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ആമുഖം 

  

അധികാര വികകന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി  തകേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക  
സ്ാമൂഹ്യ നീതിയ്ക്കം  സ്ാമ്പത്തിക വികസ്നത്തിനം ആവശയമായ  പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനം 
നടപ്പാക്കുന്നതിനം അധികാരമുന്റെങ്കിലം പദ്ധതി കളുന്റട ഏകകാപനവം  സ്ംകയാജനവം  
ഭരണഘടനയുന്റട  അനകേദം 243 ZD  പ്രകാരം  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സ്മിതിയിൽ  നിക്ഷിപ്തമാണ്.  
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി  കകരളത്തിൽ വിവിധ  തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ   വിവിധ 
പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച്   നടപ്പാക്കുന്നു ന്റെങ്കിലം   അവയുന്റട ജില്ലാ തലത്തിലള്ള  ഏകകാപനവം 
സ്ംകയാജനവം  പ്രാവർത്തിക മാക്കുന്നതിന ് കവെത്ര  കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.   സ്ംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ 
പരിമിതി   മറികടക്കു ന്നതിനാണ്  പതിമൂന്നാം  പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി  കാലയളവിൽ  1994  കകരള 
മുനിസ്ിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിന്റെ ന്റസ്ക്ഷൻ 53 പ്രകാരം  ഭരണ ഘടന സ്ഥാപനമായ ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സ്മിതി ഒരു കരട് വികസ്ന പദ്ധതി  തയ്യറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.   ഉല്പാദനത്തിന്റെ  
അടിസ്ഥാന ഘടങ്ങളായ  മണ്്ണ, ജലം, ജജവ സ്മ്പത്ത ് എന്നിവയുന്റട  ശാസ്ത്രീയമായ    
വിനികയാഗം,  പരിസ്ഥിതി സ്ംരക്ഷണം , അടിസ്ഥാന  ന്റസ്ൌകരയങ്ങ ളുന്റടയും  കസ്വന 
കമഖലകളുന്റടയും  സ്ംകയാജിത വികസ്നം  എന്നിവ  പരിഗണിച്്ച കരട്  ജില്ലാ വികസ്ന പദ്ധതിയ്്ക്ക  
രൂപം നൽകകെതുെ്.  ജില്ലാ വികസ്ന പദ്ധതിന്റയന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളുന്റടയും  
സ്ഥാപനങ്ങളുന്റടയും  കപ്രാജക്ടുകൾ കരാഡീകരിച്ച ് ഒരു കരഖ തയ്യറാക്കകലാ,  പ്രകതയക  
വകയിരുത്തകലാടു കൂടിയ  സ്കീമുകകളാ കപ്രാജക്ടുകകളാ  അല്ല.   ഓകരാ വികസ്ന കമഖലയിലം 
നിലവിലള്ള വിടവകൾ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ   ശാസ്ത്രീയമായ   
അവകലാകനം  നടത്തി  നിഗമനങ്ങളിന്റലത്തുകയും  അവ പരിഹ്രിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ  
ദീർഘകാല, ഹൃസ്വകാല  പരികപ്രക്ഷയത്തിന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്ന  പരിഹ്ാരത്തിന്  കവെി  
കകന്ദ്ര - സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാറുകൾ  ഏന്ററ്റടുകക്കെ കമൽത്തട്ട്  നിർകേശങ്ങളും  പ്രകദശിക 
സ്ർക്കാറുകൾ  നടപ്പാകക്കെ  കീഴ്ത്തട്്ട നിർകേശങ്ങളുമാണ്  ജില്ലാ പദ്ധതിയുന്റട  പ്രസ്ക്തഭാഗം. 

 അകതാന്റടാപ്പം വിവിധ  വികസ്ന വകുപ്പുകൾ  സ്ംയുക്തമായി  പരിഹ്രികക്കെ  പ്രശ്നങ്ങൾ 
കന്റെത്തി  അവ പരിഹ്രിക്കുന്നതിനള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഏന്റതാന്റക്കയാന്റണന്ന്  വയക്തമായി  
നിർണ്ണയിക്കുവാനം   സ്ംകയാജന ഏകകാപന സ്ാധയതകൾ  പ്രകയാജനന്റപ്പടുത്തി  പരിഹ്ാരം  
കാണുന്നതിനം  ജില്ലാ പദ്ധതി  സ്ഹ്ായകമാകും. കമല്പറഞ്ഞവയുന്റട  ലക്ഷയപ്രാപ്തിക്കായി  പാലക്കാട്  
ജില്ലയുന്റട  സ്മഗ്രവികസ്നം  സ്ാധയമാക്കുന്നതിന്  വിവിധ വികസ്ന കമഖലകളിന്റല വിദഗ്ധരും  
ജില്ലാതല ഉകദയാഗസ്ഥരും  അടങ്ങിയ 22 ഉപസ്മിതികളാണ്  റികപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

  ഈ  സ്ംക്ഷിപ്ത റികപ്പാർട്ട് ജില്ലയിന്റല വിവിധ വികസ്ന  കമഖലകൾ തമ്മിലള്ള  വികസ്ന 
വിടവകൾ  നികത്തുന്നതിന ്  തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബന്ധന്റപ്പട്ട  വകുപ്പുകൾക്കും  ഒരു 
ചൂണ്ടുപലകയായി  ഉപകയാഗിക്കാവന്നതാണ്.  

         ഒപ്പ് 
           ശ്രീ. ഡി. ബാലമുരളി. ഐ.എ.എസ്്. 
           ജില്ലാ കളക്ടർ  & ന്റമമ്പർ ന്റസ്രട്ടറി, 
          ജില്ലാ ആസൂത്രണ സ്മിതി.    
 

 

 



 

സ്കേശം 

 കകരളത്തിന്റല കാർഷിക പ്രധാനയമുള്ള  ജില്ലയാണ ് പാലക്കാട്.  ആ നിലയിൽ ജില്ലയുന്റട 

സ്മഗ്രമായ കാർഷിക പുകരാഗതിക്ക്  മുൻതൂക്കം ന്റകാടുത്തുന്റകാൊണ്  ജില്ലാ പദ്ധതി വിഭാവനം 

ന്റെയ്തിട്ടുള്ളത്.   ഒപ്പം കകരള ഗവൺന്റമെ് മുകന്നാട്ടുന്റവച്ച  നവകകരള മിഷന്റെ  പ്രവർത്തനങ്ങന്റളക്കൂടി   

ഈ ജില്ലയുന്റട വികസ്ന  പ്രവർത്തനത്തിന്റെ  ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്   ജില്ലാ 

പദ്ധതിയിൽ  പാലക്കാട് ജില്ല  വിഭാവനം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളത്.   അകത സ്മയം വിദയാഭയാസ്ം, വയവസ്ായം, 

മൃഗസ്ംരക്ഷണം എന്നിവന്റയക്കൂടി  ഏറ്റവം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ന്റെലകത്തെ  ഒരു കമഖല എന്ന നിലയിൽ  

ജില്ലാ പദ്ധതിയുന്റട  ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുെ്.   നമ്മുന്റട ജില്ലയുന്റട  കുടിന്റവള്ള പ്രശ്നം  

പരിഹ്രിക്കുന്നതിനകവെി  ഹ്രിതകകരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി  ഏന്ററ്റടുത്ത്  മുകന്നാട്ടു 

ന്റപായ്കന്റക്കാെിരിക്കുന്ന  സ്മഗ്രമായ ഒരു കുടിന്റവള്ള - ജലസ്ംരക്ഷണ  പദ്ധതിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ  

പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി.   2022 ഓടുകൂടി  ഏറ്റവം വലിയ ജലസ്ംഭരണിയായ  പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല 

ഭാരതപ്പുഴ ജലസ്മൃദ്ധമാക്കുന്നതിനകവെിയുള്ള  അതിവിപുലമായ പദ്ധതികളാണ്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് ഏന്ററ്റടുത്തിട്ടുള്ളത്.  അതിൽ എല്ലാ  വിഭാഗത്തിലള്ള ജനങ്ങന്റളയും അതുകപാന്റല  

തകേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്റളയും സ്ംകയാജിപ്പിച്ചുന്റകാെ് ഒരു ബൃഹ്ദ്  പദ്ധതിയാണ് ജല 

സ്ംരക്ഷണ കമഖലയിൽ   കാർഷിക പ്രാധാനയകത്താടുകൂടി  ജില്ല ഏന്ററ്റടുക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

അകതാന്റടാപ്പം തന്റന്ന  വികസ്ിച്ചുവരുന്ന നമ്മുന്റട സ്മൂഹ്ത്തിന്റെ  സ്ാഹ്െരയം  പരിഗണിച്ചു ന്റകാെ്  

ഏറ്റവം നല്ല  ഗതാഗത സ്ംവിധാനം  നമ്മുന്റട ജില്ലയിൽ  ഉൊക്കിന്റയടുക്കുന്നതിന് ആവശയമായ 

നിര്ദ്കേശങ്ങ ഈ പദ്ധതിയിൽ  ഉൾന്റക്കാള്ളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുെ്.   ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സ്മിതിയും  അകതാടാപ്പം തന്റന്ന  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും  സ്മൂഹ്ത്തിന്റല വിവിധ വിഷയ കമഖലകളിന്റല 

വിദ്ഗദ്ധരുന്റടയും ജനപ്രതിനിധികളുന്റടയും ഉകദയാഗസ്ഥരുന്റടയും സ്ാംസ്കാരിക പ്രമുഖരുന്റടയും 

ന്റപാതുജനങ്ങളുന്റടയും നിര്ദ്കേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കരാഡീകരിച്ച ് ന്റകാണ്ടുള്ള 

സ്മഗ്രപദ്ധതിയാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സ്മിതി വിഭാവനം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളത്.  തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ  

അത്  ഉൾന്റക്കാള്ളം എന്നുതന്റന്നയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.   ഈ ജില്ലാ പദ്ധതി  

ആധികാരികകരഖ എന്ന നിലയിൽ  നാം  പ്രസ്ിദ്ധന്റപ്പടുത്തുകയാണ്.  ഇത ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 

തീർച്ചയായും  എല്ലാ വകുപ്പുകളിന്റല  ഉകദയാഗസ്ഥരുന്റടയും  അഭുദയകാംക്ഷികളുന്റടയും  തകേശ 

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റടയും  സ്ർക്കാരിന്റെയും  വലിയ സ്ഹ്ായ  സ്ഹ്കരണങ്ങൾ  

പ്രതീക്ഷിച്ചുന്റകാെ്  എല്ലാവിധ ആശംസ്കളും കനരുന്നു.   

         
         ഒപ്പ് 
           അഡവ. ന്റക ശാന്തകുമാരി 
      പ്രസ്ിഡന്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്   
             &  
              ന്റെയർകപഴ്സണ്, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സ്മിതി.    
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   ആമുഖം  1 

    

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

  

അദ്ധയായം – 1  
ആമുഖ വിവരങ്ങള് 

1.1 ആമുഖം 
 

1.1 പാലക്കാട് ജില്ല 1957 ജനുവരി 1 ന് ആലത്തൂര്, ചിറ്റൂര്, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, പപരിന്തല്മണ്ണ,, 

പപാന്നാനി എന്നീ പ്രദേശങ്ങള് ദചര്ത് രൂപീകൃതമായി. പിന്നീട് 1969 ജൂണ് പതിനാറാം തീയതി മലപ്പുറം 

ജില്ല രൂപീകൃതമായദപ്പാള് പപാന്നാനി താലൂക്കിപല തൃതാല ഫര്ക്ക പാലക്കാടിദനാട് ദചര്തം, 

പപരിന്തല്മണ്ണ, താലൂക്കിപല മ്കടട ഫര്ക്ക, പപരിന്തല്മണ്ണ, ഫര്ക്കയിപല ര്ക്കിടാംനന്ന്, പചതല്ലൂര് 

അംശം എന്നിവ ഒഴിപയുള്ള പ്രദേശം മലപ്പുറം ജില്ലദയാടം ദചര്ക്കപപ്പു.  .  ര്ക്കിടാംനന്ന്, പചതല്ലൂര് 

അംശം എന്നിവയില് ഉള്പപ്പട്ട 19 വിദല്ലജുള് ദചര്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയില് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് എന്ന 

പുതിപയാരു താലൂക്ക് രൂപീരിക്കുയും പചയ്തു. തൃതാല ഫര്ക്കയില് ഉള്പപ്പട്ട വടദക്കക്കാട്, പുന്നര്ര്, 

പുന്നര്ര്നളം ം എന്നീ വിദല്ലജുള് തൃശൂര് ജില്ലയിപല ചാലക്കാട് താലൂക്കിദനാട് ദചര്ക്കപപ്പടയും പചയ്തു. 

തിരൂര് താലൂക്കിപല പരുതൂര് വിദല്ലജ് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിദനാട് ദചര്ക്കപപ്പടയും പചയ്തു. 2 റവനൂ 

ഡിവിഷനുളം 6 താലൂക്കുളം 157 റവനൂ വിദല്ലജുളം, തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളം ില് 7 നഗരസഭളം 13 

ദലാക്ക് പഞ്ചായതളം 88 ഗ്രാമ പഞ്ചായതളം ഉള്പപ്പടന്നതാന്  നിലവിള ള്ള പാലക്കാട് ജില്ല. 

4480 ച.ീ.മീ. വിസ്തൃതിയുള്ള പാലക്കാട്,  വള പ്പതില് സംസ്ഥാനത് ഒന്നാം സ്ഥാനതാന്.  

സംസ്ഥാനപത ാര്ഷി സമ്പേ് വയവസ്ഥപയയും ഉത്പാേനപതയും സവാധീനിക്കുന്നതില് ജില്ല 

പ്രധാന പ്കട് വഹിക്കുന്നു. ദരളം തിപെ പനല്ലറ എന്നറിയപപ്പടന്ന പാലക്കാട് ജില്ല സംസ്ഥാനതിപെ 

ഏദേശം മധയഭാഗതായാന് സ്ഥിതിപചയ്യുന്നത്. രിമ്പനള് ധാരാളം ം ഉള്ളതിനാല് രിമ്പനളപട 

നാട് എന്നും പാലക്കാടിപന വിദശഷിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത് തീരപ്രദേശം ഇല്ലാത 5 ജില്ലളം ില് 

ഒന്നാന് പാലക്കാട്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരളം ിലായി 32 മുതല്  40 ി. മീ. വയാപിച്ചുിടക്കുന്ന പാലക്കാട് 

ചുരമാന് ദരളം തിപെ വാടം. ദരളം തിപല ഏറ്റവം വലിയ ജില്ലയാന് പാലക്കാട്. 

ആസ്ഥാനം പാലക്കാട് നഗരം. 2006-ലാന് പാലക്കാടിന് ഏറ്റവം വലിയ ജില്ല എന്ന പേവി ലഭിച്ചത്.  

      1.2 ദേവതയുപട പ്രതീമായ പാലമരങ്ങളപട ാടാന് സ്ഥല നാദമാല്പതിക്കു ാരനം എന്്ന 

ചരിത്രാരന്മാര് പറയുന്നു. പാലിഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവര് വസിക്കുന്നിടം പാലീഘു.  ം പിന്നീട് പാലക്കാടം 

ആയപതന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതല്ല ഏ.ഡി രടും ം ന്ന്നും റ്റ്റാടും ളം ില് ഭരിച്ചിരുന്ന പല്ലവ 

വംശതിന്പറ ഭരന തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥലതില് നിന്നാന് ജില്ലക്ക് ഈ നാമം 

ലഭിച്ചപതന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. പനടംപപാററര്ര് സവരൂപമായിരുന്നു ആേയ പാലക്കാട് രാജനടംബം. എ. 

ഡി. ഒന്നാം റ്റ്റാണ്ടില് 'പപാററനാട'് എന്നായിരുന്നു പാലക്കാടിപെ ദപര്. 1363-ല് ദാഴിദക്കാട് 

സാന്തിരി പാലക്കാട് പിടിച്ചടക്കി. പാലക്കാട് രാജാവ് ദാമി അച്ചന് റമസൂര്രാജാവിപെ സഹായം 

ദതടി. റമസൂര് റസനയം വന്നദപ്പാദഴക്കും സാന്തിരി നാടവിു.  . പിന്നീട് റഹേരാലി പാലക്കാട് പിടിച്ചു. 

റഹേരാലിയുപട 1766-77 ാലത് നിര്മിച്ചതാന് ഇന്നു ാണുന്ന പാലക്കാട് ദാട്ട. സാന്തിരിയും 

ബ്രിട്ടീഷുാരും ദചര്ന്്ന 1783-ല് ഈ ദാട്ട പിടിപച്ചടപത്കടിള ം ടിപ്പു റസനയവമായി വന്നദപ്പാള് 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/2006
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1363&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B9%E0%B5%88%E0%B4%A6%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1766&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1777&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E2%80%8C_%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1783&action=edit&redlink=1
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 സാന്തിരി പിന്മാറി. ടിപ്പുവം ഇംഗ്ലീഷുാരും തമ്മില് നടന്ന യുദ്ധദതതടര്ന്ന് 1792-ല് പാലക്കാട് ബ്രിട്ടീഷ് 

അധീനതയിലായി. പശ്ചിമ ഘട്ടതിപല ഏറ്റവം വലിയ വാടം പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല വാളം യാര് 

ചുരമാന്. ഈ ചുരതിപെ സാന്നിധയം ന്ലം ദരളം തിപല ഇതര ജില്ലളം ില് നിന്നു വയതയസ്തമായി 

ഇവിപട തമിഴ് നാട്ടിദലതുദപാപല വരണ്ട ാലാവസ്ഥയാന്.  

1.3 ദരളം തിന്പറ പനല്ലറ എന്ന് വിദശഷിപ്പിക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ല, സംസ്ഥാനതിന്പറ 

ഏതാണ്ട് മദ്ധയ ഭാഗത് ിഴക്കരിില് ആയി തമിഴ്നാടിദനാട് ദചര്ന്്ന ിടക്കുന്നു. 1957 ജൂണ് 1 -ന് 

മലബാര് ജില്ലപയ ണ്ണൂര്, ദാഴിദക്കാട്, പാലക്കാട് എന്നിങ്ങപന ന്ന്നായി വിഭജിച്ചു. മലബാര് ജില്ലയിപല 

പാലക്കാട്, വളം ളവനാട്, പപാന്നാനി പപരിന്തല്മണ്ണ, എന്നീ താലൂക്കുള്പക്കാപ്പം പാച്ചി രാജയതിന്പറ 

ഭാഗമായിരുന്ന ചിറ്റൂര് താലൂക്കും ദചര്ത പാണ്ടാന് പാലക്കാട് ജില്ല രൂപീരിച്ചത്. 1969 ജൂണ് 16 -ന് 

മലപ്പുറം ജില്ലയുപട രൂപീരനപത തുടര്ന്്ന പപരിന്തല്മണ്ണ,, പപാന്നാനി താലൂക്കുള് മലപ്പുറം 

ജില്ലയിലായി. പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് ടല്തീരമില്ല. 

പട്ടി 1.1. 

പാലക്കാട് ജില്ല ഒറ്റദനാട്ടതില് 

പാലക്കാട് ജില്ലയുപട വിസ്തൃതി (ചതുരശ്ര ിദലാമീറ്ററില്) 4482 

ജനസംഖയ  

ആപ 2809934 

സ്ത്രീ 1450456 

പുരുഷന് 1359478 

ജനസംഖയ 

റൂറല് ആപ 2133124 

സ്ത്രീ 1101658 

പുരുഷന് 1031466 

ജനസംഖയ 

അര്ബന് ആപ 676810 

സ്ത്രീ 348798 

പുരുഷന് 328012 

ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ച (2001 

മുതല് 2011 വപര) 

ആപ 7.35% 

സ്ത്രീ 7.40% 

പുരുഷന് 7.3% 

ജനസാന്ദ്രത സ്ത്രീ പുരുഷ 

അനുപാതം 

ആപ  1067 

റൂറല് 1068 

അര്ബന് 1063 

സാക്ഷരര് 

ആപ 2239492 (89.31%) 

സ്ത്രീ 1116892 (85.79%) 

പുരുഷന് 1122600 (93.10) 

പട്ടി ജാതി 

ആപ 403833 (14.37%) 

സ്ത്രീ 206382 (14.23%) 

പുരുഷന് 197451 (14.52%) 

പട്ടിവര്ഗം 

ആപ 48972 (1.74%) 

സ്ത്രീ 24658 (1.70%) 

പുരുഷന് 24314 (1.79%) 

https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1792&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D_%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D_%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
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  ഗ്രാമ പഞ്ചായതള്      -88 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്  വാര്ുള്   -1490 

 ദലാക്ക്  പഞ്ചായതള് - 13 ദലാക്ക്പഞ്ചായത് വാര്ുള് -  182 

 ജില്ലാ പഞ്ചായതള്      - 1 ജില്ലാ പഞ്ചായത് വാര്ുള്    -  30 

 മുനിസിപ്പാലിറ്റിള്           -7 മുനിസിപ്പല്വാര്ുള്  - 240 

റവനൂ ഡിവിഷനുള് 2 
1. പാലക്കാട് റവനൂ ഡിവിഷന്,   

2.  ഒറ്റപ്പാലം റവനൂ ഡിവിഷന് 

താലൂക്കുള് 6 

1.ആലത്തൂര്, 2.ചിറ്റൂൂൂര്, 

3.മണ്ണ,ാര്ക്കാട,്4.ഒറ്റപ്പാലം, 5.പാലക്കാട്, 6. 

പട്ടാമ്പി. 

വിദല്ലജുള് ആലത്തൂര് താലൂക്ക്  30 -വിദല്ലജുള് 

 ചിറ്റൂര് താലൂക്ക്  30 -വിദല്ലജുള് 

 മണ്ണ,ാര്ക്കാട ്താലൂക്ക്  25 -വിദല്ലജുള് 

 ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക്  24 -വിദല്ലജുള് 

 പാലക്കാട് താലൂക്ക്  30 -വിദല്ലജുള് 

 പട്ടാമ്പി താലൂക്ക്  18 -വിദല്ലജുള് 

 ആപ 157-വിദല്ലജുള് 

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള് 12 

തൃതാല, പട്ടാമ്പി, പഷാര്ണ്ണൂര്, 

ഒറ്റപ്പാലം,ദാങ്ങാട്, മണ്ണ,ാര്ക്കാട,് 

മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്, തരൂര്, ചിറ്റൂര്, 

പനന്മാറ, ആലത്തൂര് 

ദലാസഭാ മണ്ഡലങ്ങള് 2 ആലത്തൂര്, പാലക്കാട് 

 ഗസ്റ്റ് ഹൗസുള്  2 

 റസ്റ്റ് ഹൗസുള്  3 

 ടൂറിസ്്റ്റ ബംഗ്ലാവള് 4 

പ്രധാനപപ്പട്ട 

അനപക്കു.  ള്  
5 

ാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം, മംഗലം ഡാം, 

ചുള്ളിയാര് ഡാം, വാളം യാര് ഡാം, 

ദപാതണ്ടി ഡാം      

പ്രധാന വിദനാേ സഞ്ചാര 

ദന്ദ്രങ്ങള്  

 

 1.മലമ്പുഴ ഉേയാനം, 2.ദറാപ് ദവ,  

3.ശിലാ ഉേയാനം, മലമ്പുഴ 

4.ഫാെസി പാര്ക്ക്, മലമ്പുഴ 

5.വാടി ഉേയാനം, പാലക്കാട്  

6.ാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉേയാനം,  

7.മംഗലം ഡാം ഉേയാനം 

8.പറമ്പിക്കുളം ം ടവാ സദ്കടതം  

9.റസലെ് വാലി നാഷനല് പാര്ക്ക്  

10.പാലക്കാട് ദാട്ട, 11.പനല്ലിയാമ്പതി 

,12.ശിരുവാനി ഡാം 13.മീന്വല്ലം 

പവള്ളച്ചാട്ടം , 14.ദധാനി പവള്ളച്ചാട്ടം 
Source: District Census Hand Book 2011, Revenue Guide 2017 
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 1.2 ജില്ലയുപട സവിദശഷതള് 

1. പാലക്കാട് ജില്ല നിലവില് വന്നത് 1957 ജനവരി ഒന്നാം തീയതിയാന് . 
2. ദരളം തിപല ജില്ലളം ില് വച്ച് പാലക്കാട ്ജില്ല വിസ്തൃതിയില് ഒന്നാം സ്ഥാനതാന്. (4482 

ച.ീ.മീ) 
3. സാക്ഷരതാ നിരക്കില് ജില്ല പതിന്ന്നാം സ്ഥാനതാന്. (89.31 ശതമാനം). 
4. ജനസാന്ദ്രതയില് ജില്ല പതിപനാന്നാം സ്ഥാനതാന്. (627) 
5. പട്ടിജാതി ജനസംഖയാ ശതമാനതില് ജില്ലാ ഒന്നാം സ്ഥാനതാന്. 
6. ശിശു ലിംഗ നിരക്കില് (0-6 വയസ്സു വപര) ജില്ല സംസ്ഥാന തലതില് അഞ്ചാം 

സ്ഥാനതാന്. 
7. സംസ്ഥാനപത നഗര ജനസാന്ദ്രതപയക്കാള് (4900 / ച. ീ.മീ) നറവാന് പാലക്കാട് 

ജില്ലയിപല നഗര ജന സാന്ദ്രത (4692 / ച. ീ.മീ). 
8. ര്ഷപതാഴിലാളം ിളപട ശതമാനതില് ജില്ല ന്ന്നാം സ്ഥാനതാന്. 
9. പതാഴിലാളം ിളപട ാരയതില് ജില്ല സംസ്ഥാനതലതില് ഏഴാം സ്ഥാനതം സ്ത്രീ 

പതാഴിലാളം ിളപട ാരയതില് അഞ്ചാം സ്ഥാനതം പുരുഷ പതാഴിലാളം ിളപട ാരയതില് 
നാലാം സ്ഥാനതം സ്ഥിതി പചയ്യുന്നു. 

10. ജില്ലയില് പതാഴിലാളം ിളപട ാരയതില് നഗരപ്രദേശത്  അഞ്ചാം സ്ഥാനതം ഗ്രാമ 
പ്രദേശത് ഏഴാം സ്ഥാനതമാന്. 

11. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതതില് ജില്ല പതാം സ്ഥാനത് സ്ഥിതി പചയ്യുന്നു (1067: 1000) 
1.3 ഭൂപ്രകൃതി 

1.3.1 ഉതര അക്ഷാംശം 100 210 നും,110 140 നും, പൂര്വ ദരഖാംശം 760 020 നും  760 540 നും 

ഇടയ്ക്കായിട്ടാന് പാലക്കാട ് ജില്ല സ്ഥിതിപചയ്യുന്നത്.  ജില്ലയുപട ിഴക്ക് ഭാഗത് തമിഴ് നാട് 

സംസ്ഥാനപത ദായമ്പത്തൂര് ജില്ലയും, വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത് മലപ്പുറം ജില്ലയും പതക്കു ഭാഗത് 

തൃശൂര് ജില്ലയും സ്ഥിതി പചയ്യുന്നു. 4480 ചതുരശ്ര ിദലാമീറ്റര് ആന് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട  ആപ 

വിസ്തൃതി. ഭൂമിയുപട ഘടനയനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലപയ ഇടനാട്, മലനാട് എന്നിങ്ങപന 

രണ്ടായിതിരിയ്ക്കാം. താഴ്വരളം, സമതലങ്ങളം അടങ്ങിയ പ്രദേശമാന് ഇടനാട് വിഭാഗതിള ള്ളത്.  

ഉയര്ന്ന മലളം, പര്വത ശിഖരങ്ങളം മലയിടക്കുളം, നിബിഡ വനങ്ങളം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങള് 

സ്ഥിതിപചയ്യുന്ന മലനാട ് പ്രദേശം വപര ഇതരതിള ള്ള ഇടനാട് ഭാഗതിള ള്ള പ്രദേശങ്ങള് 

നീടും ിടക്കുന്നു.  പാലക്കാട് ജില്ലയിപല 5 താലൂക്കുളം ില് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്്ക ഇടനാട് പ്രദേശതാന് 

സ്ഥിതി പചയ്യുന്നത്.  എന്നാല് മറ്റ് നാല് താലൂക്കുളം ായ ആലത്തൂര്, ചിറ്റൂര്, മണ്ണ,ാര്ക്കാട്, പാലക്കാട് 

എന്നിവ ഇടനാട്, മലനാട് എന്നീ ഭൂവിഭാഗങ്ങളം ിലായി വയാപിച്ചുിടക്കുന്നു. ദരളം പത വിദശഷിച്്ച 

പാലക്കാട് ജില്ലപയ തമിഴ് നാടമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പറയില്-ദറാഡ് മാര്ഗങ്ങള് പാലക്കാട് ചുരം 

വഴിയാന് ടന്നു ദപാനന്നത്.  ജില്ലയില് പശ്ചിമഘട്ടതിപെ ചില ഭാഗങ്ങള്ക്്ക 2000 മീറ്റര് വപര ഉയരം 

ഉണ്ട്.  ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രപരമായി ജില്ലയിപല വലിപയാരു ഭാഗം കൃസ്റ്ററലയിന് പാറളം ാല് നിബിഡമാന്. 

ഇടനാട്ടില് ലാറ്ററററ്റ് ആന് കൂടതള ള്ളത്. നേീതീരങ്ങളം ില് അലൂവിയവം, മനല് ലര്ന്ന ളം ിമും 

ാനപപ്പടന്നു. ജില്ലയിപല ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രം, നിദനോാന്നതി, ാലാവസ്ഥ എന്നിവ മണ്ണ,ിപെ സവിദശഷതപളം  

സവാധിനിക്കുന്നു. 

1.4 ാലാവസ്ഥ 
ഉഷ്ണദമഖലാ ാലാവസ്ഥയാന് ജില്ലയില് പപാതുപവ അനുഭവപപ്പടന്നത്. ജില്ലയുപട ിഴക്്ക 

ദമഖലയിലാന് ഈ ാലാവസ്ഥ തീക്ഷ്ണമായി അനുഭവപപ്പടന്നത്. അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത് മഴനിഴല് 

പ്രദേശതിനു സമാനമായ ാലാവസ്ഥയാന് പപാതുപവ അനുഭവപപ്പടന്നത്. വരണ്ട ാലാവസ്ഥ 
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 അനുഭവപപ്പടന്ന ാലത് തമിഴ് നാട്ടില് നിന്നുള്ള ചൂട ്ാറ്റ് പാലക്കാട് ചുരം വഴി പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

പ്രദവശിക്കുന്നു.  മാര്ച്്ച മുതല് ജൂണ് വപര പാടം ചൂടള്ള ദവനലാന് ജില്ലയുപട മിക്ക പ്രദേശങ്ങളം ിള ം 

ഉള്ളത്. പതക്കു പടിഞ്ഞാറന് ാലവര്ഷമാന് ജില്ലയിപല 75 ശതമാനം മഴയ്ക്കം ാരനമാനന്നത്. ഈ 

ാലവര്ഷം ജൂണ് ആേയവാരം മുതല് പസപ്തംബര് മാസം വപര ലഭിക്കുന്നു. എന്നാല് ഡിസംബര് മുതല് 

പമയ് മാസം വപര ജില്ലയില് മഴയുപട ലഭയത വളം പര നറവാന്. ഈ ാലയളം വില് ചില സമയങ്ങളം ില് 

ജില്ലയിപല താപനില 41 ഡിഗ്രി വപര ഉയരാറുണ്ട്. 
പട്ടി 1.2 

പാലക്കാട് ജില്ലയില് 2012 മുതല് 2016 വപര ലഭിച്ച മഴയുപട അളം വ്, അളം വില് ഉണ്ടായ വയതിയാനം 

എന്നിവചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 

മാസം 
മഴയുപട അളം വ്/ 

വയതിയാനം 

വര്ഷം 

2012 2013 2014 2015 2016 

ജനുവരി 
മഴയുപട അളം വ് 0 0 0 0 0.2 

വയതിയാനം -100 -100 -100 -100 -92 

പഫബ്രുവരി 
മഴയുപട അളം വ് 0 43.5 3.1 2 0 

വയതിയാനം -100 569 -52 -7 -100 

മാര്ച്ച ്
മഴയുപട അളം വ് 6.2 34.1 5.2 27.1 4.2 

വയതിയാനം -72 52 -77 20 -81 

ഏപ്രില് 
മഴയുപട അളം വ് 141.6 34.4 36.4 184.2 4.1 

വയതിയാനം 43 -65 -63 87 -96 

പമയ ്
മഴയുപട അളം വ് 64.4 55.6 190.8 245.6 169.2 

വയതിയാനം -59 -65 20 55 7 

ജൂണ് 
മഴയുപട അളം വ് 386.9 729.2 314 455.2 461.5 

വയതിയാനം -17 57 -32 -2 -1 

ജൂറല 
മഴയുപട അളം വ് 297.5 796.8 602.2 281.8 336.6 

വയതിയാനം -50 34 1 -53 -43 

ആഗസ്്റ്റ 
മഴയുപട അളം വ് 367 279.3 561.4 219.4 159.2 

വയതിയാനം 10 -16 68 -34 -52 

പസപ്റ്റ്റംബര് 
മഴയുപട അളം വ് 171.7 283.7 230.6 199.3 77.4 

വയതിയാനം -4 58 29 11 -57 

ഒദടാബര് 
മഴയുപട അളം വ് 197 235.2 282.5 141.8 88.2 

വയതിയാനം -25 -11 7 -46 -67 

നവംബര് 
മഴയുപട അളം വ് 61.6 74.4 40.2 185.8 21.7 

വയതിയാനം -56 -46 -71 34 -84 

ഡിസംബര് 
മഴയുപട അളം വ് 4 4.6 12.1 43.2 27.6 

വയതിയാനം -84 -82 -53 69 8 
                           Source: http://imdtvm.gov.in 

 

http://imdtvm.gov.in/
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 ചിത്രം 1.1 

 
അവലംബം :  2011 പസന്സസ ്  

ചിത്രം 1.2 

 

    അവലംബം :  2011 പസന്സസ ്  

1.5 ചരിത്ര പശ്ചാതലം 
1.5.1 മനുഷയചരിത്രതിപെ വിാസപരിനാമങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി വിശലനം പചയ്താല് മാത്രദമ 

ഴിഞ്ഞ ാലപത പാഠങ്ങള് ഉള്പക്കാണ്്ട വര്തമാന ാലപത ശരിയായി മനസിലാക്കാനും നാം 

ആശിക്കുന്ന രീതിയില് ഭാവി രൂപപപടതാനും ഴിയുയുള്ളൂ.  ഇതിെ പവളം ിച്ചതില് പാലക്കാട് 

ജില്ലയുപട വിസന ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി പരിദശാധിക്കാനാന് ഇവിപട  മുതിരുന്നത്. 

1.5.2 ദരളം തിപല പതന്മലയില് പ്രാചീനശിലാ യുഗതിപല അവശിഷ്ടങ്ങള്-പരുക്കന് ല്ല്, 

മഴു,(ബി.സി.5001)എന്നിവ പണ്ടടക്കപപ്പട്ടിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ിഴക്കന് മലദയാരങ്ങളം ിപല 

ാഞ്ഞിരപ്പുഴ തീരങ്ങളം ില് പില്ക്കാല ശിലായുധങ്ങള് പണ്ടടതിു.  ണ്ട്.  അതില് ഏറ്റവം പ്രധാനപപ്പട്ടത് 

ഉരുളം ന് ല്ലുപാടും ണ്ടാക്കിയ വളം ഞ്ഞ വായ്ത്തല വരുതിയ ല്ലായുധമായിരുന്നു.  

ജനുവ
രി

പഫ
ബ്രുവ
രി

മാര്ച്ച്
ഏപ്രി
ല്

പമയ് ജൂണ്
ജൂ

റല
ആഗ
സ്റ്റ്

പസ
പ്റ്റ്റം
ബര്

ഒദടാ
ബര്

നവം
ബര്

ഡി
സംബ
ര്

മഴയുപട അളം വ് 0.2 48.6 76.8 400.7 725.6 2346.8 2314.9 1586.3 962.7 944.7 383.7 91.5
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പാലക്കാട ്ജില്ലയില് 2012 മുതല് 2016 വപരയുള്ള ാലഘട്ടതില് ഓദരാ വര്ഷതിള ം
പ്രതിമാസം ലഭിച്ച മഴയുപട അളം വ്

2012' 2013' 2014' 2015' 2016'

Series1 1697.9 2570.8 2278.5 1985.4 1349.9
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വര്ഷം

പാലക്കാട് ജില്ലയില് 2012 മുതല് 2016 വപര ലഭിച്ച ആപ മഴയുപട 
അളം വ്  (മില്ലീമീറ്ററില്)

Series1

Poly. (Series1)
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 1.5.3 ഉയരം കൂടിയ ാു.  പ്രദേശങ്ങളം ില്, സുലഭമായി ജലം ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളം ില്, 

പ്രകൃതിേതമായ പാര്പ്പിട പസൗരയങ്ങള് ലഭയമായ സ്ഥലങ്ങളം ില്, പില്ക്കാല ശിലായുഗ മനുഷയര് 

ജീവിച്ചുദപാന്നിരുന്നു. ജില്ലയിപല ിഴക്കന് മലദയാരങ്ങളം പുഴളം ദചര്ന്ന ഈ പരിസ്ഥിതി സാന്ഹയ 

ജീവിതതിനു ളം പമാരുക്കി.  ഈ ദചാപ്പര് പരിഷ്കൃതിക്കുദശഷം സൂക്ഷ്മ ശിദലാപരനങ്ങളം ആയുധങ്ങളം 

ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാദ്കടതി റവേഗ്ദ്ധ്യം മനുഷയന് ാലക്രമതില് ആര്ജിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ 

ഉപരനങ്ങളപട നിര്മ്മാനവം വിനിദയാഗവം ാലക്രമതില് ജീവിതതില് പരിവര്തനം ്ടഷ്ടിച്ചു.  

1.5.4 നവീന ശിലായുഗതില് ഇടയ വയവസ്ഥയുപട ആേയഘട്ടതിപല പുരാവസ്തു ലക്ഷയങ്ങളം ില് 

ചിലതു മനസിലാക്കാന് ഴിഞ്ഞിു.  ണ്ട്. അട്ടപ്പാടി പ്രദേശങ്ങളം ിപല ചാന-ചാമ്പന് കൂമ്പാരങ്ങള്, 

മനുഷയന് ാലിവളം ര്തലിന് ഇടക്കാലത് പ്രാധാനയം പാടതതായി പതളം ിയിക്കുന്നു. ഇതിപനതുടര്ന്്ന 

ഇരുമ്പുയുഗതിദലക്ക് മനുഷയന് പ്രദവശിച്ചു. ഏറ്റവം പ്രാചീനമായ ഒരു ഇരുമ്പുപരനപതപ്പറ്റി 

തമിഴപത  പഴയ പേയങ്ങളം ില് പരാമര്ശിച്ചിു.  ണ്്ട. ഇതരം പരാമര്ശങ്ങള് മുഖയമായും വരുന്നത് 

മലപഞ്ചരുവളം ിപല  നറുഞ്ചി പ്രദേശപത ാര്ഷി ത്തിപയപ്പറ്റി പരാമര്ശിക്കുന്ന സദര്ര്ഭങ്ങളം ിലാന്. 

ഇദതാപടാപ്പം മഹാശിലാ സംസ്കാരങ്ങളം നിലവില് വന്നു. ഈ മഹാശിലാസംസ്കാരങ്ങളം ിപല റുത 

ചുവന്ന ളം ിമണ് പാത്രങ്ങളം, ഇരുമ്പുപരനങ്ങളം ാര്ഷി കൂട്ടായ്മളപട സ്ഥിരവാസ 

ദന്ദ്രങ്ങപളം പ്പറ്റി നമുക്ക് സൂചന നല്നന്നു.   

1.5.5 പഴയ തമിഴം എന്നറിയപപ്പട്ടിരുന്ന, ഇന്നപത ദരളം ം ഉള്പപ്പപട തിരുപ്പതി മുതല് 

നയാനമാരി വപരയുള്ള പ്രദേശത് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളം, സാന്ഹയ സാമ്പതി സ്ഥാപനങ്ങളം 

നിലവില് വന്നു. ഇതില് പാലക്കാട് ചുരതിന് അതി പ്രധാനമായ പ്കടാണുള്ളത്. ബി.സി 500-നും എ.ഡി 

600-നും ഇടക്്ക പാലക്കാട് ചുരതില് കൂടിയുള്ള ച്ചവട മാര്ഗങ്ങള് വിസിച്ചുവന്നു. തമിഴ് നാടിപനയും 

ദരളം പതയും കൂട്ടിയിനക്കുന്ന ഒരു ണ്ണ,ിയായ തീര്ന്നു പാലക്കാട് പ്രദേശം. ‘ദചരന്മാര്’ എന്ന ഒരു 

പ്രദതയ വിഭാഗം രാജാക്കന്മാപരപ്പറ്റി തമിഴ് കൃതിളം ില് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴതില് പപാതുവില് 

ഉള്ളതുദപാപല പാലക്കാട പ്രദേശതം തിന (ഭൂമിയുപട സവഭാവമനുസരിച്്ച തരം തിരിക്കപപ്പട്ട 

പ്രദേശങ്ങള്) ളണ്ടായിരുന്നു. ചില തിനളം ില് കൃഷി അഭിത്ദ്ധിപപ്പു.  . ഉഴവര് എന്ന വിഭാഗപതപ്പറ്റിയും 

ലപ്പപയപ്പറ്റിയും തമിഴ് കൃതിളം ില്   സൂചനളണ്ട്.  തുടര്ന്ന് ാര്ഷിമിച്ചം ഉണ്ടായിതടങ്ങി. 

പാലക്കാട ് ജില്ലയുപട പടിഞ്ഞാറന് പ്രദേശങ്ങളം ില് ബ്രഹ്മന ഗ്രാമങ്ങള് വളം ര്ന്നു വന്നു. പനല്കൃഷിപയ 

ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു സാമ്പതി- സാന്ഹയ വയവസ്ഥ നിലവില് വന്നു.   

1.5.6 ദസലം, ദായമ്പത്തൂര്  പ്രദേശങ്ങളം ദരളം തിന് തീരദപ്രേശങ്ങളം ായ പാടങ്ങല്ലൂര്, 

പപാന്നാനി പ്രദേശങ്ങളം തമ്മില് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപപ്പു.  .  ക്രിസ്തുവര്ഷം 11, 12 റ്റ്റാടും ളം ിപല തമിഴ് 

ലിഖിതങ്ങളം ില് ദരളം തിപല പാടങ്ങല്ലൂര് നിന്നും ച്ചവടക്കാര് പാലക്കാട് വഴി തമിഴത 

പചന്നതിപനപ്പറ്റി പരാമര്ശിയ്ക്കന്നുണ്ട്.  നിരവധി വര്ത സംഘങ്ങപളം പ്പറ്റിയും, 13, 14 റ്റ്റാണ്ടിളം ിപല 

നതിരപചട്ടിപളം പ്പറ്റിയും ഇതില് സൂചനളണ്്ട. രാജാക്കന്മാര്ക്കും നാു.   പ്രമാനിമാര്ക്കും ദവണ്ടി 

അറബിക്കുതിരപളം  തമിഴ് നാട്ടിദലക്്ക എതിച്ചു പാടതവരായിരുന്നു നതിരപച്ചട്ടിള്.   

1.5.7 തമിഴ് നാട്ടിള ം ദരളം തിള ം ച്ചവടതില് ഏര്പപ്പട്ട തമിഴ് ബ്രാഹ്മനപരപ്പറ്റി ഉുനീലി 

സദദര്ശതില് പറയുന്നുണ്ട.് അരി, മുളം ്, പരുതി-പട്ട ് തുനിതരങ്ങള്, നരുമുളം ്, സുഗന്ധദ്രവയങ്ങള് 

തുടങ്ങിയവയുപട വിനിമയമായിരുന്നു പ്രധാനമായും നടന്നത്. ചിറ്റൂര് പ്രദേശതകൂടിയും തമിഴ് നാടമായി 

ഒരു ച്ചവടമാര്ഗമുണ്ടായിരുന്നു.  തമിഴ് നാട്ടിപല ചരക്കുള് പപാള്ളാച്ചിയില് നിന്നും ാളം പ്പുറത യറ്റി 

ചിറ്റൂരുപാടും  വന്്ന  വാനിജയം നടതി പരം ഇവിടപത ചരക്കുള് തമിഴ് നാട്ടിദലക്കു പാടും  ദപായി 

വിപനനം നടതിയിരുന്നു.  ഇതരം സഞ്ചരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളം ാന ് ചിറ്റൂര് പാങ്ങന്പട 
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 ആദഘാഷതിനു ാരനമായത്.  പില്ാലത് ദക്ഷദത്രാല്സവങ്ങളപട ഭാഗമായും പചമ്പ്, ഓട്, 

ഇഷ്ടി, ല്ച്ചട്ടി മുതലായ ോദഹാപരനങ്ങള് വാനിജയം നടതിയിരുന്നു. ഉത്സവം ഴിഞ്ഞാള ം 

ആഴ്ച്ചദളം ാളം ം  ദക്ഷത്രപറമ്പില് വയാപാരം തുടര്ന്നിരുന്നു. പിന്നീടണ്ടായ മപറ്റാരു വിപനന ദന്ദ്രം 

വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളം ിപല ആഴ്ച ചന്തളം ായിരുന്നു. ാര്ഷി വിഭവങ്ങളം ായിരുന്നു ഇവിപട പ്രധാനമായും 

വിറ്റഴിക്കപപ്പട്ടിരുന്നത്.  

 1.5.8 പഴയ വള്ളുവനാട്  പ്രദേശത ്  വള്ളുവനാട് അടിള് ആയിരുന്നു നാടവാനിരുന്നത്.  

പതാട്ടടതിടക്കുന്ന പനടമ്പുറര്ര് നാട്,  ഭാരതപ്പുഴദയാടം ദപാഷ നേിദളം ാടം ദചര്ന്നു ിടക്കുന്ന 

തലപ്പിള്ളി, ചിറ്റൂര്, പാലക്കാട് പ്രദേശങ്ങള് പഴയ പാലക്കാടില് ഉള്പപ്പട്ടവ യായിരുന്നു. വള്ളുവനാട് 

പ്രദേശം പില്ാലത് സാന്തിരി ആക്രമിച്ചു ീഴ്പപ്പടതി.  പനടമ്പുറര്ര് പല റ്റ്റാടും ള്ക്കുദശഷം  

തരൂര് സവരൂപമായും പിപന്ന പാലക്കാു.  ദേരിയായും ഒടവില് പാലക്കാടായും പരിനമിച്ചു.   

1.5.9 തരൂര് സവരൂപം, പതന്മലപ്പുറം  വടമലപ്പുറം, നടവട്ടം എന്നിങ്ങപന ന്ന്നുദമഖലളം ായി 

വിഭജിക്കപപ്പട്ടിരുന്നു. വടമലപ്പുറതിപെ മധയതിലാന് ഇന്നപത പാലക്കാട് സ്ഥിതിപചയ്യുന്നത്.  

ഇടതൂര്ന്ന വനപ്രദേശമായിരുന്നു ഇവിടം.  പതന്മല പ്രദേശവം ഇടതൂര്ന്ന വനപ്രദേശമായിരുന്നു.  

പാലക്കാട്, പാല്ലദ്കടാട് രാജാക്കന്മാരുപട ആേിവാസി ബന്ധവം തമിഴ് ബ്രാഹ്മന ബന്ധവം 

ശ്രദദ്ധയമായിരുന്നു. ഒരു നമ്പൂതിരി ആേിവാസി യുവതിപയ ല്ലയാനം ഴിച്ചതിനാല് നമ്പൂതിരിമാര് 

അദേഹതിനു ഭ്രഷ്ട് ല്പ്പിച്ചു. ഇതിനു തിരിച്ചടിപയദന്നാനം തമിഴ് നാട്ടില് നിന്നും  തമിഴ് ബ്രാഹ്മനപര  

വിളം ിച്ച് നടിയിരുതിയതായും പറയപപ്പടന്നു.  ക്രദമന 19 തമിഴ് ബ്രാഹ്മന ഗ്രാമങ്ങള് രൂപം പാടും .   

1.5.10 മധയാലഘട്ടതിള ം ആധുനി ര്ഗതിപെ തുടക്കതിള ം മറ്റിടങ്ങളം ിപലന്നദപ്പാപല 

പാലക്കാട ് പ്രദേശതം ഫൂഡല് സാന്ഹയവയവസ്ഥിതി വളം ര്ന്നു വന്നു. നാടിവാഴിള്, ബ്രാഹ്മന 

ഭൂവടമള്, ഇവര്ക്കു ീഴില് വിവിധ തു.  ളം ിലായി വളം ര്ന്നുവന്ന ജാതിള്, ഉപജാതിള് ഇപതല്ലാം 

സവിദശഷമായ ഫൂഡല്വയവസ്ഥിതിക്കു വഴിപവച്ചു. നായര് ഇട പ്രഭുക്കന്മാര് സന്ഹതില് പ്രധാന 

സ്ഥാനമായിരുന്നു. മനളം നായര്തറവാടളം ദമധാവിതം പുലര്തിയിരുന്നു. ഈ സവിദശഷ 

പരിസ്ഥിതി നിലനില്ക്കുദമ്പാഴാന ് റഹേരാലിയുപടയും ടിപ്പുസുല്താദെയും ആക്രമനം നടന്നത്.  

തുടര്ന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപതയതിപെ വരവായി.   

1.6 ആധുനി ാലഘട്ടം 
1.6.1 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരനാലത് ചിറ്റൂര് ഒഴിപയുള്ള പാലക്കാട് പ്രദേശങ്ങള് മലബാര് ജില്ലയില് 

ഉള്പപ്പട്ടിരുന്നു. ചിറ്റൂര് പാച്ചിയുപട ഭാഗമായിരുന്നു. മലബാര് ജില്ല മദ്രാസ് പ്രവിശയയുപട ഭാഗമായിരുന്നു. 

ആന്ധ്ര, മലബാര്, തമിഴ്നാട ് ഈ ന്ന്നു പ്രദേശം ഉള്പപ്പടന്ന വിശാലമായ പ്രവിശയയായിരുന്നു പഴയ 

മദ്രാസ് പ്രവിശയ. ആധുനി ര്ദറാപയന് ആശയങ്ങളപട പ്രാതിനിധയം വഹിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരനതിപെ 

ഇടപപടല് മലബാറിപെ പരിവര്തനതിനു നാദര്ിനറിച്ചു. ആധുനി ഭരനസംവിധാനം, ഉദേയാഗസ്ഥ 

സംവിധാനം, എന്നിവ നിലവില് വന്നു. പഴയ ഫൂഡല് സംവിധാനപത പാപട മാറ്റാപത അതിനു 

മുളം ില് ഈ പുതിയ സംവിധാനം പവച്ചുപു.  യായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ ്ഭരനതിപെ ഫലമായി ആധുനി 

വിേയാഭയാസം മലബാറിപലതി.   

1.7 വിേയാഭയാസ സാംസ്കാരി ചരിത്രം 
1.7.1 ഇവിപട നിലവിള ണ്ടായിരുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ വിേയാഭയാസ രീതിയായിരുന്നു.  സംസ്കൃത 

പാഠശാലളം ിലൂപടയും മദ്രസളം ിലൂപടയും മറ്റം പ്രധാനമായും മതവമായി ബന്ധപപ്പട്ട ാരയങ്ങളം ാന് 

അഭയസിപ്പിച്ചത്.  പിന്നീട് മദ്രസളം ില് ഉച്ചക്കുദശഷം നക്കും മലയാളം വം അഭയസിച്്ച തുടങ്ങി.  പിന്നീട് 

വന്ന എഴുതച്ഛന്മാരുപട നാു.  പള്ളിക്കൂടങ്ങളം ില് ശൂദ്രന്മാര്ക്കും സാമാനയ വിേയാഭയാസം നല്ി.  
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 ആേയഘട്ടങ്ങളം ില് അതിസമ്പന്നവര്ഗം മാത്രം അവരുപട വീട്ടില് എഴുതച്ഛന്മാപര താമസിപ്പിച്ച് 

ിട്ടിള്ക്ക് വിേയാഭയാസം പാടതിരുന്നു.  ഇങ്ങപന എഴുതച്ഛന് പാര്ക്കു എന്ന സമ്പ്രോയം 

അക്കാലത് നിലനിന്നിരുന്നു.  വിേയാര്ഥിള് കൂടതലായി ഉണ്ടായിതടങ്ങിയദപ്പാള് പനടമ്പുരള് പട്ടി 

വിേയാര്ഥിപളം  പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.  ഇതാന് പിന്നീട ് ളുകളളളപട ആവിര്ഭാവതിന് ഇവിപട തുടക്കം 

നറിച്ചത്.   

1.7.2 ഇവിപട നിലനിന്ന പരമ്പരാഗത വിേയാഭയാസതിനുപരം ബ്രിട്ടീഷുാര് പാശ്ചാതയ 

വിേയാഭയാസപത പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. വിേയാഭയാസതിപെ ഉള്ളടക്കം, മതവം പാരമ്പരയാധിഷ്ഠിത ശാസ്ത്രവം എന്ന 

നില മാറ്റി അവയുപട സ്ഥാനത് മതനിരദപക്ഷങ്ങളം ായ പഭൗതി-സാന്ഹയ വിജ്ഞാനങ്ങപളം  പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് സവിദശഷനായ പേവി നിലവില് വന്നു.  അധയയന മാദ്ധയമങ്ങളം ായിരുന്ന 

പ്രാദേശിഭാഷളപടയും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നീ ക്ലാസിക്കല് ഭാഷളപടയും സ്ഥാനത ് ഇംഗ്ലീഷ്  

ഭാഷ അവദരാധിക്കപപ്പു.  . ഇംഗ്ലീഷുാര് നടപ്പിലാക്കിയ വിേയാഭയാസരീതി അന്നപത ചരിത്ര 

പശ്ചാതലതില് പുദരാഗമന പരമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുാരുപട ഈ നയം പാലക്കാടം അഭയസ്തവിേയരായ 

പുതിയ തലമുറക്ക് രൂപം നല്ി. ബ്രാഹ്മനവിഭാഗതില്പപ്പട്ടവരും അവപര തുടര്ന്ന് നായന്മാരും 

പാശ്ചാതയ വിേയാഭയാസം ദനടി.   

1.7.3 പാലക്കാടിപെ വിേയാഭയാസ ചരിത്രതില് ശ്രദദ്ധയമായ ാല്പവപ്പായിരുന്നു ദററ്റ ് 

ളുകളളം ിപെ സ്ഥാപനം 1866-ല് പാലക്കാട് ദററ്റ് ളുകളള് നിലവില് വന്നു. ഇതാന ് പിന്നീട് ഗവണ്പമെ് 

വിദടാറിയ ദാദളം ജായി വിസിച്ചത്.   

1.7.4 മലബാര് എഡൂദക്കഷനല് ദററ്റ് എന്ന ദപരില് ഒരു വിേയാഭയാസ പസസ്സ്  പ്രാദേശി 

ഭരന സ്ഥാപനങ്ങള് പിരിപച്ചടതിരുന്നു.  ഇതില് നിന്നും വിേയാലയങ്ങളം ിപല പചലവ് നടതിയിരുന്നു.  

ഇതില് നിന്നാന്  ദററ്റ്  ളുകളള് എന്ന ദപര് വന്നത്.  1871 ല് വിേയാഭയാസ പസസ്സ്  നിയമപ്രാപരം 

എടതളം ഞ്ഞദപ്പാള് ദലാക്കല് ഫണ്ട് ദബാര്ഡ് ളുകളള് ഏപറ്റടത.  ല്പ്പാതിയിപല മിഡില് ളുകളളം 

ഇതിപെ ഭാഗമായി.  ഇദതാപടാപ്പം ഒരു വിേയാഭയാസ സമുച്ചയംതപന്ന രൂപംപാടും .  വടപക്ക അറ്റത് 

മുനിസിപ്പല് മിഡില് ളുകളള്, ഗവണ്പമെ ്  റഹളുകളള്, പതപക്ക അറ്റത് ഗവണ്പമെ്  ദനാര്മല് ളുകളള് 

എന്നിങ്ങപന.  1887 ല് ഇത ്പസക്കെ് ദഗ്രഡ് ദാദളം ജ് ആയി ഉയര്തപപ്പു.  .   

1.7.5 മലബാറില് നിലവില് വന്ന ദബസല് മിഷന് സ്ഥാപനങ്ങള്  പാലക്കാടം പ്രശസ്ത ദസവനം 
നിര്വഹിച്ചു. 1858-ല് ആന് പാലക്കാട് ദബസല് മിഷന് സ്ഥാപിതമായത്.  ഇവരുപട വിേയാഭയാസ 
സ്ഥാപനങ്ങളം ിലൂപട ധാരാളം ം ഈഴവര്ക്കും മറ്റ വിഭാഗതില്പപ്പട്ടവര്ക്കും വിേയാഭയാസം ലഭിച്ചു. മിക്കവാറും 
ഈഴവ വിഭാഗതി ല്പപ്പട്ടവരായിരുന്നു അന്്ന മതംമാറി ക്രിസ്തയാനിളം ായത്. ഇത് അവര്ക്്ക 
സന്ഹതില് മാനയത ദനടിപാടത.  ഇദതാപടാപ്പം പാലക്കാപട്ട ചില പ്രമുഖ തമിഴ് ബ്രാഹ്മന 
വയക്തിള് വിേയാഭയാസദമഖലയില് വഹിച്ച പങ്കം ശ്രദദ്ധയമാന്. ഇതില് പ്രധാനം റ്റനി ഹിന്ദു ളുകളള്, 
വി.വി.പി ളുകളള് എന്നിവയുപട സ്ഥാപനമാന്. ജാതിമതദഭേമദനയ എല്ലാവര്ക്കും ഈ ളുകളളം ില് പ്രദവശനം 
അനുവേിച്ചിരുന്നു.  പാലക്കാട് ഭാഗത ് ഈഴവര് വിേയാഭയാസതില് പിദന്നാക്കമായിരുന്നദപ്പാള് 
മലബാറിപെ ഭാഗമായിരുന്ന തലദേരി, ണ്ണൂര് പ്രദേശങ്ങളം ിപല തീയര്, നായന്മാര്പക്കാപ്പം 
വിേയാഭയാസതില് മുന്നിലായിരുന്നു. ഇങ്ങപന വിേയാഭയാസം ദനടി തലദശരിയില് നിന്നും പാലക്കാട് 
സ്ഥിരതാമസമാക്കി ആതുര ദസവനം നടതിയ പ്രഗല്ഭ വയക്തിയായിരുന്നു തീ്യ  സമുോയതില്പപ്പട്ട 
ദഡാ.കൃഷ്ണന്. ഇദേഹമായിരുന്നു പാലക്കാട ് ആേയപത അദലാപ്പതി ആസ്പത്രി സ്ഥാപിച്ചത്. 
ഇദേഹവമായി ശ്രീനാരായനഗുരുവം നമാരനാശാനും ബന്ധപപ്പട്ടിരുന്നു എന്നതും പ്രസ്താവയമാന്.  

1.7.6 1858 ല് ജനിച്ച പുന്നദശരി നീലണ്ഠശര്മ്മ സംസ്കൃതതില് അംഗമായ പാണ്ഡിതയം ദനടിയ 

വയക്തിയായിരുന്നു.  സംസ്കൃത വിേയാഭയാസം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായി അദേഹം 1888 ല് 
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 സരസവദതാദേയാതിനി സംസ്കൃത പാഠശാല ആരംഭിച്ചു. 1921-ല് ഇത് ദാദളം ജായി ഉയര്തപപ്പു.  .  

ഇതാന് പട്ടാമ്പിയിപല ഇന്നപത ഗവ. സംസ്കൃത ദാദളം ജ്.  

1.7.7 പതാു.  കൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ന്ര്ദ്ധനയതിപലതിയ ാലത്, ശൂദ്രന്മാര് സംസ്കൃതം 

പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന വിശവാസം നിലനിന്ന ാലത് ജാതിമത വയതയാസം പരിഗനിക്കാപത, എല്ലാവദരയും 

തപെ ഇല്ലതപവച്ചും പാഠശാലയില്പവച്ചും പുന്നദശരി നമ്പി സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. നിരൂപാദഗ്രസരനായ 

നട്ടികൃഷ്ണമാരാര്, മഹാവി പി.നഞ്ഞിരാമന്നായര് റുവാംപതാടി ശ്കടരപനഴുതഛന്, ലന്മാര്പതാടി 

രാമുണ്ണ,ിദമദനാന് തുടങ്ങി പലരും പ്രസ്തുത ദാദളം ജിപല വിേയാര്ഥിളം ായിരുന്നു. വിജ്ഞാന ചിന്താമനി 

പ്രസ് സ്ഥാപിക്കുയും അവിപട നിന്ന് വിജ്ഞാന ചിന്താമനി എന്ന സംസ്കൃത മലയാളം  േവിഭാഷാപത്രം 

പുന്നദശരിനമ്പി പ്രസിദ്ധീരിക്കുയും പചയ്തിരുന്നു.   

1.8 സാന്ഹയ – നദവാഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള് 
1.8.1 ദരളം തിപല സാന്ഹയ നദവാഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള് പാലക്കാട് ആഴതില് ചലനങ്ങള് 

്ടഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാള ം ശ്രീനാരായന സവാമിളം, നമാരനാശാനും പാലക്കാട് സദര്ര്ശിക്കുയും 

എസ്.എന്.ഡി.പി ദയാഗതിപെ സ്ഥാപനതിന് വഴിപവക്കുയും പചയ്തിു.  ണ്ട്. പില്ക്കാലപത ചില 

പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ ദനതാക്കളം ായ പ.പി.പഴനിമല,  ആലത്തൂര് ആര്.കൃഷ്ണന്  എന്നിവര് ആേയാലപത 

എസ്.എന്.ഡി.പി പ്രവര്തരായിരുന്നു.  

1.8.2 പാലക്കാട് പ്രദേശത് എടതപറദയണ്ട മപറ്റാരു സാന്ഹയ നദവാഥാന പ്രസ്ഥാനം 

ദയാഗദക്ഷമ സഭയായിരുന്നു. വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഈ രംഗത ്നല്ിയ ദസവനം അതിലയമാന്. എം. 

ആര്.ബി, ഐ.സി.പി, ഇ.എം.എസ്, ദപ്രംജി, ആരയാപള്ളം തുടങ്ങിയവര് നമ്പൂതിരിമാരുപട 

അനാചാരങ്ങള്പക്കതിദരയും സ്ത്രീള് ദനരിട്ട അവഗനലള്പക്കതിദരയും ദപാരാടന്നതില് 

മുന്പന്തിയിലായിരുന്നു.   

1.8.3 1893 മുതല് 1929 വപര ജില്ലയിപല സാംസ്കാരി രംഗത് തിളം ങ്ങി നിന്ന ആളം ാന് 

ആലത്തൂരിപല ബ്രാഹ്മനസവാമി ശിവദയാഗി ആലത്തൂരിപല പുതിയ്കടം മിഡില് ളുകളളം ിപല സംസ്കൃതം 

മുന്ഷിയായിരുന്ന ഇദേഹം ജാതിമത വയതയാസങ്ങള്പക്കതിദരയും ദക്ഷത്രങ്ങളം ിപല ജഹിംസഹിംസക്കും 

വിഗ്രഹാരാധനക്കും എതിദരയും സ്ത്രീ വിേയാഭയാസതിനുദവണ്ടിയും ശക്തിയായി വാേിക്കുയും 

പ്രവര്തിക്കുയും പചയ്തു. ദരളം തിപല പല ാവളം ിള ം നടന്നിരുന്ന ജഹിംസഹിംസക്ക് അറുതി വരുതാന് 

ഇദേഹം ശ്രമിച്ചു.  തിരുവനന്തപുരപത ആറ്റാല് ദക്ഷത്രം ദപാപല പല ദക്ഷത്രങ്ങളം ിള ം ഇദേഹതിപെ 

പ്രവര്തനഫലമായി ജഹിംസഹിംസ ഒഴിവായിു.  ണ്ട്.   

1.9 ാര്ഷി രംഗം 
1.9.1 ദരളം തിപല ാര്ഷിദാത് പാേനതിള ം, ാര്ഷി സമ്പേ് വയവസ്ഥയിള ം നിര്ണ്ണ,ായ 

ശക്തിയായി പാലക്കാട് ജില്ല നിലപാള്ളുന്നു. ഇന്നും ാര്ഷി ദമഖലപയ ആശ്രയിച്ചു ഴിയുന്ന 

വലിപയാരു ജനസന്ഹം പാലക്കാട് ജില്ലയിള ണ്ട്. ദരളം തിപല ഏറ്റവം പ്രധാനപപ്പട്ട ഭക്ഷയ   

ഉത് പന്നമായ  അരിയുപട  ഉത് പാേനതില്   സംസ്ഥാനത് ഒന്നാം സ്ഥാനം പാലക്കാട ്ജില്ലയ്ക്കാന്. 

ഇന്ന ് ദരളം തിപല ആപ അരി ഉത് പാേനതിപെ  41.60 % പാലക്കാട ് ജില്ലയില് നിന്നാന്. 

ാര്ഷിദാത്പാേനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട പ്രാധാനയം നക്കിപലടത് 2010-11 ാര്ഷി വര്ഷം 

മുതല് 2015-16 ാര്ഷി വര്ഷം വപര ാര്ഷി ദമഖലയില് വിളം ളപട വിസ്തൃതിയിള ം, 

ഉത് പാേനതിള ം വന്ന മാറ്റങ്ങള് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 
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 1.9.3 2010-11 ാര്ഷി വര്ഷതില് ജില്ലയുപട ആപ ഭൂവിസ്തൃതിയുപട 43.97 % ാര്ഷി 

ആവശയതിന് ഉപദയാഗപപ്പടതിയിരുന്നതായി സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക് വനപ്പിപെ 

പഠനങ്ങള് പതളം ിയിക്കുന്നു. എന്നാല് 2015-16 ാര്ഷി വര്ഷം ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം ഇത് 42.73% ആയി 

നറഞ്ഞിു.  ണ്്ട. അതായത് 2010-11-ല് 196818 പഹടര് കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് ദവലം ആറു വര്ഷം 

പാണ്ട് 191277 പഹടര് ആയി നറഞ്ഞു. ാലി വിളം ളപട ന്ന്്ന സീസണുളം ിപലയും കൃഷി പചയ്ത ഭൂമി 

ഉള്പപ്പപടയുള്ള ജില്ലയിപല ആപ കൃഷി പചയ്ത വിസ്തൃതി 2010-11-ല് 303461 പഹടര് ആയിരുന്നത് 2015-

16 ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം 293440 പഹടര് ആയി നറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ാനാം. 

1.9.4 മഴയുപട അളം വില് ഉണ്ടായ നറവ്, തണ്ണ,ീര്തടങ്ങള് നിതല്, ഭൂഗര്ഭ ജലതിപെ 

അളം വില് വന്ന നറവ്, കൃഷിപച്ചലവില് ഉണ്ടായ വര്ദ്ധനവ്, പതാഴിലാളം ി േൗര്ലഭയം എന്നിവ ന്ലം ര്ഷ 

നടംബങ്ങളം പനല്ൃഷിയില് നിന്ന് പിന്മാറിയതുപാണ്ടായിരിയ്ക്കാം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല 

പനല്ൃഷിയുപട വിസ്തൃതിയില് വന് നറവ് സംഭവിച്ചുപാണ്ടിരിയ്ക്കന്നത്. 

1.9.5 സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക് വനപ്പ് പ്രസിദ്ധീരിയ്ക്കന്ന അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്സ 

പ്രാരം 2010-11 ാര്ഷി വര്ഷതില് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പനല്കൃഷിയുപട വിസ്തൃതി 87511 

പഹടറായിരുന്നു. ഇത ്സംസ്ഥാനത് ആപ പനല്കൃഷി  പചയ്ത വിസ്തൃതിയുപട 41.04% ആയിരുന്നു. 

എന്നാല് 2015-16 ാര്ഷി വര്ഷമായദപ്പാദഴയ്ക്കം ജില്ലയിപല പനല്കൃഷിയുപട വിസ്തൃതി 81120 പഹടര് 

ആയി ചുരുങ്ങി. ഇത് സംസ്ഥാനത് ആപ പനല്കൃഷി പചയ്ത വിസ്തൃതിയുപട 41.20% ആന്. 2010-11 

ാര്ഷി വര്ഷതില് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട ആപ വിസ്തൃതിയുപട 19.55% ഭാഗത് മാത്രം പചയ്തിരുന്ന 

പനല്കൃഷി 2015-16 ാര്ഷി വര്ഷമായദപ്പാദഴയ്ക്കം വീടും ം നറഞ്ഞ് 18.12 % ഭാഗദതയ്ക്ക് മാത്രമായി 

ചുരുങ്ങി. 

1.9.6 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ പനല്കൃഷിയുപട 19.43 ശതമാനവം കൃഷി പചയ്യുന്നത് 
നഴല്മദര്ം ദലാക്കില് നിന്നാന്. അതുദപാപല ജില്ലയിപല ആപ പനല്ലുത്പ്പാേനതിപെ 21.91% 
ഉത് പാേിപ്പിക്കുന്നതും നഴല്മദര്ം ദലാക്കില് നിന്നാന്. 2015-16 ാര്ഷി വര്ഷതില് പാലക്കാട് 
ജില്ലയില് 81120.24 പഹടര് സ്ഥലത് ന്ന്്ന സീസണുളം ിലായി പനല്ല് കൃഷി പചയ്തിരുന്നദപ്പാള് 
ആയതില് 15762.86 പഹടര് പനല്കൃഷി നഴല്മദര്ം ദലാക്കില് നിന്നാന്. അതുദപാപല തപന്ന ഇദത 
ാലയളം വില് (2015-16 ാര്ഷി വര്ഷതില്) പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പനല്ല് ഉത് പാേനം 228459.342 
ടണ് ആയിരുന്നദപ്പാള് നഴല്മദര്ം ദലാക്കിപല പനല്ല് ഉത് പാേനം 50066.293 ടണ് ആയിരുന്നു. 

പട്ടി 1.3 
ക്രമ 
നമ്പര് വിവരനം 

വര്ഷം 
2010-11 2015-16 

1 
ജില്ലയുപട ആപ വിസ്തൃതിയില് ാര്ഷി ആവശയതിന് 
ഉപദയാഗിച്ച വിസ്തൃതി (ശതമാനതില്) 

43.97 42.73 

2 
ജില്ലയുപട ആപ വിസ്തൃതിയില് ാര്ഷി ആവശയതിന് 
ഉപദയാഗിച്ച വിസ്തൃതി (പഹടറില്) 

1,96,818 1,91,277 

3 
ാലി വിളം ള് ന്ന്്ന സീസണുളം ിള ം കൃഷി പചയ്തത് 
ഉള്പപ്പപട ആപ വിസ്തൃതി (പഹടറില്) 

3,03,461 2,93,440 

4 പനല് കൃഷി പചയ്ത വിസ്തൃതി (പഹടറില്) 87,511 81,120 

5 
സംസ്ഥാനത് ആപ പനല്കൃഷി പചയ്ത വിസ്തൃതിയില് 
പാലക്കാടിപെ സംഭാവന (ശതമാനതില്) 

41.04 41.20 

Source: Agricultural Statistics 2010-11, 2015-16 
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 1.10 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല മറ്റ പ്രധാന വിളം ള് 
1.10.1 പനല്്ല ഉത് പാേനപത കൂടാപത മറ്റ ചില പ്രധാന വിളം ളപട ഉത് പാേനതിള ം പാലക്കാട് 

ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്കടരിയ്ക്കന്നു.അവ ഇഞ്ചി(5526 ടണ്), മഞ്ഞള് (1689 ടണ്), പുളം ി (15255 ടണ്),  

ദനന്ത്രവാഴ (152109 ടണ്),  മുരിങ്ങ (3723 ടണ്), പച്ചമുളം ് (290ടണ്), നിലക്കടല (699 ടണ്), പരുതി 

(196 ടണ്), പച്ചക്കറിള് (14.85%),കൂര്ക്ക (909 പഹടര്) എന്നിവയാന്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് കൃഷി 

പചയ്യുന്ന മറ്റ പ്രധാന വിളം ളം ാന് മാങ്ങ (44596 ടണ്),മറ്റ വാഴ (58353 ടണ്)എന്നിവ. ഇവ രടും ം കൃഷി 

പചയ്യുന്നതില് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക്    2015 -16 ാര്ഷി വര്ഷതില് സംസ്ഥാനത് രണ്ടാം സ്ഥാനം 

ഉണ്ട്. 

1.10.2 ദരളം തില് രിമ്പ് കൃഷി പചയ്യുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാന് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല 

ചിറ്റൂര് ദലാക്ക്, മലമ്പുഴ ദലാക്ക്, അട്ടപ്പാടി ദലാക്കിപല തമിഴ് നാടിദനാട് ദചര്ന്നു ിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള് 

എന്നിവിടങ്ങളം ിലാന് രിമ്പ് കൃഷി പചയ്യുന്നത്. 2015-16-പല അഗ്രിക്കള്ച്ചര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്സ അനുസരിച്്ച 

സംസ്ഥാനപത രിമ്പ ് കൃഷിയുപട 31% പാലക്കാട് ജില്ലയിലാന് നടക്കുന്നത്. ചിറ്റൂര് ഷുഗര് ഫാടറി 

അടച്ചുപൂട്ടിയതിനാള ം രിമ്പിപെ വിളം പവടപ്പിന് അനയസംസ്ഥാന പതാഴിലാളം ിപളം മാത്രം ആശ്രയിദക്കണ്ടി 

വരുന്നതിനാള ം രിമ്്പ ര്ഷര്ക്ക് ദവണ്ടത്ര ദപ്രാത്സാഹനം, സാമ്പതി സാദ്കടതി സഹായങ്ങള് 

ലഭിക്കാതതിനാള ം ാലാനു്ടതമായി രിമ്്പ കൃഷിയുപട വിസ്തൃതിയിള ം ര്ഷരുപട എണ്ണ,തിള ം 

വലിയ നറവ് വന്നുപാണ്ടിരിക്കുന്നു. 2013-14 ാര്ഷി വര്ഷംവപരയുള്ള നക്ക ്പരിദശാധിക്കുദമ്പാള് 

ജില്ലയില് മുന്ാലങ്ങളം ില് രിമ്്പ കൃഷിപചയ്തിു.  ള്ള പഞ്ചായതളം ായ പപാല്പ്പുള്ളി, ണ്ണ,ാടി 

പഞ്ചായതളം ിപല ര്ഷര് പൂര്ണ്ണ,മായും രിമ്്പ കൃഷിയില്നിന്നും പിന്മാറിയതായാന് ാണുവാന് 

ഴിയുന്നത്. 

1.10.3 ദരളം തില് ഏറ്റവം കൂടതല് പച്ചക്കറി ഉത് പാേിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാന് പാലക്കാട്. ചിറ്റൂര് 

താലൂക്കിപല തമിഴ് നാടിദനാട് ദചര്ന്നു ിടക്കുന്ന പ്രദേശതം, മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്കിപല അട്ടപ്പാടി 

ബദളം ാക്കിള ം ആന് പാലക്കാട് ജില്ലയില് പച്ചക്കറി ഏറ്റവം കൂടതല് കൃഷി പചയ്യുന്നത്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് വയാപമായി കൃഷി പചയ്തു വരുന്ന പച്ചക്കറിള് പവണ്ടയ്ക്ക, പടവലം, പാവല്, വഴുതന, ദാവല്, 

ചുരയ്ക്ക, മതന്,പയര്, തക്കാളം ി എന്നിവയാന്. 

1.10.4 ജില്ലയിപല പുതുദേരി പഞ്ചായതിള ള്ള വാളം യാര് ദമഖലയില് മുന്ാലങ്ങളം ില് പരുതി, 

ദസായാബിന് എന്നീ വിളം ള് വയാപമായി കൃഷിപചയ്തിരുന്നത് സമീപാലതായി പൂര്ണ്ണ,മായും 

ര്ഷര് ഉദപക്ഷിച്ചതായാന് സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവര നക്ക് വനപ്പിപെ റിദപ്പാര്ു.  ള് 

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

1.10.5 ാര്ഷി ഉത് പന്നങ്ങളപട ഉത് പാേനതിള ള്ള ദമധാവിതം പാടും ം, കൃഷി പചയുന്ന 

ാര്ഷി വിളം ളപട റവവിധയം പാടും ം തപന്ന ാര്ഷി രംഗത് സംസ്ഥാനത് ഏറ്റവം 

പ്രാധാനയമര്ഹിയ് ക്കുന്ന ജില്ലയായതിനാല് ാര്ഷി ദമഖലപയ ദപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കന്നതിനും 

ാര്ഷിത്തി ഒരു ഉപജീവനമായി ര്ഷര്ക്്ക സവീരിയ്ക്കന്നതിനും ദവണ്ട ദപ്രാത്സാഹനങ്ങള് 

സവീരിയ്ക്ദക്കണ്ടത് അതയാവശയമാന്. 

1.11 ഭൂവിനിദയാഗം 
1.11.1 സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവര നക്ക ് വനപ്്പ നടതിവരുന്ന ഭൂവിനിദയാഗ സര്പവയുപട 

നക്ക് പ്രാരം കൃഷിഭൂമിയുപട വിസ്തൃതി നറഞ്ഞുവരുന്നതായാന് ാണുന്നത്.  പാലക്കാട് ജില്ലയുപട 

ആപ വിസ്തൃതി 447584 പഹടര് ആന്.  അതില്  2010-11 ാര്ഷി വര്ഷതില് 303461 പഹടര് 

(67.80%) ഭൂമി ാര്ഷിാവശയതിന് ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നത്, 2015-16 ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം 293440 പഹടര് 
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 (65.56%) ഭൂമി ാര്ഷിാവശയതിന് ഉപദയാഗിച്ചിു.  ള്ളത്. കൃഷിഭൂമിയില്  10,021 പഹടര് (2.24%)  നറവ് 

സംഭവിച്ചിു.  ള്ളതായി  റിദപ്പാര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2010-11 ാര്ഷി വര്ഷതില് 53918പഹടര് (12%) ഭൂമി 

തരിശായി ഉണ്ടായിരുന്നത്, 2015-16 ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം 51965പഹടര് (11.60%) ആയി നറഞ്ഞിു.  ള്ളതായി 

(1953 പഹടര്) പ്രസ്തുത  റിദപ്പാര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ാര്ഷിദതര ആവശയതിനായി 41410പഹടര്  

(9.25%)   ഭൂമി 2010-11 ാലഘട്ടതില് ഉണ്ടായിരുന്നത് 2015-16 ആവദമ്പാള് 49021 പഹടര് (10.95%) 

ആയി വര്ദ്ധിച്ചിു.  ണ്ട് (7611 പഹടര്). 2015-16 വര്ഷതില് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പ്ലാദെഷന് വിസ്തൃതി 

19983 പഹടര് ആന്. ആയത് ജില്ലയുപട ആപ വിസ്തൃതിയുപട 4.50 ശതമാനദതാളം ം വരും. 
പട്ടി 1.4 

പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ഭൂവിനിദയാഗതില്2010-11 മുതല്2015-16 വപര വന്ന മാറ്റങ്ങള് 

വിസ്തൃതി പഹടറില് 2010-11 2015-16 വയതിയാനം ശതമാനം 

ആപ വിസ്തൃതി 447584 447584 -- -- 

വനം 136257 136257 0 0 

ാര്ഷിദതര ഉപദയാഗം 41410 49021 +7611 18.38%കൂടി 

പാറയും കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്ത 

മല്ലാത സ്ഥലവം 

2756 2459 -297 10.78% നറഞ്ഞു 

മറ്റിനം ത്ക്ഷങ്ങള് 1023 892 -131 12.80% നറഞ്ഞു 

കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായ തരിശ് 24033 23641 -392 1.63% നറഞ്ഞു 

മറ്റിനം തരിശ് 12837 16087 +3250 25.32% കൂടി 

തല്ക്കാല തരിശ് 17048 12237 -4811 28.22% നറഞ്ഞു 

കൃഷി പചയ്യുന്ന ഭൂമിയുപട ആപ 

വിസ്തീര്ണ്ണ,ം 

196818 191277 -5541 2.82 % നറഞ്ഞു 

Source: Agricultural Statistics 2010-11, 2015-16 

1.12 ഉല്പാേനം  

അരി 1.12.1  2011 പല ജനസംഖയാ  പസന്സസ് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനസംഖയ 

ഏദേശം 28 ലക്ഷദതാളം ം ആന്.  2004-2005 വര്ഷതില് നടതിയ അറുപപതാന്നാമത് 

നാഷനല് സാമ്പിള് സര്പവ പ്രാരം ഒരാള്ക്ക് ഒരു മാസദതക്ക് 7.776 ിദലാ അരി 

ഭക്ഷനതിനായി ദവണ്ടിവരും എന്ന് ാണുന്നു.  ഇതിന് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനങ്ങള്ക്്ക 1 

വര്ഷദതക്ക് ഏദേശം 2,61,276 ടണ് അരി ആവശയമുള്ളതായി ാണുന്നു.  എന്നാല് ജില്ലയിപല അരി 

ഉല്പാേനം ഏദേശം 2,36,398 ടണ് മാത്രമാന്. അതായത് ആവശയമുള്ളതിള ം 24,878 ടണ് അരിയുപട 

നറവ്. 

1.12.2 ദരളം തിപെ പനല്ലറ എന്്ന വിദശഷിപ്പിക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഉല്പാേിപ്പിക്കുന്ന അരി 

അവിപടയുള്ള ജനങ്ങള്ക്ക് തപന്ന മതിയാവാത അവസ്ഥയാന്.  പാലക്കാടിപല ജനങ്ങള്ക്കുതപന്ന 

അരിക്കുദവണ്ടി മറ്റ സംസ്ഥാനങ്ങപളം  ആശ്രയിദക്ക ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആതിനാല് നമ്മുപട ജില്ലയിപല 

പനല്ലിപെ ഉല്പാേനം വര്േിപ്പിക്കുന്ന ാരയതില് നാം വളം പരയധിം ശ്രദ്ധ പാടദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

1.13 ഭരന നിര്വഹന സംവിധാനം 
1.13.1 പാലക്കാട് ജില്ലപയ ഭരന നിര്വഹന സംവിധാന പസൗരയാര്ഥം രണ്ട് തലതില് 

(റവനൂ തലതിള ം തദേശ ഭരന തലതിള ം) വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.  റവനൂ സമ്പ്രോയം അനുസരിച്ച ്റവനൂ 
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 ഡിവിഷന്, താലൂക്ക്, വിദല്ലജ് എന്നിങ്ങദനയും തദേശ ഭരന സമ്പ്രോയം അനുസരിച്ച് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി 

പടൗണുള്(മുനിസിപ്പാലിറ്റി), പഞ്ചായതള് എന്നിങ്ങപനയുമാന് ജില്ലപയ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

വിസന പ്രവര്തനങ്ങളപട ഏദാപനവമായി ബന്ധപപ്പട്ട്  സൗരയതിന് ദവണ്ടി പഞ്ചായതപളം  

മ്മൂനിറ്റി പഡവലപ്പ്പമെ് ദലാക്കുളപട ീഴില് ഏദാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  അതുപാണ്ട ്തപന്ന മുളം ില് 

പറഞ്ഞ ഘടങ്ങള്ക്ക് അതായത് താലൂക്കുള്, വിദല്ലജുള്, പഞ്ചായതള്, സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പടൗണുള്, 

മ്മൂനിറ്റി പഡവലപ്്പപമെ ് ദലാക്കുള് എന്നിവയ്ക്ക ജില്ലയുപട വിസന പ്രവര്തനങ്ങളം ിള ം ഭരന 

നിര്വഹനതിള ം തങ്ങളദടതായ പ്രാധാനയമുണ്ട്. 

1.13.2 പാലക്കാട് ജില്ലയില് രണ്ട് റവനൂ ഡിവിഷനുളം ാണുള്ളത്. ഒറ്റപ്പാലം, മണ്ണ,ാര്ക്കാട് 

താലൂക്കുള് (67 വിദല്ലജുള്) ഉള്പപ്പടന്ന ഒറ്റപ്പാലം റവനൂ ഡിവിഷനും; പാലക്കാട്, ആലത്തൂര്, ചിറ്റൂര് 

താലൂക്കുള് (90 വിദല്ലജുള്) ഉള്പപ്പടന്ന പാലക്കാട് റവനൂ ഡിവിഷനും, തദേശ സവയംഭരന 

സംവിധാനം അനുസരിച്ച ് ജില്ലപയ 7 സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പടൗണുള് (മുനിസിപ്പാലിറ്റിള്) ആയും 88 

പഞ്ചായതള് ഉള്പപ്പടന്ന 13 മ്മൂനിറ്റി പഡവലപ്്പപമെ് ദലാക്കുളം ായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1.14 ജനസംഖയ 
1.14.1 ഒരു രാജയതിപെ വിസനപത ആ രാജയപത ജനസംഖയ വളം പരയധിം ആശ്രയിച്ചു 

നില്ക്കുന്നു. ഒരു രാജയപത ആപ ജനസംഖയയുപട മുഴുവന് ഭാഗവം ആ രാജയപത വിസന 

പ്രക്രിയയില് പ്കടാളം ിളം ായിപക്കാള്ളനപമന്നില്ല. ഉോഹരനതിന് ദരാഗിള്, നട്ടിള്, ത്ദ്ധര്, 

വിലാംഗര് എന്നീ വിഭാഗതില് ഉള്പപ്പടന്ന നല്ല ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളപട ജീവിത ആവശയങ്ങള് 

നിര്വഹിയ്ക്കപപ്പടന്നത് മറ്റള്ളവപര ആശ്രയിച്ചാന്. ജനസംഖയയില് ഉണ്ടാവന്ന ഓദരാ വയതിയാനവം 

വിസന പ്രക്രിയയില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് വരുതാന് ദപാന്നവയാന്. ആയതിനാല് തപന്ന 

ജനസംഖയയിപല ാലിമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങള് നക്കാദക്കണ്ടതും, അതിനായി ജനനവം, മരനവം 

കൃതയമായി രജിസ്റ്റര് പചദ്യ ണ്ടതും അതയാവശയമാന്. കൃതയമായ ആസൂത്രനതിന് ജനസംഖയദയാപടാപ്പം 

ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ചയും, ജനസാന്ദ്രതയും, സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതവം നക്കാദക്കണ്ടതുണ്്ട. ഒരു 

പ്രദേശപത മനുഷയരുപട പ്രാഥമി ഘടങ്ങളം ായ ആദരാഗയം, വിേയാഭയാസം, നടിപവള്ളം, ദറാുള്, 

തുടങ്ങിയവയുപട വിസനതിനുള്ള ആസൂത്രനതിന് കൃതയമായ ജനസംഖയാ വിവരങ്ങള് 

അതയാവശയമാന്. ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പില് പ്രതിഫലിക്കുന്ന അവശ വിഭാഗങ്ങപളം  

സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിള് ആസൂത്രനം പചയ്യുന്നതിനും ജനസംഖയാ വിവരങ്ങള് സഹായിക്കും. 

1.14.2 2011 പല ാദനഷുമാരി പസന്സസ് (ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ)് അനുസരിച്്ച 

ജനസംഖയയുപട ാരയതില് ആറാം സ്ഥാനത് നില്ക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയുപട ആപ ജനസംഖയ 

28,09,934 (ഇരുപപതു.   ലക്ഷതി ഒമ്പതിനായിരതി പതാള്ളായിരതി മുപ്പതിനാല)് ആന്.  ഇതില് 

13,59,478 പുരുഷന്മാരും, 14,50,456 സ്ത്രീളം ഉള്പപ്പടന്നു.  ദരളം തിപല ആപ ജനസംഖയയുപട 

(3,34,06,061) 8.41 ശതമാനം ജനങ്ങളം ാന് പാലക്കാട് ജില്ലില് വസിക്കുന്നത്.  അതുദപാപല ദരളം തിപല 

ആപ പുരുഷന്മാരുപട (1,60,27,412) 8.48 ശതമാനവം, ആപ സ്ത്രീളപട (17378649) 8.35 

ശതമാനവം ജനങ്ങള് പാലക്കാട് ജില്ലയില് വസിക്കുന്നു. 

1.14.3 2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്്പ അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഏറ്റവം കൂടതല് 

ജനങ്ങള് വസിയ്ക്കന്നത് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് ബദളം ാക്കിള ം, ഏറ്റവം നറവ് ജനങ്ങള് വസിയ്ക്കന്നത് അട്ടപ്പാടി 

ബദളം ാക്കിള ം ആന്. മണ്ണ,ാര്ക്കാട് ദലാക്കില് 1,54,294 സ്ത്രീളം, 1,65,781 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 

3,20,075 ദപരും, അട്ടപ്പാടി ദലാക്കില് 32,035 സ്ത്രീളം, 32,283 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 64,318 ദപരും 

വസിക്കുന്നു. 
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 1.14.5 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടി ജാതി വിഭാഗതിപല ആപ ജനസംഖയ 4,03,833  (നാള  

ലക്ഷതി ന്വായിരതി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിന്ന്ന്) ആന്.  ഇതില് 1,97,451 പുരുഷന്മാരും, 2,06,382 സ്ത്രീളം 

ഉള്പപ്പടന്നു. ദരളം തിപല ആപ പട്ടി ജാതി വിഭാഗ ജനസംഖയയിപല (30,39,573) 13.28 ശതമാനം 

ജനങ്ങള് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാന് വസിക്കുന്നത്. അതുദപാപല ദരളം തിപല  പട്ടി ജാതി 

വിഭാഗതിപല ആപ പുരുഷന്മാരുപട (14,77,808) 13.36 ശതമാനവം, ആപ സ്ത്രീളപട(15,61,765) 

13.21  ശതമാനവം ജനങ്ങള് പാലക്കാട് ജില്ലയില് വസിക്കുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടി ജാതി 

വിഭാഗതിപല 33 % ദപര് താമസിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാന്. 

1.14.6 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല ആപ ജനസംഖയ 48,972                 

(നാല്പതിപയട്ടായിരതി പതാള്ളായിരതി എഴുപതി രണ്ട്) ആന്.  ഇതില് 24,314 പുരുഷന്മാരും, 

24,658 സ്ത്രീളം ഉള്പപ്പടന്നു. ദരളം തിപല പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല ആപ ജനസംഖയയുപട 

(4,84,839) 10.10 ശതമാനം ജനങ്ങളം ാന് പാലക്കാട് ജില്ലയില് വസിക്കുന്നത്. അതുദപാപല ദരളം തിപല 

പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല ആപ പുരുഷന്മാരുപട (2,38,203) 10.20 ശതമാനവം, പട്ടി വര്ഗ 

വിഭാഗതിപല ആപ സ്ത്രീളപട (2,46,636) 10 ശതമാനവം ജനങ്ങള് പാലക്കാട് ജില്ലയില് വസിക്കുന്നു. 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല 62% ദപര് താമസിക്കുന്നത് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് 

താലൂക്കിലാന്. 

1.14.7 മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്കില് 15331 സ്ത്രീളം 15025 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 30356 പട്ടിവര്ഗ 

വിഭാഗക്കാര് വസിയ്ക്കന്നു. ആയതില് ഭൂരിഭാഗം ദപരും  അട്ടപ്പാടി ദലാക്കിലാന് താമസിയ്ക്കന്നത്. 

അട്ടപ്പാടി ദലാക്കിപല അഗളം ി പഞ്ചായതില് 5492 സ്ത്രീളം, 5427 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 10919 പട്ടി 

വര്ഗ വിഭാഗക്കാരും, പുതൂര് പഞ്ചായതില് 4103 സ്ത്രീളം, 4028 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 8131 പട്ടി 

വര്ഗ വിഭാഗക്കാരും, ദഷാളം ര്ര് പഞ്ചായതില് 4324 സ്ത്രീളം, 4253 പുരുഷന്മാരും ഉള്പപ്പപട 8131 

പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗക്കാരും വസിക്കുന്നു. 

പട്ടി 1.5 

അഗളം ി പുതൂര് ദഷാളം ര്ര് പഞ്ചായതളം ിപല പട്ടി ജാതി - പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗം ജനങ്ങളപട വിതരനം 

2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് അനുസരിച്ച് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 

 ആപ പട്ടിജാതി വിഭാഗം പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗം 

 ആ പ  ജ ന സ
ം

ഖ
യ സ്ത്രീ പുരുഷന് ആ പ  ജ ന സ
ം

ഖ
യ സ്ത്രീ പുരുഷന് ആ പ  ജ ന സ
ം

ഖ
യ സ്ത്രീ പുരുഷന് 

അഗളം ി 34941 17548 17393 1452 748 704 10919 5492 5427 

പുതൂര് 12170 6107 6063 558 279 279 8131 4103 4028 

ദഷാളം ര്ര് 17207 8628 8579 1044 548 496 8577 4324 4253 

ആപ 64318 32283 32035 3054 1575 1479 24627 13919 13708 
Source: 2011 District Census Handbook 

1.15 ജനസാന്ദ്രതയും, ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ചാ നിരക്കും 
1.15.1 പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര ിദലാമീറ്ററിന ് 627 ആന് . എന്നാല് 

ജില്ലയിപല ഓദരാ താലൂക്കുളം ിപലയും ജനസാന്ദ്രത തമ്മില് വളം പരയധിം വയതയാസപപ്പട്ടാന് 

ിടക്കുന്നത്. 2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഏറ്റവം കൂടതല് 

ജനസാന്ദ്രതയുള്ള താലൂക്്ക ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആന്. ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കില് ഒരു ചതുരശ്ര ിദലാമീറ്ററിപല 

ജനസാന്ദ്രത 1100 ആന്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവം നറവ് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് 

മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്കിലാന്. 317.84 ആന് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്കിപല ജനസാന്ദ്രത. 
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 1.15.2 ഒരു പ്രദേശപത ജനസംഖയയുമായി ബന്ധപപ്പട്്ട ജനസാന്ദ്രത ദപാപല തപന്ന പ്രധാനപപ്പട്ട 

ഒരു ഘടമാന് ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ചയും. 2001-ല് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ച 9.88 

ശതമാനം ആയിരുന്നുപവ്കടില് 2011 ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം ക്രദമന നറഞ്ഞ് 7.4 ശതമാനമായി. ജനസംഖയാ 

വളം ര്ച്ചയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് പപാതു ജനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായ ാഴ്ചപ്പാടപാടും ം, ഫലപ്രേമായ 

ദബാധവല്ക്കരനം പാടും ം ആയിരിയ്ക്കാം ജനസംഖയയുപട വളം ര്ച്ചാ നിരക്്ക ക്രമാനുഗതമായി നറഞ്ഞു 

വരുന്നത് എന്ന് അനുമാനിയ്ക്കാം. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ജനസംഖയയുപട വളം ര്ച്ചാനിരക്ക് ഏറ്റവം കൂടതല് 

ഉള്ളത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിള ം(10.7%), ഏറ്റവം നറവള്ളത് ചിറ്റൂര് താലൂക്കിള ം(2.9%) ആന്. 

1.15.3 ഏറ്റവം കൂടതല് ജനസാന്ദ്രതയും (1100.13), ഏറ്റവം കൂടതല് ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ചാ നിരക്കും 

(10.7%) ഉള്ളത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാന് എന്നതിനാല് നിലവിള ള്ള ജനസംഖയയ്ക്ക് പുറപമ, ഭാവിയില് 

ഉണ്ടാാവന്ന വര്ദ്ധനവം നക്കിപലടതള്ള വിസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്ക് ദവനം മുന്തൂക്കം 

പാടദക്കണ്ടത്. ഭക്ഷയ വസ്തുക്കളപട ആവശയത കൂടവാനും, പതാഴില് ഇല്ലായ്മയുപട നിരക്്ക 

വര്ദ്ധിയ്ക്കവാനും, ദരാഗങ്ങളപടയും, ദരാഗിളപടയും  നിരക്്ക  ജില്ലയിപല മറ്റ താലൂക്കുപളം  അദപക്ഷിച്്ച 

കൂടവാനും സാധയതയുണ്ട്. മാത്രവമല്ല ഇവിടപത അടിസ്ഥാന സൗരയങ്ങള് വിസിപ്പിയ്ക്ദക്കണ്ടതും 

അതയാവശയമാന.് 

ചിത്രം 1.3 

ദരളം തിപല ജനസാന്ദ്രത (ജില്ല തിരിച്ച്) 

അവലംബം :  2011 പസന്സസ ്  
2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് അനുസരിച്ചപ്ാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനസാന്ദ്രതയും, 

ജനസംഖയാ വര്ധനവിപെ നിരക്കും താലൂക്ക് തിരിച്ച് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു 

പട്ടി 1.6 

ക്രമ 

നമ്പര് 

സംസ്ഥാനം/ 

ജില്ല/താലൂക്്ക 

ജനസംഖയ ജനസാന്ദ്രത 
ജനസംഖയാ വളം ര്ച്ചാ 

നിരക്ക് 

2001 2011 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

1 ദരളം ം 31841374 33406061 819 860 9.43 4.9 

2 പാലക്കാട് ജില്ല 2617482 2809934 584 626.94 9.88 7.4 
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 3 ഒറ്റപ്പാലം 840970 930692 994 1100.13 12.26 10.7 

4 പാലക്കാട് 572928 612116 803 858.35 10.77 6.9 

5 ആലത്തൂര് 422229 444995 739 779.23 5.96 5.4 

6 ചിറ്റൂര് 425646 437738 375 385.25 4.20 2.9 

7 മണ്ണ,ാര്ക്കാട് 355709 384393 294 317.84 15.15 8.1 

Source: 2011 District Census Handbook 

1.15.4 ജനസംഖയാ വര്ദ്ധനവ് പരിദശാധിച്ചാല് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്്ക 

(7.4 ശതമാനം) സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്കിദനക്കാല് (4.9 ശതമാനം) വളം പര 

ഉയര്ന്നതാന്. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല വിവിധ താലൂക്കുളം ിപല ജനസംഖയ ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്കുള് 

തമ്മില് വളം പരയധിം വയതയാസപപ്പട്ടാന് ിടക്കുന്നത്.  ജില്ലയില് സംസ്ഥാന വളം ര്ച്ചാ നിരക്കിദനാട് 

സമാനത പുലര്തന്നത് ആലത്തൂര് താലൂക്കില് മാത്രമാന് (5.4 ശതമാനം). പാലക്കാട് താലൂക്കില് ഇത് 

6.9 ശതമാനംആന്. എന്നാല് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിപല ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്്ക 10.7 ശതമാനം ആന്. 

ആയത് സംസ്ഥാന നിരക്കിദനക്കാള് ഇരട്ടിദയാളം ം വരുന്നു. ആയത് വിസനവമായി ബന്ധപപ്പട്്ട 

ഗൗരവമായി പരിഗനിദക്കണ്ട വിഷയമാന്. ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്ക ് കൂടിയാള ണ്ടാവന്ന പ്ര്ങളങ്ങപളം  

സംബന്ധിച്്ച ഫലപ്രേമായ ദബാധവല്ക്കരനം ഈ പ്രദേശത് അതയാവശയമാന്. ഇക്കാരയതില് 

ഒറ്റപ്പാലതിപെ അവസ്ഥദയാട് സാദൃശയം ഉള്ള താലൂക്കാന് മണ്ണ,ാര്ക്കാടം. 2011-പല 

നക്കുളം നുസരിച്ച് 8.1 ശതമാനം ആന് ഇവിടപത ജനസംഖയ വളം ര്ച്ചാ നിരക്ക്. മാത്രവമല്ല 2001-പല 

നക്കുളം നുസരിച്ച് ഇവിടപത വളം ര്ച്ചാ നിരക്ക് 15.15 ശതമാനം ആയിരുന്നു എന്നതുകൂടി 

ഇതിദനാപടാപ്പം ദചര്ത വായിദക്കണ്ടതാന്. ചിറ്റൂര് താലൂക്കിപെ ജനസംഖയാ വര്ദ്ധനവിള ണ്ടായ 

ാരയമായ ഇടിവ് (2.9%) പ്രദതയമായി പരിദശാധിയ്ക്കപപ്പദടണ്ടതാന്. 
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പട്ടി  1.7 
2011 ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് അനുസരിച്ച ്പാലക്കാട ്ജില്ലയിപല ജനസംഖയപയ സാന്ഹയ വിഭാഗം തിരിച്ച ്മ്മൂനിറ്റി പഡവലപ ്പമെ ്ദലാക്ക് അടിസ്ഥാനതിള ം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടിസ്ഥാനതിള ം 

ദവര്തിരിച്ച വിവരങ്ങള് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 

Sl 

No 

സി.ഡി  

ദലാക്ക് 
Rural/ 

Urban 

ആപ 

Population 

ആപ 
SC Population 

SC 
ST Population 

ST Others 

Population 

Others 

Male Female Male Female Male Female Male Female 

1 
തൃതാല 
 

റൂറല് 160180 75508 84672 28472 13964 14508 326 153 173 131382 61391 69991 

2 അര്ബന് 40651 19115 21536 7127 3525 3602 29 9 20 33495 15581 17914 

3 ആപ 200831 94623 106208 35599 17489 18110 355 162 193 164877 76972 87905 

4 

പട്ടാമ്പി 
റൂറല് 206273 97837 108436 25010 12177 12833 290 125 165 180973 85535 95438 

5 അര്ബന് 96764 47098 49666 13920 6863 7057 109 59 50 82735 40176 42559 

6 ആപ 303037 144935 158102 38930 19040 19890 399 184 215 263708 125711 137997 

7 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
റൂറല് 178585 85391 93194 24884 11987 12897 626 321 305 153075 73083 79992 

8 അര്ബന്                         
9 ആപ 178585 85391 93194 24884 11987 12897 626 321 305 153075 73083 79992 

10 

ഒറ്റപ്പാലം 
റൂറല് 135010 64015 70995 21150 10112 11038 164 83 81 113696 53820 59876 

11 അര്ബന് 16085 7750 8335 2760 1345 1415 6 3 3 13319 6402 6917 

12 ആപ 151095 71765 79330 23910 11457 12453 170 86 84 127015 60222 66793 

13 

പാലക്കാട ്
റൂറല് 172514 83477 89037 30012 14786 15226 292 167 125 142210 68524 73686 

14 അര്ബന് 41359 20265 21094 4216 2101 2115 42 21 21 37101 18143 18958 

15 ആപ 213873 103742 110131 34228 16887 17341 334 188 146 179311 86667 92644 

16 

മണ്ണ,ാര്ക്കാട് 

റൂറല് 285236 137636 147600 28677 14026 14651 2407 1163 1244 254152 122447 131705 

17 അര്ബന് 34839 16658 18181 3147 1529 1618 298 142 156 31394 14987 16407 

18 ആപ 320075 154294 165781 31824 15555 16269 2705 1305 1400 285546 137434 148112 
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19 

അട്ടപ്പാടി 
റൂറല് 64318 32035 32283 3054 1479 1575 27627 13708 13919 33637 16848 16789 

20 അര്ബന്                         
21 ആപ 64318 32035 32283 3054 1479 1575 27627 13708 13919 33637 16848 16789 

22 

മലമ്പുഴ 
റൂറല് 121936 59891 62045 21207 10421 10786 2277 1138 1139 98452 48332 50120 

23 അര്ബന് 121219 59578 61641 14158 6931 7227 986 497 489 106075 52150 53925 

24 ആപ 243155 119469 123686 35365 17352 18013 3263 1635 1628 204527 100482 104045 

25 

നഴല്മദര്ം 
റൂറല് 174611 84665 89946 41783 20450 21333 144 65 79 132684 64150 68534 

26 അര്ബന്                         
27 ആപ 174611 84665 89946 41783 20450 21333 144 65 79 132684 64150 68534 

28 

പാല്ലദ്കടാട് 

റൂറല് 92267 45419 46848 19647 9567 10080 5422 2716 2706 67198 33136 34062 

29 അര്ബന് 38595 19126 19469 6416 3160 3256 36 16 20 32143 15950 16193 

30 ആപ 130862 64545 66317 26063 12727 13336 5458 2732 2726 99341 49086 50255 

31 

ചിറ്റൂര് 
റൂറല് 162544 80240 82304 22724 11160 11564 4411 2188 2223 135409 66892 68517 

32 അര്ബന്                         
33 ആപ 162544 80240 82304 22724 11160 11564 4411 2188 2223 135409 66892 68517 

34 

പനന്മാറ 
റൂറല് 138272 67610 70662 23254 11381 11873 1793 873 920 113225 55356 57869 

35 അര്ബന്                         
36 ആപ 138272 67610 70662 23254 11381 11873 1793 873 920 113225 55356 57869 

Source: 2011 District Census Handbook 
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Source: 2011 District Census Handbook 

 

 

37 

ആലത്തൂര് 
റൂറല് 241378 117742 123636 33077 16382 16695 1244 617 627 207057 100743 106314 

38 അര്ബന് 26720 12808 13912 3045 1483 1562 23 11 12 23652 11314 12338 

39 ആപ 268098 130550 137548 36122 17865 18257 1267 628 639 230709 112057 118652 

ദലാക്ക് തലം ആപ 

റൂറല് 2133124 1031466 1101658 322951 157892 165059 47023 23317 23706 1763150 850257 912893 

അര്ബന് 416232 202398 213834 54789 26937 27852 1529 758 771 359914 174703 185211 

ആപ 2549356 1233864 1315492 377740 184829 192911 48552 24075 24477 2123064 1024960 1098104 

1 പഷാര്ണ്ണൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി   43533 20757 22776 7423 3577 3846 88 45 43 36022 17135 18887 

2 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി   53792 25359 28433 4765 2272 2493 89 45 44 48938 23042 25896 

3 പാലക്കാട്മമുനിസിപ്പാലിറ്റി   130955 63833 67122 10068 4889 5179 213 131 82 120674 58813 61861 

4 
ചിറ്റൂര്- 

തതമംഗലംമുനിസിപ്പാലിറ്റി   32298 15665 16633 3837 1884 1953 30 18 12 28431 13763 14668 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിആപ   260578 125614 134964 26093 12622 13471 420 239 181 234065 112753 121312 

പാലക്കാട് ജില്ല   2809934 1359478 1450456 403833 197451 206382 48972 24314 24658 2357129 1137713 1219416 
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1.16  സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 
1.16.1 2011-പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് പ്രാരം ദരളം തിപല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1084 ഉം, 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1067 ഉം, ആന്. പാലക്കാട ് ജില്ലയില് പട്ടി ജാതി 

വിഭാഗതിപല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1045 ഉം, പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1014 ഉം 

ആന്. പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം താലൂക്്ക തലതില് വിശലനം 

പചയ്യുദമ്പാള് ഭൂരിഭാഗം താലൂക്കുളം ിള ം സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1000 നു മുളം ില് ആന്. എന്നാല് 

പാലക്കാട് താലൂക്കില് മാത്രം പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 967 ആന്. 

1.16.2 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടി ജാതി - പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 

ഗ്രാമം, പട്ടനം തലതില് (റൂറല്, അര്ബന്) വിശലം പചയ്തു പരിദശാധിച്ചാല് പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല 

സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കില്  അര്ബന്(994),പാലക്കാട് താലൂക്ക്  അര്ബന് (912), 

പാലക്കാട് റൂറല് (967), ചിറ്റൂര് താലൂക്്ക അര്ബന് (945) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളം ില് 1000-നു താപഴയാപനന്്ന 

ാനാം. സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതവമായി ബന്ധപപ്പട്ട ് പട്ടി ജാതി - പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളപട 

സ്ഥിതിവിവരം 2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്്പ പ്രാരം താപഴ ദചര്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  1.8 

ക്രമ നമ്പര് സംസ്ഥാനം / ജില്ല / താലൂക്ക് സാന്ഹി വിഭാഗം 
സ്ത്രീ-പുരുഷ 

അനുപാതം 

1 ദരളം ം 
പട്ടിജാതി 1057 

പട്ടി വര്ഗം 1035 

2 പാലക്കാട് ജില്ല 
പട്ടിജാതി 1045 

പട്ടി വര്ഗം 1014 

3 ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് 
പട്ടിജാതി 1059 

പട്ടി വര്ഗം 1049 

4 പാലക്കാട് താലൂക്ക് 
പട്ടിജാതി 1032 

പട്ടി വര്ഗം 967 

5 ആലത്തൂര് താലൂക്്ക 
പട്ടിജാതി 1048 

പട്ടി വര്ഗം 1020 

6 ചിറ്റൂര് താലൂക്ക് 
പട്ടിജാതി 1040 

പട്ടി വര്ഗം 1012 

7 മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്്ക 
പട്ടിജാതി 1037 

പട്ടി വര്ഗം 1042 
       Source: 2011 District Census Handbook 

1.17  സാക്ഷരത 

 1.17.1 2011 പല ാദനഷുമാരി പസന്സസ് (ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ)് അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് 

ജില്ലയുപട ആപ ജനസംഖയയില് 89.31 ശതമാനം ദപര് മാത്രമാന ് സാക്ഷരത റവരിച്ചിു.  ള്ളത്.  

അതില് ജില്ലയിപല പുരുഷന്മാരുപട സാക്ഷരത ശതമാനം 93.10 ഉം  സ്ത്രീളപട സാക്ഷരത ശതമാനം 

85.79 ഉം മാത്രമാന്.  സംസ്ഥാനപത സാക്ഷരത ശതമാനതില് പതിന്ന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമാന്  
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പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്കള്ളത്. ദരളം തിപല സാക്ഷരത 94 ശതമാനം ആന് എന്നത് കൂടി ഇതിദനാപടാപ്പം 

ദചര്ത് വായിദക്കണ്ടതാന്. 

ചിത്രം  1.4 

ദരളം തിപല ഓദരാ ജില്ലയിപലയും ജനങ്ങളപട സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (സ്ത്രീ/ പുരുഷന് തിരിച്ച)് 

 

 
1.18 പട്ടി ജാതി പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളപട സാക്ഷരത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

1.18.1 2011 ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടി ജാതി വിഭാഗതിപല 

ആപ സാക്ഷരരുപട എണ്ണ,ം 26,455 ആന്. ആയതില് 12,215 ദപര് സ്ത്രീളം 14240 ദപര് 

പുരുഷന്മാരുമാന്.  പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല ആപ നിരക്ഷരരുപട എണ്ണ,ം 22,517 ആന്.  ആയതില് 

12,443 ദപര് സ്ത്രീളം 10,074 ദപര് പുരുഷന്മാരുമാന്. 2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപക്കടപ്പ് അനുസരിച്്ച 

പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളം ിപല നിരക്ഷരുപട എണ്ണ,ം താപഴ പറയും പ്രാരം ആന് 

പട്ടി  1.9 

2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപക്കടപ്പ് അനുസരിച്ച് പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളം ിപല 
നിരക്ഷരുപട എണ്ണ,ം 

Sl 
No 

സി.ഡി  
ദലാക്ക ്

റൂറല്/ 
അര്ബന് 

Illiterate SC Illiterate ST ആപ SC-ST Illiterate 

ആപ Male female ആപ Male female ആപ Male female 

1 

  
തൃതാല 

റൂറല് 6440 2579 3861 74 31 43 6514 2610 3904 

അര്ബന് 1711 710 1001 9 2 7 1720 712 1008 

2 

  
പട്ടാമ്പി 

റൂറല് 5178 2120 3058 51 25 26 5229 2145 3084 

അര്ബന് 2852 1151 1701 14 8 6 2866 1159 1707 

3 

  
ശ്രീകൃഷ്ണ പുരം 

റൂറല് 5774 2347 3427 179 77 102 5953 2424 3529 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

  
ഒറ്റപ്പാലം  

റൂറല് 4704 1912 2792 38 20 18 4742 1932 2810 

അര്ബന് 572 249 323 2 0 2 574 249 325 

95.06
96.09

97.3697.3697.97

94.56

97.3696.78

93.10

95.76
97.42

92.51

97.19

94.05

91.17
92.31

95.83
94.24

96.48

89.45

94.46
93.56

85.79

91.62
92.99

85.7

93.29

86.49

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

Male
Literate

Female
literate
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5 

  
പാലക്കാട ് 

റൂറല് 8111 3204 4907 56 26 30 8167 3230 4937 

അര്ബന് 1115 432 683 12 5 7 1127 437 690 

6 

  
മണ്ണ,ാര്ക്കാട ് 

റൂറല് 7608 3180 4428 1266 574 692 8874 3754 5120 

അര്ബന് 828 342 486 176 83 93 1004 425 579 

7 

  
അട്ടപ്പാടി 

റൂറല് 1193 528 665 12545 5496 7049 13738 6024 7714 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

  
മലമ്പുഴ  

റൂറല് 6517 2454 4063 1106 484 622 7623 2938 4685 

അര്ബന് 3797 1463 2334 280 134 146 4077 1597 2480 

9 

  
നഴല്മദര്ം  

റൂറല് 11847 4425 7422 36 10 26 11883 4435 7448 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

  
പാല്ലദ്കടാട്  

റൂറല് 6507 2544 3963 2979 1412 1567 9486 3956 5530 

അര്ബന് 1764 679 1085 6 1 5 1770 680 1090 

11 

  
ചിറ്റൂര്  

റൂറല് 8249 3367 4882 2259 1031 1228 10508 4398 6110 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

  
ആലത്തൂര്  

റൂറല് 9605 3794 5811 563 247 316 10168 4041 6127 

അര്ബന് 751 269 482 6 4 2 757 273 484 

13 

  
പനന്മാറ  

റൂറല് 7375 2769 4606 780 354 426 8155 3123 5032 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
  

ദലാക്ക ് തലം 

ആപ  
  

റൂറല് 89108 35223 53885 21932 9787 12145 111040 45010 66030 

അര്ബന് 13390 5295 8095 505 237 268 13895 5532 8363 

ആപ 102498 40518 61980 22437 10024 12413 124935 50542 74393 

 1 പഷാര്ണ്ണൂര്    1389 555 834 5 3 2 1394 558 836 

 2 ഒറ്റപ്പാലം   968 395 573 34 17 17 1002 412 590 

 3 പാലക്കാട ്   2315 83 1477 30 23 7 2345 861 1484 

 4 
ചിറ്റൂര്-തത 

മംഗലം    1124 433 691 11 7 4 1135 440 695 

  മുനിസിപ്പാലിറ്റി   5796 2221 3575 80 50 30 5876 2271 3605 

  പാലക്കാട ്ജില്ല   108294 42739 65555 22517 10074 12443 130811 52813 77998 

Source: 2011 District Census Handbook 

1.18.2 പാലക്കാട് ജില്ലയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗതില് നിരക്ഷരരുപട ശതമാനം ഏറ്റവം കൂടതല് 

ഉള്ളത് അട്ടപ്പാടി ദലാക്കില് ആന്. ചിറ്റൂര്, പാല്ലദ്കടാട്, പനന്മാറ എന്നീ ദലാക്കുളം ിള ം പട്ടി ജാതി 

വിഭാഗതിപല നിരക്ഷരരുപട ശതമാനം കൂടതല് ആന്.  പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതില് നിരക്ഷരരുപട 

ശതമാനം ഏറ്റവം കൂടതല് ഉള്ളത് പാല്ലദ്കടാട് ദലാക്കില് ആന്. മണ്ണ,ാര്ക്കാട്, അട്ടപ്പാടി, മലമ്പുഴ, ചിറ്റൂര്, 

ആലത്തൂര്എന്നീ ദലാക്കുളം ിള ം പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതിപല നിരക്ഷരരുപട ശതമാനം കൂടതല് ആന്. 

പട്ടിജാതി, പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളം ിപല നിരക്ഷരുപട എണ്ണ,ം ഇതര ദലാക്കുളം ിള ം വയതയസ്തമല്ല. ജില്ലയുപട 

സാക്ഷരതാ നിലവാരവമായി ഒതദനാക്കുദമ്പാള് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പട്ടിജാതി, പട്ടിവര്ഗ 

വിഭാഗങ്ങളം ിപല നിരക്ഷരുപട എണ്ണ,ം ഇദപ്പാഴും വളം പര കൂടതല് ആപനന്ന് ാനാം. 
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പട്ടി  11.10 
പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ ജനസംഖയയിപല നിരക്ഷരുപട വിതരനം  സാന്ഹയ വിഭാഗം തിരിച്ച് ദലാക്ക് തലതിള ം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലതിള ം ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 

Sl 

No 

സി.ഡി  

ദലാക്ക ്
Rural/ 

Urban 

ആപ Population ആപ Illiterate General  Illiterate SC illiterate ST illiterate 

ആപ Male Female ആപ Male Female ആപ Male Female ആപ Male Female ആപ Male Female 

1 

തൃതാല 

റൂറല് 160180 75508 84672 29699 13116 16583 23185 10506 12679 6440 2579 3861 74 31 43 

2 അര്ബന് 40651 19115 21536 7637 3318 4319 5917 2606 3311 1711 710 1001 9 2 7 

3 ആപ 200831 94623 106208 37336 16434 20902 29102 13112 15990 8151 3289 4862 83 33 50 

4 

പട്ടാമ്പി 

റൂറല് 206273 97837 108436 38951 17686 21265 33722 15541 18181 5178 2120 3058 51 25 26 

5 അര്ബന് 96764 47098 49666 17456 7924 9532 14590 6765 7825 2852 1151 1701 14 8 6 

6 ആപ 303037 144935 158102 56407 25610 30797 48312 22306 26006 8030 3271 4759 65 33 32 

7 
ശ്രീകൃഷ്ണപു

രം 

റൂറല് 178585 85391 93194 30400 13524 16876 24447 11100 13347 5774 2347 3427 179 77 102 

8 അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ആപ 178585 85391 93194 30400 13524 16876 24447 11100 13347 5774 2347 3427 179 77 102 

10 

ഒറ്റപ്പാലം 

റൂറല് 135010 64015 70995 23734 10432 13302 18992 8500 10492 4704 1912 2792 38 20 18 

11 അര്ബന് 16085 7750 8335 2171 986 1185 1597 737 860 572 249 323 2 0 2 

12 ആപ 151095 71765 79330 25905 11418 14487 20589 9237 11352 5276 2161 3115 40 20 20 

13 

പാലക്കാട ്

റൂറല് 172514 83477 89037 33190 13319 19871 25023 10089 14934 8111 3204 4907 56 26 30 

14 അര്ബന് 41359 20265 21094 8054 3404 4650 6927 2967 3960 1115 432 683 12 5 7 

15 ആപ 213873 103742 110131 41244 16723 24521 31950 13056 18894 9226 3636 5590 68 31 37 

16 
മണ്ണ,ാര്ക്കാ

ട ്

റൂറല് 285236 137636 147600 57390 25387 32003 48516 21633 26883 7608 3180 4428 1266 574 692 

17 അര്ബന് 34839 16658 18181 6536 2870 3666 5532 2445 3087 828 342 486 176 83 93 

18 ആപ 320075 154294 165781 63926 28257 35669 54048 24078 29970 8436 3522 4914 1442 657 785 
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Source: 2011 District Census Handbook 

19 

അട്ടപ്പാടി 
റൂറല് 64318 32035 32283 21297 9180 12117 7559 3156 4403 1193 528 665 12545 5496 7049 

20 അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 ആപ 64318 32035 32283 21297 9180 12117 7559 3156 4403 1193 528 665 12545 5496 7049 

22 

മലമ്പുഴ  
റൂറല് 121936 59891 62045 29125 11062 18063 21502 8124 13378 6517 2454 4063 1106 484 622 

23 അര്ബന് 121219 59578 61641 21762 8865 12897 17685 7268 10417 3797 1463 2334 280 134 146 

24 ആപ 243155 119469 123686 50887 19927 30960 39187 15392 23795 10314 3917 6397 1386 618 768 

25 നഴല്മദര്ം

  

റൂറല് 174611 84665 89946 38006 14338 23668 26123 9903 16220 11847 4425 7422 36 10 26 

26 അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 ആപ 174611 84665 89946 38006 14338 23668 26123 9903 16220 11847 4425 7422 36 10 26 

28 പാല്ലദ്കടാ

ട്  

റൂറല് 92267 45419 46848 24522 9579 14943 15036 5623 9413 6507 2544 3963 2979 1412 1567 

29 അര്ബന് 38595 19126 19469 7819 3155 4664 6049 2475 3574 1764 679 1085 6 1 5 

30 ആപ 130862 64545 66317 32341 12734 19607 21085 8098 12987 8271 3223 5048 2985 1413 1572 

31 

ചിറ്റൂര്  
റൂറല് 162544 80240 82304 43943 17219 26724 33435 12821 20614 8249 3367 4882 2259 1031 1228 

32 അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 ആപ 162544 80240 82304 43943 17219 26724 33435 12821 20614 8249 3367 4882 2259 1031 1228 

34 

പനന്മാറ  
റൂറല് 138272 67610 70662 31475 11910 19565 23320 8787 14533 7375 2769 4606 780 354 426 

35 അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 ആപ 138272 67610 70662 31475 11910 19565 23320 8787 14533 7375 2769 4606 780 354 426 

37 

ആലത്തൂര് 
റൂറല് 241378 117742 123636 52497 20859 31638 42329 16818 25511 9605 3794 5811 563 247 316 

38 അര്ബന് 26720 12808 13912 5329 2072 3257 4572 1799 2773 751 269 482 6 4 2 

39 ആപ 268098 130550 137548 57826 22931 34895 46901 18617 28284 10356 4063 6293 569 251 318 

40 ദലാക്ക് 

തലം 

ആപ  

റൂറല് 2133124 1031466 1101658 454229 187611 266618 343189 142601 200588 89108 35223 53885 21932 9787 12145 

41 Urban 416232 202398 213834 76764 32594 44170 62869 27062 35807 13390 5295 8095 505 237 268 

42 ആപ 2549356 1233864 1315492 530993 220205 310788 406058 169663 236395 102498 40518 61980 22437 10024 12413 

43 പഷാര്ണ്ണൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  43533 20757 22776 5833 2514 3319 4439 1956 2483 1389 555 834 5 3 2 

44 ഒറ്റപ്പാലംമുനിസിപ്പാലിറ്റി  53792 25359 28433 8306 3634 4672 7304 3222 4082 968 395 573 34 17 17 
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 പട്ടി  1.11 
പതാഴില് പ്കടാളം ിത നിരക്ക് (work participation rate) 

പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പതാഴില് പ്കടാളം ിത നിരക്ക് ( work participation rate) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് താലൂക്ക് തിരിച്ച് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 
ക്രമ നമ്പര് 

താലൂക്ക ്
ആപ 

ജനസംഖയ 

Main Workers Marginal Workers ആപ Workers Non workers 

എണ്ണ,ം ശതമാനം എണ്ണ,ം ശതമാനം എണ്ണ,ം ശതമാനം എണ്ണ,ം ശതമാനം 

1 ഒറ്റപ്പാലം 930692 238556 25.63 46902 5.04 285458 30.67 645234 69.33 

2 മണ്ണ,ാര്ക്കാട ് 384393 104057 27.07 27692 7.20 131749 34.27 252644 65.73 

3 പാലക്കാട ് 612116 205113 33.51 37275 6.09 242388 39.60 369728 60.40 

4 ചിറ്റൂര് 437738 171422 39.16 27931 6.38 199353 45.54 238385 54.46 

5 ആലത്തൂര് 444995 156392 35.14 27000 6.07 183392 41.21 261603 58.79 

 പാലക്കാട ്ജില്ല 2809934 875540 31.16 166800 5.94 1042340 37.09 1767594 62.91 

Source: 2011 District Census Handbook 

1.18.3 ഒരു പ്രദേശപത ആപ ജനസംഖയയില് എത്ര ദപര് പതാഴിലാളം ിളം ായി ദജാലി പചയ്യുന്നു എന്നതിപന പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കന്ന നിരക്കാന് പതാഴില് പ്കടാളം ിത 

നിരക്്ക. 2001-പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ ജനസംഖയയുപട 36.1 ശതമാനം  ദപര് ആന് പതാഴിലാളം ിളം ായി ദജാലി 

പചയ്യുന്നതായി റിദപ്പാര്ട്്ട പചയ്തിു.  ള്ളത്. ആപയുള്ള പുരുഷന്മാരില് 52 ശതമാനവം, ആപ സ്ത്രീളം ില് 21.2 ശതമാനവം പതാഴിലാളം ിളം ായി ദജാലി പചയ്യുന്നു. 2011 

പസന്സസില് ഈ നിരക്കില് ദനരിയ വയതിയാനം ഉണ്ടായി. 2011 പസന്സസ് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ ജനസംഖയയില് പതാഴിലാളം ിളപട നിരക്ക് 37.09 

ശതമാനംആയും, ആപ പുരുഷന്മാരില് പതാഴിലാളം ിളപട നിരക്ക് 54.88 ശതമാനംആയും, സ്ത്രീളം ില് പതാഴിലാളം ിളപട നിരക്്ക 20.42 ശതമാനം ആയും റിദപ്പാര്ട്്ട 

പചയ്തിു.  ണ്ട്.ആയതില്31.16 ശതമാനം ദപര്main workers എന്ന വിഭാഗതിള ം 5.94 ശതമാനം ദപര്marginal workers വിഭാഗതിള ം, ഉള്പപ്പടന്നു. main workers 

വിഭാഗതിപല പുരുഷന്മാരുപട പ്രാതിനിധയവം (48.07%), marginal workers  വിഭാഗതിപല പുരുഷന്മാരുപട പ്രാതിനിധയവം (6.81), അതാത് വിഭാഗങ്ങളം ിപല സ്ത്രീ 

പ്രാതിനിധയദതക്കാള്കൂടതലാന്.താലൂക്ക് തലതില് വിശലം പചയ്യുദമ്പാള്main workers ഏറ്റവം കൂടതല് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് ചിറ്റൂര് താലൂക്കിലാന് (39.16 %); 

marginal workers കൂടതല് ഉള്ളത് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് താലൂക്കിള ം(7.20%). ആപ പതാഴിലാളം ിളപട എണ്ണ,ം പരിഗനിക്കുദമ്പാള് ചിറ്റൂര് താലൂക്കിലാന് പതാഴിലാളം ിളപട 

പ്രാതിനിഥയം ഏറ്റവം കൂടതല് ഉള്ളത് (45.54 %). non workers വിഭാഗതില് ഏറ്റവം കൂടതല് ശതമാനം റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാന് (69.33%) 

ഏറ്റവം നറവ് റിദപ്പാര്ട്്ട പചയ്തിു.  ള്ളത് ചിറ്റൂര് താലൂക്കിള ം( 54.46 %). എല്ലാ താലൂക്കുളം ിള ം non workers വിഭാഗതില് പുരുഷന്മാദരക്കാള് കൂടതല് സ്ത്രീളം ാന് റിദപ്പാര്ട്ട് 

പച്യ പപ്പട്ടിു.  ള്ളത്. 
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 1.18.4 2011-പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ പതാഴിലാളം ിപളം  cultivators, agricultural labours, household Industry  workers, other workers 

എന്നിങ്ങപന തരം തിരിച്ച് വിശലനം പചയ്യുദമ്പാള്other workers  എന്ന വിഭാഗതിലാന് ഏറ്റവം കൂടതല് പതാഴിലാളം ിള് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് (67.11%). പിന്നീട് 

ഏറ്റവം കൂടതല് പതാഴിലാളം ിള് റിദപ്പാര്ട്്ട പചയ്തിു.  ള്ളത് agricultural labours വിഭാഗതിലാന് (23.98%). പതാഴിലാളം ി വിഭാഗതില് cultivators വിഭാഗതില്6.51 

ശതമാനവം, household Industry  workers വിഭാഗതില് 2.4 ശതമാനവം ആന ് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത്.ര്ഷ പതാഴിലാളം ിളപട പ്രാതിനിഥയം ഏറ്റവം കൂടതല് 

റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് ചിറ്റൂര് താലൂക്കിലാന് (36.34 %). ഏറ്റവം നറവ് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിള ം (16.10%). 
1.18.5 ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പുളപട അടിസ്ഥാനതില്2001,2011 വര്ഷങ്ങളം ിപല പാലക്കാട് ജില്ലയിപല പതാഴിലാളം ി പ്രാതിനിഥയം താരതമയം പചയ്യുദമ്പാള് 

2001-പന അദപക്ഷിച്്ച  Main workers-പെ നിരക്്ക ദനരിയദതാതില് വര്ദ്ധിച്ചിു.  ണ്്ട. 2001 ല്29.4 % ആയിരുന്നത് വര്ദ്ധിച്ച് 2011-ല്   31.16 % ആയി) എന്നാല് 2001 പന 

അദപക്ഷിച്്ച  Marginal workers-പെ നിരക്്ക ദനരിയദതാതില് നറവാന് സംഭവിച്ചിു.  ള്ളത് . 2001-ല് 6.7% ആയിരുന്നത് നറഞ്ഞ് 2011-ല് 5.94 % ആയി. ആപ 

workers-പെ നിരക്കിള ം നറവാന് സംഭവിച്ചിു.  ള്ളത്. 2001-ല്36.1 % ആയിരുന്നത് 2011-ല്  5.94 % ആയി നറഞ്ഞു. Non workers വിഭാഗതില് 2001-ല് 63.9 % 

ഉണ്ടായിരുന്നത് 2011-ല് 62.91 % ആയി നറഞ്ഞിു.  മുണ്ട്.  
പട്ടി  1.12 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല വിവിധ താലൂക്കുളം ിപല പതാഴിലാളം ിളപട എണ്ണ,വം, അവരുപട പ്രാതിനിഥയവം 2011 പല ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പിപന അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ത്രീ, 

പുരുഷന് എന്നിങ്ങപന തരം തിരിച്ച് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു                                                                                            Source: 2011 District Census Handbook 

ക്ര
മ 

ന
മ്പ
ര് 

ത
ാലൂ

ക്ക
 ്

സ്ത്രീ/ 

പുരുഷന് 
ജനസംഖയ 

Main workers Marginal Workers ആപ Workers Non workers Cultivators Agricultural Labours Household Other workers 

No % No % No % No % No % No % No % No  

1 

ഒറ്റ
പ്പ
ാല

ം 

ആപ 930692 238556 25.63 46902 5.04 285458 30.67 645234 69.33 16113 5.64 45945 16.10 6239 2.19 217161 76.07 

 സ്ത്രീ 457961 45523 9.33 16753 3.43 62276 12.76 425655 87.24 2216 3.56 16038 25.75 1427 2.29 42595 68.40 

 പുരുഷന് 442731 193033 43.60 30149 6.81 223182 50.41 219549 49.59 13897 6.23 29907 13.40 4812 2.16 174566 78.22 

2 

മണ്ണ,
ാര്
ക്ക
ാട

 ്

ആപ 384393 104057 27.07 27692 7.20 131749 34.27 252644 65.73 12284 9.32 30356 23.04 2827 2.15 86282 65.49 

 സ്ത്രീ 198064 22474 11.35 12104 6.11 34578 17.46 163486 82.54 2655 7.68 10153 29.36 899 2.60 20871 60.36 

 പുരുഷന് 186329 81583 43.78 15588 8.37 97171 52.15 81158 47.85 9629 9.91 20203 20.79 1928 1.98 65411 67.32 

3 

പ
ാല

ക്ക
ാ

ട് 

ആപ 612116 205113 33.51 37275 6.09 242388 39.60 369728 60.40 10255 4.23 43838 18.09 6271 2.59 182024 75.10 

 സ്ത്രീ 313255 51604 17.11 18377 5.87 71981 22.98 241274 77.02 2664 3.70 23900 33.20 1984 2.76 43433 60.34 
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 പുരുഷന് 298861 151509 50.70 18898 6.32 170407 57.02 128454 42.98 7591 4.45 19938 11.70 4287 2.52 138591 81.33 

4 

ച
ിറ്റൂ
ര് 

ആപ 437738 171422 39.16 27931 6.38 199353 45.54 238385 54.46 15368 7.71 72444 36.34 5252 2.63 106289 53.32 

 സ്ത്രീ 222429 54891 24.68 14108 6.34 68999 31.02 153430 68.98 3879 5.62 38603 55.95 1755 2.54 24761 35.89 

 പുരുഷന് 215309 116531 54.12 13823 6.42 130354 60.54 84955 39.46 11489 8.81 33841 25.96 3497 2.68 81527 62.54 

5 

ആ
ല
ത്തൂ

ര് 

ആപ 444995 156392 35.14 27000 6.07 183392 41.21 261603 58.79 13785 7.52 57366 31.28 4446 2.42 107795 58.78 

 സ്ത്രീ 228747 45566 19.92 12819 5.60 58385 25.52 170362 74.48 3582 6.14 31904 54.64 1315 2.25 21584 36.97 

 പുരുഷന് 216248 110826 51.25 14151 6.56 125007 57.81 91241 42.19 10203 8.16 25462 20.37 3131 2.50 86211 68.96 

6 

പ
ാല

ക്ക
ാട
 ്ജ
ില്ല

 

ആപ 2809934 875540 31.16 166800 5.94 1042340 37.09 1767594 62.91 67805 6.51 249949 23.98 25035 2.40 699551 67.11 

 സ്ത്രീ 1450456 222058 15.31 74161 5.11 296219 20.42 1154237 79.58 14996 5.06 120598 40.71 7380 2.49 153245 51.73 

 

 
പുരുഷന് 1359478 653482 48.07 92639 6.81 746121 54.88 613357 45.12 52806 7.08 129351 17.34 17655 2.37 546306 73.22 

പട്ടി  1.13 
2001, 2011 വര്ഷങ്ങളം ിപലജനസംഖയാ നപക്കടപ്പുപളം  അടിസ്ഥാനമാക്കി പതാഴിലാളം ിളപട പ്രാധിനിഥയം സംബന്ധിച്ച താരതമയം ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 
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ക്രമ നമ്പര് 

താലൂക്ക ്

Main Workers 

ശതമാനം 

Marginal Workers 

ശതമാനം 

ആപ Workers 

ശതമാനം 

Non workers 

ശതമാനം 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

1 ഒറ്റപ്പാലം 23.3 25.63 6.2 5.04 29.5 30.67 70.5 69.33 

2 മണ്ണ,ാര്ക്കാട ് 27.4 27.07 5.9 7.20 33.3 34.27 66.7 65.73 

3 പാലക്കാട ് 32.1 33.51 5.7 6.09 37.8 39.60 62.2 60.40 

4 ചിറ്റൂര് 36.5 39.16 8.1 6.38 44.6 45.54 55.4 54.46 

5 ആലത്തൂര് 32.2 35.14 8.6 6.07 40.8 41.21 59.2 58.79 

 പാലക്കാട ്ജില്ല 29.4 31.16 6.7 5.94 36.1 37.09 63.9 62.91 
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 1.19 ജനസംഖയ  പ്രായപരിധി അടിസ്ഥാനതില് 
1.19.1 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനങ്ങളപട സമഗ്ര പുദരാഗതിയ്ക്ക ദവണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രനതിന് ആ 

പ്രദേശതിപെ ആപ ജനസംഖയയിപല ഓദരാ പ്രായ പരിധിയില്പപ്പടന്ന (Age group) ജനസംഖയയുപട 

എണ്ണ,ം സഹായിയ്ക്കം. നട്ടിള്, മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് എന്നിവപര സഹായിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതിള് 

ആസൂത്രനം പചയ്യുന്നതിന ്ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക ്സഹായരമാന്. 2011 ജനസംഖയാ നപക്കടപ്്പ 

പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനസംഖയപയ വിവിധ പ്രായപരിധി തിരിച്ചതിപെ സ്ഥിതിവിവരക്കനക്്ക 

ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു. 

പട്ടി  1.14 
പാലക്കാട് ജില്ലയിപല  ജനനസംഖയ 

വിവിധ പ്രായ പരിധി, സ്ത്രീ- പുരുഷ അനുപാതം തിരിച്ച് 

പ്രായ പരിധി 
പാലക്കാട് ജില്ല ദരളം ം 

സ്ത്രീ പുരുഷന് ആപ സ്ത്രീ പുരുഷന് ആപ 

0-4 -1,05,627 1,08,923 2,14,550 12,05,558 12,47,534 24,53,092 

5-9 -1,07,658 1,11,856 2,19,514 12,51,922 13,03,190 27,78,824 

10-14 -1,20,140 1,23,988 2,44128 13,83,853 14,38,917 30,70,746 

15-19 -1,12,723 1,15,748 2,28,471 12,82,253 13,28,299 28,42,048 

20-24 -1,26,325 1,19,819 2,46,144 13,66,983 12,98,826 29,05,447 

25-29 -1,26,323 1,16,092 2,42,415 14,00,114 12,03,978 28,36,276 

30-34 -1,10,590 1,00,653 2,11,243 13,27,284 11,28,217 26,56,807 

35-39 -1,17,310 99,958 2,17,268 14,17,854 11,61,819 27,79,589 

40-44 -99,248 89,633 1,88,881 12,95,074 11,17,424 25,91,764 

45-49 -96,164 89,055 1,85,219 12,42,932 11,05,598 25,26,640 

50-54 -74,324 71,048 1,45,372 9,96,954 9,31,191 20,70,241 

55-59 -66,311 63,772 1,30,083 8,80,881 8,61,527 18,69,952 

60-64 -60,128 53,287 1,13,415 7,29,535 6,85,136 15,21,245 

65-69 -44,835 37,059 81,894 5,42,902 4,59,232 10,76,252 

70-74 -33,371 26,530 59,901 4,06,810 3,26,562 7,86,432 

75-79 -23,149 16,215 39,364 2,93,050 2,08,317 5,33,797 

80+ -24,650 14,287 38,937 3,37,501 2,04,348 5,70,423 

Age not stated -1,580 1,555 3,135 17,189 17,297 37,596 

ആപ 14,50,456 13,59,478 28,09,934 1,73,78,649 1,60,27,412 3,59,07,171 

 Source:http://censusindia.gov.in/ 
 1.19.2 മുളം ില് പാടത സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക് പ്രാരം പാലക്കാട് ജില്ലയില്15 വയസ്സില് താപഴ 

3,44,767 പപണ്നട്ടിളം, 3,33,425 ആണ് നട്ടിളംആയി ആപ 6,78,192 നട്ടിള് ഉണ്ട് . അറുപത് 

വയസ്സിന് മുളം ില് 1,47,378 സ്ത്രീളം, 1,86,133 പുരുഷന്മാരും ആയി ആപ 3,33,511 ദപര്പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

ഉള്ളതായും പ്രസ്തുത സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക് പ്രാരം റിദപ്പാര്ട്്ട പചയ്യുന്നു. 1,555 സ്ത്രീളപടയും 1,580 

പുരുഷന്മാരുപടയും വയസ്്സ എത്രപയന്ന് ജനസംഖയാ നപക്കടപ്പ് പ്രാരംറിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിട്ടില്ല. 
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 ചിത്രം  1.5 
പാലക്കാട് ജില്ലപയ സംബന്ധിച്ച മുളം ില് പരാമര്ശിച്ചിു.  ള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കനക്കുള് ദരളം തിപെ 

ജനസംഖയ  സഹിതം പസന്സസ് പിരമിഡ് രൂപതില് ചുവപട അവതരിപ്പിയ്ക്കന്നു.

 
(Data source: Census India official website) 
പട്ടി  1.6 

 
(Data source: Census India official website) 

1.19.3 ദരളം തിപലയും, പാലക്കാട് ജില്ലയിപലയും ആപ ജനസംഖയയില് ഓദരാ പ്രായ പരിധിയില് 

ഉള്പപ്പടന്ന ജന വിഭാഗങ്ങളപടയും പ്രാതിനിഥയം പരിദശാധിച്്ച ദനാക്കിയാല് സംസ്ഥാനതിപെ പപാതു 

സവഭാവതില് നിന്ന് ാരയമായ വയതിയാനം ഇല്ല. എന്നിരുന്നാല്തപന്നയും ആപ ജനസംഖയയില് 5-9, 

10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34 എന്നീ പ്രായ പരിധിയില് വരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളപട പ്രാതിനിഥയം 

സംസ്ഥാനതിപെ പ്രാതിനിഥയദതക്കാള് കൂടതലാന്. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ജനസംഖയയിപല 5-9 പ്രായ 

-150,000 -100,000 -50,000 0 50,000 100,000 150,000

0-4
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

Age not stated പാലക്കാട് ജില്ല 
പസന്സസ് പിരമിഡ് 

സ്ത്രീ

പുരുഷന്

-2,000,000-1,500,000-1,000,000-500,000 0 500,0001,000,0001,500,0002,000,000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64
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ദരളം ം
പസന്സസ് പിരമിഡ് 

സ്ത്രീ

പുരുഷന്
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 പരിധിയില് 7.81 % ദപര് ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 7.73 % ദപര് ആന് ഇദത പ്രായ 

പരിധിയില് ഉള്ളത്. അതുദപാപല ജില്ലയിപല ജനസംഖയയിപല 10-14 പ്രായ പരിധിയില് 8.68% ദപര് 

ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 8.55% ദപരും, 15-19 പ്രായ പരിധിയില്8.13% ദപര് 

ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 7.91% ദപരും, 20-24 പ്രായ പരിധിയില്8.75 % ദപര് 

ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 8.09% ദപരും 25-29 പ്രായ പരിധിയില്  8.62 % ദപര് 

ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 7.89% ദപരും, 30-34 പ്രായ പരിധിയില് 7.51 % ദപര് 

ഉള്ളദപ്പാള് സംസ്ഥാനതിപെ ജനസംഖയയുപട 7.39 % ദപരും വരുന്നു. 

1.19.4 പാലക്കാട് ജില്ലയുപട ആപ ജനസംഖയയില് 16.49 % ദപര് 5-09, 10-14 എന്നീ 

പ്രായപരിധിയില് ഉള്ളവരും, 25.50 % ദപര് 15-19, 20-24, 25-29 എന്നീ പ്രായപരിധിയില് ഉള്ളവരും ആന്. 

വിേയാര്ഥിള്, പതാഴില് അദനവഷിയ്ക്കന്നവര് എന്നിവര് പ്രധാനമായും 05 മുതല് 29 വപരയുള്ള പ്രായ 

പരിധിയില് വരുന്നവരായതിനാല് ഈ പ്രായപരിധിയില് വരുന്നവര്ക്ക് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

സൗരയങ്ങള് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് മുന്തൂക്കം നല്ദണ്ടതാന്. 

Dependency Rate 
1.19.5 ഒരു പ്രദേശപത ജനസംഖയയിപല  14 വയസ്സില് താപഴയുള്ളവരും, പപ്രാഡടിവ് 

ദപാപ്പുദലഷനില് ഉള്പപ്പടന്നവരും (15 വയസ്സിനും, 60 വയസ്സിനും ഇടയിള ള്ളവരും) തമ്മിള ള്ള 

അനുപാതമാന ് Child Dependency Rate. ഒരു പ്രദേശപത ജനസംഖയയിപല Child Dependency Rate 

നക്കാക്കുന്നത് താപഴ പറയും പ്രാരമാന.് 

Child Dependency Rate    =   
Number of people aged 0−14

No of people aged between 15−60
X 100 

ആയതിപെ അടിസ്ഥാനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയിപലChild Dependency Rate = 
6,78,192

 17,95,096
X 100=37.78ആന്.   

ഇദത സാഹചരയതില് ദരളം തിപലChild Dependency Rate 35.97 ആന്. 

1.19.6 ഒരു പ്രദേശപത ജനസംഖയയിപല  60 വയസ്സിനു മുളം ില് പ്രായമുള്ളവരും, പപ്രാഡടിവ് 

ദപാപ്പുദലഷനില് ഉള്പപ്പടന്നവരും (15 വയസ്സിനും, 60 വയസ്സിനും ഇടയിള ള്ളവരും)തമ്മിള ള്ള 

അനുപാതമാന ് Old Age Dependency Rate. ഒരു പ്രദേശപത ജനസംഖയയിപല Old Age Dependency 

Rate നക്കാക്കുന്നത് താപഴ പറയും പ്രാരമാന്. 

Old age Dependency Rate = 
Number of people aged above 60

No of people aged between 15−60
 X 100 

ആയതിപെ അടിസ്ഥാനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല Old Age Dependency Rate = 
3,33,511

 17,95,096
X 100= 18.57 ആന്.  

ഇദത സാഹചരയതില് ദരളം തിപല Old Age Dependency Rate 19.60 ആന്. 

1.19.7 പപ്രാഡടിവ് ദപാപ്പുദലഷനില് ഉള്പപ്പടാതവരും (14 വയസ്സില് താപഴയുള്ളവരും, 60 വയസ്സിനു 

മുളം ില് പ്രായമുള്ളവരും), പപ്രാഡടിവ് ദപാപ്പുദലഷനില് ഉള്പപ്പടന്നവരും          (15 വയസ്സിനും, 60 

വയസ്സിനും ഇടയിള ള്ളവരും) തമ്മിള ള്ള അനുപാതമാന് ആപ Dependency Rate. ഒരു പ്രദേശപത 

ജനസംഖയയിപല ആപ Dependency Rate നക്കാക്കുന്നത് താപഴ പറയും പ്രാരമാന്. 
ആപ Dependency Rate = 

=  
 (Number of people aged 0−14+ Number of people aged 60 and above)

No of people aged between 15−60
X100 
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 ആയതിപെ അടിസ്ഥാനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപ Dependency Rate = 
6,78,192+3,33,511

 17,95,096
X 100 = 56.35 ആന്. 

 

ഇദത സാഹചരയതില് ദരളം തിപലആപ Dependency Rate 55.57 ആന്. 

1.19.8 ശരാശരി Dependency rate ഉള്ള ഒരു സന്ഹമാന് ഒരു പ്രദേശത് ഉള്ളപത്കടില്  

ഡിപപന്ഡെ് ്രൂപപ്പില് ഉള്ള ജനസംഖയപയ (പതിനാല് വയസ്സിന് താപഴയുള്ളവരും,അറുപത് വയസ്സിന് 
മുളം ില് ഉള്ള ജനസംഖയപയ)സംരക്ഷിയ്ക്കന്നതിന് മതിയായ അളം വില്പതാഴിലില് ഏര്പപ്പടാന് ക്ഷമതയുള്ള 

ഒരു സന്ഹം (15 വയസ്സിനും, 60 വയസ്സിനും ഇടയിള ള്ളജനസംഖയ) ആ പ്രദേശത് ഉപണ്ടന്്ന 

അനുമാനിയ്ക്കാം. എന്നിരുന്നാല് തപന്നയും     15-60 വയസ്്സ വപരയുള്ളവര് എല്ലാവരും പതാഴില് 

പചയ്യുന്നവപരദന്നാ, 60  വയസ്സിനു  മുളം ില് ഉള്ളവര് എല്ലാവരും പതാഴില് പചയ്യുന്നവരല്ല എദന്നാ 

ഉറപ്പിയ്ക്കവാന് സാധിയ്ക്കയില്ല എന്ന വസ്തുത പരിഗനിയ്ക്ദക്കണ്ടതാന്. ഇക്കാരയം നിലവിള ള്ള പതാഴില് 

സാഹചരയവമായി ദചര്ത വായിയ് ദക്കണ്ടതാന്. 

1.20 നടിപവള്ളം 
1.20.1 ദരളം തിപെ പനല്ലറയായിരുന്ന പാലക്കാടില് ഇന്ന് നാം ാണുന്നത് ചൂടില് 

രിഞ്ഞുനങ്ങിയ വയള ളം, നടിപവള്ളതിനായി പരക്കം പായുന്ന ജനങ്ങപളം യുമാന്. എന്നാല് 

ഇതിനിടയിള ം ദരളം തിപെ മറ്റപല ഭാഗങ്ങളം ിദലയ്ക്കം തമിഴ് നാട്ടിപല മറ്റ പല പ്രദേശങ്ങളം ിദലക്കും ോഹം 

അറ്റാനുള്ള നടിപവള്ളം എതന്നത് നമ്മുപട ഈ പാലക്കാടില് നിന്നാപനന്ന സതയം  നമ്മള് 

തിരിച്ചറിദയണ്ടതുണ്ട്.   

1.20.2 പാലക്കാടില് നടിപവള്ള പദ്ധതിയില് ഉള്പപ്പട്ടതും ജലവിതരനം നടക്കുന്നതുമായ 768 

ിനറുളം 2094 നഴല് ിനറുളം 5 നളം ങ്ങളം 18 പുഴളം 3 പറയിന് ഹാര്പവസ്റ്റുകളളം 22 മറ്റ 

ദരാതസ്സുളം 2014-15 പല സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവര നക്ക് വനപ്പ് സര്ദവ നടതിയ പ്രാരം 

സര്ദവക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളതായി ാണുന്നുണ്ട്.  കൂടാപത നടിപവള്ള പദ്ധതിയില് ഉള്പപ്പട്ടതും  എന്നാല് 

ജലവിതരനം ഇല്ലാതതുമായ 2286 സ്കീമുള് ദവപറയുമുണ്്ട.  

1.20.2 എന്നാല് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായദതാടകൂടി ജലവിതരനം ഇല്ലാത പല ദരാതസ്സുളം 

ത്തിയാക്കി ജലവിതരനതിന് ദയാഗയമാക്കിതീര്ത. ഇപ്രാരം 5191 നടിപവള്ള സ്കീമുളം ില് 3721 

സ്കീമുളം ഉപദയാഗ ദയാഗയമാക്കിതീര്തിരുന്നു. നിലവില് ഇതില് 1472 സ്കീമുള് പ്രാദേശി ഭരന 

സമിതിളം മറ്റ് 2249 സ്കീമുള് ഗുനദഭാക്തൃ മ്മിറ്റിയും, മറ്റള്ളവരും ആന് Implement Agency ആയി 

പ്രവര്തിക്കുന്നത്. പനി പൂര്തിയാവാതതും പനി തുടങ്ങാതതും റിപ്പയര് ആവശയമുള്ളതും, പവള്ളം 

ഇല്ലാതതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി നക്ഷന് നഷ്ടപപട്ടതും മറ്റമായി 1470 നടിപവള്ള സ്കീമുള് ദവപറയുമുണ്്ട. 

എന്നാല് ജലവിതരനം നടക്കുന്ന സ്കീമുള് ഇദപ്പാള് 2593 എണ്ണ,ം മാത്രമാന്.  ഇതില് നടിപവള്ളതിന് 

മാത്രമായി ഉപദയാഗിക്കുന്നത് 2568 എണ്ണ,വം.  ഇതില് ആവശയതിന് പവള്ളം ലഭിക്കുന്ന സ്കീമുളപട എണ്ണ,ം 

2173 എണ്ണ,വം ആന്. 

1.20.3 നടിപവള്ളതിപെ ഉപദയാഗം വര്ദ്ധിക്കുന്നതല്ല ജലക്ഷാമതിപെ പ്രധാന ാരനം. 

വിദന്ദ്രീകൃതമായി വിനയസിക്കപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ജലവിഭവം അതിപെ പ്രാധാനയദതാപട 

പരിപാലിക്കപപ്പടാതതാന്.  ജലക്ഷാമതില് നിന്ന് ദമാചനം ദവനപമ്കടില് പരമ്പരാഗത 

ജലദരാതസ്സുളം ായ അരുവിള്, നീരുറവള്, നളം ങ്ങള്, ിനറുള് എന്നിവയുപട ഉപദയാഗം 

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുയും സംഭരിക്കുയും പചയ്യുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് നമ്മള് ആസൂത്രനം പചദ്യ ണ്ടതുണ്ട്.   
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 പട്ടി  1.15 
Report on Status of Drinking water Schemes in Kerala 2012-13 

Sl.No Source  Schemes with distribution Without distribution  ആപ  

1 Well 768 1337 2105 

2 Bore well 2094 911 3005 

3 Pond 5 13 18 

4 River 18 20 38 

5 Rain Harvest 3 0 3 

6 Other sources  17 5 22 

ആപ 2905 228634 5191 

Source: Survey on ‘Status of Drinking Water Schemes in Kerala- 2012-13 

1.21 പാര്പ്പിടം 
1.21.1ദന്ദ്ര ഗ്രാമ വിസന വനപ്പ് മുദഖന നടപ്പിലാക്കിപക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പാര്പ്പിട പദ്ധതിയാന് 

"പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ്  ദയാജന". ഈ പദ്ധതി മുദഖന സാമ്പതിമായും സാന്ഹിമായും പിദന്നാക്കം 

നില്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്ക് പാര്പ്പിട സൗരയം ലഭയമാക്കു എന്നാന് സര്ക്കാര് ലക്ഷയമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 

2016-2017 വര്ഷം വപര "ഇദര്ിര ആവാസ് ദയാജന" എന്ന ദപരിലാന് ഈ പദ്ധതി അറിയപപ്പട്ടിരുന്നത്. 

1.21.2പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഈ പദ്ധതി പ്രാരം 2014-2015 വര്ഷതില് പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗതില് 

365 വീടള്ക്കും പട്ടിജാതി വിഭാഗതില് 3165 വീടള്ക്കും മറ്റള്ള വിഭാഗതിന് 2632  വീടള്ക്കും  

ഉള്പ്പപട ആപ 6162 വീടള്ക്കും 2015-2016 വര്ഷതില് പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗതില് 363    വീടള്ക്കും 

പട്ടിജാതി വിഭാഗതില് 3349 വീടള്ക്കും മറ്റള്ള വിഭാഗതിന് 2483 വീടള്ക്കും  ഉള്പ്പപട ആപ 6195 

വീടള്ക്കും 2016-2017-വര്ഷതില് പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗതില് 40 വീടള്ക്കും പട്ടിജാതി വിഭാഗതില് 

566 വീടള്ക്കും മറ്റള്ള വിഭാഗതിന് 861 വീടള്ക്കും ഉള്പ്പപട ആപ 1467 വീടള്ക്കും സാമ്പതി 

സഹായം നല്ിയിു.  ണ്ട്. ഇത് കൂടാപത പട്ടിജാതി/പട്ടിവര്ഗ വിസന വനപ്പ് മുദഖന 

സ്ഥലമില്ലാതവര്ക്്ക സ്ഥലം വാന്നതന്നതിനും വീട് പവക്കുന്നതിനും കൂടാപത വീടില്ലാതവര്ക്ക് വീട് 

പവക്കുന്നതിനും വീടളപട അറ്റനറ്റപനിക്കും ദമല്ക്കൂര നന്നാക്കുന്നതിനും ധന സഹായം നല്ാറുണ്്ട. 

പട്ടി  1.16 
HOUSE SANCTIONED UNDER IAY SCHEME IN PALAKKAD DISTRICT 

Sl 

No 

House 

Sanctioned in 

ആപ 

Houses 
ST SC Minority PH 

Others Excluding 

Minority & PH 

1 2014-15 6162 365 3165 1249 4 1379 

2 2015-16 6195 363 3349 1076 0 1407 

3 2016-17 1467 40 566 519 32 310 
Source: Ministry of rural development, Govt of India 

1.22 വയവസായം 

 1.22.1 പചറുതും വള തുമായ വയവസായങ്ങളപട എണ്ണ,തില് പാലക്കാട് ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനതാന്.  

റമദക്രാ, സ്മാള്, മീഡിയം എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളം ിലായി യഥാക്രമം 22519, 778,65 ര്നിറ്റള് പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് പ്രവര്തിക്കുന്നു.  85,128 പതാഴിലാളം ിള് ഈ ര്നിറ്റളം ില് ദജാലി പചയ്തു വരുന്നു.  പാലക്കാട്  

ജില്ലയിപല ആലത്തൂര്, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്, പട്ടാമ്പി എന്നീ ദലാക്കുപളം യും പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും 

ദന്ദ്രീരിച്ചാന് എം.എസ്.എം,ഇ യുപട വളം ര്ച്ച. 



 

 ആമുഖം 35 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

 പട്ടി  1.17 

 എം.എസ്.എം.ഇ-ളപട  എണ്ണ,ം പതാഴിലാളം ിളപട എണ്ണ,ം മുതല്മുടക്ക ്

31/03/2014 ല് 17488 65284 81359 

31/03/2017 ല് 23362 85128 123671 ലക്ഷം 

 

1.21.3 31/03/2014 ല് നിന്നും 31/03/2017 ല് എതിനില്ക്കുദമ്പാള് എം.എസ്.എം.ഇ ക്ക് 33 % 

വര്ദ്ധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.  ഇവിപട ദജാലി പചയ്തു വരുന്ന പതാഴിലാളം ിളപട എണ്ണ,തില് 30.4 % 

വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിു.  ണ്ട്. ജില്ലാ വയവസായ ദന്ദ്രതിനു ീഴില് സവയം പതാഴില് സംരംഭങ്ങള് ഉണ്ട്.  

ഇ.എസ്.എം. എന്ന എെര്പ്രനര് സദപ്പാര്ട്ട് സ്കീമില് 2016-17 ല് 67 അദപക്ഷരാണുണ്ടായിരുന്നത്. 

സബസിഡി ഇനതില് 317.47 ലക്ഷം രൂപ ഈ ാലയളം വില് നല്ിയിു.  ണ്ട്.  30 ലക്ഷം രൂപ വപര ഒരു 

സംരംഭന് ലഭയമാനന്ന ഈ സ്കീമില് ന്ന്്ന ഗുക്കളം ായാന് പനം ലഭിക്കുന്നത്.   

1.21.4 വി.എം.ഇ.ജി.പി (റപ്രമിനിദസ്റ്റഴ്്സ എംദപ്ലായ്ക്പമെ ്ജനദറഷന് ദപ്രാഗ്രാം) എന്ന സ്കീമില് 2016-

17 ാലയളം വില് അംഗീരിച്ച 58 അദപാക്ഷളം ാണുണ്ടായിരുന്നത്.  ടി അദപക്ഷര്ക്ക് ധനസഹായമായി 

(മാര്ജിന് മനി ദലാണ്) ആയി 94.09 ലക്ഷം രൂപ നല്ിയിു.  ണ്ട്. ഈ സ്കീം പ്രാരം സര്വീസ ്

എെര്റപ്രസുള്ക്ക് 10 ലക്ഷവം മാനുഫാക്ചറിങ്ങ് എെര്റപ്രസുള്ക്ക് 25 ലക്ഷവം ലഭിക്കും. 

പട്ടി  1.18 
ഇന്ഡസ്ട്രിിയല് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (31/03/2017 വപരയുള്ള നക്കുള്) 

വള തും പചറുതുമായ വയവസായങ്ങള് 56 

എം.എസ്.എം.ഇ ര്നിറ്റള് റമദക്രാ – 22519,  സ്മാള് - 778, മീഡിയം – 65, ആപ – 
23362 

ഇന്പവസ്റ്റ്പമെ് (എം.എസം.എം.ഇ) 123671 ലക്ഷം 

പതാഴിലാളം ിള് 85128 

D/DP/NIDA/IDA 4 ഞ്ചിദക്കാട്, പ്പൂര്, പഷാര്ണ്ണൂര്, പുതുദേരി 

ഹാെ്ൂൂം പസാറസറ്റിള് (രജിദസ്റ്റര്ഡ്) 42 

ഹാെ്ൂൂം പസാറസറ്റിള് (പ്രവര്തിക്കുന്നവ) 14 

പവര്ലൂം പസാറസറ്റിള് (രജിദസ്റ്റര്ഡ്) 3 

 

1.23 പാലക്കാട് ജില്ലാ എംദപ്ലായ് പമെ് എക്ദചചഞ്ചുമായി ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങള് 

1.23.1 പതാഴില് രഹിതരുപട എണ്ണ,ം ഗനയമായി കൂടിവരുന്ന സാഹചരയതില് അഭയസ്തവിേയര്ക്്ക  

അവരുപട ഴിവള് പരമാവധി പ്രദയാജനപപ്പടതി  സവയം പതാഴില് ദനടാനും ഒരു സവയം 

പതാഴില്ോതാവാനനാനുള്ള അവസരം ലഭയമാക്കുന്ന പദ്ധതിള് ദരളം  സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.  

എംദപ്ലായ്ക്പമെ് വനപ്്പ മുഖാന്തരം നടപ്പാനന്ന 4 സവയം പതാഴില് പദ്ധതിളം ാണുള്ളത്.  
പട്ടി  1.19 

പദ്ധതിയുപട 

ദപര്  

തുടങ്ങിയ 

വര്ഷം  

2016-17-പല 

ഗുനദഭാക്താക്കളപട 

എണ്ണ,ം 

പചലവായ 

തു 
സബസിഡി ആപ 

പചറു 2007-2008 74 6780,800 1356160 490 

ദജാബക്ലബ് 2007-2008 2 1728000 400000 40 
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 ശരനയ 2010-2011 459 22800000 11400000 2123 

റവലയ 2016-2017 8 400000 200000 8 
Source: Official website of Employment department, Govt of Kerala 

1.23.2 വര്ഷാവര്ഷം അനവധി ദപരാന് എംദപ്ലായ്ക്പമെ് എക്ദചചഞ്ചില് ദപര് രജിസ്റ്റര് 

പചയ്യുന്നതും അതിലൂപട ദപ്ലപസ്മെ് ദനടന്നതും.  ദരളം തിദലയും, പാലക്കാടിദനാട ദചര്ന്നു ിടക്കുന്നതുമായ 

ന്ന്്ന ജില്ലളപടയും രജിദസ്ട്രിഷന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു.  

പട്ടി  1.20 

വര്ഷം  രജിദസ്ട്രിഷന് സബമിഷന് ദപ്ലപസ്മെ് 
ദവക്കന്സി 

ദനാട്ടിഫിദക്കഷന് 

റലവ് 

രജിസ്റ്റര് 

2009 

മുതല് 

2010 

വപര 

ദരളം ം 3,63,715 2,14,808 15,345(4.22%) 19,219 41,90,887 

തൃശൂര് 25,394 18,546 1,404 (5.5 %) 1,524 3,87,430 

മലപ്പുറം 27,412 16,076 1078 (3.9 %) 1453 3,06,404 

ദാഴിദക്കാട് 30,461 17,582 1,110 (3.6 %) 422 4,02,439 

പാലക്കാട് 21,725 16,624 1300 (5.9 %) 1585 3,29,474 

2013 

മുതല് 

2014 

വപര 

ദരളം ം 3,73,078 1,88,276 11,663 (3.1 %) 21,841 36,74,931 

തൃശൂര് 31,512 15,785 832 (2.6 %) 1116 2,88,451 

മലപ്പുറം 36,499 12,622 508 (1.4 %) 1815 2,93,453 

ദാഴിദക്കാട് 21,960 17,106 913 (4.2%) 2443 3,59,477 

പാലക്കാട് 30,068 10,771 856 (2.8 %) 1081 2,41,453 

2016 

മുതല് 

2017 

വപര 

പാലക്കാട് 9871 5281 282 (2.9 %) 1314 69148 

2017 ആഗസ്്റ്റ മാസം വപര എംദപ്ലായ്ക്പമെ്  രജിദസ്ട്രിഷന് നടതിയിു.  ള്ളവരുപട ദയാഗയതാ 

വിവരങ്ങള്  

പട്ടി  1.21 
 

വിേയാഭയാസം 
 

സ്ത്രീള് 
 

പുരുഷന്മാര് 
 

ആപ 
നിരക്ഷര് 108 0 108 

പമട്രിക്കിനു താപഴ 11193 6592 17785 

പമട്രിക്ക ് 21254 14027 35281 

പ്രീഡിഗ്രീ, പ്ലസ്ടു 10833 7618 18451 

ബിരുേം / ഡിഗ്രി 1999 996 2995 

ബിരുോനന്തരബിരുേം 63 16 79 

ആപ 45450 29249 74699 

1.24 പട്ടിവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളപട ഉന്നമനതിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സവയം പതാഴില് പദ്ധതിള് 

1.24.1 പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപയുള്ള ജനസംഖയയുപട 1.74% ദപര് പട്ടി വര്ഗ 

വിഭാഗതില്പപ്പടന്നവരാന് . സംസ്ഥാനത് പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗതില്പപ്പട്ട ജനസംഖയയില് പാലക്കാട് 

രണ്ടാം സ്ഥാനതാന്. ഇതര വിഭാഗങ്ങളം ില് നിന്നും വയതയസ്തമായി സാന്ഹയ പരവം, സാമ്പതി 
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 പരവമായി വളം പരയധിം പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ഈ വിഭാഗതിപെ ഉന്നതിയ്ക്കായി സര്ക്കാര് വിവിധ 

പദ്ധതിള് ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്്ട.  ദരളം തിപല 7 ഐ.ടി.ഡി.പി ഓഫീസുളം ിപലാന്്ന അട്ടപ്പാടിയിള ം, 10 

റട്രബല് പഡവലപ്പ്പമെ ് ഓഫീസുളം ില് ഒരു ഓഫീസ് പാലക്കാടംപ്രവര്തിക്കുന്നു.സവയം പതാഴില് 

പചയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചരയം ഒരുക്കി ഇവരുപട ഉന്നമനം ലക്ഷയമാക്കി വിവിധ സര്ക്കാര് സഹായങ്ങള് 

നിലവില് നടതി വരുന്നു. 

1.24.2 സവയം പതാഴില് ദനടവാനുള്ള അവസരങ്ങള് ഉണ്ടാന എന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷയം മുന്നില് 

ടും പാണ്ടാന ് സര്ക്കാര് സവയം പതാഴില് പദ്ധതിള്ക്കായി ധനസഹായം അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നത് 

എസ്.സി.എ ട ടി എസ് പി - എസ് സി എ കൃഷി, ദതനീച്ചവളം ര്തല്, പച്ചക്കറികൃഷി, മൃഗപരിപാലനം എന്നീ 

ദമഖലളം ിലൂപട നടംബതില് വരുമാന ദരാതസ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാന് ഉദേശിച്ചിു.  ള്ള പസ്പഷയല് പസന്ട്രല് 

അസിസ്റ്റെ് ആന് .  ഇത് സംസ്ഥാന റട്രബല് പ്ലാനുമായി ബന്ധപപ്പടതിയിരിക്കുന്നു. 2012-13 

വര്ഷതിള ം 2016-17 വര്ഷതിള ം പല പദ്ധതിളം ിലൂപട പചലവാക്കിയിരിക്കുന്ന തുയും അതിപെ 

ഗുനദഭാക്താക്കളപടയും എണ്ണ,വം ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു.  

പട്ടി  1.22 

 2012-13 2016-17 ധനസഹായം പ്രദേശം  

 2012-13 2016-17  

ആടവളം ര്തല് 17 എണ്ണ,ം --- 15000 വീതം --- വണ്ടാഴി 

എസ്.സി.എ ട ടി എസ് പി 

ത്യ ല് പമഷീന് & 

അനുബന്ധ ഉപരനം  

12 എണ്ണ,ം --- 11,000വീതം --- 
പപരുമാട്ടി 

ത്യ ല് പരിശീലനം &  

അനുബന്ധ ഉപരനം  

--- 8  
12,000 വീതം പപരുമാട്ടി 

റവപശു 

6 --- 40,000 --- ാഞ്ഞിരപ്പുഴ 

7 15 40,000 55,000വീതം മുതലമട 

6 -- 40,000  വണ്ടാഴി 

2 6 40,000 55,000 വീതം പാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 

1 --- 40,000  അയിലൂര് 

--- 9  55,000 വീതം ണ്ണ,മ്പ്ര 

--- 2  55,000 എരിമര്ര് 

  2  55,000 പനന്മാറ 

ആപ 22 34    

 

 

 

 

ആടവളം ര്തല് 

20 15 15,000 17000 പത്കടര 

10 2 15,000 17000 വണ്ടാഴി 

-- 10 -- 17000 ാഞ്ഞിരപ്പുഴ 

--- 5 --- 17000 പുതുപരിയാരം 

--- 18  17000 മുതലമട 

--- 16  17000 ണ്ണ,മ്പ്ര 

--- 4  17000 തരൂര് 

--- 5  17000 എരിമര്ര് 
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 ആപ 30 75    

വാഴകൃഷി 10 -- 8000  ാഞ്ഞിരപ്പുഴ 

പനിയായുധ വിതരനം --- 29  3650 പാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 

അടിയാപനിയാ പാദക്കജ ്

റവപശു വിതരനം  10  55,000 മലമ്പുഴ 

ആടവളം ര്തല്  8  17,000 --- 

ആപ 91 164    

1.25 ജില്ലയിപല സംരംഭങ്ങപളം  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 
1.25.1 ദമല് പറഞ്ഞ ആറാമത് സാമ്പതി പസന്സസിപെ അന്തിമമല്ലാത (പപ്രാവിഷനല്) 

റിദപ്പാര്ട്ട് പ്രാരം ദരളം തില് ആപയുള്ള 33,37,567 സ്ഥാപനങ്ങളം ില് 2,46,606 എണ്ണ,ം പാലക്കാട് 

ജില്ലയിലാന്.  ഇതില് 1,78,966 എണ്ണ,ം ഗ്രാമീന ദമഖലയിള ം, 67,640 എണ്ണ,ം നഗര പരിധിയിള മാന്.  ഈ 

സ്ഥാപനങ്ങളം ിലായി 4,73,539 പതാഴിലാളം ിള് ദജാലിപചയ്യുന്നുണ്ട്.  ഇതില് 3,18,886 പതാഴിലാളം ിള് 

ഗ്രാമീന ദമഖലയിള ം, 1,54,653 പതാഴിലാളം ിള് നഗര ദമഖലയിള ം  ദജാലി പചയ്യുന്നതായി ാണുവാന് 

ഴിയുന്നു.  പമാതം പതാഴിലാളം ിളം ില് 3,15,309 ദപര് പുരുഷന്മാരും, 1,58,230 ദപര് സ്ത്രീളമാന്. 

ജില്ലയിപല അസംഘടിത ദമഖലയില് പ്രവര്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളം ില് ദജാലി പചയ്യുന്ന 

പുരുഷന്മാരില് 2,04,462 പുരുഷന്മാര് ഗ്രാമീന ദമഖലയിള ം, 1,10,847 പുരുഷന്മാര് നഗര 

പരിധിയിള മാന്.  അതുദപാപല 1,58,230 സ്ത്രീ പതാഴിലാളം ിളം ില് 1,14,424 സ്ത്രീള് ഗ്രാമീന ദമഖലയിള ം, 

43,806 സ്ത്രീള് നഗര പരിധിയിള മാന് ദജാലിപചയ്യുന്നത്.പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ആപയുള്ള 2,46,606 

സ്ഥാപനങ്ങളം ില് 2678 സ്ഥാപനങ്ങള് രപൗശല / റതറി ദമഖലയിള ള്ളവയാന്. ഇതില് 2090 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഗ്രാമീന ദമഖലയിള ം, 588 സ്ഥാപനങ്ങള് നഗര ദമഖലയിള മാന് സ്ഥിതിപചയ്യുന്നത്.  

1.25.2 ഈ വസ്തുതളപട അടിസ്ഥാനതില് അസംഘടിത ദമഖലയിപല സംരംഭങ്ങള് 75 

ശതമാനവം ഗ്രാമ തലങ്ങളം ിലാന് വിനയസിക്കപപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ദമല്പറഞ്ഞിു.  ള്ള നക്കുളം ില് നിന്്ന 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിള ള്ള സ്ക്രീ-പുരുഷപതാഴിലാളം ിളപട അനുപാതം 1:2 ആന്. അഞ്ചാമത് സാമ്പതി 

സര്പവയുമായി താരതമയം പചയ്യുദമ്പാള് അസംഘടിത ദമഖലയിപല സ്ഥാപനങ്ങളപട വളം ര്ച്ചാ നിരക്്ക 

ദരളം തില് 21.33 ശതമാനം ആയിരിക്കുദമ്പാഴും, പാലക്കാട് ജില്ലയില് അത് 14.08 ശതമാനം മാത്രമാന്.  

പാലക്കാട ് ജില്ലയുപട സമീപ ജില്ലളം ായ തൃശൂരില് മുന് സര്പവയുമായി താരതമയം പചയ്യുദമ്പാള് വളം ര്ച്ചാ 

നിരക്്ക 21.15 ശതമാനവം, മലപ്പുറത് 60.19 ശതമാനവമാന് എന്ന് ാണുന്നു.  

1.26 ആദരാഗയം – ശുചിതവം 

 1.26.1 വിസന പ്രവര്തനങ്ങളം ിപല ഒരു പ്രധാന ഘടമാന് ആദരാഗയം.  പസൗജനയമായ 

ആദരാഗയ സംവിധാനതിലൂപട ഈ ദമഖലയില് ഗനയമായ പുദരാഗതി ജില്ലയില് ഉണ്ടായിു.  ണ്്ട.  ജില്ലയില് 

അദലാപ്പതി, ആര്ര്ദവേം, ദഹാമിദയാപ്പതി, സിദ്ധ, പാരമ്പരയറവേയം തുടങ്ങിയവ പ്രചാരതിള ള്ള 

റവേയസമ്പ്രോയങ്ങളം ാന്. 

 1.26.2 ജില്ലയില് സര്ക്കാര് തലതിള ള്ള ഒരു പമഡിക്കല് ദാദളം ജും , ജില്ലാ ആശുപത്രിയും, ന്ന്്ന 

പസ്പഷയാലിറ്റി ആശുപത്രിളം, ആറ് താലൂക്്ക ആശുപത്രിളം, 19 മ്മൂനിറ്റി പഹല്ത് പസെറുളം 75 

റപ്രമറി പഹല്ത് പസെറുളം മറ്റ തരതിള ള്ള 9 ആശുപത്രിളം പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്.  റപ്രമറി 

പഹല്ത് പസെറുളം ില് 11 എണ്ണ,ം 24 മനിക്കൂര് സമയം പ്രവര്തിക്കുന്നതുമാന്.  ഇതിനു പുറപമ 

പഴമ്പാലദക്കാട് പഹല്ത് ദലാക്കില് ഒരു ഗവണ്പമെ് പാരാ പമഡിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂു.  ം പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്.  
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 സര്ക്കാര് തലതിള ള്ള 2 ലഡ് ബാങ്കള് പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാപത റപ്രവറ്റ് തലതിള ള്ള 4 ലഡ് 

ബാങ്കളം സഹരന ദമഖലയില് ഒരു ലഡ് ബാങ്കം ഈ ജില്ലയില് പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

പട്ടി  1.23 

ക്രമ 

നം 
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള് എണ്ണ,ം 

1 പമഡിക്കല് ദാദളം ജ് 1 

2 ജില്ലാ ആശുപത്രി 1 

3 പസ്പഷയാലിറ്റി ആശുപത്രി 3 

4 താലൂക്ക് ആശുപത്രി 6 

5 മൂനിറ്റി പഹല്ത് പസെര് 19 

6 റപ്രമറി പഹല്ത് പസെര് 75 

7 മറ്റ ആശുപത്രിള് 9 

 ആപ 114 
Source: Health at a glance 2014-Directorate of Health Service & Official website of DHS 

1.26.3 പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിള ം, ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിള ം ഡയാലിസിസ് 

ര്നിറ്റള് പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2014-പല പഹല്ത് വനപ്പിപെ റിദപ്പാര്ട്ട് പ്രാരം ജില്ലയില് 

ദനത്രോനതിനുള്ള പസൗരയം ആപയുള്ളത് സവാരയ ണ്ണ,് ആശുപത്രിയായ അഹലയ (വാളം യാര്)-യില് 

മാത്രമാന്. ഇവ കൂടാപത 350-ല് പരം റപ്രവറ്റ് പമഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളം ഇവിപട 

പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്.പമാതം പമഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളം ില് 75 ശതമാനം സവാരയ സ്ഥാപനങ്ങളം ാന്.  

പമഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളം ില് സവാരയ സ്ഥാപനങ്ങളപട വളം ര്ച്ച ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവന്നതാന്. 

1.26.4 ജില്ലാ പമഡിക്കല് ഓഫീസിപെ നക്കുപ്രാരം 2016-17 വര്ഷതില് ഈ ജില്ലയില് 205 

ശിശുമരനങ്ങള് നടന്നിു.  ണ്ട്. ഏറ്റവം അധിം ശിശുമരനങ്ങള് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ള്ളത് മണ്ണ,ാര്ക്കാട് 

താലൂക്കിപല അലനല്ലൂര് CHC പരിധിയിലാന് (42എണ്ണ,ം) നഴല്മദര്ത് 20 എണ്ണ,വം പാടവാര്രില് 16 

എണ്ണ,വം ദാങ്ങാട് 16 എണ്ണ,വം റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിു.  ണ്്ട. ഇവയുപട യഥാര്ഥ ാരനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുയും 

മരനങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രേമായ നടപടിള് സവീരിദക്കണ്ടതുമുണ്ട.്  ദരാഗ പ്രതിദരാധ 

നതിപവപ്പുള് എടക്കുന്ന ാരയതില് പിദന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ദമഖലളം ില് കൂടതല് 

ശ്രദ്ധപാടദക്കണ്ടതുമാന് ശിശുമരനങ്ങള്ക്കുപ്പുറപമ ദപാഷാഹാരക്കുറവം, മറ്റ ാരനങ്ങള് ന്ലമുള്ള 

ദരാഗാതുരത ഈജില്ലയില് ടും വരുന്നുണ്്ട.  നവജാത ശിശുസംരക്ഷനതിനുള്ള പ്രദതയ ര്നിറ്്റ 

പാലക്കാട് വമണ് ആന്ഡ് റചല്ഡ് ആശുപത്രിയില് മാത്രമാന് പ്രവര്തിക്കുന്നത്.  

1.26.5 അട്ടപ്പാടിയിപല നട്ടിളം ില് ദപാഷാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 

സര്ക്കാര്തലതില് വിവിധ വനപ്പുള് സംദയാജിച്്ച ഗുരുതരമായ തൂക്കനറവള്ള നട്ടിള്ക്ക് എനര്ജി 

പഡന്സ് പസ്പഷയല് ഫുഡ ് (EDSF) നല്ി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി വിജയം ണ്ടദതാടകൂടി പാലക്കാട് 

ജില്ലയിപല പനന്മാറ, ചിറ്റൂര്, മണ്ണ,ാര്ക്കാട്, പാല്ലദ്കടാട ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളം ിപല ഗുരുതരമായ തൂക്കനറവള്ള 

നട്ടിള്ക്കുകൂടി ഈ പസ്പഷയല്  ( EDSF) നല്ി വരുന്നുണ്ട്.അട്ടപ്പാടിയിപല ആദരാഗയദമഖലയുമായി 

ബന്ധപപ്പട്ട സര്ക്കാരിപെ വിവിധ പദ്ധതിള് ഫലപ്രേമായി നടപ്പിലാദക്കണ്ടതുണ്ട്.  എല്ലാ മ്മൂനിറ്റി 

പഹല്ത് പസെറുളം ിള ം, സാധയമാവന്ന റപ്രമറി പഹല്ത് പസെറുളം ിള ം ിടതി ചിിത്സാ 

സംവിധാനം നടപ്പിലാദക്കണ്ടത് അതയാവശയമാന്. 
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  1.26.6 സാംക്രമി ദരാഗങ്ങള് കൂടതലായി ടും വരുന്ന അഗളം ി, അമ്പലപ്പാറ, അലനല്ലൂര്, 

ഓങ്ങല്ലൂര്, തൃതാല എന്നിങ്ങപനയുള്ള ആദരാഗയ ദലാക്കുളം ില് അവ തടയുന്നതിന് ആവശയമായ 

പദ്ധതിള് ആരംഭിയ്ക്കന്നത് വളം പരയധിം ഗുനരമായിരിയ്ക്കം. 

 1.26.7 പൗമാരപ്രായക്കാരായ പപണ്നട്ടിളം ില് ഉള്ള ആദരാഗയ ദബാധവത്രന തിപെ 

നറവം ശരിയായ ആദരാഗയപരിപാലനതിപെ നറവം പചറു പ്രായതിള ള്ള വിവാഹം ന്ലം ഉണ്ടാനന്ന 

ശാരീരിവം, മാനസിവമായ പ്ര്ങളങ്ങളം മാതൃ മരനങ്ങള്ക്്ക ാരനമാവന്നുണ്ട്.  സര്ക്കാര്ആദരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങളം ില് പട്ടിടം അടക്കമുള്ള ഭൗതി സാഹചരയങ്ങള് കൂടതല് ഫലപ്രേമായി 

ഉപദയാഗപപ്പടദതണ്ടതുണ്ട്.   

 1.26.8 റീജിയനല് ാന്സര് പസെറിപെ ര്നിറ്റായ ECDC (Early Cancer Detection 

Centre)ഈ ജില്ലയിപല ഞ്ചിദക്കാട് പ്രവര്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്..  ഈ സ്ഥാപനം ജില്ലയുപട വി ര 

സ്ഥലങ്ങളം ിപല  ജനങ്ങളം ില് യാന്സറിപനക്കുറിച്ച് അവദബാധം ്ടഷ്ടിക്കുന്നതിള ം, യാന്സര് ദരാഗിപളം  

പണ്ടതന്നതിള ം പ്രധാന പങ്കവഹിക്കുന്നു.  ECDC യുപട 2014-15 പല നക്കുപ്രാരം ഈ ജില്ലയില് താപഴ 

സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രാരം യാന്സര് ദരാഗിപളം  പണ്ടതിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടി  1.24 
Cancer type No.of Patients Pre-cancer 

 ECDC Camp ECDC Camp 

Oral 14 4 `70 84 

Breast 11 2 --- --- 

Cervix 13 5 20 63 

Other malignancies 5 1 --- --- 

ആപ 43 12 90 147 
Source: RCC Annual report 2014-15, RCC,TVM 

 1.26.9  ആദരാഗയവമായി ബന്ധപപ്പട്ട് ശുചിതവതിന് വളം പരയധിം പ്രാധാനയമുണ്ട്.  ജില്ലയിപല 

ചില പ്രദേശങ്ങളം ിപല  അഴുക്കുചാല് സംവിധാനങ്ങള്ജനങ്ങള്ക്്ക  ഭീഷനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.  രാത്രി 

ാലങ്ങളം ില് ഈ അഴുക്കുചാള ളം ില് അറവ് മാലിനയങ്ങളം മറ്റം നിദക്ഷപിക്കുന്നത്  ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.  

ഈ അഴുക്കുചാള ള്ക്്ക അടതള്ള ജലസംഭരനിളം ില് ഈ മാലിനയം ലരുയും പപാതുജന 

ആദരാഗയതിന ് ഭീഷനിയായി മാറുയും പചയ്യുന്നു.  അതിനാല് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിള ള്ള മാലിനയ 

സംസ്കരന ദന്ദ്രം അതയാവശയമാന്.  കൂടാപത വീടളം ില് മാലിനയ സംസ്കരന സംവിധാനതിനുള്ള 

സഹായം സര്ക്കാര് തലതില് പചദ്യ ണ്ടതുണ്ട്.  ഫ്ലാറ്റളം ില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് മാലിനയ 

നിര്മാര്ജ്ജനതിനുള്ള സ്രയം പചയ്തുപാടക്കനം.  പപാതുസ്ഥാപനങ്ങള്, ച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങള് 

എന്നിവ ഉത്പാേിപ്പിക്കുന്ന മാലിനയങ്ങള് സവന്തം ഉതരവാേിതവതില് സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്തനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുയും, സ്ഥല പരിമിതി അനുഭവപപ്പടന്ന സാഹചരയതില് മ്മൂനിറ്റിതല 

മാലിനയ സംസ്കരന പദ്ധതി ത്യ ാറാക്കുയും പചദ്യ ണ്ടതുണ്ട്.  അതുദപാപല നടിപവള്ള ദക്ലാറിദനഷന് 

പ്രവര്തിയും അതയാവശയമാന്.എ്കടില് മാലിനയനിര്മ്മാര്ജ്ജനതിന്ഒരുപരിധിവപരപയ്കടിള ം 

സഹായമാവം.   

1.27 സാമ്പതി വീക്ഷനം 
1.27.1 ഒരു രാജയതിപെ അപല്ല്കടില് സംസ്ഥാനതിപെ വളം ര്ച്ചാ നിരക്ക് നക്കാക്കുവാന് 

ഉപദയാഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടമാന് പമാത ആഭയന്തര വരുമാനം (GDP). പദ്ധതി നിര്വഹന സ്ഥിതി 
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 വിവരനക്ക് മന്ത്രാലയം ദേശീയ നക്കുള് പുറതിറക്കുന്നുണ്്ട.     2004-05 അടിസ്ഥാന വര്ഷമായി 

നക്കാക്കി 2014-15 വപരയും GDP നക്കാക്കിയിു.  ണ്ട്. ദേശീയവരുമാനം നക്കാക്കുന്നതിപല അടിസ്ഥാന 

വര്ഷം 2004-05 എന്നതില് നിന്നും 2011-12 ആയി മാറ്റിയിു.  ണ്ട്.  2008 ല് ദേശീയ അപക്കൗണ്ട്സ് 

സംവിധാനം സവീരിച്ചതിപെ ഫലമായി ചില ആശയങ്ങളം ിള ം മാറ്റം വന്നിു.  ണ്ട.്  ഘട സംദയാജിത 

ന്ലയതിള ളം ളം  ജി ഡി പി ക്ക് പരമായി പമാത സംദയാജിത ന്ലയം-അടിസ്ഥാന വിലയില് (ജി.വി.എ) ആന് 

ഇദപ്പാൾ നക്കാക്കി വരുന്നത്. 

1.27.2 സാമ്പതി സ്ഥിതിവിവരക്കനക്ക് വനപ്പാന് ദരളം  സംസ്ഥാനതിന്പറയും ജില്ലള് 

തിരിച്ചുളം ളം തുമായ പമാതം സംദയാജിത ന്ലയം (ജി.വി.എ) നക്കാക്കുന്നത്.  2011-12 ആന് അടിസ്ഥാന 

വര്ഷമായി ഇദപ്പാള് ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. 2014-15 (Quick) വപരയുളം ളം  ജി.വി.എ-യാന് 

പുറതിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

ജി.ഡി.പി =ജി.വി.എ. അടിസ്ഥാന വിലയില്+ഉത്പന്ന നിനതി- ഉത്പന്ന 

സബസിഡിള് 

ജി.വി.എ അടിസ്ഥാന വിലയില്=ഘട വിലയില് ജി.വി.എ + ഉത്പാേന നിനതി – 

ഉത്പാേന സബസിഡിള് 

 
1.27.3 സംസ്ഥാന വരുമാനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട സംഭാവന 2014-15-ല് അറ്റ സംദയാജിത 

ന്ലയം നടപ്പു വിലയില് 6.31 ശതമാനമാന് എന്ന് ാനാന് ഴിയും.  സാമ്പതി ദമഖലപളം  പ്രാഥമി 

ദമഖല, േവിേവീയ ദമഖല, തൃതീയ ദമഖല എന്ന് തരം തിരിക്കുദമ്പാള് പാലക്കാട് ജില്ലയില് പ്രാഥമി 

ദമഖലയിലാന്  സംസഥാന വരുമാനതിദലയ്്ക്ക കൂടതല് സംഭാവന (8.31%) നല്കപപ്പടന്നത്. പ്രാഥമി 

ദമഖലയില് 2011-12 ല് 3,68,553 രൂപയുപട ഉല്പാേനതില് നിന്നും 2014-15ല് 4,17,976 രൂപയായി 

വര്ദ്ധിച്ചതായി  ാണുന്നു.  എന്നാല് സംസ്ഥാന വരുമാനതില് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട സംഭാവന നിരക്്ക 

8.64% നിന്നും 8.31% ആയി നറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ാനാം. ആയതിനാല് ാര്ഷി ദമഖല 

ശക്തപപ്പടതാവാനുളം ളം  നയരൂപീരനമാന് ദവണ്ടത്. 

1.27.4 േവിേീയ ദമഖലയില് 2011-12 ല് 547050 രൂപയുപട ഉല്പാേനതില് നിന്നും 2014-15 ല് 720288 

രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചിു.  ണ്ട്.  അതു ദപാപല തൃതീയ ദമഖയിള ം 2011-12 ല് 1161807 രൂപയില് നിന്നും 2014-15 ല് 

1783891 രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചിു.  ണ്ട്.  തൃതീയ ദമഖലയിലാന് വന് മുദന്നറ്റം ഉണ്ടായിു.  ളം ളം ത് എന്ന് ാനാന് 

ഴിയും.   

1.27.5 അയല് ജില്ലളം ായ തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലളമായി താരതമയം പചയ്തു ദനാക്കുദമ്പാള് ാര്ഷി 

ദമഖലയായ പ്രാഥമി ദമഖലയിലാന് പാലക്കാട്  അയല് ജില്ലപളം  അദപക്ഷിച്്ച മുന്നിു.   നില്ക്കുന്നത്.  േവിതീയ 

ദമഖലയില് പാലക്കാട് ജില്ലയുപട ഉല്പാേനം തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലപളം ക്കാള് പിന്നിു.   നില്ക്കുന്നു.  പാലക്കാട് ജില്ല 

വയവസായ എദസ്റ്ററ്റളപട belt ആയിു.   കൂടിയും പട്ടിട നിര്മ്മാന ദമഖലയിപല പിദന്നാക്കാവസ്ഥ ാരനം, 

മലപ്പുറം ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലദയക്കാള് മുന്നില് നില്ക്കുന്നു. 

1.28 വിവിധ ദമഖലളപട വിശലനം 
1. പ്രാഥമി ദമഖല:- 

1.28.1 2014-15-പല ഘട വിലയില്, ജി.വി.എ നക്കാക്കുദമ്പാള് പ്രാഥമി ദമഖലയില് വിളം ളപട 

ഉല്പാേനതിലാന് പാലക്കാട് ജില്ല മുന്നിു.   നില്ക്കുന്നത്. പ്രാഥമി ദമഖലയുപട 42 ശതമാനമാന് വിളം ളപട 

ഉല്പാേനം. എന്നാല് ആയത ്2011-12-ല് 52 ശതമാനം ആയിരുന്നു. ന്നുാലിളപട പരിപാലനം പ്രാഥമി 

ദമഖലയുപട 38 ശതമാനമാന്. 2011-12 ല് ആയതു 29 ശതമാനമായിരുന്നു. വനവിഭവങ്ങളപട ഉല്പാേനം 10.3 
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 ശതമാനവം  മത്സയബന്ധനതില് നിന്നുള്ള ഉല്പ്പാേനം 4 ശതമാനവം,പാറ,ഘനനം എന്നിവയില് നിന്നുള്ള 

ഉല്പാേനം 5 ശതമാനവമാന്.  2011-12-ല് വനവിഭവങ്ങളപട ഉല്പാേനം 9 ശതമാനവം മത്സയ ബന്ധനതില് 

നിന്നുള്ള ഉല്പാേനം 1 ശതമാനവം പാറ, ഘനനം എന്നിവയില്നിന്നുള്ള ഉല്പാേനം 6  ശതമാനവമായിരുന്നു.  

1.28.2 ഇതില് നിന്നും 2014-15 വര്ഷം ആയദപ്പാദഴയ്ക്കം വിളം ളപട ഉല്പാേനം ഗനയമായി നറഞ്ഞു 

എന്ന് ാനാന് ഴിയും.  മത്സയ ബന്ധനതിലാന്  വര്ദ്ധനവ് വന്നിു.  ളം ളം തായി ാണുന്നത്. 

2.േവീതീയ ദമഖല   

1.28.3 േവിേീയ ദമഖലയില് 2014-15-ല്, അറ്റ ആഭയന്തര വരുമാനം  നടപ്പു വിലയില് മുന്നിു.   

നില്ക്കുന്നത് പട്ടിട നിര്മ്മാന ദമഖലയിലാന് (55%).  ആയത് 2011-12-ല് 58 ശതമാനമായിരുന്നു. 

വയാവസായി ദമഖലയില് 42% ഉല്പാേനം ഉള്പ്പടന്നുണ്ട്. ആയത് 2011-12-ല് 38 ശതമാനമായിരുന്നു. 

റവേുതി, ജലവിതരനം, ഗയാസ ് എന്നിവയുപട ഉല്പാേനം 3 ശതമാനമാന്. 2011-12-ള ം  റവേുതി, 

ജലവിതരനം, ഗയാസ് എന്നിവയുപട ഉല്പാേനം 3 ശതമാനമാന്. 

3.തൃതീയ ദമഖല 

1.28.4 തൃതീയദമഖലയില് സംസ്ഥാനപത നടപ്പു വിലയിപല അറ്റ ആഭയന്തര വരുമാനതില് 

പാലക്കാടിപെ സംഭാവന 2011-12 ള ം 2014-15 ള ം ഒദര നിലയില് തുടരുന്നുപണ്ട്കടിള ം   ച്ചവടം, ദഹാട്ടല് & 

പറദസ്റ്റാറന്റ്  ദസവനങ്ങളം ില് നിന്നുള്ള വരുമാനം 2011-12 ല് 37 ശതമാനമായിരുന്നത് 2014-15 ല് 41 

ശതമാനമായി ഉയര്ന്നതായി ാണുന്നും   

പട്ടി  1.25 

GOVERNMENT OF KERALA 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS 2014-15 

NET DISTRICT VALUE ADDED (AT BASIC PRICE)- CURRENT PRICE 

Base year 2011-12 Percentage 

of 

Contribution 

of  Palakkad 

District to the 

ആപ 

Kerala 

production 

Percentage of 

contribution to each 

sector 

Sl. Industry Palakkad 
Kerala 

ആപ 
Palakkad Kerala 

1 Agriculture, forestry & fishing 396361 4804874 8.25 94.83 95.56 

1.1 Crops 176624 1947575 9.07 42.26 38.73 

1.2 Livestock 158851 1720212 9.23 38.00 34.21 

1.3 Forestry & Logging 43116 503911 8.56 10.32 10.02 

1.4 Fishing 17770 633176 2.81 4.25 12.59 

2 Mining & Quarrying 21615 223182 9.68 5.17 4.44 

 
A. Sub-ആപ of Primary 417976 5028055 8.31 100.00 

 
3 Manufacturing 302226 4304444 7.02 42.00 40.06 

4 
Electricity, Gas, Water Supply & other Utility 

Services 
21153 379853 5.57 3.00 3.53 

4.1 Electricity, gas & other utility services 18572 343730 5.40 2.58 3.20 

4.2 Water Supply 2581 36123 7.15 0.35 0.34 

5 Construction 396908 6061473 6.55 55.10 56.41 

 
B. Sub-ആപ of Secondary 720288 10745771 6.70 100.00 100.00 
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Source: Economic Review 2016 

പട്ടി  1.26 
GOVERNMENT OF KERALA 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS 2011-12 

NET DISTRICT VALUE ADDED (AT BASIC PRICE)-CURRENT PRICE 

 Base year 2011-12 Percentage of 

Contribution of  

Palakkad District 

to the ആപ 

Kerala 

production 

Percentage of 

contribution to each 

sector Sl. Industry 

PA
LA

KK
AD

 

Ke
ra

la
 ആ

പ
 

Pa
la
k

ka
d 

Ke
ra

l

a 

1 Agriculture, forestry & fishing 345594 4026831 8.58 93.77 94.38 

1.1 Crops 193917 2156600 8.99 52.62 50.55 

1.2 Livestock 110134 1111658 9.91 29.88 26.06 

1.3 Forestry & Logging 35630 425567 8.37 9.67 9.97 

1.4 Fishing 5913 333005 1.78 1.60 7.81 

2 Mining & Quarrying 22959 239593 9.58 6.23 5.62 

 A. Sub-ആപ of Primary 368553 4266424 8.64 100.00 100.00 

3 Manufacturing 210681 3000616 7.02 38.51 35.85 

4 Electricity, Gas, Water Supply & other Utility 

Services 
14917 311148 4.79 2.73 3.72 

4.1 Electricity, gas & other utility services 12564 277574 4.53 2.30 3.32 

4.2 Water Supply 2354 33575 7.01 0.43 0.40 

5 Construction 321452 5058202 6.36 58.76 60.43 

 B. Sub-ആപ of Secondary 547050 8369967 6.54 100.00 100.00 

6 Trade,hotels & restaurants 438473 5125615 8.55 37.74 29.47 

7 Transport,Storage & Communication 152251 2490301 6.11 13.10 14.32 

6 Trade,hotels & restaurants 739080 8327561 8.88 41.43 30.76 

7 Transport,Storage & Communication 230280 3579652 6.43 12.90 13.22 

8 Financial Services 110338 1920767 5.74 6.18 7.10 

9 
Real estate,ownership of dwellings & 

professional services 
198635 6121059 3.25 11.13 22.61 

10 Public Administration 110934 1683372 6.59 6.22 6.22 

11 Other Services 394624 5438046 7.26 22.12 20.09 

 
C. Sub-ആപ of Tertiary 1783891 27070457 6.59 100.00 100.00 

12 District  Value Added at basic Prices 2922156 42844283 6.82 

    13 Population (In Number)* 2882287 33999784 8.48 

14 
District Per Capita Income (Rs) at Basic 

Price 
101383 126013 
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 8 Financial Services 80897 1408254 5.74 6.96 8.10 

9 
Real estate,ownership of dwellings & 

professional services 151399 3549760 4.27 13.03 20.41 

10 Public Administration 80633 1223566 6.59 6.94 7.04 

11 Other Services 258154 3592748 7.19 22.22 20.66 

 C. Sub-ആപ of Tertiary 1161807 17390244 6.68 100.00 100.00 

12 District  Value Added at basic Prices 2077410 30026634 6.92 

    

13 Population (In Number)* 2821587 33501483 8.42 

14 District Per Capita Income (Rs) at 

Basic Price 
73626 89628 82.15 

1.29 ജില്ലാതല പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനം 
1.29.1 2014-15 പല സംസ്ഥാന പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനം 126013 രൂപയാന്.  ആയത്     2011-12 ല് 

89628 രൂപയായിരുന്നു.  ഇത് പാലക്കാട ്ജില്ലയില് 2014-15 ല് 101383 രൂപയും  2011-12 ല് 82200 രൂപയും 

ആയിരുന്നു. അയല് ജില്ലളം ായ തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലളം ില് 2014-15-പല പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനം യഥാക്രമം 

124337 രുപയും  93478 രൂപയുമാന്.  മലപ്പുറം ജില്ലയില് അറ്റ ആഭയന്തര ഉല്പാനം പാലക്കാട് ജില്ലദയക്കാള് 

കൂടതലാപന്കടിള ം ജനസംഖയയില് മുന്നിു.   നില്ക്കുന്നതിനാലാന് മലപ്പുറം ജില്ലയുപട പ്രതിശീര്ഷ 

വരുമാനതില് നറവ വന്നത് 
1.30 ടൂറിസം 

1.29.2 പാലക്കാട ്ജില്ലയുപട വിസനതിന്  ഊന്നല് നല്ദണ്ട പുതിയ വളം ര്ച്ചാ ദമഖലയായാന് 

വിദനാേ സഞ്ചാരപത ാദനണ്ടത്. അതുപാടും തപന്ന, വിദനാേ സഞ്ചാര വിസനപമന്നത് ജില്ലയുപട 

വിസന പ്രക്രിയയിപല സുപ്രധാന ഘടമാന്.  വര്തമാനാലത് വിദനാേസഞ്ചാരരംഗം 

വളം ര്ച്ചയുപടയും മത്സരതിദെയും പാതയിലൂപടയാന് നീന്നതന്നത്.  ദലാപമമ്പാടമുള്ള വിവിധ ദമഖലളപട 

വരുമാന വളം ര്ച്ച വിലയിരുതദമ്പാള് ടൂറിസം ദമഖലയില് നിന്നുള്ള വരുമാനം മറ്റ ദമഖലപളം   അദപക്ഷിച്്ച 

കൂടതലാപനന്്ന മനസ്സിലാക്കാനാനം. ഒഴിവാലം വിദനാേസഞ്ചാര ദന്ദ്രങ്ങളം ില് പചലവഴിക്കുന്നതിന് 

താല്പരയപപ്പടന്നവരുപട എണ്ണ,ം േിനംപ്രതി വര്ദ്ധിച്ചുവരിയാന്. ഈ സാധയതപയ എത്രദതാളം ം 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് പ്രദയാജനപ്രേമാക്കാന് ഴിയുപമന്നതാന് പ്രധാനം.   

1.29.3 ദരളം ം പ്രദതയിച്്ച പാലക്കാട് ജില്ല റജവറവവിധയവം പ്രകൃതി പസൗദര്രയവം പാണ്്ട 

അനുോഹീതമാന്. എന്നാല് ആ ടൂറിസം സാധയതപളം  ആ അര്ഥതില് പ്രദയാജനപപ്പടതാന് 

നമുക്കാനന്നില്ല എന്ന പരിമിതി വളം ര്ന്നുവരുന്നുണ്്ട. ജില്ലയിപല സാധയതപളം  പ്രദയാജനപപ്പടതന്ന 

ാരയതില് നാം പുറില് നില്ക്കുയാന്.  അടിസ്ഥാന പസൗരയങ്ങളപട ദപാരായ്മയും ന്ലധന 

നിദക്ഷപം ദവണ്ടദപാപല ഉണ്ടാാതതും ഈ രംഗപത പ്രധാന പ്ര്ങളമായി നിലനില്ക്കുന്നു. മിച്ച ടൂറിസം 

ദന്ദ്രങ്ങള്ദപാള ം ശരിയായി പരിപാലിക്കപപ്പടന്നില്ല എന്ന പരാതിള് മലമ്പുഴ ഉേയാനം ദപാള ള്ള 

വിദനാേസഞ്ചാര ദന്ദ്രങ്ങപളം  ദനരപതതപന്ന ദോഷരമായി ബാധിച്ചിു.  ണ്്ട. ഇതരം പരിമിതിപളം  

മറിടക്കുന്ന വിധം മാറ്റങ്ങള് വരുതാന് ഴിയനം. സമഗ്രമായ പരിഷ്കരനമാന് ഈ രംഗം 

ആവശയപപ്പടന്നത് എന്നര്ഥം. ജില്ലയുപട എല്ലാ ദമഖലളം ിദലയും സാധയതപളം  

ഉപദയാഗപപ്പടതന്നദതാപടാപ്പം നിലവിള ള്ളതിപെ ഗുനദമന്മ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുമാവനം. ജനങ്ങപളം  തപന്ന 

ഇതില് ഇടപപടവിക്കാന് പറ്റന്ന ഒരു നയം ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാവനം.   
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 1.29.4 പാരിസ്ഥിതി പ്ര്ങളങ്ങള് പലതരതില് ഉയര്ന്നുവരുന്ന സാഹചരയതില് പരിസ്ഥിതിക്്ക 

ദപാറദലല്പ്പിക്കാപത, എങ്ങപന വിദനാേസഞ്ചാരദമഖലപയ ശക്തിപപ്പടതാം എന്ന ാരയവം നാം 

പരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കനം. നമ്മുപട പ്രകൃതിപസൗദര്രയപത ആമാനം പ്രദയാജനപപ്പടതന്ന വിധം 

ആ നയം മാദറണ്ടതുണ്്ട.  നമ്മുപട സാംസ്കാരി പാരമ്പരയപതയും റജവറവവിധയങ്ങളം ില് ഊന്നിയ 

പ്രകൃതി പസൗദര്രയപതയും പ്രദയാജനപപ്പടതിപാണ്ട് വിദനാേസഞ്ചാര ദമഖലപയ ശക്തിപപ്പടതാനാന് 

ഴിദയണ്ടത്.  നമ്മുപട സംസ്കാരതില് അലിഞ്ഞുദചര്ന്നിു.  ള്ള ആതിദഥയ മനസ്സിന് കൂടതല് 

പ്രദചാേിപ്പിച്ചുപാണ്ടിള്ള ഒരു നയം ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാവനം. പതാഴില് തുറന്നുതരുന്ന ദമഖല എന്ന നിലയിള ം 

ഇതിപെ പ്രാധാനയം ഏപറ വള താപനന്ന് ാനനം. ഈ രംഗപത വിസനതിന് ന്ലധനതിപെ 

ആവശയതയും ഉണ്ട്. പ്രവാസിളദടയും സംരംഭ തത്പരരുദടയും സഹായദതാപട വിദനാേസഞ്ചാര 

ദമഖലയില് മുദന്നറ്റം പാടും വരാനാനം.   

1.29.5 ടൂറിസം നയം ആവിഷ്ക്കരിക്കദമ്പാള് ഇവിപട എതിദച്ചരുന്ന വിദനാേസഞ്ചാരിളപട 

പ്രദതയത എപന്തന്്ന മനസ്സിലാക്കുയും അതിപന ഉള്പാടും പാടും ം നമ്മുപട സാംസ്കാരിമായ 

സവിദശഷതപളം  സംരക്ഷിച്ചുപാടും ം ഉള്ള ഒരു ാഴ്ച്ചപ്പാട് ആവിഷ്കരിക്കാന് ഴിയനം.  ദരളം തില് 

രടും  ന്ന്നു തരതിള ള്ള വിദനാേസഞ്ചാരിളം പപാതുദവ എതിദച്ചരുന്നുണ്്ട.   

1. മറ്റ രാജയങ്ങളം ില് നിന്നുള്ള വിദനാേസഞ്ചാരിള്  

2. സംസ്ഥാനതിനു പുറതള്ള വിദനാേസഞ്ചാരിള്  

3.സംസ്ഥാനതിനതതപന്ന സഞ്ചാരം നടതന്നവര് 

1.29.6 ഈ ന്ന്ന് വിഭാഗങ്ങളദടയും താത്പ്പരയങ്ങളം സവിദശഷതളം എപന്തന്ന് മനസ്സിലാക്കി-പക്കാണ്്ട 

നയം ആവിഷ്കരിക്കാനാവനം.  മറ്റ രാജയങ്ങളം ിപല വിദനാേ സഞ്ചാരിളപട പ്രദതയ-തള് അനുസരിച്്ച 

പസൗരയങ്ങള് ഒരുക്കാനാനം.  

1.31 ജില്ലയുപട സാധയത 
1.31.1 പ്രകൃതിപസൗദര്രയവം ാലാവസ്ഥയും റജവറവവിധയവമാന് ജില്ലയുപട പ്രദതയത. 

പറമ്പിക്കുളം ം റടഗര് റിസര്വം, റസലെ ്വാലി നാഷനല്പാര്ക്കും, മലമ്പുഴ ഉേയാനവം പനല്ലിയാമ്പതിയും, 

ശിരുവാനി അനപക്കു.  ം, ദധാനി പവള്ളച്ചാട്ടവം, നാട്ടിന്പുറങ്ങളപട ജീവവായുവായ വയദലലളം, നന്നിന് 

ചരിവളം, നീര്തടങ്ങളം, നിതയഹരിത വനങ്ങളം ഇദക്കാ ടൂറിസതിനും, സാഹസി ടൂറിസതിനും 

വഴിപയാരുക്കുന്നു.  

1.31.2 പശ്ചിമഘട്ട വനദമഖലയില് ഉള്പപ്പടന്ന പ്രകൃതിരമനീയമായ ദന്ദ്രങ്ങള് ഇദക്കാ 

ടൂറിസതിപെ അനന്ത സാദ്ധയതള് ഉള്പക്കാള്ളുന്നവയാന്. വനം വനപ്്പ, ടൂറിസം വനപ്പ് എന്നിവരുപട 

കൂടി സഹരനദതാപട ഈ ദമഖലയുപട സംരക്ഷനം, വിസനം, വനാശ്രയ സന്ഹതിപെ അഭിത്ദ്ധി 

എന്നിവ ലക്ഷയമാക്കിയുള്ള ടൂറിസം ശാക്തീരനം ആന് നടപ്പിലാദക്കണ്ടത്.  

1.31.3 ദരളം തിപല മറ്റ പ്രദേശങ്ങളം ിദലതുദപാപല വലിയ വിദനാേസഞ്ചാര ദന്ദ്രങ്ങള് പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് ഇപല്ല്കടിള ം ഏതു പ്രദേശപമടതാള ം റപതൃ സംരക്ഷന പട്ടിയില് പപടതാവന്ന 

ലാരൂപങ്ങള് നമുക്കുണ്്ട. ലയും സാംസ്കാരവം പാരമ്പരയ പതാഴിള ളം എല്ലാമായി ബന്ധപപ്പടതി 

വിസിപ്പിക്കാന് ജില്ലയുപട റപതൃ ടൂറിസം പദ്ധതിള്ക്്ക ഴിയനം. ദലാതിനു മുന്നില് 

അഭിമാനപൂര്വം ാഴ്ച്ചവയ്ക്കാവന്ന സാംസ്കാരി ലാ രൂപങ്ങള് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്കണ്ട്. ഇവ ാനാന് 

സഞ്ചാരിള്ക്ക് താല്പരയമുണ്ട്.  അതിനായി സഞ്ചാരിള് എതന്നുമുണ്ട്.  

1.31.4 നമ്മുപട ടൂറിസം ദന്ദ്രങ്ങള് പരിസ്ഥിതിദലാല പ്രദേശങ്ങളം ിലാന് സ്ഥിതി പചയ്യുന്നത്. ഇവയ്്ക്ക 

താങ്ങാവന്നതിള മപ്പുറം നിര്മ്മാന പ്രവര്തനങ്ങള് ഉണ്ടാനന്നിപല്ലന്ന് ഉറപ്പുവരുതാ- നാനം. 

ദ്യ റ്റങ്ങളം, അശാസ്ത്രീയമായ നിര്മ്മാന പ്രവര്തനങ്ങളം ടൂറിസം ദന്ദ്രങ്ങളപട 
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 സവാഭാവിപരിസ്ഥിതിയും, ഭംഗിയും നശിപ്പിക്കുന്നു. വന്ിട റിദസാര്ു.  ള് മാത്രമല്ല ടൂറിസതിന് ദവണ്ടത്. 

ഗതാഗത മാര്ഗങ്ങളപട അപരയാപ്തതയും, ത്തിയുള്ള ഭക്ഷനശാലളപട അപരയാപ്തതയും പനല്ലിയാമ്പതി 

ദപാള ള്ള ദന്ദ്രങ്ങളപട ടൂറിസം വളം ര്ച്ചയില് പാലക്കാട് ജില്ല ദനരിടന്ന പ്രധാന പവല്ലുവിളം ിയാന്. നഗര 

ഹൃേയതില് നിന്നും പറമ്പിക്കുളം ം പനല്ലിയാമ്പതി, ശിരുവാനി, ദധാനി, റസലെ് വാലി തുടങ്ങിയ 

ദന്ദ്രങ്ങളം ിദലക്്ക (പവദവപറയാദയാ, ഒരു പാദക്കജ് മാതൃയിദലാ ഭക്ഷന-താമസ സൗരയം ഉള്പപ്പപട) 

യാത്രാ സൗരയം ഏര്പപ്പടതിയാല് സംസ്ഥാനതിനതനിന്നും, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളം ില് നിന്ന ്

ദപാള ം ടൂറിസ്റ്റുകളപളം  ആര്ഷിയ്ക്കാം. വനം വനപ്പിപെ ദമല്ദനാട്ടതില് ചാലക്കുടിയില് നിന്നും അതിരപ്പിള്ളി, 

വാഴച്ചാല് വനദമഖലളം ിദലക്ക് ഇതരതില് ഏേിന പാദക്കജ് വിജയരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 

ഇതരം പദ്ധതിളം ില് വനസംരക്ഷന സമിതിയുപട (VSS) പ്കടാളം ിതം ഏര്പപ്പടതിയാല് പട്ടി വര്ഗ 

വിഭാഗതില്പപ്പട്ട ഒട്ടനവധി ദപര്ക്ക് പതാഴില് അവസരം ്ടഷ്ടിയ്ക്കാം. 

1.32 ഉതരവാേിത ടൂറിസം  
1.32.1 ഉതരവാേിത ടൂറിസം (Responsible Tourism)എന്നത് ദരളം തിപെ ്ദേയാഗി ടൂറിസം 

നയമാന്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകള ദന്ദ്രപത ആ നാട്ടിപല ജനങ്ങള്ക്ക് നന്നായി ജീവിയ്ക്കാന് ഴിയുന്ന തരതില് 

നിലനിര്തിപക്കാടും തപന്ന, സഞ്ചാരിള്ക്ക് എതവാനും, താമസിയ്ക്കാനും, ആസവേിയ്ക്കാനും ഴിയുന്ന 

ദന്ദ്രമാക്കി മാറ്റ എന്നതാന് ഉതരവാേിത ടൂറിസം എന്നതുപാണ്ട ് ഉദേശിയ്ക്കന്നത്. ടൂറിസം 

വരുമാനതിപെ നപല്ലാരു പ്കട് പ്രദേശ വാസിള്ക്ക് ലഭയമാക്കു, പ്രദേശതിപെ ലാ, സാംസ്കാരി 

റപതൃം സംരക്ഷിയ്ക്ക, പ്രാദേശി സന്ഹതിപെ ജീവിത രീതിള്ക്ക് ദമല് ആഘാതദമല്പ്പിയ്ക്കാപത 

ടൂറിസം വയവസായം മുദന്നാു.   പാടും ദപാന, പരിസ്ഥിതി ആഘാതം പരമാവധി ലഘൂരിയ്ക്ക, 

എന്നിവയാന്   ഉതരവാേിത ടൂറിസതിപെ പ്രധാന ലക്ഷയങ്ങള്.ഉതരവാേിത ടൂറിസം ദന്ദ്രങ്ങള് 

രൂപപപ്പടതന്നതില് തദേശ സവയംഭരന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണ,ായ പ്കട് വഹിയ്ക്കാനാവം. 

തദേശീയര്ക്കും, ടൂറിസം സംരംഭര്ക്കും ഇടയിള ള്ള പ്രധാന ണ്ണ,ിയായി തദേശ സവയംഭരന 

സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്തിയ്ക്കനം. ഉതരവാേിത ടൂറിസം പ്രവര്തനങ്ങപളം  സര്ക്കാരിപെ നിലവിള ള്ള 

ോരിദ്രയ ലഘൂരന പ്രവര്തനങ്ങളമായി ബന്ധിപ്പിയ്ക്കാവന്നതാന്. ടൂറിസം പ്രവര്തനങ്ങളപട ഗുനം 

തദേശീയരായ പാവപപ്പട്ടവര്ക്ക് ലഭയമാക്കാവന്നതാന്. ഇക്കാരയതില് ദനതൃതവപരമായ പങ്കം, 

േിശാദബാധവം നല്കാന് തദേശ സവയംഭരന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണ,ായ പ്്കട ഉണ്ട്. 

1.32.2 ഉതരവാേിത ടൂറിസം പ്രവര്തനങ്ങളപട ദന്ദ്രമായി ഒരു ദമഖല മാറുദമ്പാള് അവിടപത 

പ്രാഥമി സൗരയങ്ങളപട വിാസവം, പപാതു വിാസവം സംഭവിയ്ക്കന്നു. ഇതിനായി ടൂറിസം സംരംഭരും, 

പ്രാദേശി ജനതയും ഒത ദചരുന്ന ദവേിള് രൂപപപ്പടനം. ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതിയുപട വിസനം പുറത് 

നിന്ന് ാനാന്  എതന്നവര്ക്ക് ദവണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രദേശതിപെ പപാതു ആവശയമാപനന്ന ദബാധം പ്രദേശ 

വാസിളം ില് ്ടഷ്ടിക്കാന് ഴിയനം. ആ പ്രദേശപത സാധാരന ര്ഷര്, 

രൗശലപതാഴിലാളം ിള്, നടംബശ്രീ പ്രവര്തര്, ലാ പ്രവര്തര് എന്നിവര്ക്ക് ആ നാട്ടിപല 

ടൂറിസം ദന്ദ്രതില് നിന്്ന ഒരു പചറിയ ദതാതിപല്കടിള ം നിശ്ചിത വരുമാനദമാ, അധി വരുമാനദമാ 

ലഭിയ്ക്കന്ന നില വരനം. സ്ത്രീള്, ഭിന്ന ദശഷിക്കാര്, ട്രാന്ചജന്ഡര് തുടങ്ങിയവപര മുഖയധാരയില് 

എതിയ്ക്കാനും ഉതരവാേിത ടൂറിസതിലൂപട ഴിയും. 

1.32.3 ഉതരവാേിത ടൂറിസതിപെ വിവിധ ഘടങ്ങളപട ഏദാപനം ഫലപ്രേമാക്കാന് തദേശ 

സവയംഭരന സ്ഥാപനങ്ങളപട മുന്റ സാധയമാക്കും. ടൂറിസം വിസനതിനാവശയമായ പദ്ധതിള് 

തദേശ സവയംഭരന സ്ഥാപനങ്ങളപട പദ്ധതിളപട ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിയ്ക്കനം. ടൂറിസം ദന്ദ്രങ്ങള് 

പ്രദതയ ശുചിതവ പ്ലാന് ത്യ ാറാക്കനം. ഉറവിട മാലിനയ സംസ്കരനം നടപ്പാക്കുന്നുപവന്ന് ഉറപ്പുവരുതനം. 

പ്ലാസ്റ്റിക്കും, റജവ മാലിനയങ്ങളം സംസ്കരിയ്ക്കന്നതിനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് മുന്കൂട്ടി ത്യ ാറാക്കി 
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 നടപ്പിലാക്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രദമ അംഗീാരം നല്കാഇത. ഇത് ലംഘിയ്ക്കന്നവരുപട ബന്ധപപ്പട്ട റലസന്സ് 

റോക്കനം. ടൂറിസ്റ്റുകള ദന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഹരിത ചട്ടം (Green protocol) നിര്ബന്ധമാക്കനം. പ്ലാസ്റ്റി് ഉപദയാഗം 

പരമാവധി നറയ്ക്കനം. ഇതിനായി ജില്ലാ ടൂറിസം പപ്രാദമാഷന് ൗണ്സിലിപെ ദനതൃതവതില് 

ഉതരവാേിത ടൂറിസം മിഷന് നടപ്പാക്കനം. അടിസ്ഥാന ഇെര്പനറ്റ് സൗരയം ടൂറിസം ദന്ദ്രങ്ങളം ില് 

ഉറപ്പാക്കനം.ഉതരവാേിത ടൂറിസം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കന്നതിപെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷനം, ടൂറിസം 

ദന്ദ്രങ്ങളപട പപാതു പപരുമാറ്റ മരയാേള് എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച വിേയാര്ഥിള്ക്കും, പപാതു ജനങ്ങള്ക്കും 

അനുദയാജയമായ മാര്ഗതിലൂപട ദബാധവല്ക്കരനം നല്കനം. 

1.32.4 പാലക്കാട ്ജില്ലപയ ടൂറിസം പഡസ്റ്റിദനഷന് ആക്കുന്നതിന ്അനുബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടി 

നടപ്പിലാക്കനം. ഖരമാലിനയങ്ങള് എവിപടയും കൂമ്പാരമായി ിടക്കാന് അനുവേിയ്ക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റി് ബാഗുള്, 

പ്ലാസ്റ്റി് നപ്പിള്  അനുവേിയ്ക്കരുത്. പരം സംവിധാനം ഒരുക്കനം. അങ്ങിപന പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ 

ടൂറിസം വിസിപ്പിയ്ക്കനം. 

1.32.5 ജില്ലയിപല പ്രധാന പൂരങ്ങളപടയും, ഉത്സവങ്ങളപടയും മറ്റ ആദഘാഷങ്ങളപടയും വാര്ഷി 

ലണ്ടര് മുന്കൂട്ടി ത്യ ാറാക്കി പവബ് റസറ്റ് മുദഖനയും, അല്ലാപതയും പ്രസിദ്ധീരിയ്ക്കനം. ക്രാഫ്്റ്റ 

വിദല്ലജുള് സ്ഥാപിയ്ക്കദയാ, അപല്ല്കടില് ഇവപരക്കുറിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാ ബാ്കട് ത്യ ാറാക്കി 

ആവശയാനുസരനം ഇവരുപട ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വിദനാേ സഞ്ചാരിള്ക്്ക ലഭയമാക്കുന്നതിന് നടപടി 

സവീരിയ്ക്കാവന്നതാന്. ജില്ലയില് മാത്രം ാനാറുള്ള ദതാല്പ്പാവക്കൂത ് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശി 

ലാരൂപങ്ങള് അവതരിപ്പിയ്ക്കന്നവരുപട ഒരു ലിസ്റ്റ് ത്യ ാറാക്കുയും, ടൂറിസ്റ്റുകളള്ക്്ക ഇവരുപട ലാരൂപങ്ങള് 

ആസവേിയ്ക്കാന് അവസരം ഉണ്ടാക്കുയും പച്യ ാവന്നതാന്. 

1.32.6 ടൂറിസ്റ്റ് ദന്ദ്രങ്ങളം ിപല പപാതുവായ അടിസ്ഥാന സൗരയ വിസനം അതാത് പ്രദേശപത 

പ്രാദേശി സര്ക്കാരിപെ കൂടി സഹായതില് നടപ്പിലാക്കാം. നല്ല ദറാഡ്, സുലഭമായ നടിപവള്ളം, 

ത്തിയുള്ള ഭക്ഷനം,ത്തിയുള്ള ദടായ്ക് പലറ്റള്, മാലിനയ സംസ്കരന സൗരയങ്ങള്, ദബിള് സൗരയം, 

ഇെര്പനറ്്റ സൗരയം, റവേുതി, പാര്ക്കിങ് സൗ് സൗരയം, ഇന്ദഫാര്ദമഷന് പസെറുള്, ദപാലീസിപെ 

ദസവനം എന്നിവയാന ് അവയില് പ്രധാനപപ്പട്ടത്. ഇപ്രാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിള് 

ഭിന്നദശഷിയുള്ളവര്, ട്രാന്ചജന്ഡര് എന്നിവര്ക്്ക കൂടി സൗരയപ്രേമായ രീതിയില് ആയിരിയ്ക്കനം. 

1.33 ല്പ്പാതിയിപല വാദേയാപരന മൂസിയം 
1.33.1 രണ്ടായിരദതാളം ം വിവിധ വാദേയാപരനങ്ങള് പ്രേര്ശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കന്ന ല്പാതിയിപല 

പാലക്കാട് മനി അ്യ ര് പമദമ്മാറിയല് ഓഡിദറ്റാറിയതിപല വാദേയാപരന മൂസിയം ദരളം  ദഫാ് 

ദലാര് അക്കാേമിയുപട ീഴിലാന് പ്രവര്തിയ്ക്കന്നത്. പ്രസ്തുത മൂസിയം സംബന്ധിച്്ച ജില്ലയിപല ജനങ്ങള്ക്കും, 

പാലക്കാട ് സദര്ര്ശിയ്ക്കന്ന വിദനാേ സഞ്ചാരിള്ക്കും പരിചയപപ്പടതന്നതിനും, അതുവഴി ടൂറിസ്റ്റുകളപളം  

ആര്ഷിയ്ക്കന്നതിനും ദവണ്ട നടപടിള് സവീരിയ്ക്കാവന്നതാന്. 

1.34 സാംസ്കാരിം 

1.34.1 ഒരു സന്ഹതിപെ സവഭാവ രീതിള്, ജീവിത രീതിള്, ലാചാതുരയം, വസ്ത്ര 

ധാരനം,  ഭാഷ,  ആചാരങ്ങള്,  വിദനാേങ്ങള്,  വിശവാസരീതിള് തുടങ്ങിയ എല്ലാതിപെയും  

ആപ  തുപയ ആ പ്രദതയ സന്ഹതിപെ സംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നു. ദേശദഭേതില് ഓദരാ 

പ്രദേശദതയും ജനങ്ങളപട സംസ്കാരം ദവറിട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കാരം മനുഷയരുപട വലിയ പ്രദതയക്തയാന്. 

1.34.2 പാലക്കാട് ജില്ല സാംസ്കാരി രംഗത് അതിപെ തനിമ എന്നും പുലര്തിദപ്പാന്നിരുന്നതാന്. 

നാദടാടി സംസ്കാര രൂപങ്ങളപടയും ക്ലാസിക്കല് സാംസ്കാരി രൂപങ്ങളപടയും റവവിധയം ജില്ലയുപട 

സവിദശഷതയാന്. ജില്ലയുപട ിഴക്കന് ദമഖലയില് തമിഴ് സംസ്കാരവം, അട്ടപ്പാടി ദമഖലയില് 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%B9%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B7
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%86%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8B%E0%B4%A6%E0%B4%82
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 ആേിവാസി സംസ്കാരവം, വള്ളുവനാട് ദമഖലയില് മലയാളം  സംസ്കാരവം സവാധീനം പചള തന്നതായി 

ാനാം. ഭാരതപ്പുഴയുപട തീരങ്ങള് സംസ്കാരങ്ങളപട ഉറവിടമാന്. ര്ണ്ണ,ാട സംഗീതതിനും, നയാര് 

ളം ിയ്ക്കം, ആേിവാസി സംസ്കാരതിനും പാലക്കാട് ജില്ലയില് സവന്തമായ അസ്തിതവം ഉണ്ട്. 

1.34.3 വിവിധ ലാ രൂപങ്ങളം ില് പ്രശസ്തരായ നിരവധി പ്രഗത്ഭര് ഉള്ള നാടാന് പാലക്കാട്. 

ദസാപാന സംഗീതജ്ഞന് പെരളം ത് രാമപപ്പാതുവാള്, തായമ്പയിപല അതിായന്മാരായ തൃതാല 

ദശവ പപാതുവാള്, ചിതലി രാമമാരാര്, ഇടയ്ക്ക വിേവാന് പല്ലാഇതര് അപ്പു മാരാര്, ര്ണ്ണ,ാട സംഗീത 

രംഗപത പ്രഗത്ഭനായ പചറമ്പ റവേയനാഥ ഭാഗവതര്, മൃേംഗ വിേവാന് പാലക്കാട് മനി അ്യ ര്, വയലിന് 

വിേവാന് ശ്രീ. സി.ആര്. മനി അ്യ ര് മുതലായ  സംഗീത രംഗപത പ്രഗത്ഭര്  ജനിച്ചത് പാലക്കാട് ആന്. 

1.34.4 സാഹിതയ രംഗത് പാലക്കാടിപെ സംഭാവന വളം പര വിപുലമാന്. ഓട്ടന്തുള്ളല് 

ഉപജ്ഞാതാവായ നഞ്ചന് നമ്പയാര് ജനിച്ചത് പാലക്കാട് ലക്കിടിയ്ക്കടതള്ള ിള്ളിക്കുറിേി മംഗലതാന്.  

തുഞ്ചപതഴുതച്ഛന് തപെ ജീവിത സായാഹ്നം പചലവഴിച്ചത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലാന്. സംസ്കൃത 

പണ്ഡിതനായിരുന്ന പുന്നദേരി നമ്പി നീലന് ഠ ശര്മ്മ, നിരൂപരായിരുന്ന ഉള്ളാട്ടില് ദഗാവിദര്ന്നട്ടി 

നായര്, ദഡാടര് പ.എന് എഴുതച്ഛന്, സി.എസ് നായര്, ശങ്കണ്ണ,ിനായര്, നറുവന്പതാടി 

ശ്കടരപനഴുതച്ഛന്, ല്ലന്മാര് പതാടി രാമുണ്ണ,ി ദമദനാന്, പചറൂളം ിയില് നഞ്ഞുണ്ണ,ി നമ്പീശന്, ജ്ഞാനപീഠം 

അവാര്ഡ് ദനടിയ എം.ടി വാസുദേവന് നായര്, ഖുര്ആന് മലയാളം തിദലയ്്ക്ക തര്ജ്ജമ പചയ്ത സി.എന് 

അഹമ്മേ് മൗലവി, ഒ.എം.സി നാരായനന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ഒളം പ്പമണ്ണ,, ഒ.എം അനുജന്, പചറുാട്, ഒ.വി 

വിജയന് തുടങ്ങിയ സാഹിതയ രംഗപത പ്രതിഭള് നിരവധിയാന്. 

1.34.5 ഥളം ി രംഗപത പാലക്കാടിപെ സംഭാവന വിപുലമാന്. ഇട്ടിരാരിച്ച ദമദനാന്, 

പട്ടിക്കാംപതാടി രാവണ്ണ,ി ദമദനാന്, വളം പ്പാറ നാരായനന് നായര്, രിയാട്ടില് ദാപ്പന് നായര്, 

ാവങ്ങല് ശ്കടരപ്പനിയ്ക്കര്, വാദഴ്കടട നഞ്ചു നായര്, ലാമണ്ഡലം പത്മനാഭന് നായര്, ലാമണ്ഡലം 

രാമന്നട്ടി നായര്, പവള്ളിദനഴി നാണു നായര്, ീഴ്പടം നമാരന് നായര്, ദാട്ടക്കല് ശിവരാമന് എന്നീ 

പ്രശസ്തരായ ഥളം ി നടന്മാരും, ഥളം ി സംഗീതതില് അേവിേീയനായിരുന്ന പവ്കടിടകൃഷ്ണ ഭാഗവതരും, 

ഥളം ി രംഗപത പചണ്ട വിേഗ്ദ്ധ്നായിരുന്ന ലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണന്നട്ടി പപാതുവാളം പാലക്കാട് ജില്ലയുപട 

സംഭാവനയാന്. 

1.34.6 പാവക്കൂത് (ദതാല്പ്പാവക്കൂത)് എന്ന ലാരൂപം ഇന്നും പ്രചാരതിള ള്ള ജില്ലയാന് 

പാലക്കാട്. ദരളം തില് ഏറ്റവം കൂടതല് അഗ്രഹാരങ്ങള് ാനപപ്പടന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാന്. തമിഴ് 

മലയാളം  സംസ്കാരങ്ങളപട സമനവയമാന് ഈ അഗ്രഹാരങ്ങള്. 

1.34.7 വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളപട ആദഘാഷങ്ങളം, ഉത്സവങ്ങളം പാലക്കാട് ജില്ലയില് വിപുലമായി 

നടതിവരുന്നു. ല്പ്പാതി രദഥാത്സവം, അട്ടപ്പാടി മല്ലീശവരന് ദാവിലിപല ശിവരാത്രി, പനന്മാറ-വല്ലങ്ങി 

ദവല, പട്ടാമ്പി ദനര്ച്ച, പതരുവത് പള്ളി ദനര്ച്ച, ചിനക്കത്തൂര്, ാവദേരി, മണ്ണ,ാര്ക്കാട് പൂരങ്ങള്, ചിറ്റൂര് 

പാങ്ങന് പട മുതലായവ ഇതരതിള ള്ള ആദഘാഷങ്ങളം ാന്.  

1.34.8 ഇത്രയും സമ്പന്നമാന് പാലക്കാട് ജില്ലയിപല ലാ സാംസ്കാരി രംഗം എ്കടിള ം ഈ 

രംഗപത പരിദപാഷിപ്പിയ്ക്കന്നതിനായുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാന്. 

അവയില് പ്രധാനപപ്പട്ട ചില വസ്തുതളം, നിര്ദേശങ്ങളം തുടര്ന്ന് പ്രതിപാേിയ്ക്കന്നു. 
1.35 സാംസ് ാരി നിലയം 

വര്ഷംദതാറും, അപല്ല്കടില് മാസം ദതാറും തുടര്ച്ചയായി പല സാഹിതയ- സാംസ്കാരി 

പരിപാടിളം പാലക്കാട ്ജില്ലയില് നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. തൃശൂര്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലള് ഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവം 

കൂടതല് സാംസ്കാരി പരിപാടിള് നടക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട്  ആന്. എന്നാല് ഈ പരിപാടിള് 

നടതന്നതിന ് ഒരു പപാതു ദവേി പാലക്കാട ് ജില്ലയില് ഇല്ല. രാപ്പാടി ഓപ്പണ് എയര് ഓഡിദറ്റാറിയം 
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 മാത്രമാന് നിലവിള ള്ളത്. ഇതില് നിന്നും വയതയസ്ഥമായി ഒന്നിലധിം ദസ്റ്റജ് സംവിധാനവം, താമസ 

സൗരയവം, റലബ്രറി ഉള്പപ്പപട മറ്റ അനുബന്ധ സൗരയവം ഉള്ള ഒരു സാംസ് ാരി നിലയം 

പാലക്കാട ് ജില്ലയില് ഉണ്ടായാല് പചറിയ പരിപാടിള് ഉള്പപ്പപടയുള്ള സാംസ്കാരി പരിപാടിള്  

നടതന്നതിന് ദപ്രാത്സാഹനം ആയിരിയ്ക്കം. 

1.36 ലാഗ്രാമം 
1.36.1 ലാ ഗ്രാമം എന്ന ആശയം ആേയം ഉടപലടതതും പാലക്കാട് ജില്ലയിലാന്. 2012-ല് 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിപല പവള്ളിദനഴി ഗ്രാമപത ലാ ഗ്രാമമായി പ്രഖയാപിച്ചു. വിദേശ രാജയങ്ങളം ില് ദപാള ം 

ദരളം തിപെ മുഖമുദ്രയായി അറിയപപ്പടന്ന ഥളം ി രംഗപതയും, കൂടാപത മറ്റ വാദേയാപരനങ്ങള് 

റാരയം പചയ്യുന്നതുമായ നിരവധി ലാാരന്മാര്ക്്ക ജന്മം പാടത സ്ഥലമാന് പവള്ളിദനഴി. 

1.36.2 ദരളം തില് ഥളം ി പഠിപ്പിയ്ക്കന്ന ഒദരപയാരു സര്ക്കാര് റഹസ് കൂള് സ്ഥിതിപചയ്യുന്നത് 

പവള്ളിദനഴിയിലാന്. എന്നാല് ഥളം ി പാണ്ട് പ്രശസ്തമായ  പവള്ളിദനഴി എന്ന ഈ ലാഗ്രാമതിപല  

ഈ റഹസ് കൂളം ില് ഇന്ന് ഥളം ി പഠിപ്പിയ്ക്കന്നതിന് മുടക്കം ദനരിടന്നു എന്നത് വിദരാധാഭാസം ആന്. ഈ 

റഹസ് കൂളം ില് ഥളം ി പഠിപ്പിയ്ക്കന്നതിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന  5 ദപാസ്റ്റുകളള് റേ് ആക്കിയിരിയ്ക്കയാന്. ഈ 

സാഹചരയതില് ഈ സ് കൂളം ിപല ഥളം ി പഠനം പുനരാരംഭിയ്ക്കന്നതിന് ലാാരന്മാപര അധയാപരായി 

നിയമിയ്ക്കന്നതിന് ആവശയമായ നടപടിള് സാധയപമ്കടില് ജില്ലാതലതില് സവീരിയ്ക്ദക്കണ്ടതാന്. 

1.37 ഭാരതപ്പുഴ 
1.37.1 പ്രകൃതിയിപല ആവാസ വയവസ്ഥയുപട നിലനില്പ്പിനും ഭൂമിയില് ജീവപെ നിലനില്പ്പിനും 

റജവറവവിധയതിപെ സംരക്ഷനം ആവശയമാന്. പാലക്കാട് ജില്ലയിപല റജവറവവിധയവം 

സാംസ്കാരി റവവിധയവം നിലനിര്തന്നതില് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കം, ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ആവാസ 

വയവസ്ഥയ്ക്കം ഉള്ള പ്കട് വളം പര വള താന്. നീളം തില്  ദരളം തിപല രണ്ടാമപത നേിയായ ഭാരതപ്പുഴയ്്ക്ക 

209 ിദലാമീറ്റര് നീളം ം ഉണ്ട.് പവറുപമാരു നേി എന്നതിദനക്കാള് ദരളം തിപെ സാംസ്കാരി ചിഹ്നങ്ങളം ില് 

ഒന്ന് കൂടിയാന് ഭാരതപ്പുഴ. ഭാരതപ്പുഴയുപട പ്രധാന ശാഖ ഉത്ഭവിയ്ക്കന്നത് പശ്ചിമഘട്ടതിപല ആനമലയില് 

നിന്നാന്. ഏദേശം 6186.59 ചതുരശ്ര ിദലാമീറ്റര് വിസ്തൃതിയുള്ള നേീതടം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കണ്ട്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയിപല ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളം ിപലയും തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലളം ിപലയുംപനല്്ല, നാളം ിദരം എന്നീ വിളം ള് 

കൃഷിപചയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിപല പവള്ളപത ആശ്രയിച്ചാന്.  ഒരു ാലത് ജല സമൃദ്ധമായിരുന്ന 

ഭാരതപ്പുഴ ഇന്ന് വര്ഷതില് ഭൂരിഭാഗം സംയതം വറ്റി  വരണ്ട് ഒരു ജലവാഹിനി (water carrier) മാത്രമായി 

മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതപ്പുഴയുപട ഈ അവസ്ഥപയക്കുറിച്്ച നിരവധി ചര്ച്ചള് നടക്കാറുപണ്ട്കടിള ം 

ആധിാരിമായി പഠനങ്ങപളം ാന്നും അത്രയധിം നടന്നിട്ടില്ല. പഠനങ്ങളം ില് ശ്രദദ്ധയമായ ഒന്ന് ലക്ഷ്മി 

ശ്രീധര്, Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road Chennai, സറീന ബീഗം ഇര്ഫാന്, 

Associate Professor, Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road, Chennai എന്നിവര് 

നടതിയതാന്. പ്രസ്തുത പഠനങ്ങള് പ്രാരം ഭാരതപ്പുഴയുപട ഇന്നപത അവസ്ഥയ്ക്ക് ാരനമായ 

വസ്തുതള് തുടര്ന്ന് പ്രതിപാേിയ്ക്കന്നു.  

1.37.2 ജനസംഖയാ വര്ദ്ധനവ്, നഗരവുരണംരനം, വയവസായ വുരണംരനം എന്നിവ പവള്ളതിപെ 

ആവശയത സവാഭാവിമായും വര്ധിപ്പിച്ചു.  മുളം ില് പരാമര്ശിച്ച പഠന റിദപ്പാര്ട്ട് പ്രാരം നേിയുപട 

ഇന്നപത അവസ്ഥയ്ക്ക് ാരനമായ വസ്തുതള് ചുവപട ദചര്ക്കുന്നു.  ഭാരതപ്പുഴയുപട വിവിധ 

റവഴിളം ിലായി എദട്ടാളം ം ഡാമുളം ാന ് നിലവിള ള്ളത്.  പുഴള്ക്്ക നറുപയുള്ള ഈ ഡാമുള് 

സവഭാവിമായും നേിയിപല നീപരാഴുക്കിപനയും, നേിയിപല എക്കല് നിദക്ഷപപതയും, നേിയിപല ആവാസ 

വയവസ്ഥപയയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.  
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 1.37.3 ഭാരതപ്പുഴയുപട തടതിപല (നേീതടതിപല) 26 % പ്രദേശം വനവം,  52 % കൃഷി 

സ്ഥലങ്ങളം. 8% തരിശും, 5% ധാനയങ്ങള് വിളം യിക്കുന്നതിന് അനുദയാജയമല്ലാത പ്രദേശവം ആപനന്്ന 

പ്രസ്തുത പഠനതില് പറയുന്നു. കൃഷി പചയ്യുന്ന പ്രദേശത് ഭൂരിഭാഗവം പനല്ല് ആന് കൃഷി പചയ്യുന്നത്. 

തൂതപ്പുഴ, ഗായത്രിപ്പുഴ, ല്പ്പാതിപ്പുഴ, ണ്ണ,ാടിപ്പുഴ എന്നീ നേിളം ാന ്ഭാരതപ്പുഴയുപട ദപാഷനേിള്. ഈ 

ഡാമുള് വന്നതിനുദശഷം ഡാമിനു താപഴ നീപരാഴുക്ക് നിലക്കുയും, ആയതിപെ ഫലമായി 

പരിസരപ്രദേശങ്ങളം ില് പലതും വരള്ച്ചാ ഭീഷനി ദനരിടയും ദചയ്യുന്നു. പുഴയുപട പ്രദേശങ്ങളം ില് നീപരാഴുക്്ക 

നറഞ്ഞതിപെ ഫലമായി അഴിമുഖം വഴി ഉപ്പു ലര്ന്ന പവള്ളം നേിയില് പ്രദവശിയ്ക്കയും, പവള്ളതിപെ 

നിലവാരം നറയുയും പചയ്യുന്നു.  

വനനശീരനം : ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശദതയും, catchment area-യിപലയും വനനശീരനവം 

State induced ദഫാറസ്റ്റ് പ്ലാദെഷനുദവണ്ടി ത്ക്ഷങ്ങള് പവു.  ന്നതും, പുഴയുപട സവാഭാവി നീപരാഴുക്കിപനയും, 

ആവാസ വയവസ്ഥദയയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.  

ാലാവസ്ഥ വയതിയാനം : ഭാരതപ്പുഴയിപലയും, സമീപദപ്രേശങ്ങളം ിപലയും താപനിലയില് വര്ദ്ധനവ് 

ഉണ്ടാനന്നതായി പഠനതില് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്യുന്നു. സാധാരന ഈ പ്രദേശത് തണുത ാലാവസ്ഥ 

ഉണ്ടായിരുന്ന സമയതദപാള ം ഇന്്ന താപനില വളം പര ഇയര്ന്നതായിട്ടാന് റിദപ്പാര്ട്ട് പചയ്തിരിക്കുന്നത്.  

അനിയന്ത്രിതമായ മനപലടപ്പ് : ദരളം തില് നിര്മ്മാന ദമഖലയിദലക്ക് ആവശയമായ മനപലടപ്്പ 

നടതന്ന ഏറ്റവം പ്രധാന സ്ഥലമാന് ഭാരതപ്പുഴ. സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് അല്ലാത മനപലടപ്്പ നേിയുപട 

നാശതിനാ ാരനമായതായി University Grants Commission (UGC) യുപട ദസ്പാണ്സര്ഷിദപ്പാടകൂടി 

നടതിയ പഠനതില് പവളം ിവാനന്നതായി പറയുന്നു. ഇപ്രാരമുള്ള മനപലടപ്പ് പുഴയിപല വാലറ്റത് 

ഇവിടപത river bed പെ നിരപ്പ് സമുദ്ര നിരപ്പിദനക്കാളം താഴ്ന്ന നിലയിലാന്. ഖനനം ന്ലം നേിയിപല 

പവള്ളപത പിടിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ഴിവ് പുഴയ്ക്ക നഷ്ടപപ്പടന്നതായി റിദപ്പാര്ട്ടില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഴിവ് 

നഷ്ടപപ്പടന്നതുന്ലം നേിയിപല മാത്രനല്ല സമീപ പ്രദേശങ്ങളം ിള ം ഭൂഗര്ഭജലതിപെ അളം വ് ക്രദമന നറയുന്നു.  

1.38 പരിഹാരമാര്ഗങ്ങള് 

1.38.1 a) ഭാരതപ്പുഴയ്്ക്ക ഉണ്ടായിു.  ള്ള മാറ്റം സംബന്ധിച്്ച പപാതുജനങ്ങള്ക്കടയില് 

ദബാധവല്ക്കരനം നടതയാന് ഏറ്റവം പ്രധാനമായ മാര്ഗം. പുഴയുപട നാശതിനു ാരനമായ 

വസ്തുതള് എപന്തല്ലാമാപനന്നത് സംബന്ധിച്്ച ജനങ്ങപളം  ദബാധവാന്മാരാക്കനം. അനധികൃതമായി 

ഖനനം പചയ്ത് എടക്കുന്ന മനല് ഉപദയാഗിക്കാതിരിക്കാനും, അപ്രാരം ഖനനം പചയ്യുന്നത് 

ശ്രദ്ധയില്പപ്പട്ടാല് അവപര നിയമതിപെ മുന്നില് പാണ്ടിവരാനും ജനങ്ങപളം  ദബാധവല്ക്കരിക്കനം.  

1.38.2 b) സര്ക്കാര് തലതില് സാമ്പതി പരിഷ് ാരങ്ങള് പാടും വരാവന്നതാന്. മനല് 

ഉപദയാഗിയ്ക്കന്നതില് നിന്ന് ജനങ്ങപളം  നിരുത്സാഹപപ്പടതന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങള് ആയിരിയ്ക്കനം അത്. 

റജവ റവവിധയപത തര്ക്കുന്ന തരതിള ള്ള ഭൂവിനിദയാഗതിനും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളപട 

ഉപദയാഗതിനും  താരതദമയന ഉയര്ന്ന നിനതി ഏര്പപ്പടതിയും, പ്രകൃതിപയ സംരക്ഷിയ്ക്കന്ന 

പ്രവര്തനങ്ങപളം  ദപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കന്നവര്ക്ക് നിനതിയിളം വ്, സബ് സിഡി എന്നിവ നല്ിയും 

ഇതരതിള ള്ള നിയന്ത്രനം ഏര്പപ്പടതാവന്നതാന്. വാനിജയ ആവശയങ്ങള്ക്കുള്ള നിര്മ്മാന 

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്്ക ദബാണ്ട് സംവിധാനം ഏര്പപ്പടതിയും, പഡദപ്പാസിറ്്റ തു വാങ്ങിയും ഖനനം, മത്സയ 

ബന്ധനം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് ഉപദയാഗിയ്ക്കന്ന ദമഖലളം ിപല നിയന്ത്രനം 

പ്രാവര്തിമാക്കാവന്നതാന്. 

………………………. 
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അദ്ധയായം -2  
 വിഭവലഭയത 

2.1. ആമുഖം 
 2.1.1 വിഭവങ്ങള്ക്ക്ക് പ്ര േശത്തിന്ിെ   രോ് ാിതിയില് നിര്ണ്ണായഥ നമാാനളാളത്ത്. 

വിഥസനം കഥവ ിക്കുന്നതിനം ജീവിത നിലവാ ം വര്ണ്ദ്ധിപ്പിക്കിക്കുന്നതിനം വിഭവങ്ങള്ക് ഥാ യക്ഷളളായി 

ഉപ്യാിിക്കണം. ഇതിനായി വിഭവങ്ങളു ട വിത ണം, േശതശ്നങ്ങള്ക്, സാധ്യതഥള്ക്, എന്നിവ 

ളനസ്സിലാ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ലഭയളാകുന്ന വിഭവങ്ങ െ താ െപ്പിക്ക യുന്നവിധ്ം 5 വിഭാിങ്ങൊയി ത ം 

തി ിക്കാവുന്നതാണ്. 

1. ളനഷ്യവിഭവം 

2. േശതകൃതി വിഭവം 
3. നമാാപനങ്ങള്ക് 

4. അടിനമാാന  സൌഥ യങ്ങള്ക് 

5. ഫണ്ടുഥള്ക് 

2.2 ളനഷ്യവിഭവം 

 2.2.1 പ്ര േശത്തി ന് ജനസമ്പന്ാണ് അവിട ന് ളനഷ്യവിഭവം. ളനഷ്യവിഭവം ആ 

േശത്തിന്ിെ   വിഥസനന്ില് േശതധ്ാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ജനസംഖയയു ട പ്ര ഭാിം ളാത്രളാണ് 

വിഥസന േശതവര്ണ്ന്നങ്ങെില് പങ്ക്  ഥാള്ളുന്നത്. ് ാിിഥള്ക്, വ്യാജനങ്ങള്ക്, കുട്ടിഥള്ക് തുടങ്ങിയവള്ക് 

ഉള്ക് ക്കാള്ളുന്ന ജനസംഖയാ വിഭാിം വിഥസന േശതവര്ണ്ന്നങ്ങെില് പങ്കാെിഥൊവുന്നില്ല. 

2.3 ജനസംഖയ 

 2.3.1 2011  ല  സെസസ് അനസ ിച്ച് ജനസംഖയയില്  ആ ാം നമാാനന്് നില്ക്കുന്ന 

ജില്ലയാണ ് നമ്മു്ടത്. പാലക്കാട് ജില്ലയു ട ആ ഥ ജനസംഖയ 28,09,934 ആണ.് ഇതില് 13,59,478 

രോ്രഷ്ന്മാ്രം, 14,50,456 സ്ത്രീഥളും ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു. ്ഥ െന്ി ല ആ ഥ ജനസംഖയയു ട 8.41 ിതളാനം 

ജനങ്ങള്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുന്നുതല് ജനങ്ങള്ക് വസിക്കുന്നത് ളണാര്ണ്ക്കാട് 

്ലാക്കിലം ഏറ്റവും കു വ് വസിക്കുന്നത് അട്ടപ്പിക്കാടി ്ലാക്കിലം ആണ്. ളണാര്ണ്ക്കാട ്്ലാക്കില് 3,20,075 

്പ്രം, അട്ടപ്പിക്കാടി ്ലാക്കില് 64,318 ്പ്രം. 

 2.3.2 പട്ടിഥജാതി, പട്ടിഥവര്ണ്ഗ വിഭാിക്കാര്ണ് ഏ   വസിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ജില്ലയി ല 

പട്ടിഥജാതി വിഭാിന്ി ല ആ ഥ ജനസംഖയ 4,03,833 ആണ്. ഇതില് 1,97,451 രോ്രഷ്ന്മാ്രം,  2,06,382 

സ്ത്രീഥളും  ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു.  ജില്ലയി ല പട്ടിഥ വര്ണ്ഗ വിഭാിന്ി ല ആ ഥ ജനസംഖയ 48,972 ആണ്. 

ഇതില് 24,314 രോ്രഷ്െളാ്രം 24,658 സ്ത്രീഥളും ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു. 
പട്ടിഥ 2.1.  
ജനസംഖയ 

ക്രള 

നമ്പര്ണ്  
സംനമാാനം

/ജില്ല 

ജനസംഖയ (ആ ഥ) പട്ടിഥജാതി പട്ടിഥവര്ണ്ഗം 

സ്ത്രീ രോ്ര ആ ഥ സ്ത്രീ രോ്ര ആ ഥ സ്ത്രീ രോ്ര 
ആ

 ഥ 

1 ്ഥ െം 17378649 16027412 33406061 1561765 1477808 3039573 246636 238203 484839 

2 പാലക്കാ 1450456 1359478 2809934 206382 197451 403833 24658 24314 48972 
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പട്ടിഥ 2.2   
ജനസാന്ദ്രത, ജനസംഖയാ  വെര്ണ്ച്ച നി ക്്ക 

ക്രള 

നമ്പര്ണ് 

സംനമാാനം/ 

ജില്ല/ താലൂക്ക് 

ജനസംഖയ ജനസാന്ദ്രത ജനസംഖയാവെര്ണ്ച്ച നി ക്ക് 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

1 ്ഥ െം 31841374 33406061 819 860 9.43 4.9 

2 പാലക്കാട ്ജില്ല 2617482 2809934 584 626.94 9.88 7.4 

3 പറ്റപ്പിക്കാലം 840970 930692 994 1100.13 12.86 10.7 

4 പാലക്കാട ് 572928 612116 803 858.35 10.77 6.9 

5 ആലത്തൂര്ണ് 422229 444995 739 779.23 5.96 5.4 

6 ചിറ്റൂര്ണ് 425646 437738 375 385.25 4.20 2.9 

7 ളണാര്ണ്ക്കാട ് 355709 384393 294 317.84 15.15 8.1 

ഉ വിടം : എക്ക്ണാളിക്സ ്& സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ് 

 2.3.3 പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ജനസാന്ദ്രത ചതു ശ്ര ഥി്ലാളീറ്റ ിന് 627 ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുന്നുതല് 

ജനസാന്ദ്രതയു്  താലൂക്്ക പറ്റപ്പിക്കാലവും (1100) കു വ് ജനസാന്ദ്രതയു് താലൂക്്ക ളണാര്ണ്ക്കാടുന്നും (317.84) 

ആണ്. 2001 ല് ജില്ലയി ല ജനസംഖയ വെര്ണ്ച്ച നി ക്ക് 9.88 ിതളാനം ആയി്രന്നത് 2011 ല് കു ഞ്്ഞ 

7.4 ിതളാനളായി. ഏറ്റവും കൂടുന്നുതല് ജനസംഖയ വെര്ണ്ച്ചാനി ക്ക് പറ്റപ്പിക്കാലം താലൂക്കിലം (10.7%) ഏറ്റവും 

കു വു്ത് ചിറ്റൂര്ണ് താലൂക്കിലം ആണ് (2.9%). കൂടുന്നുതല് ജനസംഖയ വെര്ണ്ച്ചാനി ക്കും ജനസാന്ദ്രതയും 

കൂടുന്നുതല്ത് പറ്റപ്പിക്കാലം താലൂക്കിലാണ്. 

2.4 സ്ത്രീ - രോ്രഷ്ാനപാതം 

2011  ല ജനസംഖയ ഥണ ക്കടുന്നുപ്പിക്ക് േശതഥാ ം ്ഥ െന്ി ല സ്ത്രീ-രോ്രഷ്ാനപാതം 1084 ഉം പാലക്കാട് 

ജില്ലയി ല സ്ത്രീരോ്രഷ്ാനപാതം 1067 ഉം ആണ്. പട്ടിഥജാതി വിഭാിന്ി ല സ്ത്രീ രോ്രഷ്ാനപാതം 1045 ഉം 

പട്ടിഥ വര്ണ്ഗന്ി ല സ്ത്രീ രോ്രഷ്ാനപാതം 1014 ഉം ആണ്. 

2.5 സാക്ഷ ത 

 2011  ല  സെസ്സ് േശതഥാ ം 89.31% ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയു ട സാക്ഷ ത. അതില് 

രോ്രഷ്െളാ്ര ട സാക്ഷ താ ിതളാനം 93.10 ഉം  സ്ത്രീഥളു്ടത് 85.79 ഉം ആണ്. സംനമാാന ന് 

സാക്ഷ താ ിതളാനന്ില് 13 നമാാനളാണ് പാലക്കാടിന്. പട്ടിഥജാതി വിഭാിന്ി ല ആ ഥ 

നി ക്ഷ ്ര ട എണം 108294 ആണ്. ഇതില് 42739 ്പര്ണ് രോ്രഷ്െളാ്രം 65555 ്പര്ണ് സ്ത്രീഥളും ആണ്. 

പട്ടിഥ വര്ണ്ഗ വിഭാിന്ി ല ആ ഥ നി ക്ഷ ്ര ട എണം 22517 ആണ്. അതില് 10074 രോ്രഷ്െളാ്രം 

12443 സ്ത്രീഥളും ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു. 

2.6  താെില് പങ്കാെിന് നി ക്ക് 

 2.6.1 പ്ര േശത്തി ന് ആ ഥ ജനസംഖയയില്  താെില്  ചയ്യുന്നവര്ണ് എത്ര എന്നതാണ് 

 താെില് പങ്കാെിന് നി ക്ക്. 
പട്ടിഥ  2.3  

 താെില് പങ്കാെിന് നി ക്ക് 

ക്രള 

നമ്പര്ണ് 

ജില്ല/ 

താലൂക്ക ്

നമാി ം ്ജാലിക്കാര്ണ് 
ിതളാനം 

ഭാിിഥ ്ജാലിക്കാര്ണ് 
ിതളാനം 

ആ ഥ ്ജാലിക്കാര്ണ് 
ിതളാനം 

്ജാലി എടുന്നുക്കാന്വര്ണ് 
ിതളാനം 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

1 പറ്റപ്പിക്കാലം 23.3 25.63 6.2 5.04 29.5 30.67 70.5 69.33 
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2 ളണാര്ണ്ക്കാട ് 27.4 27.07 5.9 7.20 33.3 34.21 66.7 65.73 

3 പാലക്കാട ് 32.1 33.51 5.7 6.09 37.8 39.60 62.2 60.40 

4 ചിറ്റൂര്ണ് 36.5 39.16 8.1 6.38 44.6 45.54 55.4 54.46 

5 ആലത്തൂര്ണ് 32.2 35.14 8.6 6.07 40.8 41.21 59.2 58.79 

6. പാലക്കാട ്

ജില്ല 29.4 31.16 6.7 5.94 36.1 37.09 63.9 62.91 

    ഉ വിടം : എക്ക്ണാളിക്സ ്& സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ് 

2.6.2 ജനസംഖയ ഥണ ക്കടുന്നുപ്പുഥളു ട അടിനമാാനന്ില് പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ആ ഥ 

 താെി ലടുന്നുക്കുന്നവ്ര ട  നി ക്കില്  ച ിയ ളാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പട്ടിഥ 1 േശതഥാ ം 2001 ല് 36.1% 

ആയി്രന്നത് 2011 ല് അത് 37.09% ആയി വര്ണ്ദ്ധിച്ചു.   

2.6.3 ഥര്ണ്ഷ്ഥ ന്ാെിലാെിഥള്ക് കൂടുന്നുതലെെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്.  താെി ലടുന്നുക്കുന്നവ ില് 

23.98 ിതളാനം ഥര്ണ്ഷ്ഥ ന്ാെിലാെിഥൊണ്. ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ് 6.5 ിതളാന്ള ഉള്ളൂ. 67.11 ിതളാനം 

 താെിലാെിഥളും ളറ്റ് പലവിധ് ്ളഖലഥെില്  താെില്  ചയ്യുന്നവ ാണ്. 
പട്ടിഥ 2.4  

 താെിലം,  താെില് വിഭാിങ്ങളും 

ക്രള  

നം 
താലൂക്ക ് ജനസംഖയ 

കൃഷ്ിക്കാര്ണ് ഥര്ണ്ഷ്ഥ  താെിലാെി 
കുടില് വയവസായ 

 താെിലാെിഥള്ക് 
ളറ്റു  താെിലാെിഥള്ക് 

എണം % എണം % എണം % എണം % 

1 പറ്റപ്പിക്കാലം 930692 16113 5.64 45945 16.10 6239 2.19 217161 76.07 

2 ളണാര്ണ്ക്കാട ് 384393 12284 9.32 30356 23.04 2827 2.15 86282 65.49 

3 പാലക്കാട് 612116 10255 4.23 43838 18.09 6271 2.59 182024 75.10 

4 ചിറ്റൂര്ണ് 437738 15368 7.71 72444 36.34 5252 2.63 106289 53.32 

5 ആലത്തൂര്ണ് 444995 13785 7.52 57366 31.28 4446 2.42 107795 58.78 

6 പാലക്കാട ്ജില്ല 2809934 67805 6.51 249949 23.98 25035 2.4 699551 67.11 

ഉ വിടം : എക്ക്ണാളിക്സ ്& സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ  ് 

പട്ടിഥ 2.5 

 താെില് ്ളഖലയി ല സ്ത്രീ േശതാതിനിധ്യം 
ക്രള 

നമ്പര്ണ് 
ജില്ല 

സ്ത്രീ/ 

രോ്രഷ്െ  
ജനസംഖയ 

നമാി ം 

്ജാലിക്കാര്ണ് 

ഭാിിഥ 

്ജാലിക്കാര്ണ് 

ആ ഥ 

്ജാലിക്കാര്ണ് 
്ജാലി 

എടുന്നുക്കാന്വര്ണ് 

1 പാലക്കാട ്

സ്ത്രീ 1450456 222058 74161 296219 1154237 

രോ്രഷ്െ 1359478 653482 92639 746121 613357 

ആ ഥ 2809934 875540 166800 1042340 1767594 

ഉ വിടം : എക്ക്ണാളിക്സ ്& സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ് 

2.6.4  താെില് ്ളഖലയി ല സ്ത്രീ േശതാതിനിധ്യം വെ   കു വാ ണന്്ന ്ടബിെില്  നിന്്ന 

ളനസ്സിലാക്കാം. പട്ടിഥ 2 േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ആ ഥ സ്ത്രീജനസംഖയ യ 1450456 ല് 296219 

്പര്ണ് ളാത്രളാണ്  താെില്  ചയ്യുന്നത്. ആ ഥ സ്ത്രീ ജനസംഖയയു ട 20.42% ആണ് ഇത്. 
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പട്ടിഥ 2.6. 

ജി.ഡി.പി യും ആ്ൊഹ ി വ്രളാനവും (2014-15) 

ക്രള നമ്പര്ണ് ഇനം ്ഥ െം പാലക്കാട ്ജില്ല 

        1 ജി.ഡി.പി (തുഥ ്ഥാടിയില്) 394867.97 27038.04 

        2 ആ്ൊഹ ി വ്രളാനം (രൂപയില്) 104198 84461 

ഉ വിടം :  പി.എല്.പി 2018-19 നബാര്ണ്ഡ് 

2.6.5 ജി.ഡി.പി യു ട ഥാ യന്ില്  പമ്പതാം നമാാനളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലക്കു്ത്. ആ്ൊഹ ി 

വ്രളാനന്ിെ   ഥാ യന്ിലം ജില്ല സംനമാാന ി ാി ി്യക്കാള്ക് ഏ   രോ ഥിലാണ്. 

സംനമാാനന്ിെ   ആ്ൊഹ ി വ്രളാനം 104198 രൂപയു്്പ്പിക്കാള്ക് ജില്ലയി്ലക്ക് അത് 84461 

രൂപയാണ്. 

2.7 ജനസംഖയ   േശതായപ ിധ്ി അടിനമാാനന്ില് 

 2.7.1 ജനങ്ങളു ട സളഗ്ര രോ് ാിതിയ്ക്കു ്വണ്ടിയു് ആസൂത്രണന്ിന് ആ േശത്തിന്ിെ   

ആ ഥ ജനസംഖയയി ല ഓ് ാ േശതായ പ ിധ്ിയില് പ്പിക്കടുന്നുന്ന (Age Group)  ജനസംഖയയു ട എണം 

അ ി്യണ്ടത് ആവിയളാണ്.   കുട്ടിഥള്ക്,  മുതിര്ണ്ന്ന  പൌ ന്മാര്ണ് എന്നിവ   സഹായിക്കുന്നതിന് 

പദ്ധതിഥള്ക് ആസൂത്രണം  ചയ്യുന്നതിന് ഈ നമാിതി വിവ ക്കണക്ക് സഹായഥ ളാണ്. 2011  ല 

ജനസംഖയ ഥണ ക്കടുന്നുപ്പിക്ക് േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ജനസംഖയ യ  േശതായപ ിധ്ി തി ിച്ചതിെ    

അടിനമാാനന്ില് നമാിതിവിവ ക്കണക്ക് ചുവ ട ്ചര്ണ്ക്കുന്നു. 
പട്ടിഥ 2.8 

ജനസംഖയ –േശതായ പ ിധ്ി തി ിച്ച് 

േശതായപ ിധ്ി 
പാലക്കാട ് ്ഥ െം 

സ്ത്രീ രോ്രഷ്െ ആ ഥ % സ്ത്രീ രോ്രഷ്െ ആ ഥ % 

0-15 333425 344767 678192 24.1 3841333 3989641 7830974 23.45 

15-60 929318 865788 1795096 63.9 11210329 10136879 21347208 63.90 

60-80 186133 147378 333511 11.9 2309798 1883595 4193393 12.55 

േശതായംഥണക്കാക്കി

യിട്ടില്ലാന് 

ജനസംഖയ 
1580 1555 3135 0.1 17189 17297 34486 0.10 

ആ ഥ 1450456 1359478 2809934 100 17378649 16027412 33406061 100 
ഉ വിടം : എക്ക്ണാളിക്സ ്& സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ് 

2.7.2 മുഥെില്  ഥാടുന്നുന് നമാിതിവിവ ക്കണക്ക് േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയില് 15 വയസ്സില് 

താ െ 3,44,767  ആണ്കകുട്ടിഥളും 3,33,425  പണ്കകുട്ടിഥളും ആയി ആ ഥ 6,78,192 കുട്ടിഥള്ക് ഉണ്്ട. 

അറുപത് വയസ്സിന് മുഥെില് 1,47,378 രോ്രഷ്ന്മാ്രം, 186,133 സ്ത്രീഥളും ആയി ആ ഥ 3,33,511 ്പര്ണ് ഉണ്ട്. 

്ഥ െന്ി ലയും പാലക്കാട് ജില്ലയി ലയും ഓ് ാ േശതായപ ിധ്ിയില് ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ന ജന വിഭാിങ്ങളു ടയും  

േശതാതിനിധ്യം  പ ി്ിാധ്ിച്്ച   ്നാക്കിയാല്  സംനമാാനന്ിെ    പാതു സാഭാവന്ില് നിന്്ന ഥാ യളായ 

വയതിയാനം  നമ്മു ട ജില്ലയില് ഇല്ല എന്ന് ഥാണാെ ഥെിയില്ല.  

2.8 ആ ഥ ആശ്രിത നി ക്്ക (Total  Dependency Rate) 

 2.8.1  േശതാഡക്ടീവ് ്പാപ്പു്ലഷ്നില് ഉള്ക് പ്പിക്കടാന്വ്രം (14 വയസ്സില് താ െയു്വ്രം 60 

വയസ്സിന മുഥെില് േശതായമു്വ്രം),  േശതാഡക്ടീവ് ്പാപ്പു്ലഷ്നില് ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നവ്രം (15 വയസ്സിനം, 60 
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വയസ്സിന ഇടയില്വര്ണ്) തമ്മില് അനപാതളാണ് ആ ഥ ആശ്രിത നി ക്ക് (Total Dependency 

Rate) അത് ഥണക്കാക്കുന്നത് താ െ പ യും േശതഥാ ളാണ്. 

ആ ഥ ആശ്രിത നി ക്്ക = 

    (0-14 വയസ്്സ വ  യു് കുട്ടിഥളു ട എണം + 60 വയസ്സിന് മുഥെില്വ്ര ട എണം  

                               X 100 

15-60 വയസ്സിന് ഇടയില്വ്ര ട എണം 

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ആ ഥ ആശ്രിത നി ക്്ക = 

        6,78,192+3,33,511 

         X 100 = 56.35 % ആണ ്

            17,95,096 

്ഥ െന്ി ല ആ ഥ ആശ്രിത നി ക്ക് 55.57  ആണ്. 

 േശതാഡക്ടീവ് ്പാപ്പു്ലഷ്നം  ആശ്രിത്രം 

             15 വയസ്സിന് താ െയു്വര്ണ്    =  6,78,192 (24.14%) 

             60 വയസ്സിന് മുഥെില്വര്ണ്   =  3,33,511 (11.87%) 

             േശതായ വിവ ം ഇല്ലാന് ജനസംഖയ   =  3,135(0.11%)                              

ആ ഥ         =   36.09% 

            15 മുതല് 60 വയസ്സ് വ  യു്വര്ണ് = 28,09,934 – 10,14,838    = 17,95,096 (63.88%) 

 2.8.2 ി ാി ി ആശ്രിത നി ക്്ക ഉ് പ്ര സമൂഹളാണ് പ്ര േശത്തിന്് ഉ് തങ്കില് 

ഡി പെഡെ ് രൂപ്പ്പിക്കില് ഉ് ജനവിഭാി ന്  (പതിനാല് വയസ്സിന് താ െയു്വ്രം, അറുപത് 

വയസ്സിന് മുഥെില് ഉ്വ്രം) സം ക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് ളതിയായ അെവില്  താെിലില് ഏര്ണ് പ്പിക്കടാെ 

ക്ഷളതയു് പ്ര ജനവിഭാി (15 വയസ്സിനം, 60 വയസ്സിനം ഇടയില് ജനങ്ങള്ക്) ആ േശത്തിന്് 

ഉ ണ്ടന്്ന അനളാനിയ്ക്ാം. എന്നി്രന്നാല് ത ന്നയും 15-60 വയസ്്സ വ  യു്വര്ണ് എല്ലാവ്രം  താെില് 

 ചയ്യുന്നവ  ്ന്നാ, 60 വയസ്സിന മുഥെില് ഉ്വര്ണ് എല്ലാവ്രം  താെില്  ചയ്യാന്വ  ്ന്നാ 

ഉ പ്പിക്കിയ്ക്കുവാെ സാധ്ിയ്ക്കുഥയില്ല എന്ന വസ്തുത പ ിിണിയ്ക്്ക്കണ്ടതാണ്. ഇക്കാ യം നിലവില്  താെില് 

സാഹച യവുളായി ്ചര്ണ്ു വായി്ക്കണ്ടതാണ്. 

2.9  താെില്നാഷ്ഥര്ണ് 

 ജില്ലാ എം്ലായ്ക് ളെ ് ഓഫീസറു ട ഥണക്ക് േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയില് 67404 

ഉ്തയാിാര്ണ്ഥിഥള്ക് എം്ലായ്ക് ളെ ് ഓഫീസില്  ജിസ്റ്റര്ണ്  ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 25928 രോ്രഷ്ന്മാ്രം 

41476 സ്ത്രീഥളും ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു. ഥെിഞ്ഞ 3 വര്ണ്ഷ്ങ്ങെിലായി 757 ്പര്ണ്ക്ക്  താല്ക്കാലിഥ ്ജാലിയും 36 ്പര്ണ്ക്്ക 

നമാി ം ്ജാലിയും ലഭിച്ചു. ( താെില്നാഷ്ഥ   കു ിച്ചു് വിിതവിവ ങ്ങള്ക് അദ്ധയായം 1 ല് 

ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ിയിട്ടുണ്ട)് 

2.10 ആ് ാിയം 

i) ആയൂര്ണ്കതര്ണ്്യം  

 2.10.1 ആയൂര്ണ്കതര്ണ്്യന്ിെ   ഥാ യന്ില് പിന്നിട്ട് നില്ക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എന്ന് താ െ 

പട്ടിഥയില് നിന്ന് ളനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കു ഞ്ഞ ആയൂര്ണ്കതര്ണ്്യം രോ്രഷ്ന്മാ്ര ട ഥാ യന്ിലം 

സ്ത്രീഥളു ട ഥാ യന്ിലം പ്ര്പാ ല ഥാണാവുന്നതാണ്. 
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പട്ടിഥ  2.10  

ആയൂര്ണ്കതര്ണ്്യം 

ഉ വിടം :  സെസ്സ് 2011 

       2) ആ് ാിയ നമാാപനങ്ങള്ക്     

   2.10.2 ജില്ലയില് ആ്ലാപ്പിക്കതി, ആയൂര്ണ്്വതം, ്ഹാളി്യാപ്പിക്കതി, സിദ്ധ, പാ മ്പ യകവതയം 

തുടങ്ങിയവ േശതചാ ന്ില് കവതയസമ്പ്രാതയങ്ങൊണ്. ആ് ാിയ ംിന്് േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്ന 

നമാാപനങ്ങളു ട വിവ ങ്ങള്ക് താ െ  ഥാടുന്നുക്കുന്നു.    

പട്ടിഥ 2.11   

സര്ണ്ക്കാര്ണ് ആ് ാിയനമാാപനങ്ങള്ക് 

ക്രള നം സര്ണ്ക്കാര്ണ്  നമാാപനങ്ങള്ക് എണം 

1.  ളഡിക്കല് ്ഥാ്െജ് 1 

2. ജില്ലാ ആശുപത്രി 1 

3. വനിത - ിിശു ആശുപത്രി 1 

4. താലൂക്ക് ആശുപത്രി 5 

5. ഥമ്മൂണിറ്റി  ഹല്ന്്  സെ ര്ണ് & ്ലാക്ക് പി.എച്ച്. സി 15 

6. കേശതള ി  ഹല്ന്്  സെ ര്ണ്       77 

7. സബ്ബ്  സെ റുഥള്ക് 504 

8. ആയൂര്ണ്്വത ആ് ാിയനമാാപനങ്ങള്ക് 97 

9. ്ഹാളി്യാപ്പിക്കതി ആ് ാിയനമാാപനങ്ങള്ക് 82 

10. സിദ്ധ ആ് ാിയനമാപാനം 1 

11. കൈബല്  ളാകബല് യൂണിറ്റ് 6 

12. ടി.ബി.  സന്റര്ണ് 1 

13. ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി  7 

14. ക യില്്വ ആശുപത്രി 1 

 ആ ഥ 799 
ഉ വിടം : ജില്ലാ ആ് ാിയവകുപ്പിക്ക,് പാലക്കാട് 

 

 

 

 
ഇനം 

്ഥ െം പാലക്കാട് 
ആണ്ക  പണ്ക ആണ്ക  പണ്ക 

ആയൂര്ണ്കതര്ണ്്യം 

(2011  സെസസ്) 
71.4 76.3 65 63 
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പട്ടിഥ 2.12   

സാഥാ യ ആ് ാിയ നമാാപനങ്ങള്ക് 

അ്ലാപ്പിക്കതി  ്ഹാളി്യാപ്പിക്കതി ളറ്റു്വ ആ ഥ 

326 320 121 43 810 
ഉ വിടം : ജില്ലാ ആ് ാിയവകുപ്പിക്ക,് പാലക്കാട് 

2.11  േശതവാസി (്ഥ െീയഥാ യ)വകുപ്പിക്ക് 

 2.11.1 06-12-1996  ല സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉന് വ് നമ്പര്ണ് 413/96/ജി.എ.ഡി േശതഥാ ം രൂപീകൃതളായതാണ് 

േശതവാസി (്ഥ െീയ ഥാ യ) വകുപ്പിക്ക് (്നാര്ണ്ക്ക). ഈ വകുപ്പിക്കിെ   േശതധ്ാന േശതവര്ണ്ന്ന ്ളഖലഥള്ക് 

്ഥ െന്ിന് രോ ും  ാജയന്ിനഥും അനയ ാജയങ്ങെിലം താളസിക്കുന്ന ്ഥ െീയ്ര ട 

്ക്ഷളേശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക്ക്കും അവര്ണ്ക്ക് ്വണ്ട സഹായങ്ങളും ഉ പ്പു വ്രുഥ, വി്തിന്് ്ജാലിക്കായി 

വിവിധ് ്ൈഡുഥെില് ആവിയം ്വണ്ട പ ിിീലനം നല്കുഥ. വി്തി ളലയാെിഥള്ക് ്ന ിടുന്നുന്ന വി്തി 

ിിക്ഷാനടപടിഥെില് നിന്നും ്ളാചിതളാക്കുന്നതിന നടപടിഥള്ക് സാീഥ ിക്കുഥ. വി്തിു നിന്നും 

തി ിച്ചുവ്രന്നവ്ര ട രോന ധ്ിവാസം, വി്തി ്ഥ െീയ    ഥാണ്ട് സംനമാാനന്് നി്ക്ഷപം 

നടുന്നതിന് ്േശത ിപ്പിക്കിക്കുഥ എന്നിവയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ആ ഥ േശതവാസിഥളു ട എണം 83777 

ആണ്. അതില് ആണ്ക 81,608 ഉം  പണ്ക 2,169 ആണ്.  പാലക്കാട് ജില്ലയില് വി്തിന്് കുടുന്നുംബളായി 

താളസിക്കുന്ന േശതവാസിഥള്ക് ആ ഥ 83777 ്പര്ണ് അതില് കുടുന്നുംബ്ന്ാ ട താളസിക്കുന്നവര്ണ് 27710, 

കുടുന്നുംബ്ന്ാ ട അല്ലാ ത താളസിക്കുന്നവര്ണ് 56067 ്പ്രളാണ്.  

പട്ടിഥ 2.13  

േശതവാസിഥള്ക് താളസിക്കുന്ന  ാജയം  - ജില്ല തി ിച്്ച 
ക്രള 

നം 

ജില്ല  ാജയങ്ങള്ക് (്ഥാഡ്) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 പാലക്കാട ് 2897 207 833 67 233 77 16 309 33197 31093 4548 

 

1. യു.എസ.്എ 4. ജര്ണ്ളനി 7. ലിബിയ  10. യു.എ 

2. ഥാനഡ 5. ളറ്റു യൂ് ാപ്പിക്കയെ  ാജയങ്ങള്ക് 8. ളറ്റു ആഫ്രിക്കെ  ാജയങ്ങള്ക് 11. കുകവറ്്റ 

3. യു. ഥ 6. കനജീ ിയ 9.  സൌതി അ് ബയ 

 
ക്രള 

നം 

ജില്ല  ാജയങ്ങള്ക് (്ഥാഡ്) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 പാലക്കാട ് 5736 6721 2712 40 11 424 475 999 81 355 483 

12. പളാെ 15. ഇ ാക്ക് 18. ള്ലഷ്യ  21. ആ്സ്ത്രലിയ 

13. ഖന്ര്ണ് 16. ഇ ാെ 19. ളറ്റു ഏഷ്യെ  ാജയങ്ങള്ക് 22. ളറ്റു  ാജയങ്ങള്ക് 

14. ബഹ ിെ 17. സിങ്കപ്പൂര്ണ് 20. നൂസിലാെഡ് 
അവലംബം : േശതവാസി ളലയാെി  സെസസ ്2013 

പട്ടിഥ 2.14 

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല േശതവാസിഥള്ക്  ചയ്യുന്ന ്ജാലി ത ം തി ിച്്ച 

ക്രള 

നം 

 താെില്  പണ്ക ആണ്ക ആ ഥ 

1. ്ഡാക്ടര്ണ് 76 214 290 

2. നഴ്സ് 495 233 728 

3. എഞ്ചിനീയര്ണ് 197 2356 2553 

4. ബാങ്ക് 58 451 509 
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5. ഐ.ടി 151 1595 1746 

6. അദ്ധയാപഥര്ണ് 247 255 502 

7. ളാ്നജര്ണ് 62 1375 1437 

8. കൈവര്ണ് 0 14272 14272 

9. ബിസിനസ്്സ 41 3624 3665 

10.  സയില്മാെ 39 11201 11240 

11. ളറ്റ്  താെിലാെിഥള്ക് 803 46032 46835 
അവലംബം : േശതവാസി ളലയാെി  സെസസ ്2013 

2.12. േശതകൃതി വിഭവം 

 2.12.1 ജീവിതാവിയന്ിന് ളനഷ്യവംിന്ിന് ജീവിക്കാര്ണ് ആവിയളായ എ െല്ലാം േശതകൃതിയില് 

നിന്ന് ഥിട്ടുന്നു്വാ അ തല്ലാം േശതകൃതി വിഭവങ്ങൊണ്. േശതകൃതി വിഭവങ്ങൊല് സമ്പുഷ്ടളായ േശത്തിങ്ങള്ക് 

അവ ഥാ യക്ഷളളായി കഥഥാ യം  ചയ്യുന്നതിനനസ ിച്ച് നല്ല രോ് ാിതി കഥവ ിക്കുന്നു. ളണ്, 

ഥാലാവനമാ, വനം, സസയ- ജന്തു ജാലങ്ങള്ക്, ജല്സ്ത്രാതസ്സുഥള്ക്, ധ്ാതുക്കള്ക് എന്നിവ േശതകൃതി 

വിഭവങ്ങെില് ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു.  ഉന്  അക്ഷാംിം 100 210 നം 110 140 നം, പൂ വ്വ ് ഖാംിം 760 020 നം 760 

540 ന ഇടയ്ക്ായിട്ടാണ് പാലക്കാട് ജില്ല നമാിതി ചയ്യുന്നത്. ഉഷ്ണ്ളഖലാ ഥാലാവനമായാണ് ജില്ലയില് 

 പാതു വ അനഭവ പ്പിക്കടുന്നുന്നത്. ജില്ലയു ട ഥിെക്്ക ്ളഖലയിലാണ് ഈ ഥാലാവനമാ തീക്ഷണളായി 

അനഭവ പ്പിക്കടുന്നുന്നത്. അട്ടപ്പിക്കാടി േശത്തിന്് ളെനിെല് േശത്തിന്ിന സളാനളായ ഥാലാവനമായാണ് 

 പാതു വ അനഭവ പ്പിക്കടുന്നുന്നത്. ളാര്ണ്ച്്ച മുതല് ജൂണ്ക വ   ഥാടുന്നും ചൂടുന്നു് ്വനലാണ് ജില്ലയു ട ളിക്ക 

േശത്തിങ്ങെിലം ഉ്ത്.  

2.13 ഭൂവിഭാിങ്ങള്ക് 

ഭൂേശതകൃതി അനസ ിച്്ച ജില്ല യ 6 ആയി തി ിക്കാം 

1) താഴ്ന്ന േശത്തിം  
2) ളിഡ് ലാെ ്    
3) ളിഡ് അപ് ലാന്റ്  

4) അപ് ലാന്റ്   
5) കഹലാന്്റ    

6) ളലനി ഥള്ക്    
2.14 ളണ്, ധ്ാതുസമ്പന്് 

 2.14.1 രോെഥളു ട പഴുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഏ  യാണ്. ഏക്കല് ളണ്ണം രോെ്യാ  ളണ്ണം 

ഭാ തപ്പുെ നതീതടന്ില് ഥണ്ട ് വ്രന്നു. കജവാംിം വെ   കൂടുന്നുതലെെ അലൂവിയല് ളണ്ണം ജില്ലയില് 

ഥണ്്ട വ്രന്നു. കളക്ക, ആകിറ്റ്, ്ചാ ിഫികല്ലറ്റ ് തുടങ്ങിയ ധ്ാതുക്കളു ട അംിം വെ   കൂടിയ 

വനളണ്ണം ഈ ജില്ലയില് ഏ ിയ വിസ്തൃതിയില് ഉണ്ട്.  ലാറ്റക റ്റ് ളണിെ   വിസ്തൃതി വെ   കൂടുന്നുതലായി 

ളണാര്ണ്ക്കാട്, പറ്റപ്പിക്കാലം താലൂക്കുഥെില് ഉണ്ട്. ചിറ്റൂര്ണ് താലൂക്കിെ   ഥിെക്കെ േശത്തിന്് ഥാല്സയം 

ഥലര്ണ്ന്ന ളണ് ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്നു. പ്രന്ിളണ് ഇതിെ   വഥ്ഭതളാണ്. 

പട്ടിഥ 2.15   

ളണ്, ധ്ാതുസമ്പന്്  നമാിതി വിവ ങ്ങള്ക് 

ക്രള 

നം 
ളണ്കത ങ്ങള്ക് ധ്ാതുക്കള്ക് ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്ന േശത്തിം 

1. ലാറ്റക റ്റ് സിലിക്ക 
ളണാര്ണ്ക്കാട്, പറ്റപ്പിക്കാലം , പാലക്കാട്, 

ചിറ്റൂര്ണ്താലൂകൂഥള്ക് 

2. വനളണ് 
കളക്ക, ആകിറ്റ്, 

്ചാ ിഫികല്ലറ്റ ്

ജില്ലയു ട ഥിെക്കെ വന്ളഖല, ളണാര്ണ്ക്കാട് 

താലൂക്ക് 
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3. ഥറുന്ളണ് ഥാല്സയം ചിറ്റൂര്ണ് താലൂക്ക് 

4. എക്കല്ളണ ്  

ജില്ലയി ല നതീ തടങ്ങെില്  (േശതധ്ാനളായും 

ഭാ തപ്പുെ തീ ങ്ങെില് പട്ടാമ്പി, ആലത്തൂര്ണ് 

േശത്തിങ്ങള്ക്) 

5.  ചുണാമ്പുഥല്ല ്

വാെയാര്ണ് (കൂടുന്നുതല്) 

ചിറ്റൂര്ണ്,  ഥാെിഞ്ഞാമ്പാ   

( കു വ)് 

6.  ഇ്രമ്പയി ് 
 ഥാല്ല്ങ്കാട്, മുതലളട, ളണാര്ണ്ക്കാട്  (കു ഞ്ഞ 

അെവില്) 

7.  സാര്ണ്ണം 
അട്ടപ്പിക്കാടി േശത്തിന്് കു ഞ്ഞ അെവില് 

 
ഉ വിടം : ളണ ്സം ക്ഷണ വകുപ്പിക്ക് 

 2.14.2 ജില്ലയില് താ െ  ഥാടുന്നുന്ി ിക്കുന്ന േശത്തിങ്ങെില് ഗ്രാകനറ്റ്ബില്ഡിംി് ്സ്റ്റാര്ണ്, ലാറ്റ  റ്്റ 

്സ്റ്റാര്ണ് എന്നിവ ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്നു. 

പട്ടിഥ  2.16 

ഗ്രാകനറ്റ്  ബില്ഡിംി് ്സ്റ്റാര്ണ് & ലാറ്റക റ്റ് ്സ്റ്റാര്ണ് ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്ന പഞ്ചായന്ിെ   എണം 

ക്രള 

നം 
േശത്തിം 

ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്ന പഞ്ചായന്ിെ   എണം 

ഗ്രാകനറ്റ്  ബില്ഡിംി് 

്സ്റ്റാര്ണ് 
ലാറ്റക റ്റ് ്സ്റ്റാര്ണ് 

1 ളണാര്ണ്ക്കാട് 3 7 

2 പറ്റപ്പിക്കാലം 11 4 

3 പാലക്കാട് താലൂക്ക് 5 1 

4 പട്ടാമ്പി 6 4 

5 ചിറ്റൂര്ണ് 11 - 

6 ആലത്തൂര്ണ് 10 - 
ഉ വിടം : കളനിംി് & ജി്യാെജി വകുപ്പിക്ക് 

നിലവില് ഖനനാനളതിയു് ഥ ിങ്കല് ഥാാ ിഥള്ക് 

ഥാാ ിയിംി് ലീസ്   – 34 എണം 
ഥാാ ിയിംി്  പര്ണ്ളിറ്്റ  - 4 എണം 

ഖനനാനളതിയു്  ചങ്കല് ഥാാ ിഥള്ക് 

ഥാാ ിയിംി്  പര്ണ്ളിറ്്റ  - 3 എണം 

ഡാമുഥെില് ളണല്                                                                                             

 2.14.3 ളലമ്പുെ, ചു്ിയാര്ണ് തുടങ്ങിയ ഡാമുഥെില് ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ാവുന്ന ളണല് നി്ക്ഷപമുണ്്ട.  

ചു്ിയാര്ണ് ഡാളില്നിന്നും 2016-17 വര്ണ്ഷ്ന്ില്  ഥംഡല്ലിെ   ്നത്താന്ില് 4500 ഥൂബിഥ് ളീറ്റര്ണ് 

ളണല് എടുന്നുന്ിട്ടുണ്്ട.  

കലം്സ്റ്റാണ്ക 
 2.14.4 പാലക്കാട് ജില്ലയില് വാെയാര്ണ് േശത്തിന്് ധ്ാ ാെം കലം ്സ്റ്റാര്ണ് നി്ക്ഷപം 

ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്നു. ഈ നി്ക്ഷപം സിളെ ് ഉല്പ്പിക്കാതനന്ിനായി ളലബാര്ണ് സിളെ സ് 

േശത്യാജന പ്പിക്കടുന്നുുന്നു.  
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വനം 

 2.14.5 ്ഥ െന്ിെ   വനവിസ്ത്രിതിയില് മൂന്നാം നമാാനം  പാലക്കാടിനാണ്. ജില്ലയു ട  ളാന്ം 

വിസ്തൃതിയില് 28.21% ആണ ്വനം ഉ്ത്.    

പട്ടിഥ 2.17 

    ഭൂവിനി്യാിം   

ക്രള 

നം 
ഭൂവിനി്യാിം ഏ ിയ ച.ളീ വിസ്തൃതി (%) 

1 വനം 1263.90 28.21 

2 ജലാിയം 123.42 2.75 

3 ചതുപ്പു നിലം 4.58 0.10 

4 വാസ്യാിയളായ നമാലം 12.05 0.28 

5 കൃഷ്ി 644.68 14.39 

6 ്താട്ടം 208.58 4.66 

7 വാസ്യാിയം / കൃഷ്ി ഇടഥലര്ണ്ന്ന 1932.6 43.14 

8 നിര്ണ്മ്മിത വിസ്തൃതി 57.56 1.28 

9 ളറ്റു്വ 232.18 5.18 

ആ ഥ 4480 100 
ഉ വിടം : ്പര്ണ്സ്സ ്പക്റ്റീവ് പ്ീവ ്ലാെ 2013 

പട്ടിഥ 2.16 

വനവിസ്തൃതി 
വിസ്തൃതി ച.ഥി.ളീ 

ക്രള 

നം 
ഡിവിഷ്െ 

 ിസര്ണ്വ്്വ 

്ഫാ സ്റ്റ് 
നിക്ഷിപ്തം ഇ.എഫ്.എല് ആ ഥ ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ന താലൂക്്ക 

1 ളണാര്ണ്ക്കാട് 

& 

കസലെ ് 

വാലി 

209.48 454.7003 - 664.8803 

ളണാര്ണ്ക്കാട് 

(കസലെ ് വാലി 

നിലമ്പൂര്ണ് ്സാളതം 

ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു) 

2  നന്മാ  

205.5173 144.0884 9.74424 359.38954 

ചിറ്റൂര്ണ് 

 ഥാല്ല്ങ്കാട് 

3 പാലക്കാട് 
72.83 173.60 29.07 275.67 

പാലക്കാട് 

പറ്റപ്പിക്കാലം 

4 പ മ്പിക്കുെം 

കടിര്ണ് 

 ിസര്ണ്വ്്വ 

 

643.66 - - 643.66 

 

ചിറ്റൂര്ണ് (ത്ശ്ശൂര്ണ് 

ജില്ലയി ല ചില 

വനഭാിങ്ങളും 

ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്നു) 

ഉ വിടം : ്ഫാ സ്റ്റ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട്  ളെ ്, പാലക്കാട് 
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 2.14.6 തളിഴ്നാട്ടി ല ആനളല വനയജീവി സ്ങ്കത്ന്ാട് ്ചര്ണ്ന്നാണ് പ മ്പിക്കുെം കടിര്ണ്  ിസര്ണ്വ്്വ 

നമാിതി  ചയ്യുന്നത്.  വനയജീവിഥളു ട കവവിദ്ധയം  ഥാണ്ടും സമൃദ്ധി  ഥാണ്ടും അനഗ്രഹീതളായ 

പ മ്പിക്കുെം വന്ളഖലയില് ധ്ാ ാെം ആതിവാസി ്ിാത്രസമൂഹങ്ങളും താളസിക്കുന്നു. 

 2.14.7 ളണാര്ണ്ക്കാട് താലൂക്കി ല അിെിപഞ്ചായന്ിലാണ് കസലെ ് വാലി നാഷ്ണല് പാര്ണ്ക്്ക 

നമാിതി  ചയ്യുന്നത്. ളനഷ്യവാസളില്ലാന് നിതയഹ ിത വനളാണ ് ഇത്, ഈ വനന്ിെ   േശതധ്ാന 

ആഥര്ണ്ഷ്ണീയത സിംഹവാലെ കു ങ്ങാണ്. അ്താ ടാപ്പിക്കം ഥാട്ടു്പാന്്, വ യാട്, ആന തുടങ്ങിയ 

വനയജീവിഥളും പാമ്പുഥളും, പക്ഷിഥളും ധ്ാ ാെം ഉണ്ട്.  

 2.17.8 ചിറ്റൂര്ണ് താലൂക്കിലാണ്  നല്ലിയാമ്പതി വന്ളഖല നമാിതി  ചയ്യുന്നത്. ജില്ലയില് ഓ ഞ്ച് കൃഷ്ി 

നടക്കുന്ന േശതധ്ാന നമാലളാണ് ഇത്. ്തയില, ഥാപ്പിക്കി, ഏലം, തുടങ്ങിയ ്താട്ടവിെഥള്ക്ക്്ക േശതസിദ്ധളാണ് 

ഈ നമാലം.  

 2.17.9 വനാെര്ണ് ഭാിന് ് നിന്്ന  ചറുഥിട വനവിഭവങ്ങള്ക് ്ിഖ ിക്കുന്നവ ില്നിന്ന്  ചറുഥിട 

വനവിഭവങ്ങള്ക്  ളാന്ളായി വാങ്ങി വിപണനം നടുന്ന 5 ആതിവാസി സഹഥ ണസം്ങ്ങള്ക് 

ജില്ലയില് േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നുണ്ട്. 

 2.17.10 സാമൂഹയ വനവല്ക്ക ണന്ിെ   ഭാിളായി ജില്ലയില് പ്ര സാമൂഹയ വനവല്ക്ക ണ 

ഡിവിഷ്െ നിലവില് വന്നു. ഇതിെ   േശതധ്ാന ലക്ഷയം വി ഥ്,  ചറുതടി, ഥന്നുഥാലി തീറ്റ, പച്ചിലവെം 

എന്നിവ ജനങ്ങള്ക് സായം ഉല്പാതിപ്പിക്കിച്്ച കതനംതിനാവിയങ്ങള്ക്ക്ക്  ഉപ്യാിിച്്ച വനങ്ങളു ട ്ളല് 

സമ്മര്ണ്ദ്ധം കു യ്ക്കുഥ എന്നതാണ്. സാഥാ യ ഭൂളിയില് നട്ട് വെര്ണ്ന്ാെ ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ്ക്്ക കതഥളും 

സാ്ങ്കതിഥ ഉപ്തിവും  സൌജനയളായി നല്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഫാം ്ഫാ സ്റ്റ്. 

2.15  ജല്രാതസ്സുഥള്ക് 

 2.15.1 പാലക്കാട് ജില്ലയില് കൂടി പഴുകുന്ന 2 േശതധ്ാന നതിഥള്ക് ഭാ തരോെയും, ഭവാനിപ്പുെയും ആണ്. 

ചിറ്റൂര്ണ്പ്പുെ, ിായത്രിരോെ, ഥല്പ്പിക്കാന്ിരോെ, ഥണാടിരോെ, തൂതപ്പുെ എന്നിവ ഭാ തപ്പുെയു ട ്പാഷ്ഥനതിഥള്ക് 

ആണ്.  കുെിപ്പുെ തൂതപ്പുെയു ട കഥവെി ആണ്. 

പട്ടിഥ 2.17   

ജല്രാതസ്സ്  

ക്രള 

നം 
വിഭാിം എണം വിസ്തൃതി ( ഹ) 

1 നതിഥള്ക് 7 447985 

2  ിസര്ണ്്വായറുഥള്ക് 10 6888 

3  ചക്ക് ഡാം 95 2500 

4 ജല്സചന ടാങ്കുഥള്ക് 59 748.8 

5 ്ക്ഷത്ര കുെങ്ങള്ക് 360 133.8 

6 ഥാാ ി കുെങ്ങള്ക് 146 58.8 

7 സാഥാ യ കുെങ്ങള്ക് 4445 1326.7 

8 ഥിണറുഥള്ക് 21083  

9  പാതു കുെല് ഥിണറുഥള്ക് 5539  

10 പഞ്ചായന്് കുെങ്ങള്ക് 888 297.3 

ഉ വിടം :  ഗ്രൌണ്ട ് വാട്ടര്ണ് ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ്, കളനര്ണ് ഇ ി്ിഷ്െ & ്ളജര്ണ് ഇ ി്ിഷ്െ ഡിപ്പിക്കാര്ട്ട്ട ്ളന്്റ പഞ്ചായന് ്  ഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടര്ണ്, 

്സായില് ഥണ്കസര്ണ്്വഷ്െ ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളെ ്,  ഫിഷ് ീസ ്വകുപ്പിക്ക്) 
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പട്ടിഥ 2.18  

നതിഥളും കള്ക്രാവാട്ടര്ണ് ഷ്ഡുഥളും 

ക്രള 

നം 
നതി ഏ ിയ (%) 

കള്ക്രാ 

വാട്ടര്ണ് ഷ്ഡുഥളു ട 

എണം 

ഏ ിയ 

 (ച.ഥി.ളീ) 

1 ഭാ തപ്പുെ 69 512 3105.18 

2 ഭവാനിപ്പുെ 13.6 130 608.95 

3 ചാലക്കുടിരോെ 10 58 445.51 

4 ഥടലണ്ടിരോെ 2.5 27 111.86 

5 ഥാഞ്ഞി പ്പുെ 2 13 86.96 

6 ഉപ്പിക്കാര്ണ് 0.2 1 10.51 

7 ഥി്ച്ച ി 0.1 3 3.38 

8 ഫ്രിഞ്ച് ഏ ിയ 2.6 - 107.5 

ആ ഥ   744 4479.85 
ഉ വിടം : ്പര്ണ്സ്സ ്പക്റ്റീവ് പ്ീവ ്ലാെ 2013, ളണ ്സം ക്ഷണ വകുപ്പിക്ക് 

2.16 േശതധ്ാന ജല്സചന പദ്ധതിഥള്ക് 

i) ഥാഞ്ഞി പ്പുെ ജല്സചന പദ്ധതി -  2128 ളീറ്റര്ണ് നീെവും 38 ളീറ്റര്ണ് ഉയ വും 70.8274 തിലക്ഷം 

്നളീറ്റര്ണ് (Mm3)സംഭ ണ്ിഷ്ിയു് പ്ര അണ ക്കട്ടും 266 ഥി.ളീറ്റര്ണ് ഥനാലഥളും പണി തീര്ണ്ന്ിട്ടുണ്ട്. 

ഥനാലഥളു ട ഭൂ ിഭാിവും കുന്നിെ ച ിവുഥെിലൂ ട ഥടന്്ന ്പാവുന്നത് ഥാ ണം വര്ണ്ഷ്ക്കാലന്് 

ഥനാലഥള്ക് നിഥന്ന് ്പാവുന്നു. ഇതുഥാ ണം ജലം പാൊയി ്പാവുഥയും വാലറ്റ േശത്തിങ്ങെി ല 

ആയ ക്കട്ടി്ലക്ക്  വ് ളന്ിക്കാെ ഥെിയാ ത വ ിഥയും  ചയ്യുന്നു. വാര്ണ്ഷ്ിഥ ഫണ്ടിെ   അഭാവം 

മൂലവും വാലറ്റ േശത്തിങ്ങളു ട ഭാി്ന്ക്ക് ജല ളന്ിക്കാെ ഥെിയുന്നില്ല. ഥാഞ്ഞി പ്പുെ പദ്ധതിയു ട 

പന്നാം ്ട്ടം ളാത്രളാണ് പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ചിട്ടു്ത്.  ണ്ടാം ്ട്ടം പദ്ധതിയായ, തൂപ്പിക്കനാട് രോെയില് 

അണ ക്കട്ടി ജലം പന്നാം്ട്ടന്ി ല  ളയിെ ഥനാലി്ലക്ക് എന്ിച്്ച 5957  ഹക്ടര്ണ് നമാലന്് കൂടി 

ജല്സചനം നടുഥ എന്നത് നടപ്പിക്കിലാക്കാെ ഥെിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ii)  ളലമ്പുെ ജല്സചന പദ്ധതി – േശതധ്ാനളായും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഥീെില് 3  ിസര്ണ്്വായറുഥള്ക് ഉണ്ട്. 

 

പട്ടിഥ  2.19 

ളലമ്പുെ ജല്സചന പദ്ധതി 

ക്രള 

നം 
ഡാം 

സംഭ ണ ്ിഷ്ി 

(Mm3) 
ഥനാലഥള്ക് (k.m) 

വിസ്തൃതി 

( ഹക്ടര്ണ്) 

1 ളലമ്പുെ 226 353.243 2313 

2 ളംിലം 25.494 95.01 393 

3 ്പാുണ്ടി 50.914 18.8 363 
ഉ വിടം : ജല്സചന വകുപ്പിക്ക്, ളലമ്പുെ 
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പട്ടിഥ 2.20     

ളലമ്പുെ ജല്സചന പദ്ധതിയി ല ി ാി ി ജലലഭയത (Mm3) 

ക്രള 

നം 
ഡാം 2014 2015 2016 

1 ളലമ്പുെ 218.8749 152.9012 97.3770 

2 ളംിലം 27.805 25.344 25.344 

3 ്പാുണ്ടി 43.650 32.980 24.579 
ഉ വിടം : ജല്സചന വകുപ്പിക്ക്, ളലമ്പുെ 

     iii) ചിറ്റൂര്ണ് ഇ ി്ിഷ്െ ഡിവിഷ്െ 

എ. ചിറ്റൂര്ണ്രോെപദ്ധതി – അെര്ണ്സംനമാാന നതീ ജല ഥ ാ ായ പ മ്പിക്കുെം, ആെിയാര്ണ് ഥ ാ ിെ   

അടിനമാാനന്ിലാണ ്ഈ പദ്ധതി. ഇതിന് ആ ഥ 331.12 ഥി.ളീ ഥനാലഥൊളത്ത്. ഥനാലിെ   

നവീഥ ണ േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് നന്നായി നടന്ിയാല്  ളാത്ര ള വാലറ്റ േശത്തിങ്ങി്ലക്്ക  വ്ം 

എന്ിക്കാെ പറ്റുഥയുള്ളൂ. ഥ ാര്ണ് േശതഥാ ം ലഭയളായ 7.25 ടി.എം.സി ജലം ഉപ്യാിിച്്ച ചിറ്റൂര്ണ് 

്ളഖലയി ല 16940  ഹക്ടര്ണ് േശത്തിന്് ജല്സചനം നടുന്നു. 

ബി. വാെയാര്ണ് പദ്ധതി –  സംഭ ണ ്ിഷ്ി -18.40 തിലക്ഷം ്നളീറ്റര്ണ് ഥനാലിെ   നീെം –    
               106.58 ഥി.ളീ 

ഡാമും വാെയാര്ണ് രോെയി ല 4 തടയണഥളും ഥനാലഥളും ഉള്ക് പ്പിക്ക ട 3997  ഹക്ടര്ണ് ആണ്  ആയ ക്കട്്ട 

േശത്തിം. 

സി. ിായത്രി പദ്ധതി -  ളീങ്ക  ജലസംഭ ണി, ചു്ിയാര്ണ് ജലസംഭ ണി എന്നിവ ഉള്ക് പ്പിക്കട്ടതാണ് 

ിായത്രി പദ്ധതി. ിായത്രി പദ്ധതിയിലൂ ട 5463  ഹക്ടര്ണ് േശത്തിന്് ജല്സചനം ചയ്യുന്നു.                                                                          

ളീങ്ക  ജലസംഭ ണി: സംഭ ണ ്ിഷ്ി – 11.30 തിലക്ഷം ്നളീറ്റര്ണ് 

ചു്ിയാര്ണ്ഡാം : സംഭ ണ ്ിഷ്ി – 13.90 തിലക്ഷം ്നളീറ്റര്ണ് 

 

 ളെക്കു വ് മൂലം ചുെെിയാര്ണ് ഡാളില് ജല സംഭ ണം പൂര്ണ്ണളാഥാന്തിന് പ ിഹാ ളായി 

പലഥപ്പിക്കാണ്ടി പദ്ധതി വിഭാവനം  ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ളെക്കാലങ്ങെില് പലഥപ്പിക്കാണ്ടി ജലപാതന്ില്നിന്്ന ിായത്രി 

രോെയി്ലക്ക് ഉപ്യാി ശൂനയളായി പഴുഥി ്പാവുന്ന ഏഥ്തിം 20-25 തിലക്ഷം ്നളീറ്റര്ണ് ജലന്ിെ   

പ്ര ഭാിം ഥനാല് വെി തി ിച്ച് വിട്ട് ചു്ിയാര്ണ് ഡാളി ലന്ിക്കുവാനാണ് ഈ പദ്ധതി  ഥാണ്്ട 

ഉ്േിിക്കുന്നത്. 

2.17 കൃഷ്ി 

 2.17.1 ്ഥ െന്ിെ    നല്ല  എന്ന ിയ പ്പിക്കടുന്നുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയു ട  ളാന്ം വിസ്തൃതി 4,480 

ച.ഥി.ളീ ആണ്. (447584  ഹക്ടര്ണ്) ഇതില്  നല്കൃഷ്ിയു ട വിസ്തൃതി 85417  ഹക്ടര്ണ് ആണ്. (കൃഷ്ി 

വകുപ്പിക്ക്)  നല്്ല കൂടാ ത ളറ്റു ധ്ാ ാെം വിെഥള്ക് ജില്ലയു ട വിവിധ് ഭാിങ്ങെിലായി കൃഷ്ി  ചയ്ത് വ്രന്നു. 

പട്ടിഥ 2.21  

ഭൂവിനി്യാിം (കൃഷ്ി) 

ക്രള നം ഥാറ്റി ി വിസ്തീര്ണ്ണം ( ഹ) 

1 ജില്ലയു ട വിസ്തീര്ണ്ണം 4480 ച.ഥി.ളീ (447584  ഹക്ടര്ണ്) 

2 കൃഷ്ി ചയ്തി ിക്കുന്ന വിസ്തീര്ണ്ണം 189123 
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3 കൃഷ്ി ചയ്യാന്ഭൂളിയു ട വിസ്തീര്ണ്ണം 91903 

4 കൃഷ്ി ചയ്യാവുന്ന ത ിി് വിസ്തീര്ണ്ണം 23591 

5  വനം 136257 
ഉ വിടം : കൃഷ്ിവകുപ്പിക്ക് 

പട്ടിഥ 2.22   

ഥെിഞ്ഞ 3 വര്ണ്ഷ്ങ്ങെി ല  നല്കൃഷ്ി വിസ്തൃതി 

ക്രള നം വര്ണ്ഷ്ം വി ിപ്പിക്ക് ( ഹ) മുണ്ടഥെ( ഹ) രോഞ്ച( ഹ) ആ ഥ ( ഹ) 

1. 2014-15 44250 45523 400 90173 

2. 2015-16 35862 42593 165 78620 

3. 2016-17 33990 28602 - 62592 
ഉ വിടം : കൃഷ്ിവകുപ്പിക്ക് 

 2.17.2  നല്കൃഷ്ിയു ട വിസ്തീര്ണ്ണം കു ഞ്ഞ് വ ിഥയാ ണന്്ന മുഥെി ല പട്ടിഥയില്നിന്നും 

ളനസിലാക്കാം. ജല്സചന സംവിധ്ാനങ്ങളു ട അപ യാപ്തത, ജലലഭയത കു വ്,  താെിലാെി ക്ഷാളം, 

വിപണന സംവിധ്ാനന്ിെ   അഭാവം എന്നിവ േശതധ്ാന േശതശ്നങ്ങൊണ്. 

2.18 മൃിസമ്പന് ്

 2.18.1  താെിലവസ ങ്ങള്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലം ിാര്ണ്ഹിഥ വ്രളാനം ലഭയതയിലം മൃിസം ക്ഷണ 

്ളഖലയി ല സാധ്യതഥള്ക് നി വധ്ിയാണ്. മൃിസം ക്ഷണ വകുപ്പിക്കിെ    ി്പ്പിക്കാര്ണ്ട്ട് അനസ ിച്ച് 

പാലക്കാട് ജില്ലയില് 293467 ഥന്നുഥാലിഥളും 3512994 വെര്ണ്ുപക്ഷിഥളും ഉണ്ട്. സംനമാാനന്് ഏറ്റവും 

കൂടുന്നുതല് പശുക്കള്ക്, ഥാെക്കുട്ടിഥള്ക് എന്നിവ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. 

പട്ടിഥ 2.23   

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ഥന്നുഥാലി വിവ ങ്ങള്ക് 

ഥന്നുഥാലി ഇനം പശു, ഥാെക്കുട്ടി എ്രള /്പാന്് ആട് ആ ഥ 

എണം 175095 9191 113031 297317 
ഉ വിടം : മൃിസം ക്ഷണ വകുപ്പിക്ക് 

പട്ടിഥ 2.24   

ഥാലി വെര്ണ്ന്ല്  താെിലായി സാീഥ ിച്ച കുടുന്നുംബങ്ങളു ട എണം  

ക്രള നം  താെില് കുടുന്നുംബങ്ങളു ട എണം 

1 പശുവെര്ണ്ന്ല്  65405 

2 എ്രള / ്പാന്് വെര്ണ്ന്ല്  3547 

3 ആട് വെര്ണ്ന്ല്  25302 

4 പന്നി വെര്ണ്ന്ല്  132 

5 ്ഥാെി വെര്ണ്ന്ല്  138777 

 ആ ഥ 233163 
ഉ വിടം :  മൃിസം ക്ഷണ വകുപ്പിക്ക ്

 2.18.2  പാലക്കാട് ജില്ലയില് 2,33,163 കുടുന്നുംബങ്ങള്ക് ഥാലിവെര്ണ്ുന്നവ ാണ് എന്്ന മുഥെി ല 

പട്ടിഥയില് നിന്നും ളനസിലാക്കാം. ഈ കുടുന്നുംബങ്ങള്ക് ഏ ിയ പങ്കും ഥര്ണ്ഷ്ഥ കുടുന്നുംബങ്ങൊണ്. 

2.19 ളത്സ്യബന്ധനം 

 2.19.1 പാലക്കാട് ജില്ലയില് ചിറ്റൂര്ണ്,  ഥാല്ല്ങ്കാട്,  നന്മാ , ആലത്തൂര്ണ്, കുെല്ളന്ദം, ളലമ്പുെ എന്നീ 

്ലാക്കുഥെില് ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ന ത്േി സായംഭ ണ നമാാപനങ്ങെില് ളത്സ്യകൃഷ്ി നല്ല  ീതിയില്  ചയ്ത് 

വ്രന്നു. 1963 ല് ഫിഷ് ീസ് വകുപ്്പിക്ക ളലമ്പുെയില് ളത്സ്യ വിുല്പാതന ്ഥന്ദ്രം ആ ംഭിച്ചു. 1976 ല് 
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ളീങ്ക യില് ളത്സ്യ ഥര്ണ്ഷ്ഥ വിഥസന ഏജെസി രൂപീഥ ിച്ച്താ ട ിാസ്ത്രീയ ളത്സ്യകൃഷ്ി  ീതിഥള്ക്ക്്ക 

ജില്ലയില് േശതചാ ം  ലഭിച്ചു. ജില്ലയില് ളത്സ്യകൃഷ്ി നടുന്ന േശതധ്ാന  ിസര്ണ്്വായറുഥളു ട വിവ ങ്ങള്ക് 

താ െ ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നു. 

പട്ടിഥ 2.25   

ളത്സ്യകൃഷ്ി നടുന്ന  ിസര്ണ്്വായറുഥള്ക് 

ക്രള 

നം 
്പ ് 

വിസ്തൃതി 

( ഹ) 

ളത്സ്യബന്ധനം 

നടുന്ന 

 താെിലാെിഥളു ട 

എണം 

ളത്സ്യബന്ധനം നടുന്ന നമാാപനന്ിെ   

്പ ് 

1. ളലമ്പുെ 2313 115 സായം സഹായ സം്ം 

2. ളംിലം 393 33 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

3. ളീങ്ക  259 29 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

4. ചു്ിയാര്ണ് 159 32 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

5. ്പാുണ്ടി 363 30 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

6. വാെയാര്ണ് 259 50 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

7. ഥാഞ്ഞി പ്പുെ 512 60 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി സഹഥ ണ സം്ം 

ആ ഥ 4258 349  

ഉ വിടം :  ഫിഷ് ീസ ്വകുപ്പിക്ക്, ളലമ്പുെ 
 2.19.2 വയതയസ്ത ഇനന്ില് പ്പിക്കട്ട നി വധ്ി ശുദ്ധജല ളത്സ്യങ്ങള്ക് ജില്ലയില് ഥാണ പ്പിക്കടുന്നുന്നു.  

സാാഭാവിഥ ജല്രാതസ്സുഥെില് 80 ല് പ ം ളത്സ്യഇനങ്ങള്ക് ഥ ണ്ടന്ിയിട്ടുണ്്ട. ഇതിന് രോ  ള ളത്സ്യ 

കൃഷ്ിക്കായി ഉയര്ണ്ന്ന വെര്ണ്ച്ചാനി ക്കും േശതതി് ാധ് ്ിഷ്ിയുമു് ളത്സ്യങ്ങ്െയും വെര്ണ്ന്ിവ്രന്നു. 2016-17 

ല് ജില്ലയി ല വിവിധ്  ിസര്ണ്്വായറുഥെില് നിന്്ന  124.9 ടണ്ക ളത്സ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

2.20 നമാാപനങ്ങള്ക് 

1. സാമ്പന്ിഥ നമാാപനങ്ങള്ക് 
2.  വിതയാഭയാസ ി്വഷ്ണ നമാാപനങ്ങള്ക് 
3. സാമൂഹയ നമാാപനങ്ങള്ക് 
4. പ ിിീലന ്ഥന്ദ്രങ്ങള്ക് 
5. സ്കീമുഥള്ക്, പ ിിീലന പ ിപാടിഥള്ക് 

2.21 സാമ്പന്ിഥ നമാാപനങ്ങള്ക് 

 2.21.1 ്തിസാല്കൃത ബാങ്കുഥള്ക്,  ഥാ്ളഴ്സയല് ബാങ്കുഥള്ക്, സഹഥ ണ ബാങ്കുഥള്ക്,  ീജിയണല് 

റൂ ല് ബാങ്കുഥള്ക്, വിഥസന ബാങ്കുഥള്ക് എന്നിവ സാമ്പന്ിഥ നമാാപന വിഭവങ്ങൊണ്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയി ല ലീഡ് ബാങ്ക്  ഥന ാ ബാങ്ക് ആണ്. 

പട്ടിഥ 2.26  

ഥെിഞ്ഞ 3 വര്ണ്ഷ്ങ്ങെി ല  ഡ്പ്പിക്കാസിറ്റ്, അഡാാെസ്, സി.ഡി ് ്ഷ്യാ വിവ ങ്ങള്ക് 
(തുഥ ്ഥാടിയില്) 

ഇനം 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 

ആ ഥ ഡ്പ്പിക്കാസിറ്റ ് 22969 27143 29196 

ആ ഥ അഡാാെസ് 16590 17657 19596 
സി.ഡി ് ്ഷ്യാ 72 65 67 

ഉ വിടം : ലീഡ് ബാങ്ക,് പാലക്കാട ്
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പട്ടിഥ 2.27  

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല ബാങ്കിംി് നമാിതി വിവ ങ്ങള്ക് (തിയ്യതി  31.03.2017)  
(തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

ക്രള 

നം 
ബാങ്ക് 

ബ്രാഞ്ചു

ഥള്ക് 

ഡ്പ്പിക്കാസിറ്റ് 
അഡാാ

െസ ്

സി.ഡി 

് ്ഷ്യാ 
ആ ഥ 

നി്ക്ഷപം 

ആ ഥ 

(എെ.ആര്ണ്.ഐ) 

1 ്സ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് രൂപ്പ്്പിക്ക 93 680463 203752 351896 55.09 

2 നാഷ്ണകലസഡ് 

ബാങ്കുഥള്ക് 

(18 ബാങ്കുഥള്ക്) 

169 638547.94 166915 485799.49 74.29 

3 ആര്ണ്.ആര്ണ്.ബി 

(്ഥ െ ഗ്രാളീണ്ക 

ബാങ്ക് 

23 36978 2131 56751 143.76 

 പലിഥ്  സക്ടര്ണ് 

ആ ഥ 
285 1355988.94 37279769 894446.49 67.22 

4 കേശതവറ്റ്  സക്ടര്ണ് 

ബാങ്ക് 

(14 ബാങ്കുഥള്ക്) 

132 499992.28 188549.21 320029.90 64.99 

5 ്ഥാ-ഓപ്പിക്ക് റ്റീവ് 

ബാങ്കുഥള്ക് 
153 10635999 - 705092 63 

6  ഥ.എഫ്.സി 1   40005  

 ആ ഥ എണം 571 2919580.22 561347 1959573 66.70 

ഉ വിടം : ലീഡ ്ബാങ്ക്, പാലക്കാട് 

 2.21.2 പട്ടിഥയില് ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നത് േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയില്  പാതു, സാഥാ യ, സഹഥ ണ 

്ളഖലഥെിലായി 571 ബാങ്കിംി് നമാാപനങ്ങളുണ്ട്. ആ ഥ ഡ്പ്പിക്കാസിറ്്റ 29196 ്ഥാടിയാണ്. ആ ഥ 

അഡാാെസ് 19596 ്ഥാടിയാണ്. സി.ഡി ് ്ഷ്യായില് ഏറ്റവും മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് ്ഥ െ ഗ്രാളീണ്ക ബാങ്്ക 

ബ്രാഞ്ചുഥളും  ഏറ്റവും രോ ഥില് നിലക്കുന്ന ്സ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക്, രൂപ്പ്പും ആണ്. 

പട്ടിഥ 2.28   

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല േശതാഥളിഥ ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ വായ്പ സഹഥ ണ സം്ങ്ങളു ട വിവ ങ്ങള്ക്   (തുഥ 

ലക്ഷന്ില്) 

ക്രള 

നം 

ഇനം 2014-15 2015-16 2016-17 

1 സം്ങ്ങളു ട ആ ഥ എണം 94 94 95 

2  ളാന്ം അംിസംഖയ 2136479 2313096 2325714 

3 എ) ഓഹ ി മൂലധ്നം 6216.76 7335.18 9741.63 

 ബി) ഓഹ ി മൂലധ്നം സര്ണ്ക്കാ ിെ് ത് 537.37 586.98 723.92 

 സി) ആ ഥ ഓഹ ി മൂലധ്നം 6754.13 7922.16 10465.55 
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4 നി്ക്ഷപം 446692.52 506988.69 547208.01 

5 ഥ്രതല് ധ്നം 7071.18 7331.39 9356.72 

6 വായ്പാക്കടം 169582.15 136018.73 201525.86 

7 ആ ഥ േശതവര്ണ്ന്ന മൂലധ്നം 692570.37 810795.52 649494.57 

8  ളാന്ം വായ്പ ബാക്കി നല്ഥിയത ് 340744.58 393577.06 409496.72 

9 ഥാര്ണ്ഷ്ി്ഥാല്പന്നങ്ങളു ട സം ക്ഷണ 

വിപണനം 

120.79 126.35 105.21 

10 വിന്്, വെം, ഥീടനാിിനി വില്പ്പിക്കന 5000.13 6186.06 5592.46 

11 എ) ഉപ്ഭാക്തൃ സാധ്നങ്ങള്ക് വില്പ്പിക്കന 2064.89 1589.41 1916.21 

 ബി) വായ്പാക്കട നി്ക്ഷപ അനപാതം 76.28 77.63 74.83 
ഉ വിടം : ്ജായിെ  ് ജിട്രാര്ണ്, ്ഥാ-ഓപ്പിക്ക് റ്റീവ ് സാകസറ്റി, പാലക്കാട് 

2.22 വിതയാഭയാസ/ി്വഷ്ണ നമാാപനങ്ങള്ക് 

 2.22.1 ളനഷ്യ ിക്തി വിഥസനന്ിന്  ിക്തളായ ഉപഥ ണളാണ് വിതയാഭയാസം. വിതയാഭയാസം 

പ്ര വയക്തിയു ട സാമൂഹയ വല്ക്ക ണ േശതക്രിയയാണ് ആയതിനാല് സമൂഹവും േശതകൃതിയുളായു് 

ളനഷ്യ്ര ട ബന്ധം നിര്ണ്ണിയിക്കുവാനം അവയുളായി സര്ണ്ഗാത്മക പ്ഥ േശതതി േശതവര്ണ്ന്നങ്ങെില് 

സഹായിക്കാെ വിതയാഭയാസന്ിന ് ഥെിയണം. (വിതയാഭയാസ നമാാപനങ്ങ െക്കു ിച്ചു് വിിതവിവ ങ്ങള്ക് 
അദ്ധയായം 4.12 ല് ഉള്ക് പ്പിക്കട്ടുന്ിയിട്ടുണ്ട്.) 

1.   ി്വഷ്ണ നമാാപനങ്ങള്ക് 

a)  ഇെഡയെ ഇെസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ്  ട് ാെജി 

 

്ഥാഴ്സുഥള്ക് (ബി. ടഥ്)       സീറ്റുഥള്ക് 

സിവില് എഞ്ചീനിയ ിംി്   30 

ഥംപൂട്ടര്ണ് സയെസ് & എഞ്ചീനിയ ിംി്         30 

 ളക്കാനിക്കല് എഞ്ചീനിയ ിംി്          30 

ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചീനിയ ിംി്    30 

      എം.എസ് & പി.എച്ചഡ്ി ്േശതാഗ്രാം സബ്ബ് ജക്ടുഥള്ക് 

1.   ഥളിട്രി 
2. സിവില് എഞ്ചീനിയ ിംി് 

3. ഥംപൂട്ടര്ണ് സയെസ് & എഞ്ചീനിയ ിംി് 

4. ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചീനിയ ിംി്  

5.  ളക്കാനിക്കല് എഞ്ചീനിയ ിംി്  

6. ളാന്ളാറ്റിക്സ് 

7. ഫിസിക്സ് 
     ഉ വിടം  :ഐ.ഐ.റ്റി, പാലക്കാട ് 

b)  ീജിയണല് അഗ്രിഥള്ക്ച്ച ല്  ിസര്ണ്ച്ച് ്സ്റ്റഷ്െ പട്ടാമ്പി 
2.22.2  നല്ല് ി്വഷ്ണന്ില് േശതശ്സതിയു് ഈ നമാാപനം 1927 ലാണ് നമാാപിക്ക പ്പിക്കട്ടത്. 

1972 ല് ്ഥ െ ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ സര്ണ്വ്വഥലാിാലയു ട നിയ്രണത്ണന്ില്  നല്ല് ി്വഷ്ണ 

്ഥന്ദ്രളായി ഇത് നാളഥ ണം  ചയ്യ പ്പിക്കട്ടു. ി്വഷ്ണ േശതവര്ണ്ന്നങ്ങെില് ഭൂ ിഭാിവും 

 നല്കൃഷ്ിയു ട േശതാ്യാിിഥ വിങ്ങ െ സംബന്ധിച്ചു്വയാണ്. സസയ ജനിതഥ പാലനം, 
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വിെപ ിപാലനം, ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ  സത്രണത്ം, ഷ്പദപത വിഞാനാനം, ് ാി വിഞാനാനം, ഉതയാനകൃഷ്ി 

ിാസ്ത്രം, സാമൂഹയ ിാസ്ത്ര വയാപനം, ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ എഞ്ചീനിയ ിംി് എന്നീ 8 വിഭാിങ്ങെിലായിട്്ട 

ി്വഷ്ണ േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് നടക്കുന്നു.  നല്്ല ി്വഷ്ണം, വിന്് ി്വഷ്ണം, വിുല്പാതനം, 

പയര്ണ് ി്വഷ്ണം, ഥാലാവനമാപഠനം എന്നീ ്ളഖലഥെില് ്തിീയ തലന്ില് േശതവര്ണ്ന്ിച്ച് 

വ്രന്ന ഏ്ഥാപിത ി്വഷ്ണ പദ്ധതിഥളു ട ഉപ്ഥന്ദ്രങ്ങളും ഇവി ട േശതവര്ണ്ന്ിച്ച് വ്രന്നു. 

കൂടാ ത വിന് ്പ ി്ിാധ്നിാല, നഴ്സ ി, ഡയ ി, കൃഷ്ി വിഞ്ജാന ്ഥന്ദ്രം, വിഞാനാന വിപണനാ 

്ഥന്ദ്രം എന്നിവയും ജന ്ഥന്ദ്രന്ിെ   ്ടഥങ്ങൊണ്. 

പട്ടിഥ 2.32 

 ഥ.വി. ഥ പട്ടാമ്പിയു ട ഥെിഞ്ഞ 3 വര്ണ്ഷ് ന് ഉല്പാതന വിവ ങ്ങള്ക് 

 

ഉല്പാതനത ം 

2014-15 2015-16 2016-17 

ആ ഥ 

തുഥ 

ലഭയളാഥാവുന്ന 

കൃഷ്ിക്കാ്ര ട 

എണം 

ആ ഥ 

തുഥ 

ലഭയളാഥാവുന്ന 

കൃഷ്ിക്കാ്ര ട 

എണം 

ആ ഥ 

തുഥ 

ലഭയളാഥാവുന്ന 

കൃഷ്ിക്കാ്ര ട 

എണം 

വിന്് 16380 311 16750 70 68316 31 

ലാെ ിംി് 

 ളറ്റി ീയല് 
200552 1965 173944 1647 283832 892 

ബ്യാ 

 േശതാഡക്ട്സ് 
16000 48 216420 1732 488700 3882 

കലവ് 

്സ്റ്റാക്ക് 
137700 225 87200 117 162000 178 

ഉ വിടം : കൃഷ്ി വിഞാനാന്ഥന്ദ്രം, പട്ടാമ്പി 

പട്ടിഥ 2.33.  

സാമൂഹയ നമാാപനങ്ങള്ക് 

  

ക്രള 

നം 
വിഭാിം സര്ണ്ക്കാര്ണ് എയ്ക്ഡഡ ്

സാഥാ യം/ അണ്ക 

എയ്ക്ഡഡ ്

1 വൃദ്ധ സതനം 1 - 31 

2 അംിനവാടി 2835 - - 

3  സപ്ഷഷ്യല് സ്കൂള്ക് 1 1 7 

4 ബഡ്സ് സ്കൂള്ക് 8 - - 
ഉ വിടം : സാമൂഹയ നീതി വകുപ്പിക്ക്, വിതയാഭയാസ വകുപ്പിക്ക് 

 2.22.3 സാമൂഹയ സു ക്ഷാ വകുപ്പിക്കിെ   ഥണക്കുഥള്ക് േശതഥാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയില് 32 വൃദ്ധ 

സതനങ്ങള്ക് ഉണ്്ട. അതില് 1 സര്ണ്ക്കാര്ണ് ്ളഖലയിലം 31  നമാാപനങ്ങള്ക് സാഥാ യ ്ളഖലയിലം  

േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നു. 2835 അംിെവാടിഥള്ക് ജില്ലയില് ഉണ്ട്.  വിതയാഭയാസ വകുപ്പിക്കിെ   ഥണക്കുഥള്ക് േശതഥാ ം 

1 സര്ണ്ക്കാര്ണ്  െഷ്യല് സ്കൂളും 1 എയ്ക്ഡ്  സപയഷ്ല് സ്കൂളും. 7 അണ്ക എയ്ക്ഡഡ്  െഷ്യല് സ്കൂളും 

ജില്ലയില് ഉണ്ട്. സര്ണ്ക്കാര്ണ് ്ളഖലയില്  8 ബഡ്സ് സ്കൂളുഥള്ക് ഉണ്്ട.  

i) ബഡ്സ്  ിഹാബിലി്റ്റഷ്െ ്ഥന്ദ്രങ്ങള്ക് 

1. ഥണാടി 

2. ഥ ിമ്പ 

3. വല്ലപ്പുെ 

4. കുന്നൂര്ണ് 
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ii) എെ. ജി. പ / സി.ബി.പ നമാാപനങ്ങള്ക് (േശതധ്ാന പ്പിക്കട്ടവ) 

 ഇെയെ  ളഡിക്കല് അ്സാസി്യഷ്െ, പാലക്കാട് യൂണിറ്റ് 
   ഡ്്ക്രാസ്   സാകസറ്റി, പാലക്കാട് യൂണിറ്്റ 

 ് ാട്ട ി ഇെ ര്ണ്നാഷ്ണല്, പാലക്കാട്  
 ലയണ്കസ് ലബ്ബ് ഇെ ര്ണ്നാഷ്ണല്, പാലക്കാട്  

 ിാസ്ത്ര സാഹിതയ പ ിഷ്ന്്, പാലക്കാട ്

 ഭാ ത് ്സവഥ് സളാജ്, പാലക്കാട് 
 പാലക്കാട് ജില്ല ആ് ാിയ കുടുന്നുംബ ്ക്ഷള  സഹഥ ണ സം്ം,  നന്മാ  

  നഹ്ററു യുവ ്ഥന്ദ്ര നമാാപനങ്ങള്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല 

 ജില്ലാ സാക്ഷ താ ളിഷ്െ, പാലക്കാട് 

  പയിെ & പാലി്യറ്റീവ്  ഥയര്ണ് സം്ങ്ങള്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല 

 കളത്രി, ഡി.പി.പ ് ാഡ്, പാലക്കാട് 

 പീപ്പിക്കിള്ക് സര്ണ്വ്വീസ്  സാകസറ്റി, ചക്കെ , പാലക്കാട് 

 ്ഹാപ്പിക്ക്  ഫൌ്ണ്ടഷ്െ, ഥല്ളണ്ഡപം, പാലക്കാട് 

 കചതനയ ചാ ിറ്റബിള്ക് ൈസ്്റ്റ, ്ിാവിന്ദരോ ം, മുതലളട 

 അട്ടപ്പിക്കാടി ്സാഷ്യല് സര്ണ്വ്വീസ് ഓര്ണ്ി്ന്സഷ്െ, പാലക്കാട ്
 ഥണസൂ്ളര്ണ്സ് അ്സാസി്യഷ്െ, പാലക്കാട ്
 വിഷ്െ ഇെയ സര്ണ്വ്വീസ്സ്, പാലക്കാട് 
 ജാളിയ ഹസനീയ ഇസ്ാംളിയ,  ഥാടുന്നുെി പ്പു്ി, പാലക്കാട് 

 കബു ഷ്ാ ിഥ അല് -കഖ ി ൈസ്്റ്റ, പന്ി ിപ്പിക്കാല, പാലക്കാട് 

 വാെയാര്ണ് വാലി കലെസ് ൈസ്്റ്റ, പാെയ്പ്പിക്കട്ട, പാലക്കാട്  

്ളല്പ്പിക്ക ഞ്ഞവ കൂടാ ത ജില്ലയില് പ്ട്ട   എെ.ജി.പ / സി.ബി.പ അനബന്ധ നമാാപനങ്ങള്ക് കൂടി 

േശതവര്ണ്ന്ിച്ചുവ്രന്നുണ്ട്. 

iii) ഗ്രന്ഥിാലഥള്ക് / വായനിാലഥള്ക് 

 2.22.4 നമ്മു ട ജില്ലയില് സംനമാാന കലബ്ര ി  ഥൌണ്കസില് അംിീഥ ിച്ചിട്ടു് 450 

ഗ്രന്ഥിാലഥള്ക് ഉണ്ട്. 450 ഗ്രന്ഥിാലഥളും ജില്ലയു ട ഗ്രാളാെ ങ്ങെില് വിതയാര്ണ്ഥിഥ െയും 

യുവജനങ്ങ െയും വനിതഥ െയും കൂട്ടി്യാജിപ്പിക്കിച്ചു ഥാണ്ട് സജീവളായി േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നു. ഇ-വിഞാനാന 

്സവന ്ഥന്ദ്രം, വനിത വ്യാജന രോസ്തഥ വിത ണം, വ്യാജനങ്ങള്ക്ക്കു്വണ്ടിയു് പഥല്വീട്, 

പി.എസ്.സി പ ിിീലനം, ഥ ിയര്ണ് കിഡനസ്, കൈബല് ്ളഖലയില് മു്ന്നറ്റം തുടങ്ങിയ 

േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക്ക്്ക ്നത്താം നവരുിവ്രന്നു.  

2.23 പ ിിീലന നമാാപനങ്ങള്ക് 

i) ഐ.ആര്ണ്.ടി.സി, മുണ്ടൂര്ണ് 

 2.23.1 ളാലിനയസംസ്ക്ക ണം, ളെ വ് ക്കായ്്ത്ത, നീര്ണ്ന്ടാധ്ിിിത വിഥസനം, വിഭവ ഭൂപട 

നിര്ണ്മ്മാണം, തുടങ്ങിയ ്ളഖലഥെില് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജെസിയാണ് ഐ.ആര്ണ്.ടി.സി. ത്േി 

നമാാപനങ്ങെി ല ജനേശതതിനിധ്ിഥള്ക്, ഉ്തയാിനമാര്ണ്, ഥില, കുടുന്നുംബശ്രീ ളിഷ്െ, എം.പി.ഇ.ഡി.എ, 
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വാണിജയനികുതി വിഭാിം, എസ്.സി.ഇ.ആര്ണ്.ടി, ആര്ണ്.എം.എസ്.എ തുടങ്ങിയവയു ട പ ിിീലന 

്ഥന്ദ്രളായും ഐ.ആര്ണ്.ടി.സി േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നു.  ചിപ്പിക്കികൂണ്കകൃഷ്ി, ഥെിളണ്കപാത്രം / മൂലയ വര്ണ്ദ്ധിത 

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്, ്സാപ്പിക്ക്, ഡിറ്റര്ണ്ജെ ് നിര്ണ്മ്മാണം, അലങ്കാ  ളത്സ്യകൃഷ്ി, ളാലിനയ സംസ്ക ണം / 

ഥ്മ്പാസ്റ്റിംി്, ജി.ഐ.എസ ്്സാഫ്റ്റ്  വയര്ണ് ളാപ്പിക്കിംി്, നീര്ണ്ന്ട / ളണ്/ ജല സം ക്ഷണം, ബ്യാിയാസ് 

ലാെ ് ഫിറ്റിംി്, ്പാര്ണ്ട്ടബിള്ക് ബ്യാിയാസ് ലാെ ്,  ്സാൊര്ണ് ലാെ ് / ്ര്ണ്ജ്ജ സം ക്ഷണം, 

ളെ വ് സംഭ ണം ഥിണര്ണ്  ീച്ചാര്ണ്ജ്ജിംി് ഫില്ട്ടര്ണ് നിര്ണ്മ്മാണം, ചക്ക സംസ്ക ണം എന്നീ ഇനങ്ങെില്  

12 ത ം പ ിിീലനങ്ങള്ക് ഐ.ആര്ണ്.ടി.സി  നടന്ിവ്രന്നു. 

ii) പി.എസ്.ഐ – ഇെസ്റ്റിറ്റൂട്ട ്ഓഫ് ഇെട്രിയല് കൈയിനിംി് ആെ ്  ിസര്ണ്ച്്ച 

്ഥാഴ്സ് –  വല്ഡിംി്  ട് ാെജി ഡി്ലാള 1 വര്ണ്ഷ്ം 
അക്രി്ഡഷ്െ - ഭാ ത് ്സവഥ് സളാജ് 

്യാിയത – 10 പാസ്്സ 

iii) എഫ്.സി.ആര്ണ്.ഐ, ഥഞ്ചി്ക്കാട് : ഇെയ ിവര്ണ് ളന്റി ന്റ  ഹവി ഇെഡട്രി ആെ   പലിക്്ക 

എെര്ണ്കേശതസ് ള്രണത്ാലയന്ിന ്ഥീെില് നമാാപനളാണ് എഫ്.സി.ആര്ണ്.ഐ ഥഞ്ചി്ക്കാട്. 

താ െപ്പിക്ക യുന്ന  പ ിിീലന പ ിപാടിഥള്ക് ഈ നമാാപനന്ില് നടന്ിവ്രന്നു. 

പട്ടിഥ 2.34 

എഫ്.സി.ആര്ണ്.ഐ, ഥഞ്ചി്ക്കാട്- പ ിിീലനപ ിപാടിഥള്ക് 

ക്രള നം പ ിിീലനപ ിപാടി 

1. അഡാാെസഡ് ്ലാ  ളഷ്ര്ണ് ളെ ്  &  ഇെു ളെ് ഷ്െ 

2. ലിഥാിഡ് കഹ്ൈാഥാര്ണ്ബണ്ക  ്ലാ  ളഷ്ര്ണ് ളെ ് &  ഥസ്റ്റഡി ൈാെഫര്ണ് 

3. വാട്ടര്ണ് ൈാെമിഷ്െ  &  ഡിട്രിബൂഷ്െ എഞ്ചിനീയ ിംി് 

4. ്ജാബ് കൈയിനിംി് ്ഫാര്ണ് ഫീല്ഡ് എഞ്ചിനീ്യഴ്സ്  ഓണ്ക ്ലാ ളീ്റ്റഴ്സ്  &  

ഥാലി്ബ ഷ്െ  ട ിക്സ് 

5. ്ബസിക്സ് ഓഫ്  ഥംപൂ്ട്ടഷ്നല്  ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാളിക്സ് 

6. ിയാസ് ്ലാ  ളഷ്ര്ണ് ളെ ് / നാച്ച ല് ിയാസ് ഥസ്റ്റഡി ൈാെഫര്ണ് ആസ്  പെ എ.ജി.എ 

സ്റ്റാെ്ഡര്ണ്ഡ്   

7.  ള്ൈാെജി, േശതഷ്ര്ണ്,  തര്ണ്ളല്  & ഇല്ക്ട്രാ  ട ിക്കല്  ളഷ്ര്ണ് ളെ്സ് & ഥാലിബ് ഷ്െ 

8. ഥണ്ക്ൈാണ്ക വാല്്സ്  & അഥൂ്റ്റഴ്സ് 

പി.ജി. സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ്േശതാഗ്രാം 

 ലിഥാിഡ്  & ിയാസ് / എയര്ണ് ്ലാ  ളഷ്ര്ണ് ളെ ്  & ഥണ്ക്ൈാള്ക്  ട ിക്സ്  & 

സ്റ്റാെ്ഡര്ണ്ഡ് 

 ഫൂയിഡ് ്ലാ, ഇെൂ ളെ് ഷ്െ എഞ്ചിനീയ ിംി്  & ഡി.എ.എസ്  ഇെ ്േശതാസസ്സ് 

ഇെഡട്രിസ് 
ഉ വിടം  : എഫ.്സി.ആര്ണ്.ഐ  വബ് കസറ്റ് 

ഇതു കൂടാ ത 5 അൊ ാഷ്ട്ര പ ിിീലന പ ിപാടിഥള്ക് കൂടി എഫ്.സി.ആര്ണ്.ഐ നടുന്നുണ്ട്. 

iv)  ഇെയെ  ടലി്ഫാണ്ക ഇെഡട്രീസ് :  1970 ല് 6 ഇെയെ  ടലി്ഫാണ്ക ഇെഡട്രീസ്   പാതു 

്ളഖലയില് നമാാപിതളായി.  ഇവയില് പന്നായി്രന്നു പാലക്കാട്ടില് ഥഞ്ചി്ക്കാട്ടു് ഐ.ടി.ഐ. 

ഉയര്ണ്ന്ന സാ്ങ്കതിഥ വാര്ണ്ന്ാവിനിളയ ഉപഥ ണങ്ങളും, സിംഥാര്ണ്ഡ്, മാര്ണ്ട്ട് ഥാര്ണ്ഡുഥള്ക് 

എന്നിവയു ട നിര്ണ്മ്മാണന്ില് ളിഥവ ് തെിയിച്ചിട്ടു് ഈ നമാാപനന്ിന് ഐ.എസ്.പ 9001, 
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ഐ.എസ്.പ 10001 എന്നീ അംിീഥാ ങ്ങള്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാ ത ്തിീയ ജനസംഖയ 

 ജിസ്റ്റര്ണ് തയ്യാ ാക്കുന്നതിലം, സാമൂഹയ സാമ്പന്ിഥ ജാതി  സെസ്സ ് േശതവര്ണ്ന്നങ്ങളും 

നല്ല ീതിയില് നടന്ിയിട്ടുണ്ട്.  

v)  േശതീ എക്സാളി്നഷ്െ കൈയിനിംി്  സെ ര്ണ്, കുെല്ളന്ദം  

പട്ടിഥജാതിക്കാര്ണ്ക്കായി വിവിധ്  താെില് പ ിിീലനങ്ങലം പി.എസ്.സി പ ീക്ഷക്കു് 

പ ിിീലനങ്ങളും നടന്ിവ്രന്നു. വിിതാംിങ്ങള്ക് ചുവ ട  ഥാടുന്നുന്ി ിക്കുന്നു. 

പട്ടിഥ 2.35  

എസ്.സി കൈയിനിംി്  സെ ര്ണ് - പ ിിീലന പ ിപാടിഥള്ക് 

വര്ണ്ഷ്ം ്ഥാഴ്സിെ   ്പ ് 
്ഥാഴ്സിെ   

ഥാലാവധ്ി 

കുട്ടിഥളു ട എണം 

ആണ്ക  പണ്ക 

2016-17 

ആര്ണ്.ആര്ണ്.ബി രൂപ്പ്പിക്ക് സി 3 ളാസം 15 25 

എെ.ജി.എസ് (വിവിധ്ം) 3 ളാസം 60 57 

 പാതു പ ിിീലനങ്ങള്ക് 3 ളാസം 60 59 

എല്.ഡി.സി (വിവിധ്ം) ബാച്ച് 1 6 ളാസം 70 60 

എല്.ഡി.സി (വിവിധ്ം) ബാച്ച് 2 6 ളാസം 30 28 

 ളഡിക്കല്/എഞ്ചിനിയ ിംി ് 1 വർഷ്ം 60 100 

എല്.ജി.എസ് ബാച്ച് 1 6 ളാസം 40 30 

എല്.ജി.എസ് ബാച്ച് 2 6 ളാസം 22 20 

 ളഡിക്കല്/എഞ്ചിനിയ ിംി ് 1 വര്ണ്ഷ്ം 57 50 

 ഉ വിടം  : പട്ടിഥജാതി വകുപ്പിക്ക ്

vi) വി.എഫ്.പി.സി. ഥ ആലത്തൂര്ണ് 

 ആലത്തൂര്ണ് വി.എഫ്.പി.സി. ഥ യില് നിന്നും നല്ലയിനം പച്ചക്ക ി വിുഥള്ക്, പച്ചക്ക ികതഥള്ക്, 

ടിഷ്ൂഥള്ക്ച്ചര്ണ്, വാെകതഥള്ക്, എന്നിവ ഉല്പ്പിക്കാതിപ്പിക്കിച്ച് ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ്ക്്ക ്ന ിട്ടും കൃഷ്ി വകുപ്്പിക്ക 

മുഖാെി വും വിത ണം  ചയ്യുന്നു. ഥര്ണ്ഷ്ഥ സാാശ്രയ സളിതി മുഖാെി ം ഥര്ണ്ഷ്ഥ്ര ട 

ഉല്പ്പിക്കാതനം വിത ണം  ചയ്യുന്നതിന് ്ളല ്നാട്ടം വഹിക്കുന്നു. ‘സസയ’ എന്ന ്പ ില് പച്ചക്ക ി 
സ്റ്റാളുഥള്ക് നടന്ി വ്രന്നു. ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ്ക്ക്, പച്ചക്ക ി കൃഷ്ി, വാെകൃഷ്ി, എന്നിവയില് പ ിിീലനം 

നടന്ി വ്രന്നു.  

vii) ഡയ ി  ൈയിനിംി്  സെ ര്ണ് ആലത്തൂര്ണ്  

ക്ഷീ ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ്ക്കും വകുപ്പിക്ക് ഉ്തയാിനമാെളാര്ണ്ക്കും വിവിധ് പ ിിീലനങ്ങള്ക് നല്ഥിവ്രന്നു.   

പട്ടിഥ 2.36 

പ ിിീലന പ ിപാടിഥള്ക് - ക്ഷീ വിഥസന വകുപ്പിക്ക് 

ക്രള 

നം 
പ ിിീലന പ ിപാടിയു ട ്പ ് 

ഥാലാ വധ്ി 

(തിവസം) 

പ ങ്കടുന്നുന്വ്ര ട 

എണം 

2015-16 2016-17 

1 ക്ഷീ  ഥര്ണ്ഷ്ഥര്ണ്ക്കു് പ ിിീലനം 6 378 448 

2 തീറ്റപ്പൂല്  കൃഷ്ി വിഥസനം 2 147 156 
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ഉ വിടം  : ഡയ ി കൈയിനിംി്  സെ ര്ണ്, ആലത്തൂര്ണ് 

viii) എല്.എം.ടി.സി ളലമ്പുെ 
സാ്ങ്കതിഥ ഞാനാനം നല്ഥാനം മൃിസം ക്ഷണ വിഭാിങ്ങെില് ിാസ്ത്രീയ പ ിിീലനം 

നല്ഥാനം കലവ് ്സ്റ്റാക്ക് ളാ്നമെ ളെ ് കൈയിനിംി്  സെ ര്ണ് (എല്.എം.ടി.സി ) ളലമ്പുെ 

2000 ല് രൂപീഥ ിച്ചു. ക്ഷീ വിഥസനം,ആട് വെര്ണ്ന്ല്, താ ാവ് വെര്ണ്ന്ല്, പന്നി വെര്ണ്ന്ല്, 

ഇ ച്ചി്ക്കാെി ഉല്പാതനം, മുട്ട്ക്കാെി വെര്ണ്ന്ല്, ഥാട വെര്ണ്ന്ല്  എന്നീ വിഷ്യങ്ങെില് ഈ 

നമാാപനം പ ിിീലനം നല്ഥിവ്രന്നു. 

പട്ടിഥ 2.37   

 ൈയിനിംഗുഥളു ട സംബന്ധിച്ചു് നമാിതി  വിവ ങ്ങള്ക് 

വര്ണ്ഷ്ം 
 ൈയിനിംഗുഥളു ട 

എണം 

പ ങ്കടുന്നുന്വ്ര ട 

എണം 
 ചലവ് 

2014-15 48 1942 455340/- 

2015-16 32 2290 704950/- 

2016-17 35 1997 740171/- 
  ഉ വിടം :  മൃിസം ക്ഷണ വകുപ്പിക്ക് 

2.24 പ ിപാടിഥള്ക് 

 

i) കുടുന്നുംബശ്രീ :  1998 ല്, താ ിദ്ര്യ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജ്ജന ഉ്േിയ്ന്ാടുന്നുകൂടി ത്േിസായഭ ണ 

നമാാപനന്ിെ   ഥീെില് േശതവര്ണ്ന്ിച്ചുവ്രന്ന പ്ര കൂട്ടായ്മയാണ് കുടുന്നുംബശ്രീ. ഇന്്ന 

ഇെയയില് ത ന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ിാക്തീഥ ണ പദ്ധതിയായി ഇത് ളാ ിഥെിഞ്ഞു.  

2.25 പാലക്കാട് ജില്ലയി ല കുടുന്നുംബശ്രീ വിവ ങ്ങള്ക് (2017) 

ആ ഥ അയല്കൂട്ട രൂപ്പ്പിക്ക്  - 22468 

ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ന കുടുന്നുംബങ്ങള്ക് - 292441 

3 ശുദ്ധളായ പാല് നിര്ണ്മ്മാണം 2 150 219 

4 ക്ഷീ  സം്ം നിര്ണ്മ്മാണം 10 116 80 

5 ക്ഷീ  സം്ം  സക്രട്ട ി 3 52 65 

6 ക്ഷീ  സം്ം ഭ ണസളിതി അംിങ്ങള്ക് 2 55 60 

7 ലാബ് അസിസ്റ്റെ ് 3 55 48 

8. വകുപ്പിക്ക് ഉ്തയാിനമാര്ണ്ക്കു് പ ിിീലന പ ിപാടി 

എ. ഡി.ഇ.പ, ഡി.എഫ്.ഐ 2 52 45 

 

ബി. ഡയ ി  േശതാ്ളാട്ടര്ണ് 2   

 സി. വനിത - ഥന്നുഥാലി സം ക്ഷഥര്ണ്    

9 

  

വകുപ്പിക്കിെ   േശത്തയഥ പ ിിീലനം       
എ. വകുപ്പുതല ഉ്തയാിനമാര്ണ്ക്കു് ഓണം 

പ ിിീലന പ ിപാടി 1 64 56 
ആര്ണ്ബിറ്റ്ൈഷ്െ ്ഫാര്ണ് ഓഫീ്സഴ്സ് 1 64 56 

 ആ ഥ 34 1005 1177 
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ബി.പി.എല്. ഫാളിലി - 180692 

ത്രിഫ്റ്റ ്  - 225 ്ഥാടി 

 ക്രഡിറ്റ് - 606 ്ഥാടി 

ബാങ്കുളായി ലിങ്ക്  ചയ്തിട്ടു് 

അയല്ക്കുട്ട രൂപ്പ്പുഥള്ക് - 16976 

ലിങ്ക്  ചയ്ത തുഥ - 593 ്ഥാടി 
ഉ വിടം : കുടുന്നുംബശ്രീ പാലക്കാട് 

ii) എം.ജി. എെ.ആര്ണ്.ഇ.ജി.എസ് 

  2005  സപ്ഷറ്റംബര്ണ് 5 ന് ഭാ ത സര്ണ്ക്കാര്ണ് ളഹാത്മക പ്ാിാന്ധി ്തിീയ  താെില പ്പിക്ക് നിയളം 

േശതാബലയന്ില്  ഥാണ്ട് വന്നു. 2006 ല്  ഫബ്രവ ി 2 മുതല് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിക്കാക്കി 

വ്രന്നു. 

iii) തീെതയാല് ഉപാധ്യയ ഗ്രാളീണ്ക ഥലയാണ്ക ്യാജന (ഡി.ഡി.യു.ജി. ഥ.കവ) 

 2014  സപ്ഷറ്റംബര്ണ് 25 ന് നിലവില് വന്നു. ്ഥന്ദ്ര ിവണ്ക ളെ ിെ    താെില് പ ിിീലന 

പ ിപാടിയാണ് ഡി.ഡി.യു.ജി. ഥ.കവ. 

പട്ടിഥ 2.40  

പാലക്കാട് ജില്ലയില് േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്ന ഡി.ഡി.യു.ജി. ഥ.കവ കൈയിനിംി് നമാാപനങ്ങള്ക് 

 

ക്രള 

നം 
നമാാപനന്ിൻ   ്പ ് ്ളല്വിലാസം 

1. ്ഥാഫി ്ഡ ്ലാബല് ലിളിറ്റഡ്  ലീഡ് ്ഥാ്െജ് ഓഫ് ളാ്നജ്  ളെ ്, ്ധ്ാണി, 

പാലക്കാട് - 678009 

2. എസ്.ബി ്ലാബല് 

എഡൂ്ക്കഷ്ണല്  ി്സാഴ്സസ് 

കേശത. ലിളിറ്റഡ് 

്ഥാ്െജ് ഓഫ്  സയെസ് ആെ ്  ട് ാെജി, 

ഥാ ല്ളണ,  ചറുപ്പിക്കെ്ി ി, പാലക്കാട്. 

3. ടീം ലീസ് സര്ണ്വീസ് കേശത. 

ലിളിറ്റഡ ് 

പാലക്കാട് ഇെസ്റ്റിറ്റൂഡ് ഓഫ്  സയെസ് ആെ ് 

 ട് ാെജി, ആട്ടയാംമ്പതി, മുതലളട, ്ിാവിന്ദാരോ ം  

4. സ്കില് ്േശതാ  ഫൌ്ണ്ടഷ്െ    386, എസ്.ബി.ടി ബില്ഡിംി്, ചന്ദ്രനിര്ണ്, പാലക്കാട്   

5. ഥാിസ് ്ക്രാപ്്പിക്ക ലിളിറ്റഡ്  ചന്ദ്രനിര്ണ്, കഹ്വയ്ക്കു സളീപം, പാലക്കാട് 

6.  സെ ം വര്ണ്ക്ക്സ് സ്കില്സ് 

ഇെഡയ ലിളിറ്റഡ ് 

(സി,ഡലൂ.എസ്.ഐ.എല്) 

സ്റ്റാര്ണ്ട്ട് അനി്ളഷ്െ  സെ ര്ണ്, കപതാെകുന്്ന 

്ധ്ാണി, പാലക്കാട്   

7. ആതായന ്ലണിംി് 

്സാലൂഷ്െസ് കേശത ലിളിറ്റഡ്  

സഫാ ്ഥാലംക്്സ , ഫസ്റ്റ് ്ലാര്ണ്, കുെപ്പു്ി 

ഉ വിടം  :  ഡി.ഡി.യു.ജി. ഥ.കവ  വബ് കസറ്റ് 

iv) എെ.ആര്ണ്.എല്.എം (്തിീയ ഗ്രാളീണ ഉപജീവന ളിഷ്െ)  

 2.21.1 ്ഥന്ദ്ര ഗ്രാളവിഥസന ള്രണത്ാലയം വെി നടപ്പിക്കിലാക്കുന്ന രോ്രഷ്ന്മാ്ര ടയും, സ്ത്രീഥളു്ടയും 

താ ിദ്ര്യ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജ്ജന പദ്ധതിയാണ് ്തിീയ ഗ്രാളീണ ഉപജീവന ളിഷ്െ. സാര്ണ്ണ ജയെി ് ാസ് ിാര്ണ് 
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്യാജനയാണ് ്തിീയ ഉപജീവന ളിഷ്െനായി 2011 ജൂണില് ളാറ്റം വ്രന്ിയത്. “ആജീവിഥ” എന്്ന  
്പ ിട്ടിട്ടു് പദ്ധതി ്ട്ടം ്ട്ടളായി 600 ്ലാക്കുഥെി്ലക്കും, 150 ജില്ലഥെിലം നടപ്പിക്കാക്കും. നടപ്പു 

സാമ്പന്ിഥ വര്ണ്ഷ്ം 3915 ്ഥാടി രൂപ ളാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതി ന്റ ്ളല്്നാട്ട ചുളതല അതാത് 

സംനമാാനങ്ങെി ല ഗ്രാളവിഥസന വകുപ്പിക്കി ന്റ േശതിെസിപ്പിക്കല്  സക്രട്ട ി ളാര്ണ്ക്കാണ്. ്ലാക്ക് തലന്ിലം 

ഇത് സംബന്ധിച്ച സം്ടനാ സംവിധ്ാനം ഉണ്ട്. 12 ആം പദ്ധതിയില് 10 ലക്ഷം കൂടുന്നുംബങ്ങ െ 

ആജീവിഥ പദ്ധതിയില് ഉള്ക് പ്പിക്കടുന്നുന്ിയിട്ടുണ്ട്.   

v) എെ.യു.എല്.എം (്തിീയ നി  ഉപജീവന ളിഷ്െ) 
 2.21.2 നി േശത്തിങ്ങെി ല താ ിദ്ര്യ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജ്ജനം ലക്ഷയളിട്ടു് ്തിീയ നാി ിഥ ഉപജീവന 

പദ്ധതി സംനമാാന ന് മുഴുവെ നി സഭഥെി്ലക്കും വയാപിപിച്ചു. 2015 ല് കപലറ്റ് ്േശതാജക്്ട ആയി 14 

നി സഭഥെില് ആ ംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട ് മുഴുവെ നി സഭഥെി്ലക്കും വയാപിപിച്ചത്. 

കുടുന്നുംബശ്രീയാണ് പദ്ധതിയു ട ്നാഡല് ഏജെസി. അയല്കൂട്ടങ്ങ െ ിക്തി പ്പിക്കടുന്നുുഥയും 

അംിങ്ങള്ക്ക്്ക  താെില് കവതഗ്ദധ്യവും ്ജാലിയും ഉ പ്പിക്കാക്കുഥയാണ് പദ്ധതിയു ട േശതധ്ാന ലക്ഷയം. 

പ ിിീലനം പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച ്ിഷ്ം  താെില് കവതഗ്ദധ്യം ഉ്വ   ്ചര്ണ്ന്് ്ലബര്ണ്  ബാങ്്ക 

രൂപവത്ക്ക്ക ിക്കും. നി ്ഥന്ദ്രങ്ങെില് ്ലബര്ണ് ബാങ്കുഥള്ക് ഉള്ക് പ്പിക്ക ട താ ിദ്ര്യ നിര്ണ്മ്മാര്ണ്ജ്ജന േശതവര്ണ്ന്നം 

ഏ്ഥാപിപ്പിക്കിക്കാെ സിറ്റി കലവ്ലി ഹുഡ്  സന്ററുഥള്ക് നമാാപിക്കും.  രോതിയ വര്ണ്ഷ്ം സംനമാാനന്് 2000 

രോതിയ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക് രൂപവത്ക്ക്ക ിക്കാനം 2000 ്പര്ണ്ക്ക് വിത ധ് പ ിിീലനം നല്ഥാനളാണ് 

ലക്ഷയളിടുന്നുന്നത്.  

vi)  ശുചിതാളിഷ്െ  

 2.21.3 ്ഥന്ദ്ര ഗ്രാളീണ ശുചിതാ പ ിപാടിയു്ടയും 1999 മുതല് സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിതാ യഞാനം 

പദ്ധതിയു ട ഭാിളായും നിര്ണ്മ്മല് ഭാ ത് അഭിയാെ പദ്ധതിയു ട ഭാിളായും വയക്തിിത ിാര്ണ്ഹിഥ 

 ിൌചാലയങ്ങള്ക് ജില്ലയില് നല്ഥിയി്രന്നു. ത്േിസായഭ ണ നമാാപനങ്ങള്ക് പദ്ധതി മു്ഖനയും 

ിാര്ണ്ഹിഥ  ിൌചാലയങ്ങള്ക് നവരുിയിട്ടുണ്്ട. 

      2.25 അടിനമാാന  സൌഥ യങ്ങള്ക് 

 2.25.1 അടിനമാാന  സൌഥ യങ്ങള്ക്ക്ക് പ്ര േശത്തിന്ി ന്റ വിഥസനന്ില് നിര്ണ്ണായഥ 

പങ്കുണ്്ട. അടിനമാാന  സൌഥ യങ്ങളു ട  ളച്ച പ്പിക്കട്ട ശംഖല േശത്തിന്ി ന്റ സമ്പത് വയവനമാ യ 

സം ക്ഷിക്കുന്നു.  

്ര്ണ്ജ്ജം : പാലക്കാട് ജില്ലയില് 2 സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഓഫീസി ന്റ ഥീെില് 6 ഡിവിഷ്നഥെിലായി 65  സക്ഷെ 

ഓഫീസുഥള്ക് േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നു. ജില്ലിയി ല കവതഉതി ഉത്ക്പാതന  േശതാജക്ടുഥള്ക് താ െ ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നു. 

പട്ടിഥ 2.42 

ജില്ലയി ല കവതഉതി ഉല്പാതന  േശതാജക്ടുഥള്ക് 

ക്രള 

നം 
പദ്ധതിയു ട ്പ ് 

ഉല്പാതന 

്ിഷ്ി MW 
കവതഉതി ത ം ്ളഖല 

1. ളലമ്പുെ 2.5 
ളിനി കഹഡല് ്േശതാജക്ട് 

(വര്ണ്ഷ്ന്ില് 3 ളാസം) 
സര്ണ്ക്കാര്ണ് 

2. ളീെവല്ലം 3 കഹഡല് ്േശതാജക്ട് സര്ണ്ക്കാര്ണ് 

3. ഥഞ്ചി്ക്കാട് 2 ഥാറ്റ് സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
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4. അിെി 18.6 ഥാറ്റ് സാഥാ യം 

5. അഹലയ 8.4 ഥാറ്റ് സാഥാ യം 

6. ഇ്നാക്സ് 16 ഥാറ്റ് സാഥാ യം 

7. 
 ഥാല്ല്ങ്കാട് 

( ഥ.എസ്.ഇ.ബി) 
1  സൌ് ാര്ണ്ജ്ജം സര്ണ്ക്കാര്ണ് 

8. 
ഥഞ്ചി്ക്കാട് 

( ഥ.എസ്.ഇ.ബി) 
1  സൌ് ാര്ണ്ജ്ജം സര്ണ്ക്കാര്ണ് 

9. കുെല്ളന്ദം 2  സൌ് ാര്ണ്ജ്ജം സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
ഉ വിടം :  ഥ.എസ്.ഇ.ബി, പാലക്കാട് 

i) അ നര്ണ്ട്ട് : അ നര്ണ്ട്ടി ന്റ  സൌ  ്ളല്കൂ  പദ്ധതിയില് ഇതുവ   ജില്ലയില് 755  ഥ.ഡലൂ 
്ിഷ്ിയു് 663 വീടുന്നുഥെിലായി ഓഫ് ഗ്രിഡ്  സൌ് ാര്ണ്ജ്ജപവര്ണ് ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഓര്ണ് ഗ്രിഡ് 60 

വീടുന്നുഥെിലായി 440  ഥ.ഡലഉ ്ിഷ്ി പവര്ണ് ലാന്റ് ഉണ്ട്. ജില്ലയി ല 1 ിതളാനം കവതഉതി ഉപ്ഭാിം 

ഇങ്ങ ന നി ്വറ്റ പ്പിക്കടുന്നുന്നു. 2012-17 ഥാലയെവില് അ നര്ണ്ട്ട് മു്ഖന 6808 വി ഥടുന്നുപ്പുഥള്ക് ഗൃഹങ്ങെിലം, 

നമാാപനങ്ങെിലം നമാാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

2.26 ് ാഡുഥള്ക് 

 പാലക്കാട് ജില്ലയില് േശതാധ്ന പ്പിക്കട്ട 2 ്തിീയപാതഥളും , 11 ്സ്റ്ററ്റ് കഹ്വ , 306 ജില്ലാ ് ാഡുഥളും 

നിലവിലണ്ട്. ഇതിന രോ ്ള ളറ്്റ ജില്ലാ ് ാഡുഥളും, ഗ്രാളീണ ് ാഡുഥ െ കു ിച്ചു് വിിതവിവ ങ്ങള്ക് 

ചുവ ട ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നു.  

പട്ടിഥ 2.43 

ജില്ലയി ല േശതാധ്ന പ്പിക്കട്ട ് ാഡുഥള്ക് 

ക്രള നം വിഭാിം  എണം നീെം (ഥി.ളീ) 

1. നാഷ്ണല് കഹ്വ 2 121.15 

2. ്സ്റ്ററ്റ് കഹ്വ 11 246.89 

3. ജില്ലാ ് ാഡുഥള്ക് 306 1938 

4. ളറ്്റ ജില്ലാ ് ാഡ് - 122 

5. ഗ്രാളീണ ് ാഡു ഇെഡട്രിയല് എ്സ്റ്ററ്റ് - 12901 
ഉ വിടം : പി.ഡലൂ.യുഡി ് ാഡ് 

2.27 പാലങ്ങള്ക് 

  പാതുള ാളന്് വകുപ്പിക്കി ന്റ  ി്പ്പിക്കാര്ണ്ട്ട് േശതഥാ ം ജില്ലയില് 180 പാലങ്ങള്ക് ഉണ്ട്. ഇവ യല്ലാം 

േശതബലിത ്ഥാണ്കക്രീറ്റ് നിര്ണ്മ്മിതളാണ്. ആ ഥ പാലങ്ങെില് 8 എണം ബലക്ഷയമു്വയാണ്.  കൂടാ ത 

29 പാലങ്ങള്ക് 6 ളീറ്റി്നക്കാള്ക് വീതി കു ഞ്ഞതുളാണ്. 

2.28  യില്്വ 

 പാലക്കാട ് ജില്ലയില് 2   യില്്വ ജംിഷ്നഥള്ക് ഉള്ക് പ്പിക്ക ട 12   യില്്വ ്സ്റ്റഷ്നഥളുണ്ട്. 

ജില്ലയി ല   യില്്വ കലനഥളും, ആ ഥ നീെവും ചുവ ട ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നു. 
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പട്ടിഥ 2.44  

ജില്ലയി ല േശതാധ്ന പ്പിക്കട്ട   യില്്വ കലെ 

ക്രള നം   യില്്വ കലെ നീെം (ഥി.ളീ) 

1. വാെയാര്ണ് - പര്ണ്ിനൂര്ണ് 95.750 

2.  ഷ്ാര്ണ്ൂര്ണ് - കുല്ഥല്ലൂരര്ണ് 15 

3. പാലക്കാട് ജം ഷ്െ - പാലക്കാട്  ടൌണ്ക 4.09 

4. പാലക്കാട്  ടൌണ്ക - മുതലളട 31.630 

ആ ഥ 146.47 

ഉ വിടം :  പര്ണ് െക്ടീവ ്ലാെ,  ടൌണ്ക ലാനിംി് വകുപ്പിക്ക് 

2.29 വയവസായം 

 2.29.1 വയാവസായിഥളായി മുന്നില് നില്ക്കുന്ന പ്ര ജില്ലയാണ ് പാലക്കാട ് ്ഥ െന്ില്  ണ്ടാം 

നമാാനമുണ്ട്.  ിാര്ണ് ളെ ് സം ംഭങ്ങള്ക്, ഭക്ഷയ സംസ്ക ണ സം ംഭങ്ങള്ക്,  ഥട്ടിട നിര്ണ്മ്മാണ 

സാളഗ്രിഥള്ക്, ലാസ്റ്റിഥ്, എഞ്ചിനീയ ിംി് എന്നീ ്ളഖലഥൊണ് ഈ  ംിന്് ശ്ര്ദ്ധയളായി 

േശതവര്ണ്ന്ിക്കുന്നത്.  

പട്ടിഥ 2.45  

ഇെഡട്രിയല് എ്സ്റ്ററ്റുഥള്ക് 

ഉ വിടം : ജില്ലാ വയവസായ ്ഥന്ദ്രം, പാലക്കാട്                                             
2.30 ടൂ ിസ്റ്റ് ്ഥന്ദ്രങ്ങള്ക് 

 ടൂ ിസം വിഥസനന്ിന് അനെളായ സാദ്ധയതഥളു് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. എന്നാല് േശതകൃതി 
ഥനിഞ്ഞു നവരുിയ  സൌന്ദ യം നാെിതുവ   ടൂ ിസം വിഥസനന്ിന് മുഴുവനായി ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുുവാെ 
ഥെിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജില്ലയി ല  ത  ഞ്ഞടുന്നുന്് േശതധ്ാന ടൂ ിസം ്ഥന്ദ്രങ്ങളു ട ്പ്രഥള്ക് ചുവ ട ്ചര്ണ്ക്കുന്നു. 
2.31 പാലക്കാട് ജില്ലയി ല േശതധ്ാന ടൂ ിസ്റ്റ് ്ഥന്ദ്രങ്ങള്ക് 
 
ളലമ്പുെ ിാര്ണ്ഡെ ഡാം 
പാലക്കാട് ്ഫാര്ണ്ട്ട് 
ളലമ്പുെ ് ാക്്ക ിാര്ണ്ഡെ 
ഥല്പ്പിക്കാന്ി ്ക്ഷത്രം 
പ മ്പിക്കുെം വനയജീവി സ്ങ്കതം 
സീതാര്ണ്കുണ്ട് 

്പാുണ്ടി ഡാം 
 നല്ലിയാമ്പതി ഹില് 
്ധ്ാണി  വ്ച്ചാട്ടം 
ഥവ  
ിി്രവാണി  ിസര്ണ്്വായര്ണ് 
ഥാഞ്ഞി രോെ ഡാം  ജയ്ക്െ ്ക്ഷത്രം

 ജയ്ക്െ ്ക്ഷത്രം                                   
ഉ വിടം : ടൂ ിസം വകുപ്പിക്ക്, പാലക്കാട് 

ക്രള നം ഥാറ്റി ി നം. ഏ ിയ 

1 ഇെഡട്രിയല് എ്സ്റ്ററ്്റ 5   

2  ഡവലപ്പിക്ക് ളെ ് ഏ ിയ / ഡവലപ്്പിക്ക ളെ ് ്ലാട്ട് 2 666.95 

3 ഡി.ഐ.സി എ്സ്റ്ററ്്റ 2   
4  ഥ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ്സാണ്ക 1 34 
5 ഥിെഫ്രാ പാര്ണ്ക്്ക 1 200 
6 സിഡ്്ഥാ എ്സ്റ്ററ്്റ 6   
7 ളിനി ഇെഡട്രിയല് എ്സ്റ്ററ്റ് 6   
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2.32 ഡാമുഥള്ക് 

 പാലക്കാട് ജില്ലയില് ലഭയളാകുന്ന ജലം ഭൂ ിഭാിവും സംഭ ിക്കുന്ന ഡാമുഥളു ട വിവ ങ്ങള്ക് ചുവ ട 

 ഥാടുന്നുന്ി ിക്കുന്നു.  

പട്ടിഥ 2.47 

ജില്ലയി ല ഡാമുഥള്ക് 

ക്രള നം ്പ ് വിസ്തൃതി( ഹ) സംഭ ണ്ിഷ്ി (Mm3) 

1 ളലമ്പുെ 2313 226   

2 ളംിലം 393 25.494  

3 ളീങ്ക  259 11.30  

4 ചു്ിയാര്ണ് 159 13.90  

5 ്പാുണ്ടി 363 50.914  

6 വാെയാര്ണ് 259 18.40  

7 ഥാഞ്ഞി പ്പുെ 512 70.8274   

8 
പ മ്പിക്കുെം(ആെിയാര്ണ് 

ഥ ാര്ണ്) 
2092 

7.25 ടി.എം.സി ജലം 

പാലക്കാടിന് ഥിട്ടുന്നു  

9 തൂണക്കടവ് 283 ലഭയളല്ല  

10  പ്രവാ ിപ്പിക്ക്ം 255 ലഭയളല്ല  

ഉ വിടം : ഫിഷ് ീസ ്ഡിപ്പിക്കാര്ണ്ട്ട ്ളന്്റ, ജല്സചന വകുപ്പിക്ക് 

2.33 സംഭ ണിാലഥള്ക് 

 ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ, ഭ്ക്ഷയാല്പന്നങ്ങളു ട ിാസ്ത്രീയ സംഭ ണന്ിനം വിത ണന്ിനം സംഭ ണിാലഥള്ക്, 

്ിാ ഡൌളതഥള്ക് എന്നിവ ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയി ല സംഭ ണിാലഥള്ക്, 

്ിാ ഡൌളതഥ െ കു ിച്ചു് വിവ ങ്ങള്ക് താ െ ്ചര്ണ്ന്ി ിക്കുന്നു. 

പട്ടിഥ 2.48   

്ിാ ഡൌളതഥള്ക്, സംഭ ണ ിാലഥള്ക്  

ഉ വിടം :  വബ് കസറ്റ ് - എഫ.്സി.ഐ, ്സ്റ്ററ്റ ്&   സെൈല്  വയര്ണ്  ഹൌസ് ്ഥാര്ണ്പ്പിക്ക് ഷ്െ 

ക്രള നം ്പ ് നമാലം ഥപ്പിക്കാസിറ്റി (എം.ടി) 

1. ്സ്റ്ററ്റ്  വയര്ണ് ഹൌസ് ്ഫാര്ണ്ട്ട് കളതാനന്ിന സളീപം, 
പാലക്കാട് 

9601 

2. ്സ്റ്ററ്റ്   വയര്ണ് ഹൌസ് മുതലളട 5875 

3. ്സ്റ്ററ്റ്   വയര്ണ് ഹൌസ്  ഥാെിഞ്ഞാമ്പാ  1000 

4. ്സ്റ്ററ്റ്   വയര്ണ് ഹൌസ് എെ.എച്്ച. ് ാഡ് ആലത്തൂര്ണ് 2600 

5.  സെൈല്   വയര്ണ് ഹൌസ്  
്ഥാര്ണ്പ്പിക്ക് ഷ്െ 

ഥിെഫ്ര കവസ് പാര്ണ്ക്്ക, 
ഥഞ്ചി്ക്കാട് 

13607.77 

 

6. എഫ്.സി.ഐ പലവ്ക്കാട് 64173.6 
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 ്ളല്പ്പിക്ക ഞ്ഞവയ്ക്് രോ  ള പ്ട്ട   ്ിാ ഡൌളതഥള്ക്  പാതു വിത ണന്ിെ    ളാന് 

വയാപാ ിഥളു്ടയും സഹഥ ണ നമാാപനങ്ങളു ടതായുടുന്നുണ്ട്. കൂടാ ത 3 ്ഥാള്ക്ഡ് ്സ്റ്റാ് ജ് 

്ിാ ഡൌളതഥളും ഉണ്ട്.  

2.34  ഫണ്ടുഥള്ക് 
സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുഥള്ക് (2016-17) 

 2016-17 ല് വിവിധ് വകുപ്പുഥള്ക് മു്ഖന പാലക്കാട് ജില്ലയി ല  വിഥസന പദ്ധതിഥള്ക്ക്കായി  

അനവതിച്ച ഥിട്ടിയതും വിനി്യാിിച്ചതുളായ (നടപ്പിക്കാക്കിയ പദ്ധതിഥള്ക്) സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  

ഫണ്ടുഥളു ട വിിതവിവ ങ്ങള്ക് താ െ  ഥാടുന്നുന്ി ിക്കുന്നു. 

പട്ടിഥ 2.49   

സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  ഫണ്ടുഥളു ട വിിതവിവ ങ്ങള്ക് (തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

 

ക്രള 

നം 
പദ്ധതിയു ട ്പ  ്

വഥയി്ര

ന്ിയ തുഥ 
നടന്ിയ േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് 

 ചലവെിച്ച 

തുഥ 

േശത്യാജനം ലഭിച്ച ത്േി 

നമാാപനങ്ങള്ക്(എണം) 

ഗ്ര
ാള
പ

ഞ്ച
ാ 

്ല
ാക്ക

 ്

പ
ഞ്ച
ാ 

ജ
ില്ല
ാ 

പ
ഞ്ച
ാ 

മുെ
സ
ി 

പ്പിക്ക
ാല
ിറ്റ
ി 

1 

 ഥ.എസ.്ഇ.ബി 

പാലക്കാട ്

ഡിവിഷ്െ 

310.85 
കവതഉതി സംവിധ്ാനം 

 ളച്ച പ്പിക്കടുന്നുന്ല് 
310.85 14     1 

2 
ജില്ലാ ്ലബര്ണ് 

ഓഫീസ്, പാലക്കാട ്
15.344 

അവിതാ  പെഷ്െ 

ലഭയളാക്കല് 
15.344 45     7 

3 

ജില്ല ആ് ാിയ 

വകുപ്പിക്ക്  

(ആ്ലാപ്പിക്കതി, 

പാലക്കാട)് 

120.28649 

 ഥൌളാ ക്കാ്ര ടയും 

വ്യാധ്ിഥ്ര  ടയും ആ് ാിയം 

കുടുന്നുംബശ്രീ, ആിാവര്ണ്ക്കര്ണ് 

പ ിിീലനം തുടങ്ങിയവ 

109.79127 71     7 

4 
ജില്ലാ വയവസായ 

്ഥന്ദ്രം, പാലക്കാട ്
342.47828 

വയവസായിഥ േശതതര്ണ്ിനം, 

വില്പ്പിക്കനയും, ഥയറ്റുളതി 

പദ്ധതിയും, സം ംഭഥതാ 

സഹായപദ്ധതി തുടങ്ങിയവ 

342.47828 33     7 

5 ഭൂജലവകുപ്പിക്ക് 248.12864 

കുടി വെെ പദ്ധതി നടപ്പിക്കിലാക്കി, 

ഭൂജലവിതാനം ഉയ്രന്ന 

പ ിപാടിഥള്ക് നടപ്പിക്കിലാക്കി 

113.92279 58     1 

6 
വനയജീവി വകുപ്പിക്ക്,  

കസലന്റ ്വാലി 
375.67 

പ ിനമാിതി വിഥസന പദ്ധതി, 

വനസം ക്ഷണം, ് ാഡുഥള്ക്, 

ളനഷ്യനം, മൃിങ്ങളും തമ്മില് 

സം്ര്ണ്ഷ്ങ്ങള്ക് കു യ്ക്കുന്നതിന് 

പദ്ധതിഥള്ക് തുടങ്ങിയവ 

375.67 
ഭവാനി, കസലെ ് വാലി 

്ളഖല 

7 ഗ്രാളവിഥസനം 2 
ള ക്ക്സ ഥള്ക് ഥംപൂട്ടര്ണ് ്ടബിള്ക് 

വാഥാം ലബ്ീനര്ണ് എന്നിവ വാങ്ങി 
2   1     

8 
പട്ടിഥവര്ണ്ഗ 

വിഥസനം 
1151.2481 

വിവാഹ ധ്ന സഹായം, ഭവന 

നവീഥ ണം, വീട് നിര്ണ്മ്മാണം 
1151.2481 20       
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9 
 താെില്വകുപ്പിക്ക് 

പാലക്കാട ്
177.2831  താെില്  ഹിത ്വതനം നവരുി 160.3173 88     7 

10 
സാമൂഹയ നീതി 

വകുപ്പിക്ക് 
85.03 

 ഥൌളാ  േശതായക്കാ  ായ 

 പണ്കകുട്ടിഥളു ട സളഗ്ര 

വിഥസന ന്ി നായി സ്കൂള്ക് 

 ഥൌണ്കസില്ളാ ര്ണ്ക്ക് 

ഓണ്  ിയം നല്കുഥ 

71.7   13     

11 ഫിഷ് ീസ്  90.204 

എെ.എഫ്. ഡലൂ. എഫ്, 7 

ഭവനങ്ങള്ക് നിര്ണ്മ്മിച്ചു ളത്സ്യകൃഷ്ി, 

ളത്സ്യ സമൃദ്ധി, എന്നിവക്ക ്ഫണ്ട് 

 ചലവെിച്ചു 

86.454 64     4 

12 
ജില്ലാ ്പാലീസ് 

വകുപ്പിക്ക് 
71.9596 

സ്റ്റൂഡെ  ്്പാലീസ് ്ഥഡറ്റ ്

പദ്ധതി  
71.9296 25     3 

13 
ളണ ്സം ക്ഷണ 

വകുപ്പിക്ക് 
1808.2658 

നീർന്ട സം ക്ഷണം, ളണ ്

സാമ്പിളുഥളു ട ്ിഖ ണം, ളണ ്

വിഞാനാന  വയാപന 

േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് എന്നിവ 

നടന്ി 

675.72005 5     1 

14 

ജില്ലാ 

്ഹാളി്യാപ്പിക്കതി, 

പാലക്കാട ്

51.90873 
ഡി െെസ ിയും 

ഥംപൂട്ടര്ണ്വല്ക്ക ണവും 
51.90873 24     4 

15 
നി ഗ്രാളാസൂത്രണ 

വകുപ്പിക്ക് പാലക്കാട് 
14.1 

നമാലപ ാസൂത്രണ 

േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് 
14.1       4 

16 
ക്ഷീ  വിഥസന 

വകുപ്പിക്ക് 

439.56776

9 

തീറ്റപ്പുല്കൃഷ്ി വിഥസനം, ളില്ക്ക് 

 ഷ്ഡ ്വിഥസനം, 

ക്ഷീ സം്ങ്ങളു ട നവീഥ ണം 

തുടങ്ങിയവ 

439.567769 88     6 

17 
വനം വകുപ്പിക്ക്, 

 നന്മാ  
44.11 

വനരോന്രദ്ധാ ണം, അ്േശതാച്ച ്

് ാഡ ്നിര്ണ്മ്മാണം,  ഥട്ടിട 

ങ്ങളു ട രോന്രദ്ധാ  ണം, 

ലാെ് ഷ്െ, ഫയര്ണ് കലെ, 

 ഡ്ളാെ ്ട്രഷ്െ ്ലാട്ട് 

പ ിപാലനം, ളന ഷ്യനം 

മൃിങ്ങളും  തമ്മില് സം്ര്ണ് 

ഷ്ങ്ങള്ക് കു ക്കുന്ന തിന് 

നടപടി ഥള്ക് 

44.11 10       
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18 
ഭാ തീയ ചിഥിത്സ്ാ 

വകുപ്പിക്ക്, പാലക്കാട ്
143.37536 

ആയൂര്ണ്്വത നമാാപനങ്ങള്ക്ക്ക് 

 ളഡി സിെ ലഭയളാക്കല്, 

അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണി,  ളഡിക്കല് 

ഥയാമ്പ്, ഔഷ്ധ് വിത ണം, സ്കൂള്ക് 

വിതയാര്ണ് ഥളു ട ആ് ാിയ പദ്ധതി 

ജീവനക്കാ ര്ണ്ക്ക ്പ ിിീലനം 

നല്ഥല്  െഷ്യല് ്േശതാജക്്ട, 

പഞ്ചഥര്ണ്മ്മ യൂണിറ്റ് 

143.37536 35     3 

19 
ഇ ി്ിഷ്െ 

ഡിവിഷ്െ ചിറ്റൂര്ണ് 
1223.86 

11 ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനങ്ങെില് കൃഷ്ി 

നമാല്ന്ക്ക ്പൂര്ണ്ണ ്താതില് 

ജല്സചന  സൌഥ യം പ്രക്കി 

1142.89 10     1 

ആ ഥ 6715.912 
 

5323.37725 590 14 0 56 

ഉ വിടം : ലാെ കെസ് 

 2016-17 ല് വിവിധ് വകുപ്പുഥള്ക് മു്ഖന പാലക്കാട് ജില്ലയി ല  വിഥസന പദ്ധതിഥള്ക്ക്കായി  ആ ഥ 

അനവതിച്ച 6715.912 ലക്ഷന്ില് 5323.377 ലക്ഷം രൂപ വിവിധ് വിഥസന േശതവൃന്ിഥള്ക്ക്കു്വണ്ടി 

വിനി്യാിിച്ചു.  

സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുഥള്ക് (2017-18) (എസ്.എസ്.എസ്)- പാലക്കാട് ജില്ല 
2017-18 ല് അനവതിക്ക പ്പിക്കട്ട സംനമാാനവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുഥളു ട വിവ ങ്ങള്ക് ചുവ ട  ഥാടുന്നുക്കുന്നു.  

പട്ടിഥ 2.50   

സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  

(തുഥ ്ഥാടിയില്) 

ക്രള നം ്ളഖല 

 
പാലക്കാട ്

ഥാറ്റി ി I  ഥാറ്റി ി II ഥാറ്റി ി III ഥാറ്റി ി IV  
ആ ഥ 

വിഹിതം 

ആ ഥ ്സ്റ്ററ്റ ്

വിഹിതം (14 

ജില്ലഥള്ക്) 

പാലക്കാട ് പാലക്കാട ് പാലക്കാട ് പാലക്കാട ്

1 2 3 4 6 8 11 

I കൃഷ്ിയും അനബന്ധ ്ളഖലഥളും 235.27 4.0315 11.12 122.1829 137.3344 

II ഗ്രാളവിഥസനം 744.7 - 2.6 20.6352 23.2352 

III സഹഥ ണം 45.35 - 1.17 5.13 6.3 

IV 

ജല്സചനവും - 

 വ് പാക്ക നിയ്രണത്ണവും 295.77 - 30.44 49.7 80.14 

V ്ര്ണ്ജ്ജം 637.14 0.5 - 39.45 39.95 

VI വാണിജയവും & ധ്ാതുക്കളും 496.83 17.52 - 9.2616 26.7816 

V ിതാിതവും & വാര്ണ്ന്ാവിനിളയവും 1771.54 0.2 - - 0.2 

VIII 

ിാസ്ത്രീയ സാ്ങ്കതിഥ വിതയയും  

പ ിനമാിതിയും 64.61 0.6 - 0.28 0.88 

IX 

സാമൂഹിഥ സാമുതായിഥ 

്സവനങ്ങള്ക് 5524.29 223.15 5.055 253.2703 481.4753 

X സാമ്പന്ിഥ ്സവനങ്ങള്ക് 1782.61 1.916 0.14 5.9784 8.0344 
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ഉ വിടം : ്സ്റ്ററ്റ ്ലാനിംി് ്ബാര്ണ്ഡ് 

 2017-18 ല് പാലക്കാട ് ജില്ലയ്ക് ് നാല ് ഥാറ്റി ിയിലായി   സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിഥള്ക്ക്കായി   ആ ഥ 

806.0509  രൂപ അനവതിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

2017-18 ല് പാലക്കാട് ജില്ലയ്്ക് നാല് ഥാറ്റി ിയിലായി   ്ഥന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിഥള്ക്ക്കായി   ആ ഥ 

92.7601 ്ഥാടി  രൂപ അനവതിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

പട്ടിഥ 2.52 

എസ്.എസ്.എസ് &  സി.എസ്.എസ് (സംക്ഷിപ്തം)  
(തുഥ ്ഥാടിയില്) 

ക്രള 

നം  
സ്കീം  

ഥാറ്റി ി 1 
പാലക്കാട ്ജില്ല 

ഥാറ്റി ി 2 

പാലക്കാട ് 

ഥാറ്റി ി 3 

പാലക്കാട ് 

ഥാറ്റി ി 4 

പാലക്കാട ് 

ആ ഥ 

പാലക്കാട ്

വിഹിതം  

്സ്റ്ററ്റ ്വിഹിതം 

പാലക്കാട ്ജില്ല 

ഉള്ക് പ്പിക്ക ട  

1 എസ്.എസ.്എസ ് 11772.60 247.92 50.525 507.6084 806.0534 

XI  പാതു ്സവനങ്ങള്ക് 174.49 - - 1.72 1.72 

ആ ഥ വിഹിതം 11772.60 247.92 50.525 507.6084 806.0509 

2017-18  ല ്ഥന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി (സി.എസ്.എസ്)  ഫണ്ടുഥളു ട  

അവ്ലാഥനം – പാലക്കാട ്ജില്ല 

പട്ടിഥ 2.51  

്ഥന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി 
(തുഥ ്ഥാടിയില്) 

ക്രള 

നം 
്ളഖല 

ഥാറ്റി ി I  

പാലക്കാട ്ജില്ല 

ഥാറ്റി ി II ഥാറ്റി ി III ഥാറ്റി ി IV  
ആ ഥ 

വിഹിതം 

ആ ഥ ്സ്റ്ററ്റ ്

വിഹിതം (14 

ജില്ലഥള്ക് ) 

പാലക്കാട ് പാലക്കാട ് പാലക്കാട ് പാലക്കാട ്

1 2 3 4 6 8 11 

I കൃഷ്ിയും അനബന്ധ ്ളഖലഥളും 33.50 - - 28.3909 28.3909 

II ഗ്രാളവിഥസനം 3352.89 - - 16.3168 16.3168 

III സഹഥ ണം - - 14.58 - 14.58 

IV 

ജല്സചനവും - 

 വ് പാക്ക നിയ്രണത്ണവും 36.02 - - - 0 

V ്ര്ണ്ജ്ജം - - - - 0 

VI വാണിജയവും & ധ്ാതുക്കളും - - - - 0 

V ിതാിതവും & വാര്ണ്ന്ാവിനിളയവും - - - - 0 

VIII 

ിാസ്ത്രീയ സാ്ങ്കതിഥ വിതയയും  

പ ിനമാിതിയും 0.6 - - - 0 

IX സാമൂഹിഥ സാമുതായിഥ ്സവനങ്ങള്ക് 3262.14 9.52 - 23.9524 33.4724 

X സാമ്പന്ിഥ  ്സവനങ്ങള്ക് 30.05 - - - 0 

XI  പാതു  ്സവനങ്ങള്ക് 38.03 - - - 0 

ആ ഥ വിഹിതം 6753.23 9.52 14.58 68.6601 92.7601 
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2 സി.എസ.്എസ്  6753.23 9.52 14.58 68.6601 92.7601 

  ആ ഥ 18525.93 257.44 65.105 576.2685 898.8135 

ഉ വിടം : ്സ്റ്ററ്്റ ലാനിംി ്്ബാര്ണ്ഡ് 
പട്ടിഥ 2.53  

(2013-14) പാലക്കാട് ജില്ല ത്േി ഭ ണനമാാപനം തി ിച്ചു് ബജറ്റ് വിഹിതം   
(തുഥ ആയി ന്ില്) 

ക്രള 

നം 

ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനം 
എണം വിഥസനം 

പ മ്പ ാി

തം 

ആസ്തി 

(എെ.ആര്ണ്) 

ആസ്തി 

(ആര്ണ്) 
ആ ഥ 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 88 2087699 560634 226236 563531 3438100 

2 ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 13 597528 31200 46435 - 675163 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 1 597132 18400 72585 109475 797592 

4 മുെസിപ്പിക്കാലിറ്റി 7 315969 65276 37622 926222 1345089 

ആ ഥ 109 3598328 675510 382878 1599228 6255944 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 

പട്ടിഥ 2.54  

 (2014-15) പാലക്കാട് ജില്ല ത്േി ഭ ണനമാാപനം തി ിച്ചു് ബജറ്റ് വിഹിതം  
 (തുഥ ആയി ന്ില്) 

ക്രള 

നം 

ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനം 
എണം വിഥസനം 

പ മ്പ ാി

തം 

ആസ്തി 

(എെ.ആര്ണ്) 

ആസ്തി 

(ആര്ണ്) 
ആ ഥ 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 88 2299665 659608 254085 638714 3852072 

2 ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 13 693532 36400 48733 - 778665 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 1 699826 21500 84885 165592 971803 

4 മുെസിപ്പിക്കാലിറ്റി 7 351617 76346 46992 108316 583271 

ആ ഥ 109 4044640 793854 434695 912622 6185811 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 
പട്ടിഥ 2.54  

(2015-16) പാലക്കാട് ജില്ല ത്േി ഭ ണനമാാപനം തി ിച്ചു് ബജറ്റ് വിഹിതം  
 (തുഥ ആയി ന്ില്) 

ക്രള 

നം 

ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനം 
എണം വിഥസനം 

പ മ്പ ാി

തം 

ആസ്തി 

(എെ.ആര്ണ്) 

ആസ്തി 

(ആര്ണ്) 
ആ ഥ 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 88 2305826 705041 287207 702370 4000444 

2 ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 13 699209 39000 60966 - 799175 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 1 699826 22900 90299 180211 993236 

4 മുനിസിപ്പിക്കാലിറ്റി 7 352476 81190 51317 115225 600208 

ആ ഥ 109 4057337 848131 489789 997806 6393063 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 
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പട്ടിഥ 2.55 

 (2016-17) പാലക്കാട് ജില്ല ത്േി ഭ ണനമാാപനം തി ിച്ചു് ബജറ്റ് വിഹിതം   
(തുഥ ആയി ന്ില്) 

ക്രള 

നം 

ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനം 
എണം വിഥസനം 

പ മ്പ ാി

തം 

ആസ്തി 

(എെ.ആര്ണ്) 

ആസ്തി 

(ആര്ണ്) 
ആ ഥ 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 88 2420466 765728 317778 743263 4247235 

2 ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 13 658939 42952 68400 - 770291 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 1 659044 25216 99436 198446 982142 

4 മുനിസിപ്പിക്കാലിറ്റി 7 557765 125388 65476 159267 907896 

ആ ഥ 109 4296214 959284 551090 1100976 6907564 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 

ത്േി ഭ ണനമാാപനങ്ങള്ക്ക്കു്  ബജറ്്റ വിഹിതം (2017-18) പാലക്കാട് ജില്ല 

പട്ടിഥ 2.53  

പ മ്പ ാിത/ആസ്തി സം ക്ഷണ  ചലവുഥള്ക്ക്കു് ഫണ്ട ്  
(തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

ക്രള  

നം 

ത്േി ഭ ണ  

നമാാപനം 

സംനമാാനം പാലക്കാട ്ജില്ല 

പ
 മ്പ

 ാ
ി
ത

 

 ച
ല
വ

 ്

് 
ാഡ
ിത
  

ആ
സ്ത
ി 

സ
ം 
ക്ഷ
ണ
 

 ച
ല
വ

 ്
് 
ാഡ
് ഇ
ന
 

ആ
സ്ത
ി 

സ
ം 
ക്ഷ
ണ
 

 ച
ല
വ

 ്

ആ
 ഥ

 

പ
 മ്പ

 ാ
ി
ത

 

 ച
ല
വ

 ്
് 
ാഡ
ിത
  

ആ
സ്ത
ി 

സ
ം 
ക്ഷ
ണ
 

 ച
ല
വ

 ്
് 
ാഡ
് ഇ
ന
 

ആ
സ്ത
ി 

സ
ം 
ക്ഷ
ണ
 

 ച
ല
വ

 ്

ആ
 ഥ

 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 91783.93 34348.10 89575.84 215707.87 8302.19 3222.56 9166.86 20691.61 

2 

്ലാക്ക് 

പഞ്ചായന്് 5444.37 7057.61 - 12501.98 465.66 693.65 - 1159.31 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 3827.77 10259.34 36148.44 50235.55 273.41 1008.38 2347.84 3629.63 

4 മുെസിപ്പിക്കാലിറ്റി 16935.60 8094.51 15944.86 40974.97 1360.87 663.97 1622.61 3647.45 

5 ്ഥാര്ണ്പ്പിക്ക് ഷ്െ 18473.86 5743.89 11172.25 35390.00 - - - 0 

ആ ഥ 136465.53 65503.45 152841.39 354810.37 10402.13 5588.56 13137.31 29128.00 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 

പട്ടിഥ 2.54  

വിഥസന ഫണ്ട ്   
(തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

ക്രള  

നം 

ത്േി ഭ ണ  

നമാാപനം 

വിഥസന ഫണ്ട ്– പാലക്കാട ്ജില്ല 
ആ ഥ  

 

വിഥസന 

ഫണ്ട ്ആ ഥ  

സംനമാാനം ജന ല് എസ.്സി.പി ടി.എസ.്പി 

1 ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 27903.24 11064.83 1337.74 40305.81 309222.46 

2 ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 7127.25 3863.11 552.54 11542.90 79250.03 
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3 ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 7173.54 4315.09 440.5 11929.13 79250.03 

4 മുെസിപ്പിക്കാലിറ്റി 8117.32 1946.08 18.57 10081.97 87634.13 

5 ്ഥാര്ണ്പ്പിക്ക് ഷ്െ - - - 0 67393.33 

ആ ഥ 50321.35 21189.11 2349.35 73859.81 622750.00 

ഉ വിടം : സംനമാാന ബജറ്റ ്് ഖഥള്ക് 

പട്ടിഥ 2.55  

വിഥസന ഫണ്ട് – ആസ്തി സം ക്ഷണം, പ മ്പ ാിതം
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പട്ടിഥ 2.56 
എം.പി, എം.എല്.എ  ഫണ്ടുഥള്ക് (2017-18)   

(തുഥ ്ഥാടിയില്) 

ക്രള നം ഥാറ്റി ി ആ ഥ വിഹിതം 

1. എം.പി. – എല്.എ.ഡി 8.75  

2. എം.എല്.എ – എസ.്ഡി.എഫ് 12  

3. എം.എല്.എ – എല്.എ.സി എ.ഡി.എഫ് 60  

ഉ വിടം : ജില്ലാ ലാനിംി ്ഓഫീസ ്് ഖഥള്ക് 

പട്ടിഥ 2.57 
എം.പി. ലാഡ് ഫണ്ട് വിനി്യാി സംക്ഷിപ്തം (തുഥ ലക്ഷന്ില്)    

എം.

പി

യു

 ട 

്പ

  ്

വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ 

  ക്ക ളെഡ് 

വര്ണ്ക്്സ 

സാം ഷ്െഡ് 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാ

ന്വ 

ഫണ്്ട  പാസിഷ്െ തുഥ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ എ
ം.ബ

ി. 
 ാ
്ജ
ഷ്

 ് 2014-15 51 482.81 50 471.26 46 421.04 4 0 ലഭിച്ച തുഥ  5/10 1250.00 

2015-16 26 512.80 25 469.48 13 287.75 12 62.05 അനവതിച്ച പലിി 25.68 

2016-17 18 469.59 18 466.95 9 104.76 9 201.6 15LS ല് നിന്നും നല്ഥിയ തുഥ 155.84 

2017-18 43 694.82 24 389.32 2 12.00 22 113.71 ആ ഥ ലഭിച്ച തുഥ 1431.52 

Total 138 2160.02 117 1797.01 70 825.55 47 377.36 ചിലവെിച്ച തുഥ 1202.91 

                  ബാക്കി 228.61 

 

എം.

പി

യു

 ട 

്പ

  ്

വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ 

  ക്ക ളെഡ് 

വര്ണ്ക്്സ 

സാം ഷ്െഡ് 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാ

ന്വ 

ഫണ്്ട ്പാസിഷ്െ തുഥ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ .
 പ
ി. 
 ഥ
. ബ

ിജു
 

2014-15 78 595.87 78 577.31 74 509.36 4 4.06 ലഭിച്ച തുഥ  5/10 1250.00 

2015-16 49 563.16 47 548.56 33 231.92 14 41.26 അനവതിച്ച പലിി 24.00 

2016-17 72 676.45 67 620.27 36 273.20 31 80.98 15LS ല് നിന്നും നല്ഥിയ തുഥ 177.51 

2017-18 42 463.00 11 115.75 1 18.81 10 36.08 ആ ഥ ലഭിച്ച തുഥ 1451.51 

Total 241 2298.48 203 1861.89 

14

4 1033.29 59 162.38 ചിലവെിച്ച തുഥ 1195.67 

                  ബാക്കി 255.84 

 

എം.പി

യു ട 
്പ  ്

വര്ണ്ഷ്ം 
വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ .
 

ഇ
.ട
ി 

മുഹ
മ്മ
ത ്

ബ
ഷ്
ീര്ണ്

 2014-15 17 70.10 17 70.10 17 68.71 0 0.00 

2015-16 33 143.93 22 64.39 20 49.87 1 2.50 
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2016-17 13 159.74 12 152.64 3 7.37 9 145.27 

2017-18 18 61.30 17 51.55 0 0.00 17 58.66 

Total 81 435.07 68 338.68 40 125.95 27 206.43 

 

 

 

 

എം.പിയു

 ട ്പ ് 
വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

 േശത
ാഫ
.  
ിച്ച
ാര്ട്
ഡ
 ് 2014-15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2015-16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2016-17 1 19.00 1 19.00 0 0.00 1 9.50 

2017-18 1 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 2 34.00 1 19.00 0 0.00 1 9.50 

എം.പിയു

 ട ്പ ് 
വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ .
 പ
ി.വ
ി. 
അ
ബ്ദു
ള്ക്
 

വ
ഹ
ാബ

 ്

2014-15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2015-16 2 5.20 2 5.20 2 5.20 0 0.00 

2016-17 5 18.15 5 18.13 4 13.23 1 4.88 

2017-18 8 45.65 4 29.00 1 4.50 3 24.50 

Total 15 69.00 11 52.33 7 22.93 4 29.38 

എം.പിയു

 ട ്പ ് 
വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ .
 സു
് 
ഷ്
 ്്
ി
ാപ
ി 2014-15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2015-16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2016-17 2 56.76 2 56.76 0 0.00 2 10.88 

2017-18 2 19.00 1 15.00 0 0.00 1 0.00 

Total 4 75.76 3 71.76 0 0 3 10.88 

എം.പിയു

 ട ്പ ് 
വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ. 
വ
യ
ല
ാര്ണ്
  
വ
ി  2014-15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2015-16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2016-17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2017-18 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 

Total 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 
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എം.പിയു

 ട ്പ ് 
വര്ണ്ഷ്ം 

വര്ണ്ക്്സ   ക്ക ളെഡ് വര്ണ്ക്്സ സാം ഷ്െഡ് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിച്ച  

വര്ണ്ക്കുഥള്ക് 
പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കാന്വ 

No Amt No Amt No Amt No Amt 

ശ്ര
ീ. 
എ
. 
ഥ
. ആ

ന്റ
ണ
ി  2014-15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2015-16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2016-17 1 30.00 1 30.00 0 0.00 1 6.00 

2017-18 1 10.00 1 10.00 0 0.00 1 5.00 

Total 2 40.00 2 40.00 0 0.00 2 11.00 
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പട്ടിഥ 2.58  

പാലക്കാട് ജില്ലയി ല എം.എല്.എ ളാ്ര ട േശത്തയഥ വിഥസന നിധ്ി ഉപ്യാിിച്്ച നടപ്പിക്കിലാക്കുന്ന േശതവൃന്ിഥളു ട  

2013-14 മുതല് 2017-18 വ  യു് രോ് ാിതി  ി്പ്പിക്കാര്ണ്ട്ട് 

ക്രള 

നം 

നി്യാജഥളണ്ഡല

ന്ിെ   ്പ ് 
സാമ്പന്ിഥ വര്ണ്ഷ്ം 

നിര്ണ്്േിിച്ച 

േശതവൃന്ിഥ െ 

സംബന്ധിച്്ച 

ഭ ണാനളതി നല്ഥിയ 

േശതവൃന്ിഥ െ 

സംബന്ധിച്്ച 

പൂര്ണ്ന്ീഥ ിന് 

േശതവൃന്ിഥ െ 

സംബന്ധിച്്ച 

തുഥ 

വിനി്യാി 

ിതളാനം 

എണം തുഥ എണം തുഥ എണം തുഥ 

1. ആലത്തൂര്ണ് 

2013-14 13 10355089 13 10355089 13 9726012 93.92 

2014-15 3 6465000 3 6465000 3 6350352 98.23 

2015-16 8 8374226 8 8374226 7 7426762 88.69 

2016-17 16 11772740 16 11772740 15 11583462 98.39 

2017-18 8 9999500 5 9028500 3 8174500 90.54 

ആ ഥ 48 46966555 45 45995555 41 43261088 94.05 

2. ചിറ്റൂര്ണ് 

2013-14 27 9478569 27 9478569 27 8882500 93.71 

2014-15 13 9736878 13 9736878 13 9584772 98.44 

2015-16 27 11271752 27 11271752 27 11248532 99.79 

2016-17 16 10274600 14 9374600 6 5125664 54.68 

2017-18 18 9447000 3 1384000 0 0 0 

ആ ഥ 101 50208799 84 41245799 73 34841468 84.47 

3. ്ഥാങ്ങാട് 2013-14 14 9904864 14 9904864 14 9861822 99.57 
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2014-15 28 9400000 28 9400000 28 9317925 99.13 

2015-16 25 10425000 25 10425000 23 9361409 89.80 

2016-17 19 10413760 19 10413760 11 6183760 59.38 

2017-18 15 9958177 3 700000 0 0 0 

  ആ ഥ 101 50101801 89 40843624 76 34724916 85.02 

4. ളലമ്പുെ 2013-14 28 11626066 28 11626066 28 11297365 97.17 

  2014-15 16 13917068 16 13917068 16 13095036 94.09 

  2015-16 8 9170000 8 9170000 8 9117582 99.43 

  2016-17 7 7956485 7 7956485 4 4956434 62.29 

  2017-18 15 11638379 13 10584279 2 252279 2.38 

  ആ ഥ 74 54307898 72 53253898 58 38718696 72.71 

5. ളണാര്ണ്ക്കാട് 2013-14 24 8866250 24 8866250 24 8780911 99.04 

  2014-15 39 11036300 39 11036300 39 10985804 99.54 

  2015-16 37 10956500 37 10956500 33 10235758 93.42 

  2016-17 30 10321580 28 9888545 21 6888545 69.66 

  2017-18 32 10007540 32 10007540 4 377750 3.77 

  ആ ഥ 162 51188170 160 50755135 121 37268768 73.43 

6.  നന്മാ  2013-14 18 10363534 18 10363534 18 10112251 97.58 

  2014-15 20 10683735 20 10683735 19 8548360 80.01 
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  2015-16 16 10325925 16 10325925 14 8543426 82.74 

  2016-17 28 12474276 28 12474276 19 10427304 83.59 

  2017-18 25 8947650 8 3687650 0 0 0 

  ആ ഥ 107 52795120 90 47535120 70 3763141 79.17 

7. പറ്റപ്പിക്കാലം 2013-14 50 16994856 50 16994856 49 16657511 98.02 

  2014-15 42 6961011 42 6961011 39 6028604 86.61 

  2015-16 48 12157962 48 12157962 45 11055991 90.94 

  2016-17 19 9929064 17 9252527 8 5102527 55.15 

  2017-18 3 10013000 2 2630000 0 0 0 

  ആ ഥ 162 56055893 159 47996356 141 38844633 80.93 

8. പാലക്കാട് 2013-14 17 7311760 17 7311760 17 7078670 96.81 

  2014-15 26 10077800 26 10077800 26 9404731 93.32 

  2015-16 35 11832818 35 11832818 34 11310322 95.58 

  2016-17 26 10108716 26 10108716 19 4271645 42.26 

  2017-18 55 13505154 32 10045410 4 362190 3.61 

  ആ ഥ 159 52836248 136 49376504 100 32427558 65.67 

9. പട്ടാമ്പി 2013-14 35 10027003 35 10027003 35 9580927 95.55 

  2014-15 32 9167059 32 9167059 32 8965011 97.80 
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  2015-16 53 15041316 53 15041316 52 14060841 93.48 

  2016-17 20 10600469 20 10600469 1 347150 3.27 

  2017-18 26 7607180 16 1907180 0 0 0 

  ആ ഥ 166 52443027 156 46743027 120 32953929 70.50 

10.  ഷ്ാര്ണ്ൂര്ണ് 2013-14 36 10540357 36 10540357 36 10460886 99.25 

  2014-15 39 11982844 39 11982844 38 11056113 92.27 

  2015-16 43 11541048 43 11541048 43 11442683 99.15 

  2016-17 24 9742750 24 9742750 18 6680681 68.57 

  2017-18 10 9892550 10 9892550 0 0 0 

  ആ ഥ 152 53699549 152 53699549 135 39640363 73.82 

11. തരൂര്ണ് 2013-14 15 11330000 15 11330000 15 11304149 99.77 

  2014-15 15 9867168 15 9867168 15 9790778 99.23 

  2015-16 6 9886592 6 9886592 6 984720 99.60 

  2016-17 8 10000000 8 10000000 6 7974358 79.74 

  2017-18 5 10492490 4 8632490 2 4981830 57.71 

  ആ ഥ 49 51576250 48 49716250 44 43898535 88.30 

12 ത്ന്ാല 2013-14 40 13745635 40 13745635 40 13307086 96.81 

  2014-15 39 15583846 39 15583846 37 13718676 88.03 
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  2015-16 40 17173775 38 14703367 34 13788367 93.78 

  2016-17 19 10323970 18 9225397 6 3996997 43.33 

  2017-18 23 9917597 20 8117139 1 84640 1.04 

  ആ ഥ 161 66744823 155 61375384 118 44895766 73.15 

 ആ ഥ 1442 638924133 1346 588536201 1097 459107061 78.01 

 

 പാലക്കാട് ജില്ലയില് 12 നിയളസഭാ നി്യാജഥളണ്ഡലങ്ങൊണ് ഉ്ത് . എം.എല്.എ ളാ്ര ട േശത്തയഥ വിഥസന നിധ്ി ഉപ്യാിിച്്ച  1442 പദ്ധതിഥള്ക് 

നിര്ണ്്േിിച്ചി്രന്നു. ആയതില് 1346 എണന്ിന് ഭ ണാനളതി നല്കുഥയും 1097 എണം പൂര്ണ്ന്ീഥ ിക്കുഥയും  ച. തു. തുഥ വിനി്യാി ിതളാനം 78.01 ആണ്.  
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2.35 ത്േി ഭ ണ നമാാപനങ്ങളു ട  വാര്ണ്ഷ്ിഥ പദ്ധതി അടങ്കല് - പാലക്കാട് ജില്ല 

 2.35.1 ത്േിസായംഭ ണ നമാാപനങ്ങള്ക് ഓ് ാ വര്ണ്ഷ്വും പദ്ധതി തയ്യാ ാക്കി നടപ്പിക്കിലാക്കി 

വ്രന്നുണ്ട്. സംനമാാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് ബജറ്റില് അനവതിക്കുന്ന വിഥസന – ആസ്തി സം ക്ഷണ 

ഫണ്ടുഥള്ക്ക്്ക രോ  ള ളറ്റു വിവിധ് ഫണ്ടുഥള്ക് കൂടി വഥയി്രന്ി  ഥാണ്ടാണ ് ഓ് ാ ത്േി ഭ ണ 

നമാാപനവും പദ്ധതി തയ്യാ ാക്കുന്നത്. അതു ഥാണ്ട് ത ന്ന സംനമാാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് നല്കുന്ന 

ഫണ്ടി്നക്കാള്ക് കൂടിയ അടങ്കല് തുഥയു്തായി ിക്കും ഓ് ാ ത്േി ഭ ണ നമാാപനന്ി ന്റയും 

പദ്ധതി. 

പട്ടിഥ 2.59   

വാര്ണ്ഷ്ിഥ പദ്ധതി അടങ്കല് 
(തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

പാലക്കാട ്ജില്ല ്ഥ െം 

ക്രള 

നം 

ത്േിസായംഭ ണ 

നമാാപനങ്ങള്ക് 
എണം 

പദ്ധതി 

അടങ്കല് തുഥ 
എണം പദ്ധതി അടങ്കല് തുഥ 

1. ഗ്രാളപഞ്ചായന്് 88 91398.21 941 865436.07 

2. ്ലാക്ക് പഞ്ചായന്് 13 23354.05 152 172705.38 

3. ജില്ലാ പഞ്ചായന്് 1 22226.84 14 251268.01 

4. മുെസിപ്പിക്കാലിറ്റി 7 26048.36 87 251376.30 

5. ്ഥാര്ണ്പ്പിക്ക് ഷ്െ 0 0 6 161183.56 

 ആ ഥ 109 163027.46 1200 1701969.28 

ഡി.പി.സി അപ്രൂവല് ലഭിച്ച തുഥ (27.12.2017) 

=139839.67 

ഡി.പി.സി അപ്രൂവല് ലഭിച്ച തുഥ 

(27.12.2017)=1468540.64 

ഉ വിടം : ഇെഫര്ണ്്ളഷ്െ ്ഥ െ ളിഷ്െ 

2.25.2 പാലക്കാട് ജില്ലയി ല പ്ര ഗ്രാളപഞ്ചായന്ി ന്റ ി ാി ി പദ്ധതി അടങ്കല് 10.386 

്ഥാടി രൂപയാണ് എന്ന് പട്ടിഥ 2.57 ല് നിന്നും ളനസ്സിലാക്കാം. ജില്ലയി ല എല്ലാ ത്േി 

ഭ ണനമാാപനങ്ങളും കൂടി 1630.274 ്ഥാടി രൂപ അടങ്കല് പദ്ധതിയാണ് 2017-18 ്ലക്്ക 

തയ്യാ ാക്കിയിട്ടു്ത് എന്ന് മുഥെില് പട്ടിഥയില് (2.57) നിന്നും ളനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പ്ര 

ഗ്രാളപഞ്ചായന്ിന ്പാലം പ്ര വര്ണ്ഷ്ം 10 ്ഥാടിയി്ല   തുഥയ്ക്കു് വിഥസന ്ക്ഷള പദ്ധതിഥള്ക് 

തയ്യാ ാക്കി നടപ്പിക്കിലാക്കാെ ഥെിയും എന്നത് ജില്ലാ പദ്ധതിയു ട ആവിയഥതയും േശതധ്ാനയവും 

വിെി്ച്ചാതുന്നു. 

2.36  പാട്ടെഷ്യെ ലിങ്കഡ്് ക്രഡിറ്റ് ലാെ  (2018-19) 
2.36.1 നബാര്ണ്ഡ് 2018-19 വര്ണ്ഷ്്ന്യ്ക്് ്വണ്ടി തയ്യാ ാക്കിയിട്ടു് ജില്ലയു ട  പാട്ടെഷ്യല് 

ലിങ്കഡ് ക്രഡിറ്റ് ലാെ വിഥസന ്ളഖലഥള്ക്ക്്ക ബാങ്കുഥള്ക് നല്കുന്ന ്ന്നലം മുെിണനയും 

വയക്തളാക്കുന്നു. പട്ടിഥ 2.58 േശതഥാ ം  പാട്ടെഷ്യല് ലിങ്കഡ് ക്രഡിറ്റ് ലാനില് ഏറ്റവും മുെിയ പ ിിണന 

കൃഷ്ി – കൃഷ്ി അനബന്ധ ്ളഖലഥള്ക്ക്കാണ് (46%).  ണ്ടാം നമാാനം  ചറുഥിട സൂക്ഷള 

സം ംഭങ്ങള്ക്ക്കാണ് (40%).   
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പട്ടിഥ 2.60  
 പാട്ടെഷ്യെ ലിങ്കഡ് ക്രഡിറ്റ് ലാെ 2018-19 പാലക്കാട് ജില്ല 

(തുഥ ലക്ഷന്ില്) 

ക്രള നമ്പര്ണ് ഇനം ക്രഡിറ്റ്  പാട്ടെഷ്യെ ിതളാനം 

1 വിെഥള്ക് 451818  

2 ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ അടിനമാാന  സൌഥ യങ്ങള്ക് 24166  

3 ഥാര്ണ്ഷ്ിഥാനബന്ധ േശതവര്ണ്ന്നങ്ങള്ക് 2853  

 ഥാര്ണ്ഷ്ിഥ ്ളഖല ആ ഥ 478837 46 

4 സൂക്ഷ്മ –  ചറുഥിട – ഇടന് ം സം ംഭഥതാം 416222 40 

5 ഭവന പദ്ധതിഥള്ക്ക്്ക 72000 7 

6 വിതയാഭയാസ ്ളഖല 57717 6 

7 ളറ്റു്വ 8685 1 

 ആ ഥ 1033461 100 
ഉ വിടം : പാട്ടെഷ്യല് ലിങ്കഡ്്  ഥൈിറ്റ ്ലാെ 2018-19, നബാര്ണ്ഡ്. 

2.37 വിഭവലഭയതയും ജില്ലാ പദ്ധതിയും 
2.37.1 ജില്ലയു ട സളഗ്ര വിഥസനന്ിന ് തിിാ്ബാധ്ം നല്കുന്ന പ്ര ് ഖയാണ ് ജില്ലാ പദ്ധതി. 

ി ിയായ ഥാഴ്ചപ്പിക്കാ്ടാ ട ളനഷ്യ േശതകൃതി വിഭവങ്ങ െ ഫലേശതതളായി ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ി  ഥാണ്ട ്തയ്യാ ാക്കുന്ന 

പദ്ധതിയ്ക് ് ്വണ്ട ളറ്റു വിഭവങ്ങള്ക് അതായത് അടിനമാാന സൌഥ യങ്ങള്ക് ിാസ്ത്ര സാ്ങ്കതിഥ സഹായം 

നവരുാെ േശതാപ്തളായ നമാാപനങ്ങള്ക്, ളനഷ്യ വിഭവ ന് പ ി് പാഷ്ിപ്പിക്കിക്കാെ സഹായളാകുവിധ്മു് 

പ ിിീലനങ്ങള്ക് എന്നിവയും പണവും ്വണ്ടവിധ്ം ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ാെ തക്കവണം പ  തീര്ണ്്ഥാലം ജില്ലാ 

പദ്ധതി തയ്യാ ാ്ക്കണ്ടത ് അനിവാ യളാണ.് അങ്ങ ന തയ്യാ ാക്ക പ്പിക്കടുന്നുന്ന പദ്ധതിഥള്ക്ക്ക് ്വണ്ട 

പണലഭയതയ്ക്കു് സാദ്ധയതഥള്ക് ്വ  യാണ.് താ െ പ യുന്ന ഫണ്ടുഥള്ക് പദ്ധതിയാക്കായി 

ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ാെ ഥെിയുന്നതാണ.്  

1. ത്േിസായംഭ ണ നമാാപനങ്ങള്ക്ക്ക് സംനമാാന ബജറ്റില് വഥയി്രന്ി നല്കുന്ന വിഥസന 

ഫണ്ടും ആസ്തി സം ക്ഷണ ഫണ്ടും, പ മ്പാ ാിത ഫണ്ടും. 

2. ്ഥന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുഥള്ക് 

3. സംനമാാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുഥള്ക് 

4. ഓ് ാ വകുപ്പിക്കിന അനവതിക്ക പ്പിക്കടുന്നുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതം 
5. എം.എല്.എ, എം.പി. ളാ്ര ടയും േശതാ്തിിഥ വിഥസന ആസ്തി വിഥസന ഫണ്ടുഥള്ക്.  

6. ബാങ്കുഥെില് നിന്നും ളറ്റു ധ്നഥാ യ നമാാപനങ്ങെില് നിന്നുമു് വായ്പ 

7. ത്േിസായംഭ ണ നമാാപനങ്ങളു ട തനത് ഫണ്ടുഥള്ക് 

8. ഗുണ്ഭാക്തൃവിഹിതം, സന്നദ്ധ ്സവനം, സംഭാവന മുതലായവ 

2.37.2 ്ളല്പ ഞ്ഞവ യല്ലാം ്വണ്ട  ീതിയില് ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ണ ളങ്കില് ത്േിഭ ണ 

നമാാപനങ്ങളും വകുപ്പുഥളും ഏ്ഥാപന സം്യാജന സാദ്ധയതഥള്ക് തി ിച്ച ിഞ്ഞ ്അത് േശതാവര്ണ്ന്ിഥളാവും 

വിധ്ം പദ്ധതിഥള്ക്ക്ക് രൂപം നവരുണം. അതിന ് സഹായളാവുന്ന ് ഖയാണ ് ജില്ല പദ്ധതി ് ഖ. അതിന ്

ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ാവുന്ന വിഭവങ്ങ െക്കു ിച്ചു് പ് നാഷ്ണളാണ ്ഈ അദ്ധയായന്ി ന്റ ഉ്ടക്കം. ഓ് ാ 

ത്േിഭ ണ നമാാപനവും വകുപ്പുഥളും പദ്ധതി തയ്യാ ാക്കു്മ്പാഴും നടപ്പിക്കിലാക്കു്മ്പാഴും ഏ്ഥാപന സം്യാജന 

സാദ്ധയഥള്ക് പ ളാവധ്ി ഉപ്യാി പ്പിക്കടുന്നുന്ണം. അതിന ്ആവിയളായ ളാര്ണ്ഗ നിര്ണ്്േിം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സളിതി ത്േിഭ ണ നമാാപനങ്ങള്ക്ക്കും, വകുപ്പിക്ക് ്ളധ്ാവിഥള്ക്ക്കും യഥാസളയം നവരുണം. 
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അദ്ധയായം - 3 
 വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമാനങ്ങള്  
3.1 സ്ഥലപരാസൂത്രണം 

3.1.1 കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള്ക്്ക രാജയം വിാകയമാനതിനനതിനനുസൃതമായി യുമി വന്റട വിനിായാ  

അവസ്ഥയിലം മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നു എ ്ിനനത് സാഭാവിക രിതിയാണ്. യുമി വന്റട രാഥാിമിക 

രാഥവര്ത്ത്തനമായ കാര്ത്ഷികത്ത്തിയില് നിന്നു എം കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തനങ്ങേിാലക്്ക വയതിയാനം 

വന്നു എാേരുന്നു എ. ഇത്തരത്തിലള്ള വയതിയാനം അസാാഭാവിക രിതിയില് സംഭവിക്കുാപാള് ജിവജാലങ്ങളുന്റട 

സ്സാരയജിവിതത്തിന് രാഥതികൂലമാനതവാന് സാകയത വണ്ട്. ഇത്തരം സാകയതകന്റേ രാഥതിാരാകിക്കുിനന-തരത്തില് 

മുന്കരുതല് ആവശ്യമാണ്. ഈ മുന്കരുതലാണ് രാരാ ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ വന്റട വം കാതലായ ല്യം. 

 
േിത്രം 3.1 പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  

3.1.2 ന്റഭൌതിക ന്റസൌകരയ വര്ത്ദ്ധനവ് ്ിനനത് കാലത്തിാനാന്റടാമുളമുള്ള വികസനത്തിന്ന്റെ 

പരിവര്ത്ത്തനമാണ്. ന്റഭൌതിക ന്റസൌകരയ വര്ത്ദ്ധനവിനനുസരി് ് നിര്ത്മിതികള്  ആവശ്യമാനതന്നു എ. നിര്ത്മിതികള്  

ന്റഭൌാമാപരിതലത്തില് ലംബമായി സമാന്തരമാ വം വര്ത്ത്തിക്കുിനനതായി കാണാം. ഇത്തരത്തിലള്ള ന്റഭൌതിക 

തല വികസനം അിവാ ന്റസൌകരയവര്ത്ദ്ധനവ് ന്റഭൌാമാപരിതലത്തില് കാലാനുസൃതമായി  ണയമായ 

മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നു എ. ഇത്തരം വയതിയാനങ്ങള് യുമിയിന്റല സാാഭാവിക സ്ജവതന്റയ വം കാലാവസ്ഥന്റയ വം 

പരിസ്ഥിതിന്റയ വം ബാകിക്കുവാന് ഇടവരുന്നു എ. ഇത്തരത്തിലള്ള വയതിയാനം നിയന്ത്രണ 

വിാകയമാാക്കണ്ടതായ ആവശ്യകത വരുിനനിടത്്ത ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ അനിവാരയമാനതന്നു എ. 
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3.1.3 യുമി വന്റട ഉപരിതലവിനിായാ ം മനുഷയന് ഉള്ന്റമുളന്റട വള്ള ജിവജാലങ്ങളുന്റട സാഭാവിക 

സ്ജവതന്റയ നിലനിര്ത്ത്തുിനനതരത്തില് ്മന്റമുളുതത്തുിനനതിനുള്ള ആസൂത്രണരിതി  അനിവാരയമാന്റണിനന് കാലം 

ന്റതേിയിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുന്നു എ. കൂടാന്റത യുമി വന്റട തുണ്ടുവല്കരണം  കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തനം  

പശ്ചാത്തലന്റസൌകരയ വികസനം  നിര്ത്മിതികള് മുതലായവ വന്റട വര്ത്ദ്ധനവ് കാലാനുസൃതമായ 

ജനസംഖ്യവര്ത്ദ്ധനവിനനുസരിച്ചുള്ള വര്ത്ദ്ധനവ് ആവശ്യമായി വരുിനനതായി രാഥതയ്ത്തില് ാബാകയ-

ന്റമുളട്ടുവരുന്നു എ. ഇത്തരം രാഥവര്ത്ത്തനങ്ങള് പാരാ്മായി ന രവല്ക്കരണന്റത്ത താരിത തിയിലാക്കുന്നു എ. 

രാഥാിമികമായി യുമി വന്റട തുണ്ടുവല്ക്കരണത്തിന് വരേവില് ഇതുകൂടി കാരണമാനതന്നു എ. സാമൂഹികവം 

സാപത്തികവമായ ഉിനനമനത്തിന് തത്തുലയമല്ലാത്ത രിതിയിലള്ള ന രവല്ക്കരണ സാഭാവം പരിസ്ഥിതിന്റയ 

രാഥതികൂലമായി ബാകിക്കന്റമുളുതവാന് സാകയമാനതിനനതായി കാണാം. നിയന്ത്രണവിാകയമായതും സാഭാവിക 

രിതിയിലമുള്ള ന രവല്ക്കരണമാണ് ഉത്തമമായരിതി. ഇത്തരത്തില് യുമി വന്റട വിനിായാ ം ശ്ാസ്ത്രിയമാ വം 

സാാേതികമാ വം വരു ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ വന്റട ഭാ മാക്കുിനന ആധൂനിക രിതികൂടിയാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണം. 

3.14 ജിവജാലങ്ങളുന്റട വിവിക തരത്തിലള്ള ആവശ്യങ്ങന്റേ ന്റഭൌമപരമായ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവം 

അനുകൂലമായ അേവില് സംവികാനം ന്റേയ്യന്റമുളുതിനന ശ്ാസ്ത്രിയ രിതിന്റയയാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണം ന്റകാണ്്ട 

വിവ്ിക്കന്റമുളുതിനനത്.  നിലവിലള്ള പരിസ്ഥിതികന്റേ അനുകൂലമാക്കി ജിവജാലങ്ങളുന്റട ഭാവി-ജിവിതം ാേഷ്ഠവം 

സുര്ിതവമാക്കുക ്ിനനതാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിന്റെ മുഖ്യകര്ത്മം. കാലാകാലങ്ങേിന്റല 

ഉിനനമനങ്ങള്ക്കനുസരണമായി പാരപരയവം നൂതനവമായ ആവശ്യങ്ങള് മുന്കൂട്ടി സംവികാനം 

ന്റേയ്യന്റമുളുതാപാള് മാത്രമാണ് രാരാ ജിവജാലങ്ങന്റേ വം ാേഷ്ഠമായി സംര്ിക്കന്റമുളുതിനനത്. രാരാ 

രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം ന്റഭൌതിക  സാമൂഹിക  സാപത്തിക  വികസനം ഫലരാഥേമായി സാകയമാനതിനനത് 

സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിലൂന്റടയാണ്. 

3.1.5 സമഗ്രമായ ജില്ലാവികസന പദ്ധതിരൂപികരണങ്ങേില് പദ്ധതികന്റേ സ്ഥലപരമായി വിശ്കലനം 

ന്റേയ്ത് ക്ലിപ്തവം  വയക്തവം  രൂപപരവമായി േിശ് വം സ്ഥാനവം സൂേിമുളിച്ചുന്റകാണ്ടുള്ള നയം സാികരിക്കുിനനത് 

പദ്ധതികളുന്റട നടത്തിമ്ുള സു മമാക്കുക വം  താരിതന്റമുളുതത്തുക വം ന്റേയ്യുന്നു എ. സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിലന്റട 

ജില്ല വന്റട വികസനം മുന്കൂട്ടിതന്റിനന വിഭാവനം ന്റേയ്യുാപാള് ഇവ രാഥാവര്ത്ത്തികമാക്കുവാന് സു മമായി 

കഴി വന്റമി്നന ഉെപ്പുവരുത്തുന്നു എ. 

3.1.6 ാകരേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജില്ലാതല വിസ്തിര്ത്ണത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനം വഹിക്കുിനന പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് രാഥാിമികരാഥവ ര്ത്ത്തനം കാര്ത്ഷികരാഥവര്ത്ത്തനമായിരുന്നു എ. മുന്കാലത്തില് നിിനന് വയതിയാനങ്ങള് 

സംഭവി് ിട്ടുന്റണ്ടേിലം കാര്ത്ഷിക ജില്ലന്റയിനന സ്ഥാനം നിലനിര്ത്ത്തിവരുന്നു എണ്ട്. വയതിയാനങ്ങളുന്റട ആഘാതം 

വരുംകാലങ്ങേില് ജില്ലയിന്റല യുമി വന്റട വിനിായാ ത്തില് സാരമായി ബാകിക്കാതിരി-ക്കുിനനതിന് ആസൂത്രണ 

രാഥ്ിയ ഇതില്നിി്നന ആരംഭിാക്കണ്ടതായി വരുന്നു എ. പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിന് 

വിാകയമായി ഭാവിവികസനം സുസ്ഥിരമാാക്കണ്ടത് അനിവാരയമായി വിനനിരിക്കുിനനതായി പഠനങ്ങള് 

ന്റതേിയിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിന്റല 95 താേശ്സായംഭരണ രാഥാേശ്ങ്ങന്റേ േിത്രം 3.1  സസൂക്ഷ്മം 

വിശ്കലനം ന്റേയ്്ത രാരാ രാഥവര്ത്ത്തികള്ക്കനുസൃതമാനതിനന തരത്തില് സ്ഥലപരമായി ആസൂത്രണ 

രാഥ്ിയ വന്റട ഭാ മാക്കുാപാഴാണ് കൃതയമായ രാഥാാേശ്ിക ആസൂത്രണം ഫലരാഥേമാനതിനനത്.  

3.1.7 ജില്ലാപഠന രാഥവര്ത്ത്തനഭാ മായി വരു സ്ഥലപരഘടന രൂപന്റമുളുതത്തുക ്ിനനതാണ് 

വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമാനങ്ങള് ്ിനന അകയായത്തിന്റെ മുഖ്യകര്ത്മം. ഈ രാഥവര്ത്ത്തനത്തിന്റെ രിതിശ്ാസ്ത്രം 

താന്റഴ ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന േിത്രത്തില് 3.1(്) ല് കാണാവിനനതാണ്. 
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  േിത്രം 3.1 (്)  വികസനസ്ഥലമാനത്തിന്റെ രിതിശ്ാസ്ത്രം 

3.2 യുരാഥകൃതി  

  

3.2.1 യുഘടനയനുസരി് ് പാലക്കാട് ജില്ലന്റയ ഇടനാട്  മലനാട് ്ിനനരിതിയില് ാവര്ത്തിരിക്കന്റമുളട്ട് 44 0 േ.കി 

വിസ്തൃതിയായി കിടക്കുന്നു എ. താഴ്വര വം സമതലങ്ങളുമായ ജില്ല വന്റട ഏകാേശ്ം മകയഭാ ം ഇടനാടില് 

ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. ഉിനനത ം  മലനിരകള്   ഉള്ന്റമുളട്ടതും ശ്രാശ്രി 5000 അടി ഉയരമുള്ള പശ്ചമിഘട്ടരാഥാേശ്ങ്ങള് 

മലനാട്ടില് ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. ഇടനാട് രാഥാേശ്ം ന്റതങ്ങ്  കമുക്  നതരുമുേക്  െബര്ത്  കശുവണ്ടി ്ിനനിവ വന്റട 

കൃഷിസ്ഥലങ്ങോനതന്നു എന്റവേില് മലനാട് ാഘാരവനങ്ങളും  മലയിുതക്കുകളും  ഇുതങ്ങിയ താഴ്വരകളും  

 ിരി ം ങ്ങളും ഉള്ന്റമുളട്ട രാഥാേശ്ങ്ങോണ്. േിത്രം 3.2 ല് ജില്ലയിന്റല യുരാഥകൃതി കാണാം.  

3.2.2 ജില്ലയിന്റല ഊഷ്മാവ് 20 ഡിഗ്രി മുതല് 45 ഡിഗ്രി വന്റരയാനതന്നു എ. രാരാവര്ത്ഷത്തിലം മാര്ത്് ് മുതല് 

ജൂണ് വന്റര ഏറ്റവം ഉയര്ത്ിനന താപനിലയാണ് അനുഭവന്റമുളുതിനനത്. സാകരണ നിലയില് ന്റതക്കുപടി-ഞ്ഞാെന് 

മണ്സൂണിന്റെ മഴക്കാലം ജൂണ് മുത  ന്റസപ്തംബര്ത് വന്റര ജില്ലയില് ലഭയമാനതിനനത്. ജില്ലയി-ന്റല വറ്റമുളാലം  

ആലത്തൂര്ത്  മണ്ണാര്ത്ക്കാട് ാമഖ്ലകള് ാകരേ സംസ്ഥാനത്തി ന്റെ കാലാവസ്ഥ വം  േിറ്റൂര്ത്  പാലക്കാട് 

ാമഖ്ലയില് തമിഴ്നാട ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥരിതി വം ന്റപാതുന്റവ കണ്ടുവരുന്നു എ. വേന്റര ഉയര്ത്ിനന 

രിതിയിലള്ള ചുണ്ണാമ്പുകല്ല ് വാേയാര്ത് രാഥാേശ്ത്ത് കണ്ടുവരുന്നു എ. ്ിനനാല് അതില് താഴ്ന്നരിതിയില് േിറ്റൂര്ത്  

ന്റകാഴിഞ്ഞാപാെ രാഥാേശ്ത്തും ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കണ്ടുവരുന്നു എണ്ട്. വേന്റര ന്റേെിയ ാതാതില് ഇരുപയിര് 

ന്റകാല്ലാോട്  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  മുതലമട രാഥാേശ്ത്ത് കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

ന്റതാഴിലാേി 

ാകന്ദ്രികരണ ഘടന 

ജനസംഖ്യ 

ാകന്ദ്രികരണ ഘടന 

യുവിനിായാ  

ാകന്ദ്രികരണ ഘടന 
ഭാവി ന രവല്ക്കരണ രൂപം അകിവാസിത രാഥാേശ് 

വികസന സാഭാവം 

സ്ഥലപ

ര ഘടന 

 

 താ ത  ംഖ്ല രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല 

 താ ത ന്റനറ്റ ്വര്ത്ക്കിന്റെ 

നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്ര്മം 
അകിവാസിത രാഥാേശ്വികസന  

്മം 

രാഥവര്ത്ത്തന ഘടന 

രൂപം 
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േിത്രം 3.2 പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല യുരാഥകൃതി 

3.2.3  ായത്രിപുഴ  കണ്ണാടിപ്പുഴ  തൂതപ്പുഴ  ഭവാനിപ്പുഴ ്ിനനി രാഥകാന നേികള് ജില്ലയില് ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. 

കൂടാന്റത ാപാഷക നേികോയ മം ലംപുഴ  അയിലൂര്ത്പ്പുഴ  വണ്ടാഴിപ്പുഴ  മിന്കരപുഴ  ചുള്ളിയാര്ത്പ്പുഴ  ാകാരയാര്ത്  

വരട്ടയാര്ത്  വാേയാര്ത്പുഴ  മലമ്പുഴ  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  നതന്തിപ്പുഴ  തുമുളനാട് പുഴ  അപലക്കാവ് പുഴ ്ിനനിവ വം 

ജില്ലയില് സ്ഥിതിന്റേയ്യുന്നു എ. 

3.3 ജില്ല വന്റട വിവിക ാമഖ്ലാ രാഥാേശ്ങ്ങളുമാ വള്ള ബന്ധം 

 3.3.1 ജില്ല വിവിക ാമഖ്ലാ രാഥാേശ്ങ്ങളുമായി പരസ്പരം ബന്ധന്റമുളുതിനനത് അവ തമിലള്ള 

വിനിമയത്തിലൂന്റടയാണ്. രാഥകാന വിനിമായാപാകി  താ ത  ംഖ്ല തന്റിനനയാണ്. വിവിക ാമഖ്ല 

രാഥാേശ്ങ്ങള് തമിലള്ള പരസ്പര ആേയതാം ഈ ാമഖ്ലകേിന്റല ന്റഭൌതിക  സാമൂഹിക  സാപത്തിക 

തലത്തിലള്ള ഉിനനമനത്തിന ്സാാകിനം ന്റേലത്തുവാന് സാകയമാനതന്നു എ. ഇത്തരത്തില് പാലക്കാട് ജില്ല വമായി 

പരസ്പരം ബന്ധന്റമുളട്ടിരിക്കുിനന ാമഖ്ലാരാഥാേശ്ങ്ങളും വിനിമയ ഉപാകികളും പരിാശ്ാകിക്ക-ന്റമുളാടണ്ടതാണ്.  

 3.3.2 ാകരേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകാേശ്ം മകയ കിഴക്കുഭാ ത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല സ്ഥിതിന്റേയ്യുന്നു എ. 

വടക്കുപടിഞ്ഞാെ് മലപ്പുെം ജില്ല. കിഴക്ക ്തമിഴ്നാടിന്റെ ാകായപത്തൂര്ത് ജില്ല. ന്റതക്കുപടിഞ്ഞാെ ്തൃശ്ശൂര്ത് ജില്ല വം 

അതിരുകള് പേിുതന്നു എ. താരതാമയന നല്ല  താ ത  ംഖ്ലയാണ് ജില്ലയിലള്ളത്. ാേശ്ിയപാത 47 തൃശ്ശൂര്ത് 

ജില്ല വം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റല ാകായപത്തൂര്ത് ജില്ല വമായി ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എ. പാലക്കാട്  ാകാഴിാക്കാുത 

ജില്ല വമായി ാേശ്ിയപാത 213 ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എണ്ട്. ഈ രണ്ടു ാേശ്ിയ പാതകന്റേ വം ബന്ധിമുളിക്കുിനന പാലക്കാട് 

  ന്റപാിനനാനി ാൊഡം  താ ത  ംഖ്ലന്റയ കാരയമായി സാാകിനിക്കുന്നു എ. രണ്ടു ാേശ്ിയ പാത വന്റട 124 കി.മി 

ഭാ ം പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. ഏകാേശ്ം 431 കി.മി ജില്ലാതല ാൊഡകളും ജില്ലയില് 

സ്ഥിതിന്റേയ്യുന്നു എണ്ട്. ഏറ്റവം അുതത്തവിമാനത്താവേം 52 കി.മി ദൂരത്ത് ാകായപത്തൂരം  ാകാഴിാക്കാട്  ന്റകാ് ി 

വിമാനത്താവേങ്ങള് 110കി.മി. 114കി.മി ദൂരം രാഥകാരം ജില്ല വന്റട സാാകിനത്തിലള്ന്റമുളുതിനനതാണ്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷന്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത് ജംഗ്ഷന്  പാലക്കാട് ന്റടൌണ് ്ിനനി രാഥകാനന്റമുളട്ട ന്റെയില്ന്റവ 

ാേഷനുകള് സ്ഥിതിന്റേയ്യുന്നു എ. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റല ാകായപത്തൂര്ത് പട്ടണം  തൃശ്ശൂ ര്ത് പട്ടണം  
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ാകാഴിാക്കാട് പട്ടണം ്ിനനിവ വമായി വേന്റര സമ്പുഷ്ടമാ വള്ള  താ ത ംഖ്ല ജില്ലന്റയ വയാവസായിക 

സാപത്തിക പുാരാ തിയിാലക്ക് നയിക്കുിനനതിനും രാഥകാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു എണ്ട്. േിത്രം 3.3 ജില്ല വമാ വള്ള 

ാമഖ്ലാബന്ധം വയക്തമാക്കുന്നു എ. 

 

േിത്രം 3.3 ജില്ല വന്റട ാമഖ്ലാബന്ധം 

3.4 യുവിനിായാ ം 

 3.4.1 യുവിനിായാ ം വിശ്കലനം ന്റേയ്യന്റമുളാടണ്ടത് സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തില് അനിവാരയതയാണ്. 

യുമി വന്റട രാരാ ന്റേെിയ ഭാ വം വയക്തമായി നിര്ത്വ്വഹി് ് നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതാപാഴാണ് സ്ഥലപരാ-

സൂത്രണത്തില് ശ്ാസ്ത്രിയ സുവയക്തമാനതിനനത്. നിലവിലള്ള സാപത്തിക രാഥവര്ത്ത്തനം യുവിനിായാ ന്റത്തകൂടി 

ആേയിക്കന്റമുളുതന്നു എണ്ട്  കൂടാന്റതഭാവിരാഥവര്ത്ത്തനങ്ങ ള്ക്കാവശ്യമായ യുമിലഭയത കൂടിപഠന വിാകയമാക്കി 

സാപത്തിക നിലവാരം സുസ്ഥിരമാക്കുിനനതിനുകൂടി യുവിനിായാ  വിശ്കലനം അനിവാരയമാനതന്നു എ. ഏറ്റവം 

സമര്ത്ഥവം  സുവയക്തവം  ാേഷ്ഠവമായ രിതിയില് യുമി വന്റട യുവിനിായാ ം സംവികാനം 

ന്റേയ്യന്റമുളുതിനനതിനാണ് യുവിനിായാ  വിശ്കലനത്തിലൂന്റട പഠനം അനിവാരയമാനതിനനത്.  

3.4.1 യുവിനിായാ  രിതി 

 ജില്ലയിന്റല ന്റമാത്തം യുവിനിായാ ം 44 0േ. മി വരുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല യുവിനിായാ  വിതരണ രിതി 2011  

2017 വര്ത്ഷങ്ങേി ല് രാഥാതയകമായി പട്ടിക 3.1 ല് കാണാം. 2017ന്റല യുവിനിായാ  രിതി േിത്രം 3.4 ല് കാണാം.  

്മ
നം. യുവിനിായാ ം 

വിസ്തൃതി 
േ.കി.മി 
(2011) 

ആന്റക 
വിസ്തൃതി വന്റട 
%  (2011) 

വിസ്തൃതി 
േ.കി.മി 
(2017) 

ആന്റക വിസ്തൃതി വന്റട 
%  (2017) 

1 വനം 1263.90 28.21 1263.90 28.21 

2 ജലാശ്യം 123.42 2.75 123.42 2.75 

3 േതുപ്പുനിലം 4.58 0.10 4.58 0.10 

4 വാസായാ യമായ സ്ഥലം 12.05 0.27 12.50 0.28 

5 കൃഷി 755.55 16.86 644.68 14.39 

6 ാതാട്ടം 208.58 4.66 208.58 4.66 

7 വാസായാ യം / കൃഷി ഇടകല 1824.09 40.72 1932.60 43.14 
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ര്ത്ിനന  

8 നിര്ത്മിത വിസ്തൃതി 56.75 1.27 57.56 1.28 

9 മറ്റുള്ളവ 231.08 5.16 232.18 5.18 

 ആന്റക 4480.00 100 4480.00 100 
പട്ടിക 3.1 പാലക്കാട് ജില്ല വന്റട യുവിനിായാ  വിതരണരിതി 

3.1.1 ജില്ലയില് ഏറ്റവം കൂുതതല് വിസ്തിര്ത്ണ്ണമുള്ള യുവിനിായാ ം കാര്ത്ഷിക താമസമിേിതമായ 

ാമഖ്ലയിലാണ്. 2011 ല് 1 24.09 േ.കി.മി ആയിരുിനനത് 2017 ല് 1932.60േ.കി.മി ആയി മാെിയിരിക്കുന്നു എ. 

ജില്ലയില് യുവിനിായാ ം രണ്ടാംസ്ഥാനത്്ത 1263.90 േ.കി.മി 2001ലം 2011ലം വയതയാസമില്ലാന്റത 

വനാമഖ്ലയാണ്. മൂിനനാം സ്ഥാനം വഹിക്കുിനന യുവിനിായാ ം കാര്ത്ഷിക യുമി 2011 ല് 755.5േ.കി.മി  2017 ല് 

644.6 േ.കി.മി ്ിനന രിതിയില് വയതയസ്തമായി കാണന്റമുളുതന്നു എ. അതായത് 2001നും 2017നുമിടയി ല് 110. 2 

േ.കി.മി വിസ്തി ര്ത്ണ്ണം കാര്ത്ഷിാകതര യുമിയായി മാറ്റന്റമുളട്ടിരിക്കുിനനതായി കാണാം. നാലാം സ്ഥാനത്്ത 

കാര്ത്ഷികാതാട്ടം 20 .5 േ.കി.മി 

്ിനനി തരത്തില് 2011ലം 2017ലം 

വയതയാസമില്ലാന്റത കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

നേികളും ജലാശ്യങ്ങളും ഉള്ന്റമുളട്ട 

യുവിനിായാ ം 123.42 േ.കി.മി 

വയതയാസന്റമുളടാന്റത കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

നി ര്ത്മിതി യുവിനിായാ ം 56.75 

േ.കി.മി  57.56 േ.കി.മി ്ിനനി 

വികത്തില് 2011ലം 2017ലം 

കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

താമസആവശ്യത്തിനു-മാത്രമായി 

വിനിായാ ിക്കുിനന യുവിനി-ായാ ം 

12.05 േ.കി.മി  12.50 േ.കി.മി ്ിനനി 

്മത്തിലാണ ് രാഥ്തുതത 

കാലയേവകേില് കാണന്റമുളുതിനനത്. 

നിലവില് ന്റമാത്തം യുവിസ്തൃതി വന്റട 

43.14 % താമസ കാര്ത്ഷിക 

ആവശ്യത്തിനായി 

വിനിായാ ിക്കുന്നു എ. 2011 ല് രാഥ്തുതത 

വിനിായാ ം 40.72% ആയിരുന്നു എ. കാര്ത്ഷിക 

യുവിസ്തൃതി 2011 ല് 16. 6% ആയിരുിനനത് 

14.30% ആയി വയതയാസന്റമുളട്ടിരിക്കുന്നു എ കാര്ത്ഷിക ആവശ്യത്തിനുമാത്രമായി വിനിായാ ി് ിരുിനന യുമി താമസ 

കാര്ത്ഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള യുവിസ്തൃതിയിാലക്ക് മാറ്റന്റമുളട്ടിരിക്കുിനനതായി കാണാം. പുരയിട കൃഷിയുമി 

വര്ത്ദ്ധിച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുിനനതായി ഇതില് നിിനന് അനുമാനിക്കാവിനനതാണ്. പട്ടികയില് നിിനന് ഉരുത്തിരി വിനന 

വയതിയാനം താമസാമഖ്ലയിലം നിര്ത്മിതി ാമഖ്ലയിലം യുവിനിായാ ം വര്ത്ദ്ധിച്ചുവരുിനനതായി കാണാം. 

കൃഷിയുമിയില് നിി്നന കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കനുസരി്്  യുവിനിായാ ം വയതിയാനം വരുിനനതായി 

കാണാം.  

 

േിത്രം 3.4 യുവിനിായാ  യുപടം 
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3.4.2 യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 

 3.4.3 വിവിക യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ പഠനം ന രവം ഗ്രാമരാഥാേശ്ങ്ങളും ാവര്ത്തിരിക്കന്റമുളുതിനന 

തരത്തിലള്ള ശ്ാസ്ത്രിയ പഠനമാണ്. 

ന്റഭൌതിക  സാമൂഹിക  സാപത്തിക 

തലങ്ങേില് യുവിനിായാ ത്തിന്റെ 

വയതിയാനം വരുത്തുിനന മാറ്റം പഠന 

വിാകയമാക്കുാപാള് നാലതരത്തിലള്ള 

രാഥാേശ്ങ്ങള് ന രം  ഗ്രാമം  

അര്ത്ദ്ധന രം  അര്ത്ദ്ധഗ്രാമം ്ിനനി 

രിതിയില് ാവര്ത്തിരിക്ക-ന്റമുളുതിനനതായി 

കാണാം. കൃഷി വം കാര്ത്ഷിക 

അനുബന്ധാമഖ്ലകളും വഴി-ന്റക വള്ള 

സാപത്തിക രാഥവര്ത്ത്ത-നങ്ങള് 

വഹിക്കുിനന രാഥാേശ്ങ്ങന്റേ ന രമായി 

വിവ്ിക്കന്റമുളുതന്നു എ. ന ര രാഥാേശ്ന്റത്ത 

സാപത്തിക രാഥവ ര്ത്ത്തനത്തില് 

മുഖ്യമായി വരുിനനത ്പാര്ത്മുളിടം  വാണിജയം  

വയവസായം  സാമൂഹികം ്ിനനിവയാണ് 

നിര്ത്മിതികളുന്റട സഞ്ചയാകന്ദ്രികരണം. 

ന രരാഥാേശ്ങ്ങേിന്റല രാഥതയ്ത-യാണ്. രാഥാിമികരാഥവ ര്ത്ത്തനമായ കൃഷി വന്റട ാകന്ദ്രികരണം ഉ ള്ന്റകാ-ള്ളുിനന 

രാഥാേശ്ം ഗ്രാമരാഥാേശ്മായി ാവ ര്ത്തിരിക്കന്റമുളുതന്നു എ. ഇവിന്റട നിര്ത്മിതികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണം ഏറ്റവം നതെഞ്ഞ 

രിതിയിലാണ് കാണന്റമുളുത-ിനനത്. ന രത്തിനും ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലള്ള സാപത്തിക രാഥവര്ത്ത്തിന്റെ 

സമിേമായി വയവസായം  മൃ സംര്ണം  കൃഷി ്ിനനിവ ശ്രാശ്രി തലത്തില് ാകന്ദ്രികരിക്കുിനന രാഥാേശ്ം 

അര്ത്ദ്ധ ന രവം  കൃഷി വം അനുബന്ധമായി മൃ സംര്ണം ാപാലള്ള രാഥാിമിക രാഥവര്ത്ത്തന ാകന്ദ്രികരണ 

രാഥാേശ്ം അര്ത്ദ്ധഗ്രാമമായി വരുന്നു എ.  നിര്ത്മിത വിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനത് ോിതിയ  

തൃതിയ രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയാണ്. കൂുതതല് ന രവ ല്ക്കരണ സാഭാവം കാണന്റമുളുതിനനത് ഈ യുവിനിായാ  

ാകന്ദ്രികരണ ാമഖ്ലയിലാണ്. േിത്രം 3.5 ല് നിര്ത്മിതി ാകന്ദ്രികരണ രാഥാേശ്ങ്ങള് വയക്തമാക്കുന്നു എണ്ട്. ഇടനാട് 

രാഥാേശ്ത്തും കൂുതതല്   താ ത ന്റസൌകരയങ്ങളുള്ള രാഥാേശ്ത്തുമാണ് നിര്ത്മിതി വിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 

്ിനനത് േിത്രത്തില് നിി്നന വയക്തമാക്കുന്നു എ. താരതാമയന ഏറ്റവം നതെഞ്ഞ നി ര്ത്മിതി ാകന്ദ്രികരണമാണ് 

മലനാട് രാഥാേശ്ത്്ത കാണന്റമുളുതിനനത്. താമസ യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം േിത്രം  3.6 ല് കാണാവിനനതാണ്. 

താമസ യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം ഇടനാട് രാഥാേശ്മായ ജില്ലയിന്റല പടിഞ്ഞാെ് ഭാ ം  ന്റതക്കുകിഴക്ക് ഭാ ത്്ത 

ഉയര്ത്ിനന രിതിയില് കാണന്റമുളുതന്നു എ. കാര്ത്ഷിക യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം േിത്രം 3.7 ല് കാണാം.  കാര്ത്ഷിക 

യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം മുഖ്യമാ വം ജില്ല വന്റട മകയാമഖ്ലയിലാണ് കാണന്റമുളുതിനനത്. കാര്ത്ഷിക 

േിത്രം 3.5 നിര്ത്മിതി വിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 
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രാഥവര്ത്ത്തനാത്താട് ഉള്ാ് ര്ത്ിനന് താമസ ാമഖ്ല വരുിനനതാ വം കാണന്റമുളുതന്നു എ. ജില്ലാ വിസ്തൃതി വന്റട 

2 .2 ശ്തമാനം ആയ 1263.90 േ.കി.മി വിസ്തിര്ത്ണ്ണം  

 

ഈ ാമഖ്ലയില് വരുന്നു എ.  

3.4.3 വനയുവിനിായാ ം രാഥകാനമാ വം ജില്ലയില് വടക്ക്  വടക്കു- കിഴക്ക്  ന്റതക്്ക കിഴക്ക് രാഥാേശ്ങ്ങ-

േിലാണ്. േിത്രം 3.  ല് വനയുവിനിായാ ം കാണാം. ജില്ലയിന്റല പുതൂര്ത്  ാകാാട്ടാപാടം  അ േി  ാഷാേയൂര്ത്  

മലമ്പുഴ  അകാത്തത്തെ  ന്റനല്ലിയാംപതി ് ിനനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രാഥാേശ്ങ്ങോണ് വനാമഖ്ലയായി വരുിനനത്. 

ജില്ല വിസ്തൃതിയില്  .5  േ.കി.മി കാര്ത്ഷിക ാതാട്ടമായി വിനിായാ ിച്ചുവരുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല ന്റമാത്തം 

േിത്രം 3.6 താമസ യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 

 

േിത്രം 3.7 കാര്ത്ഷിക യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 

 

േിത്രം 3.  വനയുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം   

 

േിത്രം 3.9 കാര്ത്ഷിക ാതാട്ടയുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 
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യുവിനിായാ ത്തിന്റെ 4.61 ശ്തമാനം മാത്രമാണ് കാര്ത്ഷിക ാതാട്ടമായി വരുിനനത്. േിത്രം 3.9 ല് കാര്ത്ഷിക 

ാതാട്ട യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം വയക്തമാക്കുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല ന്റതക്കുഭാ ത്തും മകയഭാ ാത്താട് ാേര്ത്ിനന 

പടിഞ്ഞാെ് ഭാ ത്തും ഈ യുവിനിായാ ം കാണന്റമുളുതന്നു എ.  

3.4.4 കാര്ത്ഷിാകതര  രാഥവര്ത്ത്തന രാഥാേശ്ത്തിന്റെ ാകന്ദ്രികരണം േിത്രം 3.10 ല് കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

താമസം നിര്ത്മിത  താമസ കാര്ത്ഷികം ് ിനനിവയടങുന്ിനനതാണ് ഈ യുവിനിായാ ം. ന ര ാകന്ദ്രികൃത രാഥാേശ്ം 

നിര്ത്ണ്ണയിക്കുിനനതില് ഈ യുവിനിായാ ം രാഥാകാനയമര്ത്ഹിക്കുന്നു എ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ രാഥകാരമുള്ള രാഥവര്ത്ത്തനാമഖ്ലകള് 

 3.4.3.1 വിവിക തരത്തിലള്ള  യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം പഠന വിാകയമാക്കിയതില് നിി്നന 

രാഥാകാനയമര്ത്ഹിക്കുിനന യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം രിതിയില് താന്റഴ ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന വികത്തില് നാലായി തരം 

തിരിക്കാവിനനതാണ്. ന രം  കാ ര്ത്ഷികം  വനം  കാര്ത്ഷികാതാട്ടം. വിനനാമതായി കാര്ത്ഷിാകതര യുവിനിായാ ം 

്ിനനതില് താമസം  നിര്ത്മിതി  ഇടത്തരം പുരയിട കൃഷി  മറ്റു കാര്ത്ഷിാകതര യുമി ് ിനനിവ ാേര്ത്ത്ത് വിശ്കലനം 

ന്റേയ്യുാപാള് രാഥ്തുതത രാഥാേശ്ത്ത് ഉയര്ത്ിനന തലത്തിലള്ള ന രവ ല്ക്കരണ സാഭാവം രാഥതയ്ന്റമുളുതിനനതായി 

കാണാം. ഇതിന്റന ന ര രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല ്ിനനതരത്തില് പരി ണിക്കുിനന രണ്ടാമതായി കാര്ത്ഷിക 

രാഥവര്ത്ത്തനം ്ിനനരിതിയില് ാവര്ത്തിരിക്കാവിനനതാണ്. ഈ രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയില് ഏറ്റവം ഉയര്ത്ിനന 

തലത്തിലള്ള കാര്ത്ഷിക ത്ത്തിരാഥാേശ്ങ്ങോണ് വരുിനനത്.  വനയുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ രാഥാേശ്ം 

പൂര്ത്ണ്ണമാ വം വനരാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയായി കണക്കാക്കാ-വിനനതാണ്.  നാലാമതായി കാര്ത്ഷികാതാട്ടം 

പൂര്ത്ണ്ണമാ വം വരുിനന യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ രാഥാേശ്ങ്ങള്. യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണന്റത്ത 

തരംതിരിക്കന്റമുളട്ടതനുസരി്  ്രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല േിത്രം 3.11 ല് വയക്തമാക്കുന്നു എ.  

 3.4.3.2 കാര്ത്ഷികാമഖ്ല  ാതാട്ടാമഖ്ല രാഥകാരം പൂര്ത്ണ്ണമാ വം കാര്ത്ഷിക ത്ത്തിയായി പരി ണിക്കന്റമുളട്്ട 

വിശ്കലനം നടത്തുിനന രാഥകാരം യുവിനിായാ ം അതനുസരി് ് ജില്ലയില് മൂന്നു എതരത്തിലള്ള രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല 

േിത്രം 3.10 കാര്ത്ഷിാകതരരാഥവര്ത്ത്തന യുവിനിായാ ം 
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മാത്രമാനതന്നു എ. കാര്ത്ഷിക രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല  വനരാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല  ന രരാഥവര്ത്ത്തനാമഖ്ല (മുഖ്യമായി 

കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തന രാഥാേശ്ം) ്ിനന രിതിയില് ഉരുതിരി വിനന രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലകള് 3.12 കാണാം.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.11 നാല ്രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല ഉള്ന്റമുളുതിനന യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 

 

േിത്രം 3.11 മൂിനന ്രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല ഉള്ന്റമുളുതിനന യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം 
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3.5 മാനവാശ്ഷി 

 മാനവാശ്ഷി പഠനത്തില് രണ്ടുതരം പഠനങ്ങള് നടത്തുന്നു എ. ജനസംഖ്യാ പഠനവം  ന്റതാഴില്ഘടന 

പഠനവം.  

3.5.1 ജനസംഖ്യ പഠനം 

 ജനസംഖ്യ പഠനഭാ മായി ജനസംഖ്യ വിനയാസം  ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് നിരക്ക്  ജനസാന്ദ്രത  

ജനസംഖ്യാാകന്ദ്രികരണം  ഭാവി ജനസംഖ്യ നിര്ത്ണ്ണയം ്ിനനിവയിന്റല വയതിയാനങ്ങള് സ്ഥലപരമായി 

വിവരിക്കന്റമുളുതന്നു എ.  

3.5.1.1 ജനസംഖ്യ വിനയാസം  

 2011 ന്റസന്സസ് അനുസരി് ് പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല ജനസംഖ്യ 2 09934 ്ിനന് കണക്കാ-ക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

ാകരേ സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ വന്റട  6.42 ശ്തമാനം ഈ ജില്ലയില് ഉള്ന്റകാള്ളുന്നു എണ്ട്. ജനസംഖ്യ വന്റട 

കണക്കനുസരി് ് പാലക്കാട ്ജില്ല സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയില് 6-ാം സ്ഥാനത്്ത നിലന്റകാള്ളുന്നു എ. മുന്കാല 5 

േശ്ാബ്ദങ്ങേിന്റല ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങള് താന്റഴ പട്ടിക രൂപത്തില് ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ.  

 

 

വര്ത്ഷം 

ആണ് 

(പാലക്കാട്) 

ന്റപണ് 

(പാലക്കാട്) 

ആന്റക ജനസംഖ്യ 

(പാലക്കാട് ) 

ആന്റക 

ജനസംഖ്യ 

(ാകരേം ) 

1971 819571 865771 1685342 21347300 

1981 994196 1050203 2044399 25453680 

1991 1155822 1226413 2382235 29098523 

2001 1266985 1350497 2617482 31841374 
2011 1359478 1450456 2809934 33406061 

പട്ടിക 3.2 ാകരേം  പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല ജനസംഖ്യ േശ്ാബ്ദ വയതിയാനം 

1971 മുതല് 1991 വന്റര വള്ള േശ്ാബ്ദങ്ങേിന്റല ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് ശ്രാശ്രി 3 ല്ം ആനതന്നു എ 

ന്റവേില് 2001 മുതല് 2011 വന്റര വള്ള ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് ശ്രാശ്രി 2 ല്മായി നതെ വിനനതായി കാ്നന്നു എ. 

നിലവിന്റല ജനസംഖ്യയില് 135947  ്ണ്ണം പുരുഷ ജനസംഖ്യ വം 1450456 സ്ത്രി ജനസംഖ്യ വമാനതന്നു എ. ഇവ 

യിാ്മം 4 .3 %  51.62% ്ിനന രിതിയിലാണ്. 1971 മുത ല് 2011 വന്റര വള്ള ജനസംഖ്യ 

വര്ത്ദ്ധനവിനനുസൃതമായ ാതാതിലാണ് പുരുഷ ജനസംഖ്യ വം സ്ത്രി ജനസംഖ്യ വം വര്ത്ദ്ധവ് അനുഭവന്റമുളുതിനനത്. 

ജില്ലയില് 2011 ന്റല ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരി് ് ഏറ്റവം കൂുതതല് ജനസംഖ്യവരുിനന താേശ്സായംഭരണ 

സ്ഥാപനമാണ് പാലക്കാട് മുനിസിമുളാലിറ്റി. അവിുതന്റത്ത ജനസംഖ്യ 130955 ആണ്. ഏറ്റവം നതെഞ്ഞ 

ജനസംഖ്യ വള്ള താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനമാണ ് ന്റനല്ലിയാംപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത. അവിുതന്റത്ത 

ജനസംഖ്യ 55 4. ന ര ജനസംഖ്യ ഏറ്റവം കൂുതതല് പാലക്കാട ് മുനിസിമുളാലിറ്റിയിലം നതെവ് മണ്ണാര്ത്ക്കാട് 

മുനിസിമുളാലിറ്റിയിലമാണ്. ഗ്രാമിണ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവം കൂുതതല് അലനല്ലൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലം നതെവ് 

ന്റനല്ലിയാംപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലമാനതന്നു എ.  
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3.5.1.2 ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധന നിരക്ക്  

3.5.1.2.1 ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവിന്റെ 

നിരക്്ക 1971 മുതല് 2011 വന്റര 

നതെഞ്ഞുവരുിനനതായി കാ്നന്നു എ. ഇവ യിാ്ം 

21.3  16.52  9. 6  7.35 ്ിനനിവയാനതന്നു എ. 

ജില്ലയിന്റല വം ാകരേത്തിന്റല വം ജനസംഖ്യ 

വര്ത്ദ്ധനവിന്റെ നിരക്ക് താന്റഴ ാേര്ത്ത്തിരിക്കുിനന 

3.13 മുതല് 3.16 വന്റര വള്ള േിത്രങ്ങേില് 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തി യിരിക്കുന്നു എ. 

3.5.1.2.2 ാകരേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 

വര്ത്ദ്ധന നിരക്കില് നിന്നു എം കാരയമായ വയതയാസത്തിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ല വന്റട ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനനിരക്്ക 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനനത്. നിലവില് ാകരേ സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ നിരക്ക് 4.91 ആനതിനന പ്ം പാലക്കാട് ജില്ലയി ല് 

7.35 വരുന്നു എ.  

3.5.1.2.3 ജില്ലയിന്റല താേശ്ിയസായംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് സ്ഥലപരമായി ജനസംഖ്യ 

വര്ത്ദ്ധനവിന്റെ നിരക്ക് 19 1  1991  2001  2011 ്ിനനി  

 

 

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.13 ജനസംഖ്യ വ ര്ത്ദ്ധന നിരക്ക ്ാകരേം & പാലക്കാട് 
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വര്ത്ഷങ്ങേിന്റല േിത്രം 3.14  3.15  3.16  3.17 ്ിനനിവയില് കാണാവിനനതാണ്.  ജില്ലയിന്റല 

താേശ്സായംഭരണതല ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധന നിരക്ക് 1991-2001  2001-2011 ്ിനനിവ പട്ടിക 3.3 ല് 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ. (അനുബന്ധം 1 കാ്നക) 

 

3.5.1.3 ജനസാന്ദ്രത 

 ജനസാന്ദ്രത രണ്ടുതരത്തില് ാരഖ്ന്റമുളുതത്താവിനനതാണ്. ജില്ല വന്റട ന്റമാത്തം വിസ്തിര്ത്ണ്ണരാഥകാര-മുള്ള 

ജനസാന്ദ്രത വം  ആവാസായാ യമായ സ്ഥലവിസ്തിര്ത്ണ്ണ രാഥകാരമുള്ള ജനസാന്ദ്രത വം. ഇവ യിാ്മം 

ന്റമാത്തം ജനസാന്ദ്രത (Gross  Population  Density) അറ്റജനസാന്ദ്രത (Net  Population  
Density) ്ിനനിവയാനതന്നു എ. ന്റമാത്ത വിസ്തിര്ത്ണ്ണ രാഥകാരമുള്ള ജനസാന്ദ്രത 1971 മുതല് 2011 
വന്റരയാ്നള്ളത് പട്ടിക 3.4 ല് ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല ന്റമാത്തം ജനസാന്ദ്രത 1971 ല് 376ഉം  

2011 ല് 627ഉം ആന്റണിനന് കാണാം.  

 

വ ര്ത്ഷം 
 

1971 
 

1981 
 

1991 
 

2001 
 

2011 
Area in 
Sq.km 

ന്റമാത്തം ജനസാന്ദ്രത 

(ാകരേം) 
549 655 749 819 860 38863 

ന്റമാത്തം ജനസാന്ദ്രത 

(പാലക്കാട്) 
376 456 532 584 627 4480 

അറ്റ ജനസാന്ദ്രത     1766   
 

 

േിത്രം 3.14 1971 മുത ല് 19 1 വന്റര വള്ള ജനസംഖ്യ വേര്ത്് ാ നിരക്ക ്

 

േിത്രം 3.15 19 1 മുതല് 1991 വന്റര വള്ള ജനസംഖ്യ വേര്ത്് ാ നിരക്ക ്

 

േിത്രം 3.16 1991 മുത ല് 2001 വന്റര വള്ള 
 ജനസംഖ്യ വേര്ത്് ാ നിരക്ക് 

 

േിത്രം 3.17 2001 മുത ല് 2011 വന്റര വള്ള  
ജനസംഖ്യ വേര്ത്് ാ നിരക്ക ്
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പട്ടിക 3.4 ജനസാന്ദ്രത 

 സ്ഥലപരമായി ജില്ലയിന്റല രാരാ താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റല വം ന്റമാത്തം ജനസാന്ദ്രത 

(Gross  Population  Density) 2001  2011 വര്ത്ഷങ്ങേിന്റല താന്റഴ േിത്രം 3.1   3.19 ് ിനനിവയില് കാണാം. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.1  ജനസാന്ദ്രത 2001 

 

േിത്രം 3.19 ജനസാന്ദ്രത 2011 
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പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല അറ്റ ജനസാന്ദ്രത (Net  Population  Density) 2001 ല് 1766 േ.കി.മി ആനതന്നു എ. 
ആയത് ജില്ലയിന്റല താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തി ല് അറ്റ ജനസാന്ദ്രത (Net  Population  
Density) േിത്രം 3.20 ല് കാണാം.   

 

 

േിത്രം 3.20 2001 ന്റല അറ്റ ജനസാന്ദ്രത 
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.5.1.4 ജനസാന്ദ്രത 

 ജില്ലയിന്റല 2011 ന്റല ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരി് ് ന്റമാത്തം ജനസംഖ്യ സ്ഥലപരമായി 

താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് ാകന്ദ്രികരി് ിരിക്കുിനനത് സംബന്ധി്  പഠനമാണ് ജനസംഖ്യാ 

ാകന്ദ്രികരണം. ജില്ലയിന്റല ന്റമാത്തം ജനസംഖ്യ വന്റട 2/3 ഭാ ം  ½ ഭാ ം  1/3 ഭാ ം ്ിനനിവ 1991  2001  2011 

വര്ത്ഷങ്ങേില് താേശ്സായംഭരണ തലത്തില് സ്ഥലപരമായി ാകന്ദ്രികരിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുിനനന്റതിനന് േിത്രം 3.21  

3.22  3.23ലം കാണാം. 

േിത്രം 3.21 ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണം 1991 
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വ ര്ത്ഷം കൃതയേ രിതിരാഥകാരം ആന്റക 
ജനസംഖ്യ 

ആവാെജ ്ഇന്്ിസ ്രിതി രാഥകാരം ആന്റക 
ജനസംഖ്യ 

 

ശ്രാശ്രി ജനസംഖ്യ 

2021 3144546 3091082 3117814 
2031 3519004 3372230 3445617 

 

3.5.1.5 സ്ത്രിപുരുഷ അനുപാതം (Sex ratio) 
 ജില്ലയിന്റല വം സംസ്ഥാനന്റത്ത വം സ്ത്രിപുരുഷാനുപാതം 1991 മുതല് 2011 വന്റര വള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റല 

പട്ടിക 3.5 ല് കാണാം. ജില്ലയില് ഇവ യിാ്മം 1061  106   1067 ്ിനനരിതിയിലാണ് ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനനത്. 

സംസ്ഥാന തലത്തില് ഇവ യിാ്മം 1036  105   10 4 ്ിനനരിതിയിലം കാണന്റമുളുതന്നു എ. സംസ്ഥാന 

തലത്തിാനക്കാള് ഉയര്ത്ിനനാതാതിലള്ള സ്ത്രിപുരുഷ അനുപാതമാണ് ജില്ലയില് കാണന്റമുളുതിനനത്.  

 

്മ നം. 
ജില്ല / സംസ്ഥാനം ലിം  അനുപാതം 

  1991 2001 2011 

1 ]me¡mSv 1061 1068 1067 

2 tIcfw 1036 1058 1084 

പട്ടിക 3.5 സംസ്ഥാനതല ലിം ാനുപാതം 

3.5.1.6 ഭാവി ജനസംഖ്യ നിര്ത്ണ്ണയം (Future Population) 
 നിലവിന്റല വം  മുന്കാല ജനസംഖ്യവര്ത്ദ്ധനവിന്റെ ാതാതനുസരി് ് ഭാവി ജനസംഖ്യാ നിര്ത്ണ്ണയം 

നടത്താവിനനതാണ്. രാഥ്തുതത നിര്ത്ണ്ണയാനുസരണം 2021ന്റല ജനസംഖ്യ 3061007  2031ന്റല  ജനസംഖ്യ 3177641 

ആയി വരുിനനതായി കാണാം. താന്റഴ ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുിനന പട്ടിക 3.6 രാഥകാരം നിര്ത്ണ്ണയരിതി കാണാം.   

 

 

 

പട്ടിക 3.6 ശ്രാശ്രി ജനസംഖ്യ 

േിത്രം 3.22 ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണം 2001 

 

േിത്രം 3.23 ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണം 2011 
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വര്ത്ഷം കര്ത്ഷകര്ത് 
 
 

കര്ത്ഷകരുന്റട 
(%) 

 
ക ര്ത്ഷക 

ന്റതാഴിലാേികേ്

 

 
കര്ത്ഷക 
ന്റതാഴിലാേി
കളുന്റട (%) 

നതടില് 
വയവസായ 
ന്റതാഴിലാേി
കള് 

 
നതടില്വയ 
വസായ 

ന്റതാഴിലാേികളു 
(%) 

 
മറ്റുുു ന്റതാഴിലാേി 

കള്
 

 
മറ്റു ന്റതാഴി-

ലാേികളുന്റട
 

(%) 

 

 
ന്റമാത്തം 

1991 5645 6.35 24981 28.1 4371 4.92 53916 60.6
3 

88913 
2001 2483 2.36 9513 9.04 4634 4.4 88618 84.

2 
105248 

2011 3440 1.7 14937 7.4 5024 2.56 178629 88.
4 

202030 
 

 

3.5.2 ന്റതാഴില്  ഘടന (Occupational Structure) 
 ജില്ലയില് ന്റതാഴില് ഘടന  പഠന വിാകയമാക്കുിനനതില് നിലവിന്റല ന്റതാഴിലാേികളുന്റട വിനയാസം  

ന്റതാഴിലാേി വ ര്ത്ഗികരണം  ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണം ്ിനനിവ സ്ഥലപരമായി വിവരിക്കന്റമുളുതന്നു എ.  

3.5.2.1 ന്റതാഴിലാേി വിനയാസം  

 പാലക്കാട ്ജില്ലയിന്റല ന്റതാഴിലാേി പോേിത്തം ് മാനു തമായി വര്ത്ദ്ധിച്ചുവരുിനനതായി കാ്നന്നു എ. 19 1 

ല് 72334  ആയിരുിനനത് 2011 ല് 11619063 ആയി വര്ത്ദ്ധി് ിരിക്കുന്നു എ. ന്റതാഴിലാേികന്റേ രാഥകാന ന്റതാഴിലാേികള് 

(Main Workers)  അരാഥകാന ന്റതാഴിലാേികള് (Marginal Workers) ്ിനനിങ്ങന്റന രണ്ടുതരത്തിലായി 
കണക്കാക്കി വരുന്നു എ. ആസൂത്രണ രാഥ്ിയയി ല് 1 0 േിവസാത്തക്കാള് കൂുതതല് ന്റതാഴില് ലഭയമാനതിനന 

ന്റതാഴിലാേികള് രാഥകാന ന്റതാഴിലാേി വം അതിാനക്കാള് നതെവ് ന്റതാഴി ല് ലഭിക്കുിനന ന്റതാഴിലാേികള് 

അരാഥകാന ന്റതാഴിലാേികള് ആനതന്നു എ. നിലവില് രാഥകാന ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ്ണ്ണം  അരാഥകാന 

ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ്ണ്ണം ്ിനനിവ 19 1 മുതല് 2011 വന്റര വള്ളത്  താന്റഴ പെ വിനന പട്ടികയില് 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ. 

പട്ടിക 3.7 രാഥകാന / അരാഥകാന ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ്ണ്ണം 

3.5.2.2 ന്റതാഴിലാേി വര്ത്ഗികരണം 

 ന്റതാഴിലാേികന്റേ സാകാരണനിലയില് കര്ത്ഷകന്  കര്ത്ഷകന്റതാഴിലാേികള്  നതടില്വയവസായ 

ന്റതാഴിലാേികള്  മറ്റു വിക ന്റതാഴിലാേികള് ്ിനനി തരത്തില് വര്ത്ഗികരി് ിരിക്കുന്നു എ. 1991 മുതല് 2011 വന്റര വള്ള 

ന്റതാഴിലാേി വര്ത്ഗികരണം പട്ടിക 3.  ല് കാണാവിനനതാണ്. 

 

 

 

 

 

പട്ടിക 3.  ന്റതാഴിലാേി വര്ത്ഗികരണം 

 കര്ത്ഷകരുന്റട ്ണ്ണം 1991 ല് നിിനന് 2001 ല് നതെഞ്ഞുവരുന്നു എ. 2011 കൂടിവരുിനനതായി കാ്നന്നു എ. 

്ിനനാല് ക ര്ത്ഷകന്റതാഴിലാേികള്  നതടില് വയവസായ ന്റതാഴിലാേികള് മറ്റുന്റതാഴിലാേികള് ്ിനനിവ 1991 ല് 

നിന്നു എം 2011 ാലക്ക് വ ര്ത്ദ്ധിച്ചുവരുിനനതായി കാണാം.  

 

 

വ 

ര്ത്ഷം 

ആന്റക 

ന്റതാഴിലാേികള് 

ആന്റക 

ന്റതാഴിലാേിക

ളുന്റട 
(%) 

രാഥകാന 

ന്റതാഴില

ാാേികേ്

 

രാഥകാന 

ന്റതാഴിലാേി

കളുന്റട  (%) 

 

അരാഥകാന 

ന്റതാഴിലാേ

ാികള് 

 

അരാഥകാ

ന 

ന്റതാഴിലാ

േികളുന്റട 

(%) 

 

 

ന്റതാഴില്

 

രഹിതര്ത് 

ന്റതാഴി 

ല്രഹി

തരുന്റട 

(%) 

1991 845141 35.47 786363 93.05 58778 6.95 1537094 64.53 

2001 945052 36.1 768620 81.33 176432 18.67 1672430 63.4 

2011 1042340 37.09 875540 84 166800 16 1767594 62.91 
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3.5.2.3 ന്റതാഴിലാേി ാകന്ദ്രികരണം 

 ജില്ലയില് താേശ്സായംഭ-

രണ രാഥാേശ്പ-രമായി വിവിക 

ന്റതാഴിലാേി ാകന്ദ്രികരണം വിവിക 

േിത്രങ്ങേിലായി 2001  2011 

വര്ത്ഷങ്ങേിന്റല ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയി-

രിക്കുന്നു എ. 2001 ന്റല നതടില് വയവ-സായ 

ാകന്ദ്രികരണം േിത്രം 3.24 ലം ക 

ര്ത്ഷകന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രി-

കരണം 3.25 ലം  കര്ത്ഷകരുന്റട 

ാകന്ദ്രികരണം 3.26ലം മറ്റുന്റതാഴിലാ-

േികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണം േിത്രം 3.27ലം 

കാണാം. 2011ന്റല നതടില് വയവസായ 

ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണം 

േിത്രം 3.2 ലം കാണാം. ക 

ര്ത്ഷകന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രിക-

രണം േിത്രം 3.29ലം കാണാം. 

 

 
േിത്രം 3.24 നതടി ല്വയവസായ ാകന്ദ്രികരണം 

 

േിത്രം 3.25 കര്ത്ഷക ന്റതാഴിലാേികളുന്റട 
ാകന്ദ്രികരണം (2001) 

) 

േിത്രം 3.26 കര്ത്ഷകരുന്റട ാകന്ദ്രികരണം (2001) 
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േിത്രം 3.27 മറ്റു ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണം  
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3.6 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വികസന്മം 

(Hierarchy of settlement) 

 ജില്ലയിന്റല രാരാ അകിവാസിത 

രാഥാേശ്ത്തിന്റെതായ വികസന ്മം നിര്ത്ണ്ണയിക്ക-

ന്റമുളുതാപാഴാണ് ഭാവി ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ 

സുശ്ക്തമാക്കുിനനത്. ഈ പഠനശ്ാഖ്യില് രാരാ 

രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവം ആേയം 

പഠനവിാകയമാാക്കണ്ടതാണ്.  

3.6.1 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവം 

 രാരാ അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം 

രാഥവ ര്ത്ത്തന സാഭാവം നിര്ത്ണ്ണയിക്ക-ന്റമുളുതിനനത് 

യുവിനിായാ രിതി ആേയി് ാണ്. 

യുവിനിായാ ിക്കുിനനതില് കാര്ത്ഷിക രാഥവ ര്ത്ത്ത-

നവം കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തനത്തിന്റെ വം 

വയതയസ്ത സാഭാവ രിതിയാണ് രാഥകടമാക്കുിനനത്. 

അതുാപാന്റല യുമി വന്റട വിനിായാ  വിസ്തിര്ത്ണ്ണ 

അനുപാതത്തില് പരിാശ്ാകിക്കന്റമുളുതാപാള് 

ഇത്തരത്തിലള്ള സാഭാവ വയതിയാനം സംഭവി-

ക്കുിനനതായി കാണാം. യുമി വന്റട തുണ്ടുവ ല്ക്കര-ണം 

വര്ത്ദ്ധിക്കുിനനതനുസരി്്  രാഥാിമിക രിതിയിലള്ള 

കാര്ത്ഷിക രാഥവര്ത്ത്തനത്തില് നിിനന് വയതിയാനം 

സംഭവിക്കുിനനതായി കാണാം. യുമി വന്റട 

വിനിായാ രിതിന്റയ വം 

തുണ്ടുവല്ക്കരണരിതിന്റയ വം സംായാജിമുളി് ് പഠന വിാകയമാക്കുാപാള് രാരാ രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം രാഥവര്ത്ത്തന 

സാഭാവം വയക്തമാനതക വം കൂടാന്റത ഇത്തരം രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവത്തില് വരുിനന വയതിയാനം കൂടി 

ന്റതേിഞ്ഞുവരുന്നു എ. ഈ പഠനം ജില്ലയിന്റല ന രവല്ക്കരണ രിതിന്റയ നിര്ത്ണ്ണയിക്കുിനനതില് സാാകിനം 

ന്റേലത്തുിനനതായി കാണാം. േിത്രം 3.30 ലം പട്ടിക 3.9ലം ജില്ലയിന്റല രാരാ അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം 

രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവം കാണന്റമുളുതന്നു എ.  

ഈ  പഠനമനുസരി് ് പാലക്കാട്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  വറ്റമുളാലം  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം  പട്ടാപി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  

ന്റേര്ത്പ്പുോനരി ന രരാഥാേശ് സാഭാവവം മരുതാൊഡ്  പിരായിരി  പുതുന രം ്ിനനിവ അര്ത്ദ്ധന രസാഭാവ 

രാഥാേശ്വം അകാത്തത്തെ അര്ത്ദ്ധ ഗ്രാമരാഥാേശ് സാഭാവവം മറ്റുള്ളവ ഗ്രാമസാഭാവവം കാണിക്കുിനനതായി 

കാണാം. 

േിത്രം 3.2  നതടില് വയവസായ ന്റതാഴിലാേി ാകന്ദ്രികരണം  

 

േിത്രം 3.29 കര്ത്ഷക ന്റതാഴിലാേി ാകന്ദ്രികരണം  

 

 

േിത്രം 3.30 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ  

രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവം 
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്മ നം. താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റൊപര് സാഭാവം 

1 ന്റേര്ത്പ്പുോനരി ന രം 

2 മണ്ണാര്ത്ക്കാട് ന രം 

3  പാലക്കാട് മുനിസിമുളാലിറ്റി ന രം 

4 േിറ്റൂര്ത് - തത്തമം ലം മുനിസിമുളാലിറ്റി ന രം 

5 മരുത ാൊഡ് അര്ത്ദ്ധന രം 

6 പിരായിരി അര്ത്ദ്ധന രം 

7 അകാത്തത്തെ അര്ത്ദ്ധ ഗ്രാമം 

  പുതുന രം അര്ത്ദ്ധ ഗ്രാമം 

 മറ്റു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്  ഗ്രാമം 

പട്ടിക 3.9 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ സാഭാവം 

 

3.6.2 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ ്മം 

 ന്റഭൌതിക ന്റസൌകരയങ്ങളുന്റട അേവനുസരി് ാണ ്രാരാ അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ വം ്മം നി 

ര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനത് ഈ ്മം നിശ്ചയിക്കന്റമുളുതിനനതില് രാഥകാനമാ വം കണക്കിന്റലുതക്കുിനനത് താന്റഴ 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന ന്റഭൌതിക ന്റസൌകരയങ്ങോണ്. 

1. വിേയാഭയാസ ന്റസൌകരയങ്ങള്  
2. ആാരാ യ ന്റസൌകരയങ്ങള്  
3. വാണിജയ ന്റസൌകരയങ്ങള് 

4. ന്റഭൌതിക സംരംഭക ന്റസൌകരയങ്ങള് 

5.  താ ത ന്റസൌകരയങ്ങള് 

6. കാര്ത്ഷിക അനുബന്ധ ന്റസൌകരയങ്ങള് 
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രാരാ അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തും ലഭയമാനതിനന ന്റസൌകരയങ്ങളുന്റട ്ണ്ണത്തിനനുസരി് ് തത്തുലയ തുക 

ാേര്ത്ിനന് അവ വന്റട സഞ്ചയം (Cumilative   Function  index) വരുിനനതിനനുസരി് ് രാരാ 
രാഥാേശ്ത്തിന്റെ ്മം നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനത് 

വിനനാം ്മത്തില് പാലക്കാട് മുനിസിമുളാലിറ്റി  

രണ്ടാം ്മത്തില് ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  വറ്റമുളാലം  

പട്ടാപി  വടക്കന്ാഞ്ചരി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  

ന്റേര്ത്പ്പുോനരി  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം  ആലത്തൂര്ത് 

്ിനനി താേശ് സായംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. മൂിനനാം ്മത്തില് േികൃഷ്ണപുരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്രം ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. 

്ിനനാല് നാലാം ്മത്തില് ന്റനന്മാെ  

ന്റകാഴിഞ്ഞാപാെ  വിേയൂര്ത്  മാത്തൂര്ത്  

നതഴല്മന്ദംം  അപലമുളാെ  ന്റകാുതവായൂര്ത്  

അ േി  ്ലപ്പുള്ളി  ലക്കിടി ാപരൂര്ത്  മുതലമട  

ന്റകാല്ലാോട്  മലമ്പുഴ  ന്റപരുമാട്ടി ്ിനനി 14 

താേശ് സായംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. ബാക്കി വരുിനന 65 താേശ്-

സായംഭരണ സ്ഥാപന രാഥാേശ്ങ്ങള് അഞ്ചാം 

്മത്തില് വരുന്നു എ. േിത്രം 3.31ലം പട്ടിക 3.10ലം ഇവ വിവരണമായി കാണാം.  

അകിവാസിത 

രാഥാേശ്ത്തി ന്റെ ്മം 

 

്മ നം. 
പഞ്ചായത്്ത / ന രസഭ 

 
I 

 
1 

 

പാലക്കാട് ന രസഭ 

 
 
 
 
 

II 

 
1 

 

ന്റഷാര്ത്ൂര്ത് ന രസഭ 

2 വറ്റമുളാലം ന രസഭ 

3 പട്ടാപി ന രസഭ 

4 വടക്കാഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

5 മണ്ണാര്ത്ക്കാട് ന രസഭ 

6 ന്റേര്ത്പ്പുോനരി ന രസഭ 

േിത്രം 3.31 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ  ്മം 
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7 േിറ്റൂര്ത് - തത്തമം ലം ന രസഭ 

8 ആലത്തൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

III 1 േികൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 
 

IV 

1 ന്റനന്മാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

2 ന്റകാഴിഞ്ഞാപാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

3 വിേയൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

4 മൂണ്ടൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

5 നതഴല്മന്ദംം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

6 അപലമുളാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  7 ന്റകാുതവായൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  8 അ േി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  9 ്ലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  10 ലക്കിടി   ാപരൂ ര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  11 മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  12 ന്റകാല്ലാോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  13 മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

  14 ന്റപരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

      V   1 മറ്റു 65 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് 

പട്ടിക 3.10 അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ ്മം 

3.7 ന രവല്ക്കരണം (Urbanization) 
 ആധുനിക രിതിയില് ന രവല്ക്കരണം സംഭവയമാനതിനനത് മുഖ്യമായി ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണം  

ന്റതാഴില്ഘടന വന്റട വയതിയാനം  പശ്ചാത്തല  ന്റസൌകരയവര്ത്ദ്ധനവ്  യുവിനിായാ  മാറ്റം ്ിനനിവന്റയ 

അടിസ്ഥാനന്റമുളുതത്തിയാണ്. ഏറ്റവം കൂുതതലായ ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണരാഥാേശ്വം  കാര്ത്ഷിക ന്റതാഴിലില് 

നിിനന് മറ്റു ന്റതാഴില് ാമഖ്ലകേിാലക്കുള്ള വയതിയാനവം  പശ്ചാത്തലന്റസൌകരയങ്ങളുന്റട വര്ത്ദ്ധനവിനനു 

സൃതമായി  യുവിനിായാ  മാറ്റം സംജാതമാക്കുിനന അവസരങ്ങേിലം രാഥ്തുതത രാഥാേശ്ം ആ രാഥാേശ്ക്കാര്ത് ഗ്രാമ 

അന്തരി്ങ്ങേില് നിിനന് വയതിയാനം വിനന് ന രവല്ക്കരണ സാഭാവം സ്കവരിക്കുന്നു എ. വരു രാഥാേശ്ം 

ന രവല്ക്കരണ സാഭാവം സ്കവരിക്കുിനനതായി കന്റണ്ടത്തുിനനതിന ് ാമല് വിവരി്  പഠനങ്ങള് 
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അനിവാരയമാണ്.  പരപരാ ത ഗ്രാമിണ സപേ ് വയവസ്ഥകേില് നിി്നന ആധുനിക സാപത്തിക 

വയവസ്ഥയിാലക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ സൂേകമാണ് ന രവല്ക്കരണന്റമന്നു എം നിര്ത്വ്വേിക്കാം. 

 ജനസംഖ്യ ാകന്ദ്രികരണം പുതൂര്ത്  ാഷാേയൂര്ത്  മലമ്പുഴ  വടകരപതി  ന്റനല്ലിയാംപതി  ന്റതക്കുപടിഞ്ഞാറു 

ാമഖ്ല  േികൃഷ്ണപുരം  ത് നാട്ടുകര വഴിന്റക വള്ള ാമഖ്ലകേില് ഏറ്റവം കൂുതതല് കാണന്റമുളുതന്നു എ. കാര്ത്ഷിാകതര 

ന്റതാഴില് രാഥവര്ത്ത്തനം താരതാമയന ഏറ്റവം കൂുതതല് ാരഖ്ന്റമുളുതത്തി-യിരിക്കുിനനത് നിലവിന്റല ന രത്തിലം 

അവ വന്റട അനുബന്ധ രാഥാേശ്ങ്ങേിലം  താ ത ന്റസൌകരയങ്ങള് ലഭയമാനതിനനതായ രാഥാേശ്ങ്ങേിലമാണ്. 

അവ വന്റട പട്ടിക 3.11 ല് ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ. 

്മം നം. താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്ന്റെ ാപര് 

1 പിരായിരി 

2                             

പല്ലനന 
3                              മുതുമല 

4    തിരുാവ പുെ 

5     ന്റകാഴിഞ്ഞാപാെ 

6                             വിേയൂര്ത് 

7                             ന്റകാമുളം 

8 മരുതാൊഡ് 

9 ാകാട്ടായി 

10 പെേി 

11 ന്റവള്ളിാനഴി 

12 മാത്തൂര്ത് 

13 നതമരംപുത്തൂര്ത് 

14 പുതുാനരി 

15 ന്റകാുതപ് 

16 ന്റപാല്പ്പുള്ളി 

17 കാരാക്കുെിനി 

1  ത് പാെ 
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19 മേര 

20 നാല്ലമുളിള്ളി 

21 ന്റപരുന്റവപ് 

22 പട്ടാഞ്ചരി 

23 പുതുന രം 

24 വടവന്നൂര്ത് 

25 ന്റകാല്ലാോട് 

26 ്ലവാഞ്ചരി 

27 വടക്കാഞ്ചരി 

പട്ടിക 3.11 കാര്ത്ഷിാകതര ന്റതാഴില് രാഥവര്ത്ത്തന രാഥാേശ്ങ്ങള് 

 നിലവിന്റല പശ്ചാത്തല ന്റസൌകരയങ്ങളുന്റട വിനയാസം ന ര താേശ്സായംഭരണ രാഥാേശ്ങ്ങേിലാണ് 

ഏറ്റവം കൂുതതല് കാണന്റമുളുതിനനത്. നിലവിന്റല മുനിസിമുളാലിറ്റികോയ പാലക്കാട്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  വറ്റമുളാലം  േിറ്റൂര്ത്- 

തത്തമം ലം  പട്ടാപി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  ന്റേര്ത്പ്പുോനരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോയ വടക്കാഞ്ചരി  ആലത്തൂര്ത്  

േികൃഷ്ണപുരം ്ിനനിവയിലാണ്. കാര്ത്ഷിാകതര യുവിനിായാ ം ഏറ്റവം കൂുതതല് ാകന്ദ്രികരിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുിനനത് 

മുഖ്യമാ വം താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേിലാണ്. 

3.7.1 പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല ന ര രാഥാേശ്ങ്ങള്  

 2001 ല് ജില്ലയില് പാലക്കാട്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  

വറ്റമുളാലം  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം ്ിനനി മുനിസിമുളാലിറ്റികളും 

പുതുന രം  ന്റസ ന്സസ് ന രമായാണ് 

നിലനിിനനിരുിനനത്. 2015 പുതിയ മുനിസിമുളാലിറ്റികോയ 

ന്റേര്ത്പ്പുോനരി  പട്ടാപി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട് ്ിനനിവ നിലവില് 

വന്നു എ. 2011 സ്ഥിതിവിവര കണക്കനുസരി് ് 7 

മുനിസിമുളാലിറ്റികളും കൂടാന്റത 6 ന്റസന്സസ് 

ന്റടൌ്നകോയ പിരായിരി  പുതുാനരി ന്റസന്രല്  

പുതുാനരി ന്റവേ് ്ിനനിവ വം ഉ ള്ന്റമുളുതിനന േിത്രം 3.32 ല് 

ഇവ വന്റട സ്ഥാനം വയക്തമാക്കുന്നു എ. ന രസാഭാവമുള്ള 

രാഥാേശ്ങ്ങളുന്റട വിസ്തിര്ത്ണ്ണം 1971 മുതല് 2011 വന്റര വള്ളത് 

പട്ടിക 3.11 ല് കാണാം. 1971 ല് 116.32 േ.കി.മി 

ആയിരുിനനത് 19 1 ല് 94.60 േ.കി.മി ആയി നതെഞ്ഞു. 

്ിനനാല് മണ്ണാര്ത്ക്കാട് മുനിസിമുളാലിറ്റി 

രൂപികൃതമായതിനാല് 1991 ല് ന രവിസ്തിര്ത്ണ്ണം 

221. 5 േ.കി.മി ആയി ഉയര്ത്ന്നു എ. പിിനനിട് മണ്ണാര്ത്ക്കാട് േിത്രം 3.32 പാലക്കാട ്ജില്ലയിന്റല ന രരാഥാേശ്ങ്ങള് 
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മുനിസിമുളാലിറ്റി വിണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി മാറ്റന്റമുളട്ടതിനാല് രാഥ്തുതത വിസ്തിര്ത്ണ്ണം 2001 ല് 15 .47 ആയി 

വിണ്ടും നതെഞ്ഞുവന്നു എ.  നിലവില് ന രരാഥാേശ്ങ്ങളുന്റട വിസ്തിര്ത്ണ്ണം 166.24 േ.കി.മി ആണ് പട്ടിക 3.12 

ന രരാഥാേശ്ങ്ങളുന്റട വിസ്തിര്ത്ണ്ണം 1971 മുത ല് 2011 വന്റര വള്ളത് വയക്തമാക്കുിനനതാണ്. 

്മ നം. ന ര രാഥാേശ്ങ്ങള് 
 

2011 ന്റല വിസ്തി ര്ത്ണ്ണം 
1 ന്റഷാര്ത്ൂര്ത് 34.01 

2 വറ്റമുളാലം 32.67 

3 പാലക്കാട് 26.56 

4 േിറ്റൂര്ത് - തത്തമം ലം 15.11 

5 പട്ടാപി 15.89 

6 ന്റേര്ത്പ്പുോനരി 27.91 

7 മണ്ണാര്ത്ക്കാട് 14.09 

 ആന്റക 166.24 

പട്ടിക 3.12 ന രരാഥാേശ്ങ്ങളുന്റട വിസ്തിര്ത്ണ്ണം 

3.7.2 ന ര ജനസംഖ്യ 

 ന രവല്ക്കര രാഥ്ിയ നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനതിന്റല രാഥകാന ഘടകമാണ ്ന രവല്ക്കരണ ജനസംഖ്യ. 

ാകരേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന രജനസംഖ്യ 2001 ല് 26 %  ആയിരുിനനത് 2011 ല് 47.7 % ആയി 

മാെിയിരിക്കുന്നു എ. പാ് ജില്ല വന്റട ന ര ജനസംഖ്യ 2001 ല് 13.6 % ആയിരുിനനത് 2011 ല് 24.0  % മായി 

വര്ത്ദ്ധിച്ചു. പട്ടിക 3.13 ല് 1971 മുതലള്ള ന ര ജനസംഖ്യയില് നിി്നന പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല ന രവല്ക്കരണ 

സാഭാവം വേന്റര താഴ്ന്ന രിതിയിലാന്റണി്നന ഇതില് നിന്നു എം വയക്തമാക്കുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല ന ര ജനസംഖ്യ 1971 

ല് 12.7%  ആയിരുിനനത് നിലവില് 24.0  %  ആയി വര്ത്ദ്ധി് ിരിക്കുിനനതും കാണാം. 

 

്മ നം. 
ന രങ്ങള് 

 

1991 

 

2001 

 

2011 

1 ന്റഷാര്ത്ൂര്ത് 39550 42029 43533 

2 വറ്റമുളാലം 44186 49242 53792 

3 പാലക്കാട് 123289 130767 130955 

4 േിറ്റൂര്ത് - തത്തമം ലം 32048 31886 32298 

5 പട്ടാപി 22108 24168 28632 

6 ന്റേര്ത്പ്പുോനരി 30490 34593 39241 

7 മണ്ണാര്ത്ക്കാട് 45422 52381 28617 

പട്ടിക 3.13 ന രരാഥാേശ്ങ്ങേിന്റല ജനസംഖ്യ 
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വര്ത്ഷം 1981 1991 2001 2011 
ആന്റക ജനസംഖ്യ 21.30 16.57 9.83 7.35 
ന ര ജനസംഖ്യ -3.46 59.27 8.33 89.81 

 

3.7.3 ന ര ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധന നിരക്ക് 

 േിത്രം 3.33 ല് ന ര ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവിന്റെ നിരക്ക് 19 1 മുത ല് 2011 വന്റര വള്ളത് 

കാണാവിനനതാണ് 19 1 - 91 ല് 59.27 % മായിരുിനന ന രജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധന നിരക്്ക 1991 – 2001 ല്  .3 % 

മായി നതെഞ്ഞതായി കാണാം. ് ിനനാല് 2001 - 2011 ല് രാഥ്തുതത നിരക്്ക  9. 1% നിലയിലാന്റണി്നന കാ്നന്നു എ. 

സ്ഥിരാജാലി വം ന്റമ് ന്റമുളട്ട വരുമാന ാരാതസ്സം ാതടി വള്ള യാത്രയില് ന രരാഥാേശ്ാത്തക്കുള്ള നതടിായറ്റം 

മൂലമാണ് രാഥ്തുതത ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് ന രരാഥാേശ്ങ്ങേില് സാകാരണയായി വര്ത്ദ്ധിക്കുിനനത്. കാര്ത്ഷിക 

രാഥവര്ത്ത്തനം ഗ്രാമരാഥാേശ്ങ്ങേില് നതെഞ്ഞുവരുിനനതിനനുസരി്്  ാസവനാമഖ്ലക-േിാലക്്ക ന്റതാഴി ല് ഘടന 

വയതിേലിക്കുന്നു എ. പാലക്കാട് ജില്ലയിന്റല കാര്ത്ഷിക രാഥവര്ത്ത്തനത്തില് ാനരിയ ാതാതില് അനുഭവന്റമുളട്ട 

ഇത്തരം വയതിയാനം ജില്ലയിന്റല ന രവല്ക്കരണന്റത്ത വം ബാകി് ിരിക്കുിനനതായി കാണാം. 

 

 

 

പട്ടിക 3.1 4 ന രജനസംഖ്യ 

 

3.7.4 ഭാവി ന രവല്ക്കരണ ാകന്ദ്രം 

 3.7.4.1 ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ വന്റട 

രാഥകാന രിതികേിന്റലാിനനാണ് ഭാവിയിന്റല 

ന രവല്ക്കരണ രാഥാേശ്ങ്ങന്റേ 

നിര്ത്ണ്ണയിക്കുിനനത്. ജനസംഖ്യ 

ാകന്ദ്രികരണം  ന്റതാഴില്ഘടന രിതി  

ന്റതാഴിലാേികളുന്റട ാകന്ദ്രികരണ സാഭാവം  

ന രവല്ക്കരണ സ്ഥിതിവിവരം 

പഠനവിാകയമാക്കുിനനതില് നിന്നു എം 

അവ വന്റട വേ   ര്ത്്    േിശ്  അിവ 

വയതിയാനം വയക്തമാക്കുക വം 

ആയതിനനുസരി്്  ഭാവിയിന്റല 
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ന രവല്ക്കരണ രാഥാേശ്ങ്ങന്റേ നിര്ത്ണ്ണയിക്കുവാന് സാകയമാനതിനനതാണ്.  

 3.7.4.2 ജില്ലയില് നിലവിലള്ള വിഭവങ്ങളുന്റട വിനിായാ  രിതി അനുസരി്്  സാകയമാനതിനന 

വേര്ത്് രിതി പഠനവിാകയമാക്കുിനനതിനനുസരി്്  ജില്ലയിന്റല വിവിക താേശ്സായംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട 

വികസന ്മം ലഭയമാനതന്നു എ. കൂടാന്റത നിലവിന്റല ന്റഭൌതിക ന്റസൌകരയങ്ങളുന്റട ലഭയതയനുസരി്്  രാരാ 

രാഥാേശ്ാത്ത വം പഠനവിാകയമാക്കുാപാഴം ജില്ലയിന്റല രാഥാേശ്ങ്ങളുന്റട വികസന ാേണി ലഭയമാനതന്നു എ. ഈ 

പഠനങ്ങള് സംായാജിക്കന്റമുളട്ടതനുസരി്്  ജില്ലയിന്റല ഭാവി ന രവല്ക്കരണ രാഥാേശ്ങ്ങള് 

നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതന്നു എ. േിത്രം 3.34 ല് ഈ 

നിര്ത്ണ്ണയം കാണാവിനനതാണ്. 2021 ല് 

പാലക്കാട് ജില്ലയില് ആലത്തൂര്ത് രാഥാേശ്ം ന ര സാഭാവം സ്കവരിക്കുവാന് സാകയത വള്ളതായി കാ്നന്നു എ. 

അതുാപാന്റല 2031 ല് പുതുന രം  ന്റകാുതവായൂര്ത് രാഥാേശ്ങ്ങളും ന രസാഭാവം സ്കവരിക്കുിനനതായി പഠനം 

ന്റതേിയിക്കുന്നു എ.  

3.  വിഭവങ്ങള് (Resources) 

 3. .1 ജില്ലയില് രാഥകൃതിേത്തമാ വം നിര്ത്മിതമാ വം ലഭയമാനതിനന വിഭവങ്ങന്റേ അടിസ്ഥാനന്റമുളുത-

ത്തിയാണ് ജില്ലയിന്റല സാപത്തിക സ്ഥിതി നിലനില്ക്കുിനനത്. വിഭവങ്ങന്റേ സാകാരണായായി 

മൂന്നു എാമഖ്ലകോയി തരംതിരിക്കാവിനനവയാണ്. ഉല്പാേന ാമഖ്ല  സാമൂഹിക ാമഖ്ല  ാസവന ാമഖ്ല 

്ിനനിവയാണത്. അവയി ല് താന്റഴ ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന ാമഖ്ലകള് ഉള്ന്റമുളുതന്നു എ. 

ഉല്പാേന ാമഖ്ല സാമൂഹിക ാമഖ്ല ാസവന ാമഖ്ല 

 കൃഷി 
 മൃ പരിപാലനം 
 മത്സ്യബന്ധനം 
 വയവസായം 
 വിാനാേ സഞ്ചാരം 

 

 വിേയാഭയാസം 
 ആാരാ യം  
 സാമൂഹിക സുര് 

 ോരിദ്ര്യ നിര്ത്മാര്ത്ജനം 
 പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വര്ത്ഗം  

 

 ജലാസേനം 
 ശുദ്ധജല വിതരണം 
 ശുേികരണം 
 ഊര്ത്ജം  
 പശ്ചാത്തല ന്റസൌകരയങ്ങള് 

 

ഇവകൂടാന്റത പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പഠനങ്ങേില് മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുിനനതുമായ താന്റഴ 

ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന ാമഖ്ലകന്റേ സംബന്ധി്  പഠനങ്ങളും അനിവാരയമാണ്.  

 പരിസ്ഥിതി 

 ഖ്നനം  യുവിജ്ഞാനം 

 മണ്്ണ  ജലസംര്ണം 

ഈ ാമഖ്ലകള് രാഥതയ്മാ വം പാരാ്മാ വം ജില്ലയിന്റല സാപത്തിക സാമുഹിക  ന്റഭൌതിക 

വികസനത്തില് തനതായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എണ്്ട. ാമല് വിവരിത ാമഖ്ലകന്റേ സംബന്ധി്  വിശ്േപഠനങ്ങള് 

വിവിക ാമഖ്ലാതലത്തില് നടത്തുന്നു എണ്്ട.  

3. .2 ആയതിന്റെ സ്ഥലപരവിശ്കലനം കൂടി നടത്തുാപാള് മാത്രമാണ് പഠനം പൂര്ത്ണ്ണമാ വം 

ആസൂത്രണ ല്യം സ്കവരിക്കുവാന് സാകയമാനതിനനത്.  

3. .3 രാഥകൃതി സംര്ണന്റത്ത നിലനിര്ത്ത്തിന്റക്കാണ്്ട രാഥകൃതി വിഭവങ്ങന്റേ സമര്ത്ിമായി 

വിനിായാ ിാക്കണ്ടത് ആസൂത്രണ രാഥ്ിയകള്ക്കുള്ള അനിവാരയതയാണ്. അതുാപാന്റല നിര്ത്മിത 

േിത്രം 3.34 ഭാവി ന രവല്ക്കരണ രൂപം 
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വിഭവങ്ങള് പരിസ്ഥിതിക്്ക അനുകൂലമാനതിനന രിതിയിലാണ് നടത്തന്റമുളാടണ്ടത്. അവ യിാവികി 

സംര്ണാര്ത്ഥത്തില് രാഥാായാ ികമാക്കുക ്ിനനത് ഉെപ്പുവരുത്തുിനനതും അനിവാരയതയാണ്. 

 3. .4 വിഭവാമഖ്ലകന്റേ സംബന്ധി്്  വിശ്േ പഠനത്തിന് സാകയമാനതിനന തരത്തിലള്ള 

വിവരാശ്ഖ്രണത്തിന് പരയാപ്തമായ കാലാവകി ലഭയമല്ലാതിരുിനനത് വിഭവ ാമഖ്ല പഠനങ്ങന്റേ 

പരിമിതന്റമുളുതത്തുന്നു എ. രാഥതയ്ത്തില് ജില്ലയിന്റല സാപത്തിക നിലവാരത്തില് ഉല്പാേന ാമഖ്ലകോയ കൃഷി  

മൃ പരിപാലനം  മത്സ്യബന്ധനം  വയവസായം  വിാനാേസഞ്ചാരം ്ിനനിവ  ണയമായ പങ്കുവഹിക്കുിനനതായി 

രാഥാിമിക തലത്തില് കാ്നന്നു എ. ആേിവാസി സമൂഹങ്ങേില് വിേയാഭയാസം  ആാരാ യം  സാമൂഹിക സുര് 

്ിനനിവയില് കൂുതതല് േദ്ധപതിമുളിാക്കണ്ടതായ ആവശ്യകത വം മുന്പഠനങ്ങേില് കന്റണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങേില് അവ ാഹ പഠനം നടത്തി ആയതിനനുസൃതമായ 

വികസനങ്ങന്റേ നിയന്ത്രണ വിാകയമാക്കുിനനതിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള് രൂപന്റമുളുതാത്തണ്ടതായ 

ആവശ്യകത വം രാഥാിമികമായി കാ്നന്നു എ. 

3.9  താ ത  ംഖ്ല 

  താ ത  ംഖ്ല വന്റട പഠനത്തില് ാൊഡ് ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്ര (ാനാഡ്) ങ്ങളുന്റട 

പഠനം അനിവാരയമാണ്. രാഥകാന ാൊഡ് ജംഗ്ഷനുകളും  അതിാനാടനുബന്ധമായ വാണിജയ 

വികസനത്തിന്റെ വം സഞ്ചയമാണ് ഈ പഠനം. 

3.9.1  താ ത ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ്മം  

  താ ത ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കിന്റല ാൊഡകളുന്റട ്മം 

നിശ്ചയിക്കുിനനത് ാേശ്ിയ പാത  സംസ്ഥാന പാത  ജില്ലാ 

പാത  മറ്റു ാൊഡകള് ്ിനനിവ പരസ്പരം 

സം മിക്കുിനനതിനനുസരി്്  രാരാ ാൊഡിനും 

തത്തുലയമായ തുക നല്കി അവ വന്റട ന്റമാത്തം 

സഞ്ചിതതുകയനുസരി്്  വരുിനന ാൊഡ് ജംഗ്ഷനു 

കളുന്റട ്മം നിശ്ചയിക്കാവിനനതാണ്. 

ആയതിാനാടനുബന്ധിച്ചുവരുിനന വാണിജയ 

സഞ്ചയങ്ങളുന്റട തുക കൂടി ാേര്ത്ത്്ത ാൊഡ് ന്റനറ്്റ വ 

ര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ്മം കൂടി നി 

ര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതന്നു എ. േിത്രം 3.35ല് ്മം 

വിവരിക്കന്റമുളുതന്നു എ. ഇതനുസരി്്  ജില്ല-യിന്റല ാൊഡ് 

ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്രങ്ങന്റേ 5 

്മമായി നിശ്ചയിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുന്നു എ. ആയത് പട്ടിക 

3.15 കാണാം. 

പട്ടിക 3.15 ജില്ലയിന്റല  താ ത ന്റനറ്റ ്വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്രത്തിന്റെ ്മം 

ാനാഡ് ്മം ്മ നപര്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ ാപര് 

I 1 കണ്ണാടി 

 1 തത്തമം ലം 

േിത്രം 3.35 ാൊഡ് ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റല നിലവിന്റല നിയന്ത്രണ 

ാകന്ദ്രങ്ങള് 
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II 

2 ന്റനല്ലിപ്പുുുഴ 

3 ന്റകാുതവായൂര്ത് 

4 േന്ദ്രന ര്ത് 

5 േിറ്റൂര്ത് 

 
 

III 

1 വറ്റമുളാലം 

2 
3 

മം ലം 

3 ാമാലപട്ടാപി 

4 ന്റഷാര്ത്ൂര്ത് 

IV 1 നാ രിപുരം 

 2 
 

കൂറ്റനാട് 

 3 പുതുന രം 

 4 വല്ലങ്ങി 

 5 കമ്പ്രാത്ത്േള്ള 

 6 തൃത്താല- ന്റകാമുളം 

 7 മുടമുളല്ലൂര്ത് 

 8 ന്റകാല്ലാോട് 

 9 ന്റപരിാങ്ങാട് 

 10 ാകാങ്ങാട് 

 11 വടക്കാഞ്ചരി 

 12 സ്കകാട്ടി 

 13 തൃത്താല 

 14 പുതുാനരി 

 15 കാവാനരി ചുേം 

V 1 ന്റനമാെ ന്റടൌണ് 
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 2 മൂര്ത് 

 3 തിരുവാഴിായാട് 

 4 അ േി 

 5 േികൃഷ്ണപുരം 

3.9.2 ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റല നിര്ത്ാേശ്ിത നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്ര്മം 

 ജില്ലയില് തത്തുലയമായ രിതിയില് ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കും അതിന്റെ നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രവം ലഭയമാക്കു-ിനനതിന് 

നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങള് നിര്ത്ാേശ്ിക്കന്റമുളാടണ്ടതാണ്. സ്ഥലപരാസൂത്രണ ഭാ മായി അവ വന്റട സ്ഥാനം 

നിര്ത്ണ്ണയിക്കുിനനതിന് താന്റഴ ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുിനന വിവരങ്ങളുന്റട സഞ്ചയ വിശ്കലനം നടത്തിയി-രിക്കുന്നു എ.  

 ജനസംഖ്യ വിതരണരിതി 
 ാസവനതലത്തിന്റെ മകയതലം 
 നിലവിന്റല നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്രത്തിന്റെ ്മം  

ഏറ്റവം ഉയര്ത്ിനനതലത്തിലള്ള ാൊഡകളുന്റട സം മതലം പാലക്കാട് മുനിസിമുളല് രാഥാേശ്ത്്ത 

നിലനില്ക്കുിനനതായി കാണന്റമുളുതന്നു എ. അത് വിനനാം ്മത്തിലാണ് വരുിനനത്. ജില്ല വന്റട മകയഭാ ത്തു 

വിനനിരിക്കുിനന ഈ നിയന്ത്രണ ് മം തന്റിനന വിനനാം ് മ ാകന്ദ്രമായി നിര്ത്ാേശ്ിക്കുന്നു എ. ഈ വിനനാം ് മത്തിലള്ള 

നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രം ജില്ലയില് പൂര്ത്ണ്ണമായ ാസവനാകന്ദ്രമായി പരി ണിക്കുന്നു എ. 
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 നിലവിലള്ള നിയന്ത്രണാകന്ദ്രത്തിന്റെ ാസവന രാഥാേശ്ം ഷഡ്ഭുജരൂപത്തിലാണ് ാരഖ്ന്റമുളുത-ത്തുിനനത്. 

അത്തരത്തില് രണ്ടാം ്മനിയന്ത്രണാകന്ദ്രത്തിന്റെ ാസവന രാഥാേശ്ം വിശ്കലനം ന്റേയ്യുിനനതനുസരി്്  

ജില്ലയിന്റല പടിഞ്ഞാറുഭാ ത്തും  ന്റതക്കുഭാ ത്തും രണ്ടാം ്മ നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്ര-ത്തിന്റെ ാസവനം 

ലഭയമാനതിനനതായി കാ്നന്നു എ. ആയതിനാല് ഈ രാഥാേശ്മായ പട്ടാപി  വറ്റമുളാലം  മുടമുളല്ലൂര്ത്  വല്ലങ്ങി ്ിനനി 

േിത്രം 3.36 ാൊഡ് ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റെ രണ്ടാം ്മത്തിന്റല നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ാസവനതലം 

 

േിത്രം 3.37 ാൊഡ് ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റെ രണ്ടാം ്മ  

നിര്ത്ാേശ്ിത ാകന്ദ്രങ്ങള് 

 

 

േിത്രം 3.3  ാൊഡ് ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റെ മൂിനനാം ്മത്തിന്റെ 

ാസവനതലം 
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നാലതരം രണ്ടാം ്മനിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങള് ാസവന തലത്തിലള്ളതും നി ര്ത്ാേശ്ിതവമായ രണ്ടാം ്മ 

നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രവിവരണം േിത്രം 3.36  3.37 ്ിനനിവയില്  

 

േിത്രം 3.37 ല് നിലവിലള്ള മൂിനനാം ്മം നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രത്തിന്റെ ാസവന രാഥാേശ്ങ്ങള് 

വയക്തമാക്കുന്നു എ.  ആയതില് നിന്നു എം മൂിനനാം ്മ നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ാസവനം ലഭയമാകാത്ത 

രാഥാേശ്ങ്ങള് വയക്തമാനതന്നു എ. ആയതനുസരി്്  നി ര്ത്ാേശ്ിത മൂിനനാം ്മ നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങള് ഗൂേികടവ്  

ാകാങ്ങാട്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  ന്റകാമുളം  തിരുവാഴിായാട്  നാ രിപുരം  കൂറ്റനാട്  േിറ്റൂര്ത്  കാമ്പ്രാ- ത്്തേള്ള 

്ിനനിവയാനതന്നു എ. േിത്രം 3.3  ല് നി ര്ത്ാേശ്ിത മൂിനനാം ്മ നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്രങ്ങള് കാണാം.  നിര്ത്ാേശ്ിത 

നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ്മമനുസരി്്  േിത്രം 3.39ലം പട്ടിക 3.15ലം കാണാം. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3  വിഭാവന  താ ത  ംഖ്ല 

3.9.3.1 വിഭാവന  താ ത  ംഖ്ല  നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനതിന്റെ മുഖ്യഘടകം  താ ത  ംഖ്ലയാണ്. 

സു മമായ  താ ത  ംഖ്ല സ്ഥലപരാസൂത്രണം ന്റേയ്യന്റമുളുതിനനത് ജില്ല വന്റട സാപത്തികതല 

വികസനത്തിന് അനിവാരയമാണ്  താ ത  ംഖ്ല വന്റട പഠനം. അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ ്മവം 

 താ ത നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രത്തിന്റെ ്മവമായി പരസ്പരം ബന്ധന്റമുളട്ടിരിക്കുന്നു എ. അകിവാസിത 

രാഥാേശ്ത്തിാെ വം  താ ത ന്റനറ്റ് വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രത്തിന്റെ ് മം പഠന വിാകയമാക്കിയിട്ടുണ്്ട. അവ 

നിലവിലള്ള  താ ത  ംഖ്ല വമായി ബന്ധന്റമുളുതത്തുാപാള് താ ത ന്റസൌകരയലഭയത ലഭയമല്ലാത്ത 

രാഥാേശ്ങ്ങള് വയക്തമായി ന്റതേിഞ്ഞു വരുന്നു എ. േിത്രം 3.39ല് നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ്മവം  നിലവിന്റല 

 താ ത  ംഖ്ല വം വയക്തമാനതന്നു എ. 

േിത്രം 3.39 ാൊഡ് ന്റനറ്റ് വ ര്ത്ക്കിന്റെ നിര്ത്ാേശ്ിത ാകന്ദ്രങ്ങളുന്റട ്മം 
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3.9.32 ാേശ്ിയപാത 47  213 ്ിനനിവ വന്റട ഭാ മായി 57 കി.മി. ജില്ലന്റയ  തൃശ്ശൂര്ത്  മലപ്പുെം  ാകാഴിാക്കാട് 

ജില്ലകാേ വം തമിഴ്നാട്ടിന്റല ാകായപത്തൂരുമായി ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എ. 13 സംസ്ഥാന പാതകളുന്റട ഭാ മായ 251 കി.മി. 

ാൊഡകളും ജില്ലയിന്റല  താ ത ംഖ്ലന്റയ സാാകിനിക്കുന്നു എ. 171 മുഖ്യ ജില്ലാാൊഡകള് 1157.141 കി.മി.  

ജില്ലയിന്റല  താ ത  ംഖ്ലന്റയ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു എ. കൂടാന്റത നല്ല ന്റെയില്ാവ ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കും അാനകം രാഥാിമിക 

ാൊഡകളും ജില്ലയിന്റല  താ ത  ംഖ്ലയില്  ണയമായ സംഭാവന നല്നതന്നു എ. 

        3.9.3.3  ാേശ്ിയപാത 213 ജില്ലയിന്റല പാലക്കാട്  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  ്ിനനിവന്റയ ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എ. 

ാേശ്ിയപാത 47 വടക്കാഞ്ചരി  ആലത്തൂര്ത്  പാലക്കാട്  ാകായപത്തൂര്ത് ്ിനനിവന്റയ പരസ്പരം ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എ. 

പടിഞ്ഞാെ് കിഴക്ക് േിശ്യില് സംസ്ഥാന പാത ോലിാനരി  പട്ടാപി  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  വറ്റമുളാലം  മൂര്ത്  പാലക്കാട്  

േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം ്ിനനിവ വമായി ബന്ധിമുളിക്കുന്നു എ. നിര്ത്ാേശ്ിത വിനനാം ്മ  രണ്ടാം ്മ  മൂിനനാം ്മ 

ാകന്ദ്രങ്ങളുമായി പരസ്പരം ബന്ധിമുളിക്കുിനന ഈ ാൊഡ്  ംഖ്ല വിഭാവനം ന്റേയ്യുന്നു എ. ന്റതക്കുഭാ  രാഥാേശ്ങ്ങോയ 

മൂര്ത്  വടക്കാഞ്ചരി  ന്റനന്മാെ  മുതലമട  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം ാകന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിമുളിക്കുിനന ാൊഡ് വിഭാവനം 

ന്റേയ്യുന്നു എ. വടക്കന് ാമഖ്ലയിന്റല തിരുവാഴിായാട്  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  വറ്റമുളാലം  മൂര്ത്  ന്റകാമുളം  

ാകാങ്ങാട് ്ിനനി ാകന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിമുളിക്കുിനന പുതിയ ാൊഡ് വിഭാവനം ന്റേയ്യുന്നു എ. അ േി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  

രാഥാേശ്ങ്ങളുമായി ബന്ധിമുളിക്കുിനന ാൊഡ് നിലവാരമുള്ള മാനേണ്ഡത്തില് പുാരാ മിാക്കണ്ടതാണ്. േിത്രം 

3.40ല് വിഭാവിത  താ ത  ംഖ്ല വന്റട ഭാവനാരൂപം കാണാം. വിഭാവന ാൊഡകന്റേല്ലാം നിലവിലള്ള 

 താ ത  ംഖ്ലകളുമായി പരസ്പരം ബന്ധന്റമുളുതത്തി ഗുണപരവം  നിലവാരമുള്ള മാനേണ്ഡാത്താന്റട ഉയര്ത്ിനന 

രിതിയില് ആസൂത്രണം ന്റേയ്ത് ഉയര്ത്ാത്തണ്ടത് ജില്ല വന്റട സാപത്തിക ഉിനനമനത്തിന് അനിവാരയമാണ്.  

 

േിത്രം 3.40 വിഭാവന  താ ത  ംഖ്ല 

3.10 രാഥവര്ത്ത്തന ഘടനാരൂപം 
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3.10.1 ജില്ല വന്റട രാഥവര്ത്ത്തന ഘടനാരൂപം നിര്ത്ണ്ണയിക്കന്റമുളുതിനനതില് അടിസ്ഥാനമായി വരുിനനത് 

യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ ഘടന  അകിവാസിത രാഥാേശ്ത്തിന്റെ സാഭാവ്മികരണം ന രവല്ക്കരണ രിതി 

്ിനനിവയാണ്. േിത്രം 3.11ല് യുവിനിായാ  ാകന്രികരണ ഘടന വയക്തമാക്കുിനന കാര്ത്ഷിക ാതാട്ടം  വനാമഘല 

്ിനനിവ രാഥകാനമാ വം ാകന്ദ്രികരി് ിരിക്കുിനനത് ജില്ലയിന്റല ഏറ്റവം ഉയര്ത്ിനന രാഥാേശ്ങ്ങോയ മലനാട് 

രാഥാേശ്ത്താണ്. ന ര സാഭാവം ാകന്ദ്രികരിക്കമുളട്ടിരിക്കുിനനത് നിലവിന്റല മുനിസമുളല് രാഥാേശ്ത്തും 

ആയതിാനാടനുബന്ധമായ രാഥാേശ്ങ്ങേിലമാണ്. കാര്ത്ഷിക രാഥവര്ത്ത്തനം മുഖ്യമാ വം ാകന്ദ്രികരി് ിരിക്കുിനനത് 

ജില്ലയിന്റല മകയഭാ ത്താണ്.  

3.10.11 േിത്രം 3.34ല്  വിഭാവന ന രവല്ക്കരണ രിതി വയക്തമാനതന്നു എ. നിലവില് ന രങ്ങള് 

പാലക്കാട്  വറ്റമുളാലം  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം  പട്ടാപി  ന്റേര്ത്പ്പുോനരി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട് ്ിനനിവയാണ്. 

2021 ല് ആലത്തൂര്ത്ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന രരാഥാേശ്മായി ഉയര്ത്ിനന് വരുിനനത്. അതുാപാന്റല തന്റിനന 2031 ല് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ന രസാഭാവം സ്കവരിക്കുിനനതായി നിര്ത്ണ്ണയി് ിരിക്കുന്നു എ. ജില്ലയിന്റല അകിവാസിത 

രാഥാേശ്ത്തിന്റെ സാഭാവം വയക്തമാക്കുിനന േിത്രം 3.30ല് കാണാം. പഠന വിാകയമായി ന രം  അര്ത്ദ്ധന രം  

അര്ത്ദ്ധഗ്രാമം  ഗ്രാമം ്ിനനി നാല തരത്തില് ാവര്ത്തിരിക്കമുളുതന്നു എ. 

  3.10.12 രാഥവര്ത്ത്തന ഘടന രൂപികരണ രാഥ്ിയ താന്റഴ ാരഖ്മുളുതത്തുിനന തരത്തിലാനതന്നു എ. ന്റേര്ത്പ്പുോനരി  

പട്ടാപി  മണ്ണാര്ത്ക്കാട്  പാലക്കാട്  വറ്റമുളാലം  ന്റഷാര്ത്ൂര്ത്  േിറ്റൂര്ത്-തത്തമം ലം ്ിനനിവ ന രസാഭാവത്തിലം  

മരുതാൊഡ്  പിരായിരി ്ിനനിവ അര്ത്ദ്ധന ര സാഭാവത്തിലം  പുതുന രം ്ിനനിവ അര്ത്ദ്ധഗ്രാമം 

ബാക്കിവരുിനന അകിവാസിത രാഥാേശ്ക്കാര്ത് ഗ്രാമസാഭാവവമാണ് ന്റതേിയിക്കന്റമുളട്ടിരിക്കുിനനത്. ാമല് വിവരിത 

പഠനത്തില് നിിനന് ലഭയമാനതിനനതനുസരി് ് ജില്ലയില് 5 തരത്തിലള്ള രാഥവര്ത്ത്തന  

ഘടന വന്റണ്ടിനന് ന്റതേിയിക്കന്റമുളുതന്നു എ. ജില്ലയിന്റല രാഥവര്ത്ത്തന ഘടനാരൂപം രൂപികരിക്കുിനന രാഥ്ിയ േിത്രം 

3.41ല് താന്റഴ ാരഖ്മുളുതത്തിയിരിക്കുന്നു എ. 

 

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.41 രാഥവര്ത്ത്തന ഘടന രൂപികരണ രാഥ്ിയ 

 ന രരാഥവര്ത്ത്തനം 
 ോിേിയ രാഥവര്ത്ത്തനം 
 കാര്ത്ഷിക അനുബന്ധ രാഥവര്ത്ത്തനം 
 രാഥാിമിക രാഥവര്ത്ത്തനം (കാര്ത്ഷികം) 
 വനാമഖ്ലയ്്ക്ക ഹാനികരമല്ലാത്ത രാഥവര്ത്ത്തനം 

അകിവാസിത രാഥാേശ് 

സാഭാവം 

ഭാവി ന രവല്ക്കരണ രൂപം യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണ 

ഘടന  

 

രാഥവര്ത്ത്തന 

ഘടന രൂപം 
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3.10.13 നിലവിന്റല ന രരാഥാേശ്ങ്ങള്പൂര്ത്ണ്ണമാ വം ന രരാഥവര്ത്ത്തനം ാരഖ്ന്റമുളുതത്തുന്നു എ. അര്ത്ദ്ധന ര 

സാഭാവം ാരഖ്ന്റമുളുതത്തിയിട്ടുള്ള രാഥാേശ്ത്താണ് ോിതിയ രാഥവര്ത്ത്തനം കാണന്റമുളുതന്നു എ. ഈ രാഥാേശ്ത്ത് മുഖ്യമാ വം 

കാര്ത്ഷിാകതര രാഥവര്ത്ത്തനവം  ്ിനനാല് യുവിനിായാ ം മുഖ്യമാ വം താമസ ആവശ്യമായി കാ്നന്നു എ. ോിതിയ 

രാഥവര്ത്ത്തന ഭാ മായി ഈ രാഥാേശ്ത്ത് ന്റേറുകിട നതടില്വയവസായവം  ാസവന രാഥവര്ത്ത്തനവം കാ്നന്നു എ. 

            3.10.14  കാര്ത്ഷികവം  അനുബന്ധരാഥവര്ത്ത്തനവം വരുിനന രാഥാേശ്ന്റത്ത ന രവല്ക്കരണ സാഭാവം 

വരുിനനില്ല. കാര്ത്ഷികവം  കാര്ത്ഷികാതാട്ടത്തിന്റെ വം ാകന്ദ്രികരണം ഈ രാഥാേശ്ത്ത് കാണമുളുതന്നു എ. അര്ത്ദ്ധഗ്രാമ 

സാഭാവമാണ് ഈ രാഥാേശ്ത്തിന്റെ സാഭാവ രിതി. കാര്ത്ഷികം  മൃ പരിപാലനം  ന്റേെിയ-ാതാതിലള്ള  ഗ്രാമിണ 

വയവസായം ്ിനനിവ ഈ രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയില്കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

 

േിത്രം 3.42 ജില്ലയിന്റല രാഥവര്ത്ത്തന ഘടന 

            3.10.15 രാഥാിമിക രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയിന്റല യുവിനിായാ  ാകന്ദ്രികരണം കാര്ത്ഷിക യുമിയാണ്. 

ഗ്രാമിണ സാഭാവമാണ് ഈ രാഥാേശ്ന്റത്ത സാഭാവ രിതി. കാര്ത്ഷിക രാഥവര്ത്ത്തനമാണ് ഈ ാമഖ്ലയിന്റല രാഥകാന 

രാഥവര്ത്ത്തനം. ഈ ാമഖ്ലകേില് കര്ത്ഷകരും  കര്ത്ഷകന്റത്താഴിലാേികളുാട വം ജനവാസം കാണന്റമുളുതന്നു എ. 

വനത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലയില്ഗ്രാമിണ സാഭാവമാണ് കാണന്റമുളുതിനനത്. യുവിനിായാ  

ാകന്ദ്രികരണത്തില് വനയുവിനിായാ ം കാ്നിനന ഈ ാമഖ്ലയിന്റല രാഥകാന രാഥവര്ത്ത്തനം വനത്തിന് 

ഹാനികരമല്ലാത്ത കാര്ത്ഷികവം അനുബന്ധ രാഥവര്ത്ത്തനവമാണ്. ജില്ലയിന്റല രാഥവര്ത്ത്തന ഘടനാ േിത്രം 

3.44ല് വയക്തമാക്കുന്നു എ. 

3.11 സ്ഥലപര ഘടന 
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 ജില്ലയിന്റല സ്ഥലപരഘടന ലഭയമാനതിനനത് മുഖ്യമാ വം രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ലാ ഘടന  അകിവാസിത 

രാഥാേശ് ്മം   താ ത ന്റനറ്്റ വര്ത്ക്കിന്റല നിയന്ത്രണ ാകന്ദ്ര്മം   താ ത  ംഖ്ല ്ിനനിവ വന്റട സമിേ 

പഠനത്തില് നിിനനാണ്. താന്റഴ ാരഖ്മുളുതത്തുിനന പഠനങ്ങള് നടത്തന്റമുളട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപര ഘടന രൂപികരിക്കുിനന 

രാഥ്ിയ േിത്രം 3.43ല് വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എ. 

 യുവിനിായാ  വിതരണം 
 ജനസംഖ്യാ വിതരണം 
 ന്റതാഴില് ഘടന 

 രാഥവര്ത്ത്തന സാഭാവം 
 അകിവാസിത രാഥാേശ്  
്മം 

 നിയന്ത്രിത ാകന്ദ്ര്മം 
 ന രവല്ക്കരണ രിതി 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.43 ജില്ലയിന്റല സ്ഥലപരഘടന രൂപികരണ രാഥ്ിയ 

 

ഈ പഠനങ്ങന്റേ അടിസ്ഥാനന്റമുളുതത്തി ഇവ വന്റട സമിേരൂപമാണ് ജില്ല വന്റട സ്ഥലപര ഘടന 

ലഭയമാക്കുിനനത്. േിത്രം 3.44ല് ജില്ല വന്റട സ്ഥലപര ഘടന കാണാം. 

 താ ത ന്റനറ്റ ്
വര്ത്ക്കിന്റെ 

നിയന്ത്രണ ്മം 

രാഥവര്ത്ത്തന ാമഖ്ല 

അകിവാസിത 
രാഥാേശ് വികസന 

്മം 

 
 താ ത  ംഖ്ല 

 
സ്ഥലപ
രഘടന 
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സ്ഥലപര ഘടന ഭാവിവികസനത്തിന്റെ വയതയസ്ത തലങ്ങള് നിര്ത്ണ്ണയിക്കുിനനതിന് സാകയമാനതന്നു എ. ജില്ലയിന്റല 

വിവിക തലത്തിലള്ള വികസനത്തിന് ഏറ്റവം അനുകൂലമായ സ്ഥാനം ഇതിലൂന്റട ലഭയമാനതക വം ഭാവി 

വികസനം സുശ്ക്തവം  സുവയക്തവമാനതന്നു എ ്ിനനതാണ് ആസൂത്രണ രാഥ്ിയ വന്റട വിജയല്യം. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

േിത്രം 3.44 ജില്ല വന്റട സ്ഥലപരഘടന 
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നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 135 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

അദ്ധയഷയക.ക4 
സഠം നകനണഖചംപ്ലകഅസസ്ഥയകലകപഷഠനേണം യവകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകകക 

4.1കനീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജല-കേചക കഷണം ഉക) 
 

4.1.1കി, ഠ 

 

 4.1.1.1 നംഷളതഠല്ക സഠസ്തൃ്ഠയഠല്ക ഒന്നഷണപതക േഠല്ലയഷയക പഷചക്കഷടാതിജലക ംഷര്ത് ഠംക

 കസ്കൃ്ഠയഠലകക  മൃദ്ധഠയഠലകക  മ്പന്നണഷഉജല.ക വസസഠദ്ധയണഷര്ത്ന്നക ്രേി,്ഠയകലക ംഷചഷസസ്ഥയകക  ക

േഠല്ലപയകസയ്യസ്തണഷക്കുന്നു.കഅതുപംഷണ്ടു്പന്നലകസഠളംളഠലകകംഷര്ത് ഠംകഷീ്ഠയഠലകകംര്ത് ംക ൂഹതതഠലകക

 ക വസസഠദ്ധയകക നഠചനഠല്ക്കുന്നു.ക ംഷചഷസസ്ഥലക ണ് ജലലക ്രേി,്ഠക ിന്നഠസയപടാതിക അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലപയകൂഹന്നജലകAEZ ആയഠക്ഷകക്ഠഷഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.കസടാതിക്കജലക–കപ്ക്കജലകണചനയഷഷകേനേശകലകനഠഷെഷയക
േനേശക.    

സടാതിനക്കകണചനയഷഷകക -ക അട്ടെഷടാതിഠകനലഷക്കജല 

നഠഷെഷയകേനേശക - ആചത്തൂര്ത്കകഷപനല്ലഠയഷമ്പ്ഠകപഞ്ചഷയതജലകഒഴഠപം) 

    ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലകഷഅട്ടെഷടാതിഠകനലഷക്കജലകഒഴഠപം) 

    പഷചക്കഷടാതിജലലക,ഠറ്റൂര്ത്ക്ഷലൂക്കുംളജല 

പ്നക്കകണചനയഷഷക - പനല്ലഠയഷമ്പ്ഠകഗ്രഷണപഞ്ചഷയതജല 

 4.1.1.2  ക േഠല്ലയഠല്ക പപഷതുപസക പുളഠഷ മുള്ളക പസട്ടുംചജലക ണ് ഷഉജലക ംണ്ടുസരുന്ന ജ്ല.ക

ിന്നഷല്ക ,ഠറ്റൂര്ത്ലക അട്ടെഷടാതിഠക ിന്നീക ണഴക നഠഴല്ക േനേശങ്ങളഠല്ക ണം ഷഷക  വഭഷസമുള്ളക ംറുതക ണ് ഷഉജലക

ംഷഉപെടുന്ന്ജല. 

  4.1.1.3കേഠല്ലയഠല്കഭഷഷ്പ്പുഴലക ഭസഷനഠപ്പുഴലക,ഠറ്റൂര്ത്പുഴലകംടാതിലണ്ടഠപ്പുഴലകംഷഞിരഠഷമുക്കജലലക െഷര്ത്ലക

ംഠനച്ചഷഠക ിന്നീകഏഴുക നേീ്ടാതിങ്ങളഠചഷയഠക 744കസൂക്ഷ്മക നീര്ത്തടാതിങ്ങ്ടണ്ടജല.ക േ ഷനക നേഠയഷയക ഭഷഷ്പ്പുഴ ജ്ലക

നഷചജലക ശഷഖം്ടണ്ടജല.ക ക ഗഷയത്രഠപ്പുഴലക ം് ഷടാതിഠപ്പുഴലക ംല്പഷതഠപുഴലക തൂ്പ്പുഴക േചന ,നതഠനഷയഠകഡഷമുംപ്ക

നഠര്ത്മഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക സഷളയഷര്ത്ലക ണചമ്പുഴലകംഷഞിരഠഷപ്പുഴലക ണീങ്കഷലക ചുള്ളഠയഷര്ത്ലക ണകഗചകലക നപഷത്തുണ്ടഠലക പറമ്പഠക്കുളകലക

തൂഉക്കടാതിസജലലകപപരുസഷഷഠെള്ളകകിന്നീകഡഷമും്ടപടാതികേനയഷേനകക77ല492കപതക്ടര്ത്കസ്ഥചനത്ജലകചഭഠക്കുന്നു.ക

68.88ക,.ംീ.ണഠക കസഠസ്തൃ്ഠക കഡഷമുംപ്പക്കല്ലഷകകയുടാതിഠയണ്ടജല.കേചസഠ്ഷഉകഷീ്ഠകചുസപടാതികപട്ടഠംയഠല്കനഠന്നജലക

സയക്തണഷക്കുന്ന്ഷഉജല. 

പട്ടഠംക4.1.1 

ക്രണകനമ്പര്ത് നേഠ ഡഷണഠന്പറകനപഷജല 
സഠസ്തീര്ത്് കക

ഷ,.ംഠ.ണീ) 

േചന ,ന 

സഠസ്തീര്ത്് ക 

1 ഭഷഷ്പ്പുഴ ണചമ്പുഴ 23.13 42090 

2 ഭഷഷ്പ്പുഴ ണകഗചക 3.93 6880 

3 ഭഷഷ്പ്പുഴ ണീങ്കഷ 2.59 
10930 

4 ഭഷഷ്പ്പുഴ ചുള്ളഠയഷര്ത് 1.59 

5 കഭഷഷ്പ്പുഴ നപഷത്തുണ്ടഠ 3.63 19930 

6 ഭഷഷ്പ്പുഴ സഷളയഷര്ത് 2.59 6476 
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7 ഭഷഷ്പ്പുഴ ംഷഞിരഠഷപ്പുഴ 5.12 9720 

8 ,ഷചക്കുടാതിഠ പറമ്പഠക്കുളക 20.92  

9 ,ഷചക്കുടാതിഠ തൂഉക്കടാതിസജല 2.83  

10 ,ഷചക്കുടാതിഠ പപരുസഷഷഠെള്ളക 2.55  

 ആപം  68.88  
പട്ടഠംക4.1.2 

േചകസഠ്ഷഉകഷീ്ഠംപ് 

ക്രണകനമ്പര്ത് ഷീ്ഠംപ് പതക്ടര്ത് 

1 ംനഷല്സഴഠ 48433 പതക്ടര്ത് 

2 ംഠഉര്ത്സഴഠ 18261 പതക്ടര്ത് 

3  കഭഷഉഠകസഴഠ 5316 പതക്ടര്ത് 

4 വണനര്ത്ക& ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന് 789 പതക്ടര്ത് 

5 ണറ്റുള്ളസ 13225 പതക്ടര്ത് 
  

 4.1.1.4ക ക േഠല്ലയപടാതിക ക സഠസഠ ക േനേശങ്ങളഠല്ക സയ്യസ്തക ംഷചഷസസ്ഥയഷഉജലക

അനുഭസപെടുന്ന്ജല.കഅട്ടെഷടാതിഠലകസടാതിംഷെ്ഠലകിരുനതമ്പ്ഠകിന്നഠസകണഴകനഠഴല്കേനേശണഷയകലകംല്ലടാതിഠനക്കഷടാതിജലക

യുടു്ല്ക ണഴക ചഭഠക്കുന്നക േനേശണഷയകക ംഉക്കഷക്കപെടുന്നു.ക നമ്മുപടാതിക ംഷചഷസസ്ഥപയക  വഷ ീനഠക്കുന്നക

പശ്ചഠണക ണചനഠഷംളഠലൂപടാതിയള്ളക സഷളയഷര്ത്ക ചുഷകക സളപഷനയപറക േഷ ഷനയണര്ത്തഠക്കുന്നു.ക ആയ്ഠനഷല്ലക

നസകബര്ത്ലക ഡഠ കബര്ത്ലക േനുസഷഠക ണഷ ങ്ങളഠല്ക സഷണ്ടക ംഷറ്റുകക തുചഷകക ണഴയകക ഗഉയണഷയക ന്ഷ്ഠല്ക

ചഭഠക്കുന്നു.കക 

  4.1.1.5കശഷഷശഷഠകയുടാതിഠയകചൂടാതിജലകകക29.10C മു്ല്ക37.70C സപഷയകലകകുറഞിരകചൂടാതിജലക 16.40 C 

മു്ല്ക 21.90 C സപഷയണഷഉജല.ക ശഷഷശഷഠക സര്ത് പഷ്കക 2290ക ണഠല്ലഠണീറ്റര്ത്ലക ശഷഷശഷഠക ണഴക േഠനങ്ങപ്ക 100ക

േഠസ ങ്ങപ്കിന്ന്ഷഉജലകേഠല്ലയഠപചകംഉക്കജല.ക  
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 4.1.1.6 നംഷളതഠപചകപനല്ലറകിന്നജലക കഅറഠയപെടുന്നകപഷചക്കഷടാതിജലക കേഠല്ലയഠല്കപനല്ി, ഠക

കുറഞ്ഞുകസഷഠംയഷഉജല.ക2014-15കല്ക90173കപതക്ടര്ത്കസ്ഥചതജലകപനല്ി, ഠകപ,തിരഠഷഠന്നു.കിന്നഷല്ക2016-17ക

ല്ക അ്ജലക 62592ക പതക്ടറഷയഠക കുറഞിരഠഷഠക്കുന്നു.ക ക സഠസഠ ക േനേശങ്ങളഠല്ക സയ്യസ്തണഷയക സഠളം്ടകക

ി, ഠഷീ്ഠയകക ംഷഉപെടുന്നു.ക നംഷളതഠപചക ണഷകനഗഷക  ഠറ്റഠക ിന്നറഠയപെടുന്നക മു്ചണടാതിക പഷചക്കഷടാതിജലക

േഠല്ലയപടാതിക മു്ല്ൂട്ടഷഉജല.ക മു്ചണടാതികപഞ്ചഷയതഠപചക 1750കഓളകകംര്ത് ംരുപടാതിക മുഖയസരുണഷന നരഷ്സ്സജലക

സഠസഠ ഇനകക ണഷവകി, ഠയഷഉജല.ക ണറ്റുകസഠളംളഷയകപ്ങ്ങജലലകംവങ്ങജലലക സഷഴലക പച്ചക്കറഠലക കകുരുമുളംജലലക േഷ്ഠക്കലക

പംഷനക്കഷലക ഇഞ്ചഠലക ണഞിരപ്ക യുടാതിഷപ്ക ണറ്റുക േഠല്ലംളഠല്ക ി, ഠക പ,യ്യഷതക പ,റു ഷനയങ്ങപ്ലക നഠചക്കടാതിചലക

ംഷഠമ്പജലലകപരുതഠലക്ണുെജലകേനേശങ്ങളഠല്കണഷത്രകകംഷഉപെടുന്നകഓറഞ്ചജലലകംഷെഠലക ന്യഠചലകഏചകലകിന്നഠക

സഠളംപ്ക േഠല്ലയപടാതിക പനല്ലഠയഷമ്പ്ഠയഠലകക ള്ളഠക ശീ്ംഷചക പച്ചക്കറഠംപ്ക ിന്നഠസക േഠല്ലയഠപചക ംഠഴക്കന്ക

നണഖചയഷയക സടാതിംഷെ്ഠലക ിരുനതമ്പ്ഠലക പംഷഴഠഞിരഷമ്പഷറക മു്ചഷയക പഞ്ചഷയത്തുംളഠലകക ി, ഠക

പ,യ്തുസരുന്നു.കകി, ഠയഠടാതിങ്ങ്ടപടാതികി് കക കബന്ധഠച്ചകസഠശേഷകശങ്ങപ്കചുസപടാതികപംഷടുക്കുന്നു.ക 

പട്ടഠംക4.1.3 

സഠസ്തൃ്ഠയപടാതികഅടാതിഠസ്ഥഷനതഠലള്ളകി, ഠയഠടാതിങ്ങ്ടപടാതികി് ക 

ക്രണകനക ഇനക ി് ക സഠസ്തൃ്ഠകഷപതക്ടര്ത്) 

1 1കപതക്ടറഠല്ക്ഷപഴയള്ളസ 336709 (87%) 60017 (34%) 

2 1കപതക്ടര്ത്കമു്ല്ക2കപതക്ടര്ത്കസപഷക 30214 (8%) 41155 (23%) 

3 2കപതക്ടറഠനുകമുംളഠലള്ളസ 20636 (5%) 77412 (43%) 
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പട്ടഠംക4.1.4 

്രണം ണ്കസഠസഷങ്ങപ് 

ആപംകസഠസ്തീര്ത്് ക 4475.82 Sq. Km. 

(447582 പതക്ടര്ത്) 
ി, ഠകപ,യ്യുന്നക്രണഠയപടാതികസഠസ്തീര്ത്് ക (Gross Cropped Area) 2320.99 Sq. Km.  

(232099 പതക്ടര്ത്) 
Net Cropped Area 189123 പതക്ടര്ത് 
ഒന്നഠല്കയുടു്ല്കസഠളംപ്കി, ഠകപ,യ്യുന്നക്രണഠ 42975 പതക്ടര്ത് 
സനേനേശക 128315 പതക്ടര്ത് 
ി, ഠകപ,യ്യഷതക്രണഠ 

(both cultivable & uncultivable) 
91903 പതക്ടര്ത് 

ണറ്റജലകപനയഷഗതഠലള്ളക്രണഠയപടാതികസഠസ്തീര്ത്് ക 38240 പതക്ടര്ത് 
 

4.1.2കപപഷതുസഠസഷങ്ങപ് 

ണ് ജലക 

 4.1.2.1ക േചകക കഭഷഠച്ചുക നഠര്ത്ത്തുസഷനുള്ളക്രണഠയഠപചകഏറ്റവകക സചഠയക േച കഭഷഉഠക ണ് ജലക

്പന്നയഷഉജല.കകി, ഠക്കജലകനസണ്ടഠകഏറ്റവകകപുറപണകംഷണുന്നക7-8കഇഞ്ചജലകംനതഠലള്ളകനണല്ണ് ജലകആഉജലകനഷകക

പനയഷഗഠക്കുന്ന ജ്ല.ക ക ണ് ഠപെക ക േ ഷനക ഘടാതിംങ്ങപ്ക  ഷതുക്കപ്ലക വേസഷകശകലക  ര്ത്െകലക സഷയക

ിന്നഠസയഷഉജല.ക ഇസനയഷപടാതിഷെകക നപഷ ംക ഘടാതിംങ്ങ്ടകക സൂക്ഷ്മക േീസഠം്ടകക ന,ര്ത്ന്നജലക ണ് ഠനജലക  സഠനശ ക

ഗുഉങ്ങപ്ക ണ്ടഷക്കുന്നു.ക അമ്ല്വകലക ണം ഷഷ്വകലക ഊഷ്മഷസജലക ിന്നഠസ്ജലക ണ് ഠന്പറക നശ ഠയഠല്ക ംഷഷയണഷയക

 വഷ ീനകകപ,ലത്തുസഷന്കംഴഠയക.കപഷചക്കഷടാതിജലകേ ഷനണഷയകകംഷഉപെടുന്നകണ് ഠനങ്ങളഷഉജലകപ,ങ്കല്ണ് ജലലക

സനണ് ജലലക ംറുതണ് ജലലക ഏക്കല്ണ് ജലക ിന്നഠസ.ക ക ഷണ് ജലക നരേണഉഠക  കബന്ധഠച്ചക സഠശേസഠസഷങ്ങപ്ക്കജലക

അനുബന്ധകക1കംഷണുംക*) 
േചകക 

 4.1.2.2ക നംഷളതഠല്ക ക 3108ക ണഠല്ലഠണീറ്റര്ത്കശഷഷശഷഠക സര്ത് പഷ്കക ചഭഠക്കുന്നുപണ്ടങ്കഠലകക ക

പസള്ളതഠന്പറക ്രഷഠഭഷഗവകക പനയഷഗഠക്കഷനഷസഷപ്ക മുദ്രതഠനചയ്ക്കകക ണറ്റജലക േചഷശയങ്ങളഠനചയ്ക്കകക ഒഴുംഠക

നപഷകുംയഷഉജല.ക ഒരുക സര്ത് കക ഏംനേശകക 78000ക േശചണം കക ഘനണീറ്റര്ത്ക േചണഷഉജലക ഇേംഷഷകക

ഒഴുംഠനെഷകുന്ന ജ്ലകിന്നജലകംഉക്കുംപ്കസൂ,ഠെഠക്കുന്നു.ക 

 4.1.2.3ക ഇ്ഠല്ക 60% ഷഏംനേശക 46800  േശചണം കക കഘനണീറ്റര്ത്)ക ചഷഭംഷണഷയഠക
നമുക്കജലകപനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുക.കപഷചക്കഷടാതിഠന്പറകശഷഷശഷഠകസര്ത് പഷ്കക2362കണഠല്ലഠണീറ്ററഷഉജല.കഇ്ഠല്ക

71ക ശ്ണഷനകക ജൂണ്ക മു്ല്ക പ പ്കബര്ത്ക സപഷയള്ളക ംഷചസര്ത് തഠല്ക നഠന്നുകക 18ക ശ്ണഷനകക

തുചഷസര്ത് തഠല്ക നഠന്നുണഷഉജലക ചഭഠക്കുന്ന്ജല.ക പടാതിഠഞിരഷറുള്ളക പട്ടഷമ്പഠയഠല്ക ക അ ഠംകക ണഴക ചഭഠക്കുനമ്പഷപ്ക

ംഠഴക്കുള്ളകണഴകനഠഴല്കേനേശണഷയക,ഠറ്റൂഷഠല്കഏറ്റവകകകുറസജലകണഴയഷഉജലകചഭഠക്കുന്ന ജ്ല.ക,ഠറ്റൂര്ത്കനലഷക്കജലക്രഗര്ത്ഭക

േചതഠന്പറകഅണഠ്കേചചൂ ഉതഠലകലകണചമ്പുഴകനലഷക്കജലകനഠര്ത്് ഷയംകസഠഭഷഗതഠലകലകപട്ടഷമ്പഠലകതാതഷചക

നലഷക്കുംപ്കകഅര്ത്ദ്ധകനഠര്ത്് ഷയംകസഠഭഷഗതഠലകകപപടുന്നു.കഭഷഷ്പ്പുഴയകലകഭസഷനഠപ്പുഴയകകപഷചക്കഷടാതിഠന്പറക

േ ഷനക നേഠംളഷഉജല.ക ഭഷഷ്പ്പുഴക പടാതിഠഞിരഷറജലക അറബഠക്കടാതിചഠല്ക ന,രുനമ്പഷപ്ക ഭസഷനഠക ംഠഴനക്കഷട്ടജലക ഒഴുംഠക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ംഷനസഷഠകനേഠയണഷയഠകന,ര്ത്ന്നജലകബകഗഷപ്കപ്ക്കടാതിചഠല്കന,രുന്നു.കനേഠം്ടനടാതിയകകസൂണം ണകനീര്ത്തടാതിങ്ങ്ടനടാതിയകക

നീര്ത്തടാതിങ്ങളഠപചക ഇടാതിപപടാതിലം്ടപടാതിക മുന്ഗഉനം്ടനടാതിയകക സഠശേഷകശങ്ങപ്ക ചുസപടാതിക

പട്ടഠംപെടുതഠയഠഷഠക്കുന്നു.ക 

നേഠം്ടകകനീര്ത്സഷര്ത്ച്ചയക 

 4.1.2.3ക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയപടാതിക േ ഷനക േചനരഷ്സ്സുംപ്ക േഠല്ലയഠലൂപടാതിഷഴുകുന്നക നേഠം്ടകക

അസയഠപചഷഴുംഠപയത്തുന്നകനീര്ത്ച്ചഷലം്ടണഷഉജല.കംഠഴക്കജലകപശ്ചഠണഘട്ടകണചനഠഷംളഠല്കനഠന്നഷഉജലകഇസപയല്ലഷകക

ത്ഭസഠക്കുന്ന്ജല.ക ഇസഠടാതിപതക േ ഷനക നേഠയഷഉജലക

ഭഷഷ്പ്പുഴ.ക ഭസഷനഠപ്പുഴകഅട്ടെഷടാതിഠകേനേശപതയകക

,ഷചക്കുടാതിഠപ്പുഴക പനല്ലഷമ്പ്ഠക കുന്നും്ടപടാതിയകക

നീര്ത്സഷര്ത്ച്ചകനഠര്ത്് യഠക്കുന്നു. 

ഭഷഷ്പ്പുഴ 

 4.1.2.4ക നംഷളതഠപചക

ഷണ്ടഷണപതക നീളകയുടാതിഠയക നേഠയഷയക ഭഷഷ്പ്പുഴക

വ ചന്്സഷചഠയഠല്ക നഠന്നുകക ദ്ഭസഠച്ചജലക

േഠല്ലയപടാതിക പ്ക്കുഭഷഗത്തുയുടാതിഠക ഒഴുംഠക

പപഷന്നഷനഠയഠല്ക പസച്ചജലക ംടാതിചഠല്ക പ്ഠക്കുന്നു.ക

േഠല്ലയഠപചക ്രഷഠഭഷഗകക േനേശങ്ങ്ടകക  ക

നേീ്ടാതിതഠല്കപപടുന്നു. 

ഭസഷനഠ 

 4.1.2.5ക പശ്ചഠണക ഘട്ടതഠപചക

നീചഗഠഷഠഷ്ണഠഴ്നഷടാതിജല)ക യഠല്ക നഠന്നജലക ത്ഭസഠച്ചജലക

നംഷളതഠല്ക േനസശഠച്ചനശ കക പ്നക്കഷപട്ടഷഴുംഠക മുക്കഷചഠയഠപചത്തുന്നു.ക ഇസഠപടാതിക സച്ചജലക പപഷടുന്നപനക

്ഠഷഠഞിരജലകണനല്ലശവഷകപര്ത്വ്കകചുറ്റഠകസടാതിക്കുകംഠഴക്കുകേഠശയഠല്കഒഴുകുന്നു. 

കംല്ക്കണ്ടഠ്ര്ത്കിന്നകസ്ഥചത്തുകസച്ചജലകഅ്ഠര്ത്തഠകംടാതിന്നജലക്ണഠഴ്നഷട്ടഠനചക്കജലകണടാതിന്നുന്നു.കകശഠരുസഷഉഠഇ്ഠന്പറക

നപഷ ംനേഠയഷഉജല. 

,ഷചക്കുടാതിഠപ്പുഴ 

 4.1.2.6ക ആനണചയഠപചക പനല്ലഠയഷകപ്ഠയഠല്ക നഠന്നജലക ത്ഭസഠക്കുന്നക പറമ്പഠകുളക, 

കുഷഠയഷകുട്ടഠ, ന ഷളയഷര്ത്, ംഷെഷറ, ആനക്കയകകിന്നീകഅഞ്ചുകപുഴംപ്ക കഗണഠച്ചഷഉജലക,ഷചക്കുടാതിഠയഷറഷയഠക

്ീരുന്ന ജ്ല.ക ആനണചയഠല്ക നഠന്നുളളക ന ഷളയഷര്ത്ക ംമ്പന്കുടാതിഠയഠല്ക സച്ചജലക പറമ്പഠക്കുളനതഷടാതിജലക ന,രുന്നു.ക

പനല്ലഠയഷകപ്ഠയഠല്കനഠന്നുളളകംഷെഷറപുഴകംമ്പന്കുടാതിഠക്കജലക1.6കണീറ്റര്ത്ക്ഷപഴകപറമ്പഠകുളതജലകസന്നജലകന,രുന്നു..ക

പപഷഠയഷറഠന്പറക സടാതിനക്കക വംസഴഠയഠപചഷഴുംഠക ിത്തുന്നക  ക നേഠക പഠന്നീടാതിജലക പംഷടുങ്ങലൂര്ര്ത്ക ംഷയചഠല്ക

ിതഠനച്ചരുന്നു.ക ,െഷഷനതഷടാതിജല, അഷക്കയന്, കുമ്പന്കുഴഠ, പഠളളെഷറക നതഷടാതിജല, അരൂര്ത്പണഷഴഠക ിന്നീക

നപഷ ംകനേഠം്ടകക,ഷചക്കുടാതിഠപ്പുഴയഠല്കചയഠക്കുന്നു. 

ംടാതിലണ്ടഠപുഴ 

 4.1.2.7ക ന,ഷപംഷമ്പന്ക ണചനഠഷംളഠല്ക നഠന്നുകക ദ്ഭസഠക്കുന്നക ഒചഠപ്പുഴയകക

ിഷട്ടപംഷമ്പന്ക ണചനഠഷംളഠല്ക നഠന്നുകക ദ്ഭസഠക്കുന്നക പസള്ളഠയഷറുകക ന,ര്ത്ന്നഷഉജലക ംടാതിലണ്ടഠപുഴക ഒഴുകുന്ന ജ്ല.ക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

130ക ംഠ.ണീ.ക നീളതഠല്ക ഒഴുകുന്നക ംടാതിലണ്ടഠപുഴക ംരുസഷഷകുണ്ടജല, നണചഷറ്റൂര്ത്, പഷണ്ടഠക്കഷടാതിജല, ണചപ്പുറക, 

്ഠരൂഷങ്ങഷടാതിഠകിന്നീകസ്ഥചങ്ങളഠല്യുടാതിഠകഒഴുംഠകംടാതിലണ്ടഠകനഗഷതഠല്കപസച്ചജലകംടാതിചഠനചപക്കഷഴുകുന്നു. 

ംഷഞിരഠഷമുക്കജല 

  4.1.2.8ക തയപര്ത്സ്നഠഷംളഠല്ക നഠന്നുകക ത്ഭസഠച്ചജലക പഷചക്കഷടാതിജല, താശ്ശൂര്ത്, ണചപ്പുറകകിന്നീക

േഠല്ലംളഠലൂപടാതികഒഴുകുന്നകനേഠയഷഉഠ്ജലക 

ംീനച്ചഷഠ 

  4.1.2.9ക ണഷച്ചഷടുക ണചയഠല്ക നഠന്നുത്ഭസഠച്ചജലക സടാതിക്കുപടാതിഠഞിരഷനറഷപട്ടഷഴുകുന്നക ംീനച്ചഷഠപ്പുഴക

പനല്ലഷയഠക്കടുത്തുക സച്ചജലക പടാതിഠഞിരഷനറഷട്ടുക ്ഠഷഠഞിരജലക ചൂണ്ടല്.ക ന്ഷടുണഷയഠക ന,ര്ത്ന്നജലക പ്ക്കജല-

പടാതിഠഞിരഷനറഷപട്ടഷഴുകുന്നു.കഏനഷണഷക്കല്ക്ടാതിഷംതഠല്കനഠന്നുകക പുറനതക്കജലക ഒഴുകുന്നക നംഷപ്കംനഷലണഷയഠക

ണതുക്കഷയഠല്കഒന്നഠച്ചുകന,രുന്നു.കഇ ജ്ലകപഠന്നീടാതിജലകന,റ്റുസഷക്കഷയചഠപചതഠയനശ കകംടാതിചഠല്കപ്ഠക്കുന്നു..ക 

െഷര്ത് 

കകകകകഭഷഷ്പ്പുഴയഠല്കപ,ന്നുന,രുന്നകം് ഷടാതിഠപ്പുഴയപടാതികനപഷ ംനേഠയഷഉജലകെഷര്ത്. 

പട്ടഠംക4.1.5 
{Ia 

\w 

\Zn DÛh Øm\hpw `q\n-c-̧ nÂ \n¶p-ff 

D¶-Xnbpw 

sNdp-\oÀ¯-S-§-

fpsS F®w 

1. ഭഷഷ്പ്പുഴ B\-ae     þ 1964 ao 512 

2. ഭസഷനഠ B\-ae   þ 1250 ao  130 

3. ,ഷചക്കുടാതിഠക sN\-sIm-¼³ ae-IÄ þ 1160 ao  58 

4. ംടാതിലണ്ടഠ \oe-Kncn Ip¶p-IÄ 27 

5. ംഷഞിരഠഷമുക്കജലക ]ÝnaL«w 13 

6. ംീനച്ചഷഠ a¨mSv ae þ 1100 aoäÀ 3 

7. െഷര്ത്ക  1 

4.1.3കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകനേഠം്ടകകവണനക്രഷസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളം്ടകക 

 4.1.3.1ക ,ഷഠത്രഷ്ീ്ംഷചകക മു്ല്ക ണഷനസഷഷശഠയപടാതിക പുനഷഷഗ്ഠക നേീ്ടാതിങ്ങ്ടണഷയഠക

ബന്ധപെട്ടുക ക ംഠടാതിക്കുന്നു.ക പര്ത്വ്ക േനേശത്തുനഠന്നുകക ്ഷ്ന പ്ക േനേശങ്ങളഠനചക്കജലക ഒഴുകുന്നക േചേസഷതണഷഉജലക

നേഠ.ക പ,റുക നീരുറസം്ടകക റസം്ടകക ന്ഷടും്ടകക ക േചക േസഷതതഠനജലക നരഷ്സ്സഷയഠക സര്ത്തഠക്കുന്നു.ക

നേഠംപ്ക പംഷണ്ടജലക  മൃദ്ധണഷഉജലക നംഷളക.ക ഇന്ത്യയപടാതിക പ്ക്കുപടാതിഠഞിരഷപറക  കസ്ഥഷനതജലക സചഠയക

പര്ത്വ്നഠഷയഷയക  തയക പര്ത്വ്തഠനുകക അറബഠക്കടാതിചഠനുണഠടാതിയഠല്കസ്ഥഠ്ഠക പ,യ്യുന്നക നംഷളതഠല്ക 44ക

നേഠംളഷണുള്ള്ജല.ക ഇസയഠല്ക 3ക നേഠംപ്ക തയപര്ത്വ്തഠല്കനഠന്നജലക ത്ഭസഠച്ചജലക ംഠഴനക്കഷപട്ടഷഴുകുന്നസയകക

ബഷക്കഠയള്ളസക പടാതിഠഞിരഷനറഷട്ടജലക ഒഴുംഠകഅറബഠക്കടാതിചഠല്ക പ്ഠക്കുന്നസയണഷഉജല.ക നംഷളതഠന്പറക ംഷര്ത് ഠംക

സയസ ഷയഠംക പുനഷഷഗ്ഠക ക നേഠംപളകആരേണയഠച്ചഠഷഠക്കുന്നു.കഏപ്ഷരുക നേഠക്കുകക ചുറ്റുണഷയഠകഅ്ഠനചക്കജലക

പസള്ളകക ഒഴുംഠപയത്തുന്നക ഒരുക ്രസഠഭഷഗകക ണ്ടഷകുക.ക  ക േനേശണഷഉജലക ഒരുക നീര്ത്തടാതിക.ക  ക

േനേശതഠനുള്ളഠപചക േചക സയസസ്ഥയകക ണണ്ണകക വേസ മ്പത്തുകക പഷസ്പഷബന്ധഠ്ണഷയഷഉജലക

നഠചപംഷള്ളുന്ന ജ്ല.കനംഷളതഠല്കഇേംഷഷകക44കനീര്ത്തടാതിങ്ങളഷണുള്ള്ജല. 
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പട്ടഠംക4.1.6 

 

 

 

 

 

  
4.1.3.2ക 

 

യര്ത്ന്നക ്രഭഷഗങ്ങളഷല്ക രൂപപെടുന്നക

 വഷഭഷസഠംക അ്ഠര്ത്തഠക നഷഖയ്ക്കള്ളഠല്ക നഠന്നുകക സഠസഠ ക

,ഷലംളഠചഷയഠക പസള്ളകക ഒഴുംഠക ഒരുക പപഷതുക

ബതഠര്ത്ഗണനസ്ഥഷനത്തുക യുടാതിഠക പുറന്ത്ള്ളപെടുന്നക

േി,്ഠേതക സയസസ്ഥയഷഉജലക ഒരുക നീര്ത്തടാതിതഠനജലക

ണ്ടഷവം.ക അ്ഷയ്ജലക േചക, ണ് ജല, വേസ മ്പതജലക

ിന്നീക േി,്ഠക സഠഭങ്ങപ്ക

പഷസ്പഷപൂഷംങ്ങളഷയഠസര്ത്തഠക്കുന്നക അടാതിഠസ്ഥഷനക

്ഉഠറ്റഷഉജലക നീര്ത്തടാതിക.ക പഷഠഗഉഠക്കപെടുന്നക

നീര്ത്ച്ചഷചഠന്പറക നീളതഠനനു ഷഠച്ചജലക നീര്ത്തടാതിതഠന്പറക

സഠസ്തൃ്ഠയകക സയ്യഷ ണഷകുന്നു.ക നേഠംപ്, പനേഠംപ്, 

സഠസഠ ക നഠചയഠലള്ളക അരുസഠംപ്ക ിന്നഠസയപടാതിക

അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക നംഷളതഠപചക നീര്ത്തടാതിങ്ങപളക

്ഷപഴകപറയന്നകഷീ്ഠയഠല്ക്ഷകക്ഠഷഠക്കഷക. 

4.1.3.3 നണല്കസൂ,ഠെഠച്ചസയഠല്ക നംഷളകതഠപചക

സഠം നഷസൂത്രഉക േസര്ത്തനക ങ്ങപ്ക്കജലക പ,റുക നീര്ത്തടാതിങ്ങപളക ക അടാതിഠസ്ഥഷനക ്ഉഠറ്റുംളഷയഠക

്ഠഷപഞിരടുക്കുന്ന്ഷവകക അഭഠംഷണയക.ക േീസഠ്വകക േീസഠ്വൃതഠയണഷയഠക ബന്ധപെട്ടക പഷസ്പഷക

ആശയസഠനഠണയകക നടാതിത്തുന്ന്ഠനജലക ശഷഷശഷഠക 500ക പതക്ടര്ത്ക സരുന്നക േി,്ഠേതക േനേശത്തൂപ്പെട്ടക

േന ൂഹതപതക കഘടാതിഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലക ഷ ഠക്കുകകിന്ന്ഷഉജലകഇ്ഠനടാതിഠസ്ഥഷനക. 

4.1.3.4ക മുന്ഗഉനക സൂ,ഠംക േംഷഷകക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക പണഷതകക  744 

വണനക്രഷസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംളഠല്ക227 ി് കകയര്ത്ന്നകമുന്ഗഉനകസഠഭഷഗതഠലകക  (High priority) (133653.8 

പതക്ടര്ത്ക 29.6%), 328 ി് കക ക ഇടാതിതഷകക മുന്ഗഉനയഠലകക (Medium priority) (189441.39 പതക്ടര്ത്ക

41.95%), 189 ി് കക്ഷ്ന പ്കമുന്ഗഉനയഠലകക (Low  priority) (128507.74 പതക്ടര്ത്ക28.45%) പ്പെടുന്നു.ക 

{Ia 

\¼À 

t]cv 

hnkvXoÀ®w 

(slIvSÀ) 

1 

ണഷനക്രഷകസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

(സന്കനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്) 
>50000 

2 

 ബജലകസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

( ബജലകനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്) 
10000-50000 

3 

ണഠല്ലഠകസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

(ണഠല്ലഠകനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്) 
1000-10000 

4 

വണനക്രഷകസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

(പ,റുനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്) 
100-1000 

5 

ണഠനഠകസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

(ണഠനഠകനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്) 
1-100 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 142 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പട്ടഠംക4.1.7 

നേഠം്ടകകനീര്ത്തടാതിങ്ങ്ടക 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നേഠം്ടപടാതികനപഷജല 

വണനക്രഷക

സഷട്ടര്ത്ക

പ ഡുകളം്ട

പടാതികി് ക 

യര്ത്ന്നക

മുന്ഗഉ

ന 

സഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപതക്ടര്ത്) 
ഇടാതിതഷകക

മുന്ഗഉന 

സഠസ്തീര്ത്് ക 

ഷപതക്ടര്ത്) 
്ഷ്ന പ്ക

മുന്ഗഉന 

സഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപതക്ടര്ത്) ¦æµ Äáµ 

1 ,ഷചക്കുടാതിഠ 58 1 1113.76 
  

57 44955.55 46069.31 

2 ംീനച്ചഷഠ 3 
  

3 338.23 
  

338.23 

3 ംഷഞിരഠഷപണഷക്കജല 13 
  

10 6851.96 3 1272.09 8124.05 
4 ഭഷഷ്പ്പുഴ 512 86 61174.13 306 179143.46 120 77690.8 318008.39 

5 ഭസഷനഠ 130 128 65691.48 1 616.72 1 403.39 66711.59 
6 ംടാതിലണ്ടഠ 27 12 5674.43 8 2491.02 7 3135.28 11300.73 
7 െഷര്ത് 1 

    
1 1050.63 1050.63 

  ആപംകതും 744 227 133653.8 328 189441.39 189 128507.74 451602.93 
 

4.1.4കനീര്ത്തടാതിഷ ഠിഠ്കസഠം നതഠന്പറകേ ക്തഠ 

4.1.4.1ക നഷകക നടാതിെഠചഷക്കുന്നക സഠസഠ ക സഠം നക േസര്ത്തനങ്ങളഠല്ക ഏപറയകക ണ് ജല, േചക, 

വേസ മ്പതജലക ിന്നീക സഠഭസങ്ങളഠല്ക അ ഠിഠ്ണഷഉജല.ക  ക സഠഭസങ്ങ്ടപടാതിക പഷഷസ്പഷയവകക ക അസക

നഠചനഠല്ക്കുന്നകപഷഷഠസ്ഥഠ്ഠംകസയസസ്ഥയപടാതിക ലനാവചനഷസസ്ഥയകകപഷഠഗഉഠച്ചുകപംഷണ്ടുനസഉകകസഠം നക

േസര്ത്തനങ്ങപ്ക്കജലക രൂപകക നല്കുന്ന്ജല.ക അല്ലഷതപണം കക രൂണം ണഷയക പഷഷഠസ്ഥഠ്ഠംക േനങ്ങ്ങപ്ക

ടാതിപചടുക്കുക.ക ആയ്ഠനഷല്ക േി,്ഠസഠഭസങ്ങ്ടപടാതിക ഫചേേണഷയക സഠനഠനയഷഗതഠനുകക  കഷണം ഉതഠനുകക

സുസ്ഥഠഷക സഠം നതഠനുകക നീര്ത്തടാതിങ്ങപളക ,ഠ്ണഷയക ്ഉീറ്റുംളഷയഠക ്ഠഷപഞിരടുക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക

ഓനഷഷക േനേശതഠനുകക അനുനയഷേയണഷയക സഠം നക പദ്ധ്ഠംപ്ക്കജലക രൂപകക പംഷടുക്കഷന്ക

ംഴഠയന്നന്ഷപടാതിഷെക, നീര്ത്സഷര്ത്ച്ചനയയകക ണപ് ഷചഠെഠനനയകക ഫചേേണഷയഠക നഠയ്ഠക്കഷനുകക സുസ്ഥഠഷക

സഠം നകക ഷ യണഷക്കഷനുകകഇ്ഠലൂപടാതികംഴഠയന്നു.കേി,്ഠകസഠഭസങ്ങ്ടപടാതിക ക വഷഭഷസഠംസ്ഥഠ്ഠയഠല്കണഷറ്റകക

സരുത്തുന്നകഓനഷഷക ണനു യക ഇടാതിപപടാതിചഠന്നറയകക  വഷ ീനകക ക ്ഉഠറ്റഠനുള്ളഠല്ക പണഷതതഠചഷയഠഷഠക്കുകക

േ്ഠഫചഠക്കും.ക ഭഷഉപഷണഷയക അ്ഠരുംപ്ണഷത്രകക പഷഠഗഉഠച്ചജലക ആസൂത്രഉകക പ,യ്യുന്നക സഠം നക

േ്യഷഘഷ്കക പഷഠനക്കല്െഠക്കുന്ന ജ്ലക അന്ക നീര്ത്തടാതിതഠന്പറക ്ഷഭാഭഷഗണഷയഠക സരുന്നക ണപറ്റഷരുക

ഭഷഉ്ഉഠറ്റഠപനയഷയഠഷഠക്കുകക ിന്നഷല്ക നീര്ത്തടാതിഷ ഠഷ്ടഠ്ക സഠം നതഠലൂപടാതി, ി, ഠ, ണ് ജല, 

േച കഷണം ഉക, മൃഗ കഷണം ഉക,  ഷൂഹതയസനസത്ക്ക്കഷഉക, അടാതിഠസ്ഥഷന ൗംഷയസഠം നകകതുടാതിങ്ങഠയക

േസര്ത്തനങ്ങപ്ക  ണഗ്രണഷയഠക  കനയഷേഠക്കപെടുന്നു.ക ഇതഷതഠല്ക ത്ക്പഷേനതഠന്നറയകക

സഠ്ഷഉതഠന്നറയകകനഠയ്ഉകകറെഷക്കുസഷനുകക ഷ ഠക്കുന്നു. 

4.1.5കനീര്ത്തടാതികനഠര്ത്് യകക 

4.1.5.1ക ചഭയണഷയക ്രപടാതിങ്ങ്ടപടാതിയകക ്രേി,്ഠ, േചവൂതകക തുടാതിങ്ങഠയസപയക്കുറഠച്ചുള്ളക

അറഠസഠലൂപടാതിയണഷഉജലക നീര്ത്തടാതിങ്ങ്ടപടാതിക അ്ഠര്ത്തഠക നഠര്ത്് യഠനക്കണ്ട്ജല.ക  ര്ത്നവക ഓഫജലക ഇന്ത്യക

്യ്യഷറഷക്കഠയഠട്ടുള്ളക ആ ഠംഷഷഠംക നഷഖയഷയക നടാതിഷനെഷണഷപ്പുംളഷഉജലക

നീര്ത്തടാതിനഠര്ത്് യതഠനുപനയഷഗഠക്കുന്ന്ജല.ക ഇസയഠലപ്പക്കഷള്ളഠച്ചഠഷഠക്കുന്നക നീര്ത്ച്ചഷലംപ്, നേഠംപ്, 

നഠമ്ജലനനഷന്ന്കസ്ഥഠ്ഠകസയക്തണഷക്കുന്നകനംഷണ്ടൂര്ത്കനഷഖംപ്കിന്നഠസകനീര്ത്തടാതികനഠര്ത്് യകക ഷ യണഷക്കുന്നു.ക1 

: 50,000,  1 : 25,000ക ിന്നീക പെയഠലംളഠല്ക നടാതിഷനെഷണഷപ്പുംപ്ക ചഭയണഷഉജല.ക ണണ്ണക പഷയനസണം ഉ-ക ണണ്ണക

 കഷണം ഉകസകുെജലകഇേംഷഷകക ക കചഭയണഷയക 1 : 50,000ക നടാതിഷനെഷണഷപ്പുംപ്കപനയഷഗഠച്ചജലക നംഷളതഠപചക44ക
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നേഠംപളക നംന്ദ്രീംഷഠച്ചജലക പ,റുനീര്ത്തടാതിങ്ങപ്ക ംപണ്ടതഠക അ്ഠര്ത്തഠംപ്ക നഠര്ത്് യഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക േഷനേശഠംക

അനനവ ഉതഠലൂപടാതിയകകേഠ.പഠ.ി ജലക ഷനങ്ക്ഠംകസഠേയയപനയഷഗഠച്ചുകകഅ്ഠര്ത്തഠകനഠര്ത്് യകകസ്ഥഠഷീംഷഠച്ചജലക

േഠല്ലഷ്ചതഠല്ക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക അറ്റചസുംപ്ക േ ഠദ്ധീംഷഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല. ിന്നഷല്ക ഭഷഉക ്ഉീറ്റുംളഷയക

പഞ്ചഷയതജല, േഠല്ലകിന്നഠസയപടാതികഅ്ഠര്ത്തഠംപ്കനടാതിഷനെഷണഷപ്പുംളഠല്കചഭയണല്ലഷത്ഠനഷല്കഇ്ഠനഷയള്ളക

ഭഷഉണഷപ്പും്ടപടാതിക തഷയനതഷപടാതികേഠ.ഐ.ി ജലക ഷനങ്ക്ഠംകസഠേയക പനയഷഗഠച്ചജലകഓനഷഷകേഠല്ലയഠനചയകക

പഞ്ചഷയതജലക്ചതഠലള്ളകസഷട്ടര്ത്പ ഡജലകണഷപ്പുംപ്കസകുെജലക്യ്യഷറഷക്കഠയഠട്ടുണ്ടജല. 

4.1.6കസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളം്ടപടാതികനക്രഷഡീംഷഉക 

4.1.6.1ക നംഷളതഠചനങ്ങഷളണഠനങ്ങഷളകക 44ക നേഠംളഷണുള്ള്ജല.ക ക 44ക നേഠംനളയകക നംന്ദ്രീംഷഠച്ചജലകകകകക

44കസന്കനീര്ത്തടാതിങ്ങളഷഉജലകനംഷളതഠലള്ള്ജല.ക കസന്കനീര്ത്തടാതിങ്ങകപ്ക്കജലകപ്ക്കുനഠന്നജലകസടാതിനക്കഷട്ടജലകിന്നക

ക്രണതഠല്ക1,2,3.... ിന്നീകനമ്പരുംപ്കപംഷടുക്കുന്നന്ഷപടാതിഷെകകഓനഷഷകനേഠയപടാതിയകകനപഷഠന്പറകആേയപതക

ഇകഗ്ലീ ജലകസചഠയകഅണം ഷകകഅ്ഷ്ജലകനമ്പരുംപ്പക്കഷെകകനല്കുന്നു.കഓനഷഷകസന്കനീര്ത്തടാതിങ്ങനളയകകപക

നീര്ത്തടാതിങ്ങളഷയഠക സഠഭേഠച്ചഠഷഠക്കുന്നു.ക ഇസ ജ്ലക ക്രണഷനും ്കക ഘടാതിഠംഷഷേഠശയഠല്ക 1ക മു്ലള്ളക നമ്പരുംപ്ക

നല്കുന്നു.ക 

4.1.6.2ക സഠം നക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക നടാതിെഠചഷക്കുസഷന്ക പ,റുനീര്ത്തടാതിങ്ങളഷയഠക ഓനഷഷക  ബജലക

സഷട്ടര്ത്പ ഡഠനനയകക സീണ്ടുകക സഠഭേഠക്കുന്നന്ഷപടാതിഷെകക ഇകഗ്ലീ ജലക അണം ഷണഷചയഠപചക പ,റഠയകഅണം ഷങ്ങപ്ക

നംഷഡുകളംളഷയഠകഘടാതിഠംഷഷേഠശയഠല്കനല്കുന്നു. 

േഷ:-കINIAകിന്നഷല്കനംഷളതഠന്പറകപ്നക്കയറ്റത്തുള്ളകപനയ്യഷറഠപചക1-ണപതക ബജലകകകസഷട്ടര്ത്പ ഡഠപചക

ആേയപതകവണനക്രഷസഷട്ടര്ത്പ ഡജല 

 

4.1.7കസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളം്ടപടാതികമുന്ഗഉനഷക്രണകകനഠശ്ചയഠക്കല് 

4.1.7.1ക ഓനഷഷക നീര്ത്തടാതിതഠലകക അനുസര്ത്തഠനക്കണ്ടക സഠം നക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക അസഠടാതിപതക

േി,്ഠകസഠഭസങ്ങ്ടപടാതികഅപ,യതഠന്പറകന്ഷ്ഠപനകആരേണയഠച്ചഠഷഠക്കുന്നു.കഅ്ഷയ്ജലകിത്രയകകപപപട്ടന്നജലക

സഠം നക േസര്ത്തനങ്ങളഷസശയണഷയക സഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംപളക ക മുന്ഗഉനഷക്രണകക യുടു്ല്ക സഠഭഷഗതഠലകക

കുറവള്ളസപയക കുറസജലക സഠഭഷഗതഠലകക ഷണ്ടഠനുണഠടാതിയഠലള്ളസപയക ണ യണകക ിന്നക സഠഭഷഗതഠലകക

പ്പെടുതഠയഠഷഠക്കുന്നു.കകകകസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളം്ടപടാതികമുന്ഗഉനഷക്രണകകഅസഠടുപതകണ് ജല, ്രേി,്ഠ,  ഷൂഹതഠം-

 ഷമ്പതഠംക സ്ഥഠ്ഠ, േചചഭയ്ക ംഷചഷസസ്ഥക ിന്നീക ഘടാതിംങ്ങപളക സൂക്ഷ്മണയഠക അപഗ്രഥഠച്ചഷഉജലക

മുന്ഗഉനഷക്രണകക നഠശ്ചയഠച്ചഠഷഠക്കുന്ന്ജല.ക ഓനഷഷക ഘടാതിംങ്ങ്ടനടാതിയകക പഘടാതിംങ്ങപ്ക ്ഷപഴക

പംഷടുതഠഷഠക്കുന്നു. 

പട്ടഠംക4.1.8 

 LS-I-§Ä D]-L-S-I-§Ä 

1 

ണ് ജലക്ര സഠനശ ്ംപ് ,ഷഠസജല, ണപ് ഷചഠെജല,   യഷസഷഉക, ി, ഠ്രണഠയപടാതിക ചഭയ്, 

്രേി,്ഠ, ണ് ഠന്പറക ആഴക, ഷ,ന, നീര്ത്സഷര്ത്ച്ച, 

േചനഠര്ത്ഗണനനശ ഠ, പഷറ,ംല്ലജലകിന്നഠസയപടാതിക ഷന്നഠ യക. 

2 

 ഷൂഹതഠംക ഷമ്പതഠംകസ്ഥഠ്ഠ ംര്ത് ംപ്ഷഴഠചഷളഠം്ടപടാതിക ി് ക, പട്ടഠംേഷ്ഠ-പട്ടഠംക സര്ത്ഗക

േന കഖയ, പ,റുതുകക ഇടാതിതഷവണഷയക ംര്ത് ംരുപടാതിക ശ്ണഷനക, 

ംഷചഠം്ടപടാതികി് ക, േനേശതഠന്പറകപഠനന്നഷക്കഷസസ്ഥ 
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3 േചകചഭയ് കുടാതിഠപസള്ളകചഭയ്, േചന ,നതഠനുള്ളകചഭയ് 

4 ംഷചഷസസ്ഥ ണഴ 

 
4.1.8കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലകനഷനശഷമുഖമഖണഷംഷനുള്ളകംഷഷഉങ്ങ്ടകകപഷഠഉഠ്ഫചങ്ങ്ടക 
ംഷഷഉങ്ങപ് 

1. കുന്നഠന്ക ,ഷഠവംളഠലകക തൂക്കഷയക േ്ചങ്ങളഠലകക  കഷണം ഉ്്വങ്ങപ്ക്കുകക സഠരുദ്ധണഷയക
ണ് ഠളക്കല് 

2. നീര്ത്ച്ചഷചം്ടപടാതികഓഷങ്ങളഠല്ക കഷണം ഉകേസര്ത്തനങ്ങപ്കനടാതിതഷപ്യള്ളകി, ഠ 
3. അ ഠംേചകകസുഷണം ഠ്ണഷയഠകഒഴുക്കഠസഠടുന്ന്ഠനുള്ളകണഷര്ത്ഗങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസക 
4. അനഠയ്ഠ്ണഷയകസനനശീംഷഉവകക  യ മ്പതഠന്പറകഅണഠന്ഷപനയഷഗവക 
5. അശഷസ്ത്രീയണഷയക സനപഷചനകലക ംഷട്ടു്ീയകലക ംന്നുംഷചഠനണച്ചഠലകലക അശഷസ്ത്രീയണഷയക ഖനനവകലക
പഷറപപഷട്ടഠക്കലക 

6. ണചഞ്ചഷഠവംളഠപചകപ്റ്റഷയകനറഷഡജലകനഠര്ത്മഷഉവകലകണറ്റുകനഠര്ത്മഷഉകേസര്ത്തനങ്ങ്ടക 
7. നീര്ത്ച്ചഷലംളഠനച്ജലകഫഷക്ടറഠംളഠല്കനഠന്നുകകണറ്റുകകപുറക്ള്ളുന്നകസഠ ഷകശകകംചര്ത്ന്നകണഷചഠനയങ്ങപ് 
8.  ഷൂഹതയവകക ഷമ്പതഠംവണഷയകംഷഷഉങ്ങളഷല്കേനങ്ങളഠല്കേംടാതിണഷവന്നകഅചകഭഷസക 
9. പഷഠസ്ഥഠ്ഠകപഷഠഗഉഠക്കഷപ്യള്ളകസയസ ഷയസത്ക്ക്കഷഉക 
10. രുപ്പപഷട്ടല്ലകണ് ഠടാതിഠച്ചഠല്ലകപസള്ളപെഷക്കകകതുടാതിങ്ങഠയകേി,്ഠനണം ഷഭങ്ങപ് 
11. പസള്ളപക്കട്ടജലലകഓരുപസള്ളകലകണ് ഠന്പറകഅമ്ലഷകശകലകണം ഷഷ്വകകതുടാതിങ്ങഠയകേനങ്ങ്ങപ് 

പഷഠഉഠ്കഫചങ്ങപ് 
1. ണണ്ണകകഅ്ഠപചകഫചപുഷ്ടഠയകകനഷ്ടപെടുന്നു 
2. പസള്ളതഠന്പറകചഭയ്യകകഗുഉവകകകുറയംയകലകേചനരഷ്സ്സുംപ്കനശഠക്കഷപ്യകകപ,യ്യുന്നു. 
3.   യ മ്പതജലകദുര്ത്ബചണഷകുന്നു.ക 
4. ്രണഠയപടാതിക ത്ക്പഷേനണം ണ്ക കുറയംയകക ്ന്ൂഹചകക ി, ഠക സനകക പുല്നണടുംപ്ക

േയഷന/ഫചവൃണം /നഷഉയകസഠളംപ്കിന്നഠസയഠല്കനഠന്നുള്ളകത്ക്പഷേനകകകുറയംയകകപ,യ്യുന്നു 
5. പഷഠസ്ഥഠ്ഠക ലനാവചനകകനഷ്ടപെടുന്നു 
6. േച കഭഷഉഠംളഠലകലകേചഷശയങ്ങളഠലകലകനേഠം്ടകക്ഷഭാസഷംളഠലകകണ് ടാതിഠയന്നു 
7. അടാതിഠ്ടാതിഠകസഷള്ച്ച്ചയകകപസള്ളപെഷക്കവകകണ്ടഷകുന്ന്ഠനുള്ളക ഷത,ഷയങ്ങപ്കം ഷ്ടഠക്കപെടുന്നു. 

4.19കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലകസഠം നകപഷഠപഷടാതിഠയപടാതികമുഖയചണം യങ്ങപ് 
  േി,്ഠക സഠഭങ്ങളഷയക ണ് ജലലക േചകലക  യ മ്പതജലകിന്നഠസയപടാതികശഷസ്ത്രീയകപഷഠപഷചനകലക

ി, ഠയഠലകലകഅനുബന്ധനണഖചയഠലകകസ്ഥഷയഠയഷയക ല്പഷേനവകലക ല്പഷേനണം ണ്യകകനഠചനഠര്ത്തല്ലക

ഗ്രഷണീഉക േനസഠഭഷഗങ്ങപ്ക്കജലക പ്ഷഴഠചസ ഷങ്ങപ്ക ം ഷ്ടഠക്കുംലക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക പുനരുദ്ധീംഷഉകലക

പസള്ളപെഷക്കകലക സഷപ്ച്ചലക രുപ്പപഷട്ടല്ലക ണ് ഠടാതിച്ചഠല്ക ിന്നീക േക്രഠയംപളക നഠയ്ഠക്കുംലക

േച കഭഷഉഠംപളയകലക േചഷശയങ്ങപളയകലക നേഠംപളയകക  കഷണം ഠക്കുംലക േനങ്ങ്ടപടാതിക നണം ണതഠനുകക

 ഷൂഹതയനീ്ഠക്കുകക നയഷേഠച്ചക ല്പഷേനക സയസസ്ഥംപ്ക ആസഠഷ്കഷഠക്കുംക തുടാതിങ്ങഠയസയഷഉജലക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക

സഠം നകപഷഠപഷടാതിഠയപടാതികമുഖയചണം യങ്ങപ്. 
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4.1.10കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലകണഷനനമെപണന്റജല 
  സ്ഥഷയഠയഷയക സഠം നകക ചണം യണഷക്കഠക ്രസഠഭസങ്ങപളക  കഷണം ഠക്കുയകക

പഷഠനപഷ ഠെഠക്കുംയകലക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക ലനാവചതഠനജലക നംഷട്ടകക സഷഷതകസഠ തഠല്കഅസപയകശഷസ്ത്രീയണഷയഠക

സഠനഠനയഷഗഠക്കുംയകക പ,യ്യുംകിന്ന്ഷഉജല.ക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക ണഷനനമെപണന്റജലക പംഷണ്ടജലക നിശഠക്കുന്ന്ജല.ക ണ് ജലക

േച കഷണം ഉകലക പ,റുംഠടാതിക േചന ,നകലക ംഷര്ത് ഠംക സഠം നകലക ണം ീഷസഠം നകലക മൃഗ കഷണം ഉകലക

ണത്സ്യസഠം നകലക പ,റുംഠടാതിക സയസ ഷയകലക  ഷൂഹതയസനസത്ക്ക്കഷഉകലക ടൂറഠ കക തുടാതിങ്ങഠക സഠസ ക സഠ യക

നണഖചംളഠപചക സഠം നക  ഷ യ്ംപ്ക  ണഞ്ജ ണഷയഠക  കനയഷേഠെഠച്ചുപംഷണ്ടുള്ളക  ണഗ്രസഠം നകക

ചണം യണഷക്കുന്ന്ഷസഉകക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക ണഷനനമെപണന്റജലക പഷഠപഷടാതിഠംപ്.ക പഷഠസ്ഥഠ്ഠയപടാതിക  ലനാവചനകലക

സഠഭസങ്ങ്ടപടാതിക യക്തഠ തണഷയക പഷഠപഷചനക സഠനഠനയഷഗങ്ങപ്ലക സഷപ്ച്ചയ്ക്കകക പസള്ളപെഷക്കതഠനുകക

ി്ഠപഷയള്ളക േ്ഠനഷഷ കക ിന്നഠസക യുടാതിഠക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക ണഷനനമെപണന്റഠന്പറക അന്ത്ര്ത് ഷഷഷക

ചണം യങ്ങളഷസഉക. 
4.1.11കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലകണഷനനമെപണെഠപെകസഠസഠ ഘട്ടങ്ങപ് 

 4.1.11.1ക  ണഗ്രണഷയക നീര്ത്ണറഠക സഠം നക പദ്ധ്ഠക ്യ്യഷറഷക്കഉപണങ്കഠല്ക സഠശേണഷയക

സഠസഷനശഖഷഉവകകഅനഠസഷഷയണഷഉജല.കഒരുകനീര്ത്ണറഠയഠപചക്രസഠഭഷഗങ്ങപളക കബന്ധഠച്ചകില്ലഷകസഠസഷങ്ങ്ടകക

നശഖഷഠനക്കണ്ട്ഷയഠട്ടുണ്ടജല.ക ആക േനേശപതക േനങ്ങ്ങ്ടകക  ഷ യ്ം്ടകക പഷഠണഠ്ഠം്ടകക പ്പക്കഷണ്ടുള്ളക

സഠം നക പദ്ധ്ഠയഷഉജലക ്യ്യഷറഷനക്കണ്ട്ജല.ക അ്ജലക രൂപപെടുത്തുന്ന്ഠനജലക ്ഷപഴക പറയന്നക ംഷഷയങ്ങപ്ക

പഷഠഗഉഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 
1. േനങ്ങ്ങപളകനസര്ത്്ഠഷഠച്ചറഠയം 
2. േനങ്ങ്ങപ്കം ഷ്ടഠക്കുന്നകംഷഷഉങ്ങ്ടപടാതികസഠശംചനക 
3. േനങ്പഷഠതഷഷതഠനുള്ളകസഠസഠ കണഷര്ത്ഗങ്ങപ്കംപണ്ടത്തും 
4. ഏറ്റവകകനല്ലകപഷഠതഷഷണഷര്ത്ഗകകപ്ഷപഞിരടുക്കല്. 
5. മുന്ംഷചങ്ങളഠപചകപ,തിരകേവൃതഠം്ടപടാതിക കഷണം ഉവകകഅഭഠവൃദ്ധഠപെടു്ലക. 

  യ മ്പതജലക: 

 4.1.11.2ക വേസക വസസഠദ്ധയതഠന്പറക ംചസറയഷയക നഠബഠഡക സനങ്ങ്ടകക ംഷര്ത് ഠംക

സഠളം്ടകക ഒപക്കക   യ മ്പതഠല്ക പ്പെടുന്നു.ക   യ മ്പതജലക ണ് ഠപനക പഷഠനപഷ ഠെഠക്കുംയകലക

ആതഷഷകലക േചകലക േഷഉസഷയലക ഇന്ധനകക തുടാതിങ്ങഠക േീസന്പറക നഠചക നഠല്െഠനജലക ആസശയണഷയക ില്ലഷക

ഘടാതിംങ്ങ്ടകകചഭയണഷക്കുംയകകപ,യ്യുന്നു. 

്രേി,്ഠക: 

 4.1.11.3ക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലപയക ഭേി,്ഠയനു ഷഠച്ചജലകആറഷയഠക ്ഠഷഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക കഅസക ചുസപടാതിക

പംഷടുക്കുന്നു.ക  മുദ്രനഠഷെഠല്ക നഠന്നുള്ളക യഷകക ഏറ്റവകക കുറസജലക പ്ക്കുഭഷഗത്തുള്ളക ്ഷഭാസഷം്ടകക ഷംപ്പൂര്ത്ലക

നഷഗചനേഷഠലക ,ഷചഠനേഷഠലക ്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജലക പഞ്ചഷയത്തുംപ്-ക പട്ടഷമ്പഠക ്ഷലൂക്കജല)ക ഏറ്റവകക യഷമുള്ള ജ്ലക

പ്നക്കക തയഷദ്രഠയഠലള്ളകആനമുടാതിഠയകകഷ2694കണീറ്റര്ത്കആഉജല) 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 

്ഷ്ന പ്കേനേശക : പട്ടഷമ്പഠക ്ഷലൂക്കഠന്പറക പ്ക്കജലക പടാതിഠഞിരഷറന്ക േനേശങ്ങപ്ക ഷംപ്പൂര്ത്ലക നഷഗചനേഷഠലക

,ഷചഠനേഷഠലക്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജലകപഞ്ചഷയത്തും്ടപടാതികപ്നക്കഭഷഗത്തുള്ളകക്ഷഭാസഷം്ടകകപസള്ളകകനഠറഞിരക,തുെജലക

നഠചങ്ങ്ടകക േ ഷനണഷയകക  ക സഠഭഷഗതഠല്പെടുന്നു.ക  മുദ്രക നഠഷെഠല്ക നഠന്നജലക 20ക ണീക ്ഷപഴയള്ളക

്രേനേശണഷഉഠ ജ്ല. 

ണഠഡജലകചഷന്റജലക:  മുദ്രക നഠഷെഠല്ക നഠന്നുകക 20ക ണീറ്ററഠനുകക 100ക ണീറ്ററഠനുകക ഇടാതിയഠലള്ളകസ്ഥചണഷഉഠ്ജല.ക  ക

േനേശതജലക പ,ങ്കുതഷയക ,ഷഠവം്ടകക ,ഠ്റഠക്കഠടാതിക്കുന്നക പഷറൂട്ടങ്ങ്ടകലക ഇടുങ്ങഠയക ്ഷഭാസഷഷങ്ങ്ടമുണ്ടജല.ക

പട്ടഷമ്പഠലകഒറ്റെഷചകലകപഷചക്കഷടാതിജലലക,ഠറ്റൂര്ത്ലകആചത്തൂര്ത്ലകണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലക്ഷലൂക്കുംളഠല്കംഷഉപെടുന്നു.ക 

ണഠഡജലകഅപജലകചഷന്റജല :  മുദ്രകനഠഷെഠല്കനഠന്നുകക100കണീറ്ററഠനുകക300കണീറ്ററഠനുകകഇടാതിയഠലള്ളക കേനേശതജലക

പ,ങ്കുതഷയക ,ഷഠവം്ടകക ,ഠ്റഠക്കഠടാതിക്കുന്നക പഷറൂട്ടങ്ങ്ടകക ഇടുങ്ങഠയക ്ഷഴജലക സഷഷങ്ങ്ടകക ണ്ടജല.ക പുറനത ജ്ലക

യര്ത്ന്നുക നഠല്ക്കുന്നക പസട്ടുംല്െഷറംപ്ക ണചപ്പുറകക േഠല്ലനയഷടാതിജലക ന,ര്ത്ന്നുക ംഠടാതിക്കുന്നക പട്ടഷമ്പഠക ്ഷലൂക്കഠലകലക

ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലക്ഷലൂക്കഠലകകപപട്ടകേനേശങ്ങളഠല്കംഷണുന്നു. 

അപജലകചഷന്റജലക :  മുദ്രകനഠഷെഠല്കനഠന്നുകക300കണീറ്ററഠനുകക 600കണീറ്ററഠനുകകഇടാതിയഠലള്ളക കകേനേശതഠന്പറക

,ഷഠസഠന്പറക ശ്ണഷനകക 25ക നുകക 50ക നുകക ഇടാതിയഠചഷഉജല.ക പശ്ചഠണഘട്ടക നഠഷയഠപചക ണദ്ധയക  തയഷദ്രഠലക

നീചഗഠഷഠക്കുന്നുംപ്ലക പ്നക്കക  തയഷദ്രഠക ിന്നഠസഠടാതിങ്ങളഠല്ക ക ്രസഠഭഷഗതഠല്ക പ്പെട്ടക േനേശങ്ങപ്ക

ംഷഉപെടുന്നു. 

വതകചഷന്റജല :  മുദ്രക നഠഷെഠല്ക നഠന്നുകക 600ക ണീറ്ററഠനജലക മുംളഠലള്ളക ക േനേശകക  തയഷദ്രഠലക നീചഗഠഷഠലക
അട്ടെഷടാതിഠകകുന്നുംപ്കംഷഉപെടുന്നു. 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ണചനഠഷംപ് :  മുദ്രകനഠഷെഠല്കനഠന്നുകക2000കണീറ്റര്ത്സപഷകയഷമുള്ളകനീചഗഠഷഠലക തയഷദ്രഠകണചംപ്കഇ്ഠല്ക
പ്പെടുന്നു.ക പ്നക്കക  തയഷദ്രഠക ക 70800ക പതക്ടര്ത്ക സഠസ്തീര്ത്് കക പ്പെടുന്നു.ക നീചഗഠഷഠക 13000ക പതക്ടര്ത്ക

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠല്കപ്പെടുന്നു.കനീചഗഠഷഠക്കുന്നുംപ്ക്കുകലകപ്നക്കക തയഷദ്രഠയ്ക്കകകഇടാതിയഠല്ക30കംഠനചഷണീറ്റര്ത്ക

നീളതഠല്ക പഷചക്കഷടാതിജലക ചുഷകക നഠചപംഷള്ളുന്നു.ക  ക േനേശപതക ംഷചഷസസ്ഥപയക പഷചക്കഷടാതിജലക ചുഷകക

ംഷഷയണഷയഠകബഷ ഠക്കുന്നു.ക 

4.1.2കേചന ,നക 

 4.1.2.1കനംഷളതഠപചകഏറ്റവകകസചഠയകകേഠല്ലയഷഉജലകപഷചക്കഷടാതിജല.ക2006 ചഷഉജലകപഷചക്കഷടാതിഠനജലക

ഏറ്റവകകസചഠയകേഠല്ലകിന്നകപേസഠകചഭഠച്ച്ജലകസടാതിക്കജലകപടാതിഠഞിരഷറജലക ണചപ്പുറക, പ്ക്കുപടാതിഠഞിരഷറജലകതാശ്ശൂര്ത്, സടാതിക്കജലക

ംഠഴക്കുഭഷഗതജലകനീചഗഠഷഠ, ംഠഴക്കജലക നംഷയമ്പത്തൂര്ത്കിന്നീക ക േഠല്ലംളഠല്കചുറ്റപെട്ടുകംഠടാതിക്കുന്നകപഷചക്കഷടാതിഠപെകക

പണഷതകക ്രേനേശകക 4480 ,തുഷരേണക ംഠനചഷണീറ്ററഷഉജല.ക പശ്ചഠണക ഘട്ടതഠപചക ഏറ്റവകക സചഠയക ംസഷടാതികക

പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠപച സഷളയഷര്ത്ക ചുഷണഷഉജല.  ക ചുഷതഠപെക  ഷന്നഠ യകക ൂഹചകക നംഷളതഠപചക ഇ്ഷക

േഠല്ലംളഠല്കനഠന്നുകസയ്യസ്തണഷയഠ ഇസഠപടാതിക്ണഠഴജലകനഷട്ടഠനചതു നപഷപച സഷണ്ടകംഷചഷസസ്ഥയഷഉജലക. 

 4.1.2.2ക ംഷര്ത് ഠംക േഠല്ലയഷയക പഷചക്കഷടാതിഠല്ക ക േ ഷനണഷയകക പനല്ലജല, ന്ങ്ങഷ, ണഷച്ചീനഠ, 

ഇഞ്ചഠ, നഠചക്കടാതിചക ിന്നഠസക ി, ഠക പ,യ്തുക സരുന്നു.ക ംഷര്ത് ഠംക വൃതഠക്കഷയഠക ണചമ്പുഴ, ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴ,ക

ംഷഞിരഠഷപുഴകിന്നഠകകേചന ,നകപദ്ധ്ഠം്ടകകഅസയ്ക്കകംീഴഠലള്ളകകഡഷമും്ടകക, ഒരുകപ,റുംഠടാതികേചന ,നക

ഡഠസഠ നുണഷഉജലകള്ള ജ്ല. നണല്കപറഞിരകപദ്ധ്ഠംളഠല്കേ ഷനണഷയകകി, ഠകകകആസശയതഠനുകകകുടാതിഠപസള്ളക

ആസശയതഠനുണഷഉജല,കമുന്തൂക്കകകനല്ംഠയഠട്ടുള്ള ജ്ലകയുടാതിഷപ്കി, ഠകയുടു്ല്കസയഷപംണഷക്കുന്ന്ഠനജലക കംനഷല്ക

 ഠസ്റ്റകകസഴഠകകപസള്ളകകേഠല്ലയഠപച പഷണഷസ ഠകില്ലഷകേനേശങ്ങളഠലകകിതഠക്കഷറുണ്ടജല േചനരഷേസ്സും്ടപടാതിക

പുനരുജ്ജീസനതഠനുകക  കഷണം ഉതഠനുകക ്രേചക നഠഷെജലക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുകക ംഠഉറും്ടപടാതിക

റീ,ഷര്ത്േഠങ്ങഠനുകക േചന ,ന പദ്ധ്ഠംപ് നസീംഷഠച്ചജലക ംഷഷയണം ണണഷനംണ്ടതുണ്ടജലക.ക കുടാതിഠപസള്ളതഠനുകക

േചന ,നതഠനുക പ്െപടാതി സഠസഠ  ആസശയങ്ങപ്ക്കുള്ളക േചകക റെഷക്കുംപയന്നക ചണം യനതഷപടാതിയള്ളക

പദ്ധ്ഠം്ടക പഷഠപഷടാതിഠം്ടണഷഉജലകകപദ്ധ്ഠയഠല്  കപ്പപടുനതണ്ട ജ്ല 

 4.1.2.3 േഠല്ലയഠല്ക ചഭയണഷകുന്നക േചകക ്രഷഠഭഷഗവകക  കഭഷഠക്കുന്നുപണ്ടങ്കഠലകക ണഴക കുറസഷയക

സര്ത് ങ്ങളഠല്ക േചേൗര്ത്ചഭയകക നനഷഠടുന്നക സ്ഥഠ്ഠസഠനശ കക േഠല്ലയഠലണ്ടജല.ക േഠല്ലയഠല്ക ചഭഠക്കുന്നക േചകക

മുഴുസനഷയഠക  കഭഷഠച്ചജലക ി, ഠക്കുകക ണറ്റജലക ആസശയങ്ങപ്ക്കുണഷയഠക പയക്തണഷക്കുംയഷഉജലക േഠല്ലഷക പദ്ധ്ഠയപടാതിക

േചന ,നകനണഖചയപടാതികചണം യക.ക 

4.1.2.2കഅസസ്ഥഷകസഠശംചനക 

പുഴംപ്  

േ ഷനണഷയകക 8 നേഠംളഷഉജലക േഠല്ലയഠലള്ള ജ്ല.ക ഇ്ഠല്ക േബചണഷയക സ്ഥഷനണഷഉജലക ഭഷഷ്പ്പുഴക്കുള്ള ജ്ല.ക

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകേ ഷനകനേഠം്ടപടാതികപട്ടഠംകചുസപടാതികന,ര്ത്ക്കുന്നു 

4.1.2.3കേ ഷനപെട്ടകപുഴം്ടകകഅസയപടാതികേചചഭയ്യക 

ഭഷഷ്പ്പുഴ  

നഠളക ിന്നുയുടാതിഠക അറഠയപെടുന്നക ഭഷഷ്പ്പുഴക നംഷളതഠപെക  ഷക ജലകംഷഷഠംക വപതാംതഠപെക

മുഖയനരഷ് ഷഉജല. 209 ംഠനചഷണീറ്റര്ത്ക നീളമുള്ളക ഭഷഷ്പ്പുഴക നംഷളതഠപചക ഷണ്ടഷണപതക സചഠയക

നേഠയഷഉജല. പശ്ചഠണഘട്ടക ണചനഠഷംളഠല്ക ്ണഠഴ്നഷട്ടഠപചക പപഷള്ളഷച്ചഠക്കജലക  ണീപമുള്ളക ആനണച-ആനമുടാതിഠക

കുന്നുംളഠല് നഠന്നുകക ത്ഭസഠക്കുന്നു. നംഷളതഠല്ക പഷചക്കഷടാതിജല, താശൂര്ത്, ണചപ്പുറകക േഠല്ലംളഠലൂപടാതിക ഒഴുംഠക

പപഷന്നഷനഠയഠപചതഠകഅറബഠക്കടാതിചഠല്കപ്ഠക്കുന്നു.  
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ഭസഷനഠകനേഠക 

ംഷനസഷഠക നേഠയപടാതിക ഒരുക നപഷ ംക നേഠയഷയക ഭസഷനഠക നേഠക പശ്ചഠണഘട്ടതഠലള്ളക ്ണഠഴ്നഷട്ടഠപചക നീചഗഠഷഠക

കുന്നുംളഠല്ക നഠന്നുകക ത്ഭസഠക്കുന്നു. പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠപചക മുക്കഷചഠക സനതഠല്ക  ക നേഠക നംഷളതഠല്ക

േനസശഠക്കുന്നു. പഠന്നീടാതിജലക സടാതിക്കുംഠഴക്കഷയഠക ്ഠഷഠയന്നക ഭസഷനഠക സയനഷടാതിജലക േഠല്ലയഠപചക അട്ടെഷടാതിഠക

സനനണഖച, യുടാതിെട്ടഠകിന്നഠസഠടാതിങ്ങളഠലൂപടാതികഒഴുംഠകംര്ത്ഉഷടാതിംതഠല്കേനസശഠച്ചജലകംഷനസഷഠകനേഠയഠല്കപ്ഠക്കുന്നു 

തൂ്പ്പുഴ 

ഭഷഷ്പ്പുഴയപടാതികഒരുകേ ഷനകനപഷ ംനേഠയഷഉജലകതൂ്പ്പുഴ.കവ ചെജല സഷചഠയഠല്  നഠന്നഷഷകഭഠക്കുന്ന   

നേഠ പള്ളഠപ്പുറത്തു  സച്ചജല  ഭഷഷ്പ്പുഴയഠല് ന,രുന്നു. 

ഗഷയത്രഠപ്പുഴ 

ഭഷഷ്പുഴയപടാതിക ഒരുക േ ഷനക വംസഴഠയഷഉജലക ഗഷയത്രഠപ്പുഴ.ക ആനണചയഠല്ക നഠന്നുക   ത്ഭസഠക്കുന്നക

ഗഷയത്രഠപ്പുഴകപംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല, പനന്മഷറ, ആചത്തൂര്ത്, പഴയന്നൂര്ത്  ിന്നഠസടാതിങ്ങളഠലൂപടാതികഒഴുംഠക ണഷയന്നൂര്ത്കസച്ചജലക

ഭഷഷ്പ്പുഴയഠല് ന,രുന്നു.ക ,ീഷക്കുഴഠപ്പുഴകിന്നുകക കനേഠകഅറഠയപെടുന്നു.  

കുന്ത്ഠപ്പുഴ  

വ ചെജലകസഷചഠയഠലൂപടാതികഒഴുകുന്നകതൂ്പ്പുഴയപടാതികഒരുകവംസഴഠയഷഉജലകകുന്ത്ഠപ്പുഴ. ക 

ഏഷഠംപ് 

്ണഠഴജലകസഷക്കഷയകഏഷഠകിന്നഷല്കസഠസ്തൃ്ഠയള്ളകകുളങ്ങളഷകുന്നു.ക 

പട്ടഠം.4.1.9     

ഏഷഠംപ് 

കുന്നകപഠടാതിഷഷഠകഏഷഠ 0.833 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠ േചനഠഷെജലകഷിഫജലക

ആര്ത്കില്) 

168.535  

പഷണഷസ ഠകേചനഠഷെജല 8.735 ണീറ്റര്ത് 

നഫഷര്ത്നണ ന്കപചസല്ക 160.850 ണീറ്റര്ത് 

ംവഷണ്ടഠറ്റഠകഓഫജലകിപെസ ന് 0.886 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

ംമ്പഷചതറകഏഷഠ 3.00 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠ േചനഠഷെജലകഷിഫജലക

ആര്ത്കില്) 

181.08 

പഷണഷസ ഠകേചനഠഷെജല 9.00 ണീറ്റര്ത് 

നഫഷര്ത്നണ ന്കപചസല് 173.90 ണീറ്റര്ത് 

ംവഷണ്ടഠറ്റഠകഓഫജലകിപെസ ന് 1.882 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പസങ്കചക്കയകകഏഷഠ 3.08  േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠ േചനഠഷെജലകഷിഫജലക

ആര്ത്കില്) 

172.60 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പഷണഷസ ഠകേചനഠഷെജല 11.05 ണീറ്റര്ത് 

നഫഷര്ത്നണ ന്കപചസല്ക  161.30 ണീകണീറ്റര്ത് 

ംവഷണ്ടഠറ്റഠകഓഫജലകിപെസ ന് 3.422 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

അസചകബകക:ക,ഠറ്റൂര്ത്പ്പുഴ ഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

കുന്നകപഠടാതിഷഷഠകഏഷഠ 

കുന്നകപഠടാതിഷഷഠകഏഷഠകപംഷഴഠഞിരഷമ്പഷറകപഞ്ചഷയതഠകചഷഉജലകസ്ഥഠ്ഠകപ,യ്യുന്ന ജ്ല.കഇ്ഠനജലക 0.833കേശചണം കക

ഘനകണീറ്റര്ത്കേച കഭഷഉനശ ഠയകലക28കപതക്ടര്ത്കസഠസ്തൃ്ഠയകകണ്ടജല. 

 

 

 

 

 

 

 

ംമ്പഷചതറകഏഷഠ 

പറമ്പഠക്കുളകകആളഠയഷര്ത്ക പദ്ധ്ഠയഠല്ക നഠന്നുകക ചഭഠക്കുന്നക േചകലക ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴക പദ്ധ്ഠയപടാതിക ംീഴഠല്ക സരുന്നക

ൂഹചതറക പറഗുനചറ്ററഠല്ക നഠന്നജലക

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കസഴഠകംമ്പഷചതറക

ഏഷഠയഠല്ക ിത്തുന്നു.ക ടാതിഠക ഏഷഠക ഒരുക

േച കഭഷഉഠക യഷയഠക

പനയഷഗഠക്കുന്നു.കഇ്ഠനജലക 81ക പതക്ടര്ത്ക

സഠസ്തൃ്ഠയകക 3.00ക േശചണം കക ഘനക

ണീറ്റര്ത്ക േചക കഭഷഉനശ ഠയകക ണ്ടജല.ക

ഇ്ഠപെക ആയപക്കട്ടജലക 8210ക പതക്ടര്ത്ക

ആകുന്നു.ക 

പസങ്കചക്കയകകഏഷഠക 

പസങ്കചക്കയകകഏഷഠപയകംനഷല്കസഴഠകകുന്നകപഠടാതിഷഷഠകഏഷഠയണഷയഠകബന്ധഠെഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.കഇ്ഠനജലക3.08കേശചണം കക

ഘനണീറ്റര്ത്കേച കഭഷഉകനശ ഠയകലക 62ക പതക്ടര്ത്കസഠസ്തൃ്ഠയകക ണ്ടജല.കഇ്ഠപെകആയപക്കട്ടജലക 3321ക പതക്ടര്ത്ക

ആകുന്നു.ക 
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കുളങ്ങപ് 

പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക പപഷതുക കുളങ്ങ്ടകക നണം ത്രക കുളങ്ങ്ടകക അടാതിക്കകക 1870ക കുളങ്ങ്ടപടാതിക ംഉക്കഷഉജലക

നഠചസഠലള്ള ജ്ല.ക കുളങ്ങപ്ക ആഴകക യുട്ടഠക സയഷപ്തഠക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക 39ക നംഷടാതിഠക രൂപയപടാതിക ിസ്റ്റഠനണറ്റജലക

്യ്യഷറഷക്കഠക  ര്ത്ക്കഷഷഠനചക്കജലക  ണര്ത്െഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക കുളങ്ങ്ടപടാതിക നസീംഷഉവകക അസയപടാതിക  കഭഷഉനശ ഠക

സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്കവണനര്ത്ക ഇറഠനഗ ന്ക  വീംഷഠച്ചജലക സരുന്നു.ക കഡഠസഠ നുക ംീഴഠല്ക

ംഴഠഞിരക ഷമ്പതഠംകസര്ത് ങ്ങളഠചഷയഠകഅറ്റകുറ്റെഉഠലകകുളങ്ങ്ടപടാതികപുനരുദ്ധഷഷഉകകിന്നീകപദ്ധ്ഠംപ്ക

പ്പെടുതഠക54കകുളങ്ങ്ടപടാതികനസീംഷഉകേവൃതഠംപ്കപൂര്ത്തീംഷഠച്ചഠട്ടുമുണ്ടജല. 

4.1.2.4കേഠല്ലയഠപചകകേ ഷനകേച കഭഷഉഠംപ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകേച കഭഷഉഠം്ടപടാതികസഠസഷങ്ങപ്കചുസപടാതികന,ര്ത്ക്കുന്നു. 

പട്ടഠം.4.1.10 

 േച കഭഷഉഠംപ് 

ക്രണക

നമ്പർ 

നപഷജല  കഭഷഉകനശ ഠ 

(ണഠചയന്കംൂബഠംജലകണീറ്റര്ത്) 

ആയക്കട്ടജലക 

ഷപതക്ടര്ത്ക) 

1 ണചമ്പുഴകഡഷക 226 21165 

2 ന,ഷഷണകഗചകകവഡനസര്ത് ന്കെീക  1180 
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3 ണകഗചകകഡഷക 25.494 3440 

4 നപഷത്തുണ്ടഠകഡഷക 44.00 4685 

5 ,ഠറ്റൂര്ത്പുഴകപേഷേറ്റജല 205.30 16940 

6 ണീങ്കഷകഡഷക 11.30 3035 

7 ചുള്ളഠയഷര്ത്കഡഷക 13.70 2430 

8 സഷളയഷര്ത്കഡഷക 18.40 3937 

9 ംഷഞിരഠഷപ്പുഴകഡഷക 175 9700 

10 പസള്ളഠയഷങ്കര്ത്ംടാതിസജലക പറഗുനചറ്റര്ത്ക ംകക

ബ്രഠഡ്േജല 

6.60  

11 ശഠരുസഷഉഠകഡഷക  Drinking water 

12 വണനര്ത്കഇറഠനഗ ന് 25.66 10980 

 ആപം 751.454 77492 
അസചകബകക:പഠ.ിക.പം.ി ജലകവസകേഠല്ലഷകപ്ലഷന്കറഠനെഷര്ത്ട്ടജല 

4.1.2.5കസന്ംഠടാതികേചന ,നകപദ്ധ്ഠംപ് 

ണചമ്പുഴകേചന ,നപദ്ധ്ഠ 

1955ക–കല്കആഉജലക ണചമ്പുഴക
അഉപക്കക ട്ടഠപെക പദ്ധ്ഠക

പൂര്ത്തീംഷഠച്ച്ജല.ക ഇ്ഠപെക

പൂര്ത്് ക േച കഭഷഉക

നശ ഠക 226ക േശചണം കക

ഘനണീറ്റര്ത്ക ആഉജല.ക

േചസഠ്ഷഉതഠനുനസണ്ടഠക

സചതുംഷയഠല്ക യുടാതിഠയകക

ഇടാതിതുംഷയഠല്ക യുടാതിഠയകക 2ക

ംനഷലംപ്ക അഉപക്കട്ടഠല്ക

നഠന്നുകക തുടാതിന്നുന്നു.ക ഇടാതിതുംഷക ംനഷചഠനജലക പണഷതകക 31.68ക ംഠ.ക ണീറ്ററുകക സചതുംഷക ംനഷചഠനജലക 32ക ംഠ.ക ണീക

നീളമുണ്ടജല.ക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക പശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക ന,ര്ത്തജലക 320ക ംഠ.ക ണീക നീളണഷഉജലക ള്ള ജ്ല.ക

ഇതുയുടാതിഷപ്കസളപഷകഅ ഠംകകഫീല്ഡജലക നബഷതഠംപ്കംര്ത് ംക ണഠ്ഠംപ്ക നനഷഠട്ടജലക വൃതഠയഷക്കഠയഷഉജലക

മുഖയണഷയകകേചസഠ്ഷഉകകനടാതിത്തുന്ന്ജല.ക 

4.1.2.6കണചമ്പുഴകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

പട്ടഠം.4.1.11  

ണചമ്പുഴകേചന ,നപദ്ധ്ഠ 

േചനരഷ്സ്സജലകക ണചമ്പുഴ 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠ -കേചനഠഷെജലകഷിഫജലകആര്ത്ക

ില്) 
115.06 ണീ 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠ(നഗ്രഷസ്സജലകനസ്റ്റഷനറേജല) 226 ഘനണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കഷതക കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല 2.4 ഘനണീറ്റര്ത് 
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(പഡഡജലകകനസ്റ്റഷനറേജല) 

അസശയകേചക കഭഷഉക (േചനഠഷെജല) (ണഷക്സഠണകകനരഷഡൗണ്ക

പചസല്) 
91.4 ണീറ്റര്ത് 

പൂര്ത്ഉകേച കഭഷഉകനശ ഠയഠലള്ളകേചസഠസ്തീര്ത്ഉക (സഷട്ടര്ത്ക

പെഡജലകഅറ്റജലകിഫജലകആര്ത്കില്) 
22 ,തുഷരേണകംഠ,ണീ 

ആയപക്കട്ടജല 21165 പതക്ടര്ത് 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കകഷില്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ഇടാതിതുംഷകകേ ഷനകംനഷലകകശഷഖഷകംനഷലം്ടകകപനയഷഗഠച്ചജലക്ഷപഴകപറയന്നകപഞ്ചഷയതജലക/ക

മുനഠ ഠെഷചഠംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു. 

പട്ടഠം.4.1.12 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കകഷില്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ണചമ്പുഴക 

ണരു്നറഷഡജലക 

പഷചക്കഷടാതിജലക 

പംഷടുമ്പജലക 

ം് ഷടാതിഠക 

ന്ങ്കുറഠേഠ 

പംഷടുസഷ്ര്ത്ക 

പല്ലനേനക 

ണഷത്തൂര്ത്ക 

പറളഠക 

നംഷട്ടഷയഠക 

കുഴല്ണന്ദക 

പഠഷഷയഠഷഠക 

പപരുപസമ്പജലക 

പപരുനങ്ങഷട്ടുകുറുേഠകക 

ിഷഠണ്ര്ത്ക 

ആചത്തൂര്ത്ക 

ംഷസനശഷഠ 

്രൂര്ത്ക 

കുതന്നൂര്ത്ക 

്ഠരുസഠചവഷണച 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

ഇടാതിതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠപെകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംപ്ക്ഷപഴകപംഷടുക്കുന്നു 

പട്ടഠം.4.1.13 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കകഷില്.ബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംപ് 

ക്രണ 

നമ്പര്ത് 

ബ്രഷഞ്ചജലക 

ംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജല 

പതക്ടര്ത് 

1 പംഷനട്ടക്കഷടാതിജലകI 1.700 106.230 

2 പംഷനട്ടക്കഷടാതിജലകII 2.200 215.700 

3 പുത്തൂര്ത് 1.200 127.880 

4 പംഷടുന്ത്ഠഷപ്പുള്ളഠ 10.400 601.360 

5 ിടാതിതറ 11.400 829.960 

6 ിടാതിതറ-പഠഷഷയഠഷഠ 0.650 67.500 

7 പഠഷഷയഠഷഠ 5.300 267.500 

8 ംഠഉഷനേഷഠ 2.500 210.000 

9 ംടാതിചക്കുറുേഠ 8.400 528.000 
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10 ്രഷഖജല 3.450 813.170 

11 പപഷഠനങ്ങഷട്ടുകുറുേഠ 24.220 1587.000 

12 ം് ഷടാതിഠകI 0.600 137.410 

13 ം് ഷടാതിഠകII 0.243 78.100 

14 ം് ഷടാതിഠകIII 0.320 91.460 

15 ഓടാതിന്നുര്ത് 9.190 853.900 

16 ം് നൂര്ത് 0.800 124.030 

17 ്് ീറങ്ങഷടാതിജല 2.500 124.650 

18 പ,ങ്ങഷഉഠ്ര്ത്കI  0.512 104.090 

19 പ,ങ്ങഷഉഠ്ര്ത്കII 0.100 87.400 

20 പുളഠപനല്ലഠ 3.750 307.560 

21 നംഷട്ടഷയഠകI 1 6.800 405.100 

22 നംഷട്ടഷയഠകII 0.580 124.500 

23 പരുതഠപ്പുള്ളഠ 0.300 71.470 

24 പബമണ്ണൂര്ത് 0.450 140.020 

25 ചൂചന്നൂര്ത് 39.918 1226.930 

26 ന്ങ്കുറഠേഠ 0.400 136.980 

27 കുതന്നൂര്ത്കI  13.400 1314.470 

28 പുതുനക്കഷടാതിജല 0.200 104.000 

29 കുഴല്ണന്ദകകI 0.279 13.000 

30 കുതന്നൂര്ത്കII 1.000 112.000 

31 ംളപെട്ടഠകI 0.400 102.790 

32 സഠളയന്നൂര്ത്കI 2.400 242.910 

33 സഠളയന്നൂര്ത്കII 0.400 77.700 

34 ംളപെട്ടഠകII 0.150 87.000 

35 പപരുകകുന്നകകII 1.100 99.550 

36 ണഞിരള്ളൂര്ത്കII 1.000 88.460 

37 പപരുകകുന്നകകI 0.600 101.170 

38 ണഞിരള്ളൂര്ത്കI 3.000 303.640 

39 കുഴല്ണന്ദക II 0.800 137.030 

40 കുറുേഠ 27.200 1006.480 

41 കുഴല്ണന്ദകകIII 0.600 73.290 

42 കുതന്നൂര്ത്കIII 1.680 237.640 

43 കുതന്നൂര്ത്കIV 0.400 92.670 

44 കുതന്നൂര്ത്കV 0.200 84.990 

45 ിഷഠണ്ര്ത്കI 0.800 144.880 

46 ംഷസനേഷഠ 0.600 98.340 
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47 സഷവള്ളഠയഷപുഷക 1.800 115.740 

48 ്രൂര്ത് 1.980 142.450 

49 പഴമ്പഷചനക്കഷടാതിജല 1.200 217.150 

50 ിതനൂര്ത് 2.650 990.200 

51 പംഷടുസഷ്ര്ത് 2.939 133.810 

52 ംഷക്ക്ര്ത് 1.938 124.260 

53 ിഷഠണ്ര്ത്കII 15.035 1457.000 

54 യുടാതിലൂര്ര്ത് 0.792 86.000 

55 കുനഠനേഷഠകI 5.029 639.740 

56 പല്ലഷവൂര്ത്കII 0.240 245.000 

57 കുനഠനേഷഠകII 1.976 142.000 

58 കുനഠനേഷഠകIII 1.000 132.000 

59 കുനഠനേഷഠകIV 0.628 95.000 

60 ണഞിരളൂര്ത്കII 0.668 30.370 

61 പസമ്പലൂര്ര്ത് 1.205 82.420 

62 പല്ലഷവൂര്ത്കI 5.550 442.420 

 ആപംകക 238.722 18965.47 
അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  
 സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷലകകശഷഖഷകംനഷലം്ടകകപനയഷഗഠച്ചജലക്ഷപഴകപറയന്നകപഞ്ചഷയതജലക /ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളഠനചക്കജലകി, ഠയഠടാതിങ്ങഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു. 

പട്ടഠം.4.1.14 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

1. ണചമ്പുഴ 

2. അംനതതറ   
3. പുതുെഷഠയഷഷക 
4. മുണ്ടൂര്ത് 
5. പറളഠ     

6.  നംഷളനേഷഠ 
7.   ണങ്കഷ 

8.   ണണ്ണൂര്ത് 

9.   ചക്കഠടാതിഠ-നപരൂര്ത് 

10.  ഒറ്റെഷചക 

               അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.15 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജല 

ക്രണകക 

നമ്പര്ത് 

 

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

1 ംഷസഠല്െഷടാതിജല 7.041 358.072 

2 പുതുെഷഠയഷഷക 4.894 410.686 

3 സള്ളഠനക്കഷടാതിജലക1 3.627 182.586 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 155 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

4 സള്ളഠനക്കഷടാതിജലകII 4.023 275.254 

5 ംഠഉഷസലൂര്ര്ത് 0.790 85.797 

6 ന്നൂര്ത് 4.800 217.402 

7 ണഷങ്കുറഠേഠ 4.000 318.315 

8 ണങ്കഷ 6.800 226.357 

9 പതഠഷഠെഷച 5.400 307.739 

10 പഷചപ്പുറക 12.300 931.000 

 ആപംകക 53.675 3313.08 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  
                           

 

പട്ടഠം.4.1.16 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല് -സചതുംഷകംനഷല്കനീളക 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കനീളക 

ഷബ്രഷഞ്ചജലകപ്പെപടാതി) 

സചതുംഷകംനഷല്കനീളക 

ഷബ്രഷഞ്ചജലകപ്പെപടാതി) 

267.568 ംഠ.കണീ 85.675 ംഠ.കണീ 

ആപം 353.243 ംഠ.കണീ 

4.12.6.1ക ഡഷകക നഠര്ത്മഷഉ്ഠനനഷടാതിനുബന്ധഠച്ചജലക നഠര്ത്മഠച്ചക ംനഷലംപ്ക ംഷചെഴക്കകക നഠണഠതകക

ണപ് ഷചഠപ്പുക േി,്ഠയപടാതിക േന്യം്ം്ടകക ംഷഷഉകക നംടുപഷടുംപ്ക പറ്റഠയ്ഷയഠക ംപണ്ടതഠയഠട്ടുണ്ടജല.ക

ഇക്കഷഷഉതഷല്കസഷചറ്റകേനേശങ്ങളഠല്കപചനെഷഴുകകപസള്ളപണതഠക്കുസഷന്കേയഷ ണഷഉജല.ക 1990ക മു്ല്ക

നഷ ഉല്കസഷട്ടര്ത്കണഷനനമെപണെജലകനേഷഗ്രഷകലകറീസഷകമ്പഠങ്ങജലകആെജലകംണ്ന ഷളഠനഡ ന്കനേഷഗ്രഷകലകഷഷഷ്ട്രീയക

 ഷകക സഠംഷ ജലക നയഷേനലക ി.ഐ.ബഠ.പഠലക രഠെജലക തുടാതിങ്ങഠയക പദ്ധ്ഠംപ്ക േംഷഷകക ംനഷലം്ടപടാതിയകക

അഉപക്കട്ടും്ടപടാതിയകക നസീംഷഉകേസര്ത്തനങ്ങ്ടകക േചസഠ്ഷഉവകകസുഗണണഷയഠകനടാതിക്കുന്നു.കഇേംഷഷകക

പ,തിരഷല്ക ണഷത്രനണക ക സഷചറ്റേനേശങ്ങളഠല്ക േചനഷ്ടകക യുടാതിഷപ്ക േചസഠ്ഷഉകക സുഗണണഷയഠക നടാതിക്കഷന്ക

 ഷ ഠക്കുംയള്ളൂ.ക  

4.1.2.7കണകഗചകകപദ്ധ്ഠക 

ഭഷഷ്പ്പുഴയപടാതികക

ശഷഖയഷയക ഗഷയത്രഠക

പുഴയപടാതിക ഭഷഗണഷയക

ണകഗചകക പുഴയപടാതിക

വംസഴഠയഷയക

പ,റുകുന്നകക പുഴയഠല്ക

പംട്ടഠയഠട്ടുള്ളക ഒരുക

അഉയഷഉജലക ണകഗചകക

ഡഷക.ക 3.96ക ,.ണീക



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 156 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

സഠസ്തഷഷമുള്ളകേച കഭഷഉഠയഠല്ക25.344കേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്കപസള്ളതഠപെക കഭഷഉനശ ഠയണ്ടജല.ക 

ണകഗചകകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

പട്ടഠം.4.1.17  

ണകഗചകകപദ്ധ്ഠ 

േചനരഷ്സ്സജലകക പ,റുകുന്നകകപുഴ 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠകഷിഫജലകആര്ത്.കില്) 77.88 ണീറ്റര്ത് 

 കഭഷഉകനശ ഠ  25.494 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കഷതക കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല 

(പഡഡജലകനസ്റ്റഷനറേജല ) 
0.15 േശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുന്നക കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല 25.344 േശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത്  

വൃഷ്ടഠകേനേശക 48.85 ,തുഷരേണകംഠ,ണീ 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  

 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ി)കസചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക പനയഷഗഠച്ചജലക ്ഷപഴക പറയന്നക

പഞ്ചഷയത്തുംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിത്തുന്നു.ക 

1. സണ്ടഷഴഠ 
2. ംഠഴക്കനഞ്ചഷഠ 
3. സടാതിക്കനഞ്ചഷഠ 
4. ംഷസനേഷഠ 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകശഷഖഷകംനഷലംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.18 

സചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ക്രണ 

നമ്പര്ത് 

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷചഠപെ 

നപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

1 ചൂഷനക്കഷടാതിജല FB 1.38 43.07 

2 ിചസമ്പഷടാതിക FB 3.55 67.54 

3 പുന്നെഷടാതിക FB 6.05 208.57 

4 ചൂഷെട്ട FB .67 25.54 

5 പനല്ലഠനക്കഷടാതിജല FB  .86 19.19 

6 സണ്ടഷഴഠ FB  1.52 58.12 

7 ംഠഴനക്കതറ FB .57 12.6 

8 ന,രുകനംഷടാതിജല FB 1.23 25.32 

9 ്ണ്ടനചഷപടാതി FB 1.97 40.48 

10 ,ഠറ്റപചനഞ്ചഷഠകഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   3.2 58.74 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 157 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

11 മുടാതിെലൂര്ര്ത് ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   3.187 62.34 

12 മുടാതിെലൂര്ര്ത് FB 1.5 52.19 

13 ൂഹനസചഠക്കടാതിസജല  ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   3.5 96.29 

14 ണകഗചക  ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   2.25 95.87 

15 അഞ്ചുൂഹര്ത്തഠ ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   2.25 95.87 

16 പ്ന്നഠചപുഷക FB 3.4 14.41 

17 ,ീനഠനക്കഷടാതിജല FB 1.6 62.38 

18 പഡൂര്ത് ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   3.9 161.25 

19 ംഴനഠ ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   3.65 160.13 

ആപം 46.237 1359.9 
അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ഇടാതിതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക പനയഷഗഠച്ചജലക ്ഷപഴക പറയന്നക

പഞ്ചഷയത്തുംളഠനചക്കജലകേചന ,നകപ ൗംഷയകകഏര്ത്പെടുതഠയഠട്ടുണ്ടജല.ക 

1. ംഠഴക്കഷനഞ്ചഷഠ 
2. സടാതിക്കഷനഞ്ചഷഠ 

3. ം് മ്പ്ര 

4. പുതുനക്കഷടാതിജല 
പട്ടഠം.4.1.19 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.ിക. ഠ) - ശഷഖഷകംനഷലംളഷഉജല 

ക്രണ 

നമ്പര്ത് 

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷചഠപെ 

നപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 
ആയപക്കട്ടജലകപതക്ടര്ത് 

1 പറനേഷഠ FB  

 

1.243 29.22 

2 സക്കഷച  പ,റുകുന്നക FB  

 

2.385 66.83 

3 ണഉഠയന്,ഠറ FB  

 

0.830 32.92 

4 നഷഗക പഷറ FB  

 

0.810 38.84 

5 ംഷല്സെഷടാതിക ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

  

1.923 92.19 

6 നസങ്ങനേഷഠ 0.700 33.96 

7 ൂഹചകനംഷടാതിജല  FB  

 

2.000 43.2 

8 ംഷരുണനേഷഠ ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

 

2.000 86.08 

9 ്ഠരുസഷറ FB  1.800 52.03 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 159 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

10 സഷക്കഷടാതിജല FB  1.200 46.06 

11 പ,ക്കുളക FB  1.800 31.05 

12 പംഷന്നനഞ്ചഷഠ 

 

2.000 103.27 

13 ആയക്കഷടാതിജല FB  

 

1.000 44.57 

14 ണഞ്ചബ്ര ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ 2.800 166 

15 ഋ ഠനഷഷേണകഗചക ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   1.800 51.66 

16 പരുസനേഷഠ ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

 

1.400 94.86 

17 ം് മ്പ്ര FB  

 

1.600 60.53 

18 പുതുനക്കഷടാതിജല FB  

 

1.000 33.4 

19 പ്നക്കപെഷറ്റ FB  

 

2.800 131.43 

20 പുതുനക്കഷടാതിജല( പ,റഠയ ) FB  

 

0.500 24.29 

21 ണഉെഷടാതിക ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

 

2.400 134.09 

 ആപം 33.991 1396.48 
അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  

ംനഷല്കനീളകകഷബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലം്ടപ്പെപടാതി) ആപംക 95.01 ംഠ.കണഠ 

4.1.2.8കന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠക 

4.12.8.1ക ക ആചത്തൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കഠപചക നണചഷര്ത്നംഷടാതിജലലക ിഷഠണ്ര്ത്ലക ആചത്തൂര്ത്ലക ംഷസനേഷഠക ിന്നീക

പഞ്ചഷയത്തുംളഠചഷയഠക 1205ക പതക്ടര്ത്കി, ഠക്കജലക േചകക സഠനഠനയഷഗഠക്കുന്നക ഒരുകപദ്ധ്ഠയഷഉജലക ന,ഷഷണകഗചകക

പദ്ധ്ഠ.കഗഷയത്രഠകപുഴയഠല്കംഠള്ളഠയഷറഠല്കനഠര്ത്മഠച്ചഠട്ടുള്ളക കപദ്ധ്ഠകപൂര്ത്് ണഷയകകണഴപസള്ളപതയകകണറ്റുക

പദ്ധ്ഠംളഠപചകആയപക്കട്ടജലക േനേശങ്ങളഠല്ക നഠന്നുകക ഒചഠച്ചഠറന്നുന്നക പസള്ളപതയകകആരേണയഠച്ചുള്ള്ഷഉജല.ക

 ക കഭഷഉഠക്കജലക115.976കണീകനീളവകക2.591കണീകയഷവമുണ്ടജല.ക 

പട്ടഠം.4.1.20  

ന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠക- േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

അടാതിഠതട്ടഠപെകപ,ഷഠസജലകഷപബഡജലകനലഷെജലക) 1/3600 

േ ഷനകംനഷചഠപെകഅളസജല 2.9 X 0.91 ണീറ്റര്ത് 

ംനഷല്കഡഠസ്,ഷര്ത്േജല 57 ഘനകഅടാതിഠക/കപ ക്കന്ഡജല 

ആയപക്കട്ടജല 1180 ha 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

പട്ടഠം.4.1.21 

ന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠ - ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംപ് 

ക്രണ 

നമ്പര്ത് 

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷചഠപെ 

നപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

1 16കികബ്രഷഞ്ചജലകംനഷല് 4.800 285.163 

2 ിറഷകുളക  

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷല് 3.000 162.118 

3 സടാതിനക്കതറക 

ബ്രഷഞ്ചജലകംനഷല് 2.000 61.623 

4 യുചഠയഷടാതിജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.500 29.891 

5 15കണ ജ്ലകക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.000 27.612 

6 18കണ്ജലകക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 0.400 27.175 

7 19കണ ജ്ലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 1.000 30.550 

8 20കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 1.500 56.139 

9 23കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.000 30.643 

10 24കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.200 10.056 

11 26 ണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 4.500 88.200 

 ആപം 25.9 809.17 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.9  നപഷത്തുണ്ടഠകപദ്ധ്ഠക 

4.12.9.1ക10.50കംഠ.കണീകനീളമുള്ളകസചതുംഷകംനഷലകലക8.30കംഠ.ണീകനീളമുള്ളകഇടാതിതുംഷകംനഷലക.ക93.00കംഠ.ക

ണീക നീളമുള്ളക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക ഇ്ഠനുണ്ടജല.ക യുടാതിഷപ്ക സുഗണണഷയക േചസഠ്ഷഉതഠനജലക ംര്ത് ംക

 ണഠ്ഠംപ്കനണല്നനഷട്ടകകസതഠക്കുന്നകഅനനംകകഫീല്ഡജലകനബഷതഠം്ടകകഇ്ഠനുണ്ടജല.ക 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 

 

പട്ടഠം.4.1.22   

നപഷത്തുണ്ടഠകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

േചനരഷ്സ്സജലകക അയഠലൂര്ത്കപുഴ 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠകഷിഫജലകആര്ത്ക

ില്) 
108.204 ണീറ്റര്ത് 

 കഭഷഉകനശ ഠ  50.914 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കഷതക

 കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല (പഡഡജലക

നസ്റ്റഷനറേജല ) 

7.014 േശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുന്നക

 കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല 
43.90 േശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത്  

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ി)കസചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

4.12.9.2ക സചതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക ഇടാതിതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക

ംനഷലം്ടകക പനയഷഗഠച്ചജലക പനന്മഷറലക നണചഷര്ത്നംഷഡജലലക ിചസനഞ്ചഷഠലക അയഠലൂര്ത്ലക സണ്ടഷഴഠലക ിഷഠണ്ര്ത്ലക

സടാതിക്കനഞ്ചഷഠക പഞ്ചഷയത്തുംളഠപചക ി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലക േചന ,നകക നടാതിത്തുന്നു.ക സചതുംഷക േ ഷനക

ംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകള്ള്ജല.      
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പട്ടഠം.4.1.23 

സചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

 

ക്രണനമ്പര്ത് 
ബ്രഷഞ്ചജല 

ംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

1 പ,മഷഉകന്ഷടാതിജല 3.49 86.32 

2 ന്സര്ത്ണഉഠ 1.43 40.26 

3 സല്ലങ്ങഠ 1.3 421.3 

4 സഠതനനേഷഠ 1.5 165.6 

5 വംെനഞ്ചഷഠ 4.07 70.75 

6 ംഉഠയണകഗചക 3.44 91.61 

7 ,ഠറ്റഠചനഞ്ചഷഠകനനഷര്ത്തജല 5.2 286.82 

8 ,ഠറ്റഠചനഞ്ചഷഠക ൗതജല 6.4 448 

9 ന,ഷഷണകഗചക 1.41 50.31 

10 പ്ക്കുകപുറക 2.5 129.67 

11 ണചക്കുളക 3.695 86.91 

12 പ,റുസഞ്ചഠപഷടാതിക 1.655 60.23 

13 അഉക്കെഷറ 3.95 54.96 

14 പ,ല്ലുസടാതിഠ 5.12 87.8 

15 മുടാതിെലൂര്ര്ത് 3.46 91.71 

16 പ്നക്കതറ 10.2 262.78 

 ആപം 58.82 2435.03 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

ബഠക)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്ല.ബഠ.ിക. ഠ)ക 

ഇടാതിതുംഷകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചുംനഷലംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.24  

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.ിക. ഠ)ക. 

 

ക്രണനമ്പര്ത് 

ബ്രഷഞ്ചജല 

ംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

1 അംകപഷടാതിക 0.75 42.20 

2 ംക്കഴഠ 10.60 284.45 

3 അടാതിഠപെഷണ്ട 4.60 97.41 

4 പനന്മഷറ 3.00 123.74 

5 ്ഠരുസഴഠയഷടാതിജല 1.20 83.52 

6 ംയറഷടാതിഠ 8.30 320.27 

7 അയഠലൂര്ത് 8.60 534.34 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

8 പഷചഠയണകഗചക 0.60 215.12 

 ആപം 37.65 1701.05 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.10ക,ഠറ്റൂര്ത്പ്പുഴകേചന ,നകപദ്ധ്ഠ 

,ഠറ്റൂര്ത്പ്പുഴകപദ്ധ്ഠകഅന്ത്ര്ത്ക കസ്ഥഷനക

നേീേചക ംഷഷറഷയക പറമ്പഠക്കുളകലക

ആളഠയഷര്ത്ക ംഷഷറഠക പെക

അടാതിഠസ്ഥഷനതഠചഷഉജലക ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴക

േചന ,നക പദ്ധ്ഠക

േസര്ത്തഠക്കുന്ന ജ്ല.ക ംഷഷര്ത്ക േംഷഷകക

ചഭയണഷയക 7.5ക ടാതിഠ.ിക. ഠക േചകക

പനയഷഗഠച്ചജലക ,ഠറ്റൂര്ത്ക നണഖചയഠപചക

16940ക പതക്ടര്ത്ക േനേശതജലക

േചന ,നകക നടാതിത്തുന്നു.ക

പഷചക്കഷടാതിഠപെക പനല്ലറയഷയക

,ഠറ്റൂഷഠപെക േചന ,നതഠനഷയഠക േ ഷനണഷയകക ആരേണയഠക്കുന്ന്ജലക േതുത ്ക പദ്ധ്ഠപയയഷഉജല.ക

ആളഠയഷറഠല്ക നഠന്നുകക ചഭഠക്കുന്നക േചകക ണഉക്കടാതിസജലക സഠയറഠപചതഠക അളന്നജലക ൂഹചതറക പറഗുനചറ്ററഠല്ക

ിതഠക്കുന്നു.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നുകക ഇടാതി്ംഷലക സചതുംഷക ംനഷല്ക ശകഖചയഠനചക്കുകലക ,ഠറ്റൂര്ത്പുഴയഠനചക്കജലക

ആസശയഷകനു ഷഉകകതുറന്നുകസഠടുന്നു.കചഭയണഷയകേചകകംമ്പഷചതറജലകപസങ്കചക്കയകലകകുന്നകപഠടാതിഷഷഠകിന്നീക

ഏഷഠംളഠല്ക കഭഷഠച്ചഷഉജലകി, ഠക്കജലകസഠ്ഷഉകകപ,യ്യുന്ന ജ്ല.ക 

  പട്ടഠം.4.1.25 

ൂഹചതറകപറഗുനചറ്റര്ത്ക- േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

അണം ഷകശകക 76 ഡഠഗ്രഠക53 ണഠനഠറ്റജലകകംഠഴക്കജല 

നഷഖഷകശക 10 ഡഠഗ്രഠക40 ണഠനഠറ്റജലകസടാതിക്കജല 

പറഗുനചറ്ററഠപെകനീളകക 144.84 ണീറ്റര്ത് 

പസന്റും്ടപടാതികി് ക 13 

ണഷക്സഠണകകഫ്ളഡജലകപചസല്ക 185.655 ണീറ്റര്ത് 

ണഷക്സഠണകകഫ്ളഡജലകഡഠസ്,ഷര്ത്േജലക 3080 ഘനകണീറ്റര്ത്/കപ ക്കെജല 

 കഭഷഉകനശ ഠക 19 േശചണം കകഘനകകഅടാതിഠ 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 

 

 

പട്ടഠം.4.1.26  

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ക്രണ 

നക. 
ംനഷചഠപെ നപഷജല 

നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 
ആയപക്കട്ടജല (പതക്ടര്ത്) 

1 ൂഹചതറ ഇടാതിതുംഷ ംനഷല്    24 8210 

2 ൂഹചതറ സചതുംഷ ംനഷല്    16.12 1240 

3 കുന്നക ംഷട്ടുപ്ഠ പദ്ധ്ഠ  30.60 1970 

4 ന്മ്പഷറണടാതിക്കജല പദ്ധ്ഠ  10 3321 

5 നര്ത്ഉഠ- ആചഷകംടാതിസജല  പദ്ധ്ഠ 2.4 74 

6 നര്ത്ഉഠ പദ്ധ്ഠ ംനഷല്       12.5 431 

 ആപം 95.62 15246 

 

ൂഹചതറ സചതുംഷ ംനഷചഠപെ നീളക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കലക ആസശയം്യക  

       ൂഹചതറ പറഗുനചറ്ററഠല് നഠന്നജല തുടാതിന്നുന്ന സചതുംഷ ംനഷചഠപെ  പഉഠംപ് 15957 ണീറ്റര്ത് സപഷ 

പൂര്ത്തീംഷഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.  ംനഷചഠപെ നീളക 15957 ണീറ്റര്ത് മു്ല് 22147 ണീറ്റര്ത് സപഷ നീട്ടുന്ന്ഠനജല 30.50 നംഷടാതിഠ 

രൂപക്കജല ഭഷഉഷനുണ്ഠ ചഭഠപച്ചങ്കഠലക സ്ഥചക ഫ്രീ  റണ്ടര്ത് ആയഠ ചഭയണല്ലഷത്ഠനഷല്   പഉഠയണഷയഠ 

മുനന്നഷട്ടു നപഷംഷന്  ഷ ഠച്ചഠല്ല. 

4.1.2.11  സഷളയഷര്ത്കപദ്ധ്ഠക 

സഷളയഷര്ത്കേച കഭഷഉഠകയപടാതികപൂര്ത്് ക കഭഷഉകനശ ഠക18.40കേശചണം കകഘനണീറ്ററഷഉജല.കഡഷണഠനജലക

്ഷപഴകസഷളയഷര്ത്കപുഴയഠല്കേ ഷനണഷയഠകനഷചജലക്ടാതിയകഉം്ടകകഅ്ഠപെകംനഷലകം്ടകകപ്െപടാതികആപംക

3997ക പതക്ടര്ത്ക ആയപക്കട്ടജലക

േനേശകക ിചപ്പുള്ളഠ, 

പുതുനേഷഠ, ഷഷണനേഷഠ, 

പള്ളനതഷഠക ിന്നീക



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 165 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

സഠനല്ലജുംളഠചഷയഠകപഷന്നുംഠടാതിക്കുന്നു.കനഷചഷണപതക്ടാതിയഉയഷയകപനല്ലഠനേഷഠകഅഉയപടാതികഇടാതിതുംഷയഠല്ക

നഠന്നജലക സഷളയഷര്ത്ക പണയഠന്ക ംനഷല്ക തുടാതിന്നുന്നു.ക േതുത ്ക ഡഷണഠന്പറക നസീംഷഉേവൃതഠംപ്ക DRIPക

പദ്ധ്ഠയഠല്ക പ്പെടുതഠക 5.05ക നംഷടാതിഠക രൂപക അനുസേഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക ആയ്ഠന്പറക േസര്ത്തഠംപ്കക

പുനഷഷഗണഠച്ചുസരുന്നു.ക പണയഠന്ക ംനഷലം്ടകകബ്രഷഞ്ചജലക ംനഷലം്ടകക പ്പെപടാതികഏംനേശകക 106.58ക ംഠ.ണീറ്റര്ത്ക

വേര്ത്ഘയമുളളകംനഷല്കശകഖചകപ്പെടുന്നക്ഷഉജലകസഷളയഷര്ത്കഡഷകകപദ്ധ്ഠ. 

പട്ടഠം.4.1.27 

സഷളയഷര്ത്കഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

വൃഷ്ടഠകേനേശകക 106.35ക,തുഷരേണകംഠ.ണഠ. 

േചകസയഷപംകനണഖചക 2.59ക,തുഷരേണകംഠ.ണഠ. 

ഡഷണഠപെകപഷണഷസ ഠകയഷകക 28.105കണീറ്റര്ത്ക 

 കഭഷഉകനശ ഠക 18.4കേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്ക 

ണഷക്സഠണകകസഷട്ടര്ത്കപചസല്ക 3997 പതക്ടര്ത്ക 

ആയപക്കട്ടജലക 106.35ക,തുഷരേണകംഠ.ണഠ. 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

സഷളയഷര്ത്ക ഡഷണഠപെ േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക പനയഷഗഠച്ചജലക ്ഷപഴക പറയന്നക

പഞ്ചഷയത്തുംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു.ക 

1. സടാതിംഷെ്ഠക 

2. പുതുനേഷഠക 

3. ിചപ്പുള്ളഠ 

േ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചുംളഷഉജലകള്ള്ജല 

 

 

പട്ടഠം.4.1.28 

സഷളയഷര്ത്കഡഷക – ബ്രഷഞ്ചുംപ് 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പതക്ടര്ത്) 

1 പനട്ടുകഅയ്യര്ത്കംനഷല് 6 275 

2 സടാതിനേഷഠകംനഷല്ക 5 74 

3 ംൗണ്ടന്കംനഷല്ക 9 236 

4 പനല്ലഠനേഷഠകംനഷല്ക 5 173 

5 പണയഠന്കംനഷല്ക 12.36 649 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 166 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

6 നമ്പര്ത് I ഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.1 226 

7 നമ്പര്ത്കIIകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 4.33 210 

8 നമ്പര്ത്കIIIകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 12.036 749 

9 നസനങ്ങഷടാതിഠകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 2.4 170 

10 പുതുനേഷഠകബ്രഷഞ്ചജലക 6.46 570 

11 ംനല്ലപ്പുള്ളഠകബ്രഷഞ്ചജലക 2.4 79 

 ആപം 67.086 3411 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.12കഗഷയത്രഠകപദ്ധ്ഠ 

ഗഷയത്രഠക പദ്ധ്ഠക ണീങ്കഷക േച കഭഷഉഠക ഷഒന്നഷകകഘട്ടക), ചുള്ളഠയഷര്ത്ക േച കഭഷഉഠക ഷഷണ്ടഷകകഘട്ടക), 

അസയപടാതികംനഷലംപ്കിന്നഠസയകകപ്പെട്ട്ഷഉജല.ക ണീങ്കഷകനേഠയകകചുള്ളഠയഷര്ത്കനേഠയകകഗഷയത്രഠപ്പുഴയപടാതിക

നപഷ ംനേഠംളഷഉജല.ക  ക ഷണ്ടുക േച കഭഷഉഠം്ടകക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക ്ണഠഴ്നഷടാതിജലക അ്ഠര്ത്തഠനയഷടുക

ന,ര്ത്ന്നുകസ്ഥഠ്ഠക പ,യ്യുന്നു.ക ഇസയപടാതിക ്രഷഠഭഷഗകക വൃഷ്ടഠക േനേശങ്ങപ്ക ഷംയഷച്ചജലപണന്റജലക ഏഷഠയ)ക ആനണചക

പര്ത്വ്നഠഷം്ടകക്ണഠഴ്നഷടാതിജലകേനേശങ്ങ്ടണഷകുന്നു.കഇസയഠപചകേചകക പനയഷഗഠച്ചജലക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്പെട്ടക

മു്ചണടാതി, പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല, ിചസനഞ്ചഷഠ, സടാതിസന്നൂര്ത്, പുതുനഗഷക, പംഷടുസഷ്ര്ത്, പപരുപസമ്പജല, പല്ലനേനക

പഞ്ചഷയത്തുംളഠല്പെട്ടക5,463കപതക്ടര്ത്കേനേശകകി, ഠകപ,യ്യുന്നു. 

4.1.2.13കകണീങ്കഷകപദ്ധ്ഠക 

പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കഠല്ക ഗഷയത്രഠക പദ്ധ്ഠയപടാതിക ഒന്നഷകക ഘട്ടണഷയഠക 1964ക ല്ക  ക

 കഭഷഉഠയപടാതിക പദ്ധ്ഠക പൂര്ത്തീംഷഠച്ചു.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നജലക 2389ക പതക്ടര്ത്ക സ്ഥചതജലക ഷണ്ടഷകക സഠള ജ്ലക

േചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നുണ്ടജല.കണഴകകുറയന്നക ന്ദര്ത്ഭങ്ങളഠല്കഒന്നഷകകസഠളയ്ക്കകകആസശയഷനു ഷഉകകേചകക

നല്കഷറുമുണ്ടജല.കപംഷല്ലനങ്കഷടാതിജലകനണഖചയഠനചക്കജലകഡഷണഠല്നഠന്നുകകകുടാതിഠപസള്ളകസഠ്ഷഉകകനടാതിത്തുന്നു.കകണഴപയകണഷത്രകക

ആരേണയഠച്ചഷഉജലക കപദ്ധ്ഠക നഠര്ത്മഠച്ചഠട്ടുള്ള ജ്ല.ക കേച കഭഷഉഠയപടാതിക പൂര്ത്് ക കഭഷഉക നശ ഠക 11.30ക

േശചണം കക ഘനണീറ്റര്ത്ക ആഉജല.ക 66.74ക ംഠ.ണീക ംനഷല്ക ശകഖചയമുണ്ടജല.കക

 
4.1.2.14കചുള്ളഠയഷര്ത്കപദ്ധ്ഠ 

പഷചക്കഷടാതിജലക ക േഠല്ലയഠല്ക,ഠറ്റൂര്ത്ക്ഷലൂക്കഠല്ക

ചുള്ളഠയഷര്ത്ക നേഠയഠല്ക 1970ക ല്ക ഗഷയത്രഠക



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 167 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പദ്ധ്ഠയപടാതിക ഷണ്ടഷകകഘട്ടണഷയഠക കേച കഭഷഉഠയപടാതികപഉഠംപ്കപൂര്ത്തീംഷഠച്ചു.കഇസഠപടാതികനഠന്നജലക 3074ക

പതക്ടര്ത്ക സ്ഥചതജലക ഷണ്ടഷകക സഠളക പനല്ി, ഠയ്ക്കകക 1691ക പതക്ടര്ത്ക ംടാതിചി, ഠയകക നടാതിതഠസരുന്നുണ്ടജല.ക

േ ഷനണഷയകക ണഴപസള്ളകകപനയഷഗഠച്ചുകകഅന്ത്ര്ത് കസ്ഥഷനകേചംഷഷര്ത്ക മുനഖനകണീങ്കഷയഠല്ക കഭഷഠക്കുന്നക

അ ഠംേചകക ചഠങ്കജലക ംനഷല്ക സഴഠക ിതഠച്ചുണഷഉജലക ക േച കഭഷഉഠയഠല്ക േചകക നഠറയ്ക്കന്ന ജ്ല.ക ക ഇ്ഠപെക

പൂര്ത്് ക കഭഷഉനശ ഠകക13.90കേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്കആഉജല.ക 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

 സചതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക ംനഷലം്ടകക ഇടാതിതുംഷക േ ഷനക ംനഷലകക ശഷഖഷക

ംനഷലം്ടകക പനയഷഗഠച്ചജലക ്ഷപഴക പറയന്നക പഞ്ചഷയത്തുംളഠപചക ി, ഠയഠടാതിങ്ങഠനചക്കജലക േചന ,നകക

നടാതിതഠസരുന്നു.ക 

 

1. പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല                             6. പല്ലനേന 

2. ിചസനഞ്ചഷഠ                          7.  പട്ടനഞ്ചഷഠ 

3. മു്ചണടാതി                                   8. പുതുനഗഷക 

4. പപരുപസമ്പജല                             9.  പംഷടുസഷ്ര്ത് 

5. സടാതിസന്നൂര്ത് 
 

ബഠ)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷഏല്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ഇടാതിതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകള്ള ജ്ല 

പട്ടഠം.4.1.29 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷഏല്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പതക്ടര്ത്) 

1 പഷറക്കല്ക,ള്ളക 1.84 95.02 

2 പെന്ക,ള്ളക 1.00 84.17 

3 ംഷമ്പ്രതജലക,ള്ളക 2.50 183.85 

4 നപഷതകകപഷടാതികക 1.50 137.3 

5 ണീങ്കഷകചുള്ളഠയഷര്ത്കഫീഡര്ത്കംനഷല്ക 4.20  

6 ംല്ലുപംട്ടഠക,ള്ളക 4.40 97.64 

7 പൂനന്ത്ഷഉഠക,ള്ളക 2.60 75.93 

 ആപം 18.04 673.91 

അസചകബകക:ക,ഠറ്റൂര്ത്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

ബഠ).കസചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.കബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകളള്ജല 

 

 

 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 168 
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പട്ടഠം.4.1.30 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.കബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷഞ്ചജല 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പതക്ടര്ത്) 

1 പചഫ്റ്റജലകബഷങ്കജലകപണയഠന്കംനഷല്ക 10.58 782.35 

2 പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല 7.29 702.30 

3 പയ്യളൂര്ത് 1.75 202.40 

4 പുളഠക്കല്കപപഷറ്റകഫീല്ഡജലക

നബഷതഠക 

0.40  

5 പനനന്മനഠകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 1.50 138.56 

6 പപഷഠനങ്ങഷട്ടുംഷസജലകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 0.80 82.15 

7 ംഷഠങ്കുളകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.03 145.88 

8 ംഠഴനക്കതറകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.50 254.10 

9 നന്ദന്ംഠഴഷയകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 5.30 279.60 

10 സടാതിക്കുകമുറഠകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 1.50 104.67 

 ആപം 33.65 2692.01 

അസചകബകക:ക,ഠറ്റൂര്ത്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
 

4.1.2.15കകഇടാതിതഷകകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംപ് 

ംഷഞിരഠഷപ്പുഴകേചന ,നകപദ്ധ്ഠക 

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകേ ഷനകഇടാതിതഷകകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംളഠല്കഒന്നഷഉജലകംഷഞിരഠഷപ്പുഴകേചന ,നക

പദ്ധ്ഠ.ക ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലലക ഒറ്റെഷചകലകപഷചക്കഷടാതിജലക്ഷലൂക്കുംളഠപചകംഷര്ത് ഠംകേനേശങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകക

ചണം യണഠട്ടജലക ഷണ്ടജലകഘട്ടങ്ങളഷയഷഉജലക ക

പദ്ധ്ഠകപൂര്ത്തീംഷഠക്കഷന്കനിശഠച്ചഠരുക

ന്ന്ജല.ക ിന്നഷല്ക ഒന്നഷകക ഘട്ടണഷയക

ംഷഞിരഠഷപ്പുഴക േചന ,നക പദ്ധ്ഠക

ണഷത്രനണകപൂര്ത്തീംഷഠക്കുസഷന്കംഴഠഞിരഠക

ട്ടൂള്ളൂ.ക ഇ്ഠപെക ഷണ്ടഷകക ഘട്ടണഷയക

തുെനഷടാതിജലക പദ്ധ്ഠകസ്ഥചപണടുെഠപെയകക

ണറ്റുക േനങ്ങ്ങപ്ക ംഷഷഉകക

സര്ത് ങ്ങളഷയഠകമുടാതിങ്ങഠംഠടാതിക്കുംയഷഉജല. 

 2128ക ണീക നീളവകക 38ക ണീക

യഷവകക 70.8274ക േശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്ക കഭഷഉനശ ഠയമുള്ളകഒരുകഅഉപക്കട്ടുകകഇടാതിതുംഷലകസചതുംഷക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ിന്നഠങ്ങപനക ഷണ്ടുക േ ഷനക ംനഷലം്ടകക 27ക സഠ്ഷഉഠം്ടകക 280ക ംഠ.ക ണീറ്ററഠലള്ളക പംനഷലം്ടകക

പ്പെടുന്ന്ഷഉജലക കപദ്ധ്ഠ.കഇതുസഴഠക 9713കപതക്ടര്ത്കസ്ഥചതജലകഷണ്ടുകഘട്ടങ്ങളഠചഷയഠക21853കപതക്ടര്ത്ക

സ്ഥചതജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു. 

പട്ടഠം.4.1.31  

ംഷഞിരഠഷപ്പുഴകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകകസഠശേഷകശങ്ങപ് 

ിഫജല.കആര്ത്.ില് 97.50 ണീറ്റര്ത് 

പഷണഷസ ഠകേചനഠഷെജല  97.50 ണീറ്റര്ത് 

 കഭഷഉകനശ ഠ  70.82 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കഷതക കഭഷഉതഠപെകഅളസജല 

(പഡഡജലകനസ്റ്റഷനറേജല ) 
1.557 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുന്നക കഭഷഉതഠപെകഅളസജല 59.50 േശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

അസചകബകക–:കംഷഞിരഠഷപ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ി)കസചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷലകകശഷഖഷകംനഷലം്ടകകപനയഷഗഠച്ചജലകക്ഷപഴകപറയന്നകപഞ്ചഷയതജലക/ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു.ക 

1. ംഷഞിരഠഷപ്പുഴക 

2. ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലക 

3. പ്ങ്കഷ 

സചതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.32 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷഞ്ചജല 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പതക്ടര്ത്) 

1 ചൂഷഠനയഷടാതിജല 1.200 85 

2 പള്ളഠക്കുറഠെജല 12.800 510 

3 അഷക്കുറഠേഠ 10.800 180 

4 പടാതിയഠല്കിെജല 3.620 208 

 ആപം 28.42 983 
അസചകബകക:കംഷഞിരഠഷപ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
ബഠ)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.കിക. ഠ)കക 

ഇടാതിതുംഷകേ ഷനകംനഷലകകശഷഖഷകംനഷലം്ടകകപനയഷഗഠച്ചജലകക്ഷപഴകപറയന്നകപഞ്ചഷയതജലക/ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നു.ക 

1. ്ച്ചമ്പഷറ  5. ംടാതിമ്പഴഠപ്പുറക 9. പസള്ളഠനനഴഠ                13. ഒറ്റെഷചക 

2. ംഷഠമ്പുഴ           6. നംഷങ്ങഷടാതിജല        10. താക്കടാതിീഷഠ                    14. അനങ്ങനടാതിഠ 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 170 
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3. ംഷഷഷകുറുേഠ         7. നംഷളനേഷഠ          11. പൂനക്കഷട്ടുംഷസജല          15. ,ളസറ 

4. ംഷഠമ്പ  8. രേണീി,ഷ്ണപുഷക        12. അമ്പചെഷറ                  16. സല്ലപ്പുഴ 

 

ഇടാതിതുംഷകേ ഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറയന്നകബ്രഷഞ്ചജലകംനഷലംളഷഉജലകള്ള ജ്ല 

പട്ടഠം.4.1.33 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.കിക. ഠ) 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പതക്ടര്ത്) 

1 ്ച്ചമ്പഷറ 1200 87 

2 പപഷമ്പ്ര 11740 528 

3 ംഷഷഷകുറഠേഠ 2760 91 

4 ംഷഠമ്പക1 4480 162 

5 ംഷഠമ്പക2 2770 134 

6 സഷചഠനക്കഷടാതിജല 1635 75 

7 മഠനനഴഠ 1500 60 

8 പുചഷെറ്റ 5220 208 

9 നക.7കസഠ്ഷഉഠ 4100  

10 നസങ്ങനേഷഠ 9600 360 

11 ണ് മ്പറ്റക1 3500 80 

12 ണ് മ്പറ്റക2 2500 127 

13  ശവഷണകഗചക 2880 100 

14 സചകമ്പഠചഠണകഗചക 2280 101 

15 കുറ്റഷനഠനേഷഠ 4200 100 

16 പസള്ളഠനനഴഠ 7500 200 

17 കുളക്കഷടാതിജല 2100 40 

18 ംഷഠണനഷകകുറഠേഠ 8800 200 

19 പപഷ്ഠകനക.ക1കസഠ്ഷഉഠ 2560 60 

20 പപഷ്ഠകനക..2കസഠ്ഷഉഠ 3000 65 

21 പൂ്ക്കഷടാതിജല 3000 65 

22 സീഷണകഗചക 5000 170 

23 ഒറ്റെഷചക 8855 765 

24 സഷഉഠയകകുളക 7500 304 

25 സനഷഷടാതിജല 3370  

അസചകബകക:കംഷഞിരഠഷപ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 ിന്നഷല്ക37കസര്ത് നതഷളകകപഴക്കനണറഠയകഅഉപക്കട്ടുകകംനഷല്കശകഘചം്ടണഷഉജലകക ക

പദ്ധ്ഠക്കുള്ള ജ്ല.ക സര്ത് ങ്ങളഷയഠട്ടുള്ളക ണപ് ഷചഠെജലക ംഷഷഉകക അഉപക്കട്ടഠന്പറക േച കഭഷഉനശ ഠയഠലകക

കുറസജലകസന്നഠട്ടുപണ്ടന്നജലക2008-ല്കനടാതിതഠയകപഠനങ്ങപ്കപ്ളഠയഠക്കുന്നുണ്ടജല.കആയ ജ്ലകനീക്കകകപ,യ്യുന്ന്ഠനുള്ളക

പദ്ധ്ഠയപടാതിക പഠനകക ഗഋഞംക പീച്ചഠയപടാതിക നനതാ്വതഠല്ക നടാതിന്നുസഷഠംയഷഉജല.ക അഉപക്കട്ടഠന്പറക

പുന:രുദ്ധഷഷഉേവൃതഠംപ്കപുനഷഷഗണഠക്കുംയഷഉജല.കഅതുസഴഠകഅഉപക്കട്ടഠന്പറകനശഷ,നീയഷസസ്ഥ്ജലകഒരുക

പഷഠതഷഷണഷവപണന്നജലകകകേ്ീണം ഠക്കുന്നു.ക 

 2007ക ല്ക അകഗീംഷഷകക ചഭഠച്ചക അംആേക െീണഠല്ക പ്പെടുതഠക ംനഷലംപ്ക

നസീംഷഠച്ച്ഠനഷല്കആപംകആയപക്കട്ടഠന്പറക 60%ക കസ്ഥചത്തുകക േചസഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠയന്നു.ക

ിങ്കഠലകക സഷര്ത് ഠംകഅറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക്കഷയഠകബേറ്റഠല്കഅനുസേഠക്കഷറുള്ളകതുംയപടാതിക നപഷഷഷയ്മകംഷഷഉകക

ംനഷലംളഠല്ക ആസശയണഷയക അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠയഷറഠല്ല.ക ആയ്ഠനഷല്ക

േചനഷ്ടണഷകുന്ന്ഠനുകക ആയപക്കട്ടജലക സ്ഥചതജലക പൂര്ത്് ണഷയഠക േചസഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠയഷപ്ക

സഷഠംയകക പ,യ്യുന്നു.ക ംനഷലം്ടപടാതിക  ട്ടറും്ടകക സ്ലൂയഠസും്ടകക സളപഷക പഷഠ്ഷപംഷണഷയക

അസസ്ഥയഠചഷയ്ഠനഷല്ക േചനഷ്ടകക ഒഴഠസഷക്കഠക േചസഠ്ഷഉകക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക േയഷ കകഅനുഭസഠക്കുന്നു.ക

ംനഷലംളഠപചക അന ഠി,്ക ംനയ്യറ്റങ്ങ്ടക,  ണപ് ഷചഠപ്പുകക േചസഠ്ഷഉതഠനജലക ്ടാതിസ്സണഷവന്നുണ്ടജല.ക

ംഷഞിരഠഷപ്പുഴയഠല്കമുണ്ടനഷട്ടുംഷഷഷ, ഇടാതിതുകപണയഠന്കംനഷല്ക54കംഠക.ണീ, ഇടാതിതുകപണയഠന്കംനഷല്കകുളപ്പുള്ളഠക

ബ്രഷഞ്ചജലക, കുറ്റസട്ടൂര്ത്ക ബജലകംനഷല്കതുടാതിങ്ങഠക9കസ്ഥചങ്ങളഠല്കവംനയറ്റകകണ്ടജല 

4.1.2.16 കപ,റുംഠടാതികേചന ,നകപദ്ധ്ഠക 

 4.12.16.1കവണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്, പഷചക്കഷടാതിജലക1956 ല്കരൂപീംഷഠക്കപെട്ടു.കപഷചക്കഷടാതിജലക

േഠല്ലയഠപചക ില്ലഷക വണനര്ത്ക ഇറഠനഗ ന്ക ണഷഷണത്തുക പഉഠം്ടകക  ക ഡഠസഠ പെക നണല്നനഷട്ടതഠല്ക

നടാതിതപെടുന്നു.കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠല്ക5 ്ഷലൂക്കും്ടക, 4  മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠം്ടകക91  ഗ്രഷണപഞ്ചഷയത്തും്ടക, 

12 അസ്സകലഠക നഠനയഷേംക ണണ്ഡചങ്ങ്ടകക ണ്ടജല പ,റുംഠടാതി േചന ,ന സഠഭഷഗക നംന്ദ്രഠംഷഠക്കുന്ന ജ്ല 

്ടാതിയഉയപടാതി നഠര്ത്ണഷഉവക, നസീംഷഉവക, ചഠഫ്റ്റജല ഇറഠനഗ ന് െീമുംപ്, കുളങ്ങ്ടപടാതി നസീംഷഉക, 

തുടാതിങ്ങഠയസയഷഉജല. ്ടാതിയഉംപ് േചക  കഭഷഠക്കുസഷനുക, ംഠഉര്ത് റീ,ഷര്ത്േഠങ്ങഠനുക, ി, ഠക്കുക പംഷഠക്കുന്നു 

 4.12.16.2ക കഡഠസഠ നജലകംീഴഠല്ക85 ്ടാതിയഉം്ടകക41 ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കകെീമും്ടകക 107.63 

ംഠക .ണഠക ക ില്ക ഐക ംനഷലം്ടമുണ്ടജല.ക നഠചസഠല്ക ക 31ക ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്ക ക െീമുംപ്ക ക േസര്ത്തനക

നയഷഗയണഷഉജല.കഇ്ജലകൂഹചകകആപംക3712 പതക്ടര്ത്കസ്ഥചനതക്കജലകപ,റുംനഷലംളഠലൂപടാതികി, ഠകആസശയതഠനജലക

േചസഠ്ഷഉകകനടാതിതഠകസരുന്നു. 

 4.12.16.3 കുളങ്ങ്ടപടാതിക നസീംഷഉവകക അസയപടാതിക  കഭഷഉനശ ഠക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളക

ണഷര്ത്ഗങ്ങ്ടകകവണനര്ത്ക ക ഇറഠനഗ ന്ക വീംഷഠച്ചുക സരുന്നു.ക കഡഠസഠ നുംീഴഠന്ക ംഴഠഞിരക ഷമ്പതഠംക

സര്ത് ങ്ങളഠചഷയഠകറഠെയ്യര്ത്ലകറഠനനഷനസ ന്ലകറീനസ്റ്റഷനറ ന്കഓഫജലകനപഷണ്ടജല ജലകപദ്ധ്ഠയഠല്കപ്പെടുതഠക54ക

കുളങ്ങ്ടപടാതികനസീംഷഉകേസര്ത്തഠംപ്കപൂര്ത്തീംഷഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല. 

   4.12.16.4   ക ബജലകഡഠസഠ നഠപചകപഞ്ചഷയത്തുംളഷയകിരുനതമ്പ്ഠയകകസഷടാതിംഷെ്ഠയകക

േചക്രഷന്ത്ഠക അഭഠയനഠപചക േചഗ്രഷണങ്ങളഷയഠക ്ഠഷപഞിരടുക്കപെട്ടഠഷഠക്കുന്നു.ക  ക ഡഠസഠ നജലക ംീഴഠല്ക

ആപംയള്ള്ഠല്ക 9 ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്കെീമും്ടക, 54ക പ,ംജലകഡഷമും്ടകക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ബ്ഡഠസഠ നുകംീഴഠല്ക

േസര്ത്തഠച്ചുകസരുന്നു. കപ,ക്കജലകഡഷമുംളഠല്ക0.50കേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്കപസള്ളകക കഭഷഠക്കുസഷന്കക ഷ ഠക്കുക.ക

യുടാതിഷപ്ക699.83കപതക്ടര്ത്കകസ്ഥചകകചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കപനയഷഗഠച്ചജലകേചന ,നകകനടാതിത്തുന്നു. 

4.12.16.5ക പ ഷറണൂര്ത്  ബ്ഡഠസഠ പെക  ംീഴഠപച 23 ചഠഫ്റ്റജല ഇറഠനഗ ന് െീമുംപ് 

ഭഷഷ്പ്പുഴയഠല്നഠന്നുക 6 ി് ക തൂ്പ്പുഴയഠല് നഠന്നുണഷണ്േചന ,നക നടാതിത്തുന്ന്ജല. 

4.1.2.17കപ,റുംഠടാതികേചന ,നകപദ്ധ്ഠം്ടപടാതികസഠശേകസഠസഷങ്ങപ് 
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പട്ടഠം.4.1.34 

ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കെീമുംപ് 

ക്രണക

നക 

ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കക

പദ്ധ്ഠയപടാതികനപഷജല 

പഞ്ചഷയതഠപെകനപഷജല റഠസര്ത്ക 

നബ ഠന് 

ആയപക്കട്ടജലക

പതക്ടര്ത് 

സര്ത് ക 

1 ംഷടാതിഠെഷറ പംഷഴഠഞിരഷമ്പഷറ ഭഷഷ്പ്പുഴ 113 1988 

2 ൂഹങ്കഠല്ണടാതി ിരുനതമ്പ്ഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 134 2003 

3 സചഠനയഷഠ പംഷഴഠഞിരഷമ്പഷറ ഭഷഷ്പ്പുഴ 103 2003 

4 ്ഷംന്,ള്ള ിരുനതമ്പ്ഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 70 1989 

5 സഷഴപ്പുഴ പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല ഭഷഷ്പ്പുഴ 69 1990 

6 പ,മഉകന്ഷടാതിജല മു്ചണടാതി ഭഷഷ്പ്പുഴ 29 2001 

7 പ്ലഷഴഠ പുതുനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്പ്പുഴ 64 2003 

8 ംഉക്കന്നൂര്ത് പുതുനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്പ്പുഴ 21.82 1996 

9 പുനള്ളഷടാതിജല ിഷഠണ്ര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 60 1999 

10 യുക്കുപഷളയക അഗളഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 51.58  

11 ആനക്കഷ ആനക്കഷ ഭഷഷ്പ്പുഴ 205 1969 

12 യുടാതിലൂര്ത് ആനക്കഷ ഭഷഷ്പ്പുഴ 162 1965 

13 പട്ടഠതറ പട്ടഠതറ ഭഷഷ്പ്പുഴ 85 1975 

14 താതഷച താതഷച ഭഷഷ്പ്പുഴ 291 1963 

15  ം് നൂര്ത് താതഷച ഭഷഷ്പ്പുഴ 57 1974 

16 ഞങ്ങഷട്ടഠഷഠ താതഷച ഭഷഷ്പ്പുഴ 92 1973 

17 ്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജല ്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്പ്പുഴ 92 1968 

18 യുട്ടക്കഷസജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 71.85 1977 

19 പസള്ളഠയഷങ്കല്ംടാതിസജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 89.64 1977 
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20 നഷഠപറ്റകുന്നജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 44 1981 

21 ംഷചടാതിഠകുന്നജല ്ഠരുനസഗപ്പുറ ഭഷഷ്പ്പുഴ 53 1977 

22 പപരുമുടാതിഠ്ര്ത് മുതു്ച ഭഷഷ്പ്പുഴ 108.94 1980 

23 ംീഴഷ്ര്ത് പട്ടഷമ്പഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 81.76 1973 

24 പള്ളഠപ്പുറക ഓങ്ങലൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 134 1979 

25 ം് മ്പ്ര  ഭഷഷ്പ്പുഴ 72.87 1988 

26 മുണ്ടഷയ പ ഷര്ത്ണ്ണൂര്ത്ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠ 

ഭഷഷ്പ്പുഴ 133.86 1977 

27 ംസളെഷറ പ ഷര്ത്ണ്ണൂര്ത്ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠ 

ഭഷഷ്പ്പുഴ 56.1 1974 

28 പനടുങ്കയക പനല്ലഷയ ഭഷഷ്പ്പുഴ 245 1994 

29 തുടാതിഠക്കല് സഠള്ര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 158 1994 

30 ആനക്കല് കുലക്കലൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 270 2003 

31 ംഷറല്ണ്  പ,റുെളനേഷഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 497.97 1995 

32 ത്രഷങ്ങഷചഠ സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്പ്പുഴ 52.62 1976 

33 ണ് ന്നൂര്ത് സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്പ്പുഴ 77.29 1976 

34 ന,ഷനറഷട്ടൂര്ത് സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്പ്പുഴ 53.36 1996 

35 പല്ലഷഷണകഗചക ചക്കഠടാതിഠനപരൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 35.93 1971 

36 പള്ളകതുരുതജല ചക്കഠടാതിഠനപരൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 86.53 1972 

37 ,ഷച്ര്ത് പുതൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 49.89 1980 

38 ംക്കുപഷടാതിഠ അഗളഠ ഭഷഷ്പ്പുഴ 95.83  

39 ന്നകപഷറ താതഷച ഭഷഷ്പ്പുഴ 490  

40 ്തനകപുള്ളഠ കുലക്കലൂര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 121.41  

41 ,ടാതിയകപഷറ സഠള്ര്ത് ഭഷഷ്പ്പുഴ 36  

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകവണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
4.1.2.18കകനഠര്ത്മഷഉകകപൂര്ത്തീംഷഠച്ചക്ടാതിയഉംപ് 
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പട്ടഠം.4.1.35 

നഠര്ത്മഷഉകകപൂര്ത്തീംഷഠച്ചക്ടാതിയഉംപ് 

ക്രണക

നമ്പർ 
്ടാതിയഉ പുഴയപടാതികനപഷജല 

1 പുതുനക്കഷടാതിജലകഭഷഗകകപ,ക്കജലകഡഷകക7/100കംഠ.ണീക  ഭഷഷ്പ്പുഴ 

2 മുണ്ടഠയര്ത്ംടാതിസജലകപ,ക്കജലകഡഷകക11/000കംഠ.ണീ ഭഷഷ്പ്പുഴ 

3 ം് കനംഷടാതിജലകകപ,ക്കജലകഡഷകക പസള്ളഠയഷര്ത്കപുഴ 

4 ഷഷണനടാതിഠച്ചല്ലകകകപ,ക്കജലകഡഷകക സഷട്ടഠയഷര്ത്കപുഴ 

5 നംഷഷെള്ളകപ,ക്കജലകഡഷക ചൂഷഠനയഷടാതിജലകപുഴ 

6 പഷടാതിസയല്കപ,ക്കജലകഡഷക ഭസഷനഠപ്പുഴ 

7 പ്ക്കുസട്ടകപ,ക്കജലകഡഷക ഭസഷനഠപ്പുഴ 

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകവണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.19കപുഴനയഷഷക കഷണം ഉക 

 പുഴയപടാതിക ക  വഭഷസഠംക സീ്ഠയകക സഠസ്തൃ്ഠയകക ക പുനസ്ഥഷപഠക്കുന്ന്ഠനചക്കഷയഠക റസനൂക

അ ഠി,്രുകക ക ്നിശക  വയകക ഭഷഉക സ്ഥഷപനങ്ങ്ടണഷയഠക ന,ര്ത്ന്നജലക പുഴം്ടപടാതിക ഇരുക ഭഷഗപതയകക

അ്ഠര്ത്തഠംപ്ക ി,്യണഷയഠക നഷഖപെടുതഠക അ്യഷസശയണഷയക സ്ഥചങ്ങളഠല്ക  കഷണം ഉക ഭഠതഠംപ്ക

പംട്ടഠയകക ബഷക്കഠക സരുന്നക ഭഷഗങ്ങളഠല്ക ംയര്ത്ക ്രസസ്ത്രകക  ഷഠെഠച്ചുകലക വേസക നസചഠക പംട്ടഠയകക

 കഷണം ഠനക്കണ്ടതുണഷഉജല.ക  ക അ്ഠര്ത്തഠംപ്ക്കജലക അപ്പുറമുള്ളക ഭഷഗങ്ങപ്ക  കഷണം ഠ്ക നണഖചയഷയഠക

േഖയഷപഠനക്കണ്ടതുണഷഉജല.ക ഇേംഷഷകക പ,തിരതുക ൂഹചകക തുടാതിര്ത്ന്നുള്ളക വംനയ്യറ്റങ്ങപളക പൂര്ത്് ണഷയകക

നഠയ്ഠക്കഷന്ക  ഷ ഠക്കുക.ക പുഴം്ടപടാതിക  കഷണം ഉതഠനഷയഠക ്ീഷങ്ങ്ടപടാതിക അടുത്തുക നഠന്നുകക

ണഉപചടുക്കുന്ന്ജലകംര്ത്ശനണഷയഠക നഠയ്ഠനക്കണ്ടതുണ്ടജല.കഓനഷഷക നേഠം്ടനടാതിയകക ണഗ്രണഷയക കഷണം ഉവകക

പഷഠപഷചനവണഷഉജലകഇതുപംഷണ്ടജലകചണം യണഠടുന്ന്ജല.ക 

4.1.2.20കസയഷസ ഷയഠംകംഷര്ത് ഠംകആസശയങ്ങപ്ക്കഷയഠകപുഴംളഠല്കനഠന്നുകകപസള്ളകകിടുക്കല് 

 ണചമ്പുഴക കഇറഠനഗ ന്ക നേഷപേക്ടഠല്കനഠന്നുകക 96 MLDക സഷട്ടര്ത്കഅന്ഷറഠറ്റഠക്കുകനല്കുന്നുണ്ടജല.ക

ആയ്ഠല്ക61 MLD േചകകണഷത്രനണകപനയഷഗഠക്കുന്ന്ഷയഠകംഷണുന്നുള്ളൂ.കഇ്ഠനഷല്ക10 MLD േചകകംഠന്ഫ്രക

ംമ്പനഠക്കജലക സയസ ഷയഠംഷസശയങ്ങപ്ക്കുക നല്കുസഷനഷയഠക അനുണ്ഠക ചഭഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.ക ആയ്ജലക നംഷടാതി്ഠയപടാതിക

പഷഠഗഉനയഠചഷഉജല.ക ,ഠറ്റൂര്ത്പ്പുഴക നേഷപേക്ടഠപചക സഷളയഷര്ത്ക ഡഷണഠല്ക നഠന്നുകക ംഠനചഷക ചഠറ്ററഠനജലക ഷണ്ടു രൂപക

നഠഷക്കഠല്കണചബഷര്ത്ക ഠപണെജല ജലകംമ്പനഠക്കജലകസയസ ഷയഠം ആസശയങ്ങപ്ക്കഷയഠകേചകകനല്കുന്നുണ്ടജല.  

4.1.2.21കേച കഷണം ഉക 

 4.12.21.1ക നംഷളതഠന്പറക ്രേി,്ഠക അനു ഷഠച്ചജലക പടാതിഠഞിരഷനറഷട്ടുള്ളക ,ഷഠസജലക ംഷഷഉകക

പ്ക്കുപടാതിഠഞിരഷറന്കംഷചസര്ത് വകകതുചഷകസര്ത് വകകസഴഠകചഭഠക്കുന്നകണഴകപസള്ളതഠന്പറക്രഷഠഭഷഗവകകസളപഷക
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നസഗകക ംടാതിചഠനചക്കഷഉജലക ഒഴുംഠക നപഷകുന്ന്ജല.ക ക ഇതുൂഹചകക സര്ത് ംഷചതജലക ്ഷ്ന പ്ക േനേശങ്ങളഠല്ക

പസള്ളപെഷക്കവകക നസനല്ക്കഷചതജലക യര്ത്ന്നക േനേശങ്ങളഠല്ക സഷപ്ച്ചയകക നംഷളതഠല്ക സ്ഥഠഷകക

േ്ഠഭഷ ണഷയഠകണഷറുന്നു.കകപപയ്തുകസീഴുന്നകണഴപസള്ളകകണ് ഠനടാതിഠയഠനച്ജലക്ഷഴഷപ്കപഷഠ്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠ, 

ന്ഷടും്ടകകപുഴം്ടകകസഴഠംടാതിചഠല്കിത്തുന്ന ജ്ലക പംഷണ്ടഷഉജലകഇ്ജലക കഭസഠക്കുന്ന്ജല.ക കഇ്ഠന്പറകഫചണഷയഠക

്ീവ്രണഷയകണപ് ഷചഠെജലകണ്ടഷകുംയകകണ് ഠന്പറകല്പഷേനണം ണ്കകുറയംയകകപ,യ്യുന്നു.കപപയ്തുകംഠട്ടുന്നകേചകക

ണ് ഠനച്ജലകആ്ന പ്ജലക ഇറങ്ങഷപ്ക പഷഠ്ചതഠലൂപടാതിക ഒഴുംഠക നപഷകുന്ന്ഠനഷല്ക ണഴപസള്ളകക ഒഴുംഠക നപഷംഷന്ക

നസണ്ടഠക ണഷത്രമുള്ളക ,ഷലംളഷയഠക നമ്മുപടാതിക ന്ഷടും്ടകക പുഴകുളകക ണഷറുന്നന്ഷപടാതിഷെകക ഇസയഠല്ക സ്ഥഠഷകക

നീപഷഷഴുക്കജലക ഇല്ലഷ്ഷകുംയകക പ,യ്യുന്നു.ക ക ്ല്ഫചണഷയഠക ഇതഷകക േചനരഷ്സ്സുംപ്ക്കജലക നശഷ ഉകക

 കഭസഠക്കുംയകക ണചഠനീംഷഠക്കപെടുംയകക പ,യ്യുന്നു.ക ക ക പുഴംളഠല്ക ആസശയണഷയക സ്ഥചങ്ങളഠല്ക പ,റുക

്ടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചജലകണഴകപസള്ളകക കഭഷഠച്ചഷല്കഒരുകപഷഠ ഠകസപഷകനസനല്കംഷചതജലകകുടാതിഠപസള്ളണം ഷണകക

പഷഠതഷഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുക.ക ക േതുത ്ക േനേശങ്ങളഠലള്ളക കുളങ്ങളഠനചയക, ംഠഉറുംളഠനചയകക േചസഠ്ഷനകക

യരുന്ന്ഠനജലക തഷയംണഷവംയകകപ,യ്യുക. 

 4.12.21.2കനംഷളതഠല്കപ,റുതുകകസല്ണഷയക44കനേഠംളഠല്കണഠക്കസയകക വഭഷസഠംകസീ്ഠയകക

സഠസ്തൃ്ഠയകക  കഭഷഉക നശ ഠയകക നഷ്ടപെട്ടജലക വംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക്കജലക സഠന യണഷയഠക

ശുഷ്ക്കണഷയഠപംഷണ്ടഠഷഠക്കുംയഷഉജല.ക ക നസനല്കംഷചതജലക കനേഠംപ്കനനര്ത്തകസീ്ഠയഠല്കനീര്ത്ച്ചഷലംളഷയഠക

ഒഴുംന്നുപണ്ടങ്കഠലകക കേചവകകഒഴുംഠക നപഷകുന്ന ജ്ലകഅറബഠകംടാതിചഠനചക്കഷഉജല.ക കസര്ത് കംഷചതഠനുനശ കക

ഒഴുംഠക നപഷകുന്നക േചവകക ണഉലകക ശഷഷശഷഠക ംഉക്കഷക്കഠയഷല്ക നംഷടാതിഠക്കഉക്കഠനുക രൂപയപടാതിക ൂഹചയകക

അ്ഠനുണ്ടഷകുപണന്ന്ഠല്ക  കശയണഠല്ല.ക ക അ്ഠനഷല്ക ഇതഷകക േനേശങ്ങളഠല്ക ഇനെഷപ്്പന്നക പ,ചസജലക

കുറഞിരക ഷീ്ഠയഠല്ക അടാതിഠയഉംപ്ക നഠര്ത്മഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക ക ഇതുൂഹചകക അടാതിഠയഉംപ്ക്കുക മുംളഠലള്ളക

േനേശങ്ങളഠല്ക ്രഗര്ത്ഭക േചകക  കഭഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക യുടാതിഷപഷക അനഠയ്ഠ്ണഷയക ണഉപചഷഴുക്കജലക

്ടാതിയസഷനുകക ഷ ഠക്കുക. 

 4.12.21.3ക നംഷളപതക കബന്ധഠച്ചഠടാതിനതഷളകക നഠചസഠലള്ളക ന്ഷടും്ടകക നേഠം്ടകക നസണ്ടക

സഠ തഠല്ക കഷണം ഠക്കുംയകകണഴകപസള്ളകകംഷഷയണം ണണഷയഠക കഭഷഠക്കുംയകകഅ്ജലകണ് ഠചഠറന്നുന്ന്ഠനുള്ളക

ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക അസചകബഠക്കുംയകക പ,തിരഷല്ക ്പന്നക േചണം ഷണകക സചഠപയഷഷളനസഷളകക

പഷഠതഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക ഇ്ഠനഷയഠക പുഴംളഠല്ക ഒരുകനഠശ്ചഠ്ക രതഷതഠല്ക പ,റഠയക പ,റഠയക്ടാതിയഉംപ്ക

നഠര്ത്മഠച്ചജലകഒഴുംഠകനപഷകുന്നകഅ ഠംകേചപതക കഭഷഠച്ചജലകനഠര്ത്തഠകേചണം ഷണകകപഷഠതഷഠക്കുംയഷഉജലകനസണ്ട ജ്ല.ക

വംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക ഒഴഠെഠച്ചുകക പുഴയപടാതിക ക സീ്ഠക പുന:സ്ഥഷപഠച്ചുകക ണഷചഠനയക മുക്തണഷക്കഠയകക നസഉകക േതുത ്ക

േസര്ത്തഠംപ്കആഷകഭഠനക്കണ്ട ജ്ല. 

4.1.2.22 ØnXnhnhc IW¡v 

പട്ടഠം.4.1.36 

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകപതജലകസര്ത് പതകശഷഷശഷഠകണഴയപടാതികംഉക്കജല 

hÀjw ag (ണഠല്ലഠകണീറ്റര്ത്) 

2006 
2188.906 

2007 2677.009 

2008 1580.015 

2009 2004.728 

2010 1877.165 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

2011 2121.988 

2012 1351.112 

2013 2254.582 

2014 2128.696 

2015 1771.059 

2016 1086.435 

 

 

 

 

 

 

പട്ടഠം.4.1.37 

സഠസഠ കനണഖചയഠല്കആസശയണഷയകേചതഠപെകംഉക്കജല 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 ഗഷര്ത്തഠംക 165.84 

2 ി, ഠ 1999.28 

3 ണം ീഷസഠം നക 0.820 

4 സയസ ഷയക 1.21 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.വസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

ചഭയണഷയകേചക 

പട്ടഠം.4.1.38 

 േചതഠപെകഅളസജലക 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 പഷഠ്ചകേചക 856.92 

2 ്രഗര്ത്ഭേചകക 548.34 

 ആപം 1405.26 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.വസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

 

4.1.2.23കേചകചഭയ്കകുറസജല 

പട്ടഠം.4.1.39 

േചകചഭയ്കകുറസജല 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷേശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 ആസശയം് 2566.49 

2 ചഭയ് 1405.26 

3 ആപം 1161.23 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.വസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

4.1.2.24. നണഖചയഠപചകസഠം നകസഠടാതിവം്ടകകസഠം നക ഷ യ്ം്ടക 

 4.1.2.24.1ക േഠല്ലയഠപചക കേ ഷനകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംപ്കില്ലഷകക സളപഷകസര്ത് ങ്ങപ്ക്കജലക

മുമ്പജലക ംമീ ന്ക പ,തിരഠട്ടുള്ളസയഷഉജല.ക ബഡ്േറ്റഠല്ക നല്കുന്നക തുംക ഡഷണഠപെക അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക്കുകക ണറ്റജലക

േസര്ത്തനങ്ങപ്ക്കുകക ്ഠംയഷറഠല്ല.ക ഇതുൂഹചകക പചക സ്ഥചത്തുകക ംനഷലം്ടകലക  ട്ടറും്ടകക നംടുപഷടുംപ്ക

 കഭസഠച്ചജലകംഠടാതിക്കുംയഷഉജല.കആയതുപംഷണ്ടജലകസുഗണണഷയകേചന ,നകകനടാതിക്കുന്നഠല്ല.കകഇേംഷഷകകംഷര്ത് ഠംക

നണഖചയഠല്കഅഭഠവൃദ്ധഠകവംസഷഠക്കുംകിന്ന ജ്ലകബുദ്ധഠമുട്ടജലകഅനുഭസപെടുന്നു. 

 4.1.2.24.2കേഠല്ലയഠലൂപടാതികഒഴുംന്നകനേഠംളഠല്കണഠക്കസയകക വഷഭഷസഠംകസീ്ഠയകകസഠസ്തൃ്ഠയകക

 കഭഷഉക നശ ഠയകക നഷ്ടപെട്ടജലക വംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക്കജലക സഠന യണഷയഠക ശുഷ്കണഷയഠക പംഷണ്ടഠഷഠക്കുന്നു.ക

നസനല്ക്കഷചതജലക കനേഠംളഠല്കനനര്ത്തകസീ്ഠയഠല്കനീര്ത്ച്ചഷലംപ്കഒഴുകുന്നുപണ്ടങ്കഠലകക കേചകകഒഴുംഠക

നപഷകുന്ന്ജലകഅറബഠംടാതിചഠനചക്കഷഉജലക .കസര്ത് ംഷചതഠനുനശ കകഒഴുംഠനപഷകുന്നകേചവകകണഉലകകശഷഷശഷഠക

ംഉക്കഷക്കഠയഷല്ക നംഷടാതിഠക ംഉക്കഠനജലക രൂപയപടാതിക ൂഹചയകക അ്ഠനജലക ണ്ടഷകുക.ക ആയ്ഠനഷല്ക ഇതഷകക

േനേശങ്ങളഠല്ക,ഠചസജലകകുറഞിരകഷീ്ഠയഠല്കഅടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠക്കഷവന്നസയഷഉജല.കഅങ്ങപനക്രഗര്ത്ഭേചകക

 കഭഷഠക്കഷനുകകണഉപചഷഴുക്കജലക്ടാതിയഷനുകക ഷ ഠക്കുക.ക 

 4.1.2.24.3ക നഠചസഠലള്ളക ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്കെീമും്ടപടാതിക ംഷചെഴക്കകക ൂഹചകക ംനഷചഠലൂപടാതിക

ില്ലഷയഠടാതിത്തുകക ിതഠക്കുസഷന്ക  ഷ ഠക്കുന്നഠല്ല.ക ഫണ്ടഠപെകഅപഷയഷപ്ത്ക ൂഹചകക ംനഷലംപ്ക യഥഷ ണയകക

അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്കനടാതിത്തുസഷന്കംഴഠയന്നഠല്ല.കപചകപഞ്ചഷയത്തുംളഠപചകകുളങ്ങളഠലകക ണഷചഠനയകകനഠനണം പഠച്ചജലക

പനയഷഗയശൂനയണഷയഠഷഠക്കുന്നു.ക ഫണ്ടഠപെക അപഷയഷപ്തൂഹചകക ഇസക നസീംഷഠക്കഷന്ക ംഴഠയന്നഠല്ല.ക ഇസക

നസീംഷഠച്ചഷല്കേചനഠഷെജലകയര്ത്ത്തുസഷന്ക ഷ ഠക്കുന്ന്ഷഉജല. 

 4.1.2.24.4കണഴകപപയ്തുകംഠട്ടുന്നകേചകകണ് ഠനചക്കജലകആ്ന പ്ജലകഇറങ്ങഷ്കപഷഠ്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠക

നപഷകുന്ന്ഠനഷല്കണഴപസള്ളകകഒഴുംഠകനപഷംഷന്കനസണ്ടഠകണഷത്രമുള്ളക,ഷലംളഷയഠകനമ്മുപടാതികന്ഷടും്ടകകപുഴം്ടകക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ണഷറുന്നന്ഷപടാതിഷെകക ഇസയഠല്കസ്ഥഠഷകക നീപഷഷഴുക്കജലക ഇല്ലഷ്ഷകുംയകക പ,യ്യുന്നു.ക ്ല്ഫചണഷയഠക ഇതഷകക

േചനരഷ്സ്സുംപ്ക്കജലക നശഷ ഉകക  കഭസഠക്കുംയകക ണചഠനീംഷഠക്കപെടുംയകക പ,യ്യുന്നു.ക പുഴംളഠല്ക

ആസശയണഷയകസ്ഥചങ്ങളഠല്കപ,റുക്ടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചജലക ണഴക പസള്ളകക കഭഷഠച്ചഷല്കഒരുകപഷഠ ഠകസപഷക

നസനല്കംഷചതജലകകുടാതിഠപസള്ളണം ഷണകകപഷഠതഷഠക്കഷന്ക ഷ ഠക്കുക.കേതുത ്കേനേശങ്ങളഠലള്ളകകുളങ്ങളഠനചയകക

ംഠഉറുംളഠനചയകകേചസഠ്ഷനകകയരുന്ന്ഠനജലക തഷയംണഷവംയകകപ,യ്യുക.ക 

4.1.2.25ക ഷ യ്ംപ് 

1) ംനഷലംളഠല്ക  ഷഷഷളകക നസീംഷഉക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക പ,നയ്യണ്ടതുണ്ടജല.ക ക ഇ ജ്ലക ക പ,തിരഷല്ക ണഷത്രനണക
സഷചറ്റകേനേശങ്ങളഠല്കേചനഷ്ടകകയുടാതിഷപ്കേചസഠ്ഷഉകകനടാതിക്കുംയള്ളൂ.ക 

2) നഠചസഠലള്ളക ണചമ്പുഴക േചന ,നകപദ്ധ്ഠകഅനു ഷഠച്ചജലകഏംനേശകക 8ക ംഠ.ക ണീക സഠയറഠനുക മുംളഠചഷഉജലകക
ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കസന്നുന,രുന്ന്ജല.കനണല്പറഞിരകരതഷകകനഠണഠതകകണചമ്പുഴകഡഷണഠല്കനഠന്നുകകകപുഴയഠനചക്കജലക

നല്കുന്നകപസള്ളകകപമ്പഠങ്ങജലകൂഹചവകകബഷപീകീംഷഉകനഷ്ടകകൂഹചവകകന,ഷഷണകഗചകകആയപക്കട്ടഠല്കകനഠര്ത്ിഠഷ്ടക

പസള്ളകക ിതഠനച്ചഷഷറഠല്ല.ക നണല്ക പറഞിരക സതുത ്ക ംഉക്കഠപചടുതജലക പല്ലഷവൂര്ത്ക ബ്രഷഞ്ചജലക ംനഷല്ക

സീ്ഠയുട്ടഠകന,ഷഷണകഗചകകഅഉപക്കട്ടഠപെക1കംഠ.കണീകമുംളഠചഷയഠകണചമ്പുഴകപസള്ളകകിതഠക്കുന്നക1കനംഷടാതിഠക

രൂപക,ഠചസജലകസരുന്നകപദ്ധ്ഠക്യ്യഷറഷക്കഠക ണര്ത്െഠച്ചഠട്ടുണ്ടജല.കക 

പറമ്പഠകുളകക ആളഠയഷര്ത്ക ംഷഷര്ത്ക േംഷഷകക 205ക ഘനപ .ണീക ക പസള്ളണഷഉജലക ചഭഠക്കുന്ന ജ്ല.ക ്ഷപഴക

പറയന്നക ക്രണീംഷഉങ്ങപ്ക നടാതിതഠയഷല്ക നസചന്ത്ഷസളകക സപഷക നീട്ടുനമ്പഷപ്ക സരുന്നക പു്ഠയക

ആയപക്കട്ടഷയക8713ക പതകസ്ഥചതഠനജലകആസശയണഷയക52.62കഘനകപ .ണീക ക പസള്ളകകചഭയണഷകുപണന്നജലക

േ്ീണം ഠക്കുന്നു. 

3) ഇനെഷപ്കനഠചസഠലള്ളകില്ലഷകംനഷലം്ടപടാതിയകകംഷഷയണം ണ്കസര്ത്ദ്ധഠെഠച്ചഷല്കഏംനേശകക15കശ്ണഷനകക
േചകക30.75mm3കചഭഠക്കഷന്കംഴഠയപണന്നജലകേ്ീണം ഠക്കുന്നു. 

4) നഠചസഠലള്ളകപനല്ി, ഠക്കജലകഏംീി,്കി, ഠഷീ്ഠകനടാതിെഠചഷക്കഠയഷല്കഏംനേശകകഘനകപ .ണീകപസള്ളകക
 കപു്ഠയകപദ്ധ്ഠക്കഷയഠകനല്കഷന്കംഴഠയക 

5) ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴകപദ്ധ്ഠകേനേശതഠപചകേ ഷനക കഭഷഉക നശ ഠയള്ളകകുളങ്ങളഷയകംമ്പഷചതറകഏഷഠക
പസങ്കചക്കയകക ഏഷഠലക കുന്നകപഠടാതിഷഷഠക ഏഷഠക ിന്നഠസക ണണ്ണണഷറ്റഠക  കഭഷഉക നശ ഠക സര്ത് ഠെഠച്ചഷല്ക

ണഴക്കഷചത്തുക പഷഴഷയഠനെഷകുന്നക േചകക കുറഞിര ജ്ലക ഷണ്ടുക േഷസഠശയപണങ്കഠലകക നഠറച്ചജലക 12ക ഘനക പ .ണീക

പസള്ളകകയുടു്ചഷയഠക കഭഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

6)  ഷ ഷഷഉ ണഴ ചഭഠക്കുന്ന സര്ത് ങ്ങളഠല് 10 % േചപണങ്കഠലക  ചഷഭഠച്ചഷല്  പറമ്പഠക്കുളക ആളഠയഷര്ത് 

നേഷപേക്ടഠല് നഠന്നുക ഏംനേശക 5 .3 Mm3  പസള്ളക പു്ഠയ േനേശങ്ങളഠനചക്കജല നല്കഷന് 

ംഴഠയന്ന്ഷഉജല.ഇങ്ങപന 30 .50 +9+12+5.3= 56 .8 Mm3  പസള്ളക പു്ഠയ പദ്ധ്ഠ േനേശങ്ങളഠനചക്കജല 

നല്കഷന്  ഷ ഠക്കുന്ന്ഷഉജല.ആയ്ഠനഷല്   പദ്ധ്ഠ നടാതിെഷക്കുന്നതു  പംഷണ്ടജല   േനേശതഠപെ 

േചന ,നതഠനുക കുടാതിഠപസള്ള ണം ഷണക പഷഠതഷഠക്കുന്ന്ഠനജല  ഷ ഠക്കുപണന്നജല റപ്പു സരുതഷവന്ന്ഷഉജല 

4.1.2.26കകപു്ഠയക്ടാതിയഉം്ടപടാതികനഠര്ത്നിശകക്ഷപഴകപറയന്നകസ്ഥചങ്ങളഠല്കചണം യണഠടുന്നു 

1 പല്ലനേനകപഞ്ചഷയതഠപചകപടാതിഠഞിരഷനറതറ,യുടാതിലൂര്ര്ത് 

2 ംഷഷക്കുറുേഠകപഞ്ചഷയതഠപചകനംഷചെക്കകക 

3 ംഷസനേഷഠകപഞ്ചഷയതഠപചകആനെഷറകസഷര്ത്ഡജലക8   
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4 ംഷഷക്കുറുേഠകപഞ്ചഷയതഠപചകണടാതിതഠല്ക്കുണ്ടജല 

5 ്ച്ചമ്പഷറകപഞ്ചഷയതഠപചകണ് ഷതഠെഷറക 

6 ംഷഞിരഠഷപ്പുഴകപഞ്ചഷയതഠപചകപള്ളഠക്കടാതിസജലക 

7 ംഷഞിരഠഷപ്പുഴകപഞ്ചഷയതഠപചകപഷണ്ടഠെഷടാതികക്കടാതിസജലക 

8 സഠള്ര്ത്കപഞ്ചഷയതഠപചകപഷറക്കടാതിസജലക 

9 ംഷഠമ്പുഴകപഞ്ചഷയതഠപചകംഷഠമ്പുഴക 

10 പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജലകപഞ്ചഷയതഠപചകപ്ഷണ്ടക്കഷടാതിജലകന്ഷടാതിജലകസഷര്ത്ഡജലക15  

11 ിരുനതമ്പ്ഠകപഞ്ചഷയതഠപചകസഠലൂര്ന്നഠക 

12 പനന്മഷറപഞ്ചഷയതഠപചകഅയനഷകപഷടാതികക 

13 കുഴല്ണന്ദകകപഞ്ചഷയതഠപചകപുല്ലുപഷറെഷടാതികക 

14 ിരുനതമ്പ്ഠകപഞ്ചഷയതഠപചകപ,മ്പനന്ത്ഷടാതിജലക 

15 അയഠലൂര്ത്കപഞ്ചഷയതഠപചകപൂനഞ്ചഷഠകനംഷളനഠക 

16 പുതൂര്ത്കപഞ്ചഷയതഠപചകസീട്ടഠ്ര്ത്ക 

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകവണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

 4.1.2.26.1ക നഠചസഠല്ക ബേറ്റഠല്ക ആണം ന്ക പ്ലഷന്ക േസര്ത്തഠംപ്ക്കഷയഠക സംയഠരുതഠയക

തുംംപ്ക പനയഷഗഠച്ചഷഉജലക ഡഷണഠപെയകലലക ംനഷചഠപെയകക അറ്റകുറ്റെഉഠംപ്ക നടാതിതഠയഠരുന്ന്ജല.ക ബേറ്റജലക

സഠതഠ്കക സളപഷക കുറസഷയ്ഠനഷല്ക അറ്റകുറ്റെഉഠംപ്ക പൂര്ത്് ണഷകുന്നുണഠല്ല.ക അതുൂഹചകക ംനഷലംപ്ക

പചയഠടാതിത്തുകക പപഷട്ടഠപപഷളഠഞിരജലക ംഠടാതിക്കുംയഷഉജല.ക ഇനഠയകക ംനഷലംളഠല്ക  ഷഷഷളകക നസീംഷഉക

േസര്ത്തനങ്ങപ്ക നടാതിതഷനുമുണ്ടജല.ക ഇതുക പൂര്ത്തഠയഷയല്ക ണഷത്രനണക േചനഷ്ടകക യുടാതിഷപ്ക േചസഠ്ഷഉകക

നടാതിതഷന്ക ഷ ഠക്കുംയള്ളൂ.ക  

4.1.3കണ് ജലകനരേണഉഠംപ് 
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 4.1.2.26.2ക േഠല്ലയഠപചക ണ് ജലക നരേണഉഠപയക  കബന്ധഠക്കുന്നക സഠസഷങ്ങപ്ക ഷണ് ജലക നരേണഉഠലക

്ഷലൂക്കജലലക ണ് ഠപെക ഷ,നലക ണ് ഠപെക  വഭഷസകലക അസഠടുപതക ംഷര്ത് ഠംക സഠളംപ്)ക അനുബന്ധതഠല്ക

ന,ര്ത്തഠഷഠക്കുന്നു. 

4.1.3.1കപര്ത്വ്കേനേശങ്ങപ്കക:- 

   മുദ്രകനഠഷെഠല്കനഠന്നുകക 1200ക ണീറ്ററഠച ഠംകക യഷതഠല്കസ്ഥഠ്ഠപ,യ്യുന്നക20256ക പതക്ടര്ത്ക

സ്ഥചകകണചമ്പ്രനേശങ്ങളഠല്പെടുന്നു.കപശ്ചഠണഘട്ടകപര്ത്വ്നഠഷംളഠല്പെടുന്നകസനേനേശണഷഉഠ ജ്ല. 

4.1.3.2ക മഠരേണണ് ഠനങ്ങപ് 

  പനല്െഷടാതിങ്ങപ്ലക പ്ങ്ങജലലക സഷഴക മു്ചഷയക ി, ഠയ്ക്കകക നഠര്ത്മഷഉക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക്കുണഷയഠക

നഠംതഠയകസ്ഥചങ്ങളഠല്ക മഠരേണണ് ഠനങ്ങപ്കംഷഉപെടുന്നു.ക 

4.1.3.3കപപഷതുകശുപഷര്ത്ശംപ് 

 ണ് ഠല്കവേസഷകശകക കുറസഷയ്ഠനഷല്കഓനഷഷക സഠളംപ്ക്കുകകആസശയണഷയകഅളസഠല്കവേസസളകക
ന,ര്ത്നക്കണ്ട്ഷഉജല.ക 

 ണഉല്ക ഷ,നക ൂഹചകക നീര്ത്സഷര്ത്ച്ചക ണ് ഠന്പറക േച കഗ്രതഉക നശ ഠക കുറവണഷഉജല.ക ആയ്ഠനഷല്ക
തുള്ളഠനനലകെഠകഗ്ളര്ത്കമു്ചഷയകേചന ,നകണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക,ഠ്ണഷഉജല. 

 ംഠഉര്ത്ലക റീ,ഷര്ത്ജ്ജഠകഗജലലക ണഴപസള്ളക  കഭഷഉഠക മു്ചഷയക േച കഭഷഉക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക
അസചകബഠക്കുന്ന്ജലക,ഠ്ണഷഉജല. 

 ണ് ഠന്പറക ്ഷപഴ്ട്ടഠല്ക റപ്പുള്ളകചഷറ്റവററ്റജലക ംഷഉപെടുന്ന്ഠനഷലകകആഴകക പഷഠണഠ്ണഷയ്ഠനഷലകക
പ,ടാതിഠം്ടപടാതിക നസനഷഷട്ടകക ്ടാതിസ്സപെടുന്നു.ക ചഷറ്റവററ്റജലക ണ് ഠന്പറക ംഷഠഠനയകക കുറയ്ക്കന്ന്ഠനുകക

ബഷപീകീംഷഉകക സഴഠക േചനഷ്ടകക ഒഴഠസഷക്കുന്ന്ഠനുകക പു്യഠടാതിീല്ലകആസഷഉക സഠളി, ഠലക ഇടാതിസഠളി, ഠക

ിന്നഠസകഅനുസര്ത്തഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 ണം ഷഷഗുഉമുള്ളക ണ് ജലക ംഷണുന്നക േനേശങ്ങളഠല്ക ണ് ടാതിരുംളഠല്ക കുമഷയകക ംഷണുന്നുപണ്ടങ്കഠല്ക
നീര്ത്സീഷയണഷക്കഷന്ക ഗന്ധംകക ന,ര്ത്ക്കഉക.ക ഇന്ക േനേശങ്ങളഠല്ക ണ് ടാതിരുംളഠല്ക കുമഷയകക

ംഷണുന്നഠപല്ലങ്കഠല്കേഠപ്സകകന,ര്ത്തജലകനഠര്ത്സീഷയണഷക്കഉക. 

 നസനല്ക്കഷചതജലക സഠണ്ടുംീറുന്നക ംറുതക പരുതഠണ് ജലക ംഷഉപെടുന്നക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കുംളഠപചക
ിരുനതന്പ്ഠകപഞ്ചഷയതഠല്കനഠയ്ഠ്കേചന ,നകകഏര്ത്പെടുതഷവന്ന്ഷഉജല.  

4.1.3.4കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലക/നീര്ത്ണറഠകേനേശക 

  4.1.3.4.1കണനു യന്പറകനഠചനഠല്െഠനജലകഅ്യഷന്ത്ഷനപണം ഠ്ണഷയകണ് ജലലകേചകലക  യേഷചകലക

മൃഗ മ്പതജലക ിന്നീക സഠഭഷഗങ്ങ്ടപടാതിക ശഷസ്ത്രീയണഷയക പഷഠഷണം യകക സഠനഠനയഷഗവകക  ഷ യണഷക്കുന്ന്ഠല്ക

നഠര്ത്ഉഷയംണഷയ പങ്കഷഉജലക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക അഥസക നീര്ത്ണറഠക േനേശക സഠം നതഠനുള്ള്ജല.ക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക

 കതുചനതഠനജലകനംഷട്ടകകസരുതഷതതുകകകസ്ഥഷയഠകഭഷസമുള്ളതുണഷയക ണഗ്രകസഠം നതഠനജലകേെ്ണഷയക

പഷ ഠയഷയഠക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക സഠം നക പഷഠപഷടാതിഠപയക ആനഗഷളക ്ചതഠല്ക അകഗീംഷഠച്ചഠഷഠക്കുംയഷഉജല.ക

ഇ്ഠന്പറക ഭഷഗണഷയഠട്ടഷഉജലക നമ്മുപടാതിക നഷട്ടഠലകക ംഷര്ത് ഠംക ംഷര്ത് ഠംഷനുബന്ധനണഖചംളഠനചക്കുകക
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നഠര്ത്നിശഠക്കപെടുന്നക നംന്ദ്രക  കസ്ഥഷന്ചക പദ്ധ്ഠംപ്ക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക

നടാതിെഠചഷക്കുസഷന്കനഠഷ്കര്ത് ഠക്കപെടുന്ന ജ്ല.ക 

 4.1.3.4.2 പപഷതുസഷയക നീപഷഷഴുക്കുള്ളക ഒരുക േനേശപതയഷഉജലക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക ിന്നജലക
പറയന്ന്ജല.കഅ്ഷയ ജ്ലക്രണഠയഠല്കചഭഠക്കുന്നകണഴകപസള്ളകക്രേ്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠകപ,റഠയകനീര്ത്,ഷലം്ടകക

സചഠയക നീര്ത്,ഷലം്ടകലക ന്ഷടും്ടകലക പുഴം്ടണഷയഠക ണഷറുന്നു.ക നംഷളക  കസ്ഥഷനപതക 44ക നേഠംപ്ക 44ക

സഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംളഷയഠകനമുക്കജലകംഷഉഷക. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

പട്ടഠംക4.1.40 
ണഴയപടാതികചഭയ് 

ണഷ ക 
2015 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 

2016 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 

2017 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 
േനുസഷഠ 0 0.2  
പഫബ്രസഷഠ 2 -þ  

ണഷര്ത്ച്ചജല 27.1 4.2  
ഏേഠല് 182.4 4.1  
പണയജല 245.6 169.2  
ജൂണ് 281.8 461.5  
ജൂചഷയജല  336.6  
ഓഗസ്റ്റജല  159.2  
പ പ്തകബര്ത്  77.4  
ഒനക്ടഷബര്ത്  88.2  
നസകബര്ത് 185.8   
ഡഠ കബര്ത് 42.4   

 

യര്ത്ന്നകേ്ചക 

പനീര്ത്ച്ചഷല് 

 

േ ഷനകനീര്ത്ച്ചഷല് 

 

ബതഠര്ത്ഗണനസ്ഥഷനക 

 
പുഴ 
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പട്ടഠംക4.1.41 

ംഷര്ത് ഠംകസഠളംപ്ക്കജലകആസശയണഷയകേചതഠന്പറകേ്ഠസര്ത് കഅളസജല 

സഠളംപ് 

ആപംകി, ഠക

പ,യ്യുന്നകസഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപതക്ടര്ത്) 

േചന ,ഠ്ക

സഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപതക്ടര്ത്) 

േചതഠന്പറക

അളസജലകഷണഠ.ക

ണീറ്റര്ത്) 

പനല്ലജല 82912 47778 1693.4209 

പ,റു ഷനയങ്ങപ് 341 þ þ 

പയറുസര്ത്ഗക 1070 206 261.530 

ി് ക്കുരുംപ് 648 þ þ 

നതഷര്ത്ട്ടഠംപ്ച്ചര്ത്ക സഠളംപ്ക ഷസഷഴലക ണഷസജലലക

പംഷനക്കഷലകണറ്റുകസഠളംപ്) 
45536 10325 399.1036 

4.1.3.5കംഷചഷസസ്ഥ 

 4.1.3.5.1ക  ഷണഷനയകക നേേപെട്ടക സര്ത് പഷ്വകക ദു: തണഷയക നസനലകക ന,ര്ത്ന്നക ആര്ത്ദ്രക

ഷ്ണനണഖചയകക ക ആര്ത്ദ്രക നപഷഷ്ണക നണഖചയകക േഠല്ലയപടാതിക ംഷചഷസസ്ഥപയക നഠര്ത്് യഠക്കുന്നു.ക പ്ക്കജലക

പടാതിഠഞിരഷറന്ക ംഷചസര്ത് വകക സടാതിക്കജലക ംഠഴക്കന്ക ംഷചസര്ത് വകക നഭേപെട്ടക സര്ത് പഷ്കക േഠല്ല്ജലക നല്കുന്നു.ക

ണഷര്ത്ച്ചജലക മു്ല്ക പണയജലകഅസ ഷനകക സപഷകംടുതക ക നസനല്ക്കഷചവകക േനുസഷഠക മു്ല്ക നണയജലക സപഷക സഷണ്ടക

ംഷചയളവകകആഉജല.ക പഷചക്കഷടാതിജലക ചുഷകക സഴഠക നംഷയമ്പത്തൂര്ത്ക ണ്ചേനേശങ്ങളഠല്ക നഠന്നുളളക ഷ്ണക ംഷറ്റജലക

നംഷളതഠപചത്തുന്ന്ഷഉജലക േ ഷനക ംഷഷഉക.ക സളപഷയ ഠംകക ചൂടുകക സഷണ്ടക ംഷറ്റുകക അനുഭസപെടുന്നക

േഠല്ലയഷഉഠ ജ്ല.ക സര്ത് തഠല്കഏംനേശകക 2000ക ണഠ.ക ണീറ്റനറഷളകക സര്ത് പഷ്കക േഠല്ല ജ്ലക ചഭഠക്കുന്നു.ക നസനചഠല്ക

43ഛക ലകക യര്ത്ന്നക ്ഷപനഠചക  ക േഠല്ലയഠല്ക അനുഭസപെടുന്നു.ക നീചഗഠഷഠയകക ആനണചയകക ഷഷത്രഠക

ംഷചങ്ങളഠല്ക്ണുപ്പുളളകംഷചഷസസ്ഥകേേഷനകകപ,യ്യുന്നു. 

4.1.3.6ക്രഗര്ത്ഭകശഷസ്ത്രക 

  പച്ഷകക ഗ്നീസ്സഠക്കജലക പഷറംപ്, ചു് ഷമ്പുംല്ലജല, ,ഷര്ത്പഉഷവക്കറ്റജലക ഗ്നീസ്സഠംജലക പഷറംപ്,  
ണഠഗ്മവറ്ററ്റജലക നംഷകപ്ലക്സുംപ്ക തുടാതിങ്ങഠയസയഷഉക േഠല്ലയഠല്ക പപഷതുസഷയഠക ംഷഉപെടുന്നക ശഠചംപ്.ക

അല്പ ഠചഠംകശഠചംപ്കഅട്ടെഷടാതിഠകകകകകകക്ഷഭാസഷംളഠല്കംണ്ടുകസരുന്നു.കേഠല്ലയപടാതികപടാതിഠഞിരഷറുകഭഷഗതഷയഠക

പസട്ടുംല്കരൂപീംഷഉങ്ങ്ടകകിക്കല്കനഠനണം പങ്ങ്ടകകംഷഉപെടുന്നു.ക 

4.1.3.7കി, ഠ 

കകകകകക നംഷളതഠന്പറക ി, ഠക സഠളക സഠസ്തൃ്ഠയഠലകക പണഷതകക ത്ക്പഷേനതഠലകക േഥണകസ്ഥഷനകക

സതഠക്കുന്നക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലക പനല്ലുത്ക്പഷേനതഠല്ക ിക്കഷചവകക മുന്പന്ത്ഠയഠല്ക ആഉജല.നംഷളതഠന്പറക

പനല്ലറയഷഉജലക പഷചക്കഷടാതിജല.ക പനല്ി, ഠയപടാതിക സഠസ്തീര്ത്് തഠലകക ത്ക്പഷേനതഠന്പറയകകഏംനേശകക 60ക  ക

ശ്ണഷനനതഷളകക സഠതഠ്കക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയനടാതി്ഷഉജല.ക ണറ്റുക േഠല്ലംളഠചഠല്ലഷതക ന,ഷളക, റഷഗഠ, ്ഠന, 

നേഷസഷര്ത്കതുടാതിങ്ങഠയകപ,റു ഷനയങ്ങ്ടകകമു്ഠഷ, തുസഷപഷഠെജല, ഴുന്നജല, സന്പയര്ത്, പ,റുപയര്ത്കിന്നഠസയകകി, ഠക

പ,യ്തുസരുന്നു. ഔ  ക  യക സഠളംപ്, പച്ചക്കറഠക സഠളംപ്, പഴസര്ത്ഗങ്ങപ്, തുസഷപഷഠെജല, പഠഉകപുളഠ, 

യുര്ത്ക്ക, ന്ക്കജലക ിന്നഠസക  കസ്ഥഷനതജലക ഏറ്റവകക യുടു്ല്ക ി, ഠക പ,യ്യുന്ന ജ്ലക ക േഠല്ലയഠചഷഉജല.ക ണം ഷഷക

ഷ മുളളകണണ്കഇനമുളള്ഠനഷല്കനഠചക്കടാതിച, പരുതഠകിന്നഠസകി, ഠകപ,യ്യുന്നകഏംകേഠല്ലയഷഉഠ്ജല.കഇതുക
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യുടാതിഷപ്ക,ഠറ്റൂര്ത്ക്ഷലൂക്കഠല്കസഠപുചണഷയകംഷഠമ്പഠന്കി, ഠയഠമുണ്ടജല.കകകക പ്ങ്ങജല, ംവങ്ങജലക ംഷെഠ, റബര്ത്, 

ന്യഠച, ംഠഴന്നുസര്ത്ഗങ്ങപ്, കുരുമുളംജല, ഏചക, ഇഞ്ചഠ, ംശുണഷസജലക ിന്നഠസയകക ി, ഠക പ,യ്തുക സരുന്നു.
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4.1.3.8കംഷര്ത് ഠംകസഠളംപ് 
 േഠല്ലയഠല്കഏറ്റവകകയുടു്ല്കേനേശതജലകി, ഠപ,യ്യുന്നകസഠളകപ്ങ്ങഷഉജല.കപനല്ലജലലകറബ്ബര്ത്ലകസഷഴലകംവങ്ങജലലകപച്ചക്കറഠകതുടാതിങ്ങഠയസകണറ്റജലകേ ഷനകസഠളംളഷഉജല.കേ ഷനക

സഠളംപളക കബന്ധഠച്ചുള്ളകസഠസഷങ്ങപ്കചുസപടാതികകപട്ടഠംപെടുതഠയഠഷഠക്കുന്നു.ക 

പട്ടഠംക4.1.42 

േ ഷനകസഠളക്ഠഷഠച്ചുള്ളകസഠസഷങ്ങപ്  

ക്രണക 

നക 
സഠള്ഷക 

2016-17 പചക

സഠസ്തൃ്ഠ 

2016-17 പചക

ല്പഷേനക 

2016-17 

പചക

ല്പഷേന

ണം ണ് 

ഇനെഷഴ

പതക

സഠസ്തൃ്ഠക

ഷപതക്ടര്ത്) 

ല്പഷേനക

ണം ണ് 

Kg/Ha. 

നഠചസഠ

പചക

ത്ക്പഷേ

നക 

MT 

2021കപചക

സഠസ്തൃ്ഠക 

ഷപതക്ടര്ത്) 

2021-þÂ 

േ്ീണം ഠക്കുന്നക

ല്പഷേനക

ണം ണ് 

Kg/Ha. 

2021-þÂ 

േ്ീണം ഠക്കുന്നക

ത്ക്പഷേനക 

MT 

1 പനല്ലജല 40.427 121281.5 3000 42846 3300 141391.8 45000 7000 315000 

2 പ്ങ്ങജല 60172 1504.55 40 nuts 46197.21 
43 Nuts/ 

palm/ year 

3476.34 

lakh nuts 
50503.63 

60 Nuts/ 

palm/ year 

5302.88 lakh 

nuts 

3 പച്ചക്കറഠ 7483.22 69796 9.327 7096.69 10000 70966.9 9290.1 15000 139351.5 

4 സഷഴ 20.2240 303360.7 15000 25273.54 20000 505470.8 29759.22 30000 892776.6 

5 പയറുകസര്ത്ഗങ്ങപ് 3.5725 6430.6 1800 3770.8 2000 7541.6 5460.82 2500 13652.05 

6 ംഷഠമ്പജല 0.0751 315.5 4200 95 4500 427.5 95 5000 475 

7 ംവങ്ങജല 10.4621 68004.05 6500 10572.72 7000 74009.04 11610.35 7800 90560.73 

8 ംശുണഷസജല 0.35156 61.523 175 403.8 180 72.684 440.66 220 96.9452 
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9 പ,റുക ഷനയങ്ങപ് 975 708 0.726 1000 800 800 700 1200 840 

10 പംഷനക്കഷ 67477 281825 4.176 785.87 500 392.935 976.18 650 634.517 

11 ഇഞ്ചഠ 105515 165313 1.566 1176.16 15000 17642.4 1612.4 20000 32248 

12 ണഞിരപ്ക 321.20 5233.2 16.292 352.35 18000 6342.3 1232.33 22000 27111.26 

13 ണഷങ്ങ 4773.01 46691.1 9.782 5569.22 10000 55692.2 6261.86 15000 93927.9 

14 േഷ്ഠ 91125 3035 0.03 1011.25 400 404.5 1330.15 500 665.075 

15 
ംഠഴങ്ങജലക

സര്ത്ഗങ്ങപ് 
1848.34 37875.14 20.491 1959.45 25000 48986.25 2171.43 30000 65142.9 

16 കുരുമുളംജല 2507.81 6233.1 0.402 6522.3 400 2608.92 7477.51 800 5982.008 

17 റബ്ബര്ത് 277201 0.124 24404.17 37837.65 1200 45405.18 38488.65 1500 57732.975 

18 ന്യഠച 2400 425 0.177 3000 200 600 3000 300 900 

 ആപം 621883.69226 1118093.087 52142.139 195469,99 982231.349 115180 215410.29 152470 1422097.4552 
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4.1.3.9കനണഖചകനനഷഠടുന്നകേനങ്ങ്ങപ് 

േചന ,നക കസഠ ഷനങ്ങ്ടപടാതികഅപഷയഷപ്ത്ലകേചചഭയ്കകുറസജല 

 അശഷസ്ത്രീയണഷയക േചസഠ്ഷഉക  കസഠ ഷനങ്ങപ്;ക പപഷട്ടഠപപഷളഠഞിരക ംനഷലംപ്ലക ്ംര്ത്ന്നക

സ്ലൂയഠസ്സും്ടകക ട്ടറും്ടക, ംനഷല്കബണ്ടും്ടപടാതികവംനയ്യറ്റവകക്ംര്ത്ച്ചയക 

 േചനരഷ്സ്സും്ടപടാതികണചഠനീംഷഉക 
 കുളങ്ങ്ടപടാതിക കഷണം ഉതഠലള്ളകഅപഷയഷപ്ത് 

 ്് ീര്ത്തടാതിങ്ങ്ടപടാതികനഷശകക/കനഠംതല് 

 സഠളം്ടപടാതികനഠര്ത്ഉഷയംണഷയകസളര്ത്ച്ചഷകഘട്ടതഠല്കേചചഭയ്യപടാതികഅഭഷസക 
 സഠളനഠര്ത്ഉയകേചന ,നകംഷര്ത് ഠംകംചണ്ടറഠന്പറകഅഭഷസക 
 സൂക്ഷ്മകേചന ,നക കസഠ ഷനങ്ങപളക്കുറഠച്ചുള്ളകഅജ്ഞ് 

 ംഷചഷസസ്ഥഷക സയ്ഠയഷനകക ൂഹചകക ണഴക്കുറസജലക അനുഭസപെടുന്ന്ഠനഷല്ക നനഷഠനടാതിണ്ടഠക സരുന്നക

രൂണം ണഷയക സഷപ്ച്ചക ി, ഠപയയകക ംഷര്ത് ഠനംഷല്പഷേനപതയകക ്േവഷഷഷക ംര്ത് ംന്പറക

സരുണഷനപതയകകേ്ഠയുചണഷയഠകബഷ ഠക്കുന്നു. 

 ംഷചഷസസ്ഥഷക സയ്ഠയഷനകക ൂഹചകക ണഴക്കുറസജലക അനുഭസപെടുന്ന്ഠനഷല്ക നനഷഠനടാതിണ്ടഠസരുന്നക

രൂണം ണഷയക സഷപ്ച്ചക ി, ഠനയയകക ംഷര്ത് ഠനംഷല്പഷേനപതയകക ്േവഷഷഷക ംര്ത് ംന്പറക

സരുണഷനപതയകകേ്ഠയുചണഷയഠകബഷ ഠക്കുന്നു.ക 

 ണ് ജലക  കഷണം ഉക േസര്ത്തനങ്ങ്ടപടാതിക അഭഷസകലക രുപ്പപട്ടല്ലക യുനകക ി, ഠലക ഘനനവകക
അനഠയ്ഠ്ക പഷറക പപഷട്ടഠക്കലകക ിന്നഠപയഷപക്കക ണപ് ഷചഠെഠനുള്ളക ംഷഷഉങ്ങളഷഉജല.ക

ഫച്രയഠി്ക നഷ്ടണഷംല്ലക ല്പഷേനകക കുറയല്ലക പുഴം്ടനടാതിയകക ന്ഷടും്ടനടാതിയകക  കഭഷഉനശ ഠക

കുറയല്ലക അതുൂഹചമുണ്ടഷകുന്നക പസള്ളപെഷക്കകലക േചവസേു്ക ക പദ്ധ്ഠം്ടപടാതിക പഷഷേയകലക ി, ഠക

സ്ഥചങ്ങ്ടപടാതിക നഷശകലക പറയഠല്ക നറഷഡജലക ഗ്ഷഗ്ക ്ടാതിസ്സകക ിന്നഠസപയല്ലഷകക ണപ് ഷചഠെജലക

ൂഹചമുണ്ടഷകുന്നകേനങ്ങ്ങപ്. 

 അനഠയ്ഠ്ണഷയക സനനഷശവകലക അശഷസ്ത്രീയക ി, ഠഷീ്ഠം്ടകക നമ്മുപടാതിക   യ മ്പതഠനജലക
നശഷ ഉകകസരുതഠപക്കഷണ്ടഠഷഠക്കുന്നു. 

 

4.1.3.10കനഷനശഷമുഖമഖണഷകുന്നകസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംപ് 

 

ംഷഷഉങ്ങപ് 

1. കുന്നഠന്ക ,ഷഠവംളഠലകക തൂക്കഷയക േ്ചങ്ങളഠലകക  കഷണം ഉ്്വങ്ങപ്ക്കുക സഠരുദ്ധണഷയക
ണ് ഠളക്കല്. 

2. നീര്ത്ച്ചഷലം്ടപടാതികസശങ്ങളഠല്ക കഷണം ഉകേസര്ത്തനങ്ങപ്കനടാതിതഷപ്യള്ളകി, ഠ 
3. അ ഠംേചകകസുഷണം ഠ്ണഷയഠകഒഴുക്കഠസഠടുന്ന്ഠനുള്ളകണഷര്ത്ഗങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസക 
4. അനഠയ്ഠ്ണഷയകസനനശീംഷഉവകക  യ മ്പതഠന്പറകഅണഠന്ഷപനയഷഗവക 
5. ംഷട്ടു്ീയകകംന്നുംഷചഠനണച്ചഠലക 
6. അശഷസ്ത്രീയണഷയകഖനനവകലകപഷറപപഷട്ടഠക്കലക 
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7. ണചഞ്ചഷഠവംളഠപചകപ്റ്റഷയകനറഷഡജലകനഠര്ത്മഷഉവകലകണറ്റുകനഠര്ത്മഷഉകേസര്ത്തനങ്ങ്ടക 
8. നീര്ത്ച്ചഷലംളഠനച്ജലകഫഷക്ടറഠംളഠല്കനഠന്നുകണറ്റുകപുറക്ള്ളുന്നകസഠ ഷകശകകംചര്ത്ന്നകണഷചഠനയങ്ങപ് 

9.  ഷൂഹതയവകക ഷമ്പതഠംവണഷയകംഷഷഉങ്ങളഷല്കേനങ്ങളഠല്കേംടാതിണഷവന്നകഅചകഭഷസക 
10. പഷഠസ്ഥഠ്ഠകപഷഠഗണഠക്കഷപ്യള്ളകസയസ ഷയസത്ക്ക്കഷഉക 
11. രുപ്പപഷട്ടല്ലകണ് ഠടാതിഠച്ചല്ലകപസള്ളപെഷക്കകകതുടാതിങ്ങഠയകേി,്ഠനണം ഷഭങ്ങപ് 

 

പഷഠഉഠ്കഫചങ്ങപ് 

1. ണണ്ണകകഅ്ഠപചകഫചപു ടാതിഠയകകനഷ്ടപെടുന്നു 

2. പസള്ളതഠന്പറകചഭയ്യകകഗുഉവകകകുറയംയകലകേചനരഷ്സ്സുംപ്കനശഠക്കുംയകകപ,യ്യുന്നു.ക 
3.   യ മ്പതജലകദുര്ത്ബചണഷകുന്നു 

4. ്രണഠയപടാതിക ത്ക്പഷേനണം ണ്ക കുറയംയകക ്ന്ൂഹചകക ി, ഠക സനകക പുല്നണടുംപ്ക േയഷനക /ക
ഫചവൃണം ക/കനഷഉയസഠളംപ്കിന്നഠസയഠല്കനഠന്നുള്ളകത്ക്പഷേനകകകുറയംയകകപ,യ്യുന്നു. 

5. പഷഠസ്ഥഠ്ഠക ലനാവചനകകനഷ്ടപെടുത്തുന്നു 

6. േച കഭഷഉഠംളഠലകകേചഷശയങ്ങളഠലകകനേഠം്ടകക്ഷഴജലകസഷംളഠലകകണ് ടാതിഠയന്നു 

7. അടാതിഠ്ടാതിഠകസഷപ്ച്ചയകകപസള്ളപെഷക്കവകകണ്ടഷകുന്ന്ഠനുള്ളക ഷത,ഷയങ്ങപ്കം ഷ്ടഠക്കപെടുന്നു. 
4.1.3.11കഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങ്ടപടാതികഅപഷയഷപ്ത് 

 േചന ,നകപദ്ധ്ഠം്ടപടാതികഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംയങ്ങപ്കംഷഷയണം ണണല്ല. 

 നഠചസഠലള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങപ്കപഷഠപഷചഠക്കുന്ന്ഠലള്ളകഅചകഭഷസക 

 ി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലക കഷണം ഉകസകുപ്പും്ടപടാതികഏനംഷപനണഠല്ലഷയ്മ 

4.1.3.12കപ്ഷഴഠചഷളഠകണം ഷണകക–കയ്സത്ക്ി,്കപ ൗംഷയങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസകക 
 വസേഗ്ദ്ധ്യകകള്ളതുകകഅല്ലഷതതുണഷയകപ്ഷഴഠചഷളഠം്ടപടാതികണം ഷണക 
  ണയബന്ധഠ്ണഷയഠക പ്ഷഴഠല്ക ഷന്നഠദ്ധയകകആസശയമുള്ളനെഷപ്ക പ്ഷഴഠചഷളഠംളഠല്ലഷപ്ക സരുന്നക
അസസ്ഥ 

 ംഷര്ത് ഠംകയ്ങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസക 
 പ്ഷഴഠല്ന നയപടാതികപഷഠശീചനകംയഷമ്പജല 
 യ്ങ്ങ്ടപടാതികഅറ്റകുറ്റെഉഠകനടാതിത്തുന്ന്ഠനുള്ളക ഷനങ്ക്ഠംകസഠദ്ഗ്ദ്ധ്രുപടാതികഅഭഷസക 
 ംഷര്ത് ഠംകയ്ങ്ങ്ടപടാതികഅറ്റകുറ്റെഉഠംപ്കനടാതിതഷന്പറ്റഷതകഅസസ്ഥ 

4.1.3.13കസഠപഉനക കസഠ ഷനതഠന്പറകഅഭഷസകക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷല്പന്നങ്ങ്ടപടാതികസഠചയഠപചകഅസ്ഥഠഷ് 

 ംഷഷയണം ണണഷയകസഠപഉനക കസഠ ഷനതഠന്പറകഅപഷയഷപ്ത് 

 പനല്ലജലക  കഭഷഉകലക സഠപഉനകലക യഥഷ ണയകക സഠചക ചഭഠക്കഷയ്മക ിന്നഠസക  കബന്ധഠച്ചക
േ്ഠ ന്ധഠംപ് 

 ംഷര്ത് ഠനംഷല്പന്നങ്ങ്ടപടാതിക കഭഷഉകലകസഠപഉനകകിന്നഠസയണഷയഠകബന്ധപെട്ടക നഗഷപഡൗണുംപ്ക
പ്പെപടാതിയള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസക 
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 ല്പന്നങ്ങപ്കനംടുയുടാതിഷപ്കസൂണം ഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളകശീ്ഠംഷഉക കസഠ ഷനങ്ങ്ടപടാതികഅഭഷസക 
 

4.1.3.14കംഷര്ത് ഠംകകനണഖചയഠപചകത്ക്പഷേനകകുറസജല 

 ണ് ഠന്പറകനപഷ ഉവണഷയഠകബന്ധപെട്ടകേ്ഠ ന്ധഠ 
 നഷഷഗലംീടാതിലകംളം്ടപടാതികബഷഹുചയവകകകസനയമൃഗകആക്രണഉവകക 
 സഠജ്ഞഷനകസയഷപനക കസഠ ഷനങ്ങ്ടപടാതികനപഷഷഷയ്മംപ് 

 യര്ത്ന്നകത്ക്പഷേനവകകല്പഷേനകണം ണ്യകകചഭയണഷകുന്നകനടാതിീല്കസതുത ക്ക്ടപടാതികചഭയ്ക്കുറസജല 
 വേസസളകത്ക്പഷേനതഠന്പറകകുറസജല 
 ംീടാതിനഷശഠനഠകഷതഠ്കംഷര്ത് ഠംകമുറംപളക്കുറഠച്ചുള്ളകഅജ്ഞ് 

4.1.3.15കമു്ചണടാതികണഷകനഗഷക ഠറ്റഠ 

 സഠസ്തൃ്ഠയഠല്കമു്ചണടാതികപഞ്ചഷയതഠല്കഒന്നഷകകസ്ഥഷനകകണഷസജലകി, ഠ്ഷഉജല.ക1750കഓളകകംര്ത് ംര്ത്ക

3000ക പതക്ടറഠല്ക സഠസഠ കഇനകക ണഷസജലക ി, ഠക പ,യ്യുന്നു.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നുക ണഷത്രകക സഷര്ത് ഠംക സരുണഷനകക 300ക

നംഷടാതിഠകരൂപയഷഉജല. 

 പഷമ്പഷഷഗ്വകകഅശഷസ്ത്രീയവണഷയകി, ഠകഷീ്ഠ 
 സഠപഉനകലകൂഹചയസര്ത്ദ്ധനസജലകിന്നഠസയ്ക്കള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയണഠല്ലഷയ്മ 

 പഷഠസ്ഥഠ്ഠക്കജലകഭീ ഉഠയഷകുന്നക്ഷതഠലള്ളകംീടാതിനഷശഠം്ടപടാതികഅണഠന്ഷപനയഷഗക 
 േഷനേശഠംകസഠപഉഠയഠലൂപടാതികണഷത്രകകഗപ്ഫജലകനഷടുംളഠനചയ്ക്കള്ളകംയറ്റുണ്ഠ 
 ംഷര്ത് ഠംകയ്സത്ക്ക്കഷഉതഠന്പറകഅഭഷസക 

4.1.3.16കസനയേീസഠം്ടടാതികആക്രണഉക 

 ആനലകണയഠല്ലകപന്നഠലകണഷന്ലകണചയ് ഷന്കിന്നഠസയപടാതികപദ്രസകകൂഹചകകി, ഠകനഷശകക കഭസഠക്കുന്നു.ക 

4.1.3.17കആസശയങ്ങപ്/ക ഷ യ്ംപ് 

േച മൃദ്ധഠക 

 ഭഷഷ്പ്പുഴക കഷണം ഉക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷല്പഷേനതഠന്പറക അടാതിഠസ്ഥഷനക ഘടാതിംണഷയക േചതഠന്പറക  കഷണം ഉവകക

ംഷഷയണം ണണഷയക പനയഷഗവകക ഷദ്ധയണഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠക നീര്ത്തടാതിഷ ഠിഠ്ക സഠം നക ണഷതാംംപ്ക

പുനം ഷ്ടഠച്ചജലകംര്ത് ംകപങ്കഷളഠതന്ഷപടാതികനടാതിെഠചഷക്കും 

 ഡഷമുംപ്ലകംനഷലംപ്ലക,ഷലംപ്കിന്നഠസയഠപചകണഉല്ണഷറ്റല്ലകപഷര്ത്ശവഭഠതഠകബചപെടുതല്ലക

ംയര്ത്ക്രസസ്ത്രകകപനയഷഗഠക്കൽകിന്നഠസകയഥഷ ണയകകനടാതിെഠചഷക്കും 

 പഷടാതിങ്ങപ്ക ി,്യണഷയഠക പചസചഠകഗജലക പ,യ്യുന്നതുകക സഷമ്പുംപ്ക ബചപെടുത്തുന്നതുകക സഴഠക ണ് ജലക േചക
 കഷണം ഉകകറെഷക്കഷക 

 സഷപ്ച്ചപയകഅ്ഠേീസഠക്കുന്നകഇനങ്ങപ്കംഷര്ത് ഠംകഷീ്ഠംപ്കിന്നഠസകംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകചഭയണഷക്കും 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 ണഴപസള്ള കഭഷഉതഠനുകക ്രഗര്ത്ഭക േച കഭഷഉഠംപ്ക നഠറയ്ക്കന്ന്ഠനുകക േഷ ഷനയകക നല്കുംയകക
്ന്മൂചകകേചചഭയ്കറെഷക്കുംയകകപ,യ്യും 

 ന്ഷടുംളഠല്കപ,ക്കജലകഡഷമുംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചജലകേച കഭഷഉകകപണച്ചപെടുതഷക 

 േചസഠ്ഷഉതഠനഷയഠകംഷര്ത് ഠംകംചണ്ടര്ത്കണ്ടഷക്കഉക 

നീര്ത്തടാതിഷ ഠഷ്ടഠ്കസഠം നക 

 ി, ഠ്രണഠംളഠപചകണ് ജലക–കേചക കഷണം ഉകേസര്ത്തനങ്ങപ് 

  കഷണം ഉകി, ഠമുറംപ് 

 നീര്ത്ച്ചഷലംളഠപചക കഷണം ഉകേസര്ത്തനങ്ങപ് 

അടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയകസഠം നക 

 ഐ.ി ജല.ആര്ത്.ഒകസ്ഥഷപനങ്ങ്ടപടാതിക തംഷഉനതഷപടാതികംഷചഷസസ്ഥകനഠഷീണം ഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്ക
സ്ഥഷപഠക്കും 

 ംഷര്ത് ഠംകനണഖച്ജലകആസശയണഷയകഫഷകകനറഷഡുകളംപ്ലകംഷര്ത് ഠംകസഠളക കഭഷഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്ലകകണറ്റുക
അടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങപ്കിന്നഠസകസഠം ഠെഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളകപദ്ധ്ഠംപ്കആസഠഷ്കഷഠക്കും 

ംഷര്ത് ഠംകയ്സത്ക്ക്കഷഉക 

 ംഷഷയണം ണണല്ലഷതക ംഷര്ത് ഠംക പംഷഉങ്ങപ്ക ണഷറ്റഠക പണച്ചപെട്ടക പംഷഉങ്ങ്ടകക യ്ക
 ഷണഗ്രഠം്ടകകസഷങ്ങഷന്കആസശയണഷയക ഷമ്പതഠംക തഷയകകചഭയണഷക്കഉക 

 പഷടാതിനശഖഷങ്ങളഠപചക അകഗങ്ങപ്ക്കജലക പചസല്ലര്ത്ലക പഡലര്ത്ലക ,ഠ ല്പ്ലസജലലക ബണ്ടജലനഫഷര്ത്ണര്ത്ക ിന്നഠസക
പ്പെപടാതിയള്ളക യ്ങ്ങപ്ക ്ഷകക ഏ്ഷയഷലകക ിച്ചജല.പഠക അനു ഷഠച്ചജലക ംര്ത് ംനജലകആസശയമുള്ളക

യ്ങ്ങപ്ക75കശ്ണഷനകക ബ് ഠഡഠയഠല്കചഭയണഷക്കഉക. 

 ംഷര്ത് ഠംക യ്സത്ക്ക്കഷഉക നണഖചയഠല്ക പ്ഷഴഠല്ക ന നംപ്ക്കജലക വനപുഉയകക പഷഠശീചനകക
നല്കും 

 പനല്ി, ഠയഠല്ക ംളനഷശഠനഠക േനയഷഗകക ഒഴഠസഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠക യ്സത്ക്ി,ക നടാതിീല്ലക
യ്സത്ക്ക്കഷഉകംളനഠയ്ഉകകിന്നഠസകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കും. 

 പഞ്ചഷയതജലക ്ചതഠല്ക ണഠംച്ചക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക ംഷഴ്ചക പസയ്ക്കന്നക പ്ഷഴഠല്ന നയപടാതിക
േസര്ത്തനക ഷീ്ഠംപളക്കുറഠച്ചജലക ണറ്റജലക പ്ഷഴഠല്ന നംപ്ക്കജലക നബഷ സത്ക്ക്കഷഉകലക പഷഠശീചനകക

ിന്നഠസക നല്കും.ക പ്ഷഴഠല്ന നം്ടപടാതിക പംഷഉങ്ങപ്ക നനപഷയഷക്കഷനുകക ണറ്റുമുള്ളക തുംക

അനുസേഠക്കും. 

 പ്ഷഴഠലറെജലക പദ്ധ്ഠക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക ംഷര്ത് ഠംക ംചണ്ടറഠനനഷടാതിജലക നയഷേഠച്ചുനപഷകുന്നക
ഷീ്ഠയഠചഷക്കഉക. 

 സഠേയംഷവകക സുസ്ഥഠഷവണഷയക യ്സത്ക്ക്കഷഉതഠനജലക ആധുനഠംക യ്ങ്ങ്ടപടാതിയകക

ംഷര്ത് ഠനംഷപംഷഉങ്ങ്ടപടാതിയകക ണറ്റുക ഘടാതിംക ഭഷഗങ്ങ്ടപടാതിയകക അസശയസതുത ക്ക്ടപടാതിയകക ചഭയ്ക

അ്യന്ത്ഷനപണം ഠ്ണഷഉജല. 

 ണചഠനീംഷഉക നതതുസല്ലഷതക യ്സല്ക്കഷഉക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക നടാതിെഠചഷക്കഠക േി,്ഠക
 മ്പത്തുക്കളഷയക ്രണഠലക പസള്ളകലക ണ് ഠപചക നപഷ ംങ്ങപ്ക ിന്നഠസയപടാതിക  കഷണം ഉകക റെജലക

സരുത്തും. 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 ംര്ത് ംക  തംഷഉക  കഘങ്ങപളക ംഷര്ത് ഠംക യ്ങ്ങ്ടപടാതിക ന സനങ്ങപ്ക ചഭയണഷക്കല്ലക
നംടുപഷടുംപ്ക്ീര്ത്ക്കല്ലകയ്ഘടാതിംങ്ങ്ടപടാതികസഠ്ഷഉകകിന്നഠസകഭകഗഠയഷയഠകനടാതിെഠചഷക്കുന്ന്ഠനജലക

േഷപ്തഷഷക്കും. 

 പഷടാതിനശഖഷക സഷമ്പുംളഠല്ക  ഷനങ്ക്ഠംക സഠേയംപ്ക പനയഷഗഠച്ചജലക ഊര്ത്നേഷല്പഷേനകക  ഷ യണഷക്കഠക
യര്ത്ന്നക േസര്ത്തനണം ണ്യള്ളക പമ്പുംപ്ക േസര്ത്തഠക്കഷക.ക നഠചസഠലള്ളക ി.ി ജല. ഠലക

പം.പം.ി ജലലകിക.പം.ി ജല.പഠകിന്നീകപദ്ധ്ഠം്ടണഷയഠക കനയഷേഠെഠക്കഷക. 

സഠപഉനക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷല്പന്നങ്ങ്ടപടാതികക കഭഷഉതഠനുകകസഠ്ഷഉതഠനുണഷയഠകംര്ത് ംകല്പഷേംക കഘങ്ങപ്ക

നംന്ദ്രീംഷഠച്ചജലക കഭഷഉക–ക കെഷഉകൂഹചയസര്ത്ദ്ധഠ്കല്പന്നകസഠപഉനകശകഖചകആസശയണഷഉജല. 
 നംഷപ്ഡജലക നസ്റ്റഷനറേജലലക യുപ്ക ന,മ്പര്ത്ലക പഴങ്ങ്ടകക പച്ചക്കറഠം്ടകക വംംഷഷയകക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക
പ ൗംഷയപണഷരുക്കുന്നക നംഷണ്ക്രീറ്റജലക ്റംപ്ക തുടാതിങ്ങഠയക അടാതിഠസ്ഥഷനക പ ൗംഷയങ്ങപ്ക

സഠ.ിഫജല.പഠ. ഠ.പംക വഷരേണയകംര്ത് ംകസഠപഉഠംളഠല്കം ഷ്ടഠക്കും. 

  ഷനയസഠപഉഠംപ്ക്കജലകനചചകപ്ലഷറ്റജലനഫഷമുംൾകനഠര്ത്മഠക്കഉക. 
 നനഷഠട്ടുള്ളകസഠപഉനകകപണച്ചപെടുത്തുന്ന്ഠനജലക,ഠല്ലറകസയഷപഷഷകസ്ഥഷപനങ്ങപ്കതുടാതിങ്ങഉക. 

 നഠചസഠലള്ളക നഗഷപഡൗണുംപ്ക ണഠല്ലുംപ്ക ിന്നഠസപയക്കുറഠച്ചുള്ളക ഡഷറ്റഷനബ ജലക  ര്ത്നവക മുനഖനക
്യ്യഷറഷക്കും. 

 ംഷര്ത് ഠനംഷല്പന്നങ്ങ്ടപടാതിക സഠചനഠചസഷഷകക ചഭയണഷക്കഷനഷയഠക സഠസഷക  ഷനങ്ക്ഠംക സഠേയയപടാതിക
 തഷയനതഷപടാതികഒരുകസഠപഉഠകഗനസ ഉകസഠസഷകശകഖചകനടാതിെഠചഷക്കും. 

  തംഷഉക നണഖചയഠല്ക 50-100ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക  കഭഷഉക നശ ഠയള്ളസലക

പഷടാതിനശഖഷഷടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക 10-50ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക  കഭഷഉക നശ ഠയള്ളസലക ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക 10ക

പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക സപഷക  കഭഷഉക നശ ഠയള്ളക നഗഷപഡൗണുംപ്ക നഠര്ത്മഠക്കഉക.ക നഠചസഠലള്ളക

നഗഷപഡൗണുംപ്ക േഠല്ലഷക –ക നലഷക്കജലക ്ചതഠല്ക സഷടാതിം ജ്ലക നല്കുന്ന്ഠനജലക

 കസഠ ഷനപണഷരുക്കഉക. 

 േഷനേശഠംകവറ ജലകണഠല്ലും്ടപടാതികംഷഷയണം ണ്കസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കും. 
 ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക പനല്ലജലക  കഭഷഉകക നടാതിതഷനുകക തുംക ടാതിപന്പന്നക ചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനുകക
േസര്ത്തനണം ണണഷയകക കസഠ ഷനങ്ങപ്കഒരുക്കും 

 ല്പന്നങ്ങ്ടപടാതികൂഹചയസര്ത്ദ്ധനസഠനജലകമുന്തൂക്കകകപംഷടുതജലകസഠപഉനകകപണച്ചപെടുത്തും.കഷേഷ : നെല്്ല – 

അരി,കഅഷഠപെഷടാതിഠലകഇഡ്ഡചഠലകനേഷശകണഷസജലലകഅസഠല്ലക്സഠനടാതിഷടുയുടാതിഠയകഅഷഠകിന്നഠസ) 

 സഠചയുടു്ല്ക ചഭഠക്കുന്നക ബസുണ്ഠലക േീഷംശഷചലക ഗന്ധശഷചലക ഞസഷക പനല്ലജലക ിന്നഠസക
നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കും 

 നഠചസഠലള്ളക അഷഠണഠല്ലുംപ്ലക േസര്ത്തനകക നഠര്ത്തഠയക ണഠല്ലുംപ്ലക പൂട്ടഠക ംഠടാതിക്കുന്നക അഷഠണഠല്ലുംപ്ക
ിന്നഠസപയകേസര്ത്തനണം ണണഷക്കുംയകകപ,യ്യും. 

 േഠല്ലയഠല്ക ആചത്തൂഷഠല്ക സ്ഥഠ്ഠക പ,യ്യുന്നക നണഷനഡണ്ക വറ ജലക ണഠല്ക േവൃതഠെഠയ്ക്കസഷന്ക

നടാതിപടാതിഠംപ്ക വീംഷഠക്കും. 
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ത്ക്പഷേനകസര്ത്ദ്ധനസജല 

 പഷചക്കഷടാതിഠനജലക പറ്റഠയക ഇനകക ഹ്ര വംഷചക –ണദ്ധയംഷചക ൂഹപ്പുള്ളക പു്ഠയക പനല്സഠതഠനങ്ങപ്ലക
സഷളച്ചപയകേ്ഠനഷഷ ഠക്കുന്നകഇനങ്ങപ്ലകംഷറ്റതജലകസീഴഷതകഇനങ്ങപ്കിന്നഠസകആസശയതഠനഷയഠക

േഠല്ലയഠപചകഫഷമുംപ്ലകആര്ത്.ി ജല.േഠ.പഠലകസഠതജലകഗ്രഷണകകിന്നഠസകസഴഠകത്ക്പഷേഠെഠക്കഉക. 

 പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല്ജലകണഷത്രണഷയഠകകഒരുകസഠജ്ഞഷനകസയഷപനകനംന്ദ്രകകഅ്യഷസശയണഷഉജല 

 പഞ്ചഷയതജലക്ചതഠല്കസഠതജലകബഷങ്കുംപ്കരൂപീംഷഠക്കഉക 
 വേസകി, ഠകഷീ്ഠകഅസചകബഠച്ചജലകണഷചഠനയ കസ്ക്കഷഉകകറെഷക്കും 

 ി, ഠക സകുെഠപെക അനുസഷേനതഷപടാതിക േഷനേശഠംണഷയഠക ംര്ത് ംര്ത്ക ്പന്നക ല്െഷേഠെഠച്ചക
ഗുഉനണന്മയള്ളക സഠത്തുംപ്ക ംര്ത് ര്ത്ക്കജലക ഇടാതിയഠല്ക സഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുന്ന്ഠനജലക പഞ്ചഷയതജലക

്ചതഠല്ക ഷമ്പതഠംക തഷയകകനല്കും. 

 സഠതജലകലകസളകലക  യ കഷണം ഉകപഷ ഠംപ്കിന്നഠസയ്ക്കള്ളക ന തഷയകതുംകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഉക. 
 സഠളക ആനഷഷഗയക പഷഠപഷചനതഠനഷയഠക നലഷക്കജലക ്ചതഠല്ക േന്യംക ്ഉഠറ്റുകലക നേയഷഗസ്ഥക
ക്രണീംഷഉവകക നസഉക.ക ഇ്ഠലൂപടാതിക ത്ക്പഷേഠെഠക്കുന്നക വേസ-േീസഷണുക ത്ക്പന്നങ്ങപ്ക സനഠ്ഷക

ഗ്രൂെഠലൂപടാതികസഠ്ഷഉകകനടാതിതഉക. 

 ഓനഷഷക  ീ ഉഠലകക ആഷകഭതഠലകക ഇടാതി ണയത്തുണഷയഠക സഠളക ആനഷഷഗയക ംയഷമ്പുംപ്ക
നടാതിത്തുന്ന്ഠനുകലക അടാതിഠയന്ത്ഠഷക ഘട്ടങ്ങളഠല്ക സഠസഷങ്ങപ്ലക നഠയ്ഉക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ലക പഷ ഠംപ്ക

ിന്നഠസകംര്ത് ംഷഠപചതഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളക കസഠ ഷനകകണ്ടഷംഉക. 

സനയേീസഠംളഠല്കനഠന്നുള്ളക കഷണം ഉക 

 സനയേീസഠംപ്ക്കഷസശയണഷയകഭണം യസതുത ക്കപ്കസനതഠല്ക്പന്നകത്ക്പഷേഠെഠച്ചജലകചഭയണഷക്കും. 
 സനനണഖചയഠപചകേച കഷണം ഉകകറെഷക്കും. 
 ന ഷളഷര്ത്/ഇചക്ട്രഠംജലകപഫന് ഠകഗജലകേഷസര്ത്തഠംണഷക്കുന്ന്ഠനജലക ബ് ഠഡഠകഅനുസേഠക്കും. 
 ി, ഠ്രണഠക സനയേീസഠക ആക്രണഉതഠല്ക നഠന്നുകക  കഷണം ഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക നസീനക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക
ആസഠഷ്കഷഠച്ചജലകേഷസര്ത്തഠംണഷക്കും. 

 സഠളകഇന്ൂറന് ജലകപദ്ധ്ഠയഠല്കേീണഠയകകഇനതഠല്ക ര്ത്ക്കഷര്ത്കസഠതഠ്കകയുടാതിഠകപ്പെടുത്തും. 
4.1.3.18കസഠം നക ഷ യ്ംപ് 

 ഭഷഷ്പ്പുഴകപുനരുജ്ജീസനകപദ്ധ്ഠകേഠല്ലയഠപചക69ക% ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഉള്നെടുന്ന 512 മൈദരോ 

വോട്ടര്നെഡുകളിലോയി 3180 ചതുരശ്ര ൈീറ്റര് വിസതൃതി വരുന്ന ബൃഹ്ത് പദ്ധതി ക േഠല്ലഷക

പഞ്ചഷയതഠന്പറക നനതാ്വതഠല്ക സഠസഠ ക സകുപ്പും്ടപടാതിക ഷി, ഠലക േചന ,നകലക ണ് ജലക

പഷയനസ ഉക ണ് ജലക  കഷണം ഉകലക ണം ീഷസഠം നകലക ഫഠ റീ ജലലക ്നിശക  വയകഭഷഉക

സ്ഥഷപനങ്ങപ്ലക ഗ്രഷണസഠം നക)ക ഏനംഷപഠെഠച്ചജലക നടാതിെഠചഷക്കുന്ന ജ്ലക ണ് ജലക –േചക
വേസവസസഠ യക കഷണം ഉതഠനുകലക ണഗ്രകസഠം നതഠനുകകഇടാതിയഷക്കുക. 

 ണ് ജലക പഷഠനശഷ നക ഷന ഷയഠല്ക പതല്തജലക ംഷര്ത്ഡജല)ക നഠര്ത്നിശഷനു ഷഉകക ി, ഠക
ചഷഭംഷണഷക്കഷക. 

 ണതഷത്മഗഷന്ധഠക നേശീയക പ്ഷഴഠലറെജലക പദ്ധ്ഠയഠല്ക സ്ഥഷയഠയഷയക ആസ്തഠംപ്ക

ം ഷ്ടഠക്കുന്ന്ഠനജലകമുന്ഗഉനകനല്കും. 

 േഠല്ലയഠപചകില്ലഷകേചനരഷ്സ്സും്ടപടാതിയകകപുനരുദ്ധഷഷഉവകക കഷണം ഉവകകനടാതിെഠചഷക്കും. 
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 ്ല്സ്ഥഷനക ണഴപസള്ളക  കഭഷഉക േസര്ത്തനങ്ങപ്ക സഴഠക പഷണഷസ ഠക ണഴപസള്ളകക
്രണഠ്ടാതിഠയഠപചകേചനരഷ്സ്സുംളഠല്ക കഭഷഠക്കും. 

 ണ് ഠന്പറക്രണം ണ്കഅനു ഷഠച്ചുള്ളകശഷസ്ത്രീയക്രസഠനഠനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കും. 
 

4.1.3.19കനണഖചയഠപചകത്ക്പഷേനക 

പനല്ലജല 

 നഠചസഠപചക പനല്പഷടാതിങ്ങപ്ക നഠചനഠര്ത്ത്തുംയകലക ി, ഠക ഇറക്കഷതക പഷടാതിനശഖഷങ്ങളഠല്ക ി, ഠയഠക
റക്കുംയകലക പഷട്ടതഠനജലക സ്ഥചപണടുതജലക ി, ഠക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക ക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുംയകലക നഠശ്ചഠ്ക

സഠസ്തൃ്ഠയഠല്കഒരുകസഠളകിന്നതുകണഷറ്റഠകഷണ്ടജലകസഠളയഠറക്കുംയകകഅ്ജലകപഠന്നീടാതിജലകൂഹന്നജലകആക്കുംയകകപ,തിരജലക

ത്ക്പഷേനകകപഷണഷസ ഠകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഷക. 

 ്ഷഠശജലകനഠചതഠപചകപനല്ി, ഠലകംഷപനല്ി, ഠകിന്നഠസകഅനുസര്ത്തഠക്കുന്ന്ഠലൂപടാതികസുസ്ഥഠഷ്ക

റെജലകസരുത്തും. 

 ത്ക്പഷേനനശ ഠകയുടാതിഠയകസഠതഠനങ്ങപ്കംര്ത് ംഷഠല്കിതഠക്കും. 
  കഘി, ഠകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കും. 
 ണ് ജലക പഷഠനശഷ നക ഫചപതക അടാതിഠസ്ഥഷനണഷക്കഠക  ണഗ്രക നപഷ ംക പഷഠപഷടാതിഠലക  ണഗ്ര-ക നഷഷഗക

നഠയ്ഉകപഷഠപഷടാതിഠകിന്നഠസകനടാതിെഠചഷക്കും. 

 സുഷണം ഠ്കി, ഠഷീ്ഠ്ജലകആസശയണഷയകത്ക്പഷേനനഷപഷ ഠംപ്കംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകപപപട്ടന്നജലകചഭയണഷക്കുന്നക
ഷീ്ഠയഠല്കി, ഠഫഷമുംപ്ക ജ്ജണഷക്കഉക. 

 പനല്ലുല്പഷേനക ണം ണ്ക ഒരുക പതക്ടറഠനജലക 7ക ടാതിണ്ക ആയഠക യര്ത്ത്തുംലക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക  കഷണം ഉകക

റപ്പുസരുതഠപംഷണ്ടജലക സുഷണം ഠ്ക പനല്ി, ഠക ഷീ്ഠക നടാതിെഠചഷക്കുംയകക ല്െഷേനക പ,ചസജലക

കുറയ്ക്കംയകകപ,യ്യും. 
 അ്ുല്പഷേനക നശ ഠയള്ളക പനല്സഠത്തുംപ്ക ശഷഠയഷയക അളസഠചജലക ശഷഠയഷയക  ണയതജലക
ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകചഭയണഷക്കഠകത്ക്പഷേനകകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കും. 

 യ്സത്ക്ക്കഷഉകലകഅടാതിഠസ്ഥഷനപ ൗംഷയകസഠം നകകിന്നഠസകപണച്ചപെടുത്തും. 
 പനല്െഷടാതിപതക സഷമ്പുംളഠല്ക പുപീക-പയറുസര്ത്ഗക പച്ചക്കറഠക ി, ഠയഠറക്കഠക വേസവസസഠദ്ധയകക

 കഷണം ഠക്കുംയകകംീടാതിനഷഷഗകനഠയ്ഉകക ഷദ്ധയണഷക്കുംയകകപ,യ്യും. 

 സനയേീസഠം്ടപടാതികആക്രണതഠപന്ഠപഷകനഠയ്ഉകണഷര്ത്ഗങ്ങപ്കഅസചകബഠക്കും. 
 പനല്െഷടാതിതജലക ഷനങ്ക്ഠംകസഠേയംപ്കേ,ഷഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലകസഠജ്ഞഷനകസയഷപനകകശക്തഠപെടുതഉക. 

 സഠപഉനക കസഠ ഷനങ്ങപ്ക പണച്ചപെടുതഉകലകഅഷഠണഠല്ലുംപ്കപുനരുദ്ധഷഠക്കുംയകക ൂഹചയനഠര്ത്് യകക
നടാതിത്തുംയകകപ,യ്യും. 

നഷളഠനംഷക 

 ംഷഠക്കഠന്പറക സര്ത്ദ്ധഠച്ചുസരുന്നക ആസശയതഠനജലക അനും ്ണഷയഠക 25ക ശ്ണഷനകക ംഷഠക്കജലക
ല്പഷേനതഠനജലക ്കുന്നക പപഷക്കകക കുറഞിരക ഇനങ്ങപ്ക പനടാതിഠയക ഇനങ്ങപ്ക്കജലക ഇടാതിയഠല്ക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

നടുന്നതുണഷയക ഷീ്ഠക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കും.ക ി, ഠസകുെഠന്പറക ഫഷമുംളഠല്ക പ്ങ്ങഠന്ക വ്ക

ചഭയണഷക്കഉക. 
  ങ്കഷയഠനക നഷളഠനംഷങ്ങ്ടപടാതിക ത്ക്പഷേനകലക സഠ്ഷഉകക ിന്നഠസക ഗനസഉ ഉക നംന്ദ്രങ്ങപ്ലക
 ര്ത്ക്കഷര്ത്ക ഫഷമുംപ്കിന്നഠസയഠല്ക നഠന്നജലക ണ്ടഷംഉക.ക തുടാതിര്ത്ന്നുള്ളക സകശസര്ത്ദ്ധനസജലക നംഷഗ്രഷണക

പദ്ധ്ഠംളഠപചകഅകഗീി,്കനഴ്സറഠംളഠല്കനടാതിെഠചഷക്കഉക. 
 പ്ങ്ങഠന്ന്ഷട്ടങ്ങളഠപചക ചഭയണഷകുന്നക സ്ഥചകക പഷണഷസ ഠക പനയഷഗഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക ഇഞ്ചഠലക

ണഞിരപ്ലകഓ  ക  യങ്ങപ്ലകസഷഴലകംഠഴങ്ങജലകസര്ത്ഗങ്ങപ്ലകേഷ്ഠലകപംഷനക്കഷലകകുരുമുളംജലകിന്നഠസക

അടാതിന്നുന്നകബഹുനഠചകി, ഠഷീ്ഠകപനയഷഗഠക്കഷക. 
 നഷഷഗ-ംീടാതികബഷ യഷല്കപൂര്ത്് ണഷയഠകനശഠച്ചന്ഷലകേഷയഷ ഠംയതഷല്കസഠളസജലകകുറഞിരന്ഷകആയക

പ്ന്നുംപ്ക പൂര്ത്് ണഷയകക ണഷറ്റഠക ആക  ണയതജലക ണ്ടഷകുന്നക സരുണഷനണഠല്ലഷയ്മക അ്ഠേീസഠക്കഷന്ക

ംര്ത് ംപഷകേഷപ്തഷഷക്കുന്നകഷീ്ഠയഠല്ക ണറ്റജലക സഠളംപ്ലക പശുകസളര്ത്തല്ലക ണീന്ക സളര്ത്തല്ലക നംഷഴഠക

സളര്ത്തല്ക ിന്നഠസ്ജലക  ന തഷയകക നല്കുംയകലക  കനയഷേഠ്ക ി, ഠയഠടാതികക ണഷതാംയഠല്ക

ഇതഷകകസ്ഥചങ്ങപളകണഷറ്റഠപയടുക്കുംയകകപ,യ്യും. 
 നീഷകത്ക്പഷേനതഠനജലകേഷ ഷനയകകനല്കും 
 പച്ചനതങ്ങക കഭഷഉകലകത്ക്പന്നകവസസഠദ്ധയസത്ക്ംഷഉകകിന്നഠസകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഉക. 
 ംര്ത് ംപഷയകലക ഭണം യ കെഷഉക ഷകഗതജലക േസര്ത്തഠക്കുന്നസപഷയകലക ,ഠല്ലറക സഠല്പനക്കഷപഷയകക
ഒരുക കുടാതിക്കീഴഠല്ക പംഷണ്ടുസന്നജലക ംഷര്ത് ഠനംഷല്പഷേനപതക സഠപഉനക ശകഖചയണഷയഠക

ബന്ധപെടുത്തും. 

പച്ചക്കറഠക 
 സീട്ടുസളെഠപചക പച്ചക്കറഠക ി, ഠലക ണട്ടുെഷസജലക ി, ഠലക സഠേയഷചയങ്ങളഠപചക പച്ചക്കറഠനതഷട്ടകലക  കഘകക
പച്ചക്കറഠകി, ഠലകവേസപച്ചക്കറഠകി, ഠലകി,്യ്ഷകി, ഠലകപഫര്ത്ട്ടഠനഗ ന്ലക കഷണം ഠ്ി, ഠകിന്നഠസക

നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഉക. 
 വതബ്രഠഡജലകസഠത്തുംപ്കചഭയണഷക്കഉക 
 പഞ്ചഷയതജലക്ചതഠല്കകുടുകബരേണീകമുനഖനക,ഠല്ലറകസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കനടാതിെഠചഷക്കും 
  കഭഷഉകക –ക സഠപഉനക-സഠ്ഷഉകക ിന്നഠസ്ഷയഠക േഠല്ലയഠല്ക സഠപുചണഷയക ഷീ്ഠയഠല്ക സഠപഉഠക
ണ്ടഷക്കും.കംര്ത് ംകഗ്രൂപ്പുംപ്/പ ഷവ റ്റഠംപ്കിന്നഠസരുപടാതിക തംഷഉനതഷപടാതികേന്യംകക

ണഷനസകസഠഭസനശ ഠകപ്പെടുതഠകനംഷപ്ഡജലകനസ്റ്റഷനറേജലലകഫ്രീ ര്ത്കസഷനുംപ്കതുടാതിങ്ങഠയകആധുനഠംക

പ ൗംഷയങ്ങനളഷടുക യുടാതിഠയക സഠപഉഠയകക ൂഹചയസര്ത്ദ്ധനസഠനഷയഠക ഠ.ിഫജല.ടാതിഠ.ആര്ത്.ഐക ഷനങ്ക്ഠംക

സഠേയപയക്കുറഠച്ചജലക അറഠവകക പഷഠശീചനവകക നല്ംഉക.ക പഡനണഷണ്നസ്ട്ര നുംപ്ലക ി, ഠയഠടാതിങ്ങപ്ലക

ഗനസ ഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്കിന്നഠസയഠനചയ്ക്കള്ളക ന്ദര്ത്ശനങ്ങപ്കിന്നഠസയകകണ്ടഷംഉക. 
 പമ്പജലകപ റ്റജലകനെയര്ത്ലകന ഷളഷര്ത്ക-കപഫനറഷനണഷണ്കപംഉഠംപ്കസഠ്ഷഉകലക കനയഷേഠ്കംീടാതിനഷഷഗക
പഷഠപഷചനകലക കനയഷേഠ്കസളേനയഷഗകലകസഠളകആനഷഷഗയകപഷഠപഷചനകകിന്നഠസകറെഷക്കഉക. 

സഷഴ 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 അ്ഠ ഷന്ദ്ര്ഷക ഷീ്ഠയഠലള്ളക ി, ഠഷീ്ഠക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുംയകലക ആധുനഠംക  ഷനങ്ക്ഠംക
സഠേയംപ്ക്കജലക ഗനസ ഉങ്ങപ്ലക േേര്ത്ശനനതഷട്ടങ്ങപ്ലക പ ണഠനഷറുംപ്ലക പഷഠശീചനങ്ങപ്ലക ി, ഠക

സ്ഥചക ന്ദര്ത്ശനകപഷഠപഷടാതിഠംപ്കിന്നഠസ്ജലകനേഷത്സ്ഷതനകകനല്ംഉക. 

 സഷഴക ത്ക്പഷേംക നണഖചംപ്ക നംന്ദ്രീംഷഠച്ചജലക ത്ക്പഷേംക കഘങ്ങപ്കരൂപീംഷഠക്കുംയകകഅതുസഴഠക
പു്ഠയക ഇനകക നടാതിീല്ക സതുത ക്കപ്ക ചഭയണഷക്കുംയകലക സഠ.ിഫജല.പഠ. ഠ.പംക ണഷതാംയഠല്ക

നലഷക്കജല്ചതഠല്കസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കതുടാതിന്നുംയകകപ,യ്യും. 

 സഷഴയഠല്കനഠന്നുകകചഭഠക്കുന്നകസഠസഠ കൂഹചയസര്ത്ദ്ധഠ്കത്ക്പന്നകനഠര്ത്മഷഉകകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കും. 
ണഷസജലക 

 നംഷളതഠപചക േ ഠദ്ധണഷയക പഷമ്പഷഷഗ്ക ണഷസഠനങ്ങ്ടപടാതിക വേസവസസഠദ്ധയകക

 കഷണം ഠക്കുന്ന്ഠനുകലക ണഷസജലകഅടാതിഠസ്ഥഷനണഷക്കഠക നംഷളകംഷര്ത് ഠംക ര്ത്വംചഷശഷചയപടാതിക ംീഴഠല്ക

ഒരുക ഗനസ ഉക സ്ഥഷപനകക ഷണഷകനഗഷക തബജല)ക മു്ചണടാതിയഠല്ക സ്ഥഷപഠക്കഉക.ക അതുസഴഠക

സഠപഉനതഠലകലകൂഹചയസര്ത്ദ്ധനസഠലകകപുനഷഷഗ്ഠയണ്ടഷകുന്നു. 

 സഠളനഷ്ടവകലക സഠചനഷ്ടവകക പഷഠതഷഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക േന്യംകഇന്ൂറന് ജലക പഷഠഷണം യകക തഷയക
പദ്ധ്ഠം്ടകകനസഉക. 

 ഗുഉനണന്മയള്ളകസഠസഠ കണഷസജലകഇനങ്ങ്ടപടാതികനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കചഭയണഷക്കഉക. 
 “ന ഫജലക ടുക  റ്റജല”ക ആശയതഠനജലക ണഷസജലക ി, ഠയഠല്ക മുന്ഗഉനക നല്കുംയകലക നഠചസഠലള്ളക
ത്ക്പഷേനകണം ണ്യഷയക 10ക പണട്രഠംജലക ടാതി് ഠല്ക നഠന്നുകക 15ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്സപഷക ത്ക്പഷേനകണം ണ്ക

യര്ത്തഷന്ക ഷ ഠക്കുക. 

 “ണഷകനഗഷക പനറ്റജല”ക സയഷപഠക്കുന്നതുക സഴഠക യുടു്ല്ക ംര്ത് ംപഷക സഠപഉഠയഠല്ക ഷേഠസ്റ്റര്ത്ക പ,യ്യഷനുകക
്നറഷപയന്കഷഷേയങ്ങളഠനച്ജലകയുടാതിഠകണഷങ്ങകംയറ്റഠകഅയക്കഷനുകക ഷ ഠക്കുക 

 ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക /ഗ്രൂപ്പുംപ്ക്കജലക നഗഷപഡൗണുംപ്ലക നംഷപ്ഡജലക നസ്റ്റഷനറേജലലക വറെനഠകഗജലക ന,മ്പറുംപ്ക
ിന്നഠസകയുടു്ല്ക തഷയനതഷപടാതികഅനുസേഠക്കഉക. 

 ംഉഠംേചന ,നകലകപഫര്ത്ട്ടഠനഗ ന്കിന്നഠസകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഉക. 
 “പറഡഠക ടുക പ ര്ത്സജലക ”ക ഇനങ്ങളഠല്ക ൂഹചയസര്ത്ദ്ധനസജലക നടാതിത്തുന്ന്ഠനുള്ളക ്ഉഠറ്റുംപ്ലക
പഷഠശീചനങ്ങപ്കിന്നഠസകഅനുസേഠക്കഉക. 

 നഠചസഠലള്ളക സഷര്ത് ഠംക സരുണഷനണഷയക 300ക നംഷടാതിഠക രൂപക 750ക നംഷടാതിഠക രൂപയഷയഠക യര്ത്തഷന്ക
ംഴഠയക. 

ണറ്റജലകപഴസര്ത്ഗങ്ങപ് 
 അനയകകനഠന്നുകനപഷകുന്നകപഴസര്ത്ഗങ്ങ്ടപടാതികവ്ംപ്കത്ക്പഷേഠെഠച്ചജലക്ഷഠശജലകേനേശങ്ങളഠലകകംനഷല്ക
സഷമ്പുംളഠലകകി, ഠപ,തിരജലകപഞ്ചഷയത്തുംപളകതഷഠ്ഷഭണഷക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 സീട്ടുസളെഠല്കപഴസര്ത്ഗി, ഠകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുന്ന്ഠന്പറകഭഷഗണഷയഠകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കഅടാതിങ്ങഠയക
ംഠറ്റും്ടകലകപഷഠശീചനവകകനല്കും. 

ംഠഴന്നുസര്ത്ഗങ്ങപ് 
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 സീട്ടുസളെഠപചകകംഠഴന്നുകസര്ത്ഗങ്ങപ്കനട്ടുസളര്ത്ത്തുന്ന്ജലകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്ക
നല്കുന്നകണഠനഠംഠറ്റജലകപദ്ധ്ഠംപ്കനടാതിെഠചഷക്കഉക. 

 പ,റുംഠഴങ്ങജലകസര്ത്ഗങ്ങ്ടപടാതികവസസഠദ്ധയസത്ക്ംഷഉവകകൂഹചയസര്ത്ദ്ധനവകകറെഷക്കഉക. 

 
സുഗന്ധകസയഞ്ജനകസഠളംപ് 

 ഗുഉനണന്മയള്ളകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കസഠ്ഷഉകകപ,തിരജലകയര്ത്ന്നകല്പഷേനവകലകത്ക്പഷേനകണം ണ്യകക
റെജലകസരുത്തും. 

 േഷനേശഠംക ഇനങ്ങപ്ക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുംയകലക കുരുമുളംജലക വ്ക നഴ്സറഠംപ്ക സ്ഥഷപഠക്കുംയകക

പ,യ്യും. 
 നംഷളക ംഷര്ത് ഠംക ര്ത്സംചഷശഷചയപടാതിക തഷയനതഷപടാതിക ല്പഷേനക സര്ത്ദ്ധനസജലക പഷനക്കജുംപ്ക
േ,ഷഠെഠക്കഷക. 

 സുഗന്ധക സയഞ്ജനക സഠളം്ടപടാതിക നല്ലയഠനകക സഠത്തും്ടകക നടാതിീല്ക സതുത ക്ക്ടകക ചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനജലക
വസ്പ  ജലകനംന്ദ്രകകരൂപീംഷഠക്കഉക. 

ി് ക്കുരുക്കപ് 
 നഠചക്കടാതിചലകിള്ളജലക ി, ഠകിന്നഠസക ൂഹന്നഷകസഠളയഷയഠക നഠചങ്ങളഠല്ക ി, ഠപ,യ്യുന്ന്ഠനജലകആനുയുചയകക
അനുസേഠക്കഉക.ക 

വേസകി, ഠ 
 സുഷണം ഠ്കഭണം ഉകകചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠകവേസി, ഠകനടാതിെഠചഷക്കഉക 
 ഷഷ സളകംീടാതിനഷശഠനഠകേനയഷഗകകഒഴഠസഷക്കഠകസഠ മുക്തണഷയകംഷര്ത് ഠനംഷല്പന്നങ്ങപ്കചഭയണഷക്കും 
 വേസകല്പന്നങ്ങപ്ക്കഷയഠകസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കസ്ഥഷപഠക്കും 

 നേഷത്സ്ഷതനക ന തഷയങ്ങപ്കചഭയണഷക്കും 

പുപീകി, ഠ 

 പുപീകി, ഠക സഠം നകക സുഗണണഷക്കഷന്ക ണഷതാംഷക നഴ്സറഠംപ്ക പപഷതുനണഖചയഠനചഷക  വംഷഷയക
നണഖചയഠനചഷകസ്ഥഷപഠക്കഷക. 

 പുപീകി, ഠക സയസ ഷയതഠനചര്ത്പെട്ടഠട്ടുള്ളസപഷകഅകഗങ്ങളഷക്കഠക ംര്ത് ംക ത്ക്പഷേംക കഘങ്ങല്ക
രൂപസത്ക്ക്കഷഠക്കഷക. 

 പ,റുംഠടാതി-ക നഷണണഷത്രക ംര്ത് ംപഷയകലക സ്ത്രീംപളയകക പുപീകി, ഠയഠലൂപടാതിക അസരുപടാതിക സരുണഷനകക
സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുകകപ്ഷഴഠചസ ഷങ്ങല്കപണച്ചപെടുത്തുന്ന്ഠനുകകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഷക. 

 പുപീകി, ഠക ംര്ത് ംപഷക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക പു്ഠയക ഇനങ്ങപളക്കുറഠച്ചജലക അറഠയന്ന്ഠനകലക
ണറ്റുകപഷഠശീചനങ്ങ്ടകലകസഠപഉനകപ ൗംഷയങ്ങ്ടകകഒരുക്കഠപംഷടുക്കഷക. 

 േി,്ഠനണം ഷഭപതക േ്ഠനഷഷ ഠക്കഷന്ക പുപീകംര്ത് ംര്ത്ക്കഷയഠക ഇന്ൂറന് ജലക  കസഠ ഷനകക
ഏര്ത്പെടുതഷക. 

ഔ  ക  യി, ഠ 
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 അ്ുല്പഷേനക നശ ഠയള്ളക ഇനങ്ങപ്ക ക സഠ്ഷഉകക ശഷസ്ത്രീയണഷയക ഔ    യക ി, ഠക
നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഷക. 

 ഔ  ങ്ങപ്ക്കഷസശയണഷയകഅ കസ്കൃ്കസതുത ക്ക്ടപടാതികസുസ്ഥഠഷണഷയക ത്ക്പഷേനകസഠ്ഷഉതഠനജലക

അനുനയഷേയണഷയകഷീ്ഠയഠല്കടാതിമ്പടാതിഠകി, ഠകഷീ്ഠകേനയഷേനപെടുതഷക. 

 ഗസണ്പണന്റജലകഫഷമുംളഠല്കഔ  ക  യങ്ങ്ടപടാതികനക്രഷെജലകണൂ ഠയകകതുടാതിങ്ങഠലകനല്ലയഠനകകവ്ംപ്ക
സഠ്ഷഉകകപ,യ്യഷക. 

 ഔ  ക  യകംര്ത് ംരുപടാതിക തംഷഉക കഘങ്ങപ്കരൂപീംഷഠച്ചജലകസഠപഉനകകശക്തഠപെടുതഷക. 

പ,റു ഷനയി, ഠ 

 പ,റു ഷനയങ്ങപ്ക സളപഷക േ,ഷഷതഠലണ്ടഷയഠരുന്നകസ്ഥചങ്ങളഠല്കഅസക പുനഷഷസഠഷ്കഷഠക്കഷനുള്ളക
പഷഠപഷടാതിഠംപ്ക തുടാതിങ്ങഉക.ക ഇനെഷപ്ക അട്ടെഷടാതിഠക നണഖചയഠല്ക ആഷകഭഠച്ചഠട്ടുള്ളക ണഠല്ലറ്റജലക സഠനല്ലേജലക

ണഷതാംയഠല്കണറ്റഠടാതിങ്ങളഠനചയ്ക്കകകസയഷപഠെഠക്കഉക. 

പയര്ത്സര്ത്ഗകസഠളി, ഠ 

 പഷമ്പഷഷഗ്ണഷയക േനേശങ്ങളഠലകക പു്ഠയക ഇടാതിങ്ങളഠലകക പനല്പഷടാതിങ്ങപ്ക േനയഷേനപെടുതഠക
പയറുസര്ത്ഗകി, ഠകേ,ഷഠെഠക്കഷക. 

 സഠസഠ യഠനകക പയര്ത്സര്ത്ഗക സഠളക സഠത്തുംപ്ക ംര്ത് ംഷഠല്ക ിതഠക്കുസഷനുള്ളക നടാതിപടാതിഠംപ്ക
 വീംഷഠക്കഷക. 

ംഷഠമ്പജലകി, ഠ 
 ി, ഠകപ,യ്യുന്ന്ഠനുള്ളകആനുയുചയകകറെഷക്കഉക 
 ശര്ത്ക്കഷകനഠര്ത്ണഷഉതഠനുള്ളകപദ്ധ്ഠംപ്ലകപ,റുംഠടാതികക്ര ഠകഗജലക്ഉഠറ്റുംപ്കിന്നഠസ്ജലക ഷമ്പതഠംക
 തഷയകകനല്ംഉക. 

ന്ന്കത്ക്പഷേനക 

 ന്ന്കഗ്രഷണങ്ങപ്കസ്ഥഷപഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠകസ്ത്രീംപ്ക്കുകലക പ,റുെക്കഷര്ത്ക്കുകകനഷണണഷത്രകംര്ത് ംര്ത്ക്കുകക
 വയകക തഷയക കഘങ്ങപ്ക്കുകകഅനുനയഷേയണഷയകപേീസനകണഷര്ത്ഗണഷയഠകന്നീച്ചകസളര്ത്തല്ക

േ,ഷഠെഠച്ചജലകസരുണഷനകകഇഷട്ടഠെഠക്കഷക.കഗുഉനഠചസഷഷമുള്ളകന്നുല്പഷേനകകയുടാതിഷപ്കഒരുകപഷഠ ഠകസപഷക

പ്ഷഴഠചഠല്ലഷയ്മയ്ക്കകകഇ ജ്ലകപഷഠതഷഷണഷകുക. 

4.1.3.20കണ് ഠന്പറകആനഷഷഗയകപഷഠപഷചനക 
 ണ് ഠപനകപഷഠനപഷ ഠെഠക്കുന്ന്ഠന്പറകഭഷഗണഷയഠകണ് ജലകപഷഠനശഷ നകനഠര്ത്ബന്ധണഷക്കഠലകആയ്ഠന്പറക
അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്കസളേനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 വേസക സളങ്ങ്ടപടാതിക ത്ക്പഷേനകക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലക ണഷചഠനയക  കെഷഉകക നടാതിതഠക നലഷക്കജലക
്ചതഠല്കവേസകസളങ്ങ്ടപടാതിക്ഉഠറ്റുംപ്കസ്ഥഷപഠക്കഷക. 

 പച്ചഠചസളകി, ഠകനേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠകപച്ചഠചസളസഠത്തുംപ്കസഠ്ഷഉകകപ,യ്യഷക 
 നീര്ത്ണറഠക േനേശതഠന്പറക അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക ണപ് ഷചഠെജലക ്ടാതിയഷനുള്ളക നടാതിപടാതിഠംപ്ക

വംപക്കഷള്ളഷക 
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 ി, ഠലകണ് ജലക കഷണം ഉകകിന്നീകസകുപ്പും്ടപടാതിക കനയഷേഠ്കേസര്ത്തനകകറെഷക്കും 
 ണ് ഠന്പറക്രണം ണ്കഅനു ഷഠച്ചുള്ളകശഷസ്ത്രീയക്രസഠനഠനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കും 

 

 
4.1.3.21ക കനയഷേഠ്കി, ഠകഷീ്ഠ 

 നഷണണഷത്രക–ക പ,റുംഠടാതികംര്ത് ംനുകകസ്ഥഠഷസരുണഷനകക ചഭഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക കനയഷേഠ്കി, ഠഷീ്ഠക

നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഷക 

  കനയഷേഠ്ക ി, ഠഷീ്ഠക നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കുന്ന്ഠലൂപടാതിക സഠ ഷതഠ്ക ത്ക്പന്നങ്ങപ്ക ചഭയണഷക്കഠക
ആനഷഷഗയകക കഷണം ഉവകകറെഷക്കഷക. 

 സഠസഠ ക ി, ഠംപ്ലക മൃഗ കഷണം ഉകലക ണത്സ്യി, ഠക സഠം നകലക ന്നീച്ചക സളര്ത്തല്ക തുടാതിങ്ങഠയക
നണഖചംപളല്ലഷകക  കനയഷേഠെഠച്ചജലക പ,റുംഠടാതിക ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക സ്ഥഠഷണഷയക സരുണഷനകക ചഭഠക്കഷന്ക

്കുന്നകഷീ്ഠയഠല്കപദ്ധ്ഠംപ്കആസൂത്രഉകകപ,യ്യഉക. 

4.1.3.22കഊ ഷക്രണഠകി, ഠക 

 ഊ ഷക ്രണഠക ി, ഠ്ഷയഠക പണച്ചപെട്ടയഠനകക ംശുണഷസഠന്കവ്ംപ്കഘട്ടകഘട്ടണഷയഠക സച്ചുക പഠടാതിഠെഠച്ചജലക
ംശുണഷസഠന്പറകത്ക്പഷേനവകകത്ക്പഷേനകണം ണ്യകകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഷക. 

4.1.3.23കപനയഷഗകശൂനയണഷയകനഠചങ്ങപ്കപയക്തണഷക്കല് 

 ി, ഠനയഷഗയണല്ലഷതകസ്ഥചങ്ങളഠല്കണറ്റജലകണഷങ്ങപ്കപസച്ചജലകപഠടാതിഠെഠച്ചജലക ഷൂഹതയകസനസല്ക്കഷഉപതക

നേഷത്സ്ഷതഠെഠക്കഷക.  
……………… 
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10 സഷക്കഷടാതിജല FB  1.200 46.06 

11 പ,ക്കുളക FB  1.800 31.05 

12 പംഷന്നനേഷഠ 

 

2.000 103.27 

13 ആയക്കഷടാതിജല FB  

 

1.000 44.57 

14 ണേബ്ര ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ 2.800 166 

15 ഋ ഠനഷഷദണകഗചക ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   1.800 51.66 

16 പരുസനേഷഠ ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

 

1.400 94.86 

17 ം് മ്പ്ര FB  

 

1.600 60.53 

18 പുതുനക്കഷടാതിജല FB  

 

1.000 33.4 

19 പ്നക്കപെഷറ്റ FB  

 

2.800 131.43 

20 പുതുനക്കഷടാതിജല( പ,റഠയ ) FB  

 

0.500 24.29 

21 ണഉെഷടാതിക ഡഠസ്റ്റഠബുട്ടറഠ   

 

2.400 134.09 

 ആപം 33.991 1396.48 
അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ്  

ംനഷല്കനീളകകഷബ്രഷേജലകംനഷലുംളുപ്പെപടാതി) ആപംക 95.01 ംഠ.കണഠ 

4.1.2.8കന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠക 

4.12.8.1ക ക ആചത്തൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കഠപചക നണചഷര്ത്നംഷടാതിജലലക ിഷഠണര്ര്ത്ലക ആചത്തൂര്ത്ലക ംഷസനേഷഠക ിന്നീക

പേഷയത്തുംളഠചഷയഠക 1205ക പെക്ടര്ത്കി, ഠക്കജലക േചകക സഠനഠനയഷഗഠക്കുന്നക ഒരുകപദ്ധ്ഠയഷഉജലക ന,ഷഷണകഗചകക

പദ്ധ്ഠ.കഗഷയത്രഠകപുഴയഠല്കംഠള്ളഠയഷറഠല്കനഠര്ത്മഠച്ചിട്ടഠള്ള ള്ളക്കപദ്ധ്ഠകപൂര്ത്് ണഷ കകണഴപസള്ളപത കകണുക

പദ്ധ്ഠംളഠപചകആയപക്കട്ടജലക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക നഠന്നകക ഒചഠച്ചിട്ടഠറുന്നന്നക പസള്ളപത കകആയിചയഠുള്ളള്ള്ഷഉജല.ക

്ക കഭഷഉഠക്കജലക115.976കണീകനീളവകക2.591കണീകയഷവമുണ്ടജല.ക 

പട്ടഠം.4.1.20  

ന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠക- േചസഠ്ഷഉകസഠശദഷകശങ്ങപ് 

അടാതിഠതട്ടഠപെകപ,ഷഠസജലകഷപബഡജലകനലഷെജലക) 1/3600 

പ്രധഷനകംനഷചഠപെകഅളസജല 2.9 X 0.91 ണീറ്റര്ത് 

ംനഷല്കഡഠസ്,ഷര്ത്േജല 57 ഘനകഅടാതിഠക/കപ ക്കന്ഡജല 

ആയപക്കട്ടജല 1180 ha 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

പട്ടഠം.4.1.21 

ന,ഷഷണകഗചകകപദ്ധ്ഠ - ബ്രഷേജലകംനഷലുംപ് 

ക്രണ 

നമ്പര്ത് 

ബ്രഷേജലകംനഷചഠപെ 

നപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പെക്ടര്ത് 

1 16കികബ്രഷേജലകംനഷല് 4.800 285.163 

2 ിറഷകുളക  

ബ്രഷേജലകംനഷല് 3.000 162.118 

3 സടാതിനക്കതറക 

ബ്രഷേജലകംനഷല് 2.000 61.623 

4 കൂചഠയഷടാതിജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.500 29.891 

5 15കണ ജ്ലകക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.000 27.612 

6 18കണ്ജലകക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 0.400 27.175 

7 19കണ ജ്ലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 1.000 30.550 

8 20കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 1.500 56.139 

9 23കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.000 30.643 

10 24കണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 2.200 10.056 

11 26 ണ്ജലക 

ഫീല്ഡജലകനബഷതഠ 4.500 88.200 

 ആപം 25.9 809.17 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.9  നപഷത്തുണ്ടഠകപദ്ധ്ഠക 

4.12.9.1ക10.50കംഠ.കണീകനീളമുള്ളകസചതുംഷകംനഷലുകലക8.30കംഠ.ണീകനീളമുള്ളകഇടാതിതുംഷകംനഷലുക.ക93.00കംഠ.ക

ണീക നീളമുള്ളക ശഷഖഷക ംനഷലുംളുകക ഇ്ഠനുണ്ടജല.ക കൂടാതിഷപ്ക സുഗണണഷയക േചസഠ്ഷഉതഠനജലക ംര്ത് ംക

 ണഠ്ഠംപ്കനണല്നനഷട്ടകകസെഠക്കുന്നകഅനനംകകഫീല്ഡജലകനബഷതഠംളുകകഇ്ഠനുണ്ടജല.ക 
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പട്ടഠം.4.1.22   

നപഷത്തുണ്ടഠകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശദഷകശങ്ങപ് 

േചനരഷ്സ്സജലകക അയഠലൂര്ത്കപുഴ 

പൂര്ത്ഉകേചക കഭഷഉകനശ ഠകഷിഫജലകആര്ത്ക

ില്) 
108.204 ണീറ്റര്ത് 

 കഭഷഉകനശ ഠ  50.914 ദശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കഷതക

 കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല (പഡഡജലക

നസ്റ്റഷനറേജല ) 

7.014 ദശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കുന്നക

 കഭഷഉതഠപെകകഅളസജല 
43.90 ദശചണം കകഘന ണീറ്റര്ത്  

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ി)കസചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

4.12.9.2ക സചതുംഷക പ്രധഷനക ംനഷലുകക ശഷഖഷക ംനഷലുംളുകക ഇടാതിതുംഷക പ്രധഷനക ംനഷലുകക ശഷഖഷക

ംനഷലുംളുകക പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക പനന്മഷറലക നണചഷര്ത്നംഷഡജലലക ിചസനേഷഠലക അയഠലൂര്ത്ലക സണ്ടഷഴഠലക ിഷഠണര്ര്ത്ലക

സടാതിക്കനേഷഠക പേഷയത്തുംളഠപചക ി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലക േചന ,നകക നടാതിത്തുന്ന.ക സചതുംഷക പ്രധഷനക

ംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷേജലകംനഷലുംളഷഉജലകള്ള്ജല.      
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പട്ടഠം.4.1.23 

സചതുംഷകംനഷല്കഷകആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

 

ക്രണനമ്പര്ത് 
ബ്രഷേജല 

ംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പെക്ടര്ത് 

1 പ,മഷഉകന്ഷടാതിജല 3.49 86.32 

2 ന്സര്ത്ണഉഠ 1.43 40.26 

3 സല്ലങ്ങഠ 1.3 421.3 

4 സഠതനനേഷഠ 1.5 165.6 

5 കംെനേഷഠ 4.07 70.75 

6 ംഉഠയണകഗചക 3.44 91.61 

7 ,ഠറ്റഠചനേഷഠകനനഷര്ത്തജല 5.2 286.82 

8 ,ഠറ്റഠചനേഷഠക ൗതജല 6.4 448 

9 ന,ഷഷണകഗചക 1.41 50.31 

10 പ്ക്കുകപുറക 2.5 129.67 

11 ണചക്കുളക 3.695 86.91 

12 പ,റുസേഠപഷടാതിക 1.655 60.23 

13 അഉക്കെഷറ 3.95 54.96 

14 പ,ല്ലുസടാതിഠ 5.12 87.8 

15 മുടാതിെല്ലൂര്ത് 3.46 91.71 

16 പ്നക്കതറ 10.2 262.78 

 ആപം 58.82 2435.03 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

ബഠക)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്ല.ബഠ.ിക. ഠ)ക 

ഇടാതിതുംഷകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷഞ്ചുംനഷലുംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.24  

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.ിക. ഠ)ക. 

 

ക്രണനമ്പര്ത് 

ബ്രഷേജല 

ംനഷചഠപെകനപഷജല 

നീളക 

ംഠനചഷ ണീറ്റര്ത് 

ആയപക്കട്ടജലക

പെക്ടര്ത് 

1 അംകപഷടാതിക 0.75 42.20 

2 ംക്കഴഠ 10.60 284.45 

3 അടാതിഠപെഷണ്ട 4.60 97.41 

4 പനന്മഷറ 3.00 123.74 

5 ്ഠരുസഴഠയഷടാതിജല 1.20 83.52 

6 ംയറഷടാതിഠ 8.30 320.27 

7 അയഠലൂര്ത് 8.60 534.34 
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8 പഷചഠയണകഗചക 0.60 215.12 

 ആപം 37.65 1701.05 

അസചകബകക:കണചമ്പുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.10ക,ഠറ്റൂര്ത്ുഴകേചന ,നകപദ്ധ്ഠ 

,ഠറ്റൂര്ത്ുഴകപദ്ധ്ഠകഅന്തര്ത്ക കസ്ഥഷനക

നദീേചക ംഷഷറഷയക പറമ്പഠക്കുളകലക

ആളഠയഷര്ത്ക ംഷഷറഠക പെക

അടാതിഠസ്ഥഷനതഠചഷഉജലക ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴക

േചന ,നക പദ്ധ്ഠക

പ്രസര്ത്തഠക്കുന്ന ജ്ല.ക ംഷഷര്ത്ക പ്രംഷഷകക

ചഭയണഷയക 7.5ക ടാതിഠ.ിക. ഠക േചകക

പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക ,ഠറ്റൂര്ത്ക നണഖചയഠപചക

16940ക പെക്ടര്ത്ക പ്രനദശതജലക

േചന ,നകക നടാതിത്തുന്ന.ക

പഷചക്കഷടാതിഠപെക പനല്ലറയഷയക

,ഠറ്റൂഷഠപെക േചന ,നതഠനഷയഠക പ്രധഷനണഷ കക ആയിചയഠക്കുന്ന്ജലക പ്രതുത ്ക പദ്ധ്ഠപയയഷഉജല.ക

ആളഠയഷറഠല്ക നഠന്നകക ചഭഠക്കുന്നക േചകക ണഉക്കടാതിസജലക സഠയറഠപചതഠക അളന്നജലക മൂചതറക പറഗുനചറ്ററഠല്ക

ിതഠക്കുന്ന.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നകക ഇടാതി്ംഷലക സചതുംഷക ംനഷല്ക ശകഖചയഠനചക്കുകലക ,ഠറ്റൂര്ത്പുഴയഠനചക്കജലക

ആസശയഷകനു ഷഉകകതുറന്നകസഠടുന്ന.കചഭയണഷയകേചകകംമ്പഷചതറജലകപസങ്കചക്കയകലകകുന്നകപഠടാതിഷഷഠകിന്നീക

ഏഷഠംളഠല്ക കഭഷഠച്ചിട്ടഷഉജലകി, ഠക്കജലകസഠ്ഷഉകകപ,യ്യുന്ന ജ്ല.ക 

  പട്ടഠം.4.1.25 

മൂചതറകപറഗുനചറ്റര്ത്ക- േചസഠ്ഷഉകസഠശദഷകശങ്ങപ് 

അണം ഷകശകക 76 ഡഠഗ്രഠക53 ണഠനഠറ്റജലകകംഠഴക്കജല 

നഷഖഷകശക 10 ഡഠഗ്രഠക40 ണഠനഠറ്റജലകസടാതിക്കജല 

പറഗുനചറ്ററഠപെകനീളകക 144.84 ണീറ്റര്ത് 

പസന്റുംളുപടാതികി് ക 13 

ണഷക്സഠണകകഫ്ളഡജലകപചസല്ക 185.655 ണീറ്റര്ത് 

ണഷക്സഠണകകഫ്ളഡജലകഡഠസ്,ഷര്ത്േജലക 3080 ഘനകണീറ്റര്ത്/കപ ക്കെജല 

 കഭഷഉകനശ ഠക 19 ദശചണം കകഘനകകഅടാതിഠ 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 

 

 

പട്ടഠം.4.1.26  

നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ക്രണ 

നക. 
ംനഷചഠപെ നപഷജല 

നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 
ആയപക്കട്ടജല (പെക്ടര്ത്) 

1 മൂചതറ ഇടാതിതുംഷ ംനഷല്    24 8210 

2 മൂചതറ സചതുംഷ ംനഷല്    16.12 1240 

3 കുന്നക ംഷള്ള പ്ഠ പദ്ധ്ഠ  30.60 1970 

4 ന്മ്പഷറണടാതിക്കജല പദ്ധ്ഠ  10 3321 

5 നര്ത്ഉഠ- ആചഷകംടാതിസജല  പദ്ധ്ഠ 2.4 74 

6 നര്ത്ഉഠ പദ്ധ്ഠ ംനഷല്       12.5 431 

 ആപം 95.62 15246 

 

മൂചതറ സചതുംഷ ംനഷചഠപെ നീളക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കലുക ആസശയം് ക  

       മൂചതറ പറഗുനചറ്ററഠല് നഠന്നജല തുടാതിുന്നന്ന സചതുംഷ ംനഷചഠപെ  പഉഠംപ് 15957 ണീറ്റര്ത് സപഷ 

പൂര്ത്തീംഷഠച്ചിട്ടഠള്ള ണ്ടജല.് ംനഷചഠപെ നീളക 15957 ണീറ്റര്ത് മു്ല് 22147 ണീറ്റര്ത് സപഷ നീള്ള ന്ന്ഠനജല 30.50 നംഷടാതിഠ 

രൂപക്കജല ഭഷഉഷനുണ്ഠ ചഭഠപച്ചിട്ടങ്കഠലുക സ്ഥചക ഫ്രീ  റണ്ടര്ത് ആയഠ ചഭയണല്ലഷത്ഠനഷല് ് പഉഠ ണഷയഠ 

മുനന്നഷള്ള  നപഷംഷന്  ഷധഠച്ചിട്ടഠല്ല. 

4.1.2.11  സഷളയഷര്ത്കപദ്ധ്ഠക 

സഷളയഷര്ത്കേച കഭഷഉഠക പടാതികപൂര്ത്് ക കഭഷഉകനശ ഠക18.40കദശചണം കകഘനണീറ്ററഷഉജല.കഡഷണഠനജലക

്ഷപഴകസഷളയഷര്ത്കപുഴയഠല്കപ്രധഷനണഷയഠകനഷചജലക്ടാതിയകഉംളുകകഅ്ഠപെകംനഷലുകംളുകകപ്െപടാതികആപംക

3997ക പെക്ടര്ത്ക ആയപക്കട്ടജലക

പ്രനദശകക ിചുള്ളഠ, 

പുതുനേഷഠ, ഷഷണനേഷഠ, 

പള്ളനതഷഠക ിന്നീക



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 164 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

സഠനല്ലജുംളഠചഷയഠകപഷന്നംഠടാതിക്കുന്ന.കനഷചഷണപതക്ടാതിയഉയഷയകപനല്ലഠനേഷഠകഅഉ പടാതികഇടാതിതുംഷയഠല്ക

നഠന്നജലക സഷളയഷര്ത്ക പണയഠന്ക ംനഷല്ക തുടാതിുന്നന്ന.ക പ്രതുത ്ക ഡഷണഠന്പറക നസീംഷഉപ്രവൃതഠംപ്ക DRIPക

പദ്ധ്ഠയഠല്ക പ്പെടുതഠക 5.05ക നംഷടാതിഠക രൂപക അനുസദഠച്ചിട്ടഠള്ള ണ്ടജല.ക ആയ്ഠന്പറക പ്രസര്ത്തഠംപ്കക

പുനഷഷഗണഠുള്ളസരുന്ന.ക പണയഠന്ക ംനഷലുംളുകകബ്രഷേജലക ംനഷലുംളുകക പ്പെപടാതികഏംനദശകക 106.58ക ംഠ.ണീറ്റര്ത്ക

കദര്ത്ഘയമുളളകംനഷല്കശകഖചകപ്പെടുന്നക്ഷഉജലകസഷളയഷര്ത്കഡഷകകപദ്ധ്ഠ. 

പട്ടഠം.4.1.27 

സഷളയഷര്ത്കഡഷക - േചസഠ്ഷഉകസഠശദഷകശങ്ങപ് 

വൃഷ്ടഠകപ്രനദശകക 106.35ക,തുഷയിചകംഠ.ണഠ. 

േചകസയഷപംകനണഖചക 2.59ക,തുഷയിചകംഠ.ണഠ. 

ഡഷണഠപെകപഷണഷസധഠകയഷകക 28.105കണീറ്റര്ത്ക 

 കഭഷഉകനശ ഠക 18.4കദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്ക 

ണഷക്സഠണകകസഷട്ടര്ത്കപചസല്ക 3997 പെക്ടര്ത്ക 

ആയപക്കട്ടജലക 106.35ക,തുഷയിചകംഠ.ണഠ. 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

സഷളയഷര്ത്ക ഡഷണഠപെ പ്രധഷനക ംനഷലുകക ശഷഖഷക ംനഷലുംളുകക പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക ്ഷപഴക പറ ന്നക

പേഷയത്തുംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്ന.ക 

1. സടാതിംഷെ്ഠക 

2. പുതുനേഷഠക 

3. ിചുള്ളഠ 

പ്രധഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷഞ്ചുംളഷഉജലകള്ള്ജല 

 

 

പട്ടഠം.4.1.28 

സഷളയഷര്ത്കഡഷക – ബ്രഷഞ്ചുംപ് 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പെക്ടര്ത്) 

1 പനള്ള കഅയ്യര്ത്കംനഷല് 6 275 

2 സടാതിനേഷഠകംനഷല്ക 5 74 

3 ംൗണ്ടന്കംനഷല്ക 9 236 

4 പനല്ലഠനേഷഠകംനഷല്ക 5 173 

5 പണയഠന്കംനഷല്ക 12.36 649 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 165 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

6 നമ്പര്ത് I ഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.1 226 

7 നമ്പര്ത്കIIകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 4.33 210 

8 നമ്പര്ത്കIIIകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 12.036 749 

9 നസനങ്ങഷടാതിഠകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠ 2.4 170 

10 പുതുനേഷഠകബ്രഷേജലക 6.46 570 

11 ംനല്ലുള്ളഠകബ്രഷേജലക 2.4 79 

 ആപം 67.086 3411 

അസചകബക: ,ഠറ്റൂര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.12കഗഷയത്രഠകപദ്ധ്ഠ 

ഗഷയത്രഠക പദ്ധ്ഠക ണീങ്കഷക േച കഭഷഉഠക ഷഒന്നഷകകഘട്ടക), ചുള്ളഠയഷര്ത്ക േച കഭഷഉഠക ഷഷണ്ടഷകകഘട്ടക), 

അസ പടാതികംനഷലുംപ്കിന്നഠസ കകപ്പെട്ട്ഷഉജല.ക ണീങ്കഷകനദഠ കകചുള്ളഠയഷര്ത്കനദഠ കകഗഷയത്രഠുഴ പടാതിക

നപഷ ംനദഠംളഷഉജല.ക ്ക ഷണ്ടുക േച കഭഷഉഠംളുകക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക ്ണഠഴ്നഷടാതിജലക അ്ഠര്ത്തഠനയഷടുക

ന,ര്ത്ന്നകസ്ഥഠ്ഠക പ,യ്യുന്ന.ക ഇസ പടാതിക ഭാഷഠഭഷഗകക വൃഷ്ടഠക പ്രനദശങ്ങപ്ക ഷംയഷച്ചിട്ടജലപണന്റജലക ഏഷഠയ)ക ആനണചക

പര്ത്വ്നഠഷംളുകക്ണഠഴ്നഷടാതിജലകപ്രനദശങ്ങളുണഷകുന്ന.കഇസയഠപചകേചകക പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്പെട്ടക

മു്ചണടാതി, പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല, ിചസനേഷഠ, സടാതിസന്നൂര്ത്, പുതുനഗഷക, പംഷടുസഷര്ര്ത്, പപരുപസമ്പജല, പല്ലനേനക

പേഷയത്തുംളഠല്പെട്ടക5,463കപെക്ടര്ത്കപ്രനദശകകി, ഠകപ,യ്യുന്ന. 

4.1.2.13കകണീങ്കഷകപദ്ധ്ഠക 

പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലയഠല്ക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കഠല്ക ഗഷയത്രഠക പദ്ധ്ഠ പടാതിക ഒന്നഷകക ഘട്ടണഷയഠക 1964ക ല്ക ്ക

 കഭഷഉഠ പടാതിക പദ്ധ്ഠക പൂര്ത്തീംഷഠുള്ള.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നജലക 2389ക പെക്ടര്ത്ക സ്ഥചതജലക ഷണ്ടഷകക സഠളയ്ക്കജലക

േചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്നണ്ടജല.കണഴകകുറ ന്നക ന്ദര്ത്ഭങ്ങളഠല്കഒന്നഷകകസഠളയ്ക്കകകആസശയഷനു ഷഉകകേചകക

നല്കഷറുമുണ്ടജല.കപംഷല്ലനങ്കഷടാതിജലകനണഖചയഠനചക്കജലകഡഷണഠല്നഠന്നകകകുടാതിഠപസള്ളകസഠ്ഷഉകകനടാതിത്തുന്ന.കകണഴപയകണഷത്രകക

ആയിചയഠച്ചിട്ടഷഉജലക്കപദ്ധ്ഠക നഠര്ത്മഠച്ചിട്ടഠള്ള ള്ള ജ്ല.ക്കേച കഭഷഉഠ പടാതിക പൂര്ത്് ക കഭഷഉക നശ ഠക 11.30ക

ദശചണം കക ഘനണീറ്റര്ത്ക ആഉജല.ക 66.74ക ംഠ.ണീക ംനഷല്ക ശകഖച മുണ്ടജല.കക

 
4.1.2.14കചുള്ളഠയഷര്ത്കപദ്ധ്ഠ 

പഷചക്കഷടാതിജലക ക േഠല്ലയഠല്ക,ഠറ്റൂര്ത്ക്ഷലൂക്കഠല്ക

ചുള്ളഠയഷര്ത്ക നദഠയഠല്ക 1970ക ല്ക ഗഷയത്രഠക

പദ്ധ്ഠ പടാതിക ഷണ്ടഷകക ഘട്ടണഷയഠക ്ക

േച കഭഷഉഠ പടാതിക പഉഠംപ്ക

പൂര്ത്തീംഷഠുള്ള.ക ഇസഠപടാതിക നഠന്നജലക 3074ക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പെക്ടര്ത്ക സ്ഥചതജലക ഷണ്ടഷകക സഠളക പനല്ി, ഠയ്ക്കകക 1691ക പെക്ടര്ത്ക ംടാതിചി, ഠ കക നടാതിതഠസരുന്നണ്ടജല.ക

പ്രധഷനണഷ കക ണഴപസള്ളകകപനയഷഗഠുള്ളകകഅന്തര്ത് കസ്ഥഷനകേചംഷഷര്ത്ക മുനഖനകണീങ്കഷയഠല്ക കഭഷഠക്കുന്നക

അധഠംേചകക ചഠങ്കജലക ംനഷല്ക സഴഠക ിതഠുള്ളണഷഉജലക്ക േച കഭഷഉഠയഠല്ക േചകക നഠറയ്ക്കന്ന ജ്ല.ക ക ഇ്ഠപെക

പൂര്ത്് ക കഭഷഉനശ ഠകക13.90കദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്കആഉജല.ക 

നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

 സചതുംഷക പ്രധഷനക ംനഷലുകക ശഷഖഷക ംനഷലുംളുകക ഇടാതിതുംഷക പ്രധഷനക ംനഷലുകക ശഷഖഷക

ംനഷലുംളുകക പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക ്ഷപഴക പറ ന്നക പേഷയത്തുംളഠപചക ി, ഠയഠടാതിങ്ങഠനചക്കജലക േചന ,നകക

നടാതിതഠസരുന്ന.ക 

 

1. പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല                            6. പല്ലനേന 

2. ിചസനേഷഠ                          7.  പട്ടനേഷഠ 

3. മു്ചണടാതി                                  8. പുതുനഗഷക 

4. പപരുപസമ്പജല                             9.  പംഷടുസഷര്ര്ത് 

5. സടാതിസന്നൂര്ത് 
 

ബഠ)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷഏല്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ഇടാതിതുംഷകപ്രധഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷേജലകംനഷലുംളഷഉജലകള്ള ജ്ല 

പട്ടഠം.4.1.29 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷഏല്.ബഠ.ിക. ഠ) 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പെക്ടര്ത്) 

1 പഷറക്കല്ക,ള്ളക 1.84 95.02 

2 പെന്ക,ള്ളക 1.00 84.17 

3 ംഷമ്പ്രതജലക,ള്ളക 2.50 183.85 

4 നപഷതകകപഷടാതികക 1.50 137.3 

5 ണീങ്കഷകചുള്ളഠയഷര്ത്കഫീഡര്ത്കംനഷല്ക 4.20  

6 ംല്ലുപംട്ടഠക,ള്ളക 4.40 97.64 

7 പൂനന്തഷഉഠക,ള്ളക 2.60 75.93 

 ആപം 18.04 673.91 

അസചകബകക:ക,ഠറ്റൂര്ത്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

ബഠ).കസചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.കബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷകപ്രധഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷേജലകംനഷലുംളഷഉജലകളള്ജല 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പട്ടഠം.4.1.30 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.കബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷേജല 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പെക്ടര്ത്) 

1 പചഫ്റ്റജലകബഷങ്കജലകപണയഠന്കംനഷല്ക 10.58 782.35 

2 പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല 7.29 702.30 

3 പയ്യളൂര്ത് 1.75 202.40 

4 പുളഠക്കല്കപപഷറ്റകഫീല്ഡജലക

നബഷതഠക 

0.40  

5 പനനന്മനഠകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 1.50 138.56 

6 പപഷഠനങ്ങഷള്ള ംഷസജലകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 0.80 82.15 

7 ംഷഠങ്കുളകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.03 145.88 

8 ംഠഴനക്കതറകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 2.50 254.10 

9 നന്ദന്ംഠഴഷയകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 5.30 279.60 

10 സടാതിക്കുകമുറഠകകഡഠസ്ട്രഠബൂട്ടറഠക 1.50 104.67 

 ആപം 33.65 2692.01 

അസചകബകക:ക,ഠറ്റൂര്ത്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
 

4.1.2.15കകഇടാതിതഷകകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംപ് 

ംഷഞ്ഞഠഷുഴകേചന ,നകപദ്ധ്ഠക 

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകപ്രധഷനകഇടാതിതഷകകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംളഠല്കഒന്നഷഉജലകംഷഞ്ഞഠഷുഴകേചന ,നക

പദ്ധ്ഠ.ക ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലലക ഒറ്റെഷചകലകപഷചക്കഷടാതിജലക്ഷലൂക്കുംളഠപചകംഷര്ത് ഠംകപ്രനദശങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകക

ചണം യണഠട്ടജലക ഷണ്ടജലകഘട്ടങ്ങളഷയഷഉജലക്ക

പദ്ധ്ഠകപൂര്ത്തീംഷഠക്കഷന്കനേശഠച്ചിട്ടഠരുക

ന്ന്ജല.ക ിന്നഷല്ക ഒന്നഷകക ഘട്ടണഷയക

ംഷഞ്ഞഠഷുഴക േചന ,നക പദ്ധ്ഠക

ണഷത്രനണകപൂര്ത്തീംഷഠക്കുസഷന്കംഴഠഞ്ഞഠക

ട്ടൂള്ളൂ.ക ഇ്ഠപെക ഷണ്ടഷകക ഘട്ടണഷയക

തുെനഷടാതിജലക പദ്ധ്ഠകസ്ഥചപണടുെഠപെ കക

ണുക പ്രശ്നങ്ങപ്ക ംഷഷഉകക

സര്ത് ങ്ങളഷയഠകമുടാതിങ്ങഠംഠടാതിക്കുംയഷഉജല. 

 2128ക ണീക നീളവകക 38ക ണീക

യഷവകക 70.8274ക ദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്ക കഭഷഉനശ ഠ മുള്ളകഒരുകഅഉപക്കള്ള കകഇടാതിതുംഷലകസചതുംഷക

ിന്നഠങ്ങപനക ഷണ്ടുക പ്രധഷനക ംനഷലുംളുകക 27ക സഠ്ഷഉഠംളുകക 280ക ംഠ.ക ണീറ്ററഠലുള്ളക പംനഷലുംളുകക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

പ്പെടുന്ന്ഷഉജലക്കപദ്ധ്ഠ.കഇതുസഴഠക 9713കപെക്ടര്ത്കസ്ഥചതജലകഷണ്ടുകഘട്ടങ്ങളഠചഷയഠക21853കപെക്ടര്ത്ക

സ്ഥചതജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്ന. 

പട്ടഠം.4.1.31  

ംഷഞ്ഞഠഷുഴകഡഷക - േചസഠ്ഷഉകകസഠശദഷകശങ്ങപ് 

ിഫജല.കആര്ത്.ില് 97.50 ണീറ്റര്ത് 

പഷണഷസധഠകേചനഠഷെജല  97.50 ണീറ്റര്ത് 

 കഭഷഉകനശ ഠ  70.82 ദശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കഷതക കഭഷഉതഠപെകഅളസജല 

(പഡഡജലകനസ്റ്റഷനറേജല ) 
1.557 ദശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

പനയഷഗഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കുന്നക കഭഷഉതഠപെകഅളസജല 59.50 ദശചണം കകഘനകണീറ്റര്ത് 

അസചകബകക–:കംഷഞ്ഞഠഷുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

നഠചസഠലുള്ളകേചന ,നതഠപെകഘടാതിന 

ി)കസചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) 

സചതുംഷകപ്രധഷനകംനഷലുകകശഷഖഷകംനഷലുംളുകകപനയഷഗഠച്ചിട്ടജലകക്ഷപഴകപറ ന്നകപേഷയതജലക/ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്ന.ക 

1. ംഷഞ്ഞഠഷുഴക 

2. ണ് ഷര്ത്ക്കഷടാതിജലക 

3. പ്ങ്കഷ 

സചതുംഷകപ്രധഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷേജലകംനഷലുംളഷഉജലകള്ള്ജല 

പട്ടഠം.4.1.32 

സചതുംഷകംനഷല്കഷആര്ത്.ബഠ.ിക. ഠ) - ബ്രഷേജല 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പെക്ടര്ത്) 

1 ചൂഷഠനയഷടാതിജല 1.200 85 

2 പള്ളഠക്കുറഠെജല 12.800 510 

3 അഷക്കുറഠേഠ 10.800 180 

4 പടാതിയഠല്കിെജല 3.620 208 

 ആപം 28.42 983 
അസചകബകക:കംഷഞ്ഞഠഷുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
ബഠ)കഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.കിക. ഠ)കക 

ഇടാതിതുംഷകപ്രധഷനകംനഷലുകകശഷഖഷകംനഷലുംളുകകപനയഷഗഠച്ചിട്ടജലകക്ഷപഴകപറ ന്നകപേഷയതജലക/ക
മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളഠപചകി, ഠയഠടാതിങ്ങളഠനചക്കജലകേചന ,നകകനടാതിതഠസരുന്ന.ക 
1. ്ച്ചിട്ടമ്പഷറ  5. ംടാതിമ്പഴഠുറക  9. പസള്ളഠനനഴഠ            13. ഒറ്റെഷചക 
2. ംഷഠമ്പുഴ           6. നംഷങ്ങഷടാതിജല        10. തൃക്കടാതിീഷഠ               14. അനങ്ങനടാതിഠ 
3. ംഷഷഷകുറുേഠ         7. നംഷളനേഷഠ          11. പൂനക്കഷള്ള ംഷസജല          15. ,ളസറ 
4. ംഷഠമ്പ  8. യിചീി,ഷ്ണപുഷക        12. അമ്പചെഷറ           16. സല്ലുഴ 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 
ഇടാതിതുംഷകപ്രധഷനകംനഷചഠനജലക്ഷപഴകപറ ന്നകബ്രഷേജലകംനഷലുംളഷഉജലകള്ള ജ്ല 

പട്ടഠം.4.1.33 

ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കഷില്.ബഠ.കിക. ഠ) 

ക്രണ നക. ംനഷചഠപെ നപഷജല 
നീളക 

(ംഠ.ണീറ്റര്ത്) 

ആയപക്കട്ടജല 

(പെക്ടര്ത്) 

1 ്ച്ചിട്ടമ്പഷറ 1200 87 

2 പപഷമ്പ്ര 11740 528 

3 ംഷഷഷകുറഠേഠ 2760 91 

4 ംഷഠമ്പക1 4480 162 

5 ംഷഠമ്പക2 2770 134 

6 സഷചഠനക്കഷടാതിജല 1635 75 

7 മഠനനഴഠ 1500 60 

8 പുചഷെറ്റ 5220 208 

9 നക.7കസഠ്ഷഉഠ 4100  

10 നസങ്ങനേഷഠ 9600 360 

11 ണ് മ്പറ്റക1 3500 80 

12 ണ് മ്പറ്റക2 2500 127 

13 ്ശവഷണകഗചക 2880 100 

14 സചകമ്പഠചഠണകഗചക 2280 101 

15 കുറ്റഷനഠനേഷഠ 4200 100 

16 പസള്ളഠനനഴഠ 7500 200 

17 കുളക്കഷടാതിജല 2100 40 

18 ംഷഠണനഷകകുറഠേഠ 8800 200 

19 പപഷ്ഠകനക.ക1കസഠ്ഷഉഠ 2560 60 

20 പപഷ്ഠകനക..2കസഠ്ഷഉഠ 3000 65 

21 പൂ്ക്കഷടാതിജല 3000 65 

22 സീഷണകഗചക 5000 170 

23 ഒറ്റെഷചക 8855 765 

24 സഷഉഠയകകുളക 7500 304 

25 സനഷഷടാതിജല 3370  

അസചകബകക:കംഷഞ്ഞഠഷുഴകഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

 ിന്നഷല്ക37കസര്ത് നതഷളകകപഴക്കനണറഠയകഅഉപക്കള്ള കകംനഷല്കശകഘചംളുണഷഉജലകക്ക

പദ്ധ്ഠക്കുള്ള ജ്ല.ക സര്ത് ങ്ങളഷയഠള്ള ള്ളക ണപ് ഷചഠെജലക ംഷഷഉകക അഉപക്കട്ടഠന്പറക േച കഭഷഉനശ ഠയഠലുകക
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

കുറസജലകസന്നഠള്ള പണ്ടന്നജലക2008-ല്കനടാതിതഠയകപഠനങ്ങപ്കപ്ളഠയഠക്കുന്നണ്ടജല.കആയ ജ്ലകനീക്കകകപ,യ്യുന്ന്ഠനുള്ളക

പദ്ധ്ഠ പടാതിക പഠനകക ഗഋഞംക പീച്ചിട്ടഠ പടാതിക നനതൃ്വതഠല്ക നടാതിന്നസഷഠംയഷഉജല.ക അഉപക്കട്ടഠന്പറക

പുന:രുദ്ധഷഷഉപ്രവൃതഠംപ്കപുനഷഷഗണഠക്കുംയഷഉജല.കഅതുസഴഠകഅഉപക്കട്ടഠന്പറകനശഷ,നീയഷസസ്ഥയ്ക്കജലകഒരുക

പഷഠെഷഷണഷവപണന്നജലകകകപ്ര്ീണം ഠക്കുന്ന.ക 

 2007ക ല്ക അകഗീംഷഷകക ചഭഠച്ചിട്ടക അംആേക സ്കീണഠല്ക പ്പെടുതഠക ംനഷലുംപ്ക

നസീംഷഠച്ചിട്ട്ഠനഷല്കആപംകആയപക്കട്ടഠന്പറക 60%ക കസ്ഥചത്തുകക േചസഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠ ന്ന.ക

ിങ്കഠലുകക സഷര്ത് ഠംകഅറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക്കഷയഠകബേറ്റഠല്കഅനുസദഠക്കഷറുള്ളകതും പടാതിക നപഷഷഷയ്മകംഷഷഉകക

ംനഷലുംളഠല്ക ആസശയണഷയക അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠയഷറഠല്ല.ക ആയ്ഠനഷല്ക

േചനഷ്ടണഷകുന്ന്ഠനുകക ആയപക്കട്ടജലക സ്ഥചതജലക പൂര്ത്് ണഷയഠക േചസഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുസഷന്ക ംഴഠയഷപ്ക

സഷഠം കക പ,യ്യുന്ന.ക ംനഷലുംളുപടാതിക  ട്ടറുംളുകക സ്ലൂയഠസുംളുകക സളപഷക പഷഠ്ഷപംഷണഷയക

അസസ്ഥയഠചഷയ്ഠനഷല്ക േചനഷ്ടകക ഒഴഠസഷക്കഠക േചസഠ്ഷഉകക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക പ്രയഷ കകഅനുഭസഠക്കുന്ന.ക

ംനഷലുംളഠപചക അനധഠി,്ക ംനയ്യറ്റങ്ങളുക,  ണപ് ഷചഠുകക േചസഠ്ഷഉതഠനജലക ്ടാതിസ്സണഷവന്നണ്ടജല.ക

ംഷഞ്ഞഠഷുഴയഠല്കമുണ്ടനഷള്ള ംഷഷഷ, ഇടാതിതുകപണയഠന്കംനഷല്ക54കംഠക.ണീ, ഇടാതിതുകപണയഠന്കംനഷല്കകുളുള്ളഠക

ബ്രഷേജലക, കുറ്റസട്ടൂര്ത്ക ബജലകംനഷല്കതുടാതിങ്ങഠക9കസ്ഥചങ്ങളഠല്കകംനയറ്റകകണ്ടജല 

4.1.2.16 കപ,റുംഠടാതികേചന ,നകപദ്ധ്ഠക 

 4.12.16.1കകണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്, പഷചക്കഷടാതിജലക1956 ല്കരൂപീംഷഠക്കപെള്ള .കപഷചക്കഷടാതിജലക

േഠല്ലയഠപചക ില്ലഷക കണനര്ത്ക ഇറഠനഗ ന്ക ണഷഷണത്തുക പഉഠംളുകക ്ക ഡഠസഠ പെക നണല്നനഷട്ടതഠല്ക

നടാതിതപെടുന്ന.കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠല്ക5 ്ഷലൂക്കുംളുക, 4  മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠംളുകക91  ഗ്രഷണപേഷയത്തുംളുക, 

12 അസ്സകബ്ലഠക നഠനയഷേംക ണണ്ഡചങ്ങളുകക ണ്ടജല പ,റുംഠടാതി േചന ,ന സഠഭഷഗക നംന്ദ്രഠംഷഠക്കുന്ന ജ്ല 

്ടാതിയഉ പടാതി നഠര്ത്ണഷഉവക, നസീംഷഉവക, ചഠഫ്റ്റജല ഇറഠനഗ ന് സ്കീമുംപ്, കുളങ്ങളുപടാതി നസീംഷഉക, 

തുടാതിങ്ങഠയസയഷഉജല. ്ടാതിയഉംപ് േചക  കഭഷഠക്കുസഷനുക, ംഠഉര്ത് റീ,ഷര്ത്േഠങ്ങഠനുക, ി, ഠക്കുക പംഷഠക്കുന്ന 

 4.12.16.2ക്കഡഠസഠ നജലകംീഴഠല്ക85 ്ടാതിയഉംളുകക41 ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കകസ്കീമുംളുകക 107.63 

ംഠക .ണഠക ക ില്ക ഐക ംനഷലുംളുമുണ്ടജല.ക നഠചസഠല്ക ക 31ക ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്ക ക സ്കീമുംപ്ക ക പ്രസര്ത്തനക

നയഷഗയണഷഉജല.കഇ്ജലകമൂചകകആപംക3712 പെക്ടര്ത്കസ്ഥചനതക്കജലകപ,റുംനഷലുംളഠലൂപടാതികി, ഠകആസശയതഠനജലക

േചസഠ്ഷഉകകനടാതിതഠകസരുന്ന. 

 4.12.16.3 കുളങ്ങളുപടാതിക നസീംഷഉവകക അസ പടാതിക  കഭഷഉനശ ഠക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളക

ണഷര്ത്ഗങ്ങളുകകകണനര്ത്ക ക ഇറഠനഗ ന്ക വീംഷഠുള്ളക സരുന്ന.ക്കഡഠസഠ നുംീഴഠന്ക ംഴഠഞ്ഞക ഷമ്പതഠംക

സര്ത് ങ്ങളഠചഷയഠകറഠെയ്യര്ത്ലകറഠനനഷനസ ന്ലകറീനസ്റ്റഷനറ ന്കഓഫജലകനപഷണ്ടജല ജലകപദ്ധ്ഠയഠല്കപ്പെടുതഠക54ക

കുളങ്ങളുപടാതികനസീംഷഉകപ്രസര്ത്തഠംപ്കപൂര്ത്തീംഷഠച്ചിട്ടഠള്ള ണ്ടജല. 

   4.12.16.4  ്ക ബജലകഡഠസഠ നഠപചകപേഷയത്തുംളഷയകിരുനതമ്പ്ഠ കകസഷടാതിംഷെ്ഠ കക

േചക്രഷന്തഠക അഭഠയനഠപചക േചഗ്രഷണങ്ങളഷയഠക ്ഠഷപഞ്ഞടുക്കപെട്ടഠഷഠക്കുന്ന.ക ്ക ഡഠസഠ നജലക ംീഴഠല്ക

ആപം ള്ള്ഠല്ക 9 ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്കസ്കീമുംളുക, 54ക പ,ംജലകഡഷമുംളുകക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ബ്ഡഠസഠ നുകംീഴഠല്ക

പ്രസര്ത്തഠുള്ളകസരുന്ന. കപ,ക്കജലകഡഷമുംളഠല്ക0.50കദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്കപസള്ളകക കഭഷഠക്കുസഷന്കക ഷധഠക്കുക.ക

കൂടാതിഷപ്ക699.83കപെക്ടര്ത്കകസ്ഥചകകചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കപനയഷഗഠച്ചിട്ടജലകേചന ,നകകനടാതിത്തുന്ന. 

4.12.16.5ക പ ഷറണൂര്ത്  ബ്ഡഠസഠ പെക  ംീഴഠപച 23 ചഠഫ്റ്റജല ഇറഠനഗ ന് സ്കീമുംപ് 

ഭഷഷ്ുഴയഠല്നഠന്നക 6 ി് ക തൂ്ുഴയഠല് നഠന്നണഷണ്േചന ,നക നടാതിത്തുന്ന്ജല. 

 

 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 171 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

4.1.2.17കപ,റുംഠടാതികേചന ,നകപദ്ധ്ഠംളുപടാതികസഠശദകസഠസഷങ്ങപ് 

പട്ടഠം.4.1.34 

ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കസ്കീമുംപ് 

ക്രണക

നക 

ചഠഫ്റ്റജലകഇറഠനഗ ന്കക

പദ്ധ്ഠ പടാതികനപഷജല 

പേഷയതഠപെകനപഷജല റഠസര്ത്ക 

നബ ഠന് 

ആയപക്കട്ടജലക

പെക്ടര്ത് 

സര്ത് ക 

1 ംഷടാതിഠെഷറ പംഷഴഠഞ്ഞഷമ്പഷറ ഭഷഷ്ുഴ 113 1988 

2 മൂങ്കഠല്ണടാതി ിരുനതമ്പ്ഠ ഭഷഷ്ുഴ 134 2003 

3 സചഠനയഷഠ പംഷഴഠഞ്ഞഷമ്പഷറ ഭഷഷ്ുഴ 103 2003 

4 ്ഷംന്,ള്ള ിരുനതമ്പ്ഠ ഭഷഷ്ുഴ 70 1989 

5 സഷഴുഴ പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജല ഭഷഷ്ുഴ 69 1990 

6 പ,മഉകന്ഷടാതിജല മു്ചണടാതി ഭഷഷ്ുഴ 29 2001 

7 പ്ലഷഴഠ പുതുനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്ുഴ 64 2003 

8 ംഉക്കന്നൂര്ത് പുതുനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്ുഴ 21.82 1996 

9 പുനള്ളഷടാതിജല ിഷഠണര്ര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 60 1999 

10 കൂക്കുപഷളയക അഗളഠ ഭഷഷ്ുഴ 51.58  

11 ആനക്കഷ ആനക്കഷ ഭഷഷ്ുഴ 205 1969 

12 കൂടാതിലൂര്ത് ആനക്കഷ ഭഷഷ്ുഴ 162 1965 

13 പട്ടഠതറ പട്ടഠതറ ഭഷഷ്ുഴ 85 1975 

14 തൃതഷച തൃതഷച ഭഷഷ്ുഴ 291 1963 

15  ം് നൂര്ത് തൃതഷച ഭഷഷ്ുഴ 57 1974 

16 ഞങ്ങഷട്ടഠഷഠ തൃതഷച ഭഷഷ്ുഴ 92 1973 

17 ്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജല ്ഠരുണഠറ്റനക്കഷടാതിജല ഭഷഷ്ുഴ 92 1968 

18 കൂട്ടക്കഷസജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 71.85 1977 

19 പസള്ളഠയഷങ്കല്ംടാതിസജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 89.64 1977 
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20 നഷഠപറ്റകുന്നജല പരുതൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 44 1981 

21 ംഷചടാതിഠകുന്നജല ്ഠരുനസഗുറ ഭഷഷ്ുഴ 53 1977 

22 പപരുമുടാതിഠര്ര്ത് മുതു്ച ഭഷഷ്ുഴ 108.94 1980 

23 ംീഴഷര്ര്ത് പട്ടഷമ്പഠ ഭഷഷ്ുഴ 81.76 1973 

24 പള്ളഠുറക ഓങ്ങലൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 134 1979 

25 ം് മ്പ്ര  ഭഷഷ്ുഴ 72.87 1988 

26 മുണ്ടഷയ പ ഷര്ത്ൂര്ത്ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠ 

ഭഷഷ്ുഴ 133.86 1977 

27 ംസളെഷറ പ ഷര്ത്ൂര്ത്ക

മുനഠ ഠെഷചഠറ്റഠ 

ഭഷഷ്ുഴ 56.1 1974 

28 പനടുങ്കയക പനല്ലഷയ ഭഷഷ്ുഴ 245 1994 

29 തുടാതിഠക്കല് സഠളര്ര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 158 1994 

30 ആനക്കല് കുലുക്കലൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 270 2003 

31 ംഷറല്ണ്  പ,റുെളനേഷഠ ഭഷഷ്ുഴ 497.97 1995 

32 ത്രഷങ്ങഷചഠ സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്ുഴ 52.62 1976 

33 ണ് ന്നൂര്ത് സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്ുഴ 77.29 1976 

34 ന,ഷനറഷട്ടൂര്ത് സഷഉഠയകകുളക ഭഷഷ്ുഴ 53.36 1996 

35 പല്ലഷഷണകഗചക ചക്കഠടാതിഠനപരൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 35.93 1971 

36 പള്ളകതുരുതജല ചക്കഠടാതിഠനപരൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 86.53 1972 

37 ,ഷചര്ര്ത് പുതൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 49.89 1980 

38 ംക്കുപഷടാതിഠ അഗളഠ ഭഷഷ്ുഴ 95.83  

39 ന്നകപഷറ തൃതഷച ഭഷഷ്ുഴ 490  

40 ്തനകപുള്ളഠ കുലുക്കലൂര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 121.41  

41 ,ടാതിയകപഷറ സഠളര്ര്ത് ഭഷഷ്ുഴ 36  

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകകണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 
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4.1.2.18കകനഠര്ത്മഷഉകകപൂര്ത്തീംഷഠച്ചിട്ടക്ടാതിയഉംപ് 

പട്ടഠം.4.1.35 

നഠര്ത്മഷഉകകപൂര്ത്തീംഷഠച്ചിട്ടക്ടാതിയഉംപ് 

ക്രണക

നമ്പർ 
്ടാതിയഉ പുഴ പടാതികനപഷജല 

1 പുതുനക്കഷടാതിജലകഭഷഗകകപ,ക്കജലകഡഷകക7/100കംഠ.ണീക  ഭഷഷ്ുഴ 

2 മുണ്ടഠയര്ത്ംടാതിസജലകപ,ക്കജലകഡഷകക11/000കംഠ.ണീ ഭഷഷ്ുഴ 

3 ം് കനംഷടാതിജലകകപ,ക്കജലകഡഷകക പസള്ളഠയഷര്ത്കപുഴ 

4 ഷഷണനടാതിഠച്ചിട്ടല്ലകകകപ,ക്കജലകഡഷകക സഷട്ടഠയഷര്ത്കപുഴ 

5 നംഷഷെള്ളകപ,ക്കജലകഡഷക ചൂഷഠനയഷടാതിജലകപുഴ 

6 പഷടാതിസയല്കപ,ക്കജലകഡഷക ഭസഷനഠുഴ 

7 പ്ക്കുസട്ടകപ,ക്കജലകഡഷക ഭസഷനഠുഴ 

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകകണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

4.1.2.19കപുഴനയഷഷക കഷണം ഉക 

 പുഴ പടാതിക ക  വഭഷസഠംക സീ്ഠ കക സഠസ്തൃ്ഠ കക ക പുനസ്ഥഷപഠക്കുന്ന്ഠനചക്കഷയഠക റസനൂക

അധഠി,്രുകക ക ്നേശക  വയകക ഭഷഉക സ്ഥഷപനങ്ങളുണഷയഠക ന,ര്ത്ന്നജലക പുഴംളുപടാതിക ഇരുക ഭഷഗപത കക

അ്ഠര്ത്തഠംപ്ക ി,്യണഷയഠക നഷഖപെടുതഠക അ്യഷസശയണഷയക സ്ഥചങ്ങളഠല്ക  കഷണം ഉക ഭഠതഠംപ്ക

പംട്ടഠ കക ബഷക്കഠക സരുന്നക ഭഷഗങ്ങളഠല്ക ംയര്ത്ക ഭാസസ്ത്രകക ധഷഠെഠുള്ളകലക കേസക നസചഠക പംട്ടഠ കക

 കഷണം ഠനക്കണ്ടതുണഷഉജല.ക ്ക അ്ഠര്ത്തഠംപ്ക്കജലക അുറമുള്ളക ഭഷഗങ്ങപ്ക  കഷണം ഠ്ക നണഖചയഷയഠക

പ്രഖയഷപഠനക്കണ്ടതുണഷഉജല.ക ഇപ്രംഷഷകക പ,യ്തതുക മൂചകക തുടാതിര്ത്ന്നള്ളക കംനയ്യറ്റങ്ങപളക പൂര്ത്് ണഷ കക

നഠയന്ത്രഠക്കഷന്ക  ഷധഠക്കുക.ക പുഴംളുപടാതിക  കഷണം ഉതഠനഷയഠക ്ീഷങ്ങളുപടാതിക അടുത്തുക നഠന്നകക

ണഉപചടുക്കുന്ന്ജലകംര്ത്ശനണഷയഠക നഠയന്ത്രഠനക്കണ്ടതുണ്ടജല.കഓനഷഷക നദഠംളുനടാതി കക ണഗ്രണഷയക കഷണം ഉവകക

പഷഠപഷചനവണഷഉജലകഇതുപംഷണ്ടജലകചണം യണഠടുന്ന്ജല.ക 

4.1.2.20കസയഷസ ഷയഠംകംഷര്ത് ഠംകആസശയങ്ങപ്ക്കഷയഠകപുഴംളഠല്കനഠന്നകകപസള്ളകകിടുക്കല് 

 ണചമ്പുഴക കഇറഠനഗ ന്ക നപ്രഷപേക്ടഠല്കനഠന്നകക 96 MLDക സഷട്ടര്ത്കഅന്ഷറഠറ്റഠക്കുകനല്കുന്നണ്ടജല.ക

ആയ്ഠല്ക61 MLD േചകകണഷത്രനണകപനയഷഗഠക്കുന്ന്ഷയഠകംഷണുന്നള്ളൂ.കഇ്ഠനഷല്ക10 MLD േചകകംഠന്ഫ്രക

ംമ്പനഠക്കജലക സയസ ഷയഠംഷസശയങ്ങപ്ക്കുക നല്കുസഷനഷയഠക അനുണ്ഠക ചഭഠച്ചിട്ടഠള്ള ണ്ടജല.ക ആയ്ജലക നംഷടാതി്ഠ പടാതിക

പഷഠഗഉനയഠചഷഉജല.ക ,ഠറ്റൂര്ത്ുഴക നപ്രഷപേക്ടഠപചക സഷളയഷര്ത്ക ഡഷണഠല്ക നഠന്നകക ംഠനചഷക ചഠറ്ററഠനജലക ഷണ്ടു രൂപക

നഠഷക്കഠല്കണചബഷര്ത്ക ഠപണെജല ജലകംമ്പനഠക്കജലകസയസ ഷയഠം ആസശയങ്ങപ്ക്കഷയഠകേചകകനല്കുന്നണ്ടജല.  

4.1.2.21കേച കഷണം ഉക 

 4.12.21.1ക നംഷളതഠന്പറക ഭാപ്രി,്ഠക അനു ഷഠച്ചിട്ടജലക പടാതിഠഞ്ഞഷനറഷള്ള ള്ളക ,ഷഠസജലക ംഷഷഉകക

പ്ക്കുപടാതിഠഞ്ഞഷറന്കംഷചസര്ത് വകകതുചഷകസര്ത് വകകസഴഠകചഭഠക്കുന്നകണഴകപസള്ളതഠന്പറകഭാഷഠഭഷഗവകകസളപഷക

നസഗകക ംടാതിചഠനചക്കഷഉജലക ഒഴുംഠക നപഷകുന്ന്ജല.ക ക ഇതുമൂചകക സര്ത് ംഷചതജലക ്ഷ്ന്ന ക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക

പസള്ളപെഷക്കവകക നസനല്ക്കഷചതജലക യര്ത്ന്നക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക സഷപ്ച്ചിട്ട കക നംഷളതഠല്ക സ്ഥഠഷകക
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പ്ര്ഠഭഷ ണഷയഠകണഷറുന്ന.കകപപ്തു കസീഴുന്നകണഴപസള്ളകകണ് ഠനടാതിഠയഠനചയ്ക്കജലക്ഷഴഷപ്കപഷഠ്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠ, 

ന്ഷടുംളുകകപുഴംളുകകസഴഠംടാതിചഠല്കിത്തുന്ന ജ്ലക പംഷണ്ടഷഉജലകഇ്ജലക കഭസഠക്കുന്ന്ജല.ക കഇ്ഠന്പറകഫചണഷയഠക

്ീവ്രണഷയകണപ് ഷചഠെജലകണ്ടഷകും കകണ് ഠന്പറകപാദഷദനണം ണ്കകുറ ം കകപ,യ്യുന്ന.കപപ്തു കംഠള്ള ന്നകേചകക

ണ് ഠനചയ്ക്കജലകആ്ന്ന ജലക ഇറങ്ങഷപ്ക പഷഠ്ചതഠലൂപടാതിക ഒഴുംഠക നപഷകുന്ന്ഠനഷല്ക ണഴപസള്ളകക ഒഴുംഠക നപഷംഷന്ക

നസണ്ടഠക ണഷത്രമുള്ളക ,ഷലുംളഷയഠക നമ്മുപടാതിക ന്ഷടുംളുകക പുഴകുളകക ണഷറുന്നന്ഷപടാതിഷെകക ഇസയഠല്ക സ്ഥഠഷകക

നീപഷഷഴുക്കജലക ഇല്ലഷ്ഷകും കക പ,യ്യുന്ന.ക ക ്ല്ഫചണഷയഠക ഇതഷകക േചനരഷ്സ്സുംപ്ക്കജലക നശഷ ഉകക

 കഭസഠക്കും കക ണചഠനീംഷഠക്കപെടും കക പ,യ്യുന്ന.ക ക ക പുഴംളഠല്ക ആസശയണഷയക സ്ഥചങ്ങളഠല്ക പ,റുക

്ടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചിട്ടജലകണഴകപസള്ളകക കഭഷഠച്ചിട്ടഷല്കഒരുകപഷഠധഠകസപഷകനസനല്കംഷചതജലകകുടാതിഠപസള്ളണം ഷണകക

പഷഠെഷഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കുക.ക ക പ്രതുത ്ക പ്രനദശങ്ങളഠലുള്ളക കുളങ്ങളഠനച ക, ംഠഉറുംളഠനച കക േചസഠ്ഷനകക

യരുന്ന്ഠനജലക െഷയംണഷവം കകപ,യ്യുക. 

 4.12.21.2കനംഷളതഠല്കപ,റുതുകകസലു്ണഷയക44കനദഠംളഠല്കണഠക്കസ കക വഭഷസഠംകസീ്ഠ കക

സഠസ്തൃ്ഠ കക  കഭഷഉക നശ ഠ കക നഷ്ടപെട്ടജലക കംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക്കജലക സഠനധയണഷയഠക

ശുഷ്ക്കണഷയഠപംഷണ്ടഠഷഠക്കുംയഷഉജല.ക ക നസനല്കംഷചതജലക്കനദഠംപ്കനനര്ത്തകസീ്ഠയഠല്കനീര്ത്ച്ചിട്ടഷലുംളഷയഠക

ഒഴുംന്നപണ്ടങ്കഠലുകക്കേചവകകഒഴുംഠക നപഷകുന്ന ജ്ലകഅറബഠകംടാതിചഠനചക്കഷഉജല.ക കസര്ത് കംഷചതഠനുനശ കക

ഒഴുംഠക നപഷകുന്നക േചവകക ണഉലുകക ശഷഷശഷഠക ംഉക്കഷക്കഠയഷല്ക നംഷടാതിഠക്കഉക്കഠനുക രൂപ പടാതിക മൂചയകക

അ്ഠനുണ്ടഷകുപണന്ന്ഠല്ക  കശയണഠല്ല.ക ക അ്ഠനഷല്ക ഇതഷകക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക ഇനെഷപ്്പന്നക പ,ചസജലക

കുറഞ്ഞക ഷീ്ഠയഠല്ക അടാതിഠയഉംപ്ക നഠര്ത്മഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക ക ഇതുമൂചകക അടാതിഠയഉംപ്ക്കുക മുംളഠലുള്ളക

പ്രനദശങ്ങളഠല്ക ഭാഗര്ത്ഭക േചകക  കഭഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക കൂടാതിഷപഷക അനഠയന്ത്രഠ്ണഷയക ണഉപചഷഴുക്കജലക

്ടാതി സഷനുകക ഷധഠക്കുക. 

 4.12.21.3ക നംഷളപതക കബന്ധഠച്ചിട്ടഠടാതിനതഷളകക നഠചസഠലുള്ളക ന്ഷടുംളുകക നദഠംളുകക നസണ്ടക

സഠധതഠല്ക കഷണം ഠക്കും കകണഴകപസള്ളകകംഷഷയണം ണണഷയഠക കഭഷഠക്കും കകഅ്ജലകണ് ഠചഠറുന്നന്ന്ഠനുള്ളക

ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക അസചകബഠക്കും കക പ,യ്തഷല്ക ്പന്നക േചണം ഷണകക സചഠപയഷഷളനസഷളകക

പഷഠെഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല.ക ഇ്ഠനഷയഠക പുഴംളഠല്ക ഒരുകനഠശ്ചഠ്ക രതഷതഠല്ക പ,റഠയക പ,റഠയക്ടാതിയഉംപ്ക

നഠര്ത്മഠച്ചിട്ടജലകഒഴുംഠകനപഷകുന്നകഅധഠംകേചപതക കഭഷഠച്ചിട്ടജലകനഠര്ത്തഠകേചണം ഷണകകപഷഠെഷഠക്കുംയഷഉജലകനസണ്ട ജ്ല.ക

കംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക ഒഴഠെഠുള്ളകക പുഴ പടാതിക ക സീ്ഠക പുന:സ്ഥഷപഠുള്ളകക ണഷചഠനയക മുക്തണഷക്കഠ കക നസഉകക പ്രതുത ്ക

പ്രസര്ത്തഠംപ്കആഷകഭഠനക്കണ്ട ജ്ല. 

4.1.2.22 ØnXnhnhc IW¡v 

പട്ടഠം.4.1.36 

പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയഠപചകപതജലകസര്ത് പതകശഷഷശഷഠകണഴ പടാതികംഉക്കജല 

hÀjw ag (ണഠല്ലഠകണീറ്റര്ത്) 

2006 
2188.906 

2007 2677.009 

2008 1580.015 

2009 2004.728 

2010 1877.165 

2011 2121.988 
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2012 1351.112 

2013 2254.582 

2014 2128.696 

2015 1771.059 

2016 1086.435 

 

 

 

 

 

 

പട്ടഠം.4.1.37 

സഠസഠധകനണഖചയഠല്കആസശയണഷയകേചതഠപെകംഉക്കജല 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 ഗഷര്ത്െഠംക 165.84 

2 ി, ഠ 1999.28 

3 ണം ീഷസഠം നക 0.820 

4 സയസ ഷയക 1.21 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.കസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

ചഭയണഷയകേചക 
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പട്ടഠം.4.1.38 

 േചതഠപെകഅളസജലക 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 പഷഠ്ചകേചക 856.92 

2 ഭാഗര്ത്ഭേചകക 548.34 

 ആപം 1405.26 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.കസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

 

4.1.2.23കേചകചഭയ്കകുറസജല 

പട്ടഠം.4.1.39 

േചകചഭയ്കകുറസജല 

ക്രണക

നമ്പര്ത് 
നണഖച 

േചതഠപെകഅളസജലക 

ഷദശചണം കകഘനണീറ്റര്ത്) 

1 ആസശയം് 2566.49 

2 ചഭയ് 1405.26 

3 ആപം 1161.23 

അസചകബകക: കപഠ.ിക.പം.ി ജല.കസക കസ്ഥഷനകേചന ,നകപ്ലഷന് 

4.1.2.24. നണഖചയഠപചകസഠം നകസഠടാതിവംളുകകസഠം നക ഷധയ്ംളുക 

 4.1.2.24.1ക േഠല്ലയഠപചക കപ്രധഷനകേചന ,നകപദ്ധ്ഠംപ്കില്ലഷകക സളപഷകസര്ത് ങ്ങപ്ക്കജലക

മുമ്പജലക ംമീ ന്ക പ,യ്തഠള്ള ള്ളസയഷഉജല.ക ബഡ്േറ്റഠല്ക നല്കുന്നക തുംക ഡഷണഠപെക അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്ക്കുകക ണറ്റജലക

പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക്കുകക ്ഠംയഷറഠല്ല.ക ഇതുമൂചകക പചക സ്ഥചത്തുകക ംനഷലുംളുകലക  ട്ടറുംളുകക നംടുപഷടുംപ്ക

 കഭസഠച്ചിട്ടജലകംഠടാതിക്കുംയഷഉജല.കആയതുപംഷണ്ടജലകസുഗണണഷയകേചന ,നകകനടാതിക്കുന്നഠല്ല.കകഇപ്രംഷഷകകംഷര്ത് ഠംക

നണഖചയഠല്കഅഭഠവൃദ്ധഠകകംസഷഠക്കുംകിന്ന ജ്ലകബുദ്ധഠമുട്ടജലകഅനുഭസപെടുന്ന. 

 4.1.2.24.2കേഠല്ലയഠലൂപടാതികഒഴുംന്നകനദഠംളഠല്കണഠക്കസ കക വഷഭഷസഠംകസീ്ഠ കകസഠസ്തൃ്ഠ കക

 കഭഷഉക നശ ഠ കക നഷ്ടപെട്ടജലക കംനയ്യറ്റങ്ങപ്ക്കജലക സഠനധയണഷയഠക ശുായിണഷയഠക പംഷണ്ടഠഷഠക്കുന്ന.ക

നസനല്ക്കഷചതജലക്കനദഠംളഠല്കനനര്ത്തകസീ്ഠയഠല്കനീര്ത്ച്ചിട്ടഷലുംപ്കഒഴുകുന്നപണ്ടങ്കഠലുകക്കേചകകഒഴുംഠക

നപഷകുന്ന്ജലകഅറബഠംടാതിചഠനചക്കഷഉജലക .കസര്ത് ംഷചതഠനുനശ കകഒഴുംഠനപഷകുന്നകേചവകകണഉലുകകശഷഷശഷഠക

ംഉക്കഷക്കഠയഷല്ക നംഷടാതിഠക ംഉക്കഠനജലക രൂപ പടാതിക മൂചയകക അ്ഠനജലക ണ്ടഷകുക.ക ആയ്ഠനഷല്ക ഇതഷകക

പ്രനദശങ്ങളഠല്ക,ഠചസജലകകുറഞ്ഞകഷീ്ഠയഠല്കഅടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠക്കഷവന്നസയഷഉജല.കഅങ്ങപനകഭാഗര്ത്ഭേചകക

 കഭഷഠക്കഷനുകകണഉപചഷഴുക്കജലക്ടാതിയഷനുകക ഷധഠക്കുക.ക 

 4.1.2.24.3ക നഠചസഠലുള്ളക ചഠഫ്റ്റജലക ഇറഠനഗ ന്കസ്കീമുംളുപടാതിക ംഷചെഴക്കകക മൂചകക ംനഷചഠലൂപടാതിക

ില്ലഷയഠടാതിത്തുകക ിതഠക്കുസഷന്ക  ഷധഠക്കുന്നഠല്ല.ക ഫണ്ടഠപെകഅപഷയഷതത ്ക മൂചകക ംനഷലുംപ്ക യഥഷ ണയകക

അറ്റകുറ്റപഉഠംപ്കനടാതിത്തുസഷന്കംഴഠ ന്നഠല്ല.കപചകപേഷയത്തുംളഠപചകകുളങ്ങളഠലുകക ണഷചഠനയകകനഠനണം പഠച്ചിട്ടജലക

പനയഷഗയശൂനയണഷയഠഷഠക്കുന്ന.ക ഫണ്ടഠപെക അപഷയഷതത മൂചകക ഇസക നസീംഷഠക്കഷന്ക ംഴഠ ന്നഠല്ല.ക ഇസക

നസീംഷഠച്ചിട്ടഷല്കേചനഠഷെജലകയര്ത്ത്തുസഷന്ക ഷധഠക്കുന്ന്ഷഉജല. 
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േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

 4.1.2.24.4കണഴകപപ്തു കംഠള്ള ന്നകേചകകണ് ഠനചക്കജലകആ്ന്ന ജലകഇറങ്ങഷ്കപഷഠ്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠക

നപഷകുന്ന്ഠനഷല്കണഴപസള്ളകകഒഴുംഠകനപഷംഷന്കനസണ്ടഠകണഷത്രമുള്ളക,ഷലുംളഷയഠകനമ്മുപടാതികന്ഷടുംളുകകപുഴംളുകക

ണഷറുന്നന്ഷപടാതിഷെകക ഇസയഠല്കസ്ഥഠഷകക നീപഷഷഴുക്കജലക ഇല്ലഷ്ഷകും കക പ,യ്യുന്ന.ക ്ല്ഫചണഷയഠക ഇതഷകക

േചനരഷ്സ്സുംപ്ക്കജലക നശഷ ഉകക  കഭസഠക്കും കക ണചഠനീംഷഠക്കപെടും കക പ,യ്യുന്ന.ക പുഴംളഠല്ക

ആസശയണഷയകസ്ഥചങ്ങളഠല്കപ,റുക്ടാതിയഉംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചിട്ടജലക ണഴക പസള്ളകക കഭഷഠച്ചിട്ടഷല്കഒരുകപഷഠധഠകസപഷക

നസനല്കംഷചതജലകകുടാതിഠപസള്ളണം ഷണകകപഷഠെഷഠക്കഷന്ക ഷധഠക്കുക.കപ്രതുത ്കപ്രനദശങ്ങളഠലുള്ളകകുളങ്ങളഠനച കക

ംഠഉറുംളഠനച കകേചസഠ്ഷനകകയരുന്ന്ഠനജലക െഷയംണഷവം കകപ,യ്യുക.ക 

4.1.2.25ക ഷധയ്ംപ് 

1) ംനഷലുംളഠല്ക ധഷഷഷളകക നസീംഷഉക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക പ,നയ്യണ്ടതുണ്ടജല.ക ക ഇ ജ്ലക ക പ,യ്തഷല്ക ണഷത്രനണക

സഷചറ്റകപ്രനദശങ്ങളഠല്കേചനഷ്ടകകകൂടാതിഷപ്കേചസഠ്ഷഉകകനടാതിക്കും ള്ളൂ.ക 

2) നഠചസഠലുള്ളക ണചമ്പുഴക േചന ,നകപദ്ധ്ഠകഅനു ഷഠച്ചിട്ടജലകഏംനദശകക 8ക ംഠ.ക ണീക സഠയറഠനുക മുംളഠചഷഉജലകക
ഇടാതിതുംഷകംനഷല്കസന്നന,രുന്ന്ജല.കനണപാദറഞ്ഞകരതഷകകനഠണഠതകകണചമ്പുഴകഡഷണഠല്കനഠന്നകകകപുഴയഠനചക്കജലക

നല്കുന്നകപസള്ളകകപമ്പഠങ്ങജലകമൂചവകകബഷപീകീംഷഉകനഷ്ടകകമൂചവകകന,ഷഷണകഗചകകആയപക്കട്ടഠല്കകനഠര്ത്േഠഷ്ടക

പസള്ളകക ിതഠനച്ചിട്ടഷഷറഠല്ല.ക നണല്ക പറഞ്ഞക സതുത ്ക ംഉക്കഠപചടുതജലക പല്ലഷവൂര്ത്ക ബ്രഷേജലക ംനഷല്ക

സീ്ഠകൂട്ടഠകന,ഷഷണകഗചകകഅഉപക്കട്ടഠപെക1കംഠ.കണീകമുംളഠചഷയഠകണചമ്പുഴകപസള്ളകകിതഠക്കുന്നക1കനംഷടാതിഠക

രൂപക,ഠചസജലകസരുന്നകപദ്ധ്ഠക്യ്യഷറഷക്കഠക ണര്ത്െഠച്ചിട്ടഠള്ള ണ്ടജല.കക 

പറമ്പഠകുളകക ആളഠയഷര്ത്ക ംഷഷര്ത്ക പ്രംഷഷകക 205ക ഘനപ .ണീക ക പസള്ളണഷഉജലക ചഭഠക്കുന്ന ജ്ല.ക ്ഷപഴക

പറ ന്നക ക്രണീംഷഉങ്ങപ്ക നടാതിതഠയഷല്ക നസചന്തഷസളകക സപഷക നീള്ള നമ്പഷപ്ക സരുന്നക പു്ഠയക

ആയപക്കട്ടഷയക8713ക പെകസ്ഥചതഠനജലകആസശയണഷയക52.62കഘനകപ .ണീക ക പസള്ളകകചഭയണഷകുപണന്നജലക

പ്ര്ീണം ഠക്കുന്ന. 

3) ഇനെഷപ്കനഠചസഠലുള്ളകില്ലഷകംനഷലുംളുപടാതി കകംഷഷയണം ണ്കസര്ത്ദ്ധഠെഠച്ചിട്ടഷല്കഏംനദശകക15കശ്ണഷനകക
േചകക30.75mm3കചഭഠക്കഷന്കംഴഠ പണന്നജലകപ്ര്ീണം ഠക്കുന്ന. 

4) നഠചസഠലുള്ളകപനല്ി, ഠക്കജലകഏംീി,്കി, ഠഷീ്ഠകനടാതിെഠചഷക്കഠയഷല്കഏംനദശകകഘനകപ .ണീകപസള്ളകക
്കപു്ഠയകപദ്ധ്ഠക്കഷയഠകനല്കഷന്കംഴഠ ക 

5) ,ഠറ്റൂര്ത്ക പുഴകപദ്ധ്ഠകപ്രനദശതഠപചകപ്രധഷനക കഭഷഉക നശ ഠ ള്ളകകുളങ്ങളഷയകംമ്പഷചതറകഏഷഠക

പസങ്കചക്കയകക ഏഷഠലക കുന്നകപഠടാതിഷഷഠക ഏഷഠക ിന്നഠസക ണണ്ണുണഷറ്റഠക  കഭഷഉക നശ ഠക സര്ത്ധഠെഠച്ചിട്ടഷല്ക

ണഴക്കഷചത്തുക പഷഴഷയഠനെഷകുന്നക േചകക കുറഞ്ഞ ജ്ലക ഷണ്ടുക പ്രഷസഠശയപണങ്കഠലുകക നഠറച്ചിട്ടജലക 12ക ഘനക പ .ണീക

പസള്ളകകകൂടു്ചഷയഠക കഭഷഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

6)  ഷധഷഷഉ ണഴ ചഭഠക്കുന്ന സര്ത് ങ്ങളഠല് 10 % േചപണങ്കഠലുക  ചഷഭഠച്ചിട്ടഷല്  പറമ്പഠക്കുളക ആളഠയഷര്ത് 

നപ്രഷപേക്ടഠല് നഠന്നക ഏംനദശക 5 .3 Mm3  പസള്ളക പു്ഠയ പ്രനദശങ്ങളഠനചക്കജല നല്കഷന് 

ംഴഠ ന്ന്ഷഉജല.ഇങ്ങപന 30 .50 +9+12+5.3= 56 .8 Mm3  പസള്ളക പു്ഠയ പദ്ധ്ഠ പ്രനദശങ്ങളഠനചക്കജല 

നല്കഷന്  ഷധഠക്കുന്ന്ഷഉജല.ആയ്ഠനഷല് ് പദ്ധ്ഠ നടാതിെഷക്കുന്നതു  പംഷണ്ടജല ് പ്രനദശതഠപെ 

േചന ,നതഠനുക കുടാതിഠപസള്ള ണം ഷണക പഷഠെഷഠക്കുന്ന്ഠനജല  ഷധഠക്കുപണന്നജല റു സരുതഷവന്ന്ഷഉജല 

4.1.2.26കകപു്ഠയക്ടാതിയഉംളുപടാതികനഠര്ത്നേശകക്ഷപഴകപറ ന്നകസ്ഥചങ്ങളഠല്കചണം യണഠടുന്ന 

1 പല്ലനേനകപേഷയതഠപചകപടാതിഠഞ്ഞഷനറതറ,കൂടാതില്ലൂര്ത് 

2 ംഷഷക്കുറുേഠകപേഷയതഠപചകനംഷചെക്കകക 
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3 ംഷസനേഷഠകപേഷയതഠപചകആനെഷറകസഷര്ത്ഡജലക8   

4 ംഷഷക്കുറുേഠകപേഷയതഠപചകണടാതിതഠല്ക്കുണ്ടജല 

5 ്ച്ചിട്ടമ്പഷറകപേഷയതഠപചകണ് ഷതഠെഷറക 

6 ംഷഞ്ഞഠഷുഴകപേഷയതഠപചകപള്ളഠക്കടാതിസജലക 

7 ംഷഞ്ഞഠഷുഴകപേഷയതഠപചകപഷണ്ടഠെഷടാതികക്കടാതിസജലക 

8 സഠളര്ര്ത്കപേഷയതഠപചകപഷറക്കടാതിസജലക 

9 ംഷഠമ്പുഴകപേഷയതഠപചകംഷഠമ്പുഴക 

10 പംഷല്ലനങ്കഷടാതിജലകപേഷയതഠപചകപ്ഷണ്ടക്കഷടാതിജലകന്ഷടാതിജലകസഷര്ത്ഡജലക15  

11 ിരുനതമ്പ്ഠകപേഷയതഠപചകസഠല്ലൂന്നഠക 

12 പനന്മഷറപേഷയതഠപചകഅയനഷകപഷടാതികക 

13 കുഴല്ണന്ദകകപേഷയതഠപചകപുല്ലുപഷറെഷടാതികക 

14 ിരുനതമ്പ്ഠകപേഷയതഠപചകപ,മ്പനന്തഷടാതിജലക 

15 അയഠലൂര്ത്കപേഷയതഠപചകപൂനേഷഠകനംഷളനഠക 

16 പുതൂര്ത്കപേഷയതഠപചകസീട്ടഠര്ര്ത്ക 

അസചകബകക: കപഷചക്കഷടാതിജലകകണനര്ത്കഇറഠനഗ ന്കഡഠസഠ ന്കഓഫീ ഠപചകനഷഖംപ് 

 4.1.2.26.1ക നഠചസഠല്ക ബേറ്റഠല്ക ആണം ന്ക പ്ലഷന്ക പ്രസര്ത്തഠംപ്ക്കഷയഠക സംയഠരുതഠയക

തുംംപ്ക പനയഷഗഠച്ചിട്ടഷഉജലക ഡഷണഠപെ കലലക ംനഷചഠപെ കക അറ്റകുറ്റെഉഠംപ്ക നടാതിതഠയഠരുന്ന്ജല.ക ബേറ്റജലക

സഠെഠ്കക സളപഷക കുറസഷയ്ഠനഷല്ക അറ്റകുറ്റെഉഠംപ്ക പൂര്ത്് ണഷകുന്നണഠല്ല.ക അതുമൂചകക ംനഷലുംപ്ക

പചയഠടാതിത്തുകക പപഷട്ടഠപപഷളഠഞ്ഞജലക ംഠടാതിക്കുംയഷഉജല.ക ഇനഠ കക ംനഷലുംളഠല്ക ധഷഷഷളകക നസീംഷഉക

പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക നടാതിതഷനുമുണ്ടജല.ക ഇതുക പൂര്ത്തഠയഷയല്ക ണഷത്രനണക േചനഷ്ടകക കൂടാതിഷപ്ക േചസഠ്ഷഉകക

നടാതിതഷന്ക ഷധഠക്കും ള്ളൂ.ക  

4.1.3കണ് ജലകനയിചഉഠംപ് 
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 4.1.2.26.2ക േഠല്ലയഠപചക ണ് ജലക നയിചഉഠപയക  കബന്ധഠക്കുന്നക സഠസഷങ്ങപ്ക ഷണ് ജലക നയിചഉഠലക

്ഷലൂക്കജലലക ണ് ഠപെക ഷ,നലക ണ് ഠപെക  വഭഷസകലക അസഠടുപതക ംഷര്ത് ഠംക സഠളംപ്)ക അനുബന്ധതഠല്ക

ന,ര്ത്തഠഷഠക്കുന്ന. 

4.1.3.1കപര്ത്വ്കപ്രനദശങ്ങപ്കക:- 

   മുദ്രകനഠഷെഠല്കനഠന്നകക 1200ക ണീറ്ററഠചധഠംകക യഷതഠല്കസ്ഥഠ്ഠപ,യ്യുന്നക20256ക പെക്ടര്ത്ക

സ്ഥചകകണചമ്പ്രനദശങ്ങളഠല്പെടുന്ന.കപശ്ചഠണഘട്ടകപര്ത്വ്നഠഷംളഠല്പെടുന്നകസനപ്രനദശണഷഉഠ ജ്ല. 

4.1.3.2ക മഠയിചണ് ഠനങ്ങപ് 

  പനല്െഷടാതിങ്ങപ്ലക പ്ങ്ങജലലക സഷഴക മു്ചഷയക ി, ഠയ്ക്കകക നഠര്ത്മഷഉക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക്കുണഷയഠക

നഠംതഠയകസ്ഥചങ്ങളഠല്ക മഠയിചണ് ഠനങ്ങപ്കംഷഉപെടുന്ന.ക 

4.1.3.3കപപഷതുകശുപഷര്ത്ശംപ് 

 ണ് ഠല്കകേസഷകശകക കുറസഷയ്ഠനഷല്കഓനഷഷക സഠളംപ്ക്കുകകആസശയണഷയകഅളസഠല്കകേസസളകക
ന,ര്ത്നക്കണ്ട്ഷഉജല.ക 

 ണഉല്ക ഷ,നക മൂചകക നീര്ത്സഷര്ത്ച്ചിട്ടക ണ് ഠന്പറക േച കഗ്രെഉക നശ ഠക കുറവണഷഉജല.ക ആയ്ഠനഷല്ക
തുള്ളഠനനലകസ്പ്ഠകഗ്ളര്ത്കമു്ചഷയകേചന ,നകണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക,ഠ്ണഷഉജല. 

 ംഠഉര്ത്ലക റീ,ഷര്ത്്ഠകഗജലലക ണഴപസള്ളക  കഭഷഉഠക മു്ചഷയക േച കഭഷഉക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക

അസചകബഠക്കുന്ന്ജലക,ഠ്ണഷഉജല. 

 ണ് ഠന്പറക ്ഷപഴ്ട്ടഠല്ക റുള്ളകചഷറ്റകററ്റജലക ംഷഉപെടുന്ന്ഠനഷലുകകആഴകക പഷഠണഠ്ണഷയ്ഠനഷലുകക
പ,ടാതിഠംളുപടാതിക നസനഷഷട്ടകക ്ടാതിസ്സപെടുന്ന.ക ചഷറ്റകററ്റജലക ണ് ഠന്പറക ംഷഠഠനയകക കുറയ്ക്കന്ന്ഠനുകക

ബഷപീകീംഷഉകക സഴഠക േചനഷ്ടകക ഒഴഠസഷക്കുന്ന്ഠനുകക പു്യഠടാതിീല്ലകആസഷഉക സഠളി, ഠലക ഇടാതിസഠളി, ഠക

ിന്നഠസകഅനുസര്ത്തഠക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 ണം ഷഷഗുഉമുള്ളക ണ് ജലക ംഷണുന്നക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക ണ് ടാതിരുംളഠല്ക കുമഷയകക ംഷണുന്നപണ്ടങ്കഠല്ക
നീര്ത്സീഷയണഷക്കഷന്ക ഗന്ധംകക ന,ര്ത്ക്കഉക.ക ഇന്ക പ്രനദശങ്ങളഠല്ക ണ് ടാതിരുംളഠല്ക കുമഷയകക

ംഷണുന്നഠപല്ലങ്കഠല്കേഠപ്സകകന,ര്ത്തജലകനഠര്ത്സീഷയണഷക്കഉക. 

 നസനല്ക്കഷചതജലക സഠണ്ടുംീറുന്നക ംറുതക പരുതഠണ് ജലക ംഷഉപെടുന്നക ,ഠറ്റൂര്ത്ക ്ഷലൂക്കുംളഠപചക

ിരുനതന്പ്ഠകപേഷയതഠല്കനഠയന്ത്രഠ്കേചന ,നകകഏര്ത്പെടുതഷവന്ന്ഷഉജല.  

4.1.3.4കസഷട്ടര്ത്പ ഡജലക/നീര്ത്ണറഠകപ്രനദശക 

  4.1.3.4.1കണനു യന്പറകനഠചനഠല്െഠനജലകഅ്യഷന്തഷനപണം ഠ്ണഷയകണ് ജലലകേചകലക  യേഷചകലക

മൃഗ മ്പതജലക ിന്നീക സഠഭഷഗങ്ങളുപടാതിക ശഷസ്ത്രീയണഷയക പഷഠഷണം  കക സഠനഠനയഷഗവകക  ഷധയണഷക്കുന്ന്ഠല്ക

നഠര്ത്ഉഷയംണഷയ പങ്കഷഉജലക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക അഥസക നീര്ത്ണറഠക പ്രനദശക സഠം നതഠനുള്ള്ജല.ക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക

 കതുചനതഠനജലകനംഷട്ടകകസരുതഷതതുകകകസ്ഥഷയഠകഭഷസമുള്ളതുണഷയക ണഗ്രകസഠം നതഠനജലകപ്രസ്ക്ണഷയക

പഷധഠയഷയഠക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക സഠം നക പഷഠപഷടാതിഠപയക ആനഗഷളക ്ചതഠല്ക അകഗീംഷഠച്ചിട്ടഠഷഠക്കുംയഷഉജല.ക

ഇ്ഠന്പറക ഭഷഗണഷയഠട്ടഷഉജലക നമ്മുപടാതിക നഷട്ടഠലുകക ംഷര്ത് ഠംക ംഷര്ത് ഠംഷനുബന്ധനണഖചംളഠനചക്കുകക
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നഠര്ത്നേശഠക്കപെടുന്നക നംന്ദ്രക  കസ്ഥഷന്ചക പദ്ധ്ഠംപ്ക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക

നടാതിെഠചഷക്കുസഷന്കനഠായിര്ത് ഠക്കപെടുന്ന ജ്ല.ക 

 4.1.3.4.2 പപഷതുസഷയക നീപഷഷഴുക്കുള്ളക ഒരുക പ്രനദശപതയഷഉജലക സഷട്ടര്ത്പ ഡജലക ിന്നജലക

പറ ന്ന്ജല.കഅ്ഷയ ജ്ലകഭാണഠയഠല്കചഭഠക്കുന്നകണഴകപസള്ളകകഭാപ്ര്ചതഠലൂപടാതികഒഴുംഠകപ,റഠയകനീര്ത്,ഷലുംളുകക

സചഠയക നീര്ത്,ഷലുംളുകലക ന്ഷടുംളുകലക പുഴംളുണഷയഠക ണഷറുന്ന.ക നംഷളക  കസ്ഥഷനപതക 44ക നദഠംപ്ക 44ക

സഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംളഷയഠകനമുക്കജലകംഷഉഷക. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

പട്ടഠംക4.1.40 
ണഴ പടാതികചഭയ് 

ണഷ ക 
2015 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 

2016 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 

2017 

(ണഠ.ണീറ്റര്ത്) 
േനുസഷഠ 0 0.2  
പഫബ്രസഷഠ 2 -þ  

ണഷര്ത്ച്ചിട്ടജല 27.1 4.2  
ഏപ്രഠല് 182.4 4.1  
പണയജല 245.6 169.2  
ജൂണ് 281.8 461.5  
ജൂചഷയജല  336.6  
ഓഗസ്റ്റജല  159.2  
പ തത കബര്ത്  77.4  
ഒനക്ടഷബര്ത്  88.2  
നസകബര്ത് 185.8   
ഡഠ കബര്ത് 42.4   

 

യര്ത്ന്നകപ്ര്ചക 

പനീര്ത്ച്ചിട്ടഷല് 

 

പ്രധഷനകനീര്ത്ച്ചിട്ടഷല് 

 

ബെഠര്ത്ഗണനസ്ഥഷനക 

 
പുഴ 
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പട്ടഠംക4.1.41 

ംഷര്ത് ഠംകസഠളംപ്ക്കജലകആസശയണഷയകേചതഠന്പറകപ്ര്ഠസര്ത് കഅളസജല 

സഠളംപ് 

ആപംകി, ഠക

പ,യ്യുന്നകസഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപെക്ടര്ത്) 

േചന ,ഠ്ക

സഠസ്തീര്ത്് കക

ഷപെക്ടര്ത്) 

േചതഠന്പറക

അളസജലകഷണഠ.ക

ണീറ്റര്ത്) 

പനല്ലജല 82912 47778 1693.4209 

പ,റുധഷനയങ്ങപ് 341 þ þ 

പയറുസര്ത്ഗക 1070 206 261.530 

ി് ക്കുരുംപ് 648 þ þ 

നെഷര്ത്ട്ടഠംപ്ച്ചിട്ടര്ത്ക സഠളംപ്ക ഷസഷഴലക ണഷസജലലക

പംഷനക്കഷലകണുകസഠളംപ്) 
45536 10325 399.1036 

4.1.3.5കംഷചഷസസ്ഥ 
 4.1.3.5.1ക  ഷണഷനയകക നദദപെട്ടക സര്ത് പഷ്വകക ു:: െണഷയക നസനലുകക ന,ര്ത്ന്നക ആര്ത്ദ്രക

ഷ്ണനണഖച കക ക ആര്ത്ദ്രക നപഷഷ്ണക നണഖച കക േഠല്ല പടാതിക ംഷചഷസസ്ഥപയക നഠര്ത്് യഠക്കുന്ന.ക പ്ക്കജലക

പടാതിഠഞ്ഞഷറന്ക ംഷചസര്ത് വകക സടാതിക്കജലക ംഠഴക്കന്ക ംഷചസര്ത് വകക നഭദപെട്ടക സര്ത് പഷ്കക േഠല്ലയ്ക്കജലക നല്കുന്ന.ക

ണഷര്ത്ച്ചിട്ടജലക മു്ല്ക പണയജലകഅസ ഷനകക സപഷകംടുതക ക നസനല്ക്കഷചവകക േനുസഷഠക മു്ല്ക നണയജലക സപഷക സഷണ്ടക

ംഷചയളവകകആഉജല.ക പഷചക്കഷടാതിജലക ചുഷകക സഴഠക നംഷയമ്പത്തൂര്ത്ക ണ്ചപ്രനദശങ്ങളഠല്ക നഠന്നളളക ഷ്ണക ംഷറ്റജലക

നംഷളതഠപചത്തുന്ന്ഷഉജലക പ്രധഷനക ംഷഷഉക.ക സളപഷയധഠംകക ചൂടുകക സഷണ്ടക ംഷുകക അനുഭസപെടുന്നക

േഠല്ലയഷഉഠ ജ്ല.ക സര്ത് തഠല്കഏംനദശകക 2000ക ണഠ.ക ണീറ്റനറഷളകക സര്ത് പഷ്കക േഠല്ലയ്ക്കജലക ചഭഠക്കുന്ന.ക നസനചഠല്ക

43ഛക ലുകക യര്ത്ന്നക ്ഷപനഠചക ്ക േഠല്ലയഠല്ക അനുഭസപെടുന്ന.ക നീചഗഠഷഠ കക ആനണച കക ഷഷത്രഠക

ംഷചങ്ങളഠല്ക്ണുുളളകംഷചഷസസ്ഥകപ്രദഷനകകപ,യ്യുന്ന. 
4.1.3.6കഭാഗര്ത്ഭകശഷസ്ത്രക 
  പച്ഷകക ഗ്നീസ്സഠക്കജലക പഷറംപ്, ചു് ഷമ്പുംല്ലജല, ,ഷര്ത്പഉഷകക്കറ്റജലക ഗ്നീസ്സഠംജലക പഷറംപ്,  
ണഠഗ്മകറ്ററ്റജലക നംഷകപ്ലക്സുംപ്ക തുടാതിങ്ങഠയസയഷഉക േഠല്ലയഠല്ക പപഷതുസഷയഠക ംഷഉപെടുന്നക ശഠചംപ്.ക

അപാദ ഠചഠംകശഠചംപ്കഅട്ടെഷടാതിഠകകകകകകക്ഷഴ്സഷംളഠല്കംണ്ടുകസരുന്ന.കേഠല്ല പടാതികപടാതിഠഞ്ഞഷറുകഭഷഗതഷയഠക

പസള്ള ംല്കരൂപീംഷഉങ്ങളുകകിക്കല്കനഠനണം പങ്ങളുകകംഷഉപെടുന്ന.ക 
4.1.3.7കി, ഠ 
കകകകകക നംഷളതഠന്പറക ി, ഠക സഠളക സഠസ്തൃ്ഠയഠലുകക പണഷതകക പാപഷദനതഠലുകക പ്രഥണകസ്ഥഷനകക

സെഠക്കുന്നക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ലക പനല്ലുപാപഷദനതഠല്ക ിക്കഷചവകക മുന്പന്തഠയഠല്ക ആഉജല.നംഷളതഠന്പറക

പനല്ലറയഷഉജലക പഷചക്കഷടാതിജല.ക പനല്ി, ഠ പടാതിക സഠസ്തീര്ത്് തഠലുകക പാപഷദനതഠന്പറ കകഏംനദശകക 60ക  ക

ശ്ണഷനനതഷളകക സഠെഠ്കക പഷചക്കഷടാതിജലക േഠല്ല നടാതി്ഷഉജല.ക ണുക േഠല്ലംളഠചഠല്ലഷതക ന,ഷളക, റഷഗഠ, ്ഠന, 

നേഷസഷര്ത്കതുടാതിങ്ങഠയകപ,റുധഷനയങ്ങളുകകമു്ഠഷ, തുസഷപഷഠെജല, ഴുന്നജല, സന്പയര്ത്, പ,റുപയര്ത്കിന്നഠസ കകി, ഠക

പ,്തു സരുന്ന. ഔ ധക  യക സഠളംപ്, പച്ചിട്ടക്കറഠക സഠളംപ്, പഴസര്ത്ഗങ്ങപ്, തുസഷപഷഠെജല, പഠഉകപുളഠ, 

കൂര്ത്ക്ക, ന്ക്കജലക ിന്നഠസക  കസ്ഥഷനതജലക ഏറ്റവകക കൂടു്ല്ക ി, ഠക പ,യ്യുന്ന ജ്ലക്ക േഠല്ലയഠചഷഉജല.ക ണം ഷഷക

ഷ മുളളകണണ്കഇനമുളള്ഠനഷല്കനഠചക്കടാതിച, പരുതഠകിന്നഠസകി, ഠകപ,യ്യുന്നകഏംകേഠല്ലയഷഉഠ്ജല.കഇതുക

കൂടാതിഷപ്ക,ഠറ്റൂര്ത്ക്ഷലൂക്കഠല്കസഠപുചണഷയകംഷഠമ്പഠന്കി, ഠയഠമുണ്ടജല.കകകക പ്ങ്ങജല, ംവങ്ങജലക ംഷെഠ, റബര്ത്, 

ന്യഠച, ംഠഴുന്നസര്ത്ഗങ്ങപ്, കുരുമുളംജല, ഏചക, ഇേഠ, ംശുണഷസജലക ിന്നഠസ കക ി, ഠക പ,്തു ക സരുന്ന.
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4.1.3.8കംഷര്ത് ഠംകസഠളംപ് 
 േഠല്ലയഠല്കഏറ്റവകകകൂടു്ല്കപ്രനദശതജലകി, ഠപ,യ്യുന്നകസഠളകപ്ങ്ങഷഉജല.കപനല്ലജലലകറബ്ബര്ത്ലകസഷഴലകംവങ്ങജലലകപച്ചിട്ടക്കറഠകതുടാതിങ്ങഠയസകണറ്റജലകപ്രധഷനകസഠളംളഷഉജല.കപ്രധഷനക

സഠളംപളക കബന്ധഠുള്ളള്ളകസഠസഷങ്ങപ്കചുസപടാതികകപട്ടഠംപെടുതഠയഠഷഠക്കുന്ന.ക 

പട്ടഠംക4.1.42 

പ്രധഷനകസഠളക്ഠഷഠുള്ളള്ളകസഠസഷങ്ങപ്  

ക്രണക 

നക 
സഠള്ഷക 

2016-17 പചക

സഠസ്തൃ്ഠ 

2016-17 പചക

പാദഷദനക 

2016-17 

പചക

പാദഷദന

ണം ണ് 

ഇനെഷഴ

പതക

സഠസ്തൃ്ഠക

ഷപെക്ടര്ത്) 

പാദഷദനക

ണം ണ് 

Kg/Ha. 

നഠചസഠ

പചക

പാപഷദ

നക 

MT 

2021കപചക

സഠസ്തൃ്ഠക 

ഷപെക്ടര്ത്) 

2021-þÂ 

പ്ര്ീണം ഠക്കുന്നക

പാദഷദനക

ണം ണ് 

Kg/Ha. 

2021-þÂ 

പ്ര്ീണം ഠക്കുന്നക

പാപഷദനക 

MT 

1 പനല്ലജല 40.427 121281.5 3000 42846 3300 141391.8 45000 7000 315000 

2 പ്ങ്ങജല 60172 1504.55 40 nuts 46197.21 
43 Nuts/ 

palm/ year 

3476.34 

lakh nuts 
50503.63 

60 Nuts/ 

palm/ year 

5302.88 lakh 

nuts 

3 പച്ചിട്ടക്കറഠ 7483.22 69796 9.327 7096.69 10000 70966.9 9290.1 15000 139351.5 

4 സഷഴ 20.2240 303360.7 15000 25273.54 20000 505470.8 29759.22 30000 892776.6 

5 പയറുകസര്ത്ഗങ്ങപ് 3.5725 6430.6 1800 3770.8 2000 7541.6 5460.82 2500 13652.05 

6 ംഷഠമ്പജല 0.0751 315.5 4200 95 4500 427.5 95 5000 475 

7 ംവങ്ങജല 10.4621 68004.05 6500 10572.72 7000 74009.04 11610.35 7800 90560.73 

8 ംശുണഷസജല 0.35156 61.523 175 403.8 180 72.684 440.66 220 96.9452 
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9 പ,റുകധഷനയങ്ങപ് 975 708 0.726 1000 800 800 700 1200 840 

10 പംഷനക്കഷ 67477 281825 4.176 785.87 500 392.935 976.18 650 634.517 

11 ഇേഠ 105515 165313 1.566 1176.16 15000 17642.4 1612.4 20000 32248 

12 ണഞ്ഞപ്ക 321.20 5233.2 16.292 352.35 18000 6342.3 1232.33 22000 27111.26 

13 ണഷങ്ങ 4773.01 46691.1 9.782 5569.22 10000 55692.2 6261.86 15000 93927.9 

14 േഷ്ഠ 91125 3035 0.03 1011.25 400 404.5 1330.15 500 665.075 

15 
ംഠഴങ്ങജലക

സര്ത്ഗങ്ങപ് 
1848.34 37875.14 20.491 1959.45 25000 48986.25 2171.43 30000 65142.9 

16 കുരുമുളംജല 2507.81 6233.1 0.402 6522.3 400 2608.92 7477.51 800 5982.008 

17 റബ്ബര്ത് 277201 0.124 24404.17 37837.65 1200 45405.18 38488.65 1500 57732.975 

18 ന്യഠച 2400 425 0.177 3000 200 600 3000 300 900 

 ആപം 621883.69226 1118093.087 52142.139 195469,99 982231.349 115180 215410.29 152470 1422097.4552 
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4.1.3.9കനണഖചകനനഷഠടുന്നകപ്രശ്നങ്ങപ് 

േചന ,നക കസഠധഷനങ്ങളുപടാതികഅപഷയഷതത ്ലകേചചഭയ്കകുറസജല 

 അശഷസ്ത്രീയണഷയക േചസഠ്ഷഉക  കസഠധഷനങ്ങപ്;ക പപഷട്ടഠപപഷളഠഞ്ഞക ംനഷലുംപ്ലക ്ംര്ത്ന്നക

സ്ലൂയഠസ്സുംളുകക ട്ടറുംളുക, ംനഷല്കബണ്ടുംളുപടാതികകംനയ്യറ്റവകക്ംര്ത്ച്ചിട്ട ക 

 േചനരഷ്സ്സുംളുപടാതികണചഠനീംഷഉക 
 കുളങ്ങളുപടാതിക കഷണം ഉതഠലുള്ളകഅപഷയഷതത ് 

 ്് ീര്ത്തടാതിങ്ങളുപടാതികനഷശകക/കനഠംതല് 

 സഠളംളുപടാതികനഠര്ത്ഉഷയംണഷയകസളര്ത്ച്ചിട്ടഷകഘട്ടതഠല്കേചചഭയ് പടാതികഅഭഷസക 

 സഠളനഠര്ത്ഉയകേചന ,നകംഷര്ത് ഠംകംചണ്ടറഠന്പറകഅഭഷസക 
 സൂക്ഷ്മകേചന ,നക കസഠധഷനങ്ങപളക്കുറഠുള്ളള്ളകഅജ്ഞ് 

 ംഷചഷസസ്ഥഷക സയ്ഠയഷനകക മൂചകക ണഴക്കുറസജലക അനുഭസപെടുന്ന്ഠനഷല്ക നനഷഠനടാതിണ്ടഠക സരുന്നക

രൂണം ണഷയക സഷപ്ച്ചിട്ടക ി, ഠപയ കക ംഷര്ത് ഠനംഷപാദഷദനപത കക ്ദവഷഷഷക ംര്ത് ംന്പറക

സരുണഷനപത കകപ്ര്ഠകൂചണഷയഠകബഷധഠക്കുന്ന. 

 ംഷചഷസസ്ഥഷക സയ്ഠയഷനകക മൂചകക ണഴക്കുറസജലക അനുഭസപെടുന്ന്ഠനഷല്ക നനഷഠനടാതിണ്ടഠസരുന്നക

രൂണം ണഷയക സഷപ്ച്ചിട്ടക ി, ഠനയ കക ംഷര്ത് ഠനംഷപാദഷദനപത കക ്ദവഷഷഷക ംര്ത് ംന്പറക

സരുണഷനപത കകപ്ര്ഠകൂചണഷയഠകബഷധഠക്കുന്ന.ക 

 ണ് ജലക  കഷണം ഉക പ്രസര്ത്തനങ്ങളുപടാതിക അഭഷസകലക രുപ്പപട്ടല്ലക കൂനകക ി, ഠലക ഘനനവകക

അനഠയന്ത്രഠ്ക പഷറക പപഷട്ടഠക്കലുകക ിന്നഠപയഷപക്കക ണപ് ഷചഠെഠനുള്ളക ംഷഷഉങ്ങളഷഉജല.ക

ഫചഭായഠി്ക നഷ്ടണഷംല്ലക പാദഷദനകക കുറയല്ലക പുഴംളുനടാതി കക ന്ഷടുംളുനടാതി കക  കഭഷഉനശ ഠക

കുറയല്ലക അതുമൂചമുണ്ടഷകുന്നക പസള്ളപെഷക്കകലക േചകസദു്ക ക പദ്ധ്ഠംളുപടാതിക പഷഷേയകലക ി, ഠക

സ്ഥചങ്ങളുപടാതിക നഷശകലക പറയഠല്ക നറഷഡജലക ഗ്ഷഗ്ക ്ടാതിസ്സകക ിന്നഠസപയല്ലഷകക ണപ് ഷചഠെജലക

മൂചമുണ്ടഷകുന്നകപ്രശ്നങ്ങപ്. 

 അനഠയന്ത്രഠ്ണഷയക സനനഷശവകലക അശഷസ്ത്രീയക ി, ഠഷീ്ഠംളുകക നമ്മുപടാതിക   യ മ്പതഠനജലക

നശഷ ഉകകസരുതഠപക്കഷണ്ടഠഷഠക്കുന്ന. 

 

4.1.3.10കനഷനശഷന്മുഖണഷകുന്നകസഷട്ടര്ത്പ ഡുകളംപ് 

 

ംഷഷഉങ്ങപ് 

1. കുന്നഠന്ക ,ഷഠവംളഠലുകക തൂക്കഷയക പ്ര്ചങ്ങളഠലുകക  കഷണം ഉ്്വങ്ങപ്ക്കുക സഠരുദ്ധണഷയക
ണ് ഠളക്കല്. 

2. നീര്ത്ച്ചിട്ടഷലുംളുപടാതികസശങ്ങളഠല്ക കഷണം ഉകപ്രസര്ത്തനങ്ങപ്കനടാതിതഷപ് ള്ളകി, ഠ 

3. അധഠംേചകകസുഷണം ഠ്ണഷയഠകഒഴുക്കഠസഠടുന്ന്ഠനുള്ളകണഷര്ത്ഗങ്ങളുപടാതികഅഭഷസക 
4. അനഠയന്ത്രഠ്ണഷയകസനനശീംഷഉവകക  യ മ്പതഠന്പറകഅണഠന്ഷപനയഷഗവക 

5. ംഷള്ള ്ീ കകംന്നംഷചഠനണച്ചിട്ടഠലുക 
6. അശഷസ്ത്രീയണഷയകഖനനവകലകപഷറപപഷട്ടഠക്കലുക 
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7. ണചേഷഠവംളഠപചകപ്റ്റഷയകനറഷഡജലകനഠര്ത്മഷഉവകലകണുകനഠര്ത്മഷഉകപ്രസര്ത്തനങ്ങളുക 

8. നീര്ത്ച്ചിട്ടഷലുംളഠനചയ്ക്കജലകഫഷക്ടറഠംളഠല്കനഠന്നകണുകപുറക്ള്ളുന്നകസഠ ഷകശകകംചര്ത്ന്നകണഷചഠനയങ്ങപ് 

9.  ഷമൂെയവകക ഷമ്പതഠംവണഷയകംഷഷഉങ്ങളഷല്കേനങ്ങളഠല്കപ്രംടാതിണഷവന്നകഅചകഭഷസക 

10. പഷഠസ്ഥഠ്ഠകപഷഠഗണഠക്കഷപ് ള്ളകസയസ ഷയസപാക്കഷഉക 

11. രുപ്പപഷട്ടല്ലകണ് ഠടാതിഠച്ചിട്ടല്ലകപസള്ളപെഷക്കകകതുടാതിങ്ങഠയകപ്രി,്ഠനണം ഷഭങ്ങപ് 

 

പഷഠഉഠ്കഫചങ്ങപ് 

1. ണണ്ണുകകഅ്ഠപചകഫചപു ടാതിഠ കകനഷ്ടപെടുന്ന 

2. പസള്ളതഠന്പറകചഭയ് കകഗുഉവകകകുറ ം കലകേചനരഷ്സ്സുംപ്കനശഠക്കും കകപ,യ്യുന്ന.ക 

3.   യ മ്പതജലകു:ര്ത്ബചണഷകുന്ന 

4. ഭാണഠ പടാതിക പാപഷദനണം ണ്ക കുറ ം കക ്ന്മൂചകക ി, ഠക സനകക പുല്നണടുംപ്ക ദയഷനക /ക
ഫചവൃണം ക/കനഷഉയസഠളംപ്കിന്നഠസയഠല്കനഠന്നള്ളകപാപഷദനകകകുറ ം കകപ,യ്യുന്ന. 

5. പഷഠസ്ഥഠ്ഠക ന്തുചനകകനഷ്ടപെടുത്തുന്ന 

6. േച കഭഷഉഠംളഠലുകകേചഷശയങ്ങളഠലുകകനദഠംളുകക്ഷഴജലകസഷംളഠലുകകണ് ടാതിഠ ന്ന 

7. അടാതിഠയ്ക്കടാതിഠകസഷപ്ച്ചിട്ട കകപസള്ളപെഷക്കവകകണ്ടഷകുന്ന്ഠനുള്ളക ഷെ,ഷയങ്ങപ്കസൃഷ്ടഠക്കപെടുന്ന. 
4.1.3.11കഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങളുപടാതികഅപഷയഷതത ് 

 േചന ,നകപദ്ധ്ഠംളുപടാതികഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംയങ്ങപ്കംഷഷയണം ണണല്ല. 

 നഠചസഠലുള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങപ്കപഷഠപഷചഠക്കുന്ന്ഠലുള്ളകഅചകഭഷസക 

 ി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലക കഷണം ഉകസകുുംളുപടാതികഏനംഷപനണഠല്ലഷയ്മ 

4.1.3.12കപ്ഷഴഠചഷളഠകണം ഷണകക–കയന്ത്രസപാി,്കപ ൗംഷയങ്ങളുപടാതികഅഭഷസകക 
 കസദഗ്ദ്ധ്യകകള്ളതുകകഅല്ലഷതതുണഷയകപ്ഷഴഠചഷളഠംളുപടാതികണം ഷണക 

  ണയബന്ധഠ്ണഷയഠക പ്ഷഴഠല്ക ഷന്നഠദ്ധയകകആസശയമുള്ളനെഷപ്ക പ്ഷഴഠചഷളഠംളഠല്ലഷപ്ക സരുന്നക

അസസ്ഥ 

 ംഷര്ത് ഠംകയന്ത്രങ്ങളുപടാതികഅഭഷസക 
 പ്ഷഴഠല്ന ന പടാതികപഷഠശീചനകംയഷമ്പജല 
 യന്ത്രങ്ങളുപടാതികഅറ്റകുറ്റെഉഠകനടാതിത്തുന്ന്ഠനുള്ളക ഷനങ്ക്ഠംകസഠഗ്ദ്ധരഗ്ദ്ധ്രുപടാതികഅഭഷസക 
 ംഷര്ത് ഠംകയന്ത്രങ്ങളുപടാതികഅറ്റകുറ്റെഉഠംപ്കനടാതിതഷന്പറ്റഷതകഅസസ്ഥ 

4.1.3.13കസഠപഉനക കസഠധഷനതഠന്പറകഅഭഷസകക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷപാദന്നങ്ങളുപടാതികസഠചയഠപചകഅസ്ഥഠഷ് 

 ംഷഷയണം ണണഷയകസഠപഉനക കസഠധഷനതഠന്പറകഅപഷയഷതത ് 

 പനല്ലജലക  കഭഷഉകലക സഠപഉനകലക യഥഷ ണയകക സഠചക ചഭഠക്കഷയ്മക ിന്നഠസക  കബന്ധഠച്ചിട്ടക
പ്ര്ഠ ന്ധഠംപ് 

 ംഷര്ത് ഠനംഷപാദന്നങ്ങളുപടാതിക കഭഷഉകലകസഠപഉനകകിന്നഠസ ണഷയഠകബന്ധപെട്ടക നഗഷപഡൗണുംപ്ക
പ്പെപടാതി ള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങളുപടാതികഅഭഷസക 

 പാദന്നങ്ങപ്കനംടുകൂടാതിഷപ്കസൂണം ഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളകശീ്ഠംഷഉക കസഠധഷനങ്ങളുപടാതികഅഭഷസക 
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4.1.3.14കംഷര്ത് ഠംകകനണഖചയഠപചകപാപഷദനകകുറസജല 

 ണ് ഠന്പറകനപഷ ഉവണഷയഠകബന്ധപെട്ടകപ്ര്ഠ ന്ധഠ 

 നഷഷഗലംീടാതിലകംളംളുപടാതികബഷഹുചയവകകകസനയമൃഗകആക്രണഉവകക 
 സഠജ്ഞഷനകസയഷപനക കസഠധഷനങ്ങളുപടാതികനപഷഷഷയ്മംപ് 

 യര്ത്ന്നകപാപഷദനവകകപാദഷദനകണം ണ് കകചഭയണഷകുന്നകനടാതിീല്കസതുത ക്കളുപടാതികചഭയ്ക്കുറസജല 
 കേസസളകപാപഷദനതഠന്പറകകുറസജല 

 ംീടാതിനഷശഠനഠകഷെഠ്കംഷര്ത് ഠംകമുറംപളക്കുറഠുള്ളള്ളകഅജ്ഞ് 

4.1.3.15കമു്ചണടാതികണഷകനഗഷക ഠറ്റഠ 

 സഠസ്തൃ്ഠയഠല്കമു്ചണടാതികപേഷയതഠല്കഒന്നഷകകസ്ഥഷനകകണഷസജലകി, ഠയ്ക്കഷഉജല.ക1750കഓളകകംര്ത് ംര്ത്ക

3000ക പെക്ടറഠല്ക സഠസഠധകഇനകക ണഷസജലക ി, ഠക പ,യ്യുന്ന.ക ഇ്ഠല്ക നഠന്നക ണഷത്രകക സഷര്ത് ഠംക സരുണഷനകക 300ക

നംഷടാതിഠകരൂപയഷഉജല. 

 പഷമ്പഷഷഗ്വകകഅശഷസ്ത്രീയവണഷയകി, ഠകഷീ്ഠ 
 സഠപഉനകലകമൂചയസര്ത്ദ്ധനസജലകിന്നഠസയ്ക്കള്ളകഅടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയണഠല്ലഷയ്മ 

 പഷഠസ്ഥഠ്ഠക്കജലകഭീ ഉഠയഷകുന്നക്ഷതഠലുള്ളകംീടാതിനഷശഠംളുപടാതികഅണഠന്ഷപനയഷഗക 

 പ്രഷനദശഠംകസഠപഉഠയഠലൂപടാതികണഷത്രകകഗപ്ഫജലകനഷടുംളഠനചയ്ക്കള്ളകംയുണ്ഠ 
 ംഷര്ത് ഠംകയന്ത്രസപാക്കഷഉതഠന്പറകഅഭഷസക 

4.1.3.16കസനയേീസഠംളുടാതികആക്രണഉക 

 ആനലകണയഠല്ലകപന്നഠലകണഷന്ലകണചയ് ഷന്കിന്നഠസ പടാതികപദ്രസകകമൂചകകി, ഠകനഷശകക കഭസഠക്കുന്ന.ക 

4.1.3.17കആസശയങ്ങപ്/ക ഷധയ്ംപ് 

േച മൃദ്ധഠക 

 ഭഷഷ്ുഴക കഷണം ഉക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷപാദഷദനതഠന്പറക അടാതിഠസ്ഥഷനക ഘടാതിംണഷയക േചതഠന്പറക  കഷണം ഉവകക
ംഷഷയണം ണണഷയക പനയഷഗവകക ഷദ്ധയണഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠക നീര്ത്തടാതിഷധഠിഠ്ക സഠം നക ണഷതൃംംപ്ക
പുനസൃഷ്ടഠച്ചിട്ടജലകംര്ത് ംകപങ്കഷളഠതന്ഷപടാതികനടാതിെഠചഷക്കും 

 ഡഷമുംപ്ലകംനഷലുംപ്ലക,ഷലുംപ്കിന്നഠസയഠപചകണഉല്ണഷറ്റല്ലകപഷര്ത്ശവഭഠതഠകബചപെടുതല്ലക

ംയര്ത്കഭാസസ്ത്രകകപനയഷഗഠക്കൽകിന്നഠസകയഥഷ ണയകകനടാതിെഠചഷക്കും 

 പഷടാതിങ്ങപ്ക ി,്യണഷയഠക പചസചഠകഗജലക പ,യ്യുന്നതുകക സഷമ്പുംപ്ക ബചപെടുത്തുന്നതുകക സഴഠക ണ് ജലക േചക
 കഷണം ഉകകറെഷക്കഷക 

 സഷപ്ച്ചിട്ടപയകഅ്ഠേീസഠക്കുന്നകഇനങ്ങപ്കംഷര്ത് ഠംകഷീ്ഠംപ്കിന്നഠസകംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകചഭയണഷക്കും 

 ണഴപസള്ള കഭഷഉതഠനുകക ഭാഗര്ത്ഭക േച കഭഷഉഠംപ്ക നഠറയ്ക്കന്ന്ഠനുകക പ്രഷധഷനയകക നല്കും കക
്ന്മൂചകകേചചഭയ്കറെഷക്കും കകപ,യ്യും 

 ന്ഷടുംളഠല്കപ,ക്കജലകഡഷമുംപ്കനഠര്ത്മഠച്ചിട്ടജലകേച കഭഷഉകകപണച്ചിട്ടപെടുതഷക 

 േചസഠ്ഷഉതഠനഷയഠകംഷര്ത് ഠംകംചണ്ടര്ത്കണ്ടഷക്കഉക 
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നീര്ത്തടാതിഷധഠഷ്ടഠ്കസഠം നക 

 ി, ഠഭാണഠംളഠപചകണ് ജലക–കേചക കഷണം ഉകപ്രസര്ത്തനങ്ങപ് 

  കഷണം ഉകി, ഠമുറംപ് 

 നീര്ത്ച്ചിട്ടഷലുംളഠപചക കഷണം ഉകപ്രസര്ത്തനങ്ങപ് 

അടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയകസഠം നക 

 ഐ.ി ജല.ആര്ത്.ഒകസ്ഥഷപനങ്ങളുപടാതിക െംഷഉനതഷപടാതികംഷചഷസസ്ഥകനഠഷീണം ഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്ക

സ്ഥഷപഠക്കും 

 ംഷര്ത് ഠംകനണഖചയ്ക്കജലകആസശയണഷയകഫഷകകനറഷഡുകളംപ്ലകംഷര്ത് ഠംകസഠളക കഭഷഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്ലകകണുക
അടാതിഠസ്ഥഷനകപ ൗംഷയങ്ങപ്കിന്നഠസകസഠം ഠെഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളകപദ്ധ്ഠംപ്കആസഠായിഷഠക്കും 

ംഷര്ത് ഠംകയന്ത്രസപാക്കഷഉക 

 ംഷഷയണം ണണല്ലഷതക ംഷര്ത് ഠംക പംഷഉങ്ങപ്ക ണഷറ്റഠക പണച്ചിട്ടപെട്ടക പംഷഉങ്ങളുകക യന്ത്രക

 ഷണഗ്രഠംളുകകസഷങ്ങഷന്കആസശയണഷയക ഷമ്പതഠംക െഷയകകചഭയണഷക്കഉക 

 പഷടാതിനശഖഷങ്ങളഠപചക അകഗങ്ങപ്ക്കജലക പചസല്ലര്ത്ലക പഡലര്ത്ലക ,ഠ ല്പ്ലസജലലക ബണ്ടജലനഫഷര്ത്ണര്ത്ക ിന്നഠസക
പ്പെപടാതി ള്ളക യന്ത്രങ്ങപ്ക ്ഷകക ഏ്ഷയഷലുകക ിച്ചിട്ടജല.പഠക അനു ഷഠച്ചിട്ടജലക ംര്ത് ംനജലകആസശയമുള്ളക

യന്ത്രങ്ങപ്ക75കശ്ണഷനകക ബ് ഠഡഠയഠല്കചഭയണഷക്കഉക. 

 ംഷര്ത് ഠംക യന്ത്രസപാക്കഷഉക നണഖചയഠല്ക പ്ഷഴഠല്ക ന നംപ്ക്കജലക കനപുഉയകക പഷഠശീചനകക
നല്കും 

 പനല്ി, ഠയഠല്ക ംളനഷശഠനഠക പ്രനയഷഗകക ഒഴഠസഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠക യന്ത്രസപാി,ക നടാതിീല്ലക

യന്ത്രസപാക്കഷഉകംളനഠയന്ത്രഉകകിന്നഠസകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും. 

 പേഷയതജലക ്ചതഠല്ക ണഠംച്ചിട്ടക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക ംഷഴ്ചക പസയ്ക്കന്നക പ്ഷഴഠല്ന ന പടാതിക

പ്രസര്ത്തനക ഷീ്ഠംപളക്കുറഠച്ചിട്ടജലക ണറ്റജലക പ്ഷഴഠല്ന നംപ്ക്കജലക നബഷധസപാക്കഷഉകലക പഷഠശീചനകക

ിന്നഠസക നല്കും.ക പ്ഷഴഠല്ന നംളുപടാതിക പംഷഉങ്ങപ്ക നനപഷയഷക്കഷനുകക ണുമുള്ളക തുംക

അനുസദഠക്കും. 

 പ്ഷഴഠലുറെജലക പദ്ധ്ഠക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക ംഷര്ത് ഠംക ംചണ്ടറഠനനഷടാതിജലക നയഷേഠുള്ളനപഷകുന്നക

ഷീ്ഠയഠചഷക്കഉക. 

 സഠേയംഷവകക സുസ്ഥഠഷവണഷയക യന്ത്രസപാക്കഷഉതഠനജലക ആധുനഠംക യന്ത്രങ്ങളുപടാതി കക

ംഷര്ത് ഠനംഷപംഷഉങ്ങളുപടാതി കക ണുക ഘടാതിംക ഭഷഗങ്ങളുപടാതി കക അസശയസതുത ക്കളുപടാതി കക ചഭയ്ക

അ്യന്തഷനപണം ഠ്ണഷഉജല. 

 ണചഠനീംഷഉക നെതുസല്ലഷതക യന്ത്രസല്ക്കഷഉക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക നടാതിെഠചഷക്കഠക പ്രി,്ഠക

 മ്പത്തുക്കളഷയക ഭാണഠലക പസള്ളകലക ണ് ഠപചക നപഷ ംങ്ങപ്ക ിന്നഠസ പടാതിക  കഷണം ഉകക റെജലക

സരുത്തും. 

 ംര്ത് ംക  െംഷഉക  കഘങ്ങപളക ംഷര്ത് ഠംക യന്ത്രങ്ങളുപടാതിക ന സനങ്ങപ്ക ചഭയണഷക്കല്ലക
നംടുപഷടുംപ്ക്ീര്ത്ക്കല്ലകയന്ത്രഘടാതിംങ്ങളുപടാതികസഠ്ഷഉകകിന്നഠസകഭകഗഠയഷയഠകനടാതിെഠചഷക്കുന്ന്ഠനജലക

പ്രഷതത ഷഷക്കും. 
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 പഷടാതിനശഖഷക സഷമ്പുംളഠല്ക  ഷനങ്ക്ഠംക സഠദയംപ്ക പനയഷഗഠച്ചിട്ടജലക ഊര്ത്നേഷപാദഷദനകക  ഷധയണഷക്കഠക
യര്ത്ന്നക പ്രസര്ത്തനണം ണ് ള്ളക പമ്പുംപ്ക പ്രസര്ത്തഠക്കഷക.ക നഠചസഠലുള്ളക ി.ി ജല. ഠലക

പം.പം.ി ജലലകിക.പം.ി ജല.പഠകിന്നീകപദ്ധ്ഠംളുണഷയഠക കനയഷേഠെഠക്കഷക. 

സഠപഉനക 

 ംഷര്ത് ഠനംഷപാദന്നങ്ങളുപടാതികക കഭഷഉതഠനുകകസഠ്ഷഉതഠനുണഷയഠകംര്ത് ംകപാദഷദംക കഘങ്ങപ്ക

നംന്ദ്രീംഷഠച്ചിട്ടജലക കഭഷഉക–ക കസ്കഷഉകമൂചയസര്ത്ദ്ധഠ്കപാദന്നകസഠപഉനകശകഖചകആസശയണഷഉജല. 
 നംഷപ്ഡജലക നസ്റ്റഷനറേജലലക കൂപ്ക ന,മ്പര്ത്ലക പഴങ്ങളുകക പച്ചിട്ടക്കറഠംളുകക കംംഷഷയകക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക
പ ൗംഷയപണഷരുക്കുന്നക നംഷണ്ക്രീറ്റജലക ്റംപ്ക തുടാതിങ്ങഠയക അടാതിഠസ്ഥഷനക പ ൗംഷയങ്ങപ്ക

സഠ.ിഫജല.പഠ. ഠ.പംക വഷയിചയകംര്ത് ംകസഠപഉഠംളഠല്കസൃഷ്ടഠക്കും. 

 ധഷനയസഠപഉഠംപ്ക്കജലകനചചകപ്ലഷറ്റജലനഫഷമുംൾകനഠര്ത്മഠക്കഉക. 
 നനഷഠള്ള ള്ളകസഠപഉനകകപണച്ചിട്ടപെടുത്തുന്ന്ഠനജലക,ഠല്ലറകസയഷപഷഷകസ്ഥഷപനങ്ങപ്കതുടാതിങ്ങഉക. 

 നഠചസഠലുള്ളക നഗഷപഡൗണുംപ്ക ണഠല്ലുംപ്ക ിന്നഠസപയക്കുറഠുള്ളള്ളക ഡഷറ്റഷനബ ജലക  ര്ത്നവക മുനഖനക
്യ്യഷറഷക്കും. 

 ംഷര്ത് ഠനംഷപാദന്നങ്ങളുപടാതിക സഠചനഠചസഷഷകക ചഭയണഷക്കഷനഷയഠക സഠസഷക  ഷനങ്ക്ഠംക സഠദയ പടാതിക
 െഷയനതഷപടാതികഒരുകസഠപഉഠകഗനസ ഉകസഠസഷകശകഖചകനടാതിെഠചഷക്കും. 

  െംഷഉക നണഖചയഠല്ക 50-100ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക  കഭഷഉക നശ ഠ ള്ളസലക

പഷടാതിനശഖഷഷടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക 10-50ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക  കഭഷഉക നശ ഠ ള്ളസലക ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക 10ക

പണട്രഠംജലക ടാതിണ്ക സപഷക  കഭഷഉക നശ ഠ ള്ളക നഗഷപഡൗണുംപ്ക നഠര്ത്മഠക്കഉക.ക നഠചസഠലുള്ളക

നഗഷപഡൗണുംപ്ക േഠല്ലഷക –ക നബ്ലഷക്കജലക ്ചതഠല്ക സഷടാതിംയ്ക്കജലക നല്കുന്ന്ഠനജലക

 കസഠധഷനപണഷരുക്കഉക. 

 പ്രഷനദശഠംകകറ ജലകണഠല്ലുംളുപടാതികംഷഷയണം ണ്കസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കും. 
 ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക പനല്ലജലക  കഭഷഉകക നടാതിതഷനുകക തുംക ടാതിപന്പന്നക ചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനുകക

പ്രസര്ത്തനണം ണണഷയകക കസഠധഷനങ്ങപ്കഒരുക്കും 

 പാദന്നങ്ങളുപടാതികമൂചയസര്ത്ദ്ധനസഠനജലകമുന്തൂക്കകകപംഷടുതജലകസഠപഉനകകപണച്ചിട്ടപെടുത്തും.കഷദഷ : നെല്്ല – 

അരി,കഅഷഠപെഷടാതിഠലകഇഡ്ഡചഠലകനദഷശകണഷസജലലകഅസഠല്ലക്സഠനടാതിഷടുകൂടാതിഠയകഅഷഠകിന്നഠസ) 

 സഠചകൂടു്ല്ക ചഭഠക്കുന്നക ബസുണ്ഠലക േീഷംശഷചലക ഗന്ധശഷചലക ഞസഷക പനല്ലജലക ിന്നഠസക

നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും 

 നഠചസഠലുള്ളക അഷഠണഠല്ലുംപ്ലക പ്രസര്ത്തനകക നഠര്ത്തഠയക ണഠല്ലുംപ്ലക പൂട്ടഠക ംഠടാതിക്കുന്നക അഷഠണഠല്ലുംപ്ക

ിന്നഠസപയകപ്രസര്ത്തനണം ണണഷക്കും കകപ,യ്യും. 

 േഠല്ലയഠല്ക ആചത്തൂഷഠല്ക സ്ഥഠ്ഠക പ,യ്യുന്നക നണഷനഡണ്ക കറ ജലക ണഠല്ക പ്രവൃതഠെഠയ്ക്കസഷന്ക

നടാതിപടാതിഠംപ്ക വീംഷഠക്കും. 

പാപഷദനകസര്ത്ദ്ധനസജല 

 പഷചക്കഷടാതിഠനജലക പറ്റഠയക ഇനകക ഹ്ര വംഷചക –ണദ്ധയംഷചക മൂുള്ളക പു്ഠയക പനല്സഠതഠനങ്ങപ്ലക

സഷളച്ചിട്ടപയകപ്ര്ഠനഷഷധഠക്കുന്നകഇനങ്ങപ്ലകംഷറ്റതജലകസീഴഷതകഇനങ്ങപ്കിന്നഠസകആസശയതഠനഷയഠക

േഠല്ലയഠപചകഫഷമുംപ്ലകആര്ത്.ി ജല.േഠ.പഠലകസഠതജലകഗ്രഷണകകിന്നഠസകസഴഠകപാപഷദഠെഠക്കഉക. 
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 പഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ലയ്ക്കജലകണഷത്രണഷയഠകകഒരുകസഠജ്ഞഷനകസയഷപനകനംന്ദ്രകകഅ്യഷസശയണഷഉജല 

 പേഷയതജലക്ചതഠല്കസഠതജലകബഷങ്കുംപ്കരൂപീംഷഠക്കഉക 

 കേസകി, ഠകഷീ്ഠകഅസചകബഠച്ചിട്ടജലകണഷചഠനയ കസ്ക്കഷഉകകറെഷക്കും 

 ി, ഠക സകുെഠപെക അനുസഷദനതഷപടാതിക പ്രഷനദശഠംണഷയഠക ംര്ത് ംര്ത്ക ്പന്നക ല്െഷദഠെഠച്ചിട്ടക

ഗുഉനണന്മ ള്ളക സഠത്തുംപ്ക ംര്ത് ര്ത്ക്കജലക ഇടാതിയഠല്ക സഠ്ഷഉകക നടാതിത്തുന്ന്ഠനജലക പേഷയതജലക

്ചതഠല്ക ഷമ്പതഠംക െഷയകകനല്കും. 

 സഠതജലകലകസളകലക  യ കഷണം ഉകപഷധഠംപ്കിന്നഠസയ്ക്കള്ളകധന െഷയകതുംകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഉക. 

 സഠളക ആനഷഷഗയക പഷഠപഷചനതഠനഷയഠക നബ്ലഷക്കജലക ്ചതഠല്ക പ്രന്യംക ര്ഉഠുകലക നദയഷഗസ്ഥക

ക്രണീംഷഉവകക നസഉക.ക ഇ്ഠലൂപടാതിക പാപഷദഠെഠക്കുന്നക കേസ-േീസഷണുക പാപന്നങ്ങപ്ക സനഠ്ഷക

ഗ്രൂെഠലൂപടാതികസഠ്ഷഉകകനടാതിതഉക. 

 ഓനഷഷക  ീ ഉഠലുകക ആഷകഭതഠലുകക ഇടാതി ണയത്തുണഷയഠക സഠളക ആനഷഷഗയക ംയഷമ്പുംപ്ക

നടാതിത്തുന്ന്ഠനുകലക അടാതിഠയന്തഠഷക ഘട്ടങ്ങളഠല്ക സഠസഷങ്ങപ്ലക നഠയന്ത്രഉക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ലക പഷധഠംപ്ക

ിന്നഠസകംര്ത് ംഷഠപചതഠക്കുന്ന്ഠനുള്ളക കസഠധഷനകകണ്ടഷംഉക. 

സനയേീസഠംളഠല്കനഠന്നള്ളക കഷണം ഉക 

 സനയേീസഠംപ്ക്കഷസശയണഷയകഭണം യസതുത ക്കപ്കസനതഠല്ക്പന്നകപാപഷദഠെഠച്ചിട്ടജലകചഭയണഷക്കും. 

 സനനണഖചയഠപചകേച കഷണം ഉകകറെഷക്കും. 
 ന ഷളഷര്ത്/ഇചക്ട്രഠംജലകപഫന് ഠകഗജലകപ്രഷസര്ത്തഠംണഷക്കുന്ന്ഠനജലക ബ് ഠഡഠകഅനുസദഠക്കും. 

 ി, ഠഭാണഠക സനയേീസഠക ആക്രണഉതഠല്ക നഠന്നകക  കഷണം ഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക നസീനക ണഷര്ത്ഗങ്ങപ്ക

ആസഠായിഷഠച്ചിട്ടജലകപ്രഷസര്ത്തഠംണഷക്കും. 

 സഠളകഇന്ൂറന് ജലകപദ്ധ്ഠയഠല്കപ്രീണഠയകകഇനതഠല്ക ര്ത്ക്കഷര്ത്കസഠെഠ്കകകൂടാതിഠകപ്പെടുത്തും. 

4.1.3.18കസഠം നക ഷധയ്ംപ് 

 ഭഷഷ്ുഴകപുനരു്ീസനകപദ്ധ്ഠകേഠല്ലയഠപചക69ക% ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഉള്നെടുന്ന 512 മൈദരോ 

വോട്ടര്നെഡുകളിലോയി 3180 ചതുരശ്ര ൈീറ്റര് വിസതൃതി വരുന്ന ബൃഹ്ത് പദ്ധതി ക േഠല്ലഷക

പേഷയതഠന്പറക നനതൃ്വതഠല്ക സഠസഠധക സകുുംളുപടാതിക ഷി, ഠലക േചന ,നകലക ണ് ജലക

പഷയനസ ഉക ണ് ജലക  കഷണം ഉകലക ണം ീഷസഠം നകലക ഫഠ റീ ജലലക ്നേശക  വയകഭഷഉക

സ്ഥഷപനങ്ങപ്ലക ഗ്രഷണസഠം നക)ക ഏനംഷപഠെഠച്ചിട്ടജലക നടാതിെഠചഷക്കുന്ന ജ്ലക ണ് ജലക –േചക
കേസകസസഠധയക കഷണം ഉതഠനുകലക ണഗ്രകസഠം നതഠനുകകഇടാതിയഷക്കുക. 

 ണ് ജലക പഷഠനശഷധനക ഷന ഷയഠല്ക പെല്തജലക ംഷര്ത്ഡജല)ക നഠര്ത്നേശഷനു ഷഉകക ി, ഠക

ചഷഭംഷണഷക്കഷക. 

 ണെഷത്മഗഷന്ധഠക നദശീയക പ്ഷഴഠലുറെജലക പദ്ധ്ഠയഠല്ക സ്ഥഷയഠയഷയക ആസ്തഠംപ്ക

സൃഷ്ടഠക്കുന്ന്ഠനജലകമുന്ഗഉനകനല്കും. 

 േഠല്ലയഠപചകില്ലഷകേചനരഷ്സ്സുംളുപടാതി കകപുനരുദ്ധഷഷഉവകക കഷണം ഉവകകനടാതിെഠചഷക്കും. 
 ്ല്സ്ഥഷനക ണഴപസള്ളക  കഭഷഉക പ്രസര്ത്തനങ്ങപ്ക സഴഠക പഷണഷസധഠക ണഴപസള്ളകക

ഭാണഠയ്ക്കടാതിഠയഠപചകേചനരഷ്സ്സുംളഠല്ക കഭഷഠക്കും. 

 ണ് ഠന്പറകഭാണം ണ്കഅനു ഷഠുള്ളള്ളകശഷസ്ത്രീയകഭാസഠനഠനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കും. 
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4.1.3.19കനണഖചയഠപചകപാപഷദനക 

പനല്ലജല 
 നഠചസഠപചക പനല്പഷടാതിങ്ങപ്ക നഠചനഠര്ത്ത്തും കലക ി, ഠക ഇറക്കഷതക പഷടാതിനശഖഷങ്ങളഠല്ക ി, ഠയഠക

റക്കും കലക പഷട്ടതഠനജലക സ്ഥചപണടുതജലക ി, ഠക പ,യ്യുന്ന്ഠനജലക ക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും കലക നഠശ്ചഠ്ക

സഠസ്തൃ്ഠയഠല്കഒരുകസഠളകിന്നതുകണഷറ്റഠകഷണ്ടജലകസഠളയഠറക്കും കകഅ്ജലകപഠന്നീടാതിജലകമൂന്നജലകആക്കും കകപ,യ്തജലക

പാപഷദനകകപഷണഷസധഠകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഷക. 

 ്ഷഠശജലകനഠചതഠപചകപനല്ി, ഠലകംഷപനല്ി, ഠകിന്നഠസകഅനുസര്ത്തഠക്കുന്ന്ഠലൂപടാതികസുസ്ഥഠഷ്ക

റെജലകസരുത്തും. 
 പാപഷദനനശ ഠകകൂടാതിഠയകസഠതഠനങ്ങപ്കംര്ത് ംഷഠല്കിതഠക്കും. 

  കഘി, ഠകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും. 

 ണ് ജലക പഷഠനശഷധനക ഫചപതക അടാതിഠസ്ഥഷനണഷക്കഠക  ണഗ്രക നപഷ ംക പഷഠപഷടാതിഠലക  ണഗ്ര-ക നഷഷഗക

നഠയന്ത്രഉകപഷഠപഷടാതിഠകിന്നഠസകനടാതിെഠചഷക്കും. 

 സുഷണം ഠ്കി, ഠഷീ്ഠയ്ക്കജലകആസശയണഷയകപാപഷദനനഷപഷധഠംപ്കംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകപപപട്ടന്നജലകചഭയണഷക്കുന്നക
ഷീ്ഠയഠല്കി, ഠഫഷമുംപ്ക ്ണഷക്കഉക. 

 പനല്ലുല്പഷദനക ണം ണ്ക ഒരുക പെക്ടറഠനജലക 7ക ടാതിണ്ക ആയഠക യര്ത്ത്തുംലക പഷഠസ്ഥഠ്ഠക  കഷണം ഉകക

റുസരുതഠപംഷണ്ടജലക സുഷണം ഠ്ക പനല്ി, ഠക ഷീ്ഠക നടാതിെഠചഷക്കും കക ല്െഷദനക പ,ചസജലക

കുറയ്ക്കം കകപ,യ്യും. 
 അ്ുപാദഷദനക നശ ഠ ള്ളക പനല്സഠത്തുംപ്ക ശഷഠയഷയക അളസഠചജലക ശഷഠയഷയക  ണയതജലക

ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലകചഭയണഷക്കഠകപാപഷദനകകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കും. 

 യന്ത്രസപാക്കഷഉകലകഅടാതിഠസ്ഥഷനപ ൗംഷയകസഠം നകകിന്നഠസകപണച്ചിട്ടപെടുത്തും. 
 പനല്െഷടാതിപതക സഷമ്പുംളഠല്ക പുപീക-പയറുസര്ത്ഗക പച്ചിട്ടക്കറഠക ി, ഠയഠറക്കഠക കേസകസസഠദ്ധയകക

 കഷണം ഠക്കും കകംീടാതിനഷഷഗകനഠയന്ത്രഉകക ഷദ്ധയണഷക്കും കകപ,യ്യും. 

 സനയേീസഠംളുപടാതികആക്രണതഠപന്ഠപഷകനഠയന്ത്രഉകണഷര്ത്ഗങ്ങപ്കഅസചകബഠക്കും. 

 പനല്െഷടാതിതജലക ഷനങ്ക്ഠംകസഠദയംപ്കപ്ര,ഷഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലകസഠജ്ഞഷനകസയഷപനകകശക്തഠപെടുതഉക. 
 സഠപഉനക കസഠധഷനങ്ങപ്ക പണച്ചിട്ടപെടുതഉകലകഅഷഠണഠല്ലുംപ്കപുനരുദ്ധഷഠക്കും കക മൂചയനഠര്ത്് യകക

നടാതിത്തും കകപ,യ്യും. 

നഷളഠനംഷക 
 ംഷഠക്കഠന്പറക സര്ത്ദ്ധഠുള്ളസരുന്നക ആസശയതഠനജലക അനുസൃ്ണഷയഠക 25ക ശ്ണഷനകക ംഷഠക്കജലക

പാദഷദനതഠനജലക ്കുന്നക പപഷക്കകക കുറഞ്ഞക ഇനങ്ങപ്ക പനടാതിഠയക ഇനങ്ങപ്ക്കജലക ഇടാതിയഠല്ക

നടുന്നതുണഷയക ഷീ്ഠക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും.ക ി, ഠസകുെഠന്പറക ഫഷമുംളഠല്ക പ്ങ്ങഠന്ക ക്ക

ചഭയണഷക്കഉക. 

  ങ്കഷയഠനക നഷളഠനംഷങ്ങളുപടാതിക പാപഷദനകലക സഠ്ഷഉകക ിന്നഠസക ഗനസഉ ഉക നംന്ദ്രങ്ങപ്ലക
 ര്ത്ക്കഷര്ത്ക ഫഷമുംപ്കിന്നഠസയഠല്ക നഠന്നജലക ണ്ടഷംഉക.ക തുടാതിര്ത്ന്നള്ളക സകശസര്ത്ദ്ധനസജലക നംഷഗ്രഷണക

പദ്ധ്ഠംളഠപചകഅകഗീി,്കനഴ്സറഠംളഠല്കനടാതിെഠചഷക്കഉക. 
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 പ്ങ്ങഠന്ന്ഷട്ടങ്ങളഠപചക ചഭയണഷകുന്നക സ്ഥചകക പഷണഷസധഠക പനയഷഗഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക ഇേഠലക

ണഞ്ഞപ്ലകഓ ധക  യങ്ങപ്ലകസഷഴലകംഠഴങ്ങജലകസര്ത്ഗങ്ങപ്ലകേഷ്ഠലകപംഷനക്കഷലകകുരുമുളംജലകിന്നഠസക

അടാതിുന്നന്നകബഹുനഠചകി, ഠഷീ്ഠകപനയഷഗഠക്കഷക. 

 നഷഷഗ-ംീടാതികബഷധയഷല്കപൂര്ത്് ണഷയഠകനശഠച്ചിട്ടന്ഷലകപ്രഷയഷധഠംയതഷല്കസഠളസജലകകുറഞ്ഞന്ഷകആയക

പ്ുന്നംപ്ക പൂര്ത്് ണഷ കക ണഷറ്റഠക ആക  ണയതജലക ണ്ടഷകുന്നക സരുണഷനണഠല്ലഷയ്മക അ്ഠേീസഠക്കഷന്ക

ംര്ത് ംപഷകപ്രഷതത ഷഷക്കുന്നകഷീ്ഠയഠല്ക ണറ്റജലക സഠളംപ്ലക പശുകസളര്ത്തല്ലക ണീന്ക സളര്ത്തല്ലക നംഷഴഠക

സളര്ത്തല്ക ിന്നഠസയ്ക്കജലക ധന െഷയകക നല്കും കലക  കനയഷേഠ്ക ി, ഠയഠടാതികക ണഷതൃംയഠല്ക

ഇതഷകകസ്ഥചങ്ങപളകണഷറ്റഠപയടുക്കും കകപ,യ്യും. 
 നീഷകപാപഷദനതഠനജലകപ്രഷധഷനയകകനല്കും 

 പച്ചിട്ടനതങ്ങക കഭഷഉകലകപാപന്നകകസസഠദ്ധയസപാംഷഉകകിന്നഠസകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഉക. 

 ംര്ത് ംപഷ കലക ഭണം യ കസ്കഷഉക ഷകഗതജലക പ്രസര്ത്തഠക്കുന്നസപഷ കലക ,ഠല്ലറക സഠല്പനക്കഷപഷ കക

ഒരുക കുടാതിക്കീഴഠല്ക പംഷണ്ടുസന്നജലക ംഷര്ത് ഠനംഷപാദഷദനപതക സഠപഉനക ശകഖച ണഷയഠക

ബന്ധപെടുത്തും. 

പച്ചിട്ടക്കറഠക 
 സീള്ള സളെഠപചക പച്ചിട്ടക്കറഠക ി, ഠലക ണള്ള െഷസജലക ി, ഠലക സഠദയഷചയങ്ങളഠപചക പച്ചിട്ടക്കറഠനതഷട്ടകലക  കഘകക

പച്ചിട്ടക്കറഠകി, ഠലകകേസപച്ചിട്ടക്കറഠകി, ഠലകി,്യ്ഷകി, ഠലകപഫര്ത്ട്ടഠനഗ ന്ലക കഷണം ഠ്ി, ഠകിന്നഠസക

നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഉക. 
 കെബ്രഠഡജലകസഠത്തുംപ്കചഭയണഷക്കഉക 
 പേഷയതജലക്ചതഠല്കകുടുകബയിചീകമുനഖനക,ഠല്ലറകസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കനടാതിെഠചഷക്കും 

  കഭഷഉകക –ക സഠപഉനക-സഠ്ഷഉകക ിന്നഠസയ്ക്കഷയഠക േഠല്ലയഠല്ക സഠപുചണഷയക ഷീ്ഠയഠല്ക സഠപഉഠക
ണ്ടഷക്കും.കംര്ത് ംകഗ്രൂുംപ്/പ ഷക റ്റഠംപ്കിന്നഠസരുപടാതിക െംഷഉനതഷപടാതികപ്രന്യംകക

ണഷനസകസഠഭസനശ ഠകപ്പെടുതഠകനംഷപ്ഡജലകനസ്റ്റഷനറേജലലകഫ്രീ ര്ത്കസഷനുംപ്കതുടാതിങ്ങഠയകആധുനഠംക

പ ൗംഷയങ്ങനളഷടുക കൂടാതിഠയക സഠപഉഠ കക മൂചയസര്ത്ദ്ധനസഠനഷയഠക ഠ.ിഫജല.ടാതിഠ.ആര്ത്.ഐക ഷനങ്ക്ഠംക

സഠദയപയക്കുറഠച്ചിട്ടജലക അറഠവകക പഷഠശീചനവകക നല്ംഉക.ക പഡനണഷണ്നസ്ട്ര നുംപ്ലക ി, ഠയഠടാതിങ്ങപ്ലക

ഗനസ ഉകനംന്ദ്രങ്ങപ്കിന്നഠസയഠനചയ്ക്കള്ളക ന്ദര്ത്ശനങ്ങപ്കിന്നഠസ കകണ്ടഷംഉക. 
 പമ്പജലകപ റ്റജലകനസ്പ്യര്ത്ലകന ഷളഷര്ത്ക-കപഫനറഷനണഷണ്കപംഉഠംപ്കസഠ്ഷഉകലക കനയഷേഠ്കംീടാതിനഷഷഗക
പഷഠപഷചനകലക കനയഷേഠ്കസളപ്രനയഷഗകലകസഠളകആനഷഷഗയകപഷഠപഷചനകകിന്നഠസകറെഷക്കഉക. 

സഷഴ 
 അ്ഠ ഷന്ദ്ര്ഷക ഷീ്ഠയഠലുള്ളക ി, ഠഷീ്ഠക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും കലക ആധുനഠംക  ഷനങ്ക്ഠംക

സഠദയംപ്ക്കജലക ഗനസ ഉങ്ങപ്ലക പ്രദര്ത്ശനനതഷട്ടങ്ങപ്ലക പ ണഠനഷറുംപ്ലക പഷഠശീചനങ്ങപ്ലക ി, ഠക

സ്ഥചക ന്ദര്ത്ശനകപഷഠപഷടാതിഠംപ്കിന്നഠസയ്ക്കജലകനപ്രഷത്സഷെനകകനല്ംഉക. 
 സഷഴക പാപഷദംക നണഖചംപ്ക നംന്ദ്രീംഷഠച്ചിട്ടജലക പാപഷദംക കഘങ്ങപ്കരൂപീംഷഠക്കും കകഅതുസഴഠക
പു്ഠയക ഇനകക നടാതിീല്ക സതുത ക്കപ്ക ചഭയണഷക്കും കലക സഠ.ിഫജല.പഠ. ഠ.പംക ണഷതൃംയഠല്ക

നബ്ലഷക്കജല്ചതഠല്കസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കതുടാതിുന്നം കകപ,യ്യും. 
 സഷഴയഠല്കനഠന്നകകചഭഠക്കുന്നകസഠസഠധകമൂചയസര്ത്ദ്ധഠ്കപാപന്നകനഠര്ത്മഷഉകകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും. 



 

 

നീര്ത്തടാതിഷ്ഠിഠ്കസഠം നകകഷി, ഠലകേചന ,നകലകണ് ജലകേച കഷണം ഉകകപ്പെപടാതി) 192 

 

േഠല്ലഷപദ്ധ്ഠക2017ക-കപഷചക്കഷടാതിജലകേഠല്ല 

ണഷസജലക 

 നംഷളതഠപചക പ്ര ഠദ്ധണഷയക പഷമ്പഷഷഗ്ക ണഷസഠനങ്ങളുപടാതിക കേസകസസഠദ്ധയകക

 കഷണം ഠക്കുന്ന്ഠനുകലക ണഷസജലകഅടാതിഠസ്ഥഷനണഷക്കഠക നംഷളകംഷര്ത് ഠംക ര്ത്വംചഷശഷച പടാതിക ംീഴഠല്ക

ഒരുക ഗനസ ഉക സ്ഥഷപനകക ഷണഷകനഗഷക െബജല)ക മു്ചണടാതിയഠല്ക സ്ഥഷപഠക്കഉക.ക അതുസഴഠക

സഠപഉനതഠലുകലകമൂചയസര്ത്ദ്ധനസഠലുകകപുനഷഷഗ്ഠ ണ്ടഷകുന്ന. 
 സഠളനഷ്ടവകലക സഠചനഷ്ടവകക പഷഠെഷഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക പ്രന്യംകഇന്ൂറന് ജലക പഷഠഷണം  കക െഷയക
പദ്ധ്ഠംളുകകനസഉക. 

 ഗുഉനണന്മ ള്ളകസഠസഠധകണഷസജലകഇനങ്ങളുപടാതികനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കചഭയണഷക്കഉക. 
 “ന ഫജലക ടുക ്റ്റജല”ക ആശയതഠനജലക ണഷസജലക ി, ഠയഠല്ക മുന്ഗഉനക നല്കും കലക നഠചസഠലുള്ളക

പാപഷദനകണം ണ്യഷയക 10ക പണട്രഠംജലക ടാതി് ഠല്ക നഠന്നകക 15ക പണട്രഠംജലക ടാതിണ്സപഷക പാപഷദനകണം ണ്ക

യര്ത്തഷന്ക ഷധഠക്കുക. 

 “ണഷകനഗഷക പനറ്റജല”ക സയഷപഠക്കുന്നതുക സഴഠക കൂടു്ല്ക ംര്ത് ംപഷക സഠപഉഠയഠല്ക ഷേഠസ്റ്റര്ത്ക പ,യ്യഷനുകക
ര്നറഷപയന്കഷഷേയങ്ങളഠനചയ്ക്കജലകകൂടാതിഠകണഷങ്ങകംയറ്റഠകഅയക്കഷനുകക ഷധഠക്കുക 

 ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക /ഗ്രൂുംപ്ക്കജലക നഗഷപഡൗണുംപ്ലക നംഷപ്ഡജലക നസ്റ്റഷനറേജലലക കറെനഠകഗജലക ന,മ്പറുംപ്ക
ിന്നഠസകകൂടു്ല്ക െഷയനതഷപടാതികഅനുസദഠക്കഉക. 

 ംഉഠംേചന ,നകലകപഫര്ത്ട്ടഠനഗ ന്കിന്നഠസകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഉക. 
 “പറഡഠക ടുക പ ര്ത്സജലക ”ക ഇനങ്ങളഠല്ക മൂചയസര്ത്ദ്ധനസജലക നടാതിത്തുന്ന്ഠനുള്ളക ര്ഉഠുംപ്ലക
പഷഠശീചനങ്ങപ്കിന്നഠസകഅനുസദഠക്കഉക. 

 നഠചസഠലുള്ളക സഷര്ത് ഠംക സരുണഷനണഷയക 300ക നംഷടാതിഠക രൂപക 750ക നംഷടാതിഠക രൂപയഷയഠക യര്ത്തഷന്ക

ംഴഠ ക. 

ണറ്റജലകപഴസര്ത്ഗങ്ങപ് 

 അനയകകനഠന്നകനപഷകുന്നകപഴസര്ത്ഗങ്ങളുപടാതികക്ംപ്കപാപഷദഠെഠച്ചിട്ടജലക്ഷഠശജലകപ്രനദശങ്ങളഠലുകകംനഷല്ക
സഷമ്പുംളഠലുകകി, ഠപ,യ്തജലകപേഷയത്തുംപളകെഷഠ്ഷഭണഷക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 സീള്ള സളെഠല്കപഴസര്ത്ഗി, ഠകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കുന്ന്ഠന്പറകഭഷഗണഷയഠകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കഅടാതിങ്ങഠയക

ംഠുംളുകലകപഷഠശീചനവകകനല്കും. 

ംഠഴുന്നസര്ത്ഗങ്ങപ് 

 സീള്ള സളെഠപചകകംഠഴുന്നകസര്ത്ഗങ്ങപ്കനള്ള സളര്ത്ത്തുന്ന്ജലകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്ക

നല്കുന്നകണഠനഠംഠറ്റജലകപദ്ധ്ഠംപ്കനടാതിെഠചഷക്കഉക. 
 പ,റുംഠഴങ്ങജലകസര്ത്ഗങ്ങളുപടാതികകസസഠദ്ധയസപാംഷഉവകകമൂചയസര്ത്ദ്ധനവകകറെഷക്കഉക. 

 
സുഗന്ധകസയഞ്ജനകസഠളംപ് 

 ഗുഉനണന്മ ള്ളകനടാതിീല്കസതുത ക്കപ്കസഠ്ഷഉകകപ,യ്തജലകയര്ത്ന്നകപാദഷദനവകലകപാപഷദനകണം ണ് കക
റെജലകസരുത്തും. 
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 പ്രഷനദശഠംക ഇനങ്ങപ്ക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കും കലക കുരുമുളംജലക ക്ക നഴ്സറഠംപ്ക സ്ഥഷപഠക്കും കക

പ,യ്യും. 
 നംഷളക ംഷര്ത് ഠംക ര്ത്സംചഷശഷച പടാതിക െഷയനതഷപടാതിക പാദഷദനക സര്ത്ദ്ധനസജലക പഷനക്കജുംപ്ക

പ്ര,ഷഠെഠക്കഷക. 

 സുഗന്ധക സയഞ്ജനക സഠളംളുപടാതിക നല്ലയഠനകക സഠത്തുംളുകക നടാതിീല്ക സതുത ക്കളുകക ചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനജലക

കൈ  ജലകനംന്ദ്രകകരൂപീംഷഠക്കഉക. 

ി് ക്കുരുക്കപ് 

 നഠചക്കടാതിചലകിള്ളജലക ി, ഠകിന്നഠസക മൂന്നഷകസഠളയഷയഠക നഠചങ്ങളഠല്ക ി, ഠപ,യ്യുന്ന്ഠനജലകആനുകൂചയകക
അനുസദഠക്കഉക.ക 

കേസകി, ഠ 

 സുഷണം ഠ്കഭണം ഉകകചഭയണഷക്കുന്ന്ഠനഷയഠകകേസി, ഠകനടാതിെഠചഷക്കഉക 
 ഷഷ സളകംീടാതിനഷശഠനഠകപ്രനയഷഗകകഒഴഠസഷക്കഠകസഠ മുക്തണഷയകംഷര്ത് ഠനംഷപാദന്നങ്ങപ്കചഭയണഷക്കും 

 കേസകപാദന്നങ്ങപ്ക്കഷയഠകസഠപഉനകനംന്ദ്രങ്ങപ്കസ്ഥഷപഠക്കും 

 നപ്രഷത്സഷെനകധന െഷയങ്ങപ്കചഭയണഷക്കും 

പുപീകി, ഠ 
 പുപീകി, ഠക സഠം നകക സുഗണണഷക്കഷന്ക ണഷതൃംഷക നഴ്സറഠംപ്ക പപഷതുനണഖചയഠനചഷക  വംഷഷയക
നണഖചയഠനചഷകസ്ഥഷപഠക്കഷക. 

 പുപീകി, ഠക സയസ ഷയതഠനചര്ത്പെട്ടഠള്ള ള്ളസപഷകഅകഗങ്ങളഷക്കഠക ംര്ത് ംക പാപഷദംക കഘങ്ങല്ക

രൂപസപാക്കഷഠക്കഷക. 

 പ,റുംഠടാതി-ക നഷണണഷത്രക ംര്ത് ംപഷ കലക സ്ത്രീംപള കക പുപീകി, ഠയഠലൂപടാതിക അസരുപടാതിക സരുണഷനകക
സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനുകകപ്ഷഴഠചസ ഷങ്ങല്കപണച്ചിട്ടപെടുത്തുന്ന്ഠനുകകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഷക. 

 പുപീകി, ഠക ംര്ത് ംപഷക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക പു്ഠയക ഇനങ്ങപളക്കുറഠച്ചിട്ടജലക അറഠ ന്ന്ഠനകലക

ണുകപഷഠശീചനങ്ങളുകലകസഠപഉനകപ ൗംഷയങ്ങളുകകഒരുക്കഠപംഷടുക്കഷക. 

 പ്രി,്ഠനണം ഷഭപതക പ്ര്ഠനഷഷധഠക്കഷന്ക പുപീകംര്ത് ംര്ത്ക്കഷയഠക ഇന്ൂറന് ജലക  കസഠധഷനകക

ഏര്ത്പെടുതഷക. 

ഔ ധക  യി, ഠ 

 അ്ുപാദഷദനക നശ ഠ ള്ളക ഇനങ്ങപ്ക ക സഠ്ഷഉകക ശഷസ്ത്രീയണഷയക ഔ ധ  യക ി, ഠക
നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഷക. 

 ഔ ധങ്ങപ്ക്കഷസശയണഷയകഅ കത വസ്കസതുത ക്കളുപടാതികസുസ്ഥഠഷണഷയക പാപഷദനകസഠ്ഷഉതഠനജലക

അനുനയഷേയണഷയകഷീ്ഠയഠല്കടാതിമ്പടാതിഠകി, ഠകഷീ്ഠകപ്രനയഷേനപെടുതഷക. 
 ഗസണ്പണന്റജലകഫഷമുംളഠല്കഔ ധക  യങ്ങളുപടാതികനക്രഷെജലകണൂ ഠയകകതുടാതിങ്ങഠലകനല്ലയഠനകകക്ംപ്ക
സഠ്ഷഉകകപ,യ്യഷക. 

 ഔ ധക  യകംര്ത് ംരുപടാതിക െംഷഉക കഘങ്ങപ്കരൂപീംഷഠച്ചിട്ടജലകസഠപഉനകകശക്തഠപെടുതഷക. 
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പ,റുധഷനയി, ഠ 

 പ,റുധഷനയങ്ങപ്ക സളപഷക പ്ര,ഷഷതഠലുണ്ടഷയഠരുന്നകസ്ഥചങ്ങളഠല്കഅസക പുനഷഷസഠായിഷഠക്കഷനുള്ളക

പഷഠപഷടാതിഠംപ്ക തുടാതിങ്ങഉക.ക ഇനെഷപ്ക അട്ടെഷടാതിഠക നണഖചയഠല്ക ആഷകഭഠച്ചിട്ടഠള്ള ള്ളക ണഠല്ലറ്റജലക സഠനല്ലേജലക

ണഷതൃംയഠല്കണറ്റഠടാതിങ്ങളഠനചയ്ക്കകകസയഷപഠെഠക്കഉക. 

പയര്ത്സര്ത്ഗകസഠളി, ഠ 
 പഷമ്പഷഷഗ്ണഷയക പ്രനദശങ്ങളഠലുകക പു്ഠയക ഇടാതിങ്ങളഠലുകക പനല്പഷടാതിങ്ങപ്ക പ്രനയഷേനപെടുതഠക

പയറുസര്ത്ഗകി, ഠകപ്ര,ഷഠെഠക്കഷക. 

 സഠസഠധയഠനകക പയര്ത്സര്ത്ഗക സഠളക സഠത്തുംപ്ക ംര്ത് ംഷഠല്ക ിതഠക്കുസഷനുള്ളക നടാതിപടാതിഠംപ്ക

 വീംഷഠക്കഷക. 

ംഷഠമ്പജലകി, ഠ 
 ി, ഠകപ,യ്യുന്ന്ഠനുള്ളകആനുകൂചയകകറെഷക്കഉക 
 ശര്ത്ക്കഷകനഠര്ത്ണഷഉതഠനുള്ളകപദ്ധ്ഠംപ്ലകപ,റുംഠടാതികക്ര ഠകഗജലകര്ഉഠുംപ്കിന്നഠസയ്ക്കജലക ഷമ്പതഠംക

 െഷയകകനല്ംഉക. 

ന്ന്കപാപഷദനക 
 ന്ന്കഗ്രഷണങ്ങപ്കസ്ഥഷപഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠകസ്ത്രീംപ്ക്കുകലക പ,റുെക്കഷര്ത്ക്കുകകനഷണണഷത്രകംര്ത് ംര്ത്ക്കുകക

 വയകക െഷയക കഘങ്ങപ്ക്കുകകഅനുനയഷേയണഷയകപേീസനകണഷര്ത്ഗണഷയഠകന്നീച്ചിട്ടകസളര്ത്തല്ക

പ്ര,ഷഠെഠച്ചിട്ടജലകസരുണഷനകകഇഷട്ടഠെഠക്കഷക.കഗുഉനഠചസഷഷമുള്ളകന്നുപാദഷദനകകകൂടാതിഷപ്കഒരുകപഷഠധഠകസപഷക

പ്ഷഴഠചഠല്ലഷയ്മയ്ക്കകകഇ ജ്ലകപഷഠെഷഷണഷകുക. 

4.1.3.20കണ് ഠന്പറകആനഷഷഗയകപഷഠപഷചനക 
 ണ് ഠപനകപഷഠനപഷ ഠെഠക്കുന്ന്ഠന്പറകഭഷഗണഷയഠകണ് ജലകപഷഠനശഷധനകനഠര്ത്ബന്ധണഷക്കഠലകആയ്ഠന്പറക

അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്കസളപ്രനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കഷവന്ന്ഷഉജല. 

 കേസക സളങ്ങളുപടാതിക പാപഷദനകക സര്ത്ദ്ധഠെഠക്കുന്ന്ഠനജലക ണഷചഠനയക  കസ്കഷഉകക നടാതിതഠക നബ്ലഷക്കജലക

്ചതഠല്കകേസകസളങ്ങളുപടാതികര്ഉഠുംപ്കസ്ഥഷപഠക്കഷക. 

 പച്ചിട്ടഠചസളകി, ഠകനപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠകപച്ചിട്ടഠചസളസഠത്തുംപ്കസഠ്ഷഉകകപ,യ്യഷക 

 നീര്ത്ണറഠക പ്രനദശതഠന്പറക അടാതിഠസ്ഥഷനതഠല്ക ണപ് ഷചഠെജലക ്ടാതിയഷനുള്ളക നടാതിപടാതിഠംപ്ക

കംപക്കഷള്ളഷക 
 ി, ഠലകണ് ജലക കഷണം ഉകകിന്നീകസകുുംളുപടാതിക കനയഷേഠ്കപ്രസര്ത്തനകകറെഷക്കും 

 ണ് ഠന്പറകഭാണം ണ്കഅനു ഷഠുള്ളള്ളകശഷസ്ത്രീയകഭാസഠനഠനയഷഗകകനടാതിെഠചഷക്കും 

 

 
4.1.3.21ക കനയഷേഠ്കി, ഠകഷീ്ഠ 

 നഷണണഷത്രക–ക പ,റുംഠടാതികംര്ത് ംനുകകസ്ഥഠഷസരുണഷനകക ചഭഠക്കുന്ന്ഠനഷയഠക കനയഷേഠ്കി, ഠഷീ്ഠക

നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഷക 
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  കനയഷേഠ്ക ി, ഠഷീ്ഠക നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കുന്ന്ഠലൂപടാതിക സഠ ഷെഠ്ക പാപന്നങ്ങപ്ക ചഭയണഷക്കഠക

ആനഷഷഗയകക കഷണം ഉവകകറെഷക്കഷക. 
 സഠസഠധക ി, ഠംപ്ലക മൃഗ കഷണം ഉകലക ണത്സയി, ഠക സഠം നകലക ന്നീച്ചിട്ടക സളര്ത്തല്ക തുടാതിങ്ങഠയക

നണഖചംപളല്ലഷകക  കനയഷേഠെഠച്ചിട്ടജലക പ,റുംഠടാതിക ംര്ത് ംര്ത്ക്കജലക സ്ഥഠഷണഷയക സരുണഷനകക ചഭഠക്കഷന്ക

്കുന്നകഷീ്ഠയഠല്കപദ്ധ്ഠംപ്കആസൂത്രഉകകപ,യ്യഉക. 

4.1.3.22കഊ ഷകഭാണഠകി, ഠക 

 ഊ ഷക ഭാണഠക ി, ഠയ്ക്കഷയഠക പണച്ചിട്ടപെട്ടയഠനകക ംശുണഷസഠന്കക്ംപ്കഘട്ടകഘട്ടണഷയഠക സുള്ളക പഠടാതിഠെഠച്ചിട്ടജലക
ംശുണഷസഠന്പറകപാപഷദനവകകപാപഷദനകണം ണ് കകസര്ത്ദ്ധഠെഠക്കഷക. 

4.1.3.23കപനയഷഗകശൂനയണഷയകനഠചങ്ങപ്കപ ക്തണഷക്കല് 

 ി, ഠനയഷഗയണല്ലഷതകസ്ഥചങ്ങളഠല്കണറ്റജലകണഷങ്ങപ്കപസച്ചിട്ടജലകപഠടാതിഠെഠച്ചിട്ടജലക ഷമൂെയകസനസല്ക്കഷഉപതക

നപ്രഷത്സഷെഠെഠക്കഷക.  
……………… 
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4.2 മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം 

4.2.1 ആമുഖം 

 4.2.1.1 ദാരിദ്ര നിര്മ്മാര്മ്ജനിി്ള ഫല ്ലദമാദ ാര  പോ വപാംവാിരാരാണ് 

വലാകിാക ാനം മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലയര വനാക്കി കാണുന്നത്.   രാജയിിയെ വദയീര 

വപോ ാനിിലം സാമൂഹ്യ സാമ്പിിക വികസനിിലം മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലയുയട പങ്്ക 

നിര്മ്ണാരക ാണ്. ഖ വ ഖല ജന ള്ക്ക്ക് നല്കുന്ന യതാാിലവസര ംം, സംരംാസായതയതകംം 

നിരവയതിരാണ്. ഗാര്മ്ഹ്ിക വപോ ാനിിലം ുവഴവാി സ്ഥിരിര വികസനിിലം സര്മ്വവാപരി 

സ്ത്രീയാക്തീകരണിിലം മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലയുയട പങ്ക് വരയര വലതാണ്.  

 4.2.1.2 പയിാമ്പതാം  കന്നുകാലി യസന്സ്സ് ദമാകാരം പാലക്കാട് ജില്ലരില് 293467 

കന്നുകാലികംം, 3512994 വരര്മ്ു പക്ഷികം ാണു ഫലത്. സംഥിരാനി് വും കൂം ത തല് പാല് 

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലരിലാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പി്ളം, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പി്ളം പുറയ  

വിവിയത പദ്ധതികംയട പരിണിത്ല ാണ് ജില്ലരിയല ഉരര്മ്ന്ന പാല് ഉല്പ്പാദനകൂം വര്മ്ദ്ധിച്ച ഉല്പ്പാദന 

ക്ഷ തയും പാല് ഉല്പാദനിില് ജില്ല സവരം പരയാപ്ത ായണങ്കിലം സംഥിരാനതലിില് ഖ വ ഖലരില് 

സവരംപരയാപ്തത കകവരിക്കുന്നതിനാരി ജില്ലരില് ഇനിയും പാല ഉല്പ്പ്പാദനം വര്മ്ദ്ധിപ്പിവക്കയിരിരിരിക്കുന്നു. 

 4.2.1.3 ജില്ലരിയല ദമാതിദിന യരായരി പാലല്പ്പാദനം 707500 ലിും ര്മ് ആണ്. ദമാതിവര്മ്ഷ 

ഉല്പ്പാദനം 2.5് ലക്ഷം യ കിക് ടണ് ആണ്.  വകരരിിയെ വും കൂം വലിര ജില്ലരാര പാലക്കാട് 

മൃഗസമ്പിിയെ കാരയിിലം  ന്നാ വഴതയന്നരാണ്. ആയക 7.9് ലക്ഷം ്ണം മുടക്വക്കാാികരാണ് 

ജില്ലരില് ഉ ഫലത്. വകവദയം 1.7 വകാടിരാണ് പാലക്കാട് ജില്ലരിയല ദമാതിവര്മ്ഷ മുടക് ഉത്പാദനം.  

4.2.2 നിലവിയല ുവഥിര 

്) കന്നുകാലി യസന്സ്സസ് 

 കന്നുകാലികരില് 175095 പശുക്കള്ക്, കാരക്കുടക്ികള്ക് ്ന്നിവയും, 9191 ്പോ കള്ക് 

വപാുകള്ക് ്ന്നിവയും 113031 ആ കം ാണു ഫലത്. സംഥിരാനി് വും കൂം ത തല് പശുക്കള്ക്  

കാരക്കുടക്ികള്ക് ്ന്നിവ ഉ ഫലത് പാലക്കാട് ജില്ലരില് ആണ്. ആയകയു ഫലതിയെ 12.49%. ജില്ലരില് 65405 

കര്മ്ഷകകു ംങ ംയട യതാാില് പശുവരര്മ്ില് തയന്നരാണ്. ്പോ  / വപാി് വരര്മ്ിലില് 

വര്മ്യപ്പടക്ിരിക്കുന്നത് 3547 വപരാണ്. 25,302 വപര്മ് ആട് വരര്മ്ിലിലം, 132 കര്മ്ഷകര്മ് പന്നിവരര്മ്ിലിലം 

1,3്,777 വപര്മ് വകാാിവരര്മ്ിലിലം വര്മ്യപ്പടക്ിരിക്കുന്നു.  

 

പടക്ിക 4.2.1  

വലാക്ക് തല കന്നുകാലി യസന്സ്സസ് 

 

ക്ര  

നം 

വലാക്ക് കന്നുകാലികംയട ്ണം 

1 ചിറ്റൂര്മ് 25493 

2  ും പ്പാലം 16947 
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3 പാലക്കാട് 13684 

4 ുടക്പ്പാടി 13493 

5 ശ്രീകൃഷണപുരം 12879 

6 ആലത്തൂര്മ് 12842 

7 കുാല് ന്ദം 12470 

8  ണാര്മ്ക്കാട് 12383 

9 യകാല്ലവങ്കാട് 12374 

10  ലമ്പുാ 11434 

11 യനന്മാറ 10412 

12 തൃിാല 8528 

13 പടക്ാമ്പി 6751 
     ുവലംങം : 19  ത ്കന്നുകാലി യസന്സ്സസ ്2012 

 

ചിത്രം 4.2.1  

 
 

 ുവലംങം : 19  ത ്കന്നുകാലി യസന്സ്സസ ്2012 
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ചിത്രം 4.2.2 
 

 
                        ുവലംങം : 19  ത ്കന്നുകാലി യസന്സ്സസ ്2012 

 

1. പശുക്കള്ക് 

  ജില്ലരില്  1,75,095 പശുക്കള്ക്/കാരക്കുടക്ികള്ക് ഉയിര് ഇവരില് 315്6 ്ണം കാരകംം, 

1,43,509 ്ണം പശുക്കം ാണ്. വലാക്്ക തലിില് വും കൂം ത തല് കന്നുകാലികള്ക് ഉ ഫലത് ചിറ്റൂര്മ് 

വലാക്കിലാണ്. ചിറ്റൂര്മ് വലാക്കിയല വിവിയത ഗ്രാ പഞ്ചാരുകരിലാരി 25,493 കന്നുകാലികള്ക് ആണ് 

ഉ ഫലത്. പശുക്കംയട ്ണിില് രയിരാം ഥിരാനം  ും പ്പാലം വലാക്കിനാണ്. വിവിയത 

പഞ്ചാരുകരിലാരി 16,947 പശുക്കരാണ് ഇവിയട ഉ ഫലത്. 13,6്4 പശുക്കം ാരി പാലക്കാട ് വലാക്്ക 

മൂന്നാം ഥിരാനും, 13,493 പശുക്കം ാരി ുടക്പ്പാടി വലാക്ക് നാലാം ഥിരാനും നില യകാള്ളുന്നു. 

വും കൂം കുറവ് കന്നുകാലികള്ക് ഉ ഫലത് പടക്ാമ്പി വലാക്കിലാണ്. വിവിയത പഞ്ചാരുകരിലാരി 6,751 

പശുക്കരാണ ് ഇവിയട ഉ ഫലത്. പാലക്കാട ് ജില്ലയുയട കിാക്കന്സ് വ ഖലരില് ഥിരിതി യചയ്യുന്ന ുഗരി, 

പുതൂര്മ്, വഷാരയൂര്മ്, പുവഴവേരി, മുതല ട, യപപോ ാടക്ി, യകാാിഞ്ഞാമ്പാറ, ്പോവിമ്പതി വഴട ിര 

ഗ്രാ പഞ്ചാരുകരിലാണ് വും കൂം ത തല്  പശുക്കള്ക് ഉ ഫലത്. ജില്ലരിയല പശുക്കരില് 93 യത ാനകൂം 

സങ്കരരിന രാണ്. നാടന്സ് ഇനിില്യപ്പടക് പശുക്കംവടയും, കാരകംയടയും ആയക ്ണം 12,337 

ആണ്. ഇവ ത തലം ുടക്പ്പാടി വ ഖലരിലാണ് കാണയപ്പ ന്നത്. 
2. ്പോ കള്ക് 

   ജില്ലരില് 9191 ്പോ കള്ക് / വപാുകള്ക് ഉയിര്. ഇവരില് 7544 ്ണം വപാുകംം, 1647 ്ണം 

്പോ കംം ആണ്. ്പോ കള്ക് ത തലം ജില്ലരിയല കിാക്കന്സ്വ ഖലകരിലാണ് വരര്മ്ിിവപോന്നത്. 

 ാംസിിനായു ഫല വപാുവരര്മ്ില് ജില്ലരിയല ്ല്ലാ പഞ്ചാരുകരിലം  പോ ഉപയതാാില് ്ന്ന 

രീതിരില് കണ്ടുവപോന്നുയിര്. 
3. ആ കള്ക് 

  ജില്ലരില് 1,13,031 ആ കംം, 1,157 യചമരിരാ കംം ഉയിര്. ഇത് ജില്ലരിയല ആയക 

കന്നുകാലികംയട 3്.5%  ആണ്. ആ കയര ഇറച്ചിക്കും, പാലി്ളം, വഴകലി്ളം വവയിരിരാണ് 
വരര്മ്ിിവപോന്നത്. ജില്ലരില് വും കൂം ത തല് ആ കള്ക് ഉ ഫലത് ുഗരി ഗ്രാ പഞ്ചാരിിലാണ്. 

വഷാരയൂര്മ്, പുതൂര്മ്, മുതല ട, യപപോ ാടക്ി, പുവഴവേരി, വടകരപ്പതി, ആനക്കര, കിാക്കവഞ്ചരി, വകാ ാട് 

വഴട ി പഞ്ചാരുകരിലാണ് ത തല് ആ കയര വരര്മ്ിി വപോന്നത്. ുഗരി , വഷാരയൂര്മ്, പുതൂര്മ് 

വഴട ിര ഗ്രാ പഞ്ചാരുകരിയല ജനവിാാഗ ംയട ദമായതാന വപോ ാന ാര്മ്ഗം ആ വരര്മ്ില് 
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തയന്നരാണ്. ജില്ലരില്  ലങാറി, ുടക്പ്പാടി ലാക്ക്, ജമുനാപയാരി, സിവരാഹ്ി വഴട ിര ഇന ള്ക് 

കണ്ടുവപോന്നുയയിരങ്കിലം ത തല് ജന ള്ക് വരര്മ്ിാന്സ് ഇഷ്ടയപ്പ ന്നത്  ലങാറി ഇനം തയന്നരാണ്. 

4.   റ്റു മൃഗ ള്ക് 

   19  ത് കന്നുകാലി യസന്സ്സസ് ദമാകാരം 31 കുതിരകള്ക്, 15 കഴുതകള്ക്, 6,732 മുരലകള്ക്, 66 

ആനകള്ക്, 69,553 വരര്മ്ുനാരകള്ക് ്ന്നിവ ജില്ലരില് ഉയിര്. യസന്സ്സസ് ദമാകാരമു ഫല ജില്ലരിയല 

യതപോകൂനായ്ക്കംയട ്ണം 26,772 ആണ്. 

5.  വരര്മ്ുപക്ഷികള്ക് 

   വകാാി, താറാവ്, ടര്മ്ക്കി, കാടപക്ഷി വഴട ിര ഇന യരരാണ് ജില്ലരില് കര്മ്ഷകര്മ് 

വരര്മ്ിിവപോന്നത്. ഇവരില് 7,9്,913 ്ണം ു ക്കരമുും യി വകാാികരാണ.് യസന്സ്സ് ദമാകാരം 

25,273 താറാകൂകള്ക്, 4,556 ടര്മ്ക്കികള്ക്, 6,5്് കാടവക്കാാികള്ക്, 25,473  റ്റു വരര്മ്ുപക്ഷികള്ക് 

്ന്നിവയര വിവിയത കര്മ്ഷകാവന രിലാരി വരര്മ്ിിവപോന്നുമുയിര്. 

   വിവിയത വകാാി ്ാമുകരിലാരി 1,03,162 മുടക്വക്കാാികയരയും 24,77,322 ഇറച്ചി വകാാികയരയും 14,336 

താറാകൂകയരയും 57,371  റ്റു വരര്മ്ു പക്ഷികയരയും വരര്മ്ിി വപോന്നുയിര്.  

ങി) പാലല്പ്പാദനം 

  ജില്ലരിയല ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിയെ കീാില് 13 വലാക്ക് പഞ്ചാരുകരിലാരി 323 

ക്ഷീരസംഘ ള്ക് ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നുയിര്. ഖ സംഘ രില് തടിയു ഫല ദമാതിദിന യരായരി പാല് 

വയഖരണം 2,്1,530 ലിും ര്മ് ആണ്. വും കൂം ത തല് പാല് വയഖരിക്കയപ്പ ന്നവഴം കറവപശുക്കള്ക് 

തടതല ഫലവഴം ചിറ്റൂര്മ് വലാക്കാണ്. 55  ക്ഷീരസംഘ രില് നിന്നു ാരി ദമാതിദിനം 1,10,6്് ലിും ര്മ് പാല് 

ആണ് വയഖരിക്കയപ്പ ന്നത്.  

 

പടക്ിക 4.2.2   

വലാക്ക് തല കദനംദിന പാല് ഉത്പാദനം  

(ആപവകാസ് യസാകസും ി വാി) 

ക്ര  

നം 

വലാക്ക് ദിവസ ഉത്പാദനം 

(ലിും ര്മ്) 

1 ചിറ്റൂര്മ് 110668 

2  ും പ്പാലം 10126 

3 പാലക്കാട് 12853 

4 ുടക്പ്പാടി 19199 

5 ശ്രീകൃഷണപുരം 13832 

6 ആലത്തൂര്മ് 16334 

7 കുാല് ന്ദം 14543 

8  ണാര്മ്ക്കാട് 5735 

9 യകാല്ലവങ്കാട് 29856 

10  ലമ്പുാ 20142 

11 യനന്മാറ 15755 
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12 തൃിാല 6883 

13 പടക്ാമ്പി 5604 
      ുവലംങം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 
 

  സംഥിരാനി് വും കൂം ത തല് പാല് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലരിലാണ്. 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പി്ളം, ക്ഷീരവികസനവകുപ്പു്ളം പുറയ  വിവിയത ഗ്രാ പഞ്ചാരുകരിലൂയട 

ക്ഷീരവ ഖലരില് നടപ്പിലാക്കിയകായിരിരിക്കുന്ന വിവിയത പദ്ധതികംയട പരിണിത്ല ാണ് ജില്ലരിയല 

ഉരര്മ്ന്ന പാല് ഉല്പ്പാദനകൂം വര്മ്ദ്ധിച്ച ഉത്പാദന ക്ഷ തയും 
 

ചിത്രം 4.2.3   
 

 
                           ുവലംങം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 
 

4.2.3 ക്ഷീര സഹ്കരണ സംഘ ള്ക് 

 

  4.2.3.1 ജില്ലരില് 13 വലാക്ക് പഞ്ചാരുകരിലാരി 323 ക്ഷീര 

സഹ്കരണസംഘ ള്ക് ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നുയിര്.  303 ആപവകാസ് സംഘ ംം 20 ക്ഷീരവയവസാര 

സംഘ ംം ആയക ക്ഷീവരാല്പ്പാദകപോയട ്ണം 26,445 ആണ്. ഇതില് 20,591 വപര്മ് യ മ്പര്മ് ാപോം 

5,്54 വനാണ് യ മ്പര്മ് ാപോം ആണ്.  

  4.2.3.2 വകരരിിയല ക്ഷീരകര്മ്ഷകര്മ്ക്്ക ആയവാസം പകപോന്നതി്ളം ുവപോയട 

വക്ഷ ം ഉറപ്പാക്കുന്നതി്ളം വവയിരിരാണ് ക്ഷീരകര്മ്ഷക വക്ഷ നിയതി വങാര്മ്ഡ് പീപീകരിച്ചിടുള് ഫലത്. 

ജില്ലരില് 33,159 ക്ഷീവരാല്പ്പാദകര്മ് വകരര ക്ഷീരകര്മ്ഷക വക്ഷ നിയതി വങാര്മ്ഡില് ുംഗ രായുയിര്. 

ഇതില് 7,645 ുംഗ ള്ക്ക്ക് യപന്സ്ഷ്ളം, 49് വപര്മ്ക്ക്  കു ംങ യപന്സ്ഷ്ളം ലാിക്കുന്നുയിര്.   ഓവരാ 
വലാക്കിയലയും കറവപ്പശുക്കംയട ്ണിിന് ആ്ളപാതിക ാരി ത തല് ക്ഷീര 

സഹ്കരണസംഘ ള്ക് ജില്ലരില് ആരംാിവക്കയിരതാരിടുള്യിര്. പാല് വിപണനിിന് ത തല് 

യസൌകരയ ള്ക് വര്മ്യപ്പ ുന്നത് വാി ആ ദമാവദയി് ത തല് കര്മ്ഷകയര ഖ വ ഖലരിവലക്്ക 

ആകര്മ്ഷിക്കുകയും ുവഴവാി പാലല്പ്പാദനം വര്മ്ദ്ധിക്കുകയും യചയ്യും. 
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പടക്ിക 4.2.3 

വലാക്ക്തല ക്ഷീരസംഘ ംയട  ്ണം 

ക്ര  

നം 

വലാക്ക്  ആപവകാസ് 

സംഘ ള്ക് 

ക്ഷീര വയവസാര 

സംഘ ള്ക് 

1 ചിറ്റൂര്മ് 54 1 

2  ും പ്പാലം 26  

3 പാലക്കാട് 21 1 

4 ുടക്പ്പാടി 15  

5 ശ്രീകൃഷണപുരം 26 1 

6 ആലത്തൂര്മ് 33 2 

7 കുാല് ന്ദം 25 2 

8  ണാര്മ്ക്കാട് 18 1 

9 യകാല്ലവങ്കാട് 7 6 

10  ലമ്പുാ 12 5 

11 യനന്മാറ 25 1 

12 തൃിാല 24  

13 പടക്ാമ്പി 15  

 ആയക 301 20 
     ുവലംങം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 
 
 

പടക്ിക 4.2.4  

 
                         ുവലംങം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 
 ുവലംങം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 

4.2.4  ില്  – പാല് സംാരണം, വിതരണം 
 4.2.4.1  ില് യ്ക്ക് ജില്ലരില് നിലവില് കവല്ലപ്പു ഫലിരില്  പോ ഡരറി പ്ലാന്റം പടക്ാമ്പി, ുടക്പ്പാടി 

്ന്നീ ഥിരല രില് ചില്ലിംഗ് ദമാാന്റം ഉയിര്. ഡരറി പ്ലാെിയെ വയഷി 2 ലക്ഷം ലിും ര്മ് ദമാതിദിനം ആണ്. 

ുടക്പ്പാടിരിയല ചില്ലിംഗ് പ്ലാെില് 20,000 ലിും റം, പടക്ാമ്പിരില് 30,000 ലിും റം ആണ് വയഷി. 2 ലക്ഷം 
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ലിും ര്മ് സംാരണിില് 1,35,000 ലിും ര്മ് ദിവവസന വിതരണം നടിി വപോന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലരിലം 

 ലപ്പുറം ജില്ലരില് വകവദയം യപരിന്തല് ണ വയരയും വിതരണം നടുന്നുയിര്. 12000 ലിും ര്മ് പാല് 

കതര് ഉയിരാക്കുന്നതിനാരി ഉപവരാഗിക്കുന്നുയിര്. ങാക്കി വപോന്ന പാല്  ു്ം  ജില്ലകരില ഫല  ില് യുയട 

പ്ലാെിവലക്കും പാല്യപാടി ഉയിരാക്കുന്നതി്ള ാരി ഉപവരാഗിക്കുന്നു. ഇതി്ള പുറയ  യനയ്യും, സംാാരകൂം 

ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടിി വപോന്നു.  

സി) തീും പ്പുല് / കാലിിീും  ഉല്പ്പാദനം 

 4.2.4.2 ജില്ലരില് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിയെയും, യക.്ല്.ഡി വങാര്മ്ഡിയെയും 

ആാിമുഖയിിലാണ് തീും പ്പുല്കൃഷി പദ്ധതികള്ക് നടപ്പിലാക്കി വപോന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലരിയല 

തീും പ്പുല്കൃഷിയുയട ആയക വിതീരീര്മ്ണം 4,563 യഹ്ക്ടര്മ് ആണ്. ജില്ലയുയട ദമാതിവര്മ്ഷ തീും പ്പുല് ഉത്പാദനം 

6.് ലക്ഷം യ കിക് ടണ് ആണ്. ്ന്നാല് ആവയയകത 11.് ലക്ഷം യ കിക് ടണ്  ആണ്. ജില്ലയുയട 

ദമാതിവര്മ്ഷ കവവക്കാല് ഉല്പ്പാദനം 3.01 ലക്ഷം യ കിക് ടണ് ആണ്. ഉല്പ്പാദിക്കയപ്പ ന്ന 

കവവക്കാലിയെ വറിര പകും ം ജില്ലയ്ക്ക് പുറവിക്കാണ് യകാണ്ടുവപാകാറ ഫലത്.  ജില്ലരിയല മൃഗസംരക്ഷണ 

വ ഖലരിയല കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് കവവക്കാല് ലായ ാക്കുന്നതരിില ഫല ഗവണ്യ ന്സ്റ് ഇടയപടല് 

സായതയ ാകാറില്ല. ജില്ലരില് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന്സ് കവവക്കാലം സംാരിക്കുകയും, സംപുഷ്ടീകരിക്കുകയും 

യചയ്ത് കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് വിതരണം യചയ്യുന്ന തരിില ഫല പദ്ധതികള്ക് ആവിഷ്കരിവക്കയിരതാണ്. 
 

ഡി)  ാംവസാല്പ്പാദന വ ഖല 

 4.2.4.3 ജില്ലരിയല ഇറച്ചി ഉത്പാദനം ദമായതാന ായും ആട്, കാര, പന്നി ്ന്നിവരില് 

നിന്നു ാണ്. ഇത് തടായത വകാാിരിറച്ചി ഉല്പാദനം ദമായതാന ായും വ ാരിലര്മ് വകാാികരില് നിന്നും നാടന്സ് 

വകാാികരില് നിന്നു ാണ്. ജില്ലരില് ഇറച്ചിയുയട ദമാതിവര്മ്ഷ ആവയയകത 26,9്0  യ കിക് ടണാണ്. 

്ന്നാല് ഇതിയെ 20 യത ാനം  ാത്രവ  ജില്ലരില് ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കയപ്പ ന്നുള്ളൂ. ഇറച്ചി ഉല്പാദനിിന് 

ുനയസംഥിരാന രില് നിന്നു ഫല കന്നുകാലികയരരാണ് ദമായതാന ായും ആശ്രരിക്കുന്നത്. യചക്്ക 

വപാസ്റ്റിലൂയട കടന്നുവപോന്ന കന്നുകാലികംയട ്ണം പരിവയായതിച്ചാല് ഇത് വയക്ത ാകും. യചക്ക് വപാസ്്റ്റ 

കടന്നുവപോന്ന കന്നുകാലികരില് 90 യത ാനകൂം കയാപ്പി്ളവവയിരിയു ഫലതാണ്. ജില്ലരിയല ുംഗീകൃത 

കാലിച്ചന്തകരാര കുാല് ന്ദം, വാണിരംകുരം ്ന്നിവിട രിലാണ് ഇവയുയട ദമായതാന വിണനം 

നടക്കുന്നത്.  

പടക്ിക 4.2.4 

2016-17 ല് വകരര യചക്ക് വപാസ്റ്റുകള്ക് വാി കടന്നുവപാര മൃഗ ംവടയും, പക്ഷികംവടയും 

മൃവഗാല്പ്പന ംയടയും വിവര ള്ക് 

ക്ര  

നം 
യചക്ക ്വപാസ്റ്റുകംയട വപര ്

ആയക 

മൃഗ ള്ക് 

മൃവഗാല്പന്ന ൾ 

പക്ഷി 

വര്മ്ഗ ള്ക് 

(്ണം) 

പാല് ലിും ര്മ് മുടക് (്ണം) 
തീും  

(കി .ഗ്രാം) 

വരം (കി. 

ഗ്രാം) 

1 ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ  ടക്ുകാട ് 26879 0 0 10087330 0 1986000 

2 
ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ  

വാരരാര്മ് 
3534 188870 49676781 831949944 0 41000 

3 ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ വകാാിപ്പാറ 218697 8867110 0 0 13223000 9254500 

4 
ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ  

മുതല ട 
100064 0 0 22618235 0 0 
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5 ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ  ീനാക്ഷിപുരം 45874 0 101542566 14022720 692740 0 

6 ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ വഗാപാലപുരം 78737 10906567 0 17581118 750100 530000 

7 ആര്മ്.പി യചക്കുവപാസ്്റ്റ യചമണാംപതി 711 0 0 785000 13652550 64329300 

 

 
ആയക 474496 19962547 151219347 897044347 28318390 76140800 

ുവലംങം : മൃഗസംരക്ഷണ വകപ്പ് 
   

ഇ) മുടക് ഉല്പ്പാദന വ ഖല 

 4.2.4.4 1970 കരില് മുടക് ഉത്പാദനിിയെ കാരയിില് സവരം പരയാപ്തത ഉയിരാരിപോന്ന 

സംഥിരാന ാരിപോന്നു വകരരം. ഇവിയട നിന്നും  റ്റു സംഥിരാന രിവലക്്ക തീവയിരി  ാര്മ്ഗം മുടക്  കരും ി 

ുരച്ചിപോന്നു. ്ന്നാല് കാിഞ്ഞ നാല ദയാബ്ദ ള്ക്ക്കു ഫലില് മുടക് ഉത്പാദനിില് നമ്മുയട രാജയം 

വലിരയരാപോ മുവന്നും ിിന ് സാക്ഷയം വഹ്ിയച്ചങ്കിലം നമ്മുയട സംഥിരാനം പല കാരണ ള്ക്യകായ്ിര 

പുറവകാടുള് വപാകൂകരാണ ് ഉയിരാരത്. വയവസാരികാടിഥിരാനിില ഫല മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില്, 

ജനസാന്ദ്രതവരറിര സംഥിരാനം ്ന്ന നിലരക്ക്, വകരരിിന് ു്ളവരാജയ ല്ലാതാരതാണ് ഖ 

പുറവകാടുള് വപാകലി്ള ഫല ദമായതാന കാരണം. ്ാം വഴട ന്നതി്ള ഫല നിര  ള്ക്  യും ാപോ കാരണ ാണ്. 

നിലവിയല പഞ്ചാരി ് രാജ് നിര ം ു്ളസരിച്ച് 100 വകാാികരിലയതികം വരര്മ്ിാന്സ് കലസന്സ്സ് 

നിര്മ്ങന്ധമ ാണ്. കലസന്സ്സ്  ലാിക്കുന്നതിന് നിരവയതി  ാനദണ്ഡ ള്ക് പാലിവക്കയിരതായുയിര്. തീും  

ചിലകൂം, തലി ചിലകൂം ുരല് സംഥിരാന യര ുവപക്ഷിച്ച് വകരരിില് താരതവ യന ത തല് ആണ്. 

 4.2.4.5 ുവത സ രം വീടുള്മുും യി വകാാി വരര്മ്ില് വിപുലയപ്പടുള്വപോന്നുമുയ്ിര വകവദയം 144 

വകാടി വകാാിമുടക്രാണ് വകരരിിയെ വാര്മ്ഷിക ഉത്പാദനം. ഇതില് 95 യത ാനിിലയതികകൂം 

വീടുള്മുും ി് വരര്മ്ുന്ന വകാാികരില് നിന്നാണ ്വകവദയം 360 വകാടിവരാരം മുടക് നമള്ക്  ലരാരികള്ക് 

ുനയസംഥിരാനുനിന്നും ദമാതിവര്മ്ഷം വാങുന്ന്നുയിര്. വദയീര തലിില് മുടക്യുയട വാര്മ്ഷിക ദമാതിയീര്മ്ഷ 

ഉപവരാഗം 63 യത ാനം ആയണങ്കില് വകരരിില് ുത് വദയീര യരായരിവരക്കാള്ക് വരയര ത തല് 

ആണ്. നാഷണല് ഇന്സ്സിും ിും ്ട്ക് ഓ്് ന്ടക്രീഷന്സ് ഇത് ദമാതിവര്മ്ഷം 1്0 മുടക്രാരി ഉരര്മ്ിണയ ന്നാണ് 

ശുപാര്മ്യ യചയ്യുന്നത്. ഉത്പാദനിിയലയും ഉപവാാഗിിയലയും ഖ ുന്തരം മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില് 

വ ഖലരിയല ുനന്തസായതയതകയര സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

 4.2.4.6 2്.99 ലക്ഷം ജനസംഖയയു ഫല പാലക്കാട ് ജില്ലരില് ്5 യത ാനം ആംകള്ക് മുടക് 

കാിക്കുന്നവരായണന്ന് കണക്കാക്കിരാല് നിലവിയല ദമാതിയീര്മ്ഷ വാര്മ്ഷിക ഉപവരാഗം ു്ളസരിച്ച് 15.5 

വകാടി മുടക്കരയട ആവയയമുയിര്. നാഷണല് ഇന്സ്സ്റ്റിും ്ടക് ്ഓ്് ന്കിഷയയെ ശുപാര്മ്യ കണക്കിയല ിാല് 

ജില്ലരിയല മുടക്യുയട ആവയയകത 44 വകാടി  ആകും. വപാഷകാഹ്ാര കമി നികുന്നതിവനായടാപ്പം 

കു ംങ ള്ക്ക്്ക ുയതികവപോ ാനിി്ള ഫല ഉപായതിതടിരാണ് മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില്. 

 4.2.4.7 ഗുണവ ന്മയു ഫല മുടക്വക്കാാിക്കുഞ്ഞു ള്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് 

കീാില് വ ഖലാ വകാാി വരര്മ്ില് വകന്ദ്രം  ലമ്പുാരില് ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നുയിര്. കാിഞ്ഞ 

കുറച്ചുവര്മ്ഷ രാരി ജില്ലാ പഞ്ചാരിിയെയും തടി സഹ്ാരവിായട നിരവയതി വികസന 

ദമാവര്മ്ിന രാണ് വ ഖല വകാാിവരര്മ്ില് വകന്ദ്രിില് നടിിരിടുള് ഫലത്. തത്്ല ാരി മുടക്രി ന്ന 

ദമാാരിില ഫല വകാാികള്ക് 4,000 ്ണം വരര്മ്ിാ്ള ഫല യസൌകരയ ള്ക് ഉള്ക്യപ്പയട ആയക 6000 

വകാാികയര വരര്മ്ുന്നതി്ള ഫല വയഷി ്ാ ിന് ഉയിര്. 60,000 മുടക്കള്ക് യസും ് യചയ്യാന്സ് വയഷിയു ഫല 

യസും ര്മ്  യ ഷി്ളം 15,000 മുടക് വിരിരിക്കാന്സ് വയഷിയു ഫല ഹ്ാച്ചര്മ് യ ഷീ്ളം നിലവില് ഉയിര്. 

കവദുതിയുയട മുറിരായതയു ഫല ലായത ഉറപ്പുവപോുന്നതിന് ഥിരാപിച്ച ജനവറും റം, വിരിരിക്കുന്ന മുടക് 
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സൂക്ഷിക്കുന്നതി്ള ഫല യീതികരണിയും ്ാ ില് ഥിരാപിച്ചിടുള്യിര്. ദമാതിവര്മ്ഷം 7.്7 ലക്ഷം മുടക്കംം 3 

ലക്ഷവിാരം വകാാിക്കുഞ്ഞു യരയും ഉത്പ്പാദിപ്പിച്്ച കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് വിതരണം യചവരുനവപോന്നു. 

 4.2.4.് ഇവിയട ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിടവക്കാാിക്കുഞ്ഞു യര 2  ാസം വയര വരര്മ്ിി വിവിയത 

പദ്ധതികള്ക്ക്ക് ലായ ാക്കാ്ള ഫല 15 ്ഗര്മ് നഴ്സറികംം നിലവില് ഉയിര്. 15 ്ഗര്മ് നഴ്സറികരിലം തടി  പോ 

ങാച്ചില് ആയക 30,000 വകാാിക്കുഞ്ഞു യരയും  പോ വര്മ്ഷിില് 1,20,000 കുഞ്ഞു യരയും 

വരര്മ്ിാന്സ് സായതിക്കും. ഇവയുയട വിപുലീകരണകൂം പരിഗണിവക്കയിരതാണ്. 

 4.2.4.9 പാലക്കാട് ജില്ലരില് തിപോവിാാംകുന്നിയല യൂണിവവഴ്സിും ി ്ാ ില് ദമാവര്മ്ിിക്കുന്ന 

യപൌള്ക്കീസരന്സ്സ് വകാവരജിയെയും വരര്മ്ുപക്ഷി ഗവവഷണ വകന്ദ്രിിയെയും സഹ്കരണം 

സാവങ്കതികവിദയാ കക ാും ിില്  ാത്രം  വഴ ായത കുഞ്ഞു ംയട ഉത്പാദനിിലം 

ലായ ാക്കുകരായണങ്കില് ുത് ഖ വ ഖലയ്്ക്ക  പോ മുതല്ൂടക്ാകും. യപാവഴവ ഖലാ ഥിരാനപ ാര വകരരാ 

വസ്റ്റും ് യപൌള്ക്കീ ഡവലപ്പ്യ െ് വകാര്മ്പ്പവറഷയെ സഹ്കരണകൂം വതടാകൂന്നതാണ്. 

4.2.5 നിലവിയല പദ്ധതികംം പരി ിതികംം 

 4.2.5.1 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പ്ലാന്സ് പദ്ധതികരില് ഉള്ക്യപ്പ ിി മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില് 

വ ഖലരില് നിരവയതി പദ്ധതികള്ക് നടപ്പിലാക്കി വപോന്നുയിര്. സ്കൂള്ക് വിദയാര്മ്ഥികള്ക്ക്ക് വകാാിക്കുഞ്ഞു യര 

നല്കുന്ന പദ്ധതിരാര ്കുൂള്ക് യപൌള്ക്കീ ക്ലലില് 62 സ്കൂംകരിലാരി 15,500 വകാാിക്കുഞ്ഞു ംം, 

്സ്.സി.് റ്റു ്സ്.സി.പി പദ്ധതിരില് ഉള്ക്യപ്പ ിി 26 പഞ്ചാരുകരിലാരി 5,000 

വകാാിക്കുഞ്ഞു ം ാണ് മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 2016-17 വര്മ്ഷിില് ജില്ലരില് വിതരണം യചയ്തിടുള് ഫലത്. 

തടായത ്.ും ി.്സ്.പി പദ്ധതിരില് കകങല് വ ഖലരില് 6,000 വകാാിക്കുഞ്ഞു വരയും വിതരണം 

യചയ്തിടുള്യിര്.  

 4.2.5.2 തവേയ സവരംാരണ ഥിരാപന ള്ക് പ്ലാന്സ് പദ്ധതിരില് ഉള്ക്യപ്പ ിി 

വകാാിക്കുഞ്ഞു യര വിതരണം യചയ്യുന്നുയയിരങ്കിലം, പദ്ധതി നടിിപ്പിയല സാവങ്കതിക ദമാശ്ന രില് 

കുപോ ി ഉവേയിച്ച ്ലം ലാിക്കുന്നില്ല. ഗുണവാാക്തൃ തിരയഞ്ഞ പ്പി്ള ഫല  ാനദണ്ഡ ംം, ഗുണവാാക്തൃ 

വിഹ്ിതം ുടയ്ക്കുന്നതില ഫല  വിമുഖതയും ഇതില ഫല ദമായതാന കാരണ രാണ്. 

1) മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില് വ ഖലരില് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികരില് 
വും കൂ യതികം ്ലദമാാപ്തി ലാിക്കുന്ന പദ്ധതിരാണ് സ്കൂള്ക് യപൌള്ക്കി ക്ലങ്. ഗവണ്യ ന്സ്റ്, 

്യ്ഡഡ് വ ഖലരിയല യു.പി, കഹ്സ്കൂള്ക് വിദയാര്ത്ഥികള്ക്ക്്ക 5 മുടക്വക്കാാി വീതം നല്കുന്ന 

പദ്ധതിരാണിത്. വിദയാര്മ്ഥികരില് മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലവരാട് ുാിപീചി വരര്മ്ുന്നതി്ളം, 

സമ്പാദയയീലം ഉയിരാക്കിയര ക്കുന്നതി്ളം ഖ പദ്ധതി ്ലദമാാപ്തിരിയലുന്നുയിര്. തടായത 

രാജയിിന്സ്യറ ാക്ഷയകലവറരിവലക്ക് വപാഷകമൂലയമു ഫല വകാാിമുടക് സംാാവന യചയ്യുന്നുമുയിര്. 

2) ജില്ലരില് 146 ഗവണ്യ ന്സ്റ് സ്കൂകളകരിലാരി 1,61,492 വിദയാര്മ്ഥികള്ക് പഠിക്കുന്നുയിര്. ്യ്ഡഡ് 
വ ഖലരിയലയും, സവകാരയ വ ഖലരിയലയും സ്കൂംകയര തടി പദ്ധതിരില് ഉള്ക്യപ്പ ിാന്സ് 

കാിഞ്ഞാല് രാജയിിനായക  ാതൃകരാരി  ാറാന്സ് ഖ പദ്ധതിക്ക് കാിയും. 

3) ഓവരാ വിദയാലരകൂം മുടക്യുയട വിപണന വകന്ദ്ര ാരി  ാറണം. ഉച്ചാക്ഷണ പരിപാടിരിവലയ്ക്ക് ഖ 
മുടക്കള്ക് ഉപവരാഗിക്കാം.  

4) ഉരര്മ്ന്ന ജനിതക മൂലയമു ഫല, ുത്ല്പ്പാദന വയഷിയു ഫല ങി.വി.3്0, ഹ്രലിന്സ് യ ൌണ് ്ന്നീ 
ഇനം വകാാികള്ക് ഇന്നു ലായ ാണ്. വയാവസാരിക സംരംാ ള്ക്ക്ക് ു്ളവരാജയ ാര ഖ 
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വകാാികയര ഉപവരാഗിച്്ച വകജ് രീതിരില് വരര്മ്ുന്ന വലിര യൂണിറ്റുകള്ക് വിാാവനം 

യചയ്യാകൂന്നതാണ്. 

5) പഞ്ചാരി് തലിില് കു ംങശ്രീ യൂണിും ിയല ുംഗ ള്ക്ക്ക് വകാാിയും വകനലം നല്കുന്ന പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കാകൂന്നതാണ്. വനിതകള്ക്ക്്ക ുയതിക വപോ ാനിി്ള ഫല  ാര്മ്ഗ ാരി പദ്ധതി  ാറം. 

6) പദ്ധതികരില് വിതരണം യചയ്യുന്നതിന് കുഞ്ഞു യര ലാിക്കുന്നതിന്  ലമ്പുാ വ ഖലാ 
വകാാിവരര്മ്ില് വകന്ദ്രിിന്സ്യറ ഉല്പ്പാദനം വര്മ്ദ്ധിപ്പിവക്കയിരവഴയിര്. 

7) പുതിരതാരി 5 ്ഗര്മ് നഴ്സറികള്ക് തടി ുയതികം വഴടങുന്ന്നതി്ള ഫല നടപടികംം 
സവീകരിവക്കയിരതാണ്.  

്്് ) മൃഗസംരക്ഷണ വസവനവ ഖല 

 4.2.5.3 പാലക്കാട് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിയെ കീാില് 79 യവും റിനറി ഡിയെന്സ്സറികള്ക്, 

15 യവും റിനറി വഹ്ാെിും ലകള്ക്, 95 യവും ിനറി സബ്ബ് യസെറകള്ക്, 4 യവും റിനറി വപാരി ക്ലിനിക്കുകള്ക്, 3 

റീജിരണല് ുനി ല് യഹ്ല്ി് യസെറകള്ക്, ഡിസ്ട്രിക് യവും റിനറി യസെര്മ്, യദമാാജക്ട ് ഓ്ീസ്, 

റീജിരണല് യപൌള്ക്കി ്ാം, യ ാകങല് യവും റിനറി ഡിയെന്സ്സറി, ുനി ല് ഡിസീസ് കണ്വകാള്ക് 

വദമാാജക്ട്, ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓ്ീസ്, കന്നുകുടക്ി പരിപാലന കാരയാലരം, കലവ് വസ്റ്റാക്ക് 

 ാവനജ്യ െ് കകരിനിംഗ ് യസെര്മ്, റിന്സ്ഡര്മ്യപസ്്റ്റ ഇറാഡിവക്കഷന്സ് ഓ്ീസ്, യ ാകങല് ്ാം 

്യ്ഡ് യൂണിും ് ്ന്നീ ഥിരാപന ള്ക് ദമാവര്മ്ിിച്ചു വപോന്നു. തടായത റിന്സ്ഡര്മ്യപസ്റ്റ് ഇറാഡിവക്കഷന്സ് 

ഓ്ീസി്ള കീാില് 7 യചക്ക ്വപാസ്റ്റുകംം ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നു.  

പടക്ിക 4.2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 വസവന ള്ക്  

 ഓവരാ ജില്ലരിയലയും യവും ിനറി ഥിരാപന ള്ക് വാി കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് ആവയയ ാര 

വസവന ള്ക് ലായ ാക്കുന്നു. 

 കര്മ്ഷകപോയട മൃഗ ള്ക്ക്്ക കൃത്രി  ങീജസങ്കലനം നടുന്നതി്ള ഫല വസവനം ലായ ാക്കുന്നു 

 വിവിയത തരിില ഫല മൃഗസംരക്ഷണ ദമാവര്മ്ിന ള്ക് വദമാാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹ്ാരം 

നല്കുന്നു 

 കര്മ്ഷകര്മ്ക്കു ഫല പരിയീലനം നല്കുന്നു 

 കയാപ്പുയചയ്ത  ാംസം പരിവയായതിക്കുന്നു 

 ജന്തുജനയ വരാഗ യര നിരന്ത്രിക്കുന്നു 

4.2.് മൃഗസംരക്ഷണ ദമാവര്മ്ിന ള്ക് നടുന്ന ജില്ലരിയല  റ്റു ഥിരാപന ള്ക് 

1) ക്ഷീര വികസന വകുപ്്പ 

2) വകരര കലവ് വസ്റ്റാക്്ക യഡവലപ്പ്യ െ് വങാര്മ്ഡ്, വയതാണി 
3) കലവ്സ്റവസ്റ്റാക്്ക റിവസര്മ്ച്്ച വസ്റ്റഷന്സ്, തിപോവിാാംകുന്ന്, പാലക്കാട് 

ഥിരാപനം ്ണം 

യവും റിനറി ഡിയെന്സ്സറി 79 

യവും റിനറി വഹ്ാെിും ല് 15 

യവും റിനറി സബ്ബ് യസെര്മ് 95 

യവും റിനറി വപാരിക്ലിനിക്്ക 4 

ജില്ലാ  യവും റിനറി വകന്ദ്രം 1 
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4) വവിരന്സ് സരന്സ്സ് ആെ്  ാവനജ്യ െ്, തിപോവിാാംകുന്ന് 
5)  ില്  

4.2.9 ഗവണയ െ് ്ാമുകള്ക് 

1) വഗാടക്് ്ാം ുടക്പ്പാടി, പാലക്കാട് 
2) വകാാി വരര്മ്ില് വകന്ദ്രം,  ലമ്പുാ, പാലക്കാട് 

4.2.10 ലാവങാറടക്റി വിയദാംയ ള്ക് 

1. റീജിരണല് ഡിസീസ് ഡരഗവനാസ്റ്റിക്ക് ലവങാറടക്റി, പാലക്കാട് 
1965 ല് പാലക്കാട് റിെര്മ്യപസ്റ്റ് നിര്മ്മാര്മ്ജന പദ്ധതിയുയട ാാഗ ാരാണ് ഖ ലവങാറടക്റി 

ആരംാിച്ചത്.  റിെര്മ്യപസ്റ്റ് യൂണിും ിലം യ ാകങല് വിജിലന്സ്സ് യൂണിും ിലം, ക്ലിനിക്കല് 

നിരീക്ഷണിിലം വരാഗം ുവനവഷണിിനായും ആര്മ്.പി ലാവങാറടക്ി ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നു. തടായത 

വരാഗം യപാടക്ിപ്പുറയപ്പ ന്നത് ുവനവഷിക്കുക, വരാഗനിര്മ്ണരം നടുക, ദമായതാനയപ്പടക് വരാഗ ംയട 

ദീര്മ്ഘ വീക്ഷണം, ദമായതാന വരാഗ ംം ഉരര്മ്ന്നു വപോന്ന വരാഗ ംം നിരീക്ഷിക്കുക, 

ഗവണ്യ ന്സ്റിന്സ്യറ കന്നുകാലി ്ാമുകരിയലയും, വകാാി ്ാമുകരിയലയും വകാാികംയട 

ആവരാഗയഥിരിതിയുയട ആ്ളകാലിക നിരീക്ഷണം, യവും റിവനറിരന്സ്സി്ള ഫല പരിയീലനം, 

വങായതവത്ക്കരണ പരിപാടികള്ക്, കയാമ്പുകള്ക് സംഘടിപ്പിക്കുക, വങാര്മ്ഡര്മ് യചക്ക് വപാസ്റ്റുകള്ക് 

പരിവയായതിക്കല്, വവിരന്സ് ഇന്സ്ളംവന്സ്സ, ങി.്സ്.ഇ വപാല ഫല ചില വരാഗ ംയട വദയീര 

നിരീക്ഷണിിനാരി സാമ്പിംകംയട വയഖരണം, സംരക്ഷിക്കല് ്ന്നിവരാണ് നിലവിയല 

ദമാവര്മ്ിന ള്ക്.  

2. ക്ലിനക്കല് ലാങ്, പാലക്കാട് 
3. വി.പി.സി ചിറ്റൂര്മ്, വി.പി.സി  ും പ്പാലം, വി.പി.സി ആലത്തൂര്മ്, വി.പി.സി  ണാര്മ്ക്കാട് ്ന്നീ 
ഥിരാപന രില് ലാബുകള്ക് ദമാവര്മ്ിിക്കുന്നു. 

4.2.11 ുനി ല്  ങര്മ്ി് കണ്വകാള്ക് വദമാാഗ്രാം (്.ങി.സി) 

 യതപോവ് നായ്ക്കംയട നിരന്ത്രണിിനാരി, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചാരിിയെയും, മൃഗസംരക്ഷണ 

വകുപ്പിയെയും, തവേയ ാരണ ഥിരാപന ംവടയും സംയുക്താാിമുഖയിില് ഖ പദ്ധതി പാലക്കാട് 

നടപ്പിലാക്കി വപോന്നു. യതപോകൂനായ്ക്കയര വന്ധമീകരണം യചയ്യുന്ന പരിപാടി പാലക്കാട്, യകാ വായൂര്മ്, 

ആലത്തൂര്മ്,  ും പ്പാലം, ചിറ്റൂര്മ് ്ന്നീ ുഞ്്ച വകന്ദ്ര രിലാരി നടിിവപോന്നു.  വന്ധമീകരണം യചയ്ത 

നായ്ക്കയര വപ വിഷങായതയക്കതിയരയു ഫല കുിിവയ്പ് ് ിവയഷം 3 ദിവസം ശുശ്രീഷിച്്ച ുതാത് 

ഥിരലി് തിരിയക യകാണ്ടുവി ന്നു. ജില്ലരില് 5 വകന്ദ്ര രിലാരി 12,36് നായ്ക്കയര ഇതിനകം 

വന്ധമീകരിച്ചിടുള്യിര്.  

4.2.12 കലവ് വസ്റ്റാക്ക്  ാവനജ്യ ന്സ്റ് യകനിംിംഗ് യസന്സ്റര്മ് 

4.2.12.1 സാവങ്കതിക ജ്ഞാനം നല്കാ്ളം മൃഗസംരക്ഷണ വിാാഗ രില് യാസ്ത്രീര പരിയീലനം 

നല്കാ്ളം ്ല്.്ം.ടി.സി പീപീകരിക്കയപ്പടുള്. ്ല്.്ം.ടി.സി  ലമ്പുാ പാലക്കാട് പീപീകരിക്കയപ്പടക്ത് 

2000 ിിലാണ്. ഖ പരിയീലന വകന്ദ്രം മുവഖന ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകംയട യാസ്ത്രീര ാര പരിയീലനം 

കര്മ്ഷകര്മ്ക്്ക നല്കാ്ളം, ഉത്പാദനം വര്മ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാ്ളം, സവരം യതാാില് കയയിരിാന്സ് സ്ത്രീകള്ക്ക്്ക 

പരിയീലനം നല്കുകയു ാണ് യചയ്യുന്നത്. തടായത സ്ത്രീകള്ക്ക്്ക യചറകിട വയവസാര യൂണിറ്റുകള്ക് 

ആരംാിക്കുന്നതി്ളം കു ംങ വപോ ാനം വര്മ്ദ്ധനവി്ളം സഹ്ാരകര ാകും വിയതമു ഫല പരിയീലന ള്ക് 
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നല്കുന്നു. സമൂഹ്ിില് ദുര്മ്ങല  വിാാഗ യര ഉരര്മ്ിിക്കാടുള്ന്നതി്ളം, സവരം യതാാില് വനടാന്സ് 

യതാാില്രഹ്ിതരാര യുവാക്കയര സഹ്ാരിക്കുന്നതി്ളം, മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലരില് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിയത 

സ്കീമുകള്ക്ക്്ക സാവങ്കതിക ുറികൂം ദമാസക്ത ാര വിവരകൂം നല്കുന്നു. ക്ഷീരവികസനം, ആട് വരര്മ്ില്, 

താറാവ് വരര്മ്ില്, പന്നി വരര്മ്ില്, ഇറച്ചിവക്കാാി ഉത്പാദനം, മുടക്വക്കാാി വരര്മ്ില്, കാട 

വരര്മ്ില്, മുരല് പരിപാലനം ്ന്നീ വ ഖലകരില് പരിയീലനം നല്കിവപോന്നു. 

4.2.12.2 ഖ പരിയീലന രില് കര്മ്ഷകര്മ്, സാമൂഹ്യ ദമാവര്മ്ികര്മ്, വിമുക്ത ാടന്മാര്മ്, സ്കൂള്ക് 

വിദയാര്മ്ഥികള്ക്,  വീടക്മ ാര്മ്, ്സ്.സി/്സ്.ും ി ഗ്രൂപ്പുകരില് നിന്നു ഫലവര്മ് ്ന്നിവര്മ് ഉള്ക്യപ്പ ന്നു. തടായത 

യവും റിനറി, പാരാ യവും റിനറി ജീവനക്കാര്മ്ക്കും, യവാവക്കഷണല് ഹ്രര്മ് യസക്കന്സ്ഡറി വകാഴ്്സ 

സര്മ്ടക്ി്ിക്കും ് ഉ ഫലവര്മ്ക്കും പുവഴതാരി നിര ിക്കയപ്പടക് ്ല്.ഐ  ാര്മ്ക്ക് 11  ാസയി പരിയീലനം തടി 

ഇവിയട നടുന്നു. 2016-17 ല് 35 പരിയീലന പരിപാടികരിലാരി 1995 കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് ഇവിയട പരിയീലനം 

നല്കുകയുയിരാരി. ഖ കര്മ്ഷകരില് 300 വപര്മ് ദമാാരംാ യൂണിറ്റുകള്ക് ആരംാിക്കുകയും യചയ്തിടുള്യിര്.  

4.2.13 രാത്രികാല ചികിത്സ വസവനം 

 പാലക്കാട് ജില്ലയുയട 6 വലാക്കുകരില് കവകുവന്നരം 6.00  ണി മുതല് കാലി് 6.00  ണിവയര 

ഖ വസവനം നല്കി വപോന്നു.  രാത്രികാല രില് ുടിരന്തിര ചികിത്സ സഹ്ാരം നല്കുന്നു. 

സായതാരണ ക്ഷീരകര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് 24  ണിൂര്മ് ഗുണനിലവാരമു ഫല യവും റിനറി വസവനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

4.2.14 കുരമ്പ് വരാഗം  

ഡിസംങര്മ്, ജൂണ്  ാസ രില് കുരമ്പുവരാഗദമാതിവരായത കുിിയവയ്പ് നടുന്നു. കാിഞ്ഞ 22- 

ഘടക്ിില് 1,54,04് ഉപോക്കള്ക്ക്ക് കുിിയവയ്പ് നടിിരിടുള്യിര്. ്ല്ലാ പഞ്ചാരിിയലയും, കലവ്സ്റവസ്റ്റാക്്ക 

ഇന്സ്യെടകര്മ് ായര ഇതിനാരി നിവരാഗിക്കുന്നു. പശു, ്പോ , പന്നി ്ന്നീ മൃഗ ള്ക്ക്ക് 5 പീപ നിരക്കില് 

ദമാതിവരായത കുിിയവയ്്പ ് ക്കുന്നതാണ്.  

4.2.15 വകാാിവസന്ത 

 വകാാി, താറാവ് ്ന്നിവയ്ക്ക ് ജ്ളവരി 15 മുതല് യ് വരി 15 വയരയും ജൂലാര് 15 മുതല് 

ആഗസ്്റ്റ 15 വയരയും ദമാതിവരായതകുിിയവയ്പ് ് ക്കുന്നു. ുതാത് പഞ്ചാരിിയല പരിയീലനം ലാിച്ച 

കു ംങശ്രീ വവാരയിരിരര്മ് ായര കുിിവയ്പിന് നിവരാഗിക്കുന്നു. ഓവരാ വകാാിയ്ക്കും 2 പീപ യവച്ച് 

കര്മ്ഷകരില് നിന്നും ഖടാക്കുന്നു. 

4.2.16 റാബ്ബീസ് ഫ്രീ വകരര വാക്സിവനഷന്സ് 

 വപവിഷങായതയക്കതിയരയു ഫല ദമാതിവരായത കുിിയവരപ് പഞ്ചാരുവിാറം നടുന്നുയ്ിര. 

കുിിയവയ്പ് സര്മ്ടക്ി്ിക്കും ് 10/- നിരക്കില് ഖടാക്കുന്നതാണ്.  

4.2.17 മൃഗാശുപത്രിരിയല ചികിത്സാവരഖകള്ക് - വരാഗ ംം സംങന്ധമിച്ച വിവരം 

 പാലക്കാട് ജില്ലരില് 2016-17 സാമ്പിിക വര്മ്ഷിില് ആയക റിവപ്പാര്മ്ട്ക് യചയ്ത വകസ്കംയട 

്ണം 4,26,941 ആണ്. 

പടക്ിക 4.2.6 

കവും  ി്ളകംയട / യതാവഴക്കംയട ുപരയാപ്തത മൂലം 9073 

ദഹ്ന വയവഥിര സംങന്ധമിച്ച വരാഗ ള്ക് 116508 

ദമാതുല്പാദന വയവഥിര സംങന്ധമിച്ച വരാഗ ള്ക്  24474 

(യ ും വങാരിക)് ഉപാപചര വരാഗ ള്ക് 9959 
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മുടന്തന്സ് പനി 4450 

കയാന്സ്സര്മ് സംങന്ധമിരാര വരാഗ ള്ക് 282 

ുകി വീക്കം 11852 

പരാദ വരാഗ ള്ക് 143038 

യവാസവകായ സംങന്ധമിരാര വരാഗ ള്ക് 47794 

ചര്മ്മവരാഗ ള്ക് 17838 

യസ്ത്രക്രിരകള്ക് 9248 

വിഷങായത മൂലമു ഫല വരാഗ ള്ക് 812 

 ു്ം  ുസ്ഖ ള്ക് 31599 

ുഥിരി സംങന്ധമ ാര വരാഗ ള്ക് 1 
ുവലംങം : മൃഗസംരക്ഷണ വകപ്പ്, പാലക്കാട് 

ജില്ലരിയല കന്നുകാലികരില് ദമായതാന ായും കണ്ടുവപോന്നത് പരാദവരാഗ ംം, ദഹ്ന വയവഥിര 

സംങന്ധമിച്ച വരാഗ ം ാണ്. പരാദ യര നിരന്ത്രിക്കുന്നതിനാരി ത തല് ഇടയപടലകള്ക് നടവിയിര 

ആവയയകത ഇവഴ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ുകി വീക്കം വപാല ഫല വരാഗ ള്ക് പാലല്പ്പാദനയി സാര ാരി 

ങായതിക്കുന്നതിനാല് ുവ നിരന്ത്രിക്കുന്നതി്ളമു ഫല നടപടികള്ക് സവീകരിവക്കയിരതാണ്. പകര്മ്ച്ച 

വയായതികള്ക്യക്കതിയര ദമാതിവരായത കുിിവയ്പ്പു കയാമ്പുകള്ക് കൃതയ ാര ഇടവവരരില് നടുന്നതിനാല് 

കുരമ്പുവരാഗം, കുരരടപ്പന്സ് വഴട ിര പകര്മ്ച്ച വയായതികള്ക് പടപോന്നത്  പോ പരിയതി വയര തടയുവാന്സ് 

സായതിച്ചിടുള്യ്ിര.  

4.2.1് കൃത്രി  ങീജായതാന വരഖകള്ക് 

പാലക്കാട് ജില്ലരില് പശു, ്പോ , ആട് ്ന്നിവയുയട കൃത്രി  ങീജായതാനിിനാരി 1507്0 

വഡാസ് ങീജ  ാത്രകള്ക് 2016-17 ല് ചിലവാരിടുള്യിര്. ഇതില് പശു, ്പോ , ആട് ്ന്നിവയുയട തരം 

തിരിച്ചു ഫല വിവര ള്ക് ചുവയട വചര്മ്ക്കുന്നു. 

പടക്ിക 4.2.7 

തരം ആദയയി കുിിയവയ്പ്പ് 
ആവര്മ്ിന 

കുിിയവയ്പ്പ് 

പശു 118994 24508 

്പോ  566 44 

ആട് 6240 428 

(ുവലംങം : മൃഗസംരക്ഷണ വകപ്പ്, പാലക്കാട്) 

ഇവഴ കുടായത ുപവകാസ് വാി 17്50 ങീജ  ാത്രയും, സവകാരയ ്.ഐ വകന്ദ്ര ള്ക് വാി 4410 

ങീജ  ാത്രയും ജില്ലരില് ചിലവാരിടുള്യ്ിര.  
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4.2.19 ദമാവതയക കന്നുകുടക്ി പരിപാലന പദ്ധതി 

വകരരിിയല മൃഗസംരക്ഷണ വ ഖലരില് വരയരരയതികം ദമാായതാനയമു ഫലവഴം, 

ുാി ാനിക്കതക്കവഴ ാര  പോ പദ്ധതിരാണ് ദമാവതയക കന്നുകുടക്ി പരിപാലന പദ്ധതി. പശുക്കുടക്ികയര 

യാസ്ത്രീര ാരി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കര്മ്ഷകന് യതനസഹ്ാരം നല്കുന്ന പദ്ധതിരാണ് ദമാവതയക കന്നുകുടക്ി 

പരിപാല പദ്ധതി. 

വകരരിിയെ കാലിസമ്പിില് വും കൂ യതികം കന്നുകാലികം ഫല ജില്ലരാണ് പാലക്കാട്. 

കാിഞ്ഞ മൂന്നു സാമ്പിിക വര്മ്ഷ രില് 15717 കന്നുകുടക്ികയര വരി വചര്മ്ക്കുകയും, ഇതില് 75 

യത ാനവിാരം കിടാരികള്ക് 1്  ാസ ാകുവമ്പാവാക്കും ഗര്മ്ാം യതരിക്കുകയും യചയ്തിടുള്യിര്. ഇക്കാരണിാല് 

ജില്ലരിയല ദമാതിദിന പാലല്പ്പാദനം 707500 ലിും റാരി വര്മ്ദ്ധിപ്പികയും യചയ്തിടുള്യ്ിര.  

4.2.20 കര്മ്ഷക രജിവസ്ട്രഷന്സ്  

പാലക്കാട് ജില്ലരില് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിയെ ്വദയാഗിക കവങ് കസും ില് 27501 കര്മ്ഷക 

ഓണ്കലന്സ് കര്മ്ഷക രജിവസ്ട്രഷന്സ് യചയ്തിടുള്യിര്. ഓവരാ വലാക്കുകരിയലയും കര്മ്ഷക രജിവസ്ട്രഷന്സ് 

യചയ്തവപോയട ്ണം  ചുവയട വചര്മ്ക്കുന്നു. 

പടക്ിക 4.2.7 

വലാക്ക് തല കര്മ്ഷക രജിവസ്ട്രഷന്സ് വിവര ള്ക് 

 

ക്ര  

നം 
വലാക്ക് 

കര്മ്ഷകപോയട 

്ണം 

1 ചിറ്റൂര്മ് 1936 

3 പാലക്കാട് 3211 

4 ുടക്പ്പാടി 689 

5 ശ്രീകൃഷണപുരം 2197 

6 ആലത്തൂര്മ് 2803 

7 കുാല് ന്ദം 2988 

8  ണാര്മ്ക്കാട് 1112 

9 യകാല്ലവങ്കാട് 1355 

10  ലമ്പുാ 1684 

11 യനന്മാറ 3693 

12 തൃിാല 1594 

13 പടക്ാമ്പി 1111 

 ആയക 24373 
ുവലംങം : മൃഗസംരക്ഷണ വകപ്പ്, പാലക്കാട് 

ജില്ലരില് 65,405 കര്മ്ഷക കു ംങ ംയട യതാാില് പശുവരര്മ്ില് തയന്നരാണ്. ്പോ  / 

വപാി് വരര്മ്ിലില് വര്മ്യപ്പടക്ിരിക്കുന്നത് 3547 വപരാണ്. 2530 വപര്മ് ആട ് വരര്മ്ിലിലം, 132 

കര്മ്ഷകര്മ് പന്നിവരര്മ്ിലിലം വര്മ്യപ്പടക്ിരിക്കുന്നു. ആയകയു ഫല കര്മ്ഷകപോയട മൂന്നിയലാന്നു  ാത്രവ  

നിലവില് കര്മ്ഷക രജിവസ്ട്രഷന്സ് യചയ്തിടുള്ള്ളു. 

 



 

മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം 211 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

4.2.21 ദമാശ്ന ള്ക് 

 ഇറച്ചിയുയട ഗുണവ ന്മ ഉറപ്പുവപോുവാന്സ് കാിഞ്ഞിടക്ില്ല 

 ആവരാഹ്രി ലായത വര്മ്ദ്ധിപ്പിവക്കയിരിരിരിക്കുന്നു 

 ുനയസംഥിരാന രില് നിന്നും വപോന്ന ഉപോക്കംയട പരിവയായതന ഇല്ല 

 ഉല്പ്പന്നം നിര്മ്മിക്കുന്നില്ല. 
 ുംഗീകൃത ുറകൂയാലകള്ക് വിപണനവകന്ദ്ര ള്ക് ഇല്ല 

 ഇറച്ചി മൃഗ യര വരര്മ്ുന്നത് കുറവ് 

 തവേയ സവരംാരണ ഥിരാപന ള്ക് പ്ലാന്സ് പദ്ധതിരില് ഉള്ക്യപ്പ ിി വകാാിക്കുഞ്ഞു യര 
വിതരണം യചയ്യുന്നുയയിരങ്കിലം പദ്ധതി നടിിപ്പിയല സാവങ്കതിക ദമാശ്ന രില് കുപോ ി ഉവേയിച്ച 

്ലം ലാിക്കുന്നില്ല. ഗുണവാാക്തൃ തിരയഞ്ഞ പ്പി്ള ഫല  ാനദണ്ഡ ംം, ഗുണവാാക്തൃ വിഹ്ിതം 

ുടയ്ക്കുന്നതില ഫല വിമുഖതയും ഇതില ഫല ദമായതാന കാരണ രാണ്. 

4.2.22 സായതയതകള്ക് 

വകരരിിയല ക്ഷീരകര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് ആയവാസം പകപോന്നതി്ളം ുവപോയട വക്ഷ ം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതി്ളം ുവര്മ്ക്ക ്യപന്സ്ഷ്ളം  ും ് യതനസഹ്ാര ംം ു്ളവദിക്കുന്നതി്ളം വവയിരിരാണ് ക്ഷീര 

കര്മ്ഷക വക്ഷ നിയതി വങാര്മ്ഡ് പീപീകരിച്ചിടുള് ഫലത്. ജില്ലരില്  33,159 ക്ഷീവരാല്പ്പാദകര്മ്  വകരര ക്ഷീര 

കര്മ്ഷക വക്ഷ നിയതി വങാര്മ്ഡില് ുംഗ രായുയ്ിര. ഇതില് 7,645 ുംഗ ള്ക്ക്ക് യപന്സ്ഷ്ളം, 49് 

വപര്മ്ക്ക് കു ംങ യപന്സ്ഷ്ളം ലാിക്കുന്നുയിര്. ഓവരാ വലാക്കിയലയും കറവപ്പശുക്കംയട ്ണിിന് 

ആ്ളപാതിക ാരി ത തല് ക്ഷീര സഹ്കരണസംഘ ള്ക് ജില്ലരില് ആരംാിവക്കയിരവഴയ്ിര. പാല് 

വിപണനിിന് ത തല് യസൌകരയ ള്ക് വര്മ്യപ്പ ുന്നത് ആ ദമാവദയി് ത തല് കര്മ്ഷകയര ഖ 

വ ഖലരിവലക്ക് ആകര്മ്ഷിക്കുവാ്ളം ുവഴവാി പാലല്പ്പാദനം വര്മ്ദ്ധിപ്പിക്കുവാ്ളം കാിയും. 

ഗ്രാ പഞ്ചാരുതലിില് 2 വാര്മ്ുകള്ക്ക്്ക  പോ ക്ഷീര സഹ്കരണ സംഘം ്ന്ന കണക്കിന് 

സംഘ ള്ക് ആരംാിവക്കയിരതാണ്. 

4.2.23 പരിഹ്ാര നിര്മ്വേയ ള്ക് 

 ഇറച്ചിക്കാരി മൃഗ യര വരര്മ്ുന്നത് വദമാാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുക 

 തരിശുനില രില് പുല്ലുകൃഷി വയാപിപ്പിക്കുക. 
 ജില്ലാ പഞ്ചാരിിയെ വനതൃിില് ുറകൂയാല നിര്മ്മിക്കുക 

 ുംഗീകൃത വിപണന വകന്ദ്ര ള്ക് ്ല്ലാ ഗ്രാ /വലാക്ക് പഞ്ചരുകരിലം സജ ാക്കുക 

 ഇതര സംഥിരാന കന്നുകാലി കടി് നിരന്ത്രണ വിവയതര ാക്കി വരാഗ ദമാതിവരായത ദമാവര്മ്ിനം 
ഊര്മ്ജിത ാക്കുക. 

 ഉല്പന്ന നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്ക് വയവസാര ുടിഥിരാനിില് ആരംാിക്കുക. 
  ാലിനയ സംസ്ക്കരണം വകന്ദ്രീകൃത ാക്കണം. 
 കൃഷിവകുപ്പു മുഖാന്തിരം കവവക്കാല് സംാരിക്കുകയും കര്മ്ഷകര്മ്ക്ക് ുവപോയട 

ആവയയാ്ളസരണം വിതരണിി്ള ഫല നടപടി സവീകരിവക്കയിരവഴ ാണ്. 
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4.3 മത്സ്യമമഖല 

4.3.1 ആമുഖം 
4.3.1.1 മകരളത്തിലല ഏറ്റവം വലിയ ജില്ലയായ പാലക്കാട് വവവിധ്യമാര്ന്ന ഭൂപ്രകൃതികള് 

ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന ന പ്രമണ്മാക്. കാര്ന് ിക മമഖലക്്ക്  വലിയ പ്രാധ്ാനയമുള ജില്ലയാകിത്. അതുലകാണ്ടു 

തലന കൃ ി മൃഗസംരക്ഷകം എനീ മമഖലകമളാലടാപ്പം മത്സ്യമമഖലയ്ക്കം പ്രധ്ാന സ്ഥാനമുണ്ട്. 

4.3.1.2 കടല്ത്ത്തീരമില്ലാത്ത ഉള് ഉള്നാട ജില്ലായാലകങ്കിലം പ്രകൃതയാലള 

ജലമരാതസ്സുകളായ പുഴകള്, മതാടുകള്, കുളങ്ങള് എനിവയാല്ത് സമ്പനമാക് പാലക്കാട്. ജില്ലയില്ത് 

മിക്ക നണികളിലം അകലക്കട്ടുകളം, തടയകകളം നിര്ന്മിക്കലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. തവ മത്സ്യഷിക് ിംം, 

മത്സ്യബന്ധനത്തിനം അനമയാജയമാക്. മത്സ്യബന്ധനലത്ത അമപക്ഷിച്ച് മത്സ്യഷിക് ിക്്ക 

പ്രാധ്ാനയമുളതിനാല്ത് മത്സ്യലത്താഴിലാളികമളക്കാൾ മത്സ്യകര്ന് രാക് ജില്ലയില്ത് അധ്ികമായിട്ടുളത്. 

4.3.1.3 പതിറ്റാണ്ടുകള്ം മു തന് തലന പാലക്കാട് ജില്ലയില്ത് ജലമസചനത്തിനായി 

ഉപമയാഗിംന കുളങ്ങളില്ത് മത്സ്യകൃ ിയം വിജയകരമായി ലചയ്തുവനിള്ന്നു. തതുവഴി കര്ന് കര്ന്ക്്ക 

ഗുകനിലവാരമുള മത്സ്യവം അമതാലടാപ്പം അധ്ികവള്മാനവം ലഭിച്ചിള്ന്നു. 1963 ല്ത് ഫി റീസ് വകുപ്്പ 

മല തന്ഴയില്ത് മത്സ്യവിത്തുല്പാണന മകന്ദ്രം ആരംഭിച്ചമത്താലട മത്സ്യംഞ്ഞു ലഭയത ഉറപ്പു വള്ത്തുനതിനം 

കൂടുതല്ത് പ്രമണ്ങ്ങളിമലക്ക് ് മത്സ്യകൃ ി വയാപിപ്പിംനതിനം കഴിഞ്ഞു. 1976 ല്ത് മീങ്കരയില്ത് മത്സ്യകര്ന് ക 

വികസന ഏജസി പീപീകരിച്ചമതാലട ്ാസ്ത്രീയ മത്സ്യകൃ ി രീതികള്ക്ക് ജില്ലയില്ത് പ്രചാരം ലഭിച്ചു. തത് 

മത്സ്യഷിക് ി ഉള് ലതാഴില്ത്മമഖല എന നിലയില്ത് വളള്നതിനം കൃ ി വവവിധ്യവല്ത്ക്കരിംനതിനം 

സഹായകമായി. പാലക്കാട് ജില്ലയില്ത് ചിറ്റൂര്ന്, ലകാല്ലമങ്കാട്, ലനന്മാറ, ആലത്തൂര്ന്, കുഴല്ത്മന്ദംം, മല തന്ഴ 

എനീ മലാംകളില്ത് ഉള്ലപ്പടുന തമ്് സഭരയംഭരക സ്ഥാപനങ്ങളില്ത് മത്സ്യഷിക് ി മികച്ച രീതിയില്ത് 

ലചയ്തു വള്ന്നു.  

4.3.1.4 ജില്ലയില്ത് മല തന്ഴ റിസര്ന്മവായറിലാക് 1960 കളില്ത് മത്സ്യഷിക് ി ആരംഭിച്ചത്. 

റിസര്ന്മവായര്ന് മത്സ്യബന്ധന പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് വിജയകരമാലകന് മബാധ്യലപ്പട്ടതിലന തുടര്ന്ന് 

കൂടുതല്ത് റിസര്ന്മവായിലകളിമലക്ക് ് വയാപിപ്പിംനതിനം തീള്മാനിച്ചു. 1980 കള് മുതല്ത് ചുളിയാര്ന്, മീങ്കര, 

മപാത്തുണ്ടി, വാളയാര്ന്, മംഗലം, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എനീ 6 റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് സഹകരക സംഘങ്ങള് 

പീപീകരിച്ച്  മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി വള്ന്നു. ജില്ലയിലല മമത്സ്യാല്പാണനത്തില്ത് പ്രധ്ാന പങ്കു 

വഹിംനതിമനാലടാപ്പം ഗുകമമന്മയളള മത്സ്യം ജനങ്ങള്ലക്കത്തിംനതിനം, സ്തഹത്തിലല 

പാര്ന്്ഭരവല്ത്ക്കരിക്കലപ്പട്ട മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്ക്ക്  ലതാഴിലവസരങ്ങള് പ്രണാനം ലചയ്യുനതിനം 

റിസര്ന്മവായറിലല മത്സ്യകൃ ി സഹായകരമാവന്നു. 1992 ല്ത് മല തന്ഴ ആസ്ഥാനമായി തമഡാ ജര്ന്മ 

റിസര്ന്മവായര്ന് ഫി റീസ് ലഡവലപ്പ്ലമറ് ലപ്രാജട്  ് ആരംഭിച്ചു. ജര്ന്മ സാമങ്കതിക സാമ്പത്തിക 

സഹായമത്താലട നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂലട മത്സ്യലതാഴിലാളികള്ംള പരി്ീലനങ്ങളം 

റിസര്ന്മവായര്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മവണ്ട അടിസ്ഥാന ലസൌകരയങ്ങള് വികസിപ്പിംനതിനം 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1997 ല്ത് ജര്ന്മ സഹായം അവസാനിച്ചമതാടു കൂടി  ഈ  പദ്ധതി  മകരള  

റിസര്ന്മവായര്ന്  ഡവലപ്്പലമറ് ലപ്രാജട് ്  എന മപരില്ത് തുടര്ന്ന്നു വള്ന്നു. നിലവില്ത് റിസര്ന്മവായര്ന് 

മത്സ്യബന്ധനവമായി ബന്ധലപ്പട്ട പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് നടത്തി വള്നത് ഈ ലപ്രാജട് ിലറ 

ഭാഗമായിട്ടാക്. 

 



 

മത്സ്യവികസനം 214 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

4.3.2 അവസ്ഥ വി്കലനം 

 4.3.2.1 പാലക്കാട് ജില്ലയില്ത് കൂടി ഉഴുകുന രണ്ട് പ്രധ്ാന നണികള് ഭാരതപ്പുഴയം, 

ഭവാനിപ്പുഴയമാക്. ഭാരതപ്പുഴയലട ഭൂരിഭാഗവം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാക്. ചിറ്റൂര്ന്പ്പുഴ, കടിപാടിപ്പുഴ, 

ഗായത്രിപ്പുഴ, കല്ത്പ്പാത്തിപ്പുഴ, തപത്തപ്പുഴ എനിവ തതിലറ മപാ ക നണികളാക്. ഭവാനിപ്പുഴ, അട്ടപ്പാടി 

മലനിരകളിലത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിമലക്ക് പ്രമവ്ിച്്ച കാമവരിമയാട് മചള്ന്നു. ഈ രണ്ടു നണികള്ം പുറലമ 

കടലണ്ടിപ്പുഴയലട ഉള് ലചറിയ ഭാഗം ജില്ലയലട വടം കിഴം ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു മപാകുന്നു.ജില്ലയലട 

ലതം വടം ഭാഗത്തുള പറമ്പിംളം മമഖലയിലൂലട ചാലംടിപ്പുഴയലട ഉത്ഭവപ്രമണ്മാക്. സഭരാഭാവിക 

മത്സ്യസമ്പത്തിനാല്ത് അനഗൃഹീതമാക് ഈ നണികള്. 

 4.3.2.2 കാര്ന് ിക മമഖലക്്ക്  പ്രാധ്ാനയമുള ജില്ലയായതിനാല്ത് തവിടലത്ത ഭൂരിഭാഗം കുളങ്ങളം 

ജലമസചന ലസൌകരയം കകക്കിലലടുത്്ത പകി കഴിപ്പിച്ചവയാക്. ഏകമണ്ം അയ്യായിരത്തിലധ്ികം 

കുളങ്ങളാക ്ജില്ലയിലളത്. തവയില്ത് സഭരകാരയകുളങ്ങളം, ലപാതുകുളങ്ങളം, മക്ഷത്രകുളങ്ങളം, കഭരാറികളം 

ഉള്ലപ്പടുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയില്ത് മത്സ്യകൃ ി പരമ്പരാഗതമായി ലചയ്തു വള്നത് ഈ കുളങ്ങളിലാക്. 

സഭരാഭാവിക മത്സ്യസമ്പത്തിനാല്ത് അനഗൃഹീതമാക് ഈ കുളങ്ങള്. തവയില്ത് ഭൂരിഭാഗവം ചിറ്റൂര്ന്, 

ലകാല്ലമങ്കാട്, ലനന്മാറ, ആലത്തൂര്ന്, കുഴല്ത്മന്ദംം, മല തന്ഴ എനീ മലാംകളിലാക ്സ്ഥിതി ലചയ്യുനത്. 

ജില്ലയിലല ജലസമ്പത്തിലറ വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു.  

 
പട്ടിക 4.3.1. ജലസമ്പത്്ത 

 
   

ജലവിഭവങ്ങള് എടിപം വിസ്തൃതി (ലഹ) 

പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങള് 888 297.3 

ജലമസചന ടാങ്കുകള് 59 748.8 

മക്ഷത്രകുളങ്ങള് 360 133.8 

സഭരകാരയകുളങ്ങള് 4445 1326.7 

കഭരാറികുളങ്ങള് 146 58.8 

അകലക്കട്ടുകള്, തടയകകള് 90 7495.1 

ആലക 5988 10060.5 
 

 4.3.2.3 ജില്ലയിലല പ്രധ്ാനലപ്പട്ട നണികളില്ത് നിര്ന്മിച്ചിട്ടുള അകലക്കട്ടുകമളാട ് മചര്ന്ന്നുള 

റിസര്ന്മവായിലകള് ജലഷിക് ിക്ക് നമയാജയമായ സാഹചരയം ഉള്ംന്നു. ജില്ലയില്ത് 

മത്സ്യഷിക് ിക്ക് നമയാജയമായ ജലസമ്പത്തില്ത് പ്രധ്ാന പങ്ക് വഹിംനത് റിസര്ന്മവായിലകളാക്.  
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4.3.3 ജലകൃ ി 

4.3.3.1 പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്്ക മു തന്തലന പാലക്കാലജില്ലയില്ത് ജലമസചനത്തിനായി ഉപമയാഗിംന 

കുളങ്ങളില്ത് മത്സ്യകൃ ിയം വിജയകരമായി ലചയ്തുവനിള്ന്നു .തതുവഴി കര്ന് കര്ന്ക്ക് ഗുകനിലവാരമുള 

മത്സ്യവം അമതാലടാപ്പം അതികവള്മാനവം ലഭിച്ചിള്ന്നു .1963 ല്ത് ഫി റീസ് വകുപ്പ് മല തന്ഴയില്ത് .മകന്ദ്രം 

ആരംഭിച്ചമതാലട മത്സ്യ കുഞ്ഞു ലഭയത 

ഉറപ്പുവള്ത്തുനതിനം കൂടുതല്ത് 

പ്രമണ്ങ്ങളിമലക്ക് മത്സ്യ കൃ ി 

വയാപിപ്പിംനതിനം കഴിഞ്ഞു 1976 ല്ത്  

മീങ്കരയില്ത് മല്ത്സയ കര്ന് ക  വികസന 

ഏജസി പീപീകരിച്ചമതാലട ്ാസ്ത്രീയ 

മത്സ്യ കൃ ി രീതികള്ക്ക് ജില്ലയില്ത് പ്രചാരം 

ലഭിച്ചു.തത് മത്സ്യ കൃ ി ഉള് ലതാഴില്ത് 

മമഖല എന നിലയില്ത് വളള്നതിനം കൃ ി 

വവവിധ്യവ ത്കരിംനതിനം  

സഹായകമായി . പാലക്കാട് ജില്ലയില്ത് ചിറ്റൂര്ന്, ലകാല്ലമങ്കാട്, ലനന്മാറ, ആലത്തൂര്ന്, കുഴല്ത്മന്ദംം, മല തന്ഴ 

എനീ മലാംകളില്ത് ഉള്ലപ്പടുന തമ്്സഭരയംഭരക സ്ഥാപനങ്ങളില്ത് മത്സ്യ കൃ ി മികച്ച രീതിയില്ത് 

ലചയ്തുവള്ന്നു . 

4.3.3.2 ജില്ലയില്ത് മല തന്ഴ റിലസര്ന്മവായറില്ത് ആക് 1960 കളില്ത് മത്സ്യ കൃ ി ആരംഭിച്ചത് . 

റിലസര്ന്മവായര്ന് മത്സ്യ ബന്ധന പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് വിജയകരമാലകന്നു മബാധ്യലപ്പട്ടതിലന തുടര്ന്ന് 

കുടുതല്ത് റിലസര്ന്മവായിലകളിമലം  വയാപിപ്പിംനതിനം തീള്മാനിച്ചു . 1980 കള്  മുതല്ത് ചുളിയാര്ന്, 

മീങ്കര, മപാത്തുണ്ടി, വാളയാര്ന്, മംഗളം, 

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എനീ 6  

റിലസര്ന്മവായിലകളില്ത് സഹകരക 

സംഘങ്ങള് പീപീകരിച്ചു മത്സ്യ 

ബന്ധനം നടത്തിവള്ന്നു. ജില്ലയിലല 

മമത്സ്യാത്പാണനത്തില്ത് പ്രധ്ാന പങ്കു 

വഹിംനതിമനാലടാപ്പം ഗുകമമന്മയള 

മത്സ്യം ജനങ്ങളില്ത് എത്തിംനതിന്, 

75%

13%

7%
3%

1%

1%

PnÃbnse Pek¼¯v

AWs¡«pIÄ, XSbWIÄ (75%)

kzImcy¡pf§Ä (13%)

PetkN\ Sm¦pIÄ (7%)

]©mb v̄ Ipf§Ä (3%)

t£{X¡pf§Ä (1%)

Izmdn¡pf§Ä (1%)



 

മത്സ്യവികസനം 216 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

സ്തഹത്തിലല പാര്ന്്ഭരവത്കരിക്കലപ്പട്ട മത്സ്യ ലതാഴിലാളികള്ക്്ക ലതാഴില്ത് അവസരങ്ങള് പ്രധ്ാനം 

ലചയ്യുനതിനം, റിലസര്ന്മവായറിലല മത്സ്യ കൃ ി സഹായകമാകുന്നു . 1992 ല്ത്  മല തന്ഴ ആസ്ഥാനമായി  

തമതാ- ജര്ന്മ റിലസര്ന്മവായര്ന് ഫി റീസ് ലഡവലപ്ലമന്റ്  ലപ്രാജറ്റ് ് ആരംഭിച്ചു. ജര്ന്മ സാമങ്കതിക 

-സാമ്പത്തിക സഹായമത്താലട നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂലട മത്സ്യ ലതാഴിലാളികള്ംള 

പരി്ീലനങ്ങളം ,റിലസര്ന്മവായര്ന്  മത്സ്യ ബന്ധനങ്ങള്ം മവണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് 

വികസിപ്പിംനതിനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 1997 ല്ത് ജര്ന്മ സഹായം അവസാനിച്ചമതാടുകൂടി ഈ പദ്ധതി 

മകരള റിലസര്ന്മവായര്ന്  ലഡവലലാപ്ലമന്്റ ലപ്രാജറ്റ് ് എന മപരില്ത്    തുടര്ന്ന് വള്ന്നു . നിലവില്ത് 

റിലസര്ന്മവായര്ന് മത്സ്യ ബന്ധനവമായി ബന്ധലപ്പട്ട പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് നടത്തി വള്നത് ഈ 

മപ്രാജട് ിലന്റ ഭാഗമായിട്ടാക് . 

4.3.3.3 പരിസ്ഥിതിക്്ക്  ഉട്ടും മണാ ം ലചയ്യാത്ത മത്സ്യബന്ധന രീതിയാക് റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് 

അനവര്ന്ത്തിച്ചു വള്നത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി വിവിധ് കടിപിവലപ്പത്തിലള ഗില്ത്ലനറ്റുകളകളം 

മത്സ്യബന്ധനവമായി പര്ലകളം ആക്. റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് ഉപമയാഗിംനത്. പിടിലച്ചടുത്ത മത്സ്യം 

റിസര്ന്മവായിലകളിലല വില്ത്പ്പന ലകൌണ്ടര്ന് വഴി സര്ന്ക്കാര്ന് നിരക്കില്ത് വില്ത്പ്പന നടത്തുന്നു. പിടിലച്ചടുത്ത 

മത്സ്യത്തിലറ വിലയലട 75 ്തമാനം മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്ക്്ക തലന വിതരകം  

4.3.3.4 ജില്ലയിലല പ്രധ്ാനലപ്പട്ട റിസര്ന്മവായിലകളമടയം അവയില്ത് മത്സ്യബന്ധനം 

കാരയക്ഷമമായി നടത്തി വള്ന റിസര്ന്മവായിലകളമടയം വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

പ്രധ്ാനലപ്പട്ട 10 റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് 7 എടിപത്തില്ത് മത്സ്യകൃ ി നടത്തിവള്ന്നുണ്്ട. മറ്റുകള ്തന്നു 

റിസര്ന്മവായിലകള് സ്ഥിതി ലചയ്യുനത് പറമ്പിംളം കടുവാസാമങ്കതത്തില്ത് ആയതിനാല്ത് അവിലട 

സഹകരക സംഘങ്ങള് പീപീകരിച്ച് വയവസ്ഥാപിത രീതിയില്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുനതിന് 

അനവാണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തവിലട നിയന്ത്രിത രീതിയിലള  മത്സ്യബന്ധനം മാത്രം നടന്നു വള്ന്നു.  

പട്ടിക 4.3.2 

നമ്പര്ന് മപര് വിസ്തൃതി (ലഹ) 

മത്സ്യബന്ധനം 

നടത്തുന 

ലതാഴിലാളികള് 

മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന 

സ്ഥാപനം 

1 മല തന്ഴ 2313 115 സഭരയം സഹായം സംഘം 

2 മംഗലം 393 
33 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 

സഹകരക സംഘം 

3 മീങ്കര 259 
29 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 

സഹകരക സംഘം 

4 ചുളിയാര്ന് 159 
32 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 

സഹകരക സംഘം 

5 മപാത്തുണ്ടി 363 
30 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 

സഹകരക സംഘം 

6 വാളയാര്ന് 259 
50 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 

സഹകരക സംഘം 

7  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 512 60 എസ്.എസ്.എസ്.റ്റി 
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4.3.4 മത്സ്യസമ്പത്ത് 

 4.3.4.1 വയതയസ്ത തനത്തില്ത്ലപ്പട്ട നിരവധ്ി ധജദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള് ജില്ലയില്ത് കാകലപ്പടുന്നു. 
സഭരാഭാവിക ജലമരാതസ്സുകളില്ത് 80 ല്ത്പ്പരം മത്സ്യ തനങ്ങള് കലണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലല 

മുകള്ഭാഗത്തുള നണികളലട ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങളില്ത് മഹസീര്ന് മപാലലയള ്ീതജല മത്സ്യങ്ങളം 

സമതലപ്രമണ്ങ്ങളില്ത് കാര്ന്പ്പുകള്, വരാല്ത്, പൂച്ചമത്സ്യങ്ങള്, വാള, ആരല്ത്, കരിമീ, പുഴാ, 

മനിഞ്ഞാല്ത്, മത്സ്യ തനങ്ങളം കാകലപ്പടുന്നു. തവയില്ത് കൂടുതലം ഭക്ഷയമയാഗയമായ തനങ്ങളാക്. 

വിമണ് വിപകിയില്ത് വിപകന സാധ്യതയള അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളം തവയിലള്ലപ്പടുന്നു. മത്സ്യങ്ങള് 

കൂടാലത ലകാഞ്്ച, ഞണ്ട്, ചിപ്പികള് എനിവയം മത്സ്യസമ്പത്തില്ത് ഉള്ലപ്പടുന്നു. എനിള്നാലം 

പരിസ്ഥിതി മ്ാ കവം മാന ിക തടലപടലകളം സഭരാഭാവിക മത്സ്യസമ്പത്തിന് 

ഭീ കിയായിത്തീള്ന്നു. 

 4.3.4.2 സഭരാഭാവിക മത്സ്യ സമ്പത്തിന പുറലമ മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ായി ഉയര്ന്ന വളര്ന്ച്ചാ നിരംം 

പ്രതിമരാധ്മ് ിയള മത്സ്യങ്ങമളയം വളര്ന്ത്തി വള്ന്നു. തതയ മമജര്ന് കാര്ന്പ്പുകളായ കട് ല, മരാ , 

മൃഗാല്ത് എനിവയം ഗ്രാസ്സ്, കാര്ന്പ്പ്, സില്ത്വര്ന്കാര്ന്പ്പ്, മകാമ  കാര്ന്പ്്പ എനിവയാക് ജില്ലയില്ത് 

കൃ ിക്ക് ായി വളര്ന്ത്തുന മത്സ്യങ്ങള് തതിന പുറലമ തിലാപ്പിയ, വാള തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളം തമപ്പാള് കൃ ി 

ലചയ്തു വള്ന്നു. 

4.3.5 മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് 

4.3.5.1 ജില്ലയില്ത് മത്സ്യബന്ധന സാധ്യതകള് പരിമിതമാലകങ്കിലം മത്സ്യബന്ധനം 

ഉപജീവനമാര്ന്ഗമായി സഭരീകരിച്ച മത്സ്യലത്താഴിലാളികളണ്്ട. പ്രധ്ാനമായം റിസര്ന്മവായിലകള് 

മകന്ദ്രീകരിച്ചും ജില്ലയിലല പടിഞ്ഞാറ ഭാഗങ്ങളിലല നണികളില്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയമാക് 

മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് പ്രവര്ന്ത്തിംനത്.  റിസര്ന്മവായിലകളിലല  മത്സ്യബന്ധനം 1980 കളില്ത് 

സംഘടിതമായ രീതിയില്ത് ആരംഭിച്ചു. ഈ ലതാഴിലാളികള്ക്്ക മത്സ്യബന്ധനത്തിലം സഹകരക 

മമഖലയിലം പരി്ീലനങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുളതിനാല്ത് ലമച്ചലപ്പട്ട രീതിയില്ത് റിമസാര്ന്മവായര്ന് മത്സ്യബന്ധനം 

നടത്തുനതില്ത് മികച്ച പ്രാവീകയമുണ്ട്. ജില്ലയിലല മറ്റുകള ജലാ്യങ്ങളില്ത് പരമ്പരാഗതമായി മത്സ്യബന്ധനം 

നടത്തുന ലതാഴിലാലികളം വവണഗ്ദ്യമുളവരാക്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലല എല്ലാ മത്സ്യലത്താഴിലാളികളം 

പുതുനഗരം ഉള്നാട എന മത്സ്യഗ്രാമത്തിലാക് രജിസ്റ്റര്ന് ലചയ്തിട്ടുളത്. മത്സ്യബന്ധനം മുഖയ 

ഉപജീവനമാര്ന്ഗമായി സഭരീകരിച്ചവലരയാക് കര്ന്മമാന്മുഖ മതഖ മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് എന്നു വിവക്ഷിംനത്. 

മത്സ്യബന്ധനവമായി ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റുകള ലതാഴിലകളില്ത് ഏര്ന്ലപ്പടുനവലര അനബന്ധ 

മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് എന് കകക്കാംന്നു. ജില്ലയിലല മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട 

സ്ഥിതിവിവരക്കകംകള് ചുവലട മചര്ന്ംന്നു. 

 

 

സഹകരക സംഘം 

8 പറമ്പിംളം 2092   

9 തുകക്കടവ് 283   

10 ലപള്വാരിപ്പളം 255   

ആലക 6888   
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പട്ടിക 4.3.3.  

മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട  സ്ഥിതി വിവര കകംകള് 

               വര്ന് ം 2013--14 2014-15 2015-16 2016-17 

കര്ന്മമാന്മുഖ മതഖ  മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് 455 453 481 458 

അനബന്ധ  മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് 289 272 244 268 

  744 725 725 726 

 ആലക രജിസ്റ്റര്ന് ലചയ്ത 726 മത്സ്യലത്താഴിലാളികള് ജില്ലയിലല കര്ന്മമാന്മുഖ മതഖ 

മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട എടിപം 458 ആക്. അനബന്ധ മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട എടിപം 268 ആക്. 

മകരളത്തിലല ഉള്നാട  മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട 1.2%  പാലക്കാട് ജില്ലയിലാക്. 

4.3.6 വിപകന മകന്ദ്രങ്ങള് 

 ജില്ലയിലല 4 ലമാത്ത വയാപാരമകന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ന്ത്തിംന്നുണ്ട്.  ഏറ്റവം വലിയ 

വയാപാരമകന്ദ്രമായ ഡാസ് മാര്ന്ക്കറ്റ് പാലക്കാട് നഗരത്തിലാക് സ്ഥിതി ലചയ്യുനത്. ഏറ്റവം വലിയ 

ഉകക്ക മത്സ്യവിപകന മകന്ദ്രം വാകിയംകുളത്ത് സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നു. തതു കൂടാലത റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് 

നിന്നുള മത്സ്യം വില്ത്ംനതിനായി വില്ത്പ്പന ലകൌണ്ടിലകളം പ്രവര്ന്ത്തിംന്നുണ്ട്. പ്രധ്ാനലപ്പട്ട 

മത്സ്യവിപകന മകന്ദ്രങ്ങളലട  വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

 

പട്ടാമ്പി ആധുനിക മത്സ്യ മാര്ന്ക്കറ്റ ്

പട്ടിക 4.3.4.  

ജില്ലയിലല മത്സ്യവിപകന മകന്ദ്രങ്ങള് 

    
മലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ലമാത്ത വയാപാര 

മകന്ദ്രങ്ങള് 

ചില്ലറ വയാപാര 

മകന്ദ്രങ്ങള് 
ആലക 

ലകാല്ലമങ്കാട് 1 3 4 

ഉറ്റപ്പാലം 
 

8 8 

ലനന്മാറ 
 

1 1 
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ആലത്തൂര്ന് 
 

7 7 

ചിറ്റൂൂൂര്ന് 
 

3 3 

കുഴല്ത്മന്ദംം 
 

2 2 

മടിപാര്ന്ക്കാട് 1 7 8 

പട്ടാമ്പി 
 

4 4 

മല തന്ഴ 
 

6 6 

പാലക്കാട് 1 17 18 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
 

7 7 

തൃത്താല 
 

2 2 

പട്ടാമ്പി മുസിപ്പാലിറ്റി 1 4 5 

ഉറ്റപ്പാലം മുസിപ്പാലിറ്റി 
 

5 5 

ല ാര്ന്ൂര്ന് മുസിപ്പാലിറ്റി 
 

4 4 

ലചര്ന്പ്പുളമമരി മുസിപ്പാലിറ്റി 
 

4 4 

റിസര്ന്മവായര്ന് 

മത്സ്യവില്ത്പ്പനമകന്ദ്രം  
7 7 

ആലക 4 91 95 

 തമ്് സഭരയം ഭരക സ്ഥാപനങ്ങളലട നിയന്ത്രകത്തില്ത് വലസുള ലചിലകിട വയാപാര 

മകന്ദ്രങ്ങളം പ്രവര്ന്ത്തിംന്നു. പുതുനഗരം, മടിപാര്ന്ക്കാട്, പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട് എനിവിടങ്ങളിമലക്്ക ലമാത്ത 

വയാപാര മകന്ദ്രങ്ങളളത്. പാലക്കാട്, മല തന്ഴ മലാംകളിലായി 3 ഐസ് പ്ലാിലകളം പ്രവര്ന്ത്തിച്ചു 

വള്ന്നുണ്ട്.  

4.3.7 വിണയാഭയാസം / പരി്ീലന സ്ഥാപനങ്ങള് 

 ജില്ലയില്ത് മത്സ്യമമഖലയിലള പരി്ീലനത്തിനം വിണയാഭയാസത്തിനം അടിസ്ഥാന 

ലസൌകരയങ്ങള് കുറവാക്. മല തന്ഴയിലള ലവാമക്ക കല്ത് ഹയര്ന് ലസക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളില്ത് പ്ലസ്ടു  

തലത്തില്ത് ഉള് വി യമായി ജലകൃ ി ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുരിലുരിലള തറമഗ്രറ്റഡ് ൂററല്ത് ലടമനാളജി 

ലസറര്ന് (ഐ.ആര്ന്.ടി.സി) എന സ്ഥാപനവം പരി്ീലന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചു വള്ന്നു. 

4.3.8 സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 ജില്ലയില്ത് ഫി റീസ ് വകുപ്പ് മത്സ്യഷിക് ി, 

മത്സ്യബന്ധനം, മത്സ്യലത്താഴിലാളി മക്ഷമം എനീ 

മമഖലകളിലാക് വികസന പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് നടത്തി 

വള്നത്. ഈ മമഖലയില്ത് നടപ്പാംന പദ്ധതികളം, 

പ്രവര്ന്ത്തനങ്ങളം ഏമകാപ്പിംനത് മല തന്ഴയിലള 

ഫി റീസ് ലഡപൂട്ടി ഡയറട് ര്ന് ഓഫീസില്ത് നിന്നുമാക്. 

 സംസ്ഥാനത്്ത ഏറ്റവമധ്ികം മത്സ്യവിത്തുല്പാണനം 

നടത്തുനത്. ഫി റീസ് വകുപ്പിലറ കീഴില്ത് മല തന്ഴയില്ത് 

പ്രവര്ന്ത്തിംന മണ്ീയ മത്സ്യവിത്തുല്പാണന മകന്ദ്രമാക്. 
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കൂടാലത ജില്ലയില്ത് മങ്കര, ചുളിയാര്ന്, മംഗലം ഡാം, വാളയാര്ന് എനിവിടങ്ങളില്ത് മത്സ്യവിതത് ഫാമുകള് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. സഭരകാരയമമഖലയില്ത് അമഞ്ചാളം മത്സ്യവിത്തുല്പാണന മകന്ദ്രങ്ങളം പ്രവര്ന്ത്തിംന്നുണ്്ട. 

സര്ന്ക്കാര്ന് ഉടമസ്ഥതയിലള മത്സ്യവിത്തുല്പാണന ഫാമുകളലട വിവരങ്ങള്  ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

പട്ടിക 4.3.5. 

സര്ന്ക്കാർ ഫാമുകളിലല മത്സ്യംഞ്ഞുല്പാണന മ് ി 

മത്സ്യവിത്ത് റിയറിംഗ് ഫാമുകള് 
വിസ്തൃതി (ലഹ) 

ഉല്പാണന മ് ി  

(മിലയ / വര്ന് ം) 

മല തന്ഴ 3.58 15 

മംഗലം 0.16 1.7 

മീങ്കര 0.35 3.6 

വാളയാര്ന് 0.15 1.4 

ചുളിയാര്ന് 0.41 4.5 

4.3.8.1 ഫി റീസ് വകുപ്പിലറ നിയന്ത്രകത്തിലള മല തന്ഴ മണ്ീയ മത്സ്യംഞ്ഞുല്പാണന 

മകന്ദ്രത്തില്ത് ഗുകനിലവാരമുള കാര്ന്പ്്പ മത്സ്യംഞ്ഞുങ്ങലള ഉല്പാണിപ്പിച്ച് കര്ന് കര്ന്ക്ക് വിതരകം ലചയ്തു 

വള്ന്നു. മല തന്ഴ, ലകാല്ലമങ്കാട്, ലനന്മാറ മലാംകളില്ത് മത്സ്യംഞ്ഞ് വളര്ന്ത്തല്ത് മകന്ദ്രങ്ങള് 

പ്രവര്ന്ത്തിച്ചു വള്ന്നു. മല തന്ഴ മണ്ീയ മത്സ്യംഞ്ഞുല്പാണന മകന്ദ്രത്തിലറ ഉല്പാണന വിവരങ്ങള് ചുവലട 

മചര്ന്ംന്നു. 

പട്ടിക 4.3.6. 

മല തന്ഴ മണ്ീയ മത്സ്യംഞ്ഞുല്പാണന മകന്ദ്രത്തില്ത്നിന്നുള ഉല്പാണനം 

  

വര്ന് ം 
ഉല്പാണനം  

ലക്ഷത്തില്ത് 

2012-13 97 

2013-14 58 

2014-15 100.4 

2015-16 80.0 

2016-17 82.8 

4.3.8.2 മല തന്ഴയിലല അമകഭരറിയം മ്ാംപ്ലക്്സ വിമനാണസഞ്ചാരികളലട ശ്രദ്ധ ആകര്ന് ിംനതും, 

വിമനാണമത്താലടാപ്പം വിജ്ഞാനവം പകള്ന ഉള് മകന്ദ്രമാക്. 10000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയില്ത് 

തള്നിലകളിലായി ്ീതികരിച്ച ടകല്ത് മാതൃകയില്ത് പീപകല്ത്പ്പന ലചയ്തു മീകമീകരിച്ചിരിംന അമകഭരറിയം 

ടാങ്കുകളില്ത് വര്ന്ടിപമത്സ്യങ്ങള് പ്രണര്ന്്ിപ്പിട്ടുണ്്ട. അമകഭരറിയം മകാംപ്ലക്്സ സന്ദംര്ന്്കള്ലട എടിപവം വരവം 

ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 
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പട്ടിക 4.3.7. 

മല തന്ഴ അമകഭരറിയം സന്ദംര്ന്്കള്ലട വിവരങ്ങള് 

   

വര്ന് ം 
സന്ദംര്ന്്കര്ന്  

(ലക്ഷത്തില്ത്) 

വള്മാനം 

(ലക്ഷത്തില്ത്) 

2012-13 2.84 11.7 

2013-14 2.023 17.3 

2014-15 2.215 19.1 

2015-16 2.293 20.0 

2016-17 2.920 67.5 

4.3.8.3 മത്സ്യകര്ന് കര്ന്ക്ക് സാമങ്കതികവം സാമ്പത്തികവമായ സഹായങ്ങള് ലചയ്തു 

ലകാടുംനതിനം മത്സ്യകൃ ി ജില്ലയില്ത് മപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിംനതിനമായി പീപീകരിച്ച സ്ഥാപനമാക് 

മത്സ്യകര്ന് ക വികസന ഏജസി ജില്ലയിലല മത്സ്യഷിക് ി വയാപനത്തില്ത് പ്രമുഖ പങ്കു വഹിംന്നു. 

മത്സ്യംളത്തിലറ നിര്ന്മാകം, പുനള്ദ്ധാരകം ഹാച്ചറികളലട നിര്ന്മാകം എനിവക്ക് ് മത്സ്യകര്ന് ക 

വികസന ഏജസി വഴി സാമങ്കതിക, സാമ്പത്തിക സഹായം നല്ത്കി വള്ന്നു.  

 4.3.8.4 സ്തഹത്തില്ത് പിമനാക്കാവസ്ഥയില്ത് ജീവിംന മത്സ്യലത്താഴി ലാളികള്ക്്ക 

ആവ്യമായ മക്ഷമപ്രവര്ന്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാംനത് മത്സ്യലത്താഴിലാളി മക്ഷമനിധ്ി മബാര്ന്ഡ് 

വഴിയാക്. മത്സ്യബന്ധനത്തില്ത് ഏര്ന്ലപ്പട്ടിരിംന മയാഗയരായ കര്ന്മമാന്മുഖ മതഖ മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്ക്്ക 

മക്ഷമനിധ്ി അംഗതഭരം നല്ത്കുനത് മബാര്ന്ഡ് മുഖാതിരമാക്. അമതാലടാപ്പം അനബന്ധ 

ലതാഴിലാളികള്ംള അംഗതഭരവം മബാര്ന്ഡ് വഴി നല്ത്കുന്നു. അംഗതഭരം ലഭിച്ചിട്ടുള 

മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്ക്്ക പ്പ്പ്പ് ത റസ്, ലപ , അവിചാരിതമരകം, വിവാഹധ്നസഹായം, 

താല്ത്ക്കാലിക അംഗവവകലയം മത്സ്യലത്താഴിലാളിയലട മരകം, മരാഗ ചികിത്സ്ാ പദ്ധതി എനീ 

ആനകൂലയങ്ങള് മബാര്ന്ഡ് നല്ത്കുന്നു. 

4.3.8.5 കാര്ന് ിക മമഖലക്ക് ് പ്രാധ്ാനയമുള ജില്ലയായതിനാല്ത് മത്സ്യമമഖലയില്ത് 

മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ാക ് പ്രാധ്ാനയം. തവയില്ത് കാര്ന്പ്പു മത്സ്യങ്ങളലട കൃ ിക്ക് ാക് ജില്ലയില്ത് പ്രമുഖ സ്ഥാനം. 

മത്സ്യംഞ്ഞുങ്ങളലട ലഭയതയം, കുറഞ്ഞ പരിപ്പാലനലച്ചലവം ആക് കാര്ന്പ്പു മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ് പ്രാധ്ാനയം 

ലഭിംനതിനള കാരകം. സഭരകാരയ കുളങ്ങളിലാക് മത്സ്യഷിക് ി കൂടുതലായി ലചയ്തു വള്നത്. എങ്കിലം 

പരമ്പരാഗത രീതികള് വിട്ട് സമീപ കാലത്തായി കര്ന് കര്ന് കരിമീ, വാള, തിലാപ്പിയ തുടങ്ങിയ 

മത്സ്യങ്ങളലട ഏകവര്ന്ഗ കൃ ി രീതിയിലം താല്പരയം കാകിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകള്ക്ക് അനമയാജയമായ 

അകഭരാ-മപാകിക്സ് എന കൃ ി രീതിയം പ്രചാരം മനടി വള്ന്നു. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നും കൂടുതല്ത് മത്സ്യം 

ഉല്പാണിപ്പിംനതിന് ഈ കൃ ി രീതി സഹായകമാക്. ജലത്തിലറ പുനചംമീകമകം നടത്തുനതിനാല്ത്  

ഈ കൃ ിരീതിക്ക് ് ലവളം കുറച്ചു മതി. മത്സ്യമത്താലടാപ്പം പച്ചക്കറിയം അകഭരാമപാകിക്സില്ത് ലഭയമാവന്നു. 

ജില്ലയില്ത് വളലരയധ്ികം വിപകന സാധ്യതയള മമഖലയാക് അലങ്കാര മത്സ്യഷിക് ി. ഈ മമഖലയില്ത് 

ലചിലകിട യൂകിറ്റുകളകള് ജില്ലയില്ത് പ്രവര്ന്ത്തിംന്നുണ്ട്. വനിതകള്ക്്ക മികച്ച രീതിയില്ത് നടത്തുവാ 

കഴിയന സംരംഭമാക് അലങ്കാര മത്സ്യഷിക് ി. 

4.3.8.6 ജില്ലയിലല വിവിധ് പ്രമണ്ങ്ങളില്ത് മത്സ്യകര്ന് കര്ന് സമിശ്ര മത്സ്യഷിക് ി, തിലാപ്പിയ 

കൃ ി, ആറ്റുകളലകാഞ്ച് കൃ ി, മമല യ വാളകൃ ി, എനിവയം മത്സ്യമത്താലടാപ്പം മകാഴി വളര്ന്ത്തല്ത്, 
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പനിവളര്ന്ത്തല്ത്, പധജവളര്ന്ത്തല്ത്, പച്ചക്കറി കൃ ി എനിവ സംമയാജിപ്പിച്ചുലകാണ്ടുള സംമയാജിത 

മത്സ്യഷിക് ി എനീ രീതികള് അവലംബിച്ചു വള്ന്നു. ഉല്പാണിപ്പിംന മത്സ്യം തമ്്ീയമായിത്തലന 

ഉപമയാഗിക്കലപ്പടുകയം വിറ്റഴിക്കലപ്പടുകയമാക് ലചയ്യുനത്. 

 4.3.8.7 ജില്ലയില്ത് ഉള് വര്ന് ം ഏകമണ്ം 40000 ട  മത്സ്യം ഉപമയാഗിക്കലപ്പടുനതായി 

കകക്കാംന്നു. തതില്ത് ഭൂരിഭാഗവം സമുദ്രജല മത്സ്യങ്ങളാക്. ജില്ലയിലല പ്രധ്ാനലപ്പട്ട ലമാത്ത ചില്ലറ 

വയാപാരമകന്ദ്രങ്ങള് വഴിയാക് തവ വിപകനം ലചയ്യലപ്പടുനത്. സമുദ്രജല മത്സ്യങ്ങളലട ലഭയത 

പരിമിതമായതിനാല്ത് മത്സ്യഷിക് ിയിലൂലട മാത്രമമ ഉല്പാണനം വര്ന്ദ്ധിപ്പിംനതിന് കഴിയകയ..  

4.3.8.8 സര്ന്ക്കാര്ന് നടപ്പാക്കിയ മത്സ്യമകരളം, മത്സ്യസമൃദ്ധി എനീ പദ്ധതികള് വഴി കൂടുതല്ത് 

കര്ന് കര്ന് മത്സ്യഷിക് ിയിമലക്ക് കടന്നുവള്നതിനം, കൂടുതല്ത് സ്ഥലം കൃ ിക്ക് ഉപയക്തമാംനതിനം 

സാധ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ പദ്ധതികളിലൂലട ജലഷിക് ിയലട സാധ്യതകലളംറിച്്ച കര്ന് കലര 

മബാധ്വല്ത്ക്കരിംനതിനം, ടി മമഖലയില്ത് തമ്്സഭരയംഭരകസ്ഥാപനങ്ങലലട തടലപടല്ത് 

ഉറപ്പാംനതിനം സാധ്ിച്ചു. അമതാലടാപ്പം മത്സ്യകര്ന് കര്ന്ക്ക് പരി്ീലനപരിപാടികള് 

സംഘടിപ്പിംനതിനം മത്സ്യ കര്ന് ക ്്ബുകകള് തമ്് സഭരയംഭരക സ്ഥാപനങ്ങളില്ത് 

ആരംഭിംനതിനം സാധ്ിച്ചു. 2016-17 മത്സ്യഷിക് ി പദ്ധതിയലട ഭാഗമായി 1277 ലഹട് റില്ത്  നിനായി 

2629 ട  മത്സ്യം ഉല്പാണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

4.3.8.9 അകലക്കട്ടുകള്, ലചക്ക് ഡാമുകള് എനിവയള്ലപ്പലട 7500 ലഹട് ര്ന് വള്ന 

ജലാ്യങ്ങളില്ത് 4258 ലഹട് ര്ന് വള്ന 7 റിസര്ന്മവായിലകളിലാക് മത്സ്യഷിക് ി ലചയ്തു വള്നത്. 

തവയില്ത് മത്സ്യലത്താഴിലാളി സഹകരക സംഘങ്ങളം സഭരയംസഹായസംഘങ്ങളം വഴി മത്സ്യംഞ്ഞു 

നിമക്ഷപവം, മത്സ്യബന്ധനവം നടത്തി വള്ന്നുണ്്ട. 2016-17 വര്ന് ത്തില്ത് ജില്ലയിലല അകലക്കട്ടുകളില്ത് 

നിന്നു മാത്രം 124.9 ട  മത്സ്യം പിടിംകയം ലചയതിട്ടുണ്ട്. അകലക്കട്ടുകളില്ത് നിന്നുള 

മമത്സ്യാല്പാണനത്തിലറ വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

പട്ടിക 4.3.8. 

അകലക്കട്ടുകളില്ത് നിന്നുള മമത്സ്യാല്പാണനം (2016-17) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.10 ഗുകമമന്മയള മത്സ്യം മിതമായ നിരക്കില്ത് ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭയമാംനതിന് 

റിസര്ന്മവായിലകള്ക്ക് പ്രധ്ാന പങ്കുണ്്ട. മമത്സ്യാല്പാണനം ഉറപ്പു വള്ത്തുനതിനായി എല്ലാ വര്ന് വം 

റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് മത്സ്യംഞ്ഞു നിമക്ഷപം നടത്തി വള്ന്നു. പ്രമതയക സാഹചരയം കകക്കിലലടുത്്ത 

റിസര്ന്മവായിലകള് വിസ്തൃതി (ലഹ) മത്സ്യലഭയത (കി. ഗ്രാം) 

വാളയാര്ന് 259 10314.4 

മീങ്കര 259 17276.0 

ചുളിയാര്ന് 159 21587.7 

മപാത്തുണ്ടി 363 5868.6 

മംഗലം 393 15181.8 

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 512 7175.9 

മല തന്ഴ 2313 47537.6 

ആലക 4258 124942.0 
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അഡഭരാ്ഡ് ഫിംഗര്ന്ലിംഗ്സ് സ് വലപ്പത്തിലള മത്സ്യംഞ്ഞുങ്ങലളയാക് റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് 

നിമക്ഷപിംനത്. നിമക്ഷപിംന മത്സ്യങ്ങള്ലക്കാപ്പം പ്രകൃതാലള മത്സ്യങ്ങളം റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് 

നിന്നു ലഭിംന്നു. വലിയ റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് നിന്നും തമ്്ീയ മത്സ്യങ്ങളം ലചറിയ 

റിസര്ന്മവായിലകളില് നിന്നും വളര്ന്ത്തുവാനായി നിമക്ഷപിംന മത്സ്യങ്ങളം, ആക് കൂടുതലായി 

ലഭിംനത്.   

4.3.8.11 കഴിഞ്ഞു നാല വര്ന് ങ്ങളിലായി ജില്ലയിലല റിസര്ന്മവായിലകളില്ത് നിന്നുള 

മമത്സ്യാല്പാണനത്തിലറ വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

പട്ടിക 4.3.9 

മത്സ്യം ലഭയത 

  വര്ന് ം മത്സ്യം ലഭിച്ചത് (ട ) 
 

 2013-14 131.1 
 

 2014-15 103.4 
  2015-16 169.1 
  2016-17 124.9 
  

  4.3.8.12 നണികളം പുഴകളം ഉള്ലപ്പലടയള ലപാതുജലാ്യങ്ങളില്ത് പല കാരകങ്ങളാലം 

മ്ാ ിച്ചു ലകാണ്ടിരിംന മത്സ്യസമ്പത്്ത പരിമപാ ിപ്പിംനതിനായി മത്സ്യംഞ്ഞുങ്ങലള പുഴകളില്ത് 

നിമക്ഷപിംന പദ്ധതിയിലൂലട ജലാ്യങ്ങളില്ത് മത്സ്യസമ്പത്്ത വര്ന്ദ്ധിപ്പിംനതിനം, 

മത്സ്യലത്താഴിലാളികളലട വള്മാനം  ഉറപ്പു വള്ത്തുനതിനം സാധ്ിംന്നു. അമതാലടാപ്പം 

ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക് മത്സ്യലഭയത ഉറപ്പു വള്ത്തുവാ കഴിയന്നു. എല്ലാ വര്ന് വം ജില്ലയിലല വിവിധ് 

നണികളില്ത് മത്സ്യംഞ്ഞു നിമക്ഷപം നടത്തി വള്ന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വര്ന് ങ്ങളിലായി മത്സ്യംഞ്ഞുങ്ങലള 

നിമക്ഷപിച്ചതിലറ വിവരങ്ങള് ചുവലട മചര്ന്ത്തിരിംന്നു. 

പട്ടിക 4.3.10.  

ലപാതുജലാ്യങ്ങളിലല മത്സ്യവിത്ത് നിമക്ഷപം 

വര്ന് ം കടവ് (എടിപം) 
ചിലവാക്കിയ തുക 

(പീപ) 

മത്സ്യവിത്തിന ലറ 

എടിപം 

2012-13 7 850000 1827029 

2013-14 7 850000 1700000 

2014-15 7 1380000 3272000 

2015-16 8 625000 1129257 

2016-17 9 760000 1345483 
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4.3.8.13 ജില്ലയില്ത് 726 മത്സ്യലതാഴിലാളികളാക് മക്ഷമനിധ്ി മബാര്ന്ഡില്ത് രജിസ്റ്റര്ന് ലചയ്തത് 

പ്രവര്ന്ത്തിംനത്. അതില്ത് 458 മപര്ന് മത്സ്യബന്ധനം മുഖയ ഉപജീവനമാര്ന്ഗമായി സഭരീകരിച്ചിട്ടുളവള്ം 

268 മപര്ന് മത്സ്യമമഖലയലട അനബന്ധ മമഖലകളില്ത് പ്രവര്ന്ത്തിംനവള്മാക്.  

മത്സ്യലത്താഴിലാളികളില്ത് 26 ്തമാനം മപര്ന് പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്ന്ഗത്തില്ത് ലപ്പട്ടവരാക്. 

തവര്ന് പ്രധ്ാനമായം റിസര്ന്മവായിലകളിലാക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി വള്നത്.  

 

പട്ടിക 4.3.11.  

മത്സ്യലത്താഴിലാളകളലട എടിപം 2016-17 

  എടിപം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ന്ഗം 

കര്ന്മമാന്മുഖ മതഖ മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്  458 111 12 

അനബന്ധ മത്സ്യലത്താഴിലാളികള്  268 66 0 

  726 177 12 

               

4.3.9 പ്രശ്നങ്ങള് 

1. മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ് ഏറ്റവം അതയാവ്യം മവണ്ട ജലലഭയത വര്ന് ം മതാിലം കുറഞ്ഞുവള്ന്നു. 

ആയതിനാല്ത് മിക്ക കര്ന് കര്ന്ംം ഉമ്്ിച്ച വിളവ് ലഭിംനില്ല. 

2. മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ായി കുളങ്ങളം, ലപാതു ജലാ്യങ്ങളം അനവണിംനതിലള സാമങ്കതിക 
ബുദ്ധിമുട്ട ്

3. മത്സ്യഷിക് ിക്ക് ാവ്യമായ മത്സ്യത്തീറ്റ, വലകള് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനലസൌകരയങ്ങള് 

ലഭിംനതിനള സ്ഥാപനങ്ങള് ജില്ലയില്ത് ലഭയമല്ല. 

4. പുതിയ തനം മത്സ്യങ്ങളലട കുഞ്ഞുങ്ങലള ലഭിംനതിനളള പ്രയാസം 

5. ലമച്ചലപ്പട്ട വിളവ് ലഭിംമമ്പാഴും വിപകി കലണ്ടത്തുനതിനം, ലമച്ചലപ്പട്ട വില ലഭിംനതിനം 
പ്രയാസം 

6. മത്സ്യസമ്പത്തിലറ മ്ാ കവം വിനാ്കരമായ മത്സ്യബന്ധ രീതികളം 
7. ആധുനിക മത്സ്യ വിപകന മകന്ദ്രങ്ങളലട കുറവ് 

8. മലാംതലത്തില്ത് ഫി റീസ് വകുപ്പിന് ഓഫീും, ജീവനക്കാള്ം ലഭയമല്ല 

9. മത്സ്യവിപകന മകന്ദ്രങ്ങളില്ത് അടിസ്ഥാന ലസൌകരയങ്ങളം മാലിനയ നിര്ന്മാര്ന്ജന 

സംവിധ്ാനങ്ങളം നിലവില്ത് പരിമിതമാക്.  
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10. ആധുനിക മത്സ്യവിപകനമകന്ദ്രങ്ങള് ജില്ലയില്ത് സ്ഥാപിംക 

 

4.3.10 മമഖലയിലല സാധ്യതകള് 

 ആഹാരം എന നിലയില്ത് മത്സ്യത്തിനള സഭരീകാരയത 

 കൂടുതല്ത് മത്സ്യംഞ്ഞുല്പാണന മകന്ദ്രങ്ങള് 

 കൃ ിയിലല വവവിധ്യവല്ത്ക്കരകം 
 അടിസ്ഥാന ലസൌകരയങ്ങള് ലഭയമാംനതിനള സംവിധ്ാനം 

 അകലക്കട്ടുകളിലല ഉല്പാണനക്ഷമത വര്ന്ദ്ധനവ് 

 നൂതന രീതിയായ കുടു മത്സ്യഷിക് ി മപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിക്കല്ത് 

 അലങ്കാര മത്സ്യഷിക് ിയലട മപ്രാത്സ്ാഹനം 

 വീട്ടുവളപ്പിലല മത്സ്യഷിക് ി – അകഭരമപാകിക്സ് യൂകിറ്റുകളകള് 

 ്തലയവര്ന്ദ്ധിത ഉല്പനങ്ങള് 

 ആധുനിക വിപകന മകന്ദ്രങ്ങള് 

 മടിപ് ജല പരിമ്ാധ്നക്ക് ായി ലാബുകള് 

 ലവബ് അധ്ിഷ്ഠിത വിപകികള് 

 ്ാസ്ത്രീയ പരിചരക മുറകള് അവലംബിച്്ച നിലവിലള ഉല്പാണനക്ഷമത വര്ന്ദ്ധിപ്പിംക 

 അലങ്കാര മത്സ്യഷിക് ി വയാപകമാംക 
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4.4 വനം, പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ 
4.4.1 ആമുഖം 

4.4.1.1 പാലക്കാട് ജില്ല നിലവില് വരുന്നത് 1957 ജനുവരി ഒന്നിനാണ്. ജില്ലയുടട പഴയ ചരിത്രം 

പരിശ ാധിച്ചാല്  ടപരുമാള്മാരുടട ണരണതിനിന് ശ  ം രാജയം നാടുരാരാജാക്കമാരുടട  കീഴില് 

വരുകയായിരുന്നു. വള്ളു ശകാനാതിരി (വള്ളുവനാടിടെ ണരണാധികാരി), ടവങ്കുനാട് ണരണാധികാരി 

(ടകാല്ലശകാട് രാജാ) ശ ഖരിവര്മ്മ പാലക്കാട് രാജാ നന്നിവരായിരുന്നു  ന്നടതിന ടപരുമാള്മാരുടട മുഖയ 

ണരണാധികാരികള്. സാമ്രാജയതവ  ക്തികളുടട വരശവാടട ടപരുമാള് സാമ്രാജയം പല സവരൂപങ്ങലായി 

മാറുകയായിരുന്നു.  തില് പ്രധാനമായിടുരാള്ളത് നടംപുറയൂര്മ് സവരൂപം, തരൂര്മ് സവരൂപം, ടകാല്ലശകാട്, 

വള്ളുവനാട്, കവളപ്പാറ സവരൂപങ്ങളായിരുന്നു. നടംപുറയൂര്മ് സവരൂപതിനിടറ പിതുടര്മ്ച്ചക്കാരനാണ് 

പാലക്കാട് രാജ നന്നും  ശേഹതിനിടെ ആസ്ഥാനം ആതവനാട്  ം തിനില് നിന്നും (ടപാന്നാനി താലൂക്ക്) 

ആഴ്വാശേരി തമ്പ്രാക്കളില് നിന്നും പരസ്പരം ഭൂമി കകമാറി പാലക്കാട് താലൂക്കിലുള്ള  കശതിനതറ 

 ം തിനിശലക്ക് മാറുകയായിരുന്നുടവന്നാണ് ചരിത്രം. 

4.4.1.2 പാലക്കാട് ജില്ലയില് പാലക്കാട്, ഒറ്റപ്പാലം, മണ്ണാര്മ്ക്കാട്, ആലരര്മ്, ചിറ്റൂര്മ് നന്നീ  േ് 

താലൂക്കുകളാണുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ല 10020’ നും 11014’ വടക്ക്  ക്ാം തിനിനും 76020’ നും 76054’ കിഴക്്ക 
ശരഖാം തിനിനുമിടയിലായാണ് സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്.  തില് 4480 ചതുരശ്ര കിശലാ മീറ്റര്മ് ഭൂപ്രശേ മാണ് 

പാലക്കാട് ജില്ല വയാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. ടി ഭൂപ്രശേ ങ്ങളില് 1527 ചതുരശ്ര കിശലാമീറ്റര്മ് വനശമഖലയാണുള്ളത്. 

4.4.1.3 ജില്ലയുടട വനസമ്പതിനിടെ ഗുണശമന്മയും, വിസ്തീര്മ്ണ്ണവും വം വര്മ്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും  തുവഴി 

നല്ുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ശസവനങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടത്തുക, തണ്ണീര്മ്തിനടങ്ങള് സംരക്ിക്കുക, വനാശ്രിത 

സമൂഹങ്ങള്ക്്ക ഗുണോയക പ്രേമായ ജീവശനാപാധികള് വികസിപ്പിക്കുക, ഹരിത ശകരളം, കലഫ് മി  

നന്നീ പദ്ധതികളുടട ലക്യപ്രാപ്തിക്ക് ശവണ്ടി സജ്ജമാക്കുക, കജവ കവവിധയ സംരക്ണം, ുസസ്ഥിര 

ജീവനം നന്നിവ ഈ  തയന്തിക ലക്യതിനില്ടപ്പടന്നു.  ശതാടടാപ്പം ആടകയുള്ള ഭൂപ്രശേ തിനിടെ 1/3 

വനമായി സംരക്ിക്കുക നന്ന വന നയതിനിടറ ലക്യപ്രാപ്തി കകവരിക്കുകടയന്നത് ടിടി ടി പദ്ധതിയിലൂടട 

ലക്യമിടന്നു.  
4.4.2 നിലവിടല  വസ്ഥ 

പാലക്കാട് ജില്ലയിടല വനപ്രശേ ങ്ങള് 

4.4.2.1 പാലക്കാട് ജില്ലയുടട ആടകയുള്ള വന വിസ്തൃതി 1579.4064 ചതുരശ്ര കിശലാ മീറ്ററാണ്.  ടി 

വനശമഖല  േ് ഡിവി നുകളിലായാണ് വയാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്.   േ ് ഡിവി നുകളില് മുന്്ന 

ടടറിശടാറിയല് ഡിവി നുകളും (പാലക്കാട്, മണ്ണാര്മ്ക്കാട്, ടനന്മാറ) ഒരു നാ ണല് പാര്മ്ക്കും (കസലെ് 

വാലി നാ ണല് പാര്മ്ക്്ക) ഒരു കട ര്മ് റിസര്മ്വ്വം ( പറമ്പിുളം കട ര്മ് റിസര്മ്വ്) പള്ടപ്പടം. 

ടടറിശടാറിയല് ഡിവി നുകള് കകകാരയം  ടചയ്യുന്ന പശേയാ സ്ഥ ഡിവി ണല്  ശഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസര്മ് 

നന്ന ശപരിലും, നാ ണല്  പാര്മ്ക്കിടെ പശേയാ സ്ഥ കവല്ഡ് കലഫ് വാര്മ്ഡ നന്ന ശപരിലും, 

കട ര്മ് റിസര്മ്വിടെ കകകാരയം ടചയ്യുന്ന പശേയാ സ്ഥ ടഡപൂടി ഡയറക്ടര്മ് നന്ന ശപരിലുമാണ് 

 റിയടപ്പടന്നത്.  
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പടിക 4.4.1 

ഡിവി  ശറയ്ഞ്േ ് താലൂക്്ക വിസ്തൃതി (കി.മീ) 

മണ്ണാര്മ്ക്കാട് മണ്ണാര്മ്ക്കാട് മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 133.1192 

 ടപ്പാടി മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 170.2327 

  ളി മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 131.4690 

പാലക്കാട് ഒലവശക്കാട് പാലക്കാട് 81.08 

വാളയാര്മ് പാലക്കാട് 156.75 

ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം 37.84 

ടനന്മാറ ആലരര്മ് ആലരര്മ് 83.9578 

ടകാല്ലശകാട് ചിറ്റൂര്മ് 68.8451 

ടനല്ലിയാമ്പതി ചിറ്റൂര്മ് 206.5857 
 

കസലറ് വാലി 

കസലറ് വാലി 

നാ ണല് പാര്മ്ക്ക് 

മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 143.52 

ണവാനി മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 94 
 

പറമ്പിക്കുളം 

ുസകം ചിറ്റൂര്മ് 80.26923 

പറമ്പിക്കുളം ചിറ്റൂര്മ് 51.61 

കരിമല ചിറ്റൂര്മ് 68.37698 

ഒരു ടകാമ്പ ചിറ്റൂര്മ് 71.76087 

പാലക്കാട് ടിംബര്മ്  

ടസയില്സ് 

വാളയാര്മ് ടിംബര്മ് ഡിശപ്പാ / 

ടറയ്ഞ്േ് 

പാലക്കാട് 80.26923 

ടനടകയം  ടിംബര്മ് ഡിശപ്പാ / 

ടറയ്ഞ്േ് 

നിലമ്പൂര്മ് 51.61643 

 രുവാശക്കാട് ടിംബര്മ്  

ഡിശപ്പാ / ടറയ്ഞ്േ് 

നിലമ്പൂര്മ് 68.27 

4.4.3 വനശേ സാല്ക്കരണം 

1971 ല് ശകരളതിനിടല സവകാരയ പടമസ്ഥതയിലുള്ള വനങ്ങടളല്ലാം സര്മ്ക്കാരിശലക്്ക 

നിക്ിപ്തമാക്കിടകാണ്്ട സംസ്ഥാന സര്മ്ക്കാര്മ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിടുരാണ്ട്. സവകാരയ വയക്തികള്, ുടംബ 

വഹകളായിയുള്ളവ, ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ളവ, ശേവസവം വഹകളായവ തുടങ്ങിയവടയല്ലാം 10.05.1971 തിയ്യതി 
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മുതല് സര്മ്ക്കാരിശലക്് നി നിക്ിപ്തമാക്കി ടകാണ്ട്  The Kerala Forest (Vesting and Assignment ) Act,1971  

നന്ന തലടക്കടടാടട നിയമം പാസ്സാക്കി പ്രാബലയതിനില് വരികയുണ്ടായി. ടി നിയമ പ്രകാരം സവകാരയ 

കകവ മുള്ള വനഭൂമികള് ഏടറ്റടക്കുകയും ആയതിശന്മല് തര്മ്ക്കങ്ങളുടണ്ടകില്  പരിഹാരം കാണുന്നതിന് 

ശഫാറസ്്റ്റ ട്രിബൂണല് രൂപീകരിക്കുകയും ടചയ്തിടുരാണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഏടറ്റടതിനതില്  ടിടതല് സവകാരയ 

ഏടറ്റടതിനിടുരാള്ളത് പാലക്കാട ്ജില്ലയില് നിന്്ന തടന്നയാണ്. 

പടിക 4.5.2 
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12 Nos 464951 
11 

Nos 467787 10 Nos 480000 8Nos. 300000 
10 

Nos. 350000 

Total 
Exp. 

(in RS) 5701472 
 

6429558 
 

9260460 
 

5903092 
 

7174834 
 
4.4.4 പരിസ്ഥിതി ദുര്മ്ബല പ്രശേ ം 

വനം ശേ സാല്ക്കരണതിനിന് ശ  ം ഏടറ്റടതിന വനഭൂമി തര്മ്ക്കങ്ങളിലും വയവഹാരങ്ങളിലും 

പള്ടപ്പട ്പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രാധാനയമുള്ള ഒശടടറ വനണാ ങ്ങള് നഷ്ടടപ്പടിടുരാണ്ട്.  തിനരതിനിലുള്ള വനഭൂമി  

സംരക്ിക്കുന്നതിന് 02-06-2000 തീയതിയില് പ്രാബലയതിനില് വരുന്ന രീതിയില് പരിസ്ഥിതി ദുര്മ്ബല 

പ്രശേ ങ്ങടളല്ലാം ഏടറ്റടക്കുന്നതിന് നിയമം  സര്മ്ക്കാര്മ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. ടി  നിയമപ്രകാരം പരിസ്ഥിതി 

ദുര്മ്ബലമായി കടണ്ടതിനിയ ഭൂമികള് സര്മ്ക്കാരിന് ഏടറ്റടക്കാനുള്ള വയവസ്ഥ ടവച്ചുടകാണ്ടാണ് വിണാവനം 

ടചയ്തിടുരാള്ളത്. ഇതിനരതിനില് ഏടറ്റടക്കുന്ന ഭൂൂൂമികളില് തര്മ്ക്കശമാ  വകാ ശമാ പന്നയിച്ച് ആശക്പമുള്ള  

പക്ം ആയത് പരിഹരിച്ച് കിടുരാന്നതിനായി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ിന തടന്ന ഒരു തര്മ്ക്ക പരിഹാര കട്രബൂണല് 

രൂപീകരിച്ചിടുരാണ്്ട. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ശമല് രണ്ട് നിയമങ്ങള് വഴി ഏടറ്റടതിനിടുരാള്ള വനഭൂമികളും റിസര്മ്വ് 

വനങ്ങളും താടഴ ടകാടതിനിരിക്കുന്ന പടികയില് ടകാടതിനിരിക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.3 

{Ia 

\¼À 

Unhn-j³ 

dnkÀÆv 

h\w                 

(N. ao.) 

\n£n]vX 

h\w                      

(N. ao.) 

]cn-kvXnXn 

ZpÀ_e 

{]tZiw 

(N. ao.) 

1 s\·md Unhn-j³ 162.52 144.089 9.7442 

2 ]me-¡mSv Unhn-j³ 704.676 594.5156 129.1246 
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3 a®mÀ¡mSv Unhn-j³ 150.7322 276.8272 7.2004 

4 ]d-¼n-¡pfw ssSKÀ 

dnkÀÆv 

390.89 - - 

5 sskeâv hmen      \mj-

WÂ ]mÀ¡v 

154.38 - - 

 BsI 1563.1982 1015.4318 146.0692 

 

4.4.5 പാലക്കാട് തടി വില്പന ഡിവി  

 4.4.5.1 പാലക്കാട് തടി വില്പന ഡിവി  രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വനം 

ഡിവി നുകളില് നിന്നും ശ ഖരിക്കുന്ന തടികള് വിപണനം നടതിനി സര്മ്ക്കാരിശലക് നി് മുതല്ടിടുരാകടയന്ന 

ലക്യശതിനാടടയാണ്. ശ ഖരിക്കുന്ന തടികള് ടപാതു ശലലതിനിലൂടടയും റീടടയില് വില്പ്പനയിലൂടടയുമാണ് 

വിപണനം നടത്തുന്നത്. ഇ-ശലലതിനില് പടകടക്കുന്നതിന് ആര്മ്ക്കും രജിസ്റ്റര്മ് ടചയ്ത് പടകടതിന ് തടികള് 

നടക്കാവും വന്നതാണ്.  ശതസമയം, റീടടയില് വില്പന സാധാരണക്കാര്മ്ക്കും, ടപാതുജനങ്ങളുടടയും തടി 

സംബന്ധമായ ആവ യങ്ങള് നിറശവറ്റുന്നതിന് ശവണ്ടിയാണ ് ആരംണിച്ചിടുരാള്ളത്. ആവ യക്കാര്മ് ടകടിട 

ടപര്മ്മിറ്്റ, ലാനാ, കകവ  സര്മ്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ ബന്ധടപ്പട ഡിശപ്പായില് ഹാജരാക്കിയാല് വില്പ്പനക്് നി 

ടവച്ചിടുരാള്ള തടികള് ശനരില് കണ്്ട തിരടെടക്കാനും ആയതിനുള്ള തുക ഒടക്കിയാല്  ശന്നേിവസംതടന്ന 

തടി ടകാണ്ടു ശപാുന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ്. ഒരാള്ക്്ക പരമാവധി 10m3 തടി  നുവേിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല തടി 

തിരടെടക്കാം,  ശന്ന േിവസം തടന്ന തടി ടകാണ്ടു ശപാകാം, നടപടി ക്രമങ്ങല് തീടരയില്ല, മറ്റ് സവകാരയ 

ഡിശപ്പാകളില് നിന്ന ് ലണിക്കുന്നതിടനക്കാള് ടമച്ചടപ്പട  വിലയിലും ഗുണനിലവാരതിനിലുള്ളതുമായവ 

ലണിക്കുടമന്നതാണ് ഇതിടല സവിശ  ത. 

 4.4.5.2 തടി വില്പന ഡിവി  കീഴില് മൂന്്ന ഡിശപ്പാകളാണുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

വാളയാറും, മലപ്പുറം ജില്ലയില്  രുവാശക്കാട്, ടനടകയം നന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡിശപ്പാകളുള്ളത്. കഴിെ 

മൂന്്ന വര്മ് ങ്ങളിലായി തടി വില്പന നടതിനിയതും, ആയതിന് സര്മ്ക്കാരിശലക്്ക ലണിച്ച തുകയും താടഴ 

ടകാടക്കുന്ന പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.4 

{Ia 

\¼À 

hÀjw 

Cþtee§fpsS 

F®w 

XSn-bpsS 

Afhv (m3) 
XSnbpsS 

aqeyw 

1 2014 2 155.455 10446864 

2 2015 83 7212.911 467196835 

3 2016 163 8166.113 575713920 

4 2017 140 10106.59 766920684 

 ആടക 388 25641.069 18202783 
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4.4.6 വൃക് –സസയ-ജന്തു സമ്പതിന് 
4.4.6.1 വിവിധതരം വനങ്ങള് 

 ജില്ലയിടല വനങ്ങടല വൃക്ങ്ങളുടടയും, സസയങ്ങളുടടയും ബാഹയമായ സവണാവ സവിശ  തകളായ 

ഇലടപാഴിക് നിാതിന, ഇലടപാഴിയുന്ന വിവിധ തടുരാകളില് കാണടപ്പടന്ന, വരണ്ട പ്രശേ ങ്ങളില് കാണുന്ന 

പയര്മ്ന്ന തലങ്ങളില് കണ്ടുവരുന്ന നന്ന് തുടങ്ങി വിവിധ തലങ്ങളില് വളരുന്ന വൃക്ങ്ങടളയും, 

സസയങ്ങടളയും, ചാമ്പയ & ശസതിന് നന്നീ കവജ്ഞാനികര്മ് തരം തിരിച്ചിടുരാണ്ട്.  

1. േക്ിണ ശമഖല നിതയഹരിത വനങ്ങള് :  ഈ വിണാ തിനിടെ സവിശ  തകള് ഇപ്രകാരമാണ്. 

ഏകശേ ം 45 മീ പയരതിനില് ഒറ്റതടിയായി സിലിണ്ടര്മ് ആകൃതിയില് സൂരയപ്രകാ തിനിന് ശവണ്ടി 

മത്സരിക്കുന്നതിനാല് ശമല്തിനടിശലക്ക് കാണടപ്പടന്നു. ഏകശേ ം 5 മീ വടര വയാസമുള്ള മരങ്ങള് 

കാണടപ്പടന്നു. ധാരാളം ണീമ വള്ളികള് ചുറ്റടപ്പട  വസ്ഥയിലും തടിയില് പായലും, പരാന്ന 

സസയങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനരതിനിലുള്ള വൃക്ങ്ങള് 1500mm  മുതല് 2000mm വടര മഴ 

ലണിക്കുന്ന വനപ്രശേ ങ്ങളില് കാണടപ്പടന്നു. ടിടാടത കടല്പ്പരപ്പില് നിന്നും 250 മീ മുതല് 1200 മീ 

പയരതിനിലാണ ്സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്. ധാരാളം  രുവികള് പത്ഭവിക്കുന്നത് ഇതിനരതിനിലുള്ള വൃക് 

നിബിഢമായ പ്രശേ ങ്ങളില് നിന്നാണ്. ഇവിടട കണ്ടുവരുന്നത ്പ്രധാനമായും പാലി, പുന്ന, ചുരുളി, 

വയന, ടവടിലാനാവ്, കല്പ്പയി, ആെിലി, ടവള്ളപയി, ുളമാവ് തുടങ്ങിയവയാണ്. 

2.  ര്മ്ദ്ധ നിതയഹരിത ശമഖല വനങ്ങള് : ശമല്പറെവയില് നിന്നും വിതയസ്ഥമായി നല്ല 

വണ്ണമുള്ളതും, കടല്ണാ ത്ിന വീതിടിടിയ ചിറകിടെ മാതൃകയിലുള്ളതും സിലിണ്ടര്മ് ആകൃതിശയാടടിടി 

വൃക്ങ്ങളാണ്. ഈ വനണാ ങ്ങളില് സൂരയപ്രകാരം താശഴക് നി്  തയാവ യം പതിക്കുന്നത് കാണാം. 

പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന വൃക്ങ്ങള് മെകടമ്്പ, ഞാവല്, തമ്പകം, മണിശരത്, ആവല്, മാവ്, 

ടനടനാര്, ചീനി, മയില, ആനടതാടി തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇവിടട  പൂര്മ്വമായി മാത്രടമ നിലശതിനാട് 

ശചര്മ്ന്ന് വളരുന്ന സസയങ്ങള് കാണുന്നത്. 

3. സശതണ് ശമായിസ്റ്റ് മിക്സ്ഡ് ടഡസിഡസ് ശഫാറസ്റ്റ് : വരണ്ട കാലാവസ്ഥയില് ഇല 

ടപാഴിയുന്നതാണ് ഈ വനശമഖലയില് കണ്ടുവരുന്ന വൃക്ങ്ങളുടട പ്രശതയകത സാധാരണയായി 

സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്്ന 100 മീ മുതല് 400 മീ വടര പയരമുള്ള പ്രശേ ങ്ങളില് കണ്ടുവരുന്നു. മാര്മ്ച്്ച – 
ടമയ് മാസങ്ങളില് തീര്മ്ത്തും ഇലടപാഴിെ  വസ്ഥയില് കാണടപ്പടന്നു. ഇവിടട കണ്ടുവരുന്ന 

വൃക്ങ്ങള് മെകടമ്്പ, ഏഴിലംപാല, മുള്ളുപൂള, വീടി, ചന്ദനശവമ്പ്, ചടച്ചി, ശവങ്ങ, ശതക്ക്, മരുത്, 

താന്നി, ഇരുള് തുടങ്ങിയവയാണ്.  

4. സശതണ് കൈ മിക്സ്ഡ് ടഡസിഡസ് ശഫാറസ്റ്റ് : സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്്ന 300-400 മീ വടര 

പയരമുള്ള പ്രശേ ങ്ങളില് കണ്ടുവരുന്ന വൃക്ങ്ങള് പള്ടപ്പടന്ന വനശമഖലയാണ.് ഏകശേ ം 13 

മുതല് 25 മീറ്റര്മ്വടര പയരതിനില് വളരുന്ന വൃക്ങ്ങളാണ്. ധാരാളം പുല്്ല വര്മ്ഗങ്ങളും,  ടിക്കാടകളും 

ഈ വനണാ തിന് കാണുന്ന പ്രശതയകതകളാണ്. ശതക്ക്, മ ക കാെിരം, കരിമരുത്, ലാനാ ് വീടി, 

മുള്ളുശവങ്ങ, പൂള, വാക, പതി, ടവള്ള നവ, മടി തുടങ്ങിയവയാണ ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന 

വൃക്ങ്ങള്. 

5. സശതണ് യൂശഫാര്മ്ബിയ ക്രബ് : ഈ വിണാ തിനില് കണ്ടുവരുന്ന സസയങ്ങള് താരതശമയന മഴ 

ുറവും വള്ളതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലങ്ങളില് കാണടപ്പടന്നവയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയുടട മഴനിഴല് 
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പ്രശേ ങ്ങളായ  ടപ്പാടി,   ളി, ടചമണാംപതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് കണ്ടുവരുന്ന 

വൃക്ങ്ങളാണ് ഈ വിണാ തിനില്ടപ്പടന്നത്. 

4.4.7 വൃക് സമ്പതിന ്

 4.4.7.1 ജില്ലയുടട നല്ലാ വനം ഡിവി നുകള്ക്്ക കീഴിലും വാണിജയാടിസ്ഥാനതിനില് ശതക്ക് നട് 

പിടിപ്പിച്ചിടുരാള്ളത്. വനശമഖലയില്  നിന്നും ലണിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പതിനിക ശരാതസ്സാണ്. വന ശമഖലകളുടട ഒരു 

നിശ്ചിത ണാ ം ഓശരാ ഡിവി നിലും ഇതിനായി നീക്കിടവച്ചിടുരാണ്ട്. 

ശതക്ക് ശതാടങ്ങള് 

 4.4.7.2 സവാണാവിക വനങ്ങളും ശുഷ്ക വനങ്ങളും ടവടിമാറ്റിയാണ് വാണിജയാടിസ്ഥാനതിനില് 

രാജയതിനിടറ  ടിസ്ഥാന ആവ യങ്ങള് നിറശവറ്റുന്നതിനു ശവണ്ടി ശതക്ക് നടാ തീരുമാനിച്ചിടുരാള്ളത്. 

ഇപ്രകാരം നടുരാവളര്മ്തിനി 60 വര്മ് ം പൂര്മ്തിനിയാുന്ന മുറക്് നി മുറിച്ച് നീക്കം ടചയ്യുന്നു. ഇതിനരതിനില് മുറിച്്ച 

നീക്കുന്നവ സര്മ്ക്കാര്മ് ഡിശപ്പാകളിശലക്ക് നതിനിച്്ച ടപാതു ശലലതിനില് വിറ്്റ സര്മ്ക്കാരിശലക്ക് മുതല്ടിടുരാന്നു. 

ജില്ലയിടല ഓശരാ ഡിവി നിലും ഇപ്രകാരം വളര്മ്തിനിയ ശതക്ക് ശതാടങ്ങളുടട വിവരങ്ങള് താടഴ പടികയില് 

ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.5 

{Ia \¼À Unhn-j³ tXm«-§Ä 

1 s\·md Unhn-j³ 1631.93 
2 ]me-¡mSv Unhn-j³ 1927.610 
3 a®mÀ¡mSv Unhn-j³ 598.750 
4 ]d-¼n-¡pfw ssSKÀ 

dnkÀÆv 

8747.466 

5 sskeâv hmen      

\mj-WÂ ]mÀ¡v 

437.300 

 BsI 13343.056 
യുക്കാലിപ്റ്റ്്റസ്/  ശക് യ ശതാടങ്ങള് 

4.4.7.3 സര്മ്ക്കാരിടെ  വിവിധ ആവ യങ്ങള് നിറശവറ്റുന്നതിനും നച്ച്.ന.നല് നന്ന 

സ്ഥാപനതിനിടെ  സംസ്കൃത പോര്മ്ഥങ്ങളുടട ലണയത പറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ശവണ്ടി ശുഷ്ക 

വനപ്രശേ ങ്ങളില് യുക്കാലിപ്റ്റ്റ്സ് ശപാലുള്ള ഹ്രസവ വളര്മ്ച്ച വൃക്ങ്ങള് നടുരാപിടിപ്പിക്കുന്നതും സര്മ്ക്കാരിടറ 

നയതിനിടെ ണാ മാണ്  തിപ്രകാരം ജില്ലയിടല വനം ഡിവി നുകളില് നടുരാവളര്മ്തിനിയ ശതാടങ്ങളുടട 

വിവരങ്ങള് താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു. 

പടിക 4.4.6 

{Ia 

\¼À 

Unhn-j³ tXm«-§Ä 

1 s\·md Unhn-j³ 146.54 
2 ]me-¡mSv Unhn-j³ 108.920 
3 a®mÀ¡mSv Unhn-j³ 143.920 
4 ]d-¼n-¡pfw ssSKÀ dnkÀÆv - 
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5 sskeâv hmen  \mj-WÂ 

]mÀ¡v 

57.890 

 BsI 457.270 
കശുമാവ് 

 4.4.7.4 വനശമഖലകളില് ശൂനയമായും ശുഷ്കമായതുമായ പ്രശേ ങ്ങളില് സര്മ്ക്കാരിടറ വരുമാനം 
വര്മ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശേ നാണയം ശനടിതിനരുന്ന കശുവണ്ടി വയവസായം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ശവണ്ടി 

കശുമാവ് ടവച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരടെടക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിപ്രകാരം ജില്ലയിടല വിവിധ വനം 

ഡിവി നുകളില് കശുമാവ ് ശതാടങ്ങള് കശുവണ്ടി ശ ഖരിക്കുന്നതിന് വര്മ് ാവര്മ് ം ശലലം ടചയ്യാറുണ്ട്. 

ശതാടങ്ങളുടട വിവരം താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.7 

{Ia \¼À Unhn-j³ tXm«-§Ä 

1 s\·md Unhn-j³ 300.830 
2 ]me-¡mSv Unhn-j³ 17.70 
3 a®mÀ¡mSv Unhn-j³ 152.710 
4 ]d-¼n-¡pfw ssSKÀ dnkÀÆv - 
5 sskeâv hmen   \mj-WÂ ]mÀ¡v - 

 BsI 470.71 
4.4.8 വനയജീവി സമ്പതിന് 

 4.4.8.1 ജില്ലയിടല വനപ്രശേ ങ്ങള് വനയജീവി സമ്പതിനിനാല് സമ്പുഷ്ടമാണ്. വിവിധയിനം 
സസ്തനികള്, പര ങ്ങള് നന്നിവ യശേഷ്ടമുള്ള വനണാ മാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളത്. ുസശവാളജിക്കല് 

സര്മ്ശവ ഓഫ് ഇന്തയയുടട കണക്ക് പ്രകാരം 315 വിണാ ം ജീവജാലങ്ങടള ജില്ലയില് കടണ്ടതിനിയിടുരാണ്്ട. 

 തില് പ്രാണിവര്മ്ഗം, ടമാള വി, വിവിധ ഇനം മീനുകള്, പണയജീവികള്, സസ്തനികള്, തുടങ്ങിയവ 

കസലറ് വാലി പള്ടപ്പടടയുള്ള ശേ ീശയാേയാനതിനില് കണ്ടുവരുന്നതായാണ് റിശപ്പാര്മ്ട് ടചയ്തിടുരാള്ളത്. 

ആന, കടവ, പുലി, കരടി, ുരങ്ങ്, വരയാട്, സിംഹവാല ുരങ്്ങ, കാടുരാശപാതിന്, മാ, പന്നി, മയില് 

തുടങ്ങിയവ യശേഷ്ടം ജില്ലയിടല വനഭൂമിയില് പള്ളതായി റിശപ്പാര്മ്ട് ടചയ്തിടുരാണ്ട്. പക്ികളില് 40 

ുടംബങ്ങളില്ടപ്പട 211 തരം പക്ികടള കടണ്ടതിനിയിടുരാള്ളതായി പക്ി  ശവ കര്മ് റിശപ്പാര്മ്ട് ടചയ്തിടുരാണ്്ട. 

 തില്തടന്ന ഭൂരിണാ വും വം കസലറ് വാലി പേയാനതിനില് കണ്ടുവരുന്നതായി കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സിംഹവാല ുരങ്ങാണ് കസലെ് വാലി ശേ ീശയാേയാനതിനിടെ പ്രധാന flagship species ആയി റിശപ്പാര്മ്ട് 

ടചയ്തിടുരാള്ളത്. പറമ്പിക്കുളം കട ര്മ് റിസര്മ്വിടെ മുഖയ സംരക്ണ ജീവി ശേ ീയമൃ മായ കടവായാണ്. ണക്യ 

ശംഖലയിടല ഏറ്റവും വം പന്നത സ്ഥാനത്ിന നിലടകാള്ളുന്ന ഇനമായതിനാല് തടന്ന വനയജീവി 

സംരക്ണതിനിടെ പ്രധാന സൂചിക കടവകളുടട നണ്ണതിനിടന  നുസരിച്ചാണ്. സംസ്ഥാനടതിന ഏക 

മയില് സശകതമായ ചൂലന്നൂര്മ് മയില് സശകതം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂര്മ് ജില്ലകളിലായി സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നു.  

4.4.8.2 പാലക്കാട ് ജില്ലയില് നിലവില്  1563.1982 ച.മീ റിസര്മ്വ് വനവും വം 1015.4318 ച.മീ നിക്ിപ്ത 

വനവും വം 146.0692 ച.മീ പരിസ്ഥിതി ദുര്മ്ബല പ്രശേ വും വമാണ് പള്ളത്.  ജില്ലയുടട നല്ലാം വനം ഡിവി നുകള്ക്്ക 

കീഴിലും വാണിജയാടിസ്ഥാനതിനില് ശതക്ക് നട് പിടിപ്പിച്ചിടുരാള്ളത് വനശമഖലയില് നിന്നും ലണിക്കുന്ന ഒരു 

സാമ്പതിനിക ശരാതസ്സാണ്.  വന ശമഖലകളുടട ഒരു നിശ്ചിത ണാ ം ഓശരാ ഡിവി നിലും ഇതിനായി 



 

 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, വനവികസനം 234 
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നീക്കിവച്ചിടുരാണ്ച.  ജില്ലയില് ആടക 13343.056 ടഹക്ടര്മ് ശതക്ക് ശതാടങ്ങളാണുള്ളത്. സര്മ്ക്കാരിടെ വിവിധ 

ആവ യങ്ങള് നിറശവറ്റുന്നതിനും HNL (ഹിന്ദുസ്ഥാ നൂസ് പ്രിെ് ലിമിറ്റഡ്) നന്ന സ്ഥാപനതിനിടെ 

 സംസ്കൃത പോര്മ്ഥങ്ങളുടട ലണയത പറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ശവണ്ടി  ിഷ്ക വന പ്രശേ ങ്ങളില് യൂക്കാലിപ്റ്റ്റസ് 

ശപലുള്ള ഗ്രസവ വളര്മ്ച്ച വൃക്ങ്ങള് നടുരാപിടിപ്പിച്ചിടുരാണ്ട്.  ജില്ലയില് 457.270 ശഹാക്ടര്മ് യൂക്കാലിപ്റ്റ്റസ്,  

 ശക്ക യ ശതാടങ്ങളാണുള്ളത്.   വന ശമഖകളില് ശൂനയമായും ശുഷ്കമായതുമായ പ്രശേ ങ്ങളിൽ 

സര്മ്ക്കാരിടെ വരുമാനം വര്മ്േിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശേ നാണയം ശനടിതിനരുന്ന കശുവണ്ടി വയവസായം 

പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നതിനും ശവണ്ടി കശുമാവ് ടവച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരടെടക്കുകയുണ്ടായി ആയതി 

പ്രകാരം ജില്ലയില് 470.71 ടഹക്ടര്മ് കശുമാവ് ശതാടമാണുള്ളത്. 

 4.4.8.3 ജില്ലയിടല വനപ്രശേ ങ്ങള് വനയജീവി സമ്പതിനിനാല് സമ്പുഷ്ടമാണ.്  വിവിധയിനം 

സസ്തനികള്, പര ങ്ങള് നന്നില യശോഷ്ടമുള്ള വനണാ മാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളത്.   ുസശവാളജിക്കല് 

സര്മ്ടവ ഓഫ് ഇനയയുടട കണക്ക് പ്രകാരം 315 വിണാ ം ജീവജാലങ്ങടള ജില്ലയില് കടണ്ടതിനിയിടുരാണ്്ട.  

പക്ികളില് 40 ുടംബങ്ങളില്ടപ്പട 211 തരം പക്ികടള കടണ്ടതിനിയിടുരാള്ളതായി പക്ി  ശവ കര്മ് 

റിശപ്പാര്മ്ട ് ടചയ്തിടുരാണ്ട്.    തില് തടന്ന ഭൂരിണാ വും വം കസലെ് വാലി പേയാനതിനില് കണ്ടുവരുന്നതായി 

കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  സിംഹവാല ുരങ്ങുകളുടട സാന്നിദ്ധയമാണ ് കസലെ് വാലി 

ശേ ീശയാേയാനതിനിടെ പ്രശതയകത.  പറമ്പിക്കുളം കട ര്മ് റിസര്മ്വിടെ മുഖയ സംരക്ണ ജീവി ശേ ീയ 

മൃ മായ കടവയാണ്. സംസ്ഥാനടതിന ഏക മയില് സശകതമാ ചൂലനൂര്മ് മയില് സശകതം പാലക്കാട് തൃശൂര്മ് 

ജില്ലകളിലായി സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നു. 

 4.4.8.4 ഓശരാ വനം ഡിവി നു കീഴിലും ആേിവാസികളും  വര്മ് താമസിക്കുന്ന ശകാളനികളുശടയും 

ശമല് ശനാടം  താത് ഡിവി നധികാരിയില് നിക്ിപ്തമാണ്.  ആേിവാസികളുടട ആവ യങ്ങളില് പലതിനും 

വനം വുപ്പിടെ സഹകരണശതിനാടട പല പ്രവര്മ്തിനനങ്ങളും നടതിനിവരുന്നു.  വീട് ശവായ്ക്കുന്നതിനും 

ുടിടവള്ളതിനിനും കവേുതിക്ക് ശവണ്ടിയും  താ ത ആവ യങ്ങള്ക്കും കൃ ി തുടങ്ങിയ  നുബന്ധ 

ആവ യങ്ങള്ക്കും വനം വുപ്പിടെ ഇടടപടല് സജീവമായിടുരാണ്്ട.  വനം വുപ്പിടല ഒരു പശേയാ സ്ഥടന 

ഓശരാ ശകാളനിയുശടയും പതിനരവാേിതിനം ഏല്പ്പിച്ചുടകാടക്കുന്നുണ്ട്.  “ഊരുമിത്ര”യുടട  പതിനരവാേിതിനമാണ ്
ശകാളനിവാസികളുടട പന്നമനതിനിനാവ യമായ കാരയങ്ങള് നിര്മ്വഹിക്കുന്നത്.  ശറ  കാര്മ്ഡിനായാലും 

വനം വുപ്പിടന ആശ്രയിക്കുന്നു.  ആയതിനാല്തിനടന്ന ആേിവാസി ശകാളനികളിടല പല പ്രവര്മ്തിനികള്ക്കും 

വനം വുപ്പുമായി ശയാജിച്ച ് പ്രവര്മ്തിനിക്കാവും വന്നതാണ്.  ഇത് പ്രധാനമായും പടിക വര്മ്ഗ വുപ്പാണ ്നല്ലാ 

കാരയങ്ങളിശടയും ശമല്ശനാടം വഹിക്കലും ആവ യമായ ഫണ്ടനുവേിക്കുന്നതും ടചയ്യുന്നത്.  വനാശ്രിത 

സമൂഹമായി നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഏത് ശമഖലയിലും സാമൂഹയശക്മം, വിേയാണയാസം തുടങ്ങി മിക്ക 

വുപ്പുകളുശടയും ഇടടപടല്  നിവാരയമാണ്. 

4.4.9 വനശമഖല ശനരിടന്ന പ്രധാന ടവല്ലുവിളികള് 

വനശമഖല ശനരിടന്ന പ്രധാന വിപത്തുകടളല്ലാം തടന്ന മനു യ നിര്മ്മിതമായ ്ടകങ്ങള്മൂലം 

സംണവിക്കുന്നവയാണ്. വനശമഖല ശുഷ്കിച്ചുവരുന്നതിടറ പ്രധാന കാരണം  നധികൃത കശയ്യറ്റം, കാടൂതീതീ, 

കാലിശമച്ചില്, വശനാല്പന്നങ്ങളുടട  നിയ്ിതമായ ചൂ ണം, തടി ശമാ ണം, കോവ് കൃ ി, മൃ ശവട, 

മനു യ-വനയജീവി സം്ര്മ് ം,  തിര്മ്തിനി നിര്മ്ണ്ണയതിനിടറ  ണാവം തുടങ്ങിയവയാണ്. വനശമഖലയുടട 

സംരക്ണതിനിനായി വിവിധ വുപ്പുകളുടട ഏശകാപനവും വം  ക്തമായ ശനതൃതവവും വം  തയാവ യമാണ്. ഓശരാ 



 

 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, വനവികസനം 235 
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ടവല്ലുവിളികളും സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളുടട സഹായശതിനാടട വി കലനം ടചയ്താല് ഇതിടറ പ്രാധാനയം 

നത്രയുടണ്ടന്ന് മനസ്സിലാക്കാവും വന്നതാണ്. 

4.4.10 വനം കശയ്യറ്റം 

 വനം കശയ്യറുന്നത് വന വിസ്തൃതി  ുറയ്ക്കുന്നതിനും സമീപ വനപ്രശേ ങ്ങലിടല സംതുലിതാവസ്ഥ 

നഷ്ടടപ്പടന്നതിനും കാരണമാുന്നു. വനഭൂമി കശയ്യറി കൃ ി ഇറക്കിയവര്മ് ജില്ലയില് ഒടനവധിയാണ്. 

 തിനരതിനിലുള്ള കശയ്യറ്റങ്ങടള 01.01.1997 ന് മുമ്പും 01.01.1997 ന് ശ  വും വം നന്നിങ്ങടന 2 വിണാ ങ്ങളില് 

ടപടതിനിയിടുരാണ്ട്. 01.01.1997 ന് മുമ്പ് വനഭൂി കശയ്യറിയവര്മ്ക്ക് പടയം  നുവേിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാടറടപ്പുകള് 

സര്മ്ക്കാര്മ് തലതിനില് പുശരാ മിച്ചുവരുന്നു. ഇതില് ശമല്തിനട് നിര്മ്ശേ ങ്ങള്  നിവാരയമാണ്. വനം കശയ്യറ്റം 

ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് റവനൂ, സര്മ്ടവ, ശപാലീസ്, വനം നന്നീ വുപ്പുകളുടട സംശയാജിപ്പിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള 

പ്രവര്മ്തിനനം  തയന്താശപക്ിതമാണ്. 

4.4.11 കാടുരാതീ 

വനഭൂമിടയ ഏറ്റവും വം ടിടതല് ശോ കരമായി ബാധിക്കുന്ന വിപതിനാണ് കാടുരാതീ. പ്രകൃതിയാല് കാടുരാതീ 

പണ്ടാുന്നത് വളടര വിരളമാണ്. ആയതിനാല് ഭൂരിണാ വും വം കാടുരാതീ മനു യ നിര്മ്മിതമാണ്. വനഭൂമിശയാട് 

ശചര്മ്ന്ന് താമസിക്കുന്നവര്മ് ശസവച്ഛ താല്പരയങ്ങള്ക്കായി ടിഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കാടുരാതീയില് ടിടതലും. 

ആയതുടകാണ്ട് തടന്ന  രിയായ ശബാധവല്ക്കരണ പരിപാടികളിലൂടടയും യോസമയമുള്ള 

മുകരുതലുകളിലുടടയും ഒരു പരിധിവടര കാടൂതീതീ പ്രതിശരാധിക്കാ കഴിയും. വനം വുപ്പ് തലതിനില് ഫയര്മ് 

കലനുകള് നടത്തും, ഫയര്മ്  യാങ്ങിടന നിശയാ ിച്ചുടമല്ലാം തീ തടയാനുള്ള പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് 

നടതിനിവരുന്നുടണ്ടകിലും  ടതാന്നുംതടന്ന പൂര്മ്ണ്ണമായ ഫലപ്രാപ്തിയില് നത്തുന്നില്ല. ഈ ശമഖലയില് 

വിവിധ വുപ്പുകളുടട ഏശകാപനവും വം സംശയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്മ്തിനനവും വം  തയന്താശപക്ിതമാണ്. ഇതില് 

പ്രധാനമായും കീഴ്തട് പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള്  നിവാരയമാണ.് കാടുരാതീ  ണയ്ക്കുന്നതിന് ഫയര്മ് ശഫാഴ്സ്, പോയത്ിന 

തലതിനിലുള്ള ഇടടപടലുകള്, വിേയാണയാസ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയുള്ള ശബാധവത്ക്ക്കരണ 

പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് തുടങ്ങിയവക് നി് കാരയമായ പങ്കുവഹിക്കാനാും. കണക്കുകള് പരിശ ാധിക്കുശമ്പാള് ഓശരാ 

വര്മ് വും വം ചൂട് ക്രമാതീതമായി വര്മ്ദ്ധിക്കുന്നത് വഴി തീ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധയതയും വര്മ്ദ്ധിക്കുന്നു. മഴയുടട 

ുറവ്, ജല ലണയത ുറവ്, വനശയാര ശമഖലകളില് വനയമൃ  ലയം തുടങ്ങിയവ തീ പണ്ടാക്കുന്നതിടെ വയാപ്തി 

വര്മ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കഴിെ 5 വര്മ് ങ്ങളിടല കാടുരാതീ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള് താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.8 

ക്രമ 

നം 
വര്മ് ം തീപ്പിടതിനങ്ങളുടട നണ്ണം ഏരിയ 

1 2010-2011 169 897.8749 

2 2011-2012 260 1452.425 

3 2012-2013 146 672.0874 

4 2013-2014 150 419.219 

5 2014-2015 77 248.194 

  Total 802 3689.8003 
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പടിക 4.4.9 

Im«pXo {]Xntcm[ {]hÀ¯\§Ä 2015þ16 

ക്രമ 

നമ്പര്മ് 
ഡിവി ടറ ശപര് 

ഫയര്മ്കല 

(കി.മീ.) 

നിശയാ ിച്ച ഫയര്മ് 

വാച്ചര്മ്മാരുടട നണ്ണം 
ടചലവ് 

1 ടനന്മാറ 195.40 4269 49.69 

2 പാലക്കാട് 85.000 775 10.58 

3 മണ്ണാര്മ്ക്കാട് 160.200 7364 45.11 

4 കസലറ് വാലി 199.850 3881 59.78 

5 പറമ്പിക്കുളം 263.00 3390 51.68 

 ആടക 903.45 19679 216.84 
4.4.12 കാലിശമച്ചില് 

വനശമഖലടയ കാര്മ്ന്നുതിന്നുന്ന ഒരു വിപതിനാണ ് കാലിശമച്ചില്. കന്നുകാലികളുടട കടന്നുകയറ്റം 

സസയങ്ങളുടട പുനരുജ്ജീവനടതിന ശോ കരമായി ബാധിക്കുന്നു. ടിടാടത വളര്മ്ന്നുവരുന്ന സസയങ്ങളുടട 

തലണാ ം കടിച്ചുതിന്നുക വഴി സസയങ്ങള് മുരടിക്കാ ഇടയാുന്നു.  ടപ്പാടി,   ളി, പുതൂര്മ്  തുടങ്ങിയ 

ശമഖലകളിലാണ് കാലിശമച്ചില്  നിയ്ിതമായി കാണടപ്പടന്നത്.  

4.4.13 തടിശമാ ണം 

തടിശമാ ണം വനസംരക്ണതിനിന് ഏറ്റവും വം വി്ാതം ടിഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്മ്തിനിയാണ്. 

മുവര്മ് ങ്ങടള  ശപക്ിച്്ച ഇക്കഴിെ വര്മ് ങ്ങളില് തടിശമാ ണതിനിടെ  ളവ് 

ുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

4.4.14   ാസ്ത്രീയമായ വനവിണവ ശ ഖരണം 

വന ശമഖലകളില് നിന്്ന ലഘു വനവിണവങ്ങള് ശ ഖരിക്കുന്നത് പരമ്പരാ തമായി ആേിവാസി 

ജനവിണാ മാണ്. നന്നാല് ആേിവാസികളല്ലാതിനവരും പരിചയക്കുറവും വള്ളവരും വനവിണവങ്ങളുടട ശ ഖരണം 

നടതിനിവരുന്നുണ്ട്. ഓശരാ വിണവവും വം  താത് സമയത്തും  നുശയാജയമായ  വസരതിനിലും തീര്മ്ത്തും 

വനവിണവങ്ങള്ക്ക് ശ ാ ണം സംണവിക്കാടത സമാഹരിക്കുന്നത്  വയുടട നിരന്തരമായ ലണയത പറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിന്  തയന്താശപക്ിതമാണ്. നന്നാല്, സമാഹരിക്കുന്നവര്മ് ശമല്പറെ ്ടകങ്ങള് 

കണക്കിടലടക്കാടത വനവിണവങ്ങള്   ാസ്ത്രീയമായി നീക്കം ടചയ്യുന്നത് വിണവ ശ ാ ണതിനിന് 

കാരണമാുന്നു. പോഹരണമായി ടനല്ലിക്ക ശ ഖരിക്കുന്നത് കമ്പുകള് ഒടിച്ചിട് നടക്കുന്ന വിധമുണ്ട്. ചീനിക്ക 

നടക്കുന്നത് വള്ളികളില് നിന്ന് പതിര്മ്തിന് നടക്കണം. നന്നാല് പകരം ആ വള്ളി ചുറ്റിപടരുന്ന വൃക്തിനിടറ 

കടക് നില് തീ നല്കിയാണ ് ശ ഖരിക്കടപ്പടന്നത്. ഇതിനരതിനിലുള്ള   ാസ്ത്രീയമായ ശ ഖരണം വനവിണവ 

സമ്പതിന് നഷ്ടടപ്പടന്നതിന് കാരണമാുന്നു.  

4.4.15 കോവ് കൃ ി 

4.4.15.1 വനങ്ങളിലുള്ള വൃക്ങ്ങളുടട ടചറുസസയങ്ങളും,  ടിക്കാടകളും ടവടിനീക്കി തീയിട് 

തടടമടതിന് കോവ് കൃ ി ഇറക്കുന്നത് വനതിനിനും സമൂഹതിനിനും ശനരിടാവും വന്ന വ വിപതിനാണ്. 

നിരന്തരമായ ടറയ്ഞ്ഡിലൂടടയും പള്വനങ്ങളില് താമസിച്്ച ടപശട്രാളിംങ് നടത്തുകവഴിയും ഒരു പരിധിവടര 

ഈ വിപതിനിടന നിയ്ിക്കാ കഴിെിടുരാണ്്ട. നന്നിരുന്നാലും ഈ വി യതിനില് മറ്്റ വുപ്പുകളുടട 
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സഹകരണശതിനാടട കോവ് കൃ ി ന ിപ്പിശക്കണ്ടതായിടുരാണ്്ട. ഇതിനായി ശമല്തട് നിര്മ്ശേ ങ്ങള് 

 നിവാരയമാണ്. വനം, നക്സകസസ്, ശപാലീസ്, കസനയം, പോയതിന് നന്നിവരുടട സംശയാജിത 

പ്രവര്മ്തിനനവും വം ടസട്രല് നക്സകസസ്, ആറിനാര്മ്ശക്കാടിക ്വിണാ ം നന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സമൂലമായ 

ഇടടപടലുകളും വളടര  തയാവ യമാണ്. മുവര്മ് ങ്ങളിടല കോവ് ശതാടങ്ങള് ന ിപ്പിച്ചിടുരാള്ളതിടെ 

വിവരങ്ങള് പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

പടിക 4.4.10 

ക്രമ നം ഡിവി  

2014 2015 2016 

ടറയ്ഞ്ുക

ളുടട 

നണ്ണം 

കോവ ്

ടചടികളുടട

നണ്ണം 

ടറയ്ഞ്ുക

ളുടട 

നണ്ണം 

കോവ ്

ടചടികളുടട

നണ്ണം 

ടറയ്ഞ്ുകളു

ടട നണ്ണം 

കോവ ്

ടചടികളുടട

നണ്ണം 

1 ടനന്മാറ 21 0 109 0 146 0 

2 മണ്ണാര്മ്ക്കാട ് 30 240 42 1770 32 10710 

3 പാലക്കാട ് 20 0 44 0 42 8 

 BsI 71 240 195 1770 90 10710 

4.4.16 മൃ ശവട 

വനശമഖലകളില് മൃ ശവട മുവര്മ് ങ്ങടള  ശപക്ിച്്ച ുറഞ്ഞു വന്നിടുരാണ്ട്. വന 

സംരക്ണതിനിനായി പള്വന പശട്രാളിംുംം, കയാമ്പിങ്ങും ഒരു പരിധിവടര ഈ വിപത്ിന 

ുറയാനിടയാക്കിയിടുരാണ്്ട.  രഹസയവിവരങ്ങള് ശ ഖരിച്ചും ടറയ്ഞ്ുകള് നടതിനിയും വാര്മ്തിനാവിനിമയ 

സംവിധാനങ്ങള് പ്രശയാജനടപ്പടതിനിയും പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് ടിടതല് ഫലപ്രേമാക്കാ കഴിെിടുരാണ്്ട.  

4.4.17  തിര്മ്തിനി നിര്മ്ണ്ണയം 

വനാതിര്മ്തിനി നിര്മ്ണ്ണയം പൂര്മ്തിനീകരിച്ചിടില്ലാതിനതിനാല് പലയിടങ്ങളിലും  വനം കശയ്യറ്റം തടയാ 

കഴിയുന്നില്ല. കശയ്യറ്റക്കാരുടട സം്ടിതമായ ശ്രമംമൂലം വനാതിര്മ്തിനി നിര്മ്ണ്ണയം നടപ്പിലാക്കാ 

കഴിയാതിനത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. വരുന്ന 3 വര്മ് തിനിനുള്ളില് വനാതിര്മ്തിനി പൂര്മ്ണ്ണമായും നിര്മ്ണ്ണയിച്്ച 

സ്ഥിരം  തിര്മ്തിനികല്ലുകളും, മാര്മ്ക്കുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന ശജാലികള് നല്ലാ വനം ഡിവി നുകളിലും 

ഊര്മ്ജ്ജിതമായി നടന്നുവരുന്നു. വനം, റവനൂ , സര്മ്ശവ വുപ്പുകളുടട സംശയാജിച്ച പ്രവര്മ്തിനനതിനിലൂടട 

മാത്രടമ വനാതിര്മ്തിനി നിര്മ്ണ്ണയം പൂര്മ്തിനീകരിക്കല് സാധയമാവും വകയുള്ളൂ. 

4.4.18 മനു യ- വനയജീവി സം്ര്മ് ം 

4.4.18.1 വളടരയധികം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതും സംസാര വി യമാുന്നതുമായ പ്രശ്നമാണ് 

മനു യ- വനയജീവി സം്ര്മ് ം. വനശയാര ശമഖലകളിലാണ ് ഇതിടറ തീരത ത ടിടതലായും 

 നുണവടപ്പടന്നത്. ടവള്ളം, തീറ്റ ഇവയശനവ ിച്്ച വനതിനിന ് സമീപമുള്ള ജനവാസ ശമഖലകളിശലക്്ക 

ഇറങ്ങിവരുന്ന വനയജീവികള് വയാപകമായ ശതാതില് കൃ ിനാ ം വരുതിനിവയ്ക്കുന്നത് ജില്ലയിടല ഒരു 

സാധാരണ സംണവമാണ്. പാലക്കാട ്ജില്ലയില് മനു യ വനയജീവി സം്ര്മ് ം രൂക്മായി നിലനില്ക്കുന്നത്. 

പാലക്കാട ് വനം ഡിവി നുകീഴില് വരുന്ന പുതുശേരി, കേിശക്കാട്, വാളയാര്മ് തുടങ്ങിയ ശമഖലകളിലാണ്. 

കൃ ി നാ ം വരുത്തുന്നതു ടിടാടത പലയിടങ്ങളിലും വനയജീവികളുടട ആക്രമണം മൂലം മനു യര്മ്ക്്ക ജീവഹാനി 
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സംണവിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണാര്മ്ക്കാട് ഡിവി നു കീഴിലുള്ള കല്ലടിശക്കാട്,  ിരുവാണി, പുതൂര്മ് ണാ ങ്ങളില് 

ശമല്പറെ രീതിയിലുള്ള ഗുരുതരമായ  വസ്ഥയാണ് പള്ളത്. ഇതില് ഏറ്റവും വം ടിടതല് വയാപകമായ 

ശതാതില് കൃ ിനാ വും വം വസ്തുനാ വും വം ആള്നാ വും വം വരുതിനിടവയ്ക്കുന്നത് കാടാനകളാണ്. കാടുരാപന്നി, മയില് 

തുടങ്ങിയവയും കൃ ിക് നി് വശതാതില് നാ ം വരുതിനിടവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനരം സംണവങ്ങള് വനംവുപ്പ ്

ജീവനക്കാശരാട് ടപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ടവറുപ്പും വിശേവ വും വം ടിഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായിടുരാണ്ട്.  

4.4.18.2 പ്രതിശരാധ നടപടികളായി ടസൌശരാര്മ്ജ്ജ കമ്പിശവലിടയയാണ് വനം വുപ്പ ്ടിടതലായും 

ആശ്രയിച്ചുവരുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ടചലവില് ടപടടന്ന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാ ഒരു പരിധിവടര 

ടസൌശരാര്മ്ജ്ജ ശവലികള് ഫലപ്രേമാണ്. ടിടാടത ആനകടള പ്രതിശരാധിക്കാനുള്ള ട്രേ്, കരികല് ണിതിനി, 

കജവശവലികള്, പ്രശതയക കലറ്റുകള് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങള് പലയിടങ്ങളിലുമായി 

പപശയാ ിച്ചുവരുന്നുടണ്ടകിലും  ാ വതമായ പരിഹാര മാര്മ്ഗങ്ങള്  വലംണിക്കാനായിടില്ല. കഴിെ 3 

വര്മ് ങ്ങളായി പരിഹാര മാര്മ്ഗങ്ങള്  വലംബിക്കാനായിടില്ല. കഴിെ 3 വര്മ് ങ്ങളിടല കൃ ിനാ ം, 

വസ്തുനാ ം, ആള്നാ ം നന്നിവക് നി് വിവിധ വനം വുപ്പ ്ഡിവി നുകളില് നിന്ന് നല്കിയ നഷ്ടപരിഹാര 

തുകയുടട വിവരങ്ങള് താടഴപടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു. 

പടിക 4.4.11 

 വസാന മൂന്നു വര്മ് ങ്ങളിലായി ജില്ലയില് നല്കിയ നഷ്ടപരിഹാര തുക  

ക്രമ 

നം 
ശകസ് 

ടനന്മാറ പാലക്കാട ് മണ്ണാര്മ്ക്കാട ് പറമ്പിക്കുളം 
കസലറ് 

വാലി 
ആടക 

ല
ണി
ച്ച
  
ശപ
ക്
ക
ളുട
ട 
ന
ണ്ണ
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 തു
ക
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ല
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ശപ
ക്
ക
ളുട
ട 
ന
ണ്ണ
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ന
ല്
ക
ിയ
 തു
ക

 

1 കൃ ി 

നാ ം  
63 4.513 755 43.81 617 70 0 0 152 25.4 1587 143.74 

2 മരണം 
48 48.5 26 40.00 8 48 0 0 0 0 82 136.50 

3 വസ്തു 

നാ ം  
0 25 1.45 0 0 0 0 0 0 25 1.45 

4 കന്നുകാലി 

നഷ്ടം 
28 1.14 19 2.40 20 10.96 0 0 28 4.24 95 18.74 

5 
 പകടം 

53 20.71 23 10.45 11 5.96 12 0.85 1 0.08 100 38.05 

6 
വീട ്നാ ം  

0 0 0.00 5 0.56 0 0 0 0 5 0.56 

7 മറ്റുള്ളവ 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

  
ആടക 

തുക 192 74.86 848 98.1 661 135.5 12 0.85 181 29.7 1894 339.04 
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4.4.19 മനു യ – വനയജീവി സം്ര്മ് തിനിടറ കാരണങ്ങള് 

ജില്ലയിടല മനു യ- വനയജീവി സം്ര്മ് തിനിടെ കാരണങ്ങള് ഇതുവടര  ാസ്ത്രീയമായ പഠനതിനിന് 

വിശധയമാക്കിയിടില്ല. മനു യ- വനയജീവി സം്ര്മ് ം ഒരു ആശ ാള പ്രതിണാസമാടണകിലും 2012 ന് 

ശ  മാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയില് രൂക്മായി  നുണവടപ്പടാ തുടങ്ങിയത്.  തിനു മുമ്്പ വനശയാര 

ശമഖലകളില് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ പ്രതിണാസം ഇശപ്പാള് ജനവാസ് ശമഖലകളിശലയ്ക്കുടിടി വയാപിച്ചു 

വരുന്നതായി  നുണവടപ്പടന്നു. പല കാരണങ്ങളും ഇതിനു നിോനമായി നടത്തു പറയടപ്പടന്നുടണ്ടകിലും 

 ാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളുടട  ണാവതിനില്  വടയല്ലാംതടന്ന സാധയതകളായി മാത്രശമ പരി ണിക്കുവാ 

കഴിയുകയുള്ളൂ. 

 വനതിനിനകതിന് ആവ യമായ ആഹാരം, ജലം നന്നിവയുടട ലണയതുറവ് 
 വനതിനിനുള്ളില് മനു യരുടട  നാവ യമായ ഇടടപടലുകള് 

 കോവ് കൃ ി 
 വനയമൃ ങ്ങളുടട നണ്ണതിനില് വന്ന വര്മ്ദ്ധനവ് 

 കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം 

 ആനതിനാരകളില് വി്ാതം പണ്ടാുന്നത ്

4.4.20 പരിഹാര മാര്മ്ഗങ്ങള് 

1. വനതിനിനകതിന് ആവ യമായ ഫലവൃക്ങ്ങള് നടുരാപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജല ലണയത 

പറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഫലപ്രേമായ നടപടികള് സവീകരിക്കുക. നാടിശലതുശപാടല 

വനതിനിനകത്തും ഫലവൃക്ങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ടചക്ക് ഡാമുകളും, ുളങ്ങളും നിര്മ്മിച്്ച 

ജലലണയത പറപ്്പ വരുത്തുക. ഇത് ഇതര വുപ്പുകളുടട സംശയാജനശതിനാടടിടി വനനിയമങ്ങള്ക്്ക 

വിശധയമായി നടപ്പിലാക്കാവും വന്നതാണ്. 

2. വനശയാര ശമഖലകളില് ജനസോരമുള്ള വഴികളുടട ഇരുവ ത്തുമുള്ള  ടിക്കാടകള് 
ടവടിനീക്കി മൃ ങ്ങളുടട സാന്നിദ്ധയം  റിയാവും വന്ന രീതിയില് നിലനിര്മ്ത്തുക. ശമല്പറെ 

പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് ടതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയില് പള്ടപ്പടതിനി വനസംരക്ണ സമിതികളുടടയും 

വനം വുപ്പിടറയും ശമല്ശനാടതിനില് നടപ്പിലാക്കാവും വന്നതാണ്.  

3. വനതിനിനകത്തുള്ള ആളുകളുടട സോരം നിയ്ിക്കുക. സോരാവകാ മുള്ളവര്മ്ക്്ക 
ആവ യമുള്ള മുകരുതലുകളും ശബാധവത്ക്ക്കരണവും വം നടത്തുക. 

4. കോവ് കൃ ിശപാലുള്ളവ തടയുന്നതിന് പ്രശതയക കര്മ്മപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ആയതിന് 
സമാന്തര വുപ്പുകളുടട സഹകരണം, സംശയാജനം നന്നിവ പ്രശയാജനടപ്പടതിനാവും വന്നതാണ്. 

5. വനയമൃ ങ്ങളുടട ആവാസ വയവസ്ഥയില് മാറ്റങ്ങള് സംണവിക്കാടത നിലനിര്മ്ത്തുക. 

ആയതിശലക് നി് സജീവമായ ഇടടപടലുകള് നടത്തുക. വനപ്രശേ ങ്ങളിലും വനശയാര 

ശമഖലകളിലും മാലിനയം നിശക്പിക്കുന്നത് നിയമം മൂലം തടയുകയും, മാലിനയ  

നിര്മ്മാര്മ്ജ്ജനതിനിന്  നുശയാജയമായ സംവിധാനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുകയും ടചയ്യുക. 

6. കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം മുന്നില്കണ്ട്  തിന് തക്കതായ പ്രതിപ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുക 



 

 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, വനവികസനം 240 
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7. ആനതിനാരകള് പുന:സ്ഥാപിക്കുക. തടസ്സങ്ങള് നീക്കി മൃ ങ്ങള്ക്്ക ുസ മമായ നീക്കങ്ങള്ക്്ക 

വഴിടയാരുക്കുക. 

4.4.21 ആേിവാസി ശക്മവും വം ലഘു വശനാല്പ്പന്നങ്ങളും 

ഓശരാ വനം ഡിവി നു കീഴിലും ആേിവാസികളും  വര്മ് താമസിക്കുന്ന ശകാളനികളുടടയും 

ശമല്ശനാടം  താത് ഡിവി   ധികാരിയില് നിക്ിപ്തമാണ്. ആേിവാസികളുടട ആവ യങ്ങളില് 

പലതിനും വനം വുപ്പിടെ സഹകരണശതിനാടട പല പ്രവര്മ്തിനനങ്ങളും നടതിനിവരുന്നു. വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും, 

ുടിടവള്ളതിനിനും, കവേൂതിക് നി് ശവണ്ടിയും  താ ത ആവ യങ്ങള്ക്കും, കൃ ി തുടങ്ങിയ  നുബന്ധ 

ആവ യങ്ങള്ക്കും വനംവുപ്പിടറ ഇടടപടല് സജീവമായിടുരാണ്്ട. വനംവുപ്പിടല ഒരു പശേയാ സ്ഥടന ഓശരാ 

ശകാളനികളുടടയും പതിനരവാേിതിനം  ഏല്പ്പിച്ചു ടകാടക്കുന്നുണ്ട്. “ഊരുമിത്ര” നന്ന ശപരില് ഇത് 

 റിയടപ്പടന്നു. “ഊരുമിത്ര” യുടട പതിനരവാേിതിനമാണ് ശകാളനി നിവാസികളുടട പന്നമനതിനിന് 
ആവ യമായ കാരയങ്ങള് നിര്മ്വഹിക്കുന്നത്. ശറ  കാര്മ്ഡിനായാലും വനംവുപ്പിടന ആശ്രയിക്കുന്നും. 

ആയതിനാല് തടന്ന ആേിവാസി ശകാളനികളിടല പല പ്രവൃതിനികള്ക്കും വനംവുപ്പുമായി ശയാജിച്്ച 

പ്രവര്മ്തിനിക്കാവും വന്നതാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും പടികവര്മ്ഗ വുപ്പാണ് നല്ലാ കാരയങ്ങളുടടയും ശമല്ശനാടം 

വഹിക്കലും ആവ യമായ ഫണ്ട്  നുവേിക്കുന്നതും ടചയ്യുന്നത്. വനാശ്രിത  സമൂഹമായി 

നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഏതു ശമഖലയിലും സാമൂഹയശക്മം, വിേയാണയാസം തുടങ്ങി മിക്ക വുപ്പുകളുടടയും 

ഇടടപടല്  നിവാരയമാണ.് 

4.4.22 ശഫാറസ്റ്റ് ഡവലപ്്പടമറ് ഏജസി (നഫ്.ഡി.ന) 

  വനസംരക്ണം ഊര്മ്ജ്ജിതമാക്കുന്നതിനും വനടതിന ആശ്രയിച്്ച കഴിയുന്നവടര സഹായിച്ചും 

 വരുടട ശസവനം കാടിടെ സംരക്ണതിനിന് പപശയാ ടപ്പടതിനിയും  തുവഴി ജീവിതനിലവാരം 

ടമച്ചടപ്പടത്തുന്നതിനും ലക്യം ടവച്ച് 1997-98 കാലതിന് ആരംണിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജനപകാളിതിനശതാടടിടി 

വനസംരക്ണം പറപ്പുവരുത്തുക നന്നതാണ് ലക്യം. ഇതില്  ധികാരം ശകന്ദ്രീകരിച്്ച താടഴ തടിടല 

ജനങ്ങള്ക്്ക ആനുടിലയങ്ങള് നതിനിക്കുകടയന്ന ലക്യം ടിടിയുണ്്ട. വനസംരക്ണസമിതികള് 

(വി.നസ്.നസ)് ഓശരാ ഡിവി നിലും രൂപീകരിച്ചിടുരാണ്്ട. വനടതിന ആശ്രയിച്്ച ജീവിക്കുന്നവടരയും വനശയാര 

ശമഖലയില് താമസിക്കുന്നവടരയും ലക്യം ടവച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഓശരാ സമിതിയിലുള്ള  ം ങ്ങളില് 

നിന്നും തിരടെടക്കടപ്പടവരുടട ണരണസമിതിയാണ ് പ്രവര്മ്തിനനം നിയ്ിക്കുന്നത്  തിടല ടസക്രടറി 

വനം പശേയാ സ്ഥനാണ്. ഓശരാ സമിതിയ്ക്കും പ്രവര്മ്തിനന ശമഖല ശവര്മ്തിരിച്ച് നല്കിയിടുരാണ്്ട. ഈ പ്രവര്മ്തിനന 

ശമഖലയിടല ശജാലികടളല്ലാം സമിതിയുടട ശമല്ശനാടതിനിലാണ് ടചയ്യുന്നത്. സമിതിയുടട പ്രവര്മ്തിനനം 

കൃതയമായും  വരുടട പ്രവര്മ്തിനനശമഖല കണക്കിടലടതിന് തയ്യാറാക്കിയ സൂക്മാസൂത്രണശരഖ യുടട 

 ടിസ്ഥാനതിനിലാണ്. ഇതില് ആേിവാസികള് മാത്രമുള്ള സമിതികളുമുണ്്ട.  ഇതിനരതിനിലുള്ള 

സമിതികളുടട ടിടായ്മയാണ് വനവികസന ഏജസി (നഫ്.ഡി.ന) ഇതിടറ ടചയര്മ്മാ ചീഫ് 

ശഫാറസ്്റ്റ കണ്സര്മ്ശവറ്ററും, ചീഫ് നസികികൂടീവ് ഓഫീസര്മ് ബന്ധടപ്പട ഡിവി ണല് ശഫാറസ്്റ്റ 

ഓഫീസറുമാണ്. ശകന്ദ്ര  വണ്ടമറ്  നുവേിക്കുന്ന തുക ശനരിട് നഫ്.ഡി.ന യിശലക്ക് വരുകയും 

 വിടടനിന്നാണ് ഓശരാ സമിതികളുടടയും  ടക്കൌണ്ടിശലക്ക് ഫണ്ട്  നുവേിക്കുന്നത്. സമിതികള് 

തയ്യാറാക്കിയ  ടകലുകള് പാസ്സാക്കി പ്രവര്മ്തിനികള് പൂര്മ്തിനീകരിച്ചതിന് ശ  ശമ ടി ശജാലിയ്ക്കുള്ള തുക 

കകമാറുകയുള്ളൂ. ടടറിശടാറിയല് ഡിവി നുകളില് വി.നസ്.നസ് നന്നും, സംരക്ണശകന്ദ്രങ്ങളായ 

പറമ്പിക്കുളം, കസലറ് വാലി ശപാലുള്ള സാശകതങ്ങളില് ഇ.ഡി.സി (ഇശക്കാ ടഡവലപ്്പടമറ് കമിറ്റി) 



 

 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, വനവികസനം 241 
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നന്ന ശപരിലും  റിയടപ്പടന്നു. ഓശരാ വനം ഡിവി നിലും രൂപീകരിച്ചിടുരാള്ള സമിതികളുടട ശപരുവിവരങ്ങള് 

ചുവടട പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു. 

പടിക 4.4.12 

ഡിവി  
വനസംരക്ണ 

സമിതികളുടട നണ്ണം 
വന വിസ്തൃതി 

ുടംബങ്ങളുടട നണ്ണം 

പടികവര്മ്ഗം 
പടിക

ജാതി 
മറ്റുള്ളവ 

പാലക്കാട ് 11 2036.98 464 742 2009 

ടനന്മാറ 17 34070 667 302 2288 

മണ്ണാര്മ്ക്കാട ് 11 4976 75 537 512 

പടിക 4.4.13 

4.4.23 വനവികസന സമിതികളുടട പ്രവര്മ്തിനനം 

വനവികസന സമിതികള്  വരപുടട പദ്ധതി പ്രശേ തിനാണ് പ്രവര്മ്തിനിശക്കണ്ടത്. ഏകശേ ം 100 

മുതല് 300 ടഹക്ടര്മ് വടര വയാപ്തിയുള്ള പ്രശേ മായിരിക്കും പദ്ധതിപ്രശേ ം. സമിതിക്്ക ഏത് ശജാലികളും 

 വരുടട പ്രശേ തിന് നടക്കും. നന്നിരുന്നാലും വനസംരക്ണ പ്രവര്മ്തിനനതിനില് ഊന്നിയായിരിക്കും 

 വരുടട പ്രവര്മ്തിനനം. വനവല്ക്കരണം,  ിിസംരക്ണം,  നധികൃത മരംമുറി കകശയ്യറ്റം തടയുക, 

മണ്ണ്-ജല സംരക്ണ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള്, നിര്മ്വഹിക്കുക നന്നീ പ്രവര്മ്തിനികള്ക്കാണ് മുതൂക്കം. 

പോയതിനിടറ കീഴില് ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും, ുളം, ശറാഡ്, ടചക്ക ് ഡാം, നീര്മ്തിനട 

സംരക്ണം തുടങ്ങിയ പ്രവര്മ്തിനികള്ക്ക് സമിതി മുഖാന്തിരം നിര്മ്വഹിക്കാവും വന്നതാണ്. 

പടികജാതി/വര്മ്ഗവുപ്പ്, കൃ ിവുപ്പ്, മൃ സംരക്ണവുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഇതരവുപ്പുകള്ക്കും സംശയാജിച്്ച 

പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് നടതിനാം. 

4.4.24 ജനജാഗ്രതാ സമിതികള് 

ജനജാഗ്രതസമിതികള് നിലവില് വന്നത് 2016-17 കാല്ടതിനിലാണ്. വനശയാര ശമഖലകളിലും, 

പ്രാന്തപ്രശേ ങ്ങലിലും വനയജീവികളുടട കടന്നു കയറ്റം മൂലം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങള് ടിഷ്ടിക്കടപ്പടന്നുണ്ട്. 

കൃ ിനാ ം, വസ്തുനാ ം,  പാകതകള് നന്നിവ വളടര വയാപകമായി പയര്മ്ന്ന് വരുന്ന വി യങ്ങളാണ.് 

ഇതിനരതിനിലുള്ള വി യങ്ങടള ജനപകാളിതിനശതിനാടടിടി ശനരിടന്നതിന് രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് 

ജനജാഗ്രതാസമിതി. 

 ജനജാഗ്രതാസമിതികള് വനഭൂമി പകിടന്ന ഓശരാ പോയതിനിലും രൂപീകരിക്കണടമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ ഓശരാ മൂന്ന് മാസം ടിടശമ്പാള് ശയാ ം ശചരുകയും പ്രശ്നങ്ങള് ചര്മ്ച്ച ടചയ്ത് പരിഹാരം 

കാശണണ്ടതുണ്്ട. ജനജാഗ്രത സമിതികളില് നല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പന്നയിക്കാം. പന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്്ക 

 

ഡിവി  

ഇശക്കാ ഡവലപ ്

ടമറ ്കമിറ്റി 

കളുടട നണ്ണം 

വനവിസ്തൃ

തി 

ുടംബങ്ങളുടട നണ്ണം 

പടികവ

ര്മ്ഗം 

പടികജാ

തി 
മറ്റുള്ളവ 

പറമ്പിക്കുളം കട ര്മ് റിസര്മ്വ് 7 43.27 11 277 58 
കസലറ ്വാലി നാ ണല് പാര്മ്ക്ക ് 7 868.80 23 184 197 
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പരിഹാരം കാണുകടയന്നതാണ് പ്രധാനം. ഈ സമിതികളുടട  ദ്ധയക് പോയത്ിന പ്രസിഡറും, 

ടറയിോഫീസര്മ് കണ്വീനറുമാണ്. ഓശരാ വനം ഡിവി നുകളിലും സമിതികള് രൂപീകരിച്ചിടുരാണ്്ട.  

4.4.25 വശനാല്പ്പന്നങ്ങള് 

വനതിനില് നിന്നും ശ ഖരിക്കുന്ന വശനാല്പ്പന്നങ്ങടള ലഘുവശനാല്പ്പന്നങ്ങള് നന്നും പിന്നീട് 

തടിശയതര വശനാല്പ്പന്നങ്ങടളന്നും നിലവില്  റിയടപ്പടന്നു. ലഘു വശനാല്പ്പന്നങ്ങള് വനാശ്രിത 

സമൂഹമായ ആേിവാസികളാണ ് ശ ഖരിച്്ച വരുന്നത്. ആേിവാസികള്  ശ ഖരിച്ചുവരുന്ന 

വശനാല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് നയായമായ വില ലണിക്കാതിനതിനാല് ഇടനിലക്കാടര ഒഴിവാക്കിടക്കാണ്ടാണ് 

പടികജാതി / പടികവര്മ്ഗ ടഫഡശറ ന് കീഴില് വരുന്ന  ിരിജ ടസാകസറ്റികളാണ് ടഫഡശറ നു 

ശവണ്ടി പ്രാശേ ികമായി ഓശരാ ഡിവി നിലും ശ ഖരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് പ്രധാനമായും മലമ്പുഴ 

 ിരിജ ടസാകസറ്റിയും  ടപ്പാടി  ിരിജ ടസാകസറ്റിയുാണ് വശനാല്പന്നങ്ങള് ആേിവാസികളില് 

നിന്ന് ശ ഖരിക്കുന്നത്. ഇതിനരതിനില് ശ ഖരിക്കുന്നതിന് ടസാകസറ്റിയിടല ടമമ്പര്മ്മാര്മ്ക്ക് മുടിടി 

ശ ഖരണ കാലയളവിശലക് നിായി കലസസ്  താതു ഡിവി നുകളില് നിന്നും  നുവേിക്കാറുള്ളത്. ഈ 

കലസസിശനാട ്  നുബന്ധിച്്ച ശ ഖരിക്കുന്ന വശനാല്പ്പന്നങ്ങളുടട ലി്ം ആടരടയല്ലാമാണ് 

ശ ഖരിക്കാ  നുവേിശക്കണ്ടടതന്നും വയക്തമാശക്കണ്ടതാണ്. വിവിധ ഡിവി ണനുകളിലും ഒശര തരതിനിലുളള 

ലഘു വശനാല്പ്പന്നങ്ങളാണ ്ശ ഖരിച്ചുവരുന്നത്.  

 ിരിജി ടസാകസറ്റി മുഖാന്തിരം ശ ഖരിക്കുന്ന വശനാല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് നയായമായ വില 

ലണിക്കുന്നിടല്ലന്ന് സമയതിന ് നടക്കാടതയും പല്പ്പന്നങ്ങള് ഗുണശമന്മ ുറെ ് ശപാവും വകയും  തുവഴി 

 വര്മ്ക്ക് ലണിശക്കണ്ട വില ലണിക്കാതാവും വകയും ടചയ്യുന്ന  വസ്ഥയാണ് പള്ളത്. ആയതിനാല് ഈ 

ടസാകസറ്റിയുടട ശ ഖരണം  വരില് നിന്നും മാറ്റി  താത് ഡിവി നുകളില് തടന്ന പ്രവര്മ്തിനിച്ചുവരുന്ന 

വനവികസന ഏജസിയുടട കീഴിലുള്ള വനവികസന സമിതികള് മുഖാന്തിരം ശ ഖരിക്കുന്നത് 

ആേിവാസികള്ക്ക് നയായവില ലണിക്കുന്നത് പപകരിക്കുടമന്്ന കടണ്ടതിനിയിടുരാണ്ട്.  തിനായുള്ള തുടക്കം വുപ്്പ 

തലതിനില് ആരംണിച്ചിടുരാണ്ട്.  

4.4.26 ഇശക്കാടൂറിസം സാധയതകള് 

4.4.26.1 ജില്ലയിടല വനശമഖലകളില് നിലവില് ഇശക്കാ ടൂറിസതിനിടെ ണാ മായി പറമ്പിക്കുളം 

കട ര്മ് റിസര്മ്വിലും കസലെ് വാലി ശേ ീശയാേയാനതിനിലും പല പ്രവര്മ്തിനനങ്ങളും ഊര്മ്ജ്ജിതമായി 

നടതിനിവരുന്നുണ്ട്.  ടിടാടത, പാലക്കാട് ഡിവി നിലും ടനന്മാറ, മണ്ണാര്മ്ക്കാട് ഡിവി നുകളിലും പദ്ധതിയുടട 

ണാ മായി ചില പ്രവര്മ്തിനനങ്ങളുടണ്ടകിലും കാരയക്മമായി നടപ്പിലാക്കിയിടില്ല. 

4.4.26.2 പറമ്പിക്കുളം വനം ശമഖലയില് സ്ഥലവാസികളായ ആേിവാസി സമൂഹടതിന പള്ടപ്പടതിനി 

ഇശക്കാ ഡവലപ്റ്ടമെ് കമിറ്റികള് (ഇ.ഡി.സി) രജിസ്റ്റര്മ് ടചയ്തിടുരാണ്ട്.  ഇശക്കാ ഡവലപ്റ് ടമെ് കമിറ്റികള് 

മുഖാന്തിരമാണ് ടൂറിസം നടത്തുന്നത്.   തുവഴി ധാരാളം ആേിവാസി ആളുകള്ക്ക് സ്ഥിരം ടതാഴില് 

ലണിക്കുകയും റിസര്മ്വിനും  തിടെ സംരക്ണതിനിനും ഊന്നല് നല്കി വനയജീവി സശകതം 

സംരക്ിക്കടപ്പടന്നുമുണ്ട്. 

4.4.26.3 കസലെ് വാലി ശേ ീശയാേയാനതിനിലും പറമ്പിക്കുളതിനിടെ  ശത മാതൃകയില് ഇശക്കാ 

ടൂറിസം പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ചുവരുന്നു.  ഇത് പൂര്മ്ണ്ണമായും വനം വുപ്്പ തടന്ന ശനരിട് നടത്തുന്ന 

സംരംണങ്ങളാണ്.  ടൂറിസം സാദ്ധയതകള്വനതിനിനകതിനായതിനാല് മറ്്റ വുപ്പുകളുടട ഇടടപടല് 1980 ടല 
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കണ്സര്മ്ശവ  ആക്ടിടെ പരിധിയില് വരുന്നതാണ്.  വശനതര പ്രവര്മ്തിനനങ്ങളായി മാറുടമന്നതിനാല് 

ഇതര വുപ്പുകള്ക്്ക പരിമിതിയുണ്ട്. 

4.4.26.4 ടനന്മാറ വനശമഖലയിടല ശക വപാറ, കാരാശൂരിശമട്, സീതാര്മ്ുണ്്ട, 14  കമല് വൂ 

ശപായിെ്,  യ്യപ്പതിട് വൂ ശപായിെ്, മാപാറ നന്നിവ  വിടടതിന ഇശക്കാ ടൂറിസതിനിന് സാദ്ധയമായ 

സ്ഥലങ്ങളാണ്.  നിലവില് ഈ സ്ഥലങ്ങടളല്ലാം ടൂറിസം  നുവേിക്കുന്നുടണ്ടകിലും നിയന്തിതമായ രീതിയില് 

സാദ്ധയതകള് ആശലാചിശക്കണ്ടതയുണ്ട്. 

4.4.26.5 പാലക്കാട് ഡിവി നിടല ശധാണി ടവള്ളച്ചാടം, ഒറ്റപ്പാലതിനിന് സമീപമുള്ള  നങ്ങമല , 

മലമ്പുഴ പാമ്്പ പുനരധിവാസ ശകന്ദ്രം, മാ പാര്മ്ക്ക് നന്നിവ ഇശക്കാ ടൂറിസം സാദ്ധയതകള് പള്ള 

സ്ഥലങ്ങളാണ്.  മണ്ണാര്മ്ക്കാട് വനശമഖലയിടല ശതാടകാപ്്പ ഇശക്കാ ഡവലപ്റ് ടമെ ് ടസെര്മ്,  ിരുവാണി, 

ശകരള ശമട്, ആറ്റ് ല, മീവല്ലം പദ്ധതികള് ഇശക്കാ ടൂറിസം സാദ്ധയതകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. 

4.4.26.6 ശമല് സ്ഥലങ്ങളിടലല്ലാം ടചറിയ രീതിയില് ടൂറിസം നടത്തുന്നുടണ്ടകിലും വനശമഖലകളില് 

വനയജീവികളുടട ടസൌരയ വിഹാരതിനിന് തടസ്സം വരുന്ന രീതിയില് പദ്ധതികള് നടപ്പിലാശക്കണ്ടതാണ്.  

സംരക്ണ ശകന്ദ്രങ്ങളായ പരമ്പിക്കുളവും വം കസലെ ് വാലി പേയാനവും വം നിയ്ിതമായ രീതിയില് ഒശര 

സ്ഥലങ്ങളാണ് ടൂറിസതിനിനായി പപശയാ ടപ്പടതിനിവരുന്നത്.  നന്നാല് മറ്റ് വനം ഡിവി നുകള് 

സംരക്ണ ശകന്ദ്രങ്ങടളടല്ലകിലും വനയജീവികള്  ധാരാളം വിഹരിക്കുന്ന പ്രശേ ങ്ങള് ടിടിയാണ്.  

പോഹരണമായി മലമ്പുഴ, ശധാണി, നലിവാല് പ്രേ ങ്ങള് ആന, പുലി നന്നിവയുടട സാദ്ധയം വളടര 

വയക്തമാണ്.  ടനല്ലിയാമ്പതി ശമല്പ്പറെ രീതിയിലുള്ള വനയജീവികള് ധാറാളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാടണകിലും 

ശനരിടുരാള്ള കാഴ്ചകള് വിരളമാണ്. 

4.4.26.7 ജില്ലയിടല ഇശക്കാ ടൂറിസം നടത്തുന്ന ശകന്ദ്രങ്ങളിശലക്്ക ഒരു ടൂറിസം പാശക്കജ് 

ആരംണിക്കുന്നത് വളടര  തയാവ യമാണ്. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ിന നത്തുന്ന വയക്തികള്ക്്ക 3 േിവസം ടകാണ്്ട 

കണ്്ട മടങ്ങാവും വന്ന രീതിയില് ഒരു ക ഡഡ് ടൂറിസം നന്തുടകാണ്ടും ആശലാചിക്കാവും വന്നതാണ്.  തിനായി 

ഒരു ടൂറിസം ഇഫര്മ്ശമ  ടസറര്മ് ആരംണിക്കുകയും ആ ടസററില് ജില്ലയില് നല്ലാ ടൂറിസം 

ശകന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പടതിനി ടകാടക്കാനും  തിനാവി യമായ ടചറുവാഹനങ്ങള്  നുവേിച്്ച ശമല് 

സ്ഥലങ്ങളിശലക് നി് നതിനിക്കുന്നതിനും തിരിച്ച് ഇശത സ്ഥാനത്തുതടന്ന നത്തുന്നതിനുമള്ള ഒരു ശംഖല 

 നുവേിക്കാവും വന്നതാണ്. ടി ടസറര്മ് മറ്്റ ഇശക്കാ ടൂറിസം ശകന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പടതിനി മുറികള് ബൂക്്ക 

ടചയ്യുന്നതിനും താമസം, ണക്ണം, ുസരക്ിതമായ യാത്ര നന്നിവ പറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും 

മറ്റു വുപ്പുകളുമായി ശചര്മ്ന്ന് ആരംണിക്കാവും വന്നതാണ്.  

4.4.27  കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം 

4.4.27.1 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവും വമായി ബന്ധടപ്പട് ജില്ലയില് വനശമഖലകളില് 

 നുവേിക്കടപ്പടുരാവരുന്ന മാറ്റങ്ങടളക്കുറിച്്ച വിവരിക്കുശമ്പാള് ശമല് പ്രശേ ങ്ങളില് ലണിക്കുന്ന മഴ, ചൂട്, ആര്മ്ദ്ര 

തുടങ്ങിയ ്ടകങ്ങടള സംബന്ധിച്്ച വിവരശക്കണ്ടതുണ്ട്.  കാലാവസ്ഥയില് വന്ന  ണയമായ മാറ്റങ്ങള് 

ശമഖലയിലുള്ള നല്ലാ ജീവജാലങ്ങശളയും പ്രതിടിലമായി ബാധിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.   ന്തരീക്തിനില് ചൂട് 

വര്മ്ദ്ധിച്ചുവരിക, ഓശരാ വര്മ് ങ്ങളിലും ലണിക്കുന്ന മഴയുടട ുറവ്, ോഹജലതിനിന് ശവണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടട 

ആവ യം വനങ്ങളില് ജനതിനിടെ ലണയത ുറയുന്നതുമൂലം വനയമൃ ങ്ങളുടട നാടിശലക്കുള്ള പലായനം, കൃ ി 

ന ിക്കുന്നതു മൂലം ജീവിത മാര്മ്ഗങ്ങള് തടസ്സടപ്പടക തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ ്ടകങ്ങള് ജീവിതടതിന 

ശോ മായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ആയതിനാല് ലണയമായ വിവരങ്ങള് ുസസ്ഥിരമായ 



 

 പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, വനവികസനം 244 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

ലണിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുക, ജലം  മൂലയമാണ്,  ത് പാഴാക്കിക്കളയാടത മനു യനും 

ജീവജാലങ്ങള്ക്കും തുലയമായി ആവ യമുള്ളതിനാല് ആയതിടെ സംരക്ണതിനിന് 

യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനതിനില് സംരക്ിക്കുന്നതിനും സൂക്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള കര്മ്മപദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുക, 

ആശ ാളതാപനം വര്മ്ദ്ധിച്ചു വരുന്നത് തടയുന്നതിന് നല്ലാ ശമഖലകളിലും ഹരിതവല്ക്കരണം 

 തയാവ യമാണ്.  മു വര്മ് ങ്ങളില് ലണിച്ച മഴയുടട  ളവ് താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു. 

 

പടിക 4.4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മു വര്മ് ങ്ങളില്  ന്തരീക്തിനിടറ ആര്മ്ദ്രത താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു 

പടിക 4.4.15 

 ക്രമ നം വര്മ് ം 
 

ആര്മ്ദ്രത 

( Avg) 
1. 2007 86.96 

2. 2008 87.00 

3. 2009 91.74 

4. 2010 83.05 

5. 2011 86.19 

6. 2012 85.08 

7. 
2013 82.34 

 

ക്രമ നം വര്മ് ം 
ഊഷ്മാവ് 

( Avg Max) 
1. 2007 34.28 

2. 2008 
34.29 

 

3. 2009 34.26 

4. 2010 33.64 

5. 2011 33.73 

6. 2012 34.44 

7. 2013 34.19 

8. 2014 31.97 

9. 2015 34.91 

10. 2016 35.13 
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8. 2014 83.77 

9. 2015 83.02 

10. 2016 53.67 

 

4.4.27.2 പാലക്കാട് ജില്ല ഒരു കാര്മ് ിക ജില്ലയാണ്. കൃ ിയും പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്്ച 

ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ജില്ലയിടല ഭൂരിണാ ം കര്മ് കര്മ്. ടനല്്ല, ടതങ്്ങ, കരിമ്്പ, വാഴ, പച്ചക്കറി 

നന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന വിണവങ്ങള് കൃ ി ടചയ്ത് വന്നിരുന്നത്. കാലവസ്ഥയില് വന്ന മാറ്റങ്ങള് 

കൃ ിശയയും ബാധിച്ചു. കൃ ി പലരും പശപക്ിച്ചു. വരുമാനം ുറഞ്ഞു. കൃ ി ലാണകരമല്ലാതായി മാറി. ജില്ലയില് 

 രാ രി 2362mm മഴ ലണിച്ച സ്ഥാനത്ിന 1200mm ല് താടഴ മാത്രശമ ലണിക്കുന്നുള്ളൂ.  

4.4.28 സൂരയതാപം 

ശകരളതിനില് സൂരയതാപം മൂലം ജീവജാലങ്ങള്ക്കുണ്ടാുന്ന നാ നഷ്ടങ്ങള് ഏടറയും, 

ടണൌമ ാസ്ത്രപരമായ പ്രശതയകതകളാല് പാലക്കാടിനാണ് സംണവിക്കാ ഇടയുള്ളത് നന്നുള്ളതിനാല് 

ഇതുസംബന്ധിച്്ച സമഗ്ര  ശവ ണ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള്ക്കുള്ള ശകന്ദ്രസ്ഥാപനം പാലക്കാട് സ്ഥാപിശക്കണ്ടത് 

 തയന്താശപക്ിതമാണ്. 2016 വര്മ് തിനിടല മാര്മ്ച്ച് മുതല് ടമയ് വടരയുള്ള കണക്കുകള് നടത്ിന 

പരിശ ാധിക്കുകയാടണകില് ഏറ്റവും വം ടിടതല് ശപര്മ്ക്ക് സൂരയാതാപം ഏറ്റിരിക്കുന്നത് ചിറ്റിലശേരി- പാലപ്പുറം, 

പുതുശേരി, ടനല്ലിശക്കാട്, ുളപ്പുള്ളി, തിരുവില്ലാമല, കണ്ണാടി, മലമ്പുഴ നന്നിവടങ്ങളിലാണ്. സൂരയതാപം 

ഏല്ക്കുന്ന സമയം 12 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇടയിലാടണന്്ന മനസ്സിലാക്കാം. വളര്മ്ത്തു മൃ ങ്ങള്ക്്ക 

സൂരയാതാപം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് റിശപ്പാര്മ്ട് ടചയ്തിടുരാണ്ട്. നന്നാല് കൃതയമായ വിവരങ്ങള് ലണയവും വമല്ല. 

 ശതാടടാപ്പം കൃ ിയിനങ്ങള്ക്ക് പണ്ടായിടുരാള്ള വിവിധങ്ങളായ നാ നഷ്ടങ്ങള് കണക്കാക്കാ 

കഴിയുന്നതിനും  പ്പുറമാണ് സംണവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശതയകിച്്ച സൂക്ഷ്മ ജീവികള്, ടചറുസസയങ്ങള്, 

ജലജീവികള്, ജലസസയങ്ങള് നന്നിവയുടട നാ ടമാന്നും പഠനവിശധയമാക്കിയിടില്ല. കാലവസ്ഥ 

വയതിയാനം ടകാണ്്ട വൃക്ങ്ങള്ക്കുണ്ടായിടുരാള്ള മാറ്റങ്ങളില് പ്രധാനം ശകരളതിനിടറ സംസ്ഥാന പുപമാമായ 

കണിടക്കാന്നയിലാണ്. വര്മ് തിനില് ഒരിക്കല് മാത്രം പൂക്കുന്ന കണിടക്കാന്ന വര്മ് ം മു കവ പൂത്തു നില്ക്കുന്ന 

 വസ്ഥ ഇതിനുോഹരണമാണ്.  

4.4.29 പരിസ്ഥിതി 

പ്രധാന നേികള് 

 ജില്ലയില് പ്രധാനമായും  2 പുഴകളാണ്.  ജലശസചന ആവ യം നിറശവറ്റുന്നത്. ഒന്ന് ണാരതപ്പുഴയും 

രണ്ട് കിഴശക്കാട് ഒ കുന്ന ണവാനിപ്പുഴയുമാണ്. ണവാനിപ്പുഴയാകടട കാശവരി നേിയുടട ഒരു പ്രധാന 

കകവഴിയുമാണ്. വനശമഖലയില് നിന്്ന പത്ഭവിക്കുന്ന പ്രധാന നേികള് താടഴ പടികയില് ശചര്മ്ക്കുന്നു.  

 

പടിക 4.4.16 
ക്രമ 

നമ്പര്മ് 
നേിയുടട ശപര ് പത്ഭവ സ്ഥാനം നേി ഒ കുന്ന വനണാ ം 

1 ുന്തിപ്പുഴ കസല്വാലി റിസര്മ്വ് 

ശഫാറസ്റ്റ് 

തശതിനങ്ങലം 

പാറമല 

ടമ കുംപാറ 
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ആനമൂളി 

പരുുംുന്ന് 

2 ണവാനി  ടപ്പാടി റിസര്മ്വ് ശഫാറസ്റ്റ്  റളിശക്കാണം 

തൂവ 

കള്ളമല 

3 ടനല്ലിപുഴ  ടപ്പാടി റിസര്മ്വ് ശഫാറസ്റ്റ് പരുളംുന്ന് 

മുക്കാലി, ശവങ്ങമല 

4 തുപ്പനാടപുഴ മീവല്ലം പരുളംുന്ന് 

കരിമല 

മീവല്ലം 

ചുള്ളിപ്പാറ 

മുണ്ടനാട് 

5 കാെിരപ്പുഴ ടവറ്റിലശച്ചാല വശക്കാട 

ടവറ്റിലശച്ചാല 

 ണക്കരണം 

ുണ്ടനാടി 

ടിനല് 

6  ിരുവാണി മുടിക്കുളം മുടിക്കുളം റിസര്മ്വ് 

7 വാളയാര്മ് വാളയാര്മ് റിസര്മ്വ് ശഫാറസ്റ്റ് ചീശനാതിന്നായര്മ്  മലവാരം 

8 മലമ്പുഴ മലമ്പുഴ റിസര്മ്വ് ശഫാറസ്റ്റ് നമൂര്മ്ണ വതി മലവാരം 

9 ശതക്കടി റിവര്മ് ടനല്ലിയാമ്പതി റിസര്മ്വ് 

വനതിനിടറ ടതക്കുകിഴക്ക് 

ണാ ം 

ണാ പളളം, ടവടിയാര്മ്, പുല്ലക്ക ശതിനാട് 

10 ണാരതപ്പുഴ ആനമലക്കുന്നുകള് ചിറ്റൂര്മ്, പാലക്കാട്, ട ാര്മ്ൂര്മ് 

11 കാരപ്പാറ ടനല്ലിയാമ്പതി പറമ്പിക്കുളം, ടപരിങ്ങല്ക്കുതിന് 

12 ചുള്ളിയാര്മ് 

റിസര്മ്വ് 

പുറമലവാരം ടതമല, സീതാര്മ്ുണ്ട്, 

ടചമണാംപതി. 

 

ജില്ലയുടട ജലശസചനാവ യതിനിനായി 12 റിസര്മ്ശവായറുകളും പറമ്പിക്കുളം, ടപരുവാരിപ്പള്ളം, 

തൂണക്കടവ്, ചുള്ളിയാര്മ്, ശപാത്തുണ്ടി, മീകര, മൂലതിനറ, വാളയാര്മ്, മലമ്പുഴ,  ായത്രി, കാെിരപ്പുഴ, മാുളം  

തുടങ്ങിയവയാണ്. ഈ ടസൌകരയങ്ങടളല്ലാം പണ്ടായിടുരാം ജില്ല വരള്ച്ചയുടട പിടിയിലാണ്.  രിയായ 

ജലസംരക്ണശമാ നയശമാ ഇല്ലാതിനതിനാലാണ് ഡാമുകളുണ്ടായിടുരാം ജലക്ാമം ശനരിടന്നത്. കാലാവസ്ഥ 

വയതിയാനം മൂലം സംണവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. മഴയുടട ലണയതക്കുറവ് കാര്മ് ിക ശമഖലടയ ടിടാടത മറ്്റ 

 നുബന്ധ ശമഖലകടളയും സാരമായി ബാധിച്ചിടുരാണ്്ട. മഴയുടട  ളവ് താടഴ പടിക പരിശ ാധിച്ചാല് 

വ്യക്തമാണ്. ടപയ്യുന്ന മഴടവള്ളം ടഗ്രൌണ്ട് വാടര്മ് ആയിശടാ സര്മ്ടഫയ്ഞ്സ് വാടര്മ് ആയിശടാ  രിയായ 

രീതിയില് സംരക്ിശക്കണ്ടതുണ്ട്. വയാപകമായ ശബാധവത്ക്ക്കരണ പരിപാടി പോയതിന് തലതിനില് നിന്്ന 

ആരംണിശക്കണ്ടതാണ്.  
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പടിക 4.4.17 

Average monthly rainfall distribution for Palakkad District (2007-2011) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2007 1 0 0 101 159 625 1033 478 507 310 32.6 19 3267 

2008 0 26.6 154 28 41 446 359 214 242 364 9 0.1 1883 

2009 0 0 81 58 139 282 985 262 250 176 248 15 2496 

2010 1.9 0 10.8 131 110 545 508 267 180 401 279 24 2457 

2011 1 61 17.4 126 69 717 399 422 336 248 205 9 2610 

 
ചിത്രം 4.4.1 

 
 
4.4.30 മണ്ണ് ജലസംരക്ണ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് 

മണ്ണ് –ജലം സംരക്ണ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് വളടര  തയാവ യമായി നല്ലാ ശമഖലകളിലും 
നടപ്പിലാശക്കണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഓശരാ വര്മ് ം കഴിയുശന്താറും ജലതിനിന് ശവണ്ടിയുള്ള ആവ യം 

വര്മ്ദ്ധിക്കുശമ്പാള് ജലം നല്കാനില്ല. ജലശരാതസുകളകളില് തടന്ന ആരംണിശക്കണ്ട പ്രക്രിയയാണ്. 

വനശമഖലകളില് നിന്നും പത്ഭവിക്കുന്ന കകവഴികളും,  രുവികളും നേികളായി മാറുന്നു. ടിടതല് ജലം 

മണ്ണിശലക്ക് താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രവര്മ്തിനികളാണ്  തയാവ യം ടചശയ്യണ്ടത്. ഇത് വി.നസ്.നസ് 

മുഖാന്തിരം ടചയ്യാം. പോയതിനിടറ ശനതൃതവതിനില് വനംവുപ്പുമായി ശചര്മ്ന്ന് പ്രവര്മ്തിനിക്കാവും വന്ന 

ശമഖലയാണ്. വരും കാല്ടങ്ങളില് ഏറ്റവും വം  ധികം ഊന്നല് ടകാടശക്കണ്ട പദ്ധതിയാണ് മണ്ണ് ജലം 

സംരക്ണപദ്ധതി. മണ്്ണ – ജലസംരക്ണ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് ബന്ധടപ്പട നല്ലാ വുപ്പുകളും നടപ്പിലാക്കുക. 

വനശമഖലകള് പ്രശതയകിച്ചും ജലശരാതസുകളകളുടട പറവിടമാകയാല് മണ്ണ് – ജലസംരക്ണ 
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പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് മലശയാര ശമഖലകളില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രശതയക ഊന്നല് നല്ശകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 

ശസായില് കണ്സര്മ്ശവ  ഡിപ്പാര്മ്ടുരാടമറ്, പോയതിന്, റവനൂ തുടങ്ങിയ വുപ്പുകളുടട ഏശകാപനം 

 നിവാരയമാണ്. 

4.4.31 കമനിം ് & ജിശയാളജി 

 4.4.31.1 കമനിം ് & കവാറിയിങ്ങ് നന്നിവയ്ക്കുള്ള കലസുസകള്  നല്ുന്നതിനു മുമ്പായി 

ബന്ധടപ്പട വുപ്പ് പശേയാ സ്ഥമാര്മ് സ്ഥലം സന്ദര്മ് ിക്കുകയും ടി സ്ഥലം വനഭൂമിയിശലാ പരിസ്ഥിതി 

ദുര്മ്ബല പ്രശേ ശതിനാ സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നതല്ല നന്്ന പറപ്പു വരുശതിനണ്ടത്  തയാവ യമാണ്. സ്ഥലപരിശ ാധന 

നടതിനിയ ആ ഭൂമികളുടട യോര്മ്ഥ  വസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പല കലസുസകളും നല്ുന്നത്. 

 4.4.31.2 ഖനനം /പാറ ടപാടിക്കല് തുടങ്ങിയവ പരിസ്ഥിതിയുടട ുസസ്ഥിരതടയ പ്രതിടിലമായി 

ബാധിക്കാതിന തരതിനില് പരിമിതടപ്പടശതിനണ്ടതാണ്. വര്മ് ാവര്മ് ങ്ങളില്  നുവേനീയമായ ശതാതില് 

പ്രാശേ ികമായ പ്രശതയകത പരി ണിച്്ച ഖനനം, പാറടപ്പാടിക്കല് നന്നിവ  നുവേിക്കാവും വന്നതാണ്. 

 4.4.31.3 ഖനനതിനിന് കലസസ്  ശപക്ിക്കുന്നവര്മ് വരുമാനതിനിടറ 3% മുതല് 6%  വടര ഈ 

പ്രശേ ടതിന സാമൂഹിക വികസനതിനിനായി വിനിശയാ ിക്കണടമന്നത് നിര്മ്ബന്ധമാക്കണം. പശപക്ിക്കടപ്പട 

കവാറികള്, ഖനന പ്രശേ ങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ജലം സംണരിച്ചു നിര്മ്ത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായി 

പ്രശയാജനടപ്പടതിനാവും വന്നതാണ്. പ്രാശേ ികമായ പുഴകള്, ശതാടകള്,  രുവികള്, നീര്മ്ചാലുകള് 

തുടങ്ങിയവയുടട സംരക്ണതിനിനായി പ്രശതയക പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും  വ മാലിനയ വിമുക്തമാക്കി 

സംരക്ിശക്കണ്ടത്  തയാന്താശപക്ിതമാണ്. 

 4.4.31.4 പാലക്കാട് ജില്ലയിടല പ്രധാന ധാതുശരാതസുകളകള്, ശമജര്മ്, കമനര്മ് നന്നിങ്ങടന തരം 

തിരിക്കാവും വന്നതാണ്. വയാവസായികാവ യങ്ങള്ക്കായി പപശയാ ിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുനിശക്പം ചുണ്ണാമ്പുകല്്ല, 

ഗ്രാകനറ്്റ നന്നിവയാണ്. ഗ്രാടനറ്റ്, ലാറ്റകററ്റ്, കടല്, ഇഷ്ടിക, കളിമണ്ണ്, മണല് നന്നിവയാണ് മറ്്റ 

കമനര്മ് ധാതു നിശക്പങ്ങള്. ക്രിസ്റ്റല് രൂപതിനിലുള്ള ചുണ്ണാമ്പുകല് നിശക്പം പാലക്കാട് വാളയാറിടല 

പണ്ടാരത്തു ഖനികളില് വയാപകമായി കടണ്ടതിനിയിടുരാണ്്ട. ആയത് ടകടിട നിര്മ്മാണ ശവളയില് വയാപകമായി 

പപശയാ ിച്ചു വരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിടല  കശതിനതിനറ, പടാമ്പി, തൃതിനാല, ഒറ്റപ്പാലം, മണ്ണാര്മ്ക്കാട് നന്നീ 

സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഗ്രാകനറ്റ് കവാറികള് പ്രധാനമായും സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്. ലാറ്റകററ്്റ നിശക്പം തൃതിനാല, 

പടിൊറങ്ങാടി, ലക്കിടി – ശപരൂര്മ്, പറളി, മണ്ണാര്മ്ക്കാട് നന്നീ ശമഖലകളിലും കണ്ടുവരുന്നു. ജില്ലയില് 
ഏക്കല്മണ്ണ് നിശക്പവും വം വയാപകമായി കാണടപ്പടന്നു. Paleochannel നിശക്പങ്ങള് ടകാഴിൊമ്പാറ 

നരുശതിനമ്പതി, വടകരപ്പതി ണാ ങ്ങളില് ശകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പുഴമണലിടറ പ്രധാന ശരാതസ്്സ 

ണാരതപ്പുഴയുടട തീരങ്ങളാണ്. പുഴമണല് ഖനനവും വം വിപണനവും വം നന്നിവയില് നിന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതക 

 നുമതിശയാടടിടി വളടര നിയ്ിതമായി മാത്രം  നുവേിക്കാവും വന്നതാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

കണ്ടുവരുന്ന കളിമണ്്ണ ബ്രിക്ക് ശേ ശഗ്രഡില് പള്ടപ്പടന്നതിനാല് ഇഷ്ടിക നിര്മ്മാണതിനിനാണ് കളിമണ്്ണ 

നേീതീരങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും കാണടപ്പടന്നു. പടാമ്പി, ആലരര്മ്, ടകാല്ലശകാട് ണാ ങ്ങളിലാണ് കളിമണ്ണ ്

പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഭൂമി നികത്തുന്നതിന് പപശയാ ിക്കുന്ന സാധാരണ മണ്ണ് പടാമ്പി, ശകാങ്ങാട് 

ണാ ങ്ങളിടല പയര്മ്ന്ന പ്രശേ ങ്ങളില് കാണടപ്പടന്നു.  

 4.4.31.5 പാലക്കാട് ജില്ലടയ സംബന്ധിച്ചിടശതിനാളം ധാരാളം കരികല് ഖനികളും, മണല് മണ്്ണ 

തുടങ്ങിയ പോര്മ്ഥങ്ങള് വയാപകമായി ുഴിടച്ചടതിന് വിവിധ ആവ യങ്ങള്ക്കായി പപശയാ ിച്്ച വരുന്നുണ്ട്. 

നിയ്ിതമായ  ളവില് ധാതുക്കള് ഖനനം ടചയ്യുന്നതുടകാണ്്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള് പണ്ടാുവാ 
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സാധയത ഇല്ലാതിനതാണ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് ശോ ം വരുന്ന ഏത് പ്രവര്മ്തിനിടയയും നിയ്ിക്കുവാനുള്ള 

സംവിധാനങ്ങള് പപശയാ ടപ്പടശതിനണ്ടതായിടുരാണ്്ട. ഖനനം മൂലമുണ്ടാുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആ്ാത 

നിര്മ്ണ്ണയ ആ്ാത നിര്മ്ണ്ണയ  ശതാറിറ്റി, ജില്ലാ നക്സശസ്പര്മ്ട്  കപ്രസല് കമിറ്റി നന്നീ കമിറ്റികളില് 

രൂപീകരിച്ചിടുരാള്ളതും ജില്ലയില് പ്രവര്മ്തിനിച്ചു വരുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത കമിറ്റികളില് നിന്നും പാരിസ്ഥിതിക 

 നുമതി സമ്പാേിച്്ച മാത്രശമ ധാതുക്കടള ഖനനം നടത്തുന്നതിന് നിയമം  നുവേിക്കുകയുള്ളൂ. 

 4.4.31.6 പരിസ്ഥിതിക്്ക പണ്ടാുന്ന ദൂ യഫലങ്ങടള ുറയ്ക്കുന്നതിന് പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളില് മരങ്ങള് 

ടവച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ടചയ്ഞ്ടതകില് മാത്രശമ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാുന്ന നാ ങ്ങള് ുറയ്ക്കുവാ 

കഴിയുകയുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങള് ഇതിന് പതിനശമാോഹരണമാണ്. പാലക്കാട ് ജില്ലടയ സംബന്ധിച്്ച 

മുവര്മ് ങ്ങടള  ശപക്ിച്്ച മഴയുടട ലണയത ുറഞ്ഞുവരുകയും, ടവയിലിടറ ചൂട് ക്രമാതീതമായ ശതാതില് 

ുഴല് കിണറുകള് ുഴിച്്ച ടവള്ളം പമ്പ് ടചയ്യുന്നത് ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള ടവള്ളതിനിടറ  ളവ് താന്നു പ ശപാകാ 

ഒരു കാരണമായിടുരാണ്ട്. ുടിടവള്ളതിനിനായി ന രങ്ങളിലും നാടിപുറങ്ങളിലും ടാകര്മ് ശലാറിയില് വരുന്ന 

ടവള്ളടതിന ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശ  മാണ് ഇശപ്പാള് പള്ളത്. ആയതിനാല് പരിസ്ഥിതി 

ടസൌഹാര്മ്േപരമായ പ്രവര്മ്തിനനങ്ങള് നല്ലാ തലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുകയാടണകില് ശോ ഫലങ്ങള് 

ലഘൂകരിക്കാം നന്്ന  റിയിക്കുന്നു. 

 4.4.31.7  “കാടിടല്ലകില് നാടില്ല”  നന്ന വാകയടതിന  നവര്മ്ഥമാക്കിടകാണ്ട് നല്ലാ 
ജീവജാലങ്ങളുടടയും നിലനില്പ്പിന് വനം  തയന്താശപക്ിതമാണ ്. നല്ല ജലം, നല്ല വായു, നല്ല മണ്്ണ നല്ലാ 

മനു യരുശടയും, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുശടയും ജീവിക്കാനുള്ള  വകാ തിനിടെ ണാ മാണ്.  തുടകാണ്ട് തടന്ന 

വനസംരക്ണവും വം  തുവഴിയുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ണവും വം മറ്റ് നന്തിടനക്കാളുശമടറ പ്രാധാനയം  ര്മ്ഹിക്കുന്നു. 

വരുംകാലങ്ങളിടല പ്രകൃതിയിശന്മലുള്ള നല്ലാ ഇടടപടലുകള്ക്കും ആവ യമായ കരുതലുകളും പരിപാലനവും വം 

പറപ്പാശക്കണ്ടതുണ്്ട.  
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4.5 .വ്യവ്സായം, വ്ാണിജയം, സവയംതതാഴില് സംരംഭങ്ങള് 
4.5.2 ആമുഖം 

 4.5.2.2 തെറുകിട വ്യവ്സായ മേഖലയില് വ്യാവ്സായികോയി മുന്നില് നില്ുന്ന    

ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. കൃഷി കഴിഞ്ഞാല് ജില്ലയില് ഏറ്റവം അധികം മപര്ക്ക്ക് തതാഴില് നല്കുന്ന മേഖല 

സൂക്ഷേ – തെറുകിട – ഇടത്തരം മേഖലയാണ്. പരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങളായ കയര്ക്, കയര്ക് 

അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങള്, കകത്തറി, േണ്പാത്രം,ം, മക്ഷത്രം,കലാപങപങ്ങള്, േരപ്പണികള്, തയ്യല് 

എന്നിവ്യം പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുനവ് . വ്. വ്യവ്സായ മേഖലയില് 13,361 തതാഴില് സംരംഭങ്ങള് രജിസ്റ്റര്ക് 

തെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്്ട 2136.72 മകാടി പങപയതട നിമക്ഷപവം 85218 മപര്ക്ക്ക് മനരി  ് തതാഴില് നല്കുകയം 

തെയ്യു. വ്.   

 4.5.2.1 വ്യവ്സായ വ്ികസന ഓഫീസര്ക്ോ തട മസവ്നം താതഴതലത്തില് ഇവ്ിതട നി. വ്ം 

ലഭിു. വ്. വ്യവ്സായം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിനും നിലനിര്ക്ുന്നതിനും വ്ികസിപ്പിുന്നതിനും  കൈത കകത്താങ്്ങ  

സഹായം ഈ ഓഫീസുകളില് നി. വ്ം ലഭിു. വ്.  

 4.5.2.3 ജില്ലയില്  ഏറ്റവം അധികം തെറുകിട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവ്ര്ക്ത്തിക്കൂന്നതന്നത് 

 റ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാണ്. ഏറ്റവം കൂറവ്് േണ്ണാര്ക്ക്കാടം. അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളുതട അഭാവ്ോണ് 

ഇവ്ിതട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് കുറയാന് കാരണം. 

 4.5.2.4 ജില്ലയില് സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളായി 12,607 എണ്ണം നിലവ്ിലുണ്ട്. ഇവ്യില് 27,189 

നിര്ക്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളും 4,328  മസവ്ന സ്ഥാപനങ്ങളുോണ്. തെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളായി 2,705 

എണ്ണം ജില്ലയിലുണ്ട്  ഇവ്യില് 2,101 നിര്ക്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളും 503 എണ്ണം മസവ്ന 

സ്ഥാപനങ്ങളുോണ്. ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളായി 50 എണ്ണം  കൈതതില് 40 എണ്ണം നിര്ക്മാണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും 20 എണ്ണം മസവ്ന സ്ഥാപനങ്ങളുോണ്.  

 4.5.2.5 ജില്ലയില് ഏറ്റവം അധികം സംരംഭങ്ങള് ഗാര്ക്തേന്റ് മജാലിയാണ്. വ്ളതര കുറഞ്ഞ 

മുതല് മുടക്കില് തുടങ്ങാവന്നതും, ഏതറ മപര്ക്ക്്ക തതാഴില് നല്കാന് കഴിയന്നതുോയ മേഖലയാണ് ഇത്. 

ഇത ്ഏമറയം സ്ത്രീ സംരംഭകര്ക് നടുന്നതുോണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത ്ഭക്ഷയ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങളാണ്. 

ഏറ്റവം ലാഭകരോയി ജില്ലയില് നടുവ്ാന് കഴിയന്ന സംരംഭമേഖല ഭക്ഷയ സംസ്കരണോണ്. 

േരാധിഷ്ഠിത വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള്ും വ്ലിയ പ്രാധാനയമുണ്ട്. എീിനീയറിംഗ് ്റണി കള്ും 

ജില്ലയില് വ്ലിയ സാധയതകളാണ്. ജില്ലയിതല കാര്ക്ഷിക  പന്ന്നങ്ങള് അധിഷ്ഠിതോയ   നവ്ധി 

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിുവ്ാന് സാധയതകള്  ണ്ട്.  
4.5.1 അവ്സ്ഥാ വ്ിശകലനം 

 മൂന്്ന വ്ര്ക്ഷോയി തമദേശശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികള് 

പരിമശാധിച്ചതില് നിന്ന് േനസ്സിലാക്കാന് കഴിയന്ന വ്സ്തുത ജില്ലയില് വ്യവ്സായ മേഖലകള് മനരിടന്ന 

യഥാര്ക്ഥ പ്രങ്ങ്ങള് പരിഹരിുന്നതിനുകൈത വ്യക്തോയ    നയസേീപനമോ, പ്രവ്ര്ക്ത്തന പരിപാടിമയാ 

 ണ്ടായി ില്ല എന്നതാണ്.  ഗ്രാേപീായുകള് ഏതറയം സവയം തതാഴില് സംരംഭങ്ങള് 

ആരംഭിുന്നതിന് വ്യക്തികള്ക്്ക സഹായം നല്കുന്നതിലാണ് ്ന്നല് നല്കിയിട്ടുകൈതത്. ഇങ്ങതന 

സഹായം നല്കിയിട്ടുകൈത തെറുകിട ്റണി കളില്  ത്പാദന ്റണി കള്, വ്ിപണന ്റണി കള്, 

സംസ്കരണ ്റണി കള്, മസവ്ന ്റണി കള്, പരമ്പരാഗത ്റണി കള് എന്നിവ്  ള്തപ്പട. വ്. ഇതിനു 

പുറമേ വ്യവ്സായ വ്ികസനത്തിനായി തതാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വ്ിതരണം, പരിശീലനപരിപാടികള് 

എന്നിവ്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലും അല്ലാതതയം കൂട്ടുസംരംഭങ്ങള് 
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ആരംഭിുന്നതിനും സഹായം നല്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇങ്ങതന വ്യക്തികള്ും കൂട്ടുസംരംഭങ്ങള്ും വ്നിത, 

പ ികജാതി, പ ികവ്ര്ക്ഗം എന്നിങ്ങതന പ്രമതയകം വ്കയിരിത്തിയിട്ടും സഹായങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

4.5.3 സൂക്ഷ്മ /തെറുകിട / ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് 

 1026-27 വ്തരയകൈത കണക്ക് പരിമശാധിച്ചാല് ഈ ജില്ലയില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന 

സംരംഭങ്ങളുതട എണ്ണം 13,361 ആണ്. 

പ ിക 4.6.2  

ക്രേ 

നം 
കാറ്റഗറി 

1023-24 

വ്തര 
1024-25 1025-26 1026-27 

2. എം.എസ്.എം.ഇ 27,488 29,598 12,098 13,361 

1. നിമക്ഷപം (മകാടി) 823.59 938.94 2057.40 2136.72 

3. തതാഴില് (എണ്ണം) 65,184 72,942 78,044 85,218 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 1024-25 ല് 2,862 സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 6693 മപര്ക്ക്ക് തതാഴില് നല്കിയതില് 

30,230 സ്ത്രീ തതാഴിലാളികളാണ്. എന്നാല് 1025-26 ല് 2,937 സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിച്ചുവരുന. എങ്കിലും തതാഴില് 

നല്കിയത് 6,293 മപര്ക്ക്്ക ോത്രം,ോണ്. കൂടതല് തേഷിനറി നിമക്ഷപം വ് ന്നതിനാലും, തതാഴിലാളികതള 

ആവ്ശയത്തിന് ലഭിക്കാനില്ലാത്തതിനാലും തതാഴില് അവ്സരങ്ങള് കുറയ. വ് എന്്ന കാണാം.  

പ ിക 4.6.1  

5 വ്ര്ക്ഷതത്ത നിമക്ഷപവം തതാഴിലും 

ക്രേ 

നം 
കാറ്റഗറി 1022-21 1021-23 1023-24 1024-25 1025-26 

2. എം.എസ്.എം.ഇ 2023 2600 2832 2862 2937 

1. നിമക്ഷപം (മകാടി) 213.96 215.09 255.54 215.35 228.46 

3. തതാഴില് (എണ്ണം) 5030 6391 6728 6693 6293 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 പുതിയ എം.എസ്.എം.ഇ കള് ആരംഭിുന്നതില് ക്രോനുസൃതോയ വ്ളര്ക്ച്ച ജില്ലയില് 

 ണ്ടായിട്ടുണ്്ട. എന്നാല് 1022-21  ം 1021-23  ം വ്ര്ക്ഷങ്ങളില്  ണ്ടായ വ്ളര്ക്ച്ചാ നിരക്്ക തുടര്ക്. വ്കൈത 

വ്ര്ക്ഷങ്ങളില് നിലനിര്ക്ത്താന് കഴിഞ്ഞി ില്ല. 

പ ിക 4.6.3 

എം.എസ്.എം.ഇ യില് മജാലിതെയ്യുന്ന സ്ത്രീ – പു ഷ തതാഴിലാളികള് 

ക്രേ 

നം 
ലിംഗം 1022-21 1021-23 1023-24 1024-25 1025-26 

2. സ്ത്രീകള് 2,266 1,370 2,899 1,932 1,068 

1. പു ഷന്ോര്ക് 3,864 4,011 4,829 4,161 4,215 

 ആതക 5,030 6,391 6,728 7,193 6,293 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 സൂക്ഷ്മ – തെറുകിട – ഇടത്തരം വ്യവ്സായ മേഖലയില് ശരാശരി 30%  സ്ത്രീ 

തതാഴിലാളികളുതട  പ്രാതിനിധയമുണ്്ട. 
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21607

170550

Sales

Micro

Small

Medium

പ ിക 4.6.4 

ക്രേ 

നം 
താലൂക്ക് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന 

എം.എസ്.എം.ഇ 

(എണ്ണം) 

ശതോനം 

2.  റ്റപ്പാലം 6947 19.73 

1. പാലക്കാട് 6290 16.50 

3. െിറ്റൂര്ക് 4756 10.35 

4. ആലത്തൂര്ക് 3492 24.94 

5. േണ്ണാര്ക്ക്കാട് 2978 8.47 

 ആതക 13361 200 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 ജില്ലയില് ഏറ്റവം അധികം തെറുകിട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്നത് 

 റ്റപ്പാലം താലൂക്കിലും ഏറ്റവം കുറവ്് േണ്ണാര്ക്ക്കാട് താലൂക്കിലുോണ്. അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളുതട 

അഭാവ്ോണ് ഇവ്ിതട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് കുറയാന് കാരണം. 

പ ിക 4.6.5 

പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് തസക്ടര്ക് അടിസ്ഥാനത്തില് 

ക്രേ 

നം 
ഘടന 

നിര്ക്മാണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 

മസവ്ന 

സ്ഥാപനങ്ങള് 
ആതക 

2. സൂക്ഷ സംരംഭങ്ങള് 27189 4328 12607 

1. തെറുകിട സംരംഭങ്ങള് 2101 503 2705 

3. ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് 40 20 50 

 ആതക 28532 4832 13361 

അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 ആതക വ് ന്ന സംരംഭങ്ങളില് 26% ോത്രം,മേ മസവ്ന വ്ിഭാഗത്തില് വ് . വ്ള്ളു എന്നത് 

ശുഭസൂെനോണ്. കൂടതല് നിര്ക്മാണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിുന്നത ് വ്യവ്സായ മേഖലതയ 

പുഷ്ടിതപ്പടും.  

െിത്രം,ം 4.6.2 
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4.5.4 സംരംഭ മേഖലകള് 

ജില്ലയിതല സംരംഭ നിമക്ഷപ മേഖലകള് ഇനം തിരിച്ച് വ്ാര്ക്ഷിക അടിസ്ഥാനത്തില് ചുവ്തട മെര്ക്ു. വ്. 

പ ിക 4.6.6 

ക്രേ 

നം 
സംരംഭ മേഖല 1023-24 വ്തര 1024-25 1025-26 1026-27 

2 കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷയ 

സംസ്ക്കരണം 

1,119 1,459 1,510 1,674 

1 മപപ്പര്ക്  പന്ന്നങ്ങള് 147 194 310 377 

3 റബ്ബര്ക് & പ്ലാസ്റ്റിക് 238 348 475 632 

4 േരാധിഷ്ഠിതം 525 690 745 865 

5 ഗാര്ക്തേന്റ ് 1,791 1,857 1,901 3,221 

6 മകാ ണ് 101 155 302 346 

7 തലതര്ക് 60 70 81 89 

8 തകേിക്കല് 273 102 111 152 

9 േിനറല് 215 295 120 133 

20 തേററല് 320 510 630 821 

22 എീിനീയറിംഗ് 2,948 1,038 1,250 1,392 

21 ഇലമരാണിക് & 

ഇലരിക്കല് 

75 205 225 217 

23 തജം ഡികസനിംഗ ് 98 230 248 257 

24 ഫാഷന് ഡികസനിംഗ് 240 270 102 131 

25 ആര്ക് ിസാന്സ് 150 320 348 384 

26 കകത്തറി 41 - - 41 

27 ഖാദി 201 - - 201 

28 കയര്ക് 41 - - 41 

29 മസാഡ / പാനീയങ്ങള് 290 100 120 140 

10 റിപ്പയറിങ്്ങ & 

സര്ക്വീസിങ്ങ് 

1,887 3,537 4,287 4,787 

12 േ കൈതവ് 4,813 5,225 5,131 5,465 

 ആതക 27,388 29,494 10,998 13,359 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

4.5.5 വ്ന്കിട – ഇടത്തര വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് 

55 വ്ന്കിട – ഇടത്തര വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജില്ലയില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുനവ് ന്നത്.  
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4.5.6 വ്യവ്സായഭൂേി 

 ജില്ലാ വ്യവ്സായമകന്ദ്രം തക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, കിന്രാ, സി,മകാ, േിനി ഇന്ട്രീയല് 

എമസ്റ്ററ്റ്, മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്് തസാകസറ്റി, തമദേശശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നീ ഏജന്സികളുതട 

കീഴില് വ്ികസിപ്പിതച്ചടത്ത വ്യവ്സായ ഭൂേി /തഷഡ് എന്നിവ് നിലവ്ില്  ണ്ട്.  

പ ിക 4.6.7 

ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം (ഡി.ഐ.സി) എമസ്റ്റ കള് 

വ്യവ്സായ 

മകന്ദ്രങ്ങളുതട 

മപര് 

ആവ്ശയം 

മവ്ണ്ട  

വ്ിസ്തൃതി 
(ഏക്കര്ക്) 

ഏരിയ മഫാര്ക് 

മകാേണ് 

അേിനിറ്റീസ് 
(ഏക്കര്ക്) 

അനുവ്ദിക്കാ 

വന്ന ഏരിയ 

അനുവ്ദിച്ച 

ഏരിയ 

ആതക 

്റണി കള് 

എന്.ഐ.ഡി.എ 

കീിമക്കാട് 

531.80 29.36 523.44 523.44 136 

ഐ.ഡി.എ  

പുതുമേരി 

234.25 4.26 219.99 219.99 64 

ഡി.പി കപ്പൂര്ക് 28.16 2.97 26.19 25.46 15 

ഡി.പി തഷാര്ക്ൂര്ക് 27.71 0.60 27.21 7.50 1 

ആതക 701.93 16.09 676.84 666.39 317 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

4.5.7 തക.എസ്.ഐ.ഡി.സി 

 പാലക്കാട് പുതുമേരിയ്ക്ക് അടത്ത് കനാല് പിരിവ്് എന്ന സ്ഥലത്്ത തക.എസ്.ഐ.ഡി.സി 

നിമക്ഷപ മേഖല എന്ന മപരില് വ്യവ്സായ മേഖലയ്്ക്ക പങപം തകാടത്തി . വ്. 34 ഏക്കര്ക് സ്ഥലോണ് 

വ്ികസിപ്പിച്ചിരിുന്നത്. വ്യവ്സായ ശാലയം ഈ സ്ഥലത്ത് നിര്ക്മിച്ചുവരുന നല്കു. വ്. സ്ഥലം 

വ്യവ്സായികള്ക്ക് അനുവ്ദിച്ചുവരുന തകാടുന്ന പ്രക്രിയ നട. വ്വ്രികയാണ്. 5000 തതാഴില് അവ്സരങ്ങള് 

ഇത് വ്ഴി നല്കുതേന്നാണ് . 

4.5.8 കിന്ര 

 100 ഏക്കര്ക് സ്ഥലം കിന്ര കീിമക്കാട് ‘കിന്ര കവ്സ ് പാര്ക്ക്ക് ’വ്യവ്സായ 

ആവ്ശയത്തിന് ലഭയോക്കിയിരിു. വ്. 27 സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവ്ിതട പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുന വ് . വ്.  

പ ിക 4.6.8 

ക്രേ 

നം 
വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളുട മപര് തതാഴിലാളികള് 

മൂലധന നിമക്ഷപം 

(ലക്ഷത്തില്) 

1. തപപ്സിമകാ ഇന്ത്യ മഹാള്ഡിംഗസ് 

(കപ്ര)ലിേിറ്റ്ഡ് 

450 11000 

2. തസന്രല് തവ്യര്ക്തഹൌസിംഗ് 

മകാര്ക്പ്പമറഷന് 

5 180 

3. മവ്ള്ഡ് കവ്ഡ് ഐയണ് & സ്റ്റീല് 

(കപ്ര) ലിേിറ്റഡ് 

70 300 

4. സ്റ്റീല് ോക്സ് മറാളിംഗ് േില്സ് ലിേിറ്റഡ ് 80 350 

5. കകരളി സിേന്റ് കമ്പനി 12 65 

6. േണ്ണാര്ക്ക്കാട് സ്റ്റീല് (കപ്ര) ലിേിറ്റഡ ് 46 180 



 
 

വ്യവ്സായം  256 

 

ജില്ലാപദ്ധതി  1027  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

7. കുറ്റിപ്പുകൈതന് ഐയണ്  & സ്റ്റീല് കമ്പനി 

(കപ്ര)ലിേിറ്റ്ഡ് 

47 410 

8. എം .പി. എസ് സ്റ്റീല് കാസ്റ്റിംഗ് 

(കപ്ര)ലിേിറ്റ്ഡ് 

155 7295 

9. പ്രിന്സ് ടി.എം.ടി സ്റ്റീല് (കപ്ര) ലിേിറ്റഡ് 81 391 

10. സണ്പവ്ര്ക് സിേന്റ് കമ്പനി (കപ്ര) 

ലിേിറ്റഡ ്

85 2300 

11. തടമനാോക്്സ ഇന്റട്രീസ് 5 80 

12 സീബ്ര ലാബ് സിസ്റ്റം (കപ്ര) ലിേിറ്റഡ് 32 250 

13. കഹ തഡന്മസാ സ്റ്റീല് & 

എീിനീയറിംഗ് (കപ്ര) ലിേിറ്റഡ് 

21 75 

14. പാലക്കാട് സര്ക്ജിക്കല് ഇന്റട്രീസ് കപ്ര 

ലിേിറ്റഡ ്

61 100 

15. സാര്ക്മകാ 1 10 

16. ഐമസാതടക് തേമരാളജി തസാലൂഷന്സ് 4 10 

17 സ്പിമനാതടക് ടൂളിംഗ് തസാലൂഷന്സ് 8 120 

ആതക 1163 23116 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 162 ഏക്കര്ക് കീിമക്കാട ് ഏരിയായില് കിന്രായതട േതറ്റാ  ഇന്ഡട്രീയല് പാര്ക്ും 

കീിമക്കാട് പ്രവ്ര്ക്ത്തിു. വ്. പ്രവ്ര്ക്ത്തനം തുടങ്ങിയതും  ടന് തുടങ്ങാന് കഴിയന്നതുോയ 63 വ്യവ്സായ 

സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ പാര്ക്ക്കിലുകൈതത്. 440.64 മകാടി പങപയതട നിമക്ഷപവം, 1050 തതാഴിലാളികള്ക്്ക 

തതാഴിലും ലഭയോുന്നതാണ്. 

പ ിക 4.6.9 

സി,മകാ 

ക്രേ നം തെറുകിട വ്യവ്സായ എമസ്റ്റ കള് വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളുതട മപര് 

2. ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്്റ,  ലവ്മക്കാട്  1. M/s. തകല് 

2. M/s. സമയാക്ക് ബാറ്ററീസ് 

3. M/s. അലന് അമസാസിമയറ്റീസ് 

4. M/s. േ ത് ഇന്ഡട്രീസ ്

5. M/s. എം.എസ്.എഫ്.ഇ.എല് എന്റര്ക് 

കപ്രസസ് 

 

1. ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്്റ, കാരക്കാട് 1. M/s. ലക്ഷേി എീിനീയറിംഗ് 

2. M/s. തവ്കററ്റി  ഫാര്ക്മസൂ ിക്കല്സ് 

3. M/s. തവ്കററ്റി മഫാര്ക്മുമലഷന് 

4. M/s. ോയില് ഫിറ്റിംഗസ് 

5. M/s. തുളസി തഫൌണ്ടറീസ് & 

മഫാര്ക്ഗിംസ് 
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3. േിനി ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്റ്,  റ്റപ്പാലം 1. M/s. നിള കാറ്ററിംഗ് സര്ക്വീസ് 

2. M/s. നിള മബക്കസ് 

 

4. േിനി ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്റ്, 

വ്ാണിയംകുളം 

1. M/s. അമ മഫാറിന്സ ്

2. M/s. അമൃത മഫാറിന്സ് 

3. M/s. മേമലത്തില് ഇന്ഡട്രീസ ്

 

5. േിനി ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്റ്, പ ാമ്പി 

(തി േംഗലം മദശം) 

1. M/s. സൂരയ ക്ലാസ്സ് ക്രിമയഷന് 

2. M/s. സൂരയ ക്രിമയഷന് 

3. M/s. നിള ഫു,സ് 

 

6. ഇന്ഡട്രീയല് പാര്ക്ക്ക് 1. M/s.നിള കണ്തഫഷനറീസ് 

2. M/s. തവ്ല്മനാണ് ഇന്ഡട്രീസ് 

3. M/s. മതായ് ഇന്ഡട്രീസ് 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 പാലക്കാട് ജില്ല േിനി ഇന്ഡട്രീയല് എമസ്റ്ററ്്റ ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രത്തിതന്റ കീഴില് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുന വ് . വ്. 6 എമസ്റ്റ കളിലായി 41 വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവ്ിതട പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുന വ് . വ്. 

എസ്.സി/എസ്.ടി സംരംഭകര്ക്ക്ക് പ്രമതയക തഷുംകളും നീക്കിവ്ച്ചിരിു. വ്.  

പ ിക 4.6.20 

 

ക്രേ  

നം 

േിനി 

ഇന്ഡട്രീയല് 

എമസ്റ്റ കള് 

ആതക 

ഭൂേി 
(ഏക്കര്ക്) 

തഷഡ്ഡുകളുതട 

വ്ിശദവ്ിവ്രം 
ആതക 

്റണി കള് 

നിലവ്ില് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന 

്റണി കള് 900 െ.തസ 600 െ.തസ 

2. കീിമക്കാട്  2 4 6 20 20 

1. തകാടവ്ാ്റര്ക് 2 4 6 6 6 

3. വ്ടക്കമീരി 2 4 6 9 8 

4. തപങര്ക് 2 4 6 6 4 

5. മുതലേട 2.18 4 6 7 6 

6. പാടൂര്ക് 2 4 6 4 4 

ആതക 6.18 14 36 41 38 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

4.5.9 പരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങള് 

 കയര്ക്, കകത്തറി എന്നിവ്യാണ് മുഖയപരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങള് ഇവ് വ്ലിയ 

പ്രതിസന്ധികള് അഭിമുഖീകരിു. വ്. 
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1) കയര്ക്മേഖല  

പ ിക 4.6.20 

 

ക്രേ  

നം 
താലൂക്ക് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തി 

ുന്നത് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തന 

രഹിതം 
നിഷ്ക്രിയം ആതക  നിമക്ഷപം 

2. ആലത്തൂര്ക് 3 - - 3 160100 

1. െിറ്റൂര്ക് 6 7 1 25 21725190 

3. േണ്ണാര്ക്ക്കാട് 5 2 - 6 4947800 

4. പാലക്കാട് 22 4 2 26 26683812 

 ആതക 15 21 3 40 34607222 

കയര്ക് ക്ലസ്റ്റര്ക് 

2 െിറ്റൂര്ക് - 5 -  3955036 

1 പാലക്കാട് - 2 -  2372466 
അവ്ലംബം : ജില്ലാ വ്യവ്സായ മകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്സാധയത പഠന റിമപ്പാര്ക് ് 1027 

 തെറുതും വ്ലുതും കയര്ക് സഹ. സംഘങ്ങള്  ള്തപ്പതട 15 സ്ഥാപനങ്ങള് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുനവ് . വ്.  

2) കകത്തറി 

 40 ല് പരം കകത്തറി സംഘങ്ങള് ജില്ലയില് രജിസ്റ്റര്ക് തെയ്തി . വ്. എങ്കിലും ഇമപ്പാള് 24 

എണ്ണം ോത്രം,ോണ് പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്നത്. 

പ ിക 4.6.22 

ക്രേ 

നം 

തസാകസറ്റികളുതട മപര് തരം സര്ക്ക്കിള് 

2 എലപ്പുകൈതി നൂല്നൂല്പ്പ് സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം പാലക്കാട് 

1 ോര്ക്ലാഡ് നൂല്നൂല്പ്പ്  സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

ഫാക്ടറി പാലക്കാട് 

3 തകാടമ്്പ കകത്തറി സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം പാലക്കാട് 

4 പല്ലംൊത്തനൂര്ക് നൂല്നൂല്പ്പ്  സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം പാലക്കാട് 

5 പഴമ്പാലമക്കാട് നൂല്നൂല്പ്പ്  സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം  റ്റപ്പാലം 

6 ക ോനാംകുറിേി കകത്തറി സഹകരണ കുടില്വ്യവ്സായം  റ്റപ്പാലം 
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 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

7 പാലപ്പുറം നൂല്നൂല്പ്്പ  സഹകരണ 

 ത്പാദക & വ്ിപണന തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം  റ്റപ്പാലം 

8 െിറ്റൂര്ക് നൂല്നൂല്പ്പ് വ്യവ്സായ സഹകരണ 

തസാകസറ്റി ലിേിറ്റഡ് ോീിറ 

ഫാക്ടറി െിറ്റൂര്ക് 

9 മദവ്ാംഗപുരം കകത്തറി വ്യവ്സായ 

സഹകരണ തസാകസറ്റി ലിേിറ്റഡ് 

കുടില്വ്യവ്സായം െിറ്റൂര്ക് 

20 തകാല്ലമങ്കാട് (എസ്.സി) കകത്തറി 

വ്യവ്സായ സഹകരണ തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

ഫാക്ടറി െിറ്റൂര്ക് 

22 വ്ടക്കത്തറ & കടംപിടി കകത്തറി 

വ്യവ്സായ സഹകരണ തസാകസറ്റി 

ലിേിറ്റഡ ്

കുടില്വ്യവ്സായം െിറ്റൂര്ക് 

21 കിഴമക്കത്തറ കകത്തറി തനയ്തു 

ഐ.സി.എസ് ലിേിറ്റഡ്, തകാല്ലമങ്കാട് 

കുടില്വ്യവ്സായം െിറ്റൂര്ക് 

23 നീളിക്കാട് കകത്തറി തനയ്ത്തു ഐ.സി.എസ് 

ലിേിറ്റഡ്, തത്തേംഗലം 

കുടില്വ്യവ്സായം െിറ്റൂര്ക് 

24 തകാല്ലമങ്കാട് കകത്തറി തനയ്ത്തു 

ഐ.സി.എസ് ലിേിറ്റഡ്, 

കുടില്വ്യവ്സായം െിറ്റൂര്ക് 

4.5.20 േറ്റ് പരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങള് 

 4.5.20.2 ഓമരാ ഗ്രാേത്തിതന്റയം ആവ്ശയങ്ങള് നിര്ക്വഹിക്കാന്  തകുന്ന കുടില് 

വ്യവ്സായങ്ങള് ആയി . വ് ഇവ്ിതട  ണ്ടായി ന്നത്. േണ്പാത്രം, നിര്ക്മാണം, കകത്തറി, എണ്ണയാ ല്, 

പണിയായധ നിര്ക്മാണം എന്നിവ്യായി . വ് ഇതില് പ്രധാനം. േറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്  ത്പാദിപ്പിച്ചി ന്നത് 

ആഴ്ചെന്ത്കളിലൂതടയം േ ം ഇവ്ിതട വ്ിപണനം നടുകയം തെയ്തി . വ്. ബ്രി ീഷുകാ തട വ്രവ്മവ്ാതടയം 

വ്മ്പിച്ച ോറ്റങ്ങള്  . വ്ം  ണ്ടായില്ല. എന്നാല് കുടില് വ്യവ്സായങ്ങള് ക്ഷയിച്ചുവരുന തുടങ്ങി. കകത്തറി 

വ്സ്ത്രങ്ങള്ക്്ക പകരം വ്ിമദശവ്സ്ത്രങ്ങള് വ്ിപണിയില് സ്ഥാനം പിടിച്ചുവരുന. കൂടാതത ബാസല്േിഷന് ഓട് 

ഫാക്ടികളും േ ം സ്ഥാപിച്ചത് എടുപറയാവന്നതാണ്.  ലവ്മക്കാത  ഓട് ഫാക്ടറി 2887 ല് ആണ് 

സ്ഥാപിക്കതപ്പ ത്. 

 4.5.20.1 കുടില് വ്യവ്സായങ്ങതള തപാതുവ്ിലും ഖാദി വ്യവ്സായതത്ത പ്രമതയകിച്ചുവരുനം 

വ്ളര്ക്ത്തിതയടുക എന്നത് ഗാന്ധിജിയതട കര്ക്േപരിപാടിയിതല പ്രധാന ഇനോയി . വ്. പാലക്കാട്  

ജില്ലയില് പല ഭാഗും ഇത്തരം പ്രവ്ര്ക്ത്തനം നട. വ്. വ്നിതകളുതട മന്വതവത്തിലും ഇത്തരം 

പ്രവ്ര്ക്ത്തനങ്ങല് ആരംഭിച്ചി . വ്. വ്ിമദശ വ്സ്ത്ര ബഹിഷ്കരണ പരിപാടി ഇതിന് ആക്കം കൂ ി. 

 4.5.20.3 സവാതന്ത്യലബന്ധിുമശഷം ഖാദി കമീഷനുകള് നിലവ്ില് വ്ന്നമതാതട ഖാദി 

നൂല് നൂല്പ്പ്, തനത്, ത്, തീതപ്പ ി നിര്ക്മാണം, ധാനയസംസ്കരണം, ഈറ്റ-മുള വ്യവ്സായം, തകാല്ലപ്പണി, 

ആശാരിപ്പണി, പുല്പ്പായ തനത്, ത ്തുടങ്ങിയ പതിതനാമ ാളം വ്യവ്സായങ്ങള്ക്്ക മപ്രാഹനാഹനം നല്കാന് 

തുടങ്ങി. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഖാദിമബാര്ക്ഡിതന്റ            പ്രവ്ര്ക്ത്തനം തുടുന്നന്നതിന് മുുതന്തതന്ന 

വ്ള്ളുവ്നാട് ഡവ്ലപ്്പതേന്റ ്തസാകസറ്റിയം സര്ക്വമസവ്ാസംഘവം പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചി . വ്. 
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 4.5.20.4 ആധുനിക വ്യവ്സായങ്ങള് അടത്ത കാലത്താണ്, പാലക്കാട ് വ്ളര്ക്. വ്വ്രാന് 

തുടങ്ങിയത്. കാര്ക്ഷിക  പകരണങ്ങളുതട നിര്ക്മാണത്തില് പാലക്കാടിന് ഏതാണ്ട് കുത്തകതതന്ന 

അവ്കാശതപ്പടാം.  റ്റപ്പാലതത്ത ഓട്ടുകമ്പനിയം,  റ്റപ്പാലതത്തയം ആലത്തൂരിതലയം ബീഡി കമ്പനികളും 

പാലക്കാട് ജില്ലയിതല പഴക്കമേറിയ വ്യവ്സായങ്ങളാണ്. മേമനാന് പാറയിതല പീസാര ഫാക്ടറി, 

തഷാര്ക്ൂര്ക് ഗവ്ണ്തേന്റ് പ്രസ്സ്, പുതുപ്പരിയാരതത്ത ഇന്ഡട്രിയല് എമസ്റ്ററ്്റ, എടത്തറയിതല കുോര്ക് 

ഇന്ഡട്രീസ് എന്നിവ് എടുപറയത്തക്ക വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കീിമക്കാട് സുപ്രധാന 

വ്യവ്സായ മേഖലയായി വ്ള കയാണ്. 

4.5.22 ഖാദി ഗ്രാേ വ്യവ്സായങ്ങള് 

 4.5.22.2 പാലക്കാട് ജില്ലാ ഖാദി വ്യവ്സായ ഓഫീസിന് കീഴില് 12 നൂപന്് മകന്ദ്രങ്ങളിലായി 310 

നൂല്പുകാ ം, 29 തനത്, ത് മകന്ദ്രങ്ങളിലായി 130 തനയ്ത്തുകാ ം, െിതലിയില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന സില്ക്ക് തനത്്, ത 

മകന്ദ്രത്തില് 12 മപ ം, പാലുകൈതിയിതല തറഡിതേയ്ഡ് ്റണിറ്റില് 25 മപ ം, െിതലിയിതല തതന്ന 

യാണ് കഡയിംഗ് ്റണിറ്റില്  രാളും, കളതപ്പ ി മതന് സംസ്കരണ ്റണിറ്റില് 4 മപ ം, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 

േണ്ണമ്പറ്റയില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിുന്ന ോറ്റ് നിര്ക്മാണ മകന്ദ്രത്തില് 7 മപ ം,  ള്തപ്പതട നിലവ്ില് 45  പന്ാദന 

മകന്ദ്രങ്ങളിലായി 598 മപര്ക് മപ്രാജക്ടിന്തറ കീഴില് മനരി ് മജാലി തെയ്തുവ് . വ്.  

 4.5.22.1 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മലാക്ക് പീായത്തില് കാരാകുറിേിയില് പുതുതായി ആരംഭിച്ച തനത്, ത് 

മകന്ദ്രത്തില് 28 മപര്ക്  പരിശീലനം പൂര്ക്ത്തിയാക്കി വ് . വ്. താതഴ പറയന്ന സ്ഥലത്ത് മുന്പ് ഖാദി 

 ല്പ്പാദന മകന്ദ്രങ്ങള് പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചി . വ്. എന്നാല് ഇന്ന് അവ്തയല്ലാം അടഞ്ഞു കിടുകയാണ്. 

അടഞ്ഞു കിടുന്നവ് പു ദ്ധരിുന്നതിനുകൈത നടപടികള് സവീകരിമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

1) വ്ടകരപ്പതി തബഡ്ഡ് ്റണിറ്്റ    

2) പുതുനഗരം സ്പിന്നിംഗ് ്റണിറ്റ്   

4.5.22.3 മേല് പറഞ്ഞ ്റണി കള് പുന ദ്ധീകരിുന്നതിന് 20 ലക്ഷം പങപ വ്ീതം 1028-29 

വ്ര്ക്ഷതത്ത പദ്ധതിയില്  ള്തപ്പടത്തി അനുവ്ദിമക്കണ്ടതാണ്. 100 മലതറ മപര്ക് മജാലി തെയ്യുന്ന 

തനത്, ത് മേഖലയിതല തതാഴിലാളികള്ക്്ക  ല്പ്പാദനം കൂ ാനും അതുവ്ഴി പ്രതിഫലം വ്ര്ക്ദ്ധിപ്പിുവ്ാനുോയി 

പാലക്കാട് ജില്ലയില് േൂരില്    തറഡിതേയ്ഡ് പാവ്് ്റണിറ്റ് തുടുന്നന്നതിനായി ജില്ലാ പീായത്്ത 

1027-28 പദ്ധതിയില്  ള്തപ്പടത്തി അനുവ്ദിച്ച 25 ലക്ഷം പങപ വ്നിമയാഗിച്ച് പാവ്് ്റണിറ്്റ 

സ്ഥാപിുവ്ാന് തറയ്മ,ക്കാക്ക് വ്ര്ക്ക്ക് ഓര്ക്ഡര്ക് നല്കിയിട്ടുണ്്ട. തനയ്ത്തു മകന്ദ്രങ്ങളിതല തറികള് കൂടതല് 

പ്രവ്ര്ക്ത്തനക്ഷേോുന്നതിനായി റിപ്പയര്ക് തെയ്യുന്നതിനും ആവ്ശയോയ തസ്പയര്ക്പാര്ക്സസുകള് 

വ്ാുന്നന്നതിനുോയി 20 ലക്ഷം പങപ അനുവ്ദിമക്കണ്ടതാണ്. 

 4.5.22.4 െിതലിയില് നിലവ്ില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിച്ചുവരുനവ് ന്ന യാണ് തറഡിതേയ്ഡ് ്റണിറ്്റ 

വ്ിപൂലീകരിമക്കണ്ടതുണ്്ട. ഇവ്ിതട ഇമപ്പാള് പ്രതിോസം ശരാശരി 10,000 കഴി നൂലാണ് കഡ തെയ്യുന്നത്. 

പരമ്പരാഗതോയ രീതിയില്  രാള് ോത്രം,ോണ് ഇമപ്പാള് തതാഴില് തെയ്യുന്നത്. കഡയിംഗ് ്റണിറ്റില് 

രാസവ്സ്തുക്കള്  പമയാഗിു. വ്ണ്ട്. എന്നതിനാല് തപാലൂഷന് കണ്മരാള് മബാര്ക്ഡ് നിര്ക്മദേശശപ്രകാരം 

എഫ്ളൂല് രീറ്്റതേന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിമക്കണ്ടതുണ്്ട. അതുപ്രകാരം ്റണിറ്റ് വ്ിപൂലികരിച്ചാല് കൂടതല് 

മപര്ക്ക്ക് തതാഴില് ലഭയോുവ്ാനും  ല്പ്പാദനം നാലിര ിമയാളം വ്ര്ക്ദ്ധിപ്പിുവ്ാനും സാധിുന്നതാണ്. 

1028-29 പദ്ധതിയില് 15 ലക്ഷം പങപ അനുവ്ദിക്കാവന്നതാണ്. 

 4.5.22.5 മേല്പറഞ്ഞ ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളിമലതുള്തപ്പതട 2100 ഓളം മപര്ക് ജില്ലയില് ഖാദി 

 ല്പ്പാദന മേഖലയില് മജാലി തെയ്തുവ് . വ്. ഖാദി തതാഴിലാളികളില് 99% മപ ം സ്ത്രീകള് 

ആതണ. വ്കൈതത്    യാഥാര്ക്ഥയോണ്. േഹത്തായ മദശീയ പാരമ്പരയം  ള്തക്കാള്ളുന്ന ഖാദി  ല്പ്പാദന 

മേഖലയിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് മജാലി സേയത്ത് അലര്ക്ജിയം േറ്റ് ശാരീരിക അസവാസ്ഥകളും 



 
 

വ്യവ്സായം  261 

 

ജില്ലാപദ്ധതി  1027  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

മരാഗങ്ങളും  ണ്ടാകാനിടയണ്ട്.    പരിധിവ്തര ഇത്തരം അസുഖങ്ങളില്നി. വ്ം മോെനം 

ലഭിുന്നതിനായി ജില്ലയിതല മുഴുവ്ന് ഖാദി തതാഴിലാളികള്ും മജാലി സേയത്ത് ധരിുന്നതിനായി 

ഏപ്രണം, ോസ്കം നല്കുന്നത് തതാഴിലാളികതള സംബന്ധിച്ചിടമത്താളം ആശവസോയിരിു. വ്. 1021-23, 

1023-27 കൂര്ക് ജില്ലാ പീായത്്ത ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുകൈതതാണ്. ഈ പദ്ധതി പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് നടപ്പിലാുന്നതിനായി 25 ലക്ഷം പങപ അനുവ്ദിമക്കണ്ടതാണ്. 

1) ഖാദി ്റണി കളുതട പുന ദ്ധാരണം   : 20,00,000 

2) കവ്ദൂതികരണം, ഫാള്സ് സീലിംഗ്, വ്ാള് ഫാന് : 25,00,000 

3) കുടിതവ്കൈതം      : 25,00,000 

4) ഏപ്രണം ോസ്കം      : 15,00,000 

5) തറികള് റിപ്പയര്ക് & തസ്പയര്ക് പാര്ക്സസ ്   : 10,00,000 

---------------- 

ആതക             95,00,000 

      ================ 

4.5.21 എന്റര്ക് പ്രണര്ക് സമപ്പാര്ക് ് സ്കീം 

 സബ്സിഡി ആനുകൂലയം വ്ിതരണം തെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്ക്കാരിന്തറ പദ്ധതിയാണ് 

എന്റര്ക് പ്രണര്ക് സമപ്പാര്ക് ് സ്കീം.  ഇതിന്തറ മന ങ്ങള് ചുവ്തട പറയ. വ്.   

പ ിക 4.6.21 
ക്രേ നം വ്ര്ക്ഷം തഭൌതികമന ം വ്ിതരണം തെയ്ത തുക 

1 2013-14 34 സ്ഥാപനങ്ങള് 1.91 മകാടി  

2 2014-15 57 സ്ഥാപനങ്ങള് 
1.97     ” 

3 2015-16 67  സ്ഥാപനങ്ങള്     
3.52     ” 

4 2016-17 73 സ്ഥാപനങ്ങള്       
1.79     ” 

 BsI 231 9.19  മകാടി 

 

 നിര്ക്മാണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ോത്രം,ോണ് ഈ ആനുകൂലയം നല്കുന്നത്.  മസവ്ന 

സ്ഥാപനങ്ങള്ും ഇത് വ്ിതരണം നടുവ്ാന് വ്യവ്സ്ഥ  ണ്ടാമക്കണ്ടതാണ്. 

4.5.23 പി.എം.ഇ.ജി.പി 

 4.5.23.2 സവയം തതാഴില് വ്ായ്പ രംഗത്ത ്ഫലപ്രദോയി നടപ്പിലാുന്ന    മകന്ദ്രാവ്ിഷ്കൃത 

പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനേന്ത്രിയതട തതാഴില് സൃഷ്ടി പദ്ധതി അഥവ്ാ പി.എം.ഇ.ജി.പി. നല്ല 

നിലയില്ത്തതന്ന ജില്ലയില് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവ് . വ്. 1008-1009 മുതല് നിലവ്ില് വ്ന്ന 

പദ്ധതിയാണ് ഇത്. കാര്ക്ഷിക പദ്ധതികള്, ഫാം തസക്ടറുകള്, എന്നിവ്യ്്ക്ക വ്ായ്പ നല്കുവ്ാന് ഈ 

പദ്ധതിയില് വ്യവ്സ്ഥ ഇല്ല. അതിന് കൂടി തസൌകരയം നല്കിയാമല പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് ഇത് പൂര്ക്ണ്ണ 

മതാതില്  പമയാഗതപ്പടത്താന് സാധിുകയള്ളൂ.  

 4.5.23.1 ഗ്രാേപീായുകള് തെയ്തതിന് സോന സവഭാവ്മുകൈത പരിപാടികള് തതന്നയാണ് 

കൂടതലായം മലാക്ക് പീായുകളിലും ജില്ലാ പീായുകളിലും തെയ്തിട്ടുകൈതത്. വ്യവ്സായ 

വ്ികസനത്തിനുമവ്ണ്ട അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങള്   ക്കി തകാടുന്നതിനും, വ്ിപണന തസൌകരയങ്ങള് 

  ക്കിതകാടുന്നതിനുമവ്ണ്ടിയകൈത തപ്രാജക്ടുകള്ക്്ക വ്ളതര കുറഞ്ഞ പരിഗണന ോത്രം,തേ തമദേശശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുതട ഭാഗുനി. വ്ം  ണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഈ മേഖലയില് നിമക്ഷപിക്കാനുമദേശശിുന്ന 

പണം അമനകം വ്യക്തികള്ക്ക് നാേോത്രം, തുകയായി വ്ിതരണം തെയ്യുന്ന സേീപനത്തിനാണ ് തമദേശശ 
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സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നല് നല്കിയിട്ടുകൈതത്. ജനകീയാസൂത്രം,ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂതട  പ്രാമദശിക 

ആസൂത്രം,ണ സാദ്ധയതകള്  പമയാഗതപ്പടത്തി ഓമരാ ത ിലും എതന്ത്ന്തു കാരയങ്ങള് തെയ്യണം 

എന്നതിതന സംബന്ധിച്ച വ്ിദഗ്ദോയ    ോര്ക്ഗനിര്ക്മദേശശം സംസ്ഥാന തലത്തില് നല്കാന് 

കഴിയാത്തതിതന്റ കൂടി ഫലോയി മൂന്്ന ത ്  പീായുകളും കൂടി പരിപാടികള് നടപ്പിലാക്കിയമപ്പാള് 

ആവ്ര്ക്ത്തനം വ്ന്ന    മേഖലയാണ് വ്യവ്സായ മേഖല. വ്ിവ്ിധ സര്ക്ക്കാര്ക് സ്കീമുകളിലൂതട 

നടത്തിതകാണ്ടിരിുന്ന പരിപാടികള്ക്്ക സോന്ത്ര പരിപാടികളാണ് തമദേശശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 

നടപ്പിലാക്കാന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുകൈതത്. 

4.5.24 വ്ിടവകള് 

1) പദ്ധതി പങപീകരണ സേയത്ത് ദീര്ക്ഘവ്ീക്ഷണം ഇല്ലാ്മ. 

2)  ത്പ്പാദന മേഖലയില് കൃഷി, ഡയറി േ  ബന്ധതപ്പ  മേഖലകളിമലക്ക് അധികം ഫണ്ട് തവ്യ്ക്കു. വ്. 

3) പദ്ധതി നടത്തിപ്പിതന്റ പുമരാഗതി യഥാസേയം വ്ിലയി ുന്നതായി കാണന്നില്ല. 

4) പദ്ധതികള് നിര്ക്ബന്ധം തവ്യ്മക്കണ്ടതിനാല് ഗൃഹപാഠം തെയ്യാതത പദ്ധതികള് തവ്യ്ക്കു. വ്. 

5) വ്യവ്സായ വ്ികസന ഓഫീസര്ക്ോര്ക്ക്്ക ബന്ധതപ്പ  എല്.എസ്.ജി.ഡി യഥാസേയം 

ഗുണമഭാക്താക്കളുതട അംഗീകൃത ലിസ്റ്റ് നല്കുന്നില്ല. ആയതിനാല് പദ്ധതികള് 

പ്രാവ്ര്ക്ത്തികോക്കാന് കഴിയന്നില്ല. 

6) വ്യവ്സായ വ്ികസന ഓഫീസര്ക്ോര്ക് നല്ല പദ്ധതികള് സേര്ക്പ്പിുന്നില്ല. 

7) മലാുതലത്തില് വ്യക്തികള്ക്്ക പദ്ധതി തവ്യ്ക്കുവ്ാന് കഴിയന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പുകളുതട ലിസ്്റ്റ 

അംഗീകരിച്ചുവരുന തന്നാലും അവ് ോയകൈത കൂടിക്കാഴ്ചയില് െില വ്യക്തികള് പിന്ോറുന്നതില് 

അത്തരത്തിലുകൈത പദ്ധതി നടപ്പിലാുവ്ാന് കഴിയന്നില്ല. 

8) സബ്സിഡിയതട ോനദണ്ഡേനുസരിച്ച് മഗ്രഡിങ്ങ് നടുന്നതിന് 6 ോസം വ്തര 

കാത്തിരിുകയം അതിനുമശഷം അംഗീകാരം നല്കുകയം തെയ്യുമമ്പാള്    സാമ്പത്തിക വ്ര്ക്ഷം 

അവ്സാനിുന്നതാണ്. ആയതിനാല് അത്തരത്തിലുകൈത പദ്ധതികള് നടപ്പിലാുവ്ാന് 

കഴിയന്നില്ല. 

9) തെറുകിട സൂക്ഷ്മ വ്യവ്സായ മേഖലയില്, പരിശീലനം ോത്രം,ോയി പദ്ധതി തവ്യ്ക്കുവ്ാന് 

കഴിയകയില്ല. അതിനുമശഷം ബാങ്ക് മലാണ് ലഭിക്കാതത പദ്ധതി പ്രാവ്ര്ക്ത്തികോുവ്ാന് 

കഴിയകയില്ല. 

10) വ്ികസന സേിതിയില് തപാതുവ്ായ െര്ക്ച്ച വ് ന്നില്ല. സേിതി അംഗങ്ങള് വ്ളതര കുറച്ചുവരുന ോത്രം,മേ 

കരട് പദ്ധതി െര്ക്ച്ചകളില് പതങ്കടു. വ്ള്ളു. 

11) വ്യവ്സായ  മദയാഗസഥര്ക് ശക്തോയി പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് ഇടതപടന്നില്ല. 

12) അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി യഥാസേയം നടപ്പിലാക്കാതത നീട്ടുതകാണ്ടുമപാകുകയം, ോര്ക്ച്്ച 

ോസമത്താതട പദ്ധതി “സേയം ഇല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാതത വ് . വ്. 

13) വ്ികസന കാരയ കമിറ്റിയില് ബാങ്ക് മലാണോയി ബന്ധതപ്പ  പദ്ധതികള് തവ്യ്ക്കുന്ന സേയത്്ത 

ഗുണമഭാക്താക്കളുതട കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ബാങ്ക് പ്രതിനിധികള് പതങ്കടുന്നില്ല. അതുതകാണ്ട് മലാണ് 

യഥാസേയം ലഭിക്കാത്തതിനാല് പദ്ധതി നടപ്പിലാുവ്ാന് കഴിയന്നില്ല. 

14) കരട പദ്ധതികള് തവ്യ്ക്കുന്ന സേയത്ത് നിര്ക്ബന്ധോയം പ്രാമദശിക സാമ്പത്തിക വ്ികസനം 

എന്ന മേഖലയില് പദ്ധതിയതട പൂര്ക്ണ്ണോയ മതാതില് തുക തവ്യ്ക്കുന്നില്ല. 

15) പീായത്ത് തലത്തിലുകൈത ഗ്രാേസഭയില് വ് ന്ന നിര്ക്മദേശശങ്ങള് വ്യവ്സായ വ്ികസന 

ആഫീസല് അറിയന്നില്ല. വ്ി.ഇ.  / ഐ.ഇ.  തമില് പദ്ധതി പങപീകരണ സേയത്്ത 

ആവ്ശയോയ െര്ക്ച്ചകള് നടുന്നില്ല. 
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4.5.25 വ്ികസന പ്രങ്ങ്ങള് 

 വ്യവ്സായ സംരംഭകര്ക്ക്ക് സേയബന്ധിതോയി കലസന്സുകളും ക്ലിയറന്സുകളും 

ലഭയോുന്നതിനുകൈത കാലതാേസം. 

 തതാഴില് കനപുണയ വ്ികസന സ്ഥാപനങ്ങളുതട അഭാവ്ം. 

 പരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങളില് ആവ്ശയോയ കവ്വ്ിധയവ്ത്കരണവം, യന്ത്രവ്ത്ക്കരണവം 

നടുന്നില്ല. 

 ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് സംരംഭങ്ങള് തുടുന്നന്നതിന് ആവ്ശയോയ മലാണ് 

ലഭിുന്നതിനുകൈത കാലതാേസം. 

 സംരംഭകര്ക്ക്ക് തങ്ങളുതട  ത്പന്നങ്ങള് വ്ിറ്റഴിുന്നതിനുകൈത ോര്ക്ക്കറ്റിംഗ് സംവ്ിധാനങ്ങളുതട 

അഭാവ്ം. 

 വ്യവ്സായ  ത്പന്നങ്ങളുതട ഗുണമേന്മ പരിമശാധിുന്ന ഇതര വ്കുപ്പുകളുതട ഏമകാപനേില്ലാ്മ 

 ജില്ലയില് ലഭയോയിട്ടുകൈത കാര്ക്ഷിക വ്ിഭവ്ങ്ങള്, വ്നവ്ിഭവ്ങ്ങള് എന്നിവ് സംസ്കരിുന്നതിനും 

അവ്തയ മൂലയവ്ര്ക്ദ്ധിത   ത്പന്നങ്ങലാക്കി ോ ന്നതിനുമുകൈത തസൌകരയങ്ങളുതട അപരയാ.ത. 

 വ്യവ്സായവോയി ബന്ധതപ്പ ് എല്.എസ്.ജി.ഡി കളില് സേര്ക്പ്പിുന്ന തപ്രാജക്ടുകളുതട 

പരാജയം. 

 പൂ ിമപാകുന്ന സംരംഭകങ്ങള്, രജിസ്റ്റര്ക് തെയ്യുന്ന തെറുകിട സംരംഭങ്ങളില് 30 മുതല് 40 

ശതോനം വ്തര പൂ ിമപാകുന്നതായി പഠനങ്ങള് തതളിയിു. വ്. ഇതിതന്റ പ്രധാന കാരണങ്ങള്. 

 വ്ിപണിയതട അപരയാ.ത 

 ോമനജ്തേന്റ് രംഗതത്ത പ്രങ്ങ്ങള്. 

 തതാഴിലാളി പ്രങ്ങ്ങള്. 

 പരിസ്ഥിതി പ്രങ്ങ്ങള് 

 തന്മൂലം കലസന്സുകള് പുതുക്കി ലഭിക്കാതത വ് ന്ന അവ്സ്ഥ 

4.5.26 വ്ികസന സാധയതകള് 

 4.5.26.2 വ്യവ്സായിക  അന്ത്രീക്ഷം സൃഷ്ടിുന്നതിനും, വ്യവ്സായ സംസ്കാരം 

വ്ളര്ക്ുന്നതിനും, വ്ന്കിട വ്യവ്സായങ്ങള്ും, ജില്ലയതട വ്ിവ്ിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇടത്തരം 

വ്യവ്സായങ്ങള്ും ആവ്ശയോയ സ്ഥല ലഭയതയം േറ്റ് തസൌകരയങ്ങളും ലഭയോക്കാന് 

കഴിയതേന്നതിനാല് തപാതുമേഖലയിമലാ, സഹകരണമേഖലയിമലാ, സംയക്ത സംരംഭോമയാ 

വ്യവ്സായങ്ങള് ആരംഭിയ്ക്കുകയാതണങ്കില് അത് ജില്ലയതട തോത്തം വ്യവ്സായ വ്ികസനത്തിന് 

സഹായകരോകും. ഇതനുസരിച്ചുവരുനകൈത നയസേീപനവം മുതല്മുടും സര്ക്ക്കാര്ക് ഭാഗുനി. വ് 

 ണ്ടാമകണ്ടതാണ്. 

 4.5.26.1 തമദേശശ  സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വ്യവ്സായ മേഖലയ്ക്ക് നീക്കിതവ്യ്ക്കുന്ന തുക 

വ്യക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങളായി വ്ിതരണം തെയ്യുന്നതിനുപകരം അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങള് 

വ്ികസിപ്പിുന്നതിനുമവ്ണ്ടി വ്ിനിമയാഗിുകയാതണങ്കില് വ്യവ്സായ വ്ികസനത്തിന് തീര്ക്ച്ചയായം അത് 

വ്ഴിതതളിും. തമദേശശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങതള സംബന്ധിച്്ച ഇടതപടാന് കഴിയന്ന മേഖല തെറുകിട 

വ്യവ്സായ മേഖലയാണ്. തെറുകിട വ്യവ്സായ വ്ികസനത്തിന് ആവ്ശയോയ പീായത്ത് തല 

തസൌകരയ വ്ികസനം തമദേശശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തെയ്യാന് കഴിയന്നതും അതുവ്ഴി വ്യവ്സായ വ്ികസനം 
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സാധയോക്കാവന്നതുോണ്. വ്യവ്സായ വ്ികസനത്തിനായി ചുവ്തട എഴുതിയ പ്രവ്ര്ക്ത്തനങ്ങള് തമദേശശ 

ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക ഏതറ്റടക്കാവന്നതാണ്. 

4.5.27 േിനി വ്യവ്സായ എമസ്റ്റ കള് 

 എല്ലാ മലാുകളിലും, മുന്സിപ്പാലികളിലും കുറഞ്ഞത്  മന്നാ, അതില് കൂടതമലാ 

പ്രമദശങ്ങളില് ഭൂേി വ്ാങ്ങി തഷഡ്ഡുകള് നിര്ക്മിച്ച് മുഴുവ്ന് അടിസ്ഥാപന തസൌകരയങ്ങളും  ള്തപ്പടത്തി 

വ്യവ്സായ സംരംഭകര്ക്ക്ക ് വ്ിലയ്മക്കാ തവ്ണ വ്യവ്സ്ഥയിമലാ നല്കാവന്നതാണ്. സ്ഥലലഭയതയതട 

പ്രങ്വം, പലതരം നടപടികളുതട പ്രങ്വം ഇതുവ്ഴി പരിഹരിക്കതപ്പടതേന്നതിനാല്  മ തറ തെറുകിട 

വ്യവ്സായ സംരംഭകതര ആകര്ക്ഷിുവ്ാന് കഴിയം. ഇത്തരം പ്രവ്ര്ക്ത്തനങ്ങള് മലാക്്ക 

പീായുകളും ബന്ധതപ്പ  ഗ്രാേപീായുകളും സംയക്തോയി നടുന്നതിനാണ് സാധയത 

കൂടതലുകൈതത്. 

 4.5.28 വ്ികസന പ്രമദശങ്ങള് / മപ്ലാട്ടുകള് 

    പ്രമതയക വ്ിസ്തീര്ക്ണ്ണം ഭൂേി വ്ാങ്ങി, മുഴുവ്ന് അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളും 

വ്ികസിപ്പിച്ചമശഷം, മപ്ലാട്ടുകള് തിരിച്ച് ആവ്ശയാനുസരണം സംരംഭകര്ക്ക്ക് നല്കാവന്നതാണ്. ഇങ്ങതന 

സ്ഥാപിുന്ന വ്യവ്സായ മപ്ലാട്ടുകളിതല പ്രമദശങ്ങളില് തെറുകിട വ്യവ്സായങ്ങള്ു പുറതേ ഇടത്തരം 

വ്യവ്സായങ്ങളും ആരംഭിക്കാന് കഴിയന്നതാണ്. എല്ലാ മലാുകളിലും / മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഗ്രാേ 

പീായുകളുതട സംയക്ത സംരംഭോയി ഇത് തെയ്യാവന്നതാണ്. 

4.5.29 വ്യവ്സായ സമൂഹങ്ങള് 

  മരതരം  ല്പ്പന്നങ്ങമളാ,  മരതരം അസംൃത പദാര്ക്ഥങ്ങള്   പമയാഗിച്ച് 

നിര്ക്മിക്കാവന്നമതാ ആയ  മരതരം  ത് പ്പന്നങ്ങമളാ, പലതരം  ല്പന്നങ്ങമളാ  ത് പ്പാദിുന്നമതാ 

ആയ വ്യവ്സായ ്റണി കള്  മര പ്രമദശത്്ത സ്ഥാപിുക. ഇത്തരം വ്യവ്സായ സമൂഹങ്ങളില് 

അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങള് ഏര്ക്തപ്പടുന്നതിനുപുറതേ, അസംൃത വ്സ്തുക്കളുതട ലഭയത, സൂക്ഷിപ്പ്, 

 ല്പ്പന്നങ്ങളുതട സൂക്ഷിപ്്പ, ഗുണനിലവ്ാരം  റപ്പുവ് ത്താന് തപാതു വ്ിപണന ശംഖല േറ്്റ 

തപാതുതസൌകരയങ്ങള് എന്നിവ്യ്ക്കുകൈത തപാതുവ്ായ തസൌകരയങ്ങളും ഏര്ക്തപ്പടത്താവന്നതാണ്.  

4.5.10 നിലവ്ിലുകൈത വ്യവ്സായ സമൂഹങ്ങളുതട വ്ികസനം 

  മരതരം  ല്പ്പന്നങ്ങമളാ  മരതരം അസംൃത പദാര്ക്ഥങ്ങള്  പമയാഗിച്്ച 

നിര്ക്മിുവന്നമതാ ആയ പല  ല്പന്നങ്ങളും നിര്ക്മിുന്ന വ്യവ്സായങ്ങള് ഇമപ്പാള് തതന്ന 

മകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുകൈത പ്രമദശങ്ങള്  ണ്ട്. കകത്തറി, കളിേണ്, തറഡിതേയ്ഡ്  വ്സ്ത്രങ്ങള്, കടലറി, കാര്ക്ഷിക 

 പകരണങ്ങള് തുടങ്ങിയ വ്യവ്സായങ്ങള് ഇല്ലാതത തതന്ന ഓമരാ പ്രമദശങ്ങളില് 

മകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുകൈതതിന്  ദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവ്ര്ക്ക്ക് മവ്ണ്ട തപാതു തസൌകരയങ്ങള് ഏര്ക്തപ്പടത്തിയാല് 

അത്തരം വ്യവ്സായങ്ങളുതട വ്ികസനം സാധയോക്കാവന്നതാണ്.  ദാ : തഷാര്ക്ൂരിതല എറ്റനസ്റ്റന്ഷന് 

തസന്ററിതല പവ്ര്ക്ഹാേര്ക്  പമയാഗതപ്പടത്തിയാണ് പരിസര പ്രമദശങ്ങളിതല  മ തറ ്റണി കള് 

വ്ളര്ക്. വ്വ്ന്നത്.  

4.5.12 ഫംഗക്ഷണല് ഇന്ഡട്രിയല് എമസ്റ്ററ്റ് 

  മരതരം  പന്ന്നങ്ങളുതട  പന്ാദന പ്രക്രിയയിതല വ്ിവ്ിധതരം പ്രവ്ര്ക്ത്തനങ്ങള് വ്യതയസ്ത 

്റണി കളിലായി  മര സ്ഥലത്ത് നിര്ക്വഹിുന്നതിനുകൈത വ്യവ്സായ എമസ്റ്റ കള് സ്ഥാപിുന്നത് 

അത്തരം  പന്ന്നങ്ങളുതട  പന്ാദന തെലവ്് കുറയ്ക്കാനും, ഗുണനിലവ്ാരം വ്ര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കാനും വ്ിപണനം 

എളുപ്പോക്കാനും സഹായകരോകും. 
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4.5.11 തപാതുതസൌകരയങ്ങള് ലഭയോുക 

 വ്യവ്സായ എമസ്റ്റ കമളാടം, വ്യവ്സായ സമൂഹങ്ങമളാടം അനുബന്ധിച്്ച ആ പ്രമദശത്്ത 

മകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുകൈത തെറുകിട വ്യവ്സായ ്റണി കള്ക്ക് സഹായകരോയ തപാതുവ്ായ മസ്റ്റാമറയ്ജ് 

തസൌകരയങ്ങള്, വ്ിപണന ശംഖല, മസവ്ന സംവ്ിധാനങ്ങള് എന്നിവ് ഏര്ക്തപ്പടത്തി തെറുകിട 

/വ്യക്തിഗത ്റണി കതള സഹായിക്കാന് കഴിയന്നതാണ്. 

4.5.13 വ്ിപണന മകന്ദ്രങ്ങള് 

 ഖാദി /തെറുകിട/ ഗ്രാേവ്യവ്സായ ്റണി കളുതട  പന്ന്നങ്ങള് വ്ിറ്റഴിുന്നതിനുകൈത വ്ിപണന 

മകന്ദ്രങ്ങള്  ഓമരാ മലാക്കിമലയം / മുന്സിപ്പാലിറ്റിയിമലയം പ്രധാന മകന്ദ്രങ്ങളില് 

സ്ഥാപിുന്നതായാല് വ്ിപണന പ്രങ്ത്തിന് പരിഹാരം കാണാവന്നതാണ്. ഇത്തരം വ്ിപണന 

മകന്ദ്രങ്ങളുതട നടത്തിപ്പിന് അതില് പങ്കാളികളാകുന്ന ്റണി കളുതട സംഘം പങപീകരിച്ച് അവ്തര 

ഏപന്ിക്കാവന്നതുോണ്. ജില്ലാതലത്തില് വ്ിപണന മകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. 

4.5.14 അസംൃത വ്സ്തുക്കള് ലഭയോുക 

 ജില്ലയ്ക്ക് പുറു വ് ന്ന അസംൃത വ്സ്തുക്കള്  പമയാഗിച്ച് നടുന്ന തെറുകിട വ്യവ്സായ 

്റണിററുകള്ക്ക് അത്തരം അസംൃത സാധനങ്ങള് മവ്ണ്ടസേയും കുറഞ്ഞ വ്ിലയിലും 

ലഭയോുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തില് സംവ്ിധാനമുണ്ടാക്കാവന്നതാണ്. 

4.5.15 വ്യവ്സായ സഹകരണ സംഘങ്ങള് 

 ജില്ലയില് രജിസ്റ്റര്ക് തെയ്ത വ്യവ്സായ സഹകരണ സംഘങ്ങളില് പലതിതന്റയം 

പ്രവ്ര്ക്ത്തനം തേച്ചേല്ല. പല സഹകരണ സംഘങ്ങളും പ്രവ്ര്ക്ത്തന രഹിതോകുകയം തെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം 

സഹകരണ സംഘങ്ങള് തേച്ചതപ്പടുവ്ാന് സാധയതയകൈതവ് കതണ്ടത്തി അവ്യതട പ്രവ്ര്ക്ത്തനം 

തേച്ചതപ്പടത്താവന്നതാണ്. അതുമപാതല ഗ്രാേ – മലാക്ക് – ജില്ലാ പീായുകള്ക്്ക ഓമരാ 

പ്രമദശത്തിതന്റയം പ്രമതയകതകള് കണക്കിതലടത്്ത ആ പ്രമദശത്്ത സാധയതയകൈത വ്യവ്സായ 

സഹകരണ സംഘങ്ങള് പങപീകരിക്കാന് മവ്ണ്ട സഹായം നല്കാവന്നതാണ്. 

4.5.16 തസാകസറ്റികള് / ഏജന്സികള് 

 വ്യവ്സായ പശ്ചാത്തല തസൌകരയ വ്ികസനത്തിനായി മദശീയ തെറുകിട വ്യവ്സായ 

വ്ികസന ബാങ്ക്, കാര്ക്ഷിക വ്ികസന ബാങ്ക്, തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പലമപ്പാഴും മനരി ് 

വ്ായ്പതയടക്കാന് കഴിയകയില്ല. അതിനാല് തമദേശശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുതട പരിധിയിതല 

വ്യവ്സായ പശ്ചാത്തല വ്ികസനത്തിനായി പ്രമതയക തസാകസറ്റികമളാ ഏജന്സികമളാ പങപീകരിച്്ച 

ഈ മേഖലയില് പ്രവ്ര്ക്ത്തിക്കാവന്നതാണ്. 

4.5.17 സംരഭകതവ പരിശീലന പരിപാടി 

 പശ്ചാത്തല തസൌകരയ വ്ികസനമത്താതടാപ്പം പുതിയ സംരംഭകതര കതണ്ടുന്നതിന് 

ഫലപ്രദോയ സംരംകതവ പരിപാടികള് ജില്ലാതലത്തില് നടുകയാതണങ്കില് സാമങ്കതിക 

പരിശീലനവം, ോമനജീരിയല് പരിശീലനവം ലഭിച്ചിട്ടുകൈതവ് ം, മുതല്മുടക്ക ് നടത്താന് മശഷിയകൈതവ് ം 

തതാഴില് മതടിമപാകുന്നത് തടയാനും, ജില്ലയില് വ്യവ്സായ ്റണി കള് സ്ഥാപിുന്നവ്രാക്കാനും 

കഴിയം. 

4.5.28 ഇടതപടല് സാധയതകള് 

പാലക്കാട് ഏറ്റവം വ്ലിയ കാര്ക്ഷിക ജില്ലയാണ്. തനല്ല് ആണ് പ്രധാന  പന്ന്നം. കര്ക്ഷകര്ക്ക്്ക 

നയായോയ വ്ില ലഭിക്കണതേങ്കില് കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവ്സായങ്ങള് ധാരാളോയി  യര്ക്ത്തിതക്കാണ്ട് 

വ്മരണ്ടതുണ്ട്. 
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2) കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവ്സായ സംരംഭങ്ങള് 

 ജില്ലയില് മുഴുവ്നും തനല്ല് അസംൃത വ്സ്തുവ്ായി വ്യവ്സായ – മസവ്ന – വ്യാപാര 

സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. തനല്്ല മകട് കൂടാതത സൂക്ഷിുവ്ാനുകൈത മഗാതഡൌണ് 

രീസിംഗ് സംവ്ിധാനങ്ങള്തകാണ്ട് വ്രാവന്നതാണ്. മൂലയവ്ര്ക്ദ്ധിത  പന്ന്നങ്ങള് നിര്ക്മിുന്നതിന് 

്ന്നല് നല്കാവന്നതാണ.് 

 ോമ്പഴം, നാളിമകരം എന്നിവ്യിതല മൂലയവ്ര്ക്ദ്ധിത  പന്ന്നങ്ങള്ക്്ക െിറ്റൂര്ക് മേഖലയില് വ്ലിയ 

സാധയതകള്  ണ്്ട. പ്രാമദശികോയി ഈ മേഖലയില് കൂടതല് നിമക്ഷപങ്ങള് നടുവ്ാന് 

അവ്സരം   ക്കാവന്നതാണ്. 

 തക്കാളി േ  പച്ചക്കറികള്, ധാനയങ്ങള്, മനന്ത്രക്കായ, േഹനയം, ോംസം എന്നിവ്യില് 

അധിഷ്ഠിതോയ വ്യവ്സായ സംരംഭപദ്ധതികളുതട വ്ികസനത്തിന് ്ന്നല് നല്കണം. 

1. പരമ്പാരഗത വ്യവ്സായങ്ങള്  പരമ്പരാഗത വ്യവ്സായങ്ങളായ, കകത്തറി, ഖാദി, 

േണ്പാത്രം,ം, േരപണികള്, കകൈത്തെത്്ത, ഇ ുതന്പണി, വ്ാമദയാപകരണങ്ങള്, തകാ , വ് ി മുറം, 

വ്നവ്ിഭവ്ങ്ങള്, തയ്യല് തുടങ്ങിയ മേഖലകള്ക്ക് ജില്ലയില് വ്ലിയ പ്രാധാനയം  ണ്ട്. അവ്യതട 

മപ്രാഹനാഹനത്തിനു മവ്ണ്ടിയകൈത പദ്ധതികള് ജില്ലക്്ക ആവ്ശയമുണ്ട്. 

 പനമയാല, വ്ാഴയില, കവങ്ങ് പാള, െിര  തുടങ്ങിയ കജവ് പാമക്കജിംഗ് സംവ്ിധാനങ്ങള് 

ജില്ലക്ക് നന്നായി  പമയാഗതപ്പടത്താവന്നതാണ്. 

 കളിേണ്തതാഴിലാളികള്ക്ക് അസംൃതവ്സ്തുവ്ായ േണ്ണ് സംഭരിുന്നതിന് പ്രമതയക 

സംവ്ിധാനങ്ങള്ക്്ക പങപം നല്കാവന്നതാണ്. 

 ഖാദിമേഖലയിതല തതാഴില് അവ്സരങ്ങള് തേച്ചതപ്പടുന്നതിന് നവ്ീനോയ പദ്ധതികള്ക്ക് 

പങപം നല്കാവന്നതാണ്.  

3.   സംരംഭ സാക്ഷരതാേിഷന് 

സംരംഭ സാക്ഷരതാേിഷന് എന്ന മപരില് പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിുന്നത് വ്യവ്സായ മേഖലയതട 

ഭാവ്ിക്ക്  പകരിുന്നതാണ്. ഇതില്  ള്തപ്പടമത്തണ്ടവ്. 

 വ്യവ്സായ അവ്മബാധന പരിപാടികള്. 

 വ്ിദയാലയങ്ങള് മകന്ദ്രീകരിച്ച ്ഇന്കൂമബഷന് തസന്ററുകള്. 

 എല്ലാ വ്ിദയാലയങ്ങളിലും ഇ.ഡി ക്ലബുകള്. 

 സാമങ്കതിക വ്ിഞ്ജാന വ്യാപന സംവ്ിധാനങ്ങള്. 

 സാമങ്കതിക മയാഗയതകള് മനടിവ് ന്ന യവ്തി യവ്ാക്കള്ക്ക് സംരംഭമേഖലയിതല 

അവ്സരങ്ങള് ലഭയോുന്നതിന് നവ്ീന പദ്ധതികള്. 

സവയം തതാഴില് തെയ്യുന്ന പുതു സംരംഭകര്ക്ക്ക് സര്ക്ക്കാര്ക് സഹായം നല്കുന്നതിന് കുടംബ വ്ാര്ക്ഷിക 

വ് ോനം ോനദണ്ഡോമക്കണ്ടതില്ല. കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവ്സായങ്ങള്ക്്ക വ്ന് സാധയതയകൈത 

ജില്ലയാണ ്പാലക്കാട്. എന്നാല് വ്ികസിതോയ ഭൂേിയം തക ിടവം ആവ്ശയത്തിന് ലഭയേല്ലാതയ. വ്കൈതത് 

വ്ലിയ തടസ്സം സൃഷ്ടിു. വ്. 

 ആയതിനാല് കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവ്സായ സംരംഭങ്ങള്ക്ക് വ്ികസിതോയ ഭൂേി നല്കാന് 

പദ്ധതികള്ക്ക് പങപം നല്കാവന്നതാണ്. 
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 പ്രമദശിക ഗവ്ണ്തേന്റുകള്ക്ക് മഗാതഡൌണകളും ശീതികരിച്ച സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങാന് 

കഴിഞ്ഞാല് കര്ക്ഷകര്ക്ക്ക്  യര്ക്ന്ന വ്ില ലഭിക്കാന്  പകരിും. 

 അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളുകൈത വ്യവ്സായ തഷഡ്ഡുകള് നിര്ക്മിച്ച് സംരംഭകര്ക്ക്്ക 

ലഭയോക്കാവന്നതാണ്. 

 ചു ങ്ങിയ സ്ഥലത്്ത േള് ിമസ്റ്റാറീസ് ശാലകള് നിര്ക്മിച്ച് നല്കാവന്നതാണ ്

 തവ്കൈതം, കവ്ദുതി, ഇന്ധനങ്ങള് എന്നിവ് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് ലഭയോുക. 

4.5.19 വ്ിപണന മപ്രാഹനാഹന പദ്ധതികള് പാലക്കാട് ജില്ലക്ക് ആവ്ശയമുണ്്ട. ആയതിന്    വ്ിവ്ിധ 

രീതികള് സവീകരിക്കാവന്നതാണ്.   

 ജില്ലയതട കാര്ക്ഷിക – കാര്ക്ഷികാധിഷ്ഠിത മൂലയവ്ര്ക്ദ്ധിത  പന്ന്നങ്ങള് വ്ില്ുന്നതിന്     

ഓണ്കലന് മപാര്ക് ല്  ആരംഭിക്കാവന്നതും, അത് സ്ഥിരോയി നിലനിര്ക്ുന്നതിന് 

തസൌകരയങ്ങള്  ണ്ടാക്കാവന്നതാണ്. 

 മപ്രാഡക്ട് എറ്റനമസ്പാകള് വ്ര്ക്ഷത്തില് രണ്ട് എന്ന നിരക്കില് സംഘടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

 സര്ക്ക്കാര്ക് മഹാസ്റ്റലുകള് അംഗന്വ്ാടികള്, മഹാസ്പിറ്റലുകള് എന്നിവ്ിടങ്ങളില്  പന്ന്ന  

വ്ിതരണത്തിന് സ്ഥിരം സംവ്ിധാനം  ണ്ടാക്കാവന്നതാണ്. 

 കയ േതി മപ്രാഹനാഹന പരിപാടികള് ഏതറ്റടത്ത് നടുക. 

 എസ്.സി, എസ്.ടി, വ്നിത, കുടംബശ്രീ സംരംഭങ്ങള് എന്നീ വ്ിഭാഗങ്ങളുോയി സംമയാജിപ്പിച്ച് 

പ്രമതയക  ത്പന്ന പ്രദര്ക്ശന മേളകള് സംഘടിപ്പിുക. 

  4.5.19.2 വ്ിവ്ിധ വ്കുപ്പുകളും തമദേശശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിവ് ന്ന മകന്ദ്ര 

സംസ്ഥാന പദ്ധതികള് പരോവ്ധി  പമയാഗിച്ച് ജില്ലയതട വ്യവ്സായിക വ്ളര്ക്ച്ചയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയിലൂതട ലക്ഷയേിടന്നത്. ഇതിലൂതട ജില്ലയതട സാമ്പത്തിക വ്ളര്ക്ച്ചയം, തതാഴില് സാദ്ധയതകളും 

 റപ്പുവ് ു. വ്. പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ സാമ്പത്തിക വ്ളര്ക്ച്ചയം  യര്ക്ന്ന നിലയിലുളള കവ്ദഗധയ 

വ്ികസനവം ോനയോയ തതാഴിലും  റപ്പുവ് ുക എന്നതാണ് മുഖയ ലക്ഷയം. കൃഷിയിലും 

വ്യവ്സായത്തിലുമുളള ശാസ്ത്രത്തിതന്റയം സാമങ്കതിക വ്ിദയയമടയം പ്രമയാഗമത്ത അടിസ്ഥാനതപ്പടത്തി 

ോത്രം,മേ തെറുകിട വ്യവ്സായ മേഖലയതട പുമരാഗതി കകവ്രിക്കാന് സാധിുകയളൂ. ഈ പദ്ധതി 

മരഖ മേല് ആവ്ശയങ്ങള് നിറമവ് ന്നതിനുളള    വ്ഴി കാ ിയാകുതേന്ന് പ്രതീക്ഷിു. വ്.  

  4.5.19.1 പാലക്കാട് ജില്ലയിതല കാര്ക്ഷിക  ല്പ്പന്നങ്ങള്  പമയാഗിച്ച്  ന്പ്പാദനം 

നടുകയാതണങ്കില് കര്ക്ഷകര്ക്ും സംരംഭകര്ക്ും ജില്ലയ്ക്കും സാമ്പത്തിക  ന്നേനം 

കകവ്രിക്കാവന്നതാണ്. ടൂറിസം മേഖലയില് കൂടതല് നിമക്ഷപം നടുന്നതിനുളള നടപടികള് 

കകതകാളളാവന്നതാണ്.  ത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മദശീയ അന്ത്ര്ക്മദശീയ ോര്ക്ക്കറ്റില് േഹനരിുന്നതിന് 

പാമക്കജിംഗ,് ബ്രാന്റിംഗ് മുതലായ സംവ്ിധാനങ്ങള് ഏര്ക്തപ്പടത്താവന്നതാണ്. അനന്ത്സാധയതകളുളള 

ഐ.ടി മേഖലമയ പരോവ്ധി പ്രമയാജനതപ്പടുകയാതണങ്കില് യവ് സംരംഭകര്ക്ക്ക് കൂടതല് 

തതാഴിലവ്സരങ്ങള് ലഭിുന്നതാണ്. ഇമപ്പാള് വ്ളര്ക്. വ്വ് ന്ന സര്ക്വീസ് മേഖലതയ 

മപ്രാഹനാഹിപ്പിമക്കണ്ടത് അതയാവ്ശയോണ്. ജില്ലയിതല വ്ിഭവ്-േനുഷയമശഷി പൂര്ക്ണ്ണോയി  പമയാഗിച്്ച    

വ്യവ്സായ വ്ത്ക്കരണ നയംതതന്ന സൃഷ്ടിക്കാവന്നതാണ്. 

………………………. 
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 5.1  ആര ോഗ്യം , കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം  
(ഖ -ദ്രോെക മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം ഉള്പ്വെവട) 

5.1.1 ആമുഖം 
5.1.1.1 ഭൂെിസ്തൃത്ിയം അത്ിവെ വെെിദ്ധയവംവകോണ്ട് ന്ി െധി സെിരേഷത്കള്പ് ഉള്ള ജില്ലയോണ് 

പോലക്കോട്.  അട്ടെോടി, വന്ല്ലിയോമ്പത്ി, പറമ്പിക്കുളം എന്നീ രഗ്ോത്രെര്ഗ്ഗ രമഖലകള്പ് ജില്ലയവട 

ആര ോഗ്യരമഖലവയ െലിയരത്ോത്ില് സവോധീന്ിക്കുന്നുണ്ട്.   കഞ്ചിരക്കോട് െയെസോയരമഖലയം ചിറ്റൂര്ഗ്, 

വകോല്ലരകോട്, ആലത്തൂര്ഗ് തുടങ്ങിയ കോര്ഗ്ഷിക രമഖലകം ം കോഞ്ഞി പ്പുഴ, എടത്തന്ോട്ടുക , തുടങ്ങിയ 

രത്ോട്ടം രമഖലകം ം എല്ലോം ജില്ലയവട വെെിദ്ധയങ്ങവളയം ഒെം വെല്ലുെിളികവളയം സൂചിെിക്കുന്നത്ോണ്.   

5.1.1.2 ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്പ് മുത്ല് ത്യ്യോറോക്കിെരുന്ന ഒരു വെല്ത്ത് റോറ്റസ്സ ് റിരെോര്ഗ്ട്ട് േരെോള്പ് 

ജില്ലക്ക് സവന്തമോയി ഉണ്ട.് േങ്ങവന് ത്ോവഴ ത്ലം മുത്ല് 88 ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തുകളിലം  7 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ികളിലം 13 രലോക്ക് പഞ്ചോയത്തുകളിലം ത്യ്യോറോക്കവെട്ട ത്ല്ഥിത്ി റിരെോര്ഗ്ട്ടുകള്പ് 

ജില്ലയിവല ആര ോഗ്യ രമഖലയിവല േടവപടല് സോധയത്കം വട ദിേോ സൂചികയോണ്. 

5.1.1.3 ഒര  സമയം പകര്ഗ്ച െയോധികം ം ജീെിത് വേലീ ര ോഗ്ങ്ങം ം ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങം വട 

മുന്ന്ി യിലണ്ട്. അമിത് രപോഷണം ലമലമുള്ള ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങം ം രപോഷകോെോ  കുറെ് ലമലമുള്ള 

മ ണങ്ങം ം യോഥോര്ഗ്്യ ങ്ങളോയി ന്ിലന്ില്ക്കുന്നു. സംഥോന്രത്തകുള്ള േത്  

സംഥോന്വത്തോഴിലോളികം വട ശ്നരെേന് കെോടം കൂടിയോണ് പോലക്കോട ്ജില്ല. ഏകരദേം 75000 അന്യ 

സംഥോന് വത്ോഴിലോളികള്പ് ജില്ലയിലവണ്ടന്നത്് ആര ോഗ്യശ്നങ്ങങ്ങവള രൂക്ഷമോക്കുന്നു. ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങരളോട് ശ്നരത്യകിും ം കുത്തിവെയ്പ്പപ്പുകരളോട്  തറം ത്ി ിഞ്്ഞ ന്ില്ക്കുന്ന െലിവയോരു െിാോഗ്വം 

ജില്ലയിലണ്ട്. 

5.1.1.4 പോലക്കോട് ജില്ലയവട ര ോഗ്ോതു ത് ഉയര്ഗ്ത്തുന്നത്ില് വകോതുക ്ജന്യ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്ക്ക് െലിയ 

പക ് ഉണ്ട്. മുവന്നോരുക്കങ്ങളിലം മുന് കരുത്ലകളിലം െലിയ െീഴ്ച െന്നത്് വകോണ്ടോണ് ഈ ഥിത്ി 

ഉണ്ടോയത്്. പകര്ഗ്ചെയോധി ന്ിയ്രണവുണവമോയി രന് ിട്്ട ബന്ധമുള്ള ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ള െിത് ണം, മോലിന്യ 

സംസ്ക ണം എന്നിെവയോന്നും ഫലശ്നദമോവണന്്ന പറയോന്ോെില്ല. 28 ലക്ഷത്തിലധികം ജന്സംഖയയള്ള 

ജില്ലയിവല ന്ി െധിയോയ വപോതുജന്ോര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് പ ിെ ികുന്നത്ിന്് ജന്കീയവം, 

സംരയോജിത്വമോയ ഒരു ശ്നെര്ഗ്ത്തന് പദ്ധത്ിയോണ് ആെേയം. 

5.1.1.5 28 ലക്ഷത്തിലധികം ജന്സംഖയയള്ള പോലക്കോട് വപോതുജന്ോര ോഗ്യ രമഖലയില് ന്ി െധി 

ശ്നങ്ങങ്ങളോണ് േന്്ന രന് ിടുന്നത്്.  േെ പ ിെ ിക്കോന് ജന്കീയവം സംരയോജിത്വമോയ ഒരു ശ്നെര്ഗ്ത്തന് 

പദ്ധത്ിയോണ് ന്മുക്ക് ആെേയം.  സോക്ഷ ത്, ജന്കീയോസൂത്രണം, പ ി ക്ഷ, തുടങ്ങിയ പദ്ധത്ികം വട 

കോ യത്തില് ജന്കീയ പോ മ്പ യമുള്ള ജില്ലയോണ് ന്മ്മുരടത്്. െരും കോലത്ത് വപോതുജന്ോര ോഗ്യ ശ്നങ്ങ 

പ ിെോ ത്തിന്് ഈ ജന്കീയത് മുത്ല്കൂട്ടോവവമന്്ന ന്മുക്ക് ശ്നത്ീക്ഷിക്കോം.   

5.1.2 അെഥ െിേകലന്ം 

ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ് (അരലോെത്ി) 

പോലക്കോട് 3 വമഡിക്കല് രകോരളജ്, ഒരു ജില്ലോ ആശുപത്രി, 5 ത്ോലൂക്്ക ആശുപത്രി, ഒരു ടി.ബി 

വസന്റര്ഗ്, സോലമെികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം ം ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം മോയി 92 എന്നിങ്ങവന്യള്ള 

ഥോപന്ങ്ങള്പ് ജില്ലയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു .  504 ആര ോഗ്യ ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു.  

സബ്വസന്ററുകകം വട എ്ണതത്തിന്് ആുപോത്ികമോയി വജ.എച്.ഐ ത്സ്തികകള്പ് ന്ിലെിലില്ല.  16 

പി.എച്.സി കള്പ് കുടുംബോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളോയി ശ്നഖയോപിചിട്ടുവണ്ടകിലം േെക്്ക ആെേയമോയ പശ്ചോത്തല 

സൗക യങ്ങം ം അധിക ജീെന്ക്കോര യം േന്ിയം ന്ിയമിരക്കണ്ടത്ോയി ിക്കുന്നു.  ജില്ലോ, ത്ോലൂക്്ക 
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 ആശുപത്രികളിലം കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ി വെല്ത്ത് വസന്ററുകകളിലം മോന്ദ്ഡപശ്നകോ മുള്ള പശ്ചോത്തല 

സൗക യങ്ങള്പ് േല്ലോവത്യോണ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നത്്. 

പട്ടിക 5.1.1 

ആര ോഗ്യ  ംഗ്വത്ത േരെോഴവത്ത അെഥ 

ക്രമ ന്ം േന്ം എ്ണതം 

1. ജില്ലോ െിസ്തീര്ഗ്്ണതം 4480 ച.കി.മീ 

2. ജന്സംഖയ (2011 വസന്സസ് ശ്നകോ ം) 2809934 

3. അസംലി മ്ഡപലങ്ങള്പ് 12 

4. പോര്ഗ്ലവമെ് മ്ഡപലങ്ങള്പ് 7 

5. ത്ോലൂക്കുകം വട എ്ണതം 6 

6. റെന്ൂ രലോക്കുകം വട എ്ണതം 13 

7. വെല്ത്ത് രലോക്ക് 14 

8. ന്ഗ് സാകം വട എ്ണതം 7 

9. ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകം വട എ്ണതം 89 

10. െിരല്ലജുകം വട എ്ണതം 156 

11. സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് വമഡിക്കല് രകോരളജുകം വട എ്ണതം 1 

12. സവകോ യ വമഡിക്കല് രകോരളജുകം വട എ്ണതം 2 

13. ജില്ലോ ആശുപത്രികം വട എ്ണതം 1 

14. ജില്ലോ ടി.ബി വസെറുകകം വട എ്ണതം 1 

15. ത്ോലൂക്ക് വെഡ് കവോര്ഗ്രട്ടഴ്്സ ആശുപത്രികം വട എ്ണതം 5 

16. സോലമെികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം വട എ്ണതം 15 

17 പി.എച്.സി കം വട എ്ണതം 77 

18 സവകോ യ ആശുപത്രി / ക്ലിന്ിക്ക് – കം വട എ്ണതം 198 

19 മറ്റുള്ളെ 15 

20 ന്ഴ്സിംഗ്് സ്കൂള്പ് 3 

21 ജില്ലോ വെക്ടര്ഗ് കണരരോള്പ് യൂണിറ്റസ്് 1 

22 സബ് വസെറുകകം വട എ്ണതം 504 

23 സ്ത്രീ  തരുഷ അുപോത്ം 
1067/1000 

24 
ജന്സോന്ദ്രത്/ കി.മീ 627 

25 സോക്ഷ ത് ന്ി ക്ക്  89.31% 

26 വരബല് വമോവബല് യൂണിറ്റസ്് 6 

പട്ടിക 5.1.2 

പോലക്കോട് ജന്സംഖയ െിേദോംേങ്ങള്പ് 

ജന്സംഖയ ആണ് വപണ് ആവക 

ജന്സംഖയ 1359478 1450456 2809934 

പട്ടികജോത്ി 197451 206382 403833 

പട്ടികെര്ഗ്ഗം 24314 24658 48972 
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 പട്ടിക 5.1.3 

ന്ോഷണല്   വെല്ത്ത് മിഷു കീഴിലള്ള ന്ഗ്  ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം ം െിേദോംേങ്ങം ം 

രപര്ഗ് ഒ. പി യില് െന്ന ര ോഗ്ികം വട എ്ണതം 

2015/16 2016/17 2017/18 

ആലരകോട് ന്ഗ് ോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം 4244 22428 16858 

ദിറ വത്രുെ് ന്ഗ് ോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം 26501 32942 35438 

വകോളപ്പുള്ളി ന്ഗ് ോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം 18125 16853 14666 

വസൗത്ത് പന്മ്ണതന്ഗ് ോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം 6795 8325 5011 

വെ്ണതക്ക  ന്ഗ് ോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം 22819 28079 19616 

ആവക 78484 108628 91589 

പട്ടിക 5.1.4 

ആയൂര്ഗ്രെദ െിാോഗ്ത്തിെ െിേദോംേങ്ങള്പ് 

ക്രമ ന്ം േന്ം എ്ണതം 

1 ആശുപത്രികള്പ് 1 

2 ഡിവെന്സറി 84 

3 വരബല് ഡിവെന്സറി 1 

4 സിദ്ധ ഡിവെന്സറി 1 

5 എന്.എച്.എം ഡിവെന്സറി 11 

6 കിടത്തി ചികിത്സയള്ള ആശുപത്രികള്പ് 6 

7 ആവക കിടക്കകം വട എ്ണതം 130 

പട്ടിക 5.1.5 

രെോമിരയോ െിാോഗ്ത്തിവെ െിേദോംേങ്ങള്പ് 

ക്രമ ന്ം േന്ം എ്ണതം 

1 ആശുപത്രികള്പ് 1 

2 ഡിവെന്സറി 49 

3 എന്.എച്.എം ഡിവെന്സറി 29 

4 എസ്.ടി.പി ക്ലിന്ിക് 3 

5.1.3 ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ് (അരലോെത്ി) 

പട്ടിക 5.1.6 

ഒ.പി./ഐ.പി െിെ ങ്ങള്പ് 

െര്ഗ്ഷം േ ോേ ി ഒ.പി ഐ.പി 

2015 4296341 124218 

2016 4542576 142397 

2017 4763898 146395 
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 5.1.4 ആര്ഗ്ദ്രം മിഷന് 

പട്ടിക 5.1.7 

കുടുംബോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം വട അെഥ 

ജില്ലയില് 16 പി.എച.സി കവള കുടുംബോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളോക്കി മോറ്റസ്ിയിട്ടുണ്്ട. െിേദോംേങ്ങള്പ് ത്ോവഴ 

രചര്ഗ്ക്കുന്നു. 

1 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, ശ്രീകൃഷ്ണ ത ം 

2 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, വകോല്ലരകോട് 

3 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, ഓങ്ങല്ലൂര്ഗ് 

4 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, കുമ ന്ല്ലൂര്ഗ് 

5 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, െണ്ടോഴി 

6 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, മോത്തൂര്ഗ് 

7 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, കല്ലടിരക്കോട ്

8 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, കുത്തനൂര്ഗ് 

9 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, അടക്കോ തത്തൂര്ഗ് 

10 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, ഒഴലെത്ി 

11 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം,  തതുെ ിയോ ം 

12 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, മക  

13 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, കിഴക്കരഞ്ച ി 

14 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം,  തത്തൂര്ഗ് 

15 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, വന്ല്ലോയ 

16 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, കുമ ം തത്തൂര്ഗ് 

 േത്ിന്്  തറരമ പോലക്കോട് ജില്ലോ ആശുപത്രി, ചിറ്റൂര്ഗ് ത്ോലൂക്്ക ആശുപത്രി, ആലത്തൂര്ഗ്, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട്, 

ഒറ്റസ്െോലം, പട്ടോമ്പി എന്നീ ഥോപന്ങ്ങരളയം ആര്ഗ്ദ്രം മിഷന്ില് ഉള്പ്വെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബോര ോഗ്യ 

രകന്ദ്രങ്ങളില് ഒ.പി സമയം ദീര്ഗ്ഘിെിക്കുകയം, വാൗത്ികവസൗക യങ്ങള്പ് െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുകയം വചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 തത്ിയ സകല്പ്െമോയ ആര ോഗ്യരസന് എല്ലോയിടത്തും രൂപീക ിും  ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം തുടങ്ങുകയം വചയ്തു. 

പട്ടിക 5.1.8 

രകോട്ടത്തറ ഗ്െ. വരബല് വെഷയോലിറ്റസ്ി ആശുപത്രി 

വസൗക യങ്ങം ം െിേദോംേങ്ങം ം എ്ണതം / അെഥ 

കിടക്കകള്പ് 154 

െിാോഗ്ങ്ങള്പ് 

അഥിര ോഗ്ം 

രന്ത്രെിാോഗ്ം 

േ.എന്.ടി 

ജന്റല് 

േിശുര ോഗ്ം 

വസകയോരി 

 അന്രസ്തഷയ 
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 ശ്നസെം 

േ ോേ ി ഒ.പി 750 

േ ോേ ി ഐ.പി 150 

കോഷവോലിറ്റസ്ി, എക്സരറ, ഓെരറഷന് ത്ിയ്യരറ്റസ്ര്ഗ് 24 മണിക്കുര്ഗ് 

വെന്റിരലറ്റസ്ര്ഗ് ലായമോണ ്

ആംബുലന്സ ് ലായമോണ ്

സ്കോന്ിംഗ്് ലായമോണ ്

ലഡ് രറോരറജ് യൂണിറ്റസ്് ലായമോണ ്

ദന്തര ോഗ് രസെന്ം ലായമോണ ്

വസക്കന്ററി പോലീരയറ്റസ്ീെ് രസെന്ം ലായമോണ ്

ഡയോലിസിസ് യൂണിറ്്റസ് ലായമോണ ്

ത്ിമി  േസ്ത്രക്രിയ രസെന്ം ലായമോണ ്

പട്ടിക 5.1.9 

കിടത്തി ചിക്തിസയള്ള ആശുപത്രികളില് െന്ന ര ോഗ്ികം വട എ്ണതം 

ആശുപത്രിയവട രപ ് 
2015 2016 2017 

ഐ.പി ഒ.പി ഐ.പി ഒ.പി ഐ.പി ഒ.പി 

ഡി.എച് പോലക്കോട് 131 7000 112 8123 158 5463 

ജി.എ.എച്. വത്ക  88 5000 96 7212 56 5000 

ജി.എ.എച്. ത്ത്തമംഗ്ലം 58 4400 56 5647 48 4400 

ജി.എ.എച്. ഒറ്റസ്െോലം 40 5000 54 6732 56 5000 

ജി.എ.എച്. െടക്കരഞ്ച ി 56 3956 61 3241 50 2965 

ജി.എ.എച്. ചളെറ 38 4600 43 3123 32 3674 

ജി.എ.എച്. ത്രൂര്ഗ് 75 4000 67 4500 59 4500 

5.1.5 ജില്ലോ പദ്ധത്ി-രൂപര ഖ 
വപോതുജന്ോര ോഗ്യം 

5.1.5.1 മറ്്റസ് െികസന്രമഖലകവളരെോവല കുത്ിും  ചോട്ടം ര ഖവെടുത്തിയിട്ടിവല്ലകിലം 

വപോതുജന്ോര ോഗ്യ രമഖലയിലം െിരകന്ദ്രീക ണം ഏവറ മോറ്റസ്ങ്ങള്പ് െരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആര ോഗ്യ 

അുബന്ധരമഖലയിവലകം വട അടിഥോന് ആെേയങ്ങളോയ കക്കൂസ്, കുടിവെള്ളം, െീട് എന്നിെക്കു 

 തറവമ െിെിധ രമഖലയിലള്ള ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങം വട ാൗത്ികസോെച യങ്ങള്പ്, മറ്റു സൗക യങ്ങള്പ് 

എന്നീ കോ യങ്ങളില് എടുത്തുപറയത്തക്ക  തര ോഗ്ത്ിയോണ ് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത്്.  ത്ല്ഫലമോയി 

ജന്കീയോസൂത്രണ ശ്നക്രിയക്ക് മുന്പ് 30 േത്മോന്ം ആം കള്പ് വപോതുജന്ോര ോഗ്യസംെിധോന്ം 

ഉപരയോഗ്ിചിരുന്ന ഥോന്ത്ത് അത്ിരെോള്പ് ഏത്ോണ്ട് 40 േത്മോന്ത്തിവലത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

5.1.5.2 ഒരു കോലത്ത് പകര്ഗ്ചെയോധികള്പ് ലമലം ഏത്ോണ്ട ്70 മുത്ല് 80 േത്മോന്ം െവ  ആം കള്പ് 

മ ണവെട്ടിരുന്ന ന്മ്മുവട രക ളത്തില് േന്്ന പകര്ഗ്രചത് െയോധികള്പ് ലമലമോണ് ഏറ്റസ്വം കൂടുത്ല് 

മ ണവെട്ടു വകോണ്ടി ിക്കുന്നത്്.  ണ്ടോം ത്ലമുറശ്നങ്ങങ്ങളോയി ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്, 

ന്ഗ് െല്ക്ക ണം, ജന്സംഖയോെര്ഗ്ദ്ധന്െ്, സോന്ദ്രത്, െര്ഗ് ദ്ധിച ആയര്ഗ്വദര്ഗ്ഘയം,  തത്ിയ 

പകര്ഗ്ചെയോധികം വട കടന്നുെ െ്, എന്നിെരയോവടോെം ശ്നോയമോയെരുവട ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്, മോന്സികോര ോഗ്യ 

ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്, രറോഡപകടങ്ങള്പ്, ആത്മെത്യ, അമിത്മദയപോന്ം, മറ്റു ലെ ി മരുന്നുകം വട ഉപരയോഗ്ം, 
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 എന്നിെവയല്ലോം ത്വന്ന ആര ോഗ്യ ംഗ്വത്ത ശ്നധോന് ശ്നങ്ങങ്ങളോണ്.  ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളത്തിന്വറ 

അാോെം, അേോസ്ത്രീയമോയ ഖ -ദ്രെ മോലിന്യപ ിപോലന്ം, അന്ോര ോഗ്യക മോയ ാക്ഷണ ീത്ി, 

െയോയോമക്കുറെ,് മരുന്നുകം വട അേോസ്ത്രീയവം അമിത്വമോയ ഉപരയോഗ്ം, െയോജചികിത്സ േടവപടല്, 

െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്ന ചികിത്സോ വചലെ്, സൂെര്ഗ് വെഷയോലിറ്റസ്ിരയോടുള്ള ആാിമുഖയം, വെദയേോസ്ത്ര ംഗ്വത്ത 

കചെടെല്ക്ക ണം േെവയല്ലോം ത്വന്ന രമല് പറഞ്ഞ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്ക്ക് കോ ണമോണ്. 

5.1.5.3 വപോതുജന്ോര ോഗ്യ ംഗ്ത്ത് ന്മ്മുവട പ മ്പോ ോഗ്ത്  ീത്ികവളയം ആയര്ഗ്രെദം, സിദ്ധ, 

യൂന്ോന്ി എന്നിങ്ങവന്യള്ള മറ്റു േോഖകരളയം സമന്വയിെിക്കുകയം പ മോെധി ജന്പകോളിത്തം 

ഉറപ്പുെരുത്തുന്ന  ീത്ിയിലം ആര ോഗ്യവത്ത ന്ിര്ഗ്ണയിക്കുന്ന മറ്റു സോലമെിക ഘടങ്ങവള ശ്നത്ിന്ിധോന്ം 

വചയ്യുന്ന െിെിധ െകുപ്പുകം വട സെക ണം കൂടി ഉറെോക്കുന്ന ത് ത്തില് െിെിധ ത്ലങ്ങളിലള്ള 

ശ്നോരദേിക ാ ണകൂടങ്ങം വട േടവപടല് ആര ോഗ്യ രമഖലയില് അന്ിെോ യമോണ്. 

പട്ടിക 5.1.10 

P\-kwJybpw ac-Whpw kw_-Ôn¨ hni-Zmw-i-§Ä 
േന്ം രക ളം പോലക്കോട് 

ജന്സംഖയ 3,33,87,677, 2809934 

ജന്സോന്ദ്രത് 860 627 

ആണ് \വപണ് അുപോത്ം 1084 972 (2015/16) 

ജന്ന് ന്ി ക്്ക   

മ ണന്ി ക്്ക   

5.1.5.4 ഉയര്ഗ്ന്ന ജന്സോന്ദ്രത്യള്ള ജില്ല എന്ന ന്ിലക്ക് ആര ോഗ്യഥോപന്ങ്ങം വട 

ാൗത്ികസോെച യങ്ങം ം കോ യക്ഷമത്യം രസെന്സന്നദ്ധത്യം അത്ിന്ുസ ിച് വമചവെടുരത്തണ്ടതുണ്്ട. 

202 ഓവട 60 െയസ്സിു മുകളിലള്ളെരുവട എ്ണതം 15 െയസ്സിു ത്ോവഴയള്ളെരുവട എ്ണതവത്തക്കോള്പ് 

കൂടുവമന്ന് ശ്നത്ീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ  സോെച യത്തില് ശ്നോയം വചന്നെര്ഗ്ക്കോയള്ള രസെന് 

െികസന്പദ്ധത്ികള്പ് ഉണ്ടോരകണ്ടതുണ്ട്. 

5.1.6 മോതൃമ ണം 

േന്തയയിവല മോതൃമ ണ ന്ി ക്കുമോയി ത്ോ ത്മയം വചയ്യുരമ്പോള്പ് രക ളം െളവ  മുന്നിലോണ്. 

രക ളത്തിവെ മോതൃമ ണ ന്ി ക്്ക 66 ആവണകില് പോലക്കോട് ജില്ലയരടത്് 40  ആണ്. മോതൃമ ണങ്ങള്പ് 

കൂടുത്ലം ഗ്ര്ഗ്ാകോലത്തുണ്ടോകുന്ന  ക്തസമ്മ്യര്ഗ്ദ്ദം, അപസ്മോ ം ലമലമോണ്. 

5.1.7 േിശുമ ണ ന്ി ക്ക് 

ജില്ലയിവല േിശുമ ണന്ി ക്ക് ശ്നധോന്മോയം ജന്ിത്ക വെകലയങ്ങം ം ജന്മന്ോലള്ള ഹൃദയ 

വെകലയങ്ങം മോണ് മ ണ കോ ണങ്ങള്പ്. ******* % ന്െജോത് േിശുക്കള്പ്ക്ക് തൂക്കം കുറെോണ്. ന്െജോത് 

േിശുമ ണന്ി ക്്ക 6. 

5.1.8 സോംക്രമിക ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

5.1.8.1 സംഥോന്വത്ത മറ്റു ജില്ലകളില് ന്ിന്നും െയത്യസ്തമോയി വകോതുകുജന്യര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

കൂടുത്ലോയി കണ്ടുെരുന്നുണ്്ട. വഡകിെന്ി, വെെവറ്റസ്റ്റസ്ിസ്-എ, എച്1എന്1, മന്ത,് െയറിളക്ക ര ോഗ്ങ്ങള്പ്, 

ചിക്കന്രപോക്സ,് എന്നിെയോണ് കഴിഞ്ഞ കോലങ്ങളില് റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്തിട്ടുള്ളത്്.  

5.1.8.2 മന്ത് ര ോഗ്ത്തിന്് കോ ണമോകുന്ന വമരക്രോഫിരലറിയയവട  ക്തത്തിലള്ള സോന്നിദ്ധയം 

ഏറ്റസ്വം കൂടുത്ലോയി കോണുന്നത്് പോലക്കോട് ജില്ലയില് മോത്രമോണ്. രക ളം മന്ത് ര ോഗ്െിമുക്ത 

സംഥോന്മോയി ശ്നഖയോപിക്കുന്നത്ിന്് ബോക്കി ന്ില്ക്കുന്ന ജില്ലയോയി പോലക്കോട് ന്ില്ക്കുന്നു. 
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 ക്ഷയര ോഗ്ം 

5.1.8.3  കഴിഞ്ഞ െര്ഗ്ഷങ്ങവള അരപക്ഷിച് ക്ഷയര ോഗ്ം കുറഞ്ഞുെരുന്നുണ്്ട. ക്ഷയര ോഗ്ം 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോര്ഗ്ജന്ം വചയ്യുന്നത്ിന്് അുരയോജയമോയ കോലോെഥയോണ് രക ളത്തിലള്ളത്്. പോലക്കോട് 

ജില്ലയില് കൃത്യമോയി ചികിത്സ പിന്തുട ോത്തതുലമലം ചികിത്സോ ശ്നത്ിക ിക്കോത്ത ര ോഗ്ികം ണ്്ട. 

ജീെന്ക്കോരുവട കുറെ് ജില്ലോ ക്ഷയര ോഗ് െകുെില് അുാെവെടുന്നുണ്ട ്

കുഷ്ഠര ോഗ്ം 

5.1.8.4 പോലക്കോട്  ജില്ലയില് 10000 ജന്സംഖയയ്ക്ക് 0.29 ആണ്. ജില്ലയില് കുഷ്ഠര ോഗ്ത്തിവെ 

അംഗ്വെകലയം 25% ആണ്. 10 ഓളം കുട്ടികളില് കുഷ്ഠര ോഗ്ം റിരെോര്ഗ്ട്്ട വചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

എച്.ഐ.െി./എയ്പ്പ്സ് 

5.1.8.5 എച്.ഐ.െി./എയ്പ്പ്സ് ബോധിത്ര്ഗ്,  മറ്റസ്് ജില്ലകവള  അരപക്ഷിച്  കൂടുത്ലോണ്. 2002 

എച്.ഐ.െി. അണുബോധ ഥിത്ീക ിചിട്ടുണ്ട്. 90-95% ആം കവള എ.ആര്ഗ്.റ്റസ്ി. ചികിത്സയിരലക്്ക 

വകോണ്ടുെരുെോന് കഴിയന്നുണ്ട്. 

വഡകിെന്ി 

5.1.8.6 കഴിഞ്ഞ  ണ്ടു ലമന്്ന െര്ഗ്ഷങ്ങളോയി ജില്ലയില് ഏറ്റസ്വം കൂടുത്ല് ആം കവള ബോധിച് മ ണം 

സംാെിചത്് വഡകിെന്ി ലമലമോണ്. 2017 ല് 9110 സംേയോെദമോയതും 2287 ഥി ീക ിചതുമോയ 

വഡകിെന്ികം ം 41 മ ണങ്ങം ം ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്. പോലക്കോട് മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട്, രമലോര്ഗ്രക്കോട്, 

ലമണ്ടൂര്ഗ്,  തതുരേ ി, പി ോയി ി തുടങ്ങിയ ഥലങ്ങളിലോണ് കൂടുത്ല് രകസുകം ം റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്തത്്. 

കുടിവെള്ള ദൗര്ഗ്ലായം, വകോതുക് െള ോന് സോെച യവമോരുക്കും ഉറെിടങ്ങള്പ് തുടങ്ങിയെയോണ് ര ോഗ്ം 

െയോപകമോകോന് കോ ണം. 

 

 

JAN
UAR

Y

FEBR
UAR

Y

MAR
CH

APRI
L

MAY JUNE JULY
AUG
UST

SEPT
EMB
ER

OCT
OBE

R

NOV
EMB
ER

DECE
MBE

R

2017 22 22 27 109 135 44 150 121 91 44 42

2016 10 40 9 0 3 6 19 12 4 13 8 13

2015 5 7 6 2 7 36 0 68 0 4 4 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
A

SE
S

CONFIRMED DENGUE CASES

 
 

 

 

 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 276 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9 െയറിളക്ക 

ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

െയറിളക്ക ര ോഗ്ങ്ങള്പ് െയോപകമോയി ഈ ജില്ലയവട െിെിധ ാോഗ്ങ്ങളിലോയി റിരെോര്ഗ്ട്്ട 

വചയ്തുെരുന്നു. ജില്ലയവട പടിഞ്ഞോറന് ാോഗ്ങ്ങളിലം വന്ന്മോറ, ആലത്തൂര്ഗ് ശ്നരദേങ്ങളിലമോണ് കൂടുത്ലം 

െയറിളക്ക ര ോഗ്ങ്ങള്പ് ഥി മോയി കണ്ടുെരുന്നത്്. ശുദ്ധജലത്തിവെ അാോെം, മോലിന്യങ്ങള്പ്, മോലിന്യ 

സംസ്ക ണത്തിവെ രപോ ോയ്മകള്പ് തുടങ്ങിയെയോണ് െയറിളക്കത്തിവെ കോ ണങ്ങള്പ്. 

5.1.10 ജീെിത് വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

5.1.10.1 ജീെിത് വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ് െളവ  അപകടക മോയ അെഥയിലോണ് ജില്ലയില് 

റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്തുവകോണ്ടി ിക്കുന്നത്്.  ആര ോഗ്യ ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്പ് മുത്ല് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് സംെിധോന്ങ്ങളിലം 

സവകോ യ ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് മുത്ല് സൂെര്ഗ് വെഷയോലിറ്റസ്ി ആശുപത്രികളില് െവ  േത്ത ം ര ോഗ്ികം വട 

ബോഹുലയമോണ് കണ്ടുെരുന്നത്്.   

5.1.10.2 ജീെിത് വേലിയിലണ്ടോയ മോറ്റസ്രത്തോവടോെം പോശ്ചോത്യ ാക്ഷണ  ീത്ികള്പ്, 

െയോയോമക്കുറെ,് െീടുകളിലം രജോലിഥലങ്ങളിലം അുാെവെടുന്ന മോന്സിക സമ്മ്യര്ഗ്ദ്ദങ്ങള്പ് തുടങ്ങിയ 

ജീെിത് വേലീ ര ോഗ്ങ്ങം വട കോ ണങ്ങള്പ് ജില്ലയില് െര്ഗ്ദ്ധിും  െ ികയോണ്.  ത്ോവഴ കിടയില് ന്ടക്കുന്ന 

സ്ക്രീന്ിംഗ്് കയോമ്പുകളില് സ്ത്രീകം വട പകോളിത്തമോണ് കൂടുത്ല് അുാെവെടുന്നത്്.   തരുഷന്മോര്ഗ് െളവ  

കുറും  മോത്രരമ സ്ക്രീന്ിംഗ്് കയോമ്പുകളില് എത്തുന്നുള്ളൂ.  െിദയോര്ഗ്്ികളില് േോ ീ ിക ക്ഷമത്ോ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് െളവ  കുറെോയിട്ടോണ് കോണുന്നത്്.  ശ്നോ ംാ പ ിരേോധന്ക്ക് സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

കുറെോയതും, ഉള്ള സംെിധോന്ങ്ങള്പ് കോ യക്ഷമമോയി ഉപരയോഗ്ിക്കോത്തതും കോ ണം അെസോന് 

ഘട്ടത്തിലോണ് പലരും ചികിത്സ രത്ടുന്നത്്. േത്് മ ണ ന്ി ക്്ക െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നു.   

5.1.10.2 ജില്ലയിവല കണക്കുകള്പ് ശ്നകോ ം ഏത്ോണ്ട് എല്ലോ പഞ്ചോയത്തുകളിലം 21% ആം കള്പ് 

ഏവത്കിലം ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ത്തിന്് അടിമവെട്ടെ ോണ്. 30-60 െയസ്സിന്ിടക്കുള്ള മുഴുെന് രപരുരടയം 

സക്രീന്ിംഗ്് പൂര്ഗ്ത്തിയോക്കോത്തതുവകോണ്ടോണ്  ഈ കണക്കുകള്പ് േന്ിയം ഉയ ോന്ോണ ്സോധയത്. ന്മ്മുവട 

പഞ്ചോയത്തത്ത് ശ്നരദേങ്ങളില് 1 െര്ഗ്ഷം ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങളോല് 45 ഓളം മ ണങ്ങള്പ് 

സംാെിക്കുന്നു. േത്ില് പകുത്ിയം കോന്സര്ഗ്, ലമലമുള്ള മ ണങ്ങളോണ്. കൂടോവത് ഹൃരദ്രോഗ്ങ്ങള്പ്, 

വൃക്കര ോഗ്ങ്ങള്പ്, എന്നിെയവട രത്ോതും കൂടുത്ലോണ്. അരത് സമയം േത്ത ം ര ോഗ്ങ്ങം വട ചികിത്സോ 

സൗക യങ്ങള്പ് ജില്ലയില് പ ിമിത്മോണ്. ഏവത്ോരു ര ോഗ്ന്ിര്ഗ്ണയ കയോമ്പിലം 100 രപവ  

പ ിരേോധിക്കുരമ്പോള്പ് േ ോേ ി 6  തത്ിയ ര ോഗ്ികവള ജില്ലയില് കവണ്ടത്തുന്നുണ്ട്. ജീെിത്വേലീ 
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 ര ോഗ്ങ്ങം ം ആെോ േീലങ്ങം ം ത്മ്മ്യില് അരാദയമോയ ബന്ധമുണ്ട്. ജില്ലയില് കൗമോ ക്കോ ില് 12 

േത്മോന്ം രപര്ഗ്ക്്ക െിളര്ഗ്ചയണ്ട് എന്ന കോ യം ഗ്ൗ െമോയി പ ിരേോധിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

5.1.11 മോന്സികോര ോഗ്യം 

2013 ലോണ് പോലക്കോട് ജില്ലോ മോന്സികോര ോഗ്യ പ ിപോടി തുടങ്ങുന്നത്്. മറ്റസ്് അസുഖങ്ങളില് ന്ിന്നും 

െയത്യസ്തമോയി ഒരട്ടവറ ചികിത്സകള്പ്ക്കുരേഷമോണ് ര ോഗ്ികവള കവണ്ടത്തോന് കഴിയന്നത്്. 

ചികിത്സിക്കോുള്ള െിമുഖത്യം, മറ്റസ്് അേോസ്ത്രീയ ചികിത്സക്കോരും മ്രണവുെോദികം ം ഈ  ംഗ്ത്്ത 

ഗുരുത് മോയ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. േോസ്ത്രീയമോയ ചികിത്സക്കുള്ള സൗക യം ജില്ലയവട മറ്റു 

ഥലങ്ങളിരലക്കു കൂടി െയോപിെിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ആയഷ് െകുപ്പുകളിലൂവടയള്ള ചികിത്സക്കും ശ്നോധോന്യം 

ലാിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

5.1.12 സോന്തവന്പ ിച ണം 

ജില്ലയില് വമചവെട്ട  ീത്ിയില് പോലിരയറ്റസ്ീെ് വകയര്ഗ് രശ്നോഗ്രോം ന്ടുന്നുെരുന്നു എല്ലോ ഗ്രോമത്ല 

രലോക്ക്-ജില്ലോത്ലങ്ങളിലമോയി 96 യൂണിറ്റുകള്പ് ന്ിലെില് ഉണ്ട്. വപോതുജന് പകോളിത്തത്തില് കുറെ് 

െന്നിട്ടുണ്ട്. 

5.1.13 െരയോജന് പ ിപോലന്ം 

രക ളത്തില് 50 ലക്ഷരത്തോളം വൃദ്ധജന്ങ്ങള്പ് ഉണ്ടന്നോണ് കണക്കോക്കവെടുന്നത്്. പോലക്കോട് 

ജില്ലയിവല െരയോജന്ങ്ങം വട കണക്കുകള്പ് ലായമല്ല. ജില്ലയിവല െരയോജന് പ ിപോലന്ത്തിന്ോെേയമോയ 

പദ്ധത്ികള്പ് കോ യമോയി േല്ല എന്നുത്വന്ന പറയോം. ജില്ലോ ആശുപത്രിയില് വജറിയോരിക് വകയര്ഗ് യൂണിറ്്റസ് 

േതുെവ  ആ ംാിചിട്ടില്ല. 5 െോര്ഗ്ുകളില് വജറിയോരിക് രകോര്ഗ്ണര്ഗ് ആ ംാിക്കോുള്ള ന്ടപടികള്പ് 

ഏത്ോണ്ട് പൂര്ഗ്ത്തീക ിും  കഴിഞ്ഞു. 

പട്ടിക 5.1.11 

െരയോജന് ആര ോഗ്യ പ ി ക്ഷ 
 ന്ം ലക്ഷയങ്ങള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് സംരയോജന് സോധയത്കള്പ് കോലോെധി 

 

1-2  3-5 5-10 

1 മുത്ിര്ഗ്ന്ന 

വപൗ ന്മോരുവട 

െിെ  രേഖ  

ണവം ഡോററ 

രബസ് ത്യ്യോറോ 

ക്കലം 

െോര്ഗ്ഡ് ത്ലത്തിലം 

പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തിലം 

െിെ രേഖ ണം ന്ടത്തുക. 

ര ോഗ്െിെങ്ങം ം 

ചികിത്സോെിെ ങ്ങം ം 

രേഖ ിക്കല് 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

െകുെ്, സോലമെയന്ീത്ി 

െകുെ്, കുടുംബശ്രീ 

 

 

√ 

  

2 പോലിരയറ്റസ്ീെ് 

പ ിച ണം 

പോലിരയറ്റസ്ീെ് പ ിച ണം 

ആെേയമുള്ളെര്ഗ്ക്്ക 

ശ്നോരദേികമോയ പോലീ രയറ്റസ്ീെ് 

വകയര്ഗ് യൂണിറ്റസ്ി വെ സൗക യം 

ഉപരയോഗ്ിക്കുക. 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

െകുെ് 

 

√ 

  

3 ജില്ലോ 

ആശുപത്രിയില് 

വജറിയോരിക് 

വകയര്ഗ് യൂണിറ്റസ്് 

ശ്നരത്യക ഒ.പി./ഐ.പി 

സൗക യങ്ങം ള്ള വജറിയോരിക് 

വകയര്ഗ് ഥോപിക്കുക 

ആര ോഗ്യരക ളം  

 

 

 

√ 
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 4 വജറിയോരിക് 

വകയര്ഗ് പ ിേീലന്ം 

വജറിയോരിക് വകയര്ഗ് സന്നദ്ധ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തകര്ഗ്ക്ക് പ ിേീലന് 

പ ിപോടി ജില്ലോ ത്ലത്തില് 

ന്ല്കോവ ന്നത്ോണ്. 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

െകുെ്, സോലമെയന്ീത്ി 

െകുെ് 

 

 

√ 

 

 

 

 

5 െരയോജന് കൂട്ടോയ്മ െോര്ഗ്ുത്ലത്തില് 

വൃദ്ധജന്ങ്ങം വട മോന്സികവം 

േോ ീ ികവമോയ 

ആര ോഗ്യത്തിുരെണ്ടി 

കൂട്ടോയ്മകള്പ് 

സംഘടിെിക്കോവന്നത്ോണ്. 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

െകുെ്, സോലമെയന്ീത്ി 

െകുെ് 

 

 

√ 

  

5.1.14 ആദിെോസി ആര ോഗ്യം 

ശ്നധോന്മോയം അട്ടെോടി, പറമ്പിക്കുളം, വന്ല്ലിയോമ്പത്ി തുടങ്ങിയെോണ് ആദിെോസി രമഖലകള്പ്. 

40,000 രത്തോളം ആദിെോസികള്പ് െിെിധ ഊരുകളിലോയി ത്ോമസിക്കുന്നു. രപോഷകോെോ ക്കുറെ്, 

േിശുമ ണം, ന്െജോത് േിശുക്കം വട തൂക്ക കുറെ്, അ ിെോള്പ് ര ോഗ്ം, മോന്സികോര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്, 

അടിയന്തി  ചികിത്സ ലാിക്കുന്നത്ിുള്ള കോലത്ോമസം തുടങ്ങിയെയോണ് ശ്നധോന് ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്. അട്ടെോടി 

ആദിെോസി രമഖലയിവല േിശുമ ണ ന്ി ക്്ക 28 ആണ്. 

5.1.15 ജീെന്ക്കോരും ാൗത്ിക സോെച യവം 

ജന്സംഖയോ അുപോത്മുസ ിച് ആെേയമോയ ഫീല്ുത്ല ജീെന്ക്കോരുവട കുറെ്, 

ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ പ ിപോടികള്പ് ഉള്പ്വെവടയള്ള െിെിധ ആര ോഗ്യ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങവള സോ മോയി 

ബോധിക്കുന്നുണ്്ട. 560 ജൂന്ിയര്ഗ് പലിക് വെല്ത്്ത രന്മാര്മോര്ഗ് രെണ്ട സോെച യത്തില് ന്ിലെില് 303 

ജൂന്ിയര്ഗ് വെല്ത്ത് േന്വെക്ടര്ഗ്മോരും 515 ജൂന്ിയര്ഗ് വെല്ത്ത് രന്മാര്മോരും മോത്രമുള്ളൂ. പോലക്കോട് 

ജില്ലയില് 513 കുടുംബരക്ഷമ രകന്ദ്രങ്ങളോണ് ഉള്ളത്്. 

5.1.16 ആര ോഗ്യരമഖലയിവല ഥോപന് െിാെങ്ങം വട അെഥോ െിേകലന്വം െിടവകം ം 

ജില്ലോ ആശുപത്രി, സ്ത്രീകം രടയം കുട്ടികം രടയം ആശുപത്രി, ത്ോലൂക്്ക ആശുപത്രികള്പ്, സോലമെിക-

ശ്നോഥമിക ആര ോഗ്യരകന്ദ്രങ്ങള്പ്. രമല് സൂചിെിച ആശുപത്രികളില് ന്ിന്നും ലാിച െിെ ങ്ങം വട 

അടിഥോന്ത്തില് ന്ിലെിലള്ള സൗക യങ്ങം ം രപോ ോയ്മകം ം ചുെവട രചര്ഗ്ക്കുന്നു.  

1. ആശുപത്രികം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിന്് ആെേയമോയ ഥലപ ിമിത്ികള്പ് എല്ലോ 

ആശുപത്രികളിലമുണ്ട്. 

2. ഒ.പി./ഐ.പി. എ്ണതത്തിന്വറ അുപോത്മുസ ിച് രഡോക്ടര്ഗ്മോരും രന്മാര്മോരുമുള്പ്വെവടയള്ള 

ജീെന്ക്കോരുവട കുറെ് ഉണ്ട്. 

3. ജില്ലോ ആശുപത്രി, സ്ത്രീകം രടയം കുട്ടികം രടയം ആശുപത്രി, ത്ോലൂക്ക് ആഥോന് ആശുപത്രി, 

ഒറ്റസ്െോലം തുടങ്ങിയ ഥലങ്ങളില് മോത്രരമ ന്ിലെില് ഉള്ളൂ. 

4. ന്ിലെില് രരോമോ വകയര്ഗ് യൂണിറ്റസ്് ജില്ലോ ആശുപത്രി, ത്ോലൂക്ക് ആഥോന് ആശുപത്രി, ഒറ്റസ്െോലം 

എന്നീ ഥോപന്ങ്ങളില് മോത്രമുള്ളൂ. 

5. സി.ടി.സ്കോന് സംെിധോന്ം ജില്ലോ ആശുപത്രിയില് മോത്രരമ ന്ിലെിലള്ളൂ. യ.എസ്.ജി. സ്കോന് ജില്ലോ 

ആശുപത്രി, സ്ത്രീകം രടയം കുട്ടികം രടയം ആശുപത്രി, ത്ോലൂക്ക് ആഥോന് ആശുപത്രി, ആലത്തൂര്ഗ്, 

ഒറ്റസ്െോലം എന്നിെടങ്ങളില് മോത്രം. എം.ആര്ഗ്.ഐ. സ്കോന് ജില്ലയില് ഒരു ആശുപത്രിയിലം േല്ല. 

6. അത്യോെിത് െിാോഗ്ത്തില് സംെിധോന്ം ന്ിലെില് േല്ല. 
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 7. ജില്ലയിവല ഏക ലഡ് ബോക് പോലക്കോട് ജില്ലോ ആശുപത്രിയിലോണ്.  ക്തത്തിന്വറ 

ആെേയകത്യ്്ക്ക അുസ ിച ് ന്ല്കോുള്ള അപ യോതതയത്യമുണ്ട്. േത്ില് ആെേയമോയ ാൗത്ിക 

സോെച യങ്ങള്പ് വമചവെടുരത്തണ്ടതുണ്ട്. 

8. അംഗ്പ ിമിത്ര്ഗ്ക്കുരെണ്ടിയള്ള സൗക യങ്ങള്പ് ശ്നധോന്വെട്ട ആശുപത്രികളില് ന്ിലെിലില്ല. 

9. ആശുപത്രി ഉപക ണങ്ങം വട രകടുപോടുകള്പ് പ ിഗ്ണികുന്നത്ിന്് കോലത്ോമസം രന് ിട്ടുണ്്ട. 

കിര്ഗ്രലോസ്കര്ഗ് ഏജന്സിയവട രസെന്ം തൃതതയിക മല്ല. 

10. കയോന്സര്ഗ് വസന്റര്ഗ് വകയര്ഗ് സംെിധോന്ം ജില്ലോ ആശുപത്രിയിലം, ഒറ്റസ്െോലം ത്ോലൂക്്ക 

ആശുപത്രിയിലം ന്ിലെിലള്ളൂ. 

11. ഡയോലിസിസ് സംെിധോന്ം ജില്ലോ ആശുപത്രിയിലം വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി സോലമെിക 

ആര ോഗ്യരകന്ദ്രത്തിലം മോത്രരമ ന്ിലെിലള്ളൂ. ത്ോലൂക്ക് ആഥോന് ആശുപത്രി, ചിറ്റൂ ില് 

േത്ിന്ോെേയമോയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് ആ ംാിചിട്ടുണ്്ട. 

12. ശ്നസെ സംബന്ധമോയ രസെന്ം ലായമോക്കുന്നത്് 7 ആശുപത്രികള്പ്  മോത്രമുള്ളൂ. ലോെരറോരസ്കോെിക് 

രസെന്ങ്ങള്പ് 6 ആശുപത്രികളില് ലായമോണ്. 

13. രമോര്ഗ്ചറി സൗക യം 6 ആശുപത്രികളിവല ന്ിലെിലള്ളൂ. 

14. മോന്സിക ക്ലിന്ിക്, കൗണ്സിലിങ്ങ് തുടങ്ങിയെ  2 ആശുപത്രികളിവല ന്ിലെിലള്ളൂ. 

15. ലോരബോറട്ടറി സംെിധോന്ങ്ങള്പ് രമജര്ഗ് ആശുപത്രികളില് വമചവെടുരത്തണ്ടത്ോണ്. രകോട്ടത്തറയില് 

ന്ിലെിലള്ള വസന്ററില് ലോബില് ശ്നത്ീക്ഷിച  ീത്ിയില് വടസ്റ്റുകള്പ് വചയ്യുന്നത്ില് കുറെ് 

കോണുന്നുണ്ട്. രകോട്ടത്തറ വസന്ററില് ലോബിരലക്ക് മറ്്റസ് ഥലങ്ങളില് ന്ിന്നും സോമ്പിം കള്പ് 

എത്തിക്കോന് കഴിയോത്തത്ോണ് കോ ണം. 

16. പഴയതും  തത്ിയതുമോയ പകര്ഗ്ചെയോധികം വട ആധികയം. 

17. െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്ന ജീെിത് വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്. 

18. കുട്ടികം വട ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെെിവെ കെരറജ് കുറെ്. 

19. ജന്സംഖയോുപോത്ികമോയി എല്ലോ െിാോഗ്ം ജീെന്ക്കോരുരടയം എ്ണതത്തിലള്ള കുറെ്.  

20. ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്ക് ആെേയമോയ ാൗത്ിക സോെച യങ്ങം രടയം ഫര്ഗ്ണീചര്ഗ്, 

ഉപക ണങ്ങം രടയം അപ യോതതയത്. 

21. മോന്ദ്ഡപങ്ങള്പ്ക്കുസ ിച്(ജില്ലോ ത്ോലൂക്്ക ആശുപത്രികള്പ്, സി.എച്.സി) ആെേയമോയ 

ജീെന്ക്കോരുവട ത്സ്തിക േല്ലോയ്മ. 

22. ജില്ലോ വമഡിക്കല് ഓഫീസിവെ പ ിമിത്ികം ം സൗക യമില്ലോയ്മയം  

23. ആശുപത്രിയില് എത്തിരചരുന്ന ഐ.പി/ഒ.പി ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് മത്ിയോയ സൗക യങ്ങള്പ് ലായമല്ലോയ്മ. 

24. റഫറല് ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം വട അപ യോതതയത്. 

25. െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്ന െരയോജന് ജന്സംഖയക്്ക ആുപോത്ികമോയി അെരുവട ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങ 

പ ിെോ ങ്ങള്പ്ക്്ക ഉള്ള സൗക യക്കുറെ്.  

26. പ ി ക്ഷോ ര ോഗ്ികള്പ്ക്കുള്ള വസക്കണ്ടറി പ ിച ണക്കുറെ്.   

27. പോര്ഗ്േവെല്കൃത് െിാോഗ്ങ്ങം വട (എസ്.ടി, മത്സയവത്ോഴിലോളികള്പ്) ആര ോഗ്യ 

സം ക്ഷണത്തിുള്ള അപ യോതതയത്. 

28. ഗുണന്ിലെോ മുള്ള ആര ോഗ്യ അക്കോഡമിക് ഥോപന്ങ്ങം വട കുറെ്.  

29. ജീെന്ക്കോര്ഗ്ക്്ക ആെേയമോയ കവോര്ഗ്രട്ടഴ്്സ സൗക യങ്ങം വട അപ യോതതയത്. 

30. ആര ോഗ്യ അുബന്ധ രമഖലകളിവല (മോലിന്യ ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോര്ഗ്ജന്ം, കുടിവെള്ളം മുത്ലോയെ) 

അപ യോതതയത്. 
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 31. േത്  സംഥോന് വത്ോഴിലോളികം വട ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്. 

32. ത്രദ്ദേീയ മലമ്പന്ി രകസുകം വട എ്ണതം െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്നു.   

33. റസിറന്റ് ടി.ബി രകസുകം വട െയോപന്ം കൂടുന്നു.   

34. വപോതുജന്ോര ോഗ്യ രസെന്ം ന്ല്കുന്നത്ിന്ോയി െോെന്ങ്ങം ം ആംബുലന്സുകം രടയം 

അപ യോതതയത്.   

35. ജില്ലയിവല ശ്നസെ രകസുകം വട എ്ണതം പ ിരേോധിചോല് വമരറ്റസ്ര്ഗ്ണിറ്റസ്ി വസെറിവെ അപ യോതതയത്. 

36. ആര ോഗ്യ  ംഗ്ത്ത് നൂത്ന് സോരകത്ിക െിദയകള്പ് രെണ്ടത്ര ശ്നരയോജന്വെടുത്തുന്നില്ല.   

37. പ ി ക്ഷോ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം ന്ഗ് സാോ രമഖലയില് േോക്തീക ിക്കവെരടണ്ടതുണ്ട്.   

38. രപോഷകോെോ  കുറെ് ലമലം ഉണ്ടോകുന്ന ര ോഗ്ങ്ങള്പ് െര്ഗ്ദ്ധിും  െരുന്നു.   

39. സിരസറിയന് ന്ി ക്ക് കൂടുന്നു. (30%-ല് അധികമോണ് േരെോള്പ്). 

പട്ടിക 5.1.12 
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ന്ം ലക്ഷയങ്ങള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് സംരയോജക 

സോധയത്കള്പ് 

കോലോെധി 

െര്ഗ്ഷത്തില്  

1þ2 3þ5 5þ10 

 

1 

 

 

ആര ോഗ്യരസന് 

രൂപീക ണം 

ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തങ്ങള്പ് 

 

സോലമെയന്ീത്ി െകുെ്, 

കുടുംബശ്രീ സന്നദ്ധ 

സംഘടന്കള്പ്, ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണ െകുപ്പുകള്പ്, 

െോട്ടര്ഗ് അരത്ോറിറ്റസ്ി, 

രലബര്ഗ് ഡിെോര്ഗ്ട്ട്വമന്റ,് 

ശുചിത്വമിഷന്, 

പി.ഡലിയ.ഡി. തുടങ്ങിയ 

ബന്ധവെട്ട െകുപ്പുകള്പ്.  

√ 
  

 

2 

പകര്ഗ്ച ശ്നത്ിര ോധ 

പദ്ധത്ി 

കൂട്ടോയ ര ോഗ് ന്ിയ്രണവുണ 

ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

 

 

 

√ 

  

 

3 

 

ജന്കീയ രമോണിറ്റസ്റിംഗ്് 

സമിത്ികള്പ് 

 

സമിത്ികള്പ്പകര്ഗ്ചെയോധി 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം വട 

െിലയിരുത്തല് 

ജന്ശ്നത്ിന്ിധികള്പ്, മറ്റസ് ്

െകുെ് രമധോെികള്പ്. 
 

√ 

  

 

4 

 

േവോസ് ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് 

 

െിെിധ ചികിത്സോ  ീത്ികള്പ് 

ലായമോകോുളള അെസ ം 

സൃഷ്ടിക്ക ല് 

ആയര്ഗ്രെദ, രെോമിരയോ, 

യന്ോന്ി 

ഡിെോര്ഗ്ട്ടുവമന്റുകകള്പ് 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

5 

 

സ്ക്കൂം കളില് കുടിവെളള 

പ ിരേോധന് 

 

ശുദ്ധമോയ കുടിവെളളം 

കുട്ടികള്പ്ക്ക് ലായമോക്ക ല് 

െിദയോായോസെകുെ്, െോട്ടര്ഗ് 

അരത്ോറിറ്റസ്ി, 

ആര ോഗ്യെകുെ്, 

വമഡിക്ക ല് 

രകോരളജുകള്പ്. 

 

 

√ 

  

 

6 

 

കൂടുത്ല് 

ആശുപത്രികളില് ലോബ് 

ര ോഗ്ന്ിര്ഗ്്ണതയവം 

ര ോഗ്ോെഥ 

െിലയിരുത്തലം 

ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണെകുെ്, 

എന്.എച്.എം. 

  

 

√ 

 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 281 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 സംെിധോന്ം ശ്നോഥമികത്ലത്തില് ത്വന്ന 

ലായമോക്കല് 

സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

 

7 

കുട്ടികള്പ്ക്ക് ആര ോഗ്യ 

രബോധെത്ക ണം 

സ്ക്കൂള്പ് െിദയോര്ഗ്്ികള്പ്ക്ക് 

രബോധെത്ക ണവം 

ശ്നത്ിര ോധശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

എത്തിക്കലം. 

 

െിദയോായോസ െകുെ്, 

ആര ോഗ്യെകുെ്. 
 

 

√ 

  

 

8 

 

ജില്ലോത്ലത്തില് പലിക് 

വെല്ത്ത em_v  

 

, Pn എല്ലോെിധ ലോബു 

പ ിരേോധന്കം ം ñbn Â 

Xs¶ sN¿m\pff 

kwhn[m\w Hcp¡Â. 

 

 

ആര ോഗ്യെകുെിന്വറ 

രററ്റസ്് പലിക് വെല്ത്ത് 

ലോബ് ആന്റ് ക്ലിന്ിക്ക ല് 

ലോരബോറട്ടറി (SPHL) 

 

 

 

 

√ 

 

 

9 

 

ശുചിത്വ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങളില് 

ജന്കീയ പകോളിത്തം 

െയോപകമോയി ഫലശ്നദമോയ 

ശുചീക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

 

ശുചിത്വമിഷന്, കുടുംബശ്രീ  

 

√ 

 

 

 

 

10 

ആക്രി കടകള്പ്, റബ്ബര്ഗ് 

കര്ഗ്ഷകര്ഗ്, രത്ോട്ടം 

ഉടമകള്പ് എന്നിെരുവട 

ജില്ലോത്ല രഫോറം 

 

വകോതുകുജന്യ ര ോഗ്ങ്ങം വട 

ന്ിയ്രണവുണം 

ആായന്ത െകുെ്, രലബര്ഗ് 

ഡിെോര്ഗ്ട്ടുവമന്റ്, 

അഗ്രികള്പ്ചറല് െകുെ് 

 

 

√ 

  

 

11 

 
അന്യസംഥോന് 

വത്ോഴിലോളികം വട 

 ജിരേഷും വെ ല് 

ത്ത് കോര്ഗ്ഡ് െിത് ണവം 

േത്  സംഥോന് 

വത്ോഴിലോളികളില് ന്ിന്നുളള 

ര ോഗ്പകര്ഗ്ച ത്ടയലം 

അെരുവട 

ആര ോഗ്യപ ിപോലന്വം 

രലബര്ഗ് ഡിെോര്ഗ്ട്ട്വമന്റ,് 

ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ 

െകുെ്. 

 

 

√ 

  

 കൃത്യമോയി ജില്ലോ ത്ലത്തി 

ല് പകര്ഗ്ചെയോധി 

ന്ിയ്രണവുണ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തങ്ങം വട 

െിജയശ്നോതതയി. 

 

ജില്ലോ ാ ണകൂടം - ജില്ലോ 

പോയത്ത് രമധോെികള്പ് എല്ലോ 

മോസവം ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം വട 

കൃത്യമോയ 

െിലയിരുത്തലകം ം 

രപോ ോയ്മകള്പ് പ ിെ ിക്കലം 

റെന്ൂെകുെ്, ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണ െകുെ്, 

ആര ോഗ്യെകുെ് 

 

 

√ 

  

പട്ടിക 5.1.13 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എല്ലോ  ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ്ക്കും 

യഥോസമയത്്ത ആെേയമോയ 

പ ിരേോധന്കള്പ് ന്ടത്തി രെണ്ടി 

ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങം ം  ചികിത്സകം ം 

ന്ല്കി എന്ന് ഉറപ്പു െരുത്തുക. 
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മോതൃമ ണം 

 

 

 

 

 

മോതൃമ ണ ന്ി ക്ക് 66-ല് ന്ിന്ന് 30 

ആക്കുക. 

എല്ലോ ഗ്ര്ഗ്ാിണികവളയം ലമന്ന് 

മോസം മുമ്പ്  ജിറര്ഗ് വചയ്തു എന്നു 

ഉറപ്പുെരുത്തുക. 
 

ന്െദമ്പത്ികള്പ്ക്കും െിെോെം 

ന്ിശ്ചയിചെര്ഗ്ക്കും ആെേയമോയ 

കൗണ്സിലിംഗ്് ന്ല്കി അെവ  

രബോധെത്ക ിക്കുക. 

 

 

കൗമോ ക്കോ ിവല അന്ീമിയ 

രന് വത്ത ത്വന്ന കവണ്ടത്തി 

പ ിെ ിക്കുക. 
 

ഗ്ര്ഗ്ാകോലത്തും കൗമോ  

ശ്നോയത്തിലം എടുരക്കണ്ട 

ശ്നത്ിര ോധ കുത്തി വെയ്പുകള്പ് 

100% യഥോസമയം എടുത്തു എന്ന് 

ഉറപ്പു െരുത്തുക. 
 

അപകട സോധയത്  ഉള്ള 

ഗ്ര്ഗ്ാിണികവള രന് ിട്ടു കവണ്ടത്തി 

ആെേയമോയ പ ിച ണം തുടക്കം 

മുത്ലം ശ്നസെരേഷവം ന്ല്കി, 

ശ്നസെം സു ക്ഷിത്മോക്കുക. 
 

ശ്നസെ ശുശ്രൂഷ ന്ല്കുന്ന 

രഡോക്ടര്ഗ്മോര്ഗ്, രന്മാര്മോര്ഗ്, രന്ഴ്സിംഗ്് 

അസിറന്റ് തുടങ്ങിയെര്ഗ്ക്ക് 

ആെേയമോയ തുടര്ഗ് 

പ ിേീലന്ങ്ങള്പ് 

ന്ല്കോവന്നത്ോണ്. 

 

ശ്നസെ മുറികം ം, െോര്ഗ്ുകം ം 

ര ോഗ്ി സൗഹൃദമോകുകയം 

ആെേയമോയ സൗക യങ്ങള്പ് 

ഉവണ്ടന്്ന ഉറപ്പുെരുത്തുകയം 

വചയ്യുക. 
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 ആദിെോസി രമഖലകളിവല 

ഗ്ര്ഗ്ാിണികം വട ശ്നസെം 100% 

ആശുപത്രിയില് ത്വന്നയോകുെോന് 

കോരലക്കൂട്ടിയള്ള മുവന്നോരുക്കം 

ന്ടത്തോുള്ള സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

സൃഷ്ടിക്കണം. 

2 േിശുമ ണം 
േിശുമ ണ ന്ി ക്്ക 12-ല് ന്ിന്ന് 8 

ആക്കുക 

അപോയ സോധയത്യള്ള 

ഗ്ര്ഗ്ാഥേിശുക്കം വട 

അമ്മ്യമോവ , രന് വത്ത 

കവണ്ടത്തുകയം, അടിയന്തി മോയി 

ലാിരക്കണ്ട ചികിത്സ 

ലായമോക്കോുള്ള സോെച യം 

ഉണ്ടോക്കുക. 

 

ഗ്ര്ഗ്ാകോലഘട്ടത്തില് എടുരക്കണ്ട 

െോക്സിുകള്പ്, രഫോളിക് ആസിഡ് 

ഉള്പ്വെവടയള്ള ആെേയമോയ 

മരുന്നുകള്പ്, അധിക പൂ ക 

രപോഷണം ലായമോക്കുന്നത്്  

ഉറപ്പുെരുത്തുക. 

ആദിെോസി രമഖലയില് 

ശ്നരത്യകം പ ിഗ്ണന് ന്ല്കുക. 

 

ആദയവത്ത 6 മോസം 

കുഞ്ഞുങ്ങള്പ്ക്ക് മുലെോല് മോത്രം 

ന്ല്കുകയം അത്ിുരേഷം 2 

െയസ്സുെവ  മറ്റസ്് 

ആെോ രത്തോവടോെം മുലെോല് 

ലാിക്കുന്നു എന്ന്  

ഉറപ്പുെരുത്തോന്ോെേയമോയ 

ന്ടപടികള്പ് സവീക ിക്കുക. 

 

ശ്നസെിച് ആദയ ദിെസം മുത്ല് 5 

െയസ്സുെവ  െളര്ഗ്ച രമോണിറ്റസ് 

റിംഗ്് 100% ഉറപ്പു െരുത്തണം. 

3 ന്െജോത് േിശു മ ണം  7-ല് ന്ിന്നും 5 ആക്കുക 

4 

5 െയസ്സിു ത്ോവഴയള്ള 

കുട്ടികം വട മ ണ ന്ി ക്ക്. 
.14-ല് ന്ിന്ന് 9 ആക്കി കുറക്കുക. 

5 മഞ്ഞെിത്തം 
െോര്ഗ്ഷിക ര ോഗ് ബോധ 50% 

ആയി കുറക്കുക. 

ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളത്തിന്വറ 

ലായത് എല്ലോ ശ്നരദേങ്ങളിലം 

ഉറപ്പു െരുത്തുക. ത്ിളെിചോറിയ 

വെള്ളം കുടികുെോുള്ള േീലം 6 

മഞ്ഞെിത്തം ബി         

കുത്തിവെെ് 

ജന്ന്രത്തോവട 100% കുട്ടികള്പ്ക്കും 

ലായമോക്കുക. 
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 ജന്ങ്ങളില് െളര്ഗ്ത്തുക. 

 

കൃത്യമോയ േടരെളകളില് 

കുടിവെള്ള രരോത്സ്സുകള്പ് 

രക്ലോറിരന്റ്്റസ് വചയ്യവെടുന്നു എന്ന് 

ഉറപ്പുെരുത്തുക. 

 

ാക്ഷണം ന്ല്കുന്ന 

ഥോപന്ങ്ങം ം അത്ിവല 

ജീെന്ക്കോരും ശുചിത്വം 

പോലിക്കുകയം, സോംക്രമിക 

ര ോഗ്ങ്ങള്പ് പകരുെോുള്ള 

സോെച യം ഒഴിെോക്കുകയം 

വചയ്യണം. 

 

കുടിവെള്ള രരോത്സ്സുകള്പ് 

മലിന്ീക ിക്കുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് 

ന്ീക്കം വചയ്യുെോും െലിയ 

രത്ോത്ിലള്ള മോലിന്യജലം രീറ്റസ്് 

വചയ്യുെോുമുള്ള സൗക യം 

ഏര്ഗ്വെടുത്തണം. 

േോസ്ത്രീയമോയ വക കഴുകല് 

േീലമോക്കുെോന് 

രശ്നോത്സോെിെിക്കുക. 

കുടിവെള്ളത്തിവെ ശുദ്ധത് ഉറപ്പു 

െരുത്തുന്നത്ിന്് കൃത്യമോയ 

േടരെളകളില് വെള്ളം 

പ ിരേോധിച് ഉറപ്പു 

െരുരത്തണ്ടത്ോണ്. 

7 കുഷ്ഠം 
കുഷ്ഠര ോഗ് ബോധ ന്ി ക്്ക 0.1 ന്് 

ത്ോവഴയോക്കുക  

കുഷ്ഠര ോഗ്ം രന് വത്ത കവണ്ടത്തി 

ചികിത്സ ആ ംാിക്കുന്നത്ിന്ോയി 

സ്ക്കൂം കള്പ്, േത്  സംഥോന് 

വത്ോഴിലോളി സലമെം, ആദിെോസി 

രമഖല, വപോതുസലമെം തുടങ്ങിയ 

എല്ലോ രമഖലകളിലം കുഷ്ഠര ോഗ് 

സ്ക്രീന്ിംഗ്് േക്തിവെടുത്തുക. 

 

ര ോഗ്ബോധിത്ര്ഗ്ക്്ക രന് വത്ത 

ത്വന്ന ചികിത്സ ലായമോക്കുകയം 
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 അത്് ചികിത്സോ കോലോെധിയില് 

മരുന്്ന പൂര്ഗ്്ണതമോയം കഴിും  എന്ന് 

ഉറപ്പുെരുത്തുക. 

 

ര ോഗ്ം ലമലമുണ്ടോയ 

അംഗ്വെകലയങ്ങള്പ്ക്ക് തുടര്ഗ് 

ചികിത്സയം  തന് ധിെോസവം 

ഉറെോക്കണം. 

 

സലമെത്തില് കുഷ്ഠര ോഗ്വമോയി 

ബന്ധവെട്ട റിഗ്മ 

േല്ലോത്ോക്കുെോന്ോെേയമോയ 

രബോധെത്ക ണം ന്ല്കുക. 

8 മന്ത ്
വമരക്രോവഫരലറിയ ന്ി ക്ക് 1% 

ന്് ത്ോവഴയോക്കുക. 

െരും െര്ഗ്ഷങ്ങളില് (2018, 2019) 

സലമെ മന്്ത  ര ോഗ്ചികിത്സയില് 

85% ആം കം ം മരുന്്ന കഴിും  

എന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തോ 

ന്ോെേയമോയ ന്ടപടികള്പ് 

സവീക ിരക്കണ്ടത്ോണ്. 

 

മന്ത് െി യവട ന്ി ക്്ക 

കവണ്ടത്തുന്നത്ിന്ോയി  ോത്രികോല 

 ക്തപ ിരേോധന് കൂടുത്ല് 

ന്ടത്തുക. 

 

വകോതുകിവെ000000 ഉറെിട 

ന്േീക ണമുള്പ്വെവടയള്ള 

സമഗ്ര വകോരുക് ന്ിയ്രണവുണ 

പ ിപോടി േക്തമോക്കുക. 

 

മന്ത് ര ോഗ്ം ബോധിച 

ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക ആെേയമോയ 

പ ിച ണം ഉറപ്പുെരുത്തുന്നത്ിന്് 

എല്ലോ രമജര്ഗ് ആശുപത്രികളിലം 

ശ്നരത്യക ക്ലിന്ിക് തുടങ്ങുക. 
 

9 മലമ്പന്ി 
ത്രദ്ദേീയ മലമ്പന്ി ബോധ 

േല്ലോത്ോക്കുക.   

പന്ി ബോധിത് ിവല 

 ക്തപ ിരേോധന്, 

ത്രദ്ദേീയ ിലം, േത്  സംഥോന് 
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 വത്ോഴിലോളികളിലം കൂടുത്ലോയി 

ന്ടത്തുകയം, ര ോഗ്ം രന് വത്ത 

കവണ്ടത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പു 

െരുത്തുകയം വചയ്യുക. 

 

സംരയോജിത് സമഗ്ര വകോതുകു 

ന്ീ ിക്ഷണ ന്ിയ്രണവുണ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

േക്തിവെടുത്തുക. 

10 ക്ഷയം 

മ ണ ന്ി ക്്ക ശ്നത്ിെര്ഗ്ഷം 1000-ല് 

ന്ിന്ന് 650 ആയി കുറക്കുക, 

 തത്ിയത്ോയി ടി.ബി 

ബോധിക്കുന്നെരുവട ന്ി ക്്ക 

ന്ിലെിലള്ളത്ില് ന്ിന്നും 25% 

കുറക്കുക. 

2 ആഴ്ചയില് കൂടുത്ല് ചുമയള്ള 

ആം കളിവല കഫ പ ിരേോധന് 

ന്ടക്കുന്നു എന്്ന ഉറപ്പു െരുത്തുക. 

 

ര ോഗ്ം കവണ്ടത്തിയെ ില് 

DOTചികിത്സ ലായമോക്കുക. 

 

ക്ഷയര ോഗ് മ ണം 

ഒഴിെോക്കോന്ോെേയമോയ കൃത്യമോയ 

രമോണിറ്റസ്റിംഗ്് ശ്നരത്യകിച് മറ്്റസ് 

അസുഖങ്ങം ള്ള ര ോഗ്ികളില് 

ന്ടരത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 

എം.ബി.ആര്ഗ്. - ക്ഷയത്തിവെ 

െയോപന്ം ത്ടയക. 

 

ര ോഗ്ബോധിത് ോയ ആം കള്പ് 

ത്ോമസിക്കുന്ന െീടുകളിവല 5 

െയസ്സില് ത്ോവഴയള്ള കുട്ടകള്പ്ക്്ക 

മുന്കൂര്ഗ് ചികിത്സ ന്ല്കുക. 
 

11 എച്.ഐ.െി/എയ്പ്പ്സ് 

90% എച്.ഐ.െി ര ോഗ്ികരളയം 

കണ്ടുപിടിക്കുക, 

എ.ആര്ഗ്.ടി ചികിത്സ 90% 

ര ോഗ്ികള്പ്ക്കും ലായമോക്കുക. 

 IETC കളിലം FICTC കളിലം 

െഴിയള്ള സ്ക്രീന്ിംഗ്് കൂടുത്ല് 

േക്തിവെടുത്തുക. 
 

ART ക്ലിന്ിക്കില് ന്ിന്നും 

ആെേയമോയ മരുന്നുകം ം 

ചികിത്സയം ഉറെോക്കുക.  ART 

ക്ലിന്ിക്കിവെ വാൗത്ിക 

സോെച യം വമചവെടു 
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 രത്തണ്ടത്ോണ്.     

 

 തല ി ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് (ജന്രന്ന്ദ്രീയ-

വലംഗ്ിക ര ോഗ് ചികിത്സോ 

രകന്ദ്രം) സ്ക്രീന്ിംഗ്് 

േക്തിവെടുരത്തണ്ടത്ോണ്. 

 

സന്നദ്ധശ്നെര്ഗ്ത്തകരുരടയം 

സംഘടന്കം രടയം 

സെോയരത്തോവട ര ോഗ് െയോപന്ം 

സോധയത്യള്ള High risk group 

കളില് ഊര്ഗ്ജിത്മോയ 

രബോധെത്ക ണ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

ന്ടെിലോരക്കണ്ടത്ോണ്. 

12 

 

 

 

 

 

 

മോന്സിക ആര ോഗ്യം 

 

 

 

 

 

സോലമെിക മോന്സിക ആര ോഗ്യ 

പ ിപോടി രലോക്ക് ത്ലത്തില് 

െയോപിെിക്കുക.  

എല്ലോ രമജര്ഗ് ആശുപത്രി കളിലം 

മരന്ോര ോഗ് കൗണ്സിലിംഗ്,് 

ചികിത്സ േെയ്്ക്ക ആെേയമോയ 

ക്ലിന്ിക്കുകം ം, ആെേയത്തിന് ്

രഡോക്ടര്ഗ്മോരുവടയം 

കൗണ്സിലര്ഗ്മോരുവടയം 

രസെന്വം ഉറെോരക്കണ്ട ത്ോണ്. 

കൗമോ ക്കോ ിവല 

മരന്ോര ോഗ്ങ്ങള്പ് കവണ്ടത്തോന് 

സ്ക്കൂള്പ് ത്ലത്തില് സൗക യ 

വമോരുക്കുകയം ചികിത്സ 

ഉറെോക്കുകയം വചരയ്യണ്ടത്ോണ്.   

 

അന്ോഥരും അലഞ്ഞു ത്ി ിഞ്ഞു 

ന്ടക്കുന്ന ര ോഗ്ികള്പ്ക്കും 

ആെേയമോയ 

 തന് ധിെോസത്തിന്് 

ആെേയമോയ ന്ടപടികള്പ് 

എടുരക്കണ്ടത്ോണ്. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്ന സോെച യ 

ത്തില് െയോയോമം രശ്നോത്സോ 

െിെിക്കുന്നത്ിന്് ആെേയമോയ 

സോെച യം  സൃഷ്ടിരക്കണ്ട ത്ോണ്. 
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െയോയോമം 

 

 

 

 

 

െയോയോമക്കുറെ് 10% എകിലം 

കുറക്കുക. 

 

െയോയോമം വചയ്യുന്നത്ിു 

മോത്രമോയി ശ്നരത്യക വപോതു 

ഥലങ്ങള്പ് കവണ്ടത്തി അത്ത ം 

ഥലങ്ങളില് േോസ്ത്രീയ െയോയോമ 

മുറകള്പ് പ ിേീലിെിക്കുന്നത്ിന്് 

സോെച യം സൃഷ്ടിക്കോവന്നത്ോണ്. 

 

സ്ക്കൂം കളിലം രകോരളജിലകളിലം 

െയോയോമത്തിന്് ആെേയമോയ 

സംെിധോന്ങ്ങള്പ് ഒരുക്കുക. 

14 രറോഡ് അപകടങ്ങള്പ് 

മ ണ ന്ി ക്കും അംഗ്വെകലയം 

സംാെിക്കലം േരെോഴുള്ള 

ന്ി ക്കിന്വറ 50% ആയി കുറക്കുക. 

എല്ലോ ത്ോലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലം 

രദേീയ പോത്ക്്ക സമീപമുള്ള 

ആശുപത്രികളിലം രരോമ വകയര്ഗ് 

യൂണിറ്റുകള്പ് സജമോക്കണം. 

 

ആംബുലന്സുകം വട കുറെ് ജില്ലോ 

ആശുപത്രി ഉള്പ്വെവടയള്ള 

ഥോപന്ങ്ങളില് 

പ ിെ ിക്കവെടണം.  

 

ന്ിലെിലള്ള 108 ശംഖലവയ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന് രേഷിയള്ള 24 ത് 7 

ആംബുലന്സുകം മോയി 

ബന്ധിെിച് രസെന്ം 

ഉറപ്പുെരുരത്തണ്ടത്ോണ്.   
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CHC AGALI 
BPHC KOPPAM
PHC THIRUMITTACODE
BPHC ALANELLUR
PHC KULUKKALLUR 
PHC KUMARAMPUTHUR 
BPHC AMABALAPPARA 
GH SHORNUR 
PHC KANJIRAPUZHA
PHC  KAPOOR 
PHC NELLAYA
PHC VALLAPUZHA
PHC THENKARA
PHC ELEUMBLASSERY 
PHC PALLIPPURAM
PHC KARAKURISSI 
PHC KALLADIKKODE 
PHC ONGALLUR

HEPATITIS A HIGH RISK AREAS

  
 

 

 എലിെന്ി കൂടുത്ലോയി കോണുന്ന രമഖലകള്പ് 
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017 4 1 1 3 3 4 4 5 5 3 3

2016 2 0 0 1 1 3 10 6 7 3 6 4

2015 0 1 0 2 1 4 3 6 4 2 1 7
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5.1.17 പട്ടിക െര്ഗ്ഗക്കോരുവട ആര ോഗ്യം - അെഥോ െിേകലന്വം െിടവകം ം 

1. മോറിയ ജീെിത്വേലി. 

2. ലെ ി െസ്തുക്കം വട അമിത്മോയ ഉപരയോഗ്ം. 
3. പ യോതതയമോയ ആര ോഗ്യ സബ് വസന്ററുകകള്പ്/പി.എച്.സികള്പ് പിരന്നോക്ക രമഖലകളില് ന്ിലെിലില്ല. 

4. അംഗ്ന്െോടി സൗക യങ്ങം ം രപോഷണകിറ്റുകം ം അപ യോതതയം. 
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 5. ലെ ി െിരുദ്ധ രബോധെത്ക്ക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്്ക തുടചയില്ലോത്തതും യെോക്കവള 

ആകര്ഗ്ഷിക്കോന് കഴിയോത്തതും. 

6. െര്ഗ്ദ്ധിക്കുന്ന  തകയില-മദയം-െയോപക ഉപരയോഗ്ം. 

7. ആധുന്ിക ശുചിത്വ അെരബോധമില്ലോയ്മ. 

8. ഒറ്റസ്വെട്ട െന്ോന്ത  രമഖലകളില് െീട്ടു ശ്നസെങ്ങള്പ് സംാെിക്കുന്നു.  

9. ാിന്നരേഷിക്കോര്ഗ്ക്ക് സൗഹൃദമോയ അന്ത ീക്ഷവം െയക്തിഗ്ത് രസെന്ങ്ങം ം                   

ലാിക്കുന്നില്ല. 

10. കിടപ്പുര ോഗ്ികം ം ര ോഗ്ികളോയ അഗ്ത്ികം ം െര്ഗ്ദ്ധിക്കുന്നത്്. 
11. ആശുപത്രിയില് രപോകോുള്ള മോന്സിക വെമുഖയം. 

12. അട്ടെോടിയില് 2 ഒ.പി ക്ലിന്ിക്കുകകം ം പറമ്പിക്കുളം കു ിയോര്ഗ്കുറ്റസ്ിയില് ഒരു             ആയൂരെദ 

ഡിവെന്സറിയം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു.  

13. അട്ടെോടിയിവല ഊരുകളില് ലാിക്കുന്ന ആര ോഗ്യ രസെന്ങ്ങള്പ് മറ്റു ഊരുകളില് ലായമോകോന് രെണ്ട 

സംെിധോന്ങ്ങളില്ല. 
5.1.18 ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് 

1. പട്ടികെര്ഗ്ഗക്കോര്ഗ് ആശ്രയിക്കുന്ന പി.എച്.സികള്പ്, സി.എച്.സികളോയി ഉയര്ഗ്ത്തുകരയോ, ശ്നസെ 

െിാോഗ്മുള്പ്വെവട കിടത്തി ചികിത്സോ സൗക യങ്ങള്പ് ആ ംാിക്കുക. 

2. പട്ടികെര്ഗ്ഗക്കോര്ഗ് കൂടുത്ലോയി ആശ്രയിക്കുന്ന മുഴുെന് സി.എച്.സികളിലം                 

പി.എച്.സികളിലം വെല്ത്ത് വശ്നോരമോട്ടര്ഗ്മോവ  ന്ിയമിക്കുക. 

3. വരബല് ആേോെര്ഗ്ക്കര്ഗ്മോര്ഗ് എന്ന ആേയത്തില് ആര ോഗ്യ െകുെ് ത്വന്ന രമഖലയ്്ക്ക രെണ്ടി ടി 

െിാോഗ്ത്തില് ന്ിന്നുള്ളെവ  പ ിേീലന്ം വകോടുത്ത് ന്ിയമിക്കണം. 

4. ാിന്നരേഷി/ന്ിത്യര ോഗ്ി (കിടെ്) യള്ളെവ  സര്ഗ്വെ വചയ്ത് െയക്തിഗ്ത് പ ിപോലന് പദ്ധത്ി 

ത്യ്യോറോക്കി സമഗ്ര പ ി ക്ഷ ഉറെോക്കോന് പദ്ധത്ി രൂപീക ിക്കണം. 

5. പോ മ്പ യ ചികിത്സോ അറിവകള്പ് സം ക്ഷിക്കോും പക ോും ശ്നരത്യക പദ്ധത്ി                 

(ഗ്രെഷണ ചികിത്സോെിാോഗ്മുള്പ്വെവട) ന്ടെിലോക്കണം. 

6. ആധുന്ിക സൗക യങ്ങം ള്ള ആംബുലന്സുള്പ്വെവടയള്ള വമോവബല് വമഡിക്കല് യൂണിറ്റുകം വട 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം സോധയമോക്കല്. 

7. െന്ോന്ത  ഊരുകളിവല കുട്ടികള്പ്ക്്ക ശ്നരത്യക രപോഷണകിറ്റുകം വട ാക്ഷയസെോയ പദ്ധത്ി. 

8. തുടര്ഗ്ചയോയള്ളതും സൗെോര്ഗ്ദ്ദപ വമോയ ലെ ി െിരുദ്ധ രബോധെത്ക്ക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്. 

9. െിെിധ ആര ോഗ്യ െകുപ്പുകം വടയം എക്വസസ് െകുെിന്വറയം ഏരകോപന്വം സംയക്ത പദ്ധത്ി 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം അന്ിെോ യം. 

10. എം.ഡി.ആര്ഗ് ടിബി രകസുകള്പ് വകകോ യം വചയ്യുന്നത്ിന്് ശ്നരത്യക സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

ഏര്ഗ്വെടുരത്തണ്ടത്ോണ്.  

11. ഒറ്റസ്വെട്ടതും ദുര്ഗ്ഘടവമോയ ഊരുകളില് അമ്മ്യമോരുവടയം കുട്ടികം വടയം                  ആര ോഗ്യ 

പ ിച ണത്തിന്ോയി മോതൃേിശു പ ിപോലന് രകന്ദ്രം ആ ംാിക്കുക. ശ്നസ്തുത് രകന്ദ്രം െഴി ഗ്ര്ഗ്ാധോ ണം 

മുത്ല് ശ്നസെം െവ യള്ള ശുശ്രൂഷയം ശ്നസെരേഷം അമ്മ്യകും കുഞ്ഞിും രെണ്ട പ ിച ണവം 

ഉറെോക്കോവന്നത്ോണ്.                           ടി രകന്ദ്രത്തില് രകോളന്ിയില് ന്ിന്ന ്ത്വന്നയള്ള 

പ ിേീലന്ം രന്ടിയ ന്ഴ്സിന്വറ രസെന്ം ലായമോക്കുക. 

12. പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് ഒരു മോന്സിക ആര ോഗ്യ പ ിപോലന് രകന്ദ്രം ആ ംാിക്കുക. ടി രകന്ദ്രത്തില് 

കൗണ്സിലിംഗ്,് മോന്സിക ര ോഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയം, ചികിത്സയ്ക്ക് രെണ്ട ന്ിര്ഗ്രദ്ദേം, തുടര്ഗ് പ ിച ണം 
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 തുടങ്ങിയ രസെന്ങ്ങള്പ് ലായമോക്കുക. ശ്നസ്തുത് ആെേയങ്ങള്പ്ക്കോയി വസകയോരിക് രസോഷയല് 

െര്ഗ്ക്കറുകരടയം, വസരക്കോളജിറിന്വറയം രസെന്ങ്ങള്പ് ടി രകന്ദ്രത്തില് ലായമോക്കോവന്നത്ോണ്. 

േത്ത വമോരു ഥോപന്ം ഒന്നോംഘട്ടം എന്ന ന്ിലയില് മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് രകന്ദ്രീക ിും വകോണ്്ട 

ന്ടെിലോക്കുന്നത്ിന്്  മുന്ഗ്ണന് ന്ല്കോവന്നത്ോണ്.  

13. െരയോജന് പ ിപോലന്ത്തിന്ോയി ശ്നരത്യക പദ്ധത്ി ത്യ്യോറോക്കുക. 

14. വെഷയോലിറ്റസ്ി വമഡിക്കല് കയോമ്പ് സംഘടിെിക്കുക. 
15. വരബല് രമഖല രകന്ദ്രീക ിച് ഒരു ഡി-അഡിഷന് വസന്റര്ഗ് ആ ംാിക്കുക. 

16. അംഗ്ന്െോടികള്പ് െഴി അര്ഗ്െ ോയ എല്ലോ കുട്ടികള്പ്ക്കും പ ിധികളില്ലോവത് രപോഷകോെോ ം 
ഉറെോക്കുക.  

17. പട്ടികെര്ഗ്ഗ ആര ോഗ്യവമോയി ബന്ധവെട്ട് പോലിരയറ്റസ്ീെ് മോതൃകയില് ഒരു കവിക്ക ് വറരെോണ്സ് ടീം 

രൂപീക ിക്കോവന്നത്ോണ്.  

18. അഗ്ത്ികള്പ്, ശ്നരത്യക പ ിച ണം ആെേയമുള്ളെര്ഗ് എന്നീ െിാോഗ്ത്തില് ഉള്പ്വെടുന്ന ര ോഗ്ികവള 

ആശുപത്രിയില് കൂട്ടിരുന്ന് പ ിച ിക്കുന്നത്ിന്ോയി ശ്നരത്യകം പ ിേീലന്ം രന്ടിയിട്ടുള്ളെവ  

ന്ിരയോഗ്ിക്കോവന്നത്ോണ്.  

19. െീടുകളിവല ശ്നസെം ഒഴിെോക്കുന്നത്ിന്് ത്ീയത്ി അടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ര്ഗ്ാിണികവള മുന്കൂട്ടി 

ത്ോമസിെിക്കുന്നത്ിന്ോയി ഗൃെോന്ത ീക്ഷരത്തോടകൂടിയ ഒരു സോറ്റസ്വലറ്്റസ് വസന്റര്ഗ് 

ആ ംാിക്കോവന്നത്ോണ്.  

20. മ ണോന്ത  ചടങ്ങുകള്പ് ന്ിര്ഗ്െെിക്കുന്നത്ിന്ോയി ധന്സെോയം അുെദിക്കുന്ന പദ്ധത്ി പഞ്ചോയത്്ത 

ത്ലത്തില് ആെിഷ്ക്ക ിക്കോവന്നത്ോണ്.  

21. ആശ്രയ പദ്ധത്യില് ഉള്പ്വെടുത്തി അേ ണര്ഗ്ക്കും,വൃദ്ധര്ഗ്ക്കും ആെോ ം ന്ല്കോവന്നത്ോണ്.  

22. കൗമോ ക്കോ ോയ വപണ്കുട്ടികള്പ്വക്കന്ന രപോവല കൗമോ ക്കോ ോയ ആണ്കുട്ടികള്പ്ക്കും രപോഷകോെോ  

കിറ്റുകള്പ് അുെദിക്കുന്നത്് പ ിഗ്ണിക്കോവന്നത്ോണ്.  

23. എല്ലോ കുടുംബങ്ങള്പ്ക്കും വെല്ത്ത് കോര്ഗ്ഡ് അുെദിക്കുക. 

5.1.19 ആദിെോസി രമഖലയിവല ഥിത്ിെിെ കണക്്ക 

മുന്ത്ലമുറയവട െന്വമോയള്ള പോ െ യം പല ഘടകങ്ങളോല്  തലര്ഗ്ത്തോന്  കഴിയോത്തത്് 

വകോണ്ടും സവോശ്രയ കോര്ഗ്ഷിക സംസ്ക്കോ ം ന്ഷ്ടവെട്ടത്ിന്ോലം ആര ോഗ്യ രമഖലയിലം 

ആയൂര്ഗ്വദര്ഗ്ഘയത്തിലം രഗ്ോത്ര രമഖല പിറകിലോണ്. 

പട്ടിക 5.1.14 

 

ആവക ജന്സംഖയ ടി.ഡി.ഓ ഐ.ടി.ഡി.പി ആവക 

ആവക കുടുംബങ്ങള്പ് 5811 1106 16827 

ആവക ജന്സംഖയ 18932 32956 51888 

ആണ് 9114 16101 25215 

വപണ് 9818 16855 26673 

പട്ടികെര്ഗ്ഗ ഊരുകള്പ് 246 192 438 
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 പട്ടിക 5.1.15 

ാിന്നരേഷിയള്ളെര്ഗ് / ന്ിത്യര ോഗ്ികള്പ് 

ക്രമ ന്ം വെല്ലുവെളികം വട സവാോെം എ്ണതം 

1. കോന്സര്ഗ് 98 

2. കുഷ്ഠം 23 

3. ക്ഷയം 142 

4. ഹൃദയസംബന്ധമോയ ര ോഗ്ം 575 

5. സിക്കിള്പ്വസല് അന്ിമീയ 117 

6. ആസ്തമ 212 

7. ബി.പി 310 

8. ശ്നരമെം 65 

9. സന്ധിര ോഗ്ങ്ങള്പ് 585 

10. ത്വക്ക് ര ോഗ്ം 179 

11 ക്ണത് ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 237 

12 വത്ോണ്ട, വചെി 117 

പട്ടിക 5.1.16 

ജില്ലയില് േിശു- മോതൃ മ ണ ന്ി ക്ക് േ ോേ ി 

െര്ഗ്ഷം ജില്ലയില് ആവക 
ജില്ലയില് ആവക 

എസ്.ടി െിാോഗ്ം 
ന്ി ക്ക് 

2016-17 
േിശു മ ണന്ി ക്്ക 206 23 6 

മോതൃ മ ണന്ി ക്ക് 17 1 49 

 

പട്ടിക 5.1.17 

ജില്ലയില് പട്ടികെര്ഗ്ഗക്കോര്ഗ് ആശ്രയിക്കുന്ന ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങള്പ് 

ക്രമ 

ന്ം 

ആശുപത്രിയവട രപര്ഗ് കിടക്കകം വട 

എ്ണതം 

മുഴുെന് സമയ രസെന്ം 

ലായമോയ ആശുപത്രികള്പ് 

1. സോലമെയ ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, ആലത്തൂര്ഗ് 150 ഉണ്ട ്

2. സോലമെയ ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രം, ചിറ്റൂര്ഗ് 108 ഉണ്ട ്

3. ജില്ലോ ആശുപത്രി, പോലക്കോട ് 794 ഉണ്ട ്

4. വരബല് വെഷയോലിറ്റസ്ി രെോെിറ്റസ്ല്, രകോട്ടത്തറ 100 ഉണ്ട ്

5. ത്ോലൂക്ക് ആശുപത്രി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് 129 ഉണ്ട ്

6. സോലമെയ ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രം അഗ്ളി 42 ഉണ്ട ്
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 പട്ടിക 5.1.18 

ആര ോഗ്യ പ ിപോലന് സംെിധോന്ം ഊരുകളില് 

ക്രമ ന്ം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത ് ആര ോഗ്യ രസെന്ത്തിന്് വപോതുസംെിധോന്ം 

ന്ിലെിലില്ലോത്ത ഊരുകള്പ് 

1.  തതുരേ ി 1 

2. മുത്ലമട 1 

3. വന്ല്ലിയോമ്പത്ി 1 

4.  തതൂര്ഗ് 5 

 

5.1.20 ന്ി ീക്ഷണങ്ങള്പ് 

5.1.20.1 അരലോെത്ി 

 ജില്ലയിവല ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങളില് 40 േത്മോന്ത്തിവലകിലം വാൗത്ിക സോെച യത്തിവെ 

കുറവകള് കോണുന്നുണ്ട്. 

 ഏത്ോണ്ട് 20 േത്മോന്ം ഥോപന്ങ്ങളില് ജീെന്ക്കോരുവട കുറവണ്്ട. 

 40 േത്മോന്രത്തോളം ആം കള്പ് വപോതു ആര ോഗ്യഥോപന്ങ്ങവള ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. 

 പല ഥോപന്ങ്ങം ം ഗുണരാോക്തോക്കള്പ്ക്ക് എത്തിവെടോന്് പറ്റസ്ോത്ത ഥലങ്ങളില് ഥിത്ി 

വചയ്യുന്നു 

 ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളില്ലോത്ത പഞ്ചോയത്തുകള്പ് േരെോഴുമുണ്ട്. 

5.1.20.2 രെോമിരയോെത്ി 

 വാൗത്ിക സോെച യകുറെ് 
 എത്തവെടോന് ബുദ്ധിമുട്്ട 

 ജീെന്ക്കോരുവട കുറെ് 
5.1.21 സോധയത്കള്പ് 

 സവക യ രമഖലവയ ശ്നരയോജന്വെടുത്തോവന്നത്ോണ് 

 െിെിധ ആര ോഗ്യ രമഖലകവള രകോര്ഗ്ത്തിണക്കി   ഫലശ്നദമോയി 

ര ോഗ്ന്ി ീക്ഷണസംെിധോന്ത്തിുള്ള ജില്ലോ ത്ല വന്റ്റസ്് െര്ഗ്ക്ക് രൂപീക ിക്കോം. േത്് പകര്ഗ്ചെയോധി 

ശ്നത്ിര ോധ ന്ടപടികള്പ്ക്ക് ഗുണക മോകും. 

 രെോണ്സര്ഗ് ഷിെ് െഴി ആശുപത്രികം വട വാൗത്ികസോെച യങ്ങള്പ് വമചവെടുത്തോവന്നത്ോണ്. 

 െിെിധ ര ോഗ്ങ്ങളോല്  ആശുപത്രികളില് അഡ്മിറ്റു വചയ്യവെട്ട ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് ജന്കീയ 

സം ംാങ്ങളിലൂവട ാക്ഷണം വസൗജന്യമോയി ന്ല്കോവന്നത്ോണ്. 

 ആശുപത്രികള്പ് ജന്കീയവസൗഹൃദമോക്കുന്നത്ിന്ോയി ജന്കീയ സെോയരത്തോവട വെല്െ് ഡസ്്ക്ക 

സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുത്തോവന്നത്ോണ്. 

 ലോബുകളില് പകര്ഗ്ച െയോധികള്പ് പ ിരേോധിക്കുന്നത്ിന്് ആെേയമോയ കിറ്റുകള്പ് ഉവണ്ടന്്ന 

ഉറെോക്കുക. 

 എല്ലോ ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളിലം ലോബ് ഉവണ്ടന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തുക 
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 ആെേയമോയ മോന്െെിാെരേഷി ഉറെോക്കുക 

 എല്ലോ സോലമെികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളിലം ഐ.പി ഉറെോക്കുക 

 ആയഷ് രമഖലവയ േക്തിവെടുത്തുക 

 എല്ലോ ഥോപന്ങ്ങളിലം കോഷ് അക്രഡിരറ്റസ്ഷുള്ളെയോക്കോം 

 ബോലമുകുളം, സീത്ോലയം, സദ്ഗ്മയ തുടങ്ങിയ പദ്ധത്ികള്പ് ജില്ലയില് എല്ലോയിടത്തും 

ന്ടെിലോക്കോം 

5.1.22 ആയൂര്ഗ്രെദം 

5.1.22.1 ജില്ലയില് ന്ിലെില് 84 സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ഡിവെന്സറികം ം (െിഷ 1, സിദ്ധ 1, വരബല് 1 

ഉള്പ്വെവട) ഏഴ് ആശുപത്രികം ം 11 എന്.എച്. എം ഡിവെന്സറികം ം ആണ് ഉള്ളത്്. ജില്ലോ 

ആശുപത്രിയില് 50 കിടക്കകം ം, വത്ക , ത്രൂര്ഗ് എന്നിെിടങ്ങളില് 30 കിടക്കകം ം ത്ത്തമംഗ്ലം, 

െടക്കരഞ്ച ി,  ഒറ്റസ്െോലം എന്നീ ആശുപത്രികളില് 20 കിടക്കകം ം ചളെറയില് 10 കിടക്കകം ം ആണുള്ളത്്. 

5.1.22.2 ജില്ലോ ആശുപത്രിയില് ന്ിലെില് വപോതുെിാോഗ്വത്ത കൂടോവത് മര്ഗ്മ്മ്യം, െിഷം എന്നീ 

വെഷയോലിറ്റസ്ികളോണുള്ളത്്. ന്ിലെില് റഫറല് സമ്പ്രദോയം േല്ല ഡിവെന്സറികള്പ് പഞ്ചോയത്തിന്വറ 

ന്ിയ്രണവുണത്തിലോണ്, ത്ത്തമംഗ്ലം, ഒറ്റസ്െോലം ആശുപത്രികള്പ്  മുന്ിസിെോലികം രടയം െടക്കരഞ്ച ി, 

ത്രൂര്ഗ്, വത്ക , ചളെറ എന്നീ ആശുപത്രികള്പ് അത്ോത്് പഞ്ചോയത്തുകം രടയം ജില്ലോ ആശുപത്രി ജില്ലോ 

പഞ്ചോയത്തിന്വറയം ന്ിയ്രണവുണത്തിലോണ്. പട്ടോമ്പി ത്ോലൂക്കില് ഒ ിടത്തു രപോലം കിടത്തി ചികിത്സയള്ള 

ആശുപത്രികളില്ല. 

5.1.22.6 ജില്ലയിവല 6 പഞ്ചോയത്തുകളിലം ഒരു മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ിയിലം ആയൂര്ഗ്രെദ 

ഡിവെന്സറികരളോ, ആശുപത്രികരളോ േല്ല. വപോല്പ്പുള്ളി, ക ിമ്പ്ര, കോെരേ ി, രക ളരേ ി, രകോങ്ങോട്, 

പറളി എന്നീ പഞ്ചോയത്തുകളിലം പട്ടോമ്പി മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ിയിലം ആയൂര്ഗ്രെദ ഥോപന്ങ്ങള്പ് േല്ല. 

5.1.23 ആയഷ ്

5.1.23.1 ജില്ലയില് ആയര്ഗ്രെദ ആയഷ് െകുെിു കീഴില് ആശുപത്രികം ം, ഡിവെന്സറികം ം 

ഉള്പ്വെവട 91 ഥോപന്ങ്ങളോണ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നത്്. ധോ ോളം ആം കള്പ് ഈ ചികിത്സോ  ീത്ിയം 

ശ്നരയോജന്വെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആെേയമോയ ജീെന്ക്കോരുവട അാോെം, പശ്ചോത്തല സൗക യമില്ലോയ്മ, 

ഫര്ഗ്ണിചര്ഗ് ഉള്പ്വെവടയള്ള ഉപക ണങ്ങം വട അാോെം, ആെേയത്തിന് ് മരുന്ന് ലായമല്ലോത്തത്് 

എന്നിെവയല്ലോം ഈ രമഖല രന് ിടുന്ന ശ്നധോന് ശ്നങ്ങങ്ങളോണ്. 5 ആശുപത്രികളില് കിടത്തി ചികിത്സയണ്ട്. 

പോലക്കോട ്ജില്ലയവട ആര ോഗ്യ ഥിത്ി  പല രമഖലകളിലം എന്.എഫ്. എച്.എസ് റിരെോര്ഗ്ട്ടു ശ്നകോ മുള്ള 

രദേീയ േ ോേ ിരയക്കോള്പ് രമോേമോണ്. 

 കുട്ടികളിവല െിളര്ഗ്ച 

 വകൗമോ  ശ്നോയക്കോ ോയ വപണ്കുട്ടികളിവല െിളര്ഗ്ച 

 ശ്നത്ുല്പോദന് ക്ഷമത്യള്ള സ്ത്രീകളിവല െിളര്ഗ്ച 

 വൃദ്ധ ോയ സ്ത്രീകളിവല െിളര്ഗ്ച 

 50 െയസ്സിു മുകളില് ശ്നോയമോയെ ിവല അഥി സോന്ദ്രത് 

 കുട്ടികളിവല തൂക്കകുറെ് 

 കുട്ടികളിവല കുരപോഷണം 
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 5.1.23.2 തുടങ്ങി പല സൂചകങ്ങം വട കോ യത്തിലം പോലക്കോട് ജില്ല ആര ോഗ്യപ മോയി 

 തറകിലോണ്. ഉദോെ ണത്തിന്് കുട്ടികം വട െിളര്ഗ്ച 80 േത്മോന്ം മുത്ല് 99 േത്മോന്ം െവ യള്ള 

െിദയോലയങ്ങള്പ് ഉണ്്ട.  

(ഉദോ – മീന്ോക്ഷി ത ം -86.5%, കോക്കയൂര്ഗ് - 89%, മംഗ്ലം - 99%) പലയിടത്തും 60 േത്മോന്ത്തിു മുകളില് 

കുട്ടികള്പ്ക്ക് തൂക്ക കുറവണ്്ട. (ഉദോ –അഞ്ചോമവത്ത വപര്ഗ്സന്വറലിു ത്ോവഴ) 

 5.1.23.3 എം.ടി.ആര്ഗ്. ടി.ബി, വലശ്നസി തുടങ്ങിയെ പോലക്കോവട്ട അത്ിര്ഗ്ത്തി ശ്നരദേങ്ങളില് 

െളവ  കൂടുത്ലോണ്. പകര്ഗ്ചെയോധികള്പ്, ലെ ി ഉപരയോഗ്ം എന്നിെയവട രത്ോതും പല രമഖലകളിലം 

കൂടുത്ലോണ്. പല സ്കൂം കളിലം രെണ്ടത്ര ലമത്രപ്പു കരളോ, കക്കൂസുകരളോ േല്ല. ഉള്ളയിടങ്ങളില് ത്വന്ന 

വെള്ളം കിട്ടോന്ില്ല. ശുചിത്വത്തിന്വറ കോ യത്തില് പല ഥലങ്ങളിരലയം ഥിത്ി പിരന്നോക്കമോണ്. 

ന്ിലെില് 1 മുത്ല് 7 ക്ലോസിവല കുട്ടികള്പ്ക്കുരെണ്ടി ബോലമുകുളം എന്ന രപ ില് ഒരു സമഗ്ര ആര ോഗ്യ 

പ ിപോടി ജില്ലയിവല 9 െിദയോലയങ്ങളില് ന്ടക്കുന്നുണ്ട്. 

 5.1.23.4 അട്ടെോടിയില് ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ്ക്കും, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ്യമോര്ഗ്ക്കുമോയി – രക്ഷമന്ിധി, 

വൃദ്ധജന്ങ്ങള്പ്ക്കോയി െരയോ അമൃത്ം,ക ള്പ് ര ോഗ്മുള്ളെര്ഗ്ക്കോയി – ക ള്പ് ര ോഗ്മുക്തി. ജില്ലോ 

ആശുപത്രിരയോടുബന്ധിച് സ്ത്രീകള്പ്ക്കും കുട്ടികള്പ്ക്കും  രെണ്ടി വെഷയല് ക്ലിുക്കുകള്പ് മോന്സികം 

വെഷയല് ഒ.പി, രെോര്ഗ്്സ് ആയൂര്ഗ്രെദ റിരസര്ഗ്ച് വസന്റര്ഗ്, എന്നീ സംഥോന് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ഫണ്ടസ് 

രശ്നോജക്ടുകള്പ് ന്ിലെിലണ്ട്. 

ആയൂര്ഗ്രെദം 

 വാൗത്ിക സോെച യകുറെ് 
 എത്തവെടോന് ബുദ്ധിമുട്്ട 

 ജീെന്ക്കോരുവട കുറെ് 
 റഫറല് വസൗക യക്കുറെ് 

5.1.24 ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് 

1. എല്ലോ പഞ്ചോയത്തിലം ആയര്ഗ്രെദ ഡിവെന്സറികള്പ് തുടങ്ങുക. 

2. അഗ്ളി,  തതൂര്ഗ്, രഷോളയൂര്ഗ്, മുത്ലമട, വപരുമോട്ടി മുത്ലോയ െലിയ പഞ്ചോയത്തുകളില്  ണ്്ട 

ഡിവെന്സറികള്പ് ആ ംാിക്കുക 

3. ന്ിലെില് രലോക്കു ത്ല ആശുപത്രികള്പ് േല്ല. രലോക്ക് പഞ്ചോയത്തിന്വറ കീഴില് എല്ലോ 

രലോക്കുകളിലം 20 കിടക്കകം ള്ള ആശുപത്രികള്പ് തുടങ്ങുക. പഞ്ചകര്ഗ്മ്മ്യ ചികിത്സോ, ഫിസിരയോ 

വത്റോെി എന്നീ സൗക യങ്ങള്പ് ഉറപ്പു െരുത്തുക. 

4. എല്ലോ ത്ോലൂക്കുകളിലം 50 കിടക്കകം ള്ള ആശുപത്രികള്പ് തുടങ്ങുക. ബോലര ോഗ്ം, സ്ത്രീ ര ോഗ്ം, 

േലയത്്രണവും, േോലകയത്്രണവും എന്നീ വെഷയോലിറ്റസ്ികം ള്ള രഡോക്ടര്ഗ്മോവ  ന്ിയമിക്കുക. പഞ്ചകര്ഗ്മ്മ്യ, 

ഫിസിരയോ വത്റോെി എന്നിെകു  തറവമ ലോബ ് സൗക യങ്ങം ം, രയോഗ് പ ിേീലന്ത്തിുള്ള 

സൗക യവം ഉറപ്പു െരുത്തുക.  

5. വൃദ്ധ ജന്ങ്ങള്പ്ക്കോയി ശ്നരത്യക െോര്ഗ്ഡ്, വകട്ടിടം (Ortho Friendly  ആയി രൂപകല്െന് വചയ്തത്്) 

ഉണ്ടോകണം. 

6. ജില്ലോ ആശുപത്രിവയ 100 കിടക്കകം ള്ള ആശുപത്രിയോയി ഉയര്ഗ്ത്തുക. ബോലര ോഗ്ം, സ്ത്രീ ര ോഗ്ം, 

േലയത്്രണവും, േോലകയത്്രണവും, മോന്സിക ര ോഗ്ം, സവഥവൃത്തം എന്നീ വെഷയോലിറ്റസ്ികളിലള്ള 
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 രഡോക്ടര്ഗ്മോവ  ന്ിയമിക്കുക. േെകു  തറവമ ഫിസിരയോ വത്റോെി, രയോഗ് , ലോബ ്സൗക യങ്ങള്പ്, 

X.ray, USG  എന്നീ സൗക യങ്ങം ം ഉള്പ്വെടുത്തണം.  

7. ന്ിലെില് റഫറല് സമ്പ്രദോയം േല്ല. പഞ്ചോയത്്ത ഡിവെന്സറി- രലോക്ക് ത്ല ആശുപത്രി- 

ത്ോലൂക്ക് ആശുപത്രി- ജില്ലോ ആശുപത്രി എന്ന ന്ിലയില് റഫറല് സംെിധോന്ം വകോണ്ടു െ ിക. 

8. പട്ടിക െര്ഗ്ഗ രകോളന്ികളില് െിസിറ്റു വചയ്യുന്നത്ിും വൃദ്ധ ജന്ങ്ങം വട സമഗ്ര ആര ോഗ്യ 

പ ിപോടിയവട ാോഗ്മോയി അെവ  െീടുകളിരലോ, വത്ോട്ടടുത്ത അംഗ്ന് െോടികളിരലോ രപോയി 

പ ിരേോധിക്കുന്നത്ിും വമോവബല് യൂണിറ്റുകള്പ് തുടങ്ങുക. 

9. രെോര്ഗ്്സ് ആയര്ഗ്രെദ കൂടുത്ല് സ്കൂം കളിരലയ്്ക്ക െയോപിക്കുക. 

10. സ്ത്രീകള്പ്ക്കും കുട്ടികള്പ്ക്കും രെണ്ടി ഒരു ആശുപത്രി. 

11. വൃദ്ധ ജന്ങ്ങം വട ആര ോഗ്യ പ ിച ണത്തിന്് വൃദ്ധ ജന് പ ിപോലന് രകന്ദ്രം - Geriatric Care 

Centre  

12. Health Tourism - വന്ല്ലിയോമ്പത്ി, അട്ടെോടി രമഖലകളില് Treatment Centre കള്പ് തുടങ്ങുക 

13. ജില്ലയവട ആര ോഗ്യ റോറ്റസ്സ് റിരെോര്ഗ്ട്്ട ത്യ്യോറോക്കുക. 

14. അംഗ്ന്െോടി കുട്ടികള്പ് , സ്കൂള്പ് കുട്ടികള്പ് , കൗമോ  ശ്നോയക്കോ ോയ വപണ്കുട്ടികള്പ് , 

Reproductive Age Group ലള്ള സ്ത്രീകള്പ്, വൃദ്ധര്ഗ് എന്നിെര്ഗ്ക്കു സമഗ്ര ആര ോഗ്യ 

പ ിപോടികള്പ് ത്യ്യോറോക്കുകയം ന്ടെിലോക്കുകയം വചയ്യുക. 

15. പ ിസ  ശുചിത്വം, കുടിവെള്ളം, രപോഷക ലമലയമുള്ള ാക്ഷണം എന്നിെ ഉറെോക്കുന്നത്ിു രെണ്ട 

േടവപടലകള്പ് ന്ടത്തുക. 

16. കൃഷി, മൃഗ് സം ക്ഷണം എന്നീ െകുപ്പുകം മോയി രചര്ഗ്ന്ന് Integrated Project കള്പ് രമല് 

പറഞ്ഞ രമഖലകളില് ന്ടെിലോക്കുക. 

17. അട്ടെോടിയിവല കൗമോ  ശ്നോയക്കോ ോയ വപണ്കുട്ടികളില് െിളര്ഗ്ച പ ിെ ിക്കുന്നത്ിന്് സമഗ്ര 

പദ്ധത്ി ന്ടെിലോക്കുക. 

5.1.25 രെോമിരയോെത്ി 
 5.1.25.1 ജില്ലയില് ന്ിലെില് 49 ഗ്െ:രെോമിരയോ ഡിവെന്സറികം ം, 29 എന്.എച്.എം 

രെോമിരയോ ഡിവെന്സറികം ം 3 എസ്.സി. ഡിവെന്സറികം ം 25 വബഡ്ഡുകരളോടു കൂടിയ ഒരു  ജില്ലോ 

രെോമിരയോ ആശുപത്രിയം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു.  േെയില് എല്ലോം കൂടി ഏകരദേം പത്ിന്ോയി രത്തോളം 

ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക ശ്നത്ിദിന്ം രസെന്ം ന്ല്കുന്നു. േത്രയം ഥോപന്ങ്ങം വട രമല്രന്ോട്ടം െെിക്കുന്ന ജില്ലോ 

വമഡിക്കല് ആഫീസിവല റോഫ് പോരറ്റസ്ണ്  ത്ോവഴപറയം ശ്നകോ മോണ്.  

ഡി.എം.ഒ     - 1  

സീന്ിയര്ഗ് സൂശ്നണ്ട്    - 1  

ക്ലര്ഗ്ക്ക്      -  2  

വടെിറ്    - 1 

ഓഫീസ് അറ്റസ്ന്റന്റ്   - 1  

പോര്ഗ്ട്ട് വടം സവീെര്ഗ്    - 1  

 

 5.1.25.2 ജില്ലയിവല 82 ഓളം ഥോപന്ങ്ങം രടയം മറ്റു വെഷയല് രശ്നോജക്റ്റുകം രടയം 

കോ യക്ഷമമോയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിന്് ജില്ലോ വമഡിക്കല് ആഫീസിവല മിന്ിറീ ിയല് റോഫിവെ കുറെ് 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 299 
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 െളവ യധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോക്കുന്നു. ആയത്ിന്ോല് ജില്ലോ രെോമിരയോ വമഡിക്കല് ആഫീസിരലക്്ക ഒരു 

ജൂന്ിയര്ഗ് സൂശ്നണ്ട്, 4 ക്ലര്ഗ്ക്ക് എന്നീ ത്സ്തികകള്പ് അുെദിരക്കണ്ടതുണ്ട്.  

5.1.25.3 ഡിവെന്സറികം വട സുഗ്മമോയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിന്് ടി ഥോപന്ങ്ങളിവല റോഫ് 

പോരറ്റസ്ണ് ഏകീക ിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ന്ിലെില് ചില ഥോപന്ങ്ങളില് 3 ത്സ്തികകം ം (വമഡിക്കല് ആഫീസര്ഗ്, 

ഡിവെന്സര്ഗ്, പി.ടി.എസ്) , ചില ഥോപന്ങ്ങളില് 4 ത്സ്തികം ം (വമഡിക്കല് ആഫീസര്ഗ്, ഫോര്ഗ്മസിറ്, 

അറ്റസ്ന്ഡര്ഗ്, പി.ടി.എസ്) എന്നിങ്ങവന്യോണുളളത്്. േത്് ഏകീക ിച് എല്ലോ ഥോപന്ങ്ങളിലം ഒര  

റോഫ് പോരറ്റസ്ണ് ന്ടെിലോരക്കണ്ടതുണ്ട് (4 ത്സ്തികകള്പ്). 

 5.1.25.4 കല്െോത്തിയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ജില്ലോ രെോമിരയോ ആശുപത്രിയിവല െിെിധ വെഷയല് 

ഒ.പി.കള്പ്, വെഷയല് രശ്നോജക്റ്റുകള്പ് എന്നിെയിലൂവട. ന്ല്ല  ീത്ിയില് ജരന്ോപകോ ശ്നദമോയ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്  ന്ടത്തുന്നുണ്ട്.  ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ  ംഗ്ത്തും ശ്രരദ്ധയമോയ രസെന്ങ്ങള്പ് ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട സെോയരത്തോവട ന്ടെിലോക്കുന്നുണ്ട്.  

 5.1.25.5 ജില്ലോ രെോമിരയോ ആശുപത്രിരയോടുബന്ധിച് ന്ടത്തുന്ന പ്ലോന് പദ്ധത്ികള്പ് 

ശ്നധോന്മോയം 4 എ്ണതമോണ്. എല്ലോ ദിെസങ്ങളിലം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന സീത്ോലയം പദ്ധത്ിയിലൂവട സ്ത്രീകം വട 

മോന്സിക  വെകോ ിക സോലമെയ കുടുംബശ്നങ്ങങ്ങള്പ്ക്ക് സെോയങ്ങള്പ് ന്ല്കുന്നു. കൂടോവത് െന്ധയത്ോ 

ന്ി െോ ണ ക്ലിന്ിക്, ലെ ി െിമുക്തി ചികിത്സോ ക്ലിന്ിക്, കൗണ്സിലിംഗ്് എന്നിെ േത്ിവെ ത്വന്ന 

ാോഗ്മോയി ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു.  

 5.1.25.6 കുട്ടികളിവല പഠന് പിരന്നോക്കോെഥ, വപരുമോറ്റസ് വെകലയങ്ങള്പ് എന്നിെ 

പ ിെ ിക്കുെോും മറ്റു ബൗദ്ധിക മോന്സിക െികോസം ലായമോക്കുെോും ഉത്കുന്ന രസെന്ങ്ങള്പ് ന്ല്കുന്ന 

സദ്ഗ്മയ പദ്ധത്ി /ക്ലിന്ിക് , എന്നിെ എല്ലോ ദിെസവം േെിവട ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. േത്ില് ഒരു 

വെഷയല് എജുരക്കഷന് ടീചറുകവട രസെന്ം കൂടി ലായമോണ്. രയോഗ്യിലൂവടയം ശ്നകൃത്ി 

ചികിത്സയിലൂവടയമുളള ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധം ,രെോമിരയോെത്ി ചികിത്സ എന്നിെ സമന്വയിെിച് 

ജീെിത്വേലീര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധത്തിലൂന്നി ആര ോഗ്യമുളള ഒരു ജന്ത്വയ െോര്ഗ്വത്തടുക്കുക എന്ന 

ഉരദ്ദേരത്തോവടയളള ആയഷ് രെോളിറിക് രകന്ദ്രവം േെിവട എല്ലോ ദിെസവം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു. രയോഗ് 

വരയ്നര്ഗ്, ശ്നകൃത്ി ചികിത്സ െിദഗ്ധന് എന്നിെരുവട രസെന്ം േത്ിലൂവട ലാിക്കുന്നു. വപയിന് ആന്റ് 

പോലിരയറ്റസ്ീെ് പദ്ധത്ി  ആശുപത്രി ആര്ഗ്.എം.ഒ. യവട രന്തൃത്വത്തില് ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തിന്വറ കൂടി 

സെക ണരത്തോവടയോണ് ന്ടെിലോക്കുന്നത്്. ആയത്ിവെ ഒ.പി. എല്ലോ െയോഴോഴ്ചയം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു.  

 5.1.25.7 ഈ ഥോപന്ത്തിലൂവട ലാിക്കുന്ന മറ്റസ്് വെഷയല് ഒ.പി രസെന്ങ്ങളില് ത്ികളോഴ്ചകളിവല 

ശ്നരമെര ോഗ് ക്ലിന്ിക്, കുട്ടികം വട േവോസരകോേ ര ോഗ് ക്ലിന്ിക്, വചോെോഴ്ചകളില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന 

വത്രറോയിഡ് ക്ലിന്ിക്,ബുധന്ോഴ്ചകളിവല   ലമത്രോേയ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്ക്കുളള ക്ലിന്ിക്, ബുധന്, െയോഴം 

ദിെസങ്ങളിവല ക ള്പ് പിത്തോേയ ര ോഗ് ക്ലിന്ിക്, വെളളിയോഴ്ച ദിെസങ്ങളിവല അിീ ഞല രമെ 

േെേിേ   എന്നിെ ഉള്പ്വെടുന്നു.  

 5.1.25.8 േത്രയം പദ്ധത്ികം ം ര ോഗ്ികം ം ഉളള ഈ ആശുപത്രി ഥലപ??മിത്ി ലമലം 

െീര്ഗ്പ്പുമുട്ടുകയോണ്. 25 ര ോഗ്ികള്പ്ക്കുളള കിടത്തി ചികിത്സ , ഫിസിരയോവത്റോെി യൂണിറ്റസ്്, അള്പ്രോസൗണ്്ട 

സ്കോന്ിംഗ്്, ന്ല്ല  ീത്ിയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ലരബോറട്ടറി, ഫോര്ഗ്മസി എന്നിെയം േെിവട ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു. 

േരത് ബില്ഡിംഗ്ില് ത്വന്നയോണ് ജില്ലോ വമഡിക്കല് ഓഫീസും ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്്. രപ െോര്ഗ്ുകം വട 

എ്ണതം    കൂരട്ടണ്ടത്് െളവ  അത്യോെേയമോണ്.  

 5.1.25.9 350 ര ോഗ്ികള്പ് ഏറ്റസ്വം കുറഞ്ഞ സോദ്ധയത്യില് ഈ ആശുപത്രിയില്     ശ്നത്ിദിന്ം 

രസെന്ം രന്ടുന്നുണ്്ട. എല്ലോെര്ഗ്ക്കും േ ിക്കുെോുളള ഥലംരപോലം പരക്ഷ ലായമല്ല. കോത്തിരുെ് ഒഴിെോക്കി 

രെഗ്ം ചികിത്സ രന്ടി രപോകുന്നത്ിന്ോയി ആെേയമുളളത്ര രഡോക്ടര്ഗ്മോരും േല്ല എന്നു രെണം പറയോന്. 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 300 
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 എന്.എച്.എം ന്ിയമിചിരുന്ന രഡോക്ടറുകവട രസെന്ം പിന്െലിചത്് ര ോഗ്ികം വട കോത്തി ിെ് സമയം 

കൂട്ടുന്നത്ിു മോത്രരമ ഉപക ിചിട്ടുളം . ആയത്ിന്ോല്ത്തവന്ന എന്.എച്.എം രഡോക്ടവറ ന്ിയമിക്കുക എന്നത്് 

െളവ  ശ്നധോന്മോണ്. മവറ്റസ്ോരു ഥലവം വകട്ടിടവം കവണ്ടത്തുകരയോ ഉളള വകട്ടിടം ബലവെടുത്തി 

മുകളിരലക്ക് പണിത്് ഉയര്ഗ്ത്തുകരയോ മോത്രമോണ് ഥലപ ിമിത്ി രന് ിടുന്നത്ിുളള രപോംെഴി.  

 5.1.25.10 വൃദ്ധ ോയ ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക സൗെോര്ഗ്ദ്ദപ മോയ  ീത്ിയില് ആശുപത്രി, െോര്ഗ്ഡ്, കുളിമുറി 

എന്നിെയില് മോറ്റസ്ങ്ങം ം അന്ിെോ യമോണ്. പോലിരയറ്റസ്ീെ ്വകയറില് കഴിയന്ന ര ോഗ്ികള്പ് െവ  എത്തുന്ന 

ഈ ഥോപന്ത്തില് ഥലപ മമിത്ി ലമലം റോമ്പ് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുന്നത്ിന്് സോദ്ധയമല്ല. ഒന്നോം ന്ിലയിലളള 

ഐ.പി. യിരലക്്ക ര ോഗ്ികവള ചുമന്ന് കയരറ്റസ്ണ്ട അെഥയ്ക്ക് േന്ിയം െി ോമമോയിട്ടില്ല. ഥലപ ിമിത്ി 

കണക്കിവലടുത്്ത ഒരു ലിഫ്്റ്റ സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുരത്തണ്ടത്്  അത്യന്തോരപക്ഷിത്മോണ്. േത്ിരന്ോവടോെം 

ത്വന്ന ആശുപത്രിയിരലക്്ക കയറുകന്നിടത്ത് വറയ്ിംഗുകം ം െീല് വചയര്ഗ്,  വേക്ചര്ഗ് എന്നിെ 

എത്തിക്കോുളള സംെിധോന്ങ്ങം ം , െോര്ഗ്ഡിലം കുളിമുറികളിലം വൃദ്ധ ോയെര്ഗ്ക്്ക പിടിച് ന്ടക്കുന്നത്ിുളള 

സംെിധോന്ങ്ങം ം ആെേയമോണ്.  

 5.1.25.11 ആെര്ഗ്ത്തിച് റിെയര്ഗ് വചരയ്യണ്ടിെരുന്ന ശുചിമുറികള്പ് എച്.എം.സി ഫണ്്ട  ഉപരയോഗ്ം 

ഗ്ണയമോയി കൂട്ടുന്നു. േെവയല്ലോം ത്വന്ന അടിയന്തി  ശ്രദ്ധ പത്ിരയണ്ടെയോണ്. ശുചിത്വത്തിന്് ഊന്നല് 

ന്ല്കി ആശുപത്രി മോലിന്യ സംസ്ക ണത്തിും ഒരു സംെിധോന്ം അത്യന്തോരപക്ഷിത്മോണ്.  ന്ോകികിന് 

േന്സിന്രററ്റസ്ര്ഗ് , കരമ്പോറ് യൂണിറ്്റസ്, േന്സിന്രററ്റസ്ര്ഗ് എന്നിെ ഥോപിക്കുന്നത്് േത്ിവന്ോരു 

പ ിെോ മോണ്.   ആശുപത്രി മോലിന്യം ന്ീക്കം വചയ്യുന്നത്ിന്് ക.ങ.അ  യവട കീഴിലളള ‘കോമഴല’ 
സംെിധോന്ത്തിന്വറ സെക ണം ആെേയമോണ്.  

 5.1.25.12 പോ ോവമഡിക്കല് ജീെന്ക്കരുവട കുറെോണ് മവറ്റസ്ോരു ശ്നധോന് ശ്നങ്ങം. േതുലമലം 

ര ോഗ്ികള്പ്ക്കുണ്ടോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് െിെ ണോത്ീത്മോണ്.  ഫോര്ഗ്മസിയിവല മരുന്നുകള്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്ിന്് 

െി തലമോയ രറോര്ഗ് റം   അത്യോെേയമോണ്. 24 ലക്ഷരത്തോളം രൂപകുളള മരുന്്ന എല്ലോ െര്ഗ്ഷവം ജില്ലോ 

പഞ്ചോയത്ത് പദ്ധത്ിയില് ഉള്പ്വെടുത്തി ലാിക്കുന്നുണ്ട് എകിലം , മുഴുെന് മരുന്നും ഒരുമിച് സൂക്ഷിക്കുെോന് 

ഥലപ ിമിത്ിയണ്്ട. രെോംരകോ ആലപ്പുഴയില് ന്ിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമോയിട്ടോണ് േെ ലാിക്കുന്നത്് എന്നത്് 

ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക  ബുദ്ധിമുട്ടും ലായത്ക്കുറവം  ഉണ്ടോക്കുന്നുവണ്ടകിലം ഥലപ ിമിത്ിലമലമുളള ബുദ്ധിമുട്ട ്രന് ിടോന് 

സോധിക്കുന്നത്് േത്ിന്ോലോണ്. രെോംരകോയവട ഒരു വസയില്സ് ്വട്്ടറ്്റസ് ആശുപത്രിരയോട് രചര്ഗ്ന്്ന 

തുടങ്ങുന്നത്് ഒരു രപോംെഴിയോണ്. ലോാം ആശുപത്രിയിരലരക്കോ ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തിരലരക്കോ െക രചര്ഗ്ക്കുന്ന 

 ീത്ിയിലോയോല് മരുന്നുകള്പ്          ലായമല്ലോത്ത കോലഘട്ടത്തില് ഫോര്ഗ്മസി രത്ടി ര ോഗ്ികള്പ് രപോകുന്ന 

ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയം.  

 5.1.25.13 ആശുപത്രിയില് െന്ന് കോത്തി ിക്കുന്ന ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക ാക്ഷണ സംെിധോന്വം ഈ 

രകോമ്പൗണ്ടില് ലായമല്ല. കിടപ്പു ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് കൂട്ടി ിക്കുന്നെര്ഗ്ക്കും േത്് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോക്കുന്നുണ്്ട. ആയത്ിു 

പ ിെോ മോയി ഒരു കോന്റീന് തുടങ്ങുക എന്നത്ോണ ് രപോംെഴി. വപയിന് & പോലിരയറ്റസ്ീെ് ര ോഗ്ികരളയം 

അത്യോെേയഘട്ടങ്ങളില് മറ്റു ര ോഗ്ികരളയം  ഷിഫ്റ്റ് വചയ്യുന്നത്ിന്് ന്ിലെില് യോവത്ോരു സംെിധോന്വം 

േെിവട      ലായമല്ല. ആയത്ിന്ോല് ത്വന്ന ഥോപന്ത്തിന്് ഒരു ആംബുലന്സും അത്യോെേയമോണ്. 

ജില്ലയിവല എല്ലോ പഞ്ചോയത്തുകളിലം ഗ്െ:രെോമിരയോ ഡിവെന്സറികള്പ് േല്ല. ഈ െര്ഗ്ഷം ആദയം 13 

ഥോപന്ങ്ങള്പ്  ശ്നഖയോപിചിരുന്നു എകിലം ഫലത്തില് അെ തുടങ്ങുന്നത്ിുളള സോദ്ധയത്കള്പ് കോണുന്നില്ല. 

എല്ലോ പഞ്ചോയത്തുകളിലം സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് രെോമിരയോ ഡിവെന്സറികള്പ് തുടരങ്ങണ്ടത്്,  ജില്ലോ രെോമിരയോ 

ആശുപത്രിയിവല ത്ി ക്ക് കുറകുന്നത്ിും േവത്ോരു റഫറല് വസന്ററോയി മോറ്റുന്നത്ിും ആെേയമോണ്.  

പോലക്കോട് ജില്ലക്ക് ആവക ഒരു ആശുപത്രി മോത്രമോണുളളത്്. ആയത്ിന്ോല് ത്ോലൂക്്ക അടിഥോന്ത്തില് 10 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 301 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 വബഡ്ഡുകള്പ് ഉളള  ആശുപത്രികള്പ് തുടരങ്ങണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധത്ി ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് െയോപിെിക്കുെോും േത്് 

സെോയിക്കും.  

 5.1.25.14 സീത്ോലയം ,സദ്ഗ്മയ, രയോഗ് , വപയിന് & പോലിരയറ്റസ്ീെ് എന്നീ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

കൂടുത്ല് ജന്ങ്ങളിരലക്ക് എത്തിക്കുന്നത്ിന്വറ ാോഗ്മോയി രലോക്്ക ത്ലത്തില് വഫസിലിരറ്റസ്ഷന് 

വസന്ററുകകള്പ് തുടങ്ങുന്നതും സീത്ോലയം സദ്ഗ്മയ രപോലളളെവയ സര്ഗ്െീസ് വശ്നോവെഡറുകകള്പ്  ആയി 

അംഗ്ീക ിക്കുന്നതും ന്ല്ലത്ോണ്. രലോക്്ക ത്ലത്തില് ആശുപത്രികള്പ് തുടങ്ങുന്നത്് റഫറല് 

സംെിധോന്ത്തിന്് സെോയക മോവം.  

 5.1.25.15 ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്  ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്,  രെോളന്ററി 

ഏജന്സികള്പ് എന്നിെയവട സെക ണരത്തോവട ന്ല്ല  ീത്ിയില് ഈ െകുെില് ന്ിന്നും ന്ടത്തുന്നുണ്്ട 

എകിലം സവന്തമോയ െോെന്ം , ഫീല്ഡ് റോഫ് എന്നിെയവട അാോെം രഡോക്ടര്ഗ്മോര്ഗ്ക്ക് ന്ല്ല ബുദ്ധിമുട്്ട 

ന്ല്കുന്നുണ്ട്. എകിലം സവന്തം ഥോപന്ത്തില് റോഫ് രഷോര്ഗ്രട്ടജ് ഉവണ്ടകില്രെോലം ഈ 

ബുദ്ധിമുട്ടുകള്പ്ക്കിടയിലം ആത്മോര്ഗ്്മോയ രസെന്ം ന്ല്കുന്ന രഡോക്ടര്ഗ്മോരും, പോ ോവമഡിക്കല് 

ജീെന്ക്കോരുമോണ് ഈ െകുെിവെ േക്തി. ഞഅഋേഒ എന്ന സംെിധോന്ത്തിലൂവടയോണ് ശ്നത്ിര ോധ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് ഏരകോപിെിക്കുന്നത്്.  

 5.1.25.16 േന്നും വെദുത്ി ലാിക്കോത്ത ഥോപന്ങ്ങള്പ് ഈ ജില്ലയിലണ്ട്. അട്ടെോടി രമഖലയിലളള 

ചിണ്ടക്കി ഡിവെന്സറിയില് േന്ിയം വെദുത്ി ലാിചിട്ടില്ല.      1 വക.െി. റഫ് രടോെ് രസോളോര്ഗ് 

യൂണിറ്റുകള്പ് എല്ലോ ഥോപന്ങ്ങളിലം അന്ര്ഗ്ട്്ട സബ്സിഡിരയോവട ഥോപിക്കുന്നത്് േത്ിന്് ഒരു 

രപോംെഴിയോണ്. മലമ്പുഴ ഗ്െ:രെോമിരയോ ഡിവെന്സറിയില് പഞ്ചോയത്്ത രശ്നോജക്്റ്റ മുരഖന് േത്് 

ന്ടെിലോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലോ രെോമിരയോ ആശുപത്രിയിലം റഫ് രടോെ് വെദുത് യൂണിറ്റസ്്, രസോളോര്ഗ് െോട്ടര്ഗ് 

െീറ്റസ്ര്ഗ് എന്നിെ ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നു. എല്ലോ ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങളിലം ഈ സംെിധോന്ം 

ഏര്ഗ്വെടുത്തോവന്നത്ോണ്.   

 5.1.25.17 ആന്ക്ക  ഗ്െ:രെോമിരയോ ഡിവെന്സറിക്ക് ഥലം ലായമോവയകിലം 4 െര്ഗ്ഷമോയി 

സര്ഗ്ക്കോ ില് ന്ിന്നും അുമത്ി  ലാിക്കോത്തത്ിന്ോല് സവന്തം വകട്ടിടം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുെോന്ോയിട്ടില്ല. 

ഥലത്തിന്വറ അുമത്ിയോണ് ശ്നങ്ങം. െല്ലപ്പുഴ , വകോെം എന്നീ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക സവന്തമോയി 

വകട്ടിടമില്ല. േന്രോേക്ചര്ഗ് ഡെലകിവകമന്്പല ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്കും അത്യോെേയമോണ്. മലമ്പുഴ 

ഗ്െ:രെോമിരയോ ഡിവെന്സറി  വകട്ടിടം െോസരയോഗ്യമല്ല. എരുരത്തമ്പത്ി, ചിറ്റൂര്ഗ് രമഖലകളിലളള  

ഥോപന്ങ്ങളില് ജലദൗര്ഗ്ലായവം രൂക്ഷമോയി ിക്കുന്നു. ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്ക് സമയബന്ധിത്മോയി മരുന്്ന 

ലാിരക്കണ്ടതും അത്യോെേയമോണ്.   പറമ്പിക്കുളം, അട്ടെോടി, വന്ല്ലിയോമ്പത്ി രമഖലകളില് ന്ടത്തിയ 

എ.ടി.എസ്.പി സബ് രശ്നോജക്റ്റ് കയോമ്പുകളില് കൂടി  ഗുരുത് മോയ  ീത്ിയില് െിളര്ഗ്ച,  ലെ ി 

ആസക്തി/ക ള്പ് ര ോഗ്ം,  ത്വക് ര ോഗ്ങ്ങള്പ്, െി േലയം എന്നിെ കവണ്ടത്തിയിരുന്നു. വൃത്തിെീന്മോയ 

ചുറ്റുപോടുകളിവല ജീെെിത്വം േത്ിു കോ ണമോകോം. തുടര്ഗ്    ചികിത്സ ലായമോക്കുക എന്നത്ോണിെിവടയളള 

വെല്ലുെിളി. േത്ിന്ോയി ഒരു വമോവബല് വരബല് ക്ലിന്ിക് തുടങ്ങുന്നത്് അാികോമയമോണ്. 

വടലിവമഡിസിന് യൂണിറ്റുകം മോയി േെവയ ബന്ധിെിക്കുകയോവണകില് എല്ലോ സിറം ഓഫ് 

വമഡിസിന്ില് ഉളളെര്ഗ്ക്കും ഡോറ്റസ് ലായമോക്കോവന്നതും സമരയോചിത്മോയ േടവപടലകള്പ് 

ന്ടത്തോവന്നതുമോണ്.  േത്ിു  തറവമ പലരമഖലകളിലം ന്ടത്തിയിട്ടുളള കയോമ്പുകളിലൂവട 

കൗമോ ശ്നോയക്കോ ിവലയം വൃദ്ധജന്ങ്ങളിവലയം അസുഖങ്ങള്പ് െിളര്ഗ്ച എന്നിെ ശ്രദ്ധിക്കവെട്ടിട്ടുണ്്ട. 

അസുഖങ്ങള്പ് ത് ംത്ി ിവചോരു ഡോറ്റസ്ോരബയ്പ്പസ് ഓര ോ പഞ്ചോയത്തിു കീഴിലം ഉണ്ടോകുന്നത്് 

ആര ോഗ്യന്ിലെോ ം അറിയന്നത്ിും ഏത്് അസുഖം ഏത്് രമഖലയില് കൂടുത്ലോയി കോണവെടുന്നു  

എന്നത്റിയന്നത്ിും,  സമരയോചിത്മോയി   േടവപടുന്നത്ിും സെോയിക്കും. സമഗ്ര ആര ോഗ്യ പ ി ക്ഷയ്്ക്ക 
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 ഉത്കുംെിധം ര ോഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയ കയോമ്പുകള്പ് ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട സെോയരത്തോവട 

ന്ടെിലോക്കോവന്നത്ോണ്.  

 5.1.25.18 കുടുംബ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്, കൗമോ  ആര ോഗ്യശ്നങ്ങങ്ങള്പ് എന്നിെകും പഠന് വെകലയങ്ങള്പ്ക്കും , 

െന്ധയത്, ലെ ിരമോചന്ം എന്നിെകും ഊന്നല് ന്ല്കുന്ന സീത്ോലയം, സദ്ഗ്മോയ പദ്ധത്ികള്പ്, ജീെിത് 

വേലീര ോഗ് ന്ിയ്രണവുണത്തിന്ോയളള ആയഷ് രെോളിറിക് വസന്റര്ഗ്, വപയിന് ആന്റ് പോലിരയറ്റസ്ീെ് 

എന്നിെ രകന്ദ്രീക ിും ം  ചികിത്സ കൗണ്സിലിംഗ്,് രയോഗ് വരയ്നിംഗ്് എന്നിെവയല്ലോം  രചര്ഗ്ത്ത് എല്ലോ 

ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങളിലം കയോമ്പുകള്പ് ന്ടത്തോവന്നതുമോണ്.  

 5.1.25.19 േത്ിു  തറവമ കോലോകോലങ്ങളിലളള അറ്റസ്കുറ്റസ്െണികള്പ് , ഫര്ഗ്ണീചര്ഗ്, മരുന്ന്, കമ്പൂട്ടര്ഗ് 

സംെിധോന്ങ്ങള്പ് എന്നിെയം ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക അത്യോെേയമോണ്.ആശുപത്രികം ം ഡിവെന്സറികം മോയി 

ജില്ലയില് 99 ഥോപന്ങ്ങള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു. എന്നോല് എല്ലോത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക 

കീഴിലം, ഡിവെന്സറികളില്ല. സോധോ ണക്കോ ില് െളവ യധികം രെോമിരയോെത്ി െിേവോസം 

ആര്ഗ്ജിചിട്ടുണ്ട്. രെോമിരയോ ജില്ലോ ഓഫീസ ്സൗക യശ്നദമോയ ഥലത്തല്ല ശ്നെര്ഗ്ത്തികുന്നത്്. 1991 ല് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം തുടങ്ങിയ കോലത്തുള്ള റോഫ് പോരറ്റസ്ണ് ആണ് ന്ിലെിലള്ളത്്. സവകോ യ രമഖലയില് 

െളവ യധികം രെോമിരയോ ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തികുന്നുണ്ട്. വമഡിക്കല് ബിരുദമില്ലോത്തെരും ഈ 

 ംഗ്ത്ത് ചികിത്സ ന്ടത്തുന്നുണ്ട്. 

പട്ടിക 5.1.19 

െിാോഗ്ം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്് 

ആശുപത്രി 1 

ഡിവെന്സറി 49 

എന്.എച്.എം ഡിവെന്സറി  29 

എസ്.ടി.പി വസന്റര്ഗ് 3 

 

5.1.25.20 എല്ലോ ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്കു കീഴിലം ഡിവെന്സറികള്പ് 

ഥോപിക്കുക, പശ്ചോത്തല സൗക യമില്ലോത്തെര്ഗ്ക്്ക സവന്തമോയി വകട്ടിടം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുക, ജില്ലോ ഓഫീസിന്് 

സൗക യശ്നദമോയ വകട്ടിടവം െോെന്സൗക യവം മോന്ദ്ഡപശ്നകോ മുള്ള ജീെന്ക്കോവ  ലായമോക്കുകയം 

വചരയ്യണ്ടതുണ്ട്.  ചികിത്സരയോവടോെം ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങളില് കൂടുത്ല് ഊന്നല് 

ന്ല്കുന്നത്ിന്് െോര്ഗ്ഷിക പദ്ധത്ികളില് കൂടുത്ല് പ ിഗ്ണന് ലാിരക്കണ്ടതുണ്്ട.   

5.1.26 ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് 

 പകര്ഗ്ച െയോധികം വട ആധികയം 

 െര്ഗ്ദ്ധിും  െരുന്ന ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്  

 കുട്ടികം വട ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പിവെ കെരറജ് കുറെ്  

 ജന്സംഖയ ആുപോത്ികമോയി ജീെന്ക്കോരുവട എ്ണതത്തിലള്ള കുറെ് 

 ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ആെേയമോയ വാൗത്ിക സോെച യങ്ങം വട അപ യോതതയത് 

 ജില്ലോ, ത്ോലൂക്ക് ആശുപത്രികള്പ്, സി.എച്.സി എന്നിെിടങ്ങളിവല ജീെന്ക്കോരുവട ത്സ്തിക േല്ലോയ്മ 

 ജില്ലോ വമഡിക്കല് ഓഫീസറിവെ പ ിമിത്ികം ം വസൗക യമില്ലോയ്മയം 
 ആശുപത്രികളിവലത്തുന്ന ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് മത്ിയോയ വസൗക യങ്ങള്പ് ലാിക്കുന്നില്ല. 

 റഫറല് ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം വട അപ യോതതയത് 
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 െരയോജന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ആുപോത്ികമോയി ശ്നങ്ങപ ിെോ ങ്ങള്പ്ക്കുള്ള വസൗക യക്കുറെ ്

 ഗുണന്ിലെോ മുള്ള ആര ോഗ്യ അക്കോഡമിക് ഥോപന്ങ്ങം വട കുറെ് 

 േത്  സംഥോന് വത്ോഴിലോളികള്പ്, പോര്ഗ്േവെത്കൃത് െിാോഗ്ങ്ങള്പ് (എസ്.ടി, മത്സയവത്ോഴിലോളികള്പ്) 

ആര ോഗ്യ സം ക്ഷണത്തിലള്ള അപ യോതതയത് 

 ത്രദ്ദേിയ മലമ്പന്ി രകസുകള്പ്, വറസിറെ് ടി.ബി രകസുകള്പ് എന്നിെയവട െയോപന്ം 
 ആശുപത്രികളില് െോെന് വസൗക യക്കുറെ്, വമരറ്റസ്ര്ഗ്ണിറ്റസ്ി വസെറിവെ അപ യോതതയത് 

 രപോഷകോെോ ക്കുറെ്, സിരസറിയന് ന്ി ക്കുകം വട െര്ഗ്ദ്ധന്െ്  എന്നിെ 

 ആയര്ഗ്രെദ ഡിവെന്സറികം വട അടിഥോന് വസൗക യക്കുറെ്. 

 പകര്ഗ്ച െയോധികം വട ആധികയം 

 െര്ഗ്ദ്ധിും  െരുന്ന ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങള്പ്  

 കുട്ടികം വട ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പിവെ കെരറജ് കുറെ്  

 ജന്സംഖയ ആുപോത്ികമോയി ജീെന്ക്കോരുവട എ്ണതത്തിലള്ള കുറെ് 

 ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ആെേയമോയ വാൗത്ിക സോെച യങ്ങം വട അപ യോതതയത് 

 ജില്ലോ, ത്ോലൂക്ക് ആശുപത്രികള്പ്, സി.എച്.സി എന്നിെിടങ്ങളിവല ജീെന്ക്കോരുവട ത്സ്തിക േല്ലോയ്മ 

 ജില്ലോ വമഡിക്കല് ഓഫീസറിവെ പ ിമിത്ികം ം വസൗക യമില്ലോയ്മയം 
 ആശുപത്രികളിവലത്തുന്ന ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് മത്ിയോയ വസൗക യങ്ങള്പ് ലാിക്കുന്നില്ല. 

 റഫറല് ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങം വട അപ യോതതയത് 

 െരയോജന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ആുപോത്ികമോയി ശ്നങ്ങപ ിെോ ങ്ങള്പ്ക്കുള്ള വസൗക യക്കുറെ ്

 ഗുണന്ിലെോ മുള്ള ആര ോഗ്യ അക്കോഡമിക് ഥോപന്ങ്ങം വട കുറെ് 

 േത്  സംഥോന് വത്ോഴിലോളികള്പ്, പോര്ഗ്േവെത്കൃത് െിാോഗ്ങ്ങള്പ് (എസ്.ടി, മത്സയവത്ോഴിലോളികള്പ്) 

ആര ോഗ്യ സം ക്ഷണത്തിലള്ള അപ യോതതയത് 

 ത്രദ്ദേിയ മലമ്പന്ി രകസുകള്പ്, വറസിറെ് ടി.ബി രകസുകള്പ് എന്നിെയവട െയോപന്ം 
 ആശുപത്രികളില് െോെന് വസൗക യക്കുറെ്, വമരറ്റസ്ര്ഗ്ണിറ്റസ്ി വസെറിവെ അപ യോതതയത് 

 രപോഷകോെോ ക്കുറെ്, സിരസറിയന് ന്ി ക്കുകം വട െര്ഗ്ദ്ധന്െ്  എന്നിെ 

 ആയര്ഗ്രെദ ഡിവെന്സറികം വട അടിഥോന് വസൗക യക്കുറെ്. 

 

5.1.27 സോദ്ധയത്കള്പ്/ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ്  

o എല്ലോ ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക കീഴിലം ഡിവെന്സറികള്പ് ഥോപികുക, പശ്ചോത്തല 

സൗക യമില്ലോത്തെര്ഗ്ക്്ക സവന്തമോയി വകട്ടിടം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യികുക, ജില്ലോ ഓഫീസിന്് സൗക യശ്നദമോയ 

വകട്ടിടവം, െോെന് സൗക യവം     മോന്ദ്ഡപ ശ്നകോ മുള്ള ജീെന്ക്കോവ  ലായമോക്കുകയം 

വചരയ്യണ്ടതുണ്ട്. ചികിത്സരയോവടോെം ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങളില് കൂടുത്ല് ഊന്നല് 

ന്ല്കുന്നത്ിന്് െോര്ഗ്ഷിക പദ്ധത്ികളില് കൂടുത്ല് പ ിഗ്ണന് ലാിയ് രക്കണ്ടതുണ്ട്. 

o ആര്ഗ്ദ്രം മിഷവെ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം മോയി സംരയോജിെിയ്പ്പരക്കണ്ടത്ോണ്  
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 o െിെിധ ആര ോഗ്യ രമഖലകവള രകോര്ഗ്ത്തിണക്കി ഫലശ്നദമോയി ര ോഗ് ന്ി ീക്ഷണ 

സംെിധോന്ത്തിുള്ള ജില്ലോത്ല വന്റ്്റസ് െര്ഗ്ക്ക് രൂപീക ിയ്ക്കോം. േത്് പകര്ഗ്ച െയോധി ശ്നത്ിര ോധ 

ന്ടപടികള്പ്ക്്ക ഗുണക മോവം. 

o സ് രപോണ്സര്ഗ്ഷിപ് െഴി ആശുപത്രികം വട ാൗത്ിക സോെച യങ്ങള്പ് വമചവെടുത്തോവന്നത്ോണ്.  

o െിെിധ ര ോഗ്ങ്ങളോല് ആശുപത്രികളില് അഡ്മിറ്റസ് ് വചയ്യവെട്ട ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക് ജന്കീയ 

സം ംാങ്ങളിലൂവട ാക്ഷണം സൗജന്യമോയി ന്ല്കോവന്നത്ോണ്. 

o ആശുപത്രികള്പ് ജന്കീയ സൗഹൃദമോക്കുന്നത്ത്ിന്ോയി ജന്കീയ സെോയരത്തോവട വെല്പ് വഡസ്്ക 

സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുത്തോവന്നത്ോണ്. 

o ലോബുകളില് പകര്ഗ്ച െയോധികള്പ് പ ിരേോധികുന്നത്ിന്് ആെേയമോയ കിറ്റുകള്പ് ഉവണ്ടന്്ന ഉറെോക്കുക. 

ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് 

 മോറിയ ജീെിത് വേലി  

 ലെ ി െസ്തുക്കം വട അമിത്മോയ ഉപരയോഗ്ം  
 പ യോതതയമോയ ആര ോഗ്യ സബ് വസെറുകകള്പ്/പി.എച്.സി-കള്പ് പിന്നോക്ക രമഖലകളില് ന്ിലെിലില്ല  

 അംഗ്ന്െോടി സൗക യങ്ങം ം രപോഷണ കിറ്റുകം ം അപ യോതതയം  

 ലെ ി െിരുദ്ധ രബോധെത്ക്ക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്ക് തുടര്ഗ്ചയില്ലോത്തതും, യെോക്കവള 

ആകര്ഗ്ഷിയ്ക്കോന് കഴിയോത്തതും  

 െര്ഗ്ദ്ധികുന്ന  തകയില-മദയം-െയോപക ഉപരയോഗ്ം  

 ആധുന്ിക ശുചിത്വ അെരബോധമില്ലോയ്മ  

 ഒറ്റസ്വെട്ട െന്ോന്ത  രമഖലകളില് െീട്ടു ശ്നസെങ്ങള്പ് സംാെികുന്നു  

 ാിന്നരേഷിക്കോര്ഗ്ക്ക് സൗഹൃദമോയ അന്ത ീക്ഷവം, െയക്തിഗ്ത് രസെന്ങ്ങം ം ലാികുന്നില്ല  

 കിടപ്പു ര ോഗ്ികം ം ര ോഗ്ികളോയ അഗ്ത്ികം ം െര്ഗ്ദ്ധികുന്നത്്  
 ആശുപത്രിയില് രപോകോുള്ള മോന്സിക വെമുഖയം  

 അട്ടെോടിയില് 2 ഒ.പി ക്ലിന്ിക്കുകം ം, പറമ്പിക്കുളം കു ിയോര്ഗ്കുറ്റസ്ിയില് ഒരു ആയര്ഗ്രെദ 

ഡിവെന്സറിയം ശ്നെര്ഗ്ത്തികുന്നു. 

 അട്ടെോടിയിവല ഊരുകളില് ലാികുന്ന ആര ോഗ്യ രസെന്ങ്ങള്പ് മറ്റു ഊരുകളില് ലായമോകോന് രെണ്ട 

സംെിധോന്ങ്ങളില്ല. 

 

 

ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് 

o പട്ടികെര്ഗ്ഗക്കോര്ഗ് ആശ്രയികുന്ന പി.എച്.സി-കള്പ് സി.എച്.സി-കളോയി ഉയര്ഗ്ത്തുകരയോ ശ്നസെ 

െിാോഗ്മുള്പ്വെവട കിടത്തി ചികിത്സോ സൗക യങ്ങള്പ് ആ ംാികുക. 

o പട്ടിക െര്ഗ്ഗക്കോര്ഗ് കൂടുത്ലോയി ആശ്രയികുന്ന മുഴുെന് സി.എച്.സി കളിലം പി.എച്.സി കളിലം 

വെല്ത്ത് വശ്നോരമോട്ടര്ഗ്മോവ  ന്ിയമികുക. 

o വരബല് ആേോ െര്ഗ്ക്കര്ഗ്മോര്ഗ് എന്ന ആേയത്തില് ആര ോഗ്യ െകുെ് ത്വന്ന രമഖലയ്്ക്ക രെണ്ടി ടി 

െിാോഗ്ത്തില് ന്ിന്നുള്ളെവ  പ ിേീലന്ം വകോടുത്ത് ന്ിയമിയ്ക്കണം. 
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 o ാിന്നരേഷി/ന്ിത്യ ര ോഗ്ി(കിടെ്)-യള്ളെവ  സര്ഗ്രെ വചയ്ത് െയക്തിഗ്ത് പ ിപോലന് പദ്ധത്ി 

ത്യ്യോറോക്കി സമഗ്ര പ ി ക്ഷ ഉറെോക്കോന് പദ്ധത്ി രൂപീക ിയ്ക്കണം. 

o പോ മ്പ യ ചികിത്സോ അറിവകള്പ് സം ക്ഷിയ്ക്കോും പക ോും ശ്നരത്യക പദ്ധത്ി (ഗ്രെഷണ ചികിത്സോ 

െിാോഗ്ം ഉള്പ്വെവട) ന്ടെിലോക്കണം. 

o ആധുന്ിക സൗക യങ്ങം ള്ള ആംബുലന്സ് ഉള്പ്വെവട വമോവബല് വമഡിക്കല് യൂണിറ്റുകം വട 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം സോധയമോക്കല്  

o െന്ോന്ത  ഊരുകളിവല കുട്ടികള്പ്ക്്ക ശ്നരത്യക രപോഷണ കിറ്റുകം വട ാക്ഷയ സെോയ കിറ്റുകള്പ്  

o തുടര്ഗ്ചയോയള്ളതും സൗെോര്ഗ്ദ്ദപ വമോയ ലെ ി െിരുദ്ധ രബോധെല്ക്ക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്  

o െിെിധ ആര ോഗ്യ െകുപ്പുകം വടയം എക്വസസ് െകുെിവെയം ഏരകോപന്വം സംയക്ത പദ്ധത്ി 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം അന്ിെോ യം  

o എം.ഡി.ആര്ഗ്  ടി.ബി രകസുകള്പ് വകകോ യം വചയ്യുന്നത്ിന്് ശ്നരത്യക സംെിധോന്ം 

ഏര്ഗ്വെടുരത്തണ്ടത്ോണ്  

o ഒറ്റസ്വെട്ടതും ദുര്ഗ്ഘടവമോയ ഊരുകളില് അമ്മ്യമോരുവടയം കുട്ടികം വടയം ആര ോഗ്യ 

പ ിച ണത്തിന്ോയി മോതൃ േിശു പ ിപോലന് രകന്ദ്രം ആ ംാികുക. ശ്നസ്തുത് രകന്ദ്രം െഴി ഗ്ര്ഗ്ാധോ ണം 

മുത്ല് ശ്നസെം െവ യള്ള ശുശ്രൂഷയം ശ്നസെരേഷം അമ്മ്യകും കുഞ്ഞിും രെണ്ട പ ിച ണവം 

ഉറെോക്കോവന്നത്ോണ്. ടി രകന്ദ്രത്തില് രകോളന്ിയില് ന്ിന്ന് ത്വന്നയള്ള പ ിേീലന്ം രന്ടിയ ന്ഴ്സിവെ 

രസെന്ം ലായമോക്കുക. 

o പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് ഒരു മോന്സിക ആര ോഗ്യ പ ിപോലന് രകന്ദ്രം ആ ംാികുക. ടി രകന്ദ്രത്തില് 

കൗണ്സിലിംഗ്് , മോന്സിക ര ോഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയം, ചികിത്സയ്ക്ക് രെണ്ട ന്ിര്ഗ്രദ്ദേം, തുടര്ഗ് പ ിച ണം 

തുടങ്ങിയ രസെന്ങ്ങള്പ് ലായമോക്കുക. ശ്നസ്തുത് ആെേയങ്ങള്പ്ക്കോയി വസകയോരിക് രസോഷയല് 

െര്ഗ്ക്കറുകവടയം, വസരക്കോളജിറിവെയം രസെന്ങ്ങള്പ് ടി രകന്ദ്രത്തില് ലായമോക്കോവന്നത്ോണ്. 

േത്ത വമോരു ഥോപന്ം ഒന്നോം ഘട്ടം എന്ന ന്ിലയില് മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് രകന്ദ്രീക ിും വകോണ്്ട 

ന്ടെിലോക്കുന്നത്ിന്് മുന്ഗ്ണന് ന്ല്കോവന്നത്ോണ്. 

o െരയോജന് പ ിപോലന്ത്തിന്ോയി ശ്നരത്യക പദ്ധത്ി ത്യ്യോറോക്കുക  

o വെഷയോലിറ്റസ്ി വമഡിക്കല് കയോമ്പ് സംഘടിെികുക. 

o വരബല് രമഖല രകന്ദ്രീക ിച് ഒരു ഡി അഡിക്ഷന് വസെര്ഗ് ആ ംാിക്കുക  

o അംഗ്ന്െോടികള്പ് െഴി അര്ഗ്െ ോയ എല്ലോ കുട്ടികള്പ്ക്കും പ ിധികളില്ലോത്ത രപോഷകോെോ ം 

ഉറെോക്കുക  

o പട്ടിക െര്ഗ്ഗ ആര ോഗ്യവമോയി ബന്ധവെട്ട് പോലിരയറ്റസ്ീെ് മോതൃകയില് ഒരു കവിക്ക് വറരെോണ്സ് ടീം 

രൂപീക ിയ്ക്കോവന്നത്ോണ്  

o അഗ്ത്ികള്പ്, ശ്നരത്യക പ ിച ണം ആെേയമുള്ളെര്ഗ് എന്നീ െിാോഗ്ത്തില് ഉള്പ്വെടുന്ന ര ോഗ്ികവള 

ആശുപത്രിയില് കൂട്ടിരുന്ന് പ ിച ികുന്നത്ിന്ോയി ശ്നരത്യക പ ിേീലന്ം രന്ടിയിട്ടുള്ളെവ  

ന്ിരയോഗ്ിയ്ക്കോവന്നത്ോണ്  

o െീടുകളിവല ശ്നസെം ഒഴിെോക്കുന്നത്ിന്് ത്ീയത്ി എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ര്ഗ്ാിണികവള മുന്കൂട്ടി 

ത്ോമസിെികുന്നത്ിന്ോയി ഗൃെോന്ത ീക്ഷരത്തോട ് കൂടിയ ഒരു സോറ്റസ്വലറ്റസ്് വസെര്ഗ് 

ആ ംാിയ്ക്കോവന്നത്ോണ്. 
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 o മ ണോന്ന്ത  വചലവകള്പ് ന്ിര്ഗ്െെികുന്നത്ിന്ോയി ധന്സെോയം അുെദികുന്ന പദ്ധത്ി പഞ്ചോയത്്ത 

ത്ലത്തില് ആെിഷ്ക ിയ്ക്കോവന്നത്ോണ്. 

o ആശ്രയ പദ്ധത്ിയില് ഉള്പ്വെടുത്തി അേ ണര്ഗ്ക്കും വൃദ്ധര്ഗ്ക്കും ആെോ ം ന്ല്കോവന്നത്ോണ്  

o കൗമോ ക്കോ ോയ വപണ്കുട്ടികള്പ്ക്ക് എന്നരപോവല കൗമോ ക്കോ ോയ ആണ്കുട്ടികള്പ്ക്കും 

രപോഷകോെോ  കിറ്റുകള്പ് അുെദികുന്നത്് പ ിഗ്ണിയ്ക്കോവ ന്നത്ോണ്. 

o എല്ലോ കുടുംബങ്ങള്പ്ക്കും വെല്ത്ത് കോര്ഗ്ഡ് അുെദികുക  

5.1.28 പകര്ഗ്ച െയോധി 

5.1.28.1 വഡകിെന്ി,െയറിളക്ക ര ോഗ്ങ്ങള്പ് വെെവറ്റസ്റ്റസ്ിസ് എ തുടങ്ങിയ ര ോഗ്ങ്ങളോണ് കൂടുത്ല് 

കോണുന്നത്്. ജന്തുജന്യ ര ോഗ്ങ്ങളില് എലിെന്ിയോണ് കൂടുത്ല് കോണുന്നത്്. േത്  രദേ 

വത്ോഴിലോളികളിലം ത്രദ്ദേ െോസികളിലം മലമ്പന്ി രകസുകള്പ് റിരെോര്ഗ്ട്്ട വചയ്യുന്നുണ്ട്. ടി.ബി, എച1്.എന്1, 

ചിക്കന്രപോക്സ് തുടങ്ങി െോയജന്യ ര ോഗ്ങ്ങം ം കോണവെടുന്നു. 

പട്ടിക 5.1.20 

പകര്ഗ്ചെയോധികള്പ് 

ര ോഗ്ം  2013 2014 2015 2016 2017 

മരലറിയ എ്ണതം 76 67 44 43 36 

മ ണം 0 0 0 0 0 

വടരഫോയ്പ്പഡ് എ്ണതം 535 433 555 225 183 

മ ണം 0 0 0 0 0 

വജ.േ എ്ണതം 1 1 10 8 4 

മ ണം 0 0 0 2 3 

ചിക്കന്രപോക്സ ് എ്ണതം 77 199 202 336 647 

മ ണം 0 6 4 2 2 

വഡകിെന്ി എ്ണതം 1991 639 1617 1307 9829 

മ ണം 11 7 11 8 45 

എലിെന്ി എ്ണതം 106 114 91 101 79 

മ ണം 14 10 12 11 16 

മഞ്ഞെിത്തം എ എ്ണതം 144 114 247 261 64 

മ ണം 0 0 1 3 0 

മഞ്ഞെിത്തം ബി എ്ണതം 31 70 87 68 71 

മ ണം 1 1 1 0 0 

രകോളറ എ്ണതം 0 12 0 3 0 

മ ണം 0 1 0 0 0 

എച്.1 എന് 1 എ്ണതം 15 0 84 18 167 

മ ണം 10 0 8 1 10 

ടി.ബി എ്ണതം 2147 2289 2206 2221 1446 

മ ണം 60 44 35 35 0 

കുഷ്ഠം എ്ണതം 125 88 8 54 0 

മ ണം 0 0 0 0 0 
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5.1.28.2 സംഥോന്വത്ത മറ്റു ജില്ലകളില് ന്ിന്നും െയത്യസ്തമോയി പകര്ഗ്ച െയോധികം വട ആധികയം 

പോലക്കോട് ജില്ലയില് കൂടുത്ലോണ്. ജില്ലയവട കിഴക്കും, പടിഞ്ഞോറുകം ശ്നരദേങ്ങള്പ് െയത്യസ്തമോയ ഭൂശ്നകൃത്ിയം, 

കോലോെഥയം ന്ിലെില് ന്ില്ക്കുന്നു. ത്മിഴ് ന്ോടിരന്ോട് അത്ിര്ഗ്ത്തി പകിടുന്ന ശ്നരദേങ്ങളില് വഡങ്കു, 

എച1്.എന്1 തുടങ്ങിയ ര ോഗ്ങ്ങള്പ് കൂടുത്ലോയി കണ്ടുെരുന്നുണ്ട്. കോലോെഥ െ ണ്ടതും കോറ്്റസ് 

കൂടുതുമോയത്ിന്ോല് വെറല് അസുഖങ്ങം ം േവോസരകോേ ര ോഗ്ങ്ങം ം വകോതുകു ജന്യ ര ോഗ്ങ്ങം ം 

കൂടുത്ലോയി കണ്ടു െരുന്നു. അരത്ോവടോെം ത്വന്ന ടി ബി രകോളറ ലമലമുള്ള മ ണങ്ങം ം ഈ  ംഗ്ത്്ത 

ആേകയളെോക്കുന്ന ശ്നങ്ങങ്ങളോണ്. വകോതുകു ജന്യ ര ോഗ്ങ്ങം ം െയറിളക്ക ര ോഗ്ങ്ങം ം ശ്നങ്ങമോയി 

തുടരുന്നുണ്്ട. 

5.1.29  ന്ി ീക്ഷണങ്ങള്പ്  

 ജില്ലയില് പകര്ഗ്ച െയോധികള്പ് ഗ്ൗ െമോയി തുടരുന്നുണ്്ട. 

 ജന്സംഖയോ ആുപോത്ികമോയി ഫീല്ഡ് ത്ല ആര ോഗ്യ ശ്നെര്ഗ്ത്തകരുവട കുറെ ് േത്ിന്് 

ആക്കം കൂട്ടുന്നു. 

 പകര്ഗ്ചെയോധി ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ജന്കീയ പകോളിത്തം ഉണ്ടോവന്നില്ല  

 ശ്നോരദേിക ത്ലത്തില് െിെിധ െകുപ്പുകം വട ഏരകോപന്ം ഫലശ്നദമോയി ന്ടക്കുന്നില്ല  

 എല്ലോ ശ്നോഥമികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളിലം ലോബുകളില്ലോത്തത്് ശ്നത്ിസന്ധി സൃഷ്ടികുന്നുണ്ട്. 

 മോലിന്യ സംസ്ക ണം േല്ലോത്തതും ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളം േല്ലോത്തതും കുടിവെള്ള ക്ഷോമവം 

പകര്ഗ്ച െയോധികള്പ് വപരുകോന് േടയോക്കുന്നുണ്ട്. 

 ര ോഗ് ന്ി ീക്ഷണ സംെിധോന്ം കോ യക്ഷമമോരക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധത്തിും ന്ിയ്രണവുണത്തിും ത്ോവഴത്തട്ടില് ന്ിര്ഗ്്ണതോയക പക് െെിയ്പ്പരക്കണ്ട 

െോര്ഗ്ഡ് ത്ല ശുചിത്വ സമിത്ികള്പ് സജീെമല്ല. െോര്ഗ്ഡ് ത്ല ഫണ്ടുകള്പ് ഫലശ്നദമോയി 

വകകോ യം വചയ്യുന്നത്ിരന്ോ പ ിപോടികള്പ് ആസൂത്രണം വചയ്യന്നത്ിരന്ോ കഴിയന്നില്ല. 

 ക്ഷയ ര ോഗ്ികം വട ശ്നിെലന്സ് ന്ി ക്കുസ ിച് കവണ്ടത്തോന് കഴിയന്നില്ല. ക്ഷയ 

ര ോഗ്ികം വട മ ണം ഒരു ശ്നങ്ങമോയി തുടരുന്നു. 

 

സോധയത്കള്പ്/ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് / പ ിെോ ങ്ങള്പ് 

 െിെിധ ആര ോഗ്യ രമഖലകവള രകോര്ഗ്ത്തിണക്കി ഫലശ്നദമോയി ര ോഗ്ന്ി ീക്ഷണ 

സംെിധോന്ത്തിുള്ള ശ്നോരദേിക വന്റ്റസ്് െര്ഗ്ക്ക് രൂപീക ിക്കോം. േത്് പകര്ഗ്ചെയോധി ശ്നത്ിര ോധ 

ന്ടപടികള്പ്ക്്ക ഗുണക മോകും. 

 ആര ോഗ്യരസന് രപോലള്ള ജന്കീയ ശ്നത്ിര ോധസംെിധോന്ങ്ങള്പ് എല്ലോ 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലം രൂപെല്ക്ക ിക്കോവന്നത്ോണ്. 

 െകുെ് ത്ല സംരയോജന്വം ഏരകോപന്വം േക്തിവെടുത്തോം 

 പകര്ഗ്ചെയോധി ശ്നത്ിര ോധ പദ്ധത്ികള്പ് ത്യ്യോറോക്കണം 
 പകര്ഗ്ചെയോധി ശ്നത്ിര ോധത്തിന്് ജന്കീയ രമോണിറ്റസ്റിംഗ്് സമിത്ികള്പ് ഉണ്ടോകണം 

 േവോസ് ക്ലിന്ിക്കുകം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം എല്ലോ പി.എച്.സി കളിലം േക്തിവെടുത്തണം 
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 ആയൂഷ് െിാോഗ്ങ്ങവള ഏരകോപിെിും  ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കണം. 

 കുടിവെള്ള പ ിരേോധന് ന്ടത്തോുള്ള വസൗക യങ്ങള്പ് എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിവലയം പ്ലസ്ടുു 

െിദയോലയങ്ങള്പ് മുഖോന്തി ം ന്ടത്തോുള്ള വസൗക യങ്ങള്പ് ഉണ്ടോകണം. 

 ്ഷരധോദയോന്ങ്ങം വട  ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോണം 

 ലോബുകളില് ശ്നധോന്വെട്ട എല്ലോ പകര്ഗ്ചെയോധികം ം പ ിരേോധിക്കുന്നത്ിുള്ള 

സംെിധോന്മുണ്ടോക്കണം. 

 ലോബുകളില് ശ്നധോന്വെട്ട എല്ലോ പകര്ഗ്ചെയോധികം ം പ ിരേോധിക്കുന്നത്ിുള്ള 

സംെിധോന്മുണ്ടോകണം. 

 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില്  ക്ത/അെയെ/മൃത്രദെ ദോന് രസന്കള്പ് ഉണ്ടോകണം. 

 ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക വലസന്സ് ന്ല്കുരമ്പോള്പ് മോലിന്യ, ശുചിമുറി സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോക്കണം. 

 ക്ഷയര ോഗ് ബോധിത്വ  കവണ്ടത്തുന്നത്ിുരെണ്ടി ജന്കീയ േടവപടല് രെണം 

 െിദയോായോസെകുെിവെ സെോയരത്തോടുകൂടി സ്ക്കൂള്പ് െിദയോര്ഗ്്ികളിലൂവട രബോധെത്ക ണവം, 

ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം െീടുകളില് എത്തണം 

 എല്ലോ െര്ഗ്ഷവം ഉണ്ടോകുന്ന പകര്ഗ്ചെയോധികോലത്തിന്് മുമ്പുത്വന്ന (വമയ്, ജൂണ്, ജൂവല) അത്് 

ത്ടയന്നത്ിന്് ആെേയമോയ മുവന്നോരുക്കങ്ങം ം സജീക ണങ്ങം ം രന് വത്തത്വന്ന (ജുെ ി, 

വഫബ്രെ ി, മോര്ഗ്ച്, ഏശ്നില്) ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളില് ആര ോഗ്യരകന്ദ്രത്തില് സജജമോക്കണം. 

 െോര്ഗ്ുത്ല ശുചിത്വസമിത്ികള്പ് എല്ലോ മോസവം കൂടുകയം കൂടുത്ല് ചലന്ോത്മകവം, 

സമയബന്ധിത്മോയം ശ്നെര്ഗ്ത്തന് സജമോക്കണം. 

 ജില്ലോ – രലോക്ക്, ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത ാ ണസമിത്ി രയോഗ്ങ്ങളില് എല്ലോ മോസവം 

പകര്ഗ്ചെയോധികം വട ന്ിലെിവല അെഥകള്പ് ചര്ഗ്ചവെടുകയം ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങം ം േടവപടലകം ം 

ഉണ്ടോകണം. 

 ജില്ലോടിഥോന്ത്തില് ഒരു പലിക്ക് വെല്ത്ത് ലോബ് ഉണ്ടോകണം 

 െിദയോര്ഗ്്ികള്പ്ക്ക് പ ീക്ഷ പോസ്സോകോന് സോലമെയ രസെന് സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റസ്് ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോക്കണം 

 പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് ക്ലബുകള്പ്, െോയന്േോലകള്പ് എന്നിെക്ക് ഗ്രോന്ുകള്പ് 

അുെദിക്കുരമ്പോള്പ് സോലമെയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് മോന്ദ്ഡപമോക്കണം. 

 െിദയോര്ഗ്്ികം വട എസ്.പി.സി, വസ്കൗട്ട്, എന്.എസ.്എസ് കയോമ്പുകള്പ്ക്കിടയില് ശുചിത്വ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്്ക മുന്തൂക്കം ന്ല്കണം. 

 ജന്സംഖയോുപോത്ികമോയി ഫൂല്ഡ് ത്ലത്തില് ആര ോഗ്യശ്നെര്ഗ്ത്തകവ  ന്ിയമിക്കണം. 

 പകര്ഗ്ചെയോധികം വട പഠന്ം, ന്ി ീക്ഷണം, ജീെന്ക്കോരുവട പ ിേീലന്ം എന്നിെക്കോയി ഡയറ്്റസ് 

മോതൃകയില് ജില്ലോ ത്ലത്തില് ഒരു റിരസോഴ്സ് വസന്റര്ഗ് ഉണ്ടോകണം. 

 പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് െിെിധ കുറ്റസ്ങ്ങള്പ്ക്ക് ചുമത്തുന്ന പിഴകള്പ്വക്കോെം സോലമെയ രസെന്ം 

കൂടി വചയ്യുന്ന ത്ലത്തിരലക്ക ്ന്ിയമങ്ങള്പ് പ ിഷ്ക്ക ിക്കവെടണം. 
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 ജില്ല് / രലോക്ക് അടിഥോന്ത്തില് േോസ്ത്രീയ അറവേോല, ആധുന്ിക ശ്മേോന്ം, സവോെ് 

രഷോപ്പുകള്പ്, പോഴ് െസ്തുക്കളില് ന്ിന്നും കളിെോട്ടങ്ങം ം മറ്റസ്് ലമലയെര്ഗ്ദ്ധിത് ഉത്പന്നങ്ങം ം 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുന്ന രകന്ദ്രം എന്നിെ ഉണ്ടോകണം. 

 ആക്രിക്കടക്കോര്ഗ് റബ്ബര്ഗ് കര്ഗ്ഷകര്ഗ്, രത്ോട്ടം ഉടമകള്പ് എന്നിെരുവട ജില്ലോ ത്ല രഫോറം 

രൂപീക ിക്കുകയം തുടര്ഗ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് ആരലോചിക്കുകയം രെണം 

 േത് രദേ വത്ോഴിലോളികവള  ജിറര്ഗ് വചയ്യുന്നത്ിുള്ള ഫലശ്നദമോയ സംെിധോന്വം 

വെല്ത്ത് കോര്ഗ്ഡ് ന്ല്കുെോും കഴിയണം. 

 അത്ിര്ഗ്ത്തി രമഖലകളില് ത്മിഴ്നോട് ആര ോഗ്യെകുപ്പുമോയി രചര്ഗ്ന്ന്, ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ ന്ിയ്രണവുണ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് ന്ടത്തുെോന് സംെിധോന്മുണ്ടോകണം. 

 ജില്ലോ ാ ണകൂടവം (ജില്ലോ കളക്ടറുകവട രന്തൃത്വത്തിലം) ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തും (ജില്ലോ പഞ്ചോയത്്ത 

ശ്നസിഡന്റിവെ രന്തൃത്വത്തിലം) എല്ലോ മോസവം പകര്ഗ്ചെയോധി ന്ിയ്രണവുണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

െിലയിരുത്തണം. 

5.1.30  മോതൃ േിശു ആര ോഗ്യവം ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പ്പപ്പും 

കുത്തിവെെിലൂവട ത്ടയോവന്ന ര ോഗ്ങ്ങള്പ് (െി പി ഡി) 

5.1.30.1 ജില്ലയില് െോക്സിന് ലമലം ത്ടയോവന്ന ര ോഗ്ങ്ങം ം മ ണങ്ങം ം േരെോഴും ന്ിലന്ില്ക്കുന്നു. 

സംഥോന്ത്്ത ന്ിയ്രണവുണ െിരധയമോയിരുന്ന ഡിഫ്തീ ിയ രപോലള്ള ര ോഗ്ങ്ങള്പ് ജില്ലയില് ത്ി ിും  

െന്നുവകോണ്ടി ികുന്നു. 2016   ല് 18  ഉം, 2017ല് ഒരക്ടോബര്ഗ് െവ  6  ഉം  ഡിഫ്തീ ിയ രകസുകളോണ് 

ജില്ലയില് റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്തിട്ടുള്ളത്്. ചില െോക്സിന് െിരുദ്ധര്ഗ് ശ്നച ിെികുന്ന വത്റ്റസ്ിദ്ധോ ണകള്പ് ലമലം 

ജന്ങ്ങള്പ് ായരത്തോവടയോണ് ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെപ്പുകവള കണ്ടുവകോണ്ടി ികുന്നത്്. ജന്കീയ 

പകോളിത്തരത്തോവട പല േടവപടലകള്പ് ന്ടത്തിയിട്ടും േതുെവ  രെണ്ടത്ര മുരന്നറ്റസ്ം വകെ ിയ്ക്കോന് 

സോധയമോയിട്ടില്ല. 

5.1.30.2 ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെെിവന് സംബന്ധിും ള്ള വത്റ്റസ്ോയ ധോ ണകള്പ് 

പ ത്തുന്നെര്ഗ്വക്കത്ിവ  േക്തമോയ ന്ിയമപ മോയ ന്ടപടികള്പ് ഉണ്ടോയോല് മോത്രരമ ഈ വചറുകത്തു  

ന്ില്െ് അെസോന്ിെിയ്ക്കോന്  സോധികുകയള്ളൂ. 2013-2017 െര്ഗ്ഷങ്ങളില് ജില്ലയില് റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്ത   

െി.പി.ഡി രകസുകം ം, ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെെ് എടുക്കോത്ത കുട്ടികം വട െിെ ങ്ങം ം, ശ്നസെത്തിവെ 

കണക്കുകം ം പട്ടികയോയി രചര്ഗ്ക്കുന്നു. ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ് െില് പിരന്നോക്കം ന്ില്ക്കുന്നത്് ചളെറ, 

അലന്ല്ലൂര്ഗ്, വകോെം, അമ്പലെോറ, കടമ്പഴിപ്പുറം, ചോലിരേ ി മുത്ലോയ വെല്ത്്ത രലോക്കുകളോണ്. ഈ 

ഥലങ്ങളില് കുത്തിവെയ്പ്പെിന്് ശ്നരത്യക ശ്രദ്ധ രകന്ദ്രീക ിയ്പ്പരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പട്ടിക  5.1.21 

0-5 െയസ്്സ 

കുട്ടികള്പ് 

ഒരു 

കുത്തിവെപ്പും എടുക്കോത്തെര്ഗ് 

ാോഗ്ികമോയി കുത്തിവെെ് 

എടുത്തെര്ഗ് 
ആവക 

233534 317 4439 4756 
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 പട്ടിക 5.1.22 

െി.പി.ഡി രകസുകം ം മ ണങ്ങം ം 

ര ോഗ്ം 

2013 2014 2015 2016 2017 

രക
സ
് 

മ 
ണ
ം 

രക
സ
് 

മ 
ണ
ം 

രക
സ
് 

മ 
ണ
ം 

രക
സ
് 

മ 
ണ
ം 

രക
സ
് 

മ 
ണ
ം 

വടറ്റസ്ന്സ് 6 0 3 2 0 0 1 0 0 0 

ന്ിരയോ ന്ോറ്റസ്ല് വടറ്റസ്ന്സ് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ഡിഫ്തീ ിയ 1 0 1 0 0 0 18 0 6 0 

മീസില്സ് 63 0 85 0 203 0 186 0 126 0 

വപര്ഗ്ൂസിസ് 2 0 5 0 4 0 0 0 1 0 

 

പട്ടിക  5.1..23 

മീസില്സ്  റവബല്ല കുത്തിവെെിവെ െിേദോംേങ്ങള്പ് 28-12-2017 െവ  

 

ആവക ലക് ഷയം കുത്തിവെയ്പ്പെ് എടുത്തെര്ഗ് േത്മോന്ം 

647629 553817 85.51 

 

പട്ടിക  5.1.24 

ജില്ലയിവല ശ്നസെങ്ങള്പ് 

 ീത്ി 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

സോധോ ണ ശ്നസെം  (സര്ഗ്ക്കോര്ഗ്) 6037 6104 5872 5185 

സിരസറിയന് (സര്ഗ്ക്കോര്ഗ്) 2966 3351 3324 2962 

സോധോ ണ ശ്നസെം  (സവകോ യം) 21287 19582 18399 17711 

സിരസറിയന് (സവകോ യം) 8755 9119 9440 9143 

ഗൃെശ്നസെം 127 105 95 49 

 

സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ആശുപത്രികളിവല ഉയര്ഗ്ന്ന സിരസറിയന് ന്ി ക്കും, ഗൃെ ശ്നസെങ്ങം ം ജില്ലവയ സംബന്ധിച് 

ശ്നങ്ങമോയി ന്ിലന്ില്ക്കുകയോണ്. 

ന്ി ീക്ഷണങ്ങള്പ്  

o ഗ്ര്ഗ്ാിണികളിവല െിളര്ഗ്ച, ജന്ന് സമയവത്ത തൂക്കക്കുറെ്, മോതൃ മ ണം, േിശു മ ണം എന്നിെ 

ജില്ലയിവല ശ്നധോന് ശ്നങ്ങങ്ങളോണ്. േെ ആദിെോസി രമഖലകളില് കൂടുത്ലോയി കോണുന്നുണ്ട്  

o ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെപ്പുകളില് ന്ിന്നും ഒരട്ടവറ രപര്ഗ് െിട്ടു ന്ില്ക്കുന്നുണ്ട്  

o ഒരട്ടവറ സൗക യങ്ങം ണ്ടോയിട്ടും ഗൃെ ശ്നസെം ജില്ലയിവല ഒരു ശ്നധോന് ശ്നങ്ങമോയി ന്ിലന്ില്ക്കുന്നു  

o ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെപ്പുകളില് ന്ിന്നും െിട്ടു ന്ില്ക്കുന്നത് ് കോ ണം അത്് ലമലം ത്ടയോവന്ന 

മ ണങ്ങള്പ് ഉണ്ടോകുന്നു. 

o അജ്ഞോത് സരേേങ്ങള്പ് ഈ  ംഗ്ത്ത് സൃഷ്ടികുന്ന സവോധീന്വത്ത മറികടക്കോന് കഴിയന്നില്ല. 
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 സോധയത്കള്പ്/ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ്/ പ ിെോ ങ്ങള്പ് 

 കുത്തിവെയ്പ്പെില് ന്ിന്നും െിട്ടു ന്ില്ക്കുന്നെവ  സവോധീന്ിക്കോന് കഴിവള്ളെവ  രചര്ഗ്ത്ത് സവകോഡ് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം േക്തിവെടുത്തോം 

 മത്േോലകം ം, ആ ോധന്ോലയങ്ങം ം രകന്ദ്രീക ിും ള്ള ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം േക്തിവെടുത്തോം. 

 സോലമെയസംഘടന്കം വട രസെന്ം രത്ടോം 

 ഗൃെശ്നസെം ന്ടക്കുന്ന രമഖലകളില് ആശുപത്രിയിരലക്ക് ദൂ ക്കൂടുത്ലവണ്ടകില് േടത്തട്ട് (രഷോര്ഗ്ട്്ട 

രറ ) രകന്ദ്രങ്ങവളോരുക്കുക. 

 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് ആന്റിന്ോറ്റസ്ല് ക്ലിന്ിക്കുകം വട രസെന്ം േക്തിവെടുത്തുന്നത്ിന്വറ 

ാോഗ്മോയി ഓര ോ ഗ്ര്ഗ്ാിണിയം കുഞ്ഞും പഞ്ചോയത്തിന്രറത്ോയി കണക്കോക്കി രസെന്ങ്ങള്പ് 

ന്ല്കുക. 

 ആയൂഷ് െകുപ്പുമോയി രചര്ഗ്ന്്ന രയോഗ് ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് തുടങ്ങോം 

 സ്കൂള്പ് ശ്നരെേന്ത്തിന്് ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പ്പെ് ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോക്കുക 

 ഗൃെശ്നസെം ഒഴിെോക്കുന്നത്ിവെ ാോഗ്മോയി ഗ്ര്ഗ്ാിണികവള രന് വത്ത ആശുപത്രിക്കു സമീപം 

ത്ോമസിെിക്കുന്നത്ിുള്ള സംെിദോന്വമോരുക്കുക. 

5.1.31 വകൗമോ  ആര ോഗ്യം 

5.1.31.1 2016 – 17 ല് 9, 13, 180 െിദയോര്ഗ്്ികവള പ ിരേോധിചത്ില് 94,538 രപര്ഗ്ക്ക് െിെിധ 

ശ്നങ്ങങ്ങം ള്ളത്ോയി കവണ്ടത്തി.  സുഷ്മോന്ോ ന്ോഡി ജന്മ ത്ക ോര്ഗ്, വഡൗണ് സിന്ര്ോം, മുും ണ്ട്, ക്ലബ്്ബ 

ഫൂട്ട്, ജന്മന്ോ േടുവെല്്ല  ത്ക ോര്ഗ്, ജന്മന്ോ ത്ിമി ം, ബധി ത്, ഹൃദയത്ക ോര്ഗ്, കോഴ്ച്ച ത്ക ോര്ഗ്, 

 ക്തക്കുറെ്, ത്ലസസ്സീമിയ, വെെവറ്റസ്റ്റസ്ിസ്, െിറ്റസ്മിന് കുറെ്, സിക്കിള്പ് വസല് അന്ീമിയ, ലമത്രോേയ ര ോഗ്ം, 

 ക്തോത്ിമര്ഗ്ദ്ദം, തൂക്കക്കുറെ്,  തൂക്കക്കൂടുത്ല്,  വപോ്ണതത്തടി മുത്ലോയെയോണ് ശ്നധോന്മോയം കവണ്ടത്തിയ 

ആര ോഗ്യശ്നങ്ങങ്ങള്പ്.   തകെലി, മദയപോന്ം, പോന് ഉപരയോഗ്ം തുടങ്ങിയ സവാോെ വെകൃത്ങ്ങം ം 

കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട. വപണ്കുട്ടികളില് ക്രമം വത്റ്റസ്ിയ ആര്ഗ്ത്തെം, ആര്ഗ്ത്തെ സമയത്ത് കടുത്ത രെദന് 

വെള്ളരപോക്ക് എന്നീ ക്രമരക്കടുകം ം ഉണ്്ട. 

പട്ടിക  5.1.25 

ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് 2014-15 2015-16 2016-17 

ആവക പ ിരേോധിചെര്ഗ് 288577 534224 913180 

ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് കവണ്ടത്തിയെര്ഗ് 83329 63086 94533 

സുഷുമ്നോ ന്ോഡീ ജന്മന്്ോ ത്ക ോര്ഗ് 4 6 6 

വഡൗണ് സിന്ര്ോം 44 18 31 

മുും ണ്്ട 153 16 104 

ക്ലബ്ബ് ഫൂട്ട ് 207 10 37 

ജന്മന്ോ േടുവപല്്ല ത്ക ോര്ഗ് 4 3 25 

ജന്മന്ോ ത്ിമി ം 5 1 11 
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 ജന്മന്ോ ബധി ത് 42 6 18 

ജന്മന്ോ ഹൃദയത്തക ോര്ഗ് 385 26 165 

കോഴ്ചത്തക ോര്ഗ് 0 0 0 

 ക്തകുറെ് 402 277 521 

സിക്കിള്പ്വസല് അന്ിമീയ 24 1 268 

ത്ലോസസ്സീമിയ 20 0 219 

വെെവറ്റസ്റ്റസ്ിസ് 0 2 9 

വെറ്റസ്മിന് കുറെ് 164 379 496 

ശ്രദ്ധകുറെ ് 25 24 421 

പോന് ഉപരയോഗ്ം 13 84 234 

 തകെലി 0 55 37 

മദയം 0 10 35 

മറ്റുള്ളെ 0 3 8833 

ലമത്രോേയര ോഗ്ം 3176 2155 29 

 ക്തോത്ി മര്ഗ്ദ്ദം 0 0 68518 

തൂക്കകുറെ് 36019 41609 5482 

തൂക്കകൂടുത്ല് 4103 3063 501 

വപോ്ണതത്തടി 165 150 348 

ക്രമം വത്റ്റസ്ിയ ആര്ഗ്ത്തെം 3909 1190 9004 

ആര്ഗ്ത്തെസമയത്ത് കടുത്ത രെദന്ം 4666 1729 13605 

വെള്ളരപോക്ക് 1906 518 3777 

ന്ി ീക്ഷണങ്ങള്പ് 

 സ്കൂള്പ് െിദയോര്ഗ്്ികം വട േടയില് ന്ി െധി ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് കോണവെടുന്നുണ്ട് 

 10 മുത്ല് 30 േത്മോന്ം െവ  കുട്ടികള്പ്ക്കും ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് ഉണ്ട് 

 സ്ത്രീ സംബന്ധമോയ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് അുാെിക്കുന്ന വപണ്കുട്ടികള്പ് ധോ ോളമോയണ്ട് 

 െളര്ഗ്ന്നു െരുന്ന ത്ലമുറ എന്ന ന്ിലക്ക് േെരുവട ആര ോഗ്യ കോ യങ്ങളില് ഫലശ്നദമോയ ശ്രദ്ധ 

വചലത്തോന് കഴിയന്നില്ല. 

 ന്ി െധി പ ിശ്രമങ്ങള്പ്ക്കു രേഷവം െിദയോലയങ്ങളില് രെണ്ടത്ര ശുചിമുറികരളോ, മോലിന്യ 

സംസ്ക്ക ണ സംെിധോന്രമോ േല്ല. 

സോധയത്കള്പ്/ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ്/ പ ിെോ ങ്ങള്പ് 

 ഉചാക്ഷണപ ിപോടി കൂടുത്ല് ജന്കീയവം രപോഷകശ്നദവമോക്കണം 
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 സ്കൂം കളില് െയോയോമം / രയോഗ് / കളികള്പ് എന്നിെ കൂടുത്ല് രശ്നോത്സോെിെിക്കണം 

 രെണ്ടത്ര ശുചിമുറികള്പ് േന്ിയം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കോുണ്ട്. 
 മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് ഉണ്ടോകണം 

 വപണ് വസൗഹൃദ രടോയലറ്റുകം ം ന്ോകികിന് വെന്ഡിംഗ് ്വമഷീും ഉണ്ടോകണം 

 െിദയോലയങ്ങരളോട് രചര്ഗ്ന്്ന പചക്കറിരത്തോട്ടം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കോവന്നത്ോണ് 

 എല്ലോ െിദയോലയങ്ങളിലം രമല്ത്ത ം െോട്ടര്ഗ് ഫില്റ്റസ്റുകകള്പ് ഥോപിക്കണം 

 പോഠാോഗ്ങ്ങളില് വലംഗ്ികെിദയോായോസം, െയക്തിശുചിത്വം, സലമെശുചിത്വം എന്നിെ 

ഉള്പ്വെടുത്തണം. 

 ന്ോകികിന് വെന്ഡിംഗ്് വമഷീന് ഥോപിക്കല് 

 െിദയോലയങ്ങം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തി സമയം  ോെിവല 7 മണി മുത്ല് ഉചക്ക് 1 മണിെവ യോക്കണം 

 ര ോഗ്ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പ് ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോക്കണം. 

5.1.32 ജീെിത്വേലി ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

 ജീെിത് വേലി ര ോഗ്ങ്ങള്പ് െള  അപകടക മോയ അെഥയിലോണ ് ജില്ലയില് 

റിരെോര്ഗ്ട്ട് വചയ്തുവകോണ്ടി ിക്കുന്നത്്. ആര ോഗ്യ ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്പ് മുത്ല് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് സംെിധോന്ങ്ങളിലം 

സവകോ യ ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് മുത്ല് സൂെര്ഗ് വെഷയോലിറ്റസ്ി ആശുപത്രികളില് െവ  േത്ത ം ര ോഗ്ികം വട 

ബോഹുലയമോണ് കണ്ടുെരുന്നത്്.  

5.1.31.2 ജീെിത് വേലിയിലണ്ടോയ മോറ്റസ്രത്തോവടോെം പോശ്ചോത്യ ാക്ഷണ  ീത്ികള്പ്, െയോയമക്കുറെ്, 

െീടുകളിലം രജോലിഥലങ്ങളിലം അുാെവെടുന്ന മോന്സിക സമ്മ്യര്ഗ്ദ്ദങ്ങള്പ് തുടങ്ങിയ ജീെിത് വേലി 

ര ോഗ്ങ്ങം വട കോ ണങ്ങള്പ് ജില്ലയില് െര്ഗ്ദ്ധിും  െ ികയോണ്. ത്ോവഴകിടയില് ന്ടക്കുന്ന സ്ക്രീന്ിംഗ്് 

കയോമ്പുകളില് സ്ത്രീകം വട പകോളിത്തമോണ് കൂടുത്ല് അുാെവെടുന്നത്്.  തരുഷന്മോര്ഗ് െളവ  കുറും  മോത്രരമ 

സ്ക്രീന്ിംഗ്് കയോമ്പുകളില് എത്തുന്നുള്ളൂ. െിദയോര്ഗ്്ികളില് േോ ീ ിക ക്ഷമത്ോ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് െളവ  

കുറെോയിട്ടോണ് കോണുന്നത്്. ശ്നോ ംാ പ ിരേോധന്യ്ക്ക് സംെിധോന്ങ്ങള്പ് കുറെോയതും ഉള്ള സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

കോ യക്ഷമമോയി ഉപരയോഗ്ിക്കോത്തതും കോ ണം അെസോന് ഘട്ടത്തിലോണ് പലരും ചികിത്സോ രത്ടുന്നത്്. 

േത്് മ ണ ന്ി ക്്ക െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നു. 

5.1.31.3 ആര ോഗ്യക മോയ ജീെിത് വേലിയം ആര ോഗ്യ േീല െല്ക്ക ണവം ഉള്പ്വക്കോണ്ടോല് 

മോത്രരമ ഈ അപകട ന്ിലയില് ന്ിന്നും  ക്ഷവെടോന് സോധിക്കുകയള്ളൂ. ശ്നെര്ഗ്ത്തി ഥലങ്ങളില് 

സ്ക്രീന്ിംഗ്്, ശ്നോഥമിക സ്ക്രീന്ിംഗ്ില് വൃക്ക, കോന്സര്ഗ് ര ോഗ്ങ്ങള്പ് കവണ്ടത്തുെോുള്ള സംെിധോന്ങ്ങം ം 

ആെേയമോണ്. െയോയോമ വസൗക യങ്ങള്പ് െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുക, വേസ്സ് മോരന്ന്വമന്റ് സംെിധോന്ങ്ങള്പ്, 

െിരന്ോദങ്ങള്പ്, െിദയോര്ഗ്്ികവള രകന്ദ്രീക ിച് ശ്നരത്യക രബോധെത്ക്ക ണം, ജില്ലക്കകത്തുത്വന്ന െിദ  

ചികിത്സോ വസൗക യങ്ങള്പ് എന്നിെ ആെേയമോണ്. 

പട്ടിക  5.1.26 

ആര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങള്പ് മുരഖന് ചികിത്സ രത്ടിയെരുവട കണക്കുകള്പ്  

ക്രമ 

ന്ം 
ര ോഗ്ം 2015 2016 2017 

1  ക്തോത്ിസമ്മ്യര്ഗ്ദ്ദം 82652 74960 62263 

2 ഹൃദയര ോഗ്ങ്ങള്പ് 7132 13204 10047 
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 3 ശ്നരമെം വടെ് 1 902 497 718 

4 ശ്നരമെം വടെ് 2 71527 71744 53248 

5 രബ്രോവകറ്റസ്ിസ് 48114 40587 24592 

6 ആസ്മ 43975 48874 28879 

7 സര്ഗ്െിക് കോന്സര്ഗ് 165 313 295 

8 വബ്രറ് കോന്സര്ഗ് 236 674 499 

9 േവോസരകോേ കോന്സര്ഗ് 316 533 404 

10 ഓറല് കോന്സര്ഗ് 253 505 422 

11 മറ്റു കോന്സര്ഗ് 1442 2919 2308 

12 റീന്ല് വഫയിലിയര്ഗ് 795 1374 1654 

13 വപോ്ണതത്തടി 1549 921 796 

 
5.1.31.4 ജില്ലയിവല െിെിധ പഞ്ചോയത്തുകളില് െയര്ഗ് വസക്കണ്ടറി ത്ലത്തിലള്ള 

െിദയോര്ഗ്്ികളില്രെോലം വപോ്ണതത്തടി,  ക്തോത്ിസമ്മ്യര്ഗ്ദ്ദം തുടങ്ങിയ അരന്ോര ോഗ്യക മോയ 

ശ്നെണത്കള്പ് കണ്ടു െരുന്നു എന്നത്് ശ്നങ്ങത്തിന്വറ വഗ്ൗ െം െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നു. 

5.1.31.5 ജില്ലയിവല കണക്കുകള്പ് ശ്നകോ ം ഏത്ോണ്ട് എല്ലോ പഞ്ചോയത്തുകളിലം 21 % ആം കള്പ് 

ഏവത്കിലം ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ത്തിന്് അടിമവെട്ടെ ോണ്. 30-60 െയസ്സിന്ിടക്കുള്ള മുഴുെന് രപരുരടയം 

സ്ക്രീന്ിംഗ്് പൂര്ഗ്ത്തിയോക്കോത്തതുവകോണ്ടോണ ് ഈ കണക്കുകള്പ് േന്ിയം ഉയ ന്ോണ് സോധയത്. ന്മ്മുവട 

പഞ്ചോയത്ത് ശ്നരദേങ്ങളില് 1 െര്ഗ്ഷം ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ങ്ങളോല് 45 ഓളം മ ണങ്ങള്പ് സംാെിക്കുന്നു. 

േത്ില് പകുത്ിയം കോന്സര്ഗ്, ലമലമുള്ള മ ണങ്ങളോണ്. കൂടോവത് ഹൃരദ്രോഗ്ങ്ങള്പ്, വൃക്കര ോഗ്ങ്ങള്പ്, 

എന്നിെയവട രത്ോതും കൂടുത്ലോണ്. അരത് സമയം േത്ത ം ര ോഗ്ങ്ങം വട ചികിത്സോ വസൗക യങ്ങള്പ് 

ജില്ലയില് പ ിമിത്മോണ്. ഏവത്ോരു ര ോഗ്ന്ിര്ഗ്്ണതയ കയോമ്പിലം 100 രപവ  പ ിരേോധിക്കുരമ്പോള്പ് േ ോേ ി 

6  തത്ിയ ര ോഗ്ികവള ജില്ലയില് കവണ്ടത്തുന്നുണ്്ട. ജീെിത്വേലി ര ോഗ്ങ്ങം ം ആെോ േീലങ്ങം ം ത്മ്മ്യില് 

അരാദയമോയ ബന്ധമുണ്ട്. ജില്ലയില് വകൗമോ ക്കോ ില് 12 േത്മോന്ം രപര്ഗ്ക്ക് െിളര്ഗ്ചയണ്ട് എന്ന കോ യം 

വഗ്ൗ െമോയി പ ിരേോധിരക്കണ്ടതുണ്ട്.  

5.1.31.6 കഞ്ചിരക്കോടു ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്ന ആര്ഗ്.സി.സി ഉപരകന്ദ്രമോയ േ.സി.ഡി യവട രസെന്ം 

ശ്നോരദേിക ത്ലങ്ങളില് എത്തിക്കണം. വൃക്ക ര ോഗ് ചികിത്സക്്ക ത്ോലൂക്ക് ത്ലങ്ങളില് 

വസൗക യമുണ്ടോകണം. മോന്സിക ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങം ം മോന്സിക ര ോഗ്വം വപോതുരെ 

െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്നത്ോയോണ് കണക്കുകള്പ് കോണിക്കുന്നത്്. െരും െര്ഗ്ഷങ്ങളിവല പദ്ധത്ി ആസൂത്രണ 

സമയത്ത് മോന്സിക ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങ പ ിെോ ത്തിന്് കൂടിയള്ള പദ്ധത്ികള്പ് ഏവറ്റസ്ടുരക്കണ്ടത്ോയണ്ട്. 

പട്ടിക  5.1.27 

ജില്ലോ മോന്സിക ആര ോഗ്യ പ ിപോടി 

്ട്ട് റീച് വസന്ററുകകം വട എ്ണതം 20 

ആവക ര ോഗ്ികം വട എ്ണതം 4574 

രഡ വകയര്ഗ് വസന്ററുകകം വട എ്ണതം 2 

ര ോഗ്ികം വട എ്ണതം 3 
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  5.1.31.7 2013 ലോണ ് പോലക്കോട് ജില്ലോ മോന്സികോര ോഗ്യ പ ിപോടി തുടങ്ങുന്നത്്. മറ്്റസ് 

അസുഖങ്ങളില് ന്ിന്നും െയത്യസ്തമോയി ഒരട്ടവറ ചികിത്സകള്പ്ക്കു രേഷമോണ ് ര ോഗ്ികവള കവണ്ടത്തോന് 

കഴിയന്നത്്. ചികിത്സിക്കോുള്ള െിമുഖത്യം, മറ്റസ്് അേോസ്ത്രീയ ചികിത്സക്കോരും മ്രണവുെോദികം ം ഈ  ംഗ്ത്്ത 

ഗുരുത് മോയ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. േോസ്ത്രീയമോയ ചികിത്സകുള്ള വസൗക യം ജില്ലയവട മറ്റു 

ഥലങ്ങളിരലക്കു കൂടി െയോപിെിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ആയഷ് െകുപ്പുകളിലൂവടയള്ള ചികിത്സക്കും ശ്നോധോന്യം 

ലാിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

സോധയത്കള്പ്/ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ്/ പ ിെോ ങ്ങള്പ് 

 സബ് വസന്റര്ഗ് ത്ലത്തിവല ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് ഫലശ്നദമോയി ന്ടക്കണം 

 ഓര ോ െോര്ഗ്ുകളിലമുള്ള 30 െയസ്സിു മുകളിലള്ളെവ  മുഴുെന് സ്ക്രീന് വചയ്ത് െിെ ങ്ങള്പ് 

ര ഖവെടുത്തണം 

 ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക വെദയന്ിര്ഗ്രദ്ദേമുസ ിച് മരുന്നുകള്പ് സബ് വസന്റര്ഗ് ത്ലത്തില് ന്ല്കോന് 

കഴിയണം 

 െകുെ് പ ിപോടികം വട െിടവകള്പ്ക്കുസ ിച് പഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് പദ്ധത്ികള്പ് ഉണ്ടോകണം 

 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് / െോര്ഗ്ു ത്ലത്തില് ആം കള്പ്ക്ക് െയോയോമം വചയ്യോുുള്ള 

വമത്ോന്ങ്ങല്, വസക്കിള്പ് പോത്കള്പ്, ന്ടെോത്കള്പ് ന്ീന്തല്ക്കുളങ്ങള്പ് എന്നിെ ഉണ്ടോകണം. 

 രക രളോത്സെം, ഗ്രോരമോത്സെങ്ങള്പ് എന്നിെ ഫലശ്നദമോയി സംഘടിെിക്കോന് കഴിയണം. 

 35 െയസ്സിു മുകളിലള്ളെര്ഗ്ക്കോയി ശ്നരത്യക കോയിക മത്സ ങ്ങള്പ് സംഘടിെിക്കണം 

 മദയം,  തകയില എന്നിെയവട ഉപരയോഗ്ത്തിവന്ത്ിവ  െയോപകമോയി ശ്നച ണ പ ിപോടികള്പ് 

സംഘടിെിക്കണം 

 ഓര ോ െീട്ടിലം വജെപചക്കറി കൃഷി രശ്നോത്സോെിെിക്കവെടണം 

 ജക് ഫുുകള്പ്വക്കത്ി ോയ ശ്നച ണവം േ ിയോയ ാക്ഷണ ീത്ിയവട രശ്നോത്സോെന്വം 

ഉണ്ടോകണം. 

 മോന്സിക സംഘര്ഗ്ഷം കുറക്കുന്നത്ിുള്ള ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തിലണ്ടോകണം 

 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ത്ലത്തില് ആയൂര്ഗ്രെദരമഖലയില് ബന്ധവെട്ട് രയോഗ് ക്ലിന്ിക്കുകള്പ് 

ഉണ്ടോകണം. 

 ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്പ് െഴി മരുന്ന് ലാിക്കുന്നത്ിുള്ള വസൗക യമുണ്ടോക്കണം 

 മരുന്നുകം വട തുടര്ഗ്ച ഉറപ്പു െരുത്തണം 

 ജില്ലോ ആശുപത്രിയമോയി ബന്ധവെട്ട് ആര്ഗ്.സി.സി യവട സോറ്റസ്വലറ്റസ്് വസന്റര്ഗ് തുടങ്ങണം 
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 പട്ടിക  5.1.28 

സോന്തവന് പ ിച ണം 
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2015-16 7026 1715 270 368 14 93 82 141 43 59 1886 4142 

2016-17 8182 2351 367 389 10 91 82 172 49 74 2120 4489 

2017-18 8889 2514 376 375 14 91 98 172 61 74 1512 3493 

യൂണിറ്റുകം വട എ്ണതം 96  

ഫിസിരയോ വത്റോെിസ്റ്റുകം വട എ്ണതം 1  

 

ന്ി ീക്ഷണങ്ങള്പ്/ന്ിഗ്മന്ങ്ങള്പ് 

 ജില്ലയില് വമചവെട്ട  ീത്ിയില് ന്ടന്നു െരുന്നുണ്ട് 

 ജന്കീയ പകോളിത്തക്കുറവണ്ട്. 

 മുഴുെന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം ജന്ങ്ങള്പ് ഏവറ്റസ്ടുക്കുന്ന  ീത്ിയിരലക്ക് െിാോെന്ം വചയ്യണം 

 രഡോരക്ടഴ്സ് രെോം വകയര്ഗ് കുറെോണ ്

 പദ്ധത്ി മോര്ഗ്ഗര ഖശ്നകോ ം ഫിസിരയോവത്റോെിറിന്വറ രസെന്ം ലായമോകുന്നത്ോയി കോണുന്നില്ല 

 വസക്കണ്ടറി വകയര്ഗ് സംെിധോന്ം വമചവെടുത്തണം 

 െിെിധ വെദയ േോസ്ത്ര േോഖകവള പ മോെധി ശ്നരയോജന്വെടുത്തണം 

ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് /പ ിെോ ങ്ങള്പ് 

 ജന്കീയ പകോളിത്തം െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നത്ിുള്ള രബോധപൂര്ഗ്െമോയ േടവപടല് രെണം 

 പലയിടങ്ങളിലം സവകോ യ പോലിരയറ്റസ്ീെ് സംെിധോന്ങ്ങം മോയി ഐകയവെടല് ന്ടക്കുന്നില്ല 

 പോലീരയറ്റസ്ീെ് ര ോഗ്ികളില് അര്ഗ്െ ോയെര്ഗ്ക്ക് മ ണവമോയി ബന്ധവെട്ട വചലവകള്പ് 

ഏവറ്റസ്ടുക്കോവന്നത്ോണ്. 

 പോലീരയറ്റസ്ീവമോയി ബന്ധവെട്ട എല്ലോ സംെിധോന്ങ്ങം ം (ഒ.പി) യള്പ്വെവട െീടുകളില് 

ന്ല്കോന് കഴിയണം. 

 െോെന്െോടകയില് ഏറ്റസ്വം ശ്നത്ിമോസം ഏറ്റസ്വം കൂടുത്ല് പണം വചലെഴിക്കുന്ന ന്ില 
മോറുകന്നത്ിന്ോയി പോലിരയറ്റസ്ീെിന്് സവന്തം െണ്ടി ഉണ്ടോകണം 

 വസക്കന്ഡറി യൂണിറ്റസ്് എല്ലോ സോലമെികോര ോഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങളിലമുണ്ടോകണം 
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 5.1.33 സോധയത്കം ം പ ിെോ ങ്ങം ം 

ഭൂമിേോസ്ത്രപ ം 

സോധയത്കള്പ് 

1. െന്െിാെങ്ങം വട ലായത് കൂടിയ ശ്നരദേമോണ് 

2. ശ്നോരദേിക ാക്ഷയ െിാെ ഉല്പോദന് സോധയത് കൂടിയ ശ്നരദേമോണ് 

പ ിമിത്ികള്പ് 

1. ത്വ ിത് ജലെോര്ഗ്ചയള്ള ശ്നരദേം, ശുദ്ധജല വദൗര്ഗ്ലായം ഉണ്ട്. 

2. കുന്ന് – മല ശ്നരദേങ്ങളില് ാെന് സേര്ഗ്േന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്കുള്ള ശ്നയോസം 

3. എത്തിവെടല് ദുഷ്ക മോയ ആദിെോസി രമഖലകള്പ് 

പ ിഥിത്ിപ ം 

സോധയത്കള്പ് 

1. സോലമെയ െന്െല്ക ണം 

2. ന്ീര്ഗ്ത്തട പ ിപോലന്വം െികസന്വം 

3. ന്ദീജല സം ക്ഷണവം െിന്ിരയോഗ്വം 

4. മറ്്റസ് ജല രരോത്സ്സുകം വട സം ക്ഷണവം െിന്ിരയോഗ്വം 

പ ിമിത്ികള്പ് 

1. കവോറികം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം 

2. മണല് ഊറ്റസ്ല് 

3. ജലരരോത്സ്സുകം വട മലിന്ീക ണം 

4. ഖ -ദ്രെ മോലിന്യങ്ങം വട അസോസ്ത്രീയമോയ പ ിപോലന്ം 

ജന്സംഖയോപ ം 

സോധയത്കള്പ് 

1. മുഷയ െിാെ രേഷിയവട ലായത് 

2. െരയോജന്ങ്ങം വട സം ക്ഷണ സോധയത് ന്ിലന്ില്ക്കുന്നു 

പ ിമിത്ികള്പ് 

1. വത്ോഴില് വെദഗ്ധയം കറഞ്ഞ മുഷയ െിാെരേഷി 

2. ഉയര്ഗ്ന്ന ജന്സോന്ദ്രത്. േതുണ്ടോകു്ന് പോ ിഥിത്ിക – സോലമെിക – ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്. 

ഥലീയം 

സോധയത്കള്പ് 

 വകെേമുള്ള ഭൂമിയം വകട്ടിടങ്ങം ം 

പ ിമിത്ികള്പ് 

1. വകെേമുള്ള ഭൂമിയം വകട്ടിടങ്ങം ം പ മോെധി ശ്നരയോജന്ക്ഷമമോക്കോത്തത്് 

2. സബ്ബ് വസന്ററുകകള്പ് ഉള്പ്വെവടയള്ള ആര ോഗ്യ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്ക് ആെേയമോയ ഭൂമിയം 

വകട്ടിടവം ലായമോകോത്തത്്. 

സോലമെികം - സോംസ്കോ ികം 

സോധയത്കള്പ് 

1. സെക ണ മരന്ോാോെം (പോലിരയറ്റസ്ീെ്, കി്ന്ി വകയര്ഗ് രമഖലകളിവല േടവപടലകള്പ്) 

2. സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് പദ്ധത്ികരളോടുള്ള സംേയോെദമോയ സമീപന്വം എത്ിര്ഗ്പ്പും  
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 3. സ്ത്രീ െിദയോായോസക്കുറെ് 
4. വപോതു േടങ്ങളിലം ഥോപന്ങ്ങളിലം സ്ത്രീ ശ്നോത്ിന്ിധയത്തിന്വറ കുറെ് 

5. ത്ീരുമോന്ങ്ങവളടുക്കുന്നത്ിവല സ്ത്രീ പകോളിത്തത്തിന്വറ കുറെ ്

വപോതു സോധയത്കള്പ് 

1. ആര ോഗ്യ രമഖലയിവല പദ്ധത്ി െിെിത്ം ആവക പദ്ധത്ി െിെിത്ത്തിന്വറ 5% എകിലം 

ആക്കുക 

2. കോഷ് അടിഥോന്ത്തിലള്ള വാൗത്ിക സോെച യങ്ങള്പ് ഒരുക്കുക 

3. ആര്ഗ്ദ്രം – എഫ്.എച്.സി അടിഥോന്മോക്കി മുഷയ െിാെന് രേഷി െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കു 

4. െിെ  സോരകത്ിക െിദയയവട പ മോെധി ഉപരയോഗ്ം ഉറെോക്കുക 

5. സോരകത്ിക വെദഗ്ധയം ന്ല്കുന്നത്ിന്ോയി ആെേയമോയ പ ിേീലന്ം ന്ല്കുക 

5.1.34 െികസന് ലക്ഷയങ്ങള്പ് 

1. ഥോപന്ങ്ങം വട േോക്തീക ണം 

1. അടിഥോന് വസൗക യങ്ങം വട െികസന്ം 

2. ്ഷധ ലായത് ഉറപ്പുെരുത്തല് 

3. കിടപ്പുര ോഗ്ികള്പ്ക്കുള്ള ാക്ഷണ ലായത് 

4. മോന്െ െിാെരേഷി െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുക 

5. മരന്ോാോെമോറ്റസ് പ ിപോടികള്പ് 

6. ആശുപത്രി മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം 

7. ്ഷധസസയരത്തോട്ട ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോണം 

8. വെഷയലിറ് ഒ.പി കളിലൂവട അഷ്ടോംഗ് ചികിത്സോ വസൗക യം 

9. മോതൃകോ ഥപ്ോന്ം 

10. െോര്ഗ്ുത്ല ശുചിത്വ ആര ോഗ്യ രപോഷണ പ ിപോടികളില് ആയൂര്ഗ്രെദത്തിന്വറ പക് 

11. ഗ്രോമസാകളില് ആയൂര്ഗ്രെദ ശ്നചോ ണം 

12. ഗ്രോമങ്ങളില് ആയൂര്ഗ്രെദ ജീെിത്വേലി ന്ടെിലോക്കുക 

13. രലോക്ക് പഞ്ചോയത്തിു കീഴിലള്ള ആശുപത്രികളില് ശ്നരത്യകം ത്ി വഞ്ഞടുത്തെയില് 

വെഷയോലിറ്റസ്ി 

14. രലോക്കിു കീഴിലള്ള എല്ലോ ഥോപന്ങ്ങളിലം അടിഥോന് വസൗക യ െികസന്വം കംപൂട്ടര്ഗ് 

െല്ക്ക ണവം  ന്ടെിലോക്കുക. 

15. ജില്ലോ വമഡിക്കല് ഓഫീസിന്വറ െികസന്ം 
 

2. വപോതുജന്ോര ോഗ്യ സം ക്ഷണം 

1. ആയൂര്ഗ്രെദ ചികിത്സ ഏറ്റസ്വം ഫലശ്നദമോകുന്ന ര ോഗ്െഥകളോയ അഥി – സന്ധിഗ്ത് 

ര ോഗ്ങ്ങള്പ്, പക്ഷോഘോത്ം മുത്ലോയെയ്്ക്ക മികെിന്വറ രകന്ദ്രങ്ങള്പ് സജമോക്കുക 

2. കോയിക ത്ോ ങ്ങം വട കോയിക ക്ഷമത് െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുക- കോയിക പ ിക്കുകല് രാദമോക്കുക 

3. സോന്തവന് പ ിച ണം  
4. വൃദ്ധജന്പ ിപോലന്ം 
5. മോതൃ ആര ോഗ്യ സം ക്ഷണം- േിശുമ ണന്ി ക്്ക കുറയ്ക്കല് 

6. ജീെിത്വേലീ ര ോഗ്ന്ിയ്രണവുണം – ശ്നത്ിര ോധം 
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 7. ഗുദര ോഗ്പ ിച ണം 
8. ജന്പരദോദ്ധവംസന്ീയം അടിഥോന്മോക്കി ആയൂര്ഗ്രെദ വപോതുജന്ോര ോഗ്യ പ ിപോലന് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം വട സമകോലികമോയ ന്െീക ണം 

9. പകര്ഗ്ചെയോധി ശ്നത്ിര ോധം 
10. രെന്ല്ക്കോല ആര ോഗ്യ പ ിപോലന്ം 

11. മഴക്കോല പൂര്ഗ്െ ര ോഗ് ശ്നത്ിര ോധം 
12. മോന്സികോര ോഗ്യം 
13. ക്ഷയര ോഗ് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോര്ഗ്ജന്ം 

14. രപോഷകോെോ  പ ിപോടികള്പ് 

15. രദേീയ അന്ധത്ോ ന്ിെോ ണ പ ിപോടികള്പ് 

3. ആദിെോസി രമഖലയിവല ആര ോഗ്യം 

പട്ടികജോത്ി പട്ടികെര്ഗ്ഗ ആര ോഗ്യ സം ക്ഷണ പ ിപോടികള്പ് 

4. അട്ടെോടി / കിഴക്കന് രമഖലയവട ആര ോഗ്യം 

5. െിദയോലയ ആര ോഗ്യ പ ിപോടി 

1. െിദയോലയങ്ങളില് ആര ോഗ്യക മോയ ഉചാക്ഷണം 

2. അദ്ധയോപകര്ഗ്ക്കും െിദയോര്ഗ്്ികള്പ്ക്കുമുള്ള രബോധെത്ക്ക ണ പ ിപോടികള്പ് 

6. രയോഗ്പ ിേീലന്ം 

7. വമഡിക്കല് ൂറിസം / വെല്ത്ത് ൂറിസം 

8. റോര്ഗ്ട്ട് അെ് പദ്ധത്ികള്പ്ക്കുള്ള രബോധെത്ക്ക ണ പ ിപോടികള്പ് 

 

 

5.1.35 അട്ടെോടിയിവല േിശു മ ണം കുറകുെോന് 2013 മുത്ല് സവീക ിച ന്ടപടികള്പ് 

1) അടിയന്തി  ന്ടപടികള്പ് 

1. അടിയന്തി മോയി അട്ടെോടി മുഴുെന് ഒരു സ്ക്രീന്ിംഗ് ് കയോമ്പ് ന്ടത്തി 299 ഗൂരുത് മോയ 

തൂക്കക്കുറവള്ള കുട്ടികവള കവണ്ടത്തി, രെണ്ട ചികിത്സ ന്ല്കുെോുള്ള ന്ടപടി സവീക ിും . 

2. ഗുരുത് മോയ രപോഷകോെോ ക്കുറവള്ള കുട്ടികള്പ്ക്്ക യൂന്ിവസഫ്, ന്ോഷണല് ന്ൂരീഷന് 

േന്റിറ്റസ്ൂട്ട് എന്നിെയവട രന്തൃത്വത്തില് രപോഷകോെോ   തന് ധിെോസ രകന്ദ്രങ്ങള്പ് 3 (ആഗ്ളി 

സി.എച്.സി -1) പൂതൂര്ഗ്, പി.എച്.സി -1 രഷോളയൂര്ഗ് പി.എച്.സി-1) എ്ണതം ആ ംാിും . അത്ിുള്ള 

വരന്ിംഗ്്, വകട്ടിടങ്ങള്പ്, ാക്ഷണ സോധന്ങ്ങള്പ് എന്നിെ ത്യ്യോറോക്കി, പദ്ധത്ിയിക്കോയി 

െോെന്ങ്ങള്പ് ഏര്ഗ്െോടോക്കി, ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്കോയി അട്ടെോടി പോരക്കജ് എന്ന രപ ില് 4.33 

രകോടി രൂപ ആര ോഗ്യ രക ളം െഴി ലായമോക്കി. 

3. അയണ് രഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികം വട ലായത് ഉറെ് െരുത്തി. 

5.1.36 ഹൃസവകോല ന്ടപടികള്പ് 

 24 സബ് വസന്ററുകകള്പ് 24 മണിക്കൂര്ഗ്  ശ്നെര്ഗ്ത്തന് സജമോക്കി 

 ഒരു വജ.പി.എച്.എന് വന് കൂടി ന്ിയമിച് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം കൂടുത്ല് ഊര്ഗ്ജിത്മോക്കി 

 തൂക്കം കുറവള്ള കുഞ്ഞ് ജന്ിചോല് അത്ിവന് സം ക്ഷിക്കുന്നത്ിുള്ള ഉപക ണങ്ങള്പ്, 

രഡോക്ടര്ഗ്മോര്ഗ്ക്കും, ന്ഴ്സമോര്ഗ്ക്കും വരന്ിംഗ്് എന്നിെ ന്ല്കി 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 320 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 
 േിശുര ോഗ്െിദ രന്യം, വഗ്ന്രക്കോളജിറിരന്യം അന്രസ്തഷയ രഡോക്ടരറയം സര്ഗ്ജരന്യം 

ന്ിയമിും . 

 ന്െജോത് േിശു ഐ.സി.യ 

  തത്ിയ 75 ത്സ്തികകള്പ് 

 പോ ോവമഡിക്കല് ജീെന്ക്കോര്ഗ്ക്ക് വരന്ിംഗ്് ന്ല്കി 

 ജീെന്ക്കോരുവട രസെന്ം വമചവെടുത്തോന് രെണ്ടി േമ്പള െര്ഗ്ദ്ധന്െ് 

 ആശുപത്രിയില്  ക്ത സംാ ണ യൂണിറ്റും, അള്പ്രോവസൗണ്ട് സ്കോന്ിംഗും ആ ംാിും  

 െീട്ടിവല ശ്നസെം ഒഴിെോക്കോന് േ.സി.ഡി രമോണിറ്റസ്റിംഗ്് വസല്, കുട്ടികള്പ്ക്്ക സി. സോം 
പ ിപോടി ആ ംാിും  

 3 വമോവബല് വമഡിക്കല് യൂണിറ്റുകള്പ് കൂടി പോസോക്കി 

 ജോത്ക്, ജന്ന്ി എന്നീ രസോഫ്റ്റ് വെയറുകകള്പ് ത്യ്യോറോക്കി യഥോക്രമം േിശുക്കം വട തൂക്കവം 
ഗ്ര്ഗ്ാിണികം വട ആര ോഗ്യവം ദിന്ം ശ്നത്ി രമലധികോ യകള്പ്ക്ക് മന്സ്സിലോക്കുെോുള്ള 

വസൗക യമുണ്ടോയി. 

 രപോഷകോെോ ക്കുറവം,  ക്തം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുമുള്ള ഗ്ര്ഗ്ാിണികരളയം ആശുപത്രികളില് ലമന്്ന 

മോസരത്തോളം ത്ോമസിെിച് രപോഷണ സമൃദ്ധമോയ ആെോ ം ന്ല്കി തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞോക്കി 

ശ്നസെിെിക്കോന് ന്ടപടികള്പ് ഉണ്ടോയി. 

 വകൗമോ  ശ്നോയത്തിലള്ള വപണ്കുട്ടികള്പ്ക്ക് 18 െയസ്സോകുരമ്പോള്പ് 45 കിരലോ േ ീ ാോ ം 

ഉണ്ടോകുന്ന  ീത്ിയിലള്ള ആര ോഗ്യ രബോധെത്ക്ക ണ പ ിപോടികം ം, വമന്രറ്റുെല് 

വെജീന് പ ിപോടികം ം ആ ംാിും . 

 സ്കൂം കള്പ് രകന്ദ്രീക ിച് ഒരുമ എന്ന രപ ില് വെല്ത്ത് ക്ലകകള്പ് കൂടുത്ല് കോ യക്ഷമമോക്കി.  

 ആര ോഗ്യം, സോലമെിക ന്ീത്ി, പട്ടികെര്ഗ്ഗ െികസന്ം, കുടുംബശ്രീ, ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ, 

രപോലീസ്, കൃഷി, മൃഗ്സം ക്ഷണം, റെന്ൂ എന്നീ െകുപ്പുകവള ഏരകോപിെിും  വകോണ്ട ്ഒറ്റസ്െോലം 

സബ് കളക്ടവറ രന്ോഡല് ഓഫീസറോയി ചുമത്ലവെടുത്തി ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

ഊര്ഗ്ജിത്വെടുത്തി 

 2016 ല് േിശു മ ണം 8 ആക്കി കുറയ്ക്കോന് സോധിും . 2013 ല് 31 ഉം, 2014 ല് 15 ഉം 2015 ല് 

14 ഉം ആയിരുന്നു. 

 ഗുരുത് മോയ രപോഷകോെോ ക്കുറവള്ള കുട്ടികം വട എ്ണതം 299 ല് ന്ിന്നും 36 ആയി കുറഞ്ഞു. 

5.1.37 ദീര്ഗ്ഘകോല ന്ടപടികള്പ് 

  ആദിെോസി കുടുംബത്തിു ഭൂമികു ര ഖ ലായമോക്കല്, കൃേി, മൃഗ്സം ക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, കക്കൂസ്, 

വത്ോഴില്, ാെന്ം, തുടങ്ങിയ ന്ടപടികളില് കൂടി സോമ്പത്തിക ാദ്രത് ഉണ്ടോക്കോുള്ള പദ്ധത്ികള്പ് 

അുബന്ധ െകുപ്പുകള്പ് െഴി ന്ടെിലോക്കി െരുന്നു. 
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 പട്ടിക  5.1.29 

എന്.ആര്ഗ്.സി യവട ഏകീക ിച റിരെോര്ഗ്ട്ട് 2013 മുത്ല് 2017 െവ  

എന്.ആര്ഗ്.സി യവട 

രപര്ഗ് 

 തത്ിയ ശ്നരെേന്ം െീണ്ടും െന്ന ശ്നരെേന്ം ആവക ശ്നരെേന്ം 

അഗ്ളി 178 132 310 

 തതൂര്ഗ് 123 62 185 

രഷോളയൂര്ഗ് 81 3 116 

ആവക 382 229 611 

 

5.1.38 രകോട്ടത്തറ ഗ്െ : വരബല് വെഷയോലിറ്റസ്ി ആശുപത്രിയില് 2013 വത്ോട്ടുള്ള ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

 100 കിടക്കകം വട വസൗക യമുള്ളതും, ശ്നത്ിദിന്ം 750 ഒ.പി യം 150 ഓളം ഐ.പി യം ഉള്ള രകോട്ടത്തറ 

ഗ്െ : വരബല് വെഷയോലിറ്റസ്ി ആശുപത്രികം വട രസെന്ങ്ങള്പ് ചുെവട രചര്ഗ്ക്കുന്നു. 

1) ശ്നത്ിദിന്ം േ ോേ ി 750 ഒ.പി െരുന്ന ഥോപന്ം 

2) ശ്നത്ിദിന്ം േ ോേ ി 150 ഐ.പി െരുന്ന ഥോപന്ം 

3) 24 മണിക്കൂറുകം അത്യോെിത് െിാോഗ്ം, ലോബ്, എക്സ് രറ  ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു 

4) 2 കിടക്കരളോട് കൂടിയ വെന്റിരലറ്റസ്റുകം, ഡിഫിബ്രിരലറ്റസ്ര്ഗ് വസൗക യരത്തോട് കൂടിയ മുത്ിര്ഗ്ന്നെര്ഗ്ക്കുള്ള 

ഐ.സി. യ സജീക ണം. 

5) ആംബുലന്സ് സര്ഗ്െീസ്സ് 

6) യ.എസ്.ജി സ്കോന്ിംഗ്് വസൗക യം 

7) ജന്റല് വമഡിസിന്, ഓര്ഗ്രത്തോ, വഗ്ന്ക്ക്, ഒഫ്തോല്രമോളജി, േ.എന്.റ്റസ്ി, വസകയോരി, 

പീഡിയോത്രിക്, സര്ഗ്ജറി & അന്രസ്തഷയ, ദന്ത ര ോഗ് െിാോഗ്ം എന്നിെയവട വെഷയോലിറ്റസ്ി ഒ.പി 

വസൗക യം 

8) എല്ലോ മോസവം ഓഡിരയോളജി, വഡര്ഗ്മരറ്റസ്ോളജി & ഗ്ോരരോ സര്ഗ്ജറി എന്നിെയവട വെഷയല് 

ഒ.പി വസൗക യം 

9) എല്ലോ മോസവം േ ോേ ി ഓര്ഗ്രത്തോ – 30, വഗ്ന്ക്്ക – 20, േ.എന്.റ്റസ്ി – 10, ജന്റല് സര്ഗ്ജറി 

– 40, ഓെരറഷന് ന്ടന്നു െരുന്നു. 

10) ലഡ് രറോരറജ് യൂണിറ്റസ്് വസൗക യം 

11) ആര്ഗ്.എസ്.ബി.വെ, ആര്ഗ്.ബി.എസ്.വക, ആര ോഗ്യ കി ണം, വജ.എസ്.എസ്.വക, വരബല് 

േന്ൂറന്സ് & ചിസ് പ്ലസ് എന്നിെയവട രസെന്ം 

12) എല്ലോ ആഴ്ചയം ബുധന്ോഴ്ച്ച ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പ്പെിുള്ള വസൗക യം 

13) ന്െജോത് േിശുകള്പ്ക്കുള്ള ശ്നരത്യക പ ിച ണ ഐ.സി.യ സജജീക ണം 

14) ദന്ത ര ോഗ് െിദഗ്ധ രസെന്ം 

15) വസക്കണ്ടറി വപയിന് &  പോലിരയറ്റസ്ീെ് വകയര്ഗ് വസൗക യം 

16) ഡയോലിസിസ് യൂണിര്റ് വസൗക യം  

17) ഐ.സി.റ്റസ്ി.സി വകൗണ്സലിംഗ്് വസൗക യം 

18) കയോന്റീന് വസൗക യം 

19) വസക്കണ്ടറി പോലീരയറ്റസ്ീെ് വകയര്ഗ് യൂണിറ്്റസ് 

20) വപോതുജന് ആര ോഗ്യ അെരബോധ പ ിപോടികള്പ് 
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 21) വസകയോരി, സിക്കിള്പ് വസല് & ടി.ബി   തന് ധിെോസ പ ിപോടികള്പ് 

22) ആശുപത്രി രകോവമ്പൗണ്ടില് ഒന്ന  ഏക്കര്ഗ് ഭൂമിയില് പചക്കറി കൃഷി 

23) എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ചയം സിക്കിള്പ് വസല് അന്ീമിയ ക്ലിന്ിക്ക് 

24) ജന്ിത്ക വകൗണ്സലിംഗ്്, വകൗമോ  വകൗണ്സിലിംഗ്്  & കുടുംബ രക്ഷമ വകൗണ്സിലിംഗ്് 

വസൗക യം  

25) എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ചയം െന്ധയത്ോ ക്ലിന്ിക്ക്, കയോന്സര്ഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയ ക്ലിന്ിക്്ക & എന്.എസ്.െി ക്ലിന്ിക്ക് 

വസൗക യം 

26) എല്ലോ മോസവം ആദയവത്ത ത്ികളോഴ്ച വമഡിക്കല് രബോര്ഗ്ഡ് വസൗക യം 

27) എല്ലോ മോസവം 9 ആം ത്ിയ്യത്ി പി.എം.എസ്.എം.എ പ ിപോടി 

28) ഫിസിരയോവത്റോെി യൂണിറ്്റസ് 

29) എല്ലോ ത്ികളോഴ്ചയം ത്ിമി  േസ്ത്രക്രിയ കയോമ്പ്  

വപോതുജന്ങ്ങള്പ്ക്കോയി കൂടുത്ല് വസൗക യങ്ങള്പ് ഏര്ഗ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു 

1) ത്ികള്പ് മുത്ല് വെള്ളി െവ  രന്ത്ര ര ോഗ് െിദഗ്ധ രഡോക്ടറുകവട രസെന്ം ലായമോണ് 

2) എല്ലോ ത്ികളോഴ്ചകളിലം രകോയമ്പത്തൂര്ഗ് രലോട്ടസ് ക്ണതോശുപത്രിയവട രന്തൃത്വത്തില് ത്ിമി  

േസ്ത്രക്രിയോ കയോമ്്പ ന്ടത്തുന്നു 

3) വമഡിക്കല് രബോര്ഗ്ഡ് എല്ലോ മോസവം ഒന്നോമവത്ത വചോെോഴ്ചയം ന്ടത്തുന്നത്ോണ്. സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്്റസ് 

ആെേയമുള്ള അംഗ്പ ിമിത്ര്ഗ് കറമര്ഗ് വകയര്ഗ് വസന്ററില് ബന്ധവെടുക 

4) രകള്പ്െി പ ിരേോധന്കു ഓഡിരയോളജിറിന്വറ രസെന്ം  എല്ലോ മോസവം ഒന്നോമവത്ത 

വചോെോഴ്ച്ചയം, ലമന്നോമവത്ത േന്ിയോഴ്ച്ചയം ലായമോണ്. 

5) െീച് വത്റോെിറിന്വറ രസെന്ം എല്ലോ മോസവം ഒന്നോമവത്ത ത്ികളോഴ്ച ലായമോണ്. 

6) ഐ.കൂ വടറിുള്ള വസൗക യം എല്ലോ മോസവം ഒന്നോമവത്ത വചോെോഴ്ചയം ലായമോണ്. 

7) മോന്സികന്ില അസവഥമോകുന്നുവെകില് എല്ലോ ദിെസവം വകൗണ്സിലറുകവട രസെന്ം 

ലായമോണ്. 

8) ആെോ  ന്ിയ്രണവുണവമോയി ബന്ധവെട്ട െിഷയങ്ങള്പ്ക്ക് ഡയറ്റസ്ീഷയന്വറ രസെന്ം എല്ലോ 

ത്ികളോഴ്ച്ചകളിലം ലായമോണ.്  

9) സിക്കിള്പ് ര ോഗ്ം ത്ടയെോന് ആദിെോസി െിാോഗ്ത്തിവല യെത്ി – യെോക്കള്പ്ക്കോയി സിക്കിള്പ് 
വസല് ക്ലിന്ിക്കും, ജന്റ്റസ്ിക് വകൗണ്സലിംഗ്് എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ചയം ലായമോണ്. 

10) ഫിസിരയോവത്റോെിറിന്വറ രസെന്ം എല്ലോ ദിെസവം ലായമോണ് 

11) ശ്നത്ിര ോധ കുത്തിവെയ്പ്പെ് എല്ലോ ബുധന്ോഴ്ച്ചയം ലായമോണ് 

12) എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ച്ചയം െന്ധയത്ോ ക്ലിന്ിക്ക് രസെന്ം ലായമോണ് 

13) എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ച്ചയം കയോന്സര്ഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയ ക്ലിന്ിക്്ക റം ന്മ്പര്ഗ് 

14) കറമര്ഗ് വകയര്ഗ് വസന്ററില് ന്ിന്നും അഡ്മിറ്റസ്് ര ോഗ്ികം വട െിെ ങ്ങള്പ്, രബോധെത്ക്ക ണ 

ലഘുരലഖ, ആശുപത്രി രസെന്ങ്ങള്പ്, രപ െോര്ഗ്ഡ്  റമിന്വറ ലായത്, ഫീസ് െിെ ങ്ങള്പ്, 

പോലീരയറ്റസ്ീെ് ഉത്പന്നങ്ങള്പ്, ന്ിര ോധ്, ഒ.ആര്ഗ്.എസ്, ലിചിംഗ്് വപൗഡര്ഗ് ലായമോണ്. 

15) മരുന്നുകം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം, ശ്നത്യോഘോത്ങ്ങള്പ്, അലര്ഗ്ജി തുടങ്ങിയെ ്ഗ്് േന്ഫര്ഗ്രമഷന്  

വസലില് ലാിക്കും. 

16) 40 െയസ്സിു മുകളിലള്ള എല്ലോെര്ഗ്ക്കും എല്ലോ ദിെസവം ബി.പി. ഷുഗ്ര്ഗ് പ ിരേോധന് ലായമോണ്. 

17) ഒന്നിടെിട്ടുള്ള ഞോയറോഴ്ച്ചകളില് സ്കോന്ിംഗ്് വസൗക യം ഉണ്ടോയി ിക്കുന്നത്ോണ്. 
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 18) എല്ലോമോസവം  ണ്ടോമവത്ത വെള്ളിയോഴ്ച്ച ഗ്യോരര എന്രറോരസ്കോെി വസൗക യവം കീ രെോള്പ് 

സര്ഗ്ജറി വസൗക യവം ലായമോണ്, 

19) പോലിരയറ്റസ്ീെ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിു ത്ോത്പ യമുള്ളെര്ഗ് റ ന്മ്പര്ഗ് 29 ല് ബന്ധവെടുക 

20) എല്ലോ മോസവം  ണ്ടോമവത്ത ഞോയറോഴ്ചയം ന്ോലോമവത്ത ഞോയറോഴ്ച്ചയം ത്വക്ക് ര ോഗ് െിദഗ്ധ 

രഡോക്ടറുകവട രസെന്ം ലായമോണ്. 

21) അന്ോഥ ോയ ര ോഗ്ികള്പ്ക്കോയി വബറോന്ഡര്ഗ് വസൗക യം 

22) എല്ലോ മോസവം 9- ത്ീയ്യത്ി പി.എം.എസ്.എം.എ പ ിപോടി 

23) ഡയോലിസിസ് യൂണിറ്്റസ് വസൗക യം 

24) ന്െജോത് േിശുകള്പ്ക്കുള്ള ശ്നരത്യക പ ിച ണ ഐ.സി.യ സജീക ണം 

25) ദന്ത ര ോഗ് െിദഗ്ധ രസെന്ം 

26) 24 മണിക്കുറുകം അത്യോെിത് െിാോഗ്ം, ലോബ്, എക്സ്-രറ, േ.സി.ജി, ഓെരറഷന് ത്ിരയ്യറ്റസ്ര്ഗ് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു. 

27) ആര്ഗ്.എസ്.ബി.വെ, ആര്ഗ്.ബി.എസ്.വക, ആര ോഗ്യ കി ണം, വജ.എസ്.എസ്.വക, 

വരബല് േന്ൂറന്സ്, എസ്. – ചിസ് & ചിസ് പ്ലസ് എന്നിെയവട രസെന്ം 

5.1.39  തതുത്ോയി ആ ംാിക്കുന്ന രസെന്ങ്ങള്പ് 

1. കീരമോവത്റെി യൂണിറ്റസ്് 

2. ഡി.േ.ഐ.സി 

3. മുത്ിര്ഗ്ന്ന വപൗ ന്മോരുവട വഡ വകയര്ഗ് &  തന് ധിെോസ പ ിേീലന് രകന്ദ്രം 

പട്ടിക  5.1.30 

രലബര്ഗ് റം റിരെോര്ഗ്ട്ട് – ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച് രകോട്ടത്തറ  

 

പട്ടിക  5.1.31 

കഴിഞ്ഞ 3 െര്ഗ്ഷങ്ങളിവല രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല ശ്നസെങ്ങം വട ത്ോ ത്മയ പട്ടിക 

ക്രമ ന്ം ാോ ം ആവക 2015 ആവക 2016 ആവക 2017 

1 1 കിരലോയ്ക്ക് ത്ോവഴ 0 0 2 

2 1 കിരലോ മുത്ല് 1.5 കിരലോ 

െവ  

8 2 6 

ക്രമ ന്ം ാോ ം 
ആവക 2017 

ആണ് വപണ് ആവക 

1 1 കിരലോയ്ക്ക് ത്ോവഴ 2 0 2 

2 1 കിരലോ മുത്ല് 1.5 കിരലോ 

െവ  

1 5 6 

3 1.5 കിരലോ മുത്ല് 5 കിരലോ 

െവ  

11 10 21 

4 2 കിരലോ മുത്ല് 2.5 കിരലോ 

െവ   

72 80 152 

5 2.5 കിരലോകു അധികം 150 140 290 

 ആവക 236 235 471 
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 3 1.5 കിരലോ മുത്ല് 5 കിരലോ 

െവ  

12 29 21 

4 2 കിരലോ മുത്ല് 2.5 കിരലോ 

െവ   

130 114 152 

5 2.5 കിരലോകു അധികം 256 227 290 

 ആവക 406 372 471 

 കുറിെ് :  മുന് െര്ഗ്ഷങ്ങവളക്കോം ം രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല ശ്നസെം കൂടുകയം 2.5 കിരലോകുുു 

മുകളിലള്ള കുട്ടികം വട എ്ണതം ന്ന്നോയി കൂടുകയം വചയ്തി ിക്കുന്നു. എകിലം തൂക്കക്കുറവള്ള കുട്ടികം വട 

എ്ണതത്തിലം, ഐ.യ.ജി.ആര്ഗ് കുട്ടികം വട എ്ണതത്തിലം രന് വത്തയള്ള ശ്നസെങ്ങം വട എ്ണതത്തിലം 

കോ യമോയ കുറെ് െന്നിട്ടില്ല.  

പട്ടിക  5.1.32 

ന്െജോത് േിശു ര ോഗ് പ ിച ണ ഐ.സി.യ ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച്. രകോട്ടത്തറ 

 

 

പട്ടിക  5.1.33 

ശ്നരത്യക പ ിരേോധന് റിരെോര്ഗ്ട്ട് – ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച് രകോട്ടത്തറ 

 

ക്രമ 

ന്ം 
േന്ം ആവക 

1. എ.സി.റ്റസ്ി.സി യില് പ ിരേോധന് ന്ടത്തിയ ആവക ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 749 

2. വത്രറോയ്പ്പഡ് വടറ് വചയ്്ത ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 424 

3. യ.എസ്.ജി സ്കോന്ിംഗ്് വചയ്ത ആവക ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 1286 

4. അരന്ോമലി സ്കോന്ിംഗ്് വചയ്ത ആവക ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 125 

5. ഗുരുത് മോയ വെകലയമുള്ള അരന്ോമലി സ്കോന്ിംഗ്് റിരെോര്ഗ്ട്ട് 32 

 

കുറിെ് :  ഗുരുത് മോയ വെകലയമുള്ള അരന്ോമലി സ്കോന്ിംഗ്് റിരെോര്ഗ്ട്ട് ഒന്നും ത്വന്ന ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

ക്രമ ന്ം ാോ ം 
ആവക 2017 

ആണ് വപണ് ആവക 

1 1 കിരലോയ്ക്ക് ത്ോവഴ 2 0 2 

2 1 കിരലോ മുത്ല് 1.5 കിരലോ 

െവ  

5 4 9 

3 1.5 കിരലോ മുത്ല് 5 കിരലോ 

െവ  

25 22 47 

4 2 കിരലോ മുത്ല് 2.5 കിരലോ 

െവ   

26 26 52 

5 2.5 കിരലോകു അധികം 35 21 56 

 ആവക 93 73 166 
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പട്ടിക  5.1.34 

സര്ഗ്ജറി റിരെോര്ഗ്ട്ട് - ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച് രകോട്ടത്തറ 

മോസം 
വഗ്ന്ക്ക് ഓര്ഗ്രത്തോ ജന്റല് സര്ഗ്ജറി േ.എന്.റ്റസ്ി രന്ത്ര ര ോഗ് െിാോഗ്ം 

വമന്ര്ഗ് രമജര്ഗ് വമന്ര്ഗ് രമജര്ഗ് വമന്ര്ഗ് രമജര്ഗ് വമന്ര്ഗ് രമജര്ഗ് കോറ്റസ്റോക്്ട വടറിജിയം 

ജുെ ി 15 6 7 25 7 22 2 16 31 2 

വഫബ്രെ ി 0 16 18 7 11 12 8 4 20 0 

മോര്ഗ്ച ് 9 10 33 06 14 14 17 01 29 0 

ഏശ്നില് 0 18 24 4 22 9 11 2 14 1 

വമയ് 0 30 15 15 22 05 17 07 27 0 

ജൂണ് 0 18 19 6 28 2 13 4 12 1 

ജൂവല 01 19 13 03 37 09 03 04 32 0 

ആഗ്റ ് 01 24 15 14 19 11 12 05 25 0 

വസകിറ്റസ്ംബര്ഗ് 0 13 03 05 23 06 08 04 12 1 

ഒരക്ടോബര്ഗ് 01 13 01 05 33 16 10 02 34 0 

ന്െംബര്ഗ് 01 25 05 08 22 08 16 2 25 2 

ഡിസംബര്ഗ് 0 15 02 1 17 13 07 0 14 1 

ആവക 28 207 155 99 255 127 124 51 275 8 

 

കുറിെ് :  രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല ക്ണത് ഓെരറഷന് ത്ിരയ്യറ്റസ്ര്ഗ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന് സജമോക്കി ത്ിമി  – 
വമന്ര്ഗ് േസ്ത്രക്രിയകള്പ് ന്ടത്തുെോുള്ള ഏര്ഗ്െോട് ഉണ്ടോെണം. 

5.1.40 രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല രമജര്ഗ് സര്ഗ്ജറികള്പ്  

1. രറ്റസ്ോട്ടല് െിെ് റീ- വപ്ലയ്പ്പവസ്മന്റ ്

2. ക്നീ റീ- വപ്ലയ്പ്പവസ്മന്റ് 
3. ജി.ഐ.എസ്.റ്റസ്ി സര്ഗ്ജറി രഫോര്ഗ് ലിംവഫോമ ര ോഗ്ികള്പ്ക്ക ്

4. വത്രറോയ്യവക്റ്റോമി 

5. രറ്റസ്ോണ്സിലവക്റ്റോമി 

6. ലോരശ്നോരസ്കോെിക്ക് വററിവലരസഷന് 

7. റോപ്ലര്ഗ് വെമരറോയ്പ്പവഡക്ടമി 
8. കീ – രെോള്പ് സര്ഗ്ജറി 

പട്ടിക  5.1.35 

അ ിെോള്പ് ര ോഗ് ന്ിയ്രണവുണ റിരെോര്ഗ്ട്ട് – ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച് രകോട്ടത്തറ 

മോസം 
ആവക വടറ് വചയ്ത അ ിെോള്പ് 

ര ോഗ് രകസസ് 

ആവക കണ്ടുപിടിക്കവെട്ട 

അ ിെോള്പ് ര ോഗ് രപോസിറ്റസ്ീെ് 

രകസസ് 

ജുെ ി 86 09 

വഫബ്രെ ി 170 40 

മോര്ഗ്ച ് 564 93 

ഏശ്നില് 188 39 

വമയ ് 296 50 
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 ജൂണ് 271 43 

ജൂവല 206 35 

ആഗ്റ് 183 27 

വസകിറ്റസ്ംബര്ഗ് 545 61 

ഒരക്ടോബര്ഗ് 416 88 

ന്െംബര്ഗ് 349 68 

ഡിസംബര്ഗ് 210 39 

ആവക 3484 592 

കുറിെ് :  സിക്കിള്പ് ര ോഗ്ികം വട ചികിത്സയ്ക്കോയി രലോക്ക ്പഞ്ചോയത്ത് െഴി സോന്തവന്ം പദ്ധത്ി ന്ടെിലോക്കി 

െരുന്നു. ആവകയള്ള 147 സിക്കിള്പ് വസല് ര ോഗ്ികവള 5 ഗ്രൂപ്പുകളോയി ത്ി ിച് ഓര ോ ഗ്രൂെിവന് ഓര ോ 

വെള്ളിയോഴ്ച ദിെസങ്ങളില് രകോട്ടത്തറ് ആശുപത്രിയില് കൃത്യമോയി ഫിസിഷയന്വറ രന്തൃത്വത്തില് 

പ ിരേോധന് ന്ടത്തുകയം, മരുന്്ന ന്ല്കുകയം, ഡയറ്റസ്ീഷയന്വറ ന്ി ീക്ഷണത്തില് രപോഷകോെോ  കിറ്്റസ് 

ന്ല്കുകയം വകൗണ്സിലറുകരടയം, വസകയോരിറിന്വറയം, വരബല് വെല്വഫയര്ഗ് ഓഫീസറുകരടയം 

രന്തൃത്വത്തില് ജന്റ്റസ്ിക് വകൗണ്സിലിംഗും ന്ടത്തി െരുന്നു. ര ോഗ്ികവള വകോണ്ടു െരുന്നത്ിും, വകോണ്ട് 

െിടുന്നത്ിും െോെന് വസൗക യവം, അന്നവത്ത ദിെസവത്ത ാക്ഷണവം വശ്നോജക്ടില് ഉള്പ്വെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

രപോഷകോെോ  കിറ്റസ്ില് ത്ോവഴ പറയന്ന സോധന്ങ്ങള്പ് മോരെലി രറോര്ഗ് െഴി ലായമോക്കി െരുന്നു. 

5.1.41 മോന്സിക – അ ിെോള്പ് ര ോഗ്  തന് ധിെോസ കൃഷി  ീത്ി - ജി.റ്റസ്ി.എസ്.എച് രകോട്ടത്തറ 

രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രി രകോവമ്പൗണ്ടിവല കൃഷി ഥലത്ത്  തന് ധിെോസരത്തോടുബന്ധിച് 

മോന്സിക ര ോഗ്ികം ം, അ ിെോള്പ് ര ോഗ്മുള്ള പട്ടികെര്ഗ്ഗ െിാോഗ്ത്തില്വെട്ട ര ോഗ്ികള്പ് വജെ 

 ീത്ിയില് കൃഷി വചയ്യുകയം. കൃഷി വചയ്ത പചക്കറികം ം, മറ്റും ആശുപത്രി കയോന്റീന്ിരലകു ന്ല്കുകയം 

അത്് പോകം വചയ്ത് ശ്നസെ െോര്ഗ്ഡില് അഡ്മിറ്റസ്ോകുന്ന ഐ.യ.ജി.ആര്ഗ് അമ്മ്യമ്മ്യോര്ഗ്ക്കു ന്ല്കുകയം 

വചയ്യുന്നു. 

കുറിെ് :  മോന്സിക വെകലയമുള്ളെരുവട  തന് ധിെോസ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുെോന് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് 

ആട് ഫോമിന്വറ സെോയരത്തോവട ആടുകവള െിത് ണം വചയ്യുകയം അത്് െഴി ര ോഗ്ികളില് 

സം ക്ഷണത്തിന്വറയം, രതെത്തിന്വ യം െികോ ങ്ങള്പ് ഉണര്ഗ്ത്തുെോന് സോധിചത്് െളവ  ന്ല്ല ഒരു 

രന്ട്ടമോണ്. 

പട്ടിക  5.1.36 

അട്ടെോടി വമോവബല് വമഡിക്കല് കയോമ്പ് റിരെോര്ഗ്ട്ട് - 2017 

ക്രമ ന്ം േന്ം 2017 
1 ആവക ന്ടത്തിയ കയോമ്പുകള്പ് 154 
2 ആവക രപോയ ഊരുകള്പ് 130 
3 ആവക പട്ടികെര്ഗ്ഗ ര ോഗ്ികള്പ് 1834 
4 ആവക കണ്ട ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 42 
5 ആവക കുട്ടികള്പ് 5 െയസ്സിു ത്ോവഴ 159 
6 ആവക കണ്ട വകൗമോ  ശ്നോയക്കോര്ഗ് 185 
7 റഫര്ഗ് വചയ്ത രകസുകള്പ് 10 
8 കണ്ടുപിടിക്കവെട്ട അന്ീമിയ രകസസ് 46 
9 രപോഷകോെോ ക്കുറവള്ള കുട്ടികവള കവണ്ടത്തിയത്് 24 
10 ഐ.േ.സി ന്ല്കിയത്് 154 
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 കുറിെ് :   തതൂര്ഗ് പി.എച്.സി യവട കീഴില് വസലന്റ് െോലി ഉള്പ്വെടുന്ന വമോവബല് യൂണിറ്റസ്് ന്മ്പര്ഗ് 5 

ല് രഡോക്ടര്ഗ് േല്ലോത്ിരുന്നത്ിന്ോല് കയോമ്പുകം വട എ്ണതം കുറെോയിരുന്നു. ശ്നക്തന് രഗ്ോത്ര രമഖലയില് 

വമഡിക്കല് കയോമ്പുകം വട രസെന്ം ലാിചിരുന്നില്ല. എന്നോല് 2018 ജുെ ി മുത്ല്  തത്ിയ രഡോക്ടര്ഗ് 

ചോര്ഗ്ജ് എടുത്തു. 5 വമോവബല് യൂണിറ്റുകം രടയം അഡ് െോന്സ് ൂറിന്വറ പകര്ഗ്പ്പുകള്പ് 

ജന്ശ്നത്ിന്ിധികള്പ്ക്കും, ഐ.സി.ഡി.എസ്, കുടുംബശ്രീ, വരബല് െകുപ്പുകള്പ്ക്കും ന്ല്കുന്നത്ിന്ോല് 

കയോമ്പുകം വട ന്ടത്തിപ്പും, ക്രമീക ണങ്ങം ം വമചവെടുത്തുെോന് സോധിചിട്ടുണ്ട്. 2018 ജുെ ി മുത്ല് 

വമോവബല് യൂണിറ്്റസ് 03 ല് വമഡിക്കല് ഓഫീസര്ഗ് േല്ലോത്തത്് രഷോളയൂര്ഗ് പി.എച്.സി യവട ഏ ിയയിവല 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്വത്ത കോ യമോയി ബോധിക്കും. 

പട്ടിക  5.1.37 

ശ്നജന്ന് േിശു ആര ോഗ്യ പദ്ധത്ി റിരെോര്ഗ്ട്ട് – സി.എച്.സി 
ക്രമ 

ന്ം 

േന്ം  ജന്റല് / എസ്.റ്റസ്ി ആവക /എസ്.റ്റസ്ി 

1. ആവക ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് /എസ്.റ്റസ്ി 935/485 

2. അപകട സോധയത് കൂടുത്ലള്ള ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് /എസ്.റ്റസ്ി 469/285 

3. അന്ീമിയ വകയ്പ്പസസ് / എസ്.റ്റസ്ി 230/198 

4. ആവക ശ്നസെം /എസ്.റ്റസ്ി 935/485 

5. ആവക ഥോപന് ശ്നസെം /എസ്.റ്റസ്ി 932/469 

6. െീട്ടിവല ശ്നസെം /എസ്.റ്റസ്ി 4/5 

7. ാോ ം 2.5 കിരലോകു ത്ോവഴ /എസ്.റ്റസ്ി 181/114 

8. ാോ ം 2.5 കിരലോകു മുകളില് /എസ്.റ്റസ്ി 607/348 

9. അരബോര്ഗ്ഷന് /എസ്.റ്റസ്ി 36/24 

10. ാോഗ്ികമോയ പ ിരേോധന് കുത്തിവെയ്പ്പെ് എടുത്ത കുട്ടികള്പ് /എസ്.റ്റസ്ി 9/0 

11. ശ്നത്ിര ോധകുത്തിവെയ്പ്പെ് എടുക്കോത്ത കുട്ടികള്പ് 1/0 

12. ന്െജോത് േിശുമ ണം 15/14 

13. ചോപിള്ള 2/2 

14. േിശു മ ണം 1/1 

15 മോതൃ മ ണം 1/1 

16 ആവക ശ്നസെം 935/485 

17 ഗ്ര്ഗ്ാഥ േിശുമ ണം 9/7 

പട്ടിക  5.1.38 

കഴിഞ്ഞ 3 െര്ഗ്ഷങ്ങളിലള്ള അട്ടെോടി രലോക്കിവല – എസ്.റ്റസ്ി ശ്നസെങ്ങം വട ത്ോ ത്മയ പട്ടിക  

െര്ഗ്ഷം 
ചോപിള്ള 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

ഗ്ര്ഗ്ാഥ 

േിശു 

മ ണം 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

ാോ ം 2.5 

കിരലോകു 

ത്ോവഴ 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

ാോ ം 2.5 

കിരലോകു 

മുകളില് 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

ഐ.യ.ജി.ആര്ഗ് 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

രന് വത്തയള്ള 

ശ്നസെം 

(എസ്.റ്റസ്ി) 

2015 5 18 328 206 15 33 

2016 2 10 224 210 9 33 

2017 2 9 137 348 11 32 
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 കുറിെ് :  മുന് െര്ഗ്ഷങ്ങവളക്കോം ം രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല ശ്നസെം കൂടുകയം 2.5 കിരലോകു മുകളിലള്ള 

കുട്ടികം വട എ്ണതം ന്ന്നോയി കൂടുകയം വചയ്തി ിക്കുന്നു. എകിലം തൂക്കകുറവള്ള കുട്ടികം വട എ്ണതത്തിലം, 

ഐ.യ.ജി.ആര്ഗ് കുട്ടികം വട എ്ണതത്തിലം രന് വത്തയള്ള ശ്നസെങ്ങം വട എ്ണതത്തിലം കോ യമോയ കുറെ് 

െന്നിട്ടില്ല. 

പട്ടിക  5.1.39 

ക്രമ 

ന്ം 
േന്ം 

ജു- 

ഡിസം 

(2010) 

ജു- 

ഡിസം 

(2011) 

ജു- 

ഡിസം 

(2012) 

ജു- 

ഡിസം 

(2013) 

ജു- 

ഡിസം 

(2014) 

ജു- 

ഡിസം 

(2015) 

ജു- 

ഡിസം 

(2016) 

ജു- 

ഡിസം 

(2017) 

1. ര ഖവെടുത്തിയ 

ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 

511 560 551 565 529 534 501 546 

2. അപകട സോധയത്യള്ള 

ഗ്ര്ഗ്ാിണികള്പ് 

191 135 196 346 359 232 241 285 

3. വമോത്തം ശ്നസെം എസ.്റ്റസ്ി 998 914 923 932 1009 1012 878 935 

4. െീട്ടിവല ശ്നസെം 69 91 52 64 39 22 6 5 

5. ഗ്ര്ഗ്ാം അലസല് 32 32 21 77 53 34 33 24 

6. മോതൃമ ണം 0 1 1 0 1 1 0 1 

7. ചോപിള്ള 4 1 0 2 2 3 1 2 

8. ഗ്ര്ഗ്ാഥ േിശുമ ണം 12 10 10 18 6 16 8 7 

9 േിശുമ ണം 15 13 16 31 15 14 8 14 

10 2 മുത്ല് 5 

െയസ്സുെവ യള്ള മ ണം 

0 0 0 6 0 2 2 0 

11 ന്െജോത് േിശുമ ണ 

ന്ി ക്ക ്

15 14 17 33 14 13 9 13 

കുറിെ് :  ന്െജോത് േിശുമ ണം ആവക 15 ആണ്. േത്ില് ആദിെോസി െിാോഗ്ക്കോര്ഗ് 14 ആണ്. 

ആവകയള്ള േിശുമ ണ ന്ി ക്്ക കണക്കോക്കിയോല് 16 ആണ്. എന്നോല് േത്ില് ആദിെോസി 

െിാോഗ്ക്കോരുവട മോത്രം േിശുമ ണ ന്ി ക്ക് എടുത്തോല് 28 ആണ്.  േത്തെണവത്ത േിശുമ ണങ്ങളില് 7 

എ്ണതം ജന്ന് വെകലയങ്ങള്പ് ലമലമോണ് ഉണ്ടോയത്്. 5 എ്ണതം െളവ  രന് വത്ത ഉള്ള ശ്നസെവത്ത 

തുടര്ഗ്ന്നുള്ള അസുഖങ്ങം ം, 2 എ്ണതം മുലെോല് േവോസരകോേത്തില് കയറിയമോണ ് ഉണ്ടോയത്്. േത്ില് 

ജന്ന് വെകലയങ്ങള്പ് രന് വത്ത അരന്ോമലി സ്കോന്ിംഗ്ില് കവണ്ടത്തിയിരുന്നുവെകിലം ആരും ത്വന്ന 

അരബോര്ഗ്ഷന് ന്ടത്തുെോന് ത്യ്യോറോയിരുന്നില്ല. 

പട്ടിക  5.1.40 

Progress Chart of Infertility Cases – GTSH Kottathara  

 Dec 2017 Cumulative 2017 

Infertility Clinic Treated for the 

month 

02 48 

No of cases conceived 0 15 

No of cases delivered 0 2 

കുറിെ് :  എല്ലോ വെള്ളിയോഴ്ച്ചയം ഒരു വചലവം കൂടോവത് രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില് െന്ധയത്ോ ക്ലിന്ിക്്ക 

ന്ടന്നു െരുന്നു. 2016 ല് 64 രകസുണ്ടോയിരുന്നു. അത്ില് 2 രകസ് ശ്നസെിക്കുകയം വചയ്തു. കൂടോവത് 2017 

ല് 48 രപര്ഗ് െ ികയം അത്ില് 15 രപര്ഗ് ഗ്ര്ഗ്ാിണിയോകുകയം, 2 രകസ് ശ്നസെിക്കുകയം വചയ്തു. 

5.1.42 അട്ടെോടി ആര ോഗ്യരമഖല വമചടുവെടുത്തുെോന് രെണ്ടുന്ന ന്ടപടികള്പ് 
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 1. രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില് 100 കിടക്കകം വട പണി പൂര്ഗ്ത്തിയോയി ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം തുടങ്ങിയത്ിന്ോല്, 

അധികം സൃഷ്ടിരക്കണ്ടത്ോയ ത്സ്തികകള്പ് ഉടന് ന്ടപടി സവീക ിക്കുക. 

2. ടി ആശുപത്രിയില് കൂടുത്ല് രസെന്ം ന്ല്കുന്നത്ിന്ോയി ജന്റല് വമഡിസിന്, ഓര്ഗ്രത്തോ, േ.എന്.റ്റസ്ി, 

വഗ്ന്രക്കോളജി, വസകയോരി, സര്ഗ്ജറി, േിശുര ോഗ് െിദഗ്ധ രസെന്ം, അന്രസ്തഷയ, ക്ണത് ര ോഗ് 

െിാോഗ്ം, ത്വക്ക് ര ോഗ് െിാോഗ്ം എന്നീ വെഷയോലിറ്റസ്ികളില് കൂടുത്ല് വമചവെട്ട രസെന്ം ന്ല്കുക. 

3. ജീെന്ക്കോരുവട ഒഴിവകള്പ് ന്ികത്തുക (വെഷയലിറ് രഡോക്ടര്ഗ്മ്മ്യോരുവട ത്സ്തികം ം, സിെില് 

സര്ഗ്ജന്വറ ത്സ്തികം ം, റോഫ് ന്ഴ്സ് , ഫോര്ഗ്മസിറ്, ലോബ് വടക്നീഷയന്, വറഡിരയോഗ്രോഫര്ഗ്, പലിക് 

വെല്ത്ത് ന്ഴ്സ് സൂെര്ഗ്വെസര്ഗ്, വജ.പി.എച്.എന്, വജ.എച്.ഐ )മോരുവട ത്സ്തികം ം ന്ികത്തുക 

4. ആര ോഗ്യരക ളം െഴി അടിയന്തി മോയി ഒഴിഞ്്ഞ കിടക്കുന്ന വസക്കന്ഡ് വജ.പി.എച്.എന് മോരുവട 

ത്സ്തികകള്പ് ന്ികത്തുക. 

5. രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല േലക്ട്രിസിറ്റസ്ി വലന് രലോ വടന്ഷന് മോറ്റസ്ി വെ വടന്ഷന് 

ആക്കുന്നത്ിുള്ള ന്ടപടി സവീക ിക്കുക 

6. രന്ോഡല് ഓഫീസര്ഗ്ക്്ക യോത്ര വചയ്യോന് ഉത്കുന്ന ത് ത്തിലള്ള െോെന്വം, മറ്റും വചലെിുള്ള 

ഫണ്ടും അടിയന്തി മോയി അുെദിച് ത്രുക. ഓഫീസ് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം സുഗ്മമോയി 

ന്ടത്തുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി ആെേയമുള്ള റോഫുകം ം, കമ്പൂട്ടറുകം അുെദിക്കുക. 

7. രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രി ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം തുടങ്ങിയത്ിന്ോല് ലിഫ്റ്റ് സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുത്തുക 

8. ടി ആശുപത്രിയില് ഒരു സി.റ്റസ്ി സ്കോന് വമഷീന് ഥോപിക്കുക 

9. എസ്.സി / എസ്.റ്റസ്ി െകുുുെിന്വറ കീഴിലള്ള പോലക്കോട് വമഡിക്കല് രകോരളജിന്വറ വപ ിഫറല് 

യൂണിറ്റസ്ോയി രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിവയ പ ിഗ്ണിച് െിെിധ െകുപ്പുകം വട രസെന്ം ലായമോക്കുക 

10. ടി ആശുപത്രിയില് 100 കിടക്കയില് 150 ഓളം ര ോഗ്ികള്പ് അഡ്മിറ്റസ്ോകുന്നത്ിന്ോല് ഫയര്ഗ് രസഫ്റ്റി 

സംെിധോന്ത്തിരലയക്കോയി ഫണ്ട് അുെദിച് ത്രുക 

11. രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില് ഒ.പി കമ്പൂട്ടവറരസഷന്, േന്റര്ഗ്രകോം കണക്ഷന് എന്നിെ 

സജമോക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി ഫണ്ട് അുെദിക്കുക 

12. ടി ആശുപത്രിയില് ഒരു പെര്ഗ് രലോണ്ട്രി അുെദിച് ത്രുക 

13. രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിവല  ണ്ട് രലോക്കിവല േടയിലള്ള ാോഗ്ം ഒ.പി രലോക്കോയി മോറ്റുെോന് രെണ്ട 

ഫണ്ട് അുെദിക്കുക. 

14. ടി ആശുപത്രിയില് എ.ആര്ഗ്.റ്റസ്ി ലിക് വസന്റര്ഗ്, ഡി.േ.ഐ.സി എന്നിെകു ശ്നരത്യക രലോക്്ക 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുക 

15. ആശുപത്രിയില് ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളം ലാിക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി ആര്ഗ്.ഒ പ്ലോന്റ് ഥോപിക്കുക 

16. മലിന്ജല സംസ്ക ണത്തിന്ോയി സീരെജ് രീറ്്റസ്വമന് റ് പ്ലോന്റ് ഥോപിക്കുക 

17. എമര്ഗ്ജന്സി വമഡിസിുകള്പ് 24 മണിക്കുറുകം ലായമോക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി രകോര്ഗ്ഫണ്ട് അുെദിക്കുക 

18. എസ്.എന്.സി.യ &  രലബര്ഗ് െോര്ഗ്ഡ് എന്്യിെയവട സുഗ്മമോയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിന്് 

അറ്റസ്ന്ഡന്റര്ഗ്മോവ  ന്ിയമിക്കുക 

19. ആശുപത്രിയില് കൂടുത്ല് ആദിെോസി വസൗഹൃദ സോെച യങ്ങള്പ് ഒരുക്കുന്നത്ിന്ോയി ആദിെോസി 

െിാോഗ്ത്തില്വെട്ട രന്ഴ്സിംഗ്്, പോ ോവമഡിക്കല് െിാോഗ്ക്കോവ  ശ്നോരദേികമോയി ന്ിയമിക്കുക 

20. എ.എല്.എസ് ആംബുലന്സ് അുെദിക്കുക 

21. മദയം, ലെ ി െിരമോചന് രകന്ദ്രവം,  തന് ധിെോസ രകന്ദ്രവം തുടങ്ങോന് അഡ്മിന്ിരേറ്റസ്ീെ് അംഗ്ീകോ ം 

ന്ല്കുക 

22. രഡോക്ടര്ഗ്മ്മ്യോര്ഗ്ക്കും, റോഫ് രന്ഴ്സിും എന്.ആര്ഗ്.സി വരന്ിംഗ്് ന്ല്കുക 
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 23. കീരമോവത്റോെി യൂണിറ്റസ്്, കയോന്സര്ഗ് ന്ിര്ഗ്്ണതയ യൂണിറ്്റസ് എന്നിെ അുെദിക്കുക 

24.  ടി.ബി യൂണിറ്റും, ടി.ബി ഐവസോരലഷന് െോര്ഗ്ും അുെദിക്കുക 

25. എരക്കോ കോര്ഗ്ഡിരയോഗ്രോം, ആഞ്ചിരയോഗ്രോം, ആഞ്ചിരയോപ്ലോറി എന്നിെ അുെദിക്കുക. 

കോര്ഗ്ഡിരയോളജിറിന്വറ അധിക ത്സ്തിക സൃഷ്ടിക്കുക 

26. ആദിെോസി െിാോഗ്ക്കോര്ഗ്ക്കിടയില് െരുന്ന െന്ധയത് ചികിത്സിക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി രകോട്ടത്തറ 

ആശുപത്രിയില് െന്ധയത്ോ ക്ലിന്ിക്്ക അുെദിക്കുക 

27. പകര്ഗ്ചെയോധികം ള്ള ര ോഗ്ികം വട ശ്നരത്യക പ ിച ണത്തിു രെണ്ടി ഐരസോരലഷന് റം കൂടുത്ല് 

വമചവെടുത്തുക 

28. അത്ീെ ശ്നോധോന്യമുള്ള മരുന്നുകള്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്ിു ന്ോര്ഗ്രകോട്ടിക് കോബിന് ഥോപിക്കുക 

29. അത്ീെ ഗുരുത് ോെഥയിലള്ള കുട്ടികവള റഫര്ഗ് വചയ്യുന്നത്ിു രപോര്ഗ്ട്ടബിള്പ് േന്കൂരബറ്റസ്ര്ഗ് 

സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുത്തുക. 

30.  വഡന്റല് വെജീന് ക്ലിന്ിക്ക് ആ ംാിക്കുെോുള്ള ന്ടപടി സവീക ിക്കുക, വഡന്റല് കയോബിന്റ്്റസ് 

ഏര്ഗ്െോടോക്കുക. 

31. രന്ഴ്സ് രകോള്പ് സിറം ഏര്ഗ്െോടോക്കുക 

32. ആശുപത്രിയില് ഡിറില്ഡ് െോട്ടര്ഗ് യൂണിറ്റസ്് ഥോപിക്കുക 

33. ഓക്സിജന് സവപ്ലകു രെണ്ടി ഓക്സിജന് രകോണ്വസന്രരറ്റസ്ര്ഗ് ഥോപിക്കുക 

34. ര ോഗ്ികള്പ്ക്്ക രബോധെത്ക്ക ണത്തിും മോന്സിക ഉല്ലോസത്തിും രെണ്ടി മോറര്ഗ് ആന്റിന് ടി.െി 

സിറം ഏര്ഗ്െോടോക്കുക. 

35. അഡ്മിറ്റസ്ോകുന്ന ഗ്ര്ഗ്ാിണികം വട പ ിച ണം വമചവെടുത്തുന്നത്ിന്ോയി െയര്ഗ്വലസ ്ഫീറ്റസ്ല് രമോണിറ്റസ്ര്ഗ് 

സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്െോടോക്കുക. 

36. റോഫ് കവോരട്ടഴ്സ് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുന്നത്ിുരെണ്ട ന്ടപടികള്പ് സവീക ിക്കുക 

37. മോന്സിക ര ോഗ്ം വെകലയമുള്ളെരുവട ചികിത്സയ്ക്ക് േലരക്ട്രോ കണ്െല്സീെ് വത്റോെികുള്ള 

അുെോദം ലായമോക്കല് 

38. വറരക്കോര്ഗ്ുകള്പ് സൂക്ഷിക്കോന് േലരക്ട്രോണിക് വമഡിക്കല് വറരക്കോര്ഗ്ഡ് വലബ്രറി അുെദിക്കുക 

39. കുട്ടികളിലണ്ടോകുന്ന മഞ്ഞെിത്തം ചികിത്സിക്കുന്നത്ിന്ോയി ്ം വത്റോെി എര്ഗ്െോടോക്കുക 

40. ന്െജോത് േിശുക്കളിവല മഞ്ഞെിത്തം കണ്ടുപിടിക്കുെോന് രോന്സ് കൂരട്ടന്ിയസ് ബിലിറബിരന്ോമീറ്റസ്ര്ഗ് 

ലായമോക്കുക 

41. അടിയന്തി മോയി വചയ്തു ത്ീര്ഗ്രക്കണ്ട എല്ലോ െര്ഗ്ക്കുകള്പ്ക്കും തുക അുെദിക്കുക 

42. ഓഡിരയോ – െിഡീരയോ േന്റരഗ്രഷന് പ ിപോടികളില് ഓെരറഷന് ത്ീരയ്യറ്റസ്റിവല ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

ര ഖവെടുത്തുന്നത്ിും, രഡോരക്ടഴ്സിും, റോഫുകള്പ്ക്കും ക്ലോസ്്സ എടുക്കുന്നത്ിുള്ള സംെിധോന്ം 

രകോണ്ഫറന്സ് െോളില് ത്യ്യോറോക്കുക. 

43. ഡയോലിസിസ് യൂണിറ്റസ്ില് കത്തീറ്റസ്ര്ഗ് െോഷിംഗ്് രറഷന് ഉണ്ടോക്കുെോുള്ള വസൗക യങ്ങള്പ് 

ഏര്ഗ്െോടോക്കുക 

44. റോഫുകം വട കുട്ടികള്പ്ക്കുള്ള പ ിച ണത്തിന്് രഡ വകയര്ഗ് സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്െോടോക്കുക 

45. െോര്ഗ്ഡിലള്ള ര ോഗ്ികം വട സോധന്ങ്ങള്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി രലോക്കര്ഗ് സംെിധോന്മുള്ള 

കോബിന്റ്റസ്് ഥോപിക്കുക 

46. വഡോമറിക് റരജിരററ്റസ്ര്ഗ് മോറ്റസ്ി അത്ിുപക ം ്ഗ്് റരജിരററ്റസ്ര്ഗ് ഥോപിക്കോുള്ള ന്ടപടി 

സവീക ിക്കുക 

47. വെല്വന്സ് ക്ലിന്ിക്്ക ആ ംാിക്കോുള്ള ന്ടപടി സവീക ിക്കുക 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 331 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 48. ആേോ െര്ഗ്ക്കര്ഗ്മോരുവട ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ത്സ്തികകളിരലയ്ക്ക് ന്ിയമന്ം ന്ടത്തുക. െട്ടലക്കി ഫോമ്മ്യിംഗ്് 

വസോവസറ്റസ്ിയവട ഥലത്ത് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കോുരദ്ദേിക്കുന്ന രന്ഴ്സിംഗ്് രകോരളജ് എത്രയം വപവട്ടന്്ന 

ന്ടെിലോക്കുക. 

49. അട്ടെോടിയിവല ആശുപത്രികളിലം, മറ്റസ്് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ഥോപന്ങ്ങളിലം ഉണ്ടോകുന്ന ജീെന്ക്കോരുവട 

ഒഴിവകള്പ് ന്ികത്തുന്നത്ിന്് ആ രമഖലയില് ത്വന്ന ശ്നരത്യക റിക്രൂട്ട്വമന്റ് ന്ടത്തുക 

50. ആദിെോസി െിാോഗ്ക്കോരുവട േടയില് സോമ്പത്തിക േീലം െളര്ഗ്ത്തുന്നത്ിന്് ഊരുകള്പ് രകന്ദ്രീക ിച് 

വമോവബല് ബോകിംഗ്് സംെിധോന്ം േക്തിവെടുത്തുക. 

51. ആദിെോസികം വട കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കോയി ഉപരയോഗ്ിക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി ജലരസചന്ം 

ന്ടത്തിവകോടുക്കുക. അതുലമലം ത്ന്തു കൃഷി ീത്ിവയ രശ്നോത്സോെിെിക്കുകെഴി രപോക്ഷകോെോ കുറെ് 

പ ിെ ിക്കോന് കഴിയം. 

52. ഊരുകളില് തുടര്ഗ്ചയോയി ആര ോഗ്യവത്ത കുറിച് രബോധെത്ക്ക ണ പ ിപോടികള്പ് 

ന്ടത്തുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി െലിയ സ്ക്രീരന്ോട് കൂടിയള്ള െോെന്ം അുെദിക്കുക. 

53. ആദിെോസി ാോഷയില് രബോധെത്ക്ക ണ പ ിപോടികള്പ് ന്ടത്തുന്നത്ിന്ോയി ന്ടപടി ഉണ്ടോക്കുക. 

54. വരബല് രെോറലകം വട അടിഥോന്വസൗക യം വമചവെടുത്തുക. ആഴ്ച്ചയില് ഒ ിക്കല് 

അെരുവട ത്ന്ത്് ാക്ഷണം കഴിക്കുെോന് സോെച യം ഒരുക്കുക 

55. ആധോര്ഗ്  ജിരേഷു രെണ്ടി രകോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില് വസന്റര്ഗ് തുടങ്ങുെോന് അരപക്ഷ 

ത്ന്നി ിക്കുന്ന ഏജന്സികു അുെോദം ന്ല്കുക. 

56. ആധോര്ഗ് േല്ലോത്തത്ിന്ോല് ബോക് അവക്കൗണ്്ട േല്ലോത്ത എസ്.റ്റസ്ി െന്ിത്കള്പ്ക്ക് ശ്നസെ 

ധന്സെോയം കയോഷോയി ന്ല്കുെോുള്ള ശ്നരത്യക അുെദോന്ം ലായമോക്കണം. 

57. ഊരുകള്പ് രകന്ദ്രീക ിച് എല്ലോ രപരുവടയം െീരമോരലോബിന് പ ിരേോധന് ന്ടത്തുെോന് രശ്നോജക്്ട 

അുെദിക്കുക. 

58. പോലിരയറ്റസ്ീെ് – മോന്സികോര ോഗ് – അന്ോഥ –  തന് ധിെോസ രകന്ദ്രം അുെദിക്കുക 

59. വമചവെട്ട രറോഡ് സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്െോടോക്കുക 

60. കുട്ടികവള പഠിെിക്കുന്നത്ിും ഒരു സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂള്പ് അുെദിചോല് കൂടുത്ല് ന്ല്ല ജീെന്ക്കോവ  

അട്ടെോടിയില് ആകര്ഗ്ഷിക്കുന്നത്ിും സോധിക്കും. 

 

5.1.2 കുടിവെള്ള രമഖല 
5.1.2.1 ആമുഖം  

5.1.2.1.1 രദേീയ  ജലന്യത്തില് ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളത്തിന്് ശ്നഥമഥോന്ം ആവണകിലം 

േരെോഴും രക ളത്തില് ശുദ്ധജലക്ഷോമം അുാെവെടുന്നു. രക ളത്തില് ഏകരദേം 65% 

ന്ഗ് െോസികള്പ്ക്കും, 40-50% െവ  ഗ്രോമീണ ജന്ങ്ങള്പ്ക്കും മോത്രരമ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കോന്ോയിട്ടുള്ളൂ.  

േത്് പോലക്കോട് ജില്ലയില് 74%  ന്ഗ് െോസികള്പ്ക്കും 35% ഗ്രോമീണര്ഗ്ക്കുമോണ്.   

5.1.2.1.2 ജലക്ഷോമമുണ്ടോകുരമ്പോള്പ് അത്ിജീെന്മോര്ഗ്ഗങ്ങള്പ്ക്ക് സമയവം ധന്വം വചലെഴിച് 

ദീര്ഗ്ഘെീക്ഷണമില്ലോത്ത പദ്ധത്ികള്പ് ആസൂത്രണം വചയ്യുന്നെരും േവത്ോന്നും എന്ിക്ക് ബോധകമല്ല എന്്ന 

സവയം െിലയിരുത്തി മുന്കരുത്ലകവള പ ിെസിക്കുകയം യോഥോര്ഗ്്യരത്തോടടുക്കുരമ്പോള്പ് അമിത് 

ഉത്കണ്ഠ  ശ്നകടിെിക്കുകയം വചയ്യുന്ന വപോതുസലമെത്തിന്് ചില ജല സം ക്ഷണ ചിന്തകം ം പോഠങ്ങം ം 

അത്യന്തോരപക്ഷിത്മോണ്.  േെിവടയോണ് ജലസോക്ഷ ത് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ത്തിവെ ആെേയകത്. 

ജലസോക്ഷ ത്  ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം ഒരു യജ്ഞമോയി സ്കൂള്പ് ത്ലം മുത്ല് ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോരക്കണ്ടതുണ്ട്. േത്ിന്് 
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 മുഷയന് േതുെവ  െിെിധ  ംഗ്ങ്ങളില് ആര്ഗ്ജിച എല്ലോ െിധ അറിവം കൂട്ടോയ്മയം 

ഉപരയോഗ്ിും വകോണ്ടുള്ള സമഗ്രമോയ മെോ സം ംാമോണ് ജലയജ്ഞമോയി ന്ടെോരക്കണ്ടത്്. കൃഷി, 

െയെസോയം, മ്ണത് സം ക്ഷണം, െന്െല്ക്ക ണം, സോലമെയ െിെ ങ്ങള്പ്,  തതുകൃഷി  ീത്ിയിലള്പ്വെടുന്ന 

വജെ സോരകത്ിക െിദയ എന്നിെയടങ്ങുന്ന ശ്നോരയോഗ്ിക സമന്വയം േത്ിന്ോെേയമോണ്. പദ്ധത്ികള്പ് 

ന്ടെിലോക്കുരമ്പോള്പ് ജല രരോത്സ്സുകം വടയം പ ിഥിത്ികം വടയം സം ക്ഷണവമോയി ബന്ധവെടുത്തി 

ഭൂമിവയ പചെണിയിക്കുന്ന  തത്തന് െികസന് ന്യമോണ് ആെേയം. 

5.1.2.13 44 ന്ദികം ള്ള രക ളം ശുദ്ധജലക്ഷോമം അുാെവെടുന്നത്ിവെ ശ്നധോന് കോ ണങ്ങള്പ് 

ത്ോവഴ രചര്ഗ്ക്കുന്നു. 

 െര്ഗ്ദ്ധിച ജന്സോന്ദ്രത്, അത്ിന്ോല് ഉണ്ടോകുന്ന ക്രമോത്ീത്വം അസന്തുലിത്ോെഥയിലള്ള 

ജലത്തിന്വറ ആെേയം 

 വെള്ളത്തിവെ ഉപരാോഗ്ത്തിലള്ള ധോ ോളിത്തം, ജലരസചന്ത്തിവല  തതു സോരകത്ിക 

െിദയയവട അാോെം 

 കുത്തവന്ക്കിടക്കുന്ന ഭൂശ്നത്ലമോയത്ിന്ോല് കിട്ടുന്ന മഴവെള്ളം ഒലിും  രപോവകയം ഭൂമിയിരലയ്്ക്ക 

അലിഞ്ഞിറങ്ങോത്ി ിക്കുകയം വചയ്യുന്നു. 

 ക്രമല്ലോത്ത സുലാമോയ മഴ, െര്ഗ്ഷത്തില് 4-5 മോസങ്ങളില് മഴ ലായത്യില്ല.  

 എല്ലോ ശുദ്ധജല ത്ടോകങ്ങം ം മഴവയ ആശ്രയിചി ിക്കുന്നു 

 െയോപകമോയ െന്ന്േീക ണം ലമലം അശ്നത്ീക്ഷത്ിമോയ മഴ ജലത്തിവെ കുവത്തോഴുക്ക്, 

മവ്ണതോലിെ്, മ്ണതിടിയല് എന്നിെ െര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുയം ഭൂഗ്ര്ഗ്ാജലം ന്ിക്ഷിതതയമോക്കുന്നത്ിന്് 

ത്ടസ്സമോവകയം വചയ്യുന്നു. 

 ത്്ണതീര്ഗ്ത്തടങ്ങം വട െയോപകമോയ ന്േീക ണവം, പ ിഥിത്ി ന്ോേവം 

 മ്ണത്, ജലം, പ ിഥിത്ി എന്നിെയവട െയോപകമോയ മലിന്ീക ണം 

5.1.2.2 അെഥ െിേകലന്ം 

മഴകുറയന്നവത്ന്തുവകോണ്ട്  

5.1.2.2.1 ാൗരമോപ ിത്ലത്തിവല ചൂട് കൂടുരന്തോറുകം മഴ വപയ്യിക്കോന് സോെച യവമോരുക്കുന്ന 

ഈര്ഗ്െമുള്ള അെഥ േല്ലോത്ോവന്നു.  അതുവകോണ്ട് ജല കണങ്ങള്പ് ാൗമോന്ത ീക്ഷത്തില് എത്തുന്നത്ിു 

മുമ്പ് ത്വന്ന ന്ീ ോെിയോയി മോറുകന്നു.  കൂടോവത് രമഘങ്ങവള ത്ടഞ്ഞു ന്ിര്ഗ്ത്തി മഴ വപയ്യിക്കോന് 

സെോയിക്കുന്ന െന് മ ങ്ങം ം, കുന്നുകം ം, മലകം ം േല്ലോത്ോവന്നു.  കുന്നുകം ം  തല്രമടുകം ം 

േല്ലോത്ോവന്നരത്ോടുകൂടി േക്തമോയി മഴവപയ്തോലം വചറിയ രത്ോത്ില് മോത്രമോണ് വെള്ളം ഭൂമിയിരലയ്്ക്ക 

േറങ്ങുന്നത്്.  കിണറുകകളിവല വെള്ളത്തിന്വറ രത്ോത്് െര്ഗ്ഷം ശ്നത്ി കുറയകയോവണന്ന് പല പഠന്ങ്ങം ം 

പറയന്നു.  സംഥോന്വത്ത 45 ലക്ഷരത്തോളം കിണറുകകിളില് 48% രെന്ല്ക്കോലത്്ത െറ്റുന്നെയോണ്.  

മഴയവട 50% 30-40 മണിക്കൂര്ഗ് വകോണ്ട് വപയ്തു ത്ീരുന്നു.  അതുവകോണ്ടുത്വന്ന ഭൂത്ലത്തില്  പത്ിക്കുന്ന 

മഴയവട 80% ഉപ ിത്ല ന്ീവ ോഴുക്കോയി ാെിക്കുകയോണ്.  മഴ വപയ്യോത്ി ിക്കോുള്ള കോ ണങ്ങള്പ് 

രെവറയം ഉണ്ട്.  അതുകൂടി പ ിരേോധിക്കോം. 

1. ആരഗ്ോളത്ോപന്ം :- േത്് േന്്ന ന്ിയ്രണവുണോത്ീത്മോയി ഉയര്ഗ്ന്നുവകോണ്ടി ിക്കുന്ന ഒരു 

ശ്നത്ിാോസമോണ്.  ന്മ്മുവട സുഖരാോഗ്ങ്ങള്പ് ന്മുക്കുത്വന്ന െിന്യോയി ത്ീ ോന് േതുമോത്രം മത്ി.  െികസന്ം 

ആെേയമോണ്. എന്നോല് പക ം വെയ്ക്കോന് ഒന്നുമിവല്ലകില് മുഷയ ോേിവയ േല്ലോത്ോക്കുന്ന െികസന്ം 

വകോണ്ട് എന്തു ശ്നരയോജന്ം 
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 2. െന്ന്േീക ണം :- െന്ം ശ്നകൃത്ിയവട േവോസരകോേമോണ്.  ഭൂമിയിവല ന്മ്മ്യള്പ് ഉള്പ്വെവടയള്ള 

ജീെജോലങ്ങള്പ് ജീെിചി ിക്കുന്നതു ത്വന്ന മ ങ്ങള്പ് ഉള്ളതുവകോണ്ടു ത്വന്നയോണ്.  

െന്ന്േീക ണത്തിവന്ത്ി ോയി ന്മ്മ്യള്പ് ഒന്നും ത്വന്ന വചയ്യുന്നില്ല.  മ മിവല്ലകില് എന്ിവക്കന്ത് എന്ന 

 ീത്ിയോണ് ന്മുക്കുളളത്്. 

3. ജലരരോത്സ്സുകം വട അമിത് ചൂഷണം :-മോന്െസംസ്ക്കോ ം ഉടവലടുത്തതുത്വന്ന ന്ദീത്ീ ങ്ങളില് 

ന്ിന്നോണ്.  എന്നോല് ന്ദികം ം  തഴകം ം ന്േിെിക്കവെട്ടുവകോണ്ടി ിക്കുന്ന ഒരു കോലഘട്ടമോണ്.  

മോന്െ ോേിയവട ആെേയങ്ങള്പ്ക്ക് എന്ന െയോരജന് മണല് െോ ിയം, മലീമസമോക്കിയം, മ്ണതിട്ടു ന്ികത്തി 

ഥലം കരയ്യറിയം ന്ിക്ഷിതതയ ത്ോല്പ യങ്ങള്പ്ക്കോയി േല്ലോത്ോയിവക്കോണ്ടി ിക്കുകയോണ് ശ്നകൃത്ിയവട 

ന്ീരുറെകള്പ്. 

4. ഭൂഗ്ര്ഗ്ാ ജല രേോഷണം : - ഉപ ിത്ലജലം കിട്ടോത്ോയരെോള്പ് അമിത് ചൂഷണത്തിന് ്ഭൂഗ്ര്ഗ്ാജലം 

അളെില് കൂടുത്ല് ഉപരയോഗ്ിക്കോന് തുടങ്ങി.  േത്് െറ്റസ്ിരപോകുന്നത്് ആര്ഗ്ക്കും കോണോന് കഴിയില്ലരല്ലോ.  

അതുവകോണ്ടുത്വന്ന ചൂഷണത്തിന്് അത്ി ില്ല. ഒരു ശ്നരദേം മുഴുെന് മരുഭൂമിയോകോന് േത്് ധോ ോളം മത്ി.   

5.   ന്ിലം ന്ികത്തല് : -ഗ്ോര്ഗ്െിക ആെേയങ്ങള്പ്ക്കോയി ലോാം മോത്രം കണ്ടുവകോണ്്ട െന്രത്ോത്ില് മലയം 

കുന്നുകം ം ന്ിലങ്ങം ം ന്ികത്തി െന്വകോട്ടോ ങ്ങള്പ് പണിയരമ്പോള്പ് ന്മുക്ക് ന്ഷ്ടമോകുന്നത്് കോര്ഗ്ഷിക 

ാരക്ഷയോത്പോദന് രമഖലയോണ്.  കുടി വെളളവം കൃഷി വചയ്യോന് മണ്ണം വെള്ളവം ശുദ്ധെോയവം േവല്ലകില് 

വകോട്ടോ ങ്ങള്പ് പണിത്ിവട്ടന്തുകോ യം  തത്ിയ  ജലസം ക്ഷണ ജലെിന്ിരയോഗ് സംസ്ക്കോ ം ജന്ങ്ങളില് 

െളര്ഗ്ത്തുന്നത്ിന്ോയി ഒരു ജന്കീയ യജ്ഞം ത്വന്ന ന്ടത്തിയോവല ഈ കോലഘട്ടത്തിന്വറ ആെേയമോയി 

മോറിയി ിക്കുന്ന ജലസം ക്ഷണം ഉറപ്പുെരുത്തോന്ോകൂ. 

 േത്ിന്ോയി ബന്ധവെട്ട െകുപ്പുകള്പ് ത്മ്മ്യിലം ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട പദ്ധത്ികള്പ് 

ത്മ്മ്യിലം ഫലശ്നദമോയ ഏരകോപന്ം ഉറെോരക്കണ്ടത്ോണ്. 

5.1.2.3 ജില്ലയിവല ജല രരോത്സ്സുകള്പ് 

1. ഉപ ിത്ല ജലരരോത്സ്സുകള്പ് 
പോലക്കോട് ജില്ലയില് ശ്നധോന്മോയം 7 ന്ദീത്ടങ്ങളോണ് ഉള്ളത്്. ന്ദീത്ടങ്ങം വട െിസ്തൃത്ിവയ 

സംബന്ധിച െിേദമോയ പട്ടിക 1 ഉള്പ്വെടുത്തുന്നു.  

 

പട്ടിക 5.1.41 

ജില്ലയിവല ന്ദീത്തടങ്ങം വട െിസ്തൃത്ി 

ക്രമ 

ന്ം 
ന്ദീത്ടം െിസ്തൃത്ി (%) െിസ്തൃത്ി (ച.കി.മീ.) 

സൂക്ഷ്മന്ീര്ഗ്ത്തടങ്ങം വട 

എ്ണതം 

1 ാോ ത്പ്പുഴ 69.00 3105.18 506 

2 ാെോന്ിപ്പുഴ 13.6 608.95 123 

3 ചോലക്കുടിപ്പുഴ 10.00 445.51 56 

4 കടലണ്ടിപ്പുഴ 2.5 111.86 26 

5 കോഞ്ഞി പ്പുഴ 2.00 86.96 12 

6 ഉെോര്ഗ് 0.2 10.51 1 

7 രകരച ിപ്പുഴ 0.1 3.38 3 

8 അ ിക്ശ്നരദേങ്ങള്പ് 26 107.50 42 

 ആവക  4479385 769 
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ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 5.1.2.3.1 േത്ില് ജില്ലയവട 69%  െയോപിചി ിക്കുന്നത്് ാോ ത്പ്പുഴ ന്ദീത്ടമോണ്. േത്ിന്വറ ശ്നധോന് 

രപോഷകന്ദികളോണ് ചിറ്റൂര്ഗ്പ്പുഴ, ഗ്ോയത്രിപ്പുഴ, കല്െോത്തി തഴ, തൂത്പ്പുഴ എന്നിെ. അട്ടെോടി രമഖലയില് കൂടി 

ഒഴുകുന്ന ാെോന്ിപ്പുഴ കിഴരക്കോട്ട് ഒഴുകി കോരെ ി ന്ദീത്ടത്തില് എത്തുന്നു. വന്ല്ലിയോമ്പത്ി മലന്ി യില് കൂടി 

ഒഴുകി െരുന്ന ചോലക്കുടി  തഴ, കോ െോറ, പറമ്പിക്കുളം എന്നീ രപോഷകന്ദികളില് കൂടി 

പടിഞ്ഞോറുകാോഗ്രത്തയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നു. 

5.1.2.3.2 ജില്ലയിവല ശ്നധോന് ഉപ ിത്ല ജലരരോത്സ്സുകളോയ ചിറ്റൂര്ഗ്പ്പുഴ, മലമ്പുഴ, കോഞ്ഞി പ്പുഴ, 

മീക , ചുള്ളിയോര്ഗ്, രപോത്തുണ്ടി, മംഗ്ലം എന്നീ ജലോേയങ്ങള്പ് ാോ ത്പ്പുഴ ന്ദീത്തടത്തിലോണ്. ജൂണ്, 

ജൂലോയ്, ആഗ്റ് മോസങ്ങളിവല കോലെര്ഗ്ഷത്തില് െോര്ഗ്ഷിക  മഴയവട 60% വം ബോക്കി 40% വം 

തുലോെര്ഗ്ഷവം രെന്ല്മഴയമോയി ജില്ലയില് ലാിും െരുന്നു. പശ്ചിഘട്ട മലന്ി കള്പ് അത്ി ിടുന്ന ജില്ലയിവല 

വന്ല്ലിയോമ്പത്ി, പറമ്പിക്കുളം, ന്ിേബ്ദ ത്ോഴ്ച്െ യള്പ്വെടുന്ന അട്ടെോടി, മലമ്പുഴ എന്നീ െന്രമഖലകള്പ് 

ജില്ലയവട 28% െിസ്തൃത്ിയില് പ ന്നുകിടക്കുന്നു. അത്ിരന്ോടുബന്ധിച രൂപവെട്ട പോലക്കോട് ജില്ലയവട 

സെിരേഷ ഭൂശ്നകൃത്ി അുസ ിച് സവോാോെികമോയണ്ടോയ ജലസംാ ണ ന്ീര്ഗ്ത്തട സംെിധോന്മോണ് 

ജില്ലയിലള്ളത്്. ജില്ലയിവല ശ്നധോന് രരോത്സ്സോയ ാോ ത്പ്പുഴയവട വകെഴികളോയ കുന്തിപ്പുഴ, 

കോഞ്ഞി പ്പുഴ, തുെന്ോട്ടു തഴ, ക ിമ്പുഴ, തൂത്പ്പുഴ, മംഗ്ലം തഴ, മലമ്പുഴ, കല്െോത്തി തഴ, ചിറ്റൂര്ഗ് തഴ, 

ക്ണതോടി തഴ, ഗ്ോയത്രി തഴ എന്നിെയം േിരുെോണി, കോഞ്ഞി പ്പുഴ, വപരുെോ ിെള്ളം, തൂണക്കടെ്, ലമലത്തറ 

വറഗുരലറ്റസ്ര്ഗ്, രപോത്തുണ്ടി, മംഗ്ലം, മീക , കമ്പോലത്തറ, ചുള്ളിയോര്ഗ് എന്നീ ജലസംാ ണികം ം ഉള്പ്വെടുന്ന 

െി തലമോയ ഉപ ിത്ല ജലസംെിധോന്മുണ്്ട. 

5.1.2.4 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല ഭൂജല െിാെ അെഥ 

5.1.2.4.1 പോലക്കോട്   ജില്ലയില്  ഭൂജല  െിാെം  രീയോററിക്  ന്ിലയിലം,  വസമി 

കണ്വഫന്റ്/കണ്വഫന്റ്  ീത്ിയിലമോണ് കോണുന്നത്്. വെര്ോജിരയോളജിക്കലോയി ജില്ലയിവല 

ലോറ്റസ്വററ്റസ്് രമഖലകളിലം ത്ോഴ്ച്െോ ങ്ങളിവല അലെീയം രമഖലകളിലം ലാിക്കുന്ന ഭൂജലത്തിവന് രീയോറ്റസ്ിക് 

ഭൂജലം എന്നും പോറകം വട െിള്ളലകളില് രേഖ ിക്കവെടുന്ന ജലത്തിവന് അത്ിന്വറ അെഥയ്ക്കുസ ിച് 

വസമി കണ്വഫന്റ്/ കണ്വഫന്റ് എന്നും െിെകഷിക്കുന്നു. 

5.1.2.4.2 ത്ോഴ്ച്െ  ശ്നരദേങ്ങളിവല അലെീയം ശ്നത്ിന്ിധോന്ം വചയ്യുന്ന ഥലങ്ങളില് 

മഴക്കോലത്തിന്് മുമ്പുളള ജലെിത്ോന്ം ത്റന്ി െില് ന്ിന്നും േ ോേ ി 2 മീ മുത്ല് 8 മീ െവ യം 

മഴക്കോലത്തിന്് രേഷം േത്് േ ോേ ി 1 മീ മുത്ല് 6 മീ െവ യം െരുന്നു. ഈ ശ്നരദേത്ത് തുറന്ന 

കിണറുകകളോണ് സോധോ ണയോയി കോണുന്നത്്. േെയവട ശ്നത്ിദിന് ജലലായത് േ ോേ ി 20M3 

െവ യോണ്. തൃത്തോല, ഒറ്റസ്െോലം, പട്ടോമ്പി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് എന്നീ രലോക്കുകളില് ലോറ്റസ്വററ്റസ്് (വെട്ടുകല്) 

ആണ് ശ്നധോന്മോയം ഭൂജല രരോത്സ്സോയിെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്്. ഈ രമഖലകളില് മഴക്കോലത്തിന്് മുമ്പുള്ള 

ജലെിത്ോന്ം ത്റന്ി െില് ന്ിന്നും 4 മീ  മുത്ല് 11 മീ െവ യം മഴക്കോലത്തിന്് രേഷം 3 മീ മുത്ല് 8 മീ 

െവ യോണ് േ ോേ ി െയത്ിയോന്ം കോണവെട്ടുെരുന്നത്്. േത്ത  ശ്നരദേങ്ങളില് േ ോേ ി ശ്നത്ിദിന് 

ജലലായത് 5 മുത്ല് 30M3 െവ യോണ.് അലെിയം ശ്നരദേങ്ങളിലം ലോറ്റസ്വററ്്റസ് ശ്നരദേങ്ങളിലം ഭൂജലം 

സോധോ ണ തുറന്ന കിണര്ഗ് െഴിയോണ് ഉപരയോഗ്വെടുത്തുന്നത്്. 

5.1.2.4.3 ജില്ലയവട ഏകരദേം 80%  രത്തോളം െരുന്ന െിാോഗ്മോണ് ക്രിറവലന് രഫോര്ഗ്രമഷന് 

അഥെോ ക ിമ്പോറകള്പ് ഈ രമഖലകളിവല അപക്ഷയവം പോറകളില് ഉണ്ടോകുന്ന ഭ്രംേന്ങ്ങം ം ആണ് 

ജലം രേഖ ിക്കവെടുന്ന രരോത്സ്സുകളോയ് മോറുകന്നത്്. പോറകളിവല െിള്ളലകളില് രേഖ ിക്കവെടുന്ന 

വെള്ളം കുഴല് കിണര്ഗ് െഴി ഉപരയോഗ്വെടുത്തുന്നു.ജില്ലയിവല എല്ലോ ശ്നരദേങ്ങളിലം കുഴല് കിണര്ഗ് 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുന്നുവണ്ടകിലം ജില്ലയവട കിഴക്ക് ാോഗ്ത്തുള്ള പോലക്കോട് ഗ്യോെ് രമഖലയിവല ചിറ്റൂര്ഗ്, മലമ്പുഴ, 

പോലക്കോട്, കുഴല്മേം എന്നീ രലോക്കുകളില് കുഴല് കിണറുകകള്പ് ധോ ോളമോയി ഉപരയോഗ്ിും  െരുന്നു. 
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 േത്ത ത്തിലള്ള കിണറുകകം വട േ ോേ ി ആഴം 130 മീ െവ യോണ്. എന്നോല് ജില്ലയിവല കിഴക്കന് 

രമഖലയിലം 190-200മീ ആഴത്തില് കുഴല് കിണര്ഗ് കുഴിക്കുന്ന അെഥയോണ് 10 െര്ഗ്ഷങ്ങള്പ്ക്ക് മുമ്്പ 

േ ോേ ി ആഴം 100-200 മീ ആയിരുന്ന അെഥയോണ് േരെോള്പ് ഈ അെഥയിരലയ്ക്ക് എത്തിവെട്ടത്്. 

ഭൂജലത്തിന്വറ ഉപരാോഗ് െര്ഗ്ദ്ധന്വം മഴയടം കുറവ ലമലം ശ്നരദേവത്ത പോറകളിവല ആഴം കുറഞ്ഞ 

െിള്ളലകളിലള്ള ജലലായത്യവട കുറെോണ് ആഴം കൂടുെോുള്ള കോ ണമോയി ിക്കുന്നത്്. മഴയവട 

അളെിലള്ള രേോഷണവം അത്ിന്ലമലമുണ്ടോകുന്ന സവോാോെിക ഭൂജല സംരപോഷണത്തിന്വറ കുറവം കുഴല് 

കിണറുകകം വട ആഴം കൂടന്നത്ിും കോ ണമോകുന്നു. േത്ത ത്തിലള്ള കിണറുകകം വട ജലലായത് 2 മുത്ല് 30 

െവ  എല്.പി.എസ് ആയി കണ്ടുെരുന്നു. 

5.1.2.5 വഗ്രൗണ്ട് െോട്ടര്ഗ് എറിരമഷന് 

ഏറ്റസ്വം  തത്ിയ എറിരമഷന് ശ്നകോ ം പോലക്കോട് ജില്ലയിവല െോര്ഗ്ഷിക ഭൂജല ലായത് 637.83 

എം.സി.എം ന്ിലെിവല എല്ലോ ആെേയങ്ങള്പ്ക്കും കൂടിയള്ള ആവക ജല ഉപരാോഗ്ം 352.85 എം.സി.എം 

കോര്ഗ്ഷികോെേയത്തിുള്ള ാോെിയിവല ജല ഉപരാോഗ്ം 278.99 എം.സി.എം എന്നിങ്ങവന്യോണ്. േത്് 2011 

വല കണക്കുകള്പ് ത്മ്മ്യില് ത്ോ ത്മയം വചയ്യുരമ്പോള്പ് കുറയന്നത്ോയം കോര്ഗ്ഷികോെേയത്തിുള്ള ാോെിയിവല 

ജല ഉപരാോഗ്ം കൂടുന്നത്ോയം കോണുന്നു. 

പട്ടിക 5.1.42 
പോലക്കോട് ജില്ലയിവല രലോക്ക് അടിഥോന്ത്തിലള്ള ഭൂജല ലായത് 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ആലത്തൂര്ഗ് 245.22 102.41 444.57 5573 8572.2 8572.22 7714.98 

2 അട്ടെോടി 3995.64 36.75 742.38 163.18 4920 492 4427.96 

3 ചിറ്റൂര്ഗ് 2694.16 262.75 488.43 3910 7355.3 735.53 6619.8 

4 വകോല്ലരകോട ് 1688.29 68.58 306.07 5260 7322.29 732.29 6590.65 

5 കുഴല്മേം 1875.71 43.36 340.05 5867 3126.1 812.61 7313.51 

6 മലമ്പുഴ 218077 82.96 395.36 1513 4172.1 417.21 3754.88 

7 മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട ് 3147.168 22.34 570.56 952 4692.1 469.21 4222.86 

8 വന്ډയോറ 2171.43 46.74 393.67 395.72 3007.6 300.76 2760.8 

9 ഒറ്റസ്െോലം 2493.79 29.27 452.11 610 3585.2 358.52 3226.65 

10 പോലക്കോട ് 2269.75 34.48 411.49 4539 7254.7 725.47 6529.25 

11 പട്ടോമ്പി 3763.57 129.46 682.31 779.64 5335 533.5 4801.48 

12 ശ്രീകൃഷ്ണ ത ം 2499.17 33.58 453.08 654 3639.8 636.98 3275.85 

13 തൃത്തോല 2241.11 22.76 406.3 216.38 2886.6 288.66 2597.9 

 ആവക (എച്.എ.എം) 33472.8 895.44 68.38 30433 70870 7089.95 63782.8 

 ആവക 

(എസ്.എ.എം) 

334.73 8.95 60.68 304.33 708.7 70.87 637.83 
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 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല 13 രലോക്കുകളില് ചിറ്റൂ ിവന് ഓെര്ഗ് എക്രെ്ോയിറ്റസ്ഡ് കോറ്റസ്ഗ്റിയിലം 

മലമ്പുഴവയ ക്രിട്ടിക്കല് കോറ്റസ്ഗ്റിയിലം പട്ടോമ്പി രലോക്കിവന് വസമി ക്രിട്ടിക്കല് കോറ്റസ്ഗ്റിയിലം 

ബോക്കിയള്ളെവയ വസയ്പ്പഫ് കോറ്റസ്ഗ്റിയിലം ഉള്പ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. 

 ഭൂത്ല രരോത്സ്സില് കുറെ ് െന്നത്ോയി കോണവെട്ട രലോക്കുകളോയ ചിറ്റൂര്ഗ്, മലമ്പുഴ, പട്ടോമ്പി 

എന്നിെിയങ്ങളില് സമഗ്രമോയ ഭൂജല സംരപോഷണ പ ിപോടികള്പ് ന്ടെിലോക്കുക െഴി ശ്നസ്തുത് 

രലോക്കുകവള വസയ്പ്പഫ് രലോക്കുകളോക്കി മോറ്റുന്നത്ിന്് രെണ്ട ന്ടപടികളോണ് രെണ്ടത്്. േത്ിരലയ്ക്കോയി 

കിണര്ഗ് റീ ചോര്ഗ്ജിംഗ്്, മഴക്കുഴികള്പ്, ത്ടയണ, അടിയണ എന്നിെയം മറ്റു അുബന്ധ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം 

ഭൂശ്നകൃത്ിക്ക് അുസ ിച് ന്ടെോരക്കണ്ടതുണ്ട്. േെയില് ഏറ്റസ്വം ശ്നരയോജന്ക വം അാികോമയവമോയ 

മോര്ഗ്ഗമോയ തുറന്ന കിണര്ഗ് റീചോര്ഗ്ജിംഗ്് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങലവട രമല്രന്ോട്ടത്തിലം, 

സോമ്പത്തിക സെോയത്തോലം ആെിഷ്ക്ക ിച് ന്ടെിലോക്കോവന്നത്ോണ്. തുറന്ന കിണറിന് ്സമീപം ഥിത്ി 

വചയ്യുന്ന വകട്ടിടത്തിവെ രമല്ക്കൂ യില് െീഴുന്ന മഴവെള്ളം പി.െി.സി ഗ്ട്ടര്ഗ് വപെ് െഴി രേഖ ിച് 

അുരയോജയമോയ ഫില്റ്റസ്ര്ഗ് മീഡിയ െഴി തുറന്ന കിണറിരലയ്ക്ക് ഒഴുകിെിട്ട് ഭൂജല െിത്ോന്ം ഉയര്ഗ്ത്തുന്ന 

 ീത്ിയോണിത്്. 

5.1.2.6 ജില്ലയിവല കുഴല്കിണറുകകം വട െിെ ം 

രക ളം ഭൂജല (ന്ിയ്രണവുണവം ക്രമീക ണവം) ആക്ട് ശ്നകോ ം  തത്ിയ കിണര്ഗ് കുഴിക്കുന്നത്ിന്് 

ഭൂജല െകുെില് ന്ിന്നും മുന്കൂര്ഗ് അുമത്ി െോരങ്ങണ്ടത്് െിജ്ഞോപന്ം വചയ്യവെട്ട ശ്നരദേങ്ങളിലം വപോതു 

കുടിവെള്ള രരോത്സ്സിന്് 30 മീറ്റസ്റിുള്ളില് വചയ്യുന്ന കുഴല് കിണറുകകള്പ്ക്കുമോണ്.  പോലക്കോട് ജില്ലയില് 

ചിറ്റൂര്ഗ് രലോക്കോണ ്െിജ്ഞോപന്ം വചയ്യവെട്ടിട്ടുള്ളത്്. മറ്റുള്ള രലോക്കുകളില് ഭൂജല െകുെിന്വറ അുെോദം 

േല്ലോവത് കുഴല് കിണറുകകള്പ് കുഴിും  െരുന്നുണ്്ട.  ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം ം മറ്റു ഗ്െണ്വമന്റ് 

ഥോപന്ങ്ങം ം ഭൂജല പ യരെക്ഷണത്തിന്ോയി െകുെിവന് സമീപിക്കോറുകവണ്ടകിലം അത്ിു രേഷം കുഴല് 

കിണര്ഗ് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിചിട്ടുരണ്ടോ എന്ന െിെ ം ഈ ഓഫീസില് ലാിക്കുന്നില്ല.  െകുെിന്വറ രമല് രന്ോട്ടത്തില് ഒരു 

സമഗ്രമോയ വെല് വസന്സസ് പ ിപോടി ആസൂത്രണം വചയ്തുെരുന്നു.  ആയത്് ലാിക്കുന്ന മുറയ്്ക്ക 

െിേവസന്ീയമോയ െിെ ങ്ങള്പ് ലായമോകും. എന്നോല് മുന്കോലങ്ങളില് െ ള്പ്ചയമോയി ബന്ധവെട്ട 

ശ്നവൃത്തികള്പ് ആസൂത്രണം വചയ്യുന്നത്ിും, സമയബന്ധിത്മോയി പൂര്ഗ്ത്തീക ിക്കുന്നത്ിും രെണ്ടി 

പഞ്ചോയത്തുകളില് ന്ിന്നും രന് ിട്ട ് വപോതു കുഴല് കിണറുകകം വട െിെ ങ്ങള്പ് രേഖ ിക്കുകയണ്ടോയി.  

ആയത്ിന്വറ െിെ ങ്ങള്പ് ത്ോവഴ രചര്ഗ്ക്കുന്നു. ഈ െിെ ങ്ങള്പ്ക്ക് കോലിക പ ിഷ്ക്ക ണം ന്ടരത്തണ്ടതുണ്ട്. 

പട്ടിക 5.1.43 
s]mXp IpgÂ InWdpIfpsS hnhcw 

ക്രമ.ന്ം രലോക്ക് കുഴല്കിണറുകകം വട എ്ണതം 

1 ആലത്തൂര്ഗ് 1004 

2 അട്ടെോടി 192 

3 ചിറ്റൂര്ഗ് 411 

4 വകോല്ലരകോട് 424 

5 കുഴല്മേം 626 

6 മലമ്പുഴ 349 

7 മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് 230 

8 വന്ന്മോറ 642 
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 9 ഒറ്റസ്െോലം 562 

10 പോലക്കോട് 403 

11 പട്ടോമ്പി 214 

12 ശ്രീകൃഷ്ണ ത ം 262 

13 തൃത്തോല 220 

 ആവക 5539 

 

5.1.2.7 ജില്ലയിവല കുടിവെള്ളത്തിന്വറ ഗുണന്ിലെോ ം 

 ജില്ലയിവല െിെിധ ശ്നരദേങ്ങളിവല ജലരരോസ്സുകള്പ്, േരുമ്പ്, ഫ്ളൂവറഡ്, ലെണോംേം 

എന്നിെയവട ആധികയത്തോല് ഗുണന്ിലെോ  ശ്നങ്ങം രന് ിടുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില് ആവക 192 

ആെോസരമഖലകള്പ് ശ്നങ്ങബോധിത്മോയി കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിവല കുടിവെള്ള ഗുണന്ിലെോ  

ശ്നരദേങ്ങം ം െിേദോേംങ്ങം ം പട്ടിക ത്ി ിച് ഉള്പ്വെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

5.1.2.8 കുടിവെള്ള രമഖലയിവല വെല്ലുെിളി 

 5.1.2.8.1 േന്്ന പോലക്കോട ് ജില്ല അാിമുഖീക ിക്കുന്ന ഏറ്റസ്വം െലിയ വെല്ലുെിളി മണലോ ണയമോയി 

മോറിവക്കോണ്ടി ിക്കുന്ന ാോ ത്പ്പുഴയോണ്. പോലക്കോടിു  തറവമ തൃശ്ശൂര്ഗ്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിരലയം 

ഏകരദേം 51 കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് ജലരരോത്സ്സോയ ാോ ത്പ്പുഴവയ ആശ്രയിചോണ് 

ന്ടെിലോക്കിയി ിക്കുന്നത്്. 

 5.1.2.8.2 കോലോെഥോ   െയത്ിയോന്വം   തുടവ യണ്ടോകുന്ന   വകോടും  െ ള്പ്ചയം കുടിവെള്ള  

ക്ഷോമത്തിന്വറ കോഠിന്യവത്ത ഓര്ഗ്മ്മ്യിെിക്കുന്നു. ജലരരോത്സ്സുകം വട സം ക്ഷണവം പ ിപോലന്വം 

ഉറപ്പുെരുത്തുന്നത്ിും, മഴവെള്ളം സംാ ണം, വെള്ളത്തിന്വറ  തന്രുപരയോഗ്ം എന്നിെയ്ക്ക് ഫലശ്നദമോയ 

ന്ടപടികള്പ് സവീക ിരക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 5.1.2.8.3 2030 ആകുരമ്പോരഴകും േരെോഴുള്ളത്ിരന്ക്കോള്പ് 64%  ത്തില് അധികം ജലം 

പോലക്കോടിന്വറ ആെേയത്തിു രെണ്ടിെരും. കുടിവെള്ളത്തിു 29% ത്തിന്രറയം ജലരസചന്ത്തിു 81% 

ത്തിന്വറയം അധിക ജലത്തിന്വറ ആെേയമോണ് ലമന്നു ദേകം കഴിയരമ്പോള്പ് ന്മ്മ്യള്പ് രന് ിടോന് 
രപോകുന്നത്്.  

പട്ടിക 5.1.44 
ക്രമ ന്മ്പര്ഗ് ന്ിരയോജകമ്ഡപലം പഞ്ചോയത്ത്/ശ്നരദേം 

1.  ചിറ്റൂര്ഗ് െടക െത്ി, എരുരത്തമ്പത്ി,വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, ന്രല്ലെിള്ളി, 

വപരുമോട്ടി, പട്ടരഞ്ച ി 

2.  മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട ് രഷോളയൂര്ഗ്, അഗ്ളി, തതൂര്ഗ്, അലന്ല്ലൂര്ഗ്, രകോട്ടെോടം 

3.  വന്ന്മോറ വന്ല്ലിയോമ്പത്ി, പല്ലേന്, െടെന്നൂര്ഗ് 

4.  ആലത്തൂര്ഗ് എ ിമയൂര്ഗ്, ആലത്തൂര്ഗ്,രത്ങ്കുറിേി 

5.  പോലക്കോട് മോത്തൂര്ഗ്, പി ോയി ി 
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 6.  മലമ്പുഴ മുണ്ടൂര്ഗ്, രകോങ്ങോട്, എലപ്പുള്ളി, മലമ്പുഴ  (അകമലെോ ം) 

7.  ത്രൂര്ഗ് കോെരേ ി, ത്രൂര്ഗ്, രകോട്ടോയി,  തതുരക്കോട് 

8.  രകോങ്ങോട് രകോങ്ങോട്, ക ിമ്പ, മണ്ണൂര്ഗ് 

9.  പട്ടോമ്പി മുതുത്ല, ത്ിരുരെഗ്പ്പുറ, െല്ലപ്പുഴ, ഓങ്ങല്ലൂര്ഗ് 

10.  തൃത്തോല ചോലിരേ ി, ന്ോഗ്ലരേ ി, പ തൂര്ഗ്, ത്ിരുമിറ്റസ്രക്കോട് 

11.  വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് ചളെറ, െോണിയംകുളം, വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി 

12.  ഒറ്റസ്െോലം  ത്ചന്ോട്ടുക , അമ്പലെോറ 

 

 

 

5.1.2.9 PnÃ-bnse IpSn-sh-Å-£maw t\cn-Sp¶ {]tZ-i-§Ä 
എങ്ങവന്യോണ് ഈ വെല്ലുെിളി രന് ിടുക 

 5.1.2.9.1 പോലക്കോടിന്വറ പചപ്പും മ്ണതിന്വറ ന്ന്മയം ജലത്തിന്വറയം െോയെിന്വറയം ശുദ്ധിയം 

െീവണ്ടടുക്കോന് ഏകമോര്ഗ്ഗം ാോ ത്പ്പുഴയവട  തന്രുജീെന്ം മോത്രമോണ്. േത്ിന്ോയി സംരയോജിത് 

ന്ീര്ഗ്ത്തട െിന്ിരയോഗ്ത്തിലധിഷ്ഠിത്മോയി ശ്നരയോഗ്ികമോയി ആസൂത്രണം വചയ്ത് ജലസം ക്ഷണ 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്്ക മുന്ഗ്ണന് ന്ല്കി ജലസം ക്ഷണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്വം െോട്ടര്ഗ് ബ്ജറ്റസ്ിംഗ്് 

യദ്ധകോലോടിഥോന്ത്തില് ന്ടെിലോക്കുകയമോണ് രെണ്ടത്്. 

 5.1.2.9.2 ഒരു ശ്നരദേത്്ത ലാിക്കുന്ന ജലത്തിന്വറ അളെ് ന്ീവ ോഴുക്കിന്വറ രത്ോത്്, ഊന്നിറിറങ്ങുന്ന 

ജലത്തിന്വറ അളെ്, മഴ വെള്ളം രേഖ ിക്കുന്നത്ിന്വറ അളെ്, ശ്നരദേവത്ത െിളവകള്പ്ക്്ക രെണ്ടിെരുന്ന 

ജലത്തിന്വറ അളെ്  ആ ശ്നരദേവത്ത ജിെജോലങ്ങള്പ്ക്ക് രെണ്ടിെരുന്ന ജലത്തിന്വറ അളെ് എന്നിെ 

േോസ്ത്രീയമോയി കവണ്ടത്തി െോര്ഗ്ുത്ല ജലസം ക്ഷണരസന് ത്യ്യോറോക്കോും െോട്ടര്ഗ് ബ്ജറ്്റസ് 

ആധോ മോക്കി ഓര ോ ശ്നരദേത്തിു രെണ്ടുന്ന മികച ജല പ ിപോലന് ജലെിന്ിരയോഗ് സംസ്ക്കോ  

ത്്രണവുങ്ങള്പ് ആെിഷ്ക ിച് ന്ടെോരക്കണ്ടുന്ന ന്ിയമ ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോണം വകോണ്ടു െ ിക. 

 5.1.2.9.3 ാോ ത്പ്പുഴ  തന്രുജീെന്ത്തിു ശ്നധോന്മോയം രെണ്ടത്് അന്തര്ഗ് സംഥോന് ന്ദീജല 

ക ോറുസ ിും ള്ള ജലം ചിറ്റൂര്ഗ് തഴയിരലയ്ക്ക് രന്ടിവയടുക്കോുള്ള  ോട്രീയീയ േഛാശോേക്തിയോണ്. ക ോര്ഗ് 

ലംഘന്ങ്ങള്പ് അുസൂത്ം തുടരുന്നുവണ്ടകിലം ാോ ത്പ്പുഴയവട  തന്രുജീെന്ത്തിു രെണ്ട ജലം രപോലം 

ന്മുക്കു ലാിക്കുന്നില്ല എന്നത്ോണ് േരെോഴവത്ത ദു:ഖസത്യം. 

5.1.2.10 പ ിെോ  ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് 

 എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലം െോര്ഗ്ഡ് ത്ലത്തില് ജലസം ക്ഷണ രസന് രൂപീക ിച് 

ന്ിലെിലള്ള ജലരരോത്സ്സുകളോയ വപോതു കിണറുകകള്പ്, കുളങ്ങള്പ്, അരുെികള്പ്, ന്ീര്ഗ്ചോലകള്പ്, 

കുഴല്കിണറുകകള്പ് എന്നിെ സം ക്ഷിക്കുകയം ആഴം കൂരട്ടണ്ടത്് ആഴം കൂട്ടിയം കിട്ടുന്ന മഴവെള്ളം 

ഭൂമിക്കടിയില് സംാ ിും വെക്കോും ന്മുക്്ക കഴിയണം. 

 ഓര ോ െീടുകളിലം ലാിക്കുന്ന മഴവെള്ളം സവന്തം കിണറുകകളിലൂവട ഭൂമിയവട ഉള്ളിരലകു കുഴല് 

െഴി േറക്കി െിടോുള്ള സംെിധോന്ം ഉറപ്പുെരുത്തണം 
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 ധോ ോളം പറമ്പുകള്പ് ഉള്ളെര്ഗ് മഴക്കുഴിരപോലള്ളെ ഉണ്ടോക്കി മഴവെള്ളം ഭൂമിയിരലയ്്ക്ക 

േറക്കിെിടണം. 

  തല്രമടുകളോണ് ഏറ്റസ്വ കൂടുത്ല് മഴവെള്ളം ത്ടഞ്ഞുന്ിര്ഗ്ത്തുന്നത്്. അതുവകോണ്ട്  തല്രമടുകള്പ് 

സം ക്ഷിക്കുക. 

 പോടങ്ങം ം അടിക്കോടുകം ം ത്ീയിട്ടു ന്േിെിക്കോത്ി ിക്കുക )ആരഗ്ോള ത്ോപന്ം(  

  തഴകള്പ് ഉപരയോഗ് രയോഗ്യമോക്കുക 

 ഭൂഗ്ര്ഗ്ാജലം അമിത് ചൂഷണം വചയ്യോത്ി ിക്കുക 

 െന്െല്ക്ക ിക്കുക 

5.1.2.11 രക ള ജല അരത്ോറിറ്റസ്ി ജില്ലയില് കുടിവെള്ള െിത് ണം ന്ടത്തുന്ന പദ്ധത്ികള്പ് 

5.1.2.11.1 ജില്ലയില് ന്ിലെില് രക ള െോട്ടര്ഗ് അരത്ോറിറ്റസ്ി ജലശുദ്ധീക ണ േോലയില് ശുദ്ധീക ിച് 

കുടിവെള്ളം െിത് ണം വചയ്യുന്ന 15 ശ്നധോന് പദ്ധത്ികം ം  തഴകളിവല േന്ഫില്റ്റസ്രറഷന് ഗ്യോലറിയില് 

ശുദ്ധീക ിച് െിത് ണം വചയ്യുന്ന 19 പദ്ധത്ികം ം ന്ടെിലോക്കി ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നു.  ഈ പദ്ധത്ികവളല്ലോം 

രചര്ഗ്ന്ന് ജില്ലയിവല ന്ിലെിലള്ള ജന്സംഖയയവട 40% ജന്ങ്ങള്പ്ക്്ക കുടിവെള്ളവമത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില് 

637220 കുടുംബങ്ങള്പ് ഉള്ളത്ില് 154373 കുടുംബങ്ങള്പ്ക്ക് ഗ്ോര്ഗ്െിക കണക്ഷന് ന്ിലെിലണ്ട്.  ഈ 

ജില്ലയിവല കുടുംബങ്ങം വട 25% െരും കൂടോവത് 14994 വപോതുടോപ്പുകള്പ് ഏകരദേം 2 ലക്ഷരത്തോളം 

കുടുംബങ്ങള്പ്ക്്ക ഉപയക്തമോകുന്നു.   

5.1.2.11.2 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല 7 ന്ഗ് ങ്ങളില് 3 ന്ഗ് ങ്ങളില് മോത്രരമ രക ള െോട്ടര്ഗ് 

അരത്ോറിറ്റസ്ിയവട ജലശുദ്ധീക ണേോലരയോടുകൂടിയ കുടിവെള്ള െിത് ണപദ്ധത്ികള്പ് ന്ിലെിലള്ളൂ. 

ന്ിലെില് വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ്, വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി എന്നിെിടങ്ങളില് ജലശുദ്ധീക ണ 

േോലരയോടുകൂടിയ കുടിവെള്ളെിത് ണ പദ്ധത്ികള്പ് ന്ിലെിലില്ല. പോലക്കോട് ജില്ലയിവല 88 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളില് 37 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളില് മോത്രരമ ജലശുദ്ധീക ണേോലരയോടുകൂടിയ കുടിവെള്ള 

െിത് ണ പദ്ധത്ികള്പ് ന്ിലെിലള്ളൂ 

5.1.2.12 ജലശൂദ്ധീക ണേോല െഴി െിത് ണം ന്ടത്തുന്ന പദ്ധത്ികള്പ് 

5.1.2.12.1 ജില്ലയില് ജലസംാ ണി(ഡോം/റിസര്ഗ്രെോയര്ഗ്) രകന്ദ്രീക ിച ് 5 പദ്ധത്ികളിലൂവടയം 

ാ ത്പ്പുഴ രകന്ദ്രീക ിച് ന്ടെിലോക്കിയിട്ടുള്ള 11 പദ്ധത്ികളിലൂവടയം 3 മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ികളിലം 37 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലമോയി 781831 ഉപരാോക്തോക്കള്പ്ക്കോയി ജലശുദ്ധീക ണേോല െഴി ശുദ്ധീക ിച 

128.70 ദേലക്ഷം ലിറ്റസ്ര്ഗ് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നു. േത്് ജില്ലയിവല ജന്സംഖയയവട 27% മോണ്.  

ജലശുദ്ധീക ണേോല, പദ്ധത്ി െിെ ങ്ങള്പ്, ശ്നരയോജന്ം ലാിക്കുന്ന ജന്സംഖയ എന്നിെ സംബന്ധിച െിേദ 

െിെ ങ്ങള്പ് അുബന്ധത്തില് ഉള്പ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. 

5.1.2.12.2 കുഴല്കിണര്ഗ് പദ്ധത്ികള്പ് 

 ജില്ലയിവല  െിെിധ പഞ്ചോയത്തുകളിലോയി 28 പദ്ധത്ികളോണ് കുഴല്കിണറിവല ജലം 

ഉപരയോഗ്വെടുത്തി ആെിഷ്ക്ക ിചിട്ടുള്ളത്്. 8 ദേലക്ഷം ലിറ്റസ്ര്ഗ് ജലം ശ്നത്ിദിന്ം 136450 

ഉപരാോക്തോക്കള്പ്ക്കോയി 17 പഞ്ചോയത്തുകളില് ശ്നരയോജന്ം ലാിും െരുന്നു.  ജില്ലയിവല ജന്സംഖയയവട 

5%ആം കള്പ് കുഴല്കിണര്ഗ് രരോത്സ്സോയ കുടിവെള്ളമോണ ് ഉപരയോഗ്ിും  െരുന്നത്്.  െിേദെിെ ങ്ങള്പ് 

അുബന്ധത്തില് ഉള്പ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. 

5.1.2.12.5 ന്ിലെിലള്ള ഗ്രോമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് 

ാോ ത്പ്പുഴയിലം വകെഴികളിലമോയി ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിച 19 ഗ്രോമീണകുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് െഴി 21.61 

ദേലക്ഷം ലിറ്റസ്ര്ഗ് കുടിവെള്ളം ശ്നത്ിദിന്ം െിത് ണം വചയ്യുന്നുണ്ട്.  ജില്ലയിവല 241500 ഗുണരാോക്തോക്കള്പ്ക്്ക 

േത്ത ം പദ്ധത്ിയിലൂവട ശ്നരയോജന്ം ലാിക്കുന്നു.  മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് , വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി, വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് 
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 മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ികം ം 16 പഞ്ചോയത്തുകളിലം  ഈ  ീത്ിയിലള്ള േടത്ത ം പദ്ധത്ി െഴിയോണ് കുടിവെള്ളം 

എത്തിക്കുന്നത്്.  ജില്ലയിവല 10% ജന്ങ്ങള്പ്ക്കോണ് േെ ഉപയക്തമോകുന്നത്്. െിേദ െിെ ങ്ങള്പ് പട്ടിക 

അുബന്ധത്തില് ഉള്പ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. 

5.1.2.13 ജലന്ിധി ന്ടെിലോക്കിയ മിന്ികുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് അെരലോകന്ം 

രലോകബോക് ധന്സെോയരത്തോവട പോലക്കോട് ജില്ലയില് ആദയ  ണ്്ട ഘട്ടങ്ങളോയി 40 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് ഗ്രോമീണ ശുദ്ധജല െിത് ണത്തിന്ോയി 100 രകോടിരയോളം രൂപ മുടക്കി വചറുകകിട 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിക്കുകയണ്ടോയി.  ജന് പകളിത്തരത്തോവടയള്ള ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ്  

അട്ടെോടി  രലോക്കു  രപോവലയള്ള  ആദിെോസി  രമഖലയില്  രകോടികള്പ്  വചലെഴിച് തുടങ്ങിവയകിലം 

പണം ന്ല്കുക-ഉപരയോഗ്ിക്കുക എന്ന   ന്യമോയത്ിന്ോല് പ ോജയമോയിരുന്നു.  പോര്ഗ്േവെല്ക്ക ിക്കവെട്ട 

ആദിെോസി രമഖലയില് വപോതുരമഖല ഥോപന്മോയ രക ള െോട്ടര്ഗ് അരത്ോറിറ്റസ്ി മുരഖന്യള്ള സമഗ്ര 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് മോത്രരമ സുഥി ത്രയോവട ശ്നെര്ഗ്ത്തിച് കുടിവെള്ള ലായത് ഉറെോക്കോന് സോധിക്കൂ.  

ജലന്ിധി െഴി ജില്ലയില് 5 പദ്ധത്ികള്പ് െഴി 92675 രപര്ഗ്ക്ക് ഉപയക്തമോകുന്ന പദ്ധത്ികളോണ് 

ന്ടെിലോക്കോന് ഉള്ളത്്.  െിേദോംേങ്ങള്പ് പട്ടികയില് വകോടുത്തി ിക്കുന്നു. 

 

പട്ടിക 5.1.45 

ജില്ലയില് ന്ടെിലോക്കിവക്കോണ്ടി ിക്കുന്ന ജലന്ിധി പദ്ധത്ികള്പ് 

ക്രമ 

ന്ം. 
പഞ്ചോയത്ത് 

ആവക  

പദ്ധത്ി 
ഉപരയോഗ്ത്തിലള്ളത്് 

ശ്നരയോജന്ം 

ലാിക്കുന്ന ജന്ങ്ങള്പ് 

1 വലക്കിടി – രപരൂര്ഗ് 1 1 32817 

2 പറളി 1 1 16765 

3 എലെരഞ്ച ി 30 30 18456 

4 മക  1 1 18500 

5 വന്ന്മോറ 18 18 6140 

ആവക 51 51 92678 

5.1.2.14 ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് ന്ടെിലോക്കിയ വചറുകകിട കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി - അെരലോകന്ം 

 പോലക്കോട ് ജില്ലയിവല എല്ലോ ത്രദ്ദേസവയംാ ണഥോപന്ങ്ങം ം ജന്കീയോസൂത്രണം തുടങ്ങിയ 

െര്ഗ്ഷം മുത്ല് കിണറുകകം ം, കുഴല് കിണറുകകം ം രരോത്സ്സോയി ന്ി െധി മിന്ി കുടിവെളള പദ്ധത്ികള്പ് 

ന്ടെിലോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േത്ിന്വറ കൃത്യമോയ െിേദോംേങ്ങള്പ് ചുരുക്കം ചില ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലം 

ന്ഗ് സായിലം മോത്രരമ ലായമോയിട്ടുള്ളൂ.  എല്ലോ െര്ഗ്ഷവം െയക്തമോയ ദീര്ഗ്ഘെീക്ഷണമില്ലോവത് േത്ത ം 

ആെര്ഗ്ത്തന് പദ്ധത്ികള്പ് ആെിഷ്ക്ക ിച് ന്ടെിലോക്കി ലക്ഷങ്ങള്പ് ഓര ോ കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികളിലം 

പോഴോയിരെോകുന്നു.  േെിവടയോണ് രക ള െോട്ടര്ഗ് അരത്ോറിറ്റസ്ി െിാോെന്ം  വചയ്തു  ന്ടെിലോക്കുന്ന  സമഗ്ര  

കുടിവെള്ള  പദ്ധത്ിയവട  ശ്നസക്തിരയറുകന്നത്്.  പഞ്ചോയത്തുകള്പ് െഴി ന്ടെിലോക്കിയ കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ികം വട ലായമോയ െിെ ങ്ങള്പ് പട്ടികയില് ത്യ്യോറോക്കി ഉള്പ്വെടുത്തിയി ിക്കുന്നു. 
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 പട്ടിക 5.1.46 
 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് ന്ടെിലോക്കിയ വചറുകകിട കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് 

ക്രമ 

ന്മ്പ

ര്ഗ് 

ന്ിരയോജക 

മ്ഡപലം 
പഞ്ചോയത്ത ്

പദ്ധത്ികള്പ് ശ്നരയോജന്ം 

ലാിക്കുന്ന 

ജന്സംഖയ ആവക 
ഉപരയോഗ്ത്തി 

ലള്ളത് ്

ഉപരയോഗ് 

ശൂന്യമോയത് ്

1 വന്ന്മോറ വകോല്ലരകോട് 26 24 2 1919 

2 വന്ന്മോറ എലെരഞ്ച ി 85 82 3 1525 

3 വന്ന്മോറ െടെന്നൂര്ഗ് 27 0 27 427 

4 ചിറ്റൂര്ഗ് െടക െത്ി 56 14 42 3559 

5 ചിറ്റൂര്ഗ് ന്രല്ലെിള്ളി 17 12 5 6000 

6 മലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി 66 56 10 652 

7 മലമ്പുഴ മലമ്പുഴ 39 20 19 4696 

8 ത്രൂര്ഗ് കുത്തനൂര്ഗ് 73 67 6 12000 

9 രകോങ്ങോട് രകോങ്ങോട് 20 19 1 3000 

10 ആലത്തൂര്ഗ് ആലത്തൂര്ഗ് 63 47 16 4518 

 ആവക  472 341 131 38296 

 

5.1.2.15 സമഗ്ര  കുടിവെള്ള പദ്ധത്ിയവട ശ്നസക്തി      

 േോസ്ത്രീയ ജലശുദ്ധീക ണ േോലരയോടുകൂടിയ ശുദ്ധജല െിത് ണപദ്ധത്ികളോണ് ആെിഷ്ക്ക ിച് 

ന്ടെിലോരക്കണ്ടത്്.  2050 വല ജന്സംഖയ കണക്കോക്കി രക ള ജല അരത്ോറിറ്റസ്ി ദീര്ഗ്ഘ െീക്ഷണരത്തോവട 

ത്യ്യോറോക്കിയ പഠന്ത്തില് പോലക്കോട് ജില്ലയില് ഗ്രോമങ്ങളില് ആരളോെ ി 100 ലിറ്റസ്റുകം ന്ഗ് ങ്ങളില് 150 

ലിറ്റസ്റുകം എന്ന ന്ിലയില് കണക്ഷുകള്പ്ക്ക് ആെേയം െരുന്ന ജലം 541.53 ദേലക്ഷം ലിറ്റസ്ര്ഗ് ആണ്.  

2050വല കണക്കോക്കിയ ജന്സംഖയയോയ 3451613  ജന്ങ്ങള്പ്ക്്ക ശുദ്ധജലത്തിന്ോയി രെണ്ടി െരുന്നത്്  

541.53 ദേലക്ഷം ലിറ്റസ്ര്ഗ് ആണ്. 

5.1.2.16 ജില്ലോ പദ്ധത്ി ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ്    

 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല അെഥോ െിേകലന്ത്തിന്വറ അടിഥോന്ത്തില് രക ള െോട്ടര്ഗ് 

അരത്ോറിറ്റസ്ി ദീര്ഗ്ഘകോല െീക്ഷണരത്തോടു കൂടി ത്യ്യോറോക്കിയ േോസ്ത്രീയ പഠന്ത്തില് 2050 

െര്ഗ്ഷമോകുരമ്പോള്പ് പോലക്കോട് ജില്ലയില് 3705306 ജന്ങ്ങള്പ്ക്ക് രെണ്ടിെരുന്ന ജലത്തിന്വറ അളെ് 541.53 

ദേലക്ഷം ആണ് .  ജില്ലയിവല 88 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളില് ആരളോെ ി ശ്നത്ിദിന്ം 100 ലിറ്റസ്റുകം 7 

ന്ഗ് ങ്ങളില് ആരളോെ ി ശ്നത്ിദിന്ം 150 ലിറ്റസ്റുകം എന്ന ന്ിലയില് ആണ് കണക്കോക്കിയി ിക്കുന്നത്്.  

െിേദോംേങ്ങള്പ് അുബന്ധത്തില് ശ്നത്ിപോദിചി ിക്കുന്നു. 
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 െി തലമോയ ഉപ ിത്ല രരോത്സ്സുള്ള ജില്ലയില് ശ്നധോന്മോയം േതു പ മോെധി 

ശ്നരയോജന്വെടുത്തിവക്കോണ്ടുള്ള േോസ്ത്രീയ ജലശുദ്ധീക ണേോലരയോടുകൂടിയ സമഗ്ര കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ികളോണ ്െിാോെന്ം വചയ്തി ിക്കുന്നത്്.  രകന്ദ്ര സംഥോന് സര്ഗ്ക്കോരുകം വട െിെിധ രശ്നോഗ്രോമുകളില് 

ഉള്പ്വെടുത്തി 785833 ലക്ഷം രൂപയവട 49 സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധത്ികള്പ് ആണ് രക ള െോട്ടര്ഗ് 

അരത്ോറിറ്റസ്ി േരെോള്പ് െിെിധഘട്ടങ്ങളിലോ.യി ന്ടെിലോക്കിവക്കോണ്ടി ിക്കുന്നത്്.  േതു പൂര്ഗ്ത്തിയോകുരമ്പോള്പ് 

3456118 ജന്ങ്ങള്പ്ക്ക് േത്ിന്വറ ശ്നരയോജന്ം ലാിക്കും. േത്് 2050വല ജന്സംഖയയവട 93.37% ജന്ങ്ങള്പ്ക്്ക 

ശുദ്ധമോയ കുടിവെള്ളം ലായമോക്കും.  സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധത്ിയവട െോര്ഗ്ഷിക  തര ോഗ്ത്ി പട്ടികയില് 

െിേദമോയി ശ്നത്ിപോദിചിട്ടുണ്ട.് 

പട്ടിക 5.1.47 

ന്ടെിലോക്കിവകോണ്ടി ിക്കുന്ന സമഗ്ര    കുടിവെള്ള പദ്ധത്ിയവട െോര്ഗ്ഷിക  തര ോഗ്ത്ി 

ക്രമ 

ന്ം 

കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ിയവട രപ  ്
പദ്ധത്ി തുക 

പദ്ധത്ിയില് ഉള്പ്വെട്ട 

പഞ്ചോയത്തുകള ്

ശ്നരയോജന്ം 

ലാിക്കുന്ന 

ജന്സംഖയ 

ആരളോെ ി 

ഉപരയോഗ്ം 

എ 2017-2018 

1 

NRDWP 

 ണ്ടോംഘട്ട കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

1000 ലക്ഷം ആന്ക്ക ,പട്ടിത്തറ,കപ്പൂര്ഗ് 96041 70 എല്.പി.സി.ഡി 

2 

ARWSS/NRDWP- 

സമഗ്ര    കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

720+900 

ലക്ഷം 
വന്ല്ലോയ,കുലകല്ലൂര്ഗ് 84750 70 എല്.പി.സി.ഡി 

3 

NRDWP/XVI SLSSC 

2011 ഒന്നോംഘട്ട 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 

 

1500 ലക്ഷം കുഴല്മേം,രത്ങ്കുറുകേി,ക്ണതോടി 118138 70 എല്.പി.സി.ഡി 

4 

NRWDP/XVIII SLSSC 

2012  ണ്ടോംഘട്ട 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 

700 ലക്ഷം കുഴല്മേം,രത്ങ്കുറുകേി,ക്ണതോടി 118138 70 എല്.പി.സി.ഡി 

5 

NRWDP/XVIII SLSSC 

2012 ഒന്നോംഘട്ട 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 

571.30 

ലക്ഷം 
മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട ്,വത്ക  82185 70 എല്.പി.സി.ഡി 

6 

NRWDP/XIX SLSSC 

2013 ഒന്നോംഘട്ട 

കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി(പോരക്കജ് 1) 

1100 

ലക്ഷം 

വന്ന്മോറ,അയിലൂര്ഗ് 

,രമലോര്ഗ്രക്കോട് 
148146 70 എല്.പി.സി.ഡി 

7 

NRWDP/XIX SLSSC 

2013 ഒന്നോംഘട്ട 

കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി(പോരക്കജ ്2) 

1100 

ലക്ഷം 

വന്ന്മോറ,അയിലൂര്ഗ് 

,രമലോര്ഗ്രക്കോട് 
148146 70 എല്.പി.സി.ഡി 

8 

അമൃത്-് 1.AMRUT- 

SAAP 2015-16 

PHASE1 (Part1) 

544 ലക്ഷം പോലക്കോട ്മുന്സിെോലിറ്റസ്ി 172683 
150 

എല്.പി.സി.ഡി 

9 

അമൃത്-് 1.AMRUT- 

SAAP 2015-16 

PHASE1 (PartII) 

456 ലക്ഷം പോലക്കോട ്മുന്സിെോലിറ്റസ്ി ,, ,, 
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 സംഥോന് പദ്ധത്ികള്പ്  

10 

 തതുരേ ി പഞ്ചോയത്തിവല 

വറയില്വെ രകോച് ഫോക്ടറി 

ഥോപിക്കുന്ന ഥലത്ത ്

പമ്പിംഗ് ്വമയിന് മോറ്റസ്ിയിടല് 

റീച1് 

200 ലക്ഷം  തതുരേ ി ,, ,, 

11 

 തതുരേ ി പഞ്ചോയത്തിവല 

വറയില്വെ രകോച് ഫോക്ടറി 

ഥോപിക്കുന്ന ഥലത്ത ്

പമ്പിംഗ് ്വമയിന് മോറ്റസ്ിയിടല് 

റീച2് 

100 ലക്ഷം  തതുരേ ി ,, ,, 

12 

 തതുരേ ി െോട്ടര്ഗ് സവപ്ല 

സ്കീമിവല വമക്കോന്ിക്കല് 

യൂണിറ്റസ് ്മോറ്റസ്ി ഥോപിക്കല് 

47 ലക്ഷം  തതുരേ ി ,, ,, 

13 

മീക  ഡോമില്  തത്ിയ രറോ 

െോട്ടര്ഗ് രമോരട്ടോര്ഗ് പമ്പ ്വസറ്റസ് ്

ഥോപിക്കല് 

24 ലക്ഷം മുത്ലമട ,, ,, 

14 

വകോല്ലരകോട് പഞ്ചോയത്തിവല 

പ്ലോെിവല ന്ിലെിലള്ള ഫില്റ്റസ്ര്ഗ് 

മീഡിയ മോറ്റസ്ി ഥോപിക്കല് 

45 ലക്ഷം വകോല്ലരകോട് ,, ,, 

15 

വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ 

പദ്ധത്ിയിവല ന്ിലെിലള്ള 300 

എം.എം.എസി വപെ ്മോറ്റസ്ി 

500 എം.എം.ഡി ഐ.വക 9 

വപെ ്ഥോപിക്കല് 

750 ലക്ഷം വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ ,, ,, 

ആസ്തി െികസന്ം 

16 

ആസ്തി െികസന് പദ്ധത്ി 2017-

18 പോലക്കോട ്മ്ഡപലം –
പോലക്കോട ്മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി –
വപെ ്വലന് ന്ീട്ടല് ക്ണതോടി 

– മോത്തൂര്ഗ് -പി ോയി ി 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 

50 ലക്ഷം 

ക്ണതോടി, മോത്തൂര്ഗ്, 

പി ോയി ി 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകള്പ് 
(പോലക്കോട ്

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി) 

,, ,, 

17 

ആസ്തി െികസന് പദ്ധത്ി 2017-

18 പോലക്കോട ്മ്ഡപലം 

രക ളരേ ി  പഞ്ചോയത്ത ്

ത്ടുക്കരേ ി മണിയംകുന്ന ്

രകോളന്ി 

25 ലക്ഷം 
രക ളരേ ി  

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത 
,, ,, 

18 

ആസ്തി െികസന് പദ്ധത്ി 2017-

18 മുത്ലമട ഗ്രോമ  പഞ്ചോയത്ത ്

കുലോംകുളമ്പ ്കുടിവെള്ളം 

15 ലക്ഷം 
മുത്ലമട ഗ്രോമ  

പഞ്ചോയത്്ത 
,, ,, 

19 

ആസ്തി െികസന് പദ്ധത്ി 2017-

18 ചിറ്റൂര്ഗ്-വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, 

എരുരത്തമ്പത്ി, െടക െത്ി 

എന്നീ ഗ്രോമ  

45 ലക്ഷം 

വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, 

എരുരത്തമ്പത്ി, 

െടക െത്ി 

,, ,, 
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 പഞ്ചോയത്തുകം വട കുടിവെള്ള 

െിത് ണം 

20 
2013 വപരുവെമ്പ ്കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 
500 ലക്ഷം വപരുവെമ്പ് 28066 ,, 

21 

ഗ്രീന് ബുക്ക ്െോര്ഗ്ഷിക പദ്ധത്ി 

2017-18 ചിറ്റൂര്ഗ്, ത്ത്തമംഗ്ലം 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ിക്കും, െടെന്നൂര്ഗ് 

പഞ്ചോയത്തിും രെണ്ടിയള്ള 

പദ്ധത്ി 

1500 ലക്ഷം 

ചിറ്റൂര്ഗ്, ത്ത്തമംഗ്ലം 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ിക്കും, 

െടെന്നൂര്ഗ് 

പഞ്ചോയത്തിും 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി – 
41990, 

െടെന്നൂര്ഗ് - 

22265 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി – 
150, 

എല്.പി..സി.ഡി 

െടെന്നൂര്ഗ് -100 

എല.്പി.സി.ഡി 

ബി 2018-19 

1 
കിന്ര പോര്ഗ്ക്ക് - കഞ്ചിരക്കോട് 

വഡരെോസിറ്റസ് ്െര്ഗ്ക്ക് 
334 ലക്ഷം െടക െത്ി – 

 തതുരേ ി 
  

2. 
2016 വപരുരങ്ങോട്ടുകുറുകേി – 
കുത്തന്നൂര്ഗ് കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി, 

2-യോയം ഘട്ടം 

600 ലക്ഷം വപരുരങ്ങോട്ടുകുറുകേി – 
കുത്തന്നൂര്ഗ് 

53089 ,, 

3. 

2016വല എലപ്പുള്ളി, ന്രല്ലപ്പുള്ളി, 

വപരുമോട്ടി, പട്ടരഞ്ച ി 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി – ഒന്നോം 
ഘട്ടം 

1170 ലക്ഷം 
എലപ്പുള്ളി, ന്രല്ലപ്പുള്ളി, 

വപരുമോട്ടി, പട്ടരഞ്ച ി 
165724 70 എല്.പി.സി.ഡി 

4. 

കിഫ്ളബി -അമ്പലെോറ 

പഞ്ചോയത്്ത സമഗ്ര കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

1000 ലക്ഷം അമ്പലെോറ 40799 
100 

എല്.പി.സി.ഡി 

5. 
കിഫ്ളബി –എസ.്ഐ.പി.- 

വന്ന്മോറ, അയിലൂര്ഗ്, 

രമലോര്ഗ്രക്കോട് 

2450 ലക്ഷം 
വന്ന്മോറ, അയിലൂര്ഗ്, 

രമലോര്ഗ്രക്കോട് 
102250 70 എല്.പി.സി.ഡി 

6. 

കിഫ്ളബി – അര്ഗ്ബന് - 

വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, 

െോണിയംകുളം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത – സമഗ്ര 
കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 

 

3500 ലക്ഷം 

വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, 

െോണിയംകുളം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത 

105797 

150 

എല്.പി.സി.ഡി - 

അര്ഗ്ബന് - 100 

എല്.പി.സി.ഡി – 
ററല് 

7. 
കിഫ്ളബി – ത്ചന്ോട്ടുക , 
അലന്ല്ലൂര്ഗ്, രകോരട്ടോെോടം 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 
2200 ലക്ഷം 

ത്ചന്ോട്ടുക , 

അലന്ല്ലൂര്ഗ്, 

രകോരട്ടോെോടം 

161542 
100 

എല്.പി.സി.ഡി 

8. 

ഗ്രീന് ബുക്ക ്ആന്വല് പ്ലോന് 17-

18 ചിറ്റൂ ്, ത്ത്തമംഗ്ലം 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, െടെന്നൂര്ഗ് 

പഞ്ചോയത്്ത കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

1500 ലക്ഷം 

ചിറ്റൂ ,് ത്ത്തമംഗ്ലം 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, 

െടെന്നൂര്ഗ് 

പഞ്ചോയത്്ത 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി – 
41990 െടെന്നൂര്ഗ് 

- 22265 

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി – 
150 

എല്.പി.സി.ഡി 

െടെന്നൂര്ഗ് - 100 

എല്.പി.സി.ഡി 

സി 2019-20 

1. 

2016 െണ്ടോഴി െടക്കരഞ്ച ി, 

കിഴക്കരഞ്ച ി, ക്ണതമ്പ്ര 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 1-യോയം 

2000 ലക്ഷം 
െണ്ടോഴി െടക്കരഞ്ച ി, 

കിഴക്കരഞ്ച ി, ക്ണതമ്പ്ര 
153350 

100 

എല്.പി.സി.ഡി 
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 ഘട്ടം 

2. 

ഓങ്ങല്ലൂര്ഗ്, െല്ലപ്പുഴ 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്്ത കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

1500 ലക്ഷം ഓങ്ങല്ലൂര്ഗ്, െല്ലപ്പുഴ 88906 70 എല്.പി.സി.ഡി 

3. 
വകോെം, െിളയൂ  ് പഞ്ചോയത്്ത 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 
2000 ലക്ഷം വകോെം, െിളയൂ ് 68761 

100 

എല്.പി.സി.ഡി 

4. 

വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി, അന്ങ്ങന്ടി, 

തൃക്കടീ ി, ചളെറ പഞ്ചോയത്ത ്

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി  

(കിഫ്ളബിയില്  ന്ിന്നും 

ാ ണോുമത്ി ലാിക്കണം) 

 

4604 ലക്ഷം 

വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി, 

അന്ങ്ങന്ടി, തൃക്കടീ ി, 

ചളെറ 

118092 70 എല്.പി.സി.ഡി 

5. 

അഗ്ളി, സമീപ 

പഞ്ചോയത്തുകള്പ് കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി (ന്ബോര്ഗ്ഡില് ന്ിന്നും 

ാ ണോുമത്ി ലാിക്കണം) 

2500 ലക്ഷം 
അഗ്ളി,  തതൂര്ഗ്, 

രഷോളയൂര്ഗ് 
115942 70 എല്.പി.സി.ഡി 

6. 

മണ്ണൂര്ഗ്, മക , രക ളരേ ി 

പഞ്ചോയത്തുകള്പ് കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി (ന്ബോര്ഗ്ഡില് ന്ിന്നും 

ാ ണോുമത്ി ലാിക്കണം) 

2600 ലക്ഷം 
മണ്ണൂര്ഗ്, മക , 

രക ളരേ ി 
61784 70 എല്.പി.സി.ഡി 

7. 

കുഴല്മേം , രത്ങ്കുറുകേി, 

ക്ണതോടി പഞ്ചോയത്തുകള്പ് 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി – 3- ആം 

ഘട്ടം ( തതുക്കിയ ാ ണോുമത്ി 

ലാിക്കണം) 

 

1000 ലക്ഷം 
കുഴല്മേം , രത്ങ്കുറുകേി, 

ക്ണതോടി 
118138 70 എല്.പി.സി.ഡി 

8. 

വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, െടക െത്ി, 

എരുരത്തമ്പത്ി 

പഞ്ചോയത്തുകള്പ് കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 

 

2900 ലക്ഷം 

വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, 

െടക െത്ി, 

എരുരത്തമ്പത്ി 

95472 
100 

എല്.പി.സി.ഡി 

9. 

എലപ്പുള്ളി, ന്രല്ലപ്പുള്ളി, 

വപരുമോട്ടി, പട്ടരഞ്ച ി 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി – 2- ആം 

ഘട്ടം 

2500 ലക്ഷം 
എലപ്പുള്ളി, ന്രല്ലപ്പുള്ളി,, 

വപരുമോട്ടി, പട്ടരഞ്ച ി 

രശ്നോജക്്ട 

ത്യ്യോറോക്കി 

െരുന്നു. 

70 എല്.പി.സി.ഡി 

10. 

അമ്പലെോറ പഞ്ചോയത്്ത 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി – 2- ആം 

ഘട്ടം 

1000 ലക്ഷം അമ്പലെോറ 40799 
100 

എല്.പി.സി.ഡി 

11. മലമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 7500 ലക്ഷം 

മരുത്രറോഡ,് 

അകരത്തത്തറ, തതുെ ി

യോ ം, മലമ്പുഴ, 

 തതുരേ ി, മുണ്ടൂര്ഗ് 

198959 

രശ്നോജക്്ട 

ത്യ്യോറോക്കി 

െരുന്നു. 

12. 
എലെരഞ്ച ി,  പല്ലേന് 

കുടിവെള്ള പദ്ധത്ി 
2000 ലക്ഷം 

എലെരഞ്ച ി,  

പല്ലേന്, ആലത്തൂര്ഗ്, 
41669 

രശ്നോജക്്ട 

ത്യ്യോറോക്കി 
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 എ ിമയൂര്ഗ്, കോെരേ ി െരുന്നു. 

 

13. 

െണ്ടോഴി, കിഴക്കരഞ്ച ി, 

െടക്കരഞ്ച ി, ക്ണതമ്പ്ര – 2- 
ആം ഘട്ടം (കിഫ്ളബി) 

7500 ലക്ഷം 

െണ്ടോഴി, കിഴക്കരഞ്ച ി, 

െടക്കരഞ്ച ി, ക്ണതമ്പ്ര, 

 തതുരക്കോട് 

127526 

രശ്നോജക്്ട 

ത്യ്യോറോക്കി 

െരുന്നു. 

14. 
ക ിമ്പ, രകോങ്ങോട് കുടിവെള്ള 

പദ്ധത്ി 
2500 ലക്ഷം 

ക ിമ്പ, രകോങ്ങോട്, 

മുണ്ടൂര്ഗ് (പോര്ഗ്ട്ട)് 
 

രശ്നോജക്്ട 

ത്യ്യോറോക്കി 

െരുന്നു. 

15. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

16-17 2- ആം ഘട്ടം പോരക്കജ് 1 

 

975 ലക്ഷം 

,, ,, ,, 

16. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

16-17 2- ആം ഘട്ടം പോരക്കജ് 3 

 

 

,, ,, ,, 

17. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

16-17 2- ആം ഘട്ടം പോരക്കജ് 4 

 

,, ,, ,, 

18. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

2017-18  3- ആം ഘട്ടം 

പോരക്കജ് 1 

 

1050 ലക്ഷം ,, ,, ,, 

19. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

2017-18  2- ആം ഘട്ടം 

പോരക്കജ് 2 

 

2225 ലക്ഷം ,, ,, ,, 

20. 

എ.എം.ആര്ഗ്.യ.ടി.-എസ.്എ.ടി. 

2019 -20  3 ആം ഘട്ടം 

പോരക്കജ് 2 

 

5683 ലക്ഷം 
പോലക്കോട ്

മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി 
 

150 

എല്.പി.സി.ഡി 

 ആവക 78583.3     

 

5.1.3 ശുചിത്വം 
5.1.3.1 ആമുഖം 

5.1.3.1.1 ന്ോം ഉപരയോഗ്ിച് െലിവചറിയന്ന ഏവത്ോരു െസ്തുെിും മോലിന്യം എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു. 

മോലിന്യം വപോതു ഥലങ്ങളിരലക്കും ജലോേയങ്ങളിരലകും െലിവചറിയന്നതും കത്തിക്കുന്നതും ഗുരുത്  

ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്ക്ക് െഴിവെക്കുന്നു. ഗുരുത് മോയ പകര്ഗ്ചെയോധികള്പ് വപരുകുന്ന അെഥ 

ന്ിലന്ില്ക്കൂന്നത്ിന്ോല് മോലിന്യം പ ിപോലന്ം ഒരു വമഡിക്കല് എമര്ഗ്ജന്സി കൂടിയോണ്.  

5.1.3.1.2 വപോതുജന്ോര ോഗ്യത്തിും ശ്നകൃത്ിയവട ത്ന്ത്ോയ ന്ിലന്ില്പിും ാീഷണിയോയി ത്ീരുന്ന 

മോലിന്യം േന്ന് ഗുരുത്  ശ്നങ്ങമോണ്. ദിന്രന്തോറുകം ഉല്െോദിെിക്കുന്ന എല്ലോ െസ്തുക്കം ം സു ക്ഷിത്മോയം 

ലളിത്മോയം സംസ്ക ിക്കുകയം അത്ിലൂവട ശ്നകൃത്ി െിാെ സം ക്ഷണവം ജന്ങ്ങം വട 
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 ആര ോഗ്യപ ിപോലന്വം ഉറെോക്കുകയോണ് സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് മോലിന്യ സംസ്ക ണ പദ്ധത്ിവകോണ്ട് െിാോെന്ം 

വചയ്യുന്നത്്. 

5.1.3.1.3 ഈ സേര്ഗ്ാത്തില് സീരറോ വെയ്പ്പറ് എന്ന സകല്െത്തിന് ് ശ്നോധോന്യം ഏറുകന്നു. 

ഭൂമിയില് ന്ിന്്ന ന്ോം ഉല്െോദിെിക്കുന്ന എല്ലോ െസ്തക്കം ം സു ക്ഷിത്മോയി ഭൂമിയിരലക്ക് ത്ി ിവക െിടുന്ന 

അെഥ സംരയോജിത്മോകുകയോണ് േതുവകോണ്ട് ഉരദ്ദേിക്കുന്നത്്. ന്െരക ളം കര്ഗ്മ്മ്യ പദ്ധത്ിയവട 

ാോഗ്മോയള്ള 4 െികസ മിഷുകളില് ഒന്നോയ െ ിത്രക ളം  മിവഷന്റ ഉപവദൗത്യങ്ങളില് ഒന്നോണ് 

ശുചിത്വ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം. ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് െഴി 15.7.2017 ശ്നകോ ം “എവെ 
മോലിന്യം എവെ ഉത്ത െോദിത്വം” മോണ് എന്ന അെരബോധം സൃഷ്ടിും . ഉത്ത െോദിത്വത്ത മോലിന്യ 

പ ിപോലന്  ീത്ികള്പ് പോലിക്കുന്നത്ിരന്ോട് വപൗ ന്മോ ില് അനൂകുല മരന്ോാോെവം േീലവം ഉണ്ടോക്കി 

സലമെത്തില് ആവക ഒരു  തത്ിയ മോലിന്യ സംസ്കോ ം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത്ോണ് െ ിത് രക ള മിഷവെ 

ഉപവദൗത്യമോയ ശുചിത്വ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണത്തിന്വറ ലക്ഷയങ്ങള്പ്.  

5.1.3.1.4 മോലിന്യ പ ിപോലത്തിവെ സമീപന്ം ത്വന്ന മോലിന്യം പ മോെധി കുറകുക(Reduce), 

 തന്രുപരയോഗ്ം(Reuse),  തന്ചംക്രമണം(Recycling) എന്നിെയോണ്. മുകളില് സൂചിെിച 3 R കം ം ന്മ്മുവട 

ജീെിത്ത്തില് ശ്നോവൃത്തികമോക്കുന്നത്ിും ഗ്രീന് രശ്നോരട്ടോരകോള്പ് പോലിക്കുന്നത്ിും െയോപകമോയ ശ്നച ണം 

ന്ടത്തോവന്നത്ോണ്. ആരഘോഷരെളകളില് പ്ലോറിക ്ടംലര്ഗ്, പ്ലോറിക് കുെികള്പ്, പ്ലോറിക് രെറ് എന്നിെ 

ഉരപക്ഷിച് ശ്നകൃത്ി വസൗഹൃദ െസ്ത്തുക്കരളോ, കഴുകി ഉപരയോഗ്ിക്കോന് കഴിയന്ന െസ്തുക്കരളോ 

ഉപരയോഗ്ിക്കുകയോണ് േത്് വകോണ്ട് ഉരദ്ദേിക്കുന്നത്്.  എല്ലോ സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ഓഫീസുകളിലം, െിദയോലയങ്ങളിലം 

ഗ്രീന്രശ്നോരട്ടോരകോള്പ് പോലിക്കുന്നത്ിുള്ള ന്ടപടികള്പ് ന്ടന്നുവകോണ്ടി ിക്കുന്നു. പല ഓഫീസുകളിലം ഈ 

ലക്ഷയം രന്ടികഴിഞ്ഞു. 

5.1.3.1.5 െീടുകളിലം, ഥോപന്ങ്ങളിലം, കടകളിലം ഉണ്ടോകുന്ന മോലിന്യം വജെമോലിന്യമോയം 

അവജെ മോലിന്യമോയം ത് ം ത്ി ിരക്കണ്ടത്് െളവ  ശ്നധോന്വെട്ടത്ോണ്. വജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് അെരുവട 

െീട്ടുകളില് ത്വന്ന കുഴി കരമ്പോറ്, മഴക്കോല കരമ്പോറ്, വജെ സംസ്ക്ക ണ ാ ണി, റിംഗ്് കരമ്പോറ്, 

ബരയോഗ്യോസ ്പ്ലോന്റ് എന്നിെയില് ഒന്നിലൂവട ഉത്പോദകവെ ഉത്ത െോദിത്വത്തില് സംസ്ക്ക ിക്കവെടണം. 

സോധയമല്ലോത്ത സോെച യങ്ങളില് കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ി കംരമ്പോറ്  ീത്ി ആശ്രയിക്കോവന്നത്ോണ്. 

5.1.3.1.6 അവജെ മോലിന്യങ്ങളോയ പ്ലോറിക് കെറുകകള്പ് കുെികള്പ്, പോട്ടകള്പ്, ഉപരയോഗ് 

ശൂന്യമോയ േലരക്ട്രോണിക് െസ്തക്കള്പ് എന്നിെയവട സംാ ണത്തിും സംസ്ക്ക ിക്കുന്നത്ിും െയക്തമോയ 

ന്ിര്ഗ്രദ്ദേങ്ങള്പ് സര്ഗ്ര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ന്കിയിട്ടുണ്ട്. അവജെ മോലിന്യ സംാ ണത്തിന്ോയി വമറ്റസ്ീ ിയല് കണക്ഷന് 

വഫസിലിറ്റസ്ി വസന്റര്ഗ്, ആര്ഗ്.ആര്ഗ്.എഫ് എന്നിെ ഥോപിക്കോവന്നത്ോണ്. പഴയ  െസ്തുക്കള്പ് 

 തന്രുപരയോഗ്ത്തിന്് വകമോറ്റസ്ം വചയ്യുന്നത്ിന്ോയി സവോപ ് രഷോപ്പുകള്പ്, റിെയ്യര്ഗ്രഷോപ്പുകള്പ്,  പ ിഥിത്ി 

വസൗഹൃദ ഉല്െന്നങ്ങം വട ഉല്െദന് യൂണിറ്റുകള്പ്, െിപണന് രകന്ദ്രങ്ങള്പ്, എന്നിെ ഥോപിക്കുന്നത്ിും 

സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ന്ിര്ഗ്രദ്ദേിക്കുന്നു.  

5.1.3.1.7 മോലിന്യത്തില് ന്ിന്നും സവോത്്രണവും എന്ന ലക്ഷയം രന്ടുന്നത്ിന്് െിെിധ ത്ട്ടുകളിലോയി 

ന്ടത്തുന്ന രകന്ദ്ര സംഥോന് പദ്ധത്ികള്പ് സംരയോജിെിും വകോണ്ടും, സമന്വയിെിും വകോണ്ടും എങ്ങിവന് 

ന്ടെിലോക്കോം എന്നത്ോണ് ഈ അദ്ധയോയം വകോണ്ട് ഉരദ്ദേിക്കുന്നത്്. മോലിന്യങ്ങള്പ് തുറന്നിട്ട ഥലത്്ത 

കത്തിചോല് മോ കമോയ ഡരയോക്സിന്, ഫൂറോുകള്പ്, വന്രജന് ഓക്വസഡ്, സള്പ്ഫര്ഗ് 

ഓക്വസുകള്പ്, വെര്ോരക്ലോറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ  ോസെിഷമോലിന്യങ്ങള്പ് ഉണ്ടോകുന്നു. േെ 

േവോസിചോല് ഉടന്െധി ആര ോഗ്യശ്നങ്ങങ്ങള്പ്, ര ോഗ്ോെഥകള്പ് എന്നിെയം അര്ഗ്ബുദം, ക ള്പ്ര ോഗ്ങ്ങള്പ് 

ഹൃദയസംബന്ധമോയ ര ോഗ്ങ്ങള്പ് എന്നിെകും െഴി വത്ളിയിക്കുന്നു. 
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 5.1.3.1.8 മോലിന്യങ്ങള്പ് അലക്ഷയമോയി എെിവടവയകിലം െലിവചറിയകയോവണകില് വജെ 

അവജെ െസ്തുക്കം വട  ോസശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം െഴി ലീരചറ്റസ്് എന്ന അെേിഷ്ടം ഉണ്ടോകുന്നു. വജെ  

മോലിന്യങ്ങള്പ് മോത്രം ന്ിരക്ഷപിച േടങ്ങളില് ന്ിന്ന് ഉണ്ടോകുന്ന അെേിഷ്ടം വപോതുരെ െിഷമയം അല്ല. 

പരക്ഷ വജെ െിഘടന്ത്തിന്് െിരധയമോക്കോത്ത മോലിന്യങ്ങളില് ന്ിന്നും ഉണ്ടോകുന്ന ലീരചറ്്റസ് 

േവോസരകോേര ോഗ്ങ്ങള്പ്, ത്വക്ക്, വൃക്ക, ക ള്പ് എന്നിെവയ ബോധിക്കുന്ന ഗുരുത് മോയ കയോന്സറിന്് 

കോ ണമോകുന്നു. 

5.1.3.1.9 മ്ണതിന്ടിയില് വജെ അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് കുഴിചിടുന്നതുെഴി ലീരചറ്റസ്് മ്ണതിലം 

ജലത്തിലം അടിഞ്ഞുകൂടും. പചക്കറികം ം േലക്കറികം ം, മോംസയവമോണ് ന്മ്മുവട ഉള്ളില് കയറിെറ്റുന്ന 

മോ ക ഘന്രലോെങ്ങം വട ഉറെിടം. ഉറെിട മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം െളവ  കൃത്യമോയി ന്ടെിലോക്കുക െഴി 

ന്മ്മുവട ന്ോടിവെ മലിന്ോെഥ ഒഴിെോക്കുന്നത്ോണ്. മോലിന്യ െലിവചറിയല്, അവജെ മോലിന്യം 

കത്തിക്കല് എന്നിെയ്പ്പവക്കത്ിവ  കര്ഗ്േന് ന്ടപടി എടുക്കോന് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്്ക 

കൂടുത്ല് അധികോ ം ന്ല്രകണ്ടത്ോണ്.  
5.1.3.2 അെഥ െിേകലന്ം 

 5.1.3.2.1 സംഥോന്ം രന് ിടുന്ന വപോതു അെഥയില്  ന്ിന്നും െിാിന്നമല്ല ജില്ലയിവല ശുചിത്വ – 
മോലിന്യ  ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്. ജില്ലയിവല ഗ്ോര്ഗ്െിക മോലിന്യ സംസ്ക ണം സംബന്ധിച് അെഥോ ന്ിര്ഗ്്ണതയപഠന് 

ശ്നകോ ം വജെ-അവജെ  മോലിന്യങ്ങള്പ് വകകോ യം വചയ്യുന്ന  ീത്ി, വപോതുജന്ങ്ങം വട 

ശുചിത്വേീലങ്ങള്പ്, പോഴ്ച്ജലം വകകോ യം വചയ്യുന്ന  ീത്ി എന്നിെ മന്സ്സിലോക്കോന് സോധിക്കും. ജില്ലയിവല 

ഗ്രോമശ്നരദേങ്ങളിവല െീടുകളില് വജെ മോലിന്യ സംസ്ക ണം എന്നത്് െലിയ ശ്നങ്ങം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 

െിഷയമവല്ലകിലം അെഥോ ന്ിര്ഗ്്ണതയ പഠന് ശ്നകോ ം 21.25% രപര്ഗ് (143024) ലമന്നു വസന്റ് ഭൂമിയില് 

ത്ോവഴയള്ളെ ോയി കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. േത്ത ം െീടുകളിവലയം െയോപോ  ഥോപന്ങ്ങളിരലയം വജെ 

മോലിന്യ സംസ്ക ണത്തിന്് ശ്നരത്യക ഊന്നല് ന്ല്കി ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് െഴി ഉറെിട 

മോലിന്യ സംസ്ക ണ ഉപോധികള്പ് ഒരുക്കുന്നത്് േെിടങ്ങളിവല വജെ മോലിന്യ ശ്നങ്ങത്തിന്് ഒരു പ ിധിെവ  

പ ിെോ മോകും. അെ ശ്നോരയോഗ്ികമല്ലോത്ത ഥലങ്ങളില് സോലമെിക കരപോംസറ്റസ്ിംഗ്് സംെിധോന്ം 

ഏര്ഗ്വെടുത്തോവന്നത്ോണ്. 

 5.1.3.2.2 ജില്ലയിവല അവജെ മോലിന്യങ്ങം വട വകകോ യം െളവ  ഊന്നല് ന്ല്രകണ്ട 

രമഖലയോണ്. പോഴ്ച്െസ്തു െയോപോ ികള്പ് 36%  അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് രേഖ ിും  

വകോണ്ടുരപോകുന്നുവണ്ടകിലം ഭൂ ിാോഗ്ം പ്ലോറിക് കെര്ഗ് അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് (34%) 

കത്തിും കളയന്നത്ോയം വപോതുഥലങ്ങളില് ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നത്ോയം അെഥോ ന്ിര്ഗ്്ണതയ പഠന്ത്തില് 

കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട. േത്് ാോെിയില് ജില്ലയില് െലിയ പോ ിഥിത്ിക ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ്ക്കു് െഴിവെക്കും. 

ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മുരഖന് പ്ലോറിക ്അടക്കമുള്ള അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് രെര്ഗ്ത്ി ിച് 

രേഖ ിച്  തന്രുപരയോഗ് െയെസോയങ്ങള്പ്ക്ക് വകമോറുകന്ന സംെിധോന്ം ഏര്ഗ്വെടുന്നത്് അവജെ 

മോലിന്യങ്ങള്പ് ലമലം ഉണ്ടോകുന്ന മോലിന്യശ്നങ്ങങ്ങള്പ്ക്ക് ഒരു പ ിധിെവ  പ ിെോ മോകും. 

 5.1.3.2.3 െീടുകളിലം ഥോപന്ങ്ങളിലം കക്കൂസ ് മോലിന്യ പ ിപോലന്ം അേോസ്ത്രീയമോയ 

 ീത്ിയിലോണ് വകകോ യം വചയ്യുന്നത്്. ചില സവകോ യ െയക്തികം ം സംഘടന്കം ം അേോസ്ത്രീയമോയി 

കക്കൂസ് മോലിന്യം വകകോ യം വചയ്യുന്നു. േെര്ഗ് സു ക്ഷിത്മല്ലോത്ത മോര്ഗ്ഗങ്ങളില് മലം രേഖ ിച് 

വപോതുഥലങ്ങളിലം കൃഷിയിടങ്ങളിലം ജലരരോത്സ്സുകളിലം ത്ള്ളുന്നു. ന്ിലെില് എല്ലോ ജില്ലകളിലം 

ആധുന്ിക കക്കൂസ് മോലിന്യ സംസ്ക ണ പ്ലോന്റ് അടിയന്തി മോയി ഥോപിക്കണവമന്ന് സുശ്നീം രകോടത്ി 

(എസ്.എം.പി) സിെില് ന്മ്പര്ഗ് 30493/2013 ഉത്ത െ ്ശ്നകോ ം  ന്ിര്ഗ്രദ്ദേിചിട്ടുവണ്ടകിലം ജില്ലയില് േത്ത ം 

പ്ലോെ് േതുെവ  ഥോപിക്കവെട്ടിട്ടില്ല. അെഥോന്ിര്ഗ്്ണതയ പഠന്ശ്നകോ മുള്ള ഥിത്ിയുസ ിച് 
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 ജില്ലോത്ലത്തില് പട്ടണങ്ങള്പ് രകന്ദ്രീക ിച് ആധുന്ിക കക്കൂസ് മോലിന്യ സംസ്ക ണ പ്ലോന്റ് 

അന്ിെോ യമോണ്. 

 5.1.3.2.4 രകന്ദ്ര ഗ്രോമീണ ശുചിത്വ പ ിപോടിയരടയം, 1999 മുത്ല് സമ്പൂര്ഗ്്ണത ശുചിത്വ യജ്ഞം 

പദ്ധത്ിയവട ാോഗ്മോയം, ന്ിര്ഗ്മ്മ്യല് ാോ ത്് അാിയോന് പദ്ധത്ിയവട ാോഗ്മോയം െയക്തിഗ്ത് ഗ്ോര്ഗ്െിക 

വേൗചോലയങ്ങള്പ് ജില്ലയില് ന്ല്കിയിരുന്നു. ത്രദ്ദേസവയാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് പദ്ധത്ി മുരഖന്യം 

ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് ന്ല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

പട്ടിക 5.1.48 

ശുചിത്വമിഷന് മുരഖന് ന്ല്കിയ വേൗചോലയങ്ങം വട െിെ ങ്ങള്പ് 

 

ക്രമ 

ന്ം 
ഘടകങ്ങള്പ് 

2008-09 

സോമ്പത്തിക 

െര്ഗ്ഷം െവ  

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

1. െയക്തിഗ്ത് 

ഗ്ോര്ഗ്െിക 

വേൗചോലയം 

95298 11720 0 250 5273 3583 3583 1989 16675 

2 സ്കൂള്പ് രടോയറ്്റസ്് 262 27 0 16 187 8 24 0 0 

3 അംഗ്ന്െോടി 

രടോയ്റ്റസ് ്
509 11 0 65 57 0 0 0 0 

4 സോമുെയ ശുചിത്വ 

സമുചയം 
19 7 4 19 14 5 0 4 3 

5 ററല് സോന്ിട്ടറി 

മോര്ഗ്ട്ട് 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 

ഉറെിടം : ഒ.ഡി.എഫ ്രബസ ്വലന് സര്ഗ്രെ, ശുചിത്വമിഷന് 

 

 5.1.3.2.5 വപോതുജന് േീലങ്ങളില് പ്ലോറിക് കെറുകകം വടയം മറ്റു ഉപരയോഗ്ം ജില്ലയില് കൂടുത്ലോയി 

കോണവെടുന്നു. ത്രദ്ദേ ഥോപന്ങ്ങം വട രന്തൃത്വത്തില് സമഗ്രമോയ രബോധെല്ക്ക ണവം, ബദല് 

ഉല്െന്നങ്ങം വട ലായത്യം അടിയന്തി മോയി  ഉറപ്പുെരുരത്തണ്ടത്ോണ്. കോലങ്ങളോയി പ്ലോന്റില് 

ന്ിരക്ഷപിക്കവെട്ട മോലിന്യകൂമ്പോ ങ്ങം ം കരമ്പോറിംഗ്ിന്വറ ാോഗ്മോയി ഒഴിെോക്കവെട്ട ത്ി സ്ക ണികം ം 

െലിയ ാീഷണിയോയി ന്ിലന്ില്ക്കുന്നുണ്ട്. േങ്ങവന് സൃഷ്ടിക്കവെട്ട ഖ മോലിന്യങ്ങം വട കൂമ്പോ ങ്ങള്പ് 

ാോെിയില് പോ ിഥിത്ിക ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് സൃഷ്ടിക്കുവമന്നത്ിന്ോല് േത്ത ം അെേിഷ്ടമോലിന്യകൂമ്പോ ങ്ങള്പ് 

സംസ്ക ിക്കുന്നത്ിന്് ജില്ലയില് ഒരു സോന്ിറ്റസ്റി ലോന്ഡ് ഫില്ലിംഗ്് സംെിധോന്ം രെണ്ടിെരും. േത്ത ം 

മോലിന്യകൂമ്പോ ങ്ങള്പ് ാോെിയില് ഉണ്ടോെോത്ി ിയ്ക്കോന് ഉറെിട മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം ന്ിര്ഗ്ബന്ധമോക്കണം. 

ചന്തകളിവല മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ  ീത്ി േോസ്ത്രീയമോയി  തന്രുദ്ധ ിെിക്കണം. ന്ിലെിവല േടവപടല് 

അപ യോതതയമോണ്.  

 5.1.3.2.6 വലസന്സിംഗ് ് സമ്പ്രദോയം നൂറുക േത്മോന്മോക്കോന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറവേോല, 

രകോഴിക്കടകള്പ്, മത്സയറോം കള്പ് എന്നിെയ്ക്ക മോലിന്യ പ ിപോലന് െയെഥകള്പ് കര്ഗ്േന്മോക്കിവക്കോണ്്ട 

വലസന്സിംഗ്് ഉറെിരക്കണ്ടത്ോണ്. 

 5.1.3.2.7 സവഛാശാോ ത്് മിഷവെ വെളിയിട െിസര്ഗ്ജന് െിമുക്ത കോമ്പയിന്ിവെ ാോഗ്മോയി 

െയക്തിഗ്ത് ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് എല്ലോ ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മുരഖന്യം വലന് 

സര്ഗ്രെ ശ്നകോ ം കവണ്ടത്തി മുഴുെന്രപര്ഗ്ക്കും  ന്ല്കിയിരുന്നു. േത്് െയക്തിഗ്ത് വേൗചോലയങ്ങം വട 
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 കുറെ് ഒരു പ ിധിെവ  കുറക്കോന് സോധിചിട്ടുണ്ട്. എന്നോല് വപോതുവേൗചോലയങ്ങം ം, സലമെ വേൗചോലയ 

രകോംപ്ലക്സുകം രടയം കുറെ് ജില്ലയിലണ്ട്. 

 5.1.3.2.8 ഗ്രോമശ്നരദേങ്ങളില് ന്ിന്ന് െിാിന്നമോയി വപോതുവേൗചോലയങ്ങം ം കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ി 

വേൗചോലയങ്ങം ം കൂടുത്ല് ആെേയമുള്ള ഥലങ്ങളോണ് ന്ഗ് ശ്നരദേങ്ങള്പ്. ജന്സംഖയ ശ്നകോ ം 

ന്ഗ് ശ്നരദേങ്ങളില് ആെേയമോയത്ിവെ 30% വപോതുവേൗചോലയങ്ങള്പ്  മോത്രരമ േന്നു ന്ിലെില് 

ജില്ലയിവല ന്ഗ് ശ്നരദേങ്ങളിലള്ളു. െയക്തിഗ്ത് ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ്ക്കു വസൗക യമില്ലോത്ത 

ഥലങ്ങളില് കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ി വേൗചോലയങ്ങം വടയം ആെേയകത് ന്ിലെിലണ്ട്.  

 5.1.3.2.9 മോലിന്യം ഉത്പോദിെിക്കുന്ന ശ്നധോന് രകന്ദ്രങ്ങളോയ ചന്തകള്പ്, രെോട്ടലകള്പ്, 

റരറോറന്റൂകള്പ്, ത്ട്ടുകടകള്പ് എന്നിെയില് േ ിയോയ  ീത്ിയിലള്ള മോലിന്യ സംസ്ക ണ ഉപോധികളില്ല. 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്കു കീഴിലള്ള ചന്തകളില് രപോലം അടിഥോന് വസൗക യമോയ 

രടോയലറ്റുകള്പ് ന്ിലെില് േല്ല. 

 5.1.3.2.10 ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട കഴിഞ്ഞ െര്ഗ്ഷവത്ത ശുചിത്വമോലിന്യ  

സംസ്ക്ക ണ പദ്ധത്ികള്പ് െിേകലന്ം വചയ്യുരമ്പോള്പ് സമഗ്രവം, സുഥി വമോയ മോതൃക പദ്ധത്ികള്പ് 

കുറെോണ്. െയക്തിഗ്ത് മോലിന്യ സംസ്ക ണ ഉപോധികള്പ്, വേൗചോലയങ്ങള്പ് എന്നിെയ്ക്കോണ് ജില്ലയിവല 

ഭൂ ിാോഗ്ം ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം ം മുന്തൂക്കം ന്ല്കിയി ിക്കുന്നത്്. 

5.1.3.3 മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം -ജില്ലയിവല ന്ിലെിവല ഥിത്ി 

1. ഗ്ോര്ഗ്െിക മോലിന്യം 

 

5.1.3.3.1 െ ിത് രക ളം പദ്ധത്ി  "  മോലിന്യത്തില് ന്ിന്നും സവോത്്രണവുയം"  കോവമ്പന്വറ ാോഗ്മോയി 

മുഴുെന് െീടുകം വടയം മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം സംബന്ധിച അെഥ ന്ിര്ഗ്ണയ സര്ഗ്രെ ജില്ലയവട 

ഗ്ോര്ഗ്െിക മോലിന്യ പ ിപോലന്ം സംബന്ധിച് െയക്തത് ന്ല്കുന്നു. ഗ്ോര്ഗ്െിക ത്ലത്തിവല വജെ 

അവജെ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ  ീത്ികള്പ്, േീലങ്ങള്പ്, െീടുകളിവല കംരപോറിംഗ്്, പോഴ്ച്ജല സംസ്ക്ക ണ 

 ീത്ികള്പ്, കക്കൂസ് മോലിന്യം വകകോ യം വചയ്യുന്ന  ീത്ികള്പ്, എന്നിെ സംബന്ധിച് ജില്ലയിവല ന്ിലെിവല 

ഥിത്ി അെഥ ന്ിര്ഗ്്ണതയത്തിലൂവട കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

എ .െീടുകളിവല അഴുകുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് സംസ്ക്ക ിക്കുന്ന  ീത്ി 

  5.1.3.3.2 െീടുകളിവല അഴുകുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് സംസ്ക്ക ിക്കുന്നത്ിന്് െിെിധങ്ങളോയ  ീത്ികള്പ് 

പിന്തുടരുന്നു. േത്ില് ശ്നധോന്മോയം കൃഷി, െളക്കുഴിയോയി 25 േത്മോന്ം രപരും, മൃഗ്ങ്ങള്പ്ക്ക് ത്ീറ്റസ്യോയി 32 

േത്മോന്ം, കംരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗ് ്  ീത്ി ഉപരയോഗ്ിച് െളമോയി മോറ്റുന്ന 2 േത്മോന്ം, ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോെില് 

ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നെര്ഗ് 1 േത്മോന്ം, ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ്ക്ക് ന്ല്കുന്നത്് 4 േത്മോന്ം, 

കത്തിക്കുന്നെര്ഗ് 16 േത്മോന്ം, സവകോ യ ഏജന്സികവള ഏല്പ്െിക്കുന്നെര്ഗ് 2 േത്മോന്ം, വപോതുയിടങ്ങളില് 

ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നെര്ഗ് 7 േത്മോന്ം, അലക്ഷയമോയി െലിവചറിയന്നെര്ഗ് 8 േത്മോന്ം എന്നോണ് പഠന് െിെ ം.  

ബി.  അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് വകകോ യം വചയ്യല് 

  5.1.3.3.3 അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് വകകോ യം വചയ്യുന്നത്് പല  ീത്ികള്പ് െീടുകളില് 

പിന്തുടരുന്നത്ോയി പഠന്ത്തില് കവണ്ടത്തുന്നു 14 േത്മോന്ം െീടുകളില് സൂക്ഷിക്കുന്നു, 36 േത്മോന്ം രപര്ഗ് 

സവകോ യ െയക്തികള്പ്, ഏജന്സികള്പ് എന്നിെവ  ഏല്െിക്കുന്നു. 5 േത്മോന്ം രപര്ഗ് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

ഥോപന്ങ്ങവള ഏല്െിക്കുന്നു. 27 േത്മോന്ം രപര്ഗ് കത്തിും  കളയന്നു, 8 േത്മോന്ം െീട്ടുകോര്ഗ് 

വപോതുഥലങ്ങളില് ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നത്ോയം 8 േത്മോന്ം അലക്ഷയമോയി െലിവചറിയന്നത്ോയം അെഥ 

ന്ിര്ഗ്്ണതയ പഠന്ം പറയന്നു.  
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 സി. െീടുകളിവല പോഴ്ച്ജല ഉപരയോഗ്ം 

5.1.3.3.4 െീടുകളിവല പോഴ്ച്ജല ഉപരയോഗ്ം സംബന്ധിച െിെ ങ്ങള്പ്  പ ിരേോധിക്കുരമ്പോള്പ്  19 

േത്മോന്ം പോഴ്ച്ജല കുഴി ഉപരയോഗ്ിക്കുന്നത്ോയം, 25 േത്മോന്ം രപര്ഗ്ക്ക് സവീരെജ് വപെ് സംെിധോന്ം 

ഉള്ളത്ോയം, 49 േത്മോന്ം രപര്ഗ് െീടുകളിവല മ ങ്ങം വട ത്ടത്തില് ഒഴുക്കി െിടുന്നത്ോയം, 14 േത്മോന്ം 

രപര്ഗ് കൃഷിക്ക് ഉപരയോഗ്വെടുത്തുന്നത്ോയം, 14 േത്മോന്ം രപര്ഗ് െീടിു തറത്്ത വപോതുഥലങ്ങളില് 

ഒഴുക്കിെിടുന്നത്ോയം കോണുന്നു.  2,08,548 െീടുകളില് പോഴ്ച്ജലം സൂക്ഷിക്കുന്നത്ിവെ ാോഗ്മോയി, പോഴ്ച്ജല 

കുഴി ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിചിട്ടുണ്്ട.  

ഡി. വസകിറ്റസ്ിക് ടോക് /കക്കൂസ് മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ  ീത്ി 

5.1.3.3.5 ജില്ലയിവല െീടുകളിവല വസകിറ്റസ്ിക് ടോക് / കക്കൂസ് കുഴിയമോയി ബന്ധവെട്ട് സവീക ിും  

െരുന്ന പ ിെോ   ീത്ികള്പ് സംബന്ധിച െിെ ങ്ങള്പ് പ ിരേോധിക്കുരമ്പോള്പ് 11 േത്മോന്ം രപര്ഗ്  തത്ിയ കുഴി 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിച് അത്ിരലക്ക് മോറ്റുന്നത്ോയം, 1 േത്മോന്ം മുന്ിസിെല് ടോകര്ഗ് രലോറികളില് പമ്്പ വചയ്്ത 

വകോണ്ടുരപോകുന്നത്ോയം, 13 േത്മോന്ം െീടുകള്പ് വശ്നെറ്റസ്് ഏജന്സികം വട ടോകര്ഗ് രലോറികളില് പമ്്പ 

വചയ്ത് വകോണ്ടുരപോകുന്നത്ോയം, 0.25 േത്മോന്ം രപര്ഗ് ഓടകളിരലകും രത്ോടുകളിരലകും ഒഴുക്കി 

െിടുന്നത്ോയം, 74 േത്മോന്ം െീടുകളില് േത്ത ം  ീത്ികള്പ് ഒന്നും സവീക ിരക്കണ്ടത്ോയി െന്നിട്ടിവല്ലന്നും 

അെഥ ന്ിര്ഗ്്ണതയ ശ്നകോ മുള്ള കണക്ക് പറയന്നു.  

േ.  െീടുകളിവല കരമ്പോറിംഗ്് സംെിധോന്ം 

5.1.3.3.6 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല 29.5% െീടുകളില് െിെിധ ത് ത്തിലള്ള കരമ്പോസിറ്റസ്് സംെിധോന്ം 

ന്ിലെിലണ്ട്. േത്ില് 9.3% െീടുകളില് വപെ് കരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗും, 3.7 % െീടുകളില്  ബക്കറ്റസ്് കരമ്പോറിംഗും, 

0.7% െീടുകളില് റിംഗ്് കരമ്പോറിംഗും, 14.8% െീടുകളില് കിചണ് ബിുകള്പ് വജെ മോലിന്യം 

സംസ്ക്ക ിക്കുന്നത്ിും, 65.5 % രപര്ഗ് മറ്റു പല സംെിധോന്ങ്ങം ം ഉപരയോഗ്ിച് െരുന്നു.  

എഫ്. സോധന്ങ്ങള്പ് െോങ്ങിവക്കോണ്ട് െ ോന് ഉപരയോഗ്ിക്കുന്ന  ീത്ി 

  5.1.3.3.7 പോലക്കോട ് ജില്ലയില് ഭൂ ിാോഗ്ം രപരും (65.3 % ) പ്ലോറിക് കെറുകകളോണ് 

സോധന്ങ്ങള്പ് െോങ്ങിവക്കോണ്ട് െരുെോന് ഉപരയോഗ്ിക്കുന്നത്്. തുണി, ചോക്ക്, ചണം, സഞ്ചി- 18.5% 

ആം കള്പ് ഉപരയോഗ്ിക്കുന്നുണ്ട്. സേര്ഗ്േിച 6,72,758 െീടുകളില് അഴുകുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് സംസ്ക്ക ിക്കുെോന് 

യോവത്ോരു െിധ സംെിധോന്വം േല്ലോത്ത 2,18,849 െീടുകള്പ് ഉണ്ട്. ഈ െീടുകളില് ഉറെിട മോലിന്യ 

സംസ്ക്ക ണം ഏര്ഗ്വെടുരത്തണ്ടത്ോണ്. അഴുകോത്ത മോലിന്യങ്ങള്പ് സംസ്ക്ക ിക്കുെോന് സംെിധോന്ം േല്ലോത്ത 

2,88,155 െീടുകവള ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മുന്വക എടുത്ത് വപോതു സംെിധോന്ത്തില് 

ഉള്പ്വെടുരത്തണ്ടത്ോണ്.  

5.1.3.4 ന്ഗ് സാകളിവല മോലിന്യസംസ്ക്ക ണം 

ന്ഗ് സാകള്പ് രന് ിടുന്ന ശ്നധോന് വെല്ലുെിളിയോണ് ഖ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം. മുന്ിസിെല് 

ഖ മോലിന്യ ഘടന്, ഭൂശ്നകൃത്ി, കോലോെഥ, ജീെിത് ീത്ിയിലള്ള െയത്ിയോന്ം, െര്ഗ്ദ്ധിും െരുന്ന ഉപരാോ  

സംസ്ക്കോ ം എന്നിെവയ ആശ്രയിചി ിക്കുന്നു. ഗ്ോര്ഗ്െികം, െോണിജയം, െയെസോയം, കൃഷി എന്നിെയില് 

ന്ിന്നുള്ള അെേിഷ്ടങ്ങളോണ് മുന്ിസ്സിെല് ഖ മോലിന്യം. ന്ഗ് മോലിന്യങ്ങള്പ് ശ്നധോന്മോയം ഗ്ോര്ഗ്െിക 

െോണിജയ രമഖലകളിലോണ്. മുന്ിസ്സിെല് ഖ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ ഘട്ടം 2000 ശ്നകോ ം ഖ മോലിന്യങ്ങം വട 

സംാ ണം, പ ിപോലന്ം, സംസ്ക്ക ണം, ന്ീക്കം വചയ്യല് എന്നിെ ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങളില് 

ന്ിക്ഷതതയമോണ്. ജില്ലയില് ഖ മോലിന്യങ്ങള്പ് കൂടിയ രത്ോത്ില് ഉത്പോദിെിക്കുന്നത്് വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ്, ഒറ്റസ്െോലം, 

ചിറ്റൂര്ഗ്-ത്ത്തമംഗ്ലം, പട്ടോമ്പി, വചര്ഗ്പ്പുള്ളരേ ി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് എന്നീ ന്ഗ് സാ  ശ്നരദേങ്ങളിലം, അലന്ല്ലൂര്ഗ്, 

 തതുരേ ി, െടക്കരഞ്ച ി, ആലത്തൂര്ഗ്, വകോടുെോയൂര്ഗ്, വന്ന്മോറ,  തതുെ ിയോ ം, രകോങ്ങോട്, അകരത്തത്തറ, 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 352 
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 െല്ലപ്പുഴ, ശ്രീകൃഷ്ണ ത ം, മരുത്രറോഡ്, വകോടുമ്്പ, ന്ോഗ്ലരേ ി, ലക്കിടി-രപരൂര്ഗ്, കുഴല്മേം, പി ിയോ ി, 

ഓങ്ങല്ലൂര്ഗ്, അഗ്ളി,  തതുന്ഗ് ം, െോണിയംകുളം, വകോല്ലരകോട്, മുണ്ടൂര്ഗ്, മലമ്പുഴ, വകോെം, തൃത്തോല, 

വകോഴിഞ്ഞോമ്പോറ, െടക െത്ി തുടങ്ങിയ പഞ്ചോയത്തുകളിലമോണ്. 

എ.  പോലക്കോട് ന്ഗ് സാ 

 ജില്ലയില് ഏറ്റസ്വം കൂടുത്ല് ഖ മോലിന്യം ഉത്പോദിെിക്കുന്നത്് പോലക്കോട് ന്ഗ് സായിലോണ്. 

ദിെരസന് 20-25 ടണ് ഖ മോലിന്യം രേഖ ിച ് വകോടുമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിവല കൂട്ടുപോത്യില്  

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന രഞ്ചിംഗ്് വഗ്രൗണ്ടില് സംാ ിക്കുന്നു. ന്ഗ് സാ പ ിധിയിവല െീടുകളില് ന്ിന്നും 

മോര്ഗ്ക്കറ്റുകളില് ന്ിന്നും സംാ ിക്കുന്ന ഖ മോലിന്യങ്ങള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുെോന് െിന്രഡോ കരമ്പോറ് പ്ലോെില് 

സംസ്ക്ക ിച് െളമോക്കി മോറ്റുന്നു. േങ്ങവന് അെരേഷിക്കുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് ഒരു മോലിന്യ കൂന്യോയി 

മോറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മോലിന്യ കൂമ്പോ ങ്ങള്പ് സമീപശ്നരദേ െോസികള്പ്ക്്ക ദു ിത്മോണ്.  

 സമഗ്ര ഉറെിട മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ പദ്ധത്ിയവട ാോഗ്മോയി ന്ഗ് സാ 2007 ഒരക്ടോബര്ഗ് 2 മുത്ല് 

െീടുകളില് ന്ിന്നും മോലിന്യങ്ങള്പ് രേഖ ിക്കുന്നത്് അെസോന്ിെിചി ിക്കുകയോണ്. പ്ലോറിക് അടക്കമുള്ള 

അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് െീടുകളില് ന്ിന്നും, ഥോപന്ങ്ങളില് ന്ിന്നും രേഖ ിച് ന്ഗ് സായവട 

രകന്ദ്രങ്ങളില് ഥോപിചിട്ടുള്ള ത്ോല്ക്കോലിക മോലിന്യ സംാ ണ രകന്ദ്രങ്ങളില് രേഖ ിച് ന്ഗ് സായവട 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന രഞ്ചിംഗ്് വഗ്രൗണ്ടില് സംാ ിക്കുന്നു.  

ബി. ചിറ്റൂര്ഗ് ത്ത്തമംഗ്ലം ന്ഗ് സാ 

ചിറ്റൂര്ഗ് ത്ത്തമംഗ്ലം ന്ഗ് സായ്ക്ക് കീഴില് പോറക്കളം െിന്രഡോ കരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗ്് പ്ലോെ് 3 

െര്ഗ്ഷമോയി ശ്നെര്ഗ്ത്തിും െരുന്നു. 3 ടണ് കെോസിറ്റസ്ിയള്ള പ്ലോെില് ദിെരസന് 2.5 ടണ് മോലിന്യങ്ങള്പ് 

സംസ്ക ിച് െിന്രഡോ കരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗ്്  ീത്ിയിലൂവട െളമോക്കി മോറ്റുന്നു. ‘അമൃത്ം വജെെളം’ എന്ന 
രപ ില്  േത്് കര്ഗ്ഷകര്ഗ്ക്്ക െില്ക്കുന്നു. ശുചീക ണ വത്ോഴിലോളികളോണ് പ്ലോെ് പ ിപോലിും െരുന്നത്്. 500 

കി. ഗ്രോം െളം െിന്രഡോ കരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗ്ിലൂവട  ഈ പ്ലോെ് ഉത്പോദിെിക്കുന്നു.  മോലിന്യ 

സംസ്ക്ക ണത്തിുള്ള രക ള മലിന്ീക ണ ന്ിയ്രണവുണ രബോര്ഗ്ഡിവെ 2015-16, 2016-17 െര്ഗ്ഷവത്ത മികച 

പ്ലോെിുള്ള അെോര്ഗ്ഡ് ഈ പ്ലോെ് ക ഥമോക്കിയിട്ടുണ്ട.് പ്ലോറിക്ക് അടക്കമുള്ള അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് 

കുടുംബശ്രീ അവജെ മോലിന്യ സംാ ണ രകന്ദ്രങ്ങളില് രേഖ ിച്, രെര്ഗ്ത്ി ിച് ന്ഗ് സായവട 

രമല്രന്ോട്ടത്തില് പോഴ്ച്െസ്തു െയോപ ികള്പ്ക്്ക െയോപോ ം ന്ടത്തിെരുന്നു. അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് രേഖ ിച് 

െകുന്നത്ിന്് വമറ്റസ്ീ ിയല് റിക്കെറി വഫസിലിറ്റസ്ി രകന്ദ്രങ്ങള്പ് ഥോപിചിട്ടുണ്ട്. 

സി. ഒറ്റസ്െോലം ന്ഗ് സാ 

ഒറ്റസ്െോലം ന്ഗ് സാകു കീഴിലള്ള പന്മ്ണത വസൗത്തില് മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ പ്ലോെ് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിും െരുന്നുണ്ട്. ന്ഗ് സാ പ ിധിയില് ഉത്പോദിെിക്കുന്ന ഖ  മോലിന്യങ്ങള്പ് രേഖ ിച്, രെര്ഗ്ത്ി ിച് 

െിന്ര്ോ കരമ്പോറിംഗ്്  ീത്ിയിലൂവടയോണ് പ്ലോെില്  സംസ്ക്ക ിും െരുന്നത്്. 3000 കി. ഗ്രോം ഖ  

മോലിന്യങ്ങള്പ് സംസ്ക്ക ിക്കോന് രേഷിയള്ള പ്ലോന്റോണ ്ഒറ്റസ്െോലം ന്ഗ് സായ്ക്ക ്കീഴിലള്ള സംസ്ക്ക ണ പ്ലോെ്. 

െിന്രഡോ കരമ്പോസിറ്റസ്ിംഗ്ിലൂവട ലാിക്കുന്ന വജെെളം ന്ഗ് സാ െില്െന് ന്ടത്തുന്നു.  

വഷോര്ഗ്്ണതര്ഗ്, വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി, മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട്, പട്ടോമ്പി ന്ഗ് സാകം ം മോലിന്യം ന്ീക്കം 

ന്ടത്തിെരുന്നുണ്ട്. വമറ്റസ്ി ീയല് കളക്ഷന്, വഫസിലിറ്റസ്ി സംസ്ക്ക ണം എന്നിെ  തര ോഗ്മിക്കുന്നുണ്ട്.  
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 പട്ടിക 5.1.49 

ന്ഗ് സാകളിവല ഖ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം 

ക്രമന്ം 
ന്ഗ് സായവട 

രപ  ്

അഴുകുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് അഴുകോത്ത മോലിന്യങ്ങള്പ് 

ന്ഗ് സായവട 

േടവപടലിലൂവട 

ദിെരസന് 

സംസ്ക്ക ിക്കുന്ന/ 

വകകോ യം വചയ്യുന്ന 

വജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് 

സംസ്ക്ക ണ  ീത്ി 

ന്ഗ് സായവട 

േടവപടലിലൂവട 

ദിെരസന് 

സംസ്ക്ക ിക്കുന്ന 

വകകോ യം വചയ്യുന്ന 

അവജെ 

മോലിന്യങ്ങം വട അളെ ്

റിമോര്ഗ്ക്കസ് ്

1 പോലക്കോട ് 20 ടണ് 
െിന്ര്ോ 

കരമ്പോറിംഗ് ്
2.4 ടണ് 

രേഖ ിച ്രെര്ഗ്ത്ി ിച ്

ആക്രികചെടക്കോര്ഗ്ക്ക് 

വകമോറുകന്നു 

2 

ചിറ്റൂര്ഗ് - 

ത്ത്തമംഗ്ലം 
2.5  ടണ് 

െിന്ര്ോ 

കരമ്പോറിംഗ് ്
30 ടണ് 

രേഖ ിച ്രെര്ഗ്ത്ി ിച ്

ആക്രികചെടക്കോര്ഗ്ക്ക് 

വകമോറുകന്നു 

3 വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് 0.5 ടണ് 
ബരയോഗ്യോസ ്& 

എയരറബിക ്ബിന് 
1 ടണ് 

വെഡ്ിംഗ് ്ന്ടത്തി 

ആക്രികചെടക്കോര്ഗ്ക്ക് 

വകമോറുകന്നു 

4 ഒറ്റസ്െോലം 1.5 ടണ് 
െിന്ര്ോ 

കരമ്പോറിംഗ് ്
30 ടണ് 

 രേഖ ിച ്

ആക്രികചെടക്കോര്ഗ്ക്ക് 

വകമോറുകന്നു 

5 വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി  - 45 ടണ് 
ആക്രികചെടക്കോര്ഗ് 

രന് ിട്ട ്രേഖ ിക്കുന്നു 

6 പട്ടോമ്പി 1 ടണ് ഓെണ് കരമ്പോറിംഗ് ് 0.5 ടണ് 
രെര്ഗ്ത്ി ിച ്െോര്ഗ്ഡില് 

സൂക്ഷിക്കുന്നു 

7 മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട ്  -  - 

അെലംബം : ശുചിത്വമിഷന് 

5.1.3.5 ജില്ലയിവല വേൗചോലയ വസൗക യങ്ങള്പ് 

 

 സവഛാശ ാോ ത്് മിഷന് വെളിയിട മലലമത്ര െിസര്ഗ്ജെിമുക്ത കയോമ്പയിവെ ാോഗ്മോയി  ന്ടത്തിയ 

രബസ് വലന് സര്ഗ്വെ ശ്നോക ം ജില്ലയില് 23075 െയക്തിഗ്ത് ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് 

ആെേയമുള്ളത്ോയി കവണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സവഛ്ാശ ാോ ത് ് മിഷന് (ഗ്രോമീണ്) വെളിയിട മലലമത്ര െിസര്ഗ്ജന് 

െിമുക്ത കോമ്പയിവെ ാോഗ്മോയി െയക്തിഗ്ത് ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് േല്ലോത്ത മുഴുെന് െീടുകള്പ്ക്കും 

വേൗചോലയങ്ങള്പ് ശുചിത്വ മിഷവെയം, ത്രദ്ദേ ാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വടയം ഫണ്ട് െിെിത്ം ഉപരയോഗ്ിച് 

ന്ിര്ഗ്മ്മ്യിച് ന്ല്കിയിരുന്നു. രകന്ദ്ര ഗ്രോമീണ ശുചിത്വ പ ിപോടിയവടയം 1999 മുത്ല് സമ്പൂര്ഗ്്ണത ശുചിത്വ 

യജ്ഞം പ ിപോടിയവട ാോഗ്മോയം ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോണ് ാോ ത്് അാിയോന് പദ്ധത്ിയവട ാോഗ്മോയം െയക്തിഗ്ത് 

ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് ജില്ലയില് ന്ല്കിെരുന്നു. ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മുരഖന്യം, 

ഗ്ോര്ഗ്െിക വേൗചോലയങ്ങള്പ് ന്ല്കിയിട്ടുണ്്ട.  

ഓ.ഡി.എഫ് സുഥി ത് (ODF Sustainability) 

രകന്ദ്ര കുടിവെള്ളം & ശുചിത്വ മ്രണവുോലയം,  ോജയത്ത് വെളിയിട െിസര്ഗ്ജന് െിമുക്തമോയ 

അെഥ ന്ിലന്ിര്ഗ്ത്തുന്നത്ിവെ ശ്നോധോന്യം സംബന്ധിച് െിേദമോയ ന്ിര്ഗ്രദ്ദേം ന്ല്കിയിട്ടുണ്്ട. ജന്ങ്ങളില് 

മലലമത്ര െിസര്ഗ്ജന്ത്തിന്ോയി വേൗചോലയങ്ങള്പ് ഉപരയോഗ്ിക്കുന്ന േീലമുണ്ടോക്കുകയം, സു ക്ഷിത്വം 

ആര ോഗ്യപ വമോയ ജീെിത്വേലി അെ ില് ഉണ്ടോക്കുകയമോണ് േതു വകോണ്ടുരദ്ദേിക്കുന്നത്്. പോലക്കോട് 
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 ജില്ല 2016 ഒരക്ടോബര്ഗ്  18 ഓ.ഡി.എഫ് ആയി ശ്നഖയോപിവചകിലം ഈ അെഥ ന്ിലന്ിര്ഗ്രത്തണ്ടതുണ്്ട. 

ആയത്ിുരെണ്ടി ത്ോവഴ പറയന്ന ന്ടപടികള്പ് സവീക ിക്കുന്നത്ിന്് സംഥോന് ശുചിത്വമിഷന് 

ന്ിര്ഗ്രദ്ദേിചിട്ടുണ്്ട. 

1. രലോക്ക് പഞ്ചോയത്ത് പ ിധിയില് െരുന്ന എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലം ശ്നരത്യകിച് 

പട്ടികജോത്ി, പട്ടികെര്ഗ്ഗ രകോളന്ികളില് ഓ.ഡി.എഫ് സുഥി ത് ഉറപ്പുെരുത്തുക 

2. രലോക്കു പ ിധിയില് െരുന്ന ചന്ത, ബസ് റോെുകള്പ്, വപോതുഥലങ്ങള്പ് എന്നിെിടങ്ങളില് 

100% വൃത്തിയം, ശുചിത്വവം ഉള്ളത്ോവണന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തുക 

3. വപോതുജന്ങ്ങളില് വേൗചോലയം ഉപരയോഗ്ിക്കുന്ന േീലമോക്കുക, സു ക്ഷിത്വം 

ആര ോഗ്യപ വമോയ ജീെിത്  ീത്ി ഉണ്ടോക്കുന്നത്ിുള്ള ന്ടപടികള്പ് സവീക ിക്കുക 

4. വപോതു രടോയ്റ്റുകം ം, സോലമെയ ശുചിത്വ സമുചയങ്ങം ം, സ്ക്കൂം കള്പ്, അംഗ്ന്െോടികള്പ് 

എന്നിെിടങ്ങളിവല വേൗചോലയങ്ങം ം വൃത്തിയോയി സൂക്ഷിക്കുന്നുന്ന് ഉറപ്പുെരുത്തുക. 

േതു പ ിരേോധിക്കുന്നത്ിന്ോയി രലോക്കിവല ശുചിത്വമിഷന് രകോര്ഗ്ഡിരന്റ്റസ്റുകവട രന്തൃത്വത്തില് ടീം 

രൂപീക ിച് പഞ്ചോയത്തുത്ലത്തില് പ ിരേോധന് ന്ടത്തുന്നത്ിുള്ള ന്ടപടികം ം ജില്ലോത്ലത്തില് സൂെര്ഗ് 

വചക്ക് ന്ടത്തുന്നത്ിുള്ള ന്ടപടികം ം ജില്ലയില് സവീക ിും െരുന്നു. കൂടോവത് െിെിധ ത് ത്തിലള്ള െിെ  – 
െിജ്ഞോന് – െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം സംഘടിെിക്കുന്നത്ിന്് ത്ീരുമോന്ിചിട്ടുണ്ട്. 

പട്ടിക 5.1.50 

വപോതുവേൗചോലയങ്ങള്പ് - ജന്സംഖയോടിഥോന്ത്തില് ആെേയമുള്ളത്് 

ക്രമ. ന്ം ന്ഗ് സായവട രപ ് ജന്സംഖയ 
ആെേയമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ി 

രടോയലറ്റുകം വട എ്ണതം 

1 വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് 43,533 20 

2 ഒറ്റസ്െോലം 53,792 25 

3 പോലക്കോട് 1,30,995 60 

4 ചിറ്റൂര്ഗ്-ത്ത്തമംഗ്ലം 32,298 15 

5 പട്ടോമ്പി 28,632 13 

6 വചര്ഗ്പ്പുളരേ ി 40008 18 

7 മ്ണതോര്ഗ്ക്കോട് 31,902 15 

ആവക 3,61,160 166 
അെലംബം : ശുചിത്വമിഷന് 

5.1.3.6 അറവേോലകം ം രകോഴിക്കടകം ം –മോലിന്യ സംസ്ക ണവം വസൗക യങ്ങം ം 

 മോംസയ, മത്സയങ്ങം വട ഉപരാോഗ്ത്തില് മറ്റു സംഥോന്ങ്ങവള അരപക്ഷിച് രക ളം െളവ  

മുന്നിലോണ്. ഭൂ ിപക്ഷം രക ളീയരുവടയം ആെോ ക്രത്തില് ഒഴിും  കൂടോന്ോെോത്ത ഒരു െിാെമോണ് 

മോംസയം. െര്ഗ്ഷങ്ങളോയി കന്നുകോലി ജന്സംഖയ കുറഞ്ഞു െരുരമ്പോഴും മോംസ ഉപരാോഗ്ം െര്ഗ്ദ്ധിും  

െരുന്നത്ോയോണ് കോണുന്നത്്.  

4.9.37 സംഥോന്ത്്ത അറവേോലകളിലം, േറചി കടകളിലം, രകോഴിക്കടകളിലം 8.60% (1349) 

എ്ണതം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കൂന്നത്് പോലക്കോട ് ജില്ലയിലോണ്. േെയില് ന്ിന്ന് ദിെരസന് 

 തറന്തള്ളുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് ഓര ോ ശ്നരദേങ്ങളിലം െലിയ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്ട. 

4.9.38  
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 1. അറവേോലകം വടയം രകോഴിക്കടകം വടയം ഉടമഥോെകോേം സംബന്ധിച് 

4.9.38 പോലക്കോട് ജില്ലയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന അറവ േോലകളിലം രകോഴിക്കടകളിലം 51.5% (695 

എ്ണതം) െോടകയ്്ക്ക  ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്, 38.9% (525 എ്ണതം) സവന്തമോയിട്ടുള്ളത്ോണ്. 9.6% (129 

എ്ണതം) മറ്റുത് ത്തില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്. 

2.  ജിരേഷന് വലസന്സ് എന്നിെ സംബന്ധിച് 

ജില്ലയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന അറവേോലകളില് ഭൂ ിപക്ഷവം 3.86% (875 എ്ണതം) യോവത്ോരു െിധ 

 ജിരേഷും േല്ലോവത് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്.  ജിരേഷുള്ള ഥോപന്ങ്ങളില്, 75.53% (358) 

ത്രദ്ദേ സവയം ാ ണ ഥോപന്ങ്ങളില് മോത്രരമ  ജിറര്ഗ് വചയ്തിട്ടുള്ളൂ. 12.24% ഥോപന്ങ്ങള്പ് ഫുഡ് 

രസഫ്റ്റി ഡിെോര്ഗ്ട്ട്വമന്റില് മോത്രം  ജിറര്ഗ് വചയ്തെ ോണ്. 6.75% (32)ഥോപന്ങ്ങള്പ് ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങളിലം ഫു്രസഫ്റ്റി ഡിെോര്ഗ്ട്ട്വമന്റിലം  ജിറര്ഗ് വചയ്തിട്ടുണ്ട്. 5.48% 

മറ്റുത് ത്തില്  ജിരേഷന് വചയ്ത ഥോപന്ങ്ങളോണ്. വലസന്സ് എടുത്തു ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന 

ഥോപന്ങ്ങള്പ് 18.01% (243) ആണ്. ഭൂ ിപക്ഷം ഥോപന്ങ്ങം ം വലസന്സ് േല്ലോവത്യോണ് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്്. 

3. ഥോപന്ങ്ങം വട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ം സംബന്ധിച് 

ജില്ലയില് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന േറചിക്കടകള്പ്, അറെ് േോലകള്പ്, രകോഴിക്കടകള്പ് എന്നിെയില് (89.32% 

(1205 എ്ണതം) ഥി മോയി ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്. 10.67% (144)ഥോപന്ങ്ങള്പ് ത്ോല്ക്കോലികമോയി 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്. ബഹു ഭൂ ിാോഗ്ം ഥോപന്ങ്ങം ം 79.11% (1067 എ്ണതം)ദിെസവം തുറന്നു 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതും 16.16% (218)ആഴ്ചയിലം, 0.37% (5) മോസത്തിലം, 1.11% (15) ഉത്സെകോലങ്ങം ം , 

3.26% (44)ചില ശ്നരത്യക സമയങ്ങളില് മോത്രം തുറന്നു ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതുമോണ്. ജില്ലയിവല േത്ത ം 

ഥോപന്ങ്ങളില് 64.12% (865)രകോഴിക്കടകം ം,  14.30% (193)േറചിറോം കം ം, 0.29% 

(4)അറവേോലകള്പ് മോത്രവം 67% (90) േറചിയം രകോഴിയം ഒന്നിും  െില്ക്കുന്ന രകന്ദ്രമോയം, 13.56% 

ഥോപന്ങ്ങള്പ് അറവേോലയം/ േറചി റോം മോയം, 1.07% ഥോപന്ങ്ങള്പ് മറ്റുള്ളെയോയം 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയോണ്. 

4. ഥോപന്ങ്ങം വട മോലിന്യ സംസ്ക ണ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

പോലക്കോട് ജില്ലയില് അറെ് േോലകളിലം രകോഴിക്കടകളിലം ബഹു ഭൂ ിപക്ഷവം ദിെസവം 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ഥോപന്ങ്ങളോയത്ിന്ോല് ദിെരസന് മോലിന്യങ്ങള്പ് ഉല്പോദിെിക്കുന്നെയോണ്. ഈ 

ഥോപന്ങ്ങളില് 7.70% (104 എ്ണതം) യോവത്ോരു ത് ത്തിലള്ള മോലിന്യ സംസ്ക ണ സംെിധോന്വം 

േല്ലോവത്യോണ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്്. 5.4% (74) ഥോപന്ങ്ങള്പ്  തറം ത്ള്ളുന്ന മോലിന്യങ്ങള്പ് 

ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നത്് തുറന്ന കുഴികള്പ്കളിലോണ്, 11.38% (302) ഥോപന്ങ്ങളില് മോലിന്യങ്ങള്പ് 

ന്ിരക്ഷപിക്കുന്നത്് ലമടിയ കുഴികളിലോണ്. 2% (27)ത്തിന്് മോലിന്യ സംസ്ക ണത്തിന്് രീറ്റസ്്വമന്റ് 

പ്ലോന്റുകകം ണ്ട്. 8% (108)അറവ േോലകളില് ന്ിന്നും, രകോഴിക്കടകളില് ന്ിന്നുള്ള മറ്റുല്െന്നങ്ങള്പ്ക്്ക 

രെണ്ടിയള്ള പ്ലോന്റുകകളിലോണ് മോലിന്യം സംസ്ക ിക്കുന്നത്്. ഭൂ ിാോഗ്ം െരുന്ന ഥോപന്ങ്ങളില് 54.41% 

(734) മറ്റു ത് ത്തിലോണ് മോലിന്യം സംസ്ക ിക്കുന്നത്്. 
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 അറവേോലകളിവലയം രകോഴിക്കടകളിവലയം മോലിന്യ സംസ്ക ണ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

 
 

5. െര്ഗ്ഷത്തില് കേോപ്പു വചയ്യുന്ന മൃഗ്ങ്ങം രടയം പക്ഷികം രടയം എ്ണതം സംബന്ധിച് 

 പോലക്കോട് ജില്ലയില് ഒരു െര്ഗ്ഷം കേോപ്പു വചയ്യുന്ന മോടുകം വട എ്ണതം 35488 ആണ്. 

രപോത്തുകള്പ് 3,10,141 ആടുകള്പ് 46,702, പന്നി 928, മുയല് 3,478 എന്നിങ്ങവന്യോണ്. ആടുമോടുകം ം, 

രപോത്തുകം മോണ് ശ്നധോന്മോയം കേോപ്പു വചയ്യവെടുന്ന മൃഗ്ങ്ങള്പ്. കേോപ്പു വചയ്യുന്ന മോടുകളില് 42.38% 

വലസന്സ് ഉള്ള ഥോപന്ങ്ങളിലം, 57.62% വലസന്സ് േല്ലോത്ത ഥോപന്ങ്ങളിലമോണ്. 

രപോത്തുകളില് 34.57% മോത്രരമ വലസന്സ് ശ്നകോ ം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന അറവ േോലകളില് കേോപ്പു 

വചയ്യവെടുന്നത്്. 65.43% വലസന്സില്ലോവത് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ഥോപന്ങ്ങളിലോണ് കേോപ്പു 

വചയ്യവെടുന്നത്്. കേോപ്പു വചയ്യുന്ന ആടുകളില് 53.85% വലസന്സുള്ളെയിലം, 46.15%  

വലസന്സില്ലോത്തെയമോണ്. െര്ഗ്ഷത്തില് കേോപ്പു വചയ്യുന്ന പന്നികളില് 29.79% 

വലസന്സുള്ളെയിലം, 70.21% വലസന്സില്ലോത്തെയിലമോണ് . മുയല് ആകവട്ട കേോപ്പു  

വചയ്യവെടുന്നത്് 64.43% വലസന്സ് ശ്നകോ ം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നെയിലം, 35.57% 

വലസന്സില്ലോത്തെയിലമോണ്. 

 

 

െര്ഗ്ഷത്തില് കേോപ്പു വചയ്യുന്ന മൃഗ്ങ്ങള്പ് 

 
അെലംബം :  രക ളത്തിവല അറവേോലകവളയം രകോഴിക്കടകവളയം സംബന്ധിച ്സര്ഗ്രെ 2014 എക്കരണോമിക്സ് ആന്റ് റോറ്റസ്ിറിക്സ ്െകുെ് 

 പോലക്കോട ് ജില്ലയില് ഒരു െര്ഗ്ഷം മോംസത്തിന്ോയി രകോഴിക്കടകളില് കേോപ്പു വചയ്യുന്നത്് 56,684 

എ്ണതം മുട്ടരക്കോഴികവളയോണ്. രകോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്പ് 71,31,557, ത്ോറോെ് 2,202, ടര്ഗ്ക്കി രകോഴി 152, കോട 

തുറന്ന കുഴി, 
5.4

രീറ്റസ്വ്മന്റ് പ്ലോന്റ്, 
2

അടഞ്ഞ കുഴി 

22.38

ഉപോധികള്പ് 

േല്ലോത്തെ, 
7.7

മറ്റസ് ്ഉല്െന്നങ്ങള്പ് 

ഉണ്ടോക്കുന്നെ 8

മറ്റുള്ളെ, 5.41
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 38498 മറ്റുള്ളെ 2880 എന്നിെയോണ്.  ഓര ോ െര്ഗ്ഷവം കടകളിലൂവട മോംസ ആെേയത്തിന്ോയി കേോപ്പു 

വചയ്യുന്നത്്. 

5.1.3.7 ചന്തകളിവല വസൗക യങ്ങം ം ശുചിത്വ മോലിന്യ സംസ്ക ണവം 
 മോലിന്യം ഉത്െോദിെിക്കുന്ന ശ്നധോന്വെട്ട രകന്ദ്രങ്ങളോണ ് ചന്തകള്പ്. പോലക്കോട് ജില്ലയില് ശ്നധോന് 

വടൗണുകള്പ് രകന്ദ്രീക ിച് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട അധീന്ത്യിലം, സവകോ യ െയക്തികം വട 

ഉടമഥത്യിലം ചന്തകള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും  െരുന്നുണ്ട്. 

      വപോതുജന്ങ്ങം വട ന്ിത്യ ജീെിത്ത്തിന്ോെേയമോയ പചക്കറി, മത്സയം മറ്റു പലച ക്്ക സോധന്ങ്ങള്പ് 

എന്നിെ ഒരു കുടക്കീഴില് ലായമോക്കുവമന്നത്ിന്ോല് ത്വന്ന വപോതുജന്ങ്ങവള ധോ ോളമോയി േെിടങ്ങളിരലക്്ക 

ആകര്ഗ്ഷിും െരുന്നു. സംഥോന്വത്ത വമോത്തം ചന്തകളില് ആറുക േത്മോന്രത്തോളം പോലക്കോട് 

ജില്ലയിലോണ്. 

1. ചന്തകം വട ഉടമഥോെകോേം 

 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല ആവക 42 ചന്തകളില് 19 എ്ണതം ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട 

അധീന്ത്യിലള്ളത്ോണ്. േത്ില് 16 എ്ണതവം തുറന്ന ഥലത്തു ഥിത്ി വചയ്യുന്ന ചന്തകളോണ്. 2 എ്ണതം 

ന്ിയ്രണവുണങ്ങള്പ് ഉള്ള ചന്തകളോണ്. സവകോ യ ഉടമഥത്യിലള്ള ചന്തകളില് 10 എ്ണതവം തുറന്ന 

ഥലത്തും  ണ്ട് എ്ണതം ന്ിയ്രണവുണങ്ങള്പ്ക്കു അത്ീത്മോയി ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതുമോണ്. ബോക്കിയള്ള 11 എ്ണതം 

മറ്റു ത് ത്തിലള്ള ഉടമഥത്യിലള്ളെയോണ്.  

2. ചന്തകളിവല വസൗക യങ്ങള്പ് 

   ചന്തകളിവല വസൗക യങ്ങള്പ് പ ിരേോധിക്കുരമ്പോള്പ് 57% ചന്തകളില് വെദുത്ിയം, 54% 

ചന്തകളില് വെള്ളത്തിന്വറ  ലായത്യണ്ട്. അരത് സമയം 30% ചന്തകളില് മോത്രരമ രടോയലറ്്റസ് 

വസൗക യങ്ങള്പ് ലായമോയിട്ടുള്ളൂ. േത്ില് ന്ഗ് സാ പ ിധിയിവല 66% ചന്തകളില് േലക്ട്രിസിറ്റസ്ിയം, 50% 

ചന്തകളില് വെള്ളവം ലായമോവണകിലം, 33% ഥലങ്ങളില് മോത്രരമ രടോയലറ്റസ്് വസൗക യം ലായമോയിട്ടുള്ളൂ. 

3. മോര്ഗ്ക്കറ്റസ്് വസൗക യങ്ങള്പ് 

 പഞ്ചോയത്തുകളിവല ചന്തകളില് 55% െീത്ം േലക്ട്രിസിറ്റസ്ി, വെള്ളം എന്നീ വസൗക യങ്ങം വണ്ടകിലം, 

30% ഥലങ്ങളിവല  രടോയലറ്റസ്് വസൗക യം ന്ിലെിലള്ളൂ. 

4. ചന്തകളിവല ഉല്െന്നങ്ങള്പ്, രസെന്ങ്ങള്പ് 

 പോലക്കോട് ജില്ലയിവല ചന്തകളില്  93% കോര്ഗ്ഷിക ഉല്െന്നങ്ങം ം, 54% ചന്തകളില് 

കോര്ഗ്ഷിരകത്  ഉല്െന്നങ്ങം ം, 9.5% സോലമെികമോയ രസെന്ങ്ങം മോണ് ന്ിലെിലളളത്്. േത്ില് 

ന്ഗ് സാ പ ിധിയില് 62.5% കോര്ഗ്ഷിക ഉത്െന്നങ്ങം ം, 37.5% കോര്ഗ്ഷിരകത്  ഉല്െന്നങ്ങം മോണ് 

ലായമോകുന്നത്്. ഗ്രോമശ്നരദേങ്ങളില് എല്ലോ ചന്തകളിലം കോര്ഗ്ഷിരകത്  ഉല്െന്നങ്ങള്പ് 

ലായമോക്കുന്നരത്ോവടോെം 58.52% ചന്തകളില് കോര്ഗ്ഷിരകത്  ഉത്െന്നങ്ങം ം 11.76% സോലമെികമോയ 

രസെന്ങ്ങം ം ലായമോണ്. 

5. ചന്തകളിവല മോലിന്യ സംസക ണം ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട േടവപടല് 

 ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട അധീന്ത്യില്വെട്ട ചന്തകളില് ന്ിന്ന് മോലിന്യം ത്രദ്ദേ 

സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് രേഖ ിും  സംസ്ക ിക്കുന്നുവണ്ടകിലം പൂര്ഗ്്ണതമോയ രത്ോത്ില് േടവപടല് 

ന്ടത്തോന് സോധിചിട്ടില്ല. പോലക്കോട് ജില്ലയില് ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് 47% ചന്തകളില്, 

മോലിന്യ സംസ്ക ണവമോയി ബന്ധവെട്ട് േടവപടല് ന്ടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നോല് 53.1% ചന്തകളി മോലിന്യങ്ങള്പ് 

ന്ീക്കം വചയ്യുന്നതും ശൂചീക ണം ന്ടക്കുന്നതും മറ്റുത് ത്തിലോണ്. 75% ചന്തകളില് മറ്റുത് ത്തില് 

ശുചീക ണവം മോലിന്യ സംസ്ക ണവം ന്ടക്കുന്നു. പഞ്ചോയത്ത ് ത്ലത്തില് മോലിന്യം സംസ്ക ണത്തില് 

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങലവട േടവപടല് വമചവെരടണ്ടതുണ്ട്. 
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 5.1.3.8    രെോട്ടല്, റരറോറെ്എന്നിെ സംബന്ധിച െിെ ങ്ങള്പ് 

  മോലിന്യങ്ങള്പ് ദിെരസന് ഉല്െോദിക്കുന്ന ഥോപന്ങ്ങളോണ് രെോട്ടലകള്പ്, റരറോറന്റൂകള്പ്, 

ടീറോം കള്പ് എന്നിെ. സംഥോന്വത്ത 10%  െരുന്ന റരറോറന്റൂകള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിും െരുന്നത്് പോലക്കോട് 

ജില്ലയിലോണ്. രെോട്ടലകം വട കോ യം പ ിരേോധിചോല് 4.2% ടിറോം കളില് 8.2% പോലക്കോട് 

ജില്ലയിലോണ്. രക ളത്തിവല റരറോറന്റൂകളില് 14.6% (5322 എ്ണതം) ന്ഗ് സാ പ ിധിയിലോണ് ഥിത്ി 

വചയ്യുന്നത്്. േത്ില് 5.9% റരറോറന്റുകകം ം (312 എ്ണതം) പോലക്കോട് ന്ഗ് സായിലോണ്.  
അെലംബം : രെോട്ടലകം ം റരറോറന്റുകവളയം കുറിും ള്ള സര്ഗ്രെ എക്കരണോമിക്സ ്ആന്റ് റോറ്റസ്ിറികസ ് െകുെ്) 

5.1.3.9 റരറോറന്റൂകളിവലയം രെോട്ടലകളിവലയം മോലിന്യം ന്ീക്കം വചയ്യുന്നത്് സംബന്ധിച് 

  പോലക്കോട് ജില്ലയിവല ഭൂ ിാോഗ്വം റരറോറന്റൂകളിവലയം മോലിന്യങ്ങള്പ് ശ്നധോന്മോയം 

ത്രദ്ദേീയമോയി ന്ീക്കം വചയ്യുക എന്ന ഉപോധിയോണ ് അുെര്ഗ്ത്തിചി ിക്കുന്നത്്. ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോെ് 

ഥോപിക്കുക, കുടംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്പ്  മുരഖന് മോലിന്യം ന്ീക്കം വചയ്യുക തുടങ്ങിയ  ീത്ികളോണ് ജില്ലയിവല 

റരറോറന്റൂകള്പ് പിന്തുടര്ഗ്ന്നുെരുന്നത്്. 

  റരറോറന്റൂകളില് 47.24% (1746 എ്ണതം) ത്ില് ാക്ഷയസു ക്ഷോ അരത്ോറിറ്റസ്ിയവട സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്്റസ് 

ഉള്ളെയം, 23.75% (878 എ്ണതം) സോന്ിരറ്റസ്ഷന് സര്ഗ്രെ സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റസ്് ഉള്ളെയം, 66.5% (2458 എ്ണതം) 

ത്രദ്ദേ സവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട വലസന്സ് ഉള്ളെയമോണ്. 

  52.47% (106 എ്ണതം) രെോട്ടലകള്പ് ത്രദ്ദേീയമോയി മോലിന്യങ്ങള്പ് ന്ീക്കം വചയ്യുന്നു. 3.46% (7 

എ്ണതം) ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോന്റൂകളിലൂവട മോലിന്യം സംസ്ക ിക്കുന്നു. 37.62% (76 എ്ണതം) കുടുംബശ്രീ 

യൂണിറ്റുകവള ഏല്െിക്കുന്നു. 6.43% (13 എ്ണതം) രപര്ഗ് മറ്റുള്ള  ീത്ികളോണ് അെലംബിചിട്ടുള്ളത്്. 2.27% (4 

എ്ണതം) മലിന്ജല സംസ്ക ിക്കുന്നത്ിന്ോ െേയമോയ പ്ലോന്റുക ഥോപിചിട്ടുണ്്ട. 

  10.56% (21 എ്ണതം) മോലിന്യം േോസ്ത്രീയമോയി സംസ്ക ിക്കുന്നത്ിുള്ള വസൗക യങ്ങള്പ് 

മഴവെള്ള സംാ ണി 8.91% (18) രസോളോര്ഗ് സംെിധോന്ം 21.78% (44) എന്നീ ശ്നകൃത്ി വസൗഹൃദ 

സംെിധോന്ങ്ങള്പ് സവീക ിചിട്ടുണ്ട്. ചോയക്കടകളില് 92.70% മോലിന്യം ന്ീക്കം വചയ്യുന്ന  ീത്ിയോണ് 

പിന്തുടരുന്നത്്. 6.62% കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റസ്കുവള ഏര്ഗ്െിക്കുകയോണ് വചയ്യുന്നത്്.  

5.1.3.10  ത്ട്ടുകടകള്പ് 

  െഴിരയോ ങ്ങളിലം, വത്രുവകളിലം ഥി മോരയോ, ത്ോത്ക്കോലികമോരയോ സംെിധോന്ത്തില്  

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ാക്ഷണ പോന്ീയങ്ങള്പ് ലാിക്കുന്ന സംെിധോന്ങ്ങളോണ ് ത്ട്ടുകടകള്പ്. മോറിയ ജീെിത് 

വേലിയവടയം, ാക്ഷണ ക്രമത്തിവെയം ാോഗ്മോയി രൂപവെട്ട സംെിധോന്മോണ ്ത്ട്ടകട. സംഥോന്ത്തു 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ത്ട്ടുകടയില് 11.47% പോലക്കോട് ജില്ലയിലോണ്. സംഥോന്വത്ത ന്ഗ് സാകളില് ഏറ്റസ്വം 

കൂടുത്ല് ത്ട്ടുകടകള്പ് ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നത്്  (218 എ്ണതം) പോലക്കോട് ന്ഗ് സായിലോണ്. ദിെരസന് തുറന്നു 

ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്ന ത്ട്ടുകടകളില് മോലിന്യം സംസ്ക ിക്കുന്നത്് ഭൂ ിാോഗ്വം ത്രദ്ദേീയമോയ  ീത്ികളോണ് 

സവീക ിും െരുന്നത്്. ജില്ലയിവല ത്ട്ടുകടകളില് 6.40%(81) മോത്രരമ ാക്ഷയ സു ക്ഷോ സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റും,  

ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട വലസന്സും ശ്നകോ ം ശ്നെര്ഗ്ത്തിക്കുന്നുള്ളൂ.  

  ത്ട്ടുകടകവള സംബന്ധിച് മോലിന്യ സംസ്ക ണം ഒരു ശ്നധോന്വെട്ട ഘടകമോണ്. ജില്ലയിവല 

92.49% (1171) ത്ട്ടുകടകം ം മോലിന്യം  ന്ീക്കം വചയ്യുന്നത്ിന്് ത്രദ്ദേീയമോയ  ീത്ിയോണ് സവീക ിും െരുന്നത്്. 

4.89% ത്ട്ടുകടകള്പ് മോലിന്യം ന്ീക്കം വചയ്യുന്നത്് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകം വട സെോയരത്തോട് കൂടിയോണ്. ഒരു 

വചറിയ െിാോഗ്ം ത്ട്ടുകടകള്പ്  (1.42%) ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോെ് ഉപരയോഗ്ിും ം മോലിന്യം സംസ്ക ിും  െരുന്നു. 

5.1.3.11   വസകിരറ്റസ്ജ് രീറ്റസ്്വമെ് പ്ലോെ് 

 ജില്ലയില് വസകിരറ്റസ്ജ് രീറ്റസ്്വമെ് പ്ലോന്റുകള്പ് േല്ല. ജലരരോത്സ്സു കളിരലക്കും മറ്റും ന്ീക്കം 

വചയ്യുന്നതുലമലം െലിയ മോലിന്യ /ആര ോഗ്യ ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് ഉണ്ടോക്കുന്നു. ശ്നധോന് പട്ടണങ്ങളിലം, വറയില്രെ 



 

ആര ോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം 359 

  

ജില്ലോപദ്ധത്ി 2017 - പോലക്കോട ്ജില്ല 

 രറഷുകളിലം വസകിരറ്റസ്ജ് രീറ്റസ്്വമെ് പ്ലോെ് ഥോപിരക്കണ്ടത്് െളവ  അത്യോെേയമോണ്. ശുചിത്വമോലിന്യ 

സംസ്ക്ക ണ പദ്ധത്ികള്പ് ത്യ്യോറോക്കുന്നത്ിരലയ്ക്കോയി പോലക്കോട് ജില്ലോ ശുചിത്വമിഷന്, ത്രദ്ദേ 

എഞ്ചിന്ീയറിംഗ്് െിാോഗ്ത്തിന്് ഏകദിന് പ ിേീലന്ം ന്ല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

5.1.3.12 ന്െീന് വസകിരറ്റസ്ജ് രീറ്റസ്് വമെ് പ്ലോെ്   

    ത്രദ്ദേ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മുഖയമോയം  ഊന്നല് ന്ല്പ്രകണ്ട ഒരു ശ്നധോന് രമഖലയോണ്  മലിന്ജല 

സംസ്ക ണം.  വസപരറ്റസ്ജ് രീറ്റസ്്വമെ് പ്ലോെിവെ അാോെം ലമലം ശ്നധോന് ന്ഗ് ങ്ങളിരലയം വടൗണുകളിരലയം 

മലിന് ജലം അെിടങ്ങളിവല ജലരരോത്സ്സുകളോയ  തഴകളിരലക്കും രത്ോടുകളിരലക്കുമോണ് ഒഴുകി എത്തുന്നത്്. 

േതു െലിയ രത്ോത്ില്  തഴ മലിന്ീക ണത്തിും പ ിഥിത്ി ന്ോേത്തിുമോണ് കോ ണമോകുന്നത്്. 

ജില്ലയിലൂവട ഒഴുകുന്ന ശ്നധോന് ന്ദിയോയ ാോ ത് തഴ േത്ത ം മലിന് ജലം ഒഴുക്കി െിടുന്നതുമുലം 

മലിന്ീക ിക്കവെട്ടുവകോണ്ടി ിക്കുന്ന ഒന്നോണ്. ഒറ്റസ്െോലം, വഷോര്ഗ്ണ്ണൂര്ഗ് വറയില്രെ രറഷുകളില് 

ന്ിന്നുംമുളള മലിന് ജലം  മുഴുെന് ഒഴുക്കിെിടുന്നത്്   തഴയിരലക്കോണ്. േത്ത ം  ശ്നങ്ങങ്ങള്പ് 

പ ിെ ിക്കുന്നത്ിന്് ഒരു ന്െിന് വസകിരറ്റസ്ജ്  രീറ്റസ്്വമവെ് പ്ലോന്റുകള്പ് ത്രദ്ദേ സവയം ാ ണ െോപന്ങ്ങം വട 

രന്തൃത്വത്തില് ഥോപിക്കോവന്നത്ോണ്. 

5.1.3.13 ആധുന്ിക ശ്മേോന്ങ്ങള്പ് 

        ത യിടങ്ങളിലം, ജലരരോത്സ്സുകം വട സമീപവം േെസംസ്ക്കോ ം ന്ടത്തുന്ന  ീത്ി മോറ്റസ്ി ആധുന്ിക 

 ീത്ിയിലള്ള ശ്മേോന്ങ്ങള്പ് ഥോപിരക്കണ്ടത്് െളവ  അത്യോെേയമോണ്. ന്ിലെില് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ 

ഥോപന്ങ്ങം വട രശ്നോജക്ടുകള്പ് പ ിരേോധിചത്ില് 17 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകള്പ്, 1 മുന്ിസിെോലിറ്റസ്ി, 5 രലോക്്ക 

പഞ്ചോയത്തുകള്പ് ഗ്യോസ് ക്രിമരറ്റസ്ോറിയത്തിന്ോയി െികസന് ഫണ്ടില് ന്ിന്്ന 40 ലക്ഷം രൂപയം, 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകം വട െിെിത്ം 165 ലക്ഷം രൂപയം, രലോക്ക് പഞ്ചോയത്തുകം വട െിെിത്ം 220 ലക്ഷം 

രൂപയം രചര്ഗ്ന്ന് 785 ലക്ഷം രൂപ െകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

5.1.3.14 െിെ  – െിജ്ഞോന്-െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് 

 െിെ  –െിജ്ഞോന്-െയോപന് പദ്ധത്ികള്പ് 2018 െര്ഗ്ഷത്തില് ആസൂത്രണം വചയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലോ 

െീടുകളിലം ഉറെിട മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം വകോണ്ടു െരുന്നത്ിുള്ള ലമവന്നോരുക്കങ്ങള്പ്ക്കോയി ജില്ലോത്ലത്തില് 

റിരസോഴ്സ് രപഴ്സണ്മോര്ഗ്ക്ക് വരയിന്ിംഗ്് വകോടുക്കുെോും, പഞ്ചോയത്ത് ശ്നസിഡണ്്ട, വസക്രട്ടറി, ആര ോഗ്യ 

റോെിംഗ്് കമ്മ്യിറ്റസ്ി വചയര്ഗ്രപഴ്സണ്മോര്ഗ്, രലോക്ക് ശ്നസിഡണ്ട്, വസക്രട്ടറി, െിരല്ലജ് എക്റന്ഷന് ഓഫീസര്ഗ് 

എന്നിെര്ഗ്ക്ക് പ ിേീലന്ം ന്വാനുെോും ത്ീരുമോന്മോയിട്ടുണ്ട്. 

വപോതുജന്ങ്ങളില് ശുചിത്വവം മോലിന്യസംസ്ക്ക ണവമോയി ബന്ധവെട്ട മരന്ോാോെവം 

സവാോെമോറ്റസ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്ിവെ ാോഗ്മോയി ശുചിത്വമിഷവെയം ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വടയം 

െിെിധങ്ങളോയ െിെ -െിജ്ഞോന് െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് ന്ടത്തിെരുന്നു. േോസ്ത്രീയമോയ 

മോലിന്യസംസ്ക്ക ണം, മോലിന്യങ്ങം വട ഉറെിടത്തിവല ത് ംത്ി ിെ്, മോലിന്യ ഉത്പോദന്ം കുറക്കല് 

െസ്തുക്കം വട  തന്രുപരയോഗ്ം തുടങ്ങിയെയമോയി ബന്ധവെട്ട സരേേങ്ങളോണ് വപോതുജന് 

രബോധെല്ക്ക ണത്തിവെ ാോഗ്മോയി ന്ടത്തിയ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങളില് ശ്നധോന്വെട്ടത്്. െ ിത്രക ളം മിഷന് 

സമഗ്ര ശുചിത്വ മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ പദ്ധത്ിയവട ാോഗ്മോയള്ള മോലിന്യത്തില് ന്ിന്നും സവോത്്രണവുയം 

വജെമോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ ഉപോധികം വട ശ്നദര്ഗ്േന്ങ്ങള്പ്, ഗ്രീന് രശ്നോരട്ടോരക്കോള്പ് പോലിും ള്ള െിെിധ 

ത് ത്തിലള്ള പ ിപോടികള്പ്, സവഛാശത്ോ െി രസെ കോമ്പയിുമോയി ബന്ധവെട്ട ശ്നദര്ഗ്േന്ങ്ങം ം 

രബോധെല്ക്ക ണ പ ിപോടികം ം െിദയോര്ഗ്്ികള്പ്ക്കോയള്ള ശുചിത്വ കവിസ്, ഓണം ഗ്രീറ്റസ്ീംഗ്് കോര്ഗ്ഡ് മത്സ ം, 

സീരറോ രെയ്പ്പറ് സിെില് രറഷന് കയോമ്പയിന് തുടങ്ങിയെ ശുചിത്വമിഷവെ രന്തൃത്വത്തില് ന്ടത്തിയ 

െിെ -െിജ്ഞോന്-െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങളോണ്. 
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 െിെ -െിജ്ഞോന്-െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം മോയി ബന്ധവെട്ട ശുചിത്വമിഷവെ 

രന്തൃത്വത്തില്ത്യ്യോറോക്കി െിത് ണം വചയ്ത വമറ്റസ്ീ ിയലകള്പ്. 

പട്ടിക 5.1.51 

ഐ.േ.സി വമറ്റസ്ീ ിയല് ത് ം 

മഴക്കോലപൂര്ഗ്െ ശുചീക ണം രന്ോട്ടീസ ്

ഗ്രീന്് രശ്നോരട്ടോരക്കോള്പ് റംസോന് രപോറര്ഗ് രന്ോട്ടീസ് 

സീരറോ രെറ് സിെില് രറഷന് രപോറര്ഗ് രന്ോട്ടീസ് 

സവഛാശത്ോ െി രസെ കയോമ്പയിന് രന്ോട്ടീസ ്

സവഛാശ സര്ഗ്രെക്ഷന് രന്ോട്ടീസ് റിക്കര്ഗ് 

സവഛാശത്ോ ആെ് രന്ോട്ടീസ് റിക്കര്ഗ് 

ഗ്രീന് രശ്നോരട്ടോരക്കോള്പ് ലഘുരലഖ 

 

5.1.3.15 വപോതു കരമ്പോറിംഗ്്  സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 
ന്ിലെിവല ഥിത്ി ശ്നകോ ം ജില്ലയിവല വപോതു മോലിന്യസംസ്ക ണ സംെിധോന്ങ്ങള്പ്  ചില 

ന്ഗ് സാകളിലം ചുരുക്കം ചില ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തുകളിലം  മോത്രരമ ന്ിലെിലളം  എന്നോല് ചന്തകളില് 

ന്ിന്നും സവന്തമോയി ഉറെിട മോലിന്യസംസ്ക ണ ഉപോധികള്പ് ഥോപിക്കോന് കഴിയോത്തയിടങ്ങളില് 

ന്ിന്നുമുളള വജെ മോലിന്യം സംസ്ക ിക്കുന്നത്ിന്് വപോതുമോലിന്യ സംസ്ക ണങ്ങളോയ െലിയ ബരയോഗ്യോസ് 

പ്ലോന്റുകരളോ തുമ്പൂര്ഗ്വമോഴി എയരറോബിക് കംരമ്പോറ് െിന്രഡോ കംരമ്പോറിംഗ്് യൂണിറ്റുകരളോ ജില്ലയിവല 

ത്രദ്ദേ സവയം ാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട രന്തൃത്വത്തില് ഥോപിക്കുകുയം െ ിത് കര്ഗ്മ്മ്യ രസന്ോംഗ്ങ്ങള്പ് 

െഴി പ ിപോലന്ം ന്ടത്തോും കഴിയന്നത്ോണ്.  

5.1.3.16 ഏവറ്റസ്ടുത്തിട്ടുള്ളതും െയോപിെിരക്കണ്ടതുമോയ കോ യങ്ങള്പ് 

1) എല്ലോ വപൗ ന്മോ ിലം അുകൂലമോയ മരന്ോാോെവം േീലങ്ങം ം രൂപീക ിക്കുന്നത്ിും 

സു ക്ഷിത്മോലിന്യ പ ിപോലന് സംസ്ക്കോ ം െളര്ഗ്ത്തുന്നത്ിും അുരയോജയമോയ െിെ  – െിജ്ഞോന് 

ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്. 

2) എല്ലോ ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ത്ലത്തിലം വജെമോലിന്യങ്ങം വട പ ിപോലന്ത്തിന്് 

രമല്രന്ോട്ടം െെിക്കുന്നത്ിും അവജെമോലിന്യ രേഖ ണത്തിും െ ിത്കര്ഗ്മ്മ്യരസന് 

രൂപീക ണം. 

3) അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ത്ലത്തിലം ത് ംത്ി ിച് വൃത്തിയോക്കി 

രേഖ ിച്  തന്:ചംക്രമണം ഉറെോക്കുന്നത്ിുള്ള വമറ്റസ്ീ ിയല് വഫസിലിറ്റസ്ി, റിരസോഴ്സസ്് റിക്കെറി 

വഫസിലിറ്റസ്ി രകന്ദ്രങ്ങള്പ്. 

4) ഗ്ോര്ഗ്െിക/ ഥോപന്ങ്ങളിവല വജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് ഉത്പോദകവെ ഉത്ത െോദിത്തത്തില് 

സംസ്ക്ക ിക്കുന്നത്ിുള്ള ഉറെിടമോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ സംെിധോന്ങ്ങം ം അത്് സോധയമോകോത്ത 

േടങ്ങളില് കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ിത്ല കരമ്പോറിംഗ്് /ബരയോവമഥരന്ഷന് സംെിധോന്ങ്ങള്പ്. 

5) വപോതുയിടങ്ങളിലം ജലരരോത്സ്സുകളിലം മോലിന്യ ന്ിരക്ഷപം ത്ടയ്ന്ത്ിന്ോെേയമോയ ന്ി ീക്ഷണ 

സംെിധോന്ങ്ങം ം, മോലിന്യ ന്ിര്ഗ്മ്മ്യോര്ഗ്ജന്വമോയി ബന്ധവെട്ട ന്ിയമങ്ങം ം ചട്ടങ്ങം ം 

കര്ഗ്േന്മോയി ന്ടെോക്കല്. 

6) ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങള്പ് മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണവമോയി ബന്ധവെട്ടു 

െ ിത്കര്ഗ്മ്മ്യരസന്യവട ശ്നോ ംാ വചലവകള്പ്ക്കോെേയമോയ െയബിലിറ്റസ്ി ഗ്യോെ് ഫണ്ട് െോര്ഗ്ഷിക 

പദ്ധത്ിയില് ഉള്പ്വെടുത്തല്. 
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 7) െ ിത്കര്ഗ്മ്മ്യരസന്യവട ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ്ക്കോെേയമോയ ഓഫീസും, വടരക്നോളജിയം ലായമോക്കല്. 

8) െീടുകളില് ന്ിന്നും ഥോപന്ത്ലത്തില് ന്ിന്നുമുള്ള വജെ-അവജെ മോലിന്യങ്ങള്പ് 

രേഖ ിക്കുന്നത്ിന്് ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ങ്ങം വട രന്തൃത്വത്തില് യൂസര്ഗ് ഫീ 

ഏര്ഗ്വെടുത്തല്. 

9) ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ത്ലത്തില് വകമോറ്റസ് കടകം ം റിെയര്ഗ് രഷോപ്പുകം ം ഥോപിക്കല്. 

10) ചന്തകള്പ്, അറവേോലകള്പ്, രകോഴിക്കടകള്പ്, കല്ലയോണമ്ഡപപങ്ങള്പ്, രെോട്ടല് -റരറോറന്റുകള്പ് 

എന്നിെടങ്ങളില് മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണത്തിന്ോെേയമോയ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് ഥോപിക്കല്. 

11) എല്ലോ ഥോപന്ത്ലങ്ങളിലം ദ്രെമോലിന്യ പ ിപോലത്തിന്ോെേയമോയ െിരകന്ദ്രീകൃത് 

സംെിധോന്ങ്ങള്പ്. 

12) െീടുകളില് ന്ിന്നും ഥോപന്ങ്ങളിലം ന്ിന്നുമുള്ള േ-രെയ്പ്പറ്  രേഖ ിച്  തന്രുപരയോഗ് 

രകന്ദ്രങ്ങള്പ്ക്്ക സു ക്ഷിത്മോയി വകമോറ്റസ്ം ന്ടത്തുന്നത്ിന്ോെേയമോയ സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

ഥോപിക്കല്. 

13) ത്രദ്ദേസവയംാ ണ ഥോപന്ത്ലത്തിവല ശ്മേോന്ങ്ങളില് െോത്കശ്മേോന് വസൗക യങ്ങള്പ് 

ഒരുക്കല്. 

14) ഗ്െ/സവകോ യ ആശുപത്രികളില് ഉത്പോദിെിക്കുന്ന ബരയോവമഡിക്കല് മോലിന്യങ്ങള്പ് 

 തന്രുപരയോഗ് സംസ്ക്ക ണ രകന്ദ്രങ്ങളിവലത്തിച ് സംസ്ക്ക ിക്കുന്നത്ിുള്ള സംെിധോന്ങ്ങള്പ് 

ഥോപിക്കല്. 

15) മുഴുെന് സ്ക്കും കളിലം അംഗ്ന്െോടികളിലം വേൗചോലയ വസൗക യങ്ങള്പ് ഉറെോക്കല്. 

16) ആെേയമോയ എല്ലോ വപോതുയിടങ്ങളിലം വപോതു വേൗചോലയങ്ങം ം സലമെത്ല വേൗചോലയ 

സമുചോലയങ്ങം ം ഥോപിക്കല്. 

17) വപോതു പ ിപോടികള്പ്, ഉത്സെങ്ങള്പ്, ആരഘോഷ പ ിപോടികള്പ്, െിദയോായോസ ഥോപന്ങ്ങള്പ്, മറ്റു 

ഥോപന്ങ്ങള്പ് എന്നിെടങ്ങളില് ഗ്രീന് വശ്നോരട്ടോരക്കോള്പ് ന്ടെിലോക്കല്. 

18) മഴക്കോല ശുചീക ണ ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങം ം മഴക്കോല ര ോഗ്ങ്ങള്പ് പകര്ഗ്ചെയോധികള്പ് സംബന്ധിും ള്ള 

െിെ -െിജ്ഞോന് – െയോപന് ശ്നെര്ഗ്ത്തന്ങ്ങള്പ് സംഘടിെിക്കല്. 

19) എല്ലോ െീടുകളിലം ശുചിത്വമോലിന്യ സംസ്ക്ക ണം രശ്നോത്സോെിെിക്കുന്നരത്ോവടോെം സോമ്പത്തിക 

പിരന്നോക്കോെഥയിലള്ളെര്ഗ്ക്ക് മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണത്തിന്് സബ്സിഡി ഉറെോക്കല്. 

5.1.3.17 മോലിന്യ മുക്തരക ളം  

എന്ന ലക്ഷയം വകെ ിക്കുന്നത്ിുരെണ്ടി സവഛാശാോ ത്് മിഷന്  പ ിപോടിയവട കീഴില് 2017-18 

സോമ്പത്തിക െര്ഗ്ഷം ഓര ോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിലം ആവക 20 ലക്ഷം രൂപ െവ  വചലെ് ശ്നത്ീക്ഷിക്കുന്ന  

ഖ ദ്രോെക മോലിന്യ രശ്നോജക്ടുകള്പ്  ത്യ്യോറോക്കി ശുചിത്വമിഷന് മുരഖന് ന്ടെോക്കോവന്നത്ോണ്. 

ഏവറ്റസ്ടുക്കോവന്ന രശ്നോജക്ടുകം വട െിേദോംേങ്ങള്പ് ചുെവട രചര്ഗ്ക്കുന്നു. 

 വപോതുവേൗചോലയ സമുചയം – 90% എസ്.ബി.എം ഫണ്ടില് ന്ിന്നും 

വചലെഴിക്കോവന്നത്ോണ്. 

 വമറ്റസ്ീ ിയല് റിക്കെറി വഫസിലിറ്റസ്ി രകന്ദ്രങ്ങള്പ് 

 തുമ്പൂര്ഗ്മുഴി രമോഡല്, കമ്മ്യൂണിറ്റസ്ിത്ല എയരറോബിക് കരമ്പോറിംഗ്് സംെിധോന്ം 
 മോര്ഗ്ക്കറ്റുകളില് ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോന്റുകള്പ്, സവീരെജ് രീറ്്റസ്വമെ് പ്ലോന്റുകള്പ്. 
 വകമോറി ലാിച ആശുപത്രികളില് ഖ -ദ്രെ-മോലിന്യ സംസ്ക്ക ണ പ്ലോന്റുകള്പ്, സ്ക്കൂം കളില് 

കരമ്പോറിംഗ്്, ബരയോഗ്യോസ ്പ്ലോന്റുകള്പ്, സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് ഓഫീസുകളില് ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോന്റുകള്പ്. 
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 ഒന്നിലധികം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകള്പ് സംയക്തമോയി ന്ടെിലോക്കോവന്ന പോരക്കജ് വസകിരറ്റസ്ജ് 

രീറ്റസ്്വമെ് പ്ലോെ്. 

 റസിഡന്സ് അരസോസിരയഷന്, രകോളന്ികള്പ്, സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് കവോരട്ടമാര്കള്പ്, സര്ഗ്ക്കോര്ഗ് 
ആശുപത്രികള്പ്, കല്ലയോണ മ്ഡപപങ്ങള്പ് എന്നിെയില് ബരയോഗ്യോസ് പ്ലോെ് അവല്ലകില് 

െലിയ കരമ്പോറിംഗ്് പ്ലോന്റുകള്പ്. 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

5.2 പാര്പ്പിടം, സാ-ൂൂദാരിദ്രാൂനിര്പ്മാര്പ്ജജനാൂ 
5.2.1ൂആമുഖാ 
 5.2.1.1 സനുഷ്ഷേന്റെൂിടം, സിഥാനാനൂആ്യങഷേങളിലിൂ ഒന്നാണ്ൂ പാര്പ്പിടം, സാ.ൂ ്ഒടം, സ്ൂ ഒാധൂഹാ ാരണൂ

റപൌരന്ൂ ഹായക്ികൂ സുര ിതതവാൂ പ്രദാനാൂ റെയ്യുന്നു.ൂ കാലങളിലായിൂ നമ്മുറടം, സൂ മം,കന്ദ്രൂ ഹാഥാനാനൂ

ഹര്പ്ക്കാാധക്ൂ്ി്ി ൂഭ്നൂപദ്ധതികളാൂആസൂത്രണാൂറെയ്യുകയാൂനടം, സപിലാക്കുകയാൂറെയ്തിട്ടുറെങ്കിലാൂ

ഇന്നുാൂ ഏറ്റവാൂ കൂടുതൂ ഭ്നൂ ര്ിതാധള്ളൂ ജില്ലകലിൂ ഒന്നാണ്ൂ പാലക്കാട്ം, സ.ൂ 5ൂ ്ര്പ്ഷ്ാൂ റകാെ്ൂൂ

(പതിയകന്നാാൂപദ്ധതിക്കാലത്ത്)ൂജില്ലറയൂപൂര്പ്ണസായാൂഒാധൂഭ്നര്ിതരില്ലാത്തൂജില്ലയായിൂപ്രഖഷോപിക്കണാൂ

എന്നുള്ളൂല ഷോൂമുന്നിൂകണ്ടുറകാൊണ്ൂനാാൂമുമം,ന്നമം,െെത്.ൂ1975ൂറലൂ്ിമം,ല്ലജ്ൂറ്ൌഹിാഗ്ൂസ്ഒാൂമുതൂ

ഇന്ത്ഷേയിലാൂ മം,കരലത്തിലസായിൂ നിര് ിൂ സ്ഒമുക്ൂ നടം, സപിലാക്കിയിട്ടുെ്.ൂ ജില്ലയിൂ പ്രമം,തഷേകിച്്ചൂ ിട്ടപാടം, സിൂ

മം,പാറലയള്ളൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ ്ിഭാഗക്കാര്പ്ൂ കൂടുതലള്ളൂ പ്രമം,ദയങങളി്ൂ പ്രമം,തഷേകൂ ശ്രദ്ധയാൂ ഊന്നലാൂ ഭ്നൂ

ര്ിതാധറടം, സൂ കാരഷേത്തിൂ നമം,കെണ്െ്മൂ എല്ലാൂ ്ിഭാഗാൂ ജനങളി്ക്കുാൂ ്ികഹനൂ ങ്ണളലങളി്ൂ

ലഭഷേസാകുന്നൂ ഹായക്ഷേനഒതിൂ പുലര്പ്ുകൂ എന്നിങളിറനൂ ഇന്ന്ൂ മം,കരലാൂ ിഭിമുഖഒകരിക്കുന്നൂ പ്ര ാനൂ

റ്ല്ലു്ിലിക്ക്കുൂപരി്ാരസായാണ്ൂഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂന്മം,കരലൂ സിഷ്ന്ൂപ്രകാരമുള്ളൂകര്പ്മൂപദ്ധതി്്ൂം പാൂ

നകിയത്.ൂഇതിൂപാര്പ്പിടം, സൂജഒ്മം,നാപാ ിൂ മം,സഖലൂലലള്ൂ സിഷ്ന്ൂപദ്ധതി.ൂഎല്ലാ്ര്പ്ക്കുാൂസുര ിതൂ

സായാമൂ നിര്പ്ഭയസായാൂ ജഒ്ിക്കാന്ൂ പരഷോപ്തസായൂ ്ഒടുകളറെന്്നൂ ഉെപാക്കുകൂഎന്നതാണ്ൂഈൂ സിഷ്ന്റെൂ

പ്ര ാനൂ ല ഷോ.ൂ ഹര്പ്ക്കാരിന്റെൂ ്ി്ി ൂ ഭ്നൂ പദ്ധതിക്ൂ ഇമം,പാ്ൂ ലലള്ൂ സിഷ്ന്ൂ എന്നൂ ഒാധൂ

കുടം, സക്കഒഴിലാണ്ൂ ്ാധന്നത്.ൂിടുത്തൂ 5ൂ ്ര്പ്ഷ്ാൂ റകാെ്ൂ ഭ്നര്ിതരായൂഎല്ലാ്ര്പ്ക്കുാൂസുര ിതസായൂ

ഭ്നാൂഎന്നൂഹവപ്നാൂഹാ ാത്കരിക്കാന്ൂമം,്െിയള്ളൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ക്്കൂനമുക്്കൂലകമം,കാര്പ്ക്കാാ.ൂ 
 5.2.1.2ൂകൂട്ടുകുടുാബൂ്ഷേ്ഥാനിതിയിൂനിന്നുള്ളൂ്ഷേതിെലനാൂപാലക്കാടം, സ്ൂജില്ലയിൂപാര്പ്പിടം, സങളിളറടം, സൂ

ആ്യങഷേകതൂ ്ര്പ്ഷ്ാൂ മം,താം ാൂ ്ര്പ്ദ്ധിച്ചുവരിക്രികയാണ്ൂ ഹാ്തിത്തികസായിൂ പിമം,ന്നാക്ക്ാഥാനയിലള്ള്ര്പ്ൂ

ഹവന്ത്സാറയാാധൂ്ഒടം, സിന്റെൂഹാ ാത്കരത്തിനുൂമം,്െിൂപ്രയാഹറപടുന്നു.ൂ്ഒടം, സില്ലാത്ത്ര്പ്ക്ക്ൂ്ഒടം, സ്ൂനിര്പ്മിച്ചുവരികൂ

നകുന്നതിന്ൂ ഹാഥാനാനൂ ഗ്റസന്ം ാൂ മം,കന്ദ്രൂ ഗ്റസന്ം ാൂ പദ്ധതിക്ൂ ആ്ിഷ്കരിച്്ചൂ

നടം, സപിലാക്കുന്നുെ്.ൂ ിതിൂ മം,കന്ദ്രൂ ഗ്റസന്ം ാമൂ ഹാഥാനാനൂ ഗ്റസന്ം ാൂ  0:40 എന്നൂ
ിനുപാതത്തിൂണ്കൂിനു്ദിച്ചുവരികൂ്ഒടം, സ്ൂനകുന്നൂഒാധൂപദ്ധതിയാണ്ൂപ്ര ാനസത്രി ിൂആ്ാഹ്ൂ മം,യാജന.ൂ

കൂടം, സാറതൂിടുത്തൂ 5ൂ്ര്പ്ഷ്ത്തിനുള്ളിൂ മം,കരലത്തിറലൂഎല്ലാൂഭൂര്ിതര്പ്ക്കുാൂ ഭ്നര്ിതര്പ്ക്കുാൂസുര ിൂ

തവാൂ ്ാഹമം,യാഗഷേവസായൂ ഒാധൂ പാര്പ്പിടം, സൂ റഹൌകരഷോൂ ഒാധക്കുന്നൂ ഹാഥാനാനൂ ഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂ ൂ ആ്ിഷ്ക്കരിച്്ചൂ

ലലള്ൂ സിഷ്നിലൂറടം, സൂ ്ി്ി ൂ പദ്ധതികറലൂഏമം,കാപിപിച്ച്ൂഹസയബന്ധിതസായിൂ നടം, സുന്നു.ൂ പാര്പ്പിറടം, സന്നൂ

സുര ിതൂഭ്നത്തിനുൂപുെറസൂആ്യങഷേമുള്ളൂശുെിമുെിമൂകുടം, സിറ്ള്ളൂലഭഷേതമൂഗതാഗതറഹൌകരഷോമൂസാലിനഷേൂ

നിര്പ്മാര്പ്ജനൂ ഹാ്ി ാനാൂ ണ്ടം, സങളിിയ്റയല്ലാാൂ മം,െര്പ്ന്നതാ്ണാ.ൂ ഇത്തരാൂ ം പകപനൂ റെയ്ത്ൂ

നടം, സപിലാക്കുന്നൂ ഒാധൂ ഭ്നൂ പദ്ധതിയാണ്ൂ ലലള്ൂ ഭ്നൂ പദ്ധതി.ൂ ഇതിറലൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്കളറടം, സൂ

ഹാ്തിത്തികൂയങാക്തഒകരണാൂകൂടം, സിൂല ഷോൂറ്ക്കുന്നതാണ്ൂപദ്ധതി. 
5.2.2ൂി്ഥാനാൂ്ിയങകലനാ 
 5.2.2.1ൂ2011ൂറലൂറഹന്സ്ൂ െിമം,പാര്പ്ട്ട്ൂപ്രകാരാൂജില്ലയിൂ 28287ൂ്ഒടുകലാണ്ൂഉൊയിാധന്നത്.ൂ
ഒാധൂ ്ഒട്ടിൂ തറന്നൂ രണ്ടുാൂ യകന്നുാൂ കുടുാബങളിളാൂ തിങളിിപാര്പ്ക്കുന്നൂ ി്ഥാനയമുെ്.ൂ കൂടം, സാറതൂ

്ാഹമം,യാഗഷേസല്ലാത്തൂ 37 42ൂ ഭ്നങളി്ൂ കുടുാബശ്രഒൂ നടം, സത്തിയൂ ഹര്പ്മം,േയിൂ കറെത്തിയിട്ടുെ്.ൂൂ

ഇ്യറടം, സൂപൂര്പ്ത്തഒകരണത്തിന്ൂയങരായങരിൂ2ൂല ാൂം പൂ്ഒതാൂആ്യങഷേസായിൂ്ാധന്നതാണ്.ൂഇത്ൂ പിന്നഒട്ം, സൂ

ഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂലലള്ൂസിഷ്ന്ൂപദ്ധതിയിലൂറടം, സൂപൂര്പ്ത്തിയാക്കാന്ൂല ഷേസിടുന്നുെ്. 
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 5.2.2.2ൂ ലലള്ൂ സിഷ്ന്ൂ ഹര്പ്റേയസായിൂ ബന്ധറപട്ട്ൂ പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലയിൂ ഉ്റപട്ടിട്ടുള്ളൂ

ഭ്നര്ിതാധമം,ടം, സയാൂഭൂര്ിതാധമം,ടം, സയാൂമുന്ഹിപാലിറ്റിമൂമം,കാക്ക്ൂതിരിച്ചുവരികള്ളൂപട്ടികൂതാറഴൂറകാടുക്കുന്നു.ൂ 

പട്ടികൂ5.2.1ൂൂ 

ഭ്നൂര്ിതര്പ്ൂ(മുനിഹിപാലിറ്റി) 

ക്രസൂ

ന്തിര്പ് മുനിഹിപാലിറ്റി എഹ്.ഹി എഹ്.ടം, സി ജനെ ആറക 

1 പാലക്കാടം, സ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 69 6 651 726 

2 സണാര്പ്ക്കാടം, സ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 26 1 310 337 

3 പട്ടാ്തിിൂമുനിഹിപാലിറ്റി 11 1 94 106 

4 റഷ്ാര്പ്ൂര്പ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 9 2 71 82 

5 െിറ്റൂര്പ്-തത്തസാഗലാൂമുനിഹിപാലിറ്റി 9 2 70 81 

6 റെര്പ്ുലമം, രിൂമുനിഹിപാലിറ്റി 5 0 61 66 

7 ഒറ്റപാലാൂമുനിഹിപാലിറ്റി 2 0 36 38 

  ആറക 131 12 1293 1436 
ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 

പട്ടികൂ5.2.2 
ഭ്നൂര്ിതര്പ്ൂ(മം,കാക്്ക) 

ക്രസൂ

ന്തിര്പ് 
മുനിഹിപാലിറ്റി എഹ്.ഹി എഹ്.ടം, സി ജനെ ആറക 

1 തൃത്താല 281 12 1076 1369 

2 പട്ടാ്തിി 302 7 1611 1920 

3 ഒറ്റപാലാ 92 1 612 705 

4 ശ്രഒകൃഷ്ണപുരാ 63 6 606 675 

5 സണാര്പ്ക്കാടം, സ് 194 30 2430 2654 

6 ിട്ടപാടം, സി 82 97 836 1015 

7 പാലക്കാടം, സ് 112 8 1368 1488 

8 കുഴസന്ദാ 266 8 1304 1578 

9 െിറ്റൂര്പ് 168 15 2397 2580 

10 സലമ്പുഴ 197 21 1618 1836 

11 റനന്മാെ 130 15 1363 1508 

12 റകാല്ലമം,ങ്കാട്ം, സ 107 8 1637 1752 

13 ആലത്തൂര്പ് 155 33 1505 1693 

  ആറക 2149 261 18363 20773 
ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 
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പട്ടികൂ5.2.3 

ഭൂര്ിതൂ–ൂഭ്നൂര്ിതര്പ്ൂ(മുനിഹിപാലിറ്റി) 
ക്രസൂ

ന്തിര്പ് 
മുനിഹിപാലിറ്റി എഹ്.ഹി എഹ്.ടം, സി ജനെ ആറക 

1 പാലക്കാടം, സ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 153 37 4191 4381 

2 സണാര്പ്ക്കാടം, സ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 52 4 666 722 

3 െിറ്റൂര്പ്-തത്തസാഗലാൂമുനിഹിപാലിറ്റി 59 1 540 600 

4 ഒറ്റപാലാൂമുനിഹിപാലിറ്റി 59 3 538 600 

5 റഷ്ാര്പ്ൂര്പ്ൂമുനിഹിപാലിറ്റി 73 1 366 440 

6 പട്ടാ്തിിൂമുനിഹിപാലിറ്റി 37 6 249 292 

7 റെര്പ്ുലമം, രിൂമുനിഹിപാലിറ്റി 44 0 171 215 

  ആറക 477 52 6721 7250 
ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 

പട്ടികൂ5.2.4 

ഭൂര്ിതൂ–ൂഭ്നൂര്ിതര്പ്ൂ(മം,കാക്ക്) 

ക്രസൂ

ന്തിര്പ് 
മുനിഹിപാലിറ്റി എഹ്.ഹി എഹ്.ടം, സി ജനെ ആറക 

1 തൃത്താല 549 31 1098 1678 

2 പട്ടാ്തിി 431 15 1142 1588 

3 ഒറ്റപാലാ 248 10 796 1054 

4 ശ്രഒകൃഷ്ണപുരാ 208 7 597 812 

5 സണാര്പ്ക്കാടം, സ് 429 90 2207 2726 

6 ിട്ടപാടം, സി 77 92 409 578 

7 പാലക്കാടം, സ് 342 20 2299 2661 

8 കുഴസന്ദാ 488 14 1137 1639 

9 െിറ്റൂര്പ് 473 126 2452 3051 

10 സലമ്പുഴ 392 55 2959 3406 

11 റനന്മാെ 519 163 1696 2378 

12 റകാല്ലമം,ങ്കാട്ം, സ 802 74 2479 3355 

13 ആലത്തൂര്പ് 376 46 2267 2689 

  ആറക 5334 743 21538 27615 
ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 

 5.2.2.3 പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലയിൂ22209ൂഭ്നര്ിതാധാൂ348 5ൂഭൂര്ിത-ഭ്നര്ിതാധാൂനില്ിൂ

ലലള്ൂൂഹര്പ്മം,്ൂപ്രകാരാൂകറെത്തിയിട്ടുെ്.ൂപഞ്ചായുകലിലാൂമുനിഹിപാലിറ്റികലിലാൂമം,േയങഘടം, സകങളി്ൂ

പരിഗണിച്്ചൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്കളറടം, സൂ കരടം, സ്ൂ ഹഒനിമം,യാെിര്െിൂ പട്ടികൂ പ്രഹിദ്ധഒകരിക്കുകയാൂ ആയത്ൂ ഗ്രാസൂ /ൂ

്ാര്പ്ഡ്ൂഹഭയിൂറ്ച്ച്ൂിാഗഒകാരാൂലഭിച്ചതിന്ൂമം,യങഷ്സാണ്ൂിന്ത്ിസലിസ്റ്റ്ൂപ്രഹിദ്ധഒകരിക്കുക.ൂജില്ലയിറലൂ

യഥാര്പ്ഥൂകണക്്കൂലഭഷേസാക്കുന്നതിന്ൂിന്ത്ിസലിസ്റ്റ്ൂപ്രഹിദ്ധഒകരിമം,ക്കെണ്െ്.ൂ 
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5.2.3ൂമം,േയങൂഘടം, സകങളി് 

 5.2.3.1ൂലലള്ൂ സിഷ്ന്ൂപ്രകാരാൂ ഭ്നൂ  നഹ്ായാൂ നല്കുന്നതിന്ൂ മുന്ഗണനൂനി്ചയയിത്താന്ൂ

താറഴപെയന്നൂമം,േയങൂഘടം, സകങളിലാണ്ൂിടം, സിഥാനാനസാക്കുന്നത്. 

1) സാനഹികൂ റ്ല്ലു്ിലിൂ മം,നരിടുന്ന്മം,രാൂ ിന്ധമം,രാൂ യങാരഒരികൂ തലര്പ്ച്ചൂ ബാ ിച്ച്മം,രാൂ ആയൂ

ിാഗങളി്ൂഉള്ളൂകുടുാബങളി് 

2) ിഗതിക് 

3) 40ൂയങതസാനത്തിമം,ലറെൂിാഗല്കലഷേമുള്ളൂിാഗങളിളള്ളൂകുടുാബങളി് 

4) ഭിന്നലിാഗക്കാര്പ് 
5) ങ്ാധതരൂ/ൂസാരകൂമം,രാഗമുള്ളൂിാഗങളി്ൂഉള്ളൂകുടുാബങളി് 

6) ി്ി്ാ്ിതരായൂിമസാര്പ്ൂകുടുാബനാഥയായൂകുടുാബങളി് 

7) മം,രാഗമം,സാൂ ിപകടം, സമം,സാൂ കാരണാൂ റതാഴിറലടുത്്തൂ ജഒ്ിക്കാനാ്ാത്തൂ കുടുാബനാഥരായൂ

കുടുാബങളി് 

8) ്ി ്യായൂ കുടുാബനാഥയാൂ ഥാനിര്ാധസാനസില്ലാത്തൂ ിാഗങളിളമുള്ളൂ കുടുാബങളി്ൂ (25ൂ

്യസിൂകൂടുതൂപ്രായമുള്ളൂആസക്കളള്ളൂ്ി ്കറലൂപരിഗണിമം,ക്കെതില്ല) 

9) എച്ച്.ഐ.്ിൂബാ ിതരായൂിാഗങളിളള്ളൂകുടുാബങളി് 

5.2.3.2ൂപാലക്കാടം, സ്ൂജില്ലയിൂഇന്ദിരാൂആ്ാഹ്ൂമം,യാജനൂഭ്നൂപദ്ധതിയിൂഉ്റപടുത്തിൂ2010-

11ൂ മുതൂ 2015-1 ൂ ്റരയള്ളൂ ൂ കാലഘട്ടങളിലിൂ 28983ൂ ്ഒടുക്ൂിനു്ദിച്്ചൂ നകിയിട്ടുെ്.ൂ കൂടം, സാറതൂ

പ്ര ാന്സത്രി ിൂ ആ്ാഹ്ൂ മം,യാജനൂ (ഗ്രാസഒ)ൂ പദ്ധതിയില്റപടുത്തിൂ ഇതിമം,നാടം, സകാൂ 4 3ൂ ്ഒടുക്ൂ

പൂര്പ്ത്തിയാക്കാന്ൂകഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. 

5.2.3.3ൂഈൂപദ്ധതിയറടം, സൂ ഒന്നാാൂഘട്ടസായിൂ ്ി്ി ൂ ഭ്നൂ പദ്ധതികലിൂ ഉ്റപട്ട്ൂ ്ഒടം, സ്ൂ പണിൂ

ണ്ടം, സങളിിൂ ആയത്ൂ പൂര്പ്ത്തഒകരിക്കാന്ൂ ൂ ഹാ ിക്കാറതൂ ്ന്നിട്ടുള്ളൂ 95 1ൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്കളറടം, സൂ ്ഒടുക്ൂ

പൂര്പ്ത്തഒകരിക്കുന്നതിനുള്ളൂനടം, സപടം, സിൂഹവഒകരിച്ചിട്ടുെ്. 

5.2.3.4ൂ ജനെ/എഹ്.ഹിൂ ്ിഭാഗങളി്ക്്കൂ്ഒടം, സ്ൂ നിര്പ്മിക്കുന്നതിനുള്ളൂയൂണിറ്്റൂ മം,കാസ്റ്റ്ൂ 4ൂ ല ാൂ

ം പയാമൂ എഹ്.ടം, സിൂ ്ിഭാഗത്തിന്ൂ പൂര്പ്ത്തഒകരണത്തിനാ്യങഷേസായൂ യഥാര്പ്ഥൂ െില്ിന്റെൂ എസ്റ്റിമം,സറ്്റൂ

തയ്യാൊക്കുകയാൂആയത്ൂലലള്ൂസിഷ്ന്ൂജില്ലാഹസിതിൂതഒാധസാനിക്കുകയാൂറെയ്യുന്നതാണ്. 

5.2.3.5ൂമുന്പ്ൂ്ര്പ്ഷ്ങളിലിൂിനു്ദിച്്ചൂപൂര്പ്ത്തഒയാക്കാത്തൂ്ഒടുകളറടം, സൂപൂര്പ്ത്തഒകരണവാൂലലള്ൂ

സിഷ്ന്ൂപ്രകാരാൂനിര്പ്േ്ിക്കുന്നതാണ്.ൂഹര്പ്റേൂപ്രകാരാൂനില്ിൂജില്ലയിൂലഭഷേസായിട്ടുള്ളൂസ്പിൂഓ്ര്പ്ൂ

്ഒടുകളറടം, സൂഎണാൂഹാബന്ധിച്ചൂ്ിയങദസായൂപട്ടികൂതാറഴൂറകാടുക്കുന്നു. 

പട്ടികൂ5.2.5ൂ 

പണിപൂര്പ്ത്തിയാക്കാത്തൂഭ്നങളി്ൂ(മം,കാക്ക്) 

മം,കാക്കിന്റെൂ

മം,പര് 

ഗ്രാസ 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

പട്ടിക 

ജാതി 

പട്ടിക 

്ര്പ്ഗാ 

ളി

ഷ്

െഒ

ഹ് 

്

കു

പ് 

മം,കാക്ക് 

മുനി

ഹി

പാലി

റ്റി 

ലസ

മം,നാരിറ്റി 

റ്

റള

യര്പ്ൂ

്കുപ് 

ആറക 

തൃത്താല 60 149 0 0 320 0 0 529 

ിട്ടപാടം, സി 211 16 2957 0 868 0 0 4052 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

െിറ്റൂര്പ് 99 67 327 0 178 0 0 671 

സണാര്പ്ക്കാടം, സ് 120 99 170 0 130 0 0 519 

ഒറ്റപാലാ 26 68 0 0 113 0 0 207 

പാലക്കാടം, സ് 54 90 0 0 200 0 0 344 

ആലത്തൂര്പ് 48 130 45 1 132 0 1 357 

കുഴസന്ദാ 61 155 0 0 183 0 0 399 

റകാല്ലമം,ങ്കാട്ം, സ 74 85 218 0 122 0 0 499 

റനന്മാെ 23 51 35 0 179 0 1 289 

പട്ടാ്തിി 57 59 0 0 133 0 0 249 

സലമ്പുഴ 98 96 166 0 255 0 0 615 

ശ്രഒകൃഷ്ണപുരാ 11 69 11 0 21 0 0 112 

ആറക 942 1134 3929 1 2834 0 2 8842 
ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 

പട്ടികൂ5.2.   

പണിപൂര്പ്ത്തിയാക്കാത്തൂഭ്നങളി്ൂ(മുനിഹിപാലിറ്റി) 

മുനിഹിപാലിറ്റിയറടം, സൂ

മം,പര ്

ഗ്രാസ 

പഞ്ചായ

ത്ത ്

പട്ടിക 

ജാതി 

പട്ടിക 

്ര്പ്ഗാ 

ളിഷ്െഒഹ ്

്കുപ ്
മം,കാക്ക ്

മുനിഹിപാലി

റ്റി 

ലസമം,നാരിറ്റി 

റ്റളയര്പ്ൂ

്കുപ ്

ആറക 

പാലക്കാടം, സ് 0 54 0 0 0 131 0 185 
െിറ്റൂര്പ്ൂ

തത്തസാഗലാ 0 12 0 0 0 95 0 107 
ഒറ്റപാലാ 0 6 0 0 0 121 0 127 
റഷ്ാര്പ്ൂര്പ് 0 68 1 0 0 201 0 270 
പട്ടാ്തിി 1 4 0 0 14 0 0 19 
സണാര്പ്ക്കാടം, സ് 0 0 0 0 7 4 0 11 
ആറക 1 144 1 0 21 552 0 719 

ി്ലാബാൂ: ലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േ 

5.2.4ൂപ്രശ്നങളി് 

 5.2.4.1ൂ പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലയിൂ മുന്കാലങളിലിൂ ്ി്ി ൂ ഭ്നൂ പദ്ധതികലിലൂറടം, സൂ  നഹ്ായാൂ

നകിയിട്ടുാൂനാലിണ്്റരൂഭ്നൂനിര്പ്മാണാൂപൂര്പ്ത്തിയാക്കാത്തൂ95 1ൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ൂിടം, സക്കാൂ80485ൂ

ങ്ണമം,ഭാക്താക്കറലൂ പതിയകന്നാാൂ പദ്ധതിൂ കാലയല്ിൂ ഹവന്ത്ാൂ ഭ്നാൂ ഉള്ള്രാക്കിൂ സാമം,റ്റെണ്െ്.ൂ

കൂടം, സാറതൂ പ്രസ്തുതൂ കാലയല്ിൂ ഭ്നര്ിതരായിൂ ഇനിയാൂ കറെുന്നൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്കുാൂ

ഹവന്ത്സായിൂഭ്നാൂനമം,കെണ്െ്.ൂ 

 5.2.4.2ൂ ഭ്നര്ിതരായൂ ങ്ണമം,ഭാക്കാക്ക്ക്ക്ൂ ഭ്നാൂ ിനു്ദിക്കുന്നതിന്ൂ മു്തി്ൂ ി്ാധറടം, സൂ

മം,യാഗാൂ്ിലിച്ചുവരികകൂട്ടിൂകൃതഷേസായൂമം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂനടം, സമം,ത്തെണ്െ്.ൂപലാധാൂനമ്മുറടം, സൂഹാഥാനാനത്തിന്റെൂ

ഹായക്ികൂ ി്ഥാനയിൂ കൂടം, സിയൂ ്ിസ്തൃതിയിൂ ്ഒടം, സ്ൂ നിര്പ്മിക്കു്ാന്ൂ ആഗ്ര്ിക്കുന്ന്രായിരിക്കുാ.ൂ

എന്നാൂ ിനു്ദിക്കുന്നൂ ണ്കയിൂ സറ്റുൂ ബാ ഷേതകലില്ലാറതൂ പൂര്പ്ത്തഒകരിക്കുന്ന്രായിരിക്കുാ.ൂ എന്നാൂ

ിനു്ദിക്കുന്നൂണ്കയിൂസറ്റുൂബാ ഷേതകലില്ലാറതൂപൂര്പ്ത്തഒകരിക്കാന്ൂകഴിയന്നൂഭ്നത്തിന്റെൂപരസാ് ിൂ

്ിസ്തഒര്പ്ണറത്തക്കുെിച്്ചൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂ നടം, സമം,ത്തെതാണ്.ൂ ്ലാധന്നൂ ്ഒടം, സ്മൂ പ്രകൃതിൂ റഹൌ വദൂ ്ഒട്ം, സൂ

എന്നി്യിൂകൃതഷേസായൂി്മം,ബാ ാൂസൃഷ്ടിമം,ക്കെണ്െ്.ൂപരസാ് ിൂപരിഹരത്ത്ൂതറന്നൂലഭിക്കുന്നൂഭ്നൂ
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

നിര്പ്മാണൂ ഹാസഗ്രിക്ൂ ഉപമം,യാഗിച്്ചൂ ്ഒടം, സ്ൂ നിര്പ്മിക്കുന്നതിന്ൂ ആ്യങഷേസായൂ പരിയങഒലനവാൂ

മം,പ്രാത്സാ്നവാൂനല്കുന്നത്ൂനിര്പ്മാണൂറെല്്ൂകുെകുന്നതന്നതിനുാമൂസുാകുസാകുന്നതിനുാൂഹ്ായിക്കുാ.ൂ 

 5.2.4.3ൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂഹസിതികലിൂ ം പഒകരിച്ചൂ കര്പ്മൂഹസിതികളറടം, സൂ മം,സമം,നാട്ടത്തിൂ

ഭ്നൂ നിര്പ്മാണത്തിൂ ഹാമം,ങ്കതികൂ പരിെയമുള്ള്ാധറടം, സയാൂ ്ിരസിച്ചൂ ഹാമം,ങ്കതികൂ ്ിഭാഗാൂ

ജഒ്നക്കാാധമം,ടം, സയാൂ ഒാധൂ ഹന്നദ്ധൂ ഹ്ായൂ ഹസിതിൂ ം പഒകരിച്ച്ൂ ഭ്നൂ നിര്പ്മാണത്തിനായിൂ

തിരറഞ്ഞടുക്കറപട്ടിട്ടുള്ളൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്ക്ൂ ഭ്നൂനിര്പ്മാണത്തിനായിൂി്ര്പ്ക്കുള്ളൂഭൂസിയറടം, സൂതരാമൂ

്ിസ്തൃതിൂഎന്നി്്്ൂിനുമം,യാജഷേസായൂരഒതിയിൂപദ്ധതിയിൂിനു്ദിക്കുന്നൂണ്ക്്ൂിനുഹരിച്ച്ൂപ്ലാനുാൂ

എസ്റ്റിമം,സറ്റുാൂ തയ്യാൊക്കിൂ റകാടുമം,ക്കെതാണ്.ൂ ഭൂര്ിതൂ ഭ്നൂ ര്ിതര്പ്ക്ക്ൂ ആ്യങഷേസായൂ

ഹജഒകരണങളിമം,ലാൂ ൂകൂടം, സിയൂ ഭ്നൂഹമുച്ചയാൂആണ്ൂ്ിഭാ്നാൂ റെയ്തിട്ടുള്ളത്.ൂ ഭ്നൂനിര്പ്മാണത്തിന്ൂൂ

ഭൂസിൂ ലഭഷേസാകാത്തൂ മുനിഹിപാലിറ്റികളാമൂ ഗ്രാസപഞ്ചായുകളാൂ ഭ്നഹമുച്ചയാൂ നിര്പ്മിക്കുന്നതിന്ൂ

പദ്ധതിക്ൂ ഏററ്റടുക്കാവന്നതാണ്.ൂ ഇതിനായിൂ മുനിഹിപാലിറ്റികളാമൂ ഗ്രാസപഞ്ചായുകളാൂ ഥാനലാൂ

കറെമം,ത്തെണ്െ്. 

5.2.5ൂഹാ ഷേതക് 

 5.2.5.1ൂ ജനഹാഖഷേൂ ്ലര്പ്ച്ചക്കനുഹരിച്്ചൂ എല്ലാ്ര്പ്ക്കുാൂ ്ഒടം, സ്ൂ എന്നൂ ല ഷോൂ ലക്രിക്കുന്നതിന്ൂ
ജില്ലയിൂതഒവ്രയ്തനൂപരിപാടം, സിക്ൂആ്ിഷ്കരിമം,ക്കെണ്െ്.ൂഹമ്പൂര്പ്ണൂപാര്പ്പിടം, സാൂഎന്നൂല ഷേറസുന്നതിന്ൂ

്ി്ി ൂഏജന്ഹികറലയാമൂഥാനാപനങളിറലയാൂ്ഷേ്ഹായൂയൂണിറ്റുകറലയാൂകൂട്ടിമം,യാജിപിച്ചുവരികറകാെ്ൂ ഒാധൂ

ബൃ്ത്തായൂ പദ്ധതിൂ ആ്ിഷ്കരിമം,ക്കെണ്െ്.ൂ ഓമം,രാൂ തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിളാൂ തങളിളറടം, സൂ

പരി ിയിറലൂ എല്ലാൂ ഭ്നൂ ര്ിതര്പ്ക്കുാൂ ഭ്നൂ നിര്പ്മാണത്തിനുള്ളൂ കര്പ്മൂ പരിപാടം, സിൂ

ആ്ിഷ്കരിമം,ക്കെതാണ്.ൂ ങ്ണമം,ഭാക്കാക്കളറടം, സൂ എണാമൂ ്സ്തു്ില്ലാത്ത്ര്പ്മൂ നില്ിൂ ലഭഷേസായത്മൂ

ി ികസായിൂ കറെമം,ത്തെിൂ ്ാധന്നൂ ്സ്തു്ിന്റെൂ ്ി്രാമൂ ആ്യങഷേസായൂ  നാമൂ മം,സ്പാഹെിാഗ്മൂ

ഹാഭാ്നൂഎന്നി്ൂ്ഴിൂകറെത്താന്ൂകഴിയന്നൂ നഹസാ്രണാമൂസറ്റ്ൂ നമം,രാതസ്സുക്മൂനിര്പ്മാണൂ

യൂണിറ്റുക്ൂഥാനാപിക്കമൂ റതാഴിൂ മം,ഹനൂ ം പഒകരിക്കൂ ണ്ടം, സങളിിയൂ കര്പ്മൂ പരിപാടം, സിക്ക്ക്ൂ ഓമം,രാൂ

തമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിളാൂം പാൂനമം,കെതാണ്. 

 5.2.5.2ൂ ഈൂ റദൌതഷോൂ ്ിജയകരസായിൂ പൂര്പ്ത്തഒകരിക്കുന്നതിന്ൂ ആ്യങഷേസായൂ ണ്കൂ

തമം,േയങഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളി്ക്കുാൂഹര്പ്ക്കാരിനുാൂ സാത്രസായിൂ കറെത്താന്ൂകഴിയകയില്ല.ൂആയത്ൂ

പരി്രിക്കുന്നതിന്ൂ റപാണ്ജനങളിളറടം, സൂ പങ്കാലിത്തമം,ത്താറടം, സൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനതലത്തിൂ

ഭ്നൂ നി ിൂ ം പഒകരികകാവന്നതാണ്.ൂ ഹയക്ത്തിറലൂ ്ി്ി ൂ മം,സഖലയിൂ പ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്ന്ര്പ്മൂ

ഥാനാപനങളി്മൂ സതഹാഘടം, സനക്മൂ െഹിഡന്ഷ്ഷേൂ ിമം,ഹാഹിമം,യഷ്ന്മൂ എന്നി്രിൂ നിന്നുാൂ

ഹാഭാ്നക്ൂ ഭ്നൂ നി ിയിമം,ലക്്കൂ ഹവഒകരിക്കാവന്നതാണ്.ൂ ഭ്നനി ിയറടം, സൂ ഹസാ്രണത്തിനായിൂ

താറഴൂ്ി്രിക്കുന്നൂസാര്പ്ഗങളി്ൂി്ലാബിക്കാവന്നതാണ്. 

 ഓമം,രാൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനൂ പരി ിയിലാൂ ഉലലൂ റതാഴിലാലിക്മൂ കച്ച്ടം, സക്കാര്പ്മൂ

ഹാരാഭകര്പ്ൂ ണ്ടം, സങളിിൂ എല്ലാ്രിനിന്നുാൂ ഒാധൂ ദി്ഹറത്തൂ ്ാധസാനൂ പ്രസ്തുതൂ നി ിയിമം,ലക്്കൂ

ഹാഭാ്നയായിൂൂമം,യങഖരിക്കാവന്നതാണ്. 

 ഹി.എഹ്.ആര്പ്.ൂളെ് 

 ്ി്ി തരത്തിലള്ളൂസത്സരങളി്ൂഹാഘടം, സിപിക്ക 
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5.2. ൂനിര്പ്േ്ണരഒതി 

 5.2. .1ൂ പാലക്കാട്ം, സൂ ജില്ലയിൂ മുന്കാലങളിലിൂ ്ി്ി ൂ ഭ്നൂ പദ്ധതികലിലൂറടം, സൂ  നഹ്ായാൂ

നകിയിട്ടുാൂനാലിണ്്റരൂഭ്നൂനിര്പ്മാണാൂപൂര്പ്ത്തിയാക്കാത്തൂ95 1ൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ൂിടം, സക്കാൂ80485ൂ

ങ്ണമം,ഭാക്താക്കറലൂ പദ്ധതിൂ കാലയല്ിനകാൂ ഹവന്ത്ാൂ ഭ്നാൂ ഉള്ള്രാക്കിൂ സാമം,റ്റെണ്െ്.ൂ കൂടം, സാറതൂ

പ്രസ്തുതൂകാലയല്ിൂഭ്നര്ിതരായിൂി ികസായിൂകറെുന്നൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്കുാൂഹവന്ത്സായിൂ

ഭ്നാൂനമം,കെണ്െ്. 

 5.2. .2ൂ ഭ്നൂ ര്ിതരായൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്്കൂ ഭ്നാൂ ിനു്ദിക്കുന്നതിന്ൂ മു്തി്ൂ ി്ാധറടം, സൂ

മം,യാഗാൂ ്ിലിച്ചുവരികകൂടം, സിൂ കൃതഷേസായൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂ നടം, സമം,ത്തെുെ്.ൂ പലാധാൂ നമ്മുറടം, സൂ

ഹാഥാനാനത്തിന്റെൂ ഹായക്ികൂ ി്ഥാനയിൂ കൂടം, സിയൂ ്ിസ്തൃതിയിൂ ്ഒടം, സ്ൂ നിര്പ്മിക്കു്ാന്ൂ

ആഗ്ര്ിക്കുന്ന്രായിരിക്കുാ.ൂ എന്നാൂ ിനു്ദിക്കുന്നൂ ണ്കയിൂ സറ്റുൂ ബാ ഷേതകലില്ലാറതൂ

പൂര്പ്ത്തഒകരിക്കാന്ൂ കഴിയന്നൂ ഭ്നത്തിന്റെൂ പരസാ് ിൂ ്ിസ്തഒര്പ്ണറത്തക്കുെിച്്ചൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂ

നടം, സമം,ത്തെതാണ്.ൂ ്ലാധന്നൂ ്ഒടം, സ്മൂ പ്രകൃതിൂ റഹൌ വദൂ ്ഒടം, സ്ൂ എന്നി്യിൂ കൃതഷേസായൂ ി്മം,ബാ ാൂ

സൃഷ്ടിമം,ക്കെണ്െ്.ൂ പരിഹരത്ത്ൂ ലഭിക്കുന്നൂ ഭ്നൂ നിര്പ്മാണൂ ഹാസഗ്രിക്ൂ ഉപമം,യാഗിച്്ചൂ ്ഒട്ം, സൂ

നിര്പ്മിക്കുന്നതിന്ൂആ്യങഷേസായൂപരിയങഒലനാൂനകുന്നത്ൂിഭികാസഷോൂആണ്. 

 5.2. .3ൂതമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഹസിതികലിൂം പഒകരിച്ചൂകര്പ്മൂഹസിതികളറടം, സൂ മം,സമം,നാട്ടത്തിൂ

ഭ്നൂ നിര്പ്മാണത്തിൂ ഹാമം,ങ്കതികൂ പരിെയമുള്ള്ാധമം,ടം, സയാൂ ്ിരസിച്ചൂ ഹാമം,ങ്കതികൂ ്ിഭാഗാൂ

ജഒ്നക്കാാധമം,ടം, സയാൂ ഒാധൂ ഹന്നദ്ധൂ ഹ്ായൂ ഹസിതിൂ ം പഒകരിച്ച്ൂ ഭ്നൂ നിര്പ്മാണത്തിനായിൂ

തിരറഞ്ഞടുക്കറപട്ടിട്ടുള്ളൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്ക്ൂ ഭ്നൂനിര്പ്മാണത്തിനായിൂി്ര്പ്ക്കുള്ളൂഭൂസിയറടം, സൂതരാമൂ

്ിസ്തൃതിൂഎന്നി്്്ൂിനുമം,യാജഷേസായൂരഒതിയിൂപദ്ധതിയിൂിനു്ദിക്കുന്നൂണ്ക്്ൂിനുഹരിച്ച്ൂപ്ലാനുാമൂ

എസ്റ്റിമം,സറ്റുാൂ തയ്യാൊക്കിൂ റകാടുമം,ക്കെതാണ്.ൂ ഭൂര്ിതൂ ഭ്നൂ ര്ിതര്പ്ക്ക്ൂ എല്ലാൂ ഹജഒകരണമം,ത്താടുാൂ

കൂടം, സിയൂ ഭ്നൂ ഹമുച്ചയാൂ ആണ്ൂ ്ിഭാ്നാൂ റെയ്തിട്ടുള്ളത്.ൂ ഇതിനായിൂ ്ി്ി ൂ ഗ്രാസപഞ്ചായുകലിൂ

ഥാനലാൂലഭഷേസാമം,ക്കെണ്െ്. 

5.2.7ൂപട്ടികജാതിൂപട്ടിക്ര്പ്ഗൂമം,സഖലയിറലൂമം,ഹ്നങളി്ൂഉെു്ാധുന്നതിനുള്ളൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 5.2.7.1ൂ നി്ചയിതൂ ഹസയത്തിനകാൂ തറന്നൂ പട്ടികജാതിൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്ക്ക്കുാൂ ്ഒട്ം, സൂ

നിര്പ്മാണാൂ പൂര്പ്ത്തിയാക്കണറസന്നാണ്ൂ ല ഷേസിട്ടിരിക്കുന്നത്. പട്ടികജാതിൂ /ൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ മം,കാലനികലിൂ

പ്രാമം,ദയങികസായൂ പ്രമം,തഷേകതക്ൂ കണക്കിറലടുത്്തൂ ഗൃ്നിര്പ്മണതത്രി ാൂആ്ിഷ്കരിക്കുന്നുെ്.ൂ പ്രാമം,ദയങികൂ

്ിഭ്ൂ ലഭഷേതൂ പരിമം,യങാ ിച്്ചൂ പട്ടികജാതിൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ ്ിഭാഗ്ങളി്ക്്കൂ റതാഴിൂ ലഭഷേതൂ കൂടം, സിൂ ഉെപ്ൂ

്ാധുന്നൂതരത്തിലാണ്ൂഗൃ്നിര്പ്മാണാൂനടം, സപിലാക്കുന്നത്.ൂഗൃ്നിര്പ്മാണതത്രി ാൂആ്ിഷ്കരിക്കുന്നതിന്ൂ

പ്രാമം,ദയങികസായൂപര്തിരാഗതതത്രി ാൂകൂടം, സിൂ കണക്കിറലടുക്കുകയാൂ ങ്ണമം,ഭാക്താക്കളറടം, സൂകൂടം, സിൂിഭിപ്രായവാൂ

പങ്കാലിത്തവാൂഉെു്ാധത്തണറസന്നുാൂനി്ചയയിച്ചിട്ടുെ്. 

 5.2.7.2ൂ കുടം, സിറ്ള്ളാൂ ഉെു്ാധുന്നതിന്ൂ ഹാ ഷേസായൂഥാനലങളിലിറലല്ലാാൂ തറന്നൂ റതാഴിലെപ്ൂ

പദ്ധതിയില്റപടുത്തിൂ കിണര്പ്ൂ നിര്പ്മിക്കുന്നതാണ്.ൂ സഴറ്ള്ളൂ ഹാഭരണിക്ൂ ഉപമം,യാഗിച്്ചൂ സഴറ്ള്ളാൂ

പരസാ് ിൂ ഹാഭരിക്കണറസന്നുാൂ ല ഷേസിട്ടിട്ടുെ്.ൂ ിതഷോ്യങഷേസായൂഥാനലത്്തൂ ലപപ്ൂ ്ഴിൂ കുടം, സിറ്ള്ളാൂ

ഉെു്ാധുന്നതാണ്. 

 5.2.7.3ൂ ശുെിമുെിൂ നിര്പ്മാണത്തിന്ൂ ്ഒടം, സ്ൂ ഒന്നിന്ൂ 12000/-ൂ ശുെിതവസിഷ്ന്ൂ ളെ്ൂ

ഉപമം,യാഗിക്കണറസന്നുാൂ ല ഷേസിട്ടിട്ടുെ്.ൂ പ്ര ാനസായാൂ സാലിനഷേൂ ഹാസ്രണൂ പദ്ധതിയറടം, സൂ ഭാഗസായിൂ

ലജ്കമം,്തിാസ്്റ്റൂ യൂണിറ്റുക്ൂ നിര്പ്മാണാൂ ഉെു്ാധുാ.ൂ പ്ലാസ്റ്റിക്ൂ ണ്ടം, സങളിിയൂ ിലജ്സാലിനഷേങളി്ൂ

തമം,േയങഹവയാഭരണൂഥാനാപനൂതലത്തിൂമം,യങഖരിച്ച്ൂഹാസ്രണൂപ്രക്രിയക്ക്ക്ൂ റപ്രാജ ്ൂനിര്പ്മം,േയങങളി്ൂ

ഉ്റപടുത്തിൂനടം, സപിലാക്കണറസന്നുാൂല ഷേസിട്ടിട്ടുെ്. 



 

പാര്പ്പിടം, സാമൂഹായക്ഷേമം, സാമൂഹായക്ഷേൂസുര ിതതവാ 370 

 

ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 5.2.7.4ൂല്ദുതിൂ ഉെപാക്കുന്നതിന്ൂ റഹൌഭാഗഷേൂ പദ്ധതിൂ പ്രകാരാൂ എല്ലാൂ ്ഒടുകലിലാൂല്ദുതൂ

ലഭഷേതൂഉെപാക്കുാ.ൂല്ദുതിൂലലന്ൂലഭഷേസല്ലൂഎന്ന്ൂഉെുള്ളൂഊാധകലിലാൂ്ഒടുകലിലാൂമം,ഹാലാര്പ്ൂഏനര്പ്ജിൂ

ഉപമം,യാഗിച്ചുവരികള്ളൂപദ്ധതിൂനടം, സപാക്കണറസന്നാണ്ൂഉമം,േയങിക്കുന്നത്. 

5.2.8ൂിര്പ്്തൂസാനദ്ാ 

്ഒടം, സിന്ൂഥാനലവാൂ്ഒടുാൂഇല്ലാത്ത്ര്പ് 

1) ഹവന്ത്സായിൂ /ൂകുടുാബാാഗങളിളറടം, സൂ മം,പരിൂ്ഒടം, സിന്ൂഥാനലാൂഇല്ലാത്ത്ര്പ്/ൂപര്തിരാഗതസായിൂഭൂസിൂ

ലകസാെിൂകിട്ടാന്ൂഹാ ഷേതൂഇല്ലാത്ത്ര്പ്. 

2) മം,െഷ്ന്ൂകാര്പ്ഡ്ൂഉലലൂകുടുാബാൂ(ഒാധൂമം,െഷ്ന്ൂകാര്പ്ഡിന്ൂ ഒാധൂഭ്നാ) 
3) കുടുാബ്ാധസാനാൂ3ൂല ത്തിൂതാറഴൂഉലല്ര്പ്. 

4) ഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂ /ൂ ിര്പ്ദ്ധൂ ഹര്പ്ക്കാര്പ്/ൂ റപാണ്മം,സഖലൂ ഥാനാപനങളിലിറലൂ ജഒ്നക്കാര്പ്/ൂ റപന്ഷ്ന്ൂ

്ാങ്ങുന്ന്ര്പ്ൂഉള്ളൂകുടുാബാൂആകാന്ൂപാടം, സില്ല. 

5) ഹവകാരഷേൂആ്യങഷേത്തിന്ൂനാല്ൂെക്രൂ്ാ്നാൂഉൊകാന്ൂപാടം, സില്ല. 

6) ി്കായങിക്ക്്കൂ്സ്തുൂഭാഗാൂറെയ്തൂഹാ്െരഷേത്തിൂഹവന്ത്ാൂ മം,പരിൂഹാമം,ങ്കതികസായിൂഭൂസിൂ

ഇല്ലൂഎന്നൂകാരണത്താൂഭൂര്ിതരായ്ര്പ്ൂിര്പ്്രല്ല. 

്ഒടം, സിന്ൂഥാനലാൂഉള്ളൂഭ്നര്ിതര്പ് 

1) ഹവന്ത്സായിൂ/ൂകുടുാബാാഗണങളിളറടം, സൂമം,പരിൂ്ഒടം, സിന്ൂ ഥാനലാൂഇല്ലാത്ത്ര്പ്/ൂപര്തിരാഗതസായിൂഭൂസിൂ

ലകസാെിൂകിട്ടാന്ൂഹാ ഷേതൂഇല്ലാത്ത്ര്പ്. 

2) മം,െഷ്ന്ൂകാര്പ്ഡ്ൂഉലലൂകുടുാബാൂ(ഒാധൂമം,െഷ്ന്ൂകാര്പ്ഡിന്ൂ ഒാധൂഭ്നാ) 
3) ഹവന്ത്സായിൂ്സ്തുൂഉള്ള്ര്പ്ൂ(നഗരങളിലിൂ5ൂറഹന്െിൂതാറഴയാൂഗ്രാസങളിലിൂ25ൂറഹന്െിൂ
താറഴയാൂഭൂസിൂഉള്ള്ര്പ്ൂസാത്രാ)ൂപട്ടികൂ്ര്പ്ഗക്കാര്പ്ക്്കൂബാ കസല്ല. 

4) കുടുാബ്ാധസാനാൂ3ൂല ത്തിൂതാറഴൂഉലല്ര്പ്. 

5) ഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂ /ൂ ിര്പ്ദ്ധൂ ഹര്പ്ക്കാര്പ്/ൂ റപാണ്മം,സഖലൂ ഥാനാപനങളിലിറലൂ ജഒ്നക്കാര്പ്/ൂ റപന്ഷ്ന്ൂ

്ാങ്ങുന്ന്ര്പ്ൂഉള്ളൂകുടുാബാൂആകാന്ൂപാടം, സില്ല. 

6) ഹവകാരഷേൂആ്യങഷേത്തിന്ൂനാല്ൂെക്രൂ്ാ്നാൂഉൊകാന്ൂപാടം, സില്ല. 

 ഈൂ പദ്ധതിയറടം, സൂ ഭാഗസായിൂ ്ഒടുക്ക്ക്ൂ നാലൂ ഗകളക്കലായിട്ടാണ്ൂ  നഹ്ായാൂ

നകുന്നത്.ൂ മം,ബറ്ന്െ്ൂ ൂപൂര്പ്ത്തിയാകുമം,്തിാ്ൂ 10% ചുസര്പ്മൂ മം,സൂരൂനിരപ്ൂ ്റരൂപൂര്പ്ത്തിയാകുമം,്തിാ്ൂ

45%മൂമം,സൂരൂപൂര്പ്ത്തിയാക്കുമം,്തിാ്ൂ25% ൂൂളിനിഷ്ിാഗ്ൂപ്ര്ര്പ്ത്തിക്ൂപൂര്പ്ത്തിയാകുമം,്തിാ്ൂബാക്കിൂ20%ൂ

ണ്കയാൂനകാാ. 

5.2.9ൂദാരിദ്രാ 

5.2.9.1ൂ ഭൂ്ിസ്തൃതിയിൂ ഹാഥാനാനറത്തൂ ഏറ്റവാൂ ്ലിയൂ ജില്ലയാണ്ൂ പാലക്കാടം, സ്.ൂ ിണ്മം,പാറലൂ

തറന്നൂഏറ്റവാൂൂകൂടുതൂപട്ടികജാതിൂജനൂ്ിഭാഗങളി്ൂി ി്ഹിക്കുന്നത്ൂഈൂജില്ലയിലാണ്.ൂപട്ടിക്ര്പ്ഗൂ

ജനഹാഖഷേയറടം, സൂ കാരഷേത്തിൂ ജില്ലൂ രൊാൂ ഥാനാനത്താണ്. പിമം,ന്നാക്കൂ ജില്ലയായൂ പാലക്കാടം, സ്ൂ എല്ലാൂ

്ിഭാഗക്കാരിലാൂപ്രമം,തഷേകിച്്ചൂപട്ടികജാതിൂ–ൂപട്ടിക്ര്പ്ഗൂജന്ിഭാഗങളി്ൂസറ്റുൂപിമം,ന്നാക്കൂജന്ിഭാഗങളി്ൂ
എന്നി്ര്പ്ക്കിടം, സയിൂ ദാരിദ്രഷോൂ നിലനിക്കുന്നു. 2011ൂ ൂ പ്രഹിദ്ധഒകരിച്ചൂ റഹന്ഹഹ്ൂ പ്രകാരാൂ 301424ൂ

കുടുാബങളിലാണ്ൂദാരിദ്രഷേമം,രഖകുന്നതൂതാറഴയള്ളൂകുടുാബങളി്. 

പട്ടികജാതിൂ്ിഭാഗാൂ -ൂ83824ൂകുടുാബങളി് 

പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ്ിഭാഗാ -ൂ129 5ൂകുടുാബങളി് 

 5.2.9.2ൂസനുഷ്ഷേന്റെൂിടം, സിഥാനാനൂആ്യങഷേങളിലായൂആ്ാരാമൂ്ത്രം,ാമൂപാര്പ്പിടം, സാൂഎന്നി്ൂസാത്രാൂ

ലഭഷേസായാൂ ദാരിദ്രഷോൂ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.ൂ ിടം, സിഥാനാനൂ ആ്യങഷേങളിമം,ലാറടം, സാപാൂ തറന്നൂ ആമം,രാഗഷേപരവാമൂ



 

പാര്പ്പിടം, സാമൂഹായക്ഷേമം, സാമൂഹായക്ഷേൂസുര ിതതവാ 371 

 

ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

്ിദഷോഭഷോഹപരവാമൂ റതാഴിപരവസായൂ ഉന്നസനത്തിന്ൂ ഹ്ായസാകുന്നൂ ഹാ്െരഷോൂ ഉൊകണാ.ൂ

ഹായക്ികവാമൂ ഹാ്തിത്തികവാമൂ ഹാാസ്ാരികവസായൂ ഉന്നസനാൂ ഉൊയാൂ സാത്രമം,സൂ ഹയക്ത്തിൂ

പിമം,ന്നാക്കാ്ഥാനയിൂനിക്കുന്നൂദാരിദ്രഷേൂ്ിഭാഗാൂജനങളിളറടം, സൂി്ഥാന ്്ൂസാറ്റാൂ്രികയ. ദാ.ൂദാരിദ്രഷോൂ

ഇല്ലായ്മൂറെയ്യുന്നതിന്ൂഓമം,രാൂമം,സഖലയിലാൂപ്രമം,തഷേകൂഊന്നൂനമം,കെണ്െ്. 

5.2.10ൂകാര്പ്ഷ്ികൂമം,സഖല 

5.2.10.1ൂ പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലൂ കാര്പ്ഷ്ികൂ ജില്ലയാണ്.ൂ ഭൂരിഭാഗാൂ ജനങളിളാൂ കാര്പ്ഷ്ികൂ മം,സഖലറയൂ

ആശ്രയിച്ചാണ്ൂ കഴിയന്നത്.ൂ ൂ കാര്പ്ഷ്ികൂ മം,സഖലയിൂ ഉത്പാദനൂ റെല്്ൂ കുെക്കുന്നതിനുാമൂ ഉത്പാദനൂ

്ര്പ്ദ്ധന്ിനുാൂആ്യങഷേസായൂപദ്ധതിക്ൂദഒര്പ്ഘകാലാടം, സിഥാനാനത്തിൂആ്ിഷ്കരിച്ച്ൂനടം, സപിലാക്കണാ. 

5.2.10.2ൂ സ്ിലാൂ കിഹാന്ൂ ഹയങാക്തഒകരൂ ണ്ടം, സങളിിയൂ മം,കന്ദ്രാ്ിഷ്കൃതൂ പദ്ധതിയിലൂറടം, സൂ

ആ്യങഷേസായൂ പരിയങഒലനവാൂ റതാഴിലാൂ ലഭഷേസാക്കുന്നതിലൂറടം, സൂ കാര്പ്ഷ്ികൂ മം,സഖലയിൂ ്നിതക്ക്്കൂ

റതാഴിൂ ഹാ ഷേതമം,യം ന്നു.ൂ ജനകഒയാസൂത്രണൂ പദ്ധതികലിലൂറടം, സൂ ഉല്പാദനൂ ൂ മം,സഖലകലിൂ നൂതനൂ

പദ്ധതിക്ൂ നടം, സപിലാക്കുകയാമൂ റതാഴിലെപ്ൂ പദ്ധതിയറടം, സയാമൂ സ്ിലാൂ കിഹാന്ൂ ഹയങാക്തഒകരമൂ

കുടുാബശ്രഒൂ പദ്ധതിയമം,ടം, സയാൂ ഹാമം,യാജനൂ ഹാ ഷേതക്കൂടം, സിൂ പരിഗണിക്കുമം,്തിാ്ൂ കൂടം, സതൂ മം,പര്പ്ക്ക്ൂ ഈൂ

മം,സഖല്്ൂ റതാഴിൂ ലഭിക്കുന്നു.ൂ ി്യങൂ ്ിഭാഗങളി്ക്ക്ൂ മം,നരിട്ട്ൂ ങ്ണാൂ റെയ്യുന്നൂ സിറല്ലറ്റ്ൂ ഗ്രാാൂ പദ്ധതിൂ

മം,പാറലയള്ളൂ പദ്ധതിക്ൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിളറടം, സൂ പദ്ധതികളസായിൂ

ഹാമം,യാജിപിമം,ക്കെണ്െ്. 

പട്ടികൂ5.2.7 

ആറകയള്ളൂആശ്രയൂ

കുടുാബങളി് 
പുതിയൂങ്ണമം,ഭാക്താക്ക് 

പാലക്കാടം, സ്ൂജില്ലയിറലൂ

ആറകയള്ളൂആശ്രയൂ

ങ്ണമം,ഭാക്താക്ക് 

11134 4821 15955 
ഉെ്ിടം, സാൂ:ൂഡി.എള.്റകൂഹര്പ്മം,േൂ2017 

പട്ടികൂ5.2.8 

ആശ്രയൂമം,പ്രാജ ിനുമം,്െിൂആറകൂിനു്ദിച്ചൂണ്ക 

ഗ്രാസപഞ്ചായത്ത ് 35% 

മം,കാക്ക്ൂപഞ്ചായത്്ത 15% 

ജില്ലാൂപഞ്ചായത്്ത 10% 

മുനിഹിപാലിറ്റി ആറകൂമം,പ്രാജ ്ൂണ്കയറടം, സൂൊലഞ്്ചൂളെ്ൂ

കഴിച്ചുവരികള്ളൂണ്ക 

 

 5.2.10.3ൂസനുഷ്ഷേന്റെൂിടം, സിഥാനാനൂആ്യങഷേങളിലായൂആ്ാരാമൂ്ത്രം,ാമൂപാര്പ്പിടം, സാൂഎന്നി്ൂസാത്രാൂ

ലഭഷേസായാൂ ദാരിദ്രഷോൂ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.ൂ ിടം, സിഥാനാനൂ ആ്യങഷേങളിമം,ലാറടം, സാപാൂ തറന്നൂ ആമം,രാഗഷേപരവാമൂ

്ിദഷോഭഷോഹപരവാമൂ റതാഴിപരവസായൂ ഉന്നസനത്തിന്ൂ ഹ്ായസാകുന്നൂ ഹാ്െരഷോൂ ഉൊകണാ.ൂ

ഹായക്ികവാൂ ഹാ്തിത്തികവാമൂ ഹാാസ്ാരികവസായൂ ഉന്നസനാൂ ഉൊയാൂ സാത്രമം,സൂ ഹയക്ത്തിൂ

പിമം,ന്നാക്കാ്ഥാനയിൂനിക്കുന്നൂദാരിദ്രഷേൂ്ിഭാഗാൂജനങളിളറടം, സൂി്ഥാന ്്ൂസാറ്റാൂ്രികയ. ദാ.ൂദാരിദ്രഷോൂ

ഇല്ലായ്മൂറെയ്യുന്നതിന്ൂഓമം,രാൂമം,സഖലയിലാൂപ്രമം,തഷേകൂഊന്നൂനമം,കെതാണ്. 

5.2.11ൂപ്രശ്നങളി് 

 ഹാ ഷേസായണ്ാൂലഭഷേസായണ്സായൂപിന്തുണകളറടം, സൂഹാ്െരഷേത്തിലാൂകാര്പ്ഷ്ികൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളിളറടം, സൂ

കുെ്് 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 കാര്പ്ഷ്ികൂഉല്പന്നങളി്ൂഹാഭരിക്കുന്നതിനുാൂഹാസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ളൂിറഹൌകരഷേങളി്.ൂ 
 കാര്പ്ഷ്ികൂ്ിപണനത്തിറലൂമം,പാരായ്മക്. 

5.2.12ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 5000ൂ മം,ജായിന്റെൂ ലയബിലിറ്റിൂ ഗ്രൂുക്ൂ ആരാഭിക്കുകൂ ്ഴിൂ 10000ൂ ഏക്കൊയിൂ കൃഷ്ിൂഥാനലാൂ

്ഷോപിപിക്കുക 

 ിരിൂഉത്പാദനൂരാഗുാൂപാൂഉത്പാദനൂരാഗുാൂറപ്രാഡൂഹര്പ്ൂക്തിനിൂം പഒകരിക്കുക 

 ഹാ ഷേസായൂ ഥാനലങളിലിൂ സറ്്റൂ ്കുുകളസായിൂ ഹാമം,യാജിച്്ചൂ ്ിപുലസായൂ പച്ചക്കെിൂ െന്ത്ക്ൂ

ഥാനാപിക്കുക 

5.2.13ൂമൃഗഹാര ണാ 

5.2.13.1ൂ ദാരിദ്രഷേൂ മം,രഖ്്ൂതാറഴൂ്ാധന്നൂകുടുാബങളി്ക്ക്ൂഉപജഒ്നത്തിനായിൂആടം, സ്മൂ മം,കാഴിമൂപശുൂ

മുതലായൂ മൃഗങളിറലൂ ൂ പരിപാലിക്കുന്നതിനുാൂ ഹാര ിക്കുന്നതിനുമുള്ളൂ പദ്ധതിക്ൂ മൃഗഹാര ണ്കുപ്ൂ

്ഴിൂ ആ്ിഷ്കരിച്ച്ൂ നടം, സപിലാക്കാവന്നതാണ്.റതാഴിലെപ്ൂ പദ്ധതിയിലൂറടം, സൂ കാലിറത്താഴുത്ത്മൂ ആട്ടിന്കൂട്ട്മൂ

മം,കാഴിൂട്ട്ൂ എന്നി്ൂ നിര്പ്മിച്ചുവരികൂ നകാവന്നതാണ്.ൂ ്ാപയുയാൂ  നഹ്ായവാൂ ലഭഷേസാക്കുന്നതിലൂറടം, സൂ

ഹവന്ത്സായിൂ്ാധസാനൂസാര്പ്ഗാൂദാരിദ്രഷേമം,രഖകുന്നതൂതാറഴയള്ളൂകുടുാബങളി്ക്കുൂഹാ ഷേസാകുന്നു. 

5.2.13.2 പ്രാമം,ദയങികൂ ഹാ്തിത്തികൂ ്ികഹനത്തിന്റെൂ ഭാഗസായിൂ മൃഗഹാര ണാമൂ

 ഒമം,രാപാദനസായൂ ിടം, സിഥാനാനൂ റഹൌകരഷേങളി്ൂ ഒാധക്കിറക്കാടുക്കാവന്നൂ പദ്ധതിക്ൂ

ആ്ിഷ്കരിമം,ക്കെതാണ്.ൂ്ി്ി ൂ്കുുക്ൂനിഷ്കര്പ്ഷ്ിക്കുന്നൂസാനദ്ങളി്ൂപാലിച്ചുവരികറകാെ്ൂ ലഭഷേസാക്കാാ.ൂ

്ാപയുക്മൂബാങ്കുക്ൂ്ഴിൂലഭിക്കുന്നതിനുൂമം,്െൂഹ്ായാൂതമം,േയങഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളി്ൂനല്കണാ. 

5.2.14ൂത്രം,ഒകളമം,ടം, സയാൂകുട്ടികളമം,ടം, സയാൂ്ികഹനാ 

  ്നിതക്ക്കാ്യങഷേസായൂ പദ്ധതിക്ൂ മം,ദയങഒയൂ ഉപജഒ്നസിഷ്ന്ൂ ്ഴിൂ മം,കരലത്തിൂ

കൂടുാബശ്രഒൂ ഹാ്ി ാനത്തിലൂറടം, സൂ നടം, സപിലാക്കിൂ ്ാധന്നു.ൂ നിര് ിൂ റതാഴിൂ ദായകൂ പദ്ധതിക്ൂ

എന്.ആര്പ്.എ.എാൂ ്ഴിയാൂ പരിയങഒലനങളി്ൂ ഡി.ഡി.യ.ജി.റക.ല്ൂ ്ഴിയാൂ കുടുാബശ്രഒൂ സിഷ്ന്ൂ

നടം, സപിലാക്കുന്നുെ്.ൂ ഡി.ഡി.യ.ജി.റക.ല്ൂ ൂ യറടം, സൂ കഒഴിൂ ിഞ്ച്ൂ ലനപുണഷേൂ പരിയങഒലനൂ മം,കന്ദ്രങളി്ൂ

ജില്ലയിൂ പ്ര്ര്പ്ത്തിച്ചുവരിക്ാധന്നു.ൂ 18ൂ മുതൂ 35ൂ ്യസ്ൂ ്റരൂ പ്രായമുള്ളൂ യ്തിയ്ാക്കറലയാണ്ൂഈൂ

പദ്ധതിയിൂ ഉ്റപടുുന്നത്.ൂ 2019ൂ നുള്ളിൂ 335 ൂ യ്തിയ്ാക്കറലൂ ലനപുണഷേ്ത്കരിക്കു്ാനുാൂ

ിണ്്ഴിൂറതാഴിൂലഭഷേസാക്കുകയാണ്ൂല ഷോ. 

5.2.15ൂകുടുാബശ്രഒൂസൂ സൂ്ാപയുക് 

5.2.15.1ൂഎന്.ആര്പ്.എ.എാ 

5.2.15.1.1ൂപ്രശ്നങളി് 

 ആ്യങഷേമുള്ളൂഎല്ലാൂകുടുാബങളി്ക്കുാൂപ്രമം,തഷേകിച്്ചൂപട്ടികജാതിൂ /ൂപട്ടിക്ര്പ്ഗൂകുടുാബാാഗങളി്ക്്കൂ

ആയാഹൂര്ിതസായിൂ്ാപയുൂലഭിക്കുന്നതിറലൂമം,പാരായ്മക്. 

 പ്രമം,തഷേകൂ പരിഗണനൂ ിര്പ്്ിക്കുന്നൂ രാനാന്ഹ്ൂ റജന്െര്പ്മൂ ിനഷേൂ ഹാഥാനാനൂ റതാഴിലാലിക്മൂ

എച്ച്.ഐ.്ിൂ മം,പാഹിറ്റഒവ്ഹ്മൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ കുടുാബാാഗങളി്ൂ എന്നഒൂ ഹായക്ഷേൂ ്ിഭാഗങളിളറടം, സൂ

പങ്കാലിത്തൂകുെ് ്

5.2.15.1.2ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 ഇണ്്റരൂലിമം,ങ്കജ്ൂറെയ്യാത്തൂ5312ൂിയൂട്ടങളി്ക്ക്ൂലിമം,ങ്കജ്ൂഉെപാക്കുക.ൂപ്രതഒ ിക്കുന്നൂണ്കൂ

50.32ൂമം,കാടം, സി 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 800ൂ ഭിന്നലിാഗക്കാറരയാമൂിനഷേൂഹാഥാനാനൂറതാഴിലാലികറലയാമൂഎച്്ച.ഐ.്ിൂ മം,പാഹിറ്റഒവ്ഹ്മൂ

പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ കുടുാബാാഗങളി്ൂ എന്നഒൂ ഹായക്ഷേൂ ്ിഭാഗങളിമം,ലയാൂ കുടുാബശ്രഒ്്ൂ കഒഴിൂ

റകാണ്ടു്രിക. 

5.2.15.1.3ൂലസമം,ക്രാൂഎന്െര്പ്ലപ്രഹഹ്ൂ 

  ജില്ലയിറലൂ്ി്ി ൂഗ്രാസൂപഞ്ചായത്തിറലൂകുടുാബശ്രഒൂസൂക്ഷ്മൂഹാരാഭങളി്ൂകാര്പ്ഷ്ികൂമൃഗൂ

ഹാര ണൂമം,സഖലയിറലൂ മം,കാസൂഇന്െെസ്റ്റ്ൂ ഗ്രൂുക്ൂഎന്നി്ക്ക്ൂഹ്ായകസായിൂ മം,ദയങഒയൂഗ്രാസഒണൂ

ഉപജഒ്നൂ പദ്ധതിയിൂ കമൂണിറ്റിൂ എന്െര്പ്ലപ്രഹഹ്ൂ ളെ്മൂ കമൂണിറ്റിൂ ഇന്റ്സ്റ്റ്റസന്െ്ൂ ളെ്ൂ

എന്നി്ൂ നില്ിലെ്.ൂ ഈൂ ഹാ്ി ാനങളി്ൂ എല്ലാൂ തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിലിലാൂ

്ഷോപിപിക്കുന്നതിലൂറടം, സൂഒാധൂപരി ിൂ്റരൂദാരിദ്രൂനിര്പ്മാര്പ്ജനത്തിമം,ലക്്കൂം രാൂകുെക്കാന്ൂകഴിയാ. 

5.2.15.1.4ൂപ്രശ്നങളി് 

 കുടുാബശ്രഒൂ ഹാഘടം, സനൂ ഹാ്ി ാനത്തിറലൂ യ്തിൂ യ്ാക്ക്ക്്കൂ ഇണങ്ങുന്നൂ റതാഴിലക്ൂ

ലഭിക്കുന്നതിന്ൂപ്രതിഹന്ധി 

 കുടുാബശ്രഒൂ ഹാരാഭകര്പ്ക്ക്ൂ ആക നികൂ ഹാരാഭങളി്ൂ ം പഒകരിക്കുന്നതിനുാൂ നടം, സുന്നതിനുാൂ

ിടം, സിഥാനാനൂറഹൌകരഷേങളി്മൂആക നികൂ്ിദഷേൂണ്ടം, സങളിിയൂറഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂിഭാ്ാ 

 കുടുാബശ്രഒൂ ഉല്പന്നങളി്ക്ക്ൂ ആക നികവാൂ ഥാനായിയായണ്ാൂ ണ്ടം, സര്പ്ച്ചയള്ളണ്സായൂ ്ിപണിൂ

റഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂകുെ്്. 

5.2.15.1.5ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 18ൂ മുതൂ 35ൂ ്യസ്സു്റരൂ പ്രായക്കാര്പ്ക്്കൂഡി.ഡി.യ.ജി.റക.ല്ൂ ൂ ൂ പദ്ധതിയിലൂറടം, സൂ റതാഴിൂ
ല്ദ്ഗദ്ധഷോൂനകുക.ൂപ്രതി്ര്പ്ഷ്ാൂ2000ൂമം,പര്പ്ക്ക്ൂറതാഴിൂഉെപാക്കുക. 

 ഒമം,രൂ രഒതിയിൂ പ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്നൂ കുടുാബശ്രഒൂ ഹാരാഭകാധറടം, സൂ കൂട്ടായ്മയിലൂറടം, സൂ ിപാരൂ ഫുഡ്ൂ

റപ്രാഹഹിാഗ്മൂകര ന്ൂമം,സഖലയിൂറപാണ്ൂമം,ഹ്നൂമം,കന്ദ്രങളി്ൂആരാഭിക്കുക. 

 ഉത്പന്നങളിളറടം, സൂ ്ിപണനത്തിനായിൂ 95ൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂ ൂ ഥാനാപനങളിലിലാൂ നാമം,നാൂ

സാര്പ്ക്കറ്റിാഗ്ൂടട്ട്ൂലലറ്റുക്മൂഓലലന്ൂസാര്പ്ക്കറ്റിാഗ്ൂഹാ്ി ാനാൂആരാഭിക്കുക. 

5.2.1 ൂഹായക്ികൂസുര ിതതവാ 

5.2.1 .1ൂ ്മം,യാജനൂ മം,കന്ദ്രങളി്, പകൂ ്ഒടുക്, ിനാഥാലയങളി്, യങിശുൂ ഹാര ണൂ

മം,കന്ദ്രങളി്, സ്ിലാൂ സന്ദിരങളി്, ബി.ആര്പ്.ഹി, ബഡ്ഹ്ൂ മം,്ാാ, ്ര്പ്ക്കിാഗ്ൂ ്ിസഹ്ൂ മം,്ാസ്റ്റൂ

എന്നിങളിറനൂ ്ി്ി ങളിലായൂ ഹായക്ികൂ സുര ിതൂ ഹാ്ി ാനങളി്ൂ ഇന്ന്ൂ നിലി്ിലള്ളത്ൂ

ിപരഷോപ്തസാണ്.ൂ ഭൂരിഭാഗാൂ ്മം,യാജനൂ മം,കന്ദ്രങളിളാൂ ഒാധൂ റകയര്പ്ൂ മം,ടം, സക്കം റടം, സൂ ിഭാ്ാൂ യകലാൂ ഉമം,േയങിച്ചൂ

രഒതിയിൂ ല ഷേൂ പ്രാപ്തിൂ ലക്രിക്കു്ാന്ൂ കഴിയന്നില്ല.ൂ  ാരാലാൂ മം,കന്ദ്രങളി്ൂ റകട്ടിടം, സങളി്ൂ സാത്രസായിൂ

ി്മം,യങഷ്ിക്കുന്നൂി്ഥാനൂഒഴി്ാക്കാനായിൂ ്മം,യാജനൂ മം,കന്ദ്രങളി്, പകൂ ്ഒടുക്ൂഎന്നിയിറലല്ലാാൂ

തറന്നൂഒാധൂ റകയര്പ്ൂ മം,ടം, സക്കറെൂനിയസിമം,ക്കെത്ൂആ്യങഷേസാണ്.ൂഹായക്ഷേൂസുര ിതതവൂഹാ്ി ാനങളി്ൂ

കൂടുതലാൂഏററ്റടുക്കാന്ൂകഴിയന്നത്ൂ ഗ്രാസപഞ്ചായുക്ക്കാണ്.ൂത്രം,ഒകളമം,ടം, സയാൂകുട്ടികളമം,ടം, സയാൂമം, സറത്തൂ

ല ഷേസിട്ടുറകാണ്ടുള്ളൂ പദ്ധതിക്ൂ ്ിഭാ്നാൂ റെമം,യ്യെതാണ്.ൂ ിങ്കണ്ാടം, സികളറടം, സൂ മം,ഹ്നാൂ

പ്രമം,യാജനറപടുത്തണാ.ൂഒാധൂിങ്കണ്ാടം, സിൂഎന്നത്ൂമം,നാഡൂറഹന്െൊയിൂൂപ്ര്ര്പ്ത്തിക്കണാ.ൂലലള്ൂ

സിഷ്ന്ൂപാര്പ്പിടം, സൂമം,സഖലയിൂൂഹസഗ്രൂൂപാര്പ്പിടം, സൂൂപരിപാടം, സിയസായിൂൂമുമം,ന്നാട്ടുൂമം,പാകുന്നുെ്. 

5.2.1 .2ൂപ്രശ്നങളി് 

 പ്രമം,തഷേകൂപരിഗണനൂിര്പ്്ിക്കുന്നൂ്ിഭാഗങളി്ക്്കൂലഭഷേസാമം,കെൂഥാനാപനങളിളറടം, സൂിപരഷോപ്തത. 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 കുട്ടികളറടം, സൂമം,സഖലയിൂി്ാധറടം, സൂബഹുമുഖമം,യങഷ്ിൂ്ികഹനത്തിനുള്ളൂകുെ്്. 

 ്ര്പ്ദ്ധിച്ചുവരികൂ ്ാധന്നൂ്മം,യാജനൂ നിരക്കിനുള്ളൂആനുപാതികസായിൂ ൂ ലഭഷേസാമം,ക്കെൂഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂ
കുെ്്. 

 പട്ടികൂ ്ര്പ്ഗൂ മം,സഖലയിൂ ിനുമം,യാജഷേസായണ്ാൂ ഹായക്ഷേൂ പങ്കാലിത്താൂ ഉെപാക്കുന്നണ്സായൂ

ഉപജഒ്നൂഹാ്ി ാനങളിളറടം, സൂൂമം,പാരായ്മയാൂകുെവാ. 

5.2.1 .3ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 ജില്ലയിൂആറകൂ18000ൂത്തിൂകൂടുതൂസാനഹികൂയങാരഒരികൂറ്ല്ലു്ിലിൂമം,നരിടുന്നൂകുട്ടിക്ൂഉെ്ൂ

തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിളസായിൂ ഹാമം,യാജിച്്ചൂ എല്ലാൂ ഗ്രാസൂ പഞ്ചായുകലിലാൂ

ബഡ്ഹ്/ബി.ആര്പ്.ഹിൂ മം,കന്ദ്രങളി്ൂആരാഭിക്കുക...ൂ ഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാര്പ്ക്കുലലൂല്ദധ്യ പരഷേൂപരിയങഒലനൂ

മം,കന്ദ്രങളിളാൂപുനര ി്ാഹൂമം,കന്ദ്രങളിളാൂമം,കാക്ക്ൂതലത്തിൂഥാനാപിക്കുക. 

 തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിളസായിൂ ഹാമം,യാജിച്്ചൂ ്ി്ിമം, ാമം,േകൂ യങിശുൂ ്ി്ാം ക്ൂ

ഥാനാപിക്കുക.ബാലഹഭാൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ൂയങക്തിറപടുുകൂ 

 എല്ലാൂ ഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂ ഓളഒസുകലിലാൂ ബന്ധറപട്ടൂ ഹാ്ി ാനങളിലിലാൂ ്മം,യാജനങളി്ക്കുൂ

എത്താനായി.ൂ ൊമ്പുക്,ൂ ലിഫ്റ്റുക്ൂ എന്നി്ൂ ഥാനാപിക്കുകൂ .ൂ എല്ലാൂ തമം,േയങഹവയാഭരണൂ

ഥാനാപനങളിലിലാൂ ്മം,യാജനമം,കന്ദ്രങളി്ൂ ഥാനാപിക്കുകയാൂ നില്ിലള്ളൂ പകൂ ്ഒടുക്ൂ

കാരഷേ സസാക്കാന്ൂcaretaker  മം,ഹ്നാൂഉെു്ാധുകയാൂറെയ്യുക 

 കുടുാബശ്രഒൂമുമം,ഖനൂപട്ടികജാതിൂമം,സഖകലിൂനടം, സപിലാക്കുന്നൂഉപജഒ്നൂഹാ്ി ാനങളിലിൂനിന്നുാൂ
ഉല്പാദിക്കറപടുന്നൂ ഉത്പന്നങളി്ൂ ഹര്പ്ക്കാരിന്ൂ കഒഴിലള്ളൂ supplyco മം,പാലള്ളൂ ഥാനാപനങളി്ൂൂ

്ാങ്ങുന്നുൂഎന്നുെു്ാധുകൂ.ൂിതിലൂറടം, സൂഥാനിരസായൂൂ്ിപണിൂഉെു്ാധുക 

5.2.17ൂറജന്ഡര്പ് 

5.2.17.1ൂപ്രശ്നങളി് 

 ത്രം,ഒകളമം,ടം, സയാൂ കുട്ടികളമം,ടം, സയാൂ ി്കായങൂ ഹാര ണത്തിനുൂ ്രാവന്നൂ ിതിക്രസങളിളാൂൂ

പ്രതിമം,രാ ിക്കുന്നതിന്ൂഹായക്ഷേൂപിന്തുണയള്ളൂഹാഘടം, സനൂഹാ്ി ാനത്തിന്റെൂിഭാ്ാ. 

 പ്രാമം,ദയങികസായിൂ ലഭഷേസാകാവന്നൂ മം,യങഷ്ികറലൂ മം,പാഷ്ിപിക്കുന്നതിനുാൂ ്ികഹിപിക്കുന്നതിനുാൂ
ഹ്ായകരസായൂൂമം,കന്ദ്രങളിളറടം, സൂകുെ്് 

 ലദനാദിനൂ ജഒ്ിതത്തിൂ ൂ ിഭിമുഖഒകരിമം,ക്കെിൂ ്ാധന്നൂ ൂ ൂ പ്രതിഹന്ധികറലൂ സാനഹികസായിൂൂ

സെികടം, സക്കുന്നതിന്ൂഹ്ായിക്കുന്നൂപിന്തുണകളറടം, സൂകുെ്്. 

 സനുഷ്ഷേക്കടം, സത്്ത, ലയങയങ്ൂ ്ി്ാ്ാ, ി്ി്ാ്ിതരാകുമം,്തിാഴുാൂ ിമസാര്പ്ൂ ആമം,കെിൂ ്ാധന്നൂ

ഹാ്െരഷോ, ണ്ടം, സങളിിയൂ ൂ ഹായക്ഷേൂ ഹസഹഷേകറലൂ ിഭിമുഖഒകരിക്കുന്നതിന്ൂ നമം,കെൂ

പിന്തുണകളറടം, സൂകുെ്്. 

5.2.17.2ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

 തമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിളസായിൂഹാമം,യാജിച്്ചൂഹമ്പൂര്പ്ണൂത്രം,ഒയങാക്തഒകരണാൂല ഷേസാക്കിൂ

റജന്െര്പ്ൂപുനര ി്ാഹൂമം,കന്ദ്രങളി്ൂആരാഭിക്കുക. 

 തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിളസായിൂ ഹാമം,യാജിച്്ചൂ യങിശുൂ ്ി്ാം ക്ൂ ആരാഭിക്കുക, 

കുട്ടിക്ക്കുാ, ത്രം,ഒക്ക്കുസായിൂ കമൂണിറ്റിൂസ്ിൂ പാര്പ്ക്കുക്ൂഥാനാപിക്കുക.ൂ ജില്ലയിറലൂത്രിതല, 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

ഒറ്റപാലാൂ ഭാഗുൂ നിര്സിച്ചുവരിക്ാധന്നൂ കമൂണിറ്റിൂ സ്ിൂ പാര്പ്ക്കുക്ൂ എത്രയാൂ റപറട്ടന്്നൂ

പ്ര്ര്പ്ത്തന സസാക്കിൂൂി്ര്ാധറടം, സൂിഭിാധെിൂമം,സഖലകലിൂസ്ിൂറരാനയ്നൂിങ്ൂനകുക. 

 ത്രം,ഒക്ക്കുൊകുന്നൂ സാനഹികൂ പിരിമും ക്കാൂ ഹാബന്ധിച്ചൂ പ്രശ്നങളിലിൂ ഇടം, സറപടുന്നതിനായിൂ 95ൂ

തമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിലിലാൂകമൂണിറ്റിൂകൌഹിലിാഗ്ൂറഹന്ം ക്ൂആരാഭിക്കുക. 

 ഹായക്ികൂ മം,ബാ ്ത്കരണാൂ ഊര്പ്ജിതസാക്കുകയാ,പഞ്ചായത്ത്/്ാര്പ്ഡ്ൂ തലത്തിൂ 1 91ൂ

്ിജിലന്റ്ൂഗ്രൂുകറലൂകാരഷേ സസാക്കുകയാൂറെയ്യുക. 

5.2.18ൂബഡ്ഹ്ൂസ്കൂ് 

ജില്ലയിൂ18000ൂപരാൂ്ി്ി ൂതരത്തിലലലൂസാനഹികൂയങാരഒരികൂറ്ല്ലു്ിലിൂമം,നരിടുന്നൂകുട്ടിക്ൂ

നില്ിലെ്.ൂ ഇ്ര്പ്ക്കായിൂ ജില്ലയിൂ ബഡ്ഹ്ൂ സ്ക്കൂളകളാൂ ബി.ആര്പ്.ഹികളസായിൂ 8ൂ ഥാനാപനങളി്ൂ

സാത്രസാണ്ൂനില്ിലലലത്.ൂ25ൂകുട്ടികറലങ്കിലാൂഉറെങ്കിൂബഡ്ഹ്ൂസ്ക്കൂ്ൂണ്ടം, സങളിാവന്നൂഹാ്െരഷേത്തിൂ

ജില്ലയിൂ എല്ലാൂ തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിലിലാൂ ബഡ്ഹ്ൂ സ്ക്കൂ്ൂ ണ്ടം, സങളിാനുലലൂ ആ്യങഷേകതൂ

നില്ിലെ്.ൂ സാനഹികൂ യങാരഒരികൂ റ്ല്ലു്ിലിൂ മം,നരിടുന്നൂ കുട്ടിക്ക്കായിൂ ളലപ്രദസായൂ സറ്റുൂ

ഹാ്ി ാനങളിളറടം, സൂകുെവലലൂഹാ്െരഷേത്തിൂസാനഹികൂയങാരഒരികൂറ്ല്ലു്ിലിൂമം,നരിടുന്നൂകുട്ടിക്ക്കായിൂ

ബഡ്ഹ്ൂസ്ക്കൂളക്/ബി.ആര്പ്.ഹിക്ൂണ്ടം, സമം,ങളിെണ്െ്. 

പട്ടികൂ5.2.9 

ബഡ്ഹ്ൂസ്ക്കൂ്/ബി.ആര്പ്.ഹി-ഘട്ടാൂഘട്ടസായലലൂ്ഷോപനാ 
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5.2.19ൂആമം,രാഗഷോ, കുടം, സിറ്ള്ളാ,  ശുെിതവാ 

 5.2.19.1ൂ ദാരിദ്രഷേമം,രഖ്്ൂ താറഴൂ ്ാധന്നണ്ാൂ പിമം,ന്നാക്കൂ ്ിഭാഗങളിലിൂ ഉ്റപടുന്നൂ ഹമുദായൂ

ജന്ിഭാഗാൂമം,നരിടുന്നൂപ്ര ാനൂപ്രശ്നങളിലാണ്, ആക നികൂെികിത്സാൂഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂിഭാ്ാ, കിടം, സത്തിൂ

െികിത്സാൂഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂകുെ്്, ശുദ്ധസായൂകുടം, സിറ്ള്ളാ, ഹായക്ഷേൂശുെിതവത്തിന്ൂ മം,്െത്രൂപ്രാ ാനഷോൂ

ഇല്ലാത്തൂി്ഥാനൂഎന്നി്.ൂഇറതല്ലാാൂദാരിദ്രഷേൂ്ിഭാഗങളി്ൂമം,നരിടുന്നൂറ്ല്ലു്ിലിയാണ്. 

 5.2.19.2ൂമം,രാഗാണ്രസായൂഒര്ഥാനഉൊ്ാതിരിക്കു്ാന്ആമം,രാഗഷേമം,സഖലയിൂമം,്െത്രൂഹൌകരഷോൂ

ഹാ ഷേസാക്കുക, ആക നികൂ െികിത്സാൂ ഹൌകരഷേങളി്ൂ ഉെപാക്കുക, സാലിനഷേങളി്ൂ ഉെ്ിടം, സങളിലിതറന്നൂ

ഹാസ്രിക്കുകൂ എന്നി്്്ൂ പദ്ധതിക്ൂ ഉൊകണാ.ൂ ിമം,താറടം, സാപാൂ മം,ബാ ്കരണൂ പരിപാടം, സികളാൂ

ഹാഘടം, സിപിക്കണാ. 

5.2.20ൂറപാണ്സരാസത്ത ്

 5.2.20.1ൂ മം,കാലനികലിമം,ലകുന്നതാൂ സറ്റുമുള്ളൂ ഗതാഗതൂ ഹൌകരഷോൂ ഉെപാക്കാന്ൂ ഉതകുന്നൂ തരത്തിൂ

മം,ൊകളകളറടം, സൂ ൂ നിര്പ്മാണൂ പ്ര്ര്പ്ത്തനാൂ ൂ ൂ നടം, സമം,ത്തെണ്െണ്െ്.ൂ ൂ ദാരിദ്രഷേൂ മം,സഖലയിൂ ഉ്റപടുന്നൂ

ഭൂരിഭാഗാൂ മം,പാധാൂി ി്ഹിക്കുന്നത്ൂയാത്രാൂഹൌകരഷേങളിലില്ലാത്തൂപ്രമം,ദയങങളിലിലായിരിക്കുാൂ ൂ്ിദഷോഭഷോഹൂ

ഥാനാപനങളിലിമം,ലക്ക്ൂ ഇ്ിറടം, സൂ നിന്നുലലൂ കുട്ടിക്ൂ എത്തിറപടം, സാത്തതിന്റെൂ ഒാധൂ കാരണാൂ ഗതാഗതൂ

ഹൌകരഷോൂഇല്ലായ്മയാണ്.ൂ.ൂഈൂഥാനിതി്്ൂസാറ്റാൂ്മം,രെതാണ്. 

 5.2.20.2ൂ ദാരിദ്രഷേൂനിര്പ്മാര്പ്ജനൂപദ്ധതികളറടം, സൂ ഭാഗസായിൂ്ഒടം, സ്, ഭൂസിൂഎന്നി്ൂഇല്ലാത്ത്ാധമം,ടം, സയാൂ

മം,യങാെനഒയസായൂ ്ഒടുള്ള്ാധമം,ടം, സയാൂ കണറക്കടുുക്ൂലലള്ൂ ഹര്പ്മം,േയിലൂറടം, സൂ പൂര്പ്ത്തിയായിട്ടുെ്.ൂ 2022ൂ

ആകുമം,്തിാ്ൂഎല്ലാ്ര്പ്ക്കുാൂ്ഒടം, സ്ൂഎന്നൂഹവപ്നാൂഹാ ാകരിക്കുാ. 



 

പാര്പ്പിടം, സാമൂഹായക്ഷേമം, സാമൂഹായക്ഷേൂസുര ിതതവാ 376 

 

ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 5.2.20.3ൂ പട്ടികജാതിൂ പട്ടികൂ ്ര്പ്ഗൂ മം,സഖലയിലാണ്ൂ കൂടം, സിതൂ ദാരിദ്രര്പ്ൂ ി ി്ഹിക്കുന്നത്.ൂ

 നഹ്ായങളി്ൂ നകിയണ്റകാണ്ടുൂ സാത്രാൂ ഇ്ാധറടം, സൂ ദാരിദ്രഷോൂ സാം കയില്ല, യങരിയായൂ

മം,ബാ ്ക്കരണത്തിലൂറടം, സയാൂ നിരന്ത്രൂ പരിശ്രസത്തിലൂറടം, സയാൂ ഇ്റരൂ പ്രുദ്ധരാക്കണാ.ൂ

്ിദഷോഭഷോഹത്തിന്റെൂ ആ്യങഷേകതയാൂ ആമം,രാഗഷേപരസായൂ ജഒ്ിതൂ ഹാ്െരഷോൂ സൃഷ്ടിമം,ക്കെതിന്റെയാൂ

ല്രിപദാര്പ്ഥങളിളാൂ സറ്റുാൂ ഉപമം,യാഗിക്കുന്നണ്റകാണ്ടുലലൂ ം ഷ്ഷേങളിളാൂ ഇ്റരൂ സനസിലാക്കിൂ റപാണ്ൂ

ഹയക്ത്തിന്ൂൂഒപാൂതറന്നൂനിര്പ്മം,ത്തെതാണ്.ൂൂ 

 5.2.20.4ൂ ദാരിദ്രഷോൂ എന്നത്ൂ പരി്രിക്കണറസങ്കിൂ ഹയക്ത്തിന്റെൂ എല്ലാൂ ൂ മം,സഖലയിലാൂ സാറ്റാൂ

്മം,രെത്ൂിനി്ാരഷേസാണ്.ൂഒറ്റയടം, സിക്ക്ൂദാരിദ്രഷോൂഇല്ലായ്മൂൂറെയ്യുകൂഎന്നത്ൂിഹാ ഷേസാണ്.ൂണ്ടം, സര്പ്ച്ചയായൂ

ശ്രസങളിലിലൂറടം, സൂ ്ര്പ്ഷ്ങളിളറടം, സൂ പ്രയ്ാൂ ഈൂ രാഗത്ത്ൂ ിതഷോ്യങഷേസാണ്.ൂ ഓമം,രാൂ ്കുുകളാൂ

ലകമം,കാര്പ്ുപിടം, സിച്ച്ൂ ൂമുന്ൂപിന്ൂബന്ധങളി്ൂഉെപാക്കുന്നതിലൂറടം, സൂൂസാത്രമം,സൂ്ലറരൂപിമം,ന്നാക്കാൂനിക്കുന്നൂ

ജന്ിഭാഗറത്തൂ ദാരിദ്രഷേത്തിൂ നിന്നുാൂ മം,സാെിപിക്കു്ാന്ൂ ഹാ ിക്കുകയലളൂ.ൂ ൂ തമം,േയങൂ ഹവയാൂ ഭരണൂ

ഥാനാപനങളി്, ്ിട്ടുൂ നകറപട്ടൂ ്കുുകളറടം, സൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളിളറടം, സൂ ൂഹാമം,യാജനാൂഎങളിറനൂനടം, സക്കുന്നുൂ

എന്നത്ൂൂ്ിലയിാധത്തണാ.ൂൂൂനാടം, സിന്റെൂയഥാര്പ്ഥൂഥാനിതിൂിെിയന്നൂജനപ്രതിനി ിക്ക്കാണ്ൂഇതിന്ൂൂ

ആ്യങഷേസായൂഊര്പ്ജാൂൂഉമം,ദഷോഗഥാനര്പ്ക്ക്ൂപ്ര ാനാൂറെയ്യാന്ൂഹാ ിക്കുകൂ.ൂൂതമം,േയങൂഥാനാപനങളിലിറലൂൂ

ദാരിദ്രഷേൂ ൂ നിര്പ്മാര്പ്ജനൂ ഉപപദ്ധതിക്ൂപ്രമം,തഷേകസായിൂ ൂ പട്ടികറപടുത്തിൂഏമം,കാപിപിച്ച്ൂ ജില്ലാതലത്തിൂൂൂ

കൃതഷേസായൂ പരിമം,പ്ര ഷോൂ ൂ ൂ ം പറപടുുന്നതിലൂറടം, സൂ സ്ത്തായൂ മം,നട്ടങളി്ൂഎത്തിപിടം, സിക്കുന്നതിന്ൂ ജില്ലക്്കൂ

ഹാ ിക്കുാൂൂഎന്നത്ൂഉെപാണ്. 

5.2.1ൂഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ്ൂ 
5.2.1.1ൂആമുഖാ 

5.2.1.1.1ൂ ൂ യങിശുക്ക്മൂ കുട്ടിക്ൂ എന്നിൂ പദങളി്ൂ റപാണ്റ്ൂ 18ൂ ്യസിനുൂ താറഴയള്ളൂ

്ിഭാഗത്തിറപടുന്ന്ര്പ്ക്കായിൂ ഉപമം,യാഗിച്ചുവരിക്ാധന്നു.ൂ ൂ ഇ്ര്പ്ൂ മം,നരിടുന്നൂ ിതിജഒ്നൂ റ്ല്ലു്ിലിക്മൂ

്ലര്പ്ച്ചൂ–ൂ്ികഹനൂപ്രശ്നങളി്മൂസുര ാപ്രശ്നങളി്മൂമം, സൂനടം, സപടം, സിക്ൂഎന്നി്ൂ്ിയങകലനാൂറെയ്തുൂഹ്രഹവൂ
–ൂദഒര്പ്ഘകാലൂപരി്ാരസാര്പ്ഗങളി്ൂകറെമം,ത്തെണ്െ്. 

5.2.1.1.2ൂ മം,കരലാൂ ലിാഗാനുപാതൂ കണക്കുകലിൂ ഭാരതത്തിൂ മുന്നിട്ടുൂ നിക്കുന്നുറെങ്കിലാൂ 0- ൂ

പ്രായത്തിലള്ളൂ ജുല്നൂ ലിാഗാനുപാതൂ കണക്കുക്ൂ സൂെിപിക്കുന്നത്ൂ റനഗറ്റഒ ്്ൂ ിനുപാതസാണ്.ൂ

(1000ൂ ആകുട്ടിക്ക്്കൂ 9 4ൂ റപകുട്ടിക്)ൂ 2011ൂ റഹന്ഹഹ്ൂ കണക്കുക്ൂ പ്രകാരാൂ പാലക്കാട്ം, സൂ

ജില്ലയറടം, സൂ ജു്ലനൂ ലിാഗാനുപാതാൂ 9 7ൂ ആണ്.ൂ ഇതിൂ നഗരപ്രമം,ദങളിറലക്കാ്ൂ (959)ൂ ൂ സികച്ചൂ

ലിാഗാനുപാതാൂഗ്രാസൂപ്രമം,ദയങങളിലിൂ(9 9)ൂആറണന്്നൂകാണാാ.ൂ 

5.2.1.1.3ൂ ിങ്കണ്ാടം, സിയിൂ രജിസ്റ്റര്പ്ൂ റെയ്യുന്നൂ ഓമം,രാൂ കുഞ്ഞിന്റെയാൂ ആമം,രാഗഷേൂ മം,പാഷ്ണൂ

പരിപാലനാമൂ മുലയൂട്ടുന്നൂ ിമസാര്പ്ക്ക്ൂ മം,്ണ്ടുന്നൂആമം,രാഗഷേൂ നിര്പ്മം,േയങങളി്മൂ ഗര്പ്ഭിണികലായൂ ത്രം,ഒകളറടം, സൂ

ആമം,രാഗഷേൂനിരഒ ണാമൂറകൌസാരക്കാരികലായൂറപകുട്ടികളറടം, സൂആമം,രാഗഷോൂറസച്ചറപടുുന്നതിന്ൂമം,്െൂ

ഹാ്ി ാനങളി്ൂ എന്നി്ൂ ഒാധൂ ിാഗന്ാടം, സിയിലൂറടം, സൂ ലഭഷേസാണ്.ൂ  സാത്രസല്ലൂ 3- ൂ പ്രായത്തിലള്ളൂ

കുഞ്ഞുങളി്ക്ക്ൂ ിറനൌപൊരികൂപ്രഒൂസ്കൂ്ൂ്ിദഷോഭഷോഹാമൂമം,രാഗപ്രതിമം,രാ ൂകുത്തിറ്ുക്മൂിനുപൂരകൂ

മം,പാഷ്കാ്ാര്ിതരണാൂഎന്നി്യാൂിങ്കണ്ാടം, സിക്ൂപ്രദാനാൂറെയ്യുന്നു.ൂ 

5.2.1.1.4ൂ യങാരഒരികൂ സാനഹികൂ റ്ല്ലു്ിലിൂ മം,നരിടുന്ന്ര്പ്ക്കുള്ളൂ പ്രമം,തഷേകൂ പദ്ധതിക്ൂ ഈൂ

്ിഭാഗത്തിന്റെൂ കൃതഷേസായൂ ഥാനിതി്ി്രൂ കണക്കുകളറടം, സൂ ിടം, സിഥാനാനത്തിൂ ഓമം,രാൂ ്ഷേക്തികളമം,ടം, സയാൂ

ി്ര്പ്ൂ മം,നരിടുന്നൂ റ്ല്ലു്ിലികളറടം, സൂ ി്ഥാനക്ൂ തിരിച്ചെിഞ്ഞമം,യങഷ്ാൂ ി്ര്പ്ക്ക്ൂ ിനുമം,യാജഷേസായൂ

രഒതിയിലള്ളൂ ഹ്രഹവകാലമം,ത്തക്കുള്ളണ്ാൂ ദഒര്പ്ഘകാലമം,ത്തക്കുള്ളണ്സായൂ പദ്ധതികലായിരിക്കണാൂ
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

തയ്യാമം,െമം,ക്കെത്.ൂമം,കരലത്തിൂ438853ൂത്രം,ഒകളാൂ353895ൂപുാധഷ്ന്സാാധാൂ1189ൂഭിന്നലിാഗത്തിറപട്ട്ാധാൂ

ഉ്റപറടം, സൂ793937ൂിാഗപരിസിതാധെ്ൂ എന്ന്ൂകണക്കുക്ൂസൂെിപിക്കുന്നു.ൂഇതിൂഒാധൂകുടുാബത്തിൂഒാധൂ

ിാഗപരിസിതൂ്ഷേക്തിൂ  53434ൂകുടുാബങളിലിലാമൂ ഒാധൂകുടുാബത്തിൂ 2ൂിാഗപരിസിതൂ്ഷേക്തിക്ൂ 52030ൂ

കുടുാബങളിലിലാമൂ ഒാധൂ കുടുാബത്തിൂ 3ൂ ിാഗപരിസിതര്പ്ൂ 4998ൂ കുടുാബങളിലിലാമൂ ഒാധൂ കുടുാബത്തിൂ 4ൂ

ിാഗപരിസിതര്പ്ൂ7 5ൂകുടുാബങളിലിലമുെ്. 

5.2.1.1.5ൂ ഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാരായൂ ്ഷേക്തികളറടം, സൂ മം,കരലത്തിറലൂ നില്ിറലൂ റപാണ്്ി്രൂ

കണക്കാണിത്.ൂഹായക്ഷേൂനഒതിൂ്കുപിന്റെൂ201 ൂകണക്കുക്ൂിനുഹരിച്ച്ൂപാലക്കാടം, സ്ൂജില്ലയിൂ 2814ൂ

ിാഗപരിസിതൂ്ഷേക്തിക്ൂഉെ്. ഹാഥാനാനറത്തൂ്മം,യാജനൂനയമം,രഖൂപ്രകാരാൂ്മം,യാജനങളി്ൂഎന്്നൂ

്ി് ിക്കുന്നത്ൂ  0ൂ ്യസ്ൂ തികഞ്ഞ്റരൂ ആയിരിക്കുാ.ൂ ്മം,യാജനങളി്ൂ ി്ാധറടം, സൂ

്ാര്പ്ദ്ധകഷോ്ഥാനയിൂ എുമുന്പ്ൂ ഹയക്ത്തിനുാൂ രാട്രത്ത്തിനുാൂ മം,്െിൂ ിനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ത്തായൂ

മം,ഹ്നങളി്ൂിാഗഒകരിക്കുന്നമം,താറടം, സാപാൂആയതിന്ൂ്മം,യാജനങളിമം,ലാടം, സ്ൂഹയക്ത്തിനുാൂരാട്രത്ത്തിനുമുള്ളൂ

കടം, സപാട്ം, സൂപ്രകടം, സിപിക്കുകയാൂറെയ്യുന്നു. 

5.2.1.1. ൂഹാഥാനാനറത്തൂജനഹാഖഷേയിൂഏകമം,ദയങാൂ 12.83ൂയങതസാനത്തിൂഎത്തിൂനിക്കുന്നൂ

്മം,യാജനങളിളറടം, സൂഹാഖഷേൂപത്രി ൊാൂപഞ്ച്ത്സരൂപദ്ധതിയറടം, സൂി്ഹാനമം,ത്താറടം, സൂ15ൂയങതസാനാൂആയിൂ

്ര്പ്ദ്ധിക്കുറസന്നുാൂ 2030ൂ ഓറടം, സൂ ്മം,യാജനങളിളറടം, സൂ ഹാഖഷേൂ കുട്ടികളറടം, സൂ ഹാഖഷേമം,യക്കാ്ൂ 2ൂ യങതസാനാൂ

ി ികരിക്കുറസന്നുാൂകണക്കാക്കറപടുന്നു.ൂപ്രമം,തഷേകൂഹ്ായാൂിതഷോ്യങഷേസായിട്ടുള്ളത്ൂ80ൂ്യസിനുമം,സൂ

പ്രായമുള്ള്ര്പ്മൂ ്ി ്ക്മൂ ി്ി്ാ്ിതര്പ്മൂ ഹന്ത്ാനങളിലില്ലാത്ത്ര്പ്ൂ എന്നഒൂ ്ിഭാഗത്തിറപടുന്നൂ

ത്രം,ഒക്മൂ ്ികലാാഗാധാൂ ദുര്പ്ബലാധസായിട്ടുള്ള്ര്പ്മൂിടുത്തൂബന്ധുക്കലാാധാൂ ജഒ്ിച്ചിരിപില്ലാത്ത്ര്പ്മൂ ്ഒട്ടിൂ

സറ്റാാധസില്ലാത്ത്ര്പ്മൂങ്ാധതരവാൂസാരകവസായൂമം,രാഗാൂബാ ിച്ച്ര്പ്മൂിഗതിക് എന്നി്ര്പ്ക്കാണ്. 

5.2.1.1.7ൂ ്ഷേ്ഥാനാപിതായൂ ആ-ൂ റപൂ ലിാഗസാതൃകക്ക്ക്ൂ പുെുള്ളൂ നിര് ിൂ

ി്ഥാനക്ൂ ഹാ ഷേസാറണന്ന്ൂ റതലിയിച്ചൂ ്ഷേക്തികലാണ്ൂ രാനാന്റജജന്െം ക്.ൂ മം,കരലത്തിൂ

രാനാന്റജജന്െര്പ്ൂ എന്ന്ൂ ണ്െന്ന്ൂ പെഞ്ഞ്ൂ ജഒ്ിക്കാന്ൂ കഴിയാതിാധന്നൂ ിപകടം, സകരസായൂ കാലുനിന്നുാൂ

ഹവതത്രി സായിൂ ജഒ്ിക്കാന്ൂകഴിയന്നൂഹാ്െരഷേങളിലിമം,ലക്ക്ൂ രാനാന്റജജന്െം സാര്പ്ക്ക്ൂ സാൊന്ൂ കഴിയണാ.ൂ

പാര്പ്യങവ്ത്കൂ്കരിക്കറപട്ട്റരൂമുഖഷേ ാരയിൂഹവഒകരിക്കുന്നൂതലത്തിമം,ലക്ക്ൂമം,കരലഒയൂറപാണ്ൂസ്ലത്തിന്ൂ

സാൊന്ൂകഴിയണാ. 

5.2.1.1.8ൂ എല്ലാൂ റപൌരന്മാറരമം,പാറലയാൂ ഹവതത്രി ഷേമം,ത്താറടം, സൂ ജഒ്ിക്കാനുള്ളൂ ി്കായങാമൂ

ആക്രസങളിലിൂ നിന്നുാൂ ്ിമുക്തസായൂ ഒാധൂ ജഒ്ിതാൂ ആഹവദിക്കാനുള്ളൂ ഹവതത്രി ഷോമൂ തങളിളറടം, സൂ

ിഭിപ്രായങളി്ൂപ്രകടം, സിപിക്കാനുള്ളൂഹവാതത്രി ഷോമൂതങളിളറടം, സൂിഭിപ്രായങളി്ൂപ്രകടം, സിപിക്കാനുള്ളൂഹവതത്രി ഷോമൂ

്ികഹനറത്തൂഹാബന്ധിച്ചുവരികള്ളൂതഒാധസാനങളിലിൂതങളിളറടം, സൂഹാന്നിദ്ധഷേവാൂപ്രാതിനി ഷേവാൂഉെു്ാധുകൂ

എന്നി്ൂഹാ ഷേസാവാൂ്ി ാൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ൂനടം, സമം,ത്തെണ്െ്. 

5.2.1.1.9ൂ ഇമം,താറടം, സാപാൂ പ്രമം,തഷേകൂ പരിഗണനൂ ിര്പ്്ിക്കുന്നൂ ്ിഭാഗങളിലായൂ എച്ച്.ഐ.്ിൂ

ബാ ിതര്പ്മൂ കിടം, സപ്ൂ മം,രാഗിക്മൂ ി്ി്ാ്ിതരായൂ ിമസാര്പ്മൂ ഇതരൂ ഹാഥാനാനൂ റതാഴിലാലികളാൂ

ി്ാധറടം, സൂ കുടുാബങളിളാ.ൂ എന്നി്ാധറടം, സൂ പ്രശ്നങളി്ക്കുൂ കൂടം, സിൂ പരി്ാരാൂ കറെുകയാൂ ി്ര്പ്ക്്കൂ

ആ്യങഷേസായൂപരിഗണനൂനകുയാൂറെമം,യ്യെതാണ്.ൂ 
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5.2.2.2ൂി്ഥാനൂ്ിയങകലനാൂ 

യങിശുക്ക് 
പട്ടികൂ5.2.10 

യങിശുക്ക്ൂ-ൂപാലക്കാട്ം, സൂജില്ല 

ക്രസൂ

നാ 

ഇനാ ആറക 

1. ആറകൂയങിശുജനഹാഖഷേ 237903 

2. ആകുട്ടിക് 11 847 

3. റപകുട്ടിക് 12105  

4. ലിാഗാനുപാതാ 103 /1000 

5. യങിശുസരണാ 224 

 . യങിശുസരണനിരക്്ക 5/1000ൂഹജഒ്ൂജനനത്തിനു 

7. സാതൃസരണാ 12 

8. സാതൃസരണനിരക്ക് 0.27/1000 
ഉെ്ിടം, സാൂ:ൂഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ ്

 5.2.2.2.1ൂ ജില്ലയിൂ ആറകൂ യങിശുൂ ജനഹാഖഷേൂ ൂ 237903ൂ ഉാൂ ആകുട്ടിക്ൂ 11 847ൂ ഉാൂ

റപകുട്ടിക്ൂ ൂ 12105 ൂ ഉാൂ ആണ്.ൂ ്ികഹനത്തിന്റെൂ മം,സഖലകലിൂ ആ-റപൂ കുട്ടികളറടം, സൂ

ണ്ലഷേതയിൂ ്ാധന്നൂ ്ഷേതഷോഹാൂ ്ര്പ്ദ്ധിക്കുന്നു.ൂ ഉയര്പ്ന്നൂ ജനഹാഖഷേയാൂ ഹവകാരഷേ്ത്ക്കരണവാൂ ദരിദ്രഷേൂ

്ിഭാഗങളി്ക്കുാൂ ഇതരൂ ഹാഥാനാനൂ കുട്ടിക്ക്കുാൂ ങ്ണമം,സന്മയള്ളൂ മം,ഹ്നങളി്ൂ ിനഷേസാക്കുന്നു.ൂ

മം,ഹ്നങളിളറടം, സൂ മം,സഖലയിലള്ളൂ ങ്ണമം,സന്മയറടം, സൂ കുെ്ിന്ൂ ഉദാ്രണസാണ്ൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ മം,സഖലയിറലൂ

മം,പാഷ്ാകാ്ാരാമൂ ആമം,രാഗഷേപ്രശ്നങളി്മൂ കുടം, സിറ്ള്ളത്തിന്റെൂ ങ്ണസില്ലായ്മമൂ കുെഞ്ഞൂ ്ിദഷോഭഷോഹൂ

മം,നട്ടങളി്മൂ കുട്ടിക്ക്കിടം, സയിറലൂ സയക്കുസരന്ന്ൂ ഉപമം,യാഗാമൂ റകൌസാരൂ ഗര്പ്ഭ ാരണാൂ എന്നി്.ൂ

റപകുട്ടിക്ൂ ൂ ്ിദഷോഭഷോഹത്തിൂ ആകുട്ടികറലക്കാ്ൂ സിക ്്ൂ പുലര്പ്ുന്നു.ൂ പറ ൂ പതിത്താൂ

നിര്പ്ുന്നതിൂഏറെയാൂറപകുട്ടികലാണ്.ൂനില്ിൂആൂറപകുട്ടിക്ൂമം,നരിടുന്നൂിനാമം,രാഗഷോമൂ

ിപൂര്പ്ണൂ മം,രാഗൂപ്രതിമം,രാ ാമൂ െികിത്സാൂിഭാ്ാമൂ വൃത്തൂ്ഒനസായൂ പരിഹരാൂ ്ിദഷോഭഷോഹൂനില്ാരാൂ

എന്നി്ൂ ിടുത്തൂ തലമുെയിമം,ലക്കുാൂ ലകസാറ്റാൂ റെയ്യറപടുന്നു.ൂ ഉപമം,ഭാക്തൃൂ ഹാസ്ക്കാരവാൂ ിണുൂ

കുടുാബത്തിറന്റൂദ്രുതൂഗതിയിലള്ളൂ്ലര്പ്ച്ചയാൂകുട്ടികളറടം, സൂഭാ്ിൂജഒ്ിതത്തിൂനിസ്ായതൂസൃഷ്ടിക്കുന്നു.ൂ

ഉയര്പ്ന്നൂജനറപാധപാമൂിതിമം,്ഗൂനഗര്ത്ക്കരണാമൂകുടം, സിമം,യറ്റാൂഎന്നി്യിൂനിന്നുള്ളൂറ്ല്ലു്ിലിക്ൂ

എന്നി്യാൂഇതിന്ൂകാരണങളിലാണ്. 
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പട്ടികൂ5.2.11 

ിങ്കണ്ാടം, സിക് - പാലക്കാടം, സ്ൂജില്ല 
ആ
റക

 ി
ങ്ക
ണ
്
ാടം, സ
ിക
്

 

ഹ
വന്ത്
സാ
യ
ിൂറ
ക
ട്ടി
ടം, സൂ
മുള്ള
്

 

്
ാടം, സ
ക
ൂറ
ക
ട്ടി
ടം, സത്ത

ി
ൂ

പ്ര
്
ര്പ്ത്ത

ിക്കു
ന്ന
്

 

്
ാടം, സ
ക
ൂഇ
ല്ല
ാത്ത

ൂറ
പ
ാണ്
ൂ

റക
ട്ടി
ടം, സത്ത

ി
ൂപ്ര
്
ര്പ്ത്ത

ി 

ക്കു
ന്ന
്

 

സറ്റു
ൂറ
ക
ട്ടി
ടം, സങളി
ലി

ൂ

പ്ര
്
ര്പ്ത്ത

ി 

ക്കു
ന്ന
്

 

ല
്
ദൂ
ത
ഒക
രി
ച്ച
ൂ

റക
ട്ടി
ടം, സങളി
്

 

ചു
റ്റുസ
ത
ില
ള്ള
ൂറ
ക
ട്ടി
ടം, സങളി
്

 

മം,ടം, സ
ായ
ല
റ്റ്ൂ
റഹ
ൌക
രഷേ
മുള്ള
ൂ

ി
ാഗ
ണ
്
ാടം, സ
ിക
്

 

2835 2051 389 98 297 114  1552 231  

സാത്രസല്ലൂ3- ൂപ്രായത്തിലള്ളൂകുഞ്ഞുങളി്ക്ക്ൂ ിറനൌപൊരികൂപ്രഒ-സ്കൂ്ൂ്ിദഷോഭഷോഹാമൂ മം,രാഗപ്രതിമം,രാ ൂ

കുത്തിറ്യ്പ്പുക്മൂ ിനുപൂരകൂ മം,പാഷ്കാ്ാരൂ ്ിതരണാൂ എന്നി്യാൂ ിങ്കണ്ാടം, സിക്ൂ പ്ര ാനാൂ

റെയ്യുന്നു. 

പട്ടികൂ5.2.12 

മം,പാഷ്ണനില്ാരാൂ–ൂ0ൂമുതൂ ൂ്യസ്സു്റരയള്ളൂയങിശുക്ക് 

ക്രസൂ

നാ 
ഇനാ എണാ 

1. തൂക്കാൂപരിമം,യങാ ിച്ചൂകുട്ടികളറടം, സൂഎണാ 193728 

2. ഹാ ാരണൂതൂക്കമുള്ളൂകുട്ടിക് 138 5  

3. സിതസായൂതൂക്കകുെവള്ളൂകുട്ടിക് 53 35 

4. ങ്ാധതരസായൂതൂക്കകുെവള്ളൂകുട്ടിക് 1437 
ഉെ്ിടം, സാൂ: ഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ് 

 ആറകൂ 193728ൂ കുട്ടികളറടം, സൂ തൂക്കാൂ പരിമം,യങാ ിച്ചതിൂ 1437ൂ മം,പര്പ്ക്ക്ൂ ങ്ാധതരസായൂ

തൂക്കകുെവറെന്ന്ൂകറെത്തി.ൂ 

പട്ടികൂ5.2.13 

സാതൃസരണാമൂയങിശുസരണാമൂ–ൂപാലക്കാടം, സ്ൂജില്ല 

സാതൃസരണാ യങിശുസരണാ 

്ര്പ്ഷ്ാ എണാ ്ര്പ്ഷ്ാ എണാ 

2012-13 12 2012-13 290 

2013-14 15 2013-14 286 

2014-15 18 2014-15 291 

2015-16 19 2015-16 257 

2016-17 17 2016-17 206 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

പട്ടികൂ5.2.14 

പട്ടിക്ര്പ്ഗാൂ്ിഭാഗാൂ-ൂയങിശുസരണാമൂസാതൃസരണാൂ–ൂപാലക്കാടം, സ്ൂജില്ല 

യങിശുസരണാ സാതൃസരണാ 

്ര്പ്ഷ്ാ എണാ നിരക്്ക ്ര്പ്ഷ്ാ എണാ നിരക്്ക 

2011 18 27 2011 1 148 

2012 24 30 2012 2 247 

2013 36 47 2013 1 129 

2014 18 25 2014 3 408 

2015 18 24 2015 1 134 

2016 14  2016 1  
ഉെ്ിടം, സാൂ: ഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ് 

മുകലി ൂ റകാടുത്തിരിക്കുന്നൂ പട്ടികൂ പ്രകാരാൂ പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലയിലാമൂ പട്ടിക്ര്പ്ഗൂ ്ിഭാഗത്തിലാൂ

സാതൃ-യങിശുൂസരണനിരക്്കൂ2015ൂമം,നക്കാ്ൂ201 -17ൂ്ര്പ്ഷ്ത്തിൂകുെഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിൂകാണാാ. 

5.2.2.3ൂജില്ലാൂയങിശുഹാര ണൂഹസിതി 

പ്ര ാനസായാൂ3ൂതരാൂകുട്ടികളറടം, സൂഹാര ണസാണ്ൂഈൂഹസിതിൂഉെു്ാധുന്നത്.ൂ 

1. പ്രമം,തഷേകൂപരിഗണനയാൂശ്രദ്ധയാൂിര്പ്്ിക്കുന്നൂകുട്ടിക്ക്ക്ൂമം,്െിൂപ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്നു.ൂഉദാൂ : 

ിനാഥര്പ്മൂഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാര്പ്. 

2. കുറ്റകൃതഷേത്തിന്ൂഇരയായൂകുട്ടിക്ക്്കൂഹാര ണവാൂഹ്ായങളിളാൂഉെു്ാധുന്നു.ൂഉദാൂ: 

ചൂഷ്ണത്തിനുൂ്ിമം, യരായൂകുട്ടിക്മൂബാലമം,്ലൂറെയ്യുന്നൂകുട്ടിക്മൂയങി ിക്കറപട്ട്ാധറടം, സൂ

കുട്ടിക്. 

3. നിയസവസായിൂ റപാാധത്തറപടം, സാത്തൂ കുട്ടിക്ൂ ഉദാൂ : റകാലപാതകാമൂ മം,സാഷ്ണാൂ ണ്ടം, സങളിിയൂ

കുറ്റകൃതഷേങളി്ൂറെയ്തൂകുട്ടിക് 

യങിശുഹാര ണൂഹസിതിൂപ്രാമം,ദയങികതലത്തിൂപ്ര്ര്പ്ത്തിച്ചുവരിക്ാധന്നുൂ. 

5.2.2.4ൂഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ്ൂ–ൂമം, സഥാനാപനങളി് 

 ഗ്.ൂസ്ിലാസന്ദിരാമൂമുട്ടികുലങളിരമൂപാലക്കാടം, സ് 
 ഗ്.ഒബ്റഹര്പ്്ഷ്ന്ൂമം,്ാാമൂമുട്ടികുലങളിരമൂപാലക്കാടം, സ് 
 ഗ്.ൂഓ്ഡ്ൂഏജ്ൂമം,്ാാൂമം,ളാര്പ്ൂളിഹിക്കലിൂ്ാന്ഡികഷോപഡ്ൂആന്ഡ്ൂഐഡ്ഡ്മൂപാലക്കാടം, സ്. 

5.2.2.5ൂിാഗപരിസിതര്പ് 

പട്ടികൂ5.2.15 

ിാഗപരിസിതര്പ് 

ഇനാ എണാ 

ുദ്ധിപരസായൂറ്ല്ലു്ിലിൂമം,നരിടുന്ന്ര്പ്  1 7 

സാനഹികമം,രാഗൂബാ ിതര്പ് 53 8 

ിഥാനിഹാബന്ധസായൂറ്ല്ലു്ിലിക്ൂ

മം,നരിടുന്ന്ര്പ് 

1 958 

കാഴ്ചല്കലഷോൂബാ ിച്ച്ര്പ്  301 

ശ്ര്ണ -ഭാഷ്ണൂറ്ല്ലു്ിലിക്ൂ മം,നരിടുന്ന്ര്പ്  434 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

കുഷ്ഠമം,രാഗൂ്ിമുക്തരായ്ര്പ് 57  

റഹെിബ്രൂപാ്ഹിൂബാ ിച്ച്ര്പ് 571 

ഓട്ടിഹാൂബാ ിച്ച്ര്പ് 400 

ഹമിശ്രല്കലഷോൂഉള്ള്ര്പ് 3043 

40ൂ % ത്തില ്താറഴ ല്കലഷോ ബാ ിച്ച്ര്പ് 1 997 

ആറകൂിാഗപരിസിതര്പ്  2815 

 ജില്ലാൂ ിടം, സിഥാനാനത്തിൂ ഓമം,രാൂ പഞ്ചായുകലിലാൂ മുഴു്ന്ൂ ിാഗപരിസിതാധമം,ടം, സയാൂ

്ി്രമം,യങഖരണാൂഹായക്ഷേൂനഒതിൂ്കുപ്ൂമുമം,ഖനൂനടം, സത്തിയിട്ടുെ്.ൂഈൂ്ി്രങളി്ൂിതാത്ൂപ്രമം,ദയങത്തിന്ൂ

ിനുമം,യാജഷേസായൂ മം,പ്രാജക്ടുക്ൂനിര്പ്മിക്കുന്നതിന്ൂഏറെൂഹ്ായകസായിരിക്കുാ.ൂപ്രമം,തഷേകൂഗ്രാസഹഭക്ൂ

നിര്പ്ബന്ധസായാൂഹാഘടം, സിപിക്കുകയാൂഗ്രാസഹഭകലിറലൂകൂട്ടായൂെര്പ്ച്ചകലിലൂറടം, സൂകറെത്തിയൂ്ിഷ്യങളി്ൂ

പദ്ധതിയിൂ ഉ്റപടുത്താവന്നതാണ്.ൂ ൂ യാത്രൂ ഇലവക്ൂ നിയസങളി്ൂ എന്നി്ൂ ഹാബന്ധിച്ചൂ

മം,ബാര്പ്കളക്ൂറപാണ്ഥാനാപനങളിലിൂൂപ്രദര്പ്യങിപിക്കുന്നത്ൂഈൂ്ിഷ്യങളിലിലൂള്ളൂിഞത തൂഒഴി്ാക്കാന്ൂ

കഴിയാ.ൂ 

5.2.2. ൂ്മം,യാജനങളി് 

പട്ടികൂ5.2.1  

്മം,യാജനങളി് - ിടം, സിഥാനാനൂ്ി്രങളി് 

്യസ് പട്ടികജാതി പട്ടിക്ര്പ്ഗാ സറ്റുള്ള്ര്പ് 

 0ൂ്യസിനുാൂ80ൂ

്യസിനുാൂഇടം, സയിലള്ള്ര്പ് 
46128 4457 260960 

80ൂ്യസിനുൂ

മുകലിലള്ള്ര്പ് 
7063 678 33084 

 0ൂ്യസിനുൂമുകലിലള്ളൂ

്ി ്ക് 

72425 

 

്മം,യാജനൂസുര ിതതവത്തിന്ൂിനി്ാരഷേസായാൂമം,്െത്ൂഹായക്ികൂസുര ിതതവസാണ്.ൂപ്രായാൂ

റെന്ന്രിൂ 2 .33% ഇമം,പാഴുാൂ മം,ജാലിൂ റെയ്യുന്നു.ൂപണിയിമം,ലര്പ്റപടം, സാത്തൂവൃദ്ധരിൂ 55.14%ൂ സറ്റുള്ള്റരൂ

ആശ്രയിച്ചാണ്ൂ ജഒ്ിക്കുന്നത്.ൂ 1991ൂ റലൂ റഹന്ഹഹ്ൂ റ്ലിറപടുുന്നു.ൂ ഇ്രിൂ 30%ൂ ദാരിദ്രൂ മം,രഖ്്ൂ

താറഴയാണ്ൂകഴിയന്നത്.ൂ്മം,യാവൃദ്ധരിൂ11%ൂന്ൂസാത്രസാണ്ൂജഒ്ഹന്ധാരണത്തിന്ൂഹവയാൂപരഷോപ്തസായൂ

ഉപാ ികളള്ളറതന്ന്ൂ 1991ൂ റലൂ റഹന്ഹഹ്ൂ റ്ലിറപടുുന്നു. ്മം,യാജനങളിലിൂ നറല്ലാാധൂ ്ിഭാഗാൂ

്ി ്കലാണ്.ൂ ്ാര്പ്ദ്ധകഷേത്തിറലൂ ല് ്ഷേത്തിൂ യകന്നുതരാൂ ദുരിതങളി്ൂ മം,നരിമം,ടം, സെിൂ ്ാധന്നു.ൂ

ത്രം,ഒതവത്തിൂനിന്നുള്ളൂപരാ ഒനതക്മൂദാരിദ്രഷോമൂപരിര യറടം, സൂിഭാ്ാ. 

5.2.2.7ൂരാനാന്റജജന്െം ക് 

രാനാന്റജജന്െം കളറടം, സൂലഭഷേസായൂകണക്്ക 
ഇന്ത്ഷേന്ൂറഹന്ഹഹ്ൂൂ2011 

ഇന്ത്ഷേൂൂ-ൂ4.88ൂല ാ 

മം,കരലാൂ-ൂ3092 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

ിാഗപരിസിതൂറഹന്ഹഹ്ൂൂ2015 

മം,കരലാൂ1189മൂപാലക്കാടം, സ്ൂ–ൂ131 
ഹാ രതാസിഷ്ന്ൂഹര്പ്മം,േൂ 
പാലക്കാടം, സ്ൂ–ൂൂ42 
റ്റി.ജിൂഹര്പ്മം,േൂ2015 

മം,കരലാൂ–ൂ25000മ പാലക്കാടം, സ്ൂ–ൂ2000 (400ൂvisible) 

 പലമം,പാഴുാൂരാനാന്ഹ്ൂറജന്െര്പ്ൂ്ഷേക്തിക്ൂി്ാധറടം, സൂതന്മൂറ്ലിറപടുത്താന്ൂല രഷേറപടം, സാെില്ല.ൂ

കുടുാബാമൂ സ്കൂ്/ൂ മം,കാമം,ലജ്മൂ റതാഴിലിടം, സങളിൂ എന്നി്ിടം, സങളിലിൂ നിന്നുാൂ ഉൊകാവന്നൂിപസാനവാമൂ

തിരസ്ക്കാരവാൂ ഭയന്നാണ്ൂ സിക്കമം,പാഴുാൂ ഹവതവാൂ റ്ലിറപടുു്ാന്ൂആഗ്ര്ിക്കാത്തത്മൂ ിണ്റകാെ്ൂ

തറന്നൂി്ര്പ്ക്ക്ൂപലൂഹര്പ്ക്കാര്പ്ൂഹ്ായങളിളാൂലകപറ്റു്ാന്ൂറസനറക്കടം, സാെില്ല.ൂിണ്റകാണ്ടുൂതറന്നൂ

യഥാര്പ്ഥൂകണക്്കൂഹര്പ്മം,േൂ /ൂ റഹന്ഹഹ്ൂഎന്നി്യിലൂറടം, സൂറ്ലിറപട്ടതിമം,നക്കാ്ൂകൂടുതൂഎണാൂ

ആ്ാനാണ്ൂഹാ ഷേത. 
5.2.2.8ൂപ്രമം,തഷേകൂപരിഗണനൂിര്പ്്ിക്കുന്ന്ര്പ് 

 
1. എച്ച.്ഐ.്ിൂബാ ിതര്പ് 

പട്ടികൂ5.2.17 

എയ്പ്പഡ്ഹ്ൂബാ ിതര്പ് 

പാലക്കാടം, സ്ൂജില്ലയി 5005 

 ൂ്യസിനുൂതാറഴയള്ള്ര്പ് 1512 

 0ൂ്യസിനുൂമുകലിലള്ള്ര്പ് 3493 

 

2. കിടം, സുൂമം,രാഗിക്  

3. ി്ി്ാ്ിതരായൂിമസാര്പ് 
4. ഇതരൂഹാഥാനാനൂറതാഴിലാലിക് 

പട്ടികൂ5.2.18 

ഇതരൂഹാഥാനാനൂറതാഴിലാലികളറടം, സൂജനനൂ്ി്രങളി് 

ആകുട്ടിക് 599  

റപകുട്ടിക്  328 

ആറകൂഹജഒ്ൂജനനാ 12324 

ൊപിള്ളൂപ്രഹ്ാ 122 

 
5.2.2.9ൂപ്രശ്നങളി്/ൂ്ിടം, സവക് 

I. യങിശുക്ക് 

1) ഐ.ഹി.ഡി.എഹ്ൂ ഹാ്ി ാനങളി്ൂ കൂടുതൂ ജനങളിലിമം,ലക്്കൂ എത്തിമം,ച്ചാധന്നതിനുൂ മം,്െിൂ

നില്ിറലൂിാഗന്ാടം, സികളറടം, സൂി്ഥാനൂറഹൌകരഷേങളി്ൂറസച്ചറപടുമം,ത്തെതാണ്. 
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2) പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലയിൂ 21ൂ ഐ.ഹി.ഡി.എഹ്ൂ റപ്രാജക്ടുകലിലായിൂ പ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്നൂ 2835ൂ

ിങ്കണ്ാടം, സികലിൂഹവന്ത്സായിൂഥാനലമം,സാൂറകട്ടിടം, സമം,സാൂഇല്ലാത്ത്ൂ2270ൂിങ്കണ്ാടം, സിക്ൂഉെ്. 

3) റപകുട്ടിക്ക്ക്ൂ 18ൂ ഉാൂ ആകുട്ടിക്ക്ക്ൂ 21ൂ ഉാൂ ആണ്ൂ നിയസപരസായൂ ്ി്ാ്ൂ

പ്രായറസന്നിരിറക്കൂ പ്രായൂ പൂര്പ്ത്തിയാകുന്നതിനുൂ മുന്മം,പൂ തറന്നൂ കുട്ടികറലൂ നിര്പ്ബന്ധിതസാമം,യാൂ

ില്ലാറതമം,യാൂ ്ി്ാ്ാൂ കഴിപിച്ചയക്കുന്നൂ പ്ര്ണതൂ ജില്ലയിൂ കണ്ടുൂ ്ാധന്നുെ്.ൂ യങാരഒരികൂ

സാനഹികൂ ഹാ്തിത്തികൂ പകവതയാര്പ്ജിക്കുാൂ മുമം,ന്നൂ ്ി്ാ്ിതയാകുന്നത്ൂ ്ലിയൂ

പ്രതഷോഘാതങളിലാണ്ൂ ഭാ്ിയിൂ ഉൊകാനിടം, സയള്ളത്.ൂ ൂ നിയസങളി്ൂ നില്ിൂ ഉറെങ്കിലാൂ

ിതിറനൂ ഹാബന്ധിച്്ചൂ ിഞത രാണ്ൂ ഭൂരിഭാഗവാ.ൂ ഈൂ ്ിഷ്യത്തിൂ ്ഷോപകസായൂ

മം,ബാ ്ത്ക്കരണത്തിനായള്ളൂ ഇടം, സറപടം, സലകലാണ്ൂ ആ്യങഷോ.ൂ സ്കൂളകലിലാൂൂ

ര ിതാക്ക്ക്കിടം, സയിലാൂ സതാ ഷേ ന്മാര്പ്ക്കിടം, സയിലാൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണൂ പരിപാടം, സിക്ൂ

നടം, സപിലാമം,ക്കെണ്െ്.ൂ 

4) കുട്ടിക്റക്കതിറരയള്ളൂലലാഗികാതിക്രസങളി് 

5) മം,പാഷ്കാ്ാരാ 
6) സ്കൂ്തലത്തിൂ്ിദഷോര്പ്ഥികളറടം, സൂറകാഴിഞ്ഞുമം,പാക്ക് 

7) കുട്ടിക്ക്ക്ൂസാനഹിമം,കാല്ലാഹാൂമം,കന്ദ്രങളി് 

8) ിതിജഒ്നൂപ്രശ്നങളി് 

 കുെയന്നൂലിാഗാനുപാതാ 
 ഗര്പ്ഭാ്ഥാനയിറലൂപരിെരണൂകുെ്് 

 യങിശുൂസരണങളി് 

9) ്ലര്പ്ച്ചൂ്ികഹനൂപ്രശ്നങളി് 

 മം,പാഷ്കാ്ാരക്കുെ്് 

 ആമം,രാഗഷേൂപരിപാലനൂരഒതികറലക്കുെിച്ചുവരികള്ളൂിഞത ത 

 യഥാഹസയാൂപ്രതിമം,രാ ൂകുത്തിറ്ുക്ൂഎടുക്കാത്തത് 

10) സുര ാ-ൂഇതരൂപ്രശ്നങളി് 

 കുട്ടിക്റക്കതിറരയള്ളൂലലാഗികാതിക്രസങളി് 

 ലയങയങ്ൂ്ി്ാ്ാ 
 സനുഷ്ഷേക്കടം, സത്്തൂ 

 ല്രിപദാര്പ്ഥങളിളറടം, സൂ്ര്പ്ദ്ധിച്ചുവരിക്ാധന്നൂഉപമം,ഭാഗാ 

 ബാലമം,്ല 

11) സറ്റ്ൂറ്ല്ലു്ിലിക് 

 ിനാഥതവാ 
 മം,രാഗാണ്രരായൂകുട്ടികളറടം, സൂെികിത്സൂ/ൂപുനര ി്ാഹാ 
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പട്ടികൂ5.2.19 

ജില്ലയിറലൂറകാഴിഞ്്ഞൂമം,പാകുന്നൂകുട്ടികളറടം, സൂ്ി്രങളി് 

 

 

 

 
 

ഉെ്ിടം, സാൂ: ഹായക്ഷേനഒതിൂ്കുപ് 

II. ഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാര്പ് 
 ി്ഗണന 

 ്ിദഷോഭഷോഹക്കുെ്് 

 ുദ്ധി്ികഹനത്തിലള്ളൂപ്രശ്നങളി് 

 റതാഴിൂപരിമം,പാഷ്ണക്കുെ്് 

 െികിത്സാൂറഹൌകരഷേങളിളറടം, സൂലഭഷേതക്കുെ്് 

 ിന്ധാധാൂബ ിരാധസായ്ാധറടം, സൂപ്രശ്നങളി് 

 ചൂഷ്ണങളി്ക്്കൂ്ിമം, യസാമം,കെി്ാധന്നത് 
 ല്കലഷോൂതിരിച്ചെിയന്നതിറലൂകാലതാസഹാ 
 കഴിവക്ൂതിരിച്ചെിഞ്ഞ്ൂ്ലര്പ്ത്തിറയടുക്കുന്നതിനുള്ളൂറഹൌകരഷേസില്ലായ്മ 

 ര ിതാക്കളറടം, സൂതിരിച്ചെി്ില്ലായ്മ 

III. ്മം,യാജനങളി് 

 ്ാര്പ്ദ്ധകഷോ്ഥാനയിറലൂഒറ്ററപടം, സ 

 കുടുാബാാഗങളിലിൂനിന്നുൊകുന്നൂയങാരഒരികവാൂസാനഹികവസായൂപഒഡനങളി് 

 ിലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുൂനടം, സക്കുന്നൂ്മം,യാജനങളി് 

 സെ്ിമം,രാഗാമൂസ്മൃതിനായങാൂ 
 പാ്റപട്ടൂവൃദ്ധാധറടം, സൂമം,പാഷ്ാകാ്ാരകുെ്് 

 മം,്ാാൂമം,നഴ്സ്ൂഹാ്ി ാനത്തിറലൂചൂഷ്ണാ 

IV. രാനാന്ഹ്ൂറജന്െര്പ്ൂ 

 ഹവയാൂറതാഴിൂകറെുന്നതിനുള്ളൂുദ്ധിമുട്ട് 
 ഇടം, സ്്ൂറ്ച്ച്ൂപതനാൂി്ഹാനിപിമം,ക്കെി്ാധന്നൂി്ഥാന 

 മം,്ാസ്പിറ്റലകലിൂടം, സി.ജിൂറഡസ്ക്കുകളറടം, സൂിഭാ്ാ 
 കലാകായികൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളിലിൂപറങ്കടുക്കാനുള്ളൂി്ഹരക്കുെ്് 

 ്ഒടുാമൂഥാനലവാൂഇല്ലാത്തൂി്ഥാന 

്ര്പ്ഷ്ാ ആറക പട്ടിക്ര്പ്ഗാ 

2014 100 70 

2015 83 71 

201  101 79 

2017 70 48 
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V. പ്രമം,തഷേകൂപരിഗണനൂിര്പ്്ിക്കുന്നൂ്ിഭാഗങളി് 

1) എച്ച്.ഐ.്ിൂമം,രാഗബാ ിതര്പ് 

 ഹയക്ത്തിലാൂകുടുാബത്തിലാൂഒറ്ററപടുന്നൂി്ഥാന 

 എ.ആര്പ്.റ്റിൂെികിത്സൂലഭഷേതകുെ്് 

 റകൌഹിലിാഗ്മൂമം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂഎന്നി്യിൂപങ്കാലിത്താൂഇല്ലായ്മ 

 മുന്കൂട്ടിൂകറെത്താനുള്ളൂതാസഹാൂആയൂര്പ്ലദര്പ്ഘഷോൂകുെ്ാന്ൂഇടം, സയാക്കുന്നു 

 ി്ഹരങളി്ൂഉപമം,യാഗിക്കാന്ൂകഴിയാത്തൂഹായക്ികൂി്ഥാന 

 ഹായക്ഷേൂനിയത്രി ണങളി് 

 സദഷോമൂസയക്കുസാധന്്നൂഇ്യറടം, സൂിസിതൂഉപമം,യാഗാ 
 െികിത്സൂണ്ടം, സരാനുള്ളൂല്മുഖഷോൂസരണത്തിമം,ലക്ക്ൂനയിക്കുന്നുൂ 

 സാനഹികൂയങാരഒരികൂആമം,രാഗഷേക്കുെ്്ൂ 

 ിമയിൂനിന്നുാൂകുട്ടിയിമം,ലക്ക്ൂമം,രാഗാൂപകാധന്നൂി്ഥാനൂ 

2. കിടം, സുൂമം,രാഗിക് 

 കൃതഷേസായൂെികിത്സലഭഷേതക്കുെ്്ൂ 

 മം,രാഗഒപരിെരണാൂയങരിയായൂരഒതിയിൂലഭഷേസാകാത്തതിനാൂയങരഒരാൂറപാട്ടിൂവ്രണസാകുന്നൂ

ി്ഥാനൂ 

 മം,രാഗിയറടം, സയാൂകുടുാബത്തിറന്റയാൂഹാ്തിത്തികൂസാനഹികൂപ്രശ്നങളി്ൂ 

 കുടുാബത്തിലള്ള്ാധറടം, സൂി്ഗണനൂ 

 െലനമം,യങഷ്ിക്കുെ്്ൂ 
 സനഹികല്കലഷോൂ 
 മം,പാഷ്കൂആ്ാരക്കുെ്്ൂ 

3. ി്ി്ാ്ിതരായൂിമസാര്പ് 

 ഹായക്ികസായൂി്ഗണനൂ 
 ഥാനലാ, ്ഒടം, സ്ൂിപരഷോപ്തതതൂ 

 ചൂഷ്ണങളി്,ൂപഒഡനങളി്ൂ 

 ്ിദഷോഭഷോഹത്തിറന്റയാൂ്ാധസാനത്തിറന്റയാൂലഭഷേതൂകുെ്് 

 കുട്ടികളറടം, സയാൂകുടുാബത്തിറന്റയാൂപരിപാലനാ,ത്രം,ഒകളറടം, സൂസാത്രാൂ

ഉത്തര്ാദിതവസാകുന്നണ്റകാണ്ടുള്ളൂപ്രശ്നങളി്ൂ 

 സുര ിതതവൂപ്രശ്നങളി്ൂൂ 
4. ഇതരൂഹാഥാനാനൂറതാഴിലാലിക് 

 താസഹാ,ിടം, സിഥാനാനഹൌകരഷേങളി്ൂലഭഷേതക്കുെ്്ൂ 

 ിനുകൂലഷേങളി്ക്കായിൂതിരിച്ചെിയൂമം,രഖക്ൂഇല്ലാത്തൂി്ഥാനൂ 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 ലയങയങ്ൂ്ി്ാ്ാൂ 
 ബാലമം,്ല,ബാലഭി ാടം, സനാൂ. 

 പകര്പ്ച്ച്ഷോ ിക്ക്കുൂെികിത്സലഭഷേതക്കുെ്്ൂ 

 ഭാഷ്ാപ്രശ്നങളി്ൂ 
 മം,സ്ിലാഹവാ,സറ്റുൂമം,രഖകളാൂഇല്ലാത്തൂി്ഥാനൂ 

 ഗൃ്പ്രഹ്വാ,ിനാൊരങളിളാൂ 
 ിങ്കണ്ാടം, സിമം,പാഷ്കാ്ാരാൂലഭഷേസാറണങ്കിലാൂിത്ൂഉപമം,യാഗിക്കാത്തൂി്ഥാനൂ 

 ഹയക്ത്തിൂഭാഷ്,ൂഹായക്ികപ്രശ്നങളി്ൂറകാെ്ൂഒറ്ററപടുന്നൂി്ഥാനൂ 

 സദഷോൂ സയക്കുസാധന്നുക്ൂ ലഹബര്പ്ൂ കുറ്റകൃതഷേങളി്,ലലാഗികൂ ിതിക്രസങളി്ൂ എന്നി്ൂ

്ര്പ് ിച്ചൂമം,താതിൂനിലനിക്കുന്നൂി്ഥാനൂ.  

5.2.2.10 ഹാ ഷേതക്/ൂപരി്ാരൂനിര്പ്മം,േയങങളി് 

5.2.2.10.1ൂയങിശുക്ക്  

 ലിാഗൂഹസതവാൂലക്രിക്കുന്നതിനായിൂഹയക്ത്തിന്റെൂലസമം,ക്രാൂ–ൂസഒമം,ഹാൂസാമം,ക്രാൂതലങളിലിൂ
നിന്നുറകാണ്ടുള്ളൂമം,ബാ ്ത്ക്കരണൂപരിപാടം, സിക്ൂഊര്പ്ജിതറപടുുക. 

 റപൂണ്തഷേൂ ഹത്തക്ൂ കണക്കിറലടുുൂ ആദഷേകാലൂ ഗര്പ്ഭ്ഥാനൂ രജിമം,രഷ്ന്ൂ

നിര്പ്ബന്ധിതസാക്കുന്നതിനുൂമം,്െൂനടം, സപടം, സിക്ൂഹവഒകരിക്കുക. 

 ഹവകാരഷേൂ മം,സഖലയിൂ ൂണാ്ഥാനയിറലൂ ലിാഗനിര്പ്ണയൂ ഹാ്ി ാനങളി്ൂ നിരഒ ണൂ

്ിമം, യസാക്കുക. 

 ൂണത്തിന്ൂ ്ലര്പ്ച്ചക്കുെ്്ൂ കറെത്തിയൂ ിമസാര്പ്ക്ക്ൂ ിനഷേഹാഥാനാനൂ റതാഴിലാലിൂ ത്രം,ഒക്ൂ

ഉ്റപടുള്ള്ര്പ്ക്്കൂി ികൂിനുപൂരകൂഭ ണാൂഉെപാക്കുക 

 യങിശുക്ക്ക്്കൂ ആദഷേറത്തൂ ആം സാഹാൂ മുലപാൂ സാത്രവാമൂ 2ൂ ്യസ്ൂ ്റരൂ

സറ്റാ്ാരങളിലങളിമം,ലാറടം, സാപാൂമുലപാൂനകുന്നുറെന്നുാൂഉെപാക്കുക. 

 മം,ബട്ടഒൂബച്ചാമം,്ാൂ മം,ബട്ടഒൂപതാമം,്ാൂഎന്നൂമം,കന്ദ്രാ്ിഷ്കൃതപദ്ധതിൂ്ിപൂലഒകരിക്കുകമൂ്കുുകലിമം,ലക്്കൂ
്ഷേപിപിക്കുകമൂഹസാനസായൂപദ്ധതിക്ൂതമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളി്ൂഏററ്റടുക്കുക. 

 ്ലര്പ്ച്ചൂനിരഒ ണാൂഉെുൂ്ാധുക 

 കുട്ടികളറടം, സൂ ഗ്രാസഹഭമൂ കുട്ടികളറടം, സയാൂ ത്രം,ഒകളറടം, സയാൂ ്ികഹനൂ ്ര്പ്ക്കിാഗ്ൂ ഗ്രൂുക്മൂ

ജാഗ്രതാഹസിതിമൂറകൌസാരേബ്ലുക്ൂഎന്നി്യിറലൂിാഗങളി്ക്്കൂനിര്പ്ബന്ധിതൂയങിശുറഹൌ വദൂ

പദ്ധതിക്ൂ തയ്യാൊക്കുന്നതിന്ൂ ആ്യങഷേസായൂ സാര്പ്ഗൂ നിര്പ്മം,േയങങളിളാൂ ്ി്ി ൂ

ഡിപാര്പ്ട്്ടറസന്ം കളറടം, സൂഏമം,കാപനൂഹാ ഷേതകളാൂഉെു്ാധുക. 

 എല്ലാൂ പഞ്ചായുകലിലാൂ ഒാധൂ ിങ്കണ്ാടം, സിയിൂ പ്രഒൂ സ്കൂ്ൂ പ്ര്ര്പ്ത്തനാൂ

റസച്ചറപടുത്താനാ്യങഷേസായൂേസ്റ്റര്പ്ൂറാൂഹാ്ി ാനാൂഉൊക്കുകയാൂപ്രതിസാഹാൂപ്ര്ര്പ്ത്തകര്പ്ക്കുൂ

തഒാൂപരിയങഒലനത്തിനുള്ളൂപദ്ധതിക്ൂനടം, സപിലാക്കുകയാൂറെയ്യുക. 

 ഹവഭ്നങളിലിലാൂറപാണ്യിടം, സങളിലിലാൂകുട്ടിക്ക്ക്ൂസുര ിതതവാൂഉെുൂ്ാധുക 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 ലയങയങ്ൂ ്ി്ാ്ത്തിൂ ്ഷോപകസായൂ മം,ബാ ്ത്കരണാൂ നടം, സുക, ജില്ലറയൂ യങിശുൂ

റഹൌ വദജില്ലയായിൂസാറ്റുകയാമൂമം,പാകമം,ഹാൂമം,കാടം, സതിൂഥാനാപിക്കുകയാൂറെയ്യുക 

 ഹാ്തിത്തികൂപരാ ഒനതക്ൂിനുഭ്ിക്കുന്നൂ്ിദഷോര്പ്ഥിക്ക്കായള്ളൂമം,സ്ാലര്പ്ഷ്ിുകറലക്കുെിച്ചുവരികൂ

്ഷോപകൂപ്രൊരണാൂനകുക 

 രാനാന്ഹ്ൂ റജന്െര്പ്ൂ ്ിഭാഗത്തിൂ റപടുന്നൂ ്ിദഷോര്പ്ഥികളറടം, സൂ പ്രശ്നങളിറലക്കുെിച്ച്ൂിദ്ധഷോപകര്പ്ക്്കൂ

ി്മം,ബാ ാൂനകുക 

 പതനാൂഉമം,പ ിമം,ക്കെിൂ്ന്നൂ്ിദഷോര്പ്ഥിക്ക്്കൂപതനാൂപൂര്പ്ത്തിയാക്കുന്നതിന്ൂഹാ്ി ാനാ 

 സാരകമം,രാഗങളി്ൂിനുഭ്ിക്കുന്നൂകുഞ്ഞുങളി്ക്ക്ൂറസച്ചറപട്ടൂെികിത്സൂറഹൌകരഷോൂ 

 കുട്ടികളറടം, സൂ സാനഹികൂ കായികൂ റഭൌതികൂ ്ലര്പ്ച്ച്്ൂ ഗ്രാസ-ൂ മം,കാക്ക്ൂ ിടം, സിഥാനാനത്തിൂ

പാര്പ്ക്കുക്മൂലലബ്രെിക്മൂബാലഹഭക് 

5.2.2.10.2ൂഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാര്പ് 

 ഹവയാൂറതാഴിൂപരിയങഒലനാ 
 റതാഴിൂഹാര ണൂറഹൌകരഷേങളി്ൂഏര്പ്റപടുത്ത 

 ഉപകരണ്ിതരണാ 
 ്ിദഷോഭഷോഹൂ നഹ്ായാ 
 പതമം,നാപകരണങളി് 

 ിടം, സിഥാനാനൂറഹൌകരഷേങളി്ൂഒാധക്ക 

 ഭ ണാമൂ്ത്രം,ാമൂആമം,രാഗഷോൂഎന്നി്കുന്നതള്ളൂപാമം,ക്കജ് 

 കാറലൂകൂട്ടിയള്ളൂല്കലഷേനിര്പ്ണയത്തിന്ൂപ്രമം,തഷേകൂകഷോമ്പുക് 

 കൃതഷേസായൂഥാനിതിൂ്ി്രകണക്ക്ൂമം,യങഖരണാ 

 ബഡ്ഹ്ൂെഒ്ാബിലിമം,റ്റഷ്ന്ൂറഹന്റര്പ്മൂബഡ്ഹ്ൂസ്കൂളക്ൂഎന്നി്ൂആരാഭിക്ക 

 ഇത്തരാൂഥാനാപനങളിളറടം, സൂറഭൌതികൂഹാ്െരഷോൂറസച്ചറപടുത്ത 

 യങക്തസായിൂരഒതിയിലള്ളൂനിരഒ ണൂ–ൂഏമം,കാപനൂ–ൂനടം, സപിലാക്കന്ൂഹാ്ി ാനാൂഎന്നി്യാണ്. 
 ജില്ലാതലത്തിൂിാഗപരിസിതാധറടം, സൂപ്രമം,തഷേകൂഡാറ്റാബാങ്ക് 

 ഭിന്നമം,യങഷ്ിൂറസ്പഷ്ഷേൂഫ്രന്െ്ൂഓളഒഹ്ൂഎല്ലാൂതമം,േയങഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിലിലാൂഇതിലൂറടം, സൂ

പദ്ധതികളറടം, സൂഹായങയം രഒകരണവാൂഹ്ായാൂലഭഷേസാക്കലാ 

 യങാരഒരികൂസാനഹികൂറ്ല്ലു്ിലിക്ൂമം,നരിടുന്ന്ര്പ്ക്കുള്ളൂമം,സ്ാലര്പ്ഷ്ിപ്ൂജില്ലാതലത്തിൂഎല്ലാൂ

പഞ്ചായുക്ക്കുസായിൂഏകഒകരിച്ചൂമം,ളാാൂ്ിതരണാ 

 ൂളിഹിമം,യാറതൊപിൂൂ,സ്പഒച്ച്റതൊപിൂറഹന്റം ക്ൂഹാ്ി ാനത്തിനായിൂജില്ലയിറലൂഎല്ലാൂ

തമം,േയങഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളിലിലാൂഒാധൂറതൊപിൂറഹന്െര്പ്. 

 ബഡ്സൂ്കൂളക്, െഒ്ാബിലിമം,റ്റഷ്ന്ൂ റഹന്റം ക്, എന്നി്ക്ക്ൂ ഹവന്ത്സായിൂ ഥാനലാ,ൂ

ലഭഷേസാക്കുന്നതിനുാമൂ ഭിന്നമം,യങഷ്ിഹൌ വദൂ റകട്ടിടം, സാ,ൂ റതാഴിൂ പരിയങഒലനത്തിനാ്യങഷേസായൂ ്ര്പ്ക്്കൂ

റഷ്ഡ്ൂ,ൂ്ാ്നാൂഎന്നി്ൂലഭഷേസാക്കുക.  
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 എല്ലാൂറപാണ്ഥാനാപനങളിളാൂറപാണ്ഇടം, സങളിളാൂപരിപൂര്പ്ണൂഭിന്നമം,യങഷ്ിൂഹൌ വദസാക്കുക.  

 പി,ഡബ്ലൂ.ഡിൂ ആ ്ൂ 201 ,ൂ നാഷ്ണൂ രാനസ്്റ്റൂ ആ ്ൂ 1999,ൂ എന്നി്യറടം, സൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂ
സാത്രസല്ലൂപ്രമം,തഷേകൂകഷോമ്പുകലിലൂറടം, സൂിതിമം,്ഗപ്ര്ര്പ്ത്തനങളിളാൂലഭഷേസാക്കണാൂ 

 ബഡ്ഹൂ്ൂസ്കൂളക്ൂെഒ്ാബിലിമം,റ്റഷ്ന്ൂറഹന്റം ക്ൂഎന്നി്ടം, സങളിലിൂൂയകന്നുൂസാഹത്തിറലാരിക്കൂ

ആമം,രാഗഷേപരിമം,യങാ നൂഹൌകരഷേങളി്ൂലഭഷേസാക്കുക  

 പ്രമം,തഷേകൂ്ിദഷോഭഷോഹത്തിറന്റൂഹിലബസ്ൂപ്രകാരമുള്ളൂപതമം,നാപകരണങളി്ൂബഡ്ഹ്ൂസ്കൂളക്മൂ

െഒ്ാബിലിമം,റ്റഷ്ന്ൂറഹന്റം ക്ൂഎന്നി്ക്ക്ൂലഭഷേസാക്കുക 

 ബഡ്ഹ്ൂ െഒ്ാബിലിമം,റ്റഷ്ന്ൂ റഹന്റം കലിറലൂ റതാഴിൂ പരിയങഒലനത്തിന്ൂ  നഹ്ായാൂ

ിനു്ദിക്കുകയാൂ ി്ര്പ്ൂ നിര്പ്മിച്ചൂ ഉത്പന്നങളിളറടം, സൂ ്ിതരണത്തിനുള്ളൂ ഹാ്ി ാനാൂ

ലഭഷേസാക്കുകയാൂറെയ്യുക 

 ിാഗപരിസിതരായൂകുട്ടിക്ക്കായിൂഥാനിരനിമം, പൂപദ്ധതിൂനടം, സപിലാക്കാാ 

 എല്ലാൂഥാനാപനങളിലിലാൂബാരിയര്പ്ൂഫ്രഒൂിക്സഹ്ൂനടം, സപിലാക്കാാ 

 എല്ലാൂിാഗപരിതര്പ്ക്കുസായിൂഹായക്ഷേൂഹവശ്രതവാൂനടം, സപിലാക്കാവന്നൂിനുമം,യാജഷേസായൂറതാഴിൂ
ഹാരാഭങളി്ൂഏറതന്ന്ൂ്ഷേക്തിയറടം, സൂപ്രമം,തഷേകൂപതനത്തിലൂറടം, സൂകറെത്തിൂി്ൂനല്കാവന്നതാണ്. 

 തിരിച്ചെിയൂ കാര്പ്ഡ്ൂ ലഭഷേസാക്കുന്നതിന്ൂ മം,കരലൂ ഹായക്ഷേൂ സുര ാസിഷ്സന്ൂ മുമം,ഖനൂ നടം, സപിലാക്കുന്നൂ
കഷോമ്പുകളാമൂ ആ ാര്പ്കാര്പ്ഡ്ൂ ലഭഷേസാക്കുന്നതിനുള്ളൂ ി യൂ മുമം,ഖനയള്ളൂ കഷോമ്പുകളാൂ 3ൂ

സാഹത്തിറലാരിക്കൂ എല്ലാൂ ഗ്രാസപഞ്ചായുകലിലാൂ നിര്പ്ബന്ധസായാൂ ഹാഘടം, സിപിക്കുന്നതിനായള്ളൂ

നടം, സപടം, സിക്ൂഹവഒകരിക്കാവന്നതാണ്. 

5.2.2.10.3ൂ്മം,യാജനങളി് 

 തമം,േയങൂ ഹവയാഭരണൂഥാനാപനാൂ മുമം,ഖനൂ  0ൂ ്യസില ികാൂ പ്രായമുള്ള്ാധറടം, സൂ ിപമം,പാഴുള്ളൂൂ

കണക്ക്ൂസൂ ിക്കുക 

 റപാണ്ൂ നിരുകലിലാൂ മൂ റപാണ്ൂ റകട്ടിടം, സങളിലിലാൂ ്മം,യാജനങളി്ക്ക്ൂ തടം, സസാൂ കൂടം, സാറതൂ
ഹഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ളൂറഹൌകരഷോ 

 ്മം,യാജനങളിളറടം, സൂ പ്രശ്നങളിലിൂ പ്രമം,തഷേകൂ ശ്രദ്ധൂ പതിപിക്കുന്നതിനുൂ മം,്െിൂ ഹായക്ികൂ നഒതിൂ
ഹാബന്ധിച്്ചൂ ഒാധൂ സ്റ്റാന്െിാഗ്ൂ കമിറ്റിൂ ം പഒകരിക്കുന്നതിനായിൂ ഹാഥാനാനൂ നിയസഹഭമം,യാട്ം, സൂ

ആ്യങഷേറപടുക. 

 ്മം,യാജനൂമം,്ദിൂം പഒകരിക്കുക.ൂവൃദ്ധൂത്രം,ഒക്ക്്കൂിര്പ്്സായൂപ്രാതിനി ഷോൂനകുക 

 60 നുാൂ ിതിന്ൂ മുകലിലാൂ പ്രായമുള്ളൂ എല്ലാൂ ്മം,യാജനങളി്ക്കുാൂ തിരിച്ചെിയൂ /ൂ റ്ത്്തൂ

കാര്പ്ഡ്ൂലഭഷേസാക്കുക. 

 െിട്ടയര്പ്റസന്െിനുൂ മം,യങഷ്ാൂ്ിനിസയാനുകൂലഷേങളി്ൂെില്ഴിച്്ചൂ ്ാര്പ്ദ്ധകഷോ്ഥാനയിൂഒറ്ററപടം, സാറതൂ

കൂട്ടായിൂജഒ്ിക്കുന്നതിനുള്ളൂപ്രമം,തഷേകൂഹദനങളി്ൂആരാഭിക്കുക. 

 ഉെിതസായൂ മം,പ്രാത്സാ്നൂ നടം, സപടം, സിയിലൂറടം, സൂ വൃദ്ധജനൂ ശുശ്രൂഷ്ൂ എന്നൂ കടം, സസൂ നിെമം,്റ്റുന്നതിൂ

കുടുാബത്തിനുള്ളൂ കഴി്്ൂ ്ര്പ്ദ്ധിപിമം,ക്കെത്ൂ ആ്യങഷേസായൂ മം,ബാ ്ത്ക്കരണൂ പരിപാടം, സിക്ൂ

ഹാഘടം, സിപിക്കുക. 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 മം,കാക്ക്ൂ തലത്തിൂ ആരാഭിക്കുന്നൂ കമൂണിറ്റിൂ കാൂ മം,ഡൂ റകയര്പ്ൂ റഹന്റെിന്ൂ ആ്യങഷേസായൂ

ഹ്ായങളി്ൂനകുക 

 വൃദ്ധര്പ്ക്കുൂ മം,്െിൂ ആമം,രാഗഷേൂ മം,ഹ്നൂ പായ്പ്പമം,ക്കജ്ൂ ം പ്ത്ക്കരിച്ച്ൂ റഹൌജനഷേൂ റസഡിക്കൂ

പരിമം,യങാ നമൂ കൃതഷേസായൂ ഇടം, സമം,്ലൂ റ്ച്ചുവരികള്ളൂ േിനിക്കൂ മം,ഹ്നങളി്മൂ സാധന്ന്മൂ ശ്ര്ണൂ

ഹ്ായിക്ൂകണടം, സക്ൂഎന്നി്ൂലഭഷേസാക്കുക. 

 റജെിയാരാനിക്ക്ൂപരിയങഒലനാൂനകുന്നൂഥാനാപനങളി്ൂആരാഭിക്കുക 

 ിലഞ്ഞുൂ തിരിഞ്ഞ്ൂ നടം, സക്കുന്നൂ ്മം,യാജനങളിറലൂ പുനര ി്ഹിപിക്കുന്നതിനായിൂ പ്രമം,തഷേകൂ

മം,കന്ദ്രങളി്ൂണ്ടം, സങ്ങുക 

 ്മം,യാജനങളി്ക്കായിൂറകൌഹലിാഗ്ൂറഹന്റര്പ്ൂണ്ടം, സങ്ങുക 

 പാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ലാൂ മം,്ാസിമം,യാൂ ആശുപത്രിമൂ ആയൂര്പ്മം,്ദൂ ആശുപത്രിൂ എന്നി്ിടം, സങളിലിൂ കൂടം, സിൂ

റജെിയാരാനിക്ക്ൂെികിത്സാൂഹാ്ി ാനാൂനടം, സപിലാക്കുക.ൂ(മം,സത്തട്ട്) 

 കുടുാബശ്രഒൂ മുമം,ഖനൂ മം,്ാാൂ മം,നഴ്സ്ൂ ഹാ്ി ാനാൂ നടം, സപിലാക്കുക.ൂ ഈൂ മം,സഖലയിറലൂ ചൂഷ്ണാൂ

ി്ഹാനിപിക്കു്ാന്ൂനടം, സപടം, സിൂഹവഒകരിക്കുക. 

 സെ്ിമം,രാഗാൂ സ്മൃതിനായങാൂ എന്നി്കുന്നതള്ളൂ പ്രമം,തഷേകൂ െികിത്സൂ ഹാ്ി ാനമുള്ളൂ േിനിക്കുക്ൂ

ആരാഭിക്കുക 

 പാ്റപട്ടൂ വൃദ്ധാധറടം, സൂ സരണൂ കാരണങളിലിൂ മുഖഷേസായത്ൂ മം,പാഷ്കാ്ാരത്തിന്റെൂ ിഭാ്ാൂ

യകലമുള്ളൂ രക്തക്കുെ്ാകയാൂ ഈൂ ്ിഭാഗത്തിറപട്ട്ര്പ്ക്ക്ൂ റഹൌജനഷേൂ മം,പാഷ്കാ്ാരാൂ

നകുന്നതിനുള്ളൂനടം, സപടം, സിക്ൂഹവഒകരിക്കുക. 

5.2.2.10.4ൂരാനാന്റജജന്െര്പ് 

 ടം, സി.ജിൂജനങളി്ക്ക്ൂഹവയാൂറതാഴിൂകറെത്താന്ൂപ്രമം,തഷേകൂഗ്രാന്ം ക്ൂിനു്ദിക്കുക 

 ഭിന്നമം,യങഷ്ിക്കാര്പ്ക്ക്ൂ ിനു്ദിക്കുന്നണ്മം,പാറലൂജനങളി്ക്കുാമൂതമം,േയങൂഹവയാഭരണൂഥാനാപനങളി്ൂ

്ഴിൂറപന്ഷ്ന്ൂിനു്ദിക്കുകൂ(തസിഴ്നാട്ടിലാമൂകര്പ്ണാടം, സകയിലാൂിനു്ദിക്കുന്നുെ്) 

 പതിക്കുന്നൂ ്ിദഷോര്പ്ഥിക്ക്ക്ൂ ്ാധസാനൂ പരി ിൂ മം,നാക്കാറതൂ ി്ാധറടം, സൂ ഹവയാൂ

ഹാ ഷേറപടുത്തലിറന്റൂ ിടം, സിഥാനാനത്തിൂ പതിക്കുന്നൂ ോസിറന്റൂ മം,താത്ൂ ിനുഹരിച്്ചൂ

മം,സ്ാലര്പ്ഷ്ിപ്ൂിനു്ദിക്കുക. 

 പതനാൂ ി്ഹാനിപിമം,ക്കെി്ാധന്ന്ര്പ്ക്ക്ൂ ണ്ടം, സര്പ്പതനാൂ നടം, സു്ാനുള്ളൂ ഹൌകരഷോൂ

ഹാ രതാസിഷ്നുസായിൂബന്ധറപട്ടുൂനടം, സപിലാക്കാവന്നതാണ ് 

 തമം,േ ൂ ഹവയാഭരണൂ ഥാനാപനങളിളറടം, സൂ ി ികാരത്തിലള്ളൂ റകട്ടിടം, സങളിലിൂ റതാഴിലിനായിൂ

്ാടം, സക്്ൂഥാനലാൂലഭഷേസാക്കുന്നതിൂപ്രമം,തകൂപരിഗണനൂനകുക.  

 ഹര്പ്ക്കാര്പ്മൂ ഹവാകാരഷേൂ ഉടം, സസഥാനതയിലള്ളൂ ഐ.ഐ.റ്റിമൂ മം,കറ്റെിാഗിമൂ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷ്ന്മൂ

നൃത്ത്ിദഷോലയങളി്മൂളാഷ്ന്ൂഡിലഹനര്പ്മൂപതനമം,കന്ദ്രങളി്മൂകാപൂട്ടര്പ്ൂപരിയങഒലനൂമം,കന്ദ്രങളി്ൂ

മം,കാ്സ്മം,റ്റാലജിൂ മം,സക്കപ്്ൂ പരിയങഒലനാമൂ ഷ്ഒൂ ടം, സാക്സിൂ മുതലായ്യിൂ ജനങളി്ക്ക്ൂ പ്രമം,തഷേകൂ

പരിയങഒലനാൂലഭഷേസാക്കുക 

 താലൂക്ക്മൂജില്ലാൂആശുപത്രികലിൂടം, സി.ജിൂറഡസ്കുക്ൂഥാനാപിക്കുക 
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ജില്ലാപദ്ധതിൂ2017ൂ-ൂപാലക്കാടം, സ്ൂ ജില്ല 

 ജില്ലൂ ആശുപത്രിക്ൂ മം,കന്ദ്രഒകരിച്്ചൂ ടം, സി.ജിൂ േിനിക്കുക്ൂ ിനു്ദിക്കുകയാമൂ ടം, സി.ജിൂ ്ിഭാഗാൂ

ആളകറലക്കുെിച്്ചൂകുടുതൂി്ഗാ്ാൂമം,ഡാ ര്പ്സാര്പ്ക്്കൂലഭഷേസാക്കുകയാൂി്ര്പ്ൂടം, സി.ജിൂമം,രാഗികറലൂ

െികിത്സിക്കുന്നത്ൂഏറ്റവാൂകൂടുതൂളലപ്രദസാക്കുറസന്്നൂ്ിലയിാധത്തണാ. 

 പ്രമം,തകൂ ്ിദഗ് ൂ പരിയങഒലനാൂ മം,നടം, സിയ്ര്പ്ൂ നടം, സുന്നൂ കൌഹിലിങ് തമം,േയങഹവയാഭരണൂ

ഥാനാപനത്തിന്ൂകഒഴിൂജില്ലാപഞ്ചായുകലിലാൂനഗരഹഭകലിലാൂൂആരാഭിക്കുകൂപ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്നൂ

കൌഹിലര്പ്സാര്പ്ൂ ഹ്ായാൂ മം,തടം, സിറയുന്ന്ാധറടം, സൂ ഹവകാരഷേതറയൂ സാനിക്കുറസന്നുൂ

ഉെു്ാധുകൂ 

 തസിഴ്നാടം, സ്ൂഹര്പ്ക്കാരിറന്റണ്മം,പാറലൂഎല്ലാൂടം, സി.ജിൂസാര്പ്ക്കുാൂബി.പി.എൂകാര്പ്കളകളാൂആനുകൂലഷേങളിളാൂ

ലഭഷേസാക്കുക. 

 ഥാനലമം,സാൂ്ഒമം,ടം, സാൂഇല്ലാത്തൂടം, സി.ജിൂക്കാര്പ്ക്ക്ൂപ്രമം,തഷേകൂപാര്പ്പിടം, സൂഹ്ായാൂനല്കുക 

 ടം, സി.ജിൂജനങളി്ക്കുൂകലാൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ക്കുൂി്ഹരറസാാധക്കുക 

 ടം, സി.ജിൂ്ിഭാഗാൂജനങളി്ക്്കൂപാരാലഒഗൂൂപരിയങഒലനാൂനല്കുക 

 ടം, സി.ജിൂ ്ിഷ്യവസായിൂ ബന്ധറപട്ട്ൂ ഗ്.ൂ ്കുപിറലൂ ജഒ്നക്കാര്പ്ക്്കൂ (ആമം,രാഗഷോമൂ ്ിദഷോഭഷോഹാമൂ

മം,പാലഒഹ്മൂ തമം,േയങഹവയാഭരണാ)ൂ ഉ്റപറടം, സൂ ഹയക്ത്തിൂ റപാണ്ൂ ി്മം,ബാ ാൂ

ഉൊക്കിറയടുക്കാന്ൂയങിപയങാലക്ൂഹാഘടം, സിപിക്കുക 

5.2.2.10.4ൂപ്രമം,തഷേകൂപരിഗണനൂിര്പ്്ിക്കുന്ന്ര്പ് 

എച്ച്.ഐ.്ിൂബാ ിതര്പ് 

 എ.ആര്പ്.റ്റിൂെികിത്സൂഹാ്ി ാനാമൂമം,്ാാൂറകൌഹിലിാഗ്ൂഎന്നി്ൂലഭഷേസാക്കുക 

 റകൌഹിലിാഗ്മൂമം,ബാ ്ത്ക്കരണാമൂപങ്കാലിത്താൂഉെപ്ൂ്ാധുക 

 രക്തദാനാൂനടം, സുമം,്തിാ്ൂഎച്ച്.ഐ.്ിൂസ്ക്രഒനിാഗ്ൂഉെപ്ൂ ്ാധുക 

 റകൌസാരൂ പ്രായക്കാരായൂആകുട്ടിക്ക്കുാൂ റപകുട്ടിക്ക്കുസായിൂ സ്കൂലിലാൂ എച്ച്.ഐ.്ിൂ

മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂഹാഘടം, സിപിക്കുക 

 മം,രാഗിക്ക്കുാൂ കുടുാബത്തിനുാൂ ഹാന്ത്വനവാൂ പിന്ണ്ണയാൂ നകിൂ ജഒ്ിതൂ ങ്ണനില്ാരാൂ

റസച്ചറപടുുക 

 എല്ലാൂപി.എച്ച്.ഹിൂകലിലാൂഎച്ച്.ഐ.്ിൂപരിമം,യങാ നൂറഹൌകരഷോൂണ്ടം, സര്പ്ൂെികിത്സൂറഹൌകരഷോൂ

എന്നി്ൂലഭഷേസാക്കുക 

 റഹൌജനഷേൂസാധന്ന്ൂ്ിതരണാൂനടം, സുക 

 മം,പാഷ്കാ്ാരാമൂ്ഒടം, സ്മൂഭ്നൂപുനര്പ്ൂനിര്പ്മാണാൂഎന്നി്ക്ക്ൂപ്രാമുഖഷോൂനകുക 

 റതാഴിൂഹാരാഭങളിലിലൂറടം, സൂഹവയാൂപരഷോപ്തരാക്കുക 

 ഇ്ാധറടം, സൂകുട്ടികളറടം, സൂി്കായങൂഹാര ണാൂഉെുൂ്ാധുക 

 പി.പി.ടം, സി.ഹി.ടം, സിൂയൂണിറ്റ്ൂജില്ലയിറലൂഎല്ലാൂആശുപത്രികലിലാൂനിര്പ്ബന്ധസാക്കുക 

5.2.2.10.5ൂകിടം, സുൂമം,രാഗിക് 

 മം,്ാാൂറകയര്പ്ൂ,ഹാന്ത്വനൂപരിെരണാ,കാരഷേ സസാക്കുകൂ 

 ഇത്തരക്കാാധറടം, സൂഡാറ്റാബാങ്ക്ൂപഞ്ചായുകലിൂലഭഷേസാക്കുകൂ 
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 കുടുാബശ്രഒൂഹാ്ി ാനത്തിലൂറടം, സൂമം,രാഗഒപരിപാലനപരിെരണൂയൂണിറ്റ്ൂലഭഷേസാക്കുകൂ 

 കൌഹിലിങളിിലൂറടം, സൂ മം,രാഗിയറടം, സയാൂകുടുാബത്തിറന്റയാൂ സാനഹികഹമര്പ്ോൂകുെകുന്നത്ാനുള്ളൂ

റ്പ്റൂഡഹ്കൂ്ൂഹാ്ി ാനാൂപഞ്ചായത്ത്ൂതലത്തിൂലഭഷേസാക്കുകൂ 

 െലനമം,യങഷ്ിൂറസച്ചറപടുത്താനുള്ളൂഉപകരണങളി്ൂനല്കുകൂ 

 പ്രമം,തഷേകൂമം,പാഷ്ക്ാരാൂലഭഷേസാക്കുക 

5.2.2.10. ൂി്ി്ാ്ിതരായൂിമസാര്പ് 

 ി്ി്ാ്ിതരായൂിമസാാധറടം, സൂഡാറ്റാബാങ്്കൂതയാൊക്കുകൂ 
 സുര ിതതവൂ പ്രശ്നങളി്ൂ പരി്രിക്കുന്നതിനായിൂ ്നിതാകൌഹിലം റടം, സൂ മം,ഹ്നാൂ

ലഭഷേസാക്കുകൂ 

 പഞ്ചായത്ത്തലൂജാഗ്രതാഹസിതിൂയങാക്തഒകരണാ,പ്രാതിനി ഷോൂഎന്നി്ൂഉെു്ാധുകൂ 

 ഹവയാറതാഴിൂഹാരാഭങളി്ക്ക്ൂ നഹ്ായാൂിനു്ദിക്കുകൂ 
 ഇ്ാധറടം, സൂകുട്ടിക്ക്ക്ൂറസച്ചറപട്ടൂ്ിദഷോഭഷോഹാ,ൂി്കായങഹാര ണാ, എന്നി്ൂഉെപാക്കുകൂ 
 ്ഒടം, സ്ൂ,പുനര്പ്നിര്പ്സാണാൂഎന്നി്യിൂമുന്ഗണനൂനല്കുക. 

5.2.2.10.7ൂഇതരഹാഥാനാനൂൂറതാഴിലാലിക് 

 പഞ്ചായത്ത്ൂതലത്തിൂഇതരഹാഥാനാനൂറതാഴിലാലികളറടം, സൂൂഡാറ്റാബാങ്ക്ൂതയാൊക്കുകൂ 

 ്ര്പ്ഷ്ത്തിൂനാലൂത്ണൂഎങ്കിലാൂറസഡിക്കൂകഷോമ്പുക്ൂഹാഘടം, സിപിക്കുകൂ 

 െികിത്സാഹൌകരഷോൂലഭഷേസാക്കുകൂ 

 നിയസമം,ബാ ്ത്ക്കരണത്തിനായിൂപഞ്ചായത്തലത്തിൂദവിഭാഷ്ി ഹാ്ി ാനാൂഏര്പ്റപടുുക 

 മം,പാഷ്കാ്ാരാ,ൂ ൂ പ്രതിമം,രാ കുത്തിറ്ുക്ൂ എന്നി്യിൂ ഇ്ര്പ്ക്ക്ൂ പ്രാ ാനഷോൂ നല്കുകൂ

ഇത്തരക്കാര്പ്ക്കായ്ൂൂജില്ലാതലൂറ്ല്പ്റൂഡഹ്കൂ്ൂണ്ടം, സങ്ങുകൂ 

 പഞ്ചായത്ത്ൂൂൂതലത്തിൂനിരഒ ണൂഹാ്ി ാനാൂഏര്പ്റപടുുകൂ 

 കുറ്റകൃതഷേങളി്ക്കുാൂ നിയസലാഘനങളി്ക്കുാൂ ൂ എതിറരൂ മം,പാലഒഹ്ൂ ഹ്ായമം,ത്താറടം, സൂ

മം,ബാ ്ത്ക്കരണാൂനടം, സുകൂ 

 ശുെിതവാൂ,ശുദ്ധജലലഭഷേതൂഎന്നി്ൂതാസഹഥാനലങളിലിൂൂഉെു്ാധുകൂ 

 സുര ിതതവൂപ്രശ്നങളി്ൂകറെത്തിൂൂപരി്രിക്കുകൂൂൂ 

 

  ഹായക്ഷേനഒതിൂ ഉെു്ാധുകയാൂ ്ിഷ്യമം,സഖലകളറടം, സൂ ്ികഹനത്തിന്ൂ പ്രാ ാനഷോൂ നകുകയാൂ

റെയ്തുറകാൊണ്ൂ ഈൂ മം,സഖലകളറടം, സൂ ്ി്ി ൂ ഘട്ടങളി്ൂ തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത്.ൂ ്ി്ി ൂ മം,സഖലകലിൂൂ

ഉള്ള്ാധറടം, സൂപുനര ി്ാഹൂപ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ൂപരിഗണിച്ചാണ്ൂ നിര്പ്മം,േയങങളി്ക്്കൂം പാൂനകിയിട്ടുള്ളത്.ൂ

പ്രഥസസായിൂ എന്നാൂ ല ഷേങളി്ൂ നിര്പ്ണയിക്കുകയാൂ നയങളി്ൂ നിലനിര്പ്ുകയാൂ ഭരണപരസായൂ

ചുസതലക്ൂ ്ിനഷേഹിക്കുകയാൂ ആൂ പ്ര്ര്പ്ത്തനങളി്ൂ മം,സല ികാരിക്ൂ മം,സമം,നാട്ടാൂ ്്ിക്കറപടുകയാൂ

റെയ്തുൂ ്ാധന്നൂ നില്ിലള്ളൂ ്ഷേ്ഥാനിതിയിൂ സുതാരഷേതമൂ പ്രതികരണാമൂ കാരഷേ സതമൂ പങ്കാലിത്താമൂ

ഉ്റക്കാള്ളമൂ ഹസ്ായാൂ എന്നഒൂ തതവങളിലിലൂന്നിൂ കുട്ടികളറടം, സൂ ി്കായങങളി്ക്കായിൂ പ്ര്ര്പ്ത്തിക്കുന്നൂ

എല്ലാ്ാധാൂ ി്ാധറടം, സൂ ി ികാരപരി ിയിൂ എല്ലാൂ കുട്ടികളാൂ ിതിജഒ്നാൂ ്ികഹനാമൂ ഹാര ണാമൂ
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പങ്കാലിത്താൂ എന്നഒൂ ി്കായങങളി്ൂ ഹസഗ്രസായിൂ ിനുഭ്ിക്കുന്നുൂ എന്ന്ൂ ഉെു്ാധത്താന്ൂ

കഴിയന്നതായിരിക്കണാ.ൂ ഇണ്മം,പാറലൂ തറന്നൂ സററ്റല്ലാമം,സഖലകലിലാൂ ്ികഹനൂ കാ്ച്ചപാടം, സ്ൂ ജില്ലയറടം, സൂ

്ലര്പ്ച്ചാൂനില്ാരാൂഉയര്പ്ുന്നൂരഒതിയിലാണ്ൂ്ിഭാ്നാൂറെയ്തിരിക്കുന്നത്.ൂ 

................. 
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5.3 വിദ്യാഭ്യാസം  

(സംസ്കാരം , കായികം,  യുവജനക്ഷേമം ,സാേരത) 
 

5.3.1 ആമുഖം 
 നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ച.കി.മീ.വിസ്തൃതിയില് വയാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയില ്2001, 2011 

കാലഘട്ടത്തിലല കക്ഷനഷുമാരി കണക്കുകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 6-22 വലര പ്രായമുള്ളവര് ഏകക്ഷദ്ശം 6 

ലേക്ഷത്താളമാണ്.  2016-17ലല ആറാം അദ്ധയയന ദ്ിവസത്തിലല കണക്കനുസരിച്ച് (അവലംബം–
യുഡിഐഎസഇ്) 4,99,313 വിദ്യാര്ഥികള് 1300 ഓളം വിദ്യാലയങ്ങളിലൂലട പ്രപ്രമറി തലം മുതല് ഹയര് 

ലസക്കന്ററി തലം വലര പഠിക്കുന്നു.  സമാന്തര ക്ഷമഖലയില് (സവകാരയക്ഷമഖലയില്) പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

വിദ്യാലയങ്ങള്, ക്ഷകാക്ഷളജുകളിലല കണക്കുകള് കൂടിയാകുക്ഷപാള് ലസക്കന്റിതലം വലരയുള്ള 

പഠയക്ഷമഖലയില് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്ിക്കാത്ത സാഹചരയം നിലനില്ക്കുന്നിലല്ലന്ന് കാണാം.  എസ്.എസ്.എ 

നടത്തിയ അക്ഷനവഷണത്തില്, നൂറില് താഴയുള്ള കുട്ടികള് മാത്രമാണ് സ്ക്കൂളില് ക്ഷപാകാത്തത്.  

പിക്ഷന്നാക്കവിഭ്ാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാര്ഥികള്, ഇതര സംസ്ഥാന ലതാഴിലാളികളുലട മക്കള്, അവര്ക്കുക്ഷവ ി 

എസ്.എസ്.എ പ്രക്ഷതയക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു ്.   എല്ലാ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രീ-

പ്രപ്രമറി മുതല് എട്ടാം ക്ലാസ്സ് വലരയുള്ള കുട്ടികള്ക്്ക ഭച്ചഭ്േണ പദ്ധതി ഫലപ്രദ്മായി 

നടത്തിവരുന്നു ്.   
5.3.2 അവസ്ഥാ വിശകലനം 

 
പട്ടിക 5.3.1.  

വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയിലല കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഒറ്റക്ഷനാട്ടത്തില് 

 

ഇനം 2013 2014 2015 2016 2017 

എസ്.എസ്.എല്.സി വിജയ 

ശതമാനം 
87.98 91.28 97.19 93.99 93.60 

ഹയര് ലസക്കന്ററി വിജയ 

ശതമാനം  
75.92 73.92 79.33 78.18 74.89 

ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്ററി 

വിജയ ശതമാനം 80.63 83.60 84.98 89.35 89 

കക്ഷലാത്തസവം (സംസ്ഥാന 

കക്ഷലാത്സവത്തിലല സ്ഥാനം) 
- 1 2 2 2 

കായികക്ഷമള (സംസ്ഥാന 

കായികക്ഷമളയിലല സ്ഥാനം) 
- 2 2 1 2 
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5.3.3 ക്ഷമഖലയിലല പ്രശ്നങ്ങള് 

5.3.3.1 അട്ടപ്പാടി ആദ്ിവാസി ക്ഷമഖലയിലല പ്രശ്നങ്ങള് പ്രക്ഷതയകം അഭ്ിസംക്ഷബാധന 

ലചക്ഷേ തുതലന്ന.  മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള പാഠ പുസ്തകങ്ങള് അവരുലട ക്ഷപ്രാക്ഷദ്ശിക ഭ്ാഷയുമായി 

സംവദ്ിക്കുന്നക്ഷതാ വിനിമയ ക്ഷശഷിയുളളക്ഷതാ അല്ല.  തനതായ പ്രാക്ഷദ്ശിക സംസ്കൃതിലയ മാനിച്ചുലകാണ്ടു 

മാത്രലമ പഠന വിഭ്വങ്ങള് തോറാക്കാവൂ.  അട്ടപ്പാടി ക്ഷപാലല പ്രക്ഷതയക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന 

കാര്ഷിക പ്രാധാനയമുള്ള കിഴക്ക ക്ഷമഖലകളില് സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവമായ പ്രക്ഷതയക പ്രശ്നങ്ങള് 

കുട്ടികളുലട പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പിറക്ഷകാട്്ട അടിപ്പിക്കുന്നു.   പത്താം ക്ലാസ്സ് ലപാതുപരീേയില് 

ജില്ലയുലട വിജയശതമാനം ഏലറ മുക്ഷന്നാട്ട് ക്ഷപായക്ഷപ്പാഴം ആലത്തൂര്, ചിറ്റൂര്, കുഴല്മന്ദംം, ലകാല്ലക്ഷകോാട് 

പ്രക്ഷദ്ശങ്ങളില് ചില സ്ക്കൂളൂകള് ഇന്നും വളലര പുറകിലാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള് കല ത്തി 

പരിഹരിക്ഷക്ക തു ്.   

5.3.3.2 ജില്ലയിൽ നിലവിൽ 18 ഗവ എൽ പി, 2 ഗവ യൂ പി,  വിദ്യാലയങ്ങൽ  പൂൽണമാക്ഷയാ 

ഭ്ാഗികമാക്ഷയാ  വാടകലകട്ടിടത്തിലാണ്  പ്രവൽത്തിക്കുന്നത്.  പ്രസ്തുത  വിദ്യാലയങ്ങൽക്ക ് സ്ഥലം,  

ലകട്ടിടം  എന്നിവക്ക ് ക്ഷവ   നടപടികൽ ആവശയമാണ.് 20 ഓളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  ക്ഷവനൽക്കാലം  

അടുക്കുക്ഷപാൽ  കുടിലവള്ളം  ലഭ്യമല്ല .  പ്രസ്തുത  സാഹചരയത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 

 മഴലവള്ള സംഭ്രണം,  മറ്റു ജല  ക്ഷരാതസുകൽ  എന്നിവ  വിഭ്ാവനം  ലചക്ഷേ താണ്.   

5.3.3.3 26 ഗവ പ്രഹ സ്കൂളുകളിലും 90 ഓളം  ഗവ/എയ്ഡഡ് എൽ പി, 30 ലധികം 

ഗവ/എയ്ഡഡ ്  യൂ  പി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മതിയായ കളി സ്ഥലം ഇല്ല. കായിക ക്ഷമഖലയിലല 

വിദ്യാൽഥികളുലട സമഗ്ര വികസനത്തിന് വിദ്യാലയങ്ങലിക്ഷലാ 

വിദ്യാലയങ്ങക്ഷളാടനുബന്ധിക്ഷച്ചാ  കളിസ്ഥലങ്ങൽ ഒരുക്കുന്നതിന് ക്ഷവ  നടപടികൽ ഭ ാക്ഷക താണ് 

5.3.3.4 30% വിദ്ധയാലയങ്ങളിൽ  മതിയായ  പ്രലബ്രറി  സൗകരയം ഇല്ല.  

എല്ലാ പ്രഹസ്കൂളുകളിലും  എത്രലറയും  ലപലടന്്ന പ്രലക്ഷബ്രറിയൽ  തസ്തിക  അനുവദ്ിക്കു ന്നതിനുള്ള  

നടപടികൽ  നടക്കുന്നുല കോിലും,  പ്രലബ്രറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികൽ ആയിട്ടില്ല 

5.3.3.5 ശൗചാലയ  സൗകരയം  ഭല കോിലും  ആയതു  വിദ്യാൽഥികളുലട  എണ്ണത്തിനും,  

സൗകരയത്തിനും ആനുപാതികമായില്ല  എന്നു കാണാൽ  സാധിച്ചിട്ടു ്,  ഗവ പ്രഹ സ്കൂൽ  

ക്ഷമഖലയിൽ തലന്ന ഇത് 50% വരുന്നു ്.  മറ്റുുു  വിദ്യാലയങ്ങളിലല  അവസ്ഥ :  എയ്ഡഡ്   

എൽ  പി - 133,   ഗവ എൽ പി - 46,   എയ്ഡഡ് യൂ പി -96, ഗവ യു പി -36, എയ്ഡഡ് പ്രഹ സ്കൂൽ - 

13,  എന്നിങ്ങലനയാണ ്

5.3.3.6 ആക്ഷഗാളതലത്തില് ഭ ായിലക്കാ ിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങലള ഭള്ലക്കാള്ളുവാനുവാനും തക്ഷയശമായ 

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് കാര്ഷിക വയവസായ ക്ഷമഖലയില് ഫലപ്രദ്മായി ഇടലപടുവാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന 

തരത്തിലായിരിക്കണം പാലക്കാട് ജില്ലയിലല സാക്ഷകോതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലന്റ ഭള്ളടക്കം.  

പഠനക്ഷത്താലടാപ്പം ലതാഴില് പരിശീലനത്തിനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മുലട ഐടിഐ, ക്ഷപാളിലടക്നിക്്ക 

എഞ്ചിനിയറിംഗ് പഠന ക്ഷമഖലയില് പ്രക്ഷതയകമായി ഭള്ലപ്പടുത്തണം.  ജില്ലയിലല ശാസ്ത്ര സാക്ഷകോതിക 
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ക്ഷമഖലയിലല പുത്ത സക്ഷകോതങ്ങലള പഠന വിഷയങ്ങളാക്കി പരിജ്ഞാനം ക്ഷനടിയ യുവജനങ്ങലള നമ്മുലട 

കാര്ഷിക വികസനത്തിലന്റ ക്ഷനത്തവം ഏപികിക്കാ കഴിയണം.  ജലലദ്ൗര്ലഭ്യത, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനം, കൃഷി നഷ്ടം എന്നീ കാരണങ്ങളാല് കാര്ഷിക ക്ഷമഖലയില് നിന്്ന അകന്നുക്ഷപാകുന്നവലര 

തിരിലക ലകാണ്ടുവരുന്നതിനും കാരയക്ഷശഷിയുള്ള വിദ്ഗ്ദലര സൃഷ്ടിലച്ചടുക്കുകയുമാണ് നമ്മുലട പരമമായ 

ലേയം.  

പട്ടിക 5.3.2. 

ജില്ലയിലല ഹയര് ലസക്കന്ററി സ്ക്കൂളുകളുലട വിശദ് വിവരങ്ങള് 

ക്രമ 

നം. 
ഇനം 

സ്ക്കൂളുകളുലട 

എണ്ണം 

പഠിക്കുന്ന 

കുട്ടികള് (എണ്ണം) 

1. സര്ക്കാര് 63 14610 

2. എയ്ഡഡ ് 64 13611 

3. അണ് എയ്ഡഡ ് 22 1638 

ആലക  149 29859 

5.3.4 ഹയര് ലസക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയിലല വിടവകള് 

 എല്ലാ ക്ഷമഖലയിലും അക്കാദ്മിക്ക് നിലവാരം പ്രതീേിക്കുന്ന രീതിയില് ഭയര്ുവാ കഴിയുന്നില്ല.  

ജില്ലയിലല ലമാത്തം വിദ്യാഭ്യാസ മികവിലന്റ സൂചി താക്ഷഴക്ക് ക്ഷപാകുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു.  

പാലക്കാടിലന്റ കിഴക്ക ക്ഷമഖലയിലും അട്ടപ്പാടി ക്ഷമഖലയിലും ഇത് മുഖയ പ്രശ്നമായി വര്ഷങ്ങളായി 

നിലനില്ക്കുന്നു.  കുട്ടികള്ക്കിടയിലല ലഹരി പദ്ാര്ഥങ്ങളുലട ഭപക്ഷയാഗം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലന്റ പിക്ഷന്നാക്ക 

അവസ്ഥക്കുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്.  വിദ്യാര്ഥികളുലട കഴിവകള് പരിക്ഷപാഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 

ഇടലപടലുകള് ഹയര് ലസക്കന്ററി ക്ഷമഖലയിലില്ല, ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത പ്രടംക്ഷടബിളും കുത്തി നിറച്ച 

സിലബസും, ലഭ്ൗതിക സാഹചരയങ്ങളുലട കുറവം ഇതിന് കാരണമാകുന്നു.  കൃതയ സമയത്തിലല്ലാത്ത 

ഭ്േണ രീതി അവരുലട ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.  സ അവസ്ഥയില് 9 മണി മുതല് 

4.45 വലര ക്ലാസ്സില് ഇരിക്കുന്നത് സ കുട്ടികളില് േീണം, അനീമിയ, തലക്ഷവദ്ന, തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള് 

അവരുലട പഠനലത്ത സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.  സ പ്രക്ഷദ്ശങ്ങളിലല സാമൂഹിക പിക്ഷന്നാക്ക അവസ്ഥ 

കാരണം ലപണ്കുട്ടികള്ക്ക് സുരേിതതവത്തിലന്റ കുറവ് അനുഭ്വലപ്പടുന്നു.    ഇംഗ്ലീഷ്,  ഒരു ഭ്ാഷ എന്ന 

രീതിയില് ആത്മവിശവാസക്ഷത്താലട പ്രകകാരയം ലചോ സാധിക്കുന്നില്ല.  ക്ലാസ് മുറികളിലല 

സ്ഥലത്തിലന്റ അപരയാപ്തത, ലാബ് സംവിധാനങ്ങളുലട കുറവ്, പ്രലബ്രറിയുലട അപരയാപ്തത, കുട്ടികളുലട 

എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായുള്ള  ലശൗചാലയങ്ങളുലട അഭ്ാവം, ആവശയാനുസരണം കുടിലവള്ളം 

ലഭ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ലസൗകരയമില്ലായ്മ, ചുറ്റുമതിലില്ലാത്ത സ്ക്കൂള് ലകട്ടിടങ്ങള്, കായികക്ഷശഷി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കളിസ്ഥലമില്ലായ്മ എല്ലാംതലന്ന വിദ്യാര്ഥികളുലട പഠന രീതിലയ സാരമായി 

ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  ഫണ്ടുകള് അനുവദ്ിക്കുക്ഷപാള് അവയുലട ആവശയകതയും ഭപക്ഷയാഗവം 

ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുുവാ സാധിക്കുന്നില്ല.  ഫണ്ടുകള് പല ഏജസികള് അനുവദ്ിക്കുന്ന പേം 

അതില് ഒരു ഏകീകരണം ഭ ാകുന്നില്ല.  (എം.എല്.എ, എം.പി, ത്രിതല പഞ്ചായത്്ത, 

ആര്.എം.എസ്.എ മുതലായവ) പല പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സ്ക്കൂള് അധികൃതര് അറിയുന്നില്ല.   
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5.3.5 ലഭ്ൗതിക ലസൗകരയങ്ങളുലട അഭ്ാവം 

 

75% സ്ക്കൂളുകളിലും കളിസ്ഥലം ഇല്ല.  വിശ്രമമുറി, മള്ട്ടി മീഡിയ റം, ചില്രസ് പാര്ക്്ക, 

പ്രഡനിംഗ് ഹാള്, അസംബ്ലി ഹാള് എന്നിവ നാമമാത്രക്ഷമയുള്ളൂ. കുട്ടികളുലട/ലപണ്കുട്ടികളുലട 

എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ലശൗചാലയങ്ങളുലട അഭ്ാവം, മാലിനയ സംസ്കരണ മാര്ഗങ്ങള് അപരയാപ്തം.  

നീന്തല്ക്കുളം, ജിംക്ഷനഷയം തുടങ്ങിയവ സവപ്നം മാത്രം.  മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും സവന്തമായ വാഹന 

ലസൗകരയക്ഷമാ വാടക വാഹനക്ഷമാ ഒരുക്കുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രക്ഷതയകതയാലണകോിലും വാഹന ലസൗകരയം 

സ്ക്കൂള് പ്രടമിംഗിലന സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.  വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രഹലടക് ലസൗകരയങ്ങളും 

ഭപകരണങ്ങളും സ്ക്കൂളുകളുലട പ്രവദ്ുത ബില്ലിലന വളലരയധികം ഭയര്ുന്നു.  ഗിരിവര്ഗ ക്ഷമഖലയിലും 

അതിര്ത്തി പ്രക്ഷദ്ശങ്ങളിലും ക്ഷജാലി ലഭ്ിക്കുന്ന അദ്ധയാപകര് കൂടുതല് ലസൗകരയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിക്ഷലക്്ക 

മാറാ തിരക്്ക കൂട്ടുന്നു.  സ പ്രക്ഷദ്ശത്തിലുള്ള കുറഞ്ഞ  താമസ ലസൗകരയങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു.  

തക്ഷയശീയരായ അദ്ധയാപകര്ക്ക് ക്ഷവ ത്ര മുഗണന ലഭ്ിക്കുന്നതുമില്ല. 

5.3.6 സ്കൂളുകളുലട ലഭ്ൗതിക ലസൗകരയങ്ങള് 

തുറന്ന കിണര് - 94,   

ക്ഷബാര് ലവല് - 3  

പ്രപപ്്പ കണേ - 62  

മറ്റുള്ളവ - 10  

(ആലക സ്കൂളുകളുലട എണ്ണം – 169) 
അടുക്കള – 149 
ഹാറ് വാഷ് – 98 
ക്ഷടായലറ്റ് – (ആണ്കുട്ടികള് - 1045, ലപണ്കുട്ടികള് -1926) 
യുറിനല്സ് - (ആണ്കുട്ടികള് - 1215, ലപണ്കുട്ടികള് -1240) 

5.3.7 അക്കാദ്മിക പ്രശ്നങ്ങള് 

അേരമറിയാത്ത കുട്ടികള് ഇക്ഷപ്പാഴം സ്ക്കൂള് രംഗു ് എന്നുള്ളത് ഭ്ീഷണി നിലനിര്ുന്നു.  

ലതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ക്ഷവ ത്ര പരിഗണന ലഭ്ിക്കുന്നില്ല, പ്രക്ഷതയക ക്ഷമഖലയില് പ്രനപുണയം 

വികസിപ്പിക്കാ ശ്രമം നടുന്നില്ല, കലാ-കായിക-ശാസ്ത്ര മത്സരങ്ങളില് പ്രതിഭ്കളായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് തുടര് 

പരിശീലനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളില്ല, പരിസ്ഥിത ലസൗഹൃദ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇനിയും 

പ്രവര്ത്തികമായിട്ടില്ല, ലപാതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്്ത വിവിധ ഏജസികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുല കോിലും 

അവയുലട കൂട്ടായ ചര്ച്ചയുലട അഭ്ാവം ഫലം കാ്നന്നില്ല, ഹയര് ലസക്കന്ററി, പ്രഹസ്ക്കൂള് വിഭ്ാഗത്തിലല 

റിസല്ട്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് താഴ്ന്ന  ക്ലാസ്സുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു, യു.പി., എല്.പി. സ്ക്കൂളുകള് 

അവഗണിക്കലപ്പടുന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അക്കാദ്മിക പ്രശ്നങ്ങള് ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. 
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പട്ടിക 5.3.3. 

കുട്ടികളുലട പ്രക്ഷവശനം 1-10 (2017-18) 
 

ക്രമ 

നം. 
ഇനം സര്ക്കാര് എയ്ഡഡ്  

അണ് 

എയ്ഡഡ ്
ആലക  ശതമാനം 

1 ജനറല് 113287 191753 42629 347669  

2 പട്ടിക ജാതി 21539 33031 1700 56270 16.18 

3 പട്ടിക വര്ഗം 4777 2911 645 8333 2.4 

4 എ.പി.എല് 66862 120825 39237 226924 65.27 

5 ബി പി എല്  46425 70928 3392 120745 34.73 

6 മുസ്ിം 43336 80003 19318 142657 41.03 

7 ഒ ബി സി 77941 136669 33544 248154 71.38 

8 മറ്റുള്ളവ 2010 5611 2355 9976 2.87 

        ഭറവിടം : സാപത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക ്വകുപ്പ്  

 

 

പട്ടിക 5.3.4 

UNECONOMIC SCHOOLS IN PALAKKAD 

 

ഡി.ഡി.ഇ പാലക്കാട് 
ലസേ ക്ലാസ്സ് ആലക സ്കൂളുകളുലട 

എണ്ണം 
ആലക കുട്ടികളുലട എണ്ണം ടീച്ചിംഗ ്സ്റ്റഫ് ് ക്ഷനാണ് ടീച്ചിംഗ ്സ്റ്റാഫ ്

ഗവ എയ ് ആലക ഗവ എയ ് ആലക ഗവ എയ ് ആലക ഗവ എയ ് ആലക 

എല്.പി 

I-IV 135 186 321 7142 10457 17599 606 834 1440 120 0 120 

I-V 11 10 21 655 648 1303 59 64 123 11 0 11 

ആലക 146 196 342 7797 11105 18902 665 898 1563 131 0 131 

യു.പി I-VII 8 30 38 781 3390 4171 68 326 394 9 29 38 

V- VII 0 1 1 0 65 65 0 11 11 0 1 1 

ആലക 8 31 39 781 3455 4236 68 337 405 9 30 39 

എച്ച.്എസ് I-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V- X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VIII- X 1 0 1 63 0 63 3 0 3 1 0 1 

ആലക 1 0 1 63 0 63 3 0 3 1 0 1 

 

5.3.8 ജില്ലയിലല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികള് 

എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി തോറാക്കി നല്കിയ പാഠപുസ്തകത്തില് നിന്നും പാഠങ്ങള് തോറാക്കി 

പഠിപ്പിക്കണം.  പ്രപ്രമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ക്ഷവരൂന്നി കുട്ടികലള തോറാക്കണം.  ലപാതു വിദ്യാലയങ്ങള് 

സംരേിക്കുന്നതില് മുഖയ പകോ് വഹിക്കുന്നത് പ്രി-പ്രപ്രമറിയാണ്.  ഇക്കാരണത്താല് പ്രി-പ്രപ്രമറി 

ക്ലാസ്സുകള് മികച്ചതാക്ഷക്ക ത് അതയാവശയമാണ്.  ആകര്ഷകമായ ക്ലാസ്സ്റമുകളും, മാനസിക 

ഭല്ലാസത്തിനാവശയമായ ലഭ്ൗതിക സാഹചരയങ്ങളും, ദൃശയ-ശ്രവയ മാദ്ധയമങ്ങളിലൂലടയുള്ള പഠന രീതിയും 

ശിശു ലസൗഹൃദ് ലസൗകരയങ്ങള്ക്ക് ആവശയമാണ്.   പ്രി-പ്രപ്രമറി അദ്ധയാപകര്ക്കുള്ള സര്ക്കാര് 

ലെയിനിംഗ് ലസന്ററുകള് ഏകീകൃത പാഠയ പദ്ധതി എന്നിവ ഭപകാരപ്രദ്മായ തരത്തില് 

തോറാക്ഷക്ക തു ്.  പ്രി-പ്രപ്രമറി, പ്രപ്രമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലല കുട്ടികളുലട സ്ക്കൂള് പ്രക്ഷവശനത്തിന ് ദൂര 

പരിധി നിശ്ചയിക്കണം.  പ്രപ്രമറി ക്ലാസ്സുകളില് എല്.ലക.ജി., യു.ലക.ജി എന്നീ വിഭ്ാഗങ്ങള്ക്ക് പ്രക്ഷതയക 

ചുമതലക്കാരായി അദ്ധയാപകക്ഷരയും ആയമാക്ഷരയും നിയമിക്കണം.  അദ്ധയാപകര്ക്ക് പുതിയ പാഠയ പദ്ധതി 

അനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിന് ജില്ലാതലത്തില് പദ്ധതിയു ാകണം.  അനുഭ്വാധിഷ്ഠിത പഠനത്തിന് 

സഹായകമായ വിധത്തില് അടിസ്ഥാന ലസൗകരയം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം.  

പട്ടിക 5.3.5  

ജില്ലയിലല സ്ക്കൂളുകലള സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് 

ക്രമ 

നം. 
ഇനം 

ക്ഷലാവര് 

പ്രപ്രമറി 

അപ്പര് 

പ്രപ്രമറി 
പ്രഹസ്ക്കൂള് 

ഹയര് 

ലസക്കന്ററി 

ലവാക്ഷക്കഷണല് 

ഹയര് 

ലസക്കന്ററി 

ലടക്കന്ിക്കല് 

ലെയിനിംഗ് 

1 സര്ക്കാര് 197 66 89 60 17 3 

2 എയ്ഡഡ ് 346 161 77 66 8 - 

3 അണ് എയ്ഡഡ ് 26 21 40 22 - - 

            ആലക 569 248 206 148 25 3 
ഭറവിടം : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്്പ 

   പട്ടിക 5.3.6  

അട്ടപ്പാടിയിലല വിദ്യാലയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

ക്രമ 

നം. 
ഇനം 

ക്ഷലാവര് 

പ്രപ്രമറി 

അപ്പര് 

പ്രപ്രമറി 
പ്രഹസ്ക്കൂള് 

ഹയര് 

ലസക്കന്ററി 

ലവാക്ഷക്കഷണല് 

ഹയര് 

ലസക്കന്ററി 

ലടക്കന്ിക്കല് 

ലെയിനിംഗ് 

1 സര്ക്കാര് 10 3 5 3 2 - 

2 എയ്ഡഡ ് 4 - 3 1 - - 

3 അണ് എയ്ഡഡ ് 2 1 2 - - - 

            ആലക 16 4 10 4 2 - 
ഭറവിടം : പട്ടികവര്ഗ വികസന വകുപ്പ ് 
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5.3.9 കുട്ടികളുലട സ്ക്കൂള് എക്ഷൊള്ലമന്റ് അവസ്ഥാ വിശകലനം 

5.3.9.1 2017-18ലല 1 മുതല് 10 വലരയുള്ള കുട്ടികളുലട കണക്കുകള് പ്രകാരം സര്ക്കാര് സ്ക്കൂളുകളില് 

32.58% എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളില് 55.16 % അണ്എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളില് 12.26 % കുട്ടികള് പഠിക്കുന്നു.  

പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില് ആലക കുട്ടികളില് 38.28% സര്ക്കാര് സ്ക്കൂളുകളിലും 58.70% എയ്ഡഡ് 

സ്ക്കൂളുകളിലും ബാക്കി 3.99% അണ്എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്നു. 

5.3.9.2 ഓക്ഷരാ വിഭ്ാഗം സ്ക്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുലട എണ്ണത്തിലന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് 

വിലയിരുുക്ഷപാള് സര്ക്ക്കാര് സ്ക്കൂളുകളിലല എക്ഷറാള്ലമന്റിലന്റ 19.01% വം എയ്ഡഡ് 

എക്ഷറാള്ലമന്റിലന്റ 17.23% വം അണ്എയ്ഡഡിലന്റ 3.02% വം പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്ലപ്പട്ട 

കുട്ടികളാകുന്നു.   

5.3.9.3 2016-17ലല പാലക്കാട് ജില്ലയിലല 1 മുതല് 10 വലര ക്ലാസ്സുകളിലല കുട്ടികളുലട 

എണ്ണത്തിലന്റ വിശകലനത്തില് നിന്്ന സാമൂഹികവം സാപത്തികവമായ പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികളുലട 

എണ്ണം ലമാത്തം കുട്ടികളുലട 35% ഭല ന്ന് കാണാം.  ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയില് 

ദ്ാരിദ്രക്ഷരഖയ്്ക്ക താലഴ മുന്നിലലാന്നിലധികം കുട്ടികളു ്.  ആയത് പരിഹരിക്കണലമകോില് സ വിഭ്ാഗത്തിലല 

കുട്ടികള്ക്ക് പ്രാക്ഷദ്ശിക തലത്തില് സ്ക്കൂള് സമയത്തിന ് ക്ഷശഷം നല്ല പഠനാന്തരീേവം പഠന കൂട്ടായ്മയും 

ഭ ാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്ഷക്ക താണ്.  പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്ലപ്പട്ട 

കുട്ടികള് ആലകയുള്ളതിലന്റ 16% ല് അധികവം പട്ടിക വര്ഗക്കാര് 2.5% വം ആണ്. 

5.3.9.4 സാപത്തികവം കുടുംബപരവം സാമൂഹികവമായ   സുരേിതതവമില്ലായ്മയും,     

രോകര്ത് പിതുണാ സംവിധാനങ്ങളുലട കുറവം പിന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുലട                               

പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ആത്മവിശവാസവം പ്രക്ഷചാദ്നവം കുറയ്ക്കുന്നു.  ഇതിലനതിലര ലകൗണ്സിലിംം ം 

ക്ഷമാട്ടിക്ഷവഷ  ക്ലാസ്സുകളും  സംഘടിപ്പിക്ഷക്ക തു ്.  പട്ടിക  വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള   കുട്ടികള്ക്്ക 

ലറസിഡഷയല് സമ്പ്രദ്ായത്തില്ത്തലന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേക്ഷക തു ്.  ഇതിനായി 26 സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഭല കോിലും അതില് 1,742 ക്ഷപര്ക്ക് മാത്രലമ മതിയായ താമസ ലസൗകരയമുള്ളൂ.  നിലവില് 260 

ഊരുകളില് അംഗവാടികള് ഭല കോിലും 94 ഊരുകളിലല കുടുംബങ്ങള്ക്കും സ ലസൗകരയം ലഭ്യമല്ല.  

71 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സമീപ പ്രക്ഷദ്ശത്തായി അംഗവാടി ഇല്ലാത്തതിനാല് അധിക ദൂരം നടക്കണലമന്ന 

ക്ഷക്ലശത്താല് പലരും സ ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളില് എത്താറില്ല.   

 

പട്ടിക 5.3.7  

2017-18 വര്ഷത്തില് ഒന്നാം ക്ലാസ്സു മുതല് 10 ക്ലാസ്്സ വലര  എക്ഷറാള്മെലമറ് ലചത ക കുട്ടികളുലട എണ്ണം 

വിഭ്ാഗം ഗവലെറ് എയ്ഡഡ ്
അണ് 

എയ്ഡഡ ്
ആലക ശതമാനം 

ജനറല് 113287 191753 42629 347669  

എസ്.സി 21539 33031 1700 56270 16.18 

എസ്.റ്റി 4777 2911 645 8333 2.4 

എ.പി.എല് 66862 120825 39237 226924 65.27 

ബി.പി.എല് 46425 70928 3392 120745 34.73 

മുസ്ീം 43336 80003 19318 142657 41.03 
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ഒ.ബി.സി 77941 136669 33544 248154 71.38 

മറ്റുള്ളവ 2010 5611 2355 9976 2.87 
 

  5.3.9.5  2017-18 ലല 1 മുതല് 10 വലരയുള്ള കുട്ടികളുലട കണക്കുകള് പ്രകാരം സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് 

32.58% വം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് 55.16% വം അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് 12.26%  ഭം കുട്ടികള് 

പഠിക്കുന്നു ്. പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില് ആലകയുള്ള കുട്ടികളില് 38.28% ഗവ. സ്കൂളുകളിലും 58.70% 

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ബാക്കി 3.99% അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്നു. പട്ടികവര്ഗം വിഭ്ാഗം 

കുട്ടികളില് ആലകയുള്ളതിലറ 57.33% ഗവ സ്കൂളുകളിലും 34.93% ഏയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ബാക്കി 7.74% 

അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്നു. ഓക്ഷരാ വിഭ്ാഗം സ്കൂളിലും കുട്ടികളുലട എണ്ണത്തിലറ 

അടിസ്ഥാനത്തില് വിലയിരുുക്ഷപാള് ഗവ. സ്കൂളുകളിലല എക്ഷറാള്ലമന്റിലറ 19.01% വം എയ്ഡഡ് 

എക്ഷറാള്മെലമറിലറ 17.23% വം അണ് എയ്ഡഡിലറ 3.02%വം പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്ലപട്ട 

കുട്ടികളാകുന്നു. 2016-17 ലല പാലക്കാട് ജില്ലയിലല 1 മുതല് 10 വലര ക്ലാസുകളിലല കുട്ടികളുലട 

എണ്ണത്തിലറ വിശകലനത്തില് നിന്നും, സാമൂഹികവം സാപത്തികവമായി പിക്ഷന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന 

കുട്ടികളുലട എണ്ണം, ലമാത്തം കുട്ടികളുലട 35% ഭല ന്നും കാണാം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയില് 

ദ്ാരിദ്രയക്ഷരഖയ്ക്കു താലഴ മുന്നിലലാന്നിലധികം കുട്ടികള് ഭ ് എന്നത് പഠനാന്തരീേത്തിലും നിലവാരത്തിലും 

ഭള്ള കുറവിനു പ്രധാനകാരണമായി വിലയിരുത്താം. ആയതു പരിഹരിക്കണലമകോില് സ 

വിഭ്ാഗത്തില്ലപ്പട്ട കുട്ടികള്ക്ക് പ്രാക്ഷദ്ശിക തലത്തില് സ്കൂള് സമയത്തിനു ക്ഷശഷം നല്ല പഠനാന്തരീേവം 

പഠന കൂട്ടായ്മയും ഭ ാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആവിഷ്ക്കരിക്ഷക്ക താകുന്നു. പട്ടികജാതി 

വിഭ്ാഗത്തില്ലപ്പട്ട കുട്ടികള് ആലകയുള്ളതിലറ 16% ത്തിലധികം ഭ ്. പട്ടികവിഭ്ാഗമാകലട്ട 2.5% ഭ ്. 

സാപത്തികവം കുടുംബപരവം സാമൂഹികവമായ സുരേിതതവം താരതക്ഷമയന വളലര കുറവായ സ 

ക്ഷമഖലകളിലല കുട്ടികള് പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പിറകിലാകുന്നത് ജില്ലയിലല വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയുലട 

ലപാതുവായ  പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു. 

  5.3.9.6 രോകര്ൃ പിണാസംണാസംവിധാനങ്ങള് കുറവായ സ വിഭ്ാഗം കുട്ടികള്ക്കു 

പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ആത്മവിശവാസവം പ്രക്ഷചാദ്നവം നല്കുന്നതിനുള്ള ലകൗണ്സലിംം ം 

ക്ഷമാട്ടിക്ഷവഷ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്ഷക്ക താകുന്നു. അതുക്ഷപാലല രേിതാക്കള്ക്കും ഗാര്ഹിക 

പഠനാന്തരീേം ലമച്ചലപ്പടുുന്നതിനുള്ള പിണാസംണാ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിലപ്പടുക്ഷത്ത താകുന്നു.  

പട്ടിക 5.3.8 

ജില്ലയിലല പട്ടിക വര്ഗ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുള്ള  താമസലസൗകരയ വിവരങ്ങള് (2016-17) 

 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട 

എണ്ണം 

താമസ ലസൗകരയ 

ലഭ്യത 

നിലവില് താമസിക്കുന്ന 

കുട്ടികള് 

താമസ ലസൗകരയ 

ലഭ്യതക്കുറവ് 

26 1742 2521 779 
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പട്ടിക 5.3.9 

ഭന്നത വിദ്യാഭ്യാസം 

ക്രമ 

നം 
വിഭ്ാഗം എണ്ണം 

1. എല്.പി, യു.പി , എച്ച്.എസ് സ്കൂളുകള് 1005 

2. +2 സ്കൂളുകള് 149 

3. വി.എച്്ച.എസ്.സി 25 

4. ബഡ്സ് സ്കൂളുകള് +ബി.ആര്.സി കള് 8 

ഭറവിടം : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 

പട്ടിക 5.3.10 

ജില്ലയിലല ഭന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുള്ള അവസരങ്ങളും 
 

യു.ജി/പി.ജി/ഡിഗ്രി 

ആര്്സ് & സയസ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 8 17 2018 19 

എയ്ഡഡ ് 8 17 3202 30 

ഐ.എച്ച്.ആര്.ഡി 5 11 507 46 

അണ്എയ്ഡഡ ് 26 55 4889 5 

ആലക 47 100 10616 100 

 

ബി.ലടക് 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 1 7 240 7 

എയ്ഡഡ ് 1 7 480 15 

അണ്എയ്ഡഡ ് 13 86 2600 78 

ആലക 15 100 3320 100 

 

 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 
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ബി. ആര്ക്ക് ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട എണ്ണം ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം 

അണ്എയ്ഡഡ ് 2 100 80 

 

 

എം.ലടക് 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 1 17 18 4 

എയ്ഡഡ ് 1 17 90 22 

അണ്എയ്ഡഡ ് 4 66 304 74 

ആലക 6 100 412 100 

 

 

ബി.എഡ് 

പ്രെയിനിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട 

എണ്ണം 

സീറ്റ് % 

എയ്ഡഡ ് 1 8 250 20 

അണ്എയ്ഡഡ ് 11 92 1070 80 

ആലക 12 100 1320 100 

 

 

 

എം.എഡ് 

പ്രെയിനിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

എയ്ഡഡ ് 1 33 25 29 

അണ്എയ്ഡഡ ് 2 67 60 71 

ആലക 3 100 85 100 
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എല്.എല്.ബി 

ക്ഷലാ ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട 

എണ്ണം 

സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 2 100 120 100 

 

 

 

ബി.ബി.എ – എല് 
എല്. ബി 

ക്ഷലാ ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 1 100 60 100 

 

 

 

 

ബി.എസ്.സി 

ക്ഷനഴ്ിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 3 100 110 100 

 

 

 

 

ബി.ഫാം 

  ഫാര്മസി ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട 

എണ്ണം 

സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 1 100 60 100 

 

എം. ഫാം 

ഫാര്മസി ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട 

എണ്ണം 

സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 1 100 20 100 
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ബി.എ.എം.എസ ്

ആയൂര്ക്ഷവദ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ ്% 

അണ്എയ്ഡഡ ് 3 100 150 100 

 

 

 

ബി.ഡി.എസ് 

ലഡറൽ ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 1 100 60 100 
 

 

 

 

എം.ബി.ബി.എസ് 

ലമഡിക്കല് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 1 50 60 41 

ഗവണ്ലമറ ് 1 50 85 59 

ആലക 2 100 145 100 

 

 

 

എം.ബി.എ 

മാക്ഷനജ്ലമറ് & ബിസിനസ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

അണ്എയ്ഡഡ ് 3 100 360 100 

 

 

 

 

അഫ്സല് -ഭല്-

ഭല്മ 

അറബിക് /ഓറിയറല് പ്രറ്ററ്റില് ക്ഷകാക്ഷളജ ്

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 
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പ്രിലിമിനറി 1 100 60 100 

ബി.എ 3 വര്ഷം 1 100 40 100 

എം.എ 5 വര്ഷം 3 100 120 100 

 

 

 

മൂസിക് 

മൂസിക് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ബി.എ 1 100 40 100 

എം.എ 1 100 10 100 

എം.എ 5 വര്ഷം 3 100 120 100 

 

 

ഡിക്ഷലാമ 

ക്ഷപാളിലടക്നിക്്ക ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 3 50 949 49.7 

അണ് എയ്ഡഡ ് 3 50 960 50.3 

ആലക 6 100 1909 100 

 

 

 

 

ടി.ടി.ഐ 

പ്രെയിനിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജ് 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 4  123 100 

എയ്ഡഡ ് 2  62 100 

അണ് എയ്ഡഡ ് 7  350 100 
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നൂനപേം 2  47 100 

ആലക 15  582 100 

 

 

 

ഐ.ടി.ഐ 

ഐ.ടി.ഐ 

ക്ഷകാക്ഷളജുകളുലട 

എണ്ണം 

ക്ഷകാക്ഷളജുകള് % സീറ്റുകളുലട എണ്ണം സീറ്റ് % 

ഗവണ്ലമറ ് 9    

എയ്ഡഡ ് 34    

ആലക 43    

ഭറവിടം : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 

പട്ടിക 5.3.11 

ജില്ലയിലല ക്ഷകാഴ്സുകളും സീറ്റും സംബന്ധിച്ച പട്ടിക 

 

ക്ഷകാഴ്സുകള് സീറ്റുകളുലട എണ്ണം 

യുജി-ബി.എ, ബി.എസ്്സ.സി, ബി.ക്ഷകാം, ബി.ബി.എ, 

ബി.സി.എ, ബി.എസ്.ഡബ്ലൂ, 

ബി.എ.എസ്.എല്.ബി 

9315 

ബി.ലടക് 3320 

എം.ബി.ബി.എസ് 145 

ലഡറൽ ക്ഷകാക്ഷളജ-്ബി.ഡി.എസ് 
60 

ഫാര്മസി- ബി.ഫാം 60 

ക്ഷലാ- എല്.എല്.ബി, ബി.ബി.എ + എല്.എല്.ബി, 180 

ക്ഷപാളി ലടക്നിക്ക് – ഡിക്ഷലാമ 
1909 

അറബിക് – പ്രിലിമിനറി, 3 വര്ഷം, 5 വര്ഷം 
220 

മൂസിക് – ബി.എ 
40 

ആയൂര്ക്ഷവദ്ിക് – ബി.എ.എം.എസ ്
150 

ടി.ടി.സി 582 
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ലസ് ടൂ പാസായവര്ക്കുള്ള  ആലക സീറ്റുകള് 15981 

പി.ജി –എം.എ, എം.എസ്സ്.സി, എം.ക്ഷകാം, 
എം.എസ്.ഡബ്ലൂ, എം.സി.എ, 

എം.എ.എസ്.എ.പി 

1301 

എം.ലടക് 204 

എം.ബി.എ 360 

എം.എഡ് 85 

ബി.എഡ് 1320 

എം.ഫാം 20 

മൂസിക് –എം.എ 
10 

ഡിഗ്രി പാസായവര്ക്കുള്ള ആലക  സീറ്റുകള് 3300 

 

ഭറവിടം : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പാലക്കാട് 

പട്ടിക 5.3.12 

അട്ടപ്പാടിയിലല സ്ഥാപനങ്ങള് 

ക്ഷലാവര് പ്രപ്രമറി 

സ്ക്കൂള് 
അപ്പര് പ്രപ്രമറി സ്കൂള് പ്രഹസ്കൂള് 

ഹയര് ലസക്കറി 

സ്ക്കൂള് 

ലവാക്ഷക്കഷണല് 

ഹയര് ലസക്കറി 

സ്കൂള് 

ഗവണ്ലമറ-്10 ഗവണ്ലമറ-്3 ഗവണ്ലമറ-്5 ഗവണ്ലമറ-്3 ഗവണ്ലമറ-്2 

എയ്ഡഡ ്– 4 എയ്ഡഡ ്–  എയ്ഡഡ ്– 3 എയ്ഡഡ ്– 1 എയ്ഡഡ ്– 0 
അണ് എയ്ഡഡ ്-2 അണ് എയ്ഡഡ ്-1 അണ് എയ്ഡഡ ്-2 അണ് എയ്ഡഡ ്- അണ് എയ്ഡഡ ്-0 

സര്ക്കാര്  ലെഷയല് സ്ക്കൂളുകള്   -  9 

ബഡ്സ ്സ്കൂളുകള്   - 2 

അണ്എയ്ഡഡ ്ലെഷയല് സ്കൂളുകള് - 2 
 

പട്ടിക 5.3.13 

കുട്ടികളുലട ലകാഴിഞ്ഞുക്ഷപാക്ക് വിവരങ്ങള് 

ക്ലാസ്സ് 
ഹിന്ദു മുസ്ീം ക്രിസ്തയ മറ്റുള്ളവ 

ആണ് ലപണ് ആണ് ലപണ് ആണ് ലപണ് ആണ് ലപണ് 

1 34 19 17 13 0 0 10 5 

2 17 11 13 8 0 1 4 3 

3 13 10 10 7 0 0 3 3 

4 10 5 13 5 0 1 1 0 

5 17 3 4 4 0 0 5 1 

6 13 7 7 4 0 1 6 3 
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7 21 7 9 1 0 0 11 8 

8 38 15 11 2 2 0 9 5 

9 102 38 34 3 5 0 24 6 

10 58 34 25 19 1 0 14 12 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

 323 149 143 66 8 3 87 46 
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 പട്ടിക 5.3.14 

 ലകാഴിഞ്ഞുക്ഷപാക്ക് വിവരങ്ങള് - സബ്ബ് ജില്ലാ തലത്തില് 
ഡി.ഇ.ഒ/ 

എ.ഇ.ഒ ക്ഷപര് 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

ആ 

ണ് 

ലപ 

ണ് 

എ.ഇ.ഒ ആലത്തൂര് 5 0 5 1 2 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

ലചറുപ്പളക്ഷേരി 
5 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ ചിറ്റൂര് 6 6 5 3 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

ലകാല്ലക്ഷകോാട് 

9 9 7 4 6 3 12 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

കുഴല്മന്ദംം 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

മണ്ണാര്ക്കാട ്

6 2 2 1 4 1 1 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

ഒറ്റപ്പാലം 

0 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

പാലക്കാട് 

10 3 3 4 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

പറളി 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

പട്ടാപി 

3 2 1 1 3 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

ലഷാര്ൂര് 

6 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

എ.ഇ.ഒ 

ത്ത്താല 

5 2 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ഡി.ഇ.ഒ 

മണ്ണാര്ക്കാട ്

3 4 3 3 2 1 0 0 6 3 6 3 8 2 23 5 45 18 19 21 0 0 0 0 

ഡി.ഇ.ഒ 

ഒറ്റപ്പാലം 

0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 6 4 3 3 8 4 26 5 27 12 0 0 0 0 

ഡി.ഇ.ഒ 3 1 1 0 1 1 2 0 9 2 10 7 21 3 29 13 94 24 52 32 0 0 0 0 
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പാലക്കാട് 

ആലക 61 37 36 23 26 20 24 13 26 8 26 15 41 16 60 22 165 47 98 65 0 0 0 0 
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പട്ടിക 5.3.15 

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷലത്ത പരീോ വിജയശതമാനവം  

കലാ-കായിക ക്ഷനട്ടങ്ങളും 

ഇനം 2014 2015 2016 

എസ്.എസ്.എല്.സി വിജയ 

ശതമാനം 

91.28 97.19 93.99 

ഹയര് ലസക്ക റി വിജയ ശതമാനം 73.92 79.33 78.18 

ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര് ലസക്ക റി 

വിജയ ശതമാനം 

 84.98 89.35 

കക്ഷലാത്സവം (സംസ്ഥാന 

കക്ഷലാത്സവത്തിലല സ്ഥാനം) 

1 2 2 

കായിക ക്ഷമള (സംസ്ഥാന 

കായികക്ഷമളയിലല സ്ഥാനം) 

2 2 1 

 

 

5.3.10 പ്രശ്നങ്ങള്, സാധയതകള് 

 

 

1. ക്ഷകാക്ഷളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയില് ലപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ധാരയില് ലതാഴില് ഗക്ഷവഷണ 
സാദ്ധയതയുള്ള ക്ഷകാഴ്സുകള് ആരംഭ്ിക്കുക.   

2. ക്ഷകാക്ഷളജുകള് അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠന ക്ഷബാര്ുകള് ആരംഭ്ിക്കുകയും ബിരുദ് പഠനത്തിലന്റ  
ഭ്ാഗമായി നൂതന ക്ഷകാഴ്സുകള് പ്രാക്ഷദ്ശിക വികസന പ്രക്രിയയില് പകോാളികളാകത്തക്ക രീതിയില് 

പ്രാപ്തരാക്കുക. 

3. ഗക്ഷവഷണ തത്പരരായവലര കല ത്തി ക്ഷപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഗക്ഷവഷണ ക്ഷകന്ദ്രങ്ങള് 
ആരംഭ്ിക്കുകയും ലചയ്യുക. 

4. പരീേ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് ക്ഷപാരായ്മകള് പരിഹരിക്കുവാ ഹയര് എജൂക്ഷക്കഷ 
ലകൗണ്സില് നിര്ക്ഷയശിച്ച പ്രകാരം ക്ഷകാക്ഷളജ് ക്ലസ്റ്റര് സമ്പ്രദ്ായം നടപ്പിലാക്കുക. 

5. എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലല ലഭ്ൗതിക ലസൗകരയകുറവ് ം ണനിലവാരലത്ത ബാധിക്കുന്നു. അത് 
ലമച്ചലപ്പടുുന്നതിന് ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം ക്ഷവണം.  

6. 75 ശതമാനം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ക്ഷല ലഗ്രൗ ് ഇല്ലാ എന്നതും അതു പ്രപ്രമറി സ്കൂളിലാലണന്നതും 
ശ്രദ്ധാര്ഹമാണ്. അതു ാക്കുകയും അലല്ലകോില് വാര്ഡില് ഒരു ലപാതു കളിസ്ഥലം ഭ ാക്കാ 

ശ്രമിക്കുകയും ക്ഷവണം.  

7. എല്ലാ ക്ഷകാക്ഷളജുകളിലും സമയബന്ധിതമായി വിശ്രമമുറി, മള്ട്ടിമീഡിയ റം ചില്രസ് പാര്ക്ക്, 
പ്രഡനിംഗ് ഹാള്, ആക്ടിവിറ്റി രൂം (ലപണ്കുട്ടികള്) അസംബ്ലി ഹാള് എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കണം.  

8. ലപണ്കുട്ടികളുലട എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ക്ഷടായലറ്റുകള് /നാപ്കി ലവഡിംഗ് ലമഷീ 
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണം.  
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9. എല്ലാ ക്ഷകാളജുകളിലും ഭച്ചഭ്േണ അവശിഷ്ടങ്ങള്, മറ്റു മാലിനയങ്ങള് എന്നിവ നിര്മാര്ജ്ജനം 
ലചോ പദ്ധതി ഭ ാക്കണം.  

10. നീന്തല്കുളം, ജിംക്ഷനഷയം എന്നിവ മുഗണന അനുസരിച്ച് അനുവദ്ിക്കണം.  

 

5.3.11 പ്രധാന പ്രശനങ്ങള് സാധയകള് - സ്കുള്തലത്തില് 

1. വാഹന ലസൗകരയം സ്കൂള് സമയലത്ത അപഹരിക്കരുത്. സ്കൂള് ബസ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും 
പൂള് ലചത ക് ലപാതു സംവിധാനം ആക്കണം.  

2. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ലഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകള്, ലകൗണ്സിലിംഗ് ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളും ഭ ാകണം.  

3. ഭച്ചഭ്േണ പരിപാടിയുലട നടത്തിപ്പ് ലഹഡ്മാസ്റ്റര്ക്ക് അധികഭ്ാരം ഭ ാക്കുന്നു. എല്ലാ ലചറിയ 
സ്കൂളുകളിലും ഭച്ചഭ്േണ അടുക്കള, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവക്ക് പകരം പഞ്ചായത്തില് 

ഒരിടത്ത് ആധുനിക ലസൗകരയങ്ങളുലട കമൂണിറ്റി കിച്ച എന്ന സംവിധാനം 

ആക്ഷലാചിക്കാവന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള പാചകലത്താഴിലാളികളും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും 

ശ്രമിച്ചാല് ഇരട്ടിപ്്പ ഒഴിവാക്കാനും മികച്ച ഭ്േണം നല്കാനും കഴിയും 

4. കലാകായിക മത്സരങ്ങള് വലിയ ദുര്വയയത്തിനും സംഘാടനത്തിനും ഇടവരുുന്നു. ഇത് 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വിക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ച് സ്കൂളുകള് ലചയ്യുകയും സബ് ജില്ലാ തലം മികച്ച മത്സര 

ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളാവകയും ക്ഷവണം. 

5. പാലക്കാട് ക്ഷകന്ദ്രമാക്കി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷകാംലക്സ് സ്ഥാപിക്കണം. സ ക്ഷകാംലക്സില് ഡി.ഡി.ഇ, 
ഡി.ഇ.ഒ, എ.ഇ.ഒ, എസ്.എസ്.എ, ആര്.എം.എസ്.എ,  ഐ.ടി @സ്കൂള്, ട്രൈയിനിിംഗ് ഹാള്, 

ക ാണ്ഫറസ് ഹാള് എന്നിവ സജ്ജീ രിക്കണിം. ഇത് മി ച്ച ഏക ാപനത്തിററ കവദിയായി 

മാറിം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിററ കനതൃതവത്തില്  ണ്വറ ജസ് ക ന്ദ്രമായി ഇതു പ്രവര്ത്തിക്കിം.  

6. അട്ടപ്പാടി ക്ഷകന്ദ്രമായി എ.ഇ.ഒ ഓഫീസ ് അനുവദ്ിക്കണം. അവിലട ക്ഷമാണിറ്ററിംഗിന് വാഹനം 
അനുവദ്ിക്കണം. 

7. ശാസ്ത്ര പ്രവര്ത്തിപരിചയ, കായികകലാ ക്ഷമളകളിലല മികച്ച പ്രതിഭ്കള്ക്്ക പരിശീലനത്തിനും 
ഗക്ഷവഷണത്തിനും ക്ഷവ  ജില്ലാ, സബ് ജില്ലാ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കണം. 

8. പ്രഹസ്കൂള് കുട്ടികളുലട ലതാഴില് പ്രനപുണയ വികസനത്തിന് മാസ്റ്റര് ലാ ഭ ാക്കണം. 
ആധുനിക സാധയതയുളള 40 ഓളം ലതാഴില് ക്ഷമഖലകള് കല ുകയും എട്ടാം ക്ലാസ്സു മുതല് 

ഒരു വിഷയ ക്ഷമഖലയില് തുടര്ച്ചയായി പരിശീലനവം പ്രാക്ഷയാഗിക അനുഭ്വവം നല്കണം. 

9. ഐ.ടി പരിശീലനത്തിന് സബ് ജില്ലയില് ഐ.ടി വിഭ്വ ക്ഷകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണം. 12 ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളില് 
ആധുനിക ലസൗകരയങ്ങളുള്ള ഇവിലട രോകര്ത് പരിശീലനം, ഐ.ടി സര്വീസ്, ക്ഷസ്കാളര്ഷിപ്പ്, 

സ-ഗക്ഷവണണ്സ് എന്നിവക്കുള്ള ക്ഷകന്ദ്രങ്ങള് കൂടിയാവണം. കുട്ടികളുലട വിവിധതരം 

ക്ഷസ്കാളര്ഷിപ്പുകള് സാമൂഹിക സുരേ പദ്ധതിയുലട ഭ്ാഗമായി നിര്ബന്ധമാക്കണം. ഇത് 

ഏക്ഷകാപിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കാനും ഭക്ഷദ്യാഗസ്ഥ തലത്തില് സംവിധാനം ക്ഷവണം. 

10. എല്.ഡി കുട്ടികളുലട പരിക്ഷശാധനയും സര്ട്ടിഫിക്കറ്്റ നല്കലും, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തലത്തില് 
നടക്കണം.  
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11. ഐ.ടി സര്വീസ്, ലമാപ്രബല് സര്വീസ് ലസകകള് രൂപീകരിക്കണം.  

12. ഇ-ലവയ്സ്റ്റ് മാക്ഷനജ്ലമന്റ ് ക്ലീ ക്ഷകരള മിഷനുമായി സഹകരിച്്ച പദ്ധതി ജില്ലാതലത്തില് 

ഭ ാവണം.  

13. സ്കൂള് 4 മണിക്ക ്അടച്്ച പൂട്ടുന്നത് ആവരുത്. സാമൂഹയ ആവശയങ്ങള്ക്ക് തുറന്നിരിക്കണം. സ 
രംഗുള്ളവരുലട തുടര് പഠന ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളായി സ്കൂളുകള് മാറണം. 

14. ക്ഷനാണ് കണ്വഷണല് ഏനര്ജി റിക്ഷസാഴ്സ് വക്ഷതാതില് സ്കൂളില് എത്തണം. ഗയാസ് 
ലാന്റുകള്, ലവയിസ്്റ്റ മാക്ഷനജ് ലമന്റ്, ക്ഷസാളാര് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിവ ഭറപ്പാക്കണം. 

 

 

 പ്രീ പ്രപ്രമറി മുതല് +2 വലരയുള്ള സ്കൂളുകളില് കളിസ്ഥലത്തിലന്റ അഭ്ാവം അനുഭ്വലപ്പടുന്നു ്. 

ജില്ലയില് 400 മീ ചുറ്റളവള്ള 5 സ്കൂള് /ക്ഷകാക്ഷളജ ്പ്രമതാനങ്ങളും, 1 സിന്തറ്റിക ്ൊക്കും, 200 മീ ചുറ്റളവമുള്ള 

41 സ്കൂള് പ്രമതാനങ്ങളുമു ്. 37 സ്കൂളുകളില് കളിസ്ഥലങ്ങള് നടുമുറ്റത്തില് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 

 പ്രീ-പ്രപ്രമറി മുതല് 4 ക്ലാസ്സുവലര കളികളില് ഏര്ലപ്പടാനുള്ള അവസരം ലഭ്ിക്കുന്നില്ല.  
 ലചറുപ്പും മുതല് കുട്ടികള്ക്്ക കായിക സംസ്കാരം വളര്ുന്നതിന്  ആവശയമായ ക്ഷയാഗയതയുള്ള 
അദ്ധയാപകരുലട അപരയാപ്തത. 

 

5.3.12 പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങള് 

1) 60 കുട്ടികള്ക്്ക ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റമുകള് ഭ ാക്കുക. ആവശയാനുസരണം 

ഫര്ണീച്ചറുകളും ഫാനും മറ്റു അനുബന്ധ ലസൗകരയങ്ങളും ഒരുക്കുക. 

2) ഐ.ടി അറ്റ് സ്കൂളിലറ ക്ഷസവനങ്ങള് ലഭ്യമാകുവാനുള്ള നടപടികള് ഭ ാകണം.  

3) പ്രലബ്രറി ലസൗകരയം ഭറപ്പാക്കുക. ആവശയാനുസരണം പുസ്തകങ്ങളും റഫറസ് ഗ്രഥങ്ങ്ങളും 

ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഭ ാകണം. ഡിജിറ്റല് പ്രലബ്രറി സംവിധാനം ഭ ാകണം. 

എല്ലാ സ്കൂളിക്ഷലയ്ക്കും 1 ലേ രൂപ പ്രലബ്രറി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി അനുവദ്ിക്കുക.  

4) ലാബ് സംവിധാനം എല്ലാ വിഷയങ്ങള്ക്കും ഭറപ്പാക്കുക. എല്ലാ വര്ഷവം ലാബിന് ആവശയമായ 

ലകമിക്കലുകളും ഭപകരണങ്ങളും വാങ്ങുവാ ഓക്ഷരാ സ്കൂളിനു 10000 രൂപ അനുവദ്ിക്കുക. 

5) കുടിലവള്ളം എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുക്ഷവ ി ലപാതുവായി ഒരു വാട്ടര് പൂരിഫയര് 

അനുവദ്ിക്കുക.  

6) കുട്ടികളുലട എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ക്ഷടായലറ്റുകള് ഭറപ്പാക്കുക.  

7) സ്കൂളിന് ചുറ്റുമതിലുകള് ആവശയമാണ്. ലസകൂരിറ്റി ഗാര്ഡിലറ ക്ഷസവനം ലഭ്യമാക്കുക 

8) ലകൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുലട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിലറ ഭ്ാഗമായി ലകൗണ്സിലറുമാലര 

നിയമിക്കുക 

9) പ്രഭ്ാതഭ്േണം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിക്കുക 
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10) പ്രഹസ്ക്കൂള് വലരയുള്ള ഭച്ചക്കഞ്ഞിയുലട ക്ഷവസ്റ്റം മറ്റു ഭപക്ഷയാഗിച്്ച ഒരു ബക്ഷയാഗയാസ് ലാറ് 

തുടങ്ങുക. അതിലല ഗയാസ് ലാബിലറ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു ക്ഷവ ി ഭപക്ഷയാഗിക്കുക 

11) മഴലവള്ള സംഭ്രണികള് സ്ഥാപിക്കുക, അത് യഥാവിധം പരിപാലിക്കുക 

12) സ്കൂളിലറ പ്രവദ്ൂത ബില് അടയ്ക്ഷക്ക  തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് അനുവദ്ിക്കുക. 

അലല്ലകോില് ക്ഷസാളാര് പാനലുകള് സ്ഥാപിക്കുകയും അതില് നിന്നുള്ള പ്രവദ്ൂതി ലക.എസ്.ഇ.ബി 

യിക്ഷലക്ക് പൂള് ലചയ്യുകയും ലചയ്യുക. ഒരു സ്കൂള് ക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ച് ലാറ് സ്ഥാപിച്്ച ആ പ്രവദ്ുതി മറ്്റ 

ലചറിയ സ്കൂളുകള്ക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കുക.  

13) കായികപരമായി മുക്ഷന്നറ്റം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കുട്ടികലള ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ഏലറ്റടുക്കുക. എല്ലാ 

സ്കൂളുകള്ക്കും 10000/- രൂപ ക്ഷൊര്്സ് ഭപകരണങ്ങള് വാങ്ങാ അനുവദ്ിക്കുക. 

14) സ്കൂള് കയാപസിലല മരങ്ങലള എണ്ണി തിട്ടലപ്പട്ടുുക. മരങ്ങലള നപരിടുക, ശാസ്ത്രീയ 

ക്ഷപരുവിവരങ്ങള് പതിപ്പിക്കുക.  

15) രേിതാക്കള്ക്ക് ആവശയമായ ക്ലാസ്സുകള് നടുക. സാമൂഹയപ്രശ്നങ്ങള് ശരിയായ രീതിയില് 

പരിഹാരം കാണാനുള്ള ലപാതു ജനപരിപാടികള് നടുക. 

16) കരിയര്പ്രഗഡസ് ക്ലാസുകള് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ലമച്ചലപ്പടുുവാനുള്ള ലസൗകരയം ഒരുക്കുക. 

17) ജില്ലയിലല കുളങ്ങള് വൃത്തിയാക്കി നീന്തല് പരിശീലന ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയും എല്ലാ കുട്ടികലളയും 

നീന്തല് പഠിപ്പിക്കുകയും ലചയ്യുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര നടപടികള് സവീകരിക്കുക. 

18) സ്ക്കൂള് അധികൃതരുമായി ചര്ച്ച ലചത കായിരിക്കണം ഫ  ്അനുവദ്ിക്ഷക്ക ത്. ഫ ് ചിലവഴിക്കാ 

ക്ഷവ ി മാത്രം അനുവദ്ിക്കുന്നതാവരുത് 

19) ലാസ്റ്റിക്കിലറ ഭപക്ഷയാഗം ഒഴിവാക്കുക. എലറ മരം,നമ്മുലട മരം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്, ഹരിത 

കയാപസ് ആക്കാനുള്ള നപടികള് സവീകരിക്കുക.  

20) അദ്ധയാപകക്ഷരയും പിടി.എ ക്ഷയയും ഭള്ലപ്പടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

പ്രസിഡറ്, ലമപര്മാര് എന്നിവര് ക്ഷയാഗങ്ങള് വിളിക്കുക 

21) ഹയര് ലസക്ക റിയില് വിജയശ്രീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് കാരയേമമാക്കുക.  

22) പഠനപിക്ഷന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവലര കല ത്തി പ്രക്ഷതയക പരിശീലനം നടുക.  

23) പഠനത്തില് മുക്ഷന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കാവശയമായ പഠന വസ്തുക്കള് തോറാക്കുകയും 

പ്രഗത്ഭരായ വയക്തികളുലട ക്ഷസവനം നല്കുന്നതിനുള്ള ഇടലപടലുകള് ഭ ാവകയും ക്ഷവണം 

24) ഇംഗ്ലീഷ് ആത്മവിശവാസക്ഷത്താലട ഭപക്ഷയാഗിക്കാ കഴിയുന്ന രീതിയില് കുട്ടികലള 

പ്രാഗത്ഭയരാക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് ലാബുകള് ഭപക്ഷയാഗലപ്പടുുക. കമൂണിക്ഷക്കറ്റീവ് സ്കില് 

വളര്ുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടുവാ സ്കൂളുകളില് ഇടലപടലുകള് 

ഭ ാകുക. 
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5.3.13 ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി വിദ്യാഭ്യാസം 

 ഭന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്്ത ഏലറ ക്ഷനട്ടങ്ങള് പ്രകവരിച്ച നമ്മുലട സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാ 

സപന്നരായ ലതാഴില്രഹിതരുലട എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചു ലകാ ിരിക്കുക്ഷപാള് തലന്ന സാക്ഷകോതിക പ്രനപുണയം 

പ്രകവരിച്ചവരുലട അപരയാപ്തത പല ക്ഷമഖലകളുലടയും വികസനത്തിന് വിഘാതമാകുന്നു ്. ഇത്തരം 

പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമുഹത്തിന് ആവശയമായ സാക്ഷകോതിക പരിജ്ഝാനം ലഭ്ിച്ച ഒരു 

ലതാഴില്ശക്തിലയ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് ക്ഷകരളത്തില് ലതാഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര് ലസക്കററി  പദ്ധതിക്്ക 

തുടക്കം കുറിച്ചത്. എസ്.എസ്.എല്.സി / തുലയ പരീേ പാസാവന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്്ക ഇഷ്ടലപ്പട്ട ഒരു 

ലതാഴില് ക്ഷമഖല തിരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും പരിശീലനം ക്ഷനടുന്നതിനും വി.എച്ച്.എസ്.ഇ അവസരം 

ഒരുക്കുന്നു. അക്ഷതാലടാപ്പം തലന്ന ഭന്നത പഠനത്തിനായി ലസ് ടു ക്ഷകാഴ്ിന് തുലയമായ ക്ഷയാഗയത ക്ഷനടാുും 

വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് അവസരം ലഭ്ിക്കുന്നു.  
5.3.14 ലേയം / ഭക്ഷയശയം 

 ഭല്പാദ്ന േമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാ അനുക്ഷയാജയമായ ലതാഴില് ശക്തിലയ വാര്ലത്തടുത്്ത 

രാജയത്തിലറ സപത്ത് വയവസ്ഥയുലട വികസനലത്ത തവരിതലപ്പടുുക, സാമൂഹിക സുരേിതതവവം 

സമൂഹത്തിലറ വളര്ച്ചയും ഭറപ്പുവരുത്താ ഭതകുന്ന ലതാഴില്ശക്തിലയ പ്രദ്ാനം നല്കുക. 

അദ്ധയാപകരും വിദ്യാര്ഥികളും ആര്ജിച്ച കഴിവകളും മികവകളും സമൂഹത്തിലറ വികസനത്തിന് 

പ്രക്ഷയാജനലപ്പടുുന്നു. 

5.3.15 പാഠയപദ്ധതിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

 ഓക്ഷരാ വിദ്യാര്ഥിയും പഠിക്കുന്ന ക്ഷകാഴ്സുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളില് ഓണ് ദ്ി ക്ഷജാബ് 

ലെയിനിംഗ്  ക്ഷപ്രാഗ്രാം കുട്ടികള്ക്്ക നല്കുന്നു. വിദ്യാര്ഥികള്ക്്ക കൂടുതല് പ്രാക്ഷയാഗിക പരിജ്ഞാനം 

നല്കന്നതിനും അവലര കൂടുതല് ലതാഴില് പ്രനപുണയം ഭള്ളവരായി മാറ്റുന്നതിനും ലപ്രാഡേ കം 

പ്രെയിംഗ് ലസററുകള് നടത്തിവരുന്നു. കൂടാലത ലപ്രാഡേ കം പ്രെനിംഗ് ലസററുകളില് 

നിര്മിക്കുന്ന ഭപികന്നങ്ങളുക്ഷടയും ഭപകരണങ്ങളുക്ഷടയും ബന്ധലപ്പട്ട ക്ഷസവനങ്ങലും സമൂഹത്തിക്ഷലക്്ക 

എത്തിക്കുന്നതിന് ലവാക്ഷക്കഷണല് എക്സക്ഷപാ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

5.3.16 ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

 സംസ്ഥാനത്്ത ഒട്ടാലകയുള്ള ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി സ്കൂളുകള് വി.എച്്ച.എസ്.ഇ 

ഡയറക്ടുറുലട ഭ്രണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറലമ സംസ്ഥാനലത്ത 

ഏഴ് ക്ഷമഖലകളായി തിരിച്ച ് അസിസ്റ്ററ് ഡയറക്ടറുലട ക്ഷമല് ക്ഷനാട്ടത്തില് ക്ഷമഖല കാരയാലയങ്ങളും 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതില് കുറ്റിപ്പുറം ക്ഷമഖലയുലട കീഴിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ല പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനു 

പുറക്ഷമ സംസ്ഥാനലത്ത 7 ക്ഷമഖലകളിലായി തിരിച്്ച അസിസ്റ്ററ് ഡയറക്ടറുലട ക്ഷമല്ക്ഷനാട്ടത്തില് ക്ഷമഖല 

കാരയാലയങ്ങളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതില് കുറ്റിപ്പുറം ക്ഷമഖലയുലട കീഴിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ല 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  

 പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഗവണ്ലമറ് ക്ഷമഖലയില് 18 ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി 

സ്കൂളുകളും എയ്ഡഡ് ക്ഷമഖലയില് 7 ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി സ്കൂളുകളുമാ്നള്ളത്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയിലല വിവിധ ക്ഷമഖലകളിലായി സ സ്കൂളുകള് വയാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്ഷരാ പ്രക്ഷദ്ശത്തിലറ സവഭ്ാവം 

മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഓക്ഷരാ ക്ഷകാഴ്സുകള് അനുവദ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 8 ബ്രാഞ്ചുകളിലായി 35 



 

  

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനകാരയം 416 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

ക്ഷകാഴ്സുകളാണ് ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കററിയില് ഭള്ളത്. ഇതില് 21 ക്ഷകാഴ്സുകളാണ് പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് ഭള്ളത്. ഇതില് വളലര പ്രധാനലപ്പട്ട ലതാഴില് സാധയതകള് വളലര കൂടുതല് ഭള്ള ഗ്രാഫിക് 

ഡിപ്രസനിങ്്ങ ആറ് പ്രിറിംഗ് ലടക്ഷക്നാളഝി, ബക്ഷയാലമഡിക്കല് ആറ് എകൂപ്ലമറ് ലടക്ഷക്നാളജി, 

ഫാഷ ലടക്ഷക്നാളജി, അഗ്രികള്ച്ചര് ഇലക്ട്രിക്കല് - ആറ് ഇലക്ഷക്ട്രാണിക്്സ മുതലായ ക്ഷകാഴ്സുകളും 

ഭള്ലപ്പടുന്നു.  

 പാലക്കാട് ജില്ലിയിലല സാപത്തികമായി ഏലറ താലഴ നില്ക്കുന്ന അക്ഷതാലടാപ്പം തലന്ന 

പ്രതികൂല സാഹചരയങ്ങള് മൂലം പത്താം ക്ലാസ്സുവലരയുള്ള പഠനത്തില് പിക്ഷന്നാക്കം ക്ഷപായ 

വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ആശ്രയമായി ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി പാലക്കാട് ജില്ലയില് 

പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത്. സമൂഹത്തിലല താക്ഷഴക്കിടയിലുള്ളവര്ക്ക് പഠനക്ഷത്താലടാപ്പം അവര് 

ആര്ജ്ജിലച്ചടുത്ത പ്രനപുണയത്തില് നിന്നും കുടുംബങ്ങള്ക്്ക പ്രകതാങ്ങായി മാറാ കുട്ടികള്ക്്ക 

കഴിയുന്നു. 

5.3.17 പരിമിതികള് 

 പാലക്കാട ് ജില്ലയിലല മുഴവ ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി വിദ്യാലയങ്ങളും പരിമിത 

സാഹചരയങ്ങളാല് വീര്പ്പ് മുട്ടുന്നു. 30, 40 കുട്ടികള്ക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാ കഴിയുന്ന പഴകിയതും ലപാളിഞ്ഞു 

വീഴാറായതുമായ ക്ലാസ് മുറികളില് 60 വിദ്യാര്ഥികലള ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്ഷക്ക  സാഹചരയത്തിലാണ് 

മുഴവ വിദ്യാലയങ്ങളും അക്ഷതാലടാപ്പം തലന്ന ഫര്ണ്ണീച്ചറുകളുലട കാരയമാലണകോില് വളലര പരിതാപകരം 

എക്ഷന്ന പറയാനുള്ളൂ. ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കറിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ്ക്ഷപാലുള്ള തക്ഷയശ സവയം 

ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഫര്ണീച്ചറുകളും മറ്റും ക്ഷനരിട്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല് പ്രഹസ്കൂളില് നിന്നും 

മറ്റും ലഭ്ിക്കുന്ന ലപാട്ടിലപ്പാളിഞ്ഞ ബഞ്ചുകളും ഡസ്കുകളുമാണ ്ഭപക്ഷയാഗിക്കുന്നത്. അതുക്ഷപാലല തലന്ന 4 

കുട്ടികള്ക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാവന്ന ഡകുകളിലകളിലും ബഞ്ചുകളിലും 6 വിദ്യാര്ഥികലള ഇരുക്ഷത്ത  

അവസ്ഥയിലാണ് സ്കൂളുകള്. ഇത് പഠനലത്ത വളലര ക്ഷദ്ാഷകരമായ രീതിയില് ബാധിക്കുന്നു.  

5.3.18 വി.എച്്ച.എസ്.ഇ 

 ആധുനിക ഡിജിറ്റല് ലസൗകരയങ്ങക്ഷളാട് കൂടിയ ക്ലാസ് മുറികള്, ഡിജിറ്റല് പഠന സാമഗ്രികള് 
ഭപക്ഷയാഗിക്കാനുള്ള ലസൗകരയങ്ങള് ഇവ ക്ലാസ്സ് മുറികളില് ക്ഷവണം. 

 ഡിജിറ്റല് പ്രലബ്രററികള്, പ്രലബ്രററികള്, ലസമിനാര് ഹാള്, വായനാമുറികള് എന്നിവ 
ആവശയമാണ്. 

 മികച്ച രീതിയില് ഒരുക്കിയ ആധുനിക ലസൗകരയങ്ങക്ഷളാടു കൂടിയ ക്ഷനാണ് ലവാക്ഷക്കഷണല്, 
ലവാക്ഷക്കഷണല് ലാബുകള് 

 ക്ലാസു മുറികലളയും ഓഫീസിലലയും സ്റ്റാഫ് റമിലനയും ബന്ധിപ്പിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള പബ്ലിക്്ക 
അരസിങ്ങ് സിസ്റ്റം 

 കുട്ടികള്ക്ക് കുടിലവള്ളം ഭറപ്പുവരുുന്നതിന് ക്ഷവ ി വാട്ടര് പൂരിപ്രഫയിംഗ് ലാറുകള് 

 ലതാഴില് പ്രനപുണയം ക്ഷനടുന്നതിന് ആവശയമായ ആധുനിക ലസൗകരയങ്ങളുള്ള വര്ക്്ക 
ക്ഷഷാപ്പ്, ലവാക്ഷക്കഷണല് ഭല്പ്പന്നങ്ങള് പ്രദ്ര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷസവനങ്ങള് മറ്റുള്ളവരിക്ഷലക്്ക 

എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ലസയില്സ് ലകൗ റുകള്. 
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 പാലക്കാട് ജില്ലയിലല എല്ലാ ലവാക്ഷക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കററി സ്ക്കൂളുകളും മികവിലറ 
ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളായി മാക്ഷറ തു ്. അതിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന ലസൗകരയങ്ങളും മറ്്റ 

ആവശയങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം. 

    പട്ടിക 5.3. 16  

ജില്ലയിലല കായികാദ്ധയാപകരുലട എണ്ണം 

 

എല്.പി/യു.പി സ്കൂളുകളില് 80 പാര്ട്ട് ഇരക്ഷക്ടഴ്ിലന എസ്.എസ്.എ മുഖാന്തിരം  

താല്കാലികമായി നിയമിച്ചിട്ടു ്.  ഇവര്  2/3 സ്കൂളികളിലായി ഒരാള് ക്ഷജാലി ലചയ്യുന്നു. 

 പ്രീ – പ്രപ്രമറി മുതല് ലസ് ടു വലരയുള്ള സ്കൂളുകളില് അനുക്ഷയാജയമായ കളി ഭപകരണങ്ങളുലട 
അപരയാപ്തത 

 ലെഷയപ്രലസ്ഡ് ക്ഷകാച്ചിംങ് ലസന്ററിലന്റ അപരയാപ്തത 

 ക്ഷൊര്്സ് ലകൗണ്സിലിലറയും അക്ഷസാസിക്ഷയഷനുകള്, ക്ലബുകളുലട ക്രിയാത്മകമായ 

ഇടലപടല് 

 പ്രീ- പ്രപ്രമറി മുതല് +2 വലരയുള്ള സ്കൂളുകളില്, ത്രിതല പഞ്ചായത്്ത, ഗവണ്ലമന്റ് എന്നിവയുലട 

ഇടലപടലുകളിലൂലട കളിസ്ഥലങ്ങള് രൂപീകരിക്കുക. നിലവിലുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങളില് നിര്മാണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അനുവദ്ിക്കാലതയും ചുറ്റുമതില്, പ്രരക്ഷനജ ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാധാനയം 

ലകാടുുലകാ ് സംരേണം ഭറപ്പാക്കുക 

 പ്രീ പ്രപ്രമറി മുതല് നാലാം ക്ലാസ്സുവലരയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി കളികൾ 

അഭ്യസിക്കുന്നതിനും കായിക സംസ്കാരം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു പാഠയക്രമവം ക്ലാസ് 

പ്രടംക്ഷടബിളിൽ അതിനുള്ള സമയവം അനുവദ്ിക്കുക. 

 പ്രീ-പ്രപ്രമറി മുതൽ ലസ ് ടു വലരയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും കായിക സംസ്കാരം 

വളർുന്നതിനു പരയാപ്തമായ രീതിയിൽ ക്ഷയാഗയതയുള്ള അധയാപകലര നിയമിക്കുക കുട്ടികളുലട 

എണ്ണം ക്ഷനാക്കാലത ഒരു സ്കൂളിന് ഒരദ്ധയാപകൻ എന്ന രീതിയിലലകോിലും യു.പി. പ്രഹസ്കൂൾ 

തലങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകം പ്രകകാരയം ലചോൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ 

അധയാപകലര നിയമിക്കുക. താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ തലന്ന പ്രാക്ഷദ്ശിക കുളങ്ങളും മറ്റു ലസൗകരയങ്ങളും 

പ്രക്ഷയാജനലപ്പടുത്തി നീന്തൽ, പ്രസക്ലിംങ് ഇവ നിർബന്ധമാക്കുക. ക്ലാസുകളുലട പ്രക്ഷമാഷൻ 

കുട്ടികളുലട കായിക േമതയും ഒരു മാനദ്ണ്ഡമാക്കുക. എസ്.എസ്.എൽ.സി മാർക്്ക ലിസ്റ്റിൽ 

 പ്രഹകുകളിലള് യു.പി എല്.പി 

ഗവണ്ലമന്റ ് 89 8 0 

എയ്ഡഡ ് 77 15 0 

അണ്-എയ്ഡഡ് 21 11 0 

ആലക 187 34 0 
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കായികേമതയ്്ക്ക ക്ഷഗ്രഡിംഗ് എർലപ്പടുുകയും അതനുസരിച്്ച ഭന്നതപഠനത്തിന് ലവയിക്ഷറ്റജ് 

നൽകുകയും ലചയ്യുക 

 ഹയർ ലസക്ക റിയിൽ ഓപ്ഷണലായി കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ഏർലപ്പടുുക 

 എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അനുക്ഷയാജയമായ കളി ഭപകരണങ്ങൾ ലേയമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടലപടലുകൾ 

നടുകയും, ഇവ സൂേിക്കുന്നതിന് ക്ഷൊർ്സ് റമുകൾ നിർമിക്കുകയും ക്ഷവണം. 

 പഞ്ചായത്ത്, സബ്ബ് ജില്ല, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ അതേറ്റിക്സ് ലഗയിംസ്, നീന്തൽ , പ്രത-ക്ഷകാക്ഷ ാ, 

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ക്ഷകാച്ചിംഗ് ലസൻററുകൾ ആരംഭ്ിക്കുകയും ക്ഷയാഗയരായ ക്ഷകാച്ചുകളുലട ക്ഷസവനം 

ഭറപ്പാക്കുകയും ലചയ്യുക. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ തലന്ന  സ ക്ഷകാച്ചിംഗ് ലസൻറുകളിക്ഷലക്്ക 

അഡ്മിഷൻ ആരംഭ്ിക്കണം 

 ലപാതുജനങ്ങളിക്ഷലക്ക് കായികസംസ്കാരം ഭ ാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ക്ഷൊർ്സ് 

ലകൗൺസിലുകളും അക്ഷസാസിക്ഷയഷനുകളും ക്ഷൊർ്സ ്ക്ലാസുകളും മാത്കയാക്ഷക്ക താണ്. 

 ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതലറ്റിക്സ്, ലഗയിംസ്, നീന്തൽ, പ്രതക്ഷകാക്ഷ ാ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ 

നടുന്നതിന് നിലവാരമുള്ള ക്ഷൊര്ർ്സ് ക്ഷകാംലക്സ് നിർമിക്കുക 

 ടി.പി.എഫ്. പി യുലട ബി.എം.ഐ ലല പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിക്ഷലയും മുഴവൻ 

വിദ്യാർഥികൾക്കും ആവശയാനുസരണം ക്ഷപാഷകാഹാരം നൽകാനുള്ള സംവിധാനം. 

 കളിയ്ക്കിടയിൽ സംഭ്വിക്കുന്ന പരിക്കുകൾക്ക ് ശാസ്ത്രീയമായി ചികിത്സ ലഭ്ിക്കുന്നതിന ് ലമഡിക്കൽ 
സംഘത്തിൻലറ ക്ഷസവനം ഭറപ്പാക്കുക. കുട്ടികളിലല ക്ഷപാഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും 

നിർക്ഷയശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ലമഡിക്കൽ സംഘത്തിൻലറ ക്ഷസവനം ഭപക്ഷയാഗലപ്പടുത്തണം. 

5.3.19 ആയുര്ക്ഷവദ്ം - സ്ക്കൂള് ആക്ഷരാഗയം രംഗത്ത് 

സ്ക്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളുലട സമഗ്ര ആക്ഷരാഗയത്തിന് ആയുര്ക്ഷവദ്ത്തിലന്റ പകോ് മഹത്താണ്.  അത് 

ഇക്ഷപ്പാള് വളലര ചുരുങ്ങിയ ക്ഷതാതില് മാത്രലമ പ്രക്ഷയാജനലപ്പടുത്തി വരുന്നുള്ളൂ.സമഗ്ര ആക്ഷരാഗയലമന്നത് 

ഒരു വിദ്യാര്ഥിയുലട സര്ണര്ണ്ണ കായിക, മാനസിക, സാമൂഹിക ആക്ഷരാഗയലത്ത ലേയം വച്ചുള്ളതാണ്.  

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലന്റ വളര്ച്ചയില് കുട്ടികളുലട ആക്ഷരഗയത്തിന് വളലര വലിയ സ്ഥാനമാ്നള്ളത്.  

ബാലയകാലത്തിലല ആക്ഷരാഗയശീലങ്ങള് ഒരു ആക്ഷരാഗയമുള്ള ലപൗരലന വാര്ലത്തടുക്കാ സഹായിക്കുന്നു.  

ജില്ലയിലല മികച്ച ഒരു സര്ക്കാര് വിദ്യാലയത്തില് നടത്തിയ മാനസിക ആക്ഷരാഗയ സര്ക്ഷവയില് 50% 

ക്ഷലലറ കുട്ടികള് പല വിധത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങള് അനുഭ്വിച്ചുവരുന്നതായി ക ിട്ടു ് 

(ഭ്ാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിലന്റ ‘താരുണയം’ പദ്ധതി).   
ക്ഷകരളത്തിലല ലപാതുജനാക്ഷരാഗയ രംഗത്്ത ഭ്ാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്്പ (ആയുര്ക്ഷവദ്ം – ആയുഷ്) 

കാരയമായ പകോ് വഹിക്കുന്നു.  ഭദ്ാഹരണമായി പാലക്കാട് ജില്ലയില് 5 സര്ക്കാര് സ്ക്കൂളുകളില് നടത്തി 

വരുന്ന ബാലമുകുളം പദ്ധതി.  സ്ക്കൂള് ആക്ഷരാഗയ പദ്ധതിയില് പരിഹരിക്കലപ്പടാത്ത പ്രശ്നങ്ങലള ആയുര്ക്ഷവദ് 

ജീവിതചരയയും, ക്ഷവണ്ടുന്ന സന്ദംര്ഭ്ങ്ങളില് ചികിത്സയും ഭപക്ഷദ്ശങ്ങളും വളലര പ്രക്ഷയാജനപ്രദ്മായി 

കണ്ടുവരുന്നു.  കൂടാലത കായിക രംഗത്ത് ഭ്ാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിലന്റ ക്ഷൊര്്സ് ആയുര്ക്ഷവദ് 

റിക്ഷസര്ച്്ച ലസല് (എസ്.എ.ആര്.സി)  വിവിധ ജില്ലകളില് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.   ആയുര്ക്ഷവദ് ആശുപത്രി 

ക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ച ് നടത്തിയ യൂണിറ്റിലന്റ ക്ഷസവനം സ വര്ഷം പറളി ഹയര് ലസക്കന്ററി സ്ക്കൂളിലല 

ഭപക്ഷകന്ദ്രങ്ങളിലും നല്കി വരുന്നു.  ജില്ലയിലല വിവിധ സ്ക്കൂള് കായിക ക്ഷമളയിലും എസ്.എ.ആര്.സി.യുലട 
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ക്ഷസവനം നല്കി വരുന്നു.  സ ക്ഷസവനങ്ങള്ക്്ക മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് കായിക അദ്ധയാപകരില് 

നിന്നും വിവിധ സംഘടനകളില് നിന്നും ലഭ്ിക്കുന്നത്.   

 

ഭ്ാവിയില് വിദ്യാര്ഥികളുലട സമഗ്ര ആക്ഷരാഗയ വികസനത്തിന് താലഴ പറയുന്ന രീതികള് 

പ്രക്ഷയാജനലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.   

1. ആയുര്ക്ഷവദ്ത്തില് വിവേിക്കുന്ന നല്ല ആക്ഷരാഗയ ശീലങ്ങള് പ്രാരംഭ് ക്ലാസ്സുകളില്ത്തലന്ന 
ക്ഷബാധവത്കരണം നടുക. 

2. സ്ക്കൂള് ആക്ഷരാഗയ പദ്ധതിയില് ആയുര്ക്ഷവദ്ത്തിലന്റ പക്ോ ഭറപ്പാക്കുക. 

3. വിദ്യാര്ഥികളുലട ആക്ഷരാഗയ പരിപാലനത്തിന് എസ്.എ.ആര്.സി.യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
പ്രക്ഷയാനലപ്പടുുക.  അതിനായി സ്ക്കൂള്, ജില്ല, ഭപജില്ലാ തലത്തില് ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളാരംഭ്ിക്കുക. 

  5.3.20 ഭക്ഷയശ ലേയങ്ങള് 

 അടിസ്ഥാന ആക്ഷരാഗയം ഭറപ്പു് വരുത്തല് 

 കായിക േമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കല് 

 വളര്ച്ചാ പ്രവകലയങ്ങള്, പഠന പ്രവകലയങ്ങള് മറ്റു ആക്ഷരാഗയപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുലട 
ക്ഷനരലത്തയുള്ള കല ത്തലും അതിലന്റ പരിഹാരവം 

 ശരിയായ ആക്ഷരാഗയ പരിപാലനം ലചോത്തതുലകാ  ്ഭ ാകുന്ന, പ്രക്ഷതയകിച്്ച കായിക 
രംഗത്ത് ഭ ാകുന്ന പരിക്കുകള് മുതലായവ പ്രശ്നങ്ങളുലട പരിഹാരം 

 ആയൂര്ക്ഷവദ് രീതയാ കായിക േമത വിലയിരുുകയും ഭ്ാവിയിലല താരങ്ങലള 
കല ുകയും ക്ഷവ  രീതിയിലുള്ള തോലറടുപ്പുകള് ആയൂര്ക്ഷവദ് രീതിയില് ഭള്ലപ്പടുത്തി 

നല്കുക 

 ആക്ഷരാഗയ സംരേണത്തിനായുള്ള നാട്ടറിവകളുലട സംരേണം 
5.3.21 സാക്ഷകോതിക വിദ്യാഭ്യാസം 

എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ഷകാക്ഷളജിലും ഫലപ്രദ്മായ വയവസായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സപർക്്ക 

പദ്ധതികള് ആരംഭ്ിക്കുക. സമൂഹത്തിലന്റ ലപാതു വികസനത്തിന് ം ണകരമാവം വിധം ആവശയാധിഷ്ഠിത 

ക്ഷകാഴ്സുകള് ആരംഭ്ിക്കുവാനുള്ള സവാതന്ത്രയം ക്ഷകാക്ഷളജുകള്ക്ക് അക്കാദ്മിക് ഓക്ഷട്ടാണമി നല്കുക.  ഇതിലന്റ 

അടിസ്ഥാനത്തില് എല്ലാ ക്ഷകാക്ഷളജുകളിലും പ്രക്ഷതയകം പ്രനപുണയ വികസന ക്ഷകന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭ്ിക്കുക. 

ഇത്തരം ക്ഷകാഴ്സുകളുലട സിലബസ്സ് ഓക്ഷരാ ക്ഷകാക്ഷളജുകളും സാക്ഷകോതിക വിദ്ഗ്ധരുമായി കൂടിയാക്ഷലാചിച്്ച 

രൂപലപ്പടുുക. ഗ്രാമീണ സാക്ഷകോതിക വിദ്യയുലട സാധയതകലള പുത്ത ശാസ്ത്ര സാക്ഷകോതിക ക്ഷനട്ടങ്ങളുലട 

സഹായക്ഷത്താലട പുനരാവിഷ്കരിച്്ച കാര്ഷിക ക്ഷമഖലയുലട പുക്ഷരാഗതിക്ക് ആവശയമായ ഇടലപടലുകൾ 

നടുക. പുതിയ സംരംഭ്ങ്ങൾ ആരംഭ്ിക്കുവാൻ കഴിയുംവിധം പഠിതാക്കളിൽ ആത്മവിശവാസം 

വളർത്തിലകാണ്ടു വരുവാൻ സഹായകമായ സ്റ്റാർട്ട് അപ് എക്ഷക്കാ സിസ്സറ്റം ആവിഷ്കരിക്കുക. പുത്തൻ 

സംരംഭ്ങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ രൂപലപ്പടുുക. നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ധനക്ഷരാതസ്സുകലള 

കുറിച്ചു, അവ ക്ഷലാണായി ലഭ്ിക്കുന്നതിൻലറയും തിരിച്ചടക്ഷക്ക  രീതികലള കുറിച്ചും അനുബന്ധ 

നിയമങ്ങലലകുറിച്ചു പടിതാക്കളിൽ അവക്ഷബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് അപ് ലസൻററുകൾ ആരംഭ്ിക്കുക. 
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ദ്ീർഘകാല പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ പാലക്കാട് പ്രവർത്തനം ആരംഭ്ിച്ച ഐ.ഐ.ടി യുലടയും 

ക്ഷകരള സാക്ഷകോതിക സർവകലാശാലയുലടയും ക്ഷമൽ ക്ഷനാട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നമ്മുലട ജില്ലയിൽ 

ഒരു സാകോതിക പ്രനപുണയ പരിശീലന പ്രവദ്ഗ്ധയ വികസന ക്ഷകന്ദ്രം ആരംഭ്ിക്കണം. നമ്മുലട കാർഷിക, 

വയവസായിക – വിഭ്വ മാക്ഷനജ് ലമൻറ് ക്ഷമഖലകളിൽ ഫലപ്രദ്മായി ഇടലപടുവാൻ ക്ഷശഷിയുളള 
സാക്ഷകോതിക വിദ്ഗ്ധലര പരിശീലിപ്പിലച്ചടുക്കലാവണം സ ക്ഷകന്ദ്രത്തിൻലറ പ്രധാന ലദ്ൗതയം. 

പാലക്കാട ് ജില്ലയിൽ 9 ഗവൺലമൻറ് ഐ.ടി.ഐ കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എസ്.സി.ഡി.ഡി 

നിയന്ത്രണത്തിൽ 3 ഭം സർക്കാർ അഫിലിക്ഷയഷനുള്ള 34 പ്രപ്രവറ്റ് ഐ.ടി.എ കളുമു ്. ജില്ലയിൽ 

എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസ്സാവന്ന കുട്ടുകളുലട എണ്ണം കണക്കാക്കുക്ഷപാൾ ഐ.ടി.എ പഠന ലസൗകരയം 

കുറവാലണന്നു കാണാം. കാർഷിക ക്ഷമഖലയുലട ഭ്ാവി ആവശയങ്ങൾ ക്ഷനരിടുന്നതിനും, ലചറുകിട വയവസായ 

സംരംഭ്ങ്ങൾ ആരംഭ്ിക്കുന്നതിനും പരയാപ്തമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഐ.ടി.ഐ കൾ ആരംഭ്ിക്കണം. 

കാർഷിക ഭപകരണങ്ങളുലടയും യന്ത്രങ്ങളുലട നിർമാണവം, പരിപാലനവം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും 

വിധം ആയിരിക്കണം സ ക്ഷമഖലയിൽ പുതിയ ക്ഷകാഴ്സുകൾ ആരംഭ്ിക്കുന്നത്. 

ജില്ലയിൽ ആലക 6 ക്ഷപാളിലടക്നിക്കുകളാണ് ഭള്ളത്. സർക്കാർ സവകാരയ ക്ഷമഖലയിൽ 3 എണ്ണം 

വീതം ആലക സീറ്റുകളുലട എണ്ണം 1909 ആണ്. ഇതിൽ 949 സീറ്റ് ഗവൺലമൻറ് ക്ഷപാളിലടക്നിക്കുകളിലും, 

ബാക്കി 960 എണ്ണൺ പ്രപ്രവറ്റ് ക്ഷപാളിലടക്നിക്കുകളിലും ആണ്. വിദ്യാർഥികൾ താത്പരയപൂർവം 

ക്ഷപാളിലടക്നിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എുന്നു എന്നതിൻലറ ലതളിവാണ് ഇവിടുലത്ത വിജയ ശതമാനം. സ 

അനുകൂല ഘടകലത്ത ഭപക്ഷയാഗലപ്പടുത്തി കൂടുതൽ ക്ഷപാളിലടക്നിക്കുകൾ ആരംഭ്ിക്കുവാനും ജില്ലയുലട 

കാർഷിക – വയാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഭതകും വിധം കൂടുതൽ സാക്ഷകോതിക വിദ്ഗ്ധലര സൃഷ്ടിക്കുവാനും 
അതാത് ക്ഷമഖലകളിൽ വിനയസിക്കുവാനും കഴിയണം. 

5.3.22 യുവജനക്ഷേമം 

സംസ്ഥാനലത്ത തലന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ ഏറ്റവം വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ജില്ലയിലല 88 

പഞ്ചായുകളും 7 നഗരസഭ്കളുമടക്കം 95 തക്ഷയശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുമടങ്ങുന്നതാണ് ജില്ലാ 

യുവജനക്ഷകന്ദ്രത്തിൻലറ പ്രവർത്തന പരിധി. ജില്ലാ യുവജനക്ഷകന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ 202 യൂത്ത ക്ലബുകൾ 

അഫിലിക്ഷയറ്്റ ലചത ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 61 യൂത്ത് ക്ഷകാ-ഓർഡിക്ഷനറ്റർമാരാണ് നിലവിലുള്ളത്. 

സംസ്ഥാനുതലന്ന മാത്കയാകുന്നതരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ലമച്ചലപ്പടുത്താൻ വലിയ 

പരിശ്രമമാണ് നിലവിൽ നടത്തി ലകാ ിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനലത്ത ര ാമലത്ത ഏറ്റവം വലിയ 

വയവസായക്ഷമഖലായ ഭൾലകാള്ളുവാനുന്നതും അട്ടപ്പാടിക്ഷപാലല ഏലറ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാനയമുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളടങ്ങുന്നതും, പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളുലട വാലറ്റ പ്രക്ഷദ്ശങ്ങളും ഭൾലകാള്ളുവാനുന്ന ജില്ലയാണ് 

പാലക്കാട്. അതുക്ഷപാലല തലന്ന എൻക്ഷഡാസൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരും കടുത്ത വരൾച്ചലയ 

അഭ്ിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രക്ഷദ്ശങ്ങളും ജില്ലയിലു ്. 

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങലള മനസ്സിലാക്കി ലകാ ാണ ് ജലസുരേയും മാലിനയ നിർമാർജ്ജനവം 

ലേയമിട്ട് 500 ക്ഷപരടങ്ങുന്ന യൂത്ത് ബ്രിക്ഷഗഡ് എന്ന സ്ഥിരം ക്ഷസന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. 

പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനത്തിൻലറ സമസ്ത ക്ഷമഖലകളിലും വിവിധ സംവിധാനങ്ങളുമായും 

(തക്ഷയശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ) സഹകരിച്ച് യൂത്ത് ബ്രക്ഷഗഡ് 

പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആവശയമുള്ളയിടങ്ങളിലലല്ലാം യൂത്ത് ബ്രിക്ഷഗഡിൻലറ മാനവവിഭ്വക്ഷശഷി നൽകുവാനും 

ക്ഷബാധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടുവാനും നിലവിൽ കഴിയുന്നു ്. ഹരിത ക്ഷകരള മിഷൻലറ ജില്ലാ 
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ക്ഷകന്ദ്രം നൽകുന്ന പിണാസംണക്ഷയാടും കൂടിയാണ് യൂത്ത് ബ്രിക്ഷഗഡിൻലറ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി 

നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത്. 

5.3.23 കല, സംസ്കാരം  

ക്ഷകരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻലറ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലല ഏക 

സ്ഥാപനമാണ് ലക്കിടി കിള്ളികുറിേി മംഗലം കുഞ്ചൻ നപയാർ സ്മരകം യുഗപ്രഭ്ാവനായ മലയാള 

മഹാകവി കുഞ്ചൻ നപയർ ജനിച്ച (ഏതാ ് 400 വർഷം മുപ് കലക്കത്ത് ഭ്വനമടങ്ങുന്ന 53 ലസൻറ് 

സ്ഥലം 1976 ല് സര്ക്കാര് ഏലറ്റടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭ്വനവം, കവിലയ പ്രസവിച്ച മുറിയും ഇന്നും 

സംരേിക്കലപ്പട്ടു വരുന്നു. മൂന്നുതരം തുള്ളലുകളുലടയും ദൃശയ രൂപങ്ങളും മച്ചിനകത്്ത ലകടാവിളക്കും 

സംരേിക്കലപ്പട്ടു വരുന്നു. തുള്ളല്, നൃത്തം, മൃദ്ംഗം, സംഗീതം ഇവ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കലാപീഠം 

സ്മാരകത്തിലന്റ ഭ്ാഗമാണ്. ജമഗൃഹതഹത്തില് തലന്നയാണ് ഇവയുലട കളരിയും നടന്നു വരുന്നത്. 

മലയാളത്തിലന്റ കവിയുലട സ്മാരകം കാണാനായി നിരവധിയാളുകൾ, വിദ്യാർഥികൾ ഒലക്ക ഇവിടം 

സന്ദംർശിക്കുന്നു ്. അവർക്ക് ക്ഷവ ി തുള്ളൽ ഡക്ഷമാൺക്ഷരഷൻ, വീഡിക്ഷയാ പ്രലബ്രറി, വിശ്രമ മന്ദംിരം 

തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കുക സമിതിയുലട പരിഗണനയിലുള്ളതാണ്.എല്ലാവർഷവം ലമയ്മാസം 5 തീേതി 

കുഞ്ചൻ ദ്ിനമായാക്ഷഘാഷിക്കുന്നു. തുള്ളൽ കലാകാരൻമാർക്ക ്സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അവാർഡ് അന്്ന 

നൽകുന്നു. തുള്ളൽ കവിയരങ്ങ്, അേരക്ഷലാക സദ്സ്സ്, എഴത്താണി എഴലന്നള്ളിപ്്പ എന്നീ പരിപാടികളും 

പരപരാഗതമായി നടക്കുന്നു ്. കുട്ടികലള എഴത്തിനിരുുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടം. എല്ലാ 

വർഷവം വിദ്യാരംഭ്ത്തിന ് 500 ഓളം ക്ഷപർ വന്നുക്ഷപാകാറു ്. തുള്ളലിൻലറ വയാപനത്തിനായി 

ലസമിനാറുകൾ, ചര്ച്ചകള്, പഠനങ്ങള്, റിസര്ച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ക്ഷവദ്ിയായി 

സ സ്മാരകലത്ത മാറ്റണലമന്നാണ് സമിതിയുലട ആഗ്രഹം. അതിനായി വിപുലമായ ഒരു പ്രലബ്രറി 

ആവശയമാണ്. നിലവില് വളലര ലചറിയ തുള്ളൽ കവിതകളുലട ഒരു സമാഹാരം മാത്രമാ്നള്ളത്. 2011 

ല് പണിത നാടയശാല കാക്ഷലാചിതമായ പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് ആവശയലപ്പടുന്നു. ശബ്ദം, ലവളിച്ചം തുടങ്ങി 

നൂറിക്ഷലലറ വര്ഷം പഴക്കമുള്ള പ്രപത്ക ഹതഹം അക്ഷത രീതിയിൽ പുതുക്കി സംരേിക്ഷക്ക ത് ഏറ്റവം 

അടിയന്തിര പ്രാധാനയമുള്ളതാണ്. 

നിരന്തരമായി സന്ദംര്ശകലരത്തിക്ഷച്ചരുന്ന സ്മാരകത്തിക്ഷലക്ക് മതിയായ ഗതാഗത ലസൗകരയം 

ഒരുക്ഷക്ക തു ്. ക്ഷറാുകള് നവീകരിക്കണം. 2008 ല് ആരംഭ്ിച്ച കലാപീഠത്തില് കലാമണ്ഡലം 

നല്കുന്ന 3 വര്ഷം ഡിക്ഷലാമ സര്ട്ടിഫിക്കറ്്റ ക്ഷകാഴ്സുകളാണ് ഇക്ഷപ്പാള് നടക്കുന്നത്. ഇവിലടയുള്ള 

അദ്ധയപകര്ക്ക ്അഡ്ക്ഷഹാക്ക് ആയാണ് ശപളം നല്കുന്നത്. അവര്ക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലം നല്കാനും, 

ഡാസ-് തുള്ളല് ക്ഷകാപ്പുകളുലട സംരേണത്തിനുമായി വര്ഷം ക്ഷതാറും വരുന്ന ചിലവ് 

നിര്വഹിക്ഷക്ക തു ്. 1 പാര്ട്ട് പ്രടം സവീപ്പറും, വാച്ചമാ കം പൂണ്, ക്ലാര്ക്ക് എന്നിവരടങ്ങിയ 3 

ജീവനക്കാര്ക്്ക ശപളം നല്കുന്നത്. സര്ക്കാര് നല്കുന്ന 5 ലേം രൂപ ഗ്രാന്റില് നിന്നാണ്. 25 ലേം 

രൂപലയകോിലും വാര്ഷിക ഗ്രാന്റ് ലഭ്ിച്ചാലല പ്രദ്നംദ്ിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുക്ഷപാകുകയുള്ളൂ. പാലക്കാട് 

ജില്ലയിലല തക്ഷയശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും കലാതപികരരായ വയക്തി – സ്ഥാപനങ്ങളില് 
നിന്നും ലഭ്ിക്കുന്ന സഹായം ലകാ ാണ് നിവര്ത്തിച്ചു ക്ഷപാരുന്നത്. സ സ്മാരകലത്ത സംസ്ഥാന 

നിലവാരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്്റ്റ ക്ഷകന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാദ്ധയതകളു ്. അതിനായി തക്ഷയശസവയം 

ഭ്രണസ്ഥാപനങ്ങള്, ക്ഷകരള സര്ക്കാര് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, എം.പി – എം.എല്.എ ഫ ് ഇവലരാലക്ക 
സഹായിച്ചുലകാണ്ടുള്ള പദ്ധതി ഭ ായാല് ജില്ലക്ക് തലന്ന അഭ്ിമാനകരമായ ഒരു സാംസ്കാരിക 

സ്ഥാപനമായി കുഞ്ച നപയാര് സ്മാരകം മാറും. 
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5.3.24 പ്രലബ്രറി  

 

ജില്ലയില് വിദ്യാഭ്യാസ – സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒക്ഷട്ടലറ പ്രാധാനയമര്ഹിക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രലബ്രറി ലകൗണ്സില് 

അലനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗും ക്ഷകരളത്തിലല നക്ഷവാഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങക്ഷളാലടാപ്പം നിന്്ന 

സവതന്ത്രയ സമരത്തിനു വലര ക്ഷനത്തവം നല്കുകയും ലചത ക പാരപരയമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗ്രഥങ്ശാലാ 

പ്രസ്ഥാനം. വളര്ന്നുവരുന്ന തലമുറക്ക് വായനയുലട മാഹാത്മയവം അതുലകാണ്ടു ാവന്ന 

അറിവകലളക്കുറിച്ചും ക്ഷബാധവത്ക്കരണം നടത്തിലകാ ് സമൂഹത്തിലും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കിടയിലും 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതാത് കാലത്ത് ആവശയലപ്പടുന്ന രീതിയിലുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി മുക്ഷന്നാട്ടുക്ഷപാകുന്നു. മദ്യവിമുക്തി, നമുക്്ക ജാതിയില്ല, നൂറാം വാര്ഷികം, 

ലപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരേണം, ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ക്ഷകരളം, പ്രജവപച്ചക്കറി ക്ഷപ്രാത്സാഹനം തുടങ്ങിയ 

ഒക്ഷട്ടലറ പരിപാടികളാണ് സ വര്ഷം ഏലറ്റടുത്ത് നടത്തിയത് 

നമ്മുലട ജില്ലയില് സംസ്ഥാന പ്രലബ്രറി ലകൗണ്സില് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 450 ഗ്രഥങ്ശാലകള് 

ഭ ്. 450 ഗ്രഥങ്ശാലകളും ജില്ലയുലട ഗ്രാമാന്തരങ്ങളില് വിദ്യാര്ഥികലളയും യുവജനങ്ങലളയും 

വനിതകലളയും കൂട്ടിക്ഷയാജിപ്പിച്ചുലകാ ് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇ-വിജ്ഞാന ക്ഷസവന ക്ഷകന്ദ്രം, 

വനിത വക്ഷയാജന പുസ്തക വിതരണം, വക്ഷയാജനങ്ങള്ക്കുക്ഷവ ിയുള്ള പകല്വീട്, പി.എസ്.സി 

പരിശീലനം, കരിയര് പ്രഗഡനസ്, പ്രെബല് ക്ഷമഖലയില് മുക്ഷന്നറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക 

ക്ഷനത്തവം നല്കിവരുന്നു. 2016-17 വര്ഷത്തില് 6 താലൂക്കുകളിലായി 100 ലധികം വരുന്ന എ ക്ഷഗ്രഡ് 

പ്രലബ്രറികളു ്. ബി ക്ഷഗ്രഡില് 120 ലധികം പ്രലബ്രറികളും, മറ്റുള്ളവ സി,ഡി, ഇ, എഫ് ക്ഷഗ്രുകളിലായി 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 8000 ലധികം പുസ്തകങ്ങള് ഭല കോിക്ഷല എ ക്ഷഗ്രഡിലലുകയുള്ളൂ. അക്ഷതാലടാപ്പം തലന്ന 

5 മലയാള പത്രങ്ങളും 2 ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും 20 ആനുകാലികങ്ങളും ക്ഷവണം. ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളും 

പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും വായനശാലകളില് ലഭ്യമാക്കാ ഏലറ പ്രയാസമു ്. 

പ്രലബ്രറി ലകൗണ്സിലില് നിന്ന് വര്ഷക്ഷന്താറും കിട്ടുന്ന തു്ഛമമായ ഗ്രാറില് നിന്നാണ 

പുസ്തകങ്ങള് സമാഹരിക്കുന്നത്. വളര്ന്നുവരുന്ന വായനക്കാരായ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കാവശയമായ 

പുസ്തകങ്ങള് നല്കാ പലക്ഷപ്പാഴം വായനശാലകള്ക്ക് കഴിയാറില്ല. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇ-

റീഡിംഗിനാവശയമായ ലസൗകരയങ്ങളുമില്ല. അതുക്ഷപാലല സംഭ്ാവനയായും ഗ്രാന്റ്  മുക്ഷഖന ലഭ്ിക്കുന്ന 

പുസ്തകങ്ങള് സൂേിക്കാനാവശയമായ ബുക്ക് ലഷല്ുകളും ക്ഷവ ത്ര ഇല്ല. 450 പ്രലബ്രറികളില് 300 

ലധികം പ്രലബ്രറികള്ക്കും ആവശയമായ ലകട്ടിട ലസൗകരയങ്ങളുമില്ല. ഭള്ള ലകട്ടിടങ്ങള് ലമയിറനനസ് 

ലചോനും സാപത്തികക്ഷശഷിയില്ല. പല ലസമിനാറുകളും ക്ഷബാധവത്ക്കരണം നടുന്നതിനാവശയമായ 

ഹാള്, ഫര്ണീച്ചര്, ലസൗ ് സിസ്റ്റം, എല്.സി.ഡി ലപ്രാജക്ടര് എന്നിവയും ഇല്ല. 

വളർന്നുവരുന്ന സമൂഹത്തിലല വിദ്യാര്ഥികള്, ക്ഷജാലി അക്ഷനവഷിക്കുന്നവര്, പുതിയ 

സാക്ഷകോതികവിദ്യ ലഭ്യമാക്കാ സഹായം ലഭ്ിക്ഷക്ക വര് ഇവലരല്ലാം നിക്ഷതയന വായനശാലലയ 

സമീപിക്കുന്നു. ആയതിനാല് വിദ്യാഭ്യാസ –സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സജീവമായി ഇടലപട്ടു ലകാ ിരിക്കുന്ന 
പ്രലബ്രറികളുലട ഭന്നമനത്തിന് താലഴപറയുന്ന പദ്ധതികള് ജില്ലയില് തക്ഷയശ സവയംഭ്രണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് മുക്ഷഖന നടപ്പാക്ഷക്ക ത് അതയാവശയമാണ.് 
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1. 200 ലധികം വരുന്ന അംഗീകൃത ഗ്രഥങ്ശാലകള്ക്ക് സുരേിതമായ ലകട്ടിടം, വായനാ 
മുറികള്, ലസമിനാര് ഹാള്, കപൂട്ടര് പരിശീലന മുറികള് എന്നിവ നിര്മിച്ചു നല്കണം.  

2. പുസ്തകങ്ങള് സൂേിക്കാ 400 ലധികം പ്രലബ്രറികള്ക്കും ബുക്ക് ലഷല്ുകള് നിര്മിച്ചു 
നല്കണം 

3. വളര്ന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായി പുതിയ ലസൗകരയങ്ങള് ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി കപൂട്ടറുകള് 
പ്രലബ്രറികള്ക്്ക നല്കണം. 

4. വായനശാലയില് വരുക്ഷപാള്, പരിപാടികള് നടുക്ഷപാള്, ക്ലാസുകള് നടുക്ഷപാള്, 
ഭപക്ഷയാഗിക്കാനാവശയമായ ഫര്ണിച്ചറുകള് വാങ്ങി നല്കണം. 

5. 100 ലധികം പ്രലബ്രറികള് പഴയ ലകട്ടിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അവ വാര്ഷിക 
അറ്റകുറ്റപണികള് ലചേണം 

6. ഓക്ഷരാ വായനശാലയിലുമുള്ള ബാലക്ഷവദ്ി അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രക്ഷതയക ബാലസാഹിതയ 
പുസ്തകങ്ങള് നല്കണം. 

7. ബാലക്ഷവദ്ി അംഗങ്ങള്ക്ക് കലാ-കായിക പരിശീലനത്തിനുള്ള ഭപകരണങ്ങളും 

ലസൗകരയങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും നല്കണം.   

8. ക്ഷജാലി അക്ഷനവഷിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കായി പി.എസ്.സി പരിശീലനത്തിനായി ആവശയമായ 
റഫറസ് പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങിചു നല്കണം. 

9. ലസമിനാറുകളും ചര്ച്ചകളും ക്ഷബാധവത്ക്കരണ ക്ലാസുകളും നടുന്നതിന ് എല്ലാ 
പ്രലബ്രറികള്ക്കും ലസൗ  ്സിസ്്റ്റ ലഭ്യമാക്കണം. 

10. എ ക്ഷഗ്രഡ് പ്രലബ്രറികള്ക്ക് ആവശയമായ പ്രവപ്രഫ കണേനുകളും ലസൗകരയങ്ങളും 
ലഭ്യമാക്കണം. 

11. വായനശാലകള് ക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ച് ഓക്ഷരാ വര്ഷവം കലാമത്സരങ്ങള്, ക്ഷബാധവത്ക്കരണ 
ലസമിനാറുകള് എന്നിവ നടുന്നതിനുള്ള സാപത്തിക സഹായം നല്കണം. 

12. ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പ്രലബ്രറികക്ഷളാട് ക്ഷചര്ന്നുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ക്ലബുകള്ക്കും ലകട്ടിട 
ലസൗകരയങ്ങള്, മറ്റുപകരണങ്ങള്, പരിശീലനം നടുന്നതിനാവശയമായ സാപത്തിക 

സഹായം എന്നിവ നല്കണം. 

13. ക്ലബുകളുലടയും വായനശാലകളുക്ഷടയും ക്ഷനത്തവത്തില് കൃഷി, വനംവകുപ്പുകളുലട 

സഹായക്ഷത്താലട ലചടികള് വച്ച് പിടിപ്പിക്കല്, സംരേണം, പ്രജവപച്ചക്കറി വിുകള്, 

ലചടികള് വിതരണം, പാലിക്ഷയറ്റീവ് ക്ലബുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനാവശയമായ സാപത്തിക 

സഹായം നല്കണം. 

14. എല്ലാ വായനശാലകളിലും ആവശയമായ മലയാള പത്രങ്ങള്, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങള്, 
പ്രധാനലപ്പട്ട ആനുകാലികങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് വാര്ഷിക വരിസംഖയ എടുത്്ത എത്തിക്കല് 

എന്നിവയ്ക്ക് സാപത്തിക സഹായം നല്കണം. 
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15. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കുമായി ശാസ്ത്രക്ഷബാധവത്ക്കരണ പരിപാടികള് 
സംഘടിപ്പിക്കാനാവശയമായ സാപത്തിക സഹായം നല്കണം 

16. ഓക്ഷരാ പഞ്ചായത്തിലും വര്ഷത്തില് ഒരു പ്രാവശയലമകോിലും സാംസ്കാരിക ലസമിനാറുകള്, 
കലാ-സാംസ്കാരിക സന്ധയകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം അനുവദ്ിക്കണം. 

17. ക്ഷഹാം പ്രലബ്രറികളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രലബ്രറികളും ഓക്ഷരാ വായനശാലയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് 
ഭ ാകണം. 

5.3.25 സാേരത 

 ജില്ലയിലല മുഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത, നഗരസഭ് വാര്ുകളിലും സര്ക്ഷവ നടത്തി നിരേരരായ 

മുഴവ ം ണക്ഷഭ്ാക്താക്കലളയും കല ത്തി ലിസ്റ്റ ് കല ത്തി ലിസ്റ്റ് തോറാക്കണം. സര്ലവ 

നടുന്നതിനുള്ള ലചലവം നടുന്നതിന് താപികരയമുള്ള ടീമും ആവശയമാണ്. ലിസ്റ്റ് തോറാക്കി ക്ലാസ്സുകള് 

ഒരുക്കി എല്ലാവക്ഷരയും പഠിക്കുന്നതിന് തോറാക്കണം. അവര്ക്ക് പഠക്ഷനാപകരണങ്ങളും കണ്ണടയും 

നല്കണം. മുടക്കം വരാലത കൃതയമായി ക്ലാസുകള് നടത്തണം. പഠിപ്പിക്കാ ആത്മാര്ഥയുള്ള 

ഇരക്ടര്മാര് ക്ഷവണം. ഇരക്ടര്മാര്ക്്ക ഓണക്ഷററിയം നല്കണം. പഠിതാക്കള്ക്ക് ല്ഷഭ്േണവം, 

ചായയും നല്കണം. പ്രമുഖരായവര് ക്ലാസുകള് സന്ദംര്ശിച്ച് ക്ഷപ്രാത്സാഹനം നല്കണം. കൃതയമായി 

പരീേ നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനും കഴിയണം. ഇക്കാരയങ്ങള് ഭള്ലപ്പടുത്തി ക്ഷപ്രാജ്ക്്ട 

ആവശയമാണ്.  

നാലാംതരം തുലയതാ ക്ഷകാഴ് ് സര്ക്ഷവ നടത്തി നാലാംതരം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത മുഴവ പഠിതാക്ഷക്കളയും 

കല ത്തി ലിസ്റ്റ ് തോറാക്കി ക്ലാസ്സുകളില് എത്തിക്കാ കഴിയണം. പഠിതാക്കള്ക്്ക ജനന തീേതി 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ഗ്രാമപഞ്ചായുകളും നഗരസഭ്കളും മുപ്രകേടുത്ത് നല്കണം. 

പഠക്ഷനാപകരണങ്ങളും കണ്ണടയും നല്കണം. ക്ലാസ്സുകള് കൃതയമായി നടുന്നതിന് ഇരകര്മാലര 

ചുമതലലപ്പടുത്തണം. അവര്ക്ക് ഓണക്ഷററിയം നല്ക്ഷക തു ്. പരീേ കൃതയമായി നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്്റ 

നല്ക്ഷക തു ്. പരീേ നടത്തിപ്പിനുള്ള ലചലവകളും, പഠിതാക്കള്ക്ക് ഭ്േണവം നല്ക്ഷക തു ്.  

ഏഴാം തരം തുലയതാ ക്ഷകാഴ്്  നാലാംതരം പാസ്സായവര്ക്ക് ഏഴാംതരം ക്ഷചര്ന്ന് പഠിക്കാം. സര്ക്ഷവ 

നടത്തി ലിസ്്റ്റ തോറാക്കണം. എന്നാല് ജനനതീേതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്്റ ഇല്ലാത്തതുലകാ ് പഠിക്കാ 

കഴിയുന്നില്ല. തക്ഷയശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുക്ഷഖന ജനനതീേതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് 

നല്ക്ഷക തു ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളും കണ്ണടയും നല്കണം. ക്ലാസുകള് ഡിഗ്രി ക്ഷയാഗയതയുള്ള ഇരക്ടര് 

മാലര ലവച്ച് കൃതയമായി നടക്ഷത്ത തു ്. പഠിതാക്കള്ക്്ക ചായയും ല്ഷഭ്േണവം നല്കണം. കൃതയമായി 

പരീേ നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കണം. രണ്ടുദ്ിവസങ്ങളിലായി നടുന്ന പരീേ നടത്തിപ്പിലറ 

ലചലവം പഠിതാക്കള്ക്്ക ഭ്േണവം നല്ക്ഷക തു ്. 

പത്താം തരം തുലയതാ ക്ഷകാഴ്്  ഏഴാം തരം പാസ്സായവര്ക്കും, പത്താംതരം പാസ്സാവാ 

കഴിയാത്തവര്ക്കും പത്താംതരം തുലയതാ ക്ഷകാഴ്സുകള് ക്ഷചര്ന്ന് പഠിക്കാവന്നതാണ്.  സര്ക്ഷവ നടത്തി 

പത്താംതരം പാസ്സായിട്ടില്ലാത്തവരുലട ലിസ്റ്റ് തോറാക്കി മുഴവ ക്ഷപലരയും പഠനത്തിലനാരുക്ഷക്ക തു ്. 

ക്ഷകാഴ്് ഫീസ് അടക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്ക്കായി ക്ഷപ്രാജക്ട് ക്ഷവക്ഷക്ക താണ്. പ്രധാനപ്രശ്നം  ക്ഷചര്ന്നതില് 

പകുതിക്ഷയാളം ക്ഷപര് ക്ലാസ്സില് എത്താതിരിക്കുക്ഷയാ, പലകോടുക്കുന്നവരില് വീഴ്ച വരുത്തി പരീേ 

എഴത്താതിരിക്കുക്ഷയാ ലചയ്യുന്നു.ക്ഷചര്ന്ന മുഴവ ക്ഷപലരയും ക്ലാസിലലത്തിച്ച് പരീേിയില് 

പലകോടുപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രക്ഷതയക ശ്രമങ്ങള് ആവശയമാണ്.  
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ഹയര് ലസക്ക റി  തുലയതാ ക്ഷകാഴ്്  സ്കൂളില് പത്താം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായ 22 വയസ്്സ പൂര്ത്തിയായവര്ക്കും 

തുലയത പത്താംക്ലാസ്സ് പാസ്സായവര്ക്കും ഹയര് ലസക്ക റി തുലയതാ ക്ഷകാഴ്ിന് ക്ഷചരാവന്നതാണ്. ക്ഷകാഴ്് 

ഫീസ് അടക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്ക്കായി ക്ഷപ്രാജക്ട് ലവക്ഷക്ക താണ്. ഹുമാനിറ്റീസ്, ക്ഷകാക്ഷമഴ്് ക്ഷകാഴ്സുകളാണ് 

ഇക്ഷപ്പാഴള്ളത്. ഹയര്ലസക്ക റി ക്ഷതാറ്റവര് വളലരയധികം സ ക്ഷകാഴ്ില് ക്ഷചരുന്നു ്. സയസ് 

വിഷയങ്ങളിലും ക്ഷകാഴ്് ആവശയമാണ്.  ക്ഷയാഗയതയുള്ള അദ്ധയാപകലര ലഭ്ിക്കുന്നതിന് വളലര ബുദ്ധിമുട്്ട 

ക്ഷനരിടുന്നു. ക്ഷകാഴ്ിനു ക്ഷചരുന്നവരില് പകുതിക്ഷലലറ ക്ഷപരും ക്ലാസുകളില് എുകക്ഷയാ ക്ഷകാഴ്് 

പൂര്ത്തീയാക്കുകക്ഷയാ ലചയ്യുന്നില്ല. 50 ക്ഷപര്ക്കാണ് ഒരു ക്ലാസ് അനുവദ്ിക്കുന്നത്.  

ഇതര സംസ്ഥാന ലതാഴിലാളി സാേരത പഠിതാക്കള് ഇന്തയയിലല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് 

നിന്നുള്ളവരാണ്.  ഇവര് ലതാഴിലലടുത്ത ് കുടുംബം പുലര്ത്താലനത്തിയവരാണ്. കൂടുതല് സമയം 

അവധിയില്ലാലത, വിശ്രമമില്ലാലത പണിലയടുത്താണ് ഇവര് വളലര പരിമിതികളുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളില് 

ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നത്. ഇവലര കല ത്തി കാരയങ്ങള് ധരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ്സുകള് ഒരുക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വളലര 

കഴിവള്ള അദ്ധയാപകലര ഏര്ലപ്പടുത്തിയാ മാത്രക്ഷമ ക്ലാസ്സുകള് നടത്തി മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് 

സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവലര കല ുന്നതിനുള്ള സര്ക്ഷവ നടത്തി ലിസ്്റ്റ തോറാക്കണം. പഠിക്കാ 

തോറുള്ളവലര കല ത്തി ക്ലാസുകള് ഒരുക്കണം. വിവിധ ഫാക്ടറികളിലും ഏജറുമാരുക്ഷടയും കീഴില് 

ക്ഷജാലി ലചയ്യുന്നവരായതുലകാ ് അവരുലട അനുമതിയും സഹകരണവം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. 

അതുക്ഷപാലല താമസലസൗകരയം നല്കുന്നവരുക്ഷടയും സഹകരണം ആവശയമാണ.് ഹിന്ദംിയും മലയാളവം 

പ്രകകാരയം ലചയ്യുന്നവരാകണം അദ്ധയാപകര്. തക്ഷയശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വളലര മുപ്രക 

എടുക്കുകയും പ്രവര്ത്തനം മുക്ഷന്നാട്ടു നയിക്ഷക്ക തും ആവശയമാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് മുതലമട 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാന ലതാഴിലാളി സാേരതാ പരിപാടി നടുന്നത്. ആവശയമായ 

ക്ഷപ്രാജക്ടുകള് ലവക്ഷക്ക തു ്. ക്ഷലബര്, സാമൂഹയനീതി, ആക്ഷരാഗയം, ക്ഷപാലീസ് ഡിപ്പാര്ട്്ടലമറുകളുലട 

സഹകരണം ആവശയമാണ്. 

ൊസ്ജക്ഷഡഴ്് സാേരാ പരിപാടി : ൊസ്ജലന്റക്ഷഡഴ്സുകലള സര്ക്ഷവ നടത്തി കല ക്ഷത്ത തു ്. 

അതിനായി അവലരത്തലന്ന സര്ക്ഷവക്കായി ചുമതലലപ്പടുത്തി.  42 ക്ഷപലരയാണ് സര്ക്ഷവയിലൂലട 

കല ത്തിയത്.  ഇവലര നാലാംതരം, ഏഴാംതരം, പത്താംതരം, ഹയര്ലസക്ക റി 

ക്ലാസുകളിലലത്തിക്ഷക്ക തു ്.  ൊസ്ജലന്റക്ഷഡഴ്് സംഗമം നടത്തി പറലഞ്ഞകോിലും ആരും തലന്ന 

പഠിക്കുന്നതിന് താപികരയം എടുത്തില്ല. 15 ക്ഷപരുല കോില് അവരുലട സംഘടനയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് ക്ലാസ്സു 

നടത്താലമന്നും ഫീസ് ലസൗജനയമാലണന്നും അറിയിലച്ചകോിലും ആരും തലന്ന തുലയത ക്ഷകാഴ്്സിന് 

എത്തിയില്ല. 

അട്ടപ്പാടി സാേരതാ പരിപാടി അട്ടപ്പാടിയില് പരിപൂര്ണ്ണാ സാേരതാ പ്രകവരിക്കുന്നതിന് സാേരത 

പരിപാടി നടത്തിവരുന്നു. 94 ഊരുകളില് ഒന്നാം ഘട്ടം നടത്തി സ ഊരുകളില് ര ാം ഘട്ടമായി 

നാലാം തരം തുലയത ക്ലാസ്സുകളും മറ്്റ ഊരുകളില് സാേരത  പരിപാടിയും നടുന്നതിനും 

ജനപ്രതിനിധികളുമായി സഹകരിച്ച് സര്ക്ഷവ പൂര്ത്തിയാക്കി ക്ലാസ്സുകള് ആരംഭ്ിച്ചു. പാലക്കാട് 

നഗരത്തില്നിന്്ന വളലര അകലല സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന അട്ടപ്പാടി ഊരുകളില് കൃതയമായി ക്ഷമാണിറ്ററിംഗ് 

നടുന്നതിന ് വാഹനലസൗകരയം, താമസലസൗകരയം എന്നിവ അതയാവശയമാണ്. മുഴവ 

പഠിതാക്ഷക്കളയും ക്ലാസ്സുകളിലലത്തിക്കുന്നതിനും കൃതയമായി ക്ലാസുകള് നടുന്നതിനും ആവശയമായ 

ക്ഷപ്രാജക്ട് ആവശയമാണ്. 
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5.3.26 ആര്.എം.എസ്.എ പാലക്കാട് 

  രാഷ്ട്രീയ മാധയമിക് ശിോ അഭ്ിയാ (ആര്.എം.എസ്.എ) പദ്ധതിക്്ക 2009 ല് തുടക്കം 

കുറിച്ചു. ലസക്ക റി വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയിലല എക്ഷറാള്ലമറ് നിരക്ക് 5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് 75%  

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും അവരവരുലട വീടുകളില് നിന്നും സവീകാരയമായ ദൂരത്തില് ലസക്കററി 

സ്കൂളുകള് ഭ ായിരിക്കുക എന്നിവ പ്രധാന ലേയങ്ങളാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ആര്.എം.എസ്.എ 

സ്കീമില് ഭള്ലപ്പടുന്ന സ്കൂളുകള് താലഴ പറയുന്നവയാണ്.  

പട്ടിക 5.3.17 

 

ക്രമ 

നം 
സ്കൂളിലറ ക്ഷപര് 

ക്രമ 

നം 
സ്കൂളിലറ ക്ഷപര് 

1. ജി.എച്ച്.എസ് ലബമണ്ണൂര് 11 ജി.എച്ച്.എസ് ലകാടുമു ് (ലവസ്റ്റ്) 

2. ജി.എച്ച്.എസ് കല്ലികോല്പാടം 12 ജി.എച്ച്.എസ് ക്ഷതനാരി 

3. ജി.എച്ച്.എസ് ലനല്ലികുറിേി 13 ജി.എച്ച്.എസ് ലതകോര 

4. ജി.എച്ച്.എസ് ം ഡല്ലൂര് 14 ജി.എച്ച്.എസ് തിരുവാഴിക്ഷയാട് 

5. ജി.എച്ച്.എസ് കുഴല്മന്ദംം 15 ജി.എച്ച്.എസ് ഭമിണി 

6. ജി.എച്ച്.എസ് മട്ടുകാട് 16 ജി.എച്ച്.എസ് വടക്ഷേരിപുറം 

7. ജി.എച്ച്.എസ് മീനാേിപുരം 17 ജി.എച്ച്.എസ് വല്ലപ്പുഴ 

8. ജി.എച്ച്.എസ് മുടപ്പല്ലൂര് 18 ജി.എച്ച്.എസ് ലവണ്ണക്കര 

9. ജി.എച്ച്.എസ് നാഗലക്ഷേരി 19 ജി.എച്ച്.എസ് വിളയൂര് 

10. ജി.എച്ച്.എസ് നന്ദംിക്ഷയാട് 20 ജി.എച്ച്.എസ് പാലൂര് 

 

 പാലക്കാട് ജില്ലക്ക് ആര്.എം.എസ്.എ ഗ്രാറ് ആയി 45,50,000/- രൂപ അനുവദ്ിച്ചു.  

5.3.27 നിര്ക്ഷയശങ്ങള് 

 പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പ്രീപ്രപ്രമറി കുട്ടികള്ക്കായി കലാകായിക ഭത്സവങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കണം 
 75%  വിദ്യാലയങ്ങളിലും ക്ഷല ലഗ്രൗ ് ഇല്ല എന്നതും അതു പ്രപ്രമറി സ്കൂളിലാലണന്നതും 

ശ്രദ്ധാര്ഹമാണ്. അലല്ലകോില് വാര്ഡില് ഒരു ലപാതു കളിസ്ഥലം ഭ ാക്കാ ശ്രമിക്കുകയും 

ക്ഷവണം. 

 എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സമയബന്ധിതമായി വിശ്രമമുറി, മള്ട്ടിമീഡിയ റ, ചില്രസ്  പാര്ക്്ക, 
പ്രഡനിംഗ് ഹാള്, ആക്ടിവിറ്റി റം അസംബ്ലി ഹാള് എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കണം. 

 ലപണ്കുട്ടികളുലട എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ക്ഷടായലറ്റുകള് / നാപ്കി ലവഡിംഗ് ലമഷീ 
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണം. 

 എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഭച്ചഭ്േണ അവശിഷ്ടങ്ങള്, മറ്റു മാലിനയങ്ങള് എന്നിവ നിര്മാര്ജ്ജനം 
ലചോ പദ്ധതി ഭറപ്പാക്കണം. 

 വാഹനലസൗകരയം സ്കൂള് സമയലത്ത അപഹരിക്കരുത്. സ്കൂള്ബസ് പഞ്ചായത്ത ്തലത്തില് പുള് 
ലചത ക് ലപാതു സംവിധാനം ആക്കണം. 
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 സ്കൂള് ആകര്ഷകവം ഹരിതാഭ്വം പ്രജവപ്രവവി്യ ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളുമാകണം. 
 എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ലഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകള്, ലകൗണ്സലിംഗ് ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളും ഭ ാകണം 
 ഭച്ചഭ്േണ പരിപാടിയുലട നടത്തിപ്പ് പ്രഹഡ് മാസ്റ്റര്ക്ക് അധികഭ്ാരം ഭ ാക്കുന്നു. എല്ലാ 
ലചറിയ സ്കൂളുകളിലും ഭച്ചഭ്േണ അടുക്കള, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവക്ക് പകരം പഞ്ചായത്്ത 

ഒരിടത്ത് ആധുിക ലസൗകരയങ്ങളുലട കമൂണിറ്റി കിച്ച എന്ന സംവിധാനം 

ആക്ഷലാചിക്കാവന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള പാചകലത്താഴിലാളികളും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും 

ശ്രമിച്ചാല് ഇരട്ടിപ്്പ ഒഴിവാക്കാനും മികച്ച ഭ്േണം നല്കാനും കഴിയും. 

 കലാകായിക മത്സരങ്ങള് വലിയ ദുര്വയയത്തിനും സംഘാടനത്തിനും ഇടവരുുന്നു. ഇത് 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വിക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ക്രീ ലചയ്യുകയും സബ് ജില്ലാതലം മികച്ച 

മത്സരക്ഷകന്ദ്രങ്ങളാവകയും ക്ഷവണം. 

 പാലക്കാട് ക്ഷകന്ദ്രമാക്കി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷകാലംക്സ് സ്ഥാപിക്കണം. സ ക്ഷകാംലക്സില് ഡി.ഡി.ഇ, 
ഡി.ഇ.ഒ, എ.ഇ.ഒ, എസ്.എസ്.എ, ആര്.എം.എസ്.എ, ഐ.ടി@ സ്കൂള്, പ്രെയിനിംഗ് ഹാള്, 

ക്ഷകാണ്ഫറസ് ഹാള് എന്നി സജ്ജീകരിക്കണം 

 പ്രഹസ്കൂള് കുട്ടികളുലട ലതാഴില് പ്രനപുണയ വികസനത്തിന് മാസ്റ്റര് ലാ ഭ ാക്കണം. 
ആധുനിക സാധയതയുള്ള 40 ഓളം ലതാഴില് ക്ഷമഖലകള് കല ുകയും 8 ആം ക്ലാസ്സ ്മുതല് 

ഒരു വിഷയക്ഷമഖലയില് തുടര്ച്ചയായി പരിശീലനവം പ്രാക്ഷയാഗിക അനുഭ്വവം നല്കണം. 

 എല്.ഡി കുട്ടികളുലട പരിക്ഷശാധനയും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കലും വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതലത്തില് 
നടക്കണം. ഇതിന് സ്ഥിരം സംവിധാനം ക്ഷവണം. 

 ഇ-ലവയ്സ്റ്റ് മാക്ഷനജ്ലമറ് ക്ലീ ക്ഷകരള മിഷനുമായി സഹകരിച്്ച പദ്ധതി ജില്ലാതലത്തില് 

ഭ ാവണം. 

 സ്കൂള് 4 മണിക്ക് അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് ആവരുത്. സാമൂഹയ ആവശയങ്ങള്ക്ക് (കൃഷി, ആക്ഷരാഗയം, 
വക്ഷയാജന വിദ്യാഭ്യാസം ) തുറന്നിരിക്കണം. സ രംഗുള്ളവരുലട തുടര്പഠന ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളായി 

സ്കൂളുകള് മാറണം. 

 ക്ഷനാണ് കണ്വഷണല് ഏനര്ജി റിക്ഷസാഴ്സ് വക്ഷതാതില് സ്കൂളില് എത്തണം. 
 ഗയാസ് ലാറുകളില്. ലവയിസ്്റ്റ മാക്ഷനജ്ലമറ്, ക്ഷസാളാര് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിവ ഭറപ്പാക്കണം. 

 

5.3.28 ഹയര്ലസക്കററി 

 കുട്ടികള്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ ് ഭ്ാേ ഫലപ്രദ്മായി പ്രകകാരയം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി ലഭ്ിക്കുന്ന 
വിധത്തില്, അനുക്ഷയാജയമായ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കണം. 

 ഇംഗ്ലീഷില് ആശയവിനിമയം നടുന്നതിന് അദ്ധയാപകലരയും പ്രാപ്തരാക്കണം. പരിശീലനം 
ആസൂത്രണം ലചേണം 

 എല്ലാ സ്കൂളിലും ക്ലാര്ക്ക്, മിനീസ്റ്റീരയല് സ്റ്റാഫ് തസ്തികള് സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തണം 
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 കരിയര് പ്രഗഡസ്, ലകൗണ്സലിംഗ് വിദ്്ദ്ധരരുലട ക്ഷസവനം ലഭ്യമാക്കുക, ഒരു 
ഭപജില്ലയില് ഒന്്ന എന്ന നിലയിലലകോിലും വിദ്ഗദ്ധര് ഭള്ലപ്പടുന്ന കരിയര് പ്രഗഡസ് / 

ലകൗണ്സിലിംഗ് ക്ഷകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭ്ിക്കുക. 

 അദ്ധയാപക പരിശീലനങ്ങള് കൃതയമായി നടപ്പിലാക്കുക. പരിശീലനങ്ങളില് പ്രതിപാദ്ിക്കുന്ന 
വിഷയങ്ങള് ക്ലാസ് റമില് വിനിമയം ലചേലപ്പടുന്നുല ന്ന് ഭറപ്പാക്കുക. 

 പ്രലബ്രറിയും പ്രലബ്രറിയ തസ്തികയും അനുവദ്ിക്കുക. 
 

നിര്ക്ഷയശങ്ങള് 

 ക്ഷകാക്ഷളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷമഖലയില് ലപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ധാരയില് ലതാഴില് ഗക്ഷവഷണ 
സാധയതയുള്ള കൂടുതല് ക്ഷകാഴ്സുകള് ആരംഭ്ിക്കുക. 

 ക്ഷകാക്ഷളജുകള് അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠന ക്ഷബാര്ുകള് രൂപീകരിക്കുയും അക്കാദ്മിക 
ഓക്ഷട്ടാണമിലയ ഭപക്ഷയാഗലപ്പടുത്തി ബിരുദ് പഠനത്തിലറ ഭ്ാഗമായി നൂതന ക്ഷകാഴ്സുകള് 

ഭള്ലപ്പടുത്തി യുവതതലമുറലയ പ്രാക്ഷദ്ശിക വികസന പ്രക്രിയയില് പകോാളിുുകളാക്കാ 

പ്രാപ്തരാക്കണം. 

 ഡിഗ്രി പഠനത്തിലനാപ്പം ഏലതകോിലും പ്രനപുണയ വികസാനം ഭറപ്പുവരുുന്ന ഘടകങ്ങള് 
കരക്കുലത്തിലറ ഭ്ാഗമാക്കുക. 

 ഗക്ഷവഷണതലപരരായവലര കല ത്തി ക്ഷപ്രാത്സാഹനം നല്കുന്നതിനായി ജില്ലയില് തലന്ന 
ഗക്ഷവഷണ ക്ഷകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭ്ിക്കണം. 

 പരീോ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു വരു്ന ക്ഷപാരായ്മകള് പരിഹരിക്കുവാ ആദ്യ ഹയര് 
എഡൂക്ഷക്കഷ ലകൗണ്സില് നിര്ക്ഷയശിച്ച തരത്തില് ക്ഷകാക്ഷളജ് ക്ലസ്റ്റര് സംവിധാനം 

നടപ്പിലാക്കണം. 

 ജില്ലാതല ക്ലസ്റ്റര് സംവിധാനത്തിനു ക്ഷനത്തവം ഗവണ്ലമറ് ക്ഷകാക്ഷളജുകള്ക്്ക നല്കുകയും 
കാരയേമമായ പ്രവര്ത്തനം ഭറപ്പു വരുത്തിയ ക്ഷശഷം അത്തരം ക്ഷകാക്ഷളജുകലള ഭ്ാവിയില് 

സര്വകലാശാല പദ്വിയിക്ഷലക്ക് ഭയര്ക്ഷത്ത തുമാണ്. 

 ക്ഷകാക്ഷളജ് പ്രക്ഷവശനത്തിന് ഇക്ഷപ്പാള് ഏര്ലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന കയാംപ് സംവിധാനത്തിലല 
ക്ഷപാരായ്മകള് പരിഹരിക്കണം. ഇതിലറ ഭ്ാഗമായി പഠിതാവ് ഇഷ്ടലപ്പടുന്ന ക്ഷകാഴ്് 

ക്ഷകാക്ഷളജില് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലമറിറ്റ് മാനദ്ണ്ഡം അട്ടിമറിക്കാലത മൂച്ചല് ൊഫര് 

രീതിയില് നടപ്പാക്കണം. 

 ജില്ലാതലത്തില് ഒരു ഹയര് എഡൂക്ഷക്കഷ ആക്ടിവിറ്റി റിക്ഷസാഴ്സ് ലഹയര്ലസല് 
രൂപീകരിക്കണം. ക്ഷകാക്ഷളജുകള് ക്ഷനരിടുന്ന ഫാക്കല്റ്റി ക്ഷഷാര്ക്ഷട്ടജ് താത്കാലികമായി 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ജില്ലാക്ഷകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുലയനിര്ണ്ണയം ക്ഷവഗത്തിലാക്കുന്നതിനും, ഗക്ഷവഷണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ക്ഷപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ സംവിധാനം ഭപക്ഷയാഗലപ്പടും. 

 എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ ് ക്ഷകാക്ഷളജുകളിലും ഫലപ്രദ്മായ വയവസായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന 
സപര്ക്ക പദ്ധതികള് ആരംഭ്ിക്കുക. 
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 സമൂഹത്തിലറ ലപാതു വികസനത്തിന് ം ണകരമാവം വിധം ആവശയാധിഷ്ഠിത ക്ഷകാഴ്സുകള് 
ആരംഭ്ിക്കുവാനുള്ള സവാതന്ത്രം ക്ഷകാക്ഷളജുകള്ക്ക് അക്കാദ്മിക് ഓക്ഷട്ടാണമി നല്കുക. 

ഇതിലറ അടിസ്ഥാനത്തില് എല്ലാ ക്ഷകാക്ഷളജുകളിലും പ്രക്ഷതയകം പ്രനപുണയ വികസന 

ക്ഷകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭ്ിക്കുക. ക്ഷകാഴസ്സുകളുലട സിലബസ്സ ് ഓക്ഷരാ ക്ഷകാക്ഷളജുകളും സാക്ഷകോതിക 

വിദ്ഗ്ധരുമായി കൂടിയാക്ഷലാചിച്്ച രൂപലപ്പടുുക. 

 ഗ്രാമീണ സാക്ഷകോതിക വിദ്യയുലട സാധയതകലള പുത്ത ശാസ്ത്ര സാക്ഷകോതിക ക്ഷനട്ടങ്ങളുലട 
സഹായക്ഷത്താലട പുരാവിഷ്കരിച്്ച കാര്ഷിക ക്ഷമഖലയുലട പുക്ഷരാഗതിക്ക് ആവശയമായ 

ഇടലപടലുകള് നടുക. 

 പുതിയ സംരംഭ്ങ്ങള് ആരംഭ്ിക്കുവാ ആരംഭ്ിക്കുവാ കഴിയുംവിധം പഠിതാക്കളില് ആത്മ 
വിശവാസം വളര്ത്തിലകാണ്ടുവരുവാ സഹായകമായ (സ്റ്റാര്ട്്ട അപ് ഇക്ഷക്കാ സിസ്റ്റം) 

ആവിഷ്കരിക്കുക. പുത്ത സംരംഭ്ങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങള് രൂപലപ്പടുുക. 

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ധനക്ഷരാതസ്സുകലള കുറിച്ചും, അവ ക്ഷലാണായി ലഭ്ിക്കുന്നതിലറയും, 

തിരിച്ചടക്ഷക്ക  രീതികലളകുറിച്ചും അനുബന്ധ നിയമങ്ങലള കുറിച്ചു പഠിതാക്കളില് 

അവക്ഷബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് ലസററുകള് ആരംഭ്ിക്കുക. 

 ദ്ീര്ഘകാല പദ്ധതി എന്ന നിലയില് പാലക്കാട് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭ്ിച്ച ഐ.ഐ.ടി യുക്ഷടയും 
ക്ഷകരള സാക്ഷകോതിക സര്വകലാശാലയുക്ഷടയും ക്ഷമല്ക്ഷനാട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നമ്മുലട 

ജില്ലയില് ഒരു സാക്ഷകോതിക പ്രനപുണയ പരിശീലന പ്രവദ്ഗ്ധയ വികസന ക്ഷകന്ദ്രം 

ആരംഭ്ിക്കണം. നമ്മുലട  കാര്ഷിക, വയവസായിക – വിഭ്വ മാക്ഷനജ്ലമറ് ക്ഷമഖലകളില് 
ഫലപ്രദ്മായി ഇടലപടുവാ ക്ഷശഷിയുള്ള സാക്ഷകോതിക വിദ്ഗ്ധലര 

പരിശീലിപ്പിലച്ചടുക്കലാവണം സ ക്ഷകന്ദ്രത്തിലറ പ്രധാന ലദ്ൗതയം. 
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6.1 ഊര്ജ്ജം 
 

6.1.1 ആമുഖം 
6.1.1.1 ഏതു സമൂഹത്തിന്റയം ാാജയതത്തി്ന്റയം ഏറവും ം രാഥാികിാകാച ലാലാ്തിയിചാ ് ഊര്ജ്ജം.  

പുരാാഗതിചിരലക്കുള്ള ഓരാാ ചുവടു്വപ്പിലം ഊര്ജ്ജത്തി്ന്റ ു അ ികിാ ആവ്യതം ഉണ്ടാം ന്നതാ ്. 

ജീവിതത്തി്ന്റ ഓരാാ ിവിവിലം  ഊര്ജ്ജം ഏറവും ം ിടിചന്താകാച ു അ ആവ്യതകാചി കാറുാചാ ്. 

ിതാചത് എല്ലാ പുരാാഗതിയ്ടയം രാഥാികിാ ആവ്യത ഘടാം ഊര്ജ്ജം ത്ന്നചാ ്. രാാളത്തി്ല 

വവദ്യുതി ഊര്ജ്ജ രകഖലചി്ല ഡിസ്ട്രിബൂഷന്, ട്രാന്മിഷന്, ജനരേഷന് തുടങ്ങിച വിഭാഗങ്ങളാചി, 

സാമ്പത്തിാകായം, ാാായതക്ഷകകായം, മുരന്നാട്ടു്ാാണ്ടുരപാകുന്നതി്ന്റ ഉത്താവാദ്യിത ം ്ാ.എസ്.ഇ.ബി 

ലികിറവുഡ് വള്ാ ഭംഗിചാചി നിര്ജ്വഹി്ചുവവ അ്നു.. പാലക്കാട് ജില്ല ഭാാതപ്പഴുച്ട ്ലറുതും വലതകാച 

രപാഷാനദ്യിാള് ്ാാണ്ട ് ിനുഗ്രഹീതകാ ്. സൂക്ഷകകാചി പായതരവഷ ം നടത്ത്പ്പടുാചാ് ങ്കില് 

ഇവ്ചല്ലാം ്ലറുാിട  ജലവവദ്യുത പദ്ധതിാളു്ട രരാതസ്സുാളാചി ഉപരചാഗ്പ്പടുത്താം ന്നതാ ്. രാാള 

സംസ്ഥാന്കാട്ടാ്ായള്ള കുടുംബങ്ങള് വവദ്യുതീാാ ം പൂര്ജ്ത്തീാാി ് സമ്പൂര്ജ്ണ വവദ്യതീകതീ ത 

സംസ്ഥാനകാചി ബഹു. രാാള സംസ്ഥാന മുഖയതകന്ത്രി ശ്രീ. പി ോചി വിജചന് 2017 ്കച് കാസം 

ഇ അപത്തി്ചാമ്പതാം തീയ്യതി രാാഴിക്കാട് വ ് രാഥഖയതാപിക്കുയണ്ടാചി. ഇത് മൂലം പുതിച വവദ്യുതി 

ാ ക്ഷനുാള്ക്്ക രവണ്ടിയള്ള ിരപക്ഷാ അ്ട എണത്തില് ഗ യതകാച കുേം ണ്ടാചിട്ടുണ്ട്.  സമ്പൂര്ജ്ണ 

വവദ്യതീകതീാാ ത്തിന്്േ ഭാഗകാചി ജില്ലയ്ട നഗാഗ്രാക വയതതയതാസകില്ലാത്ത എല്ലാ രാഥരദ്യ്ങ്ങളിലം വവദ്യുതി 

വലന് എത്തിക്കുാ എന്ന ശ്രകാാകാച നാഴിാാല്ല് പിന്നിട്ടു ാഴിഞ്ഞിാിക്കു്നു.. 

6.1.1.2 സംസ്ഥാനത്തി്ന്റയം ിതുരപാ്ല ത്ന്ന ജില്ലയ്ടയം ഊര്ജ്ജരകഖലയ്ട ു അ സംക്ഷിത 

രൂപം ിനാവാ ം ്ലയ്യു്നു..വവദ്യുതി എല്ലാ വയതവസാചങ്ങളുരടയം കാതാവാചി പാിഗ ിക്ക്പ്പടു്നു.. 

തകിഴ്നാട് സംസ്ഥാനരത്താട ് രലര്ജ്്നു. ാിടക്കുന്ന ാക്കിരക്കാട് രാാളത്തി്ല ാണ്ടാക്ത്ത വലിച വയതവസാച 

രകഖലചാ ്. ഈ രകഖലയ്ട വിാസനത്തിനും ഉന്നകനത്തിനും കാാാളം സാകയതതാള് നിലനില്ക്കു്നു.. 

വവദ്യുതിയ്ട വിതാ താംഗം ാാായതക്ഷകകാക്കുന്നതിന് ജില്ലചില് ാണ്ടു സര്ജ്ക്കിള് ഓഫീസുാളു്ട ാീഴില് 6 

ഡിവിഷനുാളിലാചി 65 ്സക്ഷന് ഓഫീസുാള് രാഥവര്ജ്ത്തി്ചുവവ അ്നു.. 

6.1.2 നിലവിലള്ള ിവസ്ഥ 

വവദ്യുതി രരാതസ്സുാള് 

6.1.2.1 പാലക്കാട് ജില്ലചി്ല വവദ്യുതി 

ഉപരചാഗം കറ്റു ജില്ലാളി്ല വവദ്യുതി 

രരാതസുാളുകാചി ബന്ധ്പ്പട്ടാ ിാിക്കുന്നത്. ജില്ലചില് 

പാികിതകാച ഉല്പാദ്യനരാന്ദ്രങ്ങള് കാത്രകാ ്  

നിലവിലള്ളത്. കലമ്പുഴചില് 2.5 MW ര്ഷിയള്ള 

വര്ജ്ഷത്തില് 3 കാസം വവദ്യുതി ഉല്പ്പാദ്യിപ്പിക്കുന്ന ു അ 

കിനി വഹഡല് രരാഥാജക്ടം കീന് വല്ലത്ത് 3 MW 

ര്ഷിയള്ള ു അ പദ്ധതിയം രാഥവര്ജ്ത്തി്ചുവ വ അ്നു.. 

ാക്കിരക്കാട് ്ാ.എസ്.ഇ.ബി യ്ട 2 MW സ ാാായത 



 
 

 ഊര്ജ്ജം 432 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 2017 – പാലക്കാട ്ജില്ല 

സംാംഭാ അ്ട പദ്ധതിാളും,   ിഗളിചില് 18.6 MW ിഹലയതയ്ട 8.4 MW ഇരനാക്സി്ന്റ 16 MW ര്ഷിയള്ള 

ാാറവുില് നിന്്ന വവദ്യുതി ഉല്പ്പാദ്യിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിാളും ഉണ്ട്. കൂടാ്ത ്സൌരാാര്ജ്ജത്തില് നി്നു.ം 

്ാാല്ലരങ്കാടും, ാക്കിരക്കാടും ്ാ.എസ്.ഇ.ബി യ്ട ാീഴില് ഓരാാ ്കഗാവാട്ടി്ന്റ പദ്ധതിാളും, കുഴല്കന്ദതത്്ത 

ി്നര്ജ്ട്ടി്ന്റ ാീഴില് 2 MW ്സൌരാാര്ജ്ജ 

വവദ്യുതി നിലചം ം രാഥവര്ജ്ത്തി ് വ അ്നു.. 

6.1.2.2 പാലക്കാട് ജില്ലചില് പാാമ്പായത 

വവദ്യുതി രരാതസ്സുാളില് കീന്വല്ലം ജലവവദ്യുത 

പദ്ധതി കാത്രകാ ് നിലവിലള്ളത്. 

ജില്ലാപക്കാചത്തി്ന്റ ാീഴിലള്ള രാഥതുത 

രരാഥാജക്ടി്ന്റ സ്ഥാപിത ര്ഷി 3 MW ആ ്. ഈ 

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാചി 18 രാാടി രൂപ ്ലലവ് 

വ്നു.. രാഥവര്ജ്ത്തനകാാംഭി ത് 28.8.2014 ല് ആ ്. 

ഇതുവ്ാ 2.24 രാാടി യൂ ിറവു് വവദ്യുതി 

ഉത്പാദ്യിപ്പിക്കുായം 10.65 രാാടി രൂപയ്ട വ അകാനം 

ഉണ്ടാക്കുായം ്ലയ്തു. 

6.1.2.3 പാലക്കുഴിചില് ജില്ലാപക്കാചത്തി്ന്റ ാീഴില് 1 MW ്ലറുാിട ജല വവദ്യുതപദ്ധതിയ്ട 

നിര്ജ്മാ  ഉദ്ഘാടനം വവദ്യുതി 

വകുപ്പ് കന്ത്രി ശ്രീ. എം.എം ക ി 

നിര്ജ്വഹി്ചുവ. 13 രാാടി രൂപ ്ലലവ്     

വ അന്ന പദ്ധതി 2 വര്ജ്ഷത്തിനുള്ളില് 

പൂര്ജ്ത്തീാാിക്കാ നാ ് ഉരേ്ിക്കുന്നത്. 

                

 

 

 

 

 
 

6.1.3 പാാമ്പായത വവദ്യുതി രരാതസ്സുാള് 

  ഇന്തയതചി്ല ഊര്ജ്ജ ഉപരചാഗത്തി്ന്റ രിാിഭാഗം ം നിേരവറവു്പടുന്നത് പാാമ്പായത ഊര്ജ്ജ 

രരാതസ്സുാളില് നിന്നാ ് ഉപരചാഗത്തി്ന്റ 86-87 % സംഭാവന ഈ രകഖലചില് നിന്നാ ്.  

(താപവവദ്യുതി 65.34%, ജലവവദ്യുതി 21.53%)  പാാമ്പരായതതാ ഊര്ജ്ജ രരാതസ്സുാളില് നി്നു. ബാക്കി 

13.3% ഉപരചാഗം നിേരവറവു്പ്പടു്നു.. (േിനതീകവബിള് എനര്ജ്ജി 10.42%, നതീകക്ലിചര്ജ് എനര്ജ്ജി 2.71%) പാലക്കാട് 

ജില്ലചി്ല പാാമ്പായത വവദ്യുതി രരാതസ്സിന്്േ സ്ഥാപിതര്ഷി 5.5 MW  ആ ്. 

 

കീന്വല്ലം ജലവവദ്യുത പദ്ധതി 
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6.1.4 പാാമ്പരായതതാ ഊര്ജ്ജ രരാതസ്സുാള് 

  ജില്ലചി്ല പാാമ്പരായതതാ ഊര്ജ്ജ രരാതസ്സുാളില് രാഥകാന പങ്കു വഹിക്കുന്നത് ്സൌരാാര്ജ്ജം ം, 

ാാറവുില് നി്നു.ള്ള വവദ്യുതിയകാ ്. 

6.1.4.1 ്സൌരാാര്ജ്ജം : രികിചിചില് ലഭിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജത്തിന്്േ ിടിസ്ഥാന രരാതസ്സാച സൂായതന് 

ത്ന്നചാ ് ഏറവും ം രാഥകാന ിക്ഷച ഊര്ജ്ജ ഉേവിടം. രസാളാര്ജ് വാട്ടര്ജ് ഹീറവുര്ജ്, ്സൌാോന്തല്, രസാളാര്ജ് 

രഹാം വലറവുിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ്സൌരാാര്ജ്ജ്ത്ത ഉപരചാഗ്പ്പടുുവാനവാന് നിലവിലള്ള ലില 

കാര്ജ്ഗങ്ങളാ ്. 

6.1.4.2 രസാളാര്ജ് വാട്ടര്ജ് ഹീറവുര്ജ് : സൂായതതാപം ഉപരചാഗി ് ്വള്ളം ചൂടാക്കുവാന് രസാളാര്ജ് വാട്ടര്ജ് ഹീറവുര്ജ് 

നിലവില് ഉപരചാഗി്ചുവവ അ്നു.. കാാാളം സൂായതരാഥാാാം ലഭിക്കുന്ന തുേസ്സാച സ്ഥലങ്ങളില് 

സൂായതരാഥാാ്ത്തിന്്േ ലഭയതതയം രസാളാര്ജ് ാളക്ടേിന്്േ ക്ഷകതയം ിനുസാി ് 60 മുതല് 80 ഡിഗ്രി 

്സല്ഷയതസ് വ്ാ ്വള്ളം ചൂടാക്കുവാന് സാകിക്കു്നു.. ഗാര്ജ്ഹിാാവ്യതങ്ങള്ക്്ക 100 മുതല് 300 ലിറവുര്ജ് വ്ാ 

ര്ഷിയള്ള രസാളാര്ജ് വാട്ടര്ജ് ഹീറവുറുാള് ജില്ലചില് വയതാപാകാചി സ്ഥാപി ിട്ടുണ്്ട. 

   6.1.4.2.1 ്സൌാോന്തല് വീടുാളില് രടബിള് ലാബിനു പാാകായം, ാാത്രിാാലങ്ങളില് 

എല്.പി.ജി വിളക്കുാളും, ്പരട്രാകാക്സുാളും ഉപരചാഗിക്കുന്ന വഴിരചാാക്ക വടക്കാര്ജ്ക്കും വള്ാ 

ഉപരചാഗരാഥദ്യകാ ്. രസാളാര്ജ് പാനല്, ബാറവുേി, ബള്ബ് എന്നിവ രാഥകാന ഭാഗങ്ങളാചിട്ടുള്ള ്സൌാോന്തല് 

പാല് സൂായതരാഥാാ്ം വവദ്യുതിചാക്കി കാറവുി ബാറവുേിചില് ര്ഖാിക്കുായം ആവ്യതമുള്ള സകചത്ത് വലറ്വു 

രാഥാാ്ിപ്പിക്കുവാന് ഉപരചാഗിക്കുായം ്ലയ്യു്നു.. ിനര്ജ്ട്ടിന്്േ രസാളാര്ജ് രഫാരട്ടാരവാള്ട്ടാചിാ് പദ്ധതിചില് 

ഉള്്പ്പടുത്തി ്സൌാോന്തല് ജില്ലചില് വിതാ ം ്ലയ്തിട്ടുണ്ട്. 

  6.1.4.2.2 രസാളാര്ജ് രഹാം വലറവുിംഗ് സിസ്റ്റം (്സൌാ രകല്ൂാ പദ്ധതി) രസാളാര്ജ് പാനല്, രസാളാര്ജ് 

ഇന്്വര്ജ്ട്ടര്ജ്, ബാറവുേി, എന്നിവ രാഥകാന ഭാഗങ്ങളായള്ള രകല്ൂാചില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ്സൌരാാര്ജ്ജ ാാന്േ് 

ാാത്രിചില് വവദ്യുതി വിളക്കുാള്, വാരട്ടജ് കുേം ള്ള ഉപാാ ങ്ങള് രാഥവര്ജ്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പായതാതകാ ്. 

ാ ക്ട ് ്ലരയ്യണ്ട രലാഡിനനുസാി ാ ് പാനല് എങ്കില് വവദ്യുതി വിതാ  ശംഖലയകാചി 

ബന്ധിപ്പിക്കുവാന് സാകിക്കും. ിത് വഴി പാല് ികിാം ഉല്പ്പാദ്യിപ്പിക്കുന്ന വവദ്യുതി, ശംഖലചിരലയ്്ക്ക 

നല്കുായം ാാത്രി ്സൌരാാര്ജ്ജം ലഭയതകല്ലാത്ത സകചത്ത് തിാി് ടുക്കുായം ്ലയ്യാം. 

   6.14.2.3 പാലക്കാട് ജില്ലചി്ല ്സൌരാാര്ജ്ജ പദ്ധതിാളു്ട നടത്തിപ്പു ചുകതല ി്നര്ജ്ട്്ട 

ആ ് നിര്ജ്വഹിക്കുന്നത്.  ി്നര്ജ്ട്ടി്ന്റ ് സൌാജരകല്ൂാ പദ്ധതിചില് ഇതുവ്ാ പാലക്കാട് ജില്ലചില് 755 

KW ര്ഷിയള്ള 663 വീടുാളിലാചി ഓഫ് ഗ്രിഡ് ്സൌരാാര്ജ്ജ പവര്ജ് ാാന്റുണ്ട്. 60 വീടുാളിലാചി 440 KW 

ര്ഷിയള്ള ഓണ് ഗ്രിഡ് പവര്ജ് ാാന്റുണ്ട്. ജില്ലയ്ട വവദ്യുതി ഉപരചാഗത്തി്ന്റ ു അ ്തകാനരത്താളം 

ഇരാഥാാാം നിേരവറവു്പ്പടു്നു.. രാഥതിദ്യിനം നാലിചാരത്താളം യൂ ിറവു് വവദ്യുതി ഗാര്ജ്ഹിാ ഉപരചാഗത്തിനാചി 

്സൌരാാര്ജ്ജത്തില് നി്നു.ം ഉല്പാദ്യിപ്പിക്ക്പ്പടു്നു.. 
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6.1.5 ാാറവുില് നി്നു.ള്ള ഊര്ജ്ജം 

  ാാറവുില് നി്നു.ം വവദ്യുതി 

ഉല്പാദ്യിപ്പിക്കുവാന് ഉപരചാഗിക്കുന്ന 

ചന്ത്രസംവികാനകാ  ് ാാറവുാടിചന്ത്രം. 

ിടിത്തേചില് ഉേപ്പി  ു അ ടവേിന്്േ 

മുാളിലാചി ്െചിഡുാള്, ്രാഥാപ്പല്ലര്ജ്, 

ജനരേറവുര്ജ് എന്നിവചടങ്ങുന്നതാ ് 

ാാറവുാടിചന്ത്രം. ിരനാം ാാറവുാടിാള് ു അ 

രാഥരദ്യ്ത്ത് സ്ഥാപി ാ  ് വവദ്യുതിചില് 

ആനുപാതിാകാചി വര്ജ്ദ്ധനവ് ്ടിിക്കുന്നത്. 

്സക്കന്ഡില് 12-16 കീറവുര്ജ് രവഗമുള്ള ാാറവുില് 

നി്നു.ം 20 കീറവുര്ജ് നീളമുള്ള ്െയ്ഡഡുാളും 1000 ാിരലാ വാട്്ട ര്ഷിയള്ള ജനരേറവുറും ഘടിപ്പി ിട്ടുള്ള ു അ 

ചന്ത്രത്തില് നി്നു.ം 1 MW  വവദ്യുതി ഉല്പാദ്യിപ്പി ് വിതാ ം നടുവാനവാന് സാകിക്കും. 

 ജില്ലചില് ാാറവുില് നി്നു.ള്ള വവദ്യുതി പദ്ധതിാള് ്ാ.എസ്.ഇ.ബി ലികിറവുഡും കറ്റു സ ാാായത ഏജന്സിാളും 

ഏ്റവുടുുവാന നടത്തി്ക്കാണ്ടിാിക്കു്നു..  ഇതില് ാക്കിരക്കാട് ്ാ.എസ്.ഇ.ബി ലികിറവുഡ്ന് 2 MW  ഉത്പാദ്യന 

ര്ഷിയം, സ ാാായത ഏജന്സിയ്ട 

ാീഴില് ിട്ടപ്പാടി ചില് 18.6 MW 

ര്ഷിയം, ിഹലയതയ്ട 8.4 

MWര്ഷിയം, ഇരനാക്സ് ാമ്പനിയ്ക്ക് 16 MW 

ര്ഷിയമുള്ള ാാറവുില് നി്നു.ള്ള ഊര്ജ്ജ 

ഉത്പാദ്യന രാന്ദ്രങ്ങ ളുണ്്ട. 

6.1.6  വജവ ഇന്ധനങ്ങള് 

  ്കാത്തം ഊര്ജ്ജ 

ആവ്യതത്തിന്്േ 40 ്തകാനരത്താളം 

വജവ ഇന്ധനങ്ങളാ ് നിേരവറ്റുന്നത്. 

ലിാട്ട, വിോ്, ്തരങ്ങാല, 

കടല്,്തങ്ങില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കറവു് ിവി്ിങ്ങള്, ചുള്ളിക്കമ്പുാള്, ാാി ഇലാള്, ലാ ാ വേളി 

മുതലാചവചാ ് രാഥകാന വജവ ഇന്ധനങ്ങള്. ഇവയ്ട ഫലരാഥദ്യം ം ഊര്ജ്ജക്ഷകം കാച 

ഉപരചാഗത്തിനാചി ിനാര്ജ്ട്ട് പല താത്തിലള്ള വിോടുപ്പുാള് ലഭയതകാക്കി വ അ്നു.. 

പട്ടിാ 6.1.1.  

ിനര്ജ്ട്ട് മുരഖന ജില്ലചില് നടപ്പിലാക്കിച ്ക ്പ്പട്ട വിോടുപ്പുാളു്ട വി്ദ്യാം്ങ്ങള് 

ക്രക 

നം 

സാമ്പത്തിാ 

വര്ജ്ഷം 

ഗാര്ജ്ഹിാം സ്ഥാപനങ്ങള് 

ജനേല് 
എസ്.സി/ 

എസ്.ടി 

സ്കൂളുാള്, 

ിംഗനവാടിാള്/പെിാ് 

1 2012-13 173 2068 62 

2 2013-14 118 1415 39 
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3 2014-15 0 485 1 

4 2015-16 71 1327 75 

5 2016-17 179 783 1 

 ്കാത്തം 541 6078 178 
ിവലംബം:- ി്നര്ജ്ട്ട് 

  ഇത്താത്തില് 6619 എണം 2+1 രകാഡല് ിടുപ്പുാളും ഉ  ഭക്ഷ ം പാാം ്ലയ്യുന്ന സ്കൂളുാള്, 

ിംഗനവാടിാള്, കറ്റു ്പാതു സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവടങ്ങളിരലക്്ക രചാജി  189 എണം ാമതീക ിറവുി ിടുപ്പുാളും 

സര്ജ്ക്കാര്ജ് കനസഹാചരത്താ്ട ജില്ലചില് സ്ഥാപി ിട്ടുണ്ട്. 

 6.1.7 ബരചാഗയതാസ് ാാന്റുാള് 

പട്ടിാ 6.1.2  

ി്നര്ജ്ട്ട് മുരഖന പാലക്കാട ്ജില്ലചില് നടപ്പിലാക്കിച ബരചാ ഗയതാസ് ാാന്റുാള് 

ക്രക 

നം 
സാമ്പത്തിാ വര്ജ്ഷം രപാര്ജ്ട്ടബിള് ഫിക്സഡ് 

1 2012-13 0 142 

2 2013-14 14 65 

3 2014-15 89 59 

4 2015-16 117 44 

5 2016-17 94 22 

ആ്ാ 314 332 
ിവലംബം : ി്നര്ജ്ട്ട് 

      6.1.7.1  രാാളത്തില് ഇന്ന ്ു അ സാമൂഹിാാരാാഗയത രാഥശ്നം ത്ന്നചാചി കാേിചിാിക്കുന്ന ലീഞ്ഞളിയന്ന 

വജവ കാലിനയതങ്ങള് സുാക്ഷിതകാചി നിര്ജ്മാര്ജ്ജനം ് ലയ്യുന്നതിനും ിരതാ്ടാപ്പം ിതില് നി്നു.ം വില്പ്പട്ട 

പാലാ ഇന്ധനകാച വജവ വാതാം ഉല്പ്പാദ്യിപ്പിക്കുന്നതും സഹാചാാകാച ഉപാാ  സംവികാനകാ ് 

ബരചാഗയതാസ് ാാന്റുാള്. ാണ്ട് താം രകാഡലാള് നിലവില് ഉപരചാഗത്തിലണ്ട്. 

1) രപാര്ജ്ട്ടബിള് രകാഡല് 

2) ഫിക്സഡ് രകാഡല് 

   6.1.7.2 പാലക്കാട് ജില്ലചില് വിവിക രാഥരദ്യ്ങ്ങളിലാചി 332 എണം ഫിക്സഡ് ബരചാ ഗയതാസ് ാാന്റുാളും 314 

എണം  രപാര്ജ്ട്ടബിള് ബരചാ ഗയതാസ് ാാന്റുാളും ഈ ാാലചളവില് സ്ഥാപി ിട്ടുണ്ട്. ലീഞ്ഞളിയന്ന വജവ 

കാലിനയതങ്ങള് ഉപരചാഗരാഥദ്യകാചി നിര്ജ്മാര്ജ്ജനം ്ലയ്യുന്നതിലൂ്ട പാലാ വാതാകാച വജവ വാതാം 

ഉപരചാഗിക്കുന്നതിനും, ാാന്േില് നി്നു.ം പുേത്്ത വ അന്ന സ്ലേി വജവ വളകാചി ഉപരചാഗിക്കുന്നതിനും 

സാകിക്കു്നു.. കാലിനയത നിര്ജ്മാര്ജ്ജനം, ഊര്ജ്ജ സംാക്ഷ ം, വജവ വള ഉപരചാഗം എന്നീ മൂന്്ന 

ലക്ഷയതങ്ങളാ ് ബരചാ ഗയതാസ് ാാന്റുാള് നിേരവറ്റുന്നത്.  

6.1.8 ഗാര്ജ്ഹിാ ഗയതാസ് സിലിണ്ടറുാളു്ട ഉപരചാഗം  

  ജില്ലചില്  2017-18 സാമ്പത്തിാ വര്ജ്ഷത്തില് 27 ലക്ഷം ഗാര്ജ്ഹിാ ഗയതാസ ്സിലിണ്ടറുാള് വിതാ ം 

്ലയ്തു. 
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6.1.9 ട്രാന്മിഷന് (രാഥസാ ം) 

  6.1.9.1 ഈ വിഭാഗത്തില് ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദ്യന രാന്ദ്രത്തില് നി്നു.ള്ള വവദ്യുതി സബ് രസ്റ്റഷനിരലക്്ക 

എക്സ്ട്സ്ട്രാ വഹ്ടന്ഷന് വലനിലൂ്ട ്കാത്തത്തില് വാകാറവും ്ലയ്യ്പ്പടു്നു.. ിതിനുര്ഷം 11 ്ാ.വി 

തീവ്രതചിരലക്ക് കുേ ് ട്രാന്രഫാകേിലൂ്ട വിതാ ം ്ലയ്യുന്ന ജില്ലചി്ല രാഥസാ ശംഖല താ്ഴ പേയ്നു.. 

പട്ടിാ 6.1.3  

ജില്ലചി്ല രാഥസാ ശംഖല 

ക്രക 

നം 
സാമ്പത്തിാ വര്ജ്ഷം രപാര്ജ്ട്ടബിള് ഫിക്സഡ് 

1 220 ്ാ.വി 2 111.4 

2 110 ്ാ.വി 1 496 

3 66 ്ാ.വി 4 136 

4 33 ്ാ.വി 20 249 
       ിവലംബം : ്ാ.എസ്.ഇ.ബി 

    ാക്കിരക്കാടിനടുുവാനള്ള കണ്ണുക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ു അ 400 ്ാ.വി സബ്സ്റ്രസ്റ്റഷന് 

പി.ജി.സി.ഐ.എന് ്ന്റ രകല്രനാട്ടത്തില് രാഥവര്ജ്ത്തനസജകാചിട്ടുണ്ട്.  

    6.1.9.2 പാലക്കാട് ജില്ലചില് രാഥസാ വതീകഹം 41 സബ്സ്റ്രസ്റ്റഷനുാളില് വിവിക രവാള്രട്ടജ് 

നിലാളിലാചി (220 ്ാ.വി, 110 ്ാ.വി, 66്ാ.വി, 33്ാ.വി) ിടങ്ങിചിാിക്കു്നു..  കിക്കവാറും എല്ലാ സബ് 

രസ്റ്റഷനുാളും ികിാ വവദ്യുതി ആവ്യതാത ഉണ്ടാം ാചാ് ങ്കില് നിേരവറവുാന് സജകാ ്. പാലക്കാട് 

ജില്ല സമ്പൂര്ജ്ണ വവദ്യതീകതീ ത ജില്ലചാചി രാഥഖയതാപി ിട്ടുണ്ട്. ജില്ലചി്ല വവദ്യുതി ആവ്യതങ്ങള് നിേരവറവു്പ്പടുന്ന 

ാീതിചിലള്ളതാ ് രാഥസാ  വിതാ  സംവികാനം.  

  6.1.9.3 സംസ്ഥാന്ത്ത 22% ്തകാനരത്താളം എക്സ്ട്സ്ട്രാ വഹ്ടന്ഷന് ഉപരഭാതിയാക്കള് 

പാലക്കാട് ജില്ലചില് നിന്നാ ്. ഈ ഉപരഭാതിയാക്കളിലകിാം ം 110 ്ാ.വി രവാള്രട്ടജ ് നിലചിലാ  ്

ഉപരചാഗിക്കുന്നത്. ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലചി്ല വയതവസാച രകഖലയ്ട രാഥാകാനയത്ത്ത സൂലിപ്പിക്കു്നു.. 

ജില്ലചി്ല വാര്ജ്ഷിാ ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദ്യനം ഉപരചാഗം കാചി താാതകയതം ്ലയ്യുരമ്പാള് വള്ാ കുേവാ ്. 

   6.1.9.4 സംസ്ഥാന്ത്ത വഹ്ടന്ഷന് ഉപരഭാഗതിയാക്കളില് 8 ്തകാനം ജില്ലചില് നിന്നാ .് 

ഭാവിചില് ജില്ലയ്ട ഊര്ജ്ജ ആവി്യതങ്ങള് നിേരവറവു്പ്പടുന്ന ാീതിചില് ഊര്ജ്ജ ഉല്പാദ്യനരകഖല 

വിപൂലീാാിരക്കണ്ടത് ിതയതാവ്യതകാ് ന്ന് വയതതിയകാ ്.   

6.1.10  ഊര്ജ്ജ ഉപരഭാഗം 

    ജില്ലചി്ല വവദ്യതീകതി ഉപരഭാഗം 2016-17 സാമ്പത്തിാ വര്ജ്ഷത്തില് 1998 കില്ലയതണ് യൂ ിറവുാ ്. 

എന്നാല് ഉത്പാദ്യനം വാര്ജ്ഷിാ ഉപരഭാഗത്തി്ന്റ ാണ്ടു ്തകാനം കാത്രകാ ്. സംസ്ഥാന്ത്ത രകല് പേഞ്ഞ 

ാാലചളവി്ല വവദ്യുതി ഉപരഭാഗം 19460 കില്ലയതണ് യൂ ിറവുാ ്. ജില്ലചി്ല ആ്ാ ഉപരചാതിയാക്കളു്ട 

എണം 1110959 ആ ്. ജില്ലചി്ല ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട ഇനം തിാി്ചുവള്ള എണം ം ഉപരചാഗം ം താ്ഴ 

പട്ടിാചില് രലര്ജ്ത്തിാിക്കു്നു.. 
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6.1.4. പട്ടിാ   

വാര്ജ്ഷിാ വവദ്യുതി ഉപരഭാഗം പാലക്കാട് ജില്ല -2017 

താം 
ഉപരഭാഗം 

എം.യ 

ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട 

എണം 

ഉപരഭാഗ 

്തകാനം 

ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട എണം 

(്തകാനം) 

ഗാര്ജ്ഹിാം 750.84 7,82,849 37.6 70.4 

വാ ിജയതം 223.46 1,57,879 11.2 14.22 

 ഷി 107.39 63,870 5.42 5.8 

വയതവസാചം (എല്.ടി) 69.5 12,091 3.5 1.1 

വഹ്ടന്ഷന് എക്സട്രാ 

വഹ്ടന്ഷന് 

468 

334 

394 

11 

23.4 

16.7 

0.04 

0.001 

 

്ത അം  വിളക്കുാള് 36.68 87,091 1.8 7.84 

കറ്റുള്ളവ 8.45 6,774 0.40 0.6 

ആ്ാ 1998.32 11,10,959 100% 99.64% 

ിവലംബം : ്ാ.എസ.്ഇ.ബി 

6.1.11 വിതാ രകഖലയ്ട സംക്ഷിതരൂപം ം വ അകാന രരാതസ്സുാളും 

  വവദ്യുതിരകഖലയ്ട നിലവി്ല സ്ഥിതി വി്ാലനം ് ലയ്യുരമ്പാള് വവദ്യുതി വിതാ  സംവികാനം 

തുതയതര്ജ്ഹകാച പങ്കുവഹിക്കു്നു..  

പട്ടിാ 6.1.5 

വവദ്യുതി വിതാ  സംവികാനം 

വലന് 

വദ്യര്ജ്ഘയതം 

(ാി.കീ 

രവാള്രട്ടജ് 
ട്രാന്രഫാര്ജ്കര്ജ് 

ാപ്പാസിറവുി 
എണം എണം 

249 33 ്ാ.വി 550 ്ാ.വി.എ 7 7 

133 22 ്ാ.വി 315 ്ാ.വി.എ 20 20 

5200 11 ്ാ.വി 250 ്ാ.വി.എ 403 403 

11727 എന്.ടി 3പി.എ ് 160 ്ാ.വി.എ 1130 1130 

12790 എന്.ടി എസ്.പി.എ ് 100 ്ാ.വി.എ 5022 5022 

  63 ്ാ.വി.എ 136 136 

  50 ്ാ.വി.എ 7 7 

  25 ്ാ.വി.എ 102 102 
  ിവലംബം : ്ാ.എസ്.ഇ.ബി 
6.1.12 വ അകാന വി്ാലനം 

  ്ാ.എസ്.ഇ.ബി ലികിറവുഡ് രാാളത്തി്ല രസവനരകഖലചില് നിലവിലള്ള ്പാതുരകഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് ിദ്യുതീചകാച സ്ഥാനം ിലങ്കാിക്കു്നു.. വവദ്യുതി വില്പനചിലൂ്ടയള്ള വ അകാന്ത്തയം, 
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വവദ്യുതി ഉല്പാദ്യനക്ഷകത വര്ജ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി്നയം  ആശ്രചി ാ ് ഈ സ്ഥാപനത്തി്ന്റ വളര്ജ്  

നില്ാാള്ളുന്നത്. സ്ഥാപനത്തി്ന്റ താാിഫ് ിടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ അകാന വി്ാലനം താ്ഴ 

്ാാടുത്തിാിക്കു്നു.. 

6.1.6. പട്ടിാ  

താാിഫ് ിടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വ അകാന വി്ാലനം 

താം 
ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട 

എണം 

വാര്ജ്ഷിാ 

ഉപരഭാഗം 
വ അകാനം (ലക്ഷം) 

എക്സട്രാ വഹ്ടന്ഷന് 11 334.32 13584 

വഹ്ടന്ഷന് 394 468 30660 

ഗാര്ജ്ഹിാം 782649 750.8 29109 

വാ ിജയതം 157879 223.5 20696 

 ഷി 63870 107.4 1942 

വയതവസാചം  12091 69.5 5332 

്ത അം  വിളകുാള് 87091 36.7 1390 

കറ്റുള്ളവ 6774 8.45 633 

ആ്ാ 11,10,959 1998.67 1,03,346 
ിവലംബം : ്ാ.എസ്.ഇ.ബി 

      ഈ വി്ാലനത്തില് നി്നു.ം എ ്.റവുി ഉപരഭാതിയാക്കളാ ് ജില്ലചില് ്ാ.എസ്.ഇ.ബി ലികിറവുഡി്ന്റ 

മുഖയതപങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ാണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വാ ിജയത ഉപരഭാതിയാക്കളും തുടര്ജ്ന്ന് ഗാര്ജ്ഹിാ ഉപരഭാക്കാക്കളും 

ആ് ന്നത് വയതതിയകാ ്. 

6.1.13 വവദ്യുതി രകഖലചി്ല വിാസന രാഥവ ത 

    എല്ലാ വര്ജ്ഷം ം ഉപരഭാഗത്തില് 9 ്തകാനം വര്ജ്ദ്ധന മുന്വര്ജ്ഷങ്ങ്ള ിരപക്ഷി ് ഉണ്ടാകു്നു.. 

ഉപരഭാഗത്തി്ല വര്ജ്ദ്ധനവ് മുന്നില്ക്കണ്ട് ഉത്പാദ്യന ാംഗത്ത് പുതിച രരാതസ്സുാള് ാരണ്ടരത്തണ്ടതിന്്േ 

ആവ്യതാതചിരലക്കാ ് ഇത് വിാല് ചൂണ്ടുന്നത്. 

6.1.14 ജില്ലചി്ല ഊര്ജ്ജ രകഖലചില് ഉണ്ടാച വളര്ജ്  

  6.1.14.1  വവദ്യുതി ഉപരഭാതിയാക്ക്ള ിവ അ്ട ഉപരഭാഗം, ാ ക്ടഡ് രലാഡ്, താാിഫ് എന്നിവ 

ിടിസ്ഥാന്പ്പടുത്തിചാ ് താം തിാി ിാിക്കുന്നത്. 

1) രലാ ്ടന്ഷന് ഉപരഭാതിയാക്കള് - ഈ വിഭാഗത്തിലള്ള ഉപരഭാതിയാക്ക്ള ഗാര്ജ്ഹിാം, വാ ിജയതം, 

ാാര്ജ്ഷിാം, വയതവസാചം എന്നിങ്ങ്ന താം തിാി ിാിക്കു്നു.. 

2) വഹ ്ടന്ഷന് ഉപരഭാതിയാക്കള് - 33 ്ാ.വി വ്ായള്ള രവാള്രട്ടജ് നിലചിലള്ള 

ഉപരഭാതിയാക്കളാ ് ഈ ഇനത്തില് വ അന്നത് 

3) എക്സ്ട്സ്ട്രാ വഹ ്ടന്ഷന് ഉപരഭാതിയാക്കള് - 110 ്ാ.വി വ്ായള്ള രവാള്രട്ടജ് നിലചിലള്ള 

ഉപരഭാതിയാക്കളാ ് ഈ ഇനത്തില് വ അന്നത്. 

6.1.14.2  വവദ്യുതി ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട എണം 2012-13 ല് 8,68,429 ല് നി്നു.ം 2016-17 ല് 11,10,959 

ആചി ഉചര്ജ്ന്നിട്ടുണ്്ട. ഉപരഭാതിയാക്കളു്ട എണത്തില് വയതതിയകാച വര്ജ്ദ്ധനവ് ഈ ാാലചളവില് 

ഉണ്ടാചി അന്നതാചി കനസ്സിലാക്കുവാന് സാകിക്കു്നു.. ഏാരദ്യ്ം 28 ്തകാനം വര്ജ്ദ്ധനവാ ് 
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ഉണ്ടാചിാിക്കുന്നത്. സമ്പൂര്ജ്ണ വവദ്യതീകതീാാ  രാഥഖയതാപനം നടന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന നിലചില് ഈ 

എണത്തിലള്ള വര്ജ്ദ്ധനവില് ഇനിയം ഗ യതകാച കുേം ണ്ടാകും. പുതിച വവദ്യുതി ാ ക്ഷനുാളു്ട 

എണത്തില് വ അന്ന ആനുപാതിാ വര്ജ്ദ്ധനവ് തുടര്ജ്ന്്ന ഉണ്ടാാാന് സാകയതതചില്ല. 

6.1.15 ആ്ാ ഉപരഭാഗത്തിലള്ള വര്ജ്ദ്ധനവ് 

    പാലക്കാട് ജില്ലയ്ട വവദ്യുതി ഉപരഭാഗം 2013 ല് 1377 എം.യ ല് നിന്ന് 2017 ല് 1998.67 എം.യ  

ആചി വര്ജ്ദ്ധിപ്പി ിട്ടുണ്ട്. ഉപരഭാഗം വര്ജ്ഷം രതാറും വര്ജ്ദ്ധി്ചുവ ്ാാണ്ടിാിക്കുന്നതാചി ാാവി്നു.. 

6.1.16 വിാസനത്തി്ല രാഥശ്നങ്ങളും സാകയതതാളും- നിലവിലള്ള സ്ഥിതിചി്ല വിടം ാള് 

ഊര്ജ്ജ  ഉത്പാദ്യനരകഖല 

    6.1.16.1 പാലക്കാട് ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദ്യനരകഖലചില് സ ചം പായതതത വാവാി ിട്ടില്ല. ഈ രകഖലചില് 

ജില്ലാ വള്ാചകിാം മുരന്നാട്ടുരപാരാണ്ടതുണ്ട്. ജില്ലചി്ല വാര്ജ്ഷിാ ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദ്യനം ഉപരചാഗം കാചി 

താാതകയതം ്ലയ്യുരമ്പാള് വള്ാ കുേവാ ്. സംസ്ഥാന്ത്ത ്കാത്തം സ്ഥാപിത ര്ഷിയ്ട 2%  കാത്രകാ ് 

ജില്ലചില് നിലവിലള്ളത്. ഭാവിചില് ജില്ലയ്ട ഊര്ജ്ജ ആവ്യതങ്ങള് നിേരവറവു്പ്പടുന്ന ാീതിചില് ഊര്ജ്ജ 

ഉല്പാദ്യനരകഖല വിപൂലിാാിരക്കണ്ടത് ിതയതാവ്യതകാ് ന്ന് വയതതിയകാ ്. 

   6.1.16.2 ജലം, ്സൌരാാര്ജ്ജം, ാാറവു് എന്നീ രരാതസ്സുാള്ക്കാ ് മുഖയത പാിഗ ന നല്രാണ്ടത്. 

പദ്ധതിാളു്ട വലിപ്പം പാിഗ ിക്കാ്ത ത്ന്ന കൂടുതല് ജലവവദ്യുത പദ്ധതിാള് ഏ്റവുടുരക്കണ്ടതാചിട്ടുണ്ട്. 

രസാളാര്ജ് ഉത്പാദ്യനം വര്ജ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബഹുമുഖകാച ഇട്പടല് ആവ്യതകാ ്. രസാളാര്ജ് പദ്ധതിാളു്ട 

പാികിതി ിതിനാവ്യതകാച രികിയ്ട ിളവ് വള്ാ കൂടുതല് ആ് ന്നതാ ്. ു അ ്കഗാവാട്ടിന് ്ാാ്ാി 

5 ഏക്കര്ജ് രികി ആവ്യതകാ .് വിരാന്ദ്രീ തകാചി ഉപരഭാതിയാവിന്്േ പുേപ്പുേത്്ത ്ലറു രസാളാര്ജ് നിലചങ്ങള് 

വയതാപാകാചി സ്ഥാപിക്ക്പ്പടുന്നതിന് ജില്ലചില് സാകയതതാരള്േചാ ്. ഗ്രിഡിരലക്്ക നിലചം 

ബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാരങ്കതിാം ം ഭാ പാം കാച തടസ്സങ്ങള്, തുടക്കത്തില് വലി്ചാ അ തുാ 

നിരക്ഷപിരക്കണ്ടത്, ആവ്യതകാച ിറവുകുറവുപ്പ ിാള്ക്ക് രാഥാരദ്യ്ിാകാചി സാരങ്കതിാ വിദ്യുക അ്ട 

ലഭയതതക്കുേവ് തുടങ്ങിച രാഥശ്നങ്ങള് ഈ ാംഗത്്ത ിനുഭവ്പ്പടു്നു.ണ്ട്.  

 

6.1.16.1 രാഥസാ രകഖല 

 1.1 തടസരകതും ിനുഭവ്പ്പടാ്ത തുടര്ജ് ചാചി വവദ്യുതി ലഭയതത ഉേപ്പു വ അുവാനവാന് രാഥസാ  

ശംഖലയ്ട ആധുനിാവത്ാാ ം ം, ര്ഷി വര്ജ്ദ്ധനയം ആവ്യതകാ ്. പുതിച രാഥസാ  പദ്ധതിാള്ക്്ക 

ിനുഭവ്പ്പടുന്ന രാഥകാന തടസ്സം വലനുാള് നിര്ജ്കിക്കുന്നതിന് രിം ടകാളില് നി്നു.ം രനാിടുന്ന എതിര്ജ്പ്പാ ്. 

ു അ പാികി വ്ാ ഇതു കേിാടക്കുവാന് രാഥസാ രകഖലയ്ട നിലവിലള്ള രാഥസാ  വലനുാളു്ട രവാള്ട്ടത 

വവദ്യുതിവാഹാര്ഷിയം വര്ജ്ദ്ധിപ്പി ് നിലവിലള്ള രാാേിരഡാേിലൂ്ട കൂടുതല് വവദ്യുതി ാടത്തിവിടുന്നതു 

വഴി ാഴിയം. രാഥസാ രകഖലയ്ട വിാസനത്തിനാചി ട്രാന്്ഗ്രിഡ് 2.0 എന്ന ബ്രഹത്താച പദ്ധതി 

ാിഫ്ബിയ്ട സഹാചരത്താ്ട നടപ്പിലാക്കുവാന് ആാംഭി ിട്ടുണ്ട്. 

 1.2  ജില്ലചില് നിലവിലള്ള 33 ്ാ.വി സബ് രസ്റ്റഷനുാളില് ുന്നിലകിാം രരാതസ്സുാളില് നി്നു.ം 

വവദ്യുതി ലഭയതത ഉേപ്പാക്കുന്നില്ല. ാടമ്പഴിപ്പുേം രാഥരദ്യ്ത്ത് നിലവില് വവദ്യുതി വിതാ ം നടുവാനന്ന 110 ്ാ.വി 

പത്തിാപ്പാല, ാല്ലടിരക്കാട്, രാാങ്ങാട് സബ് രസ്റ്റഷനുാളില് നി്നു.ള്ള നാല്  11 ് ാ.വി ഫീഡറുാളിലൂ്ടചാ ്. 

നിലവിലള്ള ഫീഡറുാളു്ട വാലറവു രാഥരദ്യ്കാചതിനാല് രവാള്രട്ടജ് ക്ഷാകം ം വവദ്യുതി തടസ്സം ം വലിച 
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രതാതില് ിനുഭവ്പ്പടു്നു.ണ്ട്. ാടമ്പഴിപ്പുേത്ത് 33 ്ാ.വി സബ്സ്റ്രസ്റ്റഷന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂ്ട ഇതി്നാ അ 

്ാ് ത പാിഹാാമുണ്ടാകും.  

  1.3 പാലക്കാട് മുന്സിപ്പാലിറവുിയ്ട രിാിഭാഗം രാഥരദ്യ്ങ്ങളിലം കലമ്പുഴ സബ്സ്റ്രസ്റ്റഷനില് നിന്നാ ് 

വവദ്യുതി നല്കി വ അന്നത്. നിലവില് ഇവിരടക്ക് ു അ 110 ്ാ.വി സിംഗിള് സര്ജ്ാതീകട്ട് വലന് കാത്രരക ഉള്ളൂ. 

ഇതിനു പാിഹാാകാചി ാക്കിരക്കാട് 220 ്ാ.വി സബ് രസ്റ്റഷനില് നിന്ന് 19 ാി.കീ വദ്യര്ജ്ഘയതമുള്ള 110 ്ാ.വി 

ഡബിള്  സര്ജ്ാതീകട്ട് വലന് വലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിാള് പുരാാഗകിക്കു്നു.ണ്ട.് ഇത് കൂടാ്ത കലമ്പുഴ 

സബ്സ്റ്രസ്റ്റഷ്ന്റ ര്ഷിവര്ജ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാചി ു അ പുതിച 10 എം.വി.എ ട്രാന്രഫാര്ജ്കര്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 

രാഥവര്ജ്ത്തിയം പുരാാഗകിക്കു്നു.ണ്ട്. 

വിതാ  രകഖല 

   നമ്മു്ട ജില്ലചി്ല വനരാഥരദ്യ്ങ്ങളില് ഇരപ്പാഴും വവദ്യുതി എത്താത്ത രകഖലാളുണ്ട്. ഈ 

രകഖലാളില് ദ്യിനം രാഥതി പുതിച വീടുാള് പ ിതുവ അ്നു.്ണ്ടങ്കിലം ിവിരടക്ക ് വവദ്യുതി വലനുാള് 

വലിക്കുവാനുള്ള ിനുകതി വനം വകുപ്പ് നല്കിചിട്ടില്ല. വവദ്യുതീാാിക്കാത്ത രകഖലാളു്ട വിവാങ്ങള് താ്ഴ 

രലര്ജ്ക്കു്നു.. 

6.1.7. പട്ടിാ 

നിലവില് വവദ്യുതീാാിക്കാത്ത രകഖലാള് 

്സക്ഷന് രകഖല 

്നല്ലിചാമ്പതി പുല്ലുക്കാട്, ബിചാട്രീസ് എരസ്റ്ററവു് 

ാിഴക്കരക്കാി ചു അപാേ, കണ്ണൂര്ജ്വ, ാല്ക്കുഴി, പതിാാരപാുവാനരകട്, ലഡാക്ക്, ാാിങ്കചം 

മുടപ്പല്ലൂര്ജ് രകകലരപാത്തന്രതാട് 
ിവലംബം : ്ാ.എസ്.ഇ.ബി 

    വയതവസാച രകഖലയ്ട വിാസനം ജില്ലയ്ട ത്ന്ന വിാസനത്തിന് ിതയതന്താരപക്ഷിതകാ ്. 

ാക്കിരക്കാട്  വയതവസാചരകഖലചാച എന്.ഐ.ഡി.എ രാഥരദ്യ്ത്ത് ഇടതടവില്ലാ്ത വവദ്യുതി വിതാ ം 

നടുവാനന്നതിന ് എ ്.ടി രാബിളുാള് സ്ഥാപിക്കാനും ഫീഡറുാള് പുനക്രകീാാ ം നടത്താനും ്ലറുാിട 

വയതവസാച സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വവദ്യുതി നല്കാന് പുതിച ു അ 160 ്ാ.വി.എ ട്രാന്സ് രഫാര്ജ്കര്ജ് 

സ്ഥാപിക്കാനുകാചി ആ്ാ 407.12 ലക്ഷം രൂപയ്ട എസ്റ്റിരകറ്റുാള് തയ്യാോക്കിചിട്ടുണ്്ട. ഇതിനാചി 

തരേ്സ ചംഭാ  സ്ഥാപനങ്ങളു്ട വിാസന ഫണ്ടുാള് ഉപരചാഗ്പ്പടുത്താം ന്നതാ ്. 

    പാലക്കാട് ജില്ലചി്ല കലമ്പ്രരദ്യ്ങ്ങളില്, കാങ്ങള് തഴ്ചുവ വള അന്ന രാഥരദ്യ്ങ്ങളില് നിലവി്ല 

വവദ്യുതി വലനിലൂ്ട തടസ്സാഹിതകാചി വവദ്യുതി വിതാ ം നടുവാനന്നത്, രാഥരതയതാി ് കഴക്കാലത്്ത, 

ദുഷ്കാകാച രാഥവര്ജ്ത്തിചാ ്. ഇതിനു പാിഹാാകാചി വവദ്യുതി തടസ്സം ഏ്േ ിനുഭവ്പ്പടുന്ന രാഥരദ്യ്ങ്ങളില് 

ആവ്യതാനുസാ ം എ.ബി.സി രാബിളുാള്, രിഗര്ജ്ഭ രാബിളുാള് എന്നിവ ഉപരചാഗിക്കാം ന്നതാ ്. 

6.1.17 വിാസന നിര്ജ്രേ്ങ്ങള് 

    വജവകാലിനയതം ്ാിചാച ാീതിചില് ഉപരചാഗി ് ഊര്ജ്ജം ഉത്പാദ്യിപ്പിക്കാം ന്നതാ ്. 

ിട്ടപ്പാടി രകഖലചില് ാാറവുില്നിന്്ന വന്രതാതിലള്ള ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദ്യനത്തിന് സാകയതതയണ്ട്. രാഥതുത 

രാഥരദ്യ്ത്ത ്രാാള ഗവണ്്കന്റും രാന്ദ്ര ഗവ്ന്ന്േ് സ്ഥാപനകാച എന്.എ ്.പി.സി യം തമില് ാാറവുില് 

നി്നു.ം 80MW വവദ്യതീകതി ഉത്പാദ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് കാാ പത്രം ുപ്പ് വയ്ക്കുായം തുടര്ജ്ന്ന് 8.6 MW ന്്േ വവദ്യുതി 

ഉത്പാദ്യനത്തിന് ിനുകതി നല്കിചിട്ടുള്ളതുകാകു്നു.. ാിഴക്കന് ാാറവുില് നി്നു.ം ാക്കിരക്കാട്, ്ാാഴിഞ്ഞാമ്പാേ, 

ുഴലപ്പതി, രവലന്താവളം രകഖലാളില് വവദ്യുരതാല്പാദ്യനം നടുവാനവാന് കാാാളം സാദ്ധയതതാള് 
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നിലനില്ക്കു്നു.ണ്്ട. ഇതിനുരവണ്ട സാരങ്കതിാ പഠനം ഇനിയം നടക്കാനുണ്്ട. കൂടാ്ത ആലത്തൂര്ജ്, വടക്കരക്കാി 

രകഖലചില് ാാറവുില് നി്നു.ം, ്സൌരാാര്ജ്ജത്തില് നി്നു.ം വവദ്യുതി ഉല്പ്പാദ്യിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിാ്ള പറവുിയം 

പഠനങ്ങള് നടരത്തണ്ടതുണ്ട്.  

6.1.18  ഊര്ജ്ജരകഖലയകാചി ബന്ധ്പ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളു്ട രാഥത്ത്തിാള് 

രാാള സംസ്ഥാന വവദ്യുതി രബാര്ജ്ഡ് ലികിറവുഡ് 

    രാാള സംസ്ഥാന വവദ്യുതി രബാര്ജ്ഡ് 7.3.1957 ലാ ് സ്ഥാപിക്ക്പ്പട്ടത്. ഈ സ്ഥാപനം 

വവദ്യുതി, ഉത്പാദ്യന, രാഥസാ  വിതാ  രകഖലാളില് രാഥവര്ജ്ത്തിക്കു്നു.. രാാള സംസ്ഥാനത്തി്ല എല്ലാ 

വിഭാഗം ഉപരഭാതിയാക്കള്ക്കും നയതാചകാച വിലക്ക് നിലവാാമുള്ള വവദ്യുതി ലഭയതകാക്കുാ എന്നതാ ് ഈ 

സ്ഥാപനത്തി്ന്റ ലക്ഷയതം. ഊര്ജ്ജവയതവസ്ഥയ്ട വളര്ജ്  ഈ രകഖലചില് ഗ യതകാച പാിവര്ജ്ത്തനങ്ങള് 

വ അത്തിചിട്ടുണ്ട്. ഉല്പാദ്യന ്ലലവിലം, വ അകാനത്തിലം രാഥതയതക്ഷകാച കാറവുങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ട്. 

നിബന്ധനാള്ക്കടിസ്ഥാനകാചി വാ ിജയതാടിസ്ഥാനത്തില് രാഥവര്ജ്ത്തിക്കാനാ ് ഉരേ്ി ി അന്ന്തങ്കിലം 

ക്രരക  ഇത് ിടിസ്ഥാന ്സൌാായതങ്ങള് വര്ജ്കിപ്പി ് രസവനരകഖലചാചി പാി കിക്ക്പ്പട്ടു. 

6.1.18 ി്നര്ജ്ട്ട് 

   6.1.18.1 പാാമ്പരായതതാ ഊര്ജ്ജരകഖലചില് വിവാങ്ങള് ര്ഖാിക്കുാ, ഊര്ജ്ജസംാക്ഷ ം, 

പഠനങ്ങള് നടുവാനാ, പുതിച േിനതീകവബള് ആച കലിനീാാിക്കാത്ത ഊര്ജ്ജ രരാതസ്സുാള് ാണ്ടുപിടിക്കുാ, 

ഗ്രാകരാഥരദ്യ്ങ്ങള്ക്്ക ആവ്യതകാച സാരങ്കതിാ വിവാങ്ങള് നല്കുാ, പുതിച പദ്ധതിാള് നടപ്പിലാക്കുാ 

എന്നിവചാ ് ി്നര്ജ്ട്ടിന്്േ ഉരേ് ലക്ഷയതം 

  6.1.18.2 പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്കാവ്യതമുള്ള ഊര്ജ്ജത്തി്ന്റ രിാിഭാഗം ം സംസ്ഥാന വിഹിതത്തില് 

നി്നു.കാ ്. ജില്ലചി്ല ഉത്പാദ്യനം വള്ാ കുേവാ ്. ഏാരദ്യ്ം 2%  കാത്രരക ഉള്ളൂ. ആചതിനാല് കറ്റു 

ഊര്ജ്ജരരാതസ്സുാ്ള പാകാവകി രാഥരചാജന്പ്പടുരത്തണ്ടതാ ്. പാലക്കാട് ജില്ലചില് വയതവസാച 

രകഖലയ്ട വളര്ജ് യ്ക്ക് ിനന്തസാകയതതാളുണ്ട്. ഇതിനു ഊര്ജ്ജം ിതയതന്താരപക്ഷിതകാ ്. ജില്ലയ്ട 

സാമൂഹിാ സാമ്പത്തിാ ഉന്നകനത്തിന് ഊര്ജ്ജ രകഖല്ച ഇനിയം വിാസിപ്പിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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6.2 ഗതാഗതം, വാര്ത്താവയംയ വം, വയഞംാചാരാ ം 

6.2.1 ഗതാഗതം 
6.2.1.1 ആമുഖം 

6.2.1.1.1 വയസ്തൃതയവയല് ഞേ ളതയലല ഏറ്റവം വലയവ ജയല്ലവാണജ പാലക്കാട് ജ.  ാഹ്യപര്ത്വതത 

ംയ േഞളാട് ജ ഞേര്ത്നജ േയട് ന്നതനതമം ത യടിനാട് യഞംാട് ജ ്തയര്ത്തയ പടുനയനതനതമ ാവ ല ജയല്ല 

ഭൂ യശാസ്ത്രപ  ായം ോലാവസ്ഥാപ  ായം ഞേ ളതയലല  റ്റു ജയല്ലേളയല് ംയന്നം വയതയസ്ഥ ാണജ.  

ജയല്ലയലട്  ാര്ത്വവയി വയോംതയഞയുംയം ധാനിാം മട് േ ാണജ ഗതാഗത ലാ്േ യള്.  ല ലക്ഷ്യം 

വച്ചുലോണ്ടുള്ള ഒരു ജയല്ലാ പദ്ധതയക്കജ രൂപം ലോനതക്കലെ.  20 വര്ത്ഷള്ന്നത മുള്ള ള്ള ജയല്ലയലട്  ഗതാഗത 

ലാ്േ യളഞളക്കാ്  ണ്ടയ െയവാവയ ഇനലത ്വസ്ഥ  ാറയവയട്ടുണ്ടജ.  ഇംയയം ഒരു 20 വര്ത്ഷള്ക്കജ 

ഞശഷമുള്ള ജയല്ലയലട്  ഭാവയ ഗതാഗത ്വസ്ഥ േണക്കയലലനതത്തുലോണ്ടുള്ള ാ ീപം ാണജ 

ാവീേ യച്ചയ യന്നതനതജ . 

6.2.1.1.2 ഇത ല ാരു വയോം ധാനക്രയവന്നതറയച്ചജ േയന്തയന്നതഞപാ് ഇന്തയന് ഞറാഡജ വയോംം 

ാ ഗ്ര ാവ േര്ത്ച്ചക്കജ ഞശഷം രൂപലടുതനതതയവ പാതവയോം പദ്ധതയ ്ട് യസ്ഥാംലടുതനതതയയള്ള 

ംയര്ത്ഞേശള് ട് യ േണക്കയലലനതക്കാം.  ്തയലല ധാനിാം ംയര്ത്ഞേശള് താലെ പറയനവവാണജ. 

1. ഇന്ധംലാഭം, പ യസ്ഥയതയ, സു ക്ഷ്,  ട് യവ  ്ക്ഷ്ഭാ ം, പുതയവ ാംഞവാജംള്ക്കജ 
ഞവണ്ടയയള്ള മുറവയളയ എനയവവാവയ യക്കണം വയോം തീരു ാംളലള ഭ യന്നതന ധാനിാം 

മട് േള് . 

2. ഞചശീവ ാപതജ വയവസ്ഥവയല് (ംാഷണല് ഇഞക്കാണ യ) 5% വളര്ത്ച്ചലവ ായദ്ധയക്കതക്ക 

ംയലവയല് ഞവണം പദ്ധതയ ക്ര ീേ യഞക്കണ്ടതജ.   

3. വയോം  ാഷ്ട്രളളയലല ാാപതയേ വളര്ത്ച്ചയലട്  ധാനിാം ്ഞിാമട് േം ഗതാഗത ാണജ.  
ഗതാഗതതയനുഞവണ്ടയയള്ള പദ്ധതയ വയഹ്യതം കുറഞ്ഞുവരുനതജ മട് േ ാലണനറയഞ്ഞുലോണ്ടജ 

20% എടുനയലം വര്ത്ദ്ധയടുതയക്കണം. 

4. ഗതാഗത ഞ ഖലയലട്  ഉചാ വത്ക്ക്ക ണവം,  നുഷയ ംയര്ത്മയതവ ാവ ്ംാവശയ 

ംയവന്ത്രണളളയല് ംയന്നള്ള ഞ ാേംവം ംയര്ത്ബന്ധ ായം ംട് ടുതയലാക്കണം.   ട് ാലത ല 

ഞ ഖലലവ മുന്ഗണംാ വയഭാഗതയല് ഉ്ലടുതനതതണം.  

5. ഇന്ധം ാം ക്ഷ്ണതയംജ ആവശയം ഞവണ്ട ധാനാിാംയം ംല്േണം 
6. ഇതമവല  ബന്ധലടുതട് ാത സ്ഥലളലള തമയല്  ബന്ധയടുതയച്ചുലോണ്ടജ  വയോംം ംട് തണം. 

7. ഗ്രാ ീണ ജംതക്കജ ലതാെയല് ലഭയ ാന്നതന ധാനവര്ത്തംളളയല് പാതേളുലട്  വയോംം ധാനിാം 
പടുനജ വഹ്യക്കണം  

8.  ാസ്റ്റര്ത് പ്ലാന് തയ്യാറാഞക്കണ്ടതജ താലൂക്കജ, ജയല്ല, ാംസ്ഥാം, ഞചശീവ തലതയലാണജ.   ധാനഞതയേത 

ഏലറയള്ള ഭൂധാനഞചശ ാണജ പാലക്കാട് ജ ജയല്ല.  ാമുദ്ര ംയ ടുതയല് ംയന്നം 20  ീറ്റര്ത് മുതല് 2386  ീറ്റര്ത് 

വല  ഉവ മുള്ള ംയഞനാനതയള്ള ഭൂധാനകൃതയ.   ലേളും ംചയേളും താഴ്വ േളും പാട് ഞശഖ ളളും 

ഗതാഗത ലാ്േ യളളും ഒരുക്കാന് ഏലറ ധാനവാാലടുതനതന ്വസ്ഥവാണുള്ളതജ. 

  ല വര്ത്ദ്ധയച്ചുവരുന ജംളളുലട്  ോലയേ ാവ ആവശയള് മുന്ംയര്ത്തയയള്ള വയോം 

ാ ീപം ാണജ ല പദ്ധതയ രൂപീേ ണതയംജ ്ട് യസ്ഥാം ാക്കയവയട്ടുള്ളതജ. 
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6.2.1.2 ഗതാഗതം 

 ഒരു ഞചശതയന്ലറ ്ഭയചവതയന്ലറ ഏറ്റവം ധാനിാംലടുതെ ്ട് വാളളളയലലാനാണജ വയവയി 

തലളളയലള്ള പാതേളുലട്  വയോംം.   നുഷയ ശ ീ തയന്ലറ ംാഡീവംഹ്ം എനഞപാലല പാതേ ളുലട്  

ശംഖലവാണജ  നുഷയഞ യം പചാര്ത്ഥളഞളയം ഞചശതയന്ലറ എല്ലാ മുനയലം മൂലവയലം എതയന്നതനതജ.  

ഇക്കാ ണതാല് തലന ല പാതേളുലട്  ാ ഗ്ര ാവ വയോംം  ാജയതയന്ലറ ാാമൂഹ്യ ാാപതയേ 

വയോംതയന്ലറ ്ംയവാ യ ാവ  ധാനഘ മട് േ ാവയ  ാന്ന്ന.  ംമുടെലട്   ാജയതയന്ഞറ ഏറ്റവം വലയവ 

ാപതജ ്ദ്ധവാംയന്നതന ജംവയഭാഗ ാണജ.  ്വരുലട്  ്ദ്ധവാംതയന്ലറ ംലം ധാനഞചശതയന്ലറ 

വയവയിഭാഗളളയല് എതയന്നതനതയനും ്തമവെയ ്വര്ത്ക്കജ ല ച്ചലടുതെ ജീവയത ാാഹ്േ യം ഒരുക്കനതയനും 

പാതേളുലട്  വയോംം ്തയന്താഞപക്ഷ്യത ാണജ.   ജയല്ലവയലല വയോം തയനുള്ള പദ്ധതയ 

വയഹ്യതതയന്ലറ 20 ശത ാംല ടുനയലം പാതേളുലട്  വയോംതയനാവയ ഉപഞവാഗയഞക്കണ്ടതയന്ലറ 

ധാനാിാംയം ഇതയംാല്തലന സുവയ്തമ ാണജ.  ്തയംാല് ാ ഗ്ര ാവ ്ഞംവഷണളളയലൂലട്  ാര്ത്വതല 

സ്പര്ത്ശയവാവ ചീര്ത്മവയക്ഷ്ണഞതാനത  ട് യവ വയോംാ ീപം ാണജ ല പദ്ധതയ രൂപീേ ണതയന്ലറ 

ഭൂ യേവാവയ വര്ത്തയഞക്കണ്ടതജ.   

6.2.1.3 പാതേലള ലപാതമവാവയ ഇളലം ത ം തയ യക്കാം 
1. ഞചശീവ പാതേ്  
2. ാംസ്ഥാം പാതേ് 

3. ധാനിാം ജയല്ലാ പാതേ് 

4.  റ്റു ജയല്ലാ പാതേ് 

5. ഗ്രാ ീണ പാതേ് 

  ഇതയല് ഞചശീവ പാതേ് ധാനാി യേ മട് ംവയലം ാംസ്ഥാം പാതേളും ധാനിാം ജയല്ലാതല 

പാതേളും ചവയതീവമട് ംവയലം  റ്റു പാതേ് തൃതീവമട് ംവയലം ഉ്ലടുതനതന്ന. ഇവവയല് ഞചശീവ പാതേ് 

ഞേന്ദ്ര ാര്ത്ക്കാ യലയും ാാപതയേ ാഹ്ാവഞതാനത ട് യ ാംസ്ഥാം ലപാതമ  ാ തജ വകുടുതയലല 

ഞചശീവപാത വയഭാഗതയലം ാംസ്ഥാംപാതേളും  റ്റു ധാനിാം പാതേളും ാംസ്ഥാം ലപാതമ  ാ തജ 

വകുടുതയലല ംയ തജ വയഭാഗതയലം സൂക്ഷ്യച്ചു വരുന്ന.  എനാല്  റ്റു ജയല്ലാ പാതേളും ഗ്രാ ീണ പാതേളും 

്തതജ തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളാണജ പ യപാലയച്ചു ഞപാരുനതജ.   

I) ഞചശീവ പാതേ്  
ല ജയല്ലവയലൂലട്  2 ഞചശീവ പാതേളാണജ േട് ന്നഞപാകുനതജ.   

1. എന് എച്ചജ 544 – വാളവാര്ത് - വാണയവംപാറ ഞറാഡജ  : ാംസ്ഥാം ്തയര്ത്തയവാവ വാളവാര്ത് 

മുതല് ആലത്തൂര്ത് വട് ക്കഞര യ വെയ ജയല്ലാ ്തയര്ത്തയവാവ വാണയവംപാറവയല് എതയഞച്ചരുന 

ആലേ 64.15 േയ. ീ. ദചര്ത്മയമുള്ള ധാനുത  ത  ഞറാഡാണജ  എന് എച്ചജ 544 ലയും ഭാഗ ാവയ ല 

ജയല്ലവയലൂലട്  േട് ന്നഞപാകുനതജ.  ഇതയല് എന് എച്ചജ  ്ഞതാറയറ്റയ ഓംജ ഇന്തയയലട്  ഞംതൃതവതയല് 

വാളവാര്ത് മുതല്  വട് ക്കഞര യ വല  4 വ യവാവയ പുംരുദ്ധാ ണ  ധാനവൃതയ പൂര്ത്തീേ യച്ചയട്ടുണ്ടജ.  

ഞശഷയന്നതന വട് ക്കഞര യ മുതല് വാണയവംപാറ വല  ംയലവയല് ംട് ന്നലോണ്ടയ യന്നതന ധാനവൃതയ 

പൂര്ത്തയവാവനഞതാനത  ട് യ ല ഭാഗം 6 വ യ പാതവാവയ   ാറ്റലടുതനതം. 

2. എന് എച്ചജ  966 – േ യടുനല്ലതാണയ  - േന്ദ്രംഗര്ത് ഞറാഡജ :ജയല്ലാ ്തയര്ത്തയവാവ 

േ യടുനല്ലതാണയവയല് ംയനജ ആ ംഭയച്ചജ  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ - മുണ്ടൂര്ത് - ഒലവഞക്കാട് ജ വെയ എന് എച്ചജ  544ലല 

േന്ദ്രംഗറയല് ്വാാംയന്നതന ആലേ 57 േയ. ീ.ദചര്ത്മയമുള്ള പാതവാണജ  എന് എച്ചജ  966 ലയും 

ഭാഗ ാവയ ജയല്ലവയലൂലട്  േട് ന്നഞപാകുനതജ.  ഇതയല് േ യടുനല്ലതാണയ മുതല് ംാട്ടുേല് വല യള്ള പാത 
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ംയലവയല് 2 വ യ പാതവാണജ.  ംാട്ടുേല് മുതല് താണാവജ വല യള്ള ഭാഗം ഞചശീവപാത 

ംയലവാ മുള്ള 2 വ യപാതവാവയ ഉവര്ത്ത്തുനതയംജ ഞവണ്ടയയള്ള ധാനവൃതയേ് പുഞ ാഗ യച്ചു വരുന്ന.  

 ട് ാലത താണാവജ മുതല് േന്ദ്രംഗര്ത് വല യള്ള ഭാഗം 4 വ യപാതവാവയ വയോയടുതയന്നതനതയംജ 

ആവശയ ാവ വയശച ാവ പദ്ധതയ ഞ ഖ ്ംഗീോ തയംാവയ ാ ര്ത്ടുതയന്നതേവാണജ. 

6.2.1.4 ലപാതമ  ാ തജ ഞചശീവപാത വകുടുതയലയും ്ിീംതവയലള്ള ഞറാഡുേളുലട്  വയവ ം  

ഞചശീവപാതയലട്  ഞപ ജ ംീളം (േയഞല ീറ്ററയല്) 

1. എന് എച്ചജ 544 – വാളവാര്ത് - വാണയവംപാറ ഞറാഡജ 64.15 

2. എന് എച്ചജ  966 – േ യടുനല്ലതാണയ  - േന്ദ്രംഗര്ത് ഞറാഡജ 57.00 

ആലേ 121.15 

പുതയവ ംയര്ത്ഞേശള് 

1. വല്ലാര്ത്പാട് ം പദ്ധതയ പൂര്ത്തയവാവാല്  ഞോവപത്തൂ യഞലന്നതള്ള േ ക്കജ വണ്ടയേളുഞട് യം 

േലണ്ടയ്നന്േളുഞട് യം ്നുംയ യഷം ഏറയവ ാവന ഗതാഗതം േണക്കയലലനതതജ വട് ക്കഞര യ മുതല് 

വാളവാര്ത് വല യളള പാത 6 വ യപാതവാക്കാം.   

2. ഞചശീവപാത എന് എച്ചജ  966 േ യടുനല്ലതാണയ  മുതല് േന്ദ്രംഗര്ത് വല യളള 57 േയ. ീ. ംീളവം 

ഞചശീവപാത ംയലവാ തയലള്ള 6 വ യ പാതവാവയ ഉവര്ത്ഞതണ്ടതമണ്ടജ.   

3.  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ ദബടുതാാജ 

എന് എച്ചജ  966 – േ യടുനല്ലതാണയ  - േന്ദ്രംഗര്ത് ഞറാഡയല് ഗുരുത  ാവ ഗതാഗത കുരുന്നതം 
തയ ന്നതം ്നുഭവലടുതനതന ഒരു ഞ ഖലവാണജ.   ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ ദബടുതാാജ വാഘാര്ത്ഥയ ാകുനഞതാനത  ട് യ 

ഗതാഗത കുരുക്കയല് ംയന്നം ല ഞ ഖലയ്ക്കജ ശാപഞ ാക്ഷ്ം ലഭയന്നതം.  ആലേ 8.5 േയ. ീ. ദചര്ത്മയം വരുന 

ധാനുത  ത പദ്ധതയ കു  ംപുത്തൂര്ത് വയഞല്ലജജ ഓംീാജ പ യാ ത്തുംയന്നം ആ ംഭയച്ചജ ിയ യഞവാട് ജ ഞചശീവ പാതവയല് 

വന്നഞേരും വയി ാണജ വയഭാവംം ലേയ്തയ യന്നതനതജ. 

4. വട് ക്കഞര യ ലപാള്ളാച്ചയ പാത  

ംയലവയല് ാംസ്ഥാം പാതവാവ വട് ക്കഞര യ ലപാള്ളാച്ചയ പാത ഞേ ളഞതയം ത യടിനാട് യലംയം 

തമയല് ബന്ധയടുതയന്നതന ഒരു ധാനിാം ഇട് ംാെയവാണജ.   ംയലവയല് ഒരു ാംസ്ഥാം പാതവയല് 

ഉ്ലക്കാള്ളാവനതയലിയേം ഗതാഗത തയ ക്കജ ്നുഭവലടുതനതന ല ഞറാഡജ ഒരു ഞചശീവ പാതവാവയ 

്ട് യവന്തയ  ാവയ വയോയടുതയഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.   ആവതയംായള്ള ്ംഗീോ ം ഞേന്ദ്ര  ാര്ത്ക്കാ യല്   ംയന്നം 

ലഭയച്ചയട്ടുണ്ടജ.  ആലേ 40 േീ. ീ. ംീളമുള്ള ധാനുത  ത ഞറാഡജ  എന് എച്ചജ  544 ല് വട് ക്കഞര യ ഞറാവല് 

ജംഗ്ഷംയല്  ംയന്നം ആ ംഭയച്ചജ ാംസ്ഥാം ്തയര്ത്തയവാവ ഞഗാവയന്ദാപു തജ ്വാാംയന്നതന്ന. 

 പാലക്കാട് ജ ലപ യന്തല് ണ്ണ പാത

ാംസ്ഥാം പാതവാവ പാലക്കാട് ജ ലപ യന്തല് ണ്ണ പാത (തയരുവാെയഞവാട് ജ വെയ)  

വാഹ്ംഗതാഗതതയലയും ആിയേയം ലോണ്ടജ വീര്ത്ുമുട്ടുേവാണജ.   ംയലവയലല പാലക്കാട് ജ ംയനജ 

ഞോെയഞക്കാഞെന്നതള്ള ഞചശീവപാതവെയ ലപ യന്തല് ണ്ണ  എതയഞച്ചരുനതയംജ  ദചര്ത്മയം കുറവള്ള ധാനുത  ത 

ഞറാഡജ 4 വ യവാവയ വയോയടുതയന്നതനതയനുള്ള പദ്ധതയ ആ ംഭ ചയശവയലാണജ.  

6. ോവയല്ടുതാട് ജ ലറവയല്ലവ ലലവലജ ഞക്രാായംജ ദഓ ഓവര്ത്  

ഞോെയഞക്കാട് ജ പാലക്കാട് ജ ഞചശീവ പാതവയല് ോവയല്ടുതാട് ജ ജംഗ്ഷംയലള്ള ലലവല് ഞക്രാസ്സജ മൂലം 

ലെവയന് ഗതാഗത ാ വതജ, ഞറാഡജ ഗതാഗതതയംജ വളല വിയേം വയഷ തേ് ്നുവയന്നതന്നണ്ടജ.  

ധാനുത  ത ദഓഓവര്ത് പദ്ധയതയ ംട് ടുതയലാന്നതേവാലണടുനയല് ഗതാഗത ഞേശം പൂര്ത്ണ്ണ ായം പ യഹ് യക്കലടുതനതം. 
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II. ാംസ്ഥാം പാതേ്  
ജയല്ലവയല് ആലേ 11 ാംസ്ഥാം പാതേളുണ്ടജ.  246 േീ. ീ. ഇവയലട്  ആലേ ംീളം.  ധാനുത  ത 

ഞറാഡുേ് ാംസ്ഥാം പാതേളാവയ ധാനഖയാപയക്കലടുതെയട്ടുലണ്ടടുനയലം ്വയലട്  ംയലവാ ം ംയലവയലല 

ഗതാഗലത ഉ്ലക്കാള്ളാന്  പ യാപ്ത ല്ല,  ഇവവയല് 39 േയ. ീ. ദചര്ത്മയമുള്ള  വട് ക്കഞര യ ലപാള്ളാച്ചയ 

പാത ഞചശീവ പാത ംയലവാ തയഞലക്കജ ഉവര്ത്ത്തുനതയനുള്ള പദ്ധതയേ് ആവയഷ്ക യച്ചയട്ടുണ്ടജ.   ട് ാലത 

ഞറാഡുേളുലട്  ധാനാിാംയവം ഗതാഗത ആിയേയവം പ യഗണയച്ചജ ധാനിാം ജയല്ലാതല ഞറാഡുേ്  ട് യ 

ാംസ്ഥാം പാതേളാവയ ഉവര്ത്ഞതണ്ടതമണ്ടജ.  പാലക്കാട് ജ ലപാനാംയ ഞറാഡജ , ഒറ്റടുതാലം ലേര്ത്ുളഞ  യ 

ഞറാഡജ, തയരുവാെയഞവാട് ജ ആ യപാവജ ഞറാഡജ,  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ േയനതട് ാേം ഞറാഡജ, കു  ംപുത്തൂര്ത് ഒലയുെ 

ഞറാഡജ.   

III. ധാനിാം ജയല്ലാതല ഞറാഡുേ് 
ജയല്ലവയല് ആലേ 306 ജയല്ലാതല  പാതേളാണുള്ളതജ.  1938 േയ. ീ. ഇവയലട്  ആലേ ദചര്ത്മയം.  

എനാല് ഇതയല് പകുതയഞവാളം  ാത്രല  ധാനിാം ജയല്ലാതല ഞറാഡുേളുലട്  ംയലവാ ം പുലര്ത്ത്തുന്നള്ളൂ.  

ഞശഷയന്നതന പാതേളയല് ഭൂ യഭാഗവം ാ ീപോലതജ വയവയി തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളയല് 

ംയന്നം ഏലറ്റനതതവവാണജ.  ഇവവാേലെ വീതയയലട്  ോ യതയലം േലങ്കുേളജ, പാലളളജ  എനയവയലട്  

ഞ ന്മയലട്  ോ യതയലം ഉപ യതലഞ ന്മയലട്  ോ യതയലം തമഞലാം പയഞനാക്ക ാണജ.  ഇവ 

ല ച്ചലടുതനതഞതണ്ടതമമുണ്ടജ.   ഗവ.ഉത വജ ധാനോ ം ജയല്ലവയല് ആലേ 1938.396 േയ. ീ. ധാനിാം ജയല്ലാതല 

ഞറാഡുേളുണ്ടജ.      

6.2.1.5 ധാനശ്നള്,  ാാിയതേ്  
A) ്പേട് േ  ാവ വളവേ് ംയവര്ത്തല്  

1. േല് ണ്ഠപപം േണ്ണൂര്ത് ഞറാഡജ (പെവ ഞചശീവ പാത) വാക്ക  പാലതയംജ ാ ീപം  

2. പാലക്കാട് ജ  - തത ംഗലം – ലപാള്ളാച്ചയ ഞറാഡയല് തണ്ണയഞ  യ വളവജ  
3. ോണയക്ക ാത ജംഗ്ഷന്  

4. ഒലവഞക്കാട് ജ  ലള്ള െ ഞറാഡയലല ഒലവഞക്കാട് ജ ാാവയ ജംങഷന് 

5. പാലക്കാട് ജ ലപാനാംയ ഞറാഡയല്  ംഗ  ഞപാലീാജ ഞസ്റ്റഷന് ഞസ്റ്റാടുതജ 

6. പുതമംഗ ം േയണാഞ  യ ഞറാഡയല് തണ്ണീര്ത് പന്തല് ജംങ്ഷന് 

7. പാലക്കാട് ജ ലപാള്ളാച്ചയ ഞറാഡയല് എ െവാല് ജംഗ്ഷന്, പള്ളഞത യ വളവജ  

8. ജയ.വയ.ായ.േല്ടുതാതയ ഞറാഡജ ഞശഖ ീപു ം 

9. പാലക്കാട് ജ  ലള്ള െ ഞറാഡയല് -  ാട്ടു ന്ത ജംഗ്ഷന്  

10. പാലക്കാട് ജ ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡയല് എെക്കാട് ജ ഞലബര്ത് സ്ക്കൂ് എം.ഇ.എാജ., ഐ.ട് യ.ായ വളവേ്  

11. പൊപയ ആ യൂര്ത് ഞറാഡയല്  ഞ ഞലലോനതമുണ്ട വളവജ  

12. ലേന്തമരുതയ –ലപരുപയലാവജ ഞറാഡയല്  ട്ടുപാത ജംഗ്ഷന് 

13. ഞോതന്നതന് യ ഞേറംപറ്റക്കാവജ േളവറ ഞറാഡയല് േയ. ീ.0/800 ്പേട്  വളവജ  

14. പാലക്കാട് ജ ലപാനാംയ ഞറാഡയല് േയ. ീ.29/600 മുതല് 29/300 വല  വലയവ ്പേട്  വളവണ്ടജ.  

ഇതജ ്പേട്  ഞ ഖലവാണജ.  ആവതയംാല് ്പേട്  സൂേം ോണയന്നതന ഞബാര്ത്ഡും വളവജ 

ംയവര്ത്ത്തുനതയനുള്ള ാംവയിാംവം ആവശയ ാലണനജ ഒറ്റടുതാലം ഞപാലീാജ േതജ ംല്േയവയട്ടുണ്ടജ.   

15. വാണയവംകുളം ഞോതന്നതറയ യ ഞറാഡയല് േയ. ീ.2/500 ല് പതംകുളം വളവം ംയവര്ത്തയവാല് 

്പേട് ം  കുറയ്ക്കാം.   
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16.  ംഗലം മുരുന്നതംപറ്റ ഞറാഡയല് േയ. ീ.1/000-ലല ലഹ്വര്ത് പയന് വളവയല് ദാന് ഞബാര്ത്ഡജ - ്പേട്  

സൂേം ഞബാര്ത്ഡജ  

17. ഒറ്റടുതാലം  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ ഞറാഡയല് േയ. ീ.16/500 ല് േല്ലുവെയവയല് ലഹ്വര്ത്പയന് വളവയല് ്പേട്  

സൂേം ഞബാര്ത്ഡജ സ്ഥാപയന്നതേ. 

18. ലഷാര്ത്ൂര്ത് ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞസ്റ്ററ്റജ ദഹ്ലവവയല് േയ. ീ.4/600 േയ ീ (ാരീവംയ   ഞഹ്ാസ്പയറ്റല് 

ഞസ്റ്റാടുതജ) േയ. ീ. 9/400, േയ. ീ.23/800 (േ യളംാട് ജ കുണ്ടജ ബാജ ഞസ്റ്റാടുതജ 24/600 (വയളയൂര്ത് ലട് ്ണ് 

ഭാഗം) എനയവയട് ളളയലല ്പേട് േ  ാവ വളവം േവറ്റവം ോ ണം ്പേട് തയലയും വയാപ്തയ 

വര്ത്ദ്ധയടുതയന്നതന്ന.  

19. മുട് ടുതല്ലൂര്ത് -  ംഗലം ഡാം ധാനിാം ജയല്ലാ പാതവയല് േയ. ീ. 0/600, 0/800, 1/300, 2/000, 2/500, 

2/800, 3/000, 4/000, 4/600, 5/300 എനീ സ്ഥലളളയലല വളവജ ംയേതല്, ഞറാഡയലയും വീതയ  െയ 

ദാന് ഞബാര്ത്ഡുേ് സ്ഥാപയന്നതേ.

B) ഞറാഡയലല ലവള്ളലക്കട്ടുേ് 

1. പാലക്കാട് ജ ലപാനാംയ ഞറാഡയല് ഞതൂര്ത്, എട് തറ, പറളയ സ്ക്കൂ് ാ ീപം, േക്കാന്തറ പള്ളയക്കജ 

ാ ീപം,  ാങ്കുന് യ  ടുന  ഇറക്കം 

2. പാലക്കാട് ജ – തത ംഗലം – ലപാള്ളാച്ചയ ഞറാഡയല് പംങ്കുററയ  
3. പാലക്കാട് ജ – ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡയല് േല്ലയക്കല് വളവജ 
4. ഒലവഞക്കാട് ജ – ഞിാണയ ഞറാഡയല് േഞല്ലന്നതളള   
5. ഞോളാട് ജ –  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ – ട് യു സുല്താന് ഞറാഡയല് ഉമംെയ ജംഗ്ഷംജ, എം.ഇ.എാജ., 

ഐ.ട് യ.ായ ജംഗ്ഷന് 

6.  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ തച്ചംാട്ടുേ  പരാവതയല്   പാഞലാട് ജ ജംഗ്ഷനും, ശ്രീകൃഷ്ണപു ം - മുറയവംേണ്ണയ – 
ലേതല്ലൂര്ത് ഞറാഡയല് പൂവതാണയ ജംഗ്ഷനും, കു  ംപുത്തൂര്ത് - ഒലുെ ഞറാഡയല് ോ യം, ്ഗളയ 

– ലജല്ലയടുതാറ ഞറാഡയല് ഞിാണയഗുണ്ടും, ആംക്കെയ – ഞഷാളയൂര്ത് ഞറാഡയല് മൂലഗംഗല് 
ജംഗ്ഷനു ാണജ.  ഇതയംജ ശാശവത പ യഹ്ാ ം ോഞണണ്ടതമണ്ടജ.  

7. തൃതാല കുപയട് യ ഞറാഡയല്  ണ്ണയലം – ലപരുപലം  ലേ.11/500 േലടുനജ ംയര്ത്മയച്ചജ ലവള്ളലക്കെജ 
ഒെയവാക്കണം, 

8. വഞൊളയക്കാവജ - ോതംയല ഞറാഡയല് ലേ.2/000 ലവള്ളലക്കെജ 

9. ോലയഞ  യ വളവ്കകുളം ഞറാഡയല് ലേ.3/000 ലവള്ളലക്കെജ  

10. വളക്കഞര യ - ലപാള്ളാച്ചയ ഞറാഡയല് േയറ്റയലംഞര യ വട് ക്കഞര യ – പൂടൂര്ത് ഞറാഡയല് േയ. ീ. 7/000, 
8/000,  ണടുതാട് ം – േണ്ണമ്പ്ര േയ. ീ. 0/6000, 1/500, 2/000, വട് ക്കഞര യ േയെക്കഞര യ ഞറാഡജ േയ. ീ. 
2/600 ഇ െന്നതളം – വാണയവപാറ േയ. ീ.6/000 എനീ സ്ഥലളളയലല ലവള്ളലക്കെജ, ഡ്രവയഞംജജ 

ംയര്ത്മാണം. 

11. വാെഞക്കാട് ജ – ആലത്തൂര്ത് ാംസ്ഥാം  ാജ പാതവയല് േയ. ീ.3/500 ല് ലവള്ളലക്കെജ, ധാനുത  ത ഭാഗം 

ഉവര്ത്തയലക്കെല്. 

12.  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ – േയനതട് ാേം ഞറാഡയലല  ന്ദംലപാെയ ംയലപതയ, ്ലംല്ലൂര്ത് - േണ്ണങ്കുണ്ടജ ഞോാജ 
ലവ എനയവ പാലളളാക്കയ ംയര്ത്മയന്നതേ. 

 



 

ഗതാഗതം, വാര്ത്താവയംയ വം, വയഞംാചാരാ ം  448 

 

ജയല്ലാ പദ്ധതയ 2017 – പാലക്കാട് ജ ജയല്ല 

C)       േവല ംവീേ ണം - ്തയഞക്കാട് ജ ജംഗ്ഷന് 

D) പാലള് 

 ജയല്ലവയല് ലപാതമ  ാ തജ ഞറാഡുേളയല് ആലേ 180 പാലളളാണുള്ളതജ.  ഇവലവല്ലാം 

ധാനബലയത ഞോണ്ക്രീറ്റജ ംയര്ത്മയത ാണജ.  ഇവവയല് 8 എണ്ണം ബലക്ഷ്വമുള്ളതയംാല് 

പുംര്ത്ംയര്ത്മയഞക്കണ്ടതാണജ.  ല പാലള് 6  ീറ്ററയല്  നതതല് സ്പാനുള്ളവവാണജ.  എനാല് 29 

പാലള് 6  ീറ്ററയഞംക്കാ്  വീതയ കുറഞ്ഞവവാവതയംാല് ോല്ംട് വാത്രക്കാര്ത്ക്കജ ധിദ്ധയമുെജ 

്നുഭവലടുതനതന്ന.  ആവതയംാല് ഇവ വീതയ  െയ  ംയര്ത്മയഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.  ജയല്ലയലട്  ോര്ത്ഷയേ ഞ ഖലയലട്  

വയോംതയംജ ഞറാഡജ ഗതാഗതം ാാദ്ധയ ാന്നതനതയംജ ഇംയയം 28 പുതയവ പാലള്  ട് യ 

ംയര്ത്മയഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.   

E) ോംേ് (ദഡ്രഞംജജ) 

 ആസൂത്രയത ാവ ദഡ്രയ്ഞംജജ ാംവയിാംളളും, ഓട് േളും, േലങ്കുേളും ഉ്ലടുതനതന 

ദഡ്രഞംജയലയും ്ഭാവം മൂലം  യക്ക ഞറാഡുേളുഞട് യം ഉപ യതലതയല് ംയ ന്ത ം ഞേനതപാനതേ് 

ാംഭവയന്നതന്നണ്ടജ.   ട് ാലത വളവജ ംയവര്ത്തല്, ജംഗ്ഷന് ംവീേ ണം, ്ട് വാളഞബാര്ത്ഡുേ് 

സ്ഥാപയക്കല് തമട് ളയവ ധാനവര്ത്തംള് ംട് ടുതയലാന്നതനഞതാനത നത ജയല്ലവയലല ്പേട്  ാാദ്ധയതാ 

ഞ ഖലേളാവ 49 സ്ഥലളളയലല ഞറാഡപേട് ള് ഒെയവാക്കാന് ാാിയന്നതനതാണജ. 

F) കണക്ടിവിറ്റി 

 ാംസ്ഥാംലത ധാനിാം വംയജീവയ ാംഞടുനതളളയലലാനാവ പറപയന്നതളം ംമുടെലട്  ജയല്ലയലട്  

ഭാഗ ാലണടുനയലം ത യടിനാനത വെയ  ാത്രല  ഇവയലട് ക്കജ എതയഞച്ചരുവാന് േെയയേയള്ളൂ.  ഇതയലംാരു ബില് 

ാംവയിാംം ആവശയ ാണജ.  വംധാനഞചശളളും പാട് ഞശഖ ളളും ജയല്ലയലട്  ഭൂ യശാസ്ത്രപ  ാവ 

ധാനഞതയേതേളാണജ.  തന്മൂലം വാാഞവാഗയ ാവ ഞ ഖലേളയല് ജംവാാം ക്ര ാതീത ാവയ വര്ത്ദ്ധയന്നതേയം 

ലേയ്യുന്ന.  ആവതയംാല് ല ഗതാഗതന്നതരുക്കജ ഒെയവാന്നതനതയംാവയ ദബപാസുേളും ദഓ ഓവന്േളും 

ംയര്ത്മയഞക്കണ്ടതജ ്തയാവശയ ാണജ. 

G)    ദഓ ഓവന്േ്  

  കുളുള്ളയ, പൊപയ, ലോടുതം ജംഗ്ഷന്  എനയവയട് ളളയല് ്നുഭവലടുതനതന ഗതാഗതന്നതരുക്കയംജ 

പ യഹ്ാ  ാവയ ദഓ ഓവര്ത് പദ്ധതയേ് ംയര്ത്ഞേശയന്നതന്ന. 

G) ദബടുതാസുേ് 

 ംയലവയലള്ള ദബടുതാാാവ േല്മണ്ഡപം – േല്പാതയ ദബടുതാായലയും ംയലവാ ം ഉവര്ത്ഞതണ്ടതമം 
േല്മണ്ഡപം ജംഗ്ഷന് വയപുലീേ യഞക്കണ്ടതമ ാണജ. 

1. പൊപയ ദബടുതാാജ 
പൊപയ ആ യൂര്ത് ഞറാഡജ പുതയവ ഞഗറ്റജ മുതല് പൊപയ ലപരുന്തല് ണ്ണ  ഞറാഡജ പുതമക്കയവ േന്ത 

വല  ഞറാഡജ വീതയ  െയ ദബപാസ്സജ ാംവയിാംം ഒരുഞക്കണ്ടതാണജ. 

2. പൊപയ ശടുന  ംഗലം ദബടുതാാജ 
പൊപയ ശടുന  ംഗലം ദബടുതാാജ – പൊപയ ലവറ്റയംറയ ഞഹ്ാസ്പയറ്റല് തമട് ളയ പൊപയ 
ലപരുന്തല് ണ്ണ ഞറാഡയല് എത്തുനതാണജ. 

3. ഒറ്റടുതാലം ദബടുതാാജ ധാനവൃതയ ലേ.ഐ.ഐ.എംജ.ബയ.വയല്ലടുതനതതയ ആര്ത്.ബയ.ഡയ.ായ.ലേ 
ഏലറ്റനതതജ ംട് തയ വരുന്ന.  2) ലേര്ത്ുളഞ  യ ലട് ്ണ് ദബടുതാാജ, ലട് ്ണയലല ്നുന്ധ 

ഞറാഡുേലള ഉ്ലടുതനതതയ ദബടുതാാജ ംയര്ത്മയക്കാവനതാണജ.   
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4. ലഷാര്ത്ൂര്ത് ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡയല് ംയന്നള്ള വാഹ്ംള് തൃശ്ശൂര്ത് ഞറാഡയല് ംയന്നള്ള 
വാഹ്ംള് എനയവ ജയല്ലവയലല ലോച്ചയന് പാലം േട് നജ എാജ.എം.ബയ ജംഗ്ഷംജ വെയ 

ലപാതമവാ് ജംഗ്ഷന് േട് നജ ലപ യന്തല് ണ്ണയ്ക്കജ ഞപാകുേവാണജ.  ധാനുത  ത ഞറാഡജ പ യഞശാിയച്ചജ 

വാഹ്ംള് േട് ന്നഞപാകുന എാജ.എം.ബയ.ജംഗ്ഷന് ലപാതമവാ് ജംഗ്ഷന് വെയ ാംസ്ഥാം 

ദഹ്ലവവാക്കയ  ാറ്റാവനതാണജ. 

5. ലഷാര്ത്ൂര്ത് ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡജ 7  ീ. വീതയയള്ളതമം ഉപ യതലം ബയ.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തി 

നടത്തിയിട്ടുളളതുമാണ്.  എങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടട വര്ത്ദ്ധനവും ആശാസ്ത്രയവ ാവ മട് ംയം 

ോ ണം ്പേട് ള്  ട് യ വരുന്ന.  ആവതയംാല് ധാനുത  ത ഞറാഡജ 2 വ യ പാതവാക്കയ 

ഉവര്ത്ഞതണ്ടതമണ്ടജ.   

6. പാലക്കാട് ജ - ലപാള്ളാച്ചയ ഞറാഡയല് ലോെയഞ്ഞാപാറവയലല ദബടുതാാജ ംയര്ത്മാണം  

7. തത ംഗലം – ംാട്ടുേല് ഞറാഡയല് ലോനതവായൂര്ത് - പുതമംഗ ം-തത ംഗലം ദബടുതാാജ 
8.  ംഗലം – ഞഗാവയന്ദാപു ം ഞറാഡയല് ലംന്മാറ – ലോല്ലഞടുനാട് ജ ദബടുതാാജ  
9. ലപരുപയലാവജ – പൊപയ – ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡജ വീതയ  െല്, ലപ യഞളാട് ജ – ്ക്കയക്കാവജ – 
ദബപാസ്സജ ംയര്ത്മാണം 

10. പാലക്കാട് ജ ലപ യന്തല് ണ്ണ ഞറാഡയല് ഞോളാട് ജ – തയരുവാെയഞവാട് ജ – ലേര്ത്ുളഞ  യ – 
ദബടുതാാജ 

11. ലോച്ചയന് പാലം ലഷാര്ത്ൂര്ത് ലറവയലലവ ഞഹ്ാസ്പയറ്റല് വല യം, 0/000 – 1/400, എാജ.എന്.ബയ. 
ജംഗ്ഷന് മുതല് ലപാതമവാ് ജംഗ്ഷംജ വല യം, 0/000 – 0/700 േയ. ീ. – ദബടുതാാജ 
ംയര്ത്മാണം. 

12. കുംയഞ  യ ദബടുതാാജ (0/000-2/300േയ. ീ., എരു യൂര്ത് ദബടുതാാജ (0/000- 0/800 േയ. ീ) 
13. എന്.എച്ചജ 544 ല് ംയന്നം ധാനിാം ജയല്ലാ പാതവാവ ആലത്തൂര്ത് ബാാര്ത് ഞറാഡജ – ദബടുതാാജ  
14. ആലത്തൂര്ത് ലട് ്ണയലല ഗതാഗതന്നതരുക്കജ ഒെയവാന്നതനതയനും ഞചശീവ പാതവയല് ംയന്നം 
ഞഹ്ാസ്പയറ്റലേളയഞലന്നതം സ്ക്കുളുേളയഞലന്നതം എളുടുതതയലലതയഞച്ചരും വയിം ദബടുതാാജ ംയര്ത്മാണം. 

15. പാലക്കാട് ജ – ലപാനാംയ ാംസ്ഥാം പാതവയല് ഒറ്റടുതാലം, വാണയവംകുളം, കുളുള്ളയ 

ജംഗ്ഷനുേ് ഒെയവാക്കയലോണ്ടജ  ാവന്നൂര്ത് പാലം മുതല്  ഒറ്റടുതാലം,  ാനന്നൂര്ത്, ഭാ തുെ 

ലറവയല്ലവ ഞസ്റ്റഷന് സ്ഥലലത ഞവാജയടുതയച്ചുലോണ്ടജ എാജ.എം.പയ.ജംഗ്ഷംയല് എതയഞച്ചരുന 

വയിതയല് ലറവയല്ലവ ദലംയനു ാ ാന്ത  ാവയ  ഞറാഡജ ംയര്ത്മയഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.  ഇതജ ലഷാര്ത്ൂര്ത്, 

പൊപയ തീ ഞചശ ഞറാഡയഞലക്കജ ബന്ധയടുതയക്കാംാകും. ്ിയേം ജംവാാ യല്ലാത ധാനഞചശളളയലൂലട്  

േട് ന്നഞപാകുനതമലോണ്ടജ സ്ഥലല നതടുതജ ധാനക്രയവ ലളയത ാകും.   

16. ംയലവയലള്ള ലക്കയട് യ  ംഗലത്തു ംയന്നം മുരുന്നതപാറ വഞ ാട് ജ ലാ്തജ പം ണ്ണ –  യംയഞ  യ ഞറാഡജ 
ശയംഗല ംവീേ യച്ചാല് ഒറ്റടുതാലത്തുള്ള ഗതാഗതന്നതരുക്കജ കുറയ്ക്കാന് ാാിയന്നതം. 

I)    പാര്ത്ക്കയംഗജ ഞസ്പാജ 

 ലേന്തമരുതയ ലപരുപയലാവജ ഞറാഡയല് ലേ.9/500 ആറഞളാട്ടുേ  ജംഗ്ഷംയല്      പാര്ത്ക്കയംഗജ 
ലാ്േ യം  

 പാലക്കാട് ജ ലപാനാംയ ഞറാഡജ ലേ.66/300 ല് പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യം 
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 കുറ്റംാട് ജ തൃതാല ഞറാഡയല് ലേ.5/000ല് തൃതാല ജംഗ്ഷംയല് പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യം  
 ോലയഞ  യ ലപ യഞളാട് ജ ഞറാഡയല് ലേ.3/700 ലപ യഞളാട് ജ ജംഗ്ഷംയല് പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യം  
 വട് ക്കഞര യ ബാാര്ത് ഞറാഡയല് ംയന്നം എന്.എച്ചജ 47 ഞലന്നതള്ള ദബടുതാാജ ഞറാഡയലയും 
് യേയലാവയ പാര്ത്ക്കയംഗജ താവളം. 

 വട് ക്കഞര യ ബാാര്ത് ഞറാഡയല് േയ. ീ.0/800 ല്വലതമവശതാവയ പാര്ത്ക്കയംഗജ താവളം 
ംയര്ത്മയക്കാവനതാണജ. 

  ണലയ, പുത്തൂര്ത്, പലാല് ജംഗ്ഷന് എനയവയട് ളളയല് പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യല ാരുന്നതേ. 
 ലേര്ത്ുുുള്ളഞ  യ ലട് ്ണ്, ഞ ഞലടുതാട് യ, േട് പെയുറം, ശ്രീകൃഷ്ണപു ം എനയവയട് ളളയല് പാര്ത്ക്കയംഗജ 
ലാ്േ യല ാരുന്നതനതയംജ ലപാതമ  ാ തജ ഞറാഡയലയും വശള് ഉപഞവാഗയക്കാവനതാണജ. 

J)    ലറവയല്ലവ ലലവല്ഞക്രാസുേ്  

1. പാലക്കാട് ജ- ലപാനാംയ ഞറാഡജ (ഇംഗ്ലീഷജ േര്ത്ച്ചജ ഞറാഡജ) 
2. പുതമംഗ ം - േയണാഞ  യ േയ. ീ.6/300ല് േയണാഞ  യവയല് 

3. ഞതങ്കുന് യ – ലപരുലവപജ േയ. ീ.4/500ല് േനതക്കാംകുനം  
4. പാലക്കാട് ജ –  ലള്ള െ ഞറാഡയല് േയ. ീ.4/500ല് േനതക്കാംകുനം  
5. പാലക്കാട് ജ- ലപാനാംയ ഞറാഡജ പറളയ പാലം 
6. പെവ എന്.എച്ചജ ഞറാഡയല് 

7. േരയഞക്കാട് ജ –  ലള്ള െ ഞറാഡയല് േയ. ീ.1/000 
8. ഒലവഞക്കാട് ജ –  ലള്ള െ ഞറാഡയല് ംട് ക്കാവജ  
9. കുെല് ന്ദം –  ടുന  ഞറാഡജ – ോളയക്കാവജ  

6.2.1.6 പുതമതാവയ ംയര്ത്മയഞക്കണ്ട ലറവയല്ലവ ഓവര്ത് ബ്രയഡ്ജുേ് 

ഞ ല് പറഞ്ഞ ലലവല് ഞക്രാസുേളയല് ലറവയല്ലവ ഓവര്ത് ബ്രയഡ്ജുേ് ംയര്ത്ക്കാവനതാണജ 

1. പൊപയ – ആ യൂര്ത് ഞറാഡയല് ലേ.5/000ല് ലോനതമുണ്ട ലലവല് ഞക്രാസ്സജ  
2. മുതല ട്  – ലേറയന്നതട് ളാട് ജ ഞറാഡയല് ലേ.4/200ല് പാലതറ ഞഗറ്റജ ലലവല് 

3. തയരുഞവഗുറം – പള്ളയുറം ഞറാഡയല് ലേ.4/800 ല്  പള്ളയുറം ഞഗറ്റജ ലലവല് ഞക്രാസ്സജ  
I.  ലഞവാ  ദഹ്ഞവ  

ലപാന്പാറ മുതല്  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ കംടുനം വല യള്ള 26.5 േയ. ീ. ഞറാഡും വട് ക്കഞര യ തടുനം ജംഗ്ഷന് 

മുതല് ലോല്ലഞടുനാട് ജ വല യള്ള ഞറാഡും, ലോല്ലഞടുനാനത മുതല്  ട്ടുപാത വല യളള ഞറാഡും  ലഞവാ  

ദഹ്ഞവയലട്   ഭാഗ ാവയട്ടുണ്ടജ.   

വയഞംാച ാരാ ം ലവള്ളയവാടുനല്ലജ പാലതയംജ ്നതത്തുള്ള പാര്ത്ക്കയംഗജ ല ച്ചലടുതനതതയ വയഞംാച 

ാരാ ം ്ഭയവൃദ്ധയലടുതനതതാവനതാണജ. 

 ഒറ്റടുതാലം ലേര്ത്ുളഞ  യ ഞറാഡയല് ‘‘്ംളംട് യ ഇഞക്കാ ടൂറയാം പദ്ധതയ’’ ധാനഞചശഞതക്കജ 
ഞറാഡജ വയോയടുതയന്നതവാനും പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യം ഏര്ത്ലടുതനതത്തുവാനും േെയയം  
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 ിയലന്നൂര്ത്  വയല് ാഞടുനതം – തരൂര്ത് പള്ളയ കുെന്ഞതാട് ജ ലംാചൂര്ര്ത് ഞറാഡയനും, തയരുവയല്ലാ ല – 
ലപ യഞളാട്ടുകുന് യ ഞറാഡയനും ഇട് വയലാവയ സ്ഥയതയ ലേയ്യുന ഇന്തയവയലലതലന ഏേ  വയല് 

ാഞടുനതം. 

 ജയല്ലവയലല ധാനിാം വയഞംാചാരാ  ഞേന്ദ്രളളാവ ലംല്ലയവാപതയ, പറപയന്നതളം,  ീന്വല്ലം, 
ശയരുവാണയ, ോഞ്ഞയ ുെ, ദാലയുംജ വാലയ, ലക്കയട് യ കുരന് സ്മാ േം, തസ്രാക്കജ എനയവലവ 

ബന്ധലടുതനതതയ ഉവര്ത്ന ംലവാ മുള്ള ഒരു ഞറാഡജ ശംഖല രൂപലടുതനതഞതണ്ടതമണ്ടജ. 

 പാലക്കാട് ജ  -  ലള്ള െ, ഒലവഞക്കാട് ജ –  ലള്ള െ, േരയഞക്കാട് ജ –  ലള്ള െ, േയറക്കല്ടുതട് യ – 
ോഞ്ഞയ ുെ, േ യപ – ീന്വല്ലം, എട് ന്നതന് യ – ശയന്വാണയ, മുതല ട്  – ലേമണാംപതയ, മുട് ടുതല്ലൂര്ത് - 
 ംഗലം ഡാം, ലംന്മാറ – ലംല്ലയവാപതയ, ദേംാെയ – ോ ാപാറ, ാീതാര്ത്ന്നതണ്ടജ , തണ്ണീര്ത്പന്തല്  - 
തസ്രാക്കജ,  ംഗലം – േയള്ളയന്നതന് യ  ംഗലം, ്തയഞക്കാട് ജ – തമരന് ഠംം, ംനതവതടുതാറ – ിയലന്നൂര്ത്, 
കുളവന്മുക്കജ – കുതന്നൂര്ത് - ഞതാലന്നൂര്ത് - ലപ യഞളാട്ടുകുന് യ തമട് ളയവ ഞറാഡുേളുലട്  ംയലവാ ം 

ഉവര്ത്തയ ജയല്ലവയലല വയഞംാച ാരാ  ഞ ഖല വയോയടുതയക്കാവനതാണജ. 

II. ലപാതമ  ാ തജ വകുടുതജ ലേെയട് ള് 

 ാമൂഹ്തയന്ലറ ആലേയളള വയോംം വാഘാര്ത്ഥയ ാന്നതനതയല്  ധാനിാം മട് േ ാവ  നുഷയ  

വര്ത്ഗതയന്ലറ  ്ട് യസ്ഥാം ാ്േ യല ാരുന്നതനതയംജ, ്വന്ലറ ജീവയത േക്രതയലല വയവയി 

തലളളയലല ാവസ്ഥവം സുഗ വ ാവ ആവാാതയംജ ്നുഞവാജയ ാവ ലേെയട് ളളുലട്  ംയര്ത്മാണവം 

പ യപാലംവം വളല  ധാനാിാംയഞ റയവതാണജ.  ഇളലം ലേെയട്  ംയര്ത്മാണം ംട് ത്തുഞപാ് വളല  

പ യ യത ാവ ധാനകൃതയ വയഭവളളുലട്  ് യത ിയഷണം ഒെയവാന്നതന ത തയലളള പദ്ധതയ വയഭാവംം ഉറടുതജ 

വരുഞതണ്ടതമണ്ടജ.  പ  ാവിയ ധാനകൃതയഞവാട് ജ ഇണളയ ഞേരുന വയിതയലളള ആസൂത്രണം ംട് ത്തുനതയല് 

വയട്ടുവീഴ്ചയണ്ടാോന് പാട് യല്ല.   

 ലേെയട്  ംയര്ത്മാണ ോ യതയല് ഗ്രീന് ബയല്ഡയംഗജ ഞപാളയായ,  െലവള്ള ലോ ജ്, ലാ്ഞ ാര്ത്ജ 

ാംവയിാംം എനയവ  ട് യ ംട് ടുതയലാഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.  വയവയി തെയലള്ള വയോം ധാനവര്ത്തംള് 

ംട് ത്തുനതയനും ഏഞോപയടുതയന്നതനതയനും ആസൂത്രയത ാവ  നുഷയാിവാംം ധാനി  പടുനജ വഹ്യന്നതന്ന.  

 നുഷയര്ത്ക്കജ ാവസ്ഥവം സു യ വ ാവ വാാതയംജ ്നുഞവാജയ ാവ ലേെയട് ള് ഒരുന്നതേ 

്തയന്താഞപക്ഷ്യത ാണജ. പെവോല ലേെയട് ള് പ യസ്ഥയതയ ാ്ഹൃച ംയര്ത്മയതയേളാവയരുന്നലവടുനയലം 

വര്ത്ത ാം ോലതയലല ലേെയട് ള്  യക്കവയം പ യസ്ഥയതയക്കജ ആമാതം സൃഷ്ടയന്നതനവവാണജ.   

 ംയലവയല് ജയല്ലവയലല ഭ ണ ാംവയിാംതയംജ ആവശയ ാവ ലേെയട് ള് പ യ യത ാണജ.  

താലൂക്കജ ജയല്ലാ ഞേന്ദ്രളളയലല േയതറയക്കയട് ന്നതന ാര്ത്ക്കാര്ത് ഓംീസുേ് ഒരു കുട് ക്കീെയലാക്കയ ാര്ത്ക്കാര്ത് 

ഞാവംള് ലപാതമജംളളയലാലേ സുഗ  ാവയ എതയന്നതനതയംജ ംയലവയലള്ള ായവയല് ഞസ്റ്റഷനുേ്ക്കജ 

ഉപ യവാവയ ലാ്േ യള് വര്ത്ദ്ധയടുതയഞക്കണ്ടുതമണ്ടജ.   ട് ാത വഞവാജം ്ംഗ പ യ യത, ഭയനഞശഷയ 

വയഭാഗ ലാ്ഹൃച ാഞക്കണ്ടതമം, ബഹുംയല പാര്ത്ക്കയംഗജ ലാ്േ യല ാരുഞക്കണ്ടതമം ്തയാവശയ ാണജ.   

 ഔഞചയാഗയേ ്ലം്ഞചയാഗയേ ആവശയളള്ക്ക്കാവയ ജയല്ലവയല് എതയഞച്ചരുനവര്ത്ക്കജ 

സു ക്ഷ്യതവം സുഗ  വ ാവ താ ാ ലാ്േ യം ഒരുന്നതനതയംാവയ ംയലവയല് 14 വയശ്ര ഞേന്ദ്രളളാണജ 

ഉള്ളതജ.  ഇവവയലാലേ 116 മുറയേളും ഉണ്ടജ.  ആവതജ ്പ യാപ്ത ാവതയംാല് ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യള് 

ഇംയയം വയോയടുതയഞക്കണ്ടതമണ്ടജ.   
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6.2.1.7 ംയര്ത്ഞേശള് (ത.ാവ.ഭ.വ) 

1. ലട് ്ണ് ഹ്ാ്, പാര്ത്ക്കജ, ഞറാഡജ റൈസേദറഞാഷന്,  ാര്ക്ക്കറ്റജ, ദബപാസ്സജ,  ാസ്റ്റര്ത് ദഡ്രയ്ഞംജജ, 
ഞോാജ ലവ, പനയവാംകുന് യ വീെയക്കാട് ജ ഞറാഡജ, ഇ.എം.എാജ ഞറാഡജ,  വത്തുക്ക  വീ  ംഗലം 

ഞറാഡജ എനീ ഞറാഡുേളുലട്  വയോംം. ്തമഞപാലലതലന ലേന്ുളഞ  യ – ഒറ്റടുതാലം ഞറാഡജ, 
ലേര്ത്ുളഞ  യ പൊപയ ഞറാഡജ എനയവ വയോയടുതയച്ചജ ദഡ്രയ്ഞംജജ ാംവയിാംം. 

2. പുംര്ത് ംയര്ത്മാണം ആവശയ ാവ പാലള് :- ലേമണാംപതയ പാലം, ഗാവത്രയ പാലം, 

േണ്ണ ംഗലം പാലം, പുനടുതാട് ം ഞോഞാവ, ഞവലന്താവളം പാലം,   ംഗലം പാലം, ്ഞ തയക്ക  

പാലം, ഊെറടുതാലം 

3. പുതയവതാവയ ംയര്ത്മയഞക്കണ്ട പാലള് :-  ലതനയലാപു ം പാലം, ആറളാട്ടുേട് വജ പാലം, 

പെംപാലഞക്കാട് ജ പാണ്ടയക്കട് വജ പാലം, കംള്ളയ ാട് ജ പാലം, എഴുത്തുംേയറപാലം, ഓട് ന്നൂര്ത് പാലം, 

 ലള്ള െ റയളജ ഞറാഡജ പാലം, ലസ്റ്റജ ഒറ്റടുതാലം പാലം, േണയവാപു ം  പാലം, േണ്ണംകുണ്ടജ േട് വജ 

പാലം, പാറ ണ്ണുോട് ജ പംംപുള്ളയ പാലം, േപ-േളയക്കട് വജ പാലം, പറപയന്നതളം പാലം, േീ ംപുെ 

പാലം, പുളയഞന്താട് യ പാലം, വട് ന്നതമുറയ േംാല് പാലം, പതംാപു ം പാലം,  ഞ്ഞധാന  ംഗലം 

േയറപാലം, ഞതാ ാപു ം പാലം, ലേെയക്കാട് ജ ്പാെഞക്കാട് ജ പാലം, തഞതഗംലം പാലം, േീ ക്കട് വജ 

ഞോഞാവ, േ യടുതന്കുനജ താംയോലതയ പാലം, വാട് ാംംകുറയ യ പാലം, പാലുറം കുതയ വെയ 

പാലം, പാറക്കട് വജ ഞോഞാവ, പാലുറം പാലം, ഞാവലക്കാട് ജ പാലം. 

A) ഗ്രാ പരാത്തുേ് 

 ജയല്ലവയലല ധാനിാം ഗ്രാ ീണ ഞറാഡുേളയല് പലതമം സുഗ  ാവ ഗതാഗത ഞവാഗയ ല്ലാതതാണജ.  

ഇവ മുന്ഗണംാ ക്ര ം ംയ്ചയവയച്ചജ ്തതജ തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളുലട്  ഞ ല് ഞംാെതയല് 

പുംരുദ്ധ യഞക്കണ്ടതയംജ ഞവണ്ടയയള്ള േര്ത്മ പ യപാട് യ തയ്യാറാഞക്കണ്ടതാണജ.  ്ഞതാലട് ാടുതം ജയല്ലാ 

ഞറാഡുേലള ബന്ധയടുതയന്നതന ഗ്രാ ീണ ഞറാഡുേ് ധാനിാം ജയല്ലാ ഞറാഡുേളുലട്  ംയലവാ തയഞലക്കജ 

ഉവര്ത്ത്തുനതയനുള്ള ംട് പട് യേളും ാവീേ യഞക്കണ്ടതാണജ. 

6.1.2 വാര്ത്താവയംയ വം 
6.1.2.1 ആമുഖം 

 ാര്ത്ക്കാ യലയും വയവയി വയോം-ഞക്ഷ്  പദ്ധതയേ് ജംളളയലലതയന്നതേവാണജ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് 

- പബ്ലയേജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും  ധാനവര്ത്തം ലക്ഷ്യം. ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് - പബ്ലയേജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും 

ജയല്ലാ മട് േ ാവാണജ ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീാജ. 14 ജയല്ലേളയലം ധാനവര്ത്തയന്നതന ജയല്ലാ 

ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീസുേളയല് ംയന്നം  ാിയ ള്ക്കജ ംന്ന ന പത്രന്നതറയുേളയലൂലട് വാണജ ംയലവയല് 

വയോം–ഞക്ഷ്  പദ്ധതയേലളന്നതറയച്ചജ ലപാതമജംള് ്റയയനതജ. ഞം യെജ ാംവചയന്നതനതയംജ പേ ം 
ാര്ത്ക്കാറയനും ലപാതമജംള്ന്നത യട് വയല്  ാിയ ളളുണ്ടജ.  ്തമലോണ്ടജ തലന ാര്ത്ക്കാര്ത്-ജയല്ലാ 

ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീാജ –  ാിയ ള് - ലപാതമജംള് എനയളലം വയവയി തട്ടുേ് േട് നാണജ 
വയവ ള് ലപാതമജംളളയലലത്തുനതജ. ഇതയംയട് വയല് വാര്ത്ത പലഞടുതാഴും ംയല്റ്റര്ത് ലേയ്യലടുതനതന്നണ്ടജ.  

6.1.2.2 ്വസ്ഥ വയശേലംം 
  ാംസ്ഥാം ാര്ത്ക്കാ യന്ലറ വയോംഞക്ഷ്  ധാനവര്ത്തംള് ലപാതമജംളളയ ലലതയന്നതനതജ 

ംയലവയല്  ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ംല്കുന പത്രന്നതറയുേളയലൂലട് വാണജ.  ന്ത്രയ ാര്ത്, എം.എല്.എ  ാര്ത് 

ജയല്ലാ പരാവതജ ധാനായഡയുംജ, ജയല്ലാ േലക്ടര്ത് എനയവര്ത് ംട് ത്തുന ഞവാഗള്,  ന്ത്രയ ാരുലട്  

ലപാതമപ യപാട് യേ്, വയവയി വകുുേ് ംന്ന ന ്റയവയുേ് എനയവവാണജ എല്ലാചയവാവം 
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പത്രന്നതറയടുതയല് ഉ്ലടുതനതത്തുനതജ. ഇതജ പ്പ്ടുതജ ല വയലയലൂലട്  100 ലിയേം  ാിയ സ്ഥാപംള്ക്കജ ദവേീെജ 

്രയംേം ്വച്ചജ ംന്ന ം. 17  ലവാള ചയംപത്രള്, മൂനജ ഇംഗ്ലീഷജ ചയംപത്രള്,  ണ്ടജ ത യെജ 

ചയംപത്രള്, ഒരു ാാവാഹ്ന പത്രം, പതജ മുഖയിാ ാ ോംലേ്, ആറജ ഞലാക്കല് ോംലേ്,  ണ്ടജ 

ലവബജ ഞപാര്ത്െലേ് എനയവലവക്കൂട് ാലത ദൂ ചര്ത്ശനും ആോശവാണയന്നതം പത്രയന്നതറയടുതജ ംന്ന ന്നണ്ടജ. 

ജയല്ലയലട്  ്തയര്ത്തയ ധാനഞചശ ാവ ഞോെയടുതാറവയല് ധാനവര്ത്തയന്നതന േമംണയറ്റയ ഞറഡയഞവാ ഞസ്റ്റഷംാവ 

്ഹ്ലയ ഞറഡയഞവായ്ക്കം പത്രന്നതറയടുതജ ംന്ന ന്നണ്ടജ. ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് -പബ്ലയേജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും ംീല്ഡജ 

പബ്ലയായറ്റയ പ യപാട് യേളയലൂലട് യം ആശവവയംയ വം ംട് താന്ണ്ടജ. എല്ലാ വര്ത്ഷവം  ന്ത്രയാഭാ വാര്ത്ഷയേം. 

വാവംാ വാ ം, ഗാന്ധയജവന്തയ വാ ം, ഭ ണഭാഷാ വാ ാഞമാഷം തമട് ളയവവവാണജ വകുടുതജ സ്ഥയ  ാവയ 

ംട് ത്തുന ംീല്ഡജ പബ്ലയായറ്റയ പ യപാട് യേ്. ല ോലവളവയല്  ാത്ര ാണജ ജയല്ലയ്ക്കാവയ ംണ്ടജ 

്നുവചയന്നതേ. ഇതജ വയംയഞവാഗയച്ചജ ംലധാനച ാവ ധാനോ ണ ധാനവര്ത്തംള് ംട് താന്ണ്ടജ.  

6.2.1.3 വയട് വേ് 

1) ാര്ത്ക്കാ യന്ലറ വയവയി വകുുേളയല് ംയന്നള്ള വയവ ള് പത്രന്നതറയടുതയംാവയ കൃതയാ വതജ 

ലഭയക്കാത ാാഹ്േ യം 

2) മുഖയിാ ാ  ാിയ ളളയല് പ ായള്  ട് യവതജ മൂലം വാര്ത്തേ് തയ സ്ക യക്കലടുതനതേഞവാ 

ഞവണ്ടത്ര ധാനാിാംയഞതാലട്  ധാനായദ്ധീേ യക്കലടുതനതേഞവാ ലേയ്യാത ്വസ്ഥ. 

3)  ാിയ ള്  ാഷ്ട്രീവ – വയവാാവ താത്ക്പ യള്ക്കജ കുനതതല് മുന്ഗണം ംന്ന ന ാാഹ്േ യം 
4) ധാനിാം ചയംപത്രള്ക്കജ ധാനാഞചശയേ എഡയഷനുേ് വനഞതാലട്  േയല വാര്ത്തേ് ്തതജ 

ധാനഞചശതജ  ാത്രം ധാനായദ്ധീേ യക്കലടുതനതന സ്ഥയതയവാവയ 

5) മുഖയിാ ാ ദൃശയ  ാിയ ള് വയോം വാര്ത്തേ്ക്കജ ധാനാിാംയം ംന്ന നയല്ല 

6) ധാനാഞചശയേ ോംലേളയല് വയോം – ഞക്ഷ്  വാര്ത്തേളുലട്  േവഞറജജ താ തഞ യം 
തൃപ്തയേ  ാലണടുനയലം വയംയ വ  ാിയ ം എന ംയലയ്ക്കജ പ യ യതയേളുണ്ടജ. 

7) ജയല്ലവയല് ംയലവയല് ധാനോ മുള്ള ഒരു ാാവാഹ്ന പത്രം (തമറന േതജ)  ാത്ര ാണുള്ളതജ. ല 

പത്രതയല് ാര്ത്ക്കാറയലയും വയോം – ഞക്ഷ്  വാര്ത്തേ്ക്കജ ആവശയ ാവ പ യഗണം 
ലഭയന്നതന്നണ്ടജ. 

8) വള്ളുവംാട് ജ.ഞോം, ്നുഗ്രഹ്ാവയഷന്.ഞോം ഓണ്ദലന് ഞപാര്ത്െലേളയലം ാര്ത്ക്കാര്ത് 

വാര്ത്തേ്ക്കജ പ യഗണം ലഭയന്നതന്നണ്ടജ. 

9) വയോം –ഞക്ഷ്  വാര്ത്തേ്ക്കജ മുന്ഗണം ംല്കുന ദൂ ചര്ത്ശന്, ആോശവാണയ എനയവയ്ക്കജ 
 റ്റജ ോംലേ് - എംജ.എം ഞറഡയഞവാ ഞസ്റ്റഷനുേളു ാവയ താ ത യം ലേയ്താല് ഞധാനക്ഷ്േര്ത്/ 

ഞശ്രാതാക്ക് കുറവാവയ യന്നതം 

10) ജയല്ലവയലല ഏേ േമംണയറ്റയ ഞറഡയഞവാ ഞസ്റ്റഷന് - ്ഹ്ലയാ േമംണയറ്റയ ഞറഡയഞവാ 

പത്രന്നതറയടുതയലല എല്ലാ വാര്ത്തേളും ഉ്ലടുതനതത്തുന്നലണ്ടടുനയലം േമംണയറ്റയ ഞറഡയഞവാ ഞസ്റ്റഷലയും 

പ യ യതയേ് േണക്കയലലനതഞക്കണ്ടതാണജ. 

6.2.1.4 ാാിയതേ് 

  6.2.1.4.1 ംലധാനച ാവ ആശവവയംയ വതയംജ മുേളയല് ലോനതത ോ ണള് തട് സ്സ ാവയ 

ധാനവര്ത്തയന്നതന്നലണ്ടടുനയലം എത്രഞതാളം ഞപര്ത് ഇത ം വാര്ത്തേ്ക്കജ ്ച്ചട് യ – ദൃശയ  ാിയ ളലള 
ആശ്രവയന്നതന്നലണ്ടനജ പ യഞശാിയഞക്കണ്ടതാണജ. ഒരു പത്രതയലയും ാര്ത്ന്നതഞലഷന് ആനുപാതയേ ാവയ 

വാവംക്കാരുലട്  േണലക്കനതന്നതേ ാാിയ ല്ല. ്തയ ാവയലല  ലയടുതണയക്കജ ഞപാകുനവര്ത്, വയചയാര്ത്ഥയേ്, 
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ാമൂഹ്തയലയും  റ്റജ പയഞനാക്ക വയഭാഗതയലള്ളവര്ത് എനയവര്ത് ചയവഞാംഞവാ ്ലല്ലടുനയല്  യക്കവാന്ം പത്രം 

വാവയന്നതന ശീല യല്ല. 

 6.2.1.4.2 ല ാാഹ്േ യതയലാണജ താലെ ലോനതന്നതന പ യഹ്ാ  ാര്ത്ഗള് ംട് ടുതയലാഞക്കണ്ടതജ. 

വയവയി വകുുേളയലല ഉഞചയാഗസ്ഥര്ത്ക്കജ  യേച്ച പത്രന്നതറയുേ് തയ്യാറാന്നതനതയനും പബ്ലയക്കജ റയഞലഷംയലം 

പ യശീലംം ംന്ന നതജ മുതല് ാമൂഹ്തയലയും ഏറ്റവം താലെ തെയലള്ളവര്ത്ക്കജ ്ച്ചട് യ – ദൃശയ 
 ാിയ ളഞളഞവാ  റ്റജ  ാംവയിാംളഞളഞവാ ആശ്രവയക്കാലത ഞം യെജ വയവ ള് ംന്ന ന 

വാര്ത്താവയംയ വ ഞബാര്ത്ഡജ സ്ഥാപയന്നതനതജ വല യള്ള ംയര്ത്ഞേശളളാണജ തയ്യാറാക്കയവയ യന്നതനതജ. 

ംവ ാിയ ളളയലൂലട് യള്ള ആശവവയംയ വതയംജ ാാഞടുനതയേവം ാാപതയേവ ാവ ംയവന്ത്രണള് 

ഭാവയവയല് ധാനതീക്ഷ്യക്കാവന ോലമെതയലം പ പ ാഗത  ീതയവയല് ഗ്രാ ധാനഞചശളളയലം  ഞറ്റതജ 

സ്ഥാപംളളയലം കംരുളയവ ലേലവയല് സ്ഥാപയക്കാവനതാണജ വാര്ത്താവയംയ വ ഞബാര്ത്ഡുേ്, 

ഇവവയഞലയ്ക്കള്ള ്റയവയുേളും  റ്റജ വയവ ളളും ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് - പബ്ലയേജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും  

prd.kerla.gov.in ദാറ്റയല് ംയന്നല നതതജ ധാനചര്ത്ശയടുതയക്കാവനതാണജ. 

6.2.1.4.3  വയോം ധാനവര്ത്തംള്ക്കജ കുനതതല് ധാനോ ണം ലഭയന്നതനതയംജ താലെ ലോനതന്നതന 

ംയര്ത്ഞേശള് ാ ര്ത്ടുതയന്നതന്ന.  

1. ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായംജ ലവബജ ദാറ്റജ 
1.1 ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായംജ ാവന്ത ാവയ  ഒരു ലവബജ ദാറ്റജ തമട് ളയ ചയവഞാം  ംന്ന ന 

പത്രന്നതറയുേ് ലവബജ ദാറ്റയല് ്പജ ഞലാഡജ ലേയ്യുേയം  റ്റജ ലപാതമ താത്ക്പ യമുള്ള വയവ ള് 

ംന്ന േയം ലേയ്യാം (ംാഷണല് ഇന്ംര്ത് ാറ്റയസ് ജ ലാന്റര്ത് (എന്.ഐ.ായ) യ ാവയ ഇക്കാ യം േര്ത്ച്ച 

ലേയ്തയട്ടുണ്ടജ. 

2. വാെജാജ ആടുതജ പ്പ്ടുതജ 
2.1വാര്ത്താ വയംയ വം ഉപാ യതയവയല്ലടുതെ ്ംഗളളുലട് യം  റ്റജ തയ ലഞ്ഞനതത 

ഞ ഖലേളയലള്ളവരുലട് യം വാെജാജ ആടുതജ പ്പ്ുേളുണ്ടാക്കാം.   

3. ഞാവംാവോശ  ംയവ ധാനോ മുള്ള ഞബാര്ത്ഡുേ് 

3.1 എല്ലാ ാര്ത്ക്കാര്ത് ഓംീസുേളയലം ഞാവംാവോശ ംയവ ം ്നുശാായന്നതന ധാനോ ം 

്തതജ ഓംീായല് ംയന്നള്ള ഞാവംള് ാംബന്ധയച്ചജ ഞബാര്ത്ഡുേളുലണ്ടനജ ഉറടുതാന്നതം. (എല്ലാ 

ാര്ത്ക്കാര്ത് ഓംീസുേളും) 

4. സ്കൂ് ്ാംബ്ലയേളയലൂലട്  ഞബാിവത്ക്ക്ക ണം 
4.1 സ്കൂ് ്ാംബ്ലയേളയല് വാവയക്കാവന ത തയല് ഐ.പയ.ആര്ത്.ഡയ പത്രന്നതറയുേ് ഒരു 

്ദ്ധയാപേലയും  ഞംതൃതവതയല് ഞക്രാഡീേ യച്ചജ എല്ലാ ചയവാവം ്റയവയുേളും ഞാവംളളും ഒരു 

വയചയാര്ത്ഥയ വാവയക്കാവനതാണജ. എല്ലാ സ്കൂളുേളയലം വാര്ത്താ വയംയ വ ഞബാര്ത്ഡുേളും 

സ്ഥാപയഞക്കണ്ടതാണജ. (തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംള്). 

5. ലംയ്ാജ ധിക്കജ (ംീഡജ ബാക്കജ ാംവയിാംം) 
5.1 ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായംജ ഒരു ലംയ്ാജ ധിക്കജ ഞപജജ തമട് ഞളണ്ടതാണജ. ഓഞ ാ 
പദ്ധതയലവന്നതറയച്ചു ലപാതമജംളളുലട്  ധാനതയേ ണം ാ ാഹ് യച്ചജ ംയലവയല് എല്ലാ  ാാവം 

ഡവറക്ടഞററ്റയഞലയ്ക്കം  ന്ത്രയ ാര്ത്ന്നതം ്വയ്ക്കന ജംധാനതയേ ണ റയഞടുതാര്ത്െയല് 

ഉ്ലടുതനതതാവനതാണജ. ജയല്ലാ േലക്ടന്ലട് യം  റ്റജ വകുടുതജ ഉഞചയാഗസ്ഥരുലട് യം 

ശ്രദ്ധവയല്ലടുതനതഞതണ്ട വയഷവളളും ഇത തയലള്ള ധാനതയേ ണളളയലൂലട്  ലഭയന്നതം. (ജയല്ലാ 

ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീാജ) 
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5.2  

6. േമംണയഞക്കഷന് ഓംീാര്ത് ാര്ത് 

6.1 ഓഞ ാ വകുു ാവയ ബന്ധലടുതെ പുതയവ ഉത വേ്, ്റയവയുേ്, വയവയി പദ്ധതയേ് 

എനയവലവന്നതറയച്ചജ ്തതജ ാ വതജ ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായല് ്റയവയന്നതനതയംജ ഓഞ ാ 

ഓംീായലം േമംണയഞക്കഷന് ഓംീാര്ത് ാല  ംയഞവാഗയക്കാം. ഇവര്ത്ക്കജ ഐ-പയ.ആര്ത്.ഡയ പ യശീലംം 

ംന്ന നതാണജ. (ജയല്ലാ ഓംീാജ ഞ ിാവയേ്) 

7. ല ാദബല് ധാനചര്ത്ശം വാഹ്ംം 
7.1 ംീല്ഡജ പബ്ലയായറ്റയ  ധാനവര്ത്തംളളുലട്  വയഞേന്ദ്രീേ ണം ്ംയവാ യ ാണജ. ംയലവയല് 

പബ്ലയായറ്റയ വാഹ്ംം വയോം-ഞക്ഷ്  ധാനവര്ത്തംളളുലട്  ധാനോ ണതയംാവയ ജയല്ലവയല് പ യാട് ംം 

ംട് ത്തുനതയംജ പേ ം ജയല്ലയ്ക്കജ ഒരു ംീല്ഡജ പബ്ലയായറ്റയ വാഹ്ംം ആവശയ ാണജ. എല്ലാ വകുുേ്ന്നതം 

ംയബന്ധംേ്ക്കജ വയഞിവ ാവയ ധാനോ ണതയംാവയ വാഹ്ംം ഉപഞവാഗയക്കാം. (ജയല്ലാ പരാവതജ  

പദ്ധതയവയല്ലടുതനതതയ വാഹ്ംം വാളാവനതാണജ, വാഹ്ംം ജയല്ലാ പരാവതയലയും 

ംയവന്ത്രണതയല ാവാം) 

8. ാാംസ്കാ യേ – േലാ ാ യതയേളുലട്  പടുനാളയതം 
8.1 ംാട് ന് േലാരൂപളഞളയം ജയല്ലയഞട് താവ തംതജ േലേഞളയം േലാോ ന്മാഞ യം വയോം 

ഞക്ഷ്  ധാനവര്ത്തംളളുലട്  ധാനോ ണതയംജ വയംയഞവാഗയക്കാവനതാണജ. ഇതയംാവയ ഞേന്ദ്ര 

വാര്ത്താവയത ണ ധാനഞക്ഷ്പണ  ന്ത്രാലവതയംജ േീെയലള്ള ഞാാങജ ആന്ഡജ ഡ്രാ ാ ഡയവയഷംയല് 

 ജയസ്റ്റര്ത് ലേയ്യുനതയംജ ാ ാം ാവയ േലാോ ന്മാരുലട് യം ാംമട് ംേളുഞട് യം ്ംഗീകൃത പാംല് 

തയ്യാറാക്കാം.  

9. വാര്ത്ഡ്ജതല ഞാവാഞേന്ദ്രള് ാജീവ ാക്കണം 
9.1 ലപാതമജംള്ക്കജ പരാവതജ ഓംീസുേളയല് എതാലത തലന വയവയി ഞാവംള്  

ലഭയ ാന്നതനതയംാണജ വാര്ത്ഡ്ജതലതയല് ഞാവാ ഞേന്ദ്രള് തമട് ളാന് ാര്ത്ക്കാര്ത് തീരു ാംയച്ചതജ. 

ജയല്ലവയലല എല്ലാ വാര്ത്ഡുേളയലം ഞാവാഞേന്ദ്രള് തമട് ളാന് ആവശയ ാവ ംട് പട് യ ാവീേ യന്നതല നജ 

ഉപാ യതയ ്ംഗം  ട് യവാവ പരാവതജ ലഡപംെയ ഡവറക്ടര്ത് ്റയവയച്ചയട്ടുണ്ടജ. ഞാവാഞേന്ദ്രള് 

ംയലവയല് വനാല് ഐ.പയ.ആര്ത്.ഡയ യലട്  വാര്ത്താ വയംയ വ ഞബാര്ത്ഡുേ് ഇവയട് ളളയലം 

ാജീേ യക്കാവനതാണജ.  

10. യവജംഞക്ഷ് ഞബാര്ത്ഡജ ഞോഡയഞംറ്റര്ത് ാര്ത് 

10.1 ജയല്ലവയല് യവജംഞക്ഷ്  ഞബാര്ത്ഡയന്ലറ ്ംയലയഞവറ്റജ ലേയ്ത 500 േധിേളുണ്ടജ. ഇതയല് 250 

േധിേ്  വളല വിയേം ാജീവ ാണജ. ഞബ്ലാക്കജ തലതയലള്ള ഞോഡയഞംറ്റര്ത് ാരുലട്  ഞവാഗം എല്ലാ 

ആഴ്ചയം ഞേരുനതയംാല് ഇവരുലട്  വാെജാജ ആടുതജ പ്പ്ടുതയലൂലട്  താലെ തെയഞലയ്ക്കജ ആശവവയംയ വം 

ംട് താവനതമ ാണജ. 

11. ലംഹ്റന് യവഞേന്ദ്ര ലവാളയുംയവര്ത് ാര്ത് 

11.1 ലംഹ്റന് യവഞേന്ദ്രവയല് ്ംയലയഞവറ്റജ ലേയ്ത 925 േധിേ് ജയല്ലവയലണ്ടജ. ഇവവയല് 450 

എണ്ണം ാജീവ ാണജ.  ആഴ്ചവയല് ഒ യക്കല് ഞബ്ലാക്കജ തലതയല് ലവാളയുംയവര്ത് ാരുലട്  ഞവാഗം ഞേരുനതയല് 

ഇവരുലട്  വാെജാജ ആടുതജ പ്പ്ടുതയലൂലട്  താലെതെയഞലയ്ക്കജ ആശവവയംയ വം ംട് താവനതാണജ. 

12. ഓംീസുേളയല് ംയന്നം ധാനതയ ാാ ധിള്ളറ്റയന് 

12.1 ജയല്ലവയലല ഓംീസുേ് ഓഞ ാ  ാാവം ംട് ടുതാക്കയവ /ംട് ടുതാക്കാന് ഉഞേശയന്നതന 

ധാനവര്ത്തംള്, ലപാതമജം താത്ക്പ യമുള്ള ്റയവയുേ് എനയവ എല്ലാ  ാാവം ംയ്ചയയത 
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തീവതയക്കേം ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായല് ലഭയ ാക്കണം. ംയലവയല്  ന്ത്രയാഭാ 

വാര്ത്ഷയേഞതാട് നുബന്ധയച്ചജ ധാനഞതയേ പത്രന്നതറയുേ് ംന്ന നതയഞംാ വയോം പു േം 

തയ്യാറാന്നതനതയഞംാ  ാത്ര ാണജ ഇത തയല് ഓഞ ാ ഓംീസുേളയല് ംയന്നം ാ ഗ്ര റയഞടുതാര്ത്െജ 

ലഭയന്നതനതജ. 

13.  വാര്ത്താ വയംയ വ ഞബാര്ത്ഡുേ് 

13.1 ജയല്ലവയലല സ്കൂളുേ്, 40 ഇ-വയജ്ഞാന് ഞേന്ദ്രള്, 250 ്ക്ഷ്വഞേന്ദ്രള്, 3825 

്ടുനണവാട് യേ്, ാാക്ഷ് താ തമട് ര്ത് വയചയാഭയാാ ഞേന്ദ്രള്, ഞാവാഞേന്ദ്രള്, ദെബല് 

എക്സ്റ്സ്റ്റന്ഷന്  ഓംീസുേ്, എംഞപ്ലാവബയലയറ്റയ  ലായുംന്േ്, പരാവതജ ഓംീസുേ്, കുനതംബശ്രീ 

്വല്ന്നതെള്, ദലബ്രറയ ലേ്ണ്ായല് ്ംയലയഞവറ്റജ ലേയ്ത ദലബ്രറയേ് എനയവയട് ളളയല് 

ഐ.പയ.ആര്ത്.ഡയ. യലട്  വാര്ത്താ വയംയ വ ഞബാര്ത്ഡുേളും, ഏേീകൃത ഞബാര്ത്ഡുേ് 

സ്ഥാപയഞക്കണ്ടതാണജ. 

14. ജംപഘം –ഞേ ള ഞോളയങജ ധാനോ ണം  
14.1 ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് - പബ്ലയക്കജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും ധാനതയ ാാ ധാനായദ്ധീേ ണളളാവ 

ജംപഘം, ഞേ ള ഞോളയളജ എനയവ  നതതല് ഞപ യലലതയന്നതനതയംാവയ ധാനഞതയേ ധാനോ ണം 

ംട് ഞതണ്ടതാണജ. മുതമതല ഗ്രാ പരാവതജ  പദ്ധതയവയല് ഉ്ലടുതനതതയ പരാവതയലയും േീെയലള്ള 

ംാലജ സ്കൂളുേളയല് ംയലവയല് ല  ാായേേ് ലാ്ജംയ ാവയ ംന്ന ന്നണ്ടജ.  റ്റജ പരാവത്തുേ്ന്നതം ല 

 ാതൃേ പയന്തുട്  ാവനതാണജ. ജയല്ലാ പരാവതയലയും േീെയലള്ള 150 സ്കൂളുേളയല്  ാായേേ് 

ലാ്ജംയ ാവയ ംന്ന നതജ 2017-18 വാര്ത്ഷയേ പദ്ധതയവയല് തമേ വേവയരുതണല നാവശയലടുതെജ ജയല്ലാ 

ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഓംീായല് ്ഞപക്ഷ് ംല്കയവയട്ടുണ്ടജ.  

15. ്ക്ഷ്വ ഞേന്ദ്രള് - ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ഹ്ൈസേജ 
15.1 ജയല്ലവയല് ധാനവര്ത്തയന്നതന 255 ്ക്ഷ്വഞേന്ദ്രളളയല് ിാ ാളം ലപാതമജംള് വയവയി 

ഞാവംള്ക്കാവയ എത്തുന്നണ്ടജ. ല ഞേന്ദ്രളളയല്  എല്.ഇ.ഡയ ലധാനാജക്റ്റര്ത്/റ്റയ.വയ സ്ഥാപയച്ചജ 

ാര്ത്ക്കാറയലയും വയോം – ഞക്ഷ് ധാനവര്ത്തംള്ക്കജ ധാനോ ണം ംല്കാവനതാണജ. ഇതജ 
സ്ഥാപയന്നതനതയംജ ംണ്ടജ ്നുവചയഞക്കണ്ടതാണജ. പദ്ധതയ ംട് ടുതാന്നതനതയംജ മുന്പജ താത്ക്ോലയേ 

ാംവയിാംല ന ംയലവയല് ഞംാെീാജ ഞബാര്ത്ഡുേ് സ്ഥാപയക്കാന് ആവശയലടുതട് ാവനതാണജ. 

16. വയോഞംാന്മുഖ പത്രധാനവര്ത്തംതയംജ ്വാര്ത്ഡജ 
16.1 വയോഞംാന്മുഖ പത്രധാനവര്ത്തംം ഞധാനാാാഹ്യടുതയന്നതനതയലയും ഭാഗ ാവയ  ാിയ  

ധാനവര്ത്തേര്ത്ക്കാവയ  ജയല്ലാതലതയല് എല്ലാ വര്ത്ഷവം ഒരു ്വാര്ത്ഡജ ഏര്ത്ലടുതനതഞതണ്ടതാണജ. ഇത ം 

വാര്ത്തേ് ഞധാനാാാഹ്യടുതയന്നതനതയംാവയ ആവശയ ാവ വയവ ള് ംന്ന നതയല് ഉഞചയാഗസ്ഥരും 

ാജ ാവണം. ്വാര്ത്ഡജ തമേയ്ക്കം ംലേതയനും ംണ്ടജ വേവയരുതണം. 

17. ജീവംക്കാര്ത്ക്കജ പബ്ലയേജ – റയഞലഷന്ാജ പ യശീലംം 
17.1 ലപാതമജംളളു ാവയ  യേച്ച ആശവവയംയ വം, േതയട് പാനതേളയല് പാലയഞക്കണ്ട കൃതയതയം  
പാട് വവം, ഓംീായലല ജീവംക്കാര്ത് തമയല് ലധാനാംഷംലാവയ ംല്ല ബന്ധള് 

ംയലംയര്ത്ഞതണ്ടതയന്ലറ ആവശയം എനയവലവന്നതറയച്ചജ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് - പബ്ലയേ – 
റയഞലഷന്ാജ വകുടുതയലയും ആഭയമുഖയതയല് പ യശീലംം ആവശയ ാണജ. 
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18. ജയല്ലാതല ഓംീാര്ത് ാരും  ാിയ ധാനതയംയിയേളും ഉ്ലടുതലട്  ആശവദേ ാറ്റ ഞവചയേ് 

18.1 ജയല്ലാതല ഓംീാര്ത് ാരും  ാിയ ധാനതയംയിയേളും  ാാതയലലാ യക്കല് മുഖാമുഖം ംട് താന് 

ാംവയിാംമുണ്ടാക്കണം. ധാനാജ േബയല് ലവച്ചജ ഇതജ ംട് താവനതാണജ. ഓഞ ാ  ാാവം ംട് ന /ംട് ന്നതന 

ാ ോലയേ വയഷവളളു ാവയ ബന്ധലടുതെ ഓംീസുേളുലട്  ഞ ിാവയേലള പലടുനനതടുതയക്കാം.  

19. ലപാതമജംളലള വാര്ത്തലവഴുതാന് ഞധാനാാാഹ്യടുതയക്കാം 
19.1 ഒരു പരാവതജ /വാര്ത്ഡയല് ംട് ടുതാന്നതന ൂതം പദ്ധതയേ് ജയല്ലാ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് 

ഓംീായലയും  ശ്രദ്ധവയല്ലടുതനതത്തുനതയംാവയ ലപാതമജംള്ന്നതം ്വാ ം ംല്കാം. ഇവയലട്  

ആിയോ യേത ബന്ധലടുതെ ജംധാനതയംയിയ / ഉഞചയാഗസ്ഥരു ാവയ ഉറടുതാക്കയവതയംജ ഞശഷം 

ധാനായദ്ധീേ യക്കാം. ഏറ്റവം  നതതല് വയോഞംാന്മുേ വാര്ത്ത ംല്കയവ മൂനജ വയ്തമയേലള എല്ലാ വര്ത്ഷവം 

ആച യന്നതനതയംാവയ (ദധാനാജ  ണയയം ംലേവം) ംന്ന നതയംജ ംണ്ടജ ്നുവചയഞക്കണ്ടതാണജ. 

20. ധാനാഞചശയേ ംീച്ചന്േ്ക്കജ ധാനാിാംയം ംല്കണം 
20.1 ജയല്ലയലട്  ഓഞ ാ ധാനഞചശതയലയുംയം ധാനാഞചശയേ േ യത്രം ്താതജ പരാവത്തുേളും സ്കൂളുേളും 

തയ്യാറാന്നതന്നണ്ടജ. ഇത തയല് ധാനിാംലടുതെ വയ്തമയേ്, സ്ഥലള്, േ യത്ര സ്മാ േള്, 

ഉാവള് എനയവലവന്നതറയച്ചുള്ള ംീച്ചന്േ് ാ ാഹ് യച്ചജ  ാിയ ള്ക്കജ ംന്ന േയം ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് 

ഓംീായല് സൂക്ഷ്യന്നതേയം ഞവണം. 

21. ഐ-പയ.ആര്ത്.ഡയ ഞഡാേംല യുംറയേളുലട്  ധാനോ ണം 

21.1 ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് -പബ്ലയേജ റയഞലഷന്ാജ വകുടുതജ ംയര്ത്മയച്ച ഞഡാേംല യുംയേ് ജയല്ലവയലല 

സ്കൂളുേളയല്  ലഭയ ാന്നതനതയംജ, ഐ.റ്റയ @സ്കൂളു ാവയ ാഹ്േ യച്ചജ തമട് ര്ത് ംട് പട് യ ാവീേ യക്കാം. ഞശ്രഷ്ഠ ഭാഷാ 

വാ ഞതാട് നുബന്ധയച്ചജ മൂനജ ഞഡാകുല യുംയേ് സ്കുളുേ്ക്കജ ഇത തയല് ലഭയ ാക്കയവയരുന്ന. 

 

6.2.3 വയഞംാചാരാ  വകുടുതജ  
6.2.3.1 ആമുഖം 

  6.2.3.1.1 ആധുംയേ ാമൂഹ്തയല് ആഞഗാള ധാനാിാംയമുള്ള ഒരു ാാപതയേ ധാനവര്ത്തം ാവയ 

ടൂറയാം  ാറയക്കെയഞ്ഞു. ധാനതയക്ഷ് ായം പഞ ാക്ഷ് ായം ആളുേ് പലടുനനതന്നതന  ലറ്റാരു ധാനവര്ത്തം 

ഞ ഖലയം ഇലല്ലനജ തലന പറവാം. ലതാെയല് ാാദ്ധയത സൃഷ്ടയന്നതനതയലം, ാംസ്കാ വം, പാ പ യവം 

പ യ ക്ഷ്യന്നതനതയലം ്ളലം ാമൂഹ്തയലല ാ ഗ്രവയോംവ ാവയ ബന്ധലടുതെ എല്ലാ  ംഗളളയലം 

ടൂറയാം ംയര്ത്ണ്ണാവേ ാവ ാവാിീംം ലേലത്തുന്ന.  

  6.2.3.1.2 ഞലാേതയല് തലന ഏറ്റവം വലതമം ഞവഗതയല് വളരുനതമ ാവ വയവാാവളളയല് 

ഒനാണജ ടൂറയാം. ആഞഗാളവല്ക്ക ണതയലയും ല ോലതജ ാാപതയേ  ംഗലത 

ദവവയിയവത്ക്ക്ക ണവം ാാഞടുനതയേപുഞ ാഗതയയം ടൂറയാതയംജ ്നു ല ാവ ാാഹ്േ യം സൃഷ്ടയച്ചു. 

ഇന്തയയം ലതന്നതേയെക്കന് ഏഷയയം വയഞംാചാരാ യേളുലട്  ശ്രദ്ധ ആേര്ത്ഷയന്നതന സ്ഥലളളാവയ 

വളരുേവാണജ. ഇന്തയവയലല ഭൂ യശാസ്ത്രപ  ാവ ദവജാതയവം േ യത്രപ വം, ാാംസ്കാ യേവ ാവ 

 ഹ്താവ പാ പ യവം ാരാ യേലള ംമുടെലട്  ംാെയഞലക്കജ ആേര്ത്ഷയന്നതന്ന.  

 6.2.3.1.3  ഒരു ഭാഗതജ പ്ചയയ മെ  ലംയ േ്  ന്ഭാഗതജ ്റബയക്കട് ല്, ഇവയ്ക്ക ംനതവയല് 

്ംംയ ാവ ധാനകൃതയ ദവവയിയതയലയും ഞശാഭവയല് ഇത ഞചശളളയ് ംയന്നം ഏലറ 

വയതയസ്ഥ ാവയ യന്നതന്ന. ഞേ ളതയലയും ഭൂധാനകൃതയ. ടൂറയാതയലയും വളര്ത്ച്ചയ്ക്കജ ഏലറ ്നു ല ാവ 

മട് േ ാവയ ഇതജ  ാറയവയ യന്നതന്ന. ദചവതയലയും ാവന്തം ംാട് ജ എനജ വയഞശഷയടുതയക്കലടുതനതന ല ഞചശതജ 
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ഞലാേലതങ്ങുമുള്ള ാരാ യേ് ആഗ്രഹ്യന്നതന ധാനകൃതയ ദവേയത്രളളുണ്ടജ. ധാനശാന്ത ാവ േട് ല് 

തീ ള്, ംയ ബ്ദ ാവ ോവല്ടുത ുേ്,  ഞ്ഞുമൂട് യ  ലഞവാ സുഖവാാ ഞേന്ദ്രള്, ാമൃദ്ധ ാവ 

വംഭൂ യേ്, ്ാാിാ ണ ാവ വംയജീവയ ാാഞടുനതള്, ാാഹ്ായേ ാവ  ലപാതേ്, 

ലവള്ളച്ചാെള്, വയസ്തൃ ാവ ഞതാെള്,  ംസ്സയഞംയം  ശ ീ തയഞംയം ഉഞതജയടുതയന്നതന  ണ്സൂണ്, 

ആയൂര്ത്ഞവചം, േ യത്രസ്മാ േള്, വയശുദ്ധ ാവ തീര്ത്ഥാട് ം ഞേന്ദ്രള് ്ലഭ്  ാവ ഉാവഞവളേ്, 

േലാരൂപള്, ാാംസ്കാ യേ ദപതൃേം, വള്ളംേളയ, സുഗന്ധവയജ്ഞള് ഞേര്ത്ന വയശയഷ്ട ാവ 

ഭക്ഷ്ണള്, ആഞഗാള  ാംചണ്ഡതയലള്ള ഒനാംേയട് ക്കാ ാവ റയഞാാര്ത്ട്ടുേ് - ഒരു ാരാ യലവ 

ആേര്ത്ഷയക്കാനുള്ള എല്ലാ മട് േളളും ധാനകൃതയ േംയഞ്ഞു ംല്കയവയട്ടുണ്ടജ. ഞേ ളതയലല  റ്റു ജയല്ലേളയല് 

ഇല്ലാത ധാനഞതയേതവാണജ പാലക്കാട് യലം വയതയ  ാന്നതനതജ. 3 ഹ്യല് ഞസ്റ്റഷനുേ് ജയല്ലക്കജ ലഭയ ാണജ. 

1) ്െടുതാട് യ 2) ലംല്ലയവാപതയ 3) പറപയകുളം. 

  6.2.3.1.4 ഞേ ളതയലല ഏറ്റവം വലയവ ജയല്ലവാണജ പാലക്കാട് ജ. 2006 ലാണജ പാലക്കാട് യംജ 

ഏറ്റവം വലയവ ജയല്ല എന പചവയ ലഭയച്ചതജ. ലതക്കജ തൃശ്ശൂര്ത്, വട് ക്കജ  ലുറം, േയെക്കജ ത യടിനാെയലല 

ഞോവപത്തൂര്ത് ജയല്ല എനയവവാണജ ാ ീപജയല്ലേ്, ഭാ തുെവാണജ ധാനിാംംചയ, പ്ചയയ മെതയലല 

ഏറ്റവം വലയവ േവാട് ം പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയലല വാളവാര്ത് കം  ാണജ. 

6.2.3.1.5 1957 ജനുവ യ ഒനയംാണജ പാലക്കാട് ജ ജയല്ല രൂപം ലോണ്ടതജ. ഞേ ളതയന്ലറ ഏറ്റവം 

പു ാതംവം, ാപനവ ാവ ാാംസ്ക യേ ദപതൃേം എന ഖയാതയ പാലക്കാട് യനുണ്ടജ. ട് യു 

സുല്താന്ലറയം, ദഹ്ച ാലയയഞട് യം പട് ഞവാെം ംട് ന സ്ഥല ാണജ പാലക്കാട് ജ. േല്ടുതാതയ, 

േയറ്റൂര്ത്ോവജ, ലംല്ലയന്നതളള ,  ണുള്ളയക്കാവജ, പല്ലാര്ര്ത് ശയവഞക്ഷ്ത്രം, പല്ല ംക്കാവജ, ഞ ലാര്ത്ഞോട് ജ, 

ലാന്റജ ലാബാസ്റ്റയന്ാജ േര്ത്ച്ചജ,  ഞ്ഞന്നതളം മും ീം പള്ളയ എനയവവാണജ ജയല്ലവയലല ധാനിാം 

ആ ാിംാലവള്. ട് ാലത പാലക്കാട് ജ ജയല്ല  ലേളും, ഡാമുേളും പാട് ഞശഖ ളളും ലോണ്ടജ വളല  

ധാനകൃതയ   ണീവ ാവ സ്ഥല ാണജ. ടൂറയാം വയോംതയംജ ്ംന്ത ാവ ാാദ്ധയതേളുള്ള ജയല്ലവാണജ. 

എനാല് ധാനകൃതയ േംയഞ്ഞുംല്കയവ ലാ്ന്ദ യം ംാളയതമവല  ടൂറയാം വയോംം മുഴുവംാവയ 

ഉപഞവാഗലടുതനതത്തുവാന് േെയഞ്ഞയെയല്ല. എനാല് ജയല്ലവയലല ലത ലഞ്ഞനതത ധാനിാം ടൂറയാം 

ഞേന്ദ്രളളയല് ആവശയ ാവ ്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യം ടൂറയാം വകുടുതജ ംട് ടുതയലാക്കയ വരുന്ന.   

6.2.3.1.6 പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയലല ്ംന്ത ാവ ടൂറയാം ാാദ്ധയതേ് ധാനഞവാജംലടുതനതതാനും 

എനാലജ ഭൂധാനകൃതയക്കജ ഞോെം തൊലത ധാനകൃതയഞവാട് ജ ഇണളയ ഞേര്ത്ന്നലോണ്ടജ കുറഞ്ഞതജ 15 വര്ത്ഷലത 

ോഴ്ചടുതാഞട് ാനത ട് യ ടൂറയാം വയോംം ാാേയ ാന്നതേവാണജ ജയല്ലാ ആസൂത്രണതയല് മുഖയ പ യഗണം 

്ര്ത്ഹ്യന്നതന ഒരു മട് േ ാണജ.  

6.3.3.2 ംയലവയലല ്വസ്ഥ 

പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയലല ധാനിാം ടൂറയസ്റ്റജ ഞേന്ദ്രള് 

1.  ലള്ള െ ഗാര്ത്ഡന് ഡാം 
2. പാലക്കാട് ജ ഞംാര്ത്െജ 
3.  ലള്ള െ ഞറാക്കജ ഗാര്ത്ഡന് 

4. േല്ടുതാതയ ഞക്ഷ്ത്രം 
5. പറപയന്നതളം വംയജീവയ ാാഞടുനതം 
6. ാീതാര്ത്കുണ്ടജ 
7. ഞപാത്തുണ്ടയ ഡാം 
8. ലംല്ലയവാംപതയ ഹ്യല് 
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9. ഞിാണയ വാെര്ത് ംാ് 

10. േവ 

11. ശയരുവാണയ റയാര്ത്ഞവാവര്ത് 
12. ോഞ്ഞയ ംപുെ ഡാം 

13. ലജയ്ന് ഞക്ഷ്ത്രം 
 6.3.3.2.1 ജയല്ലവയലല ടൂറയാം ാാിയതയ്ക്കള്ള സ്ഥലള് േലണ്ടതയ ്തജ ാരാ യേലള 

ആേര്ത്ഷയന്നതനതയനുള്ള വയപണംം ടൂറയസ്റ്റജ വകുടുതജ ഇന്തയവയലം പുറം  ാജയളളയലം എല്ലാ വര്ത്ഷവം വന്തമേ 

േയലവെയച്ചജ ംട് തയവരുന്ന. ഇതയന്ലറ ഭാഗ ാവയ ഇവയട് ം ാന്ദര്ത്ശയന്നതന വയഞംാചാരാ യക്ക്ക്കജ 

ആവശയം ഞവണ്ട ്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യം ഒരുഞക്കണ്ടതജ വകുടുതയന്ലറ ധാനിാം കം തലവാണജ. ോ ണം 

ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലളകുറയച്ചജ വളല  ംല്ല  ീതയവയല് ാരാ യേ്ക്കയട് വയല് വയപണംം ംട് ത്തുേയം 

എനാല് ടൂറയാം ഞേന്ദ്രള്ക്കജ ആവശയ ാവ ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യം ഇല്ലാതയരുനാല് ്തജ ംമുടെലട്  

ാംസ്ഥാംലത ടൂറയാതയംജ തയ യച്ചട് യവാവേയം ്തമ മുഞഖം  റ്റു ാംസ്ഥാംളളും  ാജയളളും ംമുടെലട്  

ഞശാേയാവസ്ഥ ്വര്ത് ധാനഞവാജംലടുതനതത്തും. ധാനിാം ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലളല്ലാം ാര്ത്ക്കാര്ത് ്ിീംതവയലള്ള 

സ്ഥലളളാണജ. ആവതയംാല് ്ത ം ഞേന്ദ്രളളയഞലയ്ക്കള്ള ഞറാഡജ, ദവചംതയ, ജലം എനയവ 

ഉറുവരുഞതണ്ടതജ ാര്ത്ക്കാ യന്ലറ കം തലവാണജ. ഇത ം വയോം ധാനവര്ത്തംള്ക്കജ  റ്റു ാര്ത്ക്കാര്ത് 

വകുുേളുലട്  ഏഞോപംം ്തയാവശയ ാണജ.  

6.3.3.2.2 മുേളയല് പറഞ്ഞയട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളളയലം ആവശയ ാവ 

്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യം  ഇല്ല. എനാല്, ധാനുത  ത ഞേന്ദ്രളളയല് വയഞംാച ാരാ യേ്ക്കജ 

ധാനഞവാജംലടുതനതന  ീതയവയല് ്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യ വയോംം, കുട് യലവള്ളം, ഞട് ാവലലറ്റജ ലാ്േ യം, 

ംട് ടുതാത, ഇ യടുതട് ം,  ാലയംയംയര്ത്മാര്ത്ജംം എനയവ ംട് ടുതയലാക്കയയം ോലാലോലളളാവയ ഇതയലയും 

ംവീേ ണവം ്റ്റകുറ്റടുതണയേളും ംട് ടുതയലാക്കയവരുന്ന. ഇതയംാവയ ടൂറയാം വകുടുതയല് ഗ്രീന് ോര്ത്ടുതറ്റജ എന 

പദ്ധതയ തലന ംയലവയല് ഉണ്ടജ. 

6.3.3.3 ടൂറയസ്റ്റജ ഞേന്ദ്രളളുലട്  ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യവയോംം 
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  ജയല്ലവയലല ടൂറയാം ാാിയതയള്ള സ്ഥലള് േലണ്ടതയ, ്തജ ാരാ യേലള 

ആേര്ത്ഷയന്നതനതയനുള്ള വയപണംം ടൂറയസ്റ്റജ വകുടുതജ ഇന്തയവയലം പുറം  ാജയളളയലം എല്ലാ വര്ത്ഷവം വന്തമേ 

േയലവെയച്ചജ ംട് തയവരുന്ന. ഇതയന്ലറ 

ഭാഗ ാവയ ഇവയട് ം ാന്ദര്ത്ശയന്നതന 

വയഞംാചാരാ യേ്ക്കജ ആവശയം ഞവണ്ട 

്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യം ഒരുഞക്കണ്ടതജ 

വകുടുതയന്ലറ ധാനിാം കം തലവാണജ. ോ ണം 

ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലളന്നതറയച്ചജ വളല  

ംല്ല ീതയവയല് ാരാ യേ്ക്കയട് വയല് 

വയപണംം ംട് ത്തുേയം എനാല് ടൂറയാം 

ഞേന്ദ്രള്ക്കജ ആവശയ ാവ 

്ട് യസ്ഥാംലാ്േ യം ഇല്ലാതയരുനാല് 

്തജ ംമുടെലട്  ാംസ്ഥാംതജ ടൂറയാതയംജ 

തയ യച്ചട് യ ആകുേയം ്തമമുഞഖം  റ്റു 

ാംസ്ഥാംളളും  ാജയളളും ംമുടെലട്  ഞശാേയാവസ്ഥ ്വര്ത് ധാനഞവാജംലടുതനതത്തും. 

 ട് ാലത ധാനിാം ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലളല്ലാം ാര്ത്ക്കാര്ത് ്ിീംതവയലള്ള സ്ഥലളളാണജ. 

ആവതയംാല് ്ത ം 

ഞേന്ദ്രളളയഞലന്നതള്ള ഞറാഡജ, ദവചയതയ, 

ജലം എനയവ ഉറടുതജ വരുഞതണ്ടതജ 

ാര്ത്ക്കാ യ ന്ലറ കം തലവാണജ. ഇത ം 

വയോം ധാനവര്ത്തംള്ക്കജ  റ്റു 

ാര്ത്ക്കാര്ത് വകുുേളുലട്  ഏഞോപ ംം 

്തയാവശയ ാണജ. 

 

 

 

 

6.3.3.4 ാ ീപംതയല് വരുഞതണ്ട േയല ാറ്റള് 

6.3.3.4.1 പാലക്കാട് ജ ജയല്ലയലട്  ധാനകൃതയ ലാ്ന്ദ യവം ദജവദവവയിയവ ാണജ ധാനഞതയേത 

ധാനിാം ായം  ലഞവാ ളളും, ംയതയഹ് യത വംളലം കൃഷയഭൂ യേളും  നതതല് ടൂറയാം ധാനാിാംയം 

്ര്ത്ഹ്യന്നതന്ന. എനാല്  റ്റു ജയല്ലേളു ാവയ താ ത യലടുതനതത്തുഞപാ് വളല  കുറച്ചജ വയഞചശ ടൂറയസ്റ്റുേ് 

 ാത്രഞ  ല ജയല്ല ാന്ദര്ത്ശന്നതന്നള്ളൂ. ജയല്ലയലട്  ധാനിാം വളര്ത്ച്ചയ്ക്കജ വയഞചശ ടൂറയസ്റ്റുേളുലട്  എണ്ണം 

വര്ത്ദ്ധയടുതയഞക്കണ്ടതജ ്തയാവശയ ാണജ. 

6.3.3.4.2  ആധുംയേ  വയഞംാച ാരാ യേ് പാ്ചയാതയ സുഖഞഭാഗളലളക്കാ് 

ജീവയതഗന്ധയവാവ കംറ്റുപാനതേ് ഞതട് യവാണജ ഞേ ളതയഞലക്കജ എത്തുനതജ. ാരാ യേലള ടൂറയാം 

ഞേന്ദ്രളളയലല ോഴ്ചക്കാ ാവയ  ാത്രം  ാറ്റാലത ്വയട് ലത കംറ്റുപാനതേളയല് ഭാഗ ാന്നതനതാണജ പുതയവ 

ോലലത ടൂറയാം ധാനവണത. ്ത തയല് എസ് യപയ യലവന്ഷയല് ടൂറയാതയംജ ്വാ ല ാരുക്കാന് 

ാം ംഭേ യല് ്ട് യസ്ഥാം ാറ്റം ഉണ്ടാേണം. ഞേ ളതയല് വരുന വയഞചശാരാ യേ്ക്കജ 
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ഞേ ളതയലല ജീവയതം ്നുഭവയച്ചറയവാന് ാരാ യേ്ക്കജ ്വാ ം ഒരുക്കണം. ഞേ ള ഗ്രാ ളളയലല 

ഉള്ളറേളയഞലക്കജ വാത്ര ലേയ്യുഞപാ് ഗ്രാ ീണ ജീവയതതയന്ലറ സ്പന്ദംവം, ദംാര്ത്ഗീേതയം, േലയം, 

ആോ വം, ഭക്ഷ്ണവം എല്ലാം ടൂറയസ്റ്റുേ്ക്കജ താല്ടുത യമുള്ളതാലണനജ തയ യച്ചറയവാംാേണം. ല 

ാാിയതേലള ഉപഞവാഗലടുതനതതയലോണ്ടജ ംമുടെലട്  ഗ്രാ ീണ ഞ ഖലഞവയം ടൂറയാതയന്ലറ 

ഭാഗ ാക്കയലവനതക്കാനും േെയയനതാണജ എന ിാ ണഞവാലട്  ധാനവര്ത്തയക്കണം. 

6.3.3.4.3 ംമുടെലട്  ടൂറയാം ഞേന്ദ്രള് പ യതസ്ഥയതഞലാല ധാനഞചശളളയലാണജ സ്ഥയതയ ലേയ്യുനതജ. 

ഇവയ്ക്കജ താളാവനതയലുറം ംയര്ത്മാണ ധാനവര്ത്തംള് ഉണ്ടാേയലല്ലനജ ഉറടുതജ വരുതാംാേണം. 

പെയേ 6.3.1 

പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയല് േെയഞ്ഞ 3 വര്ത്ഷം ാന്ദര്ത്ശയച്ച വയഞംാച ാരാ യേളുലട്  

 സ്ഥയതയവയവ  േണന്നതേ് 

വര്ത്ഷം തഞേശയേ് വയഞചശയേ് 

2013 4,38,552 1,874 

2014 4,75,361 2,093 

2015 5,02,244 2,232 

2016 5,12,272 2,385 

 

6.3.3.5 ധാനശ്നളൾ 

 ധാനതീക്ഷ്യ്ലക്കാതജ ഉവ ാത ്ട് യസ്ഥാം  പ്ചയാതല ലാ്േ യള് 

 ംയലവാ മുള്ള േണക്ടയവയറ്റയയലട്  ്ഭാവം 
 ോലാവസ്ഥ 

 ധാനിാം വയപണയേളയല് ംയന്നള്ള ദൂ ം 
 ഖ -ദ്രാവേ  ാലയംയള് ംയവാ ണം ലേയ്യുനതയനുള്ള ാംവയിാംതയലയും ്പ യാപ്തത 

 ംയലവാ മുള്ള ഞഷാടുതയംഗജ, വയഞംാച ാംവയിാംളളുലട്  കുറവജ 
 ്ട് യസ്ഥാം പ്ചയാതല ലാ്േ യം ധാനചാംം ലേയ്യുന വയവയി വകുുേ് 

 തമയലള്ള ഏഞോപംതയലയും ്ഭാവം 
 ടൂറയാതയഞംാട് ജ ംല്ല  ീതയയള്ള ാ ീപംതയലയും കുറവജ 
 ംയലവാ മുള്ള താ ാ ലാ്േ യതയലയും കുറവജ 
 ടൂറയാം ാം ംഭേരുലട്  ്ഭാവം 

6.3.3.6 ആവശയള് 

1. ജയല്ലയലട്  ധാനിാം ദപതൃേ ാവ ഉല്ാവള്, േ ലേ്ശല ാാിംള്, ്തമലയ ാവ 
േലാരൂപള്, ാംസ്കാ ം, പാ പ യം ഇവലവല്ലാം ാം ക്ഷ്യന്നതനതയനും, 

പ യ ക്ഷ്യന്നതനതയനുമുള്ള ധാനവര്ത്തംള് തവ യതലടുതനതതണം. ഇതജ  ട് ാലത ടൂറയാം 

ംയലംയര്ത്ത്തുവാന് പുതയവ ഉല്ടുതനള് വയോയടുതയന്നതേയം, ധാനേ യടുതയന്നതേയം ലേഞയ്യണ്ടതാണജ. 

്തയലൂലട്   നതതല് വയഞചശയ ാരാ യേലള ആേര്ത്ഷയയ്ക്കാന് േെയയം. 
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2. ടൂറയാം ഞ ഖലവയലല ഏലതാരു പദ്ധതയയം വയജവേ  ാവണല ടുനയല് തഞേശവാായേളുലട്  
പടുനാളയതവം  ട് യഞവതീരും. ടൂറയാം മുഖയ ായം ധാനകൃതയലവ ആിാ  ാക്കയവയട്ടുള്ളതാണജ. വയോം 

ധാനവര്ത്തംള് ധാനകൃതയയ്ക്കജ ഞോെം തൊത ീതയവയലം ്ഞതാലട് ാടുതം തഞേശവാായേ്ക്കജ 

ലതാെയലവാ ം ലഭയന്നതന  ീതയവയലാവയ യക്കണം. 

3. ്െടുതാട് യ, ലംല്ലയവാംപതയ, പറപയന്നതളം ഹ്യല് ഞസ്റ്റഷനുേലള ാംബന്ധയച്ച ടൂറയാം ാര്ത്േംെജ 
രൂപീേ യന്നതേ. ഇതയംാവയ ധാനുത  ത സ്ഥലളളയല് ാരാ യേ്ക്കജ ആവശയ ാവ  ്ട് യസ്ഥാം 

ലാ്േ യളളാവ പബ്ലയക്കജ ഞട് ാവലറ്റജ, ഭക്ഷ്ണതയനുള്ള ലേ്ണ്ടര്ത്, ചയശാംലേം, ംട് ടുതാത, 

കുട് യലവള്ളം എനയവ ംട് ടുതയലാന്നതേ. 

4.  ട് ാലത ാരാ യേ്ക്കജ ഹ്യല് ഞസ്റ്റഷനുേ് ാന്ദര്ത്ശയക്കാംാവയ ജയല്ലാ ടൂറയാം ധാനഞ ാഷന് 
ലേ്ണ്ായല് വെയ േണക്റ്റഡജ ടൂര്ത് ാംമട് യടുതയന്നതവാംാകും. ഇതയലൂലട്  ഡയ.റ്റയ.പയ.ായ യ്ക്കജ 

ാാപതയേ ഞംെവം ്ഞതാലട് ാടുതം ഇതമ ാവയ ബന്ധലടുതെജ ലതാെയലവാ ളളും ലഭയന്നതം. 

5. പാലക്കാട് ജ ജയല്ലാ ാന്ദര്ത്ശയന്നതന ാരാ യേ്ക്കജ ജയല്ലവയലല ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലള കുറയച്ചും 
്വയലട്  എതയലടുതട് ാനുള്ള ഗതാഗതലാ്േ യളലളന്നതറയച്ചജ ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ംല്ോന് 

ഇന്ംര്ത്ഞ ഷന് ലായുംന്േ് സ്ഥാപയന്നതേ 

6.3.3.7 ാാദ്ധയതേ് 

6.3.3.7.1 ഉത വാചയതവ ടൂറയാം എനതജ ഞേ ളതയലയും ഔഞചയാഗയേ ടൂറയാം ംവ ാണജ. ഒരു 

ടൂറയസ്റ്റ ഞേന്ദ്രലത ആ ംാെയലല ജംള്ക്കജ ംനാവയ ജീവയക്കാന് േെയയന ത തയല് ംയലംയര്ത്തയ 

ലോണ്ടുതലന, ാരാ യേ്ക്കജ എതാനും, താ ായക്കാനും, ആാവചയക്കാനും േെയയന ഞേന്ദ്ര ാക്കയ 

 ാറ്റുേ എനതാണജ ഉത വാചയതവ ടൂറയാല നതയലയും ലളയത ാവ വയാഖയാംം. ടൂറയാം വരു ാംതയലയും 

ംലല്ലാരു പടുനജ ധാനഞചശവാായേ്ക്കജ ലഭയ ാന്നതേ, ധാനഞചശതയലയും േലാ ാാംസ്കാ യേ ദപതൃേം 

ാം ക്ഷ്യന്നതേ. ധാനാഞചശയേ ാമൂഹ്തയലയും ജീവയത  ീതയേ്ക്കജ ഞ ല് ആമാതഞ ല്ടുതയക്കാലത ടൂറയാം 

വയവാാവം മുഞനാട്ടു ലോണ്ടുഞപാകുേ, പ യതസ്ഥയതയ ആമാതള് പ  ാവിയ ലഘൂേ യന്നതേ 

എനയവവാണജ ഉത വാചയതവ ടൂറയാതയലയും ധാനിാം മട് േള്. 

 6.3.3.7.2  ഉത വാചയതവ ടൂറയാം ധാനവര്ത്തംളളുലട്  ഞേന്ദ്ര ാവയ ഒരു ഞ ഖല  ാന്ഞപാ് 

്വയനതലത ധാനാഘ യേ ലാ്േ യളളും ലപാതമവയോാവം ാംഭവയന്നതന്ന. ഇതയംാവയ ടൂറയാം ാം ംഭേരും 

ധാനാഞചശയേ ജംതയം ഒത്തു ഞേരുന ഞവചയേ് രൂപലടുതട് ണല നതാണജ ല  ംഗതജ വയജവം വ യച്ച 

പദ്ധതയേളയല് ംയനജ വയ്തമ ാന്നതനതജ. ഒരു ടൂറയാം പദ്ധഘയയലട്  വയോംം പുറതജ ംയനജ 

ോണാലംത്തുനവര്ത്ക്കജ ഞവണ്ടയ  ാത്ര ല്ല. ധാനഞചശതയലയും ലപാതമ ആവശയ ാലണന ഞബാിം 

ധാനഞചശവാായേളയല് സൃഷ്ടയക്കാന് േെയവണം. ധാനഞചശലത ാാിാ ണ േര്ത്ഷര്ത്, ദേലതാെയലേ്, 

കുനതംബശ്രീ ധാനവര്ത്തേര്ത്, േലാധാനവര്ത്തേര്ത് എനയവര്ത്ക്കജ ആ ംാെയലല ടൂറയാം ഞേന്ദ്രതയല് ംയനജ 

ലേറയവ ഞതാതയലലടുനയലം ംയ്ചയയത വരു ാംഞ ാ, ്ിയേവരു ാംഞ ാ ലഭയന്നതന ംയലവ ണം. 

സ്ത്രീശാ്തമീേ ണ ധാനവര്ത്തംളളും ധാനിാം ാണജ.  

6.3.3.8 ഇഞക്കാ ടൂറയാം  

  ഇഞക്കാ ടൂറയാതയംജ ്ംന്ത ാവ ടൂറയാം ാാിയതേ് പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയല് ഉണ്ടജ. 

്ംള ല ജയല്ലവയലല ധാനിാം ഇഞക്കാ ടൂറയാം ഞേന്ദ്ര ാണജ. ടൂറയാം വകുടുതജ ഏേഞചശം ഒരു ഞോട് യ 

രൂപയലട്  ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യവയോംതയംാവയ ്നുവചയച്ചയട്ടുണ്ടജ. എനാല് താലെ പറയന 

ഞേന്ദ്രളലളയം ഇഞക്കാടൂറയാം വയോംതയംാവയ പ യഗണയക്കാവനതാണജ. 

1)  ണ്ണാര്ത്ക്കാട് ജ 
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2) ലംന്മാറ 
3)  ീന്വല്ലം 
4) ഞിാണയ ലവള്ളച്ചാെം 
5)  ലള്ള െ 
6) പറപയന്നതളം 
7) ദാലയുംജ വാലയ 
8) ലംല്ലയവാപതയ 
9) കംലൂര്ത് 

6.3.3.9 ാാംസ്കാ യേ ടൂറയാം (േ്ച്ചറല് ടൂറയാം) 

  പാലക്കാട് ജ ജയല്ല േലാാാംസ്ക്കാ യേ പാ പ യതയല് ാപന ാണജ. ജയല്ലവയല് 

ംട് ന്നവരുന ധാനിാം ഉാവളളാണജ േല്ടുതാതയ  ഞഘാാവം,  ണുള്ളയക്കാവജ ഞവല, ലംന്മാറ 

വല്ലളയ ഞവല, േയറ്റൂര്ത് ലോളന്പട് , ജവയന് ഞക്ഷ്ഞത്രാാവം, ഒറ്റടുതാലം ഞംര്ത്ച്ച ഉാവം, കുനത്തൂര്ത്ഞ ട് ജ 

ശ്രീകൃഷ്ണാ ഞക്ഷ്ഞത്രാാവം എനയവ. 

6.3.3.10 ോർഷയേ ടൂറയാം (ംാം ടൂറയാം) 
  6.3.3.10.1 പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയലല ധാനിാം വയവാാവം ോര്ത്ഷയേ ാണജ. ല ജയല്ലവയലല 

ോര്ത്ഷയേ വയളേളും. ്വയലട്  ഉത്ക്പാചംവം വയഞംാച ാരാ യേ്ക്കജ ഞം യെജ േണ്ടജ ആാവചയക്കാനുള്ള 

്വാ ം ഒരുക്കയവാല് ്തജ ജയല്ലവയലല േര്ത്ഷേര്ത്ക്കജ ാാപതയേ ഞംെം ഉണ്ടാകും. 

6.3.3.10.2  ടൂറയാം വകുടുതയല് ംയലവയല് ംാം ടൂറയാം പദ്ധതയേ്ക്കജ ്ംഗീോ ം ംല്കുന 

പദ്ധതയ ഉണ്ടജ. ഇതയംാവയ കുറഞ്ഞതജ 10 ഏക്കര്ത് ംാം ദേവശം ഉള്ളവര്ത്ക്കജ ്ഞപക്ഷ്യക്കാം. ്താവതജ 

ഇതയല് ടൂറയാം വകുടുതജ ംയര്ത്ഞേശയച്ചയട്ടുള്ള  ാര്ത്ഗഞ ഖ ്നുാ യച്ചജ ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യം ഒരുക്കയവാല്, 

ഇതയലയും ാം ംഭേര്ത്ക്കജ 10 ലക്ഷ്ം രൂപ വല  ാഡിായഡയവാവയ ംന്ന ം. ഇതജ പ  ാവിയ 

ധാനഞവാജംലടുതനതത്തുനതയംജ േര്ത്ഷേ ാം ംഭേ യല് ഞബാിവത്ക്ക്ക ണം ംട് ഞതണ്ടതമണ്ടജ. 

 6.3.3.10.3 ്ഞതാലട് ാടുതം ഇത ം ംാം ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളളയല് ടൂറയാം വകുടുതയല് ംയലവയലള്ള 

വയഞല്ലജജ  ദലംജ എസ്പീ യവന്ാജ പാഞക്കുേ് ംട് ടുതയലാക്കാം. വയഞംാചാരാ യേ്ക്കജ ഗ്രാ ളളയലല 

ോര്ത്ഷയേ ീതയയം, േര്ത്ഷേരുലട്  ജീവയതം, ്വരുലട്  ഭക്ഷ്ണം, േലാാാംസ്കാ യേം എനയവ ഞം യെജ 

 ംസ്സയലാക്കാനും, ്തയലൂലട്  ്വയട് ലത ംയവാായേ്ക്കജ ാാപതയേഞംെവം ഉണ്ടാകും. 

6.3.3.11 ാര്ത്േംെജ ടൂറയാം 

  താലെ പറയന ടൂറയാം ഞേന്ദ്രളലള ഉ്ലടുതനതതയ ടൂറയാം ാര്ത്േംട്ടുേ് 

രൂപീേ യക്കാവനതാണജ. 

1) ഞപാത്തുണ്ടയ – ലംല്ലയവാപതയ – കംള്ളയവാര്ത് -  ീടുന  
2) ോഞ്ഞയ ുെ ഡാം – ശയരുവാണയ –  ീന്വല്ലം 
3)  ലള്ള െ – ഞിാണയ – േവ 

4) കുരന് ംപയാര്ത് സ്മാ േം (ലക്കയട് യ) – ്ംളന്മല  ഇഞക്കാ ടൂറയാം – ലവള്ളയഞംെയ േലാഗ്രാ ം – 
പറവയലടുതറ്റ പന്തയരുകുലം (ംാറാണതജ ഭ്രാന്തന്) – ലവള്ളയവാടുനല്ലജ.  

5) ാാംാാോ യേ ദപതൃേളലള ഞോര്ത്തയണക്കയ ലോണ്ടുള്ള ടൂറയാം ാര്ത്േംെജ 
േയറ്റൂര്ത് തമരന് ഠംം – ലോളന്പട്  
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ലംന്മാറ ഞവല 

േയംക്കത്തൂര്ത്പൂ ം 

ആ യടുനാവജ പൂ ം 

പാം ഉാവം (പുതമടുത യവാ ം) – േണ്ണാട് യ – ഞാവറാഴ്ചക്കാവജ 
6) ലേദപ സ്മാ േം – കംലൂര്ത്  വയല് ാാഞടുനതം 
7) തസ്രാക്കജ – ലപരുലവപജ 
8) പാലക്കാട് ജ ജയല്ലവയലല  ലമുേളയല് ാാഹ്ായേ ടൂറയാം വയോംം 
6.3.3.12 ലഹ്ല്തജ ടൂറയാം  

  ലഹ്ല്തജ ടൂറയാം ഞേ ളതയല് ഇഞടുതാ് വളല  ാാിയതയള്ള ഉല്പന ാണജ. ധാനഞതയേയച്ചും 

പാലക്കാട് ജ ജയല്ല. പാ പ യ േയേയാ ീതയവാവ ആയൂര്ത്ഞവചതയല് വളല  ധാനായദ്ധയയള്ളതാണജ. ടൂറയാം 

വകുടുതയല് ഇഞടുതാ് തലന ആയൂര്ത്ഞവചതയംജ ധാനഞതയേ ത ംതയ യച്ചുള്ള ്ംഗീോ ം ലോനതന്നതന പദ്ധതയ 

ംയലവയലണ്ടജ. ഇതജ വയഞചശ ാരാേ യേ്ക്കയട് വയല് വളല  ധാനായദ്ധ ാണജ. ആവതയംാല് പാലക്കാട് ജ 

ജയല്ലവയലല ധാനായദ്ധ ാവ ആയൂര്ത്ഞവച ഞേന്ദ്രളലള ഉ്ലടുതനതതയ, ്വയലട്  ധാനാിാംയലതകുറയച്ചജ 

തഞേശയവരും, വയഞചശയവരു ാവ ാരാ യേ്ക്കയട് വയല് വയപണംം ംട് താന് േെയയം. 

6.3.3.13 ഇട് ലപട് ല് ാാദ്ധയതേ് 

  1997 ല് ംട് ടുതയലാക്കയവ ജംേീവാസൂത്രണം തഞേശ പടുനാളയതഞതാടൂ ട് യവ വയഞേന്ദ്രീകൃ 

പദ്ധതയക്കജ ്ട് യതറപാേയ. എനാല് ംാളയതമവല  ടൂറയാം ബന്ധയത പദ്ധതയോല ധാനാഞചശയേ 

വയോംതയലയും ഭാഗ ാവയ തഞേശാവവംഭ ണ സ്ഥാപംള് ോ യ ാവയ ഏലറ്റനതതയല്ല. ടൂറയാം 

ഞേന്ദ്രളളുലട്  വയോംതയല് തഞേശ സ്ഥാപംള്ക്കജ  ര്ത്മ ധാനിാം ാവ പടുനാളയതം വഹ്യക്കാംാകും. 

1) തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംള് വയോം പദ്ധതയേ് തയ്യാറാന്നതഞപാ് ടൂറയാം 
വയോം പദ്ധതയേ് ആവയഷ്ക യന്നതേ 

2) തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളും ടൂറയാം ാം ഭേരു ാവയ ഞേര്ത്നജ ാാമുഹ്യ ാം ംഭേതവ 

വയോം പ യപാട് യ ംട് ടുതയലാന്നതേ 

3) ാവവം ലതാെയല്, കുൊം ംഭം, കുനതംബാം ംഭള് തമട് ളയവവ വെയ ധാനാഞചശയേ തലതയല് 
ടൂറയാം ബയായംസ്സജ ശ്തമയലടുതനതത്തുേ 

4) തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളും ാഹ്േ ണ ധാനസ്ഥാംളളും ഞേര്ത്നജ ധാനാഞചശയേ 

തലതയല് ടൂറയാം ാംയ്തമാം ംഭളളും, ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യ വയോംവം 

ഞധാനാാാഹ്യടുതയന്നതേ 

5) തഞേശ ാവവംഭ ണ സ്ഥാപം തലതയല് ടൂറയാം വയഭവഭൂപട് ം തയ്യാറാക്കയ ധാനാഞചശയേ 
നതറയാം വയോം പദ്ധതയേ് ആവയഷ്ക യന്നതേ 

6) ടൂറയാം ഞേന്ദ്രം  ാലയംയ ഹ്യതവം, ആഞ ാഗയചാവേവ ാവയ ംയലംയര്ത്ത്തുനതയംജ തഞേശ 
ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംളളുലട്  പടുനാളയതവഞതാലട്  ധാനഞതയേ പദ്ധതയ ംട് ടുതയലാന്നതേ. തഞേശ 

ാവവംഭ ണ സ്ഥാപംള്, ടൂറയസ്റ്റജ ബയായംസ്സജ ാനദ്ധ ാംമട് ംേ്, വയചയാഭയാാ 

സ്ഥാപംള്, കുനതംബശ്രീ എനയവയലട്  പടുനാളയതഞതാലട്  പദ്ധതയേ് ആവയഷ്ക യന്നതേ. 

7) വെയവാണയഭക്കാര്ത്, ലറഞസ്റ്റാറന്റുേ് എനയവ വെയ സു ക്ഷ്യത ഭക്ഷ്ണം ലഭയ ാന്നതനതയംജ ഭക്ഷ്യ 
സു ക്ഷ് േമീഷണര്ത് ോ യാലവവ ാവയ ാഹ്േ യച്ചജ പ യശീലംപ യപാട് യേളും ഞ ാണയറ്ററയംഗജ 

ാംവയിാംവം ംട് ടുതയലാന്നതേ. 
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6.3.3.14 ധാനകൃതയന്നത ഞോെം തൊത  ീതയവയലള്ള ടൂറയാം വയോംവം ്നുബന്ധ ധാനവര്ത്തംളളും 

 ്ന്ത ാഷ്ട്രാതലതയല്  ാ ം ഞം യനതന വയവാാവം എന ംയലവയല്, ലപാതമ ്ട് യസ്ഥാം 

ലാ്േ യളളും ടൂറയാം ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യളളും ഞലാേ ംയലവാ തയഞലക്കജ ഉവര്ത്ഞതണ്ടതമണ്ടജ. 

ടൂറയസ്റ്റജ ഞേന്ദ്രളളുലട്  ലപാതമവാവ ്ട് യസ്ഥാം ലാ്േ യ വയോംം ാര്ത്ക്കാ യന്ലറ കം തലവാണജ. 

ഞറാഡജ, കുട് യലവള്ളം, ലപാതമ ഞട് ാവലറ്റുേ്,  ാലയംയാംസ്ക്ക ണ ലാ്േ യള്, ഇന്റര്ത്ലംറ്റജ 

േണക്ടയറ്റയവയറ്റയ, ദവചയത പാര്ത്ക്കയംഗജ എനയവ ഇതയല് ഉ്ലടുതനതം. എനാല് ടൂറയാം വയോംതയംജ ല 

പദ്ധതയേ് തയ്യാറാന്നതഞപാ് ധാനകൃതയക്കജ ഞോെം തൊത  ീതയവയലം ആ  ംഗതജ േട് ന്നവരുന 

്ംാശാായ ധാനവണതേലള തയ യച്ചറയയേയം ്തയലം ധാനതയഞ ാിയക്കാനും േെയഞവണ്ടതമണ്ടജ.  ട് ാലത 

എല്ലാ ടൂറയാം വയോം ധാനവര്ത്തംളളും ്താതജ ഞേന്ദ്രളളുലട്  ാംവാഹ്ഞശഷയയലട്  

്ട് യസ്ഥാംതയല് ക്ര ീേ യന്നതേയം ലേയ്യുന  ീതയവയലാവയ യക്കണം. ഇതയംാവയ തഞേശ ാവവംഭ ണ 

സ്ഥാപംള് പദ്ധതയേ് തയ്യാറാന്നതഞപാ് ടൂറയാം ാാദ്ധയതാ പഠംംം ംട് ഞതണ്ടതജ ്ംയവാ യ ാണജ. 
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7.1. പട്ടികജാതി , പട്ടിക വർഗ വികസനം 
7.1.1 ആമുഖം 

  7.1.1.1 ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാല് സാമൂഹ്യമായം സാമ്പത്തികമായം വിദ്യാഭ്യാസപരമായം 

പിന്നിലായിപ്പായ ജനവിഭ്ാഗത്തത്ത സമുഹ്ത്തിന്ത്തെ മുഖയധാരയിപ്ലക്ക് ത്തകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങള് 

ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കത്തപപ്ടണ്ടതല്ല. ഭ്രണഘടനയത്തട 341 ആം അനുപ്േദ്ത്തില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തിയിരിന്ന്ന 

പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗങ്ങളുത്തട പ്േമത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികള് നാം ആസൂത്രണം ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്കന്ദ്ര 

സംസ്ഥാന സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട നിരവധി വര്ഗ്ഷത്തത്ത ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങളുത്തട ാലമായി പട്ടിക വിഭ്ാഗജനങ്ങളുത്തട 

അവസ്ഥ ഏത്തെ ത്തമച്ചത്തപട്ടിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലം മുഖയധാരാസമൂഹ്വുമായി തുലനം ത്തചയ്യുപ്മ്പാള് ഇനിയം നാം 

ലേയത്തിത്തലത്തിയിട്ടിത്തല്ലന്നു തത്തന്ന പെപ്യണ്ടി വരും. 

 7.1.1.2 പട്ടികജാതി വികസന വകുപ് ഒപ്ട്ടത്തെ പ്േമ വികസന പരിപാടികള് ആസൂത്രണം ത്തചയ്്ത 

നടപിലാന്ന്നു. മറ്്റ പിന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നില് നില്ന്ന്ന മുന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളും 

പട്ടികജാതി വികസന വകുപിത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുത്തട ഗുണപ്ഭ്ാക്താക്കളാത്തണന്നത് ത്തപാതു സമൂഹ്ം 

പലപ്പാഴം മനസ്സിലാക്കാത്തത പ്പാകുന്ന ഒന്നാണ്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ് നടപിലാന്ന്ന പദ്ധതികത്തള 

്രവധാനമായം അഞ്ച് വിഭ്ാഗങ്ങളില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്താം. 1) വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള് 2) സാമ്പത്തിക വികസന 

പരിപാടികള് 3) സാമൂഹ്യപ്േമ പരിപാടികള് 4) സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് 5) നിയമാധിഷ്ഠിത 

പ്സവനങ്ങള്. 

7.1.2 അവസ്ഥ വിശകലനം 
   പാലക്കാട് ജില്ലയിത്തല പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തിത്തല ആത്തക ജനസംഖയ 403833 ആണ്. ഇതില് 197451 

പുരുഷന്മാരും 206382 സ്ത്രീകളും ഉള്ത്തപടുത്തിന്നു. പ്കരളത്തിത്തല ആത്തക പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗ ജനസംഖയയിത്തല 

13.28 ശതമാനം ജനങ്ങള് പാലക്കാട ്ജില്ലയിലാണ ്വസിന്ന്നത്. അതുപ്പാത്തല പ്കരളത്തിത്തല പട്ടികജാതി 

വിഭ്ാഗത്തിത്തല ആത്തക പുരുഷന്മാരുത്തട 13.36 ശതമാനവും, ആത്തക സ്ത്രീകളുത്തട 13.21 ശതമാനവും ജനങ്ങള് 

പാലക്കാട ് ജില്ലയില് വസിന്ന്നു. പാലക്കാട ് ജില്ലയിത്തല ത്തമാത്തം ജനസംഖയയത്തട  14.37% പട്ടികജാതി 

വിഭ്ാഗങ്ങളാണ്. ജില്ലയില് 4310 പട്ടികജാതി പ്കാളനികളിലായി 71515 കുടംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് 7518 

കുടുത്തിംബങ്ങള് കുഴല്മന്ദം പ്ലോാക്കിലാുളള്ളത്.  

പട്ടിക 7.1.1 

2011 ജനസംഖയ കണത്തക്കടുത്തിപ് അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിത്തല പട്ടികജാതി ജനസംഖയ 

വിസ്തീര്ഗ്ണം : 4480 Km2 

ജനസംഖയ : 28,09,934 

  സ്ത്രീ : 14,50,456 

  പുരുഷന് : 13,59,478 

പട്ടികജാതി ജനസംഖയ : 4,03,833 

  സ്ത്രീ : 2,06,382 

  പുരുഷന് : 1,97,451 

  റൂെല് : 3,22,951 

  അര്ഗ്ബന് : 80,882 
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പട്ടിക 7.1.2 

പട്ടികജാതി ജനസംഖയ പാലക്കാട് ജില്ല 

ജനസംഖയ 
ആത്തക 

4,03,833 

സ്ത്രീ 

2,06,382 

പുരുഷന് 

1,97,451 

റൂെല് 3,22,951 1,65,059 1,57892 

അര്ഗ്ബന് 80,882 41,323 39,559 

സാേരര്ഗ് 2,95,539 1,54,712 1,40,827 

നിരേരര്ഗ് 1,08,294 42,739 65,555 

ചിത്രം 7.1.1 

7.1.3 പട്ടികജാതി വകുപിനു കീഴിലള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് 

  പട്ടികജാതി പ്േമ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് നടപാന്ന്നതിനായി ആലത്തൂര്ഗ്, കുഴല്മന്ദം, പട്ടാമ്പി, മല്പുഴഴ, 

ശ്രീകൃഷ്്ണ്പുരം, ചിറൂര്ഗ്, ഒറ്റപാലം, തൃത്താല, മണാര്ഗ്ക്കാട്, ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട്, ത്തനന്മാെ, പാലക്കാട് ീന്നീ 

പ്ലോാന്കളിലം, ത്തഷാര്ഗ്ൂര്ഗ്, പാലക്കാട് ീന്നീ മുനിസിപാലിറ്റികളിലമായി  ആത്തക 14 പട്ടികജാതി വികസന 

ഓാീസുകള് ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നു. കുഴല്മന്ദം, തൃത്താല ീന്നിവിടങ്ങളിലായി പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് 

സ്കൂളുകളും, 15 ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളും, 2 പ്പാസ്റ്റ് ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളും, 3 ഐ.ടി.ഐ കളും, 1 ്രവീ 

ീക്സാമിപ്നഷന് ട്രട്രയിനിംഗ് ത്തസെറം ഉണ്ട്.  

പട്ടിക 7.1.3  

്രവീ – ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് (15 ീണം) 
ക്രമ 

നം 
പ്ഹ്ാസ്റ്റല് കുട്ടികളുത്തട ീണം ആണ്/ത്തപണ് പ്ലോാക്ക് 

1. മുണ്ടൂര്ഗ് 32/40 ത്തപണ്കുട്ടികള് പാലക്കാട് പ്ലോാക്ക് 

2. ആലത്തൂര്ഗ് 38/40 ത്തപണ്കുട്ടികള് ആലത്തൂര്ഗ് 

3 ത്തകാഴിഞ്ഞമ്പാെ 37/40 ത്തപണ്കുട്ടികള് ചിറൂര്ഗ് 
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4 ത്തഷാര്ഗ്ൂര്ഗ് 24/40 ത്തപണ്കുട്ടികള് ത്തഷാര്ഗ്ൂര്ഗ് മുനിസിപാലിറ്റി 

5 കാരാകുെിശ്ശി 30/30 ത്തപണ്കുട്ടികള് മണാര്ഗ്ക്കാട് 

6 വടക്കപ്ഞ്ചരി 27/30 ത്തപണ്കുട്ടികള് ആലത്തൂര്ഗ് 

7 പ്കാട്ടായി 23/50 ആണ്കുട്ടികള് കുഴല്മന്ദം 

8 പുതുനഗരം 24/30 ആണ്കുട്ടികള് ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട് 

9 ത്തപാറ്റപ്ശ്ശരി 30/27 ആണ്കുട്ടികള് മണാര്ഗ്ക്കാട് 

10 അഗളി 35/40 ആണ്കുട്ടികള് അട്ടപാടി 

11 കുമരത്തനല്ലൂര്ഗ് 20/50 ആണ്കുട്ടികള് തൃത്താല 

12 മനിപ്ശ്ശരി 18/40 ആണ്കുട്ടികള് ഒറ്റപാലം 

13 ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട് 27/30 ആണ്കുട്ടികള് ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട് 

14 മങ്കര 25/30 ആണ്കുട്ടികള് പാലക്കാട് 

15 അലനല്ലൂര്ഗ് 18/30 ആണ്കുട്ടികള് മണാര്ഗ്ക്കാട് 

പട്ടിക 7.1.4 

പ്പാസ്റ്റ് ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് (2 ീണം) 

ക്രമ 

നം 
പ്ഹ്ാസ്റ്റലിന്ത്തെ പ്പര് 

നിലവിത്തല കുട്ടികളുത്തട ീണവും 

കപാസിറ്റിയം 

1. പ്പാസ്റ്റ് ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല്, കണാടി (ത്തപണ്) 54/54 

2 പ്പാസ്റ്റ് ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല്, കണാടി (ആണ്) 60/60 

്രവീ ീക്സാമിപ്നഷന് ത്തസെര്ഗ്, കുഴല്മന്ദം ( 1 ീണം) 

 

പട്ടിക 7.1.5 

 നഴ്സെി സ്കൂളുകള് (5 ീണം) 

ക്രമ 

നം 
പ്നഴ്സെി സ്കൂളിത്തെ പ്പര് 

പ്ലോാക്ക് / 

പഞ്ചായത്്ത 

വര്ഗ്ഷം, കുട്ടികളുത്തട ീണം ത്തകട്ടിടം 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18  

1 പ്നഴ്സെി സ്കൂള്, കൂട്ടാല ആലത്തൂര്ഗ് 

ീരിമയൂര്ഗ് 

    
24/30 സവന്തം 

2 പ്നഴ്സെി സ്കൂള്, പ്തനൂര്ഗ് പാലക്കാട് 

പെളി 

    
8/30 സവന്തം 

3 പ്നഴ്സെി സ്കൂള്, പരതൂര്ഗ് പട്ടാമ്പി 

പരതൂര്ഗ് 

    
8/30 സവന്തം 

4 പ്നഴ്സെി സ്കൂള്, മാസപെമ്്പ മണാര്ഗ്ക്കാട് 

ത്തതങ്കര 

    
13/30 സവന്തം 

5 പ്നഴ്സെി സ്കൂള്, 

ത്തപരുപ്ങ്ങാട്ടുകുെിശ്ശി 

കുഴല്മന്ദം 

ത്തപരിപ്ങ്ങാട്ടു

കുെിശ്ശി 

    

23/30 സവന്തം 
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പട്ടിക 7.1.6 

പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് സ്കൂളുകള് (2 ീണം) 

ക്രമ 

നം 
ീം.ആര്ഗ്. ീസ്സിന്ത്തെ പ്പര് 

നിലവിത്തല കുട്ടികളുത്തട ീണവും 

കപാസിറ്റിയം 

1. ഗവ. പ്മാ്ല് െസി്ഷയല് ഹ്യര്ഗ് ത്തസക്കണ്ടെി സ്കൂള് 

(ആണ്കുട്ടികള്)കുഴല്മന്ദം 

256/288 

ീച്ച്.ീസ് – 208 
ീച്ച്.ീസ്.ീസ് - 48 

2 ഗവ. പ്മാ്ല് െസി്ഷയല് ഹ്യര്ഗ് ത്തസക്കണ്ടെി സ്കൂള്  

(ത്തപണ്കുട്ടികള്) തൃത്താല 

288/288 

പട്ടിക 7.1.7 

ഐ.ടി.ഐ (3 ീണം) 

ക്രമ 

നം 
ഐ.ടി.ഐ യത്തട പ്പര് 

നിലവിത്തല കുട്ടികളുത്തട ീണവും 

കപാസിറ്റിയം 

1. ഐ.ടി.ഐ മംഗലം  

2 ഐ.ടി.ഐ പാലപ്പുെം  

3 ഐ.ടി.ഐ ചിറൂര്ഗ്  

1. പാരാത്തമ്ിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ ട്ട്, പഴമ്പാലപ്ക്കാട് 
ത്തഹ്ല്ത്ത് ഇന്ത്തെക്ടര്ഗ് പ്കാഴ്സ് നടത്തുന്നു 

2. പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് പ്പാളി ത്തടക്നിക് പ്കാപ്ളജ്, കുഴല്മന്ദം 
സിവില് ീഞ്ചിനീയെിംഗ് ്ിപ്ലാമ പ്കാഴ്സ്  

3. ഗവ. കമ്മ്യ ണിറ്റി പ്കാപ്ളജ്, വടക്കപ്ഞ്ചരി 
40 കുട്ടികള്ക്ക് രണ്ടുവര്ഗ്ഷത്തത്ത സര്ഗ്ട്ടിാിക്കറ്റ് പ്്രവാംാം ഇന് ്രവിസിഷന് ത്തമഷിനിസ്്റ്റ പ്കാഴ്സ് 

7.1.4 നിര്ഗ്പ്േശങ്ങള് 
1. വിദ്യാഭ്യാസം 

1. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളില് പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തിലള്ളവര്ഗ് പ്വണ്ടത്ര  ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

2. ത്തമ്ിക്കല് ീഞ്ചിനീയെിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ആനുപാതിക വര്ഗ്ദ്ധനവ്   ഉണ്ടാകുന്നില്ല.  
3. ഗപ്വഷണ രംഗങ്ങളില് കുെവ് 

4. ഐ.ീ.ീസ് രംഗത്തത്ത കുെവ് 

 പ്ലോാക്ക് തലത്തില് ഒന്നില് കൂടുത്തിതല് പരിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കണം. ഈ 

പരിശീലനപ്കന്ദ്രത്തില് സിവില് സര്ഗ്വീസിനും ത്തസ ജനയ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

കിര്ഗ്ത്താഡ്സിസിത്തെ പ്മല്പ്നാട്ടത്തില് ജില്ലാതലത്തില് ഒരു ഗപ്വഷണപ്കന്ദ്രം ഉണ്ടാകണം. 

 പരിശീലനത്തില് പത്തങ്കടുത്തിന്ന്ന വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്്ക യാത്രപടിയം ട്രസ്റ്റപം ം ന ണം. 
ീന്ട്രന്സ് പരിശീലനത്തിത്തല നിലവിത്തല ഘടനാരീതിയില് അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തണം 
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 അട്ടപാടി പ്മഖലകളില് ആവശയമായ പ്പാസ്്റ്റ ത്തമട്രിക് ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് സ്ഥാപിന്ക. 

ജില്ലയിത്തല ീല്ലാ പട്ടികജാതി പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളും ട്രഹ്ത്തടക് /സ്മാര്ഗ്ട്ട് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് ആക്കണം. 

ജീവനക്കാര്ഗ്ക്്ക ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം ന ി സ്ഥാനക്കയറ്റ സാധയതയണ്ടാക്കി നിയമിക്കണം. 

 പ്കാളനികളില് ഇന്െര്ഗ്ത്തനറ്്റ ത്തസ കരയമുള്ള ട്രലരറിെികള് 

ചിത്രം 7.1.2 
]T\w Dt]£n¨hÀ (6 apXÂ- 25 hbÊv hsc) 

 

Ahew_w ]«nIPmXn kapZmb§fpsS ASnØm\ hnhctiJcWw 2010 (Ine) 
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F®w ( 6 apXÂ 25 hsc)
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പട്ടിക 7.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ത്തതാഴില് 

1. സവയംത്തതാഴില് സംരംഭ്കര്ഗ്ക്ക് വാനല് നല്കാന് ബാങ്കുകളുത്തട വിമുഖത 

2. വയവസായ സംരംഭ്കതവം ഇല്ലായ്മ 

3. വലിയ സംരംഭ്ങ്ങള് തുടങ്ങാനുള്ള ആത്മവിശവാസന്െവ് 

4. ീയ്്്് സ്കൂളുകളില് സംവരണം ഇല്ലായ്മ 

5. സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് സംവരണമില്ലായ്മ 

 സവയംത്തതാഴില് സംരംഭ്കര്ഗ്ക്ക് വാനല് നല്കുന്നതിന് സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് ഗയാരണ്ടി നല്കുക 

 ത്തചറകിട, പാരമ്പരയ ത്തതാഴിലകള്ക്ക് ഒരു വാനല് പദ്ധതി നടപിലാന്ക 

 വയവസായ സംരംഭ്ങ്ങളില് നിന്നും ഉല്പന്നം പ്നരിട്്ട സവീകരിച്ച് മാര്ഗ്ക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
പ്കന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിന്ക 

 ീയ്്്് സ്കൂളുകളിലം സവകാരയപ്മഖലകളിലം സംവരണം ലഭ്ിന്ന്നതിന് സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് ഭ്ാഗത്തു 
നിന്ന് ശക്തമായ ഇടത്തപടലകള് ഉണ്ടാകണം. 

തപ്േശ സവയം ഭ്രണ   സ്ഥാപനത്തിത്തെ 

പ്പര് 

5 വയസ്സിനു 

മുകളിലള്ള 

ജനസംഖയ 

നിരേരരുത്തട 

ീണം 

ആലത്തൂര്ഗ്  2539 4642 

ചിറൂര്ഗ്  18039 4120 

ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട്  22506 4271 

കുഴല്മന്ദം  10034 4770 

മല്പുഴഴ  14827 2172 

മണാര്ഗ്ക്കാട്  18046 3263 

അട്ടപാടി 2323 629 

ത്തനന്മാെ 19675 3658 

ഒറ്റപാലം  27250 3457 

പാലക്കാട്  23865 3246 

പട്ടാമ്പി  21513 2600 

ശ്രീകൃഷ്ണ്പുരം   19360 2846 

തൃത്താല  25627 3922 

പാലക്കാട് മുനി 6396 730 

ത്തഷാര്ഗ്ൂര്ഗ് മുനി 5755 549 

ഒറ്റപാലം മുനി 4187 600 

ചിറൂര്ഗ്.. തത്തമംഗലം മുനി 3098 613 
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 നായാടി പ്കാളനികളില് അടിസ്ഥാന പരമായ ത്തസ കരയങ്ങള് നല്കുന്നതിന് തൃതല 

പഞ്ചായത്തുകള് പ്കാളനികത്തള ദ്ത്തത്തടുത്തിത്ത് സമംപരിശീലനം നടപിലാക്കണം. (അംപ്ബദ്കര്ഗ്/ 

സവയം പരയാപ്തം പ്മാ്ല്) 

ചിത്രം 7.1.3 
 

Ønc hcpam\anÃm¯hÀ (18 apXÂ 55 hbÊphsc) 

 

 

 

Ahew_w ]«nIPmXn kapZmb§fpsS ASnØm\ hnhctiJcWw 2010 (Ine) 

പട്ടിക 7.1.9 
 

Ønc hcpam\anÃm¯hÀ (18 apXÂ 55 hbÊphsc) 

   
തപ്േശ സവയം ഭ്രണ   സ്ഥാപനത്തിന്ത്തെ 

പ്പര് 

ആത്തക 

ത്തതാഴിലള്ളവരുത്തട 

ീണം 

സ്ഥിര 

വരുമാനമില്ലാത്തവരുത്തട 

ീണം 

ആലത്തൂര്ഗ്  10556 10318 

ചിറൂര്ഗ്  8518 8352 

ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട്  10788 10535 

കുഴല്മന്ദം  12922 12508 

മല്പുഴഴ  6408 6168 

മണാര്ഗ്ക്കാട്  7181 7107 

അട്ടപാടി 1129 1118 

ത്തനډാാെ  9495 9261 

ഒറ്റപാലം  11218 10964 

പാലക്കാട്  10563 10283 

പട്ടാമ്പി  7928 7673 
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ശ്രീകൃഷ്ണ്പുരം   8306 8118 

തൃത്താല  10306 10014 

പാലക്കാട് മുനി 2350 2150 

ത്തഷാര്ഗ്ൂര്ഗ് മുനി 1882 1707 

ഒറ്റപാലം മുനി 1544 1454 

ചിറൂര്ഗ്.. തത്തമംഗലം മുനി 1148 1089 

3. പ്േമകാരയം 
1. സവയംസഹ്ായ സംഘങ്ങളുത്തടയം സവാശ്രയ സംഘങ്ങളുത്തടയം നിര്ഗ്ജീവത 

2. പ്്ാക്ടറത്തട പ്സവനം വീടുത്തികളിത്തലത്തിക്കല് 

3. വപ്യാധികരുത്തട സംരേണം 
4. വിധവകളുത്തടയം കുട്ടികളുത്തടയം സംരേണം 
5. അവിവാഹ്ിതരായ അമ്മ്യമാരുത്തട സംരേണം 
 അവിവാഹ്ിതരായ അമ്മ്യമാത്തര സംരേിന്ന്നതിനും പ്കാളനി പ്കന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 

പ്ബാധവത്ക ക്കരണം നടത്തുന്നതിനും ത്തക ണ്സിലര്ഗ്മാത്തര നിയമിന്ന്നതിനും സ്ഥിരം 

സംവിധാനം. 

 സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുമായി സഹ്കരിച്്ച പ്പാഷകാഹ്ാര വിതരണം 
 വപ്യാധികരുത്തടയം വിധവകളുത്തടയം കുട്ടികളുത്തടയം സംരേണത്തിന് ംാമപഞ്ചായത്്ത 
തലത്തില് പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ത്തചയ്യുക 

 പട്ടികജാതിക്കാര്ഗ്ക്്ക മാത്രമായി ഒരു ബാങ്ക് / പട്ടികജാതി സഹ്കരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ഒരു 
അപക്സ് ബാങ്ക്. 

ചിത്രം 7.1.4 
htbmP\ P\kwJy 

 

 

 

 

Ahew_w ]«nIPmXn kapZmb§fpsS ASnØm\ hnhctiJcWw 2010 (Ine) 

 

 

BsI P\kwJy

60 hbÊn\p

apIfnepÅhÀ
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വപ്യാജന ജനസംഖയ 

ആത്തക ജനസംഖയ  - 311376 

60 വയസ്സിനു മുകളിലള്ളവര്ഗ് - 31135 

4. പ്സവനം 

 

1. ത്തതാഴില് പരിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങല് 

2. ത്തതാഴിലധിഷ്ഠിത ്രവപ്വശ പരീേകളിലം മത്സരപരീേകളിലം         തയ്യാത്തെടുത്തിന്ന്നതിന് 
പരിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങല് 

3.  സവയം ത്തതാഴില് പരിശീലനം 

4. പാരമ്പരയ ത്തതാഴിലകള് അനയം നിന്നു പ്പാകാത്തത പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്കയാത്തണങ്കില് ഓപ്രാ 
കുടുത്തിംബത്തിനും ഒരു ത്തതാഴില് ീന്നത് ഏത്തെ ഗുണകരമാകും 

5. പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥ 

1. പ്പാഷകാഹ്ാരന്െവ് പരിഹ്രിക്കല് 

2. പ്മാശത്തപട്ട സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ത്തമച്ചത്തപടുത്തിത്തല് 

3. പ്മാശത്തപട്ട ജീവിതപശ്ചാത്തലം 
 പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹ്രിന്ന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിത്തെ ്രവപ്തയക പ്്രവാജക്ടുകള് 

നടപിലാന്ക 

 സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പുമായി സഹ്കരിച്്ച പ്പാഷകാഹ്ാര വിതരണം 
         

ചിത്രം 7.1.5 
BtcmKy ]cnNcW tI{µ§fpsS e`yX¡pdhv 

 

 

 

               Ahew_w ]«nIPmXn kapZmb§fpsS ASnØm\ hnhctiJcWw 2010 (Ine) 

7.1.5 ആപ്രാഗയ പരിചരണ പ്കന്ദ്രങ്ങളുത്തട ലഭ്യതന്െവ്  

ആത്തക സപ്ങ്കതങ്ങളുത്തട ീണം      4310 

5 കിപ്ലാമീറ്റര്ഗ് കൂടല് അകത്തലയള്ള ്രവഥമികാപ്രാഗയ പ്കന്ദ്രങ്ങള് 1001 

6. സാമൂഹ്ിക പശ്ചാത്തല വികസനം 

1. മദ്യം, മയന്മരുന്്ന ീന്നിവയത്തട സവാധീനം 
2. സാംസ്കാരിക ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്ന്ം ചിന്തകള്ന്ം ഒരു തലം ഇല്ല ീന്നത്. 

BsI kt¦X§fpsS

F®w

5 IntemaoÁÀ IqSÂ

AIsebpÅ

{]YanImtcmKy tI{µ§Ä
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3. വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ന്ം യവാക്കള്ന്ം സാമൂഹ്യമായി വികാസം ്രവാപിക്കാന് ഉള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളുത്തട 
കുെവ് 

 പ്കാളനികളുത്തട ത്തസ കരയം ത്തമച്ചത്തപടുത്തിത്തണം 
 പാര്ഗ്ക്്ക, കളിസ്ഥലം ീന്നിവ സ്ഥാപിന്ക 

 നാടകശാല, സിനിമശാല, ംന്ഥശാല ീന്നിവ ആരംഭ്ിന്ക 

 ീക്ട്രസസ് വകുപിത്തെ സഹ്കരണപ്ത്താത്തട പ്ബാധവല്ക്കരണ ാാുകള്കള്, ത്തസമിനാറകള് 
ീന്നിവ നടത്തുക 

 പട്ടികജാതി പ്കാളനികളില് കുടുത്തിംബശ്രീ യൂണിറ്റിത്തെ ്രവവര്ഗ്ത്തനം വിപുലീകരിന്ക 

7. പാരമ്പരയ കലകളുത്തട സംരേണം 

1. പ്ഗാത്രകലകള് അനയം നിന്നു പ്പാവുകയാണ് 
2. പല കലകളും മണ് മെഞ്ഞു പ്പായിത്തകാണ്ടിരിന്ന്നു 

3. പുരാതന പ്േത്രങ്ങള് നശിച്ചുത്തകാണ്ടിരിന്ന്നു. 
 പ്ഗാത്രകലകത്തള സംരേിന്കയം അവത്തയ അന്തര്ഗ്ജില്ലാ ടൂെിസവുമായി ബന്ധിപിന്കയം 
ത്തചയ്യുക 

 പ്േത്രങ്ങളുത്തടയം കാവുകളുത്തടയം സംരേണം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിത്തല പൂജാരിമാരുത്തട 

തസ്തികളില് സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് നിയമനം നടത്തുക. 

 മണ്മെഞ്ഞ കലകളുത്തട പുനരുദ്ധാരണം 

8. കലാകായികം 

1. സിനിമാ നിര്ഗ്മ്മ്യാണം, സംവിധാനം, തിരക്കഥാരചന, പ്ാാപ്ട്ടാംാാി, ീ്ിറ്റിംഗ്, അഭ്ിനയം തുടങ്ങി 
സിനിമയമായി ബന്ധത്തപട്ടവയത്തട പരിശീലനം 

2. ാാസ്സിക് കലകള് അഭ്യസിപിക്കല് 

3. കായിക പരിശീലനം 
 ഏറ്റവും കൂടുത്തിതല് പട്ടികജാതിക്കാര്ഗ് ഉള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയില് പ്ൊട്സ് രംഗത്്ത 
പട്ടികജാതിക്കാരായ ്രവതിഭ്കത്തള പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തില് പ്ൊര്ഗ്ട്സ് സ്കൂള് 

സ്ഥാപിക്കണം. 

 കലാപരമായി ബന്ധത്തപട്ടു പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് പരിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങണം. 
9. പാര്ഗ്പിടം 

1. ത്തസ കരയ്രവദ്മായ സ്ഥല ത്തദ് ര്ഗ്ലഭ്യം 

2. ഭ്വനനിര്ഗ്മ്മ്യാണ സാമംികളുത്തട ക്രമാതീതമായ വില വര്ഗ്ദ്ധന, വര്ഗ്ദ്ധിച്ച നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ത്തചലവ് 
 പട്ടികജാതിക്കാരായ ീഞ്ചിനീയര്ഗ്മാരുത്തട പ്ലോാന്തല സംഘം ഉണ്ടാക്കി ഭ്വന നിര്ഗ്മ്മ്യാണം 
ാല്രവദ്മാക്കണം 

 സമുച്ചയ നിര്ഗ്മ്മ്യാണം 
 ത്തകട്ടിട നിര്ഗ്മ്മ്യാണങ്ങളില് കരത്തക ശല വിദ്ഗ്ധരായ പട്ടികജാതിക്കാരുത്തട കഴിവ് 
ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തുക. 
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ചിത്രം 7.1.6 
PoÀ®\mhØbnepÅ hoSpIfnÂ Xmakn¡p¶hcpsS F®w 

 

 

                         Ahew_w ]«nIPmXn kapZmb§fpsS ASnØm\ hnhctiJcWw 2010 (Ine 

7.1.6 ജീര്ഗ്ണനാവസ്ഥയിലള്ള വീടുത്തികളില് താമസിന്ന്നവരുത്തട ീണം 

ആത്തക കുടുത്തിംബങ്ങള്       75517 

ജീര്ഗ്ണനാവസ്ഥയിലള്ള വീടുത്തികളില് താമസിന്ന്നവരുത്തട ീണം  18807 

7.1.7 ്രവധാന ്രവശ്നങ്ങള് 

1) ്രവീത്തമട്രിക് തലത്തില് പഠിന്ന്ന വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്ക് നല്കിവരുന്ന ആനുകൂലയങ്ങള് പരയാപ്തമല്ല. ലംപ്സം 
ംാന്െ് ഇനത്തില് നല്കുന്ന തുക വളത്തര തുഛമാമാണ് . ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന പട്ടികജാതി 

വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്ക് ധനസഹ്ായം അനുവദ്ിന്ന്നതിന ് പദ്ധതി ആവികരിക്രിക്കാവുന്നതാണ്. ീങ്കിലം 

മിക്ക തപ്േശഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിനായി ആവശയത്തിന് തുക നീക്കിത്തവയ്ക്കുന്നില്ല. 

2) ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് പ്ലോാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ന്ം, നഴ്സെി സ്കൂളുകള് ംാമപഞ്ചായത്തുകള്ന്ം  
ട്രകമാെിയിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലം പ്മല് സ്ഥാപനത്തില് അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയങ്ങള് ഒരുന്ന്നതിന് പദ്ധതി 

വിഹ്ിതത്തിത്തെ ത്തചെിയ വിഹ്ിതം മാത്രമാണ് മാറ്റിത്തവയ്ക്കുന്നത്. 

3) വകുപിന് കീഴിലള്ള പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളിലം നഴ്സെി സ്കൂളുകളിലം കുട്ടികളുത്തട ീണം കുെവാണ് ീന്നത് 
്രവധാന പ്പാരായ്മയാണ്. 

4) മുന് വര്ഗ്ങ്ങളില് വകുപ്പു മുപ്ഖനയം പ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള് മുപ്ഖനയം  വിവിധ തപ്േശ ഭ്രണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയം ഭ്വന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ധനസഹ്ായം ട്രകപെെിയതില് നിരവധി പ്പര്ഗ് നിര്ഗ്മ്മ്യാണ 

്രവവൃത്തി പൂര്ഗ്ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. 

5) ഗുണപ്ഭ്ാക്തൃ ത്തതരത്തഞ്ഞടുത്തിപില് സംഭ്വിന്ന്ന കാലവിളംബം യഥാസമയം പദ്ധതികള് 

ആരംഭ്ിന്ന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിന്ന്നു. 

6) മറ്്റ വകുപ്പുകളുമായം തപ്േശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായള്ള സംപ്യാജന സാധയതകള് 

പൂര്ഗ്ണമായം ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തിയിട്ടില്ല. 

7) പദ്ധതികള് കൂടുത്തിതലം ത്തതാഴില് സൃഷ്ടിന്ന്നതിപ്നാ ആസ്തികള് സൃഷ്ടിന്ന്നതിപ്നാ ഉതകുന്നുതല്ല. 
സംരംഭ്കതവം പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്ന തരത്തിലള്ള പദ്ധതികള് വളത്തര കുെവാണ് ീന്ന് കാണാന് 

കഴിയം 

BsI IpSpw_§Ä

PoÀ®\mhØbnep

Å hoSpIfnÂ

Xmakn¡p¶hcpsS

F®w
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8) പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി ്രവകാരം രൂപം നല്കുന്ന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ്രവവൃത്തി ഗുണനിലവാരം തൃപ്തികരമല്ല. 
പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിയില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി നടപിലാന്ന്ന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ്രവവൃത്തികള് പ്മാണിറ്റെിംഗ് 

നടത്തുന്നതിനായി ്രവപ്തയക പ്മാണിറ്റെിംഗ് സമിതി തപ്േശ ഭ്രണ സ്ഥാപനതലത്തില് 

രൂപീകരിപ്ക്കണ്ടതാണ്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപിന് സവന്തമായി ീഞ്ചിനീയെിംഗ് വിഭ്ാഗം 

ഇല്ലാത്തതിനാല് വകുപ് മുപ്ഖന നടപിലാന്ന്ന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ്രവവൃത്തി നിര്ഗ്വഹ്ണം നത്തുന്നതിന് മെെ് 

ഏജന്സികളുത്തട സഹ്ായം പ്തപ്ടണ്ടിവരുന്നു. ഇത് കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിന് ഇടയാകുന്നു. 

9) സപ്ങ്കത്തില് സ്ഥല ലഭ്യത ഇല്ലാത്തത് കാരണം അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയ വികസന പദ്ധതികള് 

യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപണി നടത്തുന്നതിലം മികച്ച രീതിയില് പരിപാലിന്ന്നതിലം അലംഭ്ാവം 

കാണിന്ന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. 

10) വകുപ്പും തപ്േശഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും നടപിലാന്ന്ന വിവിധ പദ്ധതികത്തളന്െിച്ച് അവപ്ബാധം 

സൃഷ്ടിന്ന്നതില് പരാജയത്തപട്ടു. ംാമസഭ്യില് പട്ടികജാതിക്കാരുത്തട പങ്കാളിത്തം കുെവാണ് ീന്്ന 

കത്തണ്ടത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

11) പ്കാളനിയില് അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയത്തിന് പ്പാരായ്മകളുണ്ട്. നിലവിലള്ള വീടുത്തികള് പട്ടികജാതി 

വികസന വകുപ് / മറ്റ് വകുപ്പുകള് മുന് വര്ഗ്ഷങ്ങളില് ധനസഹ്ായം നല്കി നിര്ഗ്മ്മ്യിച്ചവയാണ്. 

ീന്നാല് പലവിധ കാരണങ്ങളാല് കൃതയമായ അറ്റകുറ്റപണി ത്തചയ്യാത്തതിനാല് വീടുത്തികള് 

ജീര്ഗ്ണാവസ്ഥയിലാണ്. വീടുത്തി നിര്ഗ്മ്മ്യാണത്തിന് ഇവര്ഗ് താല്പരയം കാണിക്കാതിരുന്നതു മൂലമാണ് 

ഇവര്ഗ്ക്ക് വീട് ലഭ്ിക്കാതിരുന്നത്.  

12) ഒരു വീട്ടില് തത്തന്ന നിരവധി കുടുത്തിംബങ്ങള് കൂട്ടുകുടംബ വയവസ്ഥയില് താമസിന്ന്നുണ്ട്. അതിനാല് 

ഉപകുടുത്തിംബങ്ങള്ക്്ക സ്ഥലവും വീടുത്തിം നല്കി പുനരധിവസിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

13) കൂടാത്തത പ്കാളനിക്കകത്തുള്ള പ്ൊഡുകള് ത്തമയിന്െനന്സ് ത്തചപ്യ്യണ്ടതുണ്ട്. ചിചിതവകുെവ് 
പരിഹ്രിക്കാന് ട്രൈപ്നജ് സംവിധാനമുണ്ടാക്കണം. 

7.1.8 സാധയതകള്/കത്തണ്ടത്തലകള് 
1) ത്തമാട്രബല് ത്തമ്ിക്കല് യൂണിറ്റുകളുത്തട ്രവവര്ഗ്ത്തനം ശാസ്ത്രീകരിന്ക. 

2) പട്ടികജാതിക്കാരായ കരക ശല വിദ്ഗരുത്തടയം ീന്ജിനീയര്ഗ്മാരുത്തടയം സംഘം രൂപീകരിന്ക. 

(സഹ്കരണവകുപിന്ത്തെ സഹ്ായായപ്ത്താത്തട) 

3) കിലയത്തട െിപ്പാര്ഗ്ട്്ട പരിപ്ശാധിച്ചതില് വീടുത്തിം സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തവരുത്തട ീണം കൂടിവരുന്നതായി 

കാുളന്നു.  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പും, മറ്റ് വികസന വകുപ്പുകളും, തപ്േശ സവയംഭ്രണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുത്തിം സ്ഥലവും നല്കുന്നുത്തണ്ടങ്കിലം ഇത്തതാന്നും പരയാപ്തമായി കാുളന്നില്ല.   

4) വിദ്യാഭ്യാസ വികസന ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് കാരയേമമായി നടന്ന്നുണ്ട ് ീങ്കിലം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 

രംഗങ്ങളില് പട്ടികജാതിക്കാരുത്തട ീണം കുെവാണ്.  പ്കാളനികളുത്തട സ കരയം കൂട്ടുന്നതിന് പദ്ധതികള് 

ആവികരിക്രിച്ച് നടപിലാന്കയം ീല്ലാ വീടുത്തികളിലം കുടിത്തവള്ളം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ീന്നിവ ീത്തിന്കയം 

ത്തചപ്യ്യണ്ടതാണ്. കുഴല്മന്ദം പി.ഇ.ടി.സി. ്് സവന്തമായി സ്ഥലം കത്തണ്ടത്തി 

വിപുലീകരിക്കണം.ഐ.ടി.ഐ കളുത്തട പ്കാഴ്സുകള് നവീകരിന്ക.അംഗനവാടി, ബാലവാടി ീന്നിവയത്തട 

സ കരയം ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തുക. ലളിതകലാ അക്കാദ്മികളുത്തട സാധയതകത്തള ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തുക. 

സംഗീതനാടക അക്കാദ്മികളുത്തട സാധയതകത്തള ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തുക. 
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5) സവയംത്തതാഴില് പദ്ധതികളില് ബാങ്കുകള് പ്ലാണ് നല്കുന്നുത്തണ്ടങ്കിലം ഇതുവത്തര വിജയിച്ചിട്ടുള്ള 

പദ്ധതികള് വളത്തര കുെവാണ്.  അപരയാപ്തമായ ാണ്ട് ഉപപ്യാഗിച്്ച തുടങ്ങുന്ന സംരംഭ്ങ്ങള് പകുതി വച്്ച 

നിന്നുപ്പാകുന്നു.  ആയതിനാല് സവയം ത്തതാഴില് പദ്ധതിക്ക് ആവശയമായ വാനല് ലഭ്യമാപ്ക്കണ്ടതാണ്.   

6) കാര്ഗ്ഷിക വൃത്തിയില് ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിന്ന പട്ടികജാതിക്കാര്ഗ് കൂടുത്തിതലാത്തണങ്കിലം ആയതിനുള്ള 

ധനസഹ്ായങ്ങള് കുെവാണ്.  കൃഷി ത്തതാഴില് പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്നതിന് തപ്േശസവയംഭ്രണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളും പദ്ധതികള് ത്തകാണ്ടുവപ്രണ്ടതാണ്.   

7) പട്ടികജാതികാരുത്തട ഇടയില് ലഹ്രിയത്തട ഉപപ്യാഗം കൂടിവരുന്നതായം സ്ത്രീകള്ന്ം കുട്ടികള്ക്്ക 

ീതിത്തരയള്ള അക്രമങ്ങള് കുടിവരുന്നതായം കത്തണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

8) വിപ്നാദ് സഞ്ചാരത്തിന്ത്തെ സാധയതകള് ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിക 

 പട്ടികജാതി സമൂഹ്ത്തിത്തെ ചുറ്റുപാടുത്തികളുത്തട നവീകരണം, അവരുത്തട പാരമ്പരയ ആവാസരീതിത്തയ പാത്തട 

നിപ്ഷധിച്ചുത്തകാണ്ടാവരുത്. വിവിധ പദ്ധതികള് ്രവകാരമുള്ള  പുനരധിവാസ പരിപാടികള് നടപിലാന്പ്മ്പാള് 

പ്കാളനിവല്ക്കരണം സംഭ്വിക്കാതിരിന്വാന് ശ്രദ്ധയണ്ടാവണം. കാലങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിത്തെയം 

സവത്തു സമ്പാദ്നത്തിത്തെയം പടിക്ക് പുെത്ത് ജീവിച്ച ഈ സമൂഹ്ത്തിത്തെ ഉദ്ധാരണത്തിന് സമയ 

ബന്ധിതമായ പദ്ധതികളാണ് ആവികരിക്രിപ്ക്കണ്ടത്. ഓപ്രാ ധനസഹ്ായ പദ്ധതികളിപ്ലയം തുകകള് 

ത്തചലവഴിന്ക മാത്രമാകരുത് നമ്മുത്തട കടമ. മെിച്ച് അവയത്തട വിനിപ്യാഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിപ്ശാധനകളും 

വിലയിരുത്തലകളും ത്തഗ രവപൂര്ഗ്വം നടപ്ത്തണ്ടതാണ്. അത്തരത്തില് സജീവമായ ഇടത്തപടലകപ്ളാട് കൂടി 

മാത്രത്തമ പട്ടികജാതി സമൂഹ്ം ഇപ്പാഴം പ്നരിടുത്തിന്ന ്രവതിസന്ധികത്തള നമുക്ക് തരണം ത്തചയ്യാന് കഴിയൂ. 

  

 

7.1.2 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം 
  7.1.2.1 ആമുഖം 
  7.1.2.1.1 പാലക്കാട് ജില്ലയില് 10 പ്ലോാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിത്തല 356 ംാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 

ഉള്ത്തപടുത്തിന്ന 438 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്കാളനികളിലായി 16827 പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങള് താമസിച്ചുവരുന്നു. 25215 

പുരുഷന്മാരും, 26673 സ്ത്രീകളുമടക്കം ഏകപ്ദ്ശ ജനസംഖയ 51888 ആണ്. ഇരുളര്ഗ്, കുറമ്പര്ഗ്, മുഗു്ര്ഗ്, 

ീരവാലന്, മലസര്ഗ്, മലയന്, കാടര്ഗ്, കാട്ടുനാ്ര്ഗ്, മുതുവന്, മലമലസ്സര്ഗ്, പണിയര്ഗ് ീന്നീ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ 

വിഭ്ാഗങ്ങള് ജില്ലയില് താമസിച്ചുവരുന്നു. ഇത് ജില്ലയിത്തല ത്തമാത്തം ജനസംഖയയത്തട 1.74 % ആണ്. 

ജില്ലയിത്തല പട്ടിക വര്ഗ്ഗ ജനസമൂഹ്ത്തിത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആപ്രാഗയം, ത്തതാഴിലം ഉപജീവനവും, അടിസ്ഥാന 

ത്തസ കരയങ്ങള്, സാമൂഹ്യ സുരേിതതവം, ഭൂഉടമസ്ഥത, സംസ്കാരം, വനവുമായള്ള പാരെരയം, ഒറ്റത്തപട്ട 

ഊരുകള് ീന്നീ ്രവധാന വിഷയ പ്മഖലകളിത്തല വികസനാവസ്ഥയത്തട സമം വിശകലനവും 

പരിപ്്രവേയവുമാണ് ജില്ലാ പദ്ധതിയില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

  7.1.2.1.3 പാലക്കാട് ജില്ലയില് അട്ടപാടി പ്ലോാക്കിലാണ ്ഏറ്റവും കൂടുത്തിതല് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങള് 

താമസിച്്ച വരുന്നത് . ടി ്രവപ്ദ്ശത്തത്ത 3 ംാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി കുറമ്പര്ഗ്, മുഗു്ര്ഗ്, ഇരുളര്ഗ് ീന്നീ 

വിഭ്ാഗക്കാരാുളള്ളത്. ഈ വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്കായി അട്ടപാടി ഐ.ടി.്ി.പി ത്ത്രവാജക്്ട ഓാീസ് ്രവവര്ഗ്ത്തിച്ച് 

വരുന്നു. ടി പ്ലോാക്ക് പ്കരളത്തിത്തല ഏക ട്രട്രബല് പ്ലോാക്ക് കൂടിയാണ്. 

   7.1.2.1.4 പെമ്പിന്ളം, ത്തനല്ലിയാമ്പതി, മണാര്ഗ്ക്കാട്, അട്ടപാടി, തുടങ്ങിയ പ്മഖലകളില് താമസിന്ന്ന 

കാടര്ഗ്, കാട്ടുനായ്കര്ഗ്, കുറമ്പര്ഗ് ീന്നീ വിഭ്ാഗമാണ് ്രവാക്തന പ്ഗാത്ര വിഭ്ാഗത്തില് ത്തപടുത്തിന്നത്. ഇവരുത്തട 
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കൃഷിരീതികള്, ശവസംസ്കാരം, വിവാഹ് ചടങ്ങുകള്, ദ്ായ ക്രമം  ീന്നിവ സംഘകാല സംസ്കാരത്തിത്തെ 

തുടര്ഗ്ച്ചയാണ്. വനവും വപ്നാല്പന്നങ്ങപ്ളയം പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികപ്ളയം ആശ്രയിച്്ച സവയാശ്രിത 

സമൂഹ്മായി ജീവിന്ന്നവരാണിവര്ഗ്. ീന്നാല് വനനിയമം നിലവില് വന്നപ്ശഷം കൃഷിയം പ്വട്ടയം 

അവസാനിച്ചപ്താത്തട മാെിയ ജീവിത സാഹ്ചരയം ഉണ്ടാക്കിയ സന്നിദ്ധ ഘട്ടം മെികടക്കാപ്നാ മുഖയധാരാ 

സമൂഹ്ത്തിത്തനാപം ഇഴകിപ്ച്ചരാപ്നാ ഈ പ്ഗാത്ര സമൂഹ്ത്തിന് ഇതുവപ്രയം പൂര്ഗ്ണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ീന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസപ്ത്താട് താല്പരയവും മുഖയധാരാ സമൂഹ്പ്ത്താട ്ഇടകലര്ഗ്ന്ന് ജീവിക്കാന് സാഹ്ചരയവും 

ലഭ്ിച്ച ഊരുകളില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

7.1.2.1.4 പട്ടികവര്ഗ്ഗവികസനം ഓപ്രാ തലത്തിലള്ള സര്ഗ്ക്കാരിന്ത്തെയം ഭ്രണഘടനാ   പരമായ 

ഉത്തരവാദ്ിതവവും ലേയവുമാണ്. ്രവാപ്ദ്ശിക സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട ഈ പ്മഖലയിത്തല ഇടത്തപടലകളും വികസന 

പ്മഖലയമായി പ്ഗാത്ര ജനതത്തയ കൂട്ടിയിണന്ന്നതിനുള്ള സാധയതകളും ഇനിയം പൂര്ഗ്ണമായി 

വിനിപ്യാഗിക്കത്തപട്ടിട്ടില്ല. അവരുത്തട ട്രപതൃകവും പാരമ്പരയരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അെിവുകളും നിലനിര്ഗ്ത്തിത്തക്കാണ്്ട 

തത്തന്ന ആധുനിക സമൂഹ്പട്ടികവര്ഗ്ഗവികസനം ഓപ്രാ തലത്തിലള്ള സര്ഗ്ക്കാരിന്ത്തെയം 

ഭ്രണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദ്ിതവവും ലേയവുമാണ്. ്രവാപ്ദ്ശിക സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട ഈ പ്മഖലയിത്തല 

ഇടത്തപടലകളും വികസന പ്മഖലയമായി പ്ഗാത്ര ജനതത്തയ കൂട്ടിയിണന്ന്നതിനുള്ള സാധയതകളും ഇനിയം 

പൂര്ഗ്ണമായി വിനിപ്യാഗിക്കത്തപട്ടിട്ടില്ല. അവരുത്തട ട്രപതൃകവും പാരമ്പരയരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അെിവുകളും 

നിലനിര്ഗ്ത്തിത്തക്കാണ്ട ് തത്തന്ന ആധുനിക സമൂഹ്മാര്ഗ്ജിച്ച വികസന പ്മഖലകള് അവര്ഗ്ന്ം 

സാധയമാപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഊര്-കുടുത്തിംബ പ്കന്ദ്രീകൃതമായ സൂക്ഷ്മ പദ്ധതിയാസൂത്രണങ്ങളും പ്സവന-സ ഹ്ാര്ഗ്ദ്ധ 

സ്ഥിതിയിലധിഷ്ഠിതമായ നിര്ഗ്വഹ്ണ പരിപാടികളും പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയില് അനിവാരയമാണ്. ഒപം വിവിധ 

സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് വകുപ്പുകളുത്തട ാല്രവദ്മായ ഏപ്കാപനവും സംയക്ത-സംപ്യാജിത പദ്ധതികളും 

അതയന്താപ്പേിതമാണ്. 

7.1.2.2 അവസ്ഥാ വിശകലനം 
പാലക്കാട് ജില്ലയിത്തല പട്ടിക വര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥക്ക് കാരണമായി കത്തണ്ടത്തിയ ്രവധാന 

കാരയങ്ങള് ചുവത്തട പ്ചര്ഗ്ത്തിരിന്ന്നു.  

1. സംസ്ഥാനത്്ത 5 ്രവാക്തനപ്ഗാത്രവിഭ്ാഗങ്ങള് (പി.വി.ടി.ജി) ഉള്ത്തപത്തട 37 പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

സമുദ്ായങ്ങളാുളള്ളത്. ആയതില് 3 ്രവാക്തനപ്ഗാത്രവിഭ്ാഗങ്ങള് ഉള്ത്തപത്തട 13 

പട്ടികവര്ഗ്ഗവിഭ്ാഗങ്ങളും ജില്ലയിലാണ്. 

2. 13 വിഭ്ാഗക്കാരുത്തട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ജീവിത രീതികളും വയതയസ്തമായതിനാല് വികസന 
്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങളില് ഐകയരൂപം ഉണ്ടാന്വാന് സാധിന്ന്നില്ല. 

3. സംസ്ഥാനത്തിത്തല ഏറ്റവും കൂടുത്തിതല് പിപ്ന്നാക്കവിഭ്ാഗക്കാര്ഗ് അധിവസിന്ന്നത് പാലക്കാട് 

ജില്ലയിലാണ്. 

4. പ്കരളത്തിലൂത്തട തത്തന്ന പ്ൊ്് മാര്ഗ്ഗം ീത്തിപ്ച്ചരുവാന് സാധിക്കാത്ത ഊരുകള് 

ജില്ലയിലണ്ട്.(തമിഴ്നാട് പ്ൊ്ിലൂത്തട ത്തചത്തന്നത്താവുന്ന പെമ്പിന്ളവും, അട്ടപാടിയിത്തല ഊരുകളും) 

5. സംസ്ഥാനത്്ത മറ്റ ജില്ലകത്തള അപ്പേിച്്ച  തമിഴ് നാട് അതിര്ഗ്ത്തി ്രവപ്ദ്ശങ്ങപ്ളാട് പ്ചര്ഗ്ന്്ന 

കിടന്ന്ന അനവധി  പട്ടികവര്ഗ്ഗ സപ്ങ്കതങ്ങള് ജില്ലയിലണ്ട്. (ആയതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന മാനവ 

വികസനപ്ശഷിയത്തട കാരയത്തില് ജില്ലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ് പുെകിലാണ)് 
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6. ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുത്തിതല് ്ാമുകള് ഉള്ളത്. ്ാമുകളുത്തട നിര്ഗ്മ്മ്യാണത്തിനായി 

പുനരധിവസിപിക്കത്തപട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുത്തിതല് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരാണ്.( ഉദ്ാ:- പെമ്പിന്ളം, മല്പുഴഴ, 

പ്പാത്തുണ്ടി, ശിരുവാണി, മംഗലം ്ാം ീന്നീ ്രവപ്ദ്ശങ്ങള്) 

7. പട്ടികവര്ഗ്ഗ സപ്ങ്കതങ്ങളില് നിന്നും അതയാവശയകാരയങ്ങള്ക്കായി ഒരു പഞ്ചായത്തില് 
പ്പാകണത്തമങ്കില് ഏകപ്ദ്ശം 60 കിപ്ലാമീറ്റപ്ൊളം യാത്ര ത്തചപ്യ്യണ്ട സപ്ങ്കതങ്ങള് ജില്ലയിലണ്ട്. 

8. മറ്്റ ജില്ലകത്തള അപ്പേിച്ച് ജില്ലയിത്തല ഭൂ്രവകൃതി ഒരു ഘടകമാണ് (അട്ടപാടി, പെമ്പിന്ളം, 
ത്തനല്ലിയാമ്പതി തുടങ്ങിയ ്രവപ്ദ്ശങ്ങള്) 

9. ആലപ്പുഴ ജില്ലപ്യക്കാള് ഭൂവിസ്തൃതിയള്ള സംസ്ഥാനത്തത്ത ഏക ട്രട്രബല് പ്ലോാക്ക് ഉള്ളത് 

ജില്ലയിലാണ്. (അട്ടപാടി പ്ലോാക്ക്) 

10. ആശ്രിത മപ്നാഭ്ാവം 
11. മുതല് മുടക്കാനുള്ള താല്പരയമില്ലാത്തത്. സമ്പാദ്യശീലത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു 

12. പാലക്കാട് ജില്ലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ്രവശ്നങ്ങള് അട്ടപാടി/ പാലക്കാട ് ജില്ലയിത്തല മറ്്റ 
്രവപ്ദ്ശങ്ങള് ീന്നിങ്ങത്തന രണ്ടായി തരംതിരിച്്ച സര്ഗ്പ്വ നടത്തി വര്ഗ്ഷം 2 ചാപ്റ്റ്റര്ഗ് ആയി ജില്ലാ 

പദ്ധതി തയ്യാൊപ്ക്കണ്ടതാണ് 

13. സര്ഗ്ക്കാരിത്തെ ്രവഖയാപിത ലേയങ്ങളില് ഒന്നായ മുഴവന് പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങള്ന്ം ചുരുങ്ങിയത് 1 
ഏക്കര്ഗ് ഭൂമി ലഭ്യമാന്ന്നതിനാവശയമായ സമം പദ്ധതി ആവശയമാണ്. 

പട്ടിക 7.1.10 

ജനസംഖയയം ത്തപാതു വിവരങ്ങളും 

ഓാീസ് ആത്തക ജനസംഖയ ആണ് ത്തപണ് 
കുടുത്തിംബങ്ങളുത്തട 

ീണം 

അട്ടപാടി 32956 16101 16855 11016 

പാലക്കാട് 18932 9114 9818 5811 

ആത്തക 51888 25215 26673 16827 
sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 

പട്ടിക  7.1.11 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ  ജനസംഖയ ്രവായാടിസ്ഥാപനത്തില് 

്രവായം 0-3  4-5  6-14  15-17  18-59  60-100  ആത്തക 

ആത്തക 2174 2314 6029 4130 31343 5898 51888 

ശതമാനം 4.18 4.45 11.6 7.9 60.4 11.3 100% 
sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 
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പട്ടിക  7.1.12 

സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം 

സംസ്ഥാന തലം പാലക്കാട് ജില്ലാതലം പാലക്കാട് ജില്ല 

പട്ടികവര്ഗ്ഗം 

1084 1067 1057 

sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 
പട്ടിക  7.1.13 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങള് സമുദ്ായ അടിസ്ഥാനത്തിലളള വിവരങ്ങള് 

ക്രമനം. സമുദ്ായം ആത്തക 

1 ഇരുളര്ഗ് 9480 

2 മുഡുഗര്ഗ് 1727 

3 ീരവാലന് 1736 

4 മലസര്ഗ് 1512 

5 മലമലസര്ഗ് 98 

6 കാടര്ഗ് 253 

7 കാട്ടുനാ്ര്ഗ് 320 

8 മുതുവാന് 60 

9 മലയന് 765 

10 പണിയന് 246 

11 കുറമ്പന് 617 

12 മലയരന് 08 

13 ഉള്ളാടന് 05 

BsI 16827 

sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 

 

7.1.2.3 വിദ്യാഭ്യാസം  

   മാനവ വികസന സൂചികയില് പരമ്രവധാനമായ ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം. പ്ഗാത്ര 

സമുദ്ായങ്ങള് മുഖയധാരയിപ്ലത്തക്കത്തുന്നതിത്തെ ്രവധാന സൂചനകൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പട്ടിക ചുവത്തട 

പ്ചര്ഗ്ത്തിരിന്ന്നു. 

പട്ടിക  7.1.14  

പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികളുത്തട വിദ്യാഭ്യാസ വിവരം 

ആത്തക 

കുട്ടികള് 

ട്ര്രവമെി ത്തസക്കെെി ഹ്യര്ഗ് ത്തസക്കെെി ആത്തക ശതമാനം 

10159 5067 1725 1174 7966 78.41% 

sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 
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7.1.2.4 സാേരത – നിലവിത്തല അവസ്ഥ       (ശതമാനത്തില്) 

 സംസ്ഥാന സാേരത : 93.91 

 സംസ്ഥാന പട്ടികവര്ഗ്ഗ സാേരത : 80.80 

 ജില്ലയിത്തല ത്തപാതുസാേരത : 88.49 

 ജില്ലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗ സാേരത : 58.70 

 ജില്ലയിത്തല ത്തപാതുസാേരതയം പട്ടികവര്ഗ്ഗ  
സാേരതയം തമ്മ്യിലള്ള അന്തരം : 29.79 

 സംസ്ഥാന പട്ടികവര്ഗ്ഗ സാേരതയം ജില്ലാ  

സാേരതയം തമ്മ്യിലള്ള അന്തരം : 22.10 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പുരുഷ സാേരത : 62.52 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ സ്ത്രീ സാേരത : 52.82 

 സ്ത്രീ പുരുഷ സാേരത അന്തരം : 9.70 

7.1.2.5 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരില് പഠനം ഉപ്പേിച്ചവര്ഗ് 

പഠനം ഉപ്പേിച്ചവര്ഗ് : 2.81% 

ട്ര്രവമെി തലത്തില് പഠനം ഉപ്പേിച്ചവര്ഗ് : 39.62% 

നവസാേരര്ഗ് : 4.3% 

ട്ര്രവമെിതല വിദ്യാഭ്യാസം : 24.91% 

ീസ്.ീസ്.ീല്.സി. : 5.65% 

ലസ്ടുതല വിദ്യാഭ്യാസം : 3.97% 

 (2008 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിവര പ്ശഖരണം) 

പട്ടിക  7.1.15  

]«n-I-hÀ¤Ip«n-I-fpsS hnZ-ym-̀ -ymk hnhcw 

ആത്തക കുട്ടികള്  ട്ര്രവമെി ത്തസക്കന്െ െി ഹ്യര്ഗ് ത്തസക്കന്െ െി ആത്തക ശതമാനം 

10159 5067 1725 1174 7966 78.41%  

(2017 kÀsh sF.Sn.-Un.]n A«-̧ mSn & Sn.-Un.H ]me-¡m-Sv) 

7.1.2.6 പ്മഖലയില് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ് ആശ്രയിന്ന്ന അംഗനവാടികള് 

ജില്ലയിത്തല ആത്തക അംഗന്വാടികള്      - 2835 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകളിലള്ള അംഗന്വാടികള്     - 259 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകപ്ളാട് പ്ചര്ഗ്ന്നുള്ള അംഗന്വാടികള്   - 106 

പട്ടിക  7.1.16 

ക്രമനം. ംാമപഞ്ചായത്ത ്
ഉള്ള 

ഊരുകള് 

ഇല്ലാത്ത 

ഊരുകള് 

സമീപത്തുള്ള 

ഊരുകള് 

സമീപത്്ത പ്പാലം 

ഇല്ലാത്ത 

ഊരുകള് 

1 കിഴക്കപ്ഞ്ചരി þ þ 1 6 
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2 നപ്ല്ലപിള്ളി þ þ þ 5 

3 
വടകരപതി 3 þ 2 15 

4 ത്തപരുമാട്ടി 8 þ 9 12 

5 
ീരുപ്ത്തമ്പതി 8 þ 4 2 

6 
ത്തകാഴിഞ്ഞാമ്പാെ 1 

þ 
þ 

16 

7 
മല്പുഴഴ 4 1 5 7 

8 
പുതുപ്ശ്ശരി 5 5 7 1 

9 
അകപ്ത്തത്തെ 1 

þ 
4 

þ 

10 
പുതുപരിയാരം 1 1 1 þ 

11 
മരുതപ്ൊ ്് þ þ 1 þ 

12 
ീലപ്പുള്ളി þ þ 1 þ 

13 
മുണ്ടൂര്ഗ് þ þ 1 þ 

14 
ത്തപരുത്തവമ്പ് þ þ 1 þ 

15 
പെളി þ þ 1 þ 

16 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 3 3 1 þ 

17 
കരിമ്പ þ 3 1 þ 

18 
തച്ചമ്പാെ þ 2 1 þ 

19 
ത്തതങ്കര 1 3 2 þ 

20 
മണാര്ഗ്ക്കാട്  þ 

þ 
1 þ 

21 മുനിസിപാലിറ്റി 1 þ 2 þ 

22 കുമരംപുത്തൂര്ഗ് þ 1 1 þ 

23 
അലനല്ലൂര്ഗ് 2 4 2 þ 

24 
പ്കാപ്ട്ടാപാടം þ þ 1 þ 

25 
കടമ്പഴിപ്പുെം þ þ 1 þ 

26 
കരി്പുഴഴ þ þ 1 þ 

27 
ത്തകാപം 20 28 26 2 

28 
മുതലമട 2 4 4 0 

29 പട്ടപ്ഞ്ചരി 1 1 1 0 

30 
ത്തകാല്ലപ്ങ്കാട് 6 2 2 0 

31 
അയിലൂര്ഗ് 5 5 4 1 
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32 
വണ്ടാഴി 3 1 1 0 

33 
ത്തനന്മാെ 0 2 2 0 

34 
ീലവപ്ഞ്ചരി 10 11 11 0 

35 
ത്തനല്ലിയാമ്പതി 75 þ þ þ 

36 
അഗളി 50 17 þ þ 

37 
പുതൂര്ഗ് 50 þ þ þ 

38 
പ്ഷാളയൂര്ഗ് þ þ 2 þ 

39 
വടക്കപ്ഞ്ചരി þ þ þ 2 

40 
കണമ്പ്ര þ þ þ 1 

41 
കാവപ്ശ്ശരി þ þ þ 1 

42 
തരൂര്ഗ് þ þ 1 þ 

BsI 259 94 106 71 

(2-017 hÀjw Fkv.Sn s{]mtam-«ÀamÀ aptJ\ tiJ-cn-¨-Xv) 

 

പട്ടിക  7.1.17 

പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്ക് ്രവപ്തയകമായള്ള വകുപിത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ക്രമനം. സ്ഥാപനം 
ീത്ര കുട്ടികള്ക്ക് 

സ കരയമുണ്ട് 

നിലവില് ീത്ര 

കുട്ടികള് 

1. ആശ്രമംസ്ക്കൂള് മല്പുഴഴ 422 408 

2. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്)മുതലമട 60 94 

3. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) പട്ടപ്ഞ്ചരി 40 83 

4. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) 

പുതുപരിയാരം-1 
40 47 

5. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) 

പുതുപരിയാരം-2 
40 82 

6. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്) അയിലൂര്ഗ് 30 65 

7. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്) മാത്തൂര്ഗ് 60 171 

8. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ് & ത്തപണ്) 

സുങ്കം 
40 41 

9. 

പ്പാസ്റ്റ്ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്) 

നൂെണി 
60 101 

10. ീം.ആര്ഗ്.ീസ് മുക്കാലി, അട്ടപാടി 210 212 

11. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ് & ത്തപണ്) 

ആനവായ് 
40 38 
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12. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) ചിണ്ടക്കി 40 87 

13. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) മുക്കാലി 40 71 

14. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) 

കൂക്കംപാളയം 
40 106 

15. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്)പുതൂര്ഗ് 60 88 

16. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്-1) അഗളി 80 124 

17. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്-2) അഗളി 40 81 

18. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്)  

പ്കാട്ടത്തെ 
40 75 

19. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്) അഗളി 60 71 

20. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ്)  

പ്കാട്ടത്തെ 
60 99 

21 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ് -1)  

പ്ഷാളയൂര്ഗ് 
40 54 

22 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ് -2)  

പ്ഷാളയൂര്ഗ് 
40 90 

23 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ് -1)  

പ്ഷാളയൂര്ഗ് 
40 83 

23. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ത്തപണ് -2)  

പ്ഷാളയൂര്ഗ് 
40 77 

24. 

്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്)  

ത്തഗാട്ടിയാര്ഗ്കണ്ടി 
40 44 

25. ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റല് (ആണ്)  മുള്ളി 40 29 
sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 

പട്ടിക  7.1.18 

2017-ത്തല പത്താം ാാുകള്ം തുടര്ഗ് പഠനവും 

വര്ഗ്ഷം 
ീസ്.ീസ്.ീല്.സി 

വിജയിച്ചവര്ഗ് 

ലസ് വണ് 

പ്ചര്ഗ്ന്നവര്ഗ് 

്ിപ്ലാമ / 

ഐ.റ്റി.ഐ 

ഉപരിപഠനത്തിന് 

പ്ചരാത്തവര്ഗ് 

2017 1487 1252 95 140 

sF.Sn.-Un.]n/Sn.-Un.H 2017-þse kÀtÆ 

 

7.1.2.7 പഠന പഠപ്നതര അവസ്ഥകളുത്തട വിശകലനം -പാലക്കാട് ജില്ലയില് ആശ്രമംസ്ക്കൂള് മല്പുഴഴ / 

പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് സ്ക്കൂള് അട്ടപാടി 

   7.1.2.7.1 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 അദ്ധയയന വര്ഗ്ഷങ്ങളില് ീസ്.ീസ്.ീല്.സി.ക്്ക 

100% വിജയം ട്രകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പെമ്പിന്ളം, അട്ടപാടി പ്മഖലകളില് നിന്നും വരുന്ന പ്ഗാത്രവര്ഗ്ഗ 

വിഭ്ാഗത്തില്ത്തപട്ട വിദ്യാര്ഗ്ഥികളാണ് ഈ സ്കൂളില് പഠിച്ചുത്തകാണ്ടിരിന്ന്നത്. വിദ്യര്ഗ്ഥികള്ക്കിടയില് ഭ്ാഷാ  

്രവശ്നം നിലനില്ന്ന്നുത്തണ്ടങ്കിലം ഒരു പരിധിവത്തര അതിത്തന തരണം ത്തചയ്ത് വിജയം ട്രകവരിക്കാന് ഈ 
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സ്കൂളിന് സാധിന്ന്നുണ്ട്.  ഇംഗ്ലീഷ്, ഹ്ിന്ദി ഭ്ാഷകള് ട്രകകാരയം ത്തചയ്യുന്നതിന് വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്കിടയില് 

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭ്വത്തപടുത്തിന്നുണ്ട്.  ഇംഗ്ളീഷ് ഭ്ാഷ ട്രകകാരയം ത്തചയ്യുന്നത് ീളുപമാന്ന്നതിന് നിലവില് 

പ്ൊക്കണ് ഇംഗ്ളീഷ് ാാുകള്കള് നല്കുന്നുണ്ട്.  2016-17, 2017-18 അദ്ധയയന വര്ഗ്ഷങ്ങളില് കായിക  

മത്സരങ്ങളില് ഈ സ്കൂളിത്തല വിദ്യാര്ഗ്ഥികള് സബ ് ജില്ലാ, ജില്ലാ മത്സരങ്ങളില് വിജയം ട്രകവരിച്ച് 

സംസ്ഥാനതല കായിക മത്സരങ്ങളില് പത്തങ്കടുത്തിന്കയം വിജയം ട്രകവരിന്കയം ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്.  കൂടാത്തത 

്രവവര്ഗ്ത്തി പരിചയ പ്മളകള്, ശാസ്ത്ര പ്മളകള്, ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങള്, കപ്ലാത്സവങ്ങള് ീന്നിവയില് 

സജീവ സാന്നിദ്ധയം ഈ സ്കൂളില് നിന്നും ഉണ്ടാവുകയം മിക്ക പ്മഖലകളിലം വിജയം ട്രകവരിക്കാനും 

സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട.   

 7.1.2.7.2 8,9 ാാുകള്കളിത്തല  വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്്ക ീസ്.പി.സി. നടപിലാക്കിയിട്ടുണ്്ട.  സംസ്ഥാന തല 

കായിക മത്സരത്തില് ഈ സ്കൂളിത്തല പ്ബബി, നാഗരാജ ് ീന്നീ വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്്ക ത്തവങ്കലത്തമ്ല് 

ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സംസ്ഥാന തല ഗണിത ശാസ്ത്രപ്മളയില് ഗണിത മാഗസിന്  ീ പ്ംഡും, ജില്ലാതലത്തില് 

്രവാപ്ദ്ശിക ചരിത്ര രചന്് ീ പ്ംഡും ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

2. സ്കൂളിത്തല കുട്ടികള്ന്ള്ള സ കരയങ്ങള് 

  സ്കൂളിത്തല വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്ക് പഠനം, താമസം ഭ്േണം ീന്നിവ തികച്ചും സ ജനയമായി നല്കുന്നു.  

കൂടാത്തത വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്കാവശയമായ യൂണിപ്ാാം, ട്രനറ്റ് ൈസ്സ്, പ്സ്റ്റഷനെി സാധനങ്ങള്, ബുന്കള്, 

പ്സാപ്, ീണ ീന്നിവയം സ ജനയമായി നല്കിവരുന്നു.  വിദ്യാര്ഗ്ഥികളുത്തട പഠനം, ചിചിതവം, ആപ്രാഗയം 

തുടങ്ങി ീല്ലാകാരയങ്ങളും ശ്രദ്ധിന്ന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച് ഓപ്രാ ഗ്രൂപിത്തെയം ചുമതല ഓപ്രാ 

അദ്ധയാപകര്ഗ്ന്ം, അനദ്ധയാപക ജീവനക്കാര്ഗ്ന്ം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

3. സ്കൂളില് ത്തമച്ചത്തപടുത്തിപ്ത്തണ്ട സ കരയങ്ങള്  

 3.1 ഈ സ്ഥാപനത്തിത്തല ഏറ്റവും വലിയ അപരയാപ്തത സ്ഥലപരിമിതിയാണ്.  നിലവില് 3.69 ഏക്കര് 

സ്ഥലത്താണ് സ്കൂള്, പ്ബായ്സ് പ്ഹ്ാസ്റ്റല്, പ്ഗള്സ് പ്ഹ്ാസ്റ്റല്, ത്തമസ്സ് ീന്നിവ നിലനില്ന്ന്നത്. കൂടാത്തത 

ഈ സ്ഥലങ്ങളില് തത്തന്നയാണ് ഹ്യര്ഗ്ത്തസക്കന്്െി ബില്്ിംഗ്, സ്റ്റാാ് കവാര്ഗ്പ്ട്ടഴ്സ്, ീന്നിവയത്തട പണി 

നടന്ന്നത്.  കലാകായിക മത്സരങ്ങളില് ഈ സ്കൂളിത്തല വിദ്യാര്ഗ്ഥികള് ഉന്നത നിലവാരം 

പുലര്ഗ്ത്തുന്നുത്തണ്ടങ്കിലം പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് നല്ല ഒരു കളിസ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് വളത്തരയധികം ബുദ്ധിമുട്്ട 

ഉണ്ടാന്ന്നുണ്്ട.   

 3.2 പ്ഗള്സ് പ്ഹ്ാസ്റ്റലില് ഉള്ത്തക്കാളളാവുന്ന നിലയിലം കൂടുത്തിതല് വിദ്യാര്ഗ്ഥിനികളാണ് 

താമസിന്ന്നത്. ഒരു അപ്ന്തവാസിക്ക് ഒരു കട്ടില് ീന്ന രീതിയില് അനുവദ്ിക്കാന് സാധിന്ന്നില്ല.  

അതുത്തകാണ്ട് തത്തന്ന അപ്ന്തവാസികള്ക്കിടയില് അസുഖങ്ങള് പടര്ഗ്ന്നുപിടിന്ന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. 

കൂടാത്തത അപ്ന്തവാസികള്ക്ക് അനുപാതികമായി കട്ടില് പ്ടായലറ്റുകള്, ബാത്കറൂമുകള്, പഠനസ കരയങ്ങള് 

ീന്നിവ നല്കുന്നതിന് സ്ഥല പരിമിതി മൂലം നിര്ഗ്വാഹ്മില്ലാത്ത സാഹ്ചരയത്തിലാണ് സ്ഥാപനം 

്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നത്.  

  3.3 കുട്ടികളുത്തട പഠന നിലവാരം ത്തമച്ചത്തപടുത്തിത്തുന്നതിനായി താഴ്ന്ന ാാുകള്കളില് തത്തന്ന അതിനുളള ശ്രമം 

തുടങ്ങണം. 1-ാാാം ാാുകള്മുതല് തത്തന്ന അേരപ്ബാധനം ഉെപ്പുവരുത്തണം.  അേരങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങളും 

ഉെച്ചതിനുപ്ശഷം മാത്രം പാഠഭ്ാഗങ്ങള് പഠിപിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പാഠഭ്ാഗങ്ങത്തള കുട്ടികളുത്തട 

അനുഭ്വതലങ്ങളുമായം പരിചയപ്മഖലകളുമായം ബന്ധത്തപടുത്തിത്തുപ്മ്പാള് അവര്ഗ്ക്ക് പഠന താല്പരയം 

വര്ഗ്ദ്ധിന്ന്നു. ഇതിനാവശയമായ ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികള് ആവികരിക്രിച്ച് നടപിലാന്ന്നത് 
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വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്ക് വളത്തരയധികം ്രവപ്യാജന ്രവദ്മായിരിന്ം. ഭ്ിന്നപ്ശഷിക്കാരായ കുട്ടികളുത്തട പഠന 

നിലവാരം ത്തമച്ചത്തപടുത്തിത്തുന്നതിനായി ഒരു െിപ്സാഴ്സ് ടീച്ചത്തെ ആവശയമുണ്്ട.   

 ജില്ലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗ സാേരത വിപ്ശഷിച്ചും സ്ത്രീ സാേരത ഉയര്ഗ്ത്തുന്നതിന് ാല്രവദ്മായ 
ഇടത്തപടലകള് അനിവാരയമാണ്.  

 തുടര്ഗ് സാേരതാ  പരിപാടി ീല്ലാ പ്മഖലയിലം നടത്തുന്നപ്താത്തടാപം പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികളുത്തട 
വിദ്യാഭ്യാസം ഉയര്ഗ്ത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളും അനിവാരയമാണ്. 

 അംഗന്വാടികള് ഇല്ലാത്ത സപ്ങ്കതങ്ങളില് അവിത്തടയള്ള അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ യവതികത്തള 

ത്താസിലിപ്റ്ററ്റൊയി നിപ്യാഗിച്്ച അമ്മ്യമാരുത്തടയം മറ്റും കൂട്ടായ്മയില് 4-5 ്രവായത്തിത്തല കുട്ടികള്ക്്ക  

്രവീ-ട്ര്രവമെി വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിനും അതാതതു സപ്ങ്കതങ്ങളില് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 

വകുപിനു കീഴില് കിന്െര്ഗ് ഗാര്ഗ്്നുകള് ആരംഭ്ിക്കണം. ഇവ മുപ്ഖന 0-6 ്രവായത്തിലള്ളവര്ഗ്, 

ത്തക മാരക്കാര്ഗ്, ഗര്ഗ്ഭ്ിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ്യമാര്ഗ്, 60 വയസ്സിനുപ്മല് ്രവായമുള്ളവര്ഗ് ീന്നിവര്ഗ്ക്്ക 

പൂരക പ്പാഷകപദ്ധതി നടപിലാക്കണം. ഈ പദ്ധതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്, ംാമപഞ്ചായത്്ത 

ഇവയത്തട സംപ്യാജിത പ്്രവാജക്ടായി നടപാക്കാവുന്നതാണ്.  

 ജില്ലയില് 14 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭ്ാഗങ്ങള് അധിവസിന്ന്നു. ്രവപ്തയക ദുര്ഗ്ബല പട്ടിക പ്ഗാത്രവര്ഗ്ഗ് 
വിഭ്ാഗഭ്ങ്ങളില്ത്തപട്ട 3 സമുദ്ായം – കാടര്ഗ്, കാട്ടുനാ്ര്ഗ്, കുറംബര്ഗ് ീന്നീ വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ് ജില്ലയിലണ്ട്. 

 താരതപ്മയന കുെഞ്ഞ ജനസംഖയയള്ള മലസര്ഗ്, മഹ്ാമലസര്ഗ്, ഇരവാളന്, മലയന് ീന്നീ 

സമുദ്ായങ്ങള് സാേരതയിലം വിദ്യാഭ്യാസപരമായം വളത്തര പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥയിലാണ്. 

ത്ത്രവാാഷണല് വിദ്യാഭ്യാസം പ്നടിയവരില്ല. ലസ് ടൂ വിനു മുകളില് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പ്നടിയവര്ഗ് 

നാമമാത്രമാണ്.  

 സ്കൂളില് പ്പാകാത്ത കുട്ടികത്തളയം ത്തകാഴിഞ്ഞുപ്പാകുന്ന കുട്ടികത്തളയം സ്കൂളില് ീത്തിന്ന്നതിനാ 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം, സാമൂഹ്യനീതി, വനിതാ ശിചി വികസനം, ആപ്രാഗയം, ംാമവികസനം ീന്നീ 

വകുപ്പുകള് ്രവാപ്ദ്ശിക സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട പ്നതൃതവത്തില് ജനപങ്കാളിത്തപ്താത്തട നിരന്തര 

്രവവര്ഗ്ത്തനം സംഘടിപിക്കണം. 

 +2 ്രവപ്വശത്തിനുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ീസ്.ീസ്.ീല്.സി ജയിന്ന്ന 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികള്ക്്ക അവരവരുത്തട വാസസ്ഥലത്തിന് അടുത്തിത്തുള്ള സ്കൂളില് ്രവപ്വശനം 

ലഭ്ിന്ന്നില്ല. പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയിത്തല ഹ്യര്ഗ് ത്തസക്കണ്ടെി സ്കൂളുകളില് ീസ്.ീസ്.ീല്.സി 

ജയിന്ന്ന ീല്ലാ പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ന്ം പൂര്ഗ്ണമായം ്രവപ്വശനം നല്കാന് ആകും വിധം 

അധിക സീറ്റുകള് അനുവദ്ിന്ക. 

 ജില്ലയിത്തല പിപ്ന്നാക്കം നില്ന്ന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗ സമുദ്ായങ്ങളിത്തല കുട്ടികളുത്തട വിദ്യാഭ്യാസ 
അഭ്ിവൃദ്ധിക്ക് സപ്ങ്കതങ്ങളില് നിന്നും അതിരാവിത്തല കുട്ടികത്തള സ്കൂളില് ീത്തിന്ന്നതിനും സ്കൂള് 

സമയം കഴിഞ്ഞ് ട്രവകുപ്ന്നരം വീട്ടിത്തലത്തിന്ന്നതിനും വാഹ്നം ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തണം.  സ്കൂളിത്തലത്തുന്ന 

കുട്ടികള്ക്ക് 3 പ്നരപ്ത്ത ഭ്േണവും ഇടപ്വളകളില്  ലഘുഭ്േണവും നല്കുന്നതിന് 

ത്തസ കരയത്തമാരുക്കണം. പഠനപ്ത്താത്തടാപം കായിക പരിശീലനം, വിപ്നാദ്ം ഇവയ്ക്കും അവസരം 

നല്കി കുട്ടിയത്തട സര്ഗ്ഗപ്ശഷി വികസിപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസപ്ത്താടുത്തിള്ള താല്പരയം വര്ഗ്ദ്ധിപിക്കണം. 
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്രവാപ്ദ്ശിക സര്ഗ്ക്കാരുകള്ക്ക് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം ീന്നീ വകുപ്പുമായി പ്ചര്ഗ്ന്്ന 

സംയക്ത സംപ്യാജിത പദ്ധതി ഇതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപാക്കാന് ആകണം. 

 ജില്ലയില് നിലവിലള്ള ്രവീ-ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളില് ലഭ്യമായ ത്തസ കരയങ്ങള്ന്ള്ളില് 58 ശതമാനം 
കുട്ടികള് അധികമായി താമസിച്്ച പഠിന്ന്നു. ഇതുകൂടി കണക്കിത്തലടുത്തിത്്ത 10 ്രവീ-ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് 

പുതുതായി ആരംഭ്ിക്കണം.  

 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ത്തസ കരയം ലഭ്യമാന്ന്നതിന ്ആണ്കുട്ടികള്ന്ം, ത്തപണ്കുട്ടികള്ന്ം ്രവപ്തയകം, 
്രവപ്തയകം, ്രവപ്തയകം ഓപ്രാ പ്പാസ്റ്റ് ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് ആരംഭ്ിക്കണം. ടി പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് 

ആരംഭ്ിന്ന്നതുവത്തര കുട്ടികള്ക്ക് സവന്തം നിലയില് സ്ഥാപനപ്ത്താട ് പ്ചര്ഗ്ന്ന് താമസ ത്തസ കരയം 

കത്തണ്ടത്തി ഭ്േണം തയ്യാൊക്കി പഠനം നടത്തുന്നതിന് നിലവില് നല്കി വരുന്ന ഉയര്ഗ്ന്ന 

ട്രസ്റ്റപന്ൊയ 3500/- രൂപ 5000/- രൂപയായി വര്ഗ്ദ്ധിപിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയിത്തല സ്ക്കൂളുകളിത്തല അദ്ധയാപക തസ്തികള് വിദ്യാഭ്യാസ വര്ഗ്ഷാരംഭ്ത്തില് തത്തന്ന 
നികത്തുകയം വിദ്യാഭ്യാസ വര്ഗ്ഷം തീരുന്നതിനകം സ്ഥലം മാറ്റം നല്കാതിരിന്കയം ത്തചയ്യണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയിത്തല അദ്ധയാപകര്ഗ്ക്്ക പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ജീവിതരീതി, ഭ്ാഷ, സം്ാരം, 
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തത്ത നൂതന ആശയങ്ങള് ഇവയില് മതിയായ പരിശീലനം നല്കി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

കുട്ടികള്ക്ക് ശരിയായ നിലയില് മാര്ഗ്ഗനിര്ഗ്പ്േശം നല്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനവകുപിത്തല മല്പുഴഴ ആശ്രമം സ്ക്കൂള്, ട്രസലന്െ് വാലി പ്മാ്ല് 
െസി്ന്ഷയല് സ്ക്കൂള് ഇവിടങ്ങളില്  കരിന്ലര്ഗ്, പ്കാ- കരിന്ലര്ഗ്, ീക്രാ കരിന്ലര്ഗ് 

ആക്ടിവിറ്റികള് അനുപ്യാജയമായി ആവികരിക്രിച്ച് നടപാക്കണം, ത്തഭ് തിക ത്തസ കരയങ്ങള്, സ്മാര്ഗ്ട്്ട 

ാാസ്സ ് റൂം, ലാപ്ബാെട്ടെി, ട്രലരറിെി ീന്നിവ നവീകരിച്ച ് സ്കൂള് ്രവവര്ഗ്ത്തനം അന്താരാ് 

നിലവാരത്തിപ്ലയ്്ക ഉയര്ഗ്ത്തണം. ീട്ടാം ാാസ്സ് മുതല് മാനവിക വിഷയങ്ങള്, ശാസ്ത്ര – 
സാപ്ങ്കതിക, ത്ത്രവാാഷണല് പ്കാഴ്സുകള് നടത്തുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്ചര്ഗ്ന്്ന 

ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിന ് പരയാപ്തമാകും വിധം അധിക പഠനം, ഈ രംഗത്ത് മികവ് പുലര്ഗ്ത്തുന്ന 

ഏജന്സികളുമായി ത്തനപ്ഗാസിപ്യഷന് നടത്തി, ക്രമീകരിന്ന്നതിനുള്ള സമം പ്്രവാജക്ടുകള് 

ദ്ീര്ഗ്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് ആവികരിക്രിച്ച് നടപാക്കണം. 

7.1.2.8  ആപ്രാഗയം 
  ഒറ്റത്തപട്ടതും ദുര്ഗ്ഘടവുമായ ഊരുകളില് അമ്മ്യമാരുത്തടയം കുട്ടികളുത്തടയം ആപ്രാഗയ 

പരിചരണത്തിനായി മാതൃശിചി പരിപാലന പ്കന്ദ്രം ആരംഭ്ിന്കയം ്രവസ്തുത പ്കന്ദ്രം വഴി ഗര്ഗ്ഭ്ധാരണം മുതല് 

്രവസവം വത്തരയള്ള ശൂശ്രഷയം ്രവസവത്തിന് പ്ശഷം അമ്മ്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്വണ്ട പരിചരണവും 

ഉെപാക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്കാലയളവില് ആവശയമായ പ്പാഷകമൂലയം ലഭ്യമാന്ന്നതിന് ധാനയങ്ങള്, പയര്ഗ് 

വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ാലവര്ഗ്ഗങ്ങള് അടങ്ങിയ കിറ്റുകള് ്രവതിമാസം 2000/- രൂപയില് കുെയാത്തത വിതരണം 

ത്തചയ്യണം.  
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പട്ടിക  7.1.19  

ഭ്ിന്നപ്ശഷി /നിതയപ്രാഗികളുത്തട വിവരങ്ങള് 

ക്രമ നം നിതയപ്രാഗികള് ീണം 

1 കാന്സര്ഗ് 98 

2 കുഷ്ഠം 23 

3 േയം 142 

4 ഹൃദ്യസംബന്ധമായ പ്രാഗം 575 

5 സിക്കിള്ത്തസല് അനീമിയ 117 

6 ആസ്തമ 212 

7 ബി.പി 310 

8 ്രവപ്മഹ്ം 65 

9 സന്ധിപ്രാഗങ്ങള് 585 

10 തവക്ക് പ്രാഗം 179 

11 കണ് പ്രാഗങ്ങള് 237 

12 മാനസിക പ്രാഗങ്ങള് 120 

13 ീപിത്തലപ്സി 25 

14 ന പ്ൊ സംബന്ധ പ്രാഗം 8 

15 അംഗപരിമിതര്ഗ് 600 

 ആത്തക 3296 

 

പട്ടിക  7.1.20  
PnÃ-bnÂ inipþ-amXr acW \nc¡v icm-icn 

വര്ഗ്ഷം ജില്ലയില് ആത്തക 
ജില്ലയില് ആത്തക 

ീസ്.ടി വിഭ്ാഗം 

ശരാശരി 

1000-ല് 

2016-þ17 

ശിചിമരണ നിരക്്ക 206 14 6 

മാതൃമരണ നിരക്ക് 17 0 49 

(PnÃm saUn-¡Â Hm^o-k-dpsS dnt¸mÀ«v {]Im-cw) 

പട്ടിക  7.1.21  

PnÃ-bnÂ ]«n-I-hÀ¤¡mÀ B{i-bn-¡p¶ Btcm-Ky tI{µ§Ä 

ക്രമ 

നം. 
ആചിപത്രിയത്തട പ്പര് 

കിടക്കകളുത്തട 

ീണം 
മുഴവന് സമയ പ്സവനം 

1 

സാമൂഹ്യ ആപ്രാഗയ പ്കന്ദ്രം 

ആലത്തൂര്ഗ്  
150 

Dv 

2 
സാമൂഹ്യ ആപ്രാഗയ പ്കന്ദ്രം ചിറൂര്ഗ്  108 Dv 

3 
ജില്ലാ ആചിപത്രി പാലക്കാട് 794 Dv 
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4 

ട്രട്രബല് ത്തെഷയാലിറ്റി 

പ്ഹ്ാെിറ്റല് പ്കാട്ടത്തെ 
100 

Dv 

5 
താലൂക്ക് ആചിപത്രി മണാര്ഗ്ക്കാട് 129 Dv  

6 
സാമൂഹ്യ ആപ്രാഗയ പ്കന്ദ്രം അഗളി 42 Dv 

   (PnÃm saUn-¡Â Hm^o-k-dpsS dnt¸mÀ«v {]Im-cw) 

പട്ടിക  7.1.22 
Btcm-Ky ]cn-]m-e\ kwhn-[m\w Ducp-I-fnÂ 

ക്രമനം. ംാമപഞ്ചായത്ത ് ആപ്രാഗയ പ്സവനത്തിന് ത്തപാതുസംവിധാനം 

നിലവിലില്ലാത്ത ഊരുകള് 

1 ]pXp-tÈcn 1 

2 apX-e-aS 1 

3 s\Ãn-bm-¼Xn 1 

4 ]pXqÀ 5 

  (2017 വര്ഗ്ഷം ീസ്.ടി ത്ത്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാര്ഗ് മുപ്ഖന പ്ശഖരിച്ചത് ) 

 ജില്ലയിത്തല ീല്ലാ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ന്ം വയക്തിഗതമായ രക്തഗ്രൂപ്, അസുഖങ്ങള്, നടത്തിയ ചികിത്സ 
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി ആധുനിക ശാസ്ത്രസാപ്ങ്കതിക വിദ്യ ഉപപ്യാഗിച്്ച വികസിത്തച്ചടുത്തിത്ത  

ബപ്യാത്തമട്രിക് ത്തഹ്ല്ത്ത് കാര്ഗ്്് നല്കണം. 

 ട്രട്രബല് ആശാവര്ഗ്ക്കര്ഗ്മാര്ഗ്ക്്ക ആപ്രാഗയ കാരയത്തില് പരിശീലനം നല് കി പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
സപ്ങ്കതങ്ങളില് നിപ്യാഗിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരായ പ്രാഗികള്ക്്ക ചികിത്സ ലഭ്യമാന്ന്നതിനും ആപ്രാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളും 

അവിടങ്ങളിത്തല പ്സവനങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപടുത്തിത്തുന്നതിനും കൂടുത്തിതല്  ത്തഹ്ല്ത്ത് ത്ത്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാത്തര 

നിപ്യാഗിക്കണം. 

 പ്രാഗ്രവതിപ്രാധം, ആപ്രാഗയ പ്ബാധവത്കക്കരണം തുടങ്ങിയ ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൂടുത്തിതല് 
ത്തജ.പി.ീച്്ച.ീന്/ ത്തഹ്ല്ത്ത് ഇന്ത്തെട്കര്ഗ്മാത്തര നിപ്യാഗിക്കണം. 

 ഭ്ിന്നപ്ശഷി, കിടപ്പുപ്രാഗികളായള്ളവര്ഗ്ക്ക് വയക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാൊക്കി 

സമംപരിരേ ഉെപാക്കണം. 

 ആധുനിക ത്തസ കരയങ്ങളുള്ള ആംബുലന്സ് ഉള്ത്തപത്തടയള്ള  ത്തമാട്രബല് ത്തമ്ിക്കല് 
യൂണിറ്റുകളുത്തട ്രവവര്ഗ്ത്തനം സാദ്ധയമാക്കണം. 

 തുടര്ഗ്ച്ചയായള്ളതും ത്തസ ഹ്ാര്ഗ്ദ്ധപരവമായ ലഹ്രിവിരുദ്ധ പ്ബാധവത്കക്കരണ ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് 
ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്, ആപ്രാഗയം ീക്ട്രസസ് ജനട്രമത്രി പ്പാലീസ്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 

വകുപ് സംയക്തമായി നടത്തണം. ്ീ അ്ീഷന് ത്തസന്െറകള് ആവശയാനുസരണം 

ആരംഭ്ിക്കണം.  
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 ജനിതക പ്രാഗങ്ങല് കത്തണ്ടത്തുന്നതിനും അതിന ് ാല്രവദ്മായ ചികിത്സ ലഭ്യമാന്ന്നതിനും 
സംവിധാനം പ്വണം, ഗര്ഗ്ഭ്ിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ്യമാര്ഗ് ീന്നിവര്ഗ്ക്ക് നല്കുന്നതിന് 

നിര്ഗ്പ്േശിക്കത്തപട്ട ധാനയങ്ങള്, പയര്ഗ്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ാലവര്ഗ്ഗങ്ങള് മുതലായവ അടങ്ങിയ 

പ്പാഷകാഹ്ാരകിറ്റ്, സിക്കിള് ത്തസല് അനീമിയ പ്രാഗികള്ന്ം ലഭ്യമാക്കണം. 

 ീം.്ി.ആര്ഗ്.ടി.ബി  പ്കസുകള് ട്രകകാരയം ത്തചയ്യുന്നതിന് ട്രട്രബല് ആശാവര്ഗ്ക്കര്ഗ്മാര്ഗ്ക്്ക  
്രവപ്തയക പരിശീലനം നല്കി നിപ്യാഗിക്കണം. അത്തരം പ്രാഗികള്ന്ം ധാനയങ്ങള്, 

പയര്ഗ്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ാലവര്ഗ്ഗങ്ങള് അടങ്ങിയ പ്പാഷകാഹ്ാര കിറ്റ് നല്കണം.  

 അട്ടപാടിയില് 2 ഒ.പി ാിനിന്കളും പെമ്പിന്ളം കുരിയാര്ഗ്കുറ്റിയില് ഒരു ആയൂര്ഗ്പ്വദ് 
്ിത്തെന്സെിയം ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നു. 

 മാെിയ ഭ്േണം ക്രമം, അനിയന്ത്രിതമായ ലഹ്രി വസ്തുക്കളുത്തട ഉപപ്യാഗം, അന്ധവിശവാസം, 
സാംസ്കാരിക സമ്മ്യര്ഗ്േം ീന്നി മൂലമണ്ടാകുന്ന മാനസിക അസവസ്തയം ബാധിച്ചവരുത്തട ീണം 

കൂടുത്തിന്നത്. 

7.1.2.9 ത്തതാഴില് ഉപജീവനം 

 ഒരു സമൂഹ്ത്തിത്തെ പുപ്രാഗതി ദ്ാരിദ്ര്യത്തിന്ത്തെ അളവുമായി ബന്ധത്തപട്ടിരിന്ന്നു. ത്തതാഴിലം വരുമാനവും 

ഉെപാന്ന്നതിലൂത്തട ദ്ാരിദ്ര്യം നിര്ഗ്മ്മ്യാര്ഗ്ജനം ത്തചയ്യത്തപടുത്തിം. ഉല്പാദ്നപരമായ കാര്ഗ്ഷിക വൃത്തിയാണ് 

പ്ഗാത്രസമൂഹ്ത്തിത്തെ നത്തട്ടല്ല്. പലവിധ കാരണങ്ങളാല് അതില് േതം സംഭ്വിച്ചിരിന്ന്നു. ആധുനിക 

സമൂഹ്ത്തിത്തെ മറ്്റ ത്തതാഴില് വൃത്തികളിപ്ലക്ക് കടന്നുകയൊന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ലാത്തയന്നത് യാഥാര്ഗ്ഥയമാണ്. 

പട്ടിക  7.1.23 

ജില്ലയില് ട്ര്രവമെി തലം മുതല് ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം വത്തര വിദ്യാഭ്യാസ  

പ്യാഗയതയള്ളവരുത്തട പട്ടിക. 

 

{Ia-\w. tbmK-yX  kv{Xo ]pcp-j³ BsI 

1 നിരേരര്ഗ് 9954 7789 17743 

2 നവസാേരര്ഗ് 911 892 1803 

3 ട്ര്രവമെി  4873 5612 10485 

4 ീസ്.ീസ്.ീല്.സിക്ക് താത്തഴ 3394 6146 9540 

5 ീസ്.ീസ്.ീല്.സി 1074 1296 2370 

6 ്രവീ്ിംി/ലസ്ടു 792 871 1663 

7 ബിരുദ്ം 116 138 254 

8 ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം 18 16 34 

9 മറ്റുള്ളവ 18 21 39 

BsI 21150 22781 43931 

(2008se ]«n-I-hÀ¤ kÀtÆ) 

 

 

 



    
 

പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം  493 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

പട്ടിക  7.1.24 

ജില്ലയില് 15-59 ്രവായത്തിലള്ള ത്തതാഴില് രഹ്ിതരുത്തട  

വിദ്യാഭ്യാസ പ്യാഗയതയടങ്ങുന്ന പട്ടിക 

{Ia-\w. tbmK-yX  
PnÃ-bn-em-sI-bpÅ ]«n-I-hÀ¤ 

sXmgnÂ cln-XÀ 

1 നിരേരര്ഗ് 2190 

2 നവസാേരര്ഗ് 186 

3 ട്ര്രവമെി  909 

4 ീസ്.ീസ്.ീല്.സിക്ക് താത്തഴ 1641 

5 ീസ്.ീസ്.ീല്.സി 913 

6 ്രവീ്ിംി/ലസ്ടു 1097 

7 ബിരുദ്ം 137 

8 ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം 12 

9 മറ്റുള്ളവ 23 

BsI  7108 

(2008se ]«n-I-hÀ¤ kÀtÆ) 

പട്ടിക  7.1.25 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്യാഗയതയള്ള ത്തതാഴില് രഹ്ിതര്ഗ് 
ക്രമനം. പ്യാഗയത വിജയിച്ചവരുത്തട ീണം 

1 ീസ്.ീസ്.ീല്.സിക്ക്  913 

2 ലസ്ടു 1097 

3 ബിരുദ്ം 137 

4 ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം 12 

5 ത്തതാഴിലധിഷ്ഠിതം 112 

6 ത്തടക്നിക്കല് 146 

7 ീം.ാില്, പി.ീച്ച്.്ി 0 

BsI 2417 

 

പട്ടിക  7.1.26 

ത്തതാഴിലിത്തെ അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുത്തിംബങ്ങളും വയക്തികളും 

ക്രമ 

നം. 

മുഖയ ത്തതാഴില് കുടുത്തിംബങ്ങളുത്തട 

ീണം (%) 

വയക്തികള് 

(%) 

1 
കൃഷി 7.86 5.55 

2 
വനവിഭ്വ പ്ശഖരണം 4.48 2.39 

3 
മൃഗപരിപാലനം 3.36 3.54 
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4 
പരമ്പരാഗത ഉത്കപന്നങ്ങളുത്തട നിര്ഗ്മ്മ്യാണം 0.3 0.36 

5 
ത്തചറകിട കച്ചവടം 0.26 0.12 

6 
പച്ചമരുന്്ന പ്ശഖരണം 0.58 0.38 

7 
കര്ഗ്ഷക ത്തതാഴിലാളി 48.12 25.01 

8 
വനപ്മഖലയിത്തല കൂലിപണി 9.73 5.72 

9 
ത്തതാഴിലെപ് 7.01 4.74 

10 
കാര്ഗ്ഷിപ്കതര ത്തതാഴിലാളി 8.79 5.73 

11 
ീപ്സ്റ്ററ്റ് ത്തതാഴിലാളി 0.99 1.46 

12 
സര്ഗ്ക്കാര്ഗ്/അര്ഗ്ദ്ധ സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് 4.3 1.91 

13 
സവകാരയ പ്മഖലയില് ത്തതാഴില് സ്ഥിരം 0.38 0.44 

14 
വനപ്മഖലയില് സ്ഥിലം ത്തതാഴില് 0.08 0.11 

15 
ീപ്സ്റ്ററ്റ് പ്മഖലയില് സ്ഥിരം ത്തതാഴില് 0.69 0.63 

16 
മറ്റുള്ളവ 0 0.35 

17 
സ്ഥിര വരുമാന മാര്ഗ്ഗമില്ല 3.07 41.56 

BsI 100 100 

(2008se ]«n-I-hÀ¤ kÀtÆ) 

 പരമ്പരാഗതമായ ട്രൈ ാാമിംഗ് പ്്രവാത്സാഹ്ിപിക്കണം 
 പരമ്പരാഗതമായ അെിവ ് ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തി സാധയമായിടപ്ത്താളം ട്രജവകൃഷി ്രവകൃതി 
ത്തസ ഹ്ാര്ഗ്േമായി പ്്രവാത്സാഹ്ിപിക്കണം. 

 ലഭ്യമായ മുഴവന് ഭൂമിയം, തരിചിഭൂമിയടക്കം, ആവശയമായ ജലപ്സചന ത്തസ കരയം, ൈിപ് 
ഇെിപ്ഗഷന് ഉള്ത്തപത്തട നടത്തി വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില് ധാനയങ്ങളും, പച്ചക്കെിയം, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളും 

വയാപകമായി കൃഷി ത്തചയ്യണം. 

 തപ്േശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്തട പദ്ധതി വിഹ്ിതം, സംസ്ഥാന പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി, കൃഷി 

വകുപിത്തെ ബഡ്സിജറ്്റ വിഹ്ിതം, പ്കന്ദ്ര സര്ഗ്ക്കാരിത്തെ നാഷണല് മിഷന് പ്ാാര്ഗ് സട്രസ്റ്റനബിള് 

അംികള്ച്ചര്ഗ് (ീന്.ീം.ീസ്.ീ) പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് പ്യാജന ഇവയമായി 

സംപ്യാജിപിച്ച് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ഭ്േയസുരേ, സാമ്പത്തിക പ്നട്ടം, കൃഷിവകുപ്, ശാസ്ത്രീയമായി 

സമം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 അട്ടപാടി പ്കാ-ഓപപ്െറ്റീവ് ാാമിംഗ് ത്തസാട്രസറ്റി, വട്ടലക്കി പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്കാ-ഓപപ്െറ്റീവ് 
ത്തസാട്രസറ്റി ഇവയത്തട ാാമുകള്, പ്കാാീ പ്ബാര്ഗ്്്, ട്രെസസ് പ്ബാര്ഗ്്് ഇവയത്തട സാപ്ങ്കതിക 

സഹ്ായപ്ത്താത്തട ട്രജവകൃഷി വയാപകമായി സര്ഗ്ട്ടിാിപ്ക്കഷന് നടത്തി നവീകരിക്കണം. പ്കന്ദ്ര 

സര്ഗ്ക്കാരിത്തെ നാഷണല് മിഷന് പ്ാാര്ഗ് സട്രസ്റ്റനബിള് അംികള്ച്ചര്ഗ് (ീന്.ീം.ീസ്.ീ) 
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പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് പ്യാജനയമായി പ്യാജിപിച്ച് ആധുനികവത്കക്കരണം, പരമാവധി 

സ്ഥലങ്ങളില് ൈിപ് ഇെിപ്ഗഷന് ഇവയിലൂത്തട ഉത്കപാദ്നവും, ഉത്കപാദ്നേമതയം  

 അഭ്യാസ്തവിദ്യരുത്തട ത്തതാഴില് പ്ശഷി  വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിനും ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തുന്നതിനും  

മള്ട്ടിട്രലവല് ട്രനപുണയ വികസന പരിശീലനം നടത്തി അനുപ്യാജയമായ പ്മഖലകളില് 

ത്തതാഴിലവസരങ്ങള് കത്തണ്ടത്തുന്നതിനും അതിലൂത്തട ജീവിത സുരേ ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള 

പിന്തുണ സംവിധാനപ്ത്താടുത്തികൂടിയള്ള പ്്രവാജക്ടുകള് ആവിഷ്കരിച്ചുടപാക്കണം.  

 പ്കന്ദ്ര സര്ഗ്ക്കാരിന്ത്തെ  രാ്ീയ പ്ഗാകൂല് മിഷന്, സംസ്ഥാന േീരവികസനവകുപ്, മില്മ, 

്രവാപ്ദ്ശിക പാല് സഹ്കരണ സംഘങ്ങള് ഇവയത്തട സഹ്കരണപ്ത്താടുത്തികൂടി കെവപചിവളര്ഗ്ത്തല്, 

മൃഗസംരേണ വകുപിത്തെ ആഭ്ിമുഖയത്തില് കിടാരി വളര്ഗ്ത്തല്, ആടുത്തിവളര്ഗ്ത്തല്, പ്കാഴി വളര്ഗ്ത്തല്, 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബശ്രീ മുപ്ഖന ഇെച്ചിപ്ക്കാഴി വളര്ഗ്ത്തല് സംരംഭ്ങ്ങള്/ താല്പരയമുള്ള സന്നദ്ധരായ 

യവാക്കത്തള ഏപ്കാപിപിച്ച ് ്യെി ാാമുകള് മതിയായ പിന്തുണ സംവിധാനപ്ത്താടുത്തികൂടി 

ആരംഭ്ിന്ന്നതിനുള്ള സംപ്യാജിത പ്്രവാജക്ടുകള് ഇവ ആരംഭ്ിക്കണം. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 

പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്്ക  മൃഗപരിപാലനത്തില് മതിയായ പരിശീലനം നല്കി മില്മ, ്യെി, 

മൃഗസംരേണ വകുപ്പുകളുത്തട സാപ്ങ്കതിക പിന്തുണയ്ക്കു പുെപ്മയള്ള പിന്തുണാ സംവിധാനം 

വികസിപിക്കണം.  

 തരിശായി കിടന്ന്ന ഭൂമി ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തി വയവസായ വാണിജയ വുകപിത്തെ ആഭ്ിമുഖയത്തില് 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ യവതീയവാക്കള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കി അനുപ്യാജയമായ ത്തചറകിട വയവസായ 

സംരംഭ്ങ്ങള് ആരംഭ്ിച്്ച ത്തതാഴിലം വരുമാനവും വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിനുള്ള പ്്രവാജക്ടുകള് ആവികരിക്രിച്്ച 

നടപാക്കാവുന്നതാണ്.  

7.1.2.10 അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയങ്ങള്  

പട്ടിക  7.1.27 

വീടുത്തികളുത്തട അവസ്ഥ 
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2216 11007 783 225 606 602 5245 7582 3898 3356 9096 5552 3206 120 8878 

(ഐ.റ്റി.്ി.പി /ടി.്ി.ഒ സര്ഗ്പ്വ 2017) 

പൂര്ഗ്ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുത്തികള്    - 4347 
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അറ്റകുറ്റപണി നടത്തി ഉപപ്യാഗിക്കാവുന്ന വീടുത്തികള്    - 3898   

പുതുക്കി പണിപ്യണ്ട വീടുത്തികള്       - 3356  

സവന്തമായ വീടുത്തികളില് അടുത്തിക്കള ത്തസ കരയം ഇല്ലാത്ത വീടുത്തികള്   - 5245   

വീടിത്തല മുഴവന് അംഗങ്ങള്ന്ം താമസത്തസ കരയം  ഇല്ലാത്ത വീടുത്തികള് - 7582 

ചിചിത ത്തസ കരയം ഇല്ലാത്ത വീടുത്തികള്    - 9096  

ട്രവദുതീകരിച്ച ഊരുകളിത്തല ട്രവദ്ുദ്ീകരിക്കാത്ത വീടുത്തികള്   - 5552 

ട്രവദ്ുദ്ീകരിക്കാത്ത ഊരുകളിത്തല ട്രവദ്ുദ്ീകരിക്കാത്ത വീടുത്തികള്  - 3206 

ചിതെിക്കിടന്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിത്തല ട്രവദ്ുദ്ീകരിക്കാത്ത ഊരുകള്  - 120  

ആത്തക ട്രവദ്ുദ്ീകരിക്കാത്ത വീടുത്തികള്      - 8878 

പട്ടിക  7.1.30 

ഭൂമിയം വീടുത്തിം 

 

t»m¡v 

]©m-b¯v 

]qÀ¯oIcn-¡m¯ 

hoSp-IÄ (\nÀ¯nb-Xv) 

`qc-lnX 

IpSpw-_-§Ä 

`h\ clnX 

IpSpw-_-§Ä 

]me-¡mSv 0 1 0 

ae-¼pg 164 101 94 

{ioIr-jvW-]pcw 11 3 4 

sImÃ-t¦mSv 218 331 105 

s\·md 35 205 26 

NnäqÀ 327 540 0 

Be-̄ qÀ 46 78 0 

a®mÀ¡mSv 171 96 32 

A«-̧ mSn 3375 78 238 

BsI 4347 1433 499 

 

പട്ടിക  7.1.31 

aäv ASn-Øm\ kuI-cy hnI-k\w 

 

t»m¡v  

]©m-b¯v 

tdmUv kuI-c-y-

an-Ãm¯  

Ducp-IÄ 

Hä-s¸« 

Ducp-IÄ 

sshZ-ypXn 

F¯m¯ 

Ducp-IÄ 

sshZ-ypXn 

e`n-¡m¯ 

hoSp-IÄ 

I¡q-kn-

Ãm¯ 

hoSp-IÄ 

ae-¼pg 8 4 2 70 75 

{ioIr-jvW-]pcw 0 1 0 3 1 

sImÃ-t¦mSv 3 1 5 217 287 

s\·md 2 0 2 64 0 

NnäqÀ 2 0 0 70 125 
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Be-̄ qÀ 1 0 0 6 42 

a®mÀ¡mSv 7 1 1 50 68 

A«-̧ mSn 5 þ 14 240 0 

BsI 28 7 24 670 598 

(ഐ.ടി.്ി.പി/ടി.്ി.ഒ 2017 ത്തല സര്ഗ്പ്വ) 

 

പട്ടിക  7.1.32 

Ducp-I-fnse IpSn-shÅ t{kmXÊv 

{Ia-

\w. 
{Kma-]-©m-b¯v 

Bh-i-y-̄ n\v 

Pew e`n-¡p-¶Xv 

e`n-¡m-̄ Xv ]p\-cp-²m-cWw \S¯n 

Pe e -̀yX Dd-̧ m-¡m-hp-¶Xv  

1 Ing-¡-t©cn 7 1 1 

2 \tÃ¸nÅn 5 0 1 

3 hS-Ic-̧ Xn 22 0 1 

4 s]cp-am«n 29 0 8 

5 Fcp-t¯-¼Xn 14 0 0 

6 sImgn-ªm-¼md 
17 0 3 

7 ae-¼pg 3 10 4 

8 ]pXp-tÈcn 5 5 2 

9 AIt¯¯d 
3 1 1 

10 ]pXp-̧ -cn-bmcw 1 0 2 

11 acp-X-tdmUv 1 0 0 

12 Fe-̧ pÅn 1 0 0 

13 apqÀ 1 0 0 

14 s]cp-sh¼v 1 0 0 

15 ]dfn 0 1 0 

16 Imªn-c-̧ pg 4 0 3 

17 Icn¼ 2 1 2 

18 X¨-¼md 1 0 2 

19 sX¦c 2 2 3 

20 

a®mÀ¡mSv  

ap\n-kn-̧ m-enän 

1 0 0 

21 Ipa-cw-]p-̄ qÀ 2 0 1 
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22 Ae-\-ÃqÀ 1 0 1 

23 tImt«m-̧ mSw 2 4 4 

24 IS-¼-gn-̧ pdw 1 0 0 

25 Icn-¼pg 0 1 0 

27 apX-e-aS 41 7 0 

28 ]«-t©cn 6 0 0 

29 sImÃ-t¦mSv 2 0 0 

30 Abn-eqÀ 7 1 0 

31 hmgn 10 0 0 

32 s\·md 4 0 0 

33 Fe-h-t©cn 1 1 0 

34 s\Ãn-bm-¼Xn 21 1 0 

35 AKfn 73 0 0 

36 ]pXqÀ 67 0 0 

37 tjmf-bqÀ 52 0 0 

BsI 410 37 39 

(ഐ.ടി.്ി.പി/ടി.്ി.ഒ 2017 ത്തല സര്ഗ്പ്വ) 

 7.1.2.11 കുടിത്തവള്ളം - വിശകലനം 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം 

 സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് പദ്ധതികള് പൂര്ഗ്ത്തിയാക്കാത്തത ്

 നിലവിലള്ള കുടിത്തവള്ള സംവിധാനം സംരേിന്ന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദ്ിതവകുെവ് 
 ട്രവദ്ുതി ത്തചലവ് വഹ്ിക്കാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

 വനാന്തര ട്രവപുലയം 
 ജലപ്രാതുകള്കള് ശാസ്ത്രീയമായി ട്രകകാരയം ത്തചയ്യാത്തത് 
 കിണര്ഗ് െീചാര്ഗ്ജിംഗിന്ത്തെ അഭ്ാവം 
 കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികളുത്തട ഉടമസ്ഥതാ തര്ഗ്ക്കങ്ങള് 

 ത്തവള്ളത്തിന്ത്തെ ലഭ്യതകുെവ് 

 വനയമൃഗങ്ങളുത്തട ശലയം 
7.1.2.12 നിര്ഗ്പ്േശങ്ങള് 

 അംഗബലം അനുസരിച്ച് സ്ഥല ത്തസ കരയങ്ങപ്ളാടുത്തികൂടി അടുത്തിക്കള, ചിചിതവ ത്തസ കരയം, ഗാര്ഗ്ഹ്ിക 

ട്രവദ്ുത കണേന് , കുടിത്തവള്ള കണേന്, ഗയാസ് ത്തസ്റ്റ  ഉപപ്യാഗിന്ന്നതിനും, 
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വീട്ടുപകരണങ്ങള് സൂേിന്ന്നതിനുമുള്ള കപ് പ്ബാര്ഗ്്് , പഠന മുെി ീന്നീ ത്തസ കരയങ്ങപ്ളാടുത്തികൂടി 

ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി ഭ്വന നിര്ഗ്മാണ ധനസഹ്ായം അനുവദ്ിക്കണം.  

 നിലവിലള്ള ഒറ്റ മുെി വീടുത്തികളില് അംഗബലം അനുസരിച്ച്  അധിക ത്തസ കരയം, പഠന മുെി, 
അടുത്തിക്കള ീന്നിവ  ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തണം  

 ജീര്ഗ്ണാവസ്ഥയിലള്ള 3356 വീടുത്തികള്ക്്ക പകരം വീട് അനുവദ്ിക്കണം  

 അറ്റകുറ്റപണി നടത്തി ഉപപ്യാഗിപ്ക്കണ്ട 3898 വീടുത്തികള് ഉടന് നന്നാക്കണം  
 ീല്ലാ വീടുത്തികളിലം ചിചിതവ സ കരയം , ട്രവദ്ുതി കണേന്, കുടിത്തവള്ള സ കരയം ഇവ 
ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തണം.  

 പട്ടിക വര്ഗ്ഗ യവതീ യവാക്കള്ക്്ക കല്പണി, ആശാരി പണി, വയെിംഗ്, ്ംബിംഗ് , 
ഗൃപ്ഹ്ാപകരണങ്ങളുത്തട അറ്റകുറ്റപണി ഇവയില് പരിശീലനം നല്കി ഊരുകൂട്ടങ്ങള്ക്ക് സംഘടനാ 

രൂപം നല്കി ഊരുവികസന സമിതിയായി സംഘടിപിച്്ച അവ മുപ്ഖന പ്ലബര്ഗ് ബാങ്ക് ക്രമീകരിച്്ച 

വികസന ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് ഏത്തറ്റടുത്തിത്ത് നടപാന്ന്നതിന് തക്ക സംപ്യാജിത പ്്രവാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്കരിക്കണം.  

 ീല്ലാ പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകളും ട്രവദ് തീകരിന്കയം, വാസപ്യാഗയമായ വീടുത്തികളില് കുടിത്തവള്ള 
ത്തസ കരയം ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തുകയം പ്വണം. കുടിത്തവള്ള വിതരണത്തിത്തെ ഓപപ്െറ്റിംഗ് ആെ് 

ത്തമയിന്െനന്സ് ചാര്ഗ്ജ് ംാമപഞ്ചായത്തുകള് വഹ്ിക്കണം. 

 അട്ടപാടിയില് ീല്ലാ ഊരുകളിലം പാനപ്യാഗയമായ കുടിത്തവള്ള ലഭ്യത ഉെപാക്കണം 
 ്രവകൃതിദ്ത്ത കുടിത്തവള്ള പ്രാതുകള്കള് സംരേിച്്ച ഉപപ്യാഗ്രവദ്മാന്ന്നതിന് ്രവാപ്ദ്ശിക 
സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട പ്നതൃതവത്തില് വനം വകുപ്, ജല അപ്താെിറ്റി ഇവയത്തട സഹ്കരണപ്ത്താത്തട 

പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം 

 അട്ടപാടിയില് പുഴകളുത്തട ഇരുവശങ്ങളിലം നടന്ന്ന കൃഷി്് ക്രമാതീതമായ രാസവള ്രവപ്യാഗവും 
അമിതമായ ജലചൂഷണവും അവസാനിപിക്കണം. നദ്ീജലം വല്ലാത്തത മലിനത്തപടുത്തിന്നതും, 

ജലപ്രാതുകള്കളുത്തട നശീകരണം തടയന്നതിനും കഴിയണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകളുത്തട ട്രവദ് തീകരണത്തിന് ത്തസ പ്രാര്ഗ്ജം, വിന്മമില് തുടങ്ങിയ 
പാരമ്പപ്രയതര ഊര്ഗ്ജ പ്രാതുകള്കള് ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തുന്നതിനുള്ള പ്്രവാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 2006 ത്തല വനാവകാശ നിയമമനുസരിച്ച് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ് ട്രകവശം വച്ചനുഭ്വിന്ന്ന ഭൂമി 
ട്രകവശാവകാശപ്രഖ പൂര്ഗ്ണമായി നല്കണം. ടി ഭൂമി ആദ്ായകരമായി കൃഷി ത്തചയ്യുന്നതിന് 

്രവാപ്ദ്ശികാടിസ്ഥാനത്തില് സമം പദ്ധതികള് തയ്യാൊക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ട്രകവശമുള്ള മറ്്റ ഭൂമികള്ക്്ക പട്ടയം നല്കണം 
 അട്ടപാടിയില് സര്ഗ്പ്വ നടത്തി പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ട്രകവശഭൂമി അതിരുതിരിച്ച് അളവു 
പ്രഖത്തപടുത്തിത്തി സര്ഗ്പ്വ െിക്കാര്ഗ്ഡുകള് നല്കണം.  
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 ഊരില് ഒന്നായി കിടന്ന്ന / മൂപത്തെ അധീനതയിലള്ള ഭൂമി അളന്്ന അതിരുകള് തിരിച്്ച 
അര്ഗ്ഹ്രായ ീല്ലാവര്ഗ്ന്ം വീതിച്ചുനല്കി ഭൂപ്രഖകള് ട്രകമാറകയം നികുതി ഒടുത്തിന്വാന് 

അവസരം നല്കുകയം പ്വണം.  

 ദുര്ഗ്ഘട ്രവപ്ദ്ശങ്ങളില് സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗ സപ്ങ്കതങ്ങളില് യാത്രാ ത്തസ കരയം 

വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിന് കി ബ് ്രവകാരം പ്ൊഡുകളും പാലങ്ങളും നിര്ഗ്മ്മ്യിക്കണം.  

 

7.1.2.13 വനവുമായള്ള പാരെരയം 

 വനാവകാശ നിയമ ്രവകാരം ലഭ്ിച്ച ഭൂമി ്രവാപ്ദ്ശിക സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തടയം പട്ടിക വര്ഗ്ഗവികസനം, 
വനം വകുപ്പുകളുത്തട സംപ്യാജിത ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങളിലൂത്തട കൃഷി ത്തചയ്ത് വരുമാന വര്ഗ്ദ്ധനവിനുള്ള 

പ്്രവാജക്ടുകള് ആവിഷ്കരിക്കണം.  

 വനാവകാശ നിയമ ്രവകാരമുള്ള സാമൂഹ്യ വനവിഭ്വ മാപ്നജ്ത്തമന്െ് വനാവകാശ നിയമ 
്രവകാരമുള്ള  സാമൂഹ്യ വനവിഭ്വ മാപ്നജ്ത്തമന്െ് അവകാശം അര്ഗ്ഹ്മായ വനാവകാശ 

സമിതികള്ക്്ക നല്കി. സാമൂഹ്യ വനവിഭ്വ അവകാശ മാപ്നജ്ത്തമന്െ് കമ്മ്യിറ്റികള് രൂപീകരിച്്ച 

വനസംരേണത്തിനും, ട്രജവപരിപാലനത്തിനും, വനവിഭ്വപ്ശഖരണത്തിനും, വനവിഭ്വങ്ങള് 

മൂലയവര്ഗ്ദ്ധിത ഉത്കപന്നങ്ങലാക്കി വിപണനം നടത്തുന്നതിനും വനപ്മഖലയിത്തല ്ാമുകള്, പുഴകള് 

ീന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള മത്സയബന്ധനത്തിനും അവയത്തട വിപണനത്തിനും ്രവാപ്ദ്സിക 

സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട പ്മല്പ്നാട്ടത്തില് പട്ടികവര്ഗ്ഗവികസനം, വനം, വയവസായ വാണിജയം, ഖാദ്ി 

ംാമവയവസായം ീന്നീ വകുപ്പുകളുത്തട / ഏജന്സികളുത്തട സമം സംയക്ത പ്്രവാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 7.1.2.14 സാമൂഹ്യ സുരേയം ലിംഗ പദ്വിയം 

 7.1.2.14.1  സാമൂഹ്യ സുരേിതതവത്തിന്ത്തെയം പ്േമത്തിത്തെയം നിലവാരത്തത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് 

ഒരു ജനതയത്തട വികസന നിലവാരം അളന്ന്നത്. പ്ഗാത്ര വിഭ്ാഗത്തില് വപ്യാജനങ്ങള്, വനിതകള്, 

കുട്ടികള്, ഭ്ിന്നപ്ശഷിയള്ളവര്ഗ് ീന്നിവരുത്തട പ്േമത്തിന ്്രവപ്തയക ഊന്നല് ആവശയമാണ്. 

60 വയസ്സിനുപ്മല് ്രവായമുള്ളവര്ഗ്   - 5898 

അവിവാഹ്ിതരായ അമ്മ്യമാര്ഗ്   - 129 

അംഗപരിമിതര്ഗ്     - 600 

സിക്കിള്ത്തസല് അനീമിയ പ്രാഗബാധിതര്ഗ് - 117 

വിധവകള്      - 860 

 60 വയസ്സിനുപ്മല്  ്രവായമുള്ളവര്ഗ്, അംഗപരിമിതര്ഗ്, വിധവകള് തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സുരോ ത്തപന്ഷന് 
അര്ഗ്ഹ്രായ ീല്ലാ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ന്ം ത്തപന്ഷന് ലഭ്ിന്ന്നതിന് യദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് 

നടപടി സവീകരിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്്ക അര്ഗ്ഹ്തയള്ള ീല്ലാ അവകാശ പ്രഖകളും – പ്െഷന് കാര്ഗ്്്, പ്വാട്ടര്ഗ് 
ഐ്ന്െിറ്റി കാര്ഗ്്്, ആധാര്ഗ് കാര്ഗ്്്, ബി.പി.ീല് പ്െഷന് കാര്ഗ്്ിന ് അര്ഗ്ഹ്രായവര്ഗ്ക്്ക 

അത്തരം മുന്ഗണനാ കാര്ഗ്്് ലഭ്യമാന്ന്നതിനും നടപടി സവീകരിക്കണം. 
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 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയിത്തല കുടുത്തിംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള് ശാക്തീകരിച്ച് വരുമാനദ്ായക ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് 
ഏത്തറ്റടുത്തിന്ന്നതിനും അവയത്തട ാല്രവദ്മായ ്രവവര്ഗ്ത്തനം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ംാമപഞ്ചായത്തുകള് 

ശ്രദ്ധത്തചലത്തണം.  

7.1.2.15 കല, സം്ാരം, യവജനപ്േമം 

നിര്ഗ്പ്േശങ്ങള് 

 നാടന് കലാരൂപങ്ങലായ ഇരുള നൃത്തം, മലയന്മ്മ്യി, പ്കാലാട്ടം, കുമ്മ്യിപാട്ട് ീന്നിവ പുതുതലമുെ്് 
പകര്ഗ്ന്നുനല്കുന്നതിനും, ജില്ലയിത്തല ്രവധാനത്തപട്ട ആപ്ഘാഷങ്ങള്, സര്ഗ്ക്കാര്ഗ്  സംഘടിപിന്ന്ന 

പരിപാടികള്  ീന്നിവയില് ഇവ അവതരിപിന്ന്നതിന ്അവസരം നല്കണം. കലാസമിതികള്ക്്ക  

ധനസഹ്ായം നല്കണം. കൂടുത്തിതല് കലാസമിതികള് ആരംഭ്ിന്ന്നതിന് ്രവവര്ഗ്ത്തനം നടത്തണം. 

പരമ്പരാഗത കലാകാരന്മാത്തര പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലയിത്തല സ്ക്കൂള് തലത്തില് േണിച്്ച അവരുത്തട 

അെിവ് പുതുതലമുെക്ക് പകര്ഗ്ന്നു നല്കുന്നതിന് അവസരത്തമാരുക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരിത്തല കായിക ്രവതിഭ്കത്തള കത്തണ്ടത്തി പ്ൊര്ഗ്ട്സ് അപ്താെിറ്റി ഓാ് ഇന്തയ 
(ീസ്.ീ.ഐ) ജില്ലാ പ്ൊര്ഗ്ട്സ് ത്തക ണ്സില്, ജി.വി.രാജ പ്ൊര്ഗ്ട്സ് സ്കൂള് തുടങ്ങിയവയത്തട 

സഹ്ായപ്ത്താടുത്തികൂടി അവരുത്തട കഴിവ് വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തിത്തല കലാ അഭ്ിരുചിയള്ളവര്ഗ്ക്ക് മതിയായ പരിശീലനവും പ്്രവാത്സാഹ്നവും 
നല്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തിത്തല കലാ അഭ്ിരുചിയള്ളവര്ഗ്ക്ക് മതിയായ പരിശീലനവും പ്്രവാത്സാഹ്നവും 
നല്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികളുത്തട കലാ കായിക പ്ശഷി വികസിപിന്ന്നതിന് ്രവധാനത്തപട്ട പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
സപ്ങ്കതങ്ങളില് ത്തപാതു ത്തസ കരയങ്ങള് വികസിപിക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ യവതി യവാക്കത്തള സംഘടിപിച്്ച യൂത്ത് ാുകള്കള് രൂപീകരിച്ച് അവയത്തട ്രവവര്ഗ്ത്തനം 
ചടുത്തിലമാക്കണം. അവയത്തട ആഭ്ിമുഖയത്തില് ഇെര്ഗ്ത്തനറ്റ് ത്തസ കരയപ്ത്താത്തടയള്ള ട്രലരറിെി, 

ആനുകാലികങ്ങള് ലഭ്യമാക്കി െീ്ിംഗ് റൂം, സ്കൂള് വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്കായി ട ഷന് ത്തസ കരയം ഇവ 

ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്താവുന്നതാണ്. 

 സാമൂഹ്യ പഠന പ്കന്ദ്രങ്ങള് ംന്ഥശാലകളായം കലാകായിക സമിതികളായം ്രവവര്ഗ്ത്തിക്കാന് 
പദ്ധതിത്തയാരുക്കണം. 

 സംരേിത നിയമങ്ങളുത്തട നടത്തിപ്, നിയമ സഹ്ായം, വനാവകാശ കമ്മ്യിറ്റികള്, ഊരുക്കൂട്ടങ്ങള് 
ഇവയത്തട വിലയിരുത്തലം ്രവവര്ഗ്ത്തന സഹ്ായവും നല്കാന് ഇത്തരം സാം്ാരിക സംഘങ്ങത്തള 

്രവാപ്തരാന്ക 

 പാലക്കാട് ജില്ലയില് ീസ്.ടി വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്കായി ഒരു പ്ൊര്ഗ്ട്സ് പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് സ്ക്കൂള് 
ആരംഭ്ിക്കണം. 
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7.1.2.16 അവികസിത പ്മഖലകള് 

 

       ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥമൂലം സാമൂഹ്യപരമായി ഒറ്റത്തപട്ട് നില്ന്ന്ന അവികസിത പ്മഖലകള് 

ജില്ലയില് ഉണ്ട്. ്രവപ്തയക പരിരേയം പദ്ധതികളും ത്തകാണ്ട ് മാത്രപ്മ അവത്തര മുന്നിപ്ലക്ക ് ചലിപിക്കാന് 

കഴിയകയള്ളൂ. പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥയിലള്ള ംാമപഞ്ചായത്തുകളിത്തല സപ്ങ്കതങ്ങള് വികസിപിന്ന്നതിന് 

്രവപ്തയക പദ്ധതിയം പരിരേയം ആവശയമാണ്. 

7.1.2.17 നിര്ഗ്പ്േശങ്ങള് 

 അംഗണ്വാടികള് ഇല്ലാത്ത പ്കാളനികളില് മാതൃകാ കിെര്ഗ് ഗാര്ഗ്ട്ടനുകള് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 
വകുപിന് കീഴില് സ്ഥാപിന്ക.(ത്തതങ്കര, ീര്ഗ്ത്്ത ്ാം ീന്നീ പ്കാളനികളില് മുമ്്പ കിെര്ഗ് ഗാര്ഗ്ട്ടന് 

്രവവര്ഗ്ത്തിച്ചിരുന്നു.നിലവില് ഇല്ല.) പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്കാളനികളിലള്ള അംഗന്വാടികത്തള മാതൃകാ 

അംഗന്വാടികളാക്കിമാറ്റുക. 

 ്രവീത്തമട്രിക്/പ്പാസ്്റ്റ ത്തമട്രിക്്ക പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് യണിത്തസാ് നിലവാരത്തിപ്ലക്ക് ഉയര്ഗ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
നടപടികള് ആവശയമാണ്. 

 ചിറൂര്ഗ് താലൂക്കില് മലസര്ഗ്, ീരവാളര്ഗ് വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്ക് ീം.ആര്ഗ്.ീസ് ആവശയമാണ്. 
 ത്തനല്ലിയാമ്പതി ംാമ പഞ്ചായത്തില് ീം.ആര്ഗ്.ീസ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമാന്ക. 

 കൂടുത്തിതല് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ഗ്ഥികള് പഠിന്ന്ന സ്കൂളുകള് പ്കന്ദ്രീകരിച്ച് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് ആരംഭ്ിന്ക. 
 ട്രട്രബല് സ്കൂളുകളും പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ് കൂടുത്തിതലായി പഠിന്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്ഗാത്ര 

ത്തസ ഹൃദ്മാന്ന്ന അന്തരീേം സൃഷ്ടിന്ക. അദ്ധയാപകര്ഗ്ന്ം ജീവനക്കാര്ഗ്ന്ം കൃതയമായ 

ഇടപ്വളകളില് പരിശീലനം നല്കുക. 

 പ്ഗാത്രകുടുത്തിംബങ്ങളില് സാേരതാ യജ്ഞം പുനരാരംഭ്ിന്ക. വിദ്യാഭ്യാസ അവപ്ബാധം 

രേിതാക്കളിലം മുതിര്ഗ്ന്നവരിലം സൃഷ്ടിന്ന്ന തരത്തിലള്ള സാേരതാ പരിപാടികള് 

ആവിഷ്കരിന്ക. 

 പൂട്ടിപ്പാകുന്ന ട്രട്രബല് സ്കൂളുകള് അനുപ്യാജയ പ്മഖലകളിപ്ലക്്ക പുന ക്രമീകരിന്ക. 
 സാമൂഹ്യ പഠന പ്കന്ദ്രങ്ങള് (ട ഷന്, ത്തപാതുവായനാ ംന്ഥശാല, ത്തനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, 
കമ്പ ട്ടര്ഗ്,ത്താസിലിപ്റ്ററ്റര്ഗ് സംവിധാനങ്ങപ്ളാടുത്തികൂടിയ ദുര്ഗ്ഘടവും ജനസംഖയ ഏെിയതുമായ ീല്ലാ 

ഊരുകളിലം ആരംഭ്ിന്ക (2017 വര്ഗ്ഷം പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ് 23 പദ്ധതി ആരംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ത്തകാഴിഞ്ഞുപ്പാക്്ക തടയന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുത്തട ഏപ്കാപനപ്ത്താടുത്തികൂടി മികച്ച വിധത്തിലള്ള 

ഇടത്തപടല് പദ്ധതികള് ആരംഭ്ിന്ക. ത്തകാഴിഞ്ഞുപ്പാകുന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗവിദ്യാര്ഗ്ഥികളുത്തട വിവരങ്ങള് 

പ്ശഖരിന്ന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപിത്തന ഏല്പിച്ച് ത്തമാട്രബല് ആപ് വിവരങ്ങള് ്ിജിറ്റലാക്കി 

തയ്യാൊപ്ക്കണ്ടതാണ്. ആയതിനുള്ള ാണ്ട് വകുപ് വഹ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ് ഉപപ്യാഗിന്ന്ന പി.ീച്ച്.സി കള് സി.ീച്്ച.സി കളായി ഉയര്ഗ്ത്തുകപ്യാ ്രവസവ 
വിഭ്ാഗമുള്ത്തപത്തട കിടത്തി ചികില്സാ ത്തസ കരയങ്ങള് ആരംഭ്ിന്ക. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്  കൂടുത്തിതലായി ആശ്രയിന്ന്ന മുഴവന് സി.ീച്്ച.സി കളിലം പി.ീച്ച്.സികളിലം 
ത്തഹ്ല്ത്ത് ത്ത്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാത്തര നിയമിന്ക 
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 ട്രട്രബല് ആശാ വര്ഗ്ക്കര്ഗ്മാര്ഗ് ീന്ന ആശയത്തില് ആപ്രാഗയ വകുപ്പു തത്തന്ന പ്മഖലക്്ക പ്വണ്ടി ടി 
വിഭ്ാഗത്തില് നിന്നുള്ളവത്തര പരിശീലനം ത്തകാടുത്തിത്ത് നിയമിക്കണം 

 ഭ്ിന്നപ്ശഷി/നിതയപ്രാഗി(കിടപ്) യള്ളവത്തര സര്ഗ്പ്വ ത്തചയ്ത് വയക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി 
തയ്യാൊക്കി സമം പരിരേ ഉെപാക്കാന് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കണം. 

 പാരമ്പരയ ചികില്സാ അെിവുകള് സംരേിക്കാനും പകരാനും ്രവപ്തയക പദ്ധതി (ഗപ്വഷണ 
ചികില്സാ വിഭ്ാഗമുള്ത്തപത്തട) നടപിലാക്കണം. 

 വനാവന്തര ഊരുകളിത്തല കുട്ടികള് ്രവപ്തയക പ്പാഷണ കിറ്റുകളുത്തട ഭ്േയസഹ്ായ പദ്ധതി. 
 ീം.്ി.ആര്ഗ് ടിബി പ്കസുകള് ട്രകകാരയം ത്തചയ്യുന്നതിന് ്രവപ്തയക സംവിധാനങ്ങള് 
ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിപ്ത്തണ്ടതാണ ്

 ഒറ്റത്തപട്ടതും ദുര്ഗ്ഘടവുമായ ഊരുകളില് അമ്മ്യമാരുപ്ടയം കുട്ടികളുപ്ടയം ആപ്രാഗയ 

പരിചരണത്തിനായി മാതൃശിചി പരിപാലന പ്കന്ദ്രം ആരംഭ്ിന്ക. ്രവസ്തുത പ്കന്ദ്രം വഴി ഗര്ഗ്ഭ്ധാരണം 

മുതല് ്രവസവം വത്തരയള്ള ചിശ്രൂഷയം, ്രവസവപ്ശഷം അമ്മ്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്വണ്ട പരിചരണവും 

ഉെപാക്കാവുന്നതാണ്. ടി പ്കന്ദ്രത്തില്  പ്കാളനിയില് നിന്ന് തത്തന്നയള്ള പരിശീലനം പ്നടിയ 

പ്നഴ്സിത്തെ പ്സവനം ലഭ്യമാന്ക. 

 ഒരു മാനസിക ആപ്രാഗയ പരിപാലന പ്കന്ദ്രം ആരംഭ്ിന്ക. ടി പ്കന്ദ്രത്തില് ത്തക ണ്സിലിംഗ്, 
മാനസികപ്രാഗ നിര്ഗ്ണയം, ചികില്സക്ക് പ്വണ്ട നിര്ഗ്പ്േശം, തുടര്ഗ് പരിചരണം തുടങ്ങിയ 

പ്സവനങ്ങള് ലഭ്യമാന്ക. ്രവസ്തുത ആവശയങ്ങള്ക്കായി ട്രസകയാട്രിക് പ്സാഷയല് വര്ഗ്ക്കറപ്ടയം 

ട്രസപ്ക്കാളജിസ്റ്റിപ്െയം പ്സവനങ്ങള് ടി പ്കന്ദ്രത്തില് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തമാരു 

സ്ഥാപനം ഒന്നാം ഘട്ടം ീന്ന നിലയില് മണാര്ഗ്ക്കാട് പ്കന്ദ്രീകരിച്ചുത്തകാണ്ട് നടപിലാന്ന്നതിന് 

മുന്ഗണന നല്കാവുന്നതാണ്. 

 വപ്യാജന പരിപാലനത്തിനായി ്രവപ്തയക പദ്ധതി തയ്യാൊന്ക. 
 ത്തെഷയാലിറ്റി ത്തമ്ിക്കല് കയാമ്പ് സംഘടിപിന്ക. 
 ട്രട്രബല് പ്മഖല പ്കന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ്ീ- അ്ിഷന് ത്തസെര്ഗ് ആരംഭ്ിന്ക. 
 അംഗനവാടികള് വഴി അര്ഗ്ഹ്രായ ീല്ലാ കുട്ടികള്ന്ം പരിധികളില്ലാത്തത പ്പാഷകാഹ്ാരം 
ഉെപാന്ക. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ ആപ്രാഗയവുമായി ബന്ധത്തപട്ട് പാലിപ്യറ്റീവ് മാതൃകയില് ഒരു കവിക്്ക  ത്തെപ്ൊണ്സ് ടിം 
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 അഗതികള്, ്രവപ്തയക പരിചരണം ആവശയമുള്ളവര്ഗ് ീന്നീ വിഭ്ാഗത്തില് ഉള്ത്തപടുത്തിന്ന പ്രാഗികത്തള 
ആചിപത്രിയില് കൂട്ടിരുന്ന് പരിചരിന്ന്നതിനായി ്രവപ്തയകം പരിശീലനം പ്നടിയിട്ടുള്ളവത്തര 

നിപ്യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വീടുത്തികളിത്തല ്രവസവം ഒഴിവാന്ന്നതിന ് തിയതി അടുത്തിത്തിട്ടുള്ള ഗര്ഗ്ഭ്ിണികത്തളമുന്കൂട്ടി 

താമസിപിന്ന്നതിനായി ഗൃഹ്ാന്തരീേപ്ത്താടുത്തികൂടിയ ഒരു സാറ്റട്രലറ്്റ ത്തസെര്ഗ് 

ആരംഭ്ിക്കാവുന്നതാണ്. 
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 മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള് നിര്ഗ്വഹ്ിന്ന്നതിനായി ധനസഹ്ായം അനുവദ്ിന്ന്ന പദ്ധതി പഞ്ചായത്്ത 
തലത്തില് ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ആശ്രയ പദ്ധതിയില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി അശരണര്ഗ്ന്ം വൃദ്ധര്ഗ്ന്ം ആഹ്ാരം നല്കാവുന്നതാണ്. 
 ത്തക മാരക്കാരായ ത്തപണ്കുട്ടികള്ത്തക്കന്നപ്പാത്തല ത്തക മാരക്കാരായ ആണ്കുട്ടികള്ന്ം 

പ്പാഷകാഹ്ാര കിറ്റുകല് അനുവദ്ിന്ന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ീല്ലാ കുടംബങ്ങള്ന്ം ത്തഹ്ല്ത്ത് കാര്ഗ്്് അനുവദ്ിന്ക. 
 പട്ടികവര്ഗ്ഗ സംസ്കാരം കൂടുത്തിതലായി ഉയര്ഗ്ത്തിപിടിന്ന്ന പരിപാടികള് കൂടുത്തിതലായി ഉയര്ഗ്ന്ന 
പ്യാഗയതയള്ളവരില് നിന്നും ത്തെഷയല് െിക്രൂട്ട്ത്തമെ് ഒഴിവുകള് യഥാസമയം നികത്തുന്നതിനുള്ള 

നടപടികള്. 

 വപ്നാല്പന്ന മൂലയവര്ഗ്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളും ആധുനിക മുള ഉല്പന്നങ്ങളും നിര്ഗ്മ്മ്യിന്ന്നതിനുള്ള 
പരിശീലനവും ത്തതാഴില് സാധയതാ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിന്ക. 

 ജില്ലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗ യവതീ യവാക്കള്ക്ക് കാര്ഗ്ത്തപെെി, കല്പണി, ഗൃപ്ഹ്ാപകരണങ്ങളുത്തട 
അറ്റകുറ്റപണി, ലംബിംഗ്, വയെിംഗ് തുടങ്ങി താല്പരയമുള്ള പ്മഖലകളില് ട്രനപുണയ വികസന 

പരിശീലനം നല്കി സവയം ത്തതാഴില് സംരംഭ്ങ്ങള് കത്തണ്ടത്തുന്നതിന് അവസരം 

നല്കാവുന്നതാണ്. 

 ജില്ലയില് താമസ ത്തസ കരയപ്ത്താടുത്തികൂടി സ്ഥിരം മത്സര പരീേ – ത്തതാഴില് പരിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങള് 
ആരംഭ്ിന്ക 

 പുതിയ ത്തതാഴില് പ്മഖലകള് സംബന്ധിച്്ച യവജനങ്ങള്ക്്ക പ്ബാധവല്ക്കരണ പരിപാടികള് 
സംഘടിപിക്കാവുന്നതാണ്. 

 പരമ്പരാഗത വനവിഭ്വപ്ശഖരണ വിതരണ പ്മഖലയില് സംഘങ്ങള് രൂപീകരിച്ച് നവീന 
സപ്ങ്കതങ്ങള് ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തി സംരംഭ്ങ്ങല് ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ത്തതാഴില് രഹ്ിതരായ യവാക്കളുത്തട കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിന്ന്നതും, സാംസ്കാരിക ംന്ഥശാലാ 
്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് സംഘടിപിന്ന്നതും മപ്നാഭ്ാവത്തില് മാറ്റമുണ്ടാവാന് സഹ്ായകരമായിരിന്ം. 

 പ്ലബര്ഗ് ബാങ്കുകള് ആരംഭ്ിന്ക. 
  “ആശിന്ം ഭൂമി ആദ്ിവാസിക്ക് സവന്തം”പദ്ധതിയത്തട നിയമം ലഘൂകരിന്ക, ജില്ലയില് ഓപ്രാ ംാമ 
പഞ്ചായത്തിലം ലാെ് ബാങ്ക ്തയ്യാൊന്ക. 

 വനാവകാശ നിയമ്രവകാരം ഭൂമി അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള കുടുത്തിംബങ്ങള്ക്്ക അനുവദ്ിച്ച സ്ഥലത്ത് മരങ്ങള് 

ഇടതൂര്ഗ്ന്ന് നില്ന്ന്നതിനാല് കൃഷി ത്തചയ്യാന് കഴിയാത്ത സാഹ്ചരയമാുളള്ളത്. ഇത്തരം 

കുടുത്തിംബങ്ങള്ക്്ക മരത്തിെ ചില്ലകള് മുെിന്ന്നതിനും ഭൂ്രവകൃതിക്്ക അനുപ്യാജയമായ രീതിയില് 

കൃഷിത്തചയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്്രവാജക്ടുകള് കൃഷി വകുപിത്തെ സഹ്ായപ്ത്താത്തട തയ്യാൊന്ന്ന നടപടി 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 അട്ടപാടി പ്പാലള്ള പ്മഖലകളില് പാരമ്പരയ കൃഷിക്ക് ്രവാധാനയം നല്കിത്തക്കാണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്. 
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 മല്പുഴഴ, മുതലമട ംാമ പഞ്ചായത്തുകളില് അട്ടപാടിയില് ത്തചയ്യുന്ന പ്മാ്ല് മില്ലറ്റ് വിപ്ല്ലജ്  പദ്ധതി 
തയ്യാൊന്ക. 

 അട്ടപാടി പ്മഖലയില് വയാപകമായി ത്തചക്ക് ്ാമുകള് സ്ഥാപിന്ക 

 മല്പുഴഴ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ ത്തസാട്രസറ്റി ശാക്തീകരണം – ആയതിത്തെ ഭ്ാഗമായി പുതുപ്ശ്ശരി പഞ്ചായത്്ത 
നടുത്തിപതി പ്കന്ദ്രീകരിച്ചുത്തകാണ്ട് ഒരു കലേന് ത്തസെര്ഗ് ആരംഭ്ിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ഉല്പന്നങ്ങളുത്തട വിപണനത്തിന് ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ജില്ലയത്തട വിവിധ ഭ്ാഗങ്ങളിലായി 

നടപിലാന്ക. 

 കാര്ഗ്ഷിക ഭൂമി വനയമൃഗങ്ങളില്നിന്നും സംരേിന്ന്നതിനുള്ള  സമംവും ്രവപ്യാജനകരവുമായ 
പദ്ധികള്. 

 ഭ്േയസഹ്ായ പദ്ധതികള് കാര്ഗ്ഷിക ഉല്പാദ്ന സഹ്ായ പദ്ധികളായി പരിവര്ഗ്ത്തനം ത്തചയ്യണം. 
പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ട്രകവശഭൂമി പരമാവധി ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തി സുസ്ഥിര വികസനം 

ഉെപാന്ന്നപ്താത്തടാപം ത്തതാഴില് പ്ശഷി വളര്ഗ്ത്തി ശരാശരി വരുമാനം ഉെപ്പുവരുത്തക്ക വിധം 

ത്തതാഴില് ലഭ്യമാന്ന്നതിനും നടപടി സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 പാട്ടവും ട്രകപ്യ്യറ്റവും ഒഴിപിന്ന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടികളും പ്ബാധവല്ക്കരണവും. 
 ംീന് ട്രട്രബ ണല് ാണ്ട് ഉപപ്യാഗിച്ചുത്തകാണ്ട്  മഴനിഴല് ്രവപ്ദ്ശങ്ങളില് കൃഷി 

വയാപകമാന്ന്നതിനുതകുന്ന നടപടികള് സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വട്ട് ലക്കി, ീ.സി.ീാ്.ീസ് സംഘങ്ങളുത്തട ശാക്തീകരണത്തിന ് നടപടികള് 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വിപ്നാദ്സഞ്ചാരപ്മഖലകളിലം മറ്്റ ്രവധാന ത്തപാതുഇടങ്ങളിലം സ്ഥിരം വിപണന പ്കന്ദ്രങ്ങളുത്തട 

സ്ഥാപനം 

 ത്തമ്ിസിനല് ലാപ്െഷന് വയാപകമാന്ന്നതിനുള്ള നടപടികള്. 
 ശാസ്ത്രീയ സാപ്ങ്കതിക മാര്ഗ്ഗങ്ങളുത്തട കൃതയമായ വിനിപ്യാഗം. 
 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട കൃഷിഭൂമി സംബന്ധിച്ച ്ാറ്റാ ബാങ്ക് വകുപ്പുമായി ബന്ധത്തപട്ട് തയ്യാൊന്ക 

 വനം വകുപിത്തെ സഹ്ായത്താല് ്രവവര്ഗ്ത്തിച്ചുവരുന്ന വി.ീസ്.ീസ്,ഇ.്ി.സി ീന്നീ സമിതികത്തള 
വനാവകാശ നിയമത്തിത്തെ പരിധിയില് ഉള്ത്തപ്പുത്തി ശാക്തീകരിന്ന്നതിനുള്ള നടപടികള് 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലകളില് നടപിലാപ്ക്കണ്ട കൃഷി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കൃഷി വകുപില് നിന്നും 
്രവപ്തയകം ്ാറ്റാ തയ്യാരാന്വാന് നിര്ഗ്പ്േശിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ട്രലാ് പദ്ധതി ്രവകാരം പൂര്ഗ്ത്തീകരിക്കാത്ത ീല്ലാ വീടുത്തികളും താമസ പ്യാഗയമാന്ക. 
 കാരയപ്ശഷി ഇല്ലാത്തവര്ഗ്ക്ക് വീട് നിര്ഗ്മ്മ്യണത്തിന് ചിചിതവ മിഷന് മുപ്ഖന ്രവപ്തയക ീജന്സികളുത്തട 
പ്സവനം ലഭ്യമാന്ക  

 കക്കൂസ ് ഇല്ലാത്ത മുഴവന് വീടുത്തികള്ന്ം നിര്ഗ്മ്മ്യാണത്തിന് ചിചിതവ മിഷന് മുപ്ഖന ്രവപ്തയക പദ്ധതി 
നടപിലാന്ക. 

 വയെിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള് പഞ്ചായത്ത് ഉപസമിതിയില് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി ീത്തറ്റടുത്തിന്ക. 
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 നിര്ഗ്മ്മ്യാണ പ്മഖലയില് ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാത്തര ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി ഒരു ത്തസാട്രസറ്റി 
രൂപീകരിന്ക.ടി ത്തസാട്രസറ്റികള്ക്ക് കാരയപ്ശഷി ഇല്ലാത്തവരുത്തട വീട ് നിര്ഗ്മ്മ്യാണത്തിന് 

സഹ്ായിക്കാന് കഴിയം.ഇതുവഴി നിര്ഗ്മ്മ്യാണ പ്മഖലയില് ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നവര്ഗ്ക്ക് ത്തതാഴില് 

ഉെപാന്വാനും ഭ്വന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ പ്മഖലയിത്തല ചൂഷണം തടയവാനും സാധിന്ം. 

 പ്കരള വാട്ടര്ഗ് അപ്താെിറ്റിയമായി പ്ചര്ഗ്ന്്ന സാധയമാകുന്ന ീല്ലാ വീടുത്തികളിലം ട്രപപ് കണേന് 
ലഭ്യമാന്ക. 

 ്രവകൃതിദ്ത്ത കുടിത്തവള്ള പ്രാതുകള്കള് സംരേിന്കയം ഉപപ്യാഗ്രവദ്മാന്കയം ത്തചയ്യുക 

 ീ.സി.ീാ്.ീസിത്തന പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട വീട് നിര്ഗ്മ്മ്യിന്ന്ന ീജന്സിയായി ചുമതലത്തപടുത്തിത്തുക 

 ്രവവര്ഗ്ത്തനരഹ്ിതമായ കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികളുത്തട പുനരുദ്ധാരണം പഞ്ചായത്്ത ീത്തറ്റടുത്തിന്ക. 
 പദ്ധതി നിര്ഗ്വഹ്ണവുമായി ബന്ധത്തപട്ട് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരില് നിന്നും ഗുണപ്ഭ്ാക്തൃവിഹ്ിതം 
പൂര്ഗ്ണമായം ഒഴിവാന്ക 

 ശാസ്ത്രീയമായി കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കല്. 
 പ്രാതസ്സ് വറ്റുന്നത് ഒഴിവാന്ന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികള്. 
 കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികളുത്തട തുടര്ഗ് നടത്തിപിന് പദ്ധതികള് ആവികരിക്രിക്കല്. 
 വീടുത്തികള്ക്്ക ധനസഹ്ായം നല്കുപ്മ്പാള് കുടുത്തിംബത്തിത്തല അംഗങ്ങളുത്തട ീണത്തിന് അനുസരിച്്ച 
വീടുത്തികളുത്തട വലിപം, ധനസഹ്ായം ഉയര്ഗ്ത്തുന്ന രീതി അവലംബിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഗുണപ്ഭ്ാക്താക്കള്ക്ക് വീടുത്തികള് അനുവദ്ിച്്ച നല്കുന്ന മുെ്് സര്ഗ്ക്കാര്ഗ്  ഏജന്സി മുപ്ഖന 
പൂര്ഗ്ത്തീകരിച്ച് നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അവലംബിക്കണ്ടതാണ്. 

 ്രവപ്ദ്ശത്തിത്തെ ്രവപ്തയകതകൂടി പരിഗണിച്്ച സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് നിരക്കില് ീസ്റ്റിപ്മറ്റ് തയ്യാൊക്കി 
ആനുപാതികമായ ധനസഹ്ായം അനുവദ്ിന്ക. 

 സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ്രവവൃത്തികള്ക്കനുസൃതമായ നിരക്കില് ഭ്വന നിര്ഗ്മ്മ്യാണ ധനസഹ്ായ തുക 
ഉയര്ഗ്ത്തി സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് ഏജന്സികത്തള നിര്ഗ്വഹ്ണ ചുമതലപ്യല്പിന്ക. 

 50 വയസ്സിന് മുകളിലള്ള അവിവാഹ്ിതര്ഗ്, 60 വയസ്സിന് മുകളിലള്ള മറ്റ് ത്തപന്ഷനുകള്ക്്ക  
അര്ഗ്ഹ്തയള്ളവര്ഗ് - ്രവപ്തയക വിവരപ്ശഖരണം നടത്തി അര്ഗ്ഹ്രായ മുഴവന്പ്പര്ഗ്ന്ം സാമൂഹ്യപ്േമ 

ത്തപന്ഷന് ലഭ്യമാന്ന്നതിന ്്രവപ്തയക കയാമ്പയിന് (ഐ.ടി.്ി.പി, ീല്.ീസ്.ജി.്ി, സാമൂഹ്യപ്േമ 

വകുപ്) നടത്തണം. 

 അവിവാഹ്ിതരായ അമ്മ്യമാരില് സാമൂഹ്യ സുരോ മിഷത്തെ ‘പ്േഹ് െര്ഗ്ശം’ 
 ത്തപന്ഷനില് നിന്നും 50 വയസ്്സ കഴിഞ്ഞ് പുെത്ത് പ്പാകുന്നവര്ഗ്ക്ക് പകരം സാമൂഹ്യ പ്േമ ത്തപന്ഷന് 

ഉെപാന്ന്നതിന് നടപടി. 

 അവിവാഹ്ിതരായ അമ്മ്യമാത്തര ഉചിതമായ ത്തതാഴിലം അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയങ്ങളും (വീട്)ഉെപാക്കി 

പുനരധിവാസം നടത്തുന്നതിന് നടപടി. 

 പി.ഒ.ീ ആക്്ട നിയമസഹ്ായം,പ്ബാധവത്കകരണം. 



    
 

പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം  507 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

 നിലവില് ഉപ്പേിക്കത്തപടുത്തിന്ന കുട്ടികത്തള സംരേിന്ന്നവര്ഗ്ക്്ക വകുപിത്തെ ട്രകത്താങ്്ങ 

പദ്ധതിയാനുകൂലയം കാലാനുസൃതമായി വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിനുള്ള നടപടി.ഇത്തരം കുട്ടികള്ക്്ക 

വകുപിത്തെ പ്മാ്ല് െസി്ന്ഷയല് സ്കൂളുകളില് ്രവപ്തയക സീറ്റ് സംവരണം ത്തചയ്യാവുന്നതാണ്. 

 ത്തപാതു അഗതി മന്ദിരങ്ങള് ്രവധാനത്തപട്ട പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനങ്ങളില് പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്മഖലപ്യാട് 

പ്ചര്ഗ്ന്ന് നിര്ഗ്മ്മ്യിന്ന്നതിനുളള നടപടി. 

 ഭ്ിന്നപ്ശഷി ത്തസ ഹൃദ് പദ്ധതികള് ീല്ലാ പഞ്ചായത്തിലം നടപിലാന്ക. 
 അര്ഗ്ഹ്രായിട്ടുള്ളവര്ഗ്ക്്ക കാര്ഗ്ഷിക കടാശവാസ പദ്ധതിയത്തട ആനുകൂലയം ലഭ്യമാന്ക. 
 കുടുത്തിംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് പരിപാലിന്ന്നതിന് പട്ടികവര്ഗ്ഗ ആനിപ്മറ്റര്ഗ്മാത്തര ആവശയത്തിന് 
നിയമിന്ക. 

 വനാന്തര ഊരുകളില് അയല്ക്കൂട്ട സംരംഭ്ങ്ങള് ആരംഭ്ിന്ന്നതിനും,കുടുത്തിംബങ്ങളിലം 10 വയസ്്സ 
കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുള്ത്തപത്തടയള്ളവരിലം സമ്പാദ്യശീലം വളര്ഗ്ത്താന് ്രവപ്തയക പരിപാടി 

(കുട്ടികള്ത്തക്കല്ലാം അത്തക്ക ണ്ട)്ആവികരിക്രിന്ക. 

 പ്െഷന്കാര്ഗ്്ില്ലാത്ത ഉപകുടുത്തിംബങ്ങള് ഉള്ത്തപത്തട ീല്ലാ കുടുത്തിംബങ്ങള്ന്ം ്രവപ്തയക അദ്ാലത്്ത 
മുപ്ഖന പ്െഷന്കാര്ഗ്്് ഉെപാന്ക. 

 വയക്തിഗത അവകാശം ലഭ്ിക്കാത്ത അര്ഗ്ഹ്രായ ആളുകള്ക്ക് അവകാശം ഉെപ്പു വരുത്തുക. 

 വയക്തിഗത അവകാശം ലഭ്ിച്ച ഭൂമിയത്തട അതിര് െീസര്ഗ്പ്വ ത്തചയ്ത് അളന്ന് തിരിന്ക. 
വനാവകാശകമ്മ്യിറ്റികള് ശാക്തീകരിന്ക. 

 സാമൂഹ്യ വനാവകാശ കമ്മ്യറ്റികള് (സി.ീാ്.ആര്ഗ്മാപ്നജ് ത്തമെ് കമ്മ്യിറ്റികള് ) രൂപീകരിന്കയം 
നടപടികള് പൂര്ഗ്ത്തീകരിന്ം ത്തചയ്യുക. 

 വനസംരേണ  ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് വനാവകാശ കമ്മ്യിറ്റികള് മുപ്ഖന നടപിലാന്ക. 
 വനയമൃഗശലയത്തിന് ശാശവത പരിഹ്ാരം കാുളക. 
 വനവിഭ്വങ്ങള് (NTFP)പ്ശഖരിന്ന്നതിനും വിപണനത്തിനുള്ള സ കരയം. 

 വനാവകാശ കമ്മ്യിറ്റികള് യഥാസമയം പ്ചരുന്നത് ഉെപ്പുവരുപ്ത്തണ്ടതാണ്. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്, തപ്േശസവയംഭ്രണ വകുപ്, വനം, െവന  ,ീന്നീ വകുപ്പുകളുത്തട കൂട്ടായ 
ശ്രമം വനാവകാശനിയമം നടപിലാന്ന്നതിന് അതയാവശയമാണ്. 

  വനയജീവി ആക്രമണത്തിന്(ആള് നാശത്തിനും/ കൃഷിനാശത്തിനും) അടിയന്തിര ദുരിതാശവാസം 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ് മുപ്ഖന നല്കുന്നതിന് ്രവപ്തയക പദ്ധതി 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്്ക അനുകൂലമായ തരത്തിലള്ള വനനിയമത്തിത്തെ വയാഖയാനവും പരിരേയം 
വനംവകുപ് ഉെപാന്ക. 

 ട്രകവശഭൂമി അതിര് ത്തകട്ടി കാര്ഗ്ഷിക-കുടുത്തിംബങ്ങള്ക്ക് സംരേണവും സുരേിതപ്ബാധവും 

വനംവകുപ് ഉെപ്പുവരുത്തുക. 

 നിരന്തരമായ മനുഷയ-വനയമൃഗ സംഘര്ഗ്ഷത്തിന് ്രവാപ്യാഗികമായ പരിഹ്ാരം ഉണ്ടാക്കാന് 
വനംവകുപിത്തെ ക്രിയാത്മക നടപടികള് ഉെപാന്ക. 
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 വനാവകാശ കമ്മ്യിറ്റികള്ന്ം ശക്തീകരിന്കയം ്രവവര്ഗ്ത്തനാണ്ടും ആസ്തികളും സൃഷ്ടിന്ക. 
 ഇ.്ി.ീസ്, വി.ീസ്.ീസ് ീന്നിവയത്തട ്രവവര്ഗ്ത്തനം വനാവകാശ സമിതികള്ക്ക് കീഴില് 
ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി വനാവകാശ നിയമത്തിത്തെ പരിരേ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നു. 

 വനാവകാശം നടപിലാന്ന്നതിന് ഓപ്രാ ജില്ലകളിലം പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപിത്തല ഒരു 
്രവപ്തയകത വിംഗ് ആരംഭ്ിന്ക 

 നാടന് കലാരൂപങ്ങളായ ഇരുള നൃത്തം, മലയന്മ്മ്യി ,പ്കാലാട്ടം,കുമ്മ്യിപാട്ട ് ീന്നിവ പുതുതലമുെ്് 
പകര്ഗ്ന്നു നല്കുന്നതിനും, ജില്ലയിത്തല ്രവധാനത്തപട്ട ആപ്ഘാഷങ്ങള് സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് സംഘടിപിന്ന്ന 

പരിപാടികള് ീന്നിവയില് ഇവ അവതരിപിന്ന്നതിന് അവസരം നല്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരിത്തല കായിക ്രവതിഭ്കത്തള കത്തണ്ടത്തി ജില്ലാ പ്ൊര്ഗ്ട്സ് ക ണ്സില്, ജി. വി. രാജ 
പ്ൊര്ഗ്ട്സ് സ്കൂള് തുടങ്ങിയവയത്തട സഹ്ായപ്ത്താടുത്തികൂടി അവരുത്തട കഴിവ് വര്ഗ്ദ്ധിപിന്ന്നതിന് 

അവസരത്തമാരുക്കണം. 

 പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തിത്തല കലഅഭ്ിരുചിയള്ളവര്ഗ്ക്ക്  മതിയായ പരിശീലനവും പ്്രവാത്സാഹ്നവും 
നല്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കണം 

 ്രവപ്തയക പദ്ധതിയം പരിരേയം ആവശയമുള്ള  പ്മഖലകളായി ്രവഖയാപിക്കണം. 
 അടിസ്ഥാന സ കരയ വികസനത്തിന് ്രവഥമ പരിഗണന ഈ പ്മഖലയില് നല്കണം. 

 ഇനിയം വാഹ്നങ്ങത്തളത്താത്ത  ഊരുകള്ക്്ക   ്രവപ്തയക പ്ൊ്് രൂപീകരണ പദ്ധതികള്. 
  വനംവകുപിത്തെ ്രവപ്തയക സംരേണവും ത്തസ ഹ്ാര്ഗ്േ  നടപടികളും ഉെപാന്ക. 
  ജില്ലയിത്തല വകുപിത്തെ ീം.ആര്ഗ്.ീസ് / ആശ്രമം സ്കൂള്/പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളില്  നിശ്ചിത ശതമാനം 
സീറ്റുകള് ഈ പ്മഖല്് സംവരണം ത്തചയ്യുക. 

 ത്തമാട്രബല് പ്െഞ്്ച/ ത്തനറ്റ ് കണക്ടിവിറ്റിയില്ലാത്ത ഊരുകള്ക്്ക അനുപ്യാജയമാം വിധം ടവറകള് 
പുനക്രമീകരിക്കാന് പ്സവനദ്ാതാക്കളുമായി ഇടത്തപടല് ഉെപാന്ക. 

7.1.2.18 കത്തണ്ടത്തലകള് 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം. 

 സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് പദ്ധതികള് പൂര്ഗ്ത്തിയാക്കാത്തത്. 
 നിലവിലള്ള കുടിത്തവള്ള സംവിധാനം സംരേിന്ന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദ്ിതവകുെവ്. 
 ട്രവദ്ുതി ത്തചലവ് വഹ്ിക്കാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. 

 വനാന്തര ട്രവപുലയം. 
 ജലപ്രതുകള്കള് ശാസ്ത്രീയമായി ട്രകകാരയം ത്തചയ്യാത്തത്. 
 കീണര്ഗ് െീചാര്ഗ്ജീംഗിത്തെ അഭ്ാവം. 
 കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികളുത്തട ഉടമസ്ഥതാ തര്ഗ്ക്കങ്ങള്. 

 ത്തവള്ളത്തിത്തെ ലഭ്യതകുെവ്. 
 വനയമൃഗങ്ങളുത്തട ശലയം. 
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7.1.2.19 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്മഖല 

്രവശ്നങ്ങള്, കത്തണ്ടത്തല് 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്മഖലകളില് പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട ്രവാതിനിധയം പരിമിതമാണ്. വിപ്ശഷിച്്ച 

സാപ്ങ്കതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ത്ത്രവാാണല് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മതിയായ ്രവാതിനിധയം ലഭ്ിച്ചിട്ടില്ല. 

്രവാരംഭ് ത്തചലവുകള് വഹ്ിന്ന്നതിനും താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും പ്പായി വരാനാകാത്തതും പഠന ത്തചലവു 

വഹ്ിന്ന്നതിന് സാമ്പത്തിക ്രവയാസം പ്നരിടുത്തിന്നതുമാണ് ്രവധാനമായം ഈ രംഗത്ത്  പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്ക്  കടന്നുവരാനാകാത്തത്. ത്ത്രവാാഷണല് പ്കാഴ്സുകള്ന്ള്ന്ള്ള ്രവപ്വശനപരീേ്്  

പരിശീലനം ലഭ്ിക്കാത്തതും ആ രംഗത്തത്ത പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥക്ക് കാരണമാകുന്നു. സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിത്തല 

അദ്ധയന നിലവാരന്െവ് പരിഹ്രിന്ന്നതിനുള്ള പരിപാടികളും അനിവാരയമാണ്. 

പരിഹ്ാരം 

  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ് നടപാന്ന്ന സമര്ഗ്ഥരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ന്ള്ള 

പ്്രവാല്സാഹ്ന ംാെ്, വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂലയങ്ങള് അതിനുപുെപ്മ പ്വണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹ്ായം ഇവ 

സംപ്യാജിത പ്്രവാജക്ടുകളായി രൂപത്തപടുത്തിത്തണം. 

7.1.2.20 ത്തതാഴില്, ഉപജീവനം 

     പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്കിടയിത്തല ത്തതാഴിലില്ലായ്മ രൂേമാണ്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട 

ത്തതാഴിലില്ലായ്മയം രൂേമാണ്. 

സാധയത 

1. പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട പരമ്പരാഗതമായ കരത്തക ശല കഴിവ് വികസിപിച്ചു മൂലയവര്ഗ്ദ്ധിത ഉത്കപന്നങ്ങള്     
നിര്ഗ്മ്മ്യിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം. 

2. പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുത്തട കലാ സാം്ാരിക കഴിവുകള് പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്നതിനും, ശിങ്കാരിപ്മളം, 
ത്തചണ്ടപ്മളം, മറ്റ് പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങള്, പാരമ്പരയ ഭ്േണം, പാരമ്പരയ ട്രവദ്യം ഇവ ഉപജീവന 

മാര്ഗ്ഗമാക്കി വികസിപിക്കല്. 

3. പ്ഹ്ാസ്റ്റല് മാപ്നജ്ത്തമം ം ഫുഡ്സിക്രാഫ്്റ്റ, ഫ്രണ്ട് ഓാീസ്, ടൂെിസ്്റ്റ ട്രഗ്് തുടങ്ങി ത്തതാഴില് 
സാദ്ധയതയള്ള രംഗങ്ങളില് പരിശീലനവും പ്ലത്തസ്മം ം. 

4. വയവസായസ്ഥാപനങ്ങളിത്തല ത്തതാഴില് സാദ്ധയത്് അനുപ്യാജയമായ പരിശീലനവും പ്ലത്തസ്മം ം. 

5. ഭ്േയസുരേ്ായി പരമ്പരാഗത കൃഷി, ട്രജവകൃഷി ഇവ പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ക. 
6. േീരവികസനവകുപ്പും, പാല് ത്തസാട്രസറ്റിയമായി ബന്ധത്തപടുത്തിത്തി മുന്പിന്  ബന്ധപ്ത്താത്തട 
േീരവികസന പ്്രവാജക്ടുകള്. 

7. മൃഗസംരേണ വകുപ്പുമായി ബന്ധത്തപടുത്തിത്തി, പ്പാത്തുകുട്ടി വളര്ഗ്ത്തല്, ആടുത്തി വളര്ഗ്ത്തല്, പ്കാഴി  
വളര്ഗ്ത്തല്. 

8. ആശാരിപണി, കല്പണി, വയെിംഗ് , ലംബി ്, ഗാര്ഗ്ഹ്ിക ഉപകരണങ്ങളുത്തട െിപയര്ഗ്. 
7.1.2.21 നിര്ഗ്പ്േശം  

  പരമ്പരാഗത ചികിത്സ പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്നതിനും യവതലമുെത്തയ ചികിത്സാ രീതി 

സമ്പ്രദ്ായത്തിപ്ലക്ക് നിലവിലള്ള പാരമ്പരയ ട്രവദ്യന്മാരുത്തട സഹ്ായികളായി നിപ്യാഗിച്ച് പച്ചമരുന്ന് കൃഷി 

നടത്തുന്നതിനും , വനപ്മഖലയില് നിന്നും പച്ചമരുന്ന് പ്ശഖരിന്ന്നതിനും മരുന്നുകള് തയ്യാൊന്ന്നതിനും  

പരിശീലനം നല്കുകയം കിര്ഗ്ത്താട് സുമായി ബന്ധത്തപട്ട ്ത്തഒ പചാരിക പരിശീലനം നല്കി സര്ഗ്ട്ടിാിക്കറ്റുകള് 
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നല്കുന്നതിനും നടപടി സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സന്നദ്ധരായ ചികിത്സകത്തര കത്തണ്ടത്തി ്രവാപ്ദ്ശിക 

സര്ഗ്ക്കാരുകളുത്തട പ്മല് പ്നാട്ടത്തില് സംപ്യാജിത പ്്രവാജക്ടുകള് ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

7.1.2.22 സംപ്യാജനം ഏപ്കാപനം 

  7.1.2.22.1 ത്തതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹ്രിന്ന്നതിനുള്ള പ്്രവാജക്ടുകള് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനവകുപിത്തെ 

പ്കാര്ഗ്പസ് ാണ്്ട/പൂള്്് ാണ്ട്, അംപ്ബദ്കര്ഗ് ത്തസെില്ത്തമെ് സ്കീം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിന്ള്ള ്രവപ്തയക 

പ്കന്ദ്ര സഹ്ായ പദ്ധതി ഇവയമായി ബന്ധത്തപട്ട വകുപ്പുകള്/സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവയത്തട പദ്ധതി വിഹ്ിതം 

സംപ്യാജിപിച്ചു  ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

  7.1.2.22.2 ഗര്ഗ്ഭ്ിണികള്ന്ം  മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ്യമാര്ഗ്ന്ം 0-6 ്രവായത്തിലള്ളവര്ഗ്ന്ം 

ത്തക മാര്രവായക്കാര്ഗ്ന്ം ന നപ്പാഷണം പരിഹ്രിന്ന്നതിന് ഐ.സി.്ി.ീസ ് വഴിയള്ള പൂരകഭ്േണ 

പദ്ധതിയം, ഉപരിയായി 0-6 ്രവായത്തിലള്ളവര്ഗ്ന്ം ത്തക മാര്രവായക്കാര്ഗ്ന്ം ഗര്ഗ്ഭ്ിണികള്ന്ം  മുലയൂട്ടുന്ന 

അമ്മ്യമാര്ഗ്ന്ംവ പയര്ഗ്, കടല, കചിവണ്ടിപരിപ് തുടങ്ങി പ്പാഷക മൂലയമുള്ള വിഭ്വങ്ങള് ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി ഭ്േണ 

കിറ്റ് വിതരണം ത്തചയ്യുന്നതിന് സംപ്യാജിത പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം. 

  7.1.2.22.3 60 വയസ്സിനു മുകളില്   ്രവായമുള്ളവര്ഗ്ക്ക് ന നപ്പാഷണ പരിഹ്ാരത്തിനുള്ള സംപ്യാജിത 

പ്്രവാജക്ടുകളും ആവശയമാണ്. 

7.1.2.23 വപ്യാജനം - സാധയത 

  സാമൂഹ്യപ്േമ ത്തപന്ഷന് ലഭ്ിക്കാത്ത നത്തല്ലാരു ശതമാനം വപ്യാജനങ്ങളടക്കം ്രവപ്തയക കാമ്പയിന് 

നടത്തി യദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് അര്ഗ്ഹ്മായ ത്തപന്ഷന് ലഭ്യമാന്ക. 

7.1.2.24 നിര്ഗ്പ്േശം 

 അഗതികളായ വപ്യാജനങ്ങള്ന്ം കുടുത്തിംബത്തില് ഒറ്റത്തപടുത്തിന്ന വപ്യാജനങ്ങള്ന്ം ്രവപ്തയക സംരേണ 

പദ്ധതികള് സംയക്തമായി നടപിലാന്ക. 1999 പ്കരള പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഭൂമി അനയാധീനത്തപടുത്തിത്തുന്നത് 

നിയന്ത്രിക്കലം അനയാധീനത്തപട്ട ഭൂമി തിരിത്തച്ചടുത്തിത്്ത ന ല് നിയമം, 1989ത്തല പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

അതിക്രമങ്ങള്  തടയല് നിയമം (2016 പ്ഭ്ദ്ഗതി ത്തചയ് തത്) ീന്നീ നിയമങ്ങള് കര്ഗ്ശനമായി 

നടപിലാന്ന്നതിന് നടപടി സവീകരിക്കണം. ഇതു നടപാന്ന്നുത്തവന്നു ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ംാമപഞ്ചായത്്ത 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഊരുമൂപന്മാര്ഗ്, ീസ്.റ്റി ത്ത്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാര്ഗ്,  പട്ടികവര്ഗ്ഗ ജന്രവതിനിധികള്, സാമൂഹ്യ 

്രവവര്ഗ്ത്തകര്ഗ്,  പട്ടികവര്ഗ്ഗവികസനവകുപ് ്രവതിനിധി ഇവത്തര ഉള്ത്തപടുത്തിത്തി ജാംതാസംവിധാനം 

ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തുക. 

7.1.2.25 പശ്ചാത്തല ത്തസ കരയം ്രവശ്നങ്ങള്  

പട്ടികവര്ഗ്ഗ ്രവപ്ദ്ശങ്ങളുത്തട പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗയവതീയവാക്കളില് 

അസംതൃപ്തി വളര്ഗ്ത്തുന്നതിനും ഇടയാന്ന്നുണ്ട്. അതിനാല് പട്ടികവര്ഗ്ഗ ്രവപ്ദ്ശങ്ങളില് പഞ്ചായത്തുതല  

പ്മഖലയില് നിലനില്ന്ന്ന പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥ സമയബന്ധിതമായി പരിഹ്രിന്ന്നതിന് സമംമായ 

ഇടത്തപടലകള് ആവശയമാണ്. 
  തപ്േശീയ ജനതയത്തട അവകാശ സംരേണത്തിനും അതിജീവനത്തിനു പ്വണ്ടി അവരുത്തട 

അന്തുകള്ം സംസ്കാരവും നിലനിര്ഗ്ത്തുന്നതിനും പാരമ്പരയ അെിവുകളും വിഭ്വങ്ങളും സംരേിന്ന്നതിത്തനാപം 

പുതിയകാലത്തത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ആപ്രാഗയപരിപാലനം, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങല് 

അവരുത്തട അെിപ്വാത്തട അവര്ഗ്ന്ം അനുഭ്വപ്വദ്യമാന്ന്നതിന് പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിന്ന്നതിനായി 

സുതാരയവും സമംവും സംപ്യാജിതമായ നിര്ഗ്വഹ്ണ പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിന്ക. 
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………………… 
അട്ടപാടി പ്മഖല -  ഒരു അവപ്ലാകനം 

  മലകളും പുഴകളും  പച്ചപ്പും നിെഞ്ഞ ഒരു  കുന്നിന് ്രവപ്ദ്ശമാണ്  അട്ടപാടി.. നിർചാലകലം 

മലയിടിന്ം മനം  കവരുപ്മ്പാൾ അവിടുത്തിത്തത്ത  ആദ്ിവാസി  ജനതത്തയ  കുെിച്്ച വിസ്മരിക്കാത്തത  ഇരിക്കാന്  

ആകില്ല .    പ്ഗാത്ര വർഗത്തിത്തെ തകർച്ച ആരംഭ്ിന്ന്നത്   രറിിട്ടീഷ് ആധിപതയപ്ത്താത്തട ആണ് . രറിിട്ടീഷ്  

വനനിയമങ്ങളും   ഭുവയവസ്തയം പ്ഗാത്ര വർഗങ്ങളുത്തട സമ്പത്ത് വയവസ്ഥയം സാമുഹ്യ  ഘടനയം വല്ലാത്തത 

ഉലച്ചു.  

  പ്കരളത്തിത്തല ്രവധാന ആദ്ിവാസി പ്മഖലകളിൽ ഒന്നാണ് അട്ടപാടി. അഗളി, പുതൂർ പ്ഷാളയാർ 

ീന്നി ംാമപഞ്ചായ ത്തുകൾ അടങ്ങിയ 

അട്ടപാടി. മാസങ്ങൾ  ആയി 
മാധയമങ്ങളും മന്ത്രിമാരും കയെി ഇെങ്ങി 

കണ്ടും, അനുഭ്വിച്ചും മനസ് മടുത്തിത്ത നിരവധി 

 ്രവശ്നങ്ങൾ പ്വട്ട ആടുത്തിന്ന അട്ടപാടി 

ആദ്ിവാസി ജനതയിലൂത്തട അവരുത്തട 

ജീവിതത്തിലൂത്തട  കടന്നു പ്പാകുപ്മ്പാൾ 
 ഒരു പാട് പ്ചാദ്യങ്ങൾ ബാക്കി 

നിൽന്ന്നു. മാസം തികയാത്തത 

്രവസവിന്ന്ന സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുത്തട 

തൂക്കന്െവ്, ഗർഭ്ാവസ്ഥയിത്തല വിളർച്ച, അുളബാധ, പ്പഷക ആഹ്രന്മവ്  ീങ്ങത്തന നീളുന്നു ഒരു 
ത്തനടുത്തിനീള  പട്ടിക. ട്രക കുഞ്ഞിത്തന നഷട്ടത്തപത്തട്ട  അമ്മ്യമാർ, ആപ്രാഗയം  േയിച്ച ത്തപണ്കുട്ടികൾ, 

ത്തകാച്ചു കുഞ്ഞുകൾ, നിതയ ദ്ാരിദ്ര്ത്തിൽ കഴിയന്ന  ഒരു  ജന ഭ്ാഗത്തിത്തെ ഉന്നമനത്തിനായി ീന്തു 
 ത്തചയ്യാന്  ആകുത്തമന്്ന ചിന്തിന്ക. 

7.1.2.26 അട്ടപാടി പ്മഖലയില് നടത്തിയതും നടന്നുത്തകാണ്ടിരിന്ന്നതുമായ പദ്ധതികളുത്തട 

അവപ്ലാകനം 

  7.1.2.26.1 പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്കിടയില് പരമ്പരാഗത കൃഷികള് പ്്രവാത്സാഹ്ിപിന്ന്നതിത്തെ ഭ്ാഗമായി 

2013, 2014 സാമ്പത്തിക വര്ഗ്ഷങ്ങളില് കൃഷിവകുപ്പു മുപ്ഖന 3 പ്കാടിപ്യാളം രൂപയത്തട പദ്ധതികള് വകുപ്പു 

നടപിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2013-14 വര്ഗ്ഷം പ്കരള വാട്ടര്ഗ് അപ്താെിറ്റി മുപ്ഖന 9 കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് 

നടപിലാന്ന്നതിന് 80.60 ലേം രൂപയ 2014-15 വര്ഗ്ഷം 6 കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് അട്ടപാടി പ്ലോാക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് മുപ്ഖന നടപിലാന്ന്നതിന് 42.37 ലേം രൂപയം ബന്ധത്തപട്ട വകുപിന് / ഏജന്സിക്്ക 

ഐ.ടി.്ി.പി ട്രകമാെിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 7 പദ്ധതികള് പ്കരള വാട്ടര്ഗ് അപ്താെിറ്റി പൂര്ഗ്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാത്തത 

ആദ്ിവാസികള്ന്ള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളില് Comprehensive Health Car,  ത്തമാട്രബല് ത്തമ്ിക്കല് 

കയാമ്പില് ീത്തുന്നവര്ഗ്ക്്ക ലഘുഭ്േണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് ആപ്രാഗയ വകുപ്പുമായി സഹ്കരിച്ചാണ് 

നടപിലാന്ന്നത്.  
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  7.1.2.26.2  പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുത്തട ശാക്തീകരണത്തിനും അതുവഴി പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

സ്ത്രീകളുത്തട സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി ഒരു ്രവപ്തയക പാപ്ക്കജ് 25.4.2013 ന ് അന്നത്തത്ത പ്കന്ദ്ര 

ംാമവികസന വകുപ്പു മന്ത്രി ്രവഖയാപിന്കയം 91 പ്കാടി രൂപ വകയിരുത്തുകയം ത്തചയ്തിരുന്നു. ഇതിന്ത്തെ 

ഭ്ാഗമായി അട്ടപാടിയില് പ്ദ്ശീയ ംാമീണ ജീവപ്നാപാധി മിഷന് (ീന്.ആര്ഗ്.ീല്.ീം) രൂപീകരിച്്ച 

നടത്തിപിനായി പ്്ാ. സീമാഭ്ാസ്കകര്ഗ് ീന്നവത്തര ത്തെഷയല് ഓാീസൊയി നിയമിന്കുയം അഗളിയില് 

്രവപ്തയക ഓാീസ് തുെന്ന് വിവിധ പദ്ധതികള് നടപിലാക്കി വരുന്നുമുണ്ട്. നിലവില് 118 ഊരുകളില് കമ്മ്യ ണിറ്റി 

കിച്ചനുകള് ടി പാപ്ക്കജിന്ത്തെ ഭ്ാഗമായി ്രവവര്ഗ്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്്ട. 

 7.1.2.26.3 അട്ടപാടിയിത്തല ബഹുഭൂരിപേം പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകളിലം പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകിസന വകുപിത്തെ 

ാണ്ടുകള് വിനിപ്യാഗിച്ചു ത്തകാണ്ടും പ്ലോാക്്ക – ംാമ പഞ്ചായത്തുകള്, പ്കരള ജല അപ്താെിറ്റി തുടങ്ങിയ 
വകുപ്പുകള് - ഏജന്സികള് മുപ്ഖനയം കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് ഗുണപ്ഭ്ാക്തൃ സമിതിയത്തട പ്മല്പ്നാട്ടത്തില് 

ഏര്ഗ്ത്തപടുത്തിത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ീന്നാല് ട്രവദ്ുതി കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നതും പദ്ധതികളുത്തട സുഗമമായ 

്രവവര്ഗ്ത്തനം ്രവാപ്യാഗിക തലത്തില് തടസ്സത്തപടുത്തിത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജലലഭ്യതന്െവിത്തെ 

തീവ്രതയനുസരിച്ച് മുന്ഗണനാ ക്രമത്തിലം ാണ്ടിന്ത്തെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചും ആവശയമായിടത്്ത പുനരുദ്ധാരണ 

്രവവൃത്തികള് വരുന്നുണ്ട്. കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് നിലവിലില്ലാത്ത പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഊരുകളില് പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

വകിസനവകുപിത്തെ ാണ്ട ് വിനിപ്യാഗിച്ചു ത്തകാണ്ടും തപ്േശ സവയം ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള്, പ്കരള ജല 

അപ്താെിറ്റി മുപ്ഖനയം കുടിത്തവള്ള പദ്ധതികള് നടപാക്കി വരുന്നുണ്ട്.  ഫു്് സപ്പാര്ഗ്ട്ട് പദ്ധതി ്രവകാരം 11016 

പ്പര്ഗ്ക്ക് 36 കിപ്ലാ അരി, 1 കിപ്ലാ കടല, 1 കിപ്ലാ ത്തചറപയര്ഗ്, ത്തവളിത്തച്ചണ 1 ലിറ്റര്ഗ് ീന്നിവ നടപ്പു വര്ഗ്ഷം 

വിതരണം ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

   7.1.2.26.4 അട്ടപാടി ഹ്ില്സ് ഏരിയാ ത്ത്വലപ്ത്തമെ ്ത്തസാട്രസറ്റി അഗളി ആസ്ഥാനമായി 19965 

ല് ആരംഭ്ിച്ചു. അട്ടപാടിയിത്തല നശിച്ചു പ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരിസ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപിന്ന്നത് 

ലേയമിട്ടുത്തകാണ്ടാണ് അഹ്ാ്ജ്സ് നിലവില് വന്നത്. അതിനുപ്വണ്ടി ത്തമാട്ടകുന്നുകളില് വൃേട്രതകളും, മുള 

ീന്നിവ വച്ചുപിടിപിച്ചു. കൂടാത്തത സമം ഊരു  വികസന പദ്ധതി കൂടി നടപിലാന്ന്നതിനായി ആദ്യഘട്ടത്തില് 

വീടുത്തി നിര്ഗ്മ്മ്യാണം, ഊര് നടപാത നിര്ഗ്മ്മ്യാണം, ട്രസ്് ത്തകട്ടല് മഴന്ഴി നിര്ഗ്മ്മ്യാണം ീന്നിവ ത്തചയ്തിരുന്നു. 

അഹ്ാഡ്സിസിത്തെ ്രവവര്ഗ്ത്തന ാലമായി വറ്റിവരണ്ടിരുന്ന നീര്ഗ്ച്ചാലകത്തള പുന:രുജീവിപിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

   7.1.2.26.5 2012 മാര്ഗ്ച്ച്  മാസത്തില് അഹ്ാര്ഗ്ഡ്സിസിത്തെ ്രവവര്ഗ്ത്തനം അവസാനിച്ചു. നിലവില് 
അഹ്ാര്ഗ്ഡ്സിസിത്തെ  ത്തകട്ടിടം ഉപപ്യാഗിച്ച് കില ീന്ന സ്ഥാപനം 2017 മാര്ഗ്ച്്ച മുതല് ്രവവര്ഗ്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 

7.1.2.27 മില്ലറ്റ് വില്ലജ ്

  7.1.2.27.1  അട്ടപാടിയില് പ്ഗാത്ര വര്ഗ്ഗവിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്ക് പ്വണ്ടി അവരുത്തട പരമ്പരാഗത കൃഷി 

പുനസ്ഥാപിന്ന്നതിനു പ്വണ്ടി കൃഷി വകുപ്പും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പും സംയക്തമായി നടപാന്ന്ന 

പദ്ധതിയാണ് മില്ലറ്റ് ംാമം പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി ്രവകാരം അട്ടപാടി പ്ലോാക്കിത്തല അഗളി, പുതൂര്ഗ്, പ്ഷാളയൂര്ഗ്, 

ീന്നീ ംാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 34  പട്ടികവര്ഗ്ഗ  ഊരുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപാന്ന്നത്. പരമ്പരാഗത 

വിളകളായ ൊഗി, പ്ചാളം , തിന, ചാമ ീന്നിവയം, മുതിര, തുവര, അമര മുതലായ പയര്ഗ് വര്ഗ്ഗങ്ങളും,  

പച്ചക്കെികളും കൃഷി ത്തചയ്തു വിളവുകള് സവന്തം ഉപപ്യാഗത്തിനു പ്ശഷം പ്ശഷിന്ന്നവ അപ്തപടി  

മൂലയവര്ഗ്ദ്ധനവ് നടത്തിയം വിപണനം ത്തചയ്യുന്നതിനുമായാണ് പദ്ധതി വിഭ്ാവനം ത്തചയ്തിരിന്ന്നത്. 

7.1.2.27.2 ഗുണപ്മന്മയള്ള വിത്തുകള് നാഷണല് സീ്് പ്കാര്ഗ്പപ്െഷന് വഴി സംഭ്രിച്ച കര്ഗ്ഷകര്ഗ്ക്്ക 

നല്കിയാണ ് കൃഷി നടപാന്ന്നത്. നിലത്തമാരുന്ന്നതിനായി ട്രകത്തകായത്തട ത്തമഷിനെിയം പരമ്പരാഗത 



    
 

പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം  513 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

രീതിയില് ഉഴവുകാളകത്തളയം ഉപപ്യാഗത്തപടുത്തിത്തിയിട്ടുണ്ട.് ീന്നാല് ലഭ്യമായ വിത്തുകള് പരമ്പരാഗത കൃഷി 

രീതിക്്ക ഉതകുന്നവയാപ്ണാ ീന്ന് വയക്തമല്ല. 

  7.1.2.27.3 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്ഗ്ഷം മുതല് 2019-20 വത്തര യള്ള മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വര്ഗ്ഷ 

കാലയളവില് ആത്തക 6.11 പ്കാടി രൂപയാണ ്പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് . ഇതില് മൂലയവര്ഗ്ദ്ധനവ്, 

വിപണനം , ീക്പ്ൊഷര്ഗ് വിസിറ്റ് , ീന്നിവയം ഉള്ത്തപടുത്തിന്നു . 

   7.1.2.27.4 ആദ്യ വര്ഗ്ഷത്തില് ആത്തക 2.75 ടണ്മാത്രമാണ ് സംഭ്രിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 

ആത്തക  ്രവതീേിത ചിലവായ 260 ലേം രൂപയില് ഉല്പാദ്ന ത്തചലവ് ഏകപ്ദ്ശം 80 ലേം രൂപമാത്രമാണ്. 

പ്ശഷിന്ന്ന തുക ഭ്രണപരമായ ചിലവുകള്ന്ം  പ്്രവാസിസ്സിങ്ങിനു മായാണ് വകയിരുത്തിയിരിന്ന്നത്. 

വനയജീവികളില് നിന്നും വിളകള്ന്ള്ള സംരേണം നല്കുന്നതിനും പദ്ധതിയില് തുക വകയിരുത്തിയതായി 

കാുളന്നില്ല. ( പ്മാ്ല് ഹ്ാംത്തലറ്റുകള് ഒഴിത്തക ) ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് കൃതയത വരുത്തി പദ്ധതി 

നടപിലാന്ന്നത് നന്നായിരിന്ം. പദ്ധതിയത്തട 2,3, വര്ഗ്ഷങ്ങളില് കൂടുത്തിതലായം ്രവപ്യാജനത്തപടുത്തിത്തുന്നത് പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗ വികസന വകുപിത്തെ ാണ്ട് ആയതിനാല് ഉന്നത തലങ്ങളില് ഇതു സംബന്ധിച്ച വയക്തത വരുത്തി 

നിര്ഗ്പ്ദ്ശങ്ങള് നല്പ്കണ്ടതാണ് . 

   7.1.2.27.5 അട്ടപാടിയത്തട സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളും, കാലാവസ്ഥയിലണ്ടായ വയതിയാനങ്ങളും  കൃഷിയിലം 

ഭ്േണരീതിയിലം മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി. ഭ്േണ ശീലത്തില് ത്തചറ ധാനയങ്ങള് കൂടി ഉള്ത്തപടുത്തിത്തിയാല് 

ശിചിക്കളിലം, ഗര്ഗ്ഭ്ിണികളിലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്പാഷണ നൂനത നത്തല്ലാരളവ് പരിഹ്രിക്കാവുന്നതാണ ് . മഴ 

വളത്തര കുെച്ചു മാത്രം ലഭ്ിന്ന്ന ീവിപ്ടക്ക് പ്രാഗ കീട ബാധ കുെഞ്ഞ ത്തചറ ധാനയ കൃഷി വളത്തര അധികം 

്രവപ്യാജനകരമാണ് . 

7.1.2.28 പ്മഖല അഭ്ിമുഖീകരിന്ന്ന ത്തഗ രവകരമായ ആപ്രാഗയ്രവശ്നങ്ങള് 

   7.1.2.28.1 അട്ടപാടിയിത്തല പ്പാഷകാഹ്ാര കുെവ് മൂലവും ജനിതക തകരാരുമൂലവും കുട്ടികള് 

മരണമടയന്നത് 2013  വര്ഗ്ഷത്തിലാണ് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപിത്തെ ശ്രദ്ധയില് ത്തപട്ടത് . തുടര്ഗ്ന്്ന 
വകുപ് ഈ വിഷയം വളത്തര ത്തഗ രവമായി വീേിന്കയം 2013 ഏ്രവില് 23  -ആം  തിയതി ബഹു . പ്കരള 

മുഖയമന്ത്രി, ബഹു. പ്കന്ദ്ര ംാമ വികസന വകുപ് മന്ത്രി, മറ്റു സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്ഗ്, ജില്ലാ കലക്ടര്ഗ്, വിവിധ വകുപ് 

പ്മധാവികള്, ജന്രവധിനിധികള്  തുടങ്ങിയവരുത്തട സംയക്ത പ്യാഗം  അട്ടപാടി - കില – സംയക്ത  
ഹ്ാളില്  പ്ചരുകയം ശിചിമരണം തടയന്നതിനും ഗര്ഗ്ഭ്ിണികളുത്തടയം, കുഞ്ഞുങ്ങളുത്തടയം പ്പാഷകാഹ്ാര 

കുെവ്  പരിഹ്രിന്ന്നതിനും ആവശയമായ പദ്ധതികള്ക്ക് രൂപം നല്കുകയം ത്തചയ്തു . 

  7.1.2.28.2 ജനനി -ജന്മരേ ആപ്രാഗയ  പദ്ധതിയില് ആദ്ിവാസി സ്ത്രീ ഗര്ഗ്ഭ്ിണിയായി മൂന്്ന മാസം 

മുതല് കുഞ്ഞിനു ഒരു വയസ്സാകും വത്തരയള്ള കാലയളവില് ്രവതിമാസം  10000/-  രൂപ ്രവകാരം 

ധനധനസഹ്ായ  വിതരണം ത്തചയ്യുന്നുണ്ട് . നവജാത ശിചിക്കളുത്തട മരണ കാരണം സംബന്ധിച്്ച  വകുപ്  

്രവപ്തയഗമായ പഠനത്തമാന്നും ഇതുവത്തര നടത്തിയിട്ടില്ല . ീന്നാല് മറ്റുചില ഏജന്സികള് ചില പഠനങ്ങള് 

നടത്തിയതായി ശ്രദ്ധയില്ത്തപട്ടിട്ടുണ്ട് . ആപ്രാഗയ വകുപിത്തെ കണന്കള് ്രവകാരം 2013 മുതലള്ള 

ശിചിമരണങ്ങള് ചുവത്തട പരാമര്ഗ്ശിച്ച ്രവകാരമാണ് .  

                                           2013   -   30 
                                           2014   -   15 
                                           2015   -   13 
                                           2016   -   8  
                                           2017   -   14  
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     7.1.2.28.3 അട്ടപാടിയിത്തല ശിചിമരണങ്ങള് സംബന്ധിച്്ച  വിലയിരുത്തലകള് വിവിധ വകുപിത്തെ  

്രവതിനിധികളും കൂട്ടായി വിലയിരുത്തുകയം ആദ്ിവാസികള് അവരുത്തട പരമ്പരാഗതമായ ഭ്േണരീതികളില് 

നിന്നും വയതിചലിച്ചതും ഗര്ഗ്ഭ്ിണികള് ഗര്ഗ്ഭ്കാലത്്ത  ശരിയായ രീതിയില് ഭ്േണം കഴിക്കാതിരിന്കയം 

യഥാസമയം ചികിത്സ പ്തടാതിരിന്കയം  ത്തചയ്യാതിരിന്ന്നത് ത്തകാണ്ടാണ് ഒരു പരിധി വത്തര 

ഉണ്ടാവുന്നത്തതന്്ന വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ആയതിത്തെ അടിസ്ഥാനത്തില്  അംഗന്വാടി വര്ഗ്ക്കര്ഗ്മാര്ഗ്, ീസ് 

.ടി  പ്്രവാപ്മാത്തട്ടര്ഗ് മാര്ഗ്, ആശാവര്ഗ്ക്കര്ഗ്മാര്ഗ്, ആപ്രാഗയ വകുപിത്തല ാീല്്് തല ജീവനക്കാര്ഗ്, തുടങ്ങിയവര്ഗ് 

ഗര്ഗ്ഭ്ിണികത്തളയം, നവജാത  ശിചിക്കത്തളയം നിരീേിക്കാനും യഥാസമയം അവര്ഗ്ക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും 

പ്പാഷകാഹ്ാരങ്ങള് അവര്ഗ്ക്ക് ലഭ്ിന്ന്നുത്തണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുവാനും നിര്ഗ്പ്ദ്ശം നല്കിയിട്ടുണ്്ട . ആയതിത്തെ 

ഭ്ാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകള് പദ്ധതികള് ീപ്കാപിപിച്ച്  നടപിലാന്ന്നത് ഉെപ്പുവരുത്തുകയം ത്തചയ്യുന്നുണ്ട് . 

7.1.2.29 അട്ടപാടി സഹ്കരണ ാാര്ഗ്മിംഗ് ത്തസാട്രസറ്റി  

   അട്ടപാടി പ്കാ-ഓപപ്െറ്റിവ് ാാര്ഗ്മിംഗ് ത്തസാട്രസറ്റിയത്തട കീഴില് വരുന്ന നാല് ാാര്ഗ്മുകളില്  

1092.96  ത്തഹ്ക്ടര്ഗ് സ്ഥലത്തത്ത പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങത്തള അംഗങ്ങളാക്കി  കാപി, കുരുമുളക്, ഏലം, ംാമ്പൂ, 

വാഴ, ത്തതങ്ങ്, കവുങ്്ങ, ീന്നിവയത്തട ഉത്കപാദ്നവും, വിപണനവും ത്തചയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാത്തത വിദ്യാഭ്യാസ 

പ്മഖലയില് അഗളി ഗുരുകുലം, വിദ്യാപ്കന്ദ്രവും, ചിണ്ടക്കി ാാര്ഗ്മിംഗ് ആദ്ിവാസി ട്രഹ്സ്കൂളുകളും  

്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നുണ്ട്. പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്ക്  വിവിധ ഇനം ത്തതാഴില് നല്കുന്നതിനു  പ്വണ്ടി പ്ഹ്ാപ്ളാരറിിക്്സ 

യണിറ്റ്, ാാംനര്ഗ്സെി, ട്രജവമത്സയകൃഷി, ധാനയങ്ങള് ത്തപാടിന്ന്ന മില്്ല, കാട്ടുപ്തന് പ്ശഖരണം, കാടുത്തിത്തവട്ടി 

നല്കല്, ഭ്വന നിര്ഗ്മ്മ്യാണം, സര്ഗ്പ്വ കലുകളകളുത്തട വിതരണം ീന്നിവ ത്തസാട്രസറ്റിയത്തട പ്മല്പ്നാട്ടത്തില് 

നടത്തി വരുന്നു. വകുപിത്തെ കീഴിലള്ള ്രവീത്തമട്രിക്ക്  പ്ഹ്ാസ്ത്തെലകളിപ്ലന്ം സ്ഥാപനങ്ങളിപ്ലന്ം ഭ്േയ, 

ഭ്പ്േയതര  സാധനങ്ങളുത്തട വിതരണം, ട്രലാ് മിഷന് പദ്ധതിയിത്തല വീടുത്തികളുത്തട നിര്ഗ്മ്മ്യാണം ീന്നിവയം 

ത്തസാട്രസറ്റി  ത്തചയ്യുന്നുണ്ട് .  

7.1.30 വട്ട് ലക്കി ഗിരിജന് ാാര്ഗ്മിംഗ് ത്തസാട്രസറ്റി       

  അട്ടപാടി പ്ഷാളയൂര്ഗ് പഞ്ചായത്തിത്തല പ്കാട്ടത്തെ വിപ്ല്ലജില് 1196 ഏക്കര്ഗ് ഭൂമി വട്ട ്ലക്കി ഗിരിജന് 

ാാമിംഗ് ത്തസാട്രസറ്റിക്ക് ഉണ്ട് .  ജില്ലാ കലക്ടര്ഗ് ്രവസി്െ് ആയം , ത്ത്രവാജക്റ്റ്  ഓാീസര്ഗ് ട്രവസ് 

്രവസി്ണ്ട ്  ആയം, അസിസ്റ്റെ് ത്ത്രവാജക്റ്റ്  ഓാീസര്ഗ് ത്തസക്രട്ടെിയായം ത്തസാട്രസറ്റിയത്തട സ്ഥലത്്ത  

താമസിന്ന്ന നാല്പതു പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കുടുത്തിംബങ്ങളുത്തട അംഗങ്ങള് ത്തതാഴിലാളികള് ആയിട്ടുണ്ട ് .ട്രൈ 

ാാമിംഗ് കൃഷി രീതി അവലംബിന്ന്നതിന്  പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു .   

7.1.2.31 ഭൂരഹ്ിത പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്ക് ഭൂമി വിതരണം  

   അട്ടപാടി പ്മഖലയില് ഭൂരഹ്ിതരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്ക് പതിച്ചു നല്കുന്നതിനുള്ള 26 വി. ീാ് .സി  

കളാണ ്കത്തണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് . ടി ഭൂമി അളന്ന്  തിരിന്ന്നതിനു പ്വണ്ടി 45 പ്പര്ഗ് ഉള്ത്തപടുത്തിന്ന സര്ഗ്പ്വ  ടീമിത്തന 

നിപ്യാഗിന്കയം സപ്രവക്കവശയമായ അതയാധുനിക ഉപകരണങ്ങള് ീത്തിന്കയം ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട് . പതിച്ചു  

നല്കാന് സാധിന്ന്ന കൃഷിപ്യാഗയമായ 2000 ത്തഹ്ക്ടര്ഗ് ഭൂമി ഇതിനകം കത്തണ്ടതിയട്ടുണ്ട് . ഇതിത്തെ 

പരിസരത്്ത താമസിന്ന്ന ഊര് നിവാസികള്ക്്ക ട്രട്രബല് ീക്സ്റ്റന്ഷന് ഓാീസര്ഗ് , ീസ് .ടി   

്രവപ്മാട്ടര്ഗ്മാര്ഗ്  മുപ്ഖന സ്ഥലം കാണിച്ചുത്തകാടുത്തിത്്ത സമ്മ്യതം പ്തടിയിരുന്നു . ഇ്രവകാരം സമ്മ്യതം നല്കിയ 615 

(അഗളി -166, പുതൂര്ഗ് -144, പ്ഷാലയൂര്ഗ്- 305 പ്പര്ഗ് ) ഗുണപ്ഭ്ാക്തകള്ക്ക്  വി .ീാ് .സി  ആയി തരംതിരിച്ച ് 

്രവസ്തുത വി.ീാ് .സി  കളുത്തട അതിര്ഗ്ത്തികള് നിശ്ചയിന്ന്ന ്രവവര്ഗ്ത്തികള് നടന്നുവരുന്നു . ഇതില് സമ്മ്യത 



    
 

പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം  515 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

പത്രം നല്കിയ 120 പ്പര്ഗ്ന്ള്ള 99.81 ഏക്കര്ഗ്  ഭൂമി സബ്  ്ിവിഷന് ത്തചയ്തു ത്തസ്കച്  പൂര്ഗ്ത്തിയായിട്ടുണ്്ട. 

അനുവദ്ിച്ചു ന ിയ ഭൂമി കൃഷിന്ം വാസപ്യാഗയമാന്ന്നതിനായി ീന് . ആര്ഗ് .ഇ .ജി .ീസ് മായി  

ബന്ധത്തപട്ടു നടപടി സവീകരിക്കാവുന്നതാണ് .    

 

7.1.2.32 വനാവകാശ നിയമം  

        7.1.2.32.1 അട്ടപാടി പ്മഖലയില് വനാവകാശം നടപിലാന്ന്നതുമായി ബന്ധത്തപട്ടു ലഭ്ിച്ച 4382 

അപ്പേകളില് 1853 അപ്പേകള്  വിവിധ കാരണങ്ങളാല് നിരസിന്കയം 283 അപ്പേകള്ക്ക് 320.349 

ത്തഹ്ക്ടര്ഗ് ഭൂമിന് ട്രകവശ പ്രഖ നല്കുകയം ത്തചയ്തിട്ടുണ്ട.് ബാക്കിയള്ള ്ി .ീല് .സി പാസാക്കിയിട്ടും വനം 

വകുപിത്തെ ീതിര്ഗ്പിത്തന തുടര്ഗ്ന്ന് ട്രടറ്റിലകള് അനുവദ്ിച്ചു നല്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ബാക്കിയള്ള 2167 

അപ്പേകള്  2016-17 കാലത്്ത സവീകരിച്ചവയാണ് . ഇതില് നിന്നും 640 അപ്പേകളാണ് സംയക്ത 

പരിപ്ശാധന പൂര്ഗ്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് .   ഇതില് 60 അപ്പേകള് ്ി . ീല് .സി . തലത്തിലം 

പാസ്സയിട്ടുണ്്ട . പാസ്സായ 60 അപ്പേകള്ക്ക് ട്രടറ്റിലകള് നല്കുന്നതിനു നടപടികള് പുപ്രാഗമിച്ചു വരുന്നു. 

നിലവില് കള്ളമല  ീാ് .ആര്ഗ് . സി  ബന്ധത്തപട്ട 106 അപ്പേകള്ക്ക്  സര്ഗ്പ്വ നടന്നു വരുന്നു . 

വയക്തിഗത വനവകാശങ്ങള് മാത്രപ്മ അട്ടപാടി ഐ.റ്റി.്ി.പി  യത്തട പരിധിയില് ’’ത്തെപ്ക്കാര്ഗ്്് ഓാ് ട്രെറ്്റ 
”   നല്കിയിട്ടുള്ളത് . സാമൂഹ്യ വനാവകാശങ്ങളില് 47 അപ്പേകള് ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 43 
അപ്പേയില് ്ി.ീല് .സി. തലത്തില് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ീങ്കിലം ട്രകവശ പ്രഖ നല്കിയിട്ടില്ല. 

   7.1.2.32.2 വന വിഭ്വങ്ങള് പ്ശഖരിച്ച് ത്തസാട്രസറ്റികളിലം മറ്റും വില്പന നടത്തിയാണ് വനത്തിലം 

വനതിപ്ലാടുത്തിത്തചര്ഗ്ന്നുള്ള ഉരുകളിത്തല ഒട്ടുമിക്ക കുടുത്തിംബങ്ങളും ഒരുപരിധിവത്തര ഉപജീവനം നടത്തുന്നുണ്്ട. 

അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന വനവിഭ്വങ്ങളുത്തട കുെവ് ഇവരുത്തട ട്രദ്നംദ്ിനജീവിതത്തത്ത സാരമായി 

ബാധിന്ന്നതാണ്. വനയജീവികളുത്തട ആക്രമണത്തില് ജീവഹ്ാനി സംഭ്വിച്ചവരുത്തട ആശ്രിതര്ഗ്ന്ം  കൃഷി 

നാശം സംഭ്വിച്ചവര്ഗ്ന്ം നഷ്ടപരിഹ്ാരം വനം വകുപ് നല്കി വരുന്നുണ്ട്. അര്ഗ്ഹ്തത്തപട്ടവര്ഗ്ക്ക് യഥാസമയം 

ധനസഹ്ായം ലഭ്യമാന്ന്നതിന് ഐ .റ്റി .്ി . പി  ആവശയമായ ഇടത്തപടലകള് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് .  

        7.1.2.32.3 നിലവില് അട്ടപാടി പ്മഖലയില് നിന്നും ആദ്ിവാസികളുത്തട അനയധീനത്തപട്ട ഭൂമിയമായി 

ബന്ധത്തപട്ടു 232 TLA പ്കസുകളിപ്ന്മല്പ്കാടതി നടപടി പുപ്രാഗമിച്ചു വരുന്നു . ഐ . റ്റി .്ി . പി  

പട്ടിഗവര്ഗ്ഗക്കര്ഗ്ക്കായി ഭൂരഹ്ിതരുത്തട കണന് പ്ശകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇതിത്തെ മുപ്ന്നാടിയായി വിവിധ 

വകുപ്പുകളുത്തടയം മണാര്ഗ്ക്കാട് MLA യത്തടയം അട്ടപാടി പ്മഖലയില് നിന്നുള്ള  ജന്രവധിനിതികളുത്തടയം 

സംയക്ത പ്യാഗം രണ്ടു മാസം മുന്മ്്പ  െവനു  വകുപ് മന്ത്രി വിളിച്ചു പ്ചര്ഗ്ന്കയം തുടര്ഗ് നടപടികള് 

സവീകരിന്വാന്  ബന്ധത്തപട്ടവര്ഗ്ക്ക് പ്വണ്ട നിര്ഗ്പ്ദ്ശങ്ങള് നല്കുകയം ത്തചയ്തിട്ടുണ്്ട .  1992 മുതല് 2014 വത്തര 

153 പ്കുകള്കള് പട്ടിഗവര്ഗ്ഗക്കാര്ഗ്ക്ക്  ീതിത്തര ഉള്ള അതിക്രമം തടയല് നിയമ ്രവകാരം ത്തരജിസ്ടര്ഗ് ത്തചയ്തിട്ടുണ്്ട 

.ഇതില് നാല് പ്പത്തര ശിേിന്കയം അറപത്തിഒന്പതു പ്പര്ഗ്ക്ക് നഷ്ട പരിഹ്ാരം നല്കി.   

7.1.2.33 വിദ്യാഭ്യാസ അഭ്ിവൃദ്ധിക്കായി പ്മഖല നടപിലാപ്ക്കണ്ട പദ്ധതി നിര്ഗ്പ്േശങ്ങള് 

7.1.2.33.1 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപിനു കീഴില് അട്ടപാടി ഐ.റ്റി.്ി.പി  ഓാീസിത്തെ പ്നരിട്ടുള്ള 

നിയന്ത്രണത്തില് 16 ്രവീ ത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്ടലകള് (11 ആണ് കുട്ടികള്ന്ള്ളതും, 5 ത്തപണ്കുട്ടികള്ന്ള്ളതും) 

്രവവര്ഗ്ത്തിച്ചു വരുന്നു. പ്ഹ്ാസ്റ്റലകളില് താമസം, ഭ്േണം, പഠനഉപകരണങ്ങള് തുടങ്ങി ീല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ 

ചിലവുകളും അപ്ന്തവാസികള്ക്ക് സ ജനയമാണ്. വാടക ത്തകട്ടിടത്തില് ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്ന പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് 
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നിലവിലില്ല. അനുവദ്ിനീയമായ ീണത്തില് കൂടുത്തിതല് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിദ്യര്ഗ്ഥികത്തള ്രവപ്വശിപിപ്ക്കണ്ട 

സാഹ്ചരയം നിലവിലള്ളതിനാല് അടിസ്ഥാന ത്തസ കരയങ്ങളില് പരിമിതികള് ഉണ്ട് .                      

 

പ്ഹ്ാസ്റ്റല് ഭ്േണ ചിലവ് 

 

 

 

              ീസ് .ീസ് . ീല് .സി  (അട്ടപാടി പ്മഖല ) 

 

സ്ഥാപനം 

 

 

വര്ഗ്ഷം 

 

പരീേ 

ീഴതിയവരുത്തട 

ീണം 

പാസ്സായവരുത്തട 

ീണം 

പ്താറ്റവരുത്തട 

ീണം 

PMH 2017 147 127 20 

MRS 2017 35 35 0 

PMH 2018 182 160 22 

MRS 2018 35 35 0 

 

   7.1.2.33.2 വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനം പട്ടിക വര്ഗ്ഗ ജനത്് ലഭ്ിന്ന്നതിനായി സര്ഗ്ക്കാര്ഗ് പ്മഖലയില് 

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, ്രവീത്തമട്രിക് പ്ഹ്ാസ്റ്റലകള് ആരംഭ്ിന്കയം നിലവിലള്ളവയത്തട 

അടിസ്ഥാനത്തസ കരയങ്ങള് വികസിപിന്കയം ആവശയമാണ് . 

   7.1.2.33.3  അട്ടപാടി പ്മഖലയില് സാപ്ങ്കതിക വകുപിത്തെ കീഴില് ഒരു ഐ.റ്റി.ഐ യം (മട്ടതുകാട ്), 

ഒരു തയ്യല് പരിശീല്നപ്കന്ദ്രവും (ഗുളിക്കടവ് ) ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നുണ്ട് . കൂടാത്തത വട്ടുലക്കിയില് സവകാരയ 

പ്മഖലയില് ഒരു പ്പാളിത്തടക്നിന്ം ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നുണ്ട് . അട്ടപാടി പ്കാട്ടത്തെയില്  ഗവ. പ്കാളജം ഐ. 

ീച്.ആര്ഗ്.്ി  ക്്ക കീഴില് അഗളിയില് അട്രല്് ട്രസന്സ് പ്കാപ്ളജം ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്നുണ്ട് . 

   7.1.2.33.4 അട്ടപാടി പ്മഖലയില് ്രവവര്ഗ്ത്തിന്ന്ന സ്കൂളുകളിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ഗ്ഥികള്ക്്ക  

യഥാസമയം ംാന്് ് ലഭ്ിന്ന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത ്രവായപരിധിയിലള്ള ീല്ലാ പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ഗ്ഥികത്തളയം 

സ്കൂളില് ീത്തിന്ന്നതിനുള്ള നടപടികള് ട്രട്രബല് ീക്സ്റ്റന്ഷന് ഓാീസര്ഗ്മാര്ഗ്, ീസ് . ടി . 

പ്്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാര്ഗ് തുടങ്ങിയവരുത്തട സഹ്കരണപ്ത്താത്തട ഐ. റ്റി. ്ി.പി സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിത്തെ ഭ്ാഗമായി 

വാഹ്ന ത്തസ കരയമില്ലാത്ത ഊരുകളിത്തല കുട്ടികത്തള സ്കൂളുകളില് ീത്തിന്ന്നതിനും ത്തകാഴിഞ്ഞു പ്പാക്്ക 

തടയന്നതിനും ലേയമിട്ട് വാഹ്ന ത്തസ കരയം ഏര്ഗ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്്ട. പ്ഗാത്രസാരഥി  പദ്ധതി ഇതിനുപ്വണ്ടി 

പട്ടിഗവര്ഗ്ഗ വികസനവകുപ്  നടപാക്കി വരുന്നു. ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസം പ്നടുത്തിന്നതിനുള്ള കരിയര്ഗ് ട്രഗ്ന്സ്  

ാാുകള്കള് ഐ.റ്റി.്ി.പി  മുപ്ഖന ീല്ലാ അധയന വര്ഗ്ഷങ്ങളിലം നടപിലാന്ന്നുണ്്ട . 

7.1.2.33.5 അട്ടപാടി പ്മഖലയിത്തല പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്േമ ്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്ക്്ക നീക്കി ത്തവന്ന്ന ാണ്്ട  

ഒരു പരിധിവത്തര യഥാസമയം  ലഭ്ിക്കാറള്ളൂ. ്രവധാനമായം ്രവീത്തമട്രിക്്ക പ്ഹ്ാസ്റ്റലുകളിത്തല ട്രദ്നംദ്ിന 

ചിലവുകള്, അവിവാഹ്ിതരായ ആദ്ിവാസി  അമ്മ്യമ്മ്യാര്ഗ്ന്ള്ള  പ്്രവപ്തയക  പദ്ധതികള്, അയ്യങ്കാളി 

ത്തമപ്മ്മ്യാെിയല്  പ്സ്കാളര്ഗ്ഷിപ് , നഴ്സെി സ്കൂളുകള്ന്ള്ള ട്രദ്നംദ്ിന ചിലവുകള്  തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്ന്ള്ള 

ാണ്ടുകള് യഥാക്രമം ലഭ്ിക്കാെില്ല . ബഡ്സിജറ്റ്  വിഹ്ിതത്തിത്തല കുെവായിരിക്കാം ഇങ്ങത്തന ഒരു അവസ്ഥ്് 

1 മുതല് 10 ാാസ്  വത്തര ഉള്ള കുട്ടികള് 3000/- 

്സ് വണ്, ലസ് ടുത്തി, ഐ.ടി.ഐ, ്ിംി  വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്്ക 3450/- 
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കാരണം ീന്്ന  കരുതുന്നു. അട്ടപാടി പ്മഖലയില് പല വകുപ്പുകളുമായി സഹ്കരിച്ചാണ് പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

വികസനവകുപ്  ഐ.റ്റി .്ി .പി മുപ്ഖന പദ്ധതികള് നടപിലാന്ന്നത് . വിവിധ വകുപ്പുകളുത്തട 

്രവവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് ഏപ്കാപിപിന്ന്നതിനായി ഒറ്റപാലം സബ് കലക്ടത്തെ പ്നാ്ല് ഓാീസൊയി നിയമിച്ചിട്ടുണ്്ട 

.  

  7.1.2.33.6 അട്ടപാടി ഐ.റ്റി.്ി.പി യത്തട കീഴില് 192 ഊരുകളാണ്  ഉള്ളത് . ഈ ഊരുകളില് 135 

ഊരുകളിലാണ് പ്്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാത്തര  നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ശഷിന്ന്ന 57 ഊരുകളില് പ്്രവാപ്മാട്ടര്ഗ്മാര്ഗ്ക്ക് അധിക 

ചുമതല കൂടി നല്കിയിരിന്കയാണ്. സങ്കീര്ഗ്ണമായ നിരവധി ്രവശ്നങ്ങളുള്ള അട്ടപാടി പ്മഖലയില് 

്രവപ്മാട്ടര്ഗ്മാരുത്തട പ്സവനം അതയന്താപ്പേിതമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ്രവപ്മാട്ടര്ഗ്മാരും അവരുത്തട ്രവവര്ഗ്ത്തന 

പ്മഖലയില് ത്തമച്ചത്തപട്ട പ്സവനം നടത്തിവരുന്നു. നിലവില് 9625/- രൂപ മാത്രം ്രവതിമാസം ഓണപ്െ 

െിയത്തിനാണ് ഇവര്ഗ് പ്ജാലി ത്തചയ്തുവരുന്നത് . ഓപ്രാ വര്ഗ്ഷവും ഇെര്ഗ്വ   നടത്തിയാണ് ഇവത്തര 

നിയമിന്ന്നത്. നിലവില്  ീട്ടാംാാസ്  ീങ്കിലം പ്യാഗയത ഉള്ളവത്തരയാണ് തിരത്തഞ്ഞടുത്തിന്ന്നത്. ്രവാക്തന 

പ്ഗാത്ര വിഭ്ാഗക്കാര്ഗ്ക്ക് ീട്ടാം ാാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തമങ്കിലം ഉത്തണ്ടങ്കില് പരിഗണിന്ന്നതാണ്. ീസ്.സി  

്രവപ്മാട്ടര്ഗ്മാരുത്തട  ്രവവര്ഗ്ത്തന കാലാവധി മൂന്ന് വര്ഗ്ഷത്തമങ്കിലം ആക്കി നിജത്തപടുത്തിത്തിയാല് ഇവര്ഗ്ക്്ക കുത്തെ കൂടി 

കാരയേമമായി ്രവവര്ഗ്ത്തിന്വാന് സാധിന്ന്നതാണ്. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

പട്ടികജാതി വികസനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം  518 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

 

 

 



 

   വനിതാവികസനം   519 

   
  

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

7.2 വനിതാവികസനം  
 

7.2.1 ആമുഖം 
 7.2.1.1 പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തില് നിര്ദ്ദേശിക്കിന്ന രീത രിതിയില് രണ്ടു ദശിക്കാബ്ദങ്ങള്ക്കന്ന ദശിക്കേം 

ജില്ലാ പദ്ധതികള്ക്ക തയ്യാറാവുകയാണ്.  സമഗ്രവും ദിര്ദ്ഘവി്ഷണണദത്താും ം ൂടടി തയ്യാറാന്ന രീത ജില്ലാ 

പദ്ധതിയില് ജില്ലയിലല മനുേയപ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുലട കൃതയമായ വികസന ദ്ഷണമ സൂചികകള്ക്ക 

കലെത്തുകയം അവലയ സവിദശിക്കേ കാഴ്ചപ്പാും കളും വവദഗ്ധ്യവും ഉപദയാഗിച്്ച പ്രവര്ദ്ത്തന പതത്തില് 

എത്തിന്ന യം ലചയ്യുക എരീതതാണ് കാഴ്ചപ്പാട്. അതിനാല് തലരീത പദ്ധതി രൂപികരണം 

ലഗൌരവുമുള്ളതാകുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിദലയ്ക്ക് വനിതകള്ക്കന്ന ദവെി ഉറലക്ക ചിക്കിന്ന രീത ഉപവ ഉപവിഭാഗം 

ൂടടി ൂടട്ടി ദചര്ദ്ദക്കെട്െ്. പ്രത വിത വിേയത്തിെലറ വിവി് വശിക്കങ്ങലിദലയ്്ക്ക ലവലിച്ചം വിന്രീത ചില 

കലെത്തലുകള്ക്ക അവതരിപ്പിന്ന കയാണ് ഇവിലട ലചയ്യുരീതത്. വനിതാദ്ഷണമവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട 

പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക, ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക, സാ്യതകള്ക്ക, ഏദകാപന സംദയാജന സാദ്ധയതകള്ക്ക എരീതി വിേയങ്ങള്ക്ക ൂടടി 

ചര്ദ്ച്ച ലചയ്യുവാെ ഈ പദ്ധതി കരും ദരഖയില് ശ്രമിന്ന ന്നുെ്. 

 7.2.1.2 ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക വനിതാഘടക പദ്ധതികള്ക്കക്്ക ദവെി ട്ക നിക്കിവയ്ക്കുദപാള്ക്ക 

്നസഹായം നല്കുരീത പദ്ധതികള്ക്ക ഏറ്റും ദക്കെതില്ല. മറ്റ് ഏജെസികള്ക്ക നടപ്പിലാന്ന രീത 

പദ്ധതികലിലൂലട ്നസഹായം വനിതകള്ക്കക്്ക ലഭയമാക്കാെ അവസരമുെ്.  ഉദാ പട്ടികജാതി, 

പട്ടികവര്ദ്ഗവകുുകള്കള്ക്ക, കുും ംബശ്രി,   അടിസ്ഥാനലസൌകരയങ്ങള്ക്ക, വിപണനലസൌകരയങ്ങള്ക്ക, ലപാട്വായ 

ലസൌകരയങ്ങള്ക്ക എരീതിവ വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കാെ സഹായിന്ന രീത പദ്ധതികള്ക്ക ത്രിതല സംവി്ാനത്തിലൂലട 

നടപ്പിലാക്കണം. 

 7.2.1.3 ശിക്കതമാനം എരീത കണക്കില് ഉട്ക്കി നിര്ദ്ത്താലത ഉദന,ാദന, ദസവന, പത്താത്തല 

ദമഖലകലില് വനിതകള്ക്കക്ക് ട്ലയപ്രാ്ാനയമുള്ള പദ്ധതികള്ക്കക്ക് ട്ക വകയിപവത്തണം. രി 

ശിക്കാക്തികരണത്തിനും, സവയം പരയാപ്തയ്ക്കും ഉതകുരീത പദ്ധതികള്ക്ക നടപ്പിലാക്കണം. 

7.2.2 അവസ്ഥാ വിശിക്കകലനം 

7.2.2.1 കുും ംബശ്രി 
  7.2.2.1.1 സംസ്ഥാനലത്ത ജനജിവിതത്തില് വലലരദയലറ മാറ്റങ്ങള്ക്ക സൃഷ്ടിച്ച നവിന 

സംരംഭമായ കുും ംബശ്രി ഇരീത് 40 ല്ഷണത്തില് ൂടും തല് അംഗങ്ങളുള്ള ഏേയയിലല ഏറ്റവും വലിയ 

സര്ദ്ക്കാരിതര ഏജെസിയായി പ്രവര്ദ്ത്തിന്ന ന്നു. കുും ംബശ്രിയലട പ്രവര്ദ്ത്തന ദമഖലകള്ക്ക ഗ്രാമനഗര 

ദഭദമലനയ പല തട്ടുകള്ക്ക കടരീത് ഉപവ പുതിയ ദിശിക്കാദബാ്ത്തിദലക്ക് കുതിന്ന കയാണ്. ദവയാമയാത്രയിലല 

ഭ്ഷണണം, ലമദരാ ലറയില്ദവയലട സാരതയം ഉള്ക്കലപ്പലട നിരവ്ി പ്രദതയകതകള്ക്ക ൂടടംബശ്രിയലടതായി 

ഉയര്ദ്ന്നുവരീതിട്ടുെ്.  

7.2.2.1.2 നിര്ദ്ദ്ധനപവം, നിരാലംബപവമായ രി കുും ംബനാതകള്ക്കക്്ക താലികാലിക ആശിക്കവാസം എരീതി 

നിലയില് ട്ടങ്ങിയ ത്രിഫ്റ്റ് നിദ്ഷണപ പദ്ധതിയില് ട്ടങ്ങിയ ആത്മവിശിക്കവാസദത്താലടയള്ള പ്രവര്ദ്ത്തനം 

ഇരീത ് നിരവ്ി ദമഖലകള്ക്ക കടരീതിട്ടുെ്. ജില്ലയിലുള്ള കുും ംബശ്രി പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങളുലട രൂപദരഖ ടെവലട 

ദചര്ദ്ന്ന ന്നു. 

 എെ.എച്്ച.ജി -22468  

 എ.ഡി.എസ് -1691 
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 സി.ഡി.എസ് -96  

 ആലക ത്രിഫ്റ്റ് – 226 ദകാടി   
 ആക്കരിക വായ്പ – 447 ദകാടി  
 കൂമിദലറ്റിവ് ലിദേജ് എെ.എച്ച്.ജി – 18196 ട്ക 583 ദകാടി  
 വലവ് ലിദേജ് എെ.എച്ച്.ജി – 15221 ട്ക -354 ദകാടി  
 ആലക എം.ഇ യൂണിറ്റുകള്ക്ക -1168  

 ഫാമിംഗ് – 524 
 ദനാണ് ഫാര്ദ്മിംഗ് -1130 

 ആലക ലജ.എല്.ജി -3953  

 ആലക ഏരിയ – 5575 ഏക്കര്ദ്  
 ആലക എസ്.ടി പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക -28 

 ലജെറര്ദ് റിദസാഴ്സ് ലസെറര്ദ് - 13 

 കമ്മ്യൂണിറ്റി ലകൌണ്സിലിംഗ ്ലസെറര്ദ് -5 

 ഡി.ഡി.യ.ജി.ലക.വവ ലസെററുകകള്ക്ക -4  

 ദകാഴ്സ് പൂര്ദ്ത്തിയാക്കിയ പരിശിക്കിലനാര്ദ്ഥികള്ക്ക -1764 

 ലതാഴില് ദനടിയവര്ദ് -955 

 ആലക ബാലസഭ – 3520 
 കുട്ടികള്ക്ക - 38720 

 ബഡ്സ് /ബി.ആര്ദ്.സി -7  

 ആശ്രയ -95  

7.2.3 നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക, ആസൂത്രണ വിടവുകള്ക്ക 

 ദകരലം  വകവരിച്ച നിരവ്ി സാമൂഹയ ദനട്ടങ്ങളുലട ഫലമായി രികളുലട അവസ്ഥ ചില 

ദമഖലകലില് ഉയര്ദ്രീതിട്ടുെ്. രി സാ്ഷണരത, ലപണ്കുട്ടികളുലട  ഉയര്ദ്രീത  ൂള്ക്ക പ്രദവശിക്കന  നിരക്്ക, 

കുറഞ്ഞ മാതൃശിക്കിശു  മരണനിരക്ക്,  ഉയര്ദ്രീത ആയൂര്ദ്വദര്ദ്ഘയം എരീതിവ അവയില് ചിലതാണ്. ഇതിെലറ 

മറുകപുറത്ത്, രികള്ക്ക ദനരിും രീത വിവി് ചൂേണങ്ങള്ക്ക, വിദവചനം, അടിച്ചമര്ദ്ത്തൽ എരീതിവ തടയരീതതിന് 

ലമച്ചലപ്പട്ട അവസ്ഥകലലാന്നും സഹായകമായിട്ടില്ല. പാര്ദ്ശിക്കവവക കരിക്കലപ്പട്ട ദലിത്, ആദിവാസി 

വിഭാഗങ്ങള്ക്ക, മത്സ്യ ലതാഴിലാലികള്ക്ക, ദചരിയിലല താമസക്കാര്ദ് കുടിദയറ്റ കുും ംബങ്ങലിലല രികള്ക്ക 

എരീതിവര്ദ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യം, ലതാഴിലില്ലാമ, ജാതിയം, ലിംഗപരം, വര്ദ്ഗപരം എരീതിങ്ങലനയള്ള വിദവചനങ്ങളും 

ചൂേണങ്ങളും ഇദപ്പാന്ം ദനരിും ന്നുെ്.  

7.2.4 രികളും ലതാഴിലും 

   രികളുലട ലതാഴില് പോലിത്തത്തിെലറ ദദശിക്കിയ ശിക്കരാശിക്കരി 25.7 ശിക്കതമാനമാണ്. എരീതാല് 

ദകരലത്തില് അത് 15.3 ശിക്കതമാനമാണ്. സ്ഥിരമായ വപവമാനവും ലതാഴില് അവകാശിക്കങ്ങളും, ലതാഴില് 
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സുര്ഷണിതതവവും ഉറുകള് നല്കാത്ത ദസവന, സവകാരയ അസംഘടിത ദമഖലകലിലാണ് ഭൂരിപ്ഷണം രികളും 

ദജാലിലയും ന്ന രീതത്. കാര്ദ്േിക ദമഖല ദപാലുള്ള കനിനാദ്ധവാന ലതാഴിലുകലില് പുപവേന്മാര്ദ്ന്ന  ട്ലയമായ 

വപവമാനമല്ല രികള്ക്കന്ന  ലഭിന്ന രീതത്. ചില സര്ദ്ക്കാര്ദ് വകുുകള്കലിലും ഈ രിതി ട്ടര്ദ്ന്നു വപവന്നു. 

7.2.5 സവത്തിദന്മലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശിക്കം 

   2003 അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സാപത്തിക അവദലാകനത്തില് ദകരലത്തിലല രികലില് സവക്കം 

ദപരില് ഭൂമിയള്ളവര്ദ് 23.8 ശിക്കതാനമാലണരീത് ദരഖലപ്പും ത്തിയിരിന്ന ന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ദ്േങ്ങലിലായി വലിയ 

മാറ്റങ്ങലലാന്നും തലരീത ദരഖലപ്പും ത്തുകയൊയില്ല. ഇങ്ങലന അവകാശിക്കമുലല ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള 

വപവമാനവും നിയന്ത്രണവും അ്ികാരവും രികള്ക്കക്ക് പരിമിതമാദയ ഉ.. 

7.2.6 രികള്ക്കക്ക് രാരീയ അിയ അ്ികാരത്തിെലറ ദതാത് 

   നിലവിലുള്ള രാരീയ അിയ പാര്ദ്ട്ടികള്ക്ക, ദരഡ് യൂണിയനുകള്ക്ക ട്ടങ്ങിയവയില് രാേരിയാ്ികാരം, 

രികള്ക്കക്ക് പരിമിതലപ്പും ത്തിയിരിന്ന ന്നു. ദകരല നിയമസഭയില് 10 ശിക്കതാനത്തില് ൂടും തല് പ്രതിനി്യം 

രികള്ക്കക്ക് ഉൊയിട്ടില്ല. ദലാകസഭയിദലക്ക് 2 രികള്ക്ക മാത്രമാണ് ഉൊയിപവരീതത്. പ്രാദദശിക്കിക ഭരണ 

സംവി്ാനത്തില് നിര്ദ്ബന്ധമായ 50 ശിക്കതമാനം രി സംവരണം ഉള്ളട്ലകാൊണ ് നമ്മുലട 

തദേശിക്കസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലില് 50 ശിക്കതമാനം രി പ്രാതിനി്യം നിലനില്ക്കുരീതത്.  

7.2.7 രികള്ക്കക്ക് ദനലരയള്ള അതിംമം 

 വംം റിക്കാര്ദ്ഡ്സ് ബൂദറായലട കണക്കനുസരിച്ച് ഗാര്ദ്ഹികാതിംമം, ബലാല്സംഗം, 

രാഫിക്കിങ്ങ്, വചല്ഡ് അബൂസ് അതവാ കുട്ടികള്ക്കക്ക് ദനലരയള്ള വലംഗികാതിംമങ്ങള്ക്ക എരീതിവ 

ദകരലത്തില് ൂടടി വപവന്നുെ്. രജിസ്റ്റര്ദ് ലചയ്യലപ്പടാത്തവയം വനിതാ കമ്മ്യിേനില് റിദപ്പാര്ദ്ട്്ട 

ലചയ്യലപ്പും രീത പരാതികളും ൂടടി പരിദശിക്കാ്ിച്ചാല് ഈ വിടവ് വലുതാണ് എര്ീത എളുപ്പം ദബാദ്ധയമാവും.  

7.2.8 സാദേതിക വിദയാഭയാസത്തിലല രി പേ് 

  എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, ദപാലിലടക്നിക്ക്, ഐ.ടി.ഐ കള്ക്ക എരീതി സാദേതിക വിദയാഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങലില് ലപണ്കുട്ടികള്ക്ക കുറവാണ്. ഐ.ടി.ഐ കലില് 28 ശിക്കതമാനവും ദപാലിലടക്നിന്ന കലില് 26 

ശിക്കതമാനവും എഞ്ചിനിയറിങ്ങില് 30 ശിക്കതമാനവും ലപണ്കുട്ടികലാലണരീതട്ം ദരഖലപ്പും ത്തിയിട്ടുെ്. 

7.2.9 രികള്ക്കക്കിടയിലല ദരാഗ വര്ദ്ദ്ധനവ് 

  ലതാഴില്, കുും ംബം എരീതിവിടങ്ങലിലല അതയദ്ധവാനവും പുതിയ ജിവിതവശിക്കലി ദരാഗങ്ങളും 

രികള്ക്കക്കിടയില് വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരു വപവരീതതായി സംസ്ഥാന കണന്ന കള്ക്ക ലതലിയിന്ന ന്നു. 

7.2.10 ലിംഗാനുപാതത്തില് ലപണ്കുട്ടികളുലട കുറവ് 

  0-6 പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുലട കണലക്കും ത്താല് ലപണ്കുട്ടികളുലട എണം ം കുറഞ്ഞുവപവന്നു. 

നിലവിലല അനുപാതം 1000: 963. 2001 ലല ലസെസസ് സൂചിപ്പിന്ന രീതത് സംസ്ഥാനലത്ത ആലക 

ജനസംഖയയില് 12:48 ശിക്കതമാനം ആണ്കുട്ടികളും 10:95 ലപണ്കുട്ടികളുമാലണരീതാണ്. 

7.2.11 കുും ംബാസൂത്രണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങലിലല പേ ്

  പാര്ദ്ശിക്കവഫലങ്ങള്ക്ക ശ്രദ്ധിക്കാലത  ഉപദയാഗിന്ന രീത കുും ംബാസൂത്രണ മാര്ദ്ഗങ്ങള്ക്ക പൂര്ദ്ണം മായം 

രികലില് അടിദച്ചദന,ിക്കലപ്പും ന്നു. 

7.2.12 വൃദ്ധരായ രികള്ക്ക 

  60 വയസ്സിനുമുകലിലുള്ള രികളുലട എണം ം പുപവേന്മാലര അദപ്ഷണിച്ച ് ദകരലത്തില് 

ൂടും തലാണ്. 2001 ലല ലസെസ്സ് പ്രകാരം രികളുലട എണം ം 10.16 ല്ഷണവും പുപവേന്മാപവദടത് 8.96 

ല്ഷണവുമാണ്. ആദരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക, ദപാേകാഹാരകുറവ്, ഉറ്റലപ്പടല്, ഗാര്ദ്ഹിക്കാതിംമം എരീതിങ്ങലന 

നിരവ്ി പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക വൃദ്ധ രികള്ക്ക ദനരിും ന്നു. 
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ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

  ഇതിനുപുറലമ കുും ംബം ദപാറ്റുരീത രികളുലട എണം ം ൂടും രീതതായി ലതലിഞ്ഞിട്ടുെ്. ദദശിക്കിയ 

ശിക്കരാശിക്കരിയില് ഇത് 8  ശിക്കതമാനവും എരീതാല് ദകരലത്തില് 22 ശിക്കതമാനവുമാണ്. ദകരലത്തിലല രികള്ക്ക 

സാമാനയമായം സവിദശിക്കേമായം ദനരിും രീത ജിവിതാവസ്ഥകള്ക്ക, ജില്ലയില് ൂടും തലായി 

പ്രതിഫലിക്കലപ്പും ന്നുെ്. കാര്ദ്േിക ദമഖലയിലല തകര്ദ്ച്ച, ലതാഴിലില്ലായ്മ, ലതാഴിലുറുകള് പദ്ധതിയിലല 

മുരടിപ്്പ, കുും ംബബന്ധങ്ങലിലല അവകാശിക്കതര്ദ്ക്കങ്ങള്ക്ക, വിദയാഭയാസപരമായ പിദരീതാക്കാവസ്ഥ, ട്ടങ്ങിയ 

നിരവ്ി കാരണങ്ങള്ക്ക ജില്ലയിലല രികളുലട വലര്ദ്ച്ചലയ പിദരീതാട്ടടിച്ചതായി കാണാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങലല 

മറികടന്ന രീതതിന് ദിര്ദ്ഘവി്ഷണണദത്താട് ൂടടിയ വികസനാസൂത്രണങ്ങള്ക്ക ഈ ദമഖലയില് 

അനിവാരയമാണ്. 

7.2.13 ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം 

 7.2.13.1 രി പുപവേ അസമതവങ്ങളുലട പ്രതയാഘാതങ്ങലുലട ഫലമായി രികള്ക്ക അനുഭവിന്ന രീത 

ചൂേണം, വിദവചനം, അടിച്ചമര്ദ്ത്തല് എരീതി പ്രശ്നങ്ങലല ദനരിടാനും, രികളുലട പദവി ഉയര്ദ്ത്തുവാനും 

പ്രാപ്തമായ വികസന പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക കലെത്തുകയാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം എരീതട്ലകാെ് 

ഉദേശിക്കിന്ന രീതത്. സാമൂഹികവും, സാപത്തികവും, സാംസ്ക്കാരികവും, നിയപരവും, കുും ംബപരവുമായ 

ഘടനകള്ക്ക, എരീതിവയില് ഇരീത ് നിലനില്ക്കുരീത അസമതവങ്ങലല വിശിക്കകലനം ലചയ്യാനും പരിഹരിക്കാനും 

ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം സഹായിന്ന ന്നു.  

 7.2.13.2 ലിംഗപദവി അടിസ്ഥാനത്തില് നിത്തയിന്ന രീത ലതാഴില് വിഭജനം ംദമണ സാമൂഹയ 

നിയമം ആയിമാറുകന്നു.  അവ, രി പുപവേെമാരില് വയതയസ്ത കഴിവുകള്ക്ക രൂപലപ്പും ത്തൂന്നു.  ലിംഗപദവി 

ബന്ധങ്ങള്ക്ക ദശ്രണിപരമായട്ലകാണ്ടുതലരീത രികളുലട ലതാഴിലുകള്ക്കക്്ക വിലകല്പ്പിക്കാതിരിന്ന കയം 

അവയ്ക്ക് ആവശിക്കയമായ വിഭവങ്ങള്ക്ക ലഭയമാകാതിരിന്ന കയം ലചയ്യുന്നു. 

7.2.13.3 തന്ത്രപരമായ ചില ലിംഗപദവി ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക, പ്രദതയകതകള്ക്ക രികളുലട 

വികാസപരമായ ഉയര്ദ്ച്ചയിദലയ്ക്ക് നയിന്ന രീതതാണ്.  സമൂഹത്തില് നിലനില്കുരീത കിഴാലപദവിലയ 

മറികടക്കാെ സഹായിന്ന രീത ആവശിക്കയങ്ങലലയാണ് തന്ത്രപരമായ ലിംഗപദവി ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക എന്നു 

പറയരീതത്.  ഉദാഹരണമായി കുും ംബത്തിലല ഇരട്ടദജാലി ഭാരം കുറയ്ക്കുക പുപവേ പോലിത്തം 

വര്ദ്ദ്ധിപ്പിന്ന ക.  രികളുലട ഉരീതമനത്തിന് സഹായകരമായ മലറ്റാപവ കാരയം വിഭവങ്ങള്ക്ക 

ഉപദയാഗിക്കാനുലല  സാ്യതയാണ്. വിഭവങ്ങള്ക്ക ഉപദയാഗിന്ന രീതതിന് പുപവേദനാലടാപ്പം രിന്ന ം ൂടടി 

അ്ികാരം ലഭിന്ന ദപാള്ക്ക അവിലട പ്രാപയതയം നിയന്ത്രണത്തിനുലല സാ്യതയം ലതലിയന്നു. 

7.2.13.4 സവക്കം ജിവിതത്തിെലറ അവസ്ഥ വിമര്ദ്ശിക്കനാത്മകമായി വിശിക്കകലനം ലചയ്യാനും, ആ 

അവസ്ഥലയ ലമച്ചലപ്പും ത്തുരീതതിന് അറിവ്, അവകാശിക്കദബാ്ം, വവദഗ്ധ്യം എരീതിവ രികള്ക്ക 

ആര്ദ്ജിലച്ചും ന്ന രീത പ്രംിയയാണ് രി ശിക്കാക്തികരണം. കുും ംബം, സമൂഹം, നിയമം ട്ടങ്ങിയ 

സംവി്ാനങ്ങലില് നിലനില്ന്ന രീത രി പുപവേ അ്ികാരബന്ധങ്ങലില് മാറ്റം വപവത്താെ നടത്തുരീത 

ശ്രമവും ൂടടിയാണത്. 

7.2.13.5 രികളുലട പ്ര്ാന മൂരീത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങലായ പ്രതൂല്പാദനം, വപവമാനദായക 

ദജാലികള്ക്ക, സാമൂഹയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്ക്ക എരീതിവലയ പൂര്ദ്ണം മായി ഉള്ക്കലക്കാലളുരീത പദ്ധതികള്ക്ക 

ഉൊവണം.  അതിന് ലിംഗപദവി പനനവും ആസൂത്രണവും അതയാവശിക്കയ ഘടകമാണ്. 

7.2.14 ജാഗ്രതാസമിതി 

     ജില്ലയിലല 88 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകലിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ജാഗ്രതാ സമിതികള്ക്ക 

നിലവിലുെ്. വാര്ദ്ഡ്തല ജാഗ്രതാ സമിതികള്ക്ക കാരയ്ഷണമമല്ല. 2016-17 വര്ദ്േം 73 പരാതികള്ക്ക ലഭിച്ചതില് 
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65 എണം ം തിര്ദ്പ്പായിട്ടുെ്. 2017-18 ല് ഇട്വലര 94 പരാതികള്ക്ക ലഭിച്ചിട്ടുെ്. ആയതില് 40 എണം ം 

തിര്ദ്പ്പായി. 

7.2.15 രികള്ക്കന്ന ം കുട്ടികള്ക്കന്ന ം എതിലരയള്ള അതിംമങ്ങള്ക്ക 

 രികള്ക്കന്ന  കുട്ടികള്ക്കന്ന ം എതിദരയള്ള അതിംമങ്ങള്ക്കക്ക് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില് തിപവമാനദമാ 

വി്ിദയാ ഉൊകണലമരീതാണ് നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും അനുശിക്കാസിന്ന രീതത്. എരീതാല് അത് 

പാലിക്കലപ്പടാറില്ല. 

 രികള്ക്കലക്കതിലരയള്ള ഗാര്ദ്ഹിക അതിംമ ദകസുകളുലട എണം ം 2016-17 – 591 
 ്നസഹായം നല്കിയത് -21 

7.2.16 രി ലസൌഹൃദ ലപാട് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക 

 ഓര്ദ്ഫദനജ് കണ്ദരാള്ക്ക ദബാര്ദ്ഡ് അംഗികകാരമുള്ള  അഗതി മദിരിരങ്ങള്ക്ക - 4 

 മഹിലാ മദിരിരം – 1 
 രികള്ക്കക്കായള്ള ദഹാസ്റ്റല് -17 

 രികള്ക്കക്കായള്ള വര്ദ്ക്കിംഗ് വിമെസ് ദഹാസ്റ്റല് -4 

 മഹിലാമദിരിരത്തില് 24 ദപര്ദ് 

 ശിക്കാരിരിക വവകലയമുള്ളവപവലട ഭവനങ്ങലില് 28 ദപര്ദ് 

 വൃദ്ധസദനങ്ങലില് 612 ദപര്ദ് 

 ഫറിലിംഗ് ദഹാമുകലില് 10 ദപര്ദ് 

 വവകലയമുള്ളവര്ദ്ന്ന ള്ള സ്ഥാപനങ്ങലില് 457 ദപര്ദ് 

 മാനസിക വവകലയമുള്ളവര്ദ് 102 ദപപവം അനാത മദിരിരങ്ങലില് -4904 ദപര്ദ് 

 നിര്ദ്ഭയ ലേല്റ്ററില് - 15 ദപര്ദ് 

  കുും ംബശ്രിയലട രി ലസൌഹൃദ ദകന്ദ്രമായ ദേഹിത യിലൂലട താല്ക്കാലിക അഭയം, 

ലകൌണ്സിലിംഗ്, നിയമസഹായം എരീതി ദസവനങ്ങള്ക്ക നല്കുന്നുെ്. ഇട്മായി ബന്ധലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

മുെവര്ദ്േങ്ങലിലല വിവരങ്ങള്ക്ക ടെവലട ദചര്ദ്ന്ന ന്നു.  

പട്ടിക 7.2.1 

വര്ദ്േം 2015 2016 2017 ആലക 

ദകസുകളുലട എണം ം 129 153 245 527 

താല്ക്കാലിക അഭയം 

നല്കിയത് 
6 53 69 128 

അവലംബം : കുും ംബശ്രി 

7.2.17 ലജന്റര്ദ് റിദസാഴ്സ് ലസന്റര്ദ് 

 ജില്ലയില് 5 ലജെറര്ദ് റിദസാഴ്സ്സ് ലസന്ററുകകള്ക്ക ഉെ്. ലജന്റര്ദ് റിദസാഴ്സസ് ലസന്ററുകകള്ക്ക വഴി 

ലഭയമാകുരീത ദസവനങ്ങള്ക്ക താലഴ ദചര്ദ്ന്ന ന്നു. 

 മിനി വലബ്രറി & റിഡിംഗ് ബുക്ക്സ് 

 പ്രാദദശിക്കിക ലതാഴില് വിഭവ ദകന്ദ്രം 
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 ലകൌണ്സിലിംഗ് ലസെറര്ദ് 

 നിയമ സഹായം ദകന്ദ്രം 

 കാരയദശിക്കേി പരിശിക്കിലന ദകന്ദ്രം 

 പ്രാദദശിക്കിക വനിത കലാ കായിക – സാംസ്ക്കാരിക കായിക വിഭവ ദകന്ദ്രം 
 രികള്ക്കക്ക് താല്ക്കാലിക പകല് സമയ അഭയ ദകന്ദ്രം 

 

7.2.18. വമദഗ്രേെ ലസന്റര്ദ്   മനുേയക്കടത്ത് ഉള്ക്കലപ്പലടയള്ള അതിംമങ്ങലില് നിന്നും 

ചൂേണങ്ങലില് നിന്നും രികള്ക്കന്ന ം പാര്ദ്ശിക്കവവല്ക്കരിക്കലപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങള്ക്കന്ന ം ആവശിക്കയമായ പിയണയം 

സഹായവും ഉറുകള് വപവത്തുക. ജില്ലയില് 5 വമദഗ്രേെ ലസന്ററുകകള്ക്ക ഉെ്. 

7.2.19 എ.എച്ച്.ടി – ഐ.ജി.പി പദ്ധതി 

  ചിറ്റൂര്ദ് ദലാക്കില് മനുേയക്കടത്തിദലക്ക് നയിന്ന രീത പ്ര്ാന കാരണങ്ങലലന്ന റിച്ചു വരും പ്രതിദരാ് 

മാര്ദ്ഗങ്ങലലന്ന റിച്ചു വരും ദബാ്വകക്കരണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക ദകന്ദ്രികരിച്്ച നടത്തുരീതതിനായി കുും ംബശ്രി – 
എ.എച്ച്.ടി പദ്ധതിയലട ഭാഗമായി ട്ടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലസെററുകകലാണ് വമദഗ്രേെ ലസന്റര്ദ്. ചിറ്റൂര്ദ് 

ദലാക്കിലല വമദഗ്രേെ ലസെറര്ദ് ഓഫിസ് നദല്ലപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇദപ്പാള്ക്ക പ്രവര്ദ്ത്തിച്ചു വരു 

ദപാപവരീതത്.  പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കലായിട്ടുള്ളത് വി്വകള്ക്ക, അവിവാഹിതരായ അമ്മ്യമാര്ദ്, വിവാഹ 

ബന്ധം ദവര്ദ്ലപും ത്തിയവര്ദ്, ബന്ധം ദവര്ദ്ലപ്പും ത്താലത ഉദപ്ഷണിക്കലപ്പട്ടവര്ദ്, എയ്ഡഡ്സ് ദരാഗികള്ക്ക 

എരീതിവരാണ്. 

7.2.20 രിജനയ ദരാഗങ്ങള്ക്ക 

  ബ്രസ്റ്റ് കയാെസര്ദ്, ഗര്ദ്ഭാശിക്കയ കയാെസര്ദ് ട്ടങ്ങിയ രികള്ക്കന്ന ൊവുരീത ദരാഗങ്ങളുലട 

തരംതിരിച്ചു വരുള്ള കണന്ന കള്ക്ക ജില്ലാതലത്തില് ദംാഡികരിക്കാനുള്ള സംവി്ാനം ഇല്ലാത്തതിനാല് സ്ഥിതി 

വിവരകണന്ന കള്ക്ക എും ന്ന രീതതിനുള്ള സംവി്ാനം ഉൊകണം. 

പട്ടിക 7.2.2 

ഭരണരംഗലത്ത രി പോലിത്തം 

ംമ 

നം 

തദേശിക്ക സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപനം 
ആലക സിറ്റ് വനിതകള്ക്ക 

ജനറല് 

സിറ്റില് 

മത്സ്രിച്ചവര്ദ് 

(ശിക്കതമാനം) 

ശിക്കതമാനം 

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് 1490 786 2.8 52.8 

2. ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 183 96 2 52 

3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 30 15 - 50 

4. മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക 240 122 0.8 50.8 

  

ജനറല് സിറ്റുകലില് വനിതകളുലട പ്രാതിനി്യം വലലര കുറവാണ ്എരീതാണ് ഈ കണന്ന കള്ക്ക 

വയക്തമാന്ന രീതത്.  1490 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങലില് ആലക വനിതകള്ക്ക - 786, പട്ടികജാതി 

വനിതകള്ക്ക -166, പട്ടികവര്ദ്ഗ വനിതകള്ക്ക -19, സ്റ്റാെഡിംഗ് കമ്മ്യിറ്റി ലചയര്ദ്ദപഴ്സണ് - 17, ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

പ്രസിഡെറ് -55, വവസ് പ്രസിഡെറ് – 46. 
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7.2.21 വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയം വനിതകളും 

  7.2.21.1 രികള്ക്കക്്ക സമൂഹത്തിലും കുും ംബത്തിലും ട്ലയനിതി ഉറപ്്പ വപവത്തുരീതതിനായി 

ആസൂത്രണത്തില് പ്രദതയക പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക ആവിഷ്ക്കരിന്ന രീത പദ്ധതിയാണ ് വനിതാ ഘടകപദ്ധതി.  

സമഗ്രശിക്കാക്തികരണം ആഗ്രഹിന്ന രീത തദേശിക്ക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക 10 ശിക്കതമാനം പദ്ധതി ട്ക 

മാറ്റിലവന്ന രീതട്വഴി വനിതകളുലട തന്ത്രപരമായ ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക പൂര്ദ്ത്തികരിന്ന ന്നുലെന്നും, കൃതയമായ 

ഹ്രസവ -ദിര്ദ്ഘകാല കാഴ്ചപ്പാും കള്ക്ക വാര്ദ്േിക പദ്ധതികലില് ഉള്ക്കലക്കാലലിച്ചു വരുലവന്നും ഉറപ്പാദക്കെട്െ്. 

  കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്ദ്േലത്ത പദ്ധതി അവദലാകനം നടത്തുദപാള്ക്ക നവിന ആശിക്കയങ്ങളുലല 

ദപ്രാജക്റ്റുകള്ക്ക നടപ്പില് വരീതതായി കാണാം.  വപവമാന ദായക ദപ്രാജക്റ്റുകള്ക്ക, പാരപദരയതര 

ദപ്രാജക്റ്റുകള്ക്ക, വനിതാ രാെദപാര്ദ്ട്ട്, സഹകരണസംഘം, വനിതാ ദമസ്തിരി പരിശിക്കിലനം, ട്ടങ്ങി നിരവ്ി 

പദ്ധതികള്ക്ക നടപ്പിലായിട്ടുെ്.  ഇവയലടലയല്ലാം ഫലമായി പ്രാദദശിക്കിക ആസൂത്രണതലത്തില് രികളുലട 

പോലിത്തം, സംഘടനാദശിക്കേി വയക്തിതല കഴിവ് ൂടട്ടായ്മ സാപത്തിക വികസന പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങലില് 

ദനരിട്ട് ഇടലപടല് എരീതിവ സാദ്ധയമായി 

   7.2.21.2 പദ്ഷണ പ്രാദദശിക്കിക ആസൂത്രണ പ്രംിയയില് വകലക്കാെ നടപടികലലല്ലാം 

സാപത്തികാവശിക്കയങ്ങള്ക്കക്ക് ലരീതല് നല്കുകയം, സാമൂഹയപദവികലല ശ്രദ്ധിക്കാലത വിും കയം ലചയ്തു.  

വനിതാവികസന ദപ്രാജക്റ്റുകള്ക്ക ൂടട്ടുത്തരവാദിതവദത്താലടയാണ് വിഭാവനം ലചയ്തലതേിലും വയക്തിഗത 

ദപ്രാജക്റ്റുകലായി മാറിയതിനാല് ഉദേശിക്കിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ല.  അടിസ്ഥാന ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക പദ്ധതി 

നടത്തിപ്പില് വനിതാ പദ്ധതികലായിമാറി.  രികളുലട സവിദശിക്കേപ്രശ്നങ്ങലായ ഗാര്ദ്ഹികാതിംമം, 

സഞ്ചാരസവാതക്കയമില്ലായ്മ, പ്രതൂദന,ാദന ആദരാഗയപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക, സവത്തവകാശിക്കം ഇല്ലായ്മ 

ട്ടങ്ങിയവലയാന്നും മുഖയ്ാരാ വികസനചര്ദ്ച്ചകലില് ഉയര്ദ്ര്ീത വരീതില്ല.  രിപദവി പനനം എരീത 

നിര്ദ്ദേശിക്കവും പൂര്ദ്ണം മായില്ല. 

   7.2.21.3 ദമല് പറഞ്ഞവയില് നിരീത് അനുകുല പ്രതികുല ഘടകങ്ങലല ദവര്ദ്തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രി 

ശിക്കാക്തികരണത്തിലന്റ പ്രവര്ദ്ത്തനഫലങ്ങള്ക്ക ലഭിക്കത്തക്കവി്ം വനിതാഘടക പദ്ധതികള്ക്ക വിഭാവനം 

ലചയ്താല് മാത്രലമ രികളുലട യതാര്ദ്ഥ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്്ക അദന,ലമേിലും പരിഹാരമാൂട. 

7.2.22 ദഫാക്കസ് ഗ്രൂപ്്പ – ചര്ദ്ച്ച 

   പാലക്കാട ് ജില്ല സമഗ്രപദ്ധതി തയ്യാറാന്ന രീതതിെലറ ഭാഗമായി  വനിതാദ്ഷണമം/ കുും ംബശ്രി  

ഉപസമിതിയലട ഭാഗമായി ജില്ലലയ ദലാക്കടിസ്ഥാനത്തില് 6 ദമഖലകലായി തിരിച്ച് ദഫാക്കസ് ഗ്രൂപ്്പ 

ചര്ദ്ച്ചകള്ക്ക സംഘടിപ്പിച്ചു വരു. നവംബര്ദ് 7 മുതല് 10 വലരയള്ള തിയ്യതിന്ന ള്ളില് 6 ദകന്ദ്രങ്ങലില് വച്്ച 

ദഫാക്കസ് ഗ്രൂപ്പ ് ചര്ദ്ച്ച നടത്തി. ഉപവ ദകന്ദ്രത്തില് വിട്ടമ്മ്യമാര്ദ്, കുും ംബശ്രി, ലതാഴിലാലികള്ക്ക, 

ജനപ്രതിനി്ികള്ക്ക, ഉദദയാഗസ്ഥര്ദ്, ആശിക്കാവര്ദ്ക്കര്ദ്, അംഗെവാടി ടിച്ചര്ദ്മാര്ദ് ട്ടങ്ങി സമൂഹത്തിലന്റ വിവി് 

തലങ്ങലില് പ്രവര്ദ്ത്തിന്ന രീത വനിതകലായിപവന്നു ചര്ദ്ച്ചയിലല ്ഷണണിതാക്കള്ക്ക.ഉപവ ദകന്ദ്രത്തില് 30 നും 60 

നും ഇടയ്ക്കുള്ള പോലിതവം ഉൊയിപവന്നു. 6 ദകന്ദ്രങ്ങലിലായി 260 വനിതകള്ക്ക ചര്ദ്ച്ചയില് പോലികലായി. 

എല്ലാവര്ദ്ന്ന ം ഇലതാപവ പുതിലയാപവ അനുഭവമായിപവന്നു ലവന്നും, ഇതിനു മുെപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്റരീത 

ചര്ദ്ച്ചകള്ക്കക്്ക ദവദി ലഭയമായിപവരീതില്ലാലയന്നും പലേും ത്തവര്ദ് അഭിപ്രായലപ്പട്ടു. 

7.2.3 ലപ്രാജക്ട് നിര്ദ്ദേശിക്കങ്ങള്ക്ക 

1. ഓദരാ ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിലും വനിതകള്ക്കക്കായി ഉപവ ബസ്സ് സര്ദ്വിസ് നടപ്പിലാക്കണം. 

2. കുും ംബശ്രി  ഉകപരീതങ്ങള്ക്കക്ക് ദലാന്ന തല വിപണന ദകന്ദ്രം നിര്ദ്മ്മ്യിക്കണം 

3. ദലാന്ന തല നിയമ സഹായ ദവദിയൊകണം. 

4. ഗാര്ദ്ഹിദകാപകരണ റിപ്പയര്ദ് പരിശിക്കിലനവും റിപ്പയര്ദ് ലസെററുകം 
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5. ലാബ(്രക്തം,മലം) പരിദശിക്കാ്ന പരിശിക്കിലനവും പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ലമാവബല് യൂണിറ്റ്. 

6. ലമാവബല്, ലനറ്റ്,ദകബിള്ക്ക,പരിശിക്കിലന യൂണിറ്്റ. 

7. രികളുലട ദനതൃതവത്തില് വൈവിംഗ് ൂള്ക്ക. 

8. ആധുനിക കാര്ദ്േിദകാപകരണം പരിശിക്കിലനം ലതാഴില് ദസവ രൂപികരണം. 

9. നാപ്കിെ നിര്ദ്മ്മ്യാണ യൂണിറ്റ്. 

10. സഹകരണ ദമഖലയില് രികളുലട ദകാഫി ഹൌസ് രൂപികരണം. 

11. മുട്ടദകാഴി, പച്ചക്കറി, ൂളുകലിലും, അംഗെവാടി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും വിതരണം. 

12. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് സ്ഥിരം വിതരണ ദകന്ദ്രം. 

13. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് രികള്ക്കക്്ക സാംരികാരിക ദകന്ദ്രം. 

14. കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ്. 

15. രികളുലട വയക്തിവികസനത്തിനും, ആത്മവിശിക്കവാസം വലര്ദ്ത്തുരീത കൌണ്സിലിംഗ,് 

നിയമസാ്ഷണരത ലഭയമാക്കണം. 

16. മാലിനയ സംരികരണം, പുനപവപദയാഗം, വാഹന സൌകരയം എരീതിവ വാര്ദ്ഡ് തലത്തില് 

ഉൊവണം. 

7.2.24 പ്ര്ാന കലെത്തലുകള്ക്ക - വിവി് ദമഖലകള്ക്ക 

പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക 

 രാരീയ അിയം / അ്ികാരം – പരിമിതം 
 അതിംമം ൂടടിവപവന്നു 

 സാദേതി വിദയാഭയാസത്തിലല പേ് – ലപണ്കുട്ടികള്ക്ക  

ഐ.ടി.ഐ – 28%, ദപാലിലടക്നിക് – 26%, എഞ്ചിനിയറിംഗ് – 30% 

 വാര്ദ്ദ്ധകയത്തിലല പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക 

 ലിംഗപദവി ആസൂത്രണത്തിലന്റ കുറവ ്

 തിപവമാനപ്രംിയയില് പരിമിത സാരീതിദ്ധയം 

 ആസ്തികലില് നാമമാത്ര ഉടമസ്ഥാവകാശിക്കം 

 ലതാഴില് വിഭജനത്തിലല ലിംഗവിദവചനം 

 അടിച്ചമര്ദ്ത്തല്, താഴ്ന്ന പദവി 

 പുപവേന്മാപവലട സപാദയം മുന്വെ കുും ംബത്തില് എത്തുരീതില്ല 

 രികളുലട വപവമാനം കുും ംബത്തിനുദവെി മാത്രം വിനിദയാഗിന്ന ന്നു 

 കുും ംബം നയിന്ന രീതത് പുപവേന്മാരാണ ്

 ഉയര്ദ്രീത വിദയാഭയാസം ലഭിന്ന രീതില്ല 

 വിദഗ്ധ് ചികിത്സ് ലഭിന്ന രീതില്ല 

 വിദയാഭയാസ ദമഖലയില് ട്ടര്ദ്പനന സാദ്ധയതകള്ക്ക സാമൂഹയപരമായി നിലനില്ക്കുരീതില്ല 

 പ്രാദദശിക്കിക ആദരാഗയദകന്ദ്രങ്ങലില് രിജനയദരാഗങ്ങള്ക്കക്ക് ചികിത്സ്ാ ലസൌകരയകുറവ് 
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 വിവാഹം ഏകപ്ഷണിയമാകുന്നു. അതിനാല് കുും ംബ ജിവിതത്തില് താലപ്പിഴകള്ക്ക 

 കുട്ടികളുലട കാരയത്തില് ഉള്ക്കലപ്പലട തിപവമാനം പുപവേന്, കുും ംബത്തില് രൊം തരം ജിവിതം 

 ഉകപാദന ദമഖലയില് പദ്ധതികലില്ല 

 പേതികള്ക്ക യാതാര്ദ്ഥയദത്താലടയല്ല 

 വവദഗ്ദ്ധ്യം, മാര്ദ്ക്കറ്റിംഗ്, ്നസഹായം എരീതിവ ലഭയമാക്കാലത പദ്ധതികള്ക്ക 

 മാര്ദ്ക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്്പ ആസൂത്രണമികദവാലട പദ്ധതികള്ക്ക തയ്യാറാന്ന രീതില്ല 

 ലിംഗസമതവം ഉറപ്പാന്ന രീത ്നവിനിമയ പദ്ധതികള്ക്ക ഉൊകണം 

 ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്ക്കക്ക് പ്രാമുഖയമില്ല 

 ആനുൂടലയവിതരണത്തിന് പദ്ധതികള്ക്ക 

 ആദിവാസി ദമഖലകള്ക്ക, ദകാലനികള്ക്ക, ജില്ലയിലല സാമൂഹികവും സാപത്തികവുമായി പിദരീതാക്കം 

നില്ന്ന രീത ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്ക താമസിന്ന രീത പ്രദദശിക്കങ്ങലില് രികളുദടയം കുട്ടികളുദടയം ഇടയില് 

ലഹരി വത വിക്കളുലട ഉപദയാഗം ൂടും തലായി കാണലപ്പും ന്നു. 

 കുട്ടികലിലും രികലിലും ദപാേകാഹാര കുറവു മൂലമുള്ള ആദരാഗയപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക 

 ലതാഴില് ദമഖല – പുപവോ്ിപതയം 
 അതിംമം ൂടും തലും ഇരകള്ക്ക രികള്ക്ക 

 സപാദയത്തിലും വപവമാനത്തിലുംരികള്ക്കക്ക് സവാതന്ത്രയ കുറവ് 

 സാമൂഹയ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കക്ക് വിലക്ക് 

 പ്രദതയക പരിഗണന അര്ദ്ഹിന്ന രീത രാെസ് ലജെഡര്ദ്, അനയ സംസ്ഥാന ലതാഴിലാലികള്ക്ക, 

എച്ച്.ഐ.വി ദപാസിറ്റിവ്സ്, പട്ടികവര്ദ്ഗ കുും ംബാംഗങ്ങള്ക്ക എരീതി സാമൂഹയ വിഭാഗങ്ങളുലട 

പോലിത്ത കുറവ ്

 മനുേയക്കടത്്ത, വശിക്കശിക്കവ വിവാഹം, അവിവാഹിതരാകുദപാന്ം അമ്മ്യമാര്ദ് ആദകെി വപവരീത 

സാഹചരയം, ട്ടങ്ങിയ സാമൂഹയ സമസയകലല അഭിമുഖികരിന്ന രീതതിന് നല്ദകെ 

പിയണകളുലട കുറവ് 

 ആധുനിക സംരംഭങ്ങള്ക്ക രൂപികരിന്ന രീതതിനും നടത്തുരീതതിനും ആധുനിക വിദയ അടിസ്ഥാന 

ലസൌകരയങ്ങള്ക്ക വിപണി ലസൌകരയങ്ങലുലട കുറവ്. 

7.2.25 നിര്ദ്ദേശിക്കങ്ങള്ക്ക 

1) ട്ലയത പദ്ധതിയില് ഉള്ക്കലപ്പും ത്തി വനിതകള്ക്കന്ന ള്ള പദ്ധതി ആവിിക്രിന്ന ക 

2) ലപാട് സ്ഥലങ്ങലില് രികള്ക്കക്ക് ലശിക്കൌചാലയ സംവി്ാനങ്ങള്ക്ക 

3) പി.എസ്.സി, ദഹാട്ടല് മാദനജ്ലമെറ് ദകാച്ചിംഗ് ലാസാസുകളകള്ക്ക. 
4) നവ മാ്യമങ്ങളുലട ചൂേണങ്ങള്ക്കലക്കതിലര ലചറുകപ്രായത്തില്ത്തലരീത ലപണ്കുട്ടികള്ക്കക്്ക 

അവദബാ്ം നല്കുരീതതിനു ദവെിയള്ള പരിശിക്കിലനം 
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5) കുും ംബശ്രി സംവി്ാനലത്ത ശിക്കക്തിലപ്പും ത്തുരീതതിെലറ ഭാഗമായി ദലാന്ന തലത്തില് 

ലഫഡദറേെ രൂപികരണം. ജില്ലാതലത്തില് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗത്തിെലറ വനിത 

വികസന ഓഫിസറുകലട ദസവനം ൂടടി ഇതിദലക്കായി വിനിദയാഗിക്കണം. 

6) കുും ംബശ്രി – ദകന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്ക്ക - തദേശിക്ക സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പേതികള്ക്ക 

എരീതിവ സംദയാജിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കണം 

7) പദ്ധതി നിര്ദ്വഹണത്തില് 5 ദപരടങ്ങുരീത സംഘങ്ങള്ക്കക്ക് സവയം ലതാഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്കക്്ക 

മുെഗണന നല്കണം. 

8) രികള്ക്കകള്ക്കക്കായി ലപാട് ഇടങ്ങള്ക്ക 

9) ലപണ്കുട്ടികള്ക്കക്ക് ലസൌജനയ വിദയാഭയാസം 

10) ദപപ്പര്ദ് ലെയ്ഡറ്റ് നിര്ദ്മ്മ്യാണം 

11) ഇപവചം വാഹന പരിശിക്കിലനം 
12) നാപ്കിെ നിര്ദ്മ്മ്യാണ യൂണിറ്റ് 

13) രിജനയ ദരാഗങ്ങലായ ലബ്രസ്റ്റ് കയാെസര്ദ്, ഗര്ദ്ഭാശിക്കയ കയാെസര്ദ് എരീതിവലയ ന്ന റിച്്ച 

അയല്ൂട്ട തലത്തില് ദബാ്വകക്കരണ ലാസാസുകളകള്ക്ക സംഘടിപ്പിന്ന രീതതിന് പദ്ധതി 

രൂപികരിന്ന ക. 

14) ഉകപ്പാദന സംരംഭങ്ങള്ക്കക്്ക ദലാക്ക് തലത്തിലലേിലും വിപണന ദകന്ദ്രം അനുവദിന്ന ക 

15) രികള്ക്കക്ക് ദവെി പി.എച്ച്.സി തലത്തില് വഗനദക്കാലജിസ്റ്റിെലറ ദസവനം ഉറുകള്വപവത്തണം. 

16) രികളുലട ആദരാഗയം, വിദയാഭയാസം, ലതാഴില്, കുും ംബങ്ങലിലല അവസ്ഥ എരീതി രംഗത്്ത 

ഉയര്ദ്ച്ച 

17) രികലിലല ദപാേകാഹാരന്ന റവ് പരിഹരിന്ന ക, മാനസികവും, ശിക്കാരിരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക 

ഉഴിവാന്ന രീതതിന് ലകൌണ്സലിംഗ്, ദയാഗ, ലമഡിദറ്റേെ ലസൌകരയങ്ങള്ക്ക ഉപവക്കാം. 

18) ൂള്ക്കതലം മൂതല് ലപണ്കുട്ടികളുലട സവിദശിക്കേമായ ആദരാഗയ പ്രശ്നങ്ങലില് അവര്ദ്ക്്ക 

അവദബാ്ം നലികണം. സ്ക്കൂളുകലിലല ലകാഴിഞ്ഞുദപാക്്ക തടയണം, ലകൌണ്സലിംഗ് കൃതയമായ 

ഇടദവലകലില് നല്ദകെതാണ്. 

19) വിവാഹപൂര്ദ്വ ലകൌണ്സിലിംഗ് അതയാവശിക്കയമാണ്. 

20) ലഹരിവത വിക്കളുലട ഉപദയാഗം നിയന്ത്രിന്ന രീതതിന ് എക്വസസ്, ദപാലിസ്, ആദരാഗയ 

വകുുകള്കളുലട ദബാ്വകക്കരണ ലാസാസുകളകള്ക്ക, സ്ക്കൂള്ക്ക, ദകാദലജ ് അയല്ൂട്ടതലത്തില് 

നടപ്പാക്കണം 

21) കുും ംബത്തില് രികള്ക്ക അനുഭവിന്ന രീത അസമതവം, അവഗണന, ഇല്ലാതാക്കാെ സഹായിന്ന രീത 

ദബാ്വകക്കരണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക സമൂഹത്തിലുൊകണം. 

22) രി്നം, പ്രായപൂര്ദ്ത്തിയാകുരീതതിനു മുെപുള്ള ലപണ്കുട്ടികളുലട വിവാഹങ്ങള്ക്ക എരീതിവ 

തടയരീതതിനുള്ള അവദബാ്ം സമൂഹത്തില് വലര്ദ്ത്തിലയും ക്കണം. 

23) ലതാഴില്പരമായ രംഗത്ത ് ഉയര്ദ്ച്ച ഉൊകുരീതതിന് കുും ംബശ്രി വഴി വമദംാ സംരംഭങ്ങള്ക്ക 

ൂടും തലായി നടപ്പിലാക്കണം 

24) മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശിക്കിയ ഗ്രാമിണ ലതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി, എം.ലക.എസ്.പി എരീതിവിടങ്ങലില് 

ൂടും തല് ലതാഴിലവസരങ്ങള്ക്ക സൃഷ്ടിക്കലപ്പടണം. 

25) സര്ദ്ക്കാര്ദ് ദമഖലയിലുള്ള വകുുകള്കള്ക്ക നടപ്പിലാന്ന രീത ലതാഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്ക 

സവകാരയദമഖലയിലല ലതാഴില് സംരംഭങ്ങള്ക്ക എരീതിവ പരമാവ്ി പ്രദയാജനലപ്പും ത്തണം. 
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26) കര്ദ്ശിക്കന രി്ന ഗാര്ദ്ഹിക പി ന നിദരാ്ന നടപടികള്ക്ക 

27) പ്രദതയക ബിസിനസ്്സ ഹബ്ബുകള്ക്ക 

28) രികള്ക്കക്ക് ലതാഴില് സാദ്ധയതകള്ക്ക - വര്ദ്ദ്ധന 

29) സഞ്ചാര സവതന്ത്രയം, യാത്രാ സുര്ഷണിതതവം, ദകാര്ദ്ട്്ട ദസ്റ്റ ലസൌകരയങ്ങള്ക്ക 

30) ശിക്കാരിരിക സാമൂഹയ ദകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക, വയായാമം, കായികം, മാനസികാദരാഗയം  

31) ലതാഴില്ിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസം 
32) സാപത്തിക നിര്ദ്ബന്ധിത നിയമങ്ങള്ക്ക 

7.2.26 വിവി് ദമഖലകലിലല വനിതാ സാരീതിദ്ധയം / സൂചകങ്ങള്ക്ക അവസ്ഥ വിലയിപവത്തല്, 

്നപരാസൂത്രണം 

പട്ടിക 7.2.3 

ംമ നപര്ദ് വിശിക്കദവിവരങ്ങള്ക്ക  

1 

 

 

ലതാഴില് പോലിത്തം 

 

സര്ദ്ക്കാര്ദ് ദമഖല 

16000 

2 സംഘടിത ദമഖല 17827 

3 അസംഘടിത ദമഖല 14091 

4 വിട്ടുദജാലിലയും ന്ന രീതവര്ദ് - 

5 അനയസംസ്ഥാന ലതാഴിലാലികള്ക്ക - 

6 സവയംലതാഴില് 1212 

7 സഹകരണദമഖല 735 

 ഉറവിടം:-ലതാഴില്വകുപ്പ്  

    സര്ദ്ക്കാര്ദ് ദമഖലയില് പാലക്കാട് ജില്ലയില് 2500 ഗസറ്റഡ് ഓഫിസര്ദ്മാപവം 13500 ദനാണ് 

ഗസ്്റ്റഡ് ഉദദയാഗസ്ഥപവം ദചര്ദ്ത്ത് ആലക 16000 ദപര്ദ് ദജാലിലചയ്യുരീതതില് 45%  ദപര്ദ് വനിതകലാണ്. 

7.2.27 ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക, നിര്ദ്ദേശിക്കങ്ങള്ക്ക, അഭിപ്രായങ്ങള്ക്ക 

1) വിദയാഭയാസം – ഭൂരിഭാഗം ദപപവം ലഭയമായ വിദയാഭയാസത്തില് സംതൃപ്തരല്ല. ൂടും തല് പനിക്കാെ 

ആഗ്രഹം ഉൊയിട്ടുെ്. ട്ടര്ദ് പനനത്തിന ് സാപത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക, കുും ംബപരമായ 

കാരണങ്ങള്ക്ക, ദനരലത്തയള്ള വിവാഹം എരീതിവ തടസ്സമായിട്ടുെ്. നിലവില് ലഭയമായ 

വിദയാഭയാസം, ആത്മ വിശിക്കവാസം ഉൊകുവാെ സഹായിച്ചിട്ടുെ്. 

2) ആദരാഗയം / ദസവനം – വിലര്ദ്ച്ച, ദഹാര്ദ്ദമാണ് വയതിയാനങ്ങള്ക്ക, ഗര്ദ്ഭപാത്ര സംബന്ധമായ 

ദരാഗങ്ങള്ക്ക, യൂറിനറി ഇെലഫ്ഷണെ, വതദറായ്ഡഡ് എരീതി അസുഖങ്ങലാണ് ൂടും തലായി 

കാണലപ്പും രീതത്. ഭൂരിഭാഗം ദപപവം അദലാപ്പതി ചികിത്സ്യാണ് ദതും രീതത്. ദഹാമിദയാ, 

ആയൂര്ദ്ദവദം എരീതി ചികിത്സ്ാ രിതികളും ദതും രീതവപവമുെ്. പ്രദദശിക്കലത്ത ആദരാഗയ ദകന്ദ്രങ്ങലിൽ 
പലട്ം രികള്ക്കക്്ക അനുൂടലമല്ല. 
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3) വിവാഹം – ഭൂരിഭാഗം ദപപവം 18 വയസ്സിനു മുകലിലാണ ് വിവാഹിതരാകുരീതത്. ലപാട്ലവ 

മിശ്രവിവാഹം സവാഗതം ലചയ്യുരീതവപവം, എതിര്ദ്ന്ന രീതവപവം ഉെ്. നിലവില് വിവാഹത്തിന് 

രി്നം ഇദപ്പാന്ം സുലഭമാണ്. പണമായം, സമ്മ്യാനങ്ങള്ക്ക, കാറ്, ആഭരണം, സ്ഥലം 

എരീതിങ്ങലനയള്ള രി്നസമ്പ്രദായത്തില് നിന്നും സമൂഹം മാദറെട്െ് എരീത ഏകപരമായ 

അഭിപ്രായമാണ്. നിലവില് എല്ലാ രികള്ക്കന്ന ം അവരവപവലട മതം  അനുശിക്കാസിന്ന രീത 

സവത്തവകാശിക്കം ഉെ്. രി്നത്തിലന്റ ദപരില് ചില കുും ംബങ്ങലിലലേിലും പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക 

നിലനില്ന്ന ന്നുെ്. എരീതാലും മുെപദത്തതില് നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുെ്. നിലവിലും വിവാഹ ലചലവ് 

ൂടും തലും വധുവിലന്റ വിട്ടുകാര്ദ് തലരീതയാണ് വഹിന്ന രീതത്. ആ സമ്പ്രദായം മാദറെതാണ്. 

4) പ്രതുല്പ്പാദനം ആദരാഗയം /ജനന നിയന്ത്രണം – കുട്ടികളുലട എണം ം,  പ്രായത്തിെലറ അകലം 

എരീതിവ നിത്തിന്ന രീതത് നിലവില് ഭൂരിഭാഗം കുും ംബങ്ങലിലും പുപവേന്മാര്ദ് തലരീതയാണ്. 

കുും ംബാസൂത്രണ മാര്ദ്ഗങ്ങള്ക്ക ആദരാഗയലത്ത ബാ്ിന്ന ന്നു എരീത ആശിക്കേ പലരിലും ഉെ്. 

5) വലംഗികതയം, സവകാരയതയം – ലകൌമാരകാല ശിക്കരിര മാറ്റങ്ങള്ക്ക, ആര്ദ്ത്തവം, ഗര്ദ്ഭകാലം, 

പ്രസവം എരീതതിലനകുറിച്ച് വയക്തമായ ഉപവ അവദബാ്നം ഇദപ്പാന്ം രികള്ക്കക്്ക ലഭയമാകുരീതില്ല. 

ഇദപ്പാന്ം ആര്ദ്ത്തവകാലത്ത് അവഗണന ദനരിും രീത രികള്ക്ക ഉെ്. വിവാഹപൂര്ദ്വ 

ലകൌണ്സിലിംഗ് ലഭിന്ന രീതില്ല. 

6) ലതാഴില് - ലതാഴിലിടങ്ങലില് നിലവിലും വിദവചനമുെ്. 50 ശിക്കതമാനം സംവരണമുലെേില് 

ദപാലും നിയന്ത്രണം പുപവേലന്റതാകും. സര്ദ്ക്കാര്ദ് ദമഖലകലിലലാഴിലക രി, പുപവേ 

ദവതനത്തില് വയതയാസം നിലനില്ന്ന ന്നുെ്. കുും ംബ ജിവിതലത്തയം ഭ്ഷണണംമലത്തയം 

ബാ്ിന്ന ന്നുെ്.  

7) സഞ്ചാരം – ദൂരയാത്ര, രാത്രി സഞ്ചാരം എരീതിവയ്ക്കു് നിലവിലല സാഹചരയത്തില് പുപവേന്മാര്ദ് 

ൂടലട ദവെട്െ്. രികള്ക്കക്ക് സുര്ഷണിതമായ യാത്ര എരീത സവ ം ഇദപ്പാന്ം വിദൂരമാണ്.  

8) സപാദയം, വപവമാനം –  രികളുലട   സപാദയത്തിലും,   വപവമാനത്തിലും   രികള്ക്കക്്ക 

നിയന്ത്രണമുെ്. പലലരയം കണക്ക ് ദബാ്ിപ്പിദക്കെ അവസ്ഥയെ.് വപവമാനം 

കുും ംബാവശിക്കയങ്ങള്ക്കക്കായി ലചലവഴിന്ന ന്നു. എല്.ഐ.സി, ആര്ദ്.ഡി, കുറികള്ക്ക എരീതി രിതികലില് 

സപാദയം കപവതി ലവയ്ക്കുരീതവപവമുെ്. 

9) അതിംമം – പുപവേന്മാപവലട മദയപാനം, ലഹരി മപവന്നുകളുലട ഉപദയാഗം എരീതിവ 

കുും ംബങ്ങളുലടയം കുട്ടികളുലടയം താലം ലതറ്റിന്ന കയാണ്. ദജാലി സ്ഥലങ്ങലില് നിലവില് 

ദമല്വക പുപവേദന്റതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള കമെറുകകളും അനാവശിക്കയ ദനാട്ടങ്ങളും പലര്ദ്ന്ന ം 

ദനരിദടെി വപവന്നുെ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകള്ക്ക രികളുലട ആത്മ വിശിക്കവാസം 

ഇല്ലാതാന്ന ന്നുെ്. ചിലലരേിലും പ്രതികരിന്ന ന്നുലെേിലും സമൂഹം അവലര 

ഉററലപ്പും ത്തുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചരയങ്ങള്ക്ക ദനരിടാെ രികലല 

പ്രാപ്തരാദകെതാണ്. 

10) പാര്ദ്ട്ടികള്ക്ക, സംഘടനകള്ക്ക, സാമൂഹിക സംഘടനകള്ക്ക - ദവാട്ട് ലചയ്യുരീതത് സവക്കം 

തിപവമാനത്തില് ലചയ്യുരീതവപവം, കുും ംബ തിപവമാന പ്രകാരം ലചയ്യുരീതവപവം ഉെ്. ഭൂരിഭാഗം 

ദപര്ദ്ന്ന ം അംഗതവം ഉലെേിലും ഭാരവാഹിതവം കുറവാണ്. പാര്ദ്ട്ടി / സംഘടന തിപവമാനങ്ങലില് 

സവാ്ിനം കുറവാണ്. മിറ്റിംഗുകള്ക്ക രികള്ക്കക്ക് അനുൂടലമല്ലാലയര്ീത അഭിപ്രായവും 

അനുൂടലമാലണരീത അഭിപ്രായവുമുെ്. 
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11) ഗ്രാമസഭ – ഗ്രാമസഭകലില് 70 ശിക്കതമാനം ദപപവം പലേും ക്കാറുകെ്. നടപടിംമങ്ങള്ക്ക 

മാദറ്റെതാണ്. ഗ്രാമസഭ പോലിത്തം പൂര്ദ്ണം മായം പ്രദയാജനകരമല്ല. രി ലസൌഹാര്ദ്േ ചര്ദ്ച്ച 

നിര ്ജിവമാണ്. 

12) കുും ംബശ്രിയം വനിതകളും – ഭൂരിഭാഗം ദപപവം കുും ംബശ്രി അംഗങ്ങലാണ്. കുും ംബശ്രിയിലുലട 

നിദ്ഷണപങ്ങള്ക്ക ഉൊന്ന വാനും, നിദ്ഷണപിക്കാനുള്ള പ്രവണതയം ഉൊയിട്ടുെ്. വപവമാനദായക 

പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കക്്ക സാപത്തിക സഹായം ലഭിന്ന ന്നുലെേിലും പൂര്ദ്ണം ദതാതില് വിജയിക്കാെ 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയല്ൂട്ടതല ദയാഗങ്ങലില് കാരയമായ ചര്ദ്ച്ച നടന്ന രീതില്ല എന്നുള്ളതാണ് 

പ്രശ്നം. സാപത്തിക പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ചര്ദ്ച്ച ലചയ്ഡലപ്പും രീതത്. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക ചര്ദ്ച്ച 

ലചയലപ്പ ദടെതാണ്. കുും ംബ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക മിക്ക അയല്ൂട്ടങ്ങലിലും ചര്ദ്ച്ച ലചയ്യലപ്പും രീതില്ല. 

കുും ംബശ്രി അംഗതവം ലകാെ് നിദ്ഷണപശിക്കിലം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ആത്മവ്രയം വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കാനും 

ലപാട്സമൂഹത്തില് ഇടലപടാനുള്ള കഴിവ് വര്ദ്ദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. ലതാഴില് 

ഏലറ്റും ന്ന രീതതിന് വ്രയം പകപവരീത വിശിക്കാലമായ പരിശിക്കിലനം ആവശിക്കയമാണ്. 

7.2.28 എം.ജിഎെ.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ് 

  2005 ലസപ്റ്റംബര്ദ് 5- തിയ്യതി ഭാരത സര്ദ്ക്കാര്ദ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശിക്കിയ ഗ്രാമിണ ലതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം പ്രാബലയത്തില് ലകാണ്ടുവന്നു. 2006 ലഫബ്രുവരി 2- തിയ്യതി മുതല് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഈ 

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവപവന്നു.  

പട്ടിക 7.2.4 

ലതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി – പുദരാഗതി റിദപ്പാര്ദ്ട്ട ്
വിശിക്കദാംശിക്കങ്ങള്ക്ക 2014-15 2015-16 2016-17 

ലതാഴില് കാര്ദ്ഡ് ലഭിച്ചവര്ദ് 279762 303475 314250 

ലതാഴില് ലഭിച്ച കുും ംബങ്ങള്ക്ക 151285 172020 166011 

100 ദിവസം ലതാഴില് ലഭിച്ച കുും ംബങ്ങള്ക്ക 9058 13123 10359 

സൃഷ്ടിക്കലപ്പട്ട ലതാഴില് ദിനങ്ങള്ക്ക (ല്ഷണത്തില്) 58.25 76.37 72.39 

ശിക്കരാശിക്കരി ലതാഴില് ദിനങ്ങള്ക്ക 38.08 44.39 43.61 

സാപത്തിക വിനിദയാഗം (ല്ഷണത്തില്) 15138 15475.7 22903.4 
ഉറവിടം  : എം.എെ.ആര്ദ്.ഇ.ജി.എസ,് പാലക്കാട ്

7.2.29 കുും ംബശ്രി പ്ര്ാന പ്രവര്ദ്ത്തന ദമഖലകള്ക്ക 

 വമദംാ വഫനാെസ് 

 വമദംാ സംരംഭങ്ങള്ക്ക 

 സാമൂഹയ വികസന പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക 

 കാര്ദ്േിക ദമഖല പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക - എം.ലക.എസ്.പി 

 ബാലസഭ 
 വനപുണയ പരിശിക്കിലനവും ലതാഴിലും – ഡി.ഡി.യ.ജി.ലക.വവ 

 ലജെറര്ദ് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക 

 നഗര ഉപജിവന മിേെ (എെ.യ.എല്.എം) 
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7.2.30 കുും ംബശ്രി മുദഖന പദ്ധതികള്ക്ക 

7.2.30.1 ലഘുസപാദയ വായ്പ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക (വമദംാ ഫിനാെസ ്

  സമൂഹത്തില് സാപത്തികമായി പിദരീതാക്കം നില്ന്ന രീത രികലില് ലഘുസപാദയ ശിക്കിലം 

വലര്ദ്ത്തുകയം അതില് നിന്നുള്ള ആക്കരിക വായ്പ പ്രവര്ദ്ത്തനത്തിലൂലട സമൂഹത്തിന്റ സുസ്ഥിരമായ 

സാപത്തിക വികസനം  ലകാണ്ടുവപവന്നു. കുും ംബശ്രി അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുലട നലട്ടല്ല്. സാ്ാരണക്കാരായ 

രികള്ക്കക്ക് അപ്രാപയമായിപവരീത ബാേിംഗ് ദസവനങ്ങള്ക്ക അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ക വഴി ഓദരാ കുും ംബങ്ങലിദലന്ന ം 

എത്തിക്കാെ കുും ംബശ്രിന്ന  കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. 

7.2.30.2 ത്രിഫ്റ്റ് 

  കുും ംബശ്രി അയല്ക്കൂട്ടത്തിലല ഓദരാ അംഗത്തിദന്റയം പ്രതിവാരമിതവയയ സപാദയം  

7.2.30.3 ആക്കരിക വായ്പ  

  അയല്ക്കൂട്ടത്തിലന്റ  മൂരീത് മാസലത്ത പ്രവര്ദ്ത്തനഫലമായി അംഗങ്ങളുലട ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക 

പരിഗണിച്്ച തിപവമാനലമും ക്കാനുള്ള കഴിവ് അയല്ൂട്ടം ദനടിയ ദശിക്കേം സപാദയത്തില് നിന്നും 

മുെഗണനാംമത്തില് വായ്പകള്ക്ക അനുവദിന്ന ന്നു. 

7.2.30.4 ലിദേജ് വായ്പ 

 നല്ലരിതിയില് പ്രവര്ദ്ത്തിന്ന രീത കുും ംബശ്രി അയല്ൂട്ടങ്ങള്ക്കക്ക് അവയലട സപാദയത്തിന് 

ആനുപാതികമായി ബാേില് നിന്നും വായ്പ ലഭിന്ന ന്നു. അയല്ക്കൂട്ടം രൂപികരിച്്ച 6 മാസത്തിനുദശിക്കേം ബാേ് 

അയല്ക്കൂട്ടലത്ത ദഗ്രഡ് ലചയ്യുകയം ദഗ്രഡിംഗില് 80 ശിക്കതമാനദമാ അതില് ൂടും തദലാ മാര്ദ്ക്ക് ലഭിന്ന രീത 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കക്ക് ബാേ് വായ്പ അനുവദിന്ന കയം ലചയ്യുന്നു. 

7.2.30.5 വായ്പ തിരിച്ചടവ് 

  തിരിച്ചടവ്  ഉറപ്പാന്ന രീതതിലന്റ പൂര്ദ്ണം  ഉത്തരവാദിതവം ഗ്രൂപ്പിലല മുന്വെ 

അംഗങ്ങള്ക്കന്ന മായിരിന്ന ം.  

7.2.30.6 മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ ്

  ലഘുസപാദയം ദപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിന്ന രീതതിനും ബാേ ് ലിദേജ് വായ്പാ ലസൌകരയം 

പ്രദയാജനലപ്പും ത്തുരീതതിനും അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കക്ക് കുും ംബശ്രിയില് നിന്നും ലഭിന്ന രീത ദപ്രാത്സ്ാഹന ട്ക 

ലിദേജ് വായ്പ ലഭിച്ച അയല്ൂട്ടങ്ങളുലട സപാദയത്തിലന്റ 10 ശിക്കതമാനം പരമാവ്ി 5000 രൂപ മാച്ചിംഗ് 

ഗ്രാന്റായി ൂടും ംബശ്രി മിേനില് നിന്നും ലഭിന്ന ന്നു. 

7.2.30.7 റിദവാള്ക്കവിംഗ് ഫെ് 

 ഗ്രാമപ്രദദശിക്കങ്ങലിലല സി.ഡി.എസുകളകലിലല മൂന്നുമാസം പൂര്ദ്ത്തികരിച്ച അയല്ൂട്ടത്തിന് 15,000 

രൂപ റിദവാള്ക്കവിംഗ് ഫൊയി ലഭയമാന്ന ന്നു. റിദവാള്ക്കവിംഗ് ഫെ് അയല്ൂട്ടത്തിന് ആക്കരിക 

വായ്പയായി അംഗങ്ങള്ക്കക്ക് വിതരണം ലചയ്യാം. 

1. പലിശിക്ക സബ്സിഡി പദ്ധതി 

 അയല്ൂട്ടങ്ങള്ക്കക്ക് 4% പലിശിക്ക നിരക്കില് ബാേ് വായ്പ ലഭയമാന്ന രീത പുതിയ ഇെററസ്്റ്റ 

സബ്സിഡി രികിം 2016-2017 മുതല്.    3 ല്ഷണം രൂപ വലര ലിദേജ് വായ്പ എും ന്ന രീത അയല്ൂട്ടങ്ങള്ക്കക്്ക 

ദമല് ആനുൂടലയം ലഭയമാണ്. 12.5% പലിശിക്കയ്ക്കുള്ള ലിദേജ് വായ്പയ്ക്ക് 4% കുറവുലചയ്ത് പരമാവ്ി 8.5% 

പലിശിക്ക സബ്സിഡി ലഭയമാന്ന ന്നു. 

എെ.ആര്ദ്.എല്.എം. പലിശിക്ക സബ്സിഡി: 

  ഗ്രാമ പ്രദദശിക്കങ്ങലില് എല്ലാ കുും ംബശ്രി അയല്ൂട്ടങ്ങള്ക്കന്ന ം  ബാേ് ലിദേജ ്വായ്പയലട 7%-ല് 

അ്ികമുള്ള പലിശിക്ക ട്ക സബ്സിഡിയായി ലഭയമാകുന്നു. (2013 ഏപ്രില് 1 മുതല്) . 
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7.2.31 കുും ംബശ്രി - രി സുര്ഷണാ ബിമാദയാജന 

 ദകരലത്തിലല അയല്ൂട്ടാംഗങ്ങലായ വനിതകളുലട ജിവന് പരിര്ഷണ നല്കുകയം അവപവലട 9 

മുതല് 12 ലാസാസുവലര പനിന്ന രീത രണ്ടു കുട്ടികള്ക്കക്്ക പ്രതിവര്ദ്േം  ദരികാലര്ദ്േിപ്പ് ലഭയമാന്ന കയം ലചയ്യുരീത 

ഇെുറെസ് പദ്ധതി. കുും ംബശ്രിയം വലഫ് ഇെേവറെസ് ദകാര്ദ്പ്പദറേെ ഓഫ് ഇക്കയയം 

സംയക്തമായാണ് ഇെുറെസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാന്ന രീതത്. സാ്ാരണ ഗതിയില് 60 വയസുകള വലര 

പ്രായമുള്ളവലര മാത്രമാണ് ഇെുറെസ് പദ്ധതിയില് ഉള്ക്കലപ്പും ത്താറുകള്ളത്. എരീതാല് 

കുും ംബശ്രിന്ന ദവെിയള്ള ഈ പ്രദതയക പദ്ധതിയില് 75 വയസുകളവലരയള്ളവലരയം 

ഉള്ക്കലപ്പും ത്തിയിരിന്ന ന്നു. വാര്ദ്േിക പ്രിമിയം  250 രൂപയില് 100/- രൂപ ദകന്ദ്ര സര്ദ്ക്കാര്ദ് വിഹിതമാണ്.  

ആയതിനാല് അംഗങ്ങള്ക്ക വാര്ദ്േിക പ്രിമിയമായി 150 രൂപ മാത്രം  അടച്ചാല് മതി. 

7.2.32 സാമൂഹയനിതി വകുപ്പ് 

രികള്ക്കലക്കതിലരയലല ഗാര്ദ്ഹിക അതിംമ 

ദകസുകളുലട എണം ം 2016-17 ന്          - 591 

അതിംമങ്ങള്ക്കക്്ക ഇരയായവര്ദ്ക്ക് 

്നസഹായം നല്കിയവപവലട എണം ം     - 21 

7.2.32.1 ഭരണഘടനയലട 73,74 ദഭദഗതിയിലൂലട ശിക്കക്തമായ പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവി്ാനം 

ഇെഡയയില് നിലവില് വരീതിട്ട് രെ് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക കഴിഞ്ഞു. ജനപോലിത്തദത്താലട ജനങ്ങളുലട 

യതാര്ദ്ഥ ആവശിക്കയങ്ങലല മനസ്സിലാക്കി, വിഭവങ്ങള്ക്ക സമാഹരിച്ച് പദ്ധതികള്ക്ക രൂപലപ്പും ത്തുകയം 

നടപ്പിലാന്ന കയം ലചയ്യുരീത വിദകന്ദ്രികൃത ആസൂത്രണ പ്രംിയയാണ ് പ്രാദദശിക്കിക സര്ദ്ക്കാപവകള്ക്ക 

ലചയ്യുരീതത്. പരപരാഗതമായ വികസന സമിപനത്തില് സാ്ാരണയായി ലരീതല് നല്കുരീതത് 

സാപത്തിക വലര്ദ്ച്ചയ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളുലട ലമച്ചലപ്പും ത്തലിനുമാണ്. എരീതാല് 

ആദിവാസികള്ക്ക, ദലിതര്ദ്, രികള്ക്ക എരീതിവപവലട അടിസ്ഥാന ആവശിക്കയങ്ങലള്ക്ക നിറദവറ്റുരീത സമഗ്രമായ 

സമിപനം ഉൊകണലമേില് വലലര ദബാ്പൂര്ദ്വമായ വിശിക്കകലനവും കാഴ്ചപ്പാും ം പ്രവര്ദ്ത്തന രിതികളും 

വികസിപ്പിക്കണം. 

 7.2.32.2 നൂറ്റാണ്ടുകലായി അടിച്ചമര്ദ്ത്തലപ്പട്ട് കഴിയരീതവര്ദ്ക്ക് മിക്കദപ്പാന്ം തങ്ങളുലട യതാര്ദ്ഥ 

ആവശിക്കയങ്ങള്ക്ക തിരിച്ചറിയാെദപാലും കഴിയാലതവപവന്നു. പുപവോ്ിപതയ സാമൂഹിക വയവസ്ഥയില് 

ജിവിന്ന കയം അതിെലറ മൂലയങ്ങള്ക്ക സവായത്തമാന്ന കയം ലചയ്യുരീത രികള്ക്കക്്ക മിക്കദപ്പാന്ം തങ്ങളുലട 

ആവശിക്കയങ്ങലായി തിരിച്ചറിയാെ കഴിയരീതത് വദനംദിന ജിവിതത്തിലല അവസ്ഥയില് അല്പം 

മാറ്റമുൊന്ന രീത കാരയങ്ങലായിരിന്ന ം. അല്ലാലത തങ്ങളുലട രൊംകിട പദവി ലമച്ചലപ്പും ത്തുരീതതിദനാ 

സാമൂഹികനിതി വകവരിന്ന രീതതിദനാ ആയിരിക്കില്ല. ഇവിലടയാണ് ലിംഗപദവി വിശിക്കകലനദത്താലടയള്ള 

ആസൂത്രണത്തിലന്റ പ്രസക്തി. 

7.2.32.3 വികസന കാഴ്ചപ്പാും കലിലും നയസമിപനങ്ങലിലും രി-പുപവേ  ട്ലയതയം നിതിയം 

ഉറപ്പാദക്കെ ഉത്തരവാദിതവം പ്രാദദശിക്കിക സര്ദ്ക്കാറുകകള്ക്കന്ന െ്. അതിനാല് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലന്റ 

മുലരീതാപവക്കങ്ങള്ക്കതലരീത രിപ്ഷണ ട്ലയത ഉറപ്പാന്ന രീത കാഴ്ചപ്പാും കദലാലടയാകണം. നിലവില് 

വനിതാഘടക പദ്ധതിയലട ൂടടിദച്ചരല്, ആസൂത്രണ പ്രംിയയില് കാരയമായ സാമൂഹയചിക്കയ്്ക്ക 

ഇടംകിട്ടുരീത വി്ത്തിലല്ല രൂപകല്പ്പന ലചയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാല്തലരീത ആസൂത്രണ പ്രംിയ പൂര്ദ്ണം മായം 

ട്ലയത, സുതാരയത എരീതിവയ്ക്കുപുറലമ പദ്ധതിയല്പരീതങ്ങദലാലടാപ്പം സാമൂഹയമായം ഉയര്ദ്ച്ച നല്കുരീത 
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രിതിയിലായിരിക്കണം വിഭാവനം ലചദയ്യെത്. നിര്ദ്വഹണദശിക്കേമുള്ള വിലയിപവത്തല്, ദപാരായ്മകലല 

കുറച്ചു വരുലകാണ്ടുവരാെ സഹായിന്ന ം. 

7.2.32.4 വിവി് ദമഖലകളുലട വിവരദശിക്കഖരണം, പനനം, നിലവിലുള്ള പ്രവര്ദ്ത്തനരിതി, 

ഗുണദദാേ സമ്മ്യിശ്ര ഫലങ്ങളുലട വിലയിപവത്തല്, എരീതിങ്ങലന നടപടിംമങ്ങള്ക്ക പാലിച്ചു വരുലകാെ് 

തയ്യാറാന്ന രീത പദ്ധതികളുലട നിര്ദ്വിഘ്നമായ മായ നിര്ദ്വഹണവും നടപ്പിലാദക്കെട്െ.് അങ്ങലനലയേില് 

കലറ നല്ല വനിതാ പദ്ധതികള്ക്ക നിര്ദ്ദേശിക്കിക്കലപ്പട്ടു എര്ീത പറയാം. ആശിക്കയഗതികള്ക്കക്കുകള്റത്ത്, പ്രവര്ദ്ത്തന 

മികവാണ് ഉപവ പദ്ധതിയലട വിജയം. രിപ്ഷണ പദ്ധതികളുലട വിജയം ആ പ്രദദശിക്കലത്ത പ്രാദദശിക്കിക 

ഗവണ്ലമെറുകകളുലട വിജയമാണ്. 

7.2.32.5 ജില്ലയലട പിദരീതാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിന്ന രീതതിന് നിലവില് നിര്ദ്ദേശിക്കിക്കലപ്പട്ട വിവി് 

ദമഖലകലില് ലര്ദ്ജിതമായ ഇടലപടല് അതയാവശിക്കയമാണ്. ആ തരത്തില് നടന്ന രീത ഭരണ നിര്ദ്വഹണ 

പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്കന്ന മാത്രദമ ജില്ലയിലല രി സമൂഹലത്ത ഉയരങ്ങലില് എത്തിക്കാെ കഴിയൂ. 

………………. 

 

 



 
 

 ബാലസ ൌഹൃദജില്ല 535 

 

ജില്ലാപദ്ധതി 2017 - പാലക്കാട ്ജില്ല 

ബാലസ ൌഹൃദ ജില്ല – പാലക്കാട് ഒരാമുഖം 
കുട്ടികളുസട വിക നമികവിലം അവരുസട അവകാശങ്ങള് അനുഭവവവദയമാക്കുന്നതിലം 

വകരളത്തിസല വിക ന മാതൃകസെ മറ്റു  ംസ്ഥാനങ്ങള് മാതൃകൊക്കിെിട്ടുണ്്ട. കുട്ടികളുസട വിക നം, 

വേമം എന്നിവയുമാെി ബന്ധസെട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് ഭുരിഭാഗവം പഞ്ചാെത്ത് / മുന് ിെ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലൂസടൊണ് നടൊക്കുന്നത്. അതിനാ ബാലസ ൌഹൃദ ആശെങ്ങളി 

തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െഥാര്ത്ഥ ദിശാവബാംവം പ്രവര്ത്ത്തന ഊര്ത്ജവം 

നല്വകണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളുസട അവസ്ഥാപഠനം മുത പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്ത്വഹണ പണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

വസര കൃതയമാെ  ഒരു വളര്ത്ചാ കാ്പാൊട് ആവശയമാണ്. 

 അംികാര വിവകന്ദ്രീകരണത്തിന്സെ ശാതീകീകരണവം  ര്ത്ക്കാരിസെ  മവൊചിതമാെ 

നെരൂപീകരണങ്ങളും വകരളത്തിസെ വിക നം അതിരുതമതമാക്കുനു. . അതിനാതസന്ന 

ജനകീൊസൂത്രണം രണ്ടാംഘട്ട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളി കുട്ടികളുസട വമഖലെി നിരവംി ആസൂത്രണങ്ങള് 

നടവത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 2011  തൃശൂരിസല കിലെി രൂപീകരിച ചചഡ് െിവ ാസ് ് സ െര്ത് ബാലസ ൌഹൃദ 

ഭരണം  ാദ്ധയമാക്കുക എന്ന് ലേയസത്ത മുന് നിര്ത്ത്തിൊണ് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നത്. സെണിസ യിമാെി 

 ഹണ പകരിച് കില നടത്തുന്ന ഈ സ ന്ര്ത് ഇന്ത്യെിസല തസന്ന ആദയ  ംരംഭമാണ്. 

 കുട്ടികളുസട ആവരാഗയകരമാെ വളര്ത്ചക്കും, വിക നത്തിനും അനുവൊജയ മാെ 

അന്ത്രീേം  ംജാതമാക്കുന്നതുവഴി  ാമൂഹണ പിക വിക നത്തിസെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുസട വാതി 

തുെക്കുകൊണ്. കുട്ടികളുമാെി ബന്ധസെട്ട നിരവംി കാരയങ്ങള് ഉള്സക്കാള്ളിച്ചിച  സെ 

പ്രാംാനയമര്ത്ഹണ പിക്കുന്ന നാല ഘടകങ്ങളാണ് അതിജീവനം, വിക നം,  ംരേണം, പകാളാളിത്തം എന്നിവ. 

ഈ വമഖലകളിസല ഇടസപട, പ്രശ്നങ്ങള് തിരിചെിെ, പരിഹണ പാര നടപടികള്, അവവലാകനം എന്നിവ, 

തവേശ  വെം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിസെ ഉത്തരവാദിതവസത്ത ആരയിെിചിരിക്കുനു. . 

കാ്പാൊട്   

കുട്ടികള്ക്ക് ഉെര്ത്ന്ന തരത്തിലള്ളിച്ച വ വനങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്ന ബാലസ ൌഹൃദ 

തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട നെരൂപീകരണവം പ്രവര്ത്ത്തനപഥാവം ദിശാവബാംവം 

നിശ്ചെിക്കുക വഴി അവരുമാെി ബന്ധസെട്ട നാല പ്രംാന വമഖലകളി ഫലവത്താെതും അന്ത്ാരാഷ്ട്ര 

നിലവാരുമുള്ളിച്ചതും ആെ വ വനങ്ങള് പ്രദാനം സചയ്ത് ഉെര്ത്ന്ന ജീവിതാവസ്ഥെിവലക്ക് എത്തിക്കാന് 

കഴിയുക എന്നതാണ് കാ്പാൊട് എന്നതുസകാണ്ട ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിസട  ര്ത്ക്കാര്ത് 

നെങ്ങളനു രിച്ചം നിലവിലള്ളിച്ച നിെമങ്ങളനു രിച്ചം ഭരണതല വകുപ്പുതല പരിപാടികള് 

വിലെിരുത്തിയുമാണ് ബാലസ ൌഹൃദ തവേശഭരണം എന്ന കാ്പാൊട് രൂപീകരിക്കാന് കിലയും 

സെനിസ യിം വചര്ത്ന്ന  ംരംഭത്തിന് കഴിത് ത് എന്നതും രയിവദ്ധെമാണ്. 

കുട്ടികളുസട നിലവിലള്ളിച്ച അവസ്ഥ  

 വിക നത്തിസെ വമഖലകള് ആണ് സപണ് കുട്ടികളുസട തുലയതെി വരുന്ന വയതയാ ം 
വര്ത്ദ്ധിക്കുനു.  

 ഉെര്ത്ന്ന ജന ംഖയയും  വകാരയവക്കരണവം, ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്ക്കും ഇതര  ംസ്ഥാന 

കുട്ടികള്ക്കും ന്ണവമള്ളയുള്ളിച്ച വ വനങ്ങള് അനയമാക്കുനു.  

 വ വനങ്ങളുസട വമഖലെിസല ന്ണവമള്ളയുസട കുെവിന് ഉദാഹണ പരണമാണ് പട്ടികവര്ത്ഗ 
വമഖലെിസല വപാഷകാഹണ പാരം, ആവരാഗയപ്രശ്നങ്ങള്, കുടിസവള്ളിച്ചത്തിസെ ന്ണമില്ലാമ, , കുെത്  
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വിദയാഭയാ  വനട്ടങ്ങള്, കുട്ടികള്ക്കിടെിസല മെക്കുമരുന്ന് ഉപവൊഗം, സകൌമാര ഗര്ത്ഭംാരണം 

എന്നിവ. 

 സപണ്കുട്ടികള് വിദയാഭയാ ത്തി ആണ്കുട്ടികസളക്കാള് മികവ പുലര്ത്ത്തുനു. . പസേ പഠിത്തം 
നിര്ത്ത്തുന്നതി  സെയും സപണ്കുട്ടികളാണ്. 

 സ്ത്രീ സതാഴിലാളികളുസട കുടംബ പകാളാളിത്തം, സ്ത്രീകള്സക്കതിസരയുള്ളിച്ച ഗാര്ത്ഹണ പികാതിക്രമം, 
കുട്ടികള്സക്കതിസരയുള്ളിച്ച ഗാര്ത്ഹണ പിക ചലംഗികാതിക്രമങ്ങള്, എന്നിവ കുട്ടികളുസട കുടംബജീവിതം 

വമള്ള കുെത് താകുനു. . 

 നിലവി ആണ് സപണ്കുട്ടികള് വനരിടന്ന അനാവരാഗയം അപൂര്ത്ണവരാഗ പ്രതിവരാംം, 
ചികിത്സാ അഭാവം, വൃത്തിഹണ പീനമാെ പരി രം വിദയാഭയാ  നിലവാരം എന്നിവ അടത്ത 

തലമുെെിവലക്കും ചകമാറ്റം സചയ്യസെടനു. . 

 ഉപവഭാക്തൃ  ംസ്ക്കാരവം അണുകുടംബത്തിസെ രുതമതഗതിെിലള്ളിച്ച വളര്ത്ചയും കുട്ടികളുസട ഭാവി 
ജീവിതത്തി നിസ്സഹണ പാെത സൃഷ്ടിക്കുനു. . 

 ഉെര്ത്ന്ന ജനസെരുെം, അതിവവഗ നഗരവക്കരണങ്ങള്, കുടിവെറ്റം എന്നിവെി നിനു. ള്ളിച്ച 
സവല്ലുവിളികള്. 

ജില്ലെിസല ബാലസ ൌഹൃദ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

          2011  വകരളത്തി കുട്ടികളുസട നിലവിലള്ളിച്ച കുടംബ  ാമൂഹണ പികാവസ്ഥ പഠിക്കുന്നതിനാെി 

തിരസത് ടത്ത ആറു പഞ്ചാെത്തുകളി രയിീകൃഷ്ണപുരവം ഉള്സെടനു. . നിരന്ത്ര പരിശീലനങ്ങളും 

ഇടസപടലകളും തുടര്ത്പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും  ാദ്ധയമാക്കിെവതാസട പഞ്ചാെത്തിസല കുട്ടികളുസട 

നിലവിലള്ളിച്ച നിലവിലള്ളിച്ച അവസ്ഥസെക്കുെിച് കൃതയമാെ വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കാന്  ാംിച്ച. നിരവംി 

നൂതന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കാെി നടെിലാക്കാന് രയിീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചാെത്തിനു 

കഴിത് ിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുസട  മ്പൂര്ത്ണവം,  മഗ്രവമാെ വിവരവശഖരണം, കുട്ടികളുസട ഗ്രാമ ഭാ 

പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് ഭിന്നവശഷിയുള്ളിച്ചവരുസട  മ്പൂര്ത്ണ ഡെെറി െി എന്നിവ  ംസ്ഥാന മാതൃകൊെി 

എടത്തുകാട്ടാവന്നത്രയും നിലവാരം പുലര്ത്ത്തുനു. . 

  രണ്ടാം ഘട്ടത്തി വാണിെംകുളം, വടകരെതി, പല്ലവേന, പുതൂര്ത്, വഷാളസെര്ത്, അഗളി, 

കുലക്കല്ലൂര്ത്, തിരുവവഗപ്പുെ എന്നീ പഞ്ചാെത്തുകളും ഒറ്റൊലം മുന് ിൊലിറ്റിയും 

തിരസത് ടക്കസെടകയും കാരയമാെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് നടക്കുകയും സചയ്യുനു. . വടകരെതിെിസല 100% 

പൂര്ത്ത്തീകരിച കുത്തിസവെ്, വാണിെംകുളം പഞ്ചാെത്തിസല “ഷീപാഡ് പദ്ധതി “, അട്ടൊടിെിസല മൂന്്ന 
പഞ്ചാെത്തുകളിലം രൂപീകരിച സകൌമാരക്ലബുകള് എന്നിവ വകരളത്തിസല തസന്ന ആദയ 

ചുവടസവൊെി വരഖസെടത്താവന്നതാണ്. 

  കുട്ടികളുസട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുമാെി ബന്ധസെട്ട് ൂടത പഞ്ചാെത്തുകള് രംഗത്തുവരുനു.  

എന്നത് രയിവദ്ധെമാണ്. നിെമപരമാെ പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കു പുെവമ, 

വപാണ്വ ര്ത്ഡ് പരിപാടികള് വഴിയും കുട്ടികളുസട  ര്ത്ഗവശഷി ഉെര്ത്ത്തുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് പല 

പഞ്ചാെത്തുകളും നടത്തിവരുനു. . പസേ  വകാപിത പ്രവര്ത്ത്തനത്തിസെ അഭാവം ഈ വമഖലെിസല 

തിളക്കം സകടത്തുനു. വണ്ടാ എനു. ൂടി  ംശെിവക്കണ്ടിെിരിക്കുനു. . 

ബാലസ ൌഹൃദ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളിസല സദൌര്ത്ബലയങ്ങള് 

  ര്ത്ക്കാര്ത് നിര്ത്വേശിക്കുന്ന മാര്ത്ഗവരഖെി ആസൂത്രണ പ്രക്രിെകളി കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച 
പദ്ധതികള് ബാലസ ൌഹൃദമാക്കണം എസന്നാരു വാചകം മാത്രമാണ്. പദ്ധതി വിഭാവനം 

സചയ്യുന്ന തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാെി പെൊനുള്ളിച്ചത്. അതിനാ 

തസന്ന കുട്ടികള്ക്കാെി ഒരു നിര്ത്ബന്ധിത ബാലപദ്ധതി പഞ്ചാെത്ത് തലത്തി ഇല്ലാസത 
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വപാകുനു. . വകുപ്പുതല പരിപാടികളി നിര്ത്വേശിത ആസൂത്രണ പരിപാടികളി വവണ്ടത്ര 

 വാംീനം സചലത്തി ബാലസ ൌഹൃദ പദ്ധതികള് രൂപീകരിക്കാന് തവേശ  വെം ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക പല കാരണങ്ങളാ കഴിൊസത വപാകുനു. . 

 ജില്ലാ ആസൂത്രണ  മിതി നിര്ത്വേശങ്ങള്, ജില്ലാതല ബാലസ ൌഹൃദ പദ്ധതി കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച 
ജില്ലാ കാ്പാൊട് എന്നിവയുസട അഭാവം, തവേശ  വെം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ 

വമഖലെി കൃതയമാെ ദിശാവബാം നിര്ത്ണെത്തിന്  ാദ്ധയമാവാസത വരുനു. . 

ഇടസപട  ാദ്ധയതകള് 

തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല ഗ്രാമ ഭ/വാര്ത്് ഭ, കുട്ടികളുസട ഗ്രാമ ഭ, 

കുട്ടികളുവടയും സ്ത്രീകളുവടയും വിക നത്തിനായുള്ളിച്ച വര്ത്ക്കിങ് ഗ്് പ്പ്െ് ജാഗ്രതാ  മിതി, സകൌമാര 

ക്ലബുകള്, വേമകാരയ സ്റ്റാെിംങ്്ങ കമ്മിറ്റി, വിവിം കമ്മിറ്റികള്, മറ്റു വര്ത്ക്കിങ്ങ് പ്പ്പ്പുകള്, എന്നിവ വഴി 

കുട്ടികള്ക്കു വവണ്ടി പദ്ധതി ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതിന് ംാരാളം വവദികള് തവേശ  വെംഭരണ 

സ്ഥാപങ്ങള്ക്കുണ്ട്. ഇതുവഴി കൃതയമാെ ആസൂത്രണ  ാദ്ധയത ഉരുത്തിരിയും. വപാഷകാഹണ പാര 

പിന്തുണ, ഭിന്നവശഷിക്കാര്ത്ക്കുള്ളിച്ച വ ാളര്ത്ഷിെ്, ചസ്റ്റെെ്, അംഗനവാടികള്, സ്കൂളുകള്, 

ആവരാഗയവകന്ദ്രങ്ങള്, വഹണ പാസ്റ്റലകള് തുടങ്ങി, കുട്ടികളുസട രയിദ്ധ, വളര്ത്ച,  മൂഹണ പവത്ക്ക്കരണം 

തുടങ്ങിെ വിവിം വമഖലകളി പേതി വിഭാവനം സചയ്യാന് തവേശ  വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക 

കഴിയും. അവതാസടാെം ഭിന്നവശഷിക്കാര്ത്ക്കാെി ബ് ് സ്കൂള്, വാെനശാലകള്, പാര്ത്ക്കുകള്, 

കളിസ്ഥലങ്ങള്, അറ്റകുറ്റപണികള് എന്നിവയ്ക്കം പദ്ധതികളി സ്ഥാനം കസണ്ടത്താന് കഴിയും. 

 പഞ്ചാെത്ത് രാജ ് നിെമം വഴി പഞ്ചാെത്ത് / മുന് ിെ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക 

അംികാരങ്ങളും ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മാത്രമല്ല  ംസ്ഥാനം ചകമാെിെിട്ടുള്ളിച്ചത്. അവ 

ചകയ്യാളാനുള്ളിച്ച ഉവദയാഗസ്ഥള്ളാസരയും അതുവസര അവര്ത് ചകകാരയം സചയ്ത ഫണ്ടുകളും 

തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക നിെമം വഴി ചകമാറുകവഴി,  ംസ്ഥാനത്ത ്ബാലവകന്ദ്രീകൃത 

വ വന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുസട ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗവം തവേശ  വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂസടൊണ് 

നടത്തിസെവടണ്ടത് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാെി. 

ബാലസ ൌഹൃദ തവേശഭരണം എങ്ങസന 

 പ്രഥമമാെി ഭരണസമന്നാ ലേയങ്ങള് നിര്ത്ണെിക്കുകയും നെങ്ങള് നിലനിര്ത്ത്തുകയും 

ഭരണപരമാെ ചുമതലകള് വിനയ ിക്കുകയും ആ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് വമലാംികാരികള് വമവനാട്ടം 

വഹണ പിക്കസെടകയും സചയ്യുന്ന ആംികാരിക  മ്പ്രദാെമാണ്. ബാദ്ധയസ്ഥത, സുതാരയത, പ്രതികരണം, 

കാരയേമത, പകാളാളിത്തം ഉള്സക്കാള്ളിച്ച,  മവാെം എന്നിവൊണ ്  ദ്ഭരണത്തിസെ പ്രംാന 

തതവങ്ങള്. ഈ ചട്ടൂടിന ്അനുരൂപമാെി കുട്ടികളുസട അവകാശങ്ങള്ക്കാെി പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും, 

അവരുസട അംികാരപരിംിെി വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അതിജീവനം, വിക നം,  ംരേണം, 

പകാളാളിത്തം എന്നീ അവകാശങ്ങള്  മഗ്രമാെി അനുഭവിക്കുനു.  എന്ന് ഉെപ്പുവരുത്താന് കഴിയുവപാള് 

ബാലസ ൌഹൃദഭരണം എന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിസചടക്കാനാവം. 

ജില്ലാ വനതൃതവത്തിന് ന്ാവന്ന ദിശാസൂചകങ്ങള് 

 ജില്ലാ ആസൂത്രണ  മിതിയുസട വനതൃതവത്തി ജില്ലാ പദ്ധതിെി  ബാലസ ൌഹൃദ 
തവേശ വെം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ന കാ്പാൊട്  വീകരിക്കുകയും അതനു രിച് 

കുട്ടികളുമാെി ബന്ധസെട്ട വമഖലകസളൂടി ഉള്സെടത്തി വവണം പദ്ധതി ആസൂത്രണ 

നിര്ത്വഹണ പണങ്ങള് എന്ന നിര്ത്വേശം ന്ലം അതു വിലെിരുത്തലം. 
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 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച പദ്ധതികള് കസണ്ടത്തുന്നതിനും പരിവപാഷിെിക്കുന്നതിനും തവേശ  വെംഭരണ 
സ്ഥാപന പ്രതികനിംികളുസട ചത്രമാ ിക ൂടിൊവലാചനകളും നിര്ത്വേശങ്ങളും വഴി വമഖല 

 മ്പുഷ്ടീകരണം നടത്തുക. 

 തവേശ വെംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട ബാ  സ ൌഹൃദ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് വിലെിരുത്തുന്നതിനും, 

ആവശയമാെ നിര്ത്വേശങ്ങള് നല്കുന്നതിനും കമ്മിറ്റി  ംവിംാനങ്ങള് ഉപവൊഗിക്കുക. 

 നൂതനാശെങ്ങള്  വീകരിക്കുകയും പദ്ധതിെി ഉള്സെടത്തുന്നതിന് തവേശ  വെംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങസള വപ്രരിെിക്കകയും പ്രാപ്തരാക്കുകയും സചയ്യുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തി 

ജനപ്രതിനിംികള്ക്കും ഉവദയാഗസ്ഥര്ത്ക്കും പരിശീലനങ്ങള്  ംഘടിെിക്കുന്നതിന് വനതൃതവം നല്ക്കുക. 

 കുട്ടികളുസട അന്ത്രാഷ്ട്ര അവകാശ ഉടപടി, ഭരണഘടനാപരമാെ അവകാശങ്ങള്, 
 ര്ത്ക്കാരിസെ വ വനങ്ങള് മറ്റു നിെമങ്ങള് എന്നിവസെ അടിസ്ഥാനസെടത്തി, ജില്ലാതലത്തി 

വമഖലാടിസ്ഥാനത്തി പരിശീലനത്തിന് ചുമതലക്കാസര  ല്പിക്കുകയും വനതൃതവം നല്കുകയും 

സചയ്യുക. 

 ജില്ലാ കാ്പാൊട് രൂപീകരണം : 1)  കുട്ടികള് വിക നത്തിസെ അരികു പറ്റുന്നവരല്ല, മെിച് വകന്ദ്ര 
ബിന്ദുവാസണന്ന് തിരിചെിെ 2) കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച  മഗ്ര വിക ന  ഹണ പാെ 

ഇടസപടലകസളക്കുെിച്ചള്ളിച്ച ംാരണ 3) കുട്ടികള്ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി നല്കുന്ന വ വനങ്ങള് 4) 

ഫണ്ടുകള്, പ്രവര്ത്ത്തകര്ത്, പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് എന്നിവസെ പ്രവൊജനസെടത്ത, നിെന്ത്രണങ്ങള് 

5) വമാണിറ്റെിങ്ങ് 6) ഉത്തരവാദിതവം  സറ്റടക്കാനുള്ളിച്ച  ന്നന്ധത. 

 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച കര്ത്മ്മപരിപാടി രൂപീകരണത്തി മുഴുവന്തവേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയും 

ബന്ധസെട്ട വകുപ്പുകളുസടയും ബന്ധസെട്ട വകുപ്പുകളുസടയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ  മിതിയുസടയും 

പകാളാളിത്തം ഉെൊക്കുകയും ഒരു  മഗ്ര വിക ന കാ്പാൊട് ജില്ലെി ആകമാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും 

സചയ്യുക. ഇതിനാെി ജില്ലാതലത്തി ആസൂത്രണ  മിതിയുസട വനതൃതൃത്തി  ഒരു കര്ത്മ്മപേതി 

രൂപീകരിക്കുകയും അതി കുട്ടികളുസട വമഖലയുമാെി ബന്ധസെട്ട്  എല്ലാവകുപ്പുകളുസടയും 

ഇടസെട, പദ്ധതി ആസൂത്രണം,നിര്ത്വഹണ പണം എന്നിവ ഫലപ്രദമാെി നടൊക്ക എന്നിവയും 

സപാതു  മീപനമാക്കണം. 

 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുസട വമള്ളവക്കരണം [അംഗന്വാടികള്,സ്കൂള്,ആവരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, വഹണ പാപിറ്റ) 

 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച സപാതുഇടങ്ങളുസട വമള്ള വക്കരണം ചലബ്രെി,പാര്ത്ക്ക്, കളിസ്ഥലം, 
 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച  ംവിംാനങ്ങളുസട ശാതീകീകരണം [ കുട്ടികളുസട ഗ്രാമ ഭ, ബാല ഭ, 

സ്കുള് ക്ലബ്ബുകള്, പി.ടി.എ വൊഗം, അംഗന്വാടി വമാണിറ്റെിംഗ്, സവസഫെര്ത് കമ്മിറ്റി 

തുടങ്ങിെവ.] 

 കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച നിെമ  ംവിംാനങ്ങളുസട ഉെൊക്ക [ജാഗ്രതാ  മിതി, ബാലനീതീ 

നിെമം, ചലംഗികാതിക്രമം തടെ,വപാവ ാ തുടങ്ങിെവ ] 

നിര്ത്വദശങ്ങള്  

ബാലസ ൌഹൃദ-ജില്ല-പാലക്കാട് എന്ന കാ്പാൊട്  ഫലപ്രദമാക്കാന് താസഴ പെയുന്ന രീതിെിലള്ളിച്ച 

വപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാൊക്കണം. ഇത് യുണിസ ഫിസെയും ഐകയരാഷ്ട്ര ഭയുസട  ഹണ പസ്രാബ്ദ 

ലേയങ്ങളുസടയും, അന്ത്ാരാഷ്ട്ര കുട്ടികളുസട അവകാശ ഉടപടിയുവടയും അന്ത് ത്ത ഉള്സക്കാണ്്ടസക്കാണ്ട ്

തയ്യാൊവക്കണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുസട ജീവിത ഗതിെി, അതിജീവനം, വിക നം, ംരേണം, പകാളാളിത്തം, 

എന്നിങ്ങസന നാല വമഖലകളിലാണ് നിലവിലള്ളിച്ച ത്രിതല  ംവിംാനം അതിന് പാകമാണ്.   
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അതിജീവനം 

1) കുട്ടികളുസട വിവരവൂഹണ പം 
2) വബഠി ബചാവവാ വബട്ടി പഠാവവാ എന്ന പരിപാടി 
3) ജീവിത ചശലി വിദയാഭയാ  വബാംവത്ക്ക്കരണം 
4) പ്ര വരേ. നവജാതശിശു  ംരേണം, മുലസെട്ട, അകാളണവാടി പൂരക വപാഷകാഹണ പാര 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് - ഇവയുസട പ്രചാരണത്തിന് ഉതകുന്ന സപ്രാജക്ടുകള്. 

5) പ്രതിവരാം ചികിത്സ വിജെകരമാക്കുന്നതിന് പരിപാടി 
6) കുടിസവള്ളിച്ചം, ഉചഭേണം എന്നിവയുസട വിതരണത്തിന് നവീന രീതിെിലള്ളിച്ച വപ്രാജക്ടുകള് 

7) അംഗനവാടി പശ്ചാത്തല സ ൌകരയം ശിശു സ ൌഹൃദമാക്കാന് - ജില്ലാ തല പദ്ധതി.   
വിക നം 

1. വപാഷകാഹണ പാര പുനരംിവാ  വകന്ദ്രം ജില്ലാ തലത്തി 

2. കുട്ടികളുസട വിക ന നിലവാരം അളക്ക - അട്ടൊടിെിസല “ജാതക് ജനനീ”  ംവിംാനം മാതൃക 

3. അംഗന്വാടികളുസട മാതൃകാ അംഗന്വാടിെിവലക്കുള്ളിച്ച ഉെര്ത്ചക്ക് ഇടസപട ഒരുക്കുന്ന ഒരു 
സപ്രാജറി ് ജില്ലാതലത്തി  

 ംരേണം 

1. ഭിന്നവശഷി ഡെെറി െി – രയിീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചാെത്്ത 

2. ജില്ലാതലത്തി ഓട്ടി ം െിവ ാസ് ് സ െര്ത് 
3. എല്ലാ വലാക്കുകളിലം ബ് ് സ്കൂള് 

4. അനാഥാലെങ്ങളുസട പ്രവര്ത്ത്തനം  വകാപിെിക്കുന്നതിന് ഒരു അസപ് ് കമ്മിറ്റിയുസട ചുതമല 

5. തിരുവനന്ത്പുരം ജില്ലാ പഞ്ചാെത്ത് നടൊക്കുന്ന രീതിയുള്ളിച്ച സകൌമാര മാന ിക ആവരാഗയ 
പരിപാടികള്. 

പകാളാളിത്തം 

1. ബാല ഭ / ബാലപഞ്ചാെത്ത് പ്രവതയക ഗ്രാമ ഭ എന്നിവ നടൊക്കുന്നതിന് ഇവാലൂവവഷന് കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിക്കുക ഇതിന് വപ്രാജറി ് ആവശയമില്ല. 

2. സമെിെനന് ് ഫണ്ടി ഉള്സെടത്തി ഉള്സെടത്തി സപാതുവവദികളാെ ചലബ്രെി, പാര്ത്ക്ക്, 
കളിസ്ഥലങ്ങള് എന്നിവ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ളിച്ച വപ്രാജറി ്. 

3. വനിതാഘടക പദ്ധതിെി ഉള്സെടത്തി ജില്ലാതല, ഗ്രാമതല ജാഗ്രതാ  മിതി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 
വിപൂലികരിക്കുക. 

4. എം.എ.എ / എം.പി ഫണ്ടുകള് ഉപവൊഗിച് സ്കുളുകള്, കളിസ്ഥലങ്ങള് എന്നിവ നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിനും 

നവീകരണത്തിനും ഉള്ളിച്ച പരിപാടികള്. 

 ഹണ പാെ വകന്ദ്രങ്ങള് (ഉപവൊഗസെടത്താവന്നത്) 

 സെണിസ ഫ് – വിവിം  ംസ്ഥാനതല പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 കില – വമഖലെിസല വിവിം പരിശീലന പരിപാടികള് 

 സമെര്ത്മാര്ത് - കില നിശ്ചെിച പഞ്ചാെത്തുതല  ന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത്തകര്ത് 
 ആവഗാളത്തലത്തി രൂപസെട്ടിട്ടുള്ളിച്ച ബാലസ ൌഹൃദഭരണം എന്ന ംാരണയ്്ക്ക 

അവകാശാംിഷ്ഠിത  മീപനം എന്ന ചട്ടൂടിനിന്ന് കുട്ടികള്ക്കായുള്ളിച്ച കര്ത്മ്മപദ്ധതി എന്ന തലത്തിവലക്്ക 

അതിരുതമതം മാെിസക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തി നമ്മുസട ജില്ലക്കും, കുട്ടികള്ക്കായു കര്ത്മ്മപദ്ധതി 
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എന്ന ആരയിെത്തിന് കീഴി എല്ലാ  ംവൊജന  ാദ്ധയതകസളയും ഉള്സക്കാള്ളിച്ചിച്ചസകാണ്ട് പ്രവര്ത്ത്തന 

പന്ഥാവി മുവന്നൊന് ആ ന്ന ഭാവിെിതസന്ന കഴിയുസമന്്ന പ്രതയാശിക്കാം.  
ബാലസ ൌഹൃദ ജില്ല പാലക്കാട് – ഒരാമുഖം 

(കീഴ്തട്ട്, വമതട്ട് നിര്ത്വേശങ്ങള്,  ംവൊജന  ാദ്ധയതകള്) 
കീഴ്തട്്ട നിര്ത്വേശങ്ങള് 

 ജില്ലെിസല എല്ലാ പഞ്ചാെത്തുകളിലം കുട്ടികളുസട  മഗ്ര വിവര വശഖരണം ഉെൊക്കുക (വകരള 
ജന ംഖയെി 29.73% കുട്ടികളാണ)് 

 എല്ലാ പഞ്ചാെത്തുകളിലം കുട്ടികളുസട ഗ്രാമ ഭകള്, ഉപരി ഭ, വര്ത്ക്കിംഗ് പ്പ്പ്പുകളി കുട്ടികളുസട 
പകാളാളിത്തം എന്നിവ ഉെൊക്കുക 

 പഞ്ചാെത്ത് / മുന് ിെ പ്രവദശങ്ങളി കുട്ടികളുമാെി ബന്ധസെട്ട എല്ലാ വമഖലകളിലം വിവിം 
സ്റ്റാന്െിങ്്ങ കമ്മിറ്റികളുസട ഫലവത്താെ വനതൃതവം ഉെപ്പു വരുത്തുക 

 ആവരാഗയം 1) ആെിനാത സചക്കെ്, 100 ഐ.എഫ്.എ ന്ളികകള്, സടറ്റന ് കുത്തിസവെ് 
എന്നിവ ഉെൊക്കുക. 2) പ്ര വിച് ഒരു മണിക്കുെിനുള്ളിച്ചി മുലൊ നല്കുക എന്ന ശീലം. 3) 

ആദയ ആറുമാ ം മുലൊ മാത്രം എന്ന് പരിശീലനം. 

  ാമൂഹണ പയനീതി 1) മുഴുവന് അംഗനവാടികള്ക്കും  വന്ത്ം സകട്ടിടം ഉെൊക്ക 2) എ.എന്. ി 
കമ്മിറ്റി, എ.ജി ക്ലബ്, എ.ബി. ക്ലബ് എന്നിവയുസട പ്രവര്ത്ത്തനം 3) 3 വെുള്ളള്ളിച്ച മുഴുവന് 

കുട്ടികസളയും അംഗനവാടികളി എത്തിക്കുക 

 വിദയാഭയാ ം 1) പി.ടി.എ ശാതീകീകരണം 2) എല്ലാ ജനനവം രജിസ്റ്റര്ത് സചയ്യുക 3) എ ്.എ ് / 
എ ്.ടി പഠന നിലവാരം ഉെര്ത്ത്ത 4) സ്കൂള് സകാഴിഞ്ഞുവപാക്ക് ഇല്ലാതാക്ക 

വമതട്ട് നിര്ത്വേശങ്ങള് 

 ജില്ലെിസല മുഴുവന് അംഗന്വാടി പ്രവര്ത്ത്തകര്ത്ക്കും കുട്ടികളുസട അതിജീവനം, വിക നം, 
 ംരേണം, പകാളാളിത്തം എന്നീ വിഷെങ്ങളി ഐ.ഇ. ി ഉെൊക്കാ  ജില്ലാതല പദ്ധതി 

വവണം. 

 പഞ്ചാെത്തി വപ്രരക് എ ്.  ി പ്രവമാട്ടര്ത്, സജ.പി.എച്.എന്, ആശാ തുടങ്ങി ആസരസെകാളിലം 
കുട്ടികളുസട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്  കീകരിക്കാന് ജില്ലാ  ംവിംാനം ഉണ്ടാകണം 

 കുട്ടികളുസട വിവരവശഖരണം അടിസ്ഥാനമാക്കി പഞ്ചാെത്തുകള് പദ്ധതി ആസൂത്രണം സചയ്യാന് 

എന്ന് ഉെപ്പുവരുത്താന് ജില്ലാതല നിരീേണ  മിതി  

 കുട്ടികളുസട ഗ്രാമ ഭ, ക്ലബ്ബുകളുസട പ്രവര്ത്ത്തനം എന്നിവ നിരീേിച് ജില്ലാതല െിവൊര്ത്ട്്ട 
ആറുമാ ത്തി ഒരിക്ക തയ്യാൊക്കുന്നതിനും നിര്ത്വേശങ്ങള്  മര്ത്െിക്കുന്നതിനും 

യുവജനവേമ വബാര്ത്ഡ്  ജില്ലാ ഓഫീ ിസന ചുമതലസെടത്തണം. 

 ആവരാഗയം 1) ബാലവകന്ദ്രീകൃത ആവരാഗയവ വനങ്ങള്, അമ്മാരുസട ആവരാഗയ  ംരേണ 
പരിപാടികള് എന്നിവ പഞ്ചാെത്തു തലത്തി നടെിലാക്കാന് ജില്ലാ ഓഫീസുകള്ക്ക് നിര്ത്വേശം 

നക 2) മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് കുെക്കാനുള്ളിച്ച നടപടികള് ജില്ലാതലത്തി (ആവരാഗയ 

വകുപ്പുകള്) ഉണ്ടാവണം. 
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  ാമൂഹണ പയനീതി  1) എ ്.എന്.പി, പ്രീ- സ്കൂളിംഗ്  ഇവയുസട വമള്ള ഉെര്ത്ത്താന് നടപടികള് 2) 
അംഗപരിമിതി കസണ്ടത്തുന്നതിന് കാവലകുട്ടിയുള്ളിച്ച പരിവശാംന നടപടികളും  3) ഗ്രീന് 

ഇനീവഷയറ്റീവ് 4) ജില്ലാതല ഭിന്നവശഷി വിക ന വിഭവവകന്ദ്രം ആരംഭിക്കുക 

 വിദയാഭയാ ം 1) സ്കൂളി ആവശയത്തിന് സകട്ടിടങ്ങള്, കുടിസവള്ളിച്ച ലഭയത, കുട്ടികളുസട 
എണത്തിനനു രിച് വടാെലറ്റുകള്  എന്നിവ ഉെൊക്കാന് പദ്ധതി നിര്ത്വേശങ്ങളും 

അംഗീകാരങ്ങളും. 

 പഞ്ചാെത്്ത 1) ഗ്രാമ ഭ, ബാലപഞ്ചാെത്ത്, വര്ത്ക്കിംഗ് പ്പ്െ് പകാളാളിത്തം, അംഗപരിമിത 
കുട്ടികള്ക്കുള്ളിച്ച ആനുൂലയങ്ങള് എന്നിവ ഉെൊക്കുക. 2) കളിസ്ഥലങ്ങള്, വാെനശാലകള്, 

നീന്ത് കുളങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് വാര്ത്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം ന് 

 ംവൊജന  ാംയതകള് 

 ജില്ലാ ആശുപത്രി,  ി.എച്. ി എന്നിവയുസട എക്സ്റ്സ്റ്റന്ഷന് സകൌണ്ടര്ത് പ്രവര്ത്ത്തന  ംവിംാനം 
പഞ്ചാെത്ത് തലത്തി എല്ലാമാ വം ഉണ്ടാവണം. ഇതിനാെി അവലാെതി, ആസെര്ത്വവദ, 

വഹണ പാമിവൊ വകുപ്പുകള് പദ്ധതി തയ്യാൊക്കണം. 

 കുട്ടികളുസട വമഖലെിലം ഗര്ത്ഭിണികളുസട ആവരാഗയ പ്രശ്നങ്ങളിലം നിലവിലള്ളിച്ച പരാംീനതകള് 
ഒഴിവാക്കി നല്ല വ വനം ലഭയമാക്കാന് ഉതകുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനം സൂചിെിക്കുന്ന ഒരു െിവൊര്ത്ട്ട് 

ജില്ലാതലത്തി എക്കവണാമി്് , സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വകുെിസെ  വനതൃത്തി നടത്തുക 

 എ ്. ി / എ ്.റ്റി കുട്ടികളുസട  മഗ്രവ വനം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പ്രവമാട്ടര്ത്മാരുസട 
വ വനത്തി ൂടത വിവരങ്ങള് ഉള്സെടത്തണം. 

 എ.പി/യു.പി വിഭാഗങ്ങളി കുട്ടികളുസട ആവരാഗയവപാഷണവം, കാെിക വപാഷണവം ഉെപ്പു 
വരുത്താന് പ്രാവദശിക പി.ടി.എ കള്ക്ക് അപ് ് വബാഡി ജില്ലാതലത്തി രൂപീകരിക്കുക 

 അടിസ്ഥാന സ ൌകരയ വിക നങ്ങളുസട പദ്ധതികള് ഡി.പി. ി െി മുടങ്ങിവൊവാതിരിക്കുക 

(സ്കൂളുകളുസട കാരയത്തി) 

 സമഡിക്ക  ര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്്റ, ആനുൂലയ  ര്ത്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്, വായ്പ്െകള് എന്നിവക്ക് നിലവി 
കുട്ടികള് വനരിടന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ബന്ധസെട്ട വകുപ്പുകള്ക്കുള്ളിച്ച നിര്ത്വേശം 

 ൊത്ര വക്ലശങ്ങള് പരിഹണ പരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മാ വം പി.ടി.എ, സ്കൂള് മാവനജ് സമെ് കമ്മിറ്റി 
പ്രതിനിംികള് എന്നിവരുമായുള്ളിച്ച ചര്ത്ച ആര്ത്.ടി.എ ആെി നടത്തുക 

  ീവൊവ ാണ്, മറ്റു ലഹണ പരി വസ്തുക്കളുസട വര്ത്ജനം എന്നിവ ഉെൊക്കാനുള്ളിച്ച എക്സ്റ്ച  ് 
വകുെിസെ വലാക്്ക തല പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 കുട്ടികള്സക്കതിസരയുള്ളിച്ച അതിക്രമങ്ങള് അവനവഷിച് നടപടി എടക്കുന്നതിന് വപാലീ ിനു നല്കുന്ന 
പ്രവതയക പരിശീലനം ജില്ലാതലത്തി 

 കുട്ടികളുസട  മഗ്ര വിക നത്തിന് കിലയുസട നിര്ത്വേശങ്ങളി ജില്ലാ ആസൂത്രണ  മിതിയുസട 
കാരയമാത്ര പ്ര തീകമാെ ഇടസപട 
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ഹരിത കേരളം മിഷന്  

 

 കേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിലലന്ന കപാലല പ്രാകേശിേ തലത്തിലം  കയാജിച്ച ഒരു പരിസ്ഥിതി 

നയം പ്രാകേശിേമായി രൂപലെടുകത്തണ്ടതാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയില്  ോലാവസ്ഥ വയതേിയാനം 

ലോണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതയാഘാതങ്ങള് ഓകരാ പ്രകേശത്തം വയതയസ്തമായിരിക്കം. ഓകരാ പ്രകേശത്തം 

അതിന്ലെ രൂഷത ത മനസിലിലാക്കി അത് ലകരേരിക്കന്നതിനാവശയായ നടപടിേള് കേലക്കാള്ളുന്നതിന് 

പരയാപ്തമായിരിക്കണം. ോലാവസ്ഥ വയതിയാനം ോരിദ്ര്യം വര്ദ്ദ്ധിെിക്കാ ംമ സാ്തിത്തിേ തേര്ദ്ച്ചയ്ക്കുംമ 

മാരേ കരാഗങ്ങളുലട വയാപനത്തി ം ഇടയാകും എന്ന ക ാധം ഉള്ലക്കാള്ളണം. 
 

1. തകേശ വിഭവ കരാതസ്സുേളുലട പരിരഷത  ഉെൊക്കാന് (സസയജാലങ്ങള്മ കുന്നുേള്മ മലേള്മ 

ജലകരാതസ്സുേള്മ നീര്ദ്ച്ചാലേള്മ കതാടുേള്മ പുഴേള്മ മണ്ണ്മ ധാതുക്കള്മ വനംമ സസയ ജന്തു 

ജാലങ്ങള് മുതലായവ) 

2. പ്രകൃതി വിഭവ വിനികയാഗം പരിസ്ഥിതിക്്ക ഹാനിേരമലല്ലങ്കില് ഉെൊക്കാന് (മണ്്ണമ േരിമണ്്ണമ 

േല്്ലമ മണല്മ േരിമണല്മ ജലംമ ധാതുക്കള്മ തടി മുതലായവയുലട അനിയന്ത്രിത ചൂഷണം 

നിയന്ത്രിക്കല്) 

3. ആവശയം കവണ്ട പരിസ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവനം നവീേരണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നടത്തലമന്്ന 

ഉെൊക്കല്. 

4. ഖര-ദ്ര്ാവ-വാതേ മാലിനയം നിമ്മാര്ദ്ജ്ജനത്തില് കവണ്ട മാര്ദ്ഗനിര്ദ്കേശങ്ങളും േര്ദ്മ്മ 

പരിപാടിേളും തയ്യാൊക്കല്. 

5. പരിസ്ഥിതി പ്രതയഘാത – പ്രകേശങ്ങള് േലണ്ടത്തി മാെിങ്്ങ നടത്തല്മ സംരഷത ണ 

പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നടത്തല്. 

6. പാരിസ്ഥിതിേ അവക ാധ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങളുംമ പരിസ്ഥിതി സംരഷത ണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 

ജനപങ്കാളിത്തം ഉെൊക്കലം 

7. പരിസ്ഥിതി ലസൌഹൃേ സാകങ്കതിേ വിേയേള്ക്ക് കപ്രാഹനാഹനം നല്േണം. 

8. പ്രകൃതി ലസൌഹൃേ ഉല്െന്നങ്ങള് പ്രചരിെിക്കന്ന പദ്ധതിേള് കപ്രാഹനാഹിെിക്കേ 

9. ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാന ഉണ്ടാക്കല് 

10. പരിസ്ഥിത്ക്ക്്ക കോഷം വരുത്തന്ന എല്ലാതരം മാലിനയങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ സംസ്ക്കരണം ഉെപ്പു 

വരുത്തണം 

വരള്ച്ച 

1. ലചടിേളുലട ഇലേളില് കൂടിയുള്ള ജല  ാഷ്പീേരണംമ മണ്ണിന്ലെ ്ര്ദ്െം എന്നിവ ഉപ ഹ 

ചിത്രങ്ങള് വഴി േണ്ടുപിടിച്ച് വരള്ച്ചയുലട ോ്ിനയം േലണ്ടത്താനാകും. ലവള്ളത്തിന്ലെ 

ലേൌര്ദ്ലഭയം ൂലലം ലചടിേള്ക്കണ്ടാകുന്ന ലചെിയ മാ ം കപാലം ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളി കലട േിന്ന്ന 

ലവജിക ഷന് ഇന്ഡക്സിിന്ലെ വിവരങ്ങളലി കലട േലണ്ടത്താം. നാഷണല് അ ിേള്ച്ചെല് 

കരാഫ്റ്റ് അലസിലസില്ലമന്െ് ആന്െ്  കമാണി െിംഗ് സിറ്റം 1സ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്്ട. കേരളത്തില് 

പ്രകതയേിച്്ച പാലക്കാടില് ് സംവിധാനം അതയാവശയമാണ്. 
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2. ഇടക്കാല ോലാവസ്ഥ മുന്നെിയപ്പുേഴ വഴി കരാഡീേരിച്ചു നല്ോം നിലവില് ആന്ധ്രയിലംമ 

േര്ദ്ണാടേത്തിലകമ ് സംവിധാനം ഉളൂ. 

3. രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണല് രിംഗിഗ് വാട്ടര്ദ് മിഷന് എന്ന കപ്രാജക്ടിന്ലെ േീഴില് കേരളം 

ഉള്ലെലടയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലല ്ഗര്ദ്ഭജലത്തിന്ലെ ലഭയതലയെ ി ഉപ ഹ ചിത്രങ്ങളുലട 

സഹായകത്താലട 1:50000 ലെയിലില് മാെ് തയ്യാൊക്കിയിന്ണ്ട്. ഇവ ഉപകയാഗ 

കയാഗയമാക്കണം. 

4. ോര്ദ്ഷിേ ആവശയത്തി ംമ കുടിലവള്ള ആവശയത്തി മല്ലാലത വയവസായ – േച്ചവട 

സ്ഥാപനങ്ങള് അമിതമായി ്ഗര്ദ്ഭജല ചൂഷണം ലച്യുനന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം 

5. സ-5 ലോല്ലലത്ത  വിള രീതിയുലട മാ ങ്ങള്മ സ0-50 ലോല്ലലത്ത മഴയുലട വിവരങ്ങള്മ േന്നുോലി  

തീ ലഭയതമ കുടിലവള്ളത്തി ംമ വയാപാര വാണിജയ ആവശയത്തി ം ആവശയമായ ജലത്തിന്ലെയുംമ 

സാൂലഹിേ – സാ്തിത്തിേ ഘടേങ്ങളുലട ഫീല്്തല വിവരം കശഖരണം നടക്കണം. 

6. കരസിസ് മാകനജ്ലമന്െ് രൂപ്െ ് വരള്ച്ച മു പ് പ്രകൃതി കഷാഭങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രകതയേം 

കൂടണം 

7. െവനൂ വകുെ് ലോടുക്കന്നതും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്ലെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതുമായ നടത്ത്തിന്ലെ 

അളവ് ഉപ ഹചിത്രങ്ങള് വഴി വിവരങ്ങള് വളലര ശാസ്ത്രീയമായി പരികശാധിക്കാന് 

സാധിക്കന്നതാണ്. ആയത് ഉപകയാഗലെടുത്തണം. 

8. വരള്ച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്ലെ മതമതല കേദ്ര ക കൃഷി മന്ത്രാലയത്തി  േീഴിലള്ള കൃഷി സഹേരണ 

വകുെിന്ലെ മാെില് കേരളം 5 ലോല്ലത്തിലലാരിക്കല് വരള്ച്ചയുള്ള സംസ്ഥാനമായി 

വരള്ച്ചാമാെ് തയ്യാൊക്കി വരിേയാണ്. ഇന്തയയില്  ഹിരാോശ ഗകവഷണ കേദ്ര കംമ 

നാഷണല് െികമാട്ട ് ലസന്സിംഗ് ലസന്െര്ദ് എന്നിവയുമായി സംകയാജിെിച്്ച വരള്ച്ച നടത്ം 

കൃതയമായി േണക്കാവുന്നതാണ്.  

9. അടിയന്തിരമായി ോര്ദ്ഷിേ വിള ദുരന്ത പ്രതികരാധ ലാനാന് ഉണ്ടാക്കി അക ാ അകഡൈസെി 

സര്ദ്വീസ് വഴി േര്ദ്ഷേരുലട ഇടയില് എത്തിക്കണം. 

10. വയാപേമായ  ജലസംരഷത ണ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങളും ജല  ്ജ ിം ം നടത്തണം. 

11. എല്ലാ 5  x 5 Km  േളും ഓകട്ടാമാ ിേ് െയിന് കഗജുേള് ഉണ്ടായാകല കൃതയമായ േണക്കേള് 

േിന്േയുളൂ. ോലാവസ്ഥ നിരീഷത ണ കേദ്ര കത്തിന്ലെ കൃതയമായ മാനേഡങ്ങള് പാലിക്കന്ന 

മഴമാപിനിേളല്ലാലത ഏലതങ്കിലം ഉപേരണം ലവക്കരുത്. ഇക്കാരയം ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനം 

പ്രകതയേം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

12. ോടിന്ലെ വിതൃതിതി കൂന്ന്ന പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് വരള്ച്ചയുലട ആഘാതം കുെയ്ക്കും 

13. 1981 ല് സില്വര്ദ് കഡഓക്കസഡ്മ ഉെ് ലോണ്ട് പശ്ചിമ ഘട്ടത്തില് കൃത്രിമമായി മഴ 

ലപയ്യിക്കാന് ടാ ാ േ്തിനി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇകൊള് ഐ.ഐ.ടി.എം ന്ലെ േീഴില് െയിന് 

ആന്െ് കോള്ഡ് ഫിസിക്്സി െിസര്ദ്ച്ച് റ്ണി ് ഇത്തരം പരീഷത ണം നടത്തന്നു. േര്ദ്ണാടേംമ 

മഹാരാഷ്ട്രാമ യു.പി എന്നിവിടങ്ങളി 20 % മഴയില് വര്ദ്ദ്ധനവുണ്ടായതായി അവോശലെടുന്നു. 

ഇക്കാരയം പരികശാധിക്കാവുന്നതാണ്.  
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14. പു പ്ന്ന ഇടങ്ങളിലലല്ലാം തുള്ളി ജലകസചനത്തി ം സ്പ്രിഗ്ളര്ദ് ജലകസചനത്തി ം ലസൌേരയം 

ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമിക്കണം. 

15. കരാഗാതുര േണക്കിലലടുത്ത് വരള്ച്ച ഘട്ടങ്ങളില് കൃതയമായ പ്രതികരാധ പ്രവര്ദ്ത്തനം 

നടത്തണം 

16. വരള്ച്ചമ ഉതതരംഗംമ ലോടുങ്കാു പ്േള്മ ഇടിമിന്നലേള്മ ്ചലനങ്ങള് എന്നിവ പാ്യപദ്ധതിയില് 

ഉള്ലെടുത്തണം (ഇവയ്ക്ക് പ്രാകേശിേമായുള്ള സൈാധീനം ഉള്ലെടുത്തണം) 

17. ജൂണ് 17 വനവല്ക്കരണംമ വരള്ച്ചലക്കതിലര കലാേേിനമായി ജില്ലയില് ആചരിക്കണം 

18. പാലക്കാട് കേദ്ര കമായി മഴനിഴല് പ്രകേശം രൂപലോണ്ടുവരുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ദ് 

സൂചിെിച്ചിന്ണ്ട്. ഇക്കാരയങ്ങള് ശാസ്ത്രീയമായി സൈരൂപിച്ച് നിചസ്ഥിതി ജനേീയ ചര്ദ്ച്ചയ്്ക്ക 

വികധയമാക്കണം. 

19. കേരളത്തില് ഏ വും കൂടുതല് ്ജല വിനികയാഗം പാലക്കാട്ടില് ആണ് കുെവ് വയനാട്ടിലം 

20. ്ജല വിനികയാഗത്തിന്ലെ  അവസ്ഥകയയും േിണറുേളുലട ജലനിരെിന്ലെ േീര്ദ്ഘോലലത്ത 

ഗതിലയയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കലാക്കേലള 4 ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കന്നു. 

1) അതീവ  രുതരം (അതി ചൂഷിതം) – ചിറ്റൂര്ദ് 

2)  രുതരം – മലമ്പുഴ 

3) അര്ദ്ദ്ധ  രുതരം – തൃത്താല / പട്ടാ്തിി 

4) സുസ്ഥിരം –  ാക്കിയുള്ള കലാക്കേള് 
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അദ്ധയായം 5 

 

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം 

വിേസന കേഖലേളുടട പഠനത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ഗവടെെ് 

തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതിേള് നിലവിലുണ്ട്.  ഇവ ജനങ്ങളുടട ജീവിത 

നിലവാരവം സാഹചരയങ്ങളും ടേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉപേരിക്കുന്നവയാണ്.  നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന 

ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട വിശദോയ അവകലാേനോണ് ഇവിടട കചര്ത്ത്തിട്ടുള്ളതള്ളത്. 

സംസ്ഥാനാതല പദ്ധതിേള് 

ോറ്റഗറി 1 സംസ്ഥാനത്തിന് ടോത്തത്തില് പ്രകയാജനം 
േിട്ടുള്ളതന്ന പദ്ധതിേള് 

ോറ്റഗറി 2 ഒരു ജില്ലയിയില് ോത്രം കേന്ദ്രീേരിച്്ച 
പദ്ധതിയാടണങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് ടോത്തം 
പ്രകയാജനം േിട്ടുള്ളതന്ന പദ്ധതി 

പ്രകതയേ ഏരിയ പദ്ധതിേള് ോറ്റഗറി 3 ഒരു പ്രകതയേ പ്രകദശത്തിനുോത്രം പ്രകയാജനം 
േിട്ടുള്ളതന്ന പദ്ധതിേള് 

ജില്ലാ പദ്ധതിേള് ോറ്റഗറി 4 സംസ്ഥാനത്തിടല എല്ലാ ജില്ലേളിലും 
കേന്ദ്രേരിച്ചിട്ടുള്ളതള്ള പദ്ധതിേള് 
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

I

1 കൃഷി - - - - - 234.58 18.0009 234.58 18.0009

2 മണ്ണ ്& ജലസംരക്ഷണം - - - - - - - 0 0

3 മൃഗസംരക്ഷണം - - - - - 19.29 1.59 19.29 1.59

4 ക്ഷീരവികസനം - - - - - 0 0

5 മത്സ്യബന്ധനം 17 58.5 - - - 24.01 0.5000 99.51 0.5

6 വനം- വനവത്ക്ക്കരണവം 16.5 - - 6 - 45 8.3 67.5 8.3

7
കാര്ഷിക ധനകാരയ സ്റ്റമഖലയിലുള്ള 
നിസ്റ്റക്ഷപം - - - - - - - 0 0

8 വിപണ-സംഭരണം - - - - - - - 0 0.00

ആകക 33.5 58.5 0 6 0 322.88 28.3909 420.88 28.3909

  സ്റ്റമഖലാ തിരിച്ചുള്ള സ്റ്റകന്ദ്ര വിഹിതം
വാര്ഷിക പദ്ധതി - 2017-18 (തുക സ്റ്റകാടിയില്)

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കൃഷിയും അനുബന്ധ സ്റ്റമഖലകളം

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്റ്റകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളകട അവസ്റ്റലാകനം 622



കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

II

1 ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികള് 3232.45 - - - - 108.75 10.6068 3341.20 10.6068

2
സാമൂഹയ വികസനവം, തസ്റ്റേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം 0.44 - - - - 61.07 5.71 61.51 5.71

3 ഭൂപരിഷ്കരണം - - - - - - - 0 0

4 പ്രസ്റ്റതയക സ്റ്റമഖലാപരിപാടികള് - - - - - - - 0 0

5 എന്.എസ്.എ.പി 120 - - - - - - 120 0

ആകക 3352.89 0 0 0 0 169.82 16.3168 3522.71 16.3168

III

1 സഹകരണം - - - 55 14.58 - - 55 14.58

ആകക 0 0 0 55 14.58 0 0 55 14.58

IV

1 വൻകിട, ഇടത്തര ജലസ്റ്റസചനം - - - - - - - 0 0

ഗ്രാമവികസനം

സഹകരണം

ജലസ്റ്റസചനവം - കവള്ളകപാക്ക നിയന്ത്രണവം
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

2 കചറുകിട ജലസ്റ്റസചനം 36.02 - - - - - - 36.02 0

3
കാമന്റ ്ഏരിയ 
ഡവലപ്പക്മന്റ് - - - - - - - 0 0

4
കവള്ളകപാക്ക നിയന്ത്രണം - 
കടൽത്തീര സ്റ്റശാഷണം - - - 50.00 - - - 50 0

ആകക 36.02 0 0 50 0 0 0 86.02 0

V

1 കക.എസ്.ഇ.ബി - - - - - - - 0 0

2
പാരമ്പരയ പുനുരജ്ജീവന ഊർജ്ജ 
സ്റ്റരാതസ്സുകൾ - - - - - - - 0 0

ആകക 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI

1 നഗരങ്ങള് കചറുകിട വയവസായങ്ങള് - - - - - - - 0 0

ഊര്ജ്ജം

വാണിജയവം & ധാതുക്കളം
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

2 ഇടത്തരം & വന്കിട വയവസായങ്ങള് - - - - - - - 0 0

3 ധാതുക്കള് - - - - - - - 0 0

4 വിവര സാസ്റ്റേതിക വിദ്യ - - - - - - - 0 0

ആകക 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V

1 തുറമുഖങ്ങള് 0

2 സ്റ്ററാഡുകളം, പാലങ്ങളം 0

3 സ്റ്ററാഡ ്ഗതാഗതം 0

4 ജലഗതാഗതം 0

5 മറ്റു ഗതാഗത സ്റ്റസവനങ്ങള് 0

6 വിസ്റ്റനാദ്സഞ്ചാരം 0

ആകക 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ഗതാഗതവം & വാര്ത്താവിനിമയവം
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

VIII

1
ശാസ്ത്രീയ സ്റ്റസവനങ്ങളം, 
ഗസ്റ്റവഷണങ്ങളം - - - - - - - 0

2 ജീവശാസ്ത്രവം പരിസ്ഥിതിയും 0.6 - - - - - - 0

ആകക 0.60 0 0 0 0 0 0 0.6 0

IX സാമൂഹിക സാമുദ്ായിക സ്റ്റസവനങ്ങള്

1 കപാതുവിദ്യാഭയാസം 1273.7 1273.70 0

2 കലയും സംസ്കാരവം - 0.00 0

3 സാസ്റ്റേതിക വിദ്യാഭയാസം 21.22 21.22

4 കായികം, യുവജനസ്റ്റസവനങ്ങൾ 0.63 0.63

5 കപാതുജനാസ്റ്റരാഗയം 531.5 531.50 0

6 ശുചിതയവം & ശുദ്ധജലവിതരണവം 100 9.77 100.00 9.77

7 പാര്പ്പിടം 9 9.00 0

ശാസ്ത്രീയ സാസ്റ്റേതിക വിദ്യയും പരിസ്ഥിതിയും
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

8 നഗര വികസന സ്റ്റമഖല 311.62 - - 150 0 296.63 11.9774 758.25

9 വിവരം /പ്രചരണം - - - - - - - 0.00

10 കതാഴിലും കതാഴില്സ്റ്റക്ഷമവം 133.50 - - - - - - 133.50 0

11
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ/പിസ്റ്റന്നാക്ക / 
നൂനപക്ഷ / മുസ്റ്റന്നാക്ക വിഭാഗം സ്റ്റക്ഷമം 607.75 33.96 3.52 - - 27.4 2.205 669.11 5.725

12 സാമൂഹയ സ്റ്റക്ഷമവം, സുരക്ഷിതതവം 58.47 6.53 6.00 - - - - 65.00 6

13 സ്റ്റപാഷകാഹാരം 323.75 - - - - - - 323.75 0

ആകക 3262.14 49.49 9.52 150 0 424.03 23.9524 3885.66 33.4724

X

1
കസക്രട്ടറിസ്റ്റയറ്റ ്എക്കസ്റ്റണാമിക്്സ 
സര്വീസ്സ് 30.00 - - - - - - 30.00 0

2
സാമ്പത്തിക ഉപസ്റ്റദ്ശവം, സ്ഥിതി 
വിവരവം 0.05 - - - - - - 0.05 0

സാമ്പത്തിക സ്റ്റസവനങ്ങള്
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കാറ്റഗറി I

  സ്റ്റേറ്റ ്
വിഹിതം

  സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി   സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്

ജില്ലയുകട വിഹിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല 

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

3 മറ്റു കപാതുസ്റ്റസവനങ്ങള് - - - - - - - 0.00 0

ആകക 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00

XI

1 അച്ചടിയും അനുബന്ധങ്ങളം - - - - - - - 0.00 0

2 കപാതുമരാമത്ത് 36.00 - - - - - - 36.00 0

3 കപാതു വിതരണം 2.03 2.03 0

ആകക 38.03 0 0 0 0 0 0 38.03 0

6753.23 107.99 9.52 261.00 14.58 916.73 68.6601 8038.95 92.7601

ഉറവിടം : സ്റ്റേറ്റ ്പ്ലാനിംഗ ്സ്റ്റബാർഡ്

2017-18 ല് പാലക്കാട ്ജില്ലയ്ക്ക ്നാല ്കാറ്റഗറിയിലായി   സ്റ്റകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്ക്കായി   ആകക 92.7601 സ്റ്റകാടി  രൂപ അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആകക വിഹിതം

കപാതു സ്റ്റസവനങ്ങള്
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549

കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

I

1 കൃഷി 28.58 35.13 1.48 34.36 4.75 538.75 58.52 234.58 871.4 64.75

2 മണ്ണ ്& ജലസംരക്ഷണം 50.85 3.8 0.24 5 0.6 42.35 6.081 0 102 6.921

3 മൃഗസംരക്ഷണം 47.05 45.62 2.1065 37.24 3.01 178.37 13.03 19.29 327.57 18.1465

4 ക്ഷീരവികസനം 3.24 3.45 0.21 27.25 2.76 63.81 7.61 - 97.75 10.58

5 മത്സ്യബന്ധനം 51.7 74.5 - - - 99.38 5.5510 99.51 325.09 5.5510

6 വനം- വനവത്ക്ക്കരണവം 18.6 15 - 4 - 199.9 28.08 67.5 305 28.08

7
കാര്ഷിക ധനകാരയ സ്റ്റമഖലയിലുള്ള 
നിസ്റ്റക്ഷപം 0.5 - - - - - - - 0.5 0

8 വിപണ-സംഭരണം 34.75 0.25 - 1.47 - 39.75 3.3 - 76.22 3.30

ആകക 235.27 177.75 4.0365 109.32 11.12 1162.31 122.2 420.88 2105.53 137.329

II ഗ്രാമവികസനം

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

സ്റ്റേറ്റ ്- ജില്ല (പാലക്കാട്) സ്റ്റമഖലാ തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം 
വാര്ഷിക പദ്ധതി - 2017-18 (തുക സ്റ്റകാടിയില്)

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

കൃഷിയും അനുബന്ധ സ്റ്റമഖലകളം
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550

കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

1 ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികള് 436.22 - - 5.00 - 72.5 7.071 3341.2 3854.92 7.0713

2
സാമൂഹയ വികസനവം, തസ്റ്റേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം 279.42 - - - - 180.55 13.47 61.51 521.48 13.4689

3 ഭൂപരിഷ്കരണം - - - - - - - - - -

4 പ്രസ്റ്റതയക സ്റ്റമഖലാപരിപാടികള് 29.03 10 147.49 2.60 217.5 0.95 404.02 3.55

5 എന്.എസ്.എ.പി 0.03 - - - - 120 120.03 0

ആകക 744.7 10 0 152.49 2.60 470.55 21.49 3522.71 4900.45 24.0902

III

1 സഹകരണം 45.35 - - 19.5 1.17 59.65 5.13 55.00 179.5 6.3

ആകക 45.35 0 0 19.5 1.17 59.65 5.13 55 179.5 6.3

IV

1 വൻകിട, ഇടത്തര ജലസ്റ്റസചനം 259.48 0.25 - 153.50 26.00 - - - 413.23 26

2 കചറുകിട ജലസ്റ്റസചനം 36.29 - - 2.57 0.44 169.7 49.7 36.02 244.58 50.14

സഹകരണം

ജലസ്റ്റസചനവം - കവള്ളകപാക്ക നിയന്ത്രണവം
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കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

3
കാമന്റ ്ഏരിയ 
ഡവലപ്പക്മന്റ് - - - 4 4 - - - 4 4

4
കവള്ളകപാക്ക നിയന്ത്രണം - 
കടൽത്തീര സ്റ്റശാഷണം - - - 50.00 0 0.42 - 50.00 100.42 0

ആകക 295.77 0.25 0 210.07 30.44 170.12 49.7 86.02 762.23 80.14

V

1 കക.എസ്.ഇ.ബി 573.1 292.15 0.5 - - 700 39.45 - 1565.25 39.95

2
പാരമ്പരയ പുനുരജ്ജീവന ഊര്ജ്ജ 
സ്റ്റരാതസ്സുകള് 64.04 - - - - - - - 64.04 0

ആകക 637.14 292.15 0.5 0 0 700 39.45 0 1629.29 39.95

VI

1
നഗരങ്ങൾ കചറുകിട 
വയവസായങ്ങൾ 281.44 3.68 - 0.1 0 119.24 5.37 - 404.46 5.3696

2
ഇടത്തരം & വന്കിട 
വയവസായങ്ങൾ 113.42 352.28 17.52 - - 17.26 - - 482.96 17.52

ഊര്ജ്ജം

വാണിജയവം & ധാതുക്കളം
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കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

3 ധാതുക്കള് 1.35 - - - - - - - 1.35 0

4 വിവര സാസ്റ്റേതിക വിദ്യ 100.62 270.46 - 1.22 - 177.01 3.892 - 549.31 3.892

ആകക 496.83 626.42 17.52 1.32 0 313.51 9.262 0 1438.08 26.7816

V

1 തുറമുഖങ്ങള് 35.82 75.34 - 14.65 - 12.3 - - 138.11 0

2 സ്റ്ററാഡുകളം, പാലങ്ങളം 1306.6 34.34 - 10.00 - - - - 1350.94 0

3 സ്റ്ററാഡ ്ഗതാഗതം 72.96 9.9 0.2 - - - - - 82.86 0.2

4 ജലഗതാഗതം 24.00 125.85 - 13.22 - - - - 163.07 0

5
മറ്റു ഗതാഗത 
സ്റ്റസവനങ്ങള് 0.03 0.03 - 0.03 - 0.01 - - 0.10 0

6 വിസ്റ്റനാദ്സഞ്ചാരം 332.23 10.5 - - - - - - 342.73 0

ആകക 1771.64 255.96 0.2 37.9 0 12.31 0 0 2077.81 0.2

VIII

ഗതാഗതവം & വാർത്താവിനിമയവം

ശാസ്ത്രീയ സാസ്റ്റേതിക വിദ്യയും പരിസ്ഥിതിയും
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കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

1
ശാസ്ത്രീയ സ്റ്റസവനങ്ങളം, 
ഗസ്റ്റവഷണങ്ങളം 31.58 136.54 0.6 3 - 3.95 0.28 - 175.07 0.88

2 ജീവശാസ്ത്രവം പരിസ്ഥിതിയും 33.01 - - - - - - 0.6 33.61 0

ആകക 64.59 136.54 0.6 3 0 3.95 0.28 0.6 208.68 0.88

IX സാമൂഹിക സാമുദ്ായിക സ്റ്റസവനങ്ങള്

1 കപാതുവിദ്യാഭയാസം 1663.86 55.40 - - - - - 1273.70 2992.96 0

2 കലയും സംസ്കാരവം 54.00 77.34 4.0525 - - - - - 131.34 4.0525

3
സാസ്റ്റേതിക 
വിദ്യാഭയാസം 207.96 - - - - - - 21.22 229.18

4
കായികം, 
യുവജനസ്റ്റസവനങ്ങള് 118.24 5.50 - - - - - 0.63 124.37

5 കപാതുജനാസ്റ്റരാഗയം 1088.31 94.45 - 8.30 - 123.89 3.886 531.50 1846.45 3.8862

6 ശുചിതയവം & ശുദ്ധജലവിതരണവം 225.30 13.00 0 198.25 2.00 621.69 35.84 100.00 1158.24 37.8372

7 പാര്പ്പിടം 70.92 - - - - - - 9.00 79.92 0

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്റ്റകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളകട അവസ്റ്റലാകനം 553



554

കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

8 നഗര വികസന സ്റ്റമഖല 391.05 - - 132.01 - 226.59 10.28 758.25 1507.9

9 വിവരം /പ്രചരണം 40.80 - - - - - - - 40.8

10 കതാഴിലും കതാഴില്സ്റ്റക്ഷമവം 632.60 1.00 - - - - - 133.50 767.1 0

11

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ/പിസ്റ്റന്നാക്ക / 
നൂനപക്ഷ / മുസ്റ്റന്നാക്ക വിഭാഗം 
സ്റ്റക്ഷമം 428.50 293.42 215.1 12.95 2.8050 1483.71 202.9 669.11 2887.69 420.821

12 സാമൂഹയ സ്റ്റക്ഷമവം, സുരക്ഷിതതവം 377.89 35.68 4.00 0.25 0.25 21.44 0.351 65.00 500.26 4.601

13 സ്റ്റപാഷകാഹാരം 224.86 - - - - - - 323.75 548.61 0

ആകക 5524.29 575.79 223.153 351.76 5.055 2477.32 253.3 3885.66 12814.82 481.478

X

1
കസക്രട്ടറിസ്റ്റയറ്റ ്എക്കസ്റ്റണാമിക്്സ 
സര്വീസ്സ് 1780.31 12.4 1.92 47.9 0.14 62.66 5.954 30.00 1933.27 8.0139

2
സാമ്പത്തിക ഉപസ്റ്റദ്ശവം, സ്ഥിതി 
വിവരവം 1.60 - - - - 0.40 0.025 0.05 2.05 0.0245

സാമ്പത്തിക സ്റ്റസവനങ്ങള്
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കാറ്റഗറി I

സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ് പി.കക.ഡി സ്റ്റേറ്റ ്വിഹിതം
പാലക്കാട ്
ജില്ലയുകട 
വിഹിതം

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

കാറ്റഗറി II കാറ്റഗറി III കാറ്റഗറി IV ആകക വിഹിതം

ക്രമ 
നം

സ്റ്റമഖല

എല്ലാ 
വിഭാഗത്തിലുമാ

യുള്ള 
സ്റ്റകന്ദ്രവിഹിതം

3 മറ്റു കപാതുസ്റ്റസവനങ്ങള് 0.70 9.3 - - - - - - 10.00 0

ആകക 1782.61 21.70 1.92 47.90 0.14 63.06 5.98 30.05 1945.32 8.04

XI

1
അച്ചടിയും 
അനുബന്ധങ്ങളം 3.28 0.35 - - - 6.37 0.02 - 10 0.02

2 കപാതുമരാമത്ത് 52.00 - - - - 24 1.7 36.00 112 1.7

3 കപാതു വിതരണം 119.21 6.50 - - - - - 2.03 127.74 0

ആകക 174.49 6.85 0 0 0 30.37 1.72 38.03 249.74 1.72

11772.68 2103.41 247.93 933.26 50.53 5463.15 508.45 8038.95 28311.45 806.91

ഉറവിടം : സ്റ്റേറ്റ ്പ്ലാനിംഗ ്സ്റ്റബാർഡ്

2017-18 ല് പാലക്കാട ്ജില്ലയ്ക്ക ്നാല ്കാറ്റഗറിയിലായി   സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്ക്കായി   ആകക 806.91 സ്റ്റകാടി  രൂപ അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആകക വിഹിതം

കപാതു സ്റ്റസവനങ്ങള്
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21-State Plan

ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

1

1.1 ഡിസ്ട്രിബൂഷന് ബ് ാര്മല് 310.85 വൈദ്യുതി സംൈിധാ ം മമച്ചമപ്പടുത്തല് 310.85 14 1

2

2.1
ബ്േരള മരം േയറ്റ മതാഴിലാളി അൈശതാ 
മപന്ഷന്

1534400 അൈശതാ മപന്ഷന് ലഭ്യമാക്കല് 1534400 45 7

3

3.1 ബ്പാഷോഹാര പദ്ധതി 0.5
മേൌമാരക്കാരുമെയം 

ൈബ്യാധിേരുമെയം ആബ്രാഗ്യം 
കുടുംബശ്രീ, ആശാൈര്ക്കര് പരിശീല ം

0.5 1 1

3.2  ഴ്ിംഗ് ്ൈിദ്യയാഭ്യാസം 474000
 ഴ്ിംഗ് ്ൈിദ്യയാഭ്യാസം ആൈശയമായ 

ഉപേരണങ്ങള് ൈാങ്ങി
414139 1

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

ൈിൈിധ ൈകുപ്പുേള് , സ്ഥാപ ങ്ങള് , ഏജന്സിേള് , ഓഫീസുേള് മുബ്േ   2016-17 ല്  െപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാ  പദ്ധതിേള് (തുേ ലക്ഷത്തില്)

ജില്ലാ ബ്ലബര് ഓഫീസ്, പാലക്കാെ്

ജില്ലാ ആബ്രാഗ്യ ൈകുപ്പ്, അബ്ലാപ്പതി പാലക്കാെ്

സംസ്ഥാ  പദ്ധതിേള് - ൈേയിരുത്തല് , ൈി ിബ്യാഗ്ം (2016-17)

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

മേ.എസ്.ഇ.ബി പാലക്കാെ ്ഡിൈിഷന്
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21-State Plan

ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

3.3
പേര്ച്ചൈയാധിേളല്ലാത്ത ബ്രാഗ്ങ്ങളുമെ 
 ിയന്ത്രണം

1342000

ബ്യാഗ്േയാമ്പ്, അര്ുദ്യ ബ്രാഗ് 
ബ്ബാധൈത്ക്ക്കരണ പരിപാെിേള്, 
ഭ്ക്ഷണ വശലി ബ്ബാധ ൈത്ക്ക്കരണ 

പരിപാെിേള്

1341184 23 3

3.4 അര്ുദ്യ ബ്രാഗ്പരിെരണ പരിപാെി 750000
ബ്ബാധൈല്ക്കരണ പരിപാെിേളും 

േയാമ്പുേളും  െത്തി
748981 1

3.5
ബ്ൈദ്യ യം ബ്ൈദ്യ ശമ  ബ്സൈ വം 
ൈബ്യാജ  ആബ്രാഗ്യ സംരക്ഷണ ബ്േന്ദ്രങ്ങളും

500000
മസമി ാറുേള്  െത്തി, ബ്ൈദ്യ  ശമ  
ബ്േന്ദ്രങ്ങളുമെ ശക്തിമപ്പടുത്തല് 

 െപ്പിലാക്കി
477308 24 4

3.6
മമഡിക്കല് റിക്കാര്ഡ ്വലബ്രറിേളുമെ 
ശക്തിമപ്പടുത്തല്

773250 വലബ്രറിയമെ ശക്തീേരണം  െത്തി 772927 1

3.7 ബ്പാഷോഹാര ഗ്ബ്ൈഷണ ബ്േന്ദ്രം 189000
പഞ്ചായത്ത ്തലത്തില് 
ബ്പാഷാോഹാര പരിശീല  

പരിപാെിേള്
189000 2

3.8
ഫിസിക്കല് മമഡിസിന് പു രധിൈാസ 
ൈിഭ്ാഗ്ങ്ങള്

100000
ഫിസിക്കല് മമഡിസിന് ആൈശയ 

ഉപേരണങ്ങള് ൈാങ്ങി
99435 1
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

3.9
ബ്േരള പരിബ്പ്രക്ഷയ പദ്ധതി 2030 രൂ 
േീഴില് ൈരുന്ന മുന്ഗ്ണ  പദ്ധതിേള്
 െപ്പിലാക്കല്

1100000 - 1100000 1

3.10 അെിയന്തിര വൈദ്യയ ശൂശ്രൂഷ ശക്തിമപ്പടുത്തല് 100000
ഫലപ്രദ്യമായ ോഷയാലിറ്റി െിേിത്സ 

ഉറപ്പാക്കി
95780 1

3.11 കുഷ്ഠബ്രാഗ്  ിയന്ത്രണം 14300
ബാധിക്കമപ്പട്ടൈര്കം അല്ലാത്തൈര്കം 
പഞ്ചായത്ത ്തല േയാമ്പ്, മീറ്റിംഗ്,് 
ബ്ബാധൈല്ക്കരണം  െത്തി

138633 14 1

3.12 പേര്ച്ചൈയാധിേളുമെ  ിയന്ത്രണം 5892732
പേര്ച്ചൈയാധിേളുമെ  ിയന്ത്രണം, 

പ്രതിബ്രാധം, - പരിശീല  
ബ്ബാധൈല്ക്കരണ പരിപാെിേള്

5445375 67 4

3.13 ദ്യന്തയൂണിറ്റുേളുമെ ശാക്തീേരണം 114667 സ്കൂളുേളില് മഡന്റല് േയാമ്പ ് െത്തി 106365 3 5

3.14 ലിമ്പ ്ഫിറ്റിംഗ് ്ബ്േന്ദ്രങ്ങള് 500000 - 0

4

4.1 ൈയൈസായിേ പ്രദ്യര്ശ ം 200000 - 200000 1

4.2 ൈില്പ യം േയറ്റുമതി പദ്ധതിയം 5.3657 5.3657 7 4

ജില്ലാ ൈയൈസായ ബ്േന്ദ്രം, പാലക്കാെ്
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

4.3
വപ്രമറി ൈയൈസായ സഹേരണ സംഘങ്ങളില് 
സംസ്ഥാ  പങ്കാളിത്തം

2.11 2.11 1

4.4
മ യ്ത്തൂക്കാര്കം അനുബന്ധ മതാഴിലാളി
േള്കം ഉള്ള ബ്പ്രാത്സാഹ  പദ്ധതി

7.74152 7.74152 3 3

4.5 അംശദ്യാ  മിതൈയയ ഫണ്ട് 5.52813 5.52813 6 3

4.6
സംരഭ്തവ സഹായ പദ്ധതി /സംസ്ഥാ 
 ിബ്ക്ഷപ സബ്സിഡി

319.73293 319.73293 88 7

5

5.1
രാജീൈ ്ഗ്ാന്ധി ഡ്രിങ്കിംഗ് ്ൈാട്ടര് മിഷന്
സ്ീം

115.32582

58 പഞ്ചായത്തുേളിലം 1 
മുന്സിപാലിറ്റിയിലം ധാരാളം 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക ്കുെിമൈള്ളം ലഭ്യമാക്കി 
(ഹാന്റ ്വപപ്പുേള് റിപ്പയര് മെയ്തു)

50.82535 58 1

5.2
സ്ീം ബ്ഫാം മഗ്രൌണ്ട ്ൈാട്ടര് േണ്മസര്ബ്ൈഷന് & 
റീൊര്്ിംഗ്്

132.80282
ഭൂജലൈിതാ വം ജലലഭ്യതയം മഴ 
ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച ്ഉയരുന്ന 
പരിപാെിേള്  െപ്പിലാക്കി

63.09744 1

6

6.1 ൈ സംരക്ഷണം 29 29 ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ൈ ം, ൈ യജീൈി ൈകുപ്പ്, വസലന്റ ്ൈാലി

ഭൂജലൈകുപ്പ്
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

6.2
മനുഷയനും മൃഗ്ങ്ങളും തമ്മിലള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് 
കുറകന്നതിനുള്ള പരിപാെി

1.96 1.96

6.3 പരിസ്ഥിതി ൈിേസ  പദ്ധതി 37 37

6.4 വജൈ വൈൈിധയ സംരക്ഷണം 31.92 31.92

6.5
ൈ ാതിര്ത്തിേളുമെ സര്ബ്േയം 
ൈ സംരക്ഷണവം

62.82 62.82

6.6 8 8

6.7 ബ്റാഡുേള് 5 5

6.8 വസലന്റ ്ൈാലി ബ്ദ്യശീയ ഉദ്യയാ ം 199.97 199.97

7

7.1
ബ്ലാക്ക ്ഇന്ഫര്ബ്മഷന് മസന്റര് 
ശക്തിമപ്പടുത്തല്

2

മരക്കബ്സരേള് -61
േംപൂട്ടര് ബ്െബിള് - 1
ൈാേവം ക്ലീ ര് -1
എന്നിൈ ൈാങ്ങി

2 1

8

8.1
ക്രിട്ടിക്കല് ഗ്യാപ ്ഫില്ലിംഗ് ്(ബ്ോര്പ്പസ ്
ഫണ്ട്)

21858270 21858270 12

ഗ്രാമൈിേസ ം

പട്ടിേൈര്ഗ ൈിേസ ം

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല

ഭ്ൈാ ി, വസലന്റ ്ൈാലി ബ്മേല
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

8.2 ആശ്രമം സ്കൂള് പദ്ധതി 62758201 62758201 1

8.3 സ്പില് ഓൈര് മഹൌസിംഗ്് 22000000 200 ൈീടുേള് 22000000 13

8.4 ഭ്ൈ   ിര്മ്മാണം 2500000
75 ൈീടുേളുമെ ഭ്ൈ   ൈീേരണം 

 െത്തി
2500000 7

8.5 ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഗ്ിരി ൈര്ഗക്കാരുമെ പു രധിൈാസം 3620128 3620128 2

8.6 പട്ടിേൈര്ഗ മപ്രാബ്മാട്ടര്മാരുമെ ബ്ഹാണബ്ററിയം 443811 443811 13

8.7 ൈിൈാഹ ധ സഹായം 450000
9 മപണ്കുട്ടിേള്ക്ക ്ൈിൈാഹ 

ധ സഹായം
450000 5

8.8
അെിയാന്മാര്, പണിയാന്മാര്, ആദ്യിമ
ൈര്ഗ്ക്കാര്, തുെങ്ങിയൈര്ക്ക ്പ്രബ്തയേ പദ്ധതി

1494400 1494400 3

9

9.1 മതാഴില് രഹിത ബ്ൈത ം ധ സഹായം 88 7

10

മതാഴില്ൈകുപ്പ് , പാലക്കാെ്

സാമൂഹയ ീതി ൈകുപ്പ്
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

10.1
വസബ്ക്കാ ബ്സാഷയല് സര്േീസസ ്
പദ്ധതി

85.03

മേൌമാര പ്രായക്കാരായ 
മപണ്കുട്ടിേളുമെ സമഗ്ര 
ൈിേസ ത്തി ായി സ്കൂള് 

മേൌണ്സില്മാര്ക്ക ്ഓണബ്ററിയം 
 ല്കുേ

71.7 13

11

11.1 മത്സയകൃഷി 2 80.904 80.904 61 4

11.2
എന്.എഫ്.ഡലൂ.എഫ് ഭ്ൈ   ിര്മ്മാണ
പദ്ധതി

8 7 ഭ്ൈ ങ്ങള് 4.25 4

11.3 സാമൂഹയ മത്സയ കൃഷി 1.300 1.3 2

12

12.1 സ്റ്റുഡന്റ് ബ്പാലീസ ്ബ്േഡറ്റ് 7195960 7192960 25 3

13

13.1
 ീര്ത്തൊധിഷ്ഠിത സംരക്ഷണ  ബാര്ഡ്
ൈഴി പദ്ധതി ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് 17

630.98 450 മഹക്ടര്  ീര്ത്തെം സംരക്ഷിച്ചു 116.63014 5 1

13.2
കുളങ്ങളുമെ പു :രു്ീൈ  പദ്ധതി 
ആര്.ഐ.ഡി.എഫ് 17

1000.08 425.17 18

13.3
ലാന്ഡ ്വൈഡ ്മെബിവലബ്സഷന്
സ്ീം

175.5 363 മഹക്ടര് 132.28 2

ജില്ലാ ബ്പാലീസ ്ൈകുപ്പ്

മണ്ണ ്പരയബ്ൈഷണ , സംരക്ഷണം

ഫിഷറീസ്
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21-State Plan

ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

13.4
ബ്സായില് ഇന്ഫര്മാറ്റിക്്സ & പലിബ്ക്കഷന് 
മസല്

0.81.300 0.76487 5

13.5 പരിബ്ശാധ  ശാലേള് 0.7428
മണ്ണ ്സാമ്പിളുേളുമെ ബ്ശേരണവം 

പരിബ്ശാധ യം  െത്തി
0.72604 5

13.6
ബ്സായില് സര്ബ്േ ഓഫീസര്മാര്കള്ള 
പരിശീല ം

0.15
മണ്ണിമ  സംബന്ധിച്ചുള്ള 
ൈിഞ്ജാ ൈയാപ ം  െത്തി

0.149 1

14

14.1
ബ്ഹാമിബ്യാ ഡിപ്പാര്ട്ടമ്മന്റ ്േംപൂട്ടര്ൈല് 
ക്കരണവം  ൈീേരണവം

5190873
േംപൂട്ടര്ൈത്ക്ക്കരണം, 
ഡിമസ്പന്സറിയം 

േംപൂട്ടര്ൈല്ക്കരണവം
5190873 24 4

15

15.1 മാസ്സര്ലാനുേളുമെ രൂപീേരണം 1410000 സ്ഥലപരാസൂത്രണ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള് 1410000 4

16

16.1
ഗ്രാമീണ ൈിജ്ഞാ  ൈയാപ  
പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

11.8769 11.8769 66 4

16.2 തീറ്റപ്പുല് കൃഷി ൈിേസ  പദ്ധതി 35.17972 35.17972 83 5

16.3 മില്ക്ക ്മഷഡ ്ൈിേസ  പദ്ധതി 228.16017 228.16017 82 5

ജില്ലാ ബ്ഹാമിബ്യാപതി , പാലക്കാെ്

 ഗ്ര ഗ്രാമസൂത്രണ ൈകുപ്പ്, പാലക്കാെ്

ക്ഷീരൈിേസ ം
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21-State Plan

ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

16.4 ക്ഷീരസംഘങ്ങളുമെ  ൈീേരണം 156.89878 156.89878 75 6

16.5 ോലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി 7.45219909 7.45219909 82 5

17

17.1  ശിപ്പിക്കമപ്പട്ട ൈ ങ്ങളുമെ പു രുദ്ധാരണം 1.97 11.5 േി മീ ൈ  പു രുദ്ധാരണം  െത്തി 1.97 3

17.2 ബ്റാഡുേള് 1.98
ബ്േശൈന്പാറ ഇബ്ക്കാ ടൂറിസം 

ബ്പായന്റില് ബ്ോണ്ക്രീറ്റ ്സാര്ഡ്, 
അബ്പ്രാച്ച ്ബ്റാഡ ് ിര്മ്മാണം (ഐ.ബി)

1.98 2

17.3 മേട്ടിെങ്ങള് 12.17 മേട്ടിെങ്ങളുമെ പു രുദ്ധാരണം 12.17 4

17.4
തെി, ഇതര ൈ ൈിഭ്ൈങ്ങള് (ഔഷധ സസയങ്ങള് 
ഉള്മപ്പമെ)

3.26
ലാന്ബ്റഷന് പരിപാല ം, 

ഫയര്വലന്, മഡബ്മാന്ബ്സ്ട്രഷന് 
ബ്ലാട്ട ്പരിപാല ം

3.26 4

17.5 ൈന്മര ബ്താട്ടങ്ങള് 8.35
ഫയര്വലന്, ലാന്ബ്റഷന് 

പരിപാല ം
8.35 5

17.6
മനുഷയനും മൃഗ്ങ്ങളും തമ്മിലള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് 
കുറകന്നതിനുള്ള  െപെി

16.38

ബ്സാളാര് പൈര് മഫന്സിംഗ് ്
പരിപാല ം,  ഷ്ടപരിഹാരം, ബ്സാളാര് 
പാ ല്, റീജന്െബ്ലഷന് ഓഫ് 
ബ്സാളാര് പൈര് മഫന്സിംഗ്്, ൈ യ 

ജീൈി സംരക്ഷണം

16.38 4

18 ഭ്ാരതീയ െിേിത്സാ ൈകുപ്പ്, പാലക്കാെ്

ൈ ം ൈകുപ്പ്, മ ന്മാറ
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

18.1
ഗ്രാമീണ ആയൂര്ബ്ൈദ്യ ഡിമസ്പന്സറിേളുമെ
ശക്തീേരണം

7.645624

ജില്ലാ ആയൂര്ബ്ൈദ്യ മമഡിക്കല് 
ഓഫീസിനു േീഴിലള്ള ആയൂര്ബ്ൈദ്യ 
സ്ഥാപ ങ്ങള്ക്ക ്മമഡിസിന് 
ലഭ്യമാക്കി, അറ്റകുറ്റപ്പണി  െത്തി

7.645624 24 2

18.2 പേര്ച്ചാൈയാധിേളും പ്രകൃതി ദുരന്തവം 0.242096

മമഡിക്കല് േയാമ്പുമായി ബന്ധമപ്പട്ട 
മമഡിസിന് േൈര് അനുബന്ധ 
സാധ  സാമഗ്രിേളുമെ പര്ബ്ച്ചസ ്
എന്നിൈ  െത്തി. മമഡിക്കല് േയാമ്പ ്
 െത്തി, ഔഷധങ്ങള് ൈിതരണം മെയ്തു

0.242096 16 1

18.3 ൈിദ്യയാലയ ആബ്രാഗ്യ പദ്ധതി 19.99964
സ്കൂള് ൈിദ്യയാര്ഥിേളുമെ ആബ്രാഗ്യ 

പദ്ധതി
19.99964 5

18.4 ഭ്ാരതീയ െിേിത്സാ ൈകുപ്പ് 115.488

ജീൈ ക്കാര്ക്ക ്പരിശീല ം  ല്േല്, 
ആശുപത്രി മേട്ടിെങ്ങളുമെ 

അറ്റകുറ്റപണി  െത്തി ദ്യിൈസ ബ്ൈത  
ജീൈ ക്കാരുമെ ബ്ൈത ം  ല്േി, 
മസ്പഷല് ബ്പ്രാജക്്ട  ിര്ൈഹിച്ചു, 
പഞ്ചേര്മ്മ യൂണിറ്റ ് ിര്മ്മിച്ചു

115.488 2 2

19

19.1 ഫീല്ഡ് ൊ ലേളുമെ ആധു ിേൈല്ക്കരണം 1223.86
11 തബ്േശ ഭ്രണ സ്ഥാപ ങ്ങളില് 
കൃഷി സ്ഥലബ്ത്തക്ക ്പൂര്ണ്ണ ബ്താതില് 
ജലബ്സെ  മസൌേരയം ഒരുക്കി

1125.091781 10 1

ആമേ 6715.912 5323.37725

ഇറിബ്ഗ്ഷന് ഡിൈിഷന്, െിറ്റൂര്
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ഗ്രാമ. പഞ്ചാ ബ്ലാക്ക ്പഞ്ചാ
ജില്ലാ
പഞ്ചാ

മുന്സിപ്പാലിറ്റി

 െത്തിയ പ്രൈര്ത്ത ങ്ങള്

പ്രബ്യാജ ം ലഭ്ിച്ച തബ്േശ സ്ഥാപ ങ്ങള്
(എണ്ണം)

ക്രമ  ം പദ്ധതിയമെ ബ്പര്
ൈേയിരുത്തിയ 

തുേ
മെലൈഴിച്ച തുേ

ഉറൈിെം : ലാൻ വസ്പസ്

2016-17 ല് ൈിൈിധ ൈകുപ്പുേള് മുബ്േ  പാലക്കാെ ്ജില്ലയിമല  ൈിേസ  പദ്ധതിേള്ക്കായി  ആമേ അനുൈദ്യിച്ച 6715.912 ലക്ഷത്തില് 5323.377 ലക്ഷം രൂപ ൈിൈിധ ൈിേസ  പ്രവൃത്തിേള്കബ്ൈണ്ടി ൈി ിബ്യാഗ്ിച്ചു.
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2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം  579 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 2017  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

5.1  കൃഷി, മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം 

ജില്ലയില് നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടിേളുടട അവകലാേനം 
വിവിധ പദ്ധതിേള് േര്ഷേര്ക്കു കവ ി ്രണം ചണം ടു നടപ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട കിലിം ം 

ടനല്േര്ഷേടര സംരക്ഷിക്കാന് കൂടുതല് ക്രിയാത്മേമായ പദ്ധതിേള് ്വിഷ്കരിച്്ച 

നടപ്പിലാകക്ക ിയിരിക്കുന്നുണ്. സമയബന്ധിതമായി കജാലിഭാരം കുറച്ചം കൃഷിഭവനില് നിന്നുണ്ം കൃഷിയിട 

സന്ദര്ശനം നട്ിയം മാര്ഗനിര്കേശ്ള് േര്ഷേര്ക്ക് നല്കേ ണ് ്. ോര്ഷിേ വിേസന 

േര്ഷേകക്ഷമ വകുപ്്പ മാം ചമല്ല, വിവിധ വകുപ്പുേടെക്കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ച ടോ ് ടനല്കൃഷിയില് വി്് 

മുതല് വിപണനം വടരയള്ള സമസ്ത കമഖലയിം ം ക്രിയാത്മേമായി ഇടടപടുന്ന പദ്ധതിേള് 

്വിഷ്കരികക്ക തായ ്. 

 

ജില്ലയില് 2016-17 വര്ഷം നടപ്പിലാക്കിയിടുള്ള്ള വിവിധ പദ്ധതിേളുടട  സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള്, 

കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിേള്, ്ര്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിേള് ണ്ട്ിയവ വിവര്ള് 

പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ 

ടുലവഴിച്ച 

ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയവം 

കനട്ടവം 

ഉപകഭാ

ക്താക്കളു 

ടട എണ്ണം 

ടനല്കൃഷി വിേസനം 1187.75717 1187.75717 101141 92000 

നാെികേര വിേസന പദ്ധതി 188.33208 188.33208 472770 4294 

പച്ചക്കറി വിേസന പദ്ധതി 462.73791 462.73791 179164 29123 

കൃഷി ഫാമുേള് മുകഖന നടീല് വസ്തുക്കളുടട 

ഉല്പാദനവം വിതരണവം 

97.67138 97.67138 9 9 

149.67932 149.6739 5 5 

സുഗന്ധവിെ വിേസന പദ്ധതി 21.225 21.225 75 392 

ോര്ഷിേ വിഞാനാന വയാപനം 

ശക്തിടപ്പടു്ല് 

378.95026 378.95026 95 4968 

അകരാ സര്വീസ് ടസന്റര് 31.2886 31.2886 22 2276 

46.9 46.9   

മാനവകശഷി വിേസന പദ്ധതി 22.67184 22.67184 1 1962 

പ്രകൃതികക്ഷാഭം കനരിടുന്നതിനുള്ള േ ിജന്സി 

പദ്ധതി 

1006.21503 1006.21503   

ോര്ഷികോല്പന്ന വിപണനവം ണനണനിലവാരം 

ഉറപ്പാക്കം ം 

2.49903 2.49903 8 8 

വിെ ്കരാഗയ പരിപാലനം 79.07193 79.07193 13 2144 

മണ്ണ് പരികപാഷണ മാകനജ്ടമന്റം ്കരാഗയ 

പരിപാലനവം ഉത്പാദന ക്ഷമത 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കം ം 

305.01987 305.01987 7200 3966 

ജജവകൃഷി വിേസന പദ്ധതി 67.09320 67.09320 297 1200 



 

 

 

 

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം  580 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 2017  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

മൂലയവര്ദ്ധിത ഉത്പന്ന്ള്ക്കുള്ള 

ധനസഹായ പദ്ധതി 

4.166 4.166 4 32 

രാമീണ അടിസ്ഥാന ടസൌേരയ വിേസന 

പദ്ധതി 

685.05718 685.05718   

ഓണസമൃദ്ധി 53.4 53.4 89 450 

്ടേ 4789.7358 4789.7358   

കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിേള് 

കദശീയ ജജവ വാതേ വിേസന പദ്ധതി 7.391 7.391 70 70 

എന്.ഇ.ജി.പി കൃഷി 79.87310 79.87310 14 14 

പി.ടേ.വി.ജവ 7 7   

എന്.എം.എസ്.എ 86.32260 86.32260   

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വിോസ് കയാജന 1704 1704 42600 54324 

്ടേ 1884.587 1884.587   

ടസൌജനയ ജവദുതി 1157.36174 1157.36174  57654 

േര്ഷേ ടപന്ഷന് 1194.42510 1194.42510  23273 

ഉല്പാദന കബാണസ് 

വികല്ലജ് പഞ്ചായ് ് 570.83598 570.83598  73264 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9.64650 9.64650   

്ടേ 2932.26 2932.26   

മണ്ണ് – ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതിേള് 

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 

1) മഹാത്മ ഗാന്ധി രാമീണ ടതാഴിം റപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS) 

2) പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിംഞ്ചായികയാജന (PMKSY) 

3) രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വിോസ് കയാജന (RKVY) 

4) പശ്ചിമഘട്ട വിേസന പദ്ധതി (WGDP) 

5) സംകയാജിത നീര്്ട പരിപാലന പദ്ധതി (IWMP) 

6) കസായില് ടഹല്്് ോര്ഡ് പദ്ധതി 
സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 

1. നീര്്ടാധിിിത മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്്ന്ള് (്ര്.ഐ.ഡി.എഫ്) 
നീര്്ട വിേസന പദ്ധതിേള് (മകലറിയം കതാട് വാട്ടര്ടഷഡ് – കോകട്ടാപ്പാടം പഞ്ചായ്്, 

ഇരുമ്പാമുട്ടി വാട്ടര്ടഷഡ് – തച്ചമ്പാറ, േരിമ്പ പഞ്ചായ്്, ടവള്ളടപ്പാക്്ക നിവാരണ പദ്ധതി 
(ോരക്കാട് കതാട് – ടഷാര്ൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി) വരള്ച്ചാ നിവാരണം, കുെ്ളുടട 
പുനരുദ്ധാരണ്ിലൂടട ണ്ട്ിയവയാണ ് ്ര്.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിേെില് പ്രധാനമായം 

നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 
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പ്രകൃതി വിഭ്ൊയ മണ്ണ്, ജലം, സസയസമ്പ്് എന്നിവയടട ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം, കൃഷിയിം ം 

അനുബന്ധകമഖലയിം ം സ്ഥായിയായ ഉല്പാദനവം ഉല്പാദനക്ഷമത നിലനിര്്ല്, രാമീണ 

ജനവിഭാഗ്ള്ക്ക് ടതാഴിലവസര്ള് സൃഷ്ടിക്കുേ, പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധീേരണം, ടവള്ളടപ്പാക്കം, 

വരള്ച്ച , ഉരുള്ടപാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില് എന്നീ പ്രക്രിയേടെ നിയന്ത്രിക്കുേ, ജലസംഭരണിേടെയം, 

ജലാശയ്ടെയം, നദിേടെയം സംരക്ഷിക്കുേ, ജന്ളുടട കക്ഷമ്ിനും സാമൂഹയനീതിക്കും 

കയാജിച്ച ഉത്പാദന വയവസ്ഥേള് ്വിഷ്കരിക്കുേ ണ്ട്ിയവയാണ് വാട്ടര്ടഷഡ് വിേസന 

പരിപാടിയടട മുഖയലക്ഷയ്ള്. 

നീര്്ടാധിിിത മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്്ന്ള് (്ര്.ഐ.ഡി.എഫ്) 

ക്രമ 

നം 

തകേശ 

സവയംഭരണ്ിന്ടറ കപര് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ (ലക്ഷം) 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

ടുലവഴിച്ച 

ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

കനട്ടം 

(ടഹക്ടര്) 

1. കോകട്ടാപ്പാടം 164.02 610 2.173 416 

2. ടഷാര്ൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 48.74 105 1.184 100 

3. മുതലമട 60.55 60 47.238 60 

4. തച്ചമ്പാറ 303.91 810 81.549 405 

5. വടേരപ്പതി 121.09 275 16.309 260 

6. കു്നൂര് 19.4 36 0.63 36 

7. ോരാകുറിശ്ശി 6.31 30 0.075 30 

8. പുണ്നഗരം 36.66 20 0.085 20 

9. തച്ചനാടുള്േര 7.5 47 0.057 47 

10. കതങ്കുറിശ്ശി 29.25 35 0.218 35 

11. ോഞ്ഞിരപ്പുഴ 18.93 26 0.072 26 

12. കുഴല്മന്ദം 145.31 400 13.763 400 

13. മുണ്ടൂര് 20.55 30 7.500 30 

14. മരുതകറാഡ് 133.19 170 45.482 170 

15. ടോടുമ്്പ 72.6 50 29.41 50 

16. നകല്ലപ്പിള്ളി 107.27 80 30.76 40 

17. പട്ടകഞ്ചരി 208.7 130 140.56 130 

18. പുണ്പ്പരിയാരം 57.49 65 53.47 65 

19. േരിമ്പ 10.54  0.010  

20. മണ്ണാര്ക്കാട് 7.97  0.022  

്ടേ 470.00  
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2. ലാന്റ് ജ്ഡ് ടിബിജലകസഷന് പദ്ധതി 
 

ഉരുള്ടപാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചല് എന്നീ പ്രക്രിയേടെ നിയന്ത്രിക്കുേ, ഉരുള്ടപാട്ടല്, ബാധിത 

പ്രകദശ്െിടല ജജവവയവസ്ഥടയ ഭദ്രമാക്കുേ, പരിസ്ഥിതി സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിര്ുേ 

എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടട ലക്ഷയമിടുന്നത്. 

2017-18 ല് തച്ചമ്പാറ, അഗെി പഞ്ചായുേെില് ഉള്ടപ്പട്ട േല്ലാര്പുഴ – കു ംടപാട്ടി ലാന്ഡ് 
ജ്ഡ ്ടിബിജലകസഷന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ജില്ലയ്്ക്ക ലഭയമായ 26,19,392 /- 

രൂപ ടുലവഴിച്ചതിന്ടറ ഘടേ്ള് തിരിച്ചള്ള വിശദവിവരം ുവവടട കുര്ക്കുന്നുണ്. 

ലാന്റ് ജ്ഡ് ടിബിജലകസഷന് പദ്ധതി 

ക്രമ 

നം 

തകേശ 

സവയംഭരണ്ിന്ടറ 

കപര് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ (ലക്ഷം) 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

ടുലവഴിച്ച 

ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

കനട്ടം 

(ടഹക്ടര്) 

1 തച്ചമ്പാറ 143 488 26.19 104 

 

5.2 ജലകസുനം 
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പരിപാടിേള് 

ക്രമ 

നമ്പര് 
പ്രവൃ്ിയടട കപര് 

ണ്േ 

(ലക്ഷ്ല്) 
റിമാര്സ് 

1 

ഡ്രിപ്പ് - മലമ്പുഴ  ഡാമിന്ടറ അടിസ്ഥാന 

സൌേരയ്ള് ടമച്ചടപ്പടു്ം ം 

പുനരധിവാസവം 
1126 കലാേബാകില് സഹായം 

2 

ഡ്രിപ്പ്- ുിറ്റൂര്പ്പുഴ  അടിസ്ഥാന 

സൌേരയ്ള് ടമച്ചടപ്പടു്ം ം 

പുനരധിവാസവം 
6517 കലാേബാകില് സഹായം 

3 

ഡ്രിപ്പ്- ോഞ്ഞിരപ്പുഴ  ഡാമിന്ടറ 

അടിസ്ഥാന സൌേരയ്ള് 

ടമച്ചടപ്പടു്ം ം പുനരധിവാസവം 
3200 കലാേബാകില് സഹായം 

4 

നബാര്ഡ് ്ര് ഐ ഡി എഫ് 

പ്രവര്്ിേള് 598 കലാേബാകില് സഹായം 

അവലംബം: പ്രസ്തുത ോരയാലയ്െില് നിന്നുണ്ം 

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പരിപാടിേള് 

ക്രമ 

നമ്പര് 
ോരയാലയ്ിന്ടറ കപര് 

അനുവദിച്ചണ്േ (ലക്ഷ്ില്) 

2016þ17 2017þ18 

1 മലമ്പുഴ ഇറികഗഷന് ടപ്രാജക്ട് 665 668 
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2 ുിറ്റൂര്പ്പുഴ ഇറികഗഷന് ടപ്രാജക്ട് 497 510 

3 ോഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇറികഗഷന് ടപ്രാജക്്ട 90.50 100 

4 ടുറേിട ജലകസുന വിഭാഗം പാലക്കാട് 460 4916.4* 

 ്ടേ 1712.50 6194.4 

അവലംബം: പ്രസ്തുത ോരയാലയ്െില് നിന്നുണ്ം 

മറ്റ് പ്രകതയേ പരിപാടിേള് 

ക്രമ 

നമ്പര് 
പരിപാടി ോരയാലയം ണ്േ ലക്ഷ്ില് 

1 

എം.എല്.എ. ഫ ് 

ഉപകയാഗിച്ചള്ള പ്രവൃ്ിേള് 
ുിറ്റൂര്പ്പുഴ ഇറികഗഷന് ടപ്രാജക്ട് 6 

അവലംബം: പ്രസ്തുത ോരയാലയ്െില് നിന്നുണ്ം 

 

5.3  മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിേസനം 
േറവയന്ത്രം സ്ഥാപിച്്ച നല്കുന്നത്  

ടുറേിട ഫാമുേളുടട യന്ത്രവത്ക്കരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  കവ ി ടുറേിട ക്ഷീര 

േര്ഷേര്ക്്ക േറവയന്ത്രം വാ്ി നല്കുന്നതിന് സസിസിഡി അനുവദിച്്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ജില്ലയിടല 

23 ക്ഷീരേര്ഷേര്ക്കായി 575000/- രൂപ നല്േി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. 

 

ക്രമ 

നം 

പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 േറവയന്ത്രം 

സ്ഥാപിച്ച് നല്േല് 23  575000 575000 100% 

1) മൃഗകക്ഷമ ക്ലബ്ബുേള് രൂപിേരിക്കുന്നത് :  കുട്ടിേെില് മൃഗകേഹവം, അനുേമ്പയം വെര്്ിടയടുക്കുേ 
അണ്വഴി അവടര സവയം പരയപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വരുമാന മാര്ഗം േട ുേ എന്ന ലക്ഷയക്ാടട 

3 ടതരടഞ്ഞടു് പഞ്ചായുേെില് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഏറ്റവം നല്ലതായി നടപ്പിലാക്കിയ വകുപ്പിന് 

ജില്ലാതല അവാര്ഡം നല്കുേയ ായി. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 മൃഗകക്ഷമ ക്ലബുേള് 

രൂപീേരിക്കല് 3 150000 150000 100% 
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ജില്ലാതല അവാര്ഡ് 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 ജില്ലാ തല അവാര്ഡ് 
1 10000 10000 100% 

2) ്ശുപം ചി ഉപേരണ്ള് അണുവിമുക്തമാക്കം ം വൃ്ിയാക്കി രണക്ഷിക്കം ം :  ജില്ലയിടല 

മൃഗസംരക്ഷണ സ്ഥാപന്െിടല ഉപേരണ്ള്, എസാമികനഷന് കടബിള്, മറ്്റ അനുബന്ധ 

സാമരിേള് എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഫര്ണീച്ചറേളും, സമീപ പ്രകദശ്ളും 

വൃ്ിയാക്കി രണക്ഷിക്കുന്നതിനു കവ ി ഫ ് അനുവദിച്്ച നല്േി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുേയ ായി. 

ക്രമ നം 
പദ്ധതിയടട കപര് അനുവദിച്ച ണ്േ  ടുലവഴിച്ച ണ്േ ടഭൌതിേ ലക്ഷയം 

1 ്ശുപം ചി ഉപേരണ്ള് 

അണുവിമുക്തമാക്കം ം 

വൃ്ിയാക്കി രണക്ഷിക്കം ം 

150000 150000 100% 

3) കലാക്ക് തല ടെയിനിംഗ് പരിപാടി :  പാലക്കാട് ജില്ലയിടല ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 8 കലാക്കുേെിലൂടട 
ക്ഷീരേര്ഷേര്ക്കായി കബാധവത്ക്കരണ ടസമിനാര് സംഘടിപ്പിച്ച. േന്നുണ്ോലിേള്ക്്ക വരാവന്ന 

മഴക്കാല കവനല്ക്കാല കരാഗ്ടെക്കുറിച്ചം കരാഗപ്രതികരാധ മാര്ഗ്ടെക്കുറിച്ചം, തീറ്റക്രമീേരണം 

എന്നിവയിം ം ടസമിനാര് അവതരിപ്പിച്ച. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 കലാക്ക് തല 

ടെയിനിംഗ് പരിപാടി 16 112000 112000 100% 

4) കമാഡല് പഞ്ചായ്് പദ്ധതി :  പാലക്കാട് ജില്ലയിടല അേക്്റ രാമപഞ്ചായ്ില് കമാഡല് 
പഞ്ചായ്് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 കമാഡല് 

പഞ്ചായ്് പദ്ധതി 1 500000 500000 100% 

5.താറാവ് കുഞ്ഞു്ളുടട വിതരണം :  ജില്ലയിടല ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 30 പഞ്ചായുേെില് 

ഓകരാന്നിം ം 10 യൂണിറ്റ് വീതം അനുവദിച്്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ഓകരാ പഞ്ചായ്ിടലയം 

ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 10 കപര്ക്ക് 51-60 ദിവസം പ്രായമുള്ള 10 താറാവ് കുഞ്ഞു്ള് വീതം നല്േി പദ്ധതി 

നടപ്പിലാക്കി. 
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ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 താറാവ് 

കുഞ്ഞു്ളുടട 

വിതരണം 

300 360000 360000 100% 

5) ക്ലിനിക്കല് ലാബിടെ ശാക്തീേരണം :  ജില്ലയിടല മൃഗസംരക്ഷണ ക്ലിനിക്കല് ലാബിടെ 

പ്രവര്്ന്ള്ക്്ക 2 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച. പദ്ധതി നട്ിപ്പിന് ജില്ലാ ടവറ്റിനറി കേന്ദ്ര്ിന് ണ്േ 

അനുവദിച്്ച നല്കുേയം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുേയം ടുയുന്ന്നുണ്. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
റിമാര്സ് 

1 ക്ലിനിക്കല് ലാബിടെ 

ശാക്തീേരണം 200000 
ജില്ലാ ടവറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കല് ലാബിടെ 

ശക്തിേരണ പ്രവര്്ന്ള്ക്ക് 

6) മൃഗസംരക്ഷണ സമിതിേള് രൂപീേരിക്കുന്നത് :  ജില്ലയിടല 99 മൃഗസംരക്ഷണ സ്ഥാപന്െിം ം 

മൃഗസംരക്ഷണ വിേസന സമിതിേള് രൂപീേരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥാപന്ിന് 1500 രൂപ വീതം 

അനുവദിക്കുേയം ഒരു സ്ഥാപനം 3 വീതം തവണ സമിതിേള് രൂപീേരിക്കുയം ടുയ്തിടുള് ്. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1 മൃഗസംരക്ഷണ 

സമിതിേള് 

രൂപീേരിക്കുന്നത് 
991500 148500 148500 100% 

 

7) സ്ക്കൂള് കുട്ടിേള് മുകഖനയള്ള കോഴി വെര്്ല് പദ്ധതി :  മൃഗസംരക്ഷണ കമഖലടയക്കുറിച്്ച കുട്ടിേെില് 
അവകബാധം ഉ ാക്കുേ എന്ന ലക്ഷയക്ാടും, അണ്വഴി കുട്ടിേെിടല സമ്പാദയശീലം വെര്ുേ എന്ന 

ക്ാടുകൂടി ജില്ലയിടല 78 സ്കൂളുേെിലൂടട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഒരു സ്കൂെിടല 50 കുട്ടിേള്ക്്ക 5 

മുട്ടകോഴിേളും കോഴി്ീറ്റയം നല്കുേയ ായി. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. സ്ക്കൂള് കുട്ടിേള് 

മുകഖനയള്ള കോഴി 

വെര്്ല് പദ്ധതി 

78 2537500 2537500 100% 

8) വെക്കുഴി നിര്മാണം :  ക്ഷീര േര്ഷേരുടട ഡയറി ടഷഡികനാട് കുര്ന്്ന വെക്കുഴി നിര്മിക്കുേയം 
അണ്  ബകയാകവി് ഉപകയാഗിക്കുേയം ടുയുന്േ വഴി േര്ഷേരുടട രര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഒരു 

പരിധിവടര പരിഹരിക്കുവാന് സാധിക്കും എന്ന ലക്ഷയക്ാടട ജില്ലയിടല ടതരടഞ്ഞടു് 35 
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ക്ഷീരേര്ഷേര്ക്ക് വെക്കുഴി നിര്മാണ്ിനായി യൂണിറ്റ് 1 ന് 12500/- രൂപ സസിസിഡി നല്കുേയം 

ടതരടഞ്ഞടു് 35 പഞ്ചായുേെില് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുേയം ടു നടപ. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് 
അനുവദിച്ച 

യൂണിറ്റ് 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. 
വെക്കുഴി നിര്മാണം 35 437500 437500 100 

9) മരുന്ന ്വിതരണം ടുയ്തത് :  ജില്ലയിടല എല്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ സ്ഥാപന്ള്ക്കും മരുന്്ന വിതരണം 
നടുന്നതിനായി ണ്േ അനുവദിച്ച. 

ക്രമ നം 
പദ്ധതിയടട കപര് അനുവദിച്ച ണ്േ  ടുലവഴിച്ച ണ്േ ടഭൌതിേ ലക്ഷയം 

1. 
ജില്ലാ ടവറ്ററിനറി കേന്ദ്രം 5000 3077 61.6% 

10) മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രം – പരിശീലനം നല്കുന്ന പദ്ധതി :  ജില്ലയിടല മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പിടെ പരിശീലന കേന്ദ്രം വഴി വിവിധ കമഖലേെില് ബന്ധടപ്പട്ട ്ളുേള്ക്്ക പരിശീലനം 

നല്കുേയ ായി. 

 

ക്രമ നം പദ്ധതിയടട കപര് അനുവദിച്ച ണ്േ  ടുലവഴിച്ച ണ്േ ടഭൌതിേ ലക്ഷയം 

1. മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന 

കേന്ദ്രം - മലമ്പുഴ 
400000 334560 83.7% 

11) വയവസായിേമായ ്ടുവെര്്ല് പരിശീലന പരിപാടി :  ജില്ലയിടല വിവിധ പഞ്ചായുേെിടല 

ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 160ലധിേം കപര്ക്ക് വയവസായിേമായി ്ടുവെര്ുന്ന പദ്ധതിയില് പരിശീലനം 

നല്കുേയ ായി. മലമ്പുഴയിടല പരിശീലന കേന്ദ്ര്ില് ടവച്ച് നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയില് 

ധാരാെം േര്ഷേര് പടകിലടുു. 

ക്രമ 

നം 
പദ്ധതിയടട കപര്  

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. വയവസായിേമായ 

്ടുവെര്്ല് 

പരിശീലന പരിപാടി 

4 ദിവസം 

ജെയിനിംഗ് 2100000 210000 100% 

12.പന്നിവെര്്ല് പദ്ധതി : ജില്ലയിടല പന്നിവെര്്ല് താല്പരയമുള്ള 10 േര്ഷേര്ക്്ക 2 മാസം 

പ്രായമുെെ 10 സകിലരയിനം പന്നിക്കുഞ്ഞു്ടെ നല്കുേയം, വയവസായിേ അടിസ്ഥാന്ില് അവ 

പരിശീലനിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നല്കുേയം ടുയുന്ന്ന പദ്ധതി ജില്ലയിടല 10 േര്ഷേര്ക്്ക 

്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിച്ച. 
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ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് യണിറ്റ് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. പന്നിവെര്്ല് 

പദ്ധതി 
10 യൂണിറ്റ് 500000 500000 100% 

12) പട്ടിേജാതി കുടുംബ്ള്ക്കായള്ള കോഴി വെര്്ല് പദ്ധതി :  ജില്ലയിടല ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 500 
എസ്.സി കുടുംബ്ള്ക്ക് മുട്ടകക്കാഴി വെര്ുന്നതിന് ധനസഹായം  നല്കുന്ന പദ്ധതി ഒരു 

ണനണകഭാക്താവിന് 10 മുട്ടകക്കാഴിേള് വീതം നല്േിയ ഈ പദ്ധതി ജില്ലയിടല ടതരഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 25 

പഞ്ചായുേെിലൂടട നടപ്പിലാക്കി. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് യണിറ്റ് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. പട്ടിേജാതി 

കുടുംബ്ള്ക്കായള്ള 

കോഴി വെര്്ല് 

പദ്ധതി 

500 യൂണിറ്റ് 500000 500000 100% 

13) താലൂക്്കതല എന്ര്പ്രണര്ഷിപ്പ് :  എന്റര്പ്രണര്മാര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനായ് ജില്ലയിടല 2 
താലൂക്കുേെിലായി താലൂക്്കതല പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുേയ ായി 100 ലധിേം സംരംഭേര് 

പടകിലടു്് പരിപാടി സംരംഭേര്ക്ക് വെടരയധിേം ഉപോരപ്രദമായിരുന്നുണ്. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് യണിറ്റ് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. താലൂക്ക്തല 

എന്ര്പ്രണര്ഷിപ്്പ 
2 യൂണിറ്റ് 100000 100000 100% 

14)എം.ടി.എ (Monthly Technology Advises) :  മൃഗസംരക്ഷണകമഖലയിടല ഉല്പ്പാദനം, കരാഗ്ള്, 

വിപണനം ണ്ട്ി വിവിധ കമഖലേെിടല പ്രവര്്ന്ടെ ഉള്ടപ്പടു്ി ജദവവാരിേ 

പ്രസിദ്ധീേരണ്ിനായ് ഫ ് അനുവദിക്കുേയം ജില്ലാ ടവറ്റിനറി കേന്ദ്രം കരാഷര് 

പ്രസിദ്ധീേരിക്കുയം ടു നടപ. 

ക്രമ 

നം പദ്ധതിയടട കപര് യണിറ്റ് 
അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. 
എം.ടി.എ 1 യൂണിറ്റ് 25000 25000 100% 

15) വന്ധയത നിവാരണ േയാമ്്പ :  ജില്ലയിടല 6 താലൂക്കുേള് മുകഖന സാധയമായ എല്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ 

സ്ഥാപന്െിം ം വന്ധയത നിവാരണ േയാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുേയ ായി. േന്നുണ്ോലിേെിടല വന്ധയത 

നിവാരണട്ക്കുറിച്ചം വന്ധയത തടയന്നതിടനക്കുറിച്ചം േയാമ്പില് വിവരിക്കുേയം േര്ഷേര്ക്്ക 

മരുന്നുണ്ം, മറ്റു വിതരണം ടുയുന്േയം ടു നടപ. 
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ക്രമ നം 
പദ്ധതിയടട കപര് അനുവദിച്ച ണ്േ  ടുലവഴിച്ച ണ്േ ടഭൌതിേ ലക്ഷയം 

1. 
വന്ധയത നിവാരണ േയാമ്പ് 250000 250000 100% 

 

16) രാം ചിോല കസവനം മൃഗപരിപാലന്ിന് :  ജില്ലയിടല ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 8 കലാക്കുേെിലായി 

മൃഗപരിപാലനം രാം ചിോല്െിം ം ലഭയമാക്കുേ എന്ന ലക്ഷയക്ാടുകൂടി (6 PM – 6AM) നടപ്പിലാക്കിയ 

പദ്ധതി 

ക്രമ നം 
പദ്ധതിയടട കപര് അനുവദിച്ച ണ്േ  ടുലവഴിച്ച ണ്േ ടഭൌതിേ ലക്ഷയം 

1. രാം ചിോല കസവനം 

മൃഗപരിപാലന്ിന് 
5123500 4196703 100% 

17) കഗാട്ട്സാറ്റജലറ്റ് യൂണിറ്റ് :  തനത് വര്ഗ്ില്ടപ്പട്ട മലമ്പാടി ്ടുേളുടട സംരക്ഷണാര്ഥം ്ട് 

േര്ഷേര്ക്്ക ടതാഴിം ം പ്രദാനം ടുയുന്ന്നതിനുകവ ി കഗാട്ട് സാറ്റ് ജലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. 

ജില്ലയിടല വിവിധ പഞ്ചായുേെിലായി 85 കുടുംബ്െിം ം നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയില് 5 

ടപണ്ണം 1 മുട്ടനും ഉള്ടപ്പടട 6 ്ടുേടെ ഒരു േര്ഷേന ് നല്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയില് 

മാനദണ്ഡ്ള്ക്ക് വികധയമായി 25000/- രൂപ സസിസിഡി നല്േിയിരുന്നുണ്. 

ക്രമ 

നം 
പദ്ധതിയടട കപര് യൂണിറ്റ്  

അനുവദിച്ച 

ണ്േ  
ടുലവഴിച്ച ണ്േ 

ടഭൌതിേ 

ലക്ഷയം 

1. കഗാട്ട്സാറ്റജലറ്റ് 

യൂണിറ്റ് 
85 യൂണിറ്റ് 2125000 2125000 100% 

 
 

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 2017-18 
ക്രമ 

നം 
പദ്ധതിയടട കപര് 

വേയിരു്ിയ 

ണ്േ 
ുിലവായ ണ്േ 

1 
നാഷണല് ജലവ്സ്റകിാക്്ക മിഷന് 

ഇന്ൂറന്സ് പദ്ധതി 
16,15,206 14,15,246 

 

5.4 മത്സ്യബന്ധനം 
പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം 

  ഉള്നാടന് മകത്സ്യാല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുേ, 

ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുേ എന്നീ ലക്ഷയ്കൊടട 

തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപന്ളുടട 

പകിലാെി്ക്ാടട 2012-2017 ോലയെവില് ഫിഷറീസ് 
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വകുപ്പ് ്വിഷ്കരിച്ച നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ ് മത്സ്യസമൃദ്ധി പദ്ധതി. 

തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപന്ള് വഴി തിരടഞ്ഞടു് മത്സ്യേര്ഷേര്ക്ക് മത്സ്യക്കുഞ്ഞു്ടെ 

ടസൌജനയമായി നല്കുേയം, പരിശീലനം നല്കുേയമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടട ലക്ഷയമിട്ടത്. പാലക്കാട് 

ജില്ലയില് 60 ഓെം തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപന്െില് ഈ പദ്ധതി വിജയേരമായി നടപ്പിലാക്കി. 

2016-17 വര്ഷ്ില് നടപ്പാക്കിയ മത്സ്യസമൃദ്ധി പദ്ധതിയടട ഭാഗമായി 1277 ടഹക്ടറില് മത്സ്യക്കൃഷി 

നടുേയ ായി.  
 

2012 -13 മുതല് 2016 -17 വടര ഉള്ള ോലഘട്ട്ിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. മല്സയ 

സമൃദ്ധി പദ്ധതിയടട ഭാഗമായി ജില്ലയില് 2016-17 വര്ഷ്ില് 1277 ടഹക്ടറില് ജലാശയ്െില് മത്സ്യ 

കൃഷി ടുേയ ായി. 65 തകേശ്ശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപന്െില് നിന്നുണ്ം 3833 േര്ഷേര്ക്ക് 1277.652 

ടഹക്ടര് മത്സ്യ കുെ്െികലക്ക് 10770700 എണ്ണം മത്സ്യ 

വിുേള് വിതരണം ടു നടപ . േഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷട് 

മത്സ്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതിയിലൂടട മത്സ്യകൃഷി നട്ിയതിടെ 

വിവരം ുവവടട കുര്്ിരിക്കുന്നുണ്.  

 

മത്സ്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതി  വിവര്ള് 

വര്ഷം 
മത്സ്യ 

േര്ഷേര് 
പഞ്ചായ്് 

വിസ്ത്രിതി 

(ടഹ) 

മത്സ്യവി് ്

(എണ്ണം) 

വിെടവടുപ്പ് 

(ടണ്) 

2012-13 2568 56 921.832 4518740 1907.92 

2013-14 3008 60 997.616 8317940 2713.119 

2014-15 3460 60 1143.852 9633120 3475.305 

2015-16 3717 65 1255.152 10529990 3627.534 

2016-17 3833 65 1277.652 10770700 2629.067 
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മത്സ്യ ടതാഴിലാെി കക്ഷമ പദ്ധതിേള് (വകുപ്പ്) 2016-17 

പദ്ധതിേള് മത്സ്യ ടതാഴിലാെിേള് ണ്േ 

ഭവന നിര്മാണ ധനസഹായം 3 600000 

സമ്പാദയ സമാശവാസ പദ്ധതി 330 900000 

വിദയാഭയാസ്നുകൂലയം 74 1630448 

സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 
1. സീഡ് ഫാം, നഴ്സറി, ഹാച്ചറി    
്ക്ഷന് പ്ലാന് : ജില്ലയിടല മത്സ്യവിുല്പാദന കേന്ദ്ര്ള് മലമ്പുഴ, വാെയാര്, ുവള്ളിയാര്, 

മംഗലം, മീകിലര എന്നിവയാണ്. ടപാണ്ജന്ള്ക്കും സര്ക്കാരിടെ വിവിധ പദ്ധതിേള്ക്കും കവ  

ശുദ്ധജല മത്സ്യക്കുഞ്ഞു്ള് ഈ ഫാമുേെില് ഉല്പാദിപ്പിച്്ച വിതരണം ടു നടപ വരുന്നുണ്. 2017-18 

വര്ഷ്ില് ഫാമുേെികലയം അകേവറിയ്ികലയം പ്രവര്്ന്ള്ക്കായി 104.2 ലക്ഷം രൂപ 

അനുവദിച്ചിടുള് ്.  

ക്രമ 

നം 
ഇനം 

അനുവദിച്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

ടുലവഴിച്്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

1. ്ക്ഷന്പ്ലാന് 102.4 102.4 

അടിസ്ഥാന ടസൌേരയ വിേസനം :  2017-18 വര്ഷ്ില് ുവള്ളിയാര് സീഡ് ഫാമില് 

കുഴല്േിണര് നിര്മിക്കുന്നതിനായി 1.82 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുേയം പ്രസ്തുത ണ്േ 

വിനികയാഗിച്ച് കുഴല്ക്കിണര് നിര്മാണം തര്്ിയാക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്.  കമല് 

പദ്ധതിേള്ക്കായി 2017-18 സാമ്പ്ിേ വര്ഷ്ില് 104.22 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

്യതില് 104.22 ലക്ഷം രൂപ ടുലഴിക്കുേയം 108.8 ലക്ഷം മത്സ്യക്കുഞ്ഞു്ള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുേയം 

ടുയ്തിടുള് ്. 

2. മത്സ്യസമ്പ്ിടെ പരിപാലനം 
ഫിഷ് കിാക്ക് എന്ഹാന്ടെന്റ് ഫിഷറി മാകനജ്ടമന്റ് ടേൌണ്സില് :  

ടപാണ്ജലാശയ്െിടല കശാഷിച്ച വരുന്ന മത്സ്യസമ്പ്് പരിപാലിക്കുന്നതിനായി നട്ി 

വരുന്ന പദ്ധതിയാണ ്ഫിഷ ് കിാക്ക് എന്ഹാന്ടെന്റ് ഫിഷറി മാകനജ്ടമന്റ് ടേൌണ്സില് 

പദ്ധതി. ടി പദ്ധതിക്കുകവ ി 2017-18 വര്ഷ്ില് ഇതിനായി 6.20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിടുള് ്.  

ക്രമ 

നം 
ഇനം 

അനുവദിച്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

ടുലവഴിച്്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

1. ഫിഷ് കിാക്ക് എന്ഹാന്ടെന്റ് 

ഫിഷറി മാകനജ്ടമന്റ് 

ടേൌണ്സില് 

6.20 6.20 

3. സമ്പാദയ സമാശവാസ പദ്ധതിക്കുള്ള അധിേസഹായം 
സമ്പാദയ സമാശവാസ പദ്ധതി :  മത്സ്യട്ാഴിലാെിേെില് സമ്പാദയശീലം വെര്ുന്നതിനായി 

്വിഷ്കരിച്ചിടുള്ള്ള പദ്ധതിയാണ് സമ്പാദയ സമാശവാസ പദ്ധതി. മത്സ്യട്ാഴിലാെിേെില് നിന്നുണ്ം 

മാസം കതാറം കശഖരിക്കുന്ന ണ്േയടട കൂടട ഗവണ്ടമന്റ് വിഹിതവം കുര്്് പഞ്ഞ 

മാസ്െില് തിരിടേ നല്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ജില്ലയില് 2017-18 സാമ്പ്ിേ വര്ഷം 9 
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ലക്ഷം രൂപ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി അനുവദിച്ചതില് 9 ലക്ഷം രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം ്യതിന്ടറ 

പ്രകയാജനം 330 ടതാഴിലാെിേള്ക്്ക ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

4. ഉള്നാടന് മത്സ്യവിേസനം 
ഉള്നാടന് മകത്സ്യാല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ്വികരിച്രിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജനേീയ 

മത്സ്യക്കൃഷി II. ഇതിടെ ഭാഗമായി ടുറിയ കുെ്െിടല മത്സ്യക്കൃഷി, വലിയ കുെ്െിടല 

മത്സ്യക്കൃഷി, മാതൃോ മത്സ്യക്കൃഷി എന്നിവയം പരിശീലനം, അേവാേള്ച്ചര് ടപ്രാകമാട്ടര്, ടപ്രാജക്്ട 

കോ – ഓര്ഡികനറ്റര് എന്നിവരുടട കവതനവം, അനുബന്ധ ടുലവേളും ഉള്ടപ്പടുന്നുണ്. 
കമല് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ജില്ലക്ക് ലഭയമായ 125.49 ലക്ഷം രൂപ ടുലവഴിച്ചതിടെ 

ഘടേം തിരിച്ചള്ള വിശദവിവര്ള് ുവവടട കുര്്ിരിക്കുന്നുണ്.  

1. അേവാേള്ച്ചര് എക്സ്റ്ിന്ഷന് ടസെര്  : ജനേീയ മത്സ്യക്കൃഷി ര ാം ഘട്ട്ിടെ ഭാഗമായി 
നിയമിച്ചിടുള്ള്ള അേവാേള്ച്ചര് ടപ്രാകമാട്ടര്മാരുകടയം ടപ്രാജക്ട് കോ ഓര്ഡികനറ്റര്മാരുകടയം 

കവതനവം അനുബന്ധ ടുലവേളും ഉള്ടപ്പടുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 31.54 

ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിടുള്ള്ളത്. പ്രസ്തുത ണ്േ മത്സ്യേര്ഷേ വിേസന ഏജന്സിക്്ക 

ജേമാറേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

2.ഫിന്ഫിഷ് േള്ച്ചര് 

ടുറിയകുെ്െിടല മത്സ്യകൃഷി : 50 ടസെില് താടഴയള്ള കുെ്െില് മത്സ്യക്കൃഷി 

നടുന്നതിനു കവ ിയാണ ്ഈ പദ്ധതി ്വികരിച്രിച്ചിടുള്ള്ളത്. 

ക്രമ 

നം 
ഇനം 

അനുവദിച്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

ടുലവഴിച്്ച ണ്േ 

(ലക്ഷ്ില്) 

1 ടുറിയകുെ്െിടല മത്സ്യക്കൃഷി 13.20 3.55 

2 വലിയ കുെ്െിടല മത്സ്യക്കൃഷി 20.25 29.59 

3 മാതൃോ മത്സ്യക്കൃഷി 60.50 2.03 

 

കമല് ഘടേ പദ്ധതിേള്ക്കായി 2017-18 സാമ്പ്ിേ വര്ഷ്ില് 125.49 ലക്ഷം രൂപ 

അനുവദിച്ചതില്125.49 ലക്ഷം രൂപ നിര്വഹണ ഏജന്സിയായ മലമ്പുഴ മത്സ്യേര്ഷേ 

വിേസന ഏജന്സിക്്ക ജേമാറിയിടുള് ്. പദ്ധതിയടട പ്രകയാജനം 2506 േര്ഷേര്ക്്ക 

ലഭിച്ചിടുള് ്.  

5. എക്സ്റ്ിന്ഷന് സര്വീസ് ടഡലിവറി 
മാനവകശഷി വിേസനം : മത്സ്യക്കൃഷിയടട പ്രാധാനയം ടപാണ്ജന്െികലയ്്ക്ക എ്ിക്കുന്നതിനും 

നൂതന സാകകിലതിേ വിദയേള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിഞാനാന വയാപന്ിനും ്ണ് ഈ 

പദ്ധതി ്വിഷ്കരിച്ചിടുള്ള്ളത്. 

1. കമാകഡജണകസഷന് ഇ-ഗകവണന്സ് :  മത്സ്യഭവനുേള് േമ്പൂട്ടര്വല്ക്കരിക്കുന്നതിടെ 

ഭാഗമായി മത്സ്യഭവനുേെില് േമ്പൂട്ടറേള് വാങ്ങുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം 

ടുയ്തിടുള്ള്ളത് ഇതിനായി 1.10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കേയം പ്രസ്തുത ണ്േയില് 99,500/- രൂപ 

വിനികയാഗിച്ച് 2 േംപൂട്ടറേള് വാങ്ങുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

2. കമെേള് :  മലപ്പുറം ജില്ലയില് ടവച്ചനടന്ന മകത്സ്യാല്സവ്ില്  പടകിലടുക്കുന്നതിനായി ഈ 
ഇന്ില് അനുവദിച്്ച 50000 രൂപ ടുലവഴിച്ചിടുള് ്. 3ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കമെയില്  
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ജില്ലയിടല മത്സ്യട്ാഴിലാെിേളും േര്ഷേരും പടകിലടുു. കമല്  പദ്ധതിേള്ക്കായി 2017-18 

സാമ്പ്ിേ വര്ഷ്ില് 1.6 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതില് 1.49 ലക്ഷം രൂപ ടുലവഴിച്ച. 

മലപ്പുറം ജില്ലയില് വച്ച നടന്ന മത്സ്യ ഉത്സ്വ്ില് പടകിലടുക്കുേയം 2 േംപൂട്ടറേള് 

വാങ്ങുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 
കേന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതി 

1. റീസര്ക്കുകലറ്ററി അേവാേള്ച്ചര് സിിം  : വീടുള്വെപ്പില് ഉയര്ന്്ന ഉല്പാദന നിരക്്ക ഉറപ്പു 

വരുന്നതിന് സഹായേമായ മത്സ്യക്കൃഷി പദ്ധതിയാണ് റീസര്ക്കുകലറ്ററി അേവാേള്ച്ചര് സിിം. 

ഇണ് പ്രോരം 12.90 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലയ്്ക്ക അനുവദിച്ചിടുള് ്. 12.90 ലക്ഷം രൂപ കമല് പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാപനമായ മത്സ്യേര്ഷ വിേസന ഏജന്സിക്്ക ജേമാറേയം 

ടുയ്തിടുള് ്. 

2. റികനാകവഷന് ഓഫ് ഫ്രഷ ് വാട്ടര് കപാ ് & ഫാമിംഗ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ്  :  ഉയര്ന്ന വെര്ച്ചാ 

നിരക്കുള്ള തിലാപ്പിയ കൃഷി പുനരുദ്ധാരണം നട്ിയ കുെ്െില് ടുയുന്ന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതിയാണിത്. ഇണ് പ്രോരം 1612500/- രൂപ ജില്ലക്ക് അനുവദിച്ചിടുള് ്. പദ്ധതിയടട 40% 

സസിസിഡിയം 60 % ണനണകഭാക്തൃവിഹിതവമാണ്. കമല് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന ്1612500 രൂപ 

ലഭയമാവേയം ്യത് നിര്വഹണ സ്ഥാപനമായ മത്സ്യ േര്ഷേ വിേസന ഏജന്സിക്്ക 

ജേമാറേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

3. റികനാകവഷന് ഓഫ് ഫ്രഷ ്വാട്ടര് കപാ ് & ഫാമിംഗ് ഓഫ് പകിലാഷയസ് :  മിേച്ച അതിജീവന 

കശഷിയള്ള പകിലാഷയസ് കൃഷി പുനരുദ്ധാരണം നട്ിയ കുെ്െില് കൃഷി ടുയുന്ന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതിയാണിത്. ഇണ് പ്രോരം 13,74,000/- രൂപ ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിടുള് ്. പദ്ധതിയടട 40% 

സസിസിഡിയം 60% ണനണകഭാക്തൃവിഹിതവമാണ്. കമല് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 13,74,000 

രൂപ ലഭയമാവേയം ്യത് നിര്വഹണ സ്ഥാപനമായ മത്സ്യേര്ഷേ വിേസന ഏജന്സിക്ക് 

ജേമാറേയം ടുയ്തിടുള് ്.  

5.5 വനം, പരിസ്ഥിതി, ോലാവസ്ഥ 
സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 

1. സവഭാവിേ വന സംരക്ഷണം 

ക്രമ 

നം 
ഇനം 

വരവേള് (ണ്േ 

ലക്ഷ്ില്)  

ടുലവേള് (ണ്േ 

ലക്ഷ്ില്) 

ടുലവേള് 

ശതമാന്ില് 

1. വനസംരക്ഷണം 238.75 238.47 99.88 

2. വനസംരക്ഷണം 444.35 442.24 99.53 

3. നശിപ്പിക്കടപ്പട്ട വന്ളുടട 

പുനരുദ്ധാരണം 

13.00 12.94 99.54 

4. എന്.ഡലു.എഫ്.പി 12.30 12.00 97.56 
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2. വന്ിം ള്ള കതാട്ട്ളുടട ഉത്പാദനക്ഷമത  

1. വന്ിം ള്ള കതാട്ട്ളുടട 

ഉത്പാദനക്ഷമത 

81.92 79.08 96.53 

3. അടിസ്ഥാന ടസൌേരയ വിേസനം 

1. കറാഡേള് 51.00 50.64 99.29 

2. ടേട്ടിട്ള് 91.00 90.83 99.81 

3. മനുഷയ വനയജീവി സംഘര്ഷം 

കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള് 

208.25 208.25 100.00 

4 പ്രകൃതി ടൂറിസം 8.50 8.50 100 

5 എച്ച്.്ര്.ഡി പ്ലാന് 0.60 0.60 100 

6 പ്രകൃതി വിേസനം 58 57.81 99.67 

7 നീലഗിരി ജജവ മണ്ഡല 

സംവരണ കമഖല 

30.5 30.47 99,90 

8 സി.ബി.ഡി 38.51 38.499 199.93 

9 പി.ടേ.എം.റ്റി.്ര് 513.85 513.85 100.00 

10. വനവിപുലീേരണം 80 80 100 

11. നീലഗിരി താര്റിക്കവറി 

കപ്രാരാം 

58.5 46.8 80.00 

12 ഐ.ഡി.ഡലൂ.എച്്ച 32 5.12 16 

കേന്ദ്രപദ്ധതിേള് 

1. ഐ.എഫ്.എം 39.00 38.98 99.95 

2. എലിഫന്റ് ടപ്രാജക്ട് 115.05 114.05 99.13 

3. എന്.ബി.്ര് 42.00 42.00 100.00 
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നബാര്ഡ് – ്ര്.ഐ.ഡി.എഫ് സ്ീംസ് – പുകരാഗതി റികപ്പാര്ട്ട് 2018 

 

 
5.6 വയവസായം 

സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 
1. ജേ്റി - ജപതൃേ പദ്ധതി 

കേരെ സര്ക്കാര് 2016-17 വര്ഷ്ില് സര്ക്കാര് സ്ക്കൂളുേെിം ം എയ്ഡസ് വിദയാലയ്ിടലയം 1 

മുതല് 8 വടരയെെ സ്ക്കൂള് കുട്ടിേള്ക്ക് സൌജനയ സ്ക്കൂള് യൂണികഫാം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിടുള് ്.  

കേരെ്ില് 25 ലക്ഷം കുട്ടിേള്ക്്ക പ്രകയാജനം ലഭിക്കും സ്ക്കൂള് കുട്ടിേള്ക്്ക  2 കജാഡി യൂണികഫാം 

നലകുവാന് 50 ലക്ഷം കജാഡി യൂണികഫാം നല്കുവാന് 1.30 കോടി ലക്ഷം മീറ്റര് ണ്ണി 

കവ ിവരുന്നതാണ്. ഇണ്പ്രോരം 150-200 ദിവസം ടതാഴില് ജേ്റി ടതാഴിലാെിേള്ക്്ക 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കുകവ ി കേരെ സര്ക്കാര് 250 കോടി വേയിരു്ിയിടുള് ്. 

 ഈ പദ്ധതി പ്രോരം പാലക്കാട് ജില്ലയില്   മീറ്റര് ണ്ണി ഉല്പാദിപ്പിക്കണം. ജില്ലയില് ഈ 

രംഗ ്്     കപര് ടതാഴില് ടു നടപവരുന്നുണ്. ഇണ്വടര     കൂലി നല്േിയിടുള് ്.  

2. ടപ്രാഡക്്റ്റസ് ഇന്ടസന്റീവ് സ്ീം 

ജേ്റി കമഖലയില് കൂടുതല് ടതാഴില് അവസര്ള് ലഭിക്കുന്നതിനും അവരുടട ജീവിത 

നിലവാരം ഉയര്ുന്നതിനും  കവ ിയാണ് ഈ പദ്ധതി ്രംഭിച്ചത്. ടതാഴിലാെിേളുടട ഉല്പ്പാദകശഷി 

ഉയര്ുന്നതിനുകവ ി ഒരു ദിവസം അവര് നിശ്ചിത അെവില് കൂടുതല് ണ്ണി ടനയുന്ന്ന 

ടതാഴിലാെിേള്ക്ക് ഇരട്ടി കൂലി നല്കുന്നുണ്.  

3. PMGBBY (മഹാത്മാഗാന്ധി/പ്രധാനമന്ത്രി ബാകിലര് ഭീമ കയാജന) 

സര്ക്കാരും ഘേഇ യം കുര്ന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന പ്പ്പ്്പ ഇന്ൂറന്സ് പദ്ധതി പ്രീമിയം 330 (ഘേഇ 

100, കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് 150, ടതാഴിലാെിേള് 80) ടതാഴിലാെി വിഹിതം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

അടയ്ക്കുന്നതാണ്. സംഘ്ിനും ടതാഴിലാെിേള്ക്കും തിേച്ചം സൌജനയമാണ് പദ്ധതിയടട ഘടന. 

ടതാഴിലാെിേളുടട പ്രായപരിധി 18 മുതല് 59 വയസ്്സ വടര. മരണടപ്പട്ടാല് 75,000 രൂപ അപേട മരണം 

150000 കുട്ടിേളുടട പഠന്ിന് കസ്ാെര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജേ്റിയിടല ടതാഴിലാെിേളുടട 

കുട്ടിേള്ക്ക് 9 ക്ലാസ് മുതല് 12 ക്ലാസ് വടരയെെ പഠനം പ്രതിവര്ഷം 200 കസ്ാെര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.  

 

ക്രമ 

നം 
ഡിവിഷന് 

വരവേള് (ണ്േ 

ലക്ഷ്ില്)  

ടുലവേള് (ണ്േ 

ലക്ഷ്ില്) 

ടുലവേള് 

ശതമാന്ില് 

1. മണ്ണാര്ക്കാട് 227.50 207.02 91.00 

2. പാലക്കാട് 20 0 0 

3. ടനന്മാറ 100 26.36 26.36 
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4. ഇന്േം സകപ്പാര്ട്ട് സ്ീം (ISS) 

പരമ്പരാഗത വയവസായ്െില് പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് ജേ്റിയ്ക്കുെെത്. കൃഷി േഴിഞ്ഞാല് 

കൂടുതല് സ്ത്രീേള് പണിടയടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ജേ്റി. ടേ്റി ടതാഴിലാെിേള് മിനിമം കൂലി ഉറപ്്പ 

വരുുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ജേ്റി കമഖലയില് കൂടുതല് ടതാഴിലാെിേടെ ്േര്ഷിക്കുന്നതിനാണ് 

കേരെ സര്ക്കാര് ഈ പദ്ധതി ്രംഭിച്ചത്. ഒരു ടതാഴിലാെിക്ക് ജേ്റി കമഖലയില് 

പണിടയടു്ാല് പ്രതിദിനം 150 രൂപ (നൂറ്റി അമ്പത്) ലഭിക്കാ്വര്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയടട പ്രകയാജനം 

ലഭിക്കും. േിട്ടിയ കൂലി േഴിച്്ച ബാക്കി ണ്േ സര്ക്കാര് രാന്റായി നല്കുന്നതാണ്. സഹേരണ സംഘം/ 

സവോരയ കമഖലയിം ം ഈ പദ്ധതിയടട പ്രകയാജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

5. കോണ്െിബൂട്ട്ീ ം ചിഫ്റ്റ് ഫ ് 

ജേ്റി ടതാഴിലാെിേളുടട കക്ഷമ പദ്ധതിയാണ് ടതാഴിലാെിേള് വാങ്ങുന്ന കൂലിയടട 8% ണ്േ ഈ 

ഫ ികലയ്ക്ക് അടയ്ക്കണം. ടതാഴിലാെിേള് അടയ്ക്കുന്ന അം ചയം ണ്േ സര്ക്കാരും നല്കുന്നതാണ്. 

ടതാഴിലാെിേള് ണ്ര്ച്ചയായി 5 വര്ഷം അടയ്ക്കണം. ഈ പദ്ധതിയില് ണ്ടര്ച്ചയായി 5 വര്ഷം 

അടക്കുന്നവര്ക്ക് മാം ചടമ ്നുകൂലയം ലഭിക്കകുയെ പ.  പദ്ധതിയടട പ്രകയാജനം ലഭിക്കുന്നതിന് 

ടതാഴിലാെിേളുടട േലയാണം, ുിേിത്സ് ണ്ട്ിയവയ്ക്ക് തിരിച്ച് അടയ്ക്കാ് രീതിയില് ണ്േ പിന് 

വലിയ്ക്കാവന്നതാണ്.  

6. ജേ്റി റികബറ്റ് 

കേരെ സര്ക്കാര് ജേ്റി സംഘ്ള്ക്ക് ഉല്സവോല സീസണുേെില് വില്ക്കുന്ന ണ്േയടട 20% 

സര്ക്കാര് റികബറ്്റ നല്കുന്നതാണ്. ഒരു വര്ഷം ഏേകദശം 52 ദിന്െില് പടകിലടുക്കുന്ന സംഘ്ള്ക്്ക 

എസിബിഷന് രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.  

 സംഘ്കൊ സവോരയ വയക്തിേകൊ നടുന്ന ജേ്റി േയറ്റുമതി നട്ിയാല് േയറ്റുമതി 
നടുന്ന വയാപാര്ിന് കപ്രാത്സ്ാഹനം നല്കുന്നതാണ്. േയറ്റുമതി ണ്േയടട 20 % പരമാവധി 

20 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിവര്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

 നല്ല ജേ്റി സംഘം, മിേച്ച ഉല്പ്പന്നം വയാപാര മുദ്രണം, ഡിജസന് മിേവ് എന്നിവയ്്ക്ക 
അവാര്ഡ്. 

 ഹാന്വീവ്/ഹാന്ടടസ്  ജേ്റി സംഘ്ള്ക്ക് അരാഷാരാഷ്ട്ര കമഖലേെില് പടകിലടുക്കുന്നതിന് 
ധനസഹായം  

7. ജേ്റി സംഘ്ളുടട അടിസ്ഥാന സൌേരയ വിേസനം 

(1) ജേ്റി സംഘ്ളുടട അടിസ്ഥാന സൌേരയം വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന് 

 ഫാക്ടറി ടഷഡ് 

 എസിബിഷന് 

 വര്ക്ക്ടഷഡ ്

 പുതിയ ഉല്പ്പന്ന 

 ഡിജസന് 

 രാന്റിംഗ ്

 പുതിയ ടടകനാെജി 
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8. ജേ്റി കമഖലയില് 10 ലൂമുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന ് പദ്ധതി വിഭാവനം ടുയുന്ന്നുണ്. സവോരയ 

കമഖലയില് പുതിയ 10 ലൂമുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പരമാവധി  5.30 ലക്ഷം സസിസിഡി  സ്ഥല 

മൂലധന്ിന് 40% സസിസിഡി  പരമാവധി 4 ലക്ഷം. പ്രവര്്ന മൂലധന്ിന് ണ്േയടട 30% 

പരമാവധി 1.50 ലക്ഷം സസിസിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്.  

 

 

9. ഫാഷന് കഷാ 

ജേ്റി കപ്രാത്സ്ാഹന്ിനുകവ ി ്ര്്സ് & സയന്സ് കോകെജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

കോകെജ് എന്നിവിട്െില് ഫാഷന്കഷാ, ടസമിനാര്, വര്ക്ക്കഷാപ്പ് ുര്ച്ച, എസിബിഷന് എന്നിവ 

നടുന്നതിനുെെ പദ്ധതി; 

10. സര്ക്കാര് ഓഹരി പകിലാെി്ം 

ജേ്റി സംഘ്ള്ക്്ക അംഗ്ളുടട ഓഹരി സ്ഥിരടപ്പടുുന്നതിടെ  2 ഇരട്ടി മുതല് 5 ഇരട്ടി വടര 

സര്ക്കാര് ടഷയര് പാര്ട്ടിസികപ്പഷനായി അനുവദിക്കുന്നുണ്. ഒരു സംഘ്ിന് ഒരു വര്ഷം പരമാവധി 5 

ലക്ഷം വടര ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ണ്േ 15 വര്ഷം േഴിഞ്്ഞ പലിശ ഇല്ലാടത 10 വര്ഷം ടോ ് 

സര്ക്കാരികലയ്്ക്ക മടക്കി അടയ്കക്ക താണ്.  

11.  ജേ്റി രാമം 

കേരെ്ില് ടൂറിസം വിേസന്ിടെ ഭാഗമായി തര്ണ്ണമായ രീതിയില് ജേ്റി രാമ്ള് 

സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. 

12. പരസയം  

  ജേ്റി വസ്ത്ര്ളുടട പ്രുരണ്ിടെ ഭാഗമായി പ്രധാന ടസന്ററേെില് കഹാര്ഡിങ്ങുേള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്. കൂടാടത പം ച്ള് മാഗസിനുേള് ദൃശയ /ശ്രവയ മാധയമാ്െില് പരസയം ടുയുന്വാന് 

50,000/- രൂപ മുതല് 2 ലക്ഷം രൂപ വടര ്നുകൂലയ്ള് നല്കുന്നുണ്. 

(1) സംരംഭേ സഹായ പദ്ധതി (CSS) 

രണക്ഷ്മ ടുറേിട ഇട്രം സംരംഭ്ള്ക്ക് മൂലധന സഹായം നല്കുേ, ണ്േയടട മുഴുവന് 

്നുകൂലയ്ളും എളുപ്പ്ില് ലഭയമാക്കുന്ന വിധ്ില് പ്രകതയേ വിഭാഗ്ള്ക്ക് പരിഗണനകയാടട  

സംരംഭേര്ക്ക്  വയക്തമായ മാര്ഗകരഖയടട അടിസ്ഥാന്ില് ഒറ്റ്വണ സഹായം നല്കുേ 

എന്നിവയാണ് സംരംഭേ സഹായ പദ്ധതിയടട ലക്ഷയ്ള്. 

പാലക്കാട ് ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പദ്ധതിയടട CSS ഘടേം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ് 4,02,43,809/- രൂപ 

ലഭയമായതില് 4,02,43,809/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം 68 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ്യതിടെ പ്രകയാജനം 

ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(2) ജവദഗ്ദ്ധ്യ വിേസന പരിപാടി  

കലാക്ക്, താലൂക്്ക, ജില്ലാതല്െില് രണക്ഷ്മ, ടുറേിട, ഇട്രം, വയവസായ സംരംഭേ 

കമഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്ര്ങള്ള് േട ്ി സുസ്ഥിര വിേസനം സാധയമാക്കുന്നതിന് ഇതിലൂടട 

ലക്ഷയമിടുന്നുണ്. 

കമല് പദ്ധതി 2017-18 വര്ഷ്ില് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് ലഭയമായ 16,47,825/- 

രൂപ ടുലവഴിച്ചതിടെ ഘടേ്ള് തിരിച്ചെെ വിശദവിവരം ുവവടട കുര്ക്കുന്നുണ്. 

 വിദയാഭയാസ സ്ഥാപന്െില് വയവസായ കബാധവത്ക്കരണ ടസമിനാര് 
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 ജില്ലാതല നികക്ഷപ സംഗമം 
 താലൂക്ക്തല നികക്ഷപ സംഗമം 
 ജില്ലാതല ടടകനാെജി ക്ലിനിക്ക് 
 ജില്ലാതല സംരംഭേതവ വിേസന പരിപാടി 
 തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക്ക് േീഴില് കബാധവത്ക്കരണ  
 പരിപാടി  
 ടടകനാെജി മാകനജ്ടമന്റ് ടഡവലമെടമന്റ് കപ്രാരാം 
 മറ്്റ ടുലവേള് 

 ഇ.ഡി. ക്ലബ്ബുേള് 

 വയവസായ വകുപ്പിടല ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കുെെ പരിശീലനം 
 ഇന്ഡസ്ട്രിിയല് ടപാട്ടന്ഷയല് സര്ടവ 

 താലൂക്ക് ഓഫീസുേെില് േികയാസ്്  
പാലക്കാട ്ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പറഞ്ഞ പദ്ധതിേള്   നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ് 16,47,825/- രൂപ ലഭയമായതില് 

16,47,409/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം ്യതിടെ പ്രകയാജനം സംരംഭേര്ക്ക് ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(3)  സര്ക്കാര് ഓഹരി പകിലാെി്ം  

 യന്ത്ര്റി സഹേരണ സംഘ്ളുടട ്ധുനിേവത്േരണം/സാകകിലതിേ വിദയ 

ടമച്ചടപടു്ല്/ജവവിധയവത്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്കും വിശദമായ കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ടിടെ  

അടിസ്ഥാന്ില് ബാകില ് വായ്പ ലഭയമാക്കുന്നതിനും കവ ിയാണ് ഈ പദ്ധതി. ലഭിക്കുന്ന ണ്േ 15 

വര്ഷ്ിന് കശഷം 10 ണ്ലയ ഗഡക്കൊയി സര്ക്കാരികലയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് 

പദ്ധതിയടട ഘടേം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 1,30,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 1,30,000/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം 

ടുയ്തിടുള് ്. 

(4) വിപണന േയറ്റുമതി കപ്രാത്സ്ാഹനം 

ജേ്റി ഉല്പന്ന്ളുടട വിപണനം കപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിേസിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ 

പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത്. സ്ഥാപന്ളുടട/കമഖലയടട ഇന്പുട്്ട-ഔട്ട്പുട്്ട ലികകിലജ്, മൂലയവര്ദ്ധിത 

ടതാഴിലവസര്ള് സൃഷ്ടിക്കല്, ്ടേ വിറ്റുവരവ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ധനസഹായം 

നിശ്ചയിക്കുന്നത്.  

 ഓണം എക്സ്റ്കപാ 
 ഓണം എസിബിഷന് രാന്റ് (2015-16) 
 േലാപരമായ ജേ്റി കപ്രാത്സ്ാഹന പദ്ധതി 

പാലക്കാട ്ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 4,00,857/- രൂപ ലഭയമായിതില് 4,00,857/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം  11 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്്ക ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 
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(5) ണനണകമന്മയെെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് 

ണനണകമന്മയെെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് നയായമായ വിലയ്ക്ക് യഥാസമയം ടനയ്ത്തുോര്ക്്ക 

ലഭയമാക്കുന്നതിനാണ് ഇതിലൂടട ഉകേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 10,676/- രൂപ ലഭയമായിതില് 10,676/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം ടനയ്ത്തുോര്ക്ക് ്യതിന്ടറ പ്രകയാജനം ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(6) ണനണകമന്മയള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് വാങ്ങുന്നതിനുെെ മാര്ജിന് മണി വായ്പ 

ണനണകമന്മയെെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് നയായമായ വിലയ്ക്ക് യഥാസമയം ടനയ്ത്തുോര്ക്്ക 

ലഭയമാക്കുന്നതിനായി മാര്ജിന് മണി വായ്പ നല്കുന്നതിനാണ ്ഈ പദ്ധതിയില് ഉകേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 

പദ്ധതി പ്രോരം ഹാന്ടറസ്, ഹാന്വീവ്, യാണ് ബാങ്കുേള് എന്നിവയ്ക്ക് നൂല് സംഭിരിക്കാനും 

ടനയുോര്ക്ക ് വിതരണം ടുനുമാനുമായിട്ടാണ് മാര്ജിന് മണി വായ്പ നല്കുന്നത്. അടു് 10 

വര്ഷക്യ്ക്ക് 2 3/4 % പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്കക്ക തായം ഉ ്. പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  

നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 10,00,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 10,00,000/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം ടനയ്ത്തുോര്ക്്ക 

്യതിന്ടറ പ്രകയാജനം ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(7) യന്ത്ര്റി സഹേരണ ഓഹരി പകിലാെി്ം 

യന്ത്ര്റി സഹേരണ സംഘ്ളുടട ്ധുനിേവത്േരണം/ സാകകിലതിേ വിദയ 

ടമച്ചടപ്പടു്ല്/ജവവിധയവത്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് വിശദമായ ടപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ടിടെ അടിസ്ഥാന്ില് 

ബാകില് വായ്പ ലഭയമാക്കുന്നതിനും കവ ിയാണ് സര്ക്കാര് ഓഹരി പകിലാെി്ം നല്കുന്നത്. 

അടച്ചതീര്് ഓഹഹരി മൂലധന്ിടെ നാലിരട്ടി പ്രവര്്ന മൂലധനമായി ലഭയമാക്കുന്നുണ്. ഇത് 

15 വര്ഷ്ിനുകശഷം ണ്ലയ ഗഡക്കൊയി തിരിച്ചടയ്കക്ക ണ് ്. 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 4,20,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 4,20,000/- 

രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(8) യന്ത്ര്റി സഹേരണ ഓഹരി പകിലാെി്ം 

യന്ത്ര്റി സഹേരണ സംഘ്ളുടട ്ധുനിേവത്േരണം/ സാകകിലതിേ വിദയ 

ടമച്ചടപ്പടു്ല്/ജവവിധയവത്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് വിശദമായ ടപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ടിടെ അടിസ്ഥാന്ില് 

ബാകില് വായ്പ ലഭയമാക്കുന്നതിന് കവ ിയാണ് സര്ക്കാര് ഓഹരി പകിലാെി്ം നല്കുന്നത്. അടച്ചതീര്് 

ഓഹരി മൂലധന്ിടെ നാലിരട്ടി പ്രവര്്ന മൂലധനമായി ലഭയമാക്കുന്നുണ്. ഇത് 15 വര്ഷ്ിനുകശഷം 

ണ്ലയ ഗഡക്കൊയി തിരിച്ചടയ്കക്ക ണ് ്. 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 4,20,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 4,20,000/- 

രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(9) യന്ത്ര്റി ടനയ്ത്തുോര്ക്ക് പ്പ്പ്പ് ഇന്ൂറന്സ് പദ്ധതി 

യന്ത്ര്റി കമഖലയിടല ടതാഴിലാെിേള്ക്്ക പ്പ്പ്പ് ഇന്ൂറന്സ് പരിരക്ഷ നല്കുന്ന 

പദ്ധതിയാണിത്. ഓകരാ ടനയ്ത്തുോരനുമുെെ ്ടേ പ്രീമിയം ണ്േയായ 470/- രൂപയില് 100/- രൂപ 

എല്.ഐ.സി. യം 290/- രൂപ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും ബാക്കിയെെ 80/- രൂപ ടനയ്ത്തുോരന്  പേരമായി 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും നല്കും.  

പാലക്കാട് ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 4,080/- രൂപ ലഭയമായതില് 4,080/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം 26 ടനയ്ത്തുോര്ക്്ക ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 
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(10) ജേ്റിയടട  പ്രുരണം, പരിശീലനം, പഠനം 

ജേ്റി വസ്ത്ര്ളുടട പ്രുരണാര്ഥം പരിസ്ഥിതി സൌഹാര്ദ്ധമായ കഹാര്ഡിംഗ്സുകളസുേള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്. ടനയ്ത്തുകമഖലടയ പരികപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിം െെ ടനയ്ത്തുോടര േട ്ി ടനയ്്ത്ത 

കമഖല അഭിവൃദ്ധിടപ്പടുുന്നതിനും ടനയ്ത്തുോരുടട കൂലിയില് വര്ദ്ധനവ് ഉ ാക്കുന്നതിനും അവര്ക്്ക 

സ്ഥിരമായി ടതാഴില് നല്കുന്നതിനും അവടര സമൂഹ്ില് മുഖയധാരയിടല്ിക്കുന്നതിനുമുെെ 

സര്ക്കാരിടെ പദ്ധതിയാണിത്. സംസ്ഥാനട് ഒന്നുണ് മുതല് 8 വടര ക്ലാസുേെില് പഠിക്കുന്ന 

സര്ക്കാര്/എയഡഡ് സ്ക്കൂളുേെിടല എല്ലാ വിദയാര്ഥിേള്ക്കും   2 കജാടി വീതം ജേ്റിയില് 

ടനയ്ടതടുക്കുന്ന ണ്ണി സൌജനയമായി നല്ോനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷയമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജേ്റി 

വസ്ത്ര്ളുടട ഉപകയാഗട്ക്കുറിച്ച ് ടപാണ്ജന്ളുടട ഇടയില് അവകബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 

അച്ചടി, ദൃശയ, പ്രകക്ഷപണ ഉപാധിേെിലൂടട രാജയ്ിനേും പുറും പ്രുാരണം നടുന്നതിനാണ് 

ഇണ്ടോ ് ഉകേശിക്കുന്നത്. 

   പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2,94,635/- രൂപ ലഭയമായിതില് 2,94,635/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം  ജേ്റി സംഘ്ള്ക്ക് ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(11) വാണിജയ വിേസനം 

രാജയാരാഷര വിപണിേെികലയ്ക്ക് കൂടുതല് വയവസായ യൂണിറ്റുേള്ക്ക് പ്രകവശനം സാധയമാക്കുന്ന 

പരിപാടിേള് സംഘടിപ്പിക്കുേ, സംസ്ഥാന്ിനേും പുറും എസിബിഷന് കമെേള് സംഘടിപ്പിക്കുേ 

എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത്.   

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 3,50,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 3,50,000/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം  ടുയ്തിടുള് ്. 

(12) അംശദാന മിഥവയയ ഫ ് 

ജേ്റി ടനയ്ത്തുോര്ക്കായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ്വികരിച്രിച്ച് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന 

പദ്ധതിയാണിത്. ജേ്റി ടനയ്ത്ത ്സഹേരണ സംഘ്ള്ക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രോരം 8% സര്ക്കാര് 

വിഹിതമാണ് നല്േിവരുന്നത്.  

പാലക്കാട ്ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 14,46,830/- രൂപ ലഭയമായതില് 14,46,830/- 

രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം  873 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിയ്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(13) DA/DP   േെിടല അടിസ്ഥാന സൌേരയ വിേസനം 

പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കില് ടഷാര്ൂര് േ വികല്ലജില് ഉള്ടപ്പട്ട 17.74 ഏക്കര് 

സ്ഥലം 07.07.2001 ടല ജി.ഒ(്ര്.റ്റി) നമ്പര് 602/2001/ഐ.ഡി പ്രോരം ടഡവലമെടമനറ് കപ്ലാട്ടായി 

പ്രഖയാപിച്ചിരുന്നുണ്. ടപാണ് സൌേരയ്ള്ക്കുെെ 60 ടസന്റം വിവിധ യൂണിറ്റുേള്ക്ക് അനുവദിച്ച 9.63 

ഏക്കറം േഴിച്്ച ബാക്കിയെെണ്ം സംരംഭേര്ക്ക് അനുവദിക്കാനുെെണ്മായ 7.41 ഏക്കര് സ്ഥലം ോടുേള് 

ടവട്ടിടതെിച്ച് വൃ്ിയാക്കി കപ്ലാടുള്േൊക്കി നല്കുേ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയടട ലക്ഷയം. 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 50,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 50,000/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം ടി സ്ഥലം ഉപകയാഗകയാഗയമാക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്.  

(14) ജേ്റി കമഖലയില് സവയം ടതാഴില് സൃഷ്ടിക്കല് 

ജേ്റി കമഖലയില് സവയം ടതാഴില് പദ്ധതിക്കായെെ ബാകില് വായ്പയ്്ക്ക അനുപാതിേമായി 

30% വടര മാര്ജിന് മണി വായ്പ നല്കുന്ന പദ്ധതിയാണ.്  
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പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2,47,830/- രൂപ ലഭയമായതില് 2,47,830/- രൂപ 

ടുലവഴിക്കുേയം  1 സംഘ്ിന് ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(15) ടനയ്ത്തുോര്ക്കും മറ്റ് ടതാഴിലാെിേള്ക്കുമുെെ പ്രകുാദന പരിപാടി/ജേ്റി ടതാഴിലാെിേള്ക്കുെെ 

കപ്രാത്സ്ാഹന ധനസഹായം 

അംഗീകൃത നിബന്ധനേെനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായവര്ക്ക് അസ്സടെന്റ് നട്ി വാര്ഷിേ 

വിറ്റുവരവിടെ അടിസ്ഥാന്ില് അധിേമായി ടുയുന്ന്ന കജാലിക്കനുസരിച്ച് അധിേമായ ്നുകൂലയ്ള് 

നല്േി ടനയ്ത്തുോരുടടയം അനുബന്ധ കജാലിക്കാരുടടയം ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് 

ലക്ഷയമിടുന്നത്.  

പാലക്കാട് ജില്ലയ്്ക്ക കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 105,66,071/- രൂപ ലഭയമായതില് 

105,66,071/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം  326 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്ക്  ്യതിന്ടറ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം 

ടുയ്തിടുള് ്. 

(16) ജേ്റി സംഘ്ളുടട ്ധുനിേവത്ക്കരണവം മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്ന്ളുടട 

കപ്രാത്സ്ാഹനവം 

ജേ്റി സംഘ്ളുടട ഫാക്ടറി ടഷഡ്, പ്രദര്ശനശാലേള്, പണിശാലേള് എന്നിവയടട 

്ധുനിേവത്േരണം, പുനരുദ്ധാരണം, ജവദുതീേരണം, പുതിയ േണ്ടുപിടി്്ള്, മൂലയവര്ദ്ധിത 

ഉല്പന്ന്ള്, പുതിയ തറിേള്ക്കുെെ സൌേരയം, ഉല്പന്ന്ളുടട ഡിജസന്, വിേസനം എന്നിവയ്ക്കുെെ 

യന്ത്ര സാമരിേള്ക്കുെെ ധനസഹായം നല്കുേ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയടട ലക്ഷയം.   

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 11,82,000/- രൂപ ലഭയമായതില് 11,82,000/- 

രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം 123 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്ക്  ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

(17) േരേൌശല ടതാഴിലാെിേള്ക്ക് സഹായം (്ഷ പദ്ധതി) 

േരേൌശല കമഖലയിടല ടതാഴിലാെിേള്ക്ക് രണക്ഷ്മ സംരംഭ്ള് ്രംഭിയ്ക്കുന്നതിനായി 

ഒറ്റ്വണ സഹായം ലഭയമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത്. 

പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2,12,864/- രൂപ ലഭയമായതില് 2,12,864/- 

രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം 1 ണനണകഭാക്താവിന് ്യതിടെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 
 

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി 
പി.എം.ഇ.ജി.പി 

         സവയം ടതാഴില് വായ്പ രംഗ്് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് 

പ്രധാനമന്ത്രിയടട ടതാഴില് സൃഷ്ടി പദ്ധതി അഥവാ പി.എം.ഇ.ജി.പി  നല്ല നിലയില്്ടന്ന ജില്ലയില് 

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്. 2008-2009 മുതല് നിലവില്വന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്.  ടതാഴില് 

രഹിതരായ യവതിയവാക്കള്ക്ക് ടതാഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പി.എം.ഇ.ജി.പി പദ്ധതി. പദ്ധതി 

ടുലവിന്ടറ 90% മുതല് 95 % വടര ബാകില് വായ്പ് അനുവദിയ്ക്കുേയം 15%  മുതല് 35% വടര കേന്ദ്ര 

സസിസിഡി അനുവദിയ്ക്കുേയം ടുയുന്ന്നുണ്. വയവസായ കമഖലയില് 25 ലക്ഷം രൂപയം കസവന കമഖലയില് 

10 ലക്ഷം രൂപവകരയം പരമാവധി ബാകിലില് നിന്നുണ്ം വായ്പ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. 30% 

ണനണകഭാക്താക്കൊയ സ്ത്രീേള്ക്്ക സംവരണം ടുയ്തിരിക്കുന്നുണ്. വയവസായം – കസവന്ള് എന്നീ 
സംരംഭ്ള്ക്കാണ് പദ്ധതിയടട ്നുകൂലയം ലഭിക്കുേ. പദ്ധതിയടട നട്ിപ്പ് ടേ.വി.ഐ.സി, 



 

 

 

 

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം  601 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 2017  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

ടേ.വി.ഐ.ബി, ഡി.ഐ.സി എന്നീ വകുപ്പുേള്ക്കാണ്. 2013-14 മുതല് 2017-18 വടരയള്ള സാമ്പ്ിേ 

വര്ഷ്ില് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കമല് പദ്ധതിയടട സസിസിഡി ഘടേം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 5,54,81,000/- 

രൂപ ലഭയമായതില് 4,7,29,689/- രൂപ ടുലവഴിക്കുേയം 279 ണനണകഭാക്താക്കള്ക്ക് കനരിട്ട ് പ്രകയാജനം 

ലഭിക്കുേയം 1611 കപര്ക്ക് അനുബന്ധമായി ടതാഴില് ലഭിക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്.  

പാലക്കാട് ജില്ലയിടല  പി.എം.ഇ.ജി.പി പദ്ധതിയടട മുന് വര്ഷ്െിടല പ്രവര്്നം 

ക്രമ നം വര്ഷം 

പുണ്തായി 

ണ്ട്ിയ 

സംരംഭ്ള് 

അനുവദിച്ച വായ്പ 

ണ്േ (ലക്ഷം) 

നല്േിയ 

സര്ക്കാര് 

സസിസിഡി 

(ലക്ഷം) 

നല്േിയ 

ടതാഴില് 

1 2012-13 80 404 124 408 

2 2013-14 60 390 125 369 

3 2014-15 48 285 86 322 

4 2015-16 47 143 44 289 

5 2016-17 63 310 82 354 

 ്ടേ 298 1532 461 1742 

 

5.7 ് കരാഗയം 

എന് എച്ച് എം വഴി നല്കുന്ന കസവന്ള് 
1) ജനനീ സുരക്ഷാ കയാജന  

4.7.20  2005 മുതല് സര്ക്കാര് ്ശുപം ചിേെില് പ്രസവിയ്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള ധനസഹായം എ പി 

എല്   /ബി പി എല് വയതയാസം ഇല്ലാടത നഗര പ്രകദശ്െില് 600 ഉം രാമ്െില് 700 ഉം നല്കുന്നുണ്. 

വര്ഷം 

പ്രസവ്ളുടട എണ്ണം നല്േിയ ണ്േ 

ലക്ഷ്ില് 

  
്ശുപം ചി വീട് 

2015-16  10785 21 75.17 

2016-17  9914 12 69.08 

2017-18  4729 3 33.19 

2) ജനനീ ശിശു സുരക്ഷ ോരയക്രം (ടജ.എസ്.എസ്.ടേ)  

4.7.21  അമയടടയം, കുഞ്ഞിടെയം ്കരാഗയ സംരക്ഷണ്ിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഏര്ടപ്പടു്ിയ 

സൌജനയ ുിേിത്സ്ാ പദ്ധതിയാണിത്. സര്ക്കാര് ്ശുപം ചിയില് ുിേിത്സ് കതടുന്ന എല്ലാ 

ഗര്ഭിണിേള്ക്കും ഒരു വയസ്്സ വടരയള്ള ശിശുക്കള്ക്കും ്വശയമായ ുിേിത്സ്ാ ടുലവ്, ലാബ് 
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പരികശാധന, യാം ചാ ടസൌേരയം, എന്നി്ടനയള്ള ോരയ്ള്ക്കായി 2012 മുതല് ജില്ലയില് ഈ 

പരിപാടി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ് ്.  

വര്ഷം കേസുേള് 
നല്കിയ ണ്േ 

ലക്ഷ്ില് 

205-16  9233 14.44 

2016-17  8145 114.71 

2017-18  6083 87.12 

tI{µmhnjvIrX ]²XnIÄ 

1. കദശീയ പ്രാണിജനയ കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

2. നവീേരിച്ച കദശീയ ക്ഷയ കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

3. പ്രജനന-മാതൃ- നവജാതശിശു-േൌമാര ്കരാഗയ പരിപാടി 

4. കദശീയ മരാഷ് കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

5. കദശീയ അന്ധതാ നിവാരണ പരിപാടി 

6. കദശീയ മാനസിോകരാഗയ പരിപാടി  

7. കദശീയ ്കരാഗയ ദൌതയം 

8. കദശീയ ജീവിത ജശലീ കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

9. കദശീയ എയ്്സ് നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

10. കദശീയ വയറിെക്ക കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

11. കദശീയ സംകയാജിത ശിശു വിേസന പരിപാടി 

12. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേ പടട പ്രവര്്നതന്ത്ര്ടെ സാഹുരയ്ിനനുസൃതമായി 

പുനക്രമീേരികക്ക താണ്. 

kwØm\ ]²XnIÄ 

1.  സാരാഷവന പരിുരണ പരിപാടി 

2.  സംസ്ഥാന ജീവിത ജശലീ കരാഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 

3. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേ പടട ദവിതീയ തൃതീയ കമഖലേെികലക്കുള്ള വിോസം   

്വശയമാണ്. പദ്ധതിപ്പണം വേയിരുുന്നത് നീതിതര്വമാവണം. 

 

5.10 പാര്പ്പിടം, ദാരിദ്രയ നിര്മാര്ജ്ജനം 
ഡബ്ലൂ.സി.പി അട്ല് വിനികയാഗം/ടപ്രാജക്ടുേള് 

 ഡബ്ലൂ.സി.പി പദ്ധതിേെില് അതാത് വര്ഷ്െില് വേയിരുുന്ന അടകിലല് ണ്േയില് മുഴുവനും 

ഉപകയാഗിക്കാന് േഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷ്െില് േഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫീല്ഡ് തല്ിം െെ ്വശയേതയടട 
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അടിസ്ഥാന്ിലല്ല മിക്ക ടപ്രാജക്ടുേളും രൂപീേരിക്കടപ്പടുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന് ോരണം. ടപ്രാജക്്ട 

രൂപീേരണ കവെയില് ഫീല്ഡ് തല ഡിമാന്റ് അനുസരിച്ച ് മാം ചം ണ്േ വേയിരുക് താണ്. സ്ത്രീ 

ശാക്തീേരണ്ിന് പ്രാധാനയം നല്കുേയം അണ്മായി ബന്ധടപ്പട്ട അനാവശയ നിര്മാണ 

പ്രവര്്ന്ള് ഒഴിവാക്കുേയം ടുകനുമ താണ്. േഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷട് ഡബ്ലൂ.സി.പി അടകിലല് 

വിനികയാഗം താടഴ ടോടുക്കുന്നുണ് 

2014-15 

ജില്ല കമഖല 
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

്ടേ 

ടപ്രാജക്ടുേ

ളുടട എണ്ണം 

അംഗീേ

രിച്ചത ്
്ടേ ണ്േ ടുലവ ് ബാക്കി 

ശതമാ

നം 

പാലക്കാട് കസവനം 144 28 172 167 106845162 31192960 75652202 29.2 

  Total 144 28 172 167 106845162 31192960 75652202 29.2 

 

2015-16 

ജില്ല കമഖല 
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

്ടേ 

ടപ്രാജക്ടുേ

ളുടട എണ്ണം 

അംഗീേ

രിച്ചത ്
്ടേ ണ്േ ടുലവ ് ബാക്കി 

ശതമാ

നം 

പാലക്കാട് കസവനം 93 26 119 119 78892436 63410065 15482371 80.4 

  Total 93 26 119 119 78892436 63410065 15482371 80.4 

2016-17 

ജില്ല കമഖല 
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

്ടേ 

ടപ്രാജക്ടുേ

ളുടട എണ്ണം 

അംഗീേ

രിച്ചത ്
്ടേ ണ്േ ടുലവ ് ബാക്കി 

ശതമാ

നം 

പാലക്കാട് കസവനം 119 23 142 140 78272327 63054486 15217841 80.6 

  Total 119 23 142 140 78272327 63054486 15217841 80.6 

  

2017-18 

ജില്ല കമഖല 
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

്ടേ 

ടപ്രാജക്ടുേളു

ടട എണ്ണം 

അംഗീേ

രിച്ചത ്
്ടേ ണ്േ ടുലവ ് ബാക്കി 

ശതമാ

നം 

പാലക്കാട് കസവനം 144 28 172 167 106845162 31192960 75652202 29.2 

  Total 144 28 172 167 106845162 31192960 75652202 80.6 
 

 

2013-14 

ജില്ല കമഖല 
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

്ടേ 

ടപ്രാജക്ടുേളു

ടട എണ്ണം 

അംഗീേ

രിച്ചത ്
്ടേ ണ്േ ടുലവ ് ബാക്കി 

ശതമാ

നം 

പാലക്കാട് കസവനം 91 20 111 109 58355548 50566028 7789520 86.7 

  Total 91 20 111 109 58355548 50566028 7789520 86.7 
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5. 12 വിദയാഭയാസം  
വിദയാഭയാസവകുപ്പ ്്ര് .എം.എസ്.എ  ,  എസ് .എസ്.എ  ണ്ട്ിയ ഏജന്സിയിലൂടട  

2017-18 - സാമ്പ്ിേ വര്ഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിേള്   

ക്രമ 

നം 

പദ്ധതിയടട  

കപര ്
ലക്ഷയം 

ണനണകഭാക്താക്കളു

ടട എണ്ണം 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ 

ുില 

വഴിച്ച ണ്േ 

1 സ്കൂള് രാന്റ ് 

ജഹസ്കൂൾ വിദയാലയ്െിടല കുട്ടിേളുടട 

സമരവിേസന്ിനും പഠനാരാഷരീക്ഷം പ്രദാനം 

ടുയുന്ന്നതിനും അക്കാദമിേ പിന്തുണ 

നൽകുന്നതിനുമായി സ്കൂൾ രാൻറ ്ഇന്ിൽ 

Rs.50000/- (9-10 ക്ലാസ്സുേെിടല അക്കാദമിേവം 

ഇതരവമായ പ്രവർ്ന്ൾക്ക ്91 ഗവൺടമ  ്

ജഹസ്കൂളുേൾക്ക ്Rs.50000/- അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

91 45.5 45.5 

 2 

എസ് .എല്.ഡി.പി )സ്കൂള് 

ലീഡര്ഷിപ്പ് 

ഡവലപ്പ്ടമന്റ് കപ്രാരാം(  

പ്രധാനാധയാപേർക്ക ്5  ദിവസട് പരിശീലനം 
നൽേി.  

30 0.3759 0.3759 

3 കയാഗ ജെനിംഗ ്

മുൻ വർഷ്െിൽ കയാഗ പരിശീലനം ലഭിക്കാ് 

ോയിേ അധയാപേർക്ക ്5 ദിവസട് ോയിേ 

പരിശീലനം നൽേി 

16 0.12446 0.12446 

4 സവയരക്ഷ ജെനിംഗ ്

ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഗവൺടമ  ്

ജഹസ്കൂളുേെിടല ടപൺകുട്ടിേൾക്കുള്ള സവയം 
പ്രതികരാധ പരിശീലനം. 

90 7.83 7.83 

5 കടായലറ്റ ് 

29 ഗവൺടമ  ്ടസക്ക റി സ്കൂളുേൾക്ക ്കടായ ്ലറ്റ ്

സൌേരയം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ ഒന്നിന ്ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ വീതം ജില്ലയിടല ബന്ധടപ്പട്ട തകേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപന്ൾക്ക ്അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

29 29 29 

6 കുടിടവള്ളം 

12 ഗവൺടമ  ്ടസക്ക റി സ്കൂളുേൾക്ക ്കുടിടവള്ള 

സൌേരയം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ ഒന്നിന ്

RS.50000/-  രൂപ വീതം ജില്ലയിടല ബന്ധടപ്പട്ട തകേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപന്ൾക്ക ്അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

12 6 6 
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7 അറ്റകുറ്റപണിേള് 

17 ഗവൺടമ  ്ടസക്ക റി സ്കൂളുേൾക്ക ്കമജർ 
റിപ്പയറി്ിന ്കവ ി ്ടേ RS.7672878/- രൂപ 

ജില്ലയിടല ബന്ധടപ്പട്ട തകേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപന്ൾക്ക ്അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

17 76.72878 76.72878 

8 നവപ്രഭ  പരിശീലനം 

ഗവ &എയ്ഡഡ് ജഹസ്കൂളുേെിടല ഒൻപതാം 

ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അർഹരായ 15 % കുട്ടിേൾക്ക ്
നവപ്രഭ പരിശീലന്ിടെ നട്ിപ്പിന ്6500 

കുട്ടിേൾക്കായി Rs.2600000/- രൂപ നൽേി. 

6500 26 26 

9 
പഠനയാം ച 

)സംസ്ഥാന്ിന ്അേ്്(  

ഗവൺടമ /് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേെിടല ജഹസ്കൂൾ 

വിദയാർഥിേൾക്ക ്)392 കുട്ടിേൾക്ക ്(നിലവിൽ പഠന 

യാം ചയിൽ പടകിലടുക്കാ്വർ,പികന്നാക്ക കമഘലേെിൽ 

നിന്നുണ്ള്ളവർ, സാമ്പ്ിേമായി പികന്നാക്കം 

നിൽക്കുന്നവർ ണ്ട്ിയവരിടല പഠനമിേവ് 

പുലർുന്ന കുട്ടിേൾക്ക ്സംസ്ഥാന്ിന ് അേ് ്

പഠനയാം ച നട്ി 

392 0.784 0.784 

10 
പഠനയാം ച 

)സംസ്ഥാന്ിന ്പുറ്്(  

ഗവൺടമ /് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേെിടല  ഒൻപതാം 

ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദയാർഥിേൾക്ക ് (13 

കുട്ടിേൾക്ക് നിലവിൽ പഠനയാം ച യിൽ 

പടകിലടുക്കാ്വർ, പികന്നാക്ക കമഘലേെിൽ 

നിന്നുണ്ള്ളവർ, സാമ്പ്ിേമായിപികന്നാക്കം 

നിൽക്കുന്നവർ ണ്ട്ിയവരിടല പഠന മിേവ് 

പുലർുന്ന കുട്ടിേൾക്ക ്യാം ചയ്ക്ക ്മുൻഗണന നൽേി 

ഒരു കുട്ടിക്ക ്Rs.2000/- രൂപ നിരക്കിൽ  )്ടേ  

Rs.26000/- രൂപ (2018 ജനുവരി  16 മുതൽ  18 വടര  

മലപ്പുറം ്ർ .എം.എസ്.എ യടട കനതൃതവ്ിൽ  

ക്ലിർ 4- ഇൽ  നട്ി 

13 0.26 0.26 

11 ഇൻക്ലൂസീവ്  േകലാത്സ്വം  

ഡിസംബർ 3 ന ് ഭിന്നകശഷി ദിനാുരണ്ിടെ 

ഭാഗമായി ജില്ലാതല  ഇൻക്ലൂസീവ് േകലാത്സ്വം 

"സർഗദീപം 2017 " നടുേയ ായി.  ഭിന്നകശഷി 
കുട്ടിേളും അവരുടട രക്ഷിതാക്കളുമടക്കം 500 ഓെം 

കപർ പരിപാടിയിൽ പടകിലടുു. 

500 0.96212 0.96212 

12 ശാലാസിദ്ധി  
ഗവ & എയ്ഡഡ് ജഹസ്കൂളുേെിടല 

പ്രഥമാധയാപേർക്കുള്ള ശാലാസിദ്ധി  ശിൽപശാല 2018 
3 0.5035 0.5035 
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ജനുവരിയിൽ ഡി .ഇ.ഒ .തല്ിൽ നടുവാൻ 
തീരുമാനിച്ചിടുള് ് 

13 സ്കൂൾ ശാക്തീേരണം 

2010-11, 2011-12 

വർഷ്െിലായി സ്കൂൾ നൽേിയിടുള്ള്ള  ശാക്തീേരണ
്ിന ് ്വശയ്ിനായള്ള ഫ ് MHRD 

അനുവദിച്ചിടുള് ്. ്യതിൽ ഗവ  .ടസക്ക റി 

സ ്കൂളുേളുടട ശാക്തീേരണ്ിനായി 

്ർ.എം.എസ്.എ  പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പടു്ി ലാബ് , 

േമ്പൂട്ടർ റം ,ജലരറി , ്ർട്ട ്റം , അഡീഷണൽ 

ക്ലാസ ്റം എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന ് ജില്ലയിടല 42 -
സ ്കൂളുേൾക്ക ്ഫ ് അനുവദിച്ചിടുള് ്. 

42 461.685 0 

14 ടാലന്റ ്ഫ ് 

്ര് .എം.എസ്  യടട പ്രതിഭാ കപാഷണ  

പരിപാടിയായ ടാലന്റ ്ഓണ്ജലന് പരീക്ഷ  

ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിടല കുട്ടിേൾക്കായി നട്ി  
167 1.67 1.67 

15 
നാഷണൽ അച്ചീകവടമെ ്
സർകവ  

പ്ാം ക്ലാസ്സിടല കുട്ടിേൾക്കായി നട്ിയ കദശീയ 

പ്രതിഭ നിർണയ പരീക്ഷ  
80 0.61778 0.61778 

16 ടമഡിക്കൽ േയാമ്പ ് 
അംഗപരിമിതർക്കുള്ള ടമഡിക്കൽ േയാമ്പ് ഡി .ഇ.ഒ 

തല്ിൽ നട്ി  
3 0.15 0.1 

 

ക്രമ 

നം 
ഇനം ഉകേശയം 

ണനണകഭാ 

ക്താക്കളുടട 

എണ്ണം 

അനുവദിച്ച 

ണ്േ 

ടുല 

വഴിച്ച 

ണ്േ 

1 
ഗതാഗത എകകാര്ട്ട് 

സൌേരയം 

വിദൂര വസതിയില് നിന്്ന വരുന്ന 

കൂട്ടിേള്ക്്ക വിദ്ധയാലയ്െില് 

എ്ികച്ചരാനുള്ള സൌേരയം 

ടുയുന്ന്നുണ്. 

342 10.26 10.26 

2 ഔട്ട ്ഓഫ് സ്കൂള്  
സ്കൂളുേെിടല്ിടപ്പടാന് േഴിയാ് 

കുട്ടിേള്ക്ക് വിദയാഭയാസം   
171 8.82 8.82 
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3 ടീച്ചര് ടെയ്ിംഗ് 

അധയാപേശാക്തീേരണ പാടിയടട 
ഭാഗമായി ഓകരാ അധയാപേര്ക്കും 10 

ദിവസട് പരിശീലനവം അത് കൂടാടത 

ഐ .ടി ടെയ്ിംണനം നല്േി വരുന്നുണ്.  

22230 169.23 169.23 

4 സി .എ.എല്/്ര്.എ.എ  

ശാകസ്ത്രാത്സ്വം, ബാകലാത്സ്വം, 

ഗണികതാത്സ്വം, ജജവജവവിധയ 

ഉദയാനം, സ്കൂള് ടവിന്നിംഗ ്  

  50 50 

5 

ടമയിന്റനന്സ ്രാന്റ് 

)എല്.പി , യ .പി 

ടസക്ഷനുേള്ക്്ക - 7500 

രൂപ വീതം( 

സര്ക്കാര് സ്കൂളുേളുടട ഭൌതിേ 

സാഹുരയ്ള് ടമച്ചടപ്പടു 

ുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപണിക്കും 

കവ ിയാണിത് ഉപകയാഗിക്കു ന്നത്. 

 

397 29.775 29.775 

6 ഐ .ഇ.ഡി.സി  ഭിന്നകശഷിക്കാരായ കുട്ടിേടെ  1968 247.35 247.35 

7 കഗള്സ ്എഡുകക്കഷന് 

േൌമാരടപ്പണ്കുട്ടിേള്ക്കായള്ള 

കബാധവത്േരണ പരിപാടി .

ഇതികനാടു കുര്ന്ന് അവരുടട 

രക്ഷിതാക്കള്ക്കും കബാധവത്േരണം  

നല്കുന്നുണ്. 

  12.5 12.5 

8 
എസ് .സി  / എസ് .ടി 

എഡുകക്കഷന് 

താഴ്ന്ന ജാതിയിം ള്ള കുട്ടിേടെ മുന് 

നിരയികലക്ക് ജേപിടിച്ചയര്്ാന് 

കവ ി അവര്ക്ക് ടൂര്, േയാമ്്പ 

എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ് 

  12.5 12.5 

9 
ജമകനാറിറ്റി 

എഡുകക്കഷന് 

പ്രകതയേിച്്ച മു്ീം കുട്ടിേള്ക്കായള്ള 

പരിപാടിയാണിത് 
  12.5 12.5 

10 അര്ബന് ഡിജപ്രവ്സ്റഡ് 
ടതാഴില് ജനപുണി 

വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന് കവ ിയള്ള  
  12.5 12.5 

11 
എസ് .എം.സി  / 

പി .്ര്.ഐ ടെയ്ിംഗ്  

വിദയാലയശാക്തീേരണ 

പരിപാടിയടട ഭാഗമായി പി .ടി.എ 

അവരുടട േടമ നിര്വഹിക്കുന്നുണ്.   

1968 5.904 5.904 

12 സിവില് വര്ക്ക്സ ്

സര്ക്കാര് സ്കൂളുേളുടട ഭൌതിേ 

സാഹുരയ്ള് 

ടമച്ചടപ്പടുുന്നതിനും 

അറ്റകുറ്റപണിക്കും കവ ിയാണിത്  

  92.6 92.6 
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13 എല് .ഇ.പി  

പഠനപരികപാഷണപരിപാടി, 

മലയാെ്ിെക്കം, ഹകലാ ഇംഗ്ലീഷ്, 

മാജിേ് മാസ്  

  89.596 89.596 

14 
േമൂണിറ്റി 

ടമാബിജലകസഷന് 

ടപാണ്സ്കൂളുേടെ 

ടപാണ്ജന്െികലടക്ക്ിക്കാന് 

കവ ിയള്ള കപ്രാരാമാണിത് 

  25 25 

15 
ശ്രദ്ധ -)പരിഹാര  

കബാധനം  (പദ്ധതി  

 മലയാെം ഇംഗ്ലീഷ് , േണക്ക്, 

ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയ്െില് 

പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന 

വിദയാര്ഥിേടെ േട ്ി 

അവര്ക്ക് പ്രകതയേ പരിശീലനം 

നല്കുേ 

333 

ഗവണ്ടമന്റ് 

വിദയാലയ്ള് 

20.56416 20.56416 

16 ഒ എസ് എം എസ ് 

വിദയാലയ്െിടല 

പ്രവർ്ന്ൾ 
വിലയിരുുന്നതിന് കവ ി 

DDE/DEO/AEO 

16 3.1 3.1 

17 
ഭൌതിേ സാഹുരയ്ള് 

ടമച്ചടപ്പടു്ല് 

സ്ക്കൂള് എസലന്സ് കഫാര് 

ഇന്ഫ്രാസ്ട്രിക്സ്റ്ുര് ഓഫ് 

ഗവണ്ടമന്റ് സ്ക്കൂള് 

12 500 500 

18 
ഭൌതിേ സാഹുരയ്ള് 

ടമച്ചടപ്പടു്ല് 
ജപതൃേ വിദയാലയ്ള്:  17 300 300 

19 
ഭൌതിേ സാഹുരയ്ള് 

ടമച്ചടപ്പടു്ല് 

വിദയാലയ്െിടല ഭൌതിേ 

സാഹുരയം ടമച്ചടപ്പടു്ല് 

)LP/UP) 

12 100 100 

20 
ജജവ ജവവിധയ  

ഉദയാനം 
  104 10.4 10.4 
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5. 13 രര്ജ്ജം 
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 

1) റീസ്ട്്കക്സ്റ്ുര്ഡ് ്സിലകററ്റഡ് പവര് ടഡവലപ്്പടമെ് റികഫാംസ് കപ്രാരാം  

 അനുവദിച്ച ണ്േ    - 5696 ലക്ഷം 

 ുിലവഴിച്ച ണ്േ    - 4311 ലക്ഷം 

 പുകരാഗതി ശതമാന്ില്  - 75.67%  

  4.13.35. നാെിണ്വടര ്ര്.എ.പി..ഡി.്ര്.പി സ്ീമിനു േീഴില് പാലക്കാട് ജില്ലയില് പാലക്കാട്, 

ുിറ്റൂര് ത്മംഗലം, ഒറ്റപ്പാലം, ടഷാര്ൂര് എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റിേെിലായി 162 േി.മീ, 11 ടേ.വി 

ജലനുേള് വലിക്കുേയം 105 എണ്ണം പുതിയ ൊന്കഫാമറേള് സ്ഥാപിക്കുേയം മറ്റനുബന്ധ കജാലിേള് 

ടു നടപ തീര്ക്കുേയം ടുയ്തിടുള് ്. 

2) ദീനദയാല് ഉപാധയായ രാമീണ്കജയാതി കയാജനയം സന്സദ് ്കയാജന രാമീണ്  കയാജന 

 അനുവദിച്ച ണ്േ    - 3226.904 ലക്ഷം 

 ുിലവഴിച്ച ണ്േ    - 2190.76 ലക്ഷം 

 പുകരാഗതി ശതമാന്ില്  - 67.89%  

 

ഡി.ഡി.യ.ജി.ടജ.ജവ പദ്ധതി പ്രോരം ജില്ലയിടല 13303 ബി.പി.എല് കുടുംബ്ള്ക്്ക ജവദുതി 

എ്ിക്കുന്ന കജാലി തര്്ീേരിക്കുേയം പാലക്കാട് ുിറ്റൂര് ത്മംഗലം,  ഒറ്റപ്പാലം, ടഷാര്ൂര് 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രകദശടമാഴിടേയള്ള സ്ഥല്െില് 54 ടേ.മീ 11 ടേ.വി ജലന് വലിച്ച്  8  എണ്ണം 

പുതിയ ൊന്കഫാമറേള് സ്ഥാപിക്കുേയം 142556 കേടുവന്ന മീറ്ററേള് മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാനും 

പദ്ധതിയിടുന്നുണ്. ജില്ലയില് ഈ പദ്ധതി പ്രോരം 24ടേ.മി 11 ടേ.വി ജലന് വലിച്ച് 8 ൊന്കഫാമറേള് 

സ്ഥാപിച്ചിടുള് ്. 77029 മീറ്ററേള് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിടുള് ്. 

3) ഇെകരറ്റഡ് പവര് ടഡവലപ്പ്ടമെ് സ്ീം 

 അനുവദിച്ച ണ്േ    - 4239.74 ലക്ഷം 

 ുിലവഴിച്ച ണ്േ    - 1334.64 ലക്ഷം 

 പുകരാഗതി ശതമാന്ില്  - 31.48% 

  ജില്ലയിടല പാലക്കാട്, ുിറ്റൂര് ത്മംഗലം,  ഒറ്റപ്പാലം, ടഷാര്ൂര് മുന്സിപ്പല് പ്രകദശ്െില് 

ഇടതടവില്ലാ് ണനണനിലവാരമുള്ള ജവദുതി  എ്ിക്കുന്നതിനായി എ.ബി.സി കേബിളുേള് 

സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്്ി പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്പടു്ിയിരിക്കുന്ന 36.056 േി.മീ 11 ടേ.വി ജലന് വലിച്ച് 42 

ൊന്കഫാര്മര് സ്ഥാപിക്കുന്നണ്ം 50,519 കേടുവന്ന മീറ്ററേള് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നണ്ം ഈ പദ്ധതിയില് 

ഉള്ടപ്പടു്ിയിടുള് ്. ഈ കജാലിേള് ്രംഭിച്ച േഴിഞ്ഞു. 

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 
  2018-22 ോലഘട്ട്ില് ജില്ലയിടല വിതരണരംഗട് സമര വിേസന്ിനായി 346 

കോടിയടട പദ്ധതി തനുമാറാക്കി സമര്പ്പിച്ചിടുള് ്. പദ്ധതിയടട നട്ിപ്പിനായി പ്രകതയേ ടപ്രാജക്്ട 

മാകനജ്ടമന്റ് യൂണിറ്റുേള് പാലക്കാടും, ടഷാര്ൂര് കേന്ദ്രീേരിച്്ച പ്രവര്്നമാരംഭിച്ചിടുള് ്.  
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കമാഡല് ടസക്ഷന് ഓഫീസുേള് 

  4.13.38. ജവദുതി ഓഫീസുേള് ്ധുനിേരിക്കുന്നതിടെ ഭാഗമായി ്വിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് 

കമാഡല് ടസക്ഷന് പാലക്കാട് ജില്ലയിടല 65 ടസക്ഷന് ഓഫീസുേള് കമാഡല് ടസക്ഷനുേൊയി 

പ്രവര്്ിച്ചവരുന്നുണ്.  

കമാഡല് ടസക്ഷടെ സവികശഷതേള് 

1. ജീവനക്കാര്ക്കും ഉപകഭാക്താക്കള്ക്കും ടമച്ചടപ്പട്ട ടസൌേരയ്ള് 

2. അകപക്ഷേളും പരാതിേളും അറിയിക്കുന്നതിനും കവഗടപ്പടുുന്നതിനുമുള്ള അകനവഷണ ടേൌ ര് 
3. രാവിടല 8 മുതല് ജവേീട്്ട 6 വടര പണമടക്കുന്നതിനുള്ള ടസൌേരയം 
4. 100 ശതമാനം ിാറ്റിക്ക് മീറ്ററേള് 

5. ഓഫീസുേെിടല സുരക്ഷാ ഉപേരണ്ളുടട ലഭയത 

6. അഴിമതി രഹിത ഓഫീസ് 
7. ണനണകമന്മയള്ള ജവദുതി എല്ലായിടും ഉറപ്പാക്കുേ 

8. 100 ശതമാനം േെക്ഷന് എഫിഷയന്സി 
9. രര്ജ്ജ നഷ്ടം 10 ശതമാന്ില് കുറക്കും 

5.16 വികനാദസഞ്ചാര വകുപ്പ്  
സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 

ക്രമ നം പദ്ധതിയടട കപര ്
അനുവദിച്ച 

വർഷം 
്ടേ 

ണ്േ 
നിലവിടല സ്ഥിതി 

1 കഫാര്ക്ക് കലാര്പാര്ക്ക് തിരുകവഗപ്പുറം 2015 1 കോടി 
നിര്മാണം 

അവസാനഘട്ടം 

2 ടവെെിയാകിലല് ടസൌഹൃദപാര്ക്ക് നവീേരണം 2016 33 ലക്ഷം 
നിര്മാണം 

അവസാനഘട്ടം  

3 അന്ാമല ഇകക്കാടൂറിസം ര ാം ഘട്ടം 2016 44 ലക്ഷം 
നിര്മാണം 

അവസാനഘട്ടം 

4 ബാബുജി പാര്ക്ക്, ശ്രീകൃുപുരം 2015 5 കോടി  തര്്ീേരിച്ച 

5 ടവള്ളിനഴി േലാരാമം  2015 2 കോടി  തര്്ീേരിച്ച 

6 കപാു ി ഗാര്ഡന് നിര്മാണം 2017 4 കോടി ്രംഭിച്ചിട്ടില്ല 

7 മംഗലം ഡാം ഗാര്ഡന് നവീേരണം 2017 4 കോടി ്രംഭിച്ചിട്ടില്ല 

8 ോഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം ഗാര്ഡന് നവീേരണം 2017 3 കോടി  
ടട ര് നടപടിേള് 

തര്്ീേരിച്ച 

9. 
മലമ്പുഴ ഗാര്ഡ് റം, ഗി് ടഹൌസിടെ 

ുവറ്റുമതില് നിര്മാണം 
2017 15 ലക്ഷം തകരാഗമിക്കുന്നുണ് 
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10 
മലമ്പുഴ ഡാമും, ഗാര്ഡനും കമാടി പിടിപ്പിക്കം ം, 

ടമയിന്റനന്സ് ടുനുമം ം 
2018 1 കോടി ്രംഭിച്ചിട്ടില്ല 

11 
പാലക്കാട് വാടിേ ഗാര്ഡന് കമാടി 

പിടിപ്പിക്കം ം, ടമയിന്റനന്സ് ടുനുമം ം 
2018 70 ലക്ഷം ്രംഭിച്ചിട്ടില്ല 

12 
മലമ്പുഴ കറാക്്ക ഗാര്ഡന് ടമയിന്റനന്സ് 

ടുനുമല് 
2018 93 ലക്ഷം ്രംഭിച്ചിട്ടില്ല 

 

5.17 പട്ടിേജാതി വിേസനം 
സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 

1) ടമഡിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ ്പ്രകവശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രകതയേ പരിശീലനം :-  എസ്.എസ്.എല്.സി 
പരീക്ഷയില് എല്ലാ വിഷയ്ള്ക്കും ബി പ്ലസ്സിനു മുേെില് കരഡ് ലഭിച്ച വിദയാര്ഥിേള്ക്്ക 

ടമഡിക്കല്/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയ്്ക്ക പരിശീലന്ിന് 20000/- രൂപ വടര ധനസഹായം 

നല്കും. 

2) ലാപ്പ് കടാപ്പ് വിതരണം :-  പട്ടിേജാതി വിേസന വകുപ്പില് നിന്നുണ്ം വിദയാഭയാസാനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന 
ടമഡിക്കല്/ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/എം.സി.എ കോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടിേജാതി വിദയാര്ഥിേള്ക്്ക 

ടസൌജനയമായി ലാപ്പ് കടാപ്പ് വിതരണം ടുയുന്ന്നുണ്. ര ാം വര്ഷ വിദയാര്ഥിേള്ക്കാണ് 

ലഭിക്കുന്നത്. 

3) വിഞാനാന്വാടി  :-  പട്ടിേജാതി വിദയാര്ഥിേളുടടയം യവാക്കളുടടയം ഉന്നമനം ലക്ഷയമാക്കി 

്നുോലിേ വിഞാനാന സമ്പാദന്ിനും മത്സ്ര പരീക്ഷേള്ക്്ക ഓണ്ജലന് അകപക്ഷേള് 

സമര്പ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്റര്ടനറ്റ് ടസൌേരയക്ാടു കൂടിയ േംമ്പൂട്ടര്, വായനശാല എന്നിവ 

സജ്ജീേരിച്ചടോ ് പട്ടിേജാതി സാകകിലത്കൊടനുബന്ധിച്്ച വിഞാനാന് വാടിേള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഫ  ്നല്കുന്നുണ്. 

4) കടായലറ്റ് നിര്മാണം :-  പട്ടിേജാതി കുടുംബ്ള്ക്ക്  കടായലറ്റ് നിര്മിക്കുന്നതിനായി 25000 
രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്.  

5) ഭവനപുനരുദ്ധാര ധനസഹായം :-  ഭവനനിര്മാണ്ിന് സര്ക്കാരില് നിന്ന് മുന്പ് 

ജേപറ്റിയിടുള്ള്ളവരും എന്നാല് ക്ഷകയാന്മുഖമായ ഭവന്ില് താമസിക്കുന്ന പട്ടിേജാതി 

കുടുംബ്ിന് ഭവന പുനരുദ്ധാരണ്ിനും പുതിയതായി ഒരു മുറി കൂടി നിര്മിക്കുന്നതിനും 50000/- 

രൂപ ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്.  

6) വികദശ് ് ടതാഴില് കനടുന്നതിന് സാമ്പ്ിേ സഹായം  :-  അഭയസ്തവിദയരും ഏടതകിലിം ം 
ടതാഴില് കമഖലയില് ജനപുണ്ണയവം പരിശീലനവം ലഭിച്ച പട്ടിേജാതി യവതീയവാക്കള്ക്്ക 

വികദശ്് ടതാഴില് കനടുന്നതിന് യാം ചയ്ക്കും വിസ സംബന്ധമായ ടുലവേള്ക്കുമായി 1 ലക്ഷം 

രൂപ വടര ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്. 

7) ശ്രീ അനുമകിലാെി ടാലന്റ് ടസര്ച്ച് കസ്ാെര്ഷിപ്പ് :-  4, 7 ക്ലാസ്സുേെില് ലഭിച്ച കരഡിടെ 
അടിസ്ഥാന്ില് മിേച്ച വിദയാര്ഥിേള്ക്ക് പ്ാം ക്ലാസ്്സ വടര പ്രതിവര്ഷം 4500/- രൂപ 

വീതം കസ്ാെര്ഷിപ്പ് നല്കുന്നുണ്. 



 

 

 

 

2017-18 ല് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം  612 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 2017  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

8) പ്രകതയേ കപ്രാത്സ്ാഹന സമാനം :-  വിവിധ വാര്ഷിേ പരീക്ഷേെില് ഉന്നതവിജയം കനടിയ 
വിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഈ പദ്ധതിേെിലൂടട േയാഷ് അവാര്ഡ് നല്കുന്നുണ്. 

9) എഞ്ചിനീയറിംഗ് /ടമഡിക്കല് കോഴ്സുേള്ക്ക് അഷിഷന് ലഭിച്ചവര്ക്ക് പ്രാഥമിേ ുിലവിന് രാന്റ് 
:-  എഞ്ചിനീയറിംഗ് /ടമഡിക്കല് കോഴ്സുേള്ക്ക് അഷിഷന് ലഭിച്ചവര്ക്ക് പ്രാഥമിേ ുിലവിനുള്ള 

ണ്േ അനുവദിക്കുന്നുണ്. ടമഡിക്കല് 10000/- എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5000/- രൂപ എന്ന കതാതില് 

10) സവയം ടതാഴില് പദ്ധതി :-  പദ്ധതിേള്ക്്ക 3 ലക്ഷം രൂപ വടരയെെ വായ്പേള്ക്കും, പ്പ്പ്പുേള്ക്്ക 
10.50 ലക്ഷം രൂപ വടരയള്ള ണ്േയ്ക്കും വായ്പ ണ്േയടട 1/3 ഭാഗം സസിസിഡി വയക്തിക്ക് 1 ലക്ഷം 

രൂപയം , പ്പ്പ്പിന് 3 ലക്ഷം രൂപ വടരയം ബാങ്കുേളുമായി കുര്ന്ന് നല്കുന്നുണ്. 

11) സാകകിലതിേ വിദയാഭയാസം ലഭിച്ചവര്ക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിഷിപ്പ് :-  ഐ.ടി.ഐ / 

ഡികപ്ലാമ/എഞ്ചിനീയിംഗ് ഡിരി എന്നിവ പാസായവര്ക്ക് അപ്രന്റിസ്ഷിഷിപ്്പ നല്കുന്നുണ്. 

12) വിവാഹ ധനസഹായം :-  പട്ടിേജാതി വിഭാഗ്ില്ടപ്പട്ട കുടുംബ്െിടല ടപണ്കുട്ടിേള്ക്്ക 
50000/- രൂപ വിവാഹധനസഹായമായി നല്കുന്നുണ്. 22.03.17 മുതല് 75,000/- രൂപയായി 

ഉയര്്ി. 

13) ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി :-  പട്ടിേജാതി വിഭാഗ്ില്ടപ്പട്ട രാമസഭലിിില് ഉള്ടപ്പട്ട 
ഭൂരഹിതരായ കുടുംബ്ള്ക്ക് രാമപ്രകദശ് ് കുറഞ്ഞത് 5 ടസന്റ് ഭൂമിയം, മുനിസിപ്പാലിറ്്റ 

പ്രകദശ് ്കുറഞ്ഞത് 3 ടസന്റ് ഭൂമി വാ്ാന് യഥാക്രമം 3,75,000/450000 രൂപ രാന്റായി 

അനുവദിക്കുന്നുണ്.  

14) ഭവന നിര്മാണ ധനസഹായം :-  ഭവന നിര്മാണ ധനസഹായമായി നാം  ഗഡക്കൊയി 3 
ലക്ഷം രൂപ നല്കുന്നുണ്.  

15) ദുര്ബലവിഭാഗക്കാര്ക്കുള്ള പ്രകതയേ പുനരധിവാസ പദ്ധതി :-  ഭൂരഹിത, ഭവനരഹിതരായ കവടന്, 
നായാടി, കവടുള്വ, ുക്ലിയ, േള്ളാടി, അരുദ്ധതിയാര് എന്നീ ദുര്ബല സമുദായ്ള്ക്ക് ഭൂമി വാ്ി 

വീടു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം 5 ടസന്റ് ഭൂമി വാ്ി വീടുടവയ്ക്കുന്നതിന് 725000/- രൂപ 

ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്. 

16) പട്ടിേജാതി വിേസന വകുപ്പു മന്ത്രിയടട ദുരിതാശവാസ നിധി :-  മാരേമായ കരാഗ്ള് 

ബാധിച്ചവരും അതയാഹിത്െില്ടപ്പട്ടവരുമായ 1 ലക്ഷം രൂപയില് താടഴ വരുമാനമുള്ളവര്ക്്ക 

50000 രൂപ ുിേിത്സ്ാ ധനസഹായമായി അനുവദിക്കുന്നുണ്. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, ണനരുതരമായ 

കരാഗം എന്നിവയ്്ക്ക 1 ലക്ഷം രൂപ വടര നല്കുന്നുണ്. 

17) സവാശ്രയ രാമം :-  40 ഓ അതില് കൂടുതകലാ പട്ടിേജാതി കുടുംബ്ള് അധിവസിക്കുന്ന 
സാകകിലത്ളുടട സമരവിേസന്ിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സവാശ്രയ രാമം. 

18) ലംപ്സം രാന്റ് :-  സംസ്ഥാനട് എല്ലാ സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേെിം ം പഠിക്കുന്ന 

പട്ടിേജാതി /മറ്റര്ഹ വിദയാര്ഥിേള്ക്്ക  അധയയന വര്ഷം ്രംഭിച്്ച 15 ദിവസ്ിനുള്ളില് 

ലംപ്സം രാന്റ് നല്കുന്നുണ്. 

19) ജില്ലാതല കോര്പ്പസ് ഫ ് :-  പട്ടിേജാതി ഉപപദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ടുനുമടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
പദ്ധതിേെിം ള്ള വിടവ് നിേുന്നതിനായി ടപ്രാജക്ടുേളുടട അടിസ്ഥാന്ില് ണ്േ 

അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശീര്ഷേമാണ് പട്ടിേജാതി വിേസന്ിനായള്ള കോര്പ്പസ് ഫ ്. 

്യതില് കുടിടവള്ള വിതരണം ഗതാഗത ടസൌേരയ വിേസനം, ജവദുതി വിതരണം, 
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പട്ടിേജാതി സാകകിലത്െിടല വിദയാര്ഥിേളുടട സമര പുകരാഗതിയ്്ക്ക ഉതകുന്ന പദ്ധതിേള് 

മുതലായവ അനുവദിക്കാവന്നതാണ്.  

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 
1. പാരലല് കോകെജ് പഠന്ിനുള്ള ധനസഹായം :-  സര്ക്കാര് / എയ്ഡഡ് 

സ്ഥാപന്െില് പ്ലസ് ടു, ഡിരി, പി.ജി. കോഴ്സുേെില് പ്രകവശനം ലഭിക്കാ് പട്ടിേജാതി / 

മറ്റര്ഹ വിഭാഗം വിദയാര്ഥിേള്ക്്ക റണനലര് സ്ഥാപന്െില് പഠിക്കുന്നവരുടട നിരക്കില് 

ലംപ്സംരാന്റ്, ജിപ്പന്റ്, ടൂഷന് ഫീസ്, പരീക്ഷാ ഫീസ് എന്നിവ നല്കുന്നുണ്. 

2. വക്കീലന്മാര്ക്്ക ധനസഹായം : നിയമ വിദയാഭയാസം േഴിഞ്ഞ ഉടന് വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് 
ടുയുന്ന്നതിന് 3 വര്ഷക്ക്ക് ധനസഹായം.  ്ദയ വര്ഷം പുസ്തേം, വസ്ത്രം എന്നീ 

ഇന്ള്ക്കായി 16,000/ രൂപയം രണ്ടും മൂന്നുണ്ം വര്ഷ്െില് ടി ണ്േയം, മുറിവാടേ 

ഇന്ില് 6,000/ രൂപയം അധിേമായി ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്.  

3. മിശ്രവിവാഹിതര്ക്ക് ധനസഹായം : മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാര്ക്ക് ( ഒരാള് 
പട്ടിേജാതിയില്ടപ്പട്ടയാളും, പകിലാെി ഇതര സമുദായ്ില് ഉള്ടപ്പട്ടയാളുമായിരിക്കണം) 

വിവാഹട് ണ്ടര്ന്നുണ് ാകുന്ന സാമൂഹിേ പ്ര്ങള്ടെ അതിജീവിക്കുന്നതിനും, ടതാഴില് 

സംരഭ്ള് ്രംഭിക്കുന്നതിനും 50,000/ രൂപ വടര രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്.  വിവാഹ 

കശഷം ഒരു വര്ഷം േഴിഞ്ഞ് അകപക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം എന്നാല് വിവാഹം േഴിഞ്ഞ് മൂന്്ന 

വര്ഷ്ിനുള്ളില് സമര്പ്പിച്ചിരികക്ക താണ്. 01.04.17 മുതല് അകപക്ഷിക്കുന്നവര്ക്്ക 

ധനസഹായ ണ്േ 75,000/ രൂപയായം വരുമാനപരിധി 1,00,000/ രൂപയായം ഉയര്്ി 

സര്ക്കാര് ഉ്രവായിടുള് ്. 

4. ബുക്ക് ബാകില് സ്ീം : ടപ്രാഫഷണല് കോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടിേവിഭാഗം വിദയാര്ഥിേള്ക്്ക 
വിലകയറിയ റഫറന്സ് പുസ്തേ്ള് ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.  കോകെജുേള്ക്കാണ് 

പദ്ധതി വിഹിതം ലഭയമാക്കുന്നത്. 

5. പട്ടിേജാതിക്കാര്ടക്കതിടരയള്ള അതിക്രമം തടയല് : പട്ടിേജാതിക്കാരുടട 

പൌരാവോശ്ള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇരാഷയന് പാര്ലടമന്റ് പാസാക്കിയ അതിക്രമം 

തടയല് നിയമം 1989 പ്രോരം, അതിക്രമ്ള്ക്ക് വികധയരാകുന്ന പട്ടിേജാതി/ 

പട്ടിേവര്ഗക്കാര്ക്്ക ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നുണ്.  അകപക്ഷേള് ജില്ലാ േെക്ടര്ക്്ക 

സമര്പ്പികക്ക താണ്. അകപക്ഷകയാടടാപ്പംനഷ്ടം തിട്ടടപ്പടു്ിടക്കാണ്ടുള്ള തഹസില്ദാരുടട 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും, കപാലീസിന്ടറ ജക്രം റികപ്പാര്ടുള്ം ലഭയമാക്കണം. 

6. കപാി് ടമെിേ് വിദയാഭയാസം  : പ്ലസ് വണ് മുതല് പി.എച്ച്.ഡി വടര പഠനം നടുന്നവര്ക്്ക 
പ്രതിമാസം ജിപ്പന്റം ലംപ്സം രാന്റം വകുപ്പ് നല്കുന്നുണ് ്. കൂടാടത വിവിധ 

ടപ്രാഫഷണല് കോഴ്സുേള്ക്ക് സവോരയ സവാശ്രയ സ്ഥാപന്ള്, യൂണികവഴ്സിറ്റിേള് 

എന്നിവയില് ടമറിറ്റികലാ റിസര്കവഷനികലാ അഷിഷന് കനടുന്നവര്ക്ക് സര്ക്കാര് 

അംഗീേരിച്ച നിരക്കില്  ഫീസ് ്നുകൂലയം നല്കുന്നുണ് ്. കൂടാടത ലംപ്സം രാന്റ് , 

ജിപ്പന്റ് എന്നിവയം നല്കുന്നുണ്. 

7. പട്ടിേജാതിക്കാര്ക്കുെെ കപാി്ടമെിേ് കസ്ാെര്ഷിപ്പ് ്നുകൂലയം (ഗവ ഓഫ് ഇരാഷയ സ്ീം) : 
വാര്ഷിേ വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയില് കുറഞ്ഞവരും നിലവില് ഇ രാന്്സ് ന് 

അര്ഹതയില്ലാ് അംഗീകൃത സ്ഥാപന്െിടല അംഗീകൃത കോഴ്സുേള്ക്്ക 
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പഠിക്കുന്നവരുമായ പ്ലസ്ടു മുതം ള്ള വിദയാര്ഥിേള്ക്ക് സര്ക്കാര് / യൂണികവഴ്സിറ്റി അംഗീേരിച്ച 

നിരക്കില് ടൂഷന് ഫീസ് ഉള്ടപ്പടട വിദയാഭയാസ ്നുകൂലയം അനുവദിച്ചവരുന്നുണ്.   

5.18 പട്ടിേവര്ഗ വിേസനം 
കക്രന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുേള് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനവം  

അവ പരമാവധി പ്രകയാജനടപ്പടുുന്നതിനുള്ള നിര്കേശ്ളും 

2016-17 മുതം ള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത സംസ്ഥാന പദ്ധതിേളുടട അവകലാേനം 

ക്രമനം. കമഖല പദ്ധതി 

എസ്.സി.എ ടു ടി.എസ.്പി 
്ര്ട്ടിക്കിള് 275 (1) 

കോര്പ്പസ് ഫ  ്

1 കൃഷിയം  2700000 0 0 

2 അനുബന്ധവം 4427000 0 0 

3 മൃഗ പരിപാലനം 6000000 0 0 

4 ്കരാഗയം 0 0 906050 

5 വിദയാഭയാസം 34900 0 0 

6 വകയാജന  0 0 134189 

7 പരിപാലനവം 0 0   

8 കുട്ടിേളുടട  11928 0 4700360 

9 പരിപാലനം 0 0 9500000 

10 ഭിന്നകശഷിയള്ളവര്ക്കായള്ള 

പദ്ധതി 
0 0 62500 

11 കുടിടവള്ള/ 0 0 0 

12 ജലകരാതസ്സ ് 3483200 0 0 

13 കറാഡ് വിേസനം 0 5365000 562721 

14 ഭവന നിര്മാണം/ 0 3000000 5280000 

15 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 6000000 0 316500 

 ്ടേ 22657028 8365000 21462320 
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5.19 വനിതാവിേസനം  
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേള് 

 
എം.ജി. എന്.്ര്.ഇ.ജി.എസ് 

 2005 ടസമെറ്റംബര് 5- തീനുമതി ഭാരത സര്ക്കാര് മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാമീണ ടതാഴിം റപ്്പ 

നിയമം പ്രാബലയ്ില് ടോണ്ടുവന്നുണ്. 2006 ടഫബ്രുവരി 2- തീനുമതി മുതല് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഈ 

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്. പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലന്ില് അധിിിതമായി, സാമ്പ്ിേവം 

സാമൂഹിേവമായി ദുര്ബലരായ രാമീണജനതയടട ഉപജീവന സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുുന്നതിനുതകുന്ന വിഭവ 

അടി്റ ശക്തിടപ്പടുുേ എന്ന ലക്ഷയക്ാടട ടതാഴില് ്വശയേത അടിസ്ഥാനമാക്കി, 

രാമപ്രകദശ്െില്  അവിദഗ്സുകളധ ോയിോധവാനം ടുനുമാന് സന്നദ്ധതയള്ള പ്രായതര്്ിയായ 

അംഗ്ള് ഉള്ള ഓകരാ കുടുംബ്ിനും സവരാഷം പ്രകദശ്് ഒരുവര്ഷം 100 ദിവസം ടതാഴില് നല്കുന്ന 

പദ്ധതിയാണിത്.2017-18 കേരെം വരള്ച്ചാബാധിത പ്രകദശമായി േണക്കിടലടു്് ഒരു കുടുംബ്ിന് 150 

ദിവസമാക്കി ടതാഴില്ദിന്ള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിടുള് ്. ടതാഴില് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മൌലിോവോശവം, സ്ത്രീക്കും 

പുരുഷനും ണ്ലയകവതനവം, സ്ത്രീേള്ക്ക് 1/3 ടതാഴിം ം ഈ നിയനം ഉറപ്്പ നല്കുന്നുണ്. ഈ പദ്ധതിയില് 

90%്ിലധിേവം കജാലിടുയുന്ന്നത് സ്ത്രീേള്തടന്നയാണ്. 

പ്ര്ങള്ള് 

 2016-17 സാമ്പ്ിേ വര്ഷ്ില് 84 ലക്ഷം ടതാഴില്ദിന്ൊയിരുന്നുണ് പാലക്കാട് ജില്ലയടട 
ഭൌതിേ ലക്ഷയം.. എന്നാല് 2017-18 സാമ്പ്ിേ വര്ഷ്ില് ഇത ് 49 ലക്ഷം 

ടതാഴില്ദിന്ൊയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്. 

 അഞ്ച് വര്ഷ്ിനുകമല് നില നില്ക്കുന്ന ്സ്ഥിേള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്്ിേള് 
ഏടറ്റടുകക്ക ിവന്നതിനാല് ോയിോധവാനം കൂടിയ പ്രവര്്ിേൊണ് നിലവില് 

ടു നടപടോ ിരിക്കുന്നത്. 

 ഈ കമഖലയില് കജാലിടയടുക്കുന്ന സ്ത്രീേെില് ഭൂരിഭാഗവം 50 വയസ്സിനുകമല് പ്രായമുള്ളവരാണ്. 
 2016ډ -17 സാമ്പ്ിേ വര്ഷം നവംബര് മാസ്ില് 100 ദിവസം പിന്നിട്ടകുടുംബ്ളുടട എണ്ണം 

218 ്യിരുന്നുണ്. എന്നാല് 2017-18ല് ഇത് ടവറം 19 എണ്ണം മാം ചമാണ്. 

  അവിദഗ്സുകളധ ടതാഴിലാെിേള്ക്ക് കവതനം ലഭിക്കുന്നതിം  ാകുന്ന ോലതാമസവം അര്ദ്ധ വിദഗ്സുകളധ 

ടതാഴിലാെിേളുകടയം സാധന സാമരിേളുകടയം കവതനം നല്കുന്നതിം ള്ള ോല താമസവം 

ഈ പദ്ധതി കനരിടുന്ന പ്രധാന പ്ര്ങളമാണ്. 

കനട്ട്ള് 

 ജില്ലയിടല ്ദിവാസി കമഖലയിടല ടതാഴിലാെി കുടുംബ്ളുടട ഉപജീവന സുസ്തിരതയ്ക്കും 
ോര്ഷികോത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷികയാടുള്ള ്ഭിമുഖയം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ദാരിദ്രയ നിര്മാര്ജ്ജന പ്രവര്്ന്ള്ക്്ക ്ക്കംകൂടുള്വാനും മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാമീണ 

ടതാഴിം റപ്പ് പദ്ധതി വഴിടയാരുക്കിയിടുള് ്. 
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 ഈ സാമ്പ്ിേ വര്ഷം ജില്ലയില് 100 ദിന്ള് തര്്ിയാക്കിയ ്ടേ ടതാഴിലാെിേളുടട 
എണ്ണം 19 ്യകപ്പാള് അതില് 7 കപരും അട്ടപ്പാടിയില്നിന്നുണ്ള്ള സ്ത്രീ ടതാഴിലാെിേൊണ്. 

 ജില്ലയില് ടപാണ്ടവ ടതാഴില്ദിന്ളുടട കതാത് കുറടഞ്ഞകിലിം ം അട്ടപ്പാടികപാം ള്ള ്ദിവാസി 

കമഖലയില് ടതാഴില്ദിന്ളുടട കുറവ് അനുഭവടപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

 രാമീണ ്സ്തിേള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവൃ്ിേളും വയക്തിഗത ്സ്തിേള് സൃഷ്ടിക്കം ം മണ്ണ്-ജല 
സംരക്ഷണ പ്രവൃ്ിേളും വിവിധ വകുപ്പുേളുമായള്ള സംകയാജന പ്രവര്്ിേളും നടപ്പിലാക്കാന് 

േഴിയന്നുണ്ടവന്നത് ഈ പദ്ധതിയടട കനട്ടംതന്നയാണ്. 

മഹിൊ േിസാന് സശാക്തീേരണ് പരികയാജന (എം.ടേ.എസ്.പി) 

 സംസ്ഥാനട് തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലേെില് ടനല്കൃഷി പുനരുദ്ധാരണ്ിന് 

്വിഷ്ക്രിച്ച കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് മഹിൊ “േിസാന്ശാക്തീേരണ് പരികയാജന” 
(എം.ടേ.എസ്.പി) പാലക്കാട് ജില്ലയില് വനിതേളുടട 13 കലാക്കുേെിലായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി 

വരുന്നുണ്. ുവരു്ിയ ോലം ടോ ് തടന്ന ടനല്കൃഷി രംഗ ്് അഭുതാതാവഹമായ കനട്ട്ൊണ് 

എം.ടേ.എസ്.പി ജേവരിച്ചിടുള്ള്ളത്.  
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119 670 7 12 11 5 10183.5 2466.5 559 444 106 

പ്ര്ങള്ള് 

 വരള്ച്ച മൂലം കൃഷി നട്ാന് പറ്റാ് സാഹുരയം ടതാഴിലാെിേടെ പ്രതികൂലമായി 
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്.  

 ടതാഴില് സാധയത കുറഞ്ഞകപ്പാള് മറ്റ് കമഖലേെികലയ്ക്ക് ടതാഴിലകനവഷിച്ചകപാകുന്നതിന് 

ോരണമായണ്ം എം.ടേ.എസ്.പി പ്രവര്്നട് കദാഷേരമായി ബാധിച്ചിടുള് ്. 

 കലാക്കുേള്ക്ക് നല്േിയ യന്ത്ര്െില് പലണ്ം (ൊക്ടര്, ടമതിയന്ത്രം ണ്ട്ിയവ) സ്ത്രീേള്ക്്ക 
പ്രവര്്ിപ്പിക്കുവാന് കവ ം ച പ്രാവീണയം ഇല്ലാ്ണ്ം, ഓകരാ പ്രകദശ്ിനും 

അനുകയാജയമായ യന്ത്ര്െല്ല ലഭയമായിടുള്ള്ളടതന്നുണ്ള്ള ോരണ്ൊല് ഉപകയാഗിക്കാന് 

പറ്റാ് അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പുതിയ യന്ത്ര്ള് ഉപകയാഗിക്കാടത നശിച്ചകപാകുന്ന 

അവസ്ഥാവികശഷമാണ് ോണടപ്പടുന്നത്. 

 നടീല് യന്ത്ര്ൊണ് കൂടുതലായം സ്ത്രീേള് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. കേട് വന്ന യന്ത്ര്ള് 
യഥാസമയം സര്വീസ് ടുയ്ത് േിടുള്ന്നില്ല. 
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ജില്ലാ പദ്ധതി 2017  -  പാലക്കാട ്ജില്ല 

 ടഫഡകറഷനുേള്ക്്ക കമല് കലാക്കുേള്ക്്ക നിയന്ത്രണമില്ലാ് അവസ്ഥയാണ് 
നിലനില്ക്കുന്നത്. 

 നീര ഉല്പ്പാദവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് കുഴല്മന്ദം ുിറ്റൂര് കമഖലേെിടല ടതാഴിലാെിേള്ക്്ക 
ടഫഡകറഷനില് നിന്നുണ്ം വെടരോലമായി 2 ലക്ഷക്ാെം രൂപ ലഭിക്കാടത േിടക്കുന്നുണ്. 

നിര്കേശ്ള് 

 േിണര് റീുാര്ജ്ജിംഗ്, നഴ്സറി നിര്മാണം കപാടലയള്ള പ്രവര്്ിേള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 
ബകയാ്ര്മിയില് ഉള്ടപ്പടു്ി കലബര് പ്പ്പ്പ് അംഗ്ള്ക്ക് പരിശീലനം 

നല്ോവന്നതാണ്. കജാബ് ോര്ഡള്ള അംഗ്ള്ക്ക് എം.ജി.എന്.്ര്.ഇ.ജി.എസ് ല് 

ടതാഴിം േള് ടുയുന്ന്നതിന് അവസരടമാരുക്കുവാന് സാധിക്കും. 

സംസ്ഥാന പദ്ധതിേള് 
വിവിധ വകുപ്പുേള് വനിതാ കമഖലയില് 2016-17 വര്ഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിേള് 

 

പട്ടിേജാതി വിേസന വകുപ്പ് 

2016-17 ല് വനിതേള്ക്ക് നല്േിയ വീടുേള് 605 

സവയം ടതാഴില് സംരംഭ്ിന് വകുപ്പ് മുകഖന സഹായം ലഭിച്ച വനിതേള് 14 

അതിക്രമ്ള്ക്്ക ഇരയായവര്ക്ക് വകുപ്പ് മുകഖന സഹായം ലഭിച്ചവര് 27 
അവലംബം : പട്ടിേജാതി വകുപ്പ ്

പട്ടിേവര്ഗ  വിേസന വകുപ്പ് 

2016-17 ല് വനിതേള്ക്ക് നല്േിയ വീടുേള് 175 

സവയം ടതാഴില് സംരംഭ്ിന് വകുപ്പ് മുകഖന സഹായം ലഭിച്ച വനിതേള് 162 

സ്ത്രീേള്ടക്കതിടരയള്ള അതിക്രമ്ളുടട കപരില് രജിിര് ടുയ്ത കേസുേള് 3 

അതിക്രമ്ള്ക്്ക ഇരയായവര്ക്ക് വകുപ്പ് മുകഖന സഹായം ലഭിച്ചവര് 2 

വിധവേള് 813 
അവലംബം : പട്ടിേവര്ഗ വകുപ്പ ്

പട്ടിേജാതി വിേസന വകുപ്പും, പട്ടിേവര്ഗ വിേസനവകുപ്പും നല്േി വരുന്ന ധനസഹായ്ള്ക്്ക  

പുറകമ രാമ, കലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായുേള് പട്ടിേജാതി – പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗ്ള്ക്കു കവ ി പദ്ധതി 
വിഹിതം നീക്കി ടവയ്ക്കാറ ്. ഇപ്രോരം നീക്കിടവയ്ക്കുന്ന ണ്േ അടിസ്ഥാന ്വശയ്ൊയ ടതാഴില്,  

പ്രാഥമിേ ടസൌേരയ്ള് എന്നിവയ്ക്ക് മാം ചമായി ഒണ്്ാടത ഈ വിഭാഗ്ില് ഉള്ടപ്പട്ട വനിതേളുടട 

പദവി ഉയര്്ാന് സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിേള്ക്കുകൂടി മാറ്റി ടവയ്കക്ക താണ്. ്കരാഗയം, വിദയാഭയാസം, 

സംകാരം, ശുുിതവം, കൃഷി എന്നീ കമഖലേെില് എസ്.സി, എസ്.ടി വനിതേള്ക്ക് കവ ി പദ്ധതിേള് 

ഉ ാകേ ത് അതയാവശയമാണ്. സ്ത്രീേളുടട സാമ്പ്ിേ, സാമൂഹയ ഉന്നമനം, കുടുംബ ഭദ്രത, 

സ്ത്രീശാക്തീേരണം എന്നിവ ഈ പദ്ധതിേെിലൂടട ഉറപ്പുവരു്ണം. 

...................... 
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ജില്ലാ പധതിതി 2017- പാ ക്കാെ ്ജില്ല 

ലധതിയായ  6 
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാര്ഷിക പ പധതിതി ലവദ്ദ ാക പന   
പാ ക്കാെ ്ജില്ലയില് 88 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പളു  13 ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക പളു  7 നഗരസഭക പളു  1 ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തു  ഉള്പ്ടെടെ 1ടക പ 10് തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാളത്. ത്   73,74 ഭരണഘെന 

ദ്ദഭദഗതി പ്രക പാര , പ്രാദ്ദദശിക പ വിക പസന പധതിതിക പള്പ് തയ്യാറാക്കുക പയ  നെെി ാക്കുക പയ  ടെയ്യുക പ എന്നത് 

പ്രാദ്ദദശിക പ സര്ക്കാരുകളിലക പളില് നിക്ഷിപ്തമായ ലധിക പാരവ  ഉത്തരവാദിതഭരവമാണ്   

വിദ്ദക പന്ദ്രിക പാസൂത്രണത്തിടെ 1ദയഘട്ടങ്ങളില്  സ സ്ഥാന വിഹിതത്തിടെ 40% ദ്ദത്താള  

ജനക പീയാസൂത്രണ പധതിതിയിലൂടെ തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക ്നല്കിയിരുകളിലന്നു.  തുെര്ന്നു വന്ന 

സ സ്ഥാന ധനക പാരയ ക പമ്മീഷണറുടെ നിര്ദ്ദേശാണംസരണ  25 മുതല് 30%വടര തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ  

സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്്ക പധതിതി വിഹിതമായി നല്ക പി വരുകളിലന്നു   സ സ്ഥാന പധതിതി വിഹിതത്തിടെ 75% തുക പ 

സ സ്ഥാന 1വിഷ്കൃത പധതിതിക പളായി വിവിധ വകുപ്പുക പളിലൂടെയാണ് നെെി ാക്കുന്നത്   പാ ക്കാെ് 

ജില്ലയില്  തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാര്ഷിക പ പധതിതിയടെ വിശദ വിവരങ്ങള്പ് ചുവടെ 

വിവരിക്കുന്നു  

6 1 കൃഷി, മണ്ണ്-ജ സ രക്ഷണ  
1. ടനല്ക പര്ഷക പര്ക്്ക ഉദനപാദന സഡസി ി :  

ടനല്ക പര്ഷക പര്ക്ക് ോദ്ദൊള്പ് സീസണില് ടഹക്ടിന് 7000 രൂപയാണ് ദ്ദക പന്ദ്ര സ സ്ഥാന 

സര്ക്കാര് സഡസി ി മുഖാന്തിര  നല്ക പി വരുകളിലന്നത്  ത്രിത  പഞ്ചായത്തുക പളിലൂടെ വിരിെ്   

മുണ്ടക പന് എന്നിവയില് ഏടതങ്കില  ഒരുകളില സീസണില് 15000 - രൂപ വടര ഉഴവകൂ ിയ  നല്ക പി 

വരുകളിലന്നു  ലപ്രക പാര  രണ്്ട സീസണില  കൂെി 2്000 - രൂപയാണ് ക പര്ഷക പര്ക്ക് ഒരുകളില വര്ഷ  

 ഭയമാകുന്നത്  നി വില് ടഹക്ടര് ഒന്നിന ് 50000 - രൂപദ്ദയാള  ഒരുകളില സീസണില് ഉദനപാദന 

ടെ വ് വരുകളിലന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ ലവസ്ഥ  പ്രതിവര്ഷ  5% ഉദനപാദന ടെ വില് വര്ധതിനവ് 

വരുകളിലത്തിയാല  5 വര്ഷ  ടക പാണ്ട് 25 ശതമാനദ്ദത്താള  ടെ വില് വര്ധതിനവ് വരുകളിലടമന്നിരിടക്ക, 

വിവിധ പധതിതിക പള്പ് സ ദ്ദയാജിെിച്ച് ടഹക്ടര് ഒന്നിന് 50000 - രൂപദ്ദയാള   പ്രതിവര്ഷ  നല്കുന്ന 

പധതിതിക പള്പ് 1വിഷ്കരിദ്ദക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു  ോതിലൂടെ ക പര്ഷക പര്ക്ക് ലവരുകളിലടെ 1വശയാണംസരണ  

തുക പ വിനിദ്ദയാഗിക്കാനാകു   കൃഷിഭവണംക പളുടെ ദ്ദജാ ിഭാര  കുറയക പയ  ടെയ്യു    

2. ടനല്കൃഷിക്കായായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുക പളില  ക പര്മ്മദ്ദസന : 

യന്ത്രവദനക്കരണ  കൂടുതല് കൃഷിയിെങ്ങളില് എത്തിയാല് മാത്രദ്ദമ ടനല്കൃഷി കൂടുതല് 

 ാഭക പരമാക്കാനാവൂ  ലതിനായി നി വില്.  ടതാഴില്ദ്ദസന   ക പര്മ്മദ്ദസനക പടള 

ശാക്തീക പരിക്കുക പയ  കൂടുതല് യന്ത്രങ്ങള്പ്  ഭയമാക്കുക പയ  പരിശീ ന   ഭയമാക്കുക പയ  ദ്ദവണ   

1ധുനിക പ യന്ത്രങ്ങളു  ഉപക പരണങ്ങളു  പ്രവര്ത്തിെിക്കാന് സന്നധതിരായ പരിശീ ന   ഭിച്ച 

ടതാഴി ാളിക പളു  1വശയമാണ്  യന്ത്രങ്ങള്പ് റിെയര് ടെയ്യുന്നതിണം്.  സര്വീസ് ദ്ദകഷണംക പളു  

1വശയമാണ്  

3. ടനല്കൃഷിക്കായായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുക പളില  വിള 1ദ്ദരാഗയ ദ്ദക പന്ദ്രങ്ങള്പ് : 

വിളയടെ 1ദ്ദരാഗയ  പരിപാ ിക്കുന്ന പരിപാ ന മുറക പള്പ് പ്രെരിെിക്കുക പ, ദ്ദരാഗ- ക പീെ – മൂ ക പ 
ലപരയാപ്തത തിരിച്ചറിയക പ, മണ്ണ ് പരിദ്ദശാധനാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്പ് ലണംസരിച്ചു്.  കൃഷിരീതിക പള്പ്, 

ക പാ ാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ , വിളനിരീക്ഷണ പത്രിക പ എന്നിവടയല്ലാ  തടന്ന  ഭയമാക്കി ടനല്ലിന്ടറ 
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പൂര്ണ്ണമായ 1ദ്ദരാഗയ   ക്ഷയമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിള 1ദ്ദരാഗയ ദ്ദക പന്ദ്ര  കൃഷിഭവന് ത ത്തില് 

സജ്ജമാക്കുക പ  

4. സുസ്ഥിര ടനല്കൃഷി ടപ്രാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാളുക പള്പ് : 

മണ്ണറിഞ്ഞ് വളപ്രദ്ദയാഗ  നെത്താണം , സുസ്ഥിര പരിശീ ന മുറക പള്പ് പ്രെരിെിക്കാണം  ജജവക പീെ 

നിയന്ത്രണ  സാധതിയമാകുന്ന ഉദനപാദന ഉപാധിക പള്പ്  ഭയമാക്കുന്നതിണം  സാധിക്കുന്ന ഗ്രീന് 

ദ്ദപ്രാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാളുക പള്പ് കൃഷിയിെങ്ങളില് പ്രെരിെിക്കുന്ന പധതിതി  

5. പാ ക്കാെ് ജില്ലക്കായായി ബദ്ദയാ ക പണ്ടദ്ദരാള്പ്  ാബ് : 

ജജവ ക പീൊളത ക പീെനാശിനിക പള്പ്, ഉദനപാദന ഉപാധിക പള്പ്, ജജവ വളങ്ങള്പ്, ജീവാളതവളങ്ങള്പ് 

എന്നിവ ഉദനപാദിെിക്കുന്നതിണം  കൃഷിക്കാര്ക്്ക 1വശയാണംസരണ   ഭയമാക്കുന്നതിണം ദ്ദവണ്ടി 

പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് ഒരുകളില ബദ്ദയാ ക പണ്ടദ്ദരാള്പ്  ാബ് 1ര ഭിക്കുക പ  

6. ടനല്ക പര്ഷക പര് ഉദനപാദിെിക്കുന്ന ലരി ബ്രാന് ് ടെത്  ്വിപണന  നെത്തുന്ന പധതിതി : 

സുരക്ഷിത ക പാര്ഷിക പ മുറക പളിലൂടെ ഉദനപാദിെിക്കുന്ന ലരിയ  ലരിയപന്ന്നങ്ങളു  ബ്രാന് ് ടെത്്  

വിപണന  നെത്തുന്നതിനാവശയമായ പധതിതിക പള്പ്  

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പധതിതിക പള്പ് 

ക്രമ ന  ോന  തുക പ എണ്ണ  

1  പച്ചക്കറി കൃഷി 680്45 10  

2  ടതാഴില്ദ്ദസന 500000 1 

3  സ ഭരണ വിപണന ദ്ദക പന്ദ്ര  2500000 3 

4  ക പാര്ഷിക പ യന്ത്ര  വാങ്ങല് 2860000 3 

5  ടനല്കൃഷി വിക പസന  157 707 ് 

6  ഫ വൃക്ഷ ജത വിക പസന  300000 1 

7  ടതങ്ങ് കൃഷി വിക പസന  300000 1 
 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പധതിതിക പള്പ് 

ക്രമ ന  ോന  തുക പ എണ്ണ  

1 ടനല്കൃഷി വിക പസന  70500000  
 

മുനിസിൊ ിറ്റി 

ക്രമ ന  ോന  തുക പ എണ്ണ  

1 പച്ചക്കറി കൃഷി 5100000 3 

2 ക പാര്ഷിക പ യന്ത്ര  വാങ്ങല് ്81000 3 

3 ടനല്കൃഷി വിക പസന  ്413000 5 

4 ടതങ്ങ് കൃഷി വിക പസന  500000 1 

5 വാഴ കൃഷി 176000 1 
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6 3 മൃഗസ രക്ഷണ  , ക്ഷീരവിക പസന  
പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് മൃഗസ രക്ഷണ വകുെ് മുദ്ദഖന 2016-17 സാമ്പത്തിക പ വര്ഷത്തില് നെെി ാക്കിയ 

പധതിതിക പളുടെ വിശദാ ശങ്ങള്പ് താടഴ ദ്ദെര്ക്കുന്നു 

1) താറാവ് കുഞ്ഞ് വിതരണ  :-  ജില്ലയിട  ടതരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട 12 പഞ്ചായത്തുക പളില് ഓദ്ദരാന്നില  

10 യൂണിറ്്റ വീത  ലണംവദിച്്ച പധതിതി നെെി ാക്കി  ഓദ്ദരാ പഞ്ചായത്തില  തിരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട 10 

ദ്ദപര്ക്ക് 51-60 ദിവസ  പ്രായ  ഉ്.  10 താറാവ കുഞ്ഞുങ്ങടള നല്ക പി  

2) ദ്ദലാക്ക് ത  ടരയിനി ഗ് പരിപാെി :-  പാ ക്കാെ് ജില്ലയിട  ടതരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട 8 

ദ്ദലാക്കുക പളിലൂടെ ക പര്ഷക പര്ക്കായി ദ്ദബാധവല്ക്കരണ ടസമിനാര് സ ഘെിെിച്ചു  

ക പന്നുക പാ ിക പള്പ്ക്്ക വരാവന്ന ദ്ദരാഗങ്ങളു , ദ്ദരാഗപ്രതിദ്ദരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളു , തീറ്റക്രമ  

എന്നിങ്ങടനയ്.  വിഷയങ്ങളി ാണ് ടസമിനാര് സ ഘെിെിക്കുന്നത്  

3) ദ്ദമാ ല് പഞ്ചായത്ത് പധതിതി :-  മരുകളിലതദ്ദറാ ് പഞ്ചായത്തില് ദ്ദമാ ല് പഞ്ചായത്ത് പധതിതി 

നെെി ാക്കി  മ ബാറി 1ടുക പളുടെ 20 യൂണിറ്റാണ് പധതിതിയില് ഉള്പ്ടെടുത്തിയത്  5 

ടപണ്ണാടുക പളു  1 1ണാടു  ഉള്പ്ടെടുന്ന യൂണിറ്റിന് 50,000 - രൂപ ക പണക്കാക്കി 25000 - രൂപ 

സഡസി ി ലണംവദിച്ചു  

4) ദ്ദക പാഴി വളര്ത്തല് പധതിതി :-  ജില്ലയിട   ടതരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട 62 പഞ്ചായത്തുക പളിട  സ്കൂളുക പള്പ് 

വഴി ഓദ്ദരാ സ്കൂളിട യ  ടതരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട 50 കുട്ടിക പള്പ്ക്്ക 10 മുട്ടദ്ദക പാഴിക പള്പ് നല്കുന്ന പധതിതി 

ഓദ്ദരാ പഞ്ചായത്തില  32500 - രൂപ വീത  നല്ക പി വരുകളിലന്നു   

5) നായയടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ  :-  ടതരുകളിലവ് നായയടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പധതിതിടയക്കുറിച്്ച 

ദ്ദബാധവദനക്കരണ  , നെത്തുന്നതിണം ദ്ദവണ്ടി പഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിമാര്, ഉദ്ദദയാഗസ്ഥര്, 

ടപാതുജനങ്ങള്പ് എന്നിവടര ഉള്പ്ടക പാ്. ിച്ച് പരിപാെി സ ഘെിെിച്ചുവരുകളിലന്നു   

6) താലൂക്്കത  സ ര ഭക പതഭര  പരിപാെി  

ടരയിനി ഗ് പരിപാെിക പള്പ് 

 റഗു ര് വിസിറ്റ്  

 രാത്രിക പാ  മൃഗപരിപാ ന  

 മൃഗദ്ദക്ഷമ ക്ലബ്ബുക പള്പ് 

 ക പറവയന്ത്ര  സ്ഥാപിക്കുന്നത് 

 വയവസായിക പമായി 1ടുവളര്ത്തല് പരിശീ ന  

 മുട്ടദ്ദക്കാഴി വളര്ത്തല് പധതിതി 

 ദ്ദഗാട്ട് സാറ്റജ റ്റ് പധതിതി 
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മൃഗസ രക്ഷണ ദ്ദമഖ യില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പള്പ് മുഖാന്തിര   

നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പള്പ് 2017-18 

ക്രമ നമ്പര് പധതിതിക പള്പ് 
വക പയിരുകളിലത്തിയ 

വിഹിത  

1  

ക പറവപശു വിതരണ , ടതാഴുത്ത്  നിര്മ്മാണ , 1െ് വിതരണ , 

മുട്ടദ്ദക്കാഴി വളര്ത്തല്, പ്രദ്ദതയക പ ക പന്നുകുട്ടി പരിപാ ന സബ് 

സി ി, ക പറവപശുക്കള്പ്ക്്ക ക പാ ിത്തീറ്റ വിതരണ , ക പന്നുക പാ ി 

ോന്ൂറന്സ് 

13,68,23,880 - 

 

 

പാ ക്കാെ് ജില്ലയില്  ക്ഷീരവിക പസന വകുെ് മുദ്ദഖന 2016-17 സാമ്പത്തിക പ വര്ഷത്തില് നെെി ാക്കിയ 

പധതിതിക പളുടെ വിശദാ ശങ്ങള്പ് താടഴ ദ്ദെര്ക്കുന്നു 

ക്രമ 

നമ്പര് 

പധതിതി യൂണിറ്റ്   

എണ്ണ  

െി വായ തുക പ 

1 ക പര്ഷക പ സമ്പര്ക്ക പരിപാെി 120 3,00,000 
2 ഗുണനി വാര ദ്ദബാധവല്ക്കരണ ടസമിനാര് 13 65,000 
3 സ സ്ഥാന ക്ഷീരവിക പസന ടസമിനാര് 1 6,00,000 
4 സ സ്ഥാന ക്ഷീര വിക പസന എക്സദ്ദപാ  1 10,00,000 
5 സ സ്ഥാന ത ത്തില് ക പര്ഷക പര്ക്കു്. എക്സദ്ദപാടഷര്  

വിസിറ്റ്  

1 60,000 

6 ദ്ദലാക്ക് ക്ഷീര സ ഗമ  12 3,00,000 
7 ജില്ലാ ക്ഷീര സ ഗമ   1 60,000 
8 സ സ്ഥാന ക്ഷീര സ ഗമ   1 2,50,000 
9 പുല് കൃഷി വയാപിെിക്കൂക പ  1 1,00,000 
10 പുല്കൃഷി 20  ടസെറിണം മുക പളില്  190 38,00,000 
11 പുല്കൃഷി 20 ടസെറിന് താടഴ  90 6,75,000 
12 ലദ്ദസാള കൃഷി  300 1,80,000 
13 തീറ്റപുല്കൃഷി  5000 25,000 
14 ജ  ദ്ദസെനത്തിണം്.  ധനസഹായ  9 90,000 
15 ദ്ദഗാപാ ിക പ വനിതാ ഗ്രൂപ്പുക പള്പ് വഴിയ്.   തീറ്റ പുല്കൃഷി 

വിതരണ   

2 1,50,000 

16  ാബുക പളുടെ പ്രവര്ത്തന  ,ഗുണനി വാര  ഉയര്ത്തല് 

എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്  

18 10,37,255 

18 വയവസായിക പാെിസ്ഥാനത്തില് പശു വളര്ത്തല് 

ദ്ദപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്ന വിവിധ പധതിതിക പള്പ്  

 2,35,15,000 
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19 ക്ഷീര സഹക പരണ സ ഘങ്ങള്പ്ക്ക് വിവിധ 

ോനത്തിനൂതകുന്ന ധനസഹായ   

 2,28,82,791 

20 ക പെ ടക പണിയില് ടപട്ട ക പര്ഷര്ക്കു്.  ധനസഹായ    2,82,000 

6 4 മത്സയബന്ധന  
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തദ്ദത്താടെ  ഉദനപാദനക്ഷമത വര്ധിെിക്കുക പ എന്ന 

 ക പ് ഷയ  മുന് നിര്ത്തി  ഫിഷറീസ്  വകുെ്  2017-18 വര്ഷ  മുതല് നെെക്കുന്ന പധതിതിയാണ് ജനക പീയ 

മത്സയ കൃഷി  ജില്ലയില് 857.8 ടഹക്ടറില് ഈ പധതിതി പ്രക പാര  മത്സയ കുഞ്ഞുങ്ങടള വിതരണ  ടെത് ിട്ടുണ്ട്  

മത്സയ ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്ക്  തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് വഴി ഉപന്ാദദ്ദനാപാധിക പള്പ്  വിതരണ  ടെയ്തു 

വരുകളിലന്നു   വണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്്ത  മ ഗ   റിസര്ദ്ദവായറിട  മത്സയ ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്കായി  വ  

നല്കുന്ന പധതിതി നെെി ാക്കിയിട്ടുണ്്ട   മത്സയ ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്ക് ഭവന നിര്മാണ ധനസഹായ , 

സമ്പാദയ സമാശഭരാസ പധതിതി എന്നിവയിലൂടെ സമൂഹത്തിട  താടഴക്കിെയില്.  മത്സയ 

ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്ക് ലെിസ്ഥാന സരക പരയ  ഉറപ്പുവരുകളിലത്തുന്നതിണം , സാമ്പത്തിക പ സുരക്ഷ ഉറൊക്കുന്നതിണം  

ക പഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്   ജില്ലയിട  മത്സയ ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്കായി ഫിഷറീസ് വകുെ് വഴിയ  മത്സയ ടതാഴി ാളി 

ദ്ദക്ഷമനിധി ദ്ദബാര് ് വഴിയ   നെൊക്കിയ ദ്ദക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ് സ ബന്ധിച്ച വിവര  ചുവടെ 

ദ്ദെര്ത്തിരിക്കുന്നു    

ദ്ദക്ഷമ പധതിതിക പള്പ് (ദ്ദക്ഷമനിധി ദ്ദബാര് ്) 2016-17 

പധതിതിക പള്പ് 
ക പര്ദ്ദനാന്മുഖ മത്സയ 

ടതാഴി ാളിക പള്പ് 
തുക പ 

ലണംബന്ധ മത്സയ 

ടതാഴി ാളിക പള്പ് 
തുക പ 

ദ്ദരാഗ െിക പിത്സ 

ധനസഹായ  

2 100000 - - 

വിവാഹ ധനസഹായ  ് 135000 4 60000 

മരണ ധനസഹായ  4 60000 3 45000 

തണല് പധതിതി 230 310500 240 324000 

ഗ്രൂെ ്ോന്ുറന്സ ് - - 4 120000 

1ടക പ 245 605500 251 54്000 

6.6 വയവസായ , വാണിജയ , സഭരയ  ടതാഴില് 
തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പധതിതി മുന്ഗണനക പള്പ് 

 മൂന്്ന വര്ഷമായി തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പള്പ് 

പരിദ്ദശാധിച്ചതില് നിന്ന് മനസ്സി ാക്കാന് ക പഴിയന്ന വസ്തുത ജില്ലയില് വയവസായ ദ്ദമഖ  ദ്ദനരിടുന്ന 

യഥാര്ഥ പ്രങ്ങങ്ങള്പ് പരിഹരിക്കുന്നതിണംളള വയക്തമായ ഒരുകളില നയസമീപനദ്ദമാ, പ്രവര്ത്തന പരിപാെിദ്ദയാ 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പള്പ് ഏടറയ  സഭരയ  ടതാഴില് സ ര ഭങ്ങള്പ് 

1ര ഭിക്കുന്നതിന് വയക്തിക പള്പ്ക്ക് സഹായ  നല്കുന്നതി ാണ് ്ന്നല് നല്ക പിയിട്ടുളളത്  ോങ്ങടന 

സഹായ  നല്ക പിയിട്ടുളള ടെറുക പിെ യൂണിറുകളക പളില് ഉപന്ാദന യൂണിറുകളക പള്പ്, വിപണന യൂണിറുകളക പള്പ്, 

സ സ്കരണ യൂണിറുകളക പള്പ്, ദ്ദസവന യൂണിറുകളക പള്പ്, പരമ്പരാഗത യൂണിറുകളക പള്പ്  എന്നിവ ഉള്പ്ടെടുന്നു  ോതിണം 

പുറടമ വയവസായ വിക പസനത്തിനായി ടതാഴിലപക പരണങ്ങളുടെ വിതരണ , പരിശീ ന പരിപാെിക പള്പ് 
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എന്നിവയ  നെെി ാക്കിയിട്ടുണ്ട്  സഹക പരണ ലെിസ്ഥാനത്തില  ലല്ലാടതയ  കൂട്ടുസ ര ഭങ്ങള്പ് 

1ര ഭിക്കുന്നതിണം  സഹായ  നല്ക പിയിട്ടുണ്ട്  ോങ്ങടന വയക്തിക പള്പ്ക്കു , കൂട്ടുസ ര ഭങ്ങള്പ്ക്കു  വനിത, 

പട്ടിക പജാതി, പട്ടിക പവര്ഗ  എന്നിങ്ങടന പ്രദ്ദതയക പ  വക പയിരിത്തിയിട്ടു  സഹായങ്ങള്പ് നല്ക പിയിട്ടുണ്ട്    

ഗ്രാപഞ്ചായത്തുക പള്പ് ടെത് തിന് സമാന സഭരഭാവമുളള പരിപാെിക പള്പ് തടന്നയാണ് കൂെത ായ  

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക പളു  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക പളു  ടെത് ിട്ടുളളത്  വയവസായ വിക പസനത്തിണംദ്ദവണ്ട 

ലെിസ്ഥാന സരക പരയങ്ങള്പ് ഒരുകളിലക്കിടക പാടുക്കുന്നതിണം  വിപണന സരക പരയങ്ങള്പ് ഒരിക്കിടക പാടുക്കുന്ന 

തിണംദ്ദവണ്ടിയളള ടപ്രാജക്ടുക പള്പ്ക്്ക വളടര കുറഞ്ഞ പരിഗണന മാത്രടമ തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുളളൂ  ഈ ദ്ദമഖ യില് നിദ്ദക്ഷപിക്കാണംദ്ദേശിക്കുന്ന പണ  

ലദ്ദനക പ  വയക്തിക പള്പ്ക്്ക നാമമാത്ര തുക പയായി വിതരണ  ടെയ്യുന്ന സമീപനത്തിനാണ ് തദ്ദേശ 

സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് ്ന്നല് നല്ക പിയിട്ടുളളത്  ജനക പീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ 

പ്രാദ്ദദശിക പ 1സൂത്രണ സാധയതക പള്പ് ഉപദ്ദയാഗടെടുത്തി ഓദ്ദരാ തട്ടില  എടന്തന്തു ക പാരയങ്ങള്പ് ടെയ്യണ  

എന്നതിടന സ ബന്ധിച്ച വിദഗ്ധമായ ഒരുകളില മാര്ഗ നിര്ദ്ദേശ  സ സ്ഥാനത ത്തില് നല്ക പാന് 

ക പഴിയാത്തതിന്ടറ കൂെി ഫ മായി മൂന്ന്തട്്ട പഞ്ചായത്തുക പളു  കൂെി പരിപാെിക പള്പ് നെെി ാക്കിയദ്ദൊള്പ് 

1വര്ത്തന  ഏടറവന്ന ഒരുകളില ദ്ദമഖ യാണ ് വയവസായ ദ്ദമഖ   വിവിധ സര്ക്കാര് സ്കീമുക പളിലൂടെ 

നെെി ാക്കിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാെിക പള്പ്ക്ക് സമാന്തര പരിപാെിക പളാണ് തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളു  നെെി ാക്കാന് ശ്രധതിിച്ചിട്ടുളളത്  

 

ക്രമ ന  ടപ്രാജക്ടിെ ദ്ദപര് 

വിഭവ ദ്ദരാതസ്സുക പള്പ് 

ടമാത്ത  ലെങ്കല് 

തുക പ വിക പസന ഫണ്ട് 
പതിമൂന്നാ  

ധനക പാരയ ക പമ്മീഷന് 

ഗ്രാന്റ് 

1 
ദ്ദപെര് ബാഗ് നിര്മ്മാണ 

യൂണിറുകളക പള്പ് 
700000 0 700000 

2 ടനല്ല് സ സ്ക്കരണ യൂണിറ്റ് 1000000 0 1000000 

3 

പ്ലാകിക് പ ഷ്ര ി ഗ് യൂണിറുകള  ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുക പളിട  ടമറ്റീരിയല് 

റിക്കവറി ടസെറിന് പ്രവര്ത്തന 

സഹായവ  

1000000 0 1000000 

4 
ക പറിപര ര് യൂണിറ്റ് - കുടു ബശ്രീ 

ഗ്രൂെിന് 
500000 0 1000000 

5 

സഭരയ  സഹായ സ ഘങ്ങള്പ് 

 കുടു ബശ്രീ യൂണിറുകളക പള്ക്ക് സഭരയ  

ടതാഴി ് ടെയ്യുന്നതിന് വായ്പ 

ബന്ധിത സഡസി ി 

1750000 0 1750000 

6 ക പറിപര ര് നിര്മ്മാണ  375000 0 600000 
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സഭരയ ടതാഴില് 

ജില്ലയില് സഭരയ  ടതാഴില് സാധയത വര്ധതിിെിക്കുക പ, യവതി യവാക്കടള സഭരയ  ടതാഴില് 

പ്രാപ്തരാക്കുക പ എന്ന  ക്ഷയങ്ങള്പ് മുന്നില് ക പണ്ടുടക പാണ്ടാണ ് പധതിതി നെെി ാക്കുന്നത്  ടതങ്ങിന് 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിട   ടമച്ചടെട്ട ക പാര്ഷിക പ പരിപാ ന , ോെവിളക്കൃഷി,  ദ്ദമല് പധതിതി 2017-18 ല് 

നെെി ാക്കുന്നതിനായി പാ ക്കാെ് ജില്ലക്കായ്  ഭയമായ 30,15,072/- രൂപ ടെ വഴിച്ചതിന്ടറ ഘെക പങ്ങള്പ് 

തിരിച്ചുളള വിശദവിവരങ്ങള്പ് ചുവടെ ദ്ദെര്ക്കുന്നു    

ക്രമ 

ന   
ടപ്രാജക്ട് 

ലണംവദിച്ച 

തുക പ 

ടെ വഴിച്ച 

തുക പ 

ടഭരതിക പ ദ്ദനട്ട  

1 
വയക്തിക പള്പ്ക്്ക ഓദ്ദട്ടാറിക്ഷ 

വാങ്ങല്  (General) 
82872 80000 

2 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ഓദ്ദട്ടാ നല്ക പി 

2 
വയക്തിക പള്പ്ക്്ക ഓദ്ദട്ടാറിക്ഷ 

വാങ്ങല്  (General) 
370000 370000 

13 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ഓദ്ദട്ടാ നല്ക പി 

3 

സഭരയ  ടതാഴി ിന്  Taxi 

Car/ Pick up van (General) 160000 16000 

ഒരാള്പ്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ൊക്സി ക പാര് 

നല്ക പി 

4 

സഭരയ  ടതാഴി ിന് Taxi Car/ 

Pick up van (SCP) 397800 397800 

2 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  Taxi Car/Pick up van 

നല്ക പി (SC) 

വനിതക പളുടെ ഗ്രൂെ് 

7 ക പരടക പരശ  വസ്തു പരിശീ ന  0 250000 411500 

8 വയക്തിക പള്പ്ക്്ക ഓദ്ദട്ടാറിക്ഷ നല്കല് 460000 0 460000 

9 
സഭരയ  ടതാഴി ിന് ൊക്സിക പാര് 

പിക്കെ് വാന് 
800000 0 800000 

10 
സഭരയ  ടതാഴി ിന് ൊക്സി ക പാര് 

പിക്കെ് വാന് 
150000 0 150000 

11 

ടമാജബല് ടസയില്സ് 1ന്റ് 

സര്വീസ് യൂണിറ്റ് (നാല 

െക്രവാഹനങ്ങള്പ്) 

500000 0 600000 

12 

ടമാജബല്  ടസയില്സ്  

1ന്റ ്സര്വീസ് യൂണിറ്റ് (നാല 

െക്ര വാഹന ) 

250000 0 250000 

13 പുതിയ െര്ക്ക വാങ്ങല് 1500000 0 1500000 

14 
ഖാദി - ടറ ിടമയ് ് വാര്െ് 

യൂണിറ്റ് 
1500000 0 1500000 
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5 

ടമാജബല് ടസയില്സ് 

1െ് സര്വീസ് യൂണിറ്റ് 

(നാല െക്രവാഹനങ്ങള്പ്) 
(General) 

496000 496000 
20 ദ്ദപര്ക്ക് നാ ് െക്ര വാഹന  

സഭരയ  ടതാഴി ിനായി നല്ക പി 

6 

ടമാജബല് ടസയില്സ് 

1െ് സര്വീസ് യൂണിറ്റ് 

(നാല െക്രവാഹനങ്ങള്പ്) 
(SCP) 

198400 198400 

പട്ടിക പജാതി വിഭാഗത്തില് 

ടപടുന്ന 8 ദ്ദപര്ക്ക്  നാ ് െക്ര 

വാഹന  സഭരയ  ടതാഴി ിനായി 

നല്ക പി 

7 

ഓഫീസ് ടമയിെനന്സ് 

100000 97650 

ക പ പൂട്ടറു  ലണംബന്ധ 

ഉപക പരണങ്ങളു  ഫര്ണ്ണീച്ചറുക പളു  

വാങ്ങി 

8 
വയക്തിക പള്പ്ക്്ക ഓദ്ദട്ടാറിക്ഷ 

വാങ്ങല് (General) 240000 120000 
3 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ഓദ്ദട്ടാ നല്ക പി  
(Partially Completed)  

9 

വയക്തിക പള്പ്ക്്ക ഓദ്ദട്ടാറിക്ഷ 

വാങ്ങല് (SCP) 
300000 200000 

4 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ഓദ്ദട്ടാ നല്ക പി  
(Partially Completed) 

1ടക പ 2345072 1975850  

പാ ക്കാെ് ജില്ലക്്കായ ദ്ദമല് പധതിതിയടെ  ദ്ദസവനദ്ദമഖ  ഘെക പ  നെെി ാക്കുന്നതിന് 23,45,072/ 

രൂപ  ഭയമായിതില്   19,75,850/    രൂപ ടെ വഴിക്കുക പയ  53 ഗുണദ്ദഭക്താക്കള്പ്ക്്ക 1യതിന്ടറ 

പ്രദ്ദയാജന   ഭിയ്ക്കുക പയ  ടെത് ിട്ടുണ്ട്  

ക്രമ ന   ടപ്രാജക്ട് 
ലണംവദിച്ച 

തുക പ 

ടെ വഴിച്ച 

തുക പ 

ടഭരതിക പ ദ്ദനട്ട  

1 

കുടു ബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുക പള്പ് 

മുഖാന്തിര  ദ്ദപെര് ബാഗ് 

നിര്മ്മാണ യൂണിറുകളക പള്പ് 

െര്ക്ക വാങ്ങല് 

150000 50000 

1 യൂണിറ്റ് 

നെെി ാക്കിയതില് 15 ദ്ദപര് 

യൂണിറ്റ് നെെി ാക്കിയതില് 

15 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

നല്ക പി  

2 െര്ക്ക വാങ്ങല് 520000 475000 

25 ദ്ദപര്ക്ക് സഭരയ  ടതാഴില് 

പധതിതി പ്രക പാര  ടതാഴില് 

നല്കി 

 1ടക പ 670000 525000  
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ശില്െി പാര്െിെ ദ്ദക പന്ദ്ര  

 പാ ക്കാെ ് ജില്ലയില് പാ ക്കാെ് താലൂക്കിട  മ മ്പുഴ ദ്ദലാക്കില് പുതുദ്ദേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 

ക പഞ്ചിദ്ദക്കാെ് നൂ ോന് സ്ട്രിിയല് ഏരിയയില് വയവസായ വകുെ് ലണംവദിച്ച 1 ഏക്കര് സ്ഥ ത്്ത 

11 12 1്്് ന് പ്രവര്ത്തന  1ര ഭിച്ച സ ര ഭമാണ ് ശിപന്ി പാര്െിെ ദ്ദക പന്ദ്ര   1്്7-്8 സാമ്പത്തിക പ 

വര്ഷത്തില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്ടറ പ്ലാന് ഫണ്ടില് (ജനറല്) ലണംവദിച്ച 12,്്,000 - രൂപ 

ഉപദ്ദയാഗിച്ചാണ് പധതിതിയടെ തുെക്ക   സിമന്റ് ഉപദ്ദയാഗിച്ചുളള ടെ വ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിര്മ്മാണ 

സാമഗ്രിക പളായ ദ്ദഹാദ്ദളാ ബ്രിക്സ്, വാതില് ജനല് ക പട്ടിളക പള്പ്, ടവന്റിദ്ദ റ്റര്, ജാളിക പള്പ്, ടഫന്സിങ്്ങ 

ദ്ദപാക്, സ്ലാബ് തുെങ്ങിയ നല്ല ഗുണദ്ദമന്മയളള ഉല്പന്നങ്ങളാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്   

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്ടറ 2001-02 വര്ഷടത്ത പധതിതിയിലള്പ്ടെടുത്തി ടെ വ് കുറഞ്ഞ ഭവന 

നിര്മ്മാണ സാമഗ്രിക പളുടെ പരിശീ നത്തിണം  പരിശീ ന ദ്ദക പന്ദ്ര  നിര്മ്മിക്കുന്നതിണം  കൂെി 4,00,000 - രൂപ 

ലണംവദിച്ചിരുകളിലന്നു  തുെര്ന്ന് 10 യവാക്കള്പ്ക്്ക ടതാഴില് പരിശീ ന  നല്ക പിയിരുകളിലന്നു  കുഴല്മന്ദ  ദ്ദലാക്കിണം 

ക പീഴിലളള ദ്ദക പാട്ടായി, മാത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നിന്നു  36 വനിതക പള്പ്ക്കു  ടനന്മാറ ദ്ദലാക്കില് 

നിന്നുളള 5 വനിതക പള്പ്ക്കു  നിര്മ്മാണ പരിശീ ന  നല്ക പിയിരുകളിലന്നു  

 2007-08 സാമ്പത്തിക പ വര്ഷടത്ത പധതിതിയിലള്പ്ടെടുത്തി ശിപന്ി പാര്െിെ ദ്ദക പന്ദ്ര  

വിപൂ ീക പരണത്തിന്ടറ ഭാഗമായി ലണംവദിച്ച 6,00,000 - രൂപ ഉപദ്ദയാഗിച്ച് ഒരുകളില വര്ക്ക് ടഷ  , 

ടമഷിനറിക പളു  (ദ്ദഹാദ്ദളാ ദ്ദലാക്ക് ദ്ദമക്കി ഗ് ടമഷീന്, മിക്സര് ടമഷീന്, വാതില് ജനല്ക പട്ടിള ജ ടസറ്റ്) 

വാങ്ങിയിരുകളിലന്നു  സ ഘത്തിന്ടറ ജവവിധയവല്ക്കരണത്തിന്ടറ ഭാഗമായി പുതിയ ഉല്പന്നമായ ദ്ദപവി്്  

ജെല്സ് നിര്മ്മാണത്തിണം  നി വിലളള ഉല്പന്നങ്ങള്പ് വര്ധതിിെിക്കുന്നതിണംമായി 1വശയമായ 

ടമഷിനറിക പള്പ് വാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്ടറ 2016-17 വര്ഷടത്ത പധതിതിയിലള്പ്ടെടുത്തി 

10,00,000 - രൂപ ലണംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്  പധതിതി പൂര്ത്തിയാക്കിവരുകളിലന്നദ്ദതയളളൂ   

വര്ഷ  ഉല്പാദന  വിറുകളവരവ് ലറ്റാദായ  കൂ ി 

2014-15 6,89,278 7,61,798 9,577 2,69,500 

2015-16 7,02,841 6,46,121 13,252 2,95,340 

2016-17 5,91,550 5,54,565 8,239 1,98,200 
ലവ  ബ  :- ജില്ലാ വയവസായ ദ്ദക പന്ദ്ര , പാ ക്കാെ ്സാധയത പഠന റിദ്ദൊര്ട്ട് 2017 

 നി വിലളള സാമ്പത്തിക പ പ്രതിസന്ധി സ്ഥാപനടത്ത ക പാരയമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്  രണ്ടുമൂന്്ന 

വര്ഷമായി ഉപന്ാദനത്തില  വിറുകളവരവില  കുറവണ്ടായിരിക്കുന്നത്   നിര്മ്മാണ ദ്ദമഖ യിട  പ്രതിസന്ധി, 

ജി എസ് െി യ  മറുകള  നി വില് വന്നതിണംദ്ദശഷ  ദ്ദറാടമറ്റീരിയല്സിന്ടറ വി വര്ധതിനയ  ക്ഷാമവ  ഈ 

ദ്ദമഖ യിലളള ടതാഴി ാളിക പളുടെ  ഭയതകുറവ്, ദ്ദവതന വര്ധതിന തുെങ്ങിയ ക പാരണങ്ങളാണ് സ ഘ  

ദ്ദനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി  

 1860 ട  ൊരിറ്റബിള്പ് ടസാജസറ്റി 1ക്ട് പ്രക പാര  രജികര് ടെത് ിട്ടുളള സ ഘമാണ്  ിദ്ദപ്ലാമാ 

ദ്ദയാഗയതയളള മുഴുവന് സമയ എക്സ് ടസക്രട്ടറിദ്ദയാെ ് സ ഘത്തിന്ടറ ചുമത   ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

പ്രസി ണ്ട് ടെയര്മാണം  ജില്ലാവയവസായ ദ്ദക പന്ദ്ര  ജനറല് മാദ്ദനജര് ക പണ്ടവീനറായ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

ജവസ് പ്രസി ണ്ട്, ജില്ല  പഞ്ചായത്ത് ടപാതുമരാമത്ത്, വിക പസന കാന്റി ഗ് ക പമ്മിറ്റി ടെയര്മാന്മാര്, 

ടസക്രട്ടറി, എല്എസ് ജി ി എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടമമ്പര്, ജില്ലാ വയവസായ 

ദ്ദക പന്ദ്ര  ജനറല് മാദ്ദനജര്, പുതുദ്ദേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസി ണ്ട്, മ മ്പുഴ ദ്ദലാക്ക് പ്രസി ണ്്ട 

എന്നിവര് ലെങ്ങുന്ന 11 ല ഗ എക്സിക പൂട്ടീവ് ക പമ്മിറ്റിയാണ ്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്ക്്ക ദ്ദമല്ദ്ദനാട്ട  വഹിക്കുന്നത്   
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ദ്ദസാടവഭരയര് ടെദ്ദനാളജി പാര്ക്ക്   

        ക പഞ്ചിദ്ദക്കാെ് വയവസായ ഏരിയയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 60 ടസന്റ് മിമി പാട്ടത്തിടനടുത്്ത 

എസ് സി ക്കാരായ യവതി, യവാക്കള്പ്ക്്ക . െി  ലധിത വിത വയവസായങ്ങള്പ് 1ര ഭിക്കുന്നതിന ് 21 

മുറിക പള്പ് പണി ക പഴിച്ചിട്ടുണ്്ട    ോതില് 13 ദ്ദസാടവഭരയര് സ്ഥാപനങ്ങള്പ് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുകളിലന്നു   ോതില് 8 

ടഷ ക പള്പ് ഒഴിഞ്ഞുക പിെക്കുന്നുണ്ട്   ോത ്പുതിയ എസ് സി സ ര ഭക പര്ക്ക്  നല്കുന്നതിണംളള നെപെിക പള്പ് 

1ര ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്   എസ് റ്റി പി  പാര്ക്്ക ദ്ദമല് ദ്ദനാട്ട വഹിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസി ണ്ട്, 

ജവസ് പ്രസി ണ്്ട, വിക പസന ക പാരയകാന്റി ഗ ് ക പമ്മിറ്റി ടെയര്മാന്, ടെയര്മാന് ടപാതുമരാമത്്ത 

കാന്റി ഗ് ക പമ്മിറ്റി, പ്രസി ണ്ട് പുതുദ്ദേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത, ജനറല് മാദ്ദനജര്, ജില്ലാ വയവസായ 

ദ്ദക പന്ദ്ര , പാ ക്കാെ്   മാദ്ദനജര്  ിപി, ജില്ലാ വയവസായ ദ്ദക പന്ദ്ര , പാ ക്കാെ് എന്നിവര് ലെങ്ങുന്ന 

ക പമ്മിറ്റിയാണ്   ലടുത്ത സാമ്പത്തിക പ വര്ഷത്തില് പുതിയ ടക പട്ടിെവ  മറുകള  പണിയന്നതിണംളള നെപെിക പള്പ് 

സഭരീക പരിച്ചുവരുകളിലന്നു   

പുതുദ്ദക്കാെ് മണ്ടപാത്ര നിര്മ്മാണ ദ്ദക പന്ദ്ര  

           പാ ക്കാെ്   ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്ടറ ക പീഴില് 22  ക്ഷ  ടെ വഴിച്്ച 1 ത്തൂര് താലൂക്്ക 

പുതുദ്ദക്കാെ് പഞ്ചായത്തില് മണൊെത്്ത 72 ടസന്റ് സ്ഥ ത്തില് മണ്ടപാത്ര ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്കായി 

CFSC  മാതൃക പയില് സ്ഥാപന  പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുകളിലന്നു   പുതുദ്ദക്കാെ് പഞ്ചായത്തിന്ടറ സ്ഥ ത്താണ് 

സ്ഥാപന  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്   ക പളിമണ്ടപാത്ര ടതാഴി ാളിക പള്പ്ക്്ക യന്ത്രത്തിന്ടറ സഹായത്തില് മണ്്ണ 

കുഴച്്ച പാത്രങ്ങള്പ് നിര്മ്മിക്കുന്നു   െി ുടളയടെ ജദന  ദിന ടെ വക പള്പ് ടതാഴി ാളിക പള്പ് തടന്ന 

വഹിക്കുന്നു   ോവിടെ 50 ടതാഴി ാളിക പള്പ് ടതാഴില് ടെയ്തു        വരുകളിലന്നു   1 ത്തൂര് താലൂക്കില് ോദ്ദത 

ദ്ദമഖ യില് പണിടയടുക്കുന്ന 242 കുടു ബങ്ങള്പ് ഉളളതാണ്   പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് 1ടക പ 1483 

കുടു ബങ്ങള്പ് ഉണ്്ട  

ക പപ്പൂര് ോന് സ്ട്രിിയല് ഏരിയ- വനിത എദ്ദകറ്റ് 

പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് തൃത്താ  ദ്ദലാക്കില് വയവസായ വകുെിന്ടറ ക പീഴിലളള വയവസായ 

എദ്ദകറ്റില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  1 ഏക്കര് സ്ഥ   വാങ്ങിക്കുക പയ   ലവിടെ വനിതക പള്പ്ക്കായി രണ്്ട 

മുറിക പദ്ദളാടുകൂെിയ ടക പട്ടിെ  പണി ക പഴിെിച്ചിട്ടുണ്്ട   എന്നാല് െി എദ്ദകറ്റില് ോതുവടര യാടതാരുകളില 

വനിതയൂണിറുകളക പളു  1ര ഭിച്ചിട്ടില്ല  

6 10 പാര്െിെ , ദാരി  നിര്മ്മാര്ജ്ജന  
തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിട  ദാരി  നിര്മ്മാര്ജ്ജന പധതിതിക പള്പ് 

 തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് സ്ത്രീക പള്പ്, കുട്ടിക പള്പ്, നിരാ  ബര്, വൃധതിര് എന്നിവര്ക്കായി 

വക പയിരുകളിലത്തുന്ന തുക പയില് ക പഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളില് ഒരിക്കല് ദ്ദപാല  പൂര്ണ്ണമായ  ലതാത് വര്ഷങ്ങളില് 

ഉപദ്ദയാഗിക്കാന് ക പഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പധതിതി രൂപീക പരണത്തില് ഫീല് ് ത ത്തില് 1വശയക പതയടെ 

ലെിസ്ഥാനത്തില് മാത്ര  തുക പ വക പയിരുകളിലത്തുക പയ  ലതയാവശയ ഘട്ടങ്ങളില് മാത്ര  നിര്മ്മാണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ് ടെത് ാല് മതിയാകു   യഥാര്ഥ ൊര്ജറ്റ് ഗ്രൂെിന് എത്തിദ്ദച്ചരുകളിലന്ന വിധത്തില് മാത്ര  

പധതിതിക പള്പ് രൂപീക പരിക്കുവാന് നെപെിക പള്പ് സഭരീക പരിദ്ദക്കണ്ടതാണ്   
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തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിട  ദാരി  നിര്മ്മാര്ജ്ജന പധതിതിക പളുടെ 5 വര്ഷടത്ത തുക പ വിനിദ്ദയാഗ 

വിവരങ്ങള്പ് 2013-14 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

1ടക പ 

ടപ്രാജക്ടുക പളുടെ 

എണ്ണ  

ല ഗീക പരി

ച്ചത ്
1ടക പ തുക പ ടെ വ ് ബാക്കി 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് ദ്ദസവന  722 171 893 851 676300118 78386509 597913609 11.6 

  Total 722 171 893 851 676300118 78386509 597913609 11.6 

 

2014-15 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

1ടക പ 

ടപ്രാജക്ടുക പളുടെ 

എണ്ണ  

ല ഗീക പരി

ച്ചത ്
1ടക പ തുക പ ടെ വ ് ബാക്കി 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് ദ്ദസവന  528 58 586 581 285392722 145663629 139729093 51 

  Total 528 58 586 581 285392722 145663629 139729093 51 

 

 

2015-16 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

1ടക പ 

ടപ്രാജക്ടുക പളുടെ 

എണ്ണ  

ല ഗീക പരി

ച്ചത ്
1ടക പ തുക പ ടെ വ ് ബാക്കി 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് പശ്ചാത്ത   0 1 1 1 140526 0 140526 0 

പാ ക്കാെ് ദ്ദസവന  442 149 591 586 309458326 161404002 148054324 52.2 

  Total 442 150 592 587 309598852 161404002 148194850 52.1 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

1ടക പ 

ടപ്രാജക്ടുക പളുടെ 

എണ്ണ  

ല ഗീക പരി

ച്ചത ്
1ടക പ തുക പ ടെ വ ് ബാക്കി 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് പശ്ചാത്ത   0 1 1 1 140526 0 140526 0 

പാ ക്കാെ് ദ്ദസവന  571 124 695 675 419280511 162919328 256361183 38.9 

  Total 571 125 696 676 419421037 162919328 256501709 38.8 

 

2017-18 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പുതിയ 

ടപ്രാജക്ട ്

പില്ഓവര് 

ടപ്രാജക്ട ്

1ടക പ 

ടപ്രാജക്ടുക പളുടെ 

എണ്ണ  

ല ഗീക പരി

ച്ചത ്
1ടക പ തുക പ ടെ വ ് ബാക്കി 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് ദ്ദസവന  722 172 894 852 676325118 78386509 597938609 11.6 

  Total 722 172 894 852 676325118 78386509 597938609 11.6 
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6 12 വിദയാഭയാസ  
വിദയാഭയാസ വകുെ്  മുദ്ദഖന 2017-18 ല് നെൊക്കിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പധതിതിക പള്പ് 

ക്രമ ന  ടപ്രാജക്ടിന്ടറ ദ്ദപര ് ലെങ്കല് തുക പ ടെ വ ്

1  പട്ടിക പവര്ഗ വിദയാര്ഥിക പള്പ്ക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണ  8000000 8000000 

2  വിജയശ്രീ വിദയാഭയാസ പധതിതി 5000000 3്13750 

3  ക പായിക പ വിക പസന  2000000 1725000 

4  എസ് എസ് എ ക്കു്.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

വിഹിത  (ജനറല്) 

25000000 25000000 

5  എസ് എസ് എ ക്കു്.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

വിഹിത  (െി എസ് പി) 

1500000 1500000 

6 ഹരിശ്രീ വിദയാഭയാസ പരിപാെി 1485000 20000 
 1ടക പ 42്85000 40158750 

 

6 13 ്ര്ജ്ജ  
 സുരക്ഷ 

   ജവദുതി സുരക്ഷയമായി ബന്ധടെട്ട് എല്ലാ ോ ക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷന് ഓഫീസുക പളില  സുരക്ഷ 

ലവദ്ദബാധ പരിപാെിക പള്പ് തുെര്ച്ചയായി സ ഘെിെിച്ചു വരുകളിലന്നു  െീഫ് ദ്ദസവി ക പമ്മീഷണര് 1യി െീഫ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്കില്.  ഉദ്ദദയാഗസ്ഥടന പ്രദ്ദതയക പമായി ടക പ എസ് ോ ബി  ിമിറ്റ ് ോതിനായി 

നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്  ഓദ്ദരാ സര്ക്കിള്പ് ഓഫീസില  എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് ദ്ദസവി ദ്ദക പാര് ിദ്ദനറ്റര്മാരുകളില  

എല്ലാ സബ്  ിവിഷന് ലസികെ് എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചീനിയര്മാടര ദ്ദസവി ഓഫീസറുമായി 

ചുമത ടെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട  

  ജവദുതി ലപക പെങ്ങള്പ് കൂടുതല  ഉപദ്ദഭാക്താക്കളുമായി ബന്ധടെട്ട ചുറുകളപാടുക പളില് 

1യതിനാല  ലപക പെങ്ങളില് കൂടുതല് പങ്ക  ടപാതുജനങ്ങള്പ്ക്കാണ് സ ഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനാല  

ടപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക് കുടുതല  സുരക്ഷാ ലവദ്ദബാധ  നല്കുന്നതിടെ ഭാഗമായി ദ്ദസവ് ഓഫീസറായ 

സബ്ബ്  ിവിഷന് ലസികെ് എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചീനിയര്മാരുകളിലടെ ദ്ദനതൃതഭരത്തില  ജില്ലാ ോ ക്ട്രിക്കല് 

ോന്ടപക്ടറുടെ ദ്ദനതൃതഭരത്തില  സുരക്ഷാ ദ്ദബാധവദനക്കരണ ക്ലാസുക പള്പ് സ ഘെിെിച്ചു വരുകളിലന്നു  

ലദ്ദതാടൊെ  വിവിധ ദൃശയമാധയമങ്ങളുടെ സഹായവ  ഈ ഉദയമത്തിനായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു  

 ്ര്ജ്ജസ രക്ഷണവ  ക പാരയക്ഷമതദ്ദയാടു്.  ഉപദ്ദയാഗ ക്രമവ  

  ്ര്ജ്ജ സ രക്ഷണത്തിണം  ജവദുതി ഉപദ്ദയാഗ  കുറക്കുന്നതിണംമായി വിവിധ 

ലവദ്ദബാധപരിപാെിക പള്പ് ടക പ എസ് ോ ബി  ിമിറ്റ  , ോ ക്ട്രിക്കല് ോന്ടസപ്കടക പരററുകള , എനര്ജി 

മാദ്ദനജ്ടമെ് ടസലും   നെത്തുന്നുണ്ട്  

 ോ ോ സി എല് 

  ്ര്ജ്ജ സ രക്ഷണത്തിടെ ഭാഗമായി ോ ോ സി എല് ടറ സഹക പരണദ്ദത്താടെ 

സ സ്ഥാനടത്ത ഗാര്ഹിക പ ഉപദ്ദഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് എല് ോ  ി ബള്പ്ബുക പള്പ് വിതരണ  ടെയ്തു വരുകളിലന്നു  ഈ 

പധതിതി പ്രക പാര  ്,16,3്് എല് ോ  ി ബള്പ്ബുക പള്പ് ടസക്ഷന് ഓഫീസുക പള്പ് മുഖന്തിര  

ടസരജനയനിരക്കില് വിതരണ  ടെയ്തു ക പഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു  ോദ്ദൊഴു  ഈ പധതിതി തുെര്ന്ന് ടക പാണ്ടിരിക്കുന്നു  
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  പുതിയ സര്വീസ് ക പണക്ഷന്  ഭിക്കുന്നതിന് ദ്ദവണ്ട നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  ഘൂക പരിക്കുക പയ  എല്ലാ 

ോ ക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷന് ഓഫീസുക പളു  ക പമ്പൂട്ടര് വദനക്കരിക്കുക പയ  ഉപദ്ദഭാക്ത ടസര ഓദ ഓഫീസുക പളാക്കി 

ടക പ എസ് ോ ബി ഓഫീസുക പള്പ് മാറ്റിടയടുക്കുക പയ  ടെത് ിട്ടുണ്ട്  

  പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് എല് ോ  ി ബള്പ്ബ് വിതരണ  ടെത് തിന്ടറ വിവരങ്ങള്പ്  

എല് ോ  ി വിതരണ  ടമാത്ത  എണ്ണ  

പാ ക്കാെ് സര്ക്കിള്പ് 5,37,347 

ടഷാര്ൂര് സര്ക്കിള്പ് 3,7്,052 

1ടക പ    ്,16,3്് 

6 14 ഗതാഗത  
A) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  

50 വര്ഷദ്ദത്തക്കു്.  പധതിതി രൂപീക പരണത്തിനായി ശുപാര്ശ ടെയ്യടെടുന്ന ദ്ദറാ ക പള്പ് പാ ങ്ങള്പ്  

ക്രമ 

ന   
പ്രവര്ത്തിയടെ ദ്ദപര് പഞ്ചായത്ത് 

ദ്ദറാ ിടെ 

നീള  (ക പി മീ ) 

1  ദ്ദതാട്ടുകുളമ്്പ – ടക പാശക്കുഴി ദ്ദറാ ് പല്ലേന 1 50 

2  താമരൊെ   - ലമ്പാഴദ്ദക്കാെ് – 
തച്ചദ്ദങ്കാെ് ദ്ദറാ ് 

പല്ലേന  

ടക പാടുവായൂര് 
3 00 

3  പൂളെറമ്പ് – പൂതറക്കാെ് ദ്ദറാ ് ടക പാടുവായൂര് 3 00 

4  ക പണ്ണദ്ദങ്കാെ് – ഒടുക പമ്പാറ ദ്ദറാ ് ടക പാടുവായൂര് -- 

5  ക പ യാണക്കാെ് – മയി  പാെ  ദ്ദറാ ്  കുമര പുത്തൂര് 4 20 

6  ക പരിങ്കുള  – മ യെിവാര  ദ്ദറാ ്  എ വദ്ദഞ്ചരി  4 00 

7  ക പാഞ്ഞിര  – പൂദ്ദഞ്ചാ  – ഒെകുന്ന് 

ദ്ദറാ ്  
ക പാഞ്ഞിരപ്പുഴ 8 00 

8   തിരുകളിലവിഴാ കുന്ന് – ലമ്പ ൊറ – 
പി ാദ്ദച്ചാ  ദ്ദറാ ്  

ദ്ദക പാദ്ദട്ടാൊെ   7 35 

്  വിളയൂര് - ചുണ്ട പറ്റ ദ്ദറാ ്  വിളയൂര് 3 05 

10  ഗാന്ധി ജ ഗ്ഷന് - ടതക്കുമുറി ദ്ദറാ ്  1 ത്തൂര്  3 74 

11  ക പെമ്പഴിപ്പുറ  – വാക്കദ്ദേരി ദ്ദറാ ്  ക പെമ്പഴിപ്പുറ  2 20 

12  ക പെമ്പഴിപ്പുറ  – ദ്ദവട്ടക്കര – ക പെമ്പൂര് 
ദ്ദറാ ്  

ക പെമ്പഴിപ്പുറ  4 20 

13  

താമരമുക പള്പ് - പുത്തന്ക പാവ് ദ്ദറാ ിട  

മ മ്പുഴ ക പനാ ിന് കുറുടക പയ്.  പാ   

വീതി കൂട്ടല് 

പല്ലേന -- 
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B) മുനിസിൊ ിറ്റിക പള്പ് (ത സഭര ഭ വ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്പ്) 

 

i) െിറ്റൂര് – തത്തമ ഗ   മുനിസിൊ ിറ്റി  

തത്തമ ഗ   ൊക്സി കാെ് – പ്. ിമുക്ക് എന്നീ ജ ഗ്ഷണംക പളില് ജൈഓവര് നിര്മ്മാണ  – താലൂക്്ക 

1സ്ഥാനമായ െിറ്റൂരില് ബസ് കാെ് നിര്മ്മാണ ,  െിറ്റൂര് പുഴൊ   വീതി കൂട്ടല്  

ii)    പട്ടാമ്പി മുനിസിൊ ിറ്റി  

പുതിയ ദ്ദറാ ് പ്രവര്ത്തിക പള്പ്  

ക പണ്ട ദ്ദതാെ് മുത മെ ജബൊസ് നിര്മ്മാണ , ക പണ്ട ദ്ദതാെ് മുതല് ടപരിമുെിയൂര് ടറയില്ടവ ടഗയ്റ്്റ 

വടര നീള  2 ക പി മീ  – വീതി 6 മീറ്റര് - ദ്ദറാ ് രൂപീക പരണ  ക പഴിഞ്ഞു  

Iii)     ടഷാര്ൂര് മുനിസിൊ ിറ്റി  

 ടഷാര്ൂര് ടെരണ്ട ദ്ദപാക് ഓഫീസ് ദ്ദറാ ് വാൊനാ കുറുേി വടര വീതി കൂട്ടിയാല് 4 ക പി മീ  ദൂര  

ഗതാഗത ടസരക പരയ  വര്ധതിിെിക്കുന്നതിണ്ം ടഷാര്ൂര് ടെരണിട  ഗതാഗതക്കുരുകളിലക്ക് ഒഴിവാക്കാണം  

ക പഴിയ    ടഷാര്ൂര് ടക പാച്ചിന് പാ   മുതല് ക പാറല്മണ്ണ തീരദ്ദേശ ദ്ദറാ ് നിര്മ്മാണ  

നെദ്ദത്തണ്ടതുണ്്ട   കൂൊടത എസ് എ  പി ജ ഗ്ഷന് മുതല് ഭാരതപ്പുഴ ടറയില്ടവ ദ്ദകഷന് ക പവളൊറ 

പി ലിയ  ി ദ്ദറാ ് വടര ജബപാസ് നിര്മ്മാണ    ടഷാര്ൂര് ടറയില്ടവ ദ്ദകഷന് മുതല് 

പരുകളിലത്തിപ്രാ പഴയ ദ്ദഗറ്റ് വടരയ  ദ്ദറാ ് നിര്മ്മിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്    

iv)    ടെര്പ്പുളദ്ദേരി മുനിസിൊ ിറ്റി  

ഏക പദ്ദദശ  45 84 ക പി മീ  നീള  ൊര് ദ്ദറാ   50 46 ക പി മീ  ദ്ദക പാണ്ടക്രീറ്റ് ദ്ദറാ ക പളു  80 27 ക പി മീ  

മണ്ണ് ദ്ദറാ ക പളു  28 12 ക പി മീ  നെൊതക പളുമാണ് ഉ്. ത്    

6 17 പട്ടിക പജാതി വിക പസന  
 

എസ് സി എ ടു എസ് സി പി പധതിതിക പള്പ് 2014-15 
 

ക്രമ 

ന  
ദ്ദപ്രാജക്ടുക പളുടെ സ്കീമുക പളുടെ ദ്ദപര ്

ദ്ദപ്രാജക്ടി

ന്ടറ 

1ടക പ തുക പ 

എസ ്സി എ 

ടു 

എസ ്സി പി 

യടെ 

1ടക പ 

വിഹിത  

എസ ്സി എ 

ടു എസ ്സി പി 

യടെ 1ടക പ 

െി വ ്

പ്രദ്ദയാജന   ഭിച്ച 

1ടക പ 

ഗുണദ്ദഭാക്താക്കളുടെ 

എണ്ണ  

1ടക പ സ്ത്രീക പള്പ് 

1 
1യൂര്ദ്ദവദ ദ്ദനസിംി ഗ് & 

പഞ്ചക പര്മ്മ ജരനി ഗ്  390000 390000 390000 30 21 

2 ബൂട്ടിഷന് ദ്ദക പാസിം് ജരനി ഗ്  450000 450000 450000 50 39 

3 പാ ടതറാെി ജരനി ഗ്  350000 350000 350000 50 31 

4 സാരി  ിജസനി ഗ്  275000 275000 275000 50 50 

  1ടക പ 1465000 1465000 1465000 180 141 
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എസ് സി എ ടു എസ് സി പി പധതിതിക പള്പ് 2015-16 

 

ക്രമ 

ന  
ദ്ദപ്രാജക്ടുക പളുടെ  

സ്കീമുക പളുടെ ദ്ദപര ്
ദ്ദപ്രാജക്ടിന്ടറ 

1ടക പ തുക പ 

എസ ്സി എ ടു 

എസ ്സി പി 

യടെ 1ടക പ 

വിഹിത  

എസ ്സി എ 

ടു 

എസ ്സി പി 

യടെ 1ടക പ 

െി വ ്

ടഭരതിക പ 

 ക്ഷയ  

1 
 യറി യൂണിറുകളക പളുടെ 

നിര്മ്മാണ  
4035000 2035000 2035000 50 

2 
ദ്ദപാത്തുണ്ടി, മ ഗ  ാ , 

ക പാഞ്ഞിരപുഴ എന്നീ  ാമുക പളില് 

നിന്നു പിെിക്കുന്ന ക പെല, ദ്ദരാഹു 

മീണംക പളുടെ ദ്ദശഖരണ  

680400 340200 340200 58 

3 
തിരുകളിലവാഴിദ്ദയാെ് എസ് സി 

സര്വീസ് ദ്ദക പാെദ്ദററ്റീവ് 

ടസാജസറ്റിക്കായ് 

ടഫര്ട്ടിജ സര്  ിദ്ദൊ 

പുനരുകളിലധതിരിക്കാണം്.  

ധനനസഹായ  

564000 282000 0 
Surrendere

d 

4 
എസ് സി യവാക്കള്പ്ക്ക് മുള 

ഉദനപന്നങ്ങളില് ജനപുണയ 

വിക പസന  നല്ക പല് 

450000 450000 450000 50 

5 
ഗ്രാമീണ ദ്ദമഖ യില്.  എസ്  

സി കുടു ബങ്ങള്പ്ക്്ക മുട്ടദ്ദക്കാഴി 

വളര്ത്തല്  

2000000 1375000 1375000 500 

6 
എസ് സി യവജനങ്ങള്പ്ക്്ക ത്രീ 

വീ ര്  ദ്ദഫാര് വീ ര് 

ജൈവി ഗ് പരിശീ ന  

നല്ക പല് 40 ദ്ദപര്ക്്ക 45 ദിവസ   

220000 220000 220000 40 

7 
കുുൂണ്ടകൃഷി  പരിശീ ന  5 

ദ്ദപര്ക്ക ്
305000 152500 152500 5 

8 
റക്സിന് ബാഗ് നിര്മ്മാണ  5 

ദ്ദപര്ക്ക ്
244000 122000 122000 5 

9 
ഗയാസ് ടകര &  ടമാജബല് 

ദ്ദഫാണ്ട സര്വീസി ഗ്  & 

റിെയറി ഗ് 5 ദ്ദപര്ക്ക ്

170000 85000 85000 5 
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10 ദ്ദസാപ്പു  

ദ്ദസാപ്പുദനപന്നങ്ങളുടെയ  

മാര്ക്കറ്റി ഗ് (ദ്ദഹാ  ട  ിവറി)  

7 ദ്ദപര്ക്ക് 

182500 91250 91250 7 

11 ക പളിയപക പരണങ്ങളുടെ 

നിര്മ്മാണ  30 ദ്ദപര്ക്്ക 
300000 300000 300000 30 

12 ടനറ്റിെട്ട  നിര്മ്മാണ  30 

ദ്ദപര്ക്ക ്
210000 210000 210000 30 

 
1ടക പ 9360900 5662950 5380950  

 

 

എസ് സി എ ടു എസ് സി പി പധതിതിക പള്പ് 2016-17 
 

ക്രമ 
ന  

ടപ്രാജക്ടിന്ടറ ദ്ദപര ്

ദ്ദപ്രാജക്ടിന്ടറ 1ടക പ തുക പ 

( ക്ഷത്തില്) 

എസ ്സി എ 

ടു എസ ്സി പി 

യടെ 1ടക പ 

െി വ ്

ടഭരതിക പ  ക്ഷയ  

എ എസ ്
തുക പ എ  ഒ യ തുക പ 1ണ്ട ടപണ്ട 

1 
M/s. ടക പ എസ് ോ  ി സി  ിമിറ്റ ്, 

ജതക്കാെ്, തിരുകളിലവനന്തപുര  750000 731250 590625 32 43 

2 
M/s. ടക പ എസ് ോ  ി സി  ിമിറ്റ ്, 

ജതക്കാെ്, തിരുകളിലവനന്തപുര  750000 731250 590625 28 47 

3 
മ ബാര് ോന്കിറ്റൂട്ട് ഓഫ ്

ജൈവി ഗ ്ടെദ്ദനാളജി, ലങ്കമാ ി 450000 450000 135000 45 0 

4 
ോ ദ്ദക്ട്രാണിക്സ ്ദ്ദക പാര്െദ്ദറഷന് ഓഫ ്

ോന്തയ  ിമിറ്റ ്, ജഹദരാബാദ ് 450000 450000 135000 19 21 

5 
വമണ്ടസ ്ദ്ദപാളിടെനിക പ,് പട്ടാമ്പി 

425000 425000 127500 0 50 

6 
ലഡ്മിനിദ്ദസ്ട്രിറ്റര് പ്രീ – റിക്രൂട്ടട്മന്റ്  
ടസന്റര്, ക പാ ിക്കറ്റ ്

2400000 2400000 1920000 81 19 

ആകെ 5225000 5187500 3498750 205 180 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടപ്രാജക്ട് 2016-17 
 

ക്രമ ന  ടപ്രാജക്ടിടെ ദ്ദപര് പധതിതി വിഹിത  

1  ബ്രാ ടമക്കായി ഗ്  25,60,000 

2  പട്ടിക പജാതി യവതി യവാക്കള്പ്ക്ക് മി ിട്ടറി ജരയിനി ഗ് 30,00,000 

3  യവജനങ്ങള്പ്ക്ക് വാദ്ദദയാപക പരണ  50,00,000 

4  വനിത സ ര ഭങ്ങള്പ് പരിശീ ന   ഭിച്ച പട്ടിക പജാതി 

വനിതക പള്പ്ക്കു്.  ഗാര്ടമെ് ദ്ദമക്കി ഗ് 

50,00,000 

5  ലയ്യങ്കാളി പഠന ദ്ദക പന്ദ്ര  50,00,000 

6  പ്രതിഭാ പിന്തുണ 10,00,000 
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ജില്ലാ പധതിതി 2017- പാ ക്കാെ ്ജില്ല 

 

പട്ടിക പജാതി വകുെ് നെത്തുന്ന പുതിയ പധതിതിക പള്പ് 

 

സ സ്ഥാനടത്ത ജഹസ്കൂള്പ് ത ത്തില് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ഥിക പളുടെ പഠന നി വാര  

ടമച്ചടെടുത്തുന്നതിന്ടറ  ഭാഗമായി 1,00,000 - രൂപയില് താടഴ വാര്ഷിക പ കുടു ബ വരുകളിലമാനമു്.  

പട്ടിക പജാതി കുടു ബങ്ങളിട  ജഹസ്കുള്പ് വിദയാര്ഥിക പള്പ്ക്്ക 2,00,000 - രൂപ നിരക്കില് പഠനമുറി 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്, പധതിതി പ്രക പാര  ടതരടഞ്ഞടുക്കടെടുന്ന ഗുണദ്ദഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് നാ ് ഗ ക്കളായി 

ധനസഹായ തുക പ വിതരണ  ടെയ്തുടക പാണ്ട് 120 സ്കഭരയര് ഫീറ്റ് റ  നിര്മ്മിക്കുന്നതിണം  പ്ലാകറി ഗ് 

നെത്തുന്നതിണം  തറ ജെല് പാകുന്നതിന് ജവദുതീക പരിക്കുന്നതിണം , ജ റ്റ്, ഫാന്, പുസ്തക പങ്ങള്പ് 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിണം്.  ല മാര എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിണംമാണ് പധതിതി നെൊക്കുന്നത്  2017-18 

സാമ്പത്തിക പ വര്ഷ  പാ ക്കാെ് ജില്ലയില് 2,00,000 -രൂപ നിരക്കില് 580 പഠന മുറിക പള്പ് 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാണ് പധതിതി  ക്ഷയമിടുന്നത്  

6 18 പട്ടിക പവര്ഗവിക പസന  
 

Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS hmÀjnI ]²-Xn-IÄ  

Ah-tem-I-\hpw Ah ]c-am-h[n {]tbm-P-\-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\pÅ \nÀt±-i-§fpw  

{Kma-]-©m-b¯v 

{Ia-

\w. 

{Kma-]-©m-b¯v 2017-þ18 

tkh\w ]Ým-̄ ew DÂ]m-Z\w BsI  

1 Ing-¡-t©cn 96000 0 0 96000 

2 \tÃ¸nÅn 97000 0 150000 247000 

3 hS-Ic-̧ Xn 1733000 361000 0 2094000 

4 s]cp-am«n 4110000 1785000 0 5895000 

5 Fcp-t¯-¼Xn 857000 0 0 857000 

6 sImgn-ªm-¼md 1761000 560000 0 2321000 

7 ae-¼pg 1980000 736000 0 2716000 

8 AIt¯¯d 327000 0 0 327000 

9 Fe-̧ pÅn 72000 0 0 72000 

10 Imªn-c-̧ pg 1430000 505000 0 1935000 

11 X -̈¼md 853000 230000 30000 1113000 

12 sX¦c 899000 179000 0 1078000 

13 apX-e-aS  10230000 616000 5 10846005 

14 sImÃ-t¦mSv 809000 0 0 809000 
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15 Abn-eqÀ 501000 383000 0 884000 

16 വണ്ടാഴി 0 45000 0 45000 

17 s\·md 0 60000 0 60000 

18 Fe-h-t©cn 226000 0 0 226000 

19 s\Ãn-bm-¼Xn 2923000 879000 800000 4602000 

20 AKfn 24610000 5992000 5471000 36073000 

21 ]pXqÀ  18556000 2606000 4615000 25777000 

22 tjmf-bqÀ  13862000 6623000 2198000 22683000 

23 Be-̄ qÀ  180000 0 0 180000 

 BsI 86112000 21560000 13264005 120936005 

 

Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS hmÀjnI ]²-Xn-IÄ 2017-þ18 þ  

Ah-tem-I-\hpw Ah ]c-am-h[n {]tbm-P-\-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\pÅ \nÀt±-i-§fpw þ  

t»m¡v -]-©m-b¯v 

{Ia-

\w. 

t»¡v  

]©m-b¯v 

2016-þ17 2017-þ18 

tkh\w ]Ým-

¯ew 

DÂ]m-

Z\w 

BsI  tkh\w ]Ým-

¯ew 

DÂ]m-

Z\w 

BsI  

1 ae-¼pg 1868000 0 0 1868000 1906000 0 0 1906000 

2 ]me-¡mSv 96000 0 0 96000 109000 0 0 109000 

3 NnäqÀ 2882000 0 0 2882000 5056000 0 0 5056000 

4 IpgÂaµw 124000 0 0 124000 140000 0 0 140000 

5 sImÃ-t¦mSv 3458000 0 0 3458000 5489000 1170000 0 6659000 

6 s\·md 520000 727000 0 1247000 1007000 400000 0 1407000 

7 Be-̄ qÀ  53000 0 0 53000 59000 0 0 59000 

8 a®mÀ¡mSv  819000 500000 0 1319000 2307000 0 0 2307000 

9 {ioIr-jvW-

]pcw 

112000 0 0 112000 126000 0 0 126000 

10 Xr¯me 11000 0 0 11000 13000 0 0 13000 
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11 ]«m¼n 22000 0 0 22000 25000 0 0 25000 

12 A«-̧ mSn 22185000 4500000 1185000 27870000 26039000 8900000 0 34939000 

 BsI 32150000 5727000 1185000 39062000 42276000 10470000 0 52746000 

 

Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS hmÀjnI ]²-Xn-IÄ 2017-þ18 þ  

Ah-tem-I-\w~ þ PnÃm -]-©m-b¯v 

{Ia-

\w. 

PnÃm ]©m-b¯v 2017-þ18 

tkh\w ]Ým-̄ ew DÂ]m-Z\w BsI  

1 ]me-¡mSv 30000000 4000000 1000000 35000000 

 

6 1് വനിതാവിക പസന  
 

വിദ്ദക പന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവ   ി ഗപദവി തു യതയ   

ഗ്രാമസഭക പളില് സ്ത്രീക പളുടെ പങ്കാളിത്ത  എണ്ണത്തില് വര്ധതിിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില  ഗുണപരമായി 

ടമച്ചടെട്ടിട്ടില്ല  പധതിതി രൂപീക പരണത്തില  പരിപാെിക പളില  സ്ത്രീക പളുടെ നിര്ണ്ണായക പാമയ ോെടപെല  

െര്ച്ചക പളു  ഉണ്ടാക പണ   

തദ്ദേശസഭരയ  ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് നാളിതുവടര നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പള്പ് വിശക പ ന  

ടെയ്യുദ്ദമ്പാള്പ് ടപാതു പധതിതിക പളില് സ്ത്രീക പള്പ്ക്കു ദ്ദവണ്ടിയളള പധതിതിക പള്പ് വളടര പരിമിതമാടണന്നു 

ക പാണാ   

ക പാര്ഷിക പ ദ്ദമഖ യില  മറ്റ് ഉപന്ാദന ദ്ദമഖ ക പളില  സ്ത്രീക പള്പ്ക്ക് 1സ്തിക പള്പ് വര്ധതിിെിക്കാണം  

തീരുകളിലമാനടമടുക്കല് പ്രക്രിയക പളില് പങ്കാളിക പളാക പാണം  വളടരക്കുറച്്ച ലവസരങ്ങടള 

ഉണ്ടായിട്ടുളളു വീട്ടമ്മമാര് എന്ന നി യില് മാത്രമാണ് സ്ത്രീക പള്പ് ക പണക്കാക്കടെടുന്നത്  ലല്ലാടത 

ടതാഴി ാളിക പള്പ്, ഉപന്ാദക പര്, ക പര്ഷക പര് എന്നീ നി ക പളി ല്ല  

സ്ത്രീക പളുടെ ലെിസ്ഥാന 1വശയങ്ങളായ ടതാഴില്, പ്രാഥമിക പ സരക പരയങ്ങള്പ് എന്നിവക്്കായ 

മാത്രമാണ ് വനിത ഘെക പ പധതിതിയില് ്ന്നല് നല്ക പിയിരുകളിലന്നത്  ോതിലൂടെ സ്ത്രീക പളുടെ ലവസ്ഥ 

കുറടച്ചങ്കില  ടമച്ചടെട്ടിട്ടുണ്ട്  എന്നാല് സ്ത്രീക പളുടെ പദവിയില് ക പാരയമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങള്പ് 

നെന്നിട്ടില്ല  

ഉദാഹരണമായി സ്ത്രീക പള്പ്ടക്കതിടര വര്ധതിിച്ചുവരുകളിലന്ന ലതിക്രമങ്ങള്പ്, ജ  ഗിക പാതിക്രമങ്ങള്പ്, 

ടതാഴില്ജനയ ദ്ദരാഗങ്ങള്പ്, പ്രതുല്പാദന 1ദ്ദരാഗയ പ്രങ്ങങ്ങള്പ് തുെങ്ങിയവ പരിഹരിക്കാണംളള 

പധതിതിക പള്പ് വളടര കുറവാണ്  പിദ്ദന്നാക്കാവസ്ഥയില് ക പഴിയന്ന സ്ത്രീക പടള തു യ പദവിയിട ത്തിക്കാന് 

 ി ഗനീതി ലെിസ്ഥാനമാക്കിയ സവിദ്ദശഷ പധതിതിക പള്പ്ക്ക് വരുകളില  വര്ഷങ്ങളില് മുന്ഗണന നല്ക പണ   

2016-17 വര്ഷ  ത്രിത  പഞ്ചായത്തുക പള്പ് വഴി നെെി ാക്കിയ പധതിക പളില് സ്ത്രീക പള്പ്ക്കുദ്ദവണ്ടി 

ടെ വഴിച്ച തുക പ സ ബന്ധിച്ച വി യിരുകളിലത്തല് ചുവടെ ദ്ദെര്ക്കുന്നു  
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{Kma ]©mb¯v þ 2016þ17 

{Ia 

\w 

Xt±i kz-bw-

`cW Øm]\w 

BsI 

s{]mP-IvSp-IÄ 

h\n-X- 

ICDS 

taJe 

s]mXp- 

hn-̀ mKw 

h\n-X-

IÄ¡v XpI 

1 {Kma ]©m-b¯v 9139 382 

DÂ]m-Z\ 

taJe 

3363.09 CÃ 

tkh\ taJe 

18084.68 

(t]mj-

Im-

lmcw) 

1269.42 

1939.32 

3208.74 

]Ým-̄ ew 8926.20 

1773.24 

(414 AwK³ 

hmSn-IÄ) 

 30,373.97 4981.98 

 

 88 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പള്പ് 2016-17 വര്ഷ  മൂന്്ന ദ്ദമഖ ക പളി ായി ടെ വഴിച്ച  തുക പ സ ബന്ധിച്്ച 

ക പണക്കുക പള്പ് വിശക പ ന  ടെയ്യുദ്ദമ്പാള്പ് ഉല്പാദന ദ്ദമഖ യില് വനിതക പള്പ്ക്്ക ദ്ദവണ്ടി ഒരുകളില പധതിതിയ  

ോല്ലാടയന്ന് മനസ്സി ാക്കാ   

 ദ്ദസവന ദ്ദമഖ യില് മാത്രമാണ് സ്ത്രീക പള്പ്ക്്ക ദ്ദവണ്ടി പധതിതി നെെി ാക്കിയിട്ടുളളത് എന്ന് ക പാണാ   

 ദ്ദസവന ദ്ദമഖ യില് വനിതക പള്പ്ക്ക് ദ്ദവണ്ടി ടെ വഴിച്ച തുക പയടെ ക പണടക്കടുക്കുദ്ദമ്പാള്പ് 1ടക പ 

ടെ വഴിച്ച തുക പയടെ 18% മാത്രടമ വരുകളിലന്നുളളു  ഈ 18% ത്തില് 60% തുക പയ  ദ്ദപാഷക പാഹാരവമായി 

ബന്ധടെട്ട ടെ വാളതതാണം  

 പശ്ചാത്ത  ദ്ദമഖ യില് ടെ ഴിച്ച തുക പ 100% ഉ  414 ല ഗനവാെിക പളുടെ നിര്മ്മാണവമായി 

ബന്ധടെട്ട തുക പയാണ്  

വിദ്ദക പന്ദ്രീക പാസൂത്രണ  - ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക പള്പ് 

2016-17 വര്ഷ  13 ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക പളി ായി വനിതക പള്പ്ക്കുദ്ദവണ്ടി 103 ടപ്രാജക്റ്റുക പള്പ്ക്്ക 

 ിപിസിയടെ ലണംമതി  ഭിച്ചിരുകളിലന്നു 25,21,67,911/ രൂപയാണ് വനിതക പള്പ്ക്കുദ്ദവണ്ടി നീക്കി വച്ചിരുകളിലന്നത്  

എന്നാല് ഈ ദ്ദമഖ യില് െി വ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1,09,42,307/ മാത്രമാണ്  1ടക പ ലെങ്കല്തുക പയടെ 

4.34% മാത്രമാണ് ടെ വഴിച്ചിട്ടു്. ത്  13 ദ്ദലാക്കുക പളില് 4 ദ്ദലാക്കുക പളിട  

വനിതാഘെക പപധതിതിയിട  ടെ വ് പൂജയ  ശതമാനമാണ്  2017-18 സാമ്പത്തിക പവര്ഷടത്ത 

പധതിതിക പളുടെ നിര്വഹണത്തില  ോദ്ദത ലവസ്ഥയാണ് നി നില്ക്കുന്നത്  

വനിതാഘെക പ പധതിതിക്കായി 2016-17 സാമ്പത്തിക പവര്ഷത്തില്  

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക പള്പ് ടെ വഴിച്ച തുക പ 

ഘെക പ  1ടക പ പധതിതിക പള്പ് ലെങ്കല് തുക പ ടെ വഴിച്ച തുക പ 

ശതമാന  

(%) 

ഉദനപാദന  54 111926536 1964333 1.76 

ദ്ദസവന  46 138294075 8977974 6.49 

ലെിസ്ഥാനസരക പരയ  3 1947300 0 0 

1ടക പ 103 252167911 10942307 4.34 
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വിദ്ദക പന്ദ്രീക പാസൂത്രണ  - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക പള്പ് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത എല്ലാ വാര്ഷിക പ പധതിതിക പളില  വനിതക പള്പ്ക്കുദ്ദവണ്ടി 10 ശതമാനത്തില് 

ലധിക പ  തുക പ വക പയിരുകളിലത്തുക പയ  വനിതക പള്പ്ക്ക് പ്രദ്ദയാജനപ്രദങ്ങളായ പധതിതിക പള്പ് 

നെെി ാക്കിയിട്ടു്. തായ  മുന്വര്ഷങ്ങളിട  പധതിതിക പള്പ് വിശക പ ന  ടെയ്യുദ്ദമ്പാള്പ് മനസ്സി ാക്കാന് 

ക പഴിയ   വനിതാസ ഘങ്ങള്പ്ക്ക് ധനസഹായ  നല്കുന്നതിലപരി ലവരുകളിലടെ 1ദ്ദരാഗയ , സ സ്കാര , 

സാമ്പത്തിക പ , വിദയഭയാസ , എന്നിവക്കു  ടതാഴില്പരമായ സരക പരയങ്ങള്പ് ഒരുകളിലക്കുന്നതിണം , 

മാര്ക്കറ്റി ഗ് സരക പരയങ്ങള്പ് വിപു ടെടുത്തുന്നതിണം  സഹായക പമായ പധതിതിക പള്പ് 1സൂത്രണ  ടെത് ് 

2016-17 പധതിതിക പള്പ് നെെി ാക്കിയിട്ടുണ്്ട  

2016-17 

1  വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പളില് കുടു ബശ്രീ വിപണദ്ദക പന്ദ്ര  40,00,000 

2  വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പളില് കുടു ബശ്രീ വിപണദ്ദക പന്ദ്ര  

(എസ് സി പി) 

21,10,181 

3  നാപ്കടക പിന് ടവന്റി ഗ് ടമഷീണം  ോനസിനദ്ദററ്ററു  

സ്ഥാപിക്കല് 

27,86,620 

4  ഖാദിസ ഘങ്ങള്പ്ക്്ക െര്ക്ക വാങ്ങുന്നതിണം്.  പധതിതി 24,56,340 

5  സ്ത്രീക പളുടെയ  കുട്ടിക പളുടെയ  1ശുപത്രിയില് ദ്ദപാക് 

ഓെദ്ദറഷന് തിയദ്ദറ്റര് 

6,15,721 

വനിതാ ഘെക പ പധതിതി – ലെങ്കല്, വിനിദ്ദയാഗ , പധതിതിക പള്പ് 

 വനിതാ ഘെക പ പധതിതിക പളില് ഉള്പ്ടെടുത്തി ലതാത് വര്ഷങ്ങളില് വക പയിരുകളിലത്തുന്ന ലെങ്കല് 

തുക പയില് മുഴുവണം  ഉപദ്ദയാഗിക്കാന് ക പഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളില് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്്ക 

ക പഴിഞ്ഞിട്ടില്ല  ഫീല് ് ത ത്തില്.  1വശയക പതയടെ ലെിസ്ഥാനത്തി ല്ല മിക്ക ടപ്രാജക്ടുക പളു  

രൂപീക പരിക്കടെടുന്നത് എന്നതാണ് ോതിന ് ക പാരണ   ടപ്രാജക്ട ് രൂപീക പരണ ദ്ദവളയില് ഫീല് ് ത  

1വശയക പത ലണംസരിച്ച് മാത്ര  തുക പ വക പയിരുകളിലദ്ദത്തണ്ടതാണ്  സ്ത്രീ ശാക്തീക പരണത്തിന് പ്രാധാനയ  

നല്കുക പയ  ലതുമായി ബന്ധടെട്ട ലനാവശയ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ് ഒഴിവാക്കുക പയ  

ടെദ്ദയ്യണ്ടതാണ്   
 

2017-18  ട  തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്കു്.  1ടക പ വിഹിത   

                                                                                                    (തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ക്രമ  

ന  

തദ്ദേശ ഭരണ  

സ്ഥാപന  
എണ്ണ  

വിക പസന 

ഫണ്ട ്
പരമ്പരാഗത  

1സ്തി  

(ദ്ദറാ ,് 

ദ്ദറാ ിതര ) 

1ടക പ 

പാ ക്കാെ ്

പാ ക്കാെ ്ഒരുകളില 

തദ്ദേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ 

ശരാശരി 

1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 88 40305.82 8302.19 12389.42 60997.43 693.1526 

2 ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 13 11542.93 465.66 693.65 12702.24 977.0954 



 

 

 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാര്ഷിക പ പധതിതി ലവദ്ദ ാക പന   640 

 

ജില്ലാ പധതിതി 2017- പാ ക്കാെ ്ജില്ല 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 1 11929.13 273.41 3356.22 15558.76 15558.76 

4 നഗരസഭ 7 10081.96 1360.87 2286.58 13729.41 1961.344 

1ടക പ 109 73859.84 10402 18725.9 102988 19190.4 

     

ഉറവിെ  : സ സ്ഥാന ബജറ്റ ്ദ്ദരഖക പള്പ്  

മുക പളില് ടക പാടുത്ത പട്ടിക പ പ്രക പാര  പാ ക്കാെ് ജില്ലയിട  തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 1ടക പ 

ബജറ്റ് വിഹിത  102്88  ക്ഷ  1ണ്   പാ ക്കാെ് ജില്ലയിട  ഒരുകളില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ശരാശരി 

6്3 15261  ക്ഷവ  ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ ശരാശരി ്77 0്54  ക്ഷവ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ 

ശരാശരി 15558 76  ക്ഷവ  നഗരസഭയദ്ദെത് 1്61 3443  ക്ഷവ  1ണ്  

6.2. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  വാര്ഷിക പ പധതിതി ലെങ്കല് 

തദ്ദേശസഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ഓദ്ദരാ വര്ഷവ  പധതിതി തയ്യാറാക്കി നെെി ാക്കി 

വരുകളിലന്നുണ്ട്    സ സ്ഥാന സര്ക്കാര്  ബജറ്റില് ലണംവദിക്കുന്ന വിക പസന –1സ്തി സ രക്ഷണ 

ഫണ്ടുക പള്പ്ക്്ക പുറടമ മറുകള വിവിധ ഫണ്ടുക പള്പ് കൂെി വക പയിരുകളിലത്തിടക്കാണ്ടാണ് ഓദ്ദരാ തദ്ദേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനവ  പധതിതി തയ്യാറാക്കുന്നത്   ലതുടക പാണ്ടുതടന്ന സ സ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്കുന്ന 

ഫണ്ടിദ്ദനക്കാള്പ് കൂെിയ ലെങ്കല്തുക പയ്. തായിരിക്കു  ഓദ്ദരാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിദ്ദെയ  പധതിതി   

2017-18 വാര്ഷിക പ പധതിതി ലെങ്കല്  (തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

പാ ക്കാെ് ജില്ല 

ക്രമ ന  
തദ്ദേശസഭരയ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്പ് 
എണ്ണ  

പധതിതി ലെങ്കല് 

തുക പ 

1  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് 88 ്13്8 21 

2  ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 13 23354 05 

3  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 1 22226 84 

4  മുനിസിൊ ിറ്റി 7 26048 36 

 1ടക പ 10് 163027 46 

 ി പി സി ലപ്രൂവല്   ഭിച്ച തുക പ (27 12 2017) 

=139839.67 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷൻ  

 പട്ടിക പ പ്രക പാര  പാ ക്കാെ ് ജില്ലയിട  എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുദ്ദെയ  കൂെി 1ടക പ 

വാര്ഷിക പ പധതിതി ലെങ്കല് 163027 46  ക്ഷമാണ്   ലതില്  ി പി സി ലപ്രൂവല് (27 12 2017)  ഭിച്ച 

തുക പ 13്83് 67  ക്ഷമാണ്  

6.3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദ 

വിവരങ്ങള്പ്  

ജില്ലയില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത ത്തില് ടപാതു വിഭാഗത്തില് 10,്4് പുതിയ പധതിതിക പളു  5,526 പില് 

ഓവര് പധതിതിക പളു  ഉല്ടെടെ 1ടക പ 16,475 പധതിതിക പളാളത്. ത്   66,541 6  ക്ഷ  രൂപ ലെങ്കല് 
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തുക പയായ പ്രസ്തുത പധതിതിക പളില് 18,705 5  ക്ഷ  രൂപ (28 1%) നാളിതുവടരയായി വിനിദ്ദയാഗിച്ചു   

പട്ടിക പജാതി വിഭാഗത്തില് 22 4%വ  പട്ടിക പ വര്ഗ വിഭാഗത്തില് 16 ്%വ  ടപാതുവിഭാഗ പധതിതിക പളില് 

28 1%വ  െി വഴിക്കാന് സാധിച്ചു  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദ 

വിവരങ്ങള്പ്  

 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പധതിതി 

(പുതിയത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതിക പള്പ് 

ല ഗീക പരിച്ച 

പധതിതിക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 
ശതമാന  

പാ ക്കാെ ്

ടപാതുവിഭാഗ  10്4് 5526 16475 15830 66541 6 18705 5 28 1% 

പട്ടിക പജാതി  2068 1124 31്2 3017 13555 6 30335 2 22 4% 

പട്ടിക പവര്ഗ   23് 104 343 322 18482 8 31278 ് 16 ്% 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

 

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദ 

വിവരങ്ങള്പ് (തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതിതി 

(പുതിയ

ത)് 

പധതിതി(

പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതി

ക പള്പ് 

ല ഗീക പരിച്ച 

പധതിതി ക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ ്

ടപാതുവിഭാഗ  7്6 408 1204 1137 13284 7 31803 5 23 ്  

പട്ടിക പജാതി  360 184 554 503 5്4്4 0 1464് 6 24 6  

പട്ടിക പവര്ഗ   50 17 67 65 13്72 0 1322് 2 ് 5  

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

നഗരസഭ ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്പ്                                                                  
(തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ജില്ല ദ്ദമഖ  
പധതിതി 

(പുതിയത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതിക പള്പ് 

ല ഗീക പരിച്ച 

പധതിതിക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 
ശതമാന  

പാ ക്കാെ് 

ടപാതുവിഭാഗ   1628 ്77 2605 2485 227്6 5 43330 0 1്% 

പട്ടിക പജാതി  156 117 273 238 21്്് 7 51225 1 23 3% 

പട്ടിക പവര്ഗ   4 2 6 5 1856് 8 0 0% 

 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  
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6.6. ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദ 

വിവരങ്ങള്പ്  

  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ത ത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി ായി നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്പ്   

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതിതി 

(പുതിയ

ത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതിക പ

ള്പ് 

ല ഗീക പരിച്ച 

പധതിതി ക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ് 

ടപാതുവിഭാഗ  2്6 264 560 552 14853 4 12864 5 13 4 

പട്ടിക പജാതി  106 110 216 213 47675 8 8്്87 8 18 ് 

പട്ടിക പവര്ഗ   8 6 14 14 44050 0 13്04 5 31 6 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്       

 

 6.7. ഉപന്ാദന , പശ്ചാത്ത  , ദ്ദസവന  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത ത്തില് വിവിധ ദ്ദമഖ ക പളില് നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്പ് 

(തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

  

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ത ത്തില് നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്പ്                                                    

(തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതിതി 

(പുതിയത്

) 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതിക പ

ള്പ് 

ല ഗീക പരി

ച്ച പധതിതി 

ക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 

ശതമാ

ന  

പാ ക്കാെ ്

ഉപന്ാദന  135 80 215 1്് 45്84 1 11142 3 24 2% 

പശ്ചാത്ത   357 271 628 5്0 3്025 3 10024 6 25 7% 

ദ്ദസവന  718 258 ്76 ്27 12142 6 24080 7 1് 8% 

1ടക പ 1210 60് 181് 1716 20643 5 45247 6 21 ്% 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

 

 

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതി

തി 

(പുതി

യത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതിക പ

ള്പ് 

ല ഗീക പരിച്ച 

പധതിതി ക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 
ശതമാന  

പാ ക്കാെ ്

ഉപന്ാദന  1262 305 1567 14്7 13177 ് 24363 8 18 55 

പശ്ചാത്ത   6054 3683 ്737 ്371 30258 3 748്3 5 24 8 

ദ്ദസവന  5്3് 2766 8705 8335 38576 6 11417 ് 2് 6 

1ടക പ 13225 6754 2000് 1്203 82012 ് 21343 7 26 
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മുനിസിൊ ിറ്റി ത ത്തില് വിവിധ ദ്ദമഖ ക പളില് നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്പ് (തുക പ 
 ക്ഷത്തില്) 

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതിതി 

(പുതി 

യത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതി 

ക പള്പ് 

ല ഗീ 

ക പരിച്ച 

പധതിതിക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 
ശതമാന  

പാ ക്കാെ ്

ഉപന്ാദന  138 50 188 173 152്3 5 17706 8 11 6 

പശ്ചാത്ത   108് 738 1827 1747 13137 6 2155് 6 16 4 

ദ്ദസവന  560 308 868 808 10338 0 21888 0 21 2 

1ടക പ 1787 10്6 2883 2728 25005 0 45218 3 18 1 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

 

പട്ടിക പ 10 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ത ത്തില് വിവിധ ദ്ദമഖ ക പളില് നെെി ാക്കിയ പധതിതിക പളുടെ 

വിശദവിവരങ്ങള്പ് (തുക പ  ക്ഷത്തില്) 

ജില്ല ദ്ദമഖ  

പധതിതി 

(പുതി 

യത)് 

പധതിതി 

(പില് 

ഓവര്) 

1ടക പ 

പധതിതി 

ക പള്പ് 

ല ഗീ 

ക പരിച്ച 

പധതിതിക പള്പ് 

1ടക പ 

തുക പ 

െി വഴിച്ച 

തുക പ 
ശതമാന  

പാ ക്കാെ ്

ഉപന്ാദന  26 24 50 50 28570 0 588്0 ് 2 1 

പശ്ചാത്ത   267 254 521 518 84667 6 127്് ് 15 1 

ദ്ദസവന  117 102 21് 211 87377 6 16577 2 1് 

1ടക പ 410 380 7്0 77് 200615 2 88268 36 2 

ഉറവിെ  : ോന്ഫര്ദ്ദമഷന് ദ്ദക പരള മിഷന്  

6.്. തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിട  പധതിതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി  

ബന്ധടെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള്പ് 

 

1. പഞ്ചായത്തുക പളിട  തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ വിഭാഗത്തിട  എഞ്ചിനിയര്മാരുകളിലദ്ദെയ  

ഓവര്സിയര്മാരുകളിലദ്ദെയ  ഒഴിവ്.  തസ്തിക പക പള്പ് ലെിയന്തിരമായി നിക പത്തുന്നതിണംദ്ദവണ്ട 

നെപെിക പള്പ് സഭരീക പരിദ്ദക്കണ്ടതാണ്  പ്രസ്തുത തസ്തിക പക പളിട  ഒഴിവ് പധതിതി പ്രവര്ത്തനടത്ത 

സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്    

2. ലട്ടൊെി ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തില് ഓവര്സിയര്മാരില്ല   കൂൊടത ലട്ടൊെി ദ്ദലാക്്ക 

പഞ്ചായത്തിന്  മാത്രമായി എല് എസ് ജി  ി ലസ്സികെ്  എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ തസ്തിക പ 

ലണംവദിച്ചിട്ടില്ല മണ്ണാര്ക്കാെ്, ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിട  ലസികെ് എക്സിക പൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനിയര്ക്കാണ് നി വില് ലട്ടൊെി ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ ചുമത  നല്ക പിയിട്ടു്. ത്   

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ വിസ്തൃതിയ ,  മിമിശാസ്ത്രപരമായ സവിദ്ദശഷതയ  എല് എസ് ജി  ി 

വിഭാഗത്തിട  ദ്ദജാ ി ഭാരവ  ക പണക്കിട ടുത്ത് ലട്ടൊെി ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മാത്രമായി 

എല് എസ് ജി  ി വിഭാഗ  ലസ്സികെ്  എക്സിക പൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ തസ്തിക പ സൃഷ്ടിക്കണടമന്്ന 

ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസി െ് ലഭിപ്രായടെട്ടിട്ടുണ്്ട  

3. സഭരക പാരയ വയക്തിക പളുടെ ഉെമസ്ഥതയില്.  മിമി സര്ക്കാരിദ്ദ ക്ക് സറണ്ടര് ടെത് ് വാര്ഷിക പ 

പധതിതിയില് ഉള്പ്ടെട്ടിട്ടു്.  പ്രവൃത്തിക പള്പ് നെെി ാദ്ദക്കണ്ട സാഹെരയത്തില് 1യതിന് 
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ക പാ താമസ  ദ്ദനരിടുന്നതിനാല് ോത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധടെട്ട വകുപ്പുക പളുടെ പുദ്ദരാഗതി 

വി യിരുകളിലത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ ത ത്തില് പ്രദ്ദതയക പ സ വിധാന  1വശയമാണ്  

4. ജ ദ്ദസെന   വകുെ്    സാദ്ദങ്കതിക പ   വിഭാഗത്തിടെ    ലണംമതി  1വശയമുളള  

ദ്ദപ്രാജക്ടുക പള്പ്ക്്ക ക പാ താമസ  ദ്ദനരിൊടത 1യത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരുകളില സമയപരിധി 

നിശ്ചയിച്്ച സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്പ് ജ ദ്ദസെന വകുെിന്  ഭയമാക്കണ    

5. ടപാതുമരാമത്്ത ോ ക്ട്രീക്കല് വിഭാഗത്തില് നിന്നു  സാദ്ദങ്കതിക പാണംമതി 1വശയമു്.  

ദ്ദപ്രാജക്ടുക പള്പ്ക്്ക ലണംമതി  ഭിക്കുന്നതിണം  ബന്ധടെട്ട പുദ്ദരാഗതി ദ്ദമാണിറ്ററി ഗ് ടെയ്യുന്നതിനായി 

ജില്ലാത ത്തില് സ വിധാന  ഏര്ടെടുത്തുക പ  

6. തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് വഴി നെെി ാക്കുന്ന ്ര്ജ്ജ പധതിതിക പള്പ് എ  എന് 1ര് ോ 

പധതിതിക പള്പ് നിര്ദ്ദേശ  ലണംസരിച്ചു്.  ടസരദ്ദരാര്ജ്ജ ദ്ദപ്രാജക്ടുക പളുടെ ലണംമതി  ഭിക്കുന്നതിണം  

ബന്ധടെട്ട പുദ്ദരാഗതി ദ്ദമാണിറ്ററി ഗ് ടെയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാത ത്തില് സ വിധാന  

ഏര്ടെടുത്തുക പ  

7. തദ്ദേശ സഭരയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ് വഴി നെെി ാക്കുന്ന  ിവ് ോറിദ്ദഗഷന് പധതിതിക പള്പ്ക്്ക 

ഗുണദ്ദഭാക്തൃ വിഹിത  ലെക്കായണടമന്ന സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശമണംസരിച്ച് ലട്ടൊെി ദ്ദമഖ യിട  

എസ് െി വിഭാഗക്കാര്ക്്ക പ്രദ്ദതയക പ ോളവ് ലണംവദിക്കുന്നതിണം്.  നെപെി സഭരീക പരിക്കുക പ  

8. വാര്ഷിക പ പധതിതിയില് ഉള്പ്ടെടുത്തി സ ഘങ്ങള്പ്ക്്ക ബാങ്ക് മുദ്ദഖന വായ്പാബന്ധിത സഡസി ി 

നല്കുന്ന പധതിതിക പളുടെ തുക പ ബാങ്കുക പള്പ് വിതരണ  ടെയ്യുന്നതിനായി ദ്ദലാക്കുത  

ബി എല് ബി സി  ദ്ദയാഗങ്ങളില് ലജണ്ടയായി ഉള്പ്ടെടുത്തി െര്ച്ച ടെയ്യുന്നതിണം്.  നെപെിക പള്പ് 

സഭരീക പരിക്കണ   

9. മ മ്പുഴ ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ ക പീഴില് സാമൂഹിക പ 1ദ്ദരാഗയ ദ്ദക പന്ദ്രങ്ങള്പ് ോല്ലാത്തതിനാല് 

പധതിതി വിഹിത , 1സ്തി പരിപാ ന ഫണ്ട് (ദ്ദറാ ് ഒഴിടക പ) വിഹിത , 1ദ്ദരാഗയദ്ദമഖ യില് 

വിനിദ്ദയാഗിക്കുന്നതിന് ദ്ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പ്രയാസമു്. തിനാല് 1യത് 

പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പധതിതി വിഹിത , 1സ്തി പരിപാ ന ഫണ്്ട എന്നിവ ദ്ദലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയിലളള 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക പളിട  പ്രാഥമിക പ 1ദ്ദരാഗയ ദ്ദക പന്ദ്രങ്ങളുടെ  

വിക പസനത്തിനായി വിനിദ്ദയാഗിക്കുന്നതിണം്.  ലണംമതി നല്ദ്ദക പണ്ടതാണ്    

                             



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 645 
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അദ്ധയോ ം 7 

വികസന പരിപ്രേഷ്യവം, കീഴ്ത്തട്ട് – പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ം, സംപ്ര ോജന 

സോധ്യതക ം 

ഉല്ത്പോദന മേന പ്രേ ല 
കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, േത്സ്യബന്ധനം,വയവസോ ം, വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോരം 

 

വികസന സോദ്ധയതക 
• പോലക്കോട ് ജില്ല ില്ത് 42846 ഹെക്ടര്ദ് സ്ഥലം  പോടപ്രശങ്ങള രപ്രേ ല ോണ്. മു യകൃഷ്ി 

ഹനല്ത്കൃഷ്ി ോന്നു. . ിതിപുറമെഹേ ഹത്്, കവ്്, കരിമ്പ്, പരുതി, സുഗന്ധ ദ്രവയ്, 

പച്ചക്കെി, േോവ,് വോഴ, ഹെറുധ്ോനയ് എന്നിവയം കൃഷ്ി ഹെയ്ത് വരുനു. . 

• മുതലേട േപ്രദന മേശങ്ങളം ഏഷ്യ ില്ത് തഹന്ന േോ്യല്ത്പോദന മേനതില്ത് സവിപ്രശങ്ങളഷ്തയള്ള േപ്രദന മേശങ്ങളേോണ്. 

ിത് ‘േോംപ്രഗോ സിറ്റി ഓഫ് പ്രകരള’ എന്ന പ്രപരിലോണ് അെി ഹപടുന്നത്. 

• ജില്ല ില്ത് മൃഗസംരക്ഷണം മു യസ്ഥോനം  വെിക്കുനു. ണ്ട്. അതില്ത് അട്ടപോടി പ്രേ ല ിഹല 

‘അട്ടപോടി ബ്ലോക്ക്’ എന്ന േപ്രതയക ിനം ആട്  േസിദ്ധേോണ്. 

• ജില്ല ിഹല വിവിധ് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് അ ല്ത് ജില്ലകക്കുകൂടി പടി േപ്ര ോജനേദന മേേോ  രീതി ില്ത് 

ഹപൌരിഫോം േവര്ദ്തിക്കുനു. . 

• കോര്ദ്ഷ്ിക േവര്ദ്തനവേോ ി ബന്ധഹപട്ട്  മൃഗസംരക്ഷണം ഫലവതോക്കി ിുള്ളള്ള ജില്ല 

പോലുല്ത്പോദന മേനതില്ത്  മു യസ്ഥോനം വെിക്കുനു. . 

• ജില്ല ില്ത് 7  നദന മേിക ം, 10 പ്രപോഷ്കനദന മേിക ം,  10  ഡോമുക ം  നിലവിലുണ്ട്. കൂടി പടോഹത വിവിധ് 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത്  പോെേടക്കുള് മുണ്്ട. േത്സ്യ ഉല്ത്പോദന മേനതിന് ിവ സോധ്യതയള്ളതോണ്.  

• ജില്ല ിഹല 4,445 സവകോരയ ന്ള്ളില്ത് 1,326.78 ഹെക്ടര്ദ് സ്ഥലത്  1,277.65 ഹെക്ടര്ദ് (96 

%)േത്സ്യകൃഷ്ി ഹെുന്നനു. .  

• 7 ഡോമുകളില്ത് 4,238 ഹെക്ടര്ദ് സ്ഥലത്  േത്സ്യകൃഷ്ി ഹെുന്നനു. . 

• ജില്ല ില്ത് േധ്ോന വയവസോ  പ്രകന്ദ്ര്ളോ ി റമതുപ്രേരി, കഞ്ചിപ്രക്കോട്, ഹഷ്ോര്ദ്ൂര്ദ് എന്നിവ 

കോണഹപടുനു. .  

• ഹപോതുപ്രേ ലോ സ്ഥോപനേോ  േലബോര്ദ് സിേന്്റസ് സ്ഥോപനം ജില്ല ില്ത് സ്ഥിതി ഹെുന്നനു. . 

• സസലന്റ് വോലി , പെമ്പിക്കുളം, േലമ്പുഴ, ഹനല്ലി ോമ്പതി എന്നിവ ജില്ല ിഹല മു യ വിപ്രനോദന മേ 

സഞ്ചോര  പ്രകന്ദ്ര്ളോണ്. 

• പോലക്കോട ് പ്രകോട്ട, കല്ത്പോതി അാെോരം, ന്ഞ്ചന് സ്മോരകം, തുഞ്ചന് ഗുരുേഠം, ഹെസമ്പ 

സ്മോരകം, തസ്രോക്ക് എന്നിവ േധ്ോന സപതൃക സോംസ്ക്കോരിക പ്രകന്ദ്ര്ളോണ്. 

2. വികസന േശ്ന് 

• പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് ഹനല്ത്കൃഷ്ിയഹട വിതൃതിതി ന്െഞു വ വരുന്നതോ ി കോണോം [2014-15 (90,173 

ഹെക്ടര്ദ്), 2016-17 (62,592 ഹെക്ടര്ദ്)] 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 646 
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• പെമ്പിക്കുളം –ആളി ോര്ദ് പദ്ധതി ില്ത് നിനു. ള്ള ജലലഭ്യത ന്െവ് െിറ്റൂൂര്ദ് പ്രേ ല ിഹല കോര്ദ്ഷ്ിക 

േവര്ദ്തനഹത സോരേോ ി ബോധ്ിക്കുനു. . 

• ഭ്ോരതപ്പുഴ ിഹല ജലലഭ്യത ന്െവ്. 

• വിദന മേഗ്ദ്ധ ഹതോഴിലോളിക ഹട ക്ഷോേം,  ന്ത്രവല്ത്ക്കരണ ഹസൌകരയ് ഹട അപരയോപ്തത. 

• വനയജീവിക ഹട ആക്രേണം. 

• കോര്ദ്ഷ്ിപ്രകതര ആവശങ്ങളയ്ക്കോ ി കോര്ദ്ഷ്ിക മിേിയഹട തരം േോറ്റം. 

• േത്സ്യപ്രേ ല ില്ത് ആധുനിക സംഭ്രണ വിപണന പ്രകന്ദ്ര് ഹട അഭ്ോവം. 

• ജില്ല ില്ത് തീറ്റിപ്പുല്ത് കൃഷ്ി ഉല്ത്പോദന മേനക്കുെവ്. 

• തീറ്റപ്പുല്ലിഹന്റയം സവപ്രക്കോലിഹന്റയം ലഭ്യതന്െവ്, കനു. കോലി പരിപോലന ഹെലവ് 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുകയം ലോഭ്കരേല്ലോതോക്കുകയം ഹെുന്നനു. .  

• മുട്ട, േോംസം എന്നിവയ്ക്കോയള്ള ശങ്ങളോസ്ത്രീ  സംഭ്രണ പ്രകന്ദ്ര് ഹട ന്െവ്.ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോ  

അെവശങ്ങളോലക ഹട ന്െവ്. 

• രൂക്ഷേോ  ഹതരുവ നോ  ശങ്ങളലയം. 

• നിലവിലുള്ള േിനി എപ്രേറ്റുക, വയവസോ  പ്രലോുള്ളക ആ ി ഏഹറ്റടുതവ പഞ്ചോ ത്തുക 

നിര്ദ്മിച്ച വയവസോ  മുെിക എന്നിവ പൂര്ദ്ണേോയം ഉപപ്ര ോഗഹപടുതി ിട്ടില്ല.  

• പരമ്പരോഗത വയവസോ ് ഹട കോലോപുൃതതേോ  നവീകരണ േവര്ദ്തന് ഹട അഭ്ോവം 

മൂലം േിക്ക യൂണിറ്റുക ം തകര്ദ്ച്ച ിലോണ്. 

• ഹെറുകിട സംരഭ്കരുഹട ഉത്പന്ന് ഹട വിപണന സംഭ്രണ സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 

• ഹെറുകിട വയവസോ ്ക്ക് ആവശങ്ങളയേോ  മുന്-പിന് ബന്ധ്ളിലുള്ള അഹസൌകരയ്. 

• കോര്ദ്ഷ്ിപ്രകോല്ത്പന്ന് സംസ്കരിച്ച് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന് ആക്കുന്നതിപുള്ള 

സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 

• വിപ്രനോദന മേ സഞ്ചോര പ്രകന്ദ്ര്ളിഹല അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ്, ശുെിതവ േോലിനയ പരിപോലന 

സംവിധ്ോന് എന്നിവയഹട അപരയോപ്തത. 

• ജില്ല ിഹല േധ്ോന വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോര പ്രകന്ദ്ര്ഹള ഉഹപടുതി ഹകോണ്ടുള്ള ടൂെിസം സര്ദ്കൂട്ടിഹന്റ 

അഭ്ോവം. 

ഹഭ്ൌതിക പശ്ചോതല പ്രേ ല 

(ഗതോഗതം, ന്ടിഹവള്ളം, ജലപ്രസെനം,ശുെിതവം, ഊര്ദ്ജം ) 

 

വികസന സോദ്ധയതക  

• ജില്ല ില്ത് 2 പ്രദന മേശങ്ങളീ  പോതക ം 11 സംസ്ഥോന പോതക ം 306 േധ്ോന ജില്ലോ പ്രെോഡുക ം 

സ്ഥിതിഹെുന്നനു. . 

• സംസ്ഥോനതിഹല േധ്ോന വയവസോ  ിടനോഴി ോ ി വര്ദ്തിക്കുന്ന പ്രദന മേശങ്ങളീ  പോത 

എന്.എച്ച്.544 ജില്ല ിഹല ഹേോതം വികസനഹത തവരിതഹപടുത്തുനു. . 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 647 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

• പോലക്കോട് ജംഗ്ക്ക്ഷന്, ഹഷ്ോര്ദ്ൂര്ദ് ജംഗ്ക്ക്ഷന് എന്നിവ ോണ് ജില്ല ിഹല േധ്ോന ഹെ ില്ത്പ്രവ 

ജംഗ്ക്ക്ഷപുക. 

• പോരമ്പപ്രരയതര ഊര്ദ്ജ പ്രസ്രോതുകളോ  കോറ്റ്, ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജം എന്നിവ 

വിനിപ്ര ോഗിക്കുന്നതിപുള്ള സോധ്യത പോലക്കോട ് ജില്ല ിഹല ഉ ര്ദ്ന്ന േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് ഉണ്ട്, 

േപ്രതയകിച്്ച അട്ടപോടി പ്രേ ല. 

• േലമ്പുഴ, പെമ്പിക്കുളം, ശങ്ങളിരുവോണി, പ്രപോത്തുണ്ടി, േംഗലം ഡോം, വോള ോര്ദ്, െിറ്റര്ദ്റമഴ, കോഞ്ഞിരപ്പുഴ, 

േീങ്കര, ചുള്ളി ോര്ദ് എന്നിവ ജില്ല ിഹല േധ്ോന അണഹക്കുള്ളകളോണ്. 

• ജില്ല ിഹല േധ്ോന ജലപ്രസ്രോതസ്സോ  ഭ്ോരതപ്പുഴ ന്ടിഹവള്ളതിപും ജലപ്രസെനതിപും 

വിനിപ്ര ോഗിച്ച് വരുനു. . 

• ആശുപത്രി േോലിനയ സംസ്ക്കരണതിനോ ി ിന്ത്യന് ഹേഡിക്കല്ത് അപ്രസോസിപ്ര ഷ്ന് (ഐ.എം.എ) 

സ്ഥോപിച്ച് നടത്തുന്ന ‘ിപ്രേജ്’എന്ന സ്ഥോപനം േലമ്പുഴ േപ്രദന മേശങ്ങളത് സ്ഥിതിഹെുന്നനു. . 

വികസന േശ്ന് 

• പെമ്പിക്കുളം - ആളി ോര്ദ് പദ്ധതി ില്ത് കോര്ദ്ഷ്ിക പ്രേ ലയ്ക്ക് ആവശങ്ങളയമുള്ള ജലം ലഭ്ിക്കുന്നില്ല. 

• ജില്ലയഹട ജീവപ്രസ്രോതസ്സോ  ഭ്ോരതപ്പുഴ അതിപ്രവഗം നശങ്ങളിച്ചു ഹകോണ്ടിരിക്കുനു. .  

• നദന മേിക, കനോലുക എന്നിവ  സകപ്രേറ്റ്ക്കും, േലിനീകരണതിപും 

വിപ്രധ് േോ ിഹക്കോണ്ടിരിക്കുനു. . 

• ലിഫ്റ്റ് ിെിപ്രഗഷ്ന്, തട ണ, വി റുക എന്നിവ  ഥോസേ ം സംരക്ഷിക്കുന്നതിപുള്ള ഫണ്ടിഹന്റ 

അപരയോപ്തത.  

• ജില്ല ില്ത് കോര്ദ്ഷ്ിക േവര്ദ്തനതിനോവശങ്ങളയേോ  ജലലഭ്യതഹ  സംബന്ധിച്ച ആത്ത്രിത 

സംവിധ്ോനതിഹന്റ അപരയോപ്തത. 

• ന്ടിഹവള്ള വിതരണവം, ജലപ്രസെനവം സംപ്ര ോജിപിച്ചുള്ള ആത്ത്രിത രീതിക ഹട അഭ്ോവം. 

•  ര-ദ്രവയ േോലിനയ സംസ്കരണതിന് ശങ്ങളോസ്ത്രീ  സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 

• അസജവ േോലിനയ് ഹട സംസ്ക്കരണതിപുള്ള സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 

• ജില്ല ില്ത് സമ്പുഷ്ടേോ  കോറ്റ്, ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജം മുതലോ വ ില്ത്  നിനു. ള്ള സവദന മേുതി ഉല്ത്പോദന മേന 

സോധ്യത വിറമലഹപടുതി ിട്ടില്ല.   

• ഗതോഗതഹസൌകരയ് ഹട സംയക്തേോ  ആത്ത്രണ രൂപപ്രര യഹടയം, 

സംവിധ്ോനതിഹന്റയം അപരയോപ്തത. 

സോമൂെയ പ്രേ ല 
(വിദന മേയോഭ്യോസം, ആപ്രരോഗയം, പോര്ദ്പിടം, വനിതോപ്രക്ഷേം, എസ്.സി, എസ്.ടി, വനം   

പരിസ്ഥിതി, സോമൂെയപ്രക്ഷേം) 

 

വികസന സോദ്ധയതക  

• 1 ഗവണ്ഹേന്െ് എഞ്ചിനീ െിംഗ് പ്രകോപ്രളജ്, 3 പ്രപോളിഹടക്നിക്, 9 ഐ.ടി.ഐ, 8 ആര്ദ്്സ് 

&സ ന്സ് പ്രകോപ്രളകളക, 4 ഹര ിനിംഗ് പ്രകോപ്രളകളക, 1 േൂസിക് പ്രകോപ്രളജ ് എന്നിവയം 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 648 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

എയ്ഡഡ് പ്രേ ല ില്ത് 15 ഉന്നത വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന് ം, സവകോരയ പ്രേ ല ില്ത് 81 ഉന്നത 

വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന് ം ജില്ല ില്ത് നിലവിലുണ്്ട. 

• ഹേഡിക്കല്ത് പ്രകോപ്രളജ ് , ജില്ലോ ആശുപത്രി , വനിത-ശങ്ങളിശു ആശുപത്രി എന്നിവ ഓപ്രരോനു.  വീതവം 

തോലൂക്ക് ആശുപത്രി 6 എണവം ജില്ല ില്ത് സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രേ ല ില്ത് സ്ഥിതി ഹെുന്നനു. . ആയൂഷ്് 

പ്രേ ല ില്ത് 7 ആയൂര്ദ്പ്രേദന മേ ആശുപത്രിയം 1 പ്രെോേിപ്ര ോ ആശുപത്രിയം ഉണ്ട്. 

• ജില്ല ിഹല ഹേോതം ജനസം യ ില്ത് പന്തി ിലധ്ികവം (51.62%) വനിതകളോണ്.   

• ഹേോതം ജനസം യ ില്ത് 1.74% പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ് അട്ടപോടി, െിറ്റര്ദ് പ്രേ ല ില്ത് മിരിഭ്ോഗവം 

അധ്ിവസിക്കുനു. . 

• ഹേോതം ജനസം യ ില്ത് 14.37% പട്ടികജോതി വിഭ്ോഗതില്ത് ഉഹപടുനു. . 

• സംസ്ഥോനഹത ഏക സരബല്ത് പ്രബ്ലോക്കോ  അട്ടപോടി പ്രബ്ലോക്ക് ജില്ല ില്ത് സ്ഥിതിഹെുന്നനു. .  

• അനയസംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളികക്കോ ി റ്റോറ്റ് നിര്ദ്മോണ സമുച്ച ം (അഘോരര്ദ്)  പദ്ധതി 

സംസ്ഥോനതില്ത് ആദന മേയേോ ി പൂര്ദ്തീകരിച്ചത് പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല കഞ്ചിപ്രക്കോട് 

പ്രേ ല ിലോണ്. (640 പ്രപര്ദ്ക്ക് സവസഫ ഉഹപഹടയള്ള ആധുനിക ഹസൌകരയ്പ്രളോടുകൂടി പടി  

തോേസ ഹസൌകരയം) 

• സലഫ് േിഷ്പു പ്രവണ്ടി ഹസൌജനയേോ ി 45 ഹസന്െ് സ്ഥലം എളമ്പുലോപ്രേരി എകളപ്രക്കഷ്ണല്ത് 

രേ് ശ്രീകൃഷ്ണറമരം പ്രബ്ലോക്കിന് സകേോെി ിുള്ളണ്്ട. 

• ജില്ല ില്ത് ആഹക വിതൃതിതിയഹട 28.21% വനപ്രേ ല ോന്നു. . 

വികസന േശ്ന് 

• കോവക, വ ലുക, ജലപ്രസ്രോതുക എന്നിവയഹട തരം േോറ്റല്ത് പരിസ്ഥിതിഹ  

േതികൂടി പലേോ ി ബോധ്ിക്കുനു. . 

• വനപ്രേ ല ിഹല സവഭ്ോവിക രീതിക്്ക വയതി ോനം സംഭ്വിച്ചുഹകോണ്ടിരിക്കുനു. . 

• പട്ടികവര്ദ്ഗ പ്രേ ല ില്ത് ആപ്രരോഗയ സംരക്ഷണ േവര്ദ്തനതിപുള്ള തവരിത സംവിധ്ോന് ഹട 

അഭ്ോവം. 

• ഹപോതുജനോപ്രരോഗയ സ്ഥോപന് ഹട ഹഭ്ൌതിക സോെെരയ ന്െവ് ആപ്രരോഗയപ്രേ ലഹ  

ബോധ്ിക്കുനു. . 

• ദുര്ദ്ബലവിഭ്ോഗക്കോര്ദ്ക്ക് െിലവ് ന്െഞ്ഞ പോര്ദ്പിട നിര്ദ്മോണതിപുള്ള സോപ്രങ്കതിക 

സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 

• ിതര സംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ഹട ആധ്ികയം സോമൂെയേോയം, സോമ്പതികേോയം േശ്ന് 

ഉണ്ടോക്കുനു. . 

• വിദന മേയോല ്ളില്ത് ആവശങ്ങളയേോ  ഹഭ്ൌതിക ഹസൌകരയ് പ്രടയം ആധുനിക സംവിധ്ോന് പ്രടയം 

അപരയോപ്തത. 

• പോലക്കോടിഹന്റ തനതോ  കലോരൂപ് അനയംനിനു. പ്രപോന്നു. . 

• പട്ടികജോതി / പട്ടികവര്ദ്ഗ വിഭ്ോഗതില്ത് വിദന മേയോഭ്യോസം പ്രനടി വര്ദ്ക്ക് തുടര്ദ് സോധ്യതയ്ക്കുള്ള അെിവ് 

നല്ത്ന്ന്നതിപുള്ള സംവിധ്ോന് ഹട അപരയോപ്തത. 
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• പട്ടികജോതിക്കോരുഹട തനതു സംസ്കോരപ്രതയം അപുഷ്ഠോന കലകഹളയം, പരമ്പോരഗത ഹതോഴില്ത് 

പ്രേ ലകപ്രളയം  ജീവിത സശങ്ങളലിപ്ര യം പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുന്ന ിടഹപടലുക ഉണ്ടോന്ന്നില്ല. 

• പട്ടികജോതി യവോക്കക്ക്  റമതി  സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയക േോപ്തേോക്കോപുള്ള സോധ്യതക ം, 

സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയ സവോ തേോക്കി വര്ദ്ക്്ക ഉപപ്ര ോഗ േദന മേേോക്കുവോപുള്ള സോധ്യതക േില്ല. 

• ഹപോതുസ്ഥല്ളില്ത് സ്ത്രീ ഹസൌഹൃദന മേ പ്രടോ ലറ്റുക ഹട അപരയോപ്തത. 

• വനിതക ഹട സോമ്പതിക ശങ്ങളോക്തീകരണതിപുള്ള ആത്ത്രണ േവര്ദ്തന് ഹട 

അപരയോപ്തത. 

 

7.1 കൃഷ്ി – േണ് ജലസംരക്ഷണം – ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 
1) ഹനല്ത്കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്ക് ഉത്പോദന മേന സഡസിഡി 

2) ഹനല്ത്കൃഷ്ിയ്ക്കോ ി ഉഴവകൂടി പലി, എല്ലോ പഞ്ചോ ത്തുകളിലും കര്ദ്മപ്രസന 

3) ഹനല്ത്കൃഷ്ിയ്ക്കോ ി എല്ലോ പഞ്ചോ ത്തുകളിലും വിള ആപ്രരോഗയ പ്രകന്ദ്ര് 

4) സുസ്ഥിര ഹനല്ത്കൃഷ്ി പ്രേോപ്രട്ടോപ്രക്കോ ക 

5) പോലക്കോട് ജില്ലയ്ക്കോ ി ബപ്ര ോ കണ്പ്രരോ ലോബ ്

6) ഹനല്ത്കര്ദ്ഷ്കര്ദ് ഉത്പോദന മേിപിക്കുന്ന അരി ബ്രോന്ഡ് ഹെയ്ത ്വിപണനം നടത്തുന്ന പദ്ധതി 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 േഴഹവള്ള സംഭ്രണവം, മിഗര്ദ്ഭ് ജല സംഭ്രണവം  കോരയക്ഷേേോക്കുക, ജല സംഭ്രണിക ം, 

ജലപ്രസ്രോതുക ം സംരക്ഷിക്കുക 

 സജവകൃഷ്ി പ്രേോത്സ്ോെനം, കൃതയതോ കൃഷ്ി, സംരക്ഷിത കൃഷ്ി എന്നിവയഹട പ്രേോത്സ്ോെനം, 

സജവവള കീടനോശങ്ങളിനി യൂണിറ്റുക സ്ഥോപിക്കുക 

 നല്ല നടീല്ത് വസ്തൂക്ക ലഭ്യേോക്കുക, േണ്ണു പരിപ്രശങ്ങളോധ്നയഹട അടിസ്ഥോനതില്ത് കൃഷ്ി 

ലോഭ്കരേോക്കുവോപുള്ള ിടഹപടല്ത് നടത്തുക 

 സംപ്ര ോജിത കൃഷ്ി രീതിക വഴി കര്ദ്ഷ്കഹന്റ വരുേോനം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

 പ്രബ്ലോക്ക് തല വിപണന പ്രകന്ദ്ര് ം പച്ചക്കെി പഴം എന്നിവയഹട ഹേോസബല്ത് വില്ത്പന 

യൂണിറ്റുക ആരംഭ്ിക്കുക 

 ഹനല്ത്കൃഷ്ിയ്ക്കോ ി എല്ലോ പഞ്ചോ ത്തുകളിലും കര്ദ്മപ്രസന രൂപീകരിക്കുക 

 ദുരിതേപുഭ്വിക്കുന്ന കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്ക് ഉപപ്രദന മേശങ്ങളവം േോനസിക പിണ നലണ നല്ത്കോന് ഉതന്ന്ന 

തരതിലുള്ള േവര്ദ്തന് ഉഹപടുതി േോഥേിക ആപ്രരോഗയതലതില്ത് േോനസികോപ്രരോഗയ 

പദ്ധതിക ശങ്ങളക്തിഹപടുതണം. 

 കര്ദ്ഷ്ക ഹതോഴിലോളിക ഹട ക്ഷോേം ന്െയ്ക്കുന്നതിനോ ി പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് ഹതോഴില്ത് 

ബോങ്കുക തുട്ണം. 

 കോര്ദ്ഷ്ിക രംഗത് 100 ദന മേിവസതില്ത് ന്െ ോഹത പ്രജോലി ഹെുന്നന്ന എല്ലോ കര്ദ്ഷ്ക 

ഹതോഴിലോളികക്കും പ്രേോത്സ്ോെന ധ്നസെോ ം  നല്ത്ന്ക 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 650 
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പ്രേല്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ഭ്ോരതപ്പുഴ റമനരുജീവന പദ്ധതി നടപിലോക്കുക 

 നീര്ദ്തട േോേര്ദ് ലോപുക ന്റ്റേറ്റതോ ി തേോെോക്കുക 

 േണിന് മിക്ഷേത അപുസരിച്ചുള്ള ശങ്ങളോസ്ത്രീ  മിവിനിപ്ര ോഗം നടപോക്കുക 

 ജല സംഭ്രണ വിതരണ രീതിക കോരയക്ഷേേോക്കുക 

 ജലപ്രസെന കലണ്ടര്ദ് തേോെോക്കുക 

 കോര്ദ്ഷ്ിപ്രകോല്ത്പന്ന സംഭ്രണ, വിപണന, സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുക ആരംഭ്ിക്കുക 

 കോലോവസ്ഥോ നിരീക്ഷണ സംവിധ്ോനം ഒരുക്കുക 

 വനയമൃഗ് ഹട ആക്രേണം തടയന്നതിപുള്ള സംവിധ്ോനം ഒരുക്കുക 

 േഴനിഴല്ത് േപ്രദന മേശങ്ങള്ക്ക് ജല ലഭ്യത, ജല സംഭ്രണം എന്നിവക്കുള്ള പദ്ധതിക നടപിലോക്കുക 

 പോലക്കോട് ജില്ലയ്ക്കോ ി ബപ്ര ോ കണ്പ്രരോ ലോബ്. 

 എല്ലോ പഞ്ചോ ത്തുകളിലും ഒരു സപതൃക ന്ന്ന് എന്ന നില ില്ത് സവവിധ്യ പോര്ദ്ക്കുക 

സ്ഥോപിക്കുക 

 എല്ലോ തലതിലും ആവശങ്ങളയോപുസരണമുള്ള ഐ.സി.ടി പരിശങ്ങളീലനം ഒരുക്കണം. േപ്രതയകിച്്ച 

യവജന്, സ്ത്രീക, നോേേോത്ര കര്ദ്ഷ്കസമൂെം. 

 ഐ.സി.ടിയഹട സെോ പ്രതോഹട ശങ്ങളരി ോ  സേ ത് കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്ക് വിപണന വിവര് 

എതിക്കോന് ആവശങ്ങളയേോ  സപ്രങ്കതം വികസിപിക്കണം. 

 കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്കോയള്ള ഹപന്ഷ്ന് പദ്ധതി കൂടി പടുതല്ത് ആകര്ദ്ഷ്കേോ ി തുടരണം 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ജലസംഭ്രണം – േണ്ണു സംരക്ഷണം എന്നീ േവര്ദ്തന് കൃഷ്ി വന്പ്പും, ജലപ്രസെന വന്പ്, 

േണ്ണുജല സംരക്ഷണവന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിപിക്കോവന്നതോണ്. 

 ജലപ്രസെനം, ജലവിതരണം എന്നിവ കോരയക്ഷേേോക്കുന്നതിന് കൃഷ്ിവന്പ്പും, ജലപ്രസെന വന്പ്, 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ വന്പ്, പി.എം.ഹക.എസ്.സവ, ആര്ദ്.ഹക.വി.സവ, ആര്ദ്.ഐ.ഡി.എഫ്, 

എന്.എഫ്.എസ്.എം എന്നീ പദ്ധതിക േോ ി സംപ്ര ോജിപിക്കോം 

 സംപ്ര ോജിത കൃഷ്ിക്കോ ി കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം, േത്സ്യകൃഷ്ി, ക്ഷീരവികസനം എന്നീ വന്പ്പുക, 

എസ്.എച്ച്.എം, ആത്മ പദ്ധതിക എന്നിവയേോ ി സംപ്ര ോജിപിച്ച് േവര്ദ്തിക്കോം 

 സജവ വള കീടനോശങ്ങളിനി യൂണിറ്റുക സ്ഥോപിക്കുന്നതിനോ ി കൃഷ്ി വന്പ്, വയവസോ  വന്പ്, 

ന്ടുംബശ്രീ, കോര്ദ്ഷ്ിക സര്ദ്േകലോശങ്ങളോലയേോ ി സംപ്ര ോജന സോധ്യത 

 ഹനല്ല് സംഭ്രണതിനോ ി ന്ള് സജേോക്കുന്നതിപും ശങ്ങളീതികരണ യൂണിറ്റുക 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിപും വിപണന ഹസൌകരയ്ക്കക്ൃഷ്ി വന്പ്, വയവസോ  വന്പ്, തപ്രേശങ്ങളസവ ം 

ഭ്രണ വന്പ്, ആര്ദ്.ഹക.വി.സവ, ആര്ദ്.ഐ.ഡി.എഫ്, എസ്.എച്ച്.എം പദ്ധതിക, ധ്നകോരയ 

സ്ഥോപന് എന്നിവയേോ ി സംപ്ര ോജിപിക്കോം 

 േണ്ണുജല സംരക്ഷണതിന ് എം.ജി.എം.ആര്ദ്.ി.ജി.എസ്, ഡബ്ലൂ.ജി.ഡി.പി, എം.എം.എസ്.എ 

മുതലോ  പദ്ധതിക േോ ി സംപ്ര ോജിപിക്കോം 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 651 
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 ജലപ്രസെന അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ വിപണന പദ്ധതികക്കോ ി പി.എം.ഹക.എസ്.സവ, 

ആ.ഹക.വി.സവ തുട്ി  പ്രകന്ദ്ര പദ്ധതിക േോയം ആര്ദ്.ഐ.ഡി.എഫ്, എസ്.എച്ച്.എം 

തുട്ി വയേോ ി സംപ്ര ോജിപിക്കോം 

  ന്ത്രവത്കരണതിനോ ി കൃഷ്ി വന്പ്, തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ വന്പ്, എ.എസ്.സി, 

ഹക.ഹക.എസ്, എസ്.എം.എ.എം, അഹക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്സിക, കമ്പനിക, കോര്ദ്ഷ്ിക 

സര്ദ്േകലോശങ്ങളോല എന്നീ പദ്ധതിക േപ്ര ോജനഹപടുതോം 

 കൃഷ്ി, കൃഷ്ി അപുബന്ധ പ്രേ ലക വഴി നടപിലോക്കുന്ന വിവിധ് പദ്ധതിക േോ ി 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പദ്ധതിക േോയം സംപ്ര ോജിപിച്ച് നടപിലോക്കോം 

 വനയജീവി ആക്രേണ നി ന്ത്രണം കൃഷ്ിവന്പ്, വനം വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച നടപിലോക്കോം 

 നീര്ദ്തടോഅടിസ്ഥോനതില്ത് വിവിധ് േണ് ജല സംരക്ഷണ േവര്ദ്തന്  

എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ി.ജി.എസ്, േണ് പരയപ്രവക്ഷണ, േണ് സംരക്ഷണ  വന്പ്, തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ 

വന്പ് എന്നിവയേോ ി സംപ്ര ോജിപിച്ച് നടപിലോക്കുക. 

 ഹെക്ക് ഡോമുക, സ്ലൂ ിുക എന്നിവയഹട േവര്ദ്തന് നടതി ഹവള്ളതിന്ഹെ 

ഒഴുക്കിഹന ക്രേീകരിക്കോന് ജലപ്രസെന വന്പ്, േണ്ണുപരയപ്രവക്ഷണ –േണ്ണുസംരക്ഷണ വന്പ്, കൃഷ്ി 

വന്പ്, തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ വന്പ്. 

 തീറ്റപ്പുല്ത് കൃഷ്ി വയോപിപിച്ച ് കോലികക്്ക തീറ്റപ്പുല്ത് ലഭ്യേോക്കി നല്ത്ന്ക- മൃഗസംരക്ഷണം, 

ക്ഷീരവികസനം, കൃഷ്ിവന്പ്, തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ വന്പ്, എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ി.ജി.എസ്. 

7.2 ജലപ്രസെനം – ഉപസേിതി 

വികസന ഹ്രസയകോല പരിപ്രേക്ഷയം 

ക്രേ 

നമ്പർ 
വികസന കോഴ്ചപോട ്വിശങ്ങളദന മേംശങ്ങള്ൾ 

1 ഹെറുകിട ജലപ്രസെന പദ്ധതിക ഹട നവീകരണം 

2 കനോലുക ഹട റമനരുദ്ധോരണം, നവീകരണം 

3 ജലോശങ്ങള ് വൃതി ോക്കല്ത്, സംരക്ഷണം (ന്ള്, തടോക്, പ്രതോടുക) 

4 ജലപ്രസ്രോതസുകൾ േോലിനയവിമുക്തേോക്കുക 

5 ജലപ്രസെന സ്ട്രക്ച്ച്ചറുക ഹട നവീകരണം 

6 പദ്ധതി േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല കപ്രേറ്റ് ഒഴിപിക്കല്ത് 

7 റമതി  തട ണക, അടി ണക തുട്ി വയഹട നിര്ദ്മോണം 

 

ദന മേീര്ദ്രകോല വികസന പരിപ്രേക്ഷയം  

ക്രേ 

നമ്പര്ദ് 
വികസന കോഴ്ചപോട ്വിശങ്ങളദന മേംശങ്ങള് 

1 ജലസംരക്ഷണം വഴി ജലപ്രസെനപ്രേ ലോ വികസനം 
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2 െരിതപ്രകരള േിഷ്പുേോ ി ബന്ധിപിക്കല്ത് 

3 ജില്ല ില്ത് ലഭ്യേോ  ജലം ഒരു തുള്ളി പ്രപോലും പോഴോക്കോഹത സംരക്ഷിക്കുന്നതിപുള്ള േവൃതിക 

4 റമതി  ജലപ്രസ്രോതുക ഹട സോധ്യത 

5 ഭ്ോരതപ്പുഴയഹട റമനരുജീവനം 

6 നീര്ദ്തടോധ്ിഷ്ഠിത േവര്ദ്തന് 

7 ഡോമുക ഹട സംഭ്രണപ്രശങ്ങളഷ്ി വര്ദ്ധ്ിപിക്കോന് അടിഞു വകൂടി പടി  ഹെളി നീക്കം ഹെുന്നക 

8 റമഴകളിഹല േണ്  നനം കര്ദ്ശങ്ങളനേോ ി നി ന്ത്രിച്്ച മിഗര്ദ്ഭ് ജലവിതോനം ഉ ര്ദ്തോന് 

9 കര്ദ്ഷ്ക പങ്കോളിത ജലപ്രസെനം 

11 നിലവിലുള്ള ജലപ്രസെന പദ്ധതിക സംരക്ഷിച്്ച പൂര്ദ്ണ സജേോക്കുക 

12 പദ്ധതിക ഹട വൃഷ്ടിേപ്രദന മേശങ്ങളം സംരക്ഷിക്കുക 

 

വികസന ലക്ഷയ് മുന്ഗണനോടിസ്ഥോനതില്ത് 

ക്രേ 

നമ്പർ 
വികസന കോഴ്ചപോട ്വിശങ്ങളദന മേംശങ്ങള് 

1 െിറ്റര്ദ്പ്പുഴ പദ്ധതി ില്ത് നിനു. ള്ള വലതുകരകനോല്ത് ദന മേീര്ദ്രിപിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപോക്കല്ത് 

2 
േഴനിഴല്ത്േപ്രദന മേശങ്ങള്ളോ  എരുപ്രതമ്പതി, വടകരപതി എന്നീ േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല ജലക്ഷോേം 

പരിെരിക്കുന്നതിപുള്ള പദ്ധതിക ഹട നടതിപ് 

3 
കല്ത്പോതിറമഴ ില്ത് മുസക്കമുതല്ത്കപ്രല്ലക്കോട് വഹരയളള റമഴയഹട എല്ലോ തരതിലുളള 

നവീകരണേവര്ദ്തിക ംറമനരുദ്ധോരണവംഉഹപഹടറമഴസംരക്ഷിക്കുന്നതിപുളളപദ്ധതി 

4 
സീതോര്ദ്ന്ണ്ടില്ത് ഡോം നിര്ദ്മിച്ച് ചുള്ളി ോര്ദ് ഡോേിപ്രലക്്ക ജലഹേതിക്കോന് അേപന്േല-

വഴുക്കുപോെ ഡോം നിര്ദ്മിച്ച് കനോല്ത് ശം ല സ്ഥോപിക്കല്ത് 

5 
ഭ്ോരതപ്പുഴ ില്ത്ഒഴുകിപ്രപോന്ന്ന ഹവള്ളം തടഞു വ നിര്ദ്തി ഉപപ്ര ോഗഹപടുത്തുന്നതിപുള്ള 

പദ്ധതിക 

6 ജലസംരക്ഷണം 

7 നിലവിഹല ജലപ്രസെന സ്രക്ച്െറുക ഹട നവീകരണം 

8 റമഴക ഹട സംരക്ഷണം 
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9 തട ണ /അടി ണ നിര്ദ്മോണം 

10 ലിഫ്റ്റ് ിെിപ്രഗഷ്ന് സ്കീമുക ഹട നവീകരണം 

11 നിലവിലുള്ള ന്ള്, പ്രതോടുക ഹട നവീകരണം 

12 കനോല്ത് ശം ലക ഹട നവീകരണം 

13 

ജലപ്രസെന പ്രേ ലയേോ ി ബന്ധഹപട്ട വിവരപ്രശങ്ങള രണ ഗപ്രവഷ്ണ േവര്ദ്തന്, 

ഗുണനിലവോര േവര്ദ്തന് നടത്തുന്ന സ്ഥോപന്ക്ക് ആവശങ്ങളയേോ  പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന 

ലോബുക ഹട നവീകരണം 

14 കര്ദ്ഷ്ക പങ്കോളിത ജലപ്രസെനം 

15 പദ്ധതി േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല അനധ്ികൃത കപ്രേറ്റ് ഒഴിപിക്കല്ത് 

16 പദ്ധതിക ഹട വൃഷ്ടിേപ്രദന മേശങ്ങളം സംരക്ഷിക്കൂക 

 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 കനോല്ത്, ഹപോതുന്ള്റമനരുദ്ധോരണ പണിക, തട ണക നിര്ദ്മോണം എന്നിവ 

നടപിലോക്കുക 

 റമതി  ലിഫ്റ്റ് ിെിപ്രഗഷ്ന് പദ്ധതിക നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

 നദന മേിക ഹട സംരക്ഷണവം നീഹരോഴുക്കും േോലിനയമുക്തേോക്കണം  

 ജലപ്രസ്ത്രോതുക, കനോലുക എന്നിവ ിലുള്ള അനധ്ികൃതേോ  സകപ്രേറ്റം ഒഴിവോക്കി അളനു.  

തിട്ടഹപടുതി പൂര്ദ്േസ്ഥിതി ിലോക്കി അതിര്ദ്തിക്കല്ല് സ്ഥോപിക്കുന്ന േവൃതിക 

നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 െരിതപ്രകരളം േിഷ്ന്ഹന്റ ഭ്ോഗേോ ി  ജലസംരക്ഷണ – നീര്ദ്തടിധ്ിഷ്ഠിത വികസനം 

േവര്ദ്തന് നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 നിലവിഹല സംഭ്രണിക ഹടയംജലപ്രസെനരടനക ഹടയം കനോലിഹന്റയം നവീകരണതിന് 

ആവശങ്ങളയേോ  ഫണ്ട് ലഭ്യേോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 കനോലിഹന്റ പരിപോലനതിപും ജലവിതരണതിപും പ്രവണ്ട ലസ്ക്കര്ദ്/കനോല്ത് വോച്ച്േോന് എന്നീ 

ഉപ്രദന മേയോഗസ്ഥരുഹട ന്െവം പരിെരിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 േലമ്പുഴ ജലപ്രസെന പദ്ധതി ില്ത് നിനു. ം കിന്ര പോര്ദ്ക്കിപു പ്രവണ്ടി ജലം ലഭ്യേോക്കരുത് 
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 പെമ്പിക്കുളം – ആളി ോര്ദ് പദ്ധതി ിഹല അധ്ിക ജലം ലഭ്ിക്കോപുള്ള സോധ്യത പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കോന് 

 ജില്ലയഹട കോര്ദ്ഷ്ിക ജലവിതരണ കലണ്ടര്ദ് മുന്കൂടി പട്ടി തേോെോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ഭ്ോരതപ്പുഴ സംരക്ഷണ പദ്ധതി 

 ജലപ്രസെന കനോലുക ഹട റമനരുദ്ധോരണവം ദന മേീര്ദ്രിപിക്കലും 

 െിറ്റര്ദ് റമഴ ില്ത് പ്രബ്ലോക്ക് പരിധ്ി ില്ത് വിവിധ് സ്ഥല്ളില്ത് തട ണ നിര്ദ്മോണം 

 ഹനല്ലി ോമ്പതി ിഹല ന്നംപോലം റമഴ ിഹല ഹവള്ളം പ്രപോത്തുണ്ടി ഡോേിപ്രലക്ക് എതിക്കുന്നതിപുള്ള 

പദ്ധതി 

 നദന മേിക ഹട സംരക്ഷണം സോധ്യതോ പഠനതിന് വിപ്രധ് േോക്കുന്നതിപുപ്രശങ്ങളഷ്ം പദ്ധതികക്്ക രൂപം 

നല്ത്ന്ക. തട ണക ബന്ധോര സംവിധ്ോനേപുസരിച്ച് നടപിലോക്കുക. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 പ്രകരള വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക േോ ി പഞ്ചോ ത്തുക പ്രടയം 

നഗരസഭ്ക പ്രടയം പദ്ധതികഹള  സംപ്ര ോജിപിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല എം.പി േോര്ദ്, എം.എല്ത്.എ േോര്ദ് എന്നിവരുഹട േോപ്രദന മേശങ്ങളിക വികസന ഫണ്ട്, ആസ്തി 

വികസന ഫണ്ട് എന്നിവ സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി രടക് പൂര്ദ്തീകരിക്കോനോ ി 

ഏപ്രകോപിപിക്കോവന്നതോണ്. 

 കിഴക്കന് പ്രേ ല ിഹല ഏരുപ്രതമ്പതി, വടകരപതി എന്നീ പഞ്ചോ ത്തുകക്്ക നടപോക്കുന്ന 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക്കോ ി ജലക്രോന്ത്ി അഭ്ി ോന്, എം.എന്.ആര്ദ്.ി.ജി.എസ് എന്നീ പദ്ധതിക ഹട 

ഫണ്ടുക സംപ്ര ോജിപിക്കോവന്നതോണ്.  

 റമതി  ലിഫ്്റ്റ ിെിപ്രഗഷ്ന് പദ്ധതിക നടപിലോക്കുന്നതിന് ിെിപ്രഗഷ്ന് വന്പ്, ത്രിതല 

പഞ്ചോ ത്, കര്ദ്ഷ്ക സേിതിക, കൃഷ്ി വന്പ് എന്നീ വന്പ്പുക േോ ി കൂടി പടി ോപ്രലോെിച്്ച 

നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 നദന മേിക ഹട സംരക്ഷണവം നീഹരോഴുക്കും േോലിനയമുക്തേോക്കുന്നതിന് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന് ം െവനൂ, േലിനീകരണ നി ന്ത്രണ പ്രബോര്ദ്ഡ് എന്നിവരുേോ ി കൂടി പടി ോപ്രലോെനക 

നടതി നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ജലപ്രസ്ത്രോതുക, കനോലുക എന്നിവ ിലുള്ള അനധ്ികൃതേോ  സകപ്രേറ്റം ഒഴിവോക്കി അളനു.  

തിട്ടഹപടുതി പൂര്ദ്േസ്ഥിതി ിലോക്കി അതിര്ദ്തിക്കല്ല് സ്ഥോപിക്കുന്ന േവൃതിക െവനൂ, 

പഞ്ചോ ത് എന്നീ വന്പ്പുക സംപ്ര ോജിച്്ച നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 െരിതപ്രകരളം േിഷ്പുേോ ി ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്തന് നീര്ദ്തടിധ്ിഷ്ഠിത വികസനം 

നടപിലോക്കുന്നതിന് ത്രിതല പഞ്ചോ ത്, േണ് സംരക്ഷണം തുട്ി  വന്പ്പുക േോ ി 

കൂടി പടി ോപ്രലോെന നടതി നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 കൃഷ്ിവന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്ച് കോര്ദ്ഷ്ിക കലണ്ടര്ദ് തേോെോക്കുക 
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7.3 മൃഗസംരക്ഷണം &ക്ഷീരവികസനം ഉപസേിതി 

 

പരിപ്രേക്ഷയം ഹ്രസവ / ദന മേീര്ദ്രകോലം 

 പോലുല്ത്പോദന മേനതില്ത് സംസ്ഥോനം സവ ംപരയോപ്തത സകവരിക്കുക, മുട്ട, േോംസം എന്നിവയഹട 

ആഭ്യന്ത്ര ഉല്ത്പോദന മേന വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക എന്നീ ലക്ഷയ്പ്രളോടുകൂടി പടിയള്ള േവര്ദ്തന്ക്കോണ് 

ജില്ല ില്ത് മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേ ല ില്ത് ഊന്നല്ത് നല്ത്പ്രകണ്ടത്. 

 ഹപോതുസ്ഥല്ളിലുള്ള റമല്ത്കൃഷ്ിയഹട വയോപനം, വയോവസോ ിക അടിസ്ഥോനതിലുള്ള പൂല്ത്കൃഷ്ി 

ഉത്പോദന മേനവം അപ്രതോഹടോപം വര്ദ്ഷ്കോലത് ഉല്ത്പോദന മേിപിക്കുന്ന അധ്ിക പച്ചപ്പുല്ലിഹന സസപ്രലജ് 

ആക്കി േോറ്റിഹക്കോണ്ട് പ്രവനല്ക്കോലഹത ഹദന മേൌര്ദ്ലഭ്യം പരിെരിക്കുവോന് കഴി ണം. ഹത്ിന് 

പ്രതോപ്പുകല്ത് കൂടി പടുതലുള്ള െിറ്റര്ദ്, ഹകോല്ലപ്രങ്കോട്, അട്ടപോടി പ്രബ്ലോക്കുകളില്ത് ിതിപുള്ള സോധ്യതക 

പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 മുട്ടയല്ത്പോദന മേനം േധ്ോനേോയം വീുള്ളവളപിഹല പ്രകോഴിവളര്ദ്തലിലൂഹട ോണ ് ജില്ല ില്ത് 

സോധ്യേോന്ന്നത്. ിത ് ശങ്ങളക്തിഹപടുത്തുന്നതിലൂഹട ന്െഞ്ഞ ഹെലവില്ത് മുട്ടയല്ത്പോദന മേനം 

സോധ്യേോന്ം. ഒപം തഹന്ന ജനസോന്ദ്രത ന്െഞ്ഞ അട്ടപോടി പ്രേ ല ില്ത് ിന്ഡസ്ട്രി ല്ത് പോര്ദ്ക്്ക 

േോതൃക ില്ത് ഹപൌരി  എപ്രേറ്റ് നിര്ദ്മിച്്ച ഉല്ത്പോദന മേകര്ദ്ക്്ക ഹകോടുത് ഏകീകൃത ഉല്ത്പോദന മേനം 

വന്കിട പ്രകോഴി ഫോമുക േോതൃക ില്ത് ഹെുന്നവോന് കഴിയം. ഈ സോധ്യതയം 

പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കഹപടണം. ിതിന് ആവശങ്ങളയേോ  ന്ഞു വ് ഹട ലഭ്യത ഉെപ്പുവരുതണം. 

 കനു. ന്ട്ടി പരിപോലന പദ്ധതി േോതൃക ില്ത് കോളക്കുട്ടി പരിപോലന പദ്ധതി ഉണ്ടോപ്രകണ്ടത് 

അനിവോരയേോണ്. ിെച്ചി ഉത്പോദന മേനതിന് മു ല്ത്, കോട, പന്നി തുട്ി വയഹട പരിപോലനതിന് 

േതി ോ  േോധ്ോനയം നല്ത്പ്രകണ്ടതുണ്്ട. പന്നിവളര്ദ്തല്ത് ഒരു പരിധ്ിവഹര സജവ േോലിനയ്ഹള 

ഉപപ്ര ോഗിച്്ച ഗുണപ്രേന്മയള്ള േോംസയേോക്കി േോറ്റുന്നതില്ത് മു യ പങ്ക് വെിക്കുനു. . അതുപ്രപോഹല 

തഹന്ന വീടുകളിഹല സജവേോലിനയ്ഹള ഗുണപ്രേന്മയള്ള മുട്ട ോക്കി േോറ്റുന്നതിപും വരുേോന 

പ്രസ്രോതസ്സോക്കി േോറ്റുന്നതിപും പ്രകോഴി വളര്ദ്തലിലൂഹട കഴിയം. 

 ജില്ലോ കലക്ച്റുഹട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളോപുസരണം കനു. കോലികക്ക് തീറ്റ വിതരണം / ധ്ോതുലവണ േിശ്രിതം 

വിതരണം / ത്രയരോതം ഉണ്ടോവക ോഹണങ്കില്ത് ആവശങ്ങളയേോ  െികിത്സ് നല്ത്ന്ന്നതിപുള്ള 

ഹസൌകരയ് എന്നിവയ്ക്കോ ് 18 പ്രകോടി രൂപയഹട പദ്ധതി സേര്ദ്പിച്ചിുള്ളണ്്ട. 

 നോഷ്ണല്ത് അഡോപ്ഷ്ന് ഫണ്ട് പ്രഫോര്ദ്  സൈേറ്്റ ഹെയ്ഞ്ച് എന്ന പ്രകന്ദ്രപദ്ധതി േകോരം 

പോലക്കോട ് ജില്ല ില്ത് 10 പ്രകോടി രൂപയഹട പദ്ധതി മൃഗസംരക്ഷണ വന്പ് ഡ െക്ടര്ദ്ക്്ക 

സേര്ദ്പിച്ചിുള്ളണ്്ട.  

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ആട് വളര്ദ്തല്ത് പദ്ധതിക്്ക കൂടി പടുതല്ത്സോധ്യതയള്ള അട്ടപോടി പ്രബ്ലോക്കില്ത് ആടുവളര്ദ്തല്ത്, ആട് 

സോറ്റസലറ്റ് യൂണിറ്്റ പദ്ധതിക നടപിലോക്കുക 

 റമതി  വരുേോന പ്രേ ല എന്ന നിലയ്ക്ക് മു ല്ത്വളര്ദ്തല്ത്, കോട വളര്ദ്തല്ത് എന്നിവ നടപോക്കുക 

 ഹതോഴിലുെപ്പു പദ്ധതി ിലൂഹട ഹതോഴുത്തു നിര്ദ്മോണ പദ്ധതി ാോേപഞ്ചോ ത്തുക വഴി 

നടപിലോക്കുക 
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 മുട്ടയല്ത്പോദന മേന വര്ദ്ദ്ധനവിനോ ി വീടുവളപിഹല പ്രകോഴിവളര്ദ്തല്ത്, സ്കൂ ഹപൌരി ൈബ്, 

ിന്ഡസ്ട്രി ല്ത് പോര്ദ്ക്ക് േോതൃകകളില്ത് ഹപൌരി എപ്രേറ്റ് പദ്ധതിക നടപിലോക്കുക. 

 ന്ടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുക വഴി മൃഗസംരക്ഷണ സംരംഭ്്, വിപണന പ്രകന്ദ്ര് എന്നിവ 

നടപിലോക്കുക. 

 ന്ടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുക വഴി ആട് ാോേം പദ്ധതി, തീറ്റപ്പുല്ത്കൃഷ്ി, കെവപശുവളര്ദ്തല്ത്, 

ിെച്ചിപ്രക്കോഴി വളര്ദ്തല്ത് യൂണിറ്റുക എന്നിവ നടപിലോക്കുക. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 കോലിതീറ്റ ഗുണനിലവോര നിര്ദ്ണ  ലപ്രബോെട്ടെി സംവിധ്ോനം ജില്ലോതലതില്ത് ആരംഭ്ിക്കുക 

 ജില്ല ില്ത് ജനിക്കുന്ന 50% പശുക്കുട്ടികഹളഹ ങ്കിലും കനു. ക്കുട്ടി പരിപോലനം പദ്ധതിയഹട കീഴില്ത് 

ഹകോണ്ടുവരുക. ആ തിനോ ി കനു. ക്കുട്ടി പരിപോലന പദ്ധതി സര്ദ്ക്കി ക ഹട എണം 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക. 

 സോമൂെിക വനവല്ത്ക്കരണ പരിപോടിയഹട ഭ്ോഗേോ ി പ്രഫോര്ദ്ഡര്ദ് േര് നശങ്ങളിപിക്കുന്നതിപുള്ള 

പേതി േോറ്റം വരുത്തുകയം പദ്ധതിയേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച റമല്ത്കൃഷ്ി വയോപകേോക്കുക. 

 പോല്ത്വില നിര്ദ്ണ ം ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോക്കുക, ഫോമൂകക്ക് ഏകജോലക 

സംവിധ്ോനതിലൂഹടന്സലസന്സ് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. ഫോമുക തുടങ്ങുന്നതിന ്ന്െഞ്ഞ നിരക്കില്ത് 

വോയ്പക അപുവദന മേിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 കര്ദ്ഷ്കര്ദ് ഉല്ത്പോദന മേിപിക്കുന്ന മുഴുവന് പോലും സംഭ്രിക്കുന്നതിനോ ി ഒരു പോല്ത് ഉല്ത്പന്നനിര്ദ്മോണ 

ഫോക്ടെി തുടങ്ങുക 

 കെവ പശുക്ക ഹട പ്രവനല്ത്ക്കോല സംരക്ഷണ പദ്ധതി ആവി്കരരിക്കുകയം ജില്ല ില്ത് 

ഉല്ത്പോദന മേിപിക്കുന്ന മുഴുവന് സവപ്രക്കോലും സംഭ്രിക്കഹപടുന്നതിപുള്ള േോര്ദ്ഗം അവലംബിക്കുകയം 

ഹെുന്നക 

 ിെച്ചി ഉല്ത്പോദന മേനം ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോ ി റമനസംരടിപിക്കണം. അതിലൂഹട ഹപോതുസ്ഥല്ളിലും, 

വൃതിെീനേോ  സ്ഥല്ളിലുമുള്ള കശങ്ങളോപ് നിപ്രരോധ്ിക്കുക, അെവ 

േോലിനയ്സംസ്കരിക്കുന്നതിപുള്ള യൂണിറ്റുക സ്ഥോപിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല എഗര്ദ് നഴ്സെിക വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുകയം, അവയഹട നിലവിഹല ഉല്ത്പോദന മേന പ്രശങ്ങളഷ്ി 

ഹേച്ചഹപടുത്തുന്നതിപുള്ള നടപടിക സകഹക്കോള്ളുക 

 ആധുനിക കോലതിന്ഹവല്ലുവിവിളിക പ്രനരിടോന് പോകതിന് ഹവറ്റിനെി വന്പ്പുകഹള 

റമ:നസംരടിപിക്കുക 

 ജണ നലജനയപ്രരോഗ നി ന്ത്രണം, ഹതരുവനോ  ശങ്ങളലയം, കനു. കോലികളിഹല പരോദന മേപ്രരോഗ് എന്നിവ 

നി ന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ി സോ പദ്ധതിക നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 രോത്രികോല െികിത്സ്ോ പ്രസവനതിനോ ി പ്രബ്ലോക്്ക തലതിലുള്ള പ്രഡോക്ടര്ദ്േോരുഹട നി േനം 13 

പ്രബ്ലോക്ക് പ്രകന്ദ്ര്ളിപ്രലക്കും വയോപിപിക്കുക. എല്ലോ ഹവറ്റിനെി ആശുപത്രികളിലും ലപ്രബോെട്ടെി 

ഹസൌകരയ് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുകയം ഹെുന്നക 

 ഹെക്ക് പ്രപോസ്റ്റുക വഴിയള്ള കനു. കോലിക ഹട കടനു. പ്രപോക്്ക രോവിഹല 6 േണി മുതല്ത് സവകീട്ട ്6 

േണിവഹര എന്നരീതി ില്ത് നി ന്ത്രണവിപ്രധ് േോക്കുക. 
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സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 മൃഗസംരക്ഷണ പ്രേ ല ിഹല ഉല്ത്പന്ന് വിപണനം ഹെുന്നന്നതിന് കഞ്ഞിക്കുഴി പ്രേോഡല്ത് 

വിപണന പ്രകന്ദ്ര് - കൃഷ്ി വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച നടപോക്കുക 

 ജണ നലജനയ പ്രരോഗ് തടയന്നതിനോ ി ആപ്രരോഗയവന്പ്പുേോ ി സെകരിക്കുക 

 

7.4 േത്സ്യബന്ധനം  ഉപസേിതി 

വികസന കോഴ്ചപോട് 

ക്രേ 

നം 
കോഴ്ചപോട് ത്െകം 

ിപ്രപോഴഹത 

അവസ്ഥ 
ലക്ഷയ് 

1 

േത്സ്യ വിത്തുല്ത്പോദന മേനം 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

േത്സ്യ വിത്തുല്ത്പോദന മേന 

പ്രകന്ദ്ര് 
5 എണം 

നിലവിലുള്ള േത്സ്യ 

വിത്തുല്ത്പോദന മേന പ്രകന്ദ്ര് ഹട 

പ്രശങ്ങളഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

േത്സ്യ വിത് െി െിംഗ് 

ഹസന്െറുക 
ില്ല 

പട്ടോമ്പി, തൃതോല, ഒറ്റപോലം 

പ്രബ്ലോക്കുകളില്ത് െി െിംഗ് 

ഹസന്െറുക സ്ഥോപിക്കുക 

2 

േത്സ്യകൃഷ്ി ിഹല 

സവവിദ്ധയവല്ത്ക്കരണം 

സംപ്ര ോജിത േത്സ്യകൃഷ്ി  

ഒരു കൃഷ്ി ിടതില്ത് വിവിധ് 

കൃഷ്ിരീതിക നടപിലോക്കുക 

(സംപ്ര ോജിത േത്സ്യകൃഷ്ി) 

അലങ്കോര േത്സ്യകൃഷ്ി  

വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പുകക്ക് 

അലങ്കോര േത്സ്യകൃഷ്ി 

യൂണിറ്റുക 

പടുതോക്കുളം  

ജലഹദന മേൌര്ദ്ബലയം  പ്രനരിടുന്ന 

സ്ഥല്ളില്ത് 

പടുതോക്കുള്ളിഹല  

േത്സ്യക്കൃഷ്ി 

കൂടി പടുകൃഷ്ി  

ആഴകൂടി പടി  കവോെി ന്ള്ളില്ത് 

വിളഹവടുപ് 

സുഗേേേോക്കുന്നതിനോ ി 

കൂടി പടുകൃഷ്ി 

അകവോപ്രപോണിക്്സ കൃഷ്ി രീതി  

ന്െഞ്ഞ സ്ഥലവിതൃതിതി ില്ത് 

നിനു. ം കൂടി പടുതല്ത് ഉല്ത്പോദന മേനം  

ഉെപോക്കുന്നതിനോ ി 

അകവോപ്രപോണിക്്സ 

3 

അണഹക്കുള്ളകളിഹല 

ഉല്ത്പോദന മേനം 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

കൂടി പടു കൃഷ്ി ില്ല 
ജില്ല ിഹല 7 അണഹക്കുള്ളകളില്ത് 

കൂടി പടു കൃഷ്ി 
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4 

അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ 

വികസനം 

പ്രബ്ലോക്ക് തലതില്ത് 

േത്സ്യഭ്വപുക 
ില്ല 

പ്രബ്ലോക്ക് തലതില്ത് 

േത്സ്യഭ്വനക ം സോപ്രങ്കതിക 

ജീവനക്കോരും 

ഹേോത േോര്ദ്ക്കറ്റുക ഹട 

നവീകരണം 
4 

നിലവിലുളള 4 ഹേോത 

േോര്ദ്ക്കറ്റുകഹള നവീകരിക്കല്ത് 

ഹവബ് അധ്ിഷ്ഠിത വിപണി ില്ല 

കര്ദ്ഷ്കന് ഹേച്ചഹപട്ട വില ഉെപ് 

വരുത്തുന്നതിനോ ി ഹവബ് 

അധ്ിഷ്ഠിത വിപണി 

 

േപ്രത്സ്യോല്പോദന മേന ഉപോധ്ിക ില്ല 

േത്സ്യതീറ്റ, വല, എ പ്രെറ്റര്ദ് 

തുട്ി  അപുബന്ധ 

സോോിക കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്്ക 

ലഭ്യേോക്കുന്നതിനോ ി 

സെകരണ േത്സ്യ പ്രേോറുക 

േണ്, ജലപരിപ്രശങ്ങളോധ്ന, 

േത്സ്യപ്രരോഗനിര്ദ്ണ  പ്രകന്ദ്രം 
ില്ല 

േണ്, ജലപരിപ്രശങ്ങളോധ്ന, 

േത്സ്യപ്രരോഗ നിര്ദ്ണ ം 

എന്നിവയ്ക്കോ ി പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന 

പ്രകന്ദ്രം സ്ഥോപിക്കുക 

 

സഞ്ചരിക്കുന്ന അകവോലോബ ് ില്ല 

ഫീല്ത്ഡ് സന്ദര്ദ്ശങ്ങളനതിപും 

സോമ്പി പ്രശങ്ങള രണതിപും 

സഞ്ചരിക്കുന്ന അകവോലോബ് 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന 

നിര്മ്മോണ യൂണിറ്റുക 
ില്ല 

മൂലയവര്ദ്ദ്ധന ഉത്പന്ന് ഹട 

ഉല്ത്പോദന മേനം പ്രേോത്സ്ോെിപി 

ക്കുന്നതിനോ ി നിര്ദ്മോണ 

യൂണിറ്റുക 

5 

േത്സ്യ സമ്പതിന്ഹെ 

സംരക്ഷണം 
േത്സ്യ് ഹട സംരക്ഷിത പ്രേ ല ില്ല 

സവോഭ്ോവിക  േജനന 

േപ്രദന മേശങ്ങള് സംരക്ഷിത 

പ്രേ ല ോ ി േ യോപിക്കുക 

വിനോശങ്ങളകരേോ  േത്സ്യബന്ധന 

രീതികഹക്കതിരോ ി 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണം 

6 

ഹപോതുജലോശങ്ങള ്ളില്ത് 

േത്സ്യ സമ്പത് 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കല്ത് 

േത്സ്യവിത് നിപ്രക്ഷപം ഉണ്ട് 

േത്സ്യസമ്പത് 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനോ ി ഹപോതു 

ജലോശങ്ങള ്ളില്ത് േത്സ്യ വിത് 

നിപ്രക്ഷപം 

7 

ജലോശങ്ങള ് ഹട 

സംരക്ഷണം 
ന്ള് ഹട നവീകരണം ില്ല 

ഉപപ്ര ോഗിക്കോത 

ജലോശങ്ങള ് നവീകരിച്ച് 

േത്സ്യക്കൃഷ്ി വയോപിപിക്കുക 
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കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 േത്സ്യകൃഷ്ി കൂടി പടതല്ത് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിപ്രലയ്ക്ക് വയോപിപിക്കുന്നതിനോ ി ഹപോതു ജലോശങ്ങള ് 

പോട്ടതിനവയക്തികപ്രക്കോ, ഗ്രൂപ്പുകപ്രക്കോ നല്ത്കോവന്നതോണ്. 

 േപ്രത്സ്യോല്പോദന മേനം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന് േത്സ്യക്കുഞു വ് ഹട ലഭ്യത ഉെപോപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 േത്സ്യക്കുഞു വ് കര്ദ്ഷ്കര്ദ്ക്ക് ഹസൌജനയനിരക്കില്ത് നല്ത്ന്ന്നതിന് ാോേപഞ്ചോ ത്തുക വഴി 

പദ്ധതിക തേോെോക്കോവന്നതോണ്. 

 പടുതോക്കുള് വീുള്ളവളപില്ത് സ്ഥോപിക്കുന്നതിന് തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ സ്ഥോപന്പദ്ധതി 

തേോെോക്കോവന്നതോണ്. 

 സോധ്ോരണ രീതി ിലുള്ള കൃഷ്ിരീതിയ്്ക്ക ഉപരി വരുേോന വര്ദ്ദ്ധനവ് ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 

ഏകവര്ദ്ഗ കൃഷ്ിരീതിക പ്രേോത്സ്ോെിപിപ്രക്കണ്ടതുണ്്ട.  

 അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ്പ്രളോടുകൂടി പടിയള്ള േത്സ്യ ഉത്പോദന മേന – വിപണന പ്രകന്ദ്രം സ്ഥോപിക്കണം  

 അണഹക്കുള്ളകളിഹല േപ്രത്സ്യല്പോദന മേനം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന് േത്സ്യക്കുഞു വ്  ഥോസേ ം 

നിപ്രക്ഷപിപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

 കൃഷ്ിക്കോര്ദ്ക്്ക ഉല്പന്ന്ക്ക് േികച്ച വില ലഭ്ിക്കുന്നതിനോ ി ഒരു ഫോം കമ്പനി 

രൂപീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

 അലങ്കോരേത്സ്യകൃഷ്ിയഹട േെരണതിനോ ി വയക്തികപ്രക്കോ, ഹെറുകിട യൂണിറ്റുകപ്രക്കോ 

ഗ്രൂപ്പുകപ്രക്കോ പ്രവണ്ട ഹസൌകരയ് ഒരുക്കി ഹകോടുക്കോവന്നതോണ്. 

 പിടിഹച്ചടുത േത്സ്യം വിപണി ില്ത് എതിക്കുന്നതുവഹര ത്ക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രബ്ലോക്ക്തലതില്ത് 

ശങ്ങളീതികരണ സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുതോവന്നതോണ്. 

 വിപണന പ്രേ ല ില്ത് നിലവിലുള്ള ഹേോത വില്പന പ്രകന്ദ്ര് ഹട  അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് 

ഹേച്ചഹപടുതി ആധുനിക വിപണന പ്രകന്ദ്ര്ളോ ി േോറ്റുന്നതിന് പദ്ധതി തേോെോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 േത്സ്യഹതോഴിലോളികക്്ക ഉല്പോദന മേപ്രനോപോദന മേിക വിതരണം ഹെുന്നന്നതിപുള്ള പദ്ധതി തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ഏഹറ്റടുക്കോവന്നതോണ്. 

 േോലിനയനിര്ദ്മോര്ദ്ജനതിന് േത്സ്യ്ഹള ഉപപ്ര ോഗഹപടുത്തുന്നതിന് ാോേപഞ്ചോ ത് 

തലതില്ത് പദ്ധതിക ആവിഷ്ക്കരിക്കോവന്നതോണ്. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 നിലവിലുള്ള േത്സ്യവിത്തുല്പോദന മേന പ്രകന്ദ്ര് ഹട പ്രശങ്ങളഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 തപ്രേശങ്ങളീ  േത്സ്യ ിന് ഹട സംരക്ഷണം ഉെപ്പു വരുതന്നതിനോ ി വിശങ്ങളദന മേേോ  പഠനം 

നടപ്രതണ്ടതുണ്്ട. സവോഭ്ോവിക േജനനം നടത്തുന്ന നദന മേീേപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് സംരക്ഷിത പ്രേ ല ോ ി 

േ യോപിക്കോവന്നതോണ്. 

 നൂതന കൃഷ്ിരീതി ോ  ന്ടു േത്സ്യക്കൃഷ്ി അണഹക്കുള്ളകളില്ത് പ്രേോത്സ്ോെിക്കഹപപ്രടണ്ടതോണ്. 

 എല്ലോ ഹപോതുന്ള്ളിലും േത്സ്യക്കുഞു വ്ഹള നിപ്രക്ഷപിക്കോവന്നതോണ് 

 പ്രബ്ലോക്ക് തലതില്ത് േത്സ്യഭ്വ് സ്ഥോപിക്കുന്നത് ഉെിതേോ ിരിക്കും 
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 വിനോശങ്ങളകരേോ  േത്സ്യബന്ധന രീതിക തടയന്നതിനോ ി പ്രബോധ്വല്ത്ക്കരണം 

നടപ്രതണ്ടത്തുണ്ട്. ിതിനോ ി ഫിഷ്െീസ് േോപ്രനജ് ഹേന്െ് സേിതിക രൂപീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

 റമഴകളിലും േറ്റു സവഭ്ോവിക ജലോശങ്ങള ്ളിലും േത്സ്യക്കുഞു വ്ഹള നിപ്രക്ഷപിക്കോവന്നതോണ്. 

 േണ്, ജലപരിപ്രശങ്ങളോധ്ന, പ്രരോഗനിര്ദ്ണ ം എന്നിവയ്ക്കോ ി ജില്ല ില്ത് ഒരു പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന പ്രകന്ദ്രവം, 

സഞ്ചരിക്കുന്ന അകവോലോബും ആവശങ്ങളയേോണ്. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണം എന്നീ വന്പ്പുക േോ ി സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്ട് േത്സ്യകൃഷ്ി 

നടപിലോക്കുന്നതിലൂഹട കൃഷ്ിഹെലവ് ന്െയകയം നഷ്ടം ന്െയ്ക്കുന്നതിപും കഴിയം 

 േണ്ണു സംരക്ഷണ വന്പ്, ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതി എന്നിവയേോ ി ഏപ്രകോപിപിച്ച് നവീകരിച്ച 

ന്ള്ളില്ത് േത്സ്യന്ഞു വ നിപ്രക്ഷപം 

 വയവസോ  വന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് ശങ്ങളീതീകരണ സംവിധ്ോ് മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്ത്പന്ന യൂണിറ്റുക 

എന്നിവ സ്ഥോപിക്കുക 

 വയവസോ  വന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് ഹവബ് അധ്ിഷ്ഠിത വിപണി സംവിധ്ോനം നടപിലോക്കുക 

 േത്സ്യവിത് െി െിംഗ് പ്രകന്ദ്ര് സ്ഥോപിക്കുക – തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ് 

 സംപ്ര ോജിത േത്സ്യക്കൃഷ്ി പരിശങ്ങളീലനം, സോപ്രങ്കതിക  സോമ്പതിക സെോ ം – 
തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്, കൃഷ്ി, മൃഗസംരക്ഷണവന്പ്പുക, െരിതപ്രകരളം 

 അലങ്കോര േത്സ്യക്കൃഷ്ി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  െരിതപ്രകരളം 

 പടുതോക്കുള്ളിഹല േത്സ്യക്കൃഷ്ി -തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  െരിതപ്രകരളം. 

 ന്ള്ളിഹല കൂടി പടുകൃഷ്ി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  െരിതപ്രകരളം 

 അകവോപ്രപോണിക്്സ - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  െരിതപ്രകരളം 

 ഏകവര്ദ്ഗ കൃഷ്ി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ് 

 അണഹക്കുള്ളകളില്ത് കൂടി പടുകൃഷ്ി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  ജലപ്രസെന വന്പ് 

 ആധുനിക േത്സ്യവിപണന പ്രകന്ദ്ര് - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ് 

 നിലവിലുള്ള േത്സ്യ േോര്ദ്ക്കറ്റുക ഹട നവീകരണം - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ് 

 ഹവബ് അധ്ിഷ്ഠിത വിപണി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  വയവസോ  വന്പ് 

 സെകരണ േത്സ്യപ്രേോറുക  - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  

സെകരണവന്പ് 

 മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉല്ത്പന്ന നിര്മ്മോണ യൂണിറ്റുക - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  

വയവസോ  വന്പ് 

 േത്സ്യ്ക്്ക സംരക്ഷിത പ്രേ ലക - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  

െരിതപ്രകരളം 

 ഹപോതുജലോ ശങ്ങള ്ളില്ത് േത്സ്യക്കുഞു വ നിപ്രക്ഷപം - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, 

േത്സ്യവന്പ്,  െരിതപ്രകരളം 

 ഉപപ്ര ോഗിക്കോത ജലോശങ്ങള ്ളില്ത് േത്സ്യക്കൃഷ്ി - തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം, േത്സ്യവന്പ്,  

െരിതപ്രകരളം, േണ് – ജലസംരക്ഷണ വന്പ്. 
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7.5 പരിസ്ഥിതി, കോലോവസ്ഥ, വനം - വികസനം  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 

ഹ്രസവകോലം കോഴ്ചപോട് 

  ജില്ല ിഹല ിപ്രക്കോടുെിസം നടത്തുന്ന പ്രകന്ദ്ര്ളിപ്രലക്ക് ഒരു ടൂെിസം പോപ്രക്കജ് ആപ്രരഭ്ിക്കുന്നത് 

വളഹര അതയോവശങ്ങളയേോണ്.  ജില്ലോ ആസ്ഥോനത് എത്തുന്ന വയക്തികക്്ക മൂനു.  ദന മേിവസ് 

ഹകോണ്ട് േട്ോവന്ന രീതി ില്ത് ഒരു സഗഡഡ് ടൂെിസം എണ നലഹകോണ്ടും ആപ്രലോെിക്കോവന്നതോണ്.  

അതിനോ ി ഒരു ടൂെിസം ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് ഹസന്റര്ദ് ആരംഭ്ിക്കുകയം ടി ഹസന്റെില്ത് ജില്ല ിഹല എല്ലോ 

ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര് േോ ി ബന്ധഹപടുതിഹക്കോടുക്കോപും അതിനോവശങ്ങളയേോ  ഹെറു വോെന് 

അപുവദന മേിച്്ച പ്രേ സ്ഥല്ളിപ്രലക്്ക എതിക്കുന്നതിപും തിരിച്ച് ിപ്രത സ്ഥോനത്തുതഹന്ന 

എത്തുന്നതിപുള്ള ഒരു ശം ല അപുവദന മേിക്കോവന്നതോണ്.  ടി ഹസന്റര്ദ് േറ്റ് ിപ്രക്കോ ടൂെിസം 

പ്രകന്ദ്ര് േോ ി ബന്ധഹപടുതി മുെിക ബുക്ക് ഹെുന്നന്നതിപും തോേസം, ഭ്ക്ഷണം, സുരക്ഷിതേോ  

 ോത്ര എന്നിവ ഉെപ ് വരുതോപുമുള്ള സംവിധ്ോന് ം േറ്റു വന്പ്പുക േോ ിപ്രച്ചര്ദ്ന്്ന 

ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

ദന മേീര്ദ്രകോല കോഴ്ചപോട് 

  പ്രകരളതില്ത് ത്രയതോപം മൂലം ജീവജോല്ക്കുണ്ടോന്ന്ന നോശങ്ങളനഷ്ട് ഏെയം 

ഹഭ്ൌേശ്സ്ത്സ്ത്രപരേോ  േപ്രതയകതകളോല്ത് പോലക്കോടിന് സംഭ്വിക്കോന് ിടയള്ളത് എനു. ള്ളതിനോല്ത് 

ിതു സംബന്ധിച്ച സോ ഗപ്രവഷ്ണ േവര്ദ്തന്ക്കുള്ള പ്രകന്ദ്ര സ്ഥോപനം പോലക്കോട് 

സ്ഥോപിപ്രക്കണ്ടത് അതയോന്ത്ോപ്രപക്ഷിതേോണ്.  2016 വര്ദ്ഷ്തിഹല േോര്ദ്ച്ച ് മുതല്ത് ഹേ  ്വഹരയള്ള 

കണക്കുക എടുത് പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കുക ോഹണങ്കില്ത് ഏറ്റവം കൂടി പടുതല്ത് പ്രപര്ദ്ക്ക് ത്രയതോപം 

ഏറ്റിരിക്കുന്നത് െിറ്റിലപ്രഞ്ചരി പോലപ്പുെം, റമതുപ്രേരി, ഹനല്ലിപ്രക്കോട്, ന്ളപ്പുള്ളി, തിരുവിലയോേല, കണോടി, 

േലമ്പുഴ എന്നിവിട്ളിലോണ് .  ത്രയതോപം ഏല്ത്ക്കുന്ന സേ ം 12 േണിക്കും 3 േണിക്കും 

ിട ിലോഹണന്ന് േനസ്സിലോക്കോം.  വളര്ദ്ത്തു മൃഗ്ക്ക് ത്രയതോപം ഉണ്ടോ ിുള്ളള്ള േശ്ന് 

െിപ്രപോര്ദ്ട്ട് ഹെയ്തിുള്ളണ്ട്.  എന്നോല്ത് കൃതയേോ  വിവര് ലഭ്യേല്ല .  അപ്രതോഹടോപം കൃഷ്ി ിന്ക്്ക 

ഉണ്ടോ ിുള്ളള്ള വിവിധ്്ളോ  നോശങ്ങളനഷ്ട് കണക്കോക്കോല്ത് കഴിയന്നതിപും അപ്പുെേോണ് 

സംഭ്വിച്ചിരിക്കുന്നത്.  േപ്രതയകിച്്ച ത്ക്ഷ്മ ജീവിക, ഹെറു സസയ്, ജലജീവിക, 

ജലസസയ് എന്നിവയഹട നോശങ്ങള നഷ്ടഹേോനു. ം പഠന വിപ്രധ് േോക്കി ിട്ടില്ല.  കോലോവസ്ഥോ 

വയതി ോനം ഹകോണ്ട് വൃക്ഷ്ക്കുണ്ടോ ിുള്ളള്ള േോറ്റ്ളില്ത് േധ്ോനം പ്രകരളതിഹന്റ സംസ്ഥോന 

റമഷ്പേോ  കണിഹക്കോന്ന ിലോണ്.  വര്ദ്ഷ്തിഹലോരിക്കല്ത് േോത്രം പൂക്കുന്ന കണിഹക്കോന്ന വര്ദ്ഷ്ം 

മുഴുവന് പൂത്തു നില്ത്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ിതിന് ഒരു ഉദന മേോെരണേോണ്.   

ഹ്രസവകോല/ദന മേീര്ദ്രകോല പദ്ധതിക 

  അടി ന്ത്ിര വനവിവരപ്രശങ്ങള രണം നടതി, ജില്ല ിഹല വനവികസനതിന് ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോ ി ഒരു 

േോപ്രനജ് ഹേന്െ് ലോന്െ് ഉണ്ടോക്കുക, നോപ്രശങ്ങളോന്മു േോ  േപ്രദന മേശങ്ങള്ഹള പരിസ്ഥിതിക്ക് അപുകൂടി പലേോ  

രീതി ില്ത് റമനഃരുജീവിപിക്കുന്ന നടപടിക സവീകരിക്കോന് ജില്ലോതലതില്ത് പദ്ധതി 

ആവി്കരരിക്കുക.  ശു്കരേോ  വനപ്രേ ലകളിലും, തരിശുമിേികളിലും അനിപ്ര ോജയേോ  േര് 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

വച്ചുപിടിപിക്കുന്നതിന് നടപടിക സവീകരിക്കുക. വിശങ്ങളദന മേേോ  സര്ദ്ഹേ ിലൂഹട ിതിന് 

അപുപ്ര ോജയേോ  സ്ഥല് കഹണ്ടതോം.   

  വനതിപു റമെത്തും തടി ിതര വന വിഭ്വ് ലഭ്ിക്കുന്നതിനോ ി വന് ം േറ്റു ഹെടിക ം നുള്ള 

വളര്ദ്ത്തുക.  ജനകീ  പങ്കോളിതപ്രതോഹട േര് വളര്ദ്തിഹ ടുക്കുന്നതിന് നഴ്സെിക ഉണ്ടോക്കുക 

  േപുഷ്യ-വനയജീവി സംരര്ദ്ഷ്ം വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്നത് കോലക്രപ്രേണ പല ിന വനയ ജീവിക പ്രടയം 

നിലനില്ത്പിഹന ബോധ്ിക്കുന്നതും േപുഷ്യജീവപും കൃഷ്ിക്കും ഭ്ീഷ്ിണി ഉ ര്ദ്ത്തുന്നതുേോണ്.  ിതു 

തരണം ഹെേോന് േപ്രദന മേശങ്ങളികേോ  ശങ്ങളോസ്ത്രീ  പഠന് നടത്തുകയം നൂതന സോപ്രങ്കതിക 

വിദന മേയയഹടയം വിവര വനിേ  സംവിധ്ോന് പ്രടയം സെോ പ്രതോഹട അപുപ്ര ോജേോ  

പദ്ധതിക തപ്രേശങ്ങളീ േോ ി ആവി്കരിരച്ച് നടപിലോക്കുകയം ഹെപ്രേണ്ടതോണ്. 

 ഹെ ില്ത്ഹവയഹട സെകരണപ്രതോഹട വോള ോര്ദ്പ്രപോലുള്ള പ്രേ ലകളില്ത് വനയജീവിക ഹട 

സവോഭ്ോവികേോ  ആവോസ വയവസ്ഥയ്ക്കും സഞ്ചോരതിപും തടസ്സം ൃതഷ്ടിക്കോത തരതിലുള്ള 

സംവിധ്ോന് വിദന മേഗ്ദ പഠനതിപു പ്രശങ്ങളഷ്ം ആവി്കരരിച്ച് നടപിലോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 വനയജീവിക മുലം ഉണ്ടോന്ന്ന വിളനോശങ്ങളം ഹകോണ്ടുള്ള നഷ്ടം പരിെരിക്കുന്നതിനോ ി വിളകക്്ക 

ിന്ൂെന്സ് പരിരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുക.  നഷ്ടപരിെോരം വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട 

സംപ്ര ോജനപ്രതോടുകൂടി പടി വനം വന്പ് നടപിലോക്കി വരുനു. ണ്്ട.  നഷ്ട പരിെോരത്തുക 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിപും കോല വിളംബം കൂടി പടോഹത ഗുണപ്രഭ്ോക്തോക്കക്ക് ലഭ്യേോക്കുന്നതിപും പ്രവണ്ട 

നടപടിക സവീകരിക്കുക. 

 ജില്ലോതലതില്ത് േപുഷ്യ – വനയജീവി സംരര്ദ്ഷ്ം തരണം ഹെുന്നന്നതിനോ ി േപ്രതയക കര്ദ്മ 

പദ്ധതിയം സ്കവോഡുക ം രൂപീകരിക്കുക.  സ്കവോഡുക ഹട േവര്ദ്തനതിനോവശങ്ങളയേോ  ഹഭ്ൌതിക 

സോെെരയ് ം ഉപകരണ് ം ലഭ്യേോക്കുക 

 വനോതിര്ദ്തി പങ്കിടുന്ന േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് വനയമൃഗ്ഹള ആകര്ദ്ഷ്ിക്കുന്ന തരതിലുള്ള വിളക കൃഷ്ി 

ഹെേോതിരിക്കുന്നതിനോ ി പഞ്ചോ തിപും ിതര വന്പികക്കും നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം ല്ത്ന്ക. 

 വനോതിര്ദ്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥല്ളില്ത് വനംവന്പ്പും സന്നദ്ധ സംരടനക ം േോപ്രദന മേഷ്ിക 

സംരനക ം പ്രെര്ദ്ന്ന് വോളന്റി ര്ദ്േോഹര ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുകയം അവര്ദ്ക്ക് പരിശങ്ങളീലന നല്ത്കി 

വനയമൃഗ് തുടഹര തുടഹര ിെങ്ങുന്ന സ്ഥല്ളില്ത് വിനയസിക്കുകയം ഹെുന്നക.  തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഉഹപഹടയള്ള വന്പ്പുക തുക വക ിരുതി പദ്ധതിക 

ആവി്കരരിക്കുകയം  നടപിലോക്കുകയം ഹെേോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം നല്ത്ന്ക. 

 വനം വനയജീവി സംരക്ഷണം തുട്ി  വിഷ് ്ഹളപറ്റി അവപ്രബോധ്ം 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  പ്രബോധ്വത്കരണ പരിപോടിക വിവിധ് ജനവിഭ്ോഗ് ക്കോ ി 

പഞ്ചോ ത്തലതിലും വോര്ദ്്തലതിലും സംരടിപിക്കുക 

 പഞ്ചോ ത്പ്രതോറും ജനജോാതോസേിതിക ഹട േവര്ദ്തനം ഊര്ദ്ജിതേോക്കുക.  വനയമൃഗ് ഹട 

കടനു. ക റ്റം േതിപ്രരോധ്ിക്കോന് യൂത്ൈബ്ബുക, വനസംരക്ഷണ സേിതി/സന്നദ്ധ േവര്ദ്തകഹര 

ഉഹപടുതി േപ്രതയക കര്ദ്മപ്രസന രൂപീകരിക്കുക.  ആവശങ്ങളയേോ  ഹര ിനിംഗ് ഉപകരണ് 

ഓണപ്രെെി ം ിവയ്ക്കോ ി പദ്ധതികളില്ത് പ്രേപ്രതയകം തുക വക ിരുത്തുക 

 വനോതിര്ദ്തികളിലും ജലോശങ്ങള ്ളിലും േോലിനയം നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം ഹെുന്നന്നത് വനയമൃഗ്ഹള 

വിളിച്ചുവരുത്തുനു. .  ആ ത് ഒഴിവോക്കോന് േോലിനയ നിര്ദ്മോര്ദ്ജന സംവിധ്ോന് ഒരുക്കുന്നതില്ത് 

പഞ്ചോ ത്തുക േപ്രതയകം ശ്രദ്ധ ഹെലുപ്രതണ്ടതോണ്. 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 വനയമൃഗ് ഹട സഞ്ചോര പോതക േപ്രതയകം േോപിംഗ ് നടത്തുകയം പ്രബോധ്വത്കരണ 

പ്രബോര്ദ്ഡുക, അലര്ദ്ട്ട്/മുന്നെി ിപ് വിളക്കുക തുട്ി വ സ്ഥോപിക്കുകയം ഹെേോവന്നതോണ്. 

 സജവപ്രവലി, പ്രസോളോര്ദ് ഹഫന്സിംഗ്, ആനക്കിട്്, എന്നിവ വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട 

സംപ്ര ോജനപ്രതോടുകൂടി പടി നടപിലോക്കുക 

കീഴ്തട്്ട നിർപ്രേശങ്ങള്ൾ 

 വനം, വനയജീവി സംരക്ഷണം തുട്ി  വിഷ് ്ഹളപറ്റി അവപ്രബോധ്ം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിപുള്ള 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണ പരിപോടിക പഞ്ചോ ത് തലതിലും വോര്ദ്ഡ് തലതിലും സംരടിപിക്കുക 

 ിപ്രക്കോ ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര് ഹട സോവം സുസ്ഥിരവേോ  വികസനതിന് ഉതന്ന്ന പദ്ധതിക 

ജില്ലോ പഞ്ചോ ത് ഫണ്ടില്ത് ഉഹപടുതോവന്നതോണ്. 

 ഉെവിട േോലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്രകന്ദ്ര് പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് നടപിലോക്കുക.  പ്രപപര്ദ്ബോഗ് 

നിര്ദ്മോണ യൂണിറ്റുക സ്ഥോപിക്കോന് പ്രേോത്സ്ോെനം നല്ത്ന്ക 

 നിലവിഹല ജലപ്രസ്രോതുക ഹട നവീകരണവം ശുദ്ധീകരണവം ഉെപോക്കി േോപ്രദന മേശങ്ങളിക തലതില്ത് 

ജലപ്രസെനതിപും ന്ടിഹവള്ള വിതരണതിപും ഉതന്ന്ന റമതി  പദ്ധതിക നടപിലോക്കുക 

 ബണ്ട് നിര്ദ്മോണം, നിലവിലുള്ള േഴഹവള്ള സംഭ്രണിക വൃതി ോക്കി േവര്ദ്തന 

ക്ഷേേോന്ന്നതിപുള്ള പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക. ന്ള്, നീര്ദ്ച്ചോലുക, പ്രതോടുക, 

അരുവിക എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 േപുഷ്യ വനയജീവി സംരര്ദ്ഷ്ംവര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്നത് തരണം ഹെേോനോ ി േോപ്രദന മേശങ്ങളികേോ  ശങ്ങളോസ്ത്രീ  

പഠനം നടത്തുകയം അപുപ്ര ോജയേോ  പദ്ധതിക തപ്രേശങ്ങളീ േോ ി ആവി്കരരിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 വനോതിർത്ഥി േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് വനയജീവികഹള ആകര്ദ്ഷ്ിക്കുന്നതരതിലുള്ള കൃഷ്ി 

ഹെേോതിരിക്കോന് പഞ്ചോ തിപും ിതര വന്പ്പുകക്കും നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം നല്ത്ന്ക. 

 വനവിഭ്വ് ഹട മൂലയ വര്ദ്ദ്ധിത വിപണനം ലക്ഷയേോക്കി സെകരണ സ്ഥോപ്, പ്രശങ്ങള രണ 

ഹസന്ററുക തുട്ി വ സ്ഥോപിക്കുന്നതിപുള്ള പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക 

 ാീന്പ്രേോപ്രട്ടോപ്രക്കോ നിര്ദ്ബന്ധേോക്കുക. 

 ജില്ല ിലൂഹട ഒഴുന്ന്ന റമഴ / നദന മേിക ഹട സംരക്ഷണതിനോ ി ജനപങ്കോളിതപ്രതോഹട േപ്രതയക 

പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക 

  നനം മൂലമുള്ള പോരിസ്ഥിതിക േശ്ന് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന ്ജില്ലോതലതില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്ന 

പോരിസ്ഥിതിക ആരോത നിര്ദ്ണ  അപ്രതോെിറ്റി ജില്ലോ എക്ച്പ്ര്ര്ദ്ട്ട് അസേസര്ദ് കമിറ്റി എന്നീ 

കമിറ്റിക മുപ്ര ന േോത്രപ്രേ ധ്ോതു  നനം നടത്തുന്നതിപുള്ള അപുേതിക നല്കോവൂ. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 കരിങ്കല്ത്/േണ് / േണല്ത്/ നനം നി ന്ത്രണ വിപ്രധ് േോക്കുക – ജിപ്ര ോളജി, വനം, െവനൂ എന്നീ 

വന്പ്പുക േോ ി സംപ്ര ോജിപിച്ച് നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 
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 തണീര്ദ്തട സംരക്ഷണം – പഞ്ചോ ത്, ാോേവികസനം, െവനൂ, വനം എന്നീ വന്പ്പുക േോ ി 

സംപ്ര ോജിപിക്കുക 

 ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്തന് നടപോക്കുന്നതുവഴി ന്ടിഹവള്ള പ്രസ്രോതുക ഹട സംരക്ഷണം 

- ജലപ്രസെനം, വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി വന്പ്പുക ഹട പ്രേല്ത് പ്രനോട്ടതില്ത് നടപോക്കുക 

 സജവകൃഷ്ി സംരക്ഷണം – (കൃഷ്ി, വിദന മേയോഭ്യോസം) 

 ദൃശങ്ങളയ േോധ്യേ് വഴി പ്രബോധ്വത്കരണ േെരണം നടത്തുക 

 സജവ േോലിനയ സംസ്കരണം ( പഞ്ചോ ത്, ന്ടുംബശ്രീ) 

 “എഹന്റ  േോലിനയം എഹന്റ ഉതരവോദന മേിതവം” – ശുെിതവേിഷ്ന് 

 “ാീന് പ്രേോപ്രട്ടോപ്രക്കോ  ” കര്ദ്ശങ്ങളനേോക്കുക – (പഞ്ചോ ത്, ാോേവികസനം, െവനൂ) 

 ഹെ ിപ്രവ സെകരണപ്രതോഹട വോള ോര്ദ് പ്രപോലുള്ള പ്രേ ലകളില്ത് വനയജീവിക ഹട 

സവോഭ്ോവികേോ  ആവോസ വയവസ്ഥയ്ക്കും സഞ്ചോരതിപും തടസ്സം ൃതഷ്ടിക്കോത തരതിലുള്ള 

സംവിധ്ോന് വിദന മേഗ്ദ പഠനതിപുപ്രശങ്ങളഷ്ം ആവി്കരരിച്ച ്നടപിലോക്കുക. 

 വനയജീവിക മൂലം ഉണ്ടോന്ന്ന വിളനോശങ്ങളം ഹകോണ്ടുള്ള നഷ്ടം പരിെരിക്കുന്നതിനോ ി വിളകക്്ക 

ിന്ൂെന്സ് പരിരക്ഷ ഉെപ് വരുത്തുക, നഷ്ട പരിെോരം വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട 

സംപ്ര ോജനപ്രതോടുകൂടി പടി വനം വന്പിന് നടപിലോക്കോവന്നതോണ്.  

 ജില്ല ിഹല ിപ്രക്കോ ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര് ഉഹപടുതിഹക്കോണ്ട് വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോര വന്പ്, വനം 

വന്പ് എന്നിവ സംപ്ര ോജിച്ചുഹകോണ്ട് വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോരികക്കോ ി േപ്രതയക പ്രേോാോമുക 

ആവി്കരരിക്കുക 

 വനഹത േോത്രം ആശ്ര ിച്ചു കഴിയന്ന ജന് ഹട ജീവിത രീതിയം ആപ്രരോഗയ നിലവോരവം 

ഹേച്ചഹപടുത്തുന്നതിന് വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട സംപ്ര ോജനപ്രതോടുകൂടി പടി ആപ്രരോഗയ, പോര്ദ്പിട, 

ഉപജീവന പ്രേ ലകളില്ത് േവര്ദ്തന് നടതോവന്നതോണ്. 

7.6 വയവസോ ം, വോണിജയം, സവ ം ഹതോഴില്ത്  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 

ഹ്രസവ/ ദന മേീര്ദ്രകോല കോഴ്ചപോട് 

 കോര്ദ്ഷ്ികോടിസ്ഥോനതില്ത് ഹെറുകിട വയവസോ  യൂണിറ്റുക ഹട സോധ്യത ഓപ്രരോ േപ്രദന മേശങ്ങളത്തും 

പഠനവിപ്രധ് േോക്കണം. ജില്ല ില്ത് ലഭ്യേോന്ന്ന കോര്ദ്ഷ്ിക വിഭ്വ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ ി 

ഉപപ്ര ോഗിക്കുന്ന വയവസോ ് അതോത് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് വളര്ദ്തിഹകോണ്ടുവരുവോന് കഴിയം. 

അതുപ്രപോഹല ഓപ്രരോ േപ്രദന മേശങ്ങളത്തും ിനു. ള്ള സോധ്യതക വിറമലീകരിച്ച് അതോത് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് 

റമതി  യൂണിറ്റുക രൂപീകരിക്കുവോപും കഴിയം. പഴം, നോളിപ്രകരം, അടക്ക, െബ്ബര്ദ്, തുട്ി  

കോര്ദ്ഷ്ിക ഉല്പന്ന് ഉപപ്ര ോഗഹപടുതിയള്ള വയവസോ ്, പരമ്പരോഗത വയവസോ ് 

പ്രസോഫ്ട് ഹവ ര്ദ് ഹടപ്രക്നോളജി പോര്ദ്ക്കുക, ിലപ്രരോണിക് ഉപകരണ നിര്ദ്മോണം, 
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എഞ്ചിനീ െിംഗ്, കടലെി, കോര്ദ്ഷ്ിക ഉപകരണ് തുട്ി വ ഓപ്രരോ േപ്രദന മേശങ്ങളതിന്ഹെയം 

നിലവിലുള്ള സോധ്യതകക്ക് അപുസരിച്ച് വികസിപിക്കോവന്നതോണ്. 

 പരമ്പരോഗത വയവസോ ്ളോ  സകതെി,  ോദന മേി, പനമ്പ് തുട്ി  ഉല്പോദന മേന േക്രി  

ആധുനികവല്ത്ക്കരിക്കുയം, സംസ്ഥോനതിപും, രോജയതിപും റമെത്തുള്ള ആവശങ്ങളയകത 

േനസ്സിലോക്കി അതിനനസരിച്ചുള്ള ഉല്പന്ന് നിര്ദ്മിച്ച ്വിപണി കഹണ്ടത്തുകയം ഹെകൊണ്ഹകോണ്്ട 

നിലനിര്ദ്തിഹകോണ്ടു പ്രപോകോവന്നതോണ്. 

 ക ര്ദ്ഹെറ്റ് ഉപപ്ര ോഗിച്്ച െകിരി സംസ്കരിക്കുന്നതിപും  ന്ത്രവത് കൃത െോുള്ളക ഉപപ്ര ോഗിച്്ച ക ര്ദ് 

പിരിക്കുന്നതിപും ജില്ല ില്ത് തഹന്ന സംവിധ്ോനപ്രേര്ദ്ഹപടുതി ഹതോഴിലവസര് വര്ദ്ദ്ധിപിക്കോപും 

ജില്ലോതലതില്ത് വിപണന സംവിധ്ോനം ഉണ്ടോക്കി വിപണനം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കോപും കഴിഞ്ഞോല്ത് ക ര്ദ് 

വയവസോ ം ഹേച്ചഹപടുന്നതോണ്. 

 ജില്ലോ വയവസോ ം പ്രകന്ദ്രം,  ോദന മേി പ്രബോര്ദ്ഡ്, ക ര്ദ് വികസന പ്രകോര്ദ്പപ്രെഷ്ന് തുട്ി  

ഏജന്സിക മുപ്ര ന ിന്്ന വയക്തികക്കും സംര്ക്കും നല്കിഹക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന 

സെോ പദ്ധതിക കോരയക്ഷേേോക്കുന്നതിന് ിവയഹട നിര്ദ്േെണതിന് ഒരു ജനകീ  തലം 

കൂടി പടി ഉണ്ടോന്ന്നത് നന്നോ ിരിക്കും. ാോന്റും സഡസിഡിയം പലിശങ്ങളരെിത വോയ്പയം േറ്റും 

സകപറ്റുന്നവര്ദ് അവ എ്ിഹന വിനിപ്ര ോഗിക്കുനു. . അതിലൂഹട സമൂെതിപുണ്ടോന്ന്ന 

പ്രനട്ട്ഹലഹന്ത്ല്ലോം തുട്ി വ പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കുവോന് ഒരു ജനകീ  സംവിധ്ോനം ഉണ്ടോ ോല്ത് 

അവയഹട കോരയക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുവോന് കഴിയന്നതോണ്. 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 തപ്രേശങ്ങള സവ ം ഭ്രണ സ്ഥോപന്ളില്ത് വയവസോ ് േോ ി ബന്ധഹപട്ട് വോ്ി  സ്ഥല്  

േസ്തുത ആവശങ്ങളയ്ക്്ക േോത്രേോ ി ഉപപ്ര ോഗിക്കുക 

 പി.പി.പി പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുതി ഓപ്രരോ പഞ്ചോ ത്തും ഓപ്രരോ ഏക്കര്ദ് സ്ഥലം 

ലഭ്യേോക്കുന്നതിപുള്ള നടപടിക സവീകരിക്കുക 

 പ്രബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥോനതില്ത് വയവസോ  ബഹുനില സമുച്ച ് നിര്ദ്മിക്കുക 

 പരമ്പരോഗത വയവസോ ്ഹള ഉഹപടുതി ൈോസ്സ് രൂപീകരണവം അപുബന്ധ 

േവര്ദ്തന് ം നടപിലോക്കുക 

 ന്ടുംബശ്രീ ഉല്ത്പന്ന്ക്ക് ബ്ര െിംഗ് നല്ത്കി വിപണന സോധ്യത നല്ത്ന്ക 

 നിലവിലുള്ള വയവസോ ് ഹട േവര്ദ്തന്ഹള പരിപ്രപോഷ്ിപിക്കുകയം, റമതി  

സംരംഭ്്തുടങ്ങുന്നതിപുള്ള പ്രേോത്സ്ോെനം നല്കിയം വയവസോ  വളര്ദ്ച്ച സകവരിക്കുന്നതിലൂഹട 

ജന്ഹള ഊർജസവലേോക്കുകയം, ധ്ോരോളം ഹതോഴിലവസര് ൃതഷ്ടിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 യവസംരംഭ്കര്ദ്, വനിത സംരംഭ്കര്ദ്, േവോസിക, വിമുക്ത ഭ്ടന്േോര്ദ് എന്നിവഹര 

പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക, പരമ്പരോഗത രീതി ിലുള്ള ഉത്പോദന മേനതില്ത് നില്ത്ക്കുന്നവര്ദ്ക്ക് േോനയേോ  

കൂടി പലിയം സോമൂെിക സുരക്ഷിതതവവം ഉെപോക്കുക 
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പ്രേല്ത്തട്ട് നിപ്രേശങ്ങള് 

 പ്രേ ലോടിസ്ഥോനതില്ത് വയവസോ  പോര്ദ്ക്കുക സ്ഥോപിക്കുക 

 ഐ.ടി.ഐ, പ്രപോളിഹടക്നിക്ക്, എഞ്ചിനീ െിംഗ ് പ്രകോപ്രളജക എന്നിവട്ളില്ത് 

ഹടക്നിക്കല്ത്ിന്കുപ്രബഷ്ന് ഹസന് സ്ഥോപിക്കുക 

 കോര്ദ്ഷ്ികോധ്ിഷ്ഠിത ഹടപ്രക്നോളജി ഉഹപടുതി സംരംഭ്് ഹട വികസനം സോധ്യേോക്കുക 

 ജില്ല ില്ത് ലഭ്യേോ  അസംസ്കൃത വസ്തുക്ക അടിസ്ഥോനഹപടുതി  േോപ്രദന മേശങ്ങളിക സംരംഭ്് 

തുടങ്ങുക 

 ആപ്രാോ ഫുഡ് / ിലപ്രരോണിക്സ് / ലോേിക്/ എഞ്ചിനീ െിംഗ് പ്രേ ല ിഹല ഹടേിംഗ് ലോബുക 

ജില്ലോ തലതില്ത് രൂപീകരിക്കുക 

 വയവസോ  പ്രേ ല ില്ത് കൂടി പടുതല്ത് പ്രദന മേശങ്ങളീ  അന്ത്ര്ദ്പ്രദന മേശങ്ങളീ  നിപ്രക്ഷപ് ഉെപോക്കുക 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 കോർഷ്ിക സര്ദ്േകലോശങ്ങളോലയഹട നൂതന ഹടപ്രക്നോളജി ഉപപ്ര ോഗഹപടുതി കൃഷ്ിവന്പ്പും, 

വയവസോ  വന്പ്പും സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്ട ് കോര്ദ്ഷ്ിക ഭ്ക്ഷയ സംസ്ക്കരണ സംരംഭ്് രൂപം 

നല്ത്ന്ക. 

 ഹക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, കിന്ര, സി്പ്രകോ തുട്ി  ഹപോതുപ്രേ ലോ സ്ഥോപന് ം വയവസോ  

വന്പ്പുേോ ി സെകരിച്്ച പ്രേ ലോടിസ്ഥോനതില്ത് വയവസോ  എപ്രേറ്റുക ം, പോര്ദ്ക്കുക ം 

സ്ഥോപിക്കുക 

 വയവസോ  എപ്രേറ്റുകളില്ത് ിന്കയന്പ്രബഷ്ന് ഹസന്െര്ദ് കവോളിറ്റി ഹടേിംഗ് ലോബുക, േോലിനയ 

സംസ്ക്കരണ ലോന്റുക, പ്രെോ-ഹേറ്റീരി ല്ത് ബോങ്ക് എന്നിവ സ്ഥോപിക്കുക  

 ാോേപഞ്ചോ തഹന്റ അധ്ീനത ിലുള്ള മിേി ില്ത് ബഹുനില വയവസോ  സമുച്ച ം 

നിര്ദ്മിച്ച്സര്ദ്ക്കോര്ദ് വയവസ്ഥയ്ക്കപുൃതതേോ ി സംരംഭ്കര്ദ്ക്ക് അപുവദന മേിക്കോവന്നതോണ്. 

ാോേപഞ്ചോ ത് മിേി നല്ത്കിഹകോണ്ടും, ജില്ലോ പഞ്ചോ ത്, വയവസോ  വന്പ് സംയക്തേോ ി 

ബഹുനില ഹകട്ടിട സമുച്ച ം നിര്ദ്മിച്ചും നല്ത്കോവന്നതോണ്. 

 ജില്ല ില്ത് വയവസോ  വന്പിഹന കൂടി പടോഹത ധ്ോരോളം വന്പ്പുക/ഏജന്സിക/പ്രബോര്ദ്ഡുക/ 

പ്രകോര്ദ്പപ്രെഷ്നക  സംരംഭ്കര്ദ്ക്കുപ്രവണ്ടി വിവിധ് ധ്നസെോ  പദ്ധതിക ം, സോപ്രങ്കതിക 

സെോ ് ം, പരിശങ്ങളീലന പരിപോടിക ം ഏകീകരിച്ച് നടപിലോക്കുകയം, ജില്ലോതല പ്രേോണിറ്റെിംഗ് 

ഹസന്െറുക രൂപീകരിക്കുകയം ഹെുന്നക. 

  

7.7 ആപ്രരോഗയം -  ഉപസേിതി 

പരിപ്രേക്ഷയം 
 

പ്രകന്ദ്ര സംസ്ഥോന തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ പദ്ധതിക ി കോപ്രണണ്ടത് േധ്ോനേോയം എസ് ഡി 

ജി ലക്ഷയ്ളോണ്. എല്ലോവര്ദ്ക്കും എല്ലോ േോ തിലും ആപ്രരോഗയപരേോ  ജീവിതം എന്നതോണ്  

എസ് ഡി ജി ലക്ഷയതിഹന്റ കോതല്ത് 
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ക്രേ നം 
ിനം എസ് ഡി ജി ലക്ഷയം 

1 േോതൃ േരണം  േോതൃ േരണ നിരക്ക് 66-ല്ത് നിന്ന് 30 ആക്കുക 

2 ശങ്ങളിശു േരണം  ശങ്ങളിശു േരണ നിരക്്ക 12 ല്ത് നിന്ന് 8 ആക്കുക 

3 നവജോത ശങ്ങളിശു േരണം  7-ല്ത് നിന്ന് 5 ആക്കുക 

4 
5 വ സ്സിപു തോഹഴയള്ള ന്ട്ടിക  ഹട 

േരണ നിരക്്ക  
14 -ല്ത് നിന്്ന 9  ആക്കുക 

5 േഞ്ഞപിതം വോര്ദ്ഷ്ിക പ്രരോഗബോധ് 50 % ആ ി ന്െയ്ക്കുക 

6 േഞ്ഞപിതം ബി ന്തിഹവപ്  ജനനപ്രതോഹട 100% ന്ട്ടികക്കും ലഭ്യേോക്കുക 

7 ന്ഷ്ഠം  
ന്ഷ്ഠ പ്രരോഗ ബോധ് നിരക്്ക 0.1 ന് 

തോഹഴ ോക്കുക 

8 േന്ത് ്
സേപ്രക്രോസഫപ്രലെി  നിരക്ക് 1 % ന് 

തോഹഴ ോക്കുക 

9 േലമ്പനി  തപ്രേശങ്ങളീ  േലമ്പനി ബോധ് ില്ലോതോക്കുക 

10 ക്ഷ ം  

േരണ നിരക്്ക േതിവര്ദ്ഷ്ം 1000 ല്ത് നിന്ന് 650 

ആ ി ന്െയ്ക്കുക. റമതി തോ ി ടി ബി 

ബോധ്ിയ്ക്കുന്നവരുഹട നിരക്ക് നിലവിലുള്ളതില്ത് 

നിനു. ം 25% ന്െയ്ക്കുക. 

11 എച്ച്.ഐ.വി/എ ് ഡ് സ്  

90 % എച്ച് ഐ വി പ്രരോഗികഹളയം കണ്ടു 

പിടിയ്ക്കുക. എ ആര്ദ് ടി െികിത്സ് 90 % 

പ്രരോഗികക്കും ലഭ്യേോക്കുക 

12 േോനസിക ആപ്രരോഗയം  
സോമൂെിക േോനസിക ആപ്രരോഗയ പരിപോടി 

പ്രബ്ലോക്ക് തലതില്ത് വയോപിപിയ്ക്കുക 

13 വയോ ോേം  വയോ ോേക്കുെവ് 10 % എങ്കിലും ന്െയ്ക്കുക 

14 പ്രെോഡ് അപകട്  
േരണ നിരക്കും അംഗസവകലയം സംഭ്വിയ്ക്കലും 

ിപ്രപോഴുള്ള നിരക്കിഹന്റ 50 % ആ ി ന്െയ്ക്കുക. 

15 ദന മേന്ത്ോപ്രരോഗയം  സ് കൂടി പ ന്ട്ടിക ഹട ദന മേന്ത്ക്ഷ  നിരക്്ക ന്െയ്ക്കുക 

16 പ്രനത്രോപ്രരോഗയം 
കോഴ്ച സവകലയം മൂലമുണ്ടോന്ന്ന അന്ധ ത 25 

% ആ ി ന്െയ്ക്കുക 

17 പോലിപ്ര റ്റിവ് 
100% സോന്ത്വന പരിെരണവം െികിത്സ് യം 

അര്ദ്െതഹപട്ടവര്ദ്ക്ക് ലഭ്യേോക്കുക 

 

ഹ്രസവകോല പരിപ്രേക്ഷയം 
 പ്രകന്ദ്ര സംസ്ഥോന തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ പദ്ധതിക ഹട ലക്ഷയ്ളോ ി കോപ്രണണ്ടത് േധ്ോനേോയം 

എസ്.ഡി.ജി ലക്ഷയ്ളോണ്.  എല്ലോവര്ദ്ക്കും എല്ലോ േോ തിലും ആപ്രരോഗയപരേോ  ജീവിതം എന്നതോണ് 

എസ്.ഡി.ജി ലക്ഷയതിന്ഹെ കോതല്ത്.  എസ്.ഡി.ജി ലക്ഷയം പ്രനടിഹ ടുക്കോന് ആപ്രരോഗയ പ്രേ ല ിഹല 

ിടഹപടല്ത് േോത്രം പ്രപോര േെിച്ച് ആപ്രരോഗയ അപുബന്ധ പ്രേ ലക കൂടി പടി പരിഗണിപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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1. ദന മേോരിദ്രയ നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം 

2. വിശങ്ങളപ് രെിത സമൂെം 

3. എല്ലോവര്ദ്ക്കും എല്ലോ േോ തിലും ആപ്രരോഗയപരേോ  ജീവിതം 

4. നിലവോരമുള്ള വിദന മേയോഭ്യോസം 

5. ലിംഗസേതവം 

6. ശുദ്ധജലവം ഹപോതു ശുെിതവവം 

7. ഹെലവ് ന്െഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവേോ  ഊര്ദ്ജം 

8. േോനയേോ  ഹതോഴിലും സോമ്പതിക ഉന്നതിയം 

9. വയവസോ  പ്രേ ല ിഹല നൂതന അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ വികസനം 

10. അസേതവം ില്ലോതോക്കുക 

11. സുസ്ഥിര വികസിത സമൂെം 

12. ഉതരവോദന മേിതവപരേോ  ഉത്പോദന മേനവം ഉപപ്രഭ്ോഗവം 

13. കോലോവസ്ഥ 

14. ജലോശങ്ങള  ജീവിതം 
15. കര ിഹല ജീവിതം 
16. നീതിയം സേോധ്ോനവം 

17. ലക്ഷയം സകവരിക്കുന്നതിപുള്ള ജനപങ്കോളിതം  

ദന മേീര്ദ്ര കോല ലക്ഷയ് 

1. പഴ തും റമതി തുേോ  പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ിക ഹട ആധ്ികയം 

2. വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിത സശങ്ങളലീ പ്രരോഗ് 

3. ന്ട്ടിക ഹട പ്രരോഗ േതിപ്രരോധ് ന്തിഹവപിന്ഹെ കവപ്രെജ് ന്െവ് 

4. ജനസം യോപുപോതികേോ ി എല്ലോ വിഭ്ോഗം ജീവനക്കോരുപ്രടയം എണതിലുള്ള ന്െവ് 

5. ആപ്രരോഗയ സ്ഥോപന്ക്്ക ആവസയേോ  ഹഭ്ൌതിക സോെെരയ് പ്രടയം  

 ഫര്ദ്ണീച്ചര്ദ്, ഉപകരണ് പ്രടയം അപരയോപ്തത 

6. േോനദന മേണ്ഡ്ക്കപുസരിച്ച ്ആവശങ്ങളയേോ  ജീവനക്കോരുഹട തസ്തിക ില്ലോമ 

7. ജില്ലോ ഹേഡിക്കല്ത് ഓഫീസിന്ഹെ പരിേിതിക ം ഹസൌകരയേില്ലോമയം 

8. ആശുപത്രി ില്ത് എതിപ്രച്ചരുന്ന ഐ.പി / ഒ.പി പ്രരോഗികക്ക് േതി ോ  

ഹസൌകരയ് ലഭ്യേല്ലോമ 

9. െഫെല്ത് ആപ്രരോഗയ പ്രകന്ദ്ര് ഹട അപരയോപ്തത 

10. വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന വപ്ര ോജന ജനസം യക്ക് ആപുപോതികേോ ി അവരുഹട  

 ആപ്രരോഗയ േശ്നപരിെോര്ക്ക് ഉള്ള ഹസൌകരയന്െവ ്

11. പരിരക്ഷോ പ്രരോഗികക്കുള്ള ഹസക്കണ്ടെി പരിെരണക്കുെവ് 

12. പോര്ദ്ശങ്ങളവവല്ത്കൃത വിഭ്ോഗ് ഹട ആപ്രരോഗയ സംരക്ഷണതിപുള്ള അപരയോപ്തത 

13. ഗുണനിലവോരമുള്ള ആപ്രരോഗയ അക്കോഡേിക് സ്ഥോപന് ഹട ന്െവ് 

14. ജീവനക്കോര്ദ്ക്്ക ആവശങ്ങളയേോ  കവോര്ദ്പ്രട്ടഴ്്സ ഹസൌകരയ്ലുഹട അപരയോപ്തത 

15. ആപ്രരോഗയ അപുബന്ധ പ്രേ ലകളിഹല അപരയോപ്തത 

16. ിതര സംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ഹട ആപ്രരോഗയ േശ്ന് 

17. തപ്രേശങ്ങളീ  േലമ്പനി പ്രകസുക ഹട എണം വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുനു.  

18. െസിേന്െ് ടി.ബി പ്രകസുക ഹട വയോപനം കൂടി പടുനു.  
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19. ഹപോതുജനോപ്രരോഗയ പ്രസവനം നല്ത്ന്ന്നതിനോ ി വോെന് ം  ആംബുലന്സുക   

      പ്രടയം അപരയോപ്തത 

20. ജില്ല ിഹല േസവ പ്രകസുക ട എണം പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിച്ചോല്ത് ഹേപ്രറ്റര്ദ്ണിറ്റി  

      ഹസന്െെിന്ഹെ അപരയോപ്തത 

21. ആപ്രരോഗയ രംഗത് നൂതന സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയക പ്രവണ്ടത്ര േപ്ര ോജനഹപടുത്തു  

      ന്നില്ല 

22. പരിരക്ഷോ േവര്ദ്തനം നഗരസഭ്ോ പ്രേ ല ില്ത് ശങ്ങളോക്തീകരിക്കഹപപ്രടണ്ടതുണ്ട് 

23. പ്രപോഷ്കോെോര ന്െവ് മൂലം ഉണ്ടോന്ന്ന പ്രരോഗ് വര്ദ്ദ്ധിച്ചു വരുനു.  

24.  സീപ്രസെി ന് നിരക്്ക കൂടി പടുനു.  

25. 12 ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേ ഡിഹ്ന്സെിക വോടക ഹകട്ടിടതിലോണ് േവര്ദ്തിക്കുന്നത്.  

 

 

എസ്.ഡി.ജി ലക്ഷയം പ്രനടിഹ ടുക്കോന് ആപ്രരോഗയ പ്രേ ല ിഹല ിടഹപടല്ത് േോത്രം പ്രപോരോ േെിച്്ച 

ആപ്രരോഗയ അപുബന്ധ പ്രേ ലക കൂടി പടി പരിഗണിയ്പ്രക്കണ്ട തുണ്്ട. 

1. ദന മേോരിദ്രയ നിര്ദ്േോര്ദ്ജനം.(പോവഹപട്ടവരുഹട ആപ്രരോഗയ േശ്ന്ക്ക്  മുന്ഗണന). 

2. വിശങ്ങളപ് രെിത സമൂെം (എല്ലോ തരതിലുമുള്ള പ്രപോഷ്കോെോര ന്െവ് പരിെരിയ്ക്കല്ത്) 

3. എല്ലോവര്ദ്ക്കും എല്ലോ േോ തിലും ആപ്രരോഗയപരേോ  ജീവിതം. 

4. നിലവോരമുള്ള വിദന മേയോഭ്യോസം (ഗുണനിലവോരമുള്ള വിദന മേയോഭ്യോസം-ആപ്രരോഗയസേതവതിപും 

റമപ്രരോഗതിയ്ക്കും) 

5. ലിംഗ സേതവം (സ്ത്രീകഹക്കതിഹരയള്ള അതിക്രേ്ക്കും,ലിംഗ അസേതവതിപും  എതിഹരയള്ള 

പ്രപോരോട്ടം). 

6. ശുദ്ധ ജലവം, ഹപോതു ശുെിതവവം (ശുദ്ധ ജലവം,  ഹപോതു ശുെിതവവം  വഴി പ്രരോഗ േതിപ്രരോധ്ം). 

7. ഹെലവ് ന്െഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവേോ  ഊര്ദ്ജം (ആപ്രരോഗയപരേോ  ജീവിതതിന് സ്ഥോ ി ോ  

ഊര്ദ്ജതിഹന്റ േെരണം). 

8. േോനയേോ  ഹതോഴിലും സോമ്പതിക ഉന്നതിയം (സോമ്പതിക വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ക് ആപ്രരോഗയപരേോ  

ഹതോഴില്ത് ഉെപോക്കല്ത്). 

9. വയവസോ  പ്രേ ല ിഹല നൂതന അടിസ്ഥോന സൌകരയ വികസനം (പ്രദന മേശങ്ങളീ  ഗപ്രവഷ്ണ 

വികസനതിലൂഹട അവശങ്ങളയവം ഹെലവ് ന്െഞ്ഞതുേോ  െികിത്സ്ോ ഉപോധ്ിക ഹട ഉത് പോദന മേനവം 

അഭ്ിവൃദ്ധിയം). 

10. അസേതവം ില്ലോതോക്കുക (േോഥേിക ആപ്രരോഗയ ശങ്ങളോക്തീകരണതിലൂഹട നിഷ്പക്ഷവം 

സോര്ദ്വത്രികവം ആ  ആപ്രരോഗയം ഉെപോക്കല്ത്). 

11. സുസ്ഥിത വികസിത സമൂെം (നഗരോത്ത്രണതിലൂഹട സജീവവം സുരക്ഷിതവേോ  നഗര 

ജീവിതം ഉെപോക്കല്ത്). 

12. ഉതരവോദന മേിതപരേോ  ഉത്പോദന മേനവം, ഉപപ്രഭ്ോഗവം (പ്രരോഗോണു നോശങ്ങളകേോ  േരുനു. കഹള 

ഹെറുക്കുന്നതിനോ ി ഉതരവോദന മേിതപരേോ ി േരുനു. ക ഉപപ്ര ോഗിക്കല്ത്) 
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13. കോലോവസ്ഥോ വയതി ോനം മൂലമുണ്ടോന്ന്ന അപകടതില്ത് നിനു. ള്ള ആപ്രരോഗയ സംരക്ഷണം. 

14. ജലോശങ്ങള  ജീവിതം (േത്സ്യ സമ്പത ് റമനസ്ഥോപനതിലൂഹട ആപ്രരോഗയപരേോ  ഭ്ക്ഷണശങ്ങളീലം 

ഉെപ്പു വരുതല്ത് 

15. സവോഭ്ോവിക ആവോസ വയവസ്ഥ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിലൂഹടയള്ള ആപ്രരോഗയ സംരക്ഷണം 

പ്രരോഗേതിപ്രരോധ്ം. 

16. നീതിയം സേോധ്ോനവം (തസവഭ്വ – ശങ്ങളോക്തീകരണം – സുസ്ഥിര വികസനം) 

17. ജനപങ്കോളിതം (സുസ്ഥിര വികസനം ജനപങ്കോളിതപ്രതോഹട)  

ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേം 

വികസന പരിപ്രേക്ഷം -  ദന മേീര്ദ്രകോലം 

1. എല്ലോ സ്ഥോപന്ക്കും ഡിഹ്ന്സെികക്കും നിശ്ചിത േോതൃക ിലുള്ള ഹകട്ടിടം അപുബന്ധ 

സൌകരയ് ം - ഹവള്ളം , സവദന മേുതി, ഹടലപ്രഫോണ്, കമ്പൂട്ടര്ദ്, ിന്െര്ദ്ഹനറ്റ,് ഔഷ്ധ്്, 

ആവശങ്ങളയേോ  േോനവ പ്രശങ്ങളഷ്ിയം  

2. Specialities 

   ജില്ലോ ആശുപത്രി ില്ത് എല്ലോ ഹ്ഷ്യോലിറ്റി െികിത്സ്ക ം നടപില്ത് വരുത്തുക. പഞ്ചകര്ദ്മ, വിഷ്, 

ശങ്ങളലയതന്ത്ര, േര്ദ്മ ശങ്ങളോലോകയതന്ത്രം, കൌേോരഭ്യതയം(ബോല), േത്തിതന്ത്രം, േോനസികം, സവസ്ഥ വൃതം, 

(പ്ര ോഗ, േകൃതി െികിത്സ്) പ്രബ്ലോക്ക് തലതിലും , തോലൂക്ക് തലതിലും ആവശങ്ങളയേോ  ഹ്ഷ്യോലിറ്റിക 

നടപിലോക്കുക. ത്രിതല പ്രരോഗീപരിെരണ സംവിധ്ോനം നടപില്ത് വരുത്തുക. 

3. ഔഷ്ധ് ഉദന മേയോന്  

  കൃഷ്ി വന്പ്പും , പ്രേറ്റ് ഹേഡിസിനല്ത് ലോന്െ് പ്രബോര്ദ്ഡും ഔഷ്ധ്ിയം ന്ടുംബശ്രീയേോ ി 

സെകരിച്്ച ഔഷ്ധ് ഉദന മേയോന് ം ഔഷ്ധ് സസയകൃഷ്ിയം നടപിലോക്കുക.  പ്രബ്ലോക്ക് തലതിഹല  

തിരഹഞ്ഞടുക്കഹപട്ട സ്ഥോപന്ഹള പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്ധതി നടപില്ത് വരുത്തുക. (കോവകഹള 

സംരക്ഷിക്കുക , പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സജവ സംരക്ഷണം) 

4. വപ്ര ോജനോപ്രരോഗയ പരിപോലനം 

ജില്ല ിഹല ആയര്ദ്പ്രേദന മേ സ്ഥോപന് ം വപ്ര ോജന സൌഹൃദന മേ  പ്രകന്ദ്ര്ളോയം പ്രബ്ലോക്ക്, തോലൂക്്ക, ജില്ലോ 

തലതില്ത് 10% കിടക്കക പ്രേല്ത് പെഞ്ഞ വിഭ്ോഗ്ക്കോ ി േോറ്റി ഹവക്കുക. സംസ്ഥോനത് പ്ര െ 

ധ്ോര, വപ്ര ോ സുകൃതം എന്നീ പ്രപരുകളില്ത് സവന്ത്ം പദ്ധതിക നടപില്ത് വരുപ്രതണ്ടതുണ്ട്. 

സോമൂെയപ്രക്ഷേ വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്ച് സ്ഥോപനപ്രതോടപുബന്ധിച്ച പ്രഡോ ഹക ര്ദ് സംവിധ്ോനം 

ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. 

5. പക്ഷോരോത പ്രരോഗികക്കും നഹട്ടല്ലിപു ക്ഷതം സംഭ്വിച്ച കിടപിലോ  പ്രരോഗികക്കും േപ്രതയക 

െികിത്സ്ോ സൌകരയം തോലൂക്ക്, ജില്ലോ ആശുപത്രികളില്ത് ഉണ്ടോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

6. േോനസികോപ്രരോഗയം  

േോനസികോപ്രരോഗയ ൈിനിക്കുക പ്രബ്ലോക്ക് , തോലൂക്്ക, ജില്ലോ അടിസ്ഥോനതില്ത് നടപിലോക്കുക. 
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7. പ്ര ോഗ പരിശങ്ങളീലനം 

എല്ലോ സ്ഥോപന്ളിലും പ്ര ോഗ പരിശങ്ങളീലനതിപുള്ള സൌകരയമുണ്ടോക്കുക. 

8. ജീവിത സശങ്ങളലി പ്രരോഗ്ക്കോ ി എല്ലോ സ്ഥോപന്ളിലും േപ്രതയകം ൈിനിക്കുക നടത്തുക. 

9. പ്ര്ോര്ദ്്സ് ആയര്ദ്പ്രേദന മേം 

 ജില്ല ിഹല പ്ര്ോര്ദ്്സ് രംഗത്തുള്ള ന്ട്ടിക ഹട കോ ികക്ഷേത വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുവോപും പ്ര്ോര്ദ്്സ് 

പരിക്കുക േധ്ിപ്രരോധ്ിക്കുവോപും െികിത്സ്ിച്ചു പ്രഭ്ദന മേേോക്കുവോപുമുള്ള പദ്ധതി ജില്ലോ ആയര്ദ്പ്രേദന മേ 

ആശുപത്രി അടിസ്ഥോനേോക്കി പ്ര്ോര്ദ്്സ് രംഗത് സജീവേോ ിരിക്കുന്ന വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന്ഹള 

ഉഹപടുതിഹക്കോണ്ടുള്ള പദ്ധതിക 

10. െഫെല്ത് സംവിധ്ോനം  

      പഞ്ചോ ത് , പ്രബ്ലോക്ക് , തോലൂക്ക്, ജില്ല എന്നീ ക്രേതില്ത് പ്രരോഗിക ഹട െികിത്സ്യ്ക്കോ ി സേേെി, 

(േഥേ), ഹസക്കണ്ടെി (ദന മേവീതീ ), ഹടര്ദ്ഷ്െി(ത്രിതീ )  െികിത്സ്ോ സൌകരയ് ഏര്ദ്ഹപടുതി 

ശങ്ങളരി ോ  െഫെല്ത് സംവിധ്ോനം നടപിലോക്കുക. 

11. സര്ദ്പ്രേ പ്രേോജകക  

പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല വിവിധ് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല ആപ്രരോഗയ ശങ്ങളീല്പ്രളയം ദന മേെനോവസ്ഥപ്ര യം ന്െിച്ചുള്ള 

അടിസ്ഥോന സര്ദ്പ്രേയം ആയര്ദ്പ്രേദന മേ രംഗഹത ിടഹപടലുക ഹകോണ്ടുള്ള ഗുണഫല് ം  

12. പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് അനയ സംസഥോന ഹതോഴിലോളിക പ്രടയം ന്ടുബതിന്പ്രെയം ആപ്രരോഗയ 

സംരക്ഷണം ആയര്ദ്പ്രേദന മേതിന്ഹെ സോധ്യതക പഠനം  

13. സോന്ത്വന െികിത്സ്ോ സംവിധ്ോനം     

േറ്റു െികിത്സ്ോ രംഗത് നടപിലോക്കി വരുന്ന ഹപ ിന് ആന്െ് പോലിപ്ര റ്റീവ് ഹക ര്ദ് പദ്ധതിയേോ ി 

സംപ്ര ോജിപിച്ച് ആയര്ദ്പ്രേദന മേ സോന്ത്വന െികിത്സ്ോ പദ്ധതി നടപില്ത് വരുത്തുക. 

േോനവപ്രശങ്ങളഷ്ി:  ഡിഹ്ന്സെിക ഹട േവര്ദ്തനം കോരയക്ഷേേോക്കുവോന് 2 പ്രഡോക്ടര്ദ്േോഹര നി േിക്കുക 

14. ൈിനിക്കല്ത് ലപ്രബോെട്ടെിയം േറ്റു പരിപ്രശങ്ങളോധ്നക ം 

      പ്രബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥോനതില്ത് ആധുനിക സംവിധ്ോന് ഏര്ദ്ഹപടുതിയള്ള പ്രരോഗനിര്ദ്ണ  

സ്ഥോപന് നടപിലോക്കുക.  

15. േോലിനയ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുക  

   എല്ലോ ആയര്ദ്പ്രേദന മേ സ്ഥോപന്ളിലും ആധുനിക സംവിധ്ോന്പ്രളോടു കൂടി പടി  േോലിനയ സംസ്കരണ 

യൂണിറ്റുക സ്ഥോപിക്കുക 

16. ആശങ്ങള വര്ദ്ക്കര്ദ്മോഹര ആയര്ദ്പ്രേദന മേതിപുകൂടി പടി ഉപപ്ര ോഗഹപടുതോന് സോെെരയഹേോരുക്കുക. 

17. എല്ലോ സ്ഥോപന് ം KASH നിലവോരതിപ്രലയ്്ക്ക ഉ ര്ദ്ത്തുക (പ്രേല്ത് പെഞ്ഞ ത്െികകപ്രളോടു കൂടി പഹട 

േവര്ദ്തന േികവ ഹതളി ിക്കുന്ന രീതി ില്ത്)  

18. ബോലമുന്ളം പദ്ധതി ജില്ല ിഹല എല്ലോ സ്ഥോപന്ളിലൂഹടയം നടപില്ത് വരുത്തുക. (ന്ട്ടിക ഹട 

പഠന സവകലയ്, ഹപരുേോറ്റ സവകലയ്) 
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19. പ്രക്ഷേ ജനനി - ഗര്ദ്ഭ്ിണികക്കും മുലയൂുള്ളന്ന അമേോര്ദ്ക്കും ശങ്ങളിശുക്കക്കും സ്ണ്ര്ദ്ണ ആപ്രരോഗയം 

ഉെപ്പു വരുത്തുക.  

20. Up grading 

   പ്രബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥോനതില്ത് 30 ഹബഡും തോലൂക്കടിസ്ഥോനതില്ത് 50 ഹബഡും ജില്ലോ 

അടിസ്ഥോനതില്ത് 150 ഹബഡും ആക്കി ഉ ര്ദ്ത്തുക 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

1. പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ി േതിപ്രരോധ്തിന് ജനകീ  പ്രേോണിറ്റെിംഗ് സേിതിക ഉണ്ടോകണം 

2. ന്ടിഹവള്ള പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന നടതോപുള്ള ഹസൌകരയ് എല്ലോ ാോേപഞ്ചോ തിപ്രലയം ലസ്ടൂ 

വിദന മേയോല ് മു ോന്ത്ിരം നടതോപുള്ള സംവിധ്ോന് ഉണ്ടോവണം 

3. ശങ്ങളവോസ് ൈിനിക്കുക ഹട േവര്ദ്തനം എല്ലോ പി.എച്്ച.സി കളിലും ശങ്ങളക്തിഹപടുതണം 

4. ആയഷ്് വിഭ്ോഗ്ഹള ഏപ്രകോപിപിക്കണം, ഔഷ്പ്രധ്ോദന മേയോന് നിര്ദ്മിക്കണം, പ്ര ോഗൈിനിക്കുക 

പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് സജേോക്കണം 

5. ആപ്രരോഗയപ്രസന പ്രപോലുള്ള ജനകീ  േതിപ്രരോധ് സംവിധ്ോന് എല്ലോ ാോേപഞ്ചോ ത്തുകളിലും 

രൂപവല്ത്ക്കരിക്കോവന്നതോണ.്  

6. പകച്ചവയോധ്ി കോലതിന് മുന്പ് 

7.  തഹന്ന ആവശങ്ങളയേോ  മുഹന്നോരുക്ക് ം, സജീകരണ് ം നടപ്രതണ്ടതോണ്.  

8. േതിപ്രരോധ് ന്തിവയ്പ്പുകല് എല്ലോ വിഭ്ോഗം ജന്ളിലും എതിയ്ക്കുന്നതിന ് ിടഹപടലുക 

ഉണ്ടോവണം 

(സബ്ബ് ഹസന്െര്ദ് തലതില്ത്) 

9.  ൈിനിക്കുക ം, സവദന മേയേപുസരിച്ച് േരുനു. ക ം നല്ത്കോന് കഴി ണം 

10. േോനസിക സംരര്ദ്ഷ്ം ന്െയ്ക്കുന്നതിന് ൈിനിക്കുക ം പോലിപ്ര റ്റീവ് േവര്ദ്തന് ം  

ാോേപഞ്ചോ ത് തലതില്ത് നടതണം 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 വിവിധ് ആപ്രരോഗയ പ്രേ ലകഹള പ്രകോര്ദ്തിണക്കി ഫലേദന മേേോ  പ്രരോഗ നീരിക്ഷണ 

സംവിധ്ോനതിപുള്ള ജില്ലോതല ഹനറ്റ് വര്ദ്ക്്ക രൂപീകരിക്കോം. 

 ലോബുകളില്ത്  പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ിക പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കുന്നതിന് ആവശങ്ങളയേോ  കിറ്റുക ഉെപോക്കുക 

 എല്ലോ പി.എച്ച്.സി കളിലും ലോബ് ഹസൌകരയം ഉെപിക്കുക, സി.എച്്ച.സി കളില്ത് ഐ.പി ഉെപ് 

വരുത്തുക 

 ആയൂഷ്് ജില്ലോ ആശുപത്രികളില്ത് കൂടി പടുതല്ത് ഹ്ഷ്യോലിറ്റിക തുടങ്ങുക. 

 പട്ടികവര്ദ്ഗ വിഭ്ോഗക്കോരുഹട േോനസിക – ശങ്ങളോരീരിക - ആപ്രരോഗയ പരിരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിപുള്ള 

പദ്ധതിക ഏഹറ്റടുപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

 ജില്ലോടിസ്ഥോനതില്ത് ഒരു ലബിക്ക് ഹെല്ത്ത് ലോബ് ഉണ്ടോക്കണം 

 പകര്ദ്ച്ചോവയോധ്ിക ഹട പഠനം, നീരിക്ഷണം, ജീവനക്കോരുഹട പരിശങ്ങളീലനം എന്നിവക്കോ ി ഡ റ്്റ 

േോതൃക ില്ത് ജില്ലോതലതില്ത് ഒരു െീപ്രസോഴ്സ് ഹസന്െര്ദ് ഉണ്ടോകണം 

 ിതര പ്രദന മേശങ്ങള ഹതോഴിലോളികഹള രജിേര്ദ് ഹെുന്നന്നതിപുള്ള ഫലേദന മേേോ  സംവിധ്ോനവം, ഹെല്ത്ത് 

കോര്ദ്ഡ് നല്ത്കോപും കഴി ണം. 
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 അതിര്ദ്തി പ്രേ ലകളില്ത് തേിഴ്നോട ് ആപ്രരോഗയവന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് പ്രരോഗേതിപ്രരോധ് നി ന്ത്രണ 

േവര്ദ്തന് നടത്തുവോന് സംവിധ്ോനമുണ്ടോക്കണം 

 സ്കൂ േപ്രവശങ്ങളനതിന് പ്രരോഗേതിപ്രരോധ് ന്തിഹവയ്പ് നിര്ദ്ബന്ധേോക്കുക 

 പോഠഭ്ോഗ്ളില്ത് സലംഗിക വിദന മേയോഭ്യോസം, വയക്തി ശുെിതവം, സമൂെ ശുെിതവം എന്നിവ 

ഉഹപടുതണം,വിദന മേയോല ്ളില്ത്നോപ്കിന് ഹവല്ത്ഡിംഗ് ഹേഷ്ീന് സ്ഥോപിക്കണം. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ആപ്രരോഗയ പ്രേ ല ിഹല വിവിധ് വിഭ്ോഗ്ഹള പ്രകോര്ദ്തിണക്കി ഫലേദന മേേോ  പ്രരോഗ നിരീക്ഷണ 

സംവിധ്ോനതിന്  ജില്ലോതല ശം ല രൂപീകരിക്കുന്നത് പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ി േതിപ്രരോധ് നടപടികക്്ക 

ഗുണകരേോന്ം.  

 സവകോരയ ഏജന്സിക പ്രടയം, സന്നദ്ധ സംരടനക ഹടയം പ്ര്ോണ്സര്ദ്ഷ്ിപ് വഴി 

ആശുപത്രിക ഹട അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ഹേച്ചഹപടുതോവന്നതോണ് 

 ശുെിതവ േിഷ്പുേോ ി സെകരിച്്ച പ്രബോധ്വത്ക്കരണം േവര്ദ്തന് ം, ശുെിതവ ഹഭ്ൌതിക 

സോെെരയ് ഒരുക്കുന്നതിപും, കൂടി പടോഹത ശങ്ങളോസ്ത്രീ  അെവശങ്ങളോല, സവോപ് പ്രഷ്ോപ്പുക തുട്ി  

േവര്ദ്തന് ം ഏഹറ്റടുക്കോവന്നതോണ്. 

 ജല അപ്രതോെിറ്റിയേോ ി സെകരിച്്ച ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉെപ്പു വരുതോപും ജലജനയപ്രരോഗ് 

ന്െയ്ക്കുന്നതിപു കഴിയന്നതോണ്. 

 അതിര്ദ്തി പ്രേ ലകളില്ത് തേിഴ്നോട് ആപ്രരോഗയവന്പ്പുേോയം ജില്ല ിഹല മൃഗസംരക്ഷണം, 

എക്ച്സസസ്, ഗതോഗതം തുട്ി  വന്പ്പുക ഹട സെകരണപ്രതോഹട പ്രരോഗേതിപ്രരോധ് 

നി ന്ത്രണ േവര്ദ്തന് നടതോവന്നതോണ്.  

ക്രേ 

നമ്പര്ദ് 
ലക്ഷയ് േവര്ദ്തന് സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

1. ആപ്രരോഗയപ്രസന രൂപീകരണം പ്രരോഗേതിപ്രരോധ് േവര്ദ്ത 

ന് 

സോമൂെയനീതി വന്പ്, 

ന്ടുംബശ്രീ സന്നദ്ധ 

സംരടനക, തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ വന്പ്പുക, 

വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി, പ്രലബര്ദ് 

ഡിപോര്ദ്ട്്ടഹേന്െ്, ശുെിതവ 

േിഷ്ന്, പി.ഡബ്ലു.ഡി  

തുട്ി  ബന്ധഹപട്ട 

വന്പ്പുക 

2. പകര്ദ്ച്ച േതിപ്രരോധ് പദ്ധതി കൂടി പട്ടോ  പ്രരോഗ നി ന്ത്രണ 

േതിപ്രരോധ് 

േവര്ദ്തന് 

3 ജനകീ  പ്രേോണിറ്റെിംഗ് സേിതിക പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ി േവര്ദ്തന 

് ഹട വില ിരുതല്ത് 

ജനേതിനിധ്ിക, േറ്്റ 

വന്പ് പ്രേധ്ോവിക 

4 ശങ്ങളവോസ് ൈിനിക്കുക വിവിധ് െികിത്സ്ോ രീതിക 

ലഭ്യേോകോപുള്ള അവസരം 

ൃതഷ്ടിക്കല്ത് 

ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേ, പ്രെോേിപ്ര ോ, 

യനോനി 

ഡിപോര്ദ്ുള്ളഹേന്റുക 

5 സ്ക്കൂ കളില്ത് ന്ടിഹവള്ള പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന  ശുദ്ധേോ  ന്ടിഹവള്ളം 

ന്ട്ടികക്ക് ലഭ്യേോക്കല്ത് 

വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്, വോട്ടര്ദ് 

അപ്രതോെിറ്റി, 

ആപ്രരോഗയവന്പ്, 
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ഹേഡിക്കല്ത് പ്രകോപ്രളകളക 

6 ന്ടുതല്ത് ആശുപത്രികളില്ത് ലോബ് 

സംവിധ്ോനം 

പ്രരോഗനിര്ദ്ണ വം പ്രരോഗോ 

വസ്ഥ വില ിരുതലും 

േോഥേിക തലതില്ത് 

തഹന്ന ലഭ്യേോക്കല്ത് 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

വന്പ്, എന്.എച്്ച.എം 

സംവിധ്ോന് 

7 ന്ട്ടികക്ക് ആപ്രരോഗയ 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണം 

സ്ക്കൂ വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്്ക 

പ്രബോധ്വത്കരണവം 

േതിപ്രരോധ് 

േവര്ദ്തന് 

എതിക്കലും 

വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്, 

ആപ്രരോഗയവന്പ് 

8 ജില്ലോതലതില്ത് പബ്ലിക്  ഹെല്ത്ത് 

ലോബ് 

എല്ലോവിധ് ലോബു 

പരിപ്രശങ്ങളോധ്നക ം, ജില്ല ി 

ല്ത്തഹന്ന ഹെേോപുള്ള 

സംവിധ്ോനം ഒരുക്കല്ത് 

ആപ്രരോഗയവന്പിന്ഹെ 

പ്രേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് 

ലോബ്  ആന്െ് ൈിനിക്കല്ത് 

ലോപ്രബോെട്ടെി 

9 ശുെിതവ േവര്ദ്തന്ളില്ത് 

ജനകീ  പങ്കോളിതം 

വയോപകേോ ി ഫലേദന മേേോ  

ശുെീകരണ േവര്ദ്തന 

് 

 

10 ആക്രി കടക, െബ്ബര്ദ് കര്ദ്ഷ്കര്ദ്, 

പ്രതോട്ടം ഉടേക എന്നിവരുഹട 

ജില്ലോതല പ്രഫോെം 

ഹകോതുന്ജനയ 

പ്രരോഗ് ഹട നി ന്ത്രണം 

ആഭ്യന്ത്രവന്പ്, പ്രലബര്ദ് 

ഡിപോര്ദ്ുള്ളഹേന്െ്, 

അാികച്ചെല്ത് വന്പ് 

11 അനയസംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ഹട 

രജിപ്രസ്ട്രഷ്പും ഹെല്ത്ത് കോര്ദ്ഡ് 

വിതരണവം 

ിതര സംസ്ഥോന ഹതോഴി 

ലോളികളില്ത് നിനു. ള്ള 

പ്രരോഗപകര്ദ്ച്ച തട ലും 

അവരുഹട ആപ്രരോഗയ 

പരിപോലനവം  

പ്രലബര്ദ് ഡിപോര്ദ്ുള്ളഹേന്െ് 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

വന്പ് 

12 കൃതയേോ ി ജില്ലോതലതില്ത് 

പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ി നി ന്ത്രണ 

േവര്ദ്തന് ഹട വിജ േോപ്തി 

ജില്ലോ ഭ്രണകൂടി പടം – ജില്ലോ 
പഞ്ചോ ത് പ്രേധ്ോവിക 

എല്ലോ േോസവം 

േവര്ദ്തന് ഹട കൃതയ 

േോ   വില ിരുതലുക ം 

പ്രപോരോമക 

പരിെരിക്കലും 

െവനൂ വന്പ്, തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ വന്പ് 

ആപ്രരോഗയവന്പ് 

 

7.8 ന്ടിഹവള്ളം &ഹാൌണ്ട് വോട്ടര്ദ് -  ഉപസേിതി 

പരിപ്രേക്ഷയം 

 പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല അവസ്ഥോ വിശങ്ങളകലനതിന്ഹെ അടിസ്ഥോനതില്ത് പ്രകരള വോട്ടര്ദ് 

അപ്രതോെിറ്റി ദന മേീര്ദ്രകോല വീക്ഷണപ്രതോടു കൂടി പടി തേോെോക്കി  ശങ്ങളോസ്ത്രീ  പഠനതില്ത് 2050 
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വര്ദ്ഷ്േോന്പ്രമ്പോ പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് 3705306 ജന്ക്ക് പ്രവണ്ടിവരുന്ന ജലതിന്ഹെ അളവ് 541.53 

ദന മേശങ്ങളലക്ഷം ആണ് .  ജില്ല ിഹല 88 ാോേപഞ്ചോ ത്തുകളില്ത് ആപ്രളോെരി േതിദന മേിനം 100 ലിറ്ററും 7 

നഗര്ളില്ത് ആപ്രളോെരി േതിദന മേിനം 150 ലിറ്ററും എന്ന നില ില്ത് ആണ് കണക്കോക്കി ിരിക്കുന്നത്.   

വിറമലേോ  ഉപരിതല പ്രസ്രോതുള്ള ജില്ല ില്ത് േധ്ോനേോയം ിതു പരേോവധ്ി 

േപ്ര ോജനഹപടുതിഹക്കോണ്ടുള്ള ശങ്ങളോസ്ത്രീ  ജലശുദ്ധീകരണശങ്ങളോലപ്ര ോടുകൂടി പടി  സോ ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതികളോണ ്വിഭ്ോവനം ഹെയ്തിരിക്കുന്നത്.  പ്രകന്ദ്ര സംസ്ഥോന സര്ദ്ക്കോരുക ഹട വിവിധ് പ്രേോാോമുകളില്ത് 

ഉഹപടുതി 785833 ലക്ഷം രൂപയഹട 49 സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക ആണ് പ്രകരള വോട്ടര്ദ് 

അപ്രതോെിറ്റി ിപ്രപോ വിവിധ്രട്ട്ളിലോ. ി നടപിലോക്കിഹക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്.  ിതു പൂര്ദ്തി ോന്പ്രമ്പോ 

3456118 ജന്ക്ക് ിതിന്ഹെ േപ്ര ോജനം ലഭ്ിക്കും. ിത് 2050ഹല ജനസം യയഹട 93.37ജ ജന്ക്്ക 

ശുദ്ധേോ  ന്ടിഹവള്ളം ലഭ്യേോക്കും.   
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അപുബന്ധം –4.8.6 

പോലക്കോട ് ജില്ല ില്ത് 2050 വര്ദ്ഷ്തിഹല േതീക്ഷിത ജനസം യയം ആവശങ്ങളയമുള്ള ന്ടിഹവള്ളവം 

ദന മേശങ്ങളോബ്ദ ജനസം യ വളര്ദ്ച്ച ശങ്ങളതേോനതില്ത് - 7.35% 

 

ക്രേ 

നമ്പര്ദ് 
പഞ്ചോ തിന്ഹെ പ്രപര് 

ജനസം യ 
2011ഹസ
ന്സസ് 

വീടുക ഹട 

എണം 

വര്ദ്ദ്ധിത ജനസം യ ഗോര്ദ്െികോവശങ്ങളയതിപുള്ളജലതിഹന്റ അളവ് ദന മേശങ്ങളലക്ഷതില്ത് 

ഹവള്ളതിഹന്റ 

ആവശങ്ങളയം -ആദന മേോ ം 

ില്ലോതവയം  (20 %) 

ഗോര്ദ്െിപ്രകതരവം (5 

%) േറ്റുള്ളവയം = 

40 % 
2015 2030 2040 2050 2015 2030 2040 2050 

1 അഗളി 34941 8695 35946 39982 42920 46075 3.595 3.998 4.292 4.607 6.45 

2 അകപ്രതതെ 28592 7127 29415 32717 35121 37703 2.941 3.272 3.512 3.770 5.28 

3 അലനല്ലൂര്ദ് 52554 10568 54066 60135 64555 69300 5.407 6.014 6.456 6.930 9.70 

4 ആലത്തൂര്ദ് 26720 6096 27489 30575 32822 35234 2.749 3.057 3.282 3.523 4.93 

5 അമ്പലപോെ 38276 8687 39377 43798 47017 50472 3.938 4.380 4.702 5.047 7.07 

6 ആനക്കര 24699 5214 25410 28262 30339 32569 2.541 2.826 3.034 3.257 4.56 

7 അന്നടി 24445 5086 25148 27971 30027 32234 2.515 2.797 3.003 3.223 4.51 

8 അ ിലൂര്ദ് 28419 6648 29237 32519 34909 37475 2.924 3.252 3.491 3.747 5.25 

9 െളവെ 23466 5116 24141 26851 28825 30943 2.414 2.685 2.882 3.094 4.33 

10 െോലിപ്രേരി 24238 5352 24935 27735 29773 31961 2.494 2.773 2.977 3.196 4.47 
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11 എലപ്പുള്ളി 39032 9247 40155 44663 47945 51469 4.016 4.466 4.795 5.147 7.21 

12 എലവപ്രഞ്ചരി 17940 4120 18456 20528 22037 23656 1.846 2.053 2.204 2.366 3.31 

13 എരിേയൂര്ദ് 30645 7079 31527 35066 37643 40410 3.153 3.507 3.764 4.041 5.66 

14 എരുപ്രതമ്പതി 18158 4911 18681 20777 22305 23944 1.868 2.078 2.230 2.394 3.35 

15 കടമ്പഴിപ്പുെം 31506 7282 32413 36051 38701 41545 3.241 3.605 3.870 4.155 5.82 

16 കോഞ്ഞിരപ്പുഴ 32999 7196 33949 37759 40535 43514 3.395 3.776 4.053 4.351 6.09 

17 കണോടി 24030 5669 24721 27497 29518 31687 2.472 2.750 2.952 3.169 4.44 

18 കണമ്പ്ര 25084 5990 25806 28703 30812 33077 2.581 2.870 3.081 3.308 4.63 

19 കപ്പൂര്ദ് 31337 6519 32239 35858 38493 41322 3.224 3.586 3.849 4.132 5.79 

20 കോരോന്െിേി 27999 5768 28805 32038 34393 36921 2.880 3.204 3.439 3.692 5.17 

21 കരിമ്പ 27480 6182 28271 31444 33755 36236 2.827 3.144 3.376 3.624 5.07 

22 കരിമ്പുഴ 32117 6938 33041 36750 39451 42351 3.304 3.675 3.945 4.235 5.93 

23 കോവപ്രേരി 29003 6739 29838 33187 35626 38245 2.984 3.319 3.563 3.824 5.35 

24 പ്രകരളപ്രേരി 15022 3683 15454 17189 18452 19809 1.545 1.719 1.845 1.981 2.77 

25 കിഴക്കപ്രഞ്ചരി 40928 9730 42106 46832 50274 53970 4.211 4.683 5.027 5.397 7.56 

26 ഹകോടുമ്പ് 23828 5683 24514 27265 29269 31421 2.451 2.727 2.927 3.142 4.40 

27 ഹകോടുവോയൂര്ദ് 29197 6845 30037 33409 35864 38500 3.004 3.341 3.586 3.850 5.39 

28 ഹകോല്ലപ്രങ്കോട് 29587 6921 30438 33855 36344 39015 3.044 3.386 3.634 3.901 5.46 
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29 പ്രകോ്ോട് 30020 6854 30884 34351 36875 39586 3.088 3.435 3.688 3.959 5.54 

30 ഹകോപം 30169 6103 31037 34521 37058 39782 3.104 3.452 3.706 3.978 5.57 

31 പ്രകോട്ടോ ി 22037 5161 22671 25216 27069 29059 2.267 2.522 2.707 2.906 4.07 

32 പ്രകോപ്രട്ടോപോടം 43283 8417 44529 49527 53167 57075 4.453 4.953 5.317 5.707 7.99 

33 ഹകോഴിഞ്ഞോമ്പോെ 28751 7064 29578 32899 35317 37912 2.958 3.290 3.532 3.791 5.31 

34 ന്ലുക്കല്ലൂര്ദ് 27971 5568 28776 32006 34358 36884 2.878 3.201 3.436 3.688 5.16 

35 ന്േരംറമത്തൂര്ദ് 32860 6745 33806 37600 40364 43331 3.381 3.760 4.036 4.333 6.07 

36 ന്തനൂര്ദ് 23891 5537 24578 27337 29347 31504 2.458 2.734 2.935 3.150 4.41 

37 ന്ഴല്ത്േന്ദം 27366 6351 28153 31314 33615 36086 2.815 3.131 3.362 3.609 5.05 

38 ലക്കിടി പ്രപരൂര്ദ് 32858 7482 33804 37598 40361 43328 3.380 3.760 4.036 4.333 6.07 

39 േലമ്പുഴ 14479 3444 14896 16568 17785 19093 1.490 1.657 1.779 1.909 2.67 

40 േങ്കര 18732 4310 19271 21434 23010 24701 1.927 2.143 2.301 2.470 3.46 

41 േൂര്ദ് (പോര്ദ്ട്്ട) 19813 4603 20383 22671 24338 26126 2.038 2.267 2.434 2.613 3.66 

42 േരുതപ്രെോഡ്  34627 8268 35623 39622 42534 45661 3.562 3.962 4.253 4.566 6.39 

43 േോത്തൂര്ദ് 25016 8765 25736 28625 30729 32987 2.574 2.862 3.073 3.299 4.62 

44 പ്രേലോര്ദ്പ്രക്കോട ് 26090 6139 26841 29854 32048 34403 2.684 2.985 3.205 3.440 4.82 

45 മുണ്ടൂര്ദ് 30648 7099 31530 35069 37647 40414 3.153 3.507 3.765 4.041 5.66 

46 മുതലേട 37060 8698 38126 42406 45523 48869 3.813 4.241 4.552 4.887 6.84 
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47 മുതുതല 24861 5242 25576 28447 30538 32783 2.558 2.845 3.054 3.278 4.59 

48 നോഗലപ്രേരി 27606 6262 28400 31588 33910 36403 2.840 3.159 3.391 3.640 5.10 

49 നപ്രല്ലപിള്ളി 32713 7931 33654 37432 40183 43137 3.365 3.743 4.018 4.314 6.04 

50 ഹനല്ലോ  36146 7282 37186 41360 44400 47664 3.719 4.136 4.440 4.766 6.67 

51 ഹനല്ലി ോമ്പതി 5545 1534 5705 6345 6811 7312 0.570 0.634 0.681 0.731 1.02 

52 ഹനന്മോെ 36549 8810 37601 41821 44895 48195 3.760 4.182 4.490 4.820 6.75 

53 ഓ്ല്ലൂര്ദ് 43271 8517 44516 49513 53152 57059 4.452 4.951 5.315 5.706 7.99 

54 പല്ലപ്രേന 23729 5487 24412 27152 29148 31290 2.441 2.715 2.915 3.129 4.38 

55 പെളി 34451 8150 35442 39421 42318 45429 3.544 3.942 4.232 4.543 6.36 

56 പരതൂര്ദ് 26638 5410 27405 30481 32721 35126 2.740 3.048 3.272 3.513 4.92 

57 പട്ടപ്രഞ്ചരി 26018 5972 26767 29771 31959 34309 2.677 2.977 3.196 3.431 4.80 

58 പട്ടിതെ 33157 6962 34111 37940 40729 43722 3.411 3.794 4.073 4.372 6.12 

59 ഹപരുപ്ര്ോുള്ളന്െിേി 25075 5859 25797 28692 30801 33065 2.580 2.869 3.080 3.307 4.63 

60 ഹപരുേോട്ടി 30445 7496 31321 34837 37397 40146 3.132 3.484 3.740 4.015 5.62 

61 ഹപരുഹവമ്്പ 19312 4522 19868 22098 23722 25466 1.987 2.210 2.372 2.547 3.57 

62 പിരി ോരി 41359 8944 42549 47325 50804 54538 4.255 4.733 5.080 5.454 7.64 

63 ഹപോല്ത്പ്പുള്ളി 16500 3894 16975 18880 20268 21758 1.697 1.888 2.027 2.176 3.05 

64 പൂപ്രക്കോുള്ളകോവ ് 14427 3557 14842 16508 17722 19024 1.484 1.651 1.772 1.902 2.66 
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65 റമതുപ്രക്കോട് 21642 4697 22265 24764 26584 28538 2.226 2.476 2.658 2.854 4.00 

66 റമതൂര്ദ് 12170 3495 12520 13926 14949 16048 1.252 1.393 1.495 1.605 2.25 

67 റമതുപ്രേരി 51185 12667 52658 58569 62874 67495 5.266 5.857 6.287 6.749 9.45 

68 റമതുനഗരം 17892 3844 18407 20473 21978 23593 1.841 2.047 2.198 2.359 3.30 

69 റമതുപരി ോരം 39428 9272 40563 45116 48432 51992 4.056 4.512 4.843 5.199 7.28 

70 പ്രഷ്ോളയൂര്ദ് 17207 4675 17702 19689 21136 22690 1.770 1.969 2.114 2.269 3.18 

71 ശ്രീകൃഷ്ണറമരം 21873 5329 22502 25028 26868 28843 2.250 2.503 2.687 2.884 4.04 

72 തരൂര്ദ് 26178 6033 26931 29954 32156 34519 2.693 2.995 3.216 3.452 4.83 

73 തച്ചമ്പോെ 18087 4095 18607 20696 22217 23850 1.861 2.070 2.222 2.385 3.34 

74 തച്ചനോുള്ളകര 26669 5140 27436 30516 32759 35167 2.744 3.052 3.276 3.517 4.92 

75 പ്രതങ്കുെിേി 27196 6323 27979 31119 33406 35862 2.798 3.112 3.341 3.586 5.02 

76 ഹതങ്കര 29527 6250 30377 33787 36270 38936 3.038 3.379 3.627 3.894 5.45 

77 തിരുേിറ്റപ്രക്കോട് 31998 6945 32919 36614 39305 42194 3.292 3.661 3.931 4.219 5.91 

78 തിരുപ്രവഗപ്പുെം 33942 6518 34919 38838 41693 44757 3.492 3.884 4.169 4.476 6.27 

79 തൃക്കിടീരി 26662 5537 27429 30508 32751 35158 2.743 3.051 3.275 3.516 4.92 

80 തൃതോല 27796 5879 28596 31806 34144 36653 2.860 3.181 3.414 3.665 5.13 

81 വടകരപതി 26459 6844 27220 30276 32501 34890 2.722 3.028 3.250 3.489 4.88 

82 വടക്കപ്രഞ്ചരി 35969 8401 37004 41158 44183 47430 3.700 4.116 4.418 4.743 6.64 
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83 വടവന്നൂര ് 17126 3927 17619 19597 21037 22583 1.762 1.960 2.104 2.258 3.16 

84 വല്ലപ്പുഴ 28018 5282 28824 32060 34416 36946 2.882 3.206 3.442 3.695 5.17 

85 വണ്ടോഴി 31929 7407 32848 36535 39220 42103 3.285 3.654 3.922 4.210 5.89 

86 വോണി ംന്ളം 32050 7709 32972 36673 39369 42263 3.297 3.667 3.937 4.226 5.92 

87 ഹവള്ളിപ്രനഴി 17101 4178 17593 19568 21006 22550 1.759 1.957 2.101 2.255 3.16 

88 വിളയൂര്ദ് 23389 4792 24062 26763 28730 30842 2.406 2.676 2.873 3.084 4.32 

  മുനിസിപോലിക                 

1 പോലക്കോട ് 130,955 31176 139587 149846 160860 172683 18.844 20.229 21.716 23.312 32.64 

2 

െിറ്റര്ദ് 

തതേംഗലം 32,298 7974 34427 36957 39674 42590 4.648 4.989 5.356 5.750 8.05 

3 ഒറ്റപോലം 53,792 9434 57338 61552 66076 70933 7.741 8.310 8.920 9.576 13.41 

4 ഹഷ്ോര്ദ്ൂര്ദ് 43,533 10420 46402 49813 53474 57405 6.264 6.725 7.219 7.750 10.85 

5 ഹെര്ദ്പ്പുളപ്രേരി 34,899 7538 37199 39933 42869 46019 5.022 5.391 5.787 6.213 8.70 

6 േണോര്ദ്ക്കോട ് 28,617 6012 30503 32745 35152 37736 4.118 4.421 4.746 5.094 7.13 

7 പട്ടോമ്പി 28,632 5897 30519 32762 35170 37755 4.120 4.423 4.748 5.097 7.14 

  ആഹക 
352,726 78,451 375,975 403,608 433,275 465,121 50.76 54.49 58.49 62.79 87.91 

ആഹക പഞ്ചോ ത ് 

+ മുനിസിപോലിറ്റി 2809934 637220 2903892 3215289 3451613 3,705,306 303.55 335.66 360.33 386.8 541.53 
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13- പദ്ധതി ില്ത് ഏഹറ്റടുക്കുവോപുള്ള റമതി  നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

ക്രേ. 

നം. 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിയഹട പ്രപര്  പദ്ധതി തുക  ആപ്രളോെരി ഉപപ്ര ോഗം  

1 ജലാോേം – ഹകോഴിഞ്ഞമ്പോെ, 

വടകരപതി, എരുപ്രതമ്പതി – സോ 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി  

3000 ലക്ഷം  100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

2 ഹനന്മോെ പഞ്ചോ തിഹല പ്രപോത്തുണ്ടി 12 

ദന മേശങ്ങളലക്ഷം പ്രശങ്ങളഷ്ിയള്ള ശുദ്ധീകരണ 

ശങ്ങളോലപ്ര ോട് അപുബന്ധിച്്ച ന്പിഹവള്ള 

നിര്ദ്മോണശങ്ങളോല നിര്ദ്മിക്കല്ത്  

1500 ലക്ഷം  -- 

3 കിഫ്ബി – േപ്രതയക നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി 

ഡബ്ലിയ.ആര്ദ്.ഡി. – 005- 00 േധ്ോന 
വിതരണ സപപ്പുക േോറ്റി ിടുന്ന 

േവൃതി – ഹകോല്ലപ്രങ്കോട് സേീപ 

പഞ്ചോ ത്തു കളിപ്രലക്കുള്ള ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതി. 

664 ലക്ഷം  40 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

4 കിഫ്ബി – േപ്രതയക നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി 

ഡബ്ലിയ.ആര്ദ്.ഡി. – 005- 00 േധ്ോന 
വിതരണ സപപ്പുക േോറ്റി ിടുന്ന 

േവൃതി – ഹകോഴിഞ്ഞോമ്പോെ സേീപ 

പഞ്ചോ ത്തുകളിപ്രലക്കുള്ള ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതി. 

600 ലക്ഷം  40 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

5 കിഫ്ബി – േപ്രതയക നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി 

ഡബ്ലിയ.ആര്ദ്.ഡി. – 005- 00 േധ്ോന 
വിതരണ സപപ്പുക േോറ്റി ിടുന്ന 

േവൃതി – ഹഷ്ോര്ദ്ൂര്ദ് നഗരസഭ്ോ 

(പ്രേ ല 1) േപ്രദന മേശങ്ങളഹത പ്രകടോ  

വിതരണ ശങ്ങളയം ല േോറ്റി ിടല്ത് േവൃതി  

725 ലക്ഷം  150 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

6 കിഫ്ബി – േപ്രതയക നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി 

ഡബ്ലിയ.ആര്ദ്.ഡി. – 005- 00 േധ്ോന 
വിതരണ സപപ്പുക േോറ്റി ിടുന്ന 

േവൃതി – ഹഷ്ോര്ദ്ൂര്ദ് നഗരസഭ്ോ 

585 ലക്ഷം 150 എല്ത്.പി.സി.ഡി 
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(പ്രേ ല 2) േപ്രദന മേശങ്ങളഹത പ്രകടോ  

വിതരതണ ശങ്ങളയം ല േോറ്റി ിടല്ത് 

േവൃതി 

7 കിഫ്ബി – േപ്രതയക നിപ്രക്ഷപ പദ്ധതി 

ഡബ്ലിയ.ആര്ദ്.ഡി. – 005- 00 േധ്ോന 
വിതരണ സപപ്പുക േോറ്റി ിടുന്ന 

േവൃതി – ന്ളപ്പുള്ളി (പ്രേ ല 3) 

േപ്രദന മേശങ്ങളഹത പ്രകടോ  വിതരതണ 

ശങ്ങളയം ല േോറ്റി ിടല്ത് േവൃതി 

727ലക്ഷം 150എല്ത്.പി.സി.ഡി 

8 പോലക്കോട് ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – 
പോലക്കോട ് നഗരസഭ് വിവിധ് 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല കോലെരണഹപട്ട 

സപപ്പുക േോറ്റി സ്ഥോപിക്കല്ത്  

200 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

9  പോലക്കോട് ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – 
പോലക്കോട ് നഗരസഭ് വിവിധ് 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല കോലെരണഹപട്ട 

സപപ്പുക േോറ്റി സ്ഥോപിക്കല്ത് 

251 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

10  പോലക്കോട് ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – 
പോലക്കോട ് നഗരസഭ് വിവിധ് 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല കോലെരണഹപട്ട 

സപപ്പുക േോറ്റി സ്ഥോപിക്കല്ത് 

340 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

11 2012 േണോര്ദ്ക്കോട്, ഹതങ്കര 

പഞ്ചോ ത്തുകക്കുള്ള ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതി – മൂന്നോം രട്ടം 

500 ലക്ഷം  70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

12 ഹനന്മോെ, അ ിലൂര്ദ്, പ്രേലോര്ദ്പ്രക്കോട് 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – മൂന്നോം രട്ടം 

4000 ലക്ഷം 70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

13 അലനല്ലൂര്ദ്, പ്രകോട്ടോപോടം, തച്ചനോുള്ളകര 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – രണ്ടോം രട്ടം 

7500 ലക്ഷം 70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

14 അമ്പലപോെ പഞ്ചോ ത് സോ 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി  

200 ലക്ഷം 71 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

15 എലപ്പുള്ളി, നപ്രല്ലപ്പുള്ളി, ഹപരുേോട്ടി, 

പട്ടപ്രഞ്ചരി ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – മൂന്നോം 

രട്ടം 

3000 ലക്ഷം 70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

16 േൂര്ദ്, േങ്കര, പ്രകരളപ്രേരി എന്നീ 

പഞ്ചോ ത്തുകക്കുള്ള ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതി – രണ്ടോം രട്ടം 

5000 ലക്ഷം 70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

17 ഹെര്ദ്പ്പുളപ്രേരി, അന്നടി, തൃക്കടീരി, 5000 ലക്ഷം 70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 
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െളവെ എന്നീ പഞ്ചോ ത്തുകക്കുള്ള 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി – രണ്ടോം രട്ടം 

18 കരിമ്പ - പ്രകോ്ോട് ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി 

– രണ്ടോം രട്ടം 

 

3000 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

19 എലവപ്രഞ്ചരി, പല്ലേന ന്ടിഹവള്ള 

പദ്ധതി – രണ്ടോം രട്ടം 

10000 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

20 വണ്ടോഴി, കിഴക്കപ്രഞ്ചരി, വടക്കപ്രഞ്ചരി, 

കണമ്പ്ര - മൂന്നോം രട്ടം 

10000 ലക്ഷം 100 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

21  ഓ്ല്ലൂര്ദ് - വല്ലറമഴ, 

പഞ്ചോ ത്തുകക്കുള്ള സോ 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി - പട്ടോമ്പി തോലൂക്്ക  

– രണ്ടോം രട്ടം 

5000 ലക്ഷം  70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

22 ഹകോപം, വിളയൂര്ദ് പഞ്ചോ ത്തുകക്കുള്ള 

സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി - പട്ടോമ്പി 

തോലൂക്ക്  – രണ്ടോം രട്ടം 

5000 ലക്ഷം  70 എല്ത്.പി.സി.ഡി 

ആഹക                      66792 ലക്ഷം  

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ജലസംരക്ഷണ േവര്ദ്തന്ക്ക് മുന്ഗണന നല്ത്കി വോട്ടര്ദ് ബ്ജറ്റിംഗ ്യദ്ധകോലോടിസ്ഥോനതില്ത് 

നടപിലോക്കുക. 

 എല്ലോ ാോേപഞ്ചോ ത്തുകളിലും വോര്ദ്ഡുതലതില്ത് ജലസംരക്ഷണ പ്രസന രൂപീകരിക്കുക 

 വീടുകളിലും  പരിസരത്തും ലഭ്ിക്കുന്ന േഴ ഹവള്ളം മിേി ിപ്രലക്കിെക്കോപുള്ള സംവിധ്ോന് പഞ്ചോ ത് 

അടിസ്ഥോനതില്ത് അടി ന്ത്ിരേോ ി നടപിലോക്കുക.  

 ഹപോതു സ്ഥല്ളിപ്രലയം പെമ്പുകളിപ്രലയം ഹവള്ളം ഒഴുക്കിക്കള ോഹത േോലിനയ വിമുക്തേോക്കി 

മിേി ിപ്രലക്കിെക്കുക. 

 റമല്ത്പ്രേടുക സംരക്ഷിക്കുക, പോട് ം, അടിക്കോടുക ം തീേിട്ട് നശങ്ങളിപിക്കോതിരിക്കുക, വനവല്ക്കരിക്കുക. 

 റമഴക, ന്ള് എന്നിവ ഉപപ്ര ോഗപ്ര ോഗയേോക്കുക. 

 മിഗര്ദ്ഭ്ജലം അേിതൂഷഷ്ണം ഹെേോതിരിക്കുക 

 േപ്രദന മേശങ്ങളികേോ ി സംരക്ഷിഹച്ചടുത് ന്ള്, കിണറുക, െിെക, പ്രതോടുക, റമഴക എന്നിവഹ  േറ്റു 

ഗോര്ദ്െികോവശങ്ങളയ്ക്കോ ി പരേോവധ്ി ഉപപ്ര ോഗഹപടുത്തുക. 

 സംഭ്രണികളിഹല ഹെളി നീക്കം ഹെയ്ത് സംഭ്രണപ്രശങ്ങളഷ്ി വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ജലപരിപോലന, ജലവിനിപ്ര ോഗ സംസ്ക്കോര തന്ത്ര് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപോപ്രക്കണ്ടുന്ന നി േ നിര്ദ്മോണം 

ഹകോണ്ടുവരിക. 
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 പെമ്പിക്കുളം – ആളി ോര്ദ് ജലപ്രസെന പദ്ധതി ില്ത് നിന്ന ് നി േോപുൃതതേോ  ഹവള്ളം തുെനു.  വിട്്ട 

ഭ്ോരതപ്പുഴഹ  റമനരുജീവിപിക്കുക 

 ഭ്ോരതപ്പുഴയഹട പരിസരേപ്രദന മേശങ്ങള്ളിഹല വനവത്ക്കരണം വഴിയം, േണലൂറ്റ് തടഞു വം തട ണക 

നിര്ദ്മിച്ചും റമഴഹ  സജീവേോക്കുക. 

 ഫലേദന മേേോ  േോലിനയസംസ്ക്കരണം നടപിലോക്കിയം, വനവത്ക്കരണതിലൂഹടയം ിയേിയഹടയം 

ജലപ്രസ്രോതുക ഹടയം പോരിസ്ഥിതിക അതിജീവനം സോദ്ധയേോക്കോം 

 ജലവിനിപ്ര ോഗ ജലസോക്ഷരത അവപ്രബോധ്ം ജന്ളില്ത് എതിക്കോപുള്ള സംവിധ്ോനം നടപോക്കണം 

 റമഴക പ്രതോടുക, ന്ള്, െിെക എന്നിവ സംരക്ഷണ സസയ്, മിവസ്ത്രം എന്നിവ ഉപപ്ര ോഗിച്്ച 

സംരക്ഷിക്കുക. 

 റമഴകളില്ത് അടി ണ, തട ണ എന്നിവ നിര്ദ്മിച്ച ് ജലതിന്ഹെ ന്ഹതോഴുക്കിഹന നി ന്ത്രിച്്ച 

ജലവിതോനം തോഴോഹത കോക്കുക. 

 മിഗര്ദ്ഭ് ജലതിന്ഹെ ൂഷഷ്ണം ന്െയ്ക്കുകയം സുരക്ഷിതേോ ി റമനരുജീവിപിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 റമഴപ്ര ോര് ജലപ്രസ്രോതുക ഹട പരിസര് എന്നിവിട്ളിഹല േഹണോലിപ് തടയന്നതിന് 

സംരക്ഷണ സസയ് വച്ചു പിടിപിക്കുകയം വനവത്ക്കരണം നടപിലോക്കുകയം ഹെുന്നക. 

 ഫലേദന മേേോ  േോലിനയ സംസ്കരണം നടപിലോക്കുകയം വനവല്ത്ക്കരണതിലൂഹടയം മിേിയഹടയം 

ജലപ്രസ്രോതുക ഹടയം പോരിസ്ഥിതിക അതിജീവനം സോദ്ധയേോക്കോം. 

സംപ്ര ോജന സോദ്ധയതക 

 പ്രകരളോ വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി നടപിലോക്കി ഹകോണ്ടിരിക്കുന്ന ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക  ത്രിതല പഞ്ചോ ത് 

സംവിധ്ോനവം, എം.പി, എം.എല്ത്.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടുക ഹട സംപ്ര ോജനവം വഴി 

സേ ബന്ധിതേോ ി നടപിലോക്കുക. 

 പ്രകരള വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി പല രട്ട്ളിലോ ി പൂര്ദ്തീകരിക്കുന്ന സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതികളില്ത് 

ഉഹപടുന്ന ാോേപഞ്ചോ ത്തുക ം നഗരസഭ്ക ം അവരുഹട ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള വോര്ദ്ഷ്ിക 

അടങ്കല്ത് തുക സംപ്ര ോജിപിച്ച് വിതരണശം ല സ്ഥോപിക്കോന് വിനിപ്ര ോഗിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല എം.പി േോര്ദ്, എം.എല്ത്.എ േോര്ദ് അവരവരുഹട േോപ്രദന മേശങ്ങളിക വികസന ഫണ്ടും, ആസ്തി 

വികസന ഫണ്ടുക ം സംപ്ര ോജിച്്ച േിനി ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക പ്രപോഹലയള്ള ആവര്ദ്തന പദ്ധതിക 

ഒഴിവോക്കി സോന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക ഏഹറ്റടുത് നടപിലോക്കി ജന്ളില്ത് ന്ടിഹവള്ളം എതിക്കുക. 

 ജലക്രോന്ത്ി അഭ്ി ോന് പദ്ധതി ിലൂഹടയള്ള ഫണ്ടുക സംപ്ര ോജിപിച്ച് ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതിവഴി 

അടി ന്ത്ിരേോ ി സോ ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി പൂര്ദ്തീകരിച്ചോല്ത് േഴനിഴല്ത് േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിലുള്ള െവനൂ 

വന്പിഹന്റ ടോങ്കര്ദ് പ്രലോെിവഴിയള്ള ന്ടിഹവള്ള വിതരണം പൂര്ദ്ണേോയം നിര്ദ്തലോക്കോവന്നതോണ്.  

 

7.9 ശുെിതവം -  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 

 ശുെിതവം-േോലിനയസംസ്കരണവേോ ി ബന്ധഹപട്ട് മുന്കോല്ളില്ത് നടപിലോക്കി  പദ്ധതിക പൂര്ദ്ണേോ  

വിജ ം കണ്ടിട്ടിഹല്ലങ്കിലും െില പ്രേ ലകളിഹലങ്കിലും മുപ്രന്നോുള്ളപ്രപോകോന് കഴിഞ്ഞിുള്ളണ്ട്. കഴിഞ്ഞകോല്ളില്ത് നിനു. ം 

വയതയസ്ഥേോ ി ശുെിതവ – േോലിനയ സംസ്കരണം എന്നത് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട ഒരു േധ്ോന 
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അജണ്ട ോ ി േോെി ിുള്ളണ്ട്. പതിമൂന്നോം പഞ്ചവത്സ്ര കോലം പൂര്ദ്തി ോവന്നപ്രതോഹട ഹ്രസവകോല 

ലക്ഷയതിഹലതോപും അതിപുപ്രശങ്ങളഷ്ം ദന മേീര്ദ്രകോല ലക്ഷയതിപ്രലക്കും ചുവടുഹവപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്. 

െരിതപ്രകരളം േിഷ്ന് ലക്ഷയ് 

െരിതപ്രകരളം േിഷ്ഹന്റ ലക്ഷയം സകവരിക്കുന്നതിന് തോഹഴ പെയന്ന കോരയ് ഹേോജക്ടില്ത് 

നിര്ദ്ബന്ധേോയം തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സഥോപന് ഉഹപടുപ്രതണ്ടതോണ്. േോലിനയ പരിപോലനം അത് 

ഉത്പോദന മേിപിക്കുന്നവരുഹട ഉതരവോദന മേിതവേോണ് എന്ന് ജന്ഹള പ്രബോധ്വത്ക്കരിക്കുന്നപ്രതോഹടോപം 

സംപ്ര ോജിതേോ ി തോഹഴ പെയന്ന സംവിധ്ോന് ഏര്ദ്ഹപടുപ്രതണ്ടതോണ്. 

 ഓപ്രരോ ാോേപഞ്ചോ തിലും എം.സി.എഫ് 

 ഓപ്രരോ പ്രബ്ലോക്കു പഞ്ചോ തിലും ആര്ദ്.ആര്ദ്.എഫ് 

 ഓപ്രരോ ാോേപഞ്ചോ തിലും മുനിസിപോലിെെി ിലും െരികര്ദ്മപ്രസന  

 ഹപോതുഹശങ്ങളൌെോല  സമുച്ച ം 

 െരിതകർമപ്രസനയ്ക്ക് േോരംഭ്നടതിപ് ഹെലവിന് വ ബിലിറ്റ് ഗയോഫ് ഫണ്ട് 

 ഓപ്രരോ വീടുകളിലും ഉെവിട സജവേോലിനയ സംസ്ക്കരണ ഉപോധ്ിക 

 കമൂണിറ്റിതല ബപ്ര ോഗയോസ് ലോന്റ്, കപ്രമ്പോസിറ്റിംഗ് സംവിധ്ോന് 

 വിവര-വിജ്ഞോന – വയോപന േവര്ദ്തന് 

 നിലവിഹല ലോന്റുക ഹട അറ്റന്റ്റപണി 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ഉെവിട േോലിനയ സംസ്ക്കരണ ഉപോധ്ിക സ്ഥോപിക്കോന് കഴി ോത ിട്ളില്ത് നിനു. ള്ള സജവേോലിനയം 

സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് ഹപോതുേോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധ്ോന് സ്ഥോപിക്കുക 

 സജവ/അസജവേോലിനയ പ്രശങ്ങള രണതിന് െരിതകര്ദ്മപ്രസന രൂപീകരിക്കുക, സകേോറ്റ കടക, 

െിപ ര്ദ് പ്രഷ്ോപ് എന്നിവ സ്ഥോപിക്കുക  

 എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട കീഴിലും എം.സി.എഫ്, ആര്ദ്.ആര്ദ്.എഫ് സ്ഥോപിപ്രക്കണ്ടത് 

ാോേ/പ്രബ്ലോക്്ക പഞ്ചോ ത്തുക ഹട ചുേതല ോണ്. 

 ഹപോതുസ്ഥല്ളില്ത് േോലിനയനിപ്രക്ഷപം തടയന്നതിപുപ്രവണ്ടി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങള സവ ം ഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ക്കും കീഴിലും കര്ദ്ശങ്ങളനേോ  നിരീക്ഷണ സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട വോര്ദ്ഡുക പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് േഴക്കോല ശൂെീകരണവം 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണം സംരടിപിക്കുക. 

 ഹപോതുസ്ഥല്ളില്ത് ശുെിതവ ഹസൌകരയ് ില്ലോത േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് കമൂണിറ്റി ഹശങ്ങളൌെോല  

സമുച്ച ് സ്ഥോപിക്കുക 

 ഹപോതു സ്ഥോപന്, വീടുക, പ്രകോളനിക, റ്റോറ്റ് സമുച്ച ്, കച്ചവട സ്ഥോപന് തുട്ി  

സ്ഥല്ളില്ത് ഉത്പോദന മേിപിക്കുന്ന സജവേോലിനയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  വിവിധ്തരതിലുള്ള 

കപ്രമ്പോേ് സംവിധ്ോന് നടപിലോക്കുക 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 687 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 േകൃതി ഹസൌഹൃദന മേ വസ്തുക്ക ഹട നിര്ദ്മോണ യൂണിറ്റും വില്ത്പന പ്രകന്ദ്ര് ം പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് 

സ്ഥോപിക്കുക 

 േോലിനയ സംസ്ക്കരണതില്ത് ഹപൌരഹന്റ ഉതരവോദന മേിതവവം ചുേതലയം വയക്തേോക്കി അവപ്രബോധ്ം 

ൃതഷ്ടിക്കുക 

 ഉതരവോദന മേിത േോലിനയ പരിപോലന രീതിക അവലംബിക്കുന്നതിപ്രനോട് ഹപൌരന്മോരില്ത് അപുകൂടി പല 

േപ്രനോഭ്ോവവം ശങ്ങളീല് ം ഉണ്ടോക്കി സമൂെതിലോഹക ഒരു റമതി  േോലിനയ സംസ്കോരം ൃതഷ്ടിക്കുക 

 സങ്കീര്ദ്ണേോ  േോലിനയ േശ്ന് കഹണ്ടതി പരിെോരം സോധ്യേോക്കുന്നതിപും തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ഹള േോപ്തരോക്കുക 

 ശുെിതവേോലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്രേ ല ില്ത് ഹപോതുജനപങ്കോളിതം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  

േവര്ദ്തന് സംരടിപിക്കുക 

 വീടുക, പ്രകോളനിക, റ്റോറ്റ് സമുച്ച ്, ഹപോതുസ്ഥോപന്, കച്ചവടസ്ഥോപന് തുട്ി  

സ്ഥല്ളില്ത് ഉത്പോദന മേിപിക്കുന്ന സജവേോലിനയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  വിവിധ് തരതിലുള്ള 

കപ്രമ്പോേ് സംവിധ്ോന് സ്ഥോപിക്കുക 

 ഉെവിട േോലിനയ സംസ്ക്കരണ ഉപോധ്ിക സ്ഥോപിക്കോന് കഴി ോത ിട്ളില്ത് നിനു. ള്ള സജവേോലിനയം 

സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് ഹപോതുേോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധ്ോന് (വലി  ബപ്ര ോഗയോസ് ലോന്റ്, 

എ പ്രെോബിക് കപ്രമ്പോേിംഗ ്യൂണിറ്റ് തുട്ി വ സ്ഥോപിക്കുക) 

 ജില്ല ിഹല എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട കീഴിലും അസജവേോലിനയ പ്രശങ്ങള രണ 

പ്രകന്ദ്ര് സ്ഥോപിക്കുക 

 എല്ലോ െിപ്രസോഴ്സ് െിക്കവെി ഹഫസിലിറ്റി പ്രകന്ദ്ര്ളിലും ലോേിക്ക് റമനരുപപ്ര ോഗം ഹെുന്നന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  

ഹബ ിലിംഗ് ഹേഷ്ീന്, ഹെഡ്ഡി്് ഹേഷ്ീന് തുട്ി  ഹസൌകരയ് ഉെപ്പുവരുത്തുക 

 ഹപോതുസ്ഥല്ളില്ത് േോലിനയനിപ്രക്ഷപം തടയന്നതിപുപ്രവണ്ടി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ക്കു കീഴിലും കര്ദ്ശങ്ങളനേോ  നിരീക്ഷണ സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. 

 ശുെിതവ  ഹസൌകരയം ില്ലോത സ്ക്കു കളിലും അംഗനവോടികളിലും ശുെിതവ ഹസൌകരയം ൃതഷ്ടിക്കുക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ക്കു കീഴിലുള്ള െന്ത്കളില്ത് സജവേോലിനയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് വലി  

ബപ്ര ോഗയോസ് ലോന്റ് എ പ്രെോബിക് കപ്രമ്പോേിംഗ ് യൂണിറ്റ് തുട്ി  ഹപോതുേോലിനയ സംസ്ക്കരണ 

സംവിധ്ോന് സ്ഥോപിക്കുക 

 തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട സെോ പ്രതോഹട ജില്ല ിഹല മുഴുവന് പ്രെോട്ടല്ത്, ഹെപ്രേോെന്്റ 

എന്നിവിട്ളില്ത് േോലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധ്ോന് സ്ഥോപിക്കുക 

 ഹപോതുസ്ഥല്, ബസ് േോന്റ്, പ്രദന മേശങ്ങളീ പോതപ്ര ോരഭ്്, കളിസ്ഥല്, കച്ചവട സമുച്ച ്, 

ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര് തുട്ി ശുെിതവ ഹസൌകരയ്, സ്ത്രീഹസൌഹൃദന മേ പ്രടോ ലറ്റുക ഉഹപഹട ില്ലോത 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് ഹപോതുഹശങ്ങളൌെോല ് ം കമൂണിറ്റി  ഹശങ്ങളൌെോല   സമുച്ച ്ക്ച് ം സ്ഥോപിക്കുക. 

അവയഹട പരിപോലനതിന ്സുസ്ഥിര സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. 

 േകൃതി ഹസൌഹൃദന മേ വസ്തുക്ക ഹട നിര്ദ്മോണ യൂണിറ്റും വില്ത്പന പ്രകന്ദ്ര് ം തപ്രേശങ്ങളസ്ഥോപനതലതില്ത് 

സ്ഥോപിക്കുക (തുണിസഞ്ചിപ്രപോഹലയള്ളവ) 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട വോര്ദ്ഡുക പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് േഴക്കോല ശുെീകരണവം 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണവം സംരടിപിക്കുക 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 എല്ലോ വീടുകളിലും സജവേോലിനയ് ഉെവിടതില്ത് സംസ്ക്കരണം നടത്തുന്നത് പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക. 

സോമ്പതിക പിപ്രന്നോക്കോവസ്ഥ ിലുള്ളവര്ദ്ക്്ക ധ്നസെോ ം നല്കുക. 

പ്രേല്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ജില്ല ില്ത് പ്രകന്ദ്രീകൃത ഹസപ്പ്രറ്റജ്, സവീപ്രവജ്, സംസ്ക്കരണ ലോന്റ് സ്ഥോപിക്കുന്നതിന് ആവശങ്ങളയേോ  

നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് സംസ്ഥോനതലതില്ത് നിനു. ം ലഭ്യേോപ്രക്കണ്ടതോണ് 

 ആധുനിക രീതി ിലുള്ള അെവശങ്ങളോല, സജവേോലിനയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് വലി  ബപ്ര ോഗയോസ് ലോന്റ്, 

എ പ്രെോബിക് കപ്രമ്പോേ് എന്നിവ സ്ഥോപിക്കുന്നതിന് ആവശങ്ങളയേോ  നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്സംസ്ഥോനതലതില്ത് 

നിനു. ം ലഭ്യേോപ്രക്കണ്ടതോണ് 

 തിരസ്കൃത േോലിനയ് ം, നിര്ദ്വീരയ വസ്തുക്ക ം നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം ഹെുന്നന്നതിന ് ജില്ല ില്ത് സോനിറ്റെി 

ലോന്്ഫില്ത് സംവിധ്ോനം സ്ഥോപിപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

 സങ്കീര്ദ്ണേോ  േോലിനയ േശ്ന് കഹണ്ടതി പരിെോരം സോധ്യേോക്കുന്നതിപും തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ഹള േോപ്തരോക്കുക 

 പ്രകന്ദ്രീകൃത എം.ആര്ദ്.എഫ്/ആര്ദ്.ആര്ദ്.എഫ് നടപിലോക്കുക 

 ി-പ്രവയ്േ് പ്രശങ്ങള രിച്ച് റമ:നരുപപ്ര ോഗ പ്രകന്ദ്ര്ക്്ക സകേോറ്റം നടത്തുക 

 ാീന് പ്രേോപ്രട്ടോപ്രക്കോ വയോപകേോ ി നടപിലോക്കുക 

 എല്ലോ ഹപോതുസ്ഥല് ം നഗരവീഥിക ം ജലപ്രസ്രോതുക ം വൃതി ോ ി ത്ക്ഷിക്കുന്നതിന് 

നിരന്ത്രേോ  ജോാതോ സംവിധ്ോന് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 െന്ത്ക, അെവശങ്ങളോലക, പ്രകോഴിക്കടക, കല്ലയണേണ്ഡപ്, പ്രെോട്ടല്ത് - െപ്രേോെന്റുക 

എന്നിവിട് േോലിനയ സംസ്ക്കരണതിനോവശങ്ങളയേോ  സംവിധ്ോന് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 ഹപോതു ിട്ളിലും ജലപ്രസ്രോതുകളിലും േോലിനയ നിപ്രക്ഷപം തടയന്നതിനോ വശങ്ങളയേോ  നിരീക്ഷണ 

സംവിധ്ോന് ം േോലിനയ നിര്ദ്മോര്ദ്ജനവേോ ി ബന്ധഹപട്ട നി േ് ം െട്ട് ം കര്ദ്ശങ്ങളനേോ ി 

നടപോക്കല്ത് 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പ്രനതൃതവതില്ത് േോലിനയ സംസ്ക്കരണവേോ ി ബന്ധഹപട്്ട 

നി േ് ം െട്ട് ം കര്ദ്ശങ്ങളനേോ ി നടപിലോക്കുക 

 ഹപോതു സ്ഥല്ളില്ത് േോലിനയം നിപ്രക്ഷപിക്കുന്നവര്ദ്ഹക്കതിഹര നി േനടപടിക സവീകരിക്കുന്നതിന് 

തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണസ്ഥോപന്ഹള േോപ്തരോക്കുക 

 ന്ട്ടികളില്ത് ശുെിതവ വിദന മേയോഭ്യോസം നല്കി അവരില്ത് ശുെിതവ ശങ്ങളീല് ം േകൃതി ഹസൌഹൃദന മേ അപുകൂടി പല 

േപ്രനോഭ്ോവ് ം വളര്ദ്തിഹ ടുക്കുക 

 ജില്ല ിഹല സര്ദ്ക്കോര്ദ് ഓഫീസുക, സ്കൂ ക, ഉത്സ്വ്, ആപ്രരോഷ്പരിപോടിക േതപരേോ  

െടങ്ങുക എന്നിവട്ളില്ത് ാീന് പ്രേോപ്രട്ടോപ്രകോ നടപിലോക്കുക 

 ജില്ല ിഹല മുഴുവന് വീടുക, സ്ഥോപന്, എന്നിവട്ളിഹല ി-പ്രവേ് പ്രശങ്ങള രിച്ച് റമനരുപപ്ര ോഗ 

പ്രകന്ദ്ര്ക്്ക സകേോറ്റം നടത്തുക 

 ജില്ല ിഹല കക്കൂസ് േോലിനയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് ആധുനിക രീതി ിലുള്ള ഒരു സംസ്ക്കരണ ലോന്റ് 

സ്ഥോപിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട കീഴിലുള്ള മുഴുവന് ശ്മശങ്ങളോന് ം 

ആധുനികരീതി ിലുള്ള ശ്മശങ്ങളോന്ളോക്കി േോറ്റുക 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 ജില്ല ിഹല നഗരസഭ്കളില്ത് നിലവിലുള്ള പ്രകന്ദ്രീകൃത േോലിനയ സംസ്ക്കരണ ലോന്റുകളില്ത് ആധുനിക 

രീതി ിലുള്ള േോലിനയ സംസ്ക്കരണ ഹേഷ്ീപുക സ്ഥോപിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല ശുെിതവവേോ ി ബന്ധഹപട്ട് സേ ോസേ ്ളില്ത് വിവരപ്രശങ്ങള രണം നടത്തുക 

 പ്രബ്ലോക്ക് പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് ലോേിക്ക് ഹെഡിംഗ ്യൂണിറ്റ് സ്ഥോപിക്കുക 

 ശുെിതവ േോലിനയ സംസ്ക്കരണരംഗത് േശ്ന പരിെോര േോര്ദ്ഗ് കഹണ്ടത്തുന്നതിപുള്ള ഗപ്രവഷ്ണ 

സ്ഥോപന് സ്ഥോപിക്കുക 

 തിരസ്കൃത േോലിനയ് ം നീര്ദ്വീരയ വസ്തുക്ക ം നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം ഹെുന്നന്നതിന് ജില്ല ില്ത് ഒരു സോനിറ്റെി 

ലോന്റ് ഫില്ലിംഗ് സംവിധ്ോനം സ്ഥോപിക്കുക 

 ി-പ്രവസ്റ്റും അപകടകര്ളോ  േോലിനയ് ഹടയം ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോ  പരിപോലന  സംവിധ്ോനം 

സ്ഥോപിക്കുക 

 ദ്രവേോലിനയ പരിപോലനതിന് അപുപ്ര ോജയേോ  വിപ്രകന്ദ്രീകൃത സംസ്ക്കരണ ലോന്റുക എല്ലോ തപ്രേശങ്ങള 

സ്ഥോപനതലതിലും സ്ഥോപിക്കുക 

 ആരിക്കന് മുഷ്ി/ നോടന് േത്സ്യം (ആെോര േോലിനയം തിനു. ന്ന) സംരംഭ്കോടിസ്ഥോനതില്ത് 

വളര്ദ്ത്തുന്നതിപുള്ള ടോങ്കുക ഹട നിര്ദ്മോണം 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ആപ്രരോഗയവന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന പ്രബോധ്വത്ക്കരണ േവര്ദ്തന് സംരടിപിക്കുക. 

 ഗോര്ദ്െിക േോലിനയ് സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിപും, കശങ്ങളോപ്പുശങ്ങളോലക ഹട ശുെിതവം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിപും 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പ്രേല്ത്പ്രനോട്ടതില്ത് നടപടിക സവീകരിക്കണം 

 കൃഷ്ിവന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്ച് സജവ പച്ചക്കെി കൃഷ്ി പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കണം 

 വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോര പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത്ശുെിതവ േവര്ദ്തന്നടതോവന്നതോണ്.  

 വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്പുേോ ി സെകരിച്്ച വിദന മേയോല ്ളില്ത് ശുെിതവ േവര്ദ്തന് നടതോവന്നതോണ്. 

 ഹപോതുേരോേത്തു വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച ലോേിക്ക് ഹപോടിച്്ച പ്രെോഡ് ടോെിംഗിപു ഉപപ്ര ോഗിക്കുന്നതു വഴി 

ലോേിക് േോലിനയം ആധ്ികയം ന്െയ്ക്കുന്നതിന് കഴിയന്നതോണ്. 

 

7.10 പോര്ദ്പിടം – ദന മേോരിദ്ര നിര്ദ്മോര്ദ്ജന വിഭ്ോഗം-  ഉപസേിതി 

ഹ്രസവകോല പരിപ്രേക്ഷയം  

 2022– ഓടു കൂടി പടി ഭ്വനേില്ലോത എല്ലോവര്ദ്ക്കും വോസപ്ര ോഗയേോ  ഭ്വനം സോധ്യേോക്കുക എന്നതോണ് ഈ 

പദ്ധതിയഹട ലക്ഷയം. ിത് കൂടി പടോഹത ഗുണപ്രഭ്ോക്തോക്കഹള സോമ്പതികേോ ി ശങ്ങളോക്തീകരിക്കുക എന്നതു 

പദ്ധതി ിലൂഹട ലക്ഷയേോക്കുനു. . ിതിനോ ി തോഹഴ പെയന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

ദന മേീര്ദ്രകോല പരിപ്രേക്ഷയം (2022 നകം)  

 2022 – ഓടു കൂടി പടി പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് എല്ലോ അര്ദ്െരോ  ഗുണപ്രഭ്ോക്കോക്കക്കും ദൃ്തയള്ള 

പ്രേല്ത്ക്കൂരയം, ഉെപ്പുള്ള ഭ്ിതിക ം അടച്ചുെപ്രപോടുകൂടി പടി വോതിലുക ം ഉള്ള ഒരു ഭ്വനം  ോഥോര്ദ്ത്ഥയേോക്കുക 

എന്നതോണ്. 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

കീഴ്ത്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 സംസ്ഥോന സര്ദ്ക്കോര്ദ് നടപിലോക്കുന്ന ഭ്വന പദ്ധതി ോ  സലഫ് േിഷ്ന് പദ്ധതിക്കുപ്രവണ്ടി എല്ലോ 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ം 25%  തില്ത് ന്െ ോത ലോന് ഫണ്ട് നീക്കിഹവപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 സലഫ് ഭ്വന പദ്ധതി ില്ത് അംഗേോ ിുള്ളള്ള ന്ടുംബോംഗ്ളില്ത് ഒരു വയക്തിഹക്കങ്കിലും ഹസൌജനയ 

ഹതോഴില്ത് പരിശങ്ങളീലനം നല്ത്ന്ന്നതിപുള്ള ഹേോജക്്ട ഹവക്കണം. 

 മിരെിത ഭ്വന രെിതര്ദ്ക്കോ ി ഭ്വന സമുച്ച ം നിര്ദ്മോണതിനോ ി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ 

സ്ഥോപന് ം ന്െഞ്ഞത് 50  ഹസന്െ് സ്ഥലഹേങ്കിലും കഹണ്ടത്തുന്നതിപുള്ള ഹേോജക്്ട 

ഹവപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ന്ടുംബശ്രീ ഉല്ത്പന്ന് വിപണനതിനോ ി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിലും 

േോര്ദ്ക്കറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഹലറ്റ് സ്ഥോപിക്കുന്നതിനോ ി ഹേോജക്ട് ഹവപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 സോമ്പതിക ശങ്ങളോക്തീകരണതിന്ഹെ ഭ്ോഗേോ ി ഗുണപ്രഭ്ോക്തോക്കക്്ക ഉപജീവന േോര്ദ്ഗതിപുപ്രവണ്ടി 

കോലിഹതോഴുത്, ആട്ടിന്കൂടി പട്, പ്രകോഴിക്കൂട് തുട്ി വ നിര്ദ്മിക്കുന്നതിപുപ്രവണ്ട ഹേോജകക ം 

ഹവക്കോവന്നതോണ്. 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പദ്ധതി വിെിതതിപു റമെഹേ തോത്പരയമുള്ള സന്നദ്ധ 

സംരടനക പ്രടയം വയക്തിക പ്രടയം എന്.എസ്്സ.എസ്സ് പ്രപോലുള്ള വളണ്ടി ര്ദ് സംരടനക പ്രടയം 

പ്രസവനം ഉപപ്ര ോഗഹപടുതണം. 

 വോസപ്ര ോഗയേല്ലോത വീടുകളില്ത് തോേസിക്കുന്ന വയക്തിക ഹട ഭ്വന് ഹട പൂര്ദ്തീകരണതിപുപ്രവണ്ടി 

പ്രേോജകക നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. എന്നോല്ത് േോത്രപ്രേ എല്ലോവര്ദ്ക്കും വോസപ്ര ോഗയേോ  ഭ്വനം എന്ന 

സവഘം  ോഥോര്ദ്ത്ഥയേോവകയ.. 

 ഭ്വന സമുച്ച ്ളില്ത് തോേസിക്കുന്ന വയക്തിക ഹട ഉന്നേനതിപു പ്രവണ്ടി അവരുഹട ഉപജീവന 

േോര്ദ്ഗ്ളില്ത് വിറമലീകരണതിപു പ്രവണ്ട സെോ ് നല്ത്കോവന്നതോണ്. 

 േെോത്മോഗോന്ധി പ്രദന മേശങ്ങളീ  ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതി േകോരം അവിദന മേഗ്ക്ധ് ഹതോഴിലില്ത് ഉഹപടുതി 90 

ഹതോഴില്ത് ദന മേിന് ഗുണപ്രഭ്ോക്തോവിന് ലഭ്യേോക്കുക 

 ഭ്വന നിര്ദ്മോണതിന് ആവശങ്ങളയേോ  നിര്ദ്മോണ സോോികളോ  കട്ട, ജനല്ത്, കട്ടിള, ജോളി എന്നിവ 

ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതി ില്ത് നിര്ദ്മിച്ച് ഗുണപ്രഭ്ോക്തോക്കക്്ക നല്കുക 

 വീടുകക്്ക ഹവര്ദ്േി/എന്.എ.ഡി.ി.പി കപ്രമ്പോേ് സംവിധ്ോനം തേോെോക്കി നല്കോവന്നതോണ്.  

 ഭ്ിന്നലിംഗക്കോഹരയം അനയ സംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളികഹളയം ന്ടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്ത് ഹകോണ്ടുവരിക 

 ലിപ്രങ്കജ് ഹെേോത 5312 അ ല്ത്ക്കൂട്ട്ക്ക് ലിപ്രങ്കജ് ഉെപോക്കുക 

 ന്ടുംബശ്രീ ഉത്പന്ന് ഹട വിപണതിനോ ി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിലും നോപ്രനോ 

േോർക്കറ്റിംഗ് ഔട്്ട ഹലറ്റുക ഓണ്സലന് േോര്ദ്ക്കറ്റിഗ് സംവിധ്ോനം ആരംഭ്ിക്കുക. 

 5000 പ്രജോ ിന്റ് ല ബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുക ആരംഭ്ിക്കുക വഴി 10000 ഏക്കെോ ി കൃഷ്ി വയോപിപിക്കുക 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ിക്കോര്ദ്ക്കുള്ള സവദന മേഗ്ദയ പരിശങ്ങളീലന പ്രകന്ദ്ര്ളിലും റമനരധ്ിവോസ പ്രകന്ദ്ര് ം പ്രബ്ലോക്്ക 

തലതില്ത് സ്ഥോപിക്കുക 

 സ്ത്രീകക്കുണ്ടോന്ന്ന േോനസിക പിരിമുറുക്കം സംബന്ധിച്ച േശ്ന്ളില്ത് ിടഹപടുന്നതിനോ ി എല്ലോ തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിലും ഹകൌണ്ഹസലിംഗ് ഹസന്ററുക ആരംഭ്ിക്കുക 

 േപുഷ്യക്കടതിന് വിപ്രധ് രോ ിുള്ളള്ളവര്ദ്ക്ക് ഉപജീവന േോര്ദ്ഗതിപുപ്രവണ്ടി സ്ഥോ ി ോ ിുള്ളള്ള വരുേോന 

േോര്ദ്ഗ് കഹണ്ടത്തുക. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ഭ്വന നിര്ദ്മോണതിന് സി.എസ്.ആര്ദ് സോധ്യത ഉപപ്ര ോഗഹപടുത്തുക 

 18 മുതല്ത് 35 വ ുവഹര േോ ക്കോര്ദ്ക്ക് ഡി.ഡി.യ.ജി.ഹക.സവ പദ്ധതി ിലൂഹട ഹതോഴില്ത് സവദന മേഗ്ദയം 

നല്കുക. േതിവര്ദ്ഷ്ം 2000 പ്രപര്ദ്ക്ക് ഹതോഴില്ത് ഉെപോക്കുക 

 ഒപ്രര രീതി ില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്ന ന്ടുംബശ്രീ സംരംഭ്കരുഹട കൂടി പട്ടോമ ിലൂഹട അപോരല്ത്, ഫുഡ് 

പ്രേോസസ്സിംഗ്, കണ്സ്ട്രക്ഷന് പ്രേ ല ില്ത് ഹപോതു പ്രസവന പ്രകന്ദ്ര് ആരംഭ്ിക്കുക 

 അരി ഉത്പോദന മേന രംഗത്തും പോല്ത് ഉത്പോദന മേന രംഗത്തും ഹേോഡൂസര്ദ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുക 

 പട്ടികജോതി വന്പ്, പട്ടിക വര്ദ്ഗ വന്പ്, ഫിഷ്െീസ് വന്പ്, പ്രലബര്ദ് വന്പ്, നൂനപക്ഷ വന്പ ്എന്നീ 

വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട ഭ്വന പദ്ധതിക ം സലഫ് പദ്ധതി ിലൂഹട ഏകീകരിച്്ച നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

 പ്രേല്ത് വന്പ്പുക ഹട ഭ്വന പദ്ധതികക്കോ ി നീക്കിഹവച്ചിുള്ളള്ള ഫണ്ട് സലഫ് പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുതി 

ബന്ധഹപട്ട വീടുക ഹട പൂര്ദ്തീകരണതിന് സകേോപ്രെണ്ടതോണ്. 

 സലഫ് പദ്ധതി ില്ത് നിര്ദ്മിക്കുന്ന ഭ്വന സമുച്ച ് ഹട ആദന മേയഹത 5 വര്ദ്ഷ്ഹത പരിപോലനം 

സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രനരിട്ട് നടപ്രതണ്ടതും തുടര്ദ്നു. ള്ള 10 വര്ദ്ഷ്ഹത പരിപോലനം അതോത് തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന് ഏഹറ്റടുക്കുവോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിക്കോവന്നതോണ.് 

 ഭ്വന നിര്ദ്മോണ സോോിക ഹട വില വര്ദ്ദ്ധനവം ഹദന മേൌര്ദ്ലഭ്യവം പരിഗണിച്്ച പ്രബ്ലോക്കുകപ്രളോ, 

പഞ്ചോ ത്തുകപ്രളോ പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്ധതി േപ്രദന മേശങ്ങളഹത ഹേോതം ഗുണപ്രഭ്ോക്കോക്കക്ക് ആവശങ്ങളയേോ  

നിര്ദ്മോണ സോോിക ന്െഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യേോക്കോന് പ്രവണ്ട മുഹന്നോരുക്കം നടത്തുന്നതിന് 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ക്്ക നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം നല്ത്ന്ന്നതോണ്. 

 വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട സംപ്ര ോജനതിലൂഹട ഭ്വന സമുച്ച ് സ്തിതി ഹെുന്നന്ന േപ്രദന മേശങ്ങള് 

ഹടൌണ്ഷ്ിപ് ആ ി രൂപഹപടുത്തുന്നതിപു പ്രവണ്ട പ്രേോജകക സര്ദ്ക്കോര്ദ് തലതില്ത് 

നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 എസ്.ബി.എം.(ജി), എം.ജി.എന്.ആര്ദ്.ി.ജി.എസ്, േറ്റു ലഭ്യേോന്ന്ന പ്രസ്രോതുക എന്നിവ ില്ത് 

നിനു. ള്ള ധ്നസെോ ് സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്്ട ഹശങ്ങളൌെോല ം നിര്ദ്മിക്കുന്നതിപുള്ള ആപുകൂടി പലയം 

ലഭ്യേോക്കുക 

 വിവിധ്്ളോ  സര്ദ്ക്കോര്ദ് പദ്ധതിക സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്ട് ന്ടിഹവള്ള കണക്ഷന്, സവദന മേുതി, ഗയോസ് 

കണക്ഷന് എന്നിവ ലഭ്യേോക്കുക 

 സോധ്യേോ  സ്ഥല്ളില്ത് േറ്റു വന്പ്പുക േോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച വിറമലേോ  പച്ചക്കെി െന്ത്ക സ്ഥോപിക്കുക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് േോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച വിവിപ്രധ്ോപ്രേശങ്ങള ശങ്ങളിശുവിെോറുക സ്ഥോപിക്കുക 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 692 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് േോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച സ്ണ്ര്ദ്ണ സ്ത്രീ ശങ്ങളോക്തീകരണം ലക്ഷയേോക്കി 

ഹജന്റര്ദ് റമനരധ്ിവോസ പ്രകന്ദ്ര് ആരംഭ്ിക്കുക 

 പട്ടികജോതി വന്പ്, പട്ടിക വര്ദ്ഗ വന്പ്, ഫിഷ്െീസ് വന്പ്, പ്രലബര്ദ് വന്പ്, നൂനപക്ഷ വന്പ ്എന്നീ 

വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട ഭ്വനപദ്ധതിക ം സലഫ് പദ്ധതി ിലൂഹട ഏകീകരിച്്ച നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

 പ്രേല്ത് വന്പ്പുക ഹട ഭ്വന പദ്ധതികക്കോ ി നീക്കിഹവച്ചിുള്ളള്ള ഫണ്ട് സലഫ് പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുതി 

ബന്ധഹപട്ട വീടുക ഹട പൂര്ദ്തീകരണതിന് സകേോപ്രെണ്ടതോണ്. 

 സലഫ് പദ്ധതി ില്ത് നിര്ദ്മിക്കുന്ന ഭ്വന സമുച്ച ് ഹട ആദന മേയഹത 5 വര്ദ്ഷ്ഹത പരിപോലനം 

സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രനരിുള്ള നടപ്രതണ്ടതും തുടര്ദ്നു. ള്ള 10 വര്ദ്ഷ്ഹത പരിപോലനം  അതോത് തപ്രേശങ്ങള സവ ം 

ഭ്രണ സ്ഥോപന് ഏഹറ്റടുക്കുവോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിക്കോവന്നതോണ്. 

7.11 സോമൂെയ സുരക്ഷ – ജില്ലോ പ്രസോഷ്യല്ത് ജേീസ് -  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 

  ജന് ഹട ജീവിതനിലവോരം പടിപടി ോ ി ഉ ര്ദ്തിഹക്കോണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷയപ്രതോടുകൂടി പടി ോണ് 

എല്ലോ വികസന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ം ഉഹപടുതി ിരിക്കുന്നത്. തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണസ്ഥോപന് ഹട അധ്ികോര 

പരിധ്ി ില്ത് വരുന്ന േപ്രദന മേശങ്ങളഹത ജന് ഹട ജീവിതസോെെരയ്, അപാഥനം ഹെയ്ത് പ്രപോരോമക ം 

കഹണ്ടതി അവ പരിെരിക്കുന്നതിന് ആവശങ്ങളയേോ  പദ്ധതിക രൂപീകരിക്കുന്നതില്ത് ശ്രദ്ധ നല്ത്കി ിുള്ളണ്്ട. 

 ഐകയരോഷ്ട്ര സഭ് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിച്ച സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷയ്ല്ത് സകവരിക്കുന്നതിനോ ി പ്രകരള സര്ദ്ക്കോര്ദ് 

തുടക്കം ന്െിച്്ച ആര്ദ്ദ്രം തുട്ി  േിഷ്പുക ഹട ഹ്രസവകോല – ദന മേീര്ദ്രകോല സംസ്ഥോന ലക്ഷയ് കൂടി പടി 

ഉഹപടുത്തുകയം വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട സംപ്ര ോജന സോധ്യത േപ്ര ോജനഹപടുതകയം ഹെയ്തിുള്ളണ്ട്. ആര്ദ്ദ്രം 

േിഷ്ന്ഹെ ലക്ഷയേോ  േോതൃേരണവം ശങ്ങളിശുേരണവം ില്ലോത ജില്ല എന്ന ലക്ഷയം നിലവില്ത് അട്ടപോടി പ്രകന്ദ്രീകരിച്്ച 

നടതി വരുന്ന വിവിധ് പ്രപോഷ്ക ആപ്രരോഗയ പദ്ധതിക േറ്റു പഞ്ചോ ത്തുകളില്ത് കൂടി പടി നടപിലോക്കി ോല്ത് ജില്ലക്്ക 

സകവരിക്കോനോന്ം. 

 കോരയക്ഷേേോ  വിവരപ്രശങ്ങള രണ സംവിധ്ോനവം വസ്തു നിഷ്ഠേോ  വിവര് ം ിതരതിലുള്ള 

പദ്ധതികക്ക് രൂപം നല്ത്ന്വോന് അതയന്ത്ോപ്രപക്ഷിതേോണ്. ജനസം യോ സംബന്ധിച്ച വിവര്, 

പ്രരോഗവിവര്, പ്രപോഷ്ണ സംബന്ധേോ  വിവര്, േപ്രതയക ശ്രദ്ധ ആവശങ്ങളയേോ  വിഭ്ോഗ് ഹട 

വിവര്, േരണം സംബന്ധിച്ച വിവര്, പ്രേ ലക േോ ി ബന്ധഹപട്ട, ബ്സ് സ്ഥോപന്, 

അങ്കണവോടിക, റമനരധ്ിവോസപ്രകന്ദ്ര്, പകല്ത്വീടുക, വപ്ര ോജന പ്രക്ഷേസ്ഥോപന്, തുട്ി വയഹട 

ഹഭ്ൌതിക സോെെരയം ഹേച്ചഹപടുതോപുതുന്ന്നവ, എന്നീവഹ ല്ലോം കണക്കിഹലടുത്തുഹകോണ്ടോണ് വിവിധ് 

പ്രേ ലക ഹട പദ്ധതി രൂപ പ്രര  തേോെോക്കി ിുള്ളള്ളത്. ബോലഹസൌഹൃദന മേജില്ല, ശങ്ങളിശുേരണവം, േോതൃേരണവം 

ില്ലോതോക്കുക, സ്ത്രീകക്കും ന്ട്ടികക്കും വപ്ര ോജന്ക്കും പ്രപോഷ്കോെോരവം ആപ്രരോഗയ സംരക്ഷണവം 

ഉെപ്പുവരുത്തുക ശങ്ങളോരീരിക േോനസികഹവല്ലുവിവിളിക പ്രനരിടുന്നവരുഹട പരിരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുകയം 

അവര്ദ്ക്കോവശങ്ങളയേോ  എല്ലോ പ്രസവന് ം സലഭ്യേോക്കുകയം ഹെുന്നന്നതിലൂഹട ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ി ഹസൌഹൃദന മേ ജില്ല എന്ന 

ആശങ്ങള ം നടപിലോക്കുക. ശങ്ങളിശുഹസൌഹൃദന മേസ്ഥോപന്ല്ത്, ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ി ഹസൌഹൃദന മേ സ്ഥോപന്, വപ്ര ോജന 

ഹസൌഹൃദന മേഹസൌഹൃദന മേസ്ഥോപന് എന്നീ ആശങ്ങള ് നടപിലോക്കുക ന്ട്ടിക ഹട നൂനപ്രപോഷ്ണം 

തടയന്നതിപും, ആപ്രരോഗയപ്രപോഷ്ണ സശങ്ങളശങ്ങളവ പഠനതിപും ആദന മേയകോല പരിെരണതിപും അപുപ്ര ോജയേോ  

അന്ത്രീക്ഷം ൃതഷ്ടിക്കുവോപും വിപ്രകന്ദ്രീകൃതവം സോമൂെയോധ്ിഷ്ഠിതവം േപ്രദന മേശങ്ങളിക േോതിനിധ്യം ഉെപോക്കുന്നതുേോ  

ശങ്ങളിശുപരിെരണം ലഭ്യേോന്ന്നതിപുേോ ി രൂപീകരിച്ച ഐ.സി.സി എസ്സ് േിഷ്ന്ഹെ േധ്ോന പ്രസവന്ളോ ി 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

സശങ്ങളശങ്ങളവ പൂര്ദ്േകോല പരിെരണവം വിദന മേയോഭ്യോസവം വികസനവം, പ്രപോഷ്ണ പരിപോലന ഹകൌണ്സലിംഗ്, 

ആപ്രരോഗയ പ്രസവന്, സോമൂെിക സവരൂക്കൂട്ടലും, അവപ്രബോധ്വം, ശുപോര്ദ്ശങ്ങള ഹെേലും, വിവരവിനിേ  

വിദന മേയോഭ്യോസവം, തുട്ി വ ജില്ല ില്ത് പരിപൂര്ദ്ണേോ ി നടപിലോക്കുനു. ണ്ട് എനു. െപ് വരുത്തുകയം ിതിപുള്ള 

േധ്ോന വിഭ്വപ്രകന്ദ്രേോ  അങ്കണവോടിപ്രകന്ദ്ര്ക്ക് നല്ത്ന്ന്നതിനപുപ്ര ോജയേോ  ഹഭ്ൌതികസോെെരയ് 

ഉെപ്പുവരുത്തുകയം ഹെുന്നക. സശങ്ങളശങ്ങളവ വിവോെം, ബോലപ്രവല, ബോലഭ്ിക്ഷോടനം, അതിക്രേ് തുട്ി വ 

സ്ണ്ര്ദ്ണേോ ി നിര്ദ്തലോക്കുന്ന പദ്ധതിക പഞ്ചോ ത്തുതലതില്ത് രൂപീകരിക്കുകയം നടപിലോക്കുകയം 

ഹെുന്നക. 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ന്ട്ടികക്കുള്ള പ്രപോഷ്കോെോര ലഭ്യത ഉെപ് വരുത്തുക 

 സോമൂെയപരേോയം ന്ടുംബപരേോയം പോര്ദ്ശങ്ങളവവല്ത്ക്കരിക്കഹപട്ട ന്ട്ടിക ഹട സംരക്ഷണവം, പരിെരണവം 

ഉെപ് വരുത്തുക. 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട ബോലഹസൌഹൃദന മേ പദ്ധതിക വില ിരുതോന് േപ്രതയക 

സംവിധ്ോന് ഉണ്ടോവണം. 

 അംഗനവോടികളില്ത് േീസ്കൂ േവര്ദ്തനം ഹേച്ചഹപടുതോനവശങ്ങളയേോ  ൈേര്ദ്റം സംവിധ്ോനവം, 

പരിശങ്ങളീലന് ം ഒരുക്കണം 

 അംഗനവോടിക ഹട അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ഹേച്ചഹപടുതണം 

 തൃതല പഞ്ചോ ത്തുക സെല്ത്ഡ് ഹേോട്ടക്ഷന് നി േ് ം സംവിധ്ോന് ം ശങ്ങളക്തിഹപടുതണം 

 ന്ട്ടിക ഹട വിദന മേയോഭ്യോസ രംഗഹത ഹകോഴിഞ്്ഞ പ്രപോക്ക് – പഠന വിപ്രധ് േോക്കി പരിെോര് 

കഹണ്ടതണം- ശങ്ങളോരീരികം / സോമ്പതിക / സോമൂെയ േശ്ന്ക്കുള്ള പരിെോര് ഉണ്ടോവണം 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് വപ്ര ോജന് ഹട കണഹക്കടുപ് പൂര്ദ്തി ോക്കുക, വപ്ര ോജനപ്രക്ഷേം 

ഉെപ്പുവരുത്തുക 

 ാോേപഞ്ചോ ത ്മുപ്ര ന നടപിലോക്കുന്ന പോലിപ്ര റ്റീവ ്ഹക ര്ദ് പരിപോടിയ്ക്ക് ആവശങ്ങളയേോ  വോെന് 

ധ്നസെോ ം എന്നിവ നല്ത്ന്ക  

 പ്രരോഗികഹള കിടതി െികിത്സ്ിക്കുവോന് ഹസൌകരയമുള്ള വൃദ്ധസദന മേന് ജില്ലോ പഞ്ചോ തിന്ഹെ 

പ്രനതൃതവതില്ത് ആരംഭ്ിക്കുക.  

 ന്ട്ടികക്കോ ി വിപ്രനോദന മേ പരിപോലനപ്രകന്ദ് പഞ്ചോ ത് പ്രതോറും സോദ്ധയേോക്കുക  

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 സശങ്ങളശങ്ങളവ വിവോെ് കര്ദ്ശങ്ങളനേോ ി നി ന്ത്രിക്കഹപടണം 

 പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് 32 വൃദ്ധ സദന മേന് ണ്ട്. സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രേ ല ില്ത് ഒരു വൃദ്ധ സദന മേനം 

േോത്രേോണുള്ളത്. വൃദ്ധ സദന മേന് ഹട ആവശങ്ങളയം വര്ദ്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സോെെരയതില്ത് ഓപ്രരോ പ്രബ്ലോക്്ക 

പഞ്ചോ തിലും പോവഹപട്ടവര്ദ്ക്കുപ്രവണ്ടി ഒരു വൃദ്ധ സദന മേനം സ്ഥോപിക്കുന്നതിപുപ്രവണ്ടി സെോ വം 

പ്രനതൃതവവം നല്ത്ന്ക.  

 ന്ട്ടികഹക്കതിഹരയള്ള സലംഗിക അതിക്രേ് കര്ദ്ശങ്ങളനേോ ി പ്രനരിടണം. സലംഗിക 

അതിക്രേ്ക്്ക വിപ്രധ് രോന്ന്നവര്ദ്ക്ക ് ബന്ധഹപടുന്നതിനോ ി ഹെല്ത്പ് സലന്/ ഹകൌണ്സിലിംഗ് 

സംവിധ്ോന് ഉെപോക്കണം. 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുകളില്ത് ന്ട്ടികക്കോ ി  സലബ്രെിക, പോര്ദ്ക്കുക സ്ഥോപിക്കുക, ബോലസഭ്ക ഹട 

രൂപീകരണം പൂര്ദ്തി ോക്കുക 

 ഭ്ിന്നലിംഗക്കോര്ദ്ക്്ക – സവ ംഹതോഴില്ത് സെോ ം, ഹപന്ഷ്ന്, വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്ക് പ്രസ്കോളര്ദ്ഷ്ിപ്, 

തുടര്ദ്വിദന മേയോഭ്യോസ ഹസൌകരയ്, ഹതോഴില്ത് പരിശങ്ങളീലനം എന്നിവ സോധ്യേോക്കുക, ജില്ലോ 

ആശുപത്രികളില്ത് ിവര്ദ്ക്്ക േപ്രതയകം ഹെല്ത്പ് ഹഡകക ഒരുക്കുക. 

 േപ്രതയക  പരിഗണന അര്ദ്െിക്കുന്ന വിഭ്ോഗ്ളോ  എച്ച്.ഐ.വി ബോധ്ിതര്ദ്/ കിടപ് 

പ്രരോഗിക/അവിവോെിതരോ  അമേോര്ദ്/ അനയസംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ം, ന്ടുംബോംഗ് ഹടയം 

ഡോറ്റോ ബോങ്ക ്തേോെോക്കി ിവരുഹട ആപ്രരോഗയപരിപോലന സംരക്ഷണം,ഹകൌണ്സിലിംഗ് സംവിധ്ോനം , 

േോനസികപ്രരോഗയം ഹേച്ചഹപടുതല്ത് എന്നിവ ഉെപോക്കുക. 

 ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ിക്കോരുഹട ഡോറ്റോ ബോങ്ക് തേോെോക്കി പ്രക്ഷേേവര്ദ്തന് കോരയക്ഷേേോക്കുക. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ന്ട്ടിക ഹട പ്രപോഷ്കോെോരന്െവം, ആപ്രരോഗയപരിപോലന രീതിക ം, േതിപ്രരോധ് ന്തിഹവയ്പ്പുക 

എടുക്കോതതും പരിെരിക്കുന്നതിനോ ി ആപ്രരോഗയ വന്പ്പും, സോമൂെയനീതി വന്പ്പും, തപ്രേശങ്ങള സവ ം ഭ്രണ 

സ്ഥോപന് ം, ന്ടുംബശ്രീ സംവിധ്ോനവം ഏപ്രകോപിച്ച േവര്ദ്തന് അനിവോരയേോണ്. 

 ന്ട്ടികഹക്കതിഹരയള്ള സലംഗികോതിക്രേ്, േപുഷ്യക്കടത്, ലെരി ഉപപ്ര ോഗം, ബോലപ്രവല 

എന്നിവ നി ന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ി പ്രപോലീസ്, എക്ച്സസസ്, ആപ്രരോഗയവന്പ്, ഹതോഴില്ത് വന്പ്, 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് എന്നിവയഹട സംപ്ര ോജിച്ച േവര്ദ്തന് നടപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 േപ്രതയക  പരിഗണന അര്ദ്െിക്കുന്ന വിഭ്ോഗ്ളോ  എച്്ച.ഐ.വി ബോധ്ിതര്ദ്/ കിടപ് 

പ്രരോഗിക/അവിവോെിതരോ  അമേോര്ദ്/ അനയസംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ം, ന്ടുംബോംഗ് ം ഉഹപട്ട 

വിഭ്ോഗ്ക്്ക ആപ്രരോഗയ, സോമൂെയനീതി, ഹതോഴില്ത്, തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് എന്നിവ 

സംപ്ര ോജിച്്ച പ്രക്ഷേേവര്ദ്തന് ഏപ്രകോപിപിക്കണം. 

 ആപ്രരോഗയവന്പിഹന്റയം, സോമൂെയനീതി വന്പിഹന്റയം തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് പ്രടയം കൂടി പട്ടോ  

േവര്ദ്തന്ളിലൂഹട വപ്ര ോജന്ക്ക് സുരക്ഷയം, ആപ്രരോഗയ പരിെരണയം, പ്രക്ഷേേവര്ദ്തന് ം 

നടപ്രതണ്ടതോണ്. 

 വിവരപ്രശങ്ങള രണം -, തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ്, സോമൂെയനീതിവന്പ്, സരബല്ത് വന്പ് 

 ശങ്ങളിശു ലിംഗോപുപോതം ഉ ര്ദ്തല്ത്- തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ്, ആപ്രരോഗയവന്പ്, സരബല്ത് വന്പ്  

 ശങ്ങളിശുേരണ നിരക്്ക ന്െയ്ക്കല്ത്- സോമൂെയനീതി വന്പ്, തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ്, ആപ്രരോഗയവന്പ് 

 സരബല്ത് വിഭ്ോഗതിഹല ന്ട്ടിക ഹട സ്കൂ ഹകോഴിഞു വപ്രപോക്്ക - വിദന മേയോഭ്യോസവന്പ്, സോമൂെയനീതി 

വന്പ്, സരബല്ത് വന്പ് 

 സസപ്രക്കോപ്രസോഷ്യല്ത് കൌണ്സിലിംഗ് ഹസന്െര്ദ് - വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്, സോമൂെയനീതി വന്പ്, 

തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ്, ആപ്രരോഗയവന്പ് 

 ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ിയള്ള  ന്ട്ടികക്ക് റമനരധ്ിവോസ സ്ഥോപന്/സ്കൂ ക സ്ഥോപിക്കുക - വിദന മേയോഭ്യോസ 

വന്പ്, സോമൂെയനീതി വന്പ്, തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ് 

 ശങ്ങളിശു സംരക്ഷണ കമറ്റിക ശങ്ങളക്തിഹപടുത്തുക - വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്, സോമൂെയനീതി വന്പ്, 

തപ്രദന മേശങ്ങളഭ്രണ വന്പ്  
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7.12 വിദന മേയോഭ്യോസം, സംസ്ക്കോരം, കോ ികം, യവജനപ്രക്ഷേം -  ഉപസേിതി 
 

വികസനപരിപ്രേക്ഷയം 
 പ്രകരളം പ്രനരിടുന്ന വികസന േതിസന്ധിക കണക്കിഹലടുത്തു ഹകോണ്ട് ആവി്കരരിപ്രക്കണ്ട 

ന തിഹന്റ ഭ്ോഗേോ ി വിദന മേയോഭ്യോസരടനയം േവര്ദ്തന രീതിയം ഹേല്ലോം സോേോ  

പരിക്ഷകരണതിപും നവീകരണതിപും വിപ്രധ് േോപ്രക്കണ്ടതോണ്. പ്രകരള വികസന േോതൃകയഹട 

അടിതെകളോ  വിദന മേയോഭ്യോസ–ആപ്രരോഗയപ്രേ ലകളില്ത് എന്നോല്ത് നമുക്കിതുവഹര സമുെിതേോ  വികസന 

പരിപ്രേക്ഷയപ്രേോ ന രൂപീകരണപ്രേോ നടതോന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുഹട വിദന മേയോഭ്യോസം പ്രനരിടുന്ന 

അടിസ്ഥോനപരേോ  പലസവകലയ് ം ിതിനിഹട തീഹര െര്ദ്ച്ചഹെേഹപടോഹത പ്രപോവനു. മുണ്്ട. 

വിദന മേയോഭ്യോസപ്രേ ലയഹട വളര്ദ്ച്ചയം വിദന മേയോസമ്പന്നരുഹട എണതിലുള്ള വര്ദ്ദ്ധനവം വയവസോ -കോര്ദ്ഷ്ിക–
ശങ്ങളോസ്ത്ര സോപ്രങ്കതിക പ്രേ ലക ഹട നവീകരണതിപ്രലക്കും വിറമലീകരണതിപ്രലക്കും ന ിക്കുഹേന്നതോണ് 

നിരവധ്ി രോജയ് ഹട അപുഭ്വ് ഹതളി ിക്കുന്നത്. വിദന മേയോഭ്യോസപ്രേ ല ഉല്പോദന മേനപ്രേ ലക പ്രടയം 

അതുവഴി സോമ്പതികപ്രേ ലയപ്രടയം വളര്ദ്ച്ചക്ക് പ്രേരക ശങ്ങളക്തി ോ ിേോെണം.  

  പ്രകരളതിഹന്റ സോമൂെയറമപ്രരോഗതിയഹട ത്െികകളില്ത് ഏഹെ േധ്ോന ഹപട്ടവ ോണ് നോം 

ഹപോതുവിദന മേയോഭ്യോസതിലും, സോക്ഷരത ിലും സകവരിച്ചമുപ്രന്നറ്റം. ജീവിത ഗുണനിലവോരവളര്ദ്ച്ച , 

ഹേോഫഷ്ണല്ത് വിദന മേയോഭ്യോസ വയോപനം, ആപ്രഗോളഹതോഴില്ത് കപ്രമ്പോളതിഹല േല ോളി സോന്നിധ്യം എന്നിവ 

നോം ിന്ന് കോണും വിധ്ം സോധ്യേോ ത് എയ്ഡപ്രേ ല അടക്കമുള്ള ഹപോതുവിദന മേയോഭ്യോസ ശം ലയഹട 

സോര്ദ്വത്രിക സവഭ്ോവവം, സോമൂെയ റമപ്രരോഗതി ലക്ഷയം ഹവച്ചു ഹകോണ്ടുള്ള പ്രസവന േപ്രനോഭ്ോവവം 

ഹകോണ്ടോ ിരുനു. . എന്നോല്ത് ിന്്ന പ്രകരളതിഹല വിദന മേയോഭ്യോസപ്രേ ല ഹഗൌരവകരേോ  റമതി  

ഹവല്ലുവിവിളികഹള പ്രനരിടുക ോണ്  അവഹ  ഫലേദന മേേോ ി പ്രനരിുള്ള ഹകോണ്ടല്ലോഹത നമുക്്ക നമ്മുഹട മിതകോല 

പ്രനട്ട്ഹള നിലനിര്ദ്തോനോവില്ല. ഹപോതു വിദന മേയോഭ്യോസ പ്രേ ലഹ  സംബന്ധിച്ചു ഹപോതു സമൂെം 

േകടിപിക്കുന്ന വിേര്ദ്ശങ്ങളന്ഹളയം ആശങ്ങളങ്കകഹളയം ആത്മോര്ദ്ത്ഥതപ്ര ോഹട സേീപിച്ചു ഹകോണ്ടും, സോേോ  

പരി്കരരണ്ളിലൂഹടയം, അദ്ധയോപക – രക്ഷോകര്ദ്ൃസമൂെതിന്ഹെ ഗുണപരേോ  

േപ്രനോഭ്ോവേോറ്റതിലൂഹടയം നമ്മുഹട വിദന മേയോല ്ഹള േികവിന്ഹെ പ്രകന്ദ്ര്ളോക്കുവോന് നമുക്ക് കഴി ണം. 

  പ്രകരളീ  സമൂെതിന്ഹെ നന്മകഹപോതുവിദന മേയോല  സംസ്കോരതിന്ഹെ ൃതഷ്ടിക ആ ിരുനു. . 

േതനിരപ്രപക്ഷത, ജനോധ്ിപതയ അവകോശങ്ങളപ്രബോധ്ം, ഹപൌരപ്രബോധ്ം, സോമൂെയോവപ്രബോധ്ം തുട്ി  എല്ലോം 

രൂപഹപടുതി എടുതതു നമ്മുഹട ഹപോതു വിദന മേയോല ്ളില്ത് നിന്ന ്തഹന്ന ആ ിരുനു. . അതുഹകോണ്്ട തഹന്ന 

സംസ്ഥോന സര്ദ്ക്കോര്ദ് േ യോപിച്ച ഹപോതുവിദന മേയോഭ്യോസ സംരക്ഷണ  ജ്്ം നന്മ നിെഞ്ഞ സോമൂെിക 

ഹദന മേൌതയേോ ി കണക്കോക്കണം. സര്ദ്ക്കോര്ദ്, എയ്ഡഡ് വിദന മേയോല ്ഹള മുന് നിര്ദ്തി  ിതുപ്രപോഹലഹ ോരു 

സോ ഹദന മേൌതയതിന് തുടക്കം ന്െിക്കുന്നത് ആദന മേയേോണ്. പ്രകരളതിഹല ഹപോതുവിദന മേയോഭ്യോസ പ്ര െിക ഈ 

ഹദന മേൌതയപ്രതോട് ക്രി ോത്മകേോ ി  േതികരിക്കുകയം തോല്പരയപൂര്ദ്േം സെകരിക്കുകയം ഹെകൊണ് തുട്ി 

എന്നോണ് േനസ്സിലോക്കോന് കഴിഞ്ഞിുള്ളള്ളത്.   

  ഹപോതു വിദന മേയോല ് ഹട ആകര്ദ്ഷ്ണീ ത വര്ദ്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതോ ി രക്ഷിതോവിപു 

പ്രബോധ്യഹപടുവോപും നിലവോരം ഉ ര്ദ്പ്രതണ്ടതിന്ഹെ അനിവോരയത അദ്ധയോപകന ് പ്രബോധ്യഹപടുവോപും ഈ 

സേീപനം ഉപകരിക്കും. ിതിപു വിപരീതേോ  രീതി ില്ത് കോരയ് കൂടി പഹെ കോലേോ ി നടന്നതിന്ഹെ 

ദുരന്ത്്ളോണ് അണ് എയ്ഡഡ് വയോപനതിപ്രലക്കും ഹപോതു വിദന മേയോല  ആകര്ദ്ഷ്ണീ തക്കുെവിപ്രലക്കും 
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ന ിച്ചത് എന്ന് നോം തിരിച്ചെി ണം. ഹപോതു വിദന മേയോഭ്യോസതിപു പ്രനഹര ഉ രുന്ന വിേര്ദ്ശങ്ങളനം ൃതഷ്ടിപരവം 

ഉപ്രേശങ്ങളയ ശുദ്ധിയള്ളതുേോഹണങ്കില്ത് അതിഹന നോം അംഗീകരിപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

  ദന മേീര്ദ്രകോല പദ്ധതിക ം, ദുരിതേപുഭ്വിക്കുന്നവര്ദ്ക്ക് സേോശങ്ങളവോസം നല്ത്ന്വോപുള്ള സതവര 

പ്രക്ഷേനടപടിക ം ഉഹക്കോള്ളുന്ന ദന മേവിമു  ന പരിപോടി ോണ് പതിമൂന്നോം പദ്ധതി ിലൂഹട ഗവണ്ഹേന്്റ 

ആവി്കരരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികസന േക്രി  ില്ത് അവഗണിക്കഹപട്ടിരുന്ന അഹല്ലങ്കില്ത് അതിഹന്റ 

ഗുണഫല് പൂര്ദ്ണേോയം അപുഭ്വിക്കുവോന് കഴി ോഹത ിരുന്ന ഒരു വിഭ്ോഗതിഹന്റ ജീവിതനിലവോരം 

വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക എന്ന ഉപ്രേശങ്ങളപ്രതോഹട ോണ് നവപ്രകരള ൃതഷ്ഠിക്കു പ്രവണ്ടി  നോല് ദന മേൌതയ് നടപിലോക്കുവോന് 

പ്രപോന്ന്നത്. സംസ്ഥോനതിഹന്റ വികസനതിനോ ി ജനകീ  ബദന മേല്ത് സഫലീകരിക്കുക എന്ന 

ഉപ്രേശങ്ങളപ്രതോഹട ോണ് ഈ ദന മേൌതയ് രൂപകല്പന ഹെയ്തിരിക്കുന്നത്. നവപ്രകരളം എന്ന സര്ദ്ഗോത്മകവം 

അപ്രതസേ ം മൂര്ദ്തവേോ  സങ്കല്പഹതക്കുെിച്്ച ഭ്രണകോരയ െട്ടക്കൂടുകളിൽ േനംേടുതിരിക്കുന്നവരില്ത് 

വിശങ്ങളവോസേോര്ദ്ജിക്കുവോന്  ിത് സെോ കരേോ ിുള്ളണ്്ട. ഈ അപുകൂടി പല സോെെരയഹത 

ഉപപ്ര ോഗഹപടുതിഹകോണ്ടു വിദന മേയോഭ്യോസ രംഗത ് സമൂലവം ശങ്ങളോസ്ത്രീ വേോ  ആത്ത്രണവം 

അതിനപുസരിച്ചുള്ള നടപടിക ം ആവശങ്ങളയേോണ് . 

  ഉല്പോദന മേന പ്രേ ല മുരടിക്കുന്നതിഹന്റ ഫലേോ ി സമ്പത്തുല്പോദന മേനം നടക്കോതതുഹകോണ്ട ് പ്രകരളം 

ിതിനകം സകവരിച്ച സോമൂെയ പ്രനട്ട് നിലനിര്ദ്തോന് നമുക്്ക കഴിയന്നതുേില്ല. 

േോന്ത്വല്ത്ക്കരിക്കഹപട്ടവരുപ്രടയം ദുര്ദ്ബല ജനസമൂെ് ഹടയം ജീവിതം സുരക്ഷിതേോക്കുന്നതിന് ഉല്പോദന മേന 

പ്രസവന പ്രേ ലക ഹട വളര്ദ്ച്ച ിലൂഹട സകവരിപ്രക്കണ്ട സോമ്പതിക ന്തിപ് ആവശങ്ങളയേോണ്. 

അതുഹകോണ്ടോണ് അക്കോദന മേേിക്ക് ജീര്ദ്ണതയം ജഡതവവം ബോധ്ിച്ച നമ്മുഹട വിദന മേയോഭ്യോസ പ്രേ ലയഹട 

നവീകരണം പ്രകരള വികസന േോതൃകയഹട സുസ്ഥിരതക്കുള്ള മു യ അജണ്ട ോ ി േോറുന്നത്. 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 സ്കൂ കളില്ത് േോനസ്സിക ഉല്ലോസതിപുള്ള ഹഭ്ൌതിക സോെെരയം ഉണ്ടോക്കണം 

 േീ-സേേെി തലതില്ത് േപ്രതയക അദ്ധയോപകഹരയം ആ േോഹരയം നി േിക്കുക 

 േോഥേികോവശങ്ങളയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ം, ഹപണ്ന്ട്ടികക്കോ ി േപ്രതയകം 

സജേോക്കി ിുള്ളള്ള േപ്രതയക മുെിക ം സ്കൂ കളില്ത് സജേോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ൈോസ്സ് റമുക ഹട വലിപം ന്ട്ടിക ഹട എണം എന്നിവ തമില്ത് ഒരു േപ്രതയക അപുപോതം നിലനിര്ദ്തണം 

 ന്ട്ടിക ഹട ഭ്ോവിഹ ക്കുെിച്്ച സവന്ത്േോ  ദന മേിശങ്ങളോപ്രബോധ്ം, ആത്മവിശങ്ങളവോസം എന്നിവ 

വളര്ദ്തിഹ ടുക്കുന്നതിനോ ി വയക്തിതവ വികസന ൈോുക സംരടിപിക്കോവന്നതോണ്. 

 ഓപ്രരോ സ്കൂളിലും സലബ്രെി, സലപ്രബ്രെി ന് എന്നിവ അപുവദന മേിക്കുക 

 കലോകോ ിക േത്സ്ര് പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുന്നതിനോ ി പഞ്ചോ ത്തുതലം മുതല്ത് സബ്ബ് ജില്ലോതലം വഹര 

േവര്ദ്തന് നടപ്രതണ്ടതോണ്. 

 എം.പി, എം.എല്ത്.എ ഫണ്ടുക േീസേേെി പ്രേ ല ില്ത് കൂടി പടുതലോ ി വിനിപ്ര ോഗിക്കുകയം േീസേെി 

പ്രേ ലയ്്ക്ക കൂടി പടുതല്ത് ഊന്നല്ത് ഹകോടുക്കുകയം പ്രവണം 

 ഉച്ചഭ്ക്ഷണ പരിപോടിയഹട നടതിപിനോ ി േപ്രതയക സംവിധ്ോനം ഉണ്ടോക്കണം 
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പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 അദ്ധയോപകര്ദ്ക്്ക റമതി  കരിന്ലം അപുസരിച്ചുള്ള പരിശങ്ങളീലനതിന് ജില്ലോതലതില്ത് പദ്ധതിയണ്ടോവണം. 

ജില്ലോതലതില്ത് വിദന മേയോഭ്യോസ െബ്ബുക 

 അപുഭ്വോധ്ിഷ്ഠിത പഠനതിന് സെോ കേോ വിധ്ം അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക 

 സംസ്ഥോനതിഹന്റ സോവികസനം എന്ന ഉപ്രേശങ്ങളയപ്രതോടുകൂടി പടി പ്രവണം പദ്ധതിക അവലംബിക്കണം 

 േീ-സേേെി അദ്ധയോപകര്ദ്ക്കുള്ള സര്ദ്ക്കോര്ദ് സര ിനിംഗ് ഹസന്ററുക തുട്ണം. 

 േീ-സപേെി, സേേെിതല വിദന മേയോഭ്യോസരംഗത് റമതി  ഭ്രണ സംവിധ്ോനം ആവശങ്ങളയേോണ്. 

 അട്ടപോടി പ്രകന്ദ്രേോ ി എ.ി.ഒ ഓഫീസും പ്രേോണിറ്റെിംഗിന് വോെനവം അപുവദന മേിക്കണം 

 പ്രകോപ്രളജ് വിദന മേയോഭ്യോസ പ്രേ ല ില്ത് ഹതോഴില്ത് ഗപ്രവഷ്ണ സോധ്യതോ പ്രകോഴ്സുക അവലംബിക്കുക. 

 പതോംതരം, െ ര്ദ് ഹസക്കണ്ടെി തുലയതോ പരിശങ്ങളീലനം നടത്തുന്ന സ്കൂ കളില്ത് ഹപോതുവിദന മേയോഭ്യോസ രംഗത് 

ന്ട്ടികക്ക് ലഭ്ിക്കുന്ന ഹസൌകരയ് ിവര്ദ്ക്കും ലഭ്യേോപ്രക്കണ്ടതോണ്. ഉദന മേോ:  ലോബ്, സലബ്രെി 

 ഭ്ിന്നലിംഗക്കോര്ദ്, അനയ സംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക എന്നിവഹര തുടര്ദ് വിദന മേയോഭ്യോസതിഹന്റ 

പങ്കോളികളോക്കോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം 

 പഠന സോോിക ത്ക്ഷിക്കുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ലഭ്യേോക്കണം 

 തുടര്ദ് വിദന മേയോഭ്യോസ പരിപോടി േകോരം െ ര്ദ് ഹസക്കന്റെി പരീക്ഷ പോസ്സോവന്നവര്ദ്ക്്ക പി.എസ്.സി പരീക്ഷ 

എഴുതുന്നതിപുള്ള അംഗീകോരം നല്കണം. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ന്ട്ടികക്കുള്ള പ്രസ്കോളര്ദ്ഷ്ിപ്പുക, സോമൂെിക സുരക്ഷോ പേതിയഹട ഭ്ോഗേോ ി നിര്ദ്ബന്ധേോക്കുക 

 ഐ.ടി പരിശങ്ങളീലനതിന ് സബ്ബ് ജില്ല ില്ത് ഐ.ടി വിഭ്വ പ്രകന്ദ്രം, ഐ.ടി. സര്ദ്േീസ്, പ്രസ്കോളര്ദ്ഷ്ിപ് 

എന്നിവ ി-ഗപ്രവണന്സ് പ്രകന്ദ്ര് മുപ്ര ന നടപിലോക്കുക 

 പിപ്രന്നോക്ക വിഭ്ോഗതിലുള്ള ഹപണ്ന്ട്ടികക്ക് ഹസൌജനയ വിദന മേയോഭ്യോസവം പ്രസ്കോളര്ദ്ഷ്ിപ്പും വനിതോ 

ശങ്ങളിശുപ്രക്ഷേ വന്പ്പുേോ ി ഏപ്രകോപിപിക്കോവന്നതോണ്. 

 സംസ്ഥോനതിഹന്റ കോര്ദ്ഷ്ിക റമപ്രരോഗതിക്കോവശങ്ങളയേോ  സോപ്രങ്കതിക സവദന മേഗ്ദയം ൃതഷ്ടിക്കുക 

 സ്കൂ ഹെല്ത്ത് പ്രേോാോേില്ത് ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേതിഹന്റ പങ്ക ്ഉെപ്പുവരുത്തുക. 

  

7.13 ഊര്ദ്ജം -  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 

 തടസ്സരെിത ഗുണപ്രേന്മയള്ള സവദന മേുതി തോ്ോവന്ന നിരക്കില്ത് എല്ലോവര്ദ്ക്കും ലഭ്യേോക്കുക, നഗര ാോേ 

വയതയോസേില്ലോഹത േികച്ച സവദന മേുതി വിതരണം ഹെുന്നക, സോപ്രങ്കതിക – വോണിജയ നഷ്ടം  ഏറ്റവം 

ന്െഞ്ഞതോക്കുക, സുരക്ഷിതേോ  സവദന മേുതി വിതരണ ശം ല ഉെപോക്കുക, ജില്ലഹ  സ്ണ്ര്ദ്ണ സവദന മേുതീകൃത 

അവസ്ഥ ില്ത് തുടര്ദ്നു.  നിലനിര്ദ്ത്തുക എന്നിവ ോണ് ഹക.എസ്.ി.ബി ലിേിറ്റഡിന്ഹെ ലക്ഷയ്. ിതിനോ ി 

ജില്ല ില്ത് പോലക്കോടും, ഹഷ്ോര്ദ്ൂരും പ്രകന്ദ്രീകരിച്്ച േപ്രതയക ഹേോജക്ട് േോപ്രനജ്ഹേന്െ് യൂണിറ്റുക രൂപീകരിച്ചിുള്ളണ്ട്. 

കൃതയേോ  പദ്ധതി രൂപപ്രര  തേോെോക്കുന്നതിന്ഹെ ആദന മേയപടി ോ ി ജില്ല ിഹല മുഴുവന് സെഹടന്ഷ്ന് 

സലപുക ഹടയം ജി.ഐ.എസ് േോപിംഗ് യദ്ധകോലോടിസ്ഥോനതില്ത് പൂര്ദ്തീകരിച്ചു. ഓപ്രരോ േപ്രദന മേശങ്ങളത്തും 

ഒന്നിലധ്ികം പ്രസ്രോതുകളില്ത് നിനു. ം സവദന മേുതി ലഭ്യത ഉെപോക്കുക, ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജ നില ് അനോ ോസം 
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ാിഡിപ്രലക്്ക രടിപിക്കുക, സവദന മേുതി നഷ്ടം ന്െയ്ക്കുക, സവദന മേുതി തടസ്സം ഏഹെ അപുഭ്വഹപടുന്ന േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് 

ആവശങ്ങളയോപുസരണം എ.ബി.സി പ്രകബി ക, മിഗര്ദ്ഭ് പ്രകബി ക സ്ഥോപിക്കുക, അപകടകരേോ  സലപുക 

േോറ്റി സ്ഥോപിക്കുക എന്നിവ ോണ് പദ്ധതി ലക്ഷയ് േസ്തുത ലക്ഷയ് സോക്ഷോത്കരിക്കുന്നതിനോ ി 

ജില്ല ില്ത് 2018-22 കോല ളവില്ത് വിതരണരംഗതിന്ഹെ വികസനതിനോ ി 346 പ്രകോടിയഹട പദ്ധതി 

തേോെോക്കി ിുള്ളണ്ട്. 

ദന മേീര്ദ്രകോലം 

 ഊര്ദ്ജ ഉത്പോദന മേനപ്രേ ല ില്ത് സവ ം പരയോപ്തത സകവരിക്കുന്നതിനോ ി ശം ല ബന്ധിത 

ഹസൌരപ്രേല്ത്ക്കുര സവദന മേുതി നില ്, കോറ്റോടിപോട്, േിനി സേപ്രക്രോ ജലസവദന മേുത പദ്ധതിക എന്നിവ 

ആത്ത്രണം ഹെയ്ത് അനര്ദ്ട്ടിന്ഹെയം തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് പ്രടയം ഫണ്ട് വിനിപ്ര ോഗിച്ച് നടപില്ത് 

വരുപ്രതണ്ടതോണ്. 

 കഞ്ചിപ്രക്കോട് വയവസോ  പ്രേ ല ില്ത് തടസ്സേില്ലോഹത ഗുണപ്രേന്മയള്ള സവദന മേുതി ലഭ്ിേോക്കുവോന് 

നിലവിഹല 220 ഹക.വി സബ് പ്രേഷ്ന്ഹെ ഹതക്കു പടിഞ്ഞോെ് ഭ്ോഗതോ ി റമതി  110/22 ഹക.വി സഡപ്രേഷ്ന് 

സ്ഥോപിക്കുന്നത് വയവസോ  പ്രേ ലയഹട വളര്ദ്ച്ചക്ക് ഗുണം ഹെുന്നന്നതോണ്. 

 33 ഹക.വി സലപുകളില്ത് ഉണ്ടോവന്ന സവദന മേുതി തടസ്സതിന് ശങ്ങളോശങ്ങളവത പരിെോരേോ ി 33 ഹക.വി 

ശം ല ിപ്രലക്്ക ഒന്നിലധ്ികം സബ് പ്രേഷ്പുകളില്ത് നിനു. ം സവദന മേുതി ലഭ്യേോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ജന്ക്്ക സവദന മേുതിയേോ ി ബന്ധഹപട്ട് ലഭ്ിപ്രക്കണ്ട പ്രസവന്ളോഹക ഒരു ന്ടക്കീഴില്ത് ആധുനിക 

സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയക ഹട സെോ പ്രതോഹട ലഭ്യേോക്കുന്ന സവദന മേുതി പ്രസവന പ്രകന്ദ്ര് ആരംഭ്ിക്കുക. 

ഉപപ്രഭ്ോക്തൃ പ്രസവന നിലവോരതില്ത് വന്ന്തിച്ചു െോട്ടേോണ് ിതിലൂഹട ലക്ഷയേിടുന്നത്.  

 കോലോവസ്ഥ വയതി ോനതിനിട ോക്കുന്ന െരിതഗൃെ വോതക് റമെംതള്ളുന്നതിന് ഗതോഗത പ്രേ ല 

മു യ പങ്കോണ് വെിക്കുന്നത്. ഹപോതു – സവകോരയ ഗതോഗതതിപുള്ള വോെന് ഹപപ്രരോളി ം ഉത്പന്ന്ക്ക് 

പകരം സവദന മേുതി അടിസ്ഥോനേോക്കുന്നത് ഗുണപരേോ  േോറ്റമുണ്ടോക്കുഹേന്ന് കണക്കോക്കുനു. . ഈ – 
വോെന് ഹട ഉപപ്ര ോഗം വയോപകേോന്ന്നതിപുള്ള േധ്ോന തടസ്സ്ലോ ി കണക്കോക്കുന്നത് ഉ ര്ദ്ന്ന േോരംഭ് 

െിലവം, ഒരു െോര്ദ്ജില്ത് പരേോവധ്ി പ്രപോന്വോന് കഴിയന്ന ദൂരപരിേിതിയേോണ്. ഈ വോെന്ക്്ക 

ആവശങ്ങളയോപുസരണം പൂര്ദ്ണേോയം െോര്ദ്ജ് ഹെയ്ത ബോറ്റെിക വോടകക്ക് നല്ത്കോവന്നതോണ്, ിതിപുള്ള 

പ്രപോംവഴി ിതിന് സജേോ  ബോറ്റെി െോര്ദ്ജിംഗ് ഹസവയ്പി്് പ്രേഷ്പുക ആവശങ്ങളയോപുസരണം ജില്ല ില്ത് 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിലൂഹട ഈ വോെന് ഹട ഉപപ്ര ോഗം വയോപകേോന്ന്നതോണ്. 

കീഴ്ത്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേ് 

 കനോലിപു മുകളില്ത് പ്രസോളോര്ദ് പോനലുക സ്ഥോപിച്ച് ാിഡിപ്രലക്്ക ഹകോടുക്കോവന്ന രീതിക 

സവീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

 ഊര്ദ്ജ സംരക്ഷണതിനോ ി നിലവിലുള്ള ഹതരുവ വിളക്കുക എല്ത്.ി.ഡി ബബുകളോക്കി 

േോറ്റോവന്നതോണ്. 

 ഊര്ദ്ജ നഷ്ടം 10 ശങ്ങളതേോനതില്ത് ന്െയ്ക്കുക 

 ഊര്ദ്ജ സംരക്ഷണതിപും സവദന മേുതി ഉപപ്ര ോഗം ന്െയ്ക്കുന്നതിപുേോ ി വിവിധ് അവപ്രബോധ് 

പരിപോടിക നടത്തുക 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 699 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 കമൂണിറ്റി അടുപ്പുക ആവശങ്ങളയോപുസരണം ന്ടുംബശ്രീ വഴി വയോപകേോക്കോവന്നതോണ് 

 പ്രഗോബര്ദ്ഗയോസ് ലോന്റുക ഹട സോധ്യത കഹണ്ടത്തുകയം ിതിനോവശങ്ങളയേോ  പ്രബോധ്വത്ക്കരണ 

ൈോുക അനോര്ദ്ട്ടിഹന്റ പ്രനതൃതവതില്ത് നടപിലോക്കുക 

 എല്ലോ ാോേപഞ്ചോ ത്തുകളിലും വോതക സവദന മേുത ശ്മശങ്ങളോന് നിര്ദ്മിക്കുക 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേ് 

 സര്ദ്ക്കോര്ദ് /അര്ദ്ദ്ധ സര്ദ്ക്കോര്ദ്, സ്ഥോപന് ഹട പ്രേല്ത്ക്കൂരകളില്ത് ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജ സംവിധ്ോനം 

നടപിലോക്കുക  

 വയവസോ  പ്രേ ലോ സ്ഥല്ളില്ത് ിടതടവില്ലോഹത സവദന മേൂതി വിതരണം ഉെപോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 പോരമ്പപ്രരയതര ഊര്ദ്ജ പ്രേ ല ില്ത് വിവരപ്രശങ്ങള രണം ഊര്ദ്ജിതേോക്കുക (അനോര്ദ്ട്ട്) 

 ഡി.ഡി.യ.ജി.ഹജ.സവ, എസ്.എ.ജി.സവ പദ്ധതിേകോരം ജില്ല ിഹല എല്ലോ ബി.പി.എല്ത് 

ന്ടുംബ്ക്കും സവദന മേുതി എതിക്കുന്ന പ്രജോലി പൂര്ദ്തീകരിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല ഊര്ദ്ജം ഉല്പോദന മേന പ്രേ ല ില്ത് സവ ം പരയോപ്തത സകവരിക്കോപുള്ള ശ്രേം നടത്തുക 

 പ്രകന്ദ്ര ഗവഹെന്റ് പദ്ധതി ോ  ഹസൌഭ്ോഗയ (സവദന മേുതീകരിക്കോത വീടുകളില്ത് സവദന മേുതി എതിക്കുക) 

എല്ലോ േപ്രദന മേശങ്ങള്ളിലും നടപിലോക്കോന് ശ്രേിക്കുക 

 സ്ണ്ർണ ഹതരുവ് സവദന മേുതി സലന് ദന മേീര്ദ്രിപിക്കല്ത് 

 പ്രെന്നങ്കോട്, േരുതംതടം, േലമ്പോടം, പ്രപഴുംപ്രകോട്, പ്രതോലന്ന്ന്ന് എന്നിട്ളില്ത് കോറ്റില്ത് നിനു. ം 

ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജം വഴിയം സവദന മേുതി ഉല്പോനതിപുള്ള സോധ്യത ഉപപ്ര ോഗഹപടതോവന്നതോണ്. 

 സവദന മേുതി എതോത സ്ഥല്ളില്ത് സലന് ദന മേീര്ദ്രിപിക്കലും, ഹതരവ് വിളക്കുക സ്ഥോപിക്കലും 

 ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജം  ഉപപ്ര ോഗഹപടുതി പമ്പ് ഹസറ്റുക സ്ഥോപിക്കുക 

 110 ഹക.വി സവദന മേുതി സലന് സ്ഥോപിക്കുക, സവദന മേുതി ശ്മശങ്ങളോനം നിര്ദ്മിക്കുക 

 പോലക്കോട് ഹടൌണില്ത് തടസ്സേില്ലോഹത സവദന മേുതി വിതരണം ഹെുന്നന്നതിന് ഒരു െിംഗ് ഹേ ിന് യൂണിറ്്റ 

സ്ഥ്പിക്കുവോന് പദ്ധതിയണ്ട.് 

 അടുത വോര്ദ്ഷ്ിക പദ്ധതി ില്ത് ിടതടവില്ലോഹത സവദന മേുതി സുരക്ഷപ്ര ോഹട നല്കുന്നതിപുള്ള പദ്ധതിക 

ഉഹപടുതോന് ലക്ഷേിടുനു. . 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 എം.പി, എം.എല്ത്.എ, എല്ത്.എസ്.ജി.ഡി ഫണ്ടുക ഉപപ്ര ോഗഹപടുതിഹകോണ്ട ്സര്ദ്ക്കോര്ദ് / അര്ദ്ദ്ധ 

സര്ദ്ക്കോര്ദ് സ്ഥോപന്ളില്ത് ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജ പോനലുക സ്ഥോപിക്കോവന്നതോണ്. 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട സെകരണപ്രതോടുകൂടി പടി ഊര്ദ്ജ സംരക്ഷണതിനോ ി 

നിലവിഹല ഹതരുവ വിളക്കുക എല്ത്.ി.ഡി ബബുകളോക്കി േോറ്റോം. 

 ജലപ്രസെന വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച കനോലിപു മുകളില്ത്പ്രസോളോര്ദ് പോനലുക സ്ഥോപിച്ച് ാിഡിപ്രലക്്ക 

ഹകോടുക്കോവന്നതോണ്. 

 വയവസോ  സ്ഥോപന പ്രേ ലകളില്ത് ിടതടവില്ലോഹത സവദന മേുതി ലഭ്യേോക്കോന് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന് ഹട സംപ്ര ോജന സോധ്യത പരേോവധ്ി ഉഹക്കോള്ളിക്കോവന്നതോണ്.  



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 700 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

7.14 പശ്ചോതല വികസനം (പ്രെോഡുക, ഹകട്ടിട്, പോല്) -  ഉപസേിതി 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ാോേീണ പോതക ഹട വീതിന്െവ് പരിെരിച്ച്, സൈപ്രനജ് ഹസൌകരയം ഹേച്ചഹപടുതി, ഗതോഗതം 

സുഗേേോക്കണം.  

 തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ക്ക് പരിധ്ി ില്ത് ഓപ്രട്ടോ, ടോക്സി േറ്്റ പോര്ദ്ക്കി്് പ്രകന്ദ്ര് 

സജേോക്കണം – ഹപോതു സ്ഥോപന്ളിലും ഈ ഹസൌകരയം ഏര്ദ്ഹപടുതണം. 

 പട്ടികജോതി/പട്ടികവര്ദ്ഗ പ്രകോളനിക ഹട സോ വികസനതിന് ഉതന്ന്ന പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 എന്.എച്്ച 544 , എന്.എച്ച്. 966  എന്നീ പ്രെോഡുകആറുവരി പോത ോക്കണം 

 േണോര്ദ്ക്കോട് സബപോസ് േോവര്ദ്തികേോക്കണം 

 വടക്കപ്രഞ്ചരി – ഹപോള്ളോച്ചി പോതപ്രദന മേശങ്ങളീ  പോത ോ ി വികസിപിക്കണം 

 പോലക്കോട്–തിരുവോഴിപ്ര ോട് –ഹപരിന്ത്ല്ത്േണ പോത നോല് വരിപോത ോ ി ഉ ര്ദ്തണം 

 കോവില്ത്പോട് ഹെ ില്ത്പ്രവ ഹലവല്ത്പ്രക്രോസ്സ് സറ്റ ഓവര്ദ്നിര്ദ്മോണം, േോധ്ോന ജംഗ്ക്ഷ്പുകളില്ത് 

ഗതോഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവോക്കല്ത് സറ്റ ഓവറുക ഹട നിര്ദ്മോണം. 

 പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല േധ്ോന ജില്ലോ പ്രെോഡുക സംസ്ഥോന പോതകളോ ി ഉ ര്ദ്തണം 

 ജില്ലോ പ്രെോഡുക മുന്ഗണന നിശ്ച ിച്്ച വീതി കൂടി പട്ടി, കലുങ്കുക, പോല്, എന്നിവ പണിത് 

സേ ബന്ധിതേോ ി പൂര്ദ്തി ോപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ജില്ല ിഹല േധ്ോന ിട്ളില്ത് കോണുന്ന ഹവള്ളഹക്കുള്ളക, അപകടകരേോ  വളവക 

നിവര്ദ്തല്ത്കവല നവീകരണ േവൃതിക എന്നിവ ഏഹറ്റടുക്കണം 

 ബലക്ഷ ം സംഭ്വിച്ച പോല് ഹടയം, റമതി  പോല് ഹടയം േവൃതിക ഏപ്രറ്റടുപ്രക്കണ്ടതോണ്.  

 കോനക ഹട അറ്റന്റ്റപണിക ം, റമതി  കോനക ഹട നിര്ദ്മോണ േവര്ദ്തന് ം ഏഹറ്റടുക്കണം 

 ത്െികോപ്രബോര്ദ്ഡുക, ദന മേിശങ്ങളോപ്രബോര്ദ്ഡുക, കിപ്രലോേീറ്റര്ദ്, ഹെക്റ്റോേീറ്റര്ദ് , കല്ലുവിക എന്നിവ സ്ഥോപിച്്ച 

ഗതോഗതം സുഗേേോക്കുന്നതിപുള്ള േവൃതിക ഏഹറ്റടുക്കണം 

 നിലവിലുള്ള സബപോസുക ഹട ഗതോഗത ഹസൌകരയം ഹേച്ചഹപടുത്തുക. 

 ജില്ല ിഹല വിവിധ് ഭ്ോഗ്ളിലോ ി 8 പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത് പോര്ദ്ക്കിംഗ് പ്ര്സ് നിര്ദ്മിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 ജില്ല ിഹല ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്ഹള ബന്ധിപിച്ച് ഒരു പ്രെോഡ് ശം ല രൂപഹപടുപ്രതണ്ടതോണ്. 

 ഹപോതുേരോേത് ഹകട്ടിട്ക്ക് ാീന് ബില്ത്ഡിംഗ ് പ്രപോളിസി, േഴഹവള്ളഹകോ്്, ഹസൌപ്രരോര്ദ്ജ 

സംവിധ്ോനം എന്നിവകൂടി പടി നടപിലോക്കണം. സിവില്ത് പ്രേഷ്പുക ഹട ഹസൌകരയ് ഹേച്ചഹപടുത്തുകയം, 

റമതി  ഹകട്ടിട് നിര്ദ്മിക്കുകയം പ്രവണം. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 പ്രദന മേശങ്ങളീ  പോത അപ്രതോെിറ്റിയേോ ി സെകരിച്്ച പ്രദന മേശങ്ങളീ പോതക ഹട വികസനവം, റമതി  

പ്രദന മേശങ്ങളീ പോതയഹട നിര്ദ്മോണവം നടതോവന്നതോണ്. 

 പ്രെോഡ് വികസന േവര്ദ്തന്ളില്ത് വോര്ദ്തോവിനിേ  സ്ഥോപന്, ജല അപ്രതോെിറ്റി, ജലപ്രസെനം, 

വനം എന്നീ വന്പ്പുക േോ ി ഏപ്രകോപിച്ചുള്ള േവര്ദ്തന് അനിവോരയേോക്കണം 
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 തപ്രേശങ്ങളസവ ം ഭ്രണ വന്പ,് ഗതംഗതവന്പ്, പ്രപോലീസ ്എന്നിവയഹട ഏപ്രകോപനപ്രതോഹട പോര്ദ്ക്കിംഗ് 

ഹസൌകരയ് ം, ബസ ്പ്രബ ക ം, ത്െികോപ്രബോര്ദ്ഡുക, പ്രെോഡ് േോര്ദ്ക്കിംഗുക, ദന മേിശങ്ങളോ പ്രബോര്ദ്ഡുക 

തുട്ി വ ഏര്ദ്ഹപടുതോം 

 വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോര വന്പ്പുേോ ി സെകരിച്്ച ജില്ല ിഹല വിപ്രനോദന മേ സഞ്ചോര പ്രകന്ദ്ര്ളിപ്രലക്കുള്ള ഗതോഗത 

ഹസൌകരയ് ഹേച്ചഹപടുതോവന്നതോണ്.  

 

7.15 വോര്ദ്തോവിനിേ ം  -  ഉപസേിതി 

പരിപ്രേക്ഷയം 

വോര്ദ്തോവിനിേ  പ്രബോര്ദ്ഡുക: ജില്ല ിഹല സ്കൂ ക, 40 ി-വിജ്ഞോന് പ്രകന്ദ്ര്, 250 അക്ഷ  പ്രകന്ദ്ര്, 

3825 അങ്കണവോടിക, സോക്ഷരതോ  തുടര്ദ്വിദന മേയോഭ്യോസ പ്രകന്ദ്ര്, പ്രസവോപ്രകന്ദ്ര്, സരബല്ത് 

എക്ച്േന്ഷ്ന് ഓഫീസുക, എംപ്രലോ ബിലിറ്റി ഹസന്െറുക, പഞ്ചോ ത് ഓഫീസുക, ന്ടുംബശ്രീ 

അ ല്ത്ക്കുട്ട്, സലബ്രെി ഹകൌണ്സിലില്ത് അഫിലിപ്ര റ്റ് ഹെയ്ത് സലബ്രെിക എന്നിവിട്ളില്ത് ഐ.പി. 

ആര്ദ്.ഡി യഹട വോര്ദ്തോ വിനിേ  പ്രബോര്ദ്ഡുക സ്ഥോപിപ്രക്കണ്ടതോണ്. ഏകീകൃത പ്രബോര്ദ്ഡുക 

സ്ഥോപിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 

ജനംപഥം – പ്രകരള പ്രകോളിങ് േെോരണം :ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് - പബ്ലിക് െിപ്രലഷ്ന്സ് വന്പിന്ഹെ േതിേോസ 

േസിദ്ധീകരണ്ളോ  ജലപഥം, പ്രകരള പ്രകോളിങ് എന്നിവ കൂടി പടുതല്ത് പ്രപരിഹലതിക്കുന്നതിനോ ി േപ്രതയക 

േെോരണം നടപ്രതണ്ടതോണ്. മുതുതല ാോേപഞ്ചോ ത് പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുതി പഞ്ചോ തിന്ഹെ കീഴിലുള്ള 

നോല് സ്കൂ കലില്ത് നിലവില്ത് ഈ േോസികക ഹസൌജനയേോ ി നല്ത്ന്നു. ണ്ട്. േറ്്റ പഞ്ചോ ത്തുകക്കും ഈ 

േോതൃക പിണ നലടരോവന്നതോണ്. ജില്ലോ പഞ്ചോ തിന്ഹെ കീഴിലുള്ള 150 സ്കൂ കളില്ത് േോസികക ഹസൌജനയേോ ി 

നല്ത്ന്ന്നതിന് 2017- 18 വോര്ദ്ഷ്ിക പദ്ധതി ില്ത് തുക വക ിരുതണഹേന്നോവശങ്ങളയഹപട്ട് ജില്ലോ ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് 

ഓഫീസര്ദ് അപ്രപക്ഷ നല്ത്കി ിുള്ളണ്ട്. 

അക്ഷ  പ്രകന്ദ്ര് :ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് െബ്്ബ – ജില്ല ില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്ന 255 അക്ഷ പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത് ധ്ോരോളം 

ഹപോതുജന് വിവിധ് പ്രസവന്ക്കോ ി എത്തുനു. ണ്ട്. ഈ പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത് എല്ത്.ി.ഡി ഹേോജക്ടര്ദ്/റ്റി.വി 

സ്ഥോപിച്ച് സര്ദ്ക്കോരിന്ഹെ വികസന പ്രക്ഷേേവര്ദ്തന്ക്്ക േെോരണം നല്ത്കോവന്നതോണ്. ിത് 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അപുവദന മേിപ്രക്കണ്ടതോണ്. പദ്ധതി നടപോക്കുന്നതിന് മുന്പ് തോല്ക്കോലിക സംവിധ്ോനഹേന്ന 

നില ില്ത് പ്രനോട്ടീസ് പ്രബോര്ദ്ഡുക സ്ഥോപിക്കോന് ആവശങ്ങളയഹപടോവന്നതോണ്. 

ഹേോസബല്ത് േദന മേര്ദ്ശങ്ങളന വോെനം :ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി േവര്ദ്തന് ഹട വിപ്രകന്ദ്രീകരണം അനിവോരയേോണ.് 

നിലവില്ത് ഡ െക്ടപ്രെറ്റില്ത് നിനു. ള്ള ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി വോെനം വികസന – പ്രക്ഷേ േവര്ദ്തന് ഹട 

േെോരണതിനോ ി ജില്ല ില്ത് പരയോടനം നടത്തുന്നതിന് പകരം ജില്ലയ്്ക്ക  ഒരു ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി വോെനം 

ആവശങ്ങളയേോണ്. എല്ലോ വന്പ്പുകക്കും നിബന്ധകക്ക് വിപ്രധ് േോ ി േെോരണതിനോ ി വോെനം 

ഉപപ്ര ോഗിക്കോം. (ജില്ലോ പഞ്ചോ ത് പദ്ധതി ിലുഹപടുതി വോെനം വോ്ോവന്നതോണ്. വോെനം ജില്ലോ 

പഞ്ചോ തിന്ഹെ നി ന്ത്രതിലുേോവോം.) 

വോര്ദ്്തല പ്രസവോപ്രകന്ദ്ര് സജീവേോക്കണം :ഹപോതുജന്ക്ക് പഞ്ചോ ത് ഓഫീസുകളില്ത് എതോഹത 

തഹന്ന വിവിധ് പ്രസവന് ലഭ്യേോക്കുന്നതിനോണ് വോര്ദ്്തലതില്ത് പ്രസവോ പ്രകന്ദ്ര് തുട്ോന് സര്ദ്ക്കോര്ദ് 
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തീരുേോനിച്ചത്. ജില്ല ിഹല എല്ലോ വോര്ദ്ഡുകളിലും പ്രസവോപ്രകന്ദ്ര് തുട്ോന് ആവശങ്ങളയേോ  നടപടി 

സവീകരിക്കുഹേന്ന് ഉപസേിതി അംഗം കൂടി പടി ോ  പഞ്ചോ ത് ഹഡപൂട്ടി ഡ െക്ടര്ദ് അെി ിച്ചിുള്ളണ്്ട. 

പ്രസവോപ്രകന്ദ്ര് നിലവില്ത് വന്നോല്ത് ഐ.പി.ആര്ദ്.ഡി യഹട വോര്ദ്തോ വിനിേ  പ്രബോര്ദ്ഡുക ിവിട്ളിലും 

സജീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 സ്കൂ അസംബ്ലികളിലൂഹട ഐ.പി.ആര്ദ്.ഡി പത്രക്കുെിപ്പുക എല്ലോദന മേിവസവം അെി ിപ്പുക ം 

പ്രസവന് ം അവതരിപിക്കോവന്നതോണ്. വോര്ദ്തോവിനിേ  പ്രബോര്ദ്ഡുക സ്ഥോപിക്കോവന്നതോണ്. 

 നോടന് കലോരൂപ്പ്രളയം, ജില്ലയപ്രടതോ  തനത് കലകപ്രളയം, കലോകോരന്മോപ്രരയം- വികസന പ്രക്ഷേ 

േെരണതിന് വിനിപ്ര ോഗിക്കോവന്നതോണ്. ിതിനോ ി ിവരുഹട രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് നടപടിക 

പൂര്ദ്തി ോക്കണം 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിഹല വിവിധ് ഹപോതു സ്ഥോപന്ളില്ത് ഏകീകൃത വോര്ദ്തോ വിനിേ  

പ്രബോര്ദ്ഡുക സ്ഥോപിക്കുക 

 ജനപഥം – പ്രകരളപ്രകോളി്് എന്നീ േസിദ്ധീകരണ് ഹട േെോരണം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന് തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് മുന്സക എടുക്കുക. 

പ്രേതതട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ജില്ലോ ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് ഓഫീസ് സവന്ത്േോ ി എന്.ഐ.സി യേോ ി സെകരിച്ച് ഒരു ഹവബ് സസറ്്റ 

തേോെോക്കുക 

 ഉപസേിതി അംഗ് ം േറ്റ് തിരഹഞ്ഞടുത പ്രേ ലകളിലുള്ളവഹരയം ഉഹപടുതി വോട്ട്സ് അപ് ഗ്രൂപ് 

ഉണ്ടോക്കുക 

 പ്രസവനോവകോശങ്ങള നി േം അപുശങ്ങളോസിക്കുന്ന േകോരം പ്രസവന് സംബന്ധിച്ച പ്രബോര്ദ്ഡുക എല്ലോ 

ഓഫീസുകളിലും ഹവയ്ക്കുനു. ഹവന്ന് ഉെപ് വരുത്തുക 

 ജില്ല ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് ഓഫീസിന് പ്രഫയ്സ് ബുക്ക് പ്രപജ് ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

 ഓപ്രരോ ഓഫീസുകളിലും കമൂണിപ്രക്കഷ്ന് ഓഫീസര്ദ്േോഹര നി േിക്കോവന്നതോണ്. ിവര്ദ് റമതി  

ഉതരവക, അെി ിപ്പുക, വിവിധ് പദ്ധതിക എന്നിവ പി.ആര്ദ്.ഡി ഹ  അെി ിക്കുന്നതിന് 

ചുേതലഹപടുതോവന്നതോണ.് 

 ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി േവര്ദ്തന് ഹട വിപ്രകന്ദ്രീകരണം അനിവോരയേോണ്. ജില്ല ിഹല എല്ലോ 

വന്പ്പുകക്കും നിബന്ധനകക്കും വിപ്രധ് േോ ി േെരണം നടത്തുന്നതിനോ ി ഒരു ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി 

വോെനം ജില്ലോ പഞ്ചോ തിഹന്റ പദ്ധതി ിലുഹപടുതി വോ്ോവന്നതോണ്. 

 വോര്ദ്്തല പ്രസവോ ഹകൌണ്ടര്ദ് സജീവേോക്കണം 

 ഓഫീസുകളില്ത്നിനു. ം എല്ലോ േോസവം നടപോക്കി  /നടപോക്കോന് ഉപ്രേശങ്ങളിക്കുന്ന േവര്ദ്തന് 

ഹപോതുജനതോല്പരയര്ദ്ത്ഥം അെി ിപ്പുകനല്കുന്നതിനോ ി ജില്ലോ ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് ഓഫീസില്ത് നല്കുക. 

 വികപ്രനോന്മു  പത്രേവര്ദ്തനം പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുന്നതിഹന്റ ഭ്ോഗേോ ി േോധ്യേ േവര്ദ്തകര്ദ്ക്കോ ി 

ജില്ലോതലതില്ത് അവോര്ദ്ഡുക ഏര്ദ്ഹപടുപ്രതണ്ടതോണ.് 

 ഓഫീസുകളിഹല ജീവനക്കോര്ദ്ക്ക് പബ്ലിക് െിപ്രലഷ്ന്സ് പരിശങ്ങളീലനം നല്കോവന്നതോണ ്

 ജില്ലോതല ഓഫീസര്ദ്േോരും, േോധ്യേ േതിനിധ്ിക ം ഉഹപട്ട ആശങ്ങള  സകേോറ്റ പ്രവദന മേിക 

രൂപീകരിക്കോവന്നതോണ്. 
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 ഹപോതുജന്ഹള വോര്ദ്തഹ ഴുതോന് പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കണം 

 േോപ്രദന മേശങ്ങളിക ഫീച്ചറുകക്്ക േോധ്ോനയം നല്കി േസിദ്ധീകരണം നടതണം 

 ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് - പബ്ലിക്ക് െിപ്രലഷ്ന്സ് വന്പ് നിര്ദ്മിച്ച പ്രഡോകൂഹേന്റെിക ഹട േെരണം. 

സംപ്ര ോജന സോദ്ധയതക 

 വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പിഹന്റ സെകരണപ്രതോഹട സ്കൂ അസംബ്ലി ില്ത് അെി ിപ്പുക ം, വോര്ദ്തക ം 

അവതരിപിക്കുക, വോര്ദ്തോ പ്രബോര്ദ്ഡുക സ്ഥോപിക്കുക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട സെകരണപ്രതോഹട കലോകോരന്മോരുപ്രടയം, 

കോലോരൂപ് പ്രടയം രജിപ്രസ്ട്രഷ്ന് നടത്തുക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട സെോ പ്രതോഹട ജനപഥം, പ്രകരളോപ്രകോളിംഗ് എന്നിവയഹട 

േെരണവം, വിവിധ് പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത് വോര്ദ്തോ പ്രബോര്ദ്ഡുക ം സ്ഥോപിക്കുക 

 എന്.ഐ.സി യേോ ി സെകരിച്്ച ജില്ലോ സവബ് സസറ്റ് ഉണ്ടോക്കുക 

 ജില്ലോ പഞ്ചോ തിഹന്റ പങ്കോളിതപ്രതോഹട, ഫീല്ത്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി വോെനം സജീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

േോധ്യേ അവോര്ദ്ഡുക ഏര്ദ്ഹപടുതോവന്നതോണ്. 

 

7.16 വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോരം -  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം  ദന മേീര്ദ്ര/ഹ്രസവകോലം 

1) ജില്ല ിഹല സോംസ്കോരിക സപതൃകവം പരിതസ്ഥിതിയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതില്ത് ശ്രദ്ധ പ്രകന്ദ്രീകരിച്ചുഹകോണ്ടും 

ിവിടഹത വിഭ്വ് പരേോവധ്ി േപ്ര ോജനഹപടുതി ഉല്ത്പോദന മേനവം വരുേോനവം ഹതോഴിലവസര് ം 

വര്ദ്ദ്ധിപിച്ചുഹകോണ്ടും, അതുവഴി ദന മേോരിദ്രയ  നിര്ദ്മോര്ദ്ജനതിപു വഴിഹ ോരുക്കിയം നോടിന്ഹെ 

നോനോമു േോ  റമപ്രരോഗതിക്ക് ടൂെിസം ഏറ്റവം േധ്ോനപ്രേ ല ോ ിതീരും വിധ്ം പ്രലോക സഞ്ചോരികളില്ത് 

ഉ ര്ദ്ന്ന ഗുണപ്രേന്മ കോംക്ഷിക്കുന്നവര്ദ്ക്കുതന്ന്ന  േികച്ച വിപ്രനോദന മേ സഞ്ചോര പ്രകന്ദ്രേോക്കി േോറ്റുക.  

 

2) േധ്ോന കലോസോംസ്കോരിക പ്രകന്ദ്ര്ളോ  ഹവള്ളിനഴി, ശ്രീകൃഷ്ണറമരം, എന്നിവഹ  ഉഹപടുതി  

കച്ചെല്ത് സര്ദ്കൂട്ട് ടൂെിസം ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. ിതിഹന്റ ഭ്ോഗേോ ി ടൂെിസം വന്പ ്ഹവള്ളിനഴി ില്ത് 

2 പ്രകോടി രൂപ ഹെലവില്ത് ഒരു കലോാോേം നിര്ദ്മിച്്ച  വരുനു. . അപ്രതോഹടോപം ശ്രീകൃഷ്ണറമരത് 5 പ്രകോടി 

ഹെലവില്ത് ബോബുജി പോര്ദ്ക്ക് നിര്ദ്മിക്കുകയണ്ടോ ി. 

3) ഹപരുഹവമ്പ് / പള്ളശങ്ങളോല എന്നീ സ്ഥല്ളില്ത് വോപ്രദന മേയോപകരണ് നിര്ദ്മിക്കുന്നതില്ത് വളഹര 

േസിദ്ധേോണ്. ഈ സ്ഥല് കരഹകൌശങ്ങളല പ്രകന്ദ്ര്ളോ ി ഉഹപടുതി വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോരികക്്ക 

അവിഹട സന്ദര്ദ്ശങ്ങളിക്കോപും ിതിഹന്റ നിര്ദ്മോണേവര്ദ്തന് സന്ദര്ദ്ശങ്ങളകര്ദ്ക്ക ് പ്രനരിട്ട ് കോണോപും 

അവസരമുണ്ടോക്കോന് സോധ്ിക്കും. 

4) തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിലുള്ള ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്ളിലുള്ള േധ്ോന പ്രകന്ദ്ര് ഹട അടിസ്ഥോന 

ഹസൌകരയവികസനം, ടൂെിസം വന്പ് നടപിലോക്കി വരുനു. . ിതരം പ്രകന്ദ്ര് ഹട നടതിപ്പും, 

അപുബന്ധ േവര്ദ്തന് ം ജില്ലോ ടൂെിസം േപ്രേോഷ്ന് ഹകൌണ്സിലോണ് നടതിവരുന്നത്. ിതരം 
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പ്രകന്ദ്ര് ഹട പ്രപോരോമക ം, തുടര്ദ്വികസന േവര്ദ്തന് ം അതോത് സേ ത് വില ിരുതി 

പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച ് ടൂെിസം വന്പിന് സേര്ദ്പിച്ചുവരുനു. . ിതരം പദ്ധതിക ഹട േോധ്ോനയം 

കണക്കിഹലടുത് ടൂെിസം വന്പ് ആവശങ്ങളയേോ  ഫണ്ട് അപുവദന മേിച്്ച വരുനു. . പരേോവധ്ി 

സ്ഥലവോസികക്്ക ഹതോഴില്ത് ഉെപ് ിതരം പ്രകന്ദ്ര്ളിലൂഹട നല്കി വരുനു. . 

5) പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല േധ്ോന ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്ഹള ന്െിച്ചുള്ള വിവരണ് അട്ി  ഹബൌഷ്ര്ദ് 

തേോെോക്കി ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് ഹസന്ററുകളിലൂഹട സഞ്ചോരികക്്ക വിതരണം ഹെുന്നക. 

6) കൂടി പടോഹത സഞ്ചോരിക്കക്ക് ടി സ്ഥല് സന്ദര്ദ്ശങ്ങളിക്കോനോ ി ജില്ലോ ടൂെിസം േപ്രേോഷ്ന് ഹകൌണ്സില്ത് 

വഴി കണക്ടറ്റഡ് ടൂര്ദ് സംരടിപിക്കുവോനോന്ം. ിതിലൂഹട ഡി.റ്റി.പി.സി യ്ക്കും സോമ്പതിക പ്രനട്ടവം 

അപ്രതോഹടോപം ിതുേോ ി ബന്ധഹപട്ട് ഹതോഴിലവസര് ം ലഭ്ിക്കും. 

7) പോലക്കോട് ജില്ലോ സന്ദര്ദ്ശങ്ങളിക്കുന്ന സഞ്ചോരികക്്ക ജില്ല ിഹല ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര്ഹള ന്െിച്ചും അവിഹട 

എതിഹപടോപുള്ള ഗതോഗത ഹസൌകരയ്ഹളക്കുെിച്്ച ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് നല്ത്കോന് ിന്ഫര്ദ്പ്രേഷ്ന് 

ഹസന്െറുക സ്ഥോപിക്കുക. 

8) ടൂെിസം വികസനതിനോ ി നിരവധ്ി വന്പ്പുക ഹട ഏപ്രകോപനം ആവശങ്ങളയേോണ്. അതില്ത് േധ്ോനേോയം 

പ്രെോഡ്, ജലപ്രസെനം, സവദന മേുതി, തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ  സ്ഥോപന് എന്നിവയഹട ജില്ലോതല 

പ്രേധ്ോവിക ഹട കമിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. ിതിലൂഹട ടൂെിസം വികസനതിന് എടുക്കുന്ന േപ്രദന മേശങ്ങളതിഹന്റ 

എല്ലോവിധ് അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയതിപുള്ള ൈി െന്സ് ഏകജോലകം വഴി നടപിലോക്കോന് കഴിയം 

9) ടൂെിസം വികസനതിനോയള്ള സ്ഥല ലഭ്യത, നിര്ദ്മോണതിപുള്ള അപുേതി ിവ തവരിതഹപടുത്തുന്നതിന് 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനതിന് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനതിന് േധ്ോന ചുേതല വെിക്കോന് 

കഴിയം. പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല േധ്ോന ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര്ഹളല്ലോം ിെിപ്രഗഷ്ന് വന്പിഹന്റ 

അധ്ീനത ിലോണ്. ആ തിനോല്ത് അതോത് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പ്രേധ്ോവിയം, 

ിെിപ്രഗഷ്ന് വന്പിഹന്റ ജില്ലോതല പ്രേധ്ോവിയേോ ി കമിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. 

10) ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര്ളില്ത് സ്ഥലവോസികക്ക് ഹതോഴിലവസര് ലഭ്യേോക്കുന്ന തരതിലുള്ള പദ്ധതിക 

ആവി്കരരിക്കുക. ിതിനോ ി ജില്ല ിഹല േധ്ോന കലകഹളയം, കരഹകൌശങ്ങളല സോധ്ന്ഹളയം 

ഉത്പന്ന്ഹളയം ടൂെിസം വിപണന സോധ്നേോ ി ഉഹപടുതി പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക. 

11) സോ ടൂെിസം വികസനതിപും, സഞ്ചോരികക്ക് അത് ആസവദന മേിക്കോപുേോ ി ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര്ഹള 

പ്രകോര്ദ്തിണക്കി ടൂെിസം സര്ദ്ക്കൂുള്ളക രൂപീകരിക്കുക 

12) ജില്ല ിഹല േോധ്ോന ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര് ഹട സോവികസനതിനോ ി 30 വര്ദ്ഷ്ഹത കോഴ്ചപോപ്രടോടുകൂടി പടി 

േോേര്ദ് ലോന് തേോെോക്കുക 

13) പോലക്കോട് ജില്ല ിഹല അനന്ത്േോ  ടൂെിസം സോധ്യകഹളക്കുെിച്്ച ഈ പ്രേ ല ിലുള്ള േശ്സ്ത്സ്തരോ  

വയക്തികഹളയം, സ്ഥോപന്ഹളയം ഉഹപടുതി ഹസേിനോറുക നടത്തുക ിത് ഈ രംഗത് കൂടി പടുതല്ത് 

സംരംഭ്കഹര ലഭ്ിക്കോന് അവസരം ലഭ്ിക്കും 

14) നിലവില്ത് ടൂെിസം വന്പ് അംഗീകോരം നല്കുന്ന സ്കീമുകളോ , പ്രെോംപ്രേ, ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേ ഹസന്റര്ദ്, ഹസര്ദ്േീസ് 

വില്ല, ഗൃെസ്ഥലി, ഹെൌസ് പ്രബോട്ട്, ൈോസ്സിഫിപ്രക്കഷ്ന്, ഫോം ടൂെിസം എന്നിവയഹട വയവസോ  

സോധ്യതക ം അതിലൂഹട ജില്ലയഹട െവനൂ വര്ദ്ദ്ധിപിക്കലിപുേോ ി പഞ്ചോ ത ്തലതില്ത്തപ്രേശങ്ങളീ ര്ദ്ക്്ക 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ഹസേിനോറുക സംരടിപിക്കുക 

15) ജില്ല ിലുള്ള ഓപ്രട്ടോെിക്ഷോ, ടോക്സി ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്ളിഹല ജീവനക്കോര്ദ്ക്ക് ടൂെിസ്റ്റുകപ്രളോട് ഹപരുേോപ്രെണ്ട 

രീതിഹ ക്കുെിച്ച് പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോുക പഞ്ചോ ത് അടിസ്ഥോനതില്ത് നടത്തുക 
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16) ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര് ഹട ശങ്ങളോസ്ത്രീ േോ  േോലിനയ നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം, തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് 

ന്ടുംബശ്രീപ്രപോലുള്ള സംരടനകഹള ഉഹപടുതി നടപിലോക്കുക. അതിലൂഹട ഹതോഴിലവസര് 

ൃതഷ്ടിക്കോപും കഴിയം 

17) നിലവിലുള്ള പ്രകോപ്രളകളകളിപ്രലയം, സ്കൂ കളിപ്രലയം, ടൂെിേ് ൈബ്ബുകഹള റമനര്ദ്ജീവിപിക്കുക. ിവഹര 

സംരടിപിച്്ച ജില്ല ില്ത് ടൂെിസം പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോുകക്്ക പ്രനതൃതവം നൽന്ക. 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 കരഹകൌശങ്ങളല വസ്തുക്ക, വിവിധ് ഉല്പന്ന്, കലോഹകൌതുക വസ്തുക്ക എന്നിവഹ  ഉഹപടുതി 

വില്പന നടത്തുന്നതിന് സ്ഥലവോസികക്്ക ഹതോഴിലവസരം ൃതഷ്ടിക്കുക. 

 തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് വികസന പദ്ധതിക തേോെോക്കുപ്രമ്പോ ടൂെിസം 

വികസനതിപുള്ള പദ്ധതിക തേോെോക്കോവന്നതോണ.് 

 തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ം ടൂെിസം സംരംഭ്കരുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്്ന സോമൂെയ സംരംഭ്കതവ 

വികസന പദ്ധതി നടപിലോക്കുക 

 സവ ംഹതോഴില്ത്, കൂടി പട്ടസംരംഭ്ം , ന്ടുംബ സംരംഭ്് എന്നിവ വഴി േോപ്രദന മേശങ്ങളിക തലതില്ത് ടൂെിസം 

ബിസിനസ് ശങ്ങളക്തിഹപടുത്തുക 

 ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്, േോലിനയ രെിതവം, ആപ്രരോഗയകരവേോ ി നിലനിര്ദ്തോന്, സന്നദ്ധ സംരടനക, 

തപ്രേശങ്ങള സവ ം ഭ്രണസ്ഥോപനം, ന്ടുംബശ്രീ തുട്ി വരുഹട പങ്കോളിതപ്രതോഹട പദ്ധതി തേോെോക്കുക 

 വഴിവോണിഭ്ക്കോര്ദ്, ഹെപ്രേോെന്റുക എന്നിവര്ദ് വഴി സുരക്ഷിത ഭ്ക്ഷണം ലഭ്യേോക്കുന്നതിന് ഭ്ക്ഷയ സുരക്ഷോ 

വന്പ്പുേോ ി സെകരിച്ച് പരിശങ്ങളീലന പരിപോടിയം പ്രേോണിറ്റെിംഗും നടപിലോക്കുക.  

 ടൂെിസ് വന്പ് അംഗീകോരം നല്കുന്ന പ്രെോംപ്രേ, ആയൂര്ദ്പ്രവദന മേ െിപ്രസോര്ദ്ട്ട്, സര്ദ്േീസിഡ് വില്ല, ഫോം ടൂെിസം, 

ഹെൌസ് പ്രബോട്ട് എന്നിവയഹട സോദ്ധയതക സംബന്ധിച്്ച തപ്രേശങ്ങളോടിസ്ഥോനതില്ത് പ്രബോധ്വത്ക്കരണം 

നടത്തുക 

 ടൂെിേ് പ്രകന്ദ്ര്ളിഹല ഓപ്രട്ടോ – ടോക്സി ടൂെിേ ് ടോക്സി ഹതോഴിലോളികക്കു ടൂെിസ്റ്റുകപ്രളോടുള്ള ഹപരുേോറ്റ 

രീതിഹ  ന്െിച്്ച പഠിപിക്കുക 

 േോലിനയ നിര്ദ്മോര്ദ്ജനം ശങ്ങളക്തേോക്കുകയം അതുവഴി ഹതോഴില്ത് സോധ്യത വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 പ്രകോപ്രളകളക, സ്കൂ ക എന്നിവട്ളിഹല ടൂെിേ് ൈബ്ബുക റമനര്ദ് ജീവിപിച്്ച ടൂെിസം പ്രബോധ്വത്ക്കരണം 

നടത്തുക 

പ്രേല്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ടൂെിസം വികസനതിന് അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ഒരുക്കോന് വിവിധ് സര്ദ്ക്കോര്ദ് വന്പ്പുക ഹട 

സംയക്ത ആഭ്ിമു യതില്ത്  ഏകജോലക സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 പ്രെോഡ്, ശുദ്ധജലം, ഹപോതു പ്രടോ ് ലറ്റുക, േോലിനയ സംസ്ക്കരണം, ിന്ര്ദ്ഹനറ്റ് കണക്ടറ്്റിവിറ്റി, പോര്ദ്ക്കി്്, 

സവദന മേുതി എന്നീ അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 ടൂെിസം പദ്ധതികഹള അട്ടിേെിക്കുന്നതിനോ ി നടനു. വരുന്ന അനോശങ്ങളോസയ േവര്ദ്തന്ഹള 

തിരിച്ചെിയകയം േതിപ്രരോധ്ിക്കുകയം ഹെുന്നക 

 പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രകോട്ടം തട്ടോഹതയം പരമ്പോരഗത സപതൃകം നിലനിര്ദ്തിയം പദ്ധതി തേോെോക്കുക. 

ടൂെിസം സോധ്യതോപഠനം നടത്തുക 
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 ടൂെിസം പ്രകന്ദ്ര്ഹള പ്രകോര്ദ്തിണക്കി ടൂെിസം സര്ദ്കൂുള്ളക രൂപീകരിക്കുക 

 ജില്ല ിഹല സോ വികസനതിനോ ി 30 വര്ദ്ഷ്ഹത കോഴ്ചപോപ്രടോടുകൂടി പടിയള്ള േോേര്ദ് ലോന് 

തേോെോക്കുക 

 ജില്ല ിഹല അനന്ത്േോ  ടൂെിസം സോദ്ധയതകഹള ന്െിച്ച് ഈ പ്രേ ല ിഹല േശങ്ങളസ്തരോ  വയക്തികഹളയം, 

സ്ഥോപന്ഹളയം ഉഹപടുതി ഹസേിനോര്ദ് നടത്തുക 

 ടൂെിസം സര്ദ്കൂുള്ളക ഹട അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ വികസനതിന് പ്രകന്ദ്രവിഭ്വ സേോെരണം നടത്തുക 

 ഉതരവോദന മേിത ടൂെിസം എന്ന സര്ദ്ക്കോര്ദ് ന ം നടപോക്കുക 

 േോപ്രദന മേശങ്ങളിക തലതില്ത് ടൂെിസം വിഭ്വ മിപടം തേോെോക്കി േോപ്രദന മേശങ്ങളിക ടൂെിസം വികസന പദ്ധതിക 

ആവി്കരരിക്കുക 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ടൂെിസം സര്ദ്കൂുള്ളക തേോെോക്കുന്നതിന് െവനൂ, ഹപോതുേരോേത്, വനം വന്പ്പുക സംപ്ര ോജിച്്ച 

ആവി്കരരിക്കോവന്നതോണ്. 

 സോംസ്കോരിക സപതൃക്ഹള പ്രകോര്ദ്തിണക്കി  ടൂെിസം സര്ദ്കൂട്ട് തേോെോക്കുന്നതിന് ടൂെിസം വന്പ് 

തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കോവന്നതോണ്. 

 ടൂെിസം വികസനതിനോ ി പ്രെോഡ്, ജലപ്രസെനം, സവദന മേുതി, തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് 

എന്നീ വന്പ്പുേോ ി ഒരു സ്ഥിരം കമിറ്റി  രൂപീകരണം നടതോവന്നതോണ്.  

7.17  പട്ടികജോതി വികസനം -  ഉപസേിതി 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം 
ഹ്രസവകോല പരിപ്രേക്ഷയം 

 പട്ടികജോതികോര്ദ് കൂടി പടുതലുള്ള പോലക്കോട് ജില്ല ില്ത് കോര്ദ്ഷ്ിക പ്രേ ലയ്്ക്ക വളഹര ധ്ികം േോധ്ോനയമുണ്ട്. 

കോര്ദ്ഷ്ിക പ്രേ ല ില്ത്  ന്ത്രവത്ക്കരണതിന്ഹെ കടനു. ക െെ പ്രതോടുകൂടി പടി ഹതോഴില്ത് നഷ്ടം 

കൂടി പടുതലോണ്. ആ തിനോല്ത് സെഹടക് ഹേഷ്യപുക േവര്ദ്തിപിക്കുന്നതിപുള്ള പരിശങ്ങളീലനം 

പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്്ക നല്ത്കി ോല്ത് ഈ പ്രേ ല ില്ത് ഹതോഴില്ത് കഹണ്ടതോന് കൂടി പടുതല്ത് സെോ കരേോന്ം. 
 വിദന മേയോഭ്യോസ പ്രേ ല ില്ത് േോഥേിക വിധ്യോഭ്യോസതിന് കൂടി പടുതല്ത് േോധ്ോനയം നല്ത്ന്കയം 

പട്ടികജോതിക്കോരോ  ന്ട്ടിക ഹട സ്ക കളിലുള്ള ഹകോഴിഞു വപ്രപോക്്ക തടയന്നതിന് ഫലേദന മേേോ  

നടപടിക സവീകരിക്കണം. സ്ക വിദന മേയോഭ്യോസം കഴിഞ്ഞോല്ത് എല്ലോ ന്ട്ടിക പ്രട ം തുടര്ദ് പഠനം 

നടത്തുന്നതിന് പ്രബ്ലോക്്ക തലതില്ത് ഒരു വിദന മേയോഭ്യോസ സ്കവോഡ് സര്ദ്ക്കോര്ദ്തലതില്ത് നിനു. ം ഉണ്ടോകണം. 
 ആപ്രരോഗയമുള്ള ഒരു ജനതഹ  വോര്ദ്ഹതടുക്കുന്നതിനോ ി ജീവിതസശങ്ങളലീ പ്രരോഗ് ന്െയ്ക്കുന്നതിന് 

പ്രകോളനികളില്ത് പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോസുക, ഹെല്ത്ത് ൈബുക ഹസൌജനയേോ  െികിത്സ്, 

േരുനു. ക എന്നിവ ഏര്ദ്ഹപടുപ്രതണ്ടതോണ്. 
 പട്ടികജോതി സംരടനക ഹട സെോ പ്രതോടുകൂടി പടി പ്രകോളനിക ഹട ഹസൌകരയ് ഹേച്ചഹപടുന്നതിപു 

പ്രവണ്ടിയള്ള നടപടിക ം സംരടന ില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്നവര്ദ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക സേപന്െോ ി 

നല്ത്ന്ന്നതിപുള്ള നടപടിക എന്നിവ സവീകരിക്കോം 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 സപതൃക തനിേ നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിനോ ി കലോ സോംസ്കോരിക േവര്ദ്തന് നോടന് കലക, 

നോുള്ളകൂടി പട്ട് തുട്ി വയഹട തുടര്ദ്ച്ച അനിവോരയേോണ്. പട്ടികജോതി സമൂെതിന്ഹെ അടിപ്രവരുകളില്ത് 

നിനു. ം ഉത്ഭവിച്ചിുള്ളള്ള ിതരം സോംസ്കോരിക സപതൃക്ഹള സംരക്ഷിക്കുക. 

ദന മേീര്ദ്രകോല പരിപ്രേക്ഷയം 
 പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്്ക പ്രകോളനി പ്രകന്ദ്രീകൃതേോ  ഒരു സമൂെം എന്നത് േോറ്റി സമൂെതിഹല എല്ലോ വിഭ്ോഗം 

ആ ക ഹടയം ിടഹപടുന്നതിപുള്ള സോെെരയം ഒരുക്കുക. ആ തിന ്ഡീ പ്രകോളസണപ്രസഷ്ൻ പദ്ധതി 

ഹകോണ്ടുവപ്രരണ്ടതോണ്. നിലവിലുള്ള പ്രകോളനിക പ്രെോഡുക േോ ി ബന്ധിപിക്കുക 
 വന്പ് ി ാോന്െസ് മുപ്ര ന വിദന മേയോഭ്യോസ ആപുകൂടി പലയം നല്ത്ന്നു. ഹണ്ടങ്കിലും ന്ട്ടിക ഹട ഹകോഴിഞു വപ്രപോക്്ക 

ഗണയേോ ി കൂടി പടിഹകോണ്ടിരിക്കുനു. . ിതിപുപ്രവണ്ടി ഹേോപ്രേോട്ടര്ദ് മുപ്ര ന നിരീക്ഷണം നടതി ആ തിപു 

പ്രവണ്ട േവര്ദ്തന് ം ൈോസുക ം സംരടിപിക്കുക 
 പ്രകോപ്രളജ് വിദന മേയോഭ്യോസതിപു പ്രശങ്ങളഷ്മുള്ള ഹതോഴില്ത് സോധ്യതക ഹേച്ചഹപടുത്തുന്നതിന് പ്രജോബ് ഹഫ ര്ദ് 

സംരടിപിക്കുക. മു യധ്ോര കമ്പനികളില്ത് പട്ടികജോതിക്കോരോ  ബിരുദന മേധ്ോരിക ഹട ഹതോഴില്ത് 

ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിപുള്ള നടപടിക സവീകരിക്കുക 
 പത് വര്ദ്ഷ്ം കഴിയപ്രമ്പോ പട്ടികജോതിക്കോരുഹട ജീവിത നിലവോരം ഹേച്ചഹപടുത്തുന്നതിന് സ്ഥലവം വീടും 

എല്ലോവരിലും എതിക്കോപുള്ള നടപടിക ദന മേീര്ദ്രകോല അടിസ്ഥോനതില്ത് സോമ്പതിക ഉന്നേന 

പദ്ധതിക ഹതോഴില്ത് അധ്ിഷ്ഠിതേോ  സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയോഭ്യോസം എന്നിവ ിലൂഹട പട്ടികജോതിക്കോരിലൂഹട 

ഉന്നേനം ഉെപോക്കുക. 
കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ലെരിക്്ക അടിേഹപട്ടിുള്ളള്ള പട്ടികജോതി വിഭ്ോഗക്കോര്ദ്ക്ക്  പ്രബോധ്വത്ക്കരണവം ഹസൌജനയ 

െികിത്സ്യം പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് നല്കുക 

 േോതൃകപരേോ ി േവര്ദ്തിക്കുന്ന പട്ടികജോതി സംര്ഹള പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക 

 പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് പട്ടികജോതിക്കോരുഹട സേിതിക രൂപീകരിച്ച് പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്്ക ലെരി 

ഉപപ്ര ോഗതിഹനതിഹര പ്രബോധ്വത്ക്കരണം നടത്തുന്നതിപും അതിക്രേ് തട ല്ത്, സോമൂെയ, 

വയക്തിതവവികസനം നടത്തുന്നതിപും പ്രവണ്ട നടപടിക സവീകരിക്കുക 

 പട്ടികജോതി ില്ത്ഹപട്ട നിര്ദ്ദ്ധനരോ  വപ്ര ോജന്ക്ക് പ്രപോഷ്കോെോരം ഹസൌജനയേോ ി 

വിതരണം ഹെുന്നക 

 പട്ടിക ജോതിക്കോരുഹട കല സനറമണയ വികസനതിനോ ി പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് പദ്ധതിക 

നടപിലോക്കുക 

 സവ ം സെോ  സംര് ഹട ധ്നസെോ തിഹന്റ 50% കൃഷ്ിക്കോ ി േോറ്റി വയ്ക്കുക 

 ജില്ലോ തലതില്ത് സേര്ദ്ത്ഥരോ  വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്ക് സവകോരയസ്ഥോപന് നടത്തുന്ന പരിശങ്ങളീലന 

പ്രകന്ദ്രതില്ത് ഹസൌജനയ പരിശങ്ങളീലനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 പട്ടികജോതി പ്രേ ല ിഹല സെകരണ സംര് ഹട േവര്ദ്തനം വിറമലേോക്കുക 

 

 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 708 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ജില്ലോതലതില്ത് ഒരു പ്ര്ോര്ദ്്സ് സ്കൂ ആരംഭ്ിക്കുന്നപ്രതോഹടോപം സേര്ദ്ത്ഥരോ  വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്്ക 

പ്ര്ോ്സ് ഉപകരണ് ഹസൌജനയേോ ി നല്കുന്നതിന് പദ്ധതി നടപിലോക്കുക 

 പോരമ്പരയ കലകഹള പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുന്നതിന് ജില്ലോതലതില്ത് ഒരു സോംസ്കോരിക പ്രകന്ദ്രം 

സ്ഥോപിക്കുക 

 പോരമ്പരയ ഹതോഴിലില്ത് ഏര്ദ്ഹപട്ടിരിക്കുന്നവര്ദ്ക്്ക സവ ംഹതോഴിലില്ത് ധ്നസെോ ം, ഹപന്ഷ്ന് 

എന്നിവ ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 സര്ദ്ക്കോര്ദ് തലതിലും സവകോരയ തലതിലും ഉള്ള എല്ലോ ഹതോഴില്ത് പ്രേ ല ിലും പട്ടികജോതി 

സംവരണം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 കൃഷ്ിക്ക ്േോധ്ോനയമുള്ള ജില്ല ില്ത് കൃഷ്ിയഹട പരിശങ്ങളീലനം, സജവകൃഷ്ിയഹട േോധ്ോനയം കൂടി പുള്ളവോന് നൂതന 

സോപ്രങ്കതിക വിദന മേയക ഉഹകോള്ളിച്ചുഹകോണ്ട ് കോര്ദ്ഷ്ിക വന്പ് മുപ്ര ന പദ്ധതി നടപിലോക്കല്ത്, ി-

േോര്ദ്ക്കറ്റ് മുപ്ര ന ഉല്ത്പന്ന് ഹട വില്പന നടതല്ത്. 

 പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്്ക േോത്രേോ ി എംപ്രലോ ് ഹേന്റില്ത് ഒരു ഹസന്റര്ദ് ആരംഭ്ിക്കുക 

 പട്ടികജോതി പ്രകോളനികളില്ത് അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ് പഞ്ചോ ത്തുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് നടപിലോക്കുന്നതിന് 

പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുക 

 കോലോവസ്ഥോ വയതി ോന്ക്ക് അപുസരിച്ച ് പ്രരോഗ നിവോരണ േോര്ദ്ഗ് പഞ്ചോ ത ് മുപ്ര ന 

നടപിലോക്കുക 

 പട്ടികജോതി പ്രകോളനികളില്ത് ആപ്രരോഗയ വന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് ഹേോസബല്ത് ഹേഡിക്കല്ത് യൂണിറ്്റ 

ആരംഭ്ിക്കുക. 

 പ്രകോളനി നിവോസികളില്ത് ശുെിതവേില്ലോമ ശ്രദ്ധ ില്ത്ഹപടുകയണ്ടോ ി. ിതിന് ആപ്രരോഗയവന്പിന്ഹെ 

സെകരണപ്രതോഹട പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോസുക സംരടിപിക്കണം എന്ന നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം മുപ്രന്നോുള്ള 

വയ്ക്കുനു. .  

 ശുെിതവമുള്ള ന്ടിഹവള്ളതിന് സുസ്ഥിര സംവിധ്ോനം ിെിപ്രഗഷ്ന്വന്പ്, മിജലവന്പ്, വോട്ടര്ദ് അപ്രതോെിറ്റി 

എന്നിവഹ  സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്ട് നടപിലോക്കോവന്നതോണ്.ജില്ലോ പഞ്ചോ ത്തും, ആപ്രരോഗയവന്പ്പും 

പട്ടികജോതി വികസന വന്പ്പും സംയക്തേോ ി ഒരു ഹേോസബല്ത് ഹേഡിക്കല്ത് യൂണിറ്റും ആരംഭ്ിക്കുന്നത് 

ഉെിതേോ ിരിക്കും. ജീവിത സശങ്ങളലീ പ്രരോഗ് ഹട നി ന്ത്രണതിപും, കോന്സര്ദ് ഉഹപഹടയള്ള 

േോരകപ്രരോഗ് ആരംഭ് ദന മേശങ്ങള ില്ത് കഹണ്ടതി വിദന മേഗ്ക്ധ് െികിത്സ് ലഭ്യേോക്കുന്നതിപും, ഈ പദ്ധതി 

േപ്ര ോജനഹപടുന്നതോണ്. 

 േദന മേയം േ ക്കുേരുന്്ന േറ്റു ലെരി പദന മേോര്ദ്ത്ഥ് എന്നിവയഹട ഉപപ്ര ോഗം സ്ത്രീക വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥിക  

അടക്കമുള്ളവര്ദ്ക്കിട ില്ത് ഉണ്ട്. ിതു തടയന്നതിന് പ്രപോലീസ്, എക്ച്സസസ്, വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്പുക ട 

പ്രനതൃതവതില്ത് ഒരു ആക്ഷന് ലോന് തേോെോക്കി അതിതീവ്ര ിടഹപടല്ത് ഉണ്ടോന്ന്നത് നല്ലതോ ിരിക്കും. 

പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ഹക്കതിഹരയള്ള േധ്ോനേോയം സ്ത്രീകക്കും ന്ട്ടികക്കുഹേതിഹരയള്ള അതിക്രേ് 

കഴിഞ്ഞ വര്ദ്ഷ്ഹത അപ്രപക്ഷിച്ച് ഈ വര്ദ്ഷ്ം വളഹര കൂടി പടുതലോണ്. ആ തിന് പ്രപോലീസ് വന്പ്പുേോ ി 

ബന്ധഹപട്ട് പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോുക നടത്തുന്നതിപുള്ള നടപടിക സവീകരിക്കുക. 
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 സംസ്ഥോന സര്ദ്ക്കോരുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് പട്ടികജോതിക്കോരോ  സംരംഭ്കര്ദ്ക്കോ ി ഒരു േോര്ദ്ട്ട് അപ് േിഷ്ന് 

ജില്ലോ പഞ്ചോ തിന്ഹെ പ്രനതൃതവതില്ത് ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്.  പട്ടികജോതി വികസന വന്പ്പും, ജില്ലോ 

പഞ്ചോ ത്തും, വയവസോ  വന്പ്പും പ്രെര്ദ്ന്ന് പദ്ധതിയഹട നിര്ദ്േെണം നടത്തുന്നത് ഉെിതേോ ിരിക്കും 

 ജില്ല ിഹല മുഴുവന് സപ്രങ്കത്ളിലും  വീടും ന്ടിഹവള്ളം ലഭ്യേോക്കുന്നതിനോ ി സോ പദ്ധതി 

തേോെോക്കോവന്നതോണ്.  ിതിനോവശങ്ങളയേോ  തുക കഹണ്ടതോവന്നതോണ്.     അടിസ്ഥോന 

ആവശങ്ങളയ് ഹട ലഭ്യത ിഹല അസേതവേോണ്  ഥോര്ദ്ത്ഥ േശ്നഹേനു. ം ആ തു പരിെരിയ്ക്കുന്നതിന് 

വിവിധ് വന്പ്പുക ഹട േവര്ദ്ത്ഹള സംപ്ര ോജിപിച്ചുഹകോണ്ടുള്ള സോേോ  ഒരു േവര്ദ്തന പദ്ധതി 

നടപിലോക്കലോണ് ആവശങ്ങളയം എന്ന് അെി ിക്കുനു. .  

 ജില്ല ില്ത് ഹപണ്ന്ട്ടികക്കോ ി പ്രപോേ്ഹേരിക് പ്രെോേല്ത് നിലവിലില്ല.  പ്രെോേല്ത് ഹകട്ടിടതിന് പ്രവണ്ടി 

സ്ഥലം പട്ടികജോതി വികസന വന്പില്ത് നിനു. ം ലഭ്യേോവന്ന തുക വിനിപ്ര ോഗിച്ച് വോ്ോവന്നതോണ്.  

ഹകട്ടിട നിര്ദ്മോണം നടത്തുന്നതിന് 10ജ പ്രകന്ദ്രസെോ ം ലഭ്ിക്കുന്നതോണ്. 

 എംപ്രലോയ്ഹേന്െ് വന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്ക് േോത്രേോ ി ഒരു എംപ്രലോ ബിലിറ്റി ഹസന്െര്ദ് 

ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. പട്ടികജോതിക്കോര്ദ്ക്ക് ത്ക്ഷ്മ ഹെറുകിട സംരംഭ്് ആരംഭ്ിക്കുന്നതിന് 

പട്ടികജോതി വികസന വന്പ് മുപ്ര ന പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കോവന്നതോണ്.  പരിശങ്ങളീലന പരിപോടിക 

പട്ടികജോതി വികസന വന്പിന്ഹെന് എസ്.സി.എ ടു എസ്.സിഎസ്.പി വിെിതം വിനിപ്ര ോഗിച്്ച 

നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. വയവസോ  വന്പിന്ഹെ പരിശങ്ങളീലന പരിപോടി േപ്ര ോജനഹപടുതോവന്നതോണ്.  

മൂലധ്ന സേോെരണതിനോ ി പി.എ.ി.ജി.പി, മുദ്ര തുട്ി  പ്രകന്ദ്രോവിഷ്കൃത പദ്ധതിക 

േപ്ര ോജനഹപടുതോവന്നതോണ്. നഷ്ടതില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്ന പട്ടികജോതി സെകരണ സംര് ഹട 

റമനരുദ്ധോരണതിന ി സെകരണ വന്പിന്ഹെ പ്രനതൃതവതില്ത് പദ്ധതി തേോെോക്കോവന്നതോണ്. 

പ്രബ്ലോക്ക് പഞ്ചോ ത്തുക ഹട സെകരണപ്രതോഹട പദ്ധതി നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

 പട്ടികജോതിക്കോരുഹട കോര്ദ്ഷ്ിക ഗ്രൂപ്പുകക്കും വയക്തികന്ം കൃതയതോ കൃഷ്ി ില്ത് പരിശങ്ങളീലനം 

നല്ത്ന്ന്നതിപും, കൃഷ്ി സംരഭ്് ആരംഭ്ിക്കുന്നതിപും ധ്നസെോ ം നല്ത്ന്ന്ന പദ്ധതി 

ആവിഷ്ക്കരിക്കോവന്നതോണ്.  കൃഷ്ി വന്പ്പും, തപ്രേശങ്ങള ഭ്രണ സ്ഥോപന് ം പ്രെര്ദ്ന്ന പദ്ധതി 

ആവിഷ്ക്കരിക്കോവന്നതോണ്.  പ്രേറ്റ് പ്രെോട്ടിക്കച്ചര്ദ് േിഷ്ന് മുപ്ര ന 75ജ സഡസിഡി ലഭ്യേോവന്നതോണ്.  

കൃഷ്ി വന്പ്പും, തപ്രേശങ്ങള ഭ്രണ സ്ഥപന് ം പ്രെര്ദ്ന്ന പദ്ധതി നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. ക്ഷീരവികസന 

വന്പ്പുേോ ി പ്രെര്ദ്ന്ന് പോലില്ത് നിനു. ം മൂലയവര്ദ്ദ്ധിത ഉപന്ന് ഉണ്ടോക്കുന്നതിപുള്ള പദ്ധതി 

രൂപഹപടുതോവന്നതോണ്.  ിതിനോവശങ്ങളയേോ  പരിശങ്ങളീലന പരിപോടിക നടത്തുന്നതിന്ഹെ തുക 

പട്ടികജോതി വികസന വന്പില്ത് നിനു. ം ലഭ്യേോക്കോവന്നതോണ്.  ധ്നകോരയ സ്ഥോപന് ഹടയം തപ്രേശങ്ങള 

ഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹടയം പങ്കോളിതപ്രതോഹട പദ്ധതി നടപിലോക്കോവന്നതോണ്. 

 തൃതോല ിലുള്ള പോക്കനോര്ദ് പ്രക്ഷത്രം, േല ഹപോതി എന്നീ പ്രക്ഷത്ര് വിപ്രനോദന മേ സഞ്ചോര മിപടതില്ത് 

ഉഹപടുത്തുന്നതിന് വിപ്രനോദന മേസഞ്ചോര വന്പ്പുേോ ി നടപടി സവീകരിക്കുക.  

 

7.18 പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസനം -  ഉപസേിതി 

 
പരിപ്രേക്ഷയതിഹന്റയം നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ഹടയം സംാെം 

 

         പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന പരിപ്രേക്ഷയം രൂപീകരിക്കുന്നതിഹന്റ ഭ്ോഗേോ ി ജില്ല ിഹല പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ് 

പ്രനരിടുന്ന േശ്ന് 4 വിഷ്  പ്രേ ലകളിലോ ി ( വിദന മേയോഭ്യോസം, ആപ്രരോഗയം, ഹതോഴില്ത്, അടിസ്ഥോന 
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ഹസൌകരയം) തിരിച്ച് അവപ്രലോകനതിഹന്റ അടിസ്ഥോനതില്ത് േശ്ന് ം പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ം 

േതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രനട്ട് േോണ് ഈ അദ്ധയോ തില്ത് സംാെിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പട്ടികവര്ദ്ഗ പദ്ധതി നിര്ദ്േെണം സോ സംപ്ര ോജന 

സോധ്യതക ം ഹപോതുനിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ം 

 

1. പത്തും പതിഹനോനു. ം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതികളില്ത് പട്ടികവര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ില്ത് പരിെോര 

വക ിരുതലുക ഉണ്ടോ ിരുനു. . അതോ ത് മുന്വര്ദ്ഷ്്ളില്ത് ഹപോതുവികസന ഫണ്ടിഹന്റ 

വിനിപ്ര ോഗഹതക്കോ ഹതോട്ടടുത വര്ദ്ഷ്ം പട്ടികവര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട് വക ിരുത്തുപ്രമ്പോ ിതിന് 

ആപുപോതികേോ  വര്ദ്ദ്ധനവ് വക ിരുതലില്ത് ഉണ്ടോന്േോ ിരുനു. . എന്നോല്ത് പന്ത്രണ്ടോം 

പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി ില്ത് ിത് ഉണ്ടോ ിട്ടില്ല. ിത് റമന:പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

2. തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പട്ടികവര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി നടതിപില്ത് ശങ്ങളരി ോ  പ്രേോണിറ്റെിംഗ് 

നടക്കുന്നില്ല. ഒരു നിശ്ചിത ശങ്ങളതേോനതിലധ്ികം പട്ടികജോതി/ പട്ടികവര്ദ്ഗ ജനസം യയള്ള തപ്രേശങ്ങള 

സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ളിഹലങ്കിലും പട്ടികജോതി/ പട്ടികവര്ദ്ഗ േോന്റിംഗ് കമിറ്റിക 

രൂപീകരിക്കുന്നത് ഉെിതേോ ിരിക്കും. 

3.   പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പ്പും തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ം നടപിലോക്കുന്ന പദ്ധതിക 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപനം നടപിലോക്കുപ്രമ്പോ ഡൂലിപ്രക്കഷ്ന് ഒഴിവോക്കുന്നതിനോ ി ജില്ലോ 

പഞ്ചോ ത്, പ്രബ്ലോക്ക് പഞ്ചോ ത്, ാോേപഞ്ചോ ത് തലതിലുള്ള നിര്ദ്േെണ ഉപ്രദന മേയോഗസ്ഥന്മോരും 

സരബല്ത് എക്ച്േന്ഷ്ന് ഓഫീസര്ദ്േോരും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകോര്ദ്ഡിപ്രനഷ്ന് സേിതിയഹട 

നിരീക്ഷണതിലോ ിരിക്കണം ഗുണപ്രഭ്ോക്തോക്കഹള ഹതരഹഞ്ഞടുപ്രക്കമ്ടതും പദ്ധതി നിര്ദ്േെണം  

നടപ്രതണ്ടതും (ഉദന മേോ: വിവോെ ധ്നസെോ ം, കമ്പൂട്ടര്ദ് വോ്ി നല്ത്കല്ത്, വീട് നിര്ദ്മോണം, 

പ്രസ്കോളര്ദ്ഷ്ിപ് മുതലോ വ പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പ് നല്കുന്ന പ്രകോഴ്സുക  ഒഴിച്്ച ബോക്കിയള്ളവയ്്ക്ക     

േോത്രം  തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ വന്പ് ലോപ് പ്രടോപ് വിതരണം നല്ത്കി ോല്ത് േതി ോന്ം. വന്പ് നല്ത്ന്ന്ന 

സ ഹപസിഫിപ്രക്കഷ്ന്  ഉെപ്പു വരുതണം. സംയക്ത സംപ്ര ോജിത പദ്ധതിക ഹട സോധ്യത ഈ 

കമിറ്റിക്ക് പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

4. തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ വന്പ്പും പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പ്പും പലപദ്ധതികളിലൂഹടയം 

നടപിലോക്കി ിുള്ളള്ള ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി, കമൂണിറ്റി െോ ക എന്നിവ സവദന മേുതി െോര്ദ്ജ് 

അടക്കോതതിനോല്ത് േവര്ദ്തനരെിതേോ ിക്കിടക്കുനു. . ിത് അടക്കോന് നിര്ദ്േോെേില്ലോതതിനോല്ത്    

പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്ക് പദ്ധതിയഹട ഫലം ലഭ്ിക്കോഹത പ്രപോന്നു. . പഞ്ചോ തിഹന്റ തനത് ഫണ്ടില്ത് 

നിനു. ം ഈ െോര്ദ്ജ് അടയ്ക്കണം. 

5. തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ടി.എസ്.പി ഫണ്ട് പലപ്രപോഴും ഐ.എ.സവ ഹെൌസിംഗ് 

പദ്ധതിക്കോണ് വക ിരുത്തുന്നത്. എന്നോല്ത് പലപ്രപോഴും അതോത് വര്ദ്ഷ്്ളില്ത് പൂര്ദ്തീകരിക്കോന് 

കഴി ോത സോെെരയതില്ത് പലപ്രപോഴും എല്ലോ ഗഡുക്ക ം ഹകോടുക്കോന് കഴി ോത സോെെരയതില്ത് 

ടി.എസ്.പി തുക പൂര്ദ്ണഗഡുക്ക ം ഹെലവഴിക്കോന് കഴി ോഹത വരുനു. . സ്ഥിരേോ ി വീടിപും 

പ്രെോഡിപുേോണ ് ടി.എസ്.പി വിെിതം വക ിരുതി ിരിക്കുന്നത്. 2017-18 – ല്ത് ിതുവഹര 

അംഗീകരിച്ചിുള്ളള്ള തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട പദ്ധതി പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിച്ചോല്ത് പതിമൂന്നോം 

പദ്ധതി ിലും തല്ത്സ്ഥിതി തുടരുന്നതോ ി കോണുനു. . വികസനതിപുള്ള നിര്ദ്ണോ ക വിടവക 

(ക്രിട്ടിക്കല്ത് ഗയോപ്) പരിെരിക്കുന്നതിപുള്ള ജീവപ്രനോപോദന മേി ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതുപ്രപോലുള്ള പദ്ധതിക 

ഭ്ോവി ില്ത് ഉെപ്പുവരുപ്രതണ്ടതോണ്. വിവിധ് വന്പ്പുകഹള ഏപ്രകോപിച്ചു ഹകോണ്ട് ടി.എസ്.പി 

നിര്ദ്േെണതിനോ ി  ഊരടിസ്ഥോനതില്ത്  സേപ്രക്രോലോപുക ഉണ്ടോ ിരിക്കുന്നത് നന്നോ ിരിക്കും. 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 711 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 

6. പട്ടികജോതി/പട്ടികവര്ദ്ഗ സെകരണ സംര്, പന്ത്രണ്ടോം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയഹട േോര്ദ്ഗപ്രര  

േകോരം കഴിഞ്ഞ മൂന്്ന വര്ദ്ഷ്േോ ി േവര്ദ്തിക്കുന്നതും ഓെരി മൂലധ്നതിഹന്റ (ഹഷ് ര്ദ് കയോപിറ്റല്ത്) 

50 ശങ്ങളതേോനതില്ത് കൂടി പടുതല്ത് നഷ്ടേില്ലോതതുേോ  സംര്ക്്ക ധ്നസെോ തിപുള്ള അര്ദ്െത 

ഉണ്ടോ ിരിക്കും. ഹതോഴില്ത് നല്ത്ന്ന്നതിപുള്ള പ്രേോജകകക്്ക മൂലധ്ന ഹെലവിഹന്റ 50% എന്ന 

പരിധ്ിക്ക് വിപ്രധ് േോ ി ധ്നസെോ ം നല്കോവന്നതോണ്. േോപ്രനജീരി ല്ത് സഡസിഡി നല്ത്കോന് 

പോടുള്ളതല്ല. ടി േോനദന മേണ്ഡം പലപ്രപോഴും പട്ടികവര്ദ്ഗ സെകരണ സംര്ഹള റമരുജീവിപിക്കോന് 

വിരോതം ൃതഷ്ടിക്കുനു. .  എന്നോല്ത് 13 –l; പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി േോര്ദ്ഗപ്രര  േകോരം ലോഭ്തില്ത് 

േവര്ദ്തിക്കുന്ന സംര്ക്ക് േോത്രപ്രേ ധ്നസെോ ം നല്ത്കോന് പോടു.. നിലവില്ത് പട്ടികവര്ദ്ഗ 

സംര്ളില്ത് ബഹുമിരിപക്ഷവം നഷ്ടതില്ത് േവര്ദ്തിക്കുന്നവ ോണ്. പരിെോര നടപടി ഉണ്ടോവണം. 

7. പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പ് വഴിയം തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ം നടപിലോക്കുന്ന 

പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്കോയള്ള എല്ലോ പദ്ധതിക ം ജില്ലോ ആത്ത്രണ സേിതി േപ്രതയകം 

വില ിരുപ്രതണ്ടതോണ്. ഫണ്ട് ദുരുപപ്ര ോഗം ശ്രദ്ധ ില്ത്ഹപട്ടോല്ത് ആത്ത്രണ സേിതി ഹേമ്പര്ദ് 

ഹസക്രട്ടെി ോ  ജില്ലോ കലക്ടര്ദ് തഹന്ന അപ്രനവഷ്ിച്്ച ബന്ധഹപട്ട ഉപ്രദന മേയോഗസ്ഥഹന്റ ബോധ്യത ോ ി 

കണക്കോക്കി നടപടി സവീകരിക്കോവന്നതോണ്. 

8. ടി.എസ്.പി വക ിരുതല്ത് ഉള്ളതിനോല്ത് തപ്രേശങ്ങള സ്ഥോപന് ഹട ജനെല്ത് ഫണ്ടിഹന്റ േപ്ര ോജനം 

ഒുള്ളം തഹന്ന പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്ക് ലഭ്ിക്കോത സോെെരയം ഉണ്ട്. TSP ഫണ്ടിപു റമെഹേ ജനെല്ത് ഫണ്ടും 

കൂടി പടി പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്്ക വക ിരുത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടോകണം. എന്നോല്ത് േോത്രപ്രേ  പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്്ക 

വികസനം സോധ്യേോന്കയ.. 

9. തപ്രേശങ്ങള സ്ഥോപനതിഹന്റ തനത് ഫണ്ടില്ത് നിനു. ം ഒരു നിശ്ചിത ഹഷ് ര്ദ് പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്കോ ി 

നീക്കി വയ്ക്കണം. 

10. ഊരുകൂടി പട്ട്  ഥോസേ ം കൂടി പടുനു. പ്രവോ എന്്ന പ്രേോണിറ്റര്ദ് ഹെുന്നന്നതിനോ ി ജില്ലോ ആത്ത്രണ 

സേിതി ചുേതലഹപടുതണം. 

11. സവദന മേുതി, ന്ടിഹവള്ളം എന്നീ ഹപോതുഹസൌകരയം പ്രേോജകക ഹട ആഹക ഗുണപ്രഭ്ോക്തൃ ന്ടുംബ്ളില്ത് 

50% അധ്ികം പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോരോഹണങ്കില്ത് േോത്രപ്രേ േപ്രതയക രടക പദ്ധതി വിെിതം 

വക ിരുതോവ. ഈ േോനദന മേണ്ഡം പലപ്രപോഴും േസ്തുത ശങ്ങളതേോനതില്ത് തോഹഴ ജനസംരയയള്ള 

േപ്രദന മേശങ്ങള്ളില്ത് TSP ഫണ്ട ് ഉപപ്ര ോഗിച്ചുള്ള  അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ വികസന േവര്ദ്തിക 

നടപിലോക്കോന് കഴി ോഹത വരുനു. . എന്നോല്ത് ജനെല്ത് ഫണ്ടും വക ിരുത്തുന്നതോ ി 

കോണുന്നില്ല.ആ തിനോല്ത് TSP വക ിരുതലില്ത് പ്രേോ- പ്രെറ്റടിസ്ഥോനതില്ത് വക ിരുതല്ത് 

ഉണ്ടോന്ന്നത് നന്നോ ിരിക്കും. 

12. പട്ടികവര്ദ്ഗ പ്രേ ലകളില്ത് പ്രകോണ്ക്രീറ്റ് നടപോത, പ്രെോഡ് നിര്ദ്മോണം എന്നീ േവര്ദ്തികക്കുള്ള 

എേിപ്രേറ്്റ എടുത ് നല്ത്ന്പ്രമ്പോ പ്രഫോെേിഹന്റ ൈി െന്സ് ലഭ്ിക്കുപ്രേോഹ ന്്ന 

തീര്ദ്ച്ചഹപടുതോഹത ോണ ് പഞ്ചോ ത് എഞ്ചീനി ര്ദ് സേര്ദ്പിക്കുന്നത്. പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചതിപു 

പ്രശങ്ങളഷ്ം പ്രഫോെേിഹന്റ ൈി െന്സ് ലഭ്ിക്കോഹത പദ്ധതി തുക ലോസാകോന്ന്നത് സോധ്ോരണേോണ്. 

ആ തിനോല്ത് പ്രകോര്ദ്പസ് ഫണ്ടും പഞ്ചോ ത് ഫണ്ടിലും പരിഗണിക്കുന്നതിനോ ി ടി പദ്ധതികക്്ക 

പ്രസോഷ്യല്ത് േോപ്, ഫീസിബിലിറ്റി സര്ദ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സേര്ദ്പിക്കോവന്നതു പ്രപോഹല പ്രഫോെേ് 

ൈി െന്സ് സര്ദ്ട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രേോജക്ടിഹനോപം സേര്ദ്പിപ്രക്കണ്ടതോഹണന്ന് േോര്ദ്ഗപ്രര  ില്ത് 

ത്െിപിപ്രക്കണ്ടതോണ്. 
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13. 51 ശങ്ങളതേോനതില്ത് കൂടി പടുതല്ത് പട്ടികവര്ദ്ഗ ന്ട്ടിക ള്ള സ്ക്കൂ കളില്ത് ടി.എസ്.പി ഫണ്ട് ഉപപ്ര ോഗിച്്ച 

തഹന്ന േഭ്ോത ഭ്ക്ഷണം ഒരുക്കോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളിക്കോവന്നതോണ്. 50% ല്ത് ന്െവള്ള സ്ക്കൂ കളില്ത് പ്രേോ-

പ്രെറ്റോ വയവസ്ഥ ില്ല. 

14. ഉന്നത വിദന മേയോഭ്യോസതിന്  േപ്രവശങ്ങളനം ലഭ്ിക്കുന്ന പട്ടികവര്ദ്ഗ വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്ക് േോരംഭ് ഹെലവ് 

വെിക്കുന്നതിന് സോമ്പതിക സെോ ം, തോേസം, ഭ്ക്ഷണം, വസ്ത്രം, യൂണിപ്രഫോം മുതലോ വ 

അപുവദന മേിക്കുന്നതിന്  തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണസ്ഥോപന്ക്ക് പ്രേോജക്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം 

നല്ത്കോവന്നതോണ്.  

15. പട്ടികവര്ദ്ഗ വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥിക ഹട കലോകോ ിക കഴിവക പ്രേോല്ത്സോെിപിക്കുന്നതിന് എല്ത്.എസ്.എസ്, 

യ.എസ്.എസ്, സസനിക സ്കൂ, നപ്രവോദന മേ , ജി.വി.രോജ പ്ര്ോര്ദ്്സ് മുതലോ  േപ്രവശങ്ങളന 

പരീക്ഷകക്്ക പരിശങ്ങളീലനം നല്ത്ന്ന്ന വിധ്ം  പ്രേോജകക ഏഹറ്റടുക്കോന് അപുേതി 

നല്ത്കോവന്നതോണ്.  

16. വിദന മേയോഭ്യോസ സംബന്ധേോ  സെോ  പദ്ധതികഹളല്ലോം വിദന മേയോഭ്യോസ വര്ദ്ഷ്തിഹന്റ ആദന മേയ പോദന മേതില്ത് 

തഹന്ന നടപിലോക്കുന്നതിന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം നല്ത്പ്രകണ്ടതോണ്.   

17. മിേിശങ്ങളോസ്ത്രപരേോ ി അപുപ്ര ോജയേല്ലോത പട്ടികവര്ദ്ഗ പ്രേ ലകളില്ത് സ്കൂ വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്കുല്ള 

സസക്കി വിതരണ പദ്ധതി ഒഴിവോക്കുന്നതോണ് അഭ്ികോേയം. 

18. ഹതരുവ് വിളക്ക്, േിനി സെേോേ സലറ്റ് എന്നീ പരിപോടികക്ക് പട്ടികവര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതി തുക 

ഉപപ്ര ോഗിക്കോഹത ജനെല്ത് ഫണ്ട് ഉപപ്ര ോഗിക്കോന് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം നല്ത്കോവന്നതോണ്. 

19. പട്ടികവര്ദ്ഗ ന്ട്ടിക ഹട  ഹകോഴിഞു വപ്രപോക്്ക തടയന്നതിപും അദ്ധയ ന നിലവോരം ഉ ര്ദ്ത്തുന്നതിപും 

തുടര്ദ്വിദന മേയോഭ്യോസതിപും പദ്ധതിക ഏഹറ്റടുക്കുന്നതിന് തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന്ക്്ക 

അപുേതി നല്ത്കോവന്നതോണ്. 

20. സഡസിഡി നല്ത്ന്ന്നതില്ത് നി ന്ത്രണം ഏര്ദ്ഹപടുതി ിുള്ളള്ള ചുവഹട പെയന്ന ിന്ക്്ക 

പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോര്ദ്ക്്ക ിളവനല്ത്കണം 

  1) തേല്ത് ഹേഷ്ീന് 

  2) പ്രകോടോലി, പിക്കോസ്, േണ്പ്രകോരി, േണ്ഹവട്ടി, കതി (വനോശ്രിത സമൂെേോ ത്ഹകോണ്ട് ) 

  3)  എല്ത്.പി.ജി കണക്ഷന്  

 

21. വീട് വ െിംഗ് ില്ലോതതിനോല്ത് സം്ണ്ര്ദ്ണ സവദന മേുതീകരണ  ബില്ത് ഉഹപടോത ധ്ോരോളം 

പട്ടികവര്ദ്ഗ ഭ്വന് ഉണ്ട്. വീട് വ െിംഗ് നിര്ദ്ബന്ധേോയം ഉഹപടുത്തുന്നതിപുള്ള നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം 

നല്ത്കണം. 

22. ഭ്വന നിര്ദ്മോണം, റമനരുദ്ധോരണം, വ െിംഗ്, ശുെിതവം, കിണര്ദ്, ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതിക തുട്ി  

അടിസ്ഥോന ഹസൌകരയ വികസന േവര്ദ്തന്  ഥോസേ ം പൂര്ദ്തീകരിക്കുനു. ഹവന്ന് അതോത് 

പ്രക്ഷേകോരയ േോന്റിംഗ് കമിറ്റിക ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനോവശങ്ങളയേോ  നിര്ദ്പ്രേശങ്ങളം രൂപഹപടുതണം.   

ലക്ഷയവം കോഴ്ചപോടും 

 പട്ടികവര്ദ്ഗ ഉപപദ്ധതിയഹട ഫണ്്ട ഗുണപ്രേന്മപ്ര ോഹട കൂടി പടി പൂര്ദ്ണേോ ി പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോരുഹട പ്രക്ഷേ 

വികസന േവര്ദ്തന്ക്കോ ി വിനിപ്ര ോഗിക്കുക.  

 പ്രഗോത്ര സൌഹൃദന മേ ജില്ലയം പഞ്ചോ ത്തുക ം എന്ന ന തിലൂന്നിയള്ള പദ്ധതിക. 

 വൃതി ,ഹവളിച്ചം, ന്ടിഹവള്ളം, വോെന സൌകരയം തുട്ി  അടിസ്ഥോന സൌകരയ്പ്രളോഹടയള്ള 

ന്ടുംബ് ം ഊരുക ം സോധ്യേോക്കുക. 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 713 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 മുഴുവന് ന്ടുംബ്ക്കും സവദന മേുതിയം,കക്കൂസും, സുരക്ഷിതേോ  വീടുക ം സോധ്യേോക്കുക. 

 പ്രഗോത്ര കലക ം, സോംസ്കോരിക തനിേക ം നിലനിര്ദ്ത്തുന്നതിപും സംരക്ഷിക്കുന്നതിപുമുള്ള 

പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക. 

 േപ്രദന മേശങ്ങളതിപും സംസ്കോരതിപും അപുപ്ര ോജയേോ  സേീപനതിലൂന്നി േോപ്രദന മേശങ്ങളിക വികസനവം 

ജീവിതനിലവോരം ഉ ര്ദ്തിയം സോധ്യേോക്കുക. 

 ഹതോഴിലും വരുേോനവം വര്ദ്ധ്ിപിച്ചും ജീവിത നിലവോരം ഉ ര്ദ്തിയം അടിസ്ഥോനസൌകരയ്  

 

സവ േോര്ദ്ജിക്കോന് അടുത തലമുെഹ  േോപ്തരോക്കുക. 

 ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടിപു റമെഹേ ജനെന് ഫണ്ടും ിതര സംവിധ്ോന്ളിഹല പ്രസ്രോതും വിനിപ്ര ോഗിച്ച് 

ധ്നപരേോ  േവര്ദ്തനം സംപ്ര ോജനം  എന്നിവ സോധ്യേോക്കുക. 

 ഉരുകൂടി പട്ട് സജീവവം ക്രി ോത്മകവേോക്കുക വഴി പങ്കോളിത ജനോധ്ിപതയ വല്ത്ക്കരണം 

സോധ്യേോക്കുക. 

 ഹതോഴില്ത് സവദന മേഗ്ക്ധ്യം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിപും പോരമ്പരയവം നൂതനവേോ  ഹതോഴില്ത് സോധ്യതകഹള 

ഉപപ്ര ോഗഹപടുത്തുക. യവജന്ക്്ക ഹതോഴില്ത് പരിശങ്ങളീലനവം കരി ര്ദ്  സഗഡന്സ് 

പരിപോടിക ം തുടര്ദ്ച്ച ോ ി ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപിലോക്കുക. 

 ലെരിവസ്തുക്ക ഹട ഉപപ്ര ോഗം തടയന്നതിന് േോപ്ര ോഗികവം തുടര്ദ്ച്ചയള്ളതുേോ  സൌഹൃദന മേ 

പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കുക. 

 വിദന മേയോഭ്യോസം തടസ്സഹപടോതിരിക്കോന് സപ്രങ്കത്ളില്ത് േപ്രതയക സേിതിയഹട നിരീക്ഷണവം 

ിടഹപടലും സോധ്യേോക്കുക. 

 േപ്രതയക പരിഗണന അര്ദ്െിക്കുന്നവരുഹട വികസനതിനോ ി വയക്തിഗത പരിപോലനപദ്ധതി 

ആവി്കരരിക്കുക. 

 എരവോളന്,േലസര്ദ് വിഭ്ോഗക്കോരുഹട ഉന്നേനതിനോ ി ഒരു േപ്രതയക പോപ്രക്കജ് ആവി്കരരിക്കുക. 

 

കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 2020 വര്ദ്ഷ്ം ആന്പ്രമ്പോപ്രഴക്കും നിരക്ഷരത പൂര്ദ്ണേോയം ഒഴിവോക്കുക, പഠിയ്ക്കുന്നതിപുള്ള സോമ്പതിക  

സെോ ം നല്കുക. 

 സോക്ഷരതോ പ്രേരക്മോരുഹട പ്രസവനം ഉെപ് വരുത്തുക. 18 മുതല്ത് 44 വ സ്്സ വഹരയള്ള നിരക്ഷരഹര 

തുലയത പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിപുപ്രവണ്ട നടപടിക സവീകരിക്കുക 

 പഞ്ചോ ത് മു ോന്ത്ിരം േോഥേിക വിദന മേയോഭ്യോസം ഉെപ് വരുത്തുക, ിന്റര്ദ്ഹനറ്്റ ഉഹപഹടയള്ള ടൂഷ്ന് 

ഹസൌകരയ് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 എസ്.ടി പഞ്ചോ ത്തുകളില്ത് േോതൃക കിന്റര്ദ് ഗോര്ദ്ട്ടപുക സ്ഥോപിക്കുക 

 പഠനം നിര്ദ്തി വഹര കഹണ്ടതി തുടര്ദ്ന്്ന പഠിക്കോന് പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക 

 പട്ടികവര്ദ്ഗ ഊരുക പ്രകന്ദ്രീകരിച്്ച ഹേഡിക്ക കയോമ്പ്, േദന മേയം, േ ക്കുേരുന്ന് എന്നിവയ്ഹക്കതിഹരയളള 

പ്രബോധ്വത് ക്കരണ പരിപോടി, പ്രരോഗനിര്ദ്ണ  കയോമ്്പ, പ്രരോഗികക്്ക പ്രപോഷ്കോെോര കിറ്്റ, േരുനു.  

വിതരണം എന്നിവ സംരടിപിക്കുക 



 
 

പരിപ്രേഷ്യം, നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള്, സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 714 

 

ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 ഹെലവ് ന്െഞ്ഞ  പ്രന്ത്രോപകരണപ്രതോടുകൂടി പടി കോര്ദ്ഷ്ിക വൃതി നടപിലോക്കുക. പോരമ്പരയ കോര്ദ്ഷ്ിക 

വിളക ഉല്പോദന മേനം വര്ദ്േിപിക്കുക 

 വനയമൃഗശങ്ങളലയ് ഒഴിവോക്കോന് നടപടി സവീകരിക്കുക. ക്ഷീരപ്രേ ല പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക 

 വീട് നിര്ദ്മോണ േവര്ദ്തനം, വീട് െിപേര്ദ്, അടുക്കള നിര്ദ്മോണം വളര്ദ്ത്തുമൃഗ്ക്കുള്ള ഹതോഴുത് 

നിര്ദ്മോണം, വീട് നിര്ദ്മിക്കുന്നതിപുള്ള എേിപ്രേറ്്റ തേോെോക്കി നല്ത്കല്ത് എന്നിവ പഞ്ചോ ത് 

തലതില്ത് നടപ്രതണ്ടതോണ്. 

 യൂണിപ്രഫോം, ഫര്ദ്ണീച്ചര്ദ്, പഠപ്രനോപകരണം ിവ പല ഏജന്സിക വഴി നല്കുനു. . ഒരോളിന് ഒന്നിലധ്ികം 

ഏജന്സികളില്ത് നിനു. ം  ഒപ്രര കോരയതിന് സെോ ം ലഭ്ിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉെപ് വരുതണം. 

പ്രേല്ത്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ഉപജീവന േോര്ദ്ഗ ഉപോധ്ിക കഹണ്ടതോപുള്ള പദ്ധതിക വിദന മേഗ്ക്ധ്രുഹട സെോ പ്രതോഹട  

ആവി്കരരിക്കുക 

 വിദന മേയോഭ്യോസ പരിപോടിക ഹട എല്ലോ േവര്ദ്തന് ം നിരന്ത്രേോ ി പരിപ്രശങ്ങളോധ്ിച്ച് പരിെോരം 

കോണുവോപുള്ള പ്രേോണിറ്റെിംഗ് സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 എസ്.എസ്.എല്ത്.സി, ലസ് ടൂ വിജ ിക്കുന്ന പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോഹര രോക്്ക ഹെയ്ത് സര്ദ്ക്കോര്ദ്/അര്ദ്ദ്ധ 

സര്ദ്ക്കോര്ദ് / സോപ്രങ്കതിക വിഭ്ോഗതില്ത് പ്രജോലി ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിപുള്ള സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക 

 ആപ്രരോഗയപ്രകന്ദ്ര് ഹട നവീകരണവം ക്രി ോത്മ േവര്ദ്തനവം. ആശുപത്രികളില്ത് കൂടി പടുതല്ത് െികിത്സ്ോ 

വിഭ്ോഗ് അപുവദന മേിക്കുക. ഹെലപ്രവെി  െികിത്സ്യ്ക്ക് ധ്നസെോ ം എതിക്കോന് നടപടിക 

സവീകരിക്കുക. 

 ഭ്ിന്നപ്രശങ്ങളഷ്ിയള്ളവര്ദ്ക്ക് സവ ം ഹതോഴില്ത് പരിശങ്ങളീലന പ്രകന്ദ്രം നിര്ദ്മിക്കുക. ആവശങ്ങളയേോ  ധ്നസെോ ം 

അപുവദന മേിക്കുക. 

 വിപ്രദന മേശങ്ങള പ്രജോലിക്ക് ആവശങ്ങളയേോ  ധ്നസെോ ം നല്ത്ന്ക.  

 ഒരു നിശ്ചിത ശങ്ങളതേോനതിലധ്ികം പട്ടികജോതി/പട്ടികവര്ദ്ഗ ജനസം യയള്ള തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ളിഹലങ്കിലും പട്ടികജോതി പട്ടികവര്ദ്ഗ േോന്റിെിംഗ് കമിറ്റിക രൂപീകരിക്കുക. 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ വന്പ്പും, പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പ്പും പലപദ്ധതികളിലൂഹടയം നടപിലോക്കി ിുള്ളള്ള 

ന്ടിഹവള്ള പദ്ധതി, കമൂണിറ്റി െോ ക എന്നിവ സവദന മേുതി െോര്ദ്ജ് അടക്കോന് 

നിര്ദ്േോെേില്ലോതതിനോല്ത് പഞ്ചോ തിഹന്റ തനതു ഫണ്ടില്ത് നിന്ന് െോര്ദ്ജ് അടയ്പ്രക്കണ്ടതോണ്. 

 വിവിധ് വന്പ്പുകഹള ഏപ്രകോപിച്ചുഹകോണ്ട് ടി.എസ്.പി നിര്ദ്േെണതിനോ ി ഊരടിസ്ഥോനതില്ത് 

സേപ്രക്രോ ലോപുക ഉണ്ടോ ിരിക്കണം 

 പട്ടികവര്ദ്ഗക്കോരുഹട മിേി  ഉപപ്ര ോഗഹപടുതി വയവസോ  വോണിജയ വന്പിഹന്റ സോപ്രങ്കതിക 

സെോ പ്രതോടുകൂടി പടി ഹെറുകിട വയവസോ  യൂണിറ്റുക ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

 പട്ടികവര്ദ്ഗ വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥിക ഹട അദ്ധയ ന നിലവോരം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിപും, പ്രൈോഹപൌട്ട് നിപ്രേഷ്ം 

ില്ലോതോക്കുന്നതിപുപ്രവണ്ടി വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പ്പുേോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കോവന്നതോണ്. 
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ജില്ലോ പദ്ധതി 2017- പോലക്കോട ്ജില്ല 

 മുട്ടപ്രക്കോഴി വളര്ദ്തല്ത്, ആടുവളര്ദ്തല്ത്, കെവപശു വളര്ദ്തല്ത് ിവ മൃഗസംരക്ഷണ വന്പ്, 

ക്ഷീരവികസന വന്പ്, ന്ടുംബശ്രീ എന്നീ വന്പ്പുക േോ ി സംപ്ര ോജിച്്ച പദ്ധതിക 

ആരംഭ്ിക്കോവന്നതോണ്. 

 പ്രഗോത്രസോരഥി പദ്ധതി, വയക്തിഗത പഠപ്രനോപകരണ സെോ  പദ്ധതി, സോമൂെയ പഠന മുെി, 

ന്ടുംബപഠന മുെി, സസക്കി വിതരണം, ലോപ്പ്രടോപ് വിതരണം എന്നിവ ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുക 

സംയക്തേോ ി പദ്ധതിക ആവി്കരരിക്കോവന്നതോണ്. 

 

തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ സ്ഥോപന് ഹട വോര്ദ്ഷ്ിക പദ്ധതി 

ഏപ്രകോപന - സംപ്ര ോജന സോധ്യതക - നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളില്ത് 

 

1) പ്രഗോത്രസോരഥി പദ്ധതി  -  ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുക ഹട സംയക്ത  
പ്രേോജക്ടോക്കി േോറ്റണം. 

2) വയക്തിഗത പഠപ്രനോപകരണ - ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുക ഹട സെോ  പദ്ധതി  
     സംയക്ത  പ്രേോജക്ടോക്കി േോറ്റണം. 

3) സോമൂെയ പഠനമുെി  - പട്ടികവര്ദ്ഗ വികസന വന്പിന്ഹെയം  
ജില്ലോ / പ്രബ്ലോക്്ക പഞ്ചോ ത്തുക ഹട സംയക്ത 
പ്രേോജക്ടോ ി േോറ്റോവന്നതോണ്. 
 

4) ന്ടുംബ പഠനമുെി  - ാോേപഞ്ചോ തിന്ഹെ പ്രേോജക്ടോ ി േോത്രം  
ഉഹപടുതോവന്നതോണ്. 

5) സസക്കി വിതരണം - േോപ്രദന മേശങ്ങളികേോ ി ഉപപ്ര ോഗ സോധ്യത  
പരിഗണിച്്ച പഞ്ചോ ത്തുകക്ക്  
ഏഹറ്റടുക്കോവന്ന പ്രേോജക്ടോക്കി േോറ്റണം. 

6) ലോപ്രടോപ് വിതരണം  - വന്പിന്ഹെയം തപ്രേശങ്ങളഭ്രണ  
സ്ഥോപന് ഹടയം േോര്ദ്ഗ നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് ം  
േോനദന മേണ്ഡ് ം ഏകീകരണം. 

7) എം.ജി.എല്ത്.സി   - വിദന മേയോഭ്യോസ വന്പില്ത് നിനു. ം പട്ടികവര്ദ്ഗ 
      (േട്ടി പ്രാഡ് പ്രലണിംഗ് ഹസന്െര്ദ്)വികസന  

വന്പ്  ഏഹറ്റടുക്കുന്ന പ്രേോജക്ടോക്കി േോറ്റണം. 

8) പി.ഹക കോളന് ന്ടുംബപ്രക്ഷേ - െിന്നിെിതെി തോേസിക്കുന്ന പട്ടിക  
പദ്ധതി പ്രക്ഷേം    വര്ദ്ഗക്കോരുഹട, ാോേപഞ്ചോ ത്/  

മുനിസിപല്ത് പ്രകോര്ദ്പപ്രെഷ്ന്ഹെ  
പദ്ധതി ോക്കി േോറ്റണം. 
 

9) ഹപട്ടിക്കട/സവ ം ഹതോഴില്ത്  - വന്പിന്ഹെയം തപ്രേശങ്ങളസവ ംഭ്രണ  
പദ്ധതി    സ്ഥോപന് ഹട േോനദന മേണ്ഡ്  

ഏകീകരണം. 
 
10) ജീവപ്രനോപോധ്ി പദ്ധതി - സംയക്ത പ്രേോജക്ടോക്കി േോറ്റണം. 
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കോരണം േശ്ന പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

സോമ്പതിക ബുദ്ധിമുട്ട് 

 

സവ ംഹതോഴിലിപുള്ള പരിശങ്ങളിലനം ഹകോടുക്കണം. 

എസ്.എസ്.എല്ത്.സി കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ന്ട്ടികക്ക് തുടര്ദ് 

പഠനതിന് ഫണ്ട് അപുവദന മേിക്കുക. 

തുലയതോ പരീക്ഷ പ്രകോളനി ില്ത് വയോപിപിക്കുക. 

ഊരുകളിഹല േോതോപിതോക്കക്ക് േപ്രതയക പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോസ്സ് 

നടത്തുക. ഒപം തഹന്ന അവര്ദ്ക്ക് വരുേോനതിന് പ്രവണ്ടിയള്ള 

ഹതോഴില്ത് അവസര് ം ൃതഷ്ടിക്കണം. 

സീസണല്ത് പ്രജോലിക്ക് 

പ്രപോന്ന്നതിനോല്ത് സ്ക്കൂ കളില്ത് 

കൃതയേോ ി പ്രപോന്ന്നില്ല. 

 

സീസണല്ത് പ്രജോലികളില്ത് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുന്നത് നി ന്ത്രിക്കണം. 

ലെരി പദന മേോര്ദ്ത്ഥ് നിര്ദ്തലോക്കണം. പ്രബോധ്വത്ക്കരണ 

സൌകരയം ഏര്ദ്ഹപടുതണം. 

വോെന സൌകരയം ന്െവ്  പ്രഗോത്രസോരഥി പദ്ധതി വയോപിപിക്കുക, പ്രെോേല്ത്                 

സൌകരയവം വര്ദ്ദ്ധിപിക്കുക. 

േദന മേയപോനം ഊരില്ത് 

 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണ ൈോസ്സ് ന്ട്ടികഹളയം യവോക്കഹളയം പ്രഫോക്കസ് 

ഹെുന്നക. 

കൂടി പടുതല്ത് സെകരണവം ശങ്ങളക്തേോ  ിടഹപടലും സപ്രങ്കത്ളില്ത് 

പ്രവണം. 

വോസ സ്ഥലതിന്ഹെ 

പ്രശങ്ങളോെനീ േോ  അവസ്ഥ, പഠന 

സൌകരയതിന്ഹെ ന്െവ ്

പഞ്ചോ ത് വോര്ദ്ഷ്ിക പദ്ധതി നടപിലോക്കുപ്രമ്പോ വിദന മേയോഭ്യോസതിന് 

േപ്രതയക ഫണ്ട് േോറ്റി ഹവക്കുക. അടിസ്ഥോന സൌകരയവം 

ഏര്ദ്ഹപടുപ്രതണ്ടതോണ്. 

കോുള്ളമൃഗ് ഹട ശങ്ങളലയം കോരണം 

ന്ട്ടിക വിദന മേയോല തില്ത് 

എതിഹപടുന്നില്ല. 

പ്രെോേലുകളില്ത് നിര്ദ്തി പഠിപിക്കോന് സൌകരയം ഏര്ദ്പോടോക്കുക. 

േധ്ോന സപ്രങ്കത് പ്രകന്ദ്രീകരിച്്ച പ്രെോേലുക സ്ഥോപിക്കുക.  

ിടയ്ക്ക് ഹവച്ച് പരോജ ഹപട്ടോല്ത്  

പഠന നിര്ദ്ത്തുന്ന ശങ്ങളീലം. 

സ്ക്കൂ അദ്ധയോപകര്ദ് വഴി പ്രേോത്സ്ോെനവം പ്രബോധ്വത്ക്കരണവം 

നല്ത്കി പഠനം തുടരുവോന് ശ്രേം നടത്തുക. പ്രേോണിറ്റെിംഗ് സംവിധ്ോനം 

ശങ്ങളക്തിഹപടുതി ഉടനടി പരിെോരം കോണുക.  

apJy {]iv\w 2 þ \nc-£-cX 

കോരണം േശ്ന പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

േോതോപിതോക്ക ഹട അെിവില്ലോമയം 

നിരക്ഷരതയം 

 

സപ്രങ്കത് പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് തുടര്ദ് വിദന മേയോഭ്യോസ പരിപോടി               

നടപിലോക്കണം. സോക്ഷരതോ  ജ്ഞം റമനരോരംഭ്ിക്കുക. 

സോക്ഷരതോ പ്രേരക്മോഹര ഊരിപ്രലക്ക് അ യ്ക്കുക.  
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സ്ക്കൂളില്ത് പ്രപോന്വോന് ന്ട്ടികക്ക് 

േടി  

വോെന സൌകരയം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക, പ്രബോധ്വത്ക്കരണം                

നടത്തുക. 

ടൂഷ്ന് സംവിധ്ോനം ടൂഷ്ന് എടുക്കുന്നതിന് പഞ്ചോ തില്ത് നിനു. ം ആപുകൂടി പലയ് 

നല്ത്ന്ക. സോമൂെയ പഠന പ്രകന്ദ്ര് വയോപിപിക്കുക. 

ഹതോഴിലധ്ിഷ്ഠിത പ്രകോഴ്സുക ഹട 

അപരയോപ്തത 

 

ഹതോഴിലധ്ിഷ്ഠിത പ്രകോഴ്സുക ഹട സംരംഭ്ം തുടങ്ങുക.  

ആവശങ്ങളയോപുസരണം പ്രെോേലുക. 

വിദന മേയോഭ്യോസ 

സ്ഥോപന്ളിപ്രലക്കുള്ള ദൂരം 

 

സപ്രങ്കത് പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് വോെന് ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. 

ഊരുകൂടി പട്ടതിഹല നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് പരിപ്രശങ്ങളോധ്നോടിസ്ഥോനതില്ത് പ്രേല്ത് 

നടപടിക്ക് വിടണം. ധ്നസെോ ് ം അര്ദ്െേോ  സ്ഥോന് ം 

നല്ത്കി വിജ ികഹള പ്രേോത്സ്ോെിപിക്കുക. 

വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന്          

പട്ടികവര്ദ്ഗ സപ്രങ്കത് ഹട 5 

കി.േീ പരിധ്ി ില്ത് ില്ലോതത് 

ിതിപുപ്രവണ്ടി ആവശങ്ങളയേോ  വോെന സൌകരയം പഞ്ചോ ത് 

നല്ത്ന്ക. പ്രഗോത്രസോരഥി പദ്ധതി പഞ്ചോ ത് മുപ്ര ന നടപിലോക്കുക. 

തുടര്ദ് വിദന മേയോഭ്യോസ പരിപോടി ആരംഭ്ിക്കുക. 

 ഥോസേ ്ള ല്ത് വിദന മേയോഭ്യോസോപുകൂടി പലയ് ലഭ്യേോക്കുന്നതിന് 

പ്രേോണിറ്റെിംഗ് ഹെുന്നക. 

4, 7, 10 തുല്ലയത ൈോുക നടത്തുക. 

പഞ്ചോ തിന്ഹെ നി ന്ത്രണതില്ത് ലെരി വിരുദ്ധ കമിറ്റി 

രൂപീകരിച്ച് പ്രകോളനികളില്ത് ലെരി ഉപപ്ര ോഗം തടയക. 

apJy {]iv\w 3 þ D¶X hnZ-ym-̀ -ym-k-̄ nsâ Ipdhv  

കോരണം േശ്ന പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

സോമ്പതിക പിപ്രന്നോക്കോവസ്ഥ 

 

ആവശങ്ങളയേോ ിുള്ളള്ള ഫണ്ട് അപുവദന മേിക്കുക. പഠപ്രനോപകരണ് 

അപുവദന മേിക്കുക.  

ഊരുകൂടി പട്ടം മുപ്ര ന പ്രബോധ്വത്ക്കരണം. 

കമ്പൂട്ടര്ദ് പഠനതിപുള്ള 

സൌകരയന്െവ ്

േധ്ോന സപ്രങ്കത്ളില്ത് ിന്െര്ദ്ഹനറ്്റ സൌകരയപ്രതോടുകൂടി പടി സലബ്രെി 

ആരംഭ്ിക്കുക. 

വിദന മേയോഭ്യോസ 

േധ്ോനയഹതക്കുെിച്ചുള്ള 

അെിവില്ലോമ 

പ്രബോധ്വത്ക്കരണതിന് ഊരുകൂടി പട്ട്ക്്ക ധ്നസെോ ം നല്ത്ന്ക.  

അംഗസവകലയമുള്ള ന്ട്ടികക്ക് 

േപ്രതയക പ്രേോത്സ്ോെനേില്ലോമ 

 

ഉപകരണ് നല്ത്ന്ക. വയക്തിഗത പരിപോലന പദ്ധതി 

അനിവോരയം. 

പഠന ഉപകരണ് 

സോമ്പതികേോ ി പിന്നോക്കം 

നില്ത്ക്കുന്നവര്ദ്ക്്ക േപ്രതയക 

പഞ്ചോ ത് തലതില്ത് സെസ്ക്കൂ ൈോുക മുതല്ത് ന്ട്ടിക ഹട 

സോമ്പതിക നിലവോരം വില ിരുതി േപ്രതയക പദ്ധതികക്്ക രൂപം 
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പോപ്രക്കജ് ില്ല. 

 

നല്ത്ന്ക. 

േദന മേയവിമുക്ത ാോേ് ൃതഷ്ടിക്കുക. 

ഉ ര്ദ്ന്ന വിദന മേയോഭ്യോസ 

സ്ഥോപനതിന്ഹെ ന്െവ് 

ഹേോഫഷ്ണല്ത് പ്രകോഴ്സുക ഉള്ള 

സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രകോപ്രളകളക 

പ്രെോേല്ത് സൌകരയപ്രതോടുകൂടി പടി 

നവീന രീതി ില്ത് ഉള്ള പ്രകോഴ്സുക 

ഉള്ള വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന് ഹട 

ന്െവ് 

ഹേോഫഷ്ണല്ത് പ്രകോഴ്സുകഹള ന്െിച്്ച അവപ്രബോധ്ം വളര്ദ്തണം. 

തോല്ത്പരയമുള്ള പ്ര ോഗയതയള്ളവര്ദ്ക്കു േപ്രവശങ്ങളന പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിപു 

പരിശങ്ങളീലനം നല്ത്കണം. 

േപ്രവശങ്ങളനം പ്രനടുന്നവര്ദ്ക്കു േോഥേിക െിലവ് വെിക്കുന്നതിന് തോേസം, 

ഭ്ക്ഷണം െിലവം, പഠന െിലവം വെിക്കുന്നതിന് സോമ്പതിക 

സെോ ം നല്ത്കണം. 

ഉ ര്ദ്ന്ന വിദന മേയോഭ്യോസതിന് പ്രെരുന്ന വിദന മേയോര്ദ്ത്ഥികക്ക്             

ആവശങ്ങളയേോ  പിണ നലണ സംവിധ്ോനം ഏര്ദ്ഹപടുത്തുക. 

t]mÌvsa-{SnIv tlmÌÂ 

kuI-cyw CÃ. 

വിദന മേയോഭ്യോസ അവകോശങ്ങള നി േം പഞ്ചോ ത് കൂടി പടി ഏഹറ്റടുത് 

നടപിലോക്കുക. പ്രപോേ്ഹേരിക് പ്രെോേല്ത് ആരംഭ്ിക്കുക. 

sXmgnÂ ]cn-io-e-\-§Ä     

hnZ-ym-̀ -ym-k-t¯m-sSm-̧ w  

\ne-hnÂ CÃ. 

I¼-yq-«À ]cn-in-e\w ]¯mw ¢mÊv ]mÊmb FÃm-

hÀ¡pw \ÂIp-hm-\pÅ ]²-Xn-IÄ DZm: A£b tI{µw 

hgn   I¼-yq-«À ]cn-io-e-\-t¯m-sSm¸w sXmgnÂ, 

]cnioe-\-§fpw \ÂIp-I. DucnÂ hnZ-ym-̀ -ymkw e`n-̈ -

hÀ¡mbn A£b tI{µ-§-fn-eqsS t¹kvsaâv hgn 

sXmgnÂ e`-y-am-¡p-¶-Xn\v ]©m-b-̄ nsâ tkh\w e`-y-

am-¡p-I. 

aZ-y-]m\w 

elcn ]ZmÀ°-§Ä \nÀ -̄em-¡-Ww. 

t_m[-h-Xv¡-cW kuI-cyw GÀs¸-Sp-̄ -Ww. 

hymP hmäp-IÄs¡-Xnsc ]©m-b-̄ v, IpSpw-_-{io, kn.-

Un.-Fkv aptJ\ \S-]-Sn-sb-Sp-¡-Ww. 

+2 ]mÊmb Ip«n-IÄ D¶X 

hnZ-ym-̀ -ym-k-̄ n\p AI-se-

bpÅ tImtf-Pp-I-fnÂ 

tNcmsX Iqen-̧ -Wn¡v 

t]mIp-¶p. tImtf-PnÂ 

tNÀ¡mt\m bm{Xt¡m 

Ah-cpsS I¿nÂ ]W-an-Ã. 

Icn-bÀ ssKU³kv ¢mÊv kmaq-lyt£a hIp-̧ nsâ 

kl-I-c-W-t¯msS \S¯n (sF.-kn.-Un.-Fkv hgn) H¸w 

hnhn[ kvtImfÀjn-̧ p-Isf Ipdn-̈ pw, tkh-\-§fpw 

¢mÊnÂ DÄs¸-Sp¯n D¶X ]T-\-s¯ Ipdn-̈ pw, 

tImgvkp-IÄ \S-̄ p¶ Øm]-\-§sf ]än-bpÅ t_m[-

h-Xv¡-cW ¢mÊv ]©m-b-̄ nsâ klm-b-t¯msS \S-

¸nÂ hcp-̄ p-I. D¶X ]T\w \S-̄ p¶ hnZ-ymÀ°n-

IÄ¡v kuP-\-y-ambn em]vtSm¸v \ÂIp-I. tai, Itkc 

F¶nh \ÂIp-I. Ah-Im-i-s¸« hnZ-ym-̀ -ym-km-\p-Iq-eyw 

Ah-cnÂ F¯n-¡m³ \S-]Sn kzo-I-cn-¡p-I. Xma-kn¨v 

]Tn-¡p-¶-Xn\v klmbw \ÂIp-I. 

Cw¥ojv `mj-bn-epÅ               

{]mho-WyIpdhv 

sslkv¡qÄ hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v Cw¥ojv Syq-j³ \ÂIp-

I. Ducnse Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb Ip«n-I-fpsS ¢mÊp-IÄ 

cq]o-I-cn¨v sImv (A-tUmÄskâv ¢ºv) Cw¥ojv `mj-
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bnÂ {]mho¬yw t\Sp-¶-Xn\v {]mtbm-KnI ¢mÊp-IÄ 

DucnÂ Xs¶ \ÂIp-I. (t{]mtam«-dpsS t\Xr-X-z-̄ nÂ 

]©m-b¯v ^v D]-tbm-Kn-̈ v).  

apJy {]iv\w 4þ {]oþ-ss{]-adn hnZ-ym-̀ -ym-k-̄ nsâ Ipdhv  

കോരണം േശ്ന പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

AwK-\-hm-Sn-bpsS KpW-\n-e-

hm-c-¡p-dhv 

BIÀj-Wo-b-amb AwK-\-hm-Sn-IÄ Hcp-¡p-I. Zqc-¡q-Sp-

XÂ aqew kt¦-X-§-fnÂ \n¶pw F¯n-t¨-cm³ Ign-

bm¯ Ip«n-IÄ¡v hml\ kuI-cyw \ÂIp-I. 

kvt]m¬kÀjn-̧ n-eqsS AwK-\-hm-Sn-IÄ¡v B[p-\nI 

kuI-cy-§Ä Øm]n-¡p-I. Ch-bn-eqsS Ip«n-I-fpsS 

ka{K hnI-k\w km[-z-am-¡p-I, {]tX-y-In¨pw Btcm-Ky 

taJ-e-bnÂ, B[p-\nI InâÀKmÀU-\p-IÄ hIp-̧ p-IÄ 

Bcw-̀ n-¡p-I. amXrIm AwK³hm-Sn-IÄ Bcw-̀ n-¡p-I.  

apJy {]iv\w 5þ kmt¦-XnI hnZ-ym-̀ -ym-k-̄ nsâ Ipdhv  

കോരണം േശ്ന പരിെോര നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

kmt¦-XnI hnZ-ym-̀ -ym-ks¯ 

Ipdn-̈ pÅ Ah-t_m[w 

CÃmbva (hn-Z-ymÀ°n-IÄ¡pw 

amXm-]n-Xm-¡Ä¡pw) 

]T\ hoSv FÃm tImf-\n-I-fnepw t{]mÕm-l\ ]ca-ambn 

Hmtcm amkhpw ¢mÊp-IÄ 

sslkv¡qÄ hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v ]T\ D]-cWw (ta-i, 

Itk-c) 

I¼-yq-«À \ÂIpI, kmwkv¡m-cnI \ne-b-§Ä hgn, 

Itk-c, tai F¶nh \ÂIp-I. 

D¶X hnZ-ym-̀ -ymkw DÅ A²-ym-]-Isc DucnÂ Ab¨v 

t_m[-h-Xv¡-cWw \ÂIp-I. 

]T\ D]-I-cWw hm§p-¶-Xn-\pÅ t{]mPIvSv  

\S-̧ n-em-¡pI. 

kt¦-X-§-fnÂ \n¶v             

hnZ-ym-̀ -ymk Øm]-\-§-fnÂ 

F¯m-\pÅ bm{Xm t¢i-

§fpw km¼-̄ nI hnI-k\ 

{]iv\-§fpw 

P\-dÂ ^nÂ A\p-h-Zn¨v tdmUv \ÂIp-I. 

]©m-b-̄ nse hÀ¡nwKv {Kq¸v Cu A`n-{]mbw apJ-hn-e-

s¡-Sp¯v Xocp-am-\-§Ä \S-̧ n-em-¡pI 

bqWn-t^mw, ]pkvX-I-§Ä, IpS F¶nh Pq¬ amkw 

apXÂ e -̀y-am-¡-Ww. IpSpw-_{io Iuamc ¢ºp-IÄ XpS-

§n-b-h-cpsS klm-b-t¯msS DucnÂ Xs¶ IpS \nÀ½m-

Ww, t\m«v ]pkvXI \nÀ½mWw XpS-§nb ]cn-io-e-\-

§Ä \ÂIp-I. 

hnZ-Kv[sc sImv ¢mÊv \S-̄ p-¶-Xn\v ^v  

A\p-h-Zn-¡p-I. 

Ducp-I-fnse amXm-]n-Xm-¡Ä¡v {]tX-yI t_m[-hÂ¡-

cW ¢mÊv \S-̄ p-I. 
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13-þmw ]²-Xn-bnÂ D]-cn-]-T-\-̄ n\v {]tX-yI t{]mP-IvSp-

IÄ Dm¡n \S-̧ n-em-¡p-I.  

sXmgnÂhoYn t]mepÅ {]kn-²o-I-c-W-§Ä tImf-\n-bnÂ 

e`-y-am-¡p-I. 

tIm¨nw-Kv, s{Sbn-\nw-Kp-I-

fpsS A`mhw 

]n.-F-kv.kn I¼-yq-«À, aäv s{Sbn-\nwKv F¶nh \ÂIp-¶-

Xn\v [\-k-lmbw \ÂIp-I. 

{]osa-{SnIv tlmÌ-ep-I-fnse 

Poh-\-¡mÀ  

(Zn-h-k -th-X-\¡mÀ) 

FÃm tlmÌ-ep-I-fnepw ]n.-F-kv.kn aptJ-\-bpÅ 

\nba\w Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I. 

 

 

* * * * * 

7.19 വനിത പ്രക്ഷേം &ന്ടുംബശ്രീ  
 

വികസന പരിപ്രേക്ഷയം – ഹ്രസയ/ദന മേീര്ദ്രകോലം 
 

1) വനിത രടകപദ്ധതി – ഒരു വില ിരുതല്ത് 

മുന്വര്ദ്ഷ്്ളില്ത് വനിതോവികസന പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുതി സ്ത്രീകക്കുപ്രവണ്ടി  തപ്രേശങ്ങള സവ ംഭ്രണ 

സ്ഥോപന്ളിലൂഹട ഭ്ീേേോ  തുക ഹെലവഴിച്ചത്, ഹെറുകിട, വയക്തിഗത വയവസോ /ന്ടില്ത് 

സംരംഭ്്ളിലോ ിരുനു. . അവഹ ല്ലോംതഹന്ന നഷ്ടതിലോവകപ്ര ോ നിലച്ചുപ്രപോവകഹ ോ ഹെയ്തതിന് നിരവധ്ി 

കോരണ് ണ്ട്. 

  ഥോര്ദ്ത്ഥ ആവശങ്ങളയ് കഹണ്ടത്തുകപ്ര ോ, അവരുഹട പ്രനതൃതവവംപങ്കോളിതവം 

ഉെപോക്കുകപ്ര ോ സവദന മേഗ്ക്ധ്യംലഭ്യേോക്കുകഹ ോ ഹെയ്തിട്ടില്ല. 

 ഉല്ത്പന്ന് ഹട ഗുണനിലവോര പരിപ്രശങ്ങളോധ്ന, പോയ്ക്കിംഗ,് േോര്ദ്ക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള 

സവദന മേഗ്ക്ധ്യക്കുെവ്, ധ്നസെോ തിന്ഹെ  

എന്നോല്ത് പരിേിതിക ഏഹെയഹണ്ടങ്കിലും തിളക്കേോര്ദ്ന്നേവര്ദ്തന് നടത്തുന്ന സ്ത്രീ സംര് 

പല പഞ്ചോ ത്തുകളിലുമുണ്ട്. ഈ അവസരതില്ത് വനിതോ രടക പദ്ധതി ിലൂഹട സ്ത്രീകക്കുപ്രവണ്ടി 

വിഭ്ോവനംഹെേഹപടുന്ന പദ്ധതികളില്ത് ഒരു റമന:ര്ദ്വിെിന്ത്നം ആവശങ്ങളയേോണ്. െില േോപ്ര ോഗിക ആവശങ്ങളയ് 

തന്ത്രപരേോ  ആവശങ്ങളയ്ളിപ്രലയ്്ക്ക ന ിക്കോന് സോദ്ധയതയണ്ടഹന്നതിനോല്ത് ഈക്കരയതില്ത് ഊന്നല്ത് 

നല്ത്കി ോവണം പദ്ധതിക ആത്ത്രണം ഹെപ്രേണ്ടത്. 

2) വനിത രടകപദ്ധതി ആത്ത്രണം  

വനിതോ രടക പദ്ധതി ആത്ത്രണതിന് പ്രവണ്ടുന്ന വിവര് േധ്ോനേോയം സ്ത്രീപദന മേവി പഠനം, 

ലിംഗപദന മേവി പഠനം, വിശങ്ങളകലനം, സേ  ഉപപ്ര ോഗ വിശങ്ങളകലനം തുട്ി  ഉപോധ്ിക ഉപപ്ര ോഗിച്ചോണ് 

ഹെപ്രേണ്ടതും പ്രശങ്ങള രിപ്രക്കണ്ടതും. ി്ഹന ലഭ്ിക്കുന്ന വിവര്ളില്ത്നിന്ന് ആവശങ്ങളയ്ഹള പ്രവര്ദ്തിരിക്കുപ്രമ്പോ 

സ്ത്രീക ഹട രണ്ടോംകിട പദന മേവിക്ക് കോരണേോന്ന്ന തന്ത്രപരേോ  ആവശങ്ങളയ്ഹള കഹണ്ടത്തുകയം അവയ്ക്കുള്ള 

പരിെോരേോര്ദ്ഗ് വനിതോരടക പദ്ധതി ില്ത് ഉഹപടുത്തുകയം പ്രവണം. ിതിന്ഹെ മു യ ഉതരവോദന മേിതവം 
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വനിതോ വര്ദ്ക്കിംഗ ് ഗ്രൂപിനോണ്. വനിതോ രടക പദ്ധതി ആത്ത്രണ് ഹപോതു ആത്ത്രണതിന്ഹെ 

രടക്ളോകണം. സ്ത്രീകക്കുപ്രവണ്ടിയള്ള പദ്ധതിക സ്ത്രീക ഹട അവസ്ഥഹ  തോല്ത്ക്കോലികേോ ി 

ഹേച്ചഹപടുത്തുന്നതിനല്ല, േെിച്ച് സോേോ  ശങ്ങളോക്തീകരണപ്രത ോണ് ആതയന്ത്ികേോ ി ലക്ഷയംഹവയ്പ്രക്കണ്ടത്. 

 സ്ത്രീ ശങ്ങളോക്തീകരണം 

സ്ത്രീക ഹട സവോശ്ര തവം, ആന്ത്രിക ശങ്ങളക്തി എന്നിവ വര്ദ്ദ്ധിപിച്ച് ഉല്ത്പോദന മേന വിഭ്വ്ളിലും സവതിലും 

നി ന്ത്രണമുണ്ടോക്കുക, സവന്ത്ം ജീവിതതിന്ഹെ വിവിധ് പ്രേ ലകളിഹല വരുംവരോകകളക തിരിച്ചെിഞ്ഞ് പ്രവണ്ടത് 

ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുക, ആ തീരുേോന് നടപിലോക്കോപുംകഴിയന്ന അവസ്ഥഹ  സ്ത്രീ ശങ്ങളോക്തീകരണം എന്്ന 

വിളിക്കോം. സമൂെതില്ത് ിന്ന് നിലനില്ത്ക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധ നി േ്, വയവസ്ഥക, ന്ടുംബം എന്നീ സ്ഥോപന 

സംവിധ്ോന്ളില്ത് കോണുന്ന സ്ത്രീ-റമരുഷ് അധ്ികോര ബന്ധ് തുട്ി വ ില്ത് േോറ്റംവരുതോന് 

സ്ത്രീശങ്ങളോക്തീകരണംഹകോണ്ട ് കഴിയം. തീരുേോനഹേടുക്കോപുള്ള അധ്ികോരം, ആവശങ്ങളയ് ം േതികരണ് ം 

പ്രകപിക്കോപുള്ള അധ്ികോരം, ഭ്രിക്കുന്നവരുഹട കോരയപരിപോടി ില്ത് ആവശങ്ങളയ് ഉഹപടുതോപുള്ള 

അധ്ികോരം, കൂടി പടി ോപ്രലോെനയ്ക്കുള്ള അധ്ികോരം, എന്നീ തന്ത്രപരേോ  ആവശങ്ങളയ്ളോണ് വനിതോരടക 

പദ്ധതി ില്ത് പ്രേോജക്റ്റുകളോ ി േോപ്രെണ്ടത്. 

 ആത്ത്രണ ത്െികക 

 മിേി, പണം, േറ്റുവിഭ്വ് തുട്ി വ ില്ത് ഉടേസ്ഥത. 

 ഉല്ത്പോദന മേന ഉപോധ്ിക ം ഉപകരണ് ം സകകോരയംഹെേോപുള്ള അെിവ്, അവകോശങ്ങളം. 

 റമതി  അെിവക, സവദന മേഗ്ക്ധ്യ്, വിവര് പ്രനടോപുള്ള അവസര് ം അവകോശങ്ങളവം. 

 അെിവിപും അദ്ധവോനതിപും സേ തിപുമുള്ള വിലപ്രപശങ്ങളല്ത് പ്രശങ്ങളഷ്ി. 

 ഹപണ്ന്ട്ടികക്ക് വിദന മേയോഭ്യോസതിപുള്ള അവസരം, പിണ നലണ. 

 വിവിധ്േോ തിലുള്ള സ്ത്രീക ഹട സവിപ്രശങ്ങളഷ് ആവശങ്ങളയ്ക്ക് േികച്ച ആപ്രരോഗയപ്രസവനം ലഭ്ിക്കല്ത്. 

 സ്ത്രീകക്ക് ശങ്ങളരീരം, സലംഗികത, േതുല്ത്പോദന മേനം, തുട്ി  കോരയ്ളില്ത് തീരുേോനഹേടുക്കോപുള്ള 

അവകോശങ്ങളം ലഭ്ിക്കല്ത്. 

 േോനസികോപ്രരോഗയ സംരക്ഷണം ഉെപോക്കല്ത്. 

 ശങ്ങളോരീരിക-േോനസിക സവകലയമുള്ള സ്ത്രീകക്ക് ആപ്രരോഗയപ്രസവനതിപുള്ള േോപയത. 

 സഞ്ചോര സവോതന്ത്രയ അവകോശങ്ങളം. 

 വൃദ്ധസ്ത്രീക ഹട ശങ്ങളോരീരിക-േോനസിക േശ്ന്ക്ക് ആപ്രരോഗയപ്രസവന അവസരം, അവകോശങ്ങളം. 

 സമൂെതിന്ഹെ ഹപോതു ിട്ളില്ത് സ്ത്രീകക്്ക വര്ദ്ദ്ധിച്ച േോപയത. 

 വിവിധ് പ്രേ ലക ം ആശങ്ങള ് ം 

 കോര്ദ്ഷ്ിക പ്രേ ല  

 കര്ദ്ഷ്കസേിതി, പോടപ്രശങ്ങള രസേിതി, പ്രകരകര്ദ്ഷ്ക സേിതി, എന്നിവ ില്ത് പങ്കോളിതം. റമതി  

കോര്ദ്ഷ്ികരീതി, വളം, വിത,് ിവഹ ക്കുെിച്ചുള്ള പരിശങ്ങളീലനം. 

 ഹതോഴില്ത്  ന്ത്ര്, രോക്ടര്ദ്, ടില്ലര്ദ്, പ്രെോപര്ദ്, എന്നിവ ചുരു്ി  വോടക ില്ത് ലഭ്യേോക്കുന്ന 

പ്രേോജക്റ്റ്, ഒപം പരിശങ്ങളീലനവം. 

 ന്ടുംബശ്രീ  രഏ േോതൃക ഉദന മേോതവല്ത്കരണം. പോട്ടകൃഷ്ി പ്രേോജക്ടില്ത് േണിര കപ്രമ്പോേ്, 

സജവവളം, സജവ കീടനോശങ്ങളിനി എന്നിവ ഉഹപടണം. 

 തൃതോല പഞ്ചോ ത് ഹനല്ല് സംഭ്രണം നടത്തുപ്രമ്പോ സ്ത്രീ േോതിനിതയം. 
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 വില്ത്പന വോെനം ഹെെി  വോടകയ്ക്ക് സര്ദ്ക്കോര്ദ് ഉടേസ്ഥത ില്ത്. 

 േത്സ്യ വിപണന/സംസ്കരണ രംഗത് പ്രരോഗ്ഹക്കതിഹര. 

 േത്സ്യ പ്രേ ല 

 േത്സ്യവിപണന രംഗത് സര്ദ്ക്കോര്ദ് സെോ ് ഹട പ്രേോജക്റ്റ്. 

 േത്സ്യവിപണനതിന് ഹപോതുവോെനം. 

 ഹെമീന് ഫോക്ടെികളിഹല അടിസ്ഥോനസൌകരയം, ആപ്രരോഗയസുരക്ഷോ പദ്ധതിക. 

 വയവസോ  പ്രേ ല 

 ഹെറുകിട വയവസോ  യൂണിറ്റുകക്്ക വര്ദ്ക്ക്ഹഷ്ഡ്ഡ,് ക്രഷ്് തുട്ി വ. 

 ിലരിക്കല്ത്, പ്രെോം ഉപകരണ്, ിലപ്രരോണിക്,  എന്നീ ഉപകരണ്ളില്ത് പരിശങ്ങളീലനതിന് 

പ്രേോജക്റ്റ്. 

 ഊര്ദ്ജസംരക്ഷണ സപ്രങ്കത്, ജലവിതരണം, ഭ്വനനിര്ദ്മോണം, എന്നിവയേോ ി 

ബന്ധഹപട്ട് പരിശങ്ങളീലനം, ഹതോഴില്ത് കരോറുക. 

 ഭ്വന പദ്ധതിക 

 റമക ില്ലോത അടുപ്, ന്ടിഹവള്ള ലഭ്യത, േഴഹവള്ള സംഭ്രണം, എന്നിവയള്ള സ്ത്രീക ഹട 

പ്രപരിലുള്ള വീടുക, ഒറ്റഹപട്ടവര്ദ്ക്കോ ി ഭ്വനസമുച്ച ം - ഹപോതുസൌകരയ് ഉഹപഹട. 

 ഹതോഴിലിട്, വിദന മേയോഭ്യോസ സ്ഥോപന്, ഓഫീസുക, ടൌണ്ഷ്ിപ്പുക, വോണിജയ ിട്, 

എന്നിവിട്ളില്ത് സ്ത്രീസുരക്ഷയള്ള പ്രടോ ലറ്്റ, ിന്സിനപ്രെറ്റര്ദ്, ൈസ്സ് േോറ്റോപും മുലയൂട്ടോപുമുള്ള 

സൌകരയം, ജലലഭ്യത എന്നിവ ഉെപ്പുവരുത്തുക. 

 ഹതോഴില്ത് 

 േെോത്മോഗോന്ധി പ്രദന മേശങ്ങളീ  ാോേീണ ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതി, പ്രലബര്ദ്ബോങ്ക,് പ്രലബര്ദ് ഡ െക്ടെി 

എന്നിവ. 

 അനയ സംസ്ഥോന്ളിപ്രലയ്ക്ക് തോല്ത്ക്കോലിക പ്രജോലിക്്ക പ്രപോന്ന്നവരുഹട സുരക്ഷയം, 

ിവിഹടഹ ത്തുന്ന അനയ സംസ്ഥോന ഹതോഴിലോളിക ഹട രജിപ്രസ്ട്രഷ്പും. 

 ഹതോഴില്ത് ലഭ്യത, അെിവോല ്, ഹതോഴില്ത് പരിശങ്ങളീലന്, ബോലപ്രവലയ്ഹക്കതിപ്രരയളളവ, 

ഹതോഴില്ത്ഹെേോനോകോതവര്ദ്ക്കും ഒറ്റഹപട്ടവര്ദ്ക്കുമുള്ള റമന:രധ്ിവോസം തുട്ി വ. 

 ആപ്രരോഗയം 

 ഔഷ്ധ് നിര്ദ്മോണം, ഔഷ്ധ്കൃഷ്ി എന്നിവ. 

 പരിപ്രശങ്ങളോധ്നോ മുെികളിഹല സ്ത്രീസൌഹൃദന മേ സൌകരയ്. 

 ദന മേളിത്, ആദന മേിവോസി പ്രേ ലകളില്ത് എല്ലോേോസവം ഹേഡിക്കല്ത് കയോമ്പുക. 

 സ്ഥിരം പ്രരോഗികക്കും പകര്ദ്ച്ചവയോധ്ിക ബോധ്ിച്ചവര്ദ്ക്കും തുടര്ദ്െികില്ത്സോ പദ്ധതിക. 

അവര്ദ്ക്കുപ്രവണ്ടി അഭ് പ്രകന്ദ്രം, ശുശ്രൂഷ്ോസെോ  പദ്ധതി, ഹക ര്ദ്യൂണിറ്റ്, േരുനു. ബോങ്ക്. 

 വനിതോ രടക പദ്ധതി 

 സ്ത്രീപദന മേവി പഠനം, വനിതോ വികസന സേിതി, ജോാതോ സേിതി, എന്നിവയഹട 

ഉതരവോദന മേിതവപ്രതോഹടയള്ള നടതിപ്. 

 പ്രലബര്ദ് ബോങ്ക്, സവദന മേഗ്ദ്ധയ ൈോുക, വനിതോപ്രകന്ദ്രം, ഹപണ്ന്ട്ടികക്കുള്ള പരിശങ്ങളീലന്. 
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 വിദന മേയോഭ്യോസം 

 ജീവിത സനറമണയ വികസനം, സലംഗിക വിദന മേയോഭ്യോസം, ഗഋഞ അപുസരിച്ച വിദന മേയോഭ്യോസ 

സൌകരയ്, ജന്ഡര്ദ് ഡസ്ക,് കൌണ്സിലിംഗ് സോെിതയസേോജ്,േപ്രതയക 

വിഷ് ്ക്്ക അധ്ികപഠനസേ ം, സോമ്പതിക സെോ /പിണ നലണോ സംവിധ്ോന്, 

പ്ര്ോണ്സര്ദ്ഷ്ിപ് ലഭ്ിക്കുന്നതിപുള്ള നടപടിക, എന്നിവ. 

 കീഴ്തട്്ട നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 സ്ത്രീധ്നം, േോ പൂര്ദ്തി ോന്ന്നതിപു മുന്റമള്ള ഹപണ്ന്ട്ടിക ഹട വിവോെം എന്നിവ തടയന്നതിപുള്ള 

അവപ്രബോധ്ം സമൂെതില്ത് വളതിഹ ടുക്കണം 

 ഹതോഴില്ത്പരേോ ി ഉ ര്ദ്ച്ച ഉണ്ടോന്ന്നതിനോ ി ന്ടുംബശ്രീ മുപ്ര ന സേപ്രക്രോ സംരംഭ്് നടപിലോക്കുക 

 സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രേ ല ിഹല വന്പ്പുക, ഹതോഴില്ത് സംരംഭ്് എന്നിവ വഴി പരേോവധ്ി ഹതോഴില്ത് 

ൃതഷ്ടിക്കുക 

 ഹപണ്ന്ട്ടികക്കോ ി ഹസൌജനയ പി.എസ്.സി പ്രകോച്ചിംഗ ് 

 പി.എച്ച്.സി/സി.എച്്ച.സി എന്നിവട്ളില്ത് േപ്രതയക െിക്തിസോ ഹസൌകരയ് 

 കര്ദ്ശങ്ങളന സ്ത്രീധ്ന ഗോര്ദ്െിക പീ്ന നിപ്രരോധ്ന നടപടിക 

പ്രേല്തട്ട് നിര്ദ്പ്രേശങ്ങള് 

 ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുക, ന്ടുംബശ്രീ മുപ്ര ന ജില്ല ില്ത് വനിതോബസ്്സ സര്ദ്േീസുക ആരംഭ്ിക്കുക 

 ന്ടുംബശ്രീ, സോമൂെയപ്രക്ഷേ വന്പ്, ജില്ലോ പഞ്ചോ ത്, ത്രിതല പഞ്ചോ ത് – സെകരണപ്രതോഹട 

ക്രഷ്്, വനിതോ പ്രെോേല്ത്  എന്നിവ നടപിലോക്കുക 

 എക്ച്സസസ്, പ്രപോലീസ്, ആപ്രരോഗയം, വിദന മേയോഭ്യോസം, ന്ടുംബശ്രീ വന്പ്പുക പ്രെര്ദ്ന്ന് ഹസ്കൌട്ട് 

&സെ്സ്, എന്.എസ്.എസ് പ്രവോളണ്ടി ര്ദ്, എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ് എന്നിവര്ദ്ക്ക് ലെരി 

പദന മേോര്ദ്ത്ഥ് ഹട ഉപപ്ര ോഗം നി ന്ത്രിക്കുന്നതിപുള്ള പരിശങ്ങളീലനം 

 ഹപണ്ന്ട്ടികക്ക് ഹസൌജനയ വിദന മേയോഭ്യോസം 

 സ്ത്രീകക്ക് ഹതോഴില്ത് സോധ്യത വര്ദ്ദ്ധന 

 സഞ്ചോര സവോതന്ത്രയം,  ോത്ര സുരക്ഷിതതവം, പ്രകോര്ദ്ട്ട് പ്രേഹസൌകരയ് 

 ശങ്ങളോരീരിക സോമൂെയ പ്രകന്ദ്ര്, വയോ ോേം, കോ ികം, േോനസികോപ്രരോഗയം 

 ഹതോഴിലധ്ിഷ്ഠിത വിദന മേയോഭ്യോസം 

 സോമ്പതിക നിര്ദ്ബന്ധിത നി േ് 

സംപ്ര ോജന സോധ്യതക 

 ത്രിതല പഞ്ചോ ത്തുക, ന്ടുംബശ്രീ സെകരണപ്രതോഹട ജില്ല ില്ത് വനിത ബസ്സ് സര്ദ്േീസുക 

ആരംഭ്ിക്കുക 

 ന്ടുംബശ്രീ, സോമൂെയപ്രക്ഷേ വന്പ്, ജില്ലോപഞ്ചോ ത് സെകരണപ്രതോഹട സിവില്ത് പ്രേഷ്ന് 

പ്രകന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രഷ്് 

 സര്ദ്ക്കോര്ദ് പ്രേ ല ില്ത് ന്ടുംബശ്രീ, ത്രിതല പഞ്ചോത്തുക ഹട സെകരണപ്രതോഹട വനിതോ പ്രെോേല്ത് 
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 എക്ച്സസസ്, പ്രപോലീസ്, ആപ്രരോഗയം, വിദന മേയോഭ്യോസം, ന്ടുംബശ്രീ വന്പ്പുക പ്രെര്ദ്ന്ന് സഹകൌട്്ട 

&സഗ്സ് എന്.എസ്.എസ് പ്രവോളന്െി ര്ദ്, എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ് എന്നിവര്ദ്ക്ക് ലെരി 

പദന മേോര്ദ്ത്ഥ് ഹട ഉപപ്ര ോഗം നി ന്ത്രിക്കുന്നതിപുള്ള പരിശങ്ങളീലനം 

 ന്ടുംബശ്രീ, പട്ടികജോതിവന്പ്, പട്ടികവര്ദ്ഗ വന്പപ് എന്നീ സ്ഥോപന്ളിലൂഹട വനിതകക്്ക ഹതോഴില്ത് 

പരിശങ്ങളീലനം.  

 പരിശങ്ങളീലനം ലഭ്ിക്കുന്നവര്ദ്ക്ക് േെോത്മോഗോന്ധി പ്രദന മേശങ്ങളീ  ാോേീണ ഹതോഴിലുെപ് പദ്ധതി ിലൂഹടയം വിവിധ് 

വന്പ്പുക േോ ി സംപ്ര ോജിപിച്ച് ഹതോഴില്ത് സംരംഭ്് തുട്ോവന്നതോണ്. 

 വര്ദ്ക്ക്ഹഷ്ഡ്, ഹകട്ടിടനിര്ദ്മോണ സോോിക ഹട നിര്ദ്മോണം (ന്ടുംബശ്രീ)  

 േത്സ്യക്കൃഷ്ി, പ്രകോഴി, ആട്, പശു എന്നിവയഹട കൂടി പട് നിര്ദ്മോണം (മൃഗസംരക്ഷണം) 

 ധ്ോനയപ്പുര (കൃഷ്ി) 

 വിദന മേയോല ്ക്്ക പോെകപ്പുര, ഭ്ക്ഷണമുെി (വിദന മേയോഭ്യോസം) 

 േഴഹക്കോ്് (എം.ഹക.എസ്.പി) 

 തീറ്റപ്പുല്ത്കൃഷ്ി (ഡ െി ഡിപോര്ദ്ട്ട്ഹേന്െ്) 

............................................ 
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ഉപസംഗ്രഹം 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 22 വിഷയമമഖലകള്ക്ക്്ക 

വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഉപസമിതികളുന്റട മേതൃതവത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്ത്തേളാണ്ാന് േടന്നത്ൂ ാതടാന്റത 

അേിവാരയ ഘട്ടളാണ്ില് മ ാക്കസ് ചര്ത്ചകളും േടത്തിയി്നു. എൂ പംൂപിൂമാര്ത്, പംൂപല്ൂപ മാര്ത്, 

ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അദ്ധയക്ഷന്മാര്ത്, ഉപസമിതി കണ്വീേര്ത്മാര്ത്, വിവിധ മമഖലക്ിന്റല വിദഗ്ധര്ത്, 

മാധയമ പ്രവര്ത്ത്തകര്ത് പന്നിവ്നന്റട പ്രമതയക ചര്ത്ചകളും മയാഗളാണളും േടത്തി േിര്ത്മേശങ്ങളളാണള്ക് 

സവീകരിചിട്ടുണ്ട്ൂ ഉപസമിതി തയ്യാറാക്കിയ കരട് പരിമപ്രഷയം തമേശങ്ങള സവയംഭരന സ്ഥാപേളാണള്ക്ക്ക് 

അയച്ചു ന്റകാടുത്തി്നു. എൂ തമേശങ്ങള സവയംഭരന സ്ഥാപേളാണള്ക് മയാഗം മചര്ത്ന്ന് ചര്ത്ച ന്റച്് 

േല്കിയ േിര്ത്മേശങ്ങളളാണള്ക് ഉള്ക്ന്റക്കാള്ളിച് ന്റകാണ്ട് ജില്ലാ പദ്ധതി സംടമാക്മാക്കുന്നതിള ള്ള ങ്ങമളാണള്ക് 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്ൂ  

കരട് മരഖ വികസേ ന്റസമിോറില് അവതരിപ്പിച് ചര്ത്ചകള്ക്ക്്ക വിമധയമാക്കിൂ 

ന്റസമിോറില് പംൂപല്ൂപ മാ്നന്റട പങ്കാ്ിത്തവം േിര്ത്മേശങ്ങളളാണളും ങ്ങമദ്ധയമായി്നു. എൂ ലഭിച 

േിര്ത്മേശങ്ങളളാണള്ക്കൂടി ഉള്ക്ന്റപ്പടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ജില്ലാ പദ്ധതിയുന്റട ഭാഗമായി വിവിധ വികസേ 

മമഖലകളുന്റട അവസ്ഥ വിശങ്ങളകലേം േടത്തി, േിലവിലുള്ള വിടവകള്ക് കന്റണ്ടത്താള ം, ആയതിേ് 

കാരനമായ പ്രശ്നളാണളും പരിഹാരത്തിള തകുന്ന സാധയതകളും േിര്ത്മേശങ്ങളളാണളും ഉള്ക്ന്റപ്പന്റടയുള്ള 

പരിമപ്രഷയം തയ്യാറാക്കാന് മമല് പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്ത്തേളാണള്ക് ന്റകാണ്ട് ഒ്ന പരിധി വന്റര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ൂ 

പാലക്കാട് ജില്ലാ ആസൂത്രന സമിതിയുന്റട അംഗീകാരം സമയബന്ധിതമായി തന്റന്ന 

ലഭയമാക്കാള ം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ൂ ഈ ജില്ലാ പദ്ധതി സംസ്ഥാേ ആസൂത്രന മബാര്ത്ഡിന്റെ ഉചിതമായ 

േിരീക്ഷനളാണള്ക്ക്ക് വിമധയമാക്കി സംസ്ഥാേ വികസേ ന്റക ണ്സിലിന്റെ അംഗീകാരത്തിേ് 

മശങ്ങളഷം തമേശങ്ങള സവയംഭരന സ്ഥാപേളാണള്ക്ക്ക് 2018-19 വാര്ത്ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ പദ്ധതിയുന്റട 

േിര്ത്മേശങ്ങളളാണളുന്റട അടിസ്ഥാേത്തില് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാന് സാധിച്ചുൂ 

ൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂ 
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അനുബന്ധം – 1.1 

 
2011 ജനസംഖ്യാ കണക്കക്കടുപ്പ് അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിക്കല ജനസംഖ്യക്കയ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്കെവലപ് ക്കെന്റ് ബ്ലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലം, 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിലം ബ്വര്തിരിച്ച വിവരങ്ങള് ചുവക്കട ബ്േര്ുന്നു. 
Sl 
No 

സി.െി  
ബ്ലാക്ക ്

Rural/ 
Urban 

Total 
Population 

Total SC 
Population 

SC ST 
Population 

ST Others 
Population 

Others 

Male Female Male Female Male Female Male Female 

1 
തൃത്താല 
 

റൂറല് 160180 75508 84672 28472 13964 14508 326 153 173 131382 61391 69991 

2 അർബൻ 40651 19115 21536 7127 3525 3602 29 9 20 33495 15581 17914 

3 Total 200831 94623 106208 35599 17489 18110 355 162 193 164877 76972 87905 

4 

പട്ടാമ്പി 

റൂറല് 206273 97837 108436 25010 12177 12833 290 125 165 180973 85535 95438 

5 അർബൻ 96764 47098 49666 13920 6863 7057 109 59 50 82735 40176 42559 

6 Total 303037 144935 158102 38930 19040 19890 399 184 215 263708 125711 137997 

7 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 

റൂറല് 178585 85391 93194 24884 11987 12897 626 321 305 153075 73083 79992 

8 അർബൻ                         

9 Total 178585 85391 93194 24884 11987 12897 626 321 305 153075 73083 79992 

10 

ഒറ്റപ്പാലം 

റൂറല് 135010 64015 70995 21150 10112 11038 164 83 81 113696 53820 59876 

11 അർബൻ 16085 7750 8335 2760 1345 1415 6 3 3 13319 6402 6917 

12 Total 151095 71765 79330 23910 11457 12453 170 86 84 127015 60222 66793 

13 

പാലക്കാട ്

റൂറല് 172514 83477 89037 30012 14786 15226 292 167 125 142210 68524 73686 

14 അർബൻ 41359 20265 21094 4216 2101 2115 42 21 21 37101 18143 18958 

15 Total 213873 103742 110131 34228 16887 17341 334 188 146 179311 86667 92644 

16 

െണ്ണാര്ക്കാട ്

റൂറല് 285236 137636 147600 28677 14026 14651 2407 1163 1244 254152 122447 131705 

17 അർബൻ 34839 16658 18181 3147 1529 1618 298 142 156 31394 14987 16407 

18 Total 320075 154294 165781 31824 15555 16269 2705 1305 1400 285546 137434 148112 
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19 

അട്ടപ്പാടി 

റൂറല് 64318 32035 32283 3054 1479 1575 27627 13708 13919 33637 16848 16789 

20 അർബൻ                         

21 Total 64318 32035 32283 3054 1479 1575 27627 13708 13919 33637 16848 16789 

22 

െലമ്പുഴ 

റൂറല് 121936 59891 62045 21207 10421 10786 2277 1138 1139 98452 48332 50120 

23 അർബൻ 121219 59578 61641 14158 6931 7227 986 497 489 106075 52150 53925 

24 Total 243155 119469 123686 35365 17352 18013 3263 1635 1628 204527 100482 104045 

25 

കുഴല്െന്ദം 

റൂറല് 174611 84665 89946 41783 20450 21333 144 65 79 132684 64150 68534 

26 അർബൻ                         

27 Total 174611 84665 89946 41783 20450 21333 144 65 79 132684 64150 68534 

28 

ക്കകാല്ലബ്കാട് 

റൂറല് 92267 45419 46848 19647 9567 10080 5422 2716 2706 67198 33136 34062 

29 അർബൻ 38595 19126 19469 6416 3160 3256 36 16 20 32143 15950 16193 

30 Total 130862 64545 66317 26063 12727 13336 5458 2732 2726 99341 49086 50255 

31 

േിറ്റൂര് 

റൂറല് 162544 80240 82304 22724 11160 11564 4411 2188 2223 135409 66892 68517 

32 അർബൻ                         

33 Total 162544 80240 82304 22724 11160 11564 4411 2188 2223 135409 66892 68517 

34 

ക്കനന്മാറ 

റൂറല് 138272 67610 70662 23254 11381 11873 1793 873 920 113225 55356 57869 

35 അർബൻ                         

36 Total 138272 67610 70662 23254 11381 11873 1793 873 920 113225 55356 57869 

Source: 2011 District Census Handbook 
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37 

ആലത്തൂര് 

റൂറല് 241378 117742 123636 33077 16382 16695 1244 617 627 207057 100743 106314 

38 അർബൻ 26720 12808 13912 3045 1483 1562 23 11 12 23652 11314 12338 

39 Total 268098 130550 137548 36122 17865 18257 1267 628 639 230709 112057 118652 

ബ്ലാക്ക ്തലം ആക്കക 

റൂറല് 2133124 1031466 1101658 322951 157892 165059 47023 23317 23706 1763150 850257 912893 

അർബൻ 416232 202398 213834 54789 26937 27852 1529 758 771 359914 174703 185211 

Total 2549356 1233864 1315492 377740 184829 192911 48552 24075 24477 2123064 1024960 1098104 

1 ക്ക ാര്ൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി   43533 20757 22776 7423 3577 3846 88 45 43 36022 17135 18887 

2 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി   53792 25359 28433 4765 2272 2493 89 45 44 48938 23042 25896 

3 പാലക്കാട്മമുനിസിപ്പാലിറ്റി   130955 63833 67122 10068 4889 5179 213 131 82 120674 58813 61861 

4 േിറ്റൂര് - തത്തെംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി   32298 15665 16633 3837 1884 1953 30 18 12 28431 13763 14668 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിആക്കക   260578 125614 134964 26093 12622 13471 420 239 181 234065 112753 121312 

പാലക്കാട ്ജില്ല   2809934 1359478 1450456 403833 197451 206382 48972 24314 24658 2357129 1137713 1219416 

Source: 2011 District Census Handbook 
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അനുബന്ധം – 4.1.1 
ക്കനറ്റ് െിസ്ട്രിക് വാലൂ ആെെ് 

 

GOVERNMENT OF KERALA 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS 2011-12 

NET DISTRICT VALUE ADDED (AT BASIC PRICE)-CURRENT PRICE 

 Base year 2011-12 

Percentage of 

Contribution of  

Palakkad District 

to the Total 

Kerala 

production 

Percentage of 

contribution to each 

sector 

Sl. Industry 
PA

LA
KK

AD
 

Ke
ra

la
 T

ot
al
 

Pa
la
kk

ad
 

Ke
ra

la
 

1 Agriculture, forestry & fishing 345594 4026831 8.58 93.77 94.38 

1.1 Crops 193917 2156600 8.99 52.62 50.55 

1.2 Livestock 110134 1111658 9.91 29.88 26.06 

1.3 Forestry & Logging 35630 425567 8.37 9.67 9.97 

1.4 Fishing 5913 333005 1.78 1.60 7.81 

2 Mining & Quarrying 22959 239593 9.58 6.23 5.62 

 A. Sub-Total of Primary 368553 4266424 8.64 100.00 100.00 

3 Manufacturing 210681 3000616 7.02 38.51 35.85 

4 
Electricity, Gas, Water Supply & other Utility 

Services 
14917 311148 4.79 2.73 3.72 

4.1 Electricity, gas & other utility services 12564 277574 4.53 2.30 3.32 

4.2 Water Supply 2354 33575 7.01 0.43 0.40 

5 Construction 321452 5058202 6.36 58.76 60.43 

 B. Sub-Total of Secondary 547050 8369967 6.54 100.00 100.00 

6 Trade,hotels & restaurants 438473 5125615 8.55 37.74 29.47 

7 Transport,Storage & Communication 152251 2490301 6.11 13.10 14.32 

8 Financial Services 80897 1408254 5.74 6.96 8.10 
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9 
Real estate,ownership of dwellings & 

professional services 
151399 3549760 4.27 13.03 20.41 

10 Public Administration 80633 1223566 6.59 6.94 7.04 

11 Other Services 258154 3592748 7.19 22.22 20.66 

 C. Sub-Total of Tertiary 1161807 17390244 6.68 100.00 100.00 

12 
District  Value Added at basic Prices 

2077410 30026634 6.92 

    

13 Population (In Number)* 2821587 33501483 8.42 

14 
District Per Capita Income (Rs) at 

Basic Price 
73626 89628 82.15 

 

  അനുബന്ധം – 4.1.3 
െണ്ണ് ബ്ശ്രണി 

ക്രെ 
നമ്പ
ര് 

െണ്ണ് ബ്ശ്രണി താലൂക്്ക 
െണ്ണിന്ക്കറ  

രേന 
േരിവ് 

അമ്ല/ക്ഷാര 
സവാഭാവം 

കാര് ിക വിളകള് 

1 അഗളി െണ്ണാര്ക്കാട് 
െണല്, 
എക്കല്, 

പശിെരാശി 
3-10% 

നീര്വീരയം, 
ക്ഷാരം 

ോെ, റാഖ്ി 

2 നരസിമുക്ക് െണ്ണാര്ക്കാട് പശിെരാശി 25-33% അമ്ലം 
പച്ചക്കറികള്, കരിമ്്പ, 

വാഴ 

3 ഭവാനി െണ്ണാര്ക്കാട് െണല് രാശി 1-5% നീര്വീരയം, 

ക്കനല്ല്, കരിമ്്പ, 
(ററയിന്ഫെ് 

നിലക്കടല, പരുത്തി, 
ക്കേറുധാനയങ്ങള്) 

4 ആനക്കട്ടി െണ്ണാര്ക്കാട് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
15-25% അമ്ലം വനവത്ക്ക്കരണം 

5 കരിവാരചുണ്ടകി 
െണ്ണാര്ക്കാട് 
പാലക്കാട് 

പശിെരാശി 15-33% ക്ഷാരം വനവത്ക്ക്കരണം 

6 അഞ്ഞൂര് 
ഒറ്റപ്പാലം 
പട്ടാമ്പി 

െണല്, 
പശിെരാശി 

3-10% അമ്ലം 
ക്കതങ്ങ്, വാഴ, 
പച്ചക്കറികള് 

7 അനുപ്പൂര് േിറ്റൂര് പശിെരാശി 3-10% ക്ഷാരം പരുത്തി, നിലക്കടല 

8 ബ്െച്ചിറ േിറ്റൂര് പശിെരാശി 1-3% ക്ഷാരം 
ക്കനല്ല്, കരിമ്്പ, 

നിലക്കടല, പരുത്തി 

9 േമ്പുളം േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% 

നീര്വീരയം, 
ക്ഷാരം 

ക്കനല്ല്, കരിമ്്പ, 
ബ്സായാബീന് 
(ഇറിബ്ഗ ന് 
പച്ചക്കറികള്) 

10 ഭവാജി നഗര് േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
3-10% നീര്വീരയം 

ക്കതങ്ങ്, കരിമ്്പ, 
നിലക്കടല, പരുത്തി 
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11 ബ്ഗാപാലപുരം േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% ക്ഷാരം 

ക്കനല്ല്, ക്കതങ്ങ്, കരിമ്്പ, 
നിലക്കടല, പരുത്തി 

12 എലപ്പുള്ളി േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% ക്ഷാരം ക്കനല്ല് 

13 ക്കപരുൊട്ടി േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% ക്ഷാരം ക്കനല്ല് 

14 കാരാകുറിശ്ശി ഒറ്റപ്പാലം െണല് രാശി 1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 
15 പരിയാനംപറ്റ ഒറ്റപ്പാലം പശിെരാശി 1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 

16 ബ്താലനൂര് ആലത്തൂര് െണല് രാശി 1-3% നീര്വീരയം 
ക്കനല്ല്, വാഴ, 
പച്ചക്കറികള് 

 

17 കരിങ്ങന്ബ്താട് ആലത്തൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
10-15% അമ്ലം ക്കതങ്ങ്, ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 

18 കിണാബ്ശ്ശരി ഒറ്റപ്പാലം 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% അമ്ലം 

റബ്ബര്, ക്കതങ്ങ്, 
ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 

 

19 ക്കവട്ടിക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം 
െണല്, 

പശിെരാശി 
25-33% അമ്ലം ക്കതങ്ങ്, ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 

20 ക്കകാടുമ്്പ േിറ്റൂര് പശിെരാശി 1-3% 
നീര്വീരയം, 
ക്ഷാരം 

ക്കനല്ല്, വാഴ, 
പച്ചക്കറികള് 

21 ക്കകാട്ടെല െണ്ണാര്ക്കാട് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
3-10% 

നീര്വീരയം, 
ക്ഷാരം 

ക്കേറുധാനയങ്ങള്, 
വനവത്ക്ക്കരണം 

22 െറ്റത്തുകാട് െണ്ണാര്ക്കാട് െണല് രാശി 25-33% നീര്വീരയം വനവത്ക്ക്കരണം 

23 
ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാ

റ 
േിറ്റൂര് െണല് രാശി 1-3% അമ്ലം കരിമ്്പ, ക്കതങ്ങ് 

24 ആട്ടയാമ്പതി േിറ്റൂര് െണല് രാശി 1-3% നീര്വീരയം കരിമ്്പ, ക്കതങ്ങ് 

25 ഭദ്രകാളി േിറ്റൂര് പശിെരാശി 1-3% 
നീര്വീരയം 
ക്ഷാരം 

പരുത്തി, ക്കതങ്ങ്, 
പച്ചക്കറികള് 

26 ബ്ഗാവിന്ദാപുരം േിറ്റൂര് പശിെരാശി 3-5% നീര്വീരയം പച്ചക്കറികള് 

27 െൂര് പാലക്കാട് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
3-10% അമ്ലം 

ക്കതങ്ങ്, 
ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, 
പച്ചക്കറികള് 

28 കാഞ്ഞികുളം പാലക്കാട് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
5-15% അമ്ലം 

ക്കതങ്ങ്, 
ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, 

29 പറളി പാലക്കാട് പശിെരാശി 15-33% അമ്ലം 
ക്കതങ്ങ്, വാഴ, ക്കനല്്ല, 

പച്ചക്കറികള് 

30 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഒറ്റപ്പാലം പശിെരാശി 3-10% അമ്ലം 
റബ്ബര്, ക്കതങ്ങ്, 
ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 

31 പൂബ്ക്കാട്ടുകാവ ് ഒറ്റപ്പാലം പശിെരാശി 15-25% അമ്ലം 
റബ്ബര്, ക്കതങ്ങ്, 
ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 

32 മൂകില്െട േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
3-15% നീര്വീരയം 

നിലക്കടല, 
പയറുവര്ഗങ്ങള് 

33 ക്കതക്കന്േിറ േിറ്റൂര് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
25-50% അമ്ലം 

വനവത്ക്ക്കരണം, 
സംബ്യാജിത കൃ ി 
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34 തബ്ത്തങ്ങലം െണ്ണാര്ക്കാട് പശിെരാശി 3-15% അമ്ലം 
വനവത്ക്ക്കരണം, 
ബ്െച്ചില്പുറങ്ങള് 

35 
തിരുനാരായണ

പുരം 
ഒറ്റപ്പാലം 

െണല്, 
പശിെരാശി 

1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 

36 താണിുന്്ന ഒറ്റപ്പാലം 
െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 

37 ഉത്രംപള്ളം പാലക്കാട് 
െണല്, 

പശിെരാശി 
3-15% അമ്ലം വനവത്ക്ക്കരണം 

38 
പരുത്തിെല പാലക്കാട് െണല്, 

പശിെരാശി 
15-33% അമ്ലം ക്കതങ്ങ്, കവുങ്്ങ, വാഴ, 

ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 
39 വാടാനംകുറിശ്ശി ഒറ്റപ്പാലം പശിെരാശി 1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 
40 ക്കേങ്ങബ്ല്ലരി ഒറ്റപ്പാലം പശിെരാശി 1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 

41 
കുറ്റിപ്പുറം പട്ടാമ്പി എക്കല്, 

പശിെരാശി 
1-3% അമ്ലം ക്കനല്ല് 

42 വടവന്നൂര് േിറ്റൂര് പശിെരാശി 1-3% നീര്വീരയം ക്കനല്ല് 

43 
നടുുളം േിറ്റൂര് െണല്, 

പശിെരാശി 
1-3% ക്ഷാരം ക്കനല്ല് 

അനുബന്ധം –5.1.1 
ജീവനക്കാരുക്കട ലഭയതയുൊയി ബന്ധക്കപ്പട്ട വിശദാംശങ്ങള് 

തസ്തിക അനുവദിച്ചത് നിലവിലള്ളത് ഒഴിവ് 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 3 0 3 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 12 9 3 

ജനറല് സര്ജറി 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 4 2 2 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 6 6 0 

സ്ത്രീ ബ്രാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 5 5 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 20 18 2 

ശിശു വിഭാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 5 1 4 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 13 11 2 

എല്ല വിഭാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 3 3 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 10 8 2 

ഇ.എന്.ടി 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 2 1 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 5 4 1 

കണ്ണുവിഭാഗം 
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സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 2 2 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 7 7 0 

അനബ്സ്ത യ 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 9 8 1 

തവക്ക് ബ്രാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 3 3 0 

ൊനസിക വിഭാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 3 2 1 

ബ്ഫാറന്സിഫ് ക്കെെിസിന് 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 

ഫിസിക്കല് ക്കെെിസിന് 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 

ബ്റെിബ്യാ െയഗബ്ണാസിസ് 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 

ടി.ബി യും ക്കനഞ്ചു വിഭാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 3 3 0 

ദന്തബ്രാഗം 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 1 0 

ലെ് ബാക് 
സീനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
കണ്സല്ട്ടന്റ ് 1 0 1 
ജൂനിയര് കണ്സല്ട്ടന്റ ് 0 0 0 
അഡ്മിനിബ്സ്ട്രറ്റീവ് അസ്സി : 1 1 0 
അസി. ക്കലപ്രസി ഓഫീസര് 1 1 0 
ബബ്യാളജിസ്റ്റ് 1 1 0 
ലെ് ബാക് ക്കടക്നീ ന് 3 1 2 
കയാമ്പ് ബ്കാര്െിബ്നറ്റര് 1 0 1 
ക്ലാര്ക്്ക 10 10 0 
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ക്ളിനിക്കല് റസബ്ക്കാളജിസ്റ്റ് 1 1 0 
ബ്കാബ്ള്ള്ളര് 3 1 2 
കമ്പയിലര് 2 2 0 
സി.എ  1 1 0 
കുക്ക് 1 0 1 
ബ്കാഴ്സ് െയറക്ടറര് 1 1 0 
ക്കെന്റല് റഹ്ജീനിസ്്റ്റ 8 5 3 
ക്കെന്റല് ക്കെക്കാനിക്്ക 5 1 4 
ജി.ൊസ്റ്റ് െീെിയ ആഫീസര് 1 1 0 
െി.എല്.ടി 1 1 0 
െബ്ലറിയ ഓഫീസര് 1 1 0 
െി.പി.എച്ച്.എന് 2 0 2 
ജില്ലാ ടി.ബി ഓഫീസര് 1 1 0 
ജില്ലാ ബ്നഴിസിംഗ് ഓഫീസര് 1 0 1 
റൈവര് 80 80 0 
ക്കെ.ൊസ്സ് െീെിയ ഓഫീസര് 2 1 1 
ഇ.സി.ജി ക്കടക്നീ ന് 4 2 2 
ഇലക്ട്രീ ന് 2 2 0 
ഫീല്െ് വര്ക്കര് 20 14 6 
റഫബ്ലരിയ ഇന്ക്കെക്ടര് 2 2 0 
ബ്ഫാര്ൊന് 1 1 0 
ക്കഹ്െ് ക്ലാര്ക്്ക 10 10 0 
ക്കഹ്ല്ത്ത് ഇന്ക്കെക്ടര് 72 67 5 
ക്കഹ്ല്ത്ത് ഇന്ക്കെക്ടര് ടൂട്ടര് 2 2 0 
ക്കഹ്ല്ത്ത് പരപ്പര്റവസര് 12 12 0 
ക്കഹ്െ് ബ്നഴ്സ് 116 112 4 
ബ്ഹ്ാെിറ്റല് അറ്റന്െര് -1 65 5 60 
ബ്ഹ്ാെിറ്റല് അറ്റന്െര് -2 303 280 23 
ക്കജ.പി.എച്്ച.എന് 1 257 251 6 
ക്കജ.പി.എച്്ച.എന് 2 258 251 7 
ക്കജ.എച്ച്.ഐ 1 147 146 1 
ക്കജ.എച്ച്.ഐ 2 156 152 4 
ക്ലാര്ക്്ക  168 164 4 
പി.എച്ച്.എന് 80 75 5 
പി.എച്ച്.എന്.എസ് 12 4 8 
ബ്ല ക്കസക്രട്ടറി 6 6 0 
റലപ്രസി ഇന്ക്കെക്ടര്  6 6 0 
ആര്.സി.എച്്ച ഓഫീസര് 1 0 1 
ബ്നാണ് ക്കെെിക്കല് പരപ്പര്റവസര് 4 2 2 
ബ്നഴിസിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് 330 318 12 
ഒഫ്താല്െിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 25 25 0 
പി.ടി.എസ് 100 94 6 
പൂണ് 115 111 4 
ഫാര്െസിസ്്റ്റ 130 95 35 
പി.എസ്.ക്കക 8 6 2 
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ബ്റെിബ്യാ ഗ്രാഫര് 11 4 7 
ക്കടക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് -1 1 1 0 
ക്കടക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് -2 2 2 0 

അഡ്മിനിബ്സ്ട്രറ്റീവ് ബ്കെര് 
ജില്ലാ ക്കെെിക്കല് ഓഫീസര് 1 1 0 
ക്കെ. ജില്ലാ ക്കെെിക്കല് ഓഫീസര് 3 3 0 
ജില്ലാ ക്കലപ്രസി ഓഫീസര് 1 1 0 
ആര്.സി.എച്്ച ഓഫീസര് 1 1 0 
പരപ്രണ്ട് (ക്കടൌ.െി.എച്്ച.എസ്) 2 2 0 
പരപ്രണ്ട് (സി/എസ്) 6 5 1 
ടി.റ്റി.ഒ 1 1 0 
ക്കെന്റല് എം.ഒ (സി.എസ്) 2 1 1 
ക്കെന്റല് എം.ഒ (എ.എസ)് 10 10 0 
ജൂ.എ.എം.ഒ  1 0 1 

ജനറല് ബ്കെര് 
കയാ ാലിറ്റി എം.ഒ 42 40 2 
സിവില് സര്ജന് 18 14 4 
അസി. സര്ജന് 189 174 15 
അസി. സര്ജന് കാര്െിബ്യാളജി 2 0 2 
അസി. സര്ജന് ക്കനബ്രാളജി 2 0 2 
കാത്്ത ലാബ് ക്കടക്നീ ന് 2 0 2 
േീഫ് കണ്സല്ട്ടന്റ് കാര്െിബ്യാളജി 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ് കാര്െിബ്യാളജി 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ് ക്കനബ്രാളജി 1 0 1 
കണ്സല്ട്ടന്റ് നൂബ്റാളജി 1 0 1 
െയാലിസിസ് ക്കടക്നീ ന് 5 0 5 

 

ക്കകൌൊര ആബ്രാഗയം 

പ്രശ്നങ്ങള് 2014-15 2015-16 2016-17 

ആക്കക പരിബ്ശാധിച്ചവര് 288577 534224 913180 

പ്രശ്നങ്ങള് കക്കണ്ടത്തിയവര് 83329 63086 94533 

സുഷുമ്നാ നാെീ ജന്മന്ാ തകരാര് 4 6 6 

ക്കെൌണ് സിന്ബ്ൈാം 44 18 31 

മുച്ചുണ്്ട 153 16 104 

ക്ലബ്ബ് ഫൂട്ട ് 207 10 37 

ജന്മനാ ഇടുക്കപല്്ല തകരാര് 4 3 25 

ജന്മനാ തിെിരം 5 1 11 

ജന്മനാ ബധിരത 42 6 18 
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ജന്മനാ ഹൃദയത്തകരാര് 385 26 165 

കാഴ്ചത്തകരാര് 0 0 0 

രക്തകുറവ് 402 277 521 

സിക്കിള്ക്കസല് അനിെീയ 24 1 268 

തലാസസ്സീെിയ 20 0 219 

ക്കഹ്പ്പക്കറ്ററ്റിസ് 0 2 9 

റവറ്റെിന് കുറവ ് 164 379 496 

ശ്രദ്ധകുറവ ് 25 24 421 

പാന് ഉപബ്യാഗം 13 84 234 

പുകവലി 0 55 37 

െദയം 0 10 35 

െറ്റുള്ളവ 0 3 8833 

മൂത്രാശയബ്രാഗം 3176 2155 29 

രക്താതി െര്ദം 0 0 68518 

തൂക്കകുറവ് 36019 41609 5482 

തൂക്കകൂടുതല് 4103 3063 501 

ക്കപാണ്ണത്തടി 165 150 348 

ക്രെം ക്കതറ്റിയ ആര്ത്തവം 3909 1190 9004 

 
ആബ്രാഗയബ്കന്ദ്രങ്ങള് മുബ്ഖ്ന േികിത്സ ബ്തടിയവരുക്കട കണുകള് -2016 

ക്രെ 
നം 

ബ്രാഗം 2015 2016 2017 

1 രക്താതിസമ്മ്യര്ദം 82652 74960 62263 

2 ഹൃദയബ്രാഗങ്ങള് 7132 13204 10047 

3 പ്രബ്െഹ്ം റടപ്പ് 1 902 497 718 

4 പ്രബ്െഹ്ം റടപ്പ് 2 71527 71744 53248 

5 ബ്രാറകറ്റിസ ് 48114 40587 24592 

6 ആസ്മ 43975 48874 28879 

7 സര്വിക് കാന്സര് 165 313 295 
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8 ക്കരസ്്റ്റ കാന്സര് 236 674 499 

9 ശവാസബ്കാശ കാന്സര് 316 533 404 

10 ഓറല് കാന്സര് 253 505 422 

11 െറ്റു കാന്സര് 1442 2919 2308 

12 റീനല് ക്കഫയിലിയര് 795 1374 1654 

13 ക്കപാണ്ണത്തടി 1549 921 796 

 

സാന്തവന പരിേരണം 

വ
ര് 

ം 

ബ്ഹ്
ാം

ക്കക
യ

ര് 
ബ്വ

ണ്ട
വ

ര് 

ക
ാന്

സ
ര് 

സ
ി.ക്ക

ക
.െ

ി 

സു
ഷു

മ്ന 
ത

ക
രാ

ര് 

എ
ച്ച

്.ഐ
.വ

ി 

ബ്െ
ാര്

ഫ
ിന്

 

റ
റല്

സ
് ട

ൂബ
 ്

ക്കക
ാബ്

ളാ
സ്ട

െി
 

ട്ര
ബ്ക്ക

യാ
സ്ട

െി
 

ല
ിംക്ക

ഫ
െ

ിെ
 

ക
ിട
ക്ക

 ബ്
രാ

ഗ
ിക

ള്
 6

0>
 

ക
ിട
ക്ക

 ബ്
രാ

ഗ
ിക

ള്
 6

0>
 

2015-16 7026 1715 270 368 14 93 82 141 43 59 1886 4142 

2016-17 8182 2351 367 389 10 91 82 172 49 74 2120 4489 

2017-18 8889 2514 376 375 14 91 98 172 61 74 1512 3493 

യൂണിറ്റുകളുക്കട എണ്ണം 96  

ഫിസിബ്യാ ക്കതറാപ്പിസ്റ്റുകളുക്കട എണ്ണം 1  
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]me-¡mSv PnÃm tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v þ Øm]-\-§-fnÂ NnInÕ tXSnb tcmKn-I-fpsS IW¡v 

{Ia 

\w. 

Øm]\w 

2014-þ15 

 

2015-þ16 

2016-þ17 

 

]p. kv{Xn Ip«n. BsI ]p. kv{Xn Ip«n. BsI ]p. kv{Xn Ip«n BsI 

1 GHD. AKfn 
2974 5478 5366 13818 2896 5978 3734 12608 3531 7428 5854 16813 

2   ,, Be-̄ qÀ  2958 7278 5223 15459 3332 6521 4583 14436 2825 5725 3679 12229 

3   ,, B\-¡c  6084 10328 7050 23462 6362 9575 7211 23148 6026 9801 6753 22580 

4   ,, A\-§-\Sn  5212 8249 6262 19723 5044 8704 6334 20082 4552 8355 5491 18398 

5   ,, Nf-hd  5395 7097 5309 17801 6540 8950 6185 21675 6455 8550 7128 22133 

6   ,, Nmen-tÈcn  4388 13492 7130 25010 4445 13975 7030 25450 3910 12969 6175 23054 

7     Nn¡n 3784 6435 5048 15267 3494 4979 4159 12632  1810 3244 2797 7851 

8     NnäqÀ-þ-X-̄ -aw-Kew  5662 6028 4958 16648 5614 7443 5779 18836 4938 9300 14921 29159 

9     Fe-̧ p-ffn  3799 7274 4974 16047 3950 9668 3656 17274 3410 11509 3386 18305 

10     Fcp-t -̄¼Xn  6198 8051 4957 19206 6354 7582 5793 19729 6144 7299 5373 18816 

11     IS-¼qÀ  4135 6364 4880 15379 3246 5463 3791 12500 2241 5184 2508 9933 

12     I©n-t¡mSv  7454 10147 7769 25370 7499 9392 7378 24269 7362 9225 6769 23356 

13     I®mSn  3767 6496 3941 14204 4792 7226 5139 17157 5250 6961 5285 17496 

14     Ic-W-¡p¶v  2828 4838 4161 11827 2957 7357 4469 14783 2344 7293 3840 13477 

15     Icn¼ 5463 12733 7781 25977 5524 11156 7030 23710 4734 11107 5490 21331 

16     InWm-h-ÃqÀ  8225 12803 7826 28854 7161 13756 6799 27716 6484 10135 6180 22799 

17     Ing-¡-t©cn  2692 5612 5705 14009 3072 6118 6403 15593 3327 6280 6912 16519 

18     sImÃ-t¦mSv  2458 7904 1758 12130 2096 8454 1944 12494 1762 7800 1522 11084 

19     tIm§mSv  5240 13541 6684 25465 5880 16674 7499 30053 7448 18922 8789 35159 

20     sIm¸w  6620 9323 7720 23863 6452 9519 7007 22973  4612 10360 6823 21795 

21     tImt«m-̧ mSw  4573 10242 6671 12456 4210 11864 6671 22745 3509 8930 5909 18348 

22     sImgn-ªm-¼md 2016 4442 1648 8106 2982 6468 2557 12007 3772 7445 2924 14141 

23     IpgÂaµw  3619 5887 3136 12642 3557 5768 3327 12652 3251 6577 3194 12962 
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24     e¡n-Sn-t]-cqÀ  6765 10201 8179 25145 7490 11236 8713 27439 6317 12408 7123 25848 

25     ae-¼pg  4230 7498 5953 17681 4266 7640 5472 17378 4148 7974 5635 17757 

26     a¦c  2129 4578 2798 9505 2739 5546 3299 11554 2426 5047 3245 10718 

27     a®qÀ  5809 8435 8360 22604 5092 8099 6619 19810 6874 9696 8162 24732 

28     acp-X-tdmUv  6340 10729 6695 23764 6856 11648 7358 25862 6227 11561 6985 24773 

29     am¯qÀ  2636 5631 4066 12333 2997 6607 4131 13735 2113 4735 2606 9454 

30     taemÀtImSv  2917 5721 2861 11499 2570 6204 3016 11790 3151 6538 3651 13340 

31     Hä-̧ mew  2129 4578 2798 9505 2739 5546 3299 11554 5275 6491 5329 17095 

32     ]«m¼n  5850 9461 6252 21563 5994 11296 6285 23575 4943 10085 5495 20523 

33     ]«n-̄ d  6329 17313 9315 32957 6356 16791 7998 31145 4606 14237 6934 25777 

34     s]cn-t§m-«p-Ip-dnÈn  1651 3272 1848 6771 290-6 6034 3872 12812 2163 4722 2622 9507 

35     s]cp-sh¼v  5306 11126 6018 22450 4930 7408 5386 17724 3237 7223 3777 14231 

36     ]ncm-bncn  5380 8125 5695 19200 5625 9381 5153 20159 4067 8499 4493 17059 

37     s]mÂ¸p-ffn  4866 7497 5220 17583 4948 7852 5520 18320 4552 8205 5360 1817 

38     ]pXp-̧ -cn-bmcw  5539 7651 6114 19304 5190 8013 4926 18129 4525 7215 4292 16032  

39     ]ptf-fmSv  4291 12301 5698 22290 4367 14971 6745 26083 3881 13614 5618 23113 

40     ]pXqÀ  2974 5478 5366 13818 2896 5978 3734 12608 3531 7428 5854 16813 

41     ]pXp-t¡mSv  3384 7722 6653 17809 3467 7307 6659 17443 3979 7261 5659 16938 

42     ]pXp-tÈcn  4980 5570 5655 16205 6309 7173 6593 20075 7107 9574 7298 23954 

43     tjmf-bqÀ  1688 2338 1320 5346 1878 2907 1640 6425 2044 2867 2056 6967 

44     Xncp-an-ä-t¡mSv  4866 7497 5221 17584 4948 7852 5520 18320 4552 8205 5361 1818 

45     Xncp-th-K-̧ pd 5092 9557 6405 21054 5068 8825 6928 20821 4024 9836 7629 21069 

46     hS-¡-t©cn  4838 11444 7408 23690 3745 10835 3638 18218 2901 7529 4079 14509 

47     hÃ-̧ pg  4884 9279 5286 19449 6104 11017 6206 23327 5136 10692 4542 20370 

48     ho«n-¡mSv  2841 7526 3039 13406 3116 9227 3862 16205 3519 10347 4348 18214 

49     hmWn-bw-Ipfw 4727 9650 3976 18353 5262 10111 4837 20210 6225 8309 5897 20429 
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അനുബന്ധം –5.1.2 
]me¡mSv PnÃbnse t»m¡v ASnØm\¯nepÅ `qPe hnIk\¯nsâ AhØ 
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 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Be¯qÀ 7714.98 2412.09 1340.58 3752.67 1457.73 3845.17 48.64 skbv^v 

2 A«¸mSn 4427.96 253.64 268.01 1021.65 291.43 3382.89 23.07 skbv^v 

3 NnäqÀ 6619.8 5647 1032.34 6679.34 1059.41 0 100.9 HmhÀ 

FIvkvt¹m

bnäUv 

4 sImÃt¦mSv 6590.65 1701.35 656.05 2357.4 711.54 4177.76 35.77 skbv^v 

5 IpgÂaµw 7313.51 1271.68 945.11 2216.79 949.41 5092.41 30.31 skbv^v 

6 ae¼pg 3754.88 2192.09 1272.65 3464.74 1101.76 461.04 92.27 {In«n¡Â 

7 a®mÀ¡mSv 4222.86 807.66 1425 2232.66 1546.97 1868.23 52.87 skbv^v 

8 s\·md 2706.8 1154.55 614.58 1769.13 668.29 883.96 65.36 skbv^v 

9 Hä¸mew 3226.45 799.47 910.67 1710.14 990.25 1436.93 53 skbv^v 
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ജില്ലയിക്കല കുടിക്കവള്ള ഗുണനിലവാര പ്രശ്നബാധിത പ്രബ്ദശങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും 

ക്ര
െ 

ന
മ്പ

ര് 

നിബ്യാജക 
െണ്ഡലം 

പഞ്ചായത്ത ് വിബ്ല്ലജ ് വാസ ബ്െഖ്ല 

കുടിക്കവള്ള നിലവാരം 

ജലവിതരണം / 
പദ്ധതി ഇരുമ്പ് 

(െില്ലിഗ്രാം / 
ലിറ്റര്) 

ഫ്ലൂററയ്െ ്
(െില്ലിഗ്രാം / 

ലിറ്റര്) 
 

ലവണാംശ
ംം 

(െില്ലിഗ്രാം / 
ലിറ്റര്) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി -2 കളവപ്പാടം 
 

1.6 
1.60 ''' റപപ്പുകള് വഴി(2) 

2 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി -2 ഓടബ്ന്താട ് 6.50 1.80 ''' റപപ്പുകള് വഴി (1) 

3 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി -2 ക്കതുകള്ള 1.50 1.60 ''' റപപ്പുകള് വഴി (1) 

4 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി താവളം 1.60 1.50 ''' 
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

ബ്ബാര്ക്കവല് (1) 

5 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി വടബ്ക്കാട്ടുതറ 0.56 1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

ബ്ബാര്ക്കവല് (1) 

10 ]me¡mSv 6529.25 968.96 1451.48 2424.44 1562.44 3997.84 37.07 skbv^v 

11 ]«m¼n 4801.48 2521.12 1540.41 4061.51 1675.03 605.34 84.59 skan 

{In«n¡Â 

12 {ioIrjvW

]pcw 

3275.85 915.26 964.98 1880.24 971.02 1389.57 57.4 skbv^v 

13 Xr¯me 2597.9 713.62 1004.22 1717.84 1126.75 757.52 66.12 skbv^v 

 BsI 

(F¨v.F.F

w) 

63782.6 21858.5 13426.08 35284.6 14112 27898.66 55.32  

 BsI 

(Fkv.F.F

w) 

637.83 218.58 134.26 352.85 141.12 278.99 55.32  
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6 ആലത്തൂര് ബ്തങ്കുറിശ്ശി ബ്തങ്കുറിശ്ശി-2 എടപ്പറമ്പ്   1.70 850.00 റപപ്പുകള് വഴി (3) 

7 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-1 എടുപ്പുകുളം 2.00 1.70   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

8 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 
ക്കോഴിയംപാ

ക്ക ്   1.70 820.00 റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 

9 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 
ബ്കാവില്പാള

യം   1.70 850.00 റപപ്പുകള് വഴി (1) 

10 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 ഒകരപ്പള്ളം 2.00 1.70   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

11 ക്ക ാര്ൂര് അനങ്ങനടി അനങ്ങനടി ബ്കാട്ടുകുളം     1000.00 റപപ്പുകള് വഴി (1) 

12 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് കണ്ണാടി -2 
തിരുവാലത്ത

ം ര് 
2.00 1.70   

റപപ്പുകള് വഴി (1) 
പ്ലാന്റþ്1 

13 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് കല്ലികല് 2.00 2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

14 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

പ്ലാന്റþ്1 

15 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് ബ്പഴുമ്പള്ളം 2.00 2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

16 ക്ക ാര്ൂര് തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-2 വീരെംഗലം 1 1.50 1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

17 പട്ടാമ്പി കുലക്കല്ലൂര് കുലക്കല്ലൂര് 
ചുവറ്റ 

(ക്കവസ്റ്റ)്     700.00 റപപ്പുകള് വഴി (2) 

18 പട്ടാമ്പി കുലക്കല്ലൂര് കുലക്കല്ലൂര് ൊപ്പട്ടുകര     700.00 റപപ്പുകള് വഴി (2) 

19 പട്ടാമ്പി കുലക്കല്ലൂര് കുലക്കല്ലൂര് മുളയൂര്കാവ്     700.00 റപപ്പുകള് വഴി (4) 

20 പട്ടാമ്പി കുലക്കല്ലൂര് കുലക്കല്ലൂര് വുംതറ     700.00 റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 21 തരൂര് വടക്കബ്ഞ്ചരി വടക്കബ്ഞ്ചരി-2 െലപ്പുറം   1.65   റപപ്പുകള് വഴി (1) 
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 22 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി അഗളി   2.10   
റപപ്പുകള് വഴി (1), 

ബ്ബാര്ക്കവല് (1) 

 23 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി കാവുകല്   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1), 

ബ്ബാര്ക്കവല് 2 

 24 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി നരസിമുക്ക ്   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1), 

ബ്ബാര്ക്കവല്3 

 25 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി താവളം   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1), 

ബ്ബാര്ക്കവല്4 

 26 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി വടബ്ക്കാട്ടുതറ   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1), 

കിണര് 5 

 27 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി കള്ളെല കള്ളെല   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 28 െണ്ണാര്ക്കാട ് പുതൂര് പടവയല് പാലൂര്   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 29 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 കരടിയമ്പാട   1.80   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 30 തരൂര് 
ക്കപരുബ്ങ്ങാട്ടു 

കുറിശ്ശി 
ക്കപരുബ്ങ്ങാട്ടു 

കുറിശ്ശി 
ക്കെട്ടിബ്യാട ്   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 31 ആലത്തൂര് കുഴല്െന്ദം കുഴല്െന്ദം-2 ആയകുറിശ്ശി   1.80   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 32 ആലത്തൂര് ബ്തങ്കുറിശ്ശി ബ്തങ്കുറിശ്ശി-2 എടപറമ്പ്   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 33 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 കുറ്റിയമ്പക്ക ്   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 34 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി െലമ്പുഴ -2 കുനിപ്പുള്ളി   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 35 േിറ്റൂര് ക്കപരുക്കവമ്പ് ക്കപരുക്കവമ്പ് കുന്നകാട ്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 36 േിറ്റൂര് ക്കപരുക്കവമ്പ് ക്കപരുക്കവമ്പ് പനംകുറ്റി   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 37 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി അത്തിബ്ക്കാട ്   1.80   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

പ്ലാന്റþ്1 
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 38 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി േിറവട്ടം   1.70   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

 39 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി 
െണ്ണത്താംപുള്

ളി   1.70   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

പ്ലാന്റþ്1 

 40 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി പനയൂര്   1.80   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

പ്ലാന്റþ്1 

 41 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി   1.90   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

പ്ലാന്റþ്1 

 42 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി ചൂരിക്കാട ്   1.80   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

 43 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി പുതുുടി   1.70   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

 44 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി പുളിയമ്പറമ്പ ്   1.80   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

പ്ലാന്റþ്1 

 45 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി പൂത്തംപുള്ളി   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

പ്ലാന്റþ്1 

 46 േിറ്റൂര് ക്കപാല്പ്പുള്ളി ക്കപാല്പ്പുള്ളി ബ്വര്ബ്ക്കാലി   1.90   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

പ്ലാന്റþ്1 

 47 ബ്കാങ്ങാട ് കരിമ്പ കരിമ്പ-1 എടകുറിശ്ശി   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 48 ബ്കാങ്ങാട ് തച്ചമ്പാറ തച്ചമ്പാറ തച്ചമ്പാറ   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 49 ക്കനന്മാറ എലവബ്ഞ്ചരി എലവബ്ഞ്ചരി ക്കപരുമ്പുകഴ   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 50 ആലത്തൂര് ബ്െലാര്ബ്കാട ് ബ്െലാര്ബ്കാട ് കാത്തംക്കപാറ്റ   160.00   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 51 ക്കനന്മാറ പല്ലബ്ശ്ശന പല്ലബ്ശ്ശന ൊരികുളമ്പ ്   12.00   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 52 ക്കനന്മാറ പല്ലബ്ശ്ശന പല്ലബ്ശ്ശന വടബ്ക്കത്തറ   1.90   റപപ്പുകള് വഴി (1) 
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 53 ബ്കാങ്ങാട ് ബ്കരളബ്ശ്ശരി ബ്കരളബ്ശ്ശരി വടബ്ശ്ശരി   1.70   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 54 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് കണ്ണാടി-2 
തിരുവാലത്ത

ം ര്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

¹mâvþ1 

 55 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് േിറപ്പാടം   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

¹mâvþ1 

 56 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് കാടാംബ്കാട്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

¹mâvþ1 

 57 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് കല്ലികല്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

¹mâvþ1 

 58 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

¹mâvþ1 

 59 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് ഓലബ്ശ്ശരി   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

¹mâvþ1 

 60 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് തസ്രാക്ക ്   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (3) 

¹mâvþ1 

 61 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് ഉപ്പുപാടം   2.00   
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

¹mâvþ1 

 62 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-2 എഴക്കാട ്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 63 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-2 കാഞ്ഞികുളം   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (1) 

t_mÀ shÂ þ1  

 64 ബ്കാങ്ങാട ് പറളി പറളി-2 ഓടന്നൂര്   1.60   
റപപ്പുകള് വഴി (4) 

t_mÀ shÂ þ1 

 65 പട്ടാമ്പി ക്കകാപ്പം ക്കകാപ്പം എറയൂര്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (4) 

 66 പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി 
ബ്നതിരിെംഗല

ംം 
  1.60   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 67 ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം-1 ക്കപരുെങ്ങാട്   2.00   റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 68 ക്ക ാര്ൂര് തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-2 കീഴൂര്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 69 ക്ക ാര്ൂര് തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-2 ൊബ്ങ്ങാട ്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (1) 
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 70 തൃത്താല ോലിബ്ശ്ശരി ോലിബ്ശ്ശരി കാവുബ്ക്കാട ്   1.60   റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 71 തരൂര് കണ്ണമ്പ്ര കണ്ണമ്പ്ര-1 പന്തലാംപാടം 2.41     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 72 തരൂര് കാവബ്ശ്ശരി കാവബ്ശ്ശരി-1 ആനൊറി 1.90     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 73 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി-1 കണ്ണംകുളം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 74 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി-1 പാലുഴി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 75 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി-1 വാല്കുളമ്പ ് 2.03     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 76 ആലത്തൂര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി കിഴക്കബ്ഞ്ചരി-2 െലമ്പുഴ 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 77 തരൂര് വടക്കബ്ഞ്ചരി വടക്കബ്ഞ്ചരി-1 
ക്കേളിയന്കുന്

ന ്
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 78 തരൂര് വടക്കബ്ഞ്ചരി വടക്കബ്ഞ്ചരി-1 കാളന്കുളം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 79 തരൂര് വടക്കബ്ഞ്ചരി വടക്കബ്ഞ്ചരി-1 കറുവായ ് 21.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 80 ആലത്തൂര് വടക്കബ്ഞ്ചരി വടക്കബ്ഞ്ചരി-2 ക്കതബ്ക്കതറ 2.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 81 ആലത്തൂര് വണ്ടാഴി െംഗലംൊം ക്കപാന്കം 1.08     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 82 ആലത്തൂര് വണ്ടാഴി െംഗലംൊം പൂതബ്കാട ് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 83 ആലത്തൂര് വണ്ടാഴി വണ്ടാഴി-1 േിറ്റടി 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 84 ആലത്തൂര് വണ്ടാഴി വണ്ടാഴി-1 
പുളിക്കന് 
പറമ്പ് 

2.40     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 85 ആലത്തൂര് വണ്ടാഴി വണ്ടാഴി-2 ോലപടി 34.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 86 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി അഗളി കാരറ 1.80     
ക്കവല്þ1, 

റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 87 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി കള്ളെല നുപതി 1.25     
ക്കവല്-1, റപപ്പുകള് 

വഴി (1) 

 88 െണ്ണാര്ക്കാട ് അഗളി കള്ളെല കല്ക്കി 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (2) 
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 89 െണ്ണാര്ക്കാട ് പുതൂര് പടവയല് തടുക്കി 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 90 പാലക്കാട ് കണ്ണാടി കണ്ണാടി-1 കടലാംകുറിശ്ശി 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 91 പാലക്കാട ് കണ്ണാടി കണ്ണാടി-1 ക്കകാടുബ്ങ്ങാട് 1.40     റപപ്പുകള് വഴി (4) 

 92 പാലക്കാട ് കണ്ണാടി കണ്ണാടി-2 പരപ്പന 1.60     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 93 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 അമ്പലപ്പാടം 1.40     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 94 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 ലക്ഷംവീട ് 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 95 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 െലഞ്ചിറ്റി 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 96 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 മുപ്പുഴ 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 97 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-1 വാലപറമ്പ് 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 98 തരൂര് കുത്തനൂര് കുത്തനൂര്-2 കാരബ്ക്കാട ് 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 99 തരൂര് 
ക്കപരിബ്ങ്ങാട്ടു 

കുറിശ്ശി 
ക്കപരിബ്ങ്ങാട്ടു 
കുറിശ്ശി -2 

വടുപുറം 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 100 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-1 
ബ്പാക്കാന്ത

ബ്ംാട ്
1.80     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

101 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 ോന്ദംപുള്ളി 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

102 െലമ്പുഴ എലപ്പുള്ളി എലപ്പുള്ളി-2 ബ്താട്ടുകര 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 103 െലമ്പുഴ െരുതബ്റാെ് െലമ്പുഴ-1 
അയ്യപ്പന്ക്കപാ

റ്റ 
2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 104 െലമ്പുഴ െരുതബ്റാെ് െലമ്പുഴ-2 കാളിപ്പാറ 1.70     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 105 െലമ്പുഴ പുതുപ്പരിയാരം പുതുപ്പരിയാരം-1 മുട്ടിുളങ്ങര 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 106 െലമ്പുഴ പുതുപ്പരിയാരം പുതുപ്പരിയാരം-1 ക്കനാച്ചുപ്പുള്ളി 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 107 െലമ്പുഴ പുതുപ്പരിയാരം പുതുപ്പരിയാരം-1 വാര്ക്കാട ് 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 
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 108 െലമ്പുഴ പുതുപ്പരിയാരം പുതുപ്പരിയാരം-2 വള്ളിബ്ക്കാട ് 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 109 ബ്കാങ്ങാട ് കരിമ്പ കരിമ്പ-1 കാപ്പാടം 1.10     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 110 ബ്കാങ്ങാട ് കരിമ്പ കരിമ്പ-2 പറക്കാട ് 1.40     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 111 ബ്കാങ്ങാട ് കരിമ്പ കരിമ്പ-2 ബ്െക്കലനാടന് 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 112 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-2 ആരയമ്പാവ് 1.40     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 113 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-2 വടബ്ശ്ശരി പുറം 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 114 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-3 
അന്വാഴക്ക

ബ്ംാട ്
1.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 115 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-3 
ക്കകാടുവാലിപ്

പുറം 
1.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 116 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-3 ബ്െക്കലപാറ 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 117 െണ്ണാര്ക്കാട ് ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം-3 ബ്വങ്ങ 1.40     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 118 ബ്കാങ്ങാട ് തച്ചമ്പാറ പാലക്കയം ഇരുമ്പന്മുട്ടി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 119 ബ്കാങ്ങാട ് തച്ചമ്പാറ തച്ചമ്പാറ ബ്േന്നംപാറ 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 120 ബ്കാങ്ങാട ് തച്ചമ്പാറ തച്ചമ്പാറ മുതുകുറിശ്ശി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 121 ബ്കാങ്ങാട ് തച്ചമ്പാറ തച്ചമ്പാറ ക്കതുപുറം 1.60     റപപ്പുകള് വഴി (4) 

 122 ഒറ്റപ്പാലം തച്ചനാട്ടുകര തച്ചനാട്ടുകര-1 കുണ്ടൂര്ുന്ന ് 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (4) 

 123 ഒറ്റപ്പാലം തച്ചനാട്ടുകര തച്ചനാട്ടുകര-1 പാബ്ലാട ് 1.60     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 124 ഒറ്റപ്പാലം തച്ചനാട്ടുകര തച്ചനാട്ടുകര-2 വാര്െ് -6 1.80     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 125 ആലത്തൂര് ബ്െലാര്ബ്കാട ് ബ്െലാര്ബ്കാട ് മുതുുന്നി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 



 

അനുബന്ധം 750 

 

ജില്ലാപദ്ധതി  2017  – പാലക്കാട ്ജില്ല 

 126 ക്കനന്മാറ 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി േന്ദ്രൊല 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 127 ക്കനന്മാറ 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി ലില്ലി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 128 ക്കനന്മാറ 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി െണന്നമുടി 1.60     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 129 ക്കനന്മാറ 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി ബ്പാത്തുപാറ 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 130 ക്കനന്മാറ 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി സീതാര്കുണ്ട ് 2.70     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 131 ഒറ്റപ്പാലം 
ക്കനല്ലിയാമ്പത

ംി 
ക്കനല്ലിയാമ്പതി വിബ്ക്ടാറിയ 20.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 132 ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ അമ്പലപ്പാറ-1 ക്കേറുെബ്ശ്ശരി 2.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 133 ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ അമ്പലപ്പാറ-1 ബ്വങ്ങബ്ശ്ശരി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 134 ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ അമ്പലപ്പാറ-2 അറവക്കാട ് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 135 ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ അമ്പലപ്പാറ-2 കടമ്പൂര് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 136 ക്ക ാര്ൂര് അനങ്ങനടി അനങ്ങനടി അമ്പലവട്ടം 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 137 ക്ക ാര്ൂര് അനങ്ങനടി അനങ്ങനടി പാലബ്ക്കാട ് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 138 ക്ക ാര്ൂര് അനങ്ങനടി അനങ്ങനടി പത്തംകുളം-2 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 139 ഒറ്റപ്പാലം 
ലക്കിടി 
ബ്പരൂര് 

ലക്കിടി ബ്പരൂര്-1 
കിള്ളികുറിശ്ശി 

െംഗലം 
1.20     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 140 ഒറ്റപ്പാലം 
ലക്കിടി 
ബ്പരൂര് 

ലക്കിടി ബ്പരൂര്-1 
മുളഞ്ഞൂര് 
(ഈസ്്റ്റ) 

1.20     റപപ്പുകള് വഴി (5) 

 141 ഒറ്റപ്പാലം 
ലക്കിടി 
ബ്പരൂര് 

ലക്കിടി ബ്പരൂര്-1 
മുളഞ്ഞൂര് 
(ഈസ്്റ്റ) 

1.20     റപപ്പുകള് വഴി (4) 

 142 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ് കരികരപ്പുള്ളി 2.00     
വാട്ടര് ട്രീറ്്റക്കെന്റ് 

പ്ലാന്റ ്-3   
റപപ്പ ് þ1 

 143 െലമ്പുഴ ക്കകാടുമ്പ ് ക്കകാടുമ്പ ്
ബ്െബ്ധാനുപള്

ളം 
2.00     

വാട്ടര് ട്രീറ്്റക്കെന്റ് 
പ്ലാന്റ ്-3   
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റപപ്പ ് þ2 

 144 ബ്കാങ്ങാട ് െൂര് െൂര് ക്കപാട്ടുപാറ 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 145 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-1 കയറംബ്കാട ് 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 146 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-1 കീഴ്പാടം 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 147 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-1 മുബ്ത്തടം 1.10     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 148 െലമ്പുഴ മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര്-1 ഒടുവങ്ങാട ് 1.10     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 149 പട്ടാമ്പി മുതുതല മുതുതല കാരക്കൂത്ത ് 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 150 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ ബ്േെംകുടി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 151 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ കിഴബ്ക്കകര 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 152 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ കുളയിട 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 153 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ ബ്ൊള്ളൂര് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 154 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 155 ക്ക ാര്ൂര് ക്കനല്ലായ ക്കനല്ലായ ക്കപാമ്പിൊയ 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 156 പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂര് ഓങ്ങല്ലൂര്-1 പുല്ലബ്ശ്ശരി കര 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 157 തൃത്താല പരതൂര് പരതൂര് െംഗലം 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 158 തൃത്താല പരതൂര് പരതൂര് പഴവങ്ങാട് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 159 പട്ടാമ്പി തിരുബ്വഗപ്പുറം തിരുബ്വഗപ്പുറം 
റകപുറം 

(ബ്നാര്ത്ത്) 
1.20     

കിണര് 1,  
റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 160 പട്ടാമ്പി തിരുബ്വഗപ്പുറം തിരുബ്വഗപ്പുറം വിളഞ്ഞൂര് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 161 പട്ടാമ്പി വല്ലപ്പുഴ വല്ലപ്പുഴ ബ്െച്ചരി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 
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 162 പട്ടാമ്പി വിളയൂര് വിളയൂര് പുരാച്ചിപടി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 163 പട്ടാമ്പി വിളയൂര് വിളയൂര് ബ്പരായൂര് 1.30     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 164 പട്ടാമ്പി വിളയൂര് വിളയൂര് വിളയൂര് 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 165 ക്ക ാര്ൂര് ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കേര്പ്പുളശ്ശരി 1.20     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 166 ക്ക ാര്ൂര് ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി 
പന്നിയംകുറി

ശ്ശി 
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 167 ക്ക ാര്ൂര് ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കതുമുറി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 168 ക്ക ാര്ൂര് ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി 
ക്കവബ്ള്ളാട്ടു 

കുറിശ്ശി 
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 169 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 170 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം ൊവാടി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 171 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം വബ്ട്ടക്കര 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 172 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം വായില്ലാകുന്ന ് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 173 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം-2 ബ്ോലപാടം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 174 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം-3 ബ്കാണികഴി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 175 ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം ൊഴ 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 176 പട്ടാമ്പി കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം ഉമ്മ്യനഴി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 177 പട്ടാമ്പി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
രാഗം 

ബ്കാര്ണര് 
2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 178 പട്ടാമ്പി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്താട്ടര 2.00     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 179 പട്ടാമ്പി തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-2 കരിയമുടി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 180 പട്ടാമ്പി തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-2 
തൃക്കടീരി 

(ഈസ്്റ്റ) 
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 
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 181 പട്ടാമ്പി തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-1 േമ്മ്യന്നൂര് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 182 പട്ടാമ്പി തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-1 കുറ്റിബ്യാട ് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 183 പട്ടാമ്പി തൃക്കടീരി തൃക്കടീരി-1 വീരെംഗലം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (1) 

 184 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി അടയ്ക്കപുത്തൂര് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 185 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി കല്ലുവഴി(3) 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 186 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി കറുവട്ടൂര് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 187 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി 
തിരുനാരായ

ണപുരം 
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 188 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി 
തിരുവാഴിബ്യാ

ട് 
1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 189 പട്ടാമ്പി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി ക്കവള്ളിബ്നഴി 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (2) 

 190 തൃത്താല കപ്പൂര് കപ്പൂര് ൊവറ 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 191 തൃത്താല 
തിരുെിറ്റ 

ബ്ക്കാട ്
തിരുെിറ്റബ്ക്കാട്-2 പള്ളിപ്പാടം 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

192 തൃത്താല 
തിരുെിറ്റ 

ബ്ക്കാട ്
തിരുെിറ്റബ്ക്കാട്-1 ക്കേരുപ്പൂര് 1.50     റപപ്പുകള് വഴി (3) 

 

ശുദ്ധീകരണശാല വഴി വിതരണം ക്കേയ്യുന്ന നിലവിലള്ള പദ്ധതികളുക്കട വിശദവിവരങ്ങള് 

ക്ര
െ 

ന
മ്പ

ര ്

പദ്ധതിയുക്കട ബ്പര ്
നിബ്യാജക 
െണ്ഡലം 

ബ്ശ ി 
എം.എല്.െി 

ബ്സ്രാതസ്സ ്
പ്രബ്യാജനം ലഭിുന്ന 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി / പഞ്ചായത്ത ്

പ്രതിശീ  
ഉപബ്യാഗ

ംം 

പ്രബ്യാജന
ംം 

ലഭിുന്ന 
ജനസംഖ്യ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
പാലക്കാട ്ശുദ്ധജല 
വിതരണ പദ്ധതി 

പാലക്കാട് 34  െലമ്പുഴ ൊം 

പാലക്കാട ്മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
അകബ്ത്തത്തറ പഞ്ചായത്ത ്
െലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത ്
െരുതബ്റാെ ്പഞ്ചായത്ത,് 
പിരിയാരി പഞ്ചായത്ത,് 
പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് 

100 241000 

2 

ക്കനന്മാറ, അയിലൂര്, 
ബ്െബ്ലാര്ബ്ക്കാട ്സെഗ്ര 

കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 
 

ക്കനന്മാറ 4.5 
ബ്പാത്തുണ്ടി 
അണക്കക്കട്ട് 

ക്കനന്മാറ, അയിലൂര്, 
ബ്െലാര്ബ്കാട ്

40 52400 

3 

ക്കകാല്ലബ്കാടിനും സെീപ 
പഞ്ചായത്തുകള്ുൊ

യുള്ള സെഗ്ര 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്കനന്മാറ 4.5 
െീകര 

അണക്കക്കട്ട് 
ക്കകാല്ലബ്കാട,് മുതലെട, 

വടവന്നൂര് 
40 47000 

4 
പുതുബ്ശ്ശരി കുടിക്കവള്ള 

പദ്ധതി 
െലമ്പുഴ 8.00 െലമ്പുഴ ൊം പുതുബ്ശ്ശരി പഞ്ചായത്ത് 70 36000 

5 

ക്കകാടുവായൂര് 
പുതുനഗരം 

പഞ്ചായത്തുകള്ുള്ള 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്കനന്മാറ 4.5 േിറ്റൂര്പ്പുഴ 
ക്കകാടുവായൂര്, പുതുനഗരം 

പഞ്ചായത്തുകള് 
70 30000 

6 

ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറയ്ക്കം 
സെീപ പഞ്ചായത്തു 

കള്ുൊയുള്ള സെഗ്ര 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

േിറ്റൂര് 4.5 
േിറ്റൂര്പ്പുഴ, 

കുന്നകാട്ടുപതി 
ക്കറഗുബ്ലറ്റര് 

എരുബ്ത്തമ്പതി, വടകരപ്പതി, 
ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 

40 37100 
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7 

േിറ്റൂര് തത്തെംഗലം 
മുനിസ്സിപ്പാലിറ്റിയിബ്ലയ്ക്

കുള്ള സെഗ്ര 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

േിറ്റൂര് 10.20  േിറ്റൂര്പ്പുഴ 
േിറ്റൂര് തത്തെംഗലം 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
100 41000 

        

8 
ക്കകാടുമ്പ്-ക്കപാല്പ്പുള്ളി 
പഞ്ചായത്തുകള്ുള്ള 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

െലമ്പുഴ 
േിറ്റൂര് 

5 
ഭാരതപ്പുഴ 
(ക്കകാടുമ്പ)് 

ക്കകാടുമ്പ ്– ക്കപാല്പ്പുളളി 
പഞ്ചായത്തുകള് 

40 18000 

9 
കുത്തനൂര് - 
ക്കപരിബ്ങ്ങാട്ടുകുറിശ്ശി 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തരൂര് 4.5 ഭാരതപ്പുഴ കുത്തനൂര് - ക്കപരിബ്ങ്ങാട്ടുകുറിശ്ശി 40 26000 

10 

ഒറ്റപ്പാലം 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിബ്ലയ്ക്
കുള്ള കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 13.00 ഭാരതപ്പുഴ ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 135 39300  

11 

കാരാകുറിശ്ശിയും  
സെീപ പഞ്ചായത്തു 
കള്ുൊയുള്ള 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ബ്കാങ്ങാട് 7.00 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 

ൊം 
കാരാകുറിശ്ശി, തച്ചമ്പാറ, 

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 
40 17500 

12 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം – സെീപ 
പഞ്ചായത്തുകള്ുമുള്
ള സെഗ്ര കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 11.00 
തൂതപ്പുഴ 

(മുബ്ണ്ടാര്ശ്ശിക്കടവ്
) 

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കടമ്പഴിപ്പുറം, 
പൂബ്ക്കാട്ട ്കാവ,് ക്കവള്ളിബ്നഴി 

40 22800 
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13 
കരിമ്പുഴ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 4.00 തൂതപ്പഴ കരിമ്പുഴ 40 7000 

14 
ആനക്കര പട്ടിത്തറ 
സെഗ്ര കുടിക്കവള്ള 

പദ്ധതി 
തൃത്താല 8.00 

തൂതപ്പഴ 
(ക്കവള്ളിയാകല്ല)് 

ആനക്കര, പട്ടിത്തറ, കരിപ്പൂര് 40 90459 

15 
ക്കനല്ലായ – കുലക്കല്ലൂര് 

സെഗ്ര കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി, 
ക്ക ാര്ൂര് 

6.00 
തൂതപ്പുഴ 

(ആനക്കല്ക്കടവ് 
ക്കനല്ലായ – കുലക്കല്ലൂര് 

പഞ്ചായത്തുകള് 
40 76272 

   128.70 
എം.എല്.െി 

 

 

 781831 

          

നിലവിലള്ള ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള പദ്ധതികളുക്കട വിശദവിവരങ്ങള് - ശുദ്ധീകരണശാല ഇല്ലാത്തവ 

ക്ര
െ 

ന
മ്പ

ര് 

പദ്ധതിയുക്കട ബ്പര ്
നിബ്യാജക 
െണ്ഡലം 

ബ്ശ ി 
എം.എല്.െി 

ബ്സ്രാതസ്സ ്

പ്രബ്യാജനം 
ലഭിുന്ന 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
/ പഞ്ചായത്ത ്

ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ 
പ്രബ്യാജനം 
ലഭിുന്ന 
ജനസംഖ്യ 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1 
കുഴല്െന്ദം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ആലത്തൂര് 1.5 േിറ്റൂര്പുഴ 
കുഴല്െന്ദം 

പഞ്ചായത്ത് 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറിയും പ്ര ര് 

ഫില്റ്ററിംഗും 
18000 

2 തൂണക്കടവ ്–പറമ്പിുളം 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്കനന്മാറ 0.20  
പറമ്പിുളം 

റിസര്ബ്വായര് 
മുതലെട 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറിയും പ്ര ര് 

ഫില്റ്ററിംഗും 
2500 
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3 
തരൂര്-2  വിബ്ല്ലജിബ്ലയ്ക്കള്ള 
പദ്ധതി 

തരൂര് 1.00  ഗായത്രിപുഴ തരൂര് 
ഊറല് പ്രക്രിയയും 
പ്ര ര് ഫില്റ്ററിംഗും 

9300 

4 
കരിമ്പ ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ബ്കാബ്ങ്ങാട് 1.28  തൂതപ്പുഴ കരിമ്പ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 
14300 

5 
െണ്ണാര്ക്കാട ്ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

െണ്ണാര്ക്കാട ് 0.88  തൂതപ്പുഴ 

െണ്ണാര്ക്കാട ്
മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 

ക്കതകര 
പഞ്ചായത്ത് 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

14000 

6 
അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 1.62  ഭാരതപ്പുഴ അമ്പലപ്പാറ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 

16200 

7 
 
അകവ കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 0.21  അകവബ്താട് അമ്പലപ്പാറ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 

8 
തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 0.26  തൂതപ്പുഴ അമ്പലപ്പാറ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 
6000 

9 
തിരുബ്വഗപ്പുാറ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 1.20  തൂതപ്പുഴ തിരുബ്വഗപ്പുാറ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 
18000 

10 
വിളയൂര് -ക്കകാപ്പം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.70 തൂതപ്പുഴ 
വിളയൂര് - 
ക്കകാപ്പം 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

25000 

11 
മുതുതല ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.50 ഭാരതപ്പുഴ മുതുതല 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 
11300 
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12 
ഓങ്ങല്ലൂര് - വല്ലപ്പുഴ 
ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 
0.40 

 
ഭാരതപ്പുഴ ഓങ്ങല്ലൂര് 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

10100 

13 
ക്കവള്ളിയാട ്ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 
0.09 

 
ഭാരതപ്പുഴ വാണിയംകുളം 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

5100 

14 
ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 
1.13 
 

തൂതപ്പുഴ 
ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

16800 

15 

ക്ക ാര്ൂര് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിു 
ബ്വണ്ടിയുള്ള നാഗരിക 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 
8.04 

 
ഭാരതപ്പുഴ 

ക്ക ാര്ൂര് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

32700 

16 
മുണ്ടായ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 
0.60 

 
ഭാരതപ്പുഴ 

ക്ക ാര്ൂര് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

17 
പട്ടിത്തറ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തൃത്താല 0.70 ഭാരതപ്പുഴ പട്ടിത്തറ 
ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 

ഗയാലറി 
18000 

18 
ആനക്കര ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തൃത്താല 
0.70 

 
ഭാരതപ്പുഴ ആനക്കര 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

11700 

19 
പരതൂര് ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

തൃത്താല 
0.60 

 
തൂതപ്പുഴ പരതൂര് 

ഇന്ഫില്ബ്ട്ര ന് 
ഗയാലറി 

12500 

   
21.61 

എം.എല്.െി 
   241500 

 

നിലവിലള്ള ഗ്രാെീണ കുഴല്കിണര് പദ്ധതികളുക്കട വിശദവിവരങ്ങള് 



 

അനുബന്ധം 759 

 

ജില്ലാപദ്ധതി  2017  – പാലക്കാട ്ജില്ല 

ക്ര
െ 

ന
മ്പ

ര് 

പദ്ധതിയുക്കട ബ്പര ്
നിബ്യാജക 
െണ്ഡലം 

ബ്ശ ി 
എം.എല്.

െി 
ബ്സ്രാതസ്സ ്

പ്രബ്യാജനം 
ലഭിുന്ന 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി / 
പഞ്ചായത്ത ്

ശുദ്ധീകരണ 
പ്രക്രിയ 

പ്രബ്യാജനം 
ലഭിുന്ന 
ജനസംഖ്യ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
കിഴക്കബ്ഞ്ചരി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ആലത്തൂര് 1.20  കുഴല്കിണര് കിഴക്കബ്ഞ്ചരി   22500 

2 
ബ്തങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ആലത്തൂര് 1.20  കുഴല്കിണര് ബ്തങ്കുറിശ്ശി   21500 

3 
ക്കപരുൊട്ടി ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

േിറ്റൂര് 1.00  
േിറ്റൂര്പുഴ, 

കുഴല്കിണര് 
ക്കപരുൊട്ടി 
പട്ടബ്ഞ്ചരി 

പ്ര ര്ലിറ്റര് 7400 

4 
പട്ടബ്ഞ്ചരി ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

േിറ്റൂര് 0.40  
േിറ്റൂര്പുഴ, 

കുഴല്കിണര് 
ക്കപരുൊട്ടി 
പട്ടബ്ഞ്ചരി 

  6200 

5 
നബ്ല്ലപ്പിള്ളി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

േിറ്റൂര് 0.60  കുഴല്കിണര് 
നബ്ല്ലപ്പിള്ളി, 

ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 
  7100 

6 
പുതുബ്ക്കാട ്ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

തരൂര് 1.20  
കുഴല്കിണര്, 

പ്ര ര് 
ഫില്റ്റര് 

പുതുബ്ക്കാട് പ്ര ര്ലിറ്റര് 14000 

7 
കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

തരൂര് 1.10  കുഴല്കിണര് കണ്ണമ്പ്ര   15000 

8 
മുരുക്കംക്കപാറ്റ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 0.07  കുഴല്കിണര് അമ്പലപ്പാറ   1000 

9 
ക്കനല്ലിുറിശ്ശി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ഒറ്റപ്പാലം 0.07  കുഴല്കിണര് ലക്കിടി, ബ്പരൂര്   1000 

10 
വാണിയപനമ്പ ്ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് കുലക്കല്ലൂര്   1100 

11 
നാഗലബ്ശ്ശരി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് നാഗലബ്ശ്ശരി   1100 

12 
മുതുതല ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് മുതുതല   4000 
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13 
ക്കപരുമ്പലാവില് ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് ഓങ്ങല്ലൂര്   2000 

14 
െരുതൂര് ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് ഓങ്ങല്ലൂര്   2000 

15 
െഞ്ഞലകല് ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് ഓങ്ങല്ലൂര്   2000 

16 
ക്കകാണ്ടൂര്ക്കര ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് ഓങ്ങല്ലൂര്   2000 

17 
തരക്കല്പ്പടി ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് വല്ലപ്പുഴ   2500 

18 
കുറുവത്തൂര് ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് വല്ലപ്പുഴ   2500 

19 
യാരം ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

പട്ടാമ്പി 0.05  കുഴല്കിണര് വല്ലപ്പുഴ   2500 

20 
ക്കേറുകാട്ടുപുലം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 0.04  കുഴല്കിണര് വാണിയംകുളം   2600 

21 
തരുവബ്ക്കാണം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 0.05 കുഴല്കിണര് അനങ്ങനടി   1650 

22 
പാതന്കുളം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 0.09 കുഴല്കിണര് അനങ്ങനടി   1650 

23 
പാവുബ്കാണം ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 0.07 കുഴല്കിണര് അനങ്ങനാടി   1650 

24 
കാനയം ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

ക്ക ാര്ൂര് 0.10 കുഴല്കിണര് 
ക്ക ാര്ൂര് 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
  3000 

25 
ക്കപാന്നത്താംതറ ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തൃത്താല 0.10 കുഴല്കിണര് ആനക്കര   2500 

26 
കരമ്പത്തൂര് ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തൃത്താല 0.05 കുഴല്കിണര് പരതൂര്   

2000 
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27 
കള്ളിവളപ്പില് ഗ്രാെീണ 
കുടിക്കവള്ള പദ്ധതി 

തൃത്താല 0.05 കുഴല്കിണര് പരതൂര്   
2000 

 
 

28 
മുടപ്പക്കാട ്ഗ്രാെീണ കുടിക്കവള്ള 
പദ്ധതി 

തൃത്താല 0.05 കുഴല്കിണര് പരതൂര്   2000 

   
7.94  

എം.എല്.
െി 

   136450 

 

 

 ലക്കാട ് ജില്ലയില് 2050 വര് ത്തിക്കല പ്രതീക്ഷിത ജനസംഖ്യയും ആവശയമുള്ള കുടിക്കവള്ളവും 
ദശാബ്ദ ജനസംഖ്യ വളര്ച്ച ശതൊനത്തില് - 7.35% 

              

ക്രെ 
നമ്പര് 

പഞ്ചായത്തിന്ക്കറ ബ്പര് 
ജനസംഖ്യ 

2011 
ക്കസന്സസ് 

വീടുകളുക്കട 
എണ്ണം 

വര്ദ്ധിത ജനസംഖ്യ ഗാര്ഹ്ികാവശയത്തിനുള്ള ജലത്തിക്കന്റ അളവ് ദശലക്ഷത്തില് 

ക്കവള്ളത്തിക്കന്റ 
ആവശയം -ആദായം 

ഇല്ലാത്തവയും  (20 %) 
ഗാര്ഹ്ിബ്കതരവും (5 
%) െറ്റുള്ളവയും = 

40 % 
2015 2030 2040 2050 2015 2030 2040 2050 

1 അഗളി 34941 8695 35946 39982 42920 46075 3.595 3.998 4.292 4.607 6.45 

2 അകബ്ത്തതറ 28592 7127 29415 32717 35121 37703 2.941 3.272 3.512 3.770 5.28 

3 അലനല്ലൂര് 52554 10568 54066 60135 64555 69300 5.407 6.014 6.456 6.930 9.70 

4 ആലത്തൂര് 26720 6096 27489 30575 32822 35234 2.749 3.057 3.282 3.523 4.93 

5 അമ്പലപ്പാറ 38276 8687 39377 43798 47017 50472 3.938 4.380 4.702 5.047 7.07 

6 ആനക്കര 24699 5214 25410 28262 30339 32569 2.541 2.826 3.034 3.257 4.56 

7 അനങ്ങനടി 24445 5086 25148 27971 30027 32234 2.515 2.797 3.003 3.223 4.51 
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8 അയിലൂര് 28419 6648 29237 32519 34909 37475 2.924 3.252 3.491 3.747 5.25 

9 േളവറ 23466 5116 24141 26851 28825 30943 2.414 2.685 2.882 3.094 4.33 

10 ോലിബ്ശ്ശരി 24238 5352 24935 27735 29773 31961 2.494 2.773 2.977 3.196 4.47 

11 എലപ്പുള്ളി 39032 9247 40155 44663 47945 51469 4.016 4.466 4.795 5.147 7.21 

12 എലവബ്ഞ്ചരി 17940 4120 18456 20528 22037 23656 1.846 2.053 2.204 2.366 3.31 

13 എരിെയൂര് 30645 7079 31527 35066 37643 40410 3.153 3.507 3.764 4.041 5.66 

14 എരുബ്ത്തമ്പതി 18158 4911 18681 20777 22305 23944 1.868 2.078 2.230 2.394 3.35 

15 കടമ്പഴിപ്പുറം 31506 7282 32413 36051 38701 41545 3.241 3.605 3.870 4.155 5.82 

16 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 32999 7196 33949 37759 40535 43514 3.395 3.776 4.053 4.351 6.09 

17 കണ്ണാടി 24030 5669 24721 27497 29518 31687 2.472 2.750 2.952 3.169 4.44 

18 കണ്ണമ്പ്ര 25084 5990 25806 28703 30812 33077 2.581 2.870 3.081 3.308 4.63 

19 കപ്പൂര് 31337 6519 32239 35858 38493 41322 3.224 3.586 3.849 4.132 5.79 

20 കാരാകുറിശ്ശി 27999 5768 28805 32038 34393 36921 2.880 3.204 3.439 3.692 5.17 

21 കരിമ്പ 27480 6182 28271 31444 33755 36236 2.827 3.144 3.376 3.624 5.07 

22 കരിമ്പുഴ 32117 6938 33041 36750 39451 42351 3.304 3.675 3.945 4.235 5.93 

23 കാവബ്ശ്ശരി 29003 6739 29838 33187 35626 38245 2.984 3.319 3.563 3.824 5.35 

24 ബ്കരളബ്ശ്ശരി 15022 3683 15454 17189 18452 19809 1.545 1.719 1.845 1.981 2.77 

25 കിഴക്കബ്ഞ്ചരി 40928 9730 42106 46832 50274 53970 4.211 4.683 5.027 5.397 7.56 
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26 ക്കകാടുമ്പ് 23828 5683 24514 27265 29269 31421 2.451 2.727 2.927 3.142 4.40 

27 ക്കകാടുവായൂര് 29197 6845 30037 33409 35864 38500 3.004 3.341 3.586 3.850 5.39 

28 ക്കകാല്ലബ്കാട് 29587 6921 30438 33855 36344 39015 3.044 3.386 3.634 3.901 5.46 

29 ബ്കാങ്ങാട് 30020 6854 30884 34351 36875 39586 3.088 3.435 3.688 3.959 5.54 

30 ക്കകാപ്പം 30169 6103 31037 34521 37058 39782 3.104 3.452 3.706 3.978 5.57 

31 ബ്കാട്ടായി 22037 5161 22671 25216 27069 29059 2.267 2.522 2.707 2.906 4.07 

32 ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം 43283 8417 44529 49527 53167 57075 4.453 4.953 5.317 5.707 7.99 

33 ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 28751 7064 29578 32899 35317 37912 2.958 3.290 3.532 3.791 5.31 

34 കുലക്കല്ലൂര് 27971 5568 28776 32006 34358 36884 2.878 3.201 3.436 3.688 5.16 

35 കുെരംപുത്തൂര് 32860 6745 33806 37600 40364 43331 3.381 3.760 4.036 4.333 6.07 

36 കുത്തനൂര് 23891 5537 24578 27337 29347 31504 2.458 2.734 2.935 3.150 4.41 

37 കുഴല്െന്ദം 27366 6351 28153 31314 33615 36086 2.815 3.131 3.362 3.609 5.05 

38 ലക്കിടി ബ്പരൂര് 32858 7482 33804 37598 40361 43328 3.380 3.760 4.036 4.333 6.07 

39 െലമ്പുഴ 14479 3444 14896 16568 17785 19093 1.490 1.657 1.779 1.909 2.67 

40 െകര 18732 4310 19271 21434 23010 24701 1.927 2.143 2.301 2.470 3.46 

41 െൂര് (പാര്ട്്ട) 19813 4603 20383 22671 24338 26126 2.038 2.267 2.434 2.613 3.66 

42 െരുതബ്റാെ്  34627 8268 35623 39622 42534 45661 3.562 3.962 4.253 4.566 6.39 

43 ൊത്തൂര് 25016 8765 25736 28625 30729 32987 2.574 2.862 3.073 3.299 4.62 
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44 ബ്െലാര്ബ്ക്കാട ് 26090 6139 26841 29854 32048 34403 2.684 2.985 3.205 3.440 4.82 

45 മുണ്ടൂര് 30648 7099 31530 35069 37647 40414 3.153 3.507 3.765 4.041 5.66 

46 മുതലെട 37060 8698 38126 42406 45523 48869 3.813 4.241 4.552 4.887 6.84 

47 മുതുതല 24861 5242 25576 28447 30538 32783 2.558 2.845 3.054 3.278 4.59 

48 നാഗലബ്ശ്ശരി 27606 6262 28400 31588 33910 36403 2.840 3.159 3.391 3.640 5.10 

49 നബ്ല്ലപ്പിള്ളി 32713 7931 33654 37432 40183 43137 3.365 3.743 4.018 4.314 6.04 

50 ക്കനല്ലായ 36146 7282 37186 41360 44400 47664 3.719 4.136 4.440 4.766 6.67 

51 ക്കനല്ലിയാമ്പതി 5545 1534 5705 6345 6811 7312 0.570 0.634 0.681 0.731 1.02 

52 ക്കനന്മാറ 36549 8810 37601 41821 44895 48195 3.760 4.182 4.490 4.820 6.75 

53 ഓങ്ങല്ലൂര് 43271 8517 44516 49513 53152 57059 4.452 4.951 5.315 5.706 7.99 

54 പല്ലബ്ശ്ശന 23729 5487 24412 27152 29148 31290 2.441 2.715 2.915 3.129 4.38 

55 പറളി 34451 8150 35442 39421 42318 45429 3.544 3.942 4.232 4.543 6.36 

56 പരതൂര് 26638 5410 27405 30481 32721 35126 2.740 3.048 3.272 3.513 4.92 

57 പട്ടബ്ഞ്ചരി 26018 5972 26767 29771 31959 34309 2.677 2.977 3.196 3.431 4.80 

58 പട്ടിത്തറ 33157 6962 34111 37940 40729 43722 3.411 3.794 4.073 4.372 6.12 

59 ക്കപരുബ്ങ്ങാട്ടുകുറിശ്ശി 25075 5859 25797 28692 30801 33065 2.580 2.869 3.080 3.307 4.63 

60 ക്കപരുൊട്ടി 30445 7496 31321 34837 37397 40146 3.132 3.484 3.740 4.015 5.62 

61 ക്കപരുക്കവമ്്പ 19312 4522 19868 22098 23722 25466 1.987 2.210 2.372 2.547 3.57 
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62 പിരിയാരി 41359 8944 42549 47325 50804 54538 4.255 4.733 5.080 5.454 7.64 

63 ക്കപാല്പ്പുള്ളി 16500 3894 16975 18880 20268 21758 1.697 1.888 2.027 2.176 3.05 

64 പൂബ്ക്കാട്ടുകാവ ് 14427 3557 14842 16508 17722 19024 1.484 1.651 1.772 1.902 2.66 

65 പുതുബ്ക്കാട് 21642 4697 22265 24764 26584 28538 2.226 2.476 2.658 2.854 4.00 

66 പുതൂര് 12170 3495 12520 13926 14949 16048 1.252 1.393 1.495 1.605 2.25 

67 പുതുബ്ശ്ശരി 51185 12667 52658 58569 62874 67495 5.266 5.857 6.287 6.749 9.45 

68 പുതുനഗരം 17892 3844 18407 20473 21978 23593 1.841 2.047 2.198 2.359 3.30 

69 പുതുപ്പരിയാരം 39428 9272 40563 45116 48432 51992 4.056 4.512 4.843 5.199 7.28 

70 ബ് ാളയൂര് 17207 4675 17702 19689 21136 22690 1.770 1.969 2.114 2.269 3.18 

71 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 21873 5329 22502 25028 26868 28843 2.250 2.503 2.687 2.884 4.04 

72 തരൂര് 26178 6033 26931 29954 32156 34519 2.693 2.995 3.216 3.452 4.83 

73 തച്ചമ്പാറ 18087 4095 18607 20696 22217 23850 1.861 2.070 2.222 2.385 3.34 

74 തച്ചനാട്ടുകര 26669 5140 27436 30516 32759 35167 2.744 3.052 3.276 3.517 4.92 

75 ബ്തങ്കുറിശ്ശി 27196 6323 27979 31119 33406 35862 2.798 3.112 3.341 3.586 5.02 

76 ക്കതകര 29527 6250 30377 33787 36270 38936 3.038 3.379 3.627 3.894 5.45 

77 തിരുെിറ്റബ്ക്കാട് 31998 6945 32919 36614 39305 42194 3.292 3.661 3.931 4.219 5.91 

78 തിരുബ്വഗപ്പുറം 33942 6518 34919 38838 41693 44757 3.492 3.884 4.169 4.476 6.27 

79 തൃക്കിടീരി 26662 5537 27429 30508 32751 35158 2.743 3.051 3.275 3.516 4.92 
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80 തൃത്താല 27796 5879 28596 31806 34144 36653 2.860 3.181 3.414 3.665 5.13 

81 വടകരപ്പതി 26459 6844 27220 30276 32501 34890 2.722 3.028 3.250 3.489 4.88 

82 വടക്കബ്ഞ്ചരി 35969 8401 37004 41158 44183 47430 3.700 4.116 4.418 4.743 6.64 

83 വടവന്നൂര് 17126 3927 17619 19597 21037 22583 1.762 1.960 2.104 2.258 3.16 

84 വല്ലപ്പുഴ 28018 5282 28824 32060 34416 36946 2.882 3.206 3.442 3.695 5.17 

85 വണ്ടാഴി 31929 7407 32848 36535 39220 42103 3.285 3.654 3.922 4.210 5.89 

86 വാണിയംകുളം 32050 7709 32972 36673 39369 42263 3.297 3.667 3.937 4.226 5.92 

87 ക്കവള്ളിബ്നഴി 17101 4178 17593 19568 21006 22550 1.759 1.957 2.101 2.255 3.16 

88 വിളയൂര് 23389 4792 24062 26763 28730 30842 2.406 2.676 2.873 3.084 4.32 

  മുനിസിപ്പാലികള്                 

1 പാലക്കാട ് 130,955 31176 139587 149846 160860 172683 18.844 20.229 21.716 23.312 32.64 

2 

േിറ്റൂര് 
തത്തെംഗലം 32,298 7974 34427 36957 39674 42590 4.648 4.989 5.356 5.750 8.05 

3 ഒറ്റപ്പാലം 53,792 9434 57338 61552 66076 70933 7.741 8.310 8.920 9.576 13.41 

4 ക്ക ാര്ൂര് 43,533 10420 46402 49813 53474 57405 6.264 6.725 7.219 7.750 10.85 

5 ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി 34,899 7538 37199 39933 42869 46019 5.022 5.391 5.787 6.213 8.70 

6 െണ്ണാര്ക്കാട ് 28,617 6012 30503 32745 35152 37736 4.118 4.421 4.746 5.094 7.13 

7 പട്ടാമ്പി 28,632 5897 30519 32762 35170 37755 4.120 4.423 4.748 5.097 7.14 

  ആക്കക 
352,726 78,451 375,975 403,608 433,275 465,121 50.76 54.49 58.49 62.79 87.91 
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ആക്കക പഞ്ചായത്ത ് 
+ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2809934 637220 2903892 3215289 3451613 3,705,306 303.55 335.66 360.33 386.8 541.53 
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അനുബന്ധം 7.1 

പട്ടികജാതി 

ക്രെ 
നമ്പ
ര് 

സാബ്കതത്തിന്ക്കറ ബ്പര ്

കു
ടും

ബ
ാം

ഗ
ങ്ങ

ളുക്ക
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എ
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ഭൂ
രഹ്

ിത
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ഭവ
ന
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ിത

ര് 

സാബ്കതത്തിന്ക്കറ ആവശയങ്ങള് 

പു
തു

ത
ായ

ി ആ
വ

ശ
യമു

ള്ള
 

വ
ീടു
ക

ളുക്ക
ട 

എ
ണ്ണ

ം 

അ
റ്റകു

റ്റപ്പ
ണ

ി 

1.  എം.ടി.ആര് സ്ട്രീറ്റ ് 40 140 20 22 
കുടിക്കവള്ളം, ബ്റാെ് 

22 14 

2.  
ശങ്കുവാരബ്ത്താട ്/ 
െധുരവീരന് ബ്കാളനി 260 600 24 20 

1) കുടിക്കവള്ളം 
2) ബ്റാെ് 
3) കറന്റ് 
4) ബ്താട്ടിന്ക്കറ ഭിത്തി 

20 18 

3.  
കറുകെണി 

26 105 4 8 
വിജ്ഞാന് വാടി 

8 5 

4.  
കാരാംബ്കാട് നായാടി 
ബ്കാളനി 58 233 20 15 

കുടിക്കവള്ളം, ബ്റാെ് 
15 10 

5.  
വണ്ണാെട ഹ്രിജന് ബ്കാളനി 

67 317 12 17 

1) കുടിക്കവള്ളം 
2) വിജ്ഞാന് വാടി 17 25 

6.  
െീനാക്ഷിപുരം 

62 288 30 18 
കുടിക്കവള്ളം 

22 23 

7.  ആശ്രയ ബ്കാളനി 6 24 2 0 
കുടിക്കവള്ളം 

0 0 

8.  
ക്കവസ്റ്റ ്ഹ്ില് നായാടി 
ബ്കാളനി 6 21 0 0 ഇല്ല 0 0 

9.  േക്കിങ്ങല് 10 30 7 11 

1) ബ്കാളനി കിണര് റിപ്പയറിംഗ് 
2) വീടുകള്ക്ക് അതിര്ത്തി തിരിച്ച് 

സംരക്ഷണം 
4 4 

10.  നായാടി ബ്കാളനി 8 32 4 0 

1) വീടുകളിബ്ലുള്ള വഴി ശരിയാക്കല് 
2) ബ്കാളനി അതിരുക്കകട്ടി സംരക്ഷണം 
3) സ്ട്രീറ്റ ്റലറ്റ് 
4) വിജ്ഞാന്വാടി 
5) കിണര് പുനരുദ്ധാരണം 

7 1 

11.  ബ്താരാപുരം ബ്കാളനി 42 325 25 60 

1) വിജ്ഞാന്വാടി സാബ്കതത്തിന്ക്കറ അതിര് 
2) കുടിക്കവള്ളം 40 10 

12.  
മുതുവല്ലി 4 ക്കസന്റ് 
ബ്കാളനി 14 43 0 3 

1) വിജ്ഞാന്വാടി  
2) കക്കൂസ് നിര്മ്മ്യാണം 3 3 

13.  
നായാടിബ്കാളനി 
മുൂര്ബ്ക്കാട് 8 30 5 5 

1)ബ്റാെ് 
2) കുടിക്കവള്ളം 
3) ക്കടലിവി ന് 

5 3 

14.  
കബ്ക്കബ്ങ്ങാട ്ബ്കാളനി 
പൂബ്ക്കാട്ടുകാവ് 8 40 4 4 ബ്റാെ് 3 5 

15.  
ക്കേരപറമ്പ ്ബ്കാളനി 
കല്ലുവഴി 6 25 2 3 ക്കതരവുവിളക്ക് 2 3 

16.  പള്ളിപറമ്പി ബ്കാളനി 4 16 0 2 

1) ബ്റാെ ്
2) കുടിക്കവള്ളം 
3) ക്കതരുവുവിളക്ക് 

2 2 

17.  തബ്ത്രെണ്ണ ബ്കാളനി 6 26 1 1 

1) ബ്റാെ ്
2) കുടിക്കവള്ളം 
3) ക്കതരുവുവിളക്ക് 

1 1 

18.  
ആണ്ടികുളമ്പ ്നായാടി 
ബ്കാളനി 43 108 6 7 കക്കൂസ് 10 22 



 

അനുബന്ധം 769 

 

ജില്ലാപദ്ധതി  2017  – പാലക്കാട ്ജില്ല 

19.  
അംബ്ബദ്ക്ക്കര് എസ.്സി 
ബ്കാളനി, ബ്ഗാവിന്ദാപുരം 114 448 30 20 

1 ബ്റാെ് 
2) കുടിക്കവള്ളം 
3) കക്കൂസ് 

25 15 

20.  
ആട്ടയാംപതി എസ.്സി 
ബ്കാളനി, ബ്ഗാവിന്ദാപുരം 24 98 15 12 

1) കുടിക്കവള്ളം 
2 കക്കൂസ് 10 6 

21.  
ക്കേമ്മ്യണാംപതി എസ.്സി 
ബ്കാളനി, ബ്ഗാവിന്ദാപുരം 17 85 10 15 

1) ബ്റാെ ്
2) കുടിക്കവള്ളം 
3) കക്കൂസ് 

15 7 

22.  

കാരക്കാട ് പറമ്പില് 
നായാടി ബ്കാളനി, 
ഇരുമ്പലാബ്ശ്ശരി, ക്കനല്ലായ 

14 25 2 2 

1) കുടിക്കവള്ളം  
2) ക്കതരുവുവിളക്ക് 2 4 

23.  
എടക്കാട ് നായാടി 
ബ്കാളനി 11 71 3 4 ബ്കാളനി റസെ ്ക്കപ്രാട്ടക്ഷന് 7 4 

 

ക്രെ 
നമ്പര് 

ബ്ലാക്ക ്
റൂറല്/ 

അര്ബന് 
ആക്കക 

ജനസംഖ്യ 

ആക്കക എസ.്സി 
ജനസംഖ്യ 

എസ.്സി 

ആണ് ക്കപണ് ആണ് ക്കപണ് 

1 
തൃത്താല 

റൂറല് 160180 75508 84672 28472 13964 4508 

2 അര്ബന് 40651 19115 21536 7127 3525 3602 

3 ആക്കക 200831 94623 106208 35599 17489 18110 

4 
പട്ടാമ്പി 

റൂറല് 206273 97837 108436 25010 12177 12833 

5 അര്ബന് 96764 47098 49666 13920 6863 7057 

6 ആക്കക 303037 144935 158102 38930 19040 19890 

7 
ശ്രീകൃ ണപുരം 

റൂറല് 178585 85391 93194 24884 11987 12897 

8 അര്ബന്       

9 ആക്കക 178585 85391 93194 24884 11987 12897 

10 
ഒറ്റപ്പാലം 

റൂറല് 135010 64015 70995 21150 10112 11038 

11 അര്ബന് 16085 7750 8335 2760 1345 1415 

12 ആക്കക 151095 71765 79330 23910 11457 12453 

13 
പാലക്കാട ്

റൂറല് 172514 83477 89037 30012 14786 15226 

14 അര്ബന് 41359 20265 21094 4216 2101 2115 

15 ആക്കക 213873 103742 110131 34228 16887 17341 

16 
െണ്ണാര്ക്കാട ്

റൂറല് 285236 137636 147600 28677 14026 14651 

17 അര്ബന് 34839 16658 18181 3147 1529 1618 

18 ആക്കക 320075 154294 165781 31824 15555 16269 

19 
അട്ടപ്പാടി 

റൂറല് 64318 32035 32283 3054 1479 1575 

20 അര്ബന്       

21 ആക്കക 64318 32035 32283 3054 1479 1575 

22 
െലമ്പുഴ 

റൂറല് 121936 59891 62045 21207 10421 10786 

23 അര്ബന് 121219 59578 61641 14158 6931 7227 

24 ആക്കക 243155 119469 123686 35365 17352 18013 

25 
കുഴല്െന്ദം 

റൂറല് 174611 84665 89946 41783 20450 21333 

26 അര്ബന്       

27 ആക്കക 174611 84665 89946 41783 20450 21333 

28 
ക്കകാല്ലബ്കാട് 

റൂറല് 92267 45419 46848 19647 9567 10080 

29 അര്ബന് 38595 19126 19469 6416 3160 3256 

30 ആക്കക 130862 64545 66317 26063 12727 13336 

31 
േിറ്റൂര് 

റൂറല് 162544 80240 82304 22724 1160 11564 

32 അര്ബന്       

33 ആക്കക 162544 80240 82304 22724 1160 11564 

34 ക്കനന്മാറ റൂറല് 138272 67610 70662 23254 11381 11873 
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35 അര്ബന്       

36 ആക്കക 138272 67610 70662 23254 11381 11873 

37 
ആലത്തൂര് 

റൂറല് 241378 117742 123636 33077 16382 16695 

38 അര്ബന് 26720 12808 13912 3045 1483 1562 

39 ആക്കക 268098 130550 137548 36122 17865 18257 

. 
ബ്ലാക്ക് തലം ആക്കക 

റൂറല് 2133124 1031466 1101658 322951 157892 165059 

അര്ബന് 416232 202398 213834 54789 26937 27852 

ആക്കക 2549356 1233864 1315492 377740 184829 192911 

1 ക്ക ാര്ൂര് മുനി  43533 20757 22776 7423 3577 3846 

2 ഒറ്റപ്പാലം മുനി  53792 25359 28433 4765 2272 2493 

3 പാലക്കാട ്മുനി  130955 63833 67122 10068 4889 5179 

4 േിറ്റൂര്-തത്തെംഗലം മുനി  32298 15665 16633 3837 1884 1953 

 ആക്കക  260578 125614 134964 26093 12622 13471 

 പാലക്കാട ്ജില്ല  2809934 1359478 1450456 403833 197451 206382 

 

പാലക്കാട് ജില്ലയിക്കല പട്ടികജാതി ബ്കാളനികളുക്കട ലിസ്റ്റ് 

ക്രെ 
നമ്പര ്

ബ്ലാക്ക ് പഞ്ചായത്ത ്
ബ്കാളനികളുക്കട 

എണ്ണം 
കുടുംബങ്ങളുക്കട 

എണ്ണം 
ആണ് ക്കപണ് ആക്കക 

1 തൃത്താല ആനക്കാര 63 1137 2307 2342 4649 
  ോലിബ്ശ്ശരി 45 674 1562 1558 3120 
  കപ്പുര് 67 760 1774 1740 3514 
  നാഗലബ്ശ്ശരി 54 1061 2327 2428 4755 
  പട്ടിത്തറ 94 1191 2631 2597 5228 
  തിരുെിറ്റബ്ക്കാട ് 52 646 1294 1340 2634 
  തൃത്താല 62 819 1894 1914 3808 
 ആക്കക  437 6288 13789 13919 27708 
2 പട്ടാമ്പി ക്കകാപ്പം 44 432 947 1011 1958 
  കുലക്കല്ലൂര് 47 693 1628 1688 3316 
  മുതുതല 66 1108 2326 2357 4683 
  ഓങ്ങല്ലൂര് 43 730 1656 1705 3361 
  പട്ടാമ്പി 34 549 1269 1308 2577 
  പരതൂര് 40 494 1099 1129 2228 
  തിരുബ്വഗപ്പുറ 46 586 1366 1418 2784 

  വിളയൂര് 39 537 1129 1220 2349 
 ആക്കക  359 5129 11420 11836 23256 
3 ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ 65 977 2133 2161 4294 
  അനങ്ങനടി 63 815 1685 1819 3904 
  േളവറ 78 1074 2203 2431 4634 
  ലക്കിടി ബ്പരൂര് 55 924 1868 2048 3916 
  വാണിയംകുളം 82 1342 2488 2615 5103 
  ക്കനല്ലായ 36 664 1520 1617 3137 
  വല്ലപ്പുഴ 49 491 1063 1138 2203 
  തൃക്കടീരി 38 582 1207 1315 2522 
 ആക്കക  466 6869 14167 15144 29311 
4 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ക്കേര്പ്പുളബ്ശ്ശരി 39 707 1580 1603 3181 
  കടമ്പഴിപ്പുറം 59 828 1668 1794 3462 
  കരിമ്പുഴ 52 672 1384 1471 2855 
  പൂബ്ക്കാട്ടുകാവ് 48 766 1547 1696 3243 
  ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 41 634 1273 1410 2683 
  ക്കവള്ളിബ്നഴി 40 634 1298 1349 2647 
  കാരാകുറിശ്ശി 41 715 1429 1528 2957 
 ആക്കക  320 4956 10179 10849 21028 
5 െണ്ണാര്ക്കാട ് അലനല്ലൂര് 62 1025 2278 2226 4504 
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  ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം 33 397 873 902 1775 
  കുെരംപുത്തൂര് 41 636 1322 1437 2759 
  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 30 490 1009 1098 2107 
  െണ്ണാര്ക്കാട ് 15 251 608 640 1248 
  തച്ചനാട്ടുകര 34 472 1047 1099 2146 
  തച്ചമ്പാറ 23 440 889 981 1870 
  ക്കതകര 27 367 798 880 1678 
 ആക്കക  290 4431 9541 10018 19559 
6 അട്ടപ്പാടി അഗളി 24 316 632 616 1248 
  പുതൂര് 7 169 291 285 576 
  ബ് ാളയൂര് 7 196 334 382 716 
 ആക്കക  38 681 1257 1283 2540 
7 പാലക്കാട ് ബ്കരളബ്ശ്ശരി 29 499 1112 1088 2200 
  ബ്കാങ്ങാട ് 61 1005 2087 2112 4199 
  െകര 42 755 1582 1583 3165 
  െൂര് 33 725 1304 1358 2662 
  മുണ്ടൂര് 50 1082 2480 2460 4940 
  പറളി 59 1245 2702 2701 5403 
  പിരായിരി 31 749 1661 1675 3336 
 ആക്കക  305 6060 12928 12977 25905 
8 കുഴല്െന്ദം ബ്കാട്ടായി 74 1221 2581 2733 5314 
  കുത്തനൂര് 34 683 1486 1489 2975 
  കുഴല്െന്ദം 69 1340 2690 2771 5461 
  ൊത്തുര് 60 1049 2173 2186 4359 
  ക്കപരിബ്ങ്ങാട്ടുകുറിശ്ശി 71 1082 2300 2419 4719 
  ബ്തങ്കുറിശ്ശി 36 913 1981 2036 4017 
 ആക്കക  413 7518 15955 16488 32443 
9 േിറ്റൂര് എരുബ്ത്തമ്പതി 34 568 1035 1096 2131 
  ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 31 415 729 770 1499 
  നബ്ല്ലപ്പിള്ളി 49 787 1634 1672 3306 
  ക്കപരുൊട്ടി 39 662 1434 1375 2809 
  വടകരപ്പതി 16 283 552 541 1093 
  എലപ്പുള്ളി 76 1359 2937 2984 5921 
  ക്കപാല്പ്പുള്ളി 38 604 1283 1357 2640 
 ആക്കക  283 4678 9604 9795 19399 
10 ക്കകാല്ലബ്കാട ് ക്കകാല്ലബ്കാട ് 42 982 2157 2312 4469 
  ക്കകാടുവായൂര് 44 777 1697 1638 3335 
  മുതലെട 45 1048 2282 2486 4768 
  പുതുനഗരം 28 449 1092 1078 2170 
  വടവന്നൂര് 40 762 1800 1785 3585 
  പട്ടബ്ഞ്ചരി 54 792 1814 1885 3699 
  ക്കപരുക്കവമ്പ് 29 513 1176 1236 2412 
 ആക്കക  282 5323 12018 12420 24438 
11 ക്കനന്മാറ അയിലൂര് 41 622 1304 1389 2693 
  ക്കനല്ലിയാമ്പതി 22 278 631 598 1229 
  എലവബ്ഞ്ചരി 35 662 1491 1450 2941 
  പല്ലബ്ശ്ശന 58 1053 2488 2590 5078 
  ബ്െലാര്ബ്കാട ് 47 680 1504 1536 3040 
  ക്കനന്മാറ 45 735 1743 1703 3446 
  വണ്ടാഴി 38 658 1459 1467 2926 
   286 4688 10620 10733 21353 
12 ആലത്തൂര് ആലത്തൂര് 40 589 1326 1382 2708 
  എരിെയൂര്  

73 
1261 2816 2686 5502 

  കാവബ്ശ്ശരി 54 787 1726 1810 3536 
  കിഴക്കബ്ഞ്ചരി 44 922 2013 2041 4054 
  പുതുബ്ക്കാട ് 25 383 864 882 1746 
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  തരൂര് 43 951 1421 1414 2835 
  വടക്കബ്ഞ്ചരി 52 1011 2184 2250 4434 
  കണ്ണമ്പ്ര 44 635 1323 1435 2758 
 ആക്കക  375 6239 13673 13900 27573 
13 െലമ്പുഴ അകബ്ത്തത്തറ 27 438 938 1001 1939 
  െലമ്പുഴ 20 308 658 645 1303 
  െരുതബ്റാെ് 45 737 1502 1543 3045 
  പുതുപ്പരിയാരം 45 658 1343 1409 2752 
  പുതുബ്ശ്ശരി 40 716 1443 1563 3006 
  ക്കകാടുമ്പ ് 33 841 1877 1992 3869 
 ആക്കക  210 3698 7761 8153 15914 
14 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി  71 1058 2196 2318 4514 
 ക്ക ാര്ൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  85 1455 2978 3198 6176 
 േിറ്റൂര് തത്തെംഗലം മുനി  46 775 1642 1716 3358 
 പാലക്കാട ്മുനിസിപ്പാലിറ്റി  44 1669 3347 3554 6901 

 BsIPnÃ  4310 71515 153075 158301 311376 

 

അനുബന്ധം 7.1.2 

ക്രെ നം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത ് ഉള്ള ഊരുകള് 
ഇല്ലാത്ത 
ഊരുകള് 

സെീപത്തുള്ള 
ഊരുകള് 

സെീപത്ത ്ബ്പാലം 
ഇല്ലാത്ത 
ഊരുകള് 

1. കിഴക്കബ്ഞ്ചരി - - 1 6 
2. നബ്ല്ലപ്പിള്ളി - - - 5 
3. വടകരപ്പതി 3 - 2 15 
4. ക്കപരുൊട്ടി 8 - 9 12 
5. എരുബ്ത്തമ്പതി 8 - 4 2 
6. ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 1 - - 16 
7. െലമ്പുഴ 4 1 5 7 
8. പുതുബ്ശ്ശരി 5 5 7 1 
9. അകബ്ത്തത്തറ 1 - 4 - 
10. പുതുപ്പരിയാരം 1 1 1 - 
11. െരുതബ്റാെ ് - - 1 - 
12. എലപ്പുള്ളി - - 1 - 
13. മുണ്ടൂര് - - 1 - 
14. ക്കപരുക്കവമ്പ് - - 1 - 
15 പറളി - - 1 - 
16 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 3 3 1 - 
17 കരിമ്പ - 3 1 - 
18 തച്ചമ്പാറ - 2 1 - 
19 ക്കതകര 1 3 2 - 
20 െണ്ണാര്ക്കാട ്മുനിസിപ്പാലിറ്റി - - 1 - 
21 കുെരംപുത്തൂര് 1 - 2 - 
22 അലനല്ലൂര് - 1 1 - 
23 ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം 2 4 2 - 
24 കടമ്പഴിപ്പുറം - - 1 - 
25 കരിമ്പുഴ - - 1 - 
26 ക്കകാപ്പം - - 1 - 
27 മുതലെട 20 28 26 2 
28 പട്ടബ്ഞ്ചരി 2 4 4 0 
29 ക്കകാല്ലബ്കാട് 1 1 1 0 
30 അയിലൂര് 6 2 2 0 
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31 വണ്ടാഴി 5 5 4 1 
32 ക്കനന്മാറ 3 1 1 0 
33 എലവബ്ഞ്ചരി 0 2 2 0 
34 ക്കനല്ലിയാമ്പതി 10 11 11 0 
35 അഗളി 75 - - - 
36 പുതുര് 50 17 - - 
37 ബ് ാളയൂര് 50 - - - 
38 വടക്കബ്ഞ്ചരി - - 2 - 
39 കണ്ണമ്പ്ര - - - 2 
40 കാവബ്ശ്ശരി - - - 1 
41 തരൂര് - - - 1 
42 എരുെയൂര് - - 1 - 
 ആക്കക 259 94 106 71 

ഉറവിടം : 2017 ല് എസ.്ടി പ്രബ്ൊട്ടര്ൊര് മുബ്ഖ്ന ബ്ശഖ്രിച്ചത് 

ജില്ലയില് റപ്രെറിതലം മുതല് ബിരുദാനന്തരബിരുദം വക്കര വിദയാഭയാസ ബ്യാഗയതയുള്ളവരുക്കട 

പട്ടിക 

ക്രെ 
നമ്പര് 

ബ്യാഗയത സ്ത്രീ പുരു ന് 
 

ആക്കക 

1 നിരക്ഷരര് 9989 11440 21429 

2 നവസാക്ഷരര് 911 892 1803 

3 റപ്രെറി 4873 5612 10485 

4 എസ.്എസ.്എല്.സി യ്ക്ക് താക്കഴ 3394 6146 9540 

5 എസ.്എസ.്എല്.സി 1074 1296 2370 

6 പ്രീെിഗ്രി / പ്ലസ ്ടു 792 871 1663 

7 ബിരുദം 116 138 254 

8 ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 18 16 34 

9 െറ്റുള്ളവ 18 21 39 

 ആക്കക 21185 26432 47617 

ഉറവിടം : 2008 ക്കല പട്ടികവര്ഗ സര്ബ്േ 

ക്കതാഴിലിന്ക്കറ അടിസ്ഥാനത്തില് കുടുംബങ്ങളും വയക്തികളും 

ക്രെ നമ്പര് മുഖ്യക്കതാഴില് 
കുടുംബങ്ങളുക്കട എണ്ണം 

(ശതൊനം) 
വയക്തികള് 
(ശതൊനം) 

1 കൃ ി 7.86 5.55 

2 വനവിഭവ ബ്ശഖ്രണം 4.48 2.39 

3 മൃഗപരിപാലനം 3.36 3.54 

4 പരമ്പരാഗത ഉത്ക്പ്പന്നങ്ങളുക്കട നിര്മ്മ്യാണം 0.3 0.36 

5 ക്കേറുകിട കച്ചവടം 0.26 0.12 
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6 പച്ചെരുന്ന് ബ്ശഖ്രണം 0.58 0.38 

7 കര് ക ക്കതാഴിലാളി 48.12 25.01 

8 വനബ്െഖ്ലയിക്കല കൂലിപ്പണി 9.73 5.72 

9 ക്കതാഴിലറപ്പ് 7.01 4.74 

10 കാര് ിബ്കതര ക്കതാഴിലാളി 8.79 5.73 

11 എബ്സ്റ്ററ്റ ്ക്കതാഴിലാളി 0.99 1.46 

12 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് 4.3 1.91 

13 സവകാരയ ബ്െഖ്ലയില് ക്കതാഴില് സ്ഥിരം 0.38 0.44 

14 വനബ്െഖ്ലയില് ബ്െഖ്ലയില് ക്കതാഴില് സ്ഥിരം 0.08 0.11 

15 എബ്സ്റ്ററ്റ ്ബ്െഖ്ലയില് ക്കതാഴില് സ്ഥിരം 0.69 0.63 

16 െറ്റുള്ളവ 0 0.35 

17 സ്ഥിരവരുൊന ൊര്ഗെില്ല 3.07 41.56 

 ആക്കക 100 100 

ഊരുകളിക്കല കുടിക്കവള്ള ബ്സ്രാതസ്സ് 

ക്രെ 
നമ്പര് 

ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത ്
ആവശയത്തിന ്

ജലം ലഭിുന്നത ്

ആവശയത്തിന ്
ജലം 

ലഭിക്കാത്തത ്

പുനരുദ്ധാരണം 
നടത്തി ജലം 

ലഭയത 
ഉറപ്പാക്കാവുന്നത ്

1 കിഴക്കബ്ഞ്ചരി 7 1 1 

2 നബ്ല്ലപ്പിള്ളി 5 0 1 

3 വടകരപ്പതി 22 0 1 

4 ക്കപരുൊട്ടി 29 0 8 

5 എരുബ്ത്തമ്പതി 14 0 0 

6 ക്കകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 17 0 3 

7 െലമ്പുഴ 3 10 40 

8 പുതുബ്ശ്ശരി 5 5 2 

9 അകബ്ത്തതറ 3 1 1 

10 പുതുപ്പരിയാരം 1 0 2 

11 െരുതബ്റാെ ് 1 0 0 

12 എലപ്പുള്ളി 1 0 0 

13 മുണ്ടുര് 1 0 0 

14 ക്കപരുക്കവമ്പ് 1 0 0 

15 പറളി 0 1 0 

16 കാഞ്ഞിരുപ്പുഴ 4 0 3 

17 കരിമ്പ 2 1 2 
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18 തച്ചമ്പാറ 1 0 2 

19 ക്കതകര 2 2 3 

20 െണ്ണാര്ക്കാട ്മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1 0 0 

21 കുെരംപുതുര് 2 0 1 

22 അലനല്ലൂര് 1 0 1 

23 ബ്കാബ്ട്ടാപ്പാടം 2 4 4 

24 കടമ്പഴിപ്പുറം 1 0 0 

25 കരിമ്പുഴ 0 1 0 

26 മുതലെട 41 7 0 

27 പട്ടബ്ഞ്ചരി 6 0 0 

28 ക്കകാല്ലബ്കാട് 2 0 0 

29 അയിലൂര് 7 1 0 

30 വണ്ടാഴി 10 0 0 

31 ക്കനന്മാറ 4 0 0 

32 എലവബ്ഞ്ചരി 1 1 0 

33 ക്കനല്ലിയാംമ്പതി 21 1 0 

34 അഗളി 73 0 0 

35 പുതൂര് 67 0 0 

36 ബ് ാളയൂര് 52 0 0 

 ആക്കക 410 37 39 

ഉറവിടം :ഐ.ടി.െി.പി, / ടി.െി.ഒ 2017 

അവികസിത ഊരുകള് മുന്ഗണനാക്രെത്തില് 

ക്രെ നമ്പര് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത ് ഊരുകള് കുടുംബം 
1 മുതലെട 1 29 

2 ക്കനല്ലിയാമ്പതി 2 46 

3 ക്കതകര 2 24 

4 െണ്ണാര്ക്കാട ്മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1 8 

5 അലനല്ലൂര് 1 21 

6 കരിമ്പുഴ 1 4 

7 പുതുബ്ശ്ശരി 2 10 

8 െലമ്പുഴ 2 35 

9 അകബ്ത്തതറ 1 8 

10 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 2 16 

11 കരിമ്പ 1 5 
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ഉറവിടം : 2017 ല് എസ.്ടി പ്രബ്ൊട്ടര്ൊര് മുബ്ഖ്ന ബ്ശഖ്രിച്ചത് 

വാഹ്നം എത്താത്ത ഊരുകള് 

ക്രെ നമ്പര് ബ്ലാക്ക ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത ്
വാഹ്നം 

എത്താത്ത 
ഊരുകള് 

കുടംബങ്ങളുക്കട 
എണ്ണം 

1 ക്കകാല്ലബ്കാട ് മുതലെട 1 29 

2 ക്കനന്മാറ ക്കനല്ലിയാമ്പതി 1 17 

3 െലമ്പുഴ 

െലമ്പുഴ 3 41 

പുതുബ്ശ്ശരി 4 14 

അകബ്ത്തതറ 1 8 

പുതുപ്പരിയാരം 1 14 

4 െണ്ണാര്ക്കാട ്

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 3 117 

കരിമ്പ 2 25 

ക്കതകര 2 24 

െണ്ണാര്ക്കാട ് 1 8 

5 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കരിമ്പുഴ 1 4 

 

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുക്കട  നിരക്ഷരത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 
 

Sl 
No 

സി.െി  
ബ്ലാക്ക് 

റൂറല്/ 
അര്ബന് 

Illiterate SC Illiterate ST Total SC-ST Illiterate 

Total Male female Total Male 
femal

e 
Total Male female 

1 
  

തൃത്താല 
റൂറല് 6440 2579 3861 74 31 43 6514 2610 3904 

അര്ബന് 1711 710 1001 9 2 7 1720 712 1008 

2 
  

പട്ടാമ്പി 
റൂറല് 5178 2120 3058 51 25 26 5229 2145 3084 

അര്ബന് 2852 1151 1701 14 8 6 2866 1159 1707 

3 
  

ശ്രീകൃഷ്ണ 
പുരം 

റൂറല് 5774 2347 3427 179 77 102 5953 2424 3529 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
  

ഒറ്റപ്പാലം  
റൂറല് 4704 1912 2792 38 20 18 4742 1932 2810 

അര്ബന് 572 249 323 2 0 2 574 249 325 

5 
  

പാലക്കാട്
  

റൂറല് 8111 3204 4907 56 26 30 8167 3230 4937 

അര്ബന് 1115 432 683 12 5 7 1127 437 690 

6 റൂറല് 7608 3180 4428 1266 574 692 8874 3754 5120 
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  െണ്ണാര്ക്ക
ംാട്  

അര്ബന് 828 342 486 176 83 93 1004 425 579 

7 
  

അട്ടപ്പാടി 
റൂറല് 1193 528 665 12545 5496 7049 13738 6024 7714 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
  

െലമ്പുഴ  
റൂറല് 6517 2454 4063 1106 484 622 7623 2938 4685 

അര്ബന് 3797 1463 2334 280 134 146 4077 1597 2480 

9 
  

കുഴല്െന്ദം
  

റൂറല് 11847 4425 7422 36 10 26 11883 4435 7448 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
  

ക്കകാല്ലങ്
ബ്കാട്  

റൂറല് 6507 2544 3963 2979 1412 1567 9486 3956 5530 

അര്ബന് 1764 679 1085 6 1 5 1770 680 1090 

11 
  

േിറ്റൂര്  
റൂറല് 8249 3367 4882 2259 1031 1228 10508 4398 6110 

അര്ബന് 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
  

ആലത്തൂര്
  

റൂറല് 9605 3794 5811 563 247 316 10168 4041 6127 

അര്ബന് 751 269 482 6 4 2 757 273 484 

13 
  

ക്കനന്മാറ  
റൂറല് 7375 2769 4606 780 354 426 8155 3123 5032 

അര്ബന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
  

ബ്ലാക്ക് 
തലം 
ആക്കക  
  

റൂറല് 89108 35223 53885 21932 9787 12145 111040 45010 66030 

അര്ബന് 13390 5295 8095 505 237 268 13895 5532 8363 

TOTAL 102498 40518 61980 22437 10024 12413 124935 50542 74393 

 1 

ക്ക ാര്ണ്
ൂര് 
മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റി 

  1389 555 834 5 3 2 1394 558 836 

 2 
ഒറ്റപ്പാലംെ
ം നിസിപ്
പാലിറ്റി 

  968 395 573 34 17 17 1002 412 590 

 3 
പാലക്കാട്
മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റി 

  2315 83 1477 30 23 7 2345 861 1484 

 4 

േിറ്റൂര്- 
തത്തെംഗ
ലംമുനിസി
പ്പാലിറ്റി 

  1124 433 691 11 7 4 1135 440 695 

  
മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റിആക
ക്കം 

  5796 2221 3575 80 50 30 5876 2271 3605 

  
പാലക്കാട് 
ജില്ല 

  108294 42739 65555 22517 10074 12443 130811 52813 77998 

Source: 2011 District Census Handbook 
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ഉപസമിതികള്  

1 

 
ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേേര് 

 
ശ്രീ. സി. പി. റ്റജാണ് 
 

2 

കൃഷി –മണ്ണ് ,ജലസംരക്ഷണം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര്  

 
ശ്രീ. പി. ഫക സുധാകരന് 
ശ്രീ. പി. എം. റ്റജാഷി  
പ്രിന്സിപ്പല് കൃഷി ഓെീസര്  

3 

ജലറ്റസെനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീ. യു. അസീസ്സ് 
റ്റഡാ. ഫക. ൈാസുറ്റേൈന്പിള്ള. 
എക്സി. എഞ്ചീനര്ിയര്. എം. ഐ. ഡിൈിഷന് 
പാലക്കാട്    

4 

മൃഗസംരക്ഷണം & ക്ഷീരൈികസനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. എ. ഗീത ടീച്ചര്  
ശ്രീ. പി. ജി. ശിൈോസ്  
ജില്ലാ. മൃഗസംരക്ഷണ ഓെീസര്, പാലക്കാട്  

5 

മത്സ്യബന്ധനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. ബിന്ദു സുറ്റരഷ്   
ശ്രീ. പി. ശിൈരാമന്   
ഡപുട്ടി.ഡയറകടര്, െിഷറീസ്  പാലക്കാട് 

6 

പരിസ്ഥിതി, ൈനര്ൈികസനര്ം, കാലാൈസ്ഥ 
ൈയതിയാനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
 
ശ്രീ. എ. മുരുകോസ്   
ശ്രീ. സി. നര്ാരായണന് കുട്ടി    
ഡി. എെ്. ഒ, ഫനര്ന്മാറ ഡിൈിഷന്  

7 

ൈയൈസായം, ൈാണിജയം, സവയം ഫതാഴി  
ഫെയര്മാന് (ഡി.പി .സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
 
ശ്രീമതി. മീനര്കുമാരി   
ശ്രീ. പി. ഹസ്സന് മുഹമ്മേ്    
ജനര്റ മാറ്റനര്ജര്, ജില്ലാ ൈയൈസായ റ്റകന്ദ്രം   

8 

ആറ്റരാഗയം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി .സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. ബിനുറ്റമാള്   
ശ്രീ. എം. ൈി. അപ്പുുണ്ണി നര്ായര് 
റ്റഡാ. റീത്ത ഫക. പി, ജില്ലാ ഫമഡിക്ക 
ഓെീസര്  ആറ്റരാഗയം   
 

9 

കുടിഫൈള്ളം & ഗ്രൗണ്ട് ൈാട്ടര്  
ഫെയര്മാന് (ഡി.പി .സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. സി. ഫക രജനര്ി    
ശ്രീ .പി. എന്. റ്റമാഹന്ോസ്  
ശ്രീ. ആര്. ജയെന്ദ്രന്. എക്സി. എഞ്ചിനര്ീയര്, 
റ്റകരള ൈാട്ടര് അറ്റതാറിേി.  
 



 

 

10 

ശുെിതവം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി.സുമാൈലി റ്റമാഹന്ോസ്    
ശ്രീ. ൈി. രാധാകൃഷ്ണന്  
ജില്ലാ ശുെിതവ മിഷന് റ്റകാ ഓര്ഡിറ്റനര്േര്  

11 

പാര്പ്പല്ിടം – ോരിദ്രനര്ിര്മാര്ജജനര്ം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീ. സി. ഫക. ൊമുണ്ണി 
ശ്രീ. ഇ. സൂരയ നര്ാരായണന്  
ശ്രീ. പി. സി. ബാലറ്റഗാപാ, ഫപ്രാജക്റ്റ് 
ഡയറക്ടര്, ോരിദ്രയലഘൂകരണ ൈിഭാഗം  

12 

സാമൂഹയ സുരക്ഷ  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം)  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 
 

 
ശ്രീമതി. ബിന്ദു സുറ്റരഷ്     
ശ്രീമതി. ൈി.  ൈസന്ത  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നര്ീതി ഓെീസര്   

13 

ൈിേയാഭയാസം, സംസ്കാരം, കായികം, 
യുൈജനര്റ്റക്ഷമം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 
 

 
 
ശ്രീ. ടി. ഫക നര്ാരായണോസ്    
ശ്രീ. എം. പി റ്റഗാൈിന്ദരാജ്  
ജില്ലാ  ൈിേയാഭയാസ ഓെീസര്, പാലക്കാട്      

14 

ഊര്ജം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം)  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീ. യു. അസീസ്സ്  
ശ്രീ. ഐ. എം. സതീശന്  
ഡപുട്ടി െീെ് എഞ്ചിനര്ീയര്,  
ഫക. എസ്. ഇ. ബി, പാലക്കാട്      

15 

പശ്ചാത്തല ൈികസനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. എം. ഫക. സുവബേ 
ശ്രീ ഇ. എസ്. കൃഷ്ണന്  
എക്സി. എഞ്ചിനര്ീയര്, പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. 
റ്ററാഡ്സ്   

16 

ൈാര്ത്ത  ൈിനര്ിമയം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം)  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര്  

 
ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠന്. ൈി. ഫക     
ശ്രീ.  പി. ൈി. രാമോസ ് 
ശ്രീമതി. ൈി. പി സുലഭ കുമാരി, ജില്ലാ 
ഇന്െര്റ്റമഷന് ഓെീസര്, പാലക്കാട്   

17 

ൈിറ്റനര്ാേസഞ്ചാരം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 
  

 
ശ്രീ. സി. ഫക. ൊമുണ്ണി  
ശ്രീ. ഫക. എന്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്  
ഡപുട്ടി ഡയറകടര്,  ടൂറിസം, പാലക്കാട് 



18 

പട്ടികജാതി ൈികസനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 
 

 
ശ്രീമതി. സി. ഫക. രജനര്ി  
ഒ. ഫക. ബാലന് നര്ായര്  
ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി ൈികസനര് ഓെീസര്   

19 

പട്ടികൈര്ഗ ൈികസനര്ം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീ. എം. രാജന്  
ശ്രീ. േി. ൈിജയന്  
ശ്രീ. ൈി. ഫക സുറ്റരഷ് കുമാര് , ജില്ലാ 
പട്ടികൈര്ഗ ൈികസനര് ഓെീസര്   

20 

ൈനര്ിതാറ്റക്ഷമം & കുടംബശ്രീ 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീമതി. ബിനുറ്റമാള് 
ശ്രീ. അജിത് റ്റമറ്റനര്ാന്  
ജില്ലാ ൈനര്ിതാ ൈികസനര് ഓെീസര്   

21 

ആമുഖം  
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ശ്രീ. ടി. ഫക. നര്ാരായണോസ്  
ശ്രീ. എ. െന്ദ്രറ്റശഖരന്  
ശ്രീ. ഫക. ശ്രീധരൈാരയര്, ഡപുട്ടി 
ഡയറകടര്, എക്കറ്റണാമിക്്സ & സ്റ്റാേിസ്റ്റിക്സ്   

22 

സ്ഥലപരാസൂത്രണം 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 

 
ഫപ്രാെ. സി. റ്റസാമറ്റശഖരന്  
ശ്രീ. പി. എം. മുസ്തെ  
ജില്ലാ ഫടൗണ് പ്ലാനര്ര്  

23 

ൈിഭൈലഭയത 
ഫെയര്മാന് (ഡി. പി. സി അംഗം )  
വൈസ് ഫെയര്മാന്  
കണ്ൈീനര്ര് 
 

 
ശ്രീ. പി. ഫക സുധാകരന്  
ശ്രീ. ഫക. റ്റഗാപാലകൃഷ്ണന്  
റ്റഡാ. എം. സുറ്റരഷ് കുമാര്, ജില്ലാ പ്ലാനര്ിംഗ് 
ഓെീസര്, പാലക്കാട് 



 

 

 

 

 

  
 

ജില്ലാ പദ്ധതി  
എഡിറ്റാറിയല് റ് ാര്ഡ് ഗങ്ങള് 

1 ശ്രീ. കെ. റ്്ാപാലകൃഷ്ണന്  

2 ശ്രീ. ഗജിത്ത് റ്േറ് ാന്  

3 ശ്രീ. എ. ചന്ദ്രറ്േഖരന്  

4 ശ്രീ. എ.റ്്ാപി (ക ൌണ് പ്ലാ ര്)   

5 ശ്രീ. പി. എ. ഹസ്സന് മുഹമ്മദ്   

6 ശ്രീ. വി. സുറ്രഷ്  ാബു  

7 ശ്രീ. ഒ. കെ  ാലന്  ായര്  

8 ശ്രീ. റ്വലായുധന്  

9 ശ്രീ. േണിെണ്ഠന്  

10 ശ്രീ . എങ. പി . റ്്ാവിന്ദരാജ്  

11 ശ്രീ. സി .  ാരായണന്ുട്ടി 

12 ശ്രീ. വി. രാധാകൃഷ്ണന്  

13 ശ്രീ.എന്. രവിദാസന്  

14 ശ്രീ.  ി . വിജയന്  

15 ശ്രീ. ഇ .എസ്. കൃഷ്ണന്  

16 ശ്രീ. കെ ശ്രീധരവാരയര് (ഡപുട്ടി ഡയറക്ടര്, ഇറ്കാ &സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്്സ)  

17 റ്ഡാ. എങ . സുറ്രഷ് ുോര് (ജില്ലാ പ്ലാ ിങ്് ഓഫീസര് ) 

18 ശ്രീ.വവ. െലയാണകൃഷ്ണന്(ഹരിതറ്െരള േിഷന് ജില്ലാ റ്ൊര്ഡിറ് റര്)  

19 ശ്രീ. സി . പി റ്ജാണ് (ജില്ലാ കഫസിലിറ്ററര് ജ െീയാസൂത്രണങ) 

20 ശ്രീേതി. ഫാത്തിേ. പി. എ. (കഡപൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാ ിങ്് ഓഫീസര്)  
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