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സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ�വാരവാട്ടങ്ങളുടെയും 
കർഷക സമരങ്ങളുടെയും മഹിത

മവായ �വാരമ്പര്ര്യമുള്ള നവാെവാണ് കണ്ണൂർ. പകരളത്ി
ടറെ തടനെ പുപരവാഗമന മുപനെറ്റങ്ങൾക്് വിളക്് 
ടതളിച്ച ഒട്ടനവധി കർഷക, ടതവാഴിലവാളി പ�വാ
രവാട്ടങ്ങളുും സവാമൂഹ്ര്യ �രിഷ് ക്രണ പ്രവർത്
നങ്ങളുും കണ്ണൂരിടറെ ചരിത്രത്ിടറെ ഭവാഗമവാണ്. 
ഇനെ് നവാും കകവരിച്ച വികസനങ്ങളുടെടയലവാും 
അെിത്റയവായതും ഈ സവാമൂഹ്ര്യ മുപനെറ്റങ്ങ
ളവാണ്. എനെവാൽ പകരളത്ിടറെ ട�വാതവവായ 
വികസന കവാര്ര്യും �രിഗണിക്കുപമ്പവാൾ ഉത്ര
മലബവാർ �ല പമഖലകളിലും �ിപനെവാക്മവായി
രുന്നു എനെതും വസ്തുതയവാണ്. ശ്രീ. �ിണറവായി 
വിജയടറെ പനതൃത്ത്ിലള്ള സർക്വാർ നെപ്ി
ലവാക്ിയ �ദ്ധതികളുും കകടക്വാണ്ട നെ�െി
കളുും ഈ അവസ്ഥക്് കവാതലവായ മവാറ്റും വരു
ത്വാൻ വലിയ പതവാതിൽ സഹവായിച്ചുടവനെത് 
നിപഷധിക്വാനവാവവാത് സത്ര്യമവാണ്. കഴിഞ്ഞ 
നവാലര വർഷും കണ്ണൂർ ജില വികസനത്ിൽ 
വൻ കുതിപ്ിന് തടനെ സവാക്്ര്യും വഹിച്ചുടവനെ് 
കവാണവാും. അസവാധ്ര്യടമനെ് കരുതിയിരുനെ �ല 
�ദ്ധതികളുും ഇഛവാശക്ിപയവാടെ നെപ്ിലവാ
ക്വാൻ കഴിഞ്ഞുടവനെത് സമരീ�കവാല വികസന 
ചരിത്രത്ിടല തടനെ അത്ഭുതമവാണ്.

കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാനത്വാവളും യവാഥവാർ
ഥ്ര്യമവായത് ഈ പമഖലയടെ വളർച്ചയിൽ സ്പ്ന 
തല്ര്യമവായ പനട്ടമവാണ്. അഴരീക്ൽ തറമുഖത്ി
ടറെ വികസനും, പുതിയ തറമുഖത്ിനുള്ള 
നെ�െികൾ, പറവാഡ് വികസനത്ിനവായള്ള 

�ദ്ധതികൾ, ജിലയടെ പ്രതരീക്യവായി മുപനെറു
നെ വ്ര്യവാവസവായിക പമഖല, സവാധവാരണക്വാർക്് 
ആശ്യവും അത്വാണിയമവായി മവാറിയ കുടും
ബവാപരവാഗ്ര്യ പകന്ദും മുതൽ ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് 
വടരയള്ളള സർക്വാർ ചികിത്വാ പകന്ദങ്ങൾ, 
ട�വാതവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ പമഖലടയ മികവിടറെ 
പകന്ദങ്ങളവാക്ി അന്വാരവാഷ്ട്ര നിലവവാരത്ിപല
ക്് ഉയർത്ിയ നിശബ്ദ വിപ്ലവും....വികസന 
പനട്ടങ്ങളുടെ �ട്ടിക ടചറുതല. 

ഒരു ജനതയടെ ഭവാവി വികസന ആവശ്ര്യങ്ങൾ 
മൂൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള �ദ്ധതികളവാണ് ഇവടയലവാും. 
വികസന കുതിപ്ിന് ഗതിപവഗവും ദിശവാപബവാധ
വും �കർന്നു നൽകുക മവാത്രമല, അസവാധ്ര്യടമനെ് 
കരുതിയ �ദ്ധതികൾ പ�വാലും പൂർത്ിയവാക്വാൻ 
കഴിഞ്ഞുടവനെതവാണ് ഈ സർക്വാരിടന പവറി
ട്ടതവാക്കുനെത്.

ഈ സുവർണ പനട്ടങ്ങളുടെ പനർക്വാഴ്ചയവാണ് 
ജിലവാ ഇൻഫർപമഷൻ ഓഫരീസ് തയ്വാറവാക്ിയ 
'കുതിച്ചുയർനെ് കണ്ണൂർ' എനെ പ�രിലള്ള ഈ 
വികസന കകപ്പുസ്തകും. നവാെിടറെ വളർച്ചയി
ലും സമൂഹത്ിടറെ ഉനെതിയിലും തൽപ്രരവായ 
കണ്ണൂർ ജിലയിടല ജനങ്ങൾക്് ഈ പുസ്തകും 
ആദരപൂർവ്ും സമർപ്ിക്ടട്ട.

ഇ കെ പത്മനാഭൻ,
ജിലവാ ഇൻഫർപമഷൻ ഓഫരീസർ, 
കണ്ണൂർ.
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സഷദേശം

ശപലാമദശിക വികസന ശപചലാരണത്ിഡന് ഭലാഗേലായി കണ്യൂർ ജില്ലാ ഇൻ
ഫർമേഷൻ ഓഫീസിഡന് ആഭിേുഖ്ത്ിൽ ‘കുതിച്ചുയർന് കണ്യൂർ’ 
എന മപരിൽ ഒരു സകപ്ുസ്തകം ശപസിദ്ീകരിക്കുനു എനറിഞ്ഞ
തിൽ സമ്ലാഷം.

ജനങ്ങളുഡട അടിസ്ലാന ആവശ്ങ്ങളും നലാടിഡന് ദീർഘകലാേ അടി
സ്ലാനത്ിേുള്ള വികസനവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുനവർക്കുള്ള 
അടിയ്ിര ആശ്വലാസവും ഈ മകലാവിഡ് കലാേത്ും ഒരുേിച്ചുഡകലാണ്ു
മപലാമകണ്തുണ്്.  ആ കലാഴ്ചപ്ലാമടലാഡട സർക്കലാർ നടപ്ിേലാക്കിയതും 
പുമരലാഗേിക്കുനതുേലായ വികസന പദ്തികഡളക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് 
അറിവ് പകരലാൻ ഈ സകപ്ുസ്തകം ഉപകരിക്കഡട് എന് ആശംസി
ക്കുനു.

പുസ്തകത്ിന് എല്ലാ ഭലാവുകങ്ങളും മനരുനു.

പിണറലായി വിജയൻ

പിണറലായി വിജയൻ
േുഖ്േശ്ി



സഷദേശം

കണ്യൂർ ജില്യിൽ കഴിഞ്ഞ നലാേര വർഷം നടപ്ലാക്കിയ വികസന ശപവർ
ത്നങ്ങമളയും മഷേേപദ്തികമളയും കുറിച്ച് ശപലാമദശിക വികസന 
ക്ലാമ്പയിനിഡന് ഭലാഗേലായി സകപ്ുസ്തകം ശപസിദ്ീകരിക്കലാൻ കണ്യൂർ 
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് എടുത് തീരുേലാനം ഉചിതേലായി.  'കു
തിച്ചുയർന് കണ്യൂർ' എന മപരിൽ പുറത്ിറക്കുന ശപസിദ്ീകരണം 
നലാടിഡന് വികസനശപവർത്നങ്ങളുഡട മനർസലാഷേ്േലാകും എനതിൽ 
സംശയേില്.  മകരളത്ിഡന് സർവമതലാന്ുഖേലായ വികസനത്ിന് ഉത
കുന നിരവധി പദ്തികളലാണ് ഈ സർക്കലാർ നടപ്ലാക്കിയത്.  ഇതിൽ 
കണ്യൂരിന് വേിയ ശപലാധലാന്േലാണ് േഭിച്ചത്.  കണ്യൂർ ജില്ഡയ സംബ
ന്ിച്ച് വികസനത്ിഡന് സുവർണ്കലാേഘട്േലാണിത്. കണ്യൂർ വിേലാന
ത്ലാവളം ജില്യുഡട വളർച്ചയ്ക്ക് വേിയ േുതൽക്കയൂട്ലായി. വ്വസലായം, 
മസവനം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖേയിഡേയും വളർച്ചയ്ക്ക് വിേലാനത്ലാവ
ളം വേിയ പങ്ുവഹിക്കുനു.

പരമ്പരലാഗത മേഖേ, ഡചറുകിട വ്വസലായം, ഡപലാതുമേഖേലാ വ്വസലാ
യം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖേയിേും പുത്നുണർവ്് സൃഷ്ിച്ച് േുമനറലാൻ 
ഈ കലാേയളവിൽ കഴിഞ്ഞു.  കലായികമേഖേയിൽ അഭയൂതപയൂർവ്േലായ 
വളർച്ച മനടലാനും യുവജനമഷേേം കലാര്ഷേേേലായി നടപ്ലാക്കലാനും 
സലാധിച്ചു. സർക്കലാർ നടത്ുന വികസന ശപവർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങളി
ഡേത്ിക്കുക എനത് ഏഡറ ശപധലാനേലാണ്. അതിന് ഈ സകപ്ുസ്ത
കം ശപമയലാജനഡപ്ടഡട് എന് ആശംസിക്കുനു.

സസ് മനഹം

ഇ.പി. ജയരലാജൻ

ഇ.പി. ജയരലാജൻ
വ്വസലായ, കലായിക യുവജനകലാര് 
വകുപ്് േശ്ി



സഷദേശം

കണ്യൂർ ജില്യിൽ കഴിഞ്ഞ നലാേരവർഷം നടപ്ിേലാക്കിയ വികസന 
ശപവർത്നങ്ങഡളയും മഷേേപദ്തികഡളയും കുറിച്ച് ശപലാമദശിക 
വികസന കലാമ്പയിഡന് ഭലാഗേലായി 'കുതിച്ചുയർന് കണ്യൂർ' എന 
മപരിൽ കണ്യൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് ഒരു സകപ്ുസ്തകം 
ശപസിദ്ീകരിക്കുനുഡവന് അറിഞ്ഞതിൽ സമ്ലാഷേുണ്്.  മകരളത്ി
ഡന് സർവമതലാന്ുഖേലായ വികസനത്ിന് ഉതകുന ഒമട്ഡറ പദ്തിക
ളലാണ് ഈ സർക്കലാർ നടപ്ിേലാക്കിയത്.

മകലാവിഡ് േഹലാേലാരിയുഡട കലാേത്് ജനകീയ പി്ുണമയലാഡട മകരളം 
നടത്ിഡക്കലാണ്ിരിക്കുന മപലാരലാട്ം മേലാകത്ിനലാഡക േലാതൃകയലായി.  
കുറ്റേറ്റ ചികിത്ലാസംവിധലാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക േലാശതേല്, േഹലാേലാരിയുഡട 
ദുരിതത്ിൽ നിന് എല്ലാ വിഭലാഗം ജനങ്ങഡളയും സംരഷേിച്ചു നിർ
ത്ുനതിേും േികച്ച ശപവർത്നങ്ങളലാണ് നടത്ിയത്.  സർക്കലാരിഡന് 
ശപവർത്നങ്ങൾ അടുത്റിയലാൻ ഈ സകപ്ുസ്തകം ശപമയലാജനഡപ്
ടഡട് എന് ആശംസിക്കുനു.

കക.കക. കശലജ ടീച്ചർ

കക.കക. കശലജ ടീച്ചർ
ആമരലാഗ് സലാേയൂഹ്നീതി വനിത  
ശിശുവികസന വകുപ്് േശ്ി



സഷദേശം

'കുതിച്ചുയർന് കണ്യൂർ' എന േുഖസമദ്രശമത്ലാഡട ജില്ലാ ഇൻഫർമേ
ഷൻ ഓഫീസ് ഒരു സകപ്ുസ്തകം ശപസിദ്ീകരിക്കുനത് ഉചിതേലാണ്, 
അനിവലാര്േലാണ്.

കഴിഞ്ഞ നലാേര വർഷം കണ്യൂരിൽ നടപ്ിേലാക്കിയതും സേലാരംഭിച്ച
തുേലായ നിരവധി കർമ്മപദ്തികൾ ഉണ്്. കലാണലാനും മകൾക്കലാനും 
വികസന ശപവർത്നങ്ങൾക്കും മഷേേപദ്തി ശപവർത്നങ്ങൾക്കും 
ഈ കുറിപ്ിേയൂഡട മരഖലാചിശതം നൽകുക സലാഹസികേലാണ്.

കണ്യൂർ ജില്യുഡട കുതിച്ചു േുമനറ്റത്ിഡന് ഒരു കലാേഘട്ത്ിനലാണ് 
നലാം സലാഷേ്ംവഹിക്കുനത്.  വലാഗ്ലാനങ്ങൾ അേേലാരയിൽ സയൂഷേിക്കലാ
നുള്ളതല്, അത് നടപ്ിേലാക്കലാനുള്ള കർമ്മമരഖയലാഡണന് ഡതളിയിച്ചു
ഡകലാണ്ലാണ് നമ്മുഡട സർക്കലാർ േുമനലാട്ുനീങ്ങുനത്.  അതിൽ കണ്യൂ
രിമന്തലായ നിറസലാനിദ്്േുണ്്.  അതലാണ് 'കുതിച്ചുയർന് കണ്യൂർ'.

ഈ സകപ്ുസ്തകം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകലാരശപദേലാകഡട്, 

വിജയലാശംസകമളലാഡട,

രലാമചതദേൻ കടന്നപ്ള്ി

രലാമചതദേൻ കടന്നപ്ള്ി
തുറേുഖവും േ്യൂസിയവും പുരലാവസ്തുവും 
പുരലാമരഖയും വകുപ്ുേശ്ി



സഷദേശം

കണ്യൂർ ജില്യിൽ കഴിഞ്ഞ നലാേര വർഷം വിവിധ വകുപ്ുകളും 
േിഷനുകളും വഴി നടപ്ിേലാക്കിയ വികസന മഷേേ ശപവർത്ന
ങ്ങഡളക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് 'കുതിച്ചുയർന് 
കണ്യൂർ' എന മപരിൽ വികസന സകപ്ുസ്തകം ശപസിദ്ീകരി
ക്കുനുഡവനത് ഏഡറ സമ്ലാഷകരേലാണ്. അടിസ്ലാന മേഖേയി
േും മസവന മേഖേയിേുഡേല്ലാം തിളക്കേലാർന മനട്ങ്ങൾ ജില്ക്ക് 
ഈ കലാേയളവിൽ സകവരിക്കലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ുണ്്. ജില്യിഡേ 
ജനങ്ങൾക്ക് േികച്ച മസവനവും അവരുഡട ജീവിതം കയൂടുതൽ 
ഡേച്ചഡപ്ട്തലാക്കലാനുള്ള മഷേേ ശപവർത്നങ്ങളും േികവലാർന 
നിേയിൽ ഏഡറ്റടുത്് നടത്ുനതിന് മനതൃത്വം നൽകലാൻ ജില്ലാ 
ഭരണസംവിധലാനത്ിന് കഴിഞ്ഞിട്ുണ്് എനതിൽ ചലാരിതലാർഥ്േു
ണ്്. ഈ മനട്ങ്ങൾ ജനങ്ങളിമേക്ക് എത്ിക്കുനതിനുള്ള ജില്ലാ 
ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിഡന് ശപവർത്നങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ. 

 

ടി വി സപുഭലാ�് ഐഎഎസ്

ടി വി സപുഭലാ�് ഐഎഎസ്,
ജില്ലാ കേക്ടർ.



Xcniv \ne§Ä IXncWnªp
2350 slÎÀ Xcnip`qanbnÂ s\ÂIr-jn; 

DÂ]mZ\£aX Cc«nbmbn

പ്രളയങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെയള്ള പ്രതികൂല 
സവാഹചര്ര്യങ്ങൾക്ിെയിലും വലിയ 

വളർച്ചയവാണ് ജിലയിടല കവാർഷിക രുംഗും 
കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനിെയിൽ കക
വരിച്ചത്. കവാർഷിക പമഖലയടെ മുഴുവൻ 
രുംഗങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവമവായ പുപരവാഗതി 
കകവരിക്വാൻ ഈ കവാലയളവിൽ ജിലയ്ക് 
സവാധിച്ചു.

തരിശവായിക്ിെനെ 2350 ടഹക്ടർ കൃഷി 
ഭൂമിയവാണ് 2016 മുതൽ ജിലയിൽ കൃഷി പയവാ
ഗ്ര്യമവാക്ിയത്. ഇതവഴി ജിലയിടല ടനൽ
കൃഷിയിടല ഉൽപ്വാദനക്മത 2016ൽ ഒരു 
ടഹക്ടറിൽ ശരവാശരി 2.13 െൺ ആയിരുനെത് 
4.1 െൺ ആക്ി ഉയർത്വാനവായി. കഴിഞ്ഞ 
നവാലര വർഷത്ിനിെയിൽ 13.62 പകവാെി 
ടനൽ കൃഷി വികസനത്ിനവായി ജിലയിൽ 
ടചലവഴിച്ചു. തരിശു നിലങ്ങൾ കൃഷി പയവാഗ്ര്യ
മവാക്വാൻ ടഹക്ടറിന് 25000 രൂ� കർഷകനുും 
5000 രൂ� സ്ഥല ഉെമയ്കും ധനസഹവായമവായി 
നൽകിവരുന്നു.

പ്രപത്ര്യക ടനലിനങ്ങളുടെ കൃഷിക്കുും �രമ്പരവാ
ഗത ഇനങ്ങളുടെ പുനരുജ്രീവനത്ിനുമവായി 
3.01 പകവാെിപയവാളും രൂ�യവാണ് ടചലവഴിച്ച
ത്. കരടനൽകൃഷിക്വായി 2016-17 ൽ 12.53 
ലക്ും രൂ�യും 2017-18 ൽ 25.205 ലക്ും 
രൂ�യും കർഷകർക്് പപ്രവാത്വാഹന സഹവാ
യധനമവായി നൽകി.
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കൈപ്പാട് ൈൃഷി  
വിൈസനത്തിന് 10 കൈപാടി
ജിലയിടല ഏപഴവാും, കണ്ണപുരും, ടചറുകുനെ്, 
�ട്ടുവും ഭവാഗങ്ങളിലവായി വ്ര്യവാ�ിച്ചു കിെക്കുനെ 
�രമ്പരവാഗത കകപ്വാെ് ടനൽ കൃഷിയടെ വി
കസനത്ിനവായി 10 പകവാെി രൂ�യടെ �ദ്ധതി 
ആരുംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷും 130 ടഹക്ടറി
ലവാണ് കൃഷിയിറക്ിയത്. കകപ്വാെ് അരിക്് 
പ�റ്ററെിടറെ വകപഭദമവായ ഭൗമ സൂചിക �ദവി 
പനെിടയടക്വാനവായി.

കൈര വിൈസനത്തിനപായി  
15 കൈപാടി
ടതങ്ങ് കൃഷി വികസനത്ിനവായി 2016 മുതൽ 
ജിലയിൽ അനുവദിച്ചത്  ആടക 15 പകവാെി
യിപലടറ രൂ�. സുംപയവാജിത വളപ്രപയവാഗും, 
സുംപയവാജിത കരീെപരവാഗ നിയന്തണും, കജവ 
വളപ്രപയവാഗും, വിളടവടപ്് യന്തങ്ങൾ, നഴ്സ
റികൾ, ജലപസചന സൗകര്ര്യങ്ങൾ മുതലവായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായവാണ് ഈ തക ടചലവ
ഴിച്ചത്. �ഞ്വായത്് തല പകര അട�ക് സ് 
ടസവാകസറ്റികളുടെ പ്രവർത്നും ശക്ിടപ്
ടത്തുനെതിനവായി 10 ലക്ും രൂ� വരീതവും 
അനുവദിച്ചു.

 ● സുഗന്ധ വ്ര്യഞ്ജന കൃഷിക്് 1.42 പകവാെി രൂ�.

 ● കുരുമുളക് കൃഷി വികസനത്ിന് 4.62 പകെി രൂ� ടചലവഴിച്ചു.

 ● വിള ആപരവാഗ്ര്യ �രി�വാലനത്ിനവായി 12 കൃഷിഭവനുകളുടെ കരീഴിൽ വിള 
ആപരവാഗ്ര്യ �രി�വാലന ക്ിനിക്കുകൾ ആരുംഭിച്ചു. 2.71 പകവാെി രൂ�യവാണ് 
ഈ രുംഗത്് വിനിപയവാഗിച്ചത്.

 ● കജവ കൃഷി, വിഷരഹിത കൃഷി പപ്രവാത്വാഹനത്ിനവായി ടചലവഴിച്ചത് 
1.61 പകവാെി.

 ● നെരീൽ വസ്തുക്ളുടെ ഉൽപ്വാദനും, വിതരണും എനെിവയ്കവായി 3.49 പകവാെി 
രൂ� ടചലവഴിച്ചു.

 ● �ച്ചക്റി കൃഷി വികസനത്ിനവായി 18.78 പകവാെി രൂ�.

 ● വിള ഇൻഷൂറൻസ് �ദ്ധതിക്വായി ടചലവഴിച്ചത് 4.21 പകവാെി.
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പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന  
കർഷകർക്ക് 2.85 കകോടി

2018ടല മഹവാപ്രളയും, 2019ടല ടവ
ള്ളടപ്വാക്ും, മണ്ണിെിച്ചിൽ തെങ്ങിയ 

പ്രകൃതിപക്വാഭങ്ങടള തെർനെ് പ്രതിസ
ന്ധിയിലവായ കവാർഷിക പമഖലടയ പുനരു
ജ്രീവിപ്ിക്കുനെതിനവായി നെപ്ിലവാക്ിയ 

റരീബിൽഡ് പകരള ഇനരീപഷ്ര്യറ്റരീവിടറെ 
ഭവാഗമവായി ജിലയിൽ നെപ്ിലവാക്ിയത് 

2.85 പകവാെിയടെ �ദ്ധതികൾ. 
 791 കർഷകർ  

ഗുണപഭവാക്വാക്ളവായി. 

കർഷകർക്ക് മതികച്ച  
വി്രണതിയും വിലയും

കർഷകർ ഉൽപ്വാദിപ്ിക്കുനെ കവാർഷിക 
ഉൽപ്നെങ്ങൾക്് മികച്ച വി�ണി 

കടണ്ടത്ി നൽകുനെതിനുള്ള വിപുലമവായ 
സുംവിധവാനങ്ങളവാണ് ജിലയിൽ ഒരുക്ി
യിരിക്കുനെത്. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്നെങ്ങൾ
ക്് ന്ര്യവായമവായ വില ലഭിക്കുനെിടലനെ 

കർഷകരുടെ �രവാതി  
വലിടയവാരളപവവാളും �രിഹരിക്വാൻ 

ഇതിലൂടെ സവാധിച്ചു.

ടനൽകൃഷി വികസനത്ി
ടറെ ഉത്മ മവാതൃകളി

ലൂടെ കണ്ണൂരിടറെ ടനലറയവായി 
മവാറിയിരിക്കുകയവാണ് മയ്ിൽ ഗ്വാമ 
�ഞ്വായത്്. ഇവിടെ 25 �വാെപശ
ഖരങ്ങളിലവായി 38 വർഷും വടര 
തരിശുകിെനെിരുനെ 750 ഏക്ർ 

വയലവാണ് ഒറ്റവർഷും ടകവാണ്ട് 
പൂർണ്ണമവായും തരിശുരഹിതമവാക്ി 
ടനൽകൃഷി ആരുംഭിച്ചത്. 2000 
ത്ിലധികും കർഷകടര �ങ്വാ
ളികളവാക്ിയവാണ് �ഞ്വായത്് 
ആവിഷ് ക്രിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ടനൽകൃ
ഷി�ദ്ധതി വിജയിപ്ിടച്ചടത്ത്. 

ഇതിനു പുറടമ, സമ്പൂർണ്ണ യന്ത
വൽകരണും നെപ്ിലവാക്കുനെതി
ലൂടെ കൃഷി ടചലവ് കുറക്കുകയും 
ടതവാഴിലവാളിക്വാമും �രിഹരിക്കുക
യും ടചയ്തു. 

ടനൽകൃഷിയടെ കവാര്ര്യത്ിൽ വൻ 

s\Â-Ir-jn 
hn-I-k-\-¯n-sâ 
a¿nÂ amXrI
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നോലക് അർബൻ  
സക്പടരീറ്ക് മോർക്റ്ുകൾ

കർഷകർക്് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്നെങ്ങൾ 
ഇെനിലക്വാർ ഇലവാടത പനരിട്ട് നഗരപ്ര
പദശങ്ങളിൽ വി�ണനും നെത്വാനുള്ള 
സുംരുംഭമവാണ് അർബൻ സ്ടരീറ്റ് മവാർക്റ്റു

കൾ. ജിലയിൽ കണ്ണൂർ സിവിൽ പ്റേഷൻ, 
�ള്ളിക്കുനെ് അുംബിക പറവാഡ്, ട�വാെി

ക്കുണ്ട് രവാപജന്ദപ്രസവാദ് പറവാഡ്, ആന്തൂർ 
മുനിസിപ്വാലിറ്റി പറവാഡ് എനെിവിെങ്ങ 

ളിടല സ്ടരീറ്റ് മവാർക്റ്റുകൾക്്  
മികച്ച പ്രതികരണമവാണ്  

ലഭിക്കുനെത്.

ഇകക്ോകഷോപ്പുകളപും 
 ആഴ്ച ചന്തകളപും

�ഞ്വായത്് അെിസ്ഥവാനത്ിൽ 
കവാർഷിക ഉൽപ്നെങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുനെ

തിനുള്ള 39 ഇപക്വാപഷവാപ്പുകളുും 32 ആഴ്ച 
ചന്കളുും 17 എ പഗ്ഡ് ക്്റേർ മവാർക്
റ്റുകളുും 5 ബിഎൽഎഫ്ഒ മവാർക്റ്റുകളുും 
ജിലയിലണ്ട്. ഈ വർഷും പുതതവായി  

40 ആഴ്ച ചന്കൾ കൂെി  
ആരുംഭിക്കുും.

പുപരവാഗതിയവാണ് മയ്ിൽ �ഞ്വായത്ിടറെ �ദ്ധതിയിലൂടെ 
കവാഴ്ചടവക്വാനവായത്. �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്കുനെതിനു മുമ്പ് 
�ഞ്വായത്തു തലത്ിൽ പ്രതി ടഹക്ടർ 2150 കി.ഗ്വാും ആയി
രുന്നു ഉൽ�വാദനക്മത. എനെവാൽ �ദ്ധതി നെപ്ിലവായപതവാ
ടെ അത് 6346 കി.ഗ്വാും വടര ഉയർന്നു. ഇതവഴി 15000 രൂ� 
മുതൽ 25000 രൂ� വടര നഷ്ും ഉണ്ടവായിരുനെ സ്ഥവാനത്് 
ടനൽകൃഷി ടഹക്റ്റർ ഒനെിന് ഒരു ലക്ും രൂ�യിലധികും 
ലവാഭമുണ്ടവാകുനെ കൃഷി സുംരഭമവായി മവാറി. 

ടചറുകിെ - നവാമമവാത്ര കർഷകരുടെ വരീടകളിൽ സിുംഗിൾ 
ടഫയ് സ് കവദയുത കണക്നിൽ പ്രവർത്ിക്കുനെ ഒരു 
മിനി ടനല്ലുകുത്് യന്തും വിതരണും ടചയ്വാനവായത് വലിയ 
മവാറ്റങ്ങൾക്് കവാരണമവായി. ഇതവഴി ടനലധിഷ്ിത സുംരുംഭ
ങ്ങളുടെ നവാെവായി മയ്ിൽ ഗ്വാമും മവാറി. സമ്പൂർണ്ണ ടനൽകൃഷി 
�ദ്ധതിയടെ തെർ പ്രവത്നങ്ങൾ മുപനെവാട്ടു ടകവാണ്ടുപ�വാ
കുനെതിനുും സുസ്ഥിര ടനൽകൃഷി സവാദ്ധ്ര്യമവാക്കുനെതിനുും 
ലക്്ര്യമിട്ട് മയ്ിൽ ടനല്ലുൽ�വാദക കമ്പനി രൂ�രീകരിച്ചതും 
വലിയ വഴിത്ിരിവവായി. കൃഷി വകുപ്് പനരിട്ട് രൂ�രീകരിച്ച 
സുംസ്ഥവാനടത് ആദ്ര്യടത് ഉൽപ്വാദക കമ്പനിയവായിരുന്നു 
ഇത്. 

�ദ്ധതിക്വാലത്് ആടക 583 ടഹക്റ്റർ ടനൽകൃഷിയിൽനി
ന്നുും 7,35,00,000 രൂ� മൂല്ര്യമുള്ള 3126 െൺ ടനല് ഉൽ�വാദി
പ്ിക്വാൻ കഴിഞ്ഞു. �ദ്ധതിക്കുമുൻ�് പ്രതിവർഷ ഉൽ�വാദ
നും 646 െൺ മവാത്രമവായിരുനെിെത്വാണ് ഈ കുതിച്ചുചവാട്ടും. 
മയ്ിൽ കൃഷി ഓഫരീസറവായിരുനെ �ി ടക രവാധവാകൃഷ്ണടറെ 
പനതൃത്ത്ിലവായിരുന്നു �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ിയത്. ഇപദേ
ഹത്ിന് സുംസ്ഥവാനടത് മികച്ച കൃഷി ഓഫരീസർക്കുള്ള 
അവവാർഡും നൂതനവാശയ വിഭവാഗത്ിൽ മുഖ്ര്യമന്തിയടെ 
പ്രപത്ര്യകും അവവാർഡും ലഭിക്കുകയണ്ടവായി. ഇനെ് പകരളും 
ചർച്ച ടചയ്യുനെ പ്രധവാന ടനൽകൃഷി വികസന മവാതൃകകളി
ടലവാനെവാണ് മയ്ിലിപലത്.
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കർണ്ണവാെക കൂർഗ്് വനവാതിർത്ിപയവാെ് പചർന്നു കിെ
ക്കുനെ കുനെിൻ ടചരിവകൾ ഏടറയള്ള പ്രപദശമവാണ് 

�വായും. അതടകവാണ്ടു തടനെ വർഷ കവാലമവായവാൽ ഇവിടെ 
മടണ്ണവാലിപ്് രൂക്വും. എനെവാൽ ഈ പ്രതികൂല ഭൂപ്രകൃതി 
തരിശ് രഹിത �ഞ്വായടത്നെ ലക്്ര്യും കകവരിക്വാൻ �വാ
യത്ിന് തെസ്സമവായില. കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനിെയിൽ 
1117 ഏക്ർ സ്ഥലത്് പുതതവായി കരടനൽ കൃഷി ടചയ്വാണ് 
�ഞ്വായത്് പുതിയ മവാതൃക സൃഷ്ിച്ചത്. 

ജനകരീയമവായിട്ടവായിരുന്നു �വായും �ഞ്വായത്ിടല കരടനൽ
കൃഷി. ടതഴിലറപ്് �ദ്ധതിയിൽ നിലടമവാരുക്ി. �ഞ്വായ
ത്് �ദ്ധതിയിൽ വിത്തുും വളവും ലഭ്ര്യമവാക്ി. കുടുംബശ്രീ 
പ്രവർത്കരവാണ് കൃഷിക്് പനതൃത്ും നൽകിയത്. ഇവിടെ 
തരിശുഭൂമിയിൽ നെരീൽ ഉൽസവത്ിനുും ടകവായ്ത്തുൽസവത്ി
നുും കൃഷി മന്തി തടനെ പനരിട്ട് �ടങ്ടത്തു. 

250 ഏക്റിൽ നിന്നുും ശരവാശരി 17,000ത്ിപലടറ െൺ 
ടനലവാണ് കരടനൽകൃഷിയിലൂടെ ലഭ്ര്യമവായത്. 2019-20 ൽ  
ഈ ടനല്ലുും �വാെപശഖര കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കുനെ ടനല്ലുും  
ഉ�പയവാഗിച്ച് �വായും പഗവാൾഡൻ മട്ട എനെ കജവ അരിയും 
വി�ണിയിലിറക്ി. തരിശ് രഹിത �ഞ്വായത്വായി കൃഷി 
വകുപ്പുും ഹരിത പകരള മിഷനുും �വായും �ഞ്വായത്ിടന 
പനരപത് പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ചിരുന്നു. പുതതലമുറയ്ക് കൂെി കവാർഷിക 
അറിവകൾ �കർന്നു നൽകുകടയനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ എലവാ 
വിദ്ര്യവാലയങ്ങളിലും 'കുഞ്ഞുകകകളിൽ വിത്തുും കകപക്വാട്ടുും' 
എനെ �ദ്ധതിയും �ഞ്വായത്് നെപ്ിലവാക്ി. തരിശുഭൂമിയി
ടല കരടനൽകൃഷിയിലൂടെ നല വിളവ് ലഭിച്ചു എനെ് മവാത്രമല 
കഴിഞ്ഞ പ്രളയപവളകളിൽ പ�വാലും കൃഷി ടചയ് കുനെിൻപു
റങ്ങളിൽ മടണ്ണവാലിപ്് ഉണ്ടവായിടലനെതും എടത്തു�റപയണ്ട 
പനട്ടമവാണ്.

Ics\Â-Ir-jnbnÂ  
t\-«w-sIm-bv-Xv ]mbw

മോർക്റ്തിംഗക് സസല്പുകൾ

കർഷകരുടെ ഉത്�നെങ്ങൾക്് 
മികച്ച വി�ണി കടണ്ടത്വാൻ ഗ്വാമ
-പ്വാക്് �ഞ്വായത്് തലങ്ങളിലും 

ജിലവാതലത്ിലും മവാർക്റ്റിുംഗ് 
ടസല്ലുകൾ രൂ�രീകരിച്ചു പ്രവർത്ി

ച്ചുവരുന്നു.

കർഷകർക്ക്  
കനട്ടമോയി തറവില

പ്രതിദിന വില നിലവവാരും മനസ്സി
ലവാക്വാൻ മൂന്നു പനവാഡൽ റഫറൻസ് 
മവാർക്റ്റുകളിൽ നിന്നുും ദിവസ വില 

പശഖരിച്ചു അ�ഗ്ഥിക്കുും. ഇത് 
പ്രകവാരും ജിലയിടല ടതരടഞ്ഞടത് 
പകന്ദങ്ങളിലൂടെ കവാർഷിക ഉത്�നെ
ങ്ങൾ പശഖരിക്കുും. വി�ണിവില തറ 
വിലടയക്വാൾ കുറയനെ ദിവസങ്ങ

ളിൽ തറ വില നിലവിൽ  
വനെതവായി പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ച് വില  

വ്ര്യത്ര്യവാസും കർഷകർക്്  
നൽകുും.
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£o-c hn-I-k-\-¯n-\m-bn 
PnÃ-bnÂ sN-e-hn-«Xv 
25 tIm-Sn-bn-tesd
�വാൽ ഉൽ�വാദനവും ഉ�പയവാഗവും വർദ്ധിപ്ിക്കുകടയനെ 
ലക്്ര്യപത്വാടെ ക്രീര വികസന വകുപ്് കഴിഞ്ഞ നവാലര 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ ജിലയിൽ നെപ്ിലവാക്ിയത് 25 പകവാെിയി
പലടറ രൂ�യടെ �ദ്ധതികൾ. �വാൽ ഉൽ�വാദനും വർദ്ധിപ്ി
ക്കുനെതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഗ്വാമരീണ ക്രീരപമഖലയടെ 
വിപുലരീകരണും, ക്രീരസുംഘങ്ങളുടെ ശവാക്രീകരണും, തരീറ്റ
പ്പുൽകൃഷി വികസനും, മിൽക്് ടഷഡ് വികസനും തെങ്ങിയ 
�ദ്ധതികളിലവായവാണ് ഇത്രയും തക വിനിപയവാഗിച്ചത്.

 ● മിൽക്് ടഷഡ് ഡവലപ്്ടമറെ് �ദ്ധതിക്് 8.62 പകവാെി 
രൂ�. 

 ● തരീറ്റപ്പുൽകൃഷി വികസന �ദ്ധതിയിൽ ടചലവഴിച്ചത് 1.71 
പകവാെി രൂ�.

 ● 1104 കറവ �ശുക്ടളയും 515 കിെവാരികടളയും വിതരണും 
ടചയ്തു.

 ● തളിപ്റമ്പ്, �യ്ന്നൂർ, ആലപക്വാെ്, തലപശേരി പ്വാക്കുക
ളിൽ ഡയറി പസവാൺ �ദ്ധതിക്വായി രണ്ട് പകവാെി.

 ● തിലപങ്രി, ടചവാക്ി �ഞ്വായത്തുകളിൽ ഒരു പകവാെി 
രൂ� ടചലവിൽ ക്രീരഗ്വാമും �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ി.  
�ിണറവായി, ഉളിക്ൽ, കെനെപ്ള്ളി, �വാണപ്പുഴ �ഞ്വായ
ത്തുകളിലും ക്രീരഗ്വാമും �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ി വരുന്നു.

 ● ഗ്വാമരീണ വിജ്വാനവ്ര്യവാ�ന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 70.50 
ലക്ും.

 ● 20 ക്രീര സുംഘങ്ങൾക്് 12.30 ലക്ും രൂ� ധനസഹവാ
യും. 

 ● 1.88 പകവാെി ടചലവിൽ 18 �വാൽ സുംഭരണ മുറി, 23 
ഫവാർപമഴ്സ് ടഫസിലിപറ്റഷൻ ടസറെർ എനെിവ നിർമ്ിച്ചു. 
ആവശ്ര്യവാധിഷ്ിത ധനസഹവായമവായി 2.38 പകവാെി രൂ� 
അനുവദിച്ചു.

 ● അെിസ്ഥവാന സൗകര്ര്യ വികസനത്ിന് 53 ലക്ും.
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ഉത്രമലബവാറിടറെ പവ്ര്യവാ
മഗതവാഗതപത്വാടെവാപ്ും 

വിപനവാദസഞ്വാരും, വ്ര്യവസവായും, 
വവാണിജ്ര്യും, കൃഷി തെങ്ങിയ പമ
ഖലകളിലും വികസനക്കുതിപ്ിന് 
പുത്നുണർപവകിടക്വാണ്ടവാണ് 
കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാനത്വാ
വളും യവാഥവാർഥ്ര്യമവായത്. വെക്ൻ 
പകരളപത്വാടെവാപ്ും കുെക് ഉൾടപ്
ടെയള്ള പ്രപദശങ്ങളിലള്ളവരുടെ 

�തിറ്റവാണ്ടുകൾ നരീണ്ട സ്പ്നമവാണ് 
2018 ഡിസുംബർ 9ന് സവാക്വാത്ക
രിച്ചത്.

1000 പകവാെി ഓഹരി മൂലധനവും 
892 പകവാെി വവായ്പയും പചർത്് 
1892 പകവാെി രൂ� മുതൽ മുെക്ിൽ 
2500 ഏക്ർ വിസ്തൃതിയിൽ 
നിർമ്ിച്ച കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര 
വിമവാനത്വാവളും അത്ര്യവാധുനികവും 

അതിവിപുലവമവാണ്. നിലവിൽ 
3050 മരീറ്ററുള്ള റൺപവ 4000 
മരീറ്ററവാക്വാനുള്ള ഭരണവാനുമതിയവാ
യി. ഭൂമി ഏടറ്റടക്ൽ നെ�െികൾ 
പുപരവാഗമിക്കുകയവാണ്. ഇത് കൂെി 
പൂർത്ിയവാകുനെപതവാടെ പകരളത്ി
ടല ഏറ്റവും നരീളും കൂെിയ റൺപവ, 
ഇന്്ര്യയിടല നവാലവാമടത് വലിയ 
റൺപവ എനെരീ ഖ്ര്യവാതികൾ കണ്ണൂർ 
വിമവാനത്വാവളത്ിനവായിരിക്കുും. 
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97000 ചതരശ് മരീറ്ററിലള്ള ടെർ
മിനൽ ഏരിയ, 24 ടചക്് ഇൻ 
കൗണ്ടർ, 16 ഇമിപഗ്ഷൻ കൗണ്ടർ, 
നവാല് ഇ വിസ കൗണ്ടർ, എട്ട് 
ക്റേുംസ് കൗണ്ടർ എനെിവയവാണ് 
മറ്റ് പ്രപത്ര്യകതകൾ. ടസൽഫ് 
ബവാപഗജ് പരേവാപ്് സുംവിധവാനമു
ള്ള ഇന്്ര്യയിടല ആദ്ര്യ വിമവാന
ത്വാവളവമവാണ് കണ്ണൂരിപലത്. 
മണിക്കൂറിൽ 2000 യവാത്രക്വാടര 
ഉൾടക്വാള്ളവാനവാകുും. പകവാഡ് സി 
വിഭവാഗത്ിൽടപ്ട്ട 20 വിമവാന
ങ്ങൾ നിർത്വാൻ കഴിയനെതവാണ് 
ഏപ്രൺ. എയർബസ്-380 വിഭവാ
ഗത്ിൽടപ്ട്ട ഡബിൾ ടഡക്ർ 
വിമവാനങ്ങൾക്് ഇറങ്ങവാനുള്ള 
സൗകര്ര്യവമുണ്ട്.

അബുദവാബി, പദവാഹ, ദുബവായ്, 
കുകവറ്റ്, റിയവാദ്, ഷവാർജ, 
മസ് കറ്റ് ദമവാും, ബഹ്കറൻ 
എനെിങ്ങടന ഒൻ�തിെങ്ങളിപല
ക്വാണ് നിലവിൽ അന്വാരവാഷ്ട്ര 
സർവരീസുകൾ. ഡൽഹി, പഗവാവ, 
മുുംകബ, ടകവാച്ചി, കഹദരവാബവാദ്, 
ടബുംഗളൂരു, ടചകനെ, ഹു്ി, 
തിരുവനന്പുരും എനെിങ്ങടന ഒൻ
�തിെങ്ങളിപലക്വാണ് ആഭ്ര്യന്ര 
സർവരീസുകൾ ഉള്ളത്. നിലവിൽ 
എയർ ഇന്്ര്യ, എയർ ഇന്്ര്യ 
എക് സ്പ്രസ്, ഇൻഡിപഗവാ, പഗവാ 
എയർ എനെരീ വിമവാന കമ്പനികളവാ
ണ് സർവരീസ് നെത്തുനെത്.

വിമവാനത്വാവളും പ്രവർത്നമവാരും

ഭിച്ചത് മുതൽ 2020 ടസപ്ുംബർ 
വടര അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാന സർവ്രീ
സ് വഴി 506072 പ�രുും ആഭ്ര്യന്ര 
വിമവാന സർവ്രീസ് വഴി 482253 
പ�രുമവാണ് യവാത്രടചയ്ത്. 462673 
പ�ർ അന്വാരവാഷ്ട്ര സർവ്രീസ് 
വഴിയും 472171 പ�ർ ആഭ്ര്യന്ര 
സർവ്രീസ് വഴിയും യവാത്ര തിരിച്ചു. 
ആടക 1923169 യവാത്രക്വാരവാണ് 
ആഭ്ര്യന്ര-അന്വാരവാഷ്ട്ര യവാത്രവാ 
സൗകര്ര്യങ്ങൾ പ്രപയവാജനടപ്
ടത്ിയത്. രവാജ്ര്യടത് മുൻനിര 
വിമവാനത്വാവളങ്ങപളവാെ് കിെ�ിെി
ക്കുനെ കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാന
ത്വാവളും വെക്ൻ പകരളത്ിടറെ 
വികസനത്ിടറെ തവാപക്വാൽ 
കൂെിയവാണ്.
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ട�വാതമരവാമത്് വകുപ്് പദശരീയ�വാത 
വിഭവാഗും 300 പകവാെിയിപലടറ 

രൂ�യടെ പറവാഡ് പ്രവൃത്ികളവാണ് കഴിഞ്ഞ നവാലര 
വർഷത്ിനിെയിൽ ജിലയിൽ അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ 
122 പകവാെിയിപലടറ ടചലവിൽ എട്ട് പറവാഡകളുടെ 
പ്രവൃത്ികൾ ഇതിനകും പൂർത്ിയവായി. 179 പകവാെി 
ടചലവിൽ ബവാക്ി 10 പറവാഡകളുടെ പ്രവൃത്ികൾ 
പുപരവാഗമിക്കുകയവാണ്.   

പുനരുദ്ാരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ 
റ�ാഡുെൾ

 ● പചപലരിമുക്് - ടനലിക്പ്വാലും - നവായവാട്ടു�വാറ 
പറവാഡ് - 24.63 പകവാെി രൂ�

 ● തിരൂർ-ഇരിക്കൂർ - മട്ടന്നൂർ പറവാഡ് - 21 പകവാെി 
രൂ�

 ● പകവാളയവാെ് -തൃക്െവാരിടപ്വായിൽ - എയർപ�വാർട്ട്  
പറവാഡ് - 18 പകവാെി രൂ�

 ● വവാരപ്രീെിക - മഞ്ഞളവാപുരും പറവാഡ് - 15 പകവാെി 
രൂ�

 ● �യ്ന്നൂർ - ടചറുപുഴ പറവാഡ് - 12 പകവാെി രൂ� 

 ● കുപ്ും - എരിപുരും പറവാഡ് - 10 പകവാെി രൂ�

 ● കുയ്വാലി - ടകവാളപശേരി - കതിരൂർ പറവാഡ് - 10 
പകവാെി രൂ�

 ● എെവാട്ട് - ഹനുമവാനമ്പലും - ഏപമ്പറ്റ് പറവാഡ് - 12 
പകവാെി രൂ�

പുനരുദ്ാരണ പ്രവൃത്തി പുറരാഗമതിക്കുന്ന 
റ�ാഡുെൾ

 ● ഇരിട്ടി - ശ്രീകണ്വാപുരും - തളിപ്റമ്പ പറവാഡ് - 35 
പകവാെി രൂ�

 ● ഒടവള്ളിത്ട്ട് - നടവിൽ - കുെിയവാൻമല പറവാഡ് - 
27.24 പകവാെി രൂ�

 ● ചിറക്കുനി - ചക്രക്ല് - ടചക്ിക്കുളും - �റശേി
നിക്െവ്  പറവാഡ് - 24 പകവാെി രൂ�

 ● തൃക്രിപ്പൂർ - മവാത്ിൽ - മവാതമുംഗലും പറവാഡ് - 15 
പകവാെി രൂ�

 ● �ിണറവായി - �തക്പ്വാറ പ്റേഡിയും - ടവണ്ടുട്ടവാ
യി കമ്പൗണ്ടർ പഷവാപ്്  പറവാഡ് - 15 പകവാെി രൂ�
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 ● ടകവാട്ടിപയവാെി - ടചറുവവാപഞ്രി - കണ്ണവും പറവാഡ് 
- 15 പകവാെി രൂ�

 ● തളിപ്റമ്പ് - ടവള്ളവാവ് - കുപറ്റ്ര്യരി - പൂവും പറവാഡ് 
- 15 പകവാെി രൂ�

 ● ഉളിക്ൽ - അറബി - ആനക്കുഴി - പ�രട്ട പറവാഡ് 
- 13 പകവാെി രൂ�

 ● ടവള്ളച്ചവാൽ - പവങ്ങവാെ് പറവാഡ് - 10 പകവാെി രൂ�

 ● കൂട്ടുമുഖും - കവാവമ്പവായി - �നെിയൂർ - പൂവും പറവാഡ് 
- 10 പകവാെി രൂ�

ട�വാതമരവാമത്് വകുപ്് നിരത്തുകൾ വിഭവാഗത്ിനു 
കരീഴിൽ 2016നു പശഷും 1698 രൂ�യടെ പറവാഡ് 
പ്രവൃത്ികളവാണ് ജിലയിൽ അനുവദിച്ചത്. 2016-17, 
2017-18 വർഷത്ിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 30 
പറവാഡ് പ്രവൃത്ികൾക്വായി 1145 പകവാെി രൂ� അനുവ
ദിച്ചതിൽ 59.44 പകവാെി രൂ�യടെ മൂനെ് പ്രവൃത്ികൾ 
പൂർത്രീകരിച്ചു.  

2016 മുതൽ 2020 വടര 138 പ്രവൃത്ികൾക്് 418 
പകവാെി രൂ�യും നബവാർഡിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 15 പ്രവൃ
ത്ികൾക്് 88.72 പകവാെി രൂ�യും 2018-19ൽ പ്രളയ 
പുനരുദ്ധവാരണ പ്രവൃത്ികൾക്വായി 17 പ്രവൃത്ികൾ
ക്് 46 പകവാെി രൂ�യമവാണ് ജിലയ്കവായി അനുവദിച്ചത്. 
ഇതിൽ 310 പകവാെിയടെ 95 പ്രവൃത്ികൾ ഇതവടര 
പൂർത്ിയവായി. ബവാക്ിയള്ളവയടെ പ്രവൃത്ികൾ 
പുപരവാഗമിക്കുകയവാണ്. 

വതിമാനത്ാവളത്തിറേക്ക് ആ�ക് റ�ാഡുെൾ
കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാനത്വാവളത്ിപലക്് ആറ് 
പറവാഡകൾ ഉൾടപ്ട്ട ശുംഖല തയ്വാറവായി. ഇതിൽ 
തലപശേരി - അഞ്രക്ണ്ടി - മട്ടന്നൂർ പറവാഡ്, കുറ്റ്ര്യവാെി 
- �വാനൂർ-കൂത്തു�റമ്പ് - മട്ടന്നൂർ പറവാഡ് എനെിവയടെ 
അന്ിമ ഡി�ിആർ അുംഗരീകവാരത്ിനവായി സമർപ്ി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. മവാനന്വവാെി - പബവായ് സ് ൌൺ - ശിവപുരും 
- മട്ടന്നൂർ ഡി�ിആർ സൂക്ഷ്മ�രിപശവാധനയിലവാണ്. 
തളിപ്റമ്പ - ടചവാറുക്ള - ചവാപലവാെ് പറവാഡിന് കി
ഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി സവാമ്പത്ികവാനുമതി ലഭിച്ചു. 
പമടലടചവാവ് - ചവാപലവാെ് - മട്ടന്നൂർ പറവാഡ്, കൂട്ടുപുഴ 
�വാലും - ഇരിട്ടി - മട്ടന്നൂർ - വവായപന്വാെ് പറവാഡ് 
എനെിവയടെ നെ�െിക്രമങ്ങൾ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 

മേറയാര ഹൈറവ അന്തിമ ഘട്ടത്തിറേക്ക്
ജിലയിടല ഫ്ളവാഗ്ഷിപ്് ഇൻഫ്വാസ്ടക്ടർ ടപ്രവാജക്ടിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ിയ മലപയവാര കഹപവയിൽ ടചറുപുഴ 
- �യ്വാവൂർ - ഉളിക്ൽ - വള്ളിപത്വാെ്  പറവാഡ് അഭിവൃ
ദ്ധിടപ്ടത്തുനെ 205 പകവാെിയടെ പ്രവൃത്ി പൂർത്രീക
രണ ഘട്ടത്ിലവാണ്.  

മലപയവാര കഹപവ വള്ളിപത്വാട മുതൽ അമ്പവായ
പത്വാെ് വടരയള്ള പറവാഡ് അഭിവൃദ്ധിടപ്ടത്തുനെ പ്രവൃ

ത്ിക്് കിഫ്ബിയിൽ നിനെ് 50.47 പകവാെി രൂ�യടെ 
സവാമ്പത്ികവാനുമതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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 ● 11 റ�ാഡുെളുകെ വതിെസനം
 ● കെക്കീബസാർ ഹൈക് ള ഓവർ
 ● റമകേ ക�ാവ്വ അണ്ടർ പാസക് 

ജിലയടെയും കണ്ണൂർ നഗരത്ിടറെയും ഏറ്റവും പ്രധവാന പ്രശ് നങ്ങളി
ടലവാനെ് രൂക്മവായ ഗതവാഗതക്കുരുക്വാണ്. ഈ പമഖലയിൽ നവാളി
തവടര ഉണ്ടവായിട്ടിലവാത് ആസൂത്രിതവും സമഗ്വമവായ വൻകിെ �ദ്ധ
തികളവാണ് ഈ സർക്വാർ നെപ്ിലവാക്കുനെത്. കണ്ണൂർ നഗരവമവായി 
ബന്ധടപ്ട്ട് ഗതവാഗത പമഖലയിൽ മവാത്രും 896.59 പകവാെി രൂ�യടെ 
വികസന �ദ്ധതികൾക്് തെക്ും കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 11 നഗര പറവാഡക
ളുടെ വികസനത്ിനുള്ള സിറ്റി പറവാഡ് ഇുംപ്രൂവ് ടമറെ് �ദ്ധതിയവാണ് 
ഇതിൽ പ്രധവാനും. 739 പകവാെിയവാണ് ഇതിന് വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളത്. 
നവാല് പറവാഡകളുടെ സുംയക് �രിപശവാധന പൂർത്ിയവാക്ി ടലവൽ 
വൺ പനവാട്ടിഫിപക്ഷനുള്ള നെ�െിയവായി. മൂനെ് പറവാഡകളുടെ വിക
സനത്ിന് ഭൂമി ഏടറ്റടപക്ണ്ടതില. ഇവയടെ വികസനത്ിനുള്ള 
നെ�െികൾ പുപരവാഗമിച്ചുവരുന്നു. ബവാക്ി നവാല് പറവാഡകളുടെ കവാര്ര്യ
ത്ിൽ ഭൂമി ഏടറ്റടക്കുനെതമവായി ബന്ധടപ്ട്ടുണ്ടവായ ചില എതിർപ്പു
കൾ പ്രവൃത്ി ആരുംഭിക്കുനെതിന് കവാലതവാമസും വരുത്ി.

ടതക്രീ ബസവാർ മുതൽ ടരെയിനിങ്ങ് സ് കൂൾ വടരയള്ള കഫ് ള 
ഓവർ, പമടല ടചവാവ് അണ്ടർ �വാസ് എനെിവയും കണ്ണൂരിടറെ പറവാഡ് 
വികസനത്ിൽ വൻ കുതിപ്പുണ്ടവാക്കുനെ �ദ്ധതികളവാണ്. 130 പകവാെി 
രൂ� ടചലവിൽ 1.1 കിപലവാ മരീറ്ററിലവാണ് കിഫ്ബി �ദ്ധതിയവായി 
കഫ് ളഓവർ വരുനെത്. 500 മരീറ്റർ നരീളത്ിൽ 27.59 പകവാെി രൂ� 
ടചലവിലവാണ് പമടല ടചവാവ്യിൽ അണ്ടർ�വാസ് നിർമിക്കുനെത്.

ഇപതവാടെവാപ്ും തടനെ പദശരീയ �വാത നവാല് വരിയവായി വികസിപ്ിക്കു
നെ പ്രവർത്നത്ിനുും തെക്ും കുറിക്വാനവായി. ഇതിടറെ ഭവാഗമവായി 
നിർമിക്കുനെ �വാപ്ിനിപശേരി-കരീഴ്ത്തള്ളി കബപ്വാസുും കണ്ണൂർ നഗര 
വികസനത്ിൽ പ്രധവാന �ങ്് വഹിക്കുും.

I®qÀ \-K-c-tdm-Uv 
hn-I-k-\-¯n-\v 739 tIm-Sn-
bp-sS ]-²-Xn-IÄ

ജനുവരി 30നവാണ് പകരളത്ിൽ 
ടകവാവിഡ് ബവാധ സ്ഥിരരീകരി

ച്ചടതങ്ിലും കണ്ണൂർ ജിലയിൽ ആദ്ര്യ 
പകസ് റിപപ്വാർട്ട് ടചയ്ത് മവാർച്ച് 
12നവായിരുന്നു. തെക്ും മുതൽ തടനെ 
ജിലവാ ദുരന് നിവവാരണ അപതവാറി
റ്റിയടെ പനതൃത്ത്ിൽ ജിലയിടല 
ആപരവാഗ്ര്യ വകുപ്്, പ�വാലിസ്, 
തപദേശ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ തെങ്ങിയ 
മുഴുവൻ സുംവിധവാനങ്ങളുും ടകവാവിഡ് 
പ്രതിപരവാധ രുംഗത്് എണ്ണയിട്ട 
യന്തും പ�വാടല പ്രവർത്ിച്ചു. എലവാ 
പ്രതികൂല സവാഹചര്ര്യങ്ങൾക്ിെയി
ലും ടകവാവിഡ് വ്ര്യവാ�നും ഒരു �രിധി 
വടര തെഞ്ഞു നിർത്വാനുും പലവാക് 
ഡൗൺ ഉൾടപ്ടെയള്ള സന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്് ആവശ്ര്യമവായ 
സഹവായങ്ങടളത്ിക്വാനുും നമുക്് 
സവാധിച്ചു. ദുസ്സഹമവായ സവാഹചര്ര്യങ്ങ
ളിൽ പ�വാലും സ്ന്ും പ്രയവാസങ്ങടള
ലവാും മറനെ് ശക്മവായ നിയന്തണ
ങ്ങളുമവായി സഹകരിക്വാൻ ജനങ്ങൾ 
തയ്വാറവായി എനെതവാണ് ജിലയിടല 
ടകവാവിഡ് പ്രതിപരവാധത്ിടറെ വിജ
യരഹസ്ര്യും.
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tIm-hn-Un-s\-Xn-sc 
tXmÂ-¡m-¯ t]m-cm«w

ജിലവാ കലക്ടർ െി വി സുഭവാഷ് 
ടചയർമവാനുും ജിലവാ �ഞ്വായത്് 
പ്രസിഡറെ് സഹ ടചയർമവാനുമവായ 
ജിലവാ ദുരന് നിവവാരണ അപതവാറി
റ്റിയടെ പനതൃത്ത്ിൽ, ജിലയിടല 
മന്തിമവാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളു
ടെയും സഹകരണപത്വാടെയവാണ് 
ടകവാവിഡ് പ്രതിപരവാധ നെ�െികൾ 
ഏപകവാ�ിപ്ിച്ചത്.

്രഴുതടച്ച പ്രതതിക�ോധ  
നട്രടികൾ
വിപദശത്തു നിന്നുും ഇതര സുംസ്ഥവാ
നങ്ങളിൽ നിന്നുടമത്തുനെവരുടെ 
ക്വാറകറെൻ ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിനവാ
യി വവാർഡ് തലത്ിൽ �ഴുതെച്ച 
സുംവിധവാനങ്ങൾ നെപ്ിലവാക്ി. 
ടകവാവിഡ് പരവാഗികൾക്് വിദഗ്ധ 
ചികിൽസ നൽകുനെതിന് വിപുല
മവായ സനെവാഹങ്ങളവാണ് ജിലയിൽ 
ഒരുക്ിയത്. ജിലയിടല പ്രധവാന 
ആശു�ത്രികൾടക്വാപ്ും അഞ്
രക്ണ്ടി ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് 
പ്രപത്ര്യക ടകവാവിഡ് ആശു�ത്രി
യവായി ഏടറ്റടത് ജിലവാ കലക്ടറുടെ 
നെ�െി നിർണവായകമവായി. ജിലവാ 

തലത്ിൽ നെത്തുനെ ടകവാവിഡ് 
ഫ്റേ് കലൻ രെരീറ്റ്ടമറെ് ടസറെറു
കൾക്കു പുറടമ, തപദേശ സ്ഥവാ�ന 
തലങ്ങളിലും സിഎഫ്എൽെിസിക
ൾ സജ്മവാക്ി. ഏത് അെിയന്ര 
സവാഹചര്ര്യടത്യും പനരിെവാനുള്ള 
തയ്വാടറടപ്ിടറെ ഭവാഗമവായിട്ടവായിരു
ന്നു നെ�െി.

ടകവാവിഡ് വ്ര്യവാ�നത്ിടറെ 
ആദ്ര്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ശക്
മവായ പ്രതിപരവാധും തരീർക്വാൻ 
ജിലയ്ക് സവാധിച്ചു. രവാജ്ര്യടമവാട്ടവാടക 
അൺപലവാക്് പ്രക്രിയ ആരുംഭിച്ച 
സപ്ുംബർ മുതലവാണ് സുംസ്ഥവാ
നത്ിടറെ മറ്റു ഭവാഗങ്ങളിടലനെ 
പ�വാടല ജിലയിൽ ടകവാവിഡ് 
വ്ര്യവാ�നും ശക്മവായത്.

വിജയമോയി ക�ോം 
ഐസസോകലഷൻ
ഒപക്ടവാബർ 31 വടര 24787 
ടകവാവിഡ് പ�വാസിറ്റരീവ് പകസു
കളവാണ് ജിലയിൽ റിപപ്വാർട്ട് 
ടചയ്ടപ്ട്ടത്. ഇവരിൽ 604 പ�ർ 
വിപദശത്തു നിന്നുും 2001 പ�ർ 
ഇതര സുംസ്ഥവാനങ്ങളിൽ നിന്നുും 
എത്ിവയരവാണ്. 22182 പ�ർക്് 
സമ്പർക്ത്ിലൂടെയവായിരുന്നു 
പരവാഗബവാധയണ്ടവായത്. ഇവരിൽ 
19795 പ�ർ പരവാഗമുക്ി പനെി. 105 
പ�രവാണ് ടകവാവിഡ് ബവാധ മൂലും 
മരണടപ്ട്ടത്. നിലവിൽ 3898 
പ�ർ വരീടകളിലും 840 പ�ർ ആശു
�ത്രികളിലും സിഎഫ്എൽെിസിക
ളിലമവായി ചികിൽസയിലണ്ട്.

ടകവാവിഡ് പരവാഗികൾക്് സ്ന്ും 
വരീടകളിൽ തടനെ ചികിൽസവാ സൗ
കര്ര്യടമവാരുക്വാൻ എടത് തരീരുമവാ
നവും നിർണവായകമവായി. നിലവിൽ 
ചികിൽസയിലള്ള ടകവാവിഡ് 
പ�വാസിറ്റരീവ് പരവാഗികളിൽ മൂനെിൽ 
രണ്ടു ഭവാഗും പ�രുും പഹവാും ഐടസവാ
പലഷനിലവാണ് കഴിയനെത്.

ക�ോം സെലിവറതി  
വ്ോ്രകമോക്തി
പലവാക്്ഡൗൺ പ്രഖ്ര്യവാ�ിക്ടപ്
ടനെതിനു മുമ്പു തടനെ ജിലയിൽ 

പഹവാട്ട് സ് പ�വാട്ടുകളിലും പുറത്തുും 
പഹവാും പഡവാലിവറി സുംവിധവാനും 
ഏർടപ്ടത്ിയിരുന്നു. ഇതിനവായി 
ജിലവാ �ഞ്വായത്് ഓഫരീസ് 
പകന്ദരീകരിച്ചുും തപദേശ സ്ഥവാ�ന 
തലങ്ങളിലും വ്ര്യവസ്ഥവാ�ിത 
സുംവിധവാനും ഏർടപ്ടത്ി. മരുന്നു
കളുും ഭക്്ര്യസവാധനങ്ങളുും ഉൾടപ്
ടെയള്ള അവശ്ര്യ സവാധനങ്ങൾ 
വരീടകളിൽ എത്ിച്ചു നൽകവാൻ 
വളണ്ടിയർ സുംവിധവാനവും ഏർടപ്
ടത്ി.

കമ്്യൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകൾ
പലവാക്് ഡൗൺ �ശ്വാത്ലത്ി
ൽ അതിഥി ടതവാഴിലവാളികൾ, 
ടകവാപറവാണ നിരരീക്ണത്ിൽ 
കഴിയനെവർ ഉൾടപ്ടെയള്ളവർക്് 
ഭക്ണും വിതരണും ടചയ്യുനെതി
നവായി ജിലയിടല എലവാ തപദേശ 
സ്ഥവാ�നങ്ങളിലും ഒപനെവാ അതില
ധികപമവാ കമ്്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ 
പ്രവർത്ിച്ചു. �ണമവായും സവാധന
ങ്ങളവായും പസവനങ്ങളവായും മികച്ച 
സഹവായമവാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭവാഗത്തു 
നിന്നു ഇതിനവായി ലഭിച്ചത്.

അതതിഥി സതോഴിലോളതി കഷേമം

പലവാക്് ഡൗണിൽ കുടങ്ങിപപ്വായ 
അതിഥി ടതവാഴിലവാളികളുടെ 
പക്മത്ിനവായി മികച്ച പ്രവ
ർത്നങ്ങളവാണ് ജിലയിൽ നെ
നെത്. ജിലവാ ഭരണ കൂെത്ിടറെ 
പനതൃത്ത്ിൽ തപദേശ സ്ഥവാ�
നങ്ങൾ, പ�വാലിസ്, ആപരവാഗ്ര്യ 
വകുപ്്, ടതവാഴിൽ വകുപ്്, സിവിൽ 
സകപ്ലസ് വകുപ്് തെങ്ങിയവയടെ 
പനതൃത്ത്ിൽ ഒടത്വാരുമിച്ചുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇക്വാര്ര്യത്ില
ണ്ടവായി. അവർക്് ആവശ്ര്യമവായ 
ഭക്്ര്യകിറ്റുകൾ വിതരണും ടചയ്തുും 
ആപരവാഗ്ര്യ �രിപശവാധനയ്ക് സുംവി
ധവാനടമവാരുക്ിയും കൗൺസലിുംഗ് 
സൗകര്ര്യും ഏർടപ്ടത്ിയും െിവി 
ഉൾടപ്ടെയള്ള വിപനവാപദവാ�വാധി
കൾ നൽകിയും മികച്ച ജരീവിത 
സൗഹചര്ര്യടമവാരുക്വാൻ ജിലയ്ക് 
സവാധിച്ചു.
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ഭവനരഹിതർക്് വരീെ് നൽ
കുകടയനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ 

സുംസ്ഥവാന സർക്വാർ നെപ്ിലവാ
ക്കുനെ കലഫ് ഭവന �ദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ി ജിലയിൽ ഇതിനകും 
നിർമിച്ചു നൽകിയത് 8650പലടറ 
വരീടകൾ. 1700പലടറ വരീടകളുടെ 
നിർമവാണും പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 
ഇപതവാടെവാപ്ും ആയിരക്ണക്ിന് 
കുടുംബങ്ങൾക്് തവാമസിക്വാനവായി 
ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുും ജിലയിൽ 
ഒരുങ്ങുന്നു.

മിഷൻ ഒനെവാും ഘട്ടത്ിൽ 
നിർമവാണും �വാതിവഴിയിലവായ 
2677 വരീടകളിൽ 2594 വരീടകളുടെ 
പ്രവൃത്ി പൂർത്രീകരിച്ചു. 

രണ്ടവാും ഘട്ടത്ിൽ ഭൂമിയള്ള 
ഭവനരഹിതരിൽ വരീട�ണി ആരും
ഭിച്ച 2452 പ�രിൽ 2284 പ�ർ 
നിർമവാണും പൂർത്ിയവാക്ി. 

�ിഎുംഎകവ അർബൻ കലഫ് 

�ദ്ധതിയിൽ നിർമവാണും ആരും
ഭിച്ച 4295 പ�രിൽ 3048 പ�രുും 
�ിഎുംഎകവ ഗ്വാമരീൺ കലഫ് 
�ദ്ധതിയിൽ 692 പ�രുും വരീടകൾ 
നിർമിച്ചു.

കലഫ് �ദ്ധതിയടെ മൂനെവാും ഘട്ട
ത്ിൽ ഭൂമിയും വരീടും ഇലവാത്വർ
ക്വായി ഫ് ളവാറ്റുകൾ നിർമിക്കുനെതി
നവായി ജിലയിൽ 38 സ്ഥലങ്ങൾ 
കടണ്ടത്ിയിട്ടുണ്ട്.   

ജിലയിടല ആദ്ര്യടത് കലഫ് 
മിഷൻ ഫ് ളവാറ്റ് സമുച്ചയും കെമ്പൂർ 
ഗ്വാമ�ഞ്വായത്ിൽ നിർമവാണും 
പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 44 ഫ് ളവാറ്റുകൾ 
അെങ്ങിയ ഭവന സമുച്ചയത്ിടറെ 
നിർമവാപണവാദ്ഘവാെനും 2020 
ടഫബ്രുവരി 22ന് മുഖ്ര്യമന്തി 
നിർവഹിച്ചു. പ്രരീ ഫവാബ്ിപക്റ്റഡ് 
സവാപങ്തിക വിദ്ര്യ ഉ�പയവാഗിച്ചവാ
ണ് നിർമവാണും.

ആന്തൂർ, �യ്ന്നൂർ എനെിവിെങ്ങ

ളിൽ 44 ഫ് ളവാറ്റുകൾ വരീതവും ചിറ
ക്ലിൽ 36ഉും, കണ്ണപുരത്് 32ഉും 
ഫ് ളവാറ്റുകളുള്ള �വാർപ്ിെ സമുച്ചയങ്ങ
ളുടെ നിർമവാണും തെങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. 

ഇതിനു പുറടമ, വരീെ് ടവയ്കവാൻ ഗ്വാ
മ�ഞ്വായത്തുകളിൽ മൂനെ് ടസറെ് 
വടര ഭൂമി വവാങ്ങിക്കുനെതിന് 
ജനറൽ വിഭവാഗത്ിന് രണ്ട് ലക്ും 
രൂ�യും �ട്ടികജവാതി-�ട്ടിക വർഗ് 
വിഭവാഗത്ിന് 2.25 ലക്ും രൂ�യും 
നൽകിവരുന്നുണ്ട്. നഗര പ്രപദശ
ങ്ങളിൽ ട�വാതവിഭവാഗത്ിന് 2.70 
ലക്ും മുതൽ അഞ്് ലക്ും രൂ� 
വടരയും �ട്ടിക ജവാതി-�ട്ടികവർഗ് 
വിഭവാഗങ്ങൾക്് മൂനെ് മുതൽ ആറു 
ലക്ും രൂ� വടരയും നൽകുന്നു.

ഇതിനകും തപദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥവാ�നങ്ങളുടെ സഹവായപത്വാടെ 
283 ഗുണപഭവാക്വാക്ൾ ഭൂമി വവാ
ങ്ങുകയും ഭവന നിർമവാണും ആരും
ഭിച്ച 339 പ�രിൽ 39 പ�ർ �ണി 
പൂർത്രീകരിക്കുകയും ടചയ്തു.

Pohn-Xw B-\-µ-I-c-am¡n  
8650tesd sse-^v ho-SpIÄ
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ട�വാതവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ സുംരക്ണ 
യജ്ത്ിടറെ ഭവാഗമവായി 

ജിലയിടല ട�വാത വിദ്ര്യവാലയങ്ങൾ 
ഭൗതിക സവാഹചര്ര്യത്ിലും അക്വാദമിക് 
അന്രരീക്ത്ിലും മികച്ച പനട്ടങ്ങളവാ
ണ് കകവരിച്ചത്. അനവാദവായകരടമനെ് 
മുദ്രകുത്ി അെച്ചുപൂട്ടവാൻ തരീരുമവാനിച്ചിരുനെ 
വിദ്ര്യവാലയങ്ങൾ അെക്ും അന്വാരവാഷ്ട്ര നില
വവാരത്ിപലക്് ഉയർന്നു. വിദ്ര്യവാർഥികളുടെ 
ടകവാഴിഞ്ഞുപ�വാക്് കവാരണും നിലനിൽപ്് 
അ�കെത്ിലവായിരുനെ ഘട്ടത്ിൽ നിനെ് 
അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥവാ�നങ്ങളിൽ നിനെ് 
വൻ പതവാതിൽ വിദ്ര്യവാർഥികൾ ട�വാത 
വിദ്ര്യവാലയങ്ങളിപലക്് ഒഴുകിടയത്തുനെ 
സ്പ്നപനട്ടത്ിനവാണ് വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ പമഖല 
സവാക്്ര്യും വഹിച്ചത്.

 ● കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ മവാത്രും ജിലയിൽ 
86 ട�വാത വിദ്ര്യവാലയങ്ങളവാണ് മിക
വിടറെ പകന്ദങ്ങളവാവനെത്. സ് കൂളുകൾ
ക്് 5 പകവാെി രൂ�, 3 പകവാെി രൂ�, 
1 പകവാെി രൂ� എനെിങ്ങടനയവാണ് 
കിഫ്ബി തക വകയിരുത്ിയത്. 
ഓപരവാ നിയമസഭവാ മണ്ഡലത്ിലും 
ഒനെ് വരീതും എനെ രരീതിയിൽ  11 
സ് കൂളുകൾക്വാണ് ജിലയിൽ 5 പകവാെി 
രൂ� വരീതും നൽകി.  മികവിടറെ പക

ന്ദങ്ങളവായി വികസിപ്ിച്ചത് ഇവയടെ 
�ണി പൂർത്ിയവാക്ി  ഉദ്ഘവാെനവും 
കഴിഞ്ഞു. 

 ● 3 പകവാെി രൂ� വരീതും നൽകവാൻ 35 
സ് കൂളുകൾ ടതരടഞ്ഞടത്തു.

 ● ഒനെവാും ഘട്ടത്ിലണ്ടവായിരുനെ  12 
ൽ 4 സ് കൂളുകളിൽ പ്രവൃത്ി പൂർ
ത്ിയവായി ഉദ്ഘവാെനും കഴിഞ്ഞു. 2 
സ് കൂളുകൾ �ണി പൂർത്ിയവായി. 6 
സ് കൂളുകളിൽ പ്രവൃത്ിയടെ  വിവിധ 
ഘട്ടത്ിലവാണ്. ബവാക്ി 23 സ് കൂളുക
ളിൽ പ്രവൃത്ി ടെണ്ടർ ഘട്ടത്ിലവാണ്.

 ● 1 പകവാെി രൂ� വരീതും 40 സ് കൂളുകൾക്് 
വകയിരുത്ി.  ഇവിെങ്ങളിൽ പ്രവൃ
ത്ി  തെങ്ങുനെതിനുള്ള നെ�െികൾ  
അവസവാന ഘട്ടത്ിലവാണ്. 

 ● ഇതിനു പുറടമ നബവാർഡ് ഫണ്ടിൽ 
എട്ട് സ് കൂളുകളിൽ വിവിധ പ്രവൃത്ി
കൾ പൂർത്ിയവായി.

 ● പ്ലവാൻ ഫണ്ട്, എും എൽ എ ഫണ്ട് 
എനെിവ ഉ�പയവാഗടപ്ടത്ി നിരവധി 
സ് കൂളുകൾ മികച്ച ഭൗതിക, അക്വാദ
മിക നിലവവാരും കകവരിച്ചു
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1514 സക് കൂളപുകൾ ഹ�സടക്ോയി
 ട�വാതവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ സുംരക്ണയജ്ത്ിടറെ ഭവാഗമവായി 
സുംസ്ഥവാന സർക്വാർ നെപ്വാക്കുനെ കഹടെക് സ് കൂൾ, 
കഹടെക് ലവാബ് �ദ്ധതികൾ  ജിലയിടല 1514 സർ
ക്വാർ-എയിഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ പൂർത്ിയവായി. സർക്വാർ
-എയിഡഡ് വിഭവാഗത്ിടല ഒന്നു മുതൽ ഏഴവാും തരും 
വടരയള്ള 1173 സ് കൂളുകളുും എട്ടു മുതൽ 12 വടരയള്ള 341 
സ് കൂളുകളുും ഉൾടപ്ടെയവാണ് 1514 സ് കൂളുകൾ കഹ
ടെക്വായത്.  32992 ഐെി ഉ�കരണങ്ങളവാണ് ഇവി
െങ്ങളിൽ സജ്രീകരിച്ചത്. ഇതിടറെ ഭവാഗമവായി പകരള 
ഇൻഫ്വാസ്ടക്ചർ ആറെ് ടെക് പനവാളജി പഫവാർ എഡ്യൂപക്
ഷൻ (കകറ്റ് )  10325 ലവാ�് പെവാപ്്, 6120 മൾട്ടിമരീഡിയ 
ടപ്രവാജക്ടർ, 8840 യഎസ്ബി സ്രീക്ർ, 3558 മൗണ്ടിുംഗ് 
അക് സസറരീസ്, 2792 സ് ക്രരീൻ, 334 ഡിഎസ്എൽആർ 
ക്ര്യവാമറ, 341 മൾട്ടിഫുംഗ്ഷൻ പ്രിറെർ, 341 എച്ച്ഡി ടവബ് 
കവാും, 341 ടെലിവിഷനുകൾ എനെിവ  സജ്രീകരിച്ചു. 1287 
സ് കൂളുകളിൽ കഹസ്രീഡ് പബ്വാഡ്ബവാൻഡ് ഇറെർ
ടനറ്റ് സൗകര്ര്യും ഏർടപ്ടത്ി. ജിലയിൽ 148 ലിറ്റിൽ 
കകറ്റ് സ് ഐെി ക്ബ് യൂണിറ്റുകളിലവായി 8246 അുംഗങ്ങ
ളുണ്ട്. 16562 അധ്ര്യവാ�കർ  പ്രപത്ര്യക ഐെി �രിശരീലനും 
പനെി. �ദ്ധതിക്വായി ജിലയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുും 
49.32 പകവാെിയും പ്രവാപദശിക തലത്ിൽ സമവാഹരിച്ച 14.62 
പകവാെിയും ഉൾടപ്ടെ 63.94 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ചു.

 കമ്പ്യൂട്ടർ ലവാബ്, കഹടെക് ക്വാസുകൾ, ഇറെർടനറ്റ് 
സൗകര്ര്യും, കലബ്റികൾ, പകവാൺഫറൻസ് ഹവാളുകൾ, 
ആധുനിക അടക്ളകൾ തെങ്ങി പലവാകത് എവിടെയമു
ള്ള മികച്ച സ് കൂളുകപളവാടും കിെ�ിെിക്കുനെവയവായി  ഗ്വാമ
ങ്ങളിടല വിദ്ര്യവാലയങ്ങൾ മവാറിത്തുെങ്ങി. നിലവിൽ എട്ടു 
മുതൽ 12 വടരയള്ള മുഴുവൻ ക്വാസ് മുറികടളയും സവാപങ്തി
കവിദ്ര്യവാ സൗഹൃദങ്ങളവാക്ി മവാറ്റിക്ഴിഞ്ഞു.

25



26



തലകശേ�തി ഗവൺസമന്റ് 
പബണ്ണൻ കകോകളജക്
തലപശേരിയടെ തലടയടപ്വായ ഗവൺടമൻറ് ബ്ണ്ണൻ 
പകവാപളജിടന ടസറെർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി  
പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ച്  വിവിധ വികസന �ദ്ധതികൾക്വാണ് 
സർക്വാർ രൂ�ും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പകവാപളജിടറെ 
സമഗ്വികസനും ലക്്ര്യും ടവച്ച് തയ്വാറവാക്ിയ മവാ്റേർ 
പ്ലവാൻ സർക്വാർ അുംഗരീകരിച്ചതിടറെ  ഭവാഗമവായി 
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 21.5 പകവാെിയടെ ഒനെവാും
ഘട്ട വികസന �ദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്ി ഉദ്ഘവാെനും 
ഒപക്ടവാബർ ഒനെിന് മുഖ്ര്യമന്തി നിർവഹിച്ചു.

അത്ര്യവാധുനിക സൗകര്ര്യങ്ങളുും അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ 
പശഖരവമവായി സുംസ്ഥവാനടത് തടനെ ഏറ്റവും വലിയ 
പകവാപളജ് കലബ്റിയവാണ് ബ്ണ്ണനിപലത്. 21000 
ചതരശ് അെി വിസ്തരീർണത്ിൽ കലബ്റി മന്ദിരും 
യവാഥവാർഥ്ര്യമവായപതവാടെ സ്ഥല�രിമിതി എനെ പ്രശ് നും 
�രിഹരിക്ടപ്ട്ടു.

മൂന്നുപകവാെി രൂ�യവാണ് സർക്വാർ ഇതിനവായി അനുവ
ദിച്ചത്. 1862 മുതൽ സ് കൂൾ കലബ്റിയവായി  പ്രവർ
ത്ിച്ചുവനെിരുനെ ബ്ണ്ണൻ പകവാപളജ് കലബ്റിക്ിനെ് 
1,25,000 പുസ്തകങ്ങളുും മികച്ച റഫറൻസ് വിഭവാഗവും 
സ്ന്മവായണ്ട്.

രണ്ടവായിരത്ിലധികും അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ 
പശഖരും, 25000ൽ കൂടതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾടക്വാള്ളു
നെ ആർകക്വ് സ് തെങ്ങിയവ ബ്ണ്ണൻ പകവാപളജ് 
കലബ്റിയടെ പ്രപത്ര്യകതയവാണ്.

കൂെവാടത ആയിരക്ണക്ിന് ഓൺകലൻ പജർണ
ലകളുും  ലക്ക്ണക്ിന് - പുസ്തകങ്ങളുും ഉൾടക്വാ
ള്ളുനെ ഡിജിറ്റൽ കലബ്റി. കവാഴ്ച  �രിമിതർക്കുള്ള 
ഓഡിപയവാ കലബ്റി. മത്ര �രരീക്കൾക്് തയ്വാ
ടറടക്കുനെവർക്കുള്ള കരിയർ പകവാർണർ എനെിവ 
പുതിയ ടസൻരെൽ കലബ്റിയിൽ സജ്രീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. എുംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ ഉൾടപ്ടത്ി  52 ലക്ും 
രൂ� ടചലവിൽ സ്ഥവാ�ിച്ച ഫർണിച്ചറുും കലബ്
റിയിൽ ഉണ്ട്. 32 ലക്ും രൂ� ടചലവിൽ നിർമിച്ച 
അന്വാരവാഷ്ട്ര നിലവവാരമുള്ള ടകമിസ്ടിലവാബുും പകവാപളജി
നിന്നു സ്ന്മവായണ്ട്. വലിടയവാരു ചരിത്രും �ിറകില
ള്ള ബ്ണ്ണൻ പകവാപളജ് അന്വാരവാഷ്ട്ര നിലവവാരത്ിപല
ക്് ഉയരവാനുള്ള വികസന കുതിപ്ിലവാണ്.
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കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനി
െയിൽ ജിലയിടല വ്ര്യവ

സവായ പമഖല വൻ വികസനക്കു
തിപ്ിനവാണ് സവാക്്ര്യും വഹിച്ചത്. 
വിവിധ പമഖലകളുമവായി ബന്ധടപ്
ട്ട വ്ര്യവസവായ-വവാണിജ്ര്യ സ്ഥവാ�ന
ങ്ങൾ പുത്നുണർവ് കകവരിച്ച 
നവാളുകളവായിരുന്നു കെന്നുപ�വായത്. 

െതിൻഫ്ര കെെക് സക് ഹറൈൽ 
പാർക്ക്
ജിലയിടല വ്ര്യവസവായ പമഖല 
കകവരിച്ച പനട്ടങ്ങളിടലവാനെവാണ് 
കിൻഫ് ടെക് സ് കറ്റൽ �വാർക്്. 
ടെക് ക്റേൽ പമഖലയിടല വിവിധ 
സുംരുംഭങ്ങൾക്വായി രൂ�ുംടകവാണ്ട 
വ്ര്യവസവായ �വാർക്് ഇപപ്വാൾ കവ
വിധ്ര്യങ്ങളവായ വ്ര്യവസവായ സുംരുംഭ
ങ്ങളവാൽ സജരീവമവാണ്. തളിപ്റമ്പ് 
നവാടകവാണിയിൽ 123.38 ഏക്ർ 
ഭൂമിയിലവാണ് കിൻഫ് �വാർക്് 

സ്ഥിതി ടചയ്യുനെത്.  

48 വ്യവസായ യൂനതിറ്റുെൾ
വ്ര്യവസവായ �വാർക്ിനകത്് 
നിലവിൽ 48 വ്ര്യവസവായ യൂനിറ്റു
കൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്. 10 യൂനിറ്റു
കളുടെ നിർമവാണും ത്രിതഗതിയി
ലവാണ്. നിലവിൽ 65 പകവാെിയടെ 
നിപക്�ും ലഭ്ര്യമവായ �വാർക്് വഴി 
ഏകപദശും 520 പ�ർക്് പ്രത്ര്യ
ക്മവായും 1000 പ�ർക്് �പരവാക്
മവായും പജവാലി ലഭിക്കുും. ഇതിനു 
പുറടമ, 70 പകവാെിയടെ നിപക്�വ
മവായി 32 യൂനിറ്റുകൾ കൂെി ഉെടന
ടയത്തുും. 

ടെക് ക്റേൽ ടപ്രവാസസിുംഗിന് 
ആവശ്ര്യമവായ കഡയിുംഗ് ആറെ് 
കവൻഡിുംഗ് യൂനിറ്റ്, കപ്രമറി രെരീ
റ്റ് ടമറെ് പ്ലവാറെ്, പബവാണ്ടഡ് ടവയർ
ഹൗസ് തെങ്ങിയവ ഉൾടക്വാള്ളു

നെ ക�ലറ്റ് പ്ലവാറെ് ബിൽഡിുംഗ്, 
മലിനജല ശുദ്ധരീകരണ പ്ലവാറെ്, 
വൻകിെ വ്ര്യവസവായങ്ങൾക്വാവശ്ര്യ
മവായ എച്ച്െി �വർ ഡിസ്ടിബ്യൂഷൻ 
കലൻ തെങ്ങിയവ പപ്ലവാട്ട് എയിൽ 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

മുൻനതിര െമ്പനതിെൾ
വൻകിെ സ്ഥവാ�നങ്ങളവായ 
മസ് പകവാട്ട് ഇൻഡസ്ടരീസ്, ശബരി 
പകവാട്ടൻസ്, എക് സിും അപ്വാ
രൽസ്, കമബ്വാ ലിുംടഗറരീസ് 
തെങ്ങിയ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ കിൻഫ് 
�വാർക്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്. 
ട�യിറെ് നിർമവാതവാക്ളവായ 
ആുംപകവാസ് എടകൽ ഇന്്ര്യ 
ട�യിറെ് സ്, ടഡക്വാൻ ടമറ്റൽ 
ടപ്രവാകഫപലഴ് സ് തെങ്ങിയ കമ്പ
നികളുടെ പ്ലവാന്റുകൾ നിർമവാണും 
തെങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. 
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ഭക്്ര്യ സുംസ് കരണ രുംഗത്് 
പുതിയ വി�ണി സവാധ്ര്യതകൾ 
കടണ്ടത്തുനെ നിരവധി യൂണിറ്റു
കൾ ഈ പപ്ലവാട്ടിൽ ഉണ്ട്. കൂെവാടത 
എൻജിനരീയറിങ്, മവാനുഫവാക്ചറി
ങ്, പ്ലവാ്റേിക് ഓറിയറെൽ യൂണി
റ്റുകൾ, മത്്ര്യടതവാഴിലവാളികളുടെ 
കൺപസവാർഷ്ര്യത്ിൽ  ഫിഷിങ്ങ് 
ടക്രയ്റ്റ് നിർമ്വാണും, ട�യിറെ് 
നിർമവാണും, ഫർണിച്ചർ നിർമവാണും 
തെങ്ങി കവവിധ്ര്യമവാർനെ നിരവധി 
യൂനിറ്റുകളുും ഇവിടെ പ്രവർത്ിക്കു
ന്നു.

കെക്ക്ഹറൈൽ ഹൈയതിങ്ക് 
ആൻൈക് പ്രതിന്തിങ്ക് കസന്ർ 
സുംസ്ഥവാന സർക്വാരിടറെ 
കകത്റി സ് കൂൾ യൂണിപഫവാും 
�ദ്ധതിക്വാവശ്ര്യമവായ ടെക്കറ്റൽ 
കഡയിങ്ങ് ആൻഡ് പ്രിറെിങ്ങ് 
ടസറെർ ആരുംഭിക്കുനെതിനുള്ള 
പ്രവാരുംഭ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇവിടെ 
�ത്് ഏക്റിൽ പുപരവാഗമിക്കുക
യവാണ്. 25.6 പകവാെി രൂ�യവാണ് 
�ദ്ധതിയടെ മുതൽ മുെക്്. 30,000 
മരീറ്റർ പ്രതിദിന ഉൽ�വാദനും എനെ 
കണക്ിൽ ഒരു വർഷത്ിൽ 
ശരവാശരി ഒരു പകവാെി മരീറ്റർ തണി 
ചവായും മുക്വാനുും പ്രിറെ് ടചയ്വാനുും 
ഇതിലൂടെ സവാധിക്കുും. 

7000 ചതരശ് അെിയിൽ പകന്ദ 
ടെക് സ് കറ്റൽ മന്തവാലയത്ിന് 
കരീഴിടല ഫവാഷൻ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ട് 
ആയ അപ്വാരൽ ടരെയിനിങ് 
ആൻഡ് ഡികസനുും ഇവിടെ
യണ്ട്. 1.35 ലക്ും ചതരശ് 
അെിയിൽ ്റേവാപറെർഡ് ഡികസൻ 
ഫവാക്ടറിയും ഇവിടെ സ്ഥിതിടചയ്യു
ന്നു. 

ആന്തൂരതിൽ വ്യവസായ 
വതിെസന റ്ാട്ടക്
250 പകവാെി ടചലവിൽ ആന്തൂരിൽ 
ആരുംഭിച്ച വ്ര്യവസവായ വികസന 
പപ്ലവാട്ടിൽ 169 വ്ര്യവസവായ യൂണിറ്റു 
കൾക്വായി 46.52 ഏക്ർ 
ഭൂമിയവാണ് അനുവദിച്ചത്. 2500 
പ�ർക്് �ദ്ധതിയിലൂടെ പനരിട്ട് 
ടതവാഴിൽ നൽകവാൻ സവാധിക്കുും. 
കപ്ലവഡ് വ്ര്യവസവായും, ഭക്്ര്യ
സുംസ് കരണും, ഫർണിച്ചർ 

വ്വസോയ വളർച്ചയക് ക്ക്  
ഊടും ്രോവപും നൽകോൻ  
ഹെയിംഗക് ആന്റ്  
പ്രിനതിംഗക് സസനർ 
ജിലയടെ വ്ര്യവാവസവായിക മുപനെറ്റത്ിടല നവാഴികക്ലവായി മവാറുക
യവാണ് നവാടകവാണിയിടല കിൻഫ് ടെക്റ്റയിൽ �വാർക്്. ഇവിടെ 
ടെക് കറ്റയിൽ കഡയിുംഗ് ആറെ് പ്രിറെിുംഗ് ടസറെർ (എൻെിഡി
�ിസി) കൂെി യവാഥവാർഥ്ര്യമവാകുനെപതവാടെ വ്ര്യവസവായ വളർച്ചയിടല 
ട�വാൻതൂവലവായി അത മവാറുും. ആഭ്ര്യന്ര ആവശ്ര്യങ്ങൾക്വായി 
തണി  ഉൽപ്വാദകർക്് പ്രപയവാജനടപ്ടനെ രരീതിയിൽ പകരളത്ി
നകത്തു തടനെ നൂതന സവാപങ്തികവിദ്ര്യകൾ ഉ�പയവാഗടപ്ടത്ി 
പ്രകൃതി സൗഹൃദമവായ യൂണിറ്റ് സജ്മവാക്കുക എനെ ഉപദേശപത്വാ
ടെയവാണ് ഫവാബ്ിക് കഡയിുംഗ് ആറെ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിറെിങ് 
യൂണിറ്റ് ആരുംഭിക്കുനെത്. 25.6 പകവാെി മുതൽ മുെക്ിൽ 10 ഏക്ർ 
സ്ഥലത്വാണ് യൂണിറ്റ് തെങ്ങുക. ഇതിനവായി 2020-21 സവാമ്പ
ത്ിക വർഷത്ിൽ 600 ലക്ും രൂ� അനുവദിച്ചിരുന്നു. �ദ്ധതി
യടെ ആദ്ര്യ�െിയവായി ഈ വർഷും തടനെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിറെിുംഗ് 
ടമഷരീൻ സ്ഥവാ�ിക്കുും. തെർനെ് കഡയിങ്ങിനുളള പ്രവൃത്ികൾ 
ആരുംഭിക്വാനുളള 
നെ�െികൾ സ്രീക
രിക്കുും. 

ഈ യൂണിറ്റിടല ഡി
ജിറ്റൽ പ്രിറെിങ്ങിൽ 
എത്ര നിറങ്ങൾ 
ഉ�പയവാഗിച്ചുും മിഴി
വവാർനെ പ്രിറെിങ്ങ് 
സവാധിക്കുടമനെതും 
ഏതതരത്ിലളള ഡികസനുകളുും പ്രിറെ് ടചയ്വാനവാകുടമനെതമവാ
ണ് പ്രപത്ര്യകത. 100 ശതമവാനും പകവാട്ടൺ, പ�വാളി്റേർ പകവാട്ടൺ, 
100 ശതമവാനും പ�വാളി്റേർ, റപയവാൺ, സിൽക്് മുതലവായ തണി
ത്രങ്ങടളലവാും ഇവിടെ പപ്രവാസസ്സ് ടചയ്വാും. ഷർട്ടിങ്ങ്, സ്യൂട്ടിങ്ങ് 
തണികൾ പ്രതിദിനും 30,000 മരീറ്റർ എനെ പതവാതിൽ ഒരു വർഷും 
ശരവാശരി ഒരുപകവാെി മരീറ്റർ ചവായുംമുക്കുനെതിനുും, പ്രിറെ് ടചയ്യുനെതി
നുമുള്ള പശഷിയവാണ് യൂണിറ്റിനുണ്ടവാവക. �ദ്ധതി പൂർണപതവാതിൽ 
പ്രവാവർത്ികമവാകുപമ്പവാൾ ഏകപദശും 23.50 പകവാെി രൂ�യടെ 
വിറ്റുവരവവാണ് പ്രതരീക്ിക്കുനെത്. 

പകരളത്ിടല ടെക് കറ്റൽ പമഖലയിൽ ചവായുംമുക്കുനെതിനുും 
പ്രിറെിങ്ങിനുമുളള സവാധ്ര്യതകൾ കണക്ിടലടത്തുും പലവാപകവാത്ര 
നിലവവാരത്ിപലക്് പകരളത്ിടല ടെക് കറ്റൽ പമഖലടയ ഉയർ
ത്തുക എനെ ലക്്ര്യപത്വാടെയമവാണ് ഈ �ദ്ധതി ആരുംഭിക്കുനെത്.  
180 പ�ർക്് പനരിട്ടുും, ഏകപദശും 300 പ�ർക്് �പരവാക്മവായും 
�ദ്ധതിയിൽ ടതവാഴിൽ ലഭിക്കുടമനെവാണ് പ്രതരീക്. പകരളത്ിടല 
കകത്റി, �വർലൂും ടസവാകസറ്റികൾക്കുും കണ്ണൂരിലളള കയറ്റുമ
തിക്വാർക്കുും ഹവാൻടെക്, ഹവാൻവരീവ് എനെരീ സ്ഥവാ�നങ്ങൾക്കുും 
തണി ഉല്വാദകർക്കുും വിതരണക്വാർക്കുും ഇതിടറെ പ്രപയവാജനും 
ലഭിക്കുും.

29



നിർമവാണും, പ്രിറെിങ്ങ്, അലമിനി
യും ഫവാബ്ിപക്ഷൻ, വരീട്ടു�കര
ണങ്ങളുടെ നിർമവാണും, കിെക് 
നിർമവാണും, കജവവള നിർമവാണും, 
ആശു�ത്രി ഉ�കരണങ്ങളുടെ 
നിർമവാണും, യപന്തവാ�കരണങ്ങ
ളുടെ നിർമവാണും, ടമഡിക്ൽ 
ഓക് സിജൻ തെങ്ങി  വിവിധങ്ങ
ളവായ ഉൽ�വാദന പ്രവർത്നങ്ങ
ളവാണ് ഇവിടെ നെന്നുവരുനെത്. 
ഒനെവാുംഘട്ടത്ിൽ സർക്വാർ 
വിഹിതമവായി 53.7 ലക്വും 
ഗുണപഭവാക്തൃ വിഹിതമവായി 24.30 
ലക്വും ടചലവഴിച്ച് ആഭ്ര്യന്ര 
പറവാഡ് നിർമവാണും പൂർത്ിയവാക്ി
യിട്ടുണ്ട്. 245 ലക്ും ടചലവഴിച്ച് 
രണ്ടവാുംഘട്ട പറവാഡ് നിർമവാണവും 
പുപരവാഗമിക്കുന്നു.

ക�റുെതിെ സംരംഭങ്ൾക്ക് 
ഹെത്ാങ്ക്
കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനിടെ 
സുംരുംഭകത് സഹവായ �ദ്ധതി
യിലൂടെ 277 എുംഎസ്എുംഇ 
യൂണിറ്റുകൾക്വായി സബ് സിഡി 
ഇനത്ിൽ 9, 23,26,151 രൂ� 
അനുവദിച്ചു.

ജിലയിൽ കമപക്രവാ സ് പമവാൾ 
മരീഡിയും എറെർകപ്രസസ് ക്്റേർ 
ടഡവല�് ടമറെ് പപ്രവാഗ്വാും പ്രകവാരും 
കമ്രീഷൻ ടചയ് രണ്ട് ക്്റേറുകൾ
ക്വായി 4.79 പകവാെി രൂ�യവാണ് 
സുംസ്ഥവാന സർക്വാർ അനുവദിച്ച
ത്. ഉജ്രീവന �ദ്ധതി പ്രകവാരും 20 
യൂണിറ്റിന് 63.4 ലക്ും രൂ�യടെ 
സവാമ്പത്ിക സഹവായവും നൽകി.

ഹെത്�തി റമഖേയതിൽ  
പുത്നുണർവക്
കകത്റി പമഖലയിലും നിരവധി 
പനട്ടങ്ങൾ കകവരിക്വാൻ ചു
രുങ്ങിയ കവാലയളവിൽ ജിലയ്ക് 
സവാധിച്ചു. സർക്വാർ പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ച 
സ് കൂൾ യൂനിപഫവാും �ദ്ധതി 
പമഖലയ്ക് പുതജരീവൻ നൽകി. 
സ് കൂൾ യൂണിപഫവാും �ദ്ധതിക്വാ
യി 37.55 പകവാെിയും ടപ്രവാഡക്ൻ 
ഇൻടസറെരീവവായി 7.25 പകവാെിയും 
കകത്റി റിപബറ്റവായി 11.20 
പകവാെിയും വരുമവാനും കുറഞ്ഞ ടതവാ
ഴിലവാളികൾക്് ഇൻകും സപപ്വാർ
ട്ടവായി 57.30 ലക്വമവാണ് അനു
വദിച്ചത്. ഒരു വരീട്ടിൽ ഒരു തറി 
�ദ്ധതിക്വായി 50 ലക്വും യവ 

വരീവ് �ദ്ധതിക്വായി 5 ലക്വും 
അനുവദിച്ചു. 

തറിയും അനുബന്ധ ഉ�കരണങ്ങ
ളുും വവാങ്ങുനെതിനുും റിപ്യർ ടച
യ്യുനെതിനുമുള്ള ധനസഹവായമവായി 
40.44 ലക്വും കകത്റി ഉൽ
�നെങ്ങളുടെ പനരിട്ടുള്ള കയറ്റുമതി 
പപ്രവാത്വാഹന �ദ്ധതിക്് 50.78 
ലക്വും വർക്് ടഷഡ് ഫവാക്ടറി 
ടകട്ടിെത്ിടറെ അറ്റകുറ്റപ്ണികൾ 
നെത്തുനെതിനുള്ള ധനസഹവായമവാ
യി 8 ലക്വും  കകത്റി ടതവാ
ഴിലവാളികൾക്കുള്ള കുടുംബ പക്മ 
�ദ്ധതികൾക്വായി 1.33 പകവാെി 
രൂ�യും ആധുനികവൽകരണത്ി
നുും മൂല്ര്യവർദ്ധിത ഉല്നെങ്ങളുടെ 
ഉല്വാദനത്ിനുമുള്ള ധനസഹവായമവാ
യി 1.02 പകവാെി രൂ�യും നൽകി. 

ഇതിനു പുറടമ, യവാൺ 
ടസവാകസറ്റി, ഹവാൻവരീവ് എനെി
വയ്ക് ആവശ്ര്യമവായ കുഴി നൂൽ ചവാ
യങ്ങൾ, രവാസവസ്തുക്ൾ എനെിവ 
വവാങ്ങുനെതിന് സബ് സിഡിയവായി 
1.26 പകവാെിയും 17 കകത്റി 
സുംഘങ്ങൾക്് 74.85 ലക്ും രൂ� 
ധനസഹവായവും അനുവദിച്ചു.
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സവാപങ്തിക ശവാസ്തരീയ, ഭൗതിക സൗകര്ര്യങ്ങൾ 
ടമച്ചടപ്ടത്ി ആധുനിക വൽക്രണത്ിലൂടെ മികച്ച 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കവാഴ്ചടവക്വാൻ കണ്ണൂർ ജിലവാ �ഞ്വാ
യത്ിന് കഴിഞ്ഞു.

സവാപങ്തിക വിദ്ര്യയടെ വളർച്ച വികസന പ്രവർത്ന
ത്ിലും ഭരണസുംവിധവാനത്ിലും നെപ്ിലവാക്വാനുള്ള 
ശ്മങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്നങ്ങടള കൂടതൽ മികവറ്റതവാ
ക്ി.

ഐ എസക് ഒ 9001 : 2015 അംഗീകോ�ം
2018-19വർഷടത്  സ്രവാജ് പരെവാഫി രണ്ടവാുംസ്ഥവാനും

ഫ്ണ്ട് ഓഫരീസ് സുംവിധവാനും ആരുംഭിച്ചു.

വികലവാുംഗസൗഹൃദ ഓഫരീസ് ആക്കുനെതിടറെ 
ഭവാഗമവായി ജിലവാ ഭരണകൂെവമവായി പചർനെ് ലിഫ്റ്, 
ബവാരിയർ ഫ്രീ സുംവിധവാനങ്ങൾ ഒരുക്ി.

ജിലവാ�ഞ്വായത്് ഓഫരീസ് പമൽക്കൂരയിൽ ഗ്ിഡ്ബ
ന്ധിത പസവാളവാർ �വർ പ്ലവാറെ്

ടഫയ് സ്ബുക്് പ�ജ്, യെ്യൂബ് ചവാനൽ 

ട�വാതജനങ്ങളിൽ നിന്നുും �ദ്ധതി നിർപദേശങ്ങൾ 

സ്രീകരിക്വാൻ 'എടറെ �ദ്ധതി ' ടമവാകബൽ ആപ്ലി
പക്ഷൻ 

െിജതിറ്ൽ മീറ്തിംഗക് �ോൾ 
ഭരണസമിതിപയവാഗങ്ങൾ പചരുനെതിന് ജിലവാ�
ഞ്വായത്് വവാർഷിക �ദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 
തനത് ഫണ്ടു�പയവാഗിച്ച് അത്ര്യവാധുനിക സൗകര്ര്യ
ങ്ങപളവാടകൂെിയ ഡിജിറ്റൽ മരീറ്റിുംഗ് ഹവാൾ നിർമ്ിച്ചു.  
ഇരിപ്ിെത്ിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ് പപ്ല പബവാർഡകളുും 
കമക്കുകളുും സജ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂെവാടത നിർവ്ഹണ 
ഉപദ്ര്യവാഗസ്ഥർക്കുും മവാധ്ര്യമ പ്രതിനിധികൾക്കുും പ്ര
പത്ര്യക ഇരിപ്ിെവും രണ്ട് ട�വാത ഡിജിറ്റൽ ഡിസ് പപ്ല 
പബവാർഡകളുും ഉണ്ട്. 

കോർഷിക സ്വയം ്ര�്ോപ്ത പഗോമം 
അതവാത് പ്രപദശങ്ങളിൽ അനുപയവാജ്ര്യമവായതും ആവ
ശ്ര്യമുള്ളതമവായ കവാർഷിപകവാൽപ്നെങ്ങൾ ഉൽപ്വാദിപ്ി
ക്കുവവാൻ സവാഹചര്ര്യ ടമവാരുക്കുനെതിന് ഗ്വാമ�ഞ്വായ
ത്തുകളുമവായി സഹകരിച്ച കവാർഷിക സ്യും�ര്ര്യവാപ് 
ഗ്വാമങ്ങൾ �ദ്ധതി. ജിലയിടല 37 ഗ്വാമ �ഞ്വായത്തു
കളിൽ �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്കുകയണ്ടവായി. 
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ഹകപ്ോടക് കൃഷി
മുഴുവൻ കകപ്വാെ് നിലങ്ങളുും തരിശ് രഹിതമവാക്കുക 
എനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ നെപ്ിലവാക്ിയ കകപ്വാെ് 
കൃഷിയടെ ഭവാഗമവായി 2018-19 വർഷത്ിൽ നിലവിൽ 
കൃഷി ടചയ്ിരുനെ 50.49 ടഹക്ടറിൽ കൃഷി തെരുകയും 
കൃഷി ടചയ്വാടത കവാട�ിെിച്ച് കിെനെിരുനെ 15 ടഹക്ടർ 
സ്ഥലും കൃഷിപയവാഗ്ര്യമവാക്കുകയും ടചയ്തു. 2019-20 
വർഷും 53 ടഹക്ടർ കൃഷി ടചയ്യുകയും 85.69 ടഹക്ടർ 
ഭൂമി കൃഷി പയവാഗ്ര്യമവാക്കുകയും ടചയ്തു.ഭൗമസൂചിക 
ലഭിച്ച കജവ അരി ഉല്വാദിപ്ിക്കുവവാൻ ഇതിലൂടെ 
സവാധിച്ചു. 310 െൺ ടനല് ഉല്വാദിപ്ിക്കുവവാൻ ഈ �ദ്ധ
തിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സമ്ൂർണ്ണ സനൽകൃഷി ജതില്
സമ്പൂർണ്ണ ടനൽകൃഷി ജില എനെ ലക്്ര്യും കകവരി
ക്കുനെതിന് ടനൽകൃഷിക്് കൂലിടചലവ് �ദ്ധതി ജിലവാ
�ഞ്വായത്തുും ഗ്വാമ�ഞ്വായത്തുകളുും സുംയക്മവായി 
നെപ്വാക്ി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷ കവാലയളവിൽ  
ജിലയിടല  ടനൽകൃഷി 4516 ടഹക്ടറിൽ നിന്നുും 
5580 ടഹക്ടറവായും ടനല് ഉല്വാദനും 11290 െണ്ണിൽ  
നിന്നുും 14890 െണ്ണവായും വർദ്ധിക്കുകയണ്ടവായി.

ത�തിശു ഭൂമതി കൃഷികയോഗ്മോക്ൽ
�ദ്ധതി പ്രകവാരും 5 വർഷങ്ങളിലവായി 160 ടഹക്ടർ 
തരിശു ഭൂമിയിൽ ടനൽ കൃഷിയും 35ടഹക്ടർ �ച്ച
ക്റിയും കൃഷി ടചയ്തു. 480 െൺ ടനല് ഉല്വാദിപ്ിച്ചു.
സമൂഹത്ിൽ വരീട്ടവാവശ്ര്യത്ിനുള്ള �ച്ചക്റി സ്യും 
കൃഷി ടചയ്വാൻപപ്രരണ നൽകി. 1450 െൺ അധിക 
ഉല്വാദനവും ഉ�പയവാഗവും ഉണ്ടവാക്വാൻ സവാധിച്ചു.

്രൂക്ോലം വ�വോയി
ഓണത്ിന് ആവശ്ര്യമവായ പൂവകൾ ജിലയിൽ തടനെ 
ഉൽ�വാദിപ്ിച്ച് വി�ണികളിടലത്ിക്കുനെതിനവായി  
നെപ്ിലവാക്ിയ പൂഷ്പകൃഷി �ദ്ധതി  സ്യുംസഹവായ 
സുംഘങ്ങളുും കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകളുും ഏടറ്റടത്പതവാടെ 
വൻ വിജയമവായി മവാറി. 

കതൻ ജതില്
ജിലയിൽ മുഴുവൻ പതൻ ഉല്വാദനത്ിൽ സ്യും�ര്ര്യവാ
പ്ത പനടനെതിനുും ആപരവാഗ്ര്യ രുംഗത്് അത്ര്യവാവശ്ര്യ 

ഉല്നെമവായ കലർപ്ിലവാത് പതൻ ലഭ്ര്യമവാക്കുനെതിനുമവാ
യി പതൻ ജില �ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ി. 

അക്വോ പഗീൻമോർട്ടക്
വിഷരഹിത �ച്ചക്റികളുും മത്്ര്യങ്ങളുും ജിലവാ 
പകന്ദത്ിൽ ട�വാതജനങ്ങൾക്് ലഭ്ര്യമവാക്കുനെതി
ന്  ജിലവാ�ഞ്വായത്് വികസന പകന്ദത്ിൽ 10.72 
ലക്ും രൂ� ടചലവഴിച്ച് അക്വാ ഗ്രീൻമവാർട്ട് സ്ഥവാ�ി
ച്ചു. ടകവാവിഡ് 19 വ്ര്യവാ�നത്ിടറെ �ശ്വാത്ലത്ിൽ 
നഗരത്ിൽ പലവാക്് ടഡൗൺ ഏർടപ്ടത്ിയപപ്വാൾ 
അക്വാഗ്രീൻ മവാർട്ടിലൂടെ  അവശ്ര്യസവാധനങ്ങളുടെ 
പഹവാും ടഡലിടവറി സുംവിധവാനും ഏർടപ്ടത്ി.

വിത്ക് ്രത്ോയം 
ഗുണപമൻമയള്ള �ച്ചക്റി വിത്തുകൾ മിതമവായ 
വിലക്്  കർഷകർക്് ലഭ്ര്യമവാക്വാൻ 10 ലക്ും രൂ� 
ടചലവഴിച്ച് കണ്ണൂർ നഗരത്ിടല മൂനെ് പ്രധവാന പകന്ദ
ങ്ങളിൽ സരീഡ് ടവൻഡിുംഗ് ടമഷരീനുകൾ സ്ഥവാ�ിച്ചു.

കോർഷിക യപന്തവൽക്�ണം
കവാർഷിക യന്തവൽക്രണത്ിടറെ ഭവാഗമവായി ജില
യിടല ടതരടഞ്ഞടക്ടപ്ട്ട 70 ഓളും �വാെപശഖര/കു
ടുംബശ്രീ/സ്യുംസഹവായ സുംഘങ്ങൾക്്  60  ലക്ും 
രൂ�യടെ കവാർഷികയപന്തവാ�കരണങ്ങൾ വിതരണും 
ടചയ്തു. 

കോർഷിക യകപന്തോ്രക�ണ  
്ര�തിശീലന കകപദ്ം
കവാർഷിക രുംഗടത് യന്തവൽക്രണും പപ്രവാത്വാ
ഹിപ്ിക്കുനെതിനുും യവതരീ യവവാക്ടള കൂടതലവായി 
കൃഷിയിപലക്് ആകർഷിക്കുനെതിനുും പവണ്ടി അസി.
എക് സി. എഞ്ിനരീയർ (കൃഷി) ഓഫരീസിപനവാെനുബ
ന്ധിച്ച് കവാർഷികയപന്തവാ�കരണ �രിശരീലന പകന്ദും 
ആരുംഭിച്ചു.

വിഷപുവിനക് വിഷ��തിത ്രച്ചക്റതി
ജിലയിൽ വിഷുവിന് വിഷരഹിത �ച്ചക്റി ലഭ്ര്യമവാ
ക്കുനെതിനവായി 25 ലക്ും രൂ� വകയിരുത്ി �ദ്ധതി 
തയ്വാറവാക്ി.  25 ലക്പത്വാളും  കതകൾ വിതരണും 
ടചയ്തു. 
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അഴുക്തിൽനതിന്നക് അഴകതികലക്ക്
ജിലയിടല പുഴകടള മവാലിന്ര്യമുക്മവാക്കുനെതിനുും 
പുഴകളുടെ ഓജസ്ും പതജസ്ും വരീടണ്ടടക്കുനെതിനുും 
ഹരിതപകരള മിഷൻ,വനും വകുപ്്, കൃഷിവകുപ്്, 
മണ്ണ്  സുംരക്ണ, മണ്ണ് �ര്ര്യപവഷണ, ടതവാഴിലറപ്് 
�ദ്ധതി എനെിവയമവായി സഹകരിച്ച് പുഴസുംരക്ണ 
�ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ി. പുഴസുംരക്ണും സുംബന്ധിച്ച 
ബഹുജന പബവാധവൽക്രണത്ിനവായി ലഘുപലഖ 
വിതരണും, ടസമിനവാറുകൾ, പുഴയറിയവാൻ-പുഴയവാത്ര, 
പുഴപയവാര ഗ്വാമസഭ, പുഴപയവാരത്് കതകൾ വച്ചു 
�ിെിപ്ിക്കുനെ ഹരിതതരീരും �ദ്ധതി , പുഴസപമ്ളനും, 
പുഴസുംരക്ണ ദരീ�ും ടതളിയിക്ൽ തെങ്ങിയ �രി
�വാെികൾ സുംഘെിപ്ിച്ചു.

എബിസി ്രദ്ധതതി 
ഗ്വാമ�ഞ്വായത്തുകളുമവായി സഹകരിച്ച് ടതരുവ് 
നവായ്കളുടെ പ്രജനന നിയന്തണത്ിനവായി എബിസി 
�ദ്ധതി നെപ്വാക്ി.  

ചട്ടുകപ്വാറയിൽ ടറൻറിുംഗ് പ്ലവാറെ് ആരുംഭിച്ച് കണ്ണൂ
രിടന ആദ്ര്യടത് അറവ് മവാലിന്ര്യ വിമുക് ജിലയവാ
ക്വാൻ 12 പകവാെി രൂ�യടെ �ദ്ധതിക്് കിഫ്ബി 
അുംഗരീകവാരും ലഭിച്ചു. 

ബി ക്രോസിറ്ീവക്
സ് കൂളുകളിടല �ഠനനിലവവാരും ടമച്ചടപ്ടത്വാൻ 
ആവിഷ്കരിച്ച �ദ്ധതി.വിജയും നൂറ് ശതമവാനമവാക്കുക
യും കുറഞ്ഞ പഗ്ഡ് ബി പ്ലസ് ആയി ഉയർത്തുകയമവാ
ണ് ലക്്ര്യും.�രരീക് പനരിടനെതിന് ആത്മവിശ്വാസും 
വർദ്ധിപ്ിക്കുനെതിന് എസ് എസ് എൽ സി,പ്ലസ് ട 
വിദ്ര്യവാർഥികൾക്് കൗൺസലിുംഗ് നൽകി.

23 സ് കൂളുകൾ അന്വാരവാഷ്ട്ര നിലവവാരത്ിപലക്് ഉയർ
ത്തുനെതിന് വിവിധ �ദ്ധതികൾ നെപ്ിലവാക്ി. ഗ്ിഡ് 
ബന്ധിത പസവാളവാർ �വർസി്റേും, ഗവ കഹസ് കൂളു
കളിൽ സിസിെിവി സ്ഥവാ�ിക്ൽ, സ് കൂൾ ശുചിത് 
സർടവ്, ക്രീനിുംഗ് കിറ്റ് വിതരണും, മിനി ടമറ്റരീരിയൽ 
കളക്ൻ ടഫസിലിറ്റികൾ സ്ഥവാ�ിക്ൽ, വവാട്ടർ 
�്യൂരിഫയർ, ഷരീ ഫ്ണ്ട് ലി പെവായ് ലറ്റ്, പ്രരീ-ഫവാബ് 
പമവാഡലവാർ പെവായ് ലറ്റ് പ്വാക്കുകൾ 

 ● ഗ്വാമ�ഞ്വായത്തുകളുമവായി പചർനെ് ഒനെവാുംക്വാസ്സ് 
ഒനെവാുംതരും �ദ്ധതി നെപ്വാക്ി.

 ● നബവാർഡ് സഹവായപത്വാടെ പ്ലസ് ട സ് കൂൾ 
പകവാുംപ്ലക് സ് ടകട്ടിെങ്ങൾ

 ● ഇതര ഭവാഷക്വാരുമവായി ആശയ വിനിമയും 
നെത്തുനെതിന് ഇതരഭവാഷവാ സൗഹൃദ �ഠനപകന്ദ
ങ്ങൾ.

തതി�തിസക തതി�ുമപുറ്കത്ക്ക് 
 ● ട�വാതവിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ സുംരക്ണ യജ്ത്ിടറെ 

ഭവാഗമവായി മന്തിമവാർ, ജിലവാകലക്ടർ, സൂപ്രണ്ട് 
ഓഫ് പ�വാലരീസ്, പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര തവാരങ്ങൾ,

കവായിക തവാരങ്ങൾ, സവാുംസ് കവാരിക നവായകർ 
തെങ്ങിയവടര �ടങ്ടപ്ിച്ചുടകവാണ്ട് തിരിടക 
തിരുമുറ്റപത്ക്് ക്ര്യവാമ്പയിനുകൾ.

 ● സവാപങ്തിക വിദ്ര്യയടെ ഉത്രവവാദിത്പത്വാ
ടെയള്ള ഉ�പയവാഗും �രിശരീലിപ്ിക്കുനെതിന് 
ജിലയിടല കഹസ് കൂളുകളിൽ ടറസ് പ�വാൺസി
ബിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇറെർടനറ്റ്, സത്ര്യപമവ ജയപത 
ക്ര്യവാമ്പയിനുകൾ.

 ● എക് കസസ് വകുപ്ിടറെ സഹകരണപത്വാടെ 
സ് കൂളുകളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പബവാധവൽക്രണ 
ക്വാസ്കൾ.

 ● കുട്ടികളിടല ആത്മഹത്ര്യവാ പ്രവണതയ് ടക്തിടര 
ജരീവനവാണ് വലിടച്ചറിയരുത് ക്ര്യവാമ്പയിൻ

 ● ഓൺകലൻ �ഠനത്ിന് സൗകര്ര്യമിലവാത് വി
ദ്ര്യവാർഥികൾക്വായി െി വി ചവാലഞ്്, ടമവാകബൽ 
ചവാലഞ്് �ദ്ധതികൾ

 ● സയൻസ് �വാർക്് നവരീകരിച്ചു. 

ജിലവാ ആശു�ത്രിയടെ സമഗ്വികസനത്ിന് 56 
പകവാെി രൂ�യടെ മവാസ് ററർ പ്ലവാനിന് കിഫ്ബിയടെ 
അുംഗരീകവാരും.

പുതിയ സൂപ്ർ സ് ട�ഷ്ര്യവാലിറ്റി ടകട്ടിെവും,നിലവില
ള്ള വവാർഡകളുടെ നവരീകരണും, സിപവജ് രെരീറ്റ് ടമൻറ് 
പ്ലവാൻറ്, ടസൻരെകലസ്ഡ് ടമഡിക്ൽ ഗ്ര്യവാസ്, കഹ
ടെൻഷൻ കവദയുതി, ഓപ്പറഷൻ തിപയറ്ററുകളുടെ 
നവരീകരണും തെങ്ങിയ പ്രവൃത്ികൾ ഉൾടപ്ടന്നു.

സൂപ്ർ സ് ട�ഷ്ര്യവാലിറ്റി നിലവവാരത്ിപലക്കുയർത്തുനെ
തിൻടറ ഭവാഗമവായി ജിലവാ ആശു�ത്രിയിൽ കവാർഡി
പയവാളജി ഒ �ി, ടനപഫ്വാളജി ഒ �ി, ലവാപപ്രവാസ് പകവാ
�ിക് സർജറിക്് പവണ്ടിയള്ള തിപയറ്റർ തെങ്ങിയവ 
ആരുംഭിച്ചു. 1.40 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ച് നവരീകരിച്ച 
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അമ്യും കുഞ്ഞുും പ്വാക്ിൽ ആധുനിക സൗകര്ര്യങ്ങ
പളവാട കൂെിയ ശിശുപരവാഗ ഒ �ി യും, കഗനക് ഒ �ി 
യും, ഏർളി ക്ര്യവാൻസർ ഡിറ്റക്ൻ ടസൻറർ, പ�വാ്റേ് 
പനറ്റൽ ആൻറ് പ�വാ്റേ് ഓപ്പററ്റരീവ് വവാർഡകളുും 
നിർമ്ിച്ചു. 40 ലക്ും രൂ� ടചലവഴിച്ച് ആധുനിക 
സൗകര്ര്യങ്ങപളവാട കൂെിയ പമവാർച്ചറി ടകട്ടിെും നിർമ്ി
ച്ചു.പ� വവാർഡ് നവരീകരിച്ചു.ശിശുപരവാഗ വിഭവാഗത്ിലും 
കഗനക് വിഭവാഗത്ിലും ഒ �ി യിടലത്തുനെവരുടെ 
എണ്ണും ഗണ്ര്യമവായി വർദ്ധിച്ചു.

സക് കന�കജയേോതതി 
കണ്ണൂർ ജിലയിടല വൃക്പരവാഗികടള സഹവായിക്വാൻ 
പവണ്ടി ജിലവാ�ഞ്വായത്ിടറെ പനതൃത്ത്ിൽ സ് പന
ഹപജ്ര്യവാതി കിഡ് നി പ�ഷ്ര്യൻറ് സ് ടവൽടഫയർ 
ടസവാകസറ്റി ആരുംഭിച്ചു.പുതതവായി രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ 
കൂെി ആരുംഭിച്ച് നവാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലവായി 123 പരവാഗികൾ
ക്് പ്രതിമവാസും 1550 ഡയവാലിസിസ് നിലവിൽ ടചയ്തു 
വരുന്നു.1200 രൂ� ടചലവ് വരുനെ ഡയവാലിസിസ് 
പകവലും 400 രൂ�യ്കവാണ് ടചയ്യുനെത്. വൃക് മവാറ്റിടവച്ച 
245 ഓളും പരവാഗികൾക്് പരവാഗികളുടെ സവാമ്പത്ിക 
സ്ഥിതി പനവാക്വാടത തികച്ചുും സൗജന്ര്യമവായവാണ് 
ജിലവാ ആശു�ത്രി വഴി മരുനെ് വിതരണും നെത്തു
നെത്.

ജിലടയ കവാൻസർ നിയന്തിത ജിലയവാക്ി മവാറ്റുനെതി
ന് ഗ്വാമ�ഞ്വായത്തുകളുമവായി സഹകരിച്ചു ടകവാണ്ട് 
�ദ്ധതി. ജിലവാ ആശു�ത്രിയിൽ ടബ്്റേ് കവാൻസർ 
മുൻകൂട്ടി കടണ്ടത്തുനെതിനുള്ള �രിപശവാധനവാ സുംവി
ധവാനങ്ങൾ ഒരുക്ി.

പടോൻസക് സജകനർസക്
പകരളത്ിൽ ആദ്ര്യമവായവാണ് തപദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ഥവാ�നും രെവാൻസ് ടജപറെർസിനവായി �ദ്ധതി തയ്വാ
റവാക്ിയത്. അവർ പനരിടനെ പ്രശ് നങ്ങൾ മുഖ്ര്യധവാര
യിടലത്ിക്വാൻ ശ്മിച്ചു. �ദവി �ഠന വിവരപശഖര
ണും, ശിൽ�ശവാല, കുടുംബശ്രീ യൂനിറ്റ് രൂ�രീകരണും, 
രെവാൻസ് ടജപറെർസ് ടഫ്റേ് തെങ്ങിയ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ സുംഘെിപ്ിച്ചു.

ഷരീഹനറ്ക് ക�ോം 
ജിലയിൽ വിവിധ ആവശ്ര്യങ്ങൾക്വായി എത്ിടപ്ട
നെ സ്തരീകൾക്് ജിലവാ�ഞ്വായത്ിടറെ വികസന പക
ന്ദത്ിൽ തവാൽക്വാലിക തവാമസ സൗകര്ര്യും ഒരുക്കുനെ
തിനവായി ഷരീകനറ്റ് പഹവാും സ്ഥവാ�ിച്ചു.

അമ്യക് സക്ോ�തിടം
 ● യവാത്രടചയ്യുനെ സ്തരീകൾക്് മുലയൂട്ടൽ സൗകര്ര്യടമവാ

രുക്കുനെതിന് 30 ട�വാത ഇെങ്ങളിൽ മുലയൂട്ടൽ 
പകന്ദങ്ങൾ സ്ഥവാ�ിച്ചു  

 ● സ് കൂളുകളിൽ എലവാവിധ സൗകര്ര്യങ്ങപളവാടും 
കൂെിയ സ്തരീ സൗഹൃദ വിശ്മമുറികൾനിർമ്ിച്ചു.

 ● കുറുമവാത്തൂരിൽ കുടുംബശ്രീ ടരെയിനിുംഗ് ടസൻറർ 
സ്ഥവാ�ിച്ചു.

്രട്ടികജോതതി വികസനം
 ● 1.25 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ച്  �ട്ടികജവാതി ബി 

�ി എൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കവദയുതരീക
രണും.

 ● ഏപഴവാും ഗ്വാമ�ഞ്വായത്ിൽ �വാർപ്ിെ സമുച്ചയും 
നിർമ്ിക്കുനെതിന് 3.88 പകവാെി രൂ�. 

്രട്ടികവർഗ വികസനം
 ● ആറളും നവജരീവൻ പകവാളനിയിലള്ള 24 വരീടകളു

ടെ അെിസ്ഥവാന സൗകര്ര്യും ഉയർത്ി മവാതൃകവാഗ്വാ
മും ആക്ി.

 ● �ട്ടികവർഗ സപങ്തങ്ങളിടല സമഗ്വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ 
വികസനത്ിന് ആദിവവാസി സമഗ്വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ 
�ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്ി.

 ● ആറളും ഫവാും കഹസ് കൂളിടല 8,9,10 ക്വാസ്കളി
ടല വിദ്ര്യവാർഥികൾക്് സവാജന്ര്യമവായി കസക്ിൾ 
വിതരണും ടചയ്തു.

 ● ഗർഭിണികൾക്വായള്ള പ�വാഷകവാഹവാരും 
വിതരണും ടചയ്തു.

 ● വപയവാജനങ്ങൾക്് ആയർപവ്ദ ടമഡിക്ൽ 
ക്ര്യവാമ്പ് സുംഘെിപ്ിക്കുനെതിനവായി 53 ലക്ുംരൂ� 
ടചലവഴിച്ചു.

 ● വിദ്ര്യവാർഥികൾക്് ആർച്ചറി �രിശരീലനും നൽകി.

 ● വിദ്ര്യവാർഥികൾക്് കരിയർ കഗഡൻസ് ,പമവാട്ടി
പവഷൻ ക്വാസ്കൾ നൽകി

സ്രോതുമ�ോമത്ക്
പറവാഡ ് നിർമ്വാണ പ്രവൃത്ികളുടെ ഗുണനിലവവാരും 
ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിന് സയൻസ് �വാർക്ിൽ ക്വാളിറ്റി 
കൺപരെവാൾ ലവാബ് സജ്രീകരിച്ചു.

ജിലയിടല മുഴുവൻ പറവാഡകടളയും ബന്ധിപ്ിച്ചു 
ടകവാണ്ട് പറവാഡ് കണക്ടിവിറ്റി മവാപ്് തയ്വാറവാക്ി.
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കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷക്വാലും അഴരീക്ൽ തറമുഖ
ത്ിടറെ ചരിത്രത്ിടല സുവർണ്ണ കവാലമവായിരുന്നു. 
നിലവിടല തറമുഖത്ിടറെ വികസനത്ിനു പുറടമ 
അന്വാരവാഷ്ട്ര നിലവവാരമുള്ള പുതിയ തറമുഖത്ിടറെ 
പ്രവാരുംഭ പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂെി ഇവിടെ തെങ്ങിക്ഴി
ഞ്ഞു. സുംസ്ഥവാന സർക്വാരുും കിഫ്ബിയും പചർനെ് 
വികസനത്ിടറെ പുതിയ മുഖമവാണ് അഴരീക്ലിനു 
നൽകിയത്.

നിലവിലള്ള തറമുഖത്ിൽ കപ്ലകളുടെ പ�വാക്കു
വരവിന് 29 ലക്ും രൂ� ടചലവഴിച്ച് െഗ്് സജ്
മവാക്ി. കപ്ൽ ചവാലിടറെ ആഴുംകൂട്ടി. വിപദശ ചര
ക്കുകൾ കകകവാര്ര്യും ടചയ്വാൻ ക്റേുംസ് ഇഡിഐ 
സുംവിധവാനും യവാഥവാർത്്ര്യമവാക്ി. ഇതിലൂടെ മപലഷ്ര്യ
യിൽ നിനെ് അഴരീക്ൽ തറമുഖപത്ക്കുും തിരിച്ചുും 
ചരക്് എത്ിച്ചു. �ഴയ വവാർഫിനുും പുതിയ വവാർഫി
നുമിെയിൽ ടചറു കപ്ലകൾക്കുും പബവാട്ടുകൾക്കുും 
സൗകര്ര്യപ്രദമവാകുനെ രരീതിയിൽ നിർമിക്കുനെ പബവാട്ട് 
ടെർമിനലിടറെ നിർമവാണും ആരുംഭിച്ചു. കപ്ലകളിപല
ക്് ശുദ്ധജലും എത്ിക്വാൻ പ്രപത്ര്യക ക�പ്് കലൻ 
സ്ഥവാ�ിക്കുനെതിന് പകരള വവാട്ടർ അപതവാറിറ്റിയടെ 
�ദ്ധതിക്് രണ്ടു പകവാെി രൂ� സർക്വാർ അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നവാലര വർഷത്ിനിെയിൽ 18 ഉരുകളവാണ് 
ലക്ദ്രീ�്, മപലഷ്ര്യ, മവാലി എനെിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുും 
അഴരീക്ലിപലക്് എത്ിയത്. അഴരീക്ൽ തറമുഖത്ി

ടറെ അെിസ്ഥവാന സൗകര്ര്യ വികസനവും ഇപപ്വാൾ 
ഏടറ പുപരവാഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിടല തറമുഖത്ിടറെ വികസനങ്ങൾടക്വാപ്ും 
പുതിയ തറമുഖ നിർമവാണത്ിടറെ പ്രവാരുംഭ പ്രവർത്
നങ്ങൾ പുപരവാഗമിച്ചു ടകവാണ്ടിരിക്കുന്നു. 3698 പകവാെി 
രൂ�യവാണ് നിർമവാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് കണക്വാ
ക്കുനെത്. ഒനെവാുംഘട്ടത്ിൽ 2263 പകവാെി രൂ�യവാണ് 
ടചലവഴിക്കുനെത്. ഭൗമ, സവാപങ്തിക �രിപശവാധന
കളുും, വിശദമവായ �ദ്ധതി റിപപ്വാർട്ട് തയ്വാറവാക്ലും 
�രിസ്ഥിതി ആഘവാത �ഠന പ്രവർത്നങ്ങളുമവാണ് 
ഇപപ്വാൾ നെക്കുനെത്.  4500 െൺ കടണ്ടയിനറുകൾ 
ഉൾടക്വാള്ളുനെ രണ്ട് വലിയ കപ്ലകൾക്് ഒപര 
സമയും ഇവിടെ നങ്കൂരമിെവാൻ സവാധിക്കുും. �ദ്ധതി 
യവാഥവാർഥ്ര്യമവായവാൽ വർഷത്ിൽ 9.3 മില്ര്യൻ കവാർപഗവാ
വടര തറമുഖും വഴി ടകവാണ്ടു വരവാനവാവും. വെക്് 2.68 
കിപലവാമരീറ്ററുും, ടതക്് 1.12 കിപലവാമരീറ്ററുമവാണ് തറമു
ഖത്ിനവായി പുലിമുട്ട് നിർമിക്കുക. ആദ്ര്യഘട്ടത്ിൽ 
500 മരീറ്ററിലും  രണ്ടുും മൂന്നുും ഘട്ടങ്ങളിൽ 300 മരീറ്റർ 
വരീതും നരീളത്ിലമവാണ് വവാർഫ് �ണിയക. തറമുഖ 
വികസനും യവാഥവാർഥ്ര്യമവായി കൂടതൽ വിപദശ ചരക്കു 
കപ്ലകൾ എത്തുനെപതവാടെ  അഴരീക്ൽ ഉത്രമലബവാ
റിടറെ സവാമ്പത്ിക വികസന ഭൂ�െത്ിൽ പ്രധവാന 
പകന്ദമവായി മവാറുും.

Ago-¡Â Xp-d-ap-Jw 
A-´m-cm-jv-{S \n-e-hm-c-¯n-te¡v
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വരുമവാനും ഉറപ്വാക്ൽ 
�ദ്ധതി പ്രകവാരും ജില

യിടല കയർ�ിരി/ചകിരി 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളിടലയും 
സ്കവാര്ര്യ കയർ യൂണിറ്റിടലയും 
ടതവാഴിലവാളികൾക്് 1.11 പകവാെി 
രൂ� അനുവദിച്ചു. 648 ഗുണ
പഭവാക്വാക്ൾക്് �ദ്ധതിയടെ 
പ്രപയവാജനും ലഭിച്ചു. 

ഉൽ�വാദന വി�ണന ധനസ
ഹവായമവായി 2016 മുതൽ 35 
ലക്ത്ിലധികും രൂ�യും 
മവാപനജരീരിയൽ ഗ്വാറെ് ഇന
ത്ിൽ 20 ലക്ത്ിലധികും 
രൂ�യും അനുവദിച്ചു. മവാർക്റ്റിും
ഗ് ഡവല�്ടമറെ് അസി്റേൻസ് 
ഇനത്ിൽ 2.22 ലക്ും രൂ�യും 
ടതവാണ്ട് സുംഭരണവും ചകിരി 
ഉൽ�വാദനവും പ്രകവാരമുള്ള ആനു
കൂല്ര്യമവായി 82.76 ലക്ും രൂ�യും 
അെിസ്ഥവാന സൗകര്ര്യ വികസന

ത്ിനവായി 1.88 പകവാെി രൂ�യും 
പ്രവർത്ന മൂലധനമവായി 33.06 
ലക്ും രൂ�യും അനുവദിക്കുകയ
ണ്ടവായി.

 ● എട്ട് കയർ�ിരി സുംഘങ്ങൾ
ക്വായി 63 ഓപട്ടവാമവാറ്റിക് 
സ്ിനെിങ്ങ്് ടമഷരീനുകൾ 
വിതരണും ടചയ്തു. 

 ● തപദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥവാ
�നങ്ങൾ വഴി കയർ ഭൂവസ്ത 
�ദ്ധതി നെപ്വാക്ിവരുന്നു. 

 ● രണ്ട് സഹകരണ സുംഘങ്ങ
ളിൽ ഡരീകഫബറിുംഗ് മില് 
ആരുംഭിച്ചു. 

 ● �രിയവാരും �ഞ്വായത്ിൽ 
സമൃദ്ധി യന്തവൽകൃത 
ചകിരി സുംസ് കരണ 
യൂണിറ്റ് സ്ഥവാ�ിച്ചു.

IbÀ- h-Ip¸v

െയർ ഭൂവസ്ത്ര പദ്െതി
കയർവികസന വകുപ്ിടറെ ആഭി
മുഖ്ര്യത്ിൽ 2017-18 വർഷും മുതൽ 
തപദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥവാ�ന
ങ്ങൾ വഴി  കയർഭൂവസ്ത�ദ്ധതി 
നെപ്ിലവാക്ിവരുന്നു. ജിലയിടല 
64 �ഞ്വായത്തുകളിലവായി 8.8 
ലക്ും ചതരശ്മരീറ്ററിൽ ഭൂവസ്തും 
വിരിക്കുനെതിനവായി 5.7 പകവാെി 
രൂ�യടെ ധവാരണവാ�ത്രും ഒപ്പു
ടവച്ചിട്ടുണ്ട്. കയർടഫഡവാണ് 
നിർവ്ഹണ ഏജൻസി. 50 
�ഞ്വായത്തുകളിലവായി ഇതിനകും 
1.8 ലക്ും ചതരശ്മരീറ്ററിൽ 
ഭൂവസ്തും വിതവാനും ടചയ്തുകഴിഞ്ഞു. 
10 ലക്ും ചതരശ്മരീറ്ററവാണ് ഈ 
വർഷടത് ലക്്ര്യും. �ദ്ധതിയിലൂ
ടെ 4297 ടതവാഴിലറപ്് ദിനങ്ങൾ 
നൽകവാനവായി എനെത് എടത്തു�റ
പയണ്ട പനട്ടമവാണ്.
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ഒരു കവാലത്് രവാജ്ര്യടത് 
കയർ വ്ര്യവസവായ പമഖ

ലയിൽ ഒനെവാും സ്ഥവാനത്തു  
നിനെിരുനെ പകരളടത് 
ആ പ്രതവാ�കവാലപത്ക്് 
തിരിടക എത്ിക്വാനവായി 
മികച്ച പ്രവർത്നങ്ങളവാണ് 
കയർ വ്ര്യവസവായ പമഖലയിൽ 
സർക്വാർ നെത്ി വരുനെത്. 
ഇതിടറെ ഭവാഗമവായി കണ്ണൂർ 
കയർ പപ്രവാജക്ടിന് കരീഴിലള്ള  
�യ്ന്നൂർ, എെക്െവ്, ധർമ്െും 
കയർ വ്ര്യവസവായ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങൾക്്്  ഇരു�ത് 
ഓപട്ടവാമറ്റിക് സ്ിനെിങ് 
ടമഷരീനുകളവാണ് സുംസ്ഥവാന 
സർക്വാർ അനുവദിച്ചു നൽകി
യത്. ടമഷരീനുകളുടെ പ്രവർ
ത്പനവാദ്ഘവാെനും ധനകവാര്ര്യ 
കയർ വകുപ്്  മന്തി െി എും 
പതവാമസ് ഐസക്് ഒപക്ടവാബ
റിൽ നിർവ്ഹിച്ചു. �യ്ന്നൂരിൽ 
എട്ട്, എെക്െവ് ആറ്, ധർമ്

െും ആറ് എനെിങ്ങടനയവാണ് 
സ്ിനെിങ് ടമഷരീനുകൾ അനു
വദിച്ചു നൽകിയത്. സർക്വാർ 
കയർ വികസന വകുപ്് മുപഖന 
നെപ്വാക്ി വരുനെ രണ്ടവാും 
കയർ പുനഃസുംഘെനയടെ 
ഭവാഗമവായി 1000 ഓപട്ടവാമവാറ്റിക് 
സ്ിനെിങ് ടമഷരീനുകൾ  2020 
നവുംബർ മവാസപത്വാടെ 100 
കയർ സുംഘങ്ങളിൽ സ്ഥവാ
�ിച്ചു പ്രവർത്ന ക്മമവാക്ി 
വരുനെതിടറെ ഭവാഗമവായവാണ് 
ജിലയിടല മൂന്നു പകന്ദങ്ങ
ളിൽ സ്ിനെിങ്ങ് ടമഷരീനുകൾ 
അനുവദിച്ചത്. മികച്ച ഉല്വാദന 
ക്മതയള്ളതും നൂതന സവാ
പങ്തിക വിദ്ര്യ ഉ�പയവാഗിച്ചി
ട്ടുള്ളതമവായ ഈ ടമഷരീനുകൾ 
നിർമ്ിച്ചു വിതരണും ടചയ്തുവ
രുനെത് ട�വാതപമഖലവാ സ്ഥവാ
�നമവായ പകരളവാ പ്റേറ്റ് കയർ 
ടമഷിനറി മവാനുഫവാക്ചറിങ് 
കമ്പനി ആണ്. ഈ സർക്വാർ 

അധികവാരപമടറ്റടത് 2016 കവാ
ലയളവിൽ 7000 െൺ ആയിരു
ന്നു സുംസ്ഥവാനടത് കയറുൽ
�വാദനും. ഇനെ്  അത് 20000 
െണ്ണവാക്ി ഉയർത്വാനവായി. 
40000 െൺ എനെ വവാർഷിക 
ഉല്വാദന ലക്്ര്യത്ിപലക്കു 
കയർ�ിരി പമഖലടയ എത്ി
ക്കുനെതിനവായവാണ് സർക്വാർ 
ശ്മിക്കുനെത്. മികച്ച ഉല്വാദന 
ക്മതയള്ള എഎസ്എും 
ടമഷരീനുകൾ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങളിൽ സ്ഥവാ�ിച്ചത 
വഴി ഉല്വാദന മികവ് കകവ
രിക്കുനെപതവാടെവാപ്ും ടതവാഴി
ലവാളികൾക്് പ്രതിദിനും 500 
രൂ�ടയങ്ിലും കൂലി ഉറപ്വാക്വാ
നുും സവാധിക്കുും. പകരളടത് 
കയർ വ്ര്യവസവായത്ിടല 
പ്രതവാ�കവാലപത്ക്് തിരിടക 
എത്ിക്വാനവാണ് സർക്വാർ 
രണ്ടവാും കയർ പുനഃസുംഘെന
യിലൂടെ ലക്്ര്യമിടനെത്.

kPo-h-am-Ip-¶ I-bÀ-kwL§Ä
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ജിലയിടല സർക്വാർ 
ആപരവാഗ്ര്യ സുംവിധവാനങ്ങൾ 

പുത്നുണർവ് പനെിയ നവാളുകളവാ
ണിത്. സർക്വാർ നെപ്വാക്ിവരുനെ 
ആർദ്രും �ദ്ധതിയിലൂടെ പ്രവാഥ
മികവാപരവാഗ്ര്യ പകന്ദങ്ങൾ മുതൽ 
ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് വടരയള്ള 
ആപരവാഗ്ര്യ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ മുടമ്പ
ങ്ങുമിലവാത് വിധമുള്ള പുപരവാഗതി
യവാണ് ഈ കവാലയളവിൽ കക
വരിച്ചത്. �രിയവാരും ടമഡിക്ൽ 
പകവാപളജ് സർക്വാർ ഏടറ്റടത്് 
കണ്ണൂർ ഗവ. ടമഡിക്ൽ പകവാപള
ജവാക്ിയതിനു പശഷും വലിയ 
മവാറ്റങ്ങളവാണ് ഇവിടെ പ്രകെമവാ
യിടക്വാണ്ടിരിക്കുനെത്. ഉത്ര 
പകരളത്ിടല മികച്ച ചികിത്വാ 
പകന്ദമവായി മവാറവാടനവാരുങ്ങുകയവാ
ണ് ആശു�ത്രിയിപപ്വാൾ. �ിഎ
ച്ച് സി ടതവാട്ടുള്ള ഏത് ആപരവാഗ്ര്യ 

സ്ഥവാ�നങ്ങടളടത്വാലും സൗക
ര്ര്യങ്ങളുടെയും പസവനങ്ങളുടെയും 
കവാര്ര്യത്ിൽ സർക്വാരിതര ആശു
�ത്രികടളക്വാൾ ഒരു �െി മുനെിലവാ
ടണനെ് നിസ്സുംശയും �റയവാനവാവും.

ആറരാഗ്യെരമായ ചുവടുെൾ

 ● �രിയവാരും ടമഡിക്ൽ 
പകവാപളജ് സർക്വാർ ഏടറ്റ
ടത്തു

 ● ജിലവാ ആശു�ത്രിക്് അഞ്് 
നില സൂപ്ർ ടസ്ഷ്ര്യവാലിറ്റി 
ടകട്ടിെും

 ● തളിപ്റമ്പ് തവാലൂക്് ടഹഡ് 
ക്വാർപട്ടഴ്സ് ആശു�ത്രിക്് 
അഞ്് നില ടകട്ടിെും

 ● മവാങ്ങവാട്ടു�റമ്പ് അമ്യും 

കുഞ്ഞുും ആശു�ത്രിയിൽ 
(ഡിസ്ടിക്റ്റ് ഏർളി ഇറെർടവ
ൻഷൻ ടസറെർ) DEIC, പലബർ 
പ്വാക്്, വന്ധ്ര്യതവാ ക്ിനിക്

 ● തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി
ക്് നവരീകരിച്ച ഒ �ി പ്വാക്് 

 ● �യ്ന്നൂർ, പ�രവാവൂർ, ഇരിട്ടി 
തവാലൂക്് ആശു�ത്രി വികസന
ത്ിന് കിഫ്ബി മവാ്റേർ പ്ലവാൻ

 ● കൂത്തു�റമ്പ്, ട�രിപങ്ങവാും, �ഴ
യങ്ങവാെി തവാലൂക്് ആശു�ത്രി
കൾക്് പുതിയ ടകട്ടിെങ്ങൾ

 ● �ിണറവായി, മട്ടന്നൂർ സവാമൂഹി
കവാപരവാഗ്ര്യ പകന്ദങ്ങൾ ടസ്
ഷ്ര്യവാലിറ്റി ആശു�ത്രികളവാക്ി

 ● ആപരവാഗ്ര്യ പമഖലയിൽ 283 
പുതിയ തസ്തികകൾ

Icp-¯v t\-Sn B-tcm-Ky cw-Kw
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61 ്രിഎച്ചക്സികസള  
എഫക്എച്ചക്സികളോയി ഉയർത്തി

സുംസ്ഥവാന സർക്വാരിടറെ ആർദ്രും �ദ്ധതിയിൽ 
ജിലയിടല 61 പ്രവാഥമികവാപരവാഗ്ര്യ പകന്ദങ്ങടള 

മികച്ച സൗകര്ര്യങ്ങപളവാടെയള്ള കുടുംബവാപരവാഗ്ര്യ 
പകന്ദങ്ങളവാക്ി ഉയർത്ി. ഒനെവാും ഘെത്ിൽ 

11ഉും രണ്ടവാും ഘട്ടത്ിൽ 50 ഉും �ിഎച്ച്സികടള
യവാണ് എഫ്എച്ച്സികളവാക്ി മവാറ്റിയത്.
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നതിർമാണം പുറരാഗമതിക്കുന്ന  
കുടുംബാറരാഗ്യ റെന്ദ്രങ്ൾ

കുടുംബാറരാഗ്യ  
റെന്ദ്രങ്ൾ

ഉദ്ഘവാെനും 
പ്രതരീക്ിക്കുനെ 
സമയും

ടചങ്ങളവായി 30.11.2020
ന്യൂമവാഹി 30.11.2020
പമവാറവാഴ 30.11.2020
എട്ടിക്കുളും 30.11.2020
രവാമന്ളി 30.11.2020
പുതിയങ്ങവാെി ഫിഷറരീസ് 30.11.2020
ടമവാപകരി 30.11.2020
ചപ്വാരപ്െവ് 28.2.2021
കുറ്റ്ര്യവാട്ടൂർ 28.2.2021
മുഴക്കുനെ് 28.2.2021
ഉളിക്ൽ 28.2.2021
പകളകും 28.2.2021
ചിറ്റവാരിപ്റമ്പ് 28.2.2021
�റശേിനിക്െവ് 28.2.2021
പചപലവാറ 28.2.2021
നവാറവാത്് 28.2.2021

നതിർമാണം പൂർത്തിയായ  
കുടുംബാറരാഗ്യ റെന്ദ്രങ്ൾ

കുടുംബാറരാഗ്യ  
റെന്ദ്രങ്ൾ

ഉദ്ഘവാെനും  
ടചയ്ടപ്ട്ട 
വർഷും

ടചറുതവാഴും 03.09.2017
മുഴപ്ിലങ്ങവാെ് 11.09.2017
വള�ട്ടണും 31.11.2017
കവാപങ്വാൽ - ആലപ്െമ്പ 19.12.2018
�വാെ്ര്യും 03.02.2018
ടകവാട്ടിയൂർ 11.02.2018
ആലപക്വാെ് (പതർത്ലി) 03.03.2018
മലപ്ട്ടും 15.08.2018
കതിരൂർ 08.09.2018
മുപണ്ടരി 27.01.2019
തിലപങ്രി 22.02.2019
ആറളും ഫവാും 04.01.2020
പകവാട്ടയും മലബവാർ 22.02.2020
ടചറുകുനെ് തറ 01.03.2020
�ട്ടുവും 01.03.2020
മവാട്ടൂൽ 09.03.2020
കല്ര്യവാപശേരി 09.03.2020
പുളിപങ്ങവാും 03.08.2020
എരമും കുറ്റൂർ 03.08.2020
ഉദയഗിരി 03.08.2020
കൂെവാളി 03.08.2020
അഞ്രക്ണ്ടി 03.08.2020
കുഞ്ഞിമുംഗലും 03.08.2020
എളയവാവൂർ 03.08.2020
ചിറക്ൽ 03.08.2020
കെനെപ്ള്ളി 06.10.2020

ജതില്യിസല ആക�ോഗ് �ംഗം  
്രപുതതിയ ഉയ�ങ്ങളതികലക്ക് 

ആർദ്രും �ദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി കുടുംബവാപരവാ
ഗ്ര്യ പകന്ദങ്ങൾ സജ്മവാക്ിയതിനു പുറടമ, പ്ലവാൻ 
ഫണ്ടുും കിഫ്ബി, എൻഎച്ച്എും, നബവാർഡ്, തപദേശ 
സ്ഥവാ�നും എനെിവയടെ ഫണ്ടുകളുും ഉൾടപ്ടെ 600 
പകവാെിയിപലടറ രൂ�യടെ നിർമവാണ പ്രവർത്നങ്ങ
ളവാണ് ജിലയിൽ നെക്കുനെത്. 

ഇപതവാടെവാപ്ും എുംഎൽഎമവാരുടെ ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ടിൽ നിനെ് 8.5 പകവാെിയടെയും എും�ിമവാരുടെ 
ഫണ്ടിൽ നിനെ്  1.55 പകവാെി രൂ�യടെയും വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജിലയിൽ നെന്നു.
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പദ്െതി ആശുപത്തി അനുവദതിച്ച 
തുെ നതിർമാണ പുറരാഗെതി

സൂപ്ർ സ് ട�ഷ്ര്യവാലിറ്റി ടകട്ടിെും ജിലവാ ആശു�ത്രി 57.52 പകവാെി മൂനെവാും നില നിർമവാണും 
പുപരവാഗമിക്കുന്നു

പലബർ പ്വാക്് വികസനും ജിലവാ ആശു�ത്രി 2.57 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു

കവാത്് ലവാബ് ഐസിയ ജിലവാ ആശു�ത്രി 8 പകവാെി സിവിൽ പ്രവൃത്ികൾ  
പൂർത്ിയവായി

ഒ �ി ഡി നവരീകരണും തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി 1.1 പകവാെി പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയവായി
സർജിക്ൽ വവാർഡ്  
നവരീകരണും തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി 1.49 പകവാെി 70% പൂർത്ിയവായി

പലബർ പ്വാക്് ശവാക്രീകരണും തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി 0.98 പകവാെി 60% പൂർത്ിയവായി

സരീപവജ് രെരീറ്റ് ടമറെ് പ്ലവാറെ് തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി 1.1 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു

ന്യൂപബവാൺ ടകയർ യൂനിറ്റ് തലപശേരി ജനറൽ ആശു�ത്രി  20 ലക്ും പ്രവൃത്ി പൂർത്രീകരിച്ചു

ടമപറ്റർണിറ്റി വവാർഡ് നിർമവാണും തളിപ്റമ്പ് തവാലൂക്്  
എച്ച്കയു ആശു�ത്രി 9.87 പകവാെി

രണ്ടു നിലകളുും മൂനെ് നില
കളുടെ സിവിൽ വർക്കുക
ളുും പൂർത്രീകരിച്ചു

കരീപമവാ ടതറവാപ്ി ടസറെർ തളിപ്റമ്പ് തവാലൂക്്  
എച്ച്കയു ആശു�ത്രി 20 ലക്ും ഡി�ിആർ �രിപശവാധന

യിൽ

കവാഷ്വാലിറ്റി നിർമവാണും തളിപ്റമ്പ് തവാലൂക്്  
എച്ച്കയു ആശു�ത്രി 34.6 ലക്ും പൂർത്ിയവായി

ഡി.ഇ.ഐ.ഇ നിർമവാണും മവാങ്ങവാട്ടു�റമ്പ സ്തരീകളുടെയും  
കുട്ടികളുടെയും ആശു�ത്രി 3 പകവാെി 95% പൂർത്ിയവായി

പലബർ പ്വാക്് ശവാക്രീകരണും മവാങ്ങവാട്ടു�റമ്പ സ്തരീകളുടെയും  
കുട്ടികളുടെയും ആശു�ത്രി 1.28 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു

വന്ധ്ര്യതവാ ക്ിനിക്്  
നിർമവാണും

മവാങ്ങവാട്ടു�റമ്പ സ്തരീകളുടെയും  
കുട്ടികളുടെയും ആശു�ത്രി 75 ലക്ും 95% ശതമവാനും  

പൂർത്ിയവായി
പുതിയ ടകട്ടിെ നിർമവാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, കൂത്തു�റമ്പ 60 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു
പലബർ റും, ഒ.െി. നവരീകരണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, കൂത്തു�റമ്പ 23 ലക്ും പൂർത്ിയവായി
5 നില ടകട്ടിെ നിർമവാണും & 
ഡയവാലിസിസ് യൂണിറ്റ് തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, �യ്ന്നൂർ 104 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു

മവാ്റേർ പ്ലവാൻ ടകട്ടിെ നിർമ്വാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി,  പ�രവാവൂർ 53.77 പകവാെി ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു
പലബർ പ്വാക്ിന് ഓനെവാും 
നില നിർമ്വാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, ഇരിട്ടി 3.19 പകവാെി പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയവായി

മവാ്റേർ പ്ലവാൻ ടകട്ടിെ നിർമ്വാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, ഇരിട്ടി 57.64 പകവാെി ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു

ടമപറ്റണിറ്റി വവാർഡ് നിർമവാണും തവാലൂക്് ടഹഡ്  ആശു�ത്രി,  
�ഴയങ്ങവാെി 3 പകവാെി 90% പൂർത്ിയവായി

ടകട്ടിെ നിർമവാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, �ഴയങ്ങവാെി 6 പകവാെി ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു
ടകട്ടിെ നിർമവാണും തവാലൂക്് ആശു�ത്രി, ട�രിപങ്ങവാും 12 പകവാെി ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു

ടകട്ടിെ നിർമവാണും സ് ട�ഷ്ര്യവാലിറ്റി  പഹവാസ്ിറ്റൽ,  
മട്ടന്നൂർ 99.91 പകവാെി ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു

ആശു�ത്രി നവരീകരണും സിഎച്ച് സി ഒടവള്ളിത്ട്ട് 1.37 പകവാെി പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിക്കുന്നു

B-tcm-Ky ta-J-e-bn-se  
{][m\ \-nÀ-am-W {]-hÀ-¯-\-§Ä
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മതികവിസന മപുപ്രയോയി  
കണ്ണൂർ ഗവ. സമെിക്ൽ കകോകളജക്

�രിയവാരും ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് സർക്വാർ അധരീനത
യിൽ ആയപതവാടെ വൻ വികസന �ദ്ധതികളവാണ് നെ
പ്ിലവാക്കുനെത്. 2018 മവാർച്ചിൽ ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് 
സർക്വാർ ഏടറ്റടത്തു ജിലവാ കലക്ടർ ടചയർമവാനവായ
ള്ള ഗപവണിങ്  പബവാഡിടയ ഏൽപ്ിച്ചു. തെർനെ് 2019 
മവാർച്ച് രണ്ടിനവാണ് �രിയവാരും ടമഡിക്ൽ പകവാപളജും 
അനുബന്ധ സ്ഥവാ�നങ്ങളുും പൂർണമവായും സർക്വാരിന് 
കരീഴിൽ ആകുനെത്. ഇപതവാടെ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ ടമ
ഡിക്ൽ വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ ഡയറക്ടറുടെ നിയന്തണത്ി
ലവായി.

ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിടറെ സുഗമമവായ ഭരണനിർവ്ഹ
ണത്ിന് പ്രിൻസിപ്ൽ തസ്തിക ഉൾടപ്ടെ 11 തസ്തിക 
സൃഷ്ിച്ചു. പഡവാക്ടർമവാർ, നഴ് സുമവാർ, മറ്റ് ജരീവനക്വാർ 

ഉൾടപ്ടെ  779 തസ്തികയും അനുവദിച്ചു. കൂടതൽ 
തസ്തിക സൃഷ്ിക്കുനെതിനുള്ള നെ�െികൾ പുപരവാഗമി
ക്കുകയവാണ്.

കിഫ്ബിയടെ സഹവായപത്വാടെയവാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺ
ടമറെ് ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിടല വികസന പ്രവർത്
നങ്ങൾ നെന്നു വരുനെത്. ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിടന 
മികവിടറെ പകന്ദമവാക്ി ഉയർത്തുനെതിന് 360 പകവാെി 
രൂ�യടെ മവാ്റേർ പ്ലവാൻ അുംഗരീകരിച്ചു. ആദ്ര്യഘട്ട
ത്ിൽ 57. 69 പകവാെി രൂ�യ്കും രണ്ടവാുംഘട്ടത്ിൽ 
37.47 പകവാെി രൂ�യ്കും നവരീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്വായി 29.78 പകവാെി രൂ�യ്കും ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ചു.  
ആദ്ര്യഘട്ടത്ിൽ 51.3 പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ പരെവാമവാ 
ടകയർ  പ്വാക്് നിർമവാണമവാണ് ആരുംഭിക്കുനെത്. 
2.5 ലക്ും ചതരശ് അെിയവാണ് വിസ്തൃതി.

െി വി രവാപജഷ് എുംഎൽഎയടെ ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ട് ഉ�പയവാഗിച്ച് 20 ഡയവാലിസിസ് ടമഷരീനുകളുും 

സുംസ്ഥവാനത്് ആദ്ര്യമവായി 
ടകവാവിഡ് പ�വാസിറ്റരീവ് 

ഗർഭിണി സിപസറിയൻ വഴി 
കുഞ്ഞിന് ജന്ും നൽകിയതും 

കണ്ണൂർ ഗവൺടമറെ് 
ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിൽ.

1800-ലധികും ടകവാവിഡ്  
പ�വാസിറ്റരീവ് പരവാഗികൾ 
ഇവിടെ നിന്നുും പരവാഗും 

പഭദമവായി മെങ്ങി. 
സുംസ്ഥവാനത്് ഏറ്റവും 
കൂടതൽ പ�വാസിറ്റരീവ് 

ഗർഭിണികൾ ചികിത് പതെി 
എത്ിയതും �രിയവാരത്് 

തടനെയവാണ്.

ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിൽ 
കവാരുണ്ര്യ ആപരവാഗ്ര്യ സുരക്വാ 

�ദ്ധതി നെപ്ിലവാക്കുകയും 
കവാരുണ്ര്യഫവാർമസി 

പ്രവർത്നും തെങ്ങുകയും 
ടചയ്തു.

ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ് 
ക്ര്യവാമ്പസ് ഹരിതവാഭമവാക്കുനെ 
�ദ്ധതിക്കുും തെക്ും കുറിച്ചു. 
10 ഏക്പറവാളും ഭൂമിയിൽ 
സൗന്ദര്ര്യവൽക്രണും, 
ജലസുംരക്ണ �ദ്ധതി 

എനെിവയ്ക് തെക്മിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിടല 
ഒ�ി ക്ിനിക്ിലും 
റിസ�്ഷനിലും 

ഇ-ടഹൽത്് �ദ്ധതി 
നെപ്ിലവാക്കുനെതിനവായി 1.47 
പകവാെി രൂ�യടെ പ്രവൃത്ിക്് 

അനുമതി ആയി.
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ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിൽ സജ്മവാ
ക്ിയിട്ടുണ്ട്.

ടമഡിക്ൽ പകവാപളജിടല വികസ
നത്ിനവായി റവന്യൂ ടഹഡിൽ 30 
പകവാെിയും ക്ര്യവാ�ിറ്റൽ ടഹഡിൽ  
10 പകവാെിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പഖപലവാ ഇന്്ര്യ �ദ്ധതിയിൽ സി
ന്റ്റിക് രെവാക്കുും യവാഥവാർത്്ര്യമവാവക
യവാണ്. പകവാപളജിടറെ �പത്ക്ർ 
സ്ഥലത്് രെവാക്് �ണിയനെതിനവാ
യി ഏഴുപകവാെി രൂ�യടെ ഭരണവാ
നുമതിയവാണ് പഖപലവാ ഇന്്ര്യ 
സ് കരീമിൽ ലഭിച്ചത്. ടമഡിക്ൽ 

പകവാപളജിടല �ഴയ �വാർക്ിടറെ 
നവരീകരണും പെക്് എ പബ്ക്് 
�ദ്ധതിയിലൂടെ നെപ്ിലവാക്കുനെതി
നവായി 45 ലക്ും രൂ�യും സർ
ക്വാർ അനുവദിച്ചു.

കൂെവാടത കണ്ണൂർ ദന്ൽ 
പകവാപളജിന് 1.5 പകവാെിയും 
നഴ് സിുംഗ് പകവാപളജിന് 90 ലക്ും 
രൂ�യമവാണ് ബജറ്റിൽ അനുവദി
ച്ചത്. പുതിയ കവാത്് ലവാബിനുും 
മറ്റ് ഉ�കരണങ്ങൾക്കുമവായി 18 
പകവാെി രൂ�യടെ ഭരണവാനുമതിയും 
നൽകി.

ടകവാവിഡ് പ്രതിപരവാധപ്രവർത്ന
ങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലവാണ് കണ്ണൂർ 
ഗവടമെറെ് ടമഡിക്ൽ പകവാപളജ്. 
കണ്ണൂർ കവാസർപഗവാഡ് ജിലകളി
ടലയും വയനവാെ് ജിലയടെ ചില 
ഭവാഗങ്ങളിൽ നിന്നുും  സി കവാറ്റഗ
റിയിലള്ള ടകവാവിഡ് പരവാഗികൾ 
ആണ് �രിയവാരും ടമഡിക്ൽ 
പകവാപളജിൽ കൂടതലവായും ചികിത് 
പതെിടയത്തുനെത്.
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�െിയൂർ -കല്ര്യവാെ് ഗ്വാമ�ഞ്വായത്ിടല കല്ര്യവാെ് 
തട്ടിൽ 311 ഏക്റിൽ 300 പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ 

നിർമിക്കുനെ അന്വാരവാഷ്ട്ര ആയർപവദ ഗപവഷണ പകന്ദ
ത്ിന് 2019 ടഫബ്രുവരി 22 ന് മുഖ്ര്യമന്തി �ിണറവായി 
വിജയൻ തറക്ലിട്ടു.

ആയർപവദ അറിവകളുും പലവാകടമമ്പവാടമുള്ള �വാരമ്പര്ര്യ 
ചികിത്വാരരീതികളുും പ്രദർശിപ്ിക്കുനെ അന്വാരവാഷ്ട്ര 
ആയർപവദ മ്യൂസിയും, തവാളിപയവാലകൾ ഡിജികറ്റസ് 
ടചയ്തു സൂക്ിക്കുനെ അത്ര്യവാധുനിക  മവാനുസ്കി�്റ്റ് റരീഡിങ് 
ടസറെർ, അഡ്ിനിപസ്ടറ്റരീവ് പ്വാക്്, ശവാസ്തജ്ന്വാർക്് 
ക്വാർപട്ടഴ്സ്, ഫവാക്ൽറ്റികൾക്കുും വിദ്ര്യവാർഥികൾക്കുമുള്ള 
ഹൗസിുംഗ് സുംവിധവാനും എനെിവ റിസർച്ച് ടസറെറിൽ 
ഒരുക്കുും.

കിഫ്ബി അനുവദിച്ച 59.93 പകവാെി രൂ� ഉ�പയവാഗിച്ച് 
ആശു�ത്രി ടകട്ടിെും, മവാനുസ്കി�്റ്റ് ടസറെർ, ആയർപവദ 
ഔഷധ നഴ്സറി, കജവമതിൽ എനെിവയവാണ് ആദ്ര്യഘ
ട്ടത്ിൽ നിർമിക്കുനെത്. ആയർപവദ രുംഗത്് മവാത്രമല, 
സുംസ്ഥവാനടത് ആപരവാഗ്ര്യരുംഗത്് തടനെ വലിടയവാരു 
കുതിച്ചുചവാട്ടത്ിന് അന്വാരവാഷ്ട്ര ആയർപവദ ഗപവഷണ 
പകന്ദും വഴിടയവാരുക്കുും. 

BbpÀth-Z K-th-j-W-¯n-\v  
A-´m-cm-jv-{S- tI{µw
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സൂപ്ർ സ് ട�ഷ്ര്യവാലിറ്റി നില
വവാരത്ിപലക്് ഉയർനെ് 

ജിലയടെ അഭിമവാനമവായി മവാറിയി
രിക്കുകയവാണ് ജിലവാ ആയർപവദ 
ആശു�ത്രി. ജിലയടെ വിവിധ 
ഭവാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നൂറി
ലധികും പരവാഗികളവാണ് ദിപനന 
ഇവിടെ ചികിത്യ്ക് എത്തുനെത്. 
100 പ�ടര കിെത്ി ചികിത്ിക്വാ
നുള്ള സൗകര്ര്യവും 20 പ� വവാർഡ
കളുും ഇവിടെ സജ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
�ക്വാഘവാതും ബവാധിച്ചവർക്വായി 
ആരുംഭിച്ച പുനർനവ ക്ിനിക്ിലും 
നിരവധി പ�രവാണ് എത്തുനെത്.

കവായ ചികിത്, ബവാല ചികിത്, 
ഗ്ഹ ചികിത്, ഊർദ്ധ്വാുംഗ 
ചികിത്, ശല്ര്യ ചികിത്, വിഷ 
ചികിത്, ജരവാ ചികിത്, വവാജരീ
കരണ ചികിത് എനെരീ വിഭവാഗ
ങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ പഡവാക്ടർമവാരുടെ 
പസവനും ലഭ്ര്യമവാണ്. അറു�ത് 
വയസിന് മുകളിലള്ള മുൻഗണനവാ 
വിഭവാഗക്വാർക്് സൗജന്ര്യ �ഞ്
കർമ ചികിത്യും ഇവിടെ നൽകി 
വരുന്നു.

ക�ൽസ്, ഫിസ്റ്റുല, ടവരിപക്വാ
സ് ടവയിൻ എനെിവയ്ക് ശവാശ്ത 
�രിഹവാരത്ിനുള്ള ക്വാരസൂത്ര 

ചികിത്യ്കവായി മിനി ഓപ്പറഷൻ 
തിയറ്റർ, സൗന്ദര്ര്യ സുംരക്ണത്ി
നവായി പ്രപത്ര്യക പകവാസ് ടമറ്റിക് 
ക്ിനിക്, മികച്ച നിലവവാരത്ിലള്ള 
സ് പ�വാർെ് സ് ഒ�ി, ഫിസിപയവാടത
റവാപ്ി, സിദ്ധ, പയവാഗ എനെിവയ്കള്ള 
പ്രപത്ര്യക യൂണിറ്റുകൾ എനെിവ 
ആശു�ത്രിയടെ പ്രധവാന പ്രപത്ര്യക
തകളവാണ്. ആയർപവദ ഡിസ് ട�
ൻസറികളിൽ ആഴ്ചയിടലവാരിക്ൽ 
സ് ട�ഷ്ര്യലി്റേ് പഡവാക്ടർമവാരുടെ 
പസവനും ഉറപ്വാക്കുനെ ഹർഷും 
�ദ്ധതി, സ് കൂൾ വിദ്ര്യവാർഥികളുടെ 

കവാഴ്ച ശക്ി �രിപശവാധിച്ച് കിെത്ി 
ചികിത് ലഭ്ര്യമവാക്കുനെതിനുള്ള മിഴി 
ടപ്രവാജക്ട് എനെിവയും നെപ്വാക്ി 
വരുന്നു.

പകന്ദ-സുംസ്ഥവാന സർക്വാരുകളു
ടെയും ജിലവാ �ഞ്വായത്ിടറെയും 
നിർപലവാഭമവായ �ിന്തുണ സുംസ്ഥവാ
നടത് തടനെ മികച്ച ആശു�ത്രി
യവാക്ി കണ്ണൂർ ജിലവാ ആയർപവദ 
ആശു�ത്രിടയ മവാറ്റിയിരിക്കുക
യവാണ്.

kq¸À kvs]jymenän anIthmsS
PnÃm B-bpÀthZ Bip]{Xn
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സവാമൂഹ്ര്യ നരീതി വകുപ്ി
ന് കരീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 

നവാലര വർഷത്ിനിെയിൽ 
ജിലയിൽ നെപ്ിലവാക്ിയത് 2.19 
പകവാെി രൂ�യടെ �ദ്ധതികൾ. 
വിദ്ര്യവാപജ്ര്യവാതി, വിദ്ര്യവാകിരണും, മവാ
തൃപജ്ര്യവാതി, �രിണയും, �രിരക്, 
സ്വാശ്യ, വിജയവാമൃതും, മിശ്വി
വവാഹിതർക്കുള്ള ധനസഹവായും 
എനെിങ്ങടന എട്ട് �ദ്ധതികളുും 
മുതിർനെ �ൗരന്വാരുടെ പക്മും 

ലക്്ര്യമിട്ട് മന്ദഹവാസും, വപയവാമ
ധുരും, സവായുംപ്രഭ �ദ്ധതികളുും, 
രെവാൻസ് ടജൻഡർ പക്മ �ദ്ധതി
യമവാണ് ജിലയിൽ പ്രധവാനമവായും 
നെപ്വാക്ിയത്. 

വപയവാമധുരും �ദ്ധതിയിൽ പ്രപമഹ 
പരവാഗികളവായ 1200 വപയവാജന
ങ്ങൾക്് ഗ്ലുപക്വാമരീറ്റർ വിതരണും 
ടചയ്തു.

ആറ് �കൽ �രി�വാലന പകന്ദ
ങ്ങൾ സവായുംപ്രഭവാ പഹവാമുകളവാക്ി 
ഉയർത്ി.

തലപശേരി ഗവ. ചിൽരേൻസ് പഹവാും 
അപന്വവാസികളുടെ പുനരധി
വവാസത്ിനവായള്ള ഗവ. ആഫ്റർ 
ടകയർ പഹവാമിനവായി 1.03 പകവാെി 
രൂ� ടചലവിൽ പുതിയ ടകട്ടിെും. 
ഇതിടറെ �ണി അന്ിമഘട്ട
ത്ിൽ.

a-µ-lm-kw hn-SÀ¯n 
km-aq-ly-\o-Xn h-Ip-¸v
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രവാജ്ര്യവാന്ര തലത്ിൽ അറിയടപ്
ടനെ പ�വാ്റേ് ഗ്വാജപവറ്റ് ഇൻ്റേി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപങ്വാളജി സയൻസ് 
ആൻഡ് റിസർച്ച് ആക്ി ഉയർ
ത്തുകയവാണ് ലക്്ര്യും. ഇതിടറെ 
ഭവാഗമവായി ഡി എൻ ബി സർജി
ക്ൽ ഓപങ്വാളജി, ഡി എൻ ബി 
ഓങ്�പത്വാളജി എനെരീ പകവാഴ്സുക
ളിലവായി ആപറവാളും വിദ്ര്യവാർത്ി
കൾ അധ്ര്യവായനും നെത്തുന്നുണ്ട്. 
ഡി എും ഓപങ്വാ�ടത്വാളജി, ഡി 
എൻ ബി പറഡിപയഷൻ ഓപങ്വാള
ജി എനെരീ പകവാഴ്സുകൾ ആരുംഭിക്കു
നെതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ പുപരവാ
ഗമിച്ചു ടകവാണ്ടിരിക്കുകയവാണ്.

എും സി സി യിൽ നെന്നുവരുനെ 
വിവിധ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളു
ടെ ഭവാഗമവായി 50 പകവാെി രൂ�യടെ 

വികസന പ്രവർത്നങ്ങളുടെ 
�ണിപൂർത്രീകരിച്ചു.

�രീഡിയവാരെിക് ടഹമപറ്റവാളജി 
ആൻഡ് ഓപങ്വാളജി പ്വാക്്, 
നൂക്ിയർ ടമഡിസിൻ ആൻഡ് 
ടറഡിപയവാളജി എക്്റേൻഷൻ 
പ്വാക്കുൾടപ്ടെ ഏഴ് �ദ്ധതികളു
ടെ �ണിയവാണ് പൂർത്രീകരിച്ചത്. 
കൂെവാടത കിഫ്ബി ഒനെവാുംഘട്ട 
�ദ്ധതിയിലൾടപ്ടത്ി 81.69 
പകവാെി രൂ�യടെ പറഡിപയവാടത
റവാപ്ി പ്വാക്് വിപുലരീകരണും, 
ഒ �ി പ്വാക്് നവരീകരണും, 32 
പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ നിർമ്ി
ക്കുനെ സ്റ്റുഡൻസ് പഹവാ്റേലിലിടറെ 
നിർമ്വാണും എനെിവയും നെന്നു
വരുന്നു. �ണി പൂർത്രീകരിച്ച 
�രീഡിയവാരെിക് ടഹമപറ്റവാളജി 

ആൻഡ് ഓപങ്വാളജി പ്വാക്് 
തികച്ചുും ശിശു സൗഹവാർദേ മവായ 
രരീതിയിലവാണ് രൂ�കല്ന ടചയ്ി
ട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്് പ്രപത്ര്യകും 
കരീപമവാടതറവാപ്ി വവാർഡ്, ഓപ്
പറഷൻ തിപയറ്റർ, ഐസിയ 
എനെിവയ്കപുറപമ കുട്ടികൾക്വായള്ള 
കളിസ്ഥലും ഗ്ന്ഥശവാല,സിനിമ 
തിപയറ്റർ എനെിവടയലവാും ഈ 
പ്വാക്ിൽ സജ്മവാക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
കുട്ടികടള സുംബന്ധിച്ചിെപത്വാളും 
രണ്ടവാമടത് വരീെ് എനെ സങ്ൽ
പ്ത്ിലവാണ് ഇത് രൂ�കല്ന 
ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. വികസപ്രവർത്
നങ്ങൾ പൂർത്ിയവാകുനെപതവാടെ 
പലവാകത്ിടല മികച്ച കവാൻസർ 
റിസർച്ച് ടസറെറുകളിൽ ഒനെവായി 
എും സി സി മവാറുും.

a-e_mÀ Im³-kÀ skâÀ 
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ജിലവാ ആശു�ത്രിയടെ ദരീർഘകവാല ആവശ്ര്യമവായിരുന്നു 
അത്ര്യവാധുനിക സൗകര്ര്യങ്ങപളവാട കൂെിയ പരെവാമടകയർ 
സുംവിധവാനും. ഒരു പകവാെി 90 ലക്ും രൂ� ടചലവിലവാണ് 
ലവൽ ത്രരീ പരെവാമ ടകയർ യൂണിറ്റ് ആശു�ത്രിയിൽ സജ്മവാ
ക്ിയത്. ഒരു പകവാെിപയവാളും രൂ�യടെ ഉ�കരണങ്ങളവാണ് 
ഇവിടെയള്ളത്. ജിലവാ �ഞ്വായത്് ആശു�ത്രി വികസന 
സമിതിയിൽ നിന്നുും അനുവദിച്ച 15 ലക്ും രൂ�യും 
ഇതിനവായി അനുവദിച്ചു. 

പരെവാമ ടകയർ ടസറെറിൽ പ്രപവശിപ്ിക്കുനെയവാളുടെ അ�കെ
നില അനുസരിച്ച് ടറഡ്, ടയപലവാ, ഗ്രീൻ എനെിങ്ങടന മൂനെ് 
പസവാണുകളവായി തിരിച്ചവാണ്  അെിയന്ര കവദ്ര്യസഹവായും 
നൽകുനെത്. ആടക 15 ടബഡകളവാണ് യൂണിറ്റിലള്ളത്. 
ടറഡ് പസവാണിൽ ടവറെിപലറ്റർ സൗകര്ര്യപത്വാടെയള്ള രണ്ട് 
ടബഡകളുും തവാരതപമ്ര്യന പഭദടപ്ട്ടവടര പ്രപവശിപ്ിക്കുനെ 
ടയപലവാ പസവാണിൽ  നവാല് ടബഡകളുും നിരരീക്ത്ിൽ 
കഴിയനെ ഗ്രീൻ പസവാൺ ഒമ്പത് ടബഡകളുമവാണ് ഒരുക്ിയി
ട്ടുള്ളത്. യൂണിറ്റിൽ പ്രപവശിപ്ിക്കുനെ സ്ഥലത്്  പ�വാലരീസ് 
എയ്ഡ് പ�വാ്റേ് സുംവിധവാനവമുണ്ട്. കവാഷ്വാലിറ്റി ടമഡി
ക്ൽ ഓഫരീസർ, ഹൗസ് സർജൻ, എനെിവർക്വായി പ്രപത്ര്യ
കും മുറിയും ഇവിടെയണ്ട്.

ജിലവാ ആശു�ത്രിക്വായി 100 പകവാെി രൂ�യടെ മവാ്റേർ പ്ലവാൻ 
തയ്വാറവാക്ിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്ര്യഘട്ടത്ിൽ 56 പകവാെിയടെ പ്രവൃ
ത്ി ആരുംഭിച്ചു. 2.57 ലക്ും പകവാെി രൂ�യടെ ടമപറ്റർനിറ്റി 
പ്വാക്കുും അത്ര്യവാധുനിക സൗകര്ര്യങ്ങപളവാെ് കൂെിയ ഒ �ിയും 
ടമച്ചടപ്ടത്വാനുള്ള പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചു. നവരീകരിച്ച കവാ
ഷ്വാലിറ്റി പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചു. കവാർഡിപയവാ വിഭവാഗവും 
പസ്ടവാക്് ചികിത്യും  കവാത്് ലവാബുും ആരുംഭിക്കുന്നുണ്ട്. 
്ഡ് ബവാങ്ും കുട്ടികളുടെ പ്വാക്കുും പമവാർച്ചറിയും നവരീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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വിപനവാദസഞ്വാര രുംഗത്് കണ്ണൂർ ജില വലിടയവാരു കുതിച്ചുചവാട്ടത്ിന് 
സവാക്്ര്യും വഹിക്കുനെ നവാളുകളിലൂടെയവാണ് കെന്നുപ�വാവനെത്. ടകവാവിഡ് 
മഹവാമവാരി ആ കുതിപ്ിടറെ ഗതിപവഗും അൽ�ും കുറച്ചിട്ടുടണ്ടങ്ിലും 
പനരപത് ആരുംഭിച്ച �ദ്ധതികപളവാപരവാനെവായി പൂർത്ിയവായിടക്വാണ്ടിരി
ക്കുകയവാണിപപ്വാൾ. വിവിധ ടൂറിസും വികസന �ദ്ധതികൾടക്വാപ്ും കണ്ണൂർ 
അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാനത്വാവളും കൂെി യവാഥവാർഥ്ര്യമവായപതവാടെ ഈ രുംഗത്തു
ണ്ടവായ വളർച്ച അഭൂതപൂർവമവാണ്.

]p-¯-\p-WÀ-thm-sS  
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ടൂറിസും രുംഗത്് ഉത്രമലബവാറിന് 
ഇനി പ്രതരീക്യടെ നവാളുകൾ. 325 

പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ നെപ്വാക്കുനെ 
മലബവാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസും 
യവാഥവാർഥ്ര്യമവാകുനെപതവാടെ വിപനവാദ 
സഞ്വാര പമഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചു 
ചവാട്ടത്ിനവാണ് ഉത്രമലബവാർ ഒരു
ങ്ങുനെത്. 

ഉത്രവവാദിത് ടൂറിസും പ്രവർത്ന
ങ്ങളുടെ ചിറകിപലറി മലബവാറിടല 8 
നദികടള പകവാർത്ിണക്ി പ്രപമയവാ

ധിഷ്ിതമവായി വിഭവാവനും 
ടചയ് നൂതനമവായ 

വിപനവാദ സഞ്വാര 
�ദ്ധതിയവാണ് 
മലനവാെ് മലബവാർ 
റിവർ ക്രൂയിസ് 
ടൂറിസും. �ദ്ധതി
യടെ ഭവാഗമവായി 
ജിലയിൽ 53.07 

പകവാെി രൂ�യടെ 
പ്രവൃത്ികൾക്വാ

ണ് സുംസ്ഥവാന സർക്വാർ 
അുംഗരീകവാരും നൽകിയത്. 

മവാഹി, അഞ്രക്ണ്ടി, 
വള�ട്ടണും, കുപ്ും, ട�രുമ്പ, 
പതജസ്ിനി നദികളിലും 
വലിയ�റമ്പ് /കവ്വായി 
കവായലിലമവായി നിർമ്ിക്കു
നെത് 17 പബവാട്ട് ടെർമിനല

കളുും, വവാക്് പവകളുമവാണ്. 11 
ക്രൂസ് റട്ടുകളിൽ �റശേിനികെവ് 

മുതൽ �ഴയങ്ങവാെി വടരയള്ള ആദ്ര്യ 
ക്രൂസ് റട്ടിടറെയും പബവാട്ട് ടെർമിന
ലകളുടെയും ഉദ്ഘവാെനും മുഖ്ര്യമന്തി 
�ിണറവായി വിജയൻ ഇതിപനവാെകും 
നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 13 ഓളും 
�ദ്ധതികൾ അടത് ജനുവരിപയവാടെ 
പൂർത്രീകരിക്വാവനെ ഘട്ടത്ിലമവാ
ണ്. രണ്ടു �ദ്ധതികളുടെ ക�ലിുംഗ് 
പ്രവൃത്ികൾ ഉെൻ ആരുംഭിക്കുും.

ഏഴരപക്വാെിപയവാളും രൂ� ടചലവി
ട്ടവാണ് സുംസ്ഥവാന സർക്വാർ �റശേി
നിക്െവിലും �ഴയങ്ങവാെിയിലമവായി 
അത്ര്യവാധുനിക സുംവിധവാനങ്ങപളവാട
കൂെിയ പബവാട്ട് ടെർമിനലകളുും വവാക്് 
പവയും ഒരുക്ിയത്. 2018 ജൂൺ 

30 നവായിരുന്നു പ്രവൃത്ി ഉദ്ഘവാെ
നും. 4.88 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ച്  
മലബവാറിടല പ്രധവാന തരീർഥവാെന 
പകന്ദമവായ �റശേിനി മഠപ്പുര പക്ത്ര 
�രിസരത്് നിർമ്ിച്ച പബവാട്ട് ടെർ
മിനൽ വിപനവാദ സഞ്വാരപമഖലയ്ക് 
മുതൽക്കൂട്ടവാകുടമനെതിൽ സുംശയമില. 
മൂനെ് പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ചവാണ് �ഴ
യങ്ങവാെി പബവാട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്വാ
ണും പൂർത്ിയവാക്ിയത്. വിശവാലമവായ 
ഇരിപ്ിെ സൗകര്ര്യങ്ങളുും കരിങ്ൽ 
�വാകിയ തൂണുകളുും കകവരികളുും 
പകരളരീയ തനിമയിൽ നിർമ്ിച്ച 
പമൽക്കൂരയും ടെർമിനലകടള ആകർ
ഷകമവാക്കുന്നു.

മലനവാെ് റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്ി
ടറെ ഭവാഗമവായി ജിലയിൽ സുംസ്ഥവാന 
�ദ്ധതികൾക്് പുറടമ പകന്ദ ടൂറിസും 
മന്തവാലയത്ിടറെ സ്പദശ് ദർശൻ 
സ് കരീമിൽ ഉൾടപ്ടത്ി അുംഗരീകവാരും 
ലഭിച്ച 80.37 പകവാെി രൂ�യടെ  
�ദ്ധതികളുും നിർമ്വാണ പുപരവാഗതി
യിലവാണ്. വള�ട്ടണും, കുപ്ും നദി
കളിൽ പബവാട്ട് ടെർമിനലിടനവാപ്ും 
ഫുഡ് പകവാർട്ട്, പുഴപയവാര നെപ്വാത, 
പെവായ് ലറ്റ് തെങ്ങിയവ നിർമിക്കുും. 31 
പബവാട്ട് ടെർമിനലകളിൽ കുപ്ും �ട്ടുവും 
പ്രവൃത്ികളുടെ ക�ലിുംഗ് പൂർത്രീ
കരിക്കുകയും അഞ്് �ദ്ധതികളുടെ 
പ്രവാരുംഭ കസറ്റ് പ്രവൃത്ികൾ ആരുംഭി
ക്കുകയും ടചയ്തു. 

ഉൾനവാെൻ ജലഗതവാഗത വകുപ്ിടറെ 
പനതൃത്ത്ിലള്ള പബവാട്ട് ടെർമിനൽ 
�ദ്ധതികൾ അടത് ടസപ്ുംബപറവാ
ടകൂെി പൂർത്രീകരിക്കുും. അനുബന്ധ 
നിർമവാണ പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ചുമതല 
ഏൽപ്ിച്ച പകരള ഇലക്ടിക്ൽസ് 
ആൻഡ് അകലഡ് എൻജിനരീയറിങ് 
ലിമിറ്റഡിടറെ പനതൃത്ത്ിൽ മലപ്ട്ടും 
മുനമ്പ് കെവിടല 50% പ്രവർത്ി
കൾ പൂർത്രീകരിച്ചു. ബവാക്ിയള്ളവ 
ടെണ്ടർ നെ�െികളുും പൂർത്ിയവായി. 
സർക്വാരിടറെ അഭിമവാന �ദ്ധതിയവായ 
മലബവാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസും യവാ
ഥവാർഥ്ര്യമവാകുനെപതവാടെ പലവാക ടൂറിസും 
ഭൂ�െത്ിൽ തടനെ ശ്പദ്ധയമവായ 
ഇെും പനെവാൻ മലബവാറിന് സവാധിക്കുും.

Ip-Xn-t¸-Im³ dnhÀ {Iqbn-kv ]-²-Xn
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പദ്െതി സ്ഥേം ക�േവക് നതിർമാണ 
പുറരാഗെതി

പബവാട്ട് ടെർമിനൽ �റശേിനിക്െവ് 4.88 പകവാെി 100%
പബവാട്ട് ടെർമിനൽ മുംഗലപശരി മൂനെ് പകവാെി 95 %

റിവർ വ്യൂ �വാർക്് �ഴയങ്ങവാെി 90 
ലക്ും

100% ഉദ്ഘവാെനും 
ടചയ്ടപ്ട്ടു

പബവാട്ട് ടെർമിനൽ �ഴയങ്ങവാെി മൂന്നു പകവാെി 100%
പബവാട്ട് കറസ് �വലിയൻ മുംഗലപശരി 68.4 ലക്ും 100%
പബവാട്ട് ടെർമിനൽ മുക്കുവപച്ചരി 5.02 പകവാെി  65%
പബവാട്ട് ടെർമിനൽ, വവാക്് പവ ന്യൂ മവാഹി 5.02 പകവാെി  85%

പബവാട്ട് ടെർമിനൽ പചരിക്ൽ കമ്പനി
ടമട്ട 3.478 പകവാെി 62%

പബവാട്ട് ടെർമിനൽ �വാറപ്രും 3.48 പകവാെി 55%
പബവാട്ട് ടെർമിനൽ ധർമ്െും 3.2 പകവാെി 55%
പബവാട്ട് ടെർമിനൽ കരിയവാെ് 3.03 പകവാെി 15%
പബവാട്ട് ടജട്ടി, വവാക്് പവ കവാക്െവ് 3.03 പകവാെി 65%
പബവാട്ട് ടജട്ടി �വാത്ിക്ൽ 1.75 പകവാെി 55%
പബവാട്ട് ടജട്ടി പുനെക്െവ് 1.75 പകവാെി 75%
പബവാട്ട് ടജട്ടി ട�രിങ്ങത്തൂർ 1.1 പകവാെി 50%
പബവാട്ട് ടജട്ടി പമവാന്വാൽ 1.1 പകവാെി 65%

പബവാട്ട് ടജട്ടി ചമ്പവാെ് 94 ലക്ും പ്രവൃത്ി 
തെങ്ങി
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വെക്ൻ പകരളത്ിടറെ തനത ചരിത്രവും 
ക�തൃകവും സുംരക്ിക്കുനെതിനുും വിപനവാദ സഞ്വാ
രികൾക്് അവ �രിചയടപ്ടത്തുനെതിനുമവായി ആവി
ഷ് ക്രിച്ച �ദ്ധതിയവാണ് തലപശേരി ക�തൃക ടൂറിസും 
�ദ്ധതി. വയനവാെ്, കണ്ണൂർ, പകവാഴിപക്വാെ് ജിലകളി
ലവായി ചിതറിക്ിെക്കുനെ �ൗരവാണിക പ്രവാധവാന്ര്യമുള്ള 
61 പകന്ദങ്ങടള ഒപര കുെക്രീഴിൽ ടകവാണ്ടുവനെവാണ് 
�ദ്ധതി യവാഥവാർഥ്ര്യമവാക്കുക. വെക്ൻ മലബവാറിടറെ 
ചരിത്രവും സുംസ് ക്വാരവും കലവാരൂ�ങ്ങളുും ഉത്
വങ്ങളുും ഉൾടപ്ടത്ി തയ്വാറവാക്കുനെ ഈ �ദ്ധതി 
സഞ്വാരികൾക്് പുതിയ യവാത്രവാനുഭവും സമ്വാനി
ക്കുനെതിടനവാപ്ും പ്രപദശവവാസികളുടെ സവാമ്പത്ി
കവും സവാുംസ് കവാരികവമവായ ഉനെമനത്ിനുും വഴി 
ടതളിക്കുും.

ബ്ിട്ടരീഷ് ഭരണകവാലത്് നിർമ്ിക്ടപ്ട്ട ധർമ്െടത് 
�ഴയ ടമവായ്തു �വാലും, വവാണിജ്ര്യ-വ്ര്യവാ�വാര പകന്ദമവായി
രുനെ തലപശേരി �ിയർ, കെൽപ്വാലും, �ഴയ ഫയർ 
െവാങ്് എനെിവയടെ സുംരക്ണും, പഡവാ: ടഹർമൻ 
ഗുണ്ടർട്ടിടറെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുനെ ഇലിക്കുനെിടല 
ഗുണ്ടർട്ട് ബുംഗ്വാവിടറെ സുംരക്ണും, ഭവാഷവാ മ്യൂസി
യമവാക്ി വികസിപ്ിക്ൽ മുതലവായ �ദ്ധതികളവാണ് 
ആദ്ര്യഘട്ടത്ിൽ നെപ്ിലവാക്കുനെത്.

Ncn-{X-ti-jn-¸p-IÄ 
Im-¡m³ 
X-e-tÈ-cn ss]Xr-I 
Sq-dn-kw ]²Xn

പദ്െതി സ്ഥേം ക�േവക് പ്രവൃത്തി 
പുറരാഗെതി

കെൽപ്വാലും സുംരക്ണും, ഫുഡ് സ്ടരീറ്റ്, 
സ് കൾ�്ച്ചറൽ �വാർക്് വികസനും തലപശേരി 2.21 പകവാെി 90%

ഗുണ്ടർട്ട് ബുംഗ്വാവ് നവരീകരണും ഇലിക്കുനെ് 2.2 പകവാെി 90%
ഓൾഡ് ഫയർ െവാങ്്, ട�ർപഫവാമൻസ് 
ടസറെർ, ടഹറിപറ്റജ് സ്ടരീറ്റ് വികസനും തലപശേരി 60.76 

ലക്ും 90%

തലകശേ�തി ഹ്രതൃക ടൂറതിസത്തിനക് 
40.95 കകോടി കതിഫക്ബി ഫണ്ക്

തലപശേരി ക�തൃക ടൂറിസത്ിന് 40.95 പകവാെി 
രൂ�യടെ �ദ്ധതിക്് കിഫ്ബിയടെ അനുമതി. 
വയനവാെ്, പകവാഴിപക്വാെ്, കണ്ണൂർ ജിലകളിടല 11 ആരവാ
ധനവാലയങ്ങളിടല സൗകര്ര്യും വിപുലടപ്ടത്വാനുും 
വിപനവാദസഞ്വാരപകന്ദങ്ങളുടെ വികസനത്ിനുമവാണ് 
തക അനുവദിച്ചത്. �ഴശേി പകവാവിലകും നവരീകരണ
ത്ിനുും കളരിവരീെിനുും തക അനുവദിച്ചു. 

 ● തലപശേരി ഓെത്ിൽ �ള്ളി �വാരരീസ് പഹവാട്ടൽ 
ടതരുവ് (92 ലക്ും)

 ● തിരുവങ്ങവാെ് ശ്രീരവാമസ്വാമിപക്ത്രും (2.43 
പകവാെി) 

 ● തലപശേരി ജഗനെവാഥപക്ത്രും (3.8 പകവാെി)
 ● ടകവാട്ടിയൂർ പക്ത്രും (3.17 പകവാെി)
 ● തൃശേിപലരി മഹവാപദവപക്ത്രും (1.4 പകവാെി)
 ● തിരുടനലി മഹവാവിഷ്ണു പക്ത്രും (2.87 പകവാെി)
 ● പലവാകനവാർ കവാവ് (6.69 പകവാെി)
 ● തലപശേരി ഇലിക്കുനെ് ചർച്ച് (2.47 പകവാെി)
 ● അണ്ടലൂർക്വാവ് (1.69 പകവാെി)
 ● മപക്രരി സുബ്ഹ്മണ്ര്യ സ്വാമിപക്ത്രും (3.03 

പകവാെി)
 ● കക്കുളങ്ങര �ള്ളി (1.03 പകവാെി) 

ഇതിനു പുറടമ, ക�തൃക ടൂറിസും ഓഫരീസ് നിർമവാ
ണത്ിന് 1.02 പകവാെി, പകവാട്ടയും മലബവാർ �ഴശേി 
പകവാവിലകും സുംരക്ണത്ിന് 3.66 പകവാെി, വിപനവാ
ദസഞ്വാരികൾക്് സൗകര്ര്യടമവാരുക്വാൻ 2.27 പകവാെി, 
ക�തൃക ടതരുവകൾ സൗന്ദര്ര്യവത്കരിക്വാൻ 3.14 
പകവാെി കളരിവരീെിന് 1.32 പകവാെിയും കിഫ്ബി അനു
വദിച്ചു. 
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228 കകോടിയുസട 
മപുഴപ്ിലങ്ങോടക് ധർമ്ടം 

ബരീച്ചക് വികസനം
ജിലയിടല മുഴപ്ിലങ്ങവാെ്, 

ധർമ്െും ബരീച്ചുകളുടെ 
വികസനത്ിന് 228 പകവാെി 
രൂ� കിഫ്ബി അനുവദിച്ചു. 

ഇതിടറെ മവാ്റേർ പ്ലവാൻ 
തയ്വാറവായി വരുന്നു.

്രയ്ോമ്ലം ബരീച്ചക് 
സൗദ്�്വൽക്�ണം

3.5 പകവാെി രൂ�യവാണ് നിർമ്വാണ 
ചിലവ്. ബരീച്ചിൽ അത്ര്യവാധുനിക 

നിലവവാരത്ിലള്ള പെവായ് ലറ്റ് പ്വാക്് 
നിർമ്ിക്വാൻ 1.4 പകവാെി രൂ�യും 
ഗവാർഡൻ നവരീകരണത്ിനവായി 

99.97 ലക്ും രൂ�യും അഡ്ഞ്ർ 
�വാർക്് നിർമ്വാണത്ിനവായി 99.99 

ലക്ും രൂ�യും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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ജതില്യിൽ 2016നു കശഷം ്രൂർത്തിയോക്തിയ ്രദ്ധതതികൾ
 ● ഒരു പകവാെിയടെ �യ്ന്നൂർ ബവാക്് വവാട്ടർ ടൂറിസും �ദ്ധതി
 ● ഒരു പകവാെി ചിലവിൽ നെപ്വാക്ിയ ക�തൽമല ടൂറിസും വികസനും �ദ്ധതി 
 ● കൂത്തു�റമ്പ് ഈവിനിുംഗ് �വാർക്് നിർമവാണും- 42 ലക്ും
 ● കവാട്ടവാമ്പള്ളി അഡ്ഞ്ർ വവാട്ടർ ടൂറിസും ഒനെവാും ഘട്ടും- 80 ലക്ും 
 ● ടചവാക്ി ബണ്ട് പറവാഡ് സൗന്ദര്ര്യവർക്രണും- 99 ലക്ും
 ● �വാലക്വാെ്  സ്വാമി മഠും വികസനും- 90 ലക്ും
 ● തലപശേരി ഓവർബറി പഫവാളി �വാർക്് നവരീകരണും-49.88 ലക്ും 
 ● തലപശരി സരീ വ്യൂ �വാർക്് നവരീകരണും- 49.8 ലക്ും 

പ്രവൃത്തി ്രപുക�ോഗമതിക്ുന്ന മറ്ു ്രദ്ധതതികൾ 
 ● ആറ് പകവാെി രൂ� ചിലവിൽ നെപ്ിലവാക്കുനെ കൂെവാളി നവായിക്വാലി ടൂറിസും �ദ്ധതി 
 ● �യ്ന്നൂർ ടഹറിപറ്റജ് ടൂറിസത്ിടറെ ഭവാഗമവായി മരീൻകുഴിയിൽ നവാല പകവാെിയടെ റിക്രിപയഷൻ ടസറെർ
 ● കണ്ണൂർ ൌൺ സൗന്ദര്ര്യവൽക്രണും ഒനെവാും ഘട്ടും- 55 ലക്ും, �ദ്ധതി അവസവാന ഘട്ടത്ിൽ
 ● ആറളും ഫവാും ഗ്റേ് ഹൗസ് നവരീകരണും- 70 ലക്ും, 80% പൂർത്ിയവായി
 ● ചൂട്ടവാെ് �വാലും നിർമവാണും- രണ്ടു പകവാെി, 25% പൂർത്ിയവായി
 ● കണ്ണൂർ ഗ്റേ് ഹൗസ് സരീ�വാത്് പവ നവരീകരണും- 50 ലക്ും, 20% പൂർത്ിയവായി
 ● �യ്വാമ്പലും ബരീച്ച് ഗവാർഡൻ നവരീകരണും- 99.9 ലക്ും, പ്രവൃത്ി തെങ്ങി
 ● എരപഞ്ഞവാളി റിവർകസഡ് സൗന്ദര്ര്യവൽക്രണും- 99.9 ലക്ും, നെ�െികൾ പുപരവാഗമിക്കുന്നു
 ● ഏഴരക്കുണ്ട് അഡ്ഞ്ർ ടൂറിസും- 7.5 ലക്ും, 75% പൂർത്ിയവായി
 ● ടവള്ളിക്രീൽ മലബവാർ കണ്ടൽക്വാെ് ഇപക്വാ ടൂറിസും സർക്യൂട്ടിടറെ രണ്ടവാും ഘട്ട പ്രവൃത്ി- ഒരു പകവാെി, 

90% പൂർത്ിയവായി.
 ● വണ്ണവാത്ിപ്പുഴ റിവർ കസഡ് �വാർക്് നിർമവാണും- 75 ലക്ും, 90% പൂർത്ിയവായി
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ചരക്കുഗതവാഗതപത്വാടെവാപ്ും വിപനവാദ സഞ്വാര 
പമഖലയിലും കരുപത്കവാൻ പകരളത്ിടറെ 

സ്പ്ന �ദ്ധതിയവായ പകവാവളും - പബക്ൽ ജല�വാത. 
�ദ്ധതിയടെ ഭവാഗമവായള്ള മവാഹി - വള�ട്ടണും ജല�വാ
തയ്കവായി കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. 

610 കിപലവാമരീറ്റർ നരീളുനെ ജല�വാതയിൽ ട�രിങ്ങ
ത്തൂർ മുതൽ �യ്ന്നൂർ ടകവാറ്റി വടരയള്ള ഭവാഗമവാണ് 
ജിലയിലൂടെ കെന്നുപ�വാകുനെത്. മൂനെ് ഭവാഗങ്ങളിലവായി 
27.25 കി മരീ നരീളത്ിൽ കനവാൽ നിർമ്വാണും ഉൾടപ്
ടനെ �ദ്ധതിക്കു പവണ്ടി ഭൂമി ഏടറ്റടക്വാനുള്ള സർപവ 
നെ�െികൾ പൂർത്ിയവായി. ട�രിങ്ങത്തൂരിനടത്് 
എലിപത്വാെ് മുതൽ ചെവാലപുഴ വടര 10.50 കി.മരീ
റ്ററിൽ മവാഹി പുഴടയയും എരപഞ്ഞവാളി പുഴടയയും 
ബന്ധിപ്ിക്കുനെതവാണ് ഒനെവാും കട്ട്. ഇലിക്കുനെ് 
മുതൽ മണ്ണയവാെ് നഴ്സിങ് പകവാപളജ് വടര 0.75 കി.മരീ
റ്ററിൽ എരപഞ്ഞവാളി പുഴടയയും ധർമ്െും പുഴടയയും 
ബന്ധിപ്ിച്ചുടകവാണ്ടുള്ളതവാണ് രണ്ടവാും കട്ട്. 16 കി.
മരീറ്ററിലവാണ് മൂനെവാും കട്ട്. മമ്വാക്കുനെ് കെവ് മുതൽ 
വലിയന്നൂർ വിപലജിടല പുറത്രീൽ വടര അഞ്രക്
ണ്ടി പുഴടയയും വള�ട്ടണും പുഴടയയും ഇത് ബന്ധി
പ്ിക്കുന്നു. 27. 25 കി.മരീ. കനവാലും 32 കി.മരീ പുഴയും 
ഉൾടപ്ടെ മവാഹി- വള�ട്ടണും ജല�വാതക്് 59.25 
കി.മരീ നരീളമുണ്ട്.

ആദ്ര്യ ഭവാഗത്ിൽ 164 ഉും രണ്ടവാും ഭവാഗത്ിൽ 15 
ഏക്ർ ഭൂമിയും ഇതിനവായി ഏടറ്റടക്കുും. മൂനെവാും ഭവാഗ
ത്ിൽ 245 ഏക്ർ സ്ഥലമവാണ് ഏടറ്റടക്കുക. �വാനൂർ 
പമഖലയിൽ ഇതിപനവാെകും കലിെൽ പ്രവൃത്ി ആരും
ഭിച്ചു. വള�ട്ടണും മുതൽ നരീപലശ്രും പകവാട്ടപ്പുറും വടര 
70 കി മരീറ്റർ നിലവിൽ ഗതവാഗത പയവാഗ്ര്യമവാണ്.

40 മരീറ്റർ വരീതിയിൽ കനവാലും 10 മരീറ്റർ വരീതും 
വരീതിയിൽ കനവാലിടറെ ഇരുവശവും സമവാന്ര പറവാ
ഡകളുമവാണ് �ദ്ധതിയടെ ഭവാഗമവായി നിർമ്ിക്കുനെത്. 
നിലവിൽ പറവാഡകൾ കെന്നുപ�വാവനെ പ്രപദശങ്ങളി
ടലലവാും �വാലങ്ങളുും, നെപ്വാതകളുള്ള ഇെങ്ങളിൽ നെ
പ്വാലങ്ങളുും നിർമിക്കുും. ജല�വാതയിലൂടെയള്ള ചരക്കു 
നരീക്ും സവാധ്ര്യമവാവനെപതവാടെ പറവാഡ് ഗതവാഗതും 
സുഗമമവാവും. 500 െൺ വടര കയറ്റിയ പബവാട്ടുകൾക്് 
ഇതവഴി സഞ്രിക്വാും. ജല�വാത യവാഥവാർഥ്ര്യമവാവനെ
പതവാടെ കനവാലകൾ കെന്നുപ�വാവനെ പ്രപദശങ്ങളുടെ 
വിപനവാദസഞ്വാര സവാധ്ര്യതയും വർധിക്കുും. പ്രപദശ
വവാസികൾക്് നടലവാരു വരുമവാനമവാർഗും ഇതിലൂടെ 
കടണ്ടത്വാനവാകുും.
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പകരളത്ിടറെ വികസന ചരിത്രത്ിടല 
പുതിയ നവാഴികക്ലവായ ടഗയിൽ ക�പ്്  

കലൻ �ദ്ധതി ജിലയിൽ അന്ിമഘട്ടത്ിൽ. 200 
പകവാെിരൂ� മുതൽമുെക്ിൽ 84 കിപലവാമരീറ്റപറവാളും 
നരീളത്ിലവാണ് ജിലയിൽ ടഗയിൽ �ദ്ധതി നെപ്വാക്കു
നെത്. ക�പ്ിെൽ ഉൾടപ്ടെയള്ള പ്രധവാന പ്രവൃത്ി
കൾ ഇതിനകും പൂർത്ിയവായി. ദിവസും 19 എുംഎുംഎ
സ് സിഎും (മില്ര്യൺ ടമരെിക് ്റേവാൻപഡർഡ് ക്യൂബിക് 
മരീറ്റർ) ഗ്ര്യവാസ് വഹിക്വാൻ പശഷിയള്ള 24 ഇഞ്് 
കവാർബൺ ്റേരീൽ അപലവായ്  ക�പ്വാണ് ഇതിനവായി
വിന്ര്യസിച്ചിരിക്കുനെത്. 

അടത് അഞ്്  വർഷത്ിനിെയിൽ കൂെവാളി, കണ്ണൂർ, 
തലപശേരി, മവാഹി, തളിപ്റമ്പ് ഭവാഗങ്ങളിടല വരീടക
ളിൽ �വാചകവവാതകും പനരിടട്ടത്ിക്കുനെതിന് 75000 
�ിഎൻജി ഗവാർഹിക കണക്നുകൾ സ്ഥവാ�ിക്കുും. 
ഇതിനുപുറടമ, 10 വ്ര്യവസവായിക കണക്നുകളുും 100 
വവാണിജ്ര്യവാെിസ്ഥവാനത്ിലള്ള കണക്നുും നൽകുും. 
വവാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനും നിറയ്കനെതിനുള്ള 60 
സിഎൻജി പ്റേഷനുകളുും ജിലയിൽ സ്ഥവാ�ിക്കുും.  

ടഗയിൽ ക�പ്് കലനിടറെ ഭവാഗമവായി വവാതക 
വിതരണത്ിനുള്ള അഞ്് എസ് വി പ്റേഷനുകളുും 
ഒരു ഐ�ി പ്റേഷനുമവാണുള്ളത്. കെവത്തൂർ, ഒലവാ
യിക്ര, കൂെവാളി, �രിയവാരും, മവാത്ിൽ എനെിവിെങ്ങ
ളിലവാണ്എസ് വി പ്റേഷൻ സ്ഥവാ�ിച്ചിരിക്കുനെത്. 
കുറുമവാത്തൂർ ബവാവപ്റമ്പിലവാണ് ഐ�ി പ്റേഷൻ. 
�ദ്ധതിക്കുള്ള സവാപങ്തിക അനുമതികൾ എലവാും 
ലഭിച്ചു. കമ്്യൂണിപക്ഷൻ പകബിൾ പ്രവൃത്ികൂെി 
പൂർത്ിയവായവാൽ ടഗയിൽ �ദ്ധതി ജിലയിൽ പ്രവ
ർത്നും തെങ്ങുും.
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കിഫ്ബിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 16.5 പകവാെി രൂ�യടെ 
ഭരണവാനുമതി ലഭിച്ച ധർമ്െും കുെിടവള്ള �ദ്ധതിയടെ 
വിപുലരീകരണ �ദ്ധതി 2017 നവുംബർ 20ന് ആരുംഭി
ച്ച് 2019 ഫിബ്രുവരി 28 ന് പൂർത്രീകരിച്ചു. �ദ്ധതിയി
ലൂടെ 1,17,000 ലിറ്റർ കുെിടവള്ളും അധികമവായി ഉൽപ്വാ
ദിപ്ിക്വാനുും 1174 കണക്ൻ നൽകുവവാനുും സവാധിച്ചു. 

2019-20 പ്റേറ്റ് പ്ലവാനിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 10 പകവാെി രൂ� 
ടചലവിൽ നെപ്വാക്കുനെ �ിണറവായി ഗ്വാമ �ഞ്വായ
ത്ിടല എരുവട്ടി വിപലജ് കുെിടവള്ള �ദ്ധതിയടെ 
പ്രവൃത്ി പുപരവാഗമിച്ചുവരുന്നു. 17612 കുടുംബങ്ങൾക്വാ
ണ് �ദ്ധതിയടെ പ്രപയവാജനും ലഭിക്കുക.

20000 t¯m-fw 
Ip-Spw-_-§Ä¡v
hm-«À I-WIvj³

11 ഭൂജല കപുടിസവളള  
്രദ്ധതതികൾ

സുംസ്ഥവാന സർക്വാറിടറെ പ്ലവാൻ സ് കരീമിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ി 2016 മുതൽ ജിലയിൽ 11 ഭൂജലവാ
ധിഷ്ിത കുെിടവള്ള �ദ്ധതികൾ നെപ്ിലവാക്ി. 
ഇരുന്നൂപറവാളും കുടുംബങ്ങൾക്് 157 െവാപ്പുകൾ 

വഴി കുെിടവള്ളും എത്ിക്വാൻ സവാധിച്ചു. തപദേശ 
സ്യുംഭരണ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ, സർക്വാർ സ്ഥവാ
�നങ്ങൾ എനെിവയ്കവായി 3.68 പകവാെി രൂ� 

ടചലവിൽ 37 കുെിടവള്ള �ദ്ധതികൾ പൂർത്രീക
രിച്ചു. രണ്ട് �ഞ്വായത്തുകളിലവായി അഞ്് കുഴൽ
ക്ിണറുകൾ നിർമ്ിച്ചു. വിവിധ തപദേശ സ്യുംഭ
രണ സ്ഥവാ�നങ്ങൾ, ഗവടമെറെ് സ്ഥവാ�നങ്ങൾ 

എനെിവയ്കവായി 81.83 ലക്ും രൂ� ടചലവിൽ  
157 കുഴൽക്ിണറുകൾ  

നിർമ്ിച്ചു നൽകി.
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ടസൻരെൽ പ്രിസൺ ആറെ് കറക്ൻ 
പഹവാമിടല അപന്വവാസികൾക്വായി നിർ
മ്ിച്ച പുതിയ പ്വാക്് (രണ്ട് പകവാെി), �വർ 
പലവാൺരെി (1.56 പകവാെി), നവരീകരിച്ച അടക്ള 
(65 ലക്ും), വിപുലരീകരിച്ച ഓഫരീസ് ടകട്ടിെും 
(72.31 ലക്ും), കുെിടവള്ള ശുദ്ധരീകരണ പ്ലവാറെ് 
(60 ലക്ും), കമ്പ്യൂട്ടർ ലവാബ് (ഒൻ�ത ലക്ും) 
എനെിവയടെ ഉദ്ഘവാെനും 2018 ജൂകല ഒനെിന് 
മുഖ്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. 

ഇന്്ര്യൻ ഓയിൽ പകവാർപ്പറഷടറെ സഹകര
ണപത്വാടെ നിർമിച്ച ട�പരെവാളിയും ഔട്ട് ടലറ്റ് 
പ്രവർത്നും തെങ്ങി. 

ഇതിനു പുറടമ, ആധുനിക പയവാഗഹവാൾ (1.25 
പകവാെി), ഇറെർവ്യൂ ഹവാൾ (20 ലക്ും), �ൗൾരെി 
ഫവാും (10 ലക്ും), സിസിെിവി സുംവിധവാനും 
(1.32 പകവാെി), പബക്റി യൂണിറ്റ്, കഫ് പറ്റരിയ 
എനെിവയടെ നിർമവാണും അന്ിമഘട്ടത്ി
ലവാണ്. 
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വിവിധ ഭവനനതിർമോണ 
്രദ്ധതതിയിലൂസട  
അനുവ്രതിച്ചതക് 17 കകോടി

ജിലയിൽ 2016-17ൽ സമഗ് ഭവന 
നിർമ്വാണ �ദ്ധതി മുപഖന മത്്ര്യ
ടത്വാഴിലവാളികൾക്് 50 വരീടകൾ 
അനുവദിച്ചു. 95.50 ലക്ും രൂ� 
സഹവായമവായി നൽകി.

ഭൂരഹിത മത്്ര്യടത്വാഴിലവാളി
കൾക്് ഭൂമി വവാങ്ങി വരീെ് നിർമി
ക്കുനെതിന് ധനസഹവായും നൽ
കുനെ �ദ്ധതി വഴി ഭൂരഹിതരവായ 
92 പ�ർക്് 4.5 പകവാെി രൂ� 
ടചലവിൽ മൂനെ് ടസറെ് ഭൂമി വരീതും 
വവാങ്ങി നൽകി. 

മത്്ര്യടത്വാഴിലവാളി പുനരധിവവാസ 
�ദ്ധതി പ്രകവാരും 2017-18ൽ 48 ഗു
ണപഭവാക്വാക്ൾക്് സ്ഥലും വവാങ്ങി 
നൽകി. വരീട നിർമവാണും പുപരവാഗ
മിക്കുന്നു. 3.78 പകവാെി രൂ�യവാണ് 
ഈ �ദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ചത്.

2017-18 ടല മൂനെ് ടസറെ് ഭൂമി 
സ്ന്മവായളള മത്്ര്യടത്വാഴിലവാളി 
കുടുംബങ്ങൾക്് ഭവന നിർമ്വാണ
ത്ിന് നവാല പകവാെിയിപലടറ രൂ� 
വിതരണും ടചയ്തു.

തരീരപ്രപദശത്് പവലിപയറ്റ 

പരഖയിൽ നിന്നുും 50 മരീറ്ററിനു
ള്ളിൽ തവാമസിക്കുനെ കുടുംബങ്ങടള 
സുരക്ിത സ്ഥവാനപത്ക്് മവാറ്റി 
�വാർപ്ിക്കുനെ പുനർപഗഹും �ദ്ധ
തിയിൽ ഇതിനകും 26 പ�രുടെ 
സ്ഥലും രജിപസ്ടഷൻ നെ�െികൾ 
പൂർത്രീകരിച്ചു. ഭവന നിർമ്വാ
ണത്ിന് 10 ലക്ും രൂ�യവാണ് 
ഇവർക്് അനുവദിക്കുക. 

2016-17ൽ സമഗ് 
ഭവന പുനരുദ്ധവാ
രണ �ദ്ധതിയ്കവായി 
ജിലയിടല 133 
മത്്ര്യടത്വാഴിലവാളി 
കുടുംബങ്ങൾക്് 66 
ലക്ും രൂ� അനു
വദിച്ചു. പെവായ് ലറ്റ് 
നിർമ്വാണത്ിന് 
ധനസഹവായമവാ
യി എട്ടു ലക്ും 
രൂ�യും നൽകി. 
മത്്ര്യടത്വാഴിലവാ
ളി ഭവനങ്ങളുടെ 
പുനർ കവദയുതരീക
രണ �ദ്ധതിയിൽ 
206 യൂണിറ്റുകൾക്വായി 
40 ലക്ും രൂ� അനുവദിച്ചു.

2016 മുതൽ സവാമ്പത്ികമവായി �ി
പനെവാക്ും നിൽക്കുനെ മത്്ര്യടത്വാ
ഴിലവാളി കുടുംബങ്ങളിടല 6400 

കുട്ടികൾക്് ആനുകൂല്ര്യും നൽകി. 
മത്്ര്യസമൃദ്ധി, നൂതന മത്്ര്യകൃഷി, 
നരീലവിപ്ലവും �ദ്ധതി, ജനകരീയ 
മത്്ര്യകൃഷി എനെരീ �ദ്ധതികൾ
ക്വായി 2016 മുതൽ അഞ്ചു പകവാെി
യിപലടറ രൂ� മത്്ര്യകർഷകർക്വാ
യി അനുവദിച്ചു.
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2017-18ടല ബഡ്ജറ്റിൽ ജിലയ്കവാ
യി പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ച 121.50 പകവാെിയടെ 
നവാല് ജലപസചന �ദ്ധതികളുടെ 
നെ�െിക്രമങ്ങൾ പുപരവാഗമിക്കു
ന്നു. ചപ്വാരപ്െവ് കുപ്ും പുഴയ്ക് 
കുറുടക കൂപവരി കവാട്ടവാമ്പളളി
യിൽ ആർസിബി (31.5 പകവാെി), 
�ിണറവായി �വാറപ്രും റഗുപലറ്റർ 
(50പകവാെി), �ിണറവായി ഉമ്ൻ
ചിറയ്ക് കുറുടക ആർസിബി (20 
പകവാെി), �രിയവാരും കുപ്ും പുഴയ്ക് 
കുറുടക കുപ്ും �വാലത്ിന് മുകൾ
ഭവാഗത്വായി റഗുപലറ്റർ (20 പകവാെി) 
എനെിവ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉ�പയവാ
ഗിച്ചവാണ് നിർമിക്കുനെത്. 

ഇതിനു പുറടമ, ജിലയിൽവിവിധ 

സ് കരീമുകളിലവായി 20 പകവാെിയടെ 
�ദ്ധതികൾ ഇതിനകും പൂർത്രീക
രിച്ചു. 10 പകവാെിയിപലടറ രൂ�യടെ 
നിരവധി �ദ്ധതികൾ പുപരവാഗമി
ക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര വിമവാനത്വാ
വള �ദ്ധതിപ്രപദശത്് നിന്നുും
ഒഴുക്ിവിടനെ ജലും പുറപത്ക്് 
വിടനെതിന് 16 രേയിനുകളുടെ 
നിർമ്വാണത്ിനുും കവാരപത്വാെ്, 
ടകവാപതരി പതവാടകൾ വരീതി കൂട്ടുനെ
തിനുും 49.59 പകവാെി അെങ്ൽ തക 
വരുനെ നിർമ്വാണ പ്രവൃത്ി പുപരവാ
ഗമിക്കുന്നു. ഇതിൽ 16 രേയിനുകളു
ടെ പ്രവൃത്ി പൂർത്രീകരിച്ചു.

ഇപതവാടെവാപ്ും ജലസുംരക്ണത്ി
നുും ജലപസചന സൗകര്ര്യത്ിനു
മവായി റഗുപലറ്ററുകൾ, ടചക്്ഡവാ
മുകൾ, ഉപ്് ടവളള പ്രതിപരവാധ 
പക്രവാസ് ബവാർ, വിസിബികൾ, 
കുളങ്ങൾ എനെിവയ്കവായി 2468.45 
പകവാെിപയവാളും രൂ� ടചലവ്  വരുനെ 
68 പ്രവൃത്ികൾ നെപ്ിലവാക്വാനു
ളള പ്രവാഥമിക നെ�െികൾ സ്രീക
രിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

സുംസ്ഥവാന ദുരന് നിവവാരണ 
ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 967 പകവാെി 
ഉ�പയവാഗിച്ച് നെപ്ിലവാക്കുനെ 196 
പ്രവൃത്ികളിൽ 66 പ്രവൃത്ികൾ 
ഇതിനകും പൂർത്ിയവായി. ബവാക്ി
യള്ളവ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 

sNdp-InS Pe-tk-N\ 
Unhn-j³, I®qÀ

ജിലയിടല തകർനെ കെൽ ഭി
ത്ികളുടെ പുനരുദ്ധവാരണത്ിന് 
3.86 പകവാെിയും പുഴ ഭിത്ി സും
രക്ണത്ിന് രണ്ടു പകവാെിയും 
ഹരിത പകരളും മിഷടറെ ഭവാഗമവാ
യള്ള കവാനവാമ്പുഴ അതിജരീവന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 76 ലക്ും 

രൂ�യും തലപശേരി ഇറിപഗഷൻ 
വിഭവാഗും ഇതിനകും ടചലവഴിച്ചു.

ഇതിനു പുറടമ, കെൽഭിത്ി 
സുംരക്ണത്ിടറെ ഭവാഗമവായള്ള 
19 പകവാെിയടെയും പുഴസുംരക്
ണവമവായി ബന്ധടപ്ട്ട മൂന്നു 

പകവാെിയടെയും പ്രവൃത്ികൾ 
പുപരവാഗമിക്കുന്നു. കവാനവാമ്പുഴ 
സുംരക്ണത്ിന് അഞ്ചുപകവാ
െി, കവാട്ടവാമ്പള്ളി റഗുപലറ്റർ കും 
ബ്ിഡ്ജ് പുനരുദ്ധവാരണത്ിന് 
2.4 പകവാെി രൂ�യടെ പ്രവർത്
നങ്ങളുും നെന്നുവരുന്നു.
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ജിലയിടല �ട്ടികജവാതി വിഭവാഗ
ങ്ങൾക്ിെയിൽ കഴിഞ്ഞ നവാലര 
വർഷത്ിനിെയിൽ �ട്ടികജവാതി 
വികസന വകുപ്്  നെപ്ിലവാക്ിയ
ത് 85 പകവാെിയിപലടറ രൂ�യടെ 
വിവിധ �ദ്ധതികൾ.

ഭവനരഹിതരവായ �ട്ടിക ജവാതി വി
ഭവാഗക്വാർക്് വരീെ് നിർമിച്ചു നൽകു
നെ �ദ്ധതിയിൽ 28.74 പകവാെി 
രൂ�യവാണ് ടചലവഴിച്ചത്. �ദ്ധ
തിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 718 പ�ർക്് 
പുതിയ വരീടകൾ നിർമിച്ചു നൽകി. 
ഭൂരഹിതരവായ ആയിരപത്വാളും 
�ട്ടിക ജവാതി വിഭവാഗക്വാർക്വായി 
36.8 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ചവാണ് 
പുനരധിവവാസ �ദ്ധതി നെപ്ിലവാ
ക്ിയത്.

സ്യും ടതവാഴിൽ �ദ്ധതിയിൽ 48 
പ�ർക്് ടതവാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ 
ഒരുക്ിടക്വാടക്കുനെതിന് 60 ലക്
പത്വാളും രൂ�യും 225 പ�ർക്് 
വിപദശരവാജ്ര്യങ്ങളിൽ ടതവാഴിലകൾ 
ലഭ്ര്യമവാക്കുനെതിനവായി 66 ലക്ും 
രൂ�യും ടചലവഴിച്ചു. വിദ്ര്യവാർഥിക
ൾക്് �ഠന സൗകര്ര്യടമവാരുക്കുനെ
തിടറെ ഭവാഗമവായി 7.5 പകവാെി രൂ� 
ടചലവിൽ 628 �ഠനമുറികളവാണ് 
കഴിഞ്ഞ മൂനെ് വർഷത്ിനിെയിൽ 
വകുപ്് ഒരുക്ിയത്.

ഇതകൂെവാടത മിശ്വിവവാഹിത
ർക്കുള്ള ധനസഹവായമവായി 3.89 
പകവാെിയും വിവവാഹ ധനസഹവായ
മവായി 4.5 പകവാെിയും ചികിൽസവാ 
സഹവായമവായി 1.8 പകവാെിയും �ട്ടിക 
ജവാതി വിഭവാഗങ്ങൾടക്തിരവായ 
അതിക്രമങ്ങൾ തെയനെതിനുള്ള 
വിവിധ �ദ്ധതികളുടെ ഭവാഗമവായി 
84 ലക്ും രൂ�യും വിതരണും 
ടചയ്തു.

62 കകോടിയുസട വികസന 
്രദ്ധതതികൾ നടപ്ോക്തി 
ഐടിെി്രി

ആറളും �ട്ടിക വർഗ പമഖലയി
ലൾടപ്ടെ 62 പകവാെി രൂ�യടെ 
വിവിധ �ദ്ധതികളവാണ് 2016 മുതൽ 
�ട്ടിക വർഗ വികസന വകുപ്് ജില
യിൽ നെപ്ിലവാക്ിയത്.

ആറളും വളയുംചവാൽ, കരിക്ൻമുക്് 
എനെിവെങ്ങിൽ എൽ�ി സ് കൂൾ 
നിർമവാണത്ിനവായി 3.7 പകവാെി, 
ആറളും ഫവാും ജിഎച്ച്എസ്എസ് 
പ്വാക്് നിർമവാണത്ിന് 2.7 
പകവാെി, ആറളും ഫവാും പബവായ് സ് 
പഹവാ്റേൽ ടകട്ടിെനിർമവാണത്ിനവാ
യി 2.5 പകവാെി, പമവാഡൽ ടറസിഡ
ൻഷ്ര്യൽ സ് കൂൾ നിർമവാണത്ിന് 
17 പകവാെി, ട�ൺകുട്ടികൾക്വായള്ള 
പ്രരീടമരെിക് പഹവാ്റേൽ നിർമവാ

ണത്ിന് 6.8 പകവാെി, അുംഗണ
വവാെികളുടെ നിർമവാണത്ിനുും 
നവരീകരണത്ിനുമവായി 1.46 പകവാെി 
എനെിങ്ങടന വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ പമഖല
യിൽ 35 പകവാെി രൂ�യടെ �ദ്ധതി
കൾ നെപ്ിലവാക്ി.

ഇതിനു പുറടമ, ആപരവാഗ്ര്യ പമഖല
യിൽ ആറളും തെിമുക്് �ിഎച്ച് സി 
ടകട്ടിെ നിർമവാണത്ിന് 1.25 
പകവാെി, ഓമനമുക്് ആയർപവദ 
ഡിസ്ൻസറി ടകട്ടിെനിർമവാണ
ത്ിന് 28 ലക്ും, ഗവ പഹവാമിപയവാ 
ആശു�ത്രി ക്വാർപട്ടഴ് സിനവായി 
50 ലക്ും എനെിങ്ങടന വിവിധ 
�ദ്ധതികളുും 2016 മുതൽ പൂർത്രീ
കരിച്ചു. അഞ്് കമ്്യൂണിറ്റി ഹവാളുക
ൾക്വായി 2.32 പകവാെി, വളയുംചവാൽ 
പകവാൺക്രരീറ്റ് �വാലത്ിന് 4.9 
പകവാെി, ഓെുംപതവാെ് പകവാൺക്രരീറ്റ് 
�വാലത്ിന് 6.7 പകവാെി, ട�വാട്ടി
ച്ചപ്വാറ ടറയിൽ ടഫൻസിുംഗ് നി
ർമവാണത്ിന് 4.9 പകവാെി എനെിവ 
ഉൾടപ്ടെയവാണ് ജിലയിൽ 62 
പകവാെി രൂ�യടെ വിവിധ �ദ്ധ
തികൾ വകുപ്് നെപ്ിലവാക്ിയത്. 
വിവിധ പകന്ദ �ദ്ധതികളിലവായി 
1.47 പകവാെിയടെ വിവിധ �ദ്ധതി
ലും ഈ കവാലയളവിൽ ജിലയിൽ 
നെപ്ിലവാക്ി.
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2016 മുതൽ എട്ടു പകവാെിപയവാളും
രൂ�യടെ പ്രവർത്നങ്ങളവാണ് 
മൃഗസുംരക്ണ വകുപ്് ജിലയിൽ 
നെപ്വാക്ിയത്.

കമാഹബൽ ആംബുറേറൈ�തി 
സർവകീസക്

അെിയന്ര ഘട്ടങ്ങളിൽ മൃഗവാശു�
ത്രിയിടല സജ്രീകരണങ്ങപളവാടെ
യള്ള ആുംബുലൻസിടറെ പസവനും 
ആവശ്ര്യക്വാർക്്  വരീട്ടു�െിക്ൽ 
നൽകുനെ ടമവാകബൽ ആുംബു
പലറ്ററി സർവരീസ് �ദ്ധതിക്വായി 
അനുവദിച്ചത് 6.09 ലക്ുംരൂ�.

ജിലയിടല ഒമ്പത് പ്വാക്കുകളിൽ
രവാത്രികവാല മൃഗസുംരക്ണ പസവ
നത്ിന് ടവറ്ററിനറി സർജൻമവാടര 
നിപയവാഗിച്ചു.

സക് കൂളുെളതിൽ ജന്തുറഷേമ 
ക്ലബുെൾ

4.58 ലക്ും രൂ� ചിലവിൽ ടകവാള
പച്ചരിമുക്്, മവാട്ടൂൽ, �വാതിരിയവാെ്എ
നെരീ �ഞ്വായത്തുകളിടലയും 1.64 

ലക്ും രൂ� ചിലവിൽ രവാമന്ളി, 
നവാറവാത്്, �ിണറവായി എനെരീ 
�ഞ്വായത്തുകളിടലയും ടതരടഞ്ഞ
ടത് സ് കൂളുകളിൽ ജന്തുപക്മ 
ക്ബുകൾ നെപ്വാക്ി.

25 ലക്ും രൂ� ടചലവിൽ 
�ിണറവായി, മയ്ിൽ, പകവാളയവാെ്, 
�വായും �ഞ്വായത്തുകളിൽ മവാതൃകവാ 
�ഞ്വായത്് �ദ്ധതി നെപ്വാക്ി.

കപമഷ്ര്യൽ പഗവാട്ടറി യൂണിറ്റിന് 61 
ലക്ും രൂ�യും മൃഗസുംരക്ണ
പമഖലയിൽ ആെ്, �വാൽ, മവാുംസും 
എനെിവയടെ ഉൽപ്വാദനും വർധി
പ്ിക്വാൻ ലക്്ര്യമിട്ടുള്ള കപമഷ്ര്യൽ 
പഗവാട്ടറി ടരെയിനിുംഗ് �ദ്ധതിക്് 
8.4 ലക്ും രൂ�യും അനുവദിച്ചു.

കൂെ് നൽകി �ക്ി വളർത്ലിൽ 
പപ്രവാൽസവാഹനും നൽകുനെ �ദ്ധതി
ക്വായി ഒമ്പത് ലക്ുംരൂ� ടചലവ്  
വരുനെ 180 യൂണിറ്റുകൾ ജിലയിൽ 
അനുവദിച്ചു

ഒരു ഗുണപഭവാക്വാവിന് 10 വരീതും 
തവാറവാവ് കുഞ്ഞുങ്ങടള വിതരണും 

ടചയ്യുനെ �ദ്ധതി ജിലയിൽ നെപ്ി
ലവാക്ി.  ഇത്രും 800 യൂണിറ്റുകൾ
ക്വായി 9.72 ലക്ും രൂ�യവാണ്  
ടചലവഴിച്ചത്.  

മവാുംസ ഉൽപ്വാദനും വർധിപ്ിക്കുക
ടയനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ നെപ്ിലവാ
ക്കുനെ പഗവാട്ട്  സവാറ്റകലറ്റ്  യൂണിറ്റ് 
�ദ്ധതിക്വായി 96.25 ലക്ും രൂ� 
ടചലവഴിച്ചു.

1.08 പകവാെി രൂ� ടചലവഴിച്ച്  
സ് കൂൾ �ൗൾരെി ക്ബിനവായി 318 
യൂണിറ്റുകൾ ജിലയിൽ അനുവദിച്ചു.    

�ട്ടികജവാതി വിഭവാഗങ്ങൾക്കുള്ള മു
ട്ടപക്വാഴി വിതരണ �ദ്ധതിക്വായി 
8.24 ലക്ും രൂ�യും ജിലയിടല 
ടതരടഞ്ഞടക്ടപ്ട്ട �ഞ്വായ
ത്തുകളിടലയും മുനിസിപ്വാലിറ്റി
കളിടലയും �ട്ടികജവാതി വിഭവാഗ
ത്ിൽടപ്ട്ട 50 വനിതകൾക്് 
ആട്ടിൻകുട്ടികടള വിതരണുംടചയ്യു
നെ �ദ്ധതിക്വായി 9.1 ലക്ുംരൂ�
യും അനുവദിച്ചു.
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ജതില്ലയതിൽ വതിെരണം ക�യ്തെക് 
8.5 റൊെതി

2016 മുതൽ ഭവാഗ്ര്യക്കുറി വകുപ്് 
ജിലയിടല പലവാട്ടറി ഏജന്റുമവാരുടെ
യും വിൽപ്നക്വാരുടെയും പക്മും 

മുൻനിർത്ി നെപ്ിലവാക്ിയത് 8.5 
പകവാെിപയവാളും രൂ�യടെ പ്രവർത്
നങ്ങൾ. വിവവാഹ ധനസഹവായും, 
പ്രസവവാനുകൂല്ര്യും, ചികിൽസവാ 
സഹവായും, മരണവാനന്ര ധനസ
ഹവായും, വിദ്ര്യവാഭ്ര്യവാസ അവവാർഡ

കൾ, ഉ�രി�ഠനത്ിന് സ് പകവാളർ
ഷിപ്്, ട�ൻഷൻ, പബവാണസുകൾ 
തെങ്ങിയ �ദ്ധതികളിലൂടെയവാണ് 
ജിലയിൽ ഇത്രയും തക ടചലവഴി
ച്ചത്. 
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പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമായതി 
പുെതിയ ൊലൂക്ക് രൂപകീെരതിച്ചു

െളതിപ്പ�മ്പക് പുെതിയ �വനയൂ 
ൈതിവതിഷൻ

12 സ്ാർട്ടക് വതിറല്ലജക് ഓൈകീസു
െളുകെ നതിർമാണത്തിനക് 6.92 
റൊെതി രൂ�

കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷമവായി 
റവന്യൂ വകുപ്ിടറെ പനതൃത്ത്ിൽ 
ജിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്നങ്ങ
ളവാണ് നെന്നു ടകവാണ്ടിരിക്കുനെത്. 
ഈ സർക്വാർ വനെ പശഷും 6387 
പ�ർക്വാണ് ജിലയിൽ �ട്ടയും 
അനുവദിച്ചത്. ജിലയിടല റവന്യൂ 
വകുപ്ിടറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പവഗത്ിലവാക്വാനുും ട�വാതജനങ്ങ
ളുടെ സൗകര്ര്യത്ിനുമവായി 2018ൽ 
�യ്ന്നൂർ ആസ്ഥവാനമവായി പുതിയ 
തവാലൂക്് രൂ�രീകരിച്ചു.  മുഖ്ര്യമന്തി 
�ിണറവായി വിജയനവാണ് ഇതിടറെ  
ഉദ്ഘവാെനും നിർവഹിച്ചത്.  22 വി
പലജകളവാണ് �യ്ന്നൂർ തവാലൂക്ിൽ 
ഉള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ തവാലൂക്കുക
ളിടലവാനെവായ തളിപ്റമ്പുും കണ്ണൂർ 
തവാലൂക്കുും വിഭജിച്ചവാണ്  �യ്ന്നൂർ 
തവാലൂക്് രൂ�രീകരിച്ചത്. �യ്ന്നൂ
രിടല മിനി സിവിൽ പ്റേഷൻ 
ടകട്ടിെത്ിലവാണ് പുതിയ തവാലൂക്്. 
ഇപതവാടെ തളിപ്റമ്പ് തവാലൂക്ിടറെ 
വെപക് അറ്റത്തുള്ളവർക്് തവാലൂക്് 
ഓഫരീസിപലടക്ത്വാൻ കുറഞ്ഞ 
ദൂരും സഞ്രിച്ചവാൽ മതി.

തളിപ്റമ്പ് ആസ്ഥവാനമവാക്ി 
കണ്ണൂർ, �യ്ന്നൂർ തവാലൂക്കുകടള 
ഉൾടപ്ടത്ി പുതിയ റവന്യൂ 
ഡിവിഷൻ ഓഫരീസുും പ്രവർത്
നമവാരുംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എച്ച് �ി സി 
എൽ, ബി �ി സി എൽ കമ്പനിക്് 
ഓയിൽ ഡിപപ്വാ സ്ഥവാ�ിക്കുനെതി
നവായി �യ്ന്നൂർ തവാലൂക്ിൽ കണ്ട
ങ്വാളി എനെ സ്ഥലത്് 120 ഏക്ർ 
ഭൂമി എടറ്റടക്കുനെതിനുള്ള നെ�െി
കൾ ആരുംഭിച്ചു. ഇതിനവായി ഒമ്പത് 
തസ്തികകൾ പുതതവായി സൃഷ്ിക്

ടപ്ട്ടു. ആയഷ് വകുപ്ിന് കരീഴിൽ 
ഇറെർ നവാഷണൽ ആയർപവദ 
റിസർച്ച് ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ടിനുപവണ്ടി 
കല്ര്യവാട്ട് ഭൂമി ഏടറ്റടക്കുനെതിനവായി 
ഓഫരീസ് ആരുംഭിച്ചു. ഓഫരീസി
പലക്് എട്ട്  പുതിയ തസ്തികകളുും 
സർക്വാർ സൃഷ്ിച്ചു.

 ഈ സർക്വാർ വനെ പശഷും 115 
വിപലജകളിൽ ബിെിആർ ഡവാറ്റ 
എൻരെി പൂർത്ിയവാക്കുനെതിനുും, 
പ�വാക്് വരവ് സുംബന്ധിച്ച് പസ
വനങ്ങൾ ഓൺകലൻ ആക്കുനെ
തിനുും റവന്യൂ ഇ- പ�യ്മറെ് സി്റേും 
നെപ്ിൽ വരുത്തുനെതിനുമവായി 
51.41 ലക്ും രൂ�യവാണ് ടചലവഴി
ച്ചത്. വിവിധ നികുതി ഇനത്ിലും 
റവന്യൂ റിക്വറി ഇനത്ിലും 
പകവാെികളവാണ് വകുപ്ിന് ലഭിച്ചത്. 
വിവിധ നികുതി ഇനത്ിൽ 144.1 
പകവാെി രൂ�യും, റവന്യൂ റിക്വറി 
ഇനത്ിൽ 155.2 പകവാെി രൂ�യമവാ
ണ് വകുപ്ിന് ലഭിച്ചത്. ക�തൃക 
മന്ദിരങ്ങളുടെ സുംരക്ണത്ി
നവായി 2016-17 കവാലഘട്ടത്ിൽ 
ഒരു പകവാെി രൂ�യവാണ് വകുപ്് 
അനുവദിച്ചത്. ഈ സർക്വാർ 
അധികവാരപമറ്റ പശഷും ജിലയിടല 
12 സ്മവാർട്ട് വിപലജ് ഓഫരീസുകളുടെ 

ടകട്ടിെ നിർമ്വാണത്ിനവായി 6.92 
പകവാെി രൂ�യവാണ് അനുവദിച്ചത്. 
കണ്ണൂർ എയർപ�വാർട്ട്, നവാഷണൽ 
കഹപവ തെങ്ങി ജിലയിടല 15 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായി 
കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
98.9278 ടഹക്ടർ് സ്ഥലമവാണ് 
റവന്യൂ വകുപ്് എടറ്റടത്ിട്ടുള്ളത്. 
കൂെവാടത പദശരീയ �വാത (എൻ 
എച്ച് 66), കണ്ണൂർ അന്വാരവാഷ്ട്ര 
വിമവാനത്വാവളും, �െിയൂർ കല്ര്യവാടട്ട 
അന്വാരവാഷ്ട്ര ആയർപവദ റിസർച്ച് 
ടസറെർ തെങ്ങി 15 വികസന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നെത്തുനെതിനവായള്ള 
ഭൂമി ഏടറ്റടക്ലും നെന്നുവരികയവാ
ണ്. സി എും ഒ, സിഎുംഡിആർഎ
ഫ്, തെങ്ങിയ ട�വാതജന �രവാതി 
�രിഹവാര അദവാലത്ിൽ ആടക 
ലഭിച്ച 4146 അപ�ക്കളിൽ 2536 
എണ്ണവും  തരീർപ്വാക്വാൻ കഴിഞ്ഞു. 
സിഎുംഡിആർഎഫ് വഴി 18287 
പകസുകൾക്കുും കൂെി 57.13 പകവാെി 
രൂ� ധനസഹവായും അനുവദിച്ചു. 
മുഖ്ര്യമന്തിയടെ തവാലൂക്് തല 
ട�വാതജന �രവാതി �രിഹവാര അദവാ
ലത്ിൽ ലഭിച്ച 228  �രവാതിക
ളിൻപമൽ 173 എണ്ണും തരീർപ്വാക്വാൻ 
കഴിഞ്ഞതും റവന്യൂ വകുപ്ിടറെ 
പനട്ടമവാണ്.
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ജതില്യിൽ നടപ്ോക്ുന്നതക് 16 
കകോടിയുസട ്രദ്ധതതികൾ

ഈ സർക്വാർ അധികവാരത്ിപല
റിയ പശഷും ജിലയിടല ട�വാലരീസ് 
വകുപ്ിൽ നെപ്വാക്കുനെത് 16 പകവാെി
യിലധികും രൂ�യടെ നിർമ്വാണ 
പ്രവൃത്ികൾ. 15 ഓഫരീസുകളവാണ് 
ഈ കവാലയളവിൽ നിർമവാണും പൂ
ർത്ിയവാക്ി ഉദ്ഘവാെനും ടചയ്ത്. 
ആറ് ഓഫരീസുകളുടെ നിർമവാണ 
പ്രവൃത്ികൾ നെന്നു ടകവാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ന്യൂ മവാഹി ട�വാലരീസ് പ്റേഷ
ൻ, തലപശേരി പകവാ്റേൽ ട�വാലരീസ് 
പ്റേഷൻ, മുഴപ്ിലങ്ങവാെ് ടൂറി്റേ് 
ട�വാലരീസ് അസ്സി്റേറെ്സ് ടസറെർ, 
ടക എ �ി നവാലവാും ദളും ബവാരക് 
നിർമ്വാണും, കണ്ണൂർ ഡി എൻ 
എ ലവാബ്, ഡിസ്ടിക്ട് ട�വാലരീസ് 
ടരെയിനിങ് ടസറെർ, കണ്ണൂർ കക്രും 
ബ്വാഞ്്, ടെലി കമ്യൂണിപക്ഷൻ 
സബ്് യൂണിറ്റ്, �യ്ന്നൂർ പഡവാഗ് 
സ് ക്വാഡ് ടകനെൽ, ടകവാളവല്ലൂർ 
പഡവാഗ് സ് ക്വാഡ് ടകനെൽ, കണ്ണൂർ 
കൺപരെവാൾ റും, വിജിലൻസ് ആറെ്  
ആറെി കറ�്ഷൻ ബ്യൂപറവാ, കണ്ണൂർ 
ൌൺ ശിശു സൗഹൃദ ടകട്ടിെും, 
പ�രവാവൂർ ശിശു സൗഹൃദ ടകട്ടിെും, 

കൂത്തു�റമ്പ് ശിശു സൗഹൃദ 
ടകട്ടിെും എനെിവയവാണ് �ണി പൂ
ർത്ിയവായി ഉദ്ഘവാെനും ടചയ്ത്. 
�യ്വാവൂർ, ടചവാക്ി, �രിയവാരും 
ട�വാലരീസ് പ്റേഷനുകളുും, ആറളും, 
ഉളിക്ൽ ട�വാലരീസ് പ്റേഷടറെ 
ശിശുസൗഹൃദ ടകട്ടിെങ്ങളുും കണ്ണൂർ 
സിറ്റി ട�വാലരീസ് പകവാുംപ്ലക് സുമവാ
ണ് നിർമവാണത്ിലള്ള ഓഫരീസു
കൾ.

ഒമ്പത് പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ 
നിർമിക്കുനെ കണ്ണൂർ സിറ്റി 
ട�വാലരീസ് പകവാുംടപ്ലക്സിനവായള്ള 
ടകട്ടിെത്ിടറെ ശിലവാസ്ഥവാ�നും 
ഈ വർഷും ഒപക്ടവാബർ 26നവാണ് 
മുഖ്ര്യമന്തി നിർവഹിച്ചത്.

സിറ്തി-റൂറൽ ജതില്ോ 
വിഭജനം

പ�വാലരീസ് ജിലടയ കണ്ണൂർ 
സിറ്റി, കണ്ണൂർ ററൽ എനെിങ്ങടന 
രണ്ടവായി വിഭജിക്വാനുള്ള സർക്വാ
റിടറെ തരീരുമവാനും പ�വാലിസ് ഭരണ 
നിർവഹണും കൂടതൽ കവാര്ര്യക്മ
മവാക്കുും.

രണ്ട് എസ് �ി മവാർക്വായി ചുമതല 

വരീതിച്ച് നൽകുും. കണ്ണൂർ, തലപശേ
രി സബ്ഡിവിഷനുകളുും മട്ടന്നൂർ 
എയർപ�വാർട്ടുും പചർനെതവാണ് 
കണ്ണൂർ സിറ്റി. തളിപ്റമ്പ്, ഇരിട്ടി, 
സബ് ഡിവിഷനുകൾ ഉൾടപ്ടനെ 
കണ്ണൂർ ററൽ ജിലയടെ ആസ്ഥവാനും 
മവാങ്ങവാട്ട് �റമ്പ് ആയിരിക്കുും.

സകോവിെക് പ്രതതിക�ോധത്തി
സന മപുൻനതി�യിൽ

ടകവാവിഡ് പ്രതിപരവാധത്ിടറെ മു
നെണിയിൽ നിനെ് പ്രവർത്ിച്ച ജി
ലയിടല ട�വാലരീസ് പസന, പരവാഗ 
വ്ര്യവാ�നും �ിെിച്ചുനിർത്തുനെതിൽ 
നിസ്തുലമവായ �ങ്വാണ് വഹിച്ചത്. 
ജിലയിൽ പലവാക്ഡൗൺ നിയന്ത
ണങ്ങൾ കർശനമവായി നെപ്ിലവാ
ക്കുനെതിലും ഗൃഹസന്ദർശനത്ിലൂ
ടെയും മറ്റുും ക്വാറകറെൻ �വാലനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിലും തികഞ്ഞ 
ജവാഗ്തയവാണ് ട�വാലരീസ് �വാ
ലിച്ചത്. ജിലയിൽ ടകവാവിഡ് 
ട�രുമവാറ്റച്ചട്ടും �വാലിക്കുന്നുടവനെ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിലും നിയമും ലും
ഘിക്കുനെവർടക്തിപര നെ�െിക
ൾ സ്രീകരിക്കുനെതിലും ട�വാലരീസ് 
പസന മുനെിൽതടനെയണ്ട്.
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പ്രളയും, ടകവാവിഡ് തെങ്ങിയ 
പ്രതിസന്ധികൾക്ിെയിലും 

നവാെിടറെ വികസനക്കുതിപ്ിന് കരു
പത്കി തലപശേരി-മവാഹി കബ�വാ
സിടറെ നിർമ്വാണ പ്രവൃത്ികൾ 
പുപരവാഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 53 
ശതമവാനും പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയവായി. 
370 പകവാെി രൂ�യവാണ് ഇതവടര 
ടചലവഴിച്ചത്. വിവിധ ഭവാഗങ്ങ
ളിൽ നിനെവായി 2.36 ടഹക്ടർ 
സ്ഥലും കൂെി വിട്ടുകിട്ടവാനുള്ള നെ�
െികൾ പുപരവാഗമിക്കുകയവാണ്. 2021 
ടസപ്ുംബറിൽ �ണി പൂർത്ിയവാ
ക്വാനവാണ് കരവാർ. മൂന്നു �തിറ്റവാ
ണ്ടിപലടറയവായി മുെങ്ങിക്ിെക്കുനെ 
�ദ്ധതി യവാഥവാർഥ്ര്യമവാകുനെപതവാടെ 
ഏടറക്വാലമവായി തലപശേരി നഗരും 
അനുഭവിക്കുനെ രൂക്മവായ ഗതവാഗ
തക്കുരുക്ിനവാണ് �രിഹവാരമവാകുനെ
ത്. കണ്ണൂർ ജിലയിടല മുഴപ്ിലങ്ങവാ
െ് മുതൽ പകവാഴിപക്വാെ് ജിലയിടല 
അഴിയൂർ വടര 18.6 കിപലവാമരീറ്റർ 
കദർഘ്ര്യപമറിയതവാണ് തലപശേരി
-മവാഹി കബ�വാസ്.   

തലപശേരി നഗരത്ിടല ഗതവാഗ
തക്കുരുക്ിന് ശവാശ്ത�രിഹവാരും 
കവാണവാനവായി 30 വർഷങ്ങൾക്കു 
മുമ്പവാണ് കബ�വാസ് നിർമ്ി
ക്വാൻ പക്രന്ദ സർക്വാർ തരീരുമവാ
നിച്ചത്. പുതിയ പറവാഡിന് സ്ഥലും 
ഏടറ്റടക്വാനവായി 1989ൽ തലപശേ
രിയിൽ ലവാൻഡ് അക്ിസിഷൻ 
എൽ.എ എൻ.എച്ച് ഓഫരീസ് 
രൂ�രീകരിച്ചു. മുഴപ്ിലങ്ങവാെ്, ധർ
മ്െും, തലപശേരി, എരപഞ്ഞവാളി, 
തിരുവങ്ങവാെ് വിപലജകളിലവായി 
9.700 കിപലവാ മരീറ്റർ ദൂരത്ിൽ 
45.7486 ടഹക്ടർ സ്ഥലും 2001ൽ 
തടനെ 1894ടല ഭൂമി ഏടറ്റടക്ൽ 
നിയമപ്രകവാരും ഏടറ്റടത്് പദശരീ
യ�വാത അധികൃതർക്് കകമവാറി. 
എനെവാൽ, തലപശേരി-മവാഹി 
കബ�വാസ് നിർമ്വാണും പകന്ദ 
സർക്വാർ മുന്ിയ �രിഗണനവാ 
�ട്ടികയിൽ ഉൾടപ്ടത്വാത്
തിനവാൽ പശഷിച്ചതിൽ ടചവാക്ി, 
മവാഹി വിപലജകളിടല സ്ഥലടമ
ടപ്ിൽ പുപരവാഗതിയണ്ടവായില. 
�ിനെരീെ്, പദശരീയ�വാത അപതവാറിറ്റി 

ഓഫ് ഇന്്ര്യ തലപശേരി-മവാഹി 
കബ�വാസിടന മുുംകബയിൽ 
നിനെ് തെങ്ങി ടകവാച്ചിയിൽ അവ
സവാനിക്കുനെ പദശരീയ�വാത 17ടറെ 
ഭവാഗമവാക്ി നവാലവരിപ്വാതയവായി 
വികസിപ്ിക്വാൻ തരീരുമവാനിച്ചത് 
നിർണവായകമവായി.

പറവാഡ് നിർമ്ിക്വാനവായി ഏടറ്റ
ടത് സ്ഥലും 45 മരീറ്റർ വരീതി
യിൽത്ടനെ എത്രയും ട�ടട്ടനെ് 
ഏടറ്റടക്ണടമനെ ആവശ്ര്യവമവായി 
പകവാെിപയരി വിപലജിടല ജനങ്ങൾ 
കഹപക്വാെതിടയ സമരീ�ിച്ചത് 
കബ�വാസിനവായള്ള ഭൂമി ഏടറ്റട
ക്ലിടറെ ചരിത്രത്ിടല അപൂർവ
തയവാണ്. 2010 ടഫബ്രുവരി 28ന് 
മുമ്പ് സ്ഥലപമടറ്റടക്ൽ പൂർത്ി
യവാക്ണടമനെ കഹപക്വാെതി 
നിർപദേശ പ്രകവാരും പകവാെിപയരി, 
ടചവാക്ി വിപലജകളിൽ 3.8 കിപലവാ 
മരീറ്ററിടല 16.6973 ടഹക്ടർ സ്ഥലും 
ഏടറ്റടക്ലിനവായി തലപശേരി 
മിനി സിവിൽ പ്റേഷനിൽ 2009 
ജൂണിൽ ടസ്ഷ്ര്യൽ തഹസിൽ
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ദവാർ എൽ.എ എൻ.എച്ച് യൂനിറ്റ്-2 
പ്രവർത്നും തെങ്ങി. 1956ടല 
പദശരീയ�വാത നിയമപ്രകവാരും 
സ്ഥലപമടറ്റടത് മലബവാറിടല 
ആദ്ര്യപ്രപദശമവാണ് പകവാെിപയരി. 
പദശരീയ�വാത നിയമപ്രകവാരും 
ഏടറ്റടടത്ങ്ിലും പകരള സർക്വാ
റിടറെ ഫവാ്റേ് രെവാക്് ടപ്രവാജക്ടിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ിയവാണ് ഇവിടെ ഭൂമി 
ഏടറ്റടക്ൽ നെനെത്. പകവാെിപയരി 
വിപലജിൽ ഏടറ്റടക്വാനുള്ള 
10.1784 ടഹക്ടർ ഭൂമിയും ഏടറ്റടത്് 
കകമവാറി. ടചവാക്ി വിപലജിൽ 
1.760 കിപലവാ മരീറ്ററിൽ 6.3696 
ടഹക്ടർ സ്ഥലും ഏടറ്റടത്് 2018 
ജനുവരിയിൽ കകമവാറിയപതവാടെ 
കണ്ണൂർ ജിലയിടല ഭൂമി ഏടറ്റട
ക്ൽ പൂർത്ിയവായി.

കണ്ണൂർ, പകവാഴിപക്വാെ് ജിലകളി
ലും പുതപച്ചരി സുംസ്ഥവാനടത് 
മവാഹിയിലമവായി 82.5222 ടഹക്ടർ 
സ്ഥലമവാണ് കബ�വാസിനവായി 
ഏടറ്റടത്ത്. �ദ്ധതി പ്രപദശടത് 
ജനങ്ങടള വിശ്വാസത്ിടലടത്് 
നഷ്�രിഹവാരമവായി മികച്ച വില 
നിശ്യിച്ചതിലൂടെ എതിർപ്പുകൾ 
ഇലവാതവാക്വാൻ സർക്വാരിനവായി. 

സ്ഥലപമടറ്റടക്കുനെതിന് പദശരീയ
�വാതവാ അപതവാറിറ്റിടയ സഹവായി
ക്കുനെതിനവായി പ്രപത്ര്യക ഉപദ്ര്യവാഗ
സ്ഥടര നിയമിക്കുകയും ടചയ്തു. 883 
പകവാെി രൂ� ടചലവഴിക്കുനെ കബ
�വാസിടറെ പ്രവൃത്ി ഉദ്ഘവാെനും 
2018 ഒപക്ടവാബർ 30ന് മുഖ്ര്യമന്തി 
�ിണറവായി വിജയൻ, പകന്ദ മന്തി 
നിധിൻ ഗഡ്കരി എനെിവരവാണ് 
നിർവഹിച്ചത്.
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പകരള ഖവാദി ഗ്വാമ വ്ര്യവസവായ പബവാർഡിടറെ പനതൃ
ത്ത്ിൽ �വാപ്ിനിപശരിയിൽ  പുതിയ സിൽക്് 
ടനയ്ത് പകന്ദും പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചു. നിലവിടല 
നൂൽനൂൽപ്് - ടനയ്ത് പകന്ദപത്വാെ് പചർനെ് ആരുംഭിച്ച 
പുതിയ സിൽക്് ടനയ്ത് പകന്ദത്ിൽ 10 തറികളവാ
ണ് ഒരുക്ിയിരിക്കുനെത്. വിവവാഹ സവാരികളവാണ് 
ഇവിടെ പ്രധവാനമവായും ടനയ് ടതടക്കുക. ഉ�പഭവാക്വാ
വിടറെ തവാൽ�ര്ര്യമനുസരിച്ചുും സവാരികൾ നിർമ്ിച്ച് 
നൽകുും. 12 പ�ർക്് കൂെി പുതതവായി പജവാലി നൽകവാൻ 
സവാധിക്കുും.   50 പകവാെി രൂ� ടചലവിൽ 10,000 ചതര
ശ് മരീറ്റർ വിസ്തൃതിയള്ള പഷവാപ്ിുംഗ് പകന്ദവും ഇവിടെ 
ആരുംഭിക്കുന്നുണ്ട്. വി�ണന സമുച്ചയത്ിടറെ ശിലവാ
സ്ഥവാ�നും 2020 ഒപക്ടവാബർ 23ന് വ്ര്യവസവായ വകുപ്് 
മന്തി ഇ �ി ജയരവാജൻ നിർവ്ഹിച്ചു. ഖവാദി നൂൽപ്് - 
ടനയ്ത് പകന്ദങ്ങൾ, വില്നശവാല, ഗ്വാമ വ്ര്യവസവായ ഉൽ
പ്വാദന പകന്ദും, പഗവാഡൗൺ തെങ്ങിയവ വി�ണന 
സമുച്ചയത്ിൽ ഉണ്ടവാകുും. ഖവാദി പമഖലയിൽ 100 
സ്തരീകൾക്് സ്ഥിരും ടതവാഴിൽ നൽകവാൻ സവാധിക്കുനെ
തവാണ് �ദ്ധതി.

കഴിഞ്ഞ നവാലര വർഷത്ിനിടെ 1750 ടതവാഴിലവാളി
കൾക്് വിവിധ ആനുകൂല്ര്യങ്ങളിലവായി ജിലവാ ഖവാദി 
ഗ്വാമ വ്ര്യവസവായ ഓഫരീസ് വിതരണും ടചയ്ത് 17.66 
പകവാെി രൂ�. 1.3 പകവാെി രൂ� സബ്സിഡി നൽകി 
ജിലയിൽ 123 ടചറുകിെ വ്ര്യവസവായ സുംരുംഭങ്ങൾ 
ആരുംഭിച്ച് 500പലടറ ടതവാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. 

പ്റേഷനറി ഡിപ്വാർട്ട്ടമറെിനുും മറ്റ് സർക്വാർ സ്ഥവാ�
നങ്ങൾക്കുും പവണ്ടി നിർമിച്ചു നൽകിയത് എട്ടു ലക്ും 
ഫയൽ പബവാർഡകൾ. 

2019 ൽ അഞ്് ലക്ും രൂ� ടചലവിൽ ഒരു പ�പ്ർ 
ക്ര്യവാരി ബവാഗ് നിർമ്വാണ യൂണിറ്റ് ആരുംഭിച്ചു. �വാ
പ്ിനിപശേരിയിൽ നെപ്ിലവാക്കുനെ ഖവാദി ഗ്വാമും �ദ്ധ
തിയിൽ സിൽക്് ടനയ്ത് �രിശരീലനും ആരുംഭിച്ചു.  
ആറു ലക്ും രൂ� ടചലവിൽ 90 പ�ർക്് പതനരീച്ച 
പകവാളനിയും കൂടും വിതരണും ടചയ്തു. 

ട�രളപശേരിയിൽ ജിലവാ�ഞ്വായത്ിടറെ ധനസഹവായ
പത്വാടെ 25 ലക്ും രൂ� ചിലവിൽ ഖവാദി ഉൽ�വാദന 
പകന്ദത്ിടറെ നിർമ്വാണും ആരുംഭിച്ചു. ജിലവാ �ഞ്വാ
യത്് അനുവദിച്ച 10 ലക്ും രൂ� ചിലവഴിച്ച് പമലൂർ 
ഖവാദി ഉൽപ്വാദന പകന്ദും, പ�രവാവൂർ ഖവാദി ഉല്വാദന 
പകന്ദും, മവാലൂർ ഖവാദി ഉൽ�വാദന പകന്ദും എനെിവ നവരീ
കരിച്ചു. സി കൃഷ്ണൻ എുംഎൽഎയടെ ആസ്തി വികസന 
നിധിയിൽ ഉൾടപ്ടത്ി �യ്ന്നൂർ ഖവാദി പകന്ദത്ിന് 
13 ലക്ും രൂ�യടെ ചരക്് വവാഹനും വവാങ്ങി. 

പയ്യന്നൂർ ഖാദതി റെന്ദ്രം

�യ്ന്നൂർ ഖവാദി പകന്ദത്ിന് കരീഴിൽ �ള്ളിപ്വാറ, 
മുഴപക്വാും, തച്ചങ്ങവാെ്, മലപ്പച്ചരി എനെിവിെങ്ങളിൽ 
പുതിയ ഖവാദി ടനയ്ത് പകന്ദും സ്ഥവാ�ിച്ച് 100 ഓളും 
പുതിയ ടതവാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു.

50 ലക്ും ടചലവിൽ ടറഡിടമയ്ഡ് ഗവാർടമറെ്സ് 
പമക്ിുംഗ് യൂണിറ്റിടറെ നവരീകരണ പ്രവൃത്ി പുപരവാഗ
മിക്കുന്നു.

ഏറ്റുകുടക് �രുത്ി സുംസ് കരണ പകന്ദും ആധുനിക
വൽക്രിക്കുനെതിടറെ ഭവാഗമവായി 50 ലക്ും രൂ�യടെ 
കുംപ്രസ്സർ, ടബയിൽ ടപ്രവാസ്സസിുംഗ് ടമഷരീൻ, സർ
വ്രീസ് ടമയിറെനൻസ് ടമഷിനറി, പ്ലവാറ്റ്പഫവാും ഇല
ക്ടിക്ൽ വയറിുംഗ്, പരേവായിുംഗ് ടമഷരീൻ തെങ്ങിയവ 
സ്ഥവാ�ിച്ചു. 

ടചറുവത്തൂർ ടറഡിടമയ്ഡ് വവാർപ്ിുംഗ് യൂണിറ്റ് ആരും
ഭിച്ചു. ഇതവഴി ടനയ്ത് പകന്ദങ്ങൾക്് തെസുംകൂെവാടത 
�വാവ് ലഭ്ര്യമവാക്കുകയും തെർച്ചയവായി ടതവാഴിൽ നൽകു
കയും ടചയ്യുന്നു.

ടതവാഴിലവാളികൾക്കുള്ള പൂരക പവതനും �ദ്ധതി 
ഇനത്ിൽ 24.87 പകവാെി രൂ�യും റിപബറ്റ് ഇനത്ിൽ 
9.32 പകവാെി രൂ�യും ടപ്രവാഡക്ൻ ഇൻസറെരീവ് ഇന
ത്ിൽ 2.80 പകവാെി രൂ�യും വിതരണും ടചയ്തു.

പകവാവിഡ് 19 പ്രതിപരവാധ പ്രവർത്നത്ിടറെ 
ഭവാഗമവായി രണ്ട് ലക്ത്ിലധികും ഖവാദി മവാസ് ക്കുകൾ 
ഉൽപ്വാദിപ്ിച്ച് വിതരണും ടചയ്തു.

PnÃm Jm-Zn {Km-a hy-hkm-b Hm-^okv
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കൂത്ു്രറമ്ിൽ അനലറ്തിക്ൽ ലോബക്

കൂത്തു�റമ്പ് ഇലിപ്റ്റച്ചിറയിൽ ഭക്്ര്യസുരക്വാ വകു
പ്ിടറെ കരീഴിൽ റരീജിയണൽ അനലിറ്റിക്ൽ ലവാബ് 
പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചു. ഭക്്ര്യ സുരക്വാവകുപ്ിടറെ 
കരീഴിലള്ള സുംസ്ഥവാനടത് നവാലവാമടത് റരീജിയ
ണൽ അനലിറ്റിക്ൽ ലപബവാറട്ടറിയവാണ് ഇവിടെ 
പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചിരിക്കുനെത്. പകവാഴിപക്വാെ്, 
എറണവാകുളും, തിരുവനന്പുരും എനെരീ ജിലകളിലവാ
യിരുന്നു പനരടത് ലവാബ് ഉണ്ടവായിരുനെത്. 

കണ്ണൂർ, കവാസർപകവാെ്, വയനവാെ് ജിലകളിടല ജന
ങ്ങൾക്് കുെിടവള്ളും, �വാൽ, എണ്ണ തെങ്ങിയവയടെ 
�രിപശവാധന ഇപതവാടെ എളുപ്മവാവും. 

ജിലയിടല ഭക്്ര്യ പമഖലടയ സുരക്ിതമവാക്കുനെതി

നവായി കൃഷി വകുപ്്, ആപരവാഗ്ര്യ വകുപ്്, ഫിഷറരീസ് 
വകുപ്് എനെിവയ്ക പുറടമ ട�വാലരീസ്, എക് കസസ് 
തപദേശസ്യുംഭരണ വകുപ്് എനെിവയമവായി സഹക
രിച്ചവാണ് ഭക്്ര്യസുരക്വാ വകുപ്് വിവിധ �ദ്ധതികൾ 
നെപ്വാക്കുനെത്. ഈറ്റ് കററ്റ് ഇന്്ര്യ,  എസ്എൻഎ
ഫ് അറ്റ് സ് കൂൾ, ക്രീൻ സ്ടരീറ്റ് ഫുഡ് ഹബ്, ്ിസ്ഫുൾ 
കഹജരീനിക് ഓഫറിങ്ങ് ട പഗവാഡ് തെങ്ങി വ്ര്യത്ര്യ
സ്തങ്ങളവായ �ദ്ധതികളവാണ് വകുപ്ിടറെ പനതൃത്
ത്ിൽ ആവിഷ് കരിച്ചിരിക്കുനെത്.

എലവാ ഗ്വാമ�ഞ്വായത്തുകളിലും 100 ശതമവാനും 
ഭക്്ര്യസുരക് ഉറപ്വാക്കുക എനെ ലക്്ര്യപത്വാടകൂെി 
പ്രപത്ര്യക സമിതി രൂ�രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപതവാടെവാപ്ും 
�ഞ്വായത്തുകളിടല കുെിടവള്ള ഗുണനിലവവാര �രി
പശവാധനയും സുംഘെിപ്ിച്ചു.

`£y-kpc-£m h-Ip¸v

കക�ള ബരീെി ചപു�ുട്ടക് സതോഴിലോളതി കഷേമനതിധി കബോർെക്

2017-18 വർഷടത് ബജറ്റിൽ പബവാർഡിന് 20 പകവാെി രൂ� പ്രഖ്ര്യവാ�ിച്ചതിടറെ അെിസ്ഥവാനത്ിൽ ടതവാഴിൽ 
കവവിധ്ര്യ വൽക്രണും നെത്തുനെതിനവായി പക്മനിധി അുംഗങ്ങൾക്് 12 ഇനും ടതവാഴിലധിഷ്ിത �ദ്ധതികളുും 
മൂനെ് ടതവാഴിപലതര �ദ്ധതികളുും ആവിഷ് ക്രിക്കുകയും സർക്വാറിടറെ അുംഗരീകവാരും പനടകയും ടചയ്തു. പബ്വായി
ലർ ചിക്ൻ ഫവാും, മിനി പ�വാൾരെി ഫവാും, ടമവാകബൽ െരീ പഷവാപ്്, ഫവാൻസി പഷവാപ്് തെങ്ങിയവയവാണ് �ദ്ധതി 
പ്രകവാരും നെപ്വാക്കുനെത്. ടതവാഴിലധിഷ്ിത �ദ്ധതികളുടെ 80 ശതമവാനും സർക്വാർ വിഹിതവും 20 ശതമവാനും 
ഗുണപഭവാക്തൃ വിഹിതവമവാണ്. �ദ്ധതിയിലൂടെ 2035 ഗുണപഭവാക്വാക്ളിലൂടെ 3970 പ�ർക്് ടതവാഴിൽ സൃഷ്ിക്വാ
നവാകുും. വിവിധ ടതവാഴിൽ �ദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘവാെനും 2019 ഫിബ്രുവരി 28 ന് വ്ര്യവസവായ വകുപ്് മന്തി ഇ �ി 
ജയരവാജൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നു.
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സോമൂ�് 
വനവൽക്�ണം
സവാമൂഹ്ര്യ വനവൽക്രണത്ിടറെ 
ഭവാഗമവായി ഹരിതപകരളും �ദ്ധതി
യിൽ ഉൾടപ്ടത്ി പസവാഷ്ര്യൽ 
പഫവാറസ്ടി വിഭവാഗും ജിലയിൽ 
വിതരണും ടചയ്ത് 14 ലക്പത്വാ
ളും ടചെികൾ. ജിലയിടല വിവിധ 
ഫവാമുകളിലും തപദേശ സ്ഥവാ�ന
ങ്ങൾക്കു കരീഴിലമവായി മുളപ്ിച്ച 
കതകളവാണ് പലവാക �രിസ്ഥിതി 
ദിനപത്വാെനുബന്ധിച്ച് വിതരണും 
ടചയ്ത്. 

ഫയർ ആന്റ് സറസ്യേയൂ
കണ്ണൂര് ഫയർ ആറെ് ടറസ്ക്യൂ പ്റേഷ
ടറെ പുതിയ ഓഫരീസ് ടകട്ടിെത്ി
ടറെയും ്റേവാഫ് ക്വാർപട്ടഴ്സിടറെയും 
ഉദ്ഘവാെനും 2017 ജൂൺ 27ന് മുഖ്ര്യ
മന്തി നിർവ്ഹിച്ചു. 10 പകവാെി രൂ� 
ടചലവഴിച്ചവാണ് റരീജിയണൽ ഫയർ 
ഓഫരീസ്, ജിലവാ ഫയർ ഓഫരീസ് 
എനെിവയടെയും ്റേവാഫ് ക്വാർപട്ട
ഴ്സിടറെയും നിർമവാണും പൂർത്ിയവാ
ക്ിയത്. ഒരു ലക്ും ലിറ്റർ ജലും 
സുംഭരിക്വാൻ പശഷിയള്ള ഭൂഗർഭ 
െവാങ്ും ഇവിടെ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കോഞ്തി�ങ്ങോടക് ഹപെവിങ്ങക് സടസ്റിങക് കകപദ്ം
കവാഞ്ഞിരങ്ങവാെ് ആധുനിക കരേവിങ്ങ് ടെ്റേിങ് പകന്ദും പ്രവർത്നമവാരുംഭിച്ചു. നവാലപകവാെിരൂ� ടചലവിലവാണ് 
കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത കരേവിങ് ടെ്റേ് രെവാക്കുും ടവഹിക്ിൾ ടെ്റേിങ് പ്റേഷനുും ഉൾടപ്ടനെ ടെ്റേിങ് പകന്ദും 
നിർമിച്ചത്. സുംസ്ഥവാനത്തുതടനെ ഏറ്റവും നൂതനമവായ സുംവിധവാനമവാണ് ഇവിടെ ഏർടപ്ടത്ിയിരിക്കുനെത്. 
എെപ്വാളിൽ നിർമിക്കുനെ ഇറെർനവാഷണൽ കലസൻസിനുള്ള ടെ്റേിങ് ഗ്ൗണ്ടിപലക്കു പവണ്ട പ്രവാഥമികഘട്ട 
�രരീക്കൾ കവാഞ്ഞിരങ്ങവാട്ട് നെത്വാനവാണ് ശ്മും. പലണിങ് ടെ്റേ്, കലസൻസ് നൽകൽ എനെിവടയലവാും 
ഇവിടെ നെക്കുും. ടെ്റേ് �വാസവായവാലെൻ കലസൻസ് നൽകുും. പ്രതിദിനും 120 പ�ർക്് കരേവിങ് ടെ്റേ് നെ
ത്വാവനെ രരീതിയിലവാണ് ക്രമരീകരണും.

വോണതിജയേ നതികപുതതി സമപുച്ചയം വ�ുന്നു
കണ്ണൂരിൽ സുംസ്ഥവാന ചരക്് പസവന നികുതിവകുപ്ിടറെ ആസ്ഥവാനമവായി വവാണിജ്ര്യ നികുതി സമുച്ചയും നിർ
മിക്കുനെതിന് കണ്ണൂർ നഗരത്ിൽ ഭൂമി ഏടറ്റടക്വാൻ 3.9 പകവാെി രൂ�യും പകവാുംപ്ലക് �ണിയനെതിനവായി 17.10 
പകവാെി രൂ�യും അനുവദിച്ചു. 
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മുഴുവൻ ഭവനങ്ങളിലും കവദയുതി കണക്ൻ ലഭ്ര്യ
മവാക്കുകടയനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ സുംസ്ഥവാനത്വാടക 
നെപ്ിലവാക്ിയ സമ്പൂർണ കവദയുതരീകരണ �ദ്ധതി 
ജിലയിലും സമയബന്ധിതമവായി പൂർത്ിയവാക്ി. 
സമ്പൂർണ കവദയുതരീകരണ പ്രഖ്ര്യവാ�നും 2017 മവാർച്ച്  
28ന് കവദയുതി വകുപ്് മന്തി എും എും മണി നിർവ്
ഹിച്ചു.

ഇതിടറെ ഭവാഗമവായി 270 കി.മരീ. സിുംഗിൾ പഫസ് 
കലൻ പുതതവായി വലിച്ച് 11223 വരീടകളിൽ കവദയുതി 
കണക്ൻ എത്ിച്ചു. ഇതിൽ 5908 മുൻഗണനവാ കുടും
ബങ്ങളുും 726 �ട്ടിക ജവാതി കുടുംബങ്ങളുും 188 �ട്ടിക 
വർഗ് കുടുംബങ്ങളുും ഉൾടപ്ടന്നു. സമ്പൂർണ കവദയു
തരീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായി 13.66 പകവാെി രൂ� 
ടചലവഴിച്ചു.

പടോൻസക് പഗതിെക് ്രദ്ധതതി ്രപുക�ോഗമതിക്ുന്നു 

മലബവാർ പമഖലയിടല കവദയുതി പ്രസരണ ശുംഖല 
ശക്ിടപ്ടത്തുക എനെ ലക്്ര്യപത്വാടെ നെപ്ിലവാക്കു
നെ രെവാൻസ് ഗ്ിഡ് �ദ്ധതിയടെ ഭവാഗമവായി പുതിയ 

400 ടക.വി പ്രസരണ കലനുകൾ സ്ഥവാ�ിക്ൽ, 
നിലവിലള്ള 110 ടക.വി സബ് പ്റേഷടറെ പശഷി 220 
ടക.വി ആയി വർദ്ധിപ്ിക്ൽ, നിലവിലള്ള 66/110 
ടക.വി കലനുകൾ 110/220 ടക.വി കലനുകളവാക്ി 
ഉയർത്ൽ എനെരീ പ്രവൃത്ികളവാണ് ഉൾടപ്ടത്ിയി
രിക്കുനെത്. ജിലയിൽ രെവാൻസ്ഗ്ിഡ് �ദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ി തലപശേരി 110 ടക.വി സബ് പ്റേഷടറെ 
പശഷി വർധിപ്ിക്ൽ, കവാഞ്ഞിപരവാെ്, മയിലവാട്ടി 
എനെിവിെങ്ങളിൽ പുതിയ കലൻ വലിക്ൽ തെ
ങ്ങിയ പ്രവൃത്ികൾ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 

ഇലപട്തികക് സവ�തിക്തിൾ ചോർജതിങക് കസ്റഷൻ

പകരള സർക്വാരിടറെ ഇ ടമവാബിലിറ്റി �ദ്ധതി 
പ്രകവാരും ടചവാവ്യിൽ കവദയുത വവാഹനങ്ങൾ ചവാർജ് 
ടചയ്യുനെതിനുള്ള ഇ ടവഹിക്ിൾ ചവാർജിങ് പ്റേഷ
ൻ പ്രവർത്ന സജ്മവായി. ഇതിടറെ തെർച്ചയവായി 
കണ്ണൂർ പകവാർപ്പറഷൻ �രിധിയിൽ 26 ഇ ടവഹി
ക്ിൾ ചവാർജിങ് പ്റേഷനുകൾ സ്ഥവാ�ിക്കുനെതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 

PnÃ-bn-se ap-gp-h³ ho-Sp-I-fn-epw 
sh-fn-¨-sa-¯n-¨v sI F-kv C _n
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ഫിലസമന്റ് പഫരീ കക�ള 

ഊർജ പകരള മിഷടറെ ഭവാഗമവായ ഫിലടമറെ് ഫ്രീ 
പകരള �ദ്ധതി പ്രകവാരും എൽ ഇ ഡി അലവാത് 
മുഴുവൻ ബൾബുകളുും മവാറ്റി നൽകുനെ �ദ്ധതി ജിലയി
ൽ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 79203 ഉ�പഭവാക്വാക്ൾ 858745 
എണ്ണും എൽഇഡിക്വാണ് ഇതവടര ടകഎസ്ഇബി 
ടവബ്കസറ്റിൽ രജി്റേർ ടചയ്ിട്ടുള്ളത്.     

്ര്യുതതി ്രദ്ധതതി ്രപുക�ോഗമതിക്ുന്നു

ഊർജ് പകരള മിഷടറെ ഭവാഗമവായി കവദയുത 
വിതരണ പമഖല ശക്ിടപ്ടത്വാനുും നവരീകരിക്വാ
നുമുള്ള ദയുതി �ദ്ധതിയും ജിലയിൽ പുപരവാഗമിക്കുന്നു. 
ഇതിനകും 115.85 കി.മരീ. 11 ടക.വി കണ്ടക്ടർ മവാറ്റുകയും 
65.3 കി.മരീ. പുതിയ 11 ടക.വി കലൻ വലിക്കുകയും 
64 വിതരണ രെവാൻസ് പഫവാർമറുകൾ സ്ഥവാ�ിക്കുകയും 
109 കി.മരീ. എൽ െി കലൻ വലിക്കുകയും 2136 കി.മരീ. 
എൽ െി കലൻ മവാറ്റുകയും ടചയ്തുകഴിഞ്ഞു. 

ഇതിനു പുറടമ, പ്രസരണ നഷ്ും കുറയ്കനെതിനുള്ള 
പകന്ദ�ദ്ധതിയടെ ഭവാഗമവായി കണ്ണൂർ, �വാപ്ിനിപശേരി, 
ടചവാക്ി, ട�രിങ്ങത്തൂർ, �യ്ന്നൂർ, തളിപ്റമ്പ്, മട്ടന്നൂർ 
എനെിവിെങ്ങളിൽ 104 പകവാെി രൂ�യടെ അണ്ടർ 
ഗ്ൗണ്ട് പകബിൾ ഉൾടപ്ടെയള്ള പ്രവർത്ികളിൽ 
70 പകവാെി രൂ�യടെ �ദ്ധതികൾ ഇതിനകും പൂർത്ി
യവായി. 

മുഴുവൻ ഗ്വാമരീണ പമഖലകളിലും കവദയുതി എത്ി
ക്കുക എനെ ഉപദേശപത്വാടെ നെപ്ിലവാക്കുനെ 36.58 
പകവാെിയടെ പകന്ദ �ദ്ധതിയും ജിലയിൽ പൂർത്ിയവാ
യി.

പ്രധവാന നഗരപ്രപദശങ്ങളിടല പ്രസരണ വിതരണ 
ശുംഖല ശക്ിടപ്ടത്തുനെതിനുും പകെവായ മരീറ്ററുകൾ 
മവാറ്റുനെതിനുമുള്ള 38.71പകവാെി രൂ�യടെ പകന്ദ �ദ്ധതി
യും ജിലയിൽ പൂർത്ിയവാക്വാനവായി.
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ഗ്വാമവാന്രരീക്ത്ിൽ അത്ര്യവാധുനിക സൗകര്ര്യങ്ങ
പളവാടെ നിർമ്ിച്ച �ിണറവായി സ്ിമ്ിുംഗ് പൂൾ ഇനെ് 
നവാെിനുും നവാട്ടുകവാർക്കുും അഭിമവാനമവാണ്. ലക്ങ്ങൾ 
മുെക്ി നവാട്ടിൻപുറത്് ഒരു നരീന്ൽ കുളും നിർമിച്ചവാൽ 
അത് വിജയിക്കുപമവാടയനെ സുംശയടത് ടവല്ലുവിളി
ച്ചവാണ് �ിണറവായി സ്ിമ്ിുംഗ് പൂൾ നരീന്ൽ പപ്രമി
കളുടെ ഇഷ്പകന്ദമവായി മവാറിയത്. പകവാവിഡ് പ്രതി
പരവാധത്ിടറെ ഭവാഗമവായി നിലവിൽ സ്ിമ്ിുംഗ് പൂൾ 
അെച്ചിട്ടിരിക്കുകയവാണ്. പകവാവിഡ് നിയന്തണങ്ങൾക്് 
മുമ്പ് പൂളിൽ കണ്ണൂർ, മട്ടന്നൂർ, ഇരിക്കൂർ, തലപശേരി, 
തളിപ്റമ്പ്, മവാെവായി തെങ്ങി ജിലയടെ വിവിധ ഭവാ
ഗങ്ങളിൽ നിന്നുും ദിനുംപ്രതി നിരവധിയവാളുകളവാണ് 
നരീന്ൽ �രിശരീലനത്ിനുും വ്ര്യവായവാമത്ിനുമവായി 
എത്ിയിരുനെത്. ഞവായറവാഴ്ചകളിൽ മവാത്രടമത്തുനെവ
രുും കുറവവായിരുനെില. ഉദ്ഘവാെനത്ിന് പശഷമുള്ള 
ഒരു വർഷത്ിനിെയിൽ ഇവിടെ നരീന്ലിടനത്ിയത് 
�തിനവായിരത്ിപലടറ പ�രവാണ്. 2018 നവുംബർ മൂനെി
നവാണ് 1.2 പകവാെിരൂ� ടചലവിൽ നിർമ്ിച്ച സ്ിമ്ിുംഗ് 
പൂൾ മുഖ്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയൻ നവാെിന് സമർപ്ി
ച്ചത്.

എലവാ ദിവസവും രവാവിടല ആറ് മുതൽ 10 മണി 
വടരയും കവകിട്ട് മൂനെ് മുതൽ ഏഴ് മണി വടരയമവാണ് 
സ്ിമ്ിുംഗ് പൂളിടറെ പ്രവർത്നും. ഞവായറവാഴ്ച രവാവിടല 
�തിവ് പ�വാടലയും കവകുപനെരും മൂനെ് മുതൽ ആറ് 
മണിവടരയമവാണ് പൂൾ പ്രവർത്ിക്കുനെത്. തിങ്ളവാഴ്ച 
ശുചരീകരണ പ്രവൃത്ികൾക്വായി പൂളിന് അവധിയവാ
ണ്.  പ്രവൃത്ി ദിവസങ്ങളിൽ കവകിട്ട് ആറ് മുതൽ 
ഏഴ് മണി വടര സ്തരീകൾക്് മവാത്രമവാണ് പ്രപവശനും. 
ഒരു മണിക്കൂർ പനരടത് വ്ര്യവായവാമത്ിന് 15 വയസിൽ 
തവാടഴയള്ള കുട്ടികൾക്് 30 രൂ�യും മുതിർനെവർക്് 50 
രൂ�യമവാണ് ഈെവാക്കുനെത്. കുട്ടികടള നരീന്ൽ അഭ്ര്യ
സിപ്ിക്കുനെതിന് ഒരു മവാസപത്ക്് 1300 രൂ�യും 
മുതിർനെവർക്് 1750 രൂ�യമവാണ് ഫരീസ്. ഒരു മവാസും 
നരീന്തുനെതിന് കുട്ടികൾക്് 750 രൂ�യും മുതിർനെവർ
ക്് 1000 രൂ�യമവാണ്. ഒരു മവാസടത് രജിസ് പരെഷൻ 
കൂെവാടത ആളുകളുടെ സൗകര്ര്യും കണക്ിടലടത്് 
10, 15 ദിവസങ്ങളിപലക്കുള്ള രജിസ് പരെഷൻ സൗക
ര്ര്യവും ഉണ്ട്. ഏഴുംഗങ്ങളുള്ള ജനകരീയ കമ്ിറ്റിയവാണ് 
സ്ിമ്ിുംഗ് പൂളിടറെ പ്രവർത്നും നിയന്തിക്കുനെത്. 
നിലവിൽ രണ്ട് �രിശരീലകർ, ഒരു ടസക്യൂരിറ്റി, ഒരു 
ക്രീനിുംഗ്്റേവാഫ് എനെിവരവാണ് ഇവിടെയള്ളത്.
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മികച്ച അെിസ്ഥവാന സൗകര്ര്യങ്ങളുും അത്ര്യവാധുനിക 
സജ്രീകരണങ്ങളുമവായി �ിണറവായി ഗ്വാമ�ഞ്വായ
ത്ിൽ നിർമ്ിച്ച �ിണറവായി കൺടവൻഷൻ ടസറെർ 
മുഖ്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയൻ നവാെിന് സമർപ്ിച്ചു. 
തപദേശ സ്യുംഭരണവകുപ്് മന്തി എ സി ടമവായ്രീൻ 
അധ്ര്യക്നവായി. സ്ഥലപമടറ്റടപ്പുും ടകട്ടിെത്ിടറെ 
നിർമവാണ ടചലവും ഉൾടപ്ടെ 18.65 പകവാെി രൂ� ടച
ലവിലവാണ് കൺടവൻഷൻ ടസറെറിടറെ നിർമവാണും. 
�വാർക്ിുംഗ് ഉൾടപ്ടെയള്ള സൗകര്ര്യങ്ങൾക്് സ്ഥലും 
ഏടറ്റടക്കുനെതിനവായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലവായി 8.25 
പകവാെി രൂ�യും ടകട്ടിെ നിർമവാണത്ിനവായി മൂനെ് 
ഘട്ടങ്ങളിലവായി 10.40 പകവാെി രൂ�യമവാണ് അനുവദി
ച്ചത്. 2015-16 വർഷും മുൻ എുംഎൽഎ ടക ടക നവാരവാ
യണടറെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂനെ് 
പകവാെി രൂ� ഉ�പയവാഗിച്ചവാണ് ടസറെറിടറെ നിർമവാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് തെക്ും കുറിച്ചത്. �ിനെരീെ് 
രണ്ടവാും ഘട്ടത്ിൽ 2.65 പകവാെി രൂ� കൂെി അനുവദിച്ചു. 
സ്ടക്ച്ചർ, റവാമ്പ്, പെവായ് ലറ്റ് പ്വാക്്, കിണർ തെങ്ങിയ 
പ്രവൃത്ികൾക്വായവാണ് ഈ തക വിനിപയവാഗിച്ചത്. 
മൂനെവാും ഘട്ടത്ിൽ സർക്വാരിടറെ പ്രപത്ര്യക ധനസഹവാ
യമവായി ആറ് പകവാെി രൂ� അനുവദിച്ചു. 

ടതവാള്ളവായിരത്ിപലടറ പ�ടര ഉൾടക്വാള്ളുനെ 
വിശവാലമവായ ഓഡിപറ്റവാറിയും, ഒപര സമയും 450 
പ�ർക്് ഇരിക്വാവനെ കഡനിുംഗ് ഏരിയ, കിച്ചൺ 
സുംവിധവാനും, കജവ മവാലിന്ര്യ സുംസ് കരണ യൂണിറ്റ്, 
പവ്റേ് വവാട്ടർ മവാപനജ് ടമറെ് സി്റേും എനെിവ കൺ
ടവൻഷൻ ടസറെറിടലവാരുക്ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇരുനിലകളി

ലവായവാണ് ടകട്ടിെത്ിടറെ നിർമവാണും. ഉ�പഭവാക്വാക്
ളുടെ ആവശ്ര്യവാനുസരണും മിനി ഓഡിപറ്റവാറിയമവായും 
കഡനിുംഗ് ഏരിയ ഉ�പയവാഗിക്വാൻ സവാധിക്കുും. 
ആദ്ര്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെയും നിർമ്വാണ ചുമതല ട�വാ
തമരവാമത്് വകുപ്ിനുും മൂനെവാും ഘട്ടത്ിടറെ ചുമതല 
എൽ.എസ്.ജി.ഡി.ക്കുമവായിരുന്നു. വിവവാഹും, ടസമി
നവാറുകൾ, വിവിധ കലവാ�രി�വാെികൾ, പയവാഗങ്ങൾ 
എനെിവ നെത്തുനെതിനവാവശ്ര്യമവായ എലവാ സൗകര്ര്യങ്ങ
ളുും ടസറെറിടലവാരുക്ിയിട്ടുണ്ട്.
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മണ്ഡലത്തിൽ ്രപുക�ോഗമതി
ക്ുന്നതക് 21 കകോടി�ൂ്രയുസട 
40 പ്രവൃത്തികൾ

മഴക്വാലത്് മണ്ണിടലത്തുനെ ഓപരവാ 
തള്ളി ജലവും സുംരക്ിക്കുക, 
അതവഴി പ്രപദശത്് പനരിട
നെ ജലക്വാമത്ിന് ശവാശ്ത 
�രിഹവാരും കവാണുക എനെ ലക്്ര്യ
പത്വാടെ നിരവധി പ്രവർത്ന
ങ്ങളവാണ് ധർമ്െും മണ്ഡലത്ിൽ 
നെന്നുവരുനെത്. നിരവധി കുളങ്ങ
ളുും പതവാടകളുമവാണ് വിവിധ �ദ്ധതി
കളിലൾടപ്ടത്ി മണ്ഡലത്ിൽ 
നവരീകരിക്കുനെത്. �പത്വാളും 
കുളങ്ങളുടെ നവരീകരണും ഇതിപനവാ
െകും പൂർത്ിയവായി. സർക്വാറിടറെ 
സുംരക്ണത്ിലള്ള ജലപരേവാത
സുകൾ മവാത്രമല, സ്കവാര്ര്യ-പക്ത്ര
ക്കുളങ്ങളുും പതവാടകളുും �ദ്ധതിയടെ 
ഭവാഗമവായി നവരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

പകവാെിക്ണക്ിന് രൂ�യടെ 
�ദ്ധതികളവാണ് വിവിധ വകുപ്പു
കൾ മുപഖന നെപ്വാക്ിവരുനെത്.  
എുംഎൽഎയടെ ആസ്തിവികസന 
ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തക കൂെവാടത 
നബവാർഡ്, മണ്ണ് ജലസുംരക്ണ 
വകുപ്്, കവാർഷിക വികസന 
കർഷക പക്മ വകുപ്്, പകരള 
ലവാറെ് ഡവല�് ടമറെ് പകവാർപ്പറ

ഷൻ തെങ്ങിയ വകുപ്പുകളുും വിവിധ 
�ദ്ധതികൾ മണ്ഡലത്ിൽ നെ
പ്വാക്കുന്നുണ്ട്. 21 പകവാെിയിപലടറ 
രൂ�യടെ 40 ൽ അധികും �ദ്ധതി
കളവാണ് മണ്ഡലത്ിൽ പുപരവാഗമി
ക്കുനെത്.

ട�രളപശേരി ൌൺ കുളും (52.41 
ലക്ും), മുഴപ്ിലങ്ങവാെ് കുളും (18 
ലക്ും), പവങ്ങവാെ് ടതരുകുളും (10.56 
ലക്ും), �ിണറവായി കവരിഘവാത

കൻ പക്ത്ര കുളും (44.15 ലക്ും), 
�ിണറവായി ടതരുകുളും(51.27 
ലക്ും), �ിണറവായി ഒതപയവാത്് 
കുളും (51.10 ലക്ും), പമലൂർ പക്ത്ര 
കുളും (73.29 ലക്ും), �ിണറവായി 
ചിറയിൽകുളും (34.75 ലക്ും), 

കെമ്പൂർ കുഞ്ഞിമുംഗപലവാും പക്ത്ര 
കുളും (30 ലക്ും) എനെിവയടെ 
നവരീകരണ സൗന്ദര്ര്യവൽക്രണ 
�ദ്ധതികളവാണ് പൂർത്ിയവായത്. 
മുഖ്ര്യമന്തി �ിണറവായി വിജയടറെ 
ആസ്തി വികസന ഫണ്ടുും വിവിധ 
വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുും 
ഉ�പയവാഗിച്ചവാണ് �ദ്ധതി നെപ്വാ
ക്ിയത്. കൂെവാടത എും എൽ എ 
ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉ�പയവാ
ഗിച്ച് നവരീകരിക്കുനെ �വാനുണ്ടകുളും 

(25 ലക്ും), കരീപഴെത്് വയൽ 
കുളും (30 ലക്ും), �റമ്പവായി കുളും 
(35 ലക്ും), പചരിക്ൽ കുളും (32 
ലക്ും), കണ്ണവാെിച്ചവാൽ കുളും (8.50 
ലക്ും) എനെിവയടെ പ്രവൃത്ികൾ 
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലവാണ്.

മണ്ണ് ജലസുംരക്ണ വകുപ്് 
മുപഖന 78.20 ലക്ുംരൂ� 
ടചലവിൽ നവരീകരിക്കുനെ മുഴപ്ി
ലങ്ങവാെ് �ഞ്വായത്ിടല തവാമര
ക്കുളും, പവങ്ങവാെ് �ഞ്വായത്ിടല 
കലിക്കുനെ് വയൽകുളും, ടചമ്പിപലവാ
െ് �ഞ്വായത്ിടല മിനി ഇറെസ്ടി
യൽ എപ്റേറ്റ്കുളും എനെിവയടെയും 
പവങ്ങവാെ് �ഞ്വായത്ിടല സരീഡ് 
ഫവാും പ�വാണ്ട് (39.08 ലക്ും), 
�ിണറവായി �ഞ്വായത്ിടല 
വള്ളുവക്ണ്ടി കുളും (17.49 ലക്ും), 
ടചമ്രപശേരി മഹവാപദവ പക്ത്ര
ക്കുളും (37.41 ലക്ും), തന്നുമുംഗലും 
വിഷ്ണുപക്ത്രക്കുളും (65.63 ലക്ും), 
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മലയവാള ചലച്ചിത്ര രുംഗത്് 
�യ്ന്നൂടരനെ പ�ര് ശ്പദ്ധയ
മവായിടക്വാണ്ടിരിക്കുകയവാണ്. 
നിരവധി സുംസ്ഥവാന ചലച്ചിത്ര 
പുരസ് കവാരങ്ങൾ �യ്ന്നൂരി
പലടക്ത്ിക്ഴിഞ്ഞു. പലവാ
പകവാത്ര ചലച്ചിത്രങ്ങടള 
സവാധവാരണക്വാരിടലത്ിക്കു
നെ �യ്ന്നൂരിടറെ സിനിമവാ 
സ്പ്നങ്ങൾക്് നിറും �കർന്നു 
ടകവാണ്ടവാണ് പുതിയ സർക്വാർ 
തിപയറ്റർ സമുച്ചയും ഒരുങ്ങു
നെത്. സവാുംസ് കവാരിക വകുപ്് 
മന്തി എ ടക ബവാലനവാണ്  
നിർമവാപണവാദ്ഘവാെനും നിർവ
ഹിച്ചത്. ആറുമവാസും ടകവാണ്ട് 
തിപയറ്ററിടറെ നിർമ്വാണും 
പൂർത്രീകരിക്ണടമനെവാണ് 
മന്തി നിർപദേശിച്ചത്.

ഗ്വാമങ്ങളിൽ നിന്നുും അക
ന്നുപ�വായ ട�വാത ഇെങ്ങടള 
തിരിടക ടകവാണ്ടുവരുനെതി
നവായവാണ് പുതിയ തിപയറ്റർ 
സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുനെത്. 

കലവാമൂല്ര്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പപ്ര
ക്കരിൽ എത്ിക്കുക എനെ 
ലക്്ര്യപത്വാടെ സുംസ്ഥവാനത്് 
ടതരടഞ്ഞടക്ടപ്ട്ട സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ  ആധുനിക രരീതിയിൽ 
100 സ് ക്രരീനുകൾ നിർമ്ിക്വാ
നവാണ് സർക്വാർ ഉപദേശിക്കുനെ
ത്.ഈ  �ദ്ധതിയിൽ  ഉൾ
ടപ്ടത്ിയവാണ് �യ്ന്നൂരിൽ  
പുതിയ തിപയറ്റർ വരുനെത്. 
�യ്ന്നൂർ നഗരസഭ �വാട്ടത്ിന് 

വിട്ടുനൽകിയ 70 ടസറെ് സ്ഥ
ലത്വാണ് തിപയറ്റർ സമുച്ചയും 
നിർമ്ിക്കുക. പുതിയ ബ്റേവാറെ് 
�രിസരത്വാണ് തിപയറ്റർ 
ഒരുങ്ങുക. സുംസ്ഥവാന സർക്വാ
രിടറെ കിഫ്ബി �ദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപ്ടത്ി നിർമ്ിക്കുനെ 
തിപയറ്ററിൽ രണ്ട് സ് ക്രരീനുക
ളുും 309 സരീറ്റുകളുും ഉണ്ടവാകുും.  
4ടക ത്രരീഡി ഡിജിറ്റൽ 
ടപ്രവാജക്ൻ, പമന്പയറിയ 
പഡവാൾബി അറ്റ്പമവാസ് ശബ്ദ 
സുംവിധവാനും, ടജ ബി എൽ 
സ്രീക്ർ, സിൽവർ സ് ക്രരീൻ, 
ഇൻടവർട്ടർ കെപ്് ശരീതരീക
രണ സുംവിധവാനും, നിരരീക്ണ 
ക്ര്യവാമറകൾ, കവദയുതി തെസും 
ഒഴിവവാക്വാൻ ആധുനിക 
ജനപററ്ററുകൾ, ഫയർ കഫറ്റി
ങ്ങ് സുംവിധവാനും, ആധുനിക 
ത്രരീഡി സുംവിധവാനും, സൗക
ര്ര്യപ്രദമവായ പസവാഫവാ പുഷ്ബവാ
ക്് ഇരിപ്ിെങ്ങൾ, എൽ ഇ 
ഡി ഡിസ് പപ്ല, ആധുനിക 
പെവായ് ലറ്റ് സൗകര്ര്യും, ലിഫ്റ് 
സൗകര്ര്യും, ക്ര്യവാറെരീൻ, ആവശ്ര്യ
മവായ �വാർക്ിങ്ങ് സൗകര്ര്യും 
തെങ്ങിയവ പുതിയ തിപയറ്റർ 
സമുച്ചയത്ിൽ ഉണ്ടവാകുും. 13.14 
പകവാെി രൂ� ടചലവിലവാണ് തി
പയറ്റർ സമുച്ചയും യവാഥവാർഥ്ര്യമവാ
ക്കുക. �യ്ന്നൂർ നഗരത്ിടറെ 
മുഖച്വായ തടനെ മവാറ്റവാനുതകുനെ 
പുതിയ തിപയറ്റർ സമുച്ചയും 
ചലച്ചിത്ര പപ്രമികൾക്് വലിയ 
മുതൽക്കൂട്ടവാകുടമനെതിൽ തർ
ക്മില.

ട�രളപശേരി �ഞ്വായത്ിടല ശവാസ്തവാും
പകവാട്ട അയ്പ്പക്ത്രക്കുളും (77.91 ലക്ും), 
ആട്ടക്കുളും (19.55 ലക്ും) എനെിവയടെ 
ടെണ്ടർ നെ�െികൾ നെന്നുവരികയവാണ്.

8.89 പകവാെിരൂ�യടെ ജലസുംരക്ണ 
�ദ്ധതികളവാണ് കവാർഷികവികസന 
കർഷക പക്മ വകുപ്് മണ്ഡലത്ിൽ 
നെപ്വാക്കുനെത്. 3.55 പകവാെിരൂ� ടചല
വിലള്ള എരുവട്ടിപതവാെ് പ്രവൃത്ി, 2.09 
പകവാെിരൂ� ടചലവിലള്ള കിഴക്കുമ്പവാ
കും പതവാെ് പ്രവൃത്ി, 1.78 പകവാെിരൂ� 
ടചലവിൽ നിർമ്ിക്കുനെ ആനപ്വാലും 
പുതിപയവാട്ടുചിറ പ്രവൃത്ി തെങ്ങിയവ 
ഇതിൽടപ്ടന്നു. 5.11 പകവാെി രൂ� ടചല
വിലവാണ് പകരള ലവാറെ് ഡവല�് ടമറെ് 
പകവാർപ്പറഷൻ മണ്ഡലത്ിൽ വിവിധ 
ജലസുംരക്ണ �ദ്ധതികൾ നെപ്വാക്കുനെ
ത്. മപക്രരി അമ്പലക്കുള പ്രവൃത്ി, �റമ്പു
ക്രി വലിയകുളും പ്രവൃത്ി, ചവാലപത്വാെ് 
പ്രവൃത്ി തെങ്ങിയവയവാണ് നെപ്വാക്കുനെ
ത്. ഇത് കൂെവാടത വകുപ്് 1.70 പകവാെിരൂ� 
ടചലവിൽ നവരീകരിക്കുനെ മവാവിലവായി 
വലിയ പതവാെിടറെ പ്രവൃത്ി ഇതിപനവാ
െകും പൂർത്ിയവായിട്ടുണ്ട്. എും എൽ എ 
ഫണ്ടിൽ ഉൾടപ്ടത്ി 40 ലക്ും രൂ� 
ടചലവിൽ നവരീകരിക്കുനെ �ിണറവായി 
ടവള്ളുവക്ണ്ടി പതവാെിടറെ പ്രവൃത്ിയും 
പൂർത്ിയവായി. അഞ്രക്ണ്ടി നടപത്വാെ് 
(45 ലക്ും), നരിപക്വാെ് വയൽപതവാെ ് (40 
ലക്ും), ട�രളപശേരി കുഴിച്ചിറപതവാെ ് (15 
ലക്ും), മുണ്ടലൂർപത്വാെ് (40 ലക്ും), പച
രിക്ൽപതവാെ് (15 ലക്ും), മൗപവ്രിപതവാെ് 
(15 ലക്ും), പകവാർനവാഷൻ വലിയപതവാെ് 
(10 ലക്ും) എനെിവയടെ പ്രവൃത്ികളുും 
എും എൽ എ ഫണ്ടിൽ ഉൾടപ്ടത്ിയവാ
ണ് നെപ്വാക്കുനെത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലവാ
യി ഇവയടെ നിർമ്വാണ പ്രവൃത്ികൾ 
നെന്നുവരികയവാണ്.

ജലസുംരക്ണപത്വാടെവാപ്ും കകവരിക
ളുും ഇരിപ്ിെങ്ങളുും സുംരക്ിത മതിലകളുും 
നിർമ്ിച്ച് ഓപരവാ കുളവും മപനവാഹരമവാക്ി 
തരീർക്കുകയവാണിവിടെ. കുട്ടികൾക്കുും 
മുതിർനെവർക്കുും നരീന്ൽ �ഠിക്കുനെതി
നുും വ്ര്യവായവാമത്ിനുും ഉ�പയവാഗിക്ത്ക് 
വിധത്ിലവാണ് കുളങ്ങളുടെ നവരീകരണും. 
ഓപരവാ കുളത്ിലും ജലസുംഭരണത്ിടറെ 
പതവാതും വർധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്വാലത്് 
കുളത്ിൽ അധികും വരുനെ ജലും ഒഴുക്ി
ക്ളയനെതിന് നരീർച്ചവാലകളുും നിർമ്ിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.
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