാര്ത്െിെ പദ്ധതി ള് 
 പാര്ത്െിെ െഭയത കുറവ് പരി രിക്കുന്നതിന് താകഴെറയന്ന വിവിധ ക ന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതി ള് 
നെത്തി വരുന്നു. 
1. ഇന്ദിര ആവാസ് കയാജന/പ്രധാനെന്ത്രി ആവാസ് കയാജന 
2. പട്ടി ജാതി വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി 
3. പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി 
4. ഫിഷറീസ ്വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി 
5. നൂനപക്ഷ കക്ഷെ വകുെ് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി 
6. വിവിധ തകേശസ്ഥാപനങ്ങള് സവന്തം നിെയില്ക് നെത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതി ള് 
7. വിവിധ ഏജന്സി ള് ( ൗസിംഗ്് ക ാര്ത്ഡ്, ജസനി  കക്ഷെ വകുെ് മുതൊയവ) നെത്തുന്ന ഭവന 
 പദ്ധതി ള് 
8.  ാങ്കു ളില്ക് നിന്നുളള ധനസ ായം ഉപകയാഗ്ിച്്ച സവന്തം നിെയില്ക്   നെത്തുന്ന പദ്ധതി ളും 
ഒെം ക ടുപാടു ള് സംഭവിച്ച വീടു ള് അേകുേെണി കചയ്ത്  വാസകയാഗ്യൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളും 
നെത്തി വരുന്നു. 
ഫിഷറീസ ്വകുെ ്വഴി 2012-13 മുതല്ക് 2016-17 വകര 12515 വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടി ജാതി വകുെ് 

214 വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വകുെ ് 2013 മുതല്ക് 84 വീെ് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഗ്രാെ 
പഞ്ചായത്തു ള് സവന്തം നിെയില്ക് വീടു ള് നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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L. വിദയാഭയാസം 
കപാതു വിദയാഭയാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തികന്റ ഭാഗ്ൊയി സർക്കാർ നെെിൊക്കുന്ന ജപെേ ്കപ്രാജ ് ടു ൾ 

1. അന്താരാഷ്ട്ര നിെവാരത്തികെക്കുയർത്തൽ 

5 ക ാെി വീതം ഓകരാ നികയാജ  െണ്ഡെത്തികെയം ഒരു സ്കൂൾ. 

ക്രെ 
നമ്പർ 

നിയെസഭാ െണ്ഡെം സ്കൂളികന്റ കപര ്

1 ക ാല്ലം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് അഞ്ചാലമൂെ ്
2 ചവറ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് അയ്യകങ്കായിക്കൽ 
3  രുനാഗ്പള്ളി ജി.എച്്ച.എസ്.എസ്&വി.എച്്ച.എസ്.എസ്  രുനാഗ്പള്ളി 
4 കുന്നത്തൂർ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ശൂരനാെ് 
5 ക ാട്ടാരക്കര ജി. ി.വി.എച്്ച.എസ്.എസ് ക ാട്ടാരക്കര 
6 പത്തനാപുരം ജി.എം.എച്്ച.എസ്.എസ് കവട്ടിക്കവെ 
7 പുനലൂർ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് അഞ്ചൽ ഈേ് 
8 ചെയെംഗ്െം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ്  െയ്ക്കൽ 
9 ചാത്തനൂർ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ 
10 ഇരവിപുരം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് കവള്ളെണൽ 
11 കുണ്ടറ എം.വി.ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് കപരൂർ 
12 ചാത്തനൂർ  ല്ലുവാതുക്കൽ പഞ്ചായത്ത് എച്ച.്എസ് 

അവെം ം വിദയാഭയാസ വകുെ ്

2. ഭൗതി  സാ ചരയം കെച്ചകെടുത്തൽ- ജ സ്കൂൾ വിഭാഗ്ം ഒരു ക ാെി വീതം – നികയാജ  െണ്ഡെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

ക്രെ 
നമ്പർ 

നിയെസഭാ െണ്ഡെം സ്കൂളികന്റ കപര ്

1 ക ാല്ലം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് െങ്ങാെ ്
2 ചവറ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് വള്ളി ീഴ ്

ജി. ി.എച്്ച.എസ്.എസ് ചവറ 
എസ.് ി.വി.എസ് ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് 
പന്മനെനയിൽ 

3  രുനാഗ്പള്ളി എ.വി.ജി.  ി.എച്്ച.എസ് തഴവ 
4 കുന്നത്തൂർ ഗ്വ.എൽ.വി.എച്്ച.എസ്  െെ 
5 ക ാട്ടാരക്കര ജി.വി.എച്്ച.എസ്.എസ് മുട്ടറ 

ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് വാക്കനാെ ്
6 പത്തനാപുരം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് പുന്നെ 
7 പുനലൂർ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ്അഞ്ചൽ കവേ് 

ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് പുനലൂർ 
ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് കയരൂർ 
ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ഒേക്കൽ 

8 ചെയെംഗ്െം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ചിതറ 
9 ചാത്തനൂർ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ഭൂതക്കുളം 

ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ചിറക്കര 
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ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് പരവൂർ 
ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് പൂയെള്ളി 

10 ഇരവിപുരം ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ഇരവിപുരം 
11 കുണ്ടറ ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് പനയിൽ 

ജി.എച്്ച.എസ്.എസ് ക രളപുരം 
അവെം ം  വിദയാഭയാസ വകുെ് 

3.ഭൗതി  സാ ചരയം കെച്ചകെടുത്തൽ- ജപ്രെറി വിഭാഗ്ം  1 ക ാെി വീതം – നികയാജ  െണ്ഡെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

ക്രെ നമ്പർ നിയെസഭാ െണ്ഡെം സ്കൂളികന്റ കപര ്
1 ക ാല്ലം ജി.എൽ.പി.എസ് അഞ്ചാലമൂെ ്
2 ചവറ ജി.യ.പി.എസ് ചവറ സൗത്്ത 
3  രുനാഗ്പള്ളി ജി.യ.പി.എസ് ആദിനാെ ്
4 കുന്നത്തൂർ ജി.എൽ.പി.എസ്  ിഴകക്ക  ല്ലെ 
5 ക ാട്ടാരക്കര ജി.എൽ.പി.എസ് ആനക ാട്ടൂർ 
6 പത്തനാപുരം ജി.എൽ.പി.എസ് െീനം  
7 പുനലൂർ ജി.എൽ.പി.എസ് ഇെെൺ 
8 ചെയെംഗ്െം ജി.യ.പി.എസ് ചെയെംഗ്െം 
9 ചാത്തനൂർ ജി.യ.പി.എസ് കവളൊനൂർ 
10 ഇരവിപുരം ഗ്വ.എസ്.എൻ.ഡി.പി യ.പി.എസ ്

പട്ടത്താനം 
11 കുണ്ടറ ജി.എൽ.പി.എസ് ഇെവട്ടം, കപരിനാെ ്

                 അവെം ം വിദയാഭയാസ വകുെ് 

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

 

M.  ായി ം 

 ായി  ഡയറക്ടകറേ ്കനതൃതവം നൽകുന്ന പദ്ധതി ൾ 

 ‘ ായി   ാൽവയ്പ’് – 5നും 12നും ഇെയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടി ൾക്ക് ഫു്ക ാൾ, കവാളിക ാൾ, 
 ാസ്കേ് ക ാൾ, കെന്നിസ് എന്നീയിനങ്ങളിൽ തുെര്ത്ച്ചയായ പരിശീെനം. 

 സവിം & സര്ത്ജവവ് കപ്രാഗ്രാം – കുട്ടി ൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീെനം  
 രാജീവഗ്ാന്ധി സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് കെഡിസിന് കസന്റര്ത് 

ക ന്ദ്ര-സര്ത്ക്കാര്ത് പദ്ധതി ൾ 

 രാജീവ് ഗ്ാന്ധി കഖ്ൽ അഭിയാന് 

 അര്ത് ന് സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്സ്ചച്ചര്ത് സ്കീം 
 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് കഫഡകറഷനുള്ള സ ായം 
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 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് ഡവെപ്കെന്റ ്ഫണ്ട ്

  ൂെന്  റികസാഴ്സ് ഡവെപ്കെന്റ ്ഇന് സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് 

 അന്താരാഷ്ട്ര െത്സരങ്ങളികെ വിജയി ൾക്കും ക ാച്ച ൾക്കും സ്കപഷയൽ  യാഷ് അവാര്ത്ഡ്  
 ഉന്നത വിജയങ്ങൾ കനെിയിട്ടുള്ള സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് വയക്തിതവങ്ങൾക്ക് കപന്ഷൻ 

 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് അവാര്ത്ഡ ്

 നാഷണൽ കവൽകഫയര്ത്ഫണ്ട ്

 അംഗ്പരിെിതര്ത്ക്കുള്ള സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് & കഗ്യിംസ് പരിശീെനം 

സ്കപാര്ത്ട്ട ്അകതാറിേി ഓഫ ്ഇൻഡയ പദ്ധതി ൾ 

 നാഷണൽ സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് ൊെന്റ ്ക ാൺെേ് 

 ആര്ത്െി ക ായ്ക്സ് സ്കപാര്ത്ട്്ടസ്  മ്പനി ള് 

 സ്കപഷയൽ ഏരിയാ കഗ്യിംസ് 

 സായി കരയിനിംഗ്് കസന്ററു ള് 

 കസന്റര്ത്സ് ഓഫ് എക്സെന്സ് 

ഓെകറഷന് ഒളിമ്പയ 

ഒളിമ്പിക്സ് കെഡൽ എന്ന െക്ഷയകത്താകെ ആരംഭിച്ച പരിശീെന പരിപാെി.  പതികനാന്ന് െത്സര 
ഇനങ്ങൾക്കായി ഇരുനൂേി എൺപത് സ്കപാര്ത്ട്്ടസ് താരങ്ങകള വികദശ ക ാച്ചു ളുകെ പരിശീെനമുൾകെകെ 
നല്കി െത്സരങ്ങൾക്ക് സജ്ജരാക്കുന്ന പദ്ധതി. 

 

N. യവജനകക്ഷെം 

നിെവിലള്ള അവസ്ഥ 
 വിവിധ സര്ത്ക്കാര്ത് വകുപ്പു ളുകെ വി സന പദ്ധതി ളില്ക് യവജനങ്ങളുകെ പങ്കാളിത്തം തീകര 
കുറവാണ്.  യവജനങ്ങകള ഉള്കെടുത്തികയാ, യവജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടികയാ ഉള്ള പദ്ധതി ള് വളകര 
വിരളൊണ്.  തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ വാര്ത്ഷി  പദ്ധതി ള് യവജനങ്ങള്ക്കായി 
വിനികയാഗ്ികക്കണ്ട വി ിതം െേ് പെ പദ്ധതി ളികെയ്ക്കൊയി ൊറുന്നു. വിവിധ വകുപ്പു ള് ഒകര പദ്ധതി 
 ള്ക്കായി തു  വിനികയാഗ്ിക്കു യം അതികന്റ പ്രകയാജനം ശരിയായ ഗുണകഭാക്താവിന്  ിട്ടാകത 
കപാവ യം കചയ്യുന്നു.  തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് സ്കപാര്ത്ട്ട്സ്  ിേ് 
വിതരണം ൊത്രൊയി അവസാനിക്കുന്നു. 
കനഹ്രു യവക ന്ദ്രം 
 ക ന്ദ്ര ഗ്വകെന്റികന്റ യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്നു. 
യവജനകക്ഷെ വകുെ ്പദ്ധതി ള് 
 ജില്ലയില്ക് യവജനകക്ഷെ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നതിനായി നികയാഗ്ിക്കകെട്ട സര്ത്ക്കാര്ത് 
സംവിധാനൊണ് ക രള സംസ്ഥാന യവജന കക്ഷെ ക ാര്ത്ഡ്. 
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യവജനകക്ഷെ ക ാര്ത്ഡ ്പദ്ധതി ള് 
1. ക രകളാത്സവം 
2. നാഷണല്ക് ജര ല്ക് കഫേ് 

3. കദശീകയാദ്ഗ്രഥന  യാമ്പ്. 
4. കജാ ് കഫേ ്

5. സാ ിതയ  യാമ്പ്. 
6. യവ ൊദ്ധയെ  യാമ്പ്. 
7. ഇന്റര്ത്നാഷണല്ക് യൂത്ത ്എക്സ്ചകസ്ചഞ്ച ്കപ്രാഗ്രാം. 
8. ഫിെിം കഫേിവല്ക് 

9. യൂത്ത ്എക്സി ിഷന് 
10. അഡവഞ്ചര്ത് കപ്രാഗ്രാം - അഡവഞ്ചര്ത്  ാര്ത്ണികവല്ക്, പാരാകസയിെംഗ്് പരിശീെനം, സ്ത്രീ സുരക്ഷാ 
പരിശീെനം, സാ സി  കഫാകട്ടാഗ്രാഫി അവാര്ത്ഡ്, രക്കിംഗ്് കപ്രാഗ്രാം, സാ സി   ായി  
വികനാദ കെള  

11. വനിതാ ശില്പശാെ 

12. കതാഴില്ക് പരിശീെനം 
13. െത്സര പരീക്ഷാ പരിശീെനം 
14. പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി ള് 

15. ക ാധവല്ക്ക്കരണ പരിപാെി ള് 

16. നാെ  പരിശീെന  ളരി. 
17. വയവസായ സംരംഭ തവ പരിശീെന പദ്ധതി. 
18. അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭ തവ കസെിനാര്ത് 
19. നാെന് ൊകെള 
20.  ളരിെയേ് പഠന  ളരി 
21.  യാമ്പസ് െീകഡഴ്സ്  യാമ്പ്. 
22. പ്രീ - ഡിൊര്ത്ച്ചര്ത് ഓറിയകന്റഷന് കപ്രാഗ്രാം 
23. വയക്തിതവ വി സന പരിശീെന  യാമ്പ്. 
24.  ൊ ായി  പരിശീെന  യാമ്പ്. 
25. സിവില്ക് സര്ത്വീസ് ഓറിയകന്റഷന് കപ്രാഗ്രാം 
26. െ രി വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് -  ൊ ജാഥ, ക ാധവല്ക് രണ കസെിനാര്ത്, സിനിെ 
27. ചിത്രരചനാ പരിശീെന  യാമ്പ് 
28. െീഡര്ത്ഷിെ് കരയിനിംഗ്്  യാമ്പ്. 
29. ജീവദായിനി- സെഗ്ര രക്തദാന  യാമ്പ്. 
ക ാര്ത്ഡില്ക് അഫിെികയേ ് കചയ്തിട്ടുള്ള യൂത്ത ് ക്ലബ്ബു ളിലൂകെ പഞ്ചായത്തു ളികെ യൂത്്ത ക ാ-

ഓര്ത്ഡികനേറുകെ കനതൃതവത്തിൊണ് പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കുന്നത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലാ 
യവജനക ന്ദ്രവം പഞ്ചായത്ത് തെങ്ങളില്ക് പഞ്ചായത്ത ് യൂത്തക്സന്ററു ളും മുകഖ്നയാണ ് ജില്ലയികെ 
യവജനകക്ഷെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് നെന്നു വരുന്നത്. 
യവജനങ്ങളുകെ ഇന്നകത്ത അവസ്ഥ ചുരുക്കത്തില്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു. 
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ഗുണങ്ങള് 
1. ഉയര്ത്ന്ന സാക്ഷരത. 
2. സാമൂ ി -രാഷ്ട്രീയ ക ാധം 

3. സംഘെനാക ാധം 
4.  ൊ ായി  കെഖ്െ ളില്ക് െി വ് 

5. വായനാശീെം 
6. കതാഴിെിനുകവണ്ടി പുറം നാടു ളില്ക് കപാകുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത 

7. ഇതര സംസ്കാരങ്ങളുൊയി ഇഴു ികച്ചരുന്നതിനുള്ള  ഴിവ്. 
8. പുതിയ അറിവ ളും സാകങ്കതി  വിദയ ളും ഉള്കക്കാള്ളാനുള്ള െകനാഭാവം 

 

O. ഊർജ്ജം 

ക ന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാരു ള് ജില്ലയില്ക് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നവം  അവ പരൊവധി 
പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ത്കേശങ്ങളും. 
പുനരാവിഷ്കൃത ഊര്ത്ജ്ജിത ഊര്ത്ജ്ജ വി സന പദ്ധതി 

ജവദുത വിതരണ കെഖ്െ ശക്തികെടുത്തുന്നതിനായി  ക ന്ദ്ര,  ഊര്ത്ജ്ജ വകുെ ് വഴി നെെിൊക്കി 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് പരൊവധി പ്രസരണ നഷ്ടം  കുറച്്ച ഊര്ത്ജ്ജ ക്ഷെത കൂട്ടി 
ജവദുതി രംഗ്കത്ത ആധുനീ വല്ക്ക്കരണം നെെിൊക്കാനാണ്  ഉകേശിച്ചിട്ടുള്ളത.് രണ്ട്  ഭാഗ്ങ്ങളായിട്ടാണ ്
ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ളത് . 
ഭാഗ്ം -1 
  മ്പൂട്ടര്ത് വല്ക്കൃത വിദൂര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലൂകെ  വിതരണ ശംഖ്െയകെ  പ്രവര്ത്ത്തനവം 
നിയന്ത്രണവം  സാദ്ധയൊക്കി. ആധുനീ  വല്ക്ക്കരണം ശക്തൊക്കുന്നതിനുള്ള  നെപെി ള് ഘട്ടം ഘട്ടൊയി  
സവീ രിച്ചുവരി യാണ് . 
ഭാഗ്ം -2 
 ക ാല്ലം നഗ്രത്തികെയം പ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങളികെയം  ജവദുതി വിതരണ കെഖ്െയകെ  സെഗ്ര 
വി സന നവീ രണത്തികന്റ ഭാഗ്ൊയി  ക ന്ദ്ര ഊര്ത്ജ്ജ െന്ത്രാെയത്തികന്റ  ധനസ ായകത്താടുകൂെി K.S.E.B 
Ltd  പുനരാവിഷ്കൃത ഊര്ത്ജ്ജിത ഊര്ത്ജ്ജ വി സന പദ്ധതി  നെൊക്കുന്നതിനു അനുെതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
പദ്ധതിയകെ ഭാഗ്ൊയി  ക ാല്ലം നഗ്രത്തികെയം  സെീപ പ്രകദശങ്ങളികെയം  വിവിധ ഭാഗ്ങ്ങളിലൂകെ  ഭൂഗ്ര്ത്ഭ 
ക  ിളു ള്  11  ക  വി  ജ കെന്ഷന്  ഓവര്ത്ക ഡ് ജെനു ള്   3 കഫസ ് 4 വയര്ത് കൊ കെന്ഷന് 
ഓവര്ത് ക ഡ് ജെനു ള്, രാന്കഫാര്ത്െറു ളും, െീേറിംഗ്് സംവിധാനമുള്ള  സ്ട്രീേ്  ജെേ്   ണ്കരാളു ളും, 
ഡിസ്ട്രി ൂഷന്  ക ാക്സു ള്, െേ്  അനു ന്ധ ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച ്  ജവദുതി വിതരണ  
ശംഖ്െ ശക്തികെടുത്തി. 
 ആര്ത്.എപി.ഡി.ആര്ത്.പി ക ാല്ലം സ്കീം  പ്ര ാരമുള്ള പ്രവര്ത്ത്തിക്ക് 26.93 ക ാെി രൂപയം പുനലൂരിന്  
3.416 ക ാെി രൂപയം  നാളിതു വകര  ചിെവായിട്ടുള്ളതാണ്.  ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരമുള്ള  പ്രവൃത്തി ള്  
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു വരുന്നു. 
ദീന് ദയാല്ക്  ഉപാദ്ധയായ ഗ്രാെീണ വിദുത ്കയാജന-  (DDUGJY) 
 ജവദുതി കെഖ്െയകെ വി സനത്തിനായി സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണം, 24 െണിൂറും  ജവദുതി, 

ജവദുതി പ്രസരണ – വിതരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കല്ക് എന്നീ െക്ഷയങ്ങള് മുന്നിര്ത്ത്തി  ഭാരത സര്ത്ക്കാര്ത് 
ആവിഷ്കരിച്ച ് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് DDUGJY പദ്ധതിയില്ക് 37.59 ക ാെി 
രൂപയ്ക്കാണ്  അംഗ്ീ ാരം െഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയില്ക്   ക ാല്ലം ക ാട്ടാരക്കര എന്നീ രണ്ട് സര്ത്ക്കിളു ളി 
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ൊയിട്ടാണ്  കപ്രാജക്ടു ള് നെെിൊക്കുന്നത്. ക ാല്ലം സര്ത്ക്കിളില്ക്  16.6 ക ാെി രൂപയകെയം  ക ാട്ടാരക്കര 
സര്ത്ക്കിളില്ക് 20.99 ക ാെി രൂപയകെയം പദ്ധതി ളാണ് നെെിൊക്കാനുള്ളത്. പദ്ധതിയകെ  പൂര്ത്ത്തീ രണ 
 ാൊവധി  ജൂണ് 2018 ആണ്. നിെവില്ക് 11.69 ക ാെി രൂപയകെ  പദ്ധതി ജില്ലയില്ക്  പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചിട്ടു 
ള്ളതാണ്. പദ്ധതി സെയ ന്ധിതൊയി  നെൊക്കാനുള്ള നെപെി ള്  സവീ രിച്ചുവരുന്നു. 
ഇന്റകഗ്രേഡ ്പവര്ത്  ഡവെപ്കെന്റ ് കപ്രാജക്ട ്-  (IPDS) 
 ഈ പദ്ധതിക്ക് 2016 ജൂണ് 15 ന്  അനുെതി െഭിക്കു യണ്ടായി. നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളില്ക്  സ ്  രാന്സ് 
െിഷന് വിതരണ ശംഖ്െ ശക്തികെടുത്താന് നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളികെ വിതരണ രാന്കഫാര്ത്െറു ള്, ഫീഡറു 
 ള്, ഉപകഭാക്താക്കള് എന്നിവ വിെയിരുകത്തണ്ടതുണ്ട.് RAPDR പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെട്ട പൂര്ത്ത്തീ രിക്കാത്ത 
പ്രവൃത്തി ള് ഈ പദ്ധതിയില്ക് ഉള്കെടുത്താവന്നതാണ്. പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും എ.െി. ആന്റ ്സി നഷ്ടം 
കുറയ്ക്കന്നതിനും, ഐ.െി പ്രാപ്തൊയ ഊര്ത്ജ്ജ അക്കൗണ്ടിംഗ്്/ഓഡിേിംഗ്് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, 
 ണക്കാക്കിയ ഉപകഭാഗ്ത്തിനനുസൃതൊയി കശഖ്രണ  ാരയക്ഷെത കെച്ചകെടുത്താനും ഈ പദ്ധതി 
സ ായിക്കും. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് ആക  49.46 ക ാെിയകെ പദ്ധതിയാണുള്ളത്. ഇതില്ക് 2 ക ാെിയകെ 
പ്രവൃത്തി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ാക്കിയള്ള പ്രവൃത്തി ള് നെന്നു വരി യാണ്. 
പ്രസരണ കെഖ്െയില്ക് നെെിൊകക്കണ്ട ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി 

ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക് രാന്മിഷകന്റ   പരിധിയില്ക്  നെെിൊക്കിവരുന്ന  ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെയം  
പുതിയ സബ്കേഷനു ള് സം ന്ധിച്ചും  ഉള്ള വിവരങ്ങള്  ചുവകെ  കചര്ത്ക്കുന്നു. 

ക്രെ
നം 

പദ്ധതി അനുവദിച്ച തു  പൂര്ത്ത്തീ രണ 
 ാൊവധി 

നിെവികെ 
സ്ഥിതി 

െേ ്വിവരങ്ങള് 

 DDUGJY   സ്കീം 

1 33 ക  വി  സബ്കേഷ 
നു ള് ഓച്ചിറ-11 ക .വി  
ആകട്ടാ റികക്ലാഷര്ത് ൊേി  
ഇന്കഡാര്ത്  VCB കവയ്ക്കന്ന 
കജാെി   

86 െക്ഷം 31.03.18 70% 
പൂര്ത്ത്തി രിച്ചു. 

 

2 66 ക  വി സബ്കേഷന് , 
കതന്മെ-11 ക .വി എ  ി 
സവിച്ച ് ൊേി LBS  വയ്ക്കന്ന 
കജാെി 

35 െക്ഷം 31.03.18  ക ാണ്രാക്റ്റ്  
കജാെി  
അവാര്ത്ഡ് 
കചയ്തു. 

 

3 വിവിധ സബ്കേഷനു ളില്ക്  
ഫീഡര്ത് െീേറു ള് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന കജാെി 

10.8 െക്ഷം 31.03.18 െീേര്ത് െഭിക്കുന്ന 
മുറയ്ക്ക്  കജാെി 
പൂര്ത്ത്തീ രിക്കു
ന്നതാണ്. 

 

II IPDS  സ്കീം 

1 220 ക  വി സബ്കേഷന് , 
കുണ്ടറ-30  ികൊ 
വാട്ട്സികന്റ  റൂഫ് കൊെ് 
കസാളാര്ത് പാനല ള് 
വയ്ക്കന്ന കജാെി 

21 െക്ഷം  കജാെി 
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു.  
പരീക്ഷണാെി
സ്ഥാനത്തില്ക് 
ഉല്ക്ൊദനം 
നെന്നു വരുന്നു. 

വാണിജയാെിസ്ഥാ
നത്തില്ക് 
ഉത്പാദനം 
നെത്തുന്നതിനുകവ
ണ്ടി  ഇെക്ട്രിക്കല്ക് 
ഇന്കസ്പക്ടകറേ ്
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IIII PSDF  സ്കിം 

1 220 ക  വി സബ്കേഷന്, 
കുണ്ടറ- നവീ രണ  
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

82 .5 െക്ഷം 31.12.17 60% 
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു.   

 

 220 ക  വി 
സബ്കേഷന് ,ഇെെണ്  
ഡ ിള്  സ്  നിര്ത്മ്മാണം 

29.56 ക ാെി 31.12.17 67% 
പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു. 

 

IV പുതിയ സബ്കേഷനു ള് 

1 110 ക  വി  സബ്കേഷന് , 
കതവെക്കര 

11 ക ാെി 2018-2019 സ്ഥെകെടുെ് നെപെി ള് 
പുകരാഗ്െിച്ചുവരുന്നു 

 

2 110 ക  വി സ ് കേഷന്  
ഈേ ് ല്ലെ 

7 ക ാെി 2018-19 നിര്ത്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് തുെങ്ങി  

3 110 ക  വി സ ് കേഷന്, 
ചിതറ 

9 ക ാെി 2018-19 സ്ഥെകെടുെ് നെപെി തുെങ്ങി  

അവെം ം  ക .എസ്.ഇ. ി 

 
സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത് നെെിൊക്കുന്ന  പദ്ധതി ള്  
െത്സയഗ്രാെ  പദ്ധതി ള് 
 സംസ്ഥാന  സര്ത്ക്കാര്ത്  ജില്ലയില്ക്  നെൊക്കിയ  പദ്ധതിയാണ് തീരകദശത്തികന്റ  വി സന 
ത്തിനായള്ള തീരകദശ വി സന ക ാര്ത്െകറഷകന്റ  െത്സയ ഗ്രാെ  പദ്ധതി ള്.  ഈ പദ്ധതിയില്ക്  തീരകദശ 
ങ്ങളില്ക് രാന്കഫാര്ത്െറു ള് സ്ഥാപിക്കല്ക്, പുതിയ എ  ി സി ജെനു ള് സ്ഥാപിക്കു , കതരുവ് 
വിളക്കു ള്ക്ക ്ജെനു ള്  സ്ഥാപിക്കു  സുരക്ഷയ്ക്ക് കവണ്ടി   ണ്ടക്ടറു ള് ൊേി സ്ഥാപിക്കു , കപാസ്റ്റു ള് 
ൊേി സ്ഥാപിക്കു , മുതൊയ പ്രവര്ത്ത്തി ള്  നെൊക്കിയിട്ടുണ്ട് . 
സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണം 

സംസ്ഥാന  സര്ത്ക്കാര്ത്  ജില്ലയില്ക്  നെെിൊക്കിയ  സമ്പൂര്ത്ണ്ണ ജവദുതീ രണ പദ്ധതി  11.51 ക ാെി 
പദ്ധതി ചിെവില്ക് 31.03.2017 ല്ക്  പൂര്ത്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ ്
തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വാര്ത്ഷീ  പദ്ധതി അവകൊ നവം പദ്ധതി ള് 
കെച്ചകെടുത്തുന്നതിനുള്ള  ൊര്ത്ഗ്ഗ നിര്ത്കേശങ്ങളും 
 വിവിധ ഗ്രാെ പഞ്ചായത്തു ള്, കലാക്ക്  പഞ്ചായത്തു ള്, മുനിസിൊെിേി ള് ക ാര്ത്െകറഷനു ള് 
എന്നിവയകെ  ഏ കദശം  15648150/- രൂപ  വരുന്ന പദ്ധതി ള്  ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക്  നെൊക്കി ക ാണ്ടി 
രിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയില്ക്  കതരുവ് വിളക്കു  ള്  സ്ഥാപിക്കാന്, കതരുവ് വിളക്കു  ളുകെ  ജെനു ള്, 
െീേറു ള് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കല്ക്, കപാസ്റ്റു ള് ൊേി  സ്ഥാപിക്കു  എന്നിവ ഉള്കെടുന്നു. ക ാല്ലം സര്ത്ക്കിളികന്റ 
പരിധിയില്ക് 13258010/- രൂപയകെ  പദ്ധതി ളും   ക ാട്ടാരക്കര സര്ത്ക്കിളികന്റ പരിധിയില്ക് 2390140/- രൂപയ 
കെ പദ്ധതി ളുൊണ്. തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18  പദ്ധതിയില്ക്കെടുത്തി ജില്ലയില്ക് 
കചയ്യുന്നതാണ്. 
ക ന്ദ്ര സംസഥാന പദ്ധതി ള്  പരൊവധി  പ്രകയാജനകെടുത്തുന്നതിനുള്ള  നിര്ത്കേശം 
1. അതാതു കെഖ്െയികെ  ന്ധകെട്ട  ഉകദയാഗ്സ്ഥരുൊയി കൂെിയാകൊചിച്്ച  പദ്ധതി ള് വിഭാവനം 
കചയ്യു യാകണങ്കില്ക് കൂടുതല്ക് കവഗ്ത്തിലം  ഗുണകെന്മയിലം  പദ്ധതി ള്  നെെിൊക്കാന് 
സാധിക്കുന്നതാണ്. 

2. ജവദുത ജെനു ളും രാന്കഫാര്ത്െറു ളും  ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ക  ിളു ളും െറ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥെ 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

588                           2017-18 കെ വിവിധ സംസ്ഥാന-ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുകെ അവകൊ നവം അവ കെച്ചകെടുത്താനുള്ള നിർകേശങ്ങളം 

 

 

സൗ രയവം അനുെതിയം വിവിധ വകുപ്പു ളില്ക്  നിന്ന്  അനുെതി െഭയൊയാല്ക്  കൂടുതല്ക് 
പ്രകയാജനകെടുത്താവന്നതാണ്. 

 

P. വികനാദ സഞ്ചാരം 
1. ജഡായ എര്ത്ത്ത ്കസന്റര്ത്  

 സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പും, സവ ാരയ സംരംഭൊയ ഗുരുചന്ദ്രി ാ  ില്ക്കഡഴ്സും തമ്മില്ക്  ഒപ്പുവച്ച 30 
വര്ത്ഷ  രാറികന്റ  ാൊവധിയകെ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് ഈ പദ്ധതി കപാതു-സവ ാരയ സംരംഭൊയി 
നെത്തകെടുന്നത്. െി പദ്ധതി പ്രകദശകത്തക്കുളള അനു ന്ധ കറാഡ്, ജവദുതി എന്നിവ വികനാദസഞ്ചാര 
വകുെികന്റ കചെവിൊണ ് പൂര്ത്ത്തിയാക്കി നല്ക്കുന്നത്. ഇതിനായി വകുെ് 9.15/- ക ാെി രൂപ കചെവഴിച്്ച 
കജാെി ള് പൂര്ത്ത്തിയാക്കി വരി യാണ്. ജില്ലയികെ വികനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക് നിര്ത്ണായ ൊകുന്ന െി 
പദ്ധതി 2018 ആദയ പാദത്തില്ക് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ച ് പ്രവര്ത്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി ക ാല്ലം 
ജില്ലയകെ കൊത്തത്തിലളള വികനാദസഞ്ചാര വി സനത്തിന് കപ്രര ൊകുകെന്നാണ ്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 
2. അഷ്ടമുെിക്കായെില്ക് വളളം ളിയൊയി  ന്ധകെട്ട ്സ്ഥിരം പവെിയന്  
പ്രസിഡന്റ ്കരാഫി ജകൊത്സവവൊയി  ന്ധകെട്ട ്ക .എസ.്ആര്ത്.െി.സി  സ്  കേഷനു സെീപം ഒരു 

ക ാെി രൂപ കചെവില്ക്  ഒരു സ്ഥിരം പവെിയകന്റ പണി പൂര്ത്ത്തിയാക്കി  ഉദ്ഘാെനം കചയ്യകെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളളം 
 ളിയൊയി  ന്ധകെട്ട ് ഉദ്ഘാെന സൊപന ചെങ്ങു ള് നെത്തുന്നതിന ് ഒരു സ്ഥിരം കവദി ഇതുമൂെം 
െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടമുെി  ായലൊയി  ന്ധകെട്ട െറ്റപരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നതിന് പ്രകയാജനകെ 
ടുത്താവന്ന തരത്തിൊണ ്െി പവെിയന്  നിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുളളത്.  

3. ആശ്രാെം അഡവഞ്ചര്ത് പാര്ത്ക്കും സെീപ പ്രകദശങ്ങളും സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണവം അെിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങകളാരുക്കലം. 
ആശ്രാെം അഡവഞ്ചര്ത് പാര്ത്ക്കും സെീപ പ്രകദശങ്ങളും സഞ്ചാരി ള്ക്ക് കൂടുതല്ക്  ആ ര്ത്ഷ ൊയി 

ഉപകയാഗ്ിക്കാന് പരയാപ്തൊയ വിധത്തില്ക് അെിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനവം സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണവം 
നെത്തുന്നതിനായി 93.47 െക്ഷം രൂപ കചെവില്ക്  വിവിധ പ്രവൃത്തി ള് നെൊക്കി വരി യാണ്. ഇതില്ക് 
പ്രധാനൊയം പാര്ത്ക്കിനുളളിലളള നെൊത ൊെിനയ സംസ്കരണത്തിനായളള സംവിധാനങ്ങള്, കുെികവളളം 
െഭയൊക്കല്ക്, പാര്ത്ക്കികെക്കുള്ള  കറാഡില്ക് വഴിവിളക്കു ള് സ്ഥാപിക്കല്ക് എന്നിവ ഉള്കെടുന്നു. ഇത് 
സം ന്ധിച്ചുളള നിര്ത്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് അന്തിെഘട്ടത്തിൊണ്. 

4. പന്മന വട്ടക്കായല്ക്  
 കണ്ണേി  ായലം പന്മന വട്ടക്കായലം  ന്ധകെടുത്തിയളള  ായല്ക് ടൂറിസം വി സിെിക്കുന്നതിനായി 

പന്മന വട്ടക്കായെില്ക്  ക ാട്ടുകജട്ടിയം അനു ന്ധ സൗ രയങ്ങളും ഏര്ത്കെടുത്തുന്നതിനായി 40 െക്ഷം രൂപ 
കചെവില്ക് പദ്ധതിയ്ക്ക ്ടൂറിസം വകുെില്ക് നിന്നും അംഗ്ീ ാരം െഭിച്്ച കജാെി ള് പൂര്ത്ത്തീ രിച്ച ്വരി യാണ്. െി 
പദ്ധതി പൂര്ത്ത്തിയാക്കുന്നകതാടുകൂെി  കണ്ണേി  ായലം വട്ടക്കായലം തമ്മില്ക്   ന്ധിെിച്്ച ക ാട്ട ്സഫാരി     
ഉള്കെകെയളള വികനാദ പരിപാെി ള്  ഡി.േി.പി.സിയകെ ആഭിമുഖ്യത്തില്ക് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.  

5. പരവൂര്ത് - കപാഴിക്കര  ീച്ച ്ടൂറിസം പദ്ധതി 
2017 കസപ്തം ര്ത് ഭരണാനുെതി െഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക ് 2 ക ാെിരൂപയാണ ് അനുവദിയ്ക്കകെട്ടിട്ടുളളത്. 

കൂൊകത ഇതികനാെ് കതാട്ടടുത്തുളള  ീച്ചായ താന്നി ീച്ചികെ ടൂറിസം വി സനത്തിന് 68.4 െക്ഷം രൂപ 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കപ്രാജക്ടു ളും കൂെികച്ചരുകമ്പാള്  പരവൂര്ത്  താന്നി െക്ഷ്മിപുരം പ്രകദശകത്ത ടൂറിസം 
വി സനത്തിന് ഒരു മുതല്ക്ൂട്ടാണ്.  
6. ക ാല്ലം പുനര്ത്ജനി ഇകക്കാപാര്ത്ക്ക ് 
ക ാല്ലം - ആശ്രാെം െിങ്കക്റാഡിലളള അഷ്ടമുെിക്കായെിന് എതിര്ത് വശത്തായളള രകണ്ടക്കര്ത് വരുന്ന 

സ്ഥെത്ത ് പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് കപാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് Quilon Punarjani Eco Park  എന്ന പദ്ധതി. 
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പ്രധാനൊയം ഒരു ഓെണ് എയര്ത്  ഓഡികോറിയവം ഗ്രാെീണ ഉത്പന്ന വിപണന സൗ രയവം അനു ന്ധ 
സൗ രയങ്ങളുൊണ ്ഇതികന്റ ഭാഗ്ൊയി ആദയഘട്ടത്തില്ക്  നെൊക്കുന്നത്.  
7. െണ്കരാതുരുത്ത ്വികല്ലജ ്ടൂറിസം പദ്ധതി  
ക ാല്ലം ജില്ലയികെ ഒരു സുപ്രധാന വികനാദ സഞ്ചാര ക ന്ദ്രൊയി ൊറികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകദശൊണ ്

െണ്കരാതുരുത്ത.് ഈ പ്രകദശകത്ത വി സനത്തിനായി 3 ക ാെി രൂപയകെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് 2017 കസപ്തം ര്ത്  
ൊസം ടൂറിസം വകുെില്ക്  നിന്നും അനുെതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂൊകത 38 െക്ഷം രൂപയകെ ഒരു പദ്ധതി 
ഏ കദശം പൂര്ത്ത്തീ രിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുൊണ്. പ്രധാനൊയം ഈ പ്രകദശകത്തത്തുന്ന വികനാദ 
സഞ്ചാരി ള്ക്ക് ആവശയമുളള അെിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ള്  
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുളളത.്  

8. ആശ്രാെം ജെതാനത്തികന്റ സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണം 
ക ാല്ലം-ആശ്രാെം ജെതാനത്തികന്റ സൗന്ദരയവല്ക്ക്കരണത്തിനായി 2017 ൊര്ത്ച്ച ്ൊസത്തില്ക് 1.5 ക ാെി 

രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂര്ത്ത്തിയാകുന്നകതാടുകൂെി ക ാല്ലം നഗ്ര ഹൃദയത്തികന്റ മുഖ്ഛായ തകന്ന 
ൊറുന്നതാണ്.  
9. െെകെല്ക്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി 
നിെവില്ക് ധാരാളം സവകദശി സന്ദര്ത്ശ ര്ത് എത്തികച്ചരുന്ന െെകെെില്ക് വി സന പദ്ധതിയ്ക്കായി 2017 ൊര്ത്ച്ച ് 

ൊസം 3 ക ാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. ജഡായപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി നിെവില്ക്  വരുന്നകതാടുകൂെി െെകെല്ക് 
പദ്ധതിയ്ക്കം സാദ്ധയതകയകറയാണ്. 

 

 

Q. പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ്ഗം 
പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ ്മുകഖ്ന നെെിൊക്കികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 
 പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് നെെിൊക്കുന്ന പദ്ധതി കള പ്രധാനൊയം 5 വിഭാഗ്ങ്ങളില്ക് 
ഉള്കെടുത്താം. 

1. വിദയാഭയാസ പരിപാെി ള് 
2. സാമ്പത്തി  വി സന പരിപാെി ള് 
3. സാമൂ യ കക്ഷെ പരിപാെി ള് 
4. സാംസ്കാരി  പരിപാെി ള് 
5. നിയൊധിഷ്ഠിത കസവനങ്ങള് 

വിദയാഭയാസ പരിപാെി ള് 
 പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികന്റ പ്രധാന പ്രവര്ത്ത്തന കെഖ്െ വിദയാഭയാസ പുകരാഗ്തിയൊയി 
 ന്ധകെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ്.  വിദയാഭയാസ പുകരാഗ്തിയിലൂകെ ൊത്രകെ ഒരു സമൂ ം ശാശവതൊയി വളരു 
 യളള എന്നതികന്റ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ള് നെെിൊക്കി വരുന്നത്.   
1.  നഴ്സറി സ്കൂളു ള് 
 പട്ടി ജാതി ക ാളനി ളിലം സകങ്കതങ്ങളിലൊയി ജില്ലയില്ക് 6 (വിളക്കുെി, പുനലൂര്ത്, കവളിയം, 
 െയ്ക്കാെണ്, കുളക്കെ, ചാലൂകക്കാണം) നഴ്സറി സ്കൂളു ള് വകുെ് നെത്തി വരുന്നു.  പ്രതിദിനം ഫീഡിംഗ്് ചാര്ത്ജം 
യൂണികഫാമും അെങ്ങുന്ന പഠന സാെഗ്രി ളും നല്ക്കുന്നു.  എല്ക്.ക .ജി, യ.ക .ജി സമ്പ്രദായം ഓകരാ കുട്ടിയ്ക്കം 
30 രൂപ പ്രതിദിന ഫീഡിംഗ് ്ചാര്ത്ജ്ജ്, യൂണികഫാെിന് 600 രൂപ, െംപ്സം ഗ്രാന്റ ് 190 രൂപ എന്നിവ നല്ക്കുന്നു.  
ഓകരാ നഴ്സറി സ്കൂളിലം 30 കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രകവശനം നല്ക്കുന്നു.  ഇതില്ക് കപാതു വിഭാഗ്ത്തില്ക് നിന്നും 25% വകര 
കുട്ടി ള്ക്ക് പ്രകവശനം നല്ക്കുന്നുണ്ട്.   
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2.  പ്രീ കെരി  ്വിദയാഭയാസം (പത്താം ക്ലാസ ്വകര) 
 സംസ്ഥാനകത്ത എല്ലാ സര്ത്ക്കാര്ത്, സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ്, സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീകൃത സ്കൂളു ളിലം 
പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതിയില്ക് കപട്ടതും െേ ്അര്ത് രായതുൊയ വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് അദ്ധയയന വര്ത്ഷം ആരംഭിച്്ച 
15 ദിവസത്തിനുളളില്ക് സ്കൂള് പ്രധാന അദ്ധയപ ര്ത് മുകഖ്ന െംപ്സം ഗ്രാന്റ ്നല്ക്കുന്നു.   
എ) െംപ്സം ഗ്രാന്റ ്നിരക്ക ്-  

നഴ്സറി സ്കൂള് (വകുെികന്റനഴ്സറി സ്കൂളു ള് ൊത്രം) - 190/- രൂപ  
 1 മുതല്ക് 4 വകര   - 320 രൂപ  
 5 മുതല്ക് 7 വകര   - 630 രൂപ  
 8 മുതല്ക് 10 വകര  - 940 രൂപ 
 ഒരു വര്ത്ഷം കതാേവര്ത്ക്ക് പകുതി തു . 
 ി) ജേെന്റ ്- 
 കവെന്, കവട്ടുവ, നായാെി, അരുന്ധതിയാര്ത്/ചക്ലിയന്,  ളളാെി, എന്നീ സമുദായങ്ങളികെ വിദയാര്ത്ഥി 
 ള്ക്ക് ചുവകെ പറയന്ന നിരക്കില്ക് പ്രതിൊസ ജേെന്റ ്നല്ക്കുന്നു.  
 1 മുതല്ക് 4 വകര   - 130 രൂപ  
 5 മുതല്ക് 7 വകര   - 160 രൂപ  
 8 മുതല്ക് 10 വകര  - 190 രൂപ 
 ഒരു വര്ത്ഷം കതാേവര്ത്ക്ക് പകുതി തു . 
സി) 9, 10 ക്ലാസു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക ്പ്രീ കെരി  ്കസ്കാളര്ത്ഷിെ ്(ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി)  
      9, 10 ക്ലാസു ളില്ക് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പ്രതിൊസ ജേെന്റും ഗ്രാന്റും നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി. 
നിരക്കു ള് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
     ക ാേകെഴ്സ ്  കഡ-കസ്കാളര്ത് 
കസ്കാളര്ത്ഷിെ് (പ്രതിൊസം)   350   150 
ബുക്ക ്ഗ്രാന്റ ്     1000   750 

ഡി) വൃത്തി ീന കതാഴിെില്ക് ഏര്ത്കെട്ടിരിക്കുന്നവരുകെ െക്കള്ക്കുള്ള ധനസ ായം 
  (ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി - അണ് ക്സ്ചളീന് ഒ ുകപഷന്) 
 ജാതി-െത പരിഗ്ണന കൂൊകത നല്ക്കുന്ന ഈ ആനുകൂെയത്തികന്റനിരക്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.  
പ്രതിൊസ ജേെന്റ ്ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്ക് പത്താം ക്ലാസ് വകര 110/- രൂപ, അഡ്ക ാക്ക ്ഗ്രാന്റ ്750/- രൂപ 
(കഡ-കസ്കാളര്ത്), ക ാേല്ക് അകന്തവാസി ള്ക്ക് 1000/- രൂപ.  ഈ ആനുകൂെയം െഭിക്കുന്നതിന് വികല്ലജ് 
ഓഫീസറില്ക് നികന്നാ, ഗ്രാെ പഞ്ചായത്ത/് മുനിസിൊെിേി/ ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറിയില്ക് നികന്നാ      
െഭിക്കുന്ന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് സ ിതം സ്കൂള് കെധാവി ള് വഴി അകപക്ഷ നല്ക് ാം.   

ഇ) അണ് എയ്ക്ഡഡ ്സ്കൂളു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക ്െൂഷന് ഫീസ ്റീഇംക ഴ്സക്െന്റ ്
അണ് എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂളു ളില്ക് പത്താം ക്ലാസ ് വകര പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി, െേ് അര്ത് രായ 

വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് െൂഷന് ഫീസ് റീ ഇംക ഴ്സ്കെന്റ ്കചയ്ത ്നല്ക്കുന്നു.   

                                      നിരക്ക ് 
എല്ക്.പി, യ.പി ഫീസ ്  - 1000 രൂപ 
സ്കപഷയല്ക് ഫീസ ്  - 333 രൂപ 
എച്ച.്എസ.്ഫീസ ്  - 1500 രൂപ  
സ്കപഷയല്ക് ഫീസ ്  - 500 രൂപ 
 വിദയാര്ത്ഥി ളുകെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുളള പട്ടി ജാതി/െേര്ത്  വിഭാഗ് വിദയാര്ത്ഥി ളുകെ െിേ ്തയ്യാറാക്കി, 
ഫീസ ് നിരക്ക് കരഖ്കെടുത്തി ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ കെകൊെ് വച്്ച  ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/മുനിസിൊെിേി/ 
ക ാര്ത്െകറഷന് ഓഫീസില്ക് നല്ക് ണം.  ഒരു അദ്ധയയന വര്ത്ഷകത്ത തു  അടുത്ത വര്ത്ഷം റീഇംക ഴ്സ് കചയ്ത ്
നല്ക്കുന്നതാണ്.   
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എഫ്) ക ാര്ത്ഡിംഗ് ്സ്കൂളില്ക് പഠിക്കുന്നതിനുളള സൗ രയം  
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട െിടുക്കരായ വിദയാരഥി ള്ക്ക് ഉന്നത നിെവാരം പുെര്ത്ത്തുന്ന സവ ാരയ 
ക ാര്ത്ഡിംഗ്് സ്കൂളു ളില്ക് താെസിച്്ച പഠിക്കുന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്ക് സൗ രയം.  നാൊം ക്ലാസ് 
പരീക്ഷയില്ക് െഭിച്ച കഗ്രഡ ്സ ിതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് കസക്രട്ടറി/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറി 
എന്നിവര്ത്ക്ക ്അകപക്ഷ നല്ക്കു .  രക്ഷിതാക്കളുകെ വാര്ത്ഷി  വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ 
ജി) ശ്രീ.അയ്യന് ാളി ൊെന്റ ്കസര്ത്ച്ച ്കസ്കാളര്ത്ഷിെ ്
 4, 7 ക്ലാസു ളില്ക് െഭിച്ച കഗ്രഡികന്റഅെിസ്ഥാനത്തില്ക് െി ച്ച വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വകര 
പ്രതിവര്ത്ഷം 4500 രൂപ വീതം കസ്കാളര്ത്ഷിെ്.  അകപക്ഷ ള് ജൂണ് ൊസത്തില്ക് ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന 
ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക ് നല്ക്കു .  ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, കഗ്രഡ് സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് നിര്ത് ന്ധം.  
അകപക്ഷ രുകെ രക്ഷിതാക്കളുകെ വാര്ത്ഷി  വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ.  12000/- ത്തില്ക് താകഴ വാര്ത്ഷി  
വരുൊനമുളളവരുകെ െക്കള്ക്ക് ഫര്ത്ണിച്ചര്ത് വാങ്ങുന്നതിന് 2000/- രൂപ അധി ൊയി ഒേത്തവണ നല്ക്കുന്നു.  
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് കപാഷ ാ ാരം െഭിക്കുന്നതിനായി പ്രതിൊസം 100/- രൂപ പ്ര ാരം 10 ൊസകത്തക്ക് 1000/- 
രൂപ നല്ക്കുന്നു.   
എച്ച)് പ്രീ കെരി  ്ക ാേല ള് 
 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത/്മുനിസിൊെിേി/ക ാര്ത്െകറഷന് എന്നിവയ്ക്ക ്ജ ൊറിയ 87 ക ാേല ള് (പട്ടി  
അനു ന്ധൊയി കചര്ത്ക്കുന്നു)  2 കസേ് യൂണികഫാം, ഭക്ഷണം കചരുെ,്  ാഗ്്, പ്രതിൊസ കപാക്കേ് െണി 130/- 
രൂപ അവധി ദിവസങ്ങളില്ക് വീട്ടില്ക് കപായി വരുന്നതിന് യാത്രാെെി എന്ന ആനുകൂെയങ്ങള് നല്ക്കുന്നു.  
ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു വിദയാര്ത്ഥിക്ക ്പ്രതിൊസം 2000/- രൂപ വീതം കചെവഴിക്കുന്നു.  അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്ക് 
അഡ്മിഷന്. 
 കതരകഞ്ഞടുക്കകെൊന് ആഗ്ര ിക്കുന്നവര്ത് ജാതി, വരുൊനം, സ്കൂള് വാര്ത്ഷി  പരീക്ഷയകെ കഗ്രഡ് 
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത/്മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് കസക്രട്ടറികക്കാ പട്ടി ജാതി 
വി സന ആഫീസര്ത്കക്കാ കെയ് ൊസത്തില്ക് അകപക്ഷ നല്ക്ക ണ്ടതാണ്.   
കപാേ ്കെരി  ്വിദയാഭയാസം (പത്താം ക്ലാസിന ്കശഷം)  
എ) െംപ്സം ഗ്രാന്റും ജേെന്റും 
 പ്ലസ് വണ് മുതല്ക് പഠനം നെത്തുന്നവര്ത്ക്ക ്പ്രതിൊസം 500 രൂപ ജേെന്റ ്നല്ക്കുന്നു.  8  ി.െീേറില്ക് 
കൂടുതല്ക് യാത്ര കചയ്തു വരുന്നവര്ത്ക്ക് ജേെന്റ ്600 രൂപയാണ്.  െംപ്സം ഗ്രാന്റ ്നിരക്ക് ചുവകെ കരകെടുത്തുന്നു.   
പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച.്എസ.്ഇ - 1130/- രൂപ 
ഡിഗ്രി തത്തുെയ ക ാഴ്സു ള് - 1190/- രൂപ 
പി.ജി തത്തുെയ ക ാഴ്സു ള് - 1570/- രൂപ 
കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള് - (440 മുതല്ക് 3130 വകര ക ാഴ്സ് അനുസരിച്ച ്ജേെന്റ ്നിരക്ക ്
                                   8  ി. െീേറിനുളളില്ക് താെസിക്കുന്നവര്ത്ക്ക 630/- രൂപ 
                                   8  ി. െീേറില്ക് കൂടുതല്ക് യാത്ര കചയ്ത ്വരുന്നവര്ത്ക്ക ്750/- രൂപ 

 നിെവില്ക് െി ആനുകൂെയം കേേ്  ാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ഡയയകെ എ.േി.എം  ള് വഴി ഇ-ഗ്രാന്്സ ്എന്ന 
കപരില്ക് വിതരണം കചയ്യുന്നു.  അകപക്ഷ ള് വിദയാഭയാസ വര്ത്ഷാരംഭത്തില്ക് അക്ഷയ ക ന്ദ്രങ്ങള് മുകഖ്ന 
ഓണ്ജെനായി സ്ഥാപന കെധാവിക്ക് സെര്ത്െിക്കണം.  തുെര്ത്ന്ന് അവയകെ ഒറിജിനല്ക് സ്ഥാപന കെധാവി 
ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ് നല്ക് ണം. ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എസ.്എസ.് 
എല്ക്.സി ബുക്കികന്റ പ ര്ത്െ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത കതളിയിക്കുന്നതിനുളള സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എന്നിവ 
സ ിതൊണ ്അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി ജില്ലാ ആഫീസര്ത്ക്ക ്നല്ക്ക ണ്ടത്.   
 ി) കപാേ ്കെരി  ്ക ാേല ള്, അമൃതകുളം, ക ാല്ലം  

കപാേ് കെരി ് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക ്(ആണ് 1 - 60 കുട്ടി ള് + കപണ് 1 - 60 കുട്ടി ള്) 120 
കുട്ടി ള്  ഉളള 2 ക ാേല ള് വകുെ് കനരിട്ട ്നെത്തുന്നു.  അകന്തവാസി ള്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രതിൊസം 
ഒരാള്ക്ക് 2300/- കചെവഴിക്കുന്നു.  കൂൊകത ഓണം, ക്രിസ്തുെസ് അവധി  ാെങ്ങളില്ക് വീട്ടില്ക് കപായി 
വരുന്നതിന് യാത്രാ  ത്ത നല്ക്കുന്നു.  കപാക്കേ് െണിയായി 190/- രൂപ നല്ക്കുന്നു.  ക ാേെില്ക്  ായി  
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വികനാദങ്ങള്ക്കുളള സൗ രയം, ജെബ്രറി എന്നിവ െഭയൊണ്.  സര്ത്ക്കാര്ത് ക ാകളജ്, ക ാേല ള്, 
അംഗ്ീകൃത എയിഡഡ് ക ാകളജ് ക ാേല ള്, സവശ്രയ ക ാകളജു ളുകെ അംഗ്ീകൃത ക ാേല ള് 
എന്നിവയില്ക് അഡ്മിഷന് കനെിയിട്ടുളള വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കും ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു. (എ. ി.എല്ക്.സി 
(ആക്സ്ചചവല്ക് ക ാര്ത്ഡിംഗ്് ആന്റ് കൊഡ്ജിംഗ് ്ചാര്ത്ജ്ജ)് 
സി) പ്രകതയ  കപ്രാല്ക്സാ ന സമ്മാനം (സ്കപഷയല്ക് ഇന്കസന്റീവ)് 
 വിവിധ വാര്ത്ഷി  പരീക്ഷ ളില്ക് ഉന്നത വിജയം കനെിയ വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക്  യാഷ് അവാര്ത്ഡ് 
നല്ക്കുന്നു.  നിരക്ക് ചുവകെ കചര്ത്ക്കുന്നു.   
     ക ാഴ്സ ്    ഫേ ്ക്ലാസ/്കഗ്രഡ ്  ഡിേിംഗ്ഷന്/കഗ്രഡ ്
എസ.്എസ.്എല്ക്.സി    1500    2500 
പ്ലസ് ടു, േി.േി.സി., ഡികപ്ലാെ   2500    5000 
ഡിഗ്രി      3500    7500 
പി.ജി., െേ് കപ്രാഫഷണല്ക്   5000           10000 
 ജാതി സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, ൊര്ത്ക്ക ്െിസ്റ്റു ളുകെ പ ര്ത്െ് സ ിതം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്
അകപക്ഷ നല്ക് ണം. 
ഡി) റാങ്ക ്കജതാക്കള്ക്ക ് സവര്ത്ണ്ണ കെഡല്ക് 
 കെഡിക്കല്ക്/എന്ജീനീയറിംഗ് ് പ്രകവശന പരീക്ഷയില്ക് ആദയ റാങ്ക് കനടുന്ന പട്ടി ജാതി 
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് അര പവന് സവര്ത്ണ്ണ നാണയം നല്ക് ി അനുകൊദിക്കുന്നു. 
  ഇ) കെഡിക്കല്ക്/എഞ്ചിനീയറിംഗ് ്പ്രകവശന പരീക്ഷയ്ക്ക ്പ്രകതയ  പരിശീെനം  
 എസ.്എസ.്എല്ക്.സി പരീക്ഷയില്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്ക്കും  ി+ ന ്മു ളില്ക് െഭിച്ച വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക ്
കെഡിക്കല്ക്/എന്ജിനീയറിംഗ്് പരീക്ഷയ്ക്ക് ദീര്ത്ഘ ാെ ക ാച്ചിംഗ്ിന് 20000/- രൂപ വകര ധനസ ായം 
നല്ക്കുന്നു.  ക ാച്ചിംഗ് ് നെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കാണ് ധനസ ായം 
നല്ക്കുന്നത.്  വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് നിെവാരമുളള, ഇഷ്ടമുളള സ്ഥാപനം കതരകഞ്ഞടുക്കാം.  രക്ഷിതാക്കളുകെ 
വാര്ത്ഷി  വരുൊനം 4.5 െക്ഷം രൂപ.  അകപക്ഷ ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക ്നല്ക് ണം.  
ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, ൊര്ത്ക്ക ്െിേികന്റ പ ര്ത്െ് എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷിക്കു .   

എഫ)് സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ളില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക ്ആനുകൂെയം 

 വിവിധ കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് സവ ാരയ സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങള്, യൂണികവഴ്സിേി ള് 
എന്നിവയില്ക് കെരിേികൊ, റിസര്ത്കവഷനികൊ അഡ്മിഷന് കനടുന്നവര്ത്ക്ക് സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീ രിച്ച നിരക്കില്ക് 
ഫീസ ്ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു.  കൂൊകത െംപ്സം ഗ്രാന്റ,് ജേെന്റ ്എന്നിവയം നല്ക്കുന്നു.  അകപക്ഷ ഓണ് 
ജെന് വഴി അക്ഷയാ ക ന്ദ്രങ്ങള് വഴി സെര്ത്െിക്കു .  ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത 
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം ഒറിജിനല്ക് അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി വഴി ജില്ലാ പട്ടി ജാതി 
വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്നല്ക് ണം.  ആനുകൂെയങ്ങള് ഇ-ഗ്രാന്്സായി  ാങ്ക് മുകഖ്ന നല്ക്കുന്നു.   

ജി)  എഞ്ചിനീയറിംഗ്/്കെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക ്അഡ്മിഷന് െഭിച്ചവര്ത്ക്ക ്പ്രാഥെി  കചെവിന ്ഗ്രാന്റ ്
എന്ജിനീയറിംഗ്്/കെഡിക്കല്ക് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് അഡ്മിഷന് െഭിച്ചവര്ത്ക്ക് പ്രാഥെി  കചെവിന് തു  അനുവദിക്കുന്നു.  
നിരക്ക ്
കെഡിക്കല്ക്  - 10000    എന്ജീനീയറിംഗ്് - 5000 
 അഡ്മിഷന് കനെിയത് സം ന്ധിച്ച കരഖ്, ജാതി വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം അകപക്ഷ ജില്ലാ 
പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക് ണം.  വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ  

എച്ച)് ജപ്രെറി എഡൂകക്കഷന് എയ്ക്ഡ ്
 പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില്ക് നിന്നും വിദയാഭയാസാനുകൂെയം െഭിക്കുന്ന വിവിധ ക ാഴ്സു ള്ക്ക ്
പട്ടി ജാതി വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് ൊകടാപ് വാങ്ങുന്നതിനായി ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു.   
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ൊകടാെ് വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായം : പട്ടി ജാതി വി സന വകുെില്ക് നിന്നും വിദയാഭയാസ ആനുകൂെയം 
െഭിക്കുന്ന വിവിധ ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി കുട്ടി ള്ക്ക് ൊകടാെ് വാങ്ങുന്നതിനായി ധനസ ായം 
അനുവദിക്കുന്നു. 
കജ) കേതകസ്കാെ ്വിതരണം 
 ഒന്നാം വര്ത്ഷ എം. ി. ി.എസ.്,  ി.എ.എം.എസ.്,  ി.എച്ച.്എം.എസ് വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് 
സൗജനയൊയി കേതകസ്കാെ് നല്ക് ി വരുന്നു.   
ക ) ഗ്വണ്കെന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ഡയ കസ്കാളര്ത്ഷിെ ്
 ഇ-ഗ്രാന്്സിന ് അര്ത് തയില്ലാത്തതും 250000/- രൂപ വകര വരുൊനമുളള പട്ടി ജാതി 
കുടും ത്തില്ക്കെടുന്ന വിദയാര്ത്ഥിക്ക ് കപാേ് കെരി ് തെത്തില്ക് കുടും ത്തിന ്അ ത്തും പുറത്തും അംഗ്ീകൃത 
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ധനസ ായം നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി. 
എല്ക്) ഈവനിംഗ് ്ക ാഴ്സ ്പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക ്ധനസ ായം 
 സര്ത്ക്കാര്ത്, സര്ത്ക്കാര്ത് അംഗ്ീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് ഈവനിംഗ്് ക ാഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് ക ാഴ്സ് ഫീസ ്
അനുവദിക്കുന്നു.  ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് 
സ ിതം അസ്സല്ക് അകപക്ഷ സ്ഥാപന കെധാവി മുകഖ്ന ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ൊര്ത്ക്ക ്
നല്ക് ണം.   
എം) വിദൂര വിദയാഭയാസത്തിനുളള സ ായം 
 യൂണികവഴ്സിേി ളുകെ  റസ്കപാണ്ടന്സ് ക ാഴ്സില്ക് കചര്ത്ന്ന് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് ക ാഴ്സ് ഫീസ ്
അനുവദിക്കുന്നു.   
എന്) സംസ്ഥാനത്തിന ്പുറത്ത ്പഠനം നെത്തുന്നവര്ത്ക്ക ്ആനുകൂെയം 
 ക രളത്തില്ക് ഇല്ലാത്ത ക ാഴ്സു ള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് അംഗ്ീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലം 
കസന്രല്ക് യൂണികവഴ്സിേിയിലം കെരിേ് റിസര്ത്കവഷന് സീേില്ക് പ്രകവശനം കനെിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി 
വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് വിദയാഭയാസ ആനുകൂെയം നല്ക്കുന്നു.  കജാെി സം ന്ധൊയി ക രളത്തിന് പുറത്ത ്
താല്ക്ക്കാെി ൊയി താെസം ആക്കിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ക്കാരുകെ െക്കള്ക്ക് സാധാരണ ക ാഴ്സു ള്ക്കും 
വിദയാഭയാസാനുകൂെയം അനുവദിക്കുന്നു.  അകപക്ഷ, ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സ ിതം സ്ഥാപന 
കെധാവി വഴി പട്ടി  ജാതി വി സന ഡയറക്ടര്ത്ക്ക ്നല്ക് ണം.  
ഒ) ഭാരതത്തിന ്കവളിയില്ക് പഠിക്കുന്നവര്ത്ക്കുളള ധനസ ായം 
 വികദശ പഠനത്തിന് വിദയാഭയാസാനുകൂെയം അനുവദിക്കണകെന്ന ആവശയം ഓകരാ അകപക്ഷയകെയം 
കെരിേ് പരിഗ്ണിച്്ച യഥാസെയം യക്തൊയ തീരുൊനം സര്ത്ക്കാര്ത് ജ കക്കാളളുന്നതാണ്.   
പി) പാരെല്ക് ക ാകളജ ്പഠനത്തിനുളള ധനസ ായം 
 സര്ത്ക്കാര്ത് എയ്ക്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി, പി.ജി ക ാഴ്സു ളില്ക് പ്രകവശനം െഭിക്കാത്ത 
പട്ടി ജാതി/െേര്ത്  വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് പാരെല്ക് ക ാകളജ് പഠനത്തിന് റഗുെര്ത് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് 
പഠിക്കുന്നവരുകെ നിരക്കില്ക് െംപ്സം ഗ്രാന്റ ്ജേെന്റ ്എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നു.  കൂൊകത െൂഷന് ഫീസ,് പരീക്ഷാ 
ഫീസ ് എന്നിവ നല്ക്കുന്നു.  അകപക്ഷ ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് സര്ത്ക്കാര്ത്/എയ്ക്ഡഡ ്
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് അകപക്ഷിച്ചിട്ടും അഡ്മിഷന് െഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷയപത്രം, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത 
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള് എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന 
ആഫീസര്ത്ക്ക ്അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കു .   
 ു) ഇന്ഡസ്ട്രിയല്ക് കരയിനിംഗ് ്ഇന്േിേൂട്ടു ള് (ഐ.േി.ഐ  ള്) 
 വകുെിന്  ീഴില്ക് ജില്ലയില്ക് ഓച്ചിറ, കുളക്കെ, കവട്ടിക്കവെ എന്നിവിെങ്ങളിൊയി 3 ഐ.േി.ഐ 
 ളിൊയി എന്.സി.വി.േി/എസ.്സി.വി.േി നിെവാരമുളള ഇെക്ട്രീഷയന്, ഇെകക്ട്രാണി ് കെക്കാനി ്, ൈാഫ്റ്റ്സ് 
ൊന് സിവില്ക്, കെക്കാനി  ് (കെകട്ടാര്ത് കവ ിക്കിള്), കപയിന്റര്ത് (ജനറല്ക്) പ്ലം ര്ത്,  ാര്ത്കെന്റര്ത്, സവീയിംഗ് ്
കെകക്നാളജി, കവല്ക്ഡര്ത്, സര്ത്കവയര്ത്, ജൈവര്ത്  ം-കെക്കാനി ് എന്നീ കരഡ ളില്ക് പരിശീെനം നല്ക്കുന്നു.  
വിജയ രൊയി പരിശീെനം പൂര്ത്ത്തിയാക്കുന്നവര്ത്ക്ക് എസ.്സി.വി.േി സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റം െഭിക്കുന്നു.  
കതരകഞ്ഞടുക്കകെടുന്ന പരിശീെനാര്ത്ഥി ള്ക്ക ്ഫീസ ്സൗജനയം, യൂണികഫാം അെവന്സ,് ഒന്നാം വര്ത്ഷം 
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820 രൂപ നിരക്കിലം രണ്ടാം വര്ത്ഷം 630 രൂപ നിരക്കിലം െംപ്സം ഗ്രാന്റും, 630 രൂപ പ്രതിൊസ ജേെന്റും 
നല്ക് ി വരുന്നു.   
 അഖ്ികെന്തയാ കരഡ് കെേില്ക് പരാജയകെടുന്നവര്ത്ക്ക ് െൂഷന് നല്ക്കുന്ന പദ്ധതിയം നിെവിലണ്ട്.  
ഐ.െി.ഐ  ളില്ക് പ്രകവശനം െഭിക്കാന് നിശ്ചിത കഫാറത്തില്ക്  ന്ധകെട്ട സ്ഥാപന കെധാവി ള്ക്ക ്
അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കാവന്നതാണ്.  ജൈവര്ത്- ം-കെക്കാനി ് കരഡില്ക് പ്രകവശനം കനടുന്നതിന് 18 
വയസായിരിക്കണം. െേ് ക ാഴ്സു ള്ക്ക് പ്രകവശനത്തിന് പ്രായ പരിധിയില്ല.  അകപക്ഷകയാകൊെം ജാതി, ജനന 
തീയതി എന്നിവ കതളിയിക്കുന്ന കരഖ് ളും അവസാന പരീക്ഷയില്ക് െഭിച്ച ൊര്ത്ക്ക ് െിേികന്റ ക ാെിയം 
 ാജരാക്കണം.   
ആര്ത്) പ്രീ-എക്സാെികനഷന് കരയിനിംഗ് ്കസന്റര്ത് 
 വിവിധ െത്സര പരീക്ഷ ള്ക്ക് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ം ഉകദയാഗ്ാര്ത്ഥി കള പരിശീെിെിക്കുന്നതിന ്
സംസ്ഥാനത്ത ് 4 പ്രീ എക്സാെികനഷന് കസന്ററു ള് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.  കതരകഞ്ഞടുക്കകെടുന്നവര്ത്ക്ക ്
ജേെന്കറാടുകൂെിയ പരിശീെനം, കൂൊകത കെഡിക്കല്ക് എന്ജിനീയറിംഗ്് പ്രകവശന പരീക്ഷാ പരിശീെനം, 
കജാ ് ഓറിയന്റല്ക് ക ാഴ്സു ള് എന്നിവയം ഈ കസന്ററു ളില്ക് നെത്തുന്നു.  തിരുവനന്തപുരം, ആലവ, 
കുഴല്ക്െന്ദം, ക ാഴികക്കാെ് എന്നിവിെങ്ങളിൊണ് ക ന്ദ്രങ്ങള്   
എസ)് ബുക്ക ് ാങ്ക ്പദ്ധതി 
 കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ളില്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടി  വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്ക് വിെകയറിയ റഫറന്സ് 
പുസ്ത ങ്ങള് െഭിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി. 
 
െി) പഠനയാത്ര പരയെന പരിപാെി 
 സംസ്ഥാനത്ത ്  യര്ത് കസക്കന്ററി  ിരുദം,  ിരുദാനന്തര  ിരുദം, കപ്രാഫഷണല്ക് ക ാഴ്സു ള് 
എന്നിവയളള വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് സംഘെിെിക്കുന്ന പഠനയാത്രയില്ക് പകങ്കടുക്കുന്ന പട്ടി ജാതി 
വിഭാഗ്ം വിദയാര്ത്ഥി ള്ക്കുളള പരൊവധി കചെവ ് 4000 രൂപയായി നിജകെടുത്തി സ്ഥാപന കെധാവി 
സാക്ഷയകെടുത്തുന്നത് പ്ര ാരം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസില്ക് നിന്നും തു  അനുവദിക്കുന്നു.   

സാമ്പത്തി  വി സന പദ്ധതി ള് 
1. സവയംകതാഴില്ക് പദ്ധതി (എസ.്എച്ച.്ജി സവയം സ ായ സംഘങ്ങള്ക്ക് 10 െക്ഷം രൂപ വകര 
ധനസ ായം (കപ്രാജക്ടികന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്ക്) നല്ക്കുന്ന പദ്ധതി 

 വയക്തി ള്ക്ക് 3 െക്ഷം വകരയളള വായ്പ ള്ക്കും ഗ്രൂപ്പു ള്ക്ക് 10 െക്ഷം രൂപവകരയളള വായ്പ ള്ക്കും 
വായ്പ തു യകെ 1/3 സബ്സിഡി പദ്ധതി  ാങ്കു ളുൊയി കചര്ത്ന്ന് നെെിൊക്കുന്നു.   ാങ്ക് അംഗ്ീ രിക്കുന്ന 
ഏത് സവയംകതാഴില്ക് സംരംഭവം തുെങ്ങാം.  പ്രായം 18-40, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്, വരുൊന 
പരിധി  ാധ െല്ല.  അകപക്ഷ വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത, ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, പദ്ധതി റികൊര്ത്ട്ട,് 
കറഷന്  ാര്ത്ഡ് പ ര്ത്െ്, തിരിച്ചറിയല്ക്  ാര്ത്ഡ് പ ര്ത്െ,് എസ.്ജി.എസ.്ജവ.കൊണ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന 
 ന്ധകെട്ട ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി 
വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്നല്ക്കു .   
2. വക്കീെന്ൊര്ത്ക്ക ്ധനസ ായം 
 നിയെ വിദയാഭയാസം  ഴിഞ്ഞ് എന്കറാള് കചയ്ത ്വക്കീൊയി പരിശീെനം കചയ്യുന്നതിന് 3 വര്ത്ഷകത്തക്ക ്
ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു. 

ഒന്നാം വര്ത്ഷം 
1. എന്കറാള്കെന്റ ്ഫീസ ്  - 1550/- 
2. വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന ്  - 2000/- 
3. പുസ്ത ം വാങ്ങുന്നതിന ്  - 6250/- 
രണ്ടും മൂന്നും വര്ത്ഷങ്ങളില്ക് 
1. വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന ്  - 2000/- 
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2. പുസ്ത ം വാങ്ങുന്നതിന ്  - 6250/- 
3. മുറി വാെ  പ്രതിൊസം 250/- രൂപ നിരക്കില്ക് - 3000/- 

    അഭിഭാഷ നായി എന്കറാള് കചയ്ത ് ഒരു ൊസത്തിന ം നിശ്ചിത ൊതൃ യിലളള അകപക്ഷ, ജാതി 
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, എല്ക്.എല്ക്. ി-യകെ സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്,  ാര്ത്  ൗണ്സില്ക് എന്കറാള്കെന്റ് സാക്ഷയപത്രം, 
സീനിയര്ത് അഭിഭാഷ കന്റസാക്ഷയപത്രം സ ിതം ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്സെര്ത്െിക്കു .  
3.സാകങ്കതി  വിദയാഭയാസം െഭിച്ചവര്ത്ക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിെ് 
 ഐ.േി.ഐ, ഡികപ്ലാെ, എന്ജിനീയറിംഗ്് ഡിഗ്രി എന്നിവ പാസായവര്ത്ക്ക ് അപ്രന്റീസ്ഷിെ് 
അകപക്ഷ ള് അതാത ് ജില്ലാ പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസു ളില്ക് കപര് രജിേര്ത് കചകയ്യണ്ടതാണ.്  
പ്രതിൊസ നിരക്ക്  
 ഐ.േി.ഐ   - 2000 
 ഡികപ്ലാെ   - 2500 
 എന്ജിനീയറിംഗ്് ഡിഗ്രി - 3000 

3. ടൂള്  ിേ്  
 വകുെികന്റഐ.േി.ഐ  ളില്ക് വിവിധ കരഡ ള് പാസായിട്ടുളളവര്ത്ക്ക ് പണിയായധങ്ങള് 

വാങ്ങുന്നതിനുളള ഗ്രാന്റ ്നല്ക്കുന്നു.   
5. ഉല്ക്െന്ന പ്രദര്ത്ശന വിപണന കെള 
 പട്ടി ജാതിക്കാരുകെ പാരമ്പരയ ഉല്ക്െന്നങ്ങള്ക്കും പട്ടി ജാതി സവയംസ ായ സംഘങ്ങളുകെ 
ഉല്ക്െന്നങ്ങള്ക്കും വിപണി  കണ്ടത്തുന്നതിന് സ ായ രൊയ രീതിയില്ക് സംസ്ഥാന അെിസ്ഥാനത്തില്ക് ഒരു 
വര്ത്ഷം 2 സ്ഥെങ്ങളിൊയി വില്ക്െന കെള സംഘെിെിക്കുന്നു.  ോള് സൗജനയൊയി അനുവദിക്കുന്നു.   
ഉല്ക്െന്നങ്ങള് ോളില്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുളള വാ ന വാെ , ോളില്ക് നിക്കുന്നവര്ത്ക്കുളള പ്രതിൊസ  ത്ത, 
ഭക്ഷണം എന്നിവ നല്ക്കുന്നു.  അകപക്ഷ ര്ത് ചീഫ ് പലിസിേി ഓഫീസര്ത്, പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ,് 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിൊസത്തില്ക് െഭയൊകും.  

6. സവയംപരയാപ്ത ഗ്രാെങ്ങള് (അംക ദ് ര്ത് സവാശ്രയഗ്രാെ പദ്ധതി) 
 പട്ടി ജാതി വി സന വകുെികന്റയം തകേശ സവയംഭരണ വകുെികന്റയം സംയക്താഭിമുഖ്യത്തില്ക്  ിെ 
യകെ സ  രണകത്താകെ പൂര്ത്ത്തിയാക്കിയ പട്ടി  വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ടവരുകെ സ്ഥിതിവിവര പഠന റികൊര്ത്ട്ടില്ക് 
50-കതാ അതില്ക് കൂടുതകൊ പട്ടി ജാതി കുടും ങ്ങള് അധിവസിക്കുന്ന 436 ഗ്രാെങ്ങളുളളതായി 
 കണ്ടത്തിയിരുന്നു.  വി സന പ്രക്രിയയില്ക് ഗ്ണയൊയ കനട്ടകൊന്നും ജ വരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ 
ഗ്രാെങ്ങള്ക്കായി സര്ത്ക്കാര്ത് നെെിൊക്കുന്ന സെഗ്ര വി സന പദ്ധതിയാണ്.   
 ഓകരാ സകങ്കതത്തികന്റയം വി സനാവശയങ്ങള് വിെയിരുത്തിയാണ ് പദ്ധതി നിര്ത്വ ണം 
നെെിൊക്കുന്നത്.  കറാഡ ് നിര്ത്മ്മാണം, ജവദുതീ രണം, അഴുക്കുചാല്ക് നിര്ത്മ്മാണം, കസാളാര്ത് കതരുവ് 
വിളക്കു ള്,  കയാഗ്യാസ ് പ്ലാന്റ,് ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എന്നിങ്ങകനയളള അെിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 
വി സിെിക്കുന്നതിന്  പരൊവധി ഒരു ക ാെി രൂപയാണ ് ഈ പദ്ധതി പ്ര ാരം ഒരു സകങ്കതത്തിനായി 
കചെവഴിക്കു .  എം.എല്ക്.എ ൊരുകെ കനരിട്ടുളള കെല്ക്കനാട്ടത്തിൊണ ്പദ്ധതി നിര്ത്വ ണം.   

 

R. സാമൂ യ കക്ഷെ പരിപാെി ള് 

1. വിവാ  ധനസ ായം 
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട കുടും ങ്ങളികെ കപണ്കുട്ടി ള്ക്ക ് 75000/- രൂപ വിവാ  
ധനസ ായൊയി നല്ക്കുന്നു.  ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, കപണ്കുട്ടി ളുകെ പ്രായം കതളിയിക്കുന്നതിനുളള 
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിവാ  ക്ഷണ  ത്ത,് വിവാ  നിശ്ചയിച്ചു എന്നതികന്റ സമുദായ സംഘെനയകെ/ഗ്സേഡ ്
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ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം സ ിതം കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്
അകപക്ഷ സെര്ത്െിക്കു .  വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ.  

2. െിശ്ര വിവാ ിതര്ത്ക്ക ്ധനസ ായം 
 െിശ്ര വിവാ ിതരായ ദമ്പതിൊര്ത്ക്ക് (ഒരാള് പട്ടി ജാതിയം പങ്കാളി പട്ടി  ഇതര 
സമുദായത്തില്ക്കെട്ടതുൊയിരിക്കണം) വിവാ കത്ത തുെര്ത്ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂ ി  പ്രശ്നങ്ങകള 
അതിജീവിക്കാനും കതാഴില്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുൊയി 75000/- രൂപ വകര ഗ്രാന്റായി നല്ക്കുന്നു.  
വിവാ കശഷം ഒരു വര്ത്ഷം  ഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ത്ഷത്തിന ം അകപക്ഷിക്കണം.  ഭാരയ ഭര്ത്ത്താക്കന്ൊരുകെ ജാതി 
സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, കുടും  വാര്ത്ഷി  വരുൊനം, സ വാസ സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, വിവാ  സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് എന്നിവ 
സ ിതം  ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ് സെര്ത്െിക്കണം.  2 
കപരുകെയം കൂെി പ്രതിവര്ത്ഷം വരുൊന പരിധി 100000/- രൂപ  

3. ഭൂര ിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി 
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട ഗ്രാെസഭാ െിേില്ക് ഉള്കെട്ട ഭൂര ിതരായ കുടും ങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ 
പ്രകദശത്ത ്കുറഞ്ഞത് 5 കസന്റ ്ഭൂെിയം മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പ്രകദശത്ത ്കുറഞ്ഞത് 3 കസന്റ ്ഭൂെിയം 
വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാെ/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷനു ളില്ക് യഥാക്രെം 375000/-, 450000/-, 600000/- രൂപ 
ഗ്രാന്റായി അനുവദിക്കുന്നു.  ഈ തു യ്ക്ക ്െഭിക്കാവന്ന പരൊവധി ഭൂെി വാകങ്ങണ്ടതാണ്.  തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്രാെ സഭ/വാര്ത്ഡ് സഭ െിേില്ക് നിന്നാണ് ഗുണകഭാക്താക്കകള 
കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നത്.   
 അകപക്ഷ, ജാതി വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, സവന്തൊയി ഭൂെിയില്ല എന്ന് കതളിയിക്കുന്ന വികല്ലജ് 
ഓഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം, അവ ാശൊയി െഭിക്കാവന്ന ഭൂെി സം ന്ധിച്ച സാക്ഷയപത്രം, തകേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്ന ് ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസ ായം െഭിച്ചികല്ലന്ന സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം 
 ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/മുനിസിെല്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് നല്ക്കു .  വാര്ത്ഷി  
വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപയം അകപക്ഷ കന്റപ്രായപരിധി 55 വയസ്സുൊണ.്  ഗ്രാെസഭ/വാര്ത്ഡ്സഭ െിേ ്
െഭിക്കാത്ത സ്ഥെങ്ങളില്ക് പത്രെരസയം മുകഖ്ന അകപക്ഷ ക്ഷണിച്്ച ഗുണകഭാക്താക്കകള 
തിരകഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ്.   
4. ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ധന സ ായം 
 2014-15 സാമ്പത്തി  വര്ത്ഷം മുതല്ക് 300000/- രൂപ ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ധനസ ായൊയി നല്ക്കുന്നു.  
45000/-, 90000/-, 120000/-, 45000/- എന്നിങ്ങകന 4 ഗ്ഡക്കളായി നിര്ത്മ്മാണ പുകരാഗ്തിക്ക് അനുസരിച്ച ്തു  
ഓണ്ജെനായി  ാങ്ക് വഴി വിതരണം കചയ്യുന്നു.   
 ഗ്രാെ പ്രകദശത്ത ്സവന്തൊയി 2 കസന്റും  നഗ്ര പ്രകദശങ്ങളില്ക് കുറഞ്ഞത് ഒന്നര കസന്റ് ഭൂെി 
എങ്കിലം സവന്തൊയളള ഗ്രാെസഭാ െിേില്ക് ഉള്കെട്ട ഭവന ര ിതര്ത്ക്കാണ് ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നത്.  
ജാതി, വരുൊന, ജ വശാവ ാശ സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, വാസകയാഗ്യൊയ ഭവനെില്ലാകയന്ന  ന്ധകെട്ട 
അധി ാരിയകെ സാക്ഷയപത്രം, തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് നിന്ന് ഭവന നിര്ത്മ്മാണ ഗ്രാന്റ ്െഭിച്ചിട്ടികല്ലന്ന 
സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം  ന്ധകെട്ട കലാക്ക/്ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്
അകപക്ഷ നല്ക്കു .  വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ. 

5. ദുര്ത് െ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക്കായളള പ്രകതയ  പുനരധിവാസ പദ്ധതി 
 50000/- രൂപയില്ക് താകഴ വരുൊനമുളള ഭൂര ിത ഭവന ര ിതരായ കവെന്, നായാെി, 
ചക്ലിയന്/അരുന്ധതിയാര്ത്,  ളളാെി എന്നീ ദുര്ത് െ സമുദായങ്ങള്ക്ക് ഭൂെി വാങ്ങി വീെ് വയ്ക്കന്നതിനുളള 
പ്രകതയ  പദ്ധതി കുറഞ്ഞത ് 5 കസന്റ ് ഭൂെികയങ്കിലം വാങ്ങുന്നതിനും വീെ ്വയ്ക്കന്നതിനുൊയി 725000/- രൂപ 
ഗ്രാന്റായി നല്ക്കുന്നു.  ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസ ായത്തിന് അകപക്ഷിക്കുന്നവരുകെ പ്രായം 55 
വയസില്ക്  വിയരുത്.  (ഭവനത്തിന് 350000/- രൂപ, ഭൂെിയ്ക്ക ്375000/- രൂപ) 
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 ജാതി, വരുൊനം, ഭൂെിയികല്ലന്ന വികല്ലജാഫീസറുകെ സാക്ഷയപത്രം, തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക് 
നിന്ന് െി ആനുകൂെയം െഭിച്ചിട്ടില്ലാകയന്ന സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം  ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് 
പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക് അകപക്ഷ നല്ക്കു .   
6. പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ ്െന്ത്രിയകെ ഔകദയാഗ്ി  നാെകധയത്തില്ക് രൂപീ രിച്ച ദുരിതാശവാസ നിധി 
 ൊര ൊയ കരഗ്ങ്ങള്  ാധിച്ചവരും അതയാ ിതങ്ങളില്ക്കെട്ടവരുൊയ 50000/- രൂപയില്ക് താകഴ 
വാര്ത്ഷി  വരുൊനമുളളവര്ത്ക്ക് പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ് െന്ത്രിയകെ ദുരിതാശവാസ നിധിയില്ക് നിന്ന് 
50000/- രൂപ വകര ചി ില്ക്സാ ധനസ ായൊയി അനുവദിക്കുന്നു.  ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ,  യാന്സര്ത്,  ീകൊ 
ഫീെിയ മുതൊയ ഗുരുതരൊയ കരാഗ്ം എന്നിവയ്ക്ക ് പരൊവധി 100000/- രൂപ വകര നല്ക്കുന്നു.  നിശ്ചിത 
ഫാറത്തിലളള അകപക്ഷ, ജാതി, വരുൊനം, ചി ില്ക്സിക്കുന്ന കഡാക്ടറുകെ നിശ്ചിത ഫാറത്തിലളള 
സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്കക്കാ, 
വകുെ് െന്ത്രികക്കാ നല്ക് ാവന്നതാണ്.   

7. സാമൂ യ ഐ യദാര്ത്്യ പക്ഷാചരണം 
 പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ ജനസമൂ വം മുഖ്യധാരാ സമുദായങ്ങളും തമ്മിലളള  ന്ധം കൂടുതല്ക് 
ഊഷ്മളവം ഇഴയടുെമുളളതുൊക്കിത്തീര്ത്ക്കുന്നതിന് ഗ്ാന്ധിജയന്തി ദിനൊയ ഒകക്ടാ ര്ത് 2 മുതല്ക് 16 വകര എല്ലാ 
വര്ത്ഷവം സാമൂ യ ഐ യദാര്ത്്യ പക്ഷൊയി ആചരിക്കുന്നു.  െി ആചരണക്കാെത്ത ്പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ 
വി സന വകുെ് ഏകേടുത്ത് നെെിൊക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല്ക് ജനങ്ങളില്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും 
ക ാളനി ള് ക ന്ദ്രീ രിച്ച ് ശുചിതവ പരിപാെി ള്, കെഡിക്കല്ക്  യാമ്പു ള്, വിജ്ഞാന സദസ്സു ള്, 
പ്രദര്ത്ശനങ്ങള്, പൂര്ത്ത്തിയായ പദ്ധതി ളുകെ ഉല്ക്ഘാെനങ്ങള്, പുതിയ പദ്ധതി ളുകെ ആരംഭം കുറിക്കല്ക് 
എന്നിവ നെത്തുന്നു.   
8. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം/അഡീഷണല്ക് റൂം ധനസ ായ പദ്ധതി 
 ഭവന നിര്ത്മ്മാണത്തിന് സര്ത്ക്കാരില്ക് നിന്നും ഇതിന് മുമ്പ് ധനസ ായം ജ െേിയിട്ടുളളവരും 
എന്നാല്ക് ക്ഷകയാന്മുഖ്ൊയ ഭവനത്തില്ക് (5 വര്ത്ഷത്തിനും 25 വര്ത്ഷത്തിനും ഇെയില്ക് പഴക്കമുളളവ) 
താെസിക്കുന്ന പട്ടി ജാതി കുടും ത്തിന് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പുതുതായി ഒരു മുറികൂെി നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിന് 
ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു.  പ്ലാന്, എേികെേ് എന്നിവയകെ അെിസ്ഥാനത്തില്ക് പരൊവധി 50000/- രൂപ 
അനുവദിക്കുന്നു.  വരുൊന പരിധി 50000/- രൂപ.  ജാതി, വരുൊന സര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റ ള്, വീെികന്റപഴക്കം 
സം ന്ധിച്ച സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ്, െേ് ഏജന്സി ളില്ക് നിന്നും ഇകത ആവശയത്തിന ്ആനുകൂെയം െഭിച്ചിട്ടികല്ലന്ന 
സര്ത്ട്ടിഫിക്കേ് സ ിതം അകപക്ഷ  ന്ധകെട്ട കലാക്ക്/ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി വി സന ആഫീസര്ത്ക്ക ്
നല്ക് ണം. 
9. വിജ്ഞാന്വാെി 
 പട്ടി ജാതി വിദയാര്ത്ഥി ളുകെയം യവാക്കളുകെയം ഉന്നെനം െഭയൊക്കി ആനു ാെി  വിജ്ഞാന 
സമ്പാദനത്തിനും െല്ക്സര പരീക്ഷ ള്ക്ക് ഓണ്ജെന് അകപക്ഷ ള് സെര്ത്െിക്കുന്നതിനും സ ായ ൊകുന്ന 
ക ന്ദ്രങ്ങളാണ ് വിജ്ഞാന്വാെി ള്.  ഇന്റര്ത്കനേ് സൗ രയകത്താെ് കൂെിയ  മ്പൂട്ടര്ത്, വായനശാെ എന്നിവ 
സജ്ജീ രിച്ചുക ാണ്ട ് പട്ടി ജാതി സകങ്കതങ്ങകളാെ് അനു ന്ധിച്ചാണ് വിജ്ഞാന്വാെി ള് സ്ഥാപിക്കു .  
ഇതിനുളള ക ട്ടിെം നിര്ത്മ്മിക്കാനുളള ഫണ്ട് സ ിതം ഈ പദ്ധതി നെെിൊക്കി വരുന്നു.  സംസ്ഥാനകത്ത 
എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലം ഇത് നെൊക്കു യാണ ്െക്ഷയം. 
10. വികദശത്ത ്കതാഴില്ക് കനടുന്നതിന ്ധനസ ായം 
 അഭയസ്തവിദയരും ഏകതങ്കിലം കതാഴില്ക് കെഖ്െയില്ക് ജനപുണയവം പരിശീെനവം െഭിച്ച പട്ടി ജാതി 
യവതീ-യവാക്കള്ക്ക് വികദശത്ത് കതാഴില്ക് കനടുന്നതിന് യാത്രയ്ക്കം വിസ സം ന്ധൊയ കചെവ ള്ക്കുൊയി 
50000/- രൂപ വകര ധനസ ായം നല്ക്കുന്നു.  ഇന്തയന് പാസ്കപാര്ത്ട്ട്, വികദശ കതാഴില്ക് ദാതാവില്ക് നിന്നും 
െഭിച്ച കതാഴില്ക്  രാര്ത് പത്രം, വിസ എന്നിവ സ ിതം അകപക്ഷ നല്ക്ക ണ്ടതാണ.്  വാര്ത്ഷി  വരുൊനം 
250000/- രൂപയില്ക് താകഴ വരുൊനമുളള 20 നും 45 നും െകദ്ധയ പ്രായമുളളവര്ത്ക്കാണ് അകപക്ഷിക്കാന് 
അര്ത് ത. 
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11. നാെന്  ൊകെള (ഗ്േി ) 
 പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗക്കാരുകെ തനത്  െ കള പരികപാഷിെിക്കുന്നതിനും കെച്ചകെടുത്തുന്നതിനായി 
ഉല്ക്െന്ന പ്രദര്ത്ശന വിപണന കെളയം  ൊകെളയം സംഘെിെിക്കുന്നു.  പട്ടി ജാതി വി സന വകുെ്, 
പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുെ്,  ിര്ത്ത്താഡ്സ് എന്നീ വകുപ്പു ളുകെ സംയക്ത സ  രണകത്താകെയാണ് ഈ 
പരിപാെി സംഘെിെിക്കുന്നത്.  ഒരു വര്ത്ഷം 2 സ്ഥെങ്ങളിൊയി പരിപാെി ള് സംഘെിെിക്കുന്നു.   
12. സാ ിതയ കൃതി ള് പ്രസിദ്ധീ രിക്കുന്നതിന ്ധനസ ായം 
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്ക്കെട്ട എഴുത്തു ാരുകെ കൃതി ള് പുസ്ത  രൂപത്തില്ക് അച്ചെിക്കുന്നതിന ്
20000/- രൂപ വകര ധനസ ായം അനുവദിക്കുന്നു.  ൌെി ൊയ രചന ളുകെ 2 ജ കയഴുത്ത് പ്രതി ള്, 
ജാതി, വിദയാഭയാസ കയാഗ്യത എന്നിവ കതളിയിക്കുന്ന സാക്ഷയപത്രങ്ങള് സ ിതം അകപക്ഷ ചീഫ് പലിസിേി 
ആഫീസര്ത്, അയ്യന് ാളി ഭവന്,  ന  നഗ്ര്ത്,  വെിയാര്ത്-പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിൊസത്തില്ക് 
സെര്ത്െിക്കു .   
13. പെവ ള് ൊസി  
 പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുപ്പു ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് സാധാരണ ജനങ്ങളില്ക് 
എത്തിക്കുന്നതിനും പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ക്കാരുകെ സര്ത്ഗ്ഗ വാസന കള കപ്രാത്സാ ിെിക്കുന്നതിനുൊയി പെവ ള് 
എന്ന കപരില്ക് ഒരു ജദവൊസി  വകുെ് പുറത്തിറക്കുന്നു.  ക ാെി ള് കലാക്ക/്ക ാര്ത്െകറഷന് പട്ടി ജാതി 
വി സന ആഫീസു ളില്ക് നിന്നും ചീഫ് പലിസിേി ഓഫീസില്ക് നിന്നുൊണ് െഭിക്കുന്നത ്
 

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

ക്രെ 
നം. 

കെഖ്െ 
എസ.്സി.എ.ടു. 
െി.എസ.്പി 

ക ാര്ത്െസ ്ഫണ്ട ്
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1 
 യഷിയം 
അനു ന്ധവം 

301025 203450 835000 970000     

2 മൃഗ്പരിപാെനം 1108000  904000 982000     

3 വിദയഭയാസം    32700 33957   11000 

4 
കുെികവള്ളം/ജെകരാ
തസ്്സ 

      2200000  

          
5 കറാഡ് വി സനം     2495000 1070000 340000 3365000 
6 കതാഴില്ക്/ഉപജീവനം 576500 295790 711000 173000 555500    
7 ജവദുതി      270501 370000  

8  മ്മൂണിേി  ാള്     2500000    

9 
സ്ഥാപനങ്ങള് 
നവീ രണം 

    40000 6137 1277075  

 ആക  1985525 499240 2450000 2452000 5930074 1346638 4187075 3475000 
അവെം ം പട്ടി വർഗ്ഗ വി സന വകുെ് 

കൊഡല്ക് റസിഡന്ഷയല്ക് സ്കൂളു  ള് (ക ന്ദ്ര സ ായ പദ്ധതി) 
കപാതുവിെയിരുത്തല്ക്- എം. ആര്ത്.എസ ് കുളത്തൂപ്പുഴ 

നിെവിലളള സൗ രയങ്ങള്         ഇനി ആവശയൊയ സൗ രയങ്ങള് 

• യ.പി. എച്്ച.എസ് എന്നീ ക്ലാസ്സു ള് നിെവിലണ്ട്. 2017-
18 വര്ത്ഷം  യര്ത്കസക്കന്ററി വിഭാഗ്ത്തില്ക് സയന്സ,് 
ക ാകെഴസ് അനുവദിച്്ച ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 

• ക ാമ്പൗണ്ടിനുളളില്ക് തുറന്ന  ിണർ സ്ഥാപിച്്ച ശുദ്ധ 
ജെവിതരണം ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. നിെവില്ക് 
കുെികവളളം വിെയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാ ചരയമുണ്ട ്
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• എസ.്പി.എസി നിെവിലണ്ട്. 
• സവന്തൊയി  ാന്റ ്ട്രൂെ്  ഉണ്ട ്

• ജ സ്ക്കൂള് തെത്തില്ക് സ്കപാക്കണ് ഇംഗ്ലീഷ് 
ക്ലാസ്സ് നെത്തി വരുന്നു. 

• അഞ്ചാം ക്ലാസ്സികെ കുട്ടി ള്ക്ക് സയന്സ,് 
ഇംഗ്ലീഷ്,  ണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങള്ക്ക്  
സ്കപഷയൽ െൂഷന് നെത്തുണ്ട്. 

• ഒമ്പതാം തെത്തിലളള കുട്ടി കള  എല്ലാ വര്ത്ഷവം 
പഠന വികനാദ യാത്രയ്ക്ക് ക ാണ്ട് കപാ ാറുണ്ട്. 

• ജെബ്രറിയില്ക് െതിയായ പുസ്ത ങ്ങള് 
നിെവിലണ്ട്. 

• കുളത്തൂപ്പുഴ പി.എച്ച.്സി, കൊജ ല്ക് കെഡിക്കല്ക് 
യൂണിേ് കനടുെങ്ങാെ്, പുനലൂര്ത് പട്ടി വര്ത്ഗ്ഗ 
വി സന വകുെികന്റ കസപ്ഷയല്ക് കെഡിക്കല്ക് 
യൂണിേ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ നിയന്ത്രണത്തില്ക് 
കെഡിക്കല്ക് യാമ്പ് നെത്തി വരുന്നു. 

• പുനലൂര്ത് പട്ടി  വര്ത്ഗ്ഗ വി സന വകുെികന്റ 
കസപ്ഷയൽ കെഡിക്കല്ക് യൂണിേികന്റ സ ായ 
ത്താല്ക്  ദന്തൽ വിഭാഗ്ത്തികന്റ യാമ്പ്  െി സ്കൂളില്ക് 
നെത്തു യണ്ടായി. 

• സര്ത്കഗ്ാത്സവം, സ വാസ യാമ്പ്,  ളിക്കളം 
എന്നിവ ജര ല്ക് ഡിൊര്ത്ട്ടക്െന്റികന്റ 
കനതൃതവത്തില്ക് എല്ലാ വര്ത്ഷവം നെത്തി വരുന്നു. 

• ജ സ്കൂള് വിഭാഗ്ത്തില്ക് ഒരു മാര്ത്ട്ട് ക്ലാസ്്സ  
നിെവിലണ്ട്. 

• സ്കൂള് പരിസരം, ക ാേല്ക് എന്നിവിെങ്ങളില്ക് 
നിരീക്ഷണത്തിനായി  11 സി.സി.േി.വി  യാെറ ള് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• 2016-17 വര്ത്ഷം സ ് ജില്ലാ സ്കൂള് 
 കൊല്ക്സവത്തില്ക് 2 കുട്ടി ള്ക്ക്  കസക്കന്റ ്
ജപ്രസ് െഭിച്ചു.  

• 2012 മുതല്ക് െി സ്കൂള് 100% വിജയം    ജ വരിച്്ച 
വരുന്നു. 

• സ്കൂളിന് സെീപം ജ ൊേ് ജെറ്റ ള് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െി സ്കൂളില്ക് ഡിജിേല്ക് ക്ലാസ്സ്    

     റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• കുട്ടി ളില്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി കപ്രാല്ക്സാ ിെി 
യ്ക്കന്നതിന് നെപെി സവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.    

• ചുറ്റെതിെിനു മു ളില്ക് മുളളുകവെി സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• ക ാേല്ക് ക ട്ടിെത്തിന് മു ളിൽ റൂഫിംഗ്് സംവിധാനം  
ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്. 

• സ്കൂള് കലാക്കില്ക് കസാളാർ പാനൽ 
സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• െഴകവളള സംഭരണവം സംസ്കരണ പ്ലാന്റും 
സ്ഥാപിയ്ക്കക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• സാനികേഷന് സംവിധാനം ക ്പാെ ്തീര്ത്കക്കണ്ടതുണ്ട്. 
• ക ട്ടിെം കപയിൻറിംഗ്്, റിെയറിംഗ്് പണി ള് 
കചകയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

• ക ാമ്പൗണ്ടികെ റബ്ബര്ത് െരങ്ങൾ നീക്കം കചയ്ത് 
കുട്ടി ള്ക്ക്  ളിസ്ഥെം ഒരുക്കണം. 

• ഇെക്ട്രിഫികക്കഷന് സംവിധാനം ക ്പാെ് തീര്ത്ക്കല്ക്, 
ഡി.സി ജനകറേര്ത് ഇന്ോൾ കചകയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

• ക്ലാസ്സ് റൂം ഫര്ത്ണിച്ചർ, കെസ്സ ്ഫര്ത്ണിച്ചർ എന്നിവ 
ആവശയൊണ്. 

• സയന്സ ്ൊ ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐ.േി.ഐ 
ൊ ്, സുകവാളജിൊ ,് ക ാട്ടണി ൊ  ്എന്നിവ 
ആവശയൊണ്.  

• നിെവില്ക് പ്രവര്ത്ത്തിച്്ച വരുന്ന ഗ്യാസ് സിേം, ഗ്യാസ് 
കചം ര്ത് എന്നിവ  ാെെഴക്കം കചന്നതാണ്. ആയത് 
നവീ രികക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• സ്കൂളികെ  കുട്ടി കള ചി ില്ക്സയ്ക്കായി ക ാസ്പിേെില്ക് 
എത്തിയ്ക്കന്നതിനും വിവിധ  ൊ ായി  പരിപാെി ളില്ക് 
പകങ്കടുെിക്കുന്നതിനും വാ നം ആവശയൊണ്. 

• 200 െീേര്ത് രാക്കുളള  ളിസ്ഥെം, ചീല്ക്ൈന്സ ്പാര്ത്ക്ക്,  

• ക ാസേല്ക് ക ട്ടിെത്തിനും സ്കൂള് ക ട്ടിെത്തിനും 
ഇെയിലളള ഭാഗ്ത്ത് ഇന്കഡാര്ത് കേഡിയം 
നിര്ത്മ്മിയ്ക്കല്ക്. 

• ജഡനിംഗ്്  ാളികെയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് നെൊതകയാ 
കേപ്പു കളാ  നിര്ത്മ്മിയ്ക്കണം .സ്കൂള് പ്രകവശ  വാെം 
മുതല്ക് ക ാേല്ക് പരിസരം വകരയളള കറാഡ് ൊറിംഗ്,് 
െി കറാഡിന് ഇരുവശവം ൊന്കഡ്സ്കെിംഗ്,് ശരിയായ 
ജൈകനജ ്സൗ രയം എന്നിവ ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്. 

• കഗ്േിന് മു ളില്ക്   ൊനം, കസ ൂരിേി  യാ ിന് 
എന്നിവ ആവശയൊണ്. 

• യ.പി വിഭാഗ്ത്തിന് പ്രകതയ   മ്പൂട്ടര്ത് ൊ ്  
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സൗ രയം ഏര്ത്കെടുത്തണം 

• എല്ലാ  മ്പൂട്ടറു ള്ക്കും വാര്ത്ഷി  കെയിന്റനന്സ.് 
• ജ സ്ക്കൂള്,  യര്ത്കസക്കന്ററി   മ്പൂട്ടര്ത് ൊ  ്
ശീതി രണം 

• ജ സ്കൂള് വിഭാഗ്ത്തിന് നാെ് മാര്ത്ട്ട് ക്ലാസ്സ്  മുറി ൾ 
കൂെി ആവശയൊണ്. 

• ഓകരാ നിെയിലം ഓകരാ വാട്ടര്ത് ഫില്ക്േര്ത് 
ആവശയൊണ്. 

• കപാതുവായി   ൂസ ്സൗ രയങ്ങള് സ്കൂള് 
ക ാമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് ഏര്ത്കെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്. 

•  കയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ ്നിര്ത്മ്മാണത്തിന്    ആവശയൊയ 
സ ായം  

• ഓെണ് ആഡികോറിയത്തിന് റൂഫീംഗ്് നിര്ത്മ്മിച്്ച തറ 
ഓെ് പാ ണം. 

• അദ്ധയാപ രും ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനത്തില്ക് 
കുട്ടി കളാകൊെം താെസിച്്ച പഠന പഠകനതര 
 ാരയങ്ങളില്ക് സ്കൂള് സെയത്തിനുകശഷവം അവധി 
ദിവസങ്ങളിലം കുട്ടി കള സ ായിയ്ക്കണം. 

• പഠന ാരയങ്ങളിലം  ൊ  ായി  രംഗ്ങ്ങളിലം 
കുട്ടി കള െി വേവരാ ാന് സ ായിക്കുന്ന 
അദ്ധയാപ ര്ത്ക്ക് ജില്ലാ ഭരണ കൂെത്തികന്റ 
കപ്രാത്സാ നവം അനുകൊദനവം ആവശയൊണ്. 
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അദ്ധ്യായം 6 
 

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാർഷിക പദ്ധ്തി അവദ്ദ ാകനം 

          പ്രാദ്ദേശി മായ ആവശയങ്ങളും  പരിമിതി ളും ഉള്കകകാണ്ടു പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാകാൻ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്കകാണ് ഏറ്റവം നന്നായി  ഴിയുന്നത് . അതിനാൽ ഒരു  ജില്ലയുകെ പുദ്ദരാഗതി 
നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി രൂപീ രണം  വളകര പ്രാധാനയം 
അര്ണ്ഹിക്കുന്നു. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കുന്ന ഈ സ്ാഹചരയത്തില് ജില്ലയിക  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വര്ണ്ഷകത്ത പദ്ധതി ളുകെ വിശ  നം അനിവാരയമാണ്.ഇപ്ര ാരം 2017-18 
വര്ണ്ഷത്തില് ജില്ലയില് നെപ്പി ാക്കുന്നതിനായി  വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക രൂപകപ്പടുത്തി 
നി വില് നെന്നു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ വി സ്ന പദ്ധതി ളുകെ ഒരു വിശ  നമാണ് ഈ അദ്ധയായം. 

     പദ്ധതി രൂപീ രണം 
 ജില്ലയില് കപാതുദ്ദവ നെപെിക്രമങ്ങള്ക പാ ിച്ചു തകന്നയാണ് എല്ലാ ത ങ്ങളിലം പദ്ധതി രൂപീ രിച്ചത്. 

എന്നിരുന്നാലം 2017-18 വര്ണ്ഷകത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളില്  ണ്ട ചി  വീഴ്ച ള്ക 
പരാമര്ണ്ശിദ്ദകണ്ടത് സ്മഗ്രമായ ഒരു ജില്ല പദ്ധതിയുകെ രൂപീ രണത്തിനു അതയാവശയമാണ്. 

 നവദ്ദ രള മിഷനിക  നാ  ്മിഷനുമായി ദ്ദചര്ണ്ന്ന് ദ്ദപാകുന്ന സ്മീപനം പൂര്ണ്ണ രൂപത്തില് ഒരു തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലം വന്നിട്ടില്ല.  വിവിധ ത ങ്ങള്ക തമ്മിലള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില് 
സ്ഹ രണം വളകര കുറവാണ്. ഡിവിഷന് വാര്ണ്ഡ്  ന്നതികെത ത്തിദ്ദ ക് ആസൂത്രണം ചുരുങ്ങു  ഫ മായി 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ത ത്തിക   പദ്ധതിയുകെ സ്മഗ്രത നഷ്ടകപ്പടുന്നു 

ജന ീയ ആസൂത്രണമാണ ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകെ  നെപ്പാകകപ്പടുന്നത്. ഇത ്
സ്ാധയമാ ത്തക രീതിയി ാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ നിശ്ചയികകപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതില് പ്രധാനം 
വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ളുകെ രൂപീ രണവം നിരന്തര പ്രവര്ണ്ത്തനവമാണ്. നി വില് മിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിക യും വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ള്ക അത ് ഒരു നിര്ണ്ബന്ധിത പ്രവര്ണ്ത്തനം ആയതിനാൽ 
രൂപീ രികകപ്പടുന്നവയാണ്. അതിനാല് തകന്ന അവ തയ്യാറാക്കുന്ന അവസ്ഥാദ്ദരഖ യാഥാര്ണ്്യവമായി 
എത്രദ്ദത്താളം അടുത്്ത നില്ക്കുന്നു എന്ന  ാരയം മനസ്സി ാകാവന്നകത ഉള്ളൂ വര്ണ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ദ്ദയാഗങ്ങള്ക 
മികവാറം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഒദ്ദന്നാ രദ്ദണ്ടാ തവണ മാത്രദ്ദമ കൂൊറള്ളൂ.ദ്ദയാഗങ്ങളില് 
 ാരയമായ ചര്ണ്ച്ച ള്ക നെക്കുന്നതായി  ാണുന്നില്ല. 

പദ്ധതി രൂപീ രണത്തില് ഉറപ്പാദ്ദകണ്ട ഏറ്റവം പ്രധാനകപ്പട്ട  ാരയം  എല്ലാ ത ത്തിലം ഉള്ള 
പങ്കാളിത്തമാണ്. പദ്ധതി രൂപീ രണവമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭാ ദ്ദയാഗങ്ങള്ക പങ്കാളിത്തത്തികെ  
 ാരയത്തില് കപാതുദ്ദവ പിന്നി ാണ്. സ്ംയുക്ത ദ്ദപ്രാജക്ട് ളുകെ രൂപീ രണവമായി ബന്ധകപ്പട്ടു മൂന്നു ത ങ്ങളും 
തമ്മില്  ദ്ദയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങളും ദ്ദവണ്ടത്ര നെക്കുന്നില്ല. മൂന്നു ത ങ്ങളുകെയും  ഏദ്ദ ാപിച്ചുള്ള 
പ്രവര്ണ്ത്തനത്തികെ അഭാവം ഒദ്ദര പദ്ധതിയുകെ ആവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കക ് ാരണമാകുന്നുണ്ട്. കൂൊകത അതതു 
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഉദ്ദേയാഗസ്ഥര് മാത്രമാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണ ചര്ണ്ച്ച ളില് മികവാറം 
പകങ്കടുക്കുന്നത്. അതിനാല് വിവിധ വകുപ്പു ളുകെ ഏദ്ദ ാപനം ഫ ത്തില് ഇല്ല.സ്ംദ്ദയാജന സ്ാദ്ധയത ള്ക  
പരമാവധി പ്രദ്ദയാജനകപ്പടുത്താനും  ഴിയുന്നില്ല.  

വിവര സ്ാദ്ദങ്കതി  വിേയ അതികെ പരദ്ദമാന്നതിയില് എത്തി നില്ക്കുന്ന ഈ  ാ ഘട്ടത്തിലം പദ്ധതി  
രൂപീ രണ പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കകായി അവ ംബിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ശാസ്ത്രീയവം ഏറ്റവം പുതിയതും  ആകണന്ന്  
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ഉറപ്പു വരുത്താന്  പ  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുംശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇത്  പദ്ധതി  ക്ഷ്യങ്ങകള 
സ്ാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക  കൃതയമായി ദ്ദരഖകപ്പടുത്തുന്ന  ാരയങ്ങളിലം ദ്ദവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക പ തും നല്കുന്നില്ല.പ  പദ്ധതി ദ്ദഫാറങ്ങളില് ആവശയമായ പ  പ്രധാന വിവരങ്ങളും 
ഉള്കകപ്പടുത്താകത ദ്ദപാകുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികയക്കുറിച്ചുള്ള  ഘു വിവരണം പ ദ്ദപ്പാഴം മതിയായ രൂപത്തില് 
 ാണുന്നില്ല.  
     പദ്ധതി ളില്  മുന് വര്ണ്ഷങ്ങളുകെ ആവര്ണ്ത്തനം ധാരാളമായി  ാണാന്  ഴിയുന്നു .നൂതന 
ആശയങ്ങള്ക വളകര കുറവാണ്.പുതിയ ത മുറകയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തികെ ഭാഗമാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും 
വിരളം.പുതിയ ത മുറയ്ക്ക് കതാഴില് ദ്ദമഖ  ള്ക തുറന്നു ക ാടുകാന് വിവര സ്ാദ്ദങ്കതി  വിേയ ഉള്കകപ്പകെ ഉള്ള 
ആശയങ്ങള്ക ഉള്കകകാള്ളിച്ചുക ാണ്ടുള്ള പദ്ധതി ളുകെ സ്ാധയത ള്ക ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും അകതാന്നും ഈ 
പദ്ധതി ളില്  ാണാന്  ഴിയുന്നില്ല. 
        വിഭവ സ്മാഹരണത്തികെ  ാരയത്തില് സ്ഥിരം ഫണ്ടു കള മാത്രം ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്  ക്ഷ്യ 
പ്രാപ്തിയില് എത്താന്  ഒരുപാെ് സ്മയം ആവശയമായി വരും.എന്നാല്  സ്വ ാരയ വയക്തി ളില് നിന്നും 
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും  ഭയമാകാന്  ഴിയുന്ന സ്ാമ്പത്തി  സ്ഹായവം  നമ്മുകെ നാട്ടില് ഏറ്റവം 
സു ഭമായി  ഭയമാകാന്  ഴിയുന്ന മാനവ വിഭവദ്ദശഷിയുകെ സ്ന്നദ്ധ പ്രവര്ണ്ത്തനവം വഴി വി സ്നത്തിന ്
ദ്ദവഗത കൂട്ടാന് ഴിയും.എന്നാല്  ഇപ്ര ാരമുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക ഒന്നും  ാരയമായി  ാണാദ്ദന  ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
പദ്ധതി കപാതു വിശ  നം 

ക ാല്ലം ജില്ലയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത,് ഒരു ദ്ദ ാര്ണ്പദ്ദറഷന്, 4 മുന്സ്ിപ്പാ ിറ്റി ള്ക, 11 ദ്ദലാക്  
പഞ്ചായത്തു ള്ക, 68 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ള്ക എന്നിങ്ങകന 85 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ ്നി വില് 
ഉള്ളത്.ഇവ 2017-18  വര്ണ്ഷത്തില് വിവിധ ദ്ദമഖ  ളി ായി 6747372174 രൂപ വി സ്ന പദ്ധതി അെങ്ക ില്  
17073 പദ്ധതി ളാണ ് ജില്ലയില് കമാത്തത്തില് നെപ്പാക്കുന്നത്. അവയുകെ ദ്ദമഖ  തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങള്ക 
താകഴ ക ാടുക്കുന്നു. 

പട്ടി  6.1 
2017-18 ൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾകകാള്ളിച്ചുള്ള പദ്ധതി തു  

ദ്ദമഖ  
പദ്ധതി
 ളുകെ 
എണം 

പ്ലാന്-
ജനറല് 

എസ്്.സ്ി
.പി. 

െി.എസ്്
.പി 

െി.എഫ.്സ്ി. 
ദ്ദവള്കഡ ്
ബാങ്ക ്

ആക  
ശതമാ
നം 

ദ്ദസ്വനം 6618 1749644243 935308704 31941249 711830201 66041892 3494766289 52 

പശ്ചാത്ത ം 8594 607256947 365216151 2120663 1095902713 166930928 2240711602 33 

ഉല്പ്പാേനം 1861 824273691 138378420 994200 35552096 12695876 1011894283 15 

ആക  17073 3181174881 1438903275 35056112 1843285010 245668696 6747372174 100 

അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ് 

ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ             

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

 
      അവ ംബം ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ് 

1. കൃഷി  
  ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ കായി നീകി കവച്ചിട്ടുള്ള ആക  തു യുകെ 35.34 % ആയ 357600264 രൂപയാണ ്
കൃഷികായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് നിന്നും 34774455 രൂപയും 
കമയിെനന്സ് ്ഗ്രാെില് നിന്നും 11525693 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയ്ക്ക് പ്രാമുഖയമുളള 
ജില്ലയില് ഏ ദ്ദേശം 218267 കഹക്ടര്ണ് സ്ഥ ം കൃഷിയ്ക്കായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു.   ര്ണ്ഷ ര്ണ്  ഭൂരിഭാഗവം കചറ ിെ 
നാമമാത്ര  ര്ണ്ഷ രാണ്.  പ്രധാന കൃഷി ള്ക  കതങ്ങും റബറമാണ്. ഏ ദ്ദേശം 60 ശതമാനദ്ദത്താളം കൃഷിഭൂമി 
ഇതിനായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു.  ഇവയ്്ക്ക പുറദ്ദമ മരച്ചീനി, കുരുമുള ്, വാഴ, കനല്ല് വിവിധ ഇനം പച്ചകറി ളും കൃഷി 
കചയ്യകപ്പടുന്നു.  ഭക്ഷ്യവിള ളില്  പ്രധാനം കനല്ല് കൃഷിയാണ്.  ആക  കൃഷിഭൂമിയുകെ കവറം 6 ശതമാനം 
സ്ഥ ത്ത് മാത്രമാണ് കനല്ല് കൃഷിയുളളത്.  ഭക്ഷ്യ വിള ളില് സ്വയം പരയാപ്തതയില്ല എന്നതും, പ്രധാന 
നാണയവിളയായ കതങ്ങ ് കൃഷി ആോയ രമല്ലാത്തതുമാണ് ജില്ല ദ്ദനരിടുന്ന ഈ ദ്ദമഖ യിക  പ്രധാന 
കവല്ലുവിളി ള്ക  

 ജില്ലയില്  കൃഷിവകുപ്പ്, വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക , എസ്.്എച്്ച.എം തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക  കൃഷികായി 
വിവിധ പദ്ധതി ള്ക നെത്തി വരുന്നുണ്ട്.  ജില്ലയിക  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 2017-2018 സ്ാമ്പ- 
ത്തി   വര്ണ്ഷം കമാത്തം 32,86,88,141 രൂപ കച വഴിച്്ച 539 പദ്ധതി ള്ക നെപ്പി ാക്കുന്നുണ്ട.് പച്ചകറി ഉല്പാേനം 
വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാ³ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ  ഴിഞ്ഞ  ാ ങ്ങളിക  പദ്ധതി ള്ക മൂ ം 
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 ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല് 2017-18ക  ഇവയുകെ വാര്ണ്ഷി  പദ്ധതി ളില്  ാര്ണ്ഷി  ദ്ദമഖ യുകെ യഥാര്ണ്് 
പ്രശ്നങ്ങള്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശയമായ പദ്ധതി ള്ക കുറവാണ്.   ാര്ണ്ഷി  ദ്ദമഖ യില് ജില്ല ദ്ദനരിടുന്ന 
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്ക ചുവകെ പറയുന്നു.   

1. പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിളയായ കനല്ലികെ  കൃഷി കുറയുന്നു.  കനല് പാെങ്ങള്ക നി ത്തകപ്പടുന്നു. 

2. കതങ്ങ് കൃഷി ആോയ രമല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉല്പാേനദ്ദശഷിയുകെ കുറവ്. 

3.  ാര്ണ്ഷി  പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്കക ്അധി  കൂ ി കച വ്. 

4. ദ്ദമന്മദ്ദയറിയ വിത്തു ളുകെയും നെീല് വസ്തുകളുകെയും അഭാവം. 

5. കതാഴി ാളി ളുകെ കുറവ്. 
6. യന്ത്രങ്ങളുകെ അപരയാപ്തത. 

7. അെിസ്ഥാന സ്ൗ രയങ്ങളുകെ കുറവ്.  

8. മതിയായ വിപണന സ്ൗ രയങ്ങളുകെ അപരയാപ്തത 

9. മു യവര്ണ്ദ്ധന ഉല്പന്നങ്ങളുകെ നിര്ണ്മ്മാണം.  

പ്രശ്നപരിഹാര മാര്ണ്ഗങ്ങള്ക  

1. കനല്കൃഷി കൂടുതല് സ്ഥ ദ്ദത്തയ്ക്ക ്വയാപിപ്പിക്കു , ഉല്പാേനക്ഷ്മത ഉയര്ണ്ത്തു  
2. ദ്ദമ³മദ്ദയറിയ വിത്തിനങ്ങള്ക,  നെീല്  വസ്തുകളുകെ  ഭയത ഉറപ്പാകല് 

3. ദ്ദമ³മദ്ദയറിയ പുതിയ കതങ്ങിന് തത ള്ക  വച്്ച പിെിപ്പിച്്ച കതങ്ങ ്കൃഷി കൂടുതല് സ്ഥ ങ്ങളിദ്ദ യ്ക്ക ്

വയാപിപ്പിക്കു .(area expansion) കതങ്ങികെ  ീെദ്ദരാഗങ്ങളുകെ നിയന്ത്രണം. ദ്ദതങ്ങയില് നിന്ന് മൂ യ   

വര്ണ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്ക നിര്ണ്മ്മിക്കു .  

4. ജില്ലയ്ക്കാവശയമായ പച്ചകറി ള്ക സ്വയംപരയാപ്തത സ്ാധയമാകുന്ന തരത്തില് പച്ചകറി കൃഷിയുകെ 
വയാപനം. 

5. ജില്ലയിക  തരിശ് ഭൂമി ള്ക കൃഷി ഉപയുക്തമാകാന് നെപെി ള്ക. 
6.  ാര്ണ്ഷി  ദ്ദമഖ യിക  കതാഴി ാളി ളുകെ സ്ംഘാെനവം പരിശീ നവം യന്ത്രവല്കരണവം. 
7. മതിയായ ജ ദ്ദസ്ചന സ്ൗ രയം ഒരുകല്. 
8. ഇെവിള കൃഷി ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു .  

നിര്ണ്ദ്ദേശങ്ങള്ക 

1.  ജില്ലയിക  കനല്പാെങ്ങള്ക സ്ംരക്ഷ്ിക്കുവാന് പ്രാദ്ദേശി മായി തകന്നയുളള ഇെകപെല്. കനല് വയ 
ല ള്ക മറ്റ് ആവശയങ്ങള്കക ്ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നത് തെയു .  ഇതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
പ്രദ്ദതയ ം ശ്രദ്ധ നല് ണം.  

2. ജില്ലയിക  ഭൂരിഭാഗം  ര്ണ്ഷ രും നാമമാത്ര കചറ ിെ  ര്ണ്ഷ ര്ണ് ആയതിനാല്  കതാഴി ാളി ളുകെ 
സ്ംഘാെനവം പരിശീ നവം യന്ത്രവല്കരണത്തിനും പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ള്ക മുന്ത കയടുകണം. 

3. ദ്ദമന്മദ്ദയറിയ വിത്തു ളും നെീല് വസ്തുകളും  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക ്  ഭയമാകാന് സ്ംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്, 
വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക , എസ്.്എച്്ച.എം എന്നിവയുകെ ദ്ദസ്വനം പ്രാദ്ദേശി  ത ത്തിദ്ദ ക് ക ാണ്ടുവരാന് 
പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ള്ക നെപെികയടുകണം. 

4.   ജ ദ്ദസ്ചന  സ്ൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിന് പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ളുകെ ഇെകപെല്. 
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5.  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെ വിപണത്തിനും വാ ൂ അഡ്ഡിഷനും ദ്ദവണ്ട സൂക്ഷ്മ സ്ംരംഭങ്ങള്കക ്സ്ഹായം നല് ല് 
തുെങ്ങി. 

6.  ഓദ്ദരാ വര്ണ്ഷവം കനല്ല്, കതങ്ങ്, പച്ചകറി ള്ക തുെങ്ങിയവയുകെ ഉല്പാേനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി   
    Target Calendar തയ്യാറാകണം.  

7.  ാര്ണ്ഷി  ദ്ദമഖ യുകെ പുദ്ദരാഗതികായി MGNRGS പ്രവര്ണ്ത്തനം പുനസ്ംഘെിപ്പിക്കു .  

സ്ംദ്ദയാജന സ്ാധയത ള്ക 

1. സ്ംസ്ഥാനത്ത് വിത്ത ് ഉല്പാേനന വിതരണം നെത്തുന്ന ഏജന്സ്ി ളായ സ്ീഢ് അദ്ദതാറിറ്റി, 
വി.എഫ്.പി.സ്ി.ക  തുെങ്ങിയവയുമായി പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ള്ക പ്രദ്ദേശകത്ത സ്ാധയത ള്ക 
കനുസ്രിച്ച ് വിത്തു ളുകെയും നെീല് വസ്തുകളുകെ ഉല്പാേനത്തിനായുളള സ്ഹ രണം. 

2. യന്ത്രവല്കരണം,  ജ ദ്ദസ്ചനം  തുെങ്ങിയവയ്ക്കായി  പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ള്ക ആവശയമായ 
സ്ഥ ങ്ങളില് സ്ംയുക്ത പദ്ധതി ള്ക തയ്യാറാകണം. 

3. മൂ യവര്ണ്ദ്ധനവ്, വിപണനം എന്നിവയില് പ്രാദ്ദേശി  സ്ര്ണ്കാരു ളുകെ സ്ംയുക്ത സ്ംരംഭങ്ങള്ക.  
4. കൃഷി ഭൂമിയുകെ സ്ംരക്ഷ്ണം (കനല്വയല്) സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ണ്കാരുമായുളള സ്ംയുക്ത പദ്ധതി ള്ക 

ആവിഷ്ക്കരികണം. 
 
2. മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണം ക്ഷ്ീരവി സ്നം 

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

1.  ാര്ണ്ഷി  ഉല്പന്നങ്ങള്ക ദ്ദപാക  തകന്ന പാല്, മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയിലം ജില്ല സ്വയംപരയാപ്തമല്ല.  
പാല് ഉല്പാേനം സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ണ്കാരികെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പ്രവര്ണ്ത്തനം മൂ ം 
ഉയര്ണ്ത്താന്  ഴിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലം മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയുകെ ഉല്പാേനം താദ്ദഴാട്ട് ദ്ദപാകുന്ന 
അവസ്ഥയാണ് നി വിക  സ്ഥിതി.  തീറ്റയുകെ അമിതവി , തീറ്റപുല്ലികെ അഭാവം, മരുന്നു ളുകെ 
തീപിെിച്ച വി , അശാസ്ത്രീയ മാംസ് സ്ംസ്കരണ  വിപണന സ്ംവിധാനങ്ങള്ക, മതിയായ അളവില് 
ദ്ദ ാഴി, താറാവ ്തുെങ്ങിയവ ഇല്ലാത്തത് (കതരുവ് നായ്ക്കള്ക ഒരു  ാരണമാണ)്.  ആദ്ദരാഗയപരമായി 
ഇവയുകെ മാ ിനയസ്ംസ്ക്കരണം നെത്താ³  ഴിയാത്തത് എന്നിവ ഈ ദ്ദമഖ യിക  പ്രധാന 
പ്രശ്നങ്ങള്ക ആണ്.  കൂൊകത തവേയസ്ഹായം യഥാസ്മയം  ഭയമാ ാത്തതും ഒരു  ാരണമാണ്. 

2. നി വില് ഈ ദ്ദമഖ യിക  പ്രശ്നങ്ങള്കക് പരിഹാരത്തിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
നാമമാത്രമായാണ് പദ്ധതി ള്ക ഏകറ്റടുത്തത് നെത്തുന്നത്.  പാല് ഉല്പാേന ദ്ദമഖ യി ാണ് 
കൂടുതലം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക ശ്രദ്ധ ദ്ദ ന്ദ്രീ രിക്കുന്നത് എന്ന്  ാണാം.  പാ ിന് സ്ബ്സ്ിഡി 
നല്കു ,  ന്നു ാ ി തീറ്റയ്ക്ക് സ്ബ്സ്ിഡി നല്കു  തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ള്ക താല് ാ ി  പ്രശ്നത്തിന ്
പരിഹാരമാണ്.  ഇവയ്്ക്ക പ രം മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണ ദ്ദമഖ  ആോയ രമാക്കുന്നതിനായിട്ടുളള 
പ്രവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക കുറവാണ്.  പാല്, മുട്ട, മാംസ്ം എന്നിവയില് മാത്രം ദ്ദ ന്ദ്രീ രികാകത ഇവയുകെ 
മാ ിനയങ്ങള്ക ചാണ ം, ദ്ദ ാഴി വളം തുെങ്ങിയവ വരുമാന മാര്ണ്ഗം ആ ത്തക രീതിയില് 
ഉപദ്ദയാഗികാത്തതും മകറ്റാരു  ാരണമാണ്. തീറ്റപുല്ലികെ ഉല്പാേനം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കു , 
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ഉല്പാേനക്ഷ്മതയുളള  ന്നു ാ ി  ഭയത ഉറപ്പാക്കു , വിപണനത്തിന്  ര്ണ്ഷ കര സ്ഹായിക്കു , 
 റവയന്ത്രം  ഭയമാക്കു , കമച്ചകപ്പട്ട തവേയസ്ഹായവം മരുന്നു ളും  ര്ണ്ഷ ര്ണ്ക് യഥാസ്മയം 
 ഭയമാക്കു , ഗാര്ണ്ഹി മായി മുട്ടദ്ദ ാഴി കള വളര്ണ്ത്തു , ദ്ദ ാഴി, താറാവ് എന്നിവകയ 
വളര്ണ്ത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു , ഇവയുകെ മാ ിനയം ശാസ്ത്രീയമായി സ്ംസ്കരിക്കുന്നതിന ്
സ്ൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിന് ദ്ദവണ്ടിയുളള ദ്ദബാധവല്കരണം നല്കു . 

 
3. വയവസ്ായം  

        ഉല്പ്പാേന ദ്ദമഖ യ്ക്കായി നീകി വച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ  16.28 % ആയ 164692418 
രൂപയാണ് വയവസ്ായത്തിനായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് നിന്നും 4007314 
രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട ്

കൃഷി, മൃഗ സ്ംരക്ഷ്ണം എന്നിവദ്ദയാകൊപ്പം പ്രാധാനയം നല്ദ്ദ ണ്ട ദ്ദമഖ യാണ്  വയവസ്ായം. 
മുന് ാ ങ്ങളില്  ശുവണ്ടി സ്ംസ്കരണം, യര്ണ് നിര്ണ്മ്മാണം, നാളിദ്ദ ര ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെ  നിര്ണ്മാണം, 
ഓെ/്ഇഷ്ടി  നിര്ണ്മ്മാണം,മത്സയ സ്ംസ്കരണം,സുഗന്ധ വയഞ്ജന സ്ംസ്കരണം  തുെങ്ങി നിരവധി തനതു 
വയവസ്ായങ്ങളുകെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു നമ്മുകെ ജില്ല.പരമ്പരാഗത വയവസ്ായങ്ങളും ത കത്താഴില ളും 
കുെില് വയവസ്ായങ്ങളും ഉള്കകപ്പകെ ഒരു  ാ ത്ത് തി ഞ്ഞ വയാവസ്ായി  നഗരമായിരുന്ന ക ാല്ലത്തികെ 
വയവസ്ായ ദ്ദമഖ യ്ക്കു പഴയ ഊര്ണ്ജം തിരിക  നല് ാന് സ്ഹായ മാകുന്ന തരത്തിലള്ള  ാരയമായ 
യാകതാരു ശ്രമവം ജില്ലയിക  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ളില്  ാണുന്നില്ല എന്നത ്
ദ്ദഖേ രമാണ് 

ഈ ദ്ദമഖ യ്ക്കു നല്കുന്ന പ്രാധാനയം  ജില്ലയുകെ കമാത്തം ഉല്പ്പാേന ദ്ദശഷി വര്ണ്ധിപ്പികാന് 
സ്ഹായ മാവം എന്നതികനാപ്പം നഗരവല്കരണത്തികെ ഭാഗമായി  കതാഴില് നഷ്ടകപ്പട്ട  ാര്ണ്ഷി  
ദ്ദമഖ യില് പണികയടുത്തിരുന്ന ഒരു വ ിയ വിഭാഗത്തിനു സ്ഥിരമായ കതാഴിലം വരുമാനവം നല് ാനും 
ഉപ രിക്കും..അതുദ്ദപാക  തകന്ന ക ാല്ലം ജില്ലയിക  വ ിയ ഒരു വിഭാഗം സ്ാധാരണകാരായ വനിത ള്കക ്
വരുമാനം നല് ിയിരുന്നതു  തനതു വയവസ്ായ ദ്ദമഖ  ളാണ്.നമ്മുകെ ജില്ലയുകെ സ്ാധാരണകാരുകെ  
കുടുംബങ്ങളിക  കപാതു ജീവിത നി വാരത്തികന ഉയര്ണ്ത്താന് വളകര സ്ഹായ മായിരുന്നു വനിത ള്ക 
ദ്ദനെിയിരുന്ന ഈ വരുമാനം.പരമ്പരാഗത വയവസ്ായ ദ്ദമഖ  ള്കക് സ്ംഭവിച്ച ത ര്ണ്ച്ച ഈ വിഭാഗകത്ത 
തി ച്ചും കതാഴി ില്ലാത്തവദ്ദരാ അകല്ലങ്കില് കതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുകെ ഗുണദ്ദഭാക്താകദ്ദളാ 
ആകിയിരിക്കു യാണ.് ഈ വയവസ്ായങ്ങകള സ്ംരക്ഷ്ികച്ചടുത്താല് വ ികയാരളവ വകര  സ്ത്രീ ശാക്തീ രണം 
എന്ന ആശയകത്ത പ്രാദ്ദയാഗി  ത ത്തില് ക ാണ്ടുവരാന്  ഴിയും. 

         പരമ്പരാഗത വയവസ്ായ സ്ഹ രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങകള ശാക്തീ രികാന് വ ിയ സ്ാധയത  ദ്ദലാക്  
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില് ഉകണ്ടന്നിരികക നാമമാത്രമായി മാത്രമാണ് അത്തരം പദ്ധതി ളില് അവര്ണ്  
ഇെകപടുന്നത്. പ്രാദ്ദയാഗി  ത ത്തില് വരുദ്ദമ്പാള്ക മാര്ണ്ഗദ്ദരഖ അനുസ്രിച്ച് മൂന്നു വര്ണ്ഷമായി  ാഭത്തില് 
പ്രവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന സ്ംഘങ്ങള്കക് മാത്രം ഏകറ്റടുകാം എന്നതും വായ്പ ബന്ധിതമാണ് എന്നതും ദ്ദനരിയ ഈ 
ഇെകപെല ദ്ദളയും നിഷ്ഫ മാക്കുന്നു.  

       വയവസ്ായ ദ്ദമഖ  ളില് നി വില് ഏകറ്റടുക്കുന്നതില് അധി വം പരിശീ നവം വായ്പബന്ധിത 
വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ്  സ്ംരംഭങ്ങളുമാണ്.പരിശീ നങ്ങളുകെ നി വാരക്കുറവം ബാങ്കു ളുകെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള 
 ടുത്ത സ്മീപനവം പ ദ്ദപ്പാഴം ഇതിനു കവല്ലുവിളി ആകുന്നു.  

           ശുമാവ് കൃഷി, നാളിദ്ദ ര കൃഷി, കുരുമുള  ്കൃഷി എന്നിവ വയാപിപ്പികാനുള്ള പദ്ധതി ള്ക 2017-18 -ല് 
വയാപ മായി ജില്ലയില് ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ആക   ാണാന്  ഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷ്. വരും  ാ ങ്ങളില് 
ഈ പദ്ധതി ള്ക പ്രതീക്ഷ്ിച്ച   ് ഷയം  കണ്ടത്തിയാല് അനുബന്ധ വയവസ്ായ ദ്ദമഖ  ള്ക സ്ജീവമാകും. 
അതിനു ദ്ദവണ്ട ഇെകപെല ളാണ ്വാര്ണ്ഷി  പദ്ധതിയില് ദ്ദവണ്ടത്. 
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പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ  

         ജില്ലയുകെ  പദ്ധതി വിഹിതത്തികെ 33% തു യായ 2240711602 രൂപ കച വഴികകപ്പടുന്നത്  

ഇവികെയാണ ്.ഈ ദ്ദമഖ യി ാണ് എണത്തിലം പദ്ധതി ള്ക കൂടുത ായി ഉള്ളത് 8594 പദ്ധതി ള്ക,അതില് 

തകന്ന ഏറ്റവം കൂടുതല് പദ്ധതി ള്ക ഗതാഗത ദ്ദമഖ യി ാണ്, 7279 എണം. ഇതിനു പുറദ്ദമ തനതു ഫണ്ടില് 

നിന്നും 341075328 രൂപയും കമയിെനന്സ് ് ഗ്രാെില് നിന്നും 1747173029 രൂപയും ഈ ദ്ദമഖ യില് 

വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ ക ാടുക്കുന്നു. 

പട്ടി  6.3 
പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ - വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുകെ പദ്ധതി ളുകെ എണവം ധനവിനിദ്ദയാഗവം 

ദ്ദമഖ  
പദ്ധതി 
 ളുകെ 
എണം 

പ്ലാന് 
ജനറല് 

എസ് ്സ്ി 
പി 

െി എസ് ്
പി 

െി എഫ ്
സ്ി 

ദ്ദവള്കഡ ്
ബാങ്ക ്

ആക  
ശത 
മാനം 

വാഹനം 
വാങ്ങല് 

25 6402757 0 0 2500000 0 8902757 0.40 

ഗതാഗതം 7279 379112131 342481762 2040663 845622071 87420926 1656677553 73.94 

ഉല്പ്പാേന/ 
ദ്ദസ്വന 
വിഭാഗം 
അല്ലാത്ത 
കപാതു 

ക ട്ടിെങ്ങള്ക 

891 193030352 24620072 80000 82730064 66846784 367307272 16.39 

GO/മറ്റു 
ഉത്തരവ് 
പദ്ധതി ള്ക 

6 3614944 0 0 0 0 3614944 0.16 

മറ്റു 
നിര്ണ്മ്മാണങ്ങള്ക 

57 6868282 1111411 0 18015161 0 25994854 1.16 

കതരുവ് വിളക് 
etc 

336 11668111 4128276 0 149889617 12528218 178214222 7.95 

ആക  8594 600696577 372341521 2120663 1098756913 166795928 2240711602 100 

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

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

പട്ടി  6.4 

 
     അവ ംബം  ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ് 
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ഈ ദ്ദമഖ യില് ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ളില് പ്രധാനമായും സ്ാമൂഹയ ദ്ദക്ഷ്മത്തില് 

ഊന്നിയവയാണ.് ഗൃഹ നിര്ണ്മ്മാണവം വിേയാഭയാസ് ധനസ്ഹായവം കതാഴില് പരിശീ നവം, ആദ്ദരാഗയവം 

യുവജന ദ്ദക്ഷ്മവം  പുനരധിവാസ്വം  ഉള്കകപ്പകെ ഉള്ള പദ്ധതി ള്ക എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും ഏകറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദ്ദമഖ യില് സ്ഥിരം പദ്ധതി ള്കകപ്പുറം നൂതന ആശയങ്ങളുള്ള 

പദ്ധതി ളുകെ  അഭാവം  ാരയമായുണ്ട്. സ്ംസ്ഥാന ഗവണ്കമെികെ നവദ്ദ രള മിഷനിക  നാല മിഷനു  

ളുമായി ദ്ദചര്ണ്ന്ന് ദ്ദപാകുന്ന വിധത്തിലള്ള ക്രമീ രണങ്ങള്ക ഈ ദ്ദമഖ യിക  പദ്ധതി ള്കക് ഇനിയും  

ഉണ്ടാദ്ദവണ്ടതുണ്ട്. ചുരുകം ചി  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക മാത്രമാണ് അത്തരത്തില് കപ്രാജക്ടു ള്ക 

രൂപ ല്പന കചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

      ഈ ദ്ദമഖ യില് ഏറ്റവം കവല്ലുവിളി ദ്ദനരിടുന്നത് ശുചിതവവം മാ ിനയ സ്ംസ്കരണവമാണ്. ാര്ണ്ഷി  

മൃഗസ്ംരക്ഷ്ണ വയാവസ്ായി  ദ്ദമഖ  ളില് ഒകക  ക്ഷ്യമിടുന്ന  ഉല്പ്പാേന  വര്ണ്ധനവിന ്അനുസ്രിച്ചുള്ള 

മാ ിനയ സ്ംരക്ഷ്ണ പദ്ധതി ഉണ്ടാദ്ദയ തീരൂ.ഉോഹരണത്തിന് ഇറച്ചിദ്ദകാഴി ഉത് പാേനവം  മാംസ് 

ഉല്പ്പാേനവം  വര്ണ്ധിപ്പിക്കുദ്ദമ്പാള്ക അനുബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാ ിനയം സ്ംസ്കരികാനും ഉള്ള പദ്ധതി ള്ക 

ഉണ്ടാവണംകൂൊകത ജീവിത നി വാരത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്ണ്ച്ചയ്ക്ക ്ആനുപാതി മായി ഗാര്ണ്ഹി  മാ ിനയവം 

വര്ണ്ധിക്കും,അത് ഉറവിെത്തില് സ്ംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ പദ്ധതി  ളും ദ്ദബാധവല്കരണവം തി ച്ചും 

ശാസ്ത്രീയമായി തകന്ന ഏകറ്റടുകണം. 2017-18 പദ്ധതിയില്  ക്ഷ്യത്തില് എത്താന് മതിയാകുന്ന തു   എല്ലാ 

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നിര്ണ്ബന്ധിതവ യിരുത്തല് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല് ഏകറ്റടുകാന് 

 ഴിയുന്ന കപ്രാജക്ടു ളുകെ  ാരയത്തില് കൂടുതല് വയക്തതയും മാര്ണ്ഗദ്ദരഖയില് മാറ്റങ്ങളും  ആവശയമുകണ്ട 

ന്നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളില് നിന്നും  ഭിച്ച നിര്ണ്ദ്ദേശം. 

തനത ്ഫണ്ട ്

ജില്ലയിക  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക 2017-18   സ്ാമ്പത്തി  വര്ണ്ഷത്തില്  810222541 രൂപ 
വിവിധ പദ്ധതി ള്കകായി തനത് ഫണ്ട് നീകി വച്ചിരിക്കുന്നു. വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ നല്കുന്നു. 

പട്ടി  6.5 
തനത ്ഫണ്ട ്

ദ്ദമഖ  വ യിരുത്തല് ശതമാനം 

ദ്ദസ്വനം 371823687 45.89 

ഉല്പ്പാേനം 97323526 12.01 

പശ്ചാത്ത ം 341075328 42.10 

ആക  810222541 100 
അവ ംബം  ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ് 

തനത് ഫണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദ്ദമഖ  ളിലം കച വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലം പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ യുമായി 
ബന്ധകപ്പട്ടാണ് കച വഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയദ്ദമഖ   തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങള്ക ചുവകെ നല്കുന്നു. 

 
 



 
ജി
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ചിത്രം 6.1 
ജില്ലയിക  തനതു ഫണ്ട ്വ യിരുത്തല് - വിഷയ ദ്ദമഖ  അെിസ്ഥാനത്തില്  

 
                 അവ ംബം  ഗ്രാമവി സ്ന വകുപ്പ് 

 
ചിത്രം 6.2 

ജില്ലയിക  തനതു ഫണ്ട ്വ യിരുത്തലം കച വം സുദ്ദ ഖാ ദ്ദസ്ാഫ്റ്റ ്കവയര്ണ് പ്ര ാരം 
 

വ യിരുത്തല്                      കച വാകല് 

 
 

ജില്ലയിക  തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്കക് 2017-18 വാര്ണ്ഷി  പദ്ധതിയില്  വിവിധയിനങ്ങളില് 
 ഭിച്ച  വിഹിതവം 31.03.2018 വകര ഓദ്ദരാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവം കച വഴിച്ച തു യും സ്ംബന്ധിച്ച 
വിശേമായ വിവരങ്ങള്ക പട്ടി  6.6 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2017-18 ല് ക ാല്ലം ജില്ലയിക  തദ്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക ആക  90.90 ശതമാനം തു  കച വഴിച്ചു സ്ംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത.് 

46%

12%

42%

ദ്ദസ്വനം ഉല്പ്പാേനം പശ്ചാത്ത ം

19%

21%

9%

51%

ഉത്പാേന ദ്ദമഖ ദ്ദസ്വന ദ്ദമഖ 

മറ്റുളളവ പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ 

23%

27%

4%

46%

ഉത്പാേന ദ്ദമഖ ദ്ദസ്വന ദ്ദമഖ 

മറ്റുളളവ പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ 
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പട്ടി  6.6 

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 വാര്ഷി  പദ്ധതി – വിഹിതവം കെ വഴിച്ച തു യം 
                                                                                                                             (രൂപ  ക്ഷത്തില്) 

 
Sl.No. 

 
Name of local body (GP) 

Release amount (`in lakh) Expenditure (`in lakh)  

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

Tot Exp 

1 Muntrothuruthu 69.18 31.8 0.06 38.41 139.45 59.11 31.78 0 31.7 179.7 302.32 

2 Thenmala 264.91 80.21 15.15 148.92 509.19 260.33 78.68 10.9 126 62.33 538.14 

3 Poruvazhy 161.08 107.02 0.7 90.54 359.34 157.98 107 0 75.6 33.22 373.79 

4 Kadakkal 259.74 131.17 0.06 146.02 536.99 259.73 131 0 122 40.25 552.61 

5 Thalavoor 215.22 104.57 0.09 120.98 440.86 210.58 113.5 0.09 92.1 35.73 452.01 

6 Ummannur 236.11 109.13 0.03 119.87 465.14 198.26 117.8 0 108 46.28 470.06 

7 Veliyam 195.24 116.03 0.06 109.75 421.08 175.59 110.1 0 91.6 44.08 421.31 

8 Ittiva 227.87 79.84 0.15 128.1 435.96 206.39 79.37 0 107 42.07 434.49 

9 Thrikkovilvattom 294.65 124.32 0.59 165.65 585.21 263.35 104 0 167 47.76 582.41 

10 Kulakkada 193.73 117.07 0.21 108.91 419.92 168.38 127.8 0 80.5 40.1 416.73 

11 Kalluvathukkal 277.62 197.42 3.89 156.07 635 248.91 170.3 0 131 72.45 622.74 

12 Melila 133.23 66.17 0.3 74.89 274.59 132.56 62.2 0 44 29.54 268.34 

13 Kundara 103.44 82.52 0.15 58.15 244.26 89.95 77.08 0 57.5 14.12 238.64 

14 West Kallada 110.09 88.68 0.46 61.88 261.11 106.71 85.16 0 50.3 12.89 255.1 

15 Sasthamcotta 193.87 107.34 0.81 108.97 410.99 193.87 107.3 0 91 6.62 398.81 

16 Poothakkulam 163.26 90.05 1.14 91.78 346.23 163.11 65.73 0 63.7 38.7 331.22 
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Sl.No. 

 
Name of local body (GP) 

Release amount (`in lakh) Expenditure (`in lakh)  

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

Tot Exp 

17 Perayam 117.89 22.26 1.74 66.27 208.16 102.49 20.53 0 49.7 25.44 198.15 

18 Kareepra 166.88 74.16 0 93.81 334.85 150.17 68.44 0 72.6 27.03 318.23 

19 Vettikkavala 231.49 130.58 0.03 130.13 492.23 193.91 111.6 0 125 33.87 464.53 

20 Anchal 192.91 68.69 0.27 108.44 370.31 159.88 44.53 0 94 51.01 349.4 

21 Ezhukone 130.19 87.88 0 73.18 291.25 123.53 66.55 0 53.1 30.28 273.44 

22 Nilamel 93.18 41.87 0 52.39 187.44 85.81 34.03 0 36.5 19.58 175.88 

23 Mynagappally 228.53 135.97 0.11 128.48 493.09 227.19 120.7 0 106 0 454.2 

24 Chadayamangalam 146.78 57.45 0.06 81.47 285.76 126.1 37.22 0 67.7 30.99 261.99 

25 Kulasekharapuram 258.24 60.78 0.51 145.17 464.7 225.86 51.08 0 121 27.52 425.7 

26 Thevalakkara 239.44 87.77 0.46 134.6 462.27 224.69 60.82 0 111 25.94 422.67 

27 Alayamon 138.06 65.93 1.42 77.61 283.02 112.09 47.53 0.64 63.3 33.24 256.76 

28 Chithara 381.75 139.04 12.98 193.14 726.91 315.32 91.74 8.62 161 82.14 658.89 

29 Kunnathur 155.95 115.51 0.27 87.67 359.4 145.1 105.2 0.27 73.2 1.85 325.7 

30 Pattazhi 98.6 54.76 0 55.43 208.79 85.68 39.3 0 44.4 19.8 189.15 

31 Chathannur 215.8 177.64 0.09 121.33 514.86 184.3 163.4 0 93.5 21.96 463.14 

32 Thekkumbhagom 138.69 30.31 0.24 65.09 234.33 119.42 26.34 0 54.3 9.06 209.14 

33 Elamadu 157.84 79.01 0.11 88.74 325.7 122.08 57.35 0 72.1 38.75 290.22 

34 Chirakkara 127.76 92.68 0.09 70.91 291.44 110.22 83.64 0 54.2 11.55 259.58 

35 Nedumpana 273.64 128.3 0.09 153.83 555.86 266.2 89.86 0 120 17.9 493.6 
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Sl.No. 

 
Name of local body (GP) 

Release amount (`in lakh) Expenditure (`in lakh)  

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

Tot Exp 

36 Sooranad North 182.12 105.3 1.47 102.38 391.27 157.41 82.4 0 79.6 27.95 347.34 

37 Sooranad South 146.14 77.49 0 82.15 305.78 120.32 72.08 0 58.3 20.65 271.38 

38 Pooyappally 136.84 69.66 0.21 76.93 283.64 117.43 60.82 0 63.4 9.32 251.02 

39 Chavara 241.82 78.2 0.11 135.94 456.07 208.63 78.15 0 114 1.81 402.17 

40 Panayam 147.04 83.93 0 82.66 313.63 145 45.63 0 72.6 12.18 275.41 

41 Panmana 266.92 112.06 0.83 150.05 529.86 242.03 110.7 0 88.7 21.15 462.58 

42 Pavithreswaram 195.52 156.98 1.86 109.9 464.26 174.63 130.3 1.24 96 0 402.14 

43 Mylam 207.09 143.46 0 116.42 466.97 172.54 134.5 0 96.6 0 403.68 

44 Clappana 137.13 33.56 0 77.08 247.77 133.59 19.81 0 43.7 16.84 213.92 

45 Kottamkara 201.68 106.88 0.51 113.38 422.45 184.25 89.34 0 82 6.67 362.25 

46 Thodiyoor 272.37 107.64 0.83 153.12 533.96 239.8 76.81 0.75 127 13.56 457.55 

47 Thazhava 240.36 73.96 0.54 135.12 449.98 223.06 72.04 0 86 4.29 385.44 

48 Oachira 150.91 60.22 2.19 84.84 298.16 135.46 49 0 60.9 9.62 254.98 

49 Kummil 141.76 52.74 0 79.69 274.19 105.64 39.17 0 66 23.56 234.35 

50 Mayyanad 268.42 115.86 0.57 150.89 535.74 220 103.1 0 126 6.9 456.05 

51 Elampalloor 191.12 147.34 0.15 107.44 446.05 151.6 128.1 0 67.9 27.15 374.76 

52 Vilakudy 219.1 75.78 0.33 123.18 418.39 151.11 43.63 0 101 53.05 348.94 

53 Karavaloor 144.96 63.83 0.66 81.5 290.95 114.93 51.49 0.66 67.5 7.87 242.41 

54 Neduvathur 172.19 96.52 1.07 96.8 366.58 157.47 52.73 0 72.9 21.03 304.15 
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Sl.No. 

 
Name of local body (GP) 

Release amount (`in lakh) Expenditure (`in lakh)  

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

Tot Exp 

55 Perinad 202.95 115.36 0.27 114.09 432.67 177.12 88.71 0 91.2 0.84 357.9 

56 Thrikkaruva 149.54 77.99 0.27 84.07 311.87 117.69 60.05 0 69.2 8.76 255.68 

57 Edamulakkal 241.47 98.92 0.66 135.74 476.79 197.93 71.31 0 112 1.23 382.21 

58 Pattazhi Vadakkekara 98.61 58.46 0 55.44 212.51 82.96 32.54 0 39.4 14.39 169.28 

59 Kizhakkekallada 128.07 93.86 0.27 71.99 294.19 109.39 66.39 0 51.3 3.64 230.67 

60 Neendakara 119.38 26.75 0.18 67.12 213.43 98.97 23.28 0 28.6 14.84 165.73 

61 Pathanapuram 206.51 85.04 0 116.09 407.64 155.36 61.84 0 57.4 40.54 315.14 

62 Alappad 173.12 9.81 0 83.39 266.32 124.08 7.36 0 42.7 27.95 202.06 

63 Adichanalloor 175.28 90.9 0.78 98.53 365.49 134.18 49.85 0 83.2 9.75 276.96 

64 Velinallur 165.3 64.33 0 92.92 322.55 135.74 29.72 0 54.6 21.27 241.35 

65 Ariencavu 224.61 75.13 16.32 126.25 442.31 155.46 31.14 16.3 79.2 33.09 315.16 

66 Kulathupuzha 470.17 160.79 55.01 251.44 937.41 315.71 97.38 25.7 154 48.17 640.93 

67 Yeroor 234.98 87.26 1.42 132.1 455.76 182.44 46.56 0 61.5 11.84 302.37 

68 Piravanthur 329.42 141.11 6.75 172.31 649.59 220.51 80 3.11 72.9 51.2 427.75 
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Sl.No. 
Name of local body 
(BP) 

Normal 
share SCP TSP TFC Total 

Normal 
Share  SCP TSP TFC Worldbank Tot Exp 

1 Sasthamcotta 396.98 245.77 1.26 0 644.01 396.94 245.77 1.26 0 0 643.97 

2 Mukhathala 406.56 207.56 0.64 0 614.76 390.69 214.18 0.64 0 0 605.5 

3 Kottarakara 323.53 179.16 0.78 0 503.47 308.94 179.16 0.78 0 0 488.88 

4 Anchal 749.03 233.6 30.37 0 1013 706.34 228 30.05 0 0 964.39 

5 Chittumala 383.13 191.68 0.95 0 575.76 372.48 174.18 0.95 0 0 547.61 

6 Vettikkavala 401.13 241.14 0.81 0 643.08 383.13 225.45 0 0 0 608.58 

7 Ithikkara 323.05 216.23 2 0 541.28 288.09 218.28 0 0 0 506.37 

8 Chavara 325.66 111.7 0.61 0 437.97 281.4 111.7 0 0 0 393.1 

9 Pathanapuram 404.04 173.25 2.39 0 579.68 342.55 172.9 1.21 0 0 516.67 

10 Oachira 401.32 115.31 1.37 0 518 317.7 115.31 0 0 0 433.01 

11 Chadayamangalam 528.82 215.16 4.46 0 748.44 340.62 215.16 4.46 0 0 560.24 
 

Sl.No. 
Name of local 
body (M) 

Normal 
share SCP TSP TFC Total 

Normal 
share SCP TSP TFC 

World 
Bank TotExp 

1 Punaloor 615.17 148.69 18.69 798.36 1580.91 581.34 150.16 18.45 789.47 166.05 1705.46 

2 Kottarakara 245.56 93.24 1.02 73.06 412.88 215.58 65.57 0.8 60.88 0 342.83 

3 Paravoor 418.45 175.29 0 543.06 1136.8 256.2 118.92 0 354.28 22.26 751.67 

4 Karunagappally 487.22 176.39 0 632.32 1295.93 348.97 100.86 0 214.03 79.83 743.69 
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Name of local 
body (DP) 

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

TotExp 

Kollam 4639.36 2130.56 45.56 0 6815.48 4110.49 1593.51 45.56 0 0 
5749.56 

 

 

 

Name of local 
body (C) 

Normal 
share 

SCP TSP TFC Total 
Normal 
share 

SCP TSP TFC 
World 
Bank 

Tot Exp 

Kollam 4525.53 1177.67 0.09 4448.15 10151.44 4909.76 1015.11 0.09 4704.76 0 
10629.72 

 

 

 

 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
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അദ്ധ്യായം 7 
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ഉപസംഹാരവം 

 
ജില്ലാ പരിപ്രേക്ഷ്യം 
 
 ജില്ലാ പദ്ധതിപ്രരഖയിൽ ജില്ലാ വി സനത്തിനായള്ള ദീര്ദ്ഘവീക്ഷണപ്രത്താകേയള്ള വി സന 
 ാഴ്ചപ്പാേ് എന്താകണന്ന ്നിര്ദ്വചിപ്രേണ്ടതം േസ്തുത  ാഴ്ചപ്പാേിനനുസരിച്ച് ഓപ്രരാ വി സന പ്രേഖലയം 
ഭാവി വി സന പരിപ്രേക്ഷയം തയ്യാറാേിയിരിപ്രേണ്ടതമുണ്ട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വി സന 
പരിപ്രേക്ഷയത്തിലൂന്നികോണ്ട ് ജില്ലയകേ വി സന ലക്ഷയങ്ങളും അവ പ്രനടുന്നതിനുള്ള ഉപ്രേശയങ്ങള് 
എകന്താകേയാകണന്നം നിശ്ചയിക്കു യം അധിവാസ ഗൃഹങ്ങളുകേയം വി സന പ്രേഖല ളുകേയം 
സംപ്രയാജിത വിശ ലനങ്ങളിലൂന്നി ഭാവി വി സന  ാഴ്ചപ്പാേിന് രൂപം നല്കു യോണ് കചയ്യുന്നത്. 
ഈ അദ്ധയായത്തില്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള സംപ്രയാജിത വിശ ലനത്തിലൂകേയള്ള ജില്ലയകേ 
കോത്തത്തിലുള്ള വി സന  ാഴ്ചപ്പാേ് രൂപീ രണോണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

വി സന ലക്ഷയങ്ങള് 
സംസ്ഥാന പരിപ്രേക്ഷയത്തികന അേിസ്ഥാനോേി ക ാല്ലം ജില്ലയകേ വി സന ലക്ഷയങ്ങള് 

താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന. 

o പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവം സാമൂഹയനീതിയം ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജില്ലയികല പരേ 
േധാനോയ ഉല്കപാദന പ്രേഖല കളയം അനുപൂര  പ്രേഖല കളയം സ്ഥലപരോയി 
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടം ലഭയോയ വിഭവങ്ങകള പരോവധി  ാരയക്ഷേോയി ഉപപ്രയാഗിക്കു  
വെി ജില്ലയകേ സാമ്പത്തി  അേിത്തറ ശക്തോേി സന്തുലനവം സുസ്ഥിരവോയ 
വി സനം ക വരിക്കു . 

o സവയംപരയാപ്തതയം ഗുണപ്രേന്മയം ലക്ഷയോേികോണ്ട് ഭക്ഷയവസ്തുേളുകേ ഉല്കപാദനം 
പരോവധി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 

o പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്േ് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിപ്രനാകോപ്പം വിവിധ വി സന പ്രേഖല ളുകേ വളര്ദ്ച്ചയ്ക്കാവശയോയ രീതിയിലുള്ള 
പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കു .  

വി സന ഉപ്രേശയങ്ങള് 
പ്രേല്കപറഞ്ഞ വി സന ലക്ഷയങ്ങളിപ്രലകേത്തുന്നതിനുള്ള വി സന ഉപ്രേശയങ്ങള് ചുവകേ 

പ്രചര്ദ്ത്തിരിക്കുന്ന. 
1. സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി  വളര്ദ്ച്ചയ്ക്കായി ആശ്രയിോവന്ന വി സന പ്രേഖല ള്  കണ്ടത്തി 

അനുപൂര  പ്രേഖല കള സ്ഥലപരോയി ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച മുതല്ക മുേേ ് നേത്തുന്നതിന് 
അനുപ്രയാജയോയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്്  രിച്ച് നേപ്പാക്കു . 

2. പരിസ്ഥിതി ോധാനയമുള്ള േപ്രദശങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ  ാരയക്ഷേോയി സംരക്ഷി 
ക്കുന്നതിനുള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് കപാതജന പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ നേപ്പാക്കു . 

3. വി സനപദ്ധതി ളുകേ ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തില്ക തകന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം 
ഉള്കപ്പടുത്തു   
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4. വി സന േക്രിയയില്ക പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ടവര്ദ് ഉള്കപ്പകേയള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു . 

5. േണ്്ണ, വായ, ജലം എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള കജവകൃഷ്ിരീതി അവലംബിച്ചു 
ക ാണ്ടള്ള ഭക്ഷയവസ്തുേളുകേ ഉല്കപാദനം പരോവധി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 

6. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ പ്രറാഡ് ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തു . 
7. ഭപ്രക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയം പരയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിപ്രലകേത്താന് ുടുംബ തലം 

മുതല്ക ജില്ലാതലം വകരയള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച 
നഷ്ടകപ്പട്ട  ാര്ദ്ഷ്ി  സംസ്  ാരം വീകണ്ടടുക്കുന്നതിന് പ്രബാധപൂര്ദ്വോയ ഇേകപേല്ക 
നേത്തു . 

8. സാമൂഹയോയം സാമ്പത്തി ോയം പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങകള  കണ്ടത്തി 
അവര്ദ്േ ് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് േദാനം കചയ്യുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്്  രിച്ച ് നേപ്പാക്കു യം ലഭയോേിയ സൗ രയങ്ങള് 
നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനാവശയോയ വരുോനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കതാെിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കു  യം കചയ്യു .  

9. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ ഉയര്ദ്ന്ന ക്രേത്തിലുള്ള കപാത സൗ രയങ്ങള് 
ോപ്രദശി  േപ്രതയ ത ളുകേ അേിസ്ഥാനത്തിലും വി സന പ്രേഖല ളുകേ വളര്ദ്ച്ചയ്്ക്ക 
ഉതുന്ന രീതിയിലും ജനസംഖയാ വിതരണത്തിന ് ആനുപാതി വോയി ഉയര്ദ്ന്ന 
ക്രേത്തിലുള്ള അധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേയം  വല ളുകേയം പുനക്രേീ രണം 
സാധയോക്കു .  

വികസന ദർശനം  

2031 ഓകേ ക ാല്ലം ജില്ല കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, േത്സ്യബന്ധനം, വയവസായം, 
വിപ്രനാദസഞ്ചാരം, ോലിനയ സംസ്ക്കരണം തേങ്ങിയ േര്ദ്മ േധാനോയ പ്രേഖല ള് ആവശയോയ 
രീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി വി സിപ്പിച്ചും  അനുപൂര  പ്രേഖല കള 
സംപ്രയാജിപ്പിച്ചും വിഭവങ്ങകള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചും ഭപ്രക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷയം 
ക വരിക്കുന്നതിപ്രനാകോപ്പം സാമ്പത്തി ാേിത്തറ ശക്തോേിയം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടം 
സാമൂഹി  നീതിയം തലയതയം ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജനങ്ങള്ോവശയോയ ഉയര്ദ്ന്ന  ക്രേത്തിലുള്ളതം 
ഗുണപ്രേന്മയള്ളതോയ ഭൗതി -സാമൂഹി -സാമ്പത്തി  പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് തയ്യാറാേിയം 
സുസ്ഥിരവം സന്തുലിതവോയ വി സന ലക്ഷയം പ്രനടും. 

ക ാല്ലം ജില്ലയകേ സന്തുലിതവം സുസ്ഥിരവോയ വി സനത്തിനാവശയോയ സംപ്രയാജിത 
വി സന  ാഴ്ചപ്പാടും വി സന നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും അേിസ്ഥാനോേി ഓപ്രരാ പ്രേഖലയകേയം 
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം രൂപീ രിപ്രേണ്ടതം സംപ്രയാജിത വി സന പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത് 
ഏറ്റവം അനുപ്രയാജയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക നേപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള  ര്ദ്േപദ്ധതി ള് ആവിഷ്്  രിച്ച ്
നേപ്പാപ്രേണ്ടതമുണ്ട്.  തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ജില്ലയകേ വി സന  ാഴ്ചപ്പാേ് 
അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച ്നേപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു ോര്ദ്ഗദര്ദ്ശിയായി ജില്ലാ പദ്ധതി പ്രരഖ 
ോറുന്നത വെി ഭരണഘേനയില്ക വിഭാവനം കചയ്യുന്ന രീതിയില്ക  കപാതവിഭവങ്ങള് പങ്കു 
കവച്ചുക ാണ്ടം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നേപ്പാേിയം അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ചു 
ക ാണ്ടം ഉള്ള  രേ് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ രൂപീ രണം സാധയോുന്ന. 
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പ്രേഖലാ പരിപ്രേക്ഷ്യം 
 
7.1   നീർതടാധിഷ്ഠിത വികസനം 
7.1.1 കൃഷി - അവസ്ഥയം പരിപ്രേക്ഷ്യവം (വിളകൾ തിരിച്ച്) 

എ. കനല്കകൃഷ്ി 

 ജില്ലയികല കനൽ കൃഷ്ി വിസ്തൃതി 2979 കഹക്ടറും കോത്തം ഉല്പാദനം 6487കേട്രി ് േണ്ണം ആണ്. 
ആക  ആഭയന്തര ആവശയ ത ഏതാണ്ട് ഒപ്രന്ന ാല്കലക്ഷം േൺ ആണ്. ഇത്  ാണിയ്ക്കുന്നത ്
ഉപപ്രഭാഗവം ലഭയതയം തമിൽ സേീപഭാവിയിൽ പരിഹരിോനാവാത്ത വിേവ് നിലനില്കക്കുന്ന 
എന്നാണ്. ജില്ലയകേ 45000 കഹക്ടപ്രറാളം വരുന്ന കതങ്ങിൻ പ്രതാപ്പു ളും 1400 കഹക്ടപ്രറാളം വരുന്ന  
തരിശ ് പുരയിേങ്ങളും പല  ാരണങ്ങള്ക ാ ണ്ടം തരിശ്ശായി  ിേക്കുന്ന കനല്കപ്പാേങ്ങളും 
 രകനല്കകൃഷ്ിയേേം കൃഷ്ി കചയ്യു യാകണങ്കിൽ ഈ അന്തരം ുറച്ചു ക ാണ്ടവരാന്  െിയം. 
അപ്രതസേയം തകന്ന നിലവിലുള്ള ഉല്കപ്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടി യാോനായളള സാപ്രങ്കതി  വിദയ ളും  
േചരിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. യന്ത്ര നേീൽ, യന്ത്രമുപപ്രയാഗിച്ചുള്ള  ള നിയന്ത്രണം, ശുപാര്ദ്ശിത അളവിലുള്ള 
മൂല  പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ  ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം, കജവ/രാസ ഉപാധി ളുകേ 
ചിട്ടയായ േപ്രയാഗം, പാേപ്രശഖരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം എന്നിവയിലൂകേ കഹക്ടറില്ക 
6 േണ് വകര ഉല്കപ്പാദന ക്ഷേത ക വരിേണം. യന്ത്രകോയ്ത്തിനാവശയോയ സൗ രയങ്ങൾ പ്ര രളാ 
അപ്രഗ്രാ ഇന്ഡസ്ട്രീസ ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, കൃഷ്ി അസിസ്റ്റെ ്എക്സി ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുകേ  ാരയാലയം 
എന്നിവരുകേ പ്രനതൃതവത്തിലുള്ള  സ്റ്റം ഹയറിംഗ് കസെറു ളും, നിലവിലുള്ള അപ്രഗ്രാ സര്ദ്വീസ് 
കസെറു ളും  ാര്ദ്ഷ്ി   ര്ദ്മപ്രസന ളും സംയക്തോയി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. ക ായ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ 
ആവശയോയ  ർമപ്രസന ള്ക്കും അപ്രഗ്രാ സര്ദ്വീസ് കസെറു ള്ക്കും ജില്ലാ-പ്രലാേ ്
പഞ്ചായത്തു ൾ അനുപ്രയാജയോയവ വാങ്ങി നല്ക ാൻ തയ്യാറാ ണം. അത് യഥാവിധി 
സൂക്ഷിോനുള്ള കഷ്ഡ്ഡു ളും േറ്റം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ പണിത നല്ക ണം. വലിയ അറ്റുറ്റപ്പണി ൾ 
ആവശയോയി വരുപ്രമ്പാൾ കേയിെനന്സ് ഗ്രാന്റു ൾ അനുവദിയ്ക്കണം.  

 കൃഷ്ി പ്രേഖലയികല നിലവികല അവസ്ഥയം വി സന സംബന്ധോയ പരിപ്രേക്ഷയവം 
അതികെ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ഹ്രസവ ാലപ്രത്തേ് പ്രനടുവാൻ ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതം, 
ദീർഘ ാലഘട്ടത്തിൽ പ്രനടുവാൻ ലക്ഷയേിട്ടിരിക്കുന്നതോയ പ്രനട്ടങ്ങൾ താകെ നാല ് പ്ര ാളങ്ങളിലായി 
വിശദീ രിച്ചിരിക്കുന്ന. 

നിലവികല അവസ്ഥ പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള് ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങള് 

ക ാല്ലവര്ദ്ഷ്ം 1192 
ചിങ്ങം 1 മുതല്ക 1193 
ചിങ്ങം 1 വകര 

നേപ്പിലാേിയ കനല്ക 
വര്ദ്ഷ്ത്തികെ 

ഭാഗോയി നിലവിലുള്ള 
കനല്കകൃഷ്ി 

നിലനിര്ദ്ത്തു യം 
തരിശുനിലങ്ങൾ ഒരു 
പരിധി വകര 
എകറ്റടുത്ത ്കൃഷ്ി 
കചയ്യാനും 

ഉല്പാദനവം 
ഉല്പാദനക്ഷേത

യം 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

തരിശു രഹിത 
ക ാല്ലം 

സാധയോക്കു  

കൃഷ്ികചയ്യാന് താല്പരയേില്ലാത്ത 
വസ്തു ഉേേ ളില്കനിന്ന്  അവ 
താല്പരയമുള്ള  ര്ദ്ഷ്  ര്ദ്േ ്കൃഷ്ി 
കചയ്യാന് ലഭയോക്കു , പയര്ദ് 

വര്ദ്ഗങ്ങൾ, എള്ള് 
എന്നിവക്കുള്ള പദ്ധതി ൾ 
ആവിഷ്കരിക്കു ,  ര കനല്ക 
കൃഷ്ി വയാപനം,  ര കനല്ക 
കൃഷ്ിക്കുള്ള ആനുുലയം 

വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു , മൂന്ന് വിള ളും 
കൃഷ്ി കചയ്ത്  കനൽ കൃഷ്ിയകേ 
വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കു . മൂന്നാം 

തരിശുനിലങ്ങൾ, 
അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ 

കേച്ചകപ്പടുത്തി 
കൃഷ്ിയക്തോക്കു  

വിപണിയില്ക  ആവശയമുള്ള 
ഔഷ്ധ കനല്ലിനങ്ങൾ, 
ബസുേതി തേങ്ങിയ 

ഇനങ്ങൾ കൃഷ്ി കചയ്യു  
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ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഭാഗി ോയി 
തരിശിടുന്ന േവണത, 

അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളുകേ 
അപരയാപ്തത 

വിളയായി കനല്ല് കചയ്യാന് 
സാധയേല്ലാത്ത സ്ഥല ങ്ങളില്ക 
പയര്ദ് എള്ള്, എന്നിങ്ങ കന 
ോപ്രദശി ാനുസൃതോയി കൃഷ്ി 
നേപ്പിലാക്കു . ഉല്പാദന ക്ഷേത 
കഹക്ടറിന് 5 േൺ ആയി 

വർദ്ധിപ്പിക്കു .  രകനല്ല് കൃഷ്ി 
340 കഹക്ടറിൽ നിന്നം 600 
കഹക്ടറായി ഉയർത്തു . 1400 
കഹക്ടർ കനല്പാേങ്ങൾ വുപ്പ് 
സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ 
കൃഷ്ിപ്രയാഗയോക്കു . 

കനല്ലുസംഭരണം 
 ാരയക്ഷേേല്ല 
 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
മുഴുവന് കനല്ലും 
സംഭരിക്കു  

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന് കനല്ലും 
സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ 
സകൈപ്ര ാ വെി /സംഭരിച്ച്  
യഥാസേയം  ര്ദ്ഷ്  ര്ദ്േ ്വില 

നല്കു  

 
 

ഓപ്രരാ 25 കഹക്ടർ 
സ്ഥലത്തും പഞ്ചായത്തിനു 
ഒന്ന് എന്ന തരത്തിൽ 

പ്രോസസിംഗ് കസെറു ൾ 
ആരംഭിച്്ച ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 

കനല്ല് മുഴുവൻ 
അരി,അരികപ്പാേി, അവൽ 
തേങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളാേി 
അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ 
തകന്ന പാേപ്രശഖര 
സേിതി ളൂകേ 

പ്രനതൃതവത്തിൽ വിപണി ൾ 
ആരംഭിച്്ച  ർഷ് ർക്കും 
ഉപപ്രഭാക്താേൾക്കും 
ഇേനിലോരുകേ 

ചൂഷ്ണത്തിൽ നിന്നം 
സംരക്ഷണം നല്കു . 

 ാലാവസ്ഥ  
വയതിയാനവം പ്രരാഗ 

 ീേങ്ങളും 

സമ്പൂർണ്ണ വിള 
ഇന്ഷ്വറന്സ് 

 ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം 
പ്രനരിടുന്നതിനു  ര്ദ്ഷ് കര 

സജ്ജോേ , 
സംപ്രയാജിത പ്രരാഗ ീേ 
നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ൾ 

വിവരസാപ്രങ്കതി  വിദയ  ൾ 
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി 

 ീേപ്രരാഗാക്രേണ മുന്നറിയിപ്പ് 
സംവിധാനങ്ങൾ 
ആവിഷ്ക്കരിക്കു  

വിവരസാപ്രങ്കതി   
വിദയ ൾ 

ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി  ീേ 
പ്രരാഗാക്രേണ മുന്നറിയിപ്പ് 
സംവിധാനങ്ങൾ, 
സംപ്രയാജിത പ്രരാഗ 

 ീേനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ൾ 
എന്നിവ ആവിഷ്ക്കരിക്കു  
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ജലപ്രസചന 
സൗ രയുറവ ്

സമ്പൂർണ്ണ 
ജലപ്രസചനം 

കനല്കവയല്ക-തണ്ണീര്ദ് തേ 
സംരക്ഷണ നിയേം 

 ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കു . 
തരിശുനിലങ്ങള് ചിലത് 

കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേണകേങ്കിൽ 
നീര്ദ്വാര്ദ്ച്ച ഉറപ്പാപ്രേണ്ട 

താണ്. കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
പ്രസായില്ക  ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ൻ 
വുപ്പു ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 
അതിനുള്ള നേപേി 

സവീ രിക്കു , പ്രതാടു ളുകേ 
ആെം കൂട്ടി നീകരാഴുേ ്
സുഗേോക്കു  വരമ്പു ളും 
പ്രതാടു ളുകേ വശങ്ങളും 
ബലകപടുത്തു ,  

എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി എസ ്
പ്രസവനം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു  

കേനര്ദ്  ഇറിപ്രഗഷ്ൻ 
പ്രസായില്ക 

 ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ൻ, പ്ര രള 
ലാൻഡ് ഡവലപ് കേെ് 
പ്ര ാര്ദ്പ്പഷ്ൻ വുപ്പൂ 
 ളുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് 

ജലാഗേന പ്രതാടു ൾ, ജല 
നിര്ദ്ഗേന പ്രതാടു ൾ 

എന്നിവയികല തേസ്സങ്ങൾ 
ഒെിവാക്കു യം ജലത്തികെ 
സുഗേോയ ലഭയതക്കുള്ള 
േവൃത്തി ൾ ോപ്രദശി  
അേിസ്ഥാനത്തില്ക 
ആവശയാനുസരണം 

കചയ്യു യം പ്രവണം. റാമ്പ് 
നിര്ദ്ോണം, തേയണ ളും 
പ്രതാടു ളും നിര്ദ്േിച്ചു 

നല്കു ,   ായലില്ക നിന്ന് 
ഉപ്പുകവള്ളം പ്ര റാകത 

ചിര്ദ്പ്പ ്ഇടു . വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ 
ഓപ്രരാ കൃഷ്ിക്കും 

മുപ്രന്നാേിയായി പ്രതാടു ൾ 
കതളിയിക്കു യം  വരമ്പ് 
പിേിക്കു യം കചയ  

യന്ത്രവല്കരണത്തികെ 
അപരയാപ്തതയം 

പ്ര ോയ യന്ത്രങ്ങളും 
കതാെിലാളി 
ദൗര്ദ്ലഭയവം 

പൂര്ദ്ണ്ണ 
യന്ത്രവല്കേര

ണം 

പ്രലാേേിസ്ഥാനത്തില്ക 
 ര്ദ്ഷ്  ർേ് ആവശയമുള്ള    
നേീല്ക ക ായ്ത്ത് കേതിയന്ത്രം, 
പ്രസ്ട്രാ ബയിലര്ദ്  ലഭയോക്കു . 
പഞ്ചായത്തികല പാേപ്രശഖരങ്ങ 
ളുകേ േവർത്തന രഹിതോയ 
യന്ത്രങ്ങൾ അറ്റുറ്റപണി ൾ 
നേത്തി  ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള 
നേപേി ൾ സവീ രിക്കു  
പരിശീലനം  ലഭിച്ച 

കതാെിലാളി കള ലഭയോക്കു  

ആര്ദ്. ക  വി .കവ 
നിര്ദ്മാണ 

േവർത്തി ള്ക്കു ള്ള 
സബ്സിഡി പുനസ്ഥാപി 
ക്കു . എം.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി 
.എസ് , ജന ീയാസൂത്രണ 
പദ്ധതി ളില്ക ഈ 
േവര്ദ്ത്തി  ൾ 

ഉള്കപ്പടുത്തു . ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ളില്ക 

ഉള്കപ്പടുത്തു  അസ്സി.എൻ 
ജിനീയർ ഓഫീസ് 

പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച്  കസന്ട്രൽ 
വര്ദ്േ് പ്രഷ്ാപ്പ്, പ്രലാേ്  
തലത്തിൽ അപ്രഗ്രാ 

സര്ദ്വീസ് കസെർ, കറസ് 
േില്ലു ൾ  എന്നിവ 

സ്ഥാപിക്കു , മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത 
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ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്കക്കു 
ന്നതിനുള്ള 

സംവിധാനങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കു  

വിത്ത,് വളം, 
രാസനിയാേ ങ്ങൾ 
മുതലായവയകേ  
അപരയാപ്തത 

വിത്ത,് വളം 
സുരക്ഷിത 
 ീേനാശിനി, 
രാസനിയാേ 
ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
േപ്രതയ  പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കു  

സേയബന്ധിതോയി  
 ര്ദ്ഷ് രുകേ 

ആവശയേനുസരിച്്ച  
വിത്ത,്വളം, രാസനിയാേ  

ങ്ങൾ,സുരക്ഷിത 
സസയസംരക്ഷ ണ വസ്തുേൾ 
എന്നിവ േതിയായ അളവിൽ 

ലഭയോക്കു . 
മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവി  
സനം വുപ്പു ൾ ഒത്തു പ്രചർന്ന് 
ഗുണ പ്രേന്മയള്ള കജവവള 
(പ്രഗാമൂത്രം, ചാണ ം, പക്ഷി 
 ാഷ്ഠം തേങ്ങിയവ)നിർമാണ 
ത്തിനും വിതരണ ത്തിനും 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . 

വിത്ത ്ഗ്രാേം, ആര്ദ്.എസ്. 
ജി.പി പദ്ധതി നേപ്പാേൽ. 

വിപണന സാധയത 
ുറവ് 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ് 

മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ 
ഉണ്ടാോൻ പരിശീലനവം 
സംവിധാനവം ഒരുക്കു  

േിനികറസ് 
േില്ലു ൾ,അനുബന്ധ 

ഫാക്ടറി ൾ സ്ഥാപിക്കു  
മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾേ്  

വിപണന 
സംവിധാനകോരുക്കു  

മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ; 
ഉണ്ടാോൻ പരിശീലനവം 
സംവിധാനവം ഒരുക്കു .     
േിനികറസ് േില്ലു ൾ, 
അനുബന്ധ ഫാക്ടറി ൾ 
സ്ഥാപിക്കു  മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങൾേ്  വിപണന 
സംവിധാനകോരുക്കു . 

ബി. കതങ്ങ ് കൃഷ്ി 

 ജില്ലയികല ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത്  കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന വിള കതങ്ങാണ്. ആക  കൃഷ്ി 
ഭുേിയകേ 28% സ്ഥലത്ത് കതങ്ങ് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന. എന്നിരിേലും നിലവിൽ അവഗണിേകപ്പട്ട ഒരു 
വിളയാണ് കതങ്ങ്. ചിട്ടയായ പരിചരണം, സംപ്രയാജിത  ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം, ജലപ്രസചനം, 
ശാസ്ത്രീയ വിള പരിപാലനം, തേങ്ങിയ ോര്ദ്ഗങ്ങളിലൂകേ ഉത്പാദനക്ഷേത ഇരട്ടിയാോനും  ര്ദ്ഷ്  ന ്
കതങ്ങ് ഒരു ആദായ വിളയാേി ോറ്റാനും  െിയം. കവവിധയോര്ദ്ന്ന ഉല്പന്നങ്ങളിലൂകേ വിപണി 
 ീെേോന്  െിയന്ന ഒപ്രരകയാരു  ാര്ദ്ഷ്ി  വിളയാണ്  ല്പവൃക്ഷം എന്ന അപരനാേപ്രധയ 
ത്തിനര്ദ്ഹോയ ഈ വിള. കതങ്ങികന ഒരു പ്രതാട്ടവിളയായി പരിഗണിച്്ച ആനുകൂലയങ്ങൾ നല്കു യം 
കതങ്ങുകൃഷ്ി വി സനത്തിനായി നിലവികല വിേവ ൾ നി ത്തി ോപ്രയാഗി ോയി പദ്ധതി ൾ 
ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്താൽ ഈ വിളകയ ഒരു പരിധി വകര ലാഭ രോോവന്നതാണ്. 
വയവസായ - സഹ രണ പ്രേഖല ളുകേ സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ ഉല്പന്ന കവവിദ്ധയവല്കേരണവം 
വിപണനവം സാദ്ധയോോനാും. 
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നിലവികല 
അവസ്ഥ 

പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

ഉല്പാദനവം 
ഉല്പാദനക്ഷേത
യം ുറവ് 
(വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ 
30 പ്രതങ്ങ 
/കതങ്ങ)് 

 
 

ഉല്പാദനവം 
ഉല്പാദനക്ഷേതയം 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  
(വര്ദ്ഷ്ത്തിൽ 30 

പ്രതങ്ങയിൽ നിന്ന് 70 
പ്രതങ്ങ / കതങ്ങ് 

ആേി ഉയര്ദ്ത്തു .) 

ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപീ രിച്ചു സേഗ്ര 
നാളീപ്ര ര വി സന പദ്ധതി 

 ൾ നേപ്പിലാക്കു  
(സംപ്രയാജിത 

വളേപ്രയാഗം, ീേപ്രരാഗ 
നിയന്ത്രണം, പച്ചിലവളം, 
ശാസ്ത്രീയകൃഷ്ി മുറ ൾ 

എന്നിവ 
അനുവർത്തിക്കുന്നത്തിനുള്ള  

പദ്ധതി ൾ) 

ക്ലസ്റ്ററു ൾ രൂപി രിച്്ച  
സേഗ്ര നാളീപ്ര ര 

വി സ ന പദ്ധതി ൾ 
നേപ്പിലാ ക്കു , 

നാളീപ്ര ര വി സന 
പ്രബാർഡം ത്രിതല പഞ്ചാ 
യത്തു ളൂം പ്രചർന്ന് പ്ര ര 
ഗ്രാേ പദ്ധതി ൾ 
ആവിഷ്കരിച്ച് 

നേപ്പിലാക്കു . (40 
പഞ്ചായത്തു ളിൽ) വയവ 

സായവുപ്പ്- 
സഹ രണ വുപ്പ-്
ുടുംബശ്രീ-സംപ്രയാ 
ജനത്തിലൂകേ ച ിരി 
നാരുല്പാദനത്തിനായി 

കതാണ്ട് 
സംഭരണപദ്ധതി 

ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി 
രീതി ള് 

പാലിക്കുന്നില്ല 

പ്രതാട്ടവിളയായി 
പരിഗണിച്ചുള്ള 
സബ്സിഡി 
പാപ്രേജ ്

ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി രീതി ളുകേ 
പരിശീലനം സംഘേിപ്പിക്കു . 

കതങ്ങ്  യറ്റ 
കതാെിലാളി ളുകേ 
കൂട്ടായ്മ ൾ,  ര്ദ്മ 

പ്രസന ൾ, കതങ്ങ്  യറ്റ 
യന്ത്ര പരിശീലനവം 
യന്ത്രത്തിന ്പരോവധി 
സബ്സിഡിയം നല്കു  

ആത്മ, സി.പി.സി. 
ആര്ദ്.ഐയകേ 

പ്രനതൃതവത്തില്കപരിശീല
നം നല്കു , ഐ.എന്. 

എം പിന്തുേരു  

കതങ്ങ്  യറ്റ 
കതാെിലാളി ളു
കേ അഭാവം 

യന്ത്രവല്കകൃത 
കതങ്ങു യറ്റം 

ുറിയ ഇനം, സങ്കര ഇനം 
എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  
 ർഷ്  സൗഹൃദ യന്ത്രങ്ങള് 

രൂപ ല്പന കചയ്യു . 
സർോർഫാമു ൾ ശക്തി 

കപ്പടുത്തു . 

 ർഷ്  സൗഹൃദ 
യന്ത്രങ്ങൾ രൂപ ല്പന 

കചയ്യു . 
സർോർഫാമു ൾ 
ശക്തികപ്പടുത്തു . 

 

പ്രരാഗ  ീേ 
ബാധ 

പ്രരാഗ  ീേ 
ബാധയ്ക്കുള്ള 
േതിപ്രരാധ 

ോര്ദ്ഗങ്ങൾഊര്ദ്ജിത
ോക്കു  

ോപ്രദശി ോയി  സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ 
േധിപ്രരാധോര്ദ്ഗങ്ങൾസവീ രി

ക്കുന്നതിനു പ്രബാധ 
വത് രണവം േരുന്ന തളിയം 
ോവർത്തി  ോക്കു  
 ീേനാശിനിക്കും പ്രലബര്ദ് 

വിവരസാപ്രങ്കതി  
വിദയ ൾ ഉപപ്രയാഗ 

കപ്പടുത്തി 
 ീേപ്രരാഗാക്രേണ 
മുന്നറിയിപ്പ് സം 
വിധാനങ്ങൾ 
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ചാര്ദ്ജിനും പരോ വധി 
സബ്സിഡി ലഭയോക്കു  
ഐ. പി. ല്ക തേരു  

ആവിഷ്കരിക്കു . 

 

ഉത്പാദനക്ഷേ
തയം 

ഗുണപ്രേന്മ 
യള്ള സങ്കര/ 
ുറിയ ഇനം 
കതങ്ങിൻ 
കത ളുകേ  
ലഭയതക്കുറവ ്

ഉത്പാദനക്ഷേതയം 
ഗുണപ്രേന്മ 

യള്ളസങ്കര/ുറിയ 
ഇനം  കതങ്ങിന് 
കത ളുകേ നേീലും  
ഉറപ്പു വരുത്തു  

കതങ്ങിന് കത ളുകേ ലഭയത 
പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ് 

ഫാമു ൾ കതങ്ങിന് 
കത ളുകേ ഉല്പാദനം 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
സര്ദ്ോർ ഫാമു ൾ 
കതങ്ങിന് കത ളുകേ 
ഉല്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

വിലസ്ഥിരത 
വില സ്ഥിരത 
ഉറപ്പുവരുത്തു  

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

നല്കു  

മൂലയവര്ദ്ദ്ധിതഉല്പന്നങ്ങളു
കേ  വിപണന സൗ രയം 

ജലപ്രസചനക്കു
റവ്/ ജലസംര 
ക്ഷണ ോര്ദ്ഗ 
ങ്ങൾ അവ 
ലംബിക്കുന്നില്ല 
(തേം തറേൽ, 
ഇേയിളേൽ, 
തട്ടുതിരിേൽ) 

നൂതന ജലപ്രസചന 
ോര്ദ്ഗങ്ങൾ 

ഇേയിളേൽ, തേം തറപ്പ്, 
പുതയിേീൽ എന്നിവ 

ഉറപ്പാേൽ, ജലപ്രസചന പമ്പ് 
സ്ഥാപിേൽ,  ണി  ജല 
പ്രസചന സമ്പ്രദായം, എം. 
എന്.ആര്ദ്.ജി. എസ ്പദ്ധതി 
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു  

കൃതയതാകൃഷ്ി 
സമ്പ്രദായങ്ങൾ 
അനുവർത്തിക്കു  

പ്ര ര 
 ര്ദ്ഷ് കെ  
ആദായുറവ് 

പ്ര ര  ര്ദ്ഷ് കെ 
വരുോനം 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

ഇേവിളകൃഷ്ി, ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ി, 
കതങ്ങിന് തേ പുനചംക്രേണം 
ബഹുതല കൃഷ്ി സമ്പ്രദായം , 
േദര്ദ്ശന പ്രത്താട്ടങ്ങൾ 

എന്നിവ ോവർത്തി ോു . 
 

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

ധനസഹായം നല്കു  

 

സി. പച്ചേറി കൃഷ്ി 
ജില്ലയികല കോത്തം പച്ചേറി ളുകേ വിസ്തൃതി 3065 കഹക്ടർ ആണ്. വിളവിസ്തൃതിയിലും 

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

നിലവികല 
അവസ്ഥ 

പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

1 വിള 
വിസ്തൃതിയിലും  
ഉത്പാദനത്തി
ലും മുപ്രന്നറ്റം  
പ്രനേിയിട്ടുകണ്ടങ്കി
ലും സവയം 
പരയാപ്തോയിട്ടില്ല 

പച്ചേറിയിൽ 
സവയംപരയാപ്തത 
 

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

തരിശു നിലങ്ങൾ ഏറ്റടുത്ത് 
കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനു നിയേ 
നിർമാണം ഏര്ദ്കപ്പടുത്ത 
ണം നിലവിലുളള വാണിജയ 
കൃഷ്ി 4500 കഹക്ടറിൽ 
ക ാണ്ടവരു യം 5 
ലക്ഷപ്രത്താളം വിട്ടുവളപ്പു  
ളിൽ ശാസ്ത്രീയ പച്ചേറി 
കൃഷ്ി ത്രിതലപഞ്ചായത്തു 
 ൾ വെി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്ചു 
ക ാണ്ട് സവയം പരയാപ്തത 
പ്രനോൻ  െിയം. കേറസ ്
കൃഷ്ി, ലംബകൃഷ്ി, തിരിനന, 
േിനി ഡ്രിപ് യൂണിറ്റ്,  പ്രമ്പാ 
സ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങൾ 
 െിയന്നത്ര വീടു ളിൽ 
ആരംഭിക്കു . 

2  ീേ- 
പ്രരാഗബാധ 

നല്ല  ാര്ദ്ഷ്ി  
മുറ ൾ 
ോവർത്തി ോ
ക്കു  

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

സുരക്ഷിത നിയന്ത്രണ 
ോര്ദ്ഗങ്ങൾ അനുവർത്തി 
ോൻ   ര്ദ്ഷ് കര പ്രേരിപ്പി 
ക്കു . എല്ലാ വീടു ളിലും 
പച്ചേറി കൃഷ്ി നിര്ദ്ബന്ധ 
ോക്കു .ോപ്രദശി  വിള 
ആപ്രരാഗയ  പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കു  

3  ാലാവസ്ഥ 
വയതിയാനം 

സമ്പൂർണ്ണ വിള 
ഇന്ഷ്വറന്സ്  

 ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം  
അതി ജീവിച്്ച കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന 
തിന്  ര്ദ്ഷ് കര ോപ്തരാക്കു 
 . േെേറ കൃഷ്ി, പ്രപാളി 
ഹൗസ്, കൃതയതാ കൃഷ്ി, 
േണ്ണില്ലാ കൃഷ്ി എന്നിവ 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  

വയാവസായി ാേിസ്ഥാന 
ത്തിൽ പച്ചേറി കൃഷ്ിയ്ക്ക് 
പദ്ധതി ൾ നേപ്പിലാക്കു  

4 ോര്ദ്േറ്റിങ്ങികെ 
അപരയാപ്തത 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
പച്ചേറി ള്േ് 
കൃതയോയ 
വിപണന 
സംവിധാനം 

നിലവിലുള്ള പ്രലാേ്  കലവൽ 
കഫഡകററ്റഡ  ഓർഗകന 
പ്രസഷ്ൻ, ക്ലസ്റ്റര്ദ് പദ്ധതിയിൽ 
ആഴ്ച്ച്ചച്ചന്ത, എകോപ്രഷ്ാപ്പ ്
മുതലായവ ഊര്ദ്ജിതോക്കു . 
വി. എഫ്.പി.സി.ക . പ്രഹാർ 
ട്ടി പ്ര ാര്ദ്പ്പ് വെി സംഭരണം 
കേച്ചകപ്പടുത്തു  

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും 
സംഭരണ ഔട്ട് കലറ്റ ൾ. 
തറേണം 

5 മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത മൂലയ വര്ദ്ദ്ധനവ് ുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പു ൾ, ആത്മ വിപണനത്തിനായി 
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സൗ രയങ്ങളു
കേ അപരയാപ്തത 

ഗ്രൂപ്പു ൾ വയക്തി ൾ എന്നിവ  
ര്ദ്േ ്പരിശീലനം നല്കു  
അച്ചാറു ൾ, ക ാണ്ടാട്ടം, 
പ്രസാപ്പു ൾ, ഹല്കവ, പ്രപേ, 
സ്ക്വാഷ്,് സൗന്ദരയ വര്ദ്ദ്ധ  
ങ്ങള്എന്നിവയകേ യൂണിറ്റ 
 ൾ ോപ്രദശി ാേിസ്ഥാ 
നത്തില്ക സ്ഥാപിക്കു  

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 
ുടുംബശ്രീ േിഷ്നുോയി 
പ്രചർന്ന് പദ്ധതി ൾ 
രൂപീ രിക്കു , ഡി.ഐ.സി 
 ൾ വെി  പ്ര ാേണ്ഫ 
സിലിറ്റി കസെറു ൾ 
ആരംഭിക്കു  

6 യന്ത്രവല്കരണ
ത്തികെ 
അപരയാപ്തത 

യന്ത്രവല്കരണം 
സാധയോേൽ 

പച്ചേറി കൃഷ്ിേ് 
അനുപ്രയാജയോയ യന്ത്രങ്ങൾ 
ലഭയോക്കു . ( ള പറിേൽ, 
നിലകോരുേൽ, 
ഇേയിളേൽ തേങ്ങിയവ) 

യന്ത്രങ്ങള്ക്കുപരോവധി 
സബ്സിഡിയം 
പരിശീലനവം ഉറപ്പാക്കു  

7 ബ്രാന്ഡിങ്ങി
കെ അഭാവം 

സുരക്ഷിത പച്ച 
േറിേ്  അധി 
  ലാഭം 

ജി. എ. പി സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു , ജി. എ. 
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു  

ജി.എ.പി സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു , ജി.എ. 
പി പദ്ധതി വിപുലോക്കു  

 
ഡി. വാെ കൃഷ്ി 

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

അവസ്ഥ 
പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

ഉല്പാദനക്ഷേത 
ുറവ് 

ഉല്പാദനക്ഷേത 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

സംപ്രയാജിത വളേപ്രയാഗം,  ീേ 
പ്രരാഗ നിയന്ത്ര ണത്തിനുള്ള 
പദ്ധതിയം സഹായവം, കജവ 
കൃഷ്ി,  ീേ പ്രരാഗനിര്ദ്ോര്ദ്ജ്ജന 

കൃതയതാകൃഷ്ി സമ്പ്രദായം 
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ത്തിന്  ാമ്പയിൻ ഫണ്ട് 
അനുവദിക്കു , വാെക്കൃഷ്ി 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േറ്റ 
പദ്ധതി ൾ 

വില 
സ്ഥിരതയില്ലായ്മ 

 ര്ദ്ഷ് ന് േി ച്ച 
വില ലഭയോക്കു  

അധി ഉല്പാദനം ഉണ്ടാു പ്രമ്പാള് 
സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിൽ താങ്ങു വില 
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു  മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാുന്നതിനു 
പ്രവണ്ട സാഹചരയം  ഉണ്ടാക്കു   

സ്ഥായിയായ വില 
ലഭയോക്കു  

വീട്ടുവളപ്പുകൃഷ്ിയി
ൽ ശാസ്ത്രീയ 
പരിചരണ മുറ ള് 
നേപ്പാോകതയ
ള്ള കൃഷ്ിരീതി ൾ 

ശാസ്ത്രീയ 
പരിചരണമുറ ൾ 
നേപ്പിലാേി 
ഉത്പാദനക്ഷേത 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  

ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ിരീതി ളിൽ 
പ്രലാേ്  അേിസ്ഥാനത്തില്ക 
പരിശീലനം നല്കു യം 
പദ്ധതി ൾ രൂപീ രിക്കു യം 
കചയ്യു  

സ്ഥായിയായ ഉദ്പാദന 
വര്ദ്ദ്ധനവ് 

ഗുണപ്രേന്മയള്ള 
നേീൽ വസ്തുേ 
ളുകേ യഥാസേയ 
ലഭയതയില്ലായ്മ 

ഗുണപ്രേന്മയള്ള 
നേീൽ വസ്തുേളുകേ 
യഥാസേയ ലഭയത 
ഉറപ്പുവരുത്തു  

സര്ദ്ോർ ഫാമു ളിൽ നിന്നം 
വാെ ന്ന ളുപ്രേയം, േിഷ്ു 
 ള്ച്ചര്ദ് വാെ കത ളുപ്രേയം 
ലഭയത ഉറ പ്പുവരുത്തു , 
അംഗീകൃത നഴ്സറി ള്േ് 
കലസൻസ്  ഉറപ്പുവരുത്തു  

ോപ്രദശി  അേിസ്ഥാ 
നത്തിൽ േിഷ്ു ള്ച്ചർ 
ലാബു ൾ സ്ഥാപിക്കു  

ജലപ്രസചന 
സൗ രയക്കുറവ് 

ജലപ്രസചന 
സൗ രയം 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  

കചറിയ പ്രതാട്ടങ്ങള്േ ്അനുസൃ 
തോയ  ണി  ജലപ്രസചന 
പദ്ധതി ൾ േ്സബ്സിഡി 
നേപ്പിലാക്കു  

ഉദ്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള 
സംരംഭങ്ങളില്ലാ
ത്തത ്

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള 
യൂണിറ്റ ൾ 
ആരംഭിക്കു  

ജാം, സ്ക്വാഷ്,് ഉപ്രപ്പരി, വാെ 
നാരുല്കപന്നങ്ങൾ, തേങ്ങിയ 
മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കുള്ള സം രംഭങ്ങൾ 
നേപ്പിലാക്കുന്നതിനു സബ്സിഡി 
നല്കു  

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

ഇ.  ിെങ്ങു വര്ദ്ഗ വിള ൾ 

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

പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

വില സ്ഥിരത 
യില്ലായ്മ 

 ര്ദ്ഷ്  ന് േി ച്ച 
വില ലഭയോ ണം 

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

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

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

ഉല്പാദനക്ഷേത 
കൂേിയ ഇനങ്ങളുകേ 
നേീല്ക വസ്തുേൾ 
 ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േിേയിലും 
ഫാമു ളിലും 
ഉത്പാദിപ്പിക്കു . 

ഉല്പാദനക്ഷേത കൂേിയ 
ഇനങ്ങളുകേ വയാപനം  
ഉത്പാദന വര്ദ്ദ്ധന 
അതവെി അധി  
ആദായം 

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

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനയ്ക്കു
ള്ള സംവിധാന 
ങ്ങളുകേ 
അഭാവം 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂ
കേ  ര്ദ്ഷ്  ർേ് 
േി ച്ച ആദായം 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്പദ്ധ
തി നേപ്പിലാക്കു  

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

എഫ.് സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങൾ 
ുരുമുള ്, ഇഞ്ചി, േഞ്ഞൾ, ജാതി, ഗ്രാമ്പു,  റു പ്പട്ട തേങ്ങിയ സുഗന്ധവയജ്ഞനവിള ൾ 

ഉല്കപ്പാദ നത്തിലും, വിസ്തൃതിയിലും വലിയ ോറ്റേില്ലാകത തേരുന്ന.  4320 കഹക്ടറാണ് നിലവികല 
വിസ്തൃതി.  ആപ്രഗാള വിപണിയികല വില വയതിയാനങ്ങൾ ഈ പ്രേഖലകയ ഗ്രാേീണതലത്തിൽ വകര 
സവാധീനിക്കുന്ന.  വരള്ച്ച പ്രപാലുളള േകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, വില സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഉല്കപ്പാദനപ്രശഷ്ി 
കൂേിയ ഇനങ്ങൾ യഥാസേയം ആവശയത്തിനു ലഭിയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ, കജവവളങ്ങളുകേ അപരയാപ്തത, 
മൂലയവര്ദ്ദ്ധന സൗ രയങ്ങൾ യഥാവിധി ലഭയേല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയാണ ്ഈ പ്രേഖല പ്രനരിടുന്ന 
കവല്ലുവിളി ൾ.  താരതപ്രേയന വിസ്തൃതി ുറഞ്ഞ വിള ൾ ആയ  റുവ, ഗ്രാമ്പൂ, ജാതി എന്നിവ ളുകേ 
വയാപനം ക ാല്ലം ജില്ലകയ സംബന്ധിച്്ച സാദ്ധയത ഉള്ള ഒരു പ്രേഖലയാണ്. ഒരിേൽ ജില്ലയികല 
 ർഷ് ർ താല്പരയപ്രത്താകേ ആരംഭിക്കു യം ശരിയായ വിളകവടുോൻ തേങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തകന്ന  
വളകര കപ്പകട്ടന്ന് പിന്മാറു യം കചയ്ത വാനില കൃഷ്ി ഇന്നം സാദ്ധയത ൾ ഉള്ള ഒരു പ്രേഖല എന്ന 
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നിലയിൽ തേരുന്ന.  ർഷ് കര സംബന്ധിച്ചിേപ്രത്താളം റബ്ബറിപ്രനാകോപ്പപ്രോ അതിപ്രലകറപ്രയാ 
നാണയവിള സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവയാണു േിേ സുഗന്ധ വയഞ്ജന വിള ളും.  

ജി.  ശുോവ ്കൃഷ്ി 
ജില്ലയികല കോത്തം വിസ്തൃതി 1304 കഹക്ടറാണ്. റബര്ദ്കൃഷ്ിയകേ വയാപനപ്രത്താകേ  ശുോവ് കൃഷ്ിയകേ 
വിസ്തൃതി ുറഞ്ഞു. ോത്രേല്ല 75% പ്രതാട്ടങ്ങളും പുനരുദ്ധാരണം കചപ്രയ്യണ്ട സ്ഥിതിയിലുോണ്. േി ച്ച 
വിലയം സംസ്ക്രണ സംവിധാനവം ഉള്ളതിനാൽ കൃഷ്ി വയാപിപ്പിേണം. സബ്സിഡി പാപ്രേജ ്
നിലവിലില്ലാത്തതം, ജലപ്രസചിതകൃഷ്ി േചാരത്തിലില്ലാത്തതം ക ാമ്പുണേം, പ്രതയിലകോത  ്
തേങ്ങിയ  ീേപ്രരാഗേശ്നങ്ങളും അേങ്ങിയ കവല്ലുവിളി ൾ ഈ പ്രേഖല പ്രനരിടുന്ന.  ശുോവ് കൃഷ്ി 
വയാപനത്തിനും ഉല്പാദനവര്ദ്ദ്ധനവിനുോയി വിവിധ പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന. 

നിലവികല 
അവസ്ഥ 

പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

കൃഷ്ിേ് 
സബ്സിഡി 
പാപ്രേജ ്ഇല്ല 

കൃഷ്ിേ് 
സബ്സിഡി 
പാപ്രേജ ്

വിസ്തൃതി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു ന്നതിനായി 
സൗജനയ നിരേിൽ  കത ൾ 
നല്കു . നിലവിലുളള സംസ്ക്കര 
ണ ശാല ളുകേ ആവശയത്തിന് 
 ശുവണ്ടി ഉത്പാദനം നേത്ത 
ണം.  ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ്൯ പദ്ധതി 
യകേ  നാൽ വശങ്ങളില്ക 
 ശുോവ ്വച്്ചപിേിപ്പിോ൯ 
പദ്ധതി. കപാത സ്ഥലങ്ങളിലും 
പ്രറാഡവേിലും  ശുോവ ്
വച്ചുപിേിപ്പിോ൯ പദ്ധതി 

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

ക ാമ്പുണേം, 
പ്രതയില ക ാത ്  
തേങ്ങിയ  ീേ 
പ്രരാഗ േശ്നങ്ങൾ 

 ീേപ്രരാഗങ്ങൾ 
നിയത്രണ 
വിപ്രധയോേി 
ഉദ്പാദന 
വര്ദ്ദ്ധനവ്  
ഉറപ്പുവരുത്തു  

 ീേ പ്രരാഗ നിയന്ത്രണ 
ോര്ദ്ഗങ്ങള്േ്   ാമ്പയിൻ 
സംഘേിപ്പിച്ചു  ീേ പ്രരാഗ 
നിയന്ത്രണ ഉപാധി ള്േ് 
സബ്സിഡി നല്കു  

ജിഎ.പി (ഉത്തേ  ാര്ദ്ഷ്ി  
മുറ ള്) 

ജില്ലയികല 
 ശുവണ്ടി 
ഫാക്ടറി ളിൽ 
ആവശയത്തിനു 
പ്രതാട്ടണ്ടി ലഭിോ 
ത്ത അവസ്ഥ 

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും 
വിസ്തൃതി വയാപ 
നവം നേത്തി 
പരോവധി 
ഉല്പാദനം കൂട്ടു  

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും വിസ്തൃതി വയാപ 
നവം നേത്തി പരോവധി 
ഉല്പാദനം കൂട്ടു  

മുന്തിയ ഇനങ്ങളും വിസ്തൃതി 
വയാപനവം നേത്തി 
പരോവധി ഉല്പാദനം കൂട്ടു  

എച്ച.് പ്രഹാര്ദ്ട്ടി ള്ച്ചറൽ വിള ൾ( ോവ,്ൈാവ,്േറ്റ് ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ, പപ്പായ,കപനാപ്പിൾ,ുേമ്പുളി 
തേങ്ങിയവ) 

നിലവികല അവസ്ഥ പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

ഗുണപ്രേന്മയള്ള നേീൽ 
വസ്തുേളുകേ അഭാവം 

ഗുണപ്രേന്മയള്ള 
നേീൽ വസ്തുേൾ 
ഉറപ്പുവരുത്തി 
വിസ്തൃതി  

സര്ദ്ോർ ഫാമു ൾ 
ശക്തികപടുത്തൽ, കേവറ്റ് 
നഴ്സറി ളുകേ ഗുണപ്രേന്മ 
ഉറപ്പുവരുത്തു  സൗജനയ  

ഗുണപ്രേന്മയള്ള നേീൽ 
വസ്തുേള് സുലഭോക്കു  
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വര്ദ്ധിപ്പിക്കു  നിരേിൽ നേീൽ വസ്തുേൾ 
വിതരണം കചയ്യു  

വാണിജയ കൃഷ്ിയകേ 
അഭാവം 

വാണിജയ കൃഷ്ി 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  

വാണിജയ കൃഷ്ിേ് 
സബ്സിഡി നല്കു , കഹ 
കഡന്സിറ്റി ൈാെിംഗ ്

സ്ഥായിയായ വരുോനം 
ലഭയോക്കു  

വിപണന –സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങളുകേ  

അഭാവം 

വിപണന –
സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനം 

അച്ചാറു ൾ,ക ാണ്ടാട്ടം, 
പ്രസാപ്പു ൾ , ഹല്കവ, പ്രപേ, 

സ്ക്വാഷ് ്സൗന്ദരയ 
വര്ദ്ദ്ധ ങ്ങള്എന്നിവയകേ 
യൂണിറ്റ ൾ ോപ്രദശി ാ 

േിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു  

ജില്ല അേിസ്ഥാനത്തിൽ 
വിപണന സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങൾ 
ഏര്ദ്പ്പാടുകചയ്യു . 

 

കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും 
സാമൂഹയ 

വനവല്കേരണത്തിനും 
ോവ,് ൈാവ്,എന്നിവ 
ഉപപ്രയാഗിോത്ത 
അവസ്ഥ 

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

ഫാമു ൾ ശാക്തീ രണം 
നേത്തി ആവശയത്തിനു 
കത ൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു . 

ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 
ഉള്കപ്പടുത്തി സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ 

സാമൂഹയ 
വനവല്കേരണം 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നി൪പ്രേശങ്ങൾ 

1. നീര്ദ്ത്തേ വി സനം 
1. എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും പച്ചേറി വിപണനത്തിനായി സൗജനയോയി പഞ്ചായത്ത 

ധീനതയിലുളള സൗ രയങ്ങൾ  ർഷ്  സംഘങ്ങൾേ് അനുവദിേണം. 
2. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി വെി പുരപ്പുറ േെകവളളകോയ്ത്ത് എല്ലാ വീടു ളിലും നിർബന്ധോക്കു . 
3. ശുചിതവേിഷ്കെ സഹായപ്രത്താകേ ഉറവിേ ോലിനയനിര്ദ്മാർജ്ജനത്തിന്  സംവിധാനങ്ങൾ 

എല്ലാവീടു ളിലും സൗജനയനിരേില്ക നല്കു  
4. കനല്കകൃഷ്ി വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ോപ്രദശി  േശ്നത്തിൽ ഇേകപോന് പഞ്ചായത്ത ്

േസിഡെികെ അദ്ധയക്ഷതയില്ക േപ്രതയ   മിറ്റി രൂപീ രിക്കു . 
5. ോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനേില്ലാത്ത പ്രഹാട്ടലു ൾ, ആഡിപ്രറ്റാറിയങ്ങള്, പ്രഷ്ാപ്പു ൾ, 

പ്രബ്രായിലർ  പ്ര ാെി വില്പനശാല ൾ എന്നിവയകേ കലസൻസ് പുതേി നല്കാതിരിക്കു . 
2. പച്ചേറി കൃഷ്ി വി സനം 
 ുടുംബശ്രീ/സഹ രണ ബാങ്കു ൾ/ ക്ലസ്റ്ററു ൾ/ ർഷ്  സംഘങ്ങൾ/സർോരിതര സംഘേ 
ന ൾ എന്നിവ വെി സർോർ നിയന്ത്രണത്തില്ക  ർഷ്  സൗഹൃദ രീതിയില്ക ോനയോയ വില ഉറപ്പു 
വരുത്തി എപ്രോപ്രഷ്ാപ്പു ളും റീകട്ടയില്ക വിപണന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിക്കു . 
3.  ിെങ്ങ ്വർഗങ്ങൾ 
  ിെങ്ങ് വർഗ വിള ളായ േരച്ചീനി. പ്രചന, പ്രചമ്പ്,  ാച്ചില്ക, കൂവ എന്നിവ സംസ്ക്കരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച ്
നൂഡിൽസ്, കറഡി ടു ഈറ്റ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ,  ാലിത്തീറ്റ, പ്ര ാെിത്തീറ്റ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലി  ്
കേവറ്റ് പാർട്്ടണർഷ്ിപ്പ ് സംവിധാനം - വയവസായ വുപ്പ ് -  ാർഷ്ി  സർവ ലാശാല- 
പ്ര ന്ദ്രപ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ് ണപ്ര ന്ദ്രം എന്നിവയകേ സംപ്രയാജനം വെി. 
4. പുെപ്രയാര സംരക്ഷണം 
 വാണിജയ ോധാനയമുളള മുളയിനങ്ങൾ (ലാത്തിമുള, പ്രതാട്ട) എന്നിവ പുെപ്രയാരങ്ങളില്ക TBGRI, 
പാപ്രലാേ്  KFRI പീച്ചി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ നട്ടു പരിപാലിക്കു . 
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സംപ്രയാജന സാധയത ൾ/നിർപ്രേശങ്ങൾ 
1. കനൽ കൃഷ്ി വി സനം 

• പാേപ്രശഖരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായി ഇറിപ്രഗഷ് ന്, കേനർ 
ഇറിപ്രഗഷ് ന്,  ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ് ന് പ്രോജക്ട്, പ്രസായില്ക  ൺസർപ്രവഷ് ന് വുപ്പ്, പ്ര രള ലാെ ്
ഡവലപ്പ്കേെ ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ് ന് എന്നിവര്ദ് പങ്കാളി ളായി പദ്ധതി ൾ പാേപ്രശഖ 
രാേിസ്ഥാനത്തില്ക ആസൂത്രണം കചയ്യണം. 

• കനല്ല് സംസ്ക്കരണത്തിനായി സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങൾ,  ർഷ്  സംഘങ്ങൾ ുടുംബശ്രീ 
ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ എന്നിവയകേ സംപ്രയാജന സാധയത. 

• േതിയായ യന്ത്രവല്കേരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്ര രള അപ്രഗ്രാ ഇൻഡസ്ട്രീസ് 
പ്ര ാർപ്പപ്രറഷ് ന് യന്ത്രങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരായ ഓപ്പപ്രററ്റർോകരയം സജ്ജരാേണം. എല്ലാ 
പ്രലാക്കു ളിലും അപ്രഗ്രാ സർവീസ ് കസെറു ളും സാധയോയ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും 
നഗരസഭ ളിലും  ാർഷ്ി   ർമപ്രസന ളും സജ്ജോേണം 

• തരിശ ് പാേങ്ങളില്ക (വരമ്പു ൾ അേതയക്ഷോയ നിലയിലുളളവ) റവനൂ വുപ്പ് സർകവ 
നമ്പരും ഭൂവിസ്തൃതിയം  തണ്ടപ്രപരു വിവരങ്ങളും കൃഷ്ിവുപ്പിനു നല്കണം.  

• വാണിജയ, സഹ രണ ബാങ്കു ൾ കനല്ല് കൃഷ്ിേ് ുറഞ്ഞ പലിശയില്ക വായ്പ 
ആവശയമുളളവ ര്ദ്േ് ലഭയോേണം 

• മൃഗസംരക്ഷണ- ക്ഷീരവി സന വുപ്പു ളുകേ പ്രനതയതവത്തില്ക ചാണ ം ശാസ്ത്രീയോയി 
സംസ്ക്കരിച്ച് േിതോയ നിരേിൽ കൃഷ്ിവുപ്പിലൂകേ  ർഷ്  ർേ് നല്കണം 

 
  2. നാളീപ്ര ര കൃഷ്ി വി സനം 

• വിലയിേിയാന് സാധയതയളളപ്രപ്പാൾ പ്ര രകഫഡ് വെി പ്രതങ്ങ സംഭരിോന് സംവിധാനം 

• ച ിരിനാര് ഉല്പാദനത്തിനു പ്രയാജിച്ചരീതിയിലുളള കതാണ്ട ്ുടുംബശ്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ൾ വെി 
പ്രശഖരിച്്ച വയവസായവുപ്പ്/  യർ കസാകസറ്റി ൾ വെി സംഭരിോനുള്ള  സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കു . 

  3. േറ്റ വിള ൾ 

➢ േരച്ചീനി, പ്രനന്ത്രൻ, ുരുമുള ് തേങ്ങിയവയകേ സംസ്ക്രണത്തിനും കവവിധയോർന്ന 
ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും അവയകേ ോപ്രദശി  വിപണന സംവിധാനങ്ങൾക്കുോയി 
വയവസായ വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു . 

➢ റബർ തേി സംസ്ക്രണത്തിനായി  ിെേൻ പ്രേഖലയിൽ വയവസായ വുപ്പികെ സഹായ 
പ്രത്താകേ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു . 

➢ ചേ, ോങ്ങ, പപ്പായ, തേങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പെ വർഗങ്ങൾേ് വയവസായി  മൂലയം കൂേി 
വരുന്ന നാളു ളാണ ് ഇനിയള്ളത്. അവയിൽ നിന്നം കവവിധയോർന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ 
നിർമിക്കുന്നതിന്   ാർഷ്ി  സർവ ലാശാലയികല കേപ്രനാളജി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി 
വയവസായ വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കു . 

പ്രേൽത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

✓ തരിശ ്ഭൂേി സവപ്രേധയാ കൃഷ്ിേ് ലഭയോ ാത്ത സാഹചരയങ്ങൾ  വരുപ്രമ്പാൾ എത്തരത്തില്ക  
ഇേകപേണകേന്ന് നിയേപരോയി നിലനില്ക്ു ന്ന ോർഗ നിർപ്രേശങ്ങൾ പുറകപ്പടുവിേണം. 
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✓ ജലപ്രസചന പദ്ധതി ൾ യഥാസേയം തറക്കുന്നതിനു  ർഷ്  ര്ദ്േ ് മുൻതൂേമുളള 
 മിറ്റി ൾേ് രൂപം നല്കു . 

✓ വിളകവടുത്ത കനല്ല് യഥാസേയം ഏകറ്റടുത്ത് താേസം വിന വിലനല്കാൻ  െിയന്ന രീതിയിൽ 
സംവിധാനം ഒരുക്കു  

✓ ജില്ല- പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ൾ പാേപ്രശഖരസേിതി ളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സന 
ചുേതല ൾ ഏകറ്റടുക്കു . 

✓ കനല്ല് കൃഷ്ിയ്ക്ക് ഉപയക്തോയ ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ (നേീൽ,  ളപറിേ ല്ക, ക ായ്ത്ത ് കേതിയ 
ന്ത്രങ്ങൾ) എന്നിവ എഞ്ചീനിയറിംഗ് പ്ര ാപ്രളജു ളുോയി പ്രചർന്ന് പങ്കാളിത്ത ഗപ്രവഷ്ണ 
ത്തിലൂകേ ഉരുത്തിരിച്്ച എടുക്കു . 

✓ തവിേ്  ളയാകത കനല്ല് സംസ്ക്കരികച്ചടുോനുളള േില്ലു ൾ അപ്രഗ്രാ ഇഡസ്ട്രീസ ് പ്ര ാർപ്പ 
പ്രറഷ്കെ ആഭിമുഖയത്തിൽ ജില്ലയില്ക മൂന്നിേകത്തങ്കിലും ആരംഭിക്കു . 

✓ ഇൻപുട്ട് സബ്സിഡി ള്േ് പ രം പേിപേിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങ 
ൾേനുസൃതോയി ഉല്പാദനപ്രബാണസ് ഏർകപ്പടുത്തു . വിള ആസൂത്രണം നേത്തി 
ഉല്പാദനലക്ഷയം  ർഷ്  ര്ദ്േ ്മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുനല്കു . 

✓ ഹരിതഭവനങ്ങൾേ് നിുതിയിളവ ൾ േഖയാപിക്കു  

✓ ജന ീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ളില്ക ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതോയി  ർഷ് രുകേ അദ്ധവാനം 
 ണോോൻ അനുവദിക്കു .  

✓ കനൽ കൃഷ്ി നിലകോരുേൽ, നേീൽ, ക ായ്ത്ത്  എന്നിവ കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതിയോയി 
സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച കനൽ കൃഷ്ി പരോവധി ലാഭ രോക്കു . 

✓  ശുോവ ് കൃഷ്ി വിസ്തൃതി വയാപനത്തിനായി ക .ഐ.പി യകേ പാർശവഭാഗങ്ങളിലുള്ള 
ഭൂേിയിലും പുറപ്രമ്പാേ് ഭൂേി ളിലും പഞ്ചായത്ത ് പദ്ധതി ളിലുൾകപ്പടുത്തി  ശുോവ് നടുന്ന 
തിന് അനുേതി നല്കു . 

✓ ഫാം ടൂറിസം വി സിപ്പിക്കുന്നതിനായി േൺപ്രറാ ഐലെ് പ്രപാലുള്ള േകൃതി േപ്രനാഹരോയ 
പഞ്ചായത്തു ളും, തനത് ഉല്പന്നങ്ങൾ,  ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്ന, 
തെവ, ുളത്തൂപ്പുെ തേങ്ങിയ പഞ്ചയത്തു ളും, ജില്ലാഫാം അഞ്ചൽ തേങ്ങിയവയം ടൂറിസം 
വുപ്പുോയി പ്രചർന്ന് പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിോനുള്ള സംവിധാനകോരുേണം. 

 
7.1.2 മണ്ണ്–ജല സംരക്ഷ്ണം 

നിലവികല അവസ്ഥയകേ വിശ ലനം 
       ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ദ്ത്തുവാനുള്ള ഭൂേിയികല ഏറ്റവം വലിയ ജലസംഭരണിയാണ ്േണ്്ണ. 

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

വി സന പരിപ്രേക്ഷയം 

1. ശാസ്ത്രീയോയി േണ്ണ ജല സംരക്ഷണത്തിനു വിപ്രധയോോത്ത കേപ്രക്രാവാട്ടർ കഷ്ഡ ൾ 
േീഡിയം, ഉയര്ദ്ന്ന  മുൻഗണനാ പട്ടി യിൽകപ്പട്ട നീര്ദ്ത്തേങ്ങൾ എന്നിവ 
പരിപാലനത്തിന് വിപ്രധയോപ്രേണ്ടതാണ.് 

2. ഉപരിതല േവാഹത്തികെ പ്രവഗത ുറക്കുന്നതിനും  ിനിവ് പ്രശഷ്ി(infiltration) പ്ര ന്ദ്രീകൃത 
സേയം (concentration time) വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കചങ്കുത്തായ കചരിവ ളുകേ നീളവം 
അളവം ുറയ്ക്കുന്ന തിനുോയി കൃഷ്ി ഭൂേി ളില്ക  ല്ലു യ്യാല, േൺ യ്യാലയകേ മു ളിൽ പുല്ലു 
വച്്ച പിേിപ്പിേൽ കേറസിംഗ,് േെക്കുെി നിര്ദ്മാണം, േൺ യ്യാല ൾ  യർ ഭൂവസ്ത്രമു 
പപ്രയാഗിച്്ച   ബലകപ്പടുത്തൽ, പാറ അടുേിയള്ള കേറസ ്വാൾ, തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാ 
ണം അവലംബിപ്രേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത RIDF 
പദ്ധതി ൾ, PMKSY വാട്ടര്ദ്കഷ്ഡ് , MGNREGS എന്നിവയകേ ഏപ്ര ാപന സാദ്ധയത ള് 
ആരായാവന്നതാണ്. 

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

4. 2,3 പ്രശ്രണിയിൽകപ്പട്ട  (2nd and 3rd order)കനൽപ്പാേങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട നീര്ദ്ച്ചാലു ളിൽ 
ജലപ്രസചനത്തിന് ജലം സംഭരിച്ചു നിര്ദ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ കവകെഡ ് പ്രക്രാസ്ബാര്ദ് (Vented 
Cross bar) സിേെ ്പ്ര ാൺക്രീറ്റ ്ഉപപ്രയാഗിച്്ച നിര്ദ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭി ാേയം. ഇത്തരം 
നീര്ദ്ച്ചാലു ളിൽ രൂക്ഷോയ  രയിേിച്ചില്ക ഉള്ള േപ്രദശങ്ങളിൽ നിര്ദ്മാണ വസ്തുേൾ 
ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള പാര്ദ്ശവഭിത്തി നിര്ദ്മാണ൦ അനുവദിോവന്നതാണ്. ഇത്തരം 
നീര്ദ്ച്ചാലു ളുകേ േറ്റ പാർശവങ്ങൾ പ്രതാേിനു ആെവം വീതിയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും  യർ ഭൂവസ്ത്രം 
ഉപപ്രയാഗിച്ചും പുല്ലുവച്ചുപിേിപ്പിേൽ മുതലായ കജവോര്ദ്ഗങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ചും 
ബലകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

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

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

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

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

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

10. അനധികൃതോയ ുന്നിേിേൽ മൂലം നമ്മുകേ സംസ്ഥാനകത്ത ജലസംഭരണത്തിനുള്ള ഒരു 
ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത.്ഒരു ഘനേീറ്റര്ദ് േണ്്ണ നീേം കചയ്യുപ്രമ്പാൾ 250 ലിറ്റർ ജലം 
സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്. ഇേ ാരം ഒരു പ്രലാറി േണ്്ണ നീേം 
കചയ്യുപ്രമ്പാൾ 1250 ലിറ്റര്ദ് ജലം സംരക്ഷിേകപ്പോനുള്ള ോധയേോണ് നഷ്ടകപ്പടുന്നത്.കൂോകത 
ഉപരിതലത്തില്ക ഒരേി താഴ്ച്ച്ചയില്ക  ാണുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടോയ പ്രേല്ക േണ്്ണ നീേകപ്പോകത 
സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതം ആവശയോണ.് പ്രേല്ക േണ്്ണ കൂനയായി പുരയിേത്തികെ ഒരു ഭാഗത്ത ്
സൂക്ഷിച്ചതിന് പ്രശഷ്ം അേിയിലുള്ള േണ്്ണ നീേം കചയ്യാന് അനുവദിോവന്നതാണ്. േണ്്ണ 
നീേിയ പ്രശഷ്ം കൂനയായി കൂേിയിരിക്കുന്ന പ്രേല്കേണ്്ണ  തിരിച്ച ് ഉപരിതലത്തിൽ 
വിരിപ്രേണ്ടതാണ്.ചരിവ ൾ ദൃഡീ രിേകതയള്ള ആശസ്ത്രിയോയ േകണ്ണടുേല്ക പലപ്രപ്പാഴും 
േണ്ണിേിച്ചിലിനു  ാരണോുന്ന. ഒരു േപ്രദശകത്ത േകൃതിയാലുള്ള ജലനിര്ദ്ഗേനം 
ുന്നിേിച്ചില്ക മൂലപ്രോ നില൦നി ത്തല്ക മൂലപ്രോ തേസ്സകപ്പോനുള്ള സാഹചരയം ഉണ്ടാ ാകത 
സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതാണ്.    
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        അനിയന്ത്രിതോയി ുന്നിേിച്ചിൽ ഒെിവാക്കുന്നതിന് താകെപ്പറയന്ന ോര്ദ്ഗങ്ങൾ 
സവീ രിോവന്നതാണ്. 

1. വന് ിേ നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ  െിവതം േൺപ്രവല ുറയ്ക്കുന്ന രീതിയില്ക 
നേത്തുവാൻ ോര്ദ്ഗപ്രരഖ തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്. 

2. പ്രറാഡ നിര്ദ്മാണങ്ങളിൽ  െിവതം ഒരു ഭാഗത്ത ് നിന്നം നീേം കചയ്യുന്ന േണ്്ണ 
േകറ്റാരിേത്ത ്നി ത്താനായി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപ ല്കപന കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്. 
പുറത്തുനിന്നം േണ്്ണ ക ാണ്ടവരുന്ന സാഹചരയം ഇത്തരത്തില്ക ഒെിവാോവന്നതാണ്. 

3. വയലു ള്േ് ുറുക യള്ള പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പ്ര ാൺക്രീറ്റ ്
സ്ട്രക്ച്ച്ചറു ൾ (പില്ലറു ള്, േീ കസ്ട്രസ്ഡ് േീ  ാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ച്ച്ചറു ൾ) ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിലൂകേ 
േണ്ണിട്ടു നി ത്തല്ക ഒെിവാോവന്നതാണ്.  

4. വയക്തി ള്േ് കചറു ിേ പാര്ദ്പ്പിേ നിര്ദ്മാണങ്ങള്േ് ോത്രപ്രേ േണ്്ണ നീേം കചയ്യാപ്രനാ, 
ുന്നിേിോപ്രനാ അനുേതി നല്ക ാവ. ഭൗപ്രോപരിതലത്തിൽ ഒരേി താഴ്ചയില്ക  ാണുന്ന 
 ാര്ദ്ഷ്ി  ോധാനയമുള്ള പ്രേൽ േണ്്ണ സൗ രയേദോയി ഒരു ഭാഗത്ത്  കൂനകൂട്ടി 
പ്രശഖരിച്ചതിനു പ്രശഷ്ം  അേിയിലുള്ള േണ്്ണ  നീേം കചയ്യാന് അനുവദിോവന്നതാണ്. 
അനുവദനീയോയ അളവില്ക േണ്്ണ നീേിയ പ്രശഷ്ം കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേൽ േണ്്ണ 
തിരിച്ച ്ഉപരിതലത്തിൽ വിരിച്്ച കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗേദോപ്രേണ്ടതാണ്. 

5. ഭപ്രക്ഷയാല്കപ്പാദനത്തിനും ജലസംഭരണത്തിനും ഉപപ്രയാഗിേകപ്പപ്രേണ്ട േണ്്ണ അനിയന്ത്രി 
തോയി േറ്റ് ആവശയങ്ങള്േ ്ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് നിരുത്സ്ാഹകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള് 
1. പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളായ ഡലിയ.ജി.ഡി.പി., പി.എം.ക .എസ.്കവ., വാട്ടര്ദ്കഷ്ഡ്  

എന്നീ പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നീര്ദ്ത്തേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നേപ്പാക്കു . 

2. സംസ്ഥനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ദ്ഡികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ ആർ.ഐ. 
ഡി.എഫ്. പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നീര്ദ്ത്തേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നേപ്പാക്കു . 

3. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ നബാര്ദ്ഡികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ ആർ.ഐ. 
ഡി.എഫ്. പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി കനല്കകൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കവള്ള 
കപ്പാേ നിവാരണത്തിനും ജല നിര്ദ്ഗേന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുോയി 
പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാക്കു . 

4. പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ആര്ദ്.ക .വി.കവ.-യകേ ഭാഗോയി കനല്ക കൃഷ്ിയകേ 
വി സനത്തിനായി അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ 
നേപ്പിലാക്കു . 

5. പ്ര ന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വുപ്പികെ ധനസഹായപ്രത്താകേ അഷ്ടമുേി  ായലികെ വൃഷ്ടി 
േപ്രദശത്ത ്േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു . 

6. ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ത്തികെ വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത് സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ 
പി.സി.ആര്ദ്.ഡലിയ.എസ.്എസ.് േ ാരം 1 പ്ര ാേി രൂപയ്ക്ക് േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു . 

7. പട്ടി ജാതി സപ്രങ്കതങ്ങളില്ക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ േപ്രതയ  ഘേ  പദ്ധതി േ ാരമുള്ള 
ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്്ച േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു . 

8. ജില്ലയികല പട്ടി  വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളിൽ േി.ആര്ദ്.ഡി.എം., പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് ഫണ്ട്, എന്നിവ 
ഉപപ്രയാഗിച്്ച േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു . 
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9. േണ്്ണ സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ് MGNREGS പദ്ധതിയോയി 
ഏപ്ര ാപനവം ഉറപ്പാക്കു . 

10. അഷ്ടമുേി  ായലികെ തീര േപ്രദശത്ത ്  ണ്ടൽവനങ്ങൾ വച്ചു പിേിപ്പിേൽ.(19 
ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി) 

11. ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ത്തികെ തീരേപ്രദശത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി 
തനത് സസയവര്ദ്ഗങ്ങൾ വച്്ച പിേിപ്പിക്കു . (12 ലക്ഷം)(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി) 

12. പഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന ് േണ്്ണ പരയപ്രവഷ്ണ റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്്ട 
പഞ്ചായത്തു ള്േ്  സേര്ദ്പ്പിക്കു . 

13. േണ്ണികെ രാസഭൗതി  പരിപ്രശാധന ളുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയകേ ഭൂക്ഷേതാ 
ഭൂപേങ്ങൾ തയ്യാറാക്കു . 

14. േൺപ്രട്രാതരുത്ത് പഞ്ചായത്തികെ പാരിസ്ഥിതി  പഠനത്തിനുപ്രവണ്ടി ഭൂപേം 
തയ്യാറാക്കു . 

15. പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി ചാത്തന്നൂര്ദ് നിപ്രയാജ േണ്ഡലം സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ 
കഹല്കത്ത ്  ാര്ദ്ഡ് വിതരണം പൂര്ദ്ത്തിയാക്കു . 

16. പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത കഹല്കത്ത ്  ാര്ദ്ഡ് പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി  ചാത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം 
ഏലയിൽ കനല്കകൃഷ്ി േദര്ദ്ശന പ്രതാട്ടം   ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി ഒരുക്കു . 

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 
1. ജില്ലയികല പള്ളിേല്ക,  ല്ലേ, ഇത്തിേര, അയിരൂര്ദ് നദീതേങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്

നദീതേങ്ങളുകേ പരിപാലനത്തിനായി ദീര്ദ്ഘ ാല പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രദശീയ 
അന്തർപ്രദശീയ ഫണ്ടിംഗ ്എജന്സി ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേ നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

2. റംസാർ പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലയികല ശുദ്ധജല തോ ോയ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട 
തോ ത്തികെയം അഷ്ടമുേി  ായലികെയം വൃഷ്ടിേപ്രദശത്ത ് പ്രദശീയ അന്തർപ്രദശീയ 
ഫണ്ടിംഗ ് ഏജന്സി ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേ േണ്്ണ  ജല സംരക്ഷണ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാ പ്രേണ്ടതണ്ട്. 

3. ജില്ലയികല മുഴുവന് പഞ്ചായത്തു ളികല  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കും പ്രസായിൽ കഹല്കത്ത്  ാര്ദ്ഡ ്
വിതരണം കചയ്യു . 

4. ആരയങ്കാവ്, കതന്മല, ുളത്തൂപ്പുെ, പഞ്ചായത്തു ളികല പട്ടി  വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളിൽ േണ്്ണ 
ജല സംരക്ഷണത്തിനും പട്ടി  വര്ദ്ഗോര്ദ്േ ്കതാെിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭയോക്കുന്നതിനും 
ബ്രഹത് പദ്ധതി തയ്യാറാേി പട്ടി  വര്ദ്ഗ വുപ്പികെ സഹായപ്രത്താകേ നേപ്പിലാക്കു . 

5. ജില്ലയില്ക േകൃതി  വിഭവങ്ങളുകേ പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്ജനങ്ങളിൽ അവപ്രബാധം 
വരുത്തുന്നതിനായി പ്രബാധവത് രണം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. 

6. സുസ്ഥിര  ാര്ദ്ഷ്ി  വി സനത്തിനായള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയകേ േണ്്ണ  വിവരപ്രശഖരണം. 
7. ജില്ലയികല എല്ലാ േപ്രദശങ്ങളിലും േണ്്ണ പരയപ്രവഷ്ണവം, േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണവോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട ്പ്രബാധവത് രണ പരിപാേി ൾ സംഘേിപ്പിക്കു . 

പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ 
1.  ല്ല   യ്യാല, േൺ  യ്യാല, എന്നീ വുപ്പ് തല നിര്ദ്മാണങ്ങളുകേ നിരേ് DSR 2016 

േ ാരം പുതേി നിര്ദ്ണ്ണയിപ്രേണ്ടതാണ.് പ്രേല്കപ്പറഞ്ഞ േവര്ദ്ത്തങ്ങള്േ് DSR2012 
േ ാരമുള്ള നിരോണ് അനുവര്ദ്ത്തിച്ചു പ്രപാരുന്നത.്  ാലാനുസൃതോയി നിരക്കു ള് 
പരിഷ്കരിേത്തത് പദ്ധതി േവര്ദ്ത്തനങ്ങകള പ്രദാഷ് രോയി ബാധിക്കുന്ന. 

2. േണ്്ണ സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ േറ്റ് നിര്ദ്മാണ വുപ്പു ൾ കചയ്യുന്നതപ്രപാകല ഇ-
കേൺഡറിംഗ ് സിസ്റ്റം വെി നേപ്പിലാക്കുന്നത് അഭി ാേയോണ.് േണ്്ണ സംരക്ഷണ 
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േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഒെിവാേി ഇ-കേൺഡറിംഗ ് മുപ്രഖന നേപ്പിലാക്കു 
 യാകണങ്കിൽ സേയബന്ധിതോയി പദ്ധതി ൾ നേപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

3. േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്പി.ഡലിയ.ഡി. 
ോനുവല്ക പ്രപാകല പ്രസായിൽ  ൺസര്ദ്പ്രവഷ്ൻ ോനുവൽ േസിദ്ധീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

4. ഹരിതപ്ര രള പദ്ധതിയകേ പശ്ചാതലത്തിൽ േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ 
ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കുന്നതിനും പ്ര രള ലാന്ഡ്  ഡവലപ്കേെ ്ആക്ട് പരിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. 

         ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്  പദ്ധതി ള് 
പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങൾ 
1.  േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ MGNREGS പദ്ധതി േ ാരം ോത്രപ്രേ 

നേപ്പിലാക്കുവാന് പാടുള്ളൂ എന്ന് ൈാന് ഫണ്ട് കചലവെിക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട 
ോര്ദ്ഗനിര്ദ്പ്രേശ പ്രരഖയിൽ  ര്ദ്ശന നിര്ദ്പ്രേശം ഉള്ളതക ാണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള്േ ്
പദ്ധതി വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്്ച േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ 
സാധിോത്ത സാഹചരയോണ് ഉള്ളത്. ഹരിതപ്ര രളം പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കുന്ന ഈ 
 ാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ള്േ ് ൈാന് ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്്ച േണ്്ണ 
സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയില്ക ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശ 
പ്രരഖ പരിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.  

2.  പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ടിൽ അനുബന്ധോയി പ്രചര്ദ്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടി  േ ാരം േണ്്ണ ജല 
സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളുകേ  ര്ദ്മ പട്ടി യിൽ ോത്രോണ ്
ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്    ര്ദ്മ പട്ടി യിൽ ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണം 
ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണം ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിൽ 
ഉള്കപട്ടതാകണങ്കിലും േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണം പട്ടി യില്ക ഉള്കപ്പോത്തത ക ാണ്ട ്ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തു ൾേ് േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ഏകറ്റടുോന് സാധിോത്ത 
സാഹചരയോണുള്ളത്. േണ്്ണ ജല സംരക്ഷണം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളുകേയം പ്രലാേ് 
പഞ്ചായത്തു ളുകേയം പട്ടി യിൽ ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്ത്  രാജ ്ആക്ട് പരിഷ്കരിക്കുന്നത ്
ഹരിതപ്ര രളം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സഹായ രോുന്നതാണ്. 

3.  ജലപ്രസചന ജലനിര്ദ്ഗേന േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള്േ് ഏകറ്റടുോൻ 
സഹായ രോവന്ന തരത്തിൽ ൈാൻ ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശ പ്രരഖയം പഞ്ചായത്ത്  രാജ ്ആക്ടം 
പരിഷ്കരിക്കു യാകണങ്കിൽ ജില്ലയികല തരിശു  ിേക്കുന്ന കനല്ലലപാേങ്ങൾ കൃഷ്ിേ ്
അനുപ്രയാജയോക്കുവാന് സാധിക്കും. കനല്കകൃഷ്ിയകേ വിസ്തൃതിയിൽ ഉണ്ടാുന്ന വര്ദ്ദ്ധന 
ജല ലഭയതയം ഭൂഗര്ദ്ഭജല പരിപ്രപാഷ്ണവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായ രോുകേന്ന ്
പഠനങ്ങൾ കതളിയിക്കുന്ന.  

 
 

7.1.3 പ്രമജർ ഇറിപ്രേഷ൯ 

നിലവികല അവസ്ഥ പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല പരിപ്രേക്ഷയം ദീർഘ ാല പരിപ്രേക്ഷയം 

േധാനകപ്പട്ട ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ അവസ്ഥ 

അഷ്ടമുേിോയലികല 
ജലകോഴുേ് 
തേസ്സം,  പ്രയ്യറ്റം 
കജവ അകജവ 

ജലപ്രസ്രാതസ് 
ോലിനയമുക്തോക്കു  

 ായലികല പലഭാഗങ്ങളിലും 
േപ്രതയ ിച്്ച നീണ്ട ര 
പാലത്തിൻ  ിെക്കും 
കതക്കുംഭാഗം  ാവനാേ് 

 

ക പ്രയ്യറ്റം കജവ 
അകജവോലിനയ 
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ോലിനയനിപ്രക്ഷപവം ഭാഗത്തിൽ ആെം കൂട്ടു  നിപ്രക്ഷപങ്ങൾ നീേം കചയ്യു . 

ശാസ്താംപ്ര ാട്ട 
തോ ത്തില്ക 
പാരിസ്ഥിതി  
സന്തുലനാവസ്ഥ 
നഷ്ടകപ്പടു യം 
അതവെി ജലാ 
ശയം വിസ്മൃതിയി 
ലാു യം കചയ്യാം 

തോ ത്തികെ 
സംരക്ഷണവം 
പുനരുദ്ധാരണവം 

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

പ്രോയിസ്ചർ പിറ്റികെ 
നിർമാണം റബ്ബിൾ പി ച്ഡ്  
ബണ്ടികെ നിർമാണം  യർ 
ഭൂവസ്ത്രം ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള സംര 
ക്ഷണ ഭിത്തിയകേ നിർമാ ണം 

Renomatresses for retaining 
unstable Hillocks പ്രക്രാസ് റു  
ളുകേ നിർമാണം റീചാർജ ്

കചയ്യുന്നതിനായി  ിണറു ളുകേ 
നിർമാണം ഗാബിപ്രയാൺ 
വ ർേ-് റബ്ബിൾ ഗളളി 
കചേ്കഡ പ്രവഴ്സണ ൽ 
ചാനലു ളുകേ നിർമാണം 
അമ്പലേേവ്, കവപ്രട്ടലിേേവ് 
എന്നിവിേങ്ങളിൽ  ംഫർട്ട ്

പ്രസ്റ്റഷ്കെ നിർമാണം അമ്പല 
േേവ്, കവപ്രട്ടലിേേവ് എന്നിവിേ 
ങ്ങളിൽ പ്രബാട്ടുകജട്ടി ളുകേ 
നിർമാണം അമ്പലേേവിൽ 
പേിപ്പുരയകേ കേയം പ്ര ാപ്രളജ ്
പ്രറാ ഡ് അമ്പലേ േവ് വകരപുന 

രുദ്ധരിക്കുന്നത് പ്രവലി 
നിർമാണം  

ഇത്തിേര ആറികെ 
ജലലഭയതുറവ ്

ആറികെ ജലലഭയത 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന 
തിനായി കചേ് 
ഡാമു ള് 
നിർമിക്കു  

ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക 
േണ് ബണ്ട ള് നിർമിക്കു  

പ്ര ാട്ടുേ ൽ കചേ് ഡാം 
ചേയേംഗലം കചേ് ഡാം 
അരിേന്നൂർ കചേ് 

ഡാംപ ൽ ക്കുറി കചേ് ഡാം 
േണ്ണയം  േവ് കചേ് 

ഡാം,പ്രസ്റ്റാപ്രറജ് കവയർ D/S 
േണ്ണയം കചേ് ഡാം, ഞവരൂർ 

 േവ് കചേ്ഡാം 

പളളിേലാറിൽ 
ജലദൗർലഭയം 

നദിയകേ 
പുനരുജീവന 
നവീ രണ 
സംരക്ഷണ 
േവർത്തി ൾ 

പളളിേ ൽ ഡാം, േണ്ണട്ട ഡാം 
എന്നിവയകേ പുനരുദ്ധാരണം. 
 യർഭൂവസ്ത്രംഉപപ്രയാഗിച്്ച 

നദിയകേ വശങ്ങളികല േകണ്ണാ 
ലിപ്പ് തേയന്നത്. പളളിേലാറി 
ൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി  േ 

പളളിേലാറിനും േറ്റ് 
അനുബന്ധപ്രതാടു ള്ക്കും 
ജലസംരക്ഷണം, 

അപ േ രോയ രീതിയിൽ 
േണ്ണിേിച്ചിൽ ഉണ്ടായ 

േപ്രദശങ്ങളിൽ പ്ര ാണ്ക്രീറ്റ് 
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വ്, ുളിേേവ്, എന്നിവ. വ 
രൾച്ചാ സേയത്ത ്ജലലഭയ തയ്ക്ക് 
പ്രവണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും 
കചേ്ഡാം നിർമിക്കു . 
LI/KWA പമ്പിംഗ് പ്രസ്റ്റഷ് ൻ 

പുനരുദ്ധാരണം നദിയിൽ ആെം 
കൂേിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അേിയണ 
നിർമിക്കുന്നത്. ൈാസ്റ്റിേ് 
ോലിനയങ്ങൾ ആറിൽ നിപ്രക്ഷ 
പിക്കുന്നത് തേയാൻ തേർച്ച 
യായ പ്രവലി ളും, സൂച ങ്ങളും 
 ാേറയം, സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 
ആറ്റിൽ വീണു  ിേക്കുന്ന 
േരങ്ങളും ോലിനയവം 

വൃത്തിയാക്കുന്നത്. പളളിേ 
ലാറികെ വശങ്ങളിൽ മുളയം 
 ണ്ടല്ക് ാടും വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നത്. 

/പാറ ക ാണ്ടളള സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമാണം. 

 

 ല്ലേയാറികല 
അശാസ്ത്രീയോയ 
രീതിയിലുളള േണ ൽ 
വാര ൽ  ാരണം 
നദിയികല ജലല 
ഭയത ുറവ് േണ്പ്രട്രാ 
തരുത്ത് ഉപ്പുകവളളം 

 യറുന്ന 

കചേ് ഡാം 
റഗുപ്രലറ്റർ എന്നിവ 
സ്ഥാപിക്കു  

 ല്ലേയാറ്റിൽ  േപുെഭാഗത്ത് 
ഉപ്പുകവളളം  യറാകത 
റഗുപ്രലറ്റർ സ്ഥാപിക്കു  

വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തേയണ 
സ്ഥാപിക്കു  

 
 
7.1.4 ചെറുകിട ജലപ്രസെനം 

നിലവികല അവസ്ഥ പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ ാല േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
ദീര്ദ്ഘ ാല 

േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

ജില്ലയികല കൃഷ്ിയിറേിയിട്ടുള്ള 
േപ്രദശത്തികെ 6.8 % 
ോത്രോണ ്ജലപ്രസചിത 
േപ്രദശത്തികെ വിസ്തൃതി. 

ജലപ്രസചന ആവശയത്തി 
നായി ജില്ലയികല കൃഷ്ിപ്രേഖല 
യില്ക നിര്ദ്മിച്ചിട്ടുള്ള 

വിവിധ വുപ്പു പ്രളയം 
തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങപ്രളയം 
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് 
ജലസാനിധയം 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക 
ഉറപ്പാോന് 
ആവശയോയള്ളേവ

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

ജലസംരക്ഷണ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളു
കേ ആസൂത്ര 
ണവം നിര്ദ്വഹ 
ണവം സംപ്രയാജി 
ത നീര്ദ്ത്തോേി 
സ്ഥാനത്തില്ക 
നേത്തി ജല 
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തേയണ ളും പ്രക്രാസ്ബാറു 
 ളുംസേയബന്ധിതോയ 
അറ്റുറ്റപണി ളുകേ അഭാവം 
മൂലം ത ര്ദ്ന്ന  ിേക്കുന്ന 
അവസ്ഥ.കചറു ിേ ജലപ്രസച 
ന പ്രസ്രാതസ്സു ളായ 
ുളങ്ങള്, ചിറ ള്, പ്രതാടു ള് 
എന്നിവയകേ വിസ്തൃതി  പ്രയ്യറ്റം 
മൂലംുറയന്നതം വയാപ ോയി 
മൂേകപ്പടുന്ന അവസ്ഥ. 

തണ്ണീര്ദ്ത്തേം  ായലു ള് 
എന്നിവ നി ത്തകപ്പടുന്നത ്

ശൂരനാേ ്വേേ,് കതാേിയൂര്ദ്, 
തെവ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ്, 
 ിെപ്രേ ല്ലേ, ആരയന് ാവ്, 
ുളേേ എന്നീ പഞ്ചായത്തു 
 ളികലലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയള്ള 
പ്രോപ്രട്ടാര്ദ്, പമ്പ് േറ്റ് 
അനുബന്ധ സാേഗ്രി ള് 
എന്നിവയകേ  ാലപ്പെേം 
മൂലംതേര്ദ്ച്ചയായി അറ്റുറ്റ 
പണി ള് ആവശയോയി 
വരുന്ന അവസ്ഥ. 
ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ്, ചാത്തന്നൂര്ദ്, 
തൃേരുവ, തൃേേവൂര്ദ്, 
ുലപ്രശഖരം, ക്ലാപ്പന, 
ആലപ്പാേ് എന്നീ പഞ്ചായ 
ത്തു ളികല ജലപ്രസചന 
ആവശയത്തിനായി ഉപപ്രയാ 
ഗിക്കുന്ന ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക 
പ്രവനല്കോലത്ത് ഉപ്പുകവള്ളം 
 യറുന്ന അവസ്ഥ 
വിവിധ വുപ്പു ള് ജല 
പ്രസചന നിര്ദ്മിതി ള് 
നേത്തുപ്രമ്പാള് റവനൂ 
അതിരു ള് കൃതയോയി 
നിര്ദ്ണ്ണയിോത്തത മൂലം 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേവിസ്തൃതി

ര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
 കണ്ടത്തു യം, 
നിര്ദ്വഹിക്കു യം 
അതവെി ജില്ലയികല 
 ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയില്ക 
സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ജലപ്രസചനം 
സാധയോക്കു യം 
കചയ്യു . 

 

ചിറ ള്, അരുവി ള്, 
പ്രതാടു ള് എന്നിവ 
പുനരുദ്ധരിേണം. 

േെകവള്ള സംഭരണത്തിലൂകേ 
 ിണറു ളികല ജലലഭയത 
ഉറപ്പാക്കുതിനുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തപ്രേശ 
സവയംഭരണാേിസ്ഥാനത്തില്ക 
നേപ്പിലാക്കു . 

അനുപ്രയാജയോയ ഇേങ്ങള് 
 കണ്ടത്തി അേിയണ ള് 
നിര്ദ്മിച്്ച ഭൂജലപ്രപാഷ്ണം 
സാധയോക്കു . 

ജില്ലയികല ലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
പദ്ധതിയകേ പ്ര ടുപാടു ള് 
പരിഹരിച്ച ്നിലവികല 
ജലപ്രസചിത പ്രശഷ്ി 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്നേപ്പിലാക്കു  
ക .ഐ.പി. േറ്റ ജലപ്രസചന 
 നാലു ള് എന്നിവയിലൂകേ 
ഒഴു ി വരുന്ന ജലംസേീപത്ത് 
സാധയോയ ുളങ്ങളുോയം 
കചറു പ്രതാടു ള് വെി 
പാേപ്രശഖരങ്ങളുോയി 
ബന്ധിപ്പിച്്ച പ്രവനല്കോലത്ത് 
ജലലഭയത േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
ഏകറ്റടുക്കു . ഇതിനായി 
തപ്രേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, കതാെിലുറപ്പ,് 
ജലവിഭവ വുപ്പ് എന്നീ 
വുപ്പു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥര്ദ് 
പ്രയാജിച്്ച േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക 
ഏര്ദ്കപ്പടു . 
ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തന 
ങ്ങളുകേ ോധാനയം കപാത 
ജനങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന 
വിധത്തില്ക വാര്ദ്ഡ് തല 

ലഭയതയം 
ഉത്പാദനക്ഷേത
യം വര്ദ്ദ്ധിപ്പി 
ക്കു . 

നിലവിലുള്ള 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളു
കേ നവീ രണവം 
രൂപീ രണവം 
വിനിപ്രയാഗവം 
സുസ്ഥിര 
പരിപാലവം 
ഉറപ്പാക്കു . 

ജലസംരക്ഷണ 
ജലവിനിപ്രയാഗ 
സംസ്ക്ാരവം 
ജലസാക്ഷരതയം 
ജനങ്ങളില്ക 
വളര്ദ്ത്തികയടുക്കു
  

േകൃതിവിഭവ 
പരിപാലനോയി 
ബന്ധകപ്പട്ട ്
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന 
കൃഷ്ി, ജലപ്രസ 
ചനം, േണ്്ണ 
സംരക്ഷണം, 
തപ്രേശഭരണം, 
കതാെിലുറപ്പ്, 
ഭൂജലം, റവനൂ 
എന്നീ വുപ്പു കള 
ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചു
ക ാണ്ട്ഗ്രാേപ
ഞ്ചായത്ത് തലം 
മുതല്ക ജില്ലാതലം 
വകര േണ്്ണ, 
ജലസംരക്ഷണ 
ൈാനു ള് 
തയ്യാറാക്കു . 
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യില്ക ുറവ വരുന്ന അവസ്ഥ. 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ വയാപ  
േലിനീ രണം  ാലാവസ്ഥ 
യിലുണ്ടാുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചി 
ലു ള് മൂലം ജലപ്രസ്രാതസ്സു  
ളികല ജല ലഭയതക്കുറവ,് ഫണ്ട് 
ലഭയത ുറവ മൂലം സൃഷ്ടിേ 
കപ്പടുന്ന ജലപ്രസചിത പ്രശഷ്ിയ 
കേ തേര്ദ് പരിപാലനം 
സാധയോ ാത്ത അവസ്ഥ. 
പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയികല 
ോനദണ്ഡങ്ങള് ജില്ലയികല 
ഭൂേകൃതി അനുസരിച്ച ്
പാലിോന്  െിയാത്ത 
സാഹചരയം മൂലം േതിയായ 
പ്ര ന്ദ്ര സഹായം 
ലഭയോ ാത്ത അവസ്ഥ. 

ത്തില്ക ജന ീയ കൂട്ടായ്മ 
 ള്തപ്രേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവ 
ത്തില്ക രൂപീ രിച്ച ്പ്രബാധ 
വല്കേരണം നേത്തു . 
 വാറി ള് പ്രപാലുള്ള ജല 
സംഭരണി ളികല ജലം 
ഭാവിയികല ഉപപ്രയാഗത്തി 
നായി ശുദ്ധിയായി 
സൂക്ഷിക്കു . 

വയാവസായി  ഗാര്ദ്ഹി  
ഉപപ്രയാഗത്തില്ക ജല 
ഉപപ്രയാഗത്തികെ ദുര്ദ്വയയം 
ുറച്്ച, പാഴ്ച്ജലം ശുദ്ധീ രിച്ച ് 
പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
നേപ്പിലാക്കു  

 

 

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

പദ്ധതി ള് അവപ്രലാ നം 
പദ്ധതി 

േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

സംസ്ഥാനപദ്ധതി ള് 

നിലവിലുള്ള 
ലിഫ്റ്റ്ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
പദ്ധതി ളുകേ 
പുനരുദ്ധാരണം 

പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
പദ്ധതി ള് 

പ്രചറു ിേജലപ്രസചനം 
ക്ച്ളാസI് പദ്ധതി ള് (50 
കഹക്ടറില്ക കൂടുതല്ക 
ആയകേട്ടഉ്ള്ളവ) 

കചറു ിേജലപ്രസചനം
ക്ച്ളാസI്I പദ്ധതി ള്  (50 
കഹക്ടറില്ക 

വിവിധ സംസ്ഥാന പദ്ധതി  
ളിലുള്കപ്പടുത്തി ജില്ലയില്ക 
ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് വളകര 
ുറവാണ.് ഇതമൂലം ജില്ലയികല 
 ാര്ദ്ഷ്ി  പ്രേഖലേ ് 
പ്രയാജിക്കുന്ന തരത്തില്ക പുതിയ 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന 
തിപ്രനാ, നിലവിലുള്ള 
പദ്ധതി ളുകേ തേര്ദ്പരിപാ 
ലനത്തിപ്രനാ സാധിക്കു ന്നില്ല. 
വിവിധ വുപ്പു ളുകേ 
ഏപ്ര ാപനം ഇല്ലാത്തത മൂലം 
 ാര്ദ്ഷ്ി  പ്രേഖലേ് 
അനുപ്രയാജയോയ പദ്ധതി 
രൂപീ രണത്തിന് തേസം 
പ്രനരിടുന്ന. 2016-17 വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക 

 ീഴ്ത്തട്ടന്ിപ്രേശങ്ങള് 

തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുകേ 
വാര്ദ്ഷ്ി  പദ്ധതിയില്ക  ാര്ദ്ഷ്ി  
വി സനത്തിന് 
അതയന്താപ്രപക്ഷിതോയ ജലപ്രസചന 
സൗ രയം ഒരുക്കുന്നതിനും, 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ 
നവീ രണത്തിനും കൂടുതല്ക 
ത വ യിരുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  

തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക  
കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതിയകേ 
വാര്ദ്ഷ്ി ബഡജറ്റം പ്രലബര്ദ് 
എസ്റ്റിപ്രേറ്റം തയ്യാറാക്കുപ്രമ്പാള് 
ജലപ്രസചിത നിര്ദ്മിതി ള്േ് 
മുന്ഗണന നല്കപ്ര ണ്ടതം ആസ്തി 
വി സനത്തിന്കൂടുതല്ക ത  
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താകെആയകേട്ടഉ്ള്ളവ) 

ുളങ്ങളുപ്രേയംചിറ ളുപ്രേ
യംനവീ രണപദ്ധതി 
ള്. 

നബാര്ദ്ഡസഹായപ്രത്താ
ടുകൂേിയള്ളക്ച്ളാസI്, 
ക്ച്ളാസI്I പദ്ധതി ള് 

ജലപ്രസചനനിര്ദ്മിതി ളു
കേപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി
 ള് 

പ്രോജക്ട്കേയിെനസ്്സ, 
ഫ്ളഡ്ഡാപ്രേജ്പദ്ധതി ള് 

 

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

 

വ യിരുപ്രത്തണ്ടതോണ്. 
അനുപ്രയാജയോയ േവര്ദ്ത്തി ള് 
 കണ്ടത്തുന്നതിന് കൃഷ്ി, ജലപ്രസ 
ചന വുപ്പ് ഉപ്രദയാഗസ്ഥരുകേ 
പ്രസവനം പ്രതപ്രേണ്ടതാണ്. ഓപ്രരാ 
വര്ദ്ഷ്വം സംസ്ഥാന പദ്ധതി 
യിലുള്കപ്പടുത്തി നേപ്പിലാപ്രേണ്ടവ 
സംബന്ധിച്്ച തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക 
മുന്ഗണന നിശ്ചയിച്്ച അതാത് 
വുപ്പു ള്േ് നല്കുന്നത് 
ഉചിതോയിരിക്കും 

പ്രേല്കത്തട്ടന്ിപ്രേശങ്ങള് 

ഓപ്രരാജില്ലയികലയം,  ാര്ദ്ഷ്ി  
സ്ഥിതി, ജലപ്രസചിത വിസ്തൃതി 
എന്നിവേനുസരിച്ച ്ഫണ്ട് 
ലഭയോക്കു .സൃഷ്ടിേകപ്പട്ട 
ജലപ്രസചിതപ്രശഷ്ി പൂര്ദ്ണ്ണപ്രതാതില്ക 
വിനിപ്രയാഗിക്കു ന്നതിനായി 
ജലപ്രസചന നിര്ദ്മിതി ളുകേ തേര്ദ് 
പരിപാലനത്തിന്  േതിയായ ഫണ്ട് 
ലഭയോക്കു .ജലപ്രസചനപദ്ധതി ളു
കേ ആസൂത്രണത്തിനും, 
നിര്ദ്വഹണത്തിനും, ജലപ്രസ്രാതസ്സു  
ളുകേ സംരക്ഷണത്തിനും 
വിവിധവുപ്പു കള 
ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംവിധാനം ഗ്രാേ, ബ്പ്രളാേ്, 
ജില്ലാതലങ്ങളില്ക രൂപീ രിക്കു . 

പ്ര ന്ദ്രപദ്ധതി ള് 
റിപ്പയര്ദ്, റിനപ്രവഷ്ന് 
ആന്റ്റിപ്രസ്റ്റാപ്രറഷ്ന് 
ഓഫ്ടാങ്ക്സ്ആന്പ്ര്പാ
ണ്ട്സ് (RRR) 
എ.ഐ.ബി.പി. 
േധാനേന്ത്രികൃഷ്ിസിഞ്ചാ
യിപ്രയാജന (PMKSY) 
 
 
 
 

ഉപരിതല കചറു ിേ ജല 
പ്രസചന പദ്ധതി ളില്ക േപ്രതയ  
വിഭാഗത്തിലുള്ള 
സംസ്ഥാനങ്ങള് (ഹിോചല്ക 
േപ്രദശ്, ജമ്മു ാശ്മീര്ദ്, 
ഉത്തരാഖണ്്ഡ, ഒറീസ്സയി കല 
വരള്ച്ച ബാധിത ജില്ല ള്) 
ഒെിക യള്ള സംസ്ഥാന 
ങ്ങളില്ക ആദവാസി പ്രേഖല ള്, 
േരു ഭൂേപ്രദശ ങ്ങള്, വരള്ച്ച 
ബാധിത േപ്രദശങ്ങള്, നക്സല്ക 
ബാധിത േപ്രദശങ്ങള് എന്നിവി 
േങ്ങളില്ക 50 കഹക്ടപ്രറാളം 

 ീഴ്ത്തട്്ടനിപ്രേശങ്ങള് 

ആര്ദ്.ആര്ദ്.ആര്ദ്. പദ്ധതിയകേ 
ോനദണ്ഡങ്ങള് പാലികപ്പടുന്ന 
തരത്തിലുള്ളചിറ്റേലചിറ, 
ആദച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട 
തോ ംതേങ്ങിയജലപ്രസ്രാതസ്സു ള് 
 കണ്ടത്തു യംപ്ര ന്ദ്രജല മീഷ്ന് 
നിഷ്കര്ദ്ഷ്ിക്കുന്നതരത്തിലുള്ളഡി.പി.
ആറു ള് തയ്യാറാേി പ്ര ന്ദ്ര 
സര്ദ്ോര്ദ് അനുേതി പ്രനേികയടുക്കു . 

പ്രേല്കത്തട്ടന്ിപ്രേശങ്ങള് 

േധാനേന്ത്രി കൃഷ്ിസിഞ്ചായി പ്രയാജ 
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 ആയേട്്ട ലഭയോുന്ന പദ്ധതി 
 ള് ോത്രപ്രേ ഏകറ്റടുോന് 
സാധിക്കു  യള്ളു. ഇത്തര 
ത്തിലുള്ള ഭൂേപ്രദശങ്ങള് 
ജില്ലയിലില്ല. ആര്ദ്.ആര്ദ്.ആര്ദ്. 
പദ്ധതിയകേ ോനദണ്ഡ േ ാ 
രം നഗരേപ്രദശത്തുള്ള ഒരു 
ുളം ഈ പദ്ധതി വെി ഏകറ്റടു 
േണകേങ്കില്ക ുളത്തികെ 
ഉപരിതല ജല വിസ്തീര്ദ്ണ്ണം 
20000 ചതരശ്രേീറ്ററും 
ഗ്രാേേപ്രദശങ്ങളില്ക ഇത് 50000 
ചതരശ്ര േീറ്ററുംപ്രവണം. ജില്ല 
യില്ക വളകരുറച്ച് ജലപ്രസ്രാത 
സു കള ഈ ോനദണ്ഡങ്ങള് 
പാലിക്കുന്നള്ളു. പി.എം.ക . 
എസ.് കവ. പദ്ധതിയകേ 
ോനദഡത്തിലും ജലപ്രസചന 
വുപ്പിന് അനുവദനീയോയ 
േവര്ദ്ത്തി ളില്ക കൂടുതലും 
എ.ഐ.ബി.പി., ആര്ദ്.ആര്ദ്. 
ആര്ദ്. വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്കപ്പ 
ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേല്ക പദ്ധതി 
 ളുകേ ോനദണ്ഡങ്ങള് 
ജില്ലയികല ഭൂേകൃതി യകേ 
സവിപ്രശഷ്ത മൂലം പാലിേ 
കപ്പോത്തതിനാല്ക േതിയായ 
ഫണ്ട് ലഭയോുന്നില്ല.  

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

 
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഉത്പാദന പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള് കേച്ചകപ്പടുത്തു 
ന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ജലപ്രസചന, ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കുപ്രമ്പാള് 
ഈ പ്രേഖലയില്ക സാപ്രങ്കതി  കവദഗ്ധധയം കൂടുതലായള്ള ജലവിഭവ വുപ്പ്, ഭൂജല വുപ്പ,് 
േണ്്ണ സംരക്ഷണ വുപ്പ് എന്നിവരുകേ പ്രസവനം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു . 

•  ാര്ദ്ഷ്ി  വി സനത്തിന ് അതയന്താപ്രപക്ഷിതോയ ജലപ്രസചന സൗ രയം കേച്ചകപ്പടുത്തു 
ന്നതിനായി തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല വാര്ദ്ഷ്ി പദ്ധതിയകേ നിശ്ചിത 
ശതോനം ോറ്റി വക്കു . 

• ഹരിത പ്ര രളം പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി പഞ്ചായത്ത ് തലത്തില്ക തയ്യാറാക്കുന്ന 
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പദ്ധതി രൂപീ രണത്തില്ക മുന്ഗണന 
നല്കു . 
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. സബ്സിഡി നിരക്കു ളില്ക യാഥാര്ദ്്യപ്രബാധപ്രത്താകേയള്ള വര്ദ്ദ്ധന 
2. ോപ്രദശി  സേിതി ള് രൂപീ രിച്ച് നിയേങ്ങള് എന്പ്രഫാര്ദ്സ് കചയ്യണം 
3. പഞ്ചായത്തേിസ്ഥാനത്തില്ക കനല്ല് ഉണോനുള്ള സൗ രയങ്ങള് പ്രവണം. 
4. കപരിനാേ് പഞ്ചായത്തില്ക കനല്ല് സംസ്ക്രണ സംവിധാനം  
5. അഞ്ചല്ക പഞ്ചായത്തികല (എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും) 21 തേയണ ള് അറ്റുറ്റ പ്പണി ള് 

നേത്തണം. 
6. ചിറ്റേല പ്രലാേ് ( ിെപ്രേ  ല്ലേ അേേം)  ര്ദ്ഷ് കത്താെിലാളി ദൗര്ദ്ലഭയം.  ചിറ്റേലചിറ 

പുഞ്ച (73 കഹ.) കൃഷ്ി പ്രയാഗയോേണം 
7. ഏലാ ളുകേ പശ്ചാത്തല സൗ രയ വി സനത്തിന് (തേയണ ഉള്കപ്പകേയള്ള 

നിര്ദ്മിതി ളുകേ നിര്ദ്മാണം, അറ്റുറ്റപ്പണി) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രോജക്ട ള് 
രൂപീ രിേണം. 

8. കൃഷ്ിയില്ക കൂേി സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങകള ഉള്കപ്പടുത്തണം.  
9. കനല്ല് ക ായ്യുന്നതിന ് ഇന്തയന് നിര്ദ്മിത കേഷ്ീനു ള് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും നാളീപ്ര രം 

സംഭരിക്കുന്നതിനും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത വയവസായ യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ുറിയ ഇനം 
ഗുണപ്രേന്മയള്ള കതങ്ങ് കത ള് വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിനും ോപ്രദശി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 
നട്ടുവളര്ദ്ത്തുന്നതിനുമുള്ള  പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. കൂോകത  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്
വീട്ടുമുറ്റകത്ത കൃഷ്ിയിലും  ന്ന ാലി പരിപാലനത്തിലും അവപ്രബാധവം  പരിശീലനവം 
നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്.   

10. കനല്കവയലു കള പൂര്ദ്വസ്ഥിതിയികലത്തിോനുള്ള സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവ ്പൂര്ദ്ണ്ണോയം നേപ്പി 
ലാോനുള്ള നേപേി ളാവശയോണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നേപ്പിലാേിയിട്ടുള്ളതം നേപ്പിലുള്ളത 
ോയ ഭവന പദ്ധതി ള് മുപ്രഖന നിര്ദ്മിക്കുന്ന വീടു ള് േിേതം പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്തതം 
വാസപ്രയാഗയേല്ലാത്തതോയ അവസ്ഥയിലുോണ്. പ്രേല്ക പദ്ധതി ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിോനുള്ള 
നേപേി ള് എടുപ്രേണ്ടതാണ്. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക കതാെികലടുക്കുന്നവര്ദ്േ ്  േപ്രതയ 
 ിച്്ച സ്ത്രീ ള്േ്  ടുത്ത ആപ്രരാഗയേശ്നങ്ങളുള്ളതിനാല്ക ഈ പ്രേഖലയില്ക ഒരു ആപ്രരാഗയ 
സര്ദ്പ്രവ നേത്തി ആവശയോയ പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്. 

11.  യര്ദ്ഭൂവസ്ത്രം പ്രോജക്ട് പരിപ്രേക്ഷയത്തില്ക ഉള്കപ്പടുത്തു . വനിതഘേ  പദ്ധതി     ( യര്ദ് 
നിര്ദ്മാണം) 

12. കതാെില്കപ്രസന - ാര്ദ്ഷ്ി   ര്ദ്മപ്രസന 
13. കതാെിലുറപ്പില്ക മൂന്ന വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക ഒരിേല്ക ോത്രപ്രേ MNREGS ഉപപ്രയാഗിോനാകൂ എന്ന 

നിര്ദ്പ്രേശം പരിപ്രശാധിേണം. 
14. പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തല്ക ഉള്കപ്പടുത്തണം. 
15. ബപ്രയാഫാര്ദ്േസി- പി.എച്ച.്സി അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്യു . (എല്ലാ കൃഷ്ിഭവനിലും) 
16. അവഷ്ിപ്ത നിര്ദ്ണ്ണയ ലാബ് ജില്ലയില്ക തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കൃഷ്ി ഏകറ്റടുത്ത ്

നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുേതി നല്കു . 
േണ്ണ-്ജലസംരക്ഷണ വുപ്പ ്

1. മുറ്റം ഇെര്ദ്പ്രലാേ് കേലു ള് വിരിക്കുപ്രമ്പാള് 100 ച.േീറ്ററിന് ഒരു റീച്ചാര്ദ്ജ്ജ ് ഫിറ്റ ്
നല്ക ണകേന്ന് വയവസ്ഥ കചയ്യു . 

2. േണ്്ണ പരയപ്രവക്ഷണ സംരക്ഷണവുപ്പ് തയ്യാറാേിയ നീര്ദ്ത്തേ അറ്റ് ലസ ് അേിസ്ഥാനോേി, 
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിതോയി മുന്ഗണനാ ക്രേത്തില്ക ശാസ്ത്രീയ േണ്്ണ-ജല സംരക്ഷണം 
സാദ്ധയോക്കു  
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3. ശാസ്ത്രീയ േണ്്ണ-ജല സംരക്ഷണം കജവ പരിപ്രപാഷ്ണം എന്നിവയില്ക ജനങ്ങളിലും, 
ജനേതിനിധി ളിലും അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ചേയേംഗലത്തുള്ള നീര്ദ്ത്തേ 
പരിപാലന പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

4. കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ,് ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലായി 50 
കഹക്ടപ്രറാളം കനല്കപ്പാേങ്ങള് കചളികയടുത്തും േണലൂറ്റിയം കവള്ളകേട്ടു ളായി 
ോറിയിരിക്കു യാണ്. േപ്രതയ ിച്്ച  ാര്ദ്ഷ്ി ാവശയങ്ങള്േ് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റാത്ത േി 
സ്ഥലത്ത് േത്സ്യകൃഷ്ിേ ് ഉപപ്രയാഗിേണകേങ്കില്ക േെോലത്ത് കവള്ളം  യറുന്ന 
അവസ്ഥയോണ്.  േെകവള്ളം  യറുന്നത് തേയാന് േി സ്ഥലത്ത് ുകറ ഭാഗത്ത് വലിയ 
ബണ്ട ള് സ്ഥാപിച്ചാല്ക േത്സ്യകൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.   

ജലപ്രസചന വുപ്പ ്
1. ചവറ കേറ്റാനിയം ഭാഗത്ത ് ഫാക്ടറി ളില്ക നിന്നമുണ്ടാുന്ന ജല േലിനീ രണം 

തേയന്നതിനുള്ള പ്രേല്കത്തട്ട ്തീരുോനകേടുേണം 
2. േണ്പ്രട്രാതരുത്ത് പ്രനരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതി  േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വുപ്പു ളുകേ 

സംപ്രയാജനത്തിലൂകേ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിേണം.  ജലപ്രസചന വുപ്പിന് 3 പ്ര ാേി രൂപ 
യകേ  അംഗീ ാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതില്ക ടൂറിസ്്റ്റ ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കസെര്ദ്,  നാലു ളുകേ 
നവീ രണം, കഹൗസ് പ്രബാട്ട് കേര്ദ്േിനല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

7.2  മൃേസംരക്ഷ്ണ പ്രമഖല - പരിപ്രേക്ഷ്യം 
മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക നിര്ദ്പ്രേശിേകപ്പടുന്ന ഇേകപേലു കള േധാനോയം അഞ്ചായി 

തിരിോം. 

• ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കു യം 
കചയ്യുന്ന പദ്ധതി ള്. 

• കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹചരയങ്ങളും വിപണന സാദ്ധയത ളും ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങളും 
ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 

•  ര്ദ്ഷ് കെ ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്കു യം കേച്ചകപ്പട്ട കതാെില്ക 
സാഹചരയങ്ങളും സാമൂഹയ സുരക്ഷയം ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യുന്ന  ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ പദ്ധതി ള് 

• ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതജനാപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള്. 

• തനത ജനുസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണങ്ങളും 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 

വി സന  ാഴ്ചപ്പാേ ്  
അന്തപ്രസ്സാടും അഭിോനപ്രത്താടും അര്ദ്ഹോയ സാമൂഹി ാംഗീ ാരപ്രത്താടും കൂേി മൃഗസംരക്ഷണ 

വൃത്തിയിപ്രലര്ദ്കപ്പോന്  ര്ദ്ഷ് കന ോപ്തനാക്കും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖല ആധുനി  
വത് രിക്കു യം പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹയ- ര്ദ്ഷ്  സൗഹാര്ദ്േപരോയ  ാര്ദ്ഷ്ി  വൃത്തിേ് അനുകൂലോയ 
സാഹചരയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു യം ഉത്പാദനവം ഉത്പാദന ക്ഷേതയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്്ച മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖല 
ലാഭ രവം നിപ്രക്ഷപ - ര്ദ്ഷ്  സൗഹാര്ദ്േപരോക്കു യം ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷിത 
ഭക്ഷണവം ഉറപ്പാക്കു യം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാത ജനാപ്രരാഗയ േശ്നങ്ങളില്ക 
ഉത്തരവാദിത്ത സേീപനം സവീ രിക്കു യം കചയ്യും വിധം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലകയ ോപ്തോക്കു 
ന്നതിന് വി സന പ്രരഖ വിഭാവനം കചയ്യുന്ന. 
ദീര്ദ്ഘ  ാല ലക്ഷയങ്ങള് 

• പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ ഉത്പാദനക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം ഉത്പാദനത്തില്ക 
സവയംപരയാപ്തത ക വരിക്കു യം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണ ലഭയത ഉറപ്പാക്കുുയം കചയ്യു  
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• ശാസ്തീയ പക്ഷി-മൃഗ പരിപാലന രീതിശാസ്ത്രങ്ങള് ഉറപ്പാക്കു യം ശരിയായ ോലിനയ 
സംസ്ക്രണ ോര്ദ്ഗങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുുയം  ര്ദ്ഷ് കെ കതാെില്ക പരിസരത്തികെ 
ശുചിതവവം പരിസര ശുചിതവവം ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യു  

• മൃഗപരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട കപാതജനാപ്രരാഗയ വിഷ്യങ്ങളില്ക ഉത്തരവാദിത്ത 
പ്രബാധപ്രത്താ കേയള്ള ഇേകപേലു ള് നേത്തു  

• തനത പക്ഷി മൃഗ ഇനങ്ങളുകേയം ജനുസ്സു ളുകേയം സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ 
പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  

•  ര്ദ്ഷ് കെ ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ളും സംരക്ഷിക്കു യം സാമൂഹി ോയ ഉന്നേനം 
പ്രോത്സ്ാ ഹിപ്പിക്കു യം കചയ്യുന്ന വിധമുള്ള  ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ പരിപാേി ള് ഏകറ്റടുക്കു . 

• പാലുല്കപാദനം സവയംപരയാപ്തത ക വരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക പാലുല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ 
നിര്ദ്മാണവം, ഉപപ്രഭാഗവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിപ്രലോയി പദ്ധതി ള് രൂപീ രിപ്രേണ്ടത ്
ആവശയോയി വരുന്ന. വയവസായകേന്ന നിലയില്ക വയക്തി ള്, ഗ്രൂപ്പു ള്, സവയംസഹായ 
സംഘങ്ങള്, ക്ഷീപ്രരാല്കപ്പാദ  സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവര്ദ് മുപ്രഖന വിവിധയിനം 
പാലുല്കപ്പന്നങ്ങള് തയ്യാറാേി വിപണനം നേത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് രൂപീ രിോവന്നതാണ്. 

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്    

• ജില്ലയികല പശുേളുകേ എണ്ണവം ഉത്പാദന പ്രശഷ്ിയം 10 ശതോനം  ണ്ട് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  വെി 
േതിദിനം ുറഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം ലിറ്റര്ദ് പാല്ക അധി ോയി ഉത്പാദിപ്പിക്കു യം അതവെി 
ആഭയന്തര പാലുത്പാദനത്തില്ക സവയംപരയാപ്തതയികലത്തു യം കചയ്യു . 

• പ്ര ാെിമുട്ടയകേയം പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേയം ഉത്പാദനം ഇരട്ടിയായി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
•  ര്ദ്ഷ് കെ വരുോനം മൂന്ന വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു . 

വി സന വിേവ ്നി ത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പികെയം ക്ഷീര വി സന വുപ്പികെയം വളകര വിപുലോയ സംഘേനാ 
സംവിധാനങ്ങള് ജില്ലയില്ക നിലവിലുണ്ട്. ജില്ലയില്ക ഏകതാരു  ര്ദ്ഷ് നും സര്ദ്ോര്ദ് പ്രസവന 
സംവിധാനത്തില്ക നിന്ന ്അധി ം അ കലയല്ല എന്നത ്ഈ പ്രേഖലയിപ്രലേ്  േന്ന വരുന്ന 
ഏകതാരാള്ക്കും പ്രോത്സ്ാഹ ജന ോണ്. 

• ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തതയം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവം എന്ന ലക്ഷയം മുന്നില്ക  ാണുപ്രമ്പാള് 
ആഭയന്തര ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതികെ ആവശയ ത പ്രബാധയോും. പ്ര രളത്തികെ 
സവിപ്രശഷ് സാഹചരയങ്ങള് പരിഗണിക്കുപ്രമ്പാള് േപ്രറ്റകതാരു ഭക്ഷണ സാേഗ്രികയോളും 
സവയം പരയാപ്തതയികലത്താന് ഏറ്റവം സാധയത പാലും മുട്ടയം ഇറച്ചിയം തകന്നയാണ.് 
ദീര്ദ്ഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപ്രത്തജന നേപേി ളിലൂകേ ഈ പ്രേഖലയില്ക സ്ഥായിയായ 
വി സനം ക ാണ്ടവരാവന്നതാണ്. 

• ചുരുേത്തില്ക മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയകേ ലാഭക്ഷേത ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്,  ര്ദ്ഷ് കെ 
ജീവനും ജീവപ്രനാപാധി ള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കേച്ചകപ്പട്ട കതാെില്ക 
സാഹചരയങ്ങളും സാമൂഹി  അംഗീ ാരവം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്, കൂടുതല്ക വിപുലവം 
ഫലേദവോയ വിപണന ശംഖല ള്, കേച്ചകപ്പട്ട വായ്പാ സാഹചരയങ്ങള് എന്നിവ വെി ഈ 
പ്രേഖലയില്ക  ര്ദ്ഷ് കര നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനും പുതിയ  ര്ദ്ഷ് കര പ്രേഖലയിപ്രലേ ്
ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. കൂോകത കപാതജനാപ്രരാഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായള്ള 
മൃഗസംരക്ഷണത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതി ളും ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതണ്ട്. 
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• വി എഫ ്പി സി ക  ോതൃ യിലുള്ള  ര്ദ്ഷ്  വിപണി ള് 
മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീര വി സന വുപ്പു ള് ുടുംബശ്രീ എന്നിവയോയി സഹ രിച്ച്  
 ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ് ഇേനിലോരില്ലാകത പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി, കജവ വളം, മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങള് മുതലായവ വിറ്റെിോനുള്ള സ്ഥിരം വിപണി ള് സജ്ജീ രിോവന്നതാണ്. 

• ഇരുപത്തിനാലു േണിക്കൂറും  ര്ദ്ഷ് നു മൃഗചി ിത്സ്ാ സൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള ോതൃ ാ 
പദ്ധതി.  
നിലവില്ക മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പു നേപ്പിലാക്കുന്ന രാത്രി ാല കവറ്ററിനറി സര്ദ്വീസ് 
പദ്ധതിയകേ ോറ്റം വരുത്തിയ രൂപം.  ഒരു പ്രലാേില്ക ഒരു മൃഗാശുപത്രി കറഫറല്ക ആശുപത്രി 
ആേി ോറ്റ . ആധുനി  സജ്ജീ രണങ്ങപ്രളാകേയള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയകോരുക്കു .  
പ്രസവനകത്ത സ്ഥാപനവത് രിക്കു . ഷ്ിഫ്റ്റ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഒരു കസെറില്ക രണ്ട 
കവറ്ററിനറി സര്ദ്ജന്ോരുകേയം േറ്റ ജീവനേരുകേയം പ്രസവനവം വാഹന സൗ രയവം 
പ്ര ാണ്ട്രാക്ട് വയവസ്ഥയില്ക ലഭയോക്കു . പ്രലാേ ് പഞ്ചായത്തു ള്േ് പദ്ധതി ഏകറ്റടു 
ോവന്നതാണ്. നിലവില്ക േവൃത്തി സേയത്തിനു പ്രശഷ്ം അേിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്ക 
 ര്ദ്ഷ് നുണ്ടാുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു ള് ുറക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും. 

• ശാസ്ത്രീയോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ോംസ വിപണന ശാല ള്േ് അേിസ്ഥാന 
സൗ രയകോരുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങള്.  
ോംസ വിപണനശാല ളുകേ സ്റ്റാന്പ്രഡര്ദ്കഡപ്രസഷ്ന് - രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് - കലസന്സിങ ്
നേപേി ള് നിര്ദ്ബന്ധിതോേണം. ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വുപ്പ്, തപ്രേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക ് സംപ്രയാജിതോയി നേപ്പിലാോം. 
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ശുചിതവം, ഉത്പന്നങ്ങളുകേ ഗുണനിലവാരം, ഉറവിേ ോലിനയ സൗ രയങ്ങള് 
എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും. 

• ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ്  കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ ്പദ്ധതി 
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ജീവനോര്ദ്ോയി നേപ്പിലാക്കുന്ന കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിേ ്
സോനോയ പദ്ധതി ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി കപലറ്റ് കോജക്ടായി ജില്ലാ-പ്രലാേ്-ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംപ്രയാജിത പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. 

• സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള്  
ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ് രുകേ ുടുംബാംഗങ്ങള്ോയി സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ള് 
ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. (ഉദാ. ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ് രുകേ േേള്േ് വിദയാഭയാസ ധനസഹായം 
നല്കുന്ന പദ്ധതി) 

• ോലിനയ സംസ്ക്രണവം കപാതജനാപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് 
പ്രബ്രായിലര്ദ് പ്രവസ്്റ്റ സംഭരണം, കറന്ഡറിങ,് കജവവളനിര്ദ്മാണം, വിപണനം ഇവയോയി 
ബന്ധകപ്പട്ട ബൃഹത് പദ്ധതിയാണിത്. പ്രബ്രായിലര്ദ് വിപണന ശാല ളില്ക നിന്നള്ള 
ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ േശ്നോയി വളര്ദ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ഉറവിേത്തില്ക 
നിന്നം ഇവ പ്രശഖരിക്കുന്നതിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാ 
ക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ി-
 ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ  ാര്ദ്ഷ്ി  ഏജന്സി ള്, കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല 
എന്നിവയകേ സഹ രണപ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. 

• കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് 
      കൃഷ്ി വുപ്പ്, ുടുംബശ്രീ, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, ക്ഷീര വി സന വുപ്പ് എന്നിവയകേ സഹ 

 രണപ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. ോലിനയ സംസ്ക്രണകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം 
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 ര്ദ്ഷ് കെ വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യുന്ന. കജവ പച്ചേറി ഉത്പാദനത്തില്ക 
ക വരിച്ചിരിക്കുന്ന പുപ്രരാഗതി ഈ യത്നത്തില്ക മുതല്ക കൂട്ടാോവന്നതാണ്. 

• വിപണന ശാല ളുകേ ഉറവിേ ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനായള്ള പദ്ധതി ള്. 
      ോംസ വിപണന ശാല ളുകേ ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനം പരിസ്ഥിതി സാമൂഹയ േശ്നോയി 

ോറിയിട്ടുണ്ട്. ഉറവിേ ോലിനയ സംസ്ക്രണം, ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്ച് പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി 
സംസ്ക്രിക്കു  എന്നിങ്ങകന രണ്ട പ്രപാംവെി ളാണുള്ളത്. ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്്ച 
കജവവളോേി ോറ്റന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി കൃഷ്ി-മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പു ള്േ ്
സംയക്തോയി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. വുപ്പു ളുകേ ക വശമുള്ള ഫാമു ളില്ക ഇതിനുള്ള 
അേിസ്ഥാന സൗ രയകോരുോവന്നതാണ്. 

സംപ്രയാജിത കോജക്ട ള് 

• തീറ്റപ്പുല്കകൃഷ്ി വയാപനം – കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

• ഇെറസ്്റ്റ സബ് കവന്ഷ്ന് സ്ക്ീമു ള് - പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ള്, നബാര്ദ്ഡ്, വാണിജയ 
ബാങ്കു ള് 

• ോംസവിപണന ശാല ളുകേ രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് - തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ 
സുരക്ഷാവുപ്പ ്

• പ്രബ്രായിലര്ദ് പ്രവസ്്റ്റ ോപ്രനജ്കേെ് പദ്ധതി - പൗള്ട്രി പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, തപ്രേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ  ാര്ദ്ഷ്ി  ഏജന്സി ള്, 
കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല 

• ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജന പദ്ധതി ള്- കതാെിലുറപ്പ ്പദ്ധതി  

• കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് - കൃഷ്ി വുപ്പ്, ുടുംബശ്രീ, വിവിധ  ാര്ദ്ഷ്ി  
ഏജന്സി ള് 

• പാലികെയം ഇറച്ചിയകേയം മുട്ടയകേയം ഗുണപ്രേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്- ഭക്ഷയ 
സുരക്ഷാവുപ്പ ്

• ആനിേല്ക ബര്ദ്ത്ത ് ണ്പ്രട്രാള് പദ്ധതി – മൃഗപ്രക്ഷേ സേിതി ള് 

• ജന്തു ജനയപ്രരാഗ പ്രബാധവത് രണ – നിവാരണ പദ്ധതി ള്- ആപ്രരാഗയ വുപ്പ ്

• തനത ജനുസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണവം മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയികല ഗപ്രവഷ്ണങ്ങളും 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് - കവറ്ററിനറി സര്ദ്വ ലാശാല 

പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• പദ്ധതി ോര്ദ്ഗപ്രരഖ ളികല സേയബന്ധിതവം  ര്ദ്ഷ്  സൗഹാര്ദ്േ പരവോയ 
പരിഷ്കാരങ്ങള് 

• സംസ്ഥാനകത്ത േതുത്പാദനക്ഷേോയ  ന്ന ാലി ളുകേ 20 ശതോനകത്തകയങ്കിലും 
േപ്രതയ   ന്നുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലുള്കപ്പടുത്തത്തേവിധം ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിലുള്ള 
പരിഷ്കരണവം സാമ്പത്തി  വ യിരുത്തലും 

• ഗുണപ്രഭാക്തൃതിരകഞ്ഞടുപ്പ് ുറ്റേറ്റോക്കുന്നതിനുള്ള ഇേകപേലു ള് 

• ഉത്പാദപ്രനാപാധി ളുകേ വില വര്ദ്ദ്ധനവിന് ആനുപാതി ോയി ഉത്പന്നങ്ങളുകേ വില 
നിര്ദ്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം 
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• ഡയറി/പൗള്ട്രി ഫാം രജിപ്രസ്ട്രഷ്നും കലസന്സിങം നിര്ദ്ബന്ധോേലും ഇത 
സംബന്ധോയ നിബന്ധന ളുകേ  ര്ദ്ഷ്  സൗഹാര്ദ്േപരോയ പരിഷ്കരണവം 

• ോംപ്രസാത്പാദനവം വിപണനവം സംബന്ധോയ  ാരയക്ഷേോയ ഇേകപേലു ള് 
 

 ീഴ്ത്തട്ട ് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• ഗ്രാേ സഭ ളുകേ ശാക്തീ രണം 

• ുറ്റേറ്റ ഗുണപ്രഭാക്തൃ തിരകഞ്ഞടുപ്പ ്

• പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി രൂപീ രണം 

• പദ്ധതി ളുകേ സേയബന്ധിതോയ നേത്തിപ്പ ്

• കൃതയോയ പ്രോണിറ്ററിങ ്
 

നൂതന കോജക്ട ്ആശയങ്ങള് 

ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ്  കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ ്പദ്ധതി 
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ജീവനോര്ദ്ോയി നേപ്പിലാക്കുന്ന കേഡിേല്ക ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിേ ്

സോനോയ പദ്ധതി ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി കപലറ്റ് കോജക്ടായി ജില്ലാ-പ്രലാേ-്ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംപ്രയാജിത പദ്ധതിയായി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ക്ഷീര 
സംഘങ്ങളില്ക  ര്ദ്ഷ് ന് അളക്കുന്ന പാലികെ വിലയില്ക നിന്നം ോസാോസം അേവാോവന്നതാണ്. 
പദ്ധതി വിഹിതം ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളും േില്കേയം പ്രചര്ദ്ന്ന് വഹിോവന്നതാണ്. പ്ര ന്ദ്ര 
സഹായത്തിനുള്ള സാദ്ധയതയം പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്. 
എല്ലാ  ര്ദ്ഷ്  ഭവനങ്ങളിലും പ്രേല്കക്കൂരപ്രയാടു കൂേിയ വളക്കുെി 

 ര്ദ്ഷ് കെ കതാെിലിേത്തികെ ശുചിതവം, പരിസര ശുചിതവം, കപാതജനാപ്രരാഗയ സംരക്ഷണം 
എന്നിവയം കജവവള നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേയള്ള വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവം ലക്ഷയേിടുന്ന. കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ്  
പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, കതാെിലുറപ്പ ്പദ്ധതി എന്നിവയോയി സഹ രിച്്ച നേപ്പിലാോം. 
പുറപ്രമ്പാക്കു ളികലയം തരിശിേങ്ങളികലയം തീറ്റപ്പുല്ക കൃഷ്ി 

 ര്ദ്ഷ്  കൂട്ടായ്മ ള്, കതാെിലുറപ്പു പദ്ധതി എന്നിവയോയി സഹ രിച്ച ് നേപ്പിലാ 
ോവന്നതാണ്. 
എഗര്ദ് നഴ്സറി ളുകേ സ്ഥാപനവത് രണവം ശാക്തീ രണവം 

മുട്ടയത്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം കവച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തികെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 
ുപ്രരയാട്ടുേല, പ്രതാട്ടത്തറ ഹാച്ചറി ളുകേ ഉത്പാദന പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം എഗര്ദ് നഴ്സറി ള് 
സാറ്റകലറ്റ ്യൂണിറ്റ ളാേി ശാക്തീ രിച്ച് വര്ദ്ഷ്ം മുഴുവന് യപ്രഥഷ്ടം പ്ര ാെിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ലഭയോുന്ന 
ഇേോേി ോറ്റ യം കചയ്യു . മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പികെയം ക്ഷീര വി സന വുപ്പികെയം 
സ്ഥാപനങ്ങകളയം ഈ വിഷ്യത്തില്ക ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് യപ്രഥഷ്ടം 
ഗുണപ്രേന്മയള്ള മുട്ടപ്രോെിുഞ്ഞുങ്ങകള വര്ദ്ഷ്ം മുഴുവന് ലഭയോുന്നതാണ്. ഉത്പാദനത്തിന ്
ആനുപാതി ോയി എഗര്ദ് നഴ്സറി ള്േ് ധനസഹായം നല്ക ാവന്നതാണ്. 
പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേ ഉത്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ ്ലക്ഷയം കവച്ചുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി 

ഗുണപ്രഭാക്തൃ കതരകഞ്ഞടുപ്പ് അേിസ്ഥാനോേിയള്ള പദ്ധതി ള് േിേപ്രപ്പാഴും ഇറച്ചിപ്രോെി 
ഉത്പാദന പ്രേഖലയില്ക  ാരയക്ഷേോയി നേപ്പാോന്  െിയാറില്ല. ഇറച്ചിപ്രോെി ഉത്പാദനം 
വയാപ ോക്കുന്നതിനായി പ്ര ാെിുഞ്ഞുങ്ങകള നയായവിലേ് ലഭയോക്കുന്ന ഹാച്ചറി ള് പ്രോത്സ്ാ 
ഹിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതണ്ട്. ശാസ്ത്രീയോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന വപണനശാലാ ോതൃ  ളും രൂപീ രിപ്രേണ്ട 
തണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപ്രത്തജന നേപേി ള് ലക്ഷയം കവച്ചുക ാണ്ട് പ്രബ്രായിലര്ദ് ഹാച്ചറി ള്, 
പ്രബ്രായിലര്ദ് യൂണിറ്റ ള്, വിപണന ശാല ള് എന്നിവയില്ക മുതല്ക മുേക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധരായ 
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നിപ്രക്ഷപ ര്ദ്േ് പ്രോത്സ്ാഹനം നല്കുന്നതിനായി കലസന്സിങ്ങിനായള്ള ഏ ജാല  സംവിധാന 
വം വായ്പ ള്ോയി ഇെറസ്്റ്റ സകബവന്ഷ്ന് സ്ക്ീമു ളും പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി വിഭാവനം കചയ്യുന്ന. 
നബാര്ദ്ഡ്, േലിനീ രണ നിയന്ത്രണ പ്രബാര്ദ്ഡ്, വാണിജയ ബാങ്കു ള്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, പൗള്ട്രി 
പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള് എന്നിവേ് സംയക്തോയി നേപ്പിലാോം. 
അറവശാലാ ോലിനയങ്ങളുകേ സംഭരണത്തിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃത സംസ്ക്രണത്തിനും കജവവള 
നിര്ദ്മാണത്തിനുമുള്ള ബൃഹത ്പദ്ധതി 

പ്രബ്രായിലര്ദ് വിപണന ശാല ളില്ക നിന്നള്ള ോലിനയങ്ങള് വലിയ സാമൂഹയ േശ്നോയി 
വളര്ദ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ഉറവിേത്തില്ക നിന്നം ഇവ പ്രശഖരിക്കുന്നതിനും പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി 
സംസ്ക്രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി. തപ്രേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ, കൃഷ്ി- ര്ദ്ഷ്  പ്രക്ഷേ വുപ്പ്, വിവിധ  ാര്ദ്ഷ്ി  ഏജന്സി ള്, കവറ്ററിനറി 
സര്ദ്വ ലാശാല എന്നിവയകേ സഹ രണ പ്രത്താകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. 

ജില്ലയികല മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയകേ അവസ്ഥാ വിശ ലനം നേത്തുന്നതിനും തല്കസ്ഥിതി 
വിവരങ്ങളുകേ അേിസ്ഥാനത്തില്ക ജില്ലകയ ഭക്ഷയ സവയം പരയാപ്തതയിപ്രലകേത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നേപേി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനാണ് വി സന പരിപ്രേക്ഷയത്തിലൂകേ ശ്രേിച്ചിട്ടുളളത്. ദരിദ്രരും, 
പാര്ദ്ശവവത്കൃതരും, സമൂഹത്തികെ താകെത്തട്ടിലുള്ളവരുോയ സാോനയ ജനവിഭാഗത്തികെ പങ്കാളി 
ത്തം വി സന േവര്ദ്ത്തന ങ്ങളില്ക ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രേങ്ങളും നേത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയകേ 
തല്കസ്ഥിതി വിവരങ്ങള് വിശ ലനം കചയ്യുപ്രമ്പാള് ഭക്ഷയ വസ്തുേളുകേ  ാരയത്തില്ക ഏറ്റവോദയം സവയം 
പരയാപ്തതയിപ്രലകേത്താന്  െിയന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക നിന്നള്ള േധാന ഉത്പന്നങ്ങ 
ളായ പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ  ാരയത്തിലാണ് എന്ന വയക്തോണ്. പാലികെ  ാരയത്തില്ക 
ആവശയത്തികെ 80 ശതോനവം ആഭയന്തരോയി ഉത്പാദിപ്പിോന് നമുേ്  െിയന്നണ്ട്. ഇറച്ചി, മുട്ട 
എന്നിവയകേ ഉത്പാദനവം വി സനത്തികെ പാതയിലാണ്. ശ്രദ്ധാപൂര്ദ്ണ്ണോയ ആസൂത്രണത്തിലൂകേ 
പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയകേ ഉത്പാദനത്തില്ക സേീപ ഭാവിയില്ക തകന്ന സവയം പരയാപ്തത 
യികലത്താവന്നതാണ്. ഇതിനായള്ള ബഹുമുഖോയ സേീപന രീതി ള് വി സന പരിപ്രേക്ഷയം മുപ്രന്നാട്ടു 
കവക്കുന്ന. 

ഭക്ഷയ സവയംപരയാപ്തത ഉറപ്പാക്കുപ്രമ്പാള് തകന്ന ലഭയോയ ഭക്ഷയ വസ്തുേളുകേ ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പാേി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോക്കു  എന്ന വിശാലോയ  ാഴ്ചപ്പാടും പരിപ്രേക്ഷയം മുപ്രന്നാട്ടു 
കവക്കുന്ന. ഒപ്പം തകന്ന  ര്ദ്ഷ്  വൃത്തി ആ ര്ദ്ഷ് ോക്കുന്നതിനും  ര്ദ്ഷ് പ്രക്ഷേം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

 ാര്ദ്ഷ്ി  വൃത്തി പരിസ്ഥിതി– സാമൂഹയ സൗഹാര്ദ്േപരോക്കുന്നതിനുോയള്ള രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളും ചര്ദ്ച്ചാ  
വിപ്രധയോേിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ ത്തിലധിഷ്ഠിതോയ കപാതജനാപ്രരാഗയേശ്നങ്ങളില്ക ശാസ്ത്രീയോയ 
ഇേകപേലു ളും നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിരിക്കുന്ന. ജില്ലയകേ സേഗ്ര വി സന പരിശ്രേങ്ങളില്ക കപാതകവയം 
 ാര്ദ്ഷ്ി  പ്രേഖലയകേ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായള്ള ഇേകപേലു ളില്ക േപ്രതയ ിച്ചും ദിശാ സൂച ോ 
ുവാന് പരിപ്രേക്ഷയത്തിനാും എന്ന േതയാശിക്കുന്ന. 
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ള്േ് കൂടുതല്ക ോതിനിധയവം േവര്ദ്ത്തന സവതന്ത്രവം ലഭയോക്കുന്ന 

തരത്തില്ക പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യണം. 

2. സബ്സിഡി ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്  പരിഷ്കരിേണകേന്നം ഗ്രൂപ്പ് അേിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

സംരംഭങ്ങള്, പ്രലാണ് ലിങ്കിഡ് ആയിരിേണകേന്ന നിര്ദ്പ്രേശം പ്രലാേ് തലത്തില്ക ഒെിവാേണം. 

3. ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് േറ്റ  ര്ദ്ഷ് കര പ്രപാകല അംഗീ ാരം നല്ക ി ഗവണ്കേെ് തലത്തില്ക 

കപന്ഷ്നും േററ് ആനുകൂലയങ്ങളും നല്ക ണം. 

4.  ാര്ദ്ഷ്ി  വായ്പ ള്േ ് സോനോയ പലിശ നിരേില്ക മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന 

പ്രേഖല ളികല  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കും വായ്പ സൗ രയം ലഭയോേണം. 
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5. കചലവ ുറഞ്ഞ രീതിയില്ക  ാലിത്തീറ്റ/പ്ര ാെിത്തീറ്റ ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്മാണ യൂണിററു ള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ള് ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

6. പ്രലാേ് തലത്തില്ക ആധുനി  ോംസ സംസ്ക്രണശാല ള് നിര്ദ്മിക്കു . 

7. ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിനായി ആധുനി  കറെറിംഗ്/കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് അനുബ 

ന്ധോയി സ്ഥാപിക്കു . 

8. പാല്ക വില സബ്സിഡി മൂന്ന് ോസത്തില്ക നിന്ന് 12 ോസോയി ഉയര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്. 
9. ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് മൃഗസംരംക്ഷണ വുപ്പികെ പ്രസവനം ലഭയോോനുള്ള നേപേി ള് സവീ രി 

േണം.  ബപ്രയാഗയാസ്, അടുേള മുറ്റത്ത് പ്ര ാെികൃഷ്ി ,  ാലിത്തീററ നിര്ദ്മാണം, ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് 
 ര്ദ്േ ്കേഡിേല്ക ഇന്ുറന്സ ്എന്നീ പരിപാേി ള് നേപ്പിലാോനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരി 
പ്രേണ്ടതാണ്. മൃഗങ്ങളുകേ ചി ിത്സ്േ് ആവശയോയ േരുന്ന് ലഭയോക്കുന്നതിനും ചാണ വം പ്ര ാെി 
ോഷ്ടവം സംസ്ക്രിച്ച് വളോക്കുന്നതിനും പ്രലാേ് തലത്തില്ക കോകബല്ക ക്ലിനി ്  നേപ്പിലാ 
ക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്ത ണ്ടതാണ്. 

 
7.3    മത്സ്യ വികസനം 

പ്ര രള ഭൂപേത്തില്ക കതേ ് പേിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ക ാല്ലം ജില്ലയകേ, 37  ി.േീ 
നീളത്തില്ക വയാപിച്ചു  ിേക്കുന്ന തീരേപ്രദശകത്ത 3500 സ്ക്വയര്ദ്  ി.േീ കഷ്ല്കഫ് േപ്രദശവം, 219 
 ിപ്രലാേീറ്റര്ദ് നീളത്തിലായി ഒഴുുന്ന ഉള്നാേന് ശുദ്ധജല പ്രസ്രാതസ്സു ളായ  ല്ലേയാര്ദ്, പള്ളിേലാര്ദ്, 
ഇത്തിേരയാര്ദ് എന്നിവയം, 7227.19 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്തായി വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന ഓര് ജല 
പ്രസ്രാതസ്സു ളായ അഷ്ടമുേി,  ായംുളം, പരവൂര്ദ്  ായലു ള് എന്നിവയം ഇവപ്രയാേടുത്ത് വിവിധ 
ഉള്നാേന് പ്രേഖല ളിലായി 720 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്ത ്സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ശുദ്ധജല/ ഓര് ജല ുളങ്ങള് 
കവള്ളക ട്ടു ള് ചതപ്പുനിലങ്ങള് എന്നിവയം ജില്ലയകേ േത്സ്യപ്രേഖലാ വി സനത്തിന് ബൃഹത്തായ 
സംഭാവന നല്ക ാന് ക ല്കപ്പുള്ളവയാണ.് േത്സ്യ കൃഷ്ിയില്ക വയാപൃതരായ 144 ഓരുജല  ര്ദ്ഷ് രും  
2598 ശുദ്ധജല  ര്ദ്ഷ് രും ജില്ലയില്ക ഉണ്ട്. സമുദ്ര ഉള്നാേന് േത്സ്യ ബന്ധന പ്രേഖല ളിലായി  
22081  ര്ദ്പ്രമാനമുഖ േത്സ്യകതാെിലാളി ളും 22421 അനുബന്ധ േത്സ്യകതാെിലാളി ളും ജില്ലയിലുണ്ട്. 
േത്സ്യ ഉല്കപ്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂകേ പ്രപാഷ് ാഹാര ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തു  ഉത്പാദനഫലങ്ങള് 
സുസ്ഥിരവം നിഷ്പക്ഷവോയ രീതിയില്ക േത്സ്യകതാെിലാളി- േത്സ്യ ര്ദ്ഷ്  സമൂഹങ്ങള്േിേയില്ക 
വീതിച്ചുനല്കു  വെി ഇവര്ദ്േിേയികല ദാരിദ്രയം ുറയ്ക്കു  എന്നതാണ് േത്സ്യപ്രേഖലാ വി സനം 
ലക്ഷയേിടുന്നത്.  ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവം പരിസ്ഥിതി അധഃപതനവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കവല്ലുവിളി കള 
തരണം കചയ്തുക ാണ്ടാ ണം പ്രേഖലയികല ലക്ഷയം ക വരിപ്രേണ്ണ്ടത.് ഉള്നാേന് ജല 
പ്രസ്രാതസ്സു ളികല േത്സ്യകൃഷ്ി വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ക് ജില്ലയികല വിഭവ അേിത്തറ വിപുലോയ സാധയത ളാണ ്
മുപ്രന്നാട്ട ് വയ്ക്കുന്നത്. നിലവില്ക ഫിഷ്റീസ ് വുപ്പ് വെി ജില്ലയില്ക നേപ്പിലാേിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ 
പദ്ധതി ള് ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭാവി ഉദയേങ്ങളില്ക വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനും േകൃതി 
സൗഹാര്ദ്േ േത്സ്യബന്ധന-േത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള് അവലംബിച്്ച സാപ്രങ്കതി  വിദയയകേ 
സഹായപ്രത്താകേ വയാപനേവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ േത്സ്യ പ്രേഖലയ്ക്ക് വരും വര്ദ്ഷ്ങ്ങളില്ക േി ച്ച 
േവര്ദ്ത്തനം  ാഴ്ച വയ്ക്കാന്  െിയം. 
വി സന  ാഴ്ചപ്പാേ ്
 േത്സ്യ ഉല്പാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് ലക്ഷയം വച്്ച കനടുമ്പന, പ്രപാളച്ചിറ എലാ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ, 
ചക്കുവള്ളി ചിറ, േണ്പ്രട്രാതരുത്്ത എന്നീ േപ്രദശങ്ങള് ഉള്കപ്പടുന്ന 150 കഹക്ടർ ശുദ്ധജലം, ഓരുജല 
പ്രസ്രാതസ്സു ളായ ഏല ള്, പ്രതാടു ള്, കവള്ളകേട്ടു ള് എന്നിവയില്ക േത്സ്യകൃഷ്ി 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  വെി നിലവികല 18000 േണ് േത്സ്യ ഉല്കപാദനത്തില്ക നിന്നം 2500 േണ് േത്സ്യ 
ഉല്കപാദന വര്ദ്ദ്ധനവ് വരുന്ന അഞ്ച് വര്ദ്ഷ്  ാലയളവിനുള്ളില്ക ക വരിോന് സാധിക്കുന്നതാണ്. 
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ജില്ലയികല തീരപ്രദശ-ഉള്നാേന് േത്സ്യഗ്രാേങ്ങകളയം ജല പ്രസ്രാതസ്സു കളയം ോലിനയ 
മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുചിതവസാഗരം, ൈാസ്റ്റി ് കെഡിംഗ് യൂണിറ്റ ള് പ്രപാലുള്ള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു  വെി വരുന്ന അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്  ാലയളവിനുള്ളില്ക േത്സ്യ പ്രേഖലപ്രയയം ജല 
പ്രസ്രാതസ്സു കളയം ോലിനയ വിമുക്തോക്കുന്നത് വെി േത്സ്യ കതാെിലാളി ളുകേ ആപ്രരാഗയ സൂചി  
ഉയര്ദ്ത്താന്  െിയന്നതാണ്. 

േത്സ്യകതാെിലാളി ള്, േത്സ്യപ്രേഖലയികല വിദയാര്ദ്്ി ള് എന്നിവര്ദ്ോയള്ള വിവിധ പ്രക്ഷേ 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  വെി േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല ജീവിത നിലവാരം, വിദയാഭയാസ 
നിലവാരം എന്നിവ ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന. 

േത്സ്യപ്രേഖലയികല പശ്ചാത്തല സൗ രയ വി സനത്തിനായള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  
വെി േത്സ്യകതാെിലാളി ള് പേിച്ചുക ാണ്ടവരുന്ന േത്സ്യങ്ങള്േ ് കൂടുതല്ക മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിനും 
അതവെി േത്സ്യ കതാെിലാളി ളുകേ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുവാനും  െിയന്നതാണ്.  
പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• സുനാേി പുനരധിവാസ പ്ര ാളനി ളില്ക താേസിക്കുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങള്േ് 
അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

•  േല്കപ്രക്ഷാഭം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളില്ക നിന്നം ഫിഷ്റീസ് വുപ്പികെ 
ോറ്റിപാര്ദ്പ്പിേല്ക പദ്ധതിയില്ക പല  ാരണങ്ങളാല്ക (3 കസെില്ക കൂടുതല്ക വസ്തു ഉള്ളവര്ദ്, 
പ്രജാലി സ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്ന ്ോറി താേസിോന് താല്കപരയേില്ലാത്തവര്ദ്) വിമുഖത  ാണിക്കുന്ന 
േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങള്േ് നയായോയ ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭിക്കുോറുള്ള പദ്ധതി ള്  
നേപ്പിലാക്കു .  

• ശാരീരി  ോനസി  കവ ലയങ്ങളും ോറാപ്രരാഗങ്ങളാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന േത്സ്യകതാെിലാളി ള് 
തിങ്ങി പാര്ദ്ക്കുന്ന തീരപ്രദശ-ഉള്നാേന ഗ്രാേങ്ങളില്ക കൂടുതല്ക  ിേത്തി ചി ിത്സ്യം ആധുനി  
ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങളും  സാദ്ധയോക്കും വിധമുളള പലി ് കഹല്കത്ത് കസെറു ള് 
സ്ഥാപിക്കു  

•  യാന്സര്ദ് പ്രപാകലയളള ോര  പ്രരാഗങ്ങള് ഉളള ആളു ള്  താേസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ക 
പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു   

• വൃദ്ധരായ േത്സ്യകതാെിലാളി ള്ോയളള പ ല്ക വീേ് പ്രപാകലയളള സൗ രയങ്ങള് 
ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുളള േത്സ്യ ഗ്രാേങ്ങളില്ക സ്ഥാപിക്കു  

• േത്സ്യ ോര്ദ്േറ്റ ളിലും ഹാര്ദ്ബറു ളിലും ആവശയാനുസരണം ശുദ്ധജലം, നല്ല കഡ്രയിപ്രനജ ്
സംവിധാനങ്ങള്, പ്രോകയലറ്റ ് പ്ര ാംകൈക്സ്, വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ഓക്ഷന് ൈാറ്റ്പ്രഫാം, ഫ്പ്രളേ ്
ഐസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• ഹാര്ദ്ബറു ളിലും േറ്റം സ്ത്രീ വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും സ്ത്രി സൗഹാര്ദ്േ ോഥേി  സൗ രയങ്ങളും 
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

• ദീര്ദ്ഘപ്രനരം ഇരുന്ന പ്രജാലി കചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ളില്ക  ാണകപ്പടുന്ന ഗര്ദ്ഭാശയ സംബന്ധോയ 
പ്രരാഗങ്ങകളുറിച്ച് തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പികെ ആഭിമുഖയത്തില്ക വിവരപ്രശഖരണം 
നേത്തു . 

• േത്സ്യകതാെിലാളി ുടുംബങ്ങളില്ക അംഗങ്ങളായിരികേ പ്രക്ഷേനിധി അംഗതവേില്ലാത്തവര്ദ്ക്കും 
േറ്റ് വുപ്പു ളില്ക നിന്നം ധനസഹായങ്ങകളാന്നം തകന്ന ലഭിോത്ത അര്ദ്ഹരായിട്ടുളള േത്സ്യ 
പ്രേഖലയികല േദ്ധയ വയസ്ക്കരായ സ്ത്രീ കള സംരംഭ രാ ാന് പ്രവണ്ടന്ന പദ്ധതി ള്   സാമൂഹയ 
പ്രക്ഷേനിധി വുപ്പു വെി നേപ്പിലാേി  സ്ത്രീ ശാക്തീ രണം ക വരിക്കുന്നതിലൂകേ േത്സ്യ 
കതാെിലാളി സമൂഹത്തികെ ഉന്നേനം സാധയോോവന്നതാണ്.  
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• ഹാര്ദ്ബറു ളില്ക കൂടുതല്ക േത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നതിനു പ്രവണ്ടിയളള ബര്ദ്ത്തിംഗ ്
സൗ രയവം യാനങ്ങള് അടുക്കുന്നിേത്ത് ആെം കൂട്ടുന്നതിന് കൃതയോയ ഡ്രഡജിംഗ് 
സംവിധാനങ്ങള്ോയളള പദ്ധതി ളും നിലവില്ക വപ്രരണ്ടതാണ ്

• നീണ്ട ര, അെീേല്ക  ഹാര്ദ്ബറു പ്രളാേനുബന്ധിച്്ച വല നിര്ദ്മാണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപി 
ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു .  

• നീണ്ട ര, ശക്തിുളങ്ങര, ഭാഗങ്ങളില്ക മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് ഉല്കപ്പാദി 
പ്പിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യ സംസ്ക്കരണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കു . 

• േത്സ്യസപ്രങ്കതങ്ങളും  കൃത്രിേ പാരു ളും ഉചിതോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക  സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• നാപ്രശാന്മുഖോയിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന  േലാേ കള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി  േലാേ 
മുട്ടയിോനായി എത്തുന്ന േപ്രദശങ്ങള് േപ്രതയ  പരിഗണന നല്ക ി സംരക്ഷി 
േകപ്പപ്രേണ്ടതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം വെി ജില്ലേ് സാമ്പത്തി  പ്രനട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് േകൃതി സൗഹാര്ദ്േ 
പ്രബാട്ടിംഗ,് അ വാടൂറിസം, ഫാം ടൂറിസം എന്നിവ, േപ്രരാതരുത്ത്, പ്രതവളളി, ആയിരംകതങ്ങ ്
എന്നീ പ്രേഖല കള സംപ്രയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം കചയ്ത് നേപ്പിലാക്കു  

• അെീേല്ക ബീച്ച് പ്രദശീയ നിലവാരമുള്ള ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രോേി ഉയര്ദ്ത്തുതിനായളള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു . 

• േത്സ്യ ബന്ധനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട നൂതന കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം 
ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കുന്നതിന് വയവസായ വുപ്പ് മുഖാന്തിരം പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• നിപ്രതയാപപ്രയാഗ സാധനങ്ങള് നയായവിലേ്  ലഭയോക്കുന്നതിനും, തീരോപ്രവലി പ്രപാലുളള 
പ്രസ്റ്റാറു ള് തീരപ്രദശ ഉള്നാേന് േപ്രദശങ്ങളില്ക പദ്ധതി ള് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള് 
നേപ്പാോവന്നതാണ ്

• േകറന് സംഘങ്ങളുകേ തൃപ്തി രോയ േവര്ദ്ത്തനത്തിന്  ക ത്താങ്ങ ്് നല്കുന്ന 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• ഉള്നാേന് സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം  ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനും  സവയം 
പരയാപ്തോക്കുന്നതിനും േത്സ്യകൃഷ്ിയോയി ബന്ധകപ്പട്ട പദ്ധതി ള് സംഘങ്ങള് മുഖാന്തിരം 
നേപ്പിലാക്കു   

• േത്സ്യകഫഡില്ക അഫിലിപ്രയഷ്ന് ഇല്ലാകത േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന 15 സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം 
കേച്ചകപ്പടുത്തു  

• ജില്ലയികല സഹ രണ സംഘങ്ങകള ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിന് ുറഞ്ഞ പലിശ നിരേിപ്രലാ 
സബ്സിഡി ആപ്രയാ വിവിധ പദ്ധതി ളിലൂകേ ധനസഹായം സംഘങ്ങള്േ് നല്കു  

• ആെേേല്ക േത്സ്യ വിഭവങ്ങളായ ചൂര (Yellow fin Tuna, Skip jack Tuna)  പ്രപാലുളളവകയ 
ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതിന് നൂതന േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി 
േത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളും ഉപ രണങ്ങളും നവീ രിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

•  േലാക്രേണം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന പരവൂര്ദ് മുതല്ക അെീേല്ക വകരയളള 
േപ്രദശങ്ങളില്ക  േല്ക ഭിത്തി ള് ബലകപ്പടുത്തു  
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•  രയിപ്രലേ് അേിക്കുന്ന തിരോല ളുകേ ശക്തി ുറയ്ക്കുന്നതിന് കൃത്രിേ പാരു ള് പ്രപാകലയളള 
നിര്ദ്മിതി ള് ശാസ്ത്രീയോയി, േകൃതി സൗഹാര്ദ്േപരോയി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു  

• തിരോല കള തടുക്കുന്നതിനും സുനാേി പ്രപാകലയളള േകൃതി ദുതന്തങ്ങളുകേ ആഘാതം 
ുറയ്ക്കുന്നതിനും,  േപ്രലറ്റം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്ന േപ്രദശങ്ങളില്ക തീരപ്രദശത്ത് വളരാന് 
അനുപ്രയാജയോയ തരത്തിലുളള വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപിേിപ്പിച്്ച ബപ്രയാഷ്ീല്കഡ് നിര്ദ്മിക്കു  

• ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങകള കൂേി ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് ശുചിതവസാഗരം 
ോതൃ യിലുളള പദ്ധതി ള് ശുചിതവേിഷ്ന് വെി നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്. 

 ീഴ്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്  

• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്ക്ീേില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി ഭവന നിര്ദ്മാണ പുനരുദ്ധാരണ 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .    

• ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയേല്ലാത്ത പ്രോയലറ്റ് ഉള്ളവര്ദ്േ് ഒ.ഡി.എഫ് മുഖാന്തിരപ്രോ േറ്റ് തപ്രേശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്ക്ീേില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• കവദുതി ലഭയോയിട്ടില്ലാത്ത േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ് കവദുതി വുപ്പികെ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ 
കവദുതീ രണ പദ്ധതി ള് മുഖാന്തിരപ്രോ േപ്രറ്റാ ധനസഹായം നല്കു .  

• ജലദൗര്ദ്ലഭയം പ്രനരിടുന്ന േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളികല അര്ദ്ഹരായ േത്സ്യകതാെിലാളി  ള്േ് ജപ്പാന് 
ുടുകവളള പദ്ധതി, ജലനിധി തേങ്ങി പദ്ധതിയിലുള്കപ്പടുത്തി പരിഹാര ോര്ദ്ഗങ്ങള് 
 ാണാവന്നതാണ്.    

• നിലവിലുളള കഹല്കത്ത് കസെറു ളുകേ നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുളള നേപേി ള് 
സവീ രിക്കു  

• 24 േണിക്കൂറും കവദയസഹായം ലഭയോും വിധം പി.എച്്ച.സി-  കള സജ്ജോക്കുന്നതിനും 
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

•  യാന്സര്ദ്,  ിഡനി,  രള്, ഹൃദയ, േപ്രേഹ-പ്രരാഗ ബാധിതരായിട്ടുളള നിര്ദ്ധന 
േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ്  ഔഷ്ധങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള നിശ്ചിത ത  നല്കുന്നതിനുളള 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു .  

• ഖനന േപ്രദശങ്ങളായ  പ്ര ാവില്കപ്രത്താട്ടം, പന്മന,  നിവാസി ള്ക്കും ക .എം. എം.എല്ക.- 
ഫാക്ടറിയില്ക നിന്ന് പുറന്തളളുന്ന േലിന ജലത്തില്ക നിന്നളള ദുരന്ത ഫലങ്ങള്  
അനുഭവിക്കുന്നവര്ദ്ക്കും, ഉണ്ടാുന്ന പ്രപാഷ് ാഹാര ുറവ് പരിഹരിപ്രേണ്ടതിന് അംഗന 
വാേി ളുകേ േവര്ദ്ത്തനം കൂടുതല്ക കേച്ചകപ്പടുത്തു   

• േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല സ്ക്കൂളു ളികല ുട്ടി ള്ോയി വിദയാഭയാസ വുപ്പുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന ്
േഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി ള് നേപ്പാോവന്നതാണ്.  

• േദയം, േയക്കു േരുന്ന് എന്നിവേ് അേിേകപ്പട്ടിട്ടുളളവര്ദ്േ് ലഹരി വിമുക്ത പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും 
പുനരധിവാസ  പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല ജനങ്ങകള 
േപ്രതയ ിച്ചും ഇളം തലമുറകയ ഇത്തരം ോര  വിപത്തു കള ുറിച്ച് പ്രബാധവല്കേ 
രിക്കുന്നതിനുോയി ക്ലാസ്സു ളും കസേിനാറു ളും േറ്റം സംഘേിപ്പിക്കു . 

• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേി േത്സ്യകതാെിലാളി പ്രേഖലയികല 
കേഡിേല്ക  യാമ്പു ള് കേച്ചകപ്പട്ട രീതിയില്ക സംഘേിപ്പിക്കു  



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

655                                                പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം 
 

 

• േത്സ്യകത്താെിലാളി ഗ്രാേങ്ങളില്ക അവരുകേ ശാരീരി , ോനസി , വിദയാഭയാസ നിലവാരം 
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി  ൗണ്സിപ്രലഴ്സ് ഉള്കപ്പടുന്ന േീമു ളുോയി ആശയ വിനിേയം 
കചയ്യുന്നതിന് സാധയോുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• േത്സ്യകത്താെിലാളി ള് താേസിക്കുന്ന േപ്രദശങ്ങളില്ക തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പ് മുപ്രഖന 
ജനസംഖയാ നിരക്കും, ജനസാന്ദ്രതയം സംബന്ധിച്്ച വിവരപ്രശഖരണം നേപ്പാക്കു . 

• േത്സ്യകത്താെിലാളി ുടുംബങ്ങളികല വിദയാര്ദ്്ി ള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളു ളില്ക േഭാത ഭക്ഷണ 
പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു . 

• േത്സ്യഗ്രാേങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ  ായി ക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീന്തല്ക, കസേി 
ളിംഗ്, പ്രസ്ക്റ്റിംഗ്, സ്കൂബാ കഡവിംഗ്, ബീച്ച് പ്രവാളീബാള് തേങ്ങിയ  ായി  ഇനങ്ങളില്ക 
പരിശീലനം നല്കു . 

• വൃത്തിയായി േത്സ്യം ക  ാരയം കചയ്യുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും േത്സ്യ ോര്ദ്േറ്റ ളുപ്രേയം 
ഹാര്ദ്ബറു ളുപ്രേയം അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിനായളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• ജില്ലയികല ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണം, േത്സ്യ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണം, ഉല്കപാദന 
വര്ദ്ദ്ധനവ്, സുസ്ഥിരത  ന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ 
പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേി അതാത് പ്രേഖല ളികല  ണ്ടല്ക വനവല്കേരണ പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു .  

• പ്രവലിയിറേ സേയത്ത് അനാവൃതോുന്ന  ാവനാേ്, ഫാത്തിോതരുത്്ത ഭാഗങ്ങളില്ക 
പാലത്തില്ക നിന്നം  ാണകപ്പടുന്ന മുോേ് േണ്്ണ എന്ന് വിളിേകപ്പടുന്ന 15 കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശത്ത ്
 ണ്ടല്ക കത ള് നട്ട ്പിേിപ്പിച്്ച േത്സ്യ സപ്രങ്കതോയി സംരക്ഷിക്കു . 

• ജില്ലയില്ക േവര്ദ്ത്തിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന കചറു ിേ വനിതാ യൂണിറ്റ ള് അവരുകേ േവര്ദ്ത്തന 
പാരമ്പരയം, േവര്ദ്ത്തന ക്ഷേത എന്നിവ  ണേികലടുത്ത് തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പു ളുകേ 
പദ്ധതിയില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി പലിശരഹിത വായ്പ പ്രപാലുളള ധനസഹായങ്ങള് നല്ക ി കൂടുതല്ക 
ശക്തികപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• ജില്ലയില്ക കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരുന്ന, േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ വനിതാ 
യൂണിറ്റ കള  കണ്ടത്തി അവകയ േവര്ദ്ത്തന സജ്ജോക്കു  

• വെിപ്രയാര  ച്ചവേം നേത്തുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി വനിത ള്േ് ഫിഷ് ്കവന്ഡിംഗ് പ്രേബിള് 
നല്കുന്ന പദ്ധതി ള് നേപ്പാോവന്നതാണ്.  

• കചറു ിേ വനിതാ സംരംഭ രുകേ ഉല്കപന്നങ്ങള്േ് വിപണി  കണ്ടത്തി നല്കുന്നതിനും, 
വിപണനം നേത്തുന്നതിന് പ്രവണ്ടന്ന സഹായങ്ങളും തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ 
പങ്കാളിത്തം വെി  നേപ്പാോവന്നതാണ്.  

• കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വനിതാ ഗ്രൂപ്പു ള്േ് പരിശീലന പരിപാേി ള് 
നേപ്പിലാക്കു . 

• േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും േത്സ്യകതാെിലാളി ള്േ് 
പ്രലല സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തുന്നതിനും ത.സവ.ഭ വുപ്പു ളുകേ ധനസഹായപ്രത്താകേയളള 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• ആെേേല്ക േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി  ഗ്രൂപ്പു ള്േ് 
പരിശീലനം പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു  
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•  േല്ക കൂടുകൃഷ്ിോയ  അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി  ഗ്രൂപ്പു ള്േ് പരിശീലനം 
പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു   

• ജലപ്രസ്രാതസ്സു കളയം  േലികനയം ജനവാസപ്രേഖല ളില്ക ോലിനയ മുക്തോക്കുന്നതിന് 
ത.സവ.ഭ. വുപ്പു ളുകേ പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേി ുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ ള്, എം.എന്. 
ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ് കതാെിലാളി ള് എന്നിവകര ഉള്കപ്പടുത്തി ആപ്രരാഗയ വുപ്പികെ 
ശുചിതവേിഷ്ന് പദ്ധതി ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച പരിസ്ഥിതി ശുചിതവ, ോലിനയ സംസ്ക്കരണ 
പ്രേഖല ളില്ക നേപ്പിലാക്കു  

• ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം ുറയ്ക്കുന്നതിനായി ൈാസ്റ്റിേിന് ബദലായളള 
ഉല്കപന്നങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു   

• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹായപ്രത്താടു കൂേി ുടുംബശ്രീ - കതാെിലുറപ്പു 
കതാെിലാളി കള കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി ൈാസ്റ്റിേ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്്ച സംസ്ക്കരിക്കുന്ന 
കെഡിംഗ് യൂണിറ്റ ള്  

• പ്രട്രാളിംഗ് നിപ്രരാധനം നേപ്പിലാക്കു , നിപ്രരാധിത േത്സ്യബന്ധന രീതി ളായ   രവലി, 
അേയ്ക്കംക ാല്ലി വല ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം, 35എം.എം-ല് താകെ  ണ്ണിവലിപ്പം ഉള്ള 
വല ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം എന്നിവ  നിപ്രരാധിക്കു .  

• േത്സ്യാ ര്ദ്ഷ്ണ ഉപ രണങ്ങള് (FAD)  ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള  ണവ പിടുത്തം നിപ്രരാധിക്കു . 
ചൂണ്ട ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനം, വലിയ  ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള 
േത്സ്യബന്ധന രീതി ള്,  േല്കക്കൂേ ്കൃഷ്ി, ചിപ്പി, മുരിങ്ങ കൃഷ്ി എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  

• കചറിയ  ണ്ണി വലിപ്പമുള്ള വല ളുപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യബന്ധനവം, ഊന്നി വല ളുപ്രേയം, ചീന 
വല ളുപ്രേയം ആധി യവം, തൂപ്പും പേലും പ്രപാകലയള്ളവ ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള അനധികൃത 
േത്സ്യബന്ധനവം തേയ . 

• അഷ്ടമുേി  ായലികല േത്സ്യസമ്പത്ത്  സംരക്ഷണത്തിന് തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട േപ്രദശങ്ങള് 
ആവശയോയ  ണ്ടല്ക വനവത്േരണം, തനത് േത്സ്യങ്ങള്/ഞണ്ട ള് എന്നിവയകേ 
േജനനത്തിന് ആവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• അഷ്ടമുേി  ായലികല തനത ്േത്സ്യ ുഞ്ഞുങ്ങളുകേ നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• അനധികൃത േത്സ്യബന്ധന രീതി ളായ തൂപ്പും പേലും, ഏറ്റം ക ട്ടല്ക എന്നിവ നിര്ദ്ബന്ധോയം 
തേയന്നതിനായി േത്സ്യ സംരക്ഷണ പ്രസനകയ നിപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു  

• ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങളില്ക തനത് േത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങകള വളപ്പു ളില്ക നിപ്രക്ഷപിച്്ച 10 മുതല്ക 12 
കസന്റീേീറ്റര്ദ് വകര  വളര്ദ്ത്തി ജലാശയങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക ് തറന്ന വിടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പിലാക്കു . 

• േപ്രത്സ്യാല്കപാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതല്ക  കതാെില്ക 
ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തപ്രേശ സവയംഭരണ വുപ്പികെ ഉേേസ്ഥതയില്ക വരുന്ന 112 
കഹക്ടര്ദ് േപ്രദശകത്ത ജലാശയങ്ങളും, കവളളകേട്ട ്ചിറ്റേല ചിറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ 
ഏല തേങ്ങിയ ഏല ളുകേ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി സുസ്ഥിരവം ശാസ്ത്രീയവോയ 
േത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള് അവലംബിച്്ച  േത്സ്യകൃഷ്ി നേത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു   

• തനത് നാേന് ശുദ്ധജല/ഓരുജല േത്സ്യങ്ങളുകേ ( ാരി, കൂരി, വരാല്ക, പരല്ക വര്ദ്ഗത്തില്കകപ്പട്ട 
േത്സ്യങ്ങള്, ആറ്റക ാഞ്ച്,  രിേീന് തേങ്ങിയവ) സംരക്ഷണത്തിന് കപാതജലാശയങ്ങളില്ക 
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നിന്നളള ഇത്തരം േത്സ്യങ്ങളുകേ/േത്സ്യവിത്തു ളുകേ അേിത ചൂഷ്ണം തേയന്നതിന് തപ്രേശ 
സവയംഭരണ പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേിയളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• ുളങ്ങളുകേ സംരക്ഷണം, േത്സ്യകൃഷ്ി നേത്താന് അനുപ്രയാജയോയ  ജലാശയങ്ങകള കൃഷ്ിേ ്
അനുപ്രയാജയോയ രീതിയില്ക ഒരുേികയടുേല്ക, വിളകവടുപ്പ,് എന്നിവയോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 
എം.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ ്-കതാെിലാളി ള്, സഹ രണ സംഘങ്ങള് എന്നിവരുകേ 
പങ്കാളിതവപ്രത്താടു കൂേിയളള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു   

• േത്സ്യ സമ്പത്ത്-കജവ കവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാ, 
വനാേി കചമീന് തേങ്ങിയ കജവ സുരക്ഷയം, കജവ കഫന്സിംഗും (Bio security 
measursse) ആവശയോയി വരുന്ന കൃഷ്ി രീതി ള് നേത്തി വരുന്ന  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കജവ 
സുരക്ഷക്കും കജവ കഫന്സിംഗിനും കവണ്ടിയളള ആനുകൂലയങ്ങള് നല്കു  

• സ്ത്രീ ളുകേ പങ്കാളിത്തം കൂേി ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തില്ക േത്സ്യകൃഷ്ി പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• സവന്തോയി ുളങ്ങില്ലാത്തവര്ദ്ക്കും, സ്ഥല പരേേിതിയളള വീടു ളില്ക താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ ്
േത്സ്യവം പച്ചേറിയം ഒന്നിച്്ച കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന അ വാപ്രപാണിക്സ്  യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങുന്നതിനുളള  
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• വനിത ള്ക്കും, സാമ്പത്തി ോയി പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്ക്കും 
അലങ്കാര േത്സ്യ കൃഷ്ിയിപ്രലയ്ക്കും, വിപണനത്തിപ്രലയ്ക്കും, അലങ്കാര േത്സ്യ വിത്തുല്കപ്പാദന 
ത്തിപ്രലയ്ക്കും തിരിയന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു  

• ജലാശയങ്ങളുകേ േലിനീ രണ തീവ്രത ുറയ്ക്കുന്നതിനായി ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിക്കുന്ന 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി വയാപ ോയ പ്രബാധവത്േരണ പരിപാേി ള് 
നേപ്പിലാക്കു  

• അേിത േത്സ്യബന്ധനം നിയന്ത്രിക്കു  

• നിയേലംഘനങ്ങള് ശക്തോയി തേയ . 

• തൂപ്പും പേലും, നഞ്ച ്  ലേല്ക, പ്രഫാേ  വസ്തുേള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള  അനധികൃത 
േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് തേയ . 

• പ്ര രള  സമുദ്ര േത്സ്യബന്ധന പരിപാലന നിയേം 1980, പ്ര രള േത്സ്യകത്താെിലാളി പ്രക്ഷേനിധി 
നിയേം 1985, ഉള്നാേന് േത്സ്യകൃഷ്ി നിയേം 2010 എന്നിവ  ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിന ്
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു . 

• അനധികൃത ചീനവല ളും ുറ്റിവല ളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തപ്രേശ സവയം ഭരണ വുപ്പു ളുകേ 
നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കു .  

• പ്രദശിയ ജലപാതയില്ക നിന്നം ഒെിപ്പിേകപ്പട്ട ഊന്നി/ുറ്റി വല ഉേേ ള്േ് േറ്റ ്
ജീവപ്രനാപാധി ള് പ്രതടുന്നതിന് ഉചിതോയ േപ്രതയ  പ്രോജക്ട് പാപ്രേജു ള് തപ്രേശ സവയം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖാന്തിരം  നേപ്പിലാക്കു  

• തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി നേപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള്േ് 
ഗുണപ്രഭാക്തൃവിഹിതത്തിന് വായ്പാസൗ രയം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

നൂതന ആശയങ്ങള് 

• സ്ഥല പരിേിതിയളള വീടു ളില്ക താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ ് േത്സ്യവം പച്ചേറിയം ഒന്നിച്്ച കൃഷ്ി 
കചയ്യുന്ന അ വാപ്രപാണിക്സ്  യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങുന്നതിനുളള  പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 
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• കചമീന് ഗ്രാേകേന്ന് അറിയകപ്പടുന്ന േണ്പ്രട്രാതരുത്ത് പ്രവലിപ്രയറ്റ സംബന്ധോയ 
പാരിസ്ഥിതി  േശ്നങ്ങള് അഭമുഖീ രിക്കുന്ന. ഈ േപ്രദശത്തികെ ഗതാ ാല േൗഢി 
വീകണ്ടടുക്കുന്നതിനായി  ണ്ടല്ക വനവല്കേരണ പദ്ധതി ളും കചമീന് ുളങ്ങളുകേ 
പുനരുജ്ജീവനത്തിനായള്ള പദ്ധതി ളും വിഭാവനം കചയ്തു നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. 

• ആെേേല്ക േത്സ്യബന്ധന രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിനായി േത്സ്യകതാെിലാളി ഗ്രൂപ്പു ള്േ് 
പരിശീലന പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

•  േല്കക്കൂേ ് കൂേ് കൃഷ്ിോയി അവലംബിക്കുന്നതിന് േത്സ്യ കതാെിലാളി ള്േ് പരിശീലന 
പരിപാേി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. മൂവായിരത്തിലധി ം വരുന്ന സുനാേി വീടു ളും അവയികല അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും 

അപ്രങ്ങയറ്റം പ്രശാചനീയാവസ്ഥയിലാണ്.  അവയകേ നവീ രണത്തിപ്രനാ, പുനര്ദ്നിര്ദ്മാ 

ണത്തിനാപ്രയാ സേഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാേണം. 

2. ുേികവള്ളത്തികെ ദൗര്ദ്ലഭയം ഉള്ള തീരപ്രദശ പ്രേഖല കള തിരിച്ച ് സേഗ്ര പദ്ധതി 

തയ്യാറാേണം.  ഉദാ. ക്ലാപ്പന, ുലപ്രശഖരപുരം പ്രേഖലയില്ക േൂബ് കവല്ക നിര്ദ്മിച്്ച ആലപ്പാകട്ട 

ുേികവള്ള ക്ഷാേം പരിഹരിേണം. 

3. ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനത്തിനായം പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായം ഈ പ്രേഖലയില്ക പുതിയ 

യൂണിറ്റ് ഉള്കപ്പകേയള്ള പദ്ധതി ള് രൂപീ രിേണം. 

4. ഉള്നാേന് ജലാശയങ്ങളുകേ നവീ രണത്തിനും േത്സ്യകൃഷ്ി വയാപനത്തിനുോയി 

തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും NREGS, ുടുംബശ്രീ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച 

പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു . 

5. േത്സ്യസമ്പത്തികല രാസോലിനയങ്ങള്  കണ്ടത്തി തിരിച്ചറിയന്നതിനാവശയോയ പരിപ്രശാധന 

സംവിധാനങ്ങള് ഫുഡ് & പ്രസഫ്റ്റി വിഭാഗവോയി സംപ്രയാജിച്്ച സ്ഥാപിക്കു . 

6.  േല്കതീര സംരക്ഷണത്തിനും തീരസംരക്ഷണ പ്രബാധവല്കേരണത്തിനും ആവശയോയ 

പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു . 

7. േത്സ്യകത്താെിലാളി പ്രേഖലയികല ുട്ടി ളുകേ സേഗ്ര വിദയാഭയാസ പുപ്രരാഗതിോയി സേഗ്ര 

വിദയാഭയാസ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു . 

8. പ്രതവള്ളി-റ്റി.എസ ്  നാല്ക -ആയിരംകതങ്ങ് -അെീേല്ക-േണ്പ്രറാതരുത്ത് ടൂറിസം സര്ദ് ൂട്്ട-

 യര്ദ്,  ശുവണ്ടി, േത്സ്യവയവസായം ഉള്കപ്പടുത്തി രൂപീ രിക്കു .  

9. ക ാല്ലം ജോയപാറ-കതന്േല-പള്ളിേലാര്ദ്-റ്റി.എസ ് നാല്ക-അെീേല്ക ടൂറിസം സര്ദ് ൂട്്ട 

10. അഷ്ടമുേിോയലികെ വീകണ്ടടുപ്പും നവീ രണവം പള്ളിപ്രശ്ശരി പാലത്തിനുസേീപം രൂപകപ്പട്ട 

കചറുേപ്രദശം ഡ്രഗ് കചയ്ത് ോറ്റി  ായല്ക സംരക്ഷിേണം. 

11. 50 േീറ്ററിനുള്ളില്ക താേസിക്കുന്ന  േപ്രലാര പ്രേഖലയില്ക ുടുംബങ്ങകള ോററി 

പാര്ദ്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സേഗ്ര പദ്ധതി  

12. നശിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന േലിനകപ്പട്ട േരുത്തി  ട്ടേയം, വട്ടോയലില്ക കൂടു ച്ചില്ക  രിേീന് കൃഷ്ി 

വയാപന പദ്ധതി 

13. ചക്കുവള്ളിച്ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ ഏലാ, കതന്േല റിസര്ദ്പ്രവായര്ദ്  യ്യേയം  ായല്ക േത്സ്യകൃഷ്ി 

വയാപന പദ്ധതി 
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14. തനത ് േത്സ്യസമ്പത്തികെ പ്രശാഷ്ണം തേയ യം ആ േത്സ്യസമ്പത്ത് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം 

കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് 

15.  ണ്ടല്ക വനവല്കേരണം, േത്സ്യസപ്രങ്കതങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം 

16. ആധുനി  സാപ്രങ്കതി  വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള േത്സ്യകൃഷ്ി, വീട്ടു മുറ്റത്ത് േത്സ്യകൃഷ്ി 

കചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗ രയം, ഉള്നാേന് േത്സ്യകൃഷ്ി, േത്സ്യസംസ്ക്രണം എന്നിവയ്ക്ക ് കൂടുതല്ക 

പദ്ധതി ള് ആവശയോണ്.   
17. തീരേപ്രദശ പ്രേഖലയികല േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്േ് ഇന്ധനലഭയത ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.   
18. ക ാല്ലം തീരകത്ത deep sea fishing hub ആക്കുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയതം 

അതിനാവശയോയ deep sea vessels ഉപപ്രയാഗിോവന്നതം ആണ്. ഇതിനായി േപ്രതയ  
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.  ശുവണ്ടിയകേ ഹബ് ആയി ക ാല്ലം ജില്ലകയ 
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്. ക ാല്ലം  ാഷ്ൂ എകന്നാരു ബ്രാെ് ഇപ്രേജില്ക ക ാല്ലകത്ത ഹാന്ഡ് 
പ്രേയ്ഡ്  ശുവണ്ടി കോപ്രോട്ട ്കചയ്യാവന്നതാണ്. 

 
7.4.1   പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം  
നിലവികല അവസ്ഥ 
1. പശ്ചിേ ഘട്ട പ്രേഖലയികല വന പ്രശാഷ്ണവം അതികന തേർന്നള്ള കജവ 

കവവിധയങ്ങളിലുണ്ടാുന്ന ുറവം ജില്ലയികല േധാന നദി ളികല ജലത്തികെ അളവികന 
 ാരയോയ ുറയ്ക്കുന്നണ്ട്.  തണ്ണീർത്തേങ്ങളികല ജലസാന്നിദ്ധയം ഇപ്രതാകോപ്പം ുറയ യം 
റിസർപ്രവയറു ളികല കചളിയേിയൽ കൂടു യം കചയ്യുന്ന. 

2.  ണ്ടൽോടു ളുകേ വൻ പ്രതാതിലുള്ള നാശം അഷ്ടമുേിോയലികല േത്സ്യ സമ്പത്തികെ 
ുറവിന ്  ാരണോയിരിക്കുന്ന.  ണ്ടൽ സസയപ്രശഖരത്തികെ കവവിധയവം ജില്ലയിൽ 
ഭീതിദോയ തരത്തിൽ ുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

3. തീരപ്രദശ ആവാസവയവസ്ഥ വൻ ത ർച്ചകയയാണ് പ്രനരിടുന്നത്.  തീരേപ്രദശകത്ത 
അതിസാന്ദ്രോയ ജനസംഖയയ്ക്ക് ആനുപാതി ോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളുകേ അഭാവം, 
ടൂറിസം പ്രേഖലയിൽ നിന്നള്ള സമർേം, നഗരപ്രേഖല ളിൽ നിന്നള്ള േലിനീ രണം 
തേങ്ങിയവ മൂലം തീരപ്രദശം പ്രേഖല വീർപ്പുമുട്ടു യാണ.് 

4. ഉയർന്ന പ്രതാതിലുള്ള േണ്്ണ, പ്രക്ല കേനിംഗ് മൂലം നദി ളുകേ അേിത്തട്ട ് താഴ്ന്ന ്
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നത കൂോകത നദീതേങ്ങളും കനൽപ്പാേങ്ങളും പാരിസ്ഥിതി  ത ർച്ചകയ 
അഭിമുഖി രിക്കുന്ന.  ഇത് ഭക്ഷയ സുരക്ഷകയ ബാധിക്കുന്ന േശ്നോയി വളർന്ന 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന. 

5. പാറ ഖനനം: ജില്ലയകേ ഉൾനാേൻ ുന്ന ളുകേ വയാപ ോയ നാശത്തിനാണ് 
അനിയന്ത്രതോയി പാറഖനനം വെി വച്ചിട്ടുള്ളത്.  നിർമാണപ്രേഖലയകേ അനിയന്ത്രിതോയ 
വളർച്ചയം വയവസായി - സാമ്പത്തി  പ്രലാബിയകേ സമർേവോണ് ഇത്തരകോരു 
സാഹചരയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  2-3 േീറ്റർ  നത്തിലുള്ള പ്രേൽ േണ്ണം അതിനു മു ളികല 
സസയാവരണവം നിർോക്ഷിണയം നശിപ്പിച്ചു ക ാണ്ടാണ് ഈ ുന്ന കളയാക  കപാട്ടിച്്ച 
നിരത്തുന്നത്. 

6. പാേം നി ത്തൽ: നിയേങ്ങകളാകേ  ാറ്റിൽ പറത്തി ജില്ലയകേ പല ഭാഗങ്ങളിലും വയൽ 
നി ത്തൽ തേർന്ന് വരുന്ന.  ഭൂഗർഭ ജല വിതരണം ക്രോതീതോയി താഴുന്നതിനാണ് ഇത 
വെിവയ്ക്കുന്നത്. 

7. പുെ ളുകേ പ്രശാഷ്ണം: േധാനനദി ളായ ല്ലേയാറും, ഇത്തിേരയാറുംേണൽ, കചളി ഖനനം 
മൂലവം  പ്രയ്യറ്റവം വയവസായ സ്ഥപനങ്ങളുകേ ഇേകപേൽ മൂലവം, നഗര േപ്രദശങ്ങളിൽ 
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നിന്നം ൈാപ്രെഷ്നു ളിൽ നിന്നള്ള രാസേലിനീ രണം മൂലവം, ഏറ്റവം േധാനോയി 
ജലത്തികെ ുറവ് മൂലവം അതയന്തം പ്രശാഷ്ണാവസ്ഥയിലാണ്. 

8. ജല ക്ഷാേം:ജില്ല കപാതകവയം ചില േപ്രതയ  േപ്രദശങ്ങൾ ഗുരുതരോയം ജലക്ഷാേം 
പ്രനരിടുന്നണ്ട്.  േപ്രതയ ിച്ചും പ്രവനൽ ോലങ്ങളിൽ. ജില്ലയികല േധാന നദി ളുകേ 
പ്രപാഷ് നദി ളിൽ േിേവാറും പ്രവനൽോലത്ത്പൂർണ്ണോയം വറ്റിപ്രപ്പാുന്ന.  
ആനുപാതി ോയി തകന്ന ഭൂഗർഭ ജലവിതാനവം താഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 

9.  ാർഷ്ി  ഭൂേിയകേ ഉൽപ്പാദനക്ഷേതയിൽ ക്രേോയി ുറവ് സംഭവിക്കുന്ന.  
രാസ ീേനാശിനി ളുകേയം അനിയന്ത്രിതോയ രാസവള േപ്രയാഗത്തികെയം ഫലോയി 
േണ്ണികെ ആപ്രരാഗയം ക്ഷയിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്  ാരണം. 

10. അപ േ രോയ രീതിയിലുള്ള വായ, ജല, േണ്്ണ േലിനീ രണം. 
11. ജില്ലയികല റംസാർകസറ്റ് പദവിയള്ള തണ്ണീർത്തേങ്ങളുകേ അവസ്ഥ. 
 പ്ര രളത്തികല റംസാർകസറ്റ് പദവിയള്ള മൂന്ന് തണ്ണീർത്തേങ്ങളിൽ രകണ്ടണ്ണവം ക ാല്ലം 

ജില്ലയിലാണ്.  ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജലതോ വം, അഷ്ടമുേിോയലും.  ജില്ലയകേ േധാന 
ശുദ്ധജല പ്രസ്രാതസ്സായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ം അതിപ്രവഗം േരണത്തിപ്രലയ്ക്ക് അടുത്തു 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന.  േകണ്ണാലിപ്പ് മൂലമുള്ള ആെം ുറയലും,  ാച്ച് കേെിൽ നിന്നള്ള നീകരാഴുേ ്
ുറഞ്ഞതം, പേിഞ്ഞാകറ  ല്ലേ േണലൂറ്റലിലൂകേ ുെിച്്ച താഴ്ത്തിയതം മൂലോണ് ശാസ്താംപ്ര ാട്ട 
തോ ത്തിന് നിലവികല അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്.  പ്രയ്യറ്റം,  ണ്ടൽോടു ളുകേ നശീ രണം, 
േണലും, കചളിയം, ഊറ്റൽ, പാലങ്ങളും പ്രറാഡ ളുൾകപ്പകേയള്ള ഡ്രജ്ജിംഗ്,  ല്ലേയാറ്റിൽ 
നിന്നള്ള ഒഴുേികെ ുറവ്, േലിനീ രണം എന്നിങ്ങകന വിവിധങ്ങളായ  ാരണങ്ങളാൽ 
അഷ്ടമുേിോയലികെ സവാഭാവി  പരിസ്ഥിതിേ ് വൻ നാശോണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
േത്സ്യ സമ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗണയോയ ുറവാണ് േ േോയ ഒരു പരിണിത ഫലം.  ചില 
ശുദ്ധജല േത്സ്യ ഇനങ്ങൾ  ായലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണോയം അേതയക്ഷോയി 
േെിഞ്ഞിരിക്കുന്ന.   

12. നഗര വൽേരണത്തികെ വയാപനം: അതിപ്രവഗം ജില്ലയികല നഗര േപ്രദശങ്ങൾ ചുറ്റിപ്രലയ്ക്കു് 
വളരു യാണ.്  അപ്രതാകോപ്പം നഗര പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സാന്ദ്രോവ യോണ.്  ഇത ്
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമർേങ്ങൾ ക ാല്ലം നഗരം, പരവൂർ,  രുനാഗപ്പള്ളി തേങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ 
കൂോകത ഉൾനാേൻ  ിെേൻ പ്രേഖല ൾ എന്നിവേങ്ങകളാകേയം നാഗരി ത മൂലമുള്ള 
േശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു യാണ്.  േലിനീ രണവം ോലിനയ പ്ര ന്ദ്രീ രണവോണ ് ഇത് മൂലം 
േധാനോയം ഉണ്ടാുന്ന പാരിസ്ഥിതി  േശ്നങ്ങൾ, കൂോകത േണ്്ണ, ജലം, സവാഭാവി  
ആവാസവയവസ്ഥ ൾ (തണ്ണീർത്തേങ്ങൾ, ചതപ്പു ൾ, കനൽപ്പാേങ്ങൾ) എന്നിവ ഭീഷ്ണി 
പ്രനരിടുന്ന. 

പരിസ്ഥിതി,  ാലാവസ്ഥവയതിയാനം- ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ 
    ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടം. 

• ോലിനയനിർോർജ്ജനം, പരിസരശുചിതവ േവർത്തനങ്ങളിലൂകേ നിലവിലുള്ള േശ്നങ്ങൾ 
പുതിയായി ുറയ്ക്കു . 

ദീർഘ ാല പ്രനട്ടങ്ങൾ  

• ോലിനയനിർമാർജ്ജനം പൂർണ്ണോയി നേപ്പാക്കു യം  ാലാവസ്ഥ വയതിയാനത്തികെ പ്രതാത ്
പരോവധി ുറയ്ക്കു യം കചയ്യുന്നതിനുള്ള േവർത്തനങ്ങൾ. 

• ഓപ്രരാ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓപ്രരാ പ്ര ന്ദ്രീകൃത ോലിനയ സംഭരണ-
സംസ്ക്രണ യൂണീറ്റ് സ്ഥാപിക്കു .  

• പരോവധി സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷവൽേരണം നേത്തി അന്തരീക്ഷത്തികല  ാർബൺ 
കഡഓക്ച്കസഡികെ, അളവ് നിയന്ത്രിയ്ക്കു .   
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• ചാണ ം കൃഷ്ിേ് പ്രനരിട്ട് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിന് പ രം, പ്രഗാബർ ഗയാസ് ഉണ്ടാക്കു യം സ്ലറി 
കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . 

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ൾ 

• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,  ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം ുറയ്ക്കൽ, എന്നിവയ്ക്കായി എല്ലാ 
വുപ്പു ളുകേയം കൂട്ടായ േവർത്തനം ഉണ്ടാ ണം.  

• ഊർജ്ജ നഷ്ടം പരോവധിുറയ്ക്കൽ, ഫലേദോയി ോലിനയ നിർമാർജ്ജന േവർത്തനങ്ങൾ, 
ോലിനയകത്ത ശാസ്ത്രീയോയി പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ോർഗങ്ങൾ പാരമ്പപ്രരയതര 
ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേൽ, 

• േണ്്ണ, ജല സംരക്ഷണ േവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതകപ്പടുത്തൽ, ഇതിനായി ജലപ്രസചനം, 
േണ്്ണ സംരക്ഷണം, ഫിഷ്റീസ് വുപ്പു ളുകേ സംയക്ത േവർത്തനങ്ങൾ വൃക്ഷവൽല്ക് രണ 
േവർത്തനങ്ങൾ പരോവധി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . ഇതിനായി എല്ലാ വുപ്പു ളും േപ്രതയ  
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാക്കു യം വനം വുപ്പ് വെി നേപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം 
ഉണ്ടാക്കു .  ഇതിനായി പ്രസാഷ്യൽ പ്രഫാറസ്ട്രിയ്്ക്ക  ീെിലുള്ള വന വി സന ഏജൻസികയ 
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.   

 തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന േവർത്തനങ്ങൾ 

• സേഗ്രോയ കജവകവവിധയ രജിസ്റ്റർ േപ്രദശി  തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കു . ഓപ്രരാ 
േപ്രദശപ്രത്തയം വൃക്ഷ സാന്ദ്രത തിട്ടകപ്പടുത്തി, തേി, വിറ ് എന്നിവയകേ ഉൽപ്പാദനം 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള   പദ്ധതി ൾ  ആവിഷ്കരിക്കു .  ോലിനയ നിർമാർജ്ജനത്തിനുള്ള 
സേഗ്രോയ പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു .  ചാണ ത്തിൽ നിന്ന് ബപ്രയാഗയാസ ്
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതികെ സ്ലറി കൃഷ്ിേ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ േണ്്ണ-ജല 
സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതി ൾ ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കു . ഇതിനായി  ുടുംബശ്രീ, 
ഗ്രാേീണകതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതി േവർത്ത ർഎന്നിവകര ഇതിനായി ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. 

• പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ  ർശനോയി പാലിക്കു യം ആവശയകേങ്കിൽ പുതിയ നിയേങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കു യം കചയ്യു . സേഗ്രോയ ഒരു ധാത ഖനന നിയേം ഉണ്ടാു യം അത് 
 ർശനോയി നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്യു . പരിസ്ഥിതി നിയേങ്ങൾ  ർശനോയി 
നേപ്പാക്കുന്നതിനും, േശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ശിക്ഷ നല്കുന്നതിനുമുള്ള സേഗ്രോയി 
നിർപ്രേശങ്ങൾ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾേ് നേപ്പാോവന്നതം ഇതിനാവശയോയ 
സഹായം േറ്റ് വുപ്പു ളിൽ നിന്നം പ്രതോവന്നതോണ്. ഓപ്രരാ വർഷ്വം വി സന 
ആവശയങ്ങോയി മുറിച്ച് ോറ്റകപ്പടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾേ ് പ രം പത്ത് ഇരട്ടി വൃക്ഷങ്ങൾ വച്്ച 
പിേിപ്പിക്കുന്നതിനും, 3 വർഷ്ം പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു . 

 
7.4.2  വന വികസനം  
ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ  
ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടങ്ങൾ  

• നിലവിലുള്ള വന സമ്പത്ത് പൂർണ്ണോയം സംരക്ഷിയ്ക്കു . വനാതിർത്തി ൾ അളന്ന ്
തിട്ടകപ്പടുത്തി പ്രവർതിരിക്കു .  

• നദി ളികല േണകലടുപ്പ് പൂർണ്ണോയം നിറുത്തലാക്കു . 

• പ്രസാഫ്ട് വഡ ്(വട്ട, അൽബീസിയ, േട്ടി മുതലായവ). തേി ളുകേ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്്ച ആ 
പ്രേഖലയില് നിലവിലുള്ള ുറവ് പരിഹരിക്കു . ഇതിനായി  ർഷ് രുകേ പാെ് ഭൂേി പരോവധി 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

662                                                പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം 
 

 

േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു യം ആവശയോയ സാമ്പത്തി  സഹായം നൽു യം കചയ്യു . 
വപ്രനതര ഭൂേിയിൽ അടുത്ത 5 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ 250 കഹക്ടർ സ്ഥലത്ത് വന വൃക്ഷങ്ങൾ 
വച്്ച പിേിപ്പിച്്ച വൃക്ഷവൽേരണ പരിപാേി ൾ നേപ്പിലാക്കു . (സാമൂഹയ വനവല്ക് രണ 
വിഭാഗം വെി) ദീർഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്രപ്പാൾ ജില്ലയിലുള്ള 25 കഹക്ടറിൽ താകെയള്ള 
 ണ്ടൽ വനങ്ങളുകേ വിസ്തൃതി  500 കഹക്ടറായി വർദ്ധിപ്പിക്കു . 

• േക്ഷീണ വനങ്ങകള അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തു യം വനയജീവി ൾേ് ഭക്ഷണവം, ജലവം 
പൂർണ്ണോയം വനത്തിൽ ലഭയോുന്ന നേപേി ൾ സവീ രിക്കു യം അതവെി വനയജീവി ൾ 
വെിയള്ള ആൾനാശം, വിള നാശം, േറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കു . കൂോകത 
ആനേിേങ്ങു ൾ, പ്രസാളാർ പ്രവലി ൾ, കജവ പ്രവലി ൾ തേങ്ങിയ േതിപ്രരാധ ോർഗങ്ങൾ 
വനാതിർത്തിയിൽ നിർമിക്കു . 

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ൾ 
 ണ്ടൽ വനവൽേരണത്തിനായി ഫിഷ്റീസ്, ജലപ്രസചനം, റവനൂ, സാമൂഹയ വനവൽേരണ 

വിഭാഗം, േണ്്ണ സംരക്ഷണ വിഭാഗം എന്നിവയകേ കൂട്ടായ േവർത്തനങ്ങൾ നേപ്പിലാക്കു .  വിവിധ 
വുപ്പു ൾ ഇതിനായി നീേി വയ്ക്കുന്ന ത  സാമൂഹയ വനവൽരണ വിഭാഗത്തിന്  ീെിലുള്ള വന 
വി സന ഏജൻസി വെി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  വി സന േവർത്തനങ്ങൾേ് േരങ്ങൾ 
മുറിയ്ക്കുപ്രമ്പാൾ പത്തിരട്ടി േരങ്ങൾ പ രം വച്്ച പിേിപ്പിക്കുന്ന േവർത്തനങ്ങൾ  ർശനോയി പാലിക്കു . 

ഓപ്രരാ വർഷ്വം ഇതിനായി ഒരു നിശ്ചിത ത  തപ്രേശ –സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീേി വച്്ച 
കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂകേ നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. 

നൂതന ആശയങ്ങൾ 

• നക്ഷത്ര വനങ്ങൾ പരോവധി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

• ുട്ടി വനങ്ങൾ, കഹർബൽ ഗാർഡനു ൾ എന്നിവ നേപ്പിലാക്കു . 

• ഔഷ്ധ സസയ ഉദയാനം,  ണ്ടൽ പാർേ്, കവർട്ടിേൽ ഗാർഡനു ൾ എന്നിവ പരോവധി 
സ്ഥലത്ത് ോവർത്തി ോക്കു . 

 
7.4.3  ദുരന്ത നിവാരണം 
നിർപ്രേശങ്ങൾ 

1. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അപ്രതാറിറ്റിയകേ ോതൃ യിൽ എല്ലാ തപ്രേശ സവയം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിപ്രല്ലജ് തല ദുരന്ത നിവാരണ  മിറ്റി ൾ രൂപീ രിക്കു . 
ഇതിനാവശയോയ സാമ്പത്തി  സഹായം നൽു . 

2. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും 250-500 ആളു കള ോറ്റി പാർപ്പിോനുള്ള സംവിധാനം 
ഉണ്ടാക്കു  /നിലവിലുള്ളത് പരിഷ്കരിക്കു . 

3. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ആംബുലൻസ് ASKA വിളക്കു ൾ, േരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഉപ രണങ്ങൾ, േറ്റ്അതയാവശയഉപ രങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങു യം ആയത് 24 േണിക്കൂറും 
േവർത്തിക്കുന്ന ഫയർപ്രസ്റ്റഷ്ൻ, പ്രഫാറസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റഷ്ൻ എന്നീവേങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കു യം 
കചയ്യു . 

4. ഓപ്രരാ േപ്രദശത്തും സന്നദ്ധ പ്രസവ ർ, കട്രബൽ പ്രോപ്രോട്ടർോർ, അംഗനവാേി ജീവന 
ോർ, സർോർ ജീവനോർ, ആശാ വർപ്രേഴ്സ് എന്നിവകര ഉൾകപ്പടുത്തി ആവശയോയ 
പ്രബാധവൽേരണ ക്ലാസു ൾ നൽു . 

5. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ആവശയത്തിന്  ിേേ ൾ ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രി എങ്കിലും 
സജീ രിക്കു . 

6. വാഹന ഗതാഗതം സുഗേോക്കുന്നതിനുള്ള ഉപ രണങ്ങളുകേ ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തു . 
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7. പ്രപാലീസ്, പ്രഫാറസ്റ്റ്, ഫയർപ്രഫാഴ്സ്, റവനൂ, ആപ്രരാഗയം, പ്രോപ്രട്ടാർ വാഹനം, എന്നീ 
വുപ്പു കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുള്ള േവർത്തനം ഉണ്ടാക്കു . 

8. സ്കൂൾ,/പ്ര ാപ്രളജ് ുട്ടി ൾേ ് ആവശയോയ അപ േ/ദുരന്ത േതിപ്രരാധ നേപേിോയി 
ക്ലാസു ൾ നൽു .  

9. േി ച്ച അഗ്നി േതിപ്രരാധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള വീടു ൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവ 
നിർമിോനുള്ള  ർശന നിർപ്രേശം ക ട്ടിേ നിർമാണ അനുേതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തു . 

10. വനവോയി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന  ിെേൻ പ്രേഖലയികല പഞ്ചായത്തു ളികല േനുഷ്യ- 
വനയമൃഗ സംഘർഷ്ം ഒെിവാക്കുന്നതിനും േതിപ്രരാധ േവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിത 
ോക്കുവാനുള്ള നേപേി ൾ. 

11. ആന  ിേങ്ങ്, സൗപ്രരാർജ്ജ പ്രവലി ൾ, കജവ പ്രവലി ൾ എന്നിവ വനാതിർത്തിയിൽ 
നിർമിക്കു . 

12. വനയമൃഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള കൃഷ്ി നാശം/ആൾ നാശം പരിേ്, എന്നിവയ്ക്ക് േതിയായ നഷ്ട 
പരിഹാരം നൽു . നഷ്ട പരിഹാരം  ാലാനുസൃതോയി വർദ്ധിപ്പിക്കു . 

ഭാവിയിൽ ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ  
ഹ്രസവ ാല പ്രനട്ടങ്ങള് 

1. ജില്ലയികല ുേികവള്ള പ്രസ്ത്രാതസ്സു ളുകേ ത ര്ദ്ച്ച പരോവധി തേയ  

2. ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലവിതരണം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ളായ േെകവള്ള സംഭരണം, തേങ്ങിയവ 

നിയേവിപ്രധയോക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

3. ുെല്ക ിണറു ളുകേ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്.  എണ്ണവം 

നിലവിലുള്ളതില്ക നിന്നം 10 ശതോനം ോത്രം വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിപ്രലേ് എത്തിയ്ക്കു . 

4. ഖനന നിയേങ്ങള്  ര്ദ്ശനോയി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഔപ്രദയാഗി  ഇേകപേലു ളിലൂകേയള്ള 

േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് വെി  വാറി ള് പുതികയങ്കിലും അനുപ്രയാജയോയി േപ്രദശങ്ങളില്ക ോത്രം 

പ്ര ന്ദ്രീ രിക്കു . 

5. റംസാര്ദ് കസറ്റ ള്, പുെ ള്, േറ്റ് തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങള് ഇവ ആക്രേിേകപ്പടുന്നതിന് തേയിടു . 

6. ജില്ലയികല റംസാര്ദ് കസറ്റ ളായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ ം, അഷ്ടമുേിോയല്ക എന്നിവയകേ 
സേഗ്രോയ സംരക്ഷണത്തിന് േപ്രതയ  അപ്രതാറിറ്റി ള് ഉണ്ടാക്കു . 

7. േണ്പ്രട്രാതരുത്തില്ക നിലവില്ക അനുഭവകപ്പടുന്ന  ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തികെ 

പ്രദാഷ്ഫലങ്ങള് ുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് കൂടുതല്ക േപ്രദശങ്ങളില്ക  ണ്ടല്കകച്ചേി ള് വച്്ച 

പിേിപ്പിച്്ച കജവ പ്രവലി ള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

8. േനുഷ്യ-വനയജീവി സംഘട്ടനം ലഘൂ രിക്കുന്നതിനായി വനത്തില്ക വനയമൃഗങ്ങള്േ് 

ആവശയോയ ശുദ്ധജലവം ഭക്ഷണവം ഉറപ്പാക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേപ്പാക്കു .  വനയജീ 

വി ള് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തേയന്നതിന് വനാതിര്ദ്ത്തി ളില്ക  ിേങ്ങു ള്, പ്രസാളാര്ദ്പ്രവലി ള്  

എന്നിവ നിര്ദ്മിക്കു .  ഇതിനായി MGNREGS േവര്ദ്ത്ത കര ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താം. 

9. സേഗ്രോയ വിള ഇന്ുറന്സ ് പദ്ധതി വനാതിര്ദ്ത്തിയിലുള്ള  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ോയി നേപ്പാക്കു .  

ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് അതാത് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കു . 
10.  േല്ക/ ായല്ക തീരേപ്രദശങ്ങള്, പാര്ദ്േ്, പ്രറാഡ ള് എന്നിങ്ങകനയള്ള കപാതസ്ഥല 
ങ്ങളികല ോലിനയനിപ്രക്ഷപവം  അസന്മാര്ദ്ഗി  േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും കപാതമുതല്ക നശീ രണവം 
തേയന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, പഞ്ചായത്ത്  അധി ാരി ള്  നിരീക്ഷി 
പ്രേണ്ടതം  ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതോണ്. 
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11. അഷ്ടമുേിോയലികല എേലും േണ്ണം നീേം കചയ്യുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പ 
ടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

ദീര്ദ്ഘ ാല പ്രനട്ടങ്ങള് 
1. ജില്ലയികല റംസാര്ദ് കസറ്റ ളായ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജല തോ ം, അഷ്ടമുേിോയല്ക 
എന്നിവയകേ പാരിസ്ഥിതി  ത ര്ദ്ച്ച േറി േക്കുന്നതിനുള്ള സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ളിലൂകേ 

ഇവയകേ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ോയ ആപ്രരാഗയവം ആവാസ വയവസ്ഥ ഗുണപ്രേന്മയം തിരിച്ചുപിേിക്കു . 

2. ജില്ലയികല പുെ ളുകേയം േറ്റ ്തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങളുകേയം ജലസംഭരണപ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 

3. പാറഖനനത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ േപ്രദശങ്ങള്  കണ്ടത്തി അവികേ നിന്നോത്രം ഖനനം 

സാദ്ധയോക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കു . 

4. ജില്ലയകേ തീരപ്രദശ സംരക്ഷണത്തിന് സവാഭാവി  ബദല്ക ോര്ദ്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള 

സംവിധാനങ്ങള് നിലവില്ക വരുത്തു . 

5. റിസര്ദ്പ്രവായറു ളില്ക സംഭരിേകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േണല്കവിഭവം ശാസ്ത്രീയോയി വിനിപ്രയാഗിക്കുന്ന 
തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് രൂപീ രിക്കു . 

6. ജില്ലകയ രാസ ീേനാശിനി മുക്തോയ  ാര്ദ്ഷ്ി  ജില്ലയായി രൂപാന്തരകപ്പടുത്തു . 

7. സുസ്ഥിര വി സനം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലൂകേയം േകൃതി വിഭവ 

സംരക്ഷണത്തിലൂകേയം ോത്രപ്രേ സാദ്ധയോകൂ എന്ന ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത ജനതയകേ 

കപാതപ്രബാധോയി ോറ്റികയടുക്കു . 

8. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം എന്നിവ  ാരയക്ഷേോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിന ്

വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് ആവശയോയ അവപ്രബാധം നല്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേപ്പിലാക്കു .  

ഈ വ   ാരയങ്ങള് പാഠയപദ്ധതിയില്ക നിര്ദ്ബന്ധോയം ഉള്കപ്പടുത്തി കചറിയ ക്ലാസ്സുമുതല്ക 

നേപ്പാക്കു . 

9. എല്ലാ വുപ്പു ളും അവരവരുകേ അധീനതയിലുള്ള ലഭയോയ സ്ഥലങ്ങളില്ക പരോവധി 

വൃക്ഷവത് രണം നേത്തു . 

10. ജില്ലയികല പാൊയി  ിേക്കുന്ന എല്ലാ സവ ാരയഭൂേി ളും  കണ്ടത്തി അവികേ വൃക്ഷങ്ങള് 

വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സാമൂഹയവനവത് രണ വിഭാഗത്തിലൂകേ Green India 
Mission  പദ്ധതിയൂകേ നേപ്പാക്കു . 

സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ള് 
 ഓപ്രരാ വുപ്പു ളും ഒരു നിശ്ചിത ത  വൃക്ഷവത് രണ പരിപാേി ള്ോയി നീേി വയ്ക്കു .  േി 
ത  ജില്ലയികല സാമൂഹയവത് രണ വിഭാഗത്തിന്  ീെിലുള്ള Forest Development Agency േ ്
നല്ക ി വപ്രനതര ഭൂേിയില്ക പരോവധി സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷവത് രണ പരിപാേി ള് നേപ്പാക്കു . 

7.5  വയവസായം  
 

വി സന പരിപ്രേക്ഷയം 

• ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ലഭയോുന്ന വിഭവങ്ങകള അേിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി 2022 ന ം 50 ഇേത്തരം, 
600 കചറു ിേ, 3500 സൂക്ഷ്മ, 5000 നാപ്രനാ സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ ആരംഭിക്കും. 

ഇതവെി 34000 കതാെിലവസരങ്ങളും 86000 ലക്ഷം രൂപാ മൂലധന നിപ്രക്ഷപവം ഉണ്ടാും. 
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• 2032 ന ം 200 ഇേത്തരം, 2000 കചറു ിേ, 12,000 സൂക്ഷ്മ, 20,000 നാപ്രനാ സംരംഭങ്ങള് 

എന്നിവ ആരംഭിോന് െിയന്നതാണ്. ഇതവെി 120000 കതാെിലവസരങ്ങളും  250000 
ലക്ഷംരൂപാ മൂലധന നിപ്രക്ഷപവം ഉണ്ടാും. 

• കൂോകത എല്ലാ താലൂക്കു ളിലും വയവസായ പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50 ഏേറു ള് 
വീതം ഏകറ്റടുത്തു വി സിപ്പിക്കു . 

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് 

 ാര്ദ്ഷ്ി പ്രേഖലയോയി പ്രചര്ദ്ന്നള്ള സംരംഭങ്ങള്  
1) േരച്ചീനി അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് കചയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങള് 
2) ചേ അധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്േിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് 
3) പ്രനന്ത്രപ്പെം അധിഷ്ഠിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം 
4) ഇഞ്ചി അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം 
5)  ശുോങ്ങ അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം 
6) ോങ്ങാ അധിഷ്ഠിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംരംഭം 
7) കൃഷ്ി ഉപ രണങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം നേത്തുന്ന സംരംഭം 
8) കജവ വളം/ ീേനാശിനി നിര്ദ്മാണ സംരംഭം 
9)  ാര്ദ്ഷ്ി  വിള ള്േ് പ്രവണ്ടന്ന പ്രപാഷ് ങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭം 
10) കേച്ചകപ്പട്ട ജലപ്രസചന ഉപ രണങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭം 
11) കവയര്ദ്ഹൗസിങ് /പ്ര ാള്ഡ ്കചയിന്  

േത്സ്യപ്രേഖലയോയി സംപ്രയാജിച്ചുള്ള സംരംഭങ്ങള് 
1) പ്ര ാെിത്തീറ്റ നിര്ദ്മാണം 
2) േത്സ്യ സംസ്ക്രണം 
3) േത്സ്യബന്ധന പ്രബാട്ട് നിര്ദ്മാണം 
4) േത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശയമുള്ള നാവിപ്രഗഷ്ന്/ ആശയവിനിേയ ഉപ രണങ്ങളുകേ 

നിര്ദ്മാണം 
5) േത്സ്യബന്ധന വല ളുകേ നിര്ദ്മാണം, പ്രലാട്ടു ളുകേ/ കവയിറ്റ ളുകേ നിര്ദ്മാണം 

തേങ്ങിയവ 

തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള് 
1) ജില്ലയികല മൂന്ന ്കഹപ്രവ ളായ ക ാല്ലം-പ്രതനി, ക ാല്ലം-തിരുേംഗലം, പ്രദശീയ കഹപ്രവ-

66 എന്നിവയകേ വി സനത്തിനായി അപ്രോച്ച് പ്രറാഡള്കപ്പകേയള്ള സൗ രയങ്ങള് 
സേയബന്ധിതോയി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

2) ജലപാത വി സനത്തിന ് പ്രവഗം കൂട്ടുന്നതിന് സൗ രയങ്ങള് ലഭയോോവന്നതാണ്.  
ക ാല്ലം പ്രതാേ ് ക ാല്ലം പ്രപാര്ദ്ട്ടുോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക ്  നാല്ക 
നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്.  

3) അംഗീ രിേകപ്പട്ട ലാെ ് യൂസ് ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന് േ ാരമുള്ള വയവസായ പ്രേഖല ള് േറ്റ ്
ആവശയങ്ങള്ോയി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്  ര്ദ്ശനോയി നിയന്ത്രിപ്രേണ്ടതാണ്.   

4) വീടു പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതം 5 എച്ച.്പി.വകര യന്ത്ര ശക്തിയള്ളതം 5 ലക്ഷം 
രൂപ വകര സ്ഥിരനിപ്രക്ഷപവമുള്ള കവറ്റ്, ഗ്രീന്  ാറ്റഗറിയിലുള്ള ഉത്പാദന 
സംരംഭങ്ങള്േ് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്ക നിന്നം നിരുപാധി ം 
േവര്ദ്ത്തനാനുേതി ലഭിക്കുന്നതിന് സാഹചരയം ഒരുപ്രേണ്ടതാണ്.   
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5) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെഫണ്ടപപ്രയാഗിച്്ച കപാത വിപണന എംപ്രപാറിയം/പ്ര ാംൈക്സ ്
സ്ഥാപിക്കുന്നത് കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള്േ്  രുത്താവന്നതാണ്.   

6) വര്ദ്ഷ്ങ്ങളായി നഷ്ടത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ഖാദി, ക ത്തറി ഹാെിക്രാഫ്റ്റ്, സംഘങ്ങള് 
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് േപ്രതയ  പദ്ധതി നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.   

7) ജില്ലയില്ക നിര്ദ്മിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്്ങളുകേ ഗുണനിലവാരം പരിപ്രശാധിച്്ച 
സാക്ഷയകപ്പടുത്തുന്നതിന് േപ്രതയ  സംവിധാനം സ്ഥാപിപ്രേണ്ടിയിരിക്കുന്ന.  

8) ഗ്രാേപഞ്ചാത്ത്, പ്രലാേ്പഞ്ചായത്ത,് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് വയവസായ വുപ്പ് എന്നിവ 
പ്രചര്ദ്ന്ന് നിര്ദ്വഹിച്്ച നേപ്പാപ്രേണ്ട സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് ആവിഷ്കരിച്ച് 
നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.  ഉദാഹരണം:  ഭക്ഷയ വയവസായ പാര്ദ്ക്കു ള്.  

9) സംരംഭങ്ങള് നേത്തിക ാണ്ട് പ്രപാുന്നവര്ദ്േ് വിപണനം, ഫണ്ടിംഗ,് പുതിയ സാപ്രങ്കതി  
വിദയ തേങ്ങിയ പ്രേഖല ളില്ക റിഫ്രഷ്ര്ദ് കട്രയിനിംഗ് നല്കുന്നത് സംരംഭങ്ങളുകേ ആയസ്്സ 
ദീര്ദ്ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അനിവാരയോണ്.   

10) വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് സംരംഭ തവ ശീലം വളര്ദ്ത്തുന്നതിന് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക 
ഇപ്രെണല്കഷ്ിപ്പ് സൗ രയം ഏര്ദ്കപ്പടുത്താവന്നതം ഇതില്ക പകങ്കടുക്കുന്ന വിദയാര്ദ്്ി ള്േ ്
ഹാജര്ദ് കൂോകത പ്രഗ്രസ് ോര്ദ്േ് അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്ക സംരംഭ തവ ശീലം 
വളര്ദ്ത്താന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. 

11) 2 ലക്ഷം  ശുോവിന് കത ള് ഓപ്രരാ വര്ദ്ഷ്വം ജില്ലയില്ക വിതരണം കചയ്യുന്ന നിലയ്ക്ക്,5 
വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്േ് പ്രശഷ്ം 10 ലക്ഷം  ശുോവ ളില്ക നിന്ന ് വിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.  
 ശുോവികെപെത്തില്ക നിന്ന് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിോവന്നതാണ്.   

12) ചവറ ക .എം.എം.എല്ക-ല്ക നിന്നം ഉത്പാദനത്തിന് പ്രശഷ്ം ഉപപ്രയാഗ ശൂനയോയി 
ലഭിക്കുന്ന േണ്ണില്ക നിന്നം നിര്ദ്മിോവന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്  കണ്ടത്തി പ്രയാജിച്ച 
ഉത്പാദനശാല സഥാപിോവന്നതാണ്.  

13) കൂോകത ചവറ ചിറ്റൂര്ദ് േപ്രദശത്ത ് സ്ഥലം എകറ്റടുത്ത് വയവസായ പ്രൈാട്ടു ള് 
വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.  

14) ച ിരി നാരില്ക നിന്നം അലങ്കാര/ക കത്താെില്ക ഉല്പന്നങ്്ങള് കചയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിോവന്നതാണ്.  ഇതിനായി പച്ച കതാണ്ടില്ക നിന്നം നാര് 
പ്രവര്ദ്തിരിക്കുന്ന ഡീകഫബറിംഗ് േില്ക സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.   

15) ഭൂജല സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ  ിണറു ളും റീചാര്ദ്ജ്ജ ്കചയ്യുന്നതിന് േപ്രതയ  പദ്ധതി 
ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.   

പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1) പെവര്ദ്ഗങ്ങള് നിര്ദ്ജലീ രിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് വിപണനം നേത്തു  
2) പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ്  സ്ഥാപിച്ച ്റബറില്ക നിന്നം റബര്ദ് തേിയില്ക നിന്നം 
മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്  

3) പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ്  സ്ഥാപിച്ച ്കതങ്ങില്ക നിന്നളള വിഭവങ്ങളുകേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങള്  

4) പട്ടി  ജാതി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ പുന:രുദ്ധാരണം ഉപാധി ളില്ലാകത 
ഏകറ്റടുോന് പുതിയ പദ്ധതി. 

5) സര്ദ്വീസ് സഹ രണ ബാങ്കു ളുകേ മൂലധന നിപ്രക്ഷപം സവീ രിച്ച് കചറു ിേ വയവസായ 
സംരംഭങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം 

6) സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ സഹായപ്രത്താകേ കചറു ിേ സംരംഭങ്ങളുകേ ഉത്പന്നങ്ങള്േ് 
കേച്ചകപ്പട്ട വിപണി സംവിധാനം 
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7)  യര്ദ് പ്രേഖലയകേ പ്രോത്സ്ാഹനത്തിനായി കതാണ്ട് സംഭരണത്തിനുള്ള ആധുനി  
സംവിധാനം 

8)  യര്ദ് പിത്ത് അേിസ്ഥിത വയവസായ യൂണിറ്റ്. 
9) ക ത്തറി ഉത്പന്നങ്ങള്േ് കേച്ചകപ്പട്ട വിപണി മൂലയം ലഭിക്കുന്നതിന് ഡികസനിംഗ് 
കഡയിംഗ് എന്നീ സൗ രയങ്ങപ്രളാേ ് കൂേിയ പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് ജില്ലയില്ക 
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. 

10) ചേയില്ക നിന്നം മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്ോണത്തിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതി. 
11) എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദയാര്ദ്ഥി ളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ ുറഞ്ഞ കചലവില്ക പാര്ദ്പ്പിേ 
നിര്ദ്ോണത്തിനായി ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം. ഇതിനാവശയോയ നിര്ദ്ോണ ഘേ ങ്ങള് 
നിര്ദ്േിക്കുന്ന കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് ജില്ലയില്ക കപാതപ്രേഖലാ സ്ഥാപനം 
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ്വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള് 

1) ച ിരിയില്ക നിന്നള്ള  ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള്ോയള്ള സംരംഭം. 
2)  ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് കചയ്യുന്ന യൂണിറ്റ ള്. 
3) സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷയ സംസ്ക്രണ യണിറ്റ ള് 
4) തെപ്പായ, തെയില്ക നിന്നള്ള  ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉത്പാദന വിപണന 
സഹായം 

പ്രലാേ്  പഞ്ചായത്ത്  / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / പ്ര ാര്ദ്പപ്രറഷ്ന് വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള് 
1) േത്സ്യബന്ധന വല ള് നിര്ദ്ോണ യൂണിറ്റ ള് 
2) ടൂറിസം പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട്  യര്ദ്, േത്സ്യബന്ധനം, വന വിഭവങ്ങള്, ക ത്തറി 
തേങ്ങിയ പ്രേഖല ള്േ് സാധയതപ്രയകറയാണ്. ഈ പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട വിപ്രനാദ 
സഞ്ചാര പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള്. 

3) ക ാല്ലം ജില്ലയകേ പാരമ്പരയ വയവസായോയ  യര്ദ് പ്രേഖലയില്ക ധാരാളം സാധയത ള് 
ഉണ്ട്.  ഉദാ:  യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം - പ്ര രളത്തികല എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലുമുള്ള േണ്്ണ 
സംരംക്ഷണനിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം ഉപപ്രയാഗിച്്ച നേത്തണം എന്ന ്
സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട.്  ഇതിനായി 120 പ്ര ാേി രൂപയകേ  യര്ദ് ഉത്പന്നങ്ങള്ോയി 
പഞ്ചായത്തു ള് എഗ്രികേെ ്  ഒപ്പുകവച്ചിട്ടുണ്ട്.  ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക  യര്ദ് ഭൂവസ്ത്ര നിര്ദ്മാണ 
യൂണിറ്റ ള് നിലവിലില്ല. ഇത്തരം യൂണിറ്റ ള് കൂടുതല്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ശ്രേം 
നേപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ്വെി നേപ്പാോവന്ന പദ്ധതി ള് 
1) ക ാല്ലം ജില്ലയികല പത്തനാപുരം പ്ര ന്ദ്രോയി റബ്ബര്ദ് ലഭയതയള്ളതിനാല്ക േി അസംസ്കൃത 
വസ്തുേളുപപ്രയാഗിച്്ച റബ്ബര്ദ് ആപ്രട്ടാകോകബല്ക പാര്ദ്ട്്ടസ് നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാദ്ധയതയണ്ട്.  ഇതിനുള്ള ഒരു റബ്ബര്ദ് േിക്സിംഗ് േില്ക, കേസ്റ്റിംഗ് കസെര്ദ്,  
ലാബ്  എന്നിവ അേങ്ങുന്ന പ്ര ാേണ് കഫസിലിറ്റി കസെര്ദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട ്
ഉപപ്രയാഗിച്്ച സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.  സി.എഫ്.സി പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് േറ്റ് കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള് 
ആരംഭിോവന്നതാണ്.റബ്ബര്ദ് പ്രബാര്ദ്ഡില്ക നിന്നം ഇതിനുള്ള സാപ്രങ്കതി  ഉപപ്രദശങ്ങള് 
ലഭയോുന്നതാണ്. 

2) ഓയില്ക പാം ഇന്തയയകേ കോസസ്സിംഗ് ൈാെികെഉത്പാദന പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നപ്രതാകോപ്പം 
എണ്ണക്കുരുവികെപരിപ്പില്ക നിന്നം എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ൈാെ ്കൂേി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ഏകറ്റടുോവന്നതാണ്. 

3) ജില്ലയില്ക സാധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ജനറല്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നിലവില്ക 
സാപ്രങ്കതി  ജ്ഞാനം അധിഷ്ഠിതോയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് വളകര 
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ുറവാണ്.  പ്രഗറ്റ്, ഗ്രില്ക, പ്രറാളിംഗ് ഷ്ട്ടര്ദ് എന്നിവയകേ നിര്ദ്മാണം ോത്രം നേത്തുന്ന 
യൂണിറ്റ ളാണ്  അധി വം.  ഇവയകേ  ാരയക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചാല്ക ഐ.എസ്.ആര്ദ്.ഒ, 
കറയില്കപ്രവ, തേങ്ങിയ വന് ിേ സ്ഥാപനങ്ങള്ോയി  ഉത്പ്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന് 
സാധിക്കും.  ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കു യാകണങ്കില്ക വിപനണത്തിനായി 
ബുദ്ധിമുപ്രട്ടണ്ടതില്ല.  

4) എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരി ള്േ് ഇന് ുപ്രബഷ്ന് കസെര്ദ് 
5) നിലവില്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ ് ബിരുദ വിദയാര്ദ്്ി ള്േ്, പഠന സേയത്തുതകന്ന ഇത്തരം 
അവപ്രബാധവം ോപ്രയാഗി  പരിശീലനവം നല്കു യാകണങ്കില്ക പഠനം  െിഞ്ഞാല്ക േറ്റ ്
പ്രജാലി പ്രതേി വിപ്രദശ രാജയങ്ങളില്ക പ്രപാ ാകത, സവന്തം നാട്ടില്ക കതാെില്ക  കണ്ടത്താനും 
കൂോകത േറ്റളളവര്ദ്േ് കതാെില്ക നല്ക ാനും സാധിക്കും.  വിദയാര്ദ്്ി കള ഇതിനായി 
സജ്ജരാക്കുന്നതിപ്രലേ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ വി സന ഫണ്ട് വിനിപ്രയാഗിച്്ച സ്ക്ില്ക 
അപ്ഗ്രപ്രഡഷ്ന് കസെറു ള്/ഇന് ൂപ്രബഷ്ന് കസെര്ദ് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.  േി 
കസെറു ളുകേ നേത്തിപ്പ ് ജില്ലയികല വിജയിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംരംഭ രുകേ 
കൂട്ടായ്മയണ്ടാേി േി സംഘകത്ത ഏല്കപ്പിോവന്നതാണ്.  ഉന്നതവിദയാഭയാസ വുപ്പികെ 
 ീെിലുള്ള ASAP (അഡീഷ്ണല്ക സ്ക്ില്ക അ വിസിഷ്ന് പ്രോഗ്രാം) േസ്ഥാനത്തിനും ഇതില്ക 
ഗണയോയ പങ്കു വഹിോവന്നതാണ്.  ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട രപ്രണ്ടാ മൂപ്രന്നാ എഞ്ചിനീ 
യറിംഗ് പ്ര ാപ്രളജു ളികല ബന്ധകപ്പട്ട അദ്ധയാപ ര്ദ്, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് േതിനിധി ള്, 
ജനറല്ക ോപ്രനജര്ദ് ജില്ലാ വയവസായ പ്ര ന്ദ്രം, ഉന്നതവിദയാഭയാസ വുപ്പികെേതിനിധി, 
വയവസായി ളുകേ േതിനിധി എന്നിവരുള്കപ്പട്ട സേിതിയ്ക്ക ് പ്രേല്കപ്രനാട്ട ചുേതല 
നല്ക ാവന്നതാണ്. 

6) ജില്ലയിലും  സംസ്ഥാനകോട്ടാക യം സാദ്ധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് ഫുഡ ്
പ്രോസസ്സിംഗ്.  സോന സവഭാവത്തിലുള്ള  യൂണിറ്റ ള്േ് പ്ര ന്ദ്രീകൃതോയി ബന്ധകപ്പട്ട 
സി.എഫ.്എസ.്സി. സ്ഥാപിച്ചുനല്കു യം കചയ്താല്ക േി പ്രേഖലകയ വളര്ദ്ത്താനും അതിലൂകേ 
നിരവധി കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ഠിോനും സാധിക്കും.  പ്ര രളത്തികെതനതായ ഭക്ഷയ 
ഉത്പന്നങ്ങള്േ് ഗള്ഫിലും യൂപ്രറാപ്പ്, അപ്രേരിേ തേങ്ങിയ രാജയങ്ങളിലും വന്പിച്ച ഡിോെ ്
നിലവിലുണ്ട്.  എന്നാല്ക ഇവികേയള്ള ഉത്പാദ  യൂണിറ്റ ള്േ് ലഭിക്കുന്ന ഓര്ദ്ഡര്ദ് 
ഏകറ്റടുോനുള്ള  പ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാല്ക ഈ സാദ്ധയത മുതലാോന്  െിയന്നില്ല.  ഈ 
സാഹചരയത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്റര്ദ് അേിസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഉത്പാദ  കൂട്ടായ്മുകേ േസക്തി വര്ദ്ദ്ധിക്കു 
ന്നത്.  ആയതിനാല്ക ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ വി സന ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്്ച അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളായ സ്ഥലം, ക ട്ടിേം, കവദുതി, കവള്ളം  എന്നിവ ഒരുേി േിനി ഫുഡ ്
പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.   ഇതിനായി ഒരു ഏേര്ദ് സ്ഥലം വാങ്ങി യൂണിറ്റ ്
സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. 

7) ജില്ലയില്ക സാദ്ധയതയള്ള േകറ്റാരു വയവസായോണ് േിന്റിംഗ്.  ജില്ലയ്ക്കാവശയോയ 80% 
േിന്റിംഗ് പ്രജാലി ളും നിലവില്ക എറണാുളം, ശിവ ാശി എന്നിവേങ്ങളിലാണ് നേക്കുന്നത്.  
നിലവില്ക മുന്നൂപ്രറാളം കചറു ിേ േിന്റിംഗ് യൂണിറ്റ ള് ജില്ലയിലുണ്ട്.  ഇവയകേ കേഷ്ീന് 
 പ്പാസിറ്റി വളകര ുറവാണ്.  പ്രജാബ് ഓര്ദ്ഡറു ള് സവീ രിച്ച,് ഡികസനിംഗ് നേത്തി 
എറണാുളത്ത് അയച്്ച  േിന്റിംഗ് നേത്തി തിരിക യത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നേന്നവരുന്നത്.   
കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള്േ് ഒപ്രര സ്ഥലത്ത് േവര്ദ്ത്തനം നേത്താനുള്ള സൗ രയവം  പ്ര ാേണ് 
കഫസിലിറ്റി കസെറിനും ഉകണ്ടങ്കില്ക േി യൂണിറ്റ ള്േ് വലിയ േവര്ദ്ത്തി ള് എകറ്റടുത്ത ്
കചയ്യാന് സാധിക്കും. ഇത്തരം േിനി േിന്റിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്ദ് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. 

8) ോലിനയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജനം  ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഉറവിേത്തില്ക  തകന്ന ോലിനയം പ്രവര്ദ്തിരിച്ച് 
സൂക്ഷിക്കു യം യഥാസേയം അവ പ്രശഖരിച്്ച നൂതന സാപ്രങ്കതി  വിദയയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന 
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സംസ്ക്രണ ൈാെില്ക സംസ്ക്രിച്ച് കജവവളോക്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്.  ഇതിനായി 
ആധുനി  ോലിനയ സംസ്ക്കരണ ൈാെ ്ആരംഭിോവന്നതാണ്. 

9) ൈാസ്റ്റിേ്  യാരി ബാഗു ള് ഫല േദോയി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തണിസഞ്ചി ള് ുറഞ്ഞ 
നിരേില്ക വിപണിയില്ക ലഭയോപ്രേണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി എല്ലാ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത് 
വാര്ദ്ഡ ളിലും തണി സഞ്ചി നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.  വിപണിയില്ക 
മുന് നിശ്ചയിച്ച ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭയോുന്നതിന് തണി സഞ്ചി ഒന്നിന് നിശ്ചിത നിരേില്ക 
ധനസഹായം ഉത്പാദന യൂണിറ്റ ള്േ് നല്ക ാവന്നതാണ്. 

നവീന ആശയങ്ങള് - വലിയ ചിന്ത ള് 
i. സാമൂഹയ േസക്തിയള്ള നവീന ആശയങ്ങള് വി സിപ്പിച്്ച  പ്രസവന/ ഉത്പാദന 

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനും പ്രവണ്ടന്ന  വയബിലിറ്റി ഗയാപ ്
ഫണ്ടിംഗ.് 

ii.  ാര്ദ്ഷ്ി  ഉല്പന്നങ്ങളില്ക നിന്ന്  മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് 
തേങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ ് ഇന്ുപ്രബറ്ററു ള് താലൂേ് തലത്തില്ക 
സ്ഥാപിക്കു . 

iii. ജില്ലയില്ക ഒരു സ്ക്ില്ക കട്രയിനിംഗ് കസെര്ദ് സ്ഥാപിക്കു . 
iv. ുടുംബശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങള് ബ്രാെ ്കചയ്ത് വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിന് സഹായം. 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ് പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1 ക ാല്ലം ജില്ലയികല  ാര്ദ്ഷ്ി  വിള ളില്ക അധി  ഉല്കപ്പാദനം ലഭയോുന്ന  ിെങ്ങ ്
വര്ദ്ഗങ്ങളുകേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധനവ് നേത്തുന്ന യൂണിറ്റ ള് പ്രലാേ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക 
സ്ഥാപിോനുള്ള സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട്.  

o 18,000 കഹക്ടര്ദ് കൃഷ്ി- 4 ലക്ഷം േണ് ഉത്പാദനം 

o പ്രലാക്കു ള്- അഞ്ചല്ക, ചേയേംഗലം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, പത്തനാപുരം  
2 േരച്ചീനി, പ്രചന,  ാച്ചില്ക, വാെപ്പെം, ഏത്തപ്പെം എന്നിവയകേ വാലൂ അഡിഷ്ന് യൂണിറ്റ ള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശയോയ കേഷ്ീനറി, േറ്റ് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവണ്ടന്ന 
ത യകേ 50% വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം ലഭയോേണം.   

3 ഇത്തരത്തില്ക സ്ഥാപിേകപ്പടുന്ന യൂണിറ്റ ളുകേ ഉത്പന്നങ്ങകള “പ്ര രള എത്ത്നിേ ്

ഫുഡ്”എന്ന ബ്രാെില്ക പ്ര ാേണ് ോര്ദ്േറ്റിംഗ് നേത്താവന്നതാണ്. േി ഉത്പന്നങ്ങള്േ് 
സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങള് വെി വിപണന സഹായവം നല്ക ാം. 

4 വയക്തി ള്ക്കും ഗ്രൂപ്പു ള്ക്കും തയ്യല്കകേഷ്ീന് സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള്കോെിക  
സബ്സിഡി നല്ക ാന് പാേികല്ലന്ന വയവസ്ഥ കഗഡ് കലനില്ക ോറ്റം വരുത്തണം 

5.  യര്ദ് അധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള് 

o നിലവില്ക ജില്ലയികല   യറുത്പാദ  യൂണിറ്റ ള് പ്രനരിടുന്ന േശ്നം ച ിരിയകേ 
ലഭയതക്കുറവാണ്.  ഇതിനു പരിഹാരം  ാണുന്നതിനായി ഇെപ്രഗ്രറ്റഡ് കഫബര്ദ് 
എക്ട്രാക്ഷന് കേഷ്ീന്  യര്ദ് വുപ്പ് വി സിപ്പിച്്ച ഗ്രാൊയി നല്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതിയണ്ട്.  ഇപ്രതാകോപ്പം 2 ലക്ഷം രൂപ റിപ്രവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടം നല്കും.  എന്നാല്ക 
കേഷ്ീന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംഘങ്ങള് കപാതകവ വിമുഖത  ാണിക്കുന്ന. 

o ച ിരിയകേ ഉത്പാദനം തേങ്ങുന്നതിനായി 15 വര്ദ്ഷ്ം ലീഡില്ക സ്ഥലം നല്കുന്ന 
ുടുംബശ്രീ ള്േ് ക ട്ടിേം, കവദൂതി എന്നിവ സൗജനയോയി പദ്ധതിയിലൂകേ നല്കും. 

o പന്േന പഞ്ചായത്തില്ക ചാമ്പേേവ് കസാകസറ്റി ഇത്തരത്തില്ക ഒകരണ്ണം 
ലാഭ രോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നണ്ട്. 
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o ആപ്രട്ടാോറ്റി ് സ്പിന്നിംഗ് കേഷ്ീന് - 1.5 ലക്ഷം രൂപ  രുനാഗപ്പള്ളി താലൂേില്ക ക്ലാപ്പന 
കസാകസറ്റിയില്ക ഇത്തരത്തില്ക 5 എണ്ണം േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കുന്ന.  ഈ സംഘം 
േവര്ദ്ത്തന ലാഭപ്രത്താകേയാണ ് നേക്കുന്നത്.   ാരുപ്രവലില്ക യൂണിറ്റില്ക ച ിരി 
ലഭയോണ്.   

o  കതന്േല, ആരയങ്കാവ ്പഞ്ചായത്തു ളില്ക ുരുമുള ്, കനല്ലിേ എന്നിവയ്ക്ക് വില ിട്ടുന്നില്ല 
എന്ന േശ്നത്തിന് പരിഹാരോയി പഞ്ചായത്തികെ വി സന ഫണ്ടില്കനിന്ന് ഈ 
ഉത്പന്നങ്ങള് ഉണേി വിപണിയികലത്തിക്കുന്നതിനുള്ള Drier Unit CFSC യായി 
സ്ഥാപിച്ച ്നല്ക ാവന്നതാണ്. 

6.  ശുവണ്ടി വയവസായം 

 ശുോവ ്കൃഷ്ി വയപ ോേണം.   ശുവണ്ടി കതാെിലാളി ള്േ് ലഭയോുന്ന സൗ രയങ്ങള് 

പരിേിതോണ്. സ്ത്രീ കതാെിലാളി ള്േ് ആവശയോയ േപ്രതയ  സൗ രയങ്ങള് (പ്രോയ് ലറ്റ്, 

ുേികവള്ളം, ഭക്ഷണം  െിക്കുന്നതിനുള്ള സൗ രയം) വര്ദ്ദ്ധിപ്പിേണം. 

7. നഗര ഗ്രാേ േപ്രദശങ്ങളികല വിഭവ ലഭയത ഉറപ്പാേികോണ്ട് ആ േപ്രദശകത്ത സാംസ്ക്ാരി -
സാമ്പത്തി -സാപ്രങ്കതി  വി സനം ലക്ഷയേിട്ടുക ാണ്ടള്ള സ്ക്ില്ക ഡവലപ്പ്കേെ് പദ്ധതി ള് 
ോപ്രദശി ോയി ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്. 

8. അസംസ്കൃത വസ്തുേള്  േിതോയ വിലയ്ക്ക് ലഭയോുകേങ്കില്ക വയവസായങ്ങള് ആരംഭി 
ക്കുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയ ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം ജില്ല.  എന്നാല്ക വയവസായം ആരംഭിക്കു 
ന്നതിനുള്ള ഏ ജാല  നേപേി ള് തവരിതകപ്പടുപ്രത്തണ്ടത് പ്ര രളത്തികല സൂക്ഷ്മ കചറു ിേ 
വയവസായങ്ങള് വളരുന്നതിന് ആവശയോണ്.  വയവസായ വി സനത്തിന്  ാലാ ാല 
ങ്ങളിൽ ോറുന്ന നിയേങ്ങളിൽ വരുന്ന അനിശ്ചിതതവം പരിഹരിപ്രേണ്ടതണ്ട് 

9. ോപ്രദശി  സഭ ൾ  ാരയക്ഷേോയി വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനങ്ങളുകേ ആവശയ ത ആസൂത്രണത്തിൽ 
ഉൾകപ്പടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാ ണം 

10. ക .എം.എം.എൽ  രിേണൽ മൂലയവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൾകപ്പകേയള്ള ഖനന പ്രോജക്ട ്
നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. 

11. വയവസായ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം വിവിധ വയവസായ വി സനം 
തവരിതകപ്പടുത്തുന്നതിനും സംരംഭ കര / വയവസായി കള ോപ്തരാക്കുന്നതിന് എല്ലാ 
സൗ രയങ്ങളുമുള്ള കസെറു ൾ സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതോണ്. 

12.  യര്ദ്,  ശുവണ്ടി, ക ത്തറി എന്നീ വയവസായങ്ങള് പ്രപാകല തകന്ന േറ്റ് കചറു ിേ 
വയവസായങ്ങളും ജില്ലയില്ക ആരംഭിക്കുന്നതിന് സംരംഭ രും സാപ്രങ്കതി  വിദഗ്ധധരും 
തയ്യാറാണ്.  എന്നാല്ക വയവസായത്തിനാവശയോയ പാർക്കു ൾേ ് സ്ഥലസൗ രയം 
ലഭയോപ്രേണ്ടത് ആവശയോണ്. 

13. സാപ്രങ്കതി  വിദയാഭയാസ വുപ്പുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് വിവിധ പ്രേഖല ളില്ക സ്ക്ില്ക കഡവലപ്കേെ ്
കസെറു ളുകേ വി സന പദ്ധതി ള് ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ.് 
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിരേിച്ച  ായി താരങ്ങള്/ഫിസിേല്ക എഡൂപ്രേഷ്ന് 
വിദഗ്ധധര്ദ് എന്നിവകര പ്രയാജിപ്പിച്്ച  ളിേളം പദ്ധതി രൂപീ രിോവന്നതാണ്.   

 
7.6  സഹകരണം 
നിലവിലുളള അവസ്ഥ 
  പ്ര രളത്തികല സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിപ്രക്ഷപരംഗത്്ത ശ്രപ്രദ്ധയോയ 
സ്ഥാനം ഉളള ജില്ലയാണ് ക ാല്ലം.  എന്നാല്ക നിപ്രക്ഷപ വായ്പാ അനുപാതം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും 
കേച്ചകപ്പട്ട തരത്തിലല്ല.  ഏകതങ്കിലും ഒരു ശാഖ വെി സവരൂപിേകപ്പടുന്ന നിപ്രക്ഷപം േറ്റ് േപ്രദശത്തുളള 
ശാഖ ള് വെി ോത്രം വായ്പയായി നല്കു  എന്ന സ്ഥിതിവിപ്രശഷ്വം നിലനില്കക്കുന്നണ്ട്.  േറ്റിതര 
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പ്രേഖല ളുോയളള  സംപ്രയാജനം വെിയളള പദ്ധതി ള്േ് അനുപ്രയാജയോയ വായ്പാ പദ്ധതി ള് 
തയ്യാറാേി അംഗീ ാരം നല്കുന്നതിന് സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് പ്രേരണയം േത്സ്ാഹനവം 
നല്കു  വെി വായ്പപ്രതാത് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ോപ്രദശി  വി സനത്തില്ക പങ്കാളിയാോന് 
 െിയന്ന.  കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷ്റീസ,് ആപ്രരാഗയം, വയവസായം തേങ്ങി വിവിധ വുപ്പു  
ളുപ്രേയം പ്രേഖല ളുപ്രേയം പദ്ധതി ളുോയി കൂട്ടിയണേിക ാണ്ട് ഒപ്രട്ടകറ കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു 
ന്നതിനും പിപ്രന്നാേ ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങളുകേ േതിശീര്ദ്ഷ് വരുോനം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും സമ്പദ്ഘേന 
ശക്തികപ്പടുത്തി സാോനയ ജനത്തികെ ജീവിത നിലവാരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുമുളള പദ്ധതി ള് 
നേപ്പാപ്രേണ്ടിയിരിക്കുന്ന.  

ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ആക  1272 സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഉളളതില്ക 905 എണ്ണം 
നല്ലരീതിയില്ക േവര്ദ്ത്തനം ഉളളതം 304 എണ്ണം േവര്ദ്ത്തന രഹിതവം 62 എണ്ണം 
ലി വിപ്രഡഷ്നിലുോണ്.    ജില്ലയില്ക ഒരു ജില്ലാ സഹ രണ ബാങ്കും 6 ോഥേി   ാര്ദ്ഷ്ി  ഗ്രാേ 
വി സന ബാങ്കു ളും േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന. ആക  ഉള്ള 131 ോഥേി   ാര്ദ്ഷ്ി  വായ്പാ സഹ രണ 
സംഘങ്ങളിൽ 18 എണ്ണം ക്ലാസ ്1 സൂപ്പര്ദ്പ്രഗ്രഡിലുളളതാണ്. സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക ലഭയോയ ഫണ്ട ്
(േിച്ച ഫണ്ട് അേേം)ലക്ഷയാധിഷ്ഠിതോയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്ക 
സാമൂഹയസാമ്പത്തി  ോപ്രദശി  വി സനത്തിന് സാദ്ധയോുന്ന പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കു  വെി 
പ്രേഖലയകേ സേഗ്രവി സനം സാദ്ധയോോന്  െിയം.  

വി സന പരിപ്രേക്ഷയം 
 ജന ീയാസൂത്രണ േസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗോയി തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപ്പിലാോന് 
ഉപ്രേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളുകേ നിര്ദ്വഹണ ഏജന്സിയായി സഹ രണ േസ്ഥാനങ്ങകള 
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്ന സേീപനോണ് സവീ രിപ്രേണ്ടത്.  സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട ്വിവിധ 
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതി ളുോയി കൂട്ടിയിണേി ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണത്തിനും ോപ്രദശി  
സാമ്പത്തി  വി സനത്തിനും ഉതും വിധം വിവിധ പദ്ധതി ളുകേ സംപ്രയാജന സാദ്ധയത 
 ാപ്രണണ്ടതണ്ട്. വിപ്ര ന്ദ്രീതാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്ക ലഭയോയ ത  ഉപപ്രയാഗിച്്ച സമൂഹത്തികല ദുര്ദ്ബല 
ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ ജീവിതനിലവാരം, കതാെിലവസരം, ആപ്രരാഗയം എന്നിവ ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും 
അവശയോയ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 
വി സന  ാഴ്ചപ്പാേിലൂന്നിയ പദ്ധതിനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1)  സംഘത്തില്ക കോഫഷ്ണിലിസം സവീ രിേല്ക  
      ആപ്രഗാളവത്േരണം, ഉദാരവത്േരണം എന്നിവ നേപ്പാക്കുന്ന ഈ യഗത്തില്ക ആധുനി  

ോപ്രനജ്കേെ ് സംവിധാനങ്ങളും കോഫഷ്ണല്ക സേീപനങ്ങളും സവീ രിക്കുന്ന വെി സംഘം 
േവര്ദ്ത്തനം  ാരയക്ഷേോോനും സംഘം പ്രസവനങ്ങളില്ക ജനങ്ങള്േ ് കൂടുതല്ക 
ഉപ ാരേദോുന്നതരത്തില്ക നല്കുന്നതിനും അവസരം നല്കുന്ന.   

2)  സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുത്തല്ക 
 സംഘം ഏകറ്റടുക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോക  സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തു യം 

സംഘത്തികെേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് അംഗങ്ങള്ക്കും സാോനയ ജനങ്ങള്ക്കും പ്രനരിട്ട് പ്രബാദ്ധയകപ്പടുന്ന 
സാഹചരയമുണ്ടായാല്ക ആയത് സംഘം വളര്ദ്ച്ച  സാദ്ധയോും.   

3)  ോനവപ്രശഷ്ിയകേ വി സനം 
 സംഘംജീവനോര്ദ്ക്കുംഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും സംഘം ഏകറ്റടുത്ത് നേത്തുന്ന വിവിധ  

േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  അേൗണ്ടിംഗ,് ോപ്രനജ്കേെ,് വിഭവ വിനിപ്രയാഗം എന്നിവയില്ക പരിശീലനം 
നല്കു  വെി  ാരയപ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന്  െിയം. 

4)  അംഗങ്ങളുോയം േറ്റ് സഹ ാരി ളുോയളള േവര്ദ്ത്തനം സജീവോേല്ക  - പുതിയ നിപ്രക്ഷപ 
പദ്ധതി ള് വായ്പാ പദ്ധതി ള് അംഗങ്ങള്േ് ഗുണ രോുന്ന േറ്റ ് ഇതര േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
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ക ാണ്ടവരുന്നത് വെി അംഗങ്ങള്ക്കും സഹ ാരി ള്ക്കും കൂടുതല്ക പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്താന് 
 െിയം.   

5)  അധി ാര വിപ്ര ന്ദ്രീ രണവം ചുേതലനിര്ദ്ണ്ണയവം 
    ഓപ്രരാ സഹ രണ സ്ഥാപനത്തിലും ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള് മുതല്ക മുഴുവന് ജീവനോര്ദ്ക്കും 

അധി ാര വിപ്ര ന്ദ്രീ രണം വെി സംഘം േവര്ദ്ത്തനത്തികെഓപ്രരാ ഘട്ടത്തിലും ആവശയോയ 
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും ചുേതല ളും നിര്ദ്ണ്ണയിച്്ച നല്കു യം ചുതലകപ്പടുത്തു യം വെി സംഘം 
േവര്ദ്ത്തനം കൂടുതല്ക സജീവോോന്  െിയം.   

6)   ാരയപ്രശഷ്ിയളള ഭരണപ്രനതയതവം 
 സംഘം ഭരണസേിതിയിലും ഒപ്പം ഔപ്രദയാഗി  പ്രനതയനിരയിലും  ാരയപ്രശഷ്ിയം അറിവം ഉളളവര്ദ് 

 േന്നവരി  വെി സംഘത്തികെേവര്ദ്ത്തനം  ാരയക്ഷേോോന്  െിയന്നതാണ്.  
7)  ലാഭം ക വരിക്കുന്നതിനുളള ആസൂത്രണം 
     സംഘത്തിന് ആവശയോയ വിഭവം പരോവധി പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക നിന്നം സോഹരിക്കു യം 

അത് കചലവ് ുറഞ്ഞതം എന്നാല്ക ോപ്രയാഗി ോയ ഉപായങ്ങള് നയങ്ങള് സവീ രിച്ച് ലാഭം 
ക വരിക്കുന്നതിനായളള ആസൂത്രണം നേത്തു  വെി സംഘം േവര്ദ്ത്തനം കേച്ചകപ്പടുത്താന് 
 െിയം.   

8)  കേപ്രനാളജി പരിഷ്കരണവം േീം വര്ദ്ക്കുംആധുനി   മ്പൂട്ടര്ദ് സംവിധാനങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്്ച 
സുതാരയവം  ാരയക്ഷേവോയ ആഫീസ് സംവിധാനം സംഘം േവര്ദ്ത്തനത്തിന് കൂടുതല്ക 
സജീവത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ.്  അപ്രതാകോപ്പം ജീവനോരുപ്രേയം ഭരണസേിതിയപ്രേയം കൂട്ടായ 
േവര്ദ്ത്തനം സംഘത്തികെപ്രസവനങ്ങള് അംഗങ്ങള്ക്കും േറ്റളളവര്ദ്ക്കും േപ്രയാജന 
 രോുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന.  

ഭാവിയില്ക ലക്ഷയം പ്രനടുന്നതിനുള്ള ോർഗ നിർപ്രദശങ്ങള് 
1) തപ്രേശ ഭരണ തലത്തികല വി സനം 

a) സുസ്ഥിര വി സന ലക്ഷയം പ്രനോന് - പ്ര രളത്തികല ഓപ്രരാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലും 
സാദ്ധയോക്കുവാന്  െിയം വിധം സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളും തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 
സഹ രിച്്ച േവര്ദ്ത്തിോന്  െിയന്ന ഒരു  േവര്ദ്ത്തന പദ്ധതിയം  ലണ്ടറും 2017-18 മുതല്ക 
2012-22 വകരയളള  ാലയളവിപ്രലയ്ക്ക് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

b) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങളും ോപ്രദശി  സംരംഭ തവ വി സനവം -തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തികല ഓപ്രരാതരം സഹ രണ സംഘങ്ങളും അവയകേ തനത് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ ്
പുറകേ അതികല അംഗങ്ങപ്രളയം അഭുദയ ാംക്ഷി പ്രളയം  പ്രചര്ദ്ത്ത ് സംരംഭതവ വി സന 
ഗ്രൂപ്പു ള് തയ്യാറാേി േവര്ദ്ത്തിച്ചും അതികെ ശംഖല രൂപീ രിച്ച് സുശക്തോോന് പദ്ധതി ള് 
ആവഷ്കരിേണം. ഇതിന് ത്രിതല തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനം സഹായിേണം.  

c) തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണ കക്രഡിറ്റ് ൈാന് -സംഘങ്ങളുകേ വായ്പാ വിതരണം 
 ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിന് സംഘങ്ങളും തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനവം പ്രചര്ദ്ന്ന്  ഒരു തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനതല സഹ രണ കക്രഡിറ്റ് ൈാന് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

I) ഇതിനനുസരണോയി സഹ രണ സംഘങ്ങള് വായ്പാ പദ്ധതിയം തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വി സന പ്രോജക്ട ളുംതയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

II) സംഘങ്ങളുകേ  ാര്ദ്ഷ്ി  വായ്പ ഉള്കപ്പകേ മുന്ഗണനാ പ്രേഖല ളില്ക പരോവധി  ഫണ്ട് 
ഉപപ്രയാഗിോന്  െിയന്ന തരത്തില്ക വായ്പ പദ്ധതി തയ്യാറാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

d) പരമ്പരാഗത വയവസായ സഹ രണ സംഘങ്ങളും കവവിദ്ധയവല്കേരണവം – പഞ്ചായ 
ത്തികല പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങളായ  യര്ദ്, ക ത്തറി. ഖാദി ആെ ് ഗ്രാേ വയവസായം, 
ഈറ്റ, തെപ്പായ തേങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുേളില്ക നിന്നം ഉല്കപ്പന്നങ്ങളും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പ 
ന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന സഹ രണ സംഘങ്ങൾ  ഇലപ്രക്ട്രാണി ് സാപ്രങ്കതി  വിദയയിലൂകേ 
ശക്തികപ്പടുത്തി ഗ്രാേീണ പ്രേഖലയികല കതാെിലും വരുോനവം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന്  െിയം. 
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e) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്കും അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും - പഞ്ചായത്തികല 
ോഥേി   ാര്ദ്ഷ് വായ്പ സംഘകത്ത ശക്തികപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തിനുളളില്ക ആവശയോയ എല്ലാ 
പ്രസവനങ്ങളും ലഭയോോന്  െിയന്ന വണ്ണം അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങള്ക്കുളള സംവിധാനം 
ഘട്ടം ഘട്ടോയി സജ്ജോോനും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് സേയബന്ധിതോയി സ്ഥാപി 
ോനും അതവെി സവയം  പരയാപ്ത സഹ രണ ഗ്രാേം എന്ന സങ്കല്കപം സാധയോോന് 
 െിയം. 

f) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ  പ്രോണിറ്ററിംഗ് സേിതി - തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനതലത്തികല സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ കൂട്ടായ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാോന് എല്ലാതരം 
സഹ രണ സംഘങ്ങളിപ്രലയം കസക്രട്ടറിയം േസിഡന്റും അേങ്ങുന്ന ഒരു സേിതി തപ്രേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്ക രൂപീ രിേണം, േവര്ദ്ത്തനം അവപ്രലാ നം കചയ്ത് പ്രനതൃതവ 
പരോയ പങ്ക് വഹിോന്  െിയം. 

g) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല എല്ലാ ുടുംബങ്ങളും സഹ രണ സംഘത്തികല അംഗങ്ങ 
ള് - തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന േപ്രദശകത്ത എല്ലാ ുടുംബങ്ങപ്രളയം  ബന്ധകപ്പോവന്ന വിവിധ 
തരം സംഘങ്ങളില്ക അംഗങ്ങളാേി ോറ്റന്നതിനും ോപ്രദശി  വി സനത്തിനും സവയം 
ശാക്തീ രണത്തിനും അംഗങ്ങകള ോപ്തരാക്കുന്നതിനും സഹായിോന്  െിയം. 

h) ോപ്രദശി  സാമ്പത്തി  വി സനവം വിഭവ സോഹരണവം-  ോപ്രദശി   സാമ്പത്തി  വി  
സനത്തിന് ആവശയോയ മുതല്ക മുേക്കുന്നതിനും സംഘങ്ങളുകേ  ണ്പ്രസാഷ്യം രൂപീ രിച്ച ്
സാമ്പത്തി ം വിനിപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അതിനാവശയോയ  വിഭവ സോഹരണത്തിന് സഹ  
രണ സംഘങ്ങകള സഹായിോന് തപ്രേശഭരണ  സ്ഥാപന േതിനിധി ള് തയ്യാറാപ്രേ 
ണ്ടതണ്ട്.  

i) പരസ്പര പ്രപാഷ്  ബന്ധം - തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ വിഭവ  സോഹരണത്തില്ക 
സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ ്പങ്കാളിയാ ാന്  െിയം. ഇത്തരത്തില്ക പരസ്പരം പ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളായി ോറ്റാന്  െിപ്രയണ്ടതണ്ട്. 

j) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന ബാങ്ക് - തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി  സഹ രണ 
ബാങ്കു കള നിയേനിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വയവസ്ഥ കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. 

k) തപ്രേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തികല ചില പ്രോജക്ട ളുപ്രേകയങ്കിലും നിര്ദ്വഹണ ഏജന്സിയായി 
സഹ രണ സംഘങ്ങകള നിയേ നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വയവസ്ഥ  കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. 

l) സഹ രണ വായ്പ ളുകേ തിരിച്ചേവ് ഉറപ്പാോന്  െിയന്ന സാമൂഹയസമര്ദ്േ ഗ്രൂപ്പായി 
ഗ്രാേസഭകയ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്തരവാദകപ്പടുത്തണം. ഉത്തരവാദിതവം  
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

m) വി സന േശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഹ രണ സാദ്ധയത പരീക്ഷണം -ആവശയോയ 
പ്രേഖല ളികലല്ലാം പുതിയ സഹ രണ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിേണം. 

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്:- 
1) തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തികല േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുകേ പട്ടി  തയ്യാറാേി 

അനുബന്ധ പ്രസവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പാര്ദ്ട്ട്ണര്ദ്ഷ്ിപ്പ് സംരംഭ 
ങ്ങള് ആരംഭിച്്ച വിഭവങ്ങളും സാദ്ധയത ളും േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

2) ഓപ്രരാ വര്ദ്ഷ്വം കചയ്യാനുപ്രേശിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളുകേ ഒരു  ര്ദ്മ പദ്ധതി ഓപ്രരാ 
ഘങ്ങളില്ക നിന്നം വാങ്ങി തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതല സഹ രണ പ്രോണിറ്ററിംഗ ്
സേിതിയില്ക അവതരിപ്പിച്്ച അനുപ്രയാജയോയ തീരുോനങ്ങള് ക കോളളണം. 

3) േപ്രദശി  സാമ്പത്തി  വി സനം അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തുന്നതിന് ഓപ്രരാ സഹ രണ 
സംഘങ്ങളി കലയം അംഗങ്ങകള സംരംഭ തവ വി സന ഗ്രൂപ്പു ളായി രൂപകപ്പടുത്തി 
സഹ രണ  സംഘങ്ങ ളിൽ നിന്നള്ള വായ്പ  തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയോയി 
സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച  ാരയക്ഷേോയ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാോവന്നതാണ്. 
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4) നിലവില്ക സഹ രണ സംഘങ്ങള് ഇല്ലാത്ത പ്രേഖല ളില്ക ആവശയകേങ്കില്ക 
അനുപ്രയാജയോയവകയ  കണ്ടത്തി സഹ രണ സംഘം രൂപീ രിോന് പ്രോത്സ്ാ 
ഹിപ്പിേണം. 

5) സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം  ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനുളള ഇേകപേല്ക നേപേി 
സവീ രിേണം. 

6) സഹ രണ സംഘങ്ങള് തമിലുളള സഹ രണവം പ്രയാജിച്ചുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും 
സമൂഹത്തികെ ആവശയേ ാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേണം. 

7) ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങളുപ്രേയം േപ്രതയ  പ്രേഖലയിപ്രലയം സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്ത 
നം ഊര്ദ്ജ്ജിതോോന് സഹായിേണം. 

8) സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം സാമൂഹയ വി സനത്തിനും തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തികെ കപാത ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും അനുസൃതോോന് പ്രേരിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്. 

9) തപ്രേശ സ്ഥാപന തലത്തില്ക േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയി  ിേക്കുന്ന സഹ രണ 
സ്ഥാപനങ്ങകള േവര്ദ്ത്തന സജ്ജോോനുളള കൂട്ടായ ശ്രേങ്ങള് നേത്തു യം 
ആസ്ഥി ള് അനയാധീനകപ്പോതിരിോനും, സാമൂഹയ വി സനത്തിന് േപ്രയാജന 
കപ്പടുത്താനുമുളള ഇേകപേല്ക സജ്ജോപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ൾ 
േറ്റ ്വുപ്പ ്/സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള് 

പ്രേഖല വുപ്പ/്തപ്രേശസ്ഥാപനം 
സഹ രണസംഘങ്ങളുകേ 

ഇേകപേല്ക 

ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണം 
 

വായ്പാ സംഘങ്ങള്, 
 ാര്ദ്ഷ്ി  സംഘങ്ങള്, 

 ണ്സൂേര്ദ് സംഘങ്ങള്, 
ോര്ദ്േറ്റിംഗ് സംഘങ്ങള് 

1.)സാമ്പത്തി  മൂലധനം പ്രനടുന്ന 
തിന് അംഗങ്ങകള സഹായിക്കുന്ന. 

2) ാര്ദ്ഷ്ി  വളര്ദ്ച്ചയ്്ക്ക 
ആവശയോയ വളവം  ാര്ദ്ഷ്ി  
ഉപ രണങ്ങളും ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 
ലഭയോോന് സഹായിക്കുന്ന. 
3). ാര്ദ്ഷ്ി  മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം, 
സംഭരണം, വിതരണം. 

 
വനിതാ പ്രക്ഷേം 

 
വനിതാ സംഘങ്ങള്/എല്ലാ 

സഹ രണ 
സംഘങ്ങളും 

1).സംഘത്തികെഭരണസേിതിയില്ക 
വനിത ളുകേ  ാരയക്ഷേോയ 
ോതിനിധയം ഉറപ്പുവരുത്തല്ക. 
2).ോപ്രദശി  സാമ്പത്തി  
വി സനത്തില്ക സ്ത്രീ ള്േ് 

ഇേകപോനുള്ള അവസരം ഉറപ്പ് 
വരുത്തല്ക 

വിദയാഭയാസം 

വിദയാഭയാസ സഹ രണ 
സംഘങ്ങള് 
സ്കൂള് 

സഹ രണസംഘങ്ങള് 
 

1).സ്കൂളികലസഹ രണസംഘങ്ങള് 
വെി പുസ്ത വം, പഠപ്രനാപ രണ 

ങ്ങളും ുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 
ലഭയോേല്ക. 

2).ഔപചാരി വം 
അനൗപചാരി വോയ വിദയാഭയാസ 
സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിേല്ക. 
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ആപ്രരാഗയം 

 
പ്രഹാസ്പിറ്റല്ക സംഘങ്ങള്, 
നീതി കേഡിേല്ക പ്രസ്റ്റാര്ദ്, 
ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറി, 
ഡയാലിസിസ് കസെര്ദ് 

1).ആശുപത്രി ളും അനുബന്ധ 
സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിച്്ച 

ആപ്രരാഗയ പരിപാലനം ുറഞ്ഞ 
കചലവില്ക ലഭയോേല്ക. 

2).ആപ്രരാഗയസംരക്ഷണത്തിനുള്ള 
േരുന്ന ളും ഉപ രണങ്ങളും 
ുറഞ്ഞ കചലവില്ക ലഭയോേല്ക 

ഭക്ഷയസുരക്ഷ, 
പ്രപാഷ് ാഹാരം 

ഫാേിംഗ് സഹ രണ 
സംഘങ്ങള് 

േത്സ്യസംഘങ്ങള്, 
ക്ഷീരസംഘങ്ങള് 

കലവ് പ്രസ്റ്റാേ് സംഘങ്ങള് 
പ്രപാള്ട്രി സംഘങ്ങള് 

 

1). ാര്ദ്ഷ്ി  േത്സ്യ, ക്ഷീര 
 ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്വായ്പയം അനുബന്ധ 
ഉപ രണങ്ങളും ലഭയോേി 
വിഷ്രഹിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ 
ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 

2).പ്രഗാഡൗണു ളും ശീതീ രിച്ച 
സംഭരണ സൗ രയങ്ങളും 
ലഭയോേി ഉത്പന്നങ്ങളുകേ 

വിപണനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

ുേികവള്ളവം ശുചിതവവം 

പ്രസാഷ്യല്ക കവല്കകഫയര്ദ് 
സഹ രണസംഘങ്ങള്, 
ഇറിപ്രഗഷ്ന് സഹ രണ 

സംഘങ്ങള് 

1).ുേികവള്ളവം ശുചിതവവം 
ലഭയോക്കുന്നതിനും 

പരിപാലനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന. 
2).പ്രചരിനിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനത്തിനും 
ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിനും 

ധനസഹായം കചയ്യുന്നതിലൂകേ 
ശുചിതവ പരിപാലനം. 

ഊര്ദ്ജ്ജം 
ഗ്രാേീണ കവദുതീ രണ 

സംഘങ്ങള് 

1).ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണം, ഊര്ദ്ജ്ജ 
ഉപപ്രയാഗ ക്ഷേത 

2).ഊര്ദ്ജ്ജക്ഷേതയള്ള 
ഉപ രണങ്ങളുകേ വിതരണത്തിലും 

സഹായിേല്ക 

കതാെില്ക 

കതാെില്ക  രാര്ദ് 
സംഘങ്ങള്,േിന്റിംഗ് 
സഹ രണ സംഘങ്ങള് 
വയവസായ സഹ രണ 

സംഘങ്ങള്, 
 യര്ദ് കതാെിലാളി 

സഹ രണ സംഘങ്ങള്, 
ഖാദി ഗ്രാേവയവസായ 

സഹ രണ സംഘങ്ങള്, 
 ശുവണ്ടി സഹ രണ 

സംഘങ്ങള് 

1).സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിോനും അവയകേ 

േവര്ദ്ത്തനത്തിന് ആവശയോയ 
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങള് 
എത്തിക്കുന്നതിനും 

വിപണനത്തിനും സഹായിേല്ക. 
2).അേിസ്ഥാന സൗ രയ 
വി സനത്തിനും ഗ്രാേീണ 

കതാെില്ക വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ചൂഷ്ണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സഹായിേല്ക. 

സുസ്ഥിര േകൃതി വിഭവ 
പരിപാലനം 

അഗ്രി ള്ച്ചറല്ക ഇംപ്രൂവ്കേെ ്
സഹ രണസംഘം 

സാമൂഹയ േതിബദ്ധതയിലൂന്നിയ 
സുസ്ഥിര വി സനം. 
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തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള്  
എ)  ാര്ദ്ഷ്ി  പ്രേഖല 

1.  ുറ്റിപമ്പ്, പവര്ദ്സ്പരയര്ദ്,  ാേ ്കവട്ട ്യന്ത്രം, േില്ലര്ദ്, ട്രാക്ടര്ദ്, കേതി യന്ത്രം എന്നിവ 
 നല്കുന്നതിനായളള പദ്ധതി (സഹ രണസംഘ ങ്ങള്േ്) 
2.  ോപ്രദശീ  ഉത്പന്നങ്ങള്േ് വിപണന സൗ രയം (പരോവധി 1 ലക്ഷം രൂപവകര) 
3. ോതൃ  കൃഷ്ിപ്രത്താട്ടം/ഔഷ്ധ സസയപ്രത്താട്ടം/തരിശുരഹിത ഗ്രാേം(വയക്തിപരം 30,000 രൂപ) 
4. ഹരിത ഭവനം(വയക്തിപരം, പരോവധി 20,000/- രൂപ) 
5. വിത്തുല്പാദന പ്ര ന്ദ്രം  
6.  കനല്കകൃഷ്ി, പച്ചേറികൃഷ്ി വയാപനം( എസ്.എച്ച.്ജി/വയക്തി/വനിത  സഹ രണ സംഘങ്ങള്) 
7. കഹകേ ് കൃഷ്ിവയാപനം 
8.   ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പന്നങ്ങള് സഹ രണ സംഘങ്ങള് വെി പ്രശഖരിേല്ക 
9.    ാര്ദ്ഷ്ി  സംസ്ക്കരണ സംഘങ്ങള് 
10.   മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നയൂണിറ്റ ള് ആരംഭിേല്ക 

ബി) മൃഗസംരക്ഷണം 
1) ക്ഷീര  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് പാലിന് സബ്സിഡി - ക്ഷീര സഹ രണ സംഘ ങ്ങള് മുപ്രഖന 
2) ചാണ ം ഉണേികപ്പാേിച്്ച കജവവളോക്കുന്നതിനുളള യൂണിറ്റ ള് 

സി) ജലസംരക്ഷണം 
1)  ിണര്ദ് റീചാര്ദ്ജ്ജ് - വായ്പയം സബ്സിഡിയം  

ഡി) േത്സ്യബന്ധനം 
1) ഔട്ട ്പ്രബാര്ദ്ഡ് എന്ജിന് വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പപ്രയാകോപ്പം സബ്സിഡി. 
2) അലങ്കാരേത്സ്യം വളര്ദ്ത്തല്ക 
3) േത്സ്യം വളര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്പാദന ഉപാധി ള് 
4) മുരിങ്ങകൃഷ്ി, ഞണ്ടകൃഷ്ി,  ല്ലുപ്രമോയ് എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പയം  സബ്സിഡിയം. 

ഇ)പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം 
 സാമ്പത്തി  ആവശയങ്ങള്േ് േരം മുറിോതിരിോന് വസ്തുവികല േരം പണയകപ്പടുത്തി 
അതികെ ോര്ദ്േറ്റ് വിലയകേ 75 ശതോനം വകര വായ്പ നല്കുന്ന പദ്ധതിേ് പലിശ 
സബ്സിഡി. 

എഫ്) ആപ്രരാഗയം 
1) ക ാല്ലം സഹ രണ ആശുപത്രിയോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണ  
   പദ്ധതി ള്. 
2)കേഡിേല്ക  യാമ്പ്, പ്രബാധവത് രണം, ആംബുലന്സ് സഹായം,(പട്ടി ജാതി/വര്ദ്ഗ  
വിഭാഗങ്ങള്േ)്  

ജി) ഊര്ദ്ജ്ജം 
1) സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജ ൈാന്റു ളുകേ സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പയം സബ്സിഡിയം. 
2) ബപ്രയാഗയാസ് ൈാെ ്സ്ഥാപിേല്ക. 

എച്ച)് വയവസായം 
കചറു ിേ ുേില്ക വയവസായ യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിേല്ക. 

ഐ) കതാെില്ക 
സഹ രണസംഘങ്ങളികല അംഗങ്ങള് യഥാര്ദ്് കതാെിലാളി ളാകണങ്കില്ക അവര്ദ്േ്       
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തി നല്കുന്നതിന് പ്രോത്സ്ാഹനം നല്കു . 

പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. വിവിധ സഹ രണ ബാങ്കു ളില്ക നിന്നളള േിച്ചധനം ഉപപ്രയാഗിച്ചും സഹ രണ ബാങ്കു ള്േ് 
ഓഹരി അനുവദിച്ചുക ാണ്ടം  ണ്പ്രസാര്ദ്ഷ്യപ്രോ അകല്ലങ്കില്ക ജന ീയ സംവിധാനങ്ങള് 
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ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിപ്രനാ േപ്രതയ ംസംവിധാനമുളള ഒരു സ്ഥാപനപ്രോ 
രൂപീ രിച്ചുക ാണ്ട് താകെപ്പറയന്ന പ്രേഖല ളില്ക ഒരു മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്ന 
നിര്ദ്മാണപ്ര ന്ദ്രപ്രോ വയവസായ ക്ലസ്റ്റര്ദ് ശംഖലപ്രയാ സൃഷ്ടിോന്  െിയന്നതാണ്. 
നാളിപ്ര രം, റബ്ബര്ദ്, ൈാവ് തേങ്ങിയവയകേ  ഉപ്രപാല്കപ്പന്നങ്ങള്, തേി എന്നിവ 
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തിയളള സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിോനുളള സാധയത 
 ാണുന്നഅതപ്രപാകലതകന്ന വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങളുകേ േിച്ചധനപ്രോ സഹ രണ 
ബാങ്കു ള്േ ് ഓഹരി നല്ക ിപ്രയാ  ാര്ദ്ഷ്ി  ഉല്കപ്പന്ന വിതരണ പ്ര ന്ദ്രം, േിനി തീയറ്റര്ദ്, 
 ണ്കവന്ഷ്ന് കസെര്ദ്, കഹപ്പര്ദ് ോര്ദ്േറ്റ ് അേേമുളള ഒരു പ്രഷ്ാപ്പിംഗ ് പ്ര ാൈക്സ ്
ആരംഭിോവന്നതാണ്. 

2. സാമൂഹയപ്രക്ഷേകപന്ഷ്ന് വിതരണത്തില്ക സഹ രണബാങ്കു കള ചുേതലകപ്പടുത്തിയത 
പ്രപാകല തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ ബാങ്കായി സഹ രണബാങ്കു കള നിശ്ചയിേണം. 

3. നിര്ദ്ജ്ജീവോയതം ലി വിപ്രഡഷ്നിലായതോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന 
നേപേി ള് സവീ രിക്കുന്നതിന് നിലവില്ക ചുേതലയളളത് ഓപ്രരാ താലൂേിപ്രലയം യൂണിറ്റ് 
ഇന്കസ്പക്ടര്ദ്ോര്ദ്ോണ്. വര്ദ്ദ്ധിച്ച പ്രജാലി ഭാരവം ഇന്കസ്പക്ഷന് ഡൂട്ടിയം  ാരണം 
മൃതോയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള നിലവിനുളള ോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് പാലിച്്ച 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങപ്രളാ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാേി സര്ദ്ോര്ദ് ധനസഹായം 
വിനിപ്രയാഗിച്്ച േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്നതിനുപ്രവണ്ട സാഹചരയം ലഭിോകത പ്രപാുന്ന. ഈ 
സാഹചരയത്തില്ക ഓപ്രരാ താലൂേിലും നിലവില്ക നില്കക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്ക നിന്ന ്
സര്ദ്ോരില്ക നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനു പ്രവണ്ടി ആവശയോയ പ്രോജക്ട ള് 
തയ്യാറാേി ധനസഹായം ആവശയോയ സഹ രണ സംഘങ്ങകള സഹായിോന് ഒരു 
ൈാന് ഇന്കസ്പക്ടറും ലി വിപ്രഡഷ്ന് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ദ്ജ്ജകപ്പടുത്തുവാന് ഒരു 
ലി വിപ്രഡഷ്ന് ഇന്കസ്പക്ടര്ദ്ക്കും ചുേതല നല്കുന്നത വെി ജന ീയ േസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും തപ്രേശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഗുണ രോയി േവര്ദ്ത്തിോനുളള സാഹചരയം ഉണ്ടാും. 

4. ദുര്ദ്ബലരായപ്രതാ േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയപ്രതാ ആയ വനിത/പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ 
സഹ രണ സംഘങ്ങകള  പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി നിലവിലുളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക 
ഇളവ് വരുത്തി പുനരുദ്ധാരണ പാപ്രേജ് ഉണ്ടാപ്രവണ്ടതണ്ട്. 

5. ദുര്ദ്ബലരായ/േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സംഘങ്ങള്േ്, ധനസഹായം അതയാവശയോയ 
സംഘങ്ങള്ക്കും ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് നിലവിലുളള ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ് 
വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.  

6. സര്ദ്ോര്ദ് ഓഹരി/ധനസഹായം ആവശയോയ വിവിധ സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ ്
േവര്ദ്ത്തനത്തിന് ആവശയോയ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം നല്കപ്ര ണ്ടതണ്ട്. 

7. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ത ര്ദ്ച്ചയ്ക്ക് േധാന ാരണം ജീവനോര്ദ്, ഭരണസേിതി 
അംഗങ്ങള് എന്നിവര്ദ്േ ് ഫണ്ട് വിനിപ്രയാഗം, സംഘം േവര്ദ്ത്തനം എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച 
കൃതയോയ ആസൂത്രണേില്ലായ്മയാണ്. ആയതിനാല്ക വിവിധ സഹ രണസംഘങ്ങളുകേ 
ഭരണസേിതി ള് ചുതലപ്രയറ്റയേന് തകന്ന ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്ക്കും ജീവനോര്ദ്ക്കും 
പരിശീലനം നല്ക ാന് സഹ രണവുപ്പില്ക രൂപീ രിേകപ്പട്ട പരിശീലനപ്ര ന്ദ്രകത്തയം, 
സഹ രണയൂണിയനു കളയം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി  പരിശീലനസംവിധാനം 
രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.   

8. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ോര്ദ്ഗനിര്ദ്പ്രേശിയായിട്ടുളള സഹ രണവുപ്പികെ 
കവബ്കസറ്റില്ക വിഷ്യം തിരിച്ച ് ആദയം മുതലുളള സര്ദ്ക്കുലറു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി 
 ാലാചിതോയി പരിഷ്ക്കരിക്കു യം പ്രവണം. 

9. സഹ ാരി ള്ക്കും, ജീവനോര്ദ്ക്കും പ്രവണ്ട ഒരു  ാള്കസെര്ദ്, കഹല്കപ്പ് കഡസ്്ക്ക സംവിധാനം 
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. 
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10. സഹ രണം ഒരു േപ്രതയ  വിഷ്യോയി ജില്ലയികല എല്ലാ തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും 
ക ാണ്ടവപ്രരണ്ടതാണ്.   

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. ജില്ലയികല വിവിധ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക സഹ രണസംഘങ്ങളില്ക പദ്ധതി 
നേത്തിപ്പില്ക പങ്കാളിയാോന്  െിയണം. 

2. ക്ഷീരവുപ്പ്,  യര്ദ്,ക ത്തറി, വയവസായം തേങ്ങിയ വുപ്പു ളുകേ നിയന്ത്രണത്തിലുളള 
സഹ രണസ്ഥപനങ്ങള്േ ് ഉപയക്തോയ പദ്ധതി ള് പ്രേഖലാസംപ്രയാജനസാദ്ധയത ള് 
പരിപ്രശാധിച്്ച നേപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്. 

3. സഹ രണവായ്പയകേ തിരിച്ചേവ് ഉറപ്പാോന്  െിയന്ന സാമൂഹയസമര്ദ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പായി 
ഗ്രാേസഭപ്രയയം, ുടുംബശ്രീ, സി.ഡി.എസ്, എ.ഡി.എസ ് സംവിധാനകത്തയം 
തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഉത്തരവാദകപ്പടുത്തണം.  

4. സഹ രണസ്ഥാപനങ്ങളില്ക നിന്നളള വായ്പ ഉള്കപ്പടുത്തി ോപ്രദശി  സാമ്പത്തി  
വി സനം, ദാരിദ്രയലഘൂ രണം, ആപ്രരാഗയസംരക്ഷണം, കതാെില്ക തേങ്ങിയ 
പ്രേഖല ള്ോവശയോയ വിഭവസോഹരണത്തിന് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തണ്ടതാണ്. 

പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങള് 
1. വാട്ടര്ദ് ആെ ്പ്രവസ്്റ്റ വാട്ടര്ദ് ോപ്രനജ്കേെ ്സഹ രണ സംഘം. 
വരും ാലങ്ങളില്ക ജലക്ഷാേം രൂക്ഷോുപ്രമ്പാള് അത ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജലസംരക്ഷണം 
ഉറപ്പാക്കു യം േലിനജലം സംസ്ക്രിച്ചും ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയോക്കു , ഉപ്പുകവള്ളം സംസ്ക്രിച്ച ്
ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയോക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പ്രബാട്ടലിംഗ് ൈാന്റും സ്ഥാപിേല്ക. 

2. റിനൂവബിള് എനര്ദ്ജി കോപ്രോഷ്ന് സഹ രണസംഘം  
സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രസാളാര്ദ് പാനലു ള് നിര്ദ്മിച്ചും 
ആവശയാനുസരണം ക്ഷേത കൂേിയ ഉപ രണങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്
സഹ രണസംഘത്തികെ സാദ്ധയത ള് േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു .  

3. പ്രസാഫ്റ്റ് ആെ ്എെര്ദ്േണറര്ദ് സ്ക്ില്ക ഡവലപ്കേെ ്കട്രയിനിംഗ് സഹ രണസംഘം 
വയവസായ വി സനത്തിന് സംരംഭ തവ കനപുണയവം ോനവപ്രശഷ്ി വി സനവം  െിവ ളും 
വളര്ദ്ത്തികയടുത്്ത പുതിയ അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിോനുള്ള പരിശീലനങ്ങള് ആധുനി  
സാപ്രങ്കതി വിദയയകേ സഹായപ്രത്താകേ നേത്തു . 

4. സഹ രണ ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറീസ ്
ജനങ്ങള്േ ് ശാസ്ത്രീയോയ ചി ിത്സ്യം പ്രരാഗേതിപ്രരാധ നേപേി ളും ഉതുന്ന രീതിയില്ക 
സഹ രണ ക്ലിനിേല്ക ലപ്രബാറട്ടറി ശംഖല സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക സ്ഥാപിേല്ക. 

5. ഹൂേന് റിപ്രസാഴ്സ് സകൈ ആെ ്ോപ്രനജ്കേെ ്സഹ രണസംഘം 
േപ്രതയ തരം േവര്ദ്ത്തി ളും പ്രസവനങ്ങളും ഔട്ടപ്്രസാഴ്സിംഗ് കചയ്യുന്നതേേം ആ ര്ദ്ഷ് ോയ 
പ്രജാലി ളും പ്രസവനങ്ങളും ഏകറ്റടുത്ത് നേത്തു യം പരിചരണ പ്രസവനം ഉള്കപ്പകേയള്ള 
പ്രസവനങ്ങള് ോപ്രദശി തലത്തില്ക നേപ്പാക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി സഹ രണത്തികെ സാദ്ധയത 
ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു .  

6.  ാര്ദ് വാഷ്് ആെ് സര്ദ്വീസിംഗ് സഹ രണസംഘം 
7. സ്കൂള് യൂണിപ്രഫാം തന്നല്ക സഹ രണസംഘം 
8.  ണ്പ്രസാര്ദ്ഷ്യം രൂപീ രിച്ച് സഹ രണ  ണ്സൂേര്ദ് ശംഖല സ്ഥാപിേല്ക 
9. ഭക്ഷയസാധനങ്ങള്, പച്ചേറി ള് എന്നിവ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് റഫ്രിജപ്രററ്റര്ദ് 
പ്രഗാഡൗണ് അേേമുള്ള ആധുനി  സംവിധാനങ്ങപ്രളാേ് കൂേിയ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന 
വിപണന പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിേല്ക. 

10. ആടുോടു ളുകേ ഫാമും ോംസവം വിപണനം ലക്ഷയോേിയള്ള സഹ രണ പ്രേഖലയകേ 

ഇേകപേല്ക. 
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11. സ്ക്രാപ്പ് പിപ്രേഴ്സ് ആെ ്റീകസേിളിംഗ് സഹ രണസംഘം. 

12. പ്രപാള്ട്രി സഹ രണസംഘങ്ങള് 

13. ോതൃ ാ കൃഷ്ിപ്രത്താട്ടങ്ങള് നേത്തുന്നതിന് സഹ രണ പ്രേഖലയകേ ഇേകപേല്ക.  

14. ഹൗസ് ബില്കഡിംഗ് കേറ്റീരിയല്കസ് സകൈ സഹ രണസംഘം. 
15. നാചവറല്ക റിപ്രസാഴ്സ് ോപ്രനജ്കേെ ്സഹ രണസംഘം. (േണ്്ണ, ജലം, കജവസമ്പത്ത്, 

പരിസ്ഥിതി എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്ന സഹ രണസംഘം) 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, ുടുംബശ്രീ 
യൂണിറ്റ ളികല അംഗങ്ങള്േ് പരിശീലനം നല്ക ി നേപ്പിലാോനാണ് ഗവ.തലത്തില്ക 
ആപ്രലാചിക്കുന്നത്.  ഇവര്ദ്ക്കുള്ള പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രനാഡല്ക ഏജന്സിയായി 
ജില്ലയികല ഏറ്റവം വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രലബര്ദ് പ്ര ാണ്ട്രാക്ട് സഹ രണ സംഘകത്ത 
ചുേതല ഏല്കപ്പിക്കു . 

2.  ാര്ദ്ഷ്ി  കേഷ്ിനറി ള്, ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ റിപ്പയര്ദ് കചയ്ത് 
േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ജില്ലയികല തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട ോഥേി  സഹ രണ 
സംഘങ്ങകള കതരകഞ്ഞടുത്തു  അവയകേ ആഭിമുഖയത്തില്ക കോകബല്ക അഗ്രി ള്ച്ചര്ദ് 
കേഷ്ിനറി റിപ്പയറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കു .  അതിനായി പ്രപാളീകേനി /്ഐ.േി.ഐ പഠനം 
 െിഞ്ഞവര്ദ്േ് പരിശീലനം നല്ക ി നിയേിക്കു . 

3. ജില്ലയികല ോഥേി  സഹ രണ ബാങ്കു ളുകേ േവര്ദ്ത്തന പ്രേഖലയില്കവരുന്ന 
തരിശുനിലങ്ങകള ഏകറ്റടുത്തു കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേി കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി, ത്രിതല 
പഞ്ചായത്തു ളുകേ സഹായപ്രത്താകേ നിര്ദ്വഹിക്കു .  ഇേ ാരം നേപ്പിലാക്കുന്ന ോതൃ  
പദ്ധതി ള്േ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ള് ഉപാധിരഹിതോയി സബ്സിഡിയം േറ്റം നല്ക ി 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  (അതായത് നിലവിലുള്ള സബ്സിഡി ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ് നല്ക ി 
സബ്സിഡി സഹായങ്ങള് ലഭയോക്കു ) 

4. പ്രലാേ് അേിസ്ഥാനത്തില്ക  കപൗള്ട്രി സഹ രണ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിച്ചുക ാണ്ട്, 
ഇറച്ചിപ്രോെി ഉല്കപ്പാദനം നേത്തു .  ഈ സഹ രണ സംഘത്തികെ ഓഹരിമൂലധന 
സഹായം, ജില്ലയികല ോഥേി  സഹ രണ ബാങ്കില്ക നിന്നം േവര്ദ്ത്തന മൂലധനം ത്രിതല 
പഞ്ചായത്തു ളും ലഭയോക്കു യം കചയ്തുക ാണ്ട് ഈ സംഘങ്ങകള വയബിൾ യൂണിറ്റ ളായി 
േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു . 

5. സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക ഒരു  ാലിത്തീറ്റ നിര്ദ്മാണ സഹ രണ സംഘം, ജില്ലയികല 
 ിെേന് പ്രേഖലയില്ക സ്ഥാപിക്കു . സംഘത്തികെ േവര്ദ്ത്തന മൂലധനവം 50% വീതം 
ജില്ലയികല ോഥേി  സഹ രണ സംഘങ്ങളും ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളും പദ്ധതി വിഹിതോയി 
നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. 

6. ഉപപ്രയാഗയശൂനയോയ ൈാസ്റ്റി ് സാേഗ്രി ള് പ്രശഖരിച്ച് റീ-കസക്ലിംഗ് നേത്തി പുതിയ 
ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹ രണസംഘം രൂപീ രിക്കു .  ക ഉറ, ോസ്്ക് 
എന്നീ ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണത്തിന് മുന്ഗണന നല്കു . അനുബന്ധ യൂണിറ്റായി 
കജവവളം നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റം സ്ഥാപിക്കു . 

7. ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ ബാങ്കായി ോപ്രദശി  സഹ രണ ബാങ്കു കള അംഗീ രിക്കു യം 
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് രൂപീ രിക്കുന്ന ബാങ്കബിള് പ്രോജക്ട ളുകേ നിര്ദ്വഹണ 
ഏജന്സിയായി സഹ രണ ബാങ്കു കള അംഗീ രിക്കു . 

8. േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയ പട്ടി ജാതി സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന ്
തേസ്സോയി നില്കക്കുന്ന  ര്ദ്േശോയ വയവസ്ഥ ള് ഒെിവാക്കു  
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7.7  ആപ്രരാേയം 
എ. ആപ്രരാഗയ പ്രേഖല –  ാഴ്ചപ്പാേ ്

ക ാല്ലം ജില്ലയകേ ആപ്രരാഗയസൂച ങ്ങള് ഉയര്ദ്ന്നനിലയില്ക പരിപാലിക്കു യം ജില്ലയികല 
എല്ലാ കപൗരന്മാര്ദ്ക്കും നിശ്ചിത ആപ്രരാഗയ പ്രസവനം നല്ക ി ഉയര്ദ്ന്ന ജീവിതഗുണത ഉറപ്പുവരുത്തും. 
ഇതിനുതും വിധം എല്ലാ ആപ്രരാഗയ സംവിധാനങ്ങകളയം പുനസംഘേിപ്പിക്കും. വിവിധ വുപ്പു കളയം 
ഏജന്സി കളയം ഏപ്ര ാപിച്ചുക ാണ്ടം ബഹുജനങ്ങകള പകങ്കടുപ്പിച്ചുക ാണ്ടം ഒരു ജന ീയ ആപ്രരാഗയ 
സംവിധാനം രൂപകപ്പടുത്തും. ജില്ലയികലമ്പാടും ോപ്രദശി  ഗവകെണ്ട ളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക 
പ്രേല്കപ്പേിേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് സംഘേിപ്പിക്കും. സര്ദ്ോര്ദ് നേപ്പിലാക്കുന്ന ആര്ദ്ദ്രം േിഷ്കെ ാഴ്ച്ച്ചപ്പാേിന് 
അനുസൃതോയി ജില്ലയികല എല്ലാ ആശുപതി കളയം പ്രരാഗീസൗഹൃദോക്കും. 
ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്രേഖല 

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഓപ്രരാ ഗര്ദ്ഭസ്ഥ ശിശുവികനയം ജില്ലയകേ ഭാവി സവത്തായിേണ്ട് എല്ലാ 
ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും ഗുണപ്രേന്മയള്ള ഗര്ദ്ഭ ാല പരിചരണം, േസവ പരിചരണം, േസവാനന്തര 
പരിചരണം സൗജനയോയം സാര്ദ്വത്രി ോയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓപ്രരാ ോഥേി ാപ്രരാഗയ 
പ്ര ന്ദ്രത്തികെ  ീെിലും ദമ്പതി ള്േ് േസവസംബന്ധോയ  ൗണ്സിലിംഗ് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു യം, 
ുടുംബവോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് ബര്ദ്ത്തൈ്ാന് തയ്യാറാക്കു യം ഗുണപ്രേന്മപ്രയാകേ സവാഭാവി  േസവം 
ഉറപ്പാോന് പരോവധി ശ്രേിക്കും. എല്ലാ നവജാത ശിശുേള്ക്കും ോഥേി  പരിപ്രശാധന, പ്രപാഷ്ണം, 
പ്രരാഗേതിപ്രരാധം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും. 
 എല്ലാ പൗരന്മാര്ദ്ക്കും ആപ്രരാഗയ രോയ അതിജീവനത്തിനുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കും. ജീവിത 
ഗുണതപ്രയാകേ ദീര്ദ്ഘനാള് ജീവിക്കുന്നതിനു ജീവിത ചുറ്റപാേ,് പ്രപാഷ്ണം, വിദയാഭയാസം, വയായാേങ്ങള് 
എന്നിവയിലൂകേ പ്രരാഗേില്ലാത്ത  സാഹചരയം ഉറപ്പുവരുത്തും. പ്രരാഗി കളയം പ്രരാഗ സാധയതയള്ള 
വകരയം  ാപ്രലക്കൂട്ടി  കണ്ടത്തി അനുപ്രയാജയോയ ആപ്രരാഗയ പ്രസവനങ്ങള് ലഭയോക്കും. 

ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് മുഖാന്തിരം എല്ലാ വീടു ളികലയം എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും ോയത്തികെ 
അേിസ്ഥാനത്തിലും േശ്നത്തികെ അേിസ്ഥാനത്തിലും നിശ്ചിത പ്രസവന പായ്പ്രേജ ് ഉറപ്പു വരുത്തും. 
ഇതിനു തേര്ദ്ച്ചയായി ുടുംബതല ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പായ്പ്രേജു ളും വാര്ദ്ഡ-പഞ്ചായത്തുതല 
ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പായ്പ്രേജു ളും തയ്യാറാേി നേപ്പിലാക്കും.  
 എല്ലാ വാര്ദ്ഡ ളിലും വാര്ദ്ഡ് തല ആപ്രരാഗയ ശുചിതവ പ്രപാഷ്  സേിതിയകേ പ്രനതൃത്തവത്തില്ക 
രൂപീ രിക്കുന്ന ആപ്രരാഗയപ്രസനാ അംഗങ്ങളുകേയം ബഹുജനങ്ങളുകേയം പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ 
പ്രരാഗേതിപ്രരാധം, ആപ്രരാഗയ വര്ദ്ദ്ധ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, ചി ിത്സ്, പുനരധിവാസം, പാലിപ്രയറ്റീവ് 
പ്രസവനം എന്നിവ സേഗ്രോയി സേനവയിപ്പിച്്ച ആപ്രരാഗയമുള്ള തലമുറകയ വാര്ദ്കത്തടുക്കും. ആയതിന ്
ജില്ലയികല എല്ലാ ോഥേി  ആപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം 2022 ഓകേ ഘട്ടം ഘട്ടോയി ുടുംബാപ്രരാഗയ 
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റം. എല്ലാ ആയര്ദ്പ്രവദ പ്രഹാേിപ്രയാ സ്ഥാപനങ്ങകളയം േി വികെപ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി 
ോറ്റ യം സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ പരിരക്ഷയ്ക്ക് സഹായ രോുംവിധം പുനസംഘേിപ്പിക്കും 
 പാലിപ്രയറ്റീവ് പരിചരണം, വപ്രയാജന പ്രസവനം, NCD എന്നിവയകേ ദവിതീയ പ്രസവനങ്ങളും 
വിദഗ്ദ്ധ ക്ലിനിക്കു ളും ോധേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടവം സാമൂഹി ാപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് 
നിര്ദ്വഹിക്കും.ജനങ്ങളുകേ അഭിരുചിേനുസരിച്്ച വയതയസ്ത ചി ിത്സ് രീതി ള് സവീ രിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവസരം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഗുപ്രന്മന്മപ്രയാകേ ഉറപ്പുവരുത്തും. പാര്ദ്ശവവരിേകപ്പട്ടവരുപ്രേയം 
സാമൂഹി ോയി പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവരുപ്രേയം  ആപ്രരാഗയത്തിന് കൂടുതല്ക  പരിഗണന നല്ക ി 
ഉറപ്പുവരുത്തും. 
ദവിതീയ ആപ്രരാഗയ പ്രേഖല 

എല്ലാ താലൂോശുപത്രി കളയം വിവിധ വിദഗ്ദ്ധചി ിത്സ് ള് ലഭിക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി ോറ്റം . 
ജില്ലാ ആശുപത്രി, ക ാട്ടാരേര താലൂോശുപത്രി,പുനലൂര്ദ് താലൂോശുപത്രി,  രുനാഗപ്പള്ളി 
താലൂോശുപത്രി എന്നിവകയ ഘട്ടം ഘട്ടോയി പ്രട്രാേ ക യര്ദ് യൂണിറ്റ ളായി ഉയര്ദ്ത്തും. ജില്ലാ 
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ആശുപത്രി, പാരിപ്പള്ളി കേഡിേല്ക പ്ര ാപ്രളജ് എന്നിവകയ അതി വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി 
ഉയര്ദ്ത്തും. ജില്ലയകേ ദവിതീയപ്രസവനങ്ങള് ആനുപാതി ോയി ലഭയേല്ലാത്തഇേങ്ങളി.ല്ക ദവിതീയ 
പ്രസവന സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കും. ആയര്ദ്പ്രവദ-പ്രഹാേിപ്രയാ പ്രേഖല ളികല ദവിതീയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം 
അനുപ്രയാജയോയ വിദഗ്ദ്ധ ചി ിത്സ്ാസൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തി േി വികെ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ോറ്റം. 

ആപ്രരാഗയപ്രേഖല ക വരിപ്രേണ്ട സുസ്ഥിരവി സനലക്ഷയങ്ങള് 2020, 2030 സംസ്ഥാന 
സര്ദ്ോര്ദ് നിര്ദ്ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020കല ലക്ഷയങ്ങള് താകെ നല്കുന്ന. ഈലക്ഷയങ്ങള്  ക വരിക്കു  
എന്നള്ളതാണ് ആപ്രരാഗയ പ്രേഖലയകേ സുേധാന ല ് ഷ്യം. 
അനിവാരയനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്-  ീഴ്ത്തട്ട ്
ആപ്രരാഗയം 

1. കപാതനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• 2022 ഓടു കൂേി സവന്തോയി ക ട്ടിേേില്ലാത്ത എല്ലാ ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്ക്കും ക ട്ടിേം നിര്ദ്മിപ്രേ 
ണ്ടതാണ്. 421 ഉപപ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആധുനി  സാപ്രങ്കതി ,പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങള് ഒരുേി 
ോപ്രദശി   ആപ്രരാഗയ സുസ്ഥിതി പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ഉയര്ദ്ത്തണം. 

• എല്ലാ PHC കളയം FHC ളായി ോറ്റന്നതിന് അേിസ്ഥാന സൗ രയം ഒരുക്കു . 

• 2019 ോര്ദ്പ്രച്ചാടുകൂേി 25 ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും  2020 ഓടുകൂേി 40 ോഥേി ാപ്രരാഗയ 
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും  2022 ഓടുകൂേി എല്ലാ ോഥേി ാപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും  ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതിയകേ ീെില്ക 
ക ാണ്ടവരു . 

• 2020 ഓടു കൂേി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്പര്ദ് സ്കപഷ്യാലിറ്റി ആക്കു . 

• 2020 ഓടു കൂേി താലൂേ് ആശുപത്രി ള് സ്കപഷ്യാലിറ്റി ആക്കു . 

• 2018 ഓടു കൂേി എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ആപ്രരാഗയപ്രസന രൂപീ രിക്കു . 

• 2020 ഓടു കൂേി എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും േദയ-േയക്കുേരുന്ന് ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്ര 
ങ്ങളാക്കു .  

• എല്ലാ ജില്ലാ താലൂോശുപത്രി ളിലും (അപ്രലാപ്പതി, പ്രഹാേിപ്രയാ, ആയര്ദ്പ്രവദ൦) RO ൈാെ ്
സ്ഥാപിേണം. 

• ഗിരിവര്ദ്ഗപ്രേഖലയികല ഗര്ദ്ഭിണി ളായ സ്ത്രീ ള്േ ് േജനന കശശവ ആപ്രരാഗയ 

പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഗ്രാേ–പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്്ച സര്ദ്വീസ് 
പാപ്രേജ ്പ്രോജക്റ്റ് ആംബുലന്സ് സൗ രയപ്രത്താകേ നേപ്പിലാക്കു . 

• 2020 ോര്ദ്പ്രച്ചാടുകൂേി വയക്തിഗത വാര്ദ്ഡതല പഞ്ചായത്തുതല പ്രസവനദാന പാപ്രേജു ള് 
രൂപീ രിക്കു . 

2.  ജീവിതകശലീപ്രരാഗം 

• 18 വയസ്സിനു മു ളിലുള്ള എല്ലാ ആള്ോകരയം ോഥേി  NCD സ്ക്രീനിംഗിന് വിപ്രധയോ 
ോനുള്ള പ്രോജക്ട .ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും ഉള്കപ്പടുത്തു . തേര്ദ് പ്രസവനങ്ങള്  
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

• 30 വയസ്സു െിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീ ളുകേയം പാപ്സ്േിയര്ദ് കേസ്്റ്റ , സവയംസ്തന പരിപ്രശാധന, വായ്  
പരിപ്രശാധന എന്നിവ സേയബന്ധിതോയി നേത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ് പഞ്ചായത്ത് 
തലത്തില്ക നേപ്പിലാക്കു . തേര്ദ്പ്രസവനങ്ങള് പഞ്ചായത്ത്/പ്രലാേത്ലങ്ങളില്ക 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

• NCD സങ്കീര്ദ്ണ്ണതാ പരിപ്രശാധനാ ക്ലിനിക്കു ള് പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക നേപ്പിലാക്കു  
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• എല്ലാ PHC- ളിലും Tobacco Cessation Clinic – ള് ആരംഭിക്കു . 
3. പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണം 

• എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം ആപ്രരാഗയപ്ര ന്ദ്രങ്ങകളയം 2020 ഓടുകൂേി അണുവിമുക്ത 
ോേണം,എല്ലാ പ്രേജര്ദ് ആശുപത്രി ളിലും ആെിബപ്രയാട്ടി ് പ്രപാളിസി നേപ്പിലാേണം. 

• MRFC എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും സ്ഥാപിക്കു . 

• പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണത്തിനും അനുബന്ധ ശുചീ രണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കും 
(പ്രരാഗ ാരിോണി-ജന്തു നിയന്ത്രണo ഉള്പ്പകേ) േനുഷ്യവിഭവം,സാധന സാേഗ്രി ള് എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ പ്രോജക്ട ള് എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളിലും 
ഉണ്ടാ ണം. 

• ബപ്രയാകേഡിേല്ക പ്രവസ്്റ്റ ോപ്രനജ് കേെ ് സംവിധാനങ്ങള് ആപ്രരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക 
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• തീരപ്രദശ പ്രേഖല പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചു തപ്രേശ േപ്രലറിയ േതിപ്രരാധിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ ്
അനിവാരയോണ്. 

4. വൃദ്ധജന പരിപാലനം 
• എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വൃദ്ധ ജനങ്ങള്ോയി വയക്തിഗത ആപ്രരാഗയ പ്രസവന പാപ്രേജ ്
നേപ്പിലാക്കു .ഒപ്പം ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്കപ ല്കവീേഒ്രുക്കു . 

• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും(ഗവ:/സവ ാരയ),കപാതയിേങ്ങളും 2019 ഡിസംബപ്രറാടുകൂേി 
വൃദ്ധ സൗഹൃദോക്കു . 

5. ോനസി ാപ്രരാഗയം 

• ആശവാസ് പദ്ധതിയകേ ദവിതീയ സംവിധാനം  ൗണ്സിലിംഗ് പ്രസവനം ഉള്പ്പകേ 
പ്രലാക്കു ളില്ക നേപ്പിലാക്കു . 

• എല്ലാ പഞ്ചായത്തു ളികലയം ോനസി പ്രരാഗി ള്േ് ചി ിത്സ്യം പുനരധിവാസവം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രോജക്ട ള് നേപ്പിലാക്കു . 

• അലഞ്ഞുതിരിയന്ന ോനസി  പ്രരാഗി ള് ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാക്കു . 

• സ്കൂളു ളികല പഠനം ആസവാദയ രോക്കു ,  ലാ- ായി  വിപ്രനാദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു . 
ുട്ടി കളയം അധയാപ കരയം പകങ്കടുപ്പിച്ചുക ാണ്ട ് നിശ്ചിത ആപ്രരാഗയ ചരയ ളും 
അവപ്രബാധവം ഉറപ്പുവരുത്തു . 

6. േജനന കശശവ ആപ്രരാഗയം 

• ആ ര്ദ്ഷ് ോയ േസവ പ്രസവന പാപ്രേജ ്ഗ്രാേ –പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്്ച 
നേപ്പിലാക്കു . 

•  ൗോര ആപ്രരാഗയം,േിോരിറ്റ.ല്ക  ൗണ്സിലിംഗ്,പ്രപാഷ്ണം, വിളര്ദ്ച്ച ോപ്രനജ് കേെ,് കഹ 
റിസ്ക് ് േഗ്നന്സി താലൂേ/്ജില്ലാ ആശുപതി ളുോയി ലിങ്ക് കചയ്യല്ക, എല്ലാ ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും 
അപ്രനാേലി സ്ക്ാന് ഉറപ്പുവരുത്തല്ക,”ഗര്ദ്ഭിണികോരു തണ(JPHN/ASHA)”നല്ക ല്ക ഉള്പ്പകേ 
സേഗ്ര ഗര്ദ്ഭ ാല സംരക്ഷണ പായ്പ്രേജ ്നേപ്പിലാക്കു .  

7. RNTCP പൂര  പ്രപാഷ്ണം 
ക്ഷയപ്രരാഗി ള്േ് പൂര  പ്രപാഷ്ണം ലഭയോക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നേപ്പിലാക്കു . 

• അപ േങ്ങള് - ജില്ലാ ആശുപത്രി,THQH ക ാട്ടാരേര, രുനാഗപ്പള്ളി,ശാസ്താംപ്ര ാട്ട,പുനലൂര്ദ് 
എന്നിവ പ്രട്രാേക യര്ദ്കസെര്ദ്ആയി ഉയര്ദ്ത്തു . 
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8. ഭക്ഷയസുരക്ഷ 

• വെിപ്രയാര ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഫ്രീപ്രസാണ് പദ്ധതി എല്ലാ േൗണ്ഷ്ിപ്പു ളിലും 
നേപ്പിലാക്കു . 

• ഭക്ഷണശാല ഉേേസ്ഥര്ദ്ക്കും ജീവനോര്ദ്ക്കും പരിശീലനം,കതാെിലാളി ള്േ് ഡ്രസ്്സ  
പ്ര ാഡ്,സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ് പ്ര ാഴ്സ ്എന്നിവ പരിഗണിോവന്നതാണ്. 

പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• ജില്ലയികല ജീവിതകശലീപ്രരാഗ പരിപാലനത്തിന് നീേിവച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട ള് അപരയാപ്തോണ്. 

• കൃത്രിേക  ാലു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഫണ്ട്  ഉയര്ദ്ത്തു . 

• ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി 5000 ജനസംഖയേ്  ഒരു JHI, JPHN തസ്തി  ആനുപാതി  
സൂപ്പര്ദ്കവസറി തസ്തി  ളും നഗര-ഗ്രാേ വയതയാസേില്ലാകത ഉറപ്പു വരുത്തു . 

• വിദയാഭയാസം ആസവാദയ രോക്കു   രിക്കുലം ലളിതോക്കു ,  ലാ- ായി  വിപ്രനാദം 
നിര്ദ്ബന്ധോക്കു . 

• രണ്ടാഴ്ചയികലാരിേല്ക എല്ലാ ക്ലാസ്സു ളിലും ആപ്രരാഗയ സാമൂഹി  വിഷ്യങ്ങള് 
പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ്  അനുവദിക്കു . PTAയ്ക്ക് ഒരു പ്രേേില്ക ഒരു  ൗണ്സിലിംഗ് ക്ലാസ ്
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

അഭി ാേയനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• അധയാപ രുകേയം ുട്ടി ളുകേയം മുന് യ്യില്ക സ്കൂള്തല NCD സ്ക്രീനിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തു . 
അരേണിക്കൂര്ദ് വയായാേത്തിന് ഉതുന്ന വിപ്രനാദം ഉറപ്പുവരുത്തു ,േതിദിന പച്ചേറി,ഇലേറി 
പെവര്ദ്ഗ ഉപപ്രഭാഗം ഉയര്ദ്ത്തു .അക്ഷയപാത്ര പദ്ധതി സ്കൂള്തലത്തിപ്രലേ്  വയാപിപ്പിക്കു . 

• പ്രഹാട്ടലു ള്, തട്ടു േ ള്, ഭക്ഷണശാല ള്,  ാെീനു ള് എന്നിവിേങ്ങളില്ക 2018 
ഡിസംബപ്രറാടുകൂേിആവിയില്ക പുഴുങ്ങിയ പലഹാരം കൂേി ഉറപ്പുവരുത്തു . സര്ദ്ോര്ദ്/ 
സ്കൂള് ാന്റീനു ളില്ക ആവിയില്ക പുഴുങ്ങിയ ആഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തു .കപാപ്രറാട്ടയ്ക്ക് പ രം 
ചപ്പാത്തി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

• ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും നാട്ടു വിപണി .ള് (നാേന് ഉല്കപ്പന്നങ്ങളുകേ സംഭരണവം 
വിപണനവം വിനിേയവം) ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• പ്രലാേ്തലത്തില്ക കപല്ലറ്റിoഗ്/ചിപ്പിംഗ്/റീ കസക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു . 

• ബദല്കസംവിധാനങ്ങള് (പ്രപപ്പര്ദ് ാരി ബാഗു ള്, പാള-ഇല പ്രൈറ്റ ള്) പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

• ഇതരപ്രദശ കതാെിലാളി ളുകേ ുട്ടി ള്േ് ഏപ്ര ാപിതോയ ചി ിത്സ്, വിദയാഭയാസ, പ്രപാഷ്ണം 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പാപ്രേജ് ഗ്രാേ –പ്രലാേ ് പഞ്ചായത്തു കള സേനവയിപ്പിച്്ച 
നേപ്പിലാക്കു . 

• സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്കൂളു ള്, കപാതസ്ഥലങ്ങള്, കപാത ഇേങ്ങള്എ ന്നിവിേങ്ങളില്ക കട്രഡ്മില്ക 
ഉള്പ്പകേയള്ള ആധുനി  വയായാേസൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിന് വിവിധ വുപ്പു ളുകേയം 
ഏജന്സി ളുകേയം ഏപ്ര ാപനം ഉറപ്പു വരുത്തണം (ഒരു വാര്ദ്ഡില്ക ഒരു വയായാേപ്ര ന്ദ്രം 
എങ്കിലും). 

• എല്ലാ നഗര േപ്രദശങ്ങളിലും കസേിള് പാത ള്, നേപ്പാത ള് ഉറപ്പുവരുത്തു . 
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• പു യില, േദയം, േയക്കുേരുന്ന് എന്നിവയ്കേതികര പ്രവറിട്ട േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, നിയേ നേപേി 
 ള്, ലഹരി-പു യില പ്രോചനം എന്നിവ വിവിധ വുപ്പു ളുകേയം ഏജന്സി ളുകേയം  
സാമൂഹി  സംവിധാനങ്ങളുകേയം ഏപ്ര ാപനത്തിലൂകേ നേപ്പിലാേണം. 

• വീടു ള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാതപരിപാേി ള്, ഉത്സ്വങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രീന്കോപ്രട്ടാപ്രോള് 
നിര്ദ്ബന്ധോക്കു . 

• അഴുുന്ന ോലിനയങ്ങള് ഉറവിേത്തില്കത്തകന്ന സംസ്ക്രിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തു . 

•  ക്കൂസു ള്, കസപ്ടിക്-ോങ്കു ള് എന്നിവ തീരപ്രദശത്തില്കനിന്നം കപാത ജലാശയത്തി 
ല്കനിന്നം ചുരുങ്ങിയത് ഏെര േീറ്റര്ദ് അ ലത്തില്ക സ്ഥാപിക്കു . 

• കസപ്ടി ് ോങ്ക് സംവിധാനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ് സബ്സിഡി സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പ 
ടുത്തു . 

• കസപ്കറ്റജ് ോപ്രനജ്കേെ് സംവിധാനം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് തലത്തില്ക ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• കസപ്കറ്റജ്ട്രാന്പ്രസ്പാര്ദ്പ്രട്ടഷ്ന് നിപ്രരാധിക്കു .സവീപ്രവജ ് ട്രീറ്റ്കേെ ് ൈാെ ് ഉകണ്ടങ്കില്ക ോത്രം 
അനുവദിക്കു . 

• പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക വൃദ്ധജനങ്ങള്േ് വിപ്രനാദത്തിനായി പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു . 

ആയര്ദ്പ്രവദം 
ആയര്ദ്പ്രവദ പ്രേഖലയകേ വി സനത്തിനായി ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ സവീ രിപ്രേണ്ട നിർപ്രേശങ്ങൾ 

പ്രേൽത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

1. ജില്ലയിൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ുട്ടി ൾോയി ഒരു സംപൂർണ്ണ ആയര്ദ്പ്രവദ ചി ിത്സ്ാ പ്ര ന്ദ്രം 
ജി.എ.എച്്ച.  രുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിേണം.  

2. ജില്ലാ ആയർപ്രവദ ആശുപത്രിയികല 100  ിേേ ൾക്കുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും, 
സ്കപഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളും, ജീവനോരും ഉൾകപ്പകേ ഒരു േൾട്ടി സ്കപഷ്യാലിറ്റി 
ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം. 

3. പ്രനത്രചി ിത്സ് ആയർപ്രവദത്തിലൂകേ എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽ ികോണ്ട് ഒരു പ്രനത്രചി ിത്സ്ാ 
വിഭാഗം ജില്ലയികല ഡിഎ.എച്ച,് ക ാല്ലം ആശുപത്രി പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് നേപ്പിലാേണം. 

4. വന്ധയതാ നിവാരണത്തിനായി ഒരു ആയർപ്രവദ ഇൻകഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിേ് ജില്ലയികല 
ജി.എ.എച്്ച തലവൂർ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിേണം. 

5. ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയികല എല്ലാ നിപ്രയാജ  േണ്ഡലത്തിൽ നിന്നം ഓപ്രരാ ആയർപ്രവദ 
സ്ഥാപനകത്തക്കൂേി ഉൾകപ്പടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങളുകേ നിലവാരം ഉയർത്തണം. 

6. ജില്ലയികലത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റു ൾോയി സർോർ തലത്തിൽ ചേയേംഗലം, കതന്മല എപ്രോ 
ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങപ്രളാടു പ്രചർന്ന്  ആയർപ്രവദ റിപ്രസാർട്ടു ള് സ്ഥാപിേണം. 

7. ജില്ലയികല ഉപപ്രയാഗ ശൂനയോയി  ിേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ുംടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് മുപ്രഖന ഔഷ്ധ 
സസയകൃഷ്ി നേത്താവന്നതാണ്. 

8. ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർപ്രവദ ഔഷ്ധ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിേണം. 
9. േതിപ്രരാധ േവർത്തനങ്ങൾോയി ജില്ലയിൽ ഒരു ആയർപ്രവദ കോകബൽ യൂണിറ്റ ്
ആരംഭിേണം. 

10.  ിെേൻ പ്രേഖലയികല കതന്മലയിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ആയർപ്രവദ ഡിസ്കപൻസറി  ിേത്തി 
ചി ിത്സ്ാ സൗ രയമുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണം. 
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11. ജില്ലയിൽ ഒരു കേഡിേൽ ഓഫീസർ ോത്രമുള്ള 10  ിേേ ളുള്ള 5  ആശുപത്രി ൾ 
നിലവിലുണ്ട് അവ ഓപ്രരാന്നം ഘട്ടംഘട്ടോയി 30  ിേേ ളുള്ള ആശുപത്രിയായി അപ് പ്രഗ്രഡ ്
കചയ്യണം. 

12. ജില്ലയിൽ 30  ിേേ ളുള്ള ആയൂർ, പരവൂർ, തലവൂർ എന്നീ ജനവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതി 
കചയ്യുന്ന ആശുപത്രി കള 50  ിേേ ളും സ്കപഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളും ഉള്ള ആശുപത്രിളായി 
അപ് പ്രഗ്രഡ് കചയ്യണം. 

13. ജില്ലയികല  ണ്ണനല്ലൂര്ദ്, ുളേേ, ചവറ, മൂെിേല്ക ഇേവ  എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്ക 
സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആയർപ്രവദ ഡിസകപൻസറി കള  ിേത്തി ചി ിത്സ്യള്ള ആശുപത്രി ളായി 
അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്യണം. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

1. ോയപൂർത്തിയായ കപൺുട്ടി ളും, ഗർഭിണി ൾ ഗർഭാരംഭം മുതൽ അമയ്ക്കും ുഞ്ഞിനും 
ആദയകത്ത 1000 ദിവസം വകരയം അനുഷ്ഠിപ്രേണ്ട ആയർപ്രവദ ചരയ കളക്കുറിച്ച് അവപ്രബാധം 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അവപ്രബാധ ക്ലാസ്സു ളും,  ൗൺസിലിംഗ് 
കസൻററു ളും ആരംഭിേണം. 

2. വാേ  ക ട്ടിേങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ജില്ലയികല 9 ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങൾേ് സവന്തം 
ക ട്ടിേ സൗ രയങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്തണം.(അഞ്ചൽ, കവളിനല്ലൂർ, ശൂരനാടകസൗത്ത്, പനയം, 
അച്ചൻപ്ര ാവിൽ, ുലപ്രശഖരപുരം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, ുണ്ടറ, പുനലൂർ,മുനിസിപ്പാലിറ്റി )  

3. പഞ്ചായത്ത് വ  ക ട്ടിേങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾേ് സവന്തം ക ട്ടിേ 
സൗ രയങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്തണം. (ഇളംന്പള്ളൂർ, കനടുവത്തൂർ, ചാത്തന്നൂർ, 
േൺപ്രട്രാത്തുരുത്ത്) 

4. ജില്ലയികല ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിൽ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ുേികവള്ള സൗ രയം, 
ശൗചാലയം, അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പാോേണം. 

5. എല്ലാ ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  പ്രയാഗ കചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങൾ 
ഏർപ്പാോേണം. 

6. സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിപ്രച്ചരുന്നതിനുള്ള പ്രബാർഡ ൾ േധാന നിരത്തു ളിലും സ്ഥാപന 
പരിസരങ്ങളിലും സ്ഥാപിേണം. 

7. ഡിസ്കപൻസറി പ്രളാേ ് പ്രചർന്ന് പഞ്ച ർമ ചി ിത്സ് ൾ കചയ്യുന്നതിനുള്ള 
സൗ രയകോരുേണം. 

8. സർോർ ക ട്ടിേത്തിൽ േവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്കപൻസറി ളുകേയം, ആശുപത്രി ളുകേയം 
അറ്റുറ്റ പണി ളും ഇലക്ട്രിേൽ റീ വയറിംഗു ളും നേത്തണം. 

9.  ംപൂട്ടർ, ഇൻറർകനറ്റ് സൗ രയങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ       ലഭയോേണം. 
10. ആയർപ്രവദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ോലിനയ സംസ്ക്കരണ ൈാൻറു ൾ സ്ഥാപിേണം 
11. ജില്ലയിൽ ആയഷ്് ോഥേി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾേ്    (കവട്ടി്േവല, 
വിളക്കുേി, ുലപ്രശഖരപുരം, ഇട്ടിവ, ശൂരനാേ് വേേ,് ഇളോേ്, പൂതക്കുളം,  ല്ലുവാതേൽ, 
ക ാട്ടാരേര) സവന്തം ക ട്ടിേ സൗ രയങ്ങൾ ഒരുേണം) 

12. ഫാർേസിസ്്റ്റ ഇല്ലാത്ത പട്ടാെി വേപ്രേേര,  േേൽ, ഇട്ടിവ,  ല്ലുവാതേൽ, നിലപ്രേൽ, 
ഇളോേ്, പൂതക്കുളം എന്നീ ആയഷ്് ോഥേി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫാർേസിസ്്റ്റ നിയേനം 
നേത്തണം. 

13. ജില്ലയിൽ ആയഷ്് ോഥേി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിൽ  ംപൂട്ടർ സൗ രയം, ുേികവള്ളം, ശൗചാലയം, 
എന്നിവ ഒരുേണം. 

14. ചുറ്റേതിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചുറ്റേതിൽ നിർമിേണം. 
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പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി വുപ്പ്  

പദ്ധതി  നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി ചി ിത്സ്ാ ശാസ്ത്രത്തികെ 
ഗുണഫലങ്ങള് കൂടുതല്ക േി പ്രവാകേ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളാണ ് താകെ 
സേര്ദ്പ്പിക്കുന്നത്.പ്രേല്കത്തട്ടന്ിപ്രേശങ്ങള് 

1. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്ക ഓഫീസിന് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം,േറ്റ് അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളും, ജീവനോരും  

2. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ ആശുപത്രി 50  ിേേ ള് ഉള്ള പ്രപവാര്ദ്ഡ് കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി േള്ട്ടി 
സ്കപഷ്യാലിറ്റിആശുപത്രിആയിഉയര്ദ്ത്തണം. 

3. ുന്നത്തൂര്ദ്,ക ാട്ടാരേര,പത്തനാപുരം താലൂക്കു ളില്ക 25  ിേേ ള് ഉള്ള പുതിയ 
താലൂേ്ആശുപത്രി .ള് തേങ്ങണം,അതികെസ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ജീവനോരും. 

4. എല്ലാ ആശുപത്രി ളിലും ലാബ്,എക്ച്പ്രസ്റ,സ്ക്ാനിംഗ്  യൂണിറ്റ ള് തേങ്ങണം 
5. സ്ത്രീ ളുകേ ോനസി  ശാരീരി  കവ ാരി  േശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി ആയ 

“സീതാലയം” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം 
ജീവനോരും) 

6. ുട്ടി ള്ക്കും  ൗോരോര്ദ്ക്കും പഠന കപരുോറ്റ കവ ലയങ്ങള്ക്കുള്ള ചി ിത്സ്ാ 

പദ്ധതിയായ “സദ് ഗേയ” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന 
സൗ രയവം ജീവനോരും) 

7. വന്ധയതാനിവാരണ ക്ലിനിേ് എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന 
സൗ രയവം ജീവനോരും) 

8. ജീവിതകശലീപ്രരാഗ ചി ിത്സ്യ്ക്കും േതിപ്രരാധത്തിനുമുള്ള സേഗ്ര ചി ിത്സ്ാ പദ്ധതി 

“ആയഷ്മാന് ഭവ” എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം 
ജീവനോരും) 

9. കതപ്രറായിഡ് സ്കപഷ്യല്ക ക്ലിനി ് എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും 
തേങ്ങണം(അേിസ്ഥാന സൗ രയവം ജീവനോരും) 

10. എല്ലാ ആശുപത്രി ള്ക്കും ആര്ദ്.എം.ഒ  വാപ്രട്ടഴ്സ് പ്രവണം. 
11. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്ക  ാഷ്വാലിറ്റി സൗ രയം തേങ്ങണം. 
12. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില്ക പ ലും രാത്രിയിലും കസ ൂരിറ്റി പ്രവണം. 
13. എല്ലാ ആശുപത്രിയ്ക്കും ആംബുലന്സ് സൗ രയം ഉണ്ടാ ണം. 
14. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്കപ്രസ്റ്റാ.ര്ദ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ഉള്പ്പകേ ആരംഭിേണം. 
15. ജില്ലാ പ്രഹാേിപ്രയാ കേഡിേല്ക ഓഫീസിപ്രനാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് പ്ര ാണ്ഫറന്സ് ഹാള് 
നിര്ദ്മിേണം. 

16. സ്കൂള് ആപ്രരാഗയ പദ്ധതി ജില്ലയികല എല്ലാ കഹസ്കൂളു ളിലും ആരംഭിേണം. 
17. സ്കപഷ്യല്ക ക്ലിനിക്കു ളില്ക പ്രഡാക്ടര്ദ്ോരുകേയം ജീവനോരുകേയം സ്ഥിരനിയേനം 
നേത്തണം. 

18. ആര്ദ്ദ്രം പദ്ധതി ജില്ലയികല ഓപ്രരാ നിപ്രയാജ  േണ്ഡലത്തില്ക നിന്നം പ്രഹാേിപ്രയാപ്പതി 
വുപ്പികല ഓപ്രരാ ഡിസ്കപന്സറി വീതം കതരകഞ്ഞടുത്ത് പദ്ധതി നേപ്പിലാേണം. 

 ീഴ്ത്തട്ട ് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. പ്രരാഗേതിപ്രരാധ-പ ര്ദ്ച്ചവയാധി നിയന്ത്രണ കസല്ക എല്ലാ ആശുപത്രി കളയം 
പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് പ ര്ചാവയാധി േതിപ്രരാധ ചി ിത്സ്ാ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കു . 
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2. പ ര്ദ്ച്ചവയാധി ചി ിത്സ്യ്ക്കും േറ്റ് കേഡിേല്ക  യാമ്പു ള്ക്കും േപ്രതയ  കോകബല്ക യൂണിറ്റ്. 
3. സവന്തോയി സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം ഇല്ലാത്ത ഡിസ്കപന്സറി ള്േ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേവം 
4. എല്ലാ താലൂേ് ആശുപത്രി ളിലും സ്കപഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കു ളായ 
സീതാലയം,വന്ധയത,ആയഷ്മാന് ഭവ,കതപ്രറായിഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അേിസ്ഥാന 
സൗ രയം. 
 

 ബി.   ശുചിതവം - ോലിനയസംസ്ക്കരണം 
 പരിപ്രേക്ഷയം 

ക ാല്ലം വയവസായത്തിനും ടൂറിസത്തിനും വളകരപ്രയകറ അനുഗ്രഹിേകപ്പട്ട ജില്ലയാണ്. 
പ്രവണ്ടത്ര  ായലു ളും പുെ ളും, തീരേപ്രദശവം, േലപ്രയാര പ്രേഖല ളും അങ്ങകന വയതയസ്തോയ 
ഭൂേകൃതിയാല്ക അനുഗ്രഹീതോയ ജില്ല പപ്രക്ഷ ശുചിതവ ോലിനയ േശ്നത്തില്ക വളകര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട ്
അനുഭവിക്കു യാണ്.  

എകെ ോലിനയം എകെ ഉത്തരവാദിതവം എന്ന തതവത്തില്ക ഊന്നി നഗരേപ്രദശങ്ങളില്ക ഒരു 
പരിധി വകര ഇത് പരിഹരിോനാകയങ്കിലും ഗ്രാേ േപ്രദശങ്ങളില്ക ോലിനയ േശ്നം പിപ്രന്നാേോണ്.  

അഴുുന്ന കജവ ോലിനയങ്ങള് വീടു ളില്ക (ഉറവിേത്തില്ക) തകന്ന സംസ്ക്രിക്കു യം 
അകജവ ോലിനയങ്ങള് പ്രവര്ദ്തിരിച്ച ്കേറ്റീരിയല്ക  ളക്ഷന് കസെറില്ക (എം.സി.എഫ്) ല്ക പ്രശഖരിച്്ച 
പുന:രുല്കപ്പാദനത്തിപ്രനാ ശാസ്ത്രീയ സംസ്ക്രണത്തിപ്രനാ ആയി അവസരകോരുക്കു യാണ ്കചയ്യുന്നത്. 
കൂോകത, ൈാസ്റ്റിക്കു ള്, ഇ-പ്രവസ്റ്റു ള്, അപായ രോയ ോലിനയങ്ങള് എന്നിവ ഇത്തരത്തില്ക 
ക  ാരയം കചയ്യാവന്നതാണ്. ോലിനയം ഒരു വിഭവോണ് എന്ന  ാഴ്ചപ്പാേില്ക ഊന്നി നിന്ന് ക ാണ്ട ്
ോലിനയമുക്ത ക ാല്ലം എന്ന ലക്ഷയോണ ്നാം വിഭാവനം കചയ്യുന്നത്.  

ോര്ദ്േറ്റ ള്, കപാത സ്ഥലങ്ങള്, വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാത സ്ഥാപനങ്ങള് 
എന്നിവിേങ്ങളികല ോലിനയ സംസ്ക്രണത്തിന് കപാത പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഒരുക്കു യം ശാസ്ത്രീയവം 
ുറ്റേറ്റതോയ രീതിയില്ക പരിപാലനം നേപ്രത്തണ്ടതമുണ്ട. എയ്പ്രറാബി ്  പ്രമ്പാസ്റ്റ് (തമ്പൂര്ദ്മൂെി 
പ്രോഡല്ക) ഈ പ്രേഖല ളില്ക കൂടുതല്ക പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതണ്ട്.  

ശാസ്ത്രീയോയ അറവശാല ഇല്ലാത്തതം കസപ്റ്റി ് ോങ്ക് ോലിനയ സംസ്ക്രണേില്ലാത്തതം 
അതപ്രപാകല ഗയാസ ് ക്രിേപ്രറ്റാറിയത്തികെഅഭാവവം ജില്ല പ്രനരിടുന്ന േധാന േശ്നങ്ങളാണ.് 
ജലാശയങ്ങളിലും കപാത നിരത്തു ളിലും ോലിനയം തളളുന്ന േവണത ഒട്ടും ുറയന്നില്ല. ഇതണ്ടാക്കുന്ന 
സാമൂഹയവം ആപ്രരാഗയപരവം ക്രേസോധാനാപരവോയ േശ്നങ്ങള് ഏകറയാണ്. കൂോകത, 
ോലിനയക്കൂമ്പാരം ക ാത  ് കപരുുന്നതിനും അതവെി പ ര്ദ്ച്ചവയാധി ള് വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്നതിനും 
കതരുവ്നായ ശലയം കൂടുന്നതിനും  ാരണോുന്ന.  

ശുചിതവേില്ലായ്മ ജില്ലയികല വിപ്രനാദ സഞ്ചാര പ്രേഖലയകേ േതിച്ഛായയ്ക്ക ്േങ്ങപ്രലല്കപ്പിക്കുന്ന. 
വിപ്രനാദ സഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ശുചിതവ പൂര്ദ്ണ്ണോക്കുന്നതിനും ഹൗസ് പ്രബാട്ടു ള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന  ായല്ക 
േലിനീ രണത്തിനും ഫലേദോയ ോര്ദ്ഗങ്ങള്  കണ്ടപ്രത്തണ്ടിയിരിക്കുന്ന. േകൃതി സൗഹൃദ 
ടൂറിസത്തിന ് കൂടുതല്ക ഊന്നല്ക നല്കി ക ാണ്ട് ോലിനയ സംസ്ക്രണ പ്രേഖലയില്ക ഒരു പുതിയ 
ദിശാപ്രബാധവം നൂതന സാപ്രങ്കതി  വിദയ ളുകേ േപ്രയാഗവം ഈ രംഗത്്ത അനിവാരയോണ്.  

തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തിലും ഉത്തരവാദിതവത്തിലും കപാതജന 
പങ്കാളിത്തത്തിലും ഊന്നിയളള ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിതവ ോലിനയ സംസ്ക്രണ സംസ്ക്ാരോണ ്
ജില്ലയില്ക ഈ രംഗത്്ത നാം ലക്ഷയേിടുന്നത്. ഓപ്രരാ വീടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂകേ ഓപ്രരാ തപ്രേശ 
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സ്ഥാപനവം അതവെി ജില്ലകയ തകന്ന പരിപൂര്ദ്ണ്ണ ശുചിതവത്തിപ്രലേ് എത്തിക്കുന്ന എന്നതാണ് നമ്മുകേ 
പരേോയ ലക്ഷയം.  

ജില്ലാ പദ്ധതി നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പ്ര ന്ദ്ര സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളായ എസ.്ബി.എം (ഗ്രാേീണ്) സ്ക്ീമു ളില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി 

പലി ്/ മൂണിറ്റി പ്രോയലറ്റ ള്േ് യൂണിറ്റ് നിരേികെ(സീറ്റ് ഒന്നിന ്2 ലക്ഷം രൂപ) 90 ശതോനം ത  
അതായത ്1.80 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭയോണ.് ബാേി പ്രവണ്ട  10 ശതോനം ത  (20000 രൂപ) ോത്രം 
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം കചലവെിച്ചാല്ക േതിയാും.  

എസ.്ബി.എം (അര്ദ്ബന്) സ്ക്ീേില്ക നഗരസഭ ള്േ് പലി ്/ മൂണിറ്റി പ്രോയലറ്റ ള്േ ്
യൂണിറ്റ് നിരോയ സീറ്റ് ഒന്നിന് 98000 രൂപയില്ക 65334/- രൂപ ലഭയോണ.് ബാേി പ്രവണ്ട ത  32666 
രൂപ ോത്രം നഗരസഭ ള് വി സന ഫണ്ടില്ക നിന്നം  കചലവെിച്ചാല്ക േതിയാും.  

തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ോലിനയ സംസ്ക്രണ പദ്ധതി ള്േ് ഉള്കപ്പകേ ഒരു  പഞ്ചായത്തിന ്
പരോവധി 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധിയ്ക്ക ് വിപ്രധയോയി ഈ പ്രേഖല ളികല പദ്ധതി ള്ോയി 
കചലവിോവന്നതാണ്.  

ശുചിതവ േിഷ്കെ സംസ്ഥാന വിഹിതവം (അേങ്കല്ക ത യകേ പരോവധി 75    ശതോനം 
വകര) ഈ പ്രേഖലയികല പദ്ധതി ള്ോയി വിനിപ്രയാഗിോം.  

പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതി ളും തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുളള േതിയായ വി സന ഫണ്ട ്
വിഹിതവം ഉചിതോയ രീതിയില്ക വിനിപ്രയാഗിച്്ച സേഗ്രോയ ആസൂത്രണപ്രത്താേ ്കൂേി ഈ പ്രേഖലയികല 
പദ്ധതി ള് രൂപ ല്കപ്പന കചയ്ത ് നേപ്പാേിയാല്ക ഈ രംഗത്്ത അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിോന്  െിയം 
എന്നതിന് യാകതാരു സംശയവേില്ല. അതായത ് പ്രവണ്ടത്ര ഫണ്ടം സാപ്രങ്കതി  വിദയയം ലഭയോണ.് 
പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത ് നേപ്പാപ്രേണ്ട ചുേതല ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ോണ്. 
ഇത് കൃതയോയം നിര്ദ്വഹിച്ചാല്ക േശ്ന പരിഹാരം വിദൂരേല്ല.  

സംപ്രയാജന ഏപ്ര ാപന സാധയത ള് 
എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ്, കൃഷ്ി വുപ്പ്, വിദയാഭയാസ വുപ്പ് (എസ.്എസ.്എ), വിപ്രനാദ 

സഞ്ചാരം, സവച്ഛ് ഭാരത് േിഷ്ന് (ഗ്രാേീണ് & അര്ദ്ബന്), ഹരിതപ്ര രള േിഷ്ന്, ധന ാരയ  മീഷ്ന്, 
എം.എല്ക.എ/എം.പി പദ്ധതി, ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ സംയക്ത പ്രോജക്ട ള്,  ിഫ്ബി പദ്ധതി, 
ശുചിതവ സാഗരം മുതലായവ. 
1. പലി  ്പ്രോയലറ്റ ്

നിലവില്ക 18 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളില്ക ോത്രോണ ് ഈ സംവിധാനമുളളത്. ഈ 
വര്ദ്ഷ്ം 22  ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളിലായി 110 യൂണിറ്റ് പലി ് പ്രോയലറ്റ ള്േ ് പ്രോജക്ട് 
രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്ക, ഇനിയം ഈ പ്രേഖലയില്ക പലി ് പ്രോയലറ്റ് ആവശയമുളള 28 ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ള് പദ്ധതി രൂപീ രിപ്രേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.     എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും നിലവില്ക 
പലി ് പ്രോയലറ്റണ്ട്. ഈ വര്ദ്ഷ്ം പുതതായി 210 പ്രോയലറ്റ ള് കൂേി എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും 
സ്ഥാപിക്കുന്നപ്രതാേ് കൂേി നഗരസഭ ള് ഇോരയത്തില്ക പൂര്ദ്ണ്ണതയികലത്തും.  

2. വനിതാ സൗഹൃദ പ്രോയലറ്റ ള് 
കപാത സ്ഥലങ്ങളിലും ക ോറി  ിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവിേകത്ത വനിതാ 

ജീവനോര്ദ്ക്കും കൂോകത അവിേങ്ങളില്ക വന്ന പ്രപാുന്ന വനിത ള്ക്കും 
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുളള സംവിധാനങ്ങള് ഒട്ടും തൃപ്തി രേല്ല. ഈ പ്രേഖല ളില്ക 
കൂടുതല്ക യൂണിറ്റ ള് (നഗരസഭ ളും, ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളും) സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  

3. എയ്പ്രറാബി  ് പ്രമ്പാസ്റ്റ ്യൂണിറ്റ ്(തമ്പൂര്ദ്മൂെി പ്രോഡല്ക) 
കപാത സ്ഥലങ്ങളികല ചപ്പുചവറും ഉള്കപ്പകേയളള കജവ ോലിനയങ്ങള് 

സംസ്ക്രിോന് കചലവ ് ുറഞ്ഞതം  ാരയക്ഷേോയ ഒരു സംവിധാനോണ് എയ്പ്രറാബി ് 
 പ്രമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. നിലവില്ക എല്ലാ നഗരസഭ ളിലും ക ാല്ലം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്നിലും ഈ 
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സംവിധാനമുകണ്ടങ്കിലും പ്രവണ്ടത്ര എണ്ണം ആവശയേനുസരിച്്ച സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തിലും ഈ സംവിധാനങ്ങളില്ല. എന്നാല്ക, 2017 -18 വാര്ദ്ഷ്ി  പദ്ധതിയില്ക 20 ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തു ള് ഇതിനായി പദ്ധതി രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശഷ്ിക്കുന്ന 48 ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു 
 ളില്ക ഈ പദ്ധതി രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്.   

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

ആപ്രരാഗയം 
1. പ്രട്രാോക യര്ദ് സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തു , പ്രപാലീസ്, RTD, ആപ്രരാഗയം-ആംബുലന്സ് 

കനറ്റ് വര്ദ്േ ്സംവിധാനം രൂപകപ്പടുത്തു  

2. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്ക കോകബല് കവെിപ്രലറ്റര്ദ് സംവിധാനപ്രത്താകേ കഹകേ ് ആംബു 

ലന്സ് സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. 

3. പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് ശക്തികപ്പടുത്തണം.  അതിനായി കസേെറി പാലിപ്രയറ്റീവ് സംവിധാ 

നങ്ങള്േ് സൗജനയപ്രസവന തല്കപ്പരരായ സവ ാരയ-സഹ രണ ആശുപത്രി ളുകേ 

സഹ രണം ഉറപ്പു വരുത്തു . 

ഭക്ഷയസുരക്ഷ 

1. ഭക്ഷയ സുരക്ഷ അപ്രതാറിറ്റിയകേ കസയ്ഫ് & നൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ഇന്സ്കൂള്- എന്ന പദ്ധതി 

2020 ഓടുകൂേി ജില്ലയികല മുഴുവന് സ്കൂളു ളിലും നേപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. 

2. ഭക്ഷണ വസ്തുേളികല ോയവം  ീേനാശിനി സാന്നിദ്ധയവം  കണ്ടത്താന് ജില്ലയില്ക ലാബ് 

സൗ രയം ഉറപ്പുവരുത്തു  

പ്രഹാേിപ്രയാ 
1. ജില്ലയില്ക ോസ് േീഡിയ കസല്ക രൂപീ രിക്കു  

2. ആലപ്പാേ്, ഇരവിപുരം ഡിസ്കപന്സറി ള് 25  ിേേ ളുള്ള ആശുപത്രിയായി 

ഉയര്ദ്ത്തു . 

  ആയര്ദ്പ്രവദം 

1. സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതിയായി ജില്ലയില്ക നേപ്പിലാേിവരുന്ന “ജീവനി”(േപ്രേഹ പ്രരാഗചി ിത്സ്ാ 

പദ്ധതി)സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ആയര്ദ്പ്രവദ,  ൗോര ഭൃതയം, ഋത  രള് പ്രരാഗ മുക്തി, വൃദ്ധ ജന 

പരിപാലനം, ോനസി ം, േസൂതിതന്ത്രം, വപ്രയാമൃതം എന്നിവ സ്ഥിരം സംവിധാനങ്ങളായി 

ോറ്റണം. 

2. ജില്ലയില്ക ഒരു ോസ് േീഡിയ കസല്ക സ്ഥാപിക്കു . 

3. ഫീല്കഡ് തല കപാത ജനാപ്രരാഗയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ആയര്ദ്പ്രവ 

ദ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ആശാ വര്ദ്േര്ദ് പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്തു . 

4. ജില്ലാ ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രിയില്ക ആധുനി  സൗ രയങ്ങപ്രളാടുകൂേിയ സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് 
ആയര്ദ്പ്രവദ കസെര്ദ് സ്ഥാപിക്കു . 

5. ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രിയില്ക നേക്കുന്ന ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണം വിപൂലീ രിച്ചാല്ക ജില്ലയികല 
ഔഷ്ധക്ഷാേം പരിഹരിോന്  െിയം.  ജില്ലാ  ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ് കനടുമ്പന 
യില്ക സ്ഥാപിേണം 
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ശുചിതവം, ോലിനയസംസ്ക്രണം 
1. ോലിനയം വന്പ്രതാതില്ക തളളുന്ന പ്രേവറം, ക .എസ്.ആര്ദ്.േി.സി ബസ് സ്റ്റാെ് 

എന്നിവിേങ്ങളിലും േറ്റ് അതയാവശയസ്ഥലങ്ങളിലും സി.സി.േി.വി  യാേറ സ്ഥാപിക്കു  

2. അഷ്ടമുേിോയലിപ്രലേ് പുള്ളിേേ പ്ര ാളനിയില്ക നിന്നം അഴുക്കുജലം എത്തുന്നത് 

തേയന്നതിനായി സീപ്രവജ ്ട്രീറ്റ് കേെ് ൈാെ് സ്ഥാപിച്്ച ജലം ശുദ്ധീ രിച്ച് വിടു . 

3. അയത്തില്കപ്രത്താേ,് നീണ്ട ര പാലം, േറ്റ് പ്രതാടു ളും പുെ ളും  േന്നപ്രപാുന്ന 

സ്ഥലത്ത്കൂേിയള്ള പ്രറാഡ ളില്ക നിന്നം ോലിനയം ജലാശയങ്ങളിപ്രലേ ്

വലികച്ചറിയാതിരിോന് ഇവയകേ കസഡില്ക കനററ് അേിക്കു . 

4. ശബരിേല ഇേത്താവളങ്ങള് പ്ര ന്ദ്രീ രിച്്ച MCF  ളും കജവോലിനയസംസ്ക്രണ ഉപാധി ളും 

സ്ഥാപിക്കു . 

5. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളും ചിേന്സ്റ്റാളു ള്േ് അനുേതി നല്കുപ്രമ്പാള് 

ോലിനയസംസ്ക്രണ ഉപാധി ള് ഉള്ളതായി ഉറപ്പുവരുത്തു . 

6. കജവോലിനയങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള കൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ോതൃ ാകൃഷ്ി 

പ്രതാട്ടങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

7. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ അധീനതയിലുള്ള പ്ര ാട്ടുേല്ക കൃഷ്ി ഫാേികന ഒരു കജവകൃഷ്ി 

ഫാോേി ോററാവന്നതാണ്.  ഇതിനായി ജില്ലയികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്നള്ള 

കജവോലിനയം പ്രശഖരിച്്ച പ്രതാട്ടത്തില്കവച്്ച സംസ്ക്രിച്ച് കജവവളോേി കൃഷ്ിേ ്

ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.  ഇതവെി കപാതനിരത്തില്ക ോലിനയം വലികച്ചറിയന്നത ്

ുറയ്ക്കാവന്നതാണ്.  

ആപ്രരാഗയം- അപ്രലാപ്പതി 
 കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക 10 ഏേര്ദ് സ്ഥലവം ക ട്ടിേങ്ങളും ഉള്കപ്പടുന്ന കനടുമ്പന 

സി.എച്്ച.സിയില്ക പി.എച്്ച.സിയകേ സ്റ്റാഫ് പാപ്രറ്റണ് ോത്രോണ് നിലവിലുള്ളത്.  േി കസെര്ദ് 

താലൂേ് ആശുപത്രിയായി അപ്പ്രഗ്രഡ് കചയ്താല്ക ജില്ലാ ആശുപത്രിയികല തിരേ ് ഒെിവാോന് 

 െിയം. 

7.8  കുടിചവള്ളം 

 ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ആക യള്ള 79 ജല വിതരണപദ്ധതി ളില്ക 16 പദ്ധതി ളില്ക ോത്രോണ ്
ജലശുദ്ധീ രണ ശാല ള് വെി ശുദ്ധജല വിതരണം കചയ്തു വരുന്നത് 63 ജലവിതരണ പദ്ധതി ളില്ക 
ശുദ്ധീ രണ ശാല ള്   വെിയല്ലാകതയാണ് ശുദ്ധജലം വിതരണം കചയ്യുന്നത്.  
 ശുദ്ധീ രണ ശാല ളില്ലാത്തതിനാല്ക പ്രലാ  ആപ്രരാഗയ സംഘ േന നിഷ് ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്ന 
ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ജലം വിതരണം കചയ്യാന്  െിയന്നില്ല. ആയതിനാല്ക എറ്റവം മുന്തിയ 
പരിഗണന നപ്രല്കണ്ടത് ജലശുദ്ധീ രണ ശാല ള് സ്ഥാപിോന് പ്രവണ്ടിയായിരിേണം. ചാര്ദ്ട്ട് II ല്ക  
േതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി ള് എല്ലാം തകന്ന ുെല്ക  ിണറികനപ്രയാ ഇന്പ്രേേ ്
 ിണറു ളപ്രയാ ആശ്രയിച്്ച ഒരു  പഞ്ചായത്തികനപ്രയാ, പ ഞ്ചായത്തികെ ുറച്്ച േപ്രദശങ്ങളപ്രയാ 
ോത്രം ഉള്ക ാള്ളുന്ന പദ്ധതി ളാണ്. ശൂദ്ധീ രണ ശാല ള് ഇല്ലാത്തതിനാലും േറ്റ് സംവിധാന 
ങ്ങളിലൂപ്രേയം ഗുണനിലവാരം നിലനിര്ദ്ത്താന്  െിയന്നില്ല. ുെല്ക  ിണറു ളില്ക അനുവദിേകപ്പട്ട 
അളവിപ്രനോള് ഇരുമ്പികെ സാന്നിദ്ധയം ആപ്രരാഗയപരോയ േശ്നങ്ങളിപ്രലേ് നയിക്കുന്നവയാണ്. 
നദി ളികല ഇന്പ്രേേ്  ിണറു ളില്ക ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന് ഗാലറി ള് നശിച്ചുപ്രപാുന്നതമൂലം 
ശൂദ്ധീ രണം നേത്തുന്നതിന് തേസ്സോു യം ഒഴു ി വരുന്ന ോലിനയങ്ങള്  ിണറിപ്രലേ ്
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േപ്രവശിക്കു യം ഇതമൂലം ജലം േലിനകപ്പടു യം, കൂോകത പമ്പ് കസറ്റ ള് അേിേേി പ്ര ോവ യം 
കചയ്യുന്നതിന്  ാരണോുന്ന. അതിനാല്ക എല്ലാ  ിണറു ളുകേയം ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന്  ഗാലറി ള് 
േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന് ഏറ്റവം മുന്തിയ പരിഗണ നപ്രല്കണ്ടതാണ്. ജില്ലയില്ക പ്ര രള ജല 
അപ്രതാറിറ്റിയപ്രേതായി 205 എണ്ണം ുെല്ക  ിണറു ളാണ ് ഉള്ളത്. ഭുജല വുപ്പ്  ിണറു ള് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ുോകത ഏ പ്രദശം 25000 പ്രത്താളം  സവ ാരയ ുെല്ക  ിണറു ളുമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക 
ഇത് നിയന്ത്രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്. 92 ഗുണപ്രഭാക്ത സേിതി വെി നേപ്പിലാക്കുന്ന കചറു ിേ 
ുേികവള്ള പ ദ്ധതി ള് വെി 2600 ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ഇതികെ േപ്രയാജനം  ലഭിക്കുന്ന. ഇത 
ുോകത 1000 പ്രത്താളം ഹാെ ് പമ്പു ളും ജില്ലയില്ക േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോണ്. ഭൂജലവുപ്പ ്
ജില്ലയികലാട്ടാക  51 നീരിക്ഷണ  ിണറു ള് വെി ജില്ലയികല വിവിധ േപ്രദശങ്ങളികല ജലവിതാനം 
എല്ലാ ോസത്തിലും  നീരിക്ഷിച്ചു പ്രരഖകപ്പടുത്തുന്ന. 

പരിപ്രേക്ഷയം 

1. ശുദ്ധീ രണ ശാല ള് നിര്ദ്മിച്്ച ുേികവള്ളവിതരണത്തികെ ഗുണപ്രേന്മ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു .  
2. ഇന്പ്രേേ്  ിണറു പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന നില്ക്ുന്ന ഇന്ഫില്കപ്രട്രഷ്ന് ഗാലറി ളുകേ പുനരൂദ്ധാരണം 
നേത്തു . 

3. ഭുഗര്ദ്ഭജലം സംഭരിക്കുന്നതിനായി ുെല്ക  ിണറു ളുകേ നിര്ദ്മാണം പരിേിതകപ്പടുത്തു . 
4. ഉപരിതല ജലം കൂടുതല്ക ഉപപ്രയാഗിച്ചുക ാണ്ടള്ള ജല പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കു . 
5. നിലവിലുള്ള പ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ ജലത്തികെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനായി നദി ളില്ക തേയണ 
നിര്ദ്മിക്കു . 

6. വീടു ളില്ക േെ കവള്ളം പ്രശഖരിച്്ച ശുദ്ധീ രിച്ച് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് 
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സബ്സിഡിയിനത്തില്ക ലഭയോേി സ്ഥാപിക്കു . 

7. വീടു ളില്ക േെ കവള്ളം ഉപപ്രയാഗിച്്ച നിലവിലുള്ള  ിണറു ള് റീചാര്ദ്ജ്ജ ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള 
ന േപേി ള് സവീ രിക്കു . 

8. ഉപരിതല ജല സംരക്ഷണത്തികെ ഭാഗോയി ുളങ്ങളും നീര്ദ്ച്ചാലു ളും പാര്ദ്ശവഭിത്തിക ട്ടിയം 
തേയണ ള് നിര്ദ്മിച്ചും സംരക്ഷിോനുള്ള ന േപേി ള് സവീ രിക്കു . 

9. ഭുഗര്ദ്ഭജലം പ്രശാഷ്ിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് ഒെിവാേിയം കൂടുതല്ക പ്രവരു ളുള്ള വയക്ഷങ്ങള് വച്ചു 

പിേിപ്പിച്ചും േണ്ണ് – ജല സംരക്ഷണ ന േപേി ള് ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തു . 
10. ുേികവള്ളം േറ്റാവശയങ്ങള്ോയ് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതികനതികര ഫലേദോയ പ്രബാധവല്കരണ 

പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിക്കു . 
11. സംസ്ഥാന ശരാശരിപ്രയോള് കൂടുതല്ക ലഭിയ്ക്കുന്ന േെകവള്ളം അതാതിേങ്ങളില്ക 

ത േഞ്ഞുനിര്ദ്ത്തി ഭുേിയിപ്രലേ്  ിനിഞ്ഞിറങ്ങാന് ആവശയോയ േണ്്ണ – ജലസംരക്ഷണ 
പദ്ധതി ള് ജില്ലയില്ക ഉേനീളം വയാപ ോക്കു . 

12. പ്രവനല്കോലങ്ങളില്ക ശൂദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ളുകേ പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ക ഉപ്പ് കവള്ളം 
 യറാതിരിോനുള്ള സതവര ന േപേി ള് സവീ രിക്കു . 

13. ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ ക പ്രയ്യറ്റം, േലീനീ രണം എന്നിവകേതികര ന േപേി ള് സവീ രിക്കു . 
14. അനധികൃത ുെല്ക   ിണര്ദ് നിര്ദ്മാണം  ര്ദ്ശനോയി നിയന്ത്രിയ്ക്കു .  
15. തീരേപ്രദശങ്ങളില്ക ഉപ്പ ് കവളളം  യറാന് സാദ്ധവതയളള േപ്രദശങ്ങളില്ക  തേയണ / 

റഗുപ്രലററര്ദ്  20 ബ്രിഡക്കു ല് സ്ഥാപിക്കു   
16. ജലലഭയത  ുറവളള ജല ലഭയത ുറവള്ള പള്ളിോറില് ജല ലഭയത ഉയര്ദ്ത്താനായി 

 ല്ലേയാറും പള്ളിോറും തമില്ക  സാദ്ധയോയ രീതിയില്ക ബന്ധിപ്പിക്കു . 
17.  ിണര് റിച്ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ് ുടുംബശ്രീയില്ക കേനില്ക വിഭാഗം രൂപീ രിക്കു യം 

അവരുകേ പ്രനതയതവത്തില്ക എല്ലാ വീടു ളിലും  ിണര്ദ് റിച്ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ് സംവിധാനം 
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു യം കചയ്യു . 
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18. േവര്ദ്ത്തന രഹിതോയ സവജലധാര ുേികവള്ളം പദ്ധതി ള് മുന്ഗണന ക്രേത്തില്ക പുനരുദ്ധീ 
 രിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിേണം. 

ദീര്ദ്ഘ ാല പദ്ധതി ള്  

 1  അലയേണ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക നിലവില്ക ശുദ്ധീ രണ ശാലപ്രയാ സമൃദ്ധോയ 
ജലപ്രസ്രാതസ്സു പ്രളാ   ഇല്ലാത്തതിനാല്ക നിലവിലുള്ള ുളത്തൂപ്പുെ ുേികവള്ള പദ്ധതിയകേ 
ശുദ്ധീ രണ ശാലയകേ പ്രശഷ്ി 18 MLD ആയി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്്ച അലയേണ് ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്തില്ക കൂേി ജലവിതരണം  നേത്തു . 

 2.   ക ാട്ടാരേര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കനടുവത്തൂര്ദ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിനും സംയക്തോയി ഒരു 
ുേികവള്ള പദ്ധതി  സ്ഥാപിക്കു . 

 3.  നിലവിലുള്ള ുണ്ടറ പദ്ധതിയകേ ഓഗ് കേപ്രെഷ്ന് വെി ുണ്ടറ പ്രപരയം,  ിെപ്രേ  ല്ലേ, 
ഇളമ്പള്ളൂര്ദ് എഴുപ്ര ാണ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളുപ്രേയം ശുദ്ധ ജല ദൗര്ദ്ലഭയം 
പരിഹരിോവന്നതാണ്. ുളേേ, പവിപ്രത്രശവരം എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല 
വിതരണം ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തുന്നതിനായി ഈ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു പ്രവണ്ടി തയ്യാറാേി 
യിട്ടുള്ള പദ്ധതിേ് അനുേതി ലഭിച്ചാല്ക േതിയാും 

  4. പത്തനാപുരം, പിറവത്തൂര്ദ് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ജല വിതരണം 
ഊര്ദ്ജ്ജിതകപ്പടുത്തുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള പ്രസ്രാതസ്്സ, ജല ശുദ്ധീ രണ ശാല ള് 
വിതരണ ശഖല ളുകേ പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്. 

5.     ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സാേി ആരയന് ാവ്, കതന്മല എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ക്കു പ്രവണ്ടി ഒരു 
സേഗ്ര ുേികവള്ള   പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു . 

6.  ചിതറ ുേികവള്ള പദ്ധതിയില്ക നിലപ്രേല്ക, ുമിള് എന്നീ ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് ഉള്കപ്പ 
ടുകന്നങ്കിലും ശുദ്ധജലം ലഭയേല്ലാത്ത സാഹചരയത്തില്ക േി പദ്ധതി വിപുലീ രണം 
നേത്തിയം കൂടുതല്ക വിതരണ ശഖല സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്. 

7.    ക ാല്ലം ക ാറ്റങ്കര ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്േ് ശുദ്ധജലം ലഭയോക്കുന്നതിന് ക ാല്ലം 
പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്നു പ്രവണ്ടി  തയ്യാറാേിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയില്ക നിന്നം ലഭിക്കുന്ന 5 MLD ജലം 
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശുദ്ധീ രണശാലയം സംഭരണി ളും വിതരണ ശംഖല 
 ളും സ്ഥാപിോനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിേണം. 

8.   കേലം, തലവൂര്ദ്, പിേവൂര്ദ് പഞ്ചായത്തു ള്ോയി ഒരു സേഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു . 
9.   പുനലൂര്ദ് മുനിസിപ്പീലിറ്റിോയി പുതിയ ഒരു ുേികവള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു . 
10.  ജലക്ഷാേം അനുഭവകപ്പടുന്ന പ്രതവള്ളി,  േവൂര്ദ് ഡിവിഷ്നു ളില്ക ുേികവള്ള വിതരണം 

സുഗേോക്കുന്നതിന ്  പ്രതവള്ളി ഡിവിഷ്നില്ക 8 ലക്ഷം സംഭരണ പ്രശഷ്ിയള്ള ഉപരിതല 
സംഭരണി സ്ഥാപിക്കു യം ആയതിപ്രലേ് ആനന്ദവല്ലീശവരം GL ോങ്കില്ക നിന്നം പമ്പിംഗ് 
സ്ഥാപിക്കു യം കചയ്യു . 

11.  ഞാങ്കേവ് പദ്ധതിയകേ  മീഷ്നിംഗ്  െിയന്ന മുറയ്ക്ക് ശാസ്താംപ്ര ാട്ടയില്ക നിന്നം 
ക ാല്ലപ്രത്തക്കുള്ള പമ്പിംഗ് നിര്ദ്പ്രത്തണ്ടി വരുന്ന സാഹചരയത്തില്ക ശക്തിുളങ്ങര 
പ്രേഖലയില്ക ജലകേത്തിക്കുന്നതിന ് ാവനാേ ് ഒരു ഭൂഗര്ദ്ഭജല സംഭരണിയം അതിപ്രലേ് 
ആനന്ദവല്ലീശവരത്ത് നിന്നം കപപ്പ് കലനും പമ്പിംഗ്  ഉപ രണവം സ്ഥാപിക്കുപ്ര . 

12.  കേനാഗപ്പള്ളി കതാേിയൂര്ദ്, ുലപ്രശഖരപുരം, തെവ എന്നീ പഞ്ചായത്തു ള്ോയി 
 ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സാേി പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു . 

13.  ുന്നത്തൂര്ദ്, പ്രപാരുവെി, ശൂരനാേ് (കതേ)്എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്ോയി  ല്ലേയാര്ദ് 
പ്രസ്രാതസ്സാേി ശാസ്താംപ്ര ാട്ടയില്ക നിലവിലുള്ള ശുദ്ധീ രണ ശാല ളും അനുബന്ധ 
ഘേ ങ്ങളും േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി സേഗ്ര ുേികവള്ള പദ്ധതി രൂപീ രിക്കു . 
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14.  പനയം, തൃേരുവ,കപരിനാേ,്  ിെപ്രേ  ല്ലേ േണ്പ്രറാതരുത്്ത എന്നീ 5 പഞ്ചായത്തു ള് 
ഉള്കപ്പടുത്തി  ല്ലേയാര്ദ് പ്രസ്രാതസ്സായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കു യം ഉപ്പ് കവള്ളം 
 യറുന്നത തേയന്നതിനു പ്രവണ്ടി റഗുപ്രലറ്ററു ള്   സ്ഥാപിക്കു യം കചയ്യു . 

ഹ്രസവ ാല പദ്ധതി ള് 

1.  രീേ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് XVII –ലുള്ള പാണന് പറമ്പ ് പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനിയില്ക 
ുേികവള്ള വിതരണ പദ്ധതി നേപ്പിലാക്കു . 

2. കവളിയം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് 1-കല പാറപ്പാേ ്പ്ര ാളനി, വാര്ദ്ഡ് 10-കല കപരുംുളം 
പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി, വാര്ദ്ഡ് 19-കല കചറു രപ്രോണം പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി ളില്ക ുേികവള്ള 
പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു  

3. പവിപ്രത്രശവരം ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വാര്ദ്ഡ് 6-കല പുതിപ്പാറ പ്ര ാളനി, കപരുോവില്ക പ്ര ാളനി, 
േലയില്കഭാഗം പ്ര ാളനി എന്നിവയ്ക്ക് സംയക്തോയി ഒരു ുേികവള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കു . 

4. പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്കെ തീരപ്രദശ പ്രേഖല ളില്ക വരുന്ന ഡിവിഷ്നു ളില്ക ജലകേത്തിക്കുന്നതിന് േയ്യനാേ ്
ക തപ്പുെയില്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജിേ ഉപരിതല സംഭരിണിയില്ക നിന്നം 250 mm DI കപപ്പ ്
കലന് 10.5  ിപ്രലാ േീറ്റര്ദ് കദര്ദ്ഘയത്തില്ക സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്. 

5. ക ാല്ലം പ്ര ര്ദ്പ്പപ്രറഷ്കെ വിവിധ ഡിവിഷ്നു ളില്ക നിലവിലുള്ള  ാലപ്പെേം കചന്ന AC 
കപപ്പു ള് ോറ്റി PVC കപപ്പു ള് സ്ഥാപിക്കു . പുതതായി PVC വിതരണ ശംഖല 
സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്. 

6. ഞാങ്കേവ് പദ്ധതിയകേ പൂര്ദ്ത്തീ രണപ്രത്താകേ ലഭിക്കുന്ന ജലം വിതരണം കചയ്യുന്നതിനായി 
വിവിധ ഡിവിഷ്നു ളില്ക വിതരണ ശംഖല സ്ഥാപിക്കു . 

7. തൃേരുവ, കപരിനാേ്, പനയം എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില്ക വിതരണം കചയ്യുന്ന ജലത്തില്ക 
ഇരുമ്പികെ സാന്നിദ്ധയമുള്ളതിനാല്ക ഇലപ്രക്ട്രാ പ്രക്ലാറിപ്രനറ്റര്ദ്, അയണ് റിമൂവര്ദ് ൈാെ ് എന്നിവ 
സ്ഥാപിക്കു . 

8. ശൂരനാേ് വേേ,് ശൂരനാേ് കതേ്, കേനാഗപ്പള്ളി പ്രപാരുവെി, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, പേിഞ്ഞാകറ  ല്ലേ, 
ുന്നത്തൂര്ദ് എന്നീ പഞ്ചായത്തു ളില്ക നിലവിലുള്ള AC കപപ്പു ളുകേ വിതരണ ശംഖല ോറ്റി 
സ്ഥാപിക്കു . 

9. കപരിനാേ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല വിതരണ ശംഖല പുതതായി നിര്ദ്മിച്ച നാഷ്ണല്ക 
കഹപ്രവയകേ ോറിംഗിന് അേിയിലായതിനാല്ക പുതതായി ഇരുവശങ്ങളിലായി വിതരണ ശംഖല 
സ്ഥാപിക്കു . 

10. ആദിച്ചനല്ലൂര്ദ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തില്ക പുതിയ വിതരണ ശംഖല ള് സ്ഥീപിക്കു യം പെ ിയ AC 
കപപ്പു ള് ോറ്റിസ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു . 

11. പരവൂര്ദ്, പൂതക്കുളം, ചാത്തന്നൂര്ദ് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തികല നിലവില്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയകേ 
വിതരണ ശംഖലയികല വിേവ ള് നി ത്തി കനറ്റ് വര്ദ്േ് സംവിധാനം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കു . 

12. ുന്നത്തൂര്ദ് ഗ്രാേീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയില്ക അയണ് റിമൂവര്ദ് ൈാെ ്സ്ഥാപിക്കു . 
13. തെവ, പ്രതവലേര, കതാേിയൂര്ദ്, കതക്കുംഭാഗം അെീേല്ക എന്നിവിേങ്ങളില്ക കൂടുതല്ക വിതരണ 
ശംഖല ള് സ്ഥാപിക്കു യം പെ ിയ AC കപപ്പു ള് ോറ്റി സ്ഥാപിക്കു യംകചയ്യു . 

 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്ന വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. നിലവില്ക ുേികവള്ളക്ഷാേമുള്ള ഒറ്റകപ്പട്ട ഉയര്ദ്ന്ന േലപ്രയാര പ്രേഖല ളില്ക ുേികവള്ളം 
എത്തിയ്ക്കുവാന് ുെല്ക ിണര്ദ് അധിഷ്ഠിതോയ കേപ്രക്രാ ുേികവള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാക്കു . 

2. ജലനിധി പദ്ധതി/രാജീവ്ഗാന്ധി ുേികവള്ള പദ്ധതി ളുകേ ഭാഗോയി നേപ്പിലാേിയിട്ടുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയ ുേികവള്ള പദ്ധതി ള് പുന:രുദ്ധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് 
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സവീ രിക്കു .  േി പദ്ധതിയകേ തേര്ദ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോയി ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്േ് സര്ദ്ോ 
രില്ക നിന്നം ഫണ്ട് അനുവദിക്കു  

3. നിലവിലുള്ളപ്രതാ,  ാലാവധി  െിഞ്ഞപ്രതാ, ജലലഭയത ുറവള്ളപ്രതാ, േവര്ദ്ത്തന രഹിത 
ോയപ്രതാ ആയ ുെല്ക ിണറു ള്േ് പ രം ുെല്ക ിണര്ദ് നിര്ദ്മിക്കു .  പ്രവനല്കോലങ്ങളില്ക 
ുെല്ക ിണര്ദ് വെിയള്ള ജലവിതരണം തേസ്സകപ്പോതിരിോന് ഇത സഹായിക്കും. 

4. കപാതുളങ്ങളും സവ ാരയുളങ്ങളും പുനരുദ്ധീ രിച്ച ് ജലം സംഭരിച്ച് വരള്ച്ചാ ാലത്ത ്
ുേികവള്ള വിതരണം സാധയോക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിക്കു . 

5. ുേികവള്ളം/പ്രസ്ത്രാതസ്്സ എന്നിവ േലിനോക്കുന്നതികനകര ഭൂജല പരിപ്രപാഷ്ണത്തികെ 
ആവശയ തകയ ുറിച്ചുള്ള പ്രബാധവല്കേരണത്തിനായി േചാരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
നേത്തു യം ജാഗ്രത സേിതി ള് രൂപീ രിക്കു യം കചയ്യു . 

6. ശുദ്ധജലക്ഷാേം രൂക്ഷോയി അനുഭവകപ്പടുന്നതം നിലവില്ക ജലനിധി പദ്ധതിയില്ക 
ഉള്കപ്പട്ടതോയ ചവറ, പന്േന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു കള ുേികവള്ളം തേര്ദ്ന്ന് വിതരണം 
കചയ്യുന്നതിനായി പ്ര രള ജല അപ്രതാറിറ്റികയ ഏല്കപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അേിയന്തിര നേപേി ള് 
സവീ രിക്കു . 

7. ുന്നത്തൂര്ദ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല ുേികവള്ളത്തികെ ഗുണപ്രേന്േ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
പ്രസ്രാതസ്സിപ്രനാേ്  അനുബന്ധിച്്ച ശുദ്ധീ രണശാല സ്ഥാപിക്കു  

8. ജില്ലയകേ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്ക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള “വാട്ടര്ദ് ിപ്രയാസ്കു ള്”വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക 12 ോസവം 
ുേികവള്ള വിതരണം നല്ക തേ രീതിയില്ക പുനരുദ്ധീ രിച്ച് േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു . 

9. ജല ദൗര്ദ്ലഭയം ലഘൂ രിോന് േെകവള്ള സംഭരണം വയാപ ോോനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പ്രലാേ്/ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  

 
ജലവിഭവ വുപ്പ ്

ക ാല്ലം ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട മൂന്ന് നദി ളാണ്  ല്ലേയാര്ദ്, ഇത്തിേരയാര്ദ്, പള്ളിേലാര്ദ് 
എന്നിവ ജില്ലയികല  ാര്ദ്ഷ്ി , ഗാര്ദ്ഹി , ുേികവള്ള ആവശയങ്ങള്ോയള്ള േധാന പ്രസ്രാതസ്സായ 
ഈ മൂന്ന് നദി ളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്ക ജനങ്ങള്േ് ഏകറ ഉപ ാര േദോയ  േവ ള് 
നിര്ദ്മിപ്രേണ്ടതം സംരക്ഷിപ്രേണ്ടതം ജല ദൗര്ദ്ലഭയം പ്രനരിടുന്ന ഈ  ാലഘട്ടത്തികെ ആവശയോണ്.  
ഈ  േവ ള് പുനരുദ്ധരിച്്ച ഉപപ്രയാഗേദോുന്നത വെി ജലത്തികെ പുനരുപപ്രയാഗം എന്ന ആശയം 
ോവര്ദ്ത്തി ോോന്  െിയന്നതാണ്.  അതവെി ജില്ലയികല ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് ഒരു 
ോതൃ യാു യം കചയ്യാന്  െിയന്നതാണ്.  ഈ  േവ ള് നിര്ദ്മിച്്ച സംരക്ഷിക്കുന്നത വെി 
ജനങ്ങള്േ് ഗാര്ദ്ഹി  ആവശയങ്ങള്ക്കും, തണി  ഴുുന്നതിനും  ന്ന ാലി കള ുളിപ്പിക്കുന്നതിനും 
വാഹനം  ഴുുന്നതിനും േറ്റം ഈ  േവ ള് ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്.  കൂോകത നദിയകേ ആെം, 
ഒഴുേികെ സവഭാവം, അപായ സൂചന ള്, മുന്നറിയിപ്പു ള്, ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളുകേ സംരക്ഷണം 
ോലിനയമുക്തോേല്ക എന്നിവയില്ക ജനങ്ങളില്ക അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൂചനാ പ്രബാര്ദ്ഡ ള് ഈ 
 േവ ളില്ക സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.  ഈ പദ്ധതിയകേ ഭാഗോയി പേവ ള്, റാമ്പു ള്, ഇരിപ്പിേങ്ങള്, 
േറ്റ് അനുബന്ധ സൗ രയങ്ങള് എന്നിവയം അതാത്  േവ ളികല ആവശയ തയനുസരിച്ച് 
നിര്ദ്മിോന്  െിയന്നതാണ്.   

ജല ദൗര്ദ്ലഭയം ലഘൂ രിോന് േെകവള്ള സംഭരണം വയാപ ോോനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പ്രലാേ്/ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ് തലത്തില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി ള്േ് 
പ്രവണ്ടിയള്ള കൂടുതല്ക പരിപാലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക സ്ഥാപിോനുള്ള പദ്ധതി ള് 
ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പ്രസാഷ്യല്ക േീഡിയ  ാരണം വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിപത്തു ള് ഒെിവാോനുള്ള 
പ്രോണിറ്ററിംഗില്ക സര്ദ്ോര്ദ് കൂടുതല്ക ശ്രദ്ധ കചലുപ്രത്തണ്ടതോണ്. 
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7.9  പാർപ്പിടം, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം 

2011 കസന്സസ്്സ  അനുസരിച്ച് പ്ര രളത്തികല ജനസംഖയ 33406061  ആണ്.  ക ാല്ലം 
ജില്ലയില്ക ജനസംഖയ 2635375  ഉം ആണ്.  669375  ുടുംബങ്ങളാണ ്കസന്സസ് േ ാരം ക ാല്ലം 
ജില്ലയിലുളളത്.  ഇതില്ക പട്ടി ജാതി ുടുംബങ്ങള് 80299 (റൂറല്ക-52234, അര്ദ്ബന്-28065) ഉം പട്ടി  
വര്ദ്ഗ ുടുംബങ്ങള് 2957 (റൂറല്ക-2157, അര്ദ്ബന്-800) ആണ്.  പാര്ദ്പ്പിേ രാഹിതയത്തില്ക സ്ഥിതി 
വിവര  ണക്കു ളിൽ േധാന പ്രസ്രാതസ്സ ് സാമൂഹി  സാമ്പത്തി   ജാതി കസന്സസ് ആണ്.  
ഇതിന് േ ാരം വാസപ്രയാഗയോയ  വീേില്ലാത്തവരുകേ എണ്ണം പ്ര രളത്തില്ക 291956 ഉം ക ാല്ലം 
ജില്ലയിൽ 24246 ഉം ആണ്.   

ഭവന രഹിതര്ദ്േ ് വാസപ്രയാഗയോയ ഭവനങ്ങള് നല്കു കയന്ന ലക്ഷയപ്രത്താകേ  വിവിധ 
ഭവന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേി വരുന്നതിലൂകേ ഭവന രഹിതരുകേ എണ്ണം ുറച്ചു ക ാണ്ട വരാന് 
സാധിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിലും  ഈ പ്രേഖലയില്ക  ഇനിയപ്രേകറ സഞ്ചരിോനുകണ്ടന്നളളതാണ ്യഥാര്ദ്്യം.  37 
 ി.േീ  േല്ക തീരമുളള ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േകറന്, ഇന്ലാെ ്േത്സ്യ ബന്ധനത്തില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
16570 ുടുംബങ്ങളുണ്ട്.  േല്കസയ ബന്ധനത്തിൽ ഏര്ദ്പ്പട്ടിരുന്നവരുകേ ആക  ജനസംഖയ 126686 ഉം  
ഇതിൽ ആക്ടീവ് ഫിഷ്ര്ദ്കേന് 18561 ഉം ആണ്. ഭവന പദ്ധതിയിലുള്കപ്പട്ടിട്ടും വിവിധ  ാരണങ്ങളാല്ക 
പണി പൂർത്തീ രിോൻ  സാധിോകത പ്രപായിട്ടുളളവര്ദ് ജില്ലയിൽ 4916 പ്രപരാണ്. ഗ്രാേവി സന 
വുപ്പ്,  പട്ടി ജാതി  പട്ടി  വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ്  തേങ്ങി വിവിധ വുപ്പു ള് വെി നല്ക ിയിട്ടുളള 
വീടു ള് ഇതിലുള്കപ്പടുന്ന.  ഭൂരഹിത ഭവന  രഹിതര്ദ്, ഭൂേിയളള ഭവനരഹിതര്ദ്, പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്ത 
ഭവനമുളളവര്ദ്, കേയിെനന്സ് ആവശയമുളള ഭവനമുളളവര്ദ് എന്നിങ്ങകന തിരിച്ചുക ാണ്ട ് അഞ്ചു 
വര്ദ്ഷ്ത്തിനുളളില്ക എല്ലാവര്ദ്ക്കും വാസപ്രയാഗയോയ ഭവനം ലഭയോക്കു  എന്ന ലക്ഷയപ്രത്താകേയാണ ് 
പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് കലഫ് പദ്ധതി നേപ്പിലാേി വരുന്നത്.  ഇതികെ ഭാഗോയളള ഭവനരഹിതരുകേ 
എണ്ണം തിട്ടകപ്പടുത്തുന്നതികെ ശ്രേങ്ങള് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.  ഈ വര്ദ്ഷ്ം പൂര്ദ്ത്തീ രിോത്ത 
ഭവനങ്ങളുകേ പൂര്ദ്ത്തീ രണോണ് കലഫിൽ ലക്ഷയേിട്ടിട്ടുളളത്. വിവിധ വുപ്പു ള് നല്ക ിയിട്ടുളള ഈ 
ഗണത്തില്കകപ്പട്ട  വീടു ള് 4916  എന്ന് തിട്ടകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    
വി സന പരിപ്രേക്ഷയം 
എല്ലാ ദരിദ്രര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം  2022-ഓകേ 
എല്ലാവര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം  2030-ഓകേ 

3 ലക്ഷത്തിന് താകെ വരുോനമുളളതം ഗ്രാേങ്ങളില്ക 25 കസന്റും നഗരേപ്രദശങ്ങളില്ക 5 
കസന്റും അധി രിോത്ത ഭൂേിയളളതോയ എല്ലാ ഭവനരഹിതര്ദ്ക്കും താകെപ്പറയന്ന പ്രക്ലശ ഘേ ങ്ങള് 
ബാധ ോേി ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്കു .  
1. ോനസി  കവല്ലുവിളി പ്രനരിടുന്നവപ്രരാ, അന്ധപ്രരാ, ശാരീരി ത്തളര്ദ്ച്ച ബാധിച്ചവപ്രരാ ആയ 

അംഗങ്ങളുളള  ുടുബങ്ങള്. 
2. അഗതി ള് 
3. 40%-ത്തിപ്രലകറ അംഗകവ ലയമുളള അംഗങ്ങളുളള ുടുബങ്ങള്  
4. ഭിന്നലിംഗോര്ദ് 
5. ഗുരുതര/ോര പ്രരാഗമുളള അംഗങ്ങളുളള ുടുംബങ്ങള് 
6. അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ് ുേംബനാഥയായ ുടുംബങ്ങള് 
7. പ്രരാഗപ്രോ അപ േപ്രോ  ാരണം കതാെികലടുത്തു ജീവിോനാ ാത്ത ുടുംബനാഥരായ 

ുടുംബങ്ങള്. 
8. വിധവയായ ുടുംബനാഥയം സ്ഥിരവരുോനേില്ലാത്ത അംഗങ്ങളുമുളള ുടുംബങ്ങള് (25 

വയസ്സില്ക ുടുതല്ക ോയമുളള ആണ്േേളുളള വിധവ കള പരിഗണിപ്രേണ്ടതില്ല) 
9. പ്രരാഗ ബാധിതരായ അംഗങ്ങളുളള ുടുംബങ്ങള് 
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പ്രേല്ക ോനദണ്ഡങ്ങള് ബാധ ോയ എല്ലാ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്ദ്ക്കും എല്ലാ അേി സ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളും കപാതപ്രസവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന പാര്ദ്പ്പിേ സമുച്ചയങ്ങളില്ക പാര്ദ്പ്പിേം നല്കു യം സ്ഥിര 
വരുോനത്തിന് ഉപജീവപ്രനാപാധി ള്, കതാെില്ക,  പരിശീലനങ്ങള്, വരുോനദായ  ആസ്തി ള്, 
സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങിയവ അഭിരുചിേനുസരിച്്ച ലഭയോക്കു .  

ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 
1.  നിര്ദ്മാണം പാതിവെിയില്ക ഉപ്രപക്ഷിച്ചവരുകേ വീേ് എന്ന സവപ്നം സാക്ഷാത്േരിക്കു . 
2. ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിത പുനരധിവാസം 2018 ഏേില്ക - 2022 

 3.  സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുകേയം ഏജന്സി ളുകേയം സഹായപ്രത്താകേ നിര്ദ്മാണം ആരംഭിച്്ച പണി 
പൂര്ദ്ത്തിയാോന്  െിയാത്ത ജില്ലയില്ക ഇനി പണി പൂര്ദ്ത്തിയാോന് അവപ്രശഷ്ിക്കുന്ന 4914 എണ്ണം 
വീടു ളുണ്ട്. ഇത് വുപ്പ് തിരിച്ചും തപ്രേശസ്ഥാപനം തിരിച്ചും അനുബന്ധം-1 പ്രചര്ദ്ക്കുന്ന. ഈ വീടു ള് 
2018 ോര്ദ്ച്ച ് 31-ഓകേ പൂര്ദ്ത്തിയാേി ദീര്ദ്ഘനാളായി ഭവന നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയാോന്  
 െിയാത്തവരുകേ വീേ് എന്ന സവപ്നം സാക്ഷാത്േരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാവശയോയ ഫണ്ട ള് 
 കണ്ടത്തി വരുന്ന. 

 4. അതീവ ദരിദ്രര്ദ്ക്കും ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിന് ആവശയോയ മുഴുവന് വിഭവങ്ങളും നല്കു . ഇതിനായി 
കതാെിലുറപ്പ്, േനുഷ്യപ്രേഹി ള്, സാമൂഹയ സന്നദ്ധ സംഘേന ള്, വയാപാരി വയവസായി ള്, 
വിപ്രദശ േലയാളി ള്, േതസംഘേന ള്, സ്ഥാപനങ്ങള് തേങ്ങിയവയകേ  സഹായം 
തപ്രേശസ്ഥാപന തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും പ്രതടുന്നതിനുളള സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിന ്
കലഫ ് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന.എസ.്േി വിഭാഗത്തിന് പൂര്ദ്ണ്ണ ധനസഹായം നല്കുന്നതിന ്  
തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ.്സി, േത്സ്യകതാെിലാളി ള്, അതീവ ദരിദ്രര്ദ് എന്നിവരുകേ ഭൂരഹിത ഭവന 
രഹിത പുനരധിവാസത്തിന ്സാമൂഹയസഹായവം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രററ്റ് പ്രസാഷ്യല്ക റസ്പ്രപാണ്സിബിലിറ്റി 
ഫണ്ടം ഉറപ്പാക്കു . 

 5. ദാരിദ്രയത്തിെയം പ്രക്ലശഘേ ങ്ങളുകേയം തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് അര്ദ്ഹതാ ോനദണ്ഡങ്ങളും മുന്ഗ 
ണനാ ോനദണ്ഡങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് സുതാരയോയി ദാരിദ്രയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജന പദ്ധതി ള് നേത്തു  
വെി സാമൂഹയ നീതിയം സുതാരയതയം ഉറപ്പാക്കു യം തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങള്േ ്സാമൂഹയ ഉത്തരവാ 
ദിതവത്തില്ക ദാരിദ്രയ നിര്ദ്മാര്ദ്ജന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്ക പ്രശഷ്ി നല്കു  എന്നിവയം 
ലക്ഷയേിടുന്ന. ഇതിനായി ആധുനി  വിനിേയ സംവിധാനങ്ങകള േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

6. കലഫ് േിഷ്ന് േപ്രതയ  പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് വി സിപ്പിച്്ച ലിസ്റ്റ ്സിസ്റ്റം വെി തയ്യാറാക്കുന്ന. ഇതവകര 
ഭവന നിര്ദ്മാണ പ്രേഖലയില്ക ലഭയോേിയിട്ടില്ലാത്ത സാപ്രങ്കതി  സഹായങ്ങള് പിന്തുണാ പ്രസവന 
ങ്ങളും പ്രതര്ദ്ഡ് പാര്ദ്ട്ടി കേനിേല്ക ഏജന്സി ളുകേയം തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേയം ജില്ലയികല വിവി 
ധ വുപ്പു ളുകേയം സഹായപ്രത്താകേ നല്കു . ഇതിനുളള ഭരണപരോയ ചട്ടക്കൂടു ളും ോര്ദ്ഗപ്രരഖയം 
ആവിഷ്ക്കരിക്കു . വീേ് നിര്ദ്മാണത്തിന് ജില്ലയില്ക നിന്നം  കണ്ടത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രതര്ദ്ഡ് 
പാര്ദ്ട്ടി കേനിേല്ക ഏജന്സി കള എംപാനല്ക കചയ്യു  വെി സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം വയക്തി ളുകേയം 
സാമൂഹയ ഉത്തരവാദിതവം സന്നദ്ധ പ്രസവനത്തിന് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു . ജില്ലയില്ക 11 ഏജന്സി 
 കള  കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ദ് ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തു ളില്ക എല്ക.എസ്.ജി.ഡി, കതാെിലുറപ്പ്, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങകള ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു യാണ ്ലക്ഷയം. 

7. വര്ദ്ധിച്ച നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ളുകേ വില, കൂലികച്ചലവ,് ദൗര്ദ്ലഭയം എന്നിവ പ്രനരിടുന്നതിന് പ്ര ന്ദ്ര-
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത-തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേ വിവിധ പദ്ധതി ളില്ക ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാധന 
സാേഗ്രി ള് നിര്ദ്മിക്കു , പ്രേസണ് പരിശീലനങ്ങള് നേത്തു , കതാെില്ക ലഭയോക്കു  എന്നിവയം 
ഇതവെി അധി  കതാെില്ക ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു , ദുര്ദ്ബലരുകേ വിഭവാേിത്തറ ശക്തികപ്പടുത്തു , 
കതാെില്ക പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  തേങ്ങിയവ ലക്ഷയേിടുന്ന. 

8. ഉപജീവന ഘേ ം ഉള്കപ്പടുത്തി സ്ഥിര വരുോനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്്ച ുടുംബാവശയങ്ങള് നിറപ്രവറ്റാനും വീടു 
നിര്ദ്മാണത്തിലൂകേ വീണ്ടം ദാരിദ്രയത്തിപ്രലേ് പ്രപാ ാതിരിോനുോയി കലഫ് േിഷ്നിലൂകേ 
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ലക്ഷയേിടുന്ന. ഇതിനായി ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന്, തപ്രേശസ്ഥാപന പദ്ധതി ള് തേങ്ങിയവ േപ്രയാജന 
കപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

9. സാമൂഹയ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തികപ്പടുത്തി വീണ്ടം ദാരിദ്രയത്തിപ്രലേ് പ്രപാ ാതിരിക്കു , 
കപാതവിതരണം ശക്തികപ്പടുത്തു , ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസ പ്രസവനങ്ങള്, സാമൂഹയ സൂരക്ഷാ 
കപന്ഷ്നു ള് എല്ലാം ഏപ്ര ാപ്പിച്്ച നല്കു .  

10. പണവം ോര്ദ്േറ്റം ഭരിക്കുന്ന സാമൂഹയ അവസ്ഥയില്ക എല്ലാവര്ദ്ക്കും പാര്ദ്പ്പിേം പ്രപാലുളള വലിയ 
ലക്ഷയങ്ങള് പ്രനടുന്നതിന് വിവിധ സര്ദ്ോര്ദ് സര്ദ്ോര്ദ് ഇതര ഏജന്സി കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച 
ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നേപ്പാക്കു  വെി സര്ദ്ോരികെയം തപ്രേശ സ്ഥാപന 
ങ്ങളുകേയം കപാതസമൂഹത്തികെയം സാമൂഹയ േതിബദ്ധതയം, സാമൂഹയ നീതയം പുതിയ നിലവാര 
ത്തിപ്രലേ് ഉയര്ദ്ത്തു . 

11. ഉയര്ദ്ന്ന മൂലയമുളള ഭൂേി പ്രപാലുളള സാമൂഹയ ആസ്തി കള പാവകപ്പട്ടവര്ദ്േ് േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു 
ന്നതിനുളള വെിയം ോര്ദ്ഗവം  ാട്ടു . ഇതിന് സര്ദ്ോരികെ സംവിധാനങ്ങകള േപ്രയാ 
ജനകപ്പടുത്തു . 

സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• വിവിധ വുപ്പു ളുകേ പദ്ധതി ളുോയി തപ്രേശ സ്ഥാപന വാര്ദ്ഷ്ി  പദ്ധതികയ സംപ്രയാജി 
പ്പിക്കുന്നതാണ്.   

• 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറകേയളള അധി  വിഭവ സോഹരണത്തിന്  എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി. 
എസ്സുോയി സംപ്രയാജനം നേത്തുന്ന.   

• എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ്്സ  വെി  ഓപ്രരാ ഗുണപ്രഭാക്താവിനും 90 കതാെില്ക ദിനങ്ങള് 
നല്കു .   

• സിേെ ് ട്ട, വാതിലു ള്  തേങ്ങിയ സാേഗ്രി ള്ക്കുളള  യൂണിറ്റ ള് ആരംഭിക്കു  

•  ിണര്ദ് നിര്ദ്മാണം,  ിണര്ദ് റീചാര്ദ്ജ്ജിംഗ്  

• പ്രോയിലറ്റ് നിര്ദ്മാണം, 8 കതാെില്ക ദിനങ്ങള് ഉള്കപ്പകേ 12000 രൂപയകേ അധി  സഹായം.   
• എയപ്രറാബി ്  പ്രബാസ്റ്റ് സംവിധാനം, േലിനജല ുെി (പ്രസാപ്രേജ് പിറ്റ്) നിര്ദ്മാണം  
ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ആവശയോയ  നിര്ദ്മാണം  

• േെകവളള സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  

• വീേ് കവദുതീ രണം, ഗയാസ്  ണക്ഷന്, എന്നിവയം പ്ര ന്ദ്രാവിഷ്കൃത സംപ്രയാജന 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലൂകേ നല്ക ാവന്നതാണ്. 

തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള് 
1. ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണത്തിനുളള എല്ലാ സാപ്രങ്കതി  വിജ്ഞാനങ്ങളും 
നല്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു . 

2. ഒരുേിച്്ച സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള സൗ രയം ഒരുക്കു . 
3. കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക അധി  കതാെില്ക, സൗ രയം ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ള് എന്നിവ 
നല്കു  

പ്രേല്കത്തട്ട ് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പദ്ധതിയകേ ഏപ്ര ാപനവം പ്രോണിട്ടറിംഗും ജില്ലാ/പ്രലാേ്തലത്തില്ക ഡി.പി.സി പ്രനതൃതവത്തില്ക 
നേത്താവന്നതാണ്.   

▪ പ്രലാേ് തലത്തില്ക പ്രേസണ് പരിശീലനം സംഘേിപ്പിേണം. 
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▪ ഒരു പഞ്ചായത്തില്ക ുറഞ്ഞത് പത്ത് പ്രപരേങ്ങുന്ന പ്രലബര്ദ് ഗ്രൂപ്പ്/ബാങ്ക്  രൂപീ രിേണം. 
ഇതിന്  ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത/്പ്രലാേ് പഞ്ചായത്ത് മുന്ക കയടുേണം.   ല്കപ്പണി, തേിപ്പണി , 
ൈംബിംഗ്, വയറിംഗ് കതാെിലാളി കള  ആവശയാനുസരണം ലഭയോോവന്നതാണ്.  

▪ കചലവ് ുറഞ്ഞ സാപ്രങ്കതി  വിദയ ളുകേ പ്രോത്സ്ാഹനവം വിജ്ഞാന വയാപനവം 
ജില്ലാ/പ്രലാേ് തലത്തില്ക നേത്താം.  

▪ ധനസോഹരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രനതൃതവത്തില്ക നേത്തണം. 

▪ പി.എം.എ.കവ/ഭവന നിര്ദ്മാണ പദ്ധതി ളുകേ അധി  ധനസഹായം വ യിരുത്തല്ക  
ഗ്രാേ/പ്രലാേ്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വെി സാധയോോം 

▪ കലഫ ്പദ്ധതിയകേ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്ക പാര്ദ്പ്പിേ സമുച്ചയ നിര്ദ്മാണത്തിനുളള ഭൂേി വിവിധ 
വുപ്പു ളുകേ സഹായപ്രത്താകേ  കണ്ടത്തുന്ന േവര്ദ്ത്തനം ജില്ലാ ഭരണകൂേവം നേത്തണം. 

▪ സി.എസ്.ആര്ദ് ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലഭയോക്കു .   

 ീഴ്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. അര്ദ്ഹതയളള ഗുണപ്രഭാക്താേകള തിരകഞ്ഞടുക്കു  
2. ഫണ്ടികെ ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തല്ക - ഭവന നിധി രൂപീ രണം, സി.എസ്.ആര്ദ് ഫണ്ട് ഉറപ്പാേല്ക, 
ബാങ്ക് വായ്പ ലഭയോേല്ക.  ഗുണപ്രഭാക്താേള്ക്കുളള പ്രബാധവത്േരണ ക്ച്ളാസ്സു ള് സംഘേിപ്പി 
േല്ക, ഗുണപ്രേന്മയളള ോപ്രദശി  നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി ള് ലഭയോേല്ക. ഗുണപ്രഭാകൃത ഗ്രൂപ്പ ് 
ോപ്രദശി ോയി രൂപീ രിച്ച് ഒരുേിച്്ച സാധനങ്ങള് വാങ്ങള്  നേത്തു   

 പഞ്ചായത്ത് തല പ്രോണിട്ടറിംഗ്, പ്രസാഷ്യല്ക ഓഡിറ്റ്, കപാതജന പങ്കാളിത്തം  ഉറപ്പാേല്ക, 
പ്രഡാ ുകേപ്രെഷ്ന്  നേത്തു .   

3.  വിവിധ വുപ്പു ളും പദ്ധതി ളുോയളള എല്ലാ സപ്രയാജന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും സംഘേിപ്പിക്കു .      
നൂതന പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങള് 
1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെ ീെില്ക ഭവന നിര്ദ്മാണത്തിനുളള ബദല്ക സാപ്രങ്കതി  വി സന 
പ്ര ന്ദ്രം ആരംഭിക്കു . 

2. േി.പി.േി.എ- കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രോജക്ട് ഏകറ്റടുക്കു . 

ദാരിദ്രയലഘൂ രണം 
നിലവികല അവസ്ഥ 

1. ജില്ലയകേ ദാരിദ്രയ പ്രതാത് 28.11% ആണ്. ഇത ്സംസ്ഥാന ശരാശരിപ്രയോള് ുറവാണ്. എങ്കിലും 
ഗ്രാേീണ ുടുംബങ്ങളുകേ ദാരിദ്രയത്തികെ സംസ്ഥാന  ശരാശരി 30.33% ോണ്.  ക ാല്ലത്തികെ 
ഗ്രാേീണ ദാരിദ്രയ അനുപാതം 28.11%  ആണ്.  പ്ര രളത്തികല ഏറ്റവം കേച്ചകപ്പട്ട നിലയിലുളള 
എറണാുളം ജില്ലയകേ ഗ്രാേീണ ുടുംബ ദാരിദ്രയം 20.30%  ആണ്.  തേര്ദ് വര്ദ്ഷ്ങ്ങളില്ക ഏറ്റവം 
േി ച്ച പ്രതാതിന് ആനുപാതി ോയി  ദാരിദ്രയപ്രത്താത്  താഴ്ത്തുന്നതിന ്അടുത്ത പദ്ധതി ളില്ക ഊന്നല്ക 
നല്ക ണം.    

2.. SECC-യികല ദാരിദ്രയത്തികെ പ്രക്ലശ ഘേ ങ്ങകള പരിഗണിക്കുപ്രമ്പാള് സാമൂഹയ വിഭാഗങ്ങളില്ക 
ഏറ്റവം ദരിദ്ര വിഭാഗം പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗ ുടുംബങ്ങളാകണന്ന്  ാണാം. ആക  ദരിദ്ര 
ുടുംബങ്ങളുകേ 28.97% വരുന്നതായി  ാണുന്ന. 

3.. 16-59-നും ഇേയില്ക ോയമുളള ഒരു പുരുഷ് അംഗം പ്രപാലും ഇല്ലാത്തതം സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായിട്ടുളള 
ുടുംബങ്ങള് 13.94% ആണ്. 

4.. 25 വയസ്സിനു മു ളില്ക ോയോയതം അക്ഷരാഭയാസേില്ലാത്തതോയ അംഗങ്ങള്  ഉളള ുടുംബങ്ങള്   
4.51% ോണ്. 
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പരിഹാര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്   
ക ാല്ലം ജില്ലകയ അഗതി രഹിത ജില്ലയാേി ോറ്റ കയന്നത് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ ദാരിദ്രയ 

ലഘൂ രണ ഘേ ത്തികെ ഏറ്റവം േധാന ലക്ഷയോയിരിക്കും.  2022 ഓകേ  അഗതി രഹിത ക ാല്ലം 
എന്ന ലക്ഷയം പ്രനോന് ജില്ലയ്ക്ക്  െിയണം.  
 2022 ഓകേ ജില്ലയികല 50% വി ലാംഗകരയം പൂര്ദ്ണ്ണോയം വി ലാംഗ സൗഹൃദ ജീവിതത്തില്ക 
പുനരധിവസിപ്പിോനും പരാശ്രയേില്ലാകത കതാെില്ക കചയ്തു ജീവിോനും പദ്ധതി ലക്ഷയേിടുന്ന.     
തപ്രേശ  സ്ഥാപനങ്ങള്   വി ലാംഗ  പുനരധിവാസത്തിന് സാമൂഹയ സുരക്ഷാ േിഷ്നുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന് 
പദ്ധതി തയ്യാറാേി 2027 ഓകേ സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ  വി ലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയാേി ോറ്റാന് പദ്ധതി ലക്ഷയ 
േിടുന്ന.      
  ആ ുടുംബങ്ങളികല വൃദ്ധരുകേ വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അനുപാതവം തന്മൂലമുളള േശ്നങ്ങളും ദാരിദ്രയ 
ലഘൂ രണ  ാഴ്ചപ്പാേികെ മുഖയ ഘേ ോയിരിക്കും.  ശാരീരി  പ്രശഷ്ി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്ന ഏ ാന്ത 
തയം   നിരാശ്രയതവവം പ്രതാന്നാത്ത സപ്രന്താഷ് രോയതം, േപ്രയാജന േദവോയ ജീവിതത്തിനുളള 
സൗ രയങ്ങള്  ഗ്രാേ  പ്രലാേ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ളുപ്രേയം സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുപ്രേയം ഏജന്സി  
ളുപ്രേയം കൂട്ടായ  േവര്ദ്ത്തനപ്രത്താകേ  നേത്തു കയന്നതാണ്  ാഴ്ചപ്പാേ്.   
 കതാെില്ക പങ്കാളിത്തം,  സ്ത്രീ ളുകേ വിദയാഭയാസ നിലവാരം (േപ്രതയ ിച്്ച സാക്ഷരത) കതാെില്ക 
കനപുണയവം വരുോനവം  വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  വെി സ്ത്രീ ളുകേ ുടുംബത്തികല സ്ഥാനവം  തീരുോനകേടുക്കു 
ന്നതികല നിര്ദ്ണ്ണയാധി ാരവം കേച്ചകപ്പടുത്തു യം സ്ത്രീ നീതി ഉറപ്പാക്കു യം കചയ്യു  എന്നതം ജില്ലാ 
പദ്ധതിയകേ ദാരിദ്രയ ലഘൂ രണ ഘേ  പദ്ധതിയകേ  ാഴ്ചപ്പാേ് ആയിരിക്കും.  
പ്രോജക്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്     

• വി ലാംഗ പ്രക്ഷേ പ്രോജക്ട ള് - കവ ലയങ്ങള് അനുസരിച്ച് കവ ലയം പരിഹാര 
സാേഗ്രി ള്, യന്ത്രങ്ങള് നല്കുന്ന പ്രോജക്ട ള്  

• വി ലാംഗര്ദ്, വൃദ്ധര്ദ്, സ്ത്രീ ള് എന്നിവര്ദ്േ ്കതാെില്ക കനപുണയ വി സന പ്രോജക്ട ള്. 

• കതാെില്ക സംരംഭ തവ സവയം കതാെില്ക ധന സഹായ - വായ്പാ ബന്ധിത പ്രോജക്ട ള്.    

• സാക്ഷരരായ ആ സ്മി  കതാെില്ക ഏര്ദ്കപ്പടുന്നവര്ദ്ക്കുളള േപ്രതയ  കതാെില്ക കനപുണയ 
വി സന പ്രോജക്ട ള്. ഉദാ: പ്രേസണ് പരിശീലനം, ക ട്ടിേ നിര്ദ്മാണ സാേഗ്രി പരിശീലനം, 
പരമ്പരാഗത  ര ൗശല ഉല്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോനുളള കനപുണയ പരിശീലനങ്ങള്.   

• 59 വയസ്സിനു താകെയളള സാക്ഷരര്ദ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആ സ്മി  കതാെിലാളി ള്ക്കും4- 
ക്ച്ളാസ് തലയതയ്ക്കുളള പ്രോജക്ട ള് ഇവകയ കതാെിലധിഷ്0്്ിത കനപുണയ പരിശീലനവോയി 
ബന്ധകപ്പടുത്തണം.   

• ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് എല്ലാ ആ സ്മി  കതാെിലാളി കളയം പ്രചര്ദ്ത്ത ് കതാെില്ക പ്രസന 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കതാെില്ക പരിശീലനങ്ങള്ക്കുമുളള പ്രോജക്ട ള് എടുക്കു .   

• കതാെിലുറപ്പുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച മൃഗ സംരക്ഷണ പ്രേഖലയില്ക അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങള്ക്കും (കൂേ,് കതാഴുത്ത് തേങ്ങിയവ) പ്ര ാെി, താറാവ്, പശു, ആേ ് തേങ്ങിയവ 
വളര്ദ്ത്തലിനും സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട്. പ്രലാേ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് ഉത്പാദന 
പ്രേഖലയികല വിഹിതം  ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള്േ്  നല്ക ണം.    

• ദരിദ്രരുകേ ഭൂേി, േണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിന് MGNREGA യോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത 
പ്രോജക്ട ള് എടുക്കു .നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത പദ്ധതി തയ്യാറാേല്ക പ്രലാേ് തലത്തില്ക നേത്താം. 
ഇതിന് േണ്്ണ സംരക്ഷണം, കൃഷ്ി വുപ്പു ളുപ്രേയം IWMP യകേ സാപ്രങ്കതി  വിഭാഗത്തികെയം 
പ്രസവനം DPC ഉപപ്രയാഗിേണം. 
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• ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വലിയ നീര്ദ്ത്തേ പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുേണം.ഉദാ. ഇത്തിേര,  ല്ലേ, 
അച്ചന്പ്ര ാവിലാര്ദ് നീര്ദ്ത്തേ പദ്ധതി ള്. 

േറ്റ ്വുപ്പു ളുോയള്ള ഇെപ്രഗ്രഷ്ന് 

വിവിധ പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി കള ജില്ലാ ആസൂത്രണ സേിതിയകേ 
പ്രനതൃതവത്തില്ക പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യാന് സംവിധാനം പ്രവണം. 

SC, ST, ുടുംബശ്രീ (DDUGKY, NLM) വയവസായ വുപ്പ്, RSETI, PMKK തേങ്ങിയ വിവിധ 
വുപ്പു ള് കതാെില്ക കനപുണയ പരിശീലനങ്ങള് നേത്തു ,   

സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം കചയ്തുവരുന്ന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ്
ഇതികന നിര്ദ്വഹണതലത്തില്ക ജില്ലയികല വുപ്പുപ്രദയാഗസ്ഥകര ഉപപ്രയാഗിച്്ച ഏപ്ര ാപിപ്പിേണം. 

വലിയ മുതല്ക മുേക്കുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ എപ്രസ്റ്ററ്റ ള്, പ്രറാഡ ള്, 
ോര്ദ്േറ്റ ള്, വാണിജയ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സംഭരണശാല ള് തേങ്ങിയവ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത ്ഏകറ്റടുേണം. 
RIDF പ്രപാലുള്ള പദ്ധതി ളില്കനിന്ന് ഇതിനുള്ള ഫണ്ട്  കണ്ടത്താവന്നതാണ്. 

കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക 18 വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച പ്രോജക്ട ള് ഏകറ്റടുോ 
വന്നതാണ്. ഇതികെ പട്ടി  താകെ പ്രചര്ദ്ക്കുന്ന. 

ക്രേ 
നം 

േഹാത്മാഗാന്ധി പ്രദശീയ ഗ്രാേീണ കതാെില്ക 
ഉറപ്പു പദ്ധതി േ ാരം ഊന്നല്ക നല്കപ്ര ണ്ട 

േവര്ദ്ത്തി ള് 

സംഘാേനത്തില്ക 
പങ്കാളിയാപ്ര ണ്ട 
വുപ്പു ള് 

നിര്ദ്പ്രേശിക്കുന്ന 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

I 
 
 
1 

േകൃതി വിഭവ പരിപാലനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട 
കപാത േവര്ദ്ത്തി ള് 
ുേികവളള പ്രോജക്ട ള് ഉള്കപ്പകേയളള  
ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലവിതാനം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിന് 
ആവശയോയ അണ്തേയണ ള് 
അണ ള് പ്രസ്റ്റാപ് ഡാം, കചേ് ഡാം 
തേങ്ങിയ ജലസംരക്ഷണ -ജലക ായ്ത്ത് 
േവര്ദ്ത്തി ള് 

 
ഇറിപ്രഗഷ്ന് 

1.േവര്ദ്ത്തി സ്ഥലം 
 കണ്ടത്തു  

2. എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുക്കു  
3. പരിശീലനം നല്കു  

2 

നീര്ദ്ത്തേത്തികെസേഗ്ര പരിപാലനത്തിന് 
ഉതുന്ന നീര്ദ്ത്തേ പരിപാലന 
േവര്ദ്ത്തി ള് (സവ ാരയ  ഭൂേിയള്കപ്പകേ) 
അേിയണ ള്,തട്ട് തിരിേല്ക,പ്ര ാണ്ടൂര്ദ് 
തിരിേല്ക,പ്ര ാണ്ടൂര്ദ് ബണ്ട ള്, 
 ല്കത്തേയണ ള്,ഗയാബിപ്രയാണ് 
നിര്ദ്മിതി ള്,നീരുറവ 
േപ്രദശത്തികെപരിപ്രശാധന മുതലായവ 

േണ്്ണ 
സംരക്ഷണം,കൃഷ്ി 

IWMP-PAU 

 
1. നീര്ദ്ത്തേ ോസ്റ്റര്ദ് 
ൈാന് തയ്യാറാക്കു  

2. എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുക്കു  
3. പരിശീലനം നല്കു  

3 

സൂക്ഷ്മ കചറു ിേ ജലപ്രസചന േവര്ദ്ത്തി ള് 
പ്രതാടു ള്/ നാല്ക ലപ്രര 
നിര്ദ്മാണം,പുനരുദ്ധാരണം (  യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രം 
ഉള്കപ്പകേ) 

കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്, 
കൃഷ്ിവുപ്പ്, (വാട്ടര്ദ് 
ോപ്രനജ്കേെ)് 

 

4 

ുളങ്ങള് ഉള്കപ്പകേയളള എല്ലാ 
ജലപ്രസ്ത്രാതസ്സു ളുപ്രേയം ആെംകൂട്ടലും 
പുനരുദ്ധാരണവം 

കേനര്ദ് ഇറിപ്രഗഷ്ന്, 
കൃഷ്ിവുപ്പ്, 

േത്സ്യവുപ്പ്, യര്ദ് 

പ്രസ്രാതസ്്സ  കണ്ടത്തല്ക, 
 ാര്ദ്ഷ്ി ാവശയങ്ങള് 
(ജലം,േത്സ്യം ഉള്കപ്പകേ 
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പ്രബാഡ ്  കണ്ടത്തല്ക) എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് 
പരിശീലനങ്ങള് 

5 

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

വനം വുപ്പ് , 
പ്രസാഷ്യല്ക പ്രഫാറസ്ട്രി, 

PWD ഇറിപ്രഗഷ്ന് 
,ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്

സ്ഥലം 
 കണ്ടത്തല്ക,നഴ്സറി 
തയ്യാറാേല്ക 
പരിശീലനങ്ങള് 

6 

കപാതഭൂേിയികല ഭൂവി സന േവര്ദ്ത്തി ള് 
(നീര്ദ്ത്തേ പരിപാലന ോതൃ യില്ക) 

േണ്്ണ സംരക്ഷണ 
വുപ്പ്  

സ്ഥലം  കണ്ടത്തല്ക, 
പരിശീലനം, വിത്തു ള് 
നല്ക ല്ക മുതലായവ. 

II 
സമൂഹത്തില്ക അവശത അനുഭവിക്കുന്ന 
താകെപ്പറയന്ന വിഭാഗങ്ങള്ോയളള (പട്ടി  
I ഖണ്ഡി  5 കല) വയക്തിഗത ആസ്തി ള് 

 
 

 

1 

ഖണ്ഡി  5 ല്ക പരാേര്ദ്ശിക്കുന്ന 
ുടുംബങ്ങള്േ് ഭൂേിയകേ ഉല്പാദനക്ഷേത 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭൂവി സന വം, 
 ിണറു ള്,ുളങ്ങള്, േറ്റ് ജലക ായ്ത്ത് 
നിര്ദ്മിതി ള് എന്നിവ ഉള്കപ്പകേയളള 
ജലപ്രസചനത്തിനാ വശയോയ അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങള് ലഭയോേല്ക 

തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, 
ുടുംബശ്രീ,   

എസ.്സി.എസ്.റ്റി  
വുപ്പ്, വനം വുപ്പ്  
(വനാവ ാശം 
നിയേം) 

ഗുണപ്രഭാക്താേകള 
 കണ്ടത്തല്ക േവര്ദ്ത്തി 
 കണ്ടത്തല്ക,േറ്റ് 
പദ്ധതി ളുോയി 
കസപ്രയാജിപ്പിേല്ക 

2 
വാെകൃഷ്ി, പട്ട്നൂല്ക കൃഷ്ി,പ്രതാട്ടവിള കൃഷ്ി, 
ഫാം പ്രഫാറസ്ട്രി എന്നിവയകേ ആജീവനം 
കേകച്ചകപ്പടുത്തല്ക 

കൃഷ്ി വുപ്പ്/ആത്മ,  
പ്രഹാര്ദ്ട്ടി ള്ച്ചര്ദ് 

േിഷ്ന്, 
 

3 
ഖണ്ഡി 5 ല്ക സൂചിപ്പിക്കുന്ന ുടുംബങ്ങളുകേ 
തരിശ ്ഭൂേി/പാെ് ഭൂേി വി സിപ്പിച്്ച കൃഷ്ിേ് 
അനുപ്രയാജയോേല്ക 

കൃഷ്ി വുപ്പ ്  

4 

ഇന്ദിരാ ആവാസ് പ്രയാജന 
േ ാരപ്രോ,പ്ര ന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
സര്ദ്ോരു ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന േറ്റ് ഭവന 
നിര്ദ്മാണ പദ്ധതി ള് േ ാരപ്രോ 
ഏകറ്റടുക്കുന്ന ഭവന നിര്ദ്മാണത്തികല 
അവിദഗ്ധധ  ായി  കതാെില്ക ഘേ ം 

തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  

5 

േി വിഭാഗങ്ങളുകേ ഉത്പാദന ക്ഷേത 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

▪ ഭൂവി സനം 
▪  ിണറു ള്, ഡഗ് കവല്ക ുളങ്ങള് ( 
ഫാം പ്രപാണ്ട്) േറ്റ് ജലക ായ്ത്ത് ( വാട്ടര്ദ് 
ഹാര്ദ്വസ്റ്റിംഗ്) ഉള്കപ്പടുന്ന ജലപ്രസ്രാത 
സ്സിനാവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയം 
ലഭയോേല്ക 

ഭൂഗര്ദ്ഭ 
ജലപ്രസചനം 
തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, 

കൃഷ്ി 
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6 
േി വിഭാഗങ്ങളുകേ പാഴ്ച്ഭൂേി/തരിശു ഭൂേി 
 വി സിപ്പിച്്ച കൃഷ്ിേ് അനുപ്രയാജയോേല്ക 

അഗ്രി ള്ച്ചര്ദ്, 
തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്,  
എസ.്സി.എസ്.റ്റി  
വുപ്പ്, വി.ഇ.ഒ 

 

7 

േി വിഭാഗങ്ങളുകേ മൃഗപരിപാലനം 
പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  
പ്ര ാെിക്കൂേ,്ആട്ടിന്കൂേ്, പന്നിക്കൂേ,് 
കതാഴുത്ത,്പുല്കകത്താട്ടിയം ,വളക്കുെിയം 
കജവ വള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റം 

മൃഗസംര ഷ്ണം 
ക്ഷീരവി സനം,   
തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് 

 

8 

േത്സ്യബന്ധനം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന 
തിനുളള   അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ 
േത്സ്യം ഉണക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, േത്സ്യം 
സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ 
നിര്ദ്മിേലും വര്ദ്ഷ് ാലത്ത ്ോത്രം കവളളം 
ഉണ്ടാുന്ന കപാതുളങ്ങളില്ക േത്സ്യം 
വളര്ദ്ത്തുന്നതിന് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 
ഒരുേല്ക 

ഫിഷ്റീസ ്
ഡിപ്പാര്ദ്ട്്ടകേെ,് 
ഫിഷ്റീസ ്

കസാകസറ്റീസ് 
ബി.എഫ്.എഫ്.ഡി.എ 

ഗുണപ്രഭാക്താേകള 
 കണ്ടത്തല്ക,ഉത്പാദന 
േവൃത്തി  കണ്ടത്തല്ക, 
േത്സ്യ ുഞ്ഞുങ്ങകള 
ലഭയോേല്ക 

III 

വിഭാഗം സി. സവയം സഹായ 
സംഘങ്ങള്േ് ( എസ്.എച്ച.്ജി/ ുടുംബശ്രീ 
ഗ്രൂപ്പു ള്) താകെപറയന്ന കപാത 
അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 

•  ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പന്നങ്ങളുകേ ഈടുറ്റ 
സംഭരണ പ്ര ന്ദ്രം 

• വിളകവടുപ്പിന് പ്രശഷ്ം ആവശയോയി 
വരുന്ന സൗ രയങ്ങള് (പ്രപാസ്്റ്റ ഹാര്ദ്വസ്്റ്റ 
കഫസിലിറ്റീസ്) 

• കജവ വളത്തിന് ആവശയോയ 
സൗ രയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു  വെി 
 ാര്ദ്ഷ്ിപ്ര ാത്പാദനക്ഷേത   
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള േവൃത്തി ള് 

• സവയം സഹായ സംഘങ്ങളുകേ   
ഉപജീവന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് 
ആവശയോയ കപാത വര്ദ്േ ്കഷ്ഡ ളുകേ 
നിര്ദ്മാണം 

• പരമ്പരാഗത േവര്ദ്ത്തി ളായ പായ 
കനയ്ത്ത,് േണ്പാത്ര നിര്ദ്മാണം, ലാേ് 
സ്മിത്ത ് വര്ദ്േ ്കഷ്ഡ ള് 

•  ര ൗശല സാധന നിര്ദ്മാണം, 
കേക്ച്സ്റ്റയില്ക, ഫുഡപ്രോസസ്സിംഗ്  വര്ദ്േ ്
കഷ്ഡ ള് 

ഡി.എം.സി 
.ുടുംബശ്രീ 
കൃഷ്ി വുപ്പ ്

പ്രലാേ് ഡവലപ്പ്കേെ ്
ഓഫീസര്ദ്,  തപ്രേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
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പലഗ്രൂപ്പു കള പ്രചര്ദ്ത്തു ക്ലസ്റ്റര്ദ് 
കഡവലപ്പ്കേെ ്ആപ്രലാചിോം 

IV 

1. വിഭാഗം ഡി- ഗ്രാേീണ അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങള് 

• ഖര ദ്രവ ോലിനയ സംസ്ക്രണ 
സംവിധാനങ്ങള് 

• തറസ്സായ േലമൂത്ര വിസര്ദ്ജ്ജനം 
ഇല്ലാതാോന് വയക്തിഗത / കപാത 
പ്രോയിലറ്റ ള്,സ്കൂള് പ്രോയിലറ്റ ള്, 
അംഗണവാേി പ്രോയലറ്റ ള് 

• ഗ്രാേീണ ശുചിതവവോയി  ബന്ധകപ്പട്ട 
േവര്ദ്ത്തി ള് ആവശയാനുസരണം 
(പ്രസാേ്പിറ്റ്, കഡ്രപ്രനജ)് 

2. ഒറ്റകപ്പട്ട ് ിേക്കുന്ന ഗ്രാേങ്ങപ്രളയം 
നിര്ദ്േിഷ്ട ഗ്രാേീണ ഉത്പാദന പ്ര ന്ദ്രങ്ങപ്രളയം 
നിലവിലുളള പ്രറാഡ് ശഖലയോയി 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ  ാലാവസ്ഥാ 
പ്രറാഡികെയം നിര്ദ്മാണം (കഡ്രപ്രനജ,് 
 ള്വര്ദ്ട്്ടസ്, വിപ്രല്ലജ് കബ പ്രറാഡ്, 
ഫുട്ട്പാത്ത് ഉള്കപ്പകേ) 
3. ളിസ്ഥലങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം 
4.കവളളകേട്ട ്ഒെിവാേല്ക,കവളളകപ്പാേ 
നിയന്ത്രണ സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തി ള്, 
േെകവളളം ക ട്ടി നില്കക്കുന്ന താഴ്ന്ന 
കപാതസ്ഥലങ്ങളുകേ കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക, 
തീരേപ്രദശ സംരക്ഷണത്തിനുളള പ്ര്ാം 
വാട്ടര്ദ് കഡ്രയിപ്രനജ ്
5. Other Public Infrastructure 
6.ദുരന്ത േതിപ്രരാധം 
7. Building for ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് 
Women SHG Federation ADS & WAG 
Cyclone Shelters Anganwadi Centres 
GP / Block level crematoriums 
8.പ്രദശീയ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയേം 2013 കല 
വയവസ്ഥ ള് നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് 
ആവശയോയിവരുന്ന ഭക്ഷയ ധാനയ 
സംഭരണങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണം 
9.MGNRES േവര്ദ്ത്തി ളുകേ 
എസ്റ്റിപ്രേറ്റികെഭാഗോയി വരുന്ന നിര്ദ്മാണ 
സാേഗ്രി ളുകേ ഉല്പാദനം 
10. MGNREGS ല്ക സൃഷ്ടിേകപ്പട്ട ഗ്രാേീണ 
കപാത ആസ്തി ളുകേ നിര്ദ്മാണം 

ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്
ശുചിതവ േിഷ്ന് 
വിദയീഭയാസ വുപ്പ ്
ആപ്രരാഗയ വുപ്പ ്
ഗാമൂഹയ നീതി വുപ്പ ്
ശുചിതവ േിഷ്ന് 

പി.എം.ജി.എസ്.കവ 
(റൂറല്ക പ്രറാഡ് കനറ്റ് 

വര്ദ്േ)്, 
എല്ക.എസ്.ജി.ഡി 
ഇ.ഇ, പി.ഡലു.ഡി 

പ്രറാഡസ് 
ഡിഡി.എഡൂപ്രേഷ്ന് 
സ്പ്രപാര്ദ്ടസ,് ഗ്രാേ 
പഞ്ചായത്ത്, പ്രലാേ് 
പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്, 

 
ഡിസാസ്റ്റര്ദ് 
ോപ്രനജ്കേെ,് 
ഇറിപ്രഗഷ്ന് 

Various Departments 
GPs / DDP 
ADS & CDS 
ുടുംബശ്രീ 

Disaster Management 
 

SJD 
GP / Block 

 
സിവില്ക സകൈയ്സ് 
ഗ്രാേ പഞ്ചായത്ത ്
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 നിര്ദ്വഹണവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്ശ്രദ്ധിപ്രേണ്ട  ാരയങ്ങള് ഖണ്ഡി  9&14 
  േതീക്ഷിത കതാെിലാവശയ ത പരിഹരിക്കുന്നതിന് േതിയായ േവര്ദ്ത്തി ളുകേ കഷ്ല്കഫ ്
ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാേി സൂക്ഷിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി വാര്ദ്ഷ്ി   ര്ദ്മ പദ്ധതി, പ്രലബര്ദ് 
ബഡജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറായപ്രശഷ്ം ഭരണ സാമ്പത്തി  അനുേതി നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. ഇതോയി 
ബന്ധകപ്പട്ട് ശ്രദ്ധിപ്രേണ്ടവ 

i. ദുര്ദ്ബലരായവര്ദ്േ(്ോയപ്രേറിയവര്ദ്,ശാരീരി  കവല്ലുവിളി ള് പ്രനരിടുന്നവര്ദ്)കതാെില്ക നല്ക ാന് 
പാ ത്തിന ് കൂടുതല്ക അവിദഗ്ധധ കതാെില്ക ഘേ മുളള ഒരു കപാത േവര്ദ്ത്തികയങ്കിലും, 
ുറഞ്ഞപക്ഷം, എപ്രപ്പാഴും നിര്ദ്വഹണ സജ്ജോയിരിപ്രേണ്ടതാണ്. 

ii. ഓപ്രരാഗ്രാേ പഞ്ചായത്തിലും  കണ്ടത്തുന്ന േവര്ദ്ത്തി ള് (കഷ്ല്കഫ ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്) േസ്തുത 
പഞ്ചായത്തികെഅംഗീ രിേകപ്പട്ട പ്രലബര്ദ് ബഡജറ്റികെ രണ്ട േേങ്ങില്ക ുറഞ്ഞില്ലാകയന്ന ്
ഉറപ്പുവരുത്തിയ പ്രശഷ്ം ോത്രപ്രേ ഭരണ സാമ്പത്തി  അനുേതി ള് നല്ക ാന് പാടുളളു. 
 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക വന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പാര്ദ്പ്പിേം 

1. പാര്ദ്പ്പിേ പദ്ധതിയില്ക വാസപ്രയാഗയേല്ലാത്ത ഭവനമുള്ളവകര ഉള്കപ്പടുത്തണം 
2. പ്രറഷ്ന് ാര്ദ്ഡ് ഇല്ലാത്ത, ുടുംബോയി താേസിക്കുന്നവകര അര്ദ്ഹരായി  ണോേി 
ഉള്കപ്പടുത്തണം 

3. ആനുപാതി  ധനസഹായം ഉപപ്രയാഗിച്ചുോത്രം ഭവന പൂര്ദ്ത്തീ രണം നേത്താന്  െിയാത്ത 
സാഹചരയത്തില്ക സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ് CSR ഫണ്ട് ലഭയോേണം 

4. ഉയര്ദ്ന്ന സ്ഥലവിലയള്ള നഗരേപ്രദശങ്ങളിലും ഗ്രാേേപ്രദശങ്ങളിലും സര്ദ്ോര്ദ് 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കപാത സബ്സിഡി ബാധ ോോകത ജില്ലാതലത്തില്ക ഡി.പി.സിയകേ 
പ്രനതൃതവത്തിലുള്ള വിദഗ്ധധ സേിതിക്കു നിരേ് നിശ്ചയിോനും ഭൂേി വാങ്ങല്ക പ്രോജക്ട ്
ഏകറ്റടുോനും  െിയണം. 

5. ജില്ലാതലത്തില്ക ഭവനനിധി സവരൂപിക്കുന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക േപ്രതയ  
സംവിധാനം പ്രവണം. 

ദാരിദ്രയലഘൂ രണം 
1. വൃദ്ധരുകേ  ര്ദ്മപ്രശഷ്ി ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള കതാെില്ക-പ്രക്ഷേപദ്ധതി ള് ുടുംബശ്രീ നേത്തുന്ന 
ോതൃ യില്ക തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് ഏകറ്റടുേണം.  10 ശതോനം പദ്ധതി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തു 
ന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവം ഉണ്ടാ ണം. 

2. സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്, കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് സ്ഥാപിച്ച ് ോര്ദ്േറ്റിംഗ് ഉള്കപ്പകേയള്ളവ 

ഉറപ്പാേി സ്ത്രീ കതാെില്കപങ്കാളിത്ത നിരേ് 2022 ഓകേ 50% ോേി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന് ഡി.പി.സി 

പ്രനതൃതവത്തില്ക  ര്ദ്മ പരിപാേി തയ്യാറാേണം. 

3. കതാെില്ക ലഭയോേല്ക, കതാെില്ക കനപുണയ പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി ള് എല്ലാ 
വുപ്പു ളുകേയം പദ്ധതി ളില്ക നിന്നം ലിസ്റ്റ ്കചയ്ത് ജില്ലാ പദ്ധതിയകേ ഭാഗോേണം 

4. കചറു ിേ സംരംഭങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് Common Facility Centre  ള് 

ആരംഭിേണം 

5. ഗ്രാേങ്ങളില്ക 300 േീറ്ററും നഗരങ്ങളില്ക 150 േീറ്ററിലും അധി ം ുേികവളള പ്രസ്രാതസ്സ ്ലഭയോേി 

ഈ ോനദണ്ഡ േ ാരമുള്ള പ്രക്ലശഘേ ങ്ങള് ുറയ്ക്കണം. 

6. ഒരു ലക്ഷത്തിനുപ്രേല്ക വരുോനമുള്ളവകര  ക്ഷീര ര്ദ്ഷ് ര്ദ്ക്കുള്ള സബ്സിഡി സഹായം 

ഒെിവാേിയത് ദാരിദ്രയലഘൂ രണ പദ്ധതി ള്േ് തിരിച്ചേിയാണ ്ഇത ോറ്റണം. 

7. വനിതാ സൗഹൃദ ജില്ലയായി 2020 ഓകേ ക ാല്ലകത്ത ോറ്റ  
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8. േത്സ്യവിപണനം നേത്തുന്ന വനിത ള് രാത്രി ാലങ്ങളിലും കവളുപ്പാന് ാലങ്ങളിലും ദുര്ദ്ഘേ 

സാഹചരയങ്ങളില്ക സഞ്ചരിച്ച് വിപണനം നേത്തുന്ന.  ഇതിന് പരിഹാരോയി 

തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് സഞ്ചാരസൗ രയം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്ക് വനിത ള്ോയി പ്രോജക്ട ്

ഏകറ്റടുേണം. 

9. േഹാത്മാഗാന്ധി കതാെിലുറപ്പ ് പദ്ധതികയ േറ്റ വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച േവര്ദ്ത്തനം 

നേത്തുന്നതിന് ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക വര്ദ്േ്പ്രഷ്ാപ്പ് സംഘേിപ്പിേണം. 

10. ജലസംരംക്ഷണത്തിന ്എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളും നഗരസഭ ളും അവരുകേ സ്ഥലത്തുള്ള 

പ്രതാടു ള്, നദി ള് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡി.പി.സിയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക 

MGNREGS ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാേി തയ്യാറാേണം 

7.10 വിദയാഭ്യാസം 

േീകേേറി വിദയാഭയാസം 

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

താകെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടി  േ ാരമുള്ള േീകേേറിസ്കൂളു ൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ േവർത്തിച്ചു വരുന്ന.  

എയ്ഡഡ്  േീ കേേറിസ്കൂളു ൾ 201 

അൺഎയ്ഡഡ്  േീ-കേേറിസ്കൂളു ൾ 176 

അംഗീ ാരേില്ലാത്തേീകേേറിസ്കുൾ 178 

അങ്കണവാേി ൾ 
(ഗവ.സ്കൂളിപ്രനാടപ്രചർന്ന്േവർത്തിക്കുന്നവ) 

52 

അങ്കണവാേി ൾ (അൺഎയ്ഡസ ്

സ്കൂളു ളായിപ്രചർന്ന്േവർത്തിക്കുന്നവ)  

8 

അംഗീ ാരേില്ലാത്തഅങ്കണവാേി ൾ 

 

8 

 ുട്ടി ൾേ് നേകന്നത്താവന്ന ദൂരത്തിൽതകന്ന േീകേേറി, അങ്കണവാേി ൾ എന്നിവ 
േവർത്തിക്കുന്നണ്ട.്  

വി സന ാഴ്ചപ്പാേ ്

േീകേേറി മുതൽ ഹയർകസേെറി വകരയള്ള വിദയാലയങ്ങളുകേ ഭൗതി  സാഹചരയം 
കേച്ചകപ്പടുത്തി അോദേി  നിലവാരം ഉയർപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. 
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1) 1 മുതൽ 12 വകര ക്ലാസു ളികല ുട്ടി ള് ആർജിപ്രേണ്ട പ്രശഷ്ി ളും കനപുണി ളും അന്താരാഷ്ട്ര 
നിലവാരത്തിലുളളതാകണന്ന ഉറപ്പുവരുപ്രത്തണ്ടതാണ.്  ഇതിനായി കപാതവിദയാലയങ്ങൾ എല്ലാ 
ുട്ടി ളും തലയർ എന്ന  ാഴ്ചപ്പാേിൽനിന്ന ക ാണ്ട് േീ-കേേറി മുതൽ ഹയർകസേെറി വകര 
േി വികെ പ്ര ന്ദ്രോയി ോറണം. ഇതിനുതുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട ളാണ ് തപ്രേശ സവയം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നം ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടത്.  

2) എല്ലാ അർ്ത്തിലും േി വികെ പ്ര ന്ദ്രോയി വിദയാലയകത്ത ോറ്റികയടുക്കുന്നതിനും കപാത 
സമൂഹത്തിനു േതിപ്പ് ഉള്ളവാക്കുന്നതിനും പ്രവണ്ടി എല്ലാ വിദയാലയങ്ങളും അോദേി  ോസ്റ്റർ 
ൈാൻതയ്യാറാേണം. ഇങ്ങകനതയ്യാറാക്കുന്ന ോസ്റ്റർൈാനികെ അേിസ്ഥാനത്തിൽ  ഫണ്ട ൾ 
ഏപ്ര ാപിപ്പിേണം (തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട്, എം. പി. ഫണ്ട്, എൽ, എൽ. 
എഫണ്ട്, പൂർവ വിദയാ്ി ൾ രക്ഷ ർത്താേൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ േറ്റ ് ഏജൻസി ളും 
കപാതസമൂഹവം.)  

3) ആധുനി  സാപ്രങ്കതി വിദയ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനു സവയം ോപ്തി പ്രനേി എല്ലാ ുട്ടി കളയം ഐ. േി. 
കനപുണി ഉള്ളവാരാേി ോറ്റി അവരുകേ സവയം പഠന  പ്രശഷ്ി വി സിപ്പിച്്ച ഐ.േി.അധിഷ്ഠിത 
വിഷ്യ പഠന രീതി സംബന്ധിച്്ച രക്ഷിതാേൾക്കും സമൂഹത്തിനും ധാരണ ലഭിക്കും വിധം 
വിദയാലയങ്ങൾ ോപ്രറണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി ആധുനി  സാപ്രങ്കതി  വിദയയകേ എല്ലാ സാധയത ളും 
േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി എല്ലാ ക്ലാസ ്മുറി ളും കഹകേ ് ആേി ോറ്റണം. ുട്ടി ളുകേ എണ്ണം കൂടുന്ന 
വിദയാലയങ്ങൾേ് ഇോരയത്തിൽ േപ്രതയ  പരിഗണന നൽപ്ര ണ്ടതാുന്ന.  

4) ഐ. േി. അധിഷ്ഠിത പഠന സാേഗ്രി ൾ വി സിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അദ്ധയാ 
പ കര ോപ്തരാക്കും വിധം പരിശീലനങ്ങൾ സംഘേിപ്പിേണം. കൂോകത സബ് ജില്ല ൾ പ്രതാറും 
ഒരുഐ. േി. ക്ലീനിക്ച്കസെർ കൂേി തറന്ന േവർത്തിപ്പിേണം.  

5)  യാമ്പസ് ഒരു പാഠപുസ്ത ം എന്ന  ാഴ്ചപ്പാേിൽ ഓപ്രരാ  ാമ്പസും കജവ കവവിധയ ഉദയാനോേി 
ോറ്റണം. വിദയാഭയാസകത്ത പരിസര ബന്ധിയം ജീവിത ബന്ധിയോോൻ ആവാസ പരിസര 
സാധയത ൾ േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി സ്കൂൾ  ാമ്പസികന വി സിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. എല്ലാ വിദയാലയ 
ങ്ങളിലും അത്തരം സൗ രയം വി സിപ്പിേണം.  

6) സ്കൂൾ കലബ്രറി ളും ലാബു ളും ആധുനി വത്േരിപ്രേണ്ടതാണ്. അപ്രനവഷ്ണാത്മ  പഠന 
രീതിയിൽ സ്കുൾ വായന ശാല ൾക്കും ലപ്രബാട്ടറി ൾക്കും അതിനിർണ്ണായ  സ്ഥാനോണുള്ളത.് 
ഒന്നാം ക്ലാസു മുതൽ വായനാസംസ്ക്കാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്്ച വായനാ  ശീലം വളർത്തുന്നതിനായി 
സ്കൂൾ ഗ്രന്ഥാലയം ഡിജിറ്റൽ ഗ്രന്ഥശാല ളാേി ോറ്റണം. ഒപ്രരസേയം നിശ്ചിത ക്ലാസികല എല്ലാ 
വിദയാർ്ി ൾക്കും പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർകപ്പോൻ തേവണ്ണം ലാബു ൾ ആധുനി വ 
ൽേരിേണം. ഗ്രാേീണ ഗ്രന്ഥശാല കള വിദയാലയവോയി ബന്ധിപ്പിച്്ച ആവശയോയ േവർത്ത 
നങ്ങൾ പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ സംഘേിപ്പിേണം 

7) അംഗൻവാേി ൾ ഉൾകപ്പകേയള്ള േീ-സ്കൂളു ളുകേ ഭൗതി  സാഹചരയം ശിശു സൗഹൃദ പരോേി 
ോറ്റണം. ഇവകയ ആധുനി വൽേരിച്ച ് കപാത വിദയാഭയാസധാരയോയി  ണ്ണി പ്രചർേണം. 
ഇവിടുകത്ത അദ്ധയാപ രുകേ പ്രയാഗയത പുനർനിർണ്ണയിേണം. ോയപരിധി നിശ്ചയിച്്ച ഈ 
പ്രേഖലകയ കൂടുതൽ കേച്ചകപ്പടുത്തണം. ഓപ്രരാ പഞ്ചായത്തിലും ഓപ്രരാ ോതൃ ാ േീ-സ്കൂളു  
കളങ്കിലും സ്ഥാപിേണം. പ്രയാഗയത പുന:നിർണ്ണയിക്കുപ്രമ്പാൾ പ്രവതന വയവസ്ഥയം ോപ്രറണ്ടതണ്ട.് 
ആദിവാസി പ്രേഖലയിലേേം എല്ലാ ുട്ടി ൾക്കും േീ-സ്ക്കൂൾ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നകവന്ന് തപ്രേശ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

8) പട്ടി ജാതി, പിപ്രന്നാേവിഭാഗങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ പഠന പിന്തുണ ഉറപ്പാേണം. ആദയപാദ പരീക്ഷ 
 െിയപ്രമ്പാൾ തകന്ന  പിപ്രന്നാേോകര  കണ്ടത്താനും അടുത്ത പ്രേം   െിയപ്രമ്പാൾ ഇത്തരോ 
രും മുപ്രന്നാേോരാുന്നകവന്ന ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. ഇത്തരോർോയി വിദയാലയത്തിൽ 
തപ്രേശ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വ യായി േഭാതഭക്ഷണം ഒരുേണം ഇതിനായി ഫണ്ട ൾ 
നീേിവയ്പ്രേണ്ടതണ്ട്.  
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9) അോദേി  ൈാൻ തയ്യാറാേലിൽ തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഇേകപേൽ  ാരയക്ഷേോേണം  
 യാച്ച്കേെ് ഏരിയയികല ആവശയ ത ൾ കൂേി പരിഗണിക്കുന്നകവന്ന ഉറപ്പു വരുത്തണം 
വിദയാലയ വി സന േവർത്തനങ്ങൾേ് മുന്തിയ പരിഗണന നൽ ണം. ുട്ടി കളല്ലാം തലയർ 
എന്ന് പരിഗണിച്്ച ക ാണ്ട ്എയ്ഡഡ് വിദയാലയങ്ങളികല പഠന േവർത്തനങ്ങൾ കേച്ചകപ്പടുത്തു 
ന്നതിന് ആവശയോയ ഫണ്ട ളും ൈാനിൽ പ്രചർപ്രേണ്ടതാണ.്  

10) ഇംഗ്ലീഷ്് വിദയാഭയാസത്തിനു ോധാനയം നൽുന്നപ്രതാകോപ്പം ോതൃഭാഷ് പഠനത്തിനു ശക്തി 
പ രുന്ന േവർത്തനത്തിപ്രലർകപ്പടുന്ന ഒരു അധയാപ  കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്ത ് തലത്തിൽ 
രൂപീ രിപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഏറ്റവം  െിവള്ള അധയാപ കര ഇതിനായി നിപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. 

 പ്രേല്കത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

• ജില്ലയിൽ സ്കൂളു ൾ നിർപ്രേശിേകപ്പട്ട സ്ഥലപരിേിതിക്കുള്ളിൽ േിേസ്ഥലങ്ങളിലും ഉകണ്ടങ്കിലും 
ഇന്നം അഞ്ചൽ, പുനലൂർ, സബ് ജില്ല ളിൽ പിപ്രന്നാേവിഭാഗോർ താേസിക്കുന്ന ഊരു  
ളിൽനിന്നം വിദയാലയത്തിപ്രലേ് എത്തുവാൻ േയാസം അനുഭവകപ്പടുന്നണ്ട്. അത്തരം പ്ര ന്ദ്രങ്ങ 
ളിൽ നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്കുളു ൾ, പ്രഹാസ്റ്റൽ, പ്ര വാർപ്രട്ടഴ്സ് എന്നിവയം കതാെിൽ രംഗത്്ത 
കൂടുതൽ സാദ്ധയത ഉള്ള പ്രപാളികേനിക്കു ൾ, പ്ര ാപ്രളജു ൾ തേങ്ങിയവയം സ്ഥാപിപ്രേണ്ടതാണ്.  

• വിദയാഭയാസ പ്രേഖലയിൽ ആവശയോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ  രിക്കുലം പരിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. സ്ക്കൂൾ 
തലത്തിൽ ഒറ്റസിലബസ് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ.്  

• അദ്ധയാപ  പരിശീലനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പരിശീലനത്തിന ് ആവശയോയ 
നൂതന സാേഗ്രി ൾ ലഭയോപ്രേണ്ടതോണ്.  

• വിദയാഭയാസ അവ ാശ നിയേ േ ാരമുള്ള പഠന സേയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപ  
കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീ രിക്കു . 

• കപാതവിദയാലയങ്ങളിൽ നേക്കുന്നതപ്രപാകല േീ-കേേറി അദ്ധയാപ ർക്കും നിശ്ചിത ഇേപ്രവള  
ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം അനിവാരയോണ്. 

• പി.റ്റി.എ., എസ.്എം.ഡി.സി., എം.പി.റ്റി.എ., എസ.്എം.സി. എന്നീ സ്കൂൾ സഹായ  ഗ്രൂപ്പു ളികല 
േതിനിധി ൾേ് നിരന്തര പ്രബാധവൽേരണം. 

• ഒരു ഉപജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ തിരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട  ലാ,  ായി  ഇനങ്ങൾ 
വിദഗ്ദരുകേ പ്രനതൃതവത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കു . 

ദീർഘ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 
 ജില്ലയികല മുഴുവൻ സ്കൂളു ളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ കപാത ജന സൗഹൃദ വിദയാലയ 
ങ്ങളാക്കുന്നതിന് പ്രവണ്ടി േവർത്തനങ്ങൾ നേത്തി ലക്ഷയോപ്തിയിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള നേപേി ൾ 
സവീ രിോവന്നതാണ്.  
ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങൾ 

കപാത വിദയാഭയാസസംരക്ഷണയജ്ഞം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗവൺകേെ ്
എയ്ഡഡ് പ്രഭദേപ്രനയ എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും ഭൗതി  സാഹചരയങ്ങളും അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും 
വർദ്ധിപ്പിച്്ച ഏ ീകൃത സവഭാവത്തിൽ പദ്ധതി നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. ഇതിനു പ്രവണ്ടി എം. എൽ. എ., 
എം. പി. ഫണ്ട ളും തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ഫണ്ട ളും കപാതപ്രേഖലയിൽ നിന്നള്ള 
പ്രസവനങ്ങളും ലഭയോക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ൾ സവീ രിോവന്നതാണ്. 

 ീഴ്ത്തട്ടന്ിർപ്രേശങ്ങൾ 

തപ്രേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

നിർബന്ധോയം കചയ്യാവന്നവ അഭി ാേയോയി കചയ്യാവന്നവ 
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ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു 
ൾ 

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

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

പ്രലാേ്  
പഞ്ചായത്ത ്

സ്കൂളു ളുകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ 
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനു പ്രവണ്ടിയള്ള നേപ േി ൾ 
ക കോള്ളു .  

അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ 
വിലയി രുത്തൽ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് പ്രസാളാർ എനർജി ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത ്
അേേമുള്ള പദ്ധതി ൾ 

ക്ലാസു ളുകേ ഭൗതി  അോദേി  
സൗ രയങ്ങളുകേ ഗുണനിലവാരം 
പ്രനരിട്ട ്വിലയിരുത്തൽ 

 
സാക്ഷ്രത മിഷൻ 
നിലവികല സ്ഥിതി ൾ 

ജില്ലയിൽ തേർ വിദയാഭയാസ േവർത്തനങ്ങൾ സജീവോയി നേക്കുന്ന. സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സിനു 
പുറപ്രേ തലയത IV, VII, X, XI, XII ക്ലാസ്സു ൾ നേക്കുന്ന. തപ്രേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ 
വാർഷ്ി  പദ്ധതി ളിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി തലയതാ പ്ര ാഴ്സു ൾക്കും അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾക്കും പ്രവണ്ടി 
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എല്ലാവർഷ്വം പ്രോജക്റ്റു ൾ വയ്ക്കുന്നണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ്50 ലക്ഷം രൂപ കചലവെിച്്ച സാക്ഷരത 
േിഷ്ന് ആസ്ഥാന േന്ദിരം നിർമിച്ചു നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡയയിൽ തകന്ന ആദയകത്ത ോതൃ ാ 
സംരംഭോകണന്നള്ളതം േപ്രതയ തയാണ്. വിദയാഭയാസ വുപ്പ്, തപ്രേശ ഭരണ വുപ്പ്, ഡയറ്റ്, 
ആപ്രരാഗയം, വയവസായം, സാമൂഹയപ്രക്ഷേ വുപ്പ്, പലിേ് റിപ്രലഷ്ൻസ ് വുപ്പ ് തേങ്ങിയവ നല്ല 
സഹ രണോണ് നൽുന്നത്. ജില്ലയിൽ നൂതന പദ്ധതി ളായി പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി, 
ട്രാൻസ് ജൻപ്രഡഴ്സ് സാക്ഷരത, ഇതര സംസ്ഥാന സാക്ഷരത, ആദിവാസി സാക്ഷരത, തീരപ്രദശ 
സാക്ഷരത, ജയിൽ പ്രജയാതി എന്നീ പദ്ധതി ൾ നേക്കുന്ന. ജന േതിനിധി ളും ഉപ്രദയാഗസ്ഥരും 
പ്രേര ് ോരും കൂട്ടായി േവർത്തിക്കുന്നത ക ാണ്ട് ജില്ലയിൽ സാക്ഷരതാ തേർ വിദയാഭയാസ 
േവർത്തനങ്ങൾ ോതൃ ാ പരോയാണ ്നേക്കുന്നത്. 

ഭാവി േവർത്തനങ്ങൾ 
1. ഗ്രാേ/പ്രലാേ് പഞ്ചായത്തു ളിലും മുനിസിപ്പൽപ്ര ാർപ്പപ്രറഷ്നു ളിലും 100% സാക്ഷരത പ്രനടു .  
2. കതാെിൽ യൂണിറ്റ ളും കതാെിൽ പരിശീലനങ്ങളും സ്ഥിരം സംവിധാനം ആക്കു .  
3. പ്രേര ് ോരുകേ സ്ഥിരത. 
4.  ംപൂട്ടർ സാക്ഷരത 
5. ഗ്രാേസഭ സംഘാേനവം പദ്ധതി േവർത്തനവം 
 എന്നം പഠിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹോണ ്നാേികെ പ്രനട്ടം അതിനാൽ ഗ്രാേീണ തലങ്ങളിൽ 
തേർവിദയാഭയാസ േവർത്തനങ്ങൾ സജീവോയം ോതൃ ാപരോയം സംഘേിപ്പിച്ചു ക ാണ്ട് സേഗ്ര 
വി സനം സാധയോക്കുന്നതിന് പ്രനതൃതവം നൽപ്ര ണ്ടതാണ്.  
വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. അങ്കണവാേി, േീകേേറി തലങ്ങളികല േി ച്ച േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് സോന പരിഗണന 
നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. 

2. ോപ്രദശി  േതിഭാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക പ്രസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്ദ്േ ്  SSA വെി നല്കുന്ന 
വിഹിതപ്രത്താകോപ്പം ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുപ്രഖന അധി ത  കൂേി 
ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗപ്രരഖ തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്. 

3. പ്രറാസ്മല, അച്ചന്പ്ര ാവില്ക തേങ്ങിയ േലപ്രയാര േപ്രദശങ്ങളികല ുട്ടി ളുകേ ക ാെിഞ്ഞ്പ്രപാേ ്

തേയന്നതിനും ഹാജര്ദ് നില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രക്ഷ ര്ദ്ൃ പ്രബാധവല്കേരണം ഉള്കപ്പകേയള്ള 

പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്.  വാഹനസൗ രയം ഉറപ്പാക്കുന്നതം ഹാജര്ദ് നില ഉയര്ദ്ത്തുവാന് 

സഹായ ോുന്നതാണ്. 

4. അച്ചന്പ്ര ാവില്ക േപ്രദശത്ത ്പ്രബായ്സ് പ്രഹാസ്റ്റലും ുളത്തൂപ്പുെയില്ക ഒരു പ്രഗള്സ ്പ്രഹാസ്റ്റലും കൂേി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതിയില്ക 

ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

5. സംസ്ഥാന അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഏ ീകൃത സിലബസ് (SCERT) എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും പൂര്ദ്ണ്ണോയം 

നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതോണ്. 

6. നവപ്ര രള േിഷ്കെ ഭാഗോയ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക ുട്ടി ളുകേ പങ്കാളിത്തം കൂേി 

ഉറപ്പുവരുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

7. എസ.്സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗം ുട്ടി ളുകേ ഉന്നേനത്തിനും കപണ്ുട്ടി ളുകേ ശാക്തീ രണത്തിനും 

തീരപ്രദശ-േലപ്രയാര പ്രേഖല എന്നീ ആവശയോയ പദ്ധതി ള് കൂേി ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

8. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി കള മുഖയധാരയില്ക എത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും റിപ്രസാഴ്സ ്

അധയാപ രുകേ പ്രസവനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങുകേ ഇേകപേല്ക 

ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്. 
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9. വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങകള ോപ്രദശി  വി സന പരിപാേി ളില്ക പങ്കാളി ളാോവന്നതം 
കപാതജനങ്ങള്േ് ജീവിതകശലി പ്രരാഗങ്ങളില്ക അവപ്രബാധം നല്കുന്നതിനും  യാന്സര്ദ് 
സ്ക്രീനിംഗ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കും കേഡിേല്ക പ്ര ാപ്രളജ് പ്രപാകലയള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുോയി 
സഹ രിച്്ച പരിപാേി ള് ആസൂത്രണം കചയ്യാവന്നതോണ്. 

10. പല വുപ്പു ളിലും പുറം രാജയങ്ങളില്ക നിന്നം വാങ്ങിയ വിലപ്രയറിയ ഉപ രണങ്ങള് 
അറ്റുറ്റപ്പണി ള് നേത്താകത ഉപപ്രയാഗശൂനയോയി  ിേക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുളളത.്  
അതിനുപ രം സാപ്രങ്കതി  വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളികല അധയാപ രും വിദയാര്ദ്്ി ളും 
പ്രചര്ദ്ന്നള്ള ഗ്രൂപ്പു കള ക ാണ്ട് ഉപ രണങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുോന് സഹായം 
നല്ക ാവന്നതാണ്. 

11. സ്കൂളു ളികല  ായി പ്രേഖല േപ്രതയ ം ശ്രദ്ധ അര്ദ്ഹിക്കുന്ന. സ്കൂളു ളികല പശ്ചാത്തല സൗ രയ 
വി സനത്തില്ക സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ഇന്ഫ്രാ സ്ട്രക്ച്ചര്ദ് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. ഒരു സ്കൂളിന് കഗ്രൗപ്രണ്ടാ, 
േറ്റ് സൗ രയങ്ങപ്രളാ ലഭയേകല്ലങ്കില്ക അവയള്ള സ്കൂളു ളികല സൗ രയങ്ങള് അവര്ദ്ക്കും കൂേി 
ഉപപ്രയാഗിോനുള്ള അവസരങ്ങള് ഒരുപ്രേണ്ടതാണ്. 
 

7.11 കായികം - സംസ്കാരം - യവജനകാരയം 
നിലവികല അവസ്ഥ 

പ്ര രളത്തികല  ായി രംഗത്്ത പ്രനതൃ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്  ായി   
ഡയറക്ടപ്രററ്റം പ്ര രള സംസ്ഥാന  ായി   ൗൺസിലും.  ഇവകയക്കൂോകത പ്ര ന്ദ്ര സ൪ോ൪, 
സ്പ്രപാ൪ട്ടസ്് അപ്രതാറിറ്റി ഓഫ് ഇ൯ഡയ, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ വുപ്പു ൾ 
എന്നിവയം പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്.   
ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന ്ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ 

 ായി താരോണ് സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ്ികെ പ്ര ന്ദ്രസ്ഥാനീയർ എന്ന വസ്തുത അംഗീ രിച്ചു ക ാണ്ട ്
കോഫഷ്ണല്ക സേീപനത്തിലൂകേയം എല്ലാ സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രോത്സ്ാഹന പദ്ധതി ളിലും താകെ 
പ്പറയന്ന ഘേ ങ്ങള് ഉള്കപ്പടുകേന്നറപ്പാേിയം  ായി  താരങ്ങള്േ് ഏറ്റവം േി ച്ച സൗ രയങ്ങള് 
ലഭയോക്കുവാന് നേപേി സവീ രിേണം. 

•  ായി  താരത്തികെ തേര്ദ്വിദയാഭയാസത്തിന് തേസ്സോ ാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല േവര്ദ്ത്തന 
േണ്ഡലം ഒരുക്കു . 

• എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കും സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സില്ക ഭാഗഭാക്കു ളാുന്നതിന് തലയ അവസരം 
ഒരുക്കു . 

•  ായി താരകത്ത പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചുക ാണ്ട്  ായി രംഗകത്ത േി വികന പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

• കൂടുതല്ക കൂടുതല്ക  ായി  േതിഭ കള  കണ്ടത്തി പ്രോത്സ്ാഹനവം പരിശീലനവം േദാനം 
കചയ്ത് സഹായിക്കു . 

• സദാചാരപരവം ധാര്ദ്മി വോയ മൂലയങ്ങളും സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ്്മാന്ഷ്ിപ്പികെ ഊര്ദ്ജ്ജവം സൗഹൃദവം 
സവാംശീ രിക്കുന്നതിലൂകേ ഒരു  ായി  സംസ്ക്ാരം വാര്ദ്കത്തടുത്്ത അതവെി കൂടുതല്ക േി വ് 
പ്രനോന് യവജനങ്ങകള തല്പരരാക്കു . 

• പ്ര രളീയര്ദ്േ ് ചുരുങ്ങിയ പ്രതാതിലുള്ള  ായി ക്ഷേത ക വരിക്കുന്നതിന് സഹായ ോുന്ന 
ഒരു ചാല ോയി സ്പ്രപാര്ദ്ട്്ടസികന േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

•  ായി  രംഗകത്ത േതിഭ കള  കണ്ടത്തി അവര്ദ്േ് ഈ രംഗത്്ത കൂടുതല്ക േി വ് 
ക വരിക്കുന്നതിന് അംഗീ ാരവം പാരിപ്രതാഷ്ിതവം നല്കു .   
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• അംഗപരിേിതരുകേ േപ്രതയ  ആവശയങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവകര ക്കൂേി സ്പ്രപാര്ദ്ട്്ടസിലും 
കഗയിേിലും ഭാഗഭാക്കു ളാക്കു  

•  ായി  രംഗത്തിന് ആവശയോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം, പരിശീലനം,  ായി  
േത്സ്രങ്ങളുകേ സംഘാേനം എന്നീ രംഗങ്ങളില്ക സവ ാരയ, പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുകേ 
പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിോന് യക്തോയ നേപേി സവീ രിക്കു  

•  ായി  താരത്തിന് പ്രവണ്ട അേിസ്ഥാനാവശയങ്ങളായ േി ച്ച ഭക്ഷണം, ആധുനി  പരിശീ 
ലനത്തിനു പ്രവണ്ട സപ്രങ്കതങ്ങളും ഉപ രണങ്ങളും, േി ച്ച പരിശീല ന്, വിപ്രദശ പരിശീലന 
മുള്കപ്പകേ തേര്ദ്ച്ചയായി േത്സ്രങ്ങളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം, േി ച്ച താേസം 
എന്നിവ ഉള്കപ്പടുത്തുവാന് പാ ത്തില്ക േപ്രതയ ോയി തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപാേി ള്. 

• പ്രനട്ടങ്ങള് ക വരിക്കുന്നത് അംഗീ രിക്കുന്നതിനായള്ള പ്രോത്സ്ാഹന സമാനങ്ങള്. 

• കോഫഷ്ണല്ക പ്ര ാഴ്സു ള് വെി ലഭിയ്ക്കുന്ന കതാെിലവസരങ്ങള്ക്കു തലയപ്രോ അതിലും േി ച്ചപ്രതാ 
ആയ കതാെിലവസരങ്ങളുകേ ലഭയത. 

•  ായി  താരത്തിന് പരിേ് മൂലം  ായി  ജീവിതം കപകട്ടന്ന് അവസാനിപ്പപ്രേണ്ടിവന്നാല്ക 
സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയം സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിലുള്ള സഹായവം. 

• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രോത്സ്ാഹന േക്രിയ അതില്കനിന്നള്ള പ്രനട്ടം  ാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും 
പ്രചര്ദ്ന്നള്ള, േപ്രതയ ിച്്ച സര്ദ്ോർ വുപ്പു ളും സ്ഥാപനങ്ങളും, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, 
സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് സംഘേന ള്,  ായി താരങ്ങള്, സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിൽ 
വയാപൃതരായിട്ടുള്ള േറ്റ് വയക്തി ള് തേങ്ങിയവരുകേ  കൂട്ടു േവര്ദ്ത്തനങ്ങൾ. 

• സ്പ്രപാര്ദ്ടസിനുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളായ  ളിസ്ഥലങ്ങള്, തറസ്സായ സ്ഥലങ്ങള്, 
പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങള് എന്നിവയകേ നിലവാരം, ലഭയത എന്നിവ ഗണയോയി കേച്ചകപ്പടുത്തു . 

• ഇളം ോയത്തില്കതകന്ന േതിഭ കള  കണ്ടത്തുന്നതിനും അത്തരം ുട്ടി ളില്ക അന്തര്ദ്ലീനോയ 
േതിഭ വളര്ദ്ത്തികയടുക്കുന്നതിനുോണ് ഊന്നൽ നല്കു .  സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് വി സന പദ്ധതി ൾ, 
വയക്തോയം നിര്ദ്വചിേകപ്പട്ട ഘേനപ്രയാടുകൂേിയ പ്രോത്സ്ാഹപ്രനാപാധി ള്, വിശവാസ പ്രയാഗയ 
ോയ പ്രക്ഷേപദ്ധതി എന്നിവ അേങ്ങിയ ഒരു സേഗ്രോയ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചുക ാണ്ട ്
സ്പ്രപാര്ദ്ടസ ് ഒരു ആ ർഷ് വം ോപ്രയാഗി വോയ കതാെില്കസംരംഭം ആക്കുവാൻ 
പരിശ്രേിക്കും. 

• ജില്ലാ തലം മുതലും ആവശയമുള്ള പക്ഷം ഗ്രാേ  പ്രലാേ് തലംമുതലും വിവിധ തലങ്ങളില്ക 
ചാമ്പയന്ഷ്ിപ്പു ളും ടൂര്ദ്ണകേന്റു ളും സംഘേിപ്പിച്ചുക ാണ്ട്  ായി  താരങ്ങളുകേ േത്സ്പ്രരാ 
ത്സു ത കേച്ചകപ്പടുത്താന് േതിയായ അവസരകോരുക്കും. 

• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്രഹാസ്റ്റലു ളികല കട്രയിനി ള്ക്കും വിവിധ സംസ്ഥാന പ്ര ാച്ചിംഗ്  യാമ്പു ളില്ക 
ഉള്കപ്പട്ട  ായി  താരങ്ങള്ക്കും അവരവരുകേ  ളി ള്േനുപ്രയാജയോയ ഉപ രണങ്ങ 
ളാര്ദ്ജ്ജിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ നേപേി ള് നേപ്പാക്കും. 

• സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പാഠയ പദ്ധതിയോയി കൂട്ടി പ്രയാജിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗോയി എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും 
 ായി  വിദയാഭയാസം ഒരു കദനംദിന േവര്ദ്ത്തനോക്കും. 

• സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ  ായി  ക്ഷേതാ പദ്ധതിയിലൂകേ  ായി  ക്ഷേത, നല്ല ആപ്രരാഗയം എന്നിവയകേ 
ോധാനയം സമൂഹത്തികെ സേസ്ത പ്രേഖല ളിലും േചരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

• ഒളിംപി ് അംഗീകൃത  ായി  ഇനങ്ങള്കോപ്പം ഗ്രാേീണ പരമ്പരാഗത  ളി പ്രളയം പ്രോത്സ്ാ 
ഹിപ്പിക്കും. 
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• യവശക്തി ഫലേദോയി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്ന തരത്തില്ക ക്ലബ്്ബ സംസ്ക്ാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കും. 

• നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാേീണ പ്രേഖലയിലുമുള്ള കപണ്ുട്ടി കള സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക 
വയാപൃതരാുന്നതിന് േപ്രതയ  നേപേി ള് സവീ രിക്കും. 

• അംഗപരിേിതരായ (ഡിഫറന്ഷ്യലി ഏബിള്ഡ)് ുട്ടി ള്ോയി േപ്രതയ  പദ്ധതി  
ളാവിഷ്കരിക്കും 

• സാമൂപ്രഹയാദ്ഗ്രഥനം സാദ്ധയോക്കുന്നതിൽ  ായി രംഗകത്ത സന്നദ്ധ പ്രസവനത്തിനുള്ള 
ോധാനയം ഉറപ്പാക്കും. 

പ്രേൽത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 
1. ലാല്കബഹദൂര്ദ്ശാസ്ത്രി പ്രസ്റ്റഡിയം എല്ലാവിധ സജ്ജീ രണങ്ങപ്രളാകേ നൂതന സിന്തറ്റി ് ട്രാേ ്
നിര്ദ്മിക്കു .  

2. വിദയാ൪്ി ള്ക്കും യവജനങ്ങള്ക്കുോയി  ായി  പരിശീലനത്തിന് ഒരു ഓപ്പൺ പ്രസ്റ്റഡിയം, 
ഇന്പ്രഡാര്ദ്പ്രസ്റ്റഡിയം, സവിമിംഗ്ധപൂള് എന്നിവ അേങ്ങിയ ഒരു സ്പ്രപാര്ദ്ട്ട്സ് പ്ര ാംൈക്സ ്
ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കു  

3. എല്ലാ സ്കൂളു ളിലും  ായി  അദ്ധയാപ കര നിയേിക്കു യം  ായി  പഠനം, പരിശീലനം 
എന്നിവ പാഠയപദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധോക്കു . 

4. ജില്ലാ സ്പ്രപാർടസ് ഫണ്ട് രൂപീ രിക്കു . 
5. എം.പി.-എം.എൽ.എ േപ്രദശി  വി സന ഫണ്ടികെ നിശ്ചിത ശതോനം ത  സ്പ്രപാർടസ് 
സംബന്ധോയ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളുകേ നിർമാണത്തിനും പൂർത്തീ രണത്തിനും 
നീേിവയ്ക്കു . 

6.  ായി  പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുകേ കവബ് കസറ്റ ൾ കൃതയോയി 
അപ്പ്രഡറ്റ് കചയ്യു . 

7. പ്ര രപ്രളാത്സ്വം, രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രഖൽ അഭിയാൻ േത്സ്രങ്ങളിൽ വിജയി ളാുന്നവർേ ്
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളികല േപ്രവശനത്തിനും േത്സ്ര പരീക്ഷ ളികല റാങ്ക ്
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രഗ്രസ് ോർേ് അനുവദിക്കു . 

8. ജില്ലയില്ക മുഴുവ൯ തേശസവയംഭരണ സ്ഥmപനങ്ങളുകേയം ബന്ധകപ്പട്ട സ്ഥിരം 
സേിതിയകേയം അദ്ധയക്ഷന്മാര്ദ് ഉള്കപ്പട്ട (നഗരസഭ ള് ഉള്കപ്പകേ) ഒരു Districty Level 
Sports Affairs Steering Committee രൂപീ രിക്കു .  ഈ  മിറ്റിയകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടത്തിൽ ഒരു 
Selectors Grid രൂപീ രിേണം.  ഈ ഗ്രില്ലികല അംഗങ്ങളായ സ്പ്രപാര്ദ്ട്ടസ്് വിദഗ്ദ്ധ൪ 
ജില്ലയികല മുഴുവ൯ സ്കൂളു ളും സന്ദര്ദ്ശിച്്ച  യാമ്പ് നേത്തി േതിഭ കള  കണ്ടത്തു .  (Talent 
search). 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 
1. പദ്ധതി ോർഗപ്രരഖയിൽ നിർപ്രേശിച്ചിട്ടുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനം, സ്പ്രപാർടസ് േീം രൂപീ രണം, 
ുട്ടി ൾേ് അത് ലറ്റീക്സ് പരിശീലനം, ഇവയകേ സാധയത ൾ പരോവധി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

2. തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി നേപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത് ക്ലബ്ബു കള 
പങ്കാളി ളാക്കു . 

3. സ്കൂൾതലത്തിലും, തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ  ായി  േതിഭ ൾക്കും 
സ്പ്രപാർടസ്  ിറ്റികെലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തു .  

നൂതന പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങൾ 

• ജില്ലാ സ്പ്രപാർടസ് ഫണ്ട് രൂപീ രണം 
• ോപ്രദശി   ായി  താരങ്ങൾേ് ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള അംഗീ ാരം 

•  ായിപ്ര ാത്സ്വം – ോപ്രദശി  തലത്തിൽ 
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സംസ്ക്ാരം 

അവസ്ഥാ വിശ ലനം 
         ഈ പ്രേഖലകയ പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുവാന്, സംസ്ഥാന ഗവണ്കേെികെ സാംസ്ക്ാരി  വുപ്പിനു 
 ീെില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സാഹിതയ, സംഗീത-നാേ , ലളിത ല അോദേി ളുകേ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരും 
പ്രഫാ ് പ്രലാര്ദ് അോദേിയപ്രേത്  ണ്ണൂരുോണ്. യവജനപ്രക്ഷേപ്രബാര്ദ്ഡ്, കനഹ്ററുയവപ്ര ന്ദ്ര എന്നിവ 
യകേ േവര്ദ്ത്തനം ജില്ലാതലത്തില്ക ഉണ്ട്. തഞ്ചാവൂര്ദ് പ്ര ന്ദ്രോേി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സൗത്ത്പ്രസാണ് 
 ള്ച്ചറല്ക കസെര്ദ്, ബാംഗ്ലൂ൪ പ്ര ന്ദ്രോേി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന നാഷ്ണല്ക സ്കൂള്ഓഫ് ഡ്രാേ റീജിയണല്ക 
കസെര്ദ്, പ്ര ന്ദ്ര അോദേി ള് എന്നിവയം  ലാ സാംസ്ക്ാരി  പ്രേഖലയകേ ഉന്നേനം ലക്ഷയോേി 
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. യവചിത്ര ാരന്മാര്ദ്േ ് ലളിത ലാ അോദേി പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള് 
നല്കുന്നണ്ട്. സംഗീത-നാേ  അോദേി രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്തിട്ടുള്ള സംഘേന ള്േ് ധനസഹായം 
നല്കുന്നകതാെിച്ചാല്ക വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നില്ല.  െിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വര്ദ്ഷ്ത്തിനിേയില്ക നീരാവില്ക 
േ ാശ്  ലാപ്ര ന്ദ്രം, മുഖത്തല സവരലയ തേങ്ങി രപ്രണ്ടാ മൂപ്രന്നാ സംഘങ്ങള്േ്  ോത്രോണ് സംഗീത 
നാേ  അോദേിയകേ നാേപ്ര ാത്സ്വങ്ങളില്ക പകങ്കടുോന്  െിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. േറ്റ ് അോദേി ളുകേ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ജില്ലയിപ്രലകേപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.  

ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള് 
1.  ലാഗ്രാേം (ആര്ദ്ട്ട ്വിപ്രല്ലജ)് 
 ദീര്ദ്ഘ ാലാേിസ്ഥാനത്തില്ക രൂപീ രിപ്രേണ്ടന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ജില്ലയില്ക സേഗ്രോയി 
നേത്തുന്ന പഠനത്തികെ അേിസ്ഥാനത്തില്ക  കണ്ടത്തുന്ന  ലാ കവശിഷ്ടയങ്ങകള ഒരു ുേേീെില്ക 
ക ാണ്ടവരാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.  ിെേന് പ്രേഖലയികല പ്രഗാത്ര വര്ദ്ഗ  ലാ ാര 
ന്മാര്ദ്ോയിരിക്കും ഇത കൂടുതല്ക ഉപയക്തോു . ജില്ലയകേ തനത പാരമ്പരയത്തില്ക രൂപകപ്പടുന്ന 
 ര ൗശല, ക പ്രത്താെില്ക  ലാ ാരന്മാര്ദ് പാരമ്പരയ, നാേന്, അനുഷ്ഠാന  ലാ ാരന്മാര്ദ്, 
നാട്ടറിവ ള്, നാട്ടുകവദയം തേങ്ങിയവയകേ സൂക്ഷിപ്പു ള് തേങ്ങി സേ ാലി   ലാ ാരന്മാകരയം 
 ലാരൂപങ്ങകളയം ഉചിതോയ സ്ഥലസൗ രയം നല്ക ി തത്സ്േയ നിര്ദ്മാണവം േദര്ദ്ശനവം 
വിപണനവം നേത്താന്  െിയന്ന രീതിയില്ക ഒരു  ലാഗ്രാേം പണിതയര്ദ്ത്തു യാണ ് ലക്ഷയം. േറ്റ 
സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള  ലാ ാരന്മാര്ദ്ക്കും അതിഥി ളാകയത്തി ഇവികേ സംസ്ക്ാരി  വിനിേയം 
നേത്താവന്നതാണ്. വിവിധ ഗതാഗത ോര്ദ്ഗങ്ങളിലൂകേ എത്തിപ്രച്ചരാനുള്ള സൗ രയം അനുസരിച്ച ്
ക ാല്ലം നഗരോയിരിക്കും ഉചിതോയ സ്ഥലം. 
2. സാംസ്ക്ാരി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സമുച്ചയങ്ങള് 
  ലയം സംസ്ക്ാരവം വളരാന് അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്രേണ്ടതണ്ട ് ഇതികെ 
അവസ്ഥ മുപ്രന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പരിഹാരോയി മുന്നതലത്തിലുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ഇവികേ 
മുപ്രന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന. 

1. ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലം 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുതലത്തില്ക നിലവിലുള്ള സാംസ്ക്ാരി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പലതം േവര്ദ്ത്തന 
രഹിതോണ്. അവകയ ോപ്രദശി  അോദേി ളുകേയം വജ്ജരജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ് പ്രനടുന്ന 
 ലാ ാരന്മാരുകേയം യൂത്ത ് പ്ര ാ-ഓര്ഡിപ്രനറ്റര്ദ്ോരുകേയം സഹായപ്രത്താകേ േവര്ദ്ത്തന 
ക്ഷേോക്കു . നിലവിലുള്ള  മൂണിറ്റി ഹാളു ള് ശബ്ദസംവിധാനവം രംഗസംവിധാനവം 
കേച്ചകപ്പ ടുത്തി നവീ രിക്കു . അവ റിപ്രഹഴ്സലു ള്ോയി സംഘങ്ങള്േ് ുറഞ്ഞ കചലവില്ക 
ലഭയോക്കു . 

2. നിയേസഭാ േണ്ഡലതലം 
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക 11 നിയേസഭാ േണ്ഡലങ്ങളാണ ് ഉള്ളത്. ഓപ്രരാ േണ്ഡലത്തിലും ഓപ്രരാ 
തീയറ്റര്ദ് സമുച്ചയങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു . ഒരു സുസജ്ജോയ ഇന്പ്രഡാര്ദ് തീയപ്രറ്റര്ദ്, വിവിധ തര 
ത്തിലുള്ള നാേ ങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുവാന് പാ ത്തിലുള്ള തറന്ന പ്രവദി, റിപ്രഹഴ്സലിനുള്ള 
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േപ്രതയ ം ഹാളു ള്, ചിത്ര ലാ  ലാ ാരന്മാര്ദ്േ് താേസിക്കുവാന് പ്രഡാര്ദ്കേറ്ററി സൗ രയം 
എന്നിവ ഓപ്രരാ സമുച്ചയത്തിലും ഉണ്ടാ ണം. േി ച്ച തിയറ്റര്ദ് ആര്ദ്േികേക്റ്റു കള കോണ്ടപ്രവണം 
ഇവ രൂപ  ല്കപ്പന കചയ്യുവാന്. 

3. ജില്ലാതലം 
ജില്ലാപ്ര ന്ദ്രത്തില്ക മു ളില്ക സൂചിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങള്േ് പുറകേ പുതിയ നാേ  സങ്കല്പങ്ങള്േ് 
അനുപ്രയാജയോയ ലാേ് പ്രബാക്സ് എന്ന പ്രപരിലുള്ള കചറിയ തിപ്രയറ്റര്ദ് കൂേി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത ്
നന്നായിരിക്കും. ഈ വിഷ്യത്തില്ക േഗത്ഭരായ തീപ്രയറ്റര്ദ് ആര്ദ്േികേക്റ്റു ളുകേയം  ലാ ാര 
ന്മാരുകേയം ഉപപ്രദശം പ്രതോവന്നതാണ്. 

ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന ്ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ 

 നിലവിലുള്ള സാംസ്ക്ാരി ത്തനിേകയ സംരക്ഷിക്കു  

 വര്ദ്ത്തോന ാലത്തില്ക സവാധീനം കചലുത്തുന്നതം പുപ്രരാഗേന സവഭാവമുളളതോയ 
 ലാരൂപങ്ങകള അംഗീ രിക്കു യം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം കചയ്യു , 

  ലാസാംസ്ക്ാരി  േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ ് കൂടുതല്ക ഇേവം അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങളും 
സൃഷ്ടിക്കു , 

 നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിലയിരുത്തു  

  കപതൃ  സവഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നിര്ദ്മിതി ളും  കണ്ടത്തു യം സംരക്ഷിക്കു യം 
കചയ്യു .  

  ലാസാംസ്ക്ാരി  വിപ്രശഷ്ങ്ങളുകേയം േസ്ഥാനങ്ങകളയം പ്രരഖകപ്പടുത്തു  

  ഈ േവൃത്തി ളിലൂകേ ക ാല്ലം ജില്ലയകേ സാംസ്ക്ാരി  ഔന്നിതയകത്ത കപാതപ്രബാധത്തിൽ 
േതിഷ്ഠിക്കു  

േറ്റ ്വുപ്പു ളുോയി പ്രചർന്ന ്സംപ്രയാജിതോയി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ 

 പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാംസ്ക്ാരി  വുപ്പു ളുകേ  ീെിലുള്ള അോഡേി ളുോയി പ്രചർന്ന ്
ോപ്രദശി  അോഡേി ൾ രൂപീ രിേൽ.   

  ിർത്താടസ്, പട്ടി ജാതി പട്ടി വർഗ വി സന വുപ്പു ളുോയി പ്രചർന്ന് പ്രഗാത്രവർഗോ 
രുകേ സാംസ്ക്ാരി  പാരമ്പരയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ൾ. 
 

തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ 
1. ഓപ്രരാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്രലയം  ലാസാംസ്ക്ാരി  സംഘേന ൾ, നാപ്രോേി 
 ലാരൂപങ്ങൾ, നാട്ടറിവ ൾ, കപതൃ ങ്ങൾ, പ്രഗാത്രസംസ്ക്ാരം,  ലാ ാരൻോർ 
എന്നിങ്ങകനയള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുത്തി സാംസ്ക്ാരി  ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു . അവ 
പ്രക്രാഢീ രിച്ച ്ജില്ലയകേ സാംസ്ക്ാരി  ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കു . 

2. പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാംസ്ക്ാരി  വുപ്പു ളുകേ  ീെിലുള്ള അോഡേി ളുകേ േവർത്തനം 
ോപ്രദശി  തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഗ്രാേീണ അോഡേി ൾ സ്ഥാപിേൽ. 

3. പ്ര രപ്രളാത്സ്വം പ്രപാകലയള്ള േത്സ്രങ്ങൾേ ് മുപ്രന്നാേിയായി  ലാേത്സ്ര ഇനങ്ങളിൽ 
ശില്പശാല ൾ സംഘേിപ്പിക്കു . 

4. വജ്രജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളർഷ്ിപ്പ് പ്രനേിയിട്ടുള്ള  ലാ ാരൻോരുകേ പ്രസവനം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി 
വിദയാലയങ്ങകള/ തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സായാഹ്ന  ലാപരിശീലന 
 ളരി ൾ സജ്ജോക്കു .  

പ്രേൽത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 
1. ജില്ല പ്ര ന്ദ്രോേി ചിത്ര േദർശനത്തിനുള്ള ആർട്്ട ഗാലറിയം ഒപ്പം ചിത്ര ാരൻോർേ ്
താേസിച്്ച സൃഷ്ടി നേത്തുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങളും ഒരുക്കു . 
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2. ജില്ലയകേ എല്ലാ  ലാ കവശിഷ്ഠയങ്ങകളയം ഒരു ുേേീെിൽ ക ാണ്ടവരുന്ന ആർട്്ട വിപ്രല്ലജ് 
സ്ഥാപിക്കു . 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 
1. പാരമ്പരയ  ലാരൂപങ്ങൾ,  ലാ ാരന്മാർ എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 
പദ്ധതി ൾ തയ്യാറാേൽ. 

2. ഗ്രന്ഥശാല ളുകേ പുനരുജ്ജീവനം 
നൂതന പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങൾ 

 വജ്രജൂബിലി പ്രസ്ക്ാളർഷ്ിപ്പ്  ലാ ാരന്മാരുകേ പ്രനതൃതവത്തിൽ സായാഹ്ന  ലാപരിശീലന  ളരി 

 ഒഴുും പ്രവദി ൾ (പ്രലാട്ടിംഗ് തീപ്രയറ്റർ) 
 സിനിേ വണ്ടി 
 ആർട്്ട വിപ്രല്ലജ് 

 ഇതര ജില്ല ളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുകേയം സാംസ്ക്ാരി  വിനിേയം സാധയോുന്ന രീതിയിൽ 

‘ക ാല്ലം േപ്രഹാത്സ്വം’ 

യവജനപ്രക്ഷേം 
യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി കള വിവിധ പ്രേഖല ളിലായി തിരിച്ച ് നിലവികല അവസ്ഥയം 

ഭാവിയികല നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും പരിപ്രശാധിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്.  വയതയസ്ത സാമൂഹയ ചുറ്റപാടു ളില്ക 
ജീവിക്കുന്ന യവജനങ്ങളുകേ ആവശയങ്ങളും േശ്നങ്ങളും മുന്ഗണന ളും വയതയസ്തോയതിനാല്ക 
അതിനനുസൃതോയി േപ്രതയ  സാമൂഹി  വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ച ് പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച ്
നേപ്പിലാേണം. 

ആയതിനാല്ക പദ്ധതി കള അേിസ്ഥാനോയി താകെ പറയം വിധം നി൪പ്രേശങ്ങൾ 
തരംതിരിോം. 
വിദയാഭയാസം 

 പ്ര രളത്തികല ഇന്നകത്ത വിദയാഭയാസം കൂടുതല്ക ശാസ്ത്രീയോയി ോപ്രറ്റണ്ടതണ്ട്. നിലവിലുള്ള 
വിദയാഭയാസം ജീവിതവോയി അധി ം ബന്ധകപ്പോത്തതം കതാെില്കപരോയി സഹായ  
േല്ലാത്തതോണ്.  ഇത് പരിഷ് ് രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

 വിപ്രദശഭാഷ് ള് പഠിക്കു , വിപ്രദശത്ത ് വലിയ ശമ്പളം  ിട്ടുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 
 മ്പൂട്ടര്ദ്, പ്രനഴ്സിംഗ് എന്നീ പ്ര ാഴ്സു ള് പഠിച്്ച വിപ്രദശപ്രജാലി സമ്പാദിക്കു  എന്ന ഇന്നകത്ത 
യവാേളുകേ സങ്കല്പത്തിന് വയതിയാനം ഉണ്ടാും.  ഇത് നമ്മുകേ രാജയകത്ത 
ശാക്തീ രിക്കു പ്രയാ, വി സിത രാജയം ആക്കു പ്രയാ കചയ്യു യില്ല.   ാലാനുസൃതവം 
ഉല്പാദന ക്ഷേവോയ വിദയാഭയാസം പ്രതേി രാജയത്തത്കന്ന കതാെിലു ളിപ്രലര്ദ്കപ്പടു യം, 
അവരുകേ പ്രശഷ്ികയ നാേികെ വി സനത്തിന് ഉപപ്രയാഗിക്കു യം പ്രവണം. 
അത്തരത്തികലാരു സാമൂപി  േതിബദ്ധത വിദയാഭയാസത്തിലൂകേ യവാേള്ക്കുണ്ടാ ണം. 

 സ്കൂള് വിദയാഭയാസ  ാലത്ത് തകന്ന കതാെില്കപരോയ അവപ്രബാധവം, പരിശീലനവം 
യവാേള്േ് നല്കണം.  അതവെി അവർ പ്ര വലം കതാെിലപ്രനവഷ് രാ ാകത കതാെില്ക 
ദാതാേളായ സംരംഭ  രായി ോറുവാനുള്ള ോനസി പ്രശഷ്ി വിദയാഭയാസത്തിലൂകേ 
പ്രനടുവാന് സാധിേണം. സവയം സംരംഭ തവ പരിശീലനം പഠനത്തികെ ഭാഗോയി 
ഉള്കപ്പടുത്തണം.  കതാെിലും വിദയാഭയാസവോയി ബന്ധകപ്പടുന്ന കവാപ്രേഷ്ണല്ക 
ഹയര്ദ്കസേെറി എഡൂപ്രേഷ്ന് കൂടുതല്ക ോധാനയവം കൂടുതല്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാ ണം. 
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 സാക്ഷരതയിൽഏകറ മുന്നിലുള്ള ജില്ലയികല യവജനങ്ങള്ോയി വയതയസ്ത വിദയാഭയാസ 
പരിശീലന പരിപാേി ള്, പ്രദശീയ അന്തര്ദ്പ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്, പ്രജാബ് 
കഫസ്റ്റു ള്, എക്സിബിഷ്നു ള് എന്നിവ സംഘേിപ്പിപ്രേണ്ടതാണ്. 

 സാമൂഹി  േതിബദ്ധത, രാഷ്ട്ര പ്രേഹം, നല്ല പൗരതവം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന 
സാമൂഹി ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും ഹയര്ദ്കസേെറി, ഡിഗ്രി വിദയാഭയാസത്തില്ക ോധാനയം 
നല്കണം. 

 ധാരാളം വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പ്രദശീയ അന്തര്ദ്പ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്േ ്
ഉപ്രദയാഗാര്ദ്്ി കള ോപ്തരാോന് നമുേ്  െിയന്നില്ല.  ആയതിനാല്ക പ്രലാ  
നിലവാരത്തിലുള്ള പരീശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതണ്ട്. 

 യൂണിപ്രവഴ്സിറ്റി ളികല വിദയാഭയാസം ശാസ്ത്രീയവം, ഉപയക്തവോയ രീതിയില്ക പരിഷ്കരിപ്രേ 
ണ്ടതാണ്.  കപാതവിഷ്യങ്ങളില്കനിന്ന് ോറി കതാെില്കപരോയം, ഗപ്രവഷ്ണപരോയം ഏകറ 
േസക്തിയള്ള വിഷ്യങ്ങളിപ്രലയ്ക്ക് ഡിഗ്രി വിദയാഭയാസം പരിഷ്കരിേണം. 

 ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക സവയം സംരംഭ  കൂട്ടായ്മ ള് ആരംഭിേണം 

 ഉന്നത വിദയാഭയാസത്തിനും ഉപരി പഠനത്തിനും ഏകറ തല്പരരായ യവാേള്ോയി ക ാല്ലം 
ജില്ലയില്ക ഐ.ഐ.റ്റി.പ്രപാലുള്ള ഉന്നത പഠന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിേണം. 

 ഉന്നത വിദയാഭയാസത്തിനുള്ള കവപ്രദശി വം, ോപ്രദശി വോയ അവസരങ്ങകള 
സംബന്ധിച്്ച സേഗ്രോയി ഡയറക്ടറി തയ്യാറാേി േസിദ്ധീ രിക്കു യം ഓണ്കലന് 
കഹല്കപ്പ് കഡസ്ക്് ആരംഭിക്കു യം പ്രവണം. 

കതാെില്ക 
 നമ്മുകേ രാജയത്തിനാവശയോയ ഉല്പന്നങ്ങള് നല്ല നിലവാരപ്രത്താടുകൂേി ഇവികേത്തകന്ന 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ജര്ദ്മനി തേങ്ങിയ വി സിത രാജയങ്ങകളപ്രപ്പാകല ഇറക്കുേതി പരോവധി 
ുറച്്ച  യറ്റേതി കൂട്ടി രാജയകത്ത പ്രലാ ത്തികെഫാക്ടറിയാേി ോറ്റവാന് യവസംരംഭ ര്ദ്േ ്
 െിയണം. 

 ഉന്നതവിദയാഭയാസത്തിപ്രനാ, ഉപരിപഠനത്തിപ്രനാ താത്പരയേില്ലാത്ത യവതവകത്ത പരമ്പരാ 
ഗത കതാെിലു ള്, കൃഷ്ി അനുബന്ധ വയവസായം എന്നിവയില്ക ഏര്ദ്കപ്പടുന്നതിന് പരിശീലിപ്പി 
ക്കു യം അതിനു പ്രവണ്ട സാമ്പത്തി  സാമൂഹി  പിന്തുണ നല്കു യം പ്രവണം. 
 

 പ്രലാ ംതകന്ന ഒരാപ്രഗാള ോര്ദ്േറ്റായിരിക്കുന്ന  ാലത്ത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുകേ 
നിര്ദ്മാണവം, വിപണനവം സംബന്ധിച്്ച വിദഗ്ദ്ധോയ പരിശീലനം യവാേള്േ ്
നപ്രല്കണ്ടതാണ്. 

 കതാെില്ക രംഗപ്രത്തയ്ക്ക ്  േന്നവരുന്ന യവാേകള നിയേപരോയം സാപ്രങ്കതി ോയം, 
ോനസി ോയം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ തരത്തില്ക സംരംഭ  പരിശീലന 
പരിപാേി ള് പ്ര ാപ്രളജ് തലത്തില്ക നിര്ദ്ബന്ധോേണം ഇതിപ്രനാേനുബന്ധിച്്ച  ൗണ്സി 
ലിംഗ്,  രിയര്ദ് കഗഡന്സ്, എെര്ദ്േപ്രണഴ്സ് േീറ്റ് എന്നിവ പ്ര ാപ്രളജ് തലത്തില്ക തകന്ന 
സംഘേിപ്പിേണം. 

 വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, കതാെില്ക സംരംഭ സ്ഥാപനങ്ങളുോയി ഏപ്ര ാപനം 
സാദ്ധയോേികോണ്ട് കനപുണയ വി സനം  ാരയക്ഷേോേണം. 

 ക ാല്ലം ജില്ലയികല പരമ്പരാഗത കചറു ിേ വയവസായ രംഗകത്ത ആധുനി  ഇലപ്രക്ട്രാണിക്സ ്
വയവസായവോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി യവജനങ്ങളുകേ കൂട്ടായ്മ ള് രൂപീ രിച്ച് നിര്ദ്മാണ 
വിപണന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തി  സഹായവം സാപ്രങ്കതി  
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പരിശീലനവം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.  എംപ്രൈായ്കേെ ് എക്ച്പ്രസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക് രിച്ച ് 
യവജനങ്ങളുകേ  െിവം, കവദഗ്ദ്ധയവം വിദയാഭയാസ പ്രയാഗയതയം തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റാപ്രബസ് 
പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി ോറ്റണം. 

 കതാെില്ക സുരക്ഷിതതവവം, കതാെില്ക നിയേങ്ങളികല സംരക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങള് 
ആരംഭിക്കു യം അവയ്ക്ക ് സാമ്പത്തി  സഹായവം സാപ്രങ്കതി  പരിശീലനവം 
നപ്രല്കണ്ടതാണ്.  എംപ്രൈായ്കേെ ്എക്ച്പ്രസ്ചഞ്ചു കള ആധുനി വല്ക ്രിച്ച്  യവജനങ്ങളുകേ 
 െിവം, കവദഗ്ദ്ധയവം വിദയാഭയാസ പ്രയാഗയതയം തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റാപ്രബസ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങളാേി 
ോറ്റണം. 

 കതാെില്ക സുരക്ഷിതതവവം, കതാെില്ക നിയേങ്ങളികല സംരക്ഷണവം ആനുകൂലയങ്ങളില്ക 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി യവ പ്രലബര്ദ് ക്ലിനിക്കു ള് ആരംഭിേണം. 

 സഹ രണ പ്രേഖലയില്ക യവ സഹ രണ സംഘങ്ങള് തേങ്ങണം. 
 പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക വിവിധ കതാെില്ക രംഗത്തുള്ളവരുകേ ഡാറ്റാബാങ്ക് ഉള്കപ്പകേയള്ള 

പ്രലബര്ദ്ബാങ്ക് ആരംഭിേണം. 

 യവജനങ്ങള്േ് വയവസായ, വാണിജയ,  ാര്ദ്ഷ്ി  സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിന ്
വായ്പ ളിപ്രന്മല്ക ആ ര്ദ്ഷ് ോയ പലിശ ഇളവ് നല്കുന്ന നേപേിക്രേങ്ങള് ലഘൂ രിച്ച ്
ക ാണ്ടള്ള ഏ  ജാല  സംവിധാനോയ യൂത്ത ്ബാങ്കു ള് നിലവില്ക വരണം. 

 ടൂറിസം പ്രേഖലയില്ക ഏകറ സാദ്ധയതയള്ള ജില്ലയായതിനാല്ക ഈ രംഗപ്രത്തയ്ക്കുള്ള കതാെില്ക  
സാദ്ധയത ള് പരിഗണിച്്ച യവജനങ്ങള്ോയി വിവിധ പരിശീലനങ്ങള് (ടൂറിസ്റ്റ ് കഗഡ,് 
ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കസെര്ദ്, വിപ്രദശ ഭാഷ്ാപരിശീലനം, സ്പ്രപാേണ് ഇംഗ്ലീഷ്് പരിശീലനം, 
ോപ്രനജ്കേെ ്& പ്രഹാസ്പിറ്റാലിറ്റി കട്രയിനിംഗ്) സംഘേിപ്പിോവന്നതാണ്. 

 തീരപ്രദശം ഏകറയള്ള ജില്ലയായതിനാല്ക തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല േത്സ്യബന്ധനവോയി 
ബന്ധകപ്പട്ട് കതാെില്ക പരിശീലന പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. 

 പ്രദശീയ, അന്തര്ദ്പ്രദശീയ തലത്തില  സാദ്ധയതയള്ള കതാെിലു ള്േ് പരിശീലനവം 
അതികെസാദ്ധയത ള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് യവജനങ്ങളില്ക എത്തിക്കുന്നതിന ്
പദ്ധതി ളുമുണ്ടാ ണം. 

കൃഷ്ി 
 ജില്ലയകേ  ാര്ദ്ഷ്ി  സംസ്ക്ാരവം സാദ്ധയത ളും സംബന്ധിച്്ച വയക്തോയ പരിശീലനവം, 

േചരണവം യവാേള്േിേിയില്ക ഉണ്ടാ ണം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കജവ കവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം  ാര്ദ്ഷ്ി  സാപ്രങ്കതി  
വിദയയപ്രേയം ബപ്രയാകേപ്രനാളജി യപ്രേയം പ്രനട്ടങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച വിവിധ യവജന 
കൂട്ടായ്മ ളിലൂകേയം വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകേയം യവജനങ്ങകള ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കു യം 
ശാക്തീ രിക്കു യം കചയ്യണം. 

 പഞ്ചായത്തുതലം മുതല്ക  ാര്ദ്ഷ്ി  ക്ലബ്്ബ രൂപീ രിച്ച് ആധുനി  കൃഷ്ിരീതി േചരിപ്പിക്കു യം 
പ്രോത്സ്ാപ്പിക്കു യം കചയ്യണം. 

 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകേ സഹ രണക്കൃഷ്ി, കൂട്ടുകൃഷ്ി, ഫാം  ണ്സള്ട്ടന്സി സര്ദ്വീസ് 
എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേണം 

 ജില്ലയികല തരിശുഭൂേി കൃഷ്ി സാദ്ധയത കളക്കുറിച്ച് വയക്തോയ പഠനം നേത്തി യവജന 
കൂട്ടായ്മ ള്േ് കൂട്ടുകൃഷ്ി നേത്തുന്നതിന് പ്രോത്സ്ാഹനവം  പിന്തുണയം നല്കണം. 
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  ാര്ദ്ഷ്ി  പ്രേഖലയോയി ബന്ധകപ്പട്ട് കൂട്ടുകൃഷ്ി, തരിശ് ഭൂേി കൃഷ്ി, കജവ പച്ചേറികൃഷ്ി 
എന്നിവ കചയ്യുവാന് താല്പരയമുള്ള യവജനക്കൂട്ടായ്മ ള്േ് സര്ദ്ോര്ദ് സംവിധാനങ്ങളുകേ 
പിന്തുണയം, പ്രോത്സ്ാഹനവം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.  

സാമൂഹി ം 

 വര്ദ്ഗീയത, അസഹിഷ്ണുത, ഭീ രവാദം, ലഹരി ഉപപ്രഭാഗം എന്നിവയ്കേതികര 
േതിപ്രഷ്ധിോനും, േതി രിോനും സിനിേ,  ല, രാഷ്ട്രീയം, സാഹിതയം എന്നീ 
േദ്ധയേങ്ങളിലൂകേ യവതയത്തിന് സാധിേണം.  ഈ പ്രേഖല ളില്ക യവ സാന്നിദ്ധയം 
സജീവോു യം അതിനായി യവതവകത്ത പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു യം പിന്തുണയ്ക്കു യം കചയ്യുന്ന 
പദ്ധതി ള് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രവണം. 

 യവജനങ്ങള് പ്രനരിടുന്ന ോനസി ോയ േശ്നങ്ങള്ക്കും സവഭാവ പ്രവ ലയങ്ങള്ക്കും ഒരു യൂത്ത ്
ഡി അഡിഷ്ന് &  ൗണ്സിലിംഗ് കസെര്ദ് പ്രേഖലാേിസ്ഥാനത്തില്ക ഉണ്ടാ ണം. 

 സ്കൂള്, പ്ര ാപ്രളജു ള്, ആശ്രയപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ഓര്ദ്ഫപ്രനജു ള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്്ച വിവിധ 
 ൗോര ശാക്തീ രണ പദ്ധതി ള്േ് ോധാനയം നപ്രല്കണ്ടതാണ്. 

 യവജന കൂട്ടായ്മ ളില്ക നല്ല പൗരതവം സംബന്ധിച്്ച പ്രബാധവല്ക് രണവം, േചാരണവം, 
പരിശീലനവം സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

 യവജനങ്ങകള സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്കോപ്പം യവജനങ്ങളുകേ  രുത്തും പ്രശഷ്ിയം 
സാമൂഹയ നന്മയ്ക്കുപ രിക്കുന്ന തരത്തില്ക ജില്ലാ തലത്തില്ക ദുരന്ത നിവാരണ പ്രസന, കപയിന് 
& പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് ഗ്രൂപ്പ ്എന്നിവയം രൂപീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

 നിയേം, കപാത ധര്ദ്മം, അന്ധവിശവാസങ്ങള്ക്കും അനാചാരങ്ങള്ക്കും എതികരയള്ള പ്രബാധ 
വല്ക് രണം, സംസ്ക്ാരവം കപതൃ വം സംബന്ധിച്ച അവപ്രബാധം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, 
സാമൂഹയ തിന്മ ള്കേതികരയള്ള പ്രപാരാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് യവജന പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേിയള്ള 
പദ്ധതി ള്. 

ആപ്രരാഗയം 

▪ യവതവത്തികെ ആപ്രരാഗയം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവം അതയാവശയോയി പ്രവണ്ടത്  ായി  
രംഗം ശക്തികപ്പടുത്തു യാണ്.  എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും  ളിസ്ഥലങ്ങള്, നീന്തല്ക ുള 
ങ്ങള് എന്നിവ സ്ഥാപിച്്ച വയായാേത്തിനും അതവെി ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനും അവസര 
കോരുേണം. 

▪ യവജനങ്ങളുകേ ോനസി ാപ്രരാഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുോയി വിദയാഭയാസ 
സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രലാേ് മുനിസിപ്പല്ക തലങ്ങളില്ക  ൗണ്സിലിംഗ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിേണം. 
വിവാഹപൂര്ദ്വ  ൗണ്സിലിംഗ് കൂടുതല്ക സാര്ദ്വത്രി ോക്കു യം  വിവിധ പ്ര ന്ദ്ര ങ്ങളില്ക േീപ്രനജ ്
 ൗണ്സിലിംഗിനുള്ള സൗ രയകോരുക്കു യം പ്രവണം.  യവജനങ്ങള്േിേയില്ക വലിയപ്രതാതില്ക 
 ണ്ടവരുന്ന േദയം, േയക്കുേരുന്ന് ഉപപ്രയാഗത്തികനതിരായി ശക്ത ോയ േചാരണ പ്രബാധ 
വല്ക് രണ പരിപാേി ള് സംഘേിപ്പിേണം.  

▪ അശാസ്ത്രീയോയ ആഹാരശീലങ്ങള്, വയായാേക്കുറവ്, ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത രീതി, ദുശ്ശീലങ്ങള്, 
തേങ്ങിയവ യവജനങ്ങളുകേ ശാരീരി വം ോനസി വം  സാമൂഹി വോയ ആപ്രരാഗയകത്ത േതി 
കൂലോയി ബാധിക്കുന്ന  രയങ്ങള്കേതിരായി എല്ലാ തലത്തിലും ോദ്ധയേങ്ങളിലൂകേയം  ലാ രൂപ 
ങ്ങളിലൂകേയം േറ്റ് േചാരണ പരിപാേി ളിലൂകേയം തേര്ദ്ച്ചയായി ശക്തോയ പ്രബാധവല്ക് രണം 
സംഘേിപ്പിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്.  യവതവത്തികെ ആപ്രരാഗയം രാജയത്തികെ ഭാവിയം 
 രുത്തുോണ് എന്നിരികേ അത് സംരക്ഷിപ്രേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നാേികെ മുഴുവന് ഭരണ 
സംവിധാനങ്ങള്ക്കുമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക അതിന് ആവശയോയ പദ്ധതി ള് നിര്ദ്ബന്ധോയം 
ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്. 
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▪ യവതവത്തികെ ശക്തിയം  രുത്തും സമൂഹത്തിന് േപ്രയാജനകപ്പടുന്ന വിധം ോഥേി  ചി ിത്സ്, 
ദുരന്ത നിവാരണം, രക്തദാനം, അവയവദാനം, പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യര്ദ് എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച 
പ്ര ാപ്രളജ് തലങ്ങളില്ക യവാേള്േ് പരിശീലനം നപ്രല്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി േപ്രതയ ം 
വിദയാഭയാസ പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം. 

േപ്രതയ  യവജന വിഭാഗങ്ങള് 
കട്രബല്ക വിഭാഗം 

▪ പാര്ദ്ശവവല്ക് രിേകപ്പട്ട യവജന വിഭാഗങ്ങകള വിശിഷ്യ പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ാളനി കള 
മുഖയധാരയികലത്തിക്കുന്നതിന് അവര്ദ്േ് സാമൂഹി ോയി ഇേകപടുന്നതിന് അവസരകോരു 
ക്കുന്നതിനും അവരുള്കപ്പടുന്ന പ്ര ാളനി ളും കസറ്റില്കകേന്റു ളും പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് യത്ത് ക്ലബു ള് 
രൂപീ രിേണം. ഇവര്ദ്േ് സവയം കതാെില്ക പരീശീലനം, പ്രബാധവല്ക് രണം, കനപുണയ പരിശീ 
ലനം,  ലാ പരിശീലനം, പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്, വയക്തിതവ വി സന പരിശീലനം എന്നിവ 
യ്ക്കായി േപ്രതയ  പദ്ധതി ള് അതാത് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടാ ണം. 

▪ കട്രബല്ക യവജനങ്ങള് താേസിക്കുന്ന കേട്രിേ് പ്രഹാസ്റ്റലു ളുകേ ഭൗതി  സൗ രയങ്ങള് 
കേച്ചകപ്പടുത്തു യം അവിടുകത്ത േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് കൃതയോയി പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യുന്നതിന ്
സംവിധാനങ്ങപ്രളര്ദ്കപ്പടുത്തു യം പ്രവണം. 

▪ േറ്റ് വുപ്പു ളികല യവജനപ്രക്ഷേ പരിശീലന പരിപാേി ള്  േപ്രതയ ിച്്ച വയക്തിതവ വി സന 
പ്രബാധവല്ക് രണ പരിപാേി ള് ഈ പ്രഹാസ്റ്റലു ളിലും നേപ്പിലാേണം. 

ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ളവര്ദ് 

▪ കതാെില്കശാല ള്, വിദയാഭയാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, ആശുപത്രി ള്, പലിേ് സര്ദ്വീസ ് പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, 
എന്നിവിേങ്ങളില്ക ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ള യവജനങ്ങള്േ് സഹായ ോുന്ന ഭൗതി  
സൗ രയങ്ങകളാരുേണം. 

▪ ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ യവജനങ്ങള്േ് സഹായ ോയ ആധുനി  പഠനസാേഗ്രി ള്, 
കതാെിലുപ രണങ്ങള്, വാഹനങ്ങള് എന്നിവ ുറഞ്ഞ നിരേിപ്രലാ സൗജനയോപ്രയാ വിതരണം 
കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടാ ണം. 

ഭാവിയിൽ പ്രനടുന്നതിന ്ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങൾ 

 യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി ൾ ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് യവജനങ്ങളുകേ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്രപ്പാർട്ട ്
തയ്യാറാേൽ 

 യവജനതയകേ  െിവ ൾ നാേികെ വി സനത്തിന് എന്ന സാമൂഹി  േതിബന്ധത 
വളർത്തികയടുക്കു . 

 സംരംഭങ്ങൾ സവയം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു .  

 പ്രദശീയ അന്തർപ്രദശീയ േത്സ്ര പരീക്ഷ ൾേ് യവജനതകയ േപ്തരാക്കു . 

 യവജന കൂട്ടായ്മയിലൂകേ കൂട്ടുകൃഷ്ി, തരിശ്ശുഭൂേി കൃഷ്ി, കജവകൃഷ്ി എന്നിവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  

 ദുരന്ത നിവാരണ പ്രസന, കപയിൻ& പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യർ, രക്ത ദാനം, അവയവദാന 
േവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധപ്രസവനം കചയ്യുന്നതിന് യവജനതകയ േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 

വി സന വിേവ ്

 യവജനങ്ങളുകേ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്രപ്പാർട്്ട  
  ാർഷ്ി  പ്രേഖലയിൽ കൂടുതൽ യവജന പങ്കാളിത്തം 

 സാമുഹയ പ്രബാധമുള്ള യവസമൂഹകത്ത സൃഷ്ടിേൽ 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, അന്തവിശവാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതികരയള്ള 
േവർത്തനങ്ങളികല പങ്കാളിത്തം 
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തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെി കചയ്യാവന്ന പ്രോജക്ട ൾ 

 ഭിന്ന പ്രശഷ്ിോരായ യവജനങ്ങൾേ് സഹായ രോയ ഭൗതി  സാഹചരയങ്ങൾ ഓഫീസ് 
ക ട്ടിേങ്ങളിലും കപാത ക ട്ടിേങ്ങളിലും സജ്ജോക്കു . 

 പട്ടി ജാതി, പട്ടി  വർഗ പ്ര ാളനി ളികല യവതീ യവാേൾേ് േത്സ്ര പരിക്ഷ ൾക്കുള്ള 
പരിശീലനം, കനപുണയ പരിശീലനം എന്നിവ നൽു . 

  ളിസ്ഥലങ്ങളും നീന്തൽ ുളങ്ങളും സംരക്ഷിക്കു . 

 തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല യവതീയവാേൾേ് േത്സ്യ ബന്ധനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട കതാെിൽ 
പരിശീലനങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേിക്രേങ്ങൾ ലഘൂ രിച്ചു 
ക ാണ്ടള്ള വായ്പ സംവിധാനം. 

പ്രേൽത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

 യൂണിപ്രവഴ്സിറ്റി വിദയാഭയാസത്തിൽ കതാെിൽപരോയം ഗപ്രവഷ്ണപരോയം േസക്തിയള്ള 
വിഷ്യങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുത്തു . 

 ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് ഇൻഫർപ്രേഷ്ൻ &റിപ്രസാഴ്സ് കസെർ സ്ഥാപിേണം 

 തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ വാർഷ്ി  പദ്ധതിയിൽ നിശ്ചിത ശതോനം ത  
യവജന പദ്ധതിയ്ക്കായി നീേിവയ്ക്കണം. 

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിർപ്രേശങ്ങൾ 

 തപ്രേശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ വിവിധ കതാെിൽരംഗത്ത ് ഉള്ളവരുകേ ഡാറ്റാ പ്രബസ് 
ഉൾകപ്പകേയള്ള പ്രലബർബാങ്ക് തയ്യാറാേൽ 

 തപ്രേശ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി ളിൽ യൂത്ത ്ക്ലബ്ബു ളുകേയം യവജന കൂട്ടായ്മ ളുകേയം കൂടൂതൽ 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു . 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ായി ം    

• നിലവില്ക പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്ക  ായി  പരിശീലനത്തിനും 
 ായി  േത്സ്രത്തിനും ആവശയോയ േിനി പ്രസ്റ്റഡിയങ്ങളും ബഹുവിധ േള്ട്ടി പര്ദ്പ്പസ് 
ഇന്പ്രഡാര്ദ് പ്രസ്റ്റഡിയവം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിന ്വരുോന ോര്ദ്ഗോ ത്തേ വിധം ക ാപ്രേഴ്സയല്ക 
പര്ദ്പ്പസിനുകൂേി ഉപപ്രയാഗിോവന്ന വിധം നിര്ദ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി ള് തപ്രേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്േ് ഏകറ്റടുോം. 

• ജില്ലയില്ക കതരകഞ്ഞടുക്കുന്ന 10 പ്രേഖലാ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക വിദഗ്ധധ പരിശീല രുകേ 
പ്രനതൃതവത്തില്ക േപ്രതയ  ഇനങ്ങള്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം ഉള്കപ്പകേ നല്ക ി പരിശീലനം 
നല്കു . (അതിലറ്റിക്സ്, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, സവിമിംഗ്) 

• അനുപ്രയാജയോയ ജലസൗ രയങ്ങള് ഉള്ള എല്ലാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും ുട്ടി കള നീന്തല്ക 
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് നീന്തല്കുളം നിര്ദ്മിക്കു യം വിദഗ്ധധരായ പരിശീല കര ഉപപ്രയാഗിച്്ച 
നീന്തല്ക പഠിപ്പിക്കു യം കചയ്യു  

•  ലാ-സാംസ്ക്ാരി  പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ശക്തികപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പദ്ധതി ള് 
ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതോണ്.   ായി താരങ്ങള്േ് ോപ്രദശി  പ്രോത്സ്ാഹനം, പരമ്പരാഗത 
വിപ്രനാദങ്ങള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിേല്ക, പഞ്ചായത്തേിസ്ഥാനത്തില്ക  ായി  േീമു ള് 
രൂപകപ്പടുത്തല്ക തേങ്ങിയ പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്. 
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സംസ്ക്ാരം 

• ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ് തലത്തില്ക ഓപ്പണ് ഓഡിപ്രറ്റാറിയം നിര്ദ്മിച്്ച  ലാപരിപാേി ള് 
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കപാതഇേം സജ്ജോക്കു .  ആര്ദ്ടസ് & സ്പ്രപാര്ദ്ടസ് ക്ലബ്ബു ള്േ ്
ഈ സൗ രയം ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

• ജില്ലയികല  ലാ ാരന്ോര്ദ്ക്കും സാഹിതയ ാരന്ോര്ദ്ക്കും കപാതസ്മാര ം നിര്ദ്മിക്കു.  ഈ 
സ്മാര ത്തില്ക അവരുകേ സംഭാവന ള് കപാതജനങ്ങള്േ് പ്രബാദ്ധയകപ്പടുന്ന തരത്തില്ക 
നൂതനസാപ്രങ്കതി  ോര്ദ്ഗങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്്ച (ഓഡിപ്രയാ &വിഷ്വല്ക) േദര്ദ്ശിപ്പിക്കു .  
ഇപ്രതാകോപ്പം ആര്ദ്ട്്ട ഗാലറിയം ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

• ജില്ലാതലത്തില്ക  ഥാേസംഗ പരിശീലന  ളരി സ്ഥാപിക്കു . 

• ജില്ലയകേ എല്ലാ  ലാ കവശിഷ്ടയങ്ങകളയം ഒരു ുേേീെില്ക ക ാണ്ടവരുന്ന ആര്ദ്ട്്ട 
വിപ്രല്ലജികനാപ്പം  ലാ ാരന്ോര്ദ്േ ്ആവശയോയ ഉപ രണങ്ങളുകേ വിപണനസൗ രയം കൂേി 
ലഭയോക്കും. 

യവജനപ്രക്ഷേം 

• തീരപ്രദശ പ്രേഖലയികല യവജനങ്ങളുകേ വിദയാഭയാസപരോയ വി സനത്തിനായി േപ്രതയ  
യവജനപ്രക്ഷേ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കു  

• യവാേള്ക്കുപ്രവണ്ടി ോത്രം ോപ്രദശി  പ്രേഖല ജില്ലാതല സംഘേനാ സംവിധാനങ്ങള് 
സജ്ജോക്കു . 

• ഡിസാസ്റ്റര്ദ് ോപ്രനജ്കേെ് ോസ്ക്് പ്രഫാഴ്സു ള് രൂപീ രിച്ച് കതാെില്കപ്രേഖലയാക്കു . 
 

7.12  ഊർജ്ജം 
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഊര്ദ്ജ്ജപ്രേഖലയകേ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയകേ അപഗ്രഥനത്തില്ക 

കവദുപ്രതാര്ദ്ജ്ജം ഊര്ദ്ജ്ജത്തികെ വിവിധ പാരമ്പരയ, പാരമ്പപ്രരയതര ഉല്പാദന പ്രസ്രാതസ്സു ളും, 
നിലവിലുള്ള കവദുതിപ്രേഖലകയ ഉല്പാദന സംവിധാനം, േസരണ സംവിധാനം വിതരണ സംവിധാനം 
എന്നിങ്ങകന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന. 
കവദുതിയകേ പ്രസ്രാതസു ള് 
 ജലകവദുതി, താപകവദുതി,  ാറ്റ്, സൗപ്രരാര്ദ്ജ്ജം , തിരോല, കജവോലിനയം 
മുതലായവയാണ ് കപാതകവ കവദുതിയകേ പ്രസ്രാതസു ള്. ഇതില്ക ജലകവദുതിയം 
താപകവദുതിയോണ് പാരമ്പരയ ഊര്ദ്ജ്ജ പ്രസ്രാതസ്സു ള്. േറ്റള്ളവ പാരമ്പപ്രരയതര ഊര്ദ്ജ്ജ 
പ്രസ്രാതസ്സു ളായി പരിഗണിേകപ്പടുന്ന. 
ഭാവിയിപ്രലക്കുള്ള  ജില്ലയികല വി സനത്തിന ്കപാതവായ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പ്രേല്കത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. പുതിയ  ട്രാന്പ്രഫാര്ദ്േറു ള്  വയ്ക്കുന്നതിനും കലന് വലിക്കുന്നതിനും  േറ്റം ോപ്രദശി ോയ 
തേസ്സങ്ങളും  േശ്നങ്ങളും പ്രനരിട്ടുക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്, അതിനുള്ള  പരിഹാരോയി  പുതിയ 
പ്രറാഡ ള്  നിര്ദ്മിക്കുംപ്രമ്പാഴും നിലവിലുള്ളവ  വി സിപ്പിക്കുംപ്രമ്പാഴും  പവര്ദ് പ്ര ബിളു ളും 
 മൂണിപ്രേഷ്ന് പ്ര ബിളു ളും  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗ രയങ്ങള്  സംവിധാനം കചയ്യു  . 
ക ാല്ലം കബപ്പാസ് പ്രപാകല പുതിയതായള്ള പ്രറാഡ ള് നിര്ദ്മിക്കുംപ്രമ്പാള്  പ്ര ബിളു ള്   
ഇോനുള്ള  സൗ രയങ്ങള് കചയ്യതാല്ക ോത്രപ്രേ കബപ്പാസില്ക ഭാവി വി സന 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള കവദുതി ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തുവാന്  െിയ യള്ളു. 

2. കൂടുതല്ക കേച്ചകപ്പട്ട പ്രസവനങ്ങള്ോയി കവദുതി വിതരണ പ്രേഖലയില്ക  ആധുനീ  
വല്കേരണം നേപ്പിലാപ്രേണ്ടതാണ്. 

3. ജില്ലയികല േസരണ പ്രേഖലയികല വി സനത്തിനായി load flow study  കചയ്ത ് ഒരു  
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സബ്പ്രസ്റ്റഷ്ന് സ്ഥാപിക്കു , പരവൂര്ദ് 33KV substation upgrading, കചങ്ങേനാേ് 33KV 
substation    upgrading  മുതലായവ. 

4. പുതിയതായി നിര്ദ്മിച്ച  ക ാല്ലം 110 KV GIS Substation -നില്ക നിന്ന് 11 KV വിതരണ 
കലനു ള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് Railway  യകേയം  േറ്റ് പല  Department കെ യം 
സഹ രണം ആവശയോണ് 

5. സര്ദ്ോര്ദ് ഓഫീസു ള് വീടു ള് തേങ്ങിയ ഇേങ്ങളില്ക  ഊര്ദ്ജ്ജം ഫലേദോയി  
ഉപപ്രയാഗിക്കു . 

6. കപപ്രട്രാള് , ഡീസല്ക,തേങ്ങിയ പ്രഫാസില്ക ഇന്ധനവം  വിദൂരഭാവിയില്ക ഇല്ലാതാവം  
അതിനാല്ക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ  ഊര്ദ്ജ്ജ ഉല്പാദനത്തിപ്രലക്കു ോറു .   

7. വാട്ടര്ദ് അപ്രതാറിറ്റി പ്രപാകലയള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ഷേതുറഞ്ഞ പ്രോപ്രട്ടാറു ള് ോറ്റി ഊര്ദ്ജ്ജ 
ക്ഷേതയള്ളവ  സ്ഥാപിക്കു  

 ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും േറ്റം ഉള്പ്പകേ ഭാവിയില്ക കവദുതിയില്ക ഓടുന്ന അന്തരീക്ഷ 

േലിനീ രണം ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ള് വാങ്ങു . ആവശയോയ ചാര്ദ്ജ്ജിംഗ ് കസെറു ള് 
സ്ഥാപിക്കു  

2.  ിെേന് പ്രേഖലയില്ക ജലകവദുതി ഉല്പാദനം നേത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്തു ള്  
സാധയതാപഠനം നേത്തു  സാധയത ഉകണ്ടങ്കില്ക നേപ്പിലാോന് ശ്രേിക്കു ,  വിവിധ 
പ്രസ്രാതസ്സു ളില്കനിന്ന്   ാറ്റ്, കവള്ളം, പ്രസാളാര്ദ്, ോലിനയസംസ്ക്കരണം മുതലായവ വെി  
ഉല്പാദനം നേത്താന് സാധയതാ പഠനം നേത്തു .ബപ്രയാഗയാസ് ൈാെ്-വയാപനം-ോര്ദ്േറ്റ ളിലും 
കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും േറ്റം ലഭയത അനുസരിച്ച് നേത്തു . 

3. മുനിസിപ്പല്ക ഏരിയായിലും, പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് ഏരിയായിലും കവദുതി വിതരണത്തികെ 
ഗുണനിലവാരം  ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിപ്രലേ്  RMU  സംവിധാനം   ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു  . 

4. ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണം - അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു   ഊര്ദ്ജ്ജ ക്ഷേത കൂേിയ ഉപ രണങ്ങള് 
ഉപപ്രയാഗിേണം.തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  സൗജനയ നിരേില്ക   ഊര്ദ്ജ്ജ 
ക്ഷേതയള്ള ഉപ രണങ്ങള്  വിതരണം കചയ്യു  . 

5. കവദുത സുരക്ഷയ്ക്ക്  േധാനയം നല്ക ി  അപ േ നിവാരണം ലക്ഷയോേി   അവപ്രബാധം 
നേത്തു  

▪ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക കവദുതി സുരക്ഷാ ക്ലാസ്സു ള് , 
വിവിധ കവദുതി - അധിഷ്ഠിത കതാെില്ക വിഭാഗങ്ങള്ോയി  സംഘേിപ്പിക്കു . 

▪ സുരക്ഷാവാരാചരണം  വാര്ദ്ഡ് തലങ്ങളില്ക വകര  എത്തും വിധം േചരണ പരിപാേി  
പ്രളാകേ  സംഘേിപ്പിക്കു . 

▪ കപാതസ്ഥലങ്ങളിലും  പാതപ്രയാരങ്ങളിലും  കവദുതി കലനു ള്േ് സേീപം  
അപ േ രോം വിധം  സ്ഥിതികചയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങപ്രളാ വൃക്ഷശിഖരങ്ങപ്രളാ നീേം കചയ്യുന്നതിന ് 
തപ്രേശ/ ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുകേ  പ്രനതൃതവത്തില്ക പദ്ധത് േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
രൂപകപ്പടുത്തു . 

▪ വാര്ദ്ഡ്  തലങ്ങളില്ക “ഊര്ദ്ജ്ജ സംരക്ഷണവം  സുരക്ഷയം ”മുന്നിര്ദ്ത്തി   “എനര്ദ്ജി 
ക്ലബു ള്  രൂപീ രിച്ച്  േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു . 

6. LED ബള്ബു ള് ുറഞ്ഞ ചിലവില്ക  പഞ്ചായത്തു ള് ഉപപ്രഭാക്താേള്േ ് നല്കു . 
7.  തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് നിലവിലുള്ള പ്രസാഡിയം  പ്രവപ്പറു ള്, കേര്ദ്ക്കുറി  പ്രവപ്പര്ദ് ലാമ്പു ള്  

മുഴുവനും ോറ്റി  LED സ്ട്രീറ്റ് കലറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു . 
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• ഇത്തിേര പഞ്ചായത്തില്ക പ്രസാളാര്ദ് ൈാെിനുള്ള സാദ്ധയത പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്. 

• അച്ചന്പ്ര ാവിലില്ക വിന്ഡ് േില്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയത പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്. 

• കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ്, ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള 
കനല്കപ്പാേങ്ങള് കചളികയടുത്തും േണലൂറ്റിയം കവള്ളകേട്ടു ളായി ോറിയിരിക്കു യാണ.്  
േപ്രതയ ിച്്ച  ാര്ദ്ഷ്ി  ആവശയങ്ങള്േ് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റാത്ത 20 കഹക്ടപ്രറാളം 
സ്ഥലത്ത് പ്രസാളാര്ദ്പാനല്ക സ്ഥാപിച്ചാല്ക പഞ്ചായത്തികലാട്ടാക യം സേീപ പഞ്ചായത്തു 
 ളിപ്രലക്കും കവദൂതി ഉപപ്രയാഗിോന്  െിയം.  ആയതിനാല്ക പ്രസാളാര്ദ്പാ നല്ക 
സ്ഥാപിച്ച ്കവദുതി ഉത്പാദിപ്പിോന് പ്രവണ്ട നേപേി ള് സവീ രിേണം. 

 
7.13 പശ്ചാതല സൗകരയങ്ങൾ 
ഗതാഗതം - ജില്ലയികല സ്ഥിതി 

ഒരു േപ്രദശത്തിെ സാമൂഹി വം സാമ്പത്തി വം വയാവസായി  പരവോയ വി സനത്തിന ്
നിലവാരമുളള പശ്ചാത്തല പ്രേഖല ഒരു അവശയ ഘേ ോണ്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക നിലവിലുളള പ്രറാഡ ്
ശയംഖലയില്ക കപാതേരാേത്്ത വുപ്പിനു  ീെിലുളള പ്രദശീയപാത ളും സംസ്ഥാനപാത ളും േധാന 
ജില്ലാ പ്രറാഡ ളും തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പ്രറാഡ ളുോണ് ഉള്കപ്പടുന്നത്. നാല ്
പ്രദശീയപാത ളും ആറ് സംസ്ഥാനപാത ളും ഒരു കബപ്പാസും ജില്ലയില്ക കൂേി  േന്നപ്രപാുന്ന. 
കപാതേരാേത്ത് നിരത്തു വിഭാഗം ക ാല്ലം ഡിവിഷ്കെഅധീനതയില്ക നിലവില്ക 478 പ്രറാഡ ളുണ്ട്. 
ഇതില്ക 6 സംസ്ഥാന പാത ളും 472 ജില്ലാ പ്രറാഡ ളുോയി ആക  1 863.702  ി.േി. കദര്ദ്ഘയമുണ്ട്. 

ക ാല്ലം കബപ്പാസ ്
പ്ര ന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരു ളുകേ സംയക്ത സംരംഭോയ ക ാല്ലം കബപ്പാസ് പ്രേവറം 

മുതല്ക  ാവനാേ ്വകര 13.10  ി.േി.യിലാണ് പൂര്ദ്ത്തിയാുന്നത്. 352.05 പ്ര ാേി രൂപ കചലവ വരുന്ന 
േസ്തുത പദ്ധതി മൂന്ന് പാലങ്ങളും 7  ി.േി. പുതിയ പ്രറാഡം 4  ി.േി. നിലവിലുളള പ്രറാഡികെവീതി കൂട്ടലും 
ഉള്കപ്പടുന്ന. ഇ.പി.സി. പദ്ധതിയില്ക 27.05.2015 ല്ക ആരംഭിച്ച കബപ്പാസികെനിര്ദ്മാണം 2018 ല്ക 
പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുകേന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  

േലപ്രയാര കഹപ്രവ 
ജില്ലയകേ  ിെേന് േപ്രദശങ്ങകള തമില്ക ബന്ധിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് നിലവിലുളള എം.സി.പ്രറാഡിന് 

സോന്തരോയാണ ് പുതിയ േലപ്രയാര കഹപ്രവ നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നത്. പൂനലൂര്ദ് - 
ക .എസ്.ആര്ദ്.റ്റി.സി. ജംഗ്ധഷ്ന് മുതല്ക ക ാല്ലായില്ക വകര 48.1  ി.േി. ആണ് നിര്ദ്േിഷ്ട 
അകലന്കേെ.് 240.20 പ്ര ാേി രൂപയാണ് പദ്ധതി കചലവ്. േസ്തുത േവൃത്തിയകേ ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് 
േവര്ദ്ത്തി ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിച്ചു.  ിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചാണ് േലപ്രയാര കഹപ്രവയകേ നിര്ദ്മാണം 
നേത്തുന്നത്. 
തീരപ്രദശ കഹപ്രവ 

ജില്ലയികല   ാപ്പില്ക മുതല്ക - വലിയെീേല്ക വകര ആക  56.8  ി.േി. ആണ് നിര്ദ്േിഷ്ട 
തീരപ്രദശപാതയകേ അകലന്കേെ ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില്ക  ാപ്പില്ക മുതല്ക ക ാല്ലം 
വകരയളള പ്രറാഡ് കപാതേരാേത്്ത വുപ്പികെയം ഹാര്ദ്ബര്ദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുപ്പികെയം 
തപ്രേശസവയംഭരണ വുപ്പികെയം  ീെിലാണ്. േസ്തുത അകലന്കേെില്ക നിലവില്ക പ്രറാഡ ്
ഉളളതിനാല്ക വീതി കൂട്ടി ഉപരിതല നവീ രണം നേത്തുന്നതിനുളള ോരംഭ േവൃത്തി ള് 
കപാതേരാേത്ത് വുപ്പില്ക നേന്ന വരുന്ന. കൂോകത ക ാല്ലം മുതല്ക വലിയെിേല്ക വകരയളള റീച്ചില്ക 
ഒരു ഫ്കളഓവറും നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. േസ്തുത പ്രേല്കപാതയകേ ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് േവൃത്തി ള് 
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പുപ്രരാഗേിക്കുന്ന. തീരപ്രദശകഹപ്രവയകേ നിര്ദ്മാണം  ിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചാണ ്
പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നത്. ആദയ ഘട്ടോയ  ാപ്പില്ക - വലിയെിേല്ക വകരയളള ഇന്കവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് 
േവൃത്തി ള്േ ് ഏ പ്രദശം 26 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം മുതല്ക  ാപ്പില്ക 
വകരയളള തീരപ്രദശകഹപ്രവയ്ക്ക്  42 പ്ര ാേിരൂപയകേ എസ്സറ്റിപ്രേറ്റ് സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്പ്രത്തക്കുളള ഹ്രസവ ാല വി സന പരിപ്രേക്ഷയം  
 ജില്ലയകേ കോത്തം വി സന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക ഗതാഗത പ്രേഖലയ്ക്കുളള ോധാനയം 
പരിഗണിച്്ച പ്രറാഡ ളുകേ നിര്ദ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും അനുപ്രയാജയോയ നയരൂപീ രണം 
നേപ്പിലാോനുളള തന്ത്രങ്ങള് ആസൂത്രണം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. ജില്ലയികല പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണ 
പരിപാലനങ്ങള്ോവശയോയ മുന്ഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ചില ോനദണ്ഡങ്ങള് 
വി സിപ്പിപ്രേണ്ടതണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ജില്ലയില്ക പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല പ്രേഖലയില്ക 
വന് ുതിച്ചു ചാട്ടോണ് കപാതേരാേത്ത് വുപ്പ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതിനായി ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ള് 
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ക േിേതികെയം ോരംഭ േവര്ദ്ത്തി ള് ആരംഭിച്ചു  െിഞ്ഞു. പ്രദശീയപാത 66 
ജില്ലാ അതിര്ദ്ത്തി ളായ  േമ്പാട്ടുപ്ര ാണം മുതല്ക കൃഷ്ണപുരം വകര നാലുവരിപാത ആക്കുന്നതിനുളള 
അകലന്കേെികെ അന്തിേ രൂപപ്രരഖ എന്.എച്്ച.ആര്ദ്.ഐ. തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുേല്ക 
നേപേി ള് ോരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയില്ക തിരപ്രേറിയ േധാന ജംഗ്ധഷ്നു ളായ 
 രുനാഗപ്പളളി, ക ാട്ടിയം, ചാത്തന്നൂര്ദ് എന്നിവിേങ്ങളില്ക ഫ്കള ഓവറു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള 
കോപ്രപ്പാസല്ക സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നപ്രതാടുകൂേി അന്തര്ദ്പ്രദശീയ 
നിലവാരത്തിലാുന്ന പ്രറാഡില്ക ബ്ളാ ് സ്പ്രപാട്ടു ള് എല്ലാം ഒെിവാേി അപ േങ്ങളുകേ പ്രതാത ്
ഗണയോയി ുറയ്ക്കാവന്നതാണ്. പ്രദശീയപാത 744 ല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക  കദര്ദ്ഘയോയ 
81.250  ി.േി. വീതി കൂട്ടി നവീ രിക്കുന്നതിനുളള വിശദോയ പ്രോജക്ട് റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്്ട ഗവണ്കേെില്ക 
സേര്ദ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏകറ്റടുേല്ക നേപേി ള് പുപ്രരാഗേിക്കുന്ന. പ്രദശീയപാത 183 & 183 എ വീതി 
കൂട്ടി ഉപരിതല നവീ രണത്തിനുളള വിശദോയ പ്രോജക്ട് റിപ്രപ്പാര്ദ്ട്ട് തയ്യാറാക്കു ന്നതിനുളള ോരംഭ 
നേപേി ള് ആരംഭിച്ചു. പ്രേല്ക പറഞ്ഞ പ്രറാഡ ളിലുളള അപ േ രോയ വളവ ള് ഒെിവാേി 
കസ്ട്രയിറ്റ് അകലന്കേെ് ക ാടുക്കുന്നതിനാല്ക അപ േങ്ങളുകേ പ്രതാത് ുറയ്ക്കാനാവം.  പുനലൂര്ദ് 
പ്ര ാട്ടവട്ടം ജംഗ്ധഷ്ന് മുതല്ക പ്ളാപ്രച്ചരി വകര പുതിയ ഫ്കള ഓവര്ദ് വന്നാല്ക നിലവില്ക പുനലൂര്ദ് 
ജംഗ്ധഷ്നികല ഗതാഗതക്കുരുേിന് ഒരു പരിധിവകര പരിഹാരം  ാണാനാും. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്ം 
ക ാണ്ട് ജില്ലയികല  എല്ലാ പ്രറാഡ ളിലും ഓേ ള് നല്ക ിക ാണ്ട് ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാരത്തില്ക 
പൂര്ദ്ത്തിയാോനാണ് കപാതേരാേത്ത് വുപ്പ ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. പ്രറാഡ ളുകേ ആയസ് 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്ക കഡ്രയിപ്രനജു ള് േധാന പങ്ക് വഹിയ്ക്കുന്നണ്ട്.  

 പ്രപാളയപ്രത്താേ് ജംഗ്ധഷ്നില്ക നിന്നം തീരപ്രദശകഹപ്രവയിപ്രലേ് ഗതാഗതം തേര്ദ്ച്ചയായി ഒരു 
പാതയില്ക നിന്നം ഫ്കളഓവര്ദ് നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്. തന്മൂലം പ്രദശീയപാതയില്ക നിന്നം 
തീരപ്രദശപാതയില്ക നിന്നം  ണക്ടിവിറ്റി  ിട്ടുന്നതാണ്. ക ാല്ലം നഗരത്തികെപേിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത ്
വരുന്ന തീരപ്രദശകഹപ്രവയം  ിെേ് ഭാഗത്ത് നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തിയായിവരുന്ന കബപ്പാസ് പ്രറാഡം 
പ്രദശീയപാത 66 കല ഗതാഗതക്കുരുേ് പരോവധി ുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായ ോും. ഇത് കൂോകത 
വേേഭ്ാഗത്ത് നിലവിലുളള ആശ്രാേം ലിങ്ക ് പ്രറാഡികെ തേര്ദ്ച്ചയായി പ്രതാപ്പില്ക  േവ് വകര 
നീട്ടുന്നതിനായി പദ്ധതി ോരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രേല്ക പറഞ്ഞ േവര്ദ്ത്തി ള് പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നപ്രതാകേ 
നഗരഹൃദയത്തില്ക  േോകത യാത്രകചയ്യാവന്നതാണ്. തന്മൂലം ജില്ലാ സിരാ പ്ര ന്ദ്രം പ്രനരിടുന്ന 
േധാന കവല്ലുവിളിയായ ഗതാഗതക്കുരുേിന് ശാശവതോയ പരിഹാരോും.  

 കവളളം ഒഴു ിപ്രപാുന്നതിന് അനുപ്രയാജയോയ സൗ രയങ്ങള്, പ്രറാഡ് അേയാളങ്ങള്, 
കതരുവ് വിളക്കു ള്, ആവശയോയ നേപ്പാത ള് എന്നിവ പ്രറാഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം കേച്ച 
കപ്പടുത്തുന്ന ഘേ ങ്ങളാണ.്  പ്രേല്ക പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങള് ഐ.ആര്ദ്.സി. ോനദണ്ഡങ്ങള്േനു 
സൃതോയി പിന്തുേര്ദ്ന്നാല്ക സുരക്ഷ കേച്ചകപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 
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 നിലവില്ക ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ോത്രോണ് ട്രാഫി ് അകഡവസറി  മിറ്റി ഇല്ലാത്തത്. 
സുരക്ഷിതോയ യാത്രയ്ക്കും ഗതാഗത നിയേങ്ങള് നേപ്പിലാക്കുന്നതിനും അസിസ്റ്റെ്  മീഷ്ണര്ദ് 
(ട്രാഫി ്) അദ്ധയക്ഷനായ ഒരു ട്രാഫി ് അകഡവസറി  മിറ്റി രൂപീ രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്.  
ട്രാേ് പ്രപാലുളള സര്ദ്ോരിതര ഏജന്സി കള കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രറാഡ് സുരക്ഷാ 
കസല്ലികെേവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഏപ്ര ാപിപ്പിോവന്നതാണ്. 

പ്രറാഡ് സുരക്ഷക്കും ശരിയായ പ്രറാഡ് പരിപാലനത്തിനും ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപ്പാര്ദ്ട്്ടകേെ ്
രൂപി രിപ്രേണ്ടത് അതയാവശയോണ്.  ഇതിനായി കപാതേരാേത്്ത - എല്ക.എസ.്ജി.ഡി. - റവനൂ - 
പ്രപാലീസ് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ടുകേന്റു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥകര പുന:ക്രേീ രിച്ച് ഇത് സാദ്ധയോോം ആസ്തി 
വി സനപ്രത്താകോപ്പം, നിലവിലുള്ളതം ക പ്രയ്യറ്റം കചയ്യകപ്പട്ടിട്ടുള്ളതം പുതതായി ആര്ദ്ജിക്കുന്നതോയ 
ആസ്തി ള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിപ്രലയ്ക്ക് താലൂേ് തലത്തില്ക സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തിലുള്ള സര്ദ്പ്രവ 
സംവിധാനങ്ങള് ശക്തികപ്പടുത്തി ക പ്രയ്യറ്റം കചയ്യകപ്പട്ടിട്ടുള്ള പ്രറാഡികെപാര്ദ്ശവങ്ങള് തിരിക  
സര്ദ്ോരിപ്രലയ്ക്ക് മുതല്കകൂട്ടാന് പ്രവണ്ട സംവിധാനം ജില്ലാ ഭരണകൂേം ഏര്ദ്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടത ്
അതയാവശയോണ് അങ്ങകന പ്രറാഡ ളുകേ സര്ദ്പ്രവ പൂര്ദ്ത്തീ രിച്ചാല്ക അത ് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള 
ബാദ്ധയത പ്രേല്ക സൂചിപ്പിച്ച ജില്ലാതല എവിക്ഷന് ഡിപ്പാര്ദ്ട്ടുകേെ ്ഏകറ്റടുപ്രേണ്ടതാണ്. 

 രണ്ടായിരത്തി മുപ്പപ്രതാടുകൂേി തീരപ്രദശ കഹപ്രവ, നാഷ്ണല്ക കഹപ്രവ 66, കേയിന് കസന്ട്രല്ക 
പ്രറാഡ,് േലപ്രയാരകഹപ്രവ എന്നിവ അന്തര്ദ്പ്രദശിയ നിലവാരത്തിപ്രലയ്ക്കും ഇവകയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന - 
പാരിപ്പള്ളി - േേത്തറ - ആയൂര്ദ് - ഇത്തിേര - എന്.എച്്ച 744, പ്ര രളപുരം ആയൂര്ദ്പ്രറാഡ് - 
 രുനാഗപള്ളി - ശാസ്താംപ്ര ാട്ട - അടൂര്ദ്പ്രറാഡ ള് പ്രദശീയ നിലവാരത്തില്ക 4 വരിപ്പാത ളാക്കു യം 
കചയ്താല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല പ്രറാഡഗതാഗതം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിപ്രലേ് ഉയരും. 

അടുത്ത 15 വര്ദ്ഷ്പ്രത്തക്കുളള ദീര്ദ്ഘ ാലവി സന പരിപ്രേക്ഷയം  
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രറാഡ ളും പ്രദശീയ നിലവാരത്തിപ്രലേ് ഉയര്ദ്ത്തുവാന് പ്രവണ്ട 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.  അതിനായി ൈാസ്റ്റി ് അഗ്രിപ്രഗറ്റ്സ,് റബകറസ്ഡ് ോറിംഗ്, 
ജര്ദ്മന് സാപ്രങ്കതി  വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള ോറിംഗ് തേങ്ങിയ നൂതനോയ സാപ്രങ്കതി  വിദയ ളുകേ 
സാദ്ധയത ള് കൂേി േപ്രയാജനകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  പുതിയ ഫ്കള ഓവറു ള്, കസ്ക്വാക്കു ള്, 
നാലുവരിപ്പാത ള് കബപ്പാസ്സു ള്, സബ് പ്രവ ള്, എല്ലാ പ്രറാഡ ളും ബി.എം. / ബി.സി എന്ന 
തേങ്ങി പലവിധ സൗ രയങ്ങളും പരോവധി നേപ്പിലാേിയാല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയകേ മുഖച്ഛായ തകന്ന 
ോറും.  കൂോകത േകറ്റാരു േധാനോയ  ാരയം വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രറാഡപ േങ്ങള് ുറയ്ക്കുവാനുളള 
നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതികനക്കുറിച്ചാണ്. േിേവാറും അശ്രദ്ധോയി വാഹനപ്രോേിക്കുന്നത ക ാണ്ടാ 
ണ് അപ േങ്ങള് കൂടുതലായം സംഭവിക്കുന്നകതങ്കിലും പ്രറാഡ ളുകേ അവസ്ഥയം ഒരു പരിധി വകര 
അപ േങ്ങള്േിേയാുന്ന.  പ്രോശം നിലവാരത്തിലുളള പ്രറാഡ ളും അപ േ രോയ വളവ ളും 
ട്രാഫി ് സുരക്ഷാ ോനദണ്ഡങ്ങള് എല്ലായിേത്തും പാലിേകപ്പോത്തതം അപ േങ്ങള്േ് ആേം 
കൂടുന്ന. വാഹന യാത്രി ര്ദ്ക്കു ോത്രേല്ല  ാല്കനേ യാത്രോര്ദ്ക്കും അപ േം ഇകന്നാരു നിതയ സംഭവ 
ോയി ോറിയിരിക്കുന്ന.  ാല്കനേയാത്രി ര്ദ്ോയി േപ്രതയ ം നേപ്പാത ള് നിര്ദ്മിക്കു യം പ്രറാഡ ളില്ക 
കൃതയോയി ോര്ദ്േിംഗു ള് നല്കു യം കചയ്യാവന്നതാണ്. അപ േങ്ങള് ഇല്ലാതാോന്  െിയി 
കല്ലങ്കിലും അതികെ പ്രതാത ് ഗണയോയി ുറയ്ക്കാന് പ്രേല്ക സൂചിപ്പിച്ച നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് നേപ്പാേിയാല്ക 
 െിയം. നിലവിലുളള പ്രറാഡ ള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഐ.ആര്ദ്.സി., പ്രറാഡ് ഗതാഗത കഹപ്രവ 
േന്ത്രാലയം എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്ന നിലവാരം,  ര്ദ്ശനോയ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം എന്നിവ 
അതയാവശയോണ്. ഗതാഗത പ്രേഖലയികല നിപ്രക്ഷപം വളകര വയാപ്തിയളളതം ഗവണ്കേെിന് ലഭയോ 
ുന്ന വിവരങ്ങള്േപ്പുറവോണ്. ആയതിനാല്ക സവ ാരയ നിപ്രക്ഷപം, ഗവണ്കേെിതര ഏജന്സി ള്, 
സംയക്ത സംരംഭങ്ങള് എന്നിവ കതരകഞ്ഞടുേകപ്പട്ട പാത ളുകേ നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലും 
കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക േവൃത്തി ളിലും പകങ്കടുപ്രേണ്ടത് ആവശയോണ്. 
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 നിലവിലുളള പ്രറാഡ ള്േ ് സോന്തരോയി സര്ദ്വീസ് പ്രറാഡ ള് വന്നാല്ക േധാന 
പ്രറാഡ ളിപ്രലക്കുളള േപ്രവശനം നിയന്ത്രിച്ചുക ാണ്ട ്േധാന പ്രറാഡ ളികല ഗതാഗത ക്കുരുേിന് ഒരു 
പരിധിവകര പരിഹാരം  ാണാനാും. നമ്മുകേ ജില്ലയികല പ്രറാഡ ള് പ്രനരിടുന്ന േകറ്റാരു േധാന 
േശ്നം േതിയായ പാര്ദ്േിംഗ് സൗ രയം ഇല്ലാത്തതാണ്. നിലവിലുളള ഓക്സ് പ്രബാ (oxbow) ലാന്ഡ ള് 
പാര്ദ്േിംഗിനും വെിപ്രയാര വിശ്രേ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള്ക്കുോയി ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. േധാന പ്രറാഡ ളുകേ 
വശങ്ങളില്ക നിര്ദ്മിക്കുന്ന പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് പ്ര ാംപ്ളക്സു ള്, ഓഡിപ്രറ്റാറിയങ്ങള് തേങ്ങിയവയ്ക്ക് േതിയായ 
പാര്ദ്േിംഗ് സ്ഥലം ഉകണ്ടങ്കില്ക ോത്രപ്രേ തപ്രേശസ്ഥാപനങ്ങള് അനുേതി നല്ക ാവൂ. പ്രദശീയപാത 066 
നാലു വരി പാത ആക്കുപ്രമ്പാള് നിലവിലുളള നാല ്പാലങ്ങള് (ഇത്തിേര,  പ്രന്നറ്റി, നീണ്ട ര, ചവറ) 
രണ്ട വരി പാതയായി തേരുപ്രമ്പാള് രൂക്ഷോയ ഗതാഗതക്കുരുേ ് ഉണ്ടാ ാനിേയണ്ട്. ഇതിന ്
പരിഹാരോയി ക ാല്ലത്ത് പെയ ഇരുമ്പുപാലത്തിന് സോന്തരോയി പുതിയ ഇരുമ്പുപാലം വന്നത 
പ്രപാകല നിലവിലുളള പാലങ്ങള്േ് സോന്തരോയി പുതിയ പാലങ്ങള് നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്. 
ജില്ലയികല േറ്റ് പ്രദശീയപാത ളായ 744, 183, 183എ, േറ്റ് സംസ്ഥാന പാത ള്, കബപ്പാസ്, 
തീരപ്രദശ- േലപ്രയാരകഹപ്രവ എന്നിവ നാലുവരി പാതയായി ഉയര്ദ്ത്തിയാല്ക നാേികെ വി സനം 
പൂര്ദ്ണ്ണതയിപ്രലയ്ക്ക് എത്തിോവന്നതാണ്. ശുചിതവ േിഷ്നുോയി സഹ രിച്്ച പാതപ്രയാരപ്രത്താ ബസ് 
പ്രബ പ്രളാേ് പ്രചര്ദ്പ്രന്നാ കപാത ശൗചാലയങ്ങള് (ഇ-പ്രോയലറ്റ)് സ്ഥാപിോവന്നതാണ്.  
 േി ച്ച ആസൂത്രണവം കൂടുതല്ക സുരക്ഷാപ്രബാധപ്രത്താകേയമുളള പ്രറാഡ് ശംഖലയകേ 
ഡികസനിംഗിലൂകേയം പ്രറാഡപ േങ്ങള് ുറയ്ക്കുന്നതിന ്സാധിക്കും. പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല സൗ രയങ്ങ 
ളായ പ്രറാഡ് ഉപരിതലം, പ്രറാഡേയാളങ്ങള്, പ്രറാഡ് ഡികസന് എന്നിവ േധാന സുരക്ഷാ 
ഘേ ങ്ങളാണ്. കചലവ് ുറഞ്ഞ രീതിയിലുളള പശ്ചാത്തലം കേച്ചകപ്പടുത്തല്ക പ്രറാഡപ േങ്ങളും 
അവയകേ തീവ്രതയം ുറയ്ക്കാന് ഉപ രിക്കും. പ്രറാഡ സുരക്ഷാ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഗവണ്കേെികെ 
ോത്രം ഉത്തരവാദിത്തേല്ല. ഇന്ുറന്സ് പ്രേഖല, േറ്റ് സംഘേന ള്, ഗവണ്കേെിതര സംഘേന ള് 
എന്നിവയ്ക്കും പ്രറാഡ് സുരക്ഷാപ്രബാധവല്കേരണത്തില്ക വളകര ോധാനയമുണ്ട്.  

 പ്രറാഡ ളിലൂകേയളള സുഗേോയ അപ േരഹിതോയ യാത്ര, കപാതേരാേത്്ത വുപ്പ്, 
പ്രപാലീസ്, പ്രോപ്രട്ടാര്ദ് വാഹന വുപ്പ ് തേങ്ങിയ വിവധ വുപ്പു ളുകേ  ഏപ്ര ാപനവം ോപ്രനജ്കേന്റും 
ക ാണ്ട് ോത്രപ്രേ സാധയോകൂ. അതിനായി ഒറ്റകേട്ടായി േവര്ദ്ത്തിപ്രേണ്ടത് അനിവാരയോണ്. തന്മൂലം 
സുരക്ഷിതോയ പ്രറാഡ് പശ്ചാത്തല പ്രേഖല നിയേങ്ങള്  ര്ദ്ശനോയി നേപ്പാേകപ്പടുകേന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തണം. 

നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്  
പ്ര രളത്തികല േിേ ജില്ല ളിലും റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നും ക .എസ്.ആര്ദ്.റ്റി.സി. ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്നും 

കതാട്ടടുത്താണ് സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്. എന്നാല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നില്ക നിന്നം മൂന്ന ്
 ി.േി. അ കലയാണ് ബസ്്സപ്രറ്റഷ്ന് സ്ഥിതികചയ്യുന്നത്. റയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്നു മുന്നില്ക ഈസ്റ്റ ്പ്രപാലീസ ്
പ്രസ്റ്റഷ്നു പേിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി പുതതായി ഒരു ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്ന് അനുവദിച്്ച  ിട്ടിയാല്ക അത് 
കപാതജനങ്ങള്ക്കും ദീര്ദ്ഘദൂര യാത്രോര്ദ്ക്കും വളകര േപ്രയാജന രോയിരിക്കും. എന്നോത്രേല്ല ഇത 
വെി ക ാല്ലം നഗരത്തികെേതിച്ഛായ ോറുന്നതോണ്. ക ാല്ലം ചിന്നേേയ്ക്കു സേീപം ഫാസ്്റ്റ പാസഞ്ചര്ദ്, 
സൂപ്പര്ദ് ഫാസ്്റ്റ സര്ദ്വീസു ള്ക്കും തിരുവനന്തപുരം ഭാഗപ്രത്തേ് പ്രപാുന്ന യാത്രോര്ദ്ക്കും നിലവില്ക 
പ്രസ്റ്റാപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചിന്നേേ എല്ക.ഐ.സി. ബില്കഡിംഗി 
നടുപ്രത്താ അകല്ലങ്കില്ക പ്രജാപ്രസ്ക്ാ ജൂവലറിേ് സേീപത്താപ്രയാ ഒരു ബസ്പ്രബ അനുവദിച്്ച നല്ക ിയാല്ക 
യാത്രോര്ദ്േ ്വളകര ഗുണ രോയിരിക്കും. ആശ്രാേം ലിങ്ക് പ്രറാഡികെ വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 
20 കസെ ്സ്ഥലം വിട്്ട നല്കപ്ര ണ്ടി വന്നതിനാല്ക നിലവില്ക ബസു ള് പാര്ദ്േ ് കചയ്യാന് സ്ഥലം 
തി യാത്ത അവസ്ഥയാണ്.  തത്ഫലോയി ലിങ്ക് പ്രറാഡ് മുതല്ക ആശ്രാേം വകര ബസു ള് പാര്ദ്േ് 
പ്രചപ്രയ്യണ്ടതായി വരുന്ന. ഇതിന് പരിഹാരോയി ബസ് പ്രസ്റ്റഷ്പ്രനാേ് പ്രചര്ദ്ന്ന് ലിങ്ക് പ്രറാഡിനും പാര്ദ്വതി 
േില്ലിനും ഇേയ്ക്കുളള സ്ഥലം േണ്ണിട്്ട നി ത്തി നല്ക ിയാല്ക അവികേ ബസു ള് പാര്ദ്േ ്കചയ്യുന്നതിനും 
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അവികേ നിന്നം സര്ദ്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതവെി ലിങ്ക് പ്രറാഡികല ഗതാഗതക്കുരുേ ്
ഒെിവാക്കുന്നതിനും  െിയന്നതാണ്. ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക സ്ഥല സൗ രയമുളളത് ചാത്തന്നൂര്ദ് 
ഡിപ്രപ്പായിലാണ്. ഏ പ്രദശം നാലരപ്രയേപ്രറാളം സ്ഥല വിസ്തൃതിയളള ചാത്തന്നൂര്ദ് യൂണിറ്റില്ക നിന്നം 
കൂടുതല്ക ദീര്ദ്ഘ ദൂര സര്ദ്വീസു ളും, ജില്ലയികല തകന്ന വിവധ ഭാഗങ്ങളിപ്രലേ് സര്ദ്വീസു ള് ആരംഭി 
ക്കു യം കചയ്താല്ക കപാതജനങ്ങള്ക്കും നിരവധി യാത്രോര്ദ്ക്കും വളകര ഗുണ രോയിരിക്കും. 

തുറമുഖം 
 േല്ക ോര്ദ്ഗമുളള വയാപാരം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  വെി തറമുഖങ്ങളുകേ പരിസര േപ്രദശത്തും 

വൃഷ്ടി േപ്രദശത്തുമുളള സാമ്പത്തി  േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഉപ്രത്തജിപ്പിക്കുന്നതില്ക തറമുഖങ്ങള് േധാന പങ്ക ്
വഹിക്കുന്ന. ഇന്തയന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തികെകതേ-്പേിഞ്ഞാറന് പ്രേഖലയിലാണ് പ്ര രളത്തികല വലുതം 
ഇേത്തരവോയ തറമുഖങ്ങള് സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് േിേവാറും കചറു ിേ ഇേത്തരം 
തറമുഖങ്ങള്  ാലി ോണ്. നിലവില്ക വിെിഞ്ഞം, ക ാല്ലം, അെീേല്ക, പ്രബപ്പൂര്ദ് തറമുഖങ്ങളാണ് ചരേ ്
ക  ാരയം കചയ്യുന്നത്. േത്സ്യ ബന്ധന തറമുഖകത്ത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തി ക ാല്ലം, തങ്കപ്രശ്ശരിയില്ക 
പുതിയ ചരേ് ഗതാഗത സൗ രയം ഒരുേിയിട്ടുണ്ട്. കപാത - സവ ാരയ പ്രേഖലാ പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ 
ക ാല്ലം തറമുഖകത്ത വി സിപ്പിോന് സര്ദ്ോര്ദ് തീരുോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ശുചിതവസാഗരം 
  േലികെ അേിത്തട്ടിൽ അേിഞ്ഞു കൂേിയ ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങൾ  േലികല 
ആവാസവയവസ്ഥയ്ക്കും േത്സ്യസമ്പത്തിനും ഭീഷ്ണിയായി ോറിക ാണ്ടിരിക്കു യാണ്.  േലിൽ വല 
വലിക്കുന്ന സേയത്ത ് വലികയാരു അളവ് ൈാസ്റ്റി  ് ോലിനയം വല ളിൽ അേിഞ്ഞു ുടൂന്നണ്ട.് 
ഇങ്ങകനയള്ള ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങൾ പ്രബാട്ട ്ഓപ്രണഴ്സ ്അപ്രസാസിപ്രയഷ്കെ സഹ രണപ്രത്താടുകൂേി 
പ്രശഖരിച്്ച   രയ്കേത്തിച്്ച കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റിൽ സംസ്ക്രിച്ച ് പുനരുപപ്രയാഗിക്കുന്നതിനും അതവെി 
കജവ സമ്പത്ത ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജന ീയ പങ്കാളിത്തപ്രത്താടു കൂേിയം ഫിഷ്റീസ് വുപ്പ്, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുപ്പ്, ക ാല്ലം ജില്ലാ ശുചിതവ േിഷ്ൻ, കനറ്റ് ഫിഷ് ്എംപിഇഡിഎ, സാഫ്, 
തപ്രേശ സ്ഥാപനം, തേങ്ങിയ വിവിധ സർോർ വുപ്പു ളുകേയം ഏജൻസി ളുകേയം 
സഹ രണപ്രത്താടു കൂേിയം നേപ്പാക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതിയാണ ്'ശുചിതവ സാഗരം'. 
 സംസ്ഥാനകത്താട്ടാക  നേപ്പാോൻ ഉപ്രേശിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന 
തറമുഖത്തിലാണ ് ആദയോയി ആരംഭിച്ചത്. ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയം പ്രശഖരിച്്ച സംസ്ക്രിച്ച് പ്രറാഡ ്
നിർമാണത്തിന് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്ത് നേപ്പിലാക്കുന്ന 
പദ്ധതിയകേ ോഥേി  ഘട്ടം  നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശുചിതവ േിഷ്ൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നം 14.70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക ്
ഭരണാനുേതി ലഭയോയി.  ഈ ഫണ്ടപപ്രയാഗിച്്ച നീണ്ട രയിൽ ൈാസ്റ്റി  ്കെഡിങ്ങ് യൂണിറ്റം, ൈാസ്റ്റി  ്
പ്രശഖരണ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജോയി  െിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േി േവൃത്തി നിരന്തരോയ ഒരു േക്രിയയാണ്. 
 
തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖ പ്രവസ്റ്റ ്ോപ്രനജ്കേെ ്
 തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്തിലും പരിസര േപ്രദശത്തുമുളള വീടു ളിൽ/ േ ളിൽ നിന്നം 
തറമുഖത്തിൽ നിപ്രക്ഷപിക്കുന്ന കജവവം അകജവവോയ ോലിനയങ്ങൾ തറമുഖത്തിൽ ുന്നകൂേി 
വളകര അനാപ്രരാഗയ രോയ അവസ്ഥ സംജാതോയിരിക്കു യാണ.്  ഇത് നഗരസഭ പല തവണ  
ളായി തറമുഖത്തിൽ ഒെിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ുെിച്്ച മൂടു യാണ ്കചയ്ത് വരുന്നത്.  അകജവ ോലിനയങ്ങൾ 
ജീർണ്ണിച്ചു പ്രപാ ാത്തതിനാൽ ദിനംേതി ുന്നകൂേി വരി യാണ.്  ഇതിന് പരിഹാരോയി തറമുഖത്തിൽ 
സ്ഥിരോയി ോലിനയ സംസ്ക്രണ സംവിധാനം പ്രവണ്ടതാണ്.  ോലിനയങ്ങൾ കപാത പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേ 
തരം തിരിച്ച് സംസ്ക്രിക്കുന്നതിനുളള ഒരു പ്ര ാേി രൂപയകേ  രേ് പ്രോജക്ട ് ക ാല്ലം നഗരസഭയ്ക്ക് 
സേർപ്പിച്ചിരിക്കു യാണ.്  ആയതിന് തതവത്തിൽ അനുേതി ലഭിച്ചു  െിഞ്ഞാൽ പദ്ധതി നേപ്പിലാോൻ 
 െിയം.  ഇത് രണ്ട വർഷ്ം ക ാണ്ട് പൂർത്തീ രിോൻ  െിയം. 
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തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖത്തികെ മൂന്നാം ഘട്ട വി സനം 
 തങ്കപ്രശ്ശരി േത്സ്യബന്ധന തറമുഖം 1,980.50 ലക്ഷം രൂപ കചലവെിച്്ച പ്ര ന്ദ്രസർോർ 
പദ്ധതിയിൽ   31/03/01 തീയതിയിൽ  മീഷ്ൻ കചയ്തതാണ്.  ഇതിൽ 2,100 േീറ്റർ നീളത്തിൽ േധാന 
പുലിമുട്ടും 500 േീറ്റർ നീളത്തിൽ ലീപ്രവർഡ് പുലിമുട്ടും 312 ചതരശ്ര േീറ്റർ  മൂണിറ്റി ഹാൾ, 210 ചതരശ്ര 
േീറ്റർ  ാെീൻ, 30 ചതരശ്ര േീറ്റർ കസ ൂരിറ്റി  യാബിൻ, 1,500 ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്രലലഹാൾ, 140 
ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്രലാേർ മുറി ൾ, 80 ചതരശ്ര േീറ്റർ ശൗചാലയം, 315 ചതരശ്ര േീറ്റർ  േ മുറി ൾ, 
എന്നിവ നിർമിച്ചിരുന്ന. 
 ക ാച്ചു വളളങ്ങൾേ് രണ്ട ് ഫിങ്കർ കജട്ടി ൾ നിർമിേൽ, നിലവികല പ്രലല ഹാളു ളുകേ 
നീളവം സൗ രയവം വർദ്ധിപ്പിക്കു , പാേിംഗ് കഷ്ഡ ളുകേ നവീ രണം, ഓേ ളുകേ നവീ രണം, 
കൂടുതൽ ശൗചാലയങ്ങൾ,  േ ൾ, ആധുനി  നിലവാരത്തിലുള്ള േത്സ്യ ോർേറ്റ്, ോഥേി  
ആപ്രരാഗയ പ്ര ന്ദ്രത്തികെ നിർമാണം, കവദുതീ രണവം ജല വിതരണ സംവിധാനവം, ഇപ്രെണൽ 
പ്രറാഡ്, പാർേിംഗ് ഏരിയ, എന്നീ സൗ രയങ്ങൾ ഉണ്ടാപ്രേണ്ടതണ്ട്.  ഈ പദ്ധതിേ് 49 പ്ര ാേി രൂപ 
യകേ പ്ര ന്ദ്ര ഭരണാനുേതി ലഭിപ്രേണ്ടതണ്ട്.  ആക  പദ്ധതി  ാലാവധി മൂന്ന ് വർഷ്ം  ണോ 
േിയിട്ടുണ്ട്. 
 ാവൽ ജംഗ്ധഷ്ൻ മുതൽ കലറ്റ ് ഹൗസ ് വകരയള്ള പ്രറാഡിൽ പ്രസാളാർ എൽ; ഇ ഡി കലറ്റ ്
സ്ഥാപിക്കുന്ന േവൃത്തി 
 ക ാല്ലം തങ്കപ്രശ്ശരി  ാവൽ ജംഗ്ധഷ്ൻ മുതൽ കലറ്റ് ഹൗസ് വകരയള്ള പ്രറാഡ ് തീരപ്രദശ 
പ്രറാഡ ളുകേ നിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി 91 ലക്ഷം രൂപ കചലവിൽ BM & BC 
നിലവാരത്തിൽ നവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ പ്രറാഡിൽ രാത്രി ാലങ്ങളിൽ കവളിച്ചത്തികെ അപരയാപ്തത നില 
വിലുണ്ട്.  ദിനം േതി വളകരയധി ം ടൂറിസ്റ്റു ൾ സന്ദർശിക്കുന്ന തങ്കപ്രശ്ശരി പ്ര ാട്ട, കലറ്റ് ഹൗസ്, 
എന്നിവിേങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള പാതയാണിത്.  ആയതിനാൽ കലറ്റ് പ്രപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപിച്ച ് പ്രസാളാർ 
എൽഇഡി കലറ്റ ൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം കചയ്യുന്ന.  30 കലറ്റ് പ്രപാസ്റ്റു ൾ സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിന് ഒരു പ്ര ാേി രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  ഇതിന് ഒരു വർഷ്ം പൂർത്തീ രണ  ാലവധി േതീ 
ക്ഷിക്കുന്ന. 
ക ാല്ലം തറമുഖത്തികെ മൂന്നാംഘട്ട വി സനം 
 പ്ര രളത്തിൽ ക ാച്ചി, വിെിഞ്ഞം തറമുഖങ്ങൾേ് ഇേയിലുള്ള േധാനകപ്പട്ട തറമുഖോണ ്
ക ാല്ലം തറമുഖം.  ചരേ് ഗതാഗത സൗ രയങ്ങൾ ഉള്ള 180 x 12 േീറ്റർ അളവിലുള്ള വാർഫ് നിലവിൽ 
ഉണ്ട്.  6.3 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്.  എൻട്രൻസ് ചാനലിൽ 350 േീറ്റർ വീതിയം 11 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റം ഉണ്ട്.  
തറമുഖത്തികെ പ്രബസിൻ ഏരിയ 100 കഹക്ടർ ഉണ്ട്.  തറമുഖത്തിൽ 1,450 ചതരശ്ര േീറ്റർ 
പ്രഗാഡൗണു ൾ, 16,000 ചതരശ്ര േീറ്റർ പ്ര ാൺക്രീറ്റ് യാർഡ് എന്നിവ നിലവിൽ ഉണ്ട്. 
 പാസ്സഞ്ചർ കേർേിനൽ ക ട്ടിേം, നിലവികല തറമുഖ പ്രഗാഡൗണു ളുകേ നവീ രണം, 10,000 
ചതരശ്ര േീറ്റർ  കണ്ടയ്നർ സ്റ്റാേ് യാർഡ്, പ്രബസിനിൽ 10 േീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നില നിർത്തുന്നതിനുള്ള 
ഡ്രഡജിംഗ,് വാേി മുതൽ അമച്ചി വീേ് വെി പ്രദശീയപാതയികല കവള്ളയിട്ടമ്പലം വകരയള്ള മൂന്ന ്
 ിപ്രലാേീറ്റർ ഭാഗം ഏെ് േീറ്റർ വീതിയിൽ BM & BC നിലവാരത്തിൽ കചപ്രയ്യണ്ടത്, ചരേ് ഗതാഗത 
ത്തിന് ഏറ്റവം കചലവ് ുറഞ്ഞ ഗതാഗത ോർഗോയ കറയിൽ പാത തറമുഖവോയി ബന്ധിപ്പിപ്രേ 
ണ്ടതികെ ോഥേി  പഠനം, എന്നിവ ഉൾകപ്പടുത്തികോണ്ട് 46 പ്ര ാേി രൂപയകേ പ്രോജക്ട ് റിപ്രപ്പാർട്ട ്
തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്.        
ശക്തിുളങ്ങര കതപ്രേ പുലിമുട്ടികെ ബലകപ്പടുത്തലും അതിന ്മു ളികല പ്രറാഡ ്ടൂറിസം നിലവാരത്തിൽ 
കേച്ചകപ്പടുത്തലും 
 ശക്തിുളങ്ങരയികല കതപ്രേ പുലിമുട്ടിന ്610 േീറ്റർ നീളം ഉണ്ട്.  നിരന്തരോയ തിരോല ളുകേ 
ആക്രേണം മൂലം പുലിമുട്ടികെ പല ഭാഗങ്ങളും പ്ര ടുപാേ ്വന്നിരിക്കു യാണ്.  ഇതിന് മു ളികല പ്രറാഡ ്
തി ച്ചും സഞ്ചാരപ്രയാഗയം അല്ലാകത ആയിരിക്കു യാണ്.  തറമുഖ പ്രബസിനിപ്രലാ േപ്രറ്റാ വച്്ച ജലയാന 
ങ്ങൾേ് അപ േം സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷാേവർത്തനങ്ങൾേ് കക്രയിപ്രനാ േറ്റ് സൗ രയങ്ങപ്രളാ എത്തിക്കു 
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ന്നതിനുള്ള ോർഗം ആണിത.്  ആയതിനാൽ ഇത് അേിയന്തിരോയി ബലകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതണ്ട്.  കൂോകത 
ഈ പുലിമുട്ടിന് മു ളിലുള്ള പ്രറാഡ് ടൂറിസം  ാഴ്ചപ്പാേിൽ നവീ രിക്കുന്നത് വളകരയധി ം ടൂറിസ്റ്റു കള 
ആ ർഷ്ിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.  ഇതിന് ഏ പ്രദശം 500 ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  ഇത ്
രണ്ട് വർഷ്ത്തിൽ പൂർത്തീ രിോൻ സാധിക്കും. 
ശക്തിുളങ്ങര കതപ്രേപുലിമുട്ടിപ്രനാേ ്പ്രചർന്ന വള്ളേേവ ്നവീ രിേൽ 
 ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തികല വാർഫിനും കതപ്രേപുലിമുട്ടിനും ഇേയ്ക്കുള്ള ഏ പ്രദശം 50 േീറ്റർ 
വീതിയിൽ പ്രസ്ലാപ്പിംഗ് യാർഡ് ഉണ്ട്.  ഇത് പരമ്പരാഗത േത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ അടുക്കുന്നതിനാണ ്
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്.  ഈ വള്ളേേവ് േപ്രനാഹരോയി നവീ രിക്കുന്നത് േത്സ്യകതാെിലാളി ളുകേ അേി 
സ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ടൂറിസ്റ്റു കള ആ ർഷ്ിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഇതിന് 100 
ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  ഇത് 18 ോസം ക ാണ്ട് പൂർത്തി രിോൻ  െിയം. 
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തിന ്പ്രവണ്ടി ഇനിയം ഏകറ്റടുോനുളള 34.15 ആർ സ്ഥലം ഏകറ്റടുക്കുന്നത ്
 ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തിന് പ്രവണ്ടി ഇനിയം ഏകറ്റടുപ്രേണ്ട 34.15 ആർ സ്ഥലം 
ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് 28/10/17 തീയതിയികല സഉ(സാധാ)നം.827/2017/േതവ േ ാരം സർോർ ഉത്തര 
വായിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനുള്ള റി വിസിഷ്ൻ ജില്ലാ  ളക്ടർേ് സേർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് 476 ലക്ഷം രൂപ 
കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  ഇത് ഒരു വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാും എന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന. 
ശക്തിുളങ്ങര തറമുഖത്തികെ രണ്ടാം ഘട്ട വി സനം 
 നീണ്ട ര േത്സ്യബന്ധന തറമുഖകത്ത ശക്തിുളങ്ങര ഭാഗത്ത് വിഭാവനം കചയ്തിരുന്ന 505 
േീറ്റർ വാർഫിൽ 407 േീറ്റർ ോത്രോണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത.്  സ്ഥലകേടുപ്പ്  െിഞ്ഞാൽ ഇനിയം നിർമിക്കു 
വാനുള്ള 98 േീറ്റർ വാർഫും കൂേി നിർമിക്കു യം പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് പ്ര ാംൈക്സ്, ആധുനി  രീതിയിലുള്ള േത്സ്യ 
ോർേറ്റ്, പ്രഗറ്റം പ്രഗറ്റ് ഹൗസും, തേങ്ങിയവയകേ നിർമാണം കൂേി പൂർത്തീ രിച്ച് തറമുഖം പൂർണ്ണോയം 
 മീഷ്ൻ കചയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇതിന് 1,000 ലക്ഷം രൂപ കചലവ് േതീക്ഷിക്കുന്ന.  രണ്ട് വർഷ് 
ത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാും എന്ന് േതീക്ഷിക്കുന്ന. 
ുതിര മുനമ്പിപ്രനയം േൺപ്രറാതരുത്തിപ്രനയം ബന്ധിപ്പിച്ച ് ക ാണ്ട ്അഷ്ടമുേി  ായലിന ്ുറുപ്ര  പാലം  
നിർമിക്കുന്നത ്- ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ൻ േവൃത്തി 
 ുതിര മുനമ്പിപ്രനയം േൺപ്രറാതരുത്തിപ്രനയം തമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 1,000 േീറ്റർ നീളം വരുന്ന 
പാലം നിർമിപ്രേണ്ടതണ്ട്.  ഇതിനുള്ള ഡികസനും എസ്റ്റിപ്രേറ്റം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രവണ്ടിയള്ള 
പ്രസായിൽ ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ന് 40.50 ലക്ഷം രൂപയകേ എസ്റ്റിപ്രേറ്റിന് ഭരണാനുേതി ലഭിച്്ച ദർഘാസ് 
കചയ്ത് കസലക്ഷൻ പ്രനാട്ടീസ് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇൻകവസ്റ്റിപ്രഗഷ്ൻ പൂർത്തിയാുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലം 
നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് തയ്യാറാേി ഭരണാനുേതിേ് സേർപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഈ പാലം 
പൂർത്തിയായാൽ േൺപ്രറാതരുത്തികല നൂറ്  ണേിന് ുടുംബങ്ങൾേ ് രയോയി ബന്ധകപ്പടുന്നതിന ്
സാധിക്കും. 

ചകട്ടിടങ്ങൾ 

ജില്ലയികല സ്കൂള്, ആശുപത്രി ള് തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുോണ ്
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖയപങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. നിലവില്ക ആശുപത്രി ള്, സ്കൂളു ള് 
തേങ്ങിയവയകേ നവീ രണം വപ്രയാജനങ്ങള്ോയളള പ ല്ക വീടു ള്, അങ്കനവാേി ള്, പട്ടി ജാതി 
പ്ര ാളനി ളില്ക സാമൂഹയപഠന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് തേങ്ങിയവയകേ നിര്ദ്മാണം എന്നിവയാണ ് നിലവില്ക 
നേന്നവരുന്ന േവര്ദ്ത്തി ള്.  

നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• സ്കൂള് ക ട്ടിേത്തിന ് ആവശയോയ ഇംപ്രൂവ്കേന്്സ് നല്ക ി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാര 
ത്തിപ്രലക്കുയര്ദ്ത്തു . 

• ആശുപത്രി ക ട്ടിേത്തിന് ആധുനി  സൗ രയങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രസവനം കേച്ചകപ്പടുത്തു . 
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• അംഗന്വാേി ക ട്ടിേങ്ങള് ആധുനി വല്കേരിക്കു . 

• എല്ലാ സ്കൂളു ള്ക്കും ആധുനി  രീതിയിലുളള  ളിസ്ഥലങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു . 

പ്രറാഡുകൾ 
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല വാര്ദ്ഷ്ി  പദ്ധതി ളുകേ ഏ പ്രദശം 50%വം കചലവ 

െിേകപ്പടുന്നത് പ്രറാഡികെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പുതിയ പ്രറാഡികെ നിര്ദ്മാണത്തിനും പ്രവണ്ടിയാണ്. 
ജില്ലയില്ക ഏ പ്രദശം 7256  ി.േി. ഗ്രാേീണ പ്രറാഡ ളും 681  ി.േി. ജില്ലാ പ്രറാഡ ളും ഉണ്ട്. 
നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• കബപ്പാസ് പ്രറാഡ ളുകേ നിര്ദ്മാണം. 
• പ്രറാഡികെസേീപത്തായി പാര്ദ്േിംഗ് സൗ രയം ഉള്കപ്പടുത്തല്ക. 

• നഗര േപ്രദശങ്ങളിലുളള പ്രറാഡ ളില്ക കസ്ക് വാേ്, ഫൂട്ട് ഓവര്ദ് ബ്രിഡജ് എന്നിവ 
ഉള്കപ്പടുത്തു . 

• നഗര ശുചീ രണത്തിനായി പ്രറാഡികെസേീപത്ത് അഴുേ് ചാലു ള് നിര്ദ്മിച്്ച ോലിനയ 
നിര്ദ്ോര്ദ്ജനം ഉറപ്പാക്കു . 

• ജില്ലയികല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിപ്രലക്കുമുളള പ്രറാഡ്  ണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കു . 

• ക ാല്ലം കബപ്പാസികെ നിര്ദ്മാംണം പൂര്ദ്ത്തീ രണ ഘട്ടത്തിലാണ്. കബപാസികെ 
നിര്ദ്മാണം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുപ്രമ്പാള് ക ാല്ലം-പ്രേവറം-അയത്തില്ക-രണ്ടാംുറ്റി-േങ്ങാേ് - േവൂര്ദ്-
രാേന്ുളങ്ങര- പ്രച്ചരി ജംഗ്ധഷ്ന് എന്നീ നഗര േപ്രദശങ്ങകള ബന്ധിപ്പിച്്ച സബര്ദ്ബന് സര്ദ്ക്കു 
ലര്ദ് ബസ് സര്ദ്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കോബിലിറ്റി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കപാതഗതാഗത 
ത്തിനും കൂടുതല്ക ഉപ ാര േദോയിരിക്കും. 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. ക ാല്ലം കറയില്കപ്രവ പ്രസ്റ്റഷ്ന് സേീപം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് വ  ഭൂേിയില്ക ആധുനി  ബസ് 

കേര്ദ്േിനല്ക (Bus terminal for private and KSRTC buses reported by shopping complex) 

2. ടൂറിസം പ്രോല്കസാഹിപ്പിക്കുന്നതികെ ഭാഗോയി േലപ്രേല്ക ഓലരി ് കവള്ളച്ചാട്ടം-ുടുേത്ത ്

പാറ-ഓയില്കപാം ഇന്തയ ൈാപ്രെഷ്ന്-ുളത്തൂപ്പുെ-കതന്േല-പാലരുവി എന്നീ 

സ്ഥലങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള  ണക്ടിവിറ്റി പ്രറാഡ ളുകേ നവീ രണം  

3. ക ാട്ടാരേര ജംഗ്ധഷ്ന് നവീ രണം 
4. പുനലൂര്ദ് കബപ്പാസ്്സ നിര്ദ്മാണം 
5. ഭരണിോവ ്ജംഗ്ധഷ്ന് നവീ രണം 
6. നഗരാസൂത്രണം - ക ാല്ലം നഗരത്തില്ക Inner Ring Road വീതി കൂട്ടി നവീ രിേല്ക 

7. ക ാല്ലം-ആയൂര്ദ് പ്രറാഡികെ വീതികൂട്ടി നവീ രണം 

8. ക ട്ടിേങ്ങള്- ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് പ്ര ാേതി സമുച്ചയം നിര്ദ്മാണം 

9. ജില്ലാ ജയില്ക ോറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തി 

10. ക ാല്ലം നഗരം അശാസ്ത്രീയവം ആസൂത്രിതേല്ലാത്തതോയ രീതിയിലാണ് വിസ്തൃതി ോപിച്ചു 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത ുരുക്കും തിരക്കും ോലിനയവം ക ാല്ലം നഗരത്തികെ ശാപോണ്. 
ശുദ്ധജല ദൗര്ദ്ലഭയവം ക ാല്ലകത്ത േമുഖ ജലാശയോയ അഷ്ടമുേിോയലിലും അനുബന്ധ 
 നാലു ളിലും ഡ്രയിപ്രനജ ്ുെലു ള് തറന്നവിട്ട ്ജലം േലിനോക്കുന്ന രീതിയം നിലവിലുണ്ട്.   

11. നഗര വിസ്തൃതി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ുേികവളളം, ഊര്ദ്ജ്ജം, ോലിനയസംസ്ക്രണം, ഗതാഗത 
സൗ രയങ്ങള്, വിശ്രേ ഉദയാനങ്ങള് എന്നിവ ലഭയോേികോണ്ട് സുസ്ഥിരവി സനം 
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ഉറപ്പാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ആസൂത്രണപ്രത്താടു കൂേിയ നഗരവത് രണം ആവശയോണ്. 
വളര്ദ്ന്നവരുന്ന നഗരത്തില്ക, നഗരത്തികെ വി സന സാധയത കള മുന്നിര്ദ്ത്തികോണ്ടള്ള,  
കൃതയവം ശാസ്ത്രീയവോയി നൂതന സാപ്രങ്കതി  വിദയ ഉപപ്രയാഗിച്്ച രൂപ ല്കപ്പന കചയ്ത 
ഡ്രയിപ്രനജ ്സിസ്റ്റം അതയാവശയോണ്.   

12.  നഗരത്തികല സ്ഥലലഭയത ഉളള സ്കൂള്/പ്ര ാപ്രളജ് കേതാനങ്ങള് അദ്ധയയന സേയ 
ത്തിനുപ്രശഷ്ം മുതിര്ദ്ന്നവരുകേയം ുട്ടി ളുകേയം സാംസ്ക്ാരി  േവര്ദ്ത്തനത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും 
പരിശീലനങ്ങള്ക്കും ലഭയോോവന്നതാണ്.   

13. ുണ്ടറ കേപ്രനാപാര്ദ്േ് അനക്സ്, ക .എം.എം.എല്ക മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങപ്രളാേ് പ്രചര്ദ്ന്നള്ള 
േപ്രദശങ്ങള് എല്ലാ സൗ രയങ്ങപ്രളാടും കൂേിയ വാസപ്രയാഗയോയ േൗണ്ഷ്ിപ്പായി 
ഉയര്ദ്ത്തികോണ്ടവപ്രരണ്ടതിന് നിയന്ത്രിത നഗരവി സനം നേത്താവന്നതാണ്. ഇത്തരം 
േൗണ്ഷ്ിപ്പു ള് ക ാല്ലം നഗരഹൃദയകത്ത വാഹന ുരുക്കും തിരക്കും ുറയ്ക്കാന്  
സഹായിക്കു യം കചയ്യും. 

14. പൂന, പ്രബാംകബ എന്നീ നഗരങ്ങളികല ോതൃ  ളില്ക ൈാസ്റ്റി ് ോലിനയങ്ങള് പ്രശഖരിച്്ച 
സംസ്ക്രിക്കുന്നതിനും നഗരത്തില്ക സീപ്രവജ ് ട്രീറ്റ്കേെ ് ൈാെ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നൂതന  
സാപ്രങ്കതി  വിദയ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന പദ്ധതി ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.  ശാസ്ത്രീയവം 
ോലിനയരഹിതവോയ നഗരവല്കേരണത്തിന് േഗല്കഭര്ദ് നേത്തുന്ന ശില്കപ്പശാല ള് കപാത 
ജനങ്ങള്ോയി ഏര്ദ്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  

7.14 വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം 
വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം ക ാല്ലവം 

ോചീന ാലത്ത് ഒരു വാണിജയപ്ര ന്ദ്രകേന്ന നിലയില്ക പ്രദശിംഗനാേ് ോധാനയം പ്രനേിയിരുന്ന.  
പതിനാലാം  നൂറ്റാണ്ടികല േമുഖ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബനുബത്തുത്തയകേ ഇരുപത്തിനാലു 
വര്ദ്ഷ്കത്ത  സഞ്ചാരത്തിനിേയില്ക അപ്രേഹം അഞ്ചുതറമുഖങ്ങളികലാന്നായി വിപ്രശഷ്ിപ്പിച്ച ഇവിേം 
കചനാോരുോയളള വാണിജയ ബന്ധങ്ങള് ക ാണ്ട് സമ്പന്നോയിരുന്ന. ക ാല്ലകത്തയം 
കചനയികലയം ഭരണാധി ാരി ള് നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കു യം ക ാല്ലത്ത് കചനീസ ്
അധിവാസപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് വളര്ദ്ച്ച ോപിക്കു യം കചയ്തിരുന്ന. ഒന്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്ക പ്രപര്ദ്ഷ്യയികല 
സിറാഫു ാരനായ സുകലോന് എന്ന വയാപാരി  ാെനില്ക നിന്ന ് പ്രപര്ദ്ഷ്യന് ഉള്േേലിപ്രലക്കുളള 
തകെ യാത്രയ്ക്കിേയില്ക വന് ിേ  കചനീസ ് പായ്ക്കപ്പലു ള്  നങ്കൂരേിട്ടിരിക്കുന്നത  ാണാനിേയായ 
ഇന്തയയികല ഏ  തറമുഖം ക ാല്ലം ആകണന്ന് പ്രരഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ുകലഖാകെ  ീെില്ക  1275-ല്ക  
കചനയില്ക  പ്രസവനം അനുഷ്ഠിച്ച േമുഖ കവനീഷ്യന് സഞ്ചാരിയായ ോര്ദ്പ്രോപ്രപാപ്രളാ ഉയര്ദ്ന്ന  
കചനീസ ് ഉപ്രദയാഗസ്ഥന് എന്ന നിലയില്ക ക ാല്ലവം പശ്ചിേതീരകത്ത ഇതര പട്ടണങ്ങളും 
സന്ദര്ദ്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലത്ത് ആദയോയി 1502-ല്ക ഒരു വാണിജയ പ്ര ന്ദ്രം  സ്ഥാപിച്ച ആദയ യൂപ്രറാപയന്മാര്ദ് 
പ്രപാര്ദ്ട്്ടഗീസു ാരാണ.് അതിനുപ്രശഷ്ം ഡച്ചു ാരും പിന്നീേ ് 1795-ല്ക  ബ്രിട്ടീു ാരും ഇവികേ 
എത്തിപ്രച്ചര്ദ്ന്ന. തിരുവിതാംകൂര്ദ് രാജാവം ബ്രിട്ടീു ാരും തമിലുണ്ടാേിയ ഒരു ഉേമ്പേികയ തേര്ദ്ന്ന 
ബ്രിട്ടീു ാരുകേ ഒരു  ാവല്ക പ്രസന ക ാല്ലം പട്ടണത്തില്ക താവളേേിച്ചു. ക ാല്ലം പട്ടണം 
കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന് ഏകറ  ാരയങ്ങള് കചയ്തത ്തിരുവിതാം കൂറികല ദളവ ആയിരുന്ന പ്രവലുത്തമ്പി 
യാണ.് അപ്രേഹം പുതിയ  പ്രമ്പാളങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു യം േദ്രാസില്ക നിന്നം തിരുനല്കപ്രവലിയില്ക  നിന്നം 
വയാപാരി കള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഇവികേ പാര്ദ്പ്പിക്കു യം കചയ്തു. പില്കോലത്ത ് ക ാല്ലം പ്രദശിംഗ 
നാട്ടികല േബുദ്ധരും ഉദാരേതി ളുോയ ഭരണാധി ാരി ളുകേ തലസ്ഥാനോയി ോറി. ബ്രിട്ടീു ാര്ദ് 
കേതിരായി പ്രവലുത്തമ്പിദളവ സംഘേിപ്പിച്ച വിൈവ സന്നാഹങ്ങളുകേ സിരാപ്ര ന്ദ്രവം ക ാല്ലം 
ആയിരുന്ന. ഒരിേല്ക ക ാട്ടാരങ്ങളുകേ നഗരോയിരുന്ന ക ാല്ലം അനയപ്രദശോകര സംബന്ധിച്ചിേ 
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പ്രത്താളം ഹൃദയഹാരിയായ അനുഭവം ആയിരുന്ന. അങ്ങകനയാണ് “ക ാല്ലം  ണ്ടവന് ഇല്ലം പ്രവണ്ട” 
എന്ന കചാല്ല് തകന്ന രൂപകപ്പട്ടത്. 

 വിപ്രനാദസഞ്ചാരരംഗത്്ത ക ാല്ലത്തിനും അതിപ്രെതായ ോധാനയമുണ്ട്. പ്ര രളത്തികെ 
പരിപ്രശ്ചദോ ാവന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ വിപ്രനാദസഞ്ചാര ഉത്പന്നങ്ങളും ക ാല്ലത്തിന ്സവന്തോയിട്ടുണ്ട്. 
േപ്രനാഹരോയ  ായല്കത്തീരവം വിപ്രനാദസഞ്ചാരി കള ഹഠാദാ ര്ദ്ഷ്ിക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തു ളും 
നിബിഡോയ  ണ്ടല്കോടു ള് ഉള്കപ്പകേയളള സസയജാലങ്ങളും ഇന്തയയികല തകന്ന ആദയകത്ത 
എപ്രോടൂറിസം സംരംഭോയ കതന്മല എപ്രോടൂറിസം പദ്ധതിയം, വനയമൃഗങ്ങളാല്ക സമ്പന്നോയ 
കശന്തുരുണി വനയജീവി സപ്രങ്കതവം പാലരുവി ുംഭാവരുട്ടി കവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും എല്ലാം ക ാല്ലത്തികെ 
ടൂറിസം സാദ്ധയത ള് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അറബിേേലികെ തീരകത്ത പെയ തറമുഖ നഗരോയ 
ക ാല്ലത്തിനും തങ്കപ്രശ്ശരിക്കും ഇന്തയാചരിത്രത്തില്ക വളകര വലിയ സ്ഥാനോണുളളത്. ഗ്രീേ്, പ്രറാേന്, 
അറബ,് കചനീസ,് പ്രപാര്ദ്ട്്ടഗീസ്, ഡച്ച,് ബ്രിട്ടീഷ്് സംസ്ക്ാരങ്ങളുോയി അടുത്തിേപെ ിയിട്ടുളള ചരിത്രവം 
ക ാല്ലത്തിന ്സവന്തോയണ്ട.് പ്രേല്കപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളുോയി വളകര ദൃഢോയ ഒരു വയാപാരബന്ധം 
ോചീന ാലം മുതല്ക  തകന്ന ക ാല്ലത്തിനുണ്ടായിരുന്ന.  

വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സന സാദ്ധയത ള്  
      അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്ക തകന്ന ോധാനയപ്രേറിയ റംസാര്ദ്  ണ്കവന്ഷ്ന് േ ാരം സംരക്ഷി 
േകപ്പപ്രേണ്ടകതന്ന് അംഗീ രിേകപ്പട്ട രണ്ട് തണ്ണീര്ദ്തേങ്ങളായ അഷ്ടമുേിയം, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട തോ വം 
ക ാല്ലത്തികെ സവന്തോണ്. കതന്മല, പൂനലൂര്ദ് എന്നീ പ്രഫാറസ്റ്റ ് ഡിവിഷ്നു ളും അച്ചന്പ്ര ാവില്ക 
ഡിവിഷ്കെ ഒരു ഭാഗവം ഉള്കപ്പടുന്ന ജില്ലയികല വനേപ്രദശങ്ങള് നിതയഹരിതോയ സസയജാലങ്ങ 
ളാലും ജന്തുേളാലും അനുഗ്രഹീതോണ്.  

      വരും നാളു ളില്ക ക ാല്ലകത്ത അന്താരാഷ്ട്ര േസിദ്ധോോന്  പാ ത്തില്ക  ചേയേംഗലത്തു 
ളള ജോയപാറ, ജഡായ എര്ദ്ത്ത ് കസെര്ദ് എന്ന പ്രപരില്ക ഒരു  വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രോയി 
ോറകപ്പടു യാണ.്  പ്രലാ ത്തികല തകന്ന ഏറ്റവം വലിയ പക്ഷി ശില്പം എന്ന ഖയാതി ഇതിന ം തകന്ന 
ഇത് പ്രനേിേെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവം േി ച്ച ഒരു കപാത-സവ ാരയ സംരംഭോയി ഇത ്
ോറിേെിഞ്ഞു. ക ാല്ലത്തികെ ആ ോനം ടൂറിസം വി സനത്തിനുളള ഒരു ചാല  ശക്തിയായി വരും 
നാളു ളില്ക  ഈ പദ്ധതി സ്ഥാനം പ്രനടും എന്നറപ്പാണ്.  

 മുന്ഖണ്ഡി യില്ക പരാേര്ദ്ശിച്ചപ്രപാകല പ്ര രളത്തികെഒരു പരിപ്രശ്ചദോണ ് ക ാല്ലം. 
പ്ര രളത്തില്ക ഒരു വിപ്രനാദസഞ്ചാരിേ് ലഭിക്കുന്ന ഏതാകണ്ടല്ലാ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങളുകേ ോതിനിധയം 
ഇവികേ  ാണാം. േകൃതിസൗന്ദരയം, കപതൃ സവത്തുേള്,  ലാസാംസ്ക്ാരി  ആ ര്ദ്ഷ്ണങ്ങള്, 
തീര്ദ്്ാേനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, സാഹസി  ടൂറിസം തേങ്ങി വളകര ശക്തോയ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങള് 
ക ാല്ലത്ത ് ലഭയോണ.് േകൃതിസമ്പത്ത് അേിസ്ഥാനോയ ടൂറിസം ഉത്പന്നങ്ങളുകേ  ാരയത്തില്ക  
പ്ര രളത്തികല േറ്റ് േപ്രദശങ്ങള് എന്ന പ്രപാകല ക ാല്ലവം ഏകറ സമ്പന്നോണ.്  ായലു ള്, 
 േല്കത്തീരങ്ങള്, വനയജീവിസപ്രങ്കതങ്ങള്, നദി ള്, േപ്രനാഹരോയ എപ്രസ്റ്ററ്റ ള് തേങ്ങിയവ ടൂറിസം 
വി സനത്തിന് ഏകറ സാദ്ധയത ളാണ് ക ാല്ലത്തിന ്സമാനിക്കുന്നത്. ഉഷ്ണപ്രേഖലയികല ഈര്ദ്പ്പം 
നിറഞ്ഞ  ാലാവസ്ഥയം പ്രവനലികല  ടുത്ത ചൂടും വര്ദ്ഷ് ാലകത്ത സമൃദ്ധോയ േെയം 
അനുഭവകപ്പടുന്ന േപ്രദശങ്ങളാണ് ജില്ലയില്ക ഉള്കപ്പടുന്നത്. ജില്ലയില്ക നിലവില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക  
വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള് എത്തിപ്രച്ചരുന്നത് ക ാല്ലം പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് പരിധിയിലും േണ്പ്രട്രാത്തുരുത്്ത 
പഞ്ചായത്ത,് പരവൂര്ദ്  ായല്ക േപ്രദശങ്ങള്, കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം പാലരുവി, ുംഭാവരുട്ടി 
കവളളച്ചാട്ടങ്ങള്  എന്നിവിേങ്ങളിലാണ്.  

  ക ാല്ലത്തികെവിപ്രനാദസഞ്ചാര സാധയത ഏറ്റവം കൂടുതലായളളത് അഷ്ടമുേിോയലുോയി 
ബന്ധകപ്പട്ടാണ്. റംസാര്ദ് കസറ്റായി േഖയാപിേകപ്പട്ട ഈ േപ്രനാഹരോയ തണ്ണീര്ദ്ത്തേത്തികെ 
ടൂറിസം സാദ്ധയത ള് നാം ഇതവകര  ാരയോയി ചൂഷ്ണം കചയ്തിട്ടില്ല. പ്ര രളത്തികെ അനുപേോയ 
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ടൂറിസം ഉത്പന്നോയി  ണോേകപ്പടുന്ന വഞ്ചിവീേ ്പിറവി ക ാണ്ടത ്ക ാല്ലത്താകണങ്കിലും നിലവില്ക 
പ്ര രളത്തികെ  ായല്ക ടൂറിസത്തികെ അഞ്ച ് ശതോനത്തില്ക താകെ ോത്രോണ് അഷ്ടമുേിയകേ 
സംഭാവന.  ാലാനുസൃതോയ ോറ്റങ്ങള് വരുത്തി നിലവികല ടൂറിസ്റ്റു ളുകേ അഭിരുചിേനുസരണോയി 
തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്കരിച്ച ്വിപണനം കചയ്യകപ്പട്ടാല്ക ഇന്ന് ആലപ്പുെയളള  ായല്ക ടൂറിസത്തികെ ഒരു 
വിഹിതം ക ാല്ലപ്രത്തേ ്ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് നമുക്കു  െിയം. അഷ്ടമുേിോയലികെ ഓരം പറ്റിയളള ചവറ, 
കതക്കുംഭാഗം, പ്രതവലേര, നീണ്ട ര, തൃേേവൂര്ദ്, തൃേരുവ, പനയം, പ്രപരയം, കപരിനാേ്, ുണ്ടറ, 
േണ്പ്രറാതരുത്ത്, പേിഞ്ഞാപ്രറേല്ലേ,  ിെപ്രേ ല്ലേ എന്നീ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളില്ക േിേവയിലും 
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി നേപ്പാോന്  െിയന്നതാണ്. ഇതവെി തപ്രേശീയകര ടൂറിസം 
വയവസായത്തിപ്രലേ് ആ ര്ദ്ഷ്ിക്കുവാന് സാധിച്ചാല്ക അഷ്ടമുേിോയല്ക സംരക്ഷണം അവരുകേ 
ഉത്തരവാദിത്തോയി ോറുന്നതം, അതവെി  ായല്ക സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ജന ീയ മുഖം 
ക ാണ്ടവരാന്  െിയന്നതോണ്. ഇതിപ്രനറ്റവം അേിയന്തിരോയി പ്രവണ്ടത് ഒരു Resource Mapping 
ആണ്. ഇത്തരത്തില്ക Resource Mapping-ലൂകേ ജില്ലയില്ക  ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം വെി തപ്രേശീ 
യരായ ജനവിഭാഗങ്ങകള ഏകതല്ലാം തരത്തില്ക  ഈ വയവസായവോയി ബന്ധിപ്പിോന്  െിയകേന്ന ്
 കണ്ടത്താം.  യര്ദ്, േറ്റ്  ര ൗശല ഉത്പന്നങ്ങളുകേ നിര്ദ്മാണ വിപണനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്, കൃഷ്ി,  ന്ന 
 ാലി വളര്ദ്ത്തല്ക, േത്സ്യകൃഷ്ി,  ള്ളുകചത്ത,്  ലാസാംസ്ക്ാരി  േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തേങ്ങി നിതയ 
ജീവിതവോയി ബന്ധമുളള ഒട്ടുേിേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും ഇത്തരത്തില്ക  വിപ്രനാദസഞ്ചാരവോയി ബന്ധി 
പ്പിോന്  സാധിക്കും.  

േധാന ലക്ഷയങ്ങള്  
എ. വിപ്രനാദ സഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണത്തിലുള്ള വര്ദ്ദ്ധനവ്   
  സര്ദ്ോരികെ പുതിയ വിപ്രനാദ സഞ്ചാര നയം വിഭാവനം കചയ്യുന്നത് പ്ര രളത്തിപ്രലക്കുള്ള 
വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ളുകേ വരവ് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ദ്ഷ്ം ക ാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു  എന്നതാണ്. എന്നാല്ക 
ജില്ലയിപ്രലക്കുള്ള വിപ്രദശസഞ്ചാരി ളുകേ വരവ് നിലവിലുള്ള 8500-ല്ക നിന്നം അടുത്ത 5 വര്ദ്ഷ്ം 
ക ാണ്ട് 25000 ആയി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  എന്നതാണ് ലക്ഷയേിടുന്നത്. അതപ്രപാകല തകന്ന അഭയന്തര 
വിപ്രനാദ സഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണം നിലവിലുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തില്ക നിന്നം ഇരട്ടിയാക്കു  എന്നള്ളതം 
ലക്ഷയേിടുന്ന.  
ബി. സന്ദര്ദ്ശ രുകേ സംതൃപ്തി 

 സന്ദര്ദ്ശ രാണ ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തികെനകട്ടല്ല് എന്നതിനാല്ക  ോത്സ്രയം നിറഞ്ഞ ഈ 
പ്രേഖലയില്ക നിലനില്കേണകേങ്കില്ക ഉപപ്രഭാക്താവിന് േി ച്ച പ്രസവനവം സംതൃപ്തിയം ഉറപ്പാപ്രേണ്ട 
തണ്ട്. ഇതിനായി ജില്ലയിലുളള വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക തപ്രേശഭരണ സംവിധാനത്തികെ 
സഹായപ്രത്താകേ അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുവാനും പ്രഹാട്ടലു ള് ഉള്കപ്പകേയളള 
അനുബന്ധ സംരംഭ ര്ദ് കേച്ചകപ്പട്ട പ്രസവനങ്ങള് ടൂറിസ്റ്റിന് ലഭയോക്കുന്ന എന്നറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള 
നേപേി സവീ രിക്കുന്നതാണ്. അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി തപ്രേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം വുപ്പു ളുകേയം േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ടൂറിസം വുപ്പുോയി സന്നിപ്രവശിപ്പിച്്ച േവര്ദ്ത്തി 
പ്പിക്കുന്നതിനുളള നേപേി സവീ രിക്കുന്നതാണ്. ഇതികെഭാഗോയി പുനലൂര്ദ്, പരവൂര്ദ്  മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള്  
േണ്പ്രട്രാത്തുരുത്്ത, കപരിനാേ് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്, ജലപ്രസചന വുപ്പ്, ഹാര്ദ്ബര്ദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വുപ്പ് തേങ്ങിയളള സ്ഥാപനങ്ങളുോയി പ്രചര്ദ്ന്ന ഇതിന ം തകന്ന അേിസ്ഥാന സൗ രയ 
വി സനത്തിനായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ്നേപ്പാേി വരുന്നണ്ട്.  
സി. ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളികല ോലിനയനിര്ദ്മാര്ദ്ജ്ജനം  

 ക ട്ടിേിേക്കുന്ന ോലിനയങ്ങള് ടൂറിസം വയവസായത്തിനും കപാതജനാപ്രരാഗയത്തിനും 
ഒരുപ്രപാകല ഉത് ണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വിഷ്യോണ്. ഇോരയത്തില്ക ടൂറിസം വുപ്പും, സംരംഭ രും, 
തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും, േറ്റ് സര്ദ്ോര്ദ്  വുപ്പു ളും, സര്ദ്ോരിതര  
സന്നദ്ധസംഘേന ളും ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച ഒരു േവര്ദ്ത്തനം നേപ്രത്തണ്ടത് അനിവാരയോണ്. ഇതിനായി 
 ാരയക്ഷേോയ പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച ് നേപ്പാപ്രേണ്ടതണ്ട്. ഒപ്പം ജനങ്ങളില്ക  അവപ്രബാധം 
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സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി തേര്ദ്ച്ചയായളള  ാമ്പയിനു ള് നേപ്രത്തണ്ടതണ്ട്. വിപ്രനാദസഞ്ചാര 
ോധാനയമുളള പ്രേഖല ളില്ക വിവിധ ഏജന്സി ളുകേ പങ്കാളിത്തപ്രത്താകേയളള വര്ദ്േിംഗ് ഗ്രൂപ്പു ള് 
രൂപീ രിക്കുന്നത് ഈ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പരയാപ്തോയിരിക്കും.  
ഡി. വിവിധ ഏജന്സി ള് തമിലുളള ഏപ്ര ാപനം 

 ജില്ലയികല േധാന വിപ്രനാദസഞ്ചാര ആ ര്ദ്ഷ്ണങ്ങള് എല്ലാംതകന്ന േകൃതിയോയി 
ബന്ധകപ്പട്ടവയാണ.് ഇത്തരം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക പ്രവണ്ടത്ര ആസൂത്രണേില്ലാകത ആവിഷ്കരിച്ച ്നേപ്പാക്കുന്ന 
പദ്ധതി ള് ടൂറിസ്റ്റു ള്േ ് പ്രവണ്ടത്ര േപ്രയാജനം കചയ്യാത്തവപ്രയാ േകൃതിയ്ക്ക ് പ്ര ാട്ടം തട്ടിക്കുന്നവപ്രയാ 
ആണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാരവി സനത്തിനായി പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുപ്രമ്പാള്  
ടൂറിസം വുപ്പ്, േൗണ് &  ണ്ട്രി ൈാനിംഗ് വുപ്പ്, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിവിധ 
സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ള്, േറ്റ് ടൂറിസം സംരംഭ ര്ദ് എന്നിവയോയി പ്രചര്ദ്ന്ന ് വിപ്രനാദസഞ്ചാര 
ോധാനയമുളള സ്ഥലങ്ങള്   കണ്ടത്തി അവയകേ ഉള്കോളളല്കപ്രശഷ്ി (Carrying Capacity) 
േനസ്സിലാേി അവയകേ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലന ത്തിനുമുളള േപ്രതയ  നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള്  
തയ്യാറാേി നേപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.  
ഇ. അഷ്ടമുേി ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന്  

 ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക  ഏറ്റവംകൂടുതല്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനസാദ്ധയതയളളത ്അഷ്ടമുേി 
 ായല്ക  അേിസ്ഥാനോേിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള ഒരു സേഗ്ര ോസ്റ്റര്ദ്  ൈാനികെ രേ് ടൂറിസം 
വുപ്പ് തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തലങ്ങളില്ക  ചര്ദ്ച്ച ള്  പൂര്ദ്ത്തിയാേി േി  രേ ്ൈാന് സര്ദ്ോര്ദ് 
അംഗീ രിച്ചതിനുപ്രശഷ്ം േറ്റ ്ബന്ധകപ്പട്ട ഏജന്സി ളുകേയം സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുകേയം സഹ രണ 
പ്രത്താകേ ഇതില്ക വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുളള  പദ്ധതി ള് നേപ്പാക്കുന്നതാണ്.  
എഫ.് സംരംഭ ര്ദ്ക്കുള്ള  വിപണനസഹായം 

 ജില്ലയില്ക നിന്നളള കചറു ിേ ഇേത്തരം സംരംഭ ര്ദ്േ ് പ്രദശീയ അന്തര്ദ് പ്രദശീയ േചാരണ 
പരിപാേി ളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിപ്രലോയി ടൂറിസം വുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച ് നേപ്പിലാക്കുന്ന 
വിപണനസഹായം ലഭയോക്കുന്നതിന് പരോവധി സഹായങ്ങള്  കചയ്യുന്നതാണ്.  
േധാന ദൗതയങ്ങള്  

1. അന്താരാഷ്ട്രാ നിലവാരമുളള ോപ്രദശി  വിപ്രനാദസഞ്ചാര ഉത്പന്നങ്ങള്  വി സിപ്പിച്്ച 
പ്രലാ ത്തിനു മുന്നില്ക  അവതരിപ്പിക്കു . 

2. ക ാല്ലത്തിന ് ായല്ക  ടൂറിസത്തികെോരംഭ ാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രേല്കല്കകേ തിരിക  
ക ാണ്ടവരുന്നതിനുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച നേപ്പിലാക്കു .  

3. അനുഭവപ്രവദയോയ ഉത്പന്നങ്ങള് പ്ര ാര്ദ്ത്തിണേിയളള ടൂറിസം പദ്ധതി ള്  വി സിപ്പിച്്ച 
തപ്രേശീയര്ദ്േ ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തികെേപ്രയാജനങ്ങള്  ലഭയോക്കു യം അവരുകേ 
സാമ്പത്തി  ഉന്നേനത്തിന് ചാല ശക്തിയായി ോറു യം കചയ്യു . 

ോനവപ്രശഷ്ി വി സനം  
     വിപ്രനാദ സഞ്ചാരം എന്നത്  േധാനോയം ഒരു പ്രസവന പ്രേഖല (Service Industry) 

ആയതിനാല്ക പരിശീലനം ലഭിച്ച ആതിഥയേരയാദയള്ള േനുഷ്യപ്രശഷ്ി വളകര േധാനോണ്. പ്രേല്ക 
ഖണ്ഡി യില്ക വിവരിച്ച പ്രപാകല ഇവിേം സന്ദര്ദ്ശിക്കുന്ന സഞ്ചാരി ളുകേ സംതൃപ്തിേ് േി ച്ച പ്രസവനം 
നല്കു  എന്നത ് വളകര അനിവാരയോണ്. ആയതിനായി നിലവിലുള്ള ടൂറിസം കതാെില്ക പ്രശഷ്ി  
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു യം സംരംഭ രുകേ  ാരയക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധനവിനുള്ള പരിശീലന പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിച്ച ് 
നേപ്പാക്കു യം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട്. ഇത്തരത്തില്ക ജില്ലയിലുള്ള കചറുതം വലുതോയ ടൂറിസം  
സംരംഭ രുകേ ഇേയില്ക ഒരു കോഫഷ്ണല്ക സംവിധാനം വളര്ദ്ത്തുന്നതിനായി ഈ പരിശീലന 
പരിപാേി ള് ഒരു തേര്ദ് േക്രീയയായി നിലനിര്ദ്ത്തു യം കചയ്യു . 
വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ്

 പ്ര രളത്തികല േറ്റ് പല ജില്ല ളിലും ഉളളതപ്രപാകല േമുഖ ടൂര്ദ്  ഓപ്പപ്രററ്റര്ദ്ോരുകേ ടൂറിസം 
സര്ദ് ൂട്ടു ളില്ക  ഒന്നം തകന്ന ക ാല്ലകത്ത വിപ്രനാദ സഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങള്  ഉള്കപ്പട്ടു  ാണുന്നില്ല. 
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ആയതിനാല്ക ക ാല്ലത്ത ്വന്ന താേസിച്്ച  ാഴ്ച ള്  ണ്ട് േേങ്ങുന്ന വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ളുകേ എണ്ണം 
താരതപ്രേയന ുറവാണ.് ഇതിന് ഒരു ോറ്റം ഉണ്ടാ ണകേങ്കില്ക  ക ാല്ലകത്ത േധാന വിപ്രനാദ സഞ്ചാര 
പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള വയതയസ്ത സഞ്ചാരപഥങ്ങള് വി സിപ്പിച്്ച വിപണനം കചപ്രയ്യണ്ടതണ്ട.് 
താകെ വിവരിക്കും േ ാരമുളള സഞ്ചാരപഥങ്ങള്  വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.  

ഗ്രാേീണവിപ്രനാദസഞ്ചാരപഥം 
  ക ാല്ലത്തികെ ഏറ്റവം വലിയ ആ ര്ദ്ഷ്ണോയി നമുേ് വിപണനം കചയ്യാവന്നത ്
അഷ്ടമുേിോയലുോയി ബന്ധകപ്പട്ടു വരുന്ന ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ളികല ഗ്രാേീണ ജീവിത സംസ്ക്ാരോണ്. 
ഈ േപ്രദശങ്ങളിലുളള  ര ൗശല, ഗ്രാേീണ കതാെിലു ളും സംസ്ക്ാരവം, ആപ്രഘാഷ്ങ്ങളും എല്ലാം 
ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു ഗ്രാേീണ വിപ്രനാദസഞ്ചാര പഥം (Rural Tourism Circuit) 
വി സിപ്പിോവന്നതാണ്. േത്സ്യബന്ധനം, കൃഷ്ി,  യര്ദ്,  ച്ചിപ്പേ നിര്ദ്മാണം, തെപ്പായ് കനയ്ത ്തേങ്ങി 
ലഭയോയ വിഭവങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു പാപ്രേജ് വി സിപ്പിച്്ച വിപണനം കചയ്താല്ക  അത് 
ക ാല്ലത്തികെഏറ്റവം േി ച്ച ഒരു ടൂറിസം ഉല്പന്നോേി ോറ്റാവന്നതാണ്. അതവെി ഗ്രാേീണജനതകയ 
ഈ വയവസായത്തികെഭാഗോേി ോറ്റാനും സാധിോവന്നതാണ്.  

സാംസ്ക്ാരി  ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട ്  
    കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം പദ്ധതി േധാന പ്ര ന്ദ്രോേികോണ്ട് ജില്ലയകേ  ിെേന്  

േപ്രദശത്തുളള വനപ്രേഖല ള്, ജലപാതങ്ങള്, കചന്തുരുണി വനയജീവി സപ്രങ്കതം സാംസ്ക്ാരി  ചരിത്ര 
േപ്രദശങ്ങള്, പ്പലാപ്രെഷ്നു ള് േപ്രതയ ിച്്ച ക ാപ്രളാണിയല്ക ൈാപ്രെഷ്നു ള്, എന്നിവകയ 
ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു സാംസ്ക്ാരി  ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ടിന് വളകര വലിയ സാദ്ധയതയണ്ട.് 
ക ാല്ലം മുതല്ക  തിരുവിതാംകൂറികെ   ഇപ്രപ്പാഴുളള തേിഴ്നാട്ടികല േപ്രദശങ്ങള്  വകര ഉള്കപ്പടുത്തി ഒരു 
Trade route പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്്ച േകൃതിക്കും സംസ്ക്ാരത്തിനും ോധാനയംനല്ക ി ഒരു സാംസ്ക്ാരി -
ഇപ്രോടൂറിസം സര്ദ് ൂട്ട ്  വിഭാവനം കചയ്യാം. ുടുക്കുത്തു പാറ, ഇേമുളയ്ക്കലുളള േലപ്രേല്ക,  േയ്ക്കല്ക 
പഞ്ചായത്തികല ോറ്റിോംപാറ, കവളിയം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലുളള മുട്ടറ - േരുതിേല, പുനലൂര്ദ് 
തൂക്കുപാലത്തികെോധാനയം ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ബിസിനസ്്സ പ്ര ാറിപ്രഡാര്ദ്, പ്ര ാട്ടുേല്ക ഗുഹാപ്രക്ഷത്രം 
എന്നിവകയല്ലാം ഉള് കപ്പടുത്തി വയതയസ്ത അഭിരുചിയളള വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള്ോയി കവവിധയോര്ദ്ന്ന  
അനുഭവങ്ങള് പങ്കുകവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുളള ടൂറിസം ഉല്പന്നങ്ങള് ലഭയോേി വിപണനം 
കചയ്യാവന്നതാണ്. ഇതിനായി വനംവുപ്പ്, വിപ്രനാദസഞ്ചാരവുപ്പ്, കതന്മല ഇപ്രോടൂറിസം, ജില്ലാ 
ടൂറിസം കോപ്രോഷ്ന്  ൗണ്സില്ക, തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവയകേ 
സംയക്തോയ ഒരു ഇേകപേല്ക അനിവാരയോണ്. േസ്തുത സര്ദ് ൂട്ട ്വി സിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണനം 
കചയ്യുന്നത് വകരയളള േവൃത്തി ള്  ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി ഒരു  ൂപ്രററ്റകറ നിയേിച്്ച പദ്ധതി 
നേപ്പിലാോവന്നതാണ്.  

സാഹസി  വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ് 
    വയതയസ്ത അഭിരുചിയളള സഞ്ചാരി കള ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് പാ ത്തിലുളള വിപ്രനാദസഞ്ചാര 

പരിപാേി ള് ഉള്കപ്പടുത്തിയളള ഒരു പ്ര ന്ദ്രോയിട്ടാണ് ജഡായ  എര്ദ്ത്ത ്കസെര്ദ് വി സിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. 
ഒപ്രട്ടകറ സാഹസി  വിപ്രനാദപരിപാേി ള്  ജഡായ എര്ദ്ത്ത ്കസെറില്ക ലഭയോണ്. ഇത് കൂോകത, 
പരവൂര്ദ്, അഷ്ടമുേിോയലു ള്  പ്ര ന്ദ്രീ രിച്്ച  വിവിധതരത്തിലുളള സാഹസി  വിപ്രനാദപരിപാേി ള്േ ്
അനന്തസാധയത  ളാണുളളത്. ഇതിന്പ്രേല്ക  ഒരു സാധയത പഠനം നേത്തി സവ ാരയ സംരംഭ രുകേ 
സഹ രണപ്രത്താകേ സാഹസി  വിപ്രനാദ പരിപാേി ള് വി സിപ്പിോന് സാധിക്കും. അഷ്ടമുേി 
യികലയം പരവൂര്ദ്   ായലികലയം വിശാലതയം  ാറ്റികെ ലഭയതയം ഇത്തരം സാഹസി  വിപ്രനാദ 
പരിപാേി ള്ക്കുളള ഏറ്റവം അനുകൂല ഘേ ങ്ങളാണ്. ഈ സാധയത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തിയാല്ക 
പ്ര രളത്തികല ഏറ്റവം േധാനകപ്പട്ട ഒരു സാഹസി  വിപ്രനാദ സഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രോയി ക ാല്ലത്തിന ്
ോറാന്  സാധിക്കുന്നതാണ്.  
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പ്രേല്കത്തട്ട ് നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള് 
1. അഷ്ടമുേി  ായലികെ വിപ്രനാദസഞ്ചാര സാദ്ധയത ള് പരോവധി ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതി 
നായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള  രേ് ോസ്റ്റര്ദ് ൈാന് ചര്ദ്ച്ച ള് പൂര്ദ്ത്തിയാേി സര്ദ്ോര്ദ് 
തലത്തില്ക അംഗീ രിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടോയി നേപ്പാേണം.  

2. ജില്ലയികല വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിപ്രലക്കുള്ള യാത്രാ സൗ രയം കേച്ചകപ്പടുത്തണം.  
3. ഉള്നാേന് ജലഗതാഗത സര്ദ് ൂട്ടിനു ക ാല്ലത്തികെ വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക  
ഒരു  നിര്ദ്ണായ  ചാല ശക്തിയാ ാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്ര ാവളം, വര്ദ്േല, ആലപ്പുെ, 
തേങ്ങിയള്ള വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങകള ബന്ധകപ്പടുത്തിയള്ള ഈ ഗതാഗത ോര്ദ്ഗം 
സേയബന്ധിതോയി പൂര്ദ്ത്തിയാേിയാല്ക ക ാല്ലത്തിനും ഇതികെഭാഗോ ാന് സാധിക്കു 
ന്നതാണ്.  

4. ക ാല്ലം തറമുഖത്തികെ വി സനം ഇവിപ്രേയ്്ക്ക ക്രൂയിസ് ടൂറിസം ക ാണ്ടവരുന്നതിന ്
വളകരപ്രയകറ സഹായ ോയിരിക്കും. ആയതിനാല്ക തറമുഖ വി സനവം ഇതികെ വിപ്രനാദ 
സഞ്ചാര വിപണന സാധയതയം പരോവധി ചൂഷ്ണം കചപ്രയ്യണ്ടതാണ്. 

5. പുതിയ വിപ്രനാദസഞ്ചാര നയത്തില്ക വിഭാവനം കചയ്തിട്ടുള്ള പ്രപാകല ജില്ലയില്ക ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് 
വിപ്രല്ലജ ്സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി. 

6. ജലസാഹസി  വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തിന് ജില്ലയില്ക അനന്തോയ സാദ്ധയത ള് ആണുള്ളത്. 
ഇത് പരോവധി ചൂഷ്ണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള നേപേി സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തില്ക ഉണ്ടാപ്ര  
ണ്ടതാണ്.  

7. തങ്കപ്രശ്ശരി കപതൃ  പദ്ധതി- മുസിരിസ് പ്രപാകല വളകരപ്രയകറ ചരിത്രോധാനയമുള്ള ഒരു  
ോചീന തറമുഖോയിരുന്ന തങ്കപ്രശ്ശരി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്ക തകന്ന വിപണനം 
കചയ്യാവന്ന ഒന്നാണ്. നിലവിലുള്ള ഡച്ച് പ്ര ാട്ടയം, കസേിപ്രത്തരി ളും, കലറ്റ ് ഹൗസും 
എല്ലാം തകന്ന  സംരക്ഷിക്കുന്നത വെി  തങ്കപ്രശ്ശരി ക ാല്ലം ടൂറിസം വി സനത്തികെ ഒരു 
സുേധാന ഘേ ോയി ോറും.   

8. ക ാല്ലത്ത് ഒരു കപതൃ  േൂസിയം സ്ഥാപിക്കു  – ക ാല്ലത്തികെ കപതൃ ം 
സന്ദര്ദ്ശ ര്ദ്േ് പ ര്ദ്ന്ന നല്ക ാന്  െിയന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു േൂസിയത്തികെ 
അഭാവമുണ്ട്. ആയതിനാല്ക ഒരു കപതൃ  േുസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് 
സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

9. കഹലി ോക്സി സര്ദ്വീസ് – പ്ര രളത്തികല േറ്റ േധാന ടൂറിസം പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുോയി 
ബന്ധിപ്പിച്ചുക ാണ്ട ക ാല്ലപ്രത്തേ ് ഒരു കഹലി ോക്സി സര്ദ്വീസ് ആരംഭിോവന്നതാണ്. 
നിലവില്കത്തകന്ന ഇതിനുള്ള അേിസ്ഥാന സൗ രയം ആശ്രാേം കേതാനത്തു ലഭയോണ്.  

10. സീൈയിന് പദ്ധതി – ക ാല്ലത്ത് വിപ്രനാദസഞ്ചാ വി സത്തിനു ഏകറ ഉണര്ദ്വ് നല്കാന് 
സാധിക്കുന്ന സീൈയിന് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

11. സര്ദ്ോരികെ പുതിയ ടൂറിസം നയത്തില്ക വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിുതി അവധി വിപ്രനാദ 
സഞ്ചാരത്തില്ക പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്ന ക ാല്ലം ജില്ലക്കും ബാധ ോക്കു . അതവെി 
സാഹസി  ടൂറിസം ഉള്കപ്പകേ വന് മുതല്കമുേക്കുള്ള സംരംഭങ്ങള് ക ാല്ലപ്രത്തേ് 
ആ ര്ദ്ഷ്ിോന് സാധിക്കുന്നതാണ്. 

 
 ീഴ്ത്തട്ട ് നിര്ദ്പ്രദശങ്ങള് 

1. നമ്മുകേ വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക േകൃതിേിണങ്ങുന്ന സഞ്ചാരി സൗഹൃദ 
രീതിയിലുള്ള നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ോത്രപ്രേ അനുവദിേവൂ. ഇതിനു തപ്രേശ 
സവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് േപ്രതയ  ശ്രദ്ധ പുലര്ദ്പ്രത്തണ്ടതാണ്.  
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2. ഉത്തരവാദിത്തവ ടൂറിസോണ്   സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരികെ പുതിയ വിപ്രനാദസഞ്ചാര 
നയത്തികെ  ാതല്ക. അതിനനുസരണോയി തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ ്
അതത േപ്രദശകത്ത േപ്രതയ ത ള്േനുസരിച്ച്  പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നേപ്പാോന് 
സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില്ക തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േപ്രതയ ശ്രദ്ധ 
വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തില്ക ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതാണ്.  

3. ജലപ്രസ്രാതസ്സു ളാണ ്ജില്ലയികല വിപ്രനാദസഞ്ചാര വി സനത്തിനുള്ള ഏറ്റവം േധാന 
ഘേ ം. ഇവ േലിനകപ്പോകത സംരക്ഷിേകപ്പേണം. ൈാസ്റ്റിക്കും േറ്റ ഖര-ദ്രവ ോലിനയങ്ങളും 
ഈ ജലാശയങ്ങളില്ക നിപ്രക്ഷപിേകപ്പടുന്നികല്ലന്ന്  ഉറപ്പു വരുത്താന്  തപ്രേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും േറ്റ് ഏജന്സി ള്ക്കും  െിയണം.  

4.  ായലും േറ്റ് തണ്ണീര്ദ്ത്തേങ്ങളുോണ ്തങ്ങളുകേ ജീവപ്രനാപാധിേ് ഏറ്റവം അവശയം പ്രവണ്ട 
േകൃതിസമ്പകത്തന്നളള അവപ്രബാധം ജനങ്ങളില്ക സൃഷ്ടിോന് ശ്രേിപ്രേണ്ടതാണ്. 
ഇോരയത്തില്ക ഗ്രാേപഞ്ചായത്്ത, വിദയാഭയാസസ്ഥാപനങ്ങള്, വായനാശാല ള്  ഉള്കപ്പ 
കേയളള സാംസ്ക്ാരി  സംഘേന ള് തേങ്ങിയവയ്ക്ക ് നിര്ദ്ണായ ോയ സവാധീനം 
കചലുത്താന് സാധിക്കും. നഴ്സറി തലം മുതല്ക തകന്ന ുട്ടി ളില്ക  ഇത്തരം േകൃതിസമ്പത്ത് 
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതികെആവശയ തകയ ക്കുറിച്ചുളള അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിപ്രേണ്ടതാണ്. 
ആയതിനായി അദ്ധയാപ ര്ദ്ക്കും ുട്ടി ളുോയി ഇേപെുന്ന േറ്റ് വിഭാഗങ്ങള്ക്കും  
േപ്രതയ പരിശീലന പരിപാേി ള്  സംഘേിപ്പിക്കുന്നത് അഭി ാേയോയിരിക്കും.  

5. ക ാല്ലം - ആലപ്പുെ ജലയാത്രയായിരുന്ന ക ാല്ലത്തേ ് വിപ്രനാദസഞ്ചാരി കള 
എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കപാത ടൂറിസം ഉത്പന്നം. ക ാല്ലം ആലപ്പുെ ഡി.റ്റി.പി.സി ളും 
സവ ാരയ സംരംഭ രും േി ച്ചനിലയില്ക  നേത്തിവന്നിരുന്ന ഈ ജലയാത്ര ഇപ്രപ്പാള്  
ഒപ്രക്ടാബര്ദ്  മുതല്ക  ോര്ദ്ച്്ച  വകര ോസങ്ങളില്ക ഒന്നിേവിട്ടുളള ദിവസങ്ങളില്ക ോത്രപ്രേ 
ഉള്നാേന് ജലഗതാഗത വുപ്പികെആഭിമുഖയത്തില്ക നേത്തകപ്പടുന്നളളൂ. മുന് ാലങ്ങളില്ക  
േധാനകപ്പട്ട ടൂറിസം കഗഡ ളില്ക  പരാേര്ദ്ശിേകപ്പട്ട ഈ ജലയാത്ര കൃതയോയി 
നേത്തകപ്പടുന്ന ഒന്നായി ോപ്രറണ്ടതണ്ട്. അതിനുളള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഡി.റ്റി.പി.സിയകേ 
ഭാഗത്തുനിന്നം ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതണ്ട് .  

6. പ്രതാട്ടം പ്രേഖല, കൃഷ്ിയിേങ്ങള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ചു ഫാം ടൂറിസം നേപ്പാോവന്നതാണ്. 
ഓയില്കപാം ഇന്തയയകേ എണ്ണപ്പനപ്രതാട്ടവം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെഅധീനതയിലുള്ള 
ുരിപ്രയാട്ടുേല ഡയറിഫാം, േറ്റ സവ ാരയസംരംഭങ്ങള് തേങ്ങിയവയം ഈ പദ്ധതിയില്ക 
ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

         7. മുട്ടറ – േരുതിേല, ോറ്റിോം പാറ, േലപ്രേല്ക  തേങ്ങിയള്ള േപ്രദശങ്ങകള തപ്രേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങ ളുകേയം േറ്റ ഏജന്സി ളുകേയം സഹ രണപ്രത്താകേ ലഘുസാഹസി  
വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങളായി വി സിപ്പിക്കു . ഈ േപ്രദശങ്ങള് േധാനോയം തപ്രേശീ 
യരായ സന്ദര്ദ്ശ ര്ദ്ക്കു അനുഭവ പ്രവദയോക്കുന്ന തരത്തില്ക വി സിപ്പിക്കു . 

8.  ജില്ലയികല േധാന വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്ര ന്ദ്രങ്ങകള സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനാ പ്രബാര്ദ്ഡ ള്   
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നേപേികയടുോവന്നതാണ്. 

9. വെിവാണിഭോര്ദ്, കറപ്രസ്റ്റാറന്റ്റ ള്  തേങ്ങിയവ വെി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭയോക്കു 
ന്നതിനു തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വുപ്പ് തേങ്ങിയള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സഹ രണപ്രത്താടു കൂേി പരിശീലന പരിപാേി ളും, പ്രേല്കപ്രനാട്ട സംവിധാ 
നവം നേപ്പാോവന്നതാണ്. 

  10. വിപ്രനാദസഞ്ചാരപ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ നേത്തിപ്പും സംരക്ഷണവം സംബന്ധിച്്ച ുടുംബശ്രീ േിഷ്കെ 
ഊര്ദ്ജ്ജിത പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാോവന്നതാണ് 
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വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

തീര്ദ്്ാേന വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ്
 ജില്ലയികല േധാന തീര്ദ്്ാേന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയള്ള ഒരു തീര്ദ്്ാേന 
വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ്വി സിപ്പിോവന്നതാണ്.  ശബരിേല തീര്ദ്്ാേന ാലത്ത് ആയിരേണ 
േിന് തീര്ദ്്ാേ ര്ദ് ജില്ലയിലൂകേ  േന്നപ്രപാുന്നണ്ട്.  ഈ തീര്ദ്്ാേ ര്ദ്േ ് ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ 
തീര്ദ്്ാേന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് കൂേി സന്ദര്ദ്ശിോന്  െിയന്ന തരത്തില്ക ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ 
തീര്ദ്്ാേനപ്ര ന്ദ്രങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സര്ദ് ൂട്ട ്വി സിപ്പിോവന്നതാണ്. 
ചരിത്ര വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ്
 ുണ്ടറ വിളംബരം, േണ്ണേി, തങ്കപ്രശ്ശരി, പന്േന ആശ്രേം, പ്ര ാട്ടുേല്ക ഗുഹാപ്രക്ഷത്രം 
തേങ്ങിയള്ള ചരിത്ര ോധാനയമുള്ള പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പുതതലമുറയ്ക്ക് അനുഭവപ്രവദയോുന്ന തരത്തില്ക ഒരു 
ചരിത്ര വിപ്രനാദസഞ്ചാര സര്ദ് ൂട്ട ്വി സിപ്പിോവന്നതാണ്. 
കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത ്ടൂറിസം 

കനടുമ്പന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികല മുട്ടോവ്, ുണ്ടേണ്, പള്ളിേണ്, ഇളവൂര്ദ് ഭാഗങ്ങളിലായി 50 
കഹക്ടപ്രറാളം കനല്കപ്പാേങ്ങള് കചളികയടുത്തും േണലൂറ്റിയം വലിയ കവള്ളകേട്ടു ളായി 
ോറിയിരിക്കു യാണ്.  ഈ സ്ഥലം ഇത്തിേര മുതല്ക കനടുേണ് ാവ് വകരയള്ള 10  ി.േീ സ്ഥലത്ത് 
ടൂറിസത്തിന് ഉപപ്രയാഗിോന് പറ്റന്നതാണ്.  േി േപ്രദശത്ത ് ടൂറിസം വി സന ത്തിനാവശയോയ 
നേപേി ള് സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 

7.15  പട്ടികജാതി -പട്ടികവർഗ്ഗം 
നിലവിലുള്ള അവസ്ഥാവിശ ലനം 
 ക ാല്ലം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളുകേ നിലവിലുള്ള സാമൂഹി വം 
അവസ്ഥാപരവോയ വിശ ലനം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിന് അതയന്താപ്രപക്ഷിതോണ ്
സംസ്ഥാനകത്ത പട്ടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളുകേ പട്ടി യില്ക 53 എണ്ണം ഉകണ്ടങ്കിലും ജില്ലയില്ക 24 
വിഭാഗങ്ങള് ോത്രപ്രേ അധിവസിക്കുന്നള്ളൂ. ഇവരില്ക കൂടുതലായള്ളവര്ദ് ുറവ, പുലയ, തണ്ടാന്, 
പറയര്ദ് എന്നിവരാണ്.  പ്രവേര്ദ്, നായാേി എന്നിങ്ങകന ഏറ്റവം ദുര്ദ്ബല വിഭാഗത്തില്കകപ്പടുന്നവരും 
ഇതില്കകപടുന്ന.  സമൂഹത്തികെ മുഖയധാരയില്ക നിന്നം പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത ോറ്റിനിര്ദ്ത്തുന്ന 
േവണത ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഇല്ല എന്ന പറയാം.  സര്ദ്ോര്ദ്, സവ ാരയ കപാതപ്രേഖല എന്നിങ്ങകന 
എല്ലാ കതാെില്ക പ്രേഖലയിലും ോതിനിധയം പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ്ക്കുണ്ട.് എങ്കിലും അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളുകേ  ാരയത്തില്ക ഇനിയം അപരയാപ്തത ള് ഉകണ്ടന്ന്  ണക്കു ള് സൂചിപ്പിക്കുന്ന.  
ജില്ലയില്ക പട്ടി ാതി വിഭാഗോര്ദ് കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്നത്  ിെേന് േല േപ്രദശങ്ങളായ 
ചേയേംഗലം, കവട്ടിേവല, അഞ്ചല്ക എന്നിവിേങ്ങളിലും നദീതേേപ്രദശങ്ങളായ ചിറ്റേല, ശാസ്താംപ്ര ാട്ട, 
ഇത്തിേര എന്നിവിേങ്ങളിലുോണ്. 
പ്രേല്കത്തട്ട/് ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
സ്ഥലം- സവന്തോയി ഭൂേിയില്ലാത്ത പട്ടി ജാതി ുടുംബങ്ങള്േ് സ്ഥലം വാങ്ങാനായി ധനസഹായം 
നല്കുന്ന. എന്നാല്ക ഗുണപ്രഭാക്താേള്  കണ്ടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള് പലതം ഭാവിയില്ക 
വാസപ്രയാഗയേല്ലാകത വരുന്ന.ഇേനിലോരുകേ ചൂഷ്ണത്തിനും ഇവര്ദ് വിപ്രധയരാ ാറുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന 
ത  പലപ്രപ്പാഴും അപരയാപ്തോയി വരുന്ന.അതിനാല്ക ഭൂേിയകേ ലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 5 കസന്റും 
അതില്ക താകെയം വിസ്തൃതിയളള ലഭയോയ സ്ഥലത്തികെ വിവരങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തു ള് 
പ്രതാറും പട്ടി ജാതിോര്ദ്േ ് ോത്രോയ ലാെ ് ബാങ്ക ് സംവിധാനം ഉണ്ടാോവന്നതാണ്. ധന 
സഹായത  വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രേണ്ടതം അതയാവശയോണ്. സംസ്ഥാന ഫണ്ടികനാപ്പം പ്രചര്ദ്ത്ത് പഞ്ചായത്തു 
 ളുകേ തലത്തിലുളള ഫണ്ടം ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. 
വീേ്- ഗുണപ്രഭാക്താേളുകേ എണ്ണം അനുദിനം വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന. എന്നാല്ക അനുവദിച്ചു നല്ക ിയിട്ടുളള 
വീടു ള് ഭൂരിഭാഗവം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നില്ല. ഇത് പദ്ധതിയകേ വിജയത്തിന് തേസ്സോയി നില്കക്കുന്ന. 
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പദ്ധതി േ ാരം നിര്ദ്മിക്കുന്ന വീടു ള്േ് നിശ്ചയിേകപ്പട്ട ഒരു ോതൃ  ഉണ്ടാവ യം അതികെ 
പൂര്ദ്ത്തീ രണത്തിന് പ്രേല്കപ്രനാട്ട സംവിധാനവം ഉണ്ടാേണം. ഈ ോതൃ  പൂര്ദ്ത്തിയായതിനു പ്രശഷ്പ്രേ 
ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്്ച വിപുലീ രിക്കുന്നതിന് അനുവദിോവൂ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളികല 
നിര്ദ്മാണ കചലവിലുളള വയതയാസേനുസരിച്ച് ത യില്ക വയതയാസം വരുത്തണം. സവന്തോയി 
നിര്ദ്മിക്കുവാന് ോപ്തിയില്ലാത്തവര്ദ്േ ് നിര്ദ്മാണ ഏജന്സി ളുകേ പ്രസവനം േപ്രയാജനകപ്പടുത്താ 
വന്നതാണ്. വീേ്, സ്ഥലം എന്നീ രണ്ട് പദ്ധതി ള് ഏ ീ രിച്ച് ഗുണപ്രഭാക്താേള്േ് ഫ്ളാറ്റ ള് 
നിര്ദ്മിച്ചു ക ാടുക്കുന്ന പദ്ധതി നേപ്പിലാോവന്നതാണ്. 
വിദയാഭയാസം- നിലവിലുളള വിദയാഭയാസാനുകൂലയങ്ങള് നല്കുന്നപ്രതാകോപ്പം കതാെില്ക സാധയതയളള 
വിദയാഭയാസം പ്രനടുന്നതിന് പട്ടി ജാതി വിഭാഗകത്ത വെിതിരിച്്ച വിപ്രേണ്ടതാണ്. പഠനപ്രത്താകോപ്പം 
േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്േ് പ്രവണ്ട പരിശീലനവം നല്ക ണം. ഉന്നത വിദയാഭയാസം പ്രനേിയവര്ദ്േ് 
അതനുസരിച്ചുളള കതാെില്ക പ്രനടുന്നതിന് സഹായ രോയ പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം. പ്രഹാസ്റ്റല്ക 
സൗ രയങ്ങള് വിപുലീ രിേണം. പ്രഹാസ്റ്റലു ള് പ്രതാറും േത്സ്രപരീക്ഷാ പരിശീലനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. 
സാമ്പത്തി ോയി കൂടുതല്ക പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവര്ദ്േ് കൂടുതല്ക പഠന സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്ത 
ണം. വിദയാര്ദ്്ി ളുകേ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിപ്രലേ് ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 
ഉണ്ടാ ണം. 
ആപ്രരാഗയം- ുട്ടി ളുകേ ആപ്രരാഗയ നിലവാരം ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം. എല്ലാ 
പട്ടി ജാതി പ്ര ാളനി ളിലും  അംഗന്വാേി ള് സ്ഥാപിേണം. അംഗന്വാേി ള് വെി സൗജനയോയി 
പ്രപാഷ് ാഹാര വിതരണവം അമോര്ദ്േ് ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനാവശയോയ അവപ്രബാധവം 
നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ള് ഉണ്ടാ ണം. ജീവിതകശലീ പ്രരാഗങ്ങളില്ക നിന്നം േദയം, പു യില 
തേങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുേളില്ക നിന്നം മുതിര്ദ്ന്നവര്ദ്േ ് പ്രോചനം പ്രനടുന്നതിനുളള പരിപാേി ള് 
ആവിഷ്കരിേണം. അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ോയോയവര്ദ്ക്കും  ിേപ്പു പ്രരാഗി ള്ക്കും സാന്തവനപ്രേുന്ന 
േപ്രതയ  പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം. ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസം പ്രനേിയിട്ടുളള പട്ടി ജാതി കോപ്രോ 
ട്ടര്ദ്ോകര ആപ്രരാഗയ പരിപാലനത്തിനായി നിയേിേണം. സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കു ള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തി 
പ്രഡാക്ടര്ദ്ോരുകേ പ്രസവനം നല്ക ണം. 
കതാെില്ക- േത്സ്ര പരീക്ഷ ളില്ക വിജയിക്കുന്നതിന് ോപ്തരാുന്നപ്രതാകേ കൂടുതല്ക പ്രപര്ദ്േ് സര്ദ്ോര്ദ് 
അര്ദ്ദ്ധ സര്ദ്ോര്ദ്, സവ ാരയ പ്രേഖല ളില്ക കതാെില്ക പ്രനടുവാന്  െിയം. വിദയാഭയാസ രംഗത്്ത തകന്ന 
നൂതന പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂകേ ഈ േശ്നത്തിന് ദീര്ദ്ഘ ാല പരിഹാരോും. വിദയാഭയാസം 
പൂര്ദ്ത്തിയാേിയവര്ദ്േ ്നിലവിലുളള പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി 
 ള് ഉണ്ടാ ണം. േി ച്ച സാപ്രങ്കതി  പരിജ്ഞാനമുളളവര്ദ്േ് ഐ.റ്റി മുതലായ നൂതന 
സവയംകതാെില്ക സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന ്േപ്രതയ  പാപ്രേജു ള് േഖയാപിേണം. നിലവിലുളള 
സവയം കതാെില്ക സംരംഭങ്ങളുകേ  വിപുലീ രണത്തിന് കൂടുതല്ക ധനസഹായം അനുവദിേണം. സവയം 
കതാെില്ക സംരംഭങ്ങളികല ഉല്പന്നങ്ങളുകേ വിതരണത്തിന് വിപണന പ്രേഖലയോയി ബന്ധിപ്പിക്കു 
ന്നതിനുളള പരിപാേി ള് ആവിഷ്കരിേണം. 
പ്രോജക്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
 പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ് ഇപ്രപ്പാള് ജാതീയോയ അവഗണനപ്രയോള് കൂടുതല്ക പ്രനരിടുന്നത ്
സാമ്പത്തി  വിദയാഭയാസ പിപ്രന്നാോവസ്ഥയാണ്. സാമ്പത്തി  വിദയാഭയാസ ഉയര്ദ്ച്ചയിലൂകേ 
ആപ്രരാഗയം, ഭൂേി, വീേ് തേങ്ങിയ എല്ലാ പ്രേഖല ളിലും ഉന്നതി ോപിക്കുന്നതിന്  െിയം. ആയതിപ്രലേ ്
ആവശയോയ മൂലധനം  കണ്ടത്തുന്നതിന് സവയംകതാെില്ക, ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുളള ബിസിനസ ്
രംഗങ്ങളില്ക പങ്കാളി ളാക്കുന്ന തരത്തിലുളള പ്രോജക്ട ള് പദ്ധതിയില്ക ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 

വീേ്- ധനസഹായ ത  വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും ഗുണപ്രഭാക്തൃ വിഹിതം ഉറപ്പാേിയം ഗുണപ്രേډയളള വീടു ള് 
നിര്ദ്മിോവന്നതാണ്. കൂോകത കപയിന്റിംഗ് ഉള്കപ്പകേയളള എല്ലാ പ്രജാലി ളും നിര്ദ്വഹിച്്ച വീേ് 
പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുന്നതിനുളള നേപേി ളും സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. വിവിധ അംഗീകൃത ഏജന്സി  
കളകോണ്ട് നല്ല രീതിയിലുളള വീടു ള് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിനുളള നേപേിയം സവീ രിോവന്നതാണ്. 
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ഭൂേി- ധനസഹായ ത  വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചും കപാത വിഭാഗോര്ദ്േിേയില്ക  അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 
കൂടുതലായളള ഭൂേി  കണ്ടത്തുന്നതിന് നേപേി സവീ രിോവന്നതാണ്.  
വിദയാഭയാസം- ഉയര്ദ്ന്ന ഡിഗ്രി പ്ര ാഴ്സു ളില്ക എത്തുന്ന ഓപ്രരാ പ്ര ാഴ്സിലും ഉയര്ദ്ന്ന ോര്ദ്േ ്
 രസ്ഥോക്കുന്നവരും നകന്ന ുറവാണ്. ഈ ുറവ പരിഹരിേത്തേ രീതിയില്ക േപ്രതയ  
പാപ്രേജു ള് ഉള്കപ്പടുത്തി പ്രോജക്ട ള് തയ്യാറാപ്രേണ്ടതാണ്. 
ആപ്രരാഗയം- പ്ര ാളനി പ്രപാലുളള േപ്രതയ  േപ്രദശങ്ങള് പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാല്ക ആപ്രരാഗയ 
േശ്നങ്ങളില്ക ശ്രദ്ധിോകത ജീവിത കശലി പ്രോശകപ്പടുത്തി ആപ്രരാരുേില്ലാത്തവരായി ോറുന്ന. ഈ 
അവസ്ഥയ്്ക്ക ോറ്റം വരുത്തുന്നതിന് പ്ര ാളനിവല്കേരണം നിരുല്കസാഹകപ്പടുത്തുന്നതിനും േറ്റ് ആപ്രരാഗയ 
 ാരയങ്ങളില്ക ശ്രദ്ധിേത്തേ രീതിയിലുളള പ്രോല്കസാഹന പദ്ധതി ള് തയ്യാറാോവന്നതാണ്.  
അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനം- പ്രറാഡ്, ുേികവളളം പ്രപാലുളള അേിസ്ഥാന സൗ രയ 
കോരുക്കുപ്രമ്പാള് ശരിയായ പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേത്തി ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുളള പദ്ധതി ളാേി 
ോപ്രറ്റണ്ടതാണ്. നിലവാരം ുറഞ്ഞ പ്രറാഡ് വര്ദ്ക്കു ളും ശരിയായ പ്രസ്രാതസ്സു ളില്ലാകതയളള 
ുേികവളള പദ്ധതി ളും േിേ പ്ര ാളനി ളികലയം പതിവ  ാഴ്ചയാണ.് 
സാമ്പത്തി -കതാെില്ക പ്രേഖല- ഉയര്ദ്ന്ന തലത്തിലുളള ബിസിനസ്സും, ഇലക്ട്രി ്, ഇലപ്രക്ട്രാണിക്സ് 
രംഗങ്ങളില്ക ഈ വിഭാഗോരുകേ  േന്നവരവ് നകന്ന ുറവാണ്. ആയത ് പരിഹരിച്്ച സാമ്പ 
ത്തി ോയി മുപ്രന്നറാനുളള അവസരകോരുപ്രേണ്ടതാണ്.  സര്ദ്ോര്ദ് തലത്തികല കതാെിലിനായി 
സവ ാരയ പ്രേഖലയില്ക സംവരണം പ്രപാലുളള േശ്നങ്ങളും പരിഹരിപ്രേണ്ടതാണ്. 

പട്ടി  വർഗം 
പ്ര രളത്തികല േറ്റ് പട്ടി വര്ദ്ഗോകരപ്രപ്പാകല ജില്ലയികല പട്ടി വര്ദ്ഗോരും സമ്പന്നോയ 

സാംസ്ക്ാരി  പാരമ്പരയത്തിനുേേ ളാണ്. സംസാരഭാഷ്, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, കൃഷ്ിരീതി, ഭക്ഷണം, 
ചി ിത്സ്, ഭരണരീതി തേങ്ങി സേസ്തപ്രേഖല ളിലും തങ്ങളുപ്രേതായ രീതി ള് ഓപ്രരാ പട്ടി വര്ദ്ഗ 
ത്തിനുമുണ്ട്. പുതിയ തലമുറേ ് അമൂലയോയ അറിവ ള് പ്രവണ്ട രീതിയിൽ പ ര്ദ്ന്ന നല്കുന്നില്ല 
എന്നത് ശ്രപ്രദ്ധയോണ്. പരമ്പരാഗതോയ അറിവ ളികല നന്മ ൾ പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിേകപ്പപ്രേണ്ടതാണ്. 

1. അേിസ്ഥാനസൗ രയം: പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ക്കു അനുവദിക്കുന്ന വീടു ള് കവദുതീ രണം, 
ുേികവളള സൗ രയം, ശുചിതവസംവിധാനം ഇവപ്രയാടു കൂേി യഥാസേയം 
പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നകവന്ന ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു പ്രക്ഷേ ാരയസ്റ്റാന്റിംഗ്  മിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തണം.  
പട്ടി വര്ദ്ഗസപ്രങ്കതങ്ങളികല ുേികവളള സൗ രയങ്ങളുകേ ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ്  ഭവനപുനരുദ്ധാരണം, 
അധി  സൗ രയങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്ത ല്ക ഉള്കപ്പകേ ഇത്തരം േവര്ദ്ത്തനങ്ങ ള് കലഫ ്
പ്രോജക്ടോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു നേപ്പാക്കുന്നതിനു  െിയണം. 

2. വിദയാഭയാസം-  പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖലയികല വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങ ള് കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം സ്മാര്ദ്ട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം, കലബ്രറി, ലപ്രബാറട്ടറി 
സൗ രയങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തി അദ്ധയയന നിലവാരം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനും പ്രവണ്ട സംപ്രയാജിത 
പ്രോജക്ട ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.  നിര്ദ്ദ്ധനരായ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കു േഭാത ഭക്ഷണം, 
പഠനം പിപ്രന്നാേം നില്കക്കുന്നവര്ദ്ക്കു േൂഷ് ന്, സ്പ്രപാര്ദ്ടസ്  ിറ്റ  ള്, ോനസി  വളര്ദ്ച്ചേ ്
ആവശയോയ  ളിപ്രോപ്പു  ള്, പഠപ്രനാപ രണങ്ങള് എന്നിവ കൂേി സംപ്രയാജന 
സാദ്ധയതയില്ക ഉള്കപ്പടുത്തി അദ്ധയയന വര്ദ്ഷ്ത്തികെ തേേത്തില്ക തകന്ന                  
ആരംഭിോനാും വിധം ആവിഷ്ക്കരിേണം. 

2.1 േീ-കേേറി സൗ രയം ലഭയേല്ലാത്ത പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക സംപ്രയാജിത ശിശു വി സന 
പ്രോജക്ടിനു  ീെില്ക ോനദണ്ഡേനുസരിച്ചു അംഗന്വാേി ള് ആരംഭിോനാവികല്ലങ്കില്ക 
നിലവിലുളള വിേവ്  പരിഹരിക്കുന്നതിനു പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി േ ാരം  ിെര്ദ്ഗാര്ദ്ട്ടന്/ 
ബാലവാേി ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രോഡല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂള് പ്ര ന്ദ്രീയ വിദയാലയം 
എന്നിവിേങ്ങളില്ക േപ്രവശനം ലഭയോക്കുന്നതിന് പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി കള ോപ്തരാക്കുന്ന 
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തരത്തില്ക േവര്ദ്ത്തനം ആവിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതാണ്.  അതിനുപരി 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും 
 ൗോരോയോര്ദ്ക്കും 60 വയസ്സിനു പ്രേല്ക ോയമുളളവര്ദ്ക്കും പ്രപാഷ് ാഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനു 
േപ്രതയ  പൂര  ഭക്ഷണ പരിപാേി േി സ്ഥാപനങ്ങള് വെി നല്കപ്ര ണ്ടതോണ്. ഇതം ഒരു 
സംപ്രയാജന സാദ്ധയതയാണ്. 

2.2 പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പികല പ്രോഡ ല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂളില്ക  രിക്കുലര്ദ് പ്ര ാ-
 രിക്കുലര്ദ്, എക്ച്സ്ട്രാ  രിക്കുലര്ദ് ആക്ടിവിറ്റി ള് അനുപ്രയാജയോയി പരിഷ്ക്കരിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര 
നിലവാരത്തിപ്രലക്കു ഉയര്ദ്ത്തണം.  അവികേ പഠിച്ച എസ.്എസ്.എല്ക.സി.പാസ്സാുന്നവര്ദ് 
ഉന്നത നിലവാരം പുലര്ദ്ത്തുന്ന ശാസ്ത്ര സാപ്രങ്കതി , കോഫഷ്ണല്ക സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന 
പഠിച്ച േി വറ്റ പൗരന്മാരായി വളര്ദ്ന്ന വരത്തേവിധം സംപ്രയാജിത പദ്ധതി  ള് 
ആവിഷ്ക്കരിേണം.  

2.3 പ്രോഡല്ക റസിഡന്ഷ്യല്ക സ്കൂളു ളികല എക്സി ൂട്ടീവ്  മിറ്റി ളുകേ കചയര്ദ്ോന് ജില്ലാ ളക്ട ര്ദ് 
ആണ്.  സേയബന്ധിതോയി േി  മിറ്റി സ്കൂളില്ക വച്്ച കൂേിയാല്ക സ്കൂളികെ എല്ലാത്തരം            
പരിേിതി ള്ക്കും േശ്നങ്ങള്ക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാോന്  െിയം.  േി സ്കൂളു ളുകേ ഉപപ്രദശ  
സേിതിയം യഥാസേയം കൂപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

2.4 നാലാം ക്ലാസ്സു വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുളള എല്ക.എസ.്എസ്.പരീക്ഷയ്ക്കു പരിശീലനം നല്കുന്ന 
പ്രതാകോപ്പം പട്ടി വര്ദ്ഗ  വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കു പട്ടി വര്ദ്ഗവി സന വുപ്പില്ക നിന്നം നേപ്പാ 
ക്കുന്ന അയ്യങ്കാളി കേപ്രമാറിയല്ക ോലെ ് കസര്ദ്ച്്ച ഡവലപ്കേെ ് സ്ക്ീേില്ക കതരകഞ്ഞ 
ടുേകപ്പടുന്നതിനുളള േപ്രവശന പരീക്ഷയ്ക്കു കൂേി പരിശീലനം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്.  അതപ്രപാകല 
യ.എസ്.എസ്, എന്.റ്റി.എസ്.ഇ., ക .വി.പി.കവ തേങ്ങി സ്കൂള് വിദയാഭയാസ  ാലയളവികല 
േത്സ്ര പരീക്ഷ ള്ക്കു പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുപരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി 
 ള് രൂപകപ്പടുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  ഈ വിധത്തില്ക പരിശീലനം നേത്തുന്നതിനും പരിശീല 
നാര്ദ്്ി ള്ക്കു കലറ്റ് റിഫ്രകഷ്മെ ് ന ല്കുന്നതേേമുളള സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് 
ആവിഷ്ക്കരിേണം. 

2.5 ഉന്നതവിദയാഭയാസ പ്രേഖല ളില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ ോതിനിധയം പരിേിതോണ്.  വിപ്രശഷ്ിച്്ച 
സാപ്രങ്കതി  വിദയാഭയാസ രംഗത്തും കോഫഷ്ണല്ക വിദയാഭയാസ രംഗത്തും േതിയായ 
ോതിനിധയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  ോരംഭ ചിലവ ള് വഹിക്കുന്നതിനും താേസസ്ഥലത്തു നിന്നം പ്രപായി 
വരാനാ ാത്ത സ്ഥലത്ത് പ്രഹാസ്റ്റല്ക സൗ രയേില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന പഠിോനാ 
 ാത്തതം പഠന ചിലവ വഹിക്കുന്നതിനു സാമ്പത്തി  േയാസം പ്രനരിടുന്നതോണ്. 
േധാനോയം ഈ രംഗത്തു പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ൾ പ്രനരിടുന്ന േശ്നങ്ങൾ കോഫഷ്ണല്ക 
പ്ര ാഴ്സു ള്ക്കുളള േപ്രവശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം ലഭിോത്തതം ആ രംഗകത്ത പിപ്രന്നാോ 
വസ്ഥയ്ക്കു  ാരണോുന്ന.  സ്കൂള് വിദയാഭയാസത്തികല അധയയന നിലവാരക്കുറവ് പരിഹരി 
ക്കുന്നതിനുളള പരിപാേി ളും അനിവാരയോണ്.  പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ് നേപ്പാക്കുന്ന 
സേര്ദ്്രായ പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കുളള പ്രോത്സ്ാഹന ഗ്രാെ,് വിദയാഭയാസാനു 
കൂലയങ്ങള് അതിനു പുറപ്രേ പ്രവണ്ടന്ന സാമ്പത്തി  സഹായം ഇവ സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ടായി 
രൂപകപ്പടുത്തണം. 

3.  കതാെിൽ, ഉപജീവനം  

  പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േിേയികല കതാെിലില്ലായ്മ രൂക്ഷോണ്.  അഭയസ്തവിദയരായ പട്ടി  വര്ദ്ഗോ 
രുകേ കതാെിലില്ലായ്മയം രൂക്ഷോണ്. 

1. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ പരമ്പരാഗതോയ  ര ൗശല  െിവ ള് വി സിപ്പിച്ചു മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങൾ നിര്ദ്മിച്്ച വിപണനം നേത്തുന്നതിനുളള   ക്രേീ രണം. 

2. ുളത്തൂപ്പുെയിൽ വയവസായ വാണിജയ വുപ്പിന്  ീെിൽ േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന ക ത്തറി കനയ്ത്തു 
വയവസായ സഹ രണസംഘം പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പികല പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് /പൂള്ഡ് ഫണ്ട 



 
 

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം 

 

742                                                പരിപ്രേഷ്യത്തികെയംനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളുപ്രേയംസംഗ്രഹവംഉപസംഹാരവം 
 

 

കൂേി ഉള്കപ്പടുത്തി പുന:സംഘേിപ്പിച്ചു ക ത്തറി കനയ്ത്തിനു പുറപ്രേ ഗാര്ദ്കേെ ് പ്രേേിംഗ്   കൂേി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനും സ്കൂളു ള്ക്കും ആശുപത്രി ള്ോവശയോയ യൂണിപ്രഫാം േറ്റ് തണിത്തര 
ങ്ങള് ഇവ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു പട്ടി വര്ദ്ഗ      യവതീ യവാേള്ക്കു കതാെില്ക നല്കുന്ന തരത്തിൽ 
േവര്ദ്ത്തിപ്പിോവന്നതാണ്. 

3. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ  ലാസാംസ്ക്ാരി   െിവ  ള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, ശിങ്കാരിപ്രേളം, 
കചണ്ടപ്രേളം, വില്കപാട്്ട,  ോരിശ്ശിനാേ ം തേങ്ങിയ  ലാരൂപങ്ങള്, പാരമ്പരയ ഭക്ഷണം, 
പാരമ്പരയകവദയം ഇവ ഉപജീവന ോര്ദ്ഗോേി വി സിപ്പിേ ല്ക 

4. പ്രഹാട്ടല്ക ോപ്രനജ്കേന്റും ഫുഡക്രാഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ടൂറിസ്റ്റു കഗഡ് തേങ്ങി കതാെില്ക 
സാദ്ധയതയളള രംഗങ്ങളില്ക പരിശീലനവം പ്രൈകസ്മന്റും. 

5. വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളികല കതാെില്ക സാദ്ധയതയ്ക്ക് അനുപ്രയാജയോയ പരിശീലനവം 
പ്രൈകസ്മന്റും 

6. പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ ക വശഭൂേി, തരിശായി  ിേക്കുന്ന ഭൂേി ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തി വയവസായ 
വാണിജയ വുപ്പികെസഹ രണപ്രത്താകേ കചറു ിേ വയവസായ സംരംഭങ്ങള് 

7. വനയമൃഗശലയകത്ത േതിപ്രരാധിച്ചു  ാര്ദ്ഷ്ി  അഭിവൃദ്ധിയളള    പ്രോജക്ട ള് 
8. ഭക്ഷയസുരക്ഷയ്ക്കായി പരമ്പരാഗത കൃഷ്ി, കജവകൃഷ്ി ഇവ പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 
9. തരിശുഭൂേി, വനാവ ാശേനുസരിച്ചു ലഭിച്ച ക വശഭൂേി ഇവ ആദായ രോയി കൃഷ്ി കചയ്യല്ക           
10. ക്ഷീരവി സന വുപ്പും, പാല്കകസാകസറ്റി ഇവയോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി മുന്പില്ക 
ബന്ധപ്രത്താകേ ക്ഷീരവി സന പ്രോജക്ട ള്. 

11. മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പുോയി ബന്ധകപ്പടുത്തി, പ്രപാത്തുക്കുട്ടി വളര്ദ്ത്തല്ക,   ആടുവളര്ദ്ത്ത ല്ക, 
പ്ര ാെി വളര്ദ്ത്ത ല്ക 

12. ആശാരിപണി,  ല്കപണി, വയറിംഗ,് ൈംബിംഗ്, ഗാര്ദ്ഹി  ഉപ രണങ്ങളുകേ റിപ്പയര്ദ് ഇവയ്ക്കു 
 മൂണിറ്റി പ്രപാളികേനി ്/IGNOU വികെ മൂണിറ്റി പ്ര ാപ്രളജ് പ്രോജക്ട്/CMD ഇവ മുപ്രഖന 
പരിശീലനവം സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്നും നേത്തി കതാെില്ക ഉറപ്പാേ ല്ക 

13. ഐ.േി.പ്രേഖലയികല ഉയര്ദ്ന്നവരുന്ന കതാെില്ക സാധയതയ്ക്കു അനുപ്രരാധോയ പരിശീലനം 
14. അപ്പാരല്ക പ്രേഖലയില്ക വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കതാെില്ക സാധയത േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുന്നതിനുളള 
പരിശീലനം 
ഇത്തരത്തില്ക കതാെിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള പ്രോപജക്ട ള് പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന 

വുപ്പികെപ്ര ാര്ദ്പ്പഫണ്ട്/പൂള്ഡ ് ഫണ്ട്, അംപ്രബദ്േര്ദ് കസറ്റില്കകേെ ് സ്ക്ീം, പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധ 
തിയ്ക്കുളള േപ്രതയ  പ്ര ന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി ഇവയോയി ബന്ധകപ്പട്ട വുപ്പു ള്/സ്ഥാപനങ്ങള് 
ഇവയകേ പദ്ധതി വിഹിതം സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു ആവിഷ്കരിോവന്നതാണ്. 

4. ആപ്രരാഗയം 
    ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമോര്ദ്ക്കും 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും  ൗോരോയോര്ദ്ക്കും 
നൂനപ്രപാഷ്ണം പരിഹരിക്കുന്നതിനും സംപ്രയാജിത ശിശുവി സന പ്രോജക്ടവെിയളള പൂര  ഭക്ഷണ 
പദ്ധതി എല്ലാവര്ദ്ക്കും   ിട്ടുന്നില്ല. ഇത പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഐ.സി.ഡി.എസ്. വെിയളള                
പൂര  ഭക്ഷണ പദ്ധതിയം ഉപരിയായി 0-6 ോയത്തിലുളളവര്ദ്ക്കും  ൗോര ോയോര്ദ്ക്കും 
ഗര്ദ്ഭിണി ള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമോര്ദ്ക്കും പയര്ദ്,  േല,  ശുവണ്ടിപരിപ്പു തേങ്ങി പ്രപാഷ് മൂലയമുളള 
വിഭവങ്ങള് ഉള്കപ്പടുത്തി ഭക്ഷണ ിറ്റ് വിതരണം കചയ്യുന്നതിന് സംപ്രയാജിത പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിേണം. 
     60 വയസ്സിനു പ്രേല്ക ോയമുളളവര്ദ്േ ് നൂനപ്രപാഷ്ണ പരിഹാരത്തിനുളള സംപ്രയാജിത 
പ്രോജക്ട ളും ആവശയോണ്. 
വപ്രയാജനം:-1. സാമൂഹയപ്രക്ഷേ കപന്ഷ്ന് ലഭിോത്ത നകല്ലാരു ശതോനം വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും 

േപ്രതയ   ാമ്പയിന് നേത്തി യദ്ധ ാലാേിസ്ഥാനത്തില്ക അര്ദ്ഹോയ കപന്ഷ് ന് 
ലഭയോക്കു . 
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2. അഗതി ളായ വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും ുടുംബത്തില്ക ഒറ്റകപ്പടുന്ന വപ്രയാജനങ്ങള്ക്കും  
   േപ്രതയ  സംരക്ഷണ പദ്ധതി ള് സംയക്തോയി നേപ്പിലാക്കു . 

5.  പശ്ചാത്തല സൗ രയം 
   പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളിപ്രലയ്ക്കു സഞ്ചാരപ്രയാഗയോയ പ്രറാഡ ളില്ലാത്തത ുട്ടി ള്ക്കു സ്കൂളിൽ 
പ്രപായി വരുന്നതിനും മുതിര്ദ്ന്നവര്ദ്ക്കു അവരുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉല്കപ്പന്നങ്ങൾ ോര്ദ്േറ്റികലത്തിച്ചു വിപണനം 
കചയ്യുന്നതിനും അവര്ദ്ോവശയോയ നിപ്രതയാപപ്രയാഗ സാധനങ്ങള് വാങ്ങി വരുന്നതിനും പ്രരാഗ 
ബാധിതകര ആശുപത്രി ളില്ക എത്തിക്കുന്നതിനും നിര്ദ്മാണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കു സാധന സാേഗ്രി 
 ള് ക ാണ്ടപ്രപാുന്നതിനും വളകരയധി ം േയാസം അനുഭവകപ്പടുന്ന.  പട്ടി വര്ദ്ഗ േപ്രദശങ്ങളുകേ 
പിപ്രന്നാോവസ്ഥ അഭയസ്തവിദയരായപട്ടി വര്ദ്ഗ യവതീയവാേളിൽ അസംതൃപ്തി വളര്ദ്ത്തുന്നതിനും 
ഇേയാക്കുന്നണ്ട്.  അതിനാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ േപ്രദശങ്ങളില്ക പശ്ചാത്തലപ്രേഖലയില്ക നിലനില്കക്കുന്ന 
പിപ്രന്നാോവസ്ഥ സേയബന്ധിതോയി പരിഹരിക്കുന്നതിനുസേഗ്രോയ ഇേകപേലു ള് ആവശയോണ.്  
MPLAD, MLA ോരുകേ ോപ്രദശി  വി സന ഫണ്ട്, നബാര്ദ്ഡികെ ഗ്രാേീണ പശ്ചാത്തല പ്രേഖലയകേ 
വി സന ഫണ്ട് (RIDF) പട്ടി വര്ദ്ഗവി സന വുപ്പികല പ്ര ാര്ദ്പ്പസ്/പൂള്ഡ് ഫണ്ട് ഇവയോയി 
സംപ്രയാജിപ്പിച്ചു ബൃഹത്പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിേണം. 
സംരക്ഷിത നിയേങ്ങളുകേ നേത്തിപ്പ ്

1999 പ്ര രള പട്ടി വര്ദ്ഗ ഭൂേി അനയാധീനകപ്പടുത്തുന്നത് നിയന്ത്രിേലും          അനയാധീനകപ്പട്ട 
ഭൂേി തിരികച്ചടുത്തു നല്ക ൽ നിയേം, 1989 കല പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ അതിക്രേങ്ങള് തേയല്ക 
നിയേം (2016 പ്രഭദഗതി കചയ്തത്), 2006 കല വനാവ ാശ നിയേം (2012 പ്രഭദഗതി കചയ്തത്), എന്നീ 
നിയേങ്ങള്  ര്ദ്ശനോയി നേപ്പിലാക്കുന്നതിനു നേപേി സവീ രിേണം.  ഇത നേപ്പാക്കുന്നകവന്ന ഉറപ്പ് 
വരുത്തുന്നതിന് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു അേിസ്ഥാനത്തില്ക ഊരുമൂപ്പന്ോർ, കോപ്രോട്ടര്ദ്ോർ, പട്ടി വര്ദ്ഗ 
ജനേതിനിധി ള്, സാമൂഹയേവര്ദ്ത്ത  , പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പു േതിനിധി ഇവകര ഉള്കപ്പടുത്തി 
ജാഗ്രത സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തണം. 
തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പട്ടി വര്ദ്ഗ പദ്ധതി നിര്ദ്വഹണം 
സേഗ്രസംപ്രയാജന സാധയത ളും കപാതനിര്ദ്പ്രേശങ്ങളും 

1. പത്തും പതികനാന്നം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി ളില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതിയില്ക പരിഹാര 
വ യിരുത്തലു  ള് ഉണ്ടായിരുന്ന.  അതായത ് മുന്വര്ദ്ഷ്ത്തില്ക കപാതവി സന 
ഫണ്ടികെവിനിപ്രയാഗകത്തോള് ുറവാണ്  പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട ്
വിനിപ്രയാഗകേങ്കില്ക കതാട്ടടുത്ത വര്ദ്ഷ്ം പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട് വ യിരുത്തുപ്രമ്പാള് 
ഇതിന് ആനുപാതി ോയ വര്ദ്ദ്ധനവ് വ യിരുത്തലില്ക ഉണ്ടാുോയിരുന്ന.  എന്നാല്ക 
പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സ്രപദ്ധതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അധി  വ യിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 
ഇത് പുന:സ്ഥാപിോവന്നതാണ്. 

2. തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി നേത്തിപ്പില്ക ശരിയായ 
പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേക്കുന്നില്ല. ഒരു നിശ്ചിത ശതോനത്തിലധി ം പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ 
ജനസംഖയയളള തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലങ്കിലും പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗ 
സ്റ്റാന്റിംഗ്  മിറ്റി  ള് രൂപീ രിക്കുന്നത് ഉചിതോയിരിക്കും. 

3. പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പും തപ്രേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും നേപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 
തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം നേപ്പാക്കുപ്രമ്പാൾ ഡൂൈിപ്രേഷ്ന് ഒെിവാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത,് പ്രലാേ്  പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുളള നിര്ദ്വഹണ ഉപ്രദയാഗസ്ഥന്മാരും 
കട്രബ ല്ക എക്ച്സ്റ്റന്ഷ് ന് ഓഫീസര്ദ്ോരും അേങ്ങുന്ന ഒരു പ്ര ാര്ദ്ഡിപ്രനഷ് ന് സേിതിയകേ നിരീക്ഷ 
ണത്തിലായിരിേണം ഗുണപ്രഭാക്താേകള കതരകഞ്ഞടുപ്രേണ്ടതം പദ്ധതി നിര്ദ്വഹണം നേപ്രത്തണ്ടതം 
(ഉദാഹരണത്തിന-്    വിവാഹധനസഹായം,  മ്പടൂ്ടര്ദ് വാങ്ങി നല്ക ൽ, വീേ ്നിര്ദ്മാണം, പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ ്
മുതലായവ, ലാപ്രപ്ടാപ്പ് വിതരണം  പട്ടി വർഗ വി സന വുപ്പ് നല്കുന്ന പ്ര ാഴ്സു  ള് ഒെിച്്ച 
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ബാേിയളളവയ്ക്ക് ോത്രം തപ്രേശ ഭരണ വുപ്പ് നല്ക ിയാല്ക േതിയാും. സംയക്ത  
സംപ്രയാജിത  പദ്ധതി ളുകേ സാധയത ഈ  മിറ്റിയ്ക്ക് പരിപ്രശാധിോവന്നതാണ്. 

4. തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പും പല പദ്ധതി ളിലൂകേയം 
നേപ്പിലാേിയിട്ടുളള ുേികവളള പദ്ധതി,  മൂണിറ്റി ഹാളു  ള് എന്നിവ കവദുതി ചാര്ദ്ജ്ജ് 
അേയ്ക്കാത്തതിനാല്ക േവര്ദ്ത്തനരഹിതോയിേിേക്കുന്ന. ഇത് അേയ്ക്കാന് നിര്ദ്വാഹേില്ലാത്തതി 
നാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ ്പദ്ധതിയകേ ഫലം ലഭിോകത പ്രപാുന്ന. പഞ്ചായത്തികെ തനത ്
ഫണ്ടില്ക നിന്നം കവദുതി ചാര്ദ്ജ്ജ് അേയ്ക്കണം. 

5. തപ്രേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ ള്, േി.എസ്.പി, ഫണ്ട് ഐ.എ.കവ.ഹൗസിംഗ് പദ്ധതിയ്ക്കാണ് 
വ യിരുത്തുന്നത്.  അനുവദിക്കുന്ന വീടു ൾ അതാത് വര്ദ്ഷ്ങ്ങളിൽ പൂര്ദ്ത്തീ രിോൻ 
 െിയന്നില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ ഗഡേളും അതത് വർഷ്ം നൽ ാൻ  െിയാത്ത 
സാഹചരയത്തില്ക േി.എസ്.പി. ത  പൂര്ദ്ണ്ണോയം കചലവെിോൻ  െിയാകതവരുന്ന.  
സ്ഥിരോയി വീേിനും പ്രറാഡിനുോണ് േി.എസ്.പി.വിഹിതം വ യിരുത്തി  ാണുന്നത.്  2017-
18ല്ക ഇതവകര അംഗീ രിച്ചിട്ടുളള തപ്രേശീയ സവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുകേ പദ്ധതി 
പരിപ്രശാധിച്ചാല്ക പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിലും തല്കസ്ഥിതി തേരുന്നതായി  ാണാം.  വി സന 
ത്തിലുളള നിര്ദ്ണ്ണായ  വിേവ ള് (ക്രിട്ടിേല്ക ഗയാപ്പ്) പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ടുളള ജീവപ്രനാ 
പാധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത പ്രപാലുളള പദ്ധതി ള് ഭാവിയിൽ ഉറപ്പ് വരുപ്രത്തണ്ടതാണ്. വിവിധ 
വുപ്പു കള ഏപ്ര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് േി.എസ്.പി. നിര്ദ്വഹണത്തിനായി ഊര് അേി 
സ്ഥാനത്തില്ക കേപ്രക്രാ ൈാനു  ള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്  നന്നായിരിക്കും 

6. പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണസംഘങ്ങൾ:-  പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയകേ ോര്ദ്ഗപ്രരഖ 
േ ാരം  െിഞ്ഞ 3 വര്ദ്ഷ്ോയി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതം ഓഹരിമൂലധനത്തികെ(കഷ്യര്ദ്  യാപ്പിറ്റല്ക) 50% ല്ക 
കൂടുതൽ നഷ്ടേില്ലാത്തതോയ സംഘങ്ങള്േ് ധനസഹായത്തിനുളള അര്ദ്ഹതയണ്ടായിരിക്കും.  
കതാെില്ക നല്കുന്നതിനുളള പ്രോജക്ട ള്േ് മൂലധനകചലവികെ50% എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക ് വിപ്രധയോയി 
ധനസഹായം നല്ക ാവന്നതാണ്.  ോപ്രനജീരിയല്ക സബ്സിഡി നല്ക ാൻ പാടുളളതല്ല.  േി ോനദണ്ഡം 
പലപ്രപ്പാഴും പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിോന് വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന.  
എന്നാല്ക പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി ോര്ദ്ഗപ്രരഖ േ ാരം ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന 
സംഘങ്ങൾേ് ോത്രപ്രേ ധനസഹായം നല്ക ാന് പാടുളളു. നിലവില്ക പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങളില്ക 
ബഹുഭൂരി പക്ഷവം നഷ്ടത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഇോരയത്തിൽ പരിഹാരനേപേി ഉണ്ടാ ണം 

7. പട്ടി വര്ദ്ഗ വി സന വുപ്പ് വെിയം തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നേപ്പിലാക്കുന്ന 
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ോയളള എല്ലാ പദ്ധതി ളും ജില്ലാ ആസുത്രണസേിതി േപ്രതയ ം 
വിലയിരുപ്രത്തണ്ടതാണ്.  ഫണ്ട് ദുരുപപ്രയാഗം ശ്രദ്ധയില്കകപ്പട്ടാല്ക ആസൂത്രണസേിതി കേമ്പ ര്ദ് 
കസക്രട്ടറിയായ ജില്ലാ ളക്ടർ തകന്ന അപ്രനവഷ്ിച്്ച ബന്ധകപ്പട്ട ഉപ്രദയാഗസ്ഥകെ 
ബാധയതയായി  ണോേി നേപേി സവീ രിോവന്നതാണ്. 

8. േി.എസ്.പി വ യിരുത്തല്ക ഉളളതിനാല്ക തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ ജനറ ല്ക ഫണ്ടികെേപ്രയാജനം 
ഒട്ടുംതകന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ ്ലഭിോത്ത സാഹചരയം ഉണ്ട്.  േി.എസ്.പി ഫണ്ടിന് പുറപ്രേ ജനറല്ക 
ഫണ്ടം പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ ് പ്രവണ്ടി ഉപപ്രയാഗിേണം. എന്നാല്ക ോത്രപ്രേ പട്ടി വര്ദ്ഗോരുകേ  
ഭരണഘേനാപരോയ അവ ാശം സംരക്ഷിച്ചു അവരുകേ വി സനം  സാധയോവ യളളു. 

9. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെതനത് ഫണ്ടില്ക നിന്നം ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതം 
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്ോയി നീേിവയ്ക്കണം. 

10. ഊരുകൂട്ടങ്ങള് യഥാവിധം കൂടുപ്രോ എന്ന് പ്രോണിറ്റര്ദ് കചയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാ 
ആസൂത്രണസേിതി അംഗങ്ങകള ചുേതലകപ്പടുത്തണം. 

11. കവദുതി, ുേികവളളം, എന്നീ കപാത സൗ രയ പ്രോജക്ട ളുകേ ആക  ഗുണപ്രഭാക്തൃ 
ുടുംബങ്ങളില്ക 50% ല്ക അധി ം പട്ടി വര്ദ്ഗോരാകണങ്കില്ക ോത്രപ്രേ പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതം വ യിരുത്താവ.  ഈ ോനദണ്ഡം പലപ്രപ്പാഴും േസ്തുത ശതോനത്തില്ക താകെ 
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ജനസംഖയയളള േപ്രദശങ്ങളില്ക േി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചുളള അേിസ്ഥാന സൗ രയ 
വി സന േവര്ദ്ത്തി  ള് നേപ്പിലാോൻ  െിയാകത വരുന്ന.  ഇത് പരിഹരിച്ച് പട്ടി വർഗ 
ആവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളികല അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനത്തിന് ജനറ ല്ക ഫണ്ട ്
വ യിരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 

12. പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക പ്ര ാണ്ക്രീറ്റ് നേപ്പാത, പ്രറാഡ് നിര്ദ്മാണം എന്നീ 
േവര്ദ്ത്തി ള്ക്കുളള എസ്റ്റിപ്രേറ്റ് എടുത്ത് നല്കുപ്രമ്പാള് പ്രഫാറസ്റ്റികെ ക്ലിയറന്സ ്
ലഭിക്കുപ്രോകയന്ന് തീര്ദ്ച്ചകപ്പടുത്താകതയാണ് പഞ്ചായത്ത ് എഞ്ചിനീയ ര്ദ് സേര്ദ്പ്പിക്കുന്നത്. 
പദ്ധതി അംഗീ രിച്ചതിനുപ്രശഷ്ം പ്രഫാറസ്റ്റികെ ക്ലിയറന്സ് ലഭിോകത പദ്ധതി ത  
ലാപ്സാുന്നത് സാധാരണോണ്.  ആയതിനാൽ പ്ര ാര്ദ്പ്പസ് ഫണ്ടിലും പഞ്ചായത്ത ്ഫണ്ടിലും 
പരിഗണിക്കുന്നതിനായി േി പദ്ധതി ള്േ് പ്രസാഷ്യയ ല്ക ോപ്പ്, ഫീസിബിലിറ്റി സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ് 
എന്നിവ സേര്ദ്പ്പിോവന്നത പ്രപാകല പ്രഫാറസ്റ്റികെക്ലി യറന്സ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റം പ്രോജക്ടിപ്രനാ 
കോപ്പം സേര്ദ്പ്പിപ്രേണ്ടതാകണന്ന് ോര്ദ്ഗപ്രരഖയില്ക സൂചിപ്പിോവന്നതാണ്. 

13. പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ളുളള സ്കൂളു ളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിച്ചുള്ള  പ്രോജക്ട് വെി 
േഭാതഭക്ഷണം നല്ക ണം. 

14. ഉന്നതവിദയാഭയാസത്തിന് േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് ോരംഭകചലവ് 
വഹിക്കുന്നതിന ്സാമ്പത്തി  സഹായം, താേസം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം യൂണിപ്രഫാം മുതലായവ 
അനുവദിക്കുന്നതിന ് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് പ്രോജക്ട് വയ്ക്കുന്നതിനുളള 
നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ാവന്നതാണ്. 

15. പട്ടി വര്ദ്ഗ വിദയാര്ദ്്ി ളുകേ  ലാ ായി   െിവ  ള് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, 
എല്ക.എസ്.എസ്., യ.എസ്.എസ്, കസനി സ്കൂള്, നപ്രവാദയ, ജി.വി.രാജ സ്പ്രപാര്ദ്ടസ ്
സ്കൂൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േപ്രവശന പരീക്ഷ ള്േ് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുളള 
പ്രോജക്ട ൾ ഏകറ്റടുോന് അനുേതി നല്ക ാവന്നതാണ്. 

16. വിദയാഭയാസ സംബന്ധിയായ സഹായ പദ്ധതി കളല്ലാം വിദയാഭയാസ വര്ദ്ഷ്ത്തികെ 
ആദയപാദത്തിൽ തകന്ന നേപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. 

17. ഭൂേി ശാസ്ത്രപരോയി അനുപ്രയാജയേല്ലാത്ത പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖല ളില്ക സ്കൂൾ വിദയാര്ദ്്ി 
 ള്ക്കുളള കസേിള് വിതരണപദ്ധതി ഒെിവാക്കുന്നതാണ്  

18. കതരുവ് വിളേ,് േിനി കഹോസ്്റ്റ കലറ്റ് എന്നീ പരിപാേി ള്േ് പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ത  
ഉപപ്രയാഗിോകത ജനറ ല്ക ഫണ്ട് ഉപപ്രയാഗിോന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ാവന്നതാണ്. 

19. പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ളുകേ ക ാെിഞ്ഞുപ്രപാേ് തേയന്നതിനും അദ്ധയയന നിലവാരം 
ഉയര്ദ്ത്തുന്നതിനും തേ ര്ദ് വിദയാഭയാസത്തിനും പദ്ധതി ള് ഏകറ്റടുക്കുന്നതിന് തപ്രേശ 
സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അനുേതി നല്ക ാവന്നതാണ്. 

20. സബ്സിഡി നല്കുന്നതില്ക നിയന്ത്രണം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ചുവകേ പറയന്ന ഇനങ്ങള്േ ്
പട്ടി വര്ദ്ഗോര്ദ്േ് ഇളവ് നല്ക ണം 

1. തയ്യല്ക കേഷ്ീൻ വിതരണം 
2.   പ്ര ാോലി, പിോസ,് േണ്പ്ര ാരി, േണ്കവട്ടി,  ത്തി തേങ്ങിയ പണി ആയധങ്ങള്             
    (വനാശ്രിത സമൂഹോയതക ാണ്ട്) 

3. എല്ക.പി.ജി. ണക്ഷന് 
21. വീേ് വയറിംഗ് ഇല്ലാത്തതിനാല്ക സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ കവദുതീ രണം നേത്താത്ത ധാരാളം 

പട്ടി വര്ദ്ഗ ഭവനങ്ങ ള് ഉണ്ട്. വീേ് വയറിംഗ് നിര്ദ്ബന്ധോയം നേത്തി ഗാര്ദ്ഹി   ണക്ഷ ന് 
നല്കുന്നതിനു പ്രോജക്ട ൾ ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതിനുളള നിര്ദ്പ്രേശം നല്ക ണം. 

22. ഭവന നിര്ദ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, വയറിംഗ് ശുചിതവം,  ിണര്ദ്  ുേികവളള പദ്ധതി ള് 
തേങ്ങിയ അേിസ്ഥാന സൗ രയ വി സനേവര്ദ്ത്തനങ്ങ ള് യഥാസേയം പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്ന 
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കവന്ന് അതാത ് പ്രക്ഷേ ാരയ സ്റ്റാന്റിംഗ്  മിറ്റി  ള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശയോയ 
നിര്ദ്പ്രേശം രൂപകപ്പടുത്തണം. 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• ൈസ ് ടു തലത്തില്ക ഉന്നത വിജയം പ്രനടുന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തികല വിദയാര്ദ്്ി ള്േ ് IIT, 
AIMS തേങ്ങിയ ഉയര്ദ്ന്ന നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ക േപ്രവശനം പ്രനടുന്നതിനായ 
പ്ര രളത്തിന ത്തും പുറത്തുമുള്ള േി ച്ച പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പഠിക്കുന്നതിനാവശയോയ 
േൂഷ്ന് ഫീസ്, താേസ സൗ രയം തേങ്ങിയ എല്ലാ സൗ രയങ്ങളും നല്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതി ള്േ് രൂപം നല്കപ്ര ണ്ടതാണ്. 

• എഞ്ചീനീയറിംഗ്, പ്രപാളീ കേനി ് തേങ്ങിയ പ്രയാഗയത പ്രനേിയ ുറഞ്ഞ 5 പ്രപരേങ്ങിയ 
ഗ്രൂപ്പു ള്േ് ഇന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് കേപ്രനാളജി, േത്സ്യ സംസ്ക്രണം, ഭക്ഷയസംസ്ക്രണം തേങ്ങിയ 
പ്രേഖല ളില്ക സ്റ്റാര്ദ്ട്ടപ്പു ള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 75% വകര സബ്സിഡി നല്ക ി സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിോവന്നതാണ്. 

•  ലാപരോയ താല്കപ്പരയവം അഭിരുചിയം ആശയങ്ങളുമുള്ള യവാേള്േ് പ്രഷ്ാര്ദ്ട്്ട ഫിലിം, 
എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിനും ഈ രംഗത്ത് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന ്
ധനസഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാേണം. 

• UPSC, സ്റ്റാഫ് കസലക്ഷന്  മീഷ്ന്, പി.എസ്.സി, കപാതപ്രേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഡിഫന്സ ്
എന്നിവര്ദ് നേത്തുന്ന േത്സ്ര പരീക്ഷ ളില്ക പകങ്കടുക്കുന്നതിന് ആവശയോയ പരിശീലനം േി ച്ച 
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക മുപ്രഖന നേത്തു .  മുഴുവന് ചിലവ ളും പ്രോജക്ടില്ക ഉള്കപ്പടുത്തണം. 

• തനത്  ല ള് പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിക്കുന്നതിന്  ലാപ്രേള ള് സംഘേിപ്പിക്കു . 
• നപ്രവാദയ, കസനി ് സ്കൂള് തേങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്നതിന ്
ആവശയോയ പരിശീലനം 

• ഐ.ററി.ഐ, പ്രപാളീകേനി ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നഴ്സിംഗ്, പാരാകേഡിേല്ക പ്ര ാഴ്സു ള് എന്നീ 
പ്രയാഗയത ള് പ്രനേിയ ഉപ്രദയാഗാര്ദ്്ി ള്േ് 2 വര്ദ്ഷ്ം പരിശീലനം സര്ദ്ോര്ദ് സ്ഥാപനങ്ങള് 
മുപ്രഖന നല്കു യം കസ്റ്റഫെ് പദ്ധതി വിഹിതത്തില്ക ഉള്കപ്പടുത്തു യം കചയ്യു . 

• ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ള്പ്രതാറും പ്ര ാളനി ള് കതരകഞ്ഞടുത്്ത, ത്രിതല പഞ്ചായത്തും വി സന 
വുപ്പു ളികല ഉപ്രദയാഗസ്ഥരും പ്ര ാളനി സന്ദര്ദ്ശിച്്ച  ര്ദ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കു യം, 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികെ പദ്ധതിേ് പ്രലാേ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ള് വിഹിതം നല്കു യം 
കചയ്യു . 

• പൂര്ദ്ത്തിയാ ാത്ത വീടു ള് പൂര്ദ്ത്തീ രിക്കുന്നതിന് അവസാനം നല്ക ിയ ഗഡ ഇപ്രപ്പാെകത്ത 
നിരേില്ക ഒന്നകൂേി നല്കു യം തേര്ദ്ന്ന് അവപ്രശഷ്ിക്കുന്ന ഗഡേളും ഇപ്രപ്പാെകത്ത നിരേില്ക 
നല്കു . 

• പട്ടി ജാതി വിഭാഗോര്ദ്േ് ോത്രോയി ലാറ്റ/്പ്ര ാളനി നിര്ദ്മിോതിരിക്കു . 
• കഹസ്കൂള്, ഹയര്ദ്കസേെറി തലത്തില്ക പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ദ്്ി ള്േ് േൂഷ്ന്ഫീസ് 
നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ള് 

• പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്ര ാളനി ളികല ുേികവള്ള പദ്ധതി ളുകേ കേയിെനന്സ് ചാര്ദ്ജ്ജ,് 
ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ് ചാര്ദ്ജ്ജ് എന്നിവ പദ്ധതി ഫണ്ടില്കനിന്നം വ യിരുത്തു  

• പട്ടി വര്ദ്ഗ വിഭാഗത്തികല ആണ്ുട്ടി ള്ക്കും, കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക പ്രപാസ്്റ്റ 
കേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റല്ക സ്ഥാപിേണം 
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• ുളത്തൂപ്പുെയിലുള്ള കനയ്ത്ത് ശാല നവീ രിച്ച് മുഴുവന് തറി ളും േവര്ദ്ത്തനക്ഷേോക്കുന്നതിന ്
പദ്ധതിയില്ക ത  വ യിരുത്തണം 

• പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ പ്രേഖലയികല േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സഹ രണ സംഘങ്ങള്േ ്
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തി  സഹായം നല്കുന്നതില്ക ത  വിലയിരുത്തണം 

• തരിശു  ിേക്കുന്ന നിലങ്ങള് പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ദ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്കുകൂേി കൃഷ്ിേ ്
ലഭയോക്കുന്നതിന് ലാെ്ബാങ്ക് സംവിധാനം പഞ്ചായത്ത ്തലത്തില്ക ഉണ്ടാോവന്നതാണ്. 

• പട്ടി വര്ദ്ഗ സപ്രങ്കതങ്ങളികല ുേികവള്ള സൗ രയങ്ങളുകേ ഓപ്പപ്രററ്റിംഗ് ചാര്ദ്ജം 
കേയിെനന്സ ്ചാര്ദ്ജം തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒടുക്കുന്നതിന് അനുവദിേണം. 

• 4-5 ോയത്തികല എല്ലാ പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ള്ക്കും അംഗന്വാേി സൗ രയം ലഭയോക്കുന്നതിന ്
നിലവികല ോനദണ്ഡങ്ങളില്ക ഇളവ് വരുത്തു യം പുതിയ അംഗന്വാേി ള് ആരംഭിക്കു യം 
പ്രവണം. 

• ജവഹര്ദ് നപ്രവാദയ/കസനി ് സ്കൂള് എന്നിവിേങ്ങളില്ക േപ്രവശനം പ്രനടുന്നതിനും പരിശീലനം 
നല്ക ണം 

• ഉന്നത വിദയാഭയാസ പ്ര ാഴ്സു ള്േ് േപ്രവശനം ലഭിക്കുന്ന ുട്ടി ള്ക്കും സ്ഥാപനപ്രത്താേ് പ്രചര്ദ്ന്ന ്
പ്രഹാസ്റ്റല്ക ഇല്ലാകയങ്കില്ക ുട്ടി ള്േ് താേസിച്്ച പഠിക്കുന്നതിനും പ്രഹാസ്റ്റല്ക സൗ രയം, ഭക്ഷണ 
സൗ രയപ്രത്താടുകൂേി ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിന് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നേപേി 
സവീ രിേണം.  സര്ദ്ോര്ദ് നല്കുന്ന ഉയര്ദ്ന്ന കസ്റ്റഫൊയ 3000/- രൂപയില്ക കൂടുതല്ക ത  
ആവശയകേങ്കില്ക, വര്ദ്ദ്ധിച്ച ത  അനുവദിക്കുന്നതിന ് തപ്രേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന ്
അനുേതി നല്ക ണം. 

• സവാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പ്രചര്ദ്ന്ന പഠിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ ുട്ടി ള്, സ്ഥാപനം നിശ്ചയിക്കുന്ന 
പ്രഹാസ്റ്റല്ക ഫീസില്ക സര്ദ്ോര്ദ് അനുവദിക്കുന്ന 3500/- രൂപയ്ക്കു പുറപ്രേ അധി ോയി പ്രവണ്ടിവരുന്ന 
ത  േപ്രവശന സേയത്തുതകന്ന ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശയോയ നേപേി ള് ക കോള്ളണം. 

• അച്ചന്പ്ര ാവിലിലും ുളത്തൂപ്പുെയിലും േീകേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റലു ള് പുതതായി ആരംഭിേണം 

• വനാവ ാശ നിയേം 2006-  2005 ഡിസംബര്ദ് 13 നു മുമ്പ് ആരയങ്കാവ ് പഞ്ചായത്തികല 
അച്ചന്പ്ര ാവില്ക പ്രഫാറസ്റ്റ ് ഡിവിഷ്നില്ക ‘മുതലപ്രത്താേ്’എന്നസ്ഥലത്ത് താേസിച്ചുവരുന്ന 
േലപ്പണ്ടാര സമുദായത്തില്കകപ്പട്ട 25 പട്ടി വര്ദ്്ഗ ുടുംബങ്ങള്േ് വനാവ ാശ നിയേേ ാരം 
വയക്തിഗത അവ ാശം നല്ക ണം. 

• വയക്തിഗത അവ ാശം നല്കുന്നപ്രതാകോപ്പം വീേ്, ുേികവള്ളം, കവദുതി തേങ്ങി അേിസ്ഥാന 
സൗ രയങ്ങളും സാധയോയ ഭക്ഷയവിള ള് കൃഷ്ി കചയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്ട ള് ആവിഷ്കരിച്ച് 
നേപ്പാേണം 

• ജില്ലയില്ക വനാവ ാശ നിയേം അനുസരിച്ച ് വയക്തിഗത അവ ാശം ലഭിച്ചവര്ദ്ക്കു 
ക വശഭൂേിയകേ വി സനത്തിനും, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തി  വി സനത്തിനും,  ാര്ദ്ഷ്ി , 
ക്ഷീരവി സന േറ്റ് കനപുണയ വി സനേേേം, സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട ള് തയ്യാറാേി പ്ര ന്ദ്ര-
സംസ്ഥാന അനുേതിക്കും ഫണ്ടിനുോയി സേര്ദ്പ്പിച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുകേ പ്രേല്കപ്രനാട്ടത്തില്ക 
നേപ്പിലാേണം 

• ക ാല്ലം ആസ്ഥാനോേി പട്ടി വര്ദ്ഗ ആണ്ുട്ടി ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും േപ്രതയ ം േപ്രതയ ം 
പ്രപാസ്്റ്റ കേട്രി ് പ്രഹാസ്റ്റലു ള് ആരംഭിേണം. 
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7.16  വനിതകൾ, വപ്രയാജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ഭ്ിന്നപ്രശഷിയള്ളവർ, ട്രാൻസ്ചജന്റർ വിഭ്ാേം     
സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ഒരു േനുഷ്യാവ ാശവം സാമൂഹയ സാമ്പത്തി  ഉന്നേനത്തിനു അേിസ്ഥാന 

വോകണന്ന േപ്രേയം മുന് നിര്ദ്ത്തി സ്ത്രീ ള്, ുട്ടി ള്, വപ്രയാജനങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ിോര്ദ്, ട്രാന്സ്ജ 
ന്ഡര്ദ് വിഭാഗം ശ്രദ്ധയം പരിഗണനയം ആവശയമുള്ള േറ്റ ജനവിഭാഗങ്ങള്  എന്നിവകര ഉള്കപ്പടുത്തി 
ജനങ്ങള്േ് സാര്ദ്വത്രി  സംരക്ഷണം നല്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ പദ്ധതി ഊന്നല്ക നല്ക ിയിട്ടുള്ളത്. 
ഇതിനു പ്രവണ്ടി തപ്രേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കപാത സമൂഹം സമുദായ സംഘേന ള്, 
സര്ദ്ോരിതര സ്ഥാപനങ്ങള്, കപാത സമൂഹം, സമുദായ സംഘേന ള്, സര്ദ്ോരി തര സംഘേ 
ന ള് എന്നിവരുോയള്ള ഒരു ശരിയായ പങ്കാളിത്ത പ്രവദി ഉണ്ടാേികയടുപ്രേണ്ടത ്അതയാവശയോണ്. 
ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂകേ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള സഹായവം ആവശയമുള്ളവര്ദ്േ് സുരക്ഷയം ഉറ 
പ്പാോം ഇത്തരം ഇേകപേലു ള് അവരുകേ ജീവിതകത്ത ോനയതയം ആത്മാഭിോനവമുള്ളതാേി ോറ്റം. 

ുട്ടി ള് - നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• ജനന രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് 100% ലക്ഷയം പ്രനടുന്നതിനായി പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥാന തപ്രേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വെിയള്ള നേപേി ളിലൂകേ നിര്ദ്ബന്ധോക്കു .  

• പി. എം. എം. വി. കവ പദ്ധതിയോയി ബന്ധിപ്പിക്കു യം പഞ്ചായത്ത ്തല ഉപ്രദയാഗസ്ഥര്ദ്േ് 
ോബ് വിതരണം കചയ്യു . 

• പഠന കവ ലയം, ഭിന്നപ്രശഷ്ി എന്നീ ുട്ടി ള്േ് അവരുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തു 
ന്നതിനായി പ്രോജക്ട ള് കവയ്ക്കു . 

•  യാന്സര്ദ് ബാധിതരായി ുട്ടി ള്േ് സൗജനയചി ിത്സ് ലഭയോക്കുന്നതിനും, അേിസ്ഥാന 
വിദയാഭയാസം,  ൗണ്സിലിംഗ,് പ്രപാഷ് ാഹാരം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് ബന്ധകപ്പട്ട 
വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച പദ്ധതി ള് തയ്യാറാക്കും.  

• എച്ച.് ഐ.വി ബാധിതരായ ുട്ടി ള്േ് ബന്ധകപ്പട്ട വുപ്പു ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്ആവശയോയ 
േരുന്ന ള്, പ്രപാഷ് ാഹാര  ിറ്റ ള്,  ൗണ്സിലിംഗ് രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള്േ ് എന്നിവ 
ലഭയോക്കുന്നതിന് വുപ്പു ള് സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .  

• കേച്ചകപ്പട്ട പഠന സാഹചരയം ലഭയോ ാത്ത ുട്ടി ള്േ്  പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ്, പഠപ്രനാപ രണങ്ങള്, 
എന്നിവ ലഭയോുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു . 

•  ൗണ്സിലിംഗ് വിദയാഭയാസ സൗ രയം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .  
• അവിവാഹിതരായ അമോരുകേ ുട്ടി കള മുഖയധാരയിപ്രലേ് ക ാണ്ടവരുന്നതിന ് വിദയാഭയാ 
സം, സ്കപഷ്യല്ക കസലക്ടര്ദ് ഷ്ിപ്പ് അമോര്ദ്േ്  ൗണ്സിലിംഗ്, പുനരധധിവാസം, കതാെില്ക 
വരുോനോര്ദ്ഗം എന്നിവ ലഭയോക്കുന്നതിന് േറ്റ വുപ്പുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .  

• ോതാപിതാേള് നഷ്ടകപ്പട്ട ുട്ടി ള്േ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ക താേസസൗ രയം, വിദയാഭയാസം, 
അതിജീവനം, ജീവിത കനപുണയ വിദയാഭയാസം,  ൗണ്സിലിംഗ് എന്നിവ നല്കു . 

1. ദകത്തടുേല്ക  
 ദകത്തടുേല്ക എന്നാല്ക നിയേപരോയ എല്ലാ അവ ാശങ്ങപ്രളാടു കൂേി ുട്ടികയ സംരക്ഷണ 
ത്തിനായി ഏകറ്റടുക്കു  എന്നതാണ്. കപതൃ  അവ ാശകേന്ന പ്രപാകല എല്ലാ  ാരയത്തിലും, ഈ 
ുട്ടിയ്ക്കും അവ ാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.  
2. പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്തല്ക  

 സവന്തം ുടുംബത്തില്ക നിര്ദ്ത്താപ്രനാ ദത്തു ക ാടുോപ്രനാ  െിയാത്ത ുട്ടി കള താല്കോലി 
 ോയി േകറ്റാരു ുടുംബത്തില്ക പാര്ദ്പ്പിോന് അനുവദിക്കുന്നതികന പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്തല്ക എന്ന പറയന്ന. 
സി. ഡലിയൂ. സി. ആണ് ുട്ടി കള പ്രപാറ്റി വളര്ദ്ത്താന് നല്കുന്നത്.  
3. സ്പ്രപാണ്സര്ദ്ഷ്ിപ്പ്.  
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 അപ്രങ്ങയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട ് അനുഭവിക്കുന്ന ുട്ടി ള്േ്  കേച്ചോയ ജീവിത സാഹചരയങ്ങള് 
ലഭയോക്കുന്നതിനായി, നല്കുന്ന ധനസഹായകത്തയാണ് സ്പ്രപാണ്സര്ദ്ഷ്ിപ്പ ് എന്ന പറയ . 
ുടുംബപ്രത്താകോപ്പം നില്കോന് ുട്ടികയ സഹായിക്കു യാണ് ഇതിലൂകേ കചയ്യുന്നത്. ജില്ലാ ശിശു 
സംരക്ഷ ഓഫീസ ്  വെിയാണ് ധനസഹായം നല്കു . 
4. സ്കപഷ്യല്ക ജുവകനല്ക പ്രപാലീസ ്യൂണിറ്റ ് 
നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന്  െിയാത്ത ുട്ടി കള സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതി ള് ക  ാരയം 

കചയ്യുവാനായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു േപ്രതയ  പ്രപാലീസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിേണകേന്ന് ബാലനീതി 
നിയേ വയവസ്ഥ കചയ്യുന്ന. ഇതാണ് എസ.് കജ. പി. യൂ. ുട്ടി ളുോയി ഇേകപെ ാന് േപ്രതയ  
പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉപ്രദയാഗസ്ഥകരയാണ് ഈ യൂണിറ്റില്ക നിയേിക്കുന്നത്. ഇപ്രപ്പാള് ഡി. സി. ആര്ദ്. 13 
ആണ് ഈ േവര്ദ്ത്തനകത്ത ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കുന്നത്.  
5.   ബാല സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
 എ) ചില്കഡ്രന്സ് പ്രഹാം - ശ്രദ്ധയം സംരക്ഷണവം ആവശയമുള്ള ുട്ടി കള താല്കോ 
ലി ോയി പാര്ദ്പ്പിക്കുന്ന സദനം  
 ബി) ഒബ്സര്ദ്പ്രവഷ്ന് പ്രഹാം - നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന്  െിയാത്ത ുട്ടി കള 
താല്കോലി ോയി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സദനം  
 സി) സ്കപഷ്യല്ക  പ്രഹാം - നിയേവോയി കപാരുത്തകപ്പോന്  െിയാത്ത ുട്ടി കള 3 വര്ദ്ഷ്ം 
വകര പുനരധിവാസിപ്പിക്കുതിനുള്ള സൗ രയങ്ങള്  
തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വെി കചയ്യാവന്ന  ാരയങ്ങള്  

• ജില്ലാ പ്രലാേ്, ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തു ള് ശിശു സൗഹൃദോക്കുന്നതിന് ുട്ടി ള്േ് പ്രവണ്ടിയള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളികല ക ട്ടിേം അനുബന്ധസൗ രയങ്ങള് ഒരുക്കു . 

• കപാത സ്ഥപനങ്ങള്, ശൗചാലയങ്ങള്, ഉപ രണങ്ങള്, വാഹനങ്ങള് എന്നിവ ുട്ടി ള്േ ്
സൗ രയ േദോക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ുട്ടി ളുകേ അവ ാശങ്ങള്, ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള 
പദ്ധതി ള്, ോതാപിതാേളുകേയം, സമൂഹത്തികെയം ചുേതല ള് എന്നിവ സംബന്ധ 
വാര്ദ്ത്താ പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കു .  

• അംഗപരിേിതര്ദ്േ് േപ്രതയ  ഗ്രാേസഭ നേപ്പിലാേിയത പ്രപാകല ുട്ടി ള്േ് േപ്രതയ ം 
ഗ്രാേസഭ നേപ്പിലാക്കു .  

• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം തേങ്ങിയ തപ്രേശ സവയം ഭരണ വുപ്പികെ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  പ്രനരിട്ട് അറിയന്നതിന് ുട്ടി ള്േ് അവസരം നല്കു .  

• എല്ലാ സ്കുളിലും നിയേ പ്രബാധവല്കേരണം ോസത്തില്ക ഒരു ദിവസം നിര്ദ്ബ്ബന്ധോയം നേപ്പി 
ലാക്കു .  

• ുട്ടി ളുകേ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക നീരീക്ഷണം  യാേറാ സംവിധാനം ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

• സ്കൂള്, വിദയാഭയാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ പ്ര ന്ദ്രീ രിച്ച ് പരാതി പരിഹാര കസല്ലു ള് സ്ഥാപി 
ക്കു . 

• ുട്ടി ളുകേ കവ ലയം  ാപ്രല കൂട്ടി  കണ്ടത്തുന്നതിനും തേയന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്ട ള് 
നേപ്പിലാക്കു . 

• സ്കൂള്, അങ്കണവാേിയകേ ചുറ്റേതിലു ളില്ക, ുട്ടി ളുകേ ബന്ധകപ്പട്ട നിയേം, ആപ്രരാഗയ 
വിഷ്യങ്ങള്, എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സപ്രന്ദശങ്ങള് എഴുത .  

• ുട്ടി ള്ക്കുള്ള വിപ്രനാദ സൗ രയങ്ങള്ോയി പാര്ദ്ക്കു ള് സ്ഥാപിക്കു . 
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പ്രേല്കതട്ട/്  ീഴ്ത്തട്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്  

• പ്ര ന്ദ്ര സര്ദ്ോര്ദ്/സംസ്ഥാന സര്ദ്ോര്ദ്/ തപ്രേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ 
ുട്ടി ളുകേ പ്രക്ഷേത്തിന് ഏറ്റവം ഉയര്ദ്ന്ന പരിഗണന നല്കു യം ുട്ടി ളുകേ പദ്ധതി ള്േ ്
പ്രവണ്ടിയള്ള വിഹിതം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു യം ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള സേഗ്രനയം പരിഷ്ക്കരിച്്ച 
നേപ്പിലാക്കു യം കചയ്യു .  

• ജനന രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന്, സുരക്ഷാ അതിജീവനം, വിദയാഭയാസം, എന്നിവക്കുള്ള നിയേം നേപ്പി 
ലാക്കു യം പ്രോണിറ്റിംഗ് നേത്തു യം കചയ്യു . 

• ലിംഗ നിര്ദ്ണ്ണയം ുട്ടി ള്കേതിരായ അത്രിക്രേങ്ങള് എന്നിവ തേയന്നതിന ്ോധയേ സഹായ 
പ്രത്താകേ േചരണങ്ങള് നല്കു .  

• ശിശുസൗഹൃദ പഞ്ചായത്തു കള പ്രോല്കസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവാര്ദ്ഡ ള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു   

• നിര്ദ്പ്രേശ േ ാരമുള്ള സൗ രയങ്ങള് ഉള്ള ുട്ടി ളുകേ സ്ഥാപനങ്ങള്േ്  ോത്രം അംഗീ ാരം 
നല്കു .  

നൂതന പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങള്  
1) ുട്ടി ളുകേ വിദയാഭയാസപ്രത്താകോപ്പം കനപുണയ വി സനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ള്  
2) ഓപ്രരാ ുട്ടിയ്ക്കും വയക്തിഗത പ്രഫാളിപ്രയാ സംവിധാനം. 
3) കപാത സ്ഥലങ്ങളില്ക മുലയൂട്ടല്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് 
4) ുട്ടി ളുകേ ഹാജര്ദ് നിലവാരം രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള്േ് അറിയാനുള്ള എസ.്എം.എസ് സംവി 

ധാനം. 
ബാലസൗഹൃദ ജില്ല 
 ഐ യരാഷ്ട്ര സംഘേനയകേ ുട്ടി ളുകേ വിഭാഗോയ UNESCO 1989-ല്ക അംഗീ രിച്ച് 
പുറത്തിറേിയ ുട്ടി ളുകേ അവ ാശപത്രി  1992 ല്ക ഇന്ഡയാ ഗവണ്കേന്റും അംഗീ രിച്ചു.  2005 
മുതല്ക കചകന്ന ആസ്ഥാനോേി  പ്ര രളവം തേിെ് നാടും ഉള്കപ്പടുന്ന UNO  യകേ പ്രസാണല്ക 
പ്ര ന്ദ്രത്തികെ ആഭിമുഖയത്തില്ക തൃശ്ശൂര്ദ്  ിലയില്ക Child Resource Centre േവര്ദ്ത്തിച്ചുവരുന്ന. 

 ഐ യരാഷ്ട്ര സംഘേന അംഗീ രിച്ച ുട്ടി ളുകേ അവ ാശ പത്രി യികല േധാന 
അവ ാശങ്ങള് അതിജീവനം, വി സനം, സംരക്ഷണം, പങ്കാളിത്തം എന്നിവകയ ആസ്പദോേി 
ുട്ടി ള്ക്കും തപ്രേശ സ്ഥാപന ഭരണ ര്ദ്ത്താേള്ക്കും അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 2016-ല്ക തേേം ുറിച്ചു. പ്ര രളത്തികല 140 നിപ്രയാജ  േണ്ഡലങ്ങളില്ക നിന്നം 
ഓപ്രരാ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തികനയം ഒരു ജില്ലയില്ക ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റികയയം വീതം കതരകഞ്ഞടുത്ത ്
കപലറ്റ് പ്രോജക്ട ്എന്ന നിലയില്ക ശിശുസൗഹൃദ തപ്രേശ ഭരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്േ് തേേം ുറിച്ചു.  
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക 10 ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ളിലും  രുനാഗപ്പളളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
നേന്ന വരുന്ന.ഇനി ജില്ലയികല എല്ലാ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്രതകറ്റടുേണം. 

ുട്ടി ളുകേ അവ ാശങ്ങള് സംരക്ഷിേകപ്പടുന്നകവന്നം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നകവന്ന് പ്രബാധയകപ്പടു 
ന്നതിനും, അവരുകേ ആവശയങ്ങള്, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, അഭിോയങ്ങള് േ േിപ്പിക്കുന്നതിന് ുട്ടി ളുകേ 
ഗ്രാേസഭ 10 വയസ്്സ മുതല്ക 18 വയസ്്സ വകരയള്ളവരുകേ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാപ്രേണ്ടതാണ്.  ഓപ്രരാ 
തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലയം ഓപ്രരാ വാര്ദ്ഡ ളിലും 10-18 ോയോരായ ുട്ടി ളുകേ ഗ്രാേസഭ 
കൂേണം. 

ഗ്രാേസഭാ ചര്ദ്ച്ചാവിഷ്യങ്ങള് 
1. അതിജീവനം - കപണ്ൂണഹതയ, ജനന േരണനിരേ്, ബാല വിവാഹം, ബാലപ്രവല, 

പ്രപാഷ് ാഹാരം, േതിപ്രരാധ ുത്തികവയ്പു ള്, ശൗചാലയം, ആപ്രരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള്, 
കസക്സ് പ്രറപ്രഷ്യാ തേങ്ങിയവ. 
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2. വി സനം - വിദയാലയ സൗ രയങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ി േശ്നങ്ങള്, ഇ.സി.സി.ഇ, പ്രപാഷ്ണ 
നിലവാരം, ആപ്രരാഗയ പരോയ അങ്കണവാേി/ സ്ക്കൂള് അന്തരീക്ഷം, ഹാജര്ദ് ക ാെിഞ്ഞ ്
പ്രപാേ്, വളര്ദ്ച്ചാ നിരീക്ഷണം, പ്രസ്ക്കാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള് തേങ്ങിയവ 

3. സംരക്ഷണം - അതിക്രേം, ലഹരി, യാത്ര േശ്നങ്ങള്, ഭിന്നപ്രശഷ്ി, അനാഥ ബാലയം, ശിശു 
സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കജവ  യഷ്ി ള്, സീപ്രറാ പ്രസാണ് തേങ്ങിയവ. 

4. പങ്കാളിത്തം -  ൗോര ക്ലബു ള്, ബാലസഭ, ഗ്രാേസഭ,  ളിസ്ഥലങ്ങള്, പാര്ദ്ക്കു ള് 
തേങ്ങിയവ ഉള്കപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

 
വനിത ള് 
നിലവികല അവസ്ഥ 
 2011-കല കസന്സസ് േ ാരം ജില്ലയികല സ്ത്രീ ളുകേ ആക  എണ്ണം 1719749 ആണ്. ഇത് 
കോത്തം ജനസംഖയയകേ 52% ശതോനോണ്. (സ്ത്രീപുരുഷ് അനുപാതം 1000:1013). ജില്ലയില്ക 
സ്ത്രീ ളുകേ സാക്ഷരതാ നിരേ ് 91.95% ോത്രോകണന്നിരികേ പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 95.83% 
ശതോനോണ്. പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ട ക ാല്ലം ജില്ലയികല സാക്ഷരതാനിരേ് 84.82% ഉം 
പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 92.54%വോണ്. എന്നാല്ക പട്ടി വര്ദ്ഗവിഭാഗത്തികല സ്ത്രീ സാക്ഷരതാനിരേ ്
83.16% ഉം പുരുഷ്ന്ോരുപ്രേത് 88.54 ശതോനവോണ്.  
      ഗാര്ദ്ഹി  അതിക്രേത്തില്ക നിന്നം സ്ത്രീ ള്േ് സംരക്ഷണം നല്കുന്ന നിയേം 2005 േ ാരം 
2016-ല്ക ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ പ്ര ാേതി ളില്ക രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്ത പ്ര സു ളുകേ എണ്ണം 

പ്ര ാേതി              - 2016   - 1011 
 - 2017(കസപ്തം.) - 589 
വനിതാ കോട്ടക്ഷന്ഓഫീസ് - 2016  - 208 
 - 2017(കസപ്തം.) - 237 

പ്രോജക്റ്റ ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
പ്രക്ലശവിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ട വനിത ളുകേ വി സനത്തിനും സാമൂഹയ സുരക്ഷയ്ക്കുമുതുന്ന 

പദ്ധതി ള് ഏപ്രറ്റടുപ്രേണ്ടത് േധാനോയം ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും ദീര്ദ്ഘ ാലലക്ഷയങ്ങള്ക്കും 
അേിസ്ഥാനത്തിലായിരിേണം. 
േശ്നപരിഹാര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

• എല്ലാ വനിത ളുകേയം കപണ്ുട്ടി ളുകേയം ശാക്തീ രണവം അവര്ദ്േ് ലിംഗസേതവവം 
പ്രനടു .  

• എല്ലായിേത്തും എല്ലാ വനിത ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കും എതികരയള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള 
വിപ്രവചനവം അവസാനിപ്പിക്കു . 

• എല്ലാ സ്ത്രീ ള്ക്കും കപണ്ുട്ടി ള്ക്കുകേതികര കപാത-സവ ാരയ സ്ഥലങ്ങളില്ക ഉണ്ടാുന്ന 
കലംഗി ചൂഷ്ണവം േറ്റ ് തരത്തില്കകപട്ട ചൂഷ്ണങ്ങളും ഉള്കപ്പകേ എല്ലാത്തരം 
അതിക്രേങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കു . 

• കശശവ വിവാഹം, പ്രനരപ്രത്തയള്ള വിവാഹം, നിര്ദ്ബന്ധിത വിവാഹം, കപണ്ശിശുഹതയ 
തേങ്ങിയ പ്രദാഷ് രോയ േവണത കള ഇല്ലാതാക്കു . 

• കപാതപ്രസവനങ്ങള്, അേിസ്ഥാനസൗ രയങ്ങള് എന്നിവ നല്ക ിയം, സാമൂഹയ സുരക്ഷാ 
നയങ്ങളിലൂകേയം ുടുംബത്തിലുളള ഉത്തരവാദിതവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിച്്ച 
വനിത ളുകേ പ്രവതനേില്ലാത്ത ഗാര്ദ്ഹി  പ്രജാലിയം പരിചരണവം അംഗീ രിക്കു യം വില 
േതിക്കു യം കചയ്യു . 
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• രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തി  കപാതജീവിതത്തില്ക തീരുോനകേടുോനുള്ള സ്ത്രീ ളുകേ പൂര്ദ്ണ്ണവം 
ഫലേദവോയ പങ്കാളിത്തവം തലയഅവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കു . 

• ജനസംഖയയം വി സനവം എന്ന വിഷ്യത്തിലുള്ള അന്തര്ദ്പ്രേശീയ പ്ര ാണ്ഫറന്സും ബീജിംഗ് 
ൈാറ്റ്പ്രഫാം പ്രഫാര്ദ് ആക്ഷന് എന്നിവയകേ പദ്ധതി ളില്ക കലംഗി  േതുല്കപാദന 
ആപ്രരാഗയവം അവ ാശവം ഉറപ്പാക്കു . 

• പ്രദശീയ നിയേങ്ങള്േനുസൃതോയി സ്ത്രീ ള്േ് സാമ്പത്തി  വിഭവങ്ങള്, ഉേേസ്ഥാവ ാശ 
ലഭയത, ഭൂേിയിലും േറ്റ് സവത്ത് വ  ളിലുമുള്ള അവ ാശം, സാമ്പത്തി  പ്രസവനങ്ങള്, 
പിതൃസവത്ത് എന്നിവയില്ക തലയഅവ ാശം നല്കു . 

• സ്ത്രീശാക്തീ രണം  ാരയക്ഷേോക്കുന്നതിനായി വിവരവിനിേയ സാപ്രങ്കതി  വിദയയകേ 
വി സനം. 

• എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ വനിത ളുകേയം കപണ്ുട്ടി ളുകേയം ശാക്തീ രണവം ലിംഗ 
സേതവവം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വളകര ശക്തോയ നയങ്ങളും നിയേനിര്ദ്മാണവം 
സവീ രിക്കു യം ശക്തികപ്പടുത്തു യം പ്രവണം. 

• പാര്ദ്ശവവല്കേരിേകപ്പട്ട വനിത ളുകേ വിവര പ്രശഖരണം നേത്തി തരം തിരിക്കു . 

• പ്ര ന്ദ്രസംസ്ഥന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതി ളുപ്രേയം നിയേങ്ങളുപ്രേയം പരിരക്ഷ നല്കുന്നതില്ക 
ഇവര്ദ്േ ്മുന്ഗണന നല്കു . 

• അേിസ്ഥാനതലം മുതല്ക തകന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു . 

• സവയം പരയാപ്തരായി ജീവിേത്തേവണ്ണം പരിശീലനം നല്ക ി കതാെില്ക ഉറപ്പ് വരുത്തിയം സ്ത്രീ 
ശാക്തീ രണം സമ്പൂര്ദ്ണ്ണോക്കു .  

• സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം എന്ന ദുരാചാരം പൂര്ദ്ണ്ണോയം ഇല്ലായ്മ കചയ്യു .  
• േദയം, േയക്കുേരുന്ന് േറ്റ് ലഹരിപദാര്ദ്്ങ്ങളുകേ വയാപാരം, ഉപപ്രയാഗം എന്നിവ തേയ . 

• കതാെിലിേങ്ങളികല കലംഗീ  പീഡനം തേയന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട പരാതി പരിഹാര 
കസല്ലികെ േവര്ദ്ത്തനം ശക്തോക്കു .  

• കപണ് ൂണഹതയ നിപ്രരാധനം ഫലേദോയി നേപ്പാക്കു . 
• നിര്ദ്ഭയ കഷ്ല്കട്ടര്ദ് പ്രഹാമു ളുകേ േവര്ദ്ത്തനം ശക്തികപ്പടുത്തു .  

• പ്രക്ലശ രോയ സാഹചരയങ്ങള് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്േ ് സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ സുരക്ഷിതതവം 
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

• സ്ത്രീ ള്കേതികരയളള എല്ലാവിധ അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയേ 
സംവിധാനം  ാരയക്ഷേോേികോണ്ട് ുറ്റകൃതയങ്ങള് ഇല്ലായ്മകചയ്യു .  

• പ്രരാഗങ്ങളാലും േറ്റ സാമൂഹി   ാരണങ്ങളാലും േറ്റ കപാത ഇേങ്ങളില്ക നിന്ന ്
ബഹിഷ്ക്കരിേകപ്പടുന്ന സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകേ ുടുംബങ്ങള്ക്കും പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കു . 

• ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളുകേ പ്രശഷ്ിയം ആത്മവിശവസവം സാപ്രങ്കതി  പരിജ്ഞാനവം കവദ 
ഗ്ദ്ധയവം പരിപ്രശാദിച്്ച വി സന േക്രിയയിലൂകേ മുന് നിരയിപ്രലയ്ക്ക് ക ാണ്ടവരി . 

• ലിംഗ വിപ്രവചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്കൂള് തലം മുതലുള്ള സ്കൂള്  രിക്കുലത്തില്ക ലിംഗ 
സേതവം ഉള്കപ്പടുത്തു  
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ഭിന്നപ്രശഷ്ിോർ 
2011 കല പ്രദശീയ കസന്സസ് േ ാരം പ്ര രളത്തില്ക 7,61,843 അംഗപരിേിതരുളളതായി 

 ണോേിയിരിക്കുന്ന. ഇവരില്ക സ്ത്രീ പുരുഷ് അനുപാതം 51.8 : 48.19 ആണ്. പ്ര രളത്തികെ 
ജനസംഖയയകേ 2.2% വരുന്ന ഭിന്നപ്രശഷ്ിയള്ള വിഭാഗത്തിന് സംരക്ഷണവം സുരക്ഷയം നിയേ 
പരിരക്ഷയം ഉറപ്പ ് വരുപ്രത്തണ്ടത ് സര്ദ്ോരികെയം സമൂഹത്തികെയം  േേയാണ.് ഓപ്രരാ 
വയക്തിയകേയം   െിവ ള്േനുസരിച്ചുള്ള  പുനരധിവാസ പദ്ധതി ള് തയ്യാറാേി നേപ്പാപ്രേണ്ടത ്
പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തികല ഒപ്രരാ സര്ദ്ോരികെയം ധാര്ദ്മി ോയ ചുേതലയാണ്. എന്നാല്ക 
അംഗപരിേിതരായ ഓപ്രരാ വയക്തിപ്രയയം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് മുന് കസന്സസു ളിലൂകേ 
ലഭയോയിരുന്നില്ല. അംഗപരിേിതരുകേ പുനഃരധിവാസത്തിനായി േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന വിവിധ 
ഏജന്സി ളില്ക നിന്നം ലഭയോുന്ന വിവരങ്ങളും വളകര അധി ം കവരുദ്ധയങ്ങള് 
നിറഞ്ഞതായിരുന്ന. 
പ്രോജക്റ്റ ്േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

1. അംഗപരിേിത ജാഗ്രതാ സേിതി  രൂപീ രിക്കു  (ജില്ലാതലം മുതല്ക വാര്ദ്ഡ്/േപ്രദശി തലം 
വകര). 

2. ഒരു ുടുംബത്തില്ക മൂപ്രന്നാ അതിലധി പ്രോ, അംഗപരിേിതരായിട്ടുള്ള വീടു ളിപ്രലയ്ക്കായി േപ്രതയ   
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു .  

3. ോനസി  പ്രരാഗവം േറ്റം അംഗപരിേിതരുകേ ുടുംബാംഗങ്ങള്ോയി േപ്രതയ  പദ്ധതി 
നേപ്പിലാക്കു .  

4. അംഗപരിേിതരായ ുട്ടി ള്ോയി പ്രലാേ് തലത്തില്ക സ്കപഷ്യല്ക അംഗന്വാേി ള്    
സ്ഥാപിക്കു .  

5. ബഡസ് സ്കൂളു ളുകേ നേത്തിപ്പ്. 
6. വിദയാഭയാസത്തിനായള്ള പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പു ള്, കസ്റ്റപെ,്  പഠപ്രനാപ രണങ്ങള് നല്കു .  
7. സവയം കതാെില്ക പരിശീനങ്ങള്. 
8. കതാെില്ക സംരംഭങ്ങള്ോയള്ള സഹായവം. 
9.  അംഗപരിേിത  ിേപ്പ് പ്രരാഗി ള്ക്കും  അംഗകവ ലയ കേഡിേല്ക  പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റം, 

ഐ.ഡി  ാര്ദ്ഡം ഇല്ലാത്തവര്ദ്ക്കുോയി കോകബല്ക കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ ് േീമു ളുകേ  
പ്രസവനം ഉറപ്പുവരുത്തു .  

10. ജില്ലാ ആശുപത്രി ളില്ക കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്നു ള് നേത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം 
ആശുപത്രിയം സാമൂഹയനീതി വുപ്പുോയി  ഒരു ഓണ്കലന് പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് ശംഖല 
സൃഷ്ടിക്കു .  

11. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരുകേ അഭിരുചി ള്   കണ്ടത്തി അതില്ക കവദഗ്ദ്ധയം കതളിയിക്കുന്ന  പ്രേഖല 
 ളില്ക പദ്ധതി ള് രൂപീ രിക്കു . 

12. അംഗപരിേിതര്ദ്ോയി േപ്രതയ  ഗ്രാേസഭ സംഘേിപ്പിക്കു .  
13. േപ്രതയ  കനപുണയമുള്ളവകര  കണ്ടത്തി അവരുകേ കനപുണയങ്ങള്േ് അനുസൃതോയ 

പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് സവയം പരയാപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി. 
14. വയതയസ്ത പഠന കവ ലയം േനസ്സിലാേി അംഗപരിേിതകര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപ 

 ര്ദ്ക്കുള്ള പരിശീലന പദ്ധതി. 
15. ചലന, പഠന, ശ്രവണ സൗ രയങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപ രണങ്ങള് നല്കു . 
നൂതന േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
1. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരുകേ നിയേങ്ങളും അവ ാശങ്ങകള പറ്റിയം വിവരങ്ങളും സഹായങ്ങളും 

ക ോറ്റം കചയ്യുന്നതിനായി  അംഗപരിേിതരുകേ കഹല്കപ്പ് കഡസ്ക്് ആരംഭിക്കും. 
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2. വാഹന സൗ രയം അംഗപരിേിത സൗഹൃദോക്കു  (അംഗ പരിേിതരായ  ിേപ്പ് പ്രരാഗി ള്ക്കും 
േറ്റം സവ ാരയ ആവശയങ്ങള്ക്കും  ഇതര ആവശയങ്ങള്ക്കും സബ്്ബസിഡി നിരേില്ക വാഹന 
ങ്ങള് സൗ രയകപ്പടുത്തു ). 

3. അംഗപരിേിതര്ദ്ോയളള വിപ്രനാദ ഉപ രണങ്ങളുള്ള  സൗഹൃദ പാര്ദ്ക്കു ള് നിര്ദ്മിക്കു . 
4. അേിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് ബാരിയര്ദ് ഫ്രീ ആക്കു . 
5. വിവിധ നിയേങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബാധവത് രണം തപ്രേശ സവയംഭരണ േപ്രദശാേിസ്ഥാന 

ത്തില്ക നേപ്പിലാക്കു . 
6.  ാഴ്ചപരിേിതരായിട്ടുള്ളവര്ദ്േ ്വാേിംഗ് സ്റ്റിക്കു ള് നല്കു .  
7. അംഗപരിേിതരായിട്ടുള്ളവര്ദ്േ് വിവിധ വുപ്പു ള്, സ്ക്ീമു ള്, ഏജന്സി ള് മുതലായവയില്ക 

നിന്നള്ള ധനസഹായങ്ങളും പ്രസവനങ്ങളും പരിപാേി ള്, പദ്ധതി ള് എന്നിവയള്കപ്പടുത്തിയ 
േപ്രതയ  പ്രസാഫ്റ്റ് കവയര്ദ് ആൈിപ്രേഷ്നു ള്  തയ്യാറാക്കു . 

8. പി.ഡലൂ.ഡി. ആക്ട് 2016 േ ാരം അനുവദിേകപ്പട്ട 22 തരം കവ ലയങ്ങള്േ ് നിലവില്ക 
പൂര്ദ്ണ്ണോയം കേഡിേല്ക പ്രബാര്ദ്ഡ് സര്ദ്ട്ടിഫിേറ്റ് നല്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.  ാരണം പല 
കവ ലയങ്ങളുകേയം റ്റൂള് അസകസ്മെ ് പ്ര രളത്തില്ക നേപ്പിലാേിയിട്ടില്ല. ഇവ 
നേപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേഡിേല്ക ഓഫീസര്ദ്ോര്ദ്ക്കും, ആശുപത്രി ള്ക്കും അസകസ്മെ ്റ്റൂളും, 
പരിശീലനവം നല്കു .  

ട്രാൻസ്കജന്ഡര്ദ് വിഭാഗം 
നിലവികല അവസ്ഥ 
 എച്ച.്ഐ.വി ഇന്കഫക്ഷന് പ്രററ്റ് കൂടുതലായി നിലനില്കക്കുന്നത് ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികെ 
ഇേയിലാണ്. 2014 ല്ക പ്രസാഷ്യല്ക ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്ദ്ട്്ടകേെ ് നേത്തിയ ഒരു സര്ദ്പ്രവയില്ക 
പ്ര രളത്തിലാ ോനം 4000-ഓളം ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന  കണ്ടത്തിയിരുന്ന. എന്നാല്ക 2013 ല്ക 
തകന്ന പ്ര രളാ പ്രസ്റ്ററ്റ് എയിഡസ്  ണ്പ്രട്രാള് കസാകസറ്റി തങ്ങളുകേ വിവിധ എച്ച.്ഐ.വി 
േിവന്ഷ്ന് പ്രോജക്റ്റു ളിലൂകേ (8 പ്രോജക്റ്റ)് 2800 ഓളം പ്രപകര രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക 
പ്ര രള സംസ്ഥാന എയ്ഡസ് നിയന്ത്രണ കസാകസറ്റിയകേ  ീെില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ലാസ് സുരക്ഷ 
േി.ജി പ്രോജക്ട് ക ാല്ലം കവള്ളയിട്ടമ്പലം േനയില്കുളങ്ങര പ്രറാഡില്ക ശാസ്താപ്ര ാംൈക്സില്ക 2014 മുതല്ക 
േവര്ദ്ത്തിച്ചു വരി യാണ.് പ്രേല്ക പ്രോജക്ടില്ക ജില്ലയിലുള്ള ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തികെ ശാരീരി  
ോനസി  ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു നല്കുന്ന. പ്രോജക്ടികെ ഭാഗോയി ജില്ലയില്ക 400 
ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന രജിസ്റ്റര്ദ് കചയ്ത്  ൗണ്സിലിംഗും കലംഗി  ആപ്രരാഗയ സംരക്ഷണ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും നേത്തിവരുന്ന.  
ഭാവിയില്ക ലക്ഷയം വയ്ക്കുന്ന പ്രനട്ടങ്ങള് 

•  ാര്ദ്ഷ്ി  പരിശീലനം -  ാര്ദ്ഷ്ി വം േറ്റ് അനുബന്ധ പരിശീലനത്തിനും താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ്  

• തയ്യല്ക നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ് - തയ്യല്ക നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്േ് താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ ്

• ട്രൂപ്പ് പരിശീലനം - സവന്തോയി ഡാന്സ ്ട്രൂപ്പ് നേത്തുവാന് താല്കപരയമുള്ളവര്ദ്േ ്

േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. സവന്തം സവതവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തികെയം ുടുംബത്തികെയം അംഗീ ാരപ്രത്താകേ 
താകനാരു ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് ആകണന്ന അഭിോനപ്രത്താകേ ജീവിോന് പറ്റന്ന സാഹചരയം 
ഉണ്ടാക്കു . 

2. കൂടുതല്ക ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സിനും, വിദയാഭയാസം കഹസ്ക്കൂള് തലം മുതല്ക നഷ്ടകപ്പടുന്ന അവസ്ഥ 
യാണ.് ഇതിനു പരിഹാരോയി സ്കൂളു ളില്ക വിശിഷ്യാ അധയാപ ര്ദ്ക്കും, സ്കൂള്  ൗണ്സിപ്രലഴ്സിനും, 
ുട്ടി ള്ക്കും ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന ുറിച്ചുള്ള അവപ്രബാധം നിരന്തരം നല്കു . 
ക ാല്ലം ജില്ലാ സാക്ഷരതാ േിഷ്കെ ആഭിമുഖയത്തില്ക നേത്തിയ വിദയാഭയാസ സര്ദ്പ്രവയില്ക 
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പകങ്കടുത്തവരില്ക 124 പ്രപര്ദ് പഠിോന് സന്നദ്ധരായി. എന്നാല്ക അതില്കതകന്ന 17 പ്രപര്ദ് 
എസ.്എസ്.എല്ക.സി യം, 15 പ്രപര്ദ് ൈസ ്ടുവിനും, 5 പ്രപര്ദ് ഏൊം തരം തലയതയ്ക്കും ഒരാള് നാലാം 
തരത്തിനും ോത്രോണ് മുപ്രന്നാട്ട ് വന്നത്. ഈ യാഥാര്ദ്്യകത്ത ഉള്കോണ്ട് ദീര്ദ്ഘ ാല 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കരിച്ച് പഠനപ്രത്താകോപ്പം കതാെില്ക പരിശീലനവം നല്ക ി 
ട്രാന്കസ്ജന്പ്രഡഴ്സികന മുഖയധാരയില്ക എത്തിേണകേന്ന് േതീക്ഷിോം. 

3. പ്രക്ഷേ കപന്ഷ്ന് 
 ഇന്ന ് പ്ര രളത്തികല എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും 60 വയസ്്സ  െിഞ്ഞാല്ക കപന്ഷ്ന് ലഭിക്കുന്നണ്ട്. 
ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തില്കകപടുന്നവര്ദ് ഏ പ്രദശം 40 വയസ്സാുപ്രമ്പാപ്രെക്കും പലവിധ 
ആപ്രരാഗയ േശ്നങ്ങളാല്ക ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന. ആയതിനാല്ക ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗത്തില്ക 
കപടുന്നവര്ദ്േ ് 40 വയസ്സു മുതല്ക കപന്ഷ്ന് നല്ക ാനുള്ള നേപേി ഉണ്ടാ ണം. സര്ദ്ജറി 
 െിഞ്ഞവര്ദ്േ് ധാരാളം ആപ്രരാഗയേശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാുന്നതിനാല്ക അവര്ദ്ോയി സാമൂഹയ, 
ആപ്രരാഗയ ഇന്ുറന്സ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നപ്രതാകോപ്പം അപ േ ഇന്ുറന്സ് 
പദ്ധതി ളും നേപ്പിലാക്കു . 

4. കതാെില്ക ലഭയത 
 ഇന്ന് ട്രാന്കസ്ജന്ഡര്ദ് വിഭാഗം പ്രനരിടുന്ന ഏറ്റവം വലിയ കവല്ലുവിളി കതാെില്ക ദൗര്ദ്ലഭയോണ.് 

അവരുകേ കനപുണയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കതാെിലു ളില്ക അവകര ോപ്തരാക്കുന്ന കതാെില്ക 
പരിശീലനവം, കതാെില്ക ലഭയതയം ഉറപ്പുവരുത്തു . അതായത് റ്റി.ജി സൗഹാര്ദ്േപരോയ 
കതാെിലിേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു  (നൃത്തപരിപാേി ള്, പ്രേേപ്പ് പരിശീലനങ്ങള് തേങ്ങിയവ) 

േറ്റ ദുര്ദ്ബല വിഭാഗോര്ദ് 
 തലയോയ അവ ാശങ്ങളാണ് ഇന്തയയകേ ഭരണഘേന എല്ലാ പൗരന്ോര്ദ്ക്കും വാഗ്ദാനം 
കചയ്യുന്നത്. ഏറ്റവം ദുര്ദ്ബല വിഭാഗങ്ങപ്രളാടുള്ള സേീപനം ആസ്പദോേിയാണ് ഒരു നാേികെ 
വി സനം  ണോക്കുന്നത.്  അഗതി ള്, അനാഥര്ദ്,  ിേപ്പു പ്രരാഗി ള് ഗുരുതര പ്രരാഗബാധിതര്ദ്, 
യാച ര്ദ്, ജയില്ക പ്രോചിതര്ദ്, ജയിലില്ക  ിേക്കുന്നവരുകേ ുടുംബം,  ജീവിതത്തില്ക ഒറ്റകപ്പട്ടുപ്രപായവര്ദ്, 
ോനസി പ്രരാഗ വിമുക്തര്ദ്, ഉപ്രപക്ഷിേകപ്പട്ടവര്ദ്,  േറ്റ് സാമൂഹയ സുരക്ഷ ആവശയമുള്ളവര്ദ് എന്നിവര്ദ് 
ഉള്കപ്പട്ടതാണ് ഈ വിഭാഗം.  ഇവരുകേ പ്രക്ഷേവം, വി സനവം, പുനരധിവാസവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന 
പദ്ധതി ള് ആവിഷ്ക്കരിപ്രേണ്ടതണ്ട്.  കലഗീം പീഡനത്തിന് ഇരയാുന്നവര്ദ്,  ഉപ്രപക്ഷിേകപ്പട്ട 
സ്ത്രീ ള്, വിധവ ള്, ചൂഷ്ണത്തിന് ഇരയായ അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ്, പ്രരാഗബാധിതരായി 
സാമൂഹയ  ബഹിഷ്ക്കരണം പ്രനരിടുന്നവര്ദ്, ജയില്ക പ്രോചിതരായ വനിത ള് തേങ്ങി പാര്ദ്ശവ 
വത് രിേകപ്പട്ടു പ്രപാുന്ന സ്ത്രീ ളുകേ സാമൂഹയ സുരക്ഷയ്ക്കായി ചില പദ്ധതി ള് നേപ്പാക്കുന്നതിന ്
 െിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടങ്കിലും ഇവരുകേ സാമൂഹയ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആത്മാഭിോനപ്രത്താടുകൂേി 
ജീവിക്കുന്നതിനും ഉതുന്നവിധത്തില്ക ക്രിയാത്മ  പദ്ധതി രൂപീ രണം പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയകേ 
ഭാഗോയി ആസൂത്രണം കചയ്ത് നേപ്പാപ്രേണ്ടതണ്ട്. 
ദീര്ദ്ഘ ാല ലക്ഷയങ്ങള് 
1) സാമൂഹയ സുരക്ഷ ആവശയോയ േറ്റ് വിഭാഗത്തില്കകപ്പട്ടവര്ദ്േ ് 2030 ഓേ് കൂേി പൂര്ദ്ണ്ണോയം 
പുനരധിവാസം, കതാെില്ക/വിദയാഭയാസം, ആപ്രരാഗയ പരിരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കു . 

2) വിവിധ ഏജന്സി ള്, സ്ക്ീമു ള്, വുപ്പു ളില്ക നിന്നള്ള പ്രസവനങ്ങള്/ധനസഹായങ്ങള്, 
പദ്ധതി ള് എന്നിവ ോപ്രദശി  തലത്തില്ക പരസ്പര പൂര ോയി നേപ്പിലാക്കു . 

3)  വിപ്രവചനേില്ലാകത ജീവിോനുള്ള സാഹചരയം സൃഷ്ടിക്കു . 
4) പ്രക്ലശ രോയ സാഹചരയത്തില്ക ജീവിക്കുന്ന വനിത ള്േ് സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 
ഉറപ്പു വരുത്തു . 

5) സ്ത്രീ ള്കേതികരയള്ള എല്ലാവിധ അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നിയേ 
സംവിധാനം  ാരയക്ഷേോേികോണ്ട് ുറ്റകൃതയങ്ങളുകേ പ്രതാത് ുറയ്ക്കു . 
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6) പ്രരാഗങ്ങളാലും, േറ്റ് സാമൂഹയ  ാരണങ്ങളാലും കപാതയിേങ്ങളില്ക നിന്ന് ബഹിഷ്കരിേകപ്പടുന്ന 
സ്ത്രീ ള്ക്കും അവരുകേ ുടുംബങ്ങള്ക്കും പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തു . 

7)  ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീ ളുകേ പ്രശഷ്ിയം ആത്മവിശവാസവം സാപ്രങ്കതി  പരിജഞാനവം കവദഗ്ദ്ധയവം 
പരിപ്രപാഷ്ിപ്പിച്്ച വി സന േക്രിയയിലുകേ മുന്നിരയിപ്രലേ് ക ാണ്ടവരി .. 

ഹ്രസവ ാല ലക്ഷയങ്ങള് 
1)  തപ്രേശസവയംഭരണ േപ്രദശത്ത ് കറസ്ക്ു ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ രിക്കു . (കസപ്രോപ്രസാഷ്യല്ക 

വര്ദ്േര്ദ്, അങ്കണവാേി വര്ദ്േര്ദ്, പ്രവാളെറി വര്ദ്േര്ദ് തേങ്ങിയവര്ദ് അേങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ്) 
2)   ിേപ്പു പ്രരാഗി ളായവര്ദ്േ് സാന്തവന പരിചരണം, ചി ിത്സ്, േരുന്ന വിതരണം, 

ആവശയോയവര്ദ്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം എന്നിവ ലഭയോക്കു . 
3) അതിക്രേങ്ങളും, ചൂക്ഷണവം പ്രനരിടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തില്കകപ്പടുന്ന വയക്തി ള്േ് നിയേ 

സംവിധാനം  ാരയക്ഷേോക്കു . 
4) താത്ോലി  പുനരധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് എല്ലാ ജില്ലയിലും േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നണ്ട ് എന്ന് ഉറപ്പു 

വരുത്തു . 
5) ശാരീരി  ോനസി  ആപ്രരാഗയം, ശുചിതവം എന്നിവ ലക്ഷയേിട്്ട ആപ്രരാഗയവുപ്പുോയി സംപ്രയാജിച്്ച 

പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക  യാമ്പു ള് സംഘേിപ്പിക്കു . 
6) പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ക പ്രക്ലശം അനുഭവിക്കുന്ന വനിത ളുകേ വിവരപ്രശഖരണം നേത്തു . 
7) നിലവിലുള്ള സര്ദ്ോര്ദ് പദ്ധതി ളുപ്രേയം നിയേങ്ങളുപ്രേയം േപ്രയാജനം ഈ വിഭാഗത്തികല 

സ്ത്രീ ള്േ് ലഭയോുന്നകവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു . 
8) അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണവം പ്രനരിടുന്ന സ്ത്രീ ള്േ് ോപ്രദശി തല സ്ഥിരം സംവിധാനം 

ശക്തികപ്പടുത്തു . 
9) േദയം, േയക്കു േരുന്ന്, േറ്റ് ലഹരി പദാര്ദ്്ങ്ങളുകേ ഉപപ്രയാഗം, വയാപനം എന്നിവ തേയ . 
10) കതാെില്ക ഇേങ്ങളികല കലഗീം പീഡനം തേയന്നതിന ് നിര്ദ്പ്രേശിയ്ക്കുന്ന പരാതിപരിഹാര 

കസല്ലികെേവര്ദ്ത്തനം ശക്തോക്കു . 
11) കപണ് ൂണഹതയ ഇല്ലാതാക്കു . 
12) നിര്ദ്ഭയ കഷ്ല്കട്ടര്ദ് പ്രഹാമു ള് സ്ഥാപിക്കു . 
പ്രോജക്ട ്നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
1. സാമൂഹയസുരക്ഷ ആവശയോയ എല്ലാവര്ദ്ക്കും ആപ്രരാഗയവം കേച്ചകപ്പട്ട ജീവിത നിലവാരവം 

ഉറപ്പാക്കു . 
2. അനാഥരായ ുട്ടി ള്േ് സന്നദ്ധസംഘേന ളുകേ സഹ രണപ്രത്താകേ സവന്തം വീടു ളില്ക 

തകന്ന തേര്ദ്ന്നം പഠനം നേത്തുവാന് പഞ്ചായത്തത്ലത്തില്ക ധനസഹായം ലഭയോക്കു .  
3. എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളുപ്രേയം ുടുംബത്തികെയം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എയ്ഡസ് 

 ണ്പ്രട്രാണ് കസാകസറ്റിയോയി സംപ്രയാജിച്്ച  ൗോരോയോര്ദ്േ് ആപ്രരാഗയ വിദയാഭയാസം 
സ്കൂള് തലം മുതല്ക നല്കു . 

4. എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളുകേ വര്ദ്ദ്ധനവ് തേയന്നതിനായി വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് എച്ച.്ഐ.വി കേസ്്റ്റ 
നിര്ദ്ബന്ധോക്കുന്നതിനും ഗര്ദ്ഭ ആരംഭത്തില്കതകന്ന എച്്ച.ഐ.വി. കേസ്്റ്റ  ര്ദ്ശനോക്കുന്നതിനും, 
എയ്ഡസ് പ്രരാഗി ളായ ആള്ോരില്കനിന്നം േറ്റള്ളവരിപ്രലേ് പ രുന്നത് തേയന്നതിനും 
പ്രപാഷ് ാഹാര വിതരണം, അനുബന്ധ പ്രരാഗങ്ങളുകേ ചി ിത്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഊര്ദ്ജ്ജിതോക്കു . 

5. ഗുരുതര പ്രരാഗങ്ങള് മുന്കൂട്ടി  കണ്ടത്തുവാനും അതികന സംബന്ധിച്ച അവപ്രബാധം സൃഷ്ടിക്കു 
ന്നതിനുോയി കേഡിേല്ക  യാമ്പ് സംഘേിപ്പിക്കു യം മുഴുവന് ചി ിത്സ്ാ കചലവ ളും വരുോന 
പരിധി  ണോോകത പൂര്ദ്ണ്ണോയി നല്കു യം കചയ്യു . 

6. അഗതി ളുകേ പൂര്ദ്ണ്ണ പുനരധിവാസം, സൗജനയം ചി ിത്സ്, ോയ പരിധിയില്ലാകത സാമ്പത്തി  
സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തു . 
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7. കപാത ഇേങ്ങള് യാച  രഹിതോക്കു . പുനരധിവാസ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളില്ക  െിയന്നവര്ദ്ക്കും, ുടുംബ 
മുള്ളവര്ദ്ക്കും അതാത് പഞ്ചായത്ത ്പാര്ദ്പ്പിേം ഒരുക്കു . 

8. ഒറ്റയ്ക്ക് താേസിക്കുന്നവര്ദ്േ് ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു . 
9.  ിേപ്പുപ്രരാഗി ള്േ ് മുഴുവന് സേയ പരിചരണവം സംരക്ഷണവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി 

പി.എച്്ച.സി. തലത്തില്ക ഒരു ോസാന്തര പരിപ്രശാധന നേത്തു യം,  ിേപ്പുപ്രരാഗി ള്ക്കും 
പരിചാര ര്ദ്ക്കും കവ ാരി  പിന്തുണ നല്കു യം കചയ്യു . പ്രരാഗി ള്േ ് കപന്ഷ്ന്, 
പ്രരാഗി കള പരിചരിക്കുന്നവര്ദ്േ ്ധനസഹായം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തു . 

10. വിവാഹ പ്രോചിതരായ സ്ത്രീ ള്/വിധവ ള്/അവിവാഹിതരായ അമോര്ദ്/ഉപ്രപക്ഷിച്ചവര്ദ് 
തേങ്ങിയ  ാരണങ്ങളില്ക ുടുംബം പ്രപാറ്റന്ന സ്ത്രീ ള്േ് കതാെില്ക സുരക്ഷ. 

11. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അതിക്രേങ്ങളും ചൂഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിര സംവിധാനം 
ശക്തികപ്പടുത്തു . 

നൂതന പ്രോജക്ട ്ആശയങ്ങള് 
1. പ്രക്ലശേനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ള്േ് പ്ര ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ദ്ോരു ള് നേപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ള് 

ോപ്രദശി തലത്തില്ക സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച നേപ്പിലാക്കു . 
2. ുടുംബശ്രീ, വനിതാവി സന പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന്, പ്ര ന്ദ്ര സാമൂഹയപ്രക്ഷേപ്രബാര്ദ്ഡ് തേങ്ങി വിവിധ 

സര്ദ്ോര്ദ് വുപ്പു ളുോയി ഏപ്ര ാപിപ്പിച്്ച കതാെില്ക സാധയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
3. പട്ടി ജാതി പട്ടി വര്ദ്ഗവുപ്പുോയി സഹ രിച്്ച കറസിഡന്ഷ്യല്ക വിദയാഭയാസം, പ്രസ്ക്ാളര്ദ്ഷ്ിപ്പ്, 

അതിക്രേത്തില്ക ഇരയാുന്നവര്ദ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ ോപ്രദശി തലത്തില്ക 
സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച നേപ്പിലാക്കു . 

4. വിവിധ വുപ്പു ളുോയി സംപ്രയാജിപ്പിച്്ച വാര്ദ്ഡ്/പഞ്ചായത്തത്ല ജാഗ്രതാസേിതി ള് ശക്തി 
കപ്പടുത്തിയം ലീഗല്ക സര്ദ്വീസസ് അപ്രതാറിറ്റിയകേ സഹ രണപ്രത്താകേ   അതിക്രേങ്ങള് 
േതിപ്രരാധിക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി ള് ോപ്രദശി തലത്തില്ക ആസൂത്രണം 
കചയ്യു . 

 

വി സന കസേിനാറില്ക/പ്രസ്റ്റേ ്പ്രഹാള്ഡര്ദ് പ്രയാഗങ്ങളില്ക ഉയര്ദ്ന്നവന്ന 

നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 
സാമൂഹയനീതി- സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 

1. അംഗന്വാേി ള്ക്കും േറ്റ് വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്്ക്കും സ്ഥലം ലഭയോക്കുന്നത് സംബന്ധിച്്ച 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തവരിതകപ്പടുത്തുവാന് റവനൂ ഡിപ്പാര്ദ്ട്്ടകേെിന് നിര്ദ്പ്രേശം നല്കു . 

2. പഠന കവ ലയം- ഭിന്നപ്രശഷ്ി ുട്ടി ള്േ് അവരുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഈ പ്രേഖലയികല വിദഗ്ധധരുകേ പ്രസവനം 
ലഭയോക്കു . 

3. എച്ച.്ഐ.വി ബാധിതരായ (രക്ഷ ര്ദ്ത്താേള് ഇല്ലാത്ത ുട്ടി ള്) ുട്ടി കള പുനരധിവസിപ്പി 
ക്കുന്നതിന് പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കു . 

4. സ്ത്രീ ളുകേ ഗ്രൂപ്പു ള്േ് വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവിനുതുന്ന കനപുണയ വി സന പരിശീലനം 
നല്ക ല്ക.  അപ്രതാകോപ്പം സംരംഭങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിനാവശയോയ ധനസഹായം, ബാങ്ക് വായ്പ 
അനുവദിയ്ക്കല്ക 

5. താലൂേേിസ്ഥാനത്തില്ക ുടുംബശ്രീയകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക പ്രഹാസ്റ്റല്ക സംവിധാനം (പ്രജാലി 
കചയ്യുന്ന ുട്ടി ള്ക്കും വനിത ള്ക്കും) 

6. രാത്രി ാലങ്ങളില്ക നഗരത്തികലത്തുന്ന വനിത ള്േ് താേസസൗ രയത്തിന ് ഷ്ീപ്രലാഡജ് 
നിര്ദ്മിേല്ക 
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7. വപ്രയാജനങ്ങള്േ ് കൂട്ടായ്മ സംഘേിപ്പിേല്ക,  ൗണ്സലിംഗ്, പ്രയാഗ, ക കത്താെില്ക 
പരിശീലനം നല്ക ല്ക 

8. വനിത ളുകേ ആപ്രരാഗയവോയി ബന്ധകപ്പട്ട് േധാനോയം  യാന്സര്ദ്പ്രരാഗം വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
സാഹചരയത്തില്ക  യാന്സര്ദ് ഡിറ്റക്ഷന്  യാമ്പു ളും തേര്ദ് പരിരക്ഷ ളും ഏകറ്റടുേല്ക. 

9. പാര്ദ്ശവവത് രിേകപ്പട്ട വനിത ള്േ് (എച്ച.്ഐ.വി ബാധിതര്ദ്, ജയില്കപ്രോചിതര്ദ്, അവിവാഹിത 
അമോര്ദ് തേങ്ങിയവര്ദ്) സവയം പരയാപ്തയികലത്തുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങള്). 

10. വപ്രയാജനങ്ങളായള്ള സര്ദ്ോര്ദ്.പദ്ധതി ള് ഫലേദോോനുള്ള നേപേി ള് ഉണ്ടാപ്ര ണ്ടതം 
അവരുകേ ചി ിത്സ്ാ സൗ രയങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക പരിഗണന നല്കപ്ര ണ്ടതോണ്.  അംഗന്വാേി 
വെി വപ്രയാജനങ്ങള്േ് പ്രപാഷ് ാഹാരം, സേഗ്ര ആപ്രരാഗയ ഇന്ുറന്സ,് േൗണു ളില്ക പ്രോയ ്
ലറ്റ് സൗ രയങ്ങളുള്ള കഷ്ല്കട്ടറു ള്, ആഹാരവം േരുന്നം ഉള്കപ്പകേയള്ള പ ല്കവീടു ള് എന്നീ 
പദ്ധതി ള് നേപ്പിലാവന്നതാണ് 

ട്രാന്സ്ജപ്രെഴ്സ ്

1. വിദയാഭയാസം,  ലാ ായി രംഗം, കതാെില്കസംരക്ഷണം എന്നിവ നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ്

ഭിന്നപ്രശഷ്ിോര്ദ് 
1. ുട്ടി ളുകേ വിദയാഭയാസം കേച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിന ് വാഹന സൗ രയം ഉള്കപ്പകേ 

ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട ്

2. േന്ദബുദ്ധി ളായ ുട്ടി ള്ക്കുള്ള ക കത്താെില്ക പരിശീലനവം ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണ 

ഭവനവം 

3.  യാന്സര്ദ് പ്രരാഗി ളുകേ ആപ്രരാഗയം, പ്രപാഷ് ാഹാരം നല്ക ല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പകേ 

നല്കുന്നതിന് പാലിപ്രയറ്റീവ് ക യറുോയി ബന്ധിപ്പിേല്ക പ്രോജക്ട്. 

4. പ്ര രളത്തില്ക ആരംഭിക്കുവാന് ഉപ്രേശിച്ച പാരാൈിജി ് കസെറിന് ( ിേപ്പിലായ 

പ്രരാഗി ള്ക്കുള്ള പ്ര ന്ദ്രം) കനടുമ്പന സി.എച്്ച.സി പ്ര ാകമ്പണ്ടില്ക 5 ഏേര്ദ് സ്ഥലം 

ലഭയോോന്  െിയം. ഈ പ്ര ന്ദ്രം ജില്ലാ ൈാനില്ക ഉള്കപ്പടുത്തുവാന് പ്രോജക്ട് നിര്ദ്പ്രേശം.   

5. ഭിന്നപ്രശഷ്ിോരായ ുട്ടി ള്ക്കു പ്രവണ്ടിയള്ള കൂടുതല്ക പരിപാലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് പഞ്ചായത്ത ്
തലത്തില്ക സ്ഥാപിോനുള്ള പദ്ധതി ള് ഉള്കപ്പടുപ്രത്തണ്ടതം പ്രസാഷ്യല്ക േീഡിയ  ാരണം 
വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിപത്തു ള് ഒെിവാോനുള്ള പ്രോണിറ്ററിംഗില്ക സര്ദ്ോര്ദ് കൂടുതല്ക ശ്രദ്ധ 
കചലുപ്രത്തണ്ടതാണ്. 
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ജില്ലയിൽ ചതരചെടുത സംപ്രയാജിത പ്രോജക്ട് നിർപ്രേശങ്ങൾ 
 

1 .സമഗ്ര നാളീപ്രകര വികസനം 

1. ആവശയ ത 

• ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം കൂടുതല്ക സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന വിള കതങ്ങാണ്. ഭൂേിയകേ 28 ശതോനം 
സ്ഥലം പ്ര ര കൃഷ്ിോണ ്ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത്. 

• ശാസ്ത്രീയവിള പരിപാലന മുറ ള് നിലവില്ക നേക്കുന്നില്ല. 
• കവവിധയോര്ദ്ന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന്  െിയന്ന വിളയാണ്  ല്പവൃക്ഷം          

• ഇതികന പ്രതാട്ടവിളയായം പുരയിേ കൃഷ്ിയായം കൃഷ്ി കചയ്യാവന്നതാണ്. 
• നൂതന ഇനങ്ങള് നട്ട ്3-5വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ളില്ക  ായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
• നാളീപ്ര രാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനു സഹായ രോണ്. 

• അനുപൂര  േവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ോയി കൃഷ്ിവുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്, ഗപ്രവഷ്ണ സ്ഥാപ 
നങ്ങള് എന്നിവയകേ പ്രസവനങ്ങള് ലഭയോണ്. 

• ഇപ്രപ്പാള് പ്രതങ്ങ ക ാേ ആേി അനയ സംസ്ഥാന വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അയച്ചു 
ക ാണ്ടിരിക്കു യാണ് .  

• അവികേ മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാേി നമള് കൂേിയ വിലയ്ക്ക് ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന 

• ഇവികേതകന്ന വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്ചാല്ക പ്രജാലി 
വരുോനം, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവ പ്രനോം. 

2. ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള് 

• നിലവില്ക ഒരു വര്ദ്ഷ്ം ഒരു കതങ്ങില്കനിന്ന് ശരാശരി 30 പ്രതങ്ങകയന്നത് 70 ആേി ഉയര്ദ്ത്തു . 

• ഉത്പാദനക്ഷേതയം ഗുണപ്രേന്േയമുള്ള ുറിയ ഇനം കതങ്ങിന്കത ള് ഉത്പാദിപ്പിക്കു . 

• ഘട്ടം ഘട്ടോയി നിലവിലുള്ള WCT ഇനങ്ങള് നീേം കചയ്ത് ഡവാര്ദ്ഫ് ഇനങ്ങള് വയാപ  
ോക്കു . 

• പ്രതാട്ടവിളയായി പരിഗണിച്്ച സബ്സിഡി പാപ്രേജ് നേപ്പാക്കു . 
• സേഗ്രനാളീപ്ര ര വി സനമുറ ള് (സംപ്രയാജിത വളേപ്രയാഗം,  ീേപ്രരാഗ നിയന്ത്രണം, 
പച്ചിലവളം, ശാസ്ത്രീയ കൃഷ്ിമുറ ള്) നേപ്പിലാക്കു . 

• പച്ചപ്രത്തങ്ങ സംഭരിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കു . 

• പ്ര ന്ദ്ര -പ്പിക്കു  ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിഫാമു ളികല കതങ്ങിന്കത ര്ദ്സംസ്ഥാന സര്ദ്ോ.  

• ഊര്ദ്ജ്ജിത േരുന്ന തളി,  ീേനാശിനി േപ്രയാഗം എന്നിവ ോപ്രദശി ോയി കചയ്യു . 

•  ര്ദ്ഷ്  സൗഹൃദ യന്ത്രങ്ങള് േചരിപ്പിക്കു യം ഉപപ്രയാഗം വയാപ ോക്കു യം കചയ്യു . 
• തരിശ ്ഭൂേിയില്ക നവീന ജലപ്രസചന സപ്രങ്കതങ്ങള് ഉപപ്രയാഗിച്്ച പ്ര രകൃഷ്ി വയാപിപ്പിക്കു . 
• നാളീപ്ര ര അധിഷ്ടിത വയവസായങ്ങള് പ്രലാേേിസ്ഥാനത്തില്ക ആരംഭിക്കു . 

• മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളുകേ വിപണി സൗ രയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
3. സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള് 

• വയവസായ വുപ്പ ്
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•  ാര്ദ്ഷ്ി  വി സന വുപ്പ ്

• പ്ര ന്ദ്ര പ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ്ണവുപ്പ ്

• ജില്ലാ ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന് 

•  ാര്ദ്ഷ്ി  ഗപ്രവഷ്ണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
4. േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

• കൃഷ്ിഭവന് ഉപ്രദയാഗസ്ഥരുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക കൃഷ്ിേനുപ്രയാജയോയ സ്ഥലങ്ങളുകേയം 
നിലവിലുള്ള കവട്ടിോപ്രറ്റണ്ട കതങ്ങു ളുകേയം വിവരപ്രശഖരണം 

• വിവരപ്രശഖരണത്തിനായി ുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ കള ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

• കവട്ടിോറ്റല്ക േക്രിയ ഘട്ടംഘട്ടോയി കേന്ഡര്ദ് നല്ക ി നേപ്പാക്കു . 
• കതങ്ങിന്കത ഉത്പാദനപ്ര ന്ദ്രങ്ങളും പ്ര ന്ദ്ര പ്രതാട്ടവിള ഗപ്രവഷ്ണ പ്ര ന്ദ്രങ്ങളും ആവശയോയ 
കതങ്ങിന്കത ഉത്പാദിപ്പിക്കു . 

•  കണ്ടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളികല  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ് നടുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയ 
അവപ്രബാധം നല്കു . 

• കത ള് വിതരണം കചയ്യു  ,  ര്ദ്േ്ടുന്ന ഈ  ര്ദ്ഷ്കജവവള വിതരണ പ്രോജക്ടില്കകപ്പ
ആവശയോയ വളം നല്കു . 

• പ്രതങ്ങ സംസ്ക്രണ യൂണിറ്റിനുള്ള സ്ഥലം  കണ്ടത്തി നിര്ദ്മാണം ആരംഭിക്കു . 

• പൂര്ദ്ത്തിയാുന്ന മുറയ്ക്ക ് വിവിധ പ്ര ര ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോനാവശയോയ യന്ത്രങ്ങള് 
സ്ഥാപിക്കു . 

• മൂന്ന മുതല്ക നാല് വര്ദ്ഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ളില്ക ഈ വ  േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് പൂര്ദ്ത്തിയാക്കു . 
5. പ്രനട്ടങ്ങള് 

• കൃഷ്ിക്കുപയക്തോോന്  െിയന്ന തരിശുഭൂേി േധാന വിളയായ കതങ്ങ ് കൃഷ്ിേ് 
ഉപപ്രയാഗിോന്  െിയന്ന. 

• ഉത്പാദനക്ഷേത ുറഞ്ഞ നിലവികല കതങ്ങു ള് ഘട്ടംഘട്ടോയി നീേം കചയ്ത് ക്ഷേതകൂേിയ 
ഇനങ്ങള് കൃഷ്ി കചയ്യാന്  െിയന്ന. 

• കൂള്ളന് ഇനങ്ങളാ യാല്ക, കതങ്ങു യറ്റ കതാെിലാളിക്ഷാേം ബാധിക്കുന്നില്ല. 

• അതുല്കപാദനപ്രശഷ്ിയള്ളവ ആയതിനാല്ക ലാഭ രോയി കൃഷ്ി കചയ്യാന്  െിയന്ന. 

• നാളീപ്ര രാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള് തേങ്ങുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന. 
• കൃഷ്ിയിപ്രലര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്അധി  കതാെിലും വരുോനവം ലഭിക്കുന്ന. 
• പ്ര രകൃഷ്ിയില്ക ഉണ്ടായിരുന്ന േതാപം വീകണ്ടടുോന്  െിയന്ന. 

 
2. ജജവവളം - ഉൽപാദന വിപണന പദ്ധതി 
ആവശയ ത 

• ുറഞ്ഞുവരുന്ന വീട്ടുവളപ്പികല പശുവള൪ത്തൽ 

• കൂേി വരുന്ന കഡയറി പ്രബ്രായില൪ ഫാമു ൾ 

• ഗുണപ്രേന്മയിൽ ുറവകണ്ടന്ന  രുതകപ്പടുന്ന വിപണിയിൽ ലഭയോയ കജവവളങ്ങൾ 

• യാഥാര്ദ്്യപ്രബാധേില്ലാത്ത വിപണി വില 
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• കജവവളത്തിൽ പണം നിപ്രക്ഷപിോനുളള  ൪ഷ് രുകേ വിമുഖത 

•  േത്താനും ഉപപ്രയാഗിോനും എളുപ്പമുളളരീതിയിൽ കജവളങ്ങൾ തപ്രേശീയോയി ലഭിോത്ത 
അവസ്ഥ 

ഉപ്രേശയ ലക്ഷയങ്ങൾ 

✓ ഗുണപ്രേന്മയളള കജവവളം േിതോയ നിരേിൽ യഥാസേയം ലഭയോക്കു  

✓ ഡയറി ഫാമു ൾ മൂലമുളള പരിസരേലിനീ രണം ലഘൂ രിക്കു  

✓ ക്ഷീര ൪ഷ് ൪േ്  അധി  ആദായം ലഭയോക്കു  

✓ േണ്ണികെ ഫലപുഷ്ടിയം കഭൗതി ഗുണവം ഉല്പാദനക്ഷേതയം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കു  
േവർത്തനങ്ങൾ 

➢ ഡയറി, പ്ര ാെി, ആേ ്ഫാമു ളിൽ  ാലിവളങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കു  

➢  ർഷ് ർ ഇവ ഉണേി കപാേിച്്ച പായ്ക്ക് കചയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന. 

➢  ർഷ്ി   ർമപ്രസന / ുടുംബശ്രീ േവർത്ത ർ/ പാേപ്രശഖര സേിതി ൾ പ്രശഖരിക്കുന്ന. 

➢ പ്രേൽ പുരയള്ള വളുെി ൾ 

➢ വളം നിരത്തി ഉണക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേൽുരയള്ള ക്ഡ്രായിംഗ് യാഡ ൾ 

➢ പായ്ക്കിംഗ് കേറ്റിരിയൽ,സീലിംഗ് പായ്ക്കിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ 

➢ വാഹന സൗ രയം എന്നിവ ശുചിതവ േിഷ്ൻ ഒരുക്കുന്ന 
നിര്ദ്വഹണരീതി 

 േയഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന വുപ്പു ൾ ,ഫാമു ൾ, ർഷ് ർ  എന്നിവർ സംയക്തോയി 
കജവവള ലഭയതകയക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ പ്രശഖരിക്കുന്ന. 

 അവ ഗുണപ്രേന്മ പ്രചാരാകത എളുപ്പത്തിൽ  േത്തികോണ്ട പ്രപാ ാ൯ നിലവിലുളള 
അേിസ്ഥാനസൗ രയങ്ങൾ വിശ ലനം കചയ്യുന്ന. (േണ്ണിര  ംപ്രപാസ്റ്റിംഗ്, എയ്പ്രറാബി ് 
 ംപ്രപാസ്റ്റിംഗ്) 

 കൃഷ്ിവുപ്പ്, ഗ്രാേപഞ്ചായത്തു ൾ, പാേപ്രശഖര സേിതി ൾ,  ൪ഷ്  സംഘങ്ങൾ എന്നിവ 
ഒരുേിച്ചിരുന്ന എത്രോത്രം കജവളം ആവശയമുകണ്ടന്നം പദ്ധതി വിഹിതം ഉപപ്രയാഗിച്്ച എത്ര 
വാങ്ങാകേന്നം കൃഷ്ിോ൪േ ്സവന്തം നിലയ്ക്ക് എത്ര വാങ്ങാകേന്നം വിലയിരുത്തുന്ന 

അനുബന്ധ േവർത്തനങ്ങൾ 
 പരിശീലനം     -  പ്രഹാർട്ടിപ്ര ാർപ്പ ്
 പാേപ്രശഖര സേിതി/ക്ലസ്റ്ററു ൾ  -  സംഘാേനം കൃഷ്ി വുപ്പ ്
 സർട്ടിഫിപ്രേഷ്ൻ    -  ഭക്ഷയ സുരക്ഷ വുപ്പ ്
 വിപണനം     -  ുടുംബശ്രീ േിഷ്ൻ  
 പ്രേൽപ്രനാട്ടം     - കൃഷ്ി   ആഫീസർ 
പ്രനട്ടങ്ങൾ 

1. ഗുണപ്രേന്മയള്ള വളം  ർഷ് ർേ് ലഭയോക്കുന്ന. 
2. തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 
3.  ർഷ് ർേ് അധി  വരുോനം 
4. അനുബന്ധോയി കതാെിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
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3. അഷ്ടമുടിക്കായലം പരിസ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപന േവർതനങ്ങളം 

ശാസ്ത്രീയ ോപ്രനജ്കേെികെ ആവശയ ത 

•  ായല്ക വിസ്തീര്ദ്ണ്ണം 1950 ൽകഹക്ടര്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നത ്ഇപ്രപ്പാള്  7500 5700 കഹക്ടര്ദ് ആയി 
ുറഞ്ഞു 

•  ല്ലേയാറ്റില്കനിന്നള്ള കചളിയം എേലും അറബിേേലില്കനിന്ന ് പ്രവലിപ്രയറ്റ സേയത്തുള്ള 
േകണ്ണാഴുക്കും  ാരണം  ായലികെ ആെം ുറഞ്ഞുവരുന്ന. 

• ക ാല്ലം പട്ടണത്തില്കനിന്നം, വിപ്രനാദസഞ്ചാര താേസസ്ഥലങ്ങളില്ക നിന്നം, വയവസായ 
യൂണിറ്റ ളില്കനിന്നം  ശാപ്പുശാല ളില്കനിന്നം, വീടു ളില്ക നിന്നം ഒകേയായി  ായലിപ്രലക്കു 
പുറംതള്ളുന്ന ോലിനയം  ാരണം  ായല്കജലം േലിനകപ്പടുന്ന. 

• ഏ പ്രദശം 5000 ുേംബങ്ങള് ഈ  ായലികന ആശ്രയിച്്ച േത്സ്യബന്ധനം,  ോ വാരല്ക, 
േറ്റ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് എന്നിവകയ ആശ്രയിച്ചു െിയന്ന. 

• ജല പറവ ള്േ് പ്രചോറാനും പ്രദശാേനം നേത്തി വസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വാസ 
പ്ര ന്ദ്രോണ്. 

• ഈ  ായലുോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്70 ഇനം സസയജാലങ്ങള്, 370 ജന്തു വര്ദ്ഗങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. 

• ക ാല്ലം മുതല്ക പ്ര ാട്ടപ്പുറം വകരയള്ള പ്രദശീയ ജലപാതയില്ക 50 ഗതാഗത പ്രബാട്ടു ളും 50 
കഹൗസ് പ്രബാട്ടു ളും സഞ്ചരിക്കുന്നണ്ട്.  ഇതികെ ഉേേസ്ഥര്ദ്ക്കും കതാെിലാളി ള്ക്കും 
വരുോനം ലഭിക്കുന്നണ്ട്. 

• പ്ര രള  ായല്ക വിപ്രനാദസഞ്ചാര പ്രേഖലയിപ്രലക്കുള്ള േപ്രവശന  വാേോയിട്ടാണ് ഇതറി 
യകപ്പടുന്നത്. 

•  ായലുോയി ചുറ്റിപ്പറ്റിയള്ള േപ്രദശകത്ത ജനങ്ങള്േ് ഭക്ഷണം, കജവകവവിദ്ധയത, വി സ 
ന സാദ്ധയത ള്,  ാലാവസ്ഥ സുരക്ഷിതതവം എന്നിവ േദാനം കചയ്യുന്ന. 

• േനുഷ്യകെ ക്രോതീതോയ ഇേകപേല്ക വെി 1967-ല്ക ഇവികേ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.46 ച. ി.േീ 
 ണ്ടല്കോേ ്2016  ആയപ്രപ്പാപ്രെക്കും 0.95 ച. ി.േീ ആയി ുറയ യണ്ടായി. 

• ശുദ്ധജല േത്സ്യ ഇനങ്ങളുകേ വംശം നശിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന. 

• േെയകേ ുറവം കതന്േല അണകേട്ടു വന്നത മൂലവം ശുദ്ധജലത്തികെ ഒഴുേ്  ായലിപ്രലക്കു 
ുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

• ഇതമൂലം  േലില്കനിന്നം േണ്ണേിഞ്ഞു പ്ര റുന്നതിനും ഉപ്പുകവള്ളം കൂടുതല്ക  യറുന്നതിനും ഇേ 
വരുന്ന. 

• നാട്ടിന് േപ്രദശത്തുനിന്നള്ള രാസവള അവശിഷ്ടങ്ങളും വിവിധ ഓേ ളിലൂകേയള്ള േലിനജലവം 
 ായലികല കനപ്രട്രറ്റിപ്രെയം പ്രഫാപ്രഫറ്റിപ്രെയം അളവ് കൂേിയിട്ടുണ്ട്. 

• ചുറ്റപാടുമുള്ള ഭൂേിയകേ ഉപപ്രയാഗത്തികെ വര്ദ്ദ്ധനവ മൂലമുള്ള ആഘാതങ്ങള്, വനവം ചതിപ്പ് 
േപ്രദശവം ുറയ യം േനുഷ്യവാസവം കതങ്ങിന്പ്രതാപ്പു ളും കൂടു യം കചയ്തു. 

• േത്സ്യബന്ധനം 2001-ല്ക 5700 കേട്രി ് േണ് ആയിരുന്നിേത്്ത 2015 ആയപ്രപ്പാപ്രെക്കും 2212 
കേട്രി ് േണ് ആയി ുറഞ്ഞു. 

• വിപ്രദശത്തു നിന്നള്ള വിപ്രനാദസഞ്ചാരി ള് 2003ല്ക 0.34 ദശലക്ഷം ആയിരുന്നത് 2015ല്ക 
0.97 ദശലക്ഷോയി ഉയര്ദ്ന്ന 
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ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള് 

• സമൂഹത്തികനാന്നാക  സ്ഥായി ആയി പാരിസ്ഥിതി വം, സാമ്പത്തി വം, സാംസ്ക്ാരി  
വോയ പ്രനട്ടങ്ങള് ലഭയോക്കു    

•  ായലിപ്രെയം ചുറ്റകപ്പട്ട  ായല്കേപ്രദശത്തികെയം പരിസ്ഥിതി സന്തുലിത വീകണ്ടടുത്ത്  ാത്ത ്
പരിപാലിക്കു . 

• ഗുണപ്രഭാക്താേളായവര്ദ്  ായലിപ്രനയം  ല്ലേ ആറികനയം േപ്രയാജനകപ്പടുത്തുപ്രമ്പാള് നിയ 
ന്ത്രണത്തിനാവശയോയ ഇേകപേീല്ക നേത്തു . 

• വിഭവചൂഷ്ണം ജീവപ്രനാപാധിോയി കചയ്യുപ്രമ്പാള് ഭരണപരവം സ്ഥാപനപരവോയ നിയ 
ന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

• നിയന്ത്രണത്തികെ ഫലോയി കതാെില്ക നഷ്ടകപ്പടുപ്രമ്പാള് േറ്റ പ്രേഖല ള് തറന്ന നല്കു . 

• േലിനീ രണം ുറക്കുവാന് വിവിധ പ്രോജക്ട ളുകേ നിര്ദ്വഹണം  നേത്തു . 

•  ായല്കജലവം ചുറ്റമുള്ള  രേപ്രദശവം വൃത്തിയം കവേിപ്പുമുള്ളതാേി ആപ്രരാഗയ രോയ 
അവസ്ഥയില്ക സംരക്ഷിക്കു . 

• ഉത്തരവാദിതവേത്സ്യബന്ധനവം വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം ോവര്ദ്ത്തി ോക്കു  

•  ായല്കസംരക്ഷണവം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവം ജനങ്ങളുകേ ഉത്തരവാദിതവോേി ോററു . 

• ആശ്രിത കതാെിലാളി വര്ദ്ഗത്തിന് സ്ഥായിയായ കതാെിലും വരുോനവം ഉറപ്പുവരുത്തു . 
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്/ഏജന്സി ള് 

1. ഇറിപ്രഗഷ്ന് വുപ്പ ്
2. ഫിഷ്റീസ ്വുപ്പ ്
3. പ്ര ന്ദ്ര ജലവിഭവ വി സന ോപ്രനജ്കേെ ്
4. ശാസ്ത്രസാപ്രങ്കതി  വുപ്പ ്
5.  ,പ്ര രള േത്സ്യകതാെിലാളി സംഘങ്ങള്  
6. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
7. വയവസായ വുപ്പ ്
8. ക്ലീന് പ്ര രളേിഷ്ന് 

േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
1. അഷ്ടമുേി കവറ്റ് ലാെ് അപ്രതാറിറ്റി രൂപീ രിക്കു  (പ്ര രള പ്രസ്റ്ററ്റ് കവറ്റ് ലാെ് അപ്രതാറിറ്റിയകേ 
 ീെില്ക) 

2. ഇരട്ടപിറ്റ് ശൗചാലയങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ുടുംബങ്ങകള ( ായലികന ചുറ്റിയള്ള പഞ്ചായത്തു ളില്ക) 
 കണ്ടത്തു  ( ണകേടുപ്പ്) 

3. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേയം ക്ലീന് പ്ര രളാ  മ്പനിയകേയം ഫണ്ടിംഗിലൂകേ 
ശൗചാലയങ്ങള് നല്കു . 

4. ഭവനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കജവോലിനയ സംസ്ക്രണ യൂണിറ്റ ള് സ്ഥാപിക്കു  
5. േത്സ്യബന്ധന കതാെിലാളി ള്േ് േത്സ്യകൃഷ്ിയിപ്രലര്ദ്കപ്പോനുള്ള േത്സ്യക്കുഞ്ഞു ങ്ങപ്രളയം 
ഉപ രണങ്ങളും നല്കു . 

6. വയവസായ യൂണിറ്റ ളിലും ടൂറിസ്റ്റു പ്ര ാപ്രട്ടജു ളിലും ട്രീറ്റ്കേെ് ൈാെ് നിര്ദ്ബന്ധോക്കു  
7. വനം വുപ്പികെ പ്രനതൃതവത്തില്ക  ണ്ടല്കകച്ചേി ളും തീരത്തുവളരുന്ന വൃക്ഷകത്ത ളും നല്കു  
8. കൃഷ്ിവുപ്പികെ വ യായി നല്ലയിനം കതങ്ങിന് കത ള് വിതരണം കചയ്യു . 
9. കൃഷ്ി കചയ്യുന്ന ഭൂേപ്രദശത്ത ്രാസവളങ്ങപ്രളാ  ീേനാശിനി പ്രളാ വിതരണം നേത്തുന്നത്  അത ് 
നിരുല്കസാഹകപ്പടുത്തു  
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10. പ്രവലിയിറേ സേയത്ത് ഊന്നിവല ള് (stake nets) നിപ്രരാധിക്കു  
11. ോലിനയം സംസ്ക്രിോകത  ായലിപ്രലേ് തള്ളുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതരം ഔട്ട ്
കലറ്റ ളും നീേം കചയ്യു  

12.  ായലിപ്രലേ് ശുദ്ധജലം വരുന്ന  ല്ലേയാറികെ തീരങ്ങളിലും ഇത്തരം േലിനീ രണ 
നിയന്ത്രണ/നിപ്രരാധന സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

13. വരുോന വര്ദ്ദ്ധനവിനായി CMFRI യകേ സഹായപ്രത്താകേ  ോ സംസ്ക്രണം (പ്രതാപ്രോടും 
പ്രതാടു കപാളിച്്ച ഇറച്ചിയായം) സാപ്രങ്കതി  വിദയ േത്സ്യകത്താെിലാളി സംഘങ്ങകള 
ക ാണ്ടനേപ്പാക്കു . 

14.  ായലികെ തീരത്തായി ഏ പ്രദശം 20 േത്സ്യം  രേടുപ്പില്ക പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുണ്ട.്  ഇവികേ 
ആവശയോയ അനുബന്ധ സൗ രയങ്ങള് സംഘങ്ങളുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക ഒരുക്കു . 

15. കൂേിനുള്ളില്ക  രിേീന് കൃഷ്ി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു  
16. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിത പരിപാലനകത്തക്കുറിച്ചും നൂതനങ്ങളായ കതാെില്ക വരുോന 
ോര്ദ്ഗങ്ങകള ുറിച്ചും േത്സ്യകത്താെിലാളി ള്േ് പരിശീലനം നല്കു . 

േതീക്ഷിത പ്രനട്ടങ്ങള് 

•  ായല്ക  പ്രയ്യറ്റം തേഞ്ഞ് വിസ്തൃതി നിലനിര്ദ്ത്താന്  െിയന്ന. 

•  ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലവം പ്രവലിപ്രയറ്റവം പ്രവലിയിറേവം മൂലമുണ്ടാുന്ന ജലത്തികെ 
ഘേനാ വയതയാസവം ഒരു പരിധിവകര നിയന്ത്രിോന്  െിയന്ന. 

• േനുഷ്യ ഇേകപേല്ക വെിയണ്ടാുന്ന േലിനീ രണം ഗണയോയി ുറോന്  െിയന്ന 

• ശാസ്ത്രീയ രീതി ള് അവലംബിക്കുന്നതിലൂകേ േത്സ്യസമ്പത്ത് ുറയാകത സംരക്ഷിോന് 
 െിയന്ന. 

•  ണ്ടല്കോടു ള് വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്നതിലൂകേ േജനന സാദ്ധയത കൂടു യം േത്സ്യസമ്പത്ത ്
വര്ദ്ദ്ധിക്കു യം കചയ്യുന്ന. 

• നൂതന കൃഷ്ിയിലൂകേയം വിപണനത്തിനു മുമ്പുള്ള സംസ്ക്രണത്തിലൂകേയം കൂടുതല്ക 
കതാെിലവസരങ്ങളും മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള്േ് കൂടുതല്ക വിലയം ലഭയോുന്ന. 

• േത്സ്യകത്താെിലാളി ളിലും ചുറ്റമുള്ള ജനങ്ങളിലും േകൃതി നല്ക ിയ ഈ ആസ്തി സ്ഥായിയായി 
നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ട ആവശയ തയം ഒരു പുതിയ സംസ്ക്ാരവം സൃഷ്ടിോന്  െിയന്ന. 

 
4. ശാസ്ാംപ്രകാട്ട ശുദ്ധജല തടാകം -സംരക്ഷ്ണപദ്ധതി 
ശാസ്ത്രീയ ോപ്രനജ്കേെികെ ആവശയ ത 

• േകൃതിദത്തോയ ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തോ ം 

• ക ാല്ലം ജില്ലയികല േധാനകപ്പട്ട ുേികവള്ള പ്രസ്ത്രാതസ്സാണ്. 
• അനിയന്ത്രിതോയ പ്രതാതില്ക േലിനീ രണം സംഭവിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന. 
• തോ  ചുറ്റളവില്ക ഭൂേി  പ്രയ്യറ്റങ്ങള് നേന്നക ാണ്ടിരിക്കുന്ന. 
• േത്സ്യലഭയത ുറഞ്ഞുവരുന്ന. ഇതമൂലം ആശ്രിത ജനവിഭാഗങ്ങളുകേ വരുോനം ുറയന്ന. 

•  ക്രോതീതോയ പ്രതാതില്ക േകണ്ണാലിപ്പ് നേക്കുന്നതിനാല്ക തോ ത്തികെ ആെം ുറയന്ന. 

• ജലപ്രചാര്ദ്ച്ച 35% വകര നിലനില്കക്കുന്ന. 

• വര്ദ്ഷ്ങ്ങളായി തോ ത്തിപ്രലേ് ഒലിച്ചുവന്ന അഴുക്കും കചളിയം അേിഞ്ഞു ിേക്കുന്ന. 
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ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള് 

• തോ ത്തികെയം സേീപ േപ്രദശത്തികെയം പരിസ്ഥിതി പുന . സ്ഥാപിച്ച ്നിലനിര്ദ്ത്തു  

• ശക്തിക്ഷയിച്ച നീരുറവ ള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു  

• ോലിനയങ്ങള് േകൃതയാ ഒഴു ിവരുന്നത തേഞ്ഞുക ാണ്ടള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തു . 

• േനുഷ്യ ഇേകപേല്ക വെിയണ്ടാുന്ന േലിനീ രണ നിയേം വെി തേയ . 
• നീേം കചയ്യുന്ന കചളി, സേീപ േപ്രദശങ്ങളികല കതാെിലാളി ള്േ് ചുടു ട്ട നിര്ദ്മാണത്തിനു 
ഉപപ്രയാഗിോവന്നതാണ്. 

• േകൃതിദത്തോയ തെക ത വച്ചുപിേിപ്പിക്കുന്നതിലൂകേ ക തഓല അറുകത്തടുത്ത് സ്ത്രീ ള് 
തെപ്പായ് നിര്ദ്മിക്കുന്ന കതാെിലില്ക ഏര്ദ്കപ്പോന്  െിയം. 

• നിലവിലുള്ള അപ്രേഷ്യ േരങ്ങള് മുറിച്ചുോറ്റി തോ ത്തിനു ചുറ്റം പുറപ്രമ്പാക്കു സ്ഥലത്ത ്
സാമൂഹയവനവല്കേരണത്തിലൂകേ മുള ള് വച്ചു പിേിപ്പിക്കു . 

• ഉത്തരവാദിതവ വിപ്രനാദസഞ്ചാരവം േത്സ്യബന്ധനവം നേത്താന്  െിയം. 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

▪ ശാസ്താംപ്ര ാട്ട ശുദ്ധജല തോ  സംരക്ഷണ അപ്രതാറിറ്റി രൂപീ രിക്കു  

▪ ജലശുദ്ധീ രണ ൈാെില്ക നിന്നം പുറം തള്ളകപ്പടുന്ന പ്രക്ലാറിന്  ലര്ദ്ന്ന ജലം തോ ത്തിപ്രലേ ്
പ്രനരിട്ട് ഒഴു ികയത്തുന്നത് നിര്ദ്ത്തലാക്കു  

▪ നീരുറവ ള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കചളി നീേം കചയ്യു  

▪ തോ ത്തികല ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത ് പരിഹരിച്്ച കൂടുതല്ക ജലലഭയത ഉറപ്പാോന്  ല്ലേ 
ആറില്ക നിന്ന് കചറുപ്രതാടു ള് കവട്ടു . 

▪ റിസര്ദ്പ്രവായറിലുള്ള അധി ജലം പുറപ്രത്തേ ്  വികഞ്ഞാഴുുവാന് ചപ്പാത്ത് നിര്ദ്മിക്കു യം 
ഈ ജലം കനല്കകൃഷ്ിോയി ഉപപ്രയാഗിക്കു യം കചയ്യു  

▪ ചുറ്റപാടുമുള്ള കൃഷ്ിേ്  ീേനാശിനി ള്, രാസവസ്തുേള് എന്നിവ ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നത് തേയ . 

▪ തോ തീരകത്ത േകണ്ണാലിപ്പ ്തേയാന്  യര്ദ് ജിപ്രയാ കേക്ച്സ്റ്റയില്കസ് ഉപപ്രയാഗിക്കു  

▪  യര്ദ്ോറ്റ് ഉപപ്രയാഗിച്്ച നീര്ദ്ച്ചാലു ളില്ക േകണ്ണാലിപ്പ് തേയാന് ഗള്ളി ൈംഗിംഗ് നേത്തു  

▪ ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലനിരപ്പ് സംരക്ഷിോന് വൃഷ്ടി േപ്രദശത്തിനു പുറത്ത് 500 േീറ്റര്ദ് അ ലം വകരയള്ള 
വയലു ളില്ക േപ്രതയ  സബ്സിഡി പാപ്രേജില്ക കനല്കകൃഷ്ി നിര്ദ്ബന്ധോക്കു  

▪ ുന്നിേിേലിനും േണ്്ണഖനനത്തിനും നിലവിലുള്ള നിപ്രരാധനം തോ ത്തികെ പുറത്ത് 500 േീറ്റര്ദ് 
ചുറ്റളവില്ക കൂേി വയാപിപ്പിക്കു . 

സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള് 
1. ഇറിപ്രഗഷ്ന് വുപ്പ ്
2. തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
3. പ്ര രള വാട്ടര്ദ് അപ്രതാറിറ്റി 
4. പ്രഫാം ോറ്റിംഗ്ധസ് ഇന്ഡയ ലിേിറ്റഡ ്
5. കേനിംഗ് ആെ് ജിപ്രയാളജി 
6. പ്രസായില്ക ആെ് വാട്ടര്ദ്  ണ്സര്ദ്പ്രവഷ്ന് 
7. ഫിഷ്റീസ ്വുപ്പ ്
8. റവനൂ വുപ്പ ്
9. വനം വുപ്പ് 
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പ്രനട്ടങ്ങള് 

• ഭൂഗര്ദ്ഭ ജലപ്രസ്ത്രാതസ്്സ സംരക്ഷിേകപ്പടുന്ന. 

• ുേികവള്ള ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന. 
• തോ ത്തിപ്രലക്കുള്ള നീരുറവ ള് ശക്തികപ്പടുന്ന. 

• േത്സ്യ ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന  . 

• ചുറ്റമുള്ള വിവിധ പ്രേഖല ളികല വനിത ള് ഉള്കപ്പകേ കതാെിലാളി ള്േ് കതാെില്കലഭയത 
വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന. 

• േലിനീ രണം ഒെിവാേകപ്പടുന്ന. 
• വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത ്കൂടുതല്ക കജവകൃഷ്ി വയാപ ോോന്  െിയന്ന. 

 
5. ഇന്റപ്രഗ്രറ്റഡ് ജടറ്റാനിയം പ്രകാംപ്ലക്സ് 

ആവശയ ത 

• നീണ്ട ര മുതല്ക  ായംുളം വകര ധാതനിപ്രക്ഷപം ധാരാളോയി  ണ്ടവരുന്ന 

• ഇവികേയള്ള ഇല്കേകനററും റൂകട്ടലും ഉയര്ദ്ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ്. 

• നിലവില്ക അവികേ ഉകണ്ടന്ന  കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ധാതനിപ്രക്ഷപത്തികെ ഒരു കചറിയ ശതോനം 
ോത്രപ്രേ ഇപ്രപ്പാള് ഉപപ്രയാഗകപ്പടുത്തുന്നള്ളു. 

• പ്ര ന്ദ്ര PSU ആയ IREL, സംസ്ഥാന PSU ആയ KMML എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് ോത്രപ്രേ ഈ 
പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നളളൂ. 

• ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് അടുത്ത 170-180 വര്ദ്ഷ്ം തേര്ദ്ച്ചയായി േവര്ദ്ത്തിോനുള്ള ധാതേണല്ക 
നിപ്രക്ഷപമുണ്ട്. 

• േപ്രദശി  േശ്നങ്ങളാല്ക  IREL ന് ആവശയോയ ധാതേണല്ക ഖനനം കചയ്കതടുോന് 
 െിയന്നില്ല. 

• ഉത്പാദനകച്ചലവ് ഗണയോയി വര്ദ്ദ്ധിച്ചത  ാരണം വിപ്രദശ  മ്പനി ളുോയി േത്സ്രിോന് 
KMML നു  െിയന്നില്ല.   

• രണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും സഹ രിച്്ച േവര്ദ്ത്തിക്കു യം േറ്റ ഏജന്സി കള കൂേി 
സഹ രിപ്പിക്കു യം കചയ്താല്ക  േതിസന്ധി തരണം കചയ്യാന്  െിയം. 

• പ്രലാ കത്ത കോത്തം ഇല്കേകനറ്റ്, റൂകട്ടല്ക നിപ്രക്ഷപത്തികെ മൂന്നികലാന്നം ഇന്തയയിലാണ്.  
അതില്ക ഗണയോയ അളവം പ്ര രളത്തിലാണ്. 

• ഇത് നീണ്ട ര മുതല്ക  ായംുളം വകര 22.54  ി.േീ തീരേപ്രദശത്ത് നിപ്രക്ഷപിേകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന. 
ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള് 

• ലഭയോയ േകൃതിവിഭവം പരോവധി േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു  

• ഈ പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്ക സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്ന് 
ഏര്ദ്കപ്പടുത്തു . 

• സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്കെ ഭാഗോയി ഉത്പാദനക്ഷേതയം േവര്ദ്ത്തന േി വം പ്രനടു . 

• കൂടുതല്ക കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു  

•  മ്പനി ള് കൂടുതല്ക ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിപ്പിക്കു  
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• സര്ദ്ോരിപ്രലേ് അേയ്ക്കുന്ന ലാഭവിഹിത ത  കൂട്ടു  

• കൂടുതല്ക അസംസ്കൃത പദാര്ദ്്ങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗങ്ങളും സാഹചരയങ്ങളും ഒരുക്കു . 

• ഇപ്രപ്പാള് നിലനില്കക്കുന്ന സാമൂഹയേശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ോര്ദ്ഗങ്ങള് 
അവലംബിക്കു . 

• ഈ പ്രേഖലയില്ക KEMDEL, TCCL, TTPL എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങപ്രളയം കൂേി സഹ രിപ്പിക്കു . 

• തീരേപ്രദശം സംരക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള ശാസ്ത്രീയോയ ഖനനരീതി അവലംബിേണം. 

• ഭൂേിപ്രയകറ്റടുേല്ക ോനദണ്ഡങ്ങള്, വിലയള്കപ്പകേ  ാലാ ാലങ്ങളില്ക പുതേി നിശ്ചയിക്കു . 
േവർത്തനങ്ങള് 

• IREL, KMML, KEMDEL, TCCL, TTPL എന്നീ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും സഹ രിച്ചു 
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനാവശയോയ സര്ദ്ോര്ദ് ഉത്തരവിറേണം. 

• അഞ്ചു സ്ഥാപനങ്ങളും സഹ രിച്ചു േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതിനാവശയോയ സര്ദ്ോര്ദ് 
ഉത്തരവിറേണം. 

• ഖനന േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിപ്രലര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏ  സര്ദ്ോര്ദ് ഏജന്സിയായ KEMDEL 
അവരുകേ േവര്ദ്ത്തനം സംബന്ധിച്്ച IREL ഉം KMML ലുോയി  ധാരണാ പത്രത്തില്ക ഒപ്പിേണം. 

• ധാതേണല്ക ഗപ്രവഷ്ണവം വി സനവോയി ബന്ധകപ്പട്ട ്KMRDC േറ്റ രണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളായ 
IREL ഉം KMML ലുോയി  ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിേണം. 

• IREL ഉം KMML ലുോയി  ധാതേണല്ക പ്രവര്ദ്തിരിേലുോയി ബന്ധകപ്പട്ട് ഒരു ധാരണാ പത്രം 
ഒപ്പിേണം. 

• ധാതേണല്ക ഖനനത്തിനായള്ള ഭൂേി ഏകറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള ോനദണ്ഡം പുതേി േഖയാപിക്കു  

• ഇപ്രപ്പാള് കപാല്കേനയ്ക്കും പ്ര ാവില്കപ്രത്താട്ടത്തിനും ഇേയിലുള്ള  േല്കത്തീര സംരക്ഷണ രീതി 
േറ്റിേങ്ങളിപ്രലക്കും ോവര്ദ്ത്തി ോക്കു . 

• ഖനനപ്രജാലി പൂര്ദ്ണ്ണോയം പ്ര രള േിനറല്ക ഡവലപ്പ്കേെ് പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്(KEMDEL) 
ഏല്കപ്പിക്കു . 

• ധാതേണല്ക വയതയസ്ത ഇനങ്ങളായി പ്രവര്ദ്തിരിക്കുന്ന േവര്ദ്ത്തനം IREL ഉം KMML ലും കചയ്യു . 

• ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും അധി ോയി ഉല്കപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇല്കേകനറ്റ ് TTPL നു നല്ക ി 
അതികെ തേര്ദ്ച്ചയായ േവര്ദ്ത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന. 

• KMML കെ സ്ഥാപിതപ്രശഷ്ി കൂട്ടിപ്രയാ, അധി പ്രശഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപ്പിപ്രച്ചാ, ധാതേണല്ക 
ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്ദ്മിോന്  െിയം. 

• പ്രക്ലാറിന്, കഹപ്രഡ്രാപ്രക്ലാറി ് ആസിഡ് എന്നിവ ലഭയോക്കുന്ന TCCL കെ പ്രശഷ്ി കൂട്ടി ലഭയത 
വര്ദ്ദ്ധിപ്പിച്ചാല്ക അതം ലാഭത്തില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നതാണ്.  

പ്രനട്ടങ്ങള് 

▪ ലഭയോയ േകൃതിവിഭവം ജനങ്ങള്ക്കും രാജയത്തിനും പരോവധി േപ്രയാജന രോയി ഉപപ്രയാഗി 
ോന്  െിയന്ന. 

▪ ഈ പ്രേഖലയില്ക ഇന്ന നിലനില്കക്കുന്ന േശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുവാന്  െിയന്ന. 

▪ ധാതേണല്ക രംഗത്്ത േവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കേച്ചകപ്പട്ട നിലയില്ക േവര്ദ്ത്തി 
ക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന. 
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▪ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുകേ സ്കപഷ്യകലപ്രസഷ്കെ ഭാഗോയി േവര്ദ്ത്തന േി വ് പ്രനടു യം ലാഭ 
 രോയി േവര്ദ്ത്തിക്കു യം കചയ്യുന്ന. 

▪ സഹ രിക്കുന്ന അഞ്ചു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേച്ചകപ്പട്ട കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുവാന് 
 െിയന്ന. 

▪ കൂടുതല്ക അസംസ്കൃത പദാര്ദ്്ങ്ങള് വന്നേിയന്നതിനുള്ള േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്താന് 
 െിയന്ന. 

▪ ശാസ്ത്രീയോയ ഖനനരീതി അവലംബിക്കുന്നതിലൂകേ തീരപ്രദശ സംരക്ഷണം സാധയോുന്ന. 

▪ ഖനനത്തിനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുനല്കുന്നവര്ദ്േ ്  ാലാ ാലങ്ങളില്ക നിരേ് പുതേി കേച്ചകപ്പട്ട 
വില ലഭയോക്കുന്ന. 

▪ രാജയകത്ത േതിപ്രരാധ ആവശയങ്ങള്ക്കുള്ള ധാതവസ്തുേള് തേസം കൂോകത നല്ക ാന് 
 െിയന്ന. 

 
6. പ്രതൻഗ്രാമം 

ഉപ്രേശയം 

• നാളീപ്ര രം,, റബ്ബര്ദ്, പച്ചേറി  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്അനുബന്ധ വരുോന ോര്ദ്ഗം 

• വിള വര്ദ്ദ്ധനവിനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ോര്ദ്ഗവം സവയം കതാെിൽ സംരംഭങ്ങളിലൂകേ 
അതി  കതാെിൽ സൃഷ്ടിേലും 

• പ്രേന്േപ്രയറിയ പ്രതന് ഉത്പാദനം 
• പ്രതൻ അേിസ്ഥാനോേിയള്ള മൂലയ വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുകേ സാധയതയ്ക്കു വയവസായ 
പ്രേഖലക്കും ഔഷ്ധ നിർമാണത്തിനും ശുദ്ധോയ പ്രതൻ 

• വനയമൃഗങ്ങളുകേ ആക്രേണം തേയന്നത മൂലമുള്ള കൃഷ്ി നാശം ുറക്കു  
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള് 

• കൃഷ്ി വുപ്പ്- ആത്മ, എസ.്എച്ച.്എം 

• പ്രഹാര്ദ്ട്ടിപ്ര ാര്ദ്പ്പ ്

• ഖാദി ആെ് വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ ്

• വയവസായ വുപ്പ ്

• ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ ്

• ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന് 

• വനം വുപ്പ് – Human Animal Interface – ഒരു രക്ഷാ  വചം 

• തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

•  ര്ദ്ഷ് രുകേ സംഘങ്ങള് രൂപീ രിക്കു  

• കചറു സംഘങ്ങളുകേ അകപ്പക്സ് സംഘം രൂപീ രിക്കു  

•  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തലിലും അനുബന്ധ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളിലും പരിശീലനം 

• പ്രതനീച്ചപ്രയയം കൂടും വിതരണം കചയ്യു  
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• പ്രശഖരിക്കുന്ന പ്രതന് ുടുംബശ്രീ വെി ഏകറ്റടുക്കു  

• പ്രതനീച്ച വളര്ദ്ത്തല്ക സംഘത്തില്ക ഇവ പ്രശഖരിക്കു  

• ഇവികേ വച്്ച ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ് സര്ദ്ട്ടികഫ കചയ്യു . 

• എല്ലാ കചറുസംഘങ്ങളില്കനിന്നം അപ്പക്സ് സംഘം ഏകറ്റടുക്കു  

• അവികേനിന്നം പ്രബാട്ടില്ക കചയ്ത് ഒരു കപാത പ്രപര് നല്ക ി വിപണനം നേത്തു  

• ഇതിപ്രനാകോപ്പം അനുബന്ധം ഉത്പന്നങ്ങളും വിപണനം കചയ്യുന്ന. 
സംഘാേനം 

•  ര്ദ്ഷ് കര ഒരുേിപ്പിക്കു              - കൃഷ്ി വുപ്പ ്

• കസാകസറ്റി ള് രൂപീ രിക്കു      - ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ ്

• ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങപ്രളയം  ര്ദ്ഷ് പ്രരയം ബന്ധിപ്പിക്കു - സി.ഡി.എസ ്ആെ് കൃഷ്ി ഭവന് 

• ഈച്ച, കൂേ്, േറ്റ ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ വിതരണം കചയ്യു - ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ ്

• വായ്പയം  (ആവശയമുള്ളവര്ദ്േ്)സബ്സിഡിയം - ഖാദി & വിപ്രല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് 

• ഉത്പന്ന സര്ദ്ട്ടിഫിപ്രേഷ്ന്   - ഭക്ഷയസുരക്ഷാ വുപ്പ ്
 

7. പ്രരായിലർ പാർകം പ്രരായിലർ മാലിനയങ്ങളചട പ്രശഖരണവം ജജവവള നിർമ്മാണവം 

 ആവശയ ത 

✓ ജില്ലയിൽ 10.78 ലക്ഷം  ി.ഗ്രാം പ്ര ാെിയിറച്ചി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ 4.5 ലക്ഷം  ി.ഗ്രാം 
ോത്രോണ് അഭയന്തരോയി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ര ാെി ളിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത.്  

✓ നിലവിൽ ഇറച്ചി ഉൽപാദനം അനാപ്രരാഗയ രോയ ചുറ്റപാടു ളിലാണ് നേത്തുന്നത്  

✓ േധാന പ്രറാഡ ളുകേ സേീപ േപ്രദശങ്ങളിലാണ് പ്ര ാെിയിറച്ചി വില്കപ്പന പ്ര ന്ദ്രങ്ങള് 
േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നത്. 

✓ ഇത്തരം പ്ര ാെി ഇറച്ചിേേ ളില്കനിന്നള്ള ോലിനയം പ്രറാഡികെ ഇരുപുറങ്ങളിലായി 
ുറ്റികച്ചേി ളില്കേിേയില്ക തള്ളു യാണ്. 

✓ ഇങ്ങകന വലികച്ചറിയന്നവ അവികേ  ിേന്നഴു ി ദുര്ദ്ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കു യം പലതരത്തിലുള്ള 
പ്രരാഗങ്ങള്േ്  ാരണോവ യം കചയ്യുന്ന. 

ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങൾ 

✓ ഗുണപ്രേന്േയള്ള പ്ര ാെിയിറച്ചി ലഭയോക്കു - േതിദിനം 25000 എണ്ണം 

✓ പ്ര ാെി  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ് കേച്ചകപ്പട്ട വരുോനം ഉറപ്പാക്കു  

✓ േറ്റ കൃഷ്ിയില്ക ഏര്ദ്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ദ്േ ്അധി കതാെിലും വരുോനവം ഉറപ്പാക്കു  – 1000 
കതാെിലവസരങ്ങള് 

✓ അനയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ക നിന്നള്ള ഇറച്ചി  േത്്ത ഒെിവാക്കു  

✓ ോലിനയരഹിത ഇറച്ചി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു നല്കു . 
✓ ോലിനയം വലികച്ചറിയന്ന സംസ്ക്ാരത്തില്കനിന്നം സംസ്ക്രിക്കുന്ന രീതിയിപ്രലേ് ആക്കു . 

✓  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്കജവവളം എത്തിക്കു  
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള് 

✓ വയവസായ വുപ്പ ്
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✓ മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ ്

✓ കപൗള്ട്രി വി സന പ്ര ാര്ദ്പ്പപ്രറഷ്ന് 

✓ സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

✓ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

✓ സന്നദ്ധരായ  ര്ദ്ഷ് ര്ദ് 
✓ ുടുംബശ്രീ േിഷ്ന് 

✓ ധന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങള് 

✓ കൃഷ്ി വുപ്പ ്
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

✓ ഇന്ഡസ്ട്രിയല്ക എപ്രസ്റ്ററ്റ ളുകേ ോതൃ യില്ക പാട്ടേരാര്ദ് വയവസ്ഥയില്ക സ്ഥലസൗ രയം 

നല്കുന്ന – (വയവസായ വുപ്പ്) 
✓  ര്ദ്ഷ് ർേ് സാപ്രങ്കതി  സഹായം നല്കുന്ന – (മൃഗസംരക്ഷണ വുപ്പ്) 

✓ ഹാച്ചറി ൾ , പ്ര ാെിത്തീറ്റ യൂണിറ്റ ള്, േരുന്നശാല ള് - (വയവസായ വുപ്പ്) 

✓ േീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ൈാെ്, കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ്- (വയവസായ വുപ്പ)് 
✓ പ്രബ്രായിലര്ദ് ഫാേികെ സാറ്റകലറ്റ് യൂണിറ്റ ള് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്ക - (പഞ്ചായത്ത്, 
വയവസായ വുപ്പ്) 

✓ ോലിനയ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന 

✓ ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്േ ്ോലിനയപ്രശഖരണത്തിന് വാഹനം നല്കുന്ന 

✓ ോലിനയം ഓപ്രരാ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക നിന്നം പ്രശഖരിക്കുന്ന 

✓ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക എത്തിക്കുന്ന 

✓ സംസ്ക്രണ പ്ര ന്ദ്രത്തില്ക ഇത് വളോേി ോററുന്ന 

✓ തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപന പ്രോജക്ട ളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്വില്കപ്പന നേത്തുന്ന. 
സംഘാേന,  യൂണിറ്റ ്ഘേ ങ്ങള് 

➢ വിവിധ വുപ്പു ളികല േതിനിധി ള് പ്രചര്ദ്ന്ന് ോപ്രനജ്കേെ്  മിറ്റിേ് ചുേതല 

➢ ആഴ്ചയില്ക 1.5 ലക്ഷം ുഞ്ഞുങ്ങകള വിരിയിക്കുന്ന ഹാച്ചറി ള് -(സവ ാരയ ഏജന്സി ള്) 

➢ 100 കേട്രി ് േണ് പ്ര ാെിത്തീറ്റ ഉത്പാദന യൂണിറ്റ ള് 

➢ േരുന്ന,്  വാക്സിന്, ഉപ രണങ്ങള് തേങ്ങിയവ ലഭയോക്കുന്ന പ്രഷ്ാപ്പു ള് 

➢ വന് ിേ േീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ൈാെ്   (േതിദിനം  5,000 പ്ര ാെി ള്)   
➢ 5000 പ്ര ാെി കള വളര്ദ്ത്തും വിധമുള്ള ഫാമു ള് 

➢ കറന്ഡറിഗ് ൈാന്റു ള്, കജവവള നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള് 

➢ സേീപ േപ്രദശങ്ങളില്ക 1000 പ്ര ാെി കള വീതം വളര്ദ്ത്തുന്ന സാറ്റകലറ്റ് ഫാമു ള് 

➢ ഇവയ്്ക്ക ആവശയോയ എല്ലാ ഇന്പുട്ടും പാര്ദ്േില്ക നിന്ന് ലഭയോക്കുന്ന 

➢ ഇതികനല്ലാറ്റിനുോയി 25 ഏേര്ദ് സ്ഥലം  കണ്ടത്തുന്ന 
േതീക്ഷിത പ്രനട്ടങ്ങള് 

✓ േതിദിനം 50,000  ി.ഗ്രാം പ്ര ാെിയിറച്ചിയകേ അധി  ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുന്ന 

✓ പ്ര ാെിയിറച്ചി ഉത്പാദനത്തില്ക ജില്ലകയ സവയം പരയാപ്തോക്കുന്ന 
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✓ ോലിനയമുക്തോയ ശുദ്ധോയ പ്ര ാെിയിറച്ചി ലഭയോക്കുന്ന 

✓ വിവിധ പ്രേഖല ളിലായി 1000 കതാെിലവസരങ്ങള് അധി ോയി സൃഷ്ടിേകപ്പടുന്ന 

✓ ഇപ്രപ്പാഴുള്ള ഗുണനിലവാരേില്ലാത്ത ഇറച്ചി ഒെിവാേി ഗുണനിലവാ രമുള്ളത് നല്കുന്നതിലൂകേ 
ആപ്രരാഗയ പരിപാലനം സാധയോക്കുന്ന 

✓ ുടുംബശ്രീ യൂണിററു ള്േ് കതാെിലവസരവം വരുോനവം ഉണ്ടാുന്ന 

✓ ഇറച്ചി ഉല്കപ്പാദന പ്ര ന്ദ്രങ്ങളുകേ േവര്ദ്ത്തനം നിയോധിഷ്ഠിതോുന്ന 

✓ ഇറച്ചിപ്രോെി വളര്ദ്ത്തലും, ഇറച്ചി വില്കപ്പനയം സര്ദ്ോര്ദ് നിയേങ്ങള്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും 
 ീെില്ക ക ാണ്ടവരാന്  െിയന്ന. 

✓ പരിസര േലിനീ രണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന. 
✓  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്കജവവളം ലഭയോുന്ന 

 
8. ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി വികസനം മത്സ്യകൃഷി ജവവിധയവൽക്കരണം 

ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങള് 

• സുസ്ഥിര േത്സ്യകൃഷ്ി സാധയോക്കു  

• ഉള്നാേന് േപ്രത്സ്യാല്കപ്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  

• േത്സ്യകൃഷ്ി കവവിദ്ധയവല്കേരിക്കു  

• വിവിധങ്ങളായ ുളങ്ങപ്രളയം ജലാശയങ്ങപ്രളയം കൃഷ്ിക്കുപയക്തോക്കു  

• അേതയക്ഷോുന്ന ജലപ്രസ്ത്രാതസ്സു ള് നിലനിര്ദ്ത്തി പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം പാലിക്കു  

•  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്വര്ദ്ദ്ധിച്ച കതാെിലും വരുോനവം ലഭയോക്കു  

• ശാസ്ത്രീയ േത്സ്യകൃഷ്ി വയാപ ോക്കു  
േത്സ്യകൃഷ്ി ഇേങ്ങള്, േത്സ്യ ഇനങ്ങള് 

▪ 200 കഹക്ടര്ദ് ഓരുജലാശയങ്ങള് 

▪ 200 കഹ. ശുദ്ധജലാശയങ്ങള് 

▪ ചിറ്റേല ചിറ, പ്രപാളച്ചിറ ഏല, പഞ്ചായത്ത ്ുളങ്ങള്, േറ്റ കവള്ളകേട്ടു ള് 

▪  രിേീന്, പൂേീന്, തിരുത, കചമീന്, ശുദ്ധജല  ാര്ദ്പ്പ് േത്സ്യങ്ങള് 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

• ലഭയോയ സൗ രയങ്ങളുകേ വിവരപ്രശഖരണം നേത്തു  

• ുളങ്ങളുകേയം ജലാശയങ്ങളുകേയം ബണ്ട് ബലകപ്പടുത്തു  

• കൃഷ്ിേനുപ്രയാജയോയി ുളകോരുക്കു  

• വലപ്രവലി സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കു  

• ആവശയോയ േത്സ്യവിത്ത ്ലഭയോക്കു  

• പ്രരാഗേതിപ്രരാധ ോര്ദ്ഗങ്ങള് സവീ രിക്കു  

• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുോയി ബന്ധകപ്പട്ട്  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േര്ദ്ഹോയ ആനുകൂലയം ലഭയോക്കു  

• ഘട്ടം ഘട്ടോയി വിളകവടുപ്പ് നേത്തു  

• ഫലേദോയി വിപണനം നേത്തു  
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• നിപ്രക്ഷപങ്ങള്ോവശയോയ വായ്പ ലഭയോക്കു  

• കൃഷ്ി സംബന്ധിച്്ച  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്്േ ്പരിശീലനം നല്കു  

• സാപ്രങ്കതി  സഹായവം േററു സപ്രപ്പാര്ദ്ട്ടു ളും നല്കു  
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ള്/ഏജന്സി ള് 

➢ േത്സ്യവി സന വുപ്പ ്

➢ ഓരു ജല േത്സ്യ ര്ദ്ഷ്  ഏജന്സി 

➢ ശുദ്ധജല േത്സ്യ ര്ദ്ഷ്  ഏജന്സി 

➢ ഏജന്സി പ്രഫാര്ദ് ഡവലപ്പ്കേെ് ഓഫ് അ വാ  ള്ച്ചര്ദ്, പ്ര രള (ADAK) 

➢ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
പ്രനട്ടങ്ങള് 

✓ ഇപ്രപ്പാെകത്ത ഉത്പാദനോയ 1852 േണ്ണില്ക നിന്നം 3000 േണ്ണായി വര്ദ്ദ്ധിക്കുന്ന 

✓ ജലാശയങ്ങളികല േത്സ്യ സമ്പത്തികെ സുസ്ഥിരത നിലനിര്ദ്ത്തുന്ന 

✓  ര്ദ്ഷ് ര്ദ്േ ്അധി വരുോനം ലഭിക്കുന്ന 

✓ പാരിസ്ഥിതി  സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിര്ദ്ത്താന്  െിയന്ന 

✓ ഭക്ഷയപ്രയാഗയോയ േത്സ്യത്തികെ ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിോന്  െിയന്ന. 
 

9.  സഹയ ആരാമം- ഔഷധചച്ചടി കൃഷിയം ഔഷധ നിർമ്മാണവം 

ആവശയ ത 

➢ ോപ്രദശി  ജനങ്ങളുകേ ആപ്രരാഗയ പരിപാലനത്തില്ക ഔഷ്ധകച്ചേി ള് ഒരു വലിയ പങ്കു 
വഹിക്കുന്നണ്ട്. 

➢ ആവശയമുള്ളതികെ 90%വം വനത്തില്ക നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 

➢ അതികെ 2/3 ഭാഗവം മൂപ്രോകേ പറികച്ചടുക്കു യാണ് ഇപ്രപ്പാള് കചയ്യുന്നത്. 
➢ ഔഷ്ധകച്ചേി ള്  കണ്ടത്തി, സംരക്ഷിക്കു യം കൃഷ്ി കചയ്യു യം പ്രവണ്ടത ്

അതയന്താപ്രപക്ഷിതോണ്. 

➢  യറ്റേതി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കുവാന് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്കപ്പന്നങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുക്കു യം 
പ്രവണം. 

➢ ഇതിന ംതകന്ന പല വംശത്തിലും കപട്ടവ നാപ്രശാന്മുഖോയിട്ടുണ്ട്. 

➢ ആയതിനാല്ക അപൂര്ദ്വ ഇനങ്ങകള പരിരക്ഷിക്കുവാനും നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങകള കൂടുതലായി 
വളര്ദ്ത്തുവാനും ഒരു കപാത കൃഷ്ിയിേം നിലനിര്ദ്പ്രത്തണ്ടതണ്ട്. 

➢ വിവിധ ആശുപത്രി ളില്ക േരുന്നികെ ദൗര്ദ്ലഭയതയണ്ട്. 

➢ ഒറ്റമൂലി േരുന്ന ളുകേ അഭാവം ചി ിത്സ്കയ ബാധിക്കുന്നണ്ട്. 

➢ പല പ്രരാഗങ്ങള്ക്കും ഉചിതോയ േരുന്ന് നല്ക ാന്  െിയാത്ത സാഹചരയോണുള്ളത്. 
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക  ഔഷ്ധ സസയകൃഷ്ിക്കുള്ള ോധാനയം 

• ജില്ലയകേ  ിെേന് േപ്രദശത്ത ് 814. ച. ി.േീ വനേപ്രദശോണ് (കതന്േല, പുനലൂര്ദ്, 
അച്ചന്പ്ര ാവില്ക ഡിവിഷ്നു ള്) 

• ഈ വനേപ്രദശം ഔഷ്ധ സസയങ്ങളുകേ ഒരു  ലവറ തകന്നയാണ.് 
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• അനയം നിന്ന പ്രപാ ാന് സാധയതയള്ള പലതരം അപൂര്ദ്വ സസയഇനങ്ങളും ഇവികേ 
ലഭയോണ്. 

• തീരാപ്രരാഗങ്ങകളപ്രപ്പാലും സൗഖയകപ്പടുത്തുന്നതരം ഔഷ്ധ  ഗുണങ്ങളുള്ള  സസയങ്ങള് ഈ 
പ്രേഖലയില്ക ഉണ്ട്. 

• സഹയാദ്രിയില്കകപ്പടുന്ന ുപ്രരയാട്ടുേല േപ്രദശം ഔഷ്ധ സസയകൃഷ്ിേ് വളകര അനുപ്രയാ 
ജയോണ്. 

• ആയൂര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജു ളികല പ്രബാട്ടണി വിഭാഗം ജീവനോകര ക ാണ്ട് സസയങ്ങള് 
പ്രശഖരിോവന്നതാണ്. 

• ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന് ഉല്കപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കചറു ിേ യൂണിറ്റ ള് ജില്ലയിലുണ്ട്. 

• ുപ്രരയാട്ടുേല പ്ര ാളനി നിവാസി ള് പച്ചേരുന്നിനങ്ങള്  കണ്ടത്തുന്നതില്ക പാരമ്പരയോയി 
അറിവപ്രനേിയവരാണ്. 

ഉപ്രേശലക്ഷയങ്ങള് 

➢ വംശനാശം സംഭവിച്ചുക ാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔഷ്ധ സസയ ഇനങ്ങളും നട്ടു പരിപാലിക്കു . 

➢ േരുന്ന നിര്ദ്മാണ യൂണിറ്റ ള്േള്ോവശയോയ പച്ച േരുന്ന ള് ജില്ലയില്ക തകന്ന കൃഷ്ി 
കചയ്തുണ്ടാക്കു . 

➢ ഭാരതീയ ചി ിത്സ്ാ രീതിയികല ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന്  യറ്റേതി പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

➢ ഔഷ്ധ നിര്ദ്മാണ പ്രേഖലയ്ക്ക് ഗുണപ്രേന്േയള്ള അസംസ്കൃത പച്ച േരുന്ന ള് ലഭയോക്കു . 

➢ ഈ പ്രേഖലയില്ക േവര്ദ്ത്തിക്കുന്നവര്ദ്േ ്അധി പ്രജാലിയം വരുോനവം ലഭയോക്കു . 

➢ ഗപ്രവഷ്ണ വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കും കപാതജനങ്ങള്ക്കും നാനാതരം ഔഷ്ധ സസയങ്ങകളക്കുറിച്്ച 
പ്രബാധയമുണ്ടാക്കു . 

➢ കദനംദിന ജീവിതത്തില്ക പ്രരാഗശേനത്തിന് ഒറ്റമൂലി േപ്രയാഗം പ്രോത്സ്ാഹിപ്പിക്കു . 

➢ പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങകള ഈ പ്രേഖലയില്ക േപ്രയാജനകപ്പടുത്തു . 
സഹ രിക്കുന്ന വുപ്പു ള് 

• ഭാരതീയ ചി ിത്സ്ാ വുപ്പ ്

• ആയര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജു ള് 

• വയവസായ വുപ്പ ്

• വനവി സന വുപ്പ ്

• സഹ രണ വുപ്പ ്

• തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

• പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘങ്ങള് /ര്ദ്മൂപ്പന്ോ  

• ഡ്രഗ്ധസ്  ണ്പ്രട്രാള് പ്രബാര്ദ്ഡ് )എ.എസ.്യ(  

• പ്രസ്റ്ററ്റ് കേഡിസിനല്ക ൈാെ് പ്രബാര്ദ്ഡ ്

• നാഷ്ണല്ക ആയഷ്് േിഷ്ന്  (NAM) 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

• സ്ഥലം മുള്ളുപ്രവലി ക ട്ടി അതിര്ദ്ത്തി തിരിക്കുന്ന. 

• ഒരു േപ്രവശന  വാേം ക ട്ടി പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കു  
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• സ്ഥലം കൃഷ്ിപ്രയാഗയോേി ഒരുേികയടുക്കുന്ന. 

• ആയര്ദ്പ്രവദ പ്ര ാപ്രളജ് സ്ററാഫ്, ആദിവാസി മൂപ്പന്ോര്ദ് കബാട്ടാണിേല്ക ഗാര്ദ്ഡന് സ്റ്റാഫ്, 
വനപാല ര്ദ് എന്നിവകരക ാണ്ട് സസയപ്രശഖരണം നേത്തുന്ന. 

• ആദിവാസി കളയം േറ്റ കോഫഷ്ണലു പ്രളയം ക ാണ്ട ്സസയങ്ങള് നട്ടുപിേിപ്പിക്കുന്ന. 

• ഓപ്രരാ ഇനത്തികെയം പ്രപരും, ഉപപ്രയാഗവം  ാണിക്കുന്ന പ്രബാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന. 

• നശിച്ചുപ്രപാ ാതിരിോന് ട്രീ ഗാര്ദ്ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 

• പ്രതാട്ട പരിപാലനത്തിനായി പട്ടി വര്ദ്ഗ സംഘകത്ത നിപ്രയാഗിക്കുന്ന. 

• ഇവര്ദ് കോഫഷ്ണലു ളുകേ നിര്ദ്പ്രേശാനുസരണം നനയം വളേപ്രയാഗവം  ീേനിയന്ത്രണവം 
നേത്തുന്ന. 

• ജില്ലാ കേഡിേല്ക ഓഫീസറുകേ പ്രനതൃതവത്തില്ക തേര്ദ്േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തുന്ന. 

• പ്രശഖരിക്കുന്ന േരുന്ന് എസ.്റ്റി സംഘങ്ങള് വെി േരുന്ന് നിര്ദ്മാതാേള്േ് നല്കുന്ന. 
• ആയര്ദ്പ്രവദ വുപ്പിന് ആവശയോയ ഇനങ്ങള് ഇവരില്കനിന്ന് വാങ്ങി ആശുപത്രി ളില്ക 
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്ന. 

പ്രനട്ടങ്ങള് 

➢ അപൂര്ദ്വയിനം പച്ചില േരുന്ന കളുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ജനങ്ങള്േ് േനസിലാോകനാരിേം. 
➢ പശ്ചിേഘട്ടത്തികെ ഉയരങ്ങളില്ക  ണ്ടവരുന്നതം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതോയ ഔഷ്ധ 
കച്ചേി ള് പ്രതാട്ടത്തില്ക നട്ടു പരിപാലിപ്പിോന്  െിയന്ന. 

➢ ആയര്ദ്പ്രവദ േരുന്ന് നിര്ദ്മാതാേള്േ് ആവശയമുള്ള അളവില്ക ഗുണപ്രേന്േയള്ള അസംസ്കൃത 
പദാര്ദ്്ങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തകന്ന  ിട്ടുന്ന. 

➢ ഗപ്രവഷ് ര്ദ്േ ്ഒറ്റമൂലി കള ുറിച്്ച പഠിോകനാരിേം 
➢ സാധാരണോര്ദ്ക്കും വിദയാര്ദ്്ി ള്ക്കും വിവിധതരം ഔഷ്ധകച്ചേി കള ുറിച്ച് അവപ്രബാ 
ധമുണ്ടാക്കുന്ന. 

➢ സര്ദ്ോര്ദ് ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രി ളികല ചി ിത്സ് കൂടുതല്ക ഫലേദോോന്  െിയന്ന. 

➢ ആയര്ദ്പ്രവദ ആശുപത്രി ളിപ്രലേ് ആവശയമുള്ള ഒറ്റമൂലി ഇനങ്ങള് ലഭയോുന്ന. 

➢ പട്ടി വര്ദ്ഗ സഹ രണ സംഘങ്ങള് േവര്ദ്ത്തപ്രനാന്മുഖോുന്ന. 

➢ സംഘാംഗങ്ങള്േ് കതാെിലും വരുോനവം ലഭയോുന്ന 

➢ തപ്രേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് ലഭിക്കുന്ന പട്ടി വര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ഫലേദോയി 
വിനിപ്രയാഗിക്കുവാന്  െിയന്ന. 

➢ പാര്ദ്ശവഫലങ്ങളില്ലാത്ത ആയര്ദ്പ്രവദ ചി ിത്സ്ാ രീതി കൂടുതല്ക ജപ്രനാപ ാര േദോുന്ന. 
 

10.  ഭ്ിന്ന ലിംേക്കാരുചട പുനരധിവാസം ചതാഴിൽ പരിശീലനവം ചതാഴിലം 

ആവശയ ത 

• ജില്ലയിൽ ആക  400 ഭിന്നലിംഗോരാണുള്ളത ്

• ഇവർ സമൂഹത്തികെ മുഖയധാരയിപ്രലേ് ഇേപെുന്നില്ല 

•  െിവതം വീടു ളിൽ ഒറ്റകപ്പട്ട ജീവിതോണ ്

• പുതിയിലധി വം പത്താം ക്ലാസിന് താകെ പഠിത്തമുള്ളവരാണ്. 
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• ഒറ്റകപ്പട്ട ജീവിതോയതിനാൽ ോനസി  സംഘർഷ്ം ുടുതലാണ്. 
• പലയിേങ്ങളിലും കതാെിൽ നിപ്രഷ്ധിേകപ്പടുന്ന അവസ്ഥയണ്ട്. 

• ഒരു പൗരകെ എല്ലാ അവ ാശങ്ങളും ഇവർക്കും ലഭയോപ്രേണ്ടതണ്ട്. 
• ഇവരിൽ ആത്മവിശവസവം ആത്മകധരയവം സൃഷ്ടിപ്രേണ്ടതണ്ട്. 

ഉപ്രേശയങ്ങൾ 

 കചണ്ടപ്രേളം, ബാന്റുപ്രേളം, കഡ്രവിംഗ,് എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർമാണം, പ്രരാഗീ പരിചരണം 
എന്നിവയിൽ പരിശീലനം 

 ഭിന്നലിംഗോകര മുഖയധാരയിപ്രലേ് വരാൻ സഹായിക്കു . 
 ഭിന്നലിംഗോർേ് കൂടുതൽ ആത്മവിശവാസം വർദ്ധിപ്പിക്കു  

 അവരുകേ ജീവിതത്തിൽ സവയം പരയാപ്തതയികലത്താൻ സഹായിക്കു . 

 കൂടുതൽ കതാെിലവസരങ്ങളും വരുോന സാധയത ളും വർദ്ധിപ്പിക്കു . 
 േറ്റള്ളവരിലുള്ള അവരുകേ ആശ്രിതതവം ുറക്കുന്ന. 

പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ൾ/ ഏജൻസി ൾ 

• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ ്

• തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

• വയവസായ വുപ്പ ്

• ധന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

• കനപുണയ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ 
േവത്തനങ്ങൾ 

• വിവരപ്രശഖരണം 
• തപ്രേശ സവയം ഭരണസ്ഥാപന ലിസ്്റ്റ അംഗീ രിേൽ 

• അഭിരുചിേനുസരിച്്ച വിവിധ കതാെിലു ളിൽ പരിശീലനം 
• അംഗീകൃത കതാെിൽ പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രങ്ങൾ തിരകഞ്ഞടുക്കു . 

• അഭിരുചിേനുസരിച്ച ഓപ്രരാ വയക്തിപ്രയയം ബന്ധകപ്പട്ട പരിശീലന പ്ര ന്ദ്രത്തിലയക്കു  

• ോരംഭ ഘട്ടകേന്ന നിലയിൽ ഓപ്രരാ കതാെിലിലും 5 പ്രപകര വീതം  പരിശീലിപ്പിക്കു  

• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ് അർഹരായവകര  കണ്ടത്തു  

• ഓപ്രരാ വയക്തിയകേയം ബന്ധകപ്പട്ട തപ്രേശ ഭരണ സ്ഥപനങ്ങളുോയി ഇേകപ്പട്ട് അർഹോയ 
ആനുകൂലയം ലഭയോക്കുന്ന. 

• വയവസായ വുപ്പികല നിർവഹണ ഉപ്രദയാഗസ്ഥൻ പദ്ധതി നേപ്പാക്കുന്ന. 

• സാമൂഹയ നീതി വുപ്പ് പ്രോണിറ്ററിംഗ് നേത്തി േവർത്തന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന. 
പ്രനട്ടങ്ങൾ 

➢ ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭിന്നലിംഗ സൗഹൃദോക്കു  

➢ പാർശവവൽേരിേകപ്പട്ടവകര കതാെിൽ നല്കി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന   
ഭിന്ന ലിംഗോകര ുറിച്ചുള്ള സമുഹത്തികെ ധാരണ ോറ്റികേയോൻ  െിയന്ന. 

➢ ഇവർേ് സവന്തോയി ജീവിതോർഗം ലഭിക്കുന്ന 
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➢ മുഖയധാര സമൂഹവോയി ഇേപെ ാൻ  െിയന്ന. 
➢ അപഹർഷ്താ പ്രബാധം ോറി ആത്മ വിശവാസം ലഭിക്കുന്ന. 

➢ അതിക്രേവം ചൂഷ്ണവം പ്രനരിടുന്ന ഈ വിഭാഗകത്ത അതിൽ നിന്ന പ്രോചിപ്പിക്കുവാൻ 
 െിയന്ന. 

 
11. ചകാല്ലം പ്രതാട് വികസനവം ഉൾനാടൻ വിപ്രനാദ സഞ്ചാരവം  

ആവശയ ത 

• പട്ടണനവീ രണവം പ്രോഡിപിേിപ്പിേലും ആവശയോണ്. 

• കപൗരാണി ോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ോധാനയം വീകണ്ടടുക്കു . 
• ചരക്കുഗതാഗതത്തിന് അനുപ്രയാജയോയ ോർഗം. 

• വിപ്രനാദത്തിനും പ്രഷ്ാപ്പിംഗിനും ഒപ്രരപ്രപാകല ജനങ്ങള്േ് സൗ രയകോരുക്കു . 

• സഞ്ചാരി ള്േ് പട്ടണം  ദര്ദ്ശിോനും അതിനു പ്രശഷ്ം ഉള്നാേന്  ായല്ക േപ്രദശപ്രത്തേ് 
പ്രപാുവാനുമുള്ള സൗ രയകോരുക്കു . 

ഉപ്രേശ ലക്ഷയങ്ങൾ 

• ക ാല്ലം നഗരപ്രത്തയം സേീപേപ്രദശങ്ങപ്രളയം തമിൽ ജലപാതയിലൂകേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന. 

• കചലവ ്ുറഞ്ഞ ചരക്കു ഗതാഗതം സാധയോക്കുന്ന. 

• വിപ്രനാദ സഞ്ചാര സാധയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന. 

• ജലഗതാഗത സൗ രയം വർദ്ധിക്കുന്നപ്രതാകേ പട്ടണത്തിനുള്ളികല പ്രറാഡ് തിരേ് ുറയന്ന. 

• ജനങ്ങൾേ് പ്രഷ്ാപ്പിംഗ് സൗ രയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന. 
പകങ്കടുക്കുന്ന വുപ്പു ൾ 

• പ്ര രള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പ്രപാർട്ട ്വുപ്പ്. 
• ഇറിപ്രഗഷ്ൻ വുപ്പ്. 
• ജില്ലാ ടൂറിസം േപ്രോഷ്ൻ  ൗണ്സിൽ 

• ജില്ലാ നിർമിതിപ്ര ന്ദ്രം. 
• ക ാല്ലം പ്ര ാർപ്പപ്രറഷ്ൻ. 
• സവ ാരയ സംരംഭ ർ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

• പ്രതാേികെ ഇരുപുറവം(രണ്ടവശങ്ങളിൽ)നേപ്പാതയം കസേിൾ ട്രാക്കും നിർമിക്കുന്ന 

• ഇേവിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രപാസ്റ്റു ളും അതിൽ വിളക്കു ളും സ്ഥാപിക്കുന്ന. 

• സ്ഥലമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കചറു ഉദയാനങ്ങളും വിശ്രേിോനുള്ള സൗ രയങ്ങളും ഒരുക്കു . 

• പ്രതാേികെ ഇേവിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പട്ടണത്തിനുള്ളിപ്രലേ് കചറുപ്രറാഡ ൾ 

• പ്രറാഡിനിരുപുറവമുള്ള  പ്രയ്യറ്റങ്ങൾ ഒെിപ്പിക്കു യം തള്ളിനില്ക്ു ന്ന ഭാഗങ്ങൾ കപാളിച്ചുോറ്റന്ന. 
• ോലിനയം ഒഴുോൻ പ്രതാട്ടിപ്രലേ് ക ട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓേ ളും, ുെലു ളും അേക്കു . 
• പ്രവസ്്റ്റ ട്രീറ്റ്കേെ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രഹാട്ടലു ൾക്കും പ്രോസസിംഗ് യൂണീറ്റ ൾക്കും 
ഏർകപ്പടുത്തു . 
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• ഗൃഹോലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിന് അതാത് വീടു ളിപ്രലാ ഒരുകപാതസ്ഥലപ്രത്താ സംസ്ക്കരിക്കുന്ന 
രീതി ഏർകപ്പടുത്തു . 

• നിശ്ചയിേകപ്പട്ടിട്ടുള്ള പാർേിംഗ് സ്ഥലത്തല്ലാകത കപാതപ്രറാഡരി ില്ക പാർേിംഗ് 
നിപ്രരാധിക്കു . 

• പ്രതാേികെ ഇേവിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രബാട്ടടുക്കുവാനും ജനങ്ങൾേ് അതിൽ  യറുവാനും 
സൗ രയങ്ങകളാരുക്കു . 

• അവികേ നിന്നം ഉൾനാേൻ ജലാശങ്ങളിപ്രലക്കും അഷ്ടമുേിോയല്ക ദവീപു ളിപ്രലക്കും വിപ്രനാദ 
സഞ്ചാര വള്ളങ്ങളിൽ ടൂർ സംഘേിപ്പിക്കു . 

പ്രനട്ടങ്ങൾ 

• നഗരകത്ത ോലിനയമുക്തോോൻ  െിയന്ന. 

• കചലവുറഞ്ഞ ചരക്കുഗതാഗതം സാധയോക്കുന്ന. 

• ജനങ്ങൾേ് ഒപ്രരസേയം പ്രഷ്ാപ്പിംഗിനും വിപ്രനാദസഞ്ചാരത്തിനും സൗ രയകോരുങ്ങുന്ന. 

• വിപ്രദശ ടൂറിസ്റ്റു ൾേ് പട്ടണ  ാഴ്ച ളും ഗ്രാേീണ ാഴ്ച ളും  ാണാൻ സൗ രയകോരുക്കുന്ന. 

• പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവകപ്പടുന്ന തിരേ് ുറക്കുവാൻ  െിയന്ന. 

• വഞ്ചിവീേികെ ഉേേ ൾക്കും കതാെിലാളി ൾക്കും വരുോനം വർദ്ധിക്കുന്ന. 
 
12. പുലേണ് പ്രതാേ ്ശുചീ രണവം നവീ രണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളും 

ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ക ാട്ടാരേരയിലൂകേ  േന്ന പ്രപാുന്ന  ല്ലേ ആറികെ ഒരു ക വെി 
പ്രതാോണ് പുലേണ് പ്രതാേ.് ഇതികെ യാച്ച്കേെ ്ഏരിയ 65 ച. ി.േീ ആണ്. ഉമന്നൂര്ദ് പഞ്ചായത്തികല 
പാരിപ്പള്ളിയില്ക നിന്നാണ് ഇത് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്.  ഇതിപ്രലേ് മൂന്ന് പ്രതാടു ള് - േീന് പിേിപ്പാറ പ്രതാേ്, 
 രിേ ം പ്രതാേ്, പള്ളിേല്ക പ്രതാേ ് - വന്ന പ്രചരുന്നണ്ട്. ഇതികെ ആക  നീളം 16. ി.േീ ആണ്. 
അന്തേന്  എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്്ച വീണ്ടം  ല്ലേയാറുോയി പ്രചരുന്ന. ഈ പ്രതാേികെ വൃഷ്ടി േപ്രദശത്ത ്
2011 കല  ാപ്രനുോരി  ണേനുസരിച്ച ് 72,000 ജനസംഖയ അധിവസിക്കുന്ന. വൃഷ്ടി േപ്രദശം  േല്ക 
നിരപ്പില്ക നിന്നം 10 മുതല്ക 116 േീറ്റര്ദ് വകര ഉയരത്തില്ക സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന. ഇത്രയം ഉയരത്തില്ക സ്ഥിതി 
കചയ്യുന്നതിനാല്ക േെ കപയ്യുന്ന കവള്ളം വളകര കപകട്ടന്ന തകന്ന പ്രതാട്ടിപ്രലേ് ഒഴു ികയത്തി 
 ല്ലേയാറില്ക പതിക്കുന്ന.  ല്ലേ ജലപ്രസചന പദ്ധതിയകേ  ോെ ്ഏരിയായിലാണ് പുലേണ് പ്രതാേി 
കെ വൃഷ്ടിേപ്രദശവം സ്ഥിതികചയ്യുന്നത്.  ല്ലേ ഇറിപ്രഗഷ്ന് പ്രോജക്ടികെ രണ്ട വിതരണ  നാലു ള് 
പുലേണ് പ്രതാേികെ വൃഷ്ടിേപ്രദശം ജലപ്രസചനം കചയ്യുന്നണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും േെയാണ ്േധാന ജല 
പ്രസ്രാതസ്്സ. ഇവിടുകത്ത ശരാശരി ഉയര്ദ്ന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രി കസല്കഷ്യസും  താഴ്ന്ന താപനില 
ശരാശരി 21 ഡിഗ്രി കസല്കഷ്യസുോണ്. േധാന ഭൂവിനിപ്രയാഗം കൃഷ്ിയാണ്.  ാര്ദ്ഷ്ി  േവര്ദ്ത്തന 
ോണ് ജനങ്ങളുകേ കതാെില്ക. കതങ്ങ് , റബ്ബര്ദ്, േരച്ചീനി, ഏത്തോയ് എന്നിവയാണ ്േധാന വിള ള്.  

മുന് ാലത്ത് പുലേണ് പ്രതാേ ്േധാനോയം ജലപ്രസചനത്തിനും ഗാര്ദ്ഹി  ആവശയങ്ങള്ക്കും 
ഉപപ്രയാഗിക്കുോയിരുന്ന. എന്നാല്ക സേീപ േപ്രദശങ്ങളില്ക നിന്നം പാെ് വസ്തുേള്  ക ാണ്ട വന്നിടുന്ന 
തിനാലും േലിന ജലം ഒഴു ിയിറങ്ങുന്നതിനാലും േെയില്ലാത്ത  ാലത്ത് ഒഴുേ് നിലക്കുന്നതിനാലും ജലം 
വളകരപ്രയകറ േലിനകപ്പട്ടുപ്രപാു യം േനുഷ്യ ഉപപ്രയാഗപ്രയാഗയേല്ലാതായി തീരു യം കചയ്യുന്ന. ഇന്ന 
കത്ത അവസ്ഥയില്ക ഉപ ാരത്തിപ്രലകറ ഉപദ്രവ രോയ സ്ഥിതിയികലത്തിയിരിക്കു യാണ ്പുലേണ് 
പ്രതാേ.്  
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ജലപ്രസ്രാതസ്സു ള് സംരക്ഷിപ്രേണ്ടതികെ ആവശയ ത 

 പ്ര രളത്തികെവര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജലത്തികെവിവിധങ്ങളായ ഉപപ്രയാഗം  ണേികലടുക്കുപ്രമ്പാള് 
2031-്ാ്ം ആപ്രണ്ടാടു കൂേി കവള്ളത്തികെഉപപ്രയാഗം 2001 കന അപ്രപക്ഷിച്്ച 64%  ണ്ട ്
വര്ദ്ദ്ധിക്കുകേന്നാണ് നാഷ്ണല്ക ഇേപ്രണാേിക്സ് റിസര്ദ്ച്്ച  ൗണ്സില്ക  കണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ 30 
വര്ദ്ഷ്  ാലഘട്ടത്തിനുള്ളില്ക,  ുേികവള്ളത്തികെഉപപ്രയാഗം 29%  ണ്ടം ജലപ്രസചന ആവശയം 89% 
 ണ്ടം േറ്റാവശയങ്ങള്ക്കുള്ളത് 156%  ണ്ട വര്ദ്ദ്ധിക്കുകേന്നം  ണോേിയിരിക്കുന്ന. ഈ സാഹചരയ 
ത്തില്ക സംസ്ഥാനകത്ത വിവിധങ്ങളായ ജലപ്രസ്രാതസ്സു ള് നിലനിര്ദ്ത്തി സംരംക്ഷിപ്രേണ്ടതികെ 
ആവശയ ത ോധാനയേര്ദ്ഹിക്കുന്ന.  ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിലൂകേയം, േെക്കുറവ് മൂലവം, ആപ്രഗാള 
താപനം മൂലവം, ഉപരിതലത്തിപ്രലയം  ഭൂഗര്ദ്ഭത്തിപ്രലയം അേിത ജല ഉപപ്രയാഗം മൂലവം  സംസ്ഥാന 
കത്ത ജല പ്രസ്രാതസ്സു ള് ശക്തോയ പ്രശാഷ്ണം പ്രനരിട്ടുക ാണ്ടിരിേയാണ്. 

 മു ളില്ക പറയകപ്പട്ട സാഹചരയങ്ങളിലാണ് േതികൂല സാഹചരയങ്ങകള എല്ലാം പ്രനരിടുന്നതിനും 
അവ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജലപ്രസ്രാതസ്സു കള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്്ച ജല ലഭയത നില 
നിര്ദ്ത്തു യം േലിനീ രണം തേഞ്ഞ്, അതിനുള്ള സാധയത ള് ഇല്ലാതാേി,   േനുഷ്യകെ ആവശയ 
ങ്ങള്ക്കും  ാര്ദ്ഷ്ി  ആവശയങ്ങള്ക്കും  സുലഭോയി ജലം ലഭയോക്കുന്നതിനും കൂേിയാണ് 'ഹരിതപ്ര രള 
േിഷ്ന്' എന്ന പരിപാേി പ്ര രള സര്ദ്ോര്ദ് ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

 ഇത്തരകോരു ബൃഹത് പരിപാേിയകേ ഭാഗോയാണ് പുലേണ് പ്രതാേ ് നവീ രണം എന്ന 
പദ്ധതി ഒരു ആദയ സംരംഭോയി ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്്ച താകെ പറയന്ന 
നവീ രണ പുനരുദ്ധാരണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങളാണ ്നേപ്രത്തണ്ടത്. 
1. േലിനീ രണം തേയല്ക 
 സംസ്ഥാന േലിനീ രണ നിയന്ത്രണ പ്രബാര്ദ്ഡം ശുചിതവ േിഷ്നും കൂേിപ്രച്ചര്ദ്ന്ന് ഈ 
പ്രതാട്ടിപ്രലക്കുള്ള എല്ലാ േലിന ജല ഇന്ലറ്റ ളും അേപ്പിക്കു യം ഇനിയം അത്തരം േലിനീ രണ 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ഉണ്ടാ ാതിരിോന് നേപേി ള് സവീ രിക്കു യം കചയ്യു . 
2.  പ്രയ്യറ്റം ഒെിപ്പിേലും തേയലും 
 പ്രതാേികെപല ഭാഗങ്ങളും സവ ാരയ വയക്തി ളും സ്ഥാപനങ്ങളും  പ്രയ്യറി ഉപപ്രയാഗിച്ചു 
ക ാണ്ടിരിേയാണ്. ഇവകയല്ലാം  ഒെിപ്പിച്്ച എടുക്കു യം പ്രേലില്ക ഇത്തരം  പ്രയ്യറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാ ാകത 
സംരംക്ഷിക്കു യം കചയ്യാന് റവനൂ അധി ാരി ളും തപ്രേശ ഭരണ അധി ാരി ളും കൂട്ടായി നേപേി 
സവീ രിപ്രേണ്ടതാണ്. 
3. േണ്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
 പുലേണ് പ്രതാേികെ65 ച. ി.േീ േപ്രദശത്ത ് േണ്ണ ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തി 
നീര്ദ്ത്തോധിഷ്ഠിത വി സനം സാധയോക്കുവാനും ആര്ദ് ഐ ഡി എഫ് ല്ക നിന്നം 5.8 പ്ര ാേി രൂപ 
ഉപപ്രയാഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാേിയിട്ടുണ്ട്. 
4. പ്രദശീയ കതാെിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക കപടുത്തി പ്രതാേികെ ഇരു  ര ളും  യര്ദ് ഭൂവസ്ത്രമുപപ്രയാഗിച്്ച 
സംരക്ഷണ േവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നേത്തു യം മുള, രാേച്ചം തേങ്ങിയ േണ്ണ സംരംക്ഷണ കജവ വസ്തുേള് 
നട്ടു പിേിപ്പിക്കു യംകചയ്യു . 
5. ജല സംഭരണ ുളങ്ങള് നിര്ദ്മിക്കു  
 ക ാച്ചു േീന്പിേിപ്പാറയില്ക തേയണ ക ട്ടു  (രണ്ട സ്ഥലങ്ങളില്ക), പ്രക്രാസ് ബാറു ള് (3 
എണ്ണം) നിര്ദ്മിക്കു , േീന് പിേിപ്പാറ താെ് ഭാഗത്തായി വിസിബി നിര്ദ്മിക്കു , സബ് സര്ദ്ഫസ് പ്രക്രാസ് 
ബണ്ട ള് നിര്ദ്മിക്കു , നിലവിലുള്ള ജലപ്രസചന നിര്ദ്മിതി ള് അറ്റുറ്റപ്പണി കചയ്യു , പുലേണ് ജല 
വിതരണി പുനരുദ്ധരിക്കു , പൂവത്തുര്ദ് ജല വിതരണി പുനരുദ്ധരിക്കു  തേങ്ങിയ ജലസംഭരണ വിതരണ 
നിരമിതി ള് ഉണ്ടാക്കു പ്രയാ ഉള്ളവ പുനരുദ്ധരിക്കു യം ജലപ്രസചന സൗ രയങ്ങള് കൂട്ടു യം 
കചയ്യു .  ഇതികനല്ലാം കൂേി ഏ പ്രദശം 597 ലക്ഷം രൂപയകേ എസ്റ്റിപ്രേറ്റാണ് തയ്യാറാേിയിരിക്കുന്നത്. 
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പ്രനട്ടങ്ങള് 
പുലേണ് പ്രതാേികെ ഗുണ പ്രഭാക്താേളും അഭുദയ ാംക്ഷി ളുോയ ജനങ്ങളുകേ സഹ ര 

ണപ്രത്താകേ പാരിസ്ഥിതി ോയി ജീര്ദ്ണ്ണതയിലായ പുലേണ് പ്രതാേികന സംരംക്ഷിച്ചും  ാത്തു 
പരിപാലിച്ചും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചും നവീ രിച്ച് പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നില നിര്ദ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
േവര്ദ്ത്തനങ്ങളാണ ്നേത്തുന്നതിനായി നിര്ദ്പ്രേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയകേ പ്രനട്ടങ്ങള് ഇവയാണ.് 

 1. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ 
 2. നിലവികല ജല പ്രസ്രാതസ്സു ള് കേച്ചകപ്പടുത്തു യം വിപുലീ രിക്കു യം കചയ്ത് ജല ലഭയത  
    വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു . 
 3. ജല േലിനീ രണം ുറക്കു . 
 4. ഭൂഗര്ദ്ഭ ജല ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  
 5. േണ്ണ സംരക്ഷണം 
 6. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദോയ തീര സംരക്ഷണം, വൃഷ്ടി േപ്രദശ വി സനം, കചറു തോ ങ്ങളുകേ  
    സംരക്ഷണം എന്നിവ കചയ്യു  
 7. േണ്സൂണ് രഹിത  ാലത്ത് അരുവിയിലൂകേയള്ള നീകരാഴുേ ്കൂട്ടു  
 8.  പ്രയ്യറ്റം തേയ  
 9. ആപ്രരാഗയ രോയ സാഹചരയം സൃഷ്ടിക്കു  
10.  ാര്ദ്ഷ്ി  ഉത്പാദനം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  
11. ഗ്രാേീണ ുേികേള്ള പദ്ധതി ള്േ് ജല ലഭയത വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കു  
12. കൂടുതല്ക കതാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു  
13. നീര്ദ്ത്തേത്തികെദീര്ദ്ഘ ാല പരിപാലനത്തിനാവശയോയ സ്ഥാപനതല ക്രേീ രണം കചയ്യു . 
14. വയതയസ്ഥ അഭുദയ  ാംക്ഷി കള ഏപ്ര ാപിപ്പിക്കു  
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കഔയല ഷർക്കാർ 

ഷംഗ്രസം 

ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ ഔായയ ഴകുപ്പ് – ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖകയക – 
അംഖീഔയിച്ച് – ഉത്തയഴ് പുരപ്പപ്പടുഴിക്കുന്നു. 

ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ ഔായയ (എ) ഴകുപ്പ് 

ഷ.ഉ. (അച്ചടി) നം. 19/2017/പ്ലാനിംഖ്                                തീമതി, തിരുഴനന്തപുയം, 23/09/2017 

ഩയാഭർവം: ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ് പ്പഭമ്പർ പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പട 11/08/2017-പ്പറ 
എഷ.ഩി.ഫി/2017/ഡി.ഩി.ഡി നമ്പർ ഔത്ത് 

ഉത്തയഴ്  

 ബയണഗടനയുപ്പട അനുകേദം 243 ZD പ്രഔായം രൂഩീഔയിക്കപ്പപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിഔളുപ്പട മുകയ ചുഭതറമാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പ്പഭാത്തത്തില്  ഫാധഔഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ 

എന്നത്.  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളുപ്പട ആബിമുകയത്തില്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഈ 

ഉത്തയഴിപ്പെ അനുഫന്ധഭാമി നല്ഔിമിട്ടുള്ള ഭാര്ഖകയക ഷര്ക്കാര്  അംഖീഔയിച്ച് 

ഉത്തയഴാകുന്നു. എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളും ഭാര്ഖകയകമില്  ഴിഴയിച്ചിയിക്കുന്ന 

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ച് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. ഴിഴിധ ഗട്ടങ്ങൾ ഷഭമ 

ഫന്ധിതഭാമി പൂർത്തിമാകക്കണ്ടതാണ്. ഷര്ക്കാര്  ഴകുപ്പുഔള് , പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്, 

ഏജന്ഷിഔള്  തുടങ്ങി ഴിഔഷനത്തിപ്പെ കഭകറമില്  ഇടപ്പഩടുന്ന ഒകയാ യൂണിറ്റിനും ദിവാകഫാധം 

നല്കുന്നതിന് ഷസാമിക്കുന്നതും ജില്ലയുപ്പട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഴിബാഴനം പ്പ്യുന്ന്നതുഭാമ രു 

കയകമാമിയിക്കണം ജില്ലാ ഩദ്ധതി.  

 ഷഭഗ്രഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭിശനുഔളുപ്പടയും 

ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ഷര്ഴഔറാവാറഔളുപ്പടയും ഴിദയാബയാഷ-ഖകഴശണ-ഴിഔഷന സ്ഥാഩനങ്ങ 

ളുപ്പടയും പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പടയും പൂര്ണ ഩാാലിത്ത ം ഷസഔയണ ം ആഴവയഭാണ്.  

സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔള്  റബയഭാക്കുഔ, സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുഔളുപ്പട ഴിവഔറനം ഷാധയഭാക്കുന്ന 

തിന് കഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം റബയഭാക്കുഔ, ജില്ലഔലില്  ഷംഗടിപ്പിക്കുന്ന ്ര്ച്ചഔലില്  



2 
 

അനുകമാജയയാമഴപ്പയ ഩപ്പാടുപ്പിച്ച് ഴിദഗ്ദ്ധ അബിപ്രാമ ം പ്രാകമാഖിഔ നിര്കേവങ്ങളും നല്കുഔ,  

ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനു കഴണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയിക്കുന്ന 

ഉഩഷഭിതിഔലില്  അംഖങ്ങലാമി ഉള്പ്പപ്പടുുന്നഴർ പറപ്രദഭാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിനു കഴണ്ട 

നിര്കേവങ്ങള്  നല്കുഔ തുടങ്ങിമ കഷഴനങ്ങള്  നല്കി ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഗുണനിറഴായം 

പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനും പറപ്രാപ്തി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഴവയഭാമ നടഩടിഔൾ എല്ലാ ഴകുപ്പുഔളും 

സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

(ഖഴര്ണറുടപ്പട ഉത്തയഴിന്  പ്രഔായം) 

കഡാ. പ്പഔ.എം.എബ്രസാം 
്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി 

പ്പഭമ്പർ പ്പഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ് 
എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളുപ്പടയും പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്ക്കും പ്പഭമ്പര്  പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും 
എല്ലാ അഡീശണല്  ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും 

എല്ലാ പ്രിന്ഷിപ്പല്  പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്/ പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്/പ്പെശയല്  പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്കും 

പ്രിന്ഷിപ്പല്  അക്കൗണ്ടെ് ജനരല്  (ആഡിറ്റ്) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം 

അക്കൗണ്ടെ് ജനരല്  (എ & ഇ) കഔയല, തിരുഴനന്തപുയം 

്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പട അഡീശണല്  പ്പഷക്രട്ടരിക്ക് 

പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റപ്പറ നിമഭം, ധനഔായയം ഉള്പ്പപ്പപ്പടയുള്ള എല്ലാ ഴകുപ്പുഔള്ക്കും 

എല്ലാ ഒപീഷര്ഭാര്ക്കും 

നിമഭഷബാ പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക് (ആമുക ഔത്ത് ഷസിതം) 

എല്ലാ ഴകുപ്പ് കഭധാഴിഔള്ക്കും /എല്ലാ ജില്ലാ ഔലര്ഭാര്ക്കും 

അഡൃകക്കറ്റ് ജനരല്  എരണാകുലം (ആമുക ഔത്ത് ഷസിതം) 

പ്പഩാതുബയണ (എഷ്.ഷി) ഴകുപ്പിന് 

ഴിഴയ പ്പഩാതുജന ഷമ്പര്ക്ക (പ്പഴഫ് &  നൂ ഭീഡിമ) ഴകുപ്പിന് 

ഔരുതല്  പമല്  / ഒപീഷ് ഩഔര്പ്പ് 

 

ഩഔര്പ്പ്:   

 മുകയഭന്ത്രിയുപ്പട പ്രിന്ഷിപ്പല്  പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക് 
 മുകയഭന്ത്രിയുപ്പട പ്രപ്രഴറ്റ് പ്പഷക്രട്ടരിയ്ക്ക് 
 എല്ലാ ഭന്ത്രിഭാരുപ്പടയും പ്രപ്രഴറ്റ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക് 
 ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡ് പ്രഴഷ് പ്പ്മർഭാപ്പെ  ഩി.എ.യ്ക്ക് 
 എല്ലാ പ്പഷക്രട്ടരിഭാരുപ്പടയും ഩി.എ ഭാര്ക്ക് 
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ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖകയക  

1. ആമുകം 

1.1 ബയണ ഗടനയുപ്പട 243 ജി, 243 ഡബ്ല്യു അനുകേദങ്ങള്  പ്രഔായം ഷാമൂസയ നീതിക്കും 

ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും കഴണ്ടിയുള്ള ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥഭിഔ 

ചുഭതറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിക്ഷിപ്തഭാണ്. ഗ്രാഭ-കബ്ല്യാക്ക്-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമുഔളും 

നഖയഷബഔളും തയ്യാരാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔള്  ഷംകമാജിപ്പിക്കുഴാനും ജില്ലയ്ക്ക് പ്പഭാത്തത്തില്  രു 

ഔയട് ഴിഔഷന ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഴാനും കഴണ്ടി ഒകയാ ജില്ലമിലം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

രൂഩീഔയിക്കണപ്പഭന്ന് ബയണഗടനയുപ്പട അനുകേദം 243ZD അനുവാഷിക്കുന്നുണ്ട്.  അതാമത്  

പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ചുഭതറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും 

ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഏകഔാഩന-ഷംകമാജന ചുഭതറ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്കുഭാണ്. 

1.2  ബയണഗടന ഴിബാഴനം പ്പ്യുന്ന്നതുകഩാപ്പറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അഴയുപ്പട 

അധിഔായ കഭകറഔലില്  ഷൃതന്ത്രഭാമി ഩദ്ധതിഔള്  ആഴിഷ്ക്കയിച്ച് നടപ്പാക്കുഔപ്പമന്ന യീതി 

പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്നതില്  കഔയലം ഇതയ ഷംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഭാതൃഔമാപ്പണാിലം 

ഷഭനൃമ ം ഏകഔാഩന ം ഉരപ്പാക്കി ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തിഔള്  നടപ്പാക്കുന്നതിന് കഴണ്ടത്ര 

ഔളിയുന്നില്ല എന്നത് രു കഩായായ്മമാണ്. ഩതിമൂന്നാം ഩദ്ധതിക്കാറത്ത് ഈ കഩായായ്മ 

ഩയിസയിക്കാന്  ഷര്ക്കാര്  പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഷാധയഭാഔണപ്പഭാില്  

റബയഭാഔാ ന്ന ഭനുശയ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങപ്പല പറപ്രദഭാമി ഉഩകമാഖിക്കുഔയും 

ആഴര്ത്തനങ്ങള്   ളിഴാക്കി  ഩയിഩാടിഔളുപ്പട ഷഭനൃമം ഩയഭാഴധി ഉരപ്പാക്കുഔയും കഴണം. 

അതുകഩാപ്പറ ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്  ഷംയുക്തഭാമി ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള ഷാധയതഔള്  

പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുഔയും കഴണം. ഈ ഔായയങ്ങള്  ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതിയുപ്പട ബയണഗടനാ ചുഭതറഔള്   നിരകഴറ്റുന്നതിനുമുള്ള രു സുപ്രധാന ഉഩാധിമാണ് 

ജില്ലാ ഩദ്ധതി. 

2. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട റക്ഷയം  

2.1 1994-പ്പറ കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭത്തിപ്പെ പ്പഷക്ഷന്  53 പ്രഔായം ബയണഗടനാ 

സ്ഥാഩനഭാമ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഴിപുറഭാമ ചുഭതറഔലാണ് നല്ഔിമിട്ടുള്ളത്.  

അതില്  പ്രധാനം ജില്ലാ ആസൂത്രണഭാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, തകേവ ബയണ 

ഷഥാഩനങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔള്  ഷംകമാജിപ്പിക്കുഔയും ജില്ലയ്ക്കുകഴണ്ടി രു ഔയട് 

ഴിഔഷന ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔയും പ്പ്കയ്യണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥറഭാനാസൂത്രണം, ജറത്തിപ്പെയും ഭറ്റ് 

പ്പബൗതിഔ ം പ്രകൃതിദത്ത ഭാമ ഴിബഴങ്ങളുപ്പടയും ഩാിടല് , ഩയിസ്ഥിതി ഷംയക്ഷണം,  

അടിസ്ഥാന പ്പഷൗഔയയങ്ങളുപ്പട  ഷംകമാജിത ഴിഔഷനം എന്നിഴ ഉള്പ്പപ്പപ്പട ഴിഴിധ തകേവ 

ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കിടമിൽ പ്പഩാതു താല്പയയമുള്ള ഔായയങ്ങളും ഷാമ്പത്തിഔ ം 

അല്ലാത്തതുഭാമ ഴിബഴങ്ങളുപ്പട റബയതയും ഩയിഖണിച്ചുകഴണം ഔയട്  ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി 

തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ഇത്തയത്തില്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  ഴിഔഷന ഭാമി 
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ഫന്ധപ്പപ്പട്ട് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങകലാടും ഷംഗടനഔകലാടും  യാടിമാകറാ്ിച്ചുകഴണം 

അഴ തയ്യാരാകക്കണ്ടപ്പതന്നും കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭം  അനുവാഷിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.2 ജില്ലാ ഩദ്ധതി എന്നത് ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പടയും കപ്രാജക്ടുഔള്  

കക്രാഡീഔയിച്ച രു കയക എന്നതിപ്പനക്കാളുഩയി ജില്ലയുപ്പട ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനം ഴിബാഴനം 

പ്പ്യുന്ന്ന രു കയകമാമിയിക്കണം. അതാമത് ഴിഔഷന ഴിട ഔള്  ഔപ്പണ്ടത്തി ജില്ലാതറ 

റക്ഷയങ്ങളും മുന്ഖണനഔളും നി്ചയമിക്കുഴാനും ഴിഔഷന പ്രക്രിമമില്  ഇടപ്പഩടുന്ന ഒകയാ 

യൂണിറ്റിപ്പെയും ഷാധയതഔളും പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഩയെയം അരിയുഴാനും ഷംയുക്തഭാമി 

ഏപ്പറ്റടുകക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങള്  ഔപ്പണ്ടത്തി അഴ ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  ഒകയാ 

യൂണിറ്റും ഏപ്പറ്റടുകക്കണ്ട ഗടഔങ്ങള്  ഏപ്പതാപ്പക്കപ്പമന്ന് ഴയക്തഭാമി നിര്ണമിക്കുഴാനും  

ഷംകമാജന-ഏകഔാഩന ഷാധയതഔള്   പ്രകമാജനപ്പപ്പടുത്താനും ഩയിസ്ഥിതിപ്പമ  ഗുരുതയഭാമി 

ഫാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഩയിസായം ഔാണാനും ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തിലൂപ്പട 

ഔളിമണം. 

2.3 പ്രകതയഔഭാമ ഴഔമിരുത്തകറാ സ്കീമുഔകലാ കപ്രാജക്ടുഔകലാ ഇല്ലാത്ത ഩദ്ധതിമാണ് ജില്ലാ 

ഩദ്ധതി. ഴിഴിധ തട്ടു ഖഴപ്പഭന്റുകളഔള്  ഴിഔഷനത്തിപ്പെ കഭകറമില്  നടുന്ന 

ഇടപ്പഩടലഔള്ക്കു ദിവാകഫാധം നല്കുന്നതിനും, കഔാട്ടങ്ങള്  ഔപ്പണ്ടത്തി ഩയിസയിക്കുന്നതിനും, 

വയിഔപ്പലയും കനട്ടങ്ങപ്പലയും യാടുതല്  ഫറപ്പപ്പടുുന്നതിനും നല്ല ഭാതൃഔഔപ്പല ഴയാഩിപ്പിക്കു 

ന്നതിനും,  പ്പതറ്റാമ യീതിഔപ്പല  നിരുത്സാസപ്പപ്പടുുന്നതിനും, ഴിഴിധ തട്ടുഔള്  ഏപ്പറ്റടുക്കുന്ന 

ഴിഔഷന കപ്രാജക്ടുഔള്  തമ്മില്  പ്പഭച്ചപ്പപ്പട്ട ഷംകമാജനം ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനുമുള്ള  രു 

ഉഩഔയണഭാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതി. 

2.4 എല്ലാ ഗുണഖണങ്ങളും ത്തിണങ്ങിമ രു ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുഔ എന്നത് എളുപ്പമുള്ള 

ഔായയഭല്ല.  അതിനു യകണ്ടാ മൂകന്നാ ഴര്ശങ്ങള്  തപ്പന്ന കഴണ്ടി ഴകന്നക്കാം.  ദീര്ഗഔാറപ്പഭടുത്ത്  

ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കി ഔളിയുകമ്പാകളക്കും ഷാസ്യയങ്ങള്  ഭാറുടഔയും  ജില്ലാ ഩദ്ധിതിയുപ്പട ഩറ 

അംവങ്ങളും  ഔാറസയണപ്പപ്പടുഔയും പ്പ്യ്തു എന്നും ഴയാം.  അതുപ്പഔാണ്ട് പ്രാകമാഖിഔതയും  

മാഥാര്്യകഫാധ ം  മുറുടപ്പഔപ്പിടിക്കുന്ന രു ഷഭീഩനഭാണ്  ഷര്ക്കാര്  ഷൃീഔയിക്കുന്നത്.   

എല്ലാ ഗുണഖണങ്ങളും ത്തിണങ്ങിമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാ ന്നതുഴപ്പയ  ഴിഴിധ തട്ടു 

ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണ ം, അഴയുപ്പട ഏകഔാഩന ം  നടത്തിപ്പും 

നിര്ത്തിപ്പഴയ്ക്കാനാഴില്ല.  ആസൂത്രണ പ്രക്രിമ അബംഗുയം നടക്കണം.  പ്പം 2017-18 ല്  ജില്ലാ 

ഩദ്ധതി രൂഩീഔയിക്കുഔയും  അതിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്  ഴിഴിധ തട്ടു ഩദ്ധതിഔപ്പല 

പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുഔയും ഏകഔാഩിപ്പിക്കുഔയും പ്പ്യുന്ന്ന പ്രഴര്ത്തനം ആയംബിക്കുഔയും കഴണം. 

2.5 ആദയഴര്ശം തയ്യാരാക്കുന്ന ജില്ലാഩദ്ധതി ഷഭഗ്രഭാമിപ്പക്കാള്ളണപ്പഭന്നില്ല.   ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട 

ഗുണനിറഴായം ഴരും ഴര്ശങ്ങലില്  തുടര്ച്ചമാമി പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. ഏപ്പര 

താഭഷിമാപ്പത റക്ഷണപ്പഭാത്തതും വാസ്ത്രീമ ഭാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതിമികറക്കു ഷംസ്ഥാനപ്പത്ത 

എല്ലാ ജില്ലഔള്ക്കും എത്താന്  ഔളിയും. 
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2.6 ആദയ ഴര്ശം തയ്യാരാക്കുന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷഭഗ്ര ം പൂര്ണ ഭാഔണപ്പഭന്ന് നിര്ഫന്ധഭില്ല 

എന്നതിപ്പെ അര്്ം അതിപ്പെ ഴസ്തുതാഩയതമികറാ വാസ്ത്രീമതിമികറാ ഴിട്ടുഴീഴ്ചമാഔാം 

എന്നല്ല. ആദയ ഴര്ശം എല്ലാ സൂമ മ കഭകറഔകലയും സൂക്ഷ്മ പ്രശ്നങ്ങകലയും പ്രഔഔായയം  പ്പ്യ്യാന്  

ഔളിഞ്ഞു എന്നു ഴയില്ല എന്നാണ് അര്്ഭാക്കുന്നത്. ഏറ്റ ം പ്രധാന ഔായയങ്ങലികറക്കും 

ഴയക്തതയുള്ളതും ഏഔാബിപ്രാമം ഉള്ളതുഭാമ ഔായയങ്ങലികറക്കും ഴിവഔറനം ചുരുകക്കണ്ടി 

ഴകന്നക്കാം. ഩകക്ഷ, ഉള്പ്പപ്പടുുന്ന ഴിഴയങ്ങള്  ഴസ്തുതാഩയഭാമിയിക്കണം, ഔണിവത 

ഉരപ്പാക്കണം. ഴയക്തതയും അബിപ്രാമ ഐഔയ ം പ്പഩാതുപ്പഴയുള്ള ഔായയങ്ങലില്  തുങ്ങി 

നില്ക്കാന്  തീരുഭാനിച്ചാല്  കഩാലം ഏപ്പര പ്രകമാജനപ്രദഭാമ ഇടപ്പഩടലഔള്  നടത്താനും  

നിര്കേവങ്ങള്  രൂഩപ്പപ്പടുത്താനും  ജില്ലാഩദ്ധതി രൂഩീഔയണം ഷസാമിക്കും. ഴരും ഴര്ശങ്ങലില്  

യാടുതല്  ഴിവദ ം ഷഭഗ്ര ഭാമ ഩഠനത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്  യാടുതല്  

ഴിവദാംവങ്ങലികറക്ക് ഇരങ്ങിപ്പക്കാണ്ടുള്ള ഇടപ്പഩടല്  നിര്കേവങ്ങലികറക്ക് കഩാഔാനും ഔളിയും. 

3. ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി 

3.1 കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭ പ്രഔായം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔപ്പല ഏല്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള 

സുപ്രധാന ചുഭതറമാമ ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങലാണ് ചുഴപ്പട 

ഴിഴയിക്കുന്നത്.  എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔളും ഈ ഭാര്ഖകയകമില്  ഴിഴയിച്ചിയിക്കുന്ന 

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ച് നി്ചയിത ഷഭമക്രഭത്തിനുള്ളില്  തപ്പന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി 

തയ്യാരാകക്കണ്ടതാണ്. 

3.2 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട ആബിമുകയത്തില്  ഩയഭാഴധി ഩാാലിത്തകത്താപ്പട കഴണം  ജില്ലാ 

ഩദ്ധതി തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാതറത്തില്  തയ്യാരാക്കി താകളക്ക് നല്കുന്ന ഔയട് കയക 

ജില്ലമിപ്പറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട അബിപ്രാമങ്ങള്  യാടി ഩയിഖണിച്ചും ഴിഴിധ 

തറങ്ങലില്  ്ര്ച്ചഔള്  ഷംഗടിപ്പിച്ചും അന്തിഭഭാക്കണം. പ്രസ്തുത ജില്ലാ ഩദ്ധതിമിപ്പറ 

നിര്കേവങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി കഴണം തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുടര്ന്നുള്ള 

ഴര്ശങ്ങലിപ്പറ ഩദ്ധതിയും (Plans) കപ്രാജക്ടുഔളും (Projects) തയ്യാരാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാ 

തറത്തിപ്പറ ഏകഔാഩനത്തിനാമി ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭിശനുഔളുപ്പടയും ഩദ്ധതിഔലില്  

ഴരുകത്തണ്ട ഭാറ്റങ്ങപ്പല ഷംഫന്ധിച്ചുള്ള നിര്കേവങ്ങളും ജില്ലാ ഩദ്ധതിപ്പമ ആധായഭാക്കി 

ഡി.ഩി.ഷി ക്ക് നിര്കേവിക്കാ ന്നതാണ്. 

3.3 ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് യണ്ട് ബാഖങ്ങള്  ഉണ്ടാമിയിക്കണം. ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിച്ച 

ഴിവാറ ഔാഴ്ചപ്പാട് ഴയക്തഭാക്കുന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം ആദയബാഖഭായും 

കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഴകുപ്പുഔള്  ജില്ലമില്  നടപ്പാക്കുന്ന ഩദ്ധതിഔളും തകേവ ബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട നടപ്പ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയും (2017-18) ഴിവഔറനം പ്പ്യ്ത് ബാഴിമില്  

ഩദ്ധതിഔള്   പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങള്  യണ്ടാം ബാഖഭായും ജില്ലാ ഩദ്ധതിമില്   

ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം. ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഴിവദഭാമ ഗടന ചുഴപ്പട ക്ര്ക്കുന്നു.  
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ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഗടന 

:    മുക യയും ഉള്ളടക്ക ം 

ബാഖം I : ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം 

അധയാമം 1 : ആമുകം: ജില്ലയുപ്പടയും തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പടയും 

ഴിസ്തൃതി, ജനഷംകയ, ഭൂപ്രകൃതി, പ്രാഥഭിഔ സ്ഥിതി 

ഴിഴയക്കണക്കുഔള്, ജനഷംകയാ ഴലര്ച്ചയും കുടികമറ്റ ം, 

ഴിഔഷന ്യിത്രം, ജില്ലയുപ്പട ഭൂഩടം. 

അധയാമം 2 : ഴിബഴറബയത (ഭനുശയ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങള് )  

അധയാമം 3 : ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള്    

അധയാമം 4 : ഴിഔഷന കഭകറഔള് : അഴസ്ഥയും ഩയികപ്രക്ഷയ ം 

 4.1 : ഉല്ഩാദന കഭകറ 

 4.2 : കഷഴന കഭകറ 

 4.3 : ഩ്ചയാത്തറ കഭകറ 

 4.4 : പ്രകതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള്  

ബാഖം II : ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  

അധയാമം 5 : കഔന്ദ്ര, ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള്  ജില്ലമില്  നടപ്പാക്കുന്ന  

ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔന ം  അഴ ഩയഭാഴധി 

പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങളും 

അധയാമം 6 : തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട 2017-18  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി 

അഴകറാഔന ം  ഩദ്ധതിഔള്  പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള 

ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങളും  

അധയാമം 7 : ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെയും നിര്കദവങ്ങളുപ്പടയും ഷംഗ്രസ ം 

ഉഩഷംസായ ം 

4.   ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല്  : ഗട്ടങ്ങള്  

4.1 ഗട്ടം 1 : ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട രൂഩീഔയണം 

4.1.1 ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിപ്പമ ഷസാമിക്കുഴാന്  

1995 -പ്പറ കഔയല ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി (അംഖങ്ങളുപ്പട തിയപ്പെടുപ്പും കമാഖ 

നടഩടിക്രഭ ം) ്ട്ടങ്ങലിപ്പറ 16-)ഠ ്ട്ടത്തില്  പ്രതിഩാദിക്കുന്നത് പ്രഔായം ഉഩഷഭിതിഔള്  

രൂഩീഔയികക്കണ്ടതാണ്. ഉഩ ഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയികക്കണ്ട ഴിശമ കഭകറഔള്  ചുഴപ്പട 

ക്ര്ക്കുന്നു.  
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1 ആമുക ഴിഴയങ്ങള്  

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

3 ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള്  

4 ഉല്പാദന കഭകറ  (5)  

4.1 നീർത്തടാതിഷ്ഠിത ഴിഔഷനം (കൃശി, ജറകഷ്നം, ഭണ്-ജറ ഷംയക്ഷണം 
ഉൾപ്പപ്പപ്പട) 

4.2 മൃഖ ഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയഴിഔഷനം 

4.3 ഭത്സയ ഴിഔഷനം 

    4.4 ഩയിസ്ഥിതി, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം , ഴനഴിഔഷനം 

4.5 ഴയഴഷാമം, ഴാണിജയം, ഷൃമം പ്പതാളില്  ഷംയംബങ്ങള്  

5 കഷഴന കഭകറ (3) 

     5.1 ആകയാഖയം, കുടിപ്പഴള്ളം, ശു്ിതൃം (കയ-ദ്രാഴഔ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം 
ഉള്പ്പപ്പപ്പട) 

52 ഩാര്പ്പിടം,  ഷാമൂസയകക്ഷഭം ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതൃം 

5.3 ഴിദയാബയാഷം (അംഖനഴാടി ഴിദയാബയാഷം ഉള്പ്പപ്പപ്പട), ഷംസ്ക്കായം, ഔാമിഔം, 
യുഴജനഔായയം 

6 ഩ്ചയാത്തറ കഭകറ (2) 

   6.1 ഊര്ജം 

   6.2 ഖതാഖതം, ഴാര്ത്താഴിനിഭമം, ഴികനാദഷഞ്ചായം 

7 പ്രകതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള്  (2) 

7.1 ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ഖ ഴിഔഷനം 

7.2 ഴനിതഔള് , ഴകമാജനങ്ങള്, കുട്ടിഔള്, ബിന്നകവശിയുള്ളഴര് , ട്രാന്ഷ് 
പ്പജന്ഡര്  ഴിബാഖം  എന്നിഴരുപ്പട ഴിഔഷനം 

4.1.2 ഩതിനഞ്ച് ഉഩഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയിക്കണപ്പഭന്നാണ് നിര്കേവിക്കുന്നപ്പതാിലം ജില്ലഔളുപ്പട 

ഷാസ്യയങ്ങള്ക്കനുഷയിച്ച് യാടുതല്  ഉഩഷഭിതിഔള്  ആഔാ ന്നതാണ്. ഉദാസയണത്തിന് 

ആകയാഖയത്തിനും കുടിപ്പഴള്ളത്തിനും പ്രകതയഔം ഉഩഷഭിതിഔള്  ആഴവയഭാപ്പണന്ന് ഔാണുന്ന 

ജില്ലഔള്ക്ക് അപ്രഔായം പ്രകതയഔം ഉഩഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയിക്കാം. ഇഴിപ്പട സൂ്ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

കഭകറഔള്ക്കും, ആഴവയപ്പഭാില് , ഉഩഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയിക്കാ ന്നതാണ് (ഉദാ: 

ഷസഔയണം, ദായിദ്രയ റഘൂഔയണം, നഖയഴൽക്കയണം, അനയ ഷംസ്ഥാന പ്പതാളിറാലിഔൾ, 

ഭത്സയപ്പതാളിറാലി ഴിഔഷനം). തിരുഴനന്തപുയം, പ്പഔാച്ചി, കഔാളികക്കാട് തുടങ്ങിമ 
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ഴന്നഖയങ്ങള്  ഉള്ള ജില്ലഔലില്  ഴന്നഖയ ം ഴന്നഖയപ്പഭാളിപ്പഔയുള്ള ബാഖ ം തമ്മിലള്ള  

ഏകഔാഩനത്തിനാമി പ്രകതയഔ ഉഩഷഭിതി ആഔാം. 

4.1.3  ഉഩഷഭിതിയുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്  രു ഡി.ഩി.ഷി അംഖ ം പ്രഴഷ് പ്പ്മര്  കഩഴ്സണ്   ഴിശമ 

കഭകറാ ഴിദഗ്ദ്ധനും ഔഴീനര്  ഴിശമ കഭകറയുപ്പട ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥനും അംഖങ്ങള്  

ഴിശമ കഭകറമിപ്പറ ഴിദഗ്ദ്ധരും ആമിയികക്കണ്ടതാണ്. രു ഡി.ഩി.ഷി അംഖപ്പത്ത 

ന്നികറപ്പര ഴിശമ ഷഭിതിഔളുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്  ആമി നി്ചയമിക്കാപ്പഭാിലം എല്ലാ 

ഡി.ഩി.ഷി അംഖങ്ങള്ക്കും ചുഭതറ ഴരുന്ന യീതിമില്  കഴണം പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയ 

നി്ചയമികക്കണ്ടത്.    

4.1.4 ഉഩഷഭിതിയുപ്പട അംഖഷംകയ പ്പ്മര്  കഩഴ്സണ്, പ്രഴഷ്  പ്പ്മര്  കഩഴ്സണ്, ഔഴീനര്  

എന്നിഴര്  ഉള്പ്പപ്പപ്പട 7 മുതല്  15 ഴപ്പയ ആഔാ ന്നതാണ്. അംഖങ്ങപ്പല പ്പതയപ്പെടുക്കു 

കമ്പാള്  ഉകദയാഖസ്ഥപ്പയയും അനുകദയാഖസ്ഥയാമ ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയയും ഩയിഖണികക്കണ്ടതാണ്. 

പ്രഴദഗ്ദ്ധയം, ഷന്നദ്ധത എന്നീ ഗടഔങ്ങള്  ഩയിഖണിച്ച് ഈ ഉദയഭത്തില്  ഔായയഭാമ 

ഷംബാഴന നല്ഔാന്  ഔളിയുപ്പഭന്ന് ഉത്തഭകഫാധയമുള്ളഴപ്പയ ഔപ്പണ്ടത്തികഴണം ഉഩഷഭിതി 

ഔള്  രൂഩീഔയികക്കണ്ടത്. അംഖങ്ങലില്  ഩകുതി ഷര്വീഷില്  ഉള്ളഴര്  ആകുന്നത് 

അബിഔാഭയഭാമിയിക്കും. ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശന് , കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

പ്രഷിഡന്റുകളഭാരുപ്പട അകഷാഷികമശന് , മുനിഷിപ്പല്  പ്പ്മര്പ്പഭന്ഷ് ക്ംഫര്  എന്നീ 

ഷംഗടനഔളുഭാമി യാടിമാകറാ്ിച്ചു ഗ്രാഭ, കബ്ല്യാക്ക് പ്രഷിഡന്റുകളഭാപ്പയയും മുനിഷിപ്പല്  

പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും ഉഩഷഭിതിഔലില്  അംഖങ്ങലാമി ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. 

4.1.5  ഭിശനുഔളുഭായുള്ള ഷംകമാജന ം ഏകഔാഩന ം ഷാധയഭാക്കുന്നതിന് നഴകഔയലം ഔര്മ്മ 

ഩദ്ധതിയുപ്പട  ബാഖഭായുള്ള ഴിഔഷന ഭിശനുഔളുപ്പട ജില്ലാ കഔാ-ഒര്ഡികനറ്റര്ഭാപ്പയയും  

കുടുംഫശ്രീ, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന്  തുടങ്ങിമ ഭിശനുഔളുപ്പട ജില്ലാ കഔാ-

ഒര്ഡികനറ്റര്ഭാപ്പയയും എഷ്.എഷ്.എ, ആര്.എം.എഷ്.എ തുടങ്ങിമ കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട 

കപ്രാജ് ഒപീഷര്ഭാപ്പയയും  ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതിഔലില്   നിര്ഫന്ധഭായും ഉള്പ്പപ്പടുകത്ത 

ണ്ടതാണ്. 

4.1.6 ഔയട് അധയാമങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ഉഩഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയിക്കുന്നുപ്പണ്ടാിലം അത് 

തയ്യാരാകക്കണ്ട പ്രധാന ഉത്തയഴാദിത്തം ഉഩഷഭിതിയുപ്പട ഔഴീനരാമ ജില്ലാതറ 

ഉകദയാഖസ്ഥനാമിയിക്കും. ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രക്രിമമില്  ഔായയഭാമ ഷംബാഴന 

നല് ഔാന്  ഔളിയുന്നഴപ്പയമാണ് ഉഩഷഭിതിമില്  ഉള്പ്പപ്പടുുന്നപ്പതന്ന് ഉരപ്പാകക്കണ്ടതുണ്ട്. 

അതിന് ഷസാമഔഭാകുംഴിധം ഉഩഷഭിതിമില്  ഉള്പ്പപ്പടുകത്തണ്ടുന്ന അംഖങ്ങളുപ്പട ഩട്ടിഔ 

ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥന്  തയ്യാരാക്കി നല്കഔണ്ടതാണ്. ഔഴീനര്ക്ക് ഉകദയാഖസ്ഥ 

ഷംഴിധാനത്തിപ്പെ ഷസഔയണം റബിക്കുന്നുപ്പണ്ടന്ന് ഡി.ഩി.ഷി കനതൃതൃം ഉരപ്പാക്കണം.    

4.1.7 ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങപ്പല ഷസാമിക്കാന്  ഷന്നദ്ധ കഷഴനത്തിന് തയ്യാറുടള്ള 

ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയ ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ് രൂഩീഔയിക്കാന്  ഷര്ക്കാര്   തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.    

ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പിപ്പറ അംഖങ്ങപ്പല ഉഩഷഭിതിമില്  അംഖങ്ങലാക്കി അഴരുപ്പട 
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ഩാാലിത്തം ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തില്  ഉരപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. ഉഩഷഭിതി 

അംഖങ്ങലാമി ഴിഴിധ പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങകലയും 

ഩയിഖണിക്കാ ന്നതാണ്. 

4.1.8 ഡി.ഩി.ഷി കമാഖത്തിപ്പെ അംഖീഔായകത്താപ്പട രു നടഩടി ഉത്തയഴിലൂപ്പട കഴണം ഉഩ  

ഷഭിതിഔള്  രൂഩീഔയികക്കണ്ടത്. 

4.2   ഗട്ടം 2 : ജില്ലാതറ യാടിമാകറാ്നാ കമാഖം 

4.2.1 ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഔര്മ്മഩയിഩാടിക്ക് രൂഩം നല്കുന്നതിനും പ്പഩാതു 

നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിനുഭാമി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട ആബിമുകയത്തില്  രു 

യാടിമാകറാ്നാകമാഖം ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത കമാഖത്തില്  ജില്ലമിപ്പറ 

എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എ.ഭാര് , കഭമര് , മുനിഷിപ്പല്  പ്പ്മര്പ്പഭന്ഷ് ക്മ്പരിപ്പെയും 

ഗ്രാഭ/കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റുകളഭാരുപ്പട അകഷാഷികമശപ്പെയും ജില്ലാ പ്രഷിഡന്റുകളം 

പ്പഷക്രട്ടരിയും, ഡി.ഩി.ഷിയുപ്പട കജാമിെ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാര് , ഭിശനുഔളുപ്പടയും അതുകഩാപ്പറയുള്ള 

ഭറ്റ് ഴിഔഷന ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥര്  (ഉദാ: കുടുംഫശ്രീ, 

എഷ്.എഷ്.എ, ആര്.എം.എഷ്.എ, പ്പതാളിലരപ്പ് ഭിശന്,  ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന്  

തുടങ്ങിമഴ), ജില്ലാ റീഡ് ഫാാ് ഭാകനജര്, നഫാര്ഡിപ്പെ ജനരല്  ഭാകനജര് , ഩഞ്ചാമത്ത് 

പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്, അഷിസ്റ്റെ് പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് ഔമ്മീശണര്  (ജനരല് ), കഭകറാ 

കജാമിെ് ഡമരര്  (നഖയഔായയം), ഷംയംബഔര്, ഴയാഩായി-ഴയഴഷാമി ഷംഗടനാ 

കനതാക്കള്, പ്പതാളിറാലി ഷംഗടനാ പ്രതിനിധിഔള് , ഖകഴശണ-ഴിഔഷന സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട 

പ്രതിനിധിഔള്, ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഔായയങ്ങലില്  തല്ഩയയാപ്പണന്ന് ഡി.ഩി.ഷി. 

ഔപ്പണ്ടുന്നഴര്  തുടങ്ങിമഴരുപ്പട കമാഖഭാണ് ഴിലിച്ചു ക്ര്കക്കണ്ടത്.  ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട 

പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും പ്രഴഷ് പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാപ്പയയും ഔഴീനര്ഭാപ്പയയും യാടി 

കമാഖത്തില്  ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്.   

4.3  ഗട്ടം 3 : ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല്   

4.3.1 നടപ്പു ഴര്ശപ്പത്ത ഩദ്ധതിഔളുപ്പട / കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട ഴിറമിരുത്തറിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്  

മുഔള്ത്തട്ടു-ഔീഴ്ത്തട്ടു നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുഔയും ഏകഔാഩിത പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഷാധയതഔള്  ഔപ്പണ്ടുഔയുഭാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട പ്രധാന റക്ഷയം. എന്നാല്  

കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പട ഴിവഔറന ം മുഔള്ത്തട്ടു-ഔീഴ്ത്തട്ടു നിര്കേവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കലം നടുന്നത് 

ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷനം ഷംഫന്ധിച്ച ഷഭഗ്രഭാമ രു ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ പ്പഴലിച്ചത്തില്  

ആമിയിക്കണം. 

4.3.2 ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം തയ്യാരാക്കുന്നതിനു മുകന്നാടിമാമി ഒകയാ ഴിഔഷന 

കഭകറയുപ്പടയും/ഉഩ കഭകറയുപ്പടയും നിറഴിപ്പറ അഴസ്ഥ  ഴിവഔറനം പ്പ്യ്യണം.  റബയഭാമ 

സ്ഥിതി ഴിഴയ ഔണക്കുഔളുപ്പട  ഴിവഔറനം, കപാക്കഷ് പ്പ്പ്പ് ്ര്ച്ചഔള്, സ്ഥറ ഷന്ദര്വനം 

തുടങ്ങിമ യീതിഔള്  ഇതിനാമി അഴറംഫിക്കാം. തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ള അഴസ്ഥാ ഴിവഔറന രികപ്പാര്ട്ടുഔള്  ഴയതയസ്ഥഭാമ ഗുണനിഴായം 
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പുറര്ുന്നഴമാണ്. എന്നിരുന്നാലം അഴ കവകയിച്ച് ഩയികവാധിക്കുന്നത്  ജില്ലാതറത്തിപ്പറ 

അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം നടത്താന്  ഷസാമഔയഭാകും. 

4.3.3 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം ഷാധയഭാക്കുന്നതിന്, റബയഭാമ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്കുഔള്  ഴിഴിധ 

ഴകുപ്പുഔലില്  നിന്നും കവകയിച്ച് കക്രാഡീഔയിച്ച് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതിക്ക് നല്കുന്നതിന് 

ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്  ഒപീഷ് പ്രകതയഔം ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്. ഏപ്പതാപ്പക്ക സ്ഥിതി 

ഴിഴയക്കണക്കുഔള്  ഇത്തയത്തില്  റബയഭാക്കാന്  ഔളിയുപ്പഭന്ന് നി്ചയമിക്കുന്നതിനാമി 

ജില്ലാതറത്തില്  രു വില്പവാറ ഷംഗടിപ്പിക്കുന്നത് ഉ്ിതഭാമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാന 

തറത്തില്  റബയഭാമ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔള്  ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  ഴകുപ്പ് 

ഡമരര്  ജനരല്  റബയഭാക്കുന്നതാണ്. 

4.3.4  അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ഴിഔഷനത്തിപ്പറ ഴിട ഔള്, ഴിഔഷന പ്രശ്നങ്ങള്, 

ജനഔീമ ആഴവയങ്ങള്, ഴിഔഷന ഷാധയതഔള് , ഏകഔാഩന ഷാധയതഔള്, പുതിമ 

പ്രശ്നഩയിസായ യീതിഔള് /ആവമങ്ങള്  തുടങ്ങിമഴ ഔപ്പണ്ടത്തണം. അടിമന്തിയഭാമി 

നടകത്തണ്ട ഇടപ്പഩടലഔള്  ഉപ്പണ്ടാില്  അഴയും ഔപ്പണ്ടത്തണം. 

4.3.5 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്  ഒകയാ ഴിഔഷന കഭകറയുപ്പടയും 

ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം രൂഩപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. ഴിഔഷന കഭകറമില്  ഩതിമൂന്നാം 

ഩദ്ധതിയുപ്പട  ഔാറമലഴിലം, ദീര്ഗഔാറാടിസ്ഥാനത്തിലം എപ്പന്തല്ലാം ഭാറ്റങ്ങലാണ് 

റക്ഷയഭികടണ്ടത് എന്നു ഩരമാന്  ഔളിമണം. ഇപ്രഔായം ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം 

രൂഩപ്പപ്പടുുകമ്പാള്  കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന-പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഩദ്ധതി റക്ഷയങ്ങള്  

യാടി ഔണക്കിപ്പറടുകക്കണ്ടതാണ്. ഴിഴിധ തട്ടു ഖഴപ്പഭന്റുകളഔളുപ്പട ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങപ്പല  

ജില്ലയുപ്പട ഷാധയതഔളും, ഩയിഭിതിഔളും ഩയഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ട് ക്രഭീഔയിക്കുഔമാണ് ഇതിലൂപ്പട 

പ്പ്കയ്യണ്ടത്. ജില്ലയുപ്പട ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയ ം, ഩയിസ്ഥിതിഩയ ം, ജനഷംകയാഩയ ം 

സ്ഥറഭാനഩയ ം ഷാമൂസിഔ ം ഷാംസ്കായിഔ ഭാമ ഷഴികവശതഔള്  ഩയിഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ടു 

ഭാത്രകഭ ഴിഴിധതട്ടു ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട ഩദ്ധതിറക്ഷയങ്ങല്  ഒകയാ പ്രകദവും ക്രഭീഔയിച്ചു 

നടപ്പിറാക്കാനായാ. 

4.3.6 കഭകറാതറത്തിലള്ള ഩയികപ്രക്ഷയങ്ങളുപ്പട ഷഭഗ്രഭാമ കക്രാഡീഔയണത്തിലൂപ്പട ജില്ലയുപ്പട 

പ്പഩാതു ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയത്തികറക്ക് എത്തികച്ചയാനാകും. പ്പഩാതു ഴിഔഷന 

ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില്  കഭകറാ ഩയികപ്രക്ഷയങ്ങലില്  പൂയഔഭാമ ഭാറ്റങ്ങള്  

അനിഴായയഭാകമക്കാം. ഷംഗ്രസ ം ഉഩഷംസായ ം എന്ന അധയാമത്തില്  പ്പഩാതു ഴിഔഷന 

ഩയികപ്രക്ഷയം ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. 

4.3.7 ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം രൂഩപ്പപ്പടുുന്ന പ്രക്രിമമില്  ജില്ലമികറാ ജില്ലയ്ക്ക് പുരകത്താ 

പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഴിഔഷന-ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഷന്നദ്ധ ഷാമൂസയ ഷംഗടനഔള്, ഭറ്റ് 

ഴിദഗ്ദ്ധ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴയുപ്പട ഴിദഗ്ദ്ധ ഉഩകദവങ്ങള്  ഷൃീഔയിക്കുന്നതിന് 

ഉഩഷഭിതിഔള്  പ്രകതയഔം ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതാണ്.  ആഴവയപ്പഭാില്  ഉഩ ഷഭിതി അംഖങ്ങള്ക്ക് 

ഇത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔപ്പല ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുഔകമാ അപ്പല്ലാില്   
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സ്ഥാഩനത്തില്  കഩാമി ്ര്ച്ച പ്പ്യുന്ഔകമാ അതുഭപ്പല്ലാില്  ഭറ്റ് ഭാര്ഗങ്ങലിലൂപ്പടകമാ  

ഴിദഗ്ദ്ധ ഉഩകദവം  ഷൃീഔയിക്കാ ന്നതാണ്.  അതുകഩാപ്പറ ഴയതയസ്ഥ കഭകറഔളുപ്പട  മുന്-ഩിന്  

ഫന്ധങ്ങള്  ഉരപ്പാക്കുന്നതിന് ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഭറ്റ് ഉഩഷഭിതിഔളുഭാമി  യാടിമാകറാ്ിക്കുഔയും  

ഭറ്റ് ഉഩഷഭിതിഔള്  ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ഔായയങ്ങള്  പ്രകതയഔ കുരിപ്പാമി നല്കുഔയും 

പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്. 

4.3.8 ജില്ലാ ആസൂത്രണത്തില്  മുകയ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന രു ഗടഔഭാണ് ഩ്ചയാത്തറ 

പ്പഷൗഔയയങ്ങളുപ്പട ഴിഔഷന ം സ്ഥറഭാനാസൂത്രണ ം. സ്ഥറഭാന ആസൂത്രണപ്പത്ത 

ക്കുരിച്ചുള്ള ഴിവദാംവങ്ങള്  ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഉഩഷഭിതി തയ്യാരാക്കി പ്രകതയഔ അധയാമഭാമി  

ഉള്പ്പപ്പടുുഔമാപ്പണാിലം പ്രധാന നിര്കേവങ്ങള്  ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴിശമ കഭകറാ 

ഉഩഷഭിതിഔള്ക്ക് നല്കഔണ്ടതും ഉഩഷഭിതിഔള്  അഴ കഭകറാതറ അധയാമത്തില്   

പ്രതിഩാദികക്കണ്ടതുഭാണ്. 

4.3.9 ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രശയം തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഷഭാന്തയഭാമി തപ്പന്ന 

ഉഩഷഭിതിഔള്  ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  

നടകത്തണ്ടതാണ്. കഔന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള്  ജില്ലമില്  നടുന്ന ഴിഔഷന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  അഴകറാഔനം പ്പ്യ്ത് അഴ ഩയഭാഴധി പ്രകമാജനപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള  

നിര്കേവങ്ങളും ജില്ലമിപ്പറ പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔള്   ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ഔായയങ്ങളും അധയാമം 

5-ല്  ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം. ഇതിന് കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ജില്ലാ ഴിസിതം 

ഴയക്തഭാക്കുന്ന കയക ഉഩകമാഖപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. അധയാമം 6-ല്  തകേവ ബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  2017-18 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിന് അഴറംഫിച്ച യീതി, 

ജനഩാാലിത്തം, ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിയുപ്പടയും കപ്രാജക്ടുഔളുപ്പടയും ഗുണകഭമ എ എന്നീ ഗടഔങ്ങള്  

ഴിവഔറന ഴികധമഭാക്കി ബാഴിമില്  അഴ പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേവങ്ങള്  

ഉള് പ്പപ്പടുുഔമാണ് കഴണ്ടത്. അകതാപ്പടാപ്പം ഭാതൃഔാ കപ്രാജക്ടുഔളും നൂതന കപ്രാജക്ടുഔളും  

പ്രകതയഔം ഩട്ടിഔപ്പപ്പടുുഔയും കഴണം. കഔന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പടയും പ്രാകദവിഔ 

ഩദ്ധതിഔളുപ്പടയും അഴകറാഔനങ്ങളുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന് 

നല്കഔണ്ട നിര്കേവങ്ങളും ബാഖം II ല്  (അധയാമം 5, 6 എന്നിഴമില് ) ഉള്പ്പപ്പടുത്താ ന്ന 

താണ്. 

4.3.10 ആമുക ഴിഴയങ്ങള്, ഴിബഴ റബയത എന്നീ അധയാമങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള ഉഩ  

ഷഭിതിഔൾ ഫന്ധപ്പപ്പട്ട അധയാമങ്ങള്ക്ക് നിര്കേവിച്ചിട്ടുള്ള ഴിഴയങ്ങള്  തയ്യാരാക്കണം. 

ഴിബഴ റബയത എന്ന അദ്ധയാമത്തില്  ഭാനഴ, പ്രകൃതി, ധന, സ്ഥാഩന ഴിബഴങ്ങളുപ്പട 

ഷാധയതഔള്   ഴിവദഭാമിത്തപ്പന്ന ഴിവഔറനം പ്പ്യുന്ഔയും ധന ഴിബഴപ്പത്ത 

ഷംഫന്ധിച്ചിടകത്താലം 2017-18 മുതല്  5 ഴര്ശക്കാറമലഴില്  ജില്ലമിപ്പറ ഒകയാ ഴിഔഷന 

യൂണിറ്റിനും ഴിഴിധ കരാതസുഔലില്  നിന്നും റബിക്കാ ന്ന തുഔ ഏപ്പരക്കുപ്പര കൃതയഭാമി 

ഔണക്കാക്കി രു ഩട്ടിഔമാമി നല്കുഔയും കഴണം. ഴിഔഷന പണ്ട്, പ്പഭമിെനന്ഷ് പണ്ട്, 

കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഴിസിതം എന്നിഴ ഒകയാ ഴര്ശ ം 10 വതഭാനം 

ഴര്ദ്ധിക്കുപ്പഭന്ന് ഔണക്കാക്കി 2021-22 ഴപ്പയയുള്ള ഴിസിതം നി്ചയമിക്കാ ന്നതാണ്. 
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അകതാപ്പടാപ്പം ഷാമൂസയ പ്രതിഫദ്ധതാ പണ്ട് ഉള്പ്പപ്പപ്പടയുള്ള ഭറ്റ് ഭാര്ഗങ്ങളും ഷൃഔായയ 

ഷംയംബങ്ങളുപ്പട ഷാധയതഔളും ഩയികവാധിച്ച് ഉള്പ്പപ്പടുത്തണം. 

4.3.11 അഴസ്ഥാ ഴിവഔറനം നടത്തി ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩപ്പപ്പടുുന്നതിന് ഉഩഷഭിതിഔള്  

ആഴവയാനുഷയണം കമാഖം ക്കയണ്ടതും ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

പൂര്ത്തിമാക്കി ഔയട് കയക തയ്യാരാകക്കണ്ടതുഭാണ്. ഉഩഷഭിതിയുപ്പട ആദയകമാഖത്തില്  

തപ്പന്ന അംഖങ്ങള്ക്ക് ചുഭതറഔള്  ഴിബജിച്ച് നല്കുഔയും ഒകയാ അംഖ ം തയ്യാരാക്കുന്ന 

കുരിപ്പുഔള്  ഉഩഷഭിതിയുപ്പട തുടര്ന്നുള്ള കമാഖത്തില്  ഴിവദഭാമി ്ര്ച്ച പ്പ്യ്ത് 

ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്നതുഭാമ യീതി അഴറംഫിക്കാ ന്നതാണ്. ഉഩഷഭിതിയുപ്പട പ്രഴര്ത്തനം 

ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിന് ഏപ്പതാിലം ഴയക്തിയുപ്പടകമാ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔളുപ്പടകമാ 

കഷഴനം അനിഴായയഭാപ്പണന്ന് ഔാണുഔമാപ്പണാില്  ഡി.ഩി.ഷി അധയക്ഷപ്പെയും പ്പഭമ്പര്  

പ്പഷക്രട്ടരിയുപ്പടയും അംഖീഔായകത്താപ്പട ഉഩഷഭിതിമില്  ഉള്പ്പപ്പടുുഔകമാ പ്രകതയഔ 

ക്ഷണിതാഴാമി  ഩപ്പാടുപ്പിക്കുഔകമാ പ്പ്യ്യാ ന്നതാണ്.  

4.4  ഗട്ടം 4 : ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി: അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണം 

4.4.1 ഗട്ടം 3-ല്  ഴിഴയിച്ചിട്ടുള്ള നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ച് തയ്യാരാക്കുന്ന ഔയട്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഩയിഖണികക്കണ്ടതും തുടര്ന്ന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുപ്പട 

ആബിമുകയത്തില്   ്ര്ച്ചഔള്  ഷംഗടിപ്പിച്ചും അല്ലാപ്പതയും  ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി  ഷംഫന്ധിച്ച്  

അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണം നടകത്തണ്ടതുഭാണ്.   

4.4.2 അബിപ്രാമ  രൂഩീഔയണത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അമച്ചു പ്പഔാടുകക്കണ്ടതാണ്. അത്  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩന തറത്തില്  

ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴര്ക്കിംഖ് പ്പ്പ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്  ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കണം. ്ര്ച്ചഔലില്  

ഫന്ധപ്പപ്പട്ട കഭകറഔലിപ്പറ ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയയും അതത് കഭകറഔലിപ്പറ പ്രഖത്ഭയാമ ഷൃഔായയ 

ഷംയംബഔപ്പയയും റീഡ് ഫാാ് പ്രതിനിധിഔപ്പലയും ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്. തകേവ ബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറ ്ര്ച്ചഔള്ക്ക്  ആസൂത്രണ ഷഭിതി കനതൃതൃം നല്ഔണം. 

4.4.3 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കുകമ്പാള്  കഭകറഔലിപ്പറ ജില്ലാ തറ 

അഴസ്ഥയും റക്ഷയ ം പ്രസ്തുത റക്ഷയം പ്രഔഴയിക്കുന്നതിനാമി തകേവ ബയണ സ്ഥാഩന 
ത്തിപ്പെയും ഴകുപ്പുഔളുപ്പടയും ഭറ്റ് ഏജന്ഷിഔളുപ്പടയും ഷൃഔായയ ഷംയംബഔരുപ്പടയും ഩകം 

പ്രകതയഔം ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് നിര്കേവങ്ങള്  ആഴിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്. ഉദാസയണത്തിന് 

പ്പനല്കൃശിയുപ്പട ഴിസ്തൃതി ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാതറത്തില്  റക്ഷയം നി്ചയമിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടാിൽ 

അതിന് അനുസൃതഭാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് / നഖയഷബാ പ്രകദവത്ത് എത്ര റക്ഷയം 

പ്രഔഴയിക്കാന്  ഔളിയുപ്പഭന്നും അത് മാഥാര്്യഭാക്കുന്നതിനുള്ള ഒകയാ ഴിഔഷന 

യൂണിറ്റിപ്പെ ഩകം ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് നിര്കേവങ്ങള്  ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔമാണ് കഴണ്ടത്. ഇത്തയത്തില്  

ഒകയാ കഭകറയും ്ര്ച്ച പ്പ്യ്ത് പ്രസ്തുത നിര്കേവങ്ങള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

നി്ചയമിക്കുന്ന തീമതിക്കു മുമ്പാമി ഡി.ഩി.ഷി.യ്ക്ക് റബയഭാക്കണം. 
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 4.4.4 അബിപ്രാമ  രൂഩീഔയണം നടുന്നതിപ്പെ  ബാഖഭാമി ഔയട് കയക തകേവ ഷൃമം ബയണ 

ഴകുപ്പിപ്പെയും ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെയും പ്പഴഫ് പ്രഷറ്റുഔലില്  

പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ച് ഒപ്രറനില്  അബിപ്രാമങ്ങള്  ഷൃീഔയിക്കാ ന്നതുഭാണ്.  അബിപ്രാമങ്ങള്  

കയകാമൂറം നല്കുന്നതിനുള്ള  ഷൗഔയയം ഡി.ഩി.ഷി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില്  ഏര്പ്പപ്പടുുഔയും 

കഴണം.  

4.4.5 ഔയട്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിഴിധ യംഖങ്ങലില്  നിന്നും റബിക്കുന്ന അബിപ്രാമങ്ങള്  

ഉഩ ഷഭിതിഔളുപ്പട ഷസാമകത്താപ്പട ഴിശമാടിസ്ഥാനത്തില്  കക്രാഡീഔയിക്കണം. ജില്ലാ 

തറ കക്രാഡീഔയണത്തിനു കവശം ജില്ലാതറ റക്ഷയ ം ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിയും  

ആഴവയപ്പഭാില്  ഩയിഷ്കയികക്കണ്ടതാണ്.   

4.5  ഗട്ടം 5 : ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാര്  

4.5.1 അബിപ്രാമ രൂഩീഔയണത്തിന് കവശം ഩയിഷ്കയിക്കുന്ന ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി, ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഷഭിതി ഩയിഖണിച്ച് ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില്  ഴിവദഭാമ ്ര്ച്ചയ്ക്ക് ഴികധമഭാകക്ക 

ണ്ടതാണ്.   

4.5.2 ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില്  എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എ.ഭാര് , ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് അംഖങ്ങള്  

കബ്ല്യാക്ക്/ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡണ്ടുഭാര്, മുനിഷിപ്പല്  പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര്, കഭമര് , ഉഩ 

ഷഭിതിഔളുപ്പട പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര് , പ്രഴഷ് പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്ഭാര് , ഔഴീനര്ഭാര്, ജില്ലാ 

റീഡ്  ഫാാ് ഭാകനജര്, നഫാര്ഡിപ്പെ ജില്ലാ ജനരല്  ഭാകനജര്, ഖകഴശണ-ഴിഔഷന 

സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിഔള് , ഴിദഗ്ദ്ധര്, ജില്ലയുപ്പട ഴിഔഷന ഔായയങ്ങലില്  

തല്ഩയയാപ്പണന്ന് ഡി.ഩി.ഷി. ഔപ്പണ്ടുന്ന ഭറ്റുള്ളഴര്  എന്നിഴപ്പയ ഩപ്പാടുപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

4.5.3 ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് മൂര്ത്ത രൂഩം നല്കുന്ന തയത്തിറാമിയിക്കണം പ്പഷഭിനാരിപ്പറ ്ര്ച്ചഔള്  

ഷംഗടിപ്പികക്കണ്ടത്. ഉദ്ഗാടന പ്പഷശനു കവശം ആമുക ഴിഴയങ്ങള് , ഴിബഴ റബയത, 

ഴിഔഷനത്തിപ്പെ സ്ഥറഭാനങ്ങള് , ഉല്ഩാദനം, കഷഴനം, ഩ്ചയാത്തറം, പ്രകതയഔ 

ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്ന ഴിബാഖങ്ങള് , കഔന്ദ്ര- ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔനം, 

പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധതിഔളുപ്പട അഴകറാഔനം എന്നിങ്ങപ്പന  പ്പ്പ്പാമി തിയിെ് നിര്കേവങ്ങള്  

്ര്ച്ച പ്പ്കയ്യണ്ടതും തുടര്ന്ന് പ്ലീനരി പ്പഷശനില്  ശുഩാര്വഔള്  അഴതയിപ്പിച്ച് 

അന്തിഭഭാക്കുഔയും പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്.  

4.5.4 ജില്ലാ ഴിഔഷന പ്പഷഭിനാരില്   ഉമര്ന്നുഴരുന്ന നിര്കേവങ്ങള്  ഩയിഖണിച്ചുപ്പഔാണ്ട് 

ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട ഷസാമകത്താടുയാടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഔയട് കയക 

ഩയിഷ്ക്കയികക്കണ്ടതും ഇത്തയത്തില്  അന്തിഭഭാക്കിമ ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് അംഖീഔായം 

നല്കഔണ്ടതുഭാണ്.   

5. ജില്ലാ ഩദ്ധതിക്ക് ഷര്ക്കാര്  അംഖീഔായം  

5.1   ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അന്തിഭഭാക്കുന്ന ജില്ലാ ഩദ്ധതി കഔയല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി നിമഭ 

ത്തിപ്പെ പ്പഷക്ഷന്   53-ല്  അനുവാഷിക്കുന്നത് പ്രഔായം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന് 

ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്. 
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5.2  ഴിഴിധ ജില്ലഔളുപ്പട ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതിഔള്  ഷംസ്ഥാന ഴിഔഷന പ്പഔൗഷിറില്  ്ര്ച്ച 

പ്പ്യുന്ന്നതും പ്പഔൗഷിറിപ്പെ ശുഩാര്വയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില്  അംഖീഔായം ഷംഫന്ധിച്ച് 

ഷര്ക്കാര്  തീരുഭാനപ്പഭടുക്കുന്നതുഭാണ്. 

5.3  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  അംഖീഔയിച്ചു നൽകുന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩദ്ധതിയുപ്പട കഔാപ്പി 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔള്, ഴകുപ്പുഔളുപ്പട ജില്ലാ തറ ഒപീസുഔള്, 

സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഏജന്ഷിഔള്, ജില്ലമിപ്പറ എം.ഩി.ഭാര്, എം.എല്.എഭാര്, ഴിഔഷന-

ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറയും ഷര്ഴഔറാവാറഔലിപ്പറയും പ്രറബ്രരിഔള്  എന്നിഴര്ക്ക് 

റബയഭാക്കണം. പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ച കയക തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിപ്പെയും ഷംസ്ഥാന 

ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെയും ഓകദയാഖിഔ പ്പഴഫ് പ്രഷറ്റുഔലില്  പ്രഷിദ്ധീഔയിക്കുഔയും 

കഴണം. 

5.4 ജില്ലാ ഩദ്ധതിമിപ്പറ ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം  ഭാര്ഖ നിര്കേവങ്ങളും ഩയിഖണിച്ചുകഴണം 

തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുടര്ന്നുള്ള ഴര്ശങ്ങലില്  അഴയുപ്പട ഩദ്ധതിയും കപ്രാജക്ടുഔളും 

തയ്യാരാക്കി നടപ്പാകക്കണ്ടത്. ജില്ലാ ഩദ്ധതി നിര്കേവങ്ങള്  ഖൗയഴഭാമി ഩയിഖണിക്കാന്  

ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔളും ഏജന്ഷിഔളും തയ്യാരാകഴണ്ടതാണ്. 

6.  ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ഔാറാഴധി 

6.1 ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം എല്ലാ ഴര്ശ ം പുതുകക്കണ്ടതാണ്.  കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന 

ഷര്ക്കാര്  ഴകുപ്പുഔളുകടയും പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുകടയും ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതിഔള്  

ഴിറമിരുത്തി ഴരുംഴര്ശപ്പത്ത ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുകമ്പാള്  എടുകക്കണ്ട ഔരുതലഔപ്പലക്കുരിച്ച് 

ഡി.ഩി.ഷി. നല്കുന്ന നിര്കേവങ്ങലാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട യണ്ടാം ബാഖം. ഇത് തീര്ച്ചമായും 

രു ഴാര്ശിഔ പ്രതിബാഷഭാണ്. എന്നാല്  ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട ന്നാം ബാഖത്ത് നല്കുന്ന 

ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം യാടുതല്  സ്ഥിയഷൃബാഴമുള്ളതാണ്. ഴിഔഷന 

ഩയികപ്രക്ഷയത്തിപ്പെ യാടി  പ്പഴലിച്ചത്തിറാണ് യണ്ടാം ബാഖപ്പത്ത ഴാര്ശിഔ നിര്കേവങ്ങള്   

തയ്യാരാക്കുഔ. എന്നാല്  ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം ഔാറസയണപ്പപ്പടറിപ്പെ നിമഭങ്ങള്ക്ക് 

അതീതഭല്ല.  ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയ ം നഴീഔയിക്കപ്പപ്പകടണ്ടതുണ്ട്.  ചുരുങ്ങിമ ഩക്ഷം എല്ലാ 

ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔളുകടയും തുടക്കത്തില്  ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം പുതുകക്കണ്ടതാണ്.  

ഩകക്ഷ അഞ്ചു ഴര്ശത്തിനു മുന്ഩ് തപ്പന്ന ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം പുതുകക്കണ്ടതുപ്പണ്ടന്ന് 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തീരുഭാനിക്കുഔമാപ്പണാില്  അപ്രഔായം പുതുക്കി 

വക്തിപ്പപ്പടുത്താ ന്നതാണ്. 2017-18-ല്  ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയം തിയക്കിട്ടു 

തയ്യാരാക്കുന്നതുപ്പഔാണ്ട് ഴരും ഴര്ശങ്ങലില്  ജില്ലാ ഴിഔഷന ഩയികപ്രക്ഷയപ്പത്ത യാടുതല്  

ഷഭഗ്രഭാക്കാന്  അതാത് ഡി.ഩി.ഷിഔള്ക്ക് ഭത്സയധിദ്ധികമാടുയാടി ശ്രഭിയ്ക്കാ ന്നതാണ്. 

7. നിയീക്ഷണ ഷംഴിധാനം  

7.1 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നിയീക്ഷിച്ച് 

അഴ പ്പഭച്ചപ്പപ്പടുുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ഭാര്ഖനിര്കേവങ്ങള്  നല്കുന്നതിനാമി 
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ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം ജില്ലാ തറത്തിലം ചുഴപ്പട പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഗടനമില്  കഭാണിറ്റിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിഔള്   ഉണ്ടാമിയികക്കണ്ടതാണ്. 

(a) ഷംസ്ഥാനതറ കഭാണിറ്റിംഖ് ഔമ്മിറ്റി  

അധയക്ഷന്  : മുകയഭന്ത്രി 
ഷസ അധയക്ഷന്  : തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 
ഉഩ അധയക്ഷന്  : പ്രഴഷ് പ്പ്മര്ഭാന്  ,  ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് 
അംഖങ്ങള്  : 1. ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി 

2. പ്പഭമ്പര്, ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്  
  3. അഡിശണല്  ്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി, ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔഔായയ 

ഴകുപ്പ്(ഔഴീനര് )  
  4. പ്രിന്ഷിപ്പല്  പ്പഷക്രട്ടരി,  തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് 
  5. ഡമരര്, ഔിറ 
  6. ഡമരര്  ജനരല്, ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  

7. ഡമരര് , എഷ്.ഡി.ഩി , ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 
  8. ്ീപ് പ്പടൗ  പ്ലാനര്  

9. ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരര്  
10. ഗ്രാഭ ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
11. നഖയഔായയ ഡമരര്  
12. ് ീപ് (ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം),  
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് 
 

      (b) ജില്ലാതറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി  
 

അധയക്ഷന്  :      പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
അംഖങ്ങള്  : 1. ജില്ലാ ഔലര്  & പ്പഭമ്പര്  പ്പഷക്രട്ടരി, ഡി.ഩി.ഷി 
  2. ഡി.ഩി.ഷിമിപ്പറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി 

3. ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്  (ഔഴീനര് ) 
  4. പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്,  ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  
  5. ജില്ലാ പ്പടൗ  പ്ലാനര്  

6. ഩഞ്ചാമത്ത് പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്  
7. അഷിസ്റ്റെ് പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് ഔമ്മീശണര്  (ജനരല് ) 
8. കഭകറാ കജാമിെ് ഡമരര്(നഖയഔായയം) 

  9. ഔര്മ്മ കഷനഔളുപ്പട ഔഴീനര്ഭാര്  

7.2  ഷംസ്ഥാന കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുപ്പട നിര്കേവ പ്രഔായം ഴകുപ്പ് പ്പഷക്രട്ടരിഭാരുപ്പട കമാഖം 

്ീപ് പ്പഷക്രട്ടരി ഴിലിച്ചു ക്ര്കക്കണ്ടതും ഫന്ധപ്പപ്പട്ട ഴകുപ്പുഔള്  തുടര്  നടഩടി ഷൃീഔയികക്കണ്ട 

ഴിശമങ്ങള്  ്ര്ച്ചപ്പ്യ്ത് ആഴവയഭാമ തീരുഭാനങ്ങള്  പ്രഔപ്പക്കാകള്ളണ്ടതുഭാണ്. 

7.3 ജില്ലാതറ കഭാണിട്ടരിംഖ് ഔമ്മിറ്റി കൃതയഭാമ ഇടകഴലഔലില്  കമാഖം ക്ര്ന്ന് ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട 

പ്രഴര്ത്തനം ഴിറമിരുകത്തണ്ടതും പ്രഴർത്തനങ്ങൾ സുഖഭഭാക്കുന്നതിനുകഴണ്ട നടഩടിഔള്  
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പ്രഔപ്പക്കാകള്ളണ്ടതുഭാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ഴിലിച്ചുക്ര്ത്ത് ്ര്ച്ച പ്പ്കയ്യണ്ട 

ഴിശമങ്ങള്  ഉപ്പണ്ടന്ന് ഔാണുഔമാപ്പണാില്  അതിനുകഴണ്ട നടഩടി ഷൃീഔയിക്കണം. 

7.4 ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പികക്കണ്ട ചുഭതറ ഡി.ഩി.ഷി  പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റിന് 

ആമിയിക്കും. ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്, പ്പഡഩൂട്ടി ഡമരര്  (ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), ജില്ലാ പ്പടൗ  പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്  എന്നിഴര്  ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന 

പുകയാഖതി ഒകയാ ആഴ്ചമിലം അഴകറാഔനം പ്പ്കയ്യണ്ടതാണ്.   

8 ഷസാമ ഷംഴിധാനങ്ങള്  

8.1 പ്രഔപ്പുസ്തഔ ം ടൂള്ഔിറ്റും 

ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുള്ള കഭകറാ ഭാര്ഗ നിര് കേവങ്ങള്  അടങ്ങിമ 

പ്രഔപ്പുസ്തഔം ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാർഡിപ്പെയും ഔിറയുപ്പടയും ഷംസ്ഥാന രികഷാഴ്സണ്് 

പ്പ്പ്പിപ്പെയും ആബിമുകയത്തില്  തയ്യാരാക്കി റബയഭാക്കുന്നതാണ്. 

8.2   രികഷാഴ്സണ്് ടീം 

ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന പ്രക്രിമയ്ക്ക് കഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം ഷംസ്ഥാന 

ആസൂത്രണ കഫാർഡം ഔിറയും റബയഭാക്കുന്നതാണ്. ആസൂത്രണ കഫാർഡിപ്പനയും 

ഔിറപ്പമയും ഷസാമിക്കുന്നതിന്, ഩതിമൂന്നാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയുപ്പട ബാഖഭാമി തകേവ 

ഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് രൂഩീഔയിച്ച ഷംസ്ഥാന രികഷാർഷ് പ്പ്പ്പിന് പുരപ്പഭ ചുഴപ്പട 

പ്രതിഩാദിക്കുന്ന ഗടനമില്  ഷംസ്ഥാന തറത്തില്  രു രികഷാഴ്സണ്് ടീം പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതാണ്. 

1. കഡാ.പ്പഔ.എന്.സയിറാല് , പ്പഭമ്പര് , ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
കഫാര്ഡ് 

2. ശ്രീ. ഴി.പ്പഔ. ഭധു, പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, തിരുഴനന്തപുയം  

3. ശ്രീഭതി. ടി.ഉശാകുഭായി പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഴമനാട്  

4. ശ്രീഭതി. പ്പഔ.ജഖദമ്മ ടീച്ചര് , പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, പ്പഔാല്ലം  

5. ശ്രീ. എ.ഩി.ഉണികൃഷ്ണന് , പ്പ്മര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി, ഭറപ്പുരം  

6. ശ്രീ. ടി. ഖംഖാധയന് , ഖീതിഔ, ഔാനൂള്.ഩി., ളാക്രം, ഔണ്ണൂര്  

7. പ്പപ്രാപ.ഩി.പ്പഔ.യഴീന്ദ്രന് ,. യജിസ്ട്രാര് , ഐ.ആര്.ടി.ഷി, ഩാറക്കാട് 

8. ശ്രീ. എ.ഔസ്തൂയി യംഖന് , ്ീപ് പ്പടൗ  പ്ലാനര്  (രിട്ട.) 

9. ശ്രീഭതി.ടി.എം.സുധ, ്ീപ് പ്പടൗ  പ്ലാനര്  (രിട്ട.) 

10. കഡാ.കജാമ് ഇലഭന് , ഡമരര് , ഔിറ 

11. ഡമരര്  ജനരല് , ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഴകുപ്പ്  

12. ഡമരര് , എഷ്.ഡി.ഩി , ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 

13. ശ്രീ. പ്പഔ.യഭണൻ, ്ീപ് പ്പടൗ  പ്ലാനര്  

14. ശ്രീ. പ്പഔ. വിഴകുഭാർ, പ്പഡഩൂട്ടി പ്പഡഴറപ്പ്പഭെ് ഔമ്മിശണർ (രിട്ട.) 

15. പ്പപ്രാപ. എൻ. യഭാഔാന്തൻ, പ്പഭമ്പർ, കഔയല കറാക്കൽ ഖഴപ്പെെ് ഔമ്മീശൻ 
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16. കഡാ.ഷി.ബാസ്ക്കയന് , പ്പപ്രാപഷര്  (രിട്ട), കഔയല ഔാര്ശിഔ ഷര്വഔറാവാറ 

17. ശ്രീ.ടി.എഷ്.യഘുറാല് , അഷിസ്റ്റെ് ഡമരര് , ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന-ഔര്ശഔ കക്ഷഭ 
ഴകുപ്പ് 

18. ശ്രീ.എന്.ജഖജീഴന്, ഔ ഷള്ട്ടെ്, സയിതകഔയലം ഭിശന്  

19. കഡാ.പ്പജ.ഫി.യാജന് , അകസാഷികമറ്റ് പ്പപ്രാപഷര് , ഔിറ 

20. പ്പപ്രാപ.എ. സുഹൃത് കുഭാര് , റക്ച്ച്ചരര് , ഖഴ. റാ കഔാകലജ്, തിരുഴനന്തപുയം 

21. പ്പപ്രാപ.ഇരുദമയാജന് , പ്പപ്രാപഷര് , പ്പഷെര്  കപാര്  പ്പഡഴറപ്പ്പ്പഭെ് സ്റ്റഡീഷ് 

22. ശ്രീ. പ്പഔ.പ്പഔ. ജനാര്േനന്, നീറാംഫയി, ഇരുകഴട്ടി, അയീകക്കാട്, ഭറപ്പുരം 

23. ശ്രീ.ഷജി കജാൺ, അഷിസ്റ്റെ് ഡമരർ, ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന-ഔര്ശഔ കക്ഷഭ ഴകുപ്പ് 

8.3 ഩയിവീറനം 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഖങ്ങള് , ഉഩ ഷഭിതി അംഖങ്ങള്, ജില്ലാതറ ഉകദയാഖസ്ഥര് , 

പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കാരുഔളുപ്പട അധയക്ഷന് ഭാർ, പ്പഷക്രട്ടരി, ഴര്ക്കിംഖ് പ്പ്പ്പ് പ്പ്മര്ഭാന് ഭാര് , 

പ്രഴഷ് പ്പ്മര്ഭാന് ഭാര് , ഔഴീനര്ഭാര്  മുതറാമഴര്ക്ക് ജില്ലാ ഩദ്ധതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

ഔിറയുപ്പട ആബിമുകയത്തില്  ഩയിവീറനം നല്കുന്നതാണ്. 

8.4 ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ് 

ജനഔീമാസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങപ്പല ഷസാമിക്കാന്  ഷന്നദ്ധ കഷഴനത്തിന് തയ്യാറുടള്ള 

ഴിദഗ്ദ്ധപ്പയ ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ജില്ലാ രികഷാഴ്സണ്് പ്പ്പ്പ് രൂഩീഔയിക്കുന്നതാണ്. ഉഩഷഭിതിഔലില്   

ഉള്പ്പപ്പടുത്തി ഇഴരുപ്പട കഷഴനം ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തില്  പ്രകമാജനപ്പപ്പടുത്താ 

 ന്നതാണ്. 

8.5   പ്പഩര്കപാര്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖം 

 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പട  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധതി അഴകറാഔനം പ്പ്യ്ത് ജില്ലാ ഩദ്ധതിയുപ്പട 

ബാഖം II ല്   അധയാമം 6 ആമി ഉള്പ്പപ്പടുകത്തണ്ട ഴിവദാംവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന്  

പ്പഩര്കപാര്ഭന്ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖത്തിപ്പെ കഷഴനം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

പ്രകമാജനപ്പപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

8.6   ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റ്   

8.6.1 ഉഩഷഭിതിഔളുപ്പട ആബിമുകയത്തിറാണ് ജില്ലാ ഩദ്ധതി  രൂഩീഔയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   

നടകത്തണ്ടപ്പതാിലം ഇതിനുകഴണ്ട ഷാകാതിഔ ഷസാമം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റ്  നല്കഔണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില്  ജില്ലാ 

പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ്, ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്  ഒപീഷ്, ജില്ലാ പ്പടൗ  പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ് എന്നീ 

മൂന്ന് ഒപീസുഔലാണ് ഉള്പ്പപ്പടുന്നത്. ഡി.ഩി.ഷി പ്പഷക്രകട്ടരിമറ്റില്  ഉള്പ്പപ്പടുന്ന 

ഒപീസുഔളുപ്പട ചുഭതറഔള്   ചുഴപ്പട ക്ര്ക്കുന്നു.   

ജില്ലാ പ്പടൗ  പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ് : സ്ഥറഩയാസൂത്രണത്തിന് (spatial planning)   
      ആഴവയഭാമ ഷാകാതിഔ ഷസാമം നല്കുഔ  
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ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്  ഒപീഷ്    : ആസൂത്രണത്തിന് ആഴവയഭാമ സ്ഥിതി   
      ഴിഴയക്കണക്കുഔള്  റബയഭാക്കുഔ 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ്           : ആസൂത്രണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിക്കുഔ 

8.7  കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട ഴിവദാംവങ്ങള്  

ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡിപ്പെ ആബിമുകയത്തില്  ഴിഔഷന ഴകുപ്പുഔളുപ്പട 

ഷസാമകത്താടുയാടി  കഔന്ദ്ര / ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔളുപ്പട 2017-18 പ്പറ ഫജറ്റ് ഴിസിതത്തില്  

നിന്നും ഒകയാ ജില്ലയ്ക്കുമുള്ള ഴിസിതത്തിപ്പെ ഴിവദാംവങ്ങള്  തയ്യാരാക്കി ജില്ലഔള്ക്ക് 

റബയഭാക്കുന്നതാണ്. 

9.  പ്പ്റ ഔള്  

9.1  ഔയട് ജില്ലാ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്നതിനുകഴണ്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ക്ക് ഷംസ്ഥാന തറത്തില്  

കഴണ്ടി ഴരുന്ന പ്പ്റ ഔള്  ‘3451-00-101-99 - ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല് , ഷർകഴഔള് , 

ഩഠനങ്ങള് ’ എന്ന ഫജറ്റ് വീര്ശഔത്തില്  നിന്നും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിഔള്ക്ക് കഴണ്ടി 

ഴരുന്ന പ്പ്റ ഔള്  (അച്ചടി, കഴതനം ഉള്പ്പപ്പപ്പട) ‘3451-00-102-99- ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

ഴിബാഖം വക്തിപ്പപ്പടുത്തല് ’ എന്ന ഫജറ്റ്  വീര്ശഔത്തില്  നിന്നും ഴസികക്കണ്ടതാണ്. 

9.2 പ്രഔപ്പുസ്തഔം തയ്യാരാക്കുന്നതിനും ഩയിവീറനത്തിനുമുള്ള പ്പ്റ ഔള്  ഔിറ ഴസികക്കണ്ട 

താണ്. 

10.   ജില്ലാ ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തിപ്പെ പ്രഴര്ത്തന ഔറണ്ടര്  നി്ചയമിച്ച്  ആസൂത്രണ ഷാമ്പത്തിഔ 
ഔായയ ഴകുപ്പ് പ്രകതയഔം ഉത്തയഴ് പുരപ്പപ്പടുഴിക്കുന്നതാണ്. 

********* 



sImÃwPnÃmIfIvSdpsS \S]Sn{Iaw 

(lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv) 

 

 hnjbw : PnÃm ¹m\nwKv B^okv, sImÃw þ PnÃm ]²Xn þ PnÃm Bkq{XW kanXn þ  

    D]kanXnIÄ cq]oIcn¨v D¯chmIp¶p. 

 ]cmaÀiw:  1.  23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv 

   2.  28.09.2017se sImÃw PnÃm Bkq{XW kanXn tbmK Xocpam\w 

 

D¯chv \w. 2236/2017/Un.]n.H/sImÃwXobXn 07.10.2017 

 `cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 ZD {]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän  \nbaw 

sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS Hcp kp{][m\ 

NpaXebmWv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ amÀ¤tcJ 

]cmaÀiw (1) {]Imcw kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pv. IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm 

Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³ 1995 se tIcf PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS 

sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw) N«§fnse 16þmw N«¯nÂ {]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv 

{]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶² {]hÀ¯IÀ 

F¶nhÀ AS§nb D]kanXnIÄ cq]nIcnt¡Xpv. 28.09.2017 Â IqSnb sImÃw PnÃm 

Bkq{XW kanXn tbmKw 19 D]kanXnIÄ cq]nIcn¡phm³ (]cmaÀiw 2)Xocpam\n¨p. 

{Ia\¼À D]kanXnbpsS t]cv 

1 BapJhnhc§Ä 

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

3 hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä 

4 
\oÀ¯Sm[njvTnXhnIk\w 

(Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS kwc£Ww) 

5 arKkwc£Ww, £ochnIk\w 

6 aÕyhnIk\w 

7 ]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw 

8 
hyhkmbw, hnhckmt¦XnIhnZy, hmWnPyw, kzbwsXmgnÂkwcw`§Ä, 

A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ 

9 BtcmKyw, ipNnXzw (Jcþ{ZmhIamen\ykwkvIcWwDÄs¸sS) 

10 IpSnshÅw 

11 ]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw 

12 
h\nXmhnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw, htbmP\§Ä þ 

Ip«nIÄ þ `n¶tijnbpÅhÀ þ {Sm³kvsP³UÀ hn`mKwF¶nhcpsShnIk\w 

13 hnZym`ymkw 

14 ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw 

15 DuÀÖw 

16 
]Ým¯ekuIcy§Äþ(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä) KXmKXw, 

hmÀ¯mhn\nabw, \KchXv¡cWw 



17 ]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w 

18 klIcWw 

19 hnt\mZk©mcw 

 

 taÂkmlNcy¯nÂ,IcSvPnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v ]cmaÀiw 1 & 2 {]Imcw 19 

D]kanXnIÄ A\p_Ô{]Imcw cq]oIcn¨v CXn\mÂ D¯chmIp¶p. D]kanXnIÄ  

]cmaÀiw 1 D¯chv {]Imcw {]hÀ¯nt¡XmWv. 

    

    

 H¸v 

    PnÃm IfIvSÀ  &  

sa¼À sk{I«dn, PnÃm Bkq{XW 

kanXn 

 

D¯-c-hn³ {]Imcw 

          H¸v 

PnÃm ¹m\nwKvB^okÀ 

 

 

1. FÃm D]kanXn sNbÀam³amÀ¡pw 

2. FÃm D]kanXn I¬ho\ÀamÀ¡pw 

3. FÃm D]kanXn tImþI¬ho\ÀamÀ¡pw 

4. FÃm D]kanXn AwK§Ä¡pw 

 

]IÀ¸v 

1. sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{XwklnXw) 

2. No^v  C³ NmÀÖv, hntI{µoIXmkq{XWw, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv 

3. kn.F.Sp PnÃm ]©mb v̄ {]knUâv 

4. kn.F.Sp PnÃm IfIvSÀ 

5. tÌm¡v ^bÂ 

 

 



sImÃw PnÃm IfIvSdpsS \S]Sn{Iaw 

(lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv) 

 

 hnjbw : PnÃm ¹m\nwKv B^okv, sImÃw þ PnÃm ]²Xn þ PnÃm Bkq{XW kanXn þ  

   D]kanXnIÄ cq]oIcWwþ t`ZKXn D¯chv ]pd-s¸-Sp-hn¡p¶p. 

 ]cmaÀiw:  1.  23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv 

   2.  Cu Hm^oknse 7.10.2017 sebpw 24.10.2017 sebpw CtX \¼À  

                           D¯chpIÄ. 

   3. 13.10.2017þÂ IqSnb D]kanXn tbmK§Ä 

       4. 13.10.2017 se aÕyhnIk\ D]kanXnbpsS an\nävkv 

   5. 13.10.2017 se ]cnØnXn---þImemhØm hyXnbm\wþh\hnIk\w þ   

                           Zpc´\nhmcWw D]kanXnbpsS an\nävkv 

   6. IpSnshÅw D]kanXn I¬ho\À, tIcf hm«À AtXmdnän  

                           ]n.F¨v.Unhnj³, FIvkn. F³Pn\obdpsS 23.10.2017 se I¯v. 

   7. ]mÀ¸nSwþZmcn{ZyeLqIcWw D]kanXn I¬ho\À Zmcn{Zy\nÀ½mÀÖ\  

                           bqWnäv t{]mPIvSv UbdIvSdpsS 23.10.2017 se I¯v. 

   8. DuÀÖw  D]kanXn I¬ho\À KSEB sU.No^v F³Pn\obdpsS   

                           25.10.2017 se I¯v. 

 

 

D¯chv \w.2236/2017/Un.]n.H/sImÃw    XobXn.02.11.2017  

 `cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 ZD {]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän  

\nbaw sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS Hcp 

kp{][m\ NpaXebmWv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ 

amÀ¤tcJ ]cmaÀiw 1 {]Imcw kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pv.  

 IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³ 

1995 se tIcf PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw) 

N«§fnse 16þmw N«¯nÂ {]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv {]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ 

P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶² {]hÀ¯IÀ F¶nhÀ AS§nb 19 

D]kanXnIÄ ]cmaÀiw 2 {]Imcw cq]nIcn¨n«pv. 

 ]cmaÀiw 3 {]Imcw 13.10.2017 Â D]kanXn AwK§Ä¡v GIZn\ ]cnioe\w 

\ÂIpIbpw D]kanXnIfpsS BZy tbmK§Ä IqSpIbpapmbn. 

 ]cmaÀi§Ä 4,5,6,7,8 F¶nh {]Imcw D]kanXn I¬ho\ÀamÀ Nne DtZymKØscbpw 

hnZKv[scbpw D]kanXnIfnÂ DÄs¸Sp¯p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡Wsa¶v 

At]£n¨ncn¡p¶p.  

  IqSmsX 13.10.2017 Â \S¶ ]cnioe\¯nÂ ]s¦Sp¡m³ km[n¡m¯ Nne 

AwK§sf Hgnhmt¡Xpw D]kanXnIÄ IqSnbXnsâ ASnØm\¯nÂ D]kanXn 

I¬ho\ÀamÀ \nÀt±in¨ ]pXnb AwK§sf DÄs¸Spt¯Xpapv.  

  



 

 taÂ kmlNcy¯nÂ, sImÃw PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\mbn PnÃm Bkq{XW 

kanXn  D]kanXnIfnÂ  \ne-hn-epÅ Nne AwK§sf Hgnhm¡nbpw ]pXnb AwK§sf 

DÄs¸Sp¯nbpw 19 D]kanXnIÄ CtXmsSm¸w tNÀ¯ncn¡p¶ A\p_Ô {]Imcw 

]p\:kwLSn¸n¨v CXn-\mÂ D¯chmIp¶p. 

 ]cmaÀiw 2 se D¯chv taÂ kqNn¸n¨ {]Imcw t`ZKXn sNbvXncn¡p¶p.  

      H¸v 

    PnÃm IfIvSÀ  &  

sa¼À sk{I«dn, PnÃm Bkq{XW kanXn 

 

D -̄c-hn³ {]Imcw 

          H¸v 

PnÃm ¹m\nwKvB^okÀ 

 

 

1. FÃm D]kanXn sNbÀam³amÀ¡pw 

2. FÃm D]kanXn I¬ho\ÀamÀ¡pw 

3. FÃm D]kanXn tImþI¬ho\ÀamÀ¡pw 

 

 

]IÀ¸v 

1. sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{Xw klnXw) 

2. No^v  C³ NmÀÖv, hntI{µoIrXmkq{XWw, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv 

3. No^v Su¬ ¹m\À, Xncph\´]pcw 

4. kn.F Sp PnÃm ]©mb v̄ {]knUâv 

5. kn.F Sp  PnÃm  IfIvSÀ 

6. tÌm¡v ^bÂ 
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A\p-_Ôw 

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

D]kanXn  1 þ BapJ hnhc§Ä 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ 

t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw 
9895790057 viswanathankollam@gmail.com 

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io. ]n.B\µ³, (dn«.PnÃm ÌmänÌnIvkv Hm^okÀ), 

kcbq, ]\¨mew, apJ¯e ]n.H, sImÃw 
9495351547 

  

I¬ho\À 

  

sU. UbdIvSÀ, km¼¯nI ØnXn hnhc IW¡v 

B^okÀ, sImÃw 
9495439709 ecostatklm@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 {io.Aºmkv.]n.sI, PnÃm B^okÀ, E&S 9447981575 ecostatklm@gmail.com 

2 {io.BÀ.cho{µ³]nÅ RO(MI) E&S, sImÃw 9446661741 ecostatklm@gmail.com 

3 {io.kXojvIpamÀ.hn, ADO (TRS), E&S, sImÃw 8547361641 ecostatklm@gmail.com 

4 {io._nµp. Fkv,  ADO (SRS), E&S, sImÃw 9562773563 ecostatklm@gmail.com 

5 {io.^nenIvkv tPmbn.F v̂, RO(IIP & NSS) 8289918457 ecostatklm@gmail.com 

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 

{io.tkmatiJc³ ]nÅ.Fw, Atkmkntbäv 

s{]m^kÀ & slUv Un¸mÀ«vsaâv Hm^v 

ÌmänÌnIvkvvv bqWnthgvknän tImtfPv, 

Xncph\´]pcw 

9495476052 mspillai3@gmail.com 

2 
{io.cXv\IpamÀ]nÅ.sI,  EO(P & M) 
t»m¡m^okv, Hm¨nd 

9400149280 retnakumarpillai.k@gmail.com 

3 
{io.\nJnÂIpamÀ, ÌmänÌn¡Â C³h.t{KUvþ1 

Xmeq¡v ÌmänÌn¡Â Hm^okvþsImÃw 
9946444559 kalladanikhil@gmail.com 

4 
{io.XmPpZo³Ipªv, ÌmänÌn¡Â C³kvs]IvSÀ 

Xmeq¡v ÌmänÌn¡Â Hm^okvþIcp\mK¸Ån 
9447559787 tajkadavil@gmail.com 

5 
{ioaXn.dn³kntamÄ sI.kn, ÌmänÌn¡Â 

AknÌâ t{KUvþ1, PnÃm Hm^okv, sImÃw 
9288169478 rencyumesh@gmail.com 

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
AUz.{io.cmtP{µ_m_p, tabÀ, sImÃw 

tImÀ¸tdj³     

mailto:viswanathankollam@gmail.com
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2 
{io.BÀ.hniz\mY³, dn«.PnÃm ÌmänÌn¡Â 

Hm^okÀ, hSt¡¡c hoSv, BbpÀ ]n.H 
9947798415 rviswanadhan@gmail.com 

3 

C©¡mSv _meN{µ³ (dn«.Xmeq¡v  ÌmänÌn¡Â 

Hm^okÀ),hfm¼pd¯v, C©¡mSv, I¡m¡p¶v 

]n.H, 

8943846959 

  

4 

{io.Fkv.]¦Pm£³\mbÀ ( dn«.Xmeq¡v 

ÌmänÌn¡Â Hm^okÀ), ]qPmZÀi³, 

BZnXy\KÀþ216, amS³\S, hSt¡hnf ]n.H, , 

Icp\mK¸Ån 

9847065243 

  

 

D]kanXn  2 þ hn`h e`yX (a\pjyþ{]IrXnþ[\þØm]\ hn`h§Ä) 

   t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ 

t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw 
9895790057 viswanathankollam@gmail.com  

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io.lpabq¬.Un, dn«.tPmbnâv UbdIvSÀ, 

A\p{Klw, sI.än.F³, 325, amfnIhbÂ, 

hSt¡hnf, sImÃw 

8547574787 hymayoond@gmail.com  

I¬ho\À 

  PnÃm ¹m\nwKv B^okÀ, sImÃw 9495098591 dpokollam@gmail.com  

tImþI¬hot\gvkv 

1 amt\PÀ eoUv _m¦v, C´y³ _m¦v, sImÃw  9447742651   

2 P\dÂ amt\PÀ, PnÃm klIcW _m¦v, sImÃw      

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
sU]yq«n ¹m\nwKv Hm^okÀ, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, 

sImÃw 
9446527674   

2 
Akn.¹m\nwKv Hm^okÀ, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, 

sImÃw 
9249212019   

3 dnkÀ¨v Hm^okÀ 1, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw 9744009541   

4 dnkÀ¨v Hm^okÀ 2, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw 9961487770   

mailto:rviswanadhan@gmail.com
mailto:viswanathankollam@gmail.com
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mailto:dpokollam@gmail.com
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5 dnkÀ¨v Akn.3, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv, sImÃw 9562346197   

6 
{ioaXn.]n.hnPbe£van (RA,Eco&Stat), 

\Kcmkq{XW Imcymebw 
    

7 
{io.hn\pIpamÀ hn., amt\PÀ, sImÃw PnÃm 

tImþHm¸tdäohv _m¦v 
9495378621 

 

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{io.Ico{].Fkv.cmtP{µ³, dn«.dnkÀ¨v Akn., 

sIm¨pXpnÂhoSv, s\Ãnap¡v ]n.H, Ico{] 
8547592854 

 

 

D]kanXn   3þ hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À & kÀ¡mÀ 

t\man\n, Infn¯«nÂ, XncpapÃmhmcw ]n.H, sImÃw 
9895790057 viswanathankollam@gmail.com 

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io. tP¡_v Cutim  

(dn-«. AUo-j-WÂ No^v Su¬ ¹m\À), henb]d¼nÂ, 

TKMC ]n.H, Icnt¡mSv, sImÃw 

8606473220 jacobeasw@gmail.com  

I¬ho\À 

  PnÃm Su¬ ¹m\À 9645544953 tpkollam@gmail.com 

tImþI¬ho\À 

1 
{io.ss_Pp sI, Su¬ ¹m\À, apJy\Kcmkq{XW 

Imcymebw, Xncph\´]pcw 
  

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
tUm. at\mPv IpamÀ InWn,  s{]m^: kn.-C.-än., 

Xncph\´]pcw 
9846096174 kinimanoj@gmail.com 

2 
{ioa-Xn. Peo-e. Fkv, FIvkn-I-yq-«ohv F©n-\o-bÀ, 

sImÃw tImÀ -̧td-j³ 
9388204951 jaleelasalam@gmail.com 

3 
{ioa-Xn. tcJ. BÀ. N{µ³, ap\n-kn-̧ Â F©n-\o-bÀ, 

]c-hqÀ ap\n-kn-̧ m-enän 
9447957874 rekhare@gmail.com  

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{io. Pn. IrjvW³, (dn-«. Su¬¹m-\À), sP.-sP.- -̀h³, 

¹mhn-f, ]pen-bn-e, \Ãn-e. ]n.-Hþ691515 
9446815545   

2 
{io. kndm-PvIp-ªv. Fw, (dn«. Un.-]n.H), ao\-t -̄-cnÂ, 

taa-\, Hm¨nd þ 690526 
9447161375 sirajmeenatheri@gmail.com  
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D]kanXn   4 þ \oÀ¯Sm[njvTnX hnIk\w  

 (Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS kwc£Ww) 

  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{ioaXn.sI.PKZ½ So¨À, Un.]n.kn sNbÀt]gvk¬ 

& PnÃm ]©mb¯v {]knUâv, sImÃw 
9446527126 

  

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{ioaXn.BÀ.Pb´n tZhn, dn«.Irjn tPm.UbdIvSÀ 

ssN{Xw, Icn§¶qÀ ]n.H þ691516 
9447417755 

  

I¬ho\À 

  
{]n³kn¸Â Irjn B^okÀ, sImÃw 

9446014137 

0474þ2795082 
principalaokollam@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 
PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, lcnXtIcf anj³, 

sImÃw   

2 FIvkn. F©n\obÀ, CdntKj³, sImÃw 9447589210 eeirrigationklm@gmail.com  

3 FIvkn.F©n\obÀ ssa\À CdntKj³, sImÃw 9895271049 manumnj@yahoo.co.in  

4 PnÃm a®v kwc£W Hm^okÀ, sImÃw 9447632532 dscokollam@gmail.com  

5 
s{]m^. & slUv ImÀjnI KthjW tI{µw, 

kZm\µ]pcw, sImÃw 
9496329187   

6 

FIvkn. F©n\obÀ, A{Kn.F³Pn\obdnwKv, 

Ipco¸pg, sImÃw     

7 

sU]yq«n.UbdIvSÀ, tIcf \oÀ¯S hnIk\ 

]cnioe\ tI{µw, NSbawKew     

8 

tPmbnâv t{]m{Kmw tImþHmÀUnt\äÀ, MGNREGS,  

sImÃw 

  AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 {io.\Po_v.]n.F¨v, Irjn sU.UbdIvSÀ ( E & T) 9446340675   

2 
{ioaXn. k¡oe v̄.F¨v, Irjn sU.UbdIvSÀ 

(WN) 
9446444681   

3 
{ioaXn. kqk³ AeIvkmÀ, Irjn 

sU.UbdIvSÀ (YP) 
9446342228   

mailto:principalaokollam@gmail.com
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4 Akn.UbdIvSÀ, tkmbnÂ kÀtÆ, sImÃw 
  

5 
sU.UbdIvSÀ, \oÀ¯S hnIk\ ]cnioe\ 

tI{µw, NSbawKew   

6 
{io.sI.kPohv IpamÀ, ko\nbÀ A{Kn.Hm^okÀ, 

tÌäv koUv ^mw,  ISbv¡Â   

7 
Akn.UbdIvSÀ, tkmbnÂ I¬kÀthj³, 

imkvXmwtIm«   

8 {ioaXn.tXPkzo`mbn.hn, Irjn Akn.UbdIvSÀ 9895213783 
 

9 {io.sI.Fkv.{]Zo]v, A{Kn.Hm^okÀ, ]«mgn 
  

10 {io.sI.BÀ.kPnIpamÀ, A{Kn.Hm^okÀ, In.IÃS 
  

11 {io.{]tamZv, Irjn Hm^okÀ, Nm¯¶qÀ 9496769074 
 

12 ^mw kq{]ണ്ടv, PnÃm Irjn ^mw, tIm«p¡Â 
  

13 
{io.sI.Fkv.cm[mIrjvW³ \mbÀ, ko\nbÀ 

A{Kn.Hm^okÀ, tIm¡\«v t\gvkdn, Icp\mK¸Ån   

14 {ioaXn. cay.BÀ.Fkv,  Irjn Hm^okÀ, a¿\mSv 9447816780   

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{ioaXn.joP. sI.BÀ, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

ImÀ¯nI, Bän\v Ingt¡¡c, hnÃpae ]n.H, 

Ipf¯q¸pgþ691310 

9495116240   

2 
{io.Fw.`mkvIc³, APb `h³, ]«¯m\w ]n.H, 

sImÃw 
9961129747 

 

3 

{io.kPojv.Fkv, {]knUâv, t»m¡v ]©mb v̄ 

Atkmkntbj³, sImÃw ( t»m¡v {]knUâv, 

]¯\m]pcw) 

    

4 
{io. sP. AtimI³, {]knUâv, Ico{] 

{Kma]©mb v̄  
    

5 
{io.cmam\pP³ X¼n, (dn«.tkmbnÂ I¬kÀthj³ 

Hm^okÀ ),N{µnIm]ßw, Ip¶¯qÀ ]n.H 
8547922697   

6 
{io.Ìm³en Nmt¡m, (dn«.tPm.UbdIvSÀ, 

IrjnhIp¸v,) sXmSnbnÂ ]p¯³hoSv, sImÃw 
9447410559   

7 

{io.än.sI.hnPb³, (dn«. ^mw amt\PÀ, ImÀjnI 

kÀÆIemime) Iqäa®nÂ lukv, s]cp§me 

]n.H, ImbwIpfwþ690559 

9447595862   
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8 

{ioaXn.in_n\.F, sj^o\m a³knÂ, 

Xmg¯pt¨cn, sh¬]me¡c \KÀ 73, Iq«n¡S 

]n.H, X«mae 

9497480483   

9 
{ioaXn.joe.hn, \njm`h\w (awKetÈcn lukv), 

Ipgnbw, Nµ\t¯m¸v (Bß) 
9497480483   

10 
{io.än.t{]wemÂ., (dn«.Akn.UbdIvSÀ Hm^v 

A{KnIÄ¨À) 
9446905595   

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

 

D]kanXn   5 þ arKkwc£Ww,£oc hnIk\w  

   t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{ioaXn Bim iin[c³, Un.]n.kn sa¼À, Cu«n-hn-f-

hoSv (tX-P-kv), Ipbw (]n.H), ]¯\m]pcw þ 689 695 
9446107349   

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{ioaXn. B\ntacn, tKm¬kmÂthmkv, 

dn«.AUo.UbdIvSÀ, arKkwc£Ww, 

s{]mhnU³kvþ283, Imh\mSv ]n.H, sImÃwþ3 

9447472164   

I¬ho\À 

  PnÃm arKkwc£W Hm^okÀ, sImÃw 9447103737 dahoklm.ker@nic.in 

tImþI¬hot\gvkv 

1 
sU]yq«n. UbdIvSÀ, £ochnIk\w, 

{io.kn.cho{µ³]nÅ 
9446376108 dairydeptkollam@gmail.com  

2 
tUm.Un.ssj³IpamÀ, Akn.UbdIvSÀ, PnÃm 

shädn\dn skâÀ, HmebnÂ, sImÃw 
  drdshinekumar@gmail.com  

3 
tUm.]n._n.{]kmZv , Akn. UbdIvSdÀ, PnÃm 

SÀ¡n ^mw,  
9447454109 rpfgll@gmail.com  

4 
tUm.XmPpZo³Ipªv , No^v shän\dn Hm^okÀ, 

PnÃm shän\dntI{µw,  
9847473159 athajudeen7@gmail.com  

5 
tUm.Un.kpjaIpamcn, t{]mPIvSv Hm^okÀ, 

sF.kn.Un.]n, sIm«mc¡c 
9446052293 drsushamakaralil@gmail.com  

6 
{ioaXn. Pbe£van, sI (sSIv\n¡Â Akn., 

£ochnIk\w) 
94461148224 dairydeptkollam@gmail.com  

mailto:dahoklm.ker@nic.in
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7 
{ioaXn. \nj._n.Fkv, Izmfnän I¬t{SmÄ 

Hm^okÀ 
9995240861 dairydeptkollam@gmail.com  

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
tUm.]n.Fkv.{ioIpamÀ, kq{]ണ്ടv, _^tem 

{_oUnwKv ^mw, Ipcntbm«pae 
9447218074 suptbbf@gmail.com  

2 
tUm.Pn.kpPmX, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ, 

doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, sIm«nbw 
9495975545 sujathamuraly@gmail.com  

3 
tUm.Un.\nj, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ, 

doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, sIm«mc¡c 
9447557813 drnishaajith@gmail.com  

4 
tUm.]pjv]eX, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ, 

doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, ]¯\m]pcw 
9495216361 pushpalatharaicptpm@gmail.com  

5 
tUm.APnemÌv, Akn.t{]mPIvSv Hm^okÀ, 

doPnbWÂ F.F¨v. skâÀ, imkvXmwtIm« 
9495196074 drajilashtchaithnya@gmail.com  

6 
tUm.cmtPjv, ko\nbÀ shän\dn kÀP³, 

shän\dn t]mfo ¢n\n¡v, Icp\mK¸Ån 
9984902280 krajeshvet@rediffmail.com  

7 
{ioaXn.koP F.(SAGr-1,Eco&Stat), PnÃm 

arKkwc£W Hm^okv 
    

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{ioaXn. KoXmIpamcn, ap\nkn¸Â 

sNbÀt]gvk¬, sIm«mc¡c   

2 
{io.Pn.cmP³, ImÀ¯nI, I{mwImWn, 

]«wXpcp v̄ ]n.H, a¬tdmXpcp v̄ 
9947376189 

 

3 
{ioaXn. tjÀfn {ioIpamÀ, {]knUâv, Hm¨nd 

t»m¡v   

4 

{io.kp{_ÒWy³ ]nÅ BÀ. IrjvWIr], 

C.Fkv.sF Unkvs]³kdn¡p kao]w, 

]p\eqÀ 

9446256938 
 

5 tUm.]n._mlpteb³, tXh-Ån, sImÃw 9447557515 
 

 

D]kanXn   6 þ aÕyhnIk\w 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  {ioaXn Bim iin[c³, Un.]n.kn sa¼À, Cu«n-hn-f-

hoSv (tX-P-kv), Ipbw (]n.H), ]¯\m]pcw þ 689 695 

9446107349   

mailto:dairydeptkollam@gmail.com
mailto:suptbbf@gmail.com
mailto:sujathamuraly@gmail.com
mailto:drnishaajith@gmail.com
mailto:pushpalatharaicptpm@gmail.com
mailto:drajilashtchaithnya@gmail.com
mailto:krajeshvet@rediffmail.com
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sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
{io.{]k¶IpamÀ.sI.sP, dn«.tPm.UbdIvSÀ, 

^njdokv, Imthcn, CSh\tÈcn, ssa\mK¸Ån  
9496271283   

I¬ho\À 

  sU]yq«n UbdIvSÀ, ^ojdokv, sImÃw 9447192850 ddfkollam@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 No^v. FIvkn. Hm^okÀ, FFDA ( DDF, sImÃw) 9447192850 ddfkollam@gmail.com 

2 No^v. FIvkn. Hm^okÀ, BFFDA \nehnenÃ   

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
{io.{]im v́ Fw.Fkv, PnÃm B^okÀ, 

aÕys^Uv  
9526041052 

melooturprasanth@gmail@yah

oo.com  

2  
{ioaXn.tkm^nb amÀKcäv tPmk^v (t\mUÂ 

B^okÀ) 
9947824661 ddfkollam@gmail.com  

3 {ioaXn.Xmc.sP.sP. (Akn.t\mUÂ B^okÀ) 9446537904 ddfkollam@gmail.com  

4 
{ioaXn.KoXm-Ip-amcn ]n., ^nj-dokv Akn.-U-b-d-

IvSÀ    

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{ioaXn.tim`\m Fw. ap\nkn¸Â sNbÀam³, 

Icp\mK¸Ån 
  

 

2 
{io.kt´mjv.kn, sk{I«dn, t»m¡v ]©mb v̄ 

Atkmkntbj³ ({]knUâv, Nnäpae t»m¡v) 
  

 

3 
{io.sI._m_pcmP³,  {]knUâv, Ipണ്ടd 

{Kma]©mb v̄ 
  

 

4 
{io.N{µtiJc³ hn, ]ണ്ടIime, Bepw]oSnI 

]n.Hþ690547 
9446286252   

5 
{io.hn.sI.a[pkqZ³, tZhnhnlmÀ, X«mtÈcn, 

Nhd 
9446593812   

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

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

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

9 {io.Pn.-_m_p, dn«.PnÃm amt\-PÀ, aÕys^Uv 
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D]kanXn 7þ ]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw 

  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
AUz: Fkv.thWptKm]mÂ, Un.]n.kn. AwKw, cma-

aw-K-ew, ]\-¼-ä, Bh-Wo-izcw (]n.-H), þ 691 508 
    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
tUm. tPmÀÖv F^v Un{Iqkv Kme¸tKmkv, 

A½³\KÀ 158, sImÃw þ23 
 9447774828   

I¬ho\À 

 

  
Akn.I¬kÀthäÀ Hm^v t^mdÌv, tkmjyÂ 

t^md-{Ìn,  sImÃw. 
9447979132   

tImþI¬hot\gvkv 

1 
{io.sI.BÀ.aWnIWvT³, (F.Un.Fw), sU]yq«n. 

IfIvSÀ, P\dÂ, sImÃw 
    

2.  
tUm.-kvs]³kÀ B³{Uq-kv, lkmÀUv A\-en-Ìv, 

SDMA District in Charge, sImÃw 
9746688580 

 

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 Un.ssh.Fkv.]n, sImÃw     

2 XlkoÂZmÀ, sImÃw 
  

3 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, ]p\eqÀ  
  

4 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, sX·e     

5 UnhnjWÂ t^mdÌv Hm^okÀ, A¨³tImhnÂ     

6 
F³htbm³saâv F©n\obÀ, aen\oIcW 

\nb{´W t_mÀUv, sImÃw 
9447975718    

7 {io.a³aZ³ ]nÅ. (RA,Eco&Stat), h\{io, sImÃw     

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{ioaXn.Fkv.tim`., PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

]«c¿¯v, apIpµ]pcw ]n.H, Nhdþ691585 
9400687474 

 

2 
{io._n\p.sI., {]knUâv, a¬tdmXpcp v̄ 

{Kma]©mb v̄ 
9496041788  

 

3 
{ioaXn. kpP N{µ_m_p, {]knUâv, A©Â 

{Kma]©mb v̄ 
9495215305  
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4 
{io.A¨³tIm-hnÂ kptcjv _m_p, {]knUâv, 

Bcy-¦mhv {Kma]©mb v̄ 
9496041768 

 

5 
{io.ssk\p±o³ ]«mgn, Fkv.Fkv.tImt«Pv, 

Rmd¡Â, s]cn\mSv ]n.H 
9447243002 

 

6 

{io.sPdn³ tXmakv F{_lmw, än.C, 

Un.F^vþsF.Unþ knknsF]n, 2nd ^vtfmÀ, 

{InÌn BÀ¡nsSIvSv, ]«w, Xncph\´]pcw 

9497268508   

7 
tUm.kmbn.Un.Fkv, tIm«qÀtImW v̄ 

]p¯³hoSv, FgptIm¬ ]n.H, sImÃwþ691505 
9995035832 saidev4u@gmail.com 

8 {io.kptc{µ³ F³, ]pXpho«nÂ, BepwIShv ]n.H 9496271571   

9 
{io.aS¯d iin, Acb\Iw, tateap¡v, aS¯d 

]n.H 
9446832029   

10 
{ioaXn.cmPn.BÀ, jmPn`h\w, amen`mKw, 

Nhdku v̄ 691584 
9400582770 

 

11 
{io.iin[c³.kn, N¡n«bnÂ, hS¡pw`mKw, 

Nhdku v̄ 
9496777007   

12 
{io.Fkv.Fw. tPmk-̂ v, hk´w, tXhÅn ]n.H, 

sImÃw 
9447591973 

 

 

 

D]kanXn 8 þ hyhkmbw, hnhc kmt¦XnI hnZy, hmWnPyw, kzbwsXmgnÂ 

kwcw`§Ä, A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ 

   t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{io.Fw.F.cmPtKm]mÂ, Un.]n.kn. AwKw, 

{ioawKew,IpXnc¨nd 

]p\eqÀ 

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  {io.sI.hn.cmtP{µ³, ]pXphoSv, Xmac¡pfw, sImÃw 9447076608   

I¬ho\À 

  P\dÂ amt\PÀ, PnÃm hyhkmb tI{µw, sImÃw 9745839707 dickollam@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 
{ioaXn. knÔp sI.-Fkv, PnÃm te_À Hm^okÀ, 

sImÃw 
0474-2794820   

mailto:saidev4u@gmail.com
mailto:dickollam@gmail.com
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2 t{]mPIvSv Hm^okÀ, IbÀ 0474-2793412   

3 
{ioaXn. ko\ _ohn, t{]mPIvSv B^okÀ, JmZn & 

hntÃPv C³Ukv{Sokv t_mÀUv 
0474-2743587   

4 
{io.X\qPv, AknÌâv PnÃm tImþHmUnt\äÀ, 

A£b 
0474-2767605   

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 D]-PnÃm hy-h-kmb Hm^o-kÀ, (F-̈ v.-I-yq)   dickollam@gmail.com 

2 amt\-PÀ (BÀ.-C.-än.), PnÃm hy-h-kmb tI{µw, sImÃw 9446300548 dickollam@gmail.com 

3 amt\-PÀ (-C.-sF), PnÃm hy-h-kmb tI{µw, sImÃw 9446061839  dickollam@gmail.com 

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{io.]n.BÀ.]pjvIc³, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

]p¯³shfnbnÂ, N¡ae, C.än.s]mbvI, 

aq¶pap¡v.]n.Hþ695609 

9048401414 
 

2 
{io.Fkv.\mkdp±o³, {]knUâv, s\Sp¼\ 

{Kma]©mb v̄ 
    

3 
{io.kp[o{µ_m_p .Un, AbwXmg¯p ku¯v, 

Nm¯¶qÀ 
9446707853   

4 {io.se³ ^nen-̧ v, sI.-F-kv.-F-kv.-sF.-F, sImÃw 9847070542   

5 
{io.-A-_vZpÄ _joÀ, Wood Empire I¬tkmÀjyw, 

NS-b-aw-Kew 
9495473421   

6 {io.hn.hnPbIpamÀ, sk{I-«-dn, t`j-Pw, apbv¡Â 9447977661   

 

D]kanXn 9 þ BtcmKyw, ipNnXzw  

(Jcþ{ZmhI amen\ykwkvIcWw DÄs¸sS) 

  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
AUz:Pqenbäv s\Âk¬, Un.]n.kn. AwKw, s\Pojv  

\nhm-kv, ]S-̧ -¡c (]n.H), apf-h\   
9447978845   

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

tUm.Un.{ioIpamÀ, dn«.slÂ¯v Hm^okÀ, AÀ_³ 

A^tbgvkv, Bt\¸nÂ hoSv, Im¡ v̄ ap¡v, 

sImÃwþ12 

    

mailto:dickollam@gmail.com
mailto:dickollam@gmail.com
mailto:dickollam@gmail.com
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I¬ho\À 

  
PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (BtcmKyw) sImÃw, 

tUm.hn.hn.tjÀfn 
9946105473   

tImþI¬hot\gvkv 

1 PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, BÀ{Zw anj³ 
  

2 
PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (tlmantbm), 

tUm.{]nbZÀin\n hn.sI 
944755745   

3 
PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ (BbqÀthZw), 

tUm..Fkv.Kmb{XntZhn 
9847284862   

4 
PnÃm tImþHmUnt\äÀ, ipNnXzanj³, 

Pn.kp[mIc³ 
7025861463   

5 t{]m{Kmw Hm^okÀ, Un.F¨v.Fw     

6 sI.APnXvIpamÀ, Akn. ^pUv tk^vän I½ojWÀ  
 

  

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
tUm.aWnIWvT³, sU.PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ, 

sImÃw 
9447894073   

2 tUm.lcnIpamÀ, Un.]n.Fw, sImÃw 9946105474   

3 tUm.IrjvWthWn, BÀ.kn.F¨v Hm^okÀ, sImÃw 9446945104   

4 
tUm.jmPn tPmkv, kn.Fw.H, PnÃm Bip]{Xn 

(sF.Fkv.Fw), sImÃw 
9446594868   

5 
tUm.kqk¬ tPm¬, kn.Fw.H, PnÃm Bip]{Xn 

(tlmantbm), sImÃw 
9495922488   

6 
{io.sI.Fw.hnt\mZv, sSIv\n¡Â Akn.t{KUvþ1, 

PnÃm saUn¡Â Hm^okv, sImÃw 
9446353764   

7 
{io.{]Zo]v, Akn.tImþHmÀUnt\äÀ, PnÃm 

ipNnXzanj³, sImÃw 
9446393807   

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
tUm.sI.cmPtiJc³,  PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

sXt¡ IpdpthenÂ, ]\bw ]n.H, s]cn\mSv, sImÃw 
9447800134   

2 

AUz.A\nÂ.Fkv, ItÃen`mKw, PnÃm ]©mb v̄ 

AwKw, A\nÂ `h\w, amcmcnt¯m«w, ItÃen`mKw, 

Icp\mK¸Ån 

9496327483   

3 
tUm.jn_p.Pn. sNdnbm³, Injmc, t]mfbt¯mSv, 

sImÃw  
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4 
{io.sI.-_n.-A-Pb-Ip-amÀ, Be-bw, AÀ¡-¶qÀ ]n.-H, 

Cf-amSv 
9446552501   

5 
{io.hn.kmbn, kmbqPyw, shÅbn«¼ew, 

XncpapÃmhmcw 
9567926766   

6 
{io.kPoh³.]n (dnss^³Uv F³Pn\obÀ), 

sSIv\n¡Â I¬kÄ«âv, (sF.Fkv.Fw), sImÃw 
9496854482   

 

D]kanXn 10 þ IpSnshÅw 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{ioaXn.lWntamÄ,Un.]n.kn AwKw, km{µm 

sUbnÂ, ImhSn¸pdw \KÀ 85, B{imaw, 

sImÃw  691002 

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io.hn.]n.cm[mIrjvW]nÅ, dn«.UbdIvSÀ, 

`qPehIp¸v, IrjvWaµncw, a§mSv ]n.H, 

sImÃwþ691015 

9447560564 drlerginja@gmail.com  

I¬ho\À 

  
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, 

tIcf hm«À AtXmdnän, ]n.F v̈ Unhnj³, sImÃw 
8547001229 eephdnkollam@gmail.com  

tImþI¬hot\gvkv 

1 FIvkn. F©n\obÀ, CdntKj³, sImÃw 9447589210 eeirrigationklm@gmail.com  

2 FIvkn.F©n\obÀ ssa\À CdntKj³, sImÃw 9895271049 manumnj@yahoo.co.in  

3 
{io.PnPn X¼n, PnÃm B^okÀ, {Kuv hm«À, 

sImÃw 
0474þ2790313 gwdkollam@gmail.com  

4 
{io. {ioeX._n.hn,  EE, KWA, PH Divn, 
Kottarakkara 

9400002040 eephdkwaktkra@gmail.com  

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 {io.hn.PbIpamc³]nÅ, sslt{Um PntbmfPnÌv 9497722375 gwdkollam@gmail.com  

2 {io.hn.sI.{ioIpamÀ, AEE, GWD 9446352278 gwdkollam@gmail.com  

3 {ioaXn.tcJ Beokv tPmÀPv, KWA 8547638552 eephdnkollam@gmail.com 

4 {ioaXn.an\n.sI.bp, AEE, KWA 8547638543 minikwa@gmail.com  

5 {io. sjdmkv.Fkv, AEE, KWA   
aeephdivision 

99@gmail.com 

mailto:drlerginja@gmail.com
mailto:eephdnkollam@gmail.com
mailto:eeirrigationklm@gmail.com
mailto:manumnj@yahoo.co.in
mailto:gwdkollam@gmail.com
mailto:eephdkwaktkra@gmail.com
mailto:gwdkollam@gmail.com
mailto:gwdkollam@gmail.com
mailto:minikwa@gmail.com
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

AUz.Fkv.]pjv]m\µ³, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

sN½¡m«v Ing¡XnÂ, tIm«m¯e ]n.H, 

sIm«mc¡c 

9447280679   

2 
{ioaXn. Pn. kckzXn, {]knUâv, Ipf¡S {Kma 

]©mb v̄ 
    

3 
{io.N{µ³]nÅ BÀ, ]meaq«nÂ, Iecn PwKvj³, 

690521 
    

4 
{io.A_qt_¡À Ipªv, _ohn½, I®\ÃqÀ 

]n.H  
9447159734   

 

D]kanXn 11 þ ]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKw, Im«p-hn-f, 

ao\-¼-ew, ]p¯³Ipfw (]n.H), IÃphmXp¡Â þ 

691 302 

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
{io.sI.tkma³, (dn«.]©mb¯v sU.UbdIvSÀ), 

t{ibÊv, IÃqÀ t\mÀ¯v, ]pXnbhnf 
9447803996   

I¬ho\À 

  
t{]mPIvSv UbdIvSÀ, Zmcn{Zy\nÀ½mÀÖ\ 

bqWnäv, sImÃw 
9447601453   

tImþI¬hot\gvkv 

1 sU]yq«n IfSvIÀ (FÂ.F sImÃw) 8547610027    

2 PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, sse^v anj³     

3 
{io.F.Pn.kt´mjv, PnÃm anj³ 

tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io 
9447800658 

 

4 
tPmbnâv t{]m{Kmw tImþHmÀUnt\äÀ, MGNREGS,  
sImÃw   

5 FIvkn. F©n\obÀ, \nÀ½nXntI{µw  9446340064   

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
{io.AcpÄ IpamÀ, FIvÌ³j³ Hm^okÀ 

(P&M) A©Â t»m¡v Hm^okv 
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{ioaXn.ktcmPmtZhn, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

hnjvWphnemkw, IchmfqÀ ]nH, 

IchmfqÀþ691333  

9567248435 
 

2 
{ioaXn.Fw sI \nÀ½e, {]knUâv, shfn\ÃqÀ 

{Kma]©mb v̄ 
  

 

3 
{io.{]k¶N{µ_m_p.sI._n, AÀ¨\, 

]Snªmä¡c ]n.H, tXhe¡cþ690514 
9496150855   

4 
{io.A_vZpÄ aPoZv, sNt¯mണ്ടnÂhyq, 

CS¸Ånt¡m« ]n.H,  
9400570672   

5 {io.cmP-N-{µ³.hn, dn«.-sU-]yq«n If-IvSÀ 9048622309   

6 
tUm.-Znen F.-F-kv, s{]m^., änsIFw F³Pn-\o-b-

dnwKv tImtf-Pv, sImÃw   

7 
{ioaXn. Fkv.-camtZhnb½, apÃtÈcnÂ hoSv, 

IpcntbmSv, NSbawKew 
9447258061   

8 

{ioaXn._n. btim-Z, dn«.-Akn.-F³Pn-\o-bÀ, tase-

hnf ]Sn-ªm-ä-XnÂ (ssN-{Xw) sNdn-tb-e, Bepw-

aqSv  ]n.H 

9496015373 
 

 

 

D]kanXn 12 þ h\nXm hnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw, 

htbmP\§ÄþIp«nIÄ þ`n¶tijnbpÅhÀ þ{Sm³kvsP³UÀ hn`mKw 

F¶nhcpsS hnIk\w 

  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{ioaXn.kn.cm[maWn, Un.]n.kn AwKw, Ifo¡Â, 

BZn\mSv t\mÀ¯v (]n.H), IpetiJc]pcw 

þ690542 

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io.Pn.]¦Pm£³]nÅ (dn«.ko\nbÀ kq{]ണ്ടv), 

kmaqly\oXn hIp¸v, tNcqÀ tZhn-̀ -h³, 

ZÀi\m\KÀþ62, ]«¯m\w, sImÃw 

9446526079   

I¬ho\À 

  PnÃm kmaqly\oXn B^okÀ, sImÃw 9446448106 dsjosjdklm@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 PnÃm s{]mt_j³ Hm^okÀ 9447077267   

mailto:dsjosjdklm@gmail.com
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2 PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io 9447800658   

3 PnÃm h\nXm t£a Hm^okÀ     

4 PnÃm inipkwc£W Hm^okÀ  9446028868   

5 t{]m{Kmw Hm^okÀ, sF.kn.Un.Fkv 9446282069   

6 PnÃm hpa³kv t{]m«£³ Hm^okÀ 9447990008   

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
{ioaXn.{iocRvPn\n, AUo. kn.Un.]n.H, 

imkvXmwtIm«  
9645006208   

2 
{ioaXn.ao\mIpamcn, kq{]ണ്ടv, B^väÀsIbÀ 

tlmw, sImÃw 
8281999114   

3 {ioaXn.tdmjv\n, kq¸ÀsshkÀ, ICDS AÀ_³ 1 7012654504   

4 {io.kt´mjvIpamÀ, Kh.hr²kZ\w kq{]ണ്ടv 9495285510   

5 
{io.N{µtaml\³ \mbÀ.Pn, ko\nbÀ kq{]ണ്ടv, 

PnÃm kmaqly\oXn Hm^okv 
9497781699   

6 {io.\koÀ, htbman{Xw tImþHmÀUnt\äÀ, KSSM 9387588889   

7 Akn.PnÃm anj³ tImþHmÀUnt\äÀ, IpSpw_{io 
  

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ ) 

1 

{ioaXn.sI. tim`\, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

sht«menÂ hoSv, apXp]nem¡mSv shÌv, t]mcphgn 

]n.H.  

9495219153 
 

2 {ioaXn. F.kpa, {]knUâv, imkvXmwtIm« t»m¡v   
 

3 
{io BÀ.Fkv._nPp, {]knUâv, ISbv¡Â 

{Kma]©mb v̄ 
9846176670 

 

4 
{ioaXn.im´ Un, PnÃm km£cX anj³, 

KncnPmkZ\w, tXh¶qÀ ]n.H 
9400971503 

 

5 
{ioaXn.Bim tPmkv, ssNÂUv {^ven 

]©mb v̄ ^m¡Âän saâÀ 
9447534470 

 

6 {io.kn.sP. BâWn, sa¼À, KCSCPCN 944610271 
 

7 
{io.sdanPnbkv hn.s^ÀWmkv, kn.Un.]n.H, 

Hm¨nd 
9847381071 
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D]kanXn 13 þ hnZym`ymkw 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{ioaXn ktcmPn\n _m_p, Un.]n.kn AwKw, ]mhp-

t¡m-W¯v hoSv, hmfIw (]n.H), sIm«mc¡c þ 

691 532 

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
{io.-]n.-tkm-a-\m-Y³, kpta-cp, ap-bv¡Â CuÌv, 

sImÃw 
9446602626   

I¬ho\À 

  sU]yq«n UbdIvSÀ Hm^v FUyqt¡j³, sImÃw,  9495827850 ddekollam@gmail.com 

tImþI¬hot\gvkv 

1 
PnÃm tImþHmÀUnt\äÀ, hnZym`ymk 

kwc£WbÚw anj³  
  

2 sU]yq«n UbdIvSÀ, tImtfPnbäv FUyqt¡j³ 0474þ 2744378 dydcek@gmail.com 

3 
{]n³kn¸mÄ, än.sI.Fw.tImtfPv Hm^v 

F©n\obdnwKv. 
9847072024 ayoobtkm@gmail.com 

4 
Akn. UbdIvSÀ, thmt¡jWÂ lbÀ 

sk¡âdn. 
9495703785 vhsekollam@gmail.com 

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 {ioaXn. Pb{io.Fkv, F.]n.H, BÀ.Fw.Fkv.F 9446078507   

2 
{ioaXn. joe.Pn,  PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ, 

sImÃw 
9496310926 deokollam@gmail.com  

3 
{ioaXn. joe.ddn, PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ, 

sIm«mc¡c  
9447055789 sheelasuresh787@gmail.com  

4 
{ioaXn. hnPb½.F,  PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ, 

]p\eqÀ  
9497376402 deopunalur@gmail.com  

5 
tUm.]n._m_p¡p«³, {]n³kn¸mÄ, Ubäv, 

sIm«mc¡c,  
8281526831 babusreyas1953@gmail.com  

6 
{io.cm[mIrjvW³ D®n¯m³._n, PnÃm t{]mPIvSv 

Hm^okÀ, Fkv.Fkv.F,  
9446525601 ssakollam@gmail.com  

7 
{ioaXn.cmtPizcn A½.]n,  PnÃm 

tImþHmÀUnt\äÀ,  F¨v.Fkv.C,  
9446601027 ghssvallikkeezhu@gmail.com  

mailto:ddekollam@gmail.com
mailto:dydcek@gmail.com
mailto:ayoobtkm@gmail.com
mailto:vhsekollam@gmail.com
mailto:deokollam@gmail.com
mailto:sheelasuresh787@gmail.com
mailto:deopunalur@gmail.com
mailto:babusreyas1953@gmail.com
mailto:ssakollam@gmail.com
mailto:ghssvallikkeezhu@gmail.com
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{ioaXn.{ioteJmthWptKm]mÂ, PnÃm ]©mb v̄ 

AwKw, sIm¨pam¼pg hnf ]p¯³ hoSv, sX¡³ 

ssa\mK¸Ån, ssa\mK¸Ån ]n.H, 590519 

9946189963 
 

2 
{ioaXn.tkXpe£van._n., PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

ssIemkw, th§ ]n.H, imkvXmwtIm«þ590521 
9961651143 

 

3 {io.]n.tkma\mY³, dn«.F¨v.Fw 9446602626   

4 
{io.s^enIvkv, U»nbq.andm³U, A¿³IbhnÂ, 

Ip¼fw ]n.H 
9746241004   

5 
s{]m^. \nkm-À Im«p¦Â, \nemhv, ]p¶¡pfw, 

sI.Fkv.]pcw ]n.H, Icp\mK¸Ån 
9846423189   

6 
s{]m.D®nIrjvWIpdp¸v.Fkv, ]WbnÂhoSv, 

IpdpaÂ, ]chqÀ.]n.H 
9633688443   

7 {io.NmÀeäv F, dn«.F¨v.Fw 
 

  

 

 

D]kanXn 14 þ ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw 

   t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{ioaXn än.KncnPIpamcn, Un.]n.kn AwKw, hnjvWp 

\nhm-kv, Cf-amSv (]n.H), BbqÀ (h-gn) þ 691 533 
    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
tUm.sI.]n.\µIpamÀ, IS¸mÂ,Ipf¡S ]n.H, 

sImÃw 
9447163700   

I¬ho\À 

  
AknÌâv Uhe¸vsaâv I½ojWÀ (P\dÂ), 

sImÃw 
9446591974   

tImþI¬hot\gvkv 

1 PnÃm C³^Àtaj³ B^okÀ, sImÃw     

2 {]knUâv, kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ, sImÃw     

3 bq v̄ tImþHmÀUnt\äÀ, s\lvdp bphtI{µ     

4 sNbÀam³, PhlÀ _me`h³     
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AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
{ioaXn._o\, bq¯v t{]m{Kmw Hm^okÀ, 

bphP\t£at_mÀUv 
    

2 
{io.{]Xm]vknwKv, t{]mPIvSv Hm^okÀ, s\lvdp 

bphtI{µ 
    

3 
{io.At\mbv,  hntÃPv FIv.Hm^okÀ, t{KUv þ1, 

imkvXmwtIm« 
    

4 
{io.IntjmÀ, hntÃPv FIv.Hm^okÀ, t{KUv þ1, 

Nhd 
    

5 
{ioaXn. jo_.sF, ko\nbÀ kq{]ണ്ടv, F.Un.kn 

(P\dÂ) Hm^okv, sImÃw 
    

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{ioaXn. BÀ.civan, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

hrµmh\w, Xmg¯pIpf¡S ]n.H, Ipf¡S, 

sIm«mc¡c 

9447894267   

2 
{io.hn.]n.Pb{]Imiv tat\m³, ssh¡t¯ v̄ 

lukv, BZn\mSv sX¡v, Icp\mK¸Ån ]n.H 
9447800325 

 

3 {io.cRvPp kptcjv, {]knUâv, A©Â t»m¡v     

4 
{io. FÂ.A\nÂ, {]knUâv, s]cn\mSv 

{Kma]©mb v̄ 
    

5 
{io.A`nemjv \mYv.hn, tÌäv dntkmgvkv t]gvk¬, 

s\lvdp bphtI{µw, Xncph\´]pcw  
abhilashnathv22@gmail.com 

6 
tUm.]n. Pn.cho{µ\mYv, {io\nI, `mh\KÀ, 211 F, 

IS¸m¡S ]n.H, sImÃwþ8 
9447103749   

7 
{io.Fw.Fkv. chn , kckoPw, hm¡\mSv ]n.H, 

Ico{] 
9388505716   

8 
{io. cmtPjv BÀ, Aw_p-P-a-µn-cw, acp-̄ Sn  ]n.H, 

sImÃw. 
9446030405  rajeshrajendran555@gmail.com 

9 
{io.Pb³ CSbv¡mSv, Poh\w, hSt¡hnf \KÀþ 9 

_n, ]«¯m\w ]n.H, sImÃwþ9 
9447106030   

 

D]kanXn 15 þ DuÀÖw 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKw, 

Im«p-hn-f, ao\-¼-ew, ]p¯³Ipfw (]n.H), 

IÃphmXp¡Â þ 691 302 

    

mailto:abhilashnathv22@gmail.com
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sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io.jmPn ]oäÀ IÃS 

(dn«.sU.kn.C.sI.Fkv.C._n), \yq hnÃ, 

InfnsImÃqÀ ]n.H, sImÃw  

9526128138 spkallada@gmail.com  

I¬ho\À 

  
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ 
എസ് ഇ ബി എല് , ഡെൊല്ലം 

9446008267 dcekollam@gmail.com 

tIm I¬hot\gvkv,     

1 
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് 
ഇ ബി എÂ , ഡെൊ«mc¡c   

2 പ്പ്ൊജക്ട് െയറക്ടടര്, അനര്ട്ട്  
  

AwK§Ä (DtZymKØÀ)     

1 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്,  ഡെൊല്ലം 

9446008268 eekollam@gmail.com 

2 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്, െരുനൊഗപ്പള്ളി  9446008269 edkply@gmail.com 

3 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്, ചൊത്തന്നൂര്  

9446008270 eechnr@gmail.com 

4 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്, െുണ്ടറ  

9446008273 eekundara@gmail.com 

5 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്, ഡെൊട്ടൊരക്കര  

9446008272 eektrc@gmail.com 

6 
എക്ടസി. എഞ്ചിനീയര് ,  ഡെ എസ് ഇ ബി 
എല്, പ്ുനല്ൂÀ 

9446008274 eepunalur@gmail.com 

7 

 

sI {ioIpamcn A½, Akn.FIvkn. 

F³Pn\obÀ, CeIv{Sn¡Â k_v Unhnj³, 

]Ånap¡v, sImÃw 
  

8 
iymwIpamÀ sI, Akn.FIvkn.F³Pn\obÀ, 

CeIv{Sn¡Â kÀ¡nÄ, Be¸pg   

9 
Pn.a[pkq[\³ ]nÅ, Akn. F³Pn\obÀ, 

CeIv{Sn¡Â sk£³, sIm«mc¡c shÌv   

10 

UnPojv cmPv, Akn. F³Pn\obÀ, 

CeIv{Sn¡Â sk£³, Icp\mK¸Ån 

ku v̄ 
  

11 
\ujmZv Fkv, Akn. F³Pn\obÀ, 

CeIv{Sn¡Â sk£³, NSbawKew   

12 
_o\ tKm]n-\m-Yv, FIvkn.F³Pn\obÀ, 

CeIv{Sn¡Â kÀ¡nÄ, sImÃw   

mailto:spkallada@gmail.com
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AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{io.kn.]n.{]Zo]v, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

¹mhnf hoSv, \Sphne¡c, BepwaqSv ]n.H, 

apJ¯e 

9446854432   

2 

{io.\Po_v apl½Zv.F¨v, sk{I«dn, {Kma 

]©mb v̄ {]knUâvkv Atkmkntbj³ 

({]knUâv,.]¯\m]pcw {Kma.]©mb v̄) 

    

3 
{io._n.thWpIpamÀ, \µ\w, tImhqÀ, 

Acn\ÃqÀ ]n.H, sImÃwþ695538 
9495115523 

 

4 
{io.എസ്. ്പ്സൊദ്, ലല്ല്ൊ 
നിവൊസ്,പ്ുല്ലിച്ചിറ പ്ി ഒ, ഡെൊല്ലം  

9447018746 vu2tbk@gmail.com 

5 {io.എന്. ഹരിപേവന്  9447341710 haridevanae@gmail.com 

 

D]kanXn 16 þ ]Ým¯e kuIcy§Ä  

(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä), KXmKXw, hmÀ¯mhn\nabw,\KchXv¡cWw 

  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{in.Fkv.cmPvtaml³, Un.]n.kn AwKw, cmPv̀ h³, 

tXhÅn ]n.H, sImÃw 
    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
{io.F.sI.A_vZpÄ hlm_v , (dn«.Akn.FIvkn. 

F³Pn\obÀ), CSbnehoSv, Nhd ]n.H 
9400507713   

I¬ho\À 

  FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, N.H Division, sImÃw     

tImþI¬hot\gvkv 

1 
{io.-hn.BÀ. cmPp, taJem tPm. UbdIvSÀ 

(\KcImcyw) 
    

2 kq{]nwKv  F©n\obÀ, sImÃw tImÀ¸tdj³     

3 
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ,LSGD, PnÃm 

]©mb v̄ 
    

4 
FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, s]mXpacma¯v 

(tdmUpIfpw ]me§fpw) sImÃw 
    

5 FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, PWD Buildings     
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6 {io.-Xp-f-ko-[-c³ ]nÅ, RTO, Kollam     

7 Division Chief, BSNL     

8 DTO, KSRTC, Kollam     

9 Director, Inland Navigation Directorate, Kollam 
  

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 

tPm¬k¬.sI, (Akn.FIvkn.F³Pn\obÀ, 

FÂ.Fkv.Pn.Un) B³kv tImt«Pv, C.än.kn. 

PwKvj³, sIm«mc¡c 

9447408148   

2 
{ioa-Xn. Fkv. Peo-e, FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, 

sImÃw tImÀ¸tdj³  
9388204961 

 

3 
{ioa-Xn. {ioIe Fkv., Akn.FIvknIyq«ohv 

F©n\obÀ, F³-FNv Unhn-j³, sImÃw    

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

{ioaXn.sjÀfn kXytZh³, PnÃm ]©mb v̄ 

AwKw, apIfphnf hoSv, am¼pg, BepwaqSv, sImÃw 

þ 691577 

8592969482 
 

2 
{io.Sn.BÀ.i¦c¸nÅ, {]knUâv imkvXmwtIm« 

{Kma ]©mb v̄ 
  

 

3 
{io.{ioIpamÀ, {]knUâv ]qX¡pfw {Kma 

]©mb v̄ 
  

 

4 {io.]n.apcfo[c³ 94466397717 muraleedharanplic@gmail.com  

 

D]kanXn 17 þ ]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  
{io.F³.cho{µ³, Un.]n.kn AwKw, ]Sn-ªm-sä-hn-

f, s\Sp-t§mew (]n.H), sImÃw þ 691 334 
    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io. Pn.lrjntIi³ \mbÀ, (dn«. tPm.UbdIvSÀ, 

Fkv.än. Uhe¸vsaâv Un¸mÀ«vsaâv), ku]À®nI, 

tahdw, X«mae 

9446966082   

I¬ho\À 

  PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ, sImÃw     

tImþI¬hot\gvkv 

1 
{io. a[p hn,-BÀ, ss{S_Â sUh-e-]vsaâv    

B^okÀ, ]p\eqÀ 
    

mailto:muraleedharanplic@gmail.com
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2 Akn.PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ, sImÃw 9446555814   

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
{io.s_©-an³ _n.,ADDO, PnÃm ]«nIPmXn 

hnIk\ B^okv 
9446555814   

2 {io.{ioPn v̄ Pn.BÀ (SA Gr-2) 9496320931   

3 
dnk.AknÌâv, PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okv, 

sImÃw 
  

 

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 

AUz._n\p .sI.kn, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

h©n sX¡XnÂ, sa{Xm³tXm«w, B\µ¡pfw 

]n.H, 691309 

9496365968 
 

2 
{io. sI.cmtP{µ³, IrjvWIr], e£van\KÀ 244, 

ap¡Â, sImÃw 
9387940101 

 

3 
{io. Fw.kpKX³, If¯nÂ, acpXqÀIpf§c 

sX¡v, BepwIShv ]n.H, Icp\mK¸Ån 
9447730393 1931sugathan@gmail.com 

4 
{io. sI.kp[mIc³, am[-h-hn-em-kw, Ic-hqÀ ]n H, 

]ndh´qÀ 689696 
9446592540   

5 
{io. kck³ Fkv, ssN¸pdw, \ocmhnÂ, 

(dn«.Akn.PnÃm ]«nIPmXn hnIk\ B^okÀ) 9495876198   

6 
{io.Fw.kptcjv IpamÀ, sh«pIm«v, Be¸mSv, 

BepwIShv ]n.H, Icp\mK¸Ån 
9446294761 

sureshkumarvettukattu@gmail.
com  

7 
{io._n.cm-tP-{µ³, Acnbd hoSv,  Ie-b-]pcw ]n.H. 

691560  
9605616563   

 

D]kanXn 18 þklIcWw 

   t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

{io.Fw.inhi¦c]nÅ, Un.]n.kn AwKw, Nm§-

bnÂ hoSv, Cc-hn-̈ nd \Sp-hn-Â, ]Xmcw (]n.H), 

iqc\mSv sX¡v þ 690 567  

    

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  
{io.sI.Hma\¡p«³ (dn«. klIcWkwLw, tPmbnâv 

cPnkv{SmÀ), sshimJw, apIpµ]pcw, ]pXp¡mSv, Nhd  
7012404973   

I¬ho\À 

  
tPmbnâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ), klIcWkwLw, 

sImÃw 
    

mailto:1931sugathan@gmail.com
mailto:sureshkumarvettukattu@gmail.com
mailto:sureshkumarvettukattu@gmail.com
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tImþI¬hot\gvkv 

1 
kl-I-cWkwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ, BUn-äv, 

sImÃw 
0474þ2795817 02jdaudit.klm@gmail.com 

2 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) sImÃw 0474þ2794923 argeneralklm@gmail.com 

3 Akn-Ìâ vcPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) imkvXmw-tIm« 0476þ2830272 arsasthamcotta@gmail.com  

4 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) Icp-\m-K-̧ -ffn 0476þ2620427 argstaka.coop@kerala.gov.in 

5 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) sIm«m-c-¡c 0474þ245441 argkply007@gmail.  com  

6 Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) ]p\-eqÀ 0474þ2222379 argktra@gmail.com 

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 
kl-I-c-W-kwLw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ  (¹m-\nw-Kv) 

tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ)   B^o-kv, sImÃw. 
0474þ2795176 

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

2 
Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (F-kv.kn/FÌn) tPmbnâv         

cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) B^o-kv, sImÃw. 
0474þ2795176 

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

3 
kl-I-c-W-kwLw C³kvs]-IvSÀ (]n.1) tPmbnâv          

cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) B^o-kv, sImÃw.. 
0474þ2795176 

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

4 kl-I-c-W-kwLw C³kvs]-IvSÀ (F-̈ v.Fw (2) 0474þ2795176 
Jrgklm.coop@kerala.gov.in 

jrgkollam@gmail.com  

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

    

1 
{io.Fkv.^¯lqZo³, PnÃm ]©mb v̄ AwKw, 

hS¡XnÂ hoSv, Dab\ÃqÀ ]n.H, sImÃw 691589 
8891266654   

2 
{io.BÀ.Fkv._nPp, {]knUâv ISbv¡Â {Kma 

]©mb v̄ 
9656990033   

3 
{io.]n.cmtP{µ³, FIvkv.Fw.]n, {]knUâv, 

F³.Fkv.klIcW PnÃm Bip]{Xn 
9446025081   

4 

{io.Fw.KwKm[cIpdp¸v, ap³ ]n.Fkv.kn. 

sNbÀam³, tImaf¯v, Cchn¨nd \SphnÂ, ]Xmcw 

]n.H, iqc\mSv ku v̄ 

9633591599   

5 {io.Fkv.hn{Ia³, Ajne `h³, ISbv¡Â ]n.H 9048423939   

6 
{io._n.APbIpamÀ, e£van hnemkw, XehqÀ ]n.H, 

]¯\m]pcw 
9446706314   

7 
{io.Un._meN{µ³, kpaXn `h\w, Imcn¡pgn, 

a¿\mSv ]n.H 
9446432424   

8 
{io.kptcjvIpamÀ.Un, ARvP\w, ]qX¡pfw ]n.H, 

sImÃw 
9499095886   

9 
{io.F³. hnPbN{µ³ (anj³ BÀ.]n), ktcmPm 

`h\w, aXnenÂ ]n.H, sImÃw 
9447076776 vijayanmathilil@gmail.com 

 

mailto:arsasthamcotta@gmail.com
mailto:argkply007@gmail.%20%20com
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:Jrgklm.coop@kerala.gov.in
mailto:vijayanmathilil@gmail.com
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D]kanXn 19 þhnt\mZk©mcw 

 
  t^m¬ \¼À  C.sabnÂ A{UÊv 

sNbÀt]gvk¬ 

  

AUz: Fkv.thWptKm]mÂ, Un.]n.kn AwKw, 

cma-aw-K-ew, ]\-¼-ä, Bh-Wo-izcw (]n.-H),þ691508     

sshkv sNbÀt]gvkv¬ 

  

{io.jncojv tIih³ (former DTPC secretary) 
\w.3, hnImkv \KÀ, A\izc, ]«¯m\w, 

sImÃwþ21 

9449296576 kesavanshirish@gmail.com  

I¬ho\À 

  sU]yq«n UbdIvSÀ, Sqdnkw, sImÃw     

tImþI¬hot\gvkv 

1 sU]yq«n UbdIvSÀ, ]©mb¯v     

2 sk{I«dn, PnÃm ]©mb v̄     

3 sk{I«dn, sImÃw tImÀ¸tdj³     

4 sk{I«dn, Un.än.]n.kn, sImÃw     

AwK§Ä (DtZymKØÀ) 

1 Un.F^v.H, sshÂUv sse^v, si´pcpWn  9447979081   

AwK§Ä (A\ptZymKØÀ) 

1 
{io.sI.]n.Ipdp¸v, ap\nkn¸Â sNbÀam³, 

]chqÀ 
    

2 

{ioaXn. C.Fkv.camtZhn, PnÃm ]©mb v̄ 

AwKw, apÃtÈcn hoSv, IpcntbmSv ]n.H, 

NSbawKew 691534 

9447258061   

3 
{io.Fw.F.cmPtKm]mÂ, ap\n.sNbÀam³, 

]p\eqÀ 
    

4 
{ioaXn. AcpWmtZhn. Fkv, {]knUâv 

NSbawKew t»m¡v 
    

5 

{ioaXn.ssjem kenwemÂ, {]knUâv, {Kma 

]©mb v̄ {]knUâvkv Atkmkntbj³ 

({]knUâv shfnbw {Kma ]©mb v̄) 

    

6 {io.jmPn, jmPn `h\w, amen`mKw, Nhd ku v̄ 9846536492   

7 
{io.A\nÂIp-amÀ.-]n, tPymXn `h-\w, Adbv¡Â, 

s]cp-a-®qÀ ]n.-H þ691532 
9495059164   

 

mailto:kesavanshirish@gmail.com


   sImÃw PnÃm IfIvSdpsS \S]Sn{Iaw 

 (lmPÀ. tUm. Fkv ImÀ¯ntIb³ sF.F.Fkv) 

 hnjbw  : PnÃm Bkq{XW kanXn sImÃw þ PnÃm ]²Xn cq]oIcWwþ FUnddnwKv  

                       I½nän  cq]oIcn¨v D¯chmIp¶p.  

 ]cmaÀiw:  1. 23.09.2017se k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv \¼À kÀ¡mÀ D¯chv 

       2. Cu Hm^oknse 7.10.2017 se CtX \¼À D¯chv. 

      3. 23.11.2017 se PnÃm Bkq{XW kanXn tbmK Xocpam\w. 

  

D¯chv \w. 2236/2017/Un.]n.H/sImÃw     XobXn  29 .11.2017  

 `cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 ZD {]Imchpw 1994 se tIcf ap\nkn¸menän  \nbaw 

sk£³ 53 {]Imchpw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm Bkq{XW kanXnIfpsS kp{][m\ NpaXebmWv 

PnÃm ]²Xn X¿mdm¡pI F¶Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ amÀ¤tcJ ]cmaÀiw (1) {]Imcw 

kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pv.  

 IcSv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v PnÃm Bkq{XW kanXnsb klmbn¡phm³ 1995 se tIcf 

PnÃm Bkq{XW kanXn (AwK§fpsS sXcsªSp¸pw tbmK \S]Sn{Iahpw) N«§fnse 16þmw N«¯nÂ 

{]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv {]Imcw hnjbtaJe Xe¯nÂ P\{]Xn\n[nIÄ, DtZymKØÀ, hnZKv[À, k¶² 

{]hÀ¯IÀ F¶nhÀ AS§nb 19 D]kanXnIÄ ]cmaÀiw (2) {]Imcw cq]nIcn¨n«pv. D]kanXn 

X¿mdm¡p¶ A²ymb§Ä kwtbmPn¸n¡p¶Xn\pw PnÃm ]²Xn IcSv cq]oIcWw kab_ÔnXambn 

GtIm]n¸n¡p¶Xn\pw ]qÀ¯nbm¡p¶Xn\pw Xmsg ]dbp¶ AwK-§sf DÄs¸Sp¯n Hcp FUnddnwKv   

I½nän  kqN\ (3) {]Imcw cq]oIcn¨v CXn\mÂ D¯chmIp¶p.   

  

sNbÀam³  þ {io.Fw.hniz\mY³, Un.]n.kn sa¼À (kÀ¡mÀ t\man\n)  

I¬ho\À  þ {io.]n.jmPn, PnÃm ¹m\nwKv Hm^okÀ 

tImþI¬ho\À  þ {ioaXn. F._nµp, PnÃm te_À Hm^okÀ (F³t^mgvkvsaâv) 

AwK§Ä 

1. {io.hn.Pb{]Imiv, Un.]n.kn AwKwþ9895572369 

2. {io. AtPmbv, PnÃm C³^Àtaj³ Hm^okÀ, sImÃw 

3. {io.Fkv.PamÂ, Fkv.BÀ.Pn sa¼Àþ 9447557855 

4. {io.]n.tkma\mY³, kpta-cp, ap-bv¡Â CuÌv, sImÃwþ9446602626 

5. {io.]n.B\µ³, kcbq, ]\¨mew, apJ¯e ]n.H, sImÃwþ9495351547 

6. {io.sI.hn.cmtP{µ³, ]pXphoSv, Xmac¡pfw, sImÃw-þ9447076608 

7. {io.C©¡mSv _meN{µ³, D]kanXn AwKw, 

 hfm¼pd¯v, C©¡mSv, I¡m¡p¶v ]n.H þ 8943846959 

8. {io.hn.]n.Pb{]Imiv tat\m³, PnÃm ]©mb¯v ¹m\nwKv I½nddn AwKwþ9447800325 

9. {io.Fw.`mkvIc³, APb`h³, ]«¯m\w ]n.Hþ 9961129747 

10. {io.hn.hnPbIpamÀ, Hm¨nd t»m¡v ¹m\nwKv I½nddn AwKw, ]p¯³hoSv, aW¸ffn ku¯v.]n.H 

11. {io.Sn.t{]wemÂ, P\Iobmkq{XWw, PnÃm s^knentääÀ, sImÃw 

 

 PnÃm ]²Xn cq]oIcWhpambn _Ôs¸« \nbanXcmbn«pff t{]mPIvSv AtkmkntbddpamÀ 

Cu I½nänbnÂ AwK§fmbncn¡p¶XmWv. 

                                                                                  H¸v/þ 

PnÃm IfIvSÀ & sa¼À sk{I«dn,   

D¯chn³{]Imcw                                                 PnÃm Bkq{XW kanXn 

         H¸v/þ     

PnÃm ¹m\nwKv Hm^o-kÀ 

 

_Ôs¸« I½nän AwK§Ä¡v 

 

]IÀ¸v 

1. sa¼À sk{I«dn, kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv (D]cn]{Xw klnXw) 

2. kn.F.Sp {]knUâv, PnÃm ]©mb v̄ & sNbÀt]gvk¬, PnÃm Bkq{XW kanXn 

3. kn.F. Sp PnÃm IfIvSÀ, sImÃw 

4. kn.F Sp PnÃm ¹m\nwKv Hm^okÀ 

5. ^bÂ/IcpXÂ ^bÂ 
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അനുബന്ധം 

ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി  – റിപ്പൊര്ട്ട ്

• സര്ട്കൊര്ട് ഉത്തരവ ് 
ഭരണ ഘടനയുകട അനുപ്േദം 243 ZD പ്ര ൊരവം 1994 കെ മുനിസിപൊെിറ്റി നിയമം കസക്ഷന് 

53 പ്ര ൊരവം രൂപീ രികകപടിട്ടുള്ള ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതിയുകട ഒരു സുപ്രധൊന 

ചുമതെയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കു  എന്നത്.   23.09.2017 കെ സ.ഉ.(അച്ചടി)നം. 

19/2017/പ്ലൊനിംഗ് സര്ട്കൊര്ട് ഉത്തരവ് പ്ര ൊരം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുള്ള 

മൊര്ട്ഗപ്രഖ സര്ട്കൊര്ട് പുറകപടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് ജില്ലൊ 

ആസൂത്രണസമിതികയ സഹൊയിക്കുന്നതിന് 1995 കെ പ് രള  ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി 

(അംഗങ്ങളുകട കതരകെടുപ്പം പ്യൊഗനടപടി ക്രമവം) ചടങ്ങളികെ പതിനൊറൊം  ചടത്തില് 

പ്രതിപൊദിച്ചിരിക്കുന്നത്  പ്ര ൊരം വിഷയപ്മഖെ തെത്തില് ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്, 

ജനപ്രതിനിധി ള്, വിദഗ്ധര്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ട്ത്ത ര്ട്, എന്നിവര്ട് അടങ്ങിയ ഉപസമിതി ള് 

രൂപീ രിപ്കണ്ടതൊണ്. 

• ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് സര്ട്കൊര്ട് പുറകപടുവിച്ച മൊര്ട്ഗപ്രഖ പ്ര ൊരം 
സ്ഥെമൊനൊസൂത്രണം, ജെത്തിന്കറയും മറ്റ് പ്രകൃതി ദത്ത വിഭവങ്ങളുകടയും 
ഭൗതി വിഭവങ്ങളുകടയും പങ്കിടല്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, അടിസ്ഥൊന സൗ രയങ്ങളുകട 
സംപ്യൊജിത വി സനം എന്നിവ മുന്നിര്ട്ത്തികകൊണ്്ട ജില്ലയികെ വി സന വിടവ ള് 
 കണ്ടത്തി ജില്ലൊതെ വി സന െക്ഷയങ്ങളും പ്മഖെൊ മുന്ഗണന ളും നിശ്ചയിച്ചുക ൊണ്ടുള്ള 
ജില്ലയുകട സമഗ്ര വി സനം വിഭൊവനം കചയ്യുന്ന പദ്ധതിയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി. പ്രപ്തയ മൊയ 
വ യിരുത്തപ്െൊ, സ്കീമു പ്ളൊ, പ്പ്രൊജക്ടു പ്ളൊ ഇതിെില്ല. തപ്േശ ഭരണ സര്ട്കൊരു ള്ക്കും 
വിവിധ വകുപ്പ ള്ക്കും വി സന പദ്ധതി ആസൂത്രണ വഴി ൊടിയൊണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി. 

• ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട ഘടന 

    മുഖവരയും ഉള്ളടകവം 

    ഭൊഗം I  : ജില്ലൊവി സന പരിപ്പ്രക്ഷയം 

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

 അധയൊയം 5 :   പ് ന്ദ്ര, സംസ്ഥൊന സര്ട്കൊരു ള് ജില്ലയില് നടപൊക്കുന്ന  
                            പദ്ധതി ളുകട അവപ്െൊ നവം അവ പരമൊവധി  
                            പ്രപ്യൊജനകപടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ട്പ്േശങ്ങളും 
 അധയൊയം 6 :   തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട 2017-18 വൊര്ട്ഷി  പദ്ധതി  
                     അവപ്െൊ നവം പദ്ധതി ള്കമച്ചകപടുത്തുന്നതിനുള്ള 
                     മൊര്ട്ഗനിര്ട്പ്ദശങ്ങളും 
 അധയൊയം 7   :   പരിപ്പ്രക്ഷയത്തിന്കറയും നിര്ട്പ്േശങ്ങളുകടയും സംഗ്രഹവം  
                             ഉപസംഹൊരവം 

 

• 2017 കസപ്തംബര്ട് 28 : ഉപസമിതി ളുകട  രൂപീ രണം 
 ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതികെ ഭൊഗമൊയി 19 ഉപസമിതി ള് രൂപീ രികൊന് 

28.09.2017-ല് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി ക .ജഗദമ്മ ടിച്ചറുകട 

അദ്ധയക്ഷതയില് പ്ചർന്ന ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗത്തില് തീരുമൊനിച്ചു. ജില്ലൊ ആസൂത്രണ 

സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ  ളക്ടർ പ് ൊ.എസ്  ൊർത്തിപ് യന് ഐ.എ.എസ് 

സന്നിഹിതനൊയ പ്രസ്തുത പ്യൊഗ തീരുമൊന പ്ര ൊരം ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്, 

ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ട്ത്ത ര്ട്, ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട് എന്നിവര്ട് 

അടങ്ങിയ 19 ഉപസമിതി ള് തൊകഴ പറയും പ്ര ൊരം രൂപീ രിച്ച് 07.10.2017-ല് ഉത്തരവൊയി. 

(ഉത്തരവികെ പ ര്ട്പ ്അനുബന്ധമൊയി പ്ചര്ട്ത്തിരിക്കുന്നു)   

{Ia\¼À D]kanXnbpsS t]cv 

1 BapJhnhc§Ä 

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

3 hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä 

4 

\oÀ¯Sm[njvTnXhnIk\w 

(Irjn, PetkN\w, a®v kwc£Ww, Pet{kmXÊpIfpsS 

kwc£Ww) 
5 arKkwc£Ww, £ochnIk\w 

6 aÕyhnIk\w 

7 ]cnØnXn, ImemhØmhyXnbm\w, h\ hnIk\w, Zpc´\nhmcWw 

8 
hyhkmbw, hnhckmt¦XnIhnZy, hmWnPyw, 

kzbwsXmgnÂkwcw`§Ä, A\ykwØm\ sXmgnemfnIÄ 

9 BtcmKyw, ipNnXzw (Jcþ{Zhamen\ykwkvIcWw DÄs¸sS) 

10 IpSnshÅw 

11 ]mÀ¸nSw, Zmcn{ZyeLqIcWw 

12 
h\nXmhnIk\w, kmaqly\oXn, kmaqlykpc£nXXzw, 

htbmP\§Ä þ Ip«nIÄ þ `n¶tijnbpÅhÀ þ {Sm³kvsP³UÀ 

hn`mKwF¶nhcpsShnIk\w 
13 hnZym`ymkw 
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14 ImbnIhnIk\w, bphP\Imcyw, kwkvImcw 

15 DuÀÖw 

16 
]Ým¯ekuIcy§Äþ(tdmUpIÄ, ]me§Ä, sI«nS§Ä) KXmKXw, 

hmÀ¯mhn\nabw, \KchXv¡cWw 

17 ]«nIPmXn þ ]«nIhÀ¤ hnIk\w 

18 klIcWw 

19 hnt\mZk©mcw 

 

• 2017 ഒപ്ക്ടൊബര്ട് 13 : ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള പരിശീെനം 
 ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥൊനപരമൊയി അറിെിരിപ്കണ്ട വിഷയങ്ങകള 

കുറിച്ച് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുകട ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കു് ഒരു പരിശീെന പരിപൊടി 

ക ൊല്ലം സി.പ് ശവന് കമപ്മ്മൊറിയല് കടൗണ്ഹൊളില് വച്ച് 13.10.2017 ന് രൊവികെ 9.00 മണി 

മുതല് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി  ക .ജഗദമ്മ ടീച്ചറുകട പ്നതൃതവത്തില് 

നടത്തു യുണ്ടൊയി. പ്രസ്തുത പരിശീെന പരിപൊടിയില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ 

കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ  ളക്ടർ, ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട് എന്നിവര്ട് സംസൊരിക്കു യും 

പ്േറ്റ് റിപ്സൊഴ്സ ് ഗ്രൂപ് കമമ്പര്ട്മൊര്ട് ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകലുമൊയി ബന്ധകപട് വിവിധ 

പ്മഖെ ളില് പരിശീെനം നല്കു യും കചയ്തു. പരിശീെന പരിപൊടിയില് ഏ പ്ദശം 300 പ്പര്ട് 

പകങ്കടുത്തു. 19 ഉപസമിതി ളുകടയും ആദയപ്യൊഗം അപ്ന്ന ദിവസം കൂടു യുമുണ്ടൊയി. 

• 2017 ഒപ്ക്ടൊബര്ട് 28 : ജില്ലൊ പദ്ധതി- ജില്ലൊതെ കൂടിയൊപ്െൊചന  പ്യൊഗം  
 28.10.2017 ന്  ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ 

പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുളള  ര്ട്മ്മ പരിപൊടിക് രൂപം നല്കുന്നതിനും കപൊതു നിര്ട്പ്േശങ്ങള് 

സമൊഹരിക്കുന്നതിനുമൊയി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുകട ആഭിമുഖയത്തില് ഒരു 

കൂടിയൊപ്െൊചനൊ പ്യൊഗം നടത്തു യുണ്ടൊയി.  ബഹു.ഫിഷറീസ്, ഹൊര്ട്ബര്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 

 ശുവണ്ടി വയവസൊയ വകുപ ്മന്ത്രി ശ്രീമതി.കജ.പ്മഴ്സിക്കുടിയമ്മ ഉദ്ഘൊടനം കചയ്ത പ്യൊഗത്തില് 

ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി.ക .ജഗദമ്മ ടീച്ചര്ട് അദ്ധയക്ഷത വഹിച്ചു. 

ബഹു.എം.പി.അ വ.ക .പ്സൊമപ്രസൊദ,് ജില്ലയികെ ബഹു.എം.എല്.എ മൊര്ട്, ജില്ലൊ  ളക്ടര്ട്, 

ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട്,  ിപിസിയികെ സര്ട്കൊര്ട് പ്നൊമിനിയൊയ അംഗം, ആസൂത്രണ 

സമിതി അംഗങ്ങള്,  ജനപ്രതിനിധി ള്, സംരംഭ ര്ട്, വയൊപൊരി-വയവസൊയി സംഘടനൊ 

പ്നതൊകള്, കതൊഴിെൊളി സംഘടനൊ പ്രതിനിധി ള്, ഗപ്വഷണ-വി സന സ്ഥൊപനങ്ങളുകട 

പ്രതിനിധി ള് എന്നിവര്ട് പകങ്കടുക്കു യും ആവശയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു.  

• 2017 നവംബര്ട് 8,15, 23 : ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകല് പുപ്രൊഗതി അവപ്െൊ ന 
പ്യൊഗങ്ങള് 

 ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങള് നവംബര്ട് 8, 15, 23 എന്നീ 

തീയതി ളില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗം വിെയിരുത്തു യും ബന്ധകപട 

ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട്ക് ആവശയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു. 
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• 2017 നവംബര്ട് 29 : ഉപസമിതി ളുകട   രട ്അദ്ധയൊയങ്ങളുകട അവതരണം 
 ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊക്കുന്നതികെ ഭൊഗമൊയി വിവിധ ഉപസമിതി ളുകട   രട ്

അദ്ധയൊയങ്ങള് അവതരിപിച്ച് നിർപ്േശങ്ങള് സമർപിക്കുന്നതിനൊയി 29.11.2017  രൊവികെ 10 

മണിക്  ളപ്േറ്റ് പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി  

ക .ജഗദമ്മ ടിച്ചറുകട അദ്ധയക്ഷതയില് പ്യൊഗം പ്ചർന്നു.  പ്രസ്തുത പ്യൊഗത്തില്  ജില്ലൊ 

ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ  ളക്ടർ ശ്രീ.എസ്  ൊർത്തിപ് യന്  

ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള് സർകൊർ പ്നൊമിനി, ജില്ലൊ പ്ലൊനിംഗ് ആഫീസർ, പ്േറ്റ ്

റിപ്സൊഴ്സ ് അംഗങ്ങള് കൂടൊകത വിവിധ ഉപസമിതി ളുകട വവസ് കചയർമൊന്മൊർ 

 ണ്വീനർമൊർ, വകുപ്പതെ ജില്ലൊ ഉപ്ദയൊഗസ്ഥർഎന്നിവർ പകങ്കടുത്തു.  

 ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തിനൊയി നിപ്യൊഗിച്ചിട്ടുള്ള 19 ഉപസമിതി ളുകട 

 ണ്വീനര്ട്മൊർ അവര്ട് തയ്യൊറൊകിയ പ്മഖെൊ പദ്ധതി കള കുറിച്ച് ഓപ്രൊ അവതരണം 

നടത്തു യുണ്ടൊയി.  ജില്ലയികെ വി സന പ്മഖെ ളുകട സ്ഥിതി വിവരം, വി സന പരിപ്പ്രക്ഷയം, 

ഹൃസവ ൊെ - ദീർഘ ൊെ വി സന പരിപൊടി ള്, എന്നിവ അവതരിപിക്കു യും അവകയ കുറിച്ച് 

ചർച്ച കചയ്യു യും കചയ്തു. ഈ ചർച്ചയികെ  നിര്ട്പ്േശങ്ങളും കൂടി ഉള്കപടുത്തി ജില്ലൊ പദ്ധതി  രട് 

പുതുകി തയ്യൊറൊകൊണകമന്ന് നിര്ദ്പ്േശിച്ചു. 

• കപര്ട്പ്ഫൊമന്സ ്ഓ ിറ്റ ്വിഭൊഗത്തികെ പ്സവനം 
 ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് 19 ഉപസമിതി ള്ക് പുറകമ, 

ജില്ലയികെ തപ്േശഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളുകട വൊര്ട്ഷി  പദ്ധതി അവപ്െൊ നം കചയ്ത് ജില്ലൊ 

പദ്ധതിയുകട ഭൊഗം 2-ല് അദ്ധയൊയം 6 തയ്യൊറൊക്കുന്നതിനൊയി അ ീഷണല്  വെപക്മെ് 

 മ്മീഷണറുകട (കപര്ട്പ്ഫൊമന്സ് ഓ ിറ്റ് യൂണിറ്റ്, ക ൊല്ലം) പ്നതൃതവത്തില് 02.11.2017 ന് ഒരു 

ടീം രൂപീ രിച്ച് ഉത്തരവൊകു യും IKM-ല് നിന്ന് നിര്ട്വഹണ വിവരങ്ങള് പ്ശഖരിച്ച് ആറൊം 

അദ്ധയൊയം തയ്യൊറൊകൊന് നിര്ട്പ്േശിക്കു യും കചയ്തു. 

• എ ിറ്റിംഗ ്സമിതി രൂപീ രണം 
 ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് രൂപീ രിച്ച 19 ഉപസമിതി ള് 

തയ്യൊറൊക്കുന്ന  രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് സംപ്യൊജിപിക്കുന്നതിനും  രട ്ജില്ലൊ പദ്ധതി 

രൂപീ രണം സമയബന്ധിതമൊയി പൂര്ട്ത്തിയൊക്കുന്നതിനും പ്വണ്ടി  ിപിസിയികെ സര്ട്കൊര്ട് 

പ്നൊമിനി അദ്ധയക്ഷനൊയി ഒരു എ ിറ്റിംഗ്  മ്മിറ്റി 29.11.2017 ന് രൂപീ രിച്ച് ഉത്തരവൊയിട്ടുണ്ട്. 

(ഉത്തരവികെ പ ര്ട്പ ്അനുബന്ധമൊയി പ്ചര്ട്ത്തിരിക്കുന്നു)  

• 2017  ിസംബര്ട് 04: മുഖയമന്ത്രിയുകട വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറന്സ ്

 ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണം അവപ്െൊ നത്തികെ ഭൊഗമൊയി എല്ലൊ ജില്ലൊ  ളക്ടർമൊരും 

ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്മൊരുമൊയി 04.12.2017-ന്  രൊവികെ 11 മണിക് മുഖയമന്ത്രി 

വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറന്സ് നടത്തു യുണ്ടൊയി.  ളപ്േറ്റ് വീ ിപ്യൊ പ് ൊണ്ഫറൻസ് ഹൊളില് 

ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ശ്രീമതി  ക . ജഗദമ്മ ടീച്ചര്ട്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ 

സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ  ളക്ടർ ശ്രീ.എസ്  ൊർത്തിപ് യന്, ജില്ലൊ പ്ലൊനിംഗ് 

ആഫീസർ, ക . യറക്ടര്ട് എകപ്ണൊമിക്സ് ആെ് േൊറ്റിേിക്സ്, ജില്ലൊ  കടൗണ് പ്ലൊനര്ട്, ജില്ലൊ 
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ആസൂത്രണ സമിതി  സർകൊർ പ്നൊമിനി എന്നിവര്ട് സന്നിഹിതരൊയിരുന്നു.  ജില്ലൊ  ളക്ടര്ട് ഓഖി 

ദുരന്തവമൊയി ബന്ധകപട ദുരിതനിരവൊരണ പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങളുകട അവസ്ഥ വിശദീ രിച്ചു.  

തുടര്ട്ന്ന് ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ് ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട 

പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങള് വിശദീ രിച്ചു.  സംപ്യൊജിത-ഏപ് ൊപന പദ്ധതി നിര്ട്പ്േശങ്ങളും പ്മല്ത്തട്- 

 ീഴ്ത്തട് നിര്ട്പ്േശങ്ങളും ജില്ലൊ പദ്ധതിയില് ഉള്കപടുത്തണകമന്ന് മുഖയമന്ത്രി നിര്ട്പ്േശിച്ചു. 

• 2017  ിസംബര്ട്  20 : ഉപസമിതി ളുകട   രട ്അദ്ധയൊയങ്ങളുകട രണ്ടൊമകത്ത അവതരണം 
ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണവമൊയി ബന്ധകപട് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി വിവിധ 

ഉപസമിതി ള് തയ്യൊറൊകിയ അദ്ധയൊയങ്ങളുകട അവതരണം ക ൊല്ലം  ളപ്േറ്റ് 

പ് ൊണ്ഫറന്സ് ഹൊളില് 20.12.2017 ന് രൊവികെ  9.00 ന് ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി 

കചയര്ട്പ്പഴ്സന്കറ അദ്ധയക്ഷതയില്  ആരംഭിച്ചു.  പ്യൊഗത്തില് സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ 

പ്ബൊര്ട് ് കമമ്പര്ട് പ് ൊ.ക .എന്.ഹരിെൊല്, പ്െൊകല് ഗവ. മ്മീഷന് കചയര്ട്പ്പഴ്സണ് 

പ് ൊ.ബി.പി.വിപ്നൊദ,് ജില്ലൊ  ളക്ടര്ട്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവര്ട് 

സന്നിഹിതരൊയിരുന്നു. 

  രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങളില് സംയുക്ത കപ്രൊജക്ടു ള്, പ്മല്ത്തട്  ീഴ്ത്തട് 

കപ്രൊജക്ട് നിര്ട്പ്േശങ്ങള് എന്നിവ ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങളില് 

പ്രധൊനമൊയും വരുപ്ത്തണ്ട മൊറ്റങ്ങകള കുറിച്ച് ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ് കമമ്പര്ട് 

പ് ൊ.ക .എന്.ഹരിെൊല്, പ്െൊകല് ഗവ. മ്മീഷന് കചയര്ട്പ്പഴ്സണ് പ് ൊ.ബി.പി.വിപ്നൊദ ്

എന്നിവര്ട് അതൊത് ഉപസമിതി  ണ്വീനര്ട്മൊര്ട്ക ്നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യുണ്ടൊയി. 

• തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട അഭിപ്രൊയ സമൊഹരണം 

തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുകട അഭിപ്രൊയ സമൊഹരണത്തിനൊയി 19 ഉപസമിതി ള് 

തയ്യൊറൊകിയ  രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് ജില്ലയികെ എല്ലൊ തപ്േശ 

ഭരണസ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കും നല് ിയിട്ടുണ്ട.് 

 രട് ജില്ലൊ പദ്ധതി അദ്ധയൊയങ്ങള് എ ിറ്റിംഗ്  മ്മിറ്റി പരിപ്ശൊധിച്ച് തപ്േശ ഭരണ 

സ്ഥൊപനങ്ങളുകട െഭയമൊയ നിര്ട്പ്േശങ്ങള് പ്ക്രൊ ീ രിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• 2018 ജനുവരി  10, 2018 : ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊര്ട് 
 ജില്ലൊ പദ്ധതി രൂപീ രണത്തികെ ഭൊഗമൊയി ക ൊല്ലം സി.പ് ശവന് കമപ്മ്മൊറിയല് 

കടൗണ്ഹൊളില് വച്ച് 10.01.2018 ന് രൊവികെ 10.00 മണി മുതല് ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊര്ട് 

നടത്തു യുണ്ടൊയി. പ്രസ്തുത കസമിനൊറില്  ബഹു.എം.പി. മൊര്ട്,   ബഹു.എം.എല്.എ മൊര്ട്, ജില്ലൊ 

ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്,  ആസൂത്രണ സമിതി കമമ്പർ കസക്രടറി കൂടിയൊയ ജില്ലൊ 

 ളക്ടര്ട്, ക ൊല്ലം പ് ൊര്ട്പപ്റഷന് പ്മയര്ട്, SRG അംഗങ്ങള്, ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി 

അംഗങ്ങള്,  തപ്േശ ഭരണസ്ഥൊപന ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട്,  ഗപ്വഷണ-

വി സന സ്ഥൊപനങ്ങളുകട പ്രതിനിധി ള്, ജില്ലൊതെ ഉപ്ദയൊഗസ്ഥര്ട്, ഉപസമിതി അംഗങ്ങള്,  

എന്നിവര്ട്  പകങ്കടുത്ത  വി സന കസമിനൊറില് ക ൊല്ലം ജില്ലൊ  രട് പദ്ധതി ചര്ട്ച്ച കചയ്യു യും 

നിര്ട്പ്േശങ്ങള് സമൊഹരിക്കു യും കചയ്തു. ബഹു.എം.പി. ശ്രി.എന്, ക .പ്പ്രമചന്ദ്രന് , 
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ബഹു.എം.എല്.എ ശ്രി.എം.നൗഷൊദ് എന്നിവര്ട് വിവിധ ഗ്രൂപ് ചര്ട്ച്ച ളില് പകങ്കടുക്കു യും 

നിര്ട്പ്േശങ്ങള് നല്കു യും കചയ്തു.  

2018 ജനുവരി 11,16,17 : പ്േക ്പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ ്ചര്ട്ച്ച  

2018 ജനുവരി 11,16,17 എന്നീ തീയതി ളില്  വെപ്കമെ് പ്ജര്ട്ണെിേ്, 

കൃഷി/ക്ഷീര/മത്സ്യ  ര്ട്ഷ ര്ട്,  ര്ട്ഷ  സംഘങ്ങള്, വയവസൊയി ള്, വയവസൊയ സംരംഭ ര്ട്, 

സഹ രണ സംഘങ്ങള്, ഗപ്വഷണ/വിദയൊഭയൊസ/വയവസൊയ സ്ഥൊപന പ്മധൊവി ള്,  െൊ-

 ൊയി -സൊംസ്കൊരി  രംഗകത്ത പ്രമുഖര്ട്/സംഘടന ള് തുടങ്ങിയ പ്രപ്തയ  ഗ്രൂപ്പ ളുമൊയി  രട് 

ജില്ലൊ പദ്ധതിയിന്പ്മല് പ്േക് പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ് ചര്ട്ച്ച നടത്തു യും നിര്ട്പ്േശങ്ങള് സമൊ 

ഹരിക്കു യും പദ്ധതിയില് ഉള്കപടുത്തു യും കചയ്തു.  

10.01.2018 ന്  നടന്ന ജില്ലൊ വി സന കസമിനൊറികെ നിര്ട്പ്േശങ്ങളും പ്േക് പ്ഹൊള്പ് ഴ്സ് 

ചര്ട്ച്ച ളില് ഉരുത്തിരിെ നിര്ട്പ്േശങ്ങളും കൂടി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ  രട് പദ്ധതിയില്  

ഉള്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

• ജില്ലൊ പദ്ധതി ( രട)് സമര്ട്പണം 
 രട് ജില്ലൊ പദ്ധതിയ്ക്ക ്22.01.2018-ല് കൂടിയ ക ൊല്ലം ജില്ലൊ ആസൂത്രണ സമിതി പ്യൊഗം 

അംഗീ ൊരം നല്കു യും സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ിപ്െയ്ക്ക ് അയയ്ക്കുന്നതിന് 

തീരുമൊനിക്കു യും  കചയ്തു.   ിപിസിയുകട അംഗീ ൊരപ്ത്തൊടു കൂടി ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പദ്ധതി ( രട്) 

ജനുവരി 23 നു സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ില്  സമര്ട്പിച്ചു. 

• 2018 കഫബ്രുവരി 14 : ജില്ലൊ പദ്ധതി സംസ്ഥൊന തെ അവതരണം 
14.02.2018 –ല് സംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ പ്ബൊര്ട് ് വവസ് കചയര്ട്മൊന്, കമമ്പര്ട്മൊര്ട്, 

ജനപ്രതിനിധി ള്, വിഷയപ്മഖെ വിദഗ്ധര്ട് എന്നിവരുകട സൊന്നിദ്ധയത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത ്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണസമിതി കചയർപ്പഴ്സണ്, ജില്ലൊ  ളക്ടര്ട് എന്നിവര്ട്  ക ൊല്ലം  ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട 

അവതരണം  നടത്തു യുണ്ടൊയി. 

• ജില്ലൊ പദ്ധതിയുകട സംസ്ഥൊന തെ പരിപ്ശൊധന 

ജില്ലൊ പദ്ധതി സംസ്ഥൊന തെത്തില് വിദഗ്ധര്ട്  പരിപ്ശൊധന നടത്തി െഭിച്ച റിപ്പൊര്ട്ട ്
പ്ര ൊരമുള്ള നിര്ട്പ്േശങ്ങള് ആവശയമൊയ മൊറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നതിനൊയി ഉപസമിതി ളുകട 

 ണ്വീനര്ട്മൊർക് നല് ിയിട്ടുള്ളതും  നിര്ട്പ്േശങ്ങളും ആവശയമൊയ മൊറ്റങ്ങളും ഉള്കപടുത്തി 

അന്തിമ ജില്ലൊ പദ്ധതി തയ്യൊറൊകിയിട്ടുള്ളതുമൊണ്. 
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