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സ്വാ

തന്ത്ര്യ സമര പ�ോരാട്ടങ്ങളുടെയും
കർഷക സമരങ്ങളുടെയും മഹിത
മായ പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് കണ്ണൂർ. കേരളത്തി
ന്റെ തന്നെ പുര�ോഗമന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വിളക്ക്
തെളിച്ച ഒട്ടനവധി കർഷക, ത�ൊഴിലാളി പ�ോ
രാട്ടങ്ങളും സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കരണ പ്രവർത്ത
നങ്ങളും കണ്ണൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇന്ന് നാം കൈവരിച്ച വികസനങ്ങളുടെയെല്ലാം
അടിത്തറയായതും ഈ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങ
ളാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ പ�ൊതുവായ
വികസന കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തര
മലബാർ പല മേഖലകളിലും പിന്നോക്കമായി
രുന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ്. ശ്രീ. പിണറായി
വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നടപ്പി
ലാക്കിയ പദ്ധതികളും കൈക്കൊണ്ട നടപടി
കളും ഈ അവസ്ഥക്ക് കാതലായ മാറ്റം വരു
ത്താൻ വലിയ ത�ോതിൽ സഹായിച്ചുവെന്നത്
നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ
നാലര വർഷം കണ്ണൂർ ജില്ല വികസനത്തിൽ
വൻ കുതിപ്പിന് തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെന്ന്
കാണാം. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല
പദ്ധതികളും ഇഛാശക്തിയ�ോടെ നടപ്പിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് സമീപകാല വികസന
ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അത്ഭുതമാണ്.
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം യാഥാർ
ഥ്യമായത് ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചയിൽ സ്വപ്ന
തുല്യമായ നേട്ടമാണ്. അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തി
ന്റെ വികസനം, പുതിയ തുറമുഖത്തിനുള്ള
നടപടികൾ, റ�ോഡ് വികസനത്തിനായുള്ള

പദ്ധതികൾ, ജില്ലയുടെ പ്രതീക്ഷയായി മുന്നേറു
ന്ന വ്യാവസായിക മേഖല, സാധാരണക്കാർക്ക്
ആശ്രയവും അത്താണിയുമായി മാറിയ കുടും
ബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
വരെയുള്ളള സർക്കാർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ,
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മികവിന്റെ
കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേ
ക്ക് ഉയർത്തിയ നിശബ്ദ വിപ്ലവം....വികസന
നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക ചെറുതല്ല.
ഒരു ജനതയുടെ ഭാവി വികസന ആവശ്യങ്ങൾ
മൂൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇവയെല്ലാം.
വികസന കുതിപ്പിന് ഗതിവേഗവും ദിശാബ�ോധ
വും പകർന്നു നൽകുക മാത്രമല്ല, അസാധ്യമെന്ന്
കരുതിയ പദ്ധതികൾ പ�ോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിനെ വേറി
ട്ടതാക്കുന്നത്.
ഈ സുവർണ നേട്ടങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് തയ്യാറാക്കിയ
'കുതിച്ചുയർന്ന് കണ്ണൂർ' എന്ന പേരിലുള്ള ഈ
വികസന കൈപ്പുസ്തകം. നാടിന്റെ വളർച്ചയി
ലും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലും തൽപ്പരരായ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം
ആദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കട്ടെ.

ഇ കെ പത്മനാഭൻ,

ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ,
കണ്ണൂർ.

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി

സന്ദേശം
പ്രാദേശിക വികസന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻ
ഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘കുതിച്ചുയര്ന്ന് കണ്ണൂര്’
എന്ന പേരിൽ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ
തിൽ സന്തോഷം.
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും നാടിന്റെ ദീർഘകാല അടി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസനവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള
അടിയന്തിര ആശ്വാസവും ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്തും ഒരുമിച്ചുക�ൊണ്ടു
പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയതും
പുര�ോഗമിക്കുന്നതുമായ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക്
അറിവ് പകരാൻ ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസി
ക്കുന്നു.
പുസ്തകത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

പിണറായി വിജയൻ

ഇ.പി. ജയരാജൻ

വ്യവസായ, കായിക യുവജനകാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി

സന്ദേശം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളേയും ക്ഷേമപദ്ധതികളേയും കുറിച്ച് പ്രാദേശിക വികസന
ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കണ്ണൂർ
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് എടുത്ത തീരുമാനം ഉചിതമായി. 'കു
തിച്ചുയർന്ന് കണ്ണൂർ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം
നാടിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യമാകും എന്നതിൽ
സംശയമില്ല. കേരളത്തിന്റെ സർവത�ോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് ഉത
കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. ഇതിൽ
കണ്ണൂരിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിച്ചത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബ
ന്ധിച്ച് വികസനത്തിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമാണിത്. കണ്ണൂർ വിമാന
ത്താവളം ജില്ലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി. വ്യവസായം,
സേവനം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വിമാനത്താവ
ളം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
പരമ്പരാഗത മേഖല, ചെറുകിട വ്യവസായം, പ�ൊതുമേഖലാ വ്യവസാ
യം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും പുത്തനുണർവ്വ് സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറാൻ
ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞു. കായികമേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ
വളർച്ച നേടാനും യുവജനക്ഷേമം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാനും
സാധിച്ചു. സർക്കാർ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളി
ലെത്തിക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അതിന് ഈ കൈപ്പുസ്ത
കം പ്രയ�ോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
സസ്നേഹം

ഇ.പി. ജയരാജൻ

കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ
ആര�ോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വനിത
ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി

സന്ദേശം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ വികസന
പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്ഷേമപദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് പ്രാദേശിക
വികസന കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി 'കുതിച്ചുയർന്ന് കണ്ണൂർ' എന്ന
പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തി
ന്റെ സർവത�ോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒട്ടേറെ പദ്ധതിക
ളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത്.
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ജനകീയ പിന്തുണയ�ോടെ കേരളം
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ�ോരാട്ടം ല�ോകത്തിനാകെ മാതൃകയായി.
കുറ്റമറ്റ ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക മാത്രമല്ല, മഹാമാരിയുടെ
ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു നിർ
ത്തുന്നതിലും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. സർക്കാരിന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാൻ ഈ കൈപ്പുസ്തകം പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ

രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തുവും
പുരാരേഖയും വകുപ്പുമന്ത്രി

സന്ദേശം
'കുതിച്ചുയർന്ന് കണ്ണൂർ' എന്ന മുഖസന്ദേശത്തോടെ ജില്ലാ ഇൻഫർമേ
ഷൻ ഓഫീസ് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്,
അനിവാര്യമാണ്.
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം കണ്ണൂരിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും സമാരംഭിച്ച
തുമായ നിരവധി കർമ്മപദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. കാണാനും കേൾക്കാനും
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ക്ഷേമപദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
ഈ കുറിപ്പിലൂടെ രേഖാചിത്രം നൽകുക സാഹസികമാണ്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കുതിച്ചു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ്
നാം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിക്കാ
നുള്ളതല്ല, അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കർമ്മരേഖയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നത്. അതിൽ കണ്ണൂ
രിന്റേതായ നിറസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. അതാണ് 'കുതിച്ചുയർന്ന് കണ്ണൂർ'.
ഈ കൈപ്പുസ്തകം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ,
വിജയാശംസകള�ോടെ,

രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

ടി വി സുഭാഷ് ഐഎഎസ്,
ജില്ലാ കലക്ടര്.

സന്ദേശം
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് കഴിഞ്ഞ നാലര വര്ഷം വിവിധ വകുപ്പുകളും
മിഷനുകളും വഴി നടപ്പിലാക്കിയ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസ് 'കുതിച്ചുയര്ന്ന്
കണ്ണൂര്' എന്ന പേരില് വികസന കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുന്നുവെന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. അടിസ്ഥാന മേഖലയി
ലും സേവന മേഖലയിലുമെല്ലാം തിളക്കമാര്ന്ന നേട്ടങ്ങള് ജില്ലക്ക്
ഈ കാലയളവില് കൈവരിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ
ജനങ്ങള്ക്ക് മികച്ച സേവനവും അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതല്
മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും മികവാര്ന്ന
നിലയില് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കാന് ജില്ലാ
ഭരണസംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതില് ചാരിതാര്ഥ്യമു
ണ്ട്. ഈ നേട്ടങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ
ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആശംസകള്.

ടി വി സുഭാഷ് ഐഎഎസ്

Xcniv \ne§Ä IXncWnªp
2350 slÎÀ Xcnip`qanbnÂ s\ÂIr-jn;
DÂ]mZ\£aX Cc«nbmbn

പ്ര

ളയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല
സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ
വളർച്ചയാണ് ജില്ലയിലെ കാർഷിക രംഗം
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ കൈ
വരിച്ചത്. കാർഷിക മേഖലയുടെ മുഴുവൻ
രംഗങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവമായ പുര�ോഗതി
കൈവരിക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ ജില്ലയ്ക്ക്
സാധിച്ചു.
തരിശായിക്കിടന്ന 2350 ഹെക്ടർ കൃഷി
ഭൂമിയാണ് 2016 മുതൽ ജില്ലയിൽ കൃഷി യ�ോ
ഗ്യമാക്കിയത്. ഇതുവഴി ജില്ലയിലെ നെൽ
കൃഷിയിലെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത 2016ൽ ഒരു
ഹെക്ടറിൽ ശരാശരി 2.13 ടൺ ആയിരുന്നത്
4.1 ടൺ ആക്കി ഉയർത്താനായി. കഴിഞ്ഞ
നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ 13.62 ക�ോടി
നെൽ കൃഷി വികസനത്തിനായി ജില്ലയിൽ
ചെലവഴിച്ചു. തരിശു നിലങ്ങൾ കൃഷി യ�ോഗ്യ
മാക്കാൻ ഹെക്ടറിന് 25000 രൂപ കർഷകനും
5000 രൂപ സ്ഥല ഉടമയ്ക്കും ധനസഹായമായി
നൽകിവരുന്നു.
പ്രത്യേക നെല്ലിനങ്ങളുടെ കൃഷിക്കും പരമ്പരാ
ഗത ഇനങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമായി
3.01 ക�ോടിയ�ോളം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ച
ത്. കരനെൽകൃഷിക്കായി 2016-17 ൽ 12.53
ലക്ഷം രൂപയും 2017-18 ൽ 25.205 ലക്ഷം
രൂപയും കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹന സഹാ
യധനമായി നൽകി.
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കൈപ്പാട് കൃഷി
വികസനത്തിന് 10 ക�ോടി
ജില്ലയിലെ ഏഴ�ോം, കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്,
പട്ടുവം ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
പരമ്പരാഗത കൈപ്പാട് നെൽ കൃഷിയുടെ വി
കസനത്തിനായി 10 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷം 130 ഹെക്ടറി
ലാണ് കൃഷിയിറക്കിയത്. കൈപ്പാട് അരിക്ക്
പേറ്റന്റിന്റെ വകഭേദമായ ഭൗമ സൂചിക പദവി
നേടിയെടുക്കാനായി.

കേര വികസനത്തിനായി
15 ക�ോടി
തെങ്ങ് കൃഷി വികസനത്തിനായി 2016 മുതൽ
ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചത് ആകെ 15 ക�ോടി
യിലേറെ രൂപ. സംയ�ോജിത വളപ്രയ�ോഗം,
സംയ�ോജിത കീടര�ോഗ നിയന്ത്രണം, ജൈവ
വളപ്രയ�ോഗം, വിളവെടുപ്പ് യന്ത്രങ്ങൾ, നഴ്സ
റികൾ, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് ഈ തുക ചെലവ
ഴിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് തല കേര അപെക്സ്
സ�ൊസൈറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതവും
അനുവദിച്ചു.

●● സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കൃഷിക്ക് 1.42 ക�ോടി രൂപ.
●● കുരുമുളക് കൃഷി വികസനത്തിന് 4.62 കേടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.
●● വിള ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി 12 കൃഷിഭവനുകളുടെ കീഴിൽ വിള
ആര�ോഗ്യ പരിപാലന ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. 2.71 ക�ോടി രൂപയാണ്
ഈ രംഗത്ത് വിനിയ�ോഗിച്ചത്.
●● ജൈവ കൃഷി, വിഷരഹിത കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത്
1.61 ക�ോടി.
●● നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കായി 3.49 ക�ോടി
രൂപ ചെലവഴിച്ചു.
●● പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനത്തിനായി 18.78 ക�ോടി രൂപ.
●● വിള ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 4.21 ക�ോടി.
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പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന
കർഷകർക്ക് 2.85 ക�ോടി
2018ലെ മഹാപ്രളയം, 2019ലെ വെ
ള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ
പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രതിസ
ന്ധിയിലായ കാർഷിക മേഖലയെ പുനരു
ജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ
റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ
ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്
2.85 ക�ോടിയുടെ പദ്ധതികള്.
791 കർഷകർ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളായി.

കർഷകർക്ക് മികച്ച
വിപണിയും വിലയും
കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിപണി
കണ്ടെത്തി നൽകുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ
സംവിധാനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ ഒരുക്കി
യിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന
കർഷകരുടെ പരാതി
വലിയ�ൊരളവ�ോളം പരിഹരിക്കാൻ
ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.

s\Â-Ir-jn
hn-I-k-\-¯n-sâ
a¿nÂ amXrI

നെ

ൽകൃഷി വികസനത്തി
ന്റെ ഉത്തമ മാതൃകളി
ലൂടെ കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായി
മാറിയിരിക്കുകയാണ് മയ്യിൽ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്. ഇവിടെ 25 പാടശേ
ഖരങ്ങളിലായി 38 വർഷം വരെ
തരിശുകിടന്നിരുന്ന 750 ഏക്കർ
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വയലാണ് ഒറ്റവർഷം ക�ൊണ്ട്
പൂർണ്ണമായും തരിശുരഹിതമാക്കി
നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത്. 2000
ത്തിലധികം കർഷകരെ പങ്കാ
ളികളാക്കിയാണ് പഞ്ചായത്ത്
ആവിഷ്ക്കരിച്ച സമ്പൂർണ്ണ നെൽകൃ
ഷിപദ്ധതി വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ഇതിനു പുറമെ, സമ്പൂർണ്ണ യന്ത്ര
വൽകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതി
ലൂടെ കൃഷി ചെലവ് കുറക്കുകയും
ത�ൊഴിലാളിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക
യും ചെയ്തു.
നെൽകൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ വൻ

നാല് അർബൻ
സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ
കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഇടനിലക്കാർ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് നഗരപ്ര
ദേശങ്ങളിൽ വിപണനം നടത്താനുള്ള
സംരംഭമാണ് അർബൻ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റു
കൾ. ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
പള്ളിക്കുന്ന് അംബിക റ�ോഡ്, പ�ൊടി
ക്കുണ്ട് രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് റ�ോഡ്, ആന്തൂർ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി റ�ോഡ് എന്നിവിടങ്ങ
ളിലെ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾക്ക്
മികച്ച പ്രതികരണമാണ്
ലഭിക്കുന്നത്.

ഇക്കോഷ�ോപ്പുകളും
ആഴ്ച ചന്തകളും
പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന
തിനുള്ള 39 ഇക്കോഷ�ോപ്പുകളും 32 ആഴ്ച
ചന്തകളും 17 എ ഗ്രേഡ് ക്ലസ്റ്റർ മാർക്ക
റ്റുകളും 5 ബിഎൽഎഫ്ഒ മാർക്കറ്റുകളും
ജില്ലയിലുണ്ട്. ഈ വർഷം പുതുതായി
40 ആഴ്ച ചന്തകൾ കൂടി
ആരംഭിക്കും.

പുര�ോഗതിയാണ് മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലൂടെ
കാഴ്ചവെക്കാനായത്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ പ്രതി ഹെക്ടർ 2150 കി.ഗ്രാം ആയി
രുന്നു ഉൽപാദനക്ഷമത. എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലായത�ോ
ടെ അത് 6346 കി.ഗ്രാം വരെ ഉയർന്നു. ഇതുവഴി 15000 രൂപ
മുതൽ 25000 രൂപ വരെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്
നെൽകൃഷി ഹെക്റ്റർ ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലധികം
ലാഭമുണ്ടാകുന്ന കൃഷി സംരഭമായി മാറി.
ചെറുകിട - നാമമാത്ര കർഷകരുടെ വീടുകളിൽ സിംഗിൾ
ഫെയ്സ് വൈദ്യുത കണക്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു
മിനി നെല്ലുകുത്ത് യന്ത്രം വിതരണം ചെയ്യാനായത് വലിയ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇതുവഴി നെല്ലധിഷ്ഠിത സംരംഭ
ങ്ങളുടെ നാടായി മയ്യിൽ ഗ്രാമം മാറി. സമ്പൂർണ്ണ നെൽകൃഷി
പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുന്നതിനും സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും
ലക്ഷ്യമിട്ട് മയ്യിൽ നെല്ലുൽപാദക കമ്പനി രൂപീകരിച്ചതും
വലിയ വഴിത്തിരിവായി. കൃഷി വകുപ്പ് നേരിട്ട് രൂപീകരിച്ച
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പാദക കമ്പനിയായിരുന്നു
ഇത്.
പദ്ധതിക്കാലത്ത് ആകെ 583 ഹെക്റ്റർ നെൽകൃഷിയിൽനി
ന്നും 7,35,00,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള 3126 ടൺ നെല്ല് ഉൽപാദി
പ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കുമുൻപ് പ്രതിവർഷ ഉൽപാദ
നം 646 ടൺ മാത്രമായിരുന്നിടത്താണ് ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം.
മയ്യിൽ കൃഷി ഓഫീസറായിരുന്ന പി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ
നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇദ്ദേ
ഹത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള
അവാർഡും നൂതനാശയ വിഭാഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
പ്രത്യേകം അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് കേരളം
ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നെൽകൃഷി വികസന മാതൃകകളി
ല�ൊന്നാണ് മയ്യിലിലേത്.
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മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലുകൾ
കർഷകരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക്
മികച്ച വിപണി കണ്ടെത്താൻ ഗ്രാമ
-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും
ജില്ലാതലത്തിലും മാർക്കറ്റിംഗ്
സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തി
ച്ചുവരുന്നു.

Ics\Â-Ir-jnbnÂ
t\-«w-sIm-bv-Xv ]mbw

ക

ർണ്ണാടക കൂർഗ്ഗ് വനാതിർത്തിയ�ോട് ചേർന്നു കിട
ക്കുന്ന കുന്നിൻ ചെരിവുകൾ ഏറെയുള്ള പ്രദേശമാണ്
പായം. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ വർഷ കാലമായാൽ ഇവിടെ
മണ്ണൊലിപ്പ് രൂക്ഷവും. എന്നാൽ ഈ പ്രതികൂല ഭൂപ്രകൃതി
തരിശ് രഹിത പഞ്ചായത്തെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ പാ
യത്തിന് തടസ്സമായില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ
1117 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പുതുതായി കരനെൽ കൃഷി ചെയ്താണ്
പഞ്ചായത്ത് പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചത്.
ജനകീയമായിട്ടായിരുന്നു പായം പഞ്ചായത്തിലെ കരനെൽ
കൃഷി. തെഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിലമ�ൊരുക്കി. പഞ്ചായ
ത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിത്തും വളവും ലഭ്യമാക്കി. കുടുംബശ്രീ
പ്രവർത്തകരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇവിടെ
തരിശുഭൂമിയിൽ നടീൽ ഉൽസവത്തിനും ക�ൊയ്ത്തുൽസവത്തി
നും കൃഷി മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു.
250 ഏക്കറിൽ നിന്നും ശരാശരി 17,000ത്തിലേറെ ടൺ
നെല്ലാണ് കരനെൽകൃഷിയിലൂടെ ലഭ്യമായത്. 2019-20 ൽ
ഈ നെല്ലും പാടശേഖര കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നെല്ലും
ഉപയ�ോഗിച്ച് പായം ഗ�ോൾഡൻ മട്ട എന്ന ജൈവ അരിയും
വിപണിയിലിറക്കി. തരിശ് രഹിത പഞ്ചായത്തായി കൃഷി
വകുപ്പും ഹരിത കേരള മിഷനും പായം പഞ്ചായത്തിനെ
നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൂടി കാർഷിക
അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാ
വിദ്യാലയങ്ങളിലും 'കുഞ്ഞുകൈകളിൽ വിത്തും കൈക്കോട്ടും'
എന്ന പദ്ധതിയും പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി. തരിശുഭൂമിയി
ലെ കരനെൽകൃഷിയിലൂടെ നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല
കഴിഞ്ഞ പ്രളയവേളകളിൽ പ�ോലും കൃഷി ചെയ്ത കുന്നിൻപു
റങ്ങളിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടായില്ലെന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ട
നേട്ടമാണ്.
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കർഷകർക്ക്
നേട്ടമായി തറവില
പ്രതിദിന വില നിലവാരം മനസ്സി
ലാക്കാൻ മൂന്നു ന�ോഡൽ റഫറൻസ്
മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ദിവസ വില
ശേഖരിച്ചു അപഗ്രഥിക്കും. ഇത്
പ്രകാരം ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത
കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കാർഷിക ഉത്പന്ന
ങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. വിപണിവില തറ
വിലയെക്കാൾ കുറയുന്ന ദിവസങ്ങ
ളിൽ തറ വില നിലവിൽ
വന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വില
വ്യത്യാസം കർഷകർക്ക്
നൽകും.

£o-c hn-I-k-\-¯n-\m-bn
PnÃ-bnÂ sN-e-hn-«Xv
25 tIm-Sn-bn-tesd
പാൽ ഉൽപാദനവും ഉപയ�ോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ നാലര
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് 25 ക�ോടിയി
ലേറെ രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ. പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ ക്ഷീരമേഖലയുടെ
വിപുലീകരണം, ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണം, തീറ്റ
പ്പുൽകൃഷി വികസനം, മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസനം തുടങ്ങിയ
പദ്ധതികളിലായാണ് ഇത്രയും തുക വിനിയ�ോഗിച്ചത്.
●● മിൽക്ക് ഷെഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് 8.62 ക�ോടി
രൂപ.
●● തീറ്റപ്പുൽകൃഷി വികസന പദ്ധതിയിൽ ചെലവഴിച്ചത് 1.71
ക�ോടി രൂപ.
●● 1104 കറവ പശുക്കളെയും 515 കിടാരികളെയും വിതരണം
ചെയ്തു.
●● തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, ആലക്കോട്, തലശ്ശേരി ബ്ലോക്കുക
ളിൽ ഡയറി സ�ോൺ പദ്ധതിക്കായി രണ്ട് ക�ോടി.
●● തില്ലങ്കേരി, ച�ൊക്ലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരു ക�ോടി
രൂപ ചെലവിൽ ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
പിണറായി, ഉളിക്കൽ, കടന്നപ്പള്ളി, പാണപ്പുഴ പഞ്ചായ
ത്തുകളിലും ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.
●● ഗ്രാമീണ വിജ്ഞാനവ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 70.50
ലക്ഷം.
●● 20 ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് 12.30 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹാ
യം.
●● 1.88 ക�ോടി ചെലവിൽ 18 പാൽ സംഭരണ മുറി, 23
ഫാർമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു.
ആവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായമായി 2.38 ക�ോടി രൂപ
അനുവദിച്ചു.
●● അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 53 ലക്ഷം.
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ത്തരമലബാറിന്റെ വ്യോ
മഗതാഗതത്തോട�ൊപ്പം
വിന�ോദസഞ്ചാരം, വ്യവസായം,
വാണിജ്യം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേ
ഖലകളിലും വികസനക്കുതിപ്പിന്
പുത്തനുണർവേകിക്കൊണ്ടാണ്
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താ
വളം യാഥാർഥ്യമായത്. വടക്കൻ
കേരളത്തോട�ൊപ്പം കുടക് ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരുടെ
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പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സ്വപ്നമാണ്
2018 ഡിസംബർ 9ന് സാക്ഷാത്ക
രിച്ചത്.
1000 ക�ോടി ഓഹരി മൂലധനവും
892 ക�ോടി വായ്പയും ചേർത്ത്
1892 ക�ോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ
2500 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ
നിർമ്മിച്ച കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര
വിമാനത്താവളം അത്യാധുനികവും

അതിവിപുലവുമാണ്. നിലവിൽ
3050 മീറ്ററുള്ള റൺവേ 4000
മീറ്ററാക്കാനുള്ള ഭരണാനുമതിയാ
യി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ
പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത് കൂടി
പൂർത്തിയാകുന്നത�ോടെ കേരളത്തി
ലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റൺവേ,
ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ
റൺവേ എന്നീ ഖ്യാതികള് കണ്ണൂർ
വിമാനത്താവളത്തിനായിരിക്കും.

97000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലുള്ള ടെർ
മിനൽ ഏരിയ, 24 ചെക്ക് ഇൻ
കൗണ്ടർ, 16 ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ,
നാല് ഇ വിസ കൗണ്ടർ, എട്ട്
കസ്റ്റംസ് കൗണ്ടർ എന്നിവയാണ്
മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ. സെൽഫ്
ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് സംവിധാനമു
ള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാന
ത്താവളവുമാണ് കണ്ണൂരിലേത്.
മണിക്കൂറിൽ 2000 യാത്രക്കാരെ
ഉൾക്കൊള്ളാനാകും. ക�ോഡ് സി
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 വിമാന
ങ്ങൾ നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്
ഏപ്രൺ. എയർബസ്-380 വിഭാ
ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡബിൾ ഡെക്കർ
വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള
സൗകര്യവുമുണ്ട്.

അബുദാബി, ദ�ോഹ, ദുബായ്,
കുവൈറ്റ്, റിയാദ്, ഷാർജ,
മസ്ക
 റ്റ് ദമാം, ബഹ്റൈൻ
എന്നിങ്ങനെ ഒൻപതിടങ്ങളിലേ
ക്കാണ് നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര
സർവീസുകൾ. ഡൽഹി, ഗ�ോവ,
മുംബൈ, ക�ൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്,
ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹുബ്ലി,
തിരുവനന്തപുരം എന്നിങ്ങനെ ഒൻ
പതിടങ്ങളിലേക്കാണ് ആഭ്യന്തര
സർവീസുകൾ ഉള്ളത്. നിലവിൽ
എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ
എക്സ്പ്രസ്, ഇൻഡിഗ�ോ, ഗ�ോ
എയർ എന്നീ വിമാന കമ്പനികളാ
ണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.
വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനമാരം

ഭിച്ചത് മുതൽ 2020 സെപ്തംബർ
വരെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവ്വീ
സ് വഴി 506072 പേരും ആഭ്യന്തര
വിമാന സർവ്വീസ് വഴി 482253
പേരുമാണ് യാത്രചെയ്തത്. 462673
പേർ അന്താരാഷ്ട്ര സർവ്വീസ്
വഴിയും 472171 പേർ ആഭ്യന്തര
സർവ്വീസ് വഴിയും യാത്ര തിരിച്ചു.
ആകെ 1923169 യാത്രക്കാരാണ്
ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ
സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടുത്തിയത്. രാജ്യത്തെ മുൻനിര
വിമാനത്താവളങ്ങള�ോട് കിടപിടി
ക്കുന്ന കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന
ത്താവളം വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ
വികസനത്തിന്റെ താക്കോൽ
കൂടിയാണ്.
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തുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത
വിഭാഗം 300 ക�ോടിയിലേറെ
രൂപയുടെ റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര
വർഷത്തിനിടയിൽ ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ
122 ക�ോടിയിലേറെ ചെലവിൽ എട്ട് റ�ോഡുകളുടെ
പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. 179 ക�ോടി
ചെലവിൽ ബാക്കി 10 റ�ോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ
പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ
റ�ോഡുകൾ
●● ചേലേരിമുക്ക് - നെല്ലിക്കപ്പാലം - നായാട്ടുപാറ
റ�ോഡ് - 24.63 ക�ോടി രൂപ
●● തിരൂർ-ഇരിക്കൂർ - മട്ടന്നൂർ റ�ോഡ് - 21 ക�ോടി
രൂപ
●● ക�ോളയാട് -തൃക്കടാരിപ്പൊയിൽ - എയർപ�ോർട്ട്
റ�ോഡ് - 18 ക�ോടി രൂപ
●● വാരപ്പീടിക - മഞ്ഞളാപുരം റ�ോഡ് - 15 ക�ോടി
രൂപ
●● പയ്യന്നൂർ - ചെറുപുഴ റ�ോഡ് - 12 ക�ോടി രൂപ
18

●● കുപ്പം - എരിപുരം റ�ോഡ് - 10 ക�ോടി രൂപ
●● കുയ്യാലി - ക�ൊളശ്ശേരി - കതിരൂർ റ�ോഡ് - 10
ക�ോടി രൂപ
●● എടാട്ട് - ഹനുമാനമ്പലം - ഏമ്പേറ്റ് റ�ോഡ് - 12
ക�ോടി രൂപ

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്ന
റ�ോഡുകൾ
●● ഇരിട്ടി - ശ്രീകണ്ഠാപുരം - തളിപ്പറമ്പ റ�ോഡ് - 35
ക�ോടി രൂപ
●● ഒടുവള്ളിത്തട്ട് - നടുവിൽ - കുടിയാൻമല റ�ോഡ് 27.24 ക�ോടി രൂപ
●● ചിറക്കുനി - ചക്കരക്കല്ല് - ചെക്കിക്കുളം - പറശ്ശി
നിക്കടവ്റ�ോഡ് - 24 ക�ോടി രൂപ
●● തൃക്കരിപ്പൂർ - മാത്തിൽ - മാതമംഗലം റ�ോഡ് - 15
ക�ോടി രൂപ
●● പിണറായി - പതക്കപ്പാറ സ്റ്റേഡിയം - വെണ്ടുട്ടാ
യി കമ്പൗണ്ടർ ഷ�ോപ്പ്റ�ോഡ് - 15 ക�ോടി രൂപ

●● ക�ൊട്ടിയ�ോടി - ചെറുവാഞ്ചേരി - കണ്ണവം റ�ോഡ്
- 15 ക�ോടി രൂപ

ത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 50.47 ക�ോടി രൂപയുടെ
സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

●● തളിപ്പറമ്പ് - വെള്ളാവ് - കുറ്റ്യേരി - പൂവം റ�ോഡ്
- 15 ക�ോടി രൂപ
●● ഉളിക്കൽ - അറബി - ആനക്കുഴി - പേരട്ട റ�ോഡ്
- 13 ക�ോടി രൂപ
●● വെള്ളച്ചാൽ - വേങ്ങാട്റ�ോഡ് - 10 ക�ോടി രൂപ
●● കൂട്ടുമുഖം - കാവുമ്പായി - പന്നിയൂർ - പൂവം റ�ോഡ്
- 10 ക�ോടി രൂപ
പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ വിഭാഗത്തിനു
കീഴിൽ 2016നു ശേഷം 1698 രൂപയുടെ റ�ോഡ്
പ്രവൃത്തികളാണ് ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചത്. 2016-17,
2017-18 വർഷത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 30
റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1145 ക�ോടി രൂപ അനുവ
ദിച്ചതിൽ 59.44 ക�ോടി രൂപയുടെ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചു.
2016 മുതൽ 2020 വരെ 138 പ്രവൃത്തികൾക്ക് 418
ക�ോടി രൂപയും നബാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 15 പ്രവൃ
ത്തികൾക്ക് 88.72 ക�ോടി രൂപയും 2018-19ൽ പ്രളയ
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 17 പ്രവൃത്തികൾ
ക്ക് 46 ക�ോടി രൂപയുമാണ് ജില്ലയ്ക്കായി അനുവദിച്ചത്.
ഇതിൽ 310 ക�ോടിയുടെ 95 പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെ
പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ളവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ
പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.

വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ആറ് റ�ോഡുകൾ
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ആറ്
റ�ോഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ശൃംഖല തയ്യാറായി. ഇതിൽ
തലശ്ശേരി - അഞ്ചരക്കണ്ടി - മട്ടന്നൂർ റ�ോഡ്, കുറ്റ്യാടി
- പാനൂർ-കൂത്തുപറമ്പ് - മട്ടന്നൂർ റ�ോഡ് എന്നിവയുടെ
അന്തിമ ഡിപിആർ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനന്തവാടി - ബ�ോയ്സ് ടൗൺ - ശിവപുരം
- മട്ടന്നൂർ ഡിപിആർ സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയിലാണ്.
തളിപ്പറമ്പ - ച�ൊറുക്കള - ചാല�ോട് റ�ോഡിന് കി
ഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു.
മേലെച�ൊവ്വ - ചാല�ോട് - മട്ടന്നൂർ റ�ോഡ്, കൂട്ടുപുഴ
പാലം - ഇരിട്ടി - മട്ടന്നൂർ - വായന്തോട് റ�ോഡ്
എന്നിവയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

മലയ�ോര ഹൈവേ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്
ജില്ലയിലെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ടർ പ്രൊജക്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ മലയ�ോര ഹൈവേയിൽ ചെറുപുഴ
- പയ്യാവൂർ - ഉളിക്കൽ - വള്ളിത്തോട്റ�ോഡ് അഭിവൃ
ദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന 205 ക�ോടിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീക
രണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
മലയ�ോര ഹൈവേ വള്ളിത്തോടു മുതൽ അമ്പായ
ത്തോട് വരെയുള്ള റ�ോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃ
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I®qÀ \-K-c-tdm-Uv
hn-I-k-\-¯n-\v 739 tIm-Snbp-sS ]-²-Xn-IÄ
●● 11 റ�ോഡുകളുടെ വികസനം
●● തെക്കീബസാർ ഫൈ്ള ഓവർ
●● മേലെ ച�ൊവ്വ അണ്ടർ പാസ്
ജില്ലയുടെയും കണ്ണൂർ നഗരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളി
ല�ൊന്ന് രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ്. ഈ മേഖലയിൽ നാളി
തുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആസൂത്രിതവും സമഗ്രവുമായ വൻകിട പദ്ധ
തികളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ നഗരവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗത മേഖലയിൽ മാത്രം 896.59 ക�ോടി രൂപയുടെ
വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 11 നഗര റ�ോഡുക
ളുടെ വികസനത്തിനുള്ള സിറ്റി റ�ോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയാണ്
ഇതിൽ പ്രധാനം. 739 ക�ോടിയാണ് ഇതിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
നാല് റ�ോഡുകളുടെ സംയുക്ത പരിശ�ോധന പൂർത്തിയാക്കി ലെവൽ
വൺ ന�ോട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള നടപടിയായി. മൂന്ന് റ�ോഡുകളുടെ വിക
സനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇവയുടെ വികസനത്തിനുള്ള
നടപടികൾ പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു. ബാക്കി നാല് റ�ോഡുകളുടെ കാര്യ
ത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ചില എതിർപ്പു
കൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തി.
തെക്കീ ബസാർ മുതൽ ട്രെയിനിങ്ങ് സ്കൂൾ വരെയുള്ള ഫൈ്ള
ഓവർ, മേലെ ച�ൊവ്വ അണ്ടർ പാസ് എന്നിവയും കണ്ണൂരിന്റെ റ�ോഡ്
വികസനത്തിൽ വൻ കുതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ്. 130 ക�ോടി
രൂപ ചെലവിൽ 1.1 കിേലാ മീറ്ററിലാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയായി
ഫൈ്ളഓവർ വരുന്നത്. 500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 27.59 ക�ോടി രൂപ
ചെലവിലാണ് മേലെ ച�ൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നത്.
ഇത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ പാത നാല് വരിയായി വികസിപ്പിക്കു
ന്ന പ്രവർത്തനത്തിനും തുടക്കം കുറിക്കാനായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
നിർമിക്കുന്ന പാപ്പിനിശ്ശേരി-കീഴ്ത്തള്ളി ബൈപ്പാസും കണ്ണൂർ നഗര
വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.
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നുവരി 30നാണ് കേരളത്തില്
ക�ൊവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരി
ച്ചതെങ്കിലും കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ആദ്യ
കേസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് മാര്ച്ച്
12നായിരുന്നു. തുടക്കം മുതല് തന്നെ
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത�ോറി
റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജില്ലയിലെ
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ്, പ�ോലിസ്,
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയ
മുഴുവന് സംവിധാനങ്ങളും ക�ൊവിഡ്
പ്രതിര�ോധ രംഗത്ത് എണ്ണയിട്ട
യന്ത്രം പ�ോലെ പ്രവര്ത്തിച്ചു. എല്ലാ
പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്ക്കിടയി
ലും ക�ൊവിഡ് വ്യാപനം ഒരു പരിധി
വരെ തടഞ്ഞു നിര്ത്താനും ല�ോക്
ഡൗണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സന്ദര്ഭ
ങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ
സഹായങ്ങളെത്തിക്കാനും നമുക്ക്
സാധിച്ചു. ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങ
ളില് പ�ോലും സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങളെ
ല്ലാം മറന്ന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണ
ങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാന് ജനങ്ങള്
തയ്യാറായി എന്നതാണ് ജില്ലയിലെ
ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ വിജ
യരഹസ്യം.

tIm-hn-Un-s\-Xn-sc
tXmÂ-¡m-¯ t]m-cm«w

ജില്ലാ കലക്ടര് ടി വി സുഭാഷ്
ചെയര്മാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ് സഹ ചെയര്മാനുമായ
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത�ോറി
റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്, ജില്ലയിലെ
മന്ത്രിമാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളു
ടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ്
ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധ നടപടികള്
ഏക�ോപിപ്പിച്ചത്.
പഴുതടച്ച പ്രതിര�ോധ
നടപടികള്
വിദേശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാ
നങ്ങളില് നിന്നുമെത്തുന്നവരുടെ
ക്വാറന്റൈന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാ
യി വാര്ഡ് തലത്തില് പഴുതടച്ച
സംവിധാനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കി.
ക�ൊവിഡ് ര�ോഗികള്ക്ക് വിദഗ്ധ
ചികില്സ നല്കുന്നതിന് വിപുല
മായ സന്നാഹങ്ങളാണ് ജില്ലയില്
ഒരുക്കിയത്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന
ആശുപത്രികള്ക്കൊപ്പം അഞ്ച
രക്കണ്ടി മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്
പ്രത്യേക ക�ൊവിഡ് ആശുപത്രി
യായി ഏറ്റെടുത്ത ജില്ലാ കലക്ടറുടെ
നടപടി നിര്ണായകമായി. ജില്ലാ

തലത്തില് നടത്തുന്ന ക�ൊവിഡ്
ഫസ്റ്റ് ലൈന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററു
കള്ക്കു പുറമെ, തദ്ദേശ സ്ഥാപന
തലങ്ങളിലും സിഎഫ്എല്ടിസിക
ള് സജ്ജമാക്കി. ഏത് അടിയന്തര
സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരു
ന്നു നടപടി.
ക�ൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ
ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ശക്ത
മായ പ്രതിര�ോധം തീര്ക്കാന്
ജില്ലയ്ക്ക് സാധിച്ചു. രാജ്യമ�ൊട്ടാകെ
അണ്ലോക്ക് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച
സപ്തംബര് മുതലാണ് സംസ്ഥാ
നത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെന്ന
പ�ോലെ ജില്ലയില് ക�ൊവിഡ്
വ്യാപനം ശക്തമായത്.
വിജയമായി ഹ�ോം
ഐസ�ൊലേഷന്
ഒക്ടോബര് 31 വരെ 24787
ക�ൊവിഡ് പ�ോസിറ്റീവ് കേസു
കളാണ് ജില്ലയില് റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇവരില് 604 പേര്
വിദേശത്തു നിന്നും 2001 പേര്
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും
എത്തിവയരാണ്. 22182 പേര്ക്ക്
സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയായിരുന്നു
ര�ോഗബാധയുണ്ടായത്. ഇവരില്
19795 പേര് ര�ോഗമുക്തി നേടി. 105
പേരാണ് ക�ൊവിഡ് ബാധ മൂലം
മരണപ്പെട്ടത്. നിലവില് 3898
പേര് വീടുകളിലും 840 പേര് ആശു
പത്രികളിലും സിഎഫ്എല്ടിസിക
ളിലുമായി ചികില്സയിലുണ്ട്.
ക�ൊവിഡ് ര�ോഗികള്ക്ക് സ്വന്തം
വീടുകളില് തന്നെ ചികില്സാ സൗ
കര്യമ�ൊരുക്കാന് എടുത്ത തീരുമാ
നവും നിര്ണായകമായി. നിലവില്
ചികില്സയിലുള്ള ക�ൊവിഡ്
പ�ോസിറ്റീവ് ര�ോഗികളില് മൂന്നില്
രണ്ടു ഭാഗം പേരും ഹ�ോം ഐസ�ൊ
ലേഷനിലാണ് കഴിയുന്നത്.
ഹ�ോം ഡെലിവറി
വ്യാപകമാക്കി
ല�ോക്ക്ഡൗണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെ
ടുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ജില്ലയില്

ഹ�ോട്ട്സ്പ �ോട്ടുകളിലും പുറത്തും
ഹ�ോം ഡ�ോലിവറി സംവിധാനം
ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കേന്ദ്രീകരിച്ചും തദ്ദേശ സ്ഥാപന
തലങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥാപിത
സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തി. മരുന്നു
കളും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും ഉള്പ്പെ
ടെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങള്
വീടുകളില് എത്തിച്ചു നല്കാന്
വളണ്ടിയര് സംവിധാനവും ഏര്പ്പെ
ടുത്തി.
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകള്
ല�ോക്ക് ഡൗണ് പശ്ചാത്തലത്തി
ല് അതിഥി ത�ൊഴിലാളികള്,
ക�ൊറ�ോണ നിരീക്ഷണത്തില്
കഴിയുന്നവര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക്
ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതി
നായി ജില്ലയിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒന്നോ അതില
ധികമ�ോ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകള്
പ്രവര്ത്തിച്ചു. പണമായും സാധന
ങ്ങളായും സേവനങ്ങളായും മികച്ച
സഹായമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു
നിന്നു ഇതിനായി ലഭിച്ചത്.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേമം
ല�ോക്ക് ഡൗണില് കുടുങ്ങിപ്പോയ
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ക്ഷേമത്തിനായി മികച്ച പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലയില് നട
ന്നത്. ജില്ലാ ഭരണ കൂടത്തിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് തദ്ദേശ സ്ഥാപ
നങ്ങള്, പ�ോലിസ്, ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പ്, ത�ൊഴില് വകുപ്പ്, സിവില്
സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ
നേതൃത്വത്തില് ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇക്കാര്യത്തിലു
ണ്ടായി. അവര്ക്ക് ആവശ്യമായ
ഭക്ഷ്യകിറ്റുകള് വിതരണം ചെയ്തും
ആര�ോഗ്യ പരിശ�ോധനയ്ക്ക് സംവി
ധാനമ�ൊരുക്കിയും കൗണ്സലിംഗ്
സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തിയും ടിവി
ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിന�ോദ�ോപാധി
കള് നല്കിയും മികച്ച ജീവിത
സൗഹചര്യമ�ൊരുക്കാന് ജില്ലയ്ക്ക്
സാധിച്ചു.
21

Pohn-Xw B-\-µ-I-c-am¡n
8650tesd sse-^v ho-SpIÄ

ഭ

വനരഹിതർക്ക് വീട് നൽ
കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലയിൽ ഇതിനകം
നിർമിച്ചു നൽകിയത് 8650ലേറെ
വീടുകൾ. 1700ലേറെ വീടുകളുടെ
നിർമാണം പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന്
കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായി
ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും ജില്ലയിൽ
ഒരുങ്ങുന്നു.

പദ്ധതിയിൽ നിർമാണം ആരം
ഭിച്ച 4295 പേരിൽ 3048 പേരും
പിഎംഎവൈ ഗ്രാമീൺ ലൈഫ്
പദ്ധതിയിൽ 692 പേരും വീടുകൾ
നിർമിച്ചു.
ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട
ത്തിൽ ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവർ
ക്കായി ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതി
നായി ജില്ലയിൽ 38 സ്ഥലങ്ങൾ
കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുള്ള
ഭവനരഹിതരിൽ വീടുപണി ആരം
ഭിച്ച 2452 പേരിൽ 2284 പേർ
നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി.

ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ്
മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം കടമ്പൂർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമാണം
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 44 ഫ്ളാറ്റുകൾ
അടങ്ങിയ ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ
നിർമാണ�ോദ്ഘാടനം 2020
ഫെബ്രുവരി 22ന് മുഖ്യമന്ത്രി
നിർവഹിച്ചു. പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്
സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചാ
ണ് നിർമാണം.

പിഎംഎവൈ അർബൻ ലൈഫ്

ആന്തൂർ, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങ

മിഷൻ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ
നിർമാണം പാതിവഴിയിലായ
2677 വീടുകളിൽ 2594 വീടുകളുടെ
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

22

ളിൽ 44 ഫ്ളാറ്റുകൾ വീതവും ചിറ
ക്കലിൽ 36ഉം, കണ്ണപുരത്ത് 32ഉം
ഫ്ളാറ്റുകളുള്ള പാര്പ്പിട സമുച്ചയങ്ങ
ളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ, വീട് വെയ്ക്കാൻ ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്ന് സെന്റ്
വരെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുന്നതിന്
ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം
രൂപയും പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിന് 2.25 ലക്ഷം രൂപയും
നൽകിവരുന്നുണ്ട്. നഗര പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ പ�ൊതുവിഭാഗത്തിന് 2.70
ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ
വരെയും പട്ടിക ജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ആറു
ലക്ഷം രൂപ വരെയും നൽകുന്നു.
ഇതിനകം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ
283 ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ ഭൂമി വാ
ങ്ങുകയും ഭവന നിർമാണം ആരം
ഭിച്ച 339 പേരിൽ 39 പേർ പണി
പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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തുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ജില്ലയിലെ പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും അക്കാദമിക്
അന്തരീക്ഷത്തിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങളാ
ണ് കൈവരിച്ചത്. അനാദായകരമെന്ന്
മുദ്രകുത്തി അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന
വിദ്യാലയങ്ങൾ അടക്കം അന്താരാഷ്ട്ര നില
വാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ
ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോക്ക് കാരണം നിലനിൽപ്പ്
അപകടത്തിലായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്
അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്
വൻ ത�ോതിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ�ൊതു
വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന
സ്വപ്നനേട്ടത്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
●● കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ മാത്രം ജില്ലയിൽ
86 പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങളാണ് മിക
വിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാവുന്നത്. സ്കൂളുകൾ
ക്ക് 5 ക�ോടി രൂപ, 3 ക�ോടി രൂപ,
1 ക�ോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്
കിഫ്ബി തുക വകയിരുത്തിയത്.
ഓര�ോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും
ഒന്ന് വീതം എന്ന രീതിയിൽ 11
സ്കൂ
 ളുകള്ക്കാണ് ജില്ലയിൽ 5 ക�ോടി
രൂപ വീതം നൽകി. മികവിന്റെ കേ
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ന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചത് ഇവയുടെ
പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനവും
കഴിഞ്ഞു.
●● 3 ക�ോടി രൂപ വീതം നൽകാൻ 35
സ്കൂ
 ളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
●● ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 12
ൽ 4 സ്കൂളുകളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർ
ത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. 2
സ്കൂ
 ളുകള് പണി പൂർത്തിയായി. 6
സ്കൂ
 ളുകളില് പ്രവൃത്തിയുടെ വിവിധ
ഘട്ടത്തിലാണ്. ബാക്കി 23 സ്കൂ
 ളുക
ളിൽ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടര് ഘട്ടത്തിലാണ്.
●● 1 ക�ോടി രൂപ വീതം 40 സ്കൂളുകൾക്ക്
വകയിരുത്തി. ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രവൃ
ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
●● ഇതിനു പുറമെ നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ
എട്ട് സ്കൂ
 ളുകളിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തി
കൾ പൂർത്തിയായി.
●● പ്ലാൻ ഫണ്ട്, എം എൽ എ ഫണ്ട്
എന്നിവ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി നിരവധി
സ്കൂ
 ളുകൾ മികച്ച ഭൗതിക, അക്കാദ
മിക നിലവാരം കൈവരിച്ചു

1514 സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക്കായി
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ഹൈടെക് സ്കൂൾ,
ഹൈടെക് ലാബ് പദ്ധതികൾ ജില്ലയിലെ 1514 സർ
ക്കാർ-എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പൂർത്തിയായി. സർക്കാർ
-എയിഡഡ് വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ ഏഴാം തരം
വരെയുള്ള 1173 സ്കൂ
 ളുകളും എട്ടു മുതൽ 12 വരെയുള്ള 341
സ്കൂ
 ളുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് 1514 സ്കൂ
 ളുകൾ ഹൈ
ടെക്കായത്. 32992 ഐടി ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവി
ടങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്റ് ടെക്ന�ോളജി ഫ�ോർ എഡ്യൂക്കേ
ഷൻ (കൈറ്റ് ) 10325 ലാപ്ട�ോപ്പ്, 6120 മൾട്ടിമീഡിയ
പ്രൊജക്ടർ, 8840 യുഎസ്ബി സ്പീക്കർ, 3558 മൗണ്ടിംഗ്
അക്സ
 സറീസ്, 2792 സ്ക്രീൻ, 334 ഡിഎസ്എൽആർ
ക്യാമറ, 341 മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റർ, 341 എച്ച്ഡി വെബ്
കാം, 341 ടെലിവിഷനുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചു. 1287
സ്കൂ
 ളുകളിൽ ഹൈസ്പീഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർ
നെറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ജില്ലയിൽ 148 ലിറ്റിൽ
കൈറ്റ്സ് ഐടി ക്ലബ് യൂണിറ്റുകളിലായി 8246 അംഗങ്ങ
ളുണ്ട്. 16562 അധ്യാപകർ പ്രത്യേക ഐടി പരിശീലനം
നേടി. പദ്ധതിക്കായി ജില്ലയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും
49.32 ക�ോടിയും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സമാഹരിച്ച 14.62
ക�ോടിയും ഉൾപ്പെടെ 63.94 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.
കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ഹൈടെക് ക്ലാസുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ്
സൗകര്യം, ലൈബ്രറികൾ, ക�ോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ,
ആധുനിക അടുക്കളകൾ തുടങ്ങി ല�ോകത്ത എവിടെയുമു
ള്ള മികച്ച സ്കൂളുകള�ോടും കിടപിടിക്കുന്നവയായി ഗ്രാമ
ങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിത്തുടങ്ങി. നിലവിൽ എട്ടു
മുതൽ 12 വരെയുള്ള മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളെയും സാങ്കേതി
കവിദ്യാ സൗഹൃദങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
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തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ്
ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ്
തലശ്ശേരിയുടെ തലയെടുപ്പായ ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ
ക�ോളേജിനെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സ്സലൻസ് ആയി
പ്രഖ്യാപിച്ച്വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ്
സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ക�ോളേജിന്റെ
സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ
പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 21.5 ക�ോടിയുടെ ഒന്നാം
ഘട്ട വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.
അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ
ശേഖരവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ
ക�ോളേജ് ലൈബ്രറിയാണ് ബ്രണ്ണനിലേത്. 21000
ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ ലൈബ്രറി മന്ദിരം
യാഥാർഥ്യമായത�ോടെ സ്ഥലപരിമിതി എന്ന പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.

കൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ഓൺലൈൻ ജേർണ
ലുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് - പുസ്തകങ്ങളും ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി. കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള
ഓഡിയ�ോ ലൈബ്രറി. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാ
റെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള കരിയർ ക�ോർണർ എന്നിവ
പുതിയ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 52 ലക്ഷം
രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫർണിച്ചറും ലൈബ്ര
റിയിൽ ഉണ്ട്. 32 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കെമിസ്ട്രിലാബും ക�ോളേജി
നിന്നു സ്വന്തമായുണ്ട്. വലിയ�ൊരു ചരിത്രം പിറകിലു
ള്ള ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേ
ക്ക് ഉയരാനുള്ള വികസന കുതിപ്പിലാണ്.

മൂന്നുക�ോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി അനുവ
ദിച്ചത്. 1862 മുതൽ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയായി പ്രവർ
ത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ് ലൈബ്രറിക്കിന്ന്
1,25,000 പുസ്തകങ്ങളും മികച്ച റഫറൻസ് വിഭാഗവും
സ്വന്തമായുണ്ട്.
രണ്ടായിരത്തിലധികം അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ
ശേഖരം, 25000ല് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളു
ന്ന ആർക്കൈവ്സ് തുടങ്ങിയവ ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ്
ലൈബ്രറിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
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ഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനി
ടയിൽ ജില്ലയിലെ വ്യവ
സായ മേഖല വൻ വികസനക്കു
തിപ്പിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
വിവിധ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട വ്യവസായ-വാണിജ്യ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ പുത്തനുണർവ് കൈവരിച്ച
നാളുകളായിരുന്നു കടന്നുപ�ോയത്.

കിൻഫ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ
പാർക്ക്
ജില്ലയിലെ വ്യവസായ മേഖല
കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളില�ൊന്നാണ്
കിൻഫ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്ക്.
ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലെ വിവിധ
സംരംഭങ്ങൾക്കായി രൂപംക�ൊണ്ട
വ്യവസായ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ വൈ
വിധ്യങ്ങളായ വ്യവസായ സംരംഭ
ങ്ങളാൽ സജീവമാണ്. തളിപ്പറമ്പ്
നാടുകാണിയിൽ 123.38 ഏക്കർ
ഭൂമിയിലാണ് കിൻഫ്ര പാർക്ക്
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സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

48 വ്യവസായ യൂനിറ്റുകൾ
വ്യവസായ പാർക്കിനകത്ത്
നിലവിൽ 48 വ്യവസായ യൂനിറ്റു
കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 10 യൂനിറ്റു
കളുടെ നിർമാണം ത്വരിതഗതിയി
ലാണ്. നിലവിൽ 65 ക�ോടിയുടെ
നിക്ഷേപം ലഭ്യമായ പാർക്ക് വഴി
ഏകദേശം 520 പേർക്ക് പ്രത്യ
ക്ഷമായും 1000 പേർക്ക് പര�ോക്ഷ
മായും ജ�ോലി ലഭിക്കും. ഇതിനു
പുറമെ, 70 ക�ോടിയുടെ നിക്ഷേപവു
മായി 32 യൂനിറ്റുകൾ കൂടി ഉടനെ
യെത്തും.
ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊസസിംഗിന്
ആവശ്യമായ ഡൈയിംഗ് ആന്റ്
വൈൻഡിംഗ് യൂനിറ്റ്, പ്രൈമറി ട്രീ
റ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, ബ�ോണ്ടഡ് വെയർ
ഹൗസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളു

ന്ന പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് ബിൽഡിംഗ്,
മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്,
വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യ
മായ എച്ച്ടി പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
ലൈൻ തുടങ്ങിയവ പ്ലോട്ട് എയിൽ
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻനിര കമ്പനികൾ
വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളായ
മസ്ക�ോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ശബരി
ക�ോട്ടൻസ്, എക്സ
 ിം അപ്പാ
രൽസ്, മൈബ്രാ ലിംഗെറീസ്
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിൻഫ്ര
പാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പെയിന്റ് നിർമാതാക്കളായ
ആംക�ോസ് എക്സെൽ ഇന്ത്യ
പെയിന്റ്സ്, ഡെക്കാൻ മെറ്റൽ
പ്രൊഫൈലേഴ്സ
 ് തുടങ്ങിയ കമ്പ
നികളുടെ പ്ലാന്റുകൾ നിർമാണം
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ഭക്ഷ്യ സംസ്ക
 രണ രംഗത്ത്
പുതിയ വിപണി സാധ്യതകൾ
കണ്ടെത്തുന്ന നിരവധി യൂണിറ്റു
കൾ ഈ പ്ലോട്ടിൽ ഉണ്ട്. കൂടാതെ
എൻജിനീയറിങ്, മാനുഫാക്ചറി
ങ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഓറിയന്റൽ യൂണി
റ്റുകൾ, മത്സ്യത�ൊഴിലാളികളുടെ
കൺസ�ോർഷ്യത്തിൽ ഫിഷിങ്ങ്
ക്രെയ്റ്റ് നിർമ്മാണം, പെയിന്റ്
നിർമാണം, ഫർണിച്ചർ നിർമാണം
തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി
യൂനിറ്റുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു.

ടെക്സ്റ്റൈല് ഡൈയിങ്ങ്
ആൻഡ് പ്രിന്റിങ്ങ് സെന്റർ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
കൈത്തറി സ്കൂൾ യൂണിഫ�ോം
പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റൈല്
ഡൈയിങ്ങ് ആൻഡ് പ്രിന്റിങ്ങ്
സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ
പത്ത് ഏക്കറിൽ പുര�ോഗമിക്കുക
യാണ്. 25.6 ക�ോടി രൂപയാണ്
പദ്ധതിയുടെ മുതൽ മുടക്ക്. 30,000
മീറ്റർ പ്രതിദിന ഉൽപാദനം എന്ന
കണക്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ
ശരാശരി ഒരു ക�ോടി മീറ്റർ തുണി
ചായം മുക്കാനും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും
ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
7000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ കേന്ദ്ര
ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയത്തിന്
കീഴിലെ ഫാഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ആയ അപ്പാരൽ ട്രെയിനിങ്
ആൻഡ് ഡിസൈനും ഇവിടെ
യുണ്ട്. 1.35 ലക്ഷം ചതുരശ്ര
അടിയിൽ സ്റ്റാന്റേർഡ് ഡിസൈൻ
ഫാക്ടറിയും ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യു
ന്നു.

ആന്തൂരിൽ വ്യവസായ
വികസന പ്ലോട്ട്
250 ക�ോടി ചെലവിൽ ആന്തൂരിൽ
ആരംഭിച്ച വ്യവസായ വികസന
പ്ലോട്ടിൽ 169 വ്യവസായ യൂണിറ്റു
കൾക്കായി 46.52 ഏക്കർ
ഭൂമിയാണ് അനുവദിച്ചത്. 2500
പേർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ നേരിട്ട്
ത�ൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും.
പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യ
സംസ്ക
 രണം, ഫർണിച്ചർ

വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക്
ഊടും പാവും നൽകാൻ
ഡൈയിംഗ് ആന്റ്
പ്രിന്റിംഗ് സെന്റർ
ജില്ലയുടെ വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുക
യാണ് നാടുകാണിയിലെ കിൻഫ്ര ടെക്സ്റ്റയിൽ പാർക്ക്. ഇവിടെ
ടെക്സ്റ്റൈയിൽ ഡൈയിംഗ് ആന്റ് പ്രിന്റിംഗ് സെന്റർ (എൻടിഡി
പിസി) കൂടി യാഥാർഥ്യമാകുന്നത�ോടെ വ്യവസായ വളർച്ചയിലെ
പ�ൊൻതൂവലായി അതു മാറും. ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
തുണി ഉൽപ്പാദകർക്ക് പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തി
നകത്തു തന്നെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ യൂണിറ്റ് സജ്ജമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോ
ടെയാണ് ഫാബ്രിക് ഡൈയിംഗ് ആന്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്
യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 25.6 ക�ോടി മുതൽ മുടക്കിൽ 10 ഏക്കർ
സ്ഥലത്താണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുക. ഇതിനായി 2020-21 സാമ്പ
ത്തിക വർഷത്തിൽ 600 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി
യുടെ ആദ്യപടിയായി ഈ വർഷം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിംഗ്
മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കും. തുടർന്ന് ഡൈയിങ്ങിനുളള പ്രവൃത്തികൾ
ആരംഭിക്കാനുളള
നടപടികൾ സ്വീക
രിക്കും.
ഈ യൂണിറ്റിലെ ഡി
ജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്ങിൽ
എത്ര നിറങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചും മിഴി
വാർന്ന പ്രിന്റിങ്ങ്
സാധിക്കുമെന്നതും
ഏതുതരത്തിലുളള ഡിസൈനുകളും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നതുമാ
ണ് പ്രത്യേകത. 100 ശതമാനം ക�ോട്ടൺ, പ�ോളിസ്റ്റർ ക�ോട്ടൺ,
100 ശതമാനം പ�ോളിസ്റ്റർ, റയ�ോൺ, സിൽക്ക് മുതലായ തുണി
ത്തരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം. ഷർട്ടിങ്ങ്, സ്യൂട്ടിങ്ങ്
തുണികൾ പ്രതിദിനം 30,000 മീറ്റർ എന്ന ത�ോതിൽ ഒരു വർഷം
ശരാശരി ഒരുക�ോടി മീറ്റർ ചായംമുക്കുന്നതിനും, പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതി
നുമുള്ള ശേഷിയാണ് യൂണിറ്റിനുണ്ടാവുക. പദ്ധതി പൂർണത�ോതിൽ
പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 23.50 ക�ോടി രൂപയുടെ
വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ ചായംമുക്കുന്നതിനും
പ്രിന്റിങ്ങിനുമുളള സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തും ല�ോക�ോത്തര
നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയെ ഉയർ
ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുമാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.
180 പേർക്ക് നേരിട്ടും, ഏകദേശം 300 പേർക്ക് പര�ോക്ഷമായും
പദ്ധതിയിൽ ത�ൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കേരളത്തിലെ
കൈത്തറി, പവർലൂം സ�ൊസൈറ്റികൾക്കും കണ്ണൂരിലുളള കയറ്റുമ
തിക്കാർക്കും ഹാൻടെക്സ്, ഹാൻവീവ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും
തുണി ഉല്പാദകർക്കും വിതരണക്കാർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയ�ോജനം
ലഭിക്കും.
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നിർമാണം, പ്രിന്റിങ്ങ്, അലുമിനി
യം ഫാബ്രിക്കേഷൻ, വീട്ടുപകര
ണങ്ങളുടെ നിർമാണം, കിടക്ക
നിർമാണം, ജൈവവള നിർമാണം,
ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളുടെ
നിർമാണം, യന്ത്രോപകരണങ്ങ
ളുടെ നിർമാണം, മെഡിക്കൽ
ഓക്സിജൻ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങ
ളായ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങ
ളാണ് ഇവിടെ നടന്നുവരുന്നത്.
ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ
വിഹിതമായി 53.7 ലക്ഷവും
ഗുണഭ�ോക്തൃ വിഹിതമായി 24.30
ലക്ഷവും ചെലവഴിച്ച് ആഭ്യന്തര
റ�ോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. 245 ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച്
രണ്ടാംഘട്ട റ�ോഡ് നിർമാണവും
പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക്
കൈത്താങ്ങ്
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടെ
സംരംഭകത്വ സഹായ പദ്ധതി
യിലൂടെ 277 എംഎസ്എംഇ
യൂണിറ്റുകൾക്കായി സബ്സിഡി
ഇനത്തിൽ 9, 23,26,151 രൂപ
അനുവദിച്ചു.
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ജില്ലയിൽ മൈക്രോ സ്മ�ോൾ
മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ക്ലസ്റ്റർ
ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം
കമ്മീഷൻ ചെയ്ത രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകൾ
ക്കായി 4.79 ക�ോടി രൂപയാണ്
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച
ത്. ഉജ്ജീവന പദ്ധതി പ്രകാരം 20
യൂണിറ്റിന് 63.4 ലക്ഷം രൂപയുടെ
സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി.

കൈത്തറി മേഖലയിൽ
പുത്തനുണർവ്
കൈത്തറി മേഖലയിലും നിരവധി
നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ചു
രുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ജില്ലയ്ക്ക്
സാധിച്ചു. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച
സ്കൂ
 ൾ യൂനിഫ�ോം പദ്ധതി
മേഖലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി.
സ്കൂ
 ൾ യൂണിഫ�ോം പദ്ധതിക്കാ
യി 37.55 ക�ോടിയും പ്രൊഡക്ഷൻ
ഇൻസെന്റീവായി 7.25 ക�ോടിയും
കൈത്തറി റിബേറ്റായി 11.20
ക�ോടിയും വരുമാനം കുറഞ്ഞ ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്ക് ഇൻകം സപ്പോർ
ട്ടായി 57.30 ലക്ഷവുമാണ് അനു
വദിച്ചത്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തറി
പദ്ധതിക്കായി 50 ലക്ഷവും യുവ

വീവ് പദ്ധതിക്കായി 5 ലക്ഷവും
അനുവദിച്ചു.
തറിയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങ
ളും വാങ്ങുന്നതിനും റിപ്പയർ ചെ
യ്യുന്നതിനുമുള്ള ധനസഹായമായി
40.44 ലക്ഷവും കൈത്തറി ഉൽ
പന്നങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള കയറ്റുമതി
പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിക്ക് 50.78
ലക്ഷവും വർക്ക് ഷെഡ് ഫാക്ടറി
കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
നടത്തുന്നതിനുള്ള ധനസഹായമാ
യി 8 ലക്ഷവും കൈത്തറി ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്കുള്ള കുടുംബ ക്ഷേമ
പദ്ധതികൾക്കായി 1.33 ക�ോടി
രൂപയും ആധുനികവല്കരണത്തി
നും മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ
ഉല്പാദനത്തിനുമുള്ള ധനസഹായമാ
യി 1.02 ക�ോടി രൂപയും നൽകി.
ഇതിനു പുറമെ, യാൺ
സ�ൊസൈറ്റി, ഹാൻവീവ് എന്നി
വയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കുഴി നൂൽ ചാ
യങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ
വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡിയായി
1.26 ക�ോടിയും 17 കൈത്തറി
സംഘങ്ങൾക്ക് 74.85 ലക്ഷം രൂപ
ധനസഹായവും അനുവദിച്ചു.
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സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രീയ, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെടുത്തി ആധുനിക വൽക്കരണത്തിലൂടെ മികച്ച
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച വികസന പ്രവർത്തന
ത്തിലും ഭരണസംവിധാനത്തിലും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാ
ക്കി.
ഐ എസ് ഒ 9001 : 2015 അംഗീകാരം
2018-19വർഷത്തെ സ്വരാജ് ട്രോഫി രണ്ടാംസ്ഥാനം
ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു.
വികലാംഗസൗഹൃദ ഓഫീസ് ആക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് ലിഫ്റ്റ്,
ബാരിയർ ഫ്രീ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി.
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മേൽക്കൂരയിൽ ഗ്രിഡ്ബ
ന്ധിത സ�ോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്
ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജ്, യുട്യൂബ് ചാനൽ
പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സ്വീകരിക്കാൻ 'എന്റെ പദ്ധതി ' മ�ൊബൈൽ ആപ്ലി
ക്കേഷൻ
ഡിജിറ്റൽ മീറ്റിംഗ് ഹാൾ
ഭരണസമിതിയ�ോഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിന് ജില്ലാപ
ഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
തനത് ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് അത്യാധുനിക സൗകര്യ
ങ്ങള�ോടുകൂടിയ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മിച്ചു.
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ബ�ോർഡുകളും
മൈക്കുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്കും പ്ര
ത്യേക ഇരിപ്പിടവും രണ്ട് പ�ൊതു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
ബ�ോർഡുകളും ഉണ്ട്.
കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം
അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുയ�ോജ്യമായതും ആവ
ശ്യമുള്ളതുമായ കാർഷിക�ോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പി
ക്കുവാൻ സാഹചര്യ മ�ൊരുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുകളുമായി സഹകരിച്ച കാർഷിക സ്വയംപര്യാപ്ത
ഗ്രാമങ്ങൾ പദ്ധതി. ജില്ലയിലെ 37 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു
കളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി.
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കൈപ്പാട് കൃഷി
മുഴുവൻ കൈപ്പാട് നിലങ്ങളും തരിശ് രഹിതമാക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കൈപ്പാട്
കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി 2018-19 വർഷത്തിൽ നിലവിൽ
കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന 50.49 ഹെക്ടറിൽ കൃഷി തുടരുകയും
കൃഷി ചെയ്യാതെ കാടുപിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന 15 ഹെക്ടർ
സ്ഥലം കൃഷിയ�ോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. 2019-20
വർഷം 53 ഹെക്ടർ കൃഷി ചെയ്യുകയും 85.69 ഹെക്ടർ
ഭൂമി കൃഷി യ�ോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.ഭൗമസൂചിക
ലഭിച്ച ജൈവ അരി ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ
സാധിച്ചു. 310 ടൺ നെല്ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പദ്ധ
തിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സമ്പൂർണ്ണ നെൽകൃഷി ജില്ല
സമ്പൂർണ്ണ നെൽകൃഷി ജില്ല എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരി
ക്കുന്നതിന് നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് പദ്ധതി ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി
നടപ്പാക്കി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷ കാലയളവിൽ
ജില്ലയിലെ നെൽകൃഷി 4516 ഹെക്ടറിൽ നിന്നും
5580 ഹെക്ടറായും നെല്ല് ഉല്പാദനം 11290 ടണ്ണിൽ
നിന്നും 14890 ടണ്ണായും വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി.
തരിശു ഭൂമി കൃഷിയ�ോഗ്യമാക്കൽ
പദ്ധതി പ്രകാരം 5 വർഷങ്ങളിലായി 160 ഹെക്ടർ
തരിശു ഭൂമിയിൽ നെൽ കൃഷിയും 35ഹെക്ടർ പച്ച
ക്കറിയും കൃഷി ചെയ്തു. 480 ടൺ നെല്ല് ഉല്പാദിപ്പിച്ചു.
സമൂഹത്തിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി സ്വയം
കൃഷി ചെയ്യാൻപ്രേരണ നൽകി. 1450 ടൺ അധിക
ഉല്പാദനവും ഉപയ�ോഗവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു.
പൂക്കാലം വരവായി
ഓണത്തിന് ആവശ്യമായ പൂവുകൾ ജില്ലയിൽ തന്നെ
ഉൽപാദിപ്പിച്ച് വിപണികളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി
നടപ്പിലാക്കിയ പൂഷ്പകൃഷി പദ്ധതി സ്വയംസഹായ
സംഘങ്ങളും കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകളും ഏറ്റെടുത്തത�ോടെ
വൻ വിജയമായി മാറി.
തേൻ ജില്ല
ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ തേൻ ഉല്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാ
പ്തത നേടുന്നതിനും ആര�ോഗ്യ രംഗത്ത് അത്യാവശ്യ
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ഉല്പന്നമായ കലർപ്പില്ലാത്ത തേൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമാ
യി തേൻ ജില്ല പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
അക്വാ ഗ്രീൻമാർട്ട്
വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും മത്സ്യങ്ങളും ജില്ലാ
കേന്ദ്രത്തിൽ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതി
ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ 10.72
ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് അക്വാ ഗ്രീൻമാർട്ട് സ്ഥാപി
ച്ചു. ക�ൊവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
നഗരത്തിൽ ല�ോക്ക് ഡ�ൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
അക്വാഗ്രീൻ മാർട്ടിലൂടെ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ
ഹ�ോം ഡെലിവെറി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി.
വിത്ത് പത്തായം
ഗുണമേൻമയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ മിതമായ
വിലക്ക് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവഴിച്ച് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ സീഡ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം
കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ല
യിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 70 ഓളം പാടശേഖര/കു
ടുംബശ്രീ/സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് 60 ലക്ഷം
രൂപയുടെ കാർഷികയന്ത്രോപകരണങ്ങൾ വിതരണം
ചെയ്തു.
കാർഷിക യന്ത്രോപകരണ
പരിശീലന കേന്ദ്രം
കാർഷിക രംഗത്തെ യന്ത്രവൽക്കരണം പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യുവതീ യുവാക്കളെ കൂടുതലായി
കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അസി.
എക്സ
 ി. എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) ഓഫീസിന�ോടനുബ
ന്ധിച്ച് കാർഷികയന്ത്രോപകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം
ആരംഭിച്ചു.
വിഷുവിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി
ജില്ലയിൽ വിഷുവിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കി. 25 ലക്ഷത്തോളം തൈകൾ വിതരണം
ചെയ്തു.

അഴുക്കിൽനിന്ന് അഴകിലേക്ക്
ജില്ലയിലെ പുഴകളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനും
പുഴകളുടെ ഓജസ്സും തേജസ്സും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും
ഹരിതകേരള മിഷൻ,വനം വകുപ്പ്, കൃഷിവകുപ്പ്,
മണ്ണ് സംരക്ഷണ, മണ്ണ് പര്യവേഷണ, ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പുഴസംരക്ഷണ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. പുഴസംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച
ബഹുജന ബ�ോധവല്ക്കരണത്തിനായി ലഘുലേഖ
വിതരണം, സെമിനാറുകൾ, പുഴയറിയാൻ-പുഴയാത്ര,
പുഴയ�ോര ഗ്രാമസഭ, പുഴയ�ോരത്ത് തൈകൾ വച്ചു
പിടിപ്പിക്കുന്ന ഹരിതതീരം പദ്ധതി , പുഴസമ്മേളനം,
പുഴസംരക്ഷണ ദീപം തെളിയിക്കൽ തുടങ്ങിയ പരി
പാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
എബിസി പദ്ധതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ച് തെരുവ്
നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണത്തിനായി എബിസി
പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
ചട്ടുകപ്പാറയിൽ റെൻറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ച് കണ്ണൂ
രിനെ ആദ്യത്തെ അറവ് മാലിന്യ വിമുക്ത ജില്ലയാ
ക്കാൻ 12 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
ബി പ�ോസിറ്റീവ്
സ്കൂ
 ളുകളിലെ പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി.വിജയം നൂറ് ശതമാനമാക്കുക
യും കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് ബി പ്ലസ് ആയി ഉയർത്തുകയുമാ
ണ് ലക്ഷ്യം.പരീക്ഷ നേരിടുന്നതിന് ആത്മവിശ്വാസം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എസ് എസ് എൽ സി,പ്ലസ് ടു
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൗൺസലിംഗ് നൽകി.
23 സ്കൂ
 ളുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർ
ത്തുന്നതിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. ഗ്രിഡ്
ബന്ധിത സ�ോളാർ പവർസിസ്റ്റം, ഗവ ഹൈസ്കൂളു
കളിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കൽ, സ്കൂൾ ശുചിത്വ
സർവ്വെ, ക്ലീനിംഗ് കിറ്റ് വിതരണം, മിനി മെറ്റീരിയൽ
കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, വാട്ടർ
പ്യൂരിഫയർ, ഷീ ഫ്രണ്ട്ലി ട�ോയ്ലറ്റ്, പ്രീ-ഫാബ്
മ�ോഡുലാർ ട�ോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ
●● ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേർന്ന് ഒന്നാംക്ലാസ്സ്
ഒന്നാംതരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
●● നബാർഡ് സഹായത്തോടെ പ്ലസ് ടു സ്കൂൾ
ക�ോംപ്ലക്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ
●● ഇതര ഭാഷക്കാരുമായി ആശയ വിനിമയം
നടത്തുന്നതിന് ഇതരഭാഷാ സൗഹൃദ പഠനകേന്ദ്ര
ങ്ങൾ.
തിരികെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക്
●● പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ
ഭാഗമായി മന്ത്രിമാർ, ജില്ലാകലക്ടർ, സൂപ്രണ്ട്
ഓഫ് പ�ോലീസ്, പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ,

കായിക താരങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ
തുടങ്ങിയവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് തിരികെ
തിരുമുറ്റത്തേക്ക് ക്യാമ്പയിനുകൾ.
●● സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോ
ടെയുള്ള ഉപയ�ോഗം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്
ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂ
 ളുകളിൽ റെസ്പ�ോൺസി
ബിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്, സത്യമേവ ജയതേ
ക്യാമ്പയിനുകൾ.
●● എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
സ്കൂ
 ളുകളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബ�ോധവൽക്കരണ
ക്ലാസ്സുകൾ.
●● കുട്ടികളിലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ
ജീവനാണ് വലിച്ചെറിയരുത് ക്യാമ്പയിൻ
●● ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത വി
ദ്യാർഥികൾക്കായി ടി വി ചാലഞ്ച്, മ�ൊബൈൽ
ചാലഞ്ച് പദ്ധതികൾ
●● സയൻസ് പാർക്ക് നവീകരിച്ചു.
ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് 56
ക�ോടി രൂപയുടെ മാസ്റ
 റർ പ്ലാനിന് കിഫ്ബിയുടെ
അംഗീകാരം.
പുതിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെട്ടിടവും,നിലവിലു
ള്ള വാർഡുകളുടെ നവീകരണം, സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്
പ്ലാൻറ്, സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്, ഹൈ
ടെൻഷൻ വൈദ്യുതി, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളുടെ
നവീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുന്ന
തിൻറെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാർഡി
യ�ോളജി ഒ പി, നെഫ്രോളജി ഒ പി, ലാപ്രോസ്ക�ോ
പിക് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയവ
ആരംഭിച്ചു. 1.40 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച
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അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങ
ള�ോടു കൂടിയ ശിശുര�ോഗ ഒ പി യും, ഗൈനക് ഒ പി
യും, ഏർളി ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻറർ, പ�ോസ്റ്റ്
നേറ്റൽ ആൻറ് പ�ോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡുകളും
നിർമ്മിച്ചു. 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആധുനിക
സൗകര്യങ്ങള�ോടു കൂടിയ മ�ോർച്ചറി കെട്ടിടം നിർമ്മി
ച്ചു.പേ വാർഡ് നവീകരിച്ചു.ശിശുര�ോഗ വിഭാഗത്തിലും
ഗൈനക് വിഭാഗത്തിലും ഒ പി യിലെത്തുന്നവരുടെ
എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു.
സ്നേഹജ്യോതി
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വൃക്കര�ോഗികളെ സഹായിക്കാൻ
വേണ്ടി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേ
ഹജ്യോതി കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്സ
 ് വെൽഫെയർ
സ�ൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചു.പുതുതായി രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ
കൂടി ആരംഭിച്ച് നാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 123 ര�ോഗികൾ
ക്ക് പ്രതിമാസം 1550 ഡയാലിസിസ് നിലവിൽ ചെയ്തു
വരുന്നു.1200 രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഡയാലിസിസ്
കേവലം 400 രൂപയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃക്ക മാറ്റിവെച്ച
245 ഓളം ര�ോഗികൾക്ക് ര�ോഗികളുടെ സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതി ന�ോക്കാതെ തികച്ചും സൗജന്യമായാണ്
ജില്ലാ ആശുപത്രി വഴി മരുന്ന് വിതരണം നടത്തു
ന്നത്.
ജില്ലയെ കാൻസർ നിയന്ത്രിത ജില്ലയാക്കി മാറ്റുന്നതി
ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
പദ്ധതി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ
മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശ�ോധനാ സംവി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി.
ട്രാൻസ്ജെന്റേർസ്
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനം ട്രാൻസ്ജെന്റേർസിനായി പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കിയത്. അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യധാര
യിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പദവി പഠന വിവരശേഖര
ണം, ശിൽപശാല, കുടുംബശ്രീ യൂനിറ്റ് രൂപീകരണം,
ട്രാൻസ് ജെന്റേർസ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
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ഷീനൈറ്റ് ഹ�ോം
ജില്ലയിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിപ്പെടു
ന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന കേ
ന്ദ്രത്തിൽ താൽക്കാലിക താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന
തിനായി ഷീനൈറ്റ് ഹ�ോം സ്ഥാപിച്ചു.
അമ്മയ്ക്കൊരിടം
●● യാത്രചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടൽ സൗകര്യമ�ൊ
രുക്കുന്നതിന് 30 പ�ൊതു ഇടങ്ങളിൽ മുലയൂട്ടൽ
കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു
●● സ്കൂ
 ളുകളിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങള�ോടും
കൂടിയ സ്ത്രീ സൗഹൃദ വിശ്രമമുറികൾനിർമ്മിച്ചു.
●● കുറുമാത്തൂരിൽ കുടുംബശ്രീ ട്രെയിനിംഗ് സെൻറർ
സ്ഥാപിച്ചു.
പട്ടികജാതി വികസനം
●● 1.25 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പട്ടികജാതി ബി
പി എൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീക
രണം.
●● ഏഴ�ോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാർപ്പിട സമുച്ചയം
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 3.88 ക�ോടി രൂപ.
പട്ടികവർഗ വികസനം
●● ആറളം നവജീവൻ ക�ോളനിയിലുള്ള 24 വീടുകളു
ടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉയർത്തി മാതൃകാഗ്രാ
മം ആക്കി.
●● പട്ടികവർഗ സങ്കേതങ്ങളിലെ സമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസ
വികസനത്തിന് ആദിവാസി സമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
●● ആറളം ഫാം ഹൈസ്കൂളിലെ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളി
ലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാജന്യമായി സൈക്കിൾ
വിതരണം ചെയ്തു.
●● ഗർഭിണികൾക്കായുള്ള പ�ോഷകാഹാരം
വിതരണം ചെയ്തു.
●● വയ�ോജനങ്ങൾക്ക് ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 53 ലക്ഷംരൂപ
ചെലവഴിച്ചു.
●● വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആർച്ചറി പരിശീലനം നൽകി.
●● വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ,മ�ോട്ടി
വേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി
പ�ൊതുമരാമത്ത്
റ�ോഡ ്നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സയൻസ് പാർക്കിൽ ക്വാളിറ്റി
കൺട്രോൾ ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചു.
ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ റ�ോഡുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് റ�ോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി.

Ago-¡Â Xp-d-ap-Jw
A-´m-cm-jv-{S \n-e-hm-c-¯n-te¡v
കഴിഞ്ഞ നാലര വര്ഷക്കാലം അഴീക്കല് തുറമുഖ
ത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുവര്ണ്ണ കാലമായിരുന്നു.
നിലവിലെ തുറമുഖത്തിന്റെ വികസനത്തിനു പുറമെ
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പുതിയ തുറമുഖത്തിന്റെ
പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടി ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കഴി
ഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും കിഫ്ബിയും ചേര്ന്ന്
വികസനത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമാണ് അഴീക്കലിനു
നല്കിയത്.
നിലവിലുള്ള തുറമുഖത്തില് കപ്പലുകളുടെ പ�ോക്കു
വരവിന് 29 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ടഗ്ഗ് സജ്ജ
മാക്കി. കപ്പല് ചാലിന്റെ ആഴംകൂട്ടി. വിദേശ ചര
ക്കുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കസ്റ്റംസ് ഇഡിഐ
സംവിധാനം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കി. ഇതിലൂടെ മലേഷ്യ
യില് നിന്ന് അഴീക്കല് തുറമുഖത്തേക്കും തിരിച്ചും
ചരക്ക് എത്തിച്ചു. പഴയ വാര്ഫിനും പുതിയ വാര്ഫി
നുമിടയില് ചെറു കപ്പലുകള്ക്കും ബ�ോട്ടുകള്ക്കും
സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന രീതിയില് നിര്മിക്കുന്ന ബ�ോട്ട്
ടെര്മിനലിന്റെ നിര്മാണം ആരംഭിച്ചു. കപ്പലുകളിലേ
ക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാന് പ്രത്യേക പൈപ്പ് ലൈന്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടര് അത�ോറിറ്റിയുടെ
പദ്ധതിക്ക് രണ്ടു ക�ോടി രൂപ സര്ക്കാര് അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലര വര്ഷത്തിനിടയില് 18 ഉരുകളാണ്
ലക്ഷദ്വീപ്, മലേഷ്യ, മാലി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും
അഴീക്കലിലേക്ക് എത്തിയത്. അഴീക്കല് തുറമുഖത്തി

ന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ഇപ്പോള്
ഏറെ പുര�ോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ തുറമുഖത്തിന്റെ വികസനങ്ങള്ക്കൊപ്പം
പുതിയ തുറമുഖ നിര്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് പുര�ോഗമിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 3698 ക�ോടി
രൂപയാണ് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കണക്കാ
ക്കുന്നത്. ഒന്നാംഘട്ടത്തില് 2263 ക�ോടി രൂപയാണ്
ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഭൗമ, സാങ്കേതിക പരിശ�ോധന
കളും, വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കലും
പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമാണ്
ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്. 4500 ടണ് കണ്ടെയിനറുകള്
ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് വലിയ കപ്പലുകള്ക്ക് ഒരേ
സമയം ഇവിടെ നങ്കൂരമിടാന് സാധിക്കും. പദ്ധതി
യാഥാര്ഥ്യമായാല് വര്ഷത്തില് 9.3 മില്ല്യന് കാര്ഗോ
വരെ തുറമുഖം വഴി ക�ൊണ്ടു വരാനാവും. വടക്ക് 2.68
കില�ോമീറ്ററും, തെക്ക് 1.12 കില�ോമീറ്ററുമാണ് തുറമു
ഖത്തിനായി പുലിമുട്ട് നിര്മിക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തില്
500 മീറ്ററിലും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളില് 300 മീറ്റര്
വീതം നീളത്തിലുമാണ് വാര്ഫ് പണിയുക. തുറമുഖ
വികസനം യാഥാര്ഥ്യമായി കൂടുതല് വിദേശ ചരക്കു
കപ്പലുകള് എത്തുന്നത�ോടെ അഴീക്കല് ഉത്തരമലബാ
റിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസന ഭൂപടത്തില് പ്രധാന
കേന്ദ്രമായി മാറും.
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രുമാനം ഉറപ്പാക്കൽ
പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ല
യിലെ കയർപിരി/ചകിരി
സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും
സ്വകാര്യ കയർ യൂണിറ്റിലെയും
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് 1.11 ക�ോടി
രൂപ അനുവദിച്ചു. 648 ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ
പ്രയ�ോജനം ലഭിച്ചു.
ഉൽപാദന വിപണന ധനസ
ഹായമായി 2016 മുതൽ 35
ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും
മാനേജീരിയൽ ഗ്രാന്റ് ഇന
ത്തിൽ 20 ലക്ഷത്തിലധികം
രൂപയും അനുവദിച്ചു. മാർക്കറ്റിം
ഗ് ഡവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ്
ഇനത്തിൽ 2.22 ലക്ഷം രൂപയും
ത�ൊണ്ട് സംഭരണവും ചകിരി
ഉൽപാദനവും പ്രകാരമുള്ള ആനു
കൂല്യമായി 82.76 ലക്ഷം രൂപയും
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന
36

ത്തിനായി 1.88 ക�ോടി രൂപയും
പ്രവർത്തന മൂലധനമായി 33.06
ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കുകയു
ണ്ടായി.
●● എട്ട് കയർപിരി സംഘങ്ങൾ
ക്കായി 63 ഓട്ടോമാറ്റിക്
സ്പിന്നിങ്ങ്് മെഷീനുകൾ
വിതരണം ചെയ്തു.
●● തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ വഴി കയർ ഭൂവസ്ത്ര
പദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
●● രണ്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങ
ളിൽ ഡീഫൈബറിംഗ് മില്ല്
ആരംഭിച്ചു.
●● പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ
സമൃദ്ധി യന്ത്രവൽകൃത
ചകിരി സംസ്കരണ
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു.

കയര് ഭൂവസ്ത്ര പദ്ധതി
കയര്വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭി
മുഖ്യത്തില് 2017-18 വര്ഷം മുതല്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് വഴി കയര്ഭൂവസ്ത്രപദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ജില്ലയിലെ
64 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 8.8
ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററില് ഭൂവസ്ത്രം
വിരിക്കുന്നതിനായി 5.7 ക�ോടി
രൂപയുടെ ധാരണാപത്രം ഒപ്പു
വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കയര്ഫെഡാണ്
നിര്വ്വഹണ ഏജന്സി. 50
പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇതിനകം
1.8 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററില്
ഭൂവസ്ത്രം വിതാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.
10 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററാണ് ഈ
വര്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയിലൂ
ടെ 4297 ത�ൊഴിലുറപ്പ് ദിനങ്ങള്
നല്കാനായി എന്നത് എടുത്തുപറ
യേണ്ട നേട്ടമാണ്.
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രു കാലത്ത് രാജ്യത്തെ
കയർ വ്യവസായ മേഖ
ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു
നിന്നിരുന്ന കേരളത്തെ
ആ പ്രതാപകാലത്തേക്ക്
തിരികെ എത്തിക്കാനായി
മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
കയർ വ്യവസായ മേഖലയിൽ
സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ
കയർ പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള
പയ്യന്നൂർ, എടക്കടവ്, ധർമ്മടം
കയർ വ്യവസായ സഹകരണ
സംഘങ്ങൾക്ക്് ഇരുപത്
ഓട്ടോമറ്റിക് സ്പിന്നിങ്
മെഷീനുകളാണ് സംസ്ഥാന
സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നൽകി
യത്. മെഷീനുകളുടെ പ്രവർ
ത്തന�ോദ്ഘാടനം ധനകാര്യ
കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി എം
ത�ോമസ് ഐസക്ക് ഒക്ടോബ
റിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. പയ്യന്നൂരിൽ
എട്ട്, എടക്കടവ് ആറ്, ധർമ്മ

ടം ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ്
സ്പിന്നിങ് മെഷീനുകൾ അനു
വദിച്ചു നൽകിയത്. സർക്കാർ
കയർ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന
നടപ്പാക്കി വരുന്ന രണ്ടാം
കയർ പുനഃസംഘടനയുടെ
ഭാഗമായി 1000 ഓട്ടോമാറ്റിക്
സ്പിന്നിങ് മെഷീനുകൾ 2020
നവംബർ മാസത്തോടെ 100
കയർ സംഘങ്ങളിൽ സ്ഥാ
പിച്ചു പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി
വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്
ജില്ലയിലെ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ സ്പിന്നിങ്ങ് മെഷീനുകൾ
അനുവദിച്ചത്. മികച്ച ഉല്പാദന
ക്ഷമതയുള്ളതും നൂതന സാ
ങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചി
ട്ടുള്ളതുമായ ഈ മെഷീനുകൾ
നിർമ്മിച്ചു വിതരണം ചെയ്തുവ
രുന്നത് പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാ
പനമായ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കയർ
മെഷിനറി മാനുഫാക്ചറിങ്
കമ്പനി ആണ്. ഈ സർക്കാർ

അധികാരമേറ്റെടുത്ത 2016 കാ
ലയളവിൽ 7000 ടൺ ആയിരു
ന്നു സംസ്ഥാനത്തെ കയറുൽ
പാദനം. ഇന്ന്അത് 20000
ടണ്ണാക്കി ഉയർത്താനായി.
40000 ടൺ എന്ന വാർഷിക
ഉല്പാദന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു
കയർപിരി മേഖലയെ എത്തി
ക്കുന്നതിനായാണ് സർക്കാർ
ശ്രമിക്കുന്നത്. മികച്ച ഉല്പാദന
ക്ഷമതയുള്ള എഎസ്എം
മെഷീനുകൾ സഹകരണ
സംഘങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചതു
വഴി ഉല്പാദന മികവ് കൈവ
രിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ത�ൊഴി
ലാളികൾക്ക് പ്രതിദിനം 500
രൂപയെങ്കിലും കൂലി ഉറപ്പാക്കാ
നും സാധിക്കും. കേരളത്തെ
കയർ വ്യവസായത്തിലെ
പ്രതാപകാലത്തേക്ക് തിരികെ
എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ
രണ്ടാം കയർ പുനഃസംഘടന
യിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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ല്ലയിലെ സർക്കാർ
ആര�ോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ
പുത്തനുണർവ് നേടിയ നാളുകളാ
ണിത്. സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരുന്ന
ആർദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രാഥ
മികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് വരെയുള്ള
ആര�ോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പെ
ങ്ങുമില്ലാത്ത വിധമുള്ള പുര�ോഗതി
യാണ് ഈ കാലയളവിൽ കൈ
വരിച്ചത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത്
കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ ക�ോളേ
ജാക്കിയതിനു ശേഷം വലിയ
മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്തര
കേരളത്തിലെ മികച്ച ചികിത്സാ
കേന്ദ്രമായി മാറാന�ൊരുങ്ങുകയാ
ണ് ആശുപത്രിയിപ്പോൾ. പിഎ
ച്ച്സി ത�ൊട്ടുള്ള ഏത് ആര�ോഗ്യ
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സ്ഥാപനങ്ങളെടുത്താലും സൗക
ര്യങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിതര ആശു
പത്രികളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാ
ണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനാവും.

കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയിൽ
(ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏര്ളി ഇന്റര്വെ
ന്ഷന് സെന്റര്) DEIC, ലേബർ
ബ്ലോക്ക്, വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്

ആര�ോഗ്യകരമായ ചുവടുകൾ

●● തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി
ക്ക് നവീകരിച്ച ഒ പി ബ്ലോക്ക്

●● പരിയാരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെ
ടുത്തു

●● പയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, ഇരിട്ടി
താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസന
ത്തിന് കിഫ്ബി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

●● ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് അഞ്ച്
നില സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി
കെട്ടിടം
●● തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഹെഡ്
ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിക്ക്
അഞ്ച് നില കെട്ടിടം
●● മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് അമ്മയും

●● കൂത്തുപറമ്പ്, പെരിങ്ങോം, പഴ
യങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി
കൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ
●● പിണറായി, മട്ടന്നൂർ സാമൂഹി
കാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്പെ
ഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളാക്കി
●● ആര�ോഗ്യ മേഖലയിൽ 283
പുതിയ തസ്തികകൾ

61 പിഎച്ച്സികളെ
എഫ്എച്ച്സികളായി ഉയർത്തി
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ
ജില്ലയിലെ 61 പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ
മികച്ച സൗകര്യങ്ങള�ോടെയുള്ള കുടുംബാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയർത്തി. ഒന്നാം ഘടത്തിൽ
11ഉം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 50 ഉം പിഎച്ച്സികളെ
യാണ് എഫ്എച്ച്സികളാക്കി മാറ്റിയത്.
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നിർമാണം പൂർത്തിയായ
കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ
ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യപ്പെട്ട
വർഷം
ചെറുതാഴം
03.09.2017
മുഴപ്പിലങ്ങാട്
11.09.2017
വളപട്ടണം
31.11.2017
കാങ്കോൽ - ആലപ്പടമ്പ 19.12.2018
പാട്യം
03.02.2018
ക�ൊട്ടിയൂർ
11.02.2018
ആലക്കോട് (തേർത്തല്ലി) 03.03.2018
മലപ്പട്ടം
15.08.2018
കതിരൂർ
08.09.2018
മുണ്ടേരി
27.01.2019
തില്ലങ്കേരി
22.02.2019
ആറളം ഫാം
04.01.2020
ക�ോട്ടയം മലബാർ
22.02.2020
ചെറുകുന്ന് തറ
01.03.2020
പട്ടുവം
01.03.2020
മാട്ടൂൽ
09.03.2020
കല്ല്യാശ്ശേരി
09.03.2020
പുളിങ്ങോം
03.08.2020
എരമം കുറ്റൂർ
03.08.2020
ഉദയഗിരി
03.08.2020
കൂടാളി
03.08.2020
അഞ്ചരക്കണ്ടി
03.08.2020
കുഞ്ഞിമംഗലം
03.08.2020
എളയാവൂർ
03.08.2020
ചിറക്കൽ
03.08.2020
കടന്നപ്പള്ളി
06.10.2020
കുടുംബാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രങ്ങൾ
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നിര്മാണം പുര�ോഗമിക്കുന്ന
കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ
ഉദ്ഘാടനം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
സമയം
ചെങ്ങളായി
30.11.2020
ന്യൂമാഹി
30.11.2020
മ�ോറാഴ
30.11.2020
എട്ടിക്കുളം
30.11.2020
രാമന്തളി
30.11.2020
പുതിയങ്ങാടി ഫിഷറീസ് 30.11.2020
മ�ൊകേരി
30.11.2020
ചപ്പാരപ്പടവ്
28.2.2021
കുറ്റ്യാട്ടൂർ
28.2.2021
മുഴക്കുന്ന്
28.2.2021
ഉളിക്കൽ
28.2.2021
കേളകം
28.2.2021
ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്
28.2.2021
പറശ്ശിനിക്കടവ്
28.2.2021
ചേല�ോറ
28.2.2021
നാറാത്ത്
28.2.2021
കുടുംബാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജില്ലയിലെ ആര�ോഗ്യ രംഗം
പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബാര�ോ
ഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയതിനു പുറമെ, പ്ലാൻ
ഫണ്ടും കിഫ്ബി, എൻഎച്ച്എം, നബാർഡ്, തദ്ദേശ
സ്ഥാപനം എന്നിവയുടെ ഫണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ 600
ക�ോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളാണ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത്.
ഇത�ോട�ൊപ്പം എംഎൽഎമാരുടെ ആസ്തി വികസന
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 8.5 ക�ോടിയുടെയും എംപിമാരുടെ
ഫണ്ടിൽ നിന്ന്1.55 ക�ോടി രൂപയുടെയും വിവിധ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നടന്നു.

B-tcm-Ky ta-J-e-bn-se
{][m\ \-nÀ-am-W {]-hÀ-¯-\-§Ä
പദ്ധതി

ആശുപത്രി

അനുവദിച്ച
തുക

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെട്ടിടം

ജില്ലാ ആശുപത്രി

57.52 ക�ോടി

ലേബർ ബ്ലോക്ക് വികസനം

ജില്ലാ ആശുപത്രി

2.57 ക�ോടി

കാത്ത് ലാബ് ഐസിയു

ജില്ലാ ആശുപത്രി

8 ക�ോടി

ഒ പി ഡി നവീകരണം
സർജിക്കൽ വാർഡ്
നവീകരണം

തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി

1.1 ക�ോടി

മൂന്നാം നില നിർമാണം
പുര�ോഗമിക്കുന്നു
പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു
സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തിയായി
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി

തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി

1.49 ക�ോടി

70% പൂർത്തിയായി

ലേബർ ബ്ലോക്ക് ശാക്തീകരണം തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി

0.98 ക�ോടി

60% പൂർത്തിയായി

സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്

തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി

1.1 ക�ോടി

പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു

ന്യൂബ�ോൺ കെയർ യൂനിറ്റ്

തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി

20 ലക്ഷം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

മെറ്റേർണിറ്റി വാർഡ് നിർമാണം

തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്
എച്ച്ക്യു ആശുപത്രി

9.87 ക�ോടി

തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്
എച്ച്ക്യു ആശുപത്രി
തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്
കാഷ്വാലിറ്റി നിർമാണം
എച്ച്ക്യു ആശുപത്രി
മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ സ്ത്രീകളുടെയും
ഡി.ഇ.ഐ.ഇ നിർമാണം
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി
മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ സ്ത്രീകളുടെയും
ലേബർ ബ്ലോക്ക് ശാക്തീകരണം
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി
വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്ക്
മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ സ്ത്രീകളുടെയും
നിർമാണം
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി
പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണം
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, കൂത്തുപറമ്പ
ലേബർ റൂം, ഒ.ടി. നവീകരണം
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, കൂത്തുപറമ്പ
5 നില കെട്ടിട നിർമാണം &
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പയ്യന്നൂർ
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്
മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പേരാവൂർ
ലേബർ ബ്ലോക്കിന് ഓന്നാം
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ഇരിട്ടി
നില നിർമ്മാണം
കീമ�ോ തെറാപ്പി സെന്റർ

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ഇരിട്ടി
മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് നിർമാണം
കെട്ടിട നിർമാണം
കെട്ടിട നിർമാണം
കെട്ടിട നിർമാണം
ആശുപത്രി നവീകരണം

താലൂക്ക് ഹെഡ് ആശുപത്രി,
പഴയങ്ങാടി
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പഴയങ്ങാടി
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പെരിങ്ങോം
സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹ�ോസ്പിറ്റൽ,
മട്ടന്നൂർ
സിഎച്ച്സി ഒടുവള്ളിത്തട്ട്

20 ലക്ഷം

നിർമാണ പുര�ോഗതി

രണ്ടു നിലകളും മൂന്ന് നില
കളുടെ സിവിൽ വർക്കുക
ളും പൂർത്തീകരിച്ചു
ഡിപിആർ പരിശ�ോധന
യിൽ

34.6 ലക്ഷം

പൂർത്തിയായി

3 ക�ോടി

95% പൂർത്തിയായി

1.28 ക�ോടി

പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു

60 ക�ോടി
23 ലക്ഷം

95% ശതമാനം
പൂർത്തിയായി
പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു
പൂർത്തിയായി

104 ക�ോടി

പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു

53.77 ക�ോടി

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

3.19 ക�ോടി

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി

57.64 ക�ോടി

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

3 ക�ോടി

90% പൂർത്തിയായി

6 ക�ോടി
12 ക�ോടി

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

99.91 ക�ോടി

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

1.37 ക�ോടി

പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്നു

75 ലക്ഷം
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മികവിന്റെ മുദ്രയായി
കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്

ഉള്പ്പെടെ 779 തസ്തികയും അനുവദിച്ചു. കൂടുതൽ
തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുര�ോഗമി
ക്കുകയാണ്.

പരിയാരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് സർക്കാർ അധീനത
യിൽ ആയത�ോടെ വൻ വികസന പദ്ധതികളാണ് നട
പ്പിലാക്കുന്നത്. 2018 മാർച്ചിൽ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനായു
ള്ള ഗവേണിങ്ബ�ോഡിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 2019
മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജും
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർണമായും സർക്കാരിന്
കീഴിൽ ആകുന്നത്. ഇത�ോടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെ
ഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തി
ലായി.

കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺ
മെന്റ് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ വികസന പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത്. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിനെ
മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്നതിന് 360 ക�ോടി
രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചു. ആദ്യഘട്ട
ത്തിൽ 57. 69 ക�ോടി രൂപയ്ക്കും രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ
37.47 ക�ോടി രൂപയ്ക്കും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കായി 29.78 ക�ോടി രൂപയ്ക്കും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 51.3 ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ ട്രോമാ
കെയർ ബ്ലോക്ക് നിർമാണമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
2.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയാണ് വിസ്തൃതി.

മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിന്റെ സുഗമമായ ഭരണനിർവ്വഹ
ണത്തിന് പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തിക ഉൾപ്പെടെ 11 തസ്തിക
സൃഷ്ടിച്ചു. ഡ�ോക്ടര്മാര്, നഴ്സുമാര്, മറ്റ് ജീവനക്കാര്

ടി വി രാജേഷ് എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി വികസന
ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് 20 ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകളും

മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
ഒപി ക്ലിനിക്കിലും
റിസപ്ഷനിലും
ഇ-ഹെൽത്ത് പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 1.47
ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക്
അനുമതി ആയി.

മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
ക്യാമ്പസ് ഹരിതാഭമാക്കുന്ന
പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു.
10 ഏക്കറ�ോളം ഭൂമിയിൽ
സൗന്ദര്യവൽക്കരണം,
ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി
എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

1800-ലധികം ക�ൊവിഡ്
പ�ോസിറ്റീവ് ര�ോഗികൾ
ഇവിടെ നിന്നും ര�ോഗം
ഭേദമായി മടങ്ങി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ പ�ോസിറ്റീവ്
ഗർഭിണികൾ ചികിത്സ തേടി
എത്തിയതും പരിയാരത്ത്
തന്നെയാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി
ക�ൊവിഡ് പ�ോസിറ്റീവ്
ഗർഭിണി സിസേറിയൻ വഴി
കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതും
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ്
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ.
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മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ
കാരുണ്യ ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷാ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും
കാരുണ്യഫാർമസി
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും
ചെയ്തു.

മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ സജ്ജമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ വികസ
നത്തിനായി റവന്യൂ ഹെഡിൽ 30
ക�ോടിയും ക്യാപിറ്റൽ ഹെഡിൽ
10 ക�ോടിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഖേല�ോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ സി
ന്തറ്റിക് ട്രാക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാവുക
യാണ്. ക�ോളേജിന്റെ പത്തേക്കർ
സ്ഥലത്ത് ട്രാക്ക് പണിയുന്നതിനാ
യി ഏഴുക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാ
നുമതിയാണ് ഖേല�ോ ഇന്ത്യ
സ്ക
 ീമിൽ ലഭിച്ചത്. മെഡിക്കൽ

ക�ോളേജിലെ പഴയ പാർക്കിന്റെ
നവീകരണം ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്
പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതി
നായി 45 ലക്ഷം രൂപയും സർ
ക്കാർ അനുവദിച്ചു.
കൂടാതെ കണ്ണൂർ ദന്തൽ
ക�ോളേജിന് 1.5 ക�ോടിയും
നഴ്സിംഗ് ക�ോളേജിന് 90 ലക്ഷം
രൂപയുമാണ് ബജറ്റിൽ അനുവദി
ച്ചത്. പുതിയ കാത്ത് ലാബിനും
മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്കുമായി 18
ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും
നൽകി.

ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധപ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലാണ് കണ്ണൂർ
ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്.
കണ്ണൂർ കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലകളി
ലെയും വയനാട് ജില്ലയുടെ ചില
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സി കാറ്റഗ
റിയിലുള്ള ക�ൊവിഡ് ര�ോഗികൾ
ആണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ കൂടുതലായും ചികിത്സ
തേടിയെത്തുന്നത്.
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പ

ടിയൂര് -കല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്യാട്
തട്ടില് 311 ഏക്കറില് 300 ക�ോടി രൂപ ചെലവില്
നിര്മിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്വേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്ര
ത്തിന് 2019 ഫെബ്രുവരി 22 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയന് തറക്കല്ലിട്ടു.
ആയുര്വേദ അറിവുകളും ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള പാരമ്പര്യ
ചികിത്സാരീതികളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര
ആയുര്വേദ മ്യൂസിയം, താളിയ�ോലകള് ഡിജിറ്റൈസ്
ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അത്യാധുനിക മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്
സെന്റര്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക്
ക്വാര്ട്ടേഴ്സ്, ഫാക്കല്റ്റികള്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുമുള്ള
ഹൗസിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവ റിസര്ച്ച് സെന്ററില്
ഒരുക്കും.
കിഫ്ബി അനുവദിച്ച 59.93 ക�ോടി രൂപ ഉപയ�ോഗിച്ച്
ആശുപത്രി കെട്ടിടം, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സെന്റര്, ആയുര്വേദ
ഔഷധ നഴ്സറി, ജൈവമതില് എന്നിവയാണ് ആദ്യഘ
ട്ടത്തില് നിര്മിക്കുന്നത്. ആയുര്വേദ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല,
സംസ്ഥാനത്തെ ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് തന്നെ വലിയ�ൊരു
കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്വേദ ഗവേഷണ
കേന്ദ്രം വഴിയ�ൊരുക്കും.
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സൂ
പ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നില
വാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന്
ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയി
രിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ആയുർവേദ
ആശുപത്രി. ജില്ലയുടെ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നൂറി
ലധികം ര�ോഗികളാണ് ദിനേന
ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത്.
100 പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാ
നുള്ള സൗകര്യവും 20 പേ വാർഡു
കളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചവർക്കായി
ആരംഭിച്ച പുനർനവ ക്ലിനിക്കിലും
നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.

കായ ചികിത്സ, ബാല ചികിത്സ,
ഗ്രഹ ചികിത്സ, ഊർദ്ധ്വാംഗ
ചികിത്സ, ശല്യ ചികിത്സ, വിഷ
ചികിത്സ, ജരാ ചികിത്സ, വാജീ
കരണ ചികിത്സ എന്നീ വിഭാഗ
ങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ
സേവനം ലഭ്യമാണ്. അറുപത്
വയസിന് മുകളിലുള്ള മുൻഗണനാ
വിഭാഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ പഞ്ച
കർമ ചികിത്സയും ഇവിടെ നൽകി
വരുന്നു.
പൈൽസ്, ഫിസ്റ്റുല, വെരിക്കോ
സ് വെയിൻ എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വത
പരിഹാരത്തിനുള്ള ക്ഷാരസൂത്ര

ചികിത്സയ്ക്കായി മിനി ഓപ്പറേഷൻ
തിയറ്റർ, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തി
നായി പ്രത്യേക ക�ോസ്മെറ്റിക്
ക്ലിനിക്, മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള
സ്പ �ോർട്സ് ഒപി, ഫിസിയ�ോതെ
റാപ്പി, സിദ്ധ, യ�ോഗ എന്നിവയ്ക്കുള്ള
പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ
ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേക
തകളാണ്. ആയുർവേദ ഡിസ്പെ
ന്സറികളിൽ ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടർമാരുടെ
സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഹർഷം
പദ്ധതി, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ

കാഴ്ച ശക്തി പരിശ�ോധിച്ച് കിടത്തി
ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മിഴി
പ്രൊജക്ട് എന്നിവയും നടപ്പാക്കി
വരുന്നു.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളു
ടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും
നിർല�ോഭമായ പിന്തുണ സംസ്ഥാ
നത്തെ തന്നെ മികച്ച ആശുപത്രി
യാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആയുർവേദ
ആശുപത്രിയെ മാറ്റിയിരിക്കുക
യാണ്.
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സാ

മൂഹ്യ നീതി വകുപ്പി
ന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ
നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ
ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് 2.19
ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ.
വിദ്യാജ്യോതി, വിദ്യാകിരണം, മാ
തൃജ്യോതി, പരിണയം, പരിരക്ഷ,
സ്വാശ്രയ, വിജയാമൃതം, മിശ്രവി
വാഹിതർക്കുള്ള ധനസഹായം
എന്നിങ്ങനെ എട്ട് പദ്ധതികളും
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം
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ലക്ഷ്യമിട്ട് മന്ദഹാസം, വയ�ോമ
ധുരം, സായംപ്രഭ പദ്ധതികളും,
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്ഷേമ പദ്ധതി
യുമാണ് ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും
നടപ്പാക്കിയത്.
വയ�ോമധുരം പദ്ധതിയിൽ പ്രമേഹ
ര�ോഗികളായ 1200 വയ�ോജന
ങ്ങൾക്ക് ഗ്ലുക്കോമീറ്റർ വിതരണം
ചെയ്തു.

ആറ് പകൽ പരിപാലന കേന്ദ്ര
ങ്ങൾ സായംപ്രഭാ ഹ�ോമുകളാക്കി
ഉയർത്തി.
തലശ്ശേരി ഗവ. ചിൽഡ്രൻസ് ഹ�ോം
അന്തേവാസികളുടെ പുനരധി
വാസത്തിനായുള്ള ഗവ. ആഫ്റ്റർ
കെയർ ഹ�ോമിനായി 1.03 ക�ോടി
രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ കെട്ടിടം.
ഇതിന്റെ പണി അന്തിമഘട്ട
ത്തിൽ.
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രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അറിയപ്പെ
ടുന്ന പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജി സയൻസ്
ആൻഡ് റിസർച്ച് ആക്കി ഉയർ
ത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി ഡി എൻ ബി സർജി
ക്കൽ ഓങ്കോളജി, ഡി എൻ ബി
ഓങ്കപത്തോളജി എന്നീ ക�ോഴ്സുക
ളിലായി ആറ�ോളം വിദ്യാർത്ഥി
കൾ അധ്യായനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഡി എം ഓങ്കോപത്തൊളജി, ഡി
എൻ ബി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോള
ജി എന്നീ ക�ോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുര�ോ
ഗമിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എം സി സി യിൽ നടന്നുവരുന്ന
വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളു
ടെ ഭാഗമായി 50 ക�ോടി രൂപയുടെ
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വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
പണിപൂർത്തീകരിച്ചു.
പീഡിയാട്രിക് ഹെമറ്റോളജി
ആൻഡ് ഓങ്കോളജി ബ്ലോക്ക്,
നൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ്
റെഡിയ�ോളജി എക്സ്സ്റ്റൻഷൻ
ബ്ലോക്കുൾപ്പെടെ ഏഴ് പദ്ധതികളു
ടെ പണിയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്.
കൂടാതെ കിഫ്ബി ഒന്നാംഘട്ട
പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 81.69
ക�ോടി രൂപയുടെ റേഡിയ�ോതെ
റാപ്പി ബ്ലോക്ക് വിപുലീകരണം,
ഒ പി ബ്ലോക്ക് നവീകരണം, 32
ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മി
ക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഹ�ോസ്റ്റലിലിന്റെ
നിർമ്മാണം എന്നിവയും നടന്നു
വരുന്നു. പണി പൂർത്തീകരിച്ച
പീഡിയാട്രിക് ഹെമറ്റോളജി

ആൻഡ് ഓങ്കോളജി ബ്ലോക്ക്
തികച്ചും ശിശു സൗഹാർദ്ദ മായ
രീതിയിലാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തി
ട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം
കീമ�ോതെറാപ്പി വാർഡ്, ഓപ്പ
റേഷൻ തിയേറ്റർ, ഐസിയു
എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ കുട്ടികൾക്കായുള്ള
കളിസ്ഥലം ഗ്രന്ഥശാല,സിനിമ
തിയേറ്റർ എന്നിവയെല്ലാം ഈ
ബ്ലോക്കിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
രണ്ടാമത്തെ വീട് എന്ന സങ്കൽ
പ്പത്തിലാണ് ഇത് രൂപകല്പന
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വികസപ്രവർത്ത
നങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത�ോടെ
ല�ോകത്തിലെ മികച്ച കാൻസർ
റിസർച്ച് സെന്ററുകളിൽ ഒന്നായി
എം സി സി മാറും.

PnÃm B-ip-]-{XnbnÂ
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ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു
അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങള�ോടു കൂടിയ ട്രോമകെയർ
സംവിധാനം. ഒരു ക�ോടി 90 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ്
ലവൽ ത്രീ ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാ
ക്കിയത്. ഒരു ക�ോടിയ�ോളം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ്
ഇവിടെയുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രി വികസന
സമിതിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 15 ലക്ഷം രൂപയും
ഇതിനായി അനുവദിച്ചു.
ട്രോമ കെയർ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നയാളുടെ അപകട
നില അനുസരിച്ച് റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്
സ�ോണുകളായി തിരിച്ചാണ് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം
നൽകുന്നത്. ആകെ 15 ബെഡുകളാണ് യൂണിറ്റിലുള്ളത്.
റെഡ് സ�ോണിൽ വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യത്തോടെയുള്ള രണ്ട്
ബെഡുകളും താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ടവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന
യെല്ലോ സ�ോണിൽ നാല് ബെഡുകളും നിരീക്ഷത്തിൽ
കഴിയുന്ന ഗ്രീൻ സ�ോൺ ഒമ്പത് ബെഡുകളുമാണ് ഒരുക്കിയി
ട്ടുള്ളത്. യൂണിറ്റിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ�ോലീസ്
എയ്ഡ് പ�ോസ്റ്റ് സംവിധാനവുമുണ്ട്. കാഷ്വാലിറ്റി മെഡി
ക്കൽ ഓഫീസർ, ഹൗസ് സർജൻ, എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേ
കം മുറിയും ഇവിടെയുണ്ട്.
ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കായി 100 ക�ോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 56 ക�ോടിയുടെ പ്രവൃ
ത്തി ആരംഭിച്ചു. 2.57 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയുടെ മെറ്റേർനിറ്റി
ബ്ലോക്കും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങള�ോട് കൂടിയ ഒ പിയും
മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നവീകരിച്ച കാ
ഷ്വാലിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കാർഡിയ�ോ വിഭാഗവും
സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയും കാത്ത് ലാബും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ബ്ലഡ് ബാങ്കും കുട്ടികളുടെ ബ്ലോക്കും മ�ോർച്ചറിയും നവീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വിന�ോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല വലിയ�ൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന നാളുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപ�ോവുന്നത്. ക�ൊവിഡ്
മഹാമാരി ആ കുതിപ്പിന്റെ ഗതിവേഗം അൽപം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
നേരത്തേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികള�ോര�ോന്നായി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണിപ്പോൾ. വിവിധ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം കണ്ണൂർ
അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കൂടി യാഥാർഥ്യമായത�ോടെ ഈ രംഗത്തു
ണ്ടായ വളർച്ച അഭൂതപൂർവമാണ്.
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റിസം രംഗത്ത് ഉത്തരമലബാറിന്
ഇനി പ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകൾ. 325
ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന
മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം
യാഥാർഥ്യമാകുന്നത�ോടെ വിന�ോദ
സഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചു
ചാട്ടത്തിനാണ് ഉത്തരമലബാർ ഒരു
ങ്ങുന്നത്.
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി മലബാറിലെ 8
നദികളെ ക�ോർത്തിണക്കി പ്രമേയാ
ധിഷ്ഠിതമായി വിഭാവനം
ചെയ്ത നൂതനമായ
വിന�ോദ സഞ്ചാര
പദ്ധതിയാണ്
മലനാട് മലബാർ
റിവർ ക്രൂയിസ്
ടൂറിസം. പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമായി
ജില്ലയിൽ 53.07
ക�ോടി രൂപയുടെ
പ്രവൃത്തികൾക്കാ
ണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ
അംഗീകാരം നൽകിയത്.
മാഹി, അഞ്ചരക്കണ്ടി,
വളപട്ടണം, കുപ്പം, പെരുമ്പ,
തേജസ്വിനി നദികളിലും
വലിയപറമ്പ് /കവ്വായി
കായലിലുമായി നിർമ്മിക്കു
ന്നത് 17 ബ�ോട്ട് ടെർമിനലു
കളും, വാക്ക് വേകളുമാണ്. 11
ക്രൂസ് റൂട്ടുകളിൽ പറശ്ശിനികടവ്
മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെയുള്ള ആദ്യ
ക്രൂസ് റൂട്ടിന്റെയും ബ�ോട്ട് ടെർമിന
ലുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ ഇതിന�ോടകം
നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 13 ഓളം
പദ്ധതികൾ അടുത്ത ജനുവരിയ�ോടെ
പൂർത്തീകരിക്കാവുന്ന ഘട്ടത്തിലുമാ
ണ്. രണ്ടു പദ്ധതികളുടെ പൈലിംഗ്
പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
ഏഴരക്കോടിയ�ോളം രൂപ ചെലവി
ട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറശ്ശി
നിക്കടവിലും പഴയങ്ങാടിയിലുമായി
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള�ോടു
കൂടിയ ബ�ോട്ട് ടെർമിനലുകളും വാക്ക്
വേയും ഒരുക്കിയത്. 2018 ജൂൺ

30 നായിരുന്നു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാട
നം. 4.88 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച്
മലബാറിലെ പ്രധാന തീർഥാടന
കേന്ദ്രമായ പറശ്ശിനി മഠപ്പുര ക്ഷേത്ര
പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച ബ�ോട്ട് ടെർ
മിനൽ വിന�ോദ സഞ്ചാരമേഖലയ്ക്ക്
മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
മൂന്ന് ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പഴ
യങ്ങാടി ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാ
ണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിശാലമായ
ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങളും കരിങ്കൽ
പാകിയ തൂണുകളും കൈവരികളും
കേരളീയ തനിമയിൽ നിർമ്മിച്ച
മേൽക്കൂരയും ടെർമിനലുകളെ ആകർ
ഷകമാക്കുന്നു.
മലനാട് റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാന
പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര ടൂറിസം
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ
സ്ക
 ീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം
ലഭിച്ച 80.37 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതികളും നിർമ്മാണ പുര�ോഗതി
യിലാണ്. വളപട്ടണം, കുപ്പം നദി
കളിൽ ബ�ോട്ട് ടെർമിനലിന�ൊപ്പം
ഫുഡ് ക�ോർട്ട്, പുഴയ�ോര നടപ്പാത,
ട�ോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കും. 31
ബ�ോട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ കുപ്പം പട്ടുവം
പ്രവൃത്തികളുടെ പൈലിംഗ് പൂർത്തീ
കരിക്കുകയും അഞ്ച് പദ്ധതികളുടെ
പ്രാരംഭ സൈറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ
നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
പദ്ധതികൾ അടുത്ത സെപ്തംബറ�ോ
ടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കും. അനുബന്ധ
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല
ഏൽപ്പിച്ച കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽസ്
ആൻഡ് അലൈഡ് എൻജിനീയറിങ്
ലിമിറ്റഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പട്ടം
മുനമ്പ് കടവിലെ 50% പ്രവർത്തി
കൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ
ടെണ്ടർ നടപടികളും പൂർത്തിയായി.
സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ
മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം യാ
ഥാർഥ്യമാകുന്നത�ോടെ ല�ോക ടൂറിസം
ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ
ഇടം നേടാൻ മലബാറിന് സാധിക്കും.
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പദ്ധതി

സ്ഥലം

ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
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ചെലവ്

നിർമാണ
പുര�ോഗതി
100%
95 %

പറശ്ശിനിക്കടവ്
മംഗലശേരി
പഴയങ്ങാടി 90
റിവർ വ്യൂ പാർക്ക്
ലക്ഷം
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
പഴയങ്ങാടി
ബ�ോട്ട് റൈസ് പവലിയൻ
മംഗലശേരി
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
മുക്കുവച്ചേരി
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ, വാക്ക് വേ ന്യൂ മാഹി
ചേരിക്കൽ കമ്പനി
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
മെട്ട
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
പാറപ്രം
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
ധർമ്മടം
ബ�ോട്ട് ടെർമിനൽ
കരിയാട്
ബ�ോട്ട് ജെട്ടി, വാക്ക് വേ
കാക്കടവ്
ബ�ോട്ട് ജെട്ടി
പാത്തിക്കൽ
ബ�ോട്ട് ജെട്ടി
പുന്നക്കടവ്
ബ�ോട്ട് ജെട്ടി
പെരിങ്ങത്തൂർ
ബ�ോട്ട് ജെട്ടി
മ�ോന്താൽ

4.88 ക�ോടി
മൂന്ന് ക�ോടി
100% ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യപ്പെട്ടു
മൂന്നു ക�ോടി
100%
68.4 ലക്ഷം
100%
5.02 ക�ോടി
65%
5.02 ക�ോടി
85%

ബ�ോട്ട് ജെട്ടി

94 ലക്ഷം

ചമ്പാട്

3.478 ക�ോടി

62%

3.48 ക�ോടി
3.2 ക�ോടി
3.03 ക�ോടി
3.03 ക�ോടി
1.75 ക�ോടി
1.75 ക�ോടി
1.1 ക�ോടി
1.1 ക�ോടി

55%
55%
15%
65%
55%
75%
50%
65%
പ്രവൃത്തി
തുടങ്ങി

Ncn-{X-ti-jn-¸p-IÄ
Im-¡m³
X-e-tÈ-cn ss]Xr-I
Sq-dn-kw ]²Xn
വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ തനതു ചരിത്രവും
പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിന�ോദ സഞ്ചാ
രികൾക്ക് അവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസം
പദ്ധതി. വയനാട്, കണ്ണൂർ, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലകളി
ലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പൗരാണിക പ്രാധാന്യമുള്ള
61 കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒരേ കുടക്കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവന്നാണ്
പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കുക. വടക്കൻ മലബാറിന്റെ
ചരിത്രവും സംസ്ക്
 കാരവും കലാരൂപങ്ങളും ഉത്സ
വങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി
സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ യാത്രാനുഭവം സമ്മാനി
ക്കുന്നതിന�ൊപ്പം പ്രദേശവാസികളുടെ സാമ്പത്തി
കവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉന്നമനത്തിനും വഴി
തെളിക്കും.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മടത്തെ
പഴയ മ�ൊയ്തു പാലം, വാണിജ്യ-വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി
രുന്ന തലശ്ശേരി പിയർ, കടൽപ്പാലം, പഴയ ഫയർ
ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം, ഡ�ോ: ഹെർമൻ
ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന ഇല്ലിക്കുന്നിലെ
ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവിന്റെ സംരക്ഷണം, ഭാഷാ മ്യൂസി
യമാക്കി വികസിപ്പിക്കൽ മുതലായ പദ്ധതികളാണ്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസത്തിന്
40.95 ക�ോടി കിഫ്ബി ഫണ്ട്
തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസത്തിന് 40.95 ക�ോടി
രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി.
വയനാട്, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ 11 ആരാ
ധനാലയങ്ങളിലെ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്താനും
വിന�ോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിനുമാണ്
തുക അനുവദിച്ചത്. പഴശ്ശി ക�ോവിലകം നവീകരണ
ത്തിനും കളരിവീടിനും തുക അനുവദിച്ചു.
●● തലശ്ശേരി ഓടത്തിൽ പള്ളി പാരീസ് ഹ�ോട്ടൽ
തെരുവ് (92 ലക്ഷം)
●● തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമസ്വാമിക്ഷേത്രം (2.43
ക�ോടി)
●● തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം (3.8 ക�ോടി)
●● ക�ൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം (3.17 ക�ോടി)
●● തൃശ്ശിലേരി മഹാദേവക്ഷേത്രം (1.4 ക�ോടി)
●● തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം (2.87 ക�ോടി)
●● ല�ോകനാർ കാവ് (6.69 ക�ോടി)
●● തലശ്ശേരി ഇല്ലിക്കുന്ന് ചർച്ച് (2.47 ക�ോടി)
●● അണ്ടലൂർക്കാവ് (1.69 ക�ോടി)
●● മക്രേരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ഷേത്രം (3.03
ക�ോടി)
●● കക്കുളങ്ങര പള്ളി (1.03 ക�ോടി)
ഇതിനു പുറമെ, പൈതൃക ടൂറിസം ഓഫീസ് നിർമാ
ണത്തിന് 1.02 ക�ോടി, ക�ോട്ടയം മലബാർ പഴശ്ശി
ക�ോവിലകം സംരക്ഷണത്തിന് 3.66 ക�ോടി, വിന�ോ
ദസഞ്ചാരികൾക്ക് സൗകര്യമ�ൊരുക്കാൻ 2.27 ക�ോടി,
പൈതൃക തെരുവുകൾ സൗന്ദര്യവത്കരിക്കാൻ 3.14
ക�ോടി കളരിവീടിന് 1.32 ക�ോടിയും കിഫ്ബി അനു
വദിച്ചു.

പദ്ധതി
കടൽപ്പാലം സംരക്ഷണം, ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്,
സ്ക
 ൾപ്ച്ചറൽ പാർക്ക് വികസനം
ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവ് നവീകരണം
ഓൾഡ് ഫയർ ടാങ്ക്, പെർഫ�ോമൻസ്
സെന്റർ, ഹെറിറ്റേജ് സ്ട്രീറ്റ് വികസനം

പ്രവൃത്തി
പുര�ോഗതി

സ്ഥലം

ചെലവ്

തലശ്ശേരി

2.21 ക�ോടി 90%

ഇല്ലിക്കുന്ന്

2.2 ക�ോടി 90%
60.76
90%
ലക്ഷം

തലശ്ശേരി
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228 ക�ോടിയുടെ
മുഴപ്പിലങ്ങാട് ധർമ്മടം
ബീച്ച് വികസനം
ജില്ലയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാട്,
ധർമ്മടം ബീച്ചുകളുടെ
വികസനത്തിന് 228 ക�ോടി
രൂപ കിഫ്ബി അനുവദിച്ചു.
ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
തയ്യാറായി വരുന്നു.
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പയ്യാമ്പലം ബീച്ച്
സൗന്ദര്യവൽക്കരണം
3.5 ക�ോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ
ചിലവ്. ബീച്ചിൽ അത്യാധുനിക
നിലവാരത്തിലുള്ള ട�ോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്
നിർമ്മിക്കാൻ 1.4 ക�ോടി രൂപയും
ഗാർഡൻ നവീകരണത്തിനായി
99.97 ലക്ഷം രൂപയും അഡ്വഞ്ചർ
പാർക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി 99.99
ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലയിൽ 2016നു ശേഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ഒരു ക�ോടിയുടെ പയ്യന്നൂർ ബാക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസം പദ്ധതി
ഒരു ക�ോടി ചിലവിൽ നടപ്പാക്കിയ പൈതൽമല ടൂറിസം വികസനം പദ്ധതി
കൂത്തുപറമ്പ് ഈവിനിംഗ് പാർക്ക് നിർമാണം- 42 ലക്ഷം
കാട്ടാമ്പള്ളി അഡ്വഞ്ചർ വാട്ടർ ടൂറിസം ഒന്നാം ഘട്ടം- 80 ലക്ഷം
ച�ൊക്ലി ബണ്ട് റ�ോഡ് സൗന്ദര്യവർക്കരണം- 99 ലക്ഷം
പാലക്കാട് സ്വാമി മഠം വികസനം- 90 ലക്ഷം
തലശ്ശേരി ഓവർബറി ഫ�ോളി പാർക്ക് നവീകരണം-49.88 ലക്ഷം
തലശേരി സീ വ്യൂ പാർക്ക് നവീകരണം- 49.8 ലക്ഷം

പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ആറ് ക�ോടി രൂപ ചിലവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കൂടാളി നായിക്കാലി ടൂറിസം പദ്ധതി
പയ്യന്നൂർ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മീൻകുഴിയിൽ നാലു ക�ോടിയുടെ റിക്രിയേഷൻ സെന്റർ
കണ്ണൂർ ടൗൺ സൗന്ദര്യവല്ക്കരണം ഒന്നാം ഘട്ടം- 55 ലക്ഷം, പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ
ആറളം ഫാം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നവീകരണം- 70 ലക്ഷം, 80% പൂർത്തിയായി
ചൂട്ടാട് പാലം നിർമാണം- രണ്ടു ക�ോടി, 25% പൂർത്തിയായി
കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സീപാത്ത് വേ നവീകരണം- 50 ലക്ഷം, 20% പൂർത്തിയായി
പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് ഗാർഡൻ നവീകരണം- 99.9 ലക്ഷം, പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി
എരഞ്ഞോളി റിവർസൈഡ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം- 99.9 ലക്ഷം, നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു
ഏഴരക്കുണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം- 7.5 ലക്ഷം, 75% പൂർത്തിയായി
വെള്ളിക്കീൽ മലബാർ കണ്ടൽക്കാട് ഇക്കോ ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി- ഒരു ക�ോടി,
90% പൂർത്തിയായി.
●● വണ്ണാത്തിപ്പുഴ റിവർ സൈഡ് പാർക്ക് നിർമാണം- 75 ലക്ഷം, 90% പൂർത്തിയായി
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രക്കുഗതാഗതത്തോട�ൊപ്പം വിന�ോദ സഞ്ചാര
മേഖലയിലും കരുത്തേകാൻ കേരളത്തിന്റെ
സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ക�ോവളം - ബേക്കൽ ജലപാത.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മാഹി - വളപട്ടണം ജലപാ
തയ്ക്കായി കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
610 കില�ോമീറ്റർ നീളുന്ന ജലപാതയിൽ പെരിങ്ങ
ത്തൂർ മുതൽ പയ്യന്നൂർ ക�ൊറ്റി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ്
ജില്ലയിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്നത്. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി
27.25 കി മീ നീളത്തിൽ കനാൽ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെ
ടുന്ന പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർവേ
നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പെരിങ്ങത്തൂരിനടുത്ത്
എലിത്തോട് മുതൽ ചടാലപുഴ വരെ 10.50 കി.മീ
റ്ററിൽ മാഹി പുഴയെയും എരഞ്ഞോളി പുഴയെയും
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം കട്ട്. ഇല്ലിക്കുന്ന്
മുതൽ മണ്ണയാട് നഴ്സിങ് ക�ോളേജ് വരെ 0.75 കി.മീ
റ്ററിൽ എരഞ്ഞോളി പുഴയെയും ധർമ്മടം പുഴയെയും
ബന്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാം കട്ട്. 16 കി.
മീറ്ററിലാണ് മൂന്നാം കട്ട്. മമ്മാക്കുന്ന് കടവ് മുതൽ
വലിയന്നൂർ വില്ലേജിലെ പുറത്തീൽ വരെ അഞ്ചരക്ക
ണ്ടി പുഴയെയും വളപട്ടണം പുഴയെയും ഇത് ബന്ധി
പ്പിക്കുന്നു. 27. 25 കി.മീ. കനാലും 32 കി.മീ പുഴയും
ഉൾപ്പെടെ മാഹി- വളപട്ടണം ജലപാതക്ക് 59.25
കി.മീ നീളമുണ്ട്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 164 ഉം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ 15
ഏക്കർ ഭൂമിയും ഇതിനായി ഏറ്റെടുക്കും. മൂന്നാം ഭാഗ
ത്തിൽ 245 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. പാനൂർ
മേഖലയിൽ ഇതിന�ോടകം കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തി ആരം
ഭിച്ചു. വളപട്ടണം മുതൽ നീലേശ്വരം ക�ോട്ടപ്പുറം വരെ
70 കി മീറ്റർ നിലവിൽ ഗതാഗത യ�ോഗ്യമാണ്.
40 മീറ്റർ വീതിയിൽ കനാലും 10 മീറ്റർ വീതം
വീതിയിൽ കനാലിന്റെ ഇരുവശവും സമാന്തര റ�ോ
ഡുകളുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ റ�ോഡുകൾ കടന്നുപ�ോവുന്ന പ്രദേശങ്ങളി
ലെല്ലാം പാലങ്ങളും, നടപ്പാതകളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നട
പ്പാലങ്ങളും നിർമിക്കും. ജലപാതയിലൂടെയുള്ള ചരക്കു
നീക്കം സാധ്യമാവുന്നത�ോടെ റ�ോഡ് ഗതാഗതം
സുഗമമാവും. 500 ടൺ വരെ കയറ്റിയ ബ�ോട്ടുകൾക്ക്
ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാം. ജലപാത യാഥാർഥ്യമാവുന്ന
ത�ോടെ കനാലുകൾ കടന്നുപ�ോവുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ
വിന�ോദസഞ്ചാര സാധ്യതയും വർധിക്കും. പ്രദേശ
വാസികൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനമാർഗം ഇതിലൂടെ
കണ്ടെത്താനാകും.
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രളത്തിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിലെ
പുതിയ നാഴികക്കല്ലായ ഗെയിൽ പൈപ്പ്
ലൈൻ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. 200
ക�ോടിരൂപ മുതൽമുടക്കിൽ 84 കില�ോമീറ്ററ�ോളം
നീളത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ ഗെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കു
ന്നത്. പൈപ്പിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്രവൃത്തി
കൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. ദിവസം 19 എംഎംഎ
സ്സ
 ിഎം (മില്യൺ മെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യൂബിക്
മീറ്റർ) ഗ്യാസ് വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 24 ഇഞ്ച്
കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല�ോയ്പൈപ്പാണ് ഇതിനായി
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അടുത്ത അഞ്ച്വർഷത്തിനിടയിൽ കൂടാളി, കണ്ണൂർ,
തലശ്ശേരി, മാഹി, തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുക
ളിൽ പാചകവാതകം നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിന് 75000
പിഎൻജി ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും.
ഇതിനുപുറമെ, 10 വ്യവസായിക കണക്ഷനുകളും 100
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ഷനും നൽകും.
വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 60
സിഎൻജി സ്റ്റേഷനുകളും ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കും.
ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഭാഗമായി വാതക
വിതരണത്തിനുള്ള അഞ്ച് എസ്വ
 ി സ്റ്റേഷനുകളും
ഒരു ഐപി സ്റ്റേഷനുമാണുള്ളത്. കടവത്തൂർ, ഒലാ
യിക്കര, കൂടാളി, പരിയാരം, മാത്തിൽ എന്നിവിടങ്ങ
ളിലാണ്എസ്വ
 ി സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കുറുമാത്തൂർ ബാവുപ്പറമ്പിലാണ് ഐപി സ്റ്റേഷൻ.
പദ്ധതിക്കുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതികൾ എല്ലാം
ലഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ പ്രവൃത്തികൂടി
പൂർത്തിയായാൽ ഗെയിൽ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ പ്രവ
ര്ത്തനം തുടങ്ങും.
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കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 16.5 ക�ോടി രൂപയുടെ
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ധർമ്മടം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ
വിപുലീകരണ പദ്ധതി 2017 നവംബർ 20ന് ആരംഭി
ച്ച് 2019 ഫിബ്രുവരി 28 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതിയി
ലൂടെ 1,17,000 ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം അധികമായി ഉൽപ്പാ
ദിപ്പിക്കാനും 1174 കണക്ഷൻ നൽകുവാനും സാധിച്ചു.

2019-20 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 ക�ോടി രൂപ
ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പിണറായി ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ത്തിലെ എരുവട്ടി വില്ലേജ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ
പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു. 17612 കുടുംബങ്ങൾക്കാ
ണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുക.

11 ഭൂജല കുടിവെളള
പദ്ധതികൾ
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി 2016 മുതൽ ജില്ലയിൽ 11 ഭൂജലാ
ധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി.
ഇരുന്നൂറ�ോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 157 ടാപ്പുകൾ
വഴി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 3.68 ക�ോടി രൂപ
ചെലവിൽ 37 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീക
രിച്ചു. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലായി അഞ്ച് കുഴൽ
ക്കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ചു. വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കായി 81.83 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ
157 കുഴൽക്കിണറുകൾ
നിർമ്മിച്ചു നൽകി.
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സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ആന്റ് കറക്ഷൻ
ഹ�ോമിലെ അന്തേവാസികൾക്കായി നിർ
മ്മിച്ച പുതിയ ബ്ലോക്ക് (രണ്ട് ക�ോടി), പവർ
ല�ോൺട്രി (1.56 ക�ോടി), നവീകരിച്ച അടുക്കള
(65 ലക്ഷം), വിപുലീകരിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടം
(72.31 ലക്ഷം), കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്
(60 ലക്ഷം), കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് (ഒൻപതു ലക്ഷം)
എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം 2018 ജൂലൈ ഒന്നിന്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ക�ോർപ്പറേഷന്റെ സഹകര
ണത്തോടെ നിർമിച്ച പെട്രോളിയം ഔട്ട്ലെറ്റ്
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.
ഇതിനു പുറമെ, ആധുനിക യ�ോഗഹാൾ (1.25
ക�ോടി), ഇന്റർവ്യൂ ഹാൾ (20 ലക്ഷം), പൗൾട്രി
ഫാം (10 ലക്ഷം), സിസിടിവി സംവിധാനം
(1.32 ക�ോടി), ബേക്കറി യൂണിറ്റ്, കഫ്റ്റേരിയ
എന്നിവയുടെ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തി
ലാണ്.
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aÕy-s¯m-gn-em-fn-IÄ-¡n-Xv
t\-«-¯n-sâ \m-fpIÄ
വിവിധ ഭവനനിർമാണ
പദ്ധതിയിലൂടെ
അനുവദിച്ചത് 17 ക�ോടി
ജില്ലയിൽ 2016-17ൽ സമഗ്ര ഭവന
നിർമ്മാണ പദ്ധതി മുഖേന മത്സ്യ
ത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 50 വീടുകൾ
അനുവദിച്ചു. 95.50 ലക്ഷം രൂപ
സഹായമായി നൽകി.
ഭൂരഹിത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി വീട് നിർമി
ക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽ
കുന്ന പദ്ധതി വഴി ഭൂരഹിതരായ
92 പേർക്ക് 4.5 ക�ോടി രൂപ
ചെലവിൽ മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമി വീതം
വാങ്ങി നൽകി.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പുനരധിവാസ
പദ്ധതി പ്രകാരം 2017-18ൽ 48 ഗു
ണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി
നൽകി. വീടു നിർമാണം പുര�ോഗ
മിക്കുന്നു. 3.78 ക�ോടി രൂപയാണ്
ഈ പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ചത്.
2017-18 ലെ മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമി
സ്വന്തമായുളള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ
ത്തിന് നാലു ക�ോടിയിലേറെ രൂപ
വിതരണം ചെയ്തു.
തീരപ്രദേശത്ത് വേലിയേറ്റ

രേഖയിൽ നിന്നും 50 മീറ്ററിനു
ള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ
സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി
പാർപ്പിക്കുന്ന പുനർഗേഹം പദ്ധ
തിയിൽ ഇതിനകം 26 പേരുടെ
സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭവന നിർമ്മാ
ണത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്
ഇവർക്ക് അനുവദിക്കുക.

കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.
മത്സ്യസമൃദ്ധി, നൂതന മത്സ്യകൃഷി,
നീലവിപ്ലവം പദ്ധതി, ജനകീയ
മത്സ്യകൃഷി എന്നീ പദ്ധതികൾ
ക്കായി 2016 മുതൽ അഞ്ചു ക�ോടി
യിലേറെ രൂപ മത്സ്യകർഷകർക്കാ
യി അനുവദിച്ചു.

2016-17ൽ സമഗ്ര
ഭവന പുനരുദ്ധാ
രണ പദ്ധതിയ്ക്കായി
ജില്ലയിലെ 133
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 66
ലക്ഷം രൂപ അനു
വദിച്ചു. ട�ോയ്ല
 റ്റ്
നിർമ്മാണത്തിന്
ധനസഹായമാ
യി എട്ടു ലക്ഷം
രൂപയും നൽകി.
മത്സ്യത്തൊഴിലാ
ളി ഭവനങ്ങളുടെ
പുനർ വൈദ്യുതീക
രണ പദ്ധതിയിൽ
206 യൂണിറ്റുകൾക്കായി
40 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.
2016 മുതൽ സാമ്പത്തികമായി പി
ന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊ
ഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ 6400
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2017-18ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ജില്ലയ്ക്കാ
യി പ്രഖ്യാപിച്ച 121.50 ക�ോടിയുടെ
നാല് ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പുര�ോഗമിക്കു
ന്നു. ചപ്പാരപ്പടവ് കുപ്പം പുഴയ്ക്ക്
കുറുകെ കൂവേരി കാട്ടാമ്പളളി
യിൽ ആർസിബി (31.5 ക�ോടി),
പിണറായി പാറപ്രം റഗുലേറ്റർ
(50ക�ോടി), പിണറായി ഉമ്മൻ
ചിറയ്ക്ക് കുറുകെ ആർസിബി (20
ക�ോടി), പരിയാരം കുപ്പം പുഴയ്ക്ക്
കുറുകെ കുപ്പം പാലത്തിന് മുകൾ
ഭാഗത്തായി റഗുലേറ്റർ (20 ക�ോടി)
എന്നിവ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചാണ് നിർമിക്കുന്നത്.
ഇതിനു പുറമെ, ജില്ലയിൽവിവിധ

സ്ക
 ീമുകളിലായി 20 ക�ോടിയുടെ
പദ്ധതികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീക
രിച്ചു. 10 ക�ോടിയിലേറെ രൂപയുടെ
നിരവധി പദ്ധതികൾ പുര�ോഗമി
ക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താ
വള പദ്ധതിപ്രദേശത്ത് നിന്നും
ഒഴുക്കിവിടുന്ന ജലം പുറത്തേക്ക്
വിടുന്നതിന് 16 ഡ്രയിനുകളുടെ
നിർമ്മാണത്തിനും കാരത്തോട്,
ക�ൊതേരി ത�ോടുകൾ വീതി കൂട്ടുന്ന
തിനും 49.59 ക�ോടി അടങ്കൽ തുക
വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുര�ോ
ഗമിക്കുന്നു. ഇതിൽ 16 ഡ്രയിനുകളു
ടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഇത�ോട�ൊപ്പം ജലസംരക്ഷണത്തി
നും ജലസേചന സൗകര്യത്തിനു
മായി റഗുലേറ്ററുകൾ, ചെക്ക്ഡാ
മുകൾ, ഉപ്പ്വെളള പ്രതിര�ോധ
ക്രോസ് ബാർ, വിസിബികൾ,
കുളങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 2468.45
ക�ോടിയ�ോളം രൂപ ചെലവ്വരുന്ന
68 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാനു
ളള പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീക
രിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ
ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 967 ക�ോടി
ഉപയ�ോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന 196
പ്രവൃത്തികളിൽ 66 പ്രവൃത്തികൾ
ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. ബാക്കി
യുള്ളവ പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

X-e-tÈcn C-dn-tK-j³ hn-`mKw
ജില്ലയിലെ തകർന്ന കടൽ ഭി
ത്തികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്
3.86 ക�ോടിയും പുഴ ഭിത്തി സം
രക്ഷണത്തിന് രണ്ടു ക�ോടിയും
ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമാ
യുള്ള കാനാമ്പുഴ അതിജീവന
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 76 ലക്ഷം
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രൂപയും തലശ്ശേരി ഇറിഗേഷൻ
വിഭാഗം ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചു.
ഇതിനു പുറമെ, കടൽഭിത്തി
സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള
19 ക�ോടിയുടെയും പുഴസംരക്ഷ
ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നു

ക�ോടിയുടെയും പ്രവൃത്തികൾ
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. കാനാമ്പുഴ
സംരക്ഷണത്തിന് അഞ്ചുക�ോ
ടി, കാട്ടാമ്പള്ളി റഗുലേറ്റർ കം
ബ്രിഡ്ജ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്
2.4 ക�ോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്ത
നങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു.

]«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-¸v
PnÃbnÂ \-S-¸m-¡n-b-Xv
85 tIm-Sn-bp-sS ]-²-XnIÄ
ജില്ലയിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗ
ങ്ങള്ക്കിടയില് കഴിഞ്ഞ നാലര
വര്ഷത്തിനിടയില് പട്ടികജാതി
വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ
ത് 85 ക�ോടിയിലേറെ രൂപയുടെ
വിവിധ പദ്ധതികള്.
ഭവനരഹിതരായ പട്ടിക ജാതി വി
ഭാഗക്കാര്ക്ക് വീട് നിര്മിച്ചു നല്കു
ന്ന പദ്ധതിയില് 28.74 ക�ോടി
രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. പദ്ധ
തിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 718 പേര്ക്ക്
പുതിയ വീടുകള് നിര്മിച്ചു നല്കി.
ഭൂരഹിതരായ ആയിരത്തോളം
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്കായി
36.8 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ്
പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പിലാ
ക്കിയത്.
സ്വയം ത�ൊഴില് പദ്ധതിയില് 48
പേര്ക്ക് ത�ൊഴില് സംരംഭങ്ങള്
ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് 60 ലക്ഷ
ത്തോളം രൂപയും 225 പേര്ക്ക്
വിദേശരാജ്യങ്ങളില് ത�ൊഴിലുകള്
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 66 ലക്ഷം
രൂപയും ചെലവഴിച്ചു. വിദ്യാര്ഥിക
ള്ക്ക് പഠന സൗകര്യമ�ൊരുക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി 7.5 ക�ോടി രൂപ
ചെലവില് 628 പഠനമുറികളാണ്
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടയില്
വകുപ്പ് ഒരുക്കിയത്.

ഇതുകൂടാതെ മിശ്രവിവാഹിത
ര്ക്കുള്ള ധനസഹായമായി 3.89
ക�ോടിയും വിവാഹ ധനസഹായ
മായി 4.5 ക�ോടിയും ചികില്സാ
സഹായമായി 1.8 ക�ോടിയും പട്ടിക
ജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്കെതിരായ
അതിക്രമങ്ങള് തടയുന്നതിനുള്ള
വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
84 ലക്ഷം രൂപയും വിതരണം
ചെയ്തു.
62 ക�ോടിയുടെ വികസന
പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി
ഐടിഡിപി
ആറളം പട്ടിക വര്ഗ മേഖലയി
ലുള്പ്പെടെ 62 ക�ോടി രൂപയുടെ
വിവിധ പദ്ധതികളാണ് 2016 മുതല്
പട്ടിക വര്ഗ വികസന വകുപ്പ് ജില്ല
യില് നടപ്പിലാക്കിയത്.
ആറളം വളയംചാല്, കരിക്കന്മുക്ക്
എന്നിവടങ്ങില് എല്പി സ്കൂള്
നിര്മാണത്തിനായി 3.7 ക�ോടി,
ആറളം ഫാം ജിഎച്ച്എസ്എസ്
ബ്ലോക്ക് നിര്മാണത്തിന് 2.7
ക�ോടി, ആറളം ഫാം ബ�ോയ്സ്
ഹ�ോസ്റ്റല് കെട്ടിടനിര്മാണത്തിനാ
യി 2.5 ക�ോടി, മ�ോഡല് റെസിഡ
ന്ഷ്യല് സ്കൂള് നിര്മാണത്തിന്
17 ക�ോടി, പെണ്കുട്ടികള്ക്കായുള്ള
പ്രീമെട്രിക് ഹ�ോസ്റ്റല് നിര്മാ

ണത്തിന് 6.8 ക�ോടി, അംഗണ
വാടികളുടെ നിര്മാണത്തിനും
നവീകരണത്തിനുമായി 1.46 ക�ോടി
എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
യില് 35 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി
കള് നടപ്പിലാക്കി.
ഇതിനു പുറമെ, ആര�ോഗ്യ മേഖല
യില് ആറളം തുടിമുക്ക് പിഎച്ച്സി
കെട്ടിട നിര്മാണത്തിന് 1.25
ക�ോടി, ഓമനമുക്ക് ആയുര്വേദ
ഡിസ്പന്സറി കെട്ടിടനിര്മാണ
ത്തിന് 28 ലക്ഷം, ഗവ ഹ�ോമിയ�ോ
ആശുപത്രി ക്വാര്ട്ടേഴ്സിനായി
50 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ
പദ്ധതികളും 2016 മുതല് പൂര്ത്തീ
കരിച്ചു. അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുക
ള്ക്കായി 2.32 ക�ോടി, വളയംചാല്
ക�ോണ്ക്രീറ്റ് പാലത്തിന് 4.9
ക�ോടി, ഓടംത�ോട് ക�ോണ്ക്രീറ്റ്
പാലത്തിന് 6.7 ക�ോടി, പ�ൊട്ടി
ച്ചപ്പാറ റെയില് ഫെന്സിംഗ് നി
ര്മാണത്തിന് 4.9 ക�ോടി എന്നിവ
ഉള്പ്പെടെയാണ് ജില്ലയില് 62
ക�ോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധ
തികള് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയത്.
വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിലായി
1.47 ക�ോടിയുടെ വിവിധ പദ്ധതി
ലും ഈ കാലയളവില് ജില്ലയില്
നടപ്പിലാക്കി.
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arKkwc£-Ww
2016 മുതൽ എട്ടു ക�ോടിയ�ോളം
രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജില്ലയിൽ
നടപ്പാക്കിയത്.

മ�ൊബൈൽ ആംബുലേറ്ററി
സർവീസ്
അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മൃഗാശുപ
ത്രിയിലെ സജ്ജീകരണങ്ങള�ോടെ
യുള്ള ആംബുലൻസിന്റെ സേവനം
ആവശ്യക്കാർക്ക്വീട്ടുപടിക്കൽ
നൽകുന്ന മ�ൊബൈൽ ആംബു
ലേറ്ററി സർവീസ് പദ്ധതിക്കായി
അനുവദിച്ചത് 6.09 ലക്ഷംരൂപ.
ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് ബ്ലോക്കുകളിൽ
രാത്രികാല മൃഗസംരക്ഷണ സേവ
നത്തിന് വെറ്ററിനറി സർജൻമാരെ
നിയ�ോഗിച്ചു.

സ്കൂളുകളിൽ ജന്തുക്ഷേമ
ക്ലബുകൾ
4.58 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ക�ൊള
ച്ചേരിമുക്ക്, മാട്ടൂൽ, പാതിരിയാട്എ
ന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും 1.64
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ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ രാമന്തളി,
നാറാത്ത്, പിണറായി എന്നീ
പഞ്ചായത്തുകളിലെയും തെരഞ്ഞെ
ടുത്ത സ്കൂ
 ളുകളിൽ ജന്തുക്ഷേമ
ക്ലബുകൾ നടപ്പാക്കി.
25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ
പിണറായി, മയ്യിൽ, ക�ോളയാട്,
പായം പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാതൃകാ
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
കമേഷ്യൽ ഗ�ോട്ടറി യൂണിറ്റിന് 61
ലക്ഷം രൂപയും മൃഗസംരക്ഷണ
മേഖലയിൽ ആട്, പാൽ, മാംസം
എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനം വർധി
പ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കമേഷ്യൽ
ഗ�ോട്ടറി ട്രെയിനിംഗ് പദ്ധതിക്ക്
8.4 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചു.

ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ജില്ലയിൽ നടപ്പി
ലാക്കി. ഇത്തരം 800 യൂണിറ്റുകൾ
ക്കായി 9.72 ലക്ഷം രൂപയാണ്
ചെലവഴിച്ചത്.
മാംസ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുക
യെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന ഗ�ോട്ട്സാറ്റലൈറ്റ്യൂണിറ്റ്
പദ്ധതിക്കായി 96.25 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവഴിച്ചു.
1.08 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച്
സ്കൂ
 ൾ പൗൾട്രി ക്ലബിനായി 318
യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചു.

പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള മു
ട്ടക്കോഴി വിതരണ പദ്ധതിക്കായി
8.24 ലക്ഷം രൂപയും ജില്ലയിലെ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായ
കൂട് നൽകി പക്ഷി വളർത്തലിൽ
ത്തുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പ്രോൽസാഹനം നൽകുന്ന പദ്ധതി കളിലെയും പട്ടികജാതി വിഭാഗ
ക്കായി ഒമ്പത് ലക്ഷംരൂപ ചെലവ് ത്തിൽപ്പെട്ട 50 വനിതകൾക്ക്
വരുന്ന 180 യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലയിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വിതരണംചെയ്യു
അനുവദിച്ചു
ന്ന പദ്ധതിക്കായി 9.1 ലക്ഷംരൂപ
യും അനുവദിച്ചു.
ഒരു ഗുണഭ�ോക്താവിന് 10 വീതം
താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം

`m-Ky-¡p-dn- h-Ip-¸v
ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്തത്
8.5 ക�ോടി
2016 മുതൽ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്
ജില്ലയിലെ ല�ോട്ടറി ഏജന്റുമാരുടെ
യും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമം

മുൻനിർത്തി നടപ്പിലാക്കിയത് 8.5
ക�ോടിയ�ോളം രൂപയുടെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ. വിവാഹ ധനസഹായം,
പ്രസവാനുകൂല്യം, ചികിൽസാ
സഹായം, മരണാനന്തര ധനസ
ഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡു

കൾ, ഉപരിപഠനത്തിന് സ്ക�ോളർ
ഷിപ്പ്, പെൻഷൻ, ബ�ോണസുകൾ
തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ്
ജില്ലയിൽ ഇത്രയും തുക ചെലവഴി
ച്ചത്.
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`cW-an-I-hnÂ d-h\yq h-Ip¸v
6387 ]-«b-§Ä \ÂIn
പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി
പുതിയ താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ചു
തളിപ്പറമ്പ് പുതിയ റവന്യൂ
ഡിവിഷൻ
12 സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസു
കളുടെ നിർമാണത്തിന് 6.92
ക�ോടി രൂപ
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായി
റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങ
ളാണ് നടന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ സർക്കാർ വന്ന ശേഷം 6387
പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ പട്ടയം
അനുവദിച്ചത്. ജില്ലയിലെ റവന്യൂ
വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വേഗത്തിലാക്കാനും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളുടെ സൗകര്യത്തിനുമായി 2018ല്
പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി പുതിയ
താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയനാണ് ഇതിന്റെ
ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. 22 വി
ല്ലേജുകളാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ
ഉള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കുക
ളില�ൊന്നായ തളിപ്പറമ്പും കണ്ണൂർ
താലൂക്കും വിഭജിച്ചാണ് പയ്യന്നൂർ
താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ചത്. പയ്യന്നൂ
രിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കെട്ടിടത്തിലാണ് പുതിയ താലൂക്ക്.
ഇത�ോടെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിന്റെ
വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളവർക്ക് താലൂക്ക്
ഓഫീസിലേക്കെത്താൻ കുറഞ്ഞ
ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി.
തളിപ്പറമ്പ് ആസ്ഥാനമാക്കി
കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ താലൂക്കുകളെ
ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റവന്യൂ
ഡിവിഷൻ ഓഫീസും പ്രവർത്ത
നമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എച്ച് പി സി
എൽ, ബി പി സി എൽ കമ്പനിക്ക്
ഓയിൽ ഡിപ്പോ സ്ഥാപിക്കുന്നതി
നായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ കണ്ട
ങ്കാളി എന്ന സ്ഥലത്ത് 120 ഏക്കർ
ഭൂമി എറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി ഒമ്പത്
തസ്തികകൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്ക
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പ്പെട്ടു. ആയുഷ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ
ഇന്റർ നാഷണൽ ആയുർവേദ
റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുവേണ്ടി
കല്ല്യാട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി
ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. ഓഫീസി
ലേക്ക് എട്ട് പുതിയ തസ്തികകളും
സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചു.
ഈ സർക്കാർ വന്ന ശേഷം 115
വില്ലേജുകളിൽ ബിടിആർ ഡാറ്റ
എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും,
പ�ോക്ക് വരവ് സംബന്ധിച്ച് സേ
വനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുന്ന
തിനും റവന്യൂ ഇ- പേയ്മന്റ് സിസ്റ്റം
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുമായി
51.41 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴി
ച്ചത്. വിവിധ നികുതി ഇനത്തിലും
റവന്യൂ റിക്കവറി ഇനത്തിലും
ക�ോടികളാണ് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത്.
വിവിധ നികുതി ഇനത്തിൽ 144.1
ക�ോടി രൂപയും, റവന്യൂ റിക്കവറി
ഇനത്തിൽ 155.2 ക�ോടി രൂപയുമാ
ണ് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത്. പൈതൃക
മന്ദിരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തി
നായി 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ
ഒരു ക�ോടി രൂപയാണ് വകുപ്പ്
അനുവദിച്ചത്. ഈ സർക്കാർ
അധികാരമേറ്റ ശേഷം ജില്ലയിലെ
12 സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 6.92
ക�ോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്.
കണ്ണൂർ എയർപ�ോർട്ട്, നാഷണൽ
ഹൈവേ തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ 15
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനുള്ളിൽ
98.9278 ഹെക്ടർ് സ്ഥലമാണ്
റവന്യൂ വകുപ്പ് എറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
കൂടാതെ ദേശീയ പാത (എൻ
എച്ച് 66), കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര
വിമാനത്താവളം, പടിയൂർ കല്ല്യാട്ടെ
അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ റിസർച്ച്
സെന്റർ തുടങ്ങി 15 വികസന പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായുള്ള
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും നടന്നുവരികയാ
ണ്. സി എം ഒ, സിഎംഡിആർഎ
ഫ്, തുടങ്ങിയ പ�ൊതുജന പരാതി
പരിഹാര അദാലത്തിൽ ആകെ
ലഭിച്ച 4146 അപേക്ഷകളിൽ 2536
എണ്ണവും തീർപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
സിഎംഡിആർഎഫ് വഴി 18287
കേസുകൾക്കും കൂടി 57.13 ക�ോടി
രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താലൂക്ക് തല
പ�ൊതുജന പരാതി പരിഹാര അദാ
ലത്തിൽ ലഭിച്ച 228 പരാതിക
ളിൻമേൽ 173 എണ്ണം തീർപ്പാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ
നേട്ടമാണ്.

amä-¯n-sâ ]m-XbnÂ t]m-eokv
ജില്ലയില് നടപ്പാക്കുന്നത് 16
ക�ോടിയുടെ പദ്ധതികള്
ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേ
റിയ ശേഷം ജില്ലയിലെ പ�ൊലീസ്
വകുപ്പില് നടപ്പാക്കുന്നത് 16 ക�ോടി
യിലധികം രൂപയുടെ നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തികള്. 15 ഓഫീസുകളാണ്
ഈ കാലയളവില് നിര്മാണം പൂ
ര്ത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ആറ് ഓഫീസുകളുടെ നിര്മാണ
പ്രവൃത്തികള് നടന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ന്യൂ മാഹി പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷ
ന്, തലശ്ശേരി ക�ോസ്റ്റല് പ�ൊലീസ്
സ്റ്റേഷന്, മുഴപ്പിലങ്ങാട് ടൂറിസ്റ്റ്
പ�ൊലീസ് അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ് സെന്റര്,
കെ എ പി നാലാം ദളം ബാരക്
നിര്മ്മാണം, കണ്ണൂര് ഡി എന്
എ ലാബ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് പ�ൊലീസ്
ട്രെയിനിങ് സെന്റര്, കണ്ണൂര് ക്രൈം
ബ്രാഞ്ച്, ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷന്
സബ്ബ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂര് ഡ�ോഗ്
സ്ക
 ്വാഡ് കെന്നല്, ക�ൊളവല്ലൂര്
ഡ�ോഗ് സ്ക
 ്വാഡ് കെന്നല്, കണ്ണൂര്
കണ്ട്രോള് റൂം, വിജിലന്സ് ആന്റ്
ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറ�ോ, കണ്ണൂര്
ടൗണ് ശിശു സൗഹൃദ കെട്ടിടം,
പേരാവൂര് ശിശു സൗഹൃദ കെട്ടിടം,

കൂത്തുപറമ്പ് ശിശു സൗഹൃദ
കെട്ടിടം എന്നിവയാണ് പണി പൂ
ര്ത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
പയ്യാവൂര്, ച�ൊക്ലി, പരിയാരം
പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും, ആറളം,
ഉളിക്കല് പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
ശിശുസൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങളും കണ്ണൂര്
സിറ്റി പ�ൊലീസ് ക�ോംപ്ലക്സുമാ
ണ് നിര്മാണത്തിലുള്ള ഓഫീസു
കള്.

വീതിച്ച് നല്കും. കണ്ണൂര്, തലശ്ശേ
രി സബ്ഡിവിഷനുകളും മട്ടന്നൂര്
എയര്പോര്ട്ടും ചേര്ന്നതാണ്
കണ്ണൂര് സിറ്റി. തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി,
സബ് ഡിവിഷനുകള് ഉള്പ്പെടുന്ന
കണ്ണൂര് റൂറല് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം
മാങ്ങാട്ട് പറമ്പ് ആയിരിക്കും.

ഒമ്പത് ക�ോടി രൂപ ചെലവില്
നിര്മിക്കുന്ന കണ്ണൂര് സിറ്റി
പ�ൊലീസ് ക�ോംപ്ലെക്സ്സിനായുള്ള
കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം
ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 26നാണ്
മുഖ്യമന്ത്രി നിര്വഹിച്ചത്.

ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ മു
ന്നണിയില് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ച ജി
ല്ലയിലെ പ�ൊലീസ് സേന, ര�ോഗ
വ്യാപനം പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്നതില്
നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.
ജില്ലയില് ല�ോക്ഡൗണ് നിയന്ത്ര
ണങ്ങള് കര്ശനമായി നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിലും ഗൃഹസന്ദര്ശനത്തിലൂ
ടെയും മറ്റും ക്വാറന്റൈന് പാലനം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും തികഞ്ഞ
ജാഗ്രതയാണ് പ�ൊലീസ് പാ
ലിച്ചത്. ജില്ലയില് ക�ൊവിഡ്
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കുന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും നിയമം ലം
ഘിക്കുന്നവര്ക്കെതിരേ നടപടിക
ള് സ്വീകരിക്കുന്നതിലും പ�ൊലീസ്
സേന മുന്നില്തന്നെയുണ്ട്.

സിറ്റി-റൂറല് ജില്ലാ
വിഭജനം
പ�ോലീസ് ജില്ലയെ കണ്ണൂര്
സിറ്റി, കണ്ണൂര് റൂറല് എന്നിങ്ങനെ
രണ്ടായി വിഭജിക്കാനുള്ള സര്ക്കാ
റിന്റെ തീരുമാനം പ�ോലിസ് ഭരണ
നിര്വഹണം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമ
മാക്കും.
രണ്ട് എസ് പി മാര്ക്കായി ചുമതല

ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തി
ന്റെ മുന്നിരയില്
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ളയം, ക�ൊവിഡ് തുടങ്ങിയ
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും
നാടിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് കരു
ത്തേകി തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപാ
സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
പുര�ോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 53
ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
370 ക�ോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ
ചെലവഴിച്ചത്. വിവിധ ഭാഗങ്ങ
ളിൽ നിന്നായി 2.36 ഹെക്ടർ
സ്ഥലം കൂടി വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള നടപ
ടികൾ പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. 2021
സെപ്തംബറിൽ പണി പൂർത്തിയാ
ക്കാനാണ് കരാർ. മൂന്നു പതിറ്റാ
ണ്ടിലേറെയായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നത�ോടെ
ഏറെക്കാലമായി തലശ്ശേരി നഗരം
അനുഭവിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ ഗതാഗ
തക്കുരുക്കിനാണ് പരിഹാരമാകുന്ന
ത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാ
ട് മുതൽ ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ
അഴിയൂർ വരെ 18.6 കില�ോമീറ്റർ
ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് തലശ്ശേരി
-മാഹി ബൈപാസ്.
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തലശ്ശേരി നഗരത്തിലെ ഗതാഗ
തക്കുരുക്കിന് ശാശ്വതപരിഹാരം
കാണാനായി 30 വർഷങ്ങൾക്കു
മുമ്പാണ് ബൈപാസ് നിർമ്മി
ക്കാൻ ക്രേന്ദ സർക്കാർ തീരുമാ
നിച്ചത്. പുതിയ റ�ോഡിന് സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കാനായി 1989ൽ തലശ്ശേ
രിയിൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ
എൽ.എ എൻ.എച്ച് ഓഫീസ്
രൂപീകരിച്ചു. മുഴപ്പിലങ്ങാട്, ധർ
മ്മടം, തലശ്ശേരി, എരഞ്ഞോളി,
തിരുവങ്ങാട് വില്ലേജുകളിലായി
9.700 കില�ോ മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ
45.7486 ഹെക്ടർ സ്ഥലം 2001ൽ
തന്നെ 1894ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത് ദേശീ
യപാത അധികൃതർക്ക് കൈമാറി.
എന്നാൽ, തലശ്ശേരി-മാഹി
ബൈപാസ് നിർമ്മാണം കേന്ദ്ര
സർക്കാർ മുന്തിയ പരിഗണനാ
പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത
തിനാൽ ശേഷിച്ചതിൽ ച�ൊക്ലി,
മാഹി വില്ലേജുകളിലെ സ്ഥലമെ
ടുപ്പിൽ പുര�ോഗതിയുണ്ടായില്ല.
പിന്നീട്, ദേശീയപാത അത�ോറിറ്റി

ഓഫ് ഇന്ത്യ തലശ്ശേരി-മാഹി
ബൈപാസിനെ മുംബൈയിൽ
നിന്ന് തുടങ്ങി ക�ൊച്ചിയിൽ അവ
സാനിക്കുന്ന ദേശീയപാത 17ന്റെ
ഭാഗമാക്കി നാലുവരിപ്പാതയായി
വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്
നിർണായകമായി.
റ�ോഡ് നിർമ്മിക്കാനായി ഏറ്റെ
ടുത്ത സ്ഥലം 45 മീറ്റർ വീതി
യിൽത്തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി
ക�ോടിയേരി വില്ലേജിലെ ജനങ്ങൾ
ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്
ബൈപാസിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടു
ക്കലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ
തയാണ്. 2010 ഫെബ്രുവരി 28ന്
മുമ്പ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തി
യാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി
നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ക�ോടിയേരി,
ച�ൊക്ലി വില്ലേജുകളിൽ 3.8 കില�ോ
മീറ്ററിലെ 16.6973 ഹെക്ടർ സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കലിനായി തലശ്ശേരി
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 2009
ജൂണിൽ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽ

ദാർ എൽ.എ എൻ.എച്ച് യൂനിറ്റ്-2
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. 1956ലെ
ദേശീയപാത നിയമപ്രകാരം
സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത മലബാറിലെ
ആദ്യപ്രദേശമാണ് ക�ോടിയേരി.
ദേശീയപാത നിയമപ്രകാരം
ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും കേരള സർക്കാ
റിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രൊജക്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കൽ നടന്നത്. ക�ോടിയേരി
വില്ലേജിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള
10.1784 ഹെക്ടർ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്ത്
കൈമാറി. ച�ൊക്ലി വില്ലേജിൽ
1.760 കില�ോ മീറ്ററിൽ 6.3696
ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് 2018
ജനുവരിയിൽ കൈമാറിയത�ോടെ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടു
ക്കൽ പൂർത്തിയായി.

സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് ദേശീയ
പാതാ അത�ോറിറ്റിയെ സഹായി
ക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഉദ്യോഗ
സ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 883
ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന ബൈ
പാസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം
2018 ഒക്ടോബർ 30ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ, കേന്ദ്ര മന്ത്രി
നിധിൻ ഗഡ്കരി എന്നിവരാണ്
നിർവഹിച്ചത്.

കണ്ണൂർ, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലകളി
ലും പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തെ
മാഹിയിലുമായി 82.5222 ഹെക്ടർ
സ്ഥലമാണ് ബൈപാസിനായി
ഏറ്റെടുത്തത്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ
ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്
നഷ്ടപരിഹാരമായി മികച്ച വില
നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ എതിർപ്പുകൾ
ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാരിനായി.
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കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബ�ോർഡിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ പാപ്പിനിശേരിയിൽ പുതിയ സിൽക്ക്
നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിലവിലെ
നൂൽനൂൽപ്പ് - നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച
പുതിയ സിൽക്ക് നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ 10 തറികളാ
ണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ സാരികളാണ്
ഇവിടെ പ്രധാനമായും നെയ്തെടുക്കുക. ഉപഭ�ോക്താ
വിന്റെ താൽപര്യമനുസരിച്ചും സാരികൾ നിർമ്മിച്ച്
നൽകും. 12 പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി ജ�ോലി നൽകാൻ
സാധിക്കും. 50 ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ 10,000 ചതുര
ശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഷ�ോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രവും ഇവിടെ
ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണന സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാ
സ്ഥാപനം 2020 ഒക്ടോബർ 23ന് വ്യവസായ വകുപ്പ്
മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ഖാദി നൂൽപ്പ് നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ, വില്പനശാല, ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽ
പ്പാദന കേന്ദ്രം, ഗ�ോഡൗൺ തുടങ്ങിയവ വിപണന
സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഖാദി മേഖലയിൽ 100
സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥിരം ത�ൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന
താണ് പദ്ധതി.
കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടെ 1750 ത�ൊഴിലാളി
കൾക്ക് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളിലായി ജില്ലാ ഖാദി
ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് വിതരണം ചെയ്തത് 17.66
ക�ോടി രൂപ. 1.3 ക�ോടി രൂപ സബ്സിഡി നൽകി
ജില്ലയിൽ 123 ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ
ആരംഭിച്ച് 500ലേറെ ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിർമിച്ചു നൽകിയത് എട്ടു ലക്ഷം
ഫയൽ ബ�ോർഡുകൾ.
2019 ൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഒരു പേപ്പർ
ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. പാ
പ്പിനിശ്ശേരിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഖാദി ഗ്രാമം പദ്ധ
തിയിൽ സിൽക്ക് നെയ്ത്ത് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.
ആറു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ 90 പേർക്ക് തേനീച്ച
ക�ോളനിയും കൂടും വിതരണം ചെയ്തു.
പെരളശ്ശേരിയിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ധനസഹായ
ത്തോടെ 25 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഖാദി ഉൽപാദന
കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്ത് അനുവദിച്ച 10 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് മേലൂർ
ഖാദി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, പേരാവൂർ ഖാദി ഉല്പാദന
കേന്ദ്രം, മാലൂർ ഖാദി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം എന്നിവ നവീ
കരിച്ചു. സി കൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി വികസന
നിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന്
13 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചരക്ക് വാഹനം വാങ്ങി.
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പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം
പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ പള്ളിപ്പാറ,
മുഴക്കോം, തച്ചങ്ങാട്, മലപ്പച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ
പുതിയ ഖാദി നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച് 100 ഓളം
പുതിയ ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
50 ലക്ഷം ചെലവിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ്
മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി പുര�ോഗ
മിക്കുന്നു.
ഏറ്റുകുടുക്ക പരുത്തി സംസ്ക
 രണ കേന്ദ്രം ആധുനിക
വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ
കംപ്രസ്സർ, ബെയിൽ പ്രൊസ്സസിംഗ് മെഷീൻ, സർ
വ്വീസ് മെയിന്റനൻസ് മെഷിനറി, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല
ക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ് മെഷീന് തുടങ്ങിയവ
സ്ഥാപിച്ചു.
ചെറുവത്തൂർ റെഡിമെയ്ഡ് വാർപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരം
ഭിച്ചു. ഇതുവഴി നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തടസംകൂടാതെ
പാവ് ലഭ്യമാക്കുകയും തുടർച്ചയായി ത�ൊഴിൽ നൽകു
കയും ചെയ്യുന്നു.
ത�ൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പൂരക വേതനം പദ്ധതി
ഇനത്തിൽ 24.87 ക�ോടി രൂപയും റിബേറ്റ് ഇനത്തിൽ
9.32 ക�ോടി രൂപയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസന്റീവ് ഇന
ത്തിൽ 2.80 ക�ോടി രൂപയും വിതരണം ചെയ്തു.
ക�ോവിഡ് 19 പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഖാദി മാസ്ക്കുകൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു.

`£y-kpc-£m h-Ip¸v
കൂത്തുപറമ്പിൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്
കൂത്തുപറമ്പ് ഇലിപ്പറ്റച്ചിറയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകു
പ്പിന്റെ കീഴിൽ റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ്
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പിന്റെ
കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ നാലാമത്തെ റീജിയ
ണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബ�ോറട്ടറിയാണ് ഇവിടെ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക�ോഴിക്കോട്,
എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലാ
യിരുന്നു നേരത്തെ ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കണ്ണൂർ, കാസർക�ോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ജന
ങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം, പാൽ, എണ്ണ തുടങ്ങിയവയുടെ
പരിശ�ോധന ഇത�ോടെ എളുപ്പമാവും.
ജില്ലയിലെ ഭക്ഷ്യ മേഖലയെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതി

നായി കൃഷി വകുപ്പ്, ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ്
വകുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ പ�ൊലീസ്, എക്സൈസ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എന്നിവയുമായി സഹക
രിച്ചാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികൾ
നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈറ്റ് റൈറ്റ് ഇന്ത്യ, എസ്എൻഎ
ഫ് അറ്റ് സ്കൂ
 ൾ, ക്ലീൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഹബ്, ബ്ലിസ്ഫുൾ
ഹൈജീനിക് ഓഫറിങ്ങ് ടു ഗ�ോഡ് തുടങ്ങി വ്യത്യ
സ്തങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 100 ശതമാനം
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി
പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത�ോട�ൊപ്പം
പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ഗുണനിലവാര പരി
ശ�ോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

കേരള ബീഡി ചുരുട്ട് ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ്
2017-18 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ബ�ോർഡിന് 20 ക�ോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത�ൊഴിൽ
വൈവിധ്യ വൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് 12 ഇനം ത�ൊഴിലധിഷ്ടിത പദ്ധതികളും
മൂന്ന് ത�ൊഴിലേതര പദ്ധതികളും ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു. ബ്രോയി
ലർ ചിക്കൻ ഫാം, മിനി പ�ോൾട്രി ഫാം, മ�ൊബൈൽ ടീ ഷ�ോപ്പ്, ഫാൻസി ഷ�ോപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതി
പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നത്. ത�ൊഴിലധിഷ്ടിത പദ്ധതികളുടെ 80 ശതമാനം സർക്കാർ വിഹിതവും 20 ശതമാനം
ഗുണഭ�ോക്തൃ വിഹിതവുമാണ്. പദ്ധതിയിലൂടെ 2035 ഗുണഭ�ോക്താക്കളിലൂടെ 3970 പേർക്ക് ത�ൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കാ
നാകും. വിവിധ ത�ൊഴിൽ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം 2019 ഫിബ്രുവരി 28 ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി
ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നു.
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സാമൂഹ്യ
വനവൽക്കരണം
സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി ഹരിതകേരളം പദ്ധതി
യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ�ോഷ്യൽ
ഫ�ോറസ്ട്രി വിഭാഗം ജില്ലയിൽ
വിതരണം ചെയ്തത് 14 ലക്ഷത്തോ
ളം ചെടികൾ. ജില്ലയിലെ വിവിധ
ഫാമുകളിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്കു കീഴിലുമായി മുളപ്പിച്ച
തൈകളാണ് ല�ോക പരിസ്ഥിതി
ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിതരണം
ചെയ്തത്.

ഫയര് ആന്റ് റെസ്ക്യൂ
കണ്ണൂര് ഫയര് ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷ
ന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തി
ന്റെയും സ്റ്റാഫ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിന്റെയും
ഉദ്ഘാടനം 2017 ജൂണ് 27ന് മുഖ്യ
മന്ത്രി നിര്വ്വഹിച്ചു. 10 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ചാണ് റീജിയണല് ഫയര്
ഓഫീസ്, ജില്ലാ ഫയര് ഓഫീസ്
എന്നിവയുടെയും സ്റ്റാഫ് ക്വാര്ട്ടേ
ഴ്സിന്റെയും നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാ
ക്കിയത്. ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റര് ജലം
സംഭരിക്കാന് ശേഷിയുള്ള ഭൂഗര്ഭ
ടാങ്കും ഇവിടെ നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രം
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ആധുനിക ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. നാലുക�ോടിരൂപ ചെലവിലാണ്
കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കും വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റിങ് സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രം
നിർമിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എടപ്പാളിൽ നിർമിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിനുള്ള ടെസ്റ്റിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു വേണ്ട പ്രാഥമികഘട്ട
പരീക്ഷകൾ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് നടത്താനാണ് ശ്രമം. ലേണിങ് ടെസ്റ്റ്, ലൈസൻസ് നൽകൽ എന്നിവയെല്ലാം
ഇവിടെ നടക്കും. ടെസ്റ്റ് പാസായാലുടൻ ലൈസൻസ് നൽകും. പ്രതിദിനം 120 പേർക്ക് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് നട
ത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം.

വാണിജ്യ നികുതി സമുച്ചയം വരുന്നു
കണ്ണൂരിൽ സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതിവകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമായി വാണിജ്യ നികുതി സമുച്ചയം നിർ
മിക്കുന്നതിന് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ 3.9 ക�ോടി രൂപയും ക�ോംപ്ലക്സ് പണിയുന്നതിനായി 17.10
ക�ോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
73

PnÃ-bn-se ap-gp-h³ ho-Sp-I-fn-epw
sh-fn-¨-sa-¯n-¨v sI F-kv C _n
മുഴുവന് ഭവനങ്ങളിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷന് ലഭ്യ
മാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ
നടപ്പിലാക്കിയ സമ്പൂര്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി
ജില്ലയിലും സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കി.
സമ്പൂര്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രഖ്യാപനം 2017 മാര്ച്ച്
28ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി നിര്വ്വ
ഹിച്ചു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 270 കി.മീ. സിംഗിള് ഫേസ്
ലൈന് പുതുതായി വലിച്ച് 11223 വീടുകളില് വൈദ്യുതി
കണക്ഷന് എത്തിച്ചു. ഇതില് 5908 മുന്ഗണനാ കുടും
ബങ്ങളും 726 പട്ടിക ജാതി കുടുംബങ്ങളും 188 പട്ടിക
വര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു. സമ്പൂര്ണ വൈദ്യു
തീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 13.66 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ചു.
ട്രാന്സ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതി പുര�ോഗമിക്കുന്നു
മലബാര് മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി പ്രസരണ ശൃംഖല
ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കു
ന്ന ട്രാന്സ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ
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400 കെ.വി പ്രസരണ ലൈനുകള് സ്ഥാപിക്കല്,
നിലവിലുള്ള 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി 220
കെ.വി ആയി വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്, നിലവിലുള്ള 66/110
കെ.വി ലൈനുകള് 110/220 കെ.വി ലൈനുകളാക്കി
ഉയര്ത്തല് എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്. ജില്ലയില് ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയില്
ഉള്പ്പെടുത്തി തലശ്ശേരി 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ
ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കല്, കാഞ്ഞിര�ോട്, മയിലാട്ടി
എന്നിവിടങ്ങളില് പുതിയ ലൈന് വലിക്കല് തുട
ങ്ങിയ പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിള് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷന്
കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഇ മ�ൊബിലിറ്റി പദ്ധതി
പ്രകാരം ച�ൊവ്വയില് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള് ചാര്ജ്
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇ വെഹിക്കിള് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷ
ന് പ്രവര്ത്തന സജ്ജമായി. ഇതിന്റെ തുടര്ച്ചയായി
കണ്ണൂര് ക�ോര്പ്പറേഷന് പരിധിയില് 26 ഇ വെഹി
ക്കിള് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.

ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരള
ഊര്ജ കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായ ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ
കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം എല് ഇ ഡി അല്ലാത്ത
മുഴുവന് ബള്ബുകളും മാറ്റി നല്കുന്ന പദ്ധതി ജില്ലയി
ല് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. 79203 ഉപഭ�ോക്താക്കള് 858745
എണ്ണം എല്ഇഡിക്കാണ് ഇതുവരെ കെഎസ്ഇബി
വെബ്സൈറ്റില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ദ്യുതി പദ്ധതി പുര�ോഗമിക്കുന്നു

മുഴുവന് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും വൈദ്യുതി എത്തി
ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന 36.58
ക�ോടിയുടെ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയും ജില്ലയില് പൂര്ത്തിയാ
യി.
പ്രധാന നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രസരണ വിതരണ
ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേടായ മീറ്ററുകള്
മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള 38.71ക�ോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര പദ്ധതി
യും ജില്ലയില് പൂര്ത്തിയാക്കാനായി.

ഊര്ജ്ജ കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുത
വിതരണ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനും നവീകരിക്കാ
നുമുള്ള ദ്യുതി പദ്ധതിയും ജില്ലയില് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
ഇതിനകം 115.85 കി.മീ. 11 കെ.വി കണ്ടക്ടര് മാറ്റുകയും
65.3 കി.മീ. പുതിയ 11 കെ.വി ലൈന് വലിക്കുകയും
64 വിതരണ ട്രാന്സ്ഫ�ോര്മറുകള് സ്ഥാപിക്കുകയും
109 കി.മീ. എല് ടി ലൈന് വലിക്കുകയും 2136 കി.മീ.
എല് ടി ലൈന് മാറ്റുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ, പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
കേന്ദ്രപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂര്, പാപ്പിനിശ്ശേരി,
ച�ൊക്ലി, പെരിങ്ങത്തൂര്, പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, മട്ടന്നൂര്
എന്നിവിടങ്ങളില് 104 ക�ോടി രൂപയുടെ അണ്ടര്
ഗ്രൗണ്ട് കേബിള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്ത്തികളില്
70 ക�ോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള് ഇതിനകം പൂര്ത്തി
യായി.
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\mSn-sâ A-`n-am-\-am-bn
]n-W-dm-bn kzn-½nwKvv ]qÄ
ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങ
ള�ോടെ നിർമ്മിച്ച പിണറായി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇന്ന്
നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും അഭിമാനമാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ
മുടക്കി നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു നീന്തൽ കുളം നിർമിച്ചാൽ
അത് വിജയിക്കുമ�ോയെന്ന സംശയത്തെ വെല്ലുവിളി
ച്ചാണ് പിണറായി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നീന്തൽ പ്രേമി
കളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി മാറിയത്. ക�ോവിഡ് പ്രതി
ര�ോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ
അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക�ോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ് പൂളിൽ കണ്ണൂർ, മട്ടന്നൂർ, ഇരിക്കൂർ, തലശ്ശേരി,
തളിപ്പറമ്പ്, മാടായി തുടങ്ങി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാ
ഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദിനംപ്രതി നിരവധിയാളുകളാണ്
നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനും വ്യായാമത്തിനുമായി
എത്തിയിരുന്നത്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമെത്തുന്നവ
രും കുറവായിരുന്നില്ല. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമുള്ള
ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ നീന്തലിനെത്തിയത്
പതിനായിരത്തിലേറെ പേരാണ്. 2018 നവംബർ മൂന്നി
നാണ് 1.2 ക�ോടിരൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച സ്വിമ്മിംഗ്
പൂൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പി
ച്ചത്.
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എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുതൽ 10 മണി
വരെയും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുമാണ്
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ
പതിവ് പ�ോലെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുതൽ ആറ്
മണിവരെയുമാണ് പൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച
ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പൂളിന് അവധിയാ
ണ്. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ
ഏഴ് മണി വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം.
ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വ്യായാമത്തിന് 15 വയസിൽ
താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 30 രൂപയും മുതിർന്നവർക്ക് 50
രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ നീന്തൽ അഭ്യ
സിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസത്തേക്ക് 1300 രൂപയും
മുതിർന്നവർക്ക് 1750 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. ഒരു മാസം
നീന്തുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് 750 രൂപയും മുതിർന്നവർ
ക്ക് 1000 രൂപയുമാണ്. ഒരു മാസത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ
കൂടാതെ ആളുകളുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത്
10, 15 ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സൗക
ര്യവും ഉണ്ട്. ഏഴംഗങ്ങളുള്ള ജനകീയ കമ്മിറ്റിയാണ്
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ രണ്ട് പരിശീലകർ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു
ക്ലീനിംഗ്സ്റ്റാഫ് എന്നിവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

anI-¨ ku-I-cy-§-fp-ambn
]n-W-dm-bn I¬-sh³-j³ skâÀ
മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അത്യാധുനിക
സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പിണറായി കൺവെൻഷൻ സെന്റർ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മ�ൊയ്തീൻ
അധ്യക്ഷനായി. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും കെട്ടിടത്തിന്റെ
നിർമാണ ചെലവും ഉൾപ്പെടെ 18.65 ക�ോടി രൂപ ചെ
ലവിലാണ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമാണം.
പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 8.25
ക�ോടി രൂപയും കെട്ടിട നിർമാണത്തിനായി മൂന്ന്
ഘട്ടങ്ങളിലായി 10.40 ക�ോടി രൂപയുമാണ് അനുവദി
ച്ചത്. 2015-16 വർഷം മുൻ എംഎൽഎ കെ കെ നാരാ
യണന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന്
ക�ോടി രൂപ ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് സെന്ററിന്റെ നിർമാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട്
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 2.65 ക�ോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു.
സ്ട്രക്ച്ചർ, റാമ്പ്, ട�ോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, കിണർ തുടങ്ങിയ
പ്രവൃത്തികൾക്കായാണ് ഈ തുക വിനിയ�ോഗിച്ചത്.
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ധനസഹാ
യമായി ആറ് ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

ലായാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം. ഉപഭ�ോക്താക്ക
ളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മിനി ഓഡിറ്റോറിയമായും
ഡൈനിംഗ് ഏരിയ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ ചുമതല പ�ൊ
തുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ചുമതല
എൽ.എസ്.ജി.ഡി.ക്കുമായിരുന്നു. വിവാഹം, സെമി
നാറുകൾ, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, യ�ോഗങ്ങൾ
എന്നിവ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങ
ളും സെന്ററില�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ത�ൊള്ളായിരത്തിലേറെ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയം, ഒരേ സമയം 450
പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഡൈനിംഗ് ഏരിയ, കിച്ചൺ
സംവിധാനം, ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്,
വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ കൺ
വെൻഷൻ സെന്ററില�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുനിലകളി
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Pekw-c-£-W-¯n-sâ
[À½-Sw amXrI
മണ്ഡലത്തിൽ പുര�ോഗമി
ക്കുന്നത് 21 ക�ോടിരൂപയുടെ
40 പ്രവൃത്തികൾ
മഴക്കാലത്ത് മണ്ണിലെത്തുന്ന ഓര�ോ
തുള്ളി ജലവും സംരക്ഷിക്കുക,
അതുവഴി പ്രദേശത്ത് നേരിടു
ന്ന ജലക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത
പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ നിരവധി പ്രവർത്തന
ങ്ങളാണ് ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ
നടന്നുവരുന്നത്. നിരവധി കുളങ്ങ
ളും ത�ോടുകളുമാണ് വിവിധ പദ്ധതി
കളിലുൾപ്പെടുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ
നവീകരിക്കുന്നത്. പത്തോളം
കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം ഇതിന�ോ
ടകം പൂർത്തിയായി. സർക്കാറിന്റെ
സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ജലസ്രോത
സുകൾ മാത്രമല്ല, സ്വകാര്യ-ക്ഷേത്ര
ക്കുളങ്ങളും ത�ോടുകളും പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി നവീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ
പദ്ധതികളാണ് വിവിധ വകുപ്പു
കൾ മുഖേന നടപ്പാക്കിവരുന്നത്.
എംഎൽഎയുടെ ആസ്തിവികസന
ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക കൂടാതെ
നബാർഡ്, മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ
വകുപ്പ്, കാർഷിക വികസന
കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, കേരള
ലാന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ക�ോർപ്പറേ

ഷൻ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും വിവിധ
പദ്ധതികൾ മണ്ഡലത്തിൽ നട
പ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 21 ക�ോടിയിലേറെ
രൂപയുടെ 40 ൽ അധികം പദ്ധതി
കളാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പുര�ോഗമി
ക്കുന്നത്.
പെരളശ്ശേരി ടൗൺ കുളം (52.41
ലക്ഷം), മുഴപ്പിലങ്ങാട് കുളം (18
ലക്ഷം), വേങ്ങാട് തെരുകുളം (10.56
ലക്ഷം), പിണറായി വൈരിഘാത

കടമ്പൂർ കുഞ്ഞിമംഗല�ോം ക്ഷേത്ര
കുളം (30 ലക്ഷം) എന്നിവയുടെ
നവീകരണ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ
പദ്ധതികളാണ് പൂർത്തിയായത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ
ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും വിവിധ
വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടും
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാ
ക്കിയത്. കൂടാതെ എം എൽ എ
ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന പാനുണ്ടകുളം

കൻ ക്ഷേത്ര കുളം (44.15 ലക്ഷം),
പിണറായി തെരുകുളം(51.27
ലക്ഷം), പിണറായി ഒതയ�ോത്ത്
കുളം (51.10 ലക്ഷം), മേലൂർ ക്ഷേത്ര
കുളം (73.29 ലക്ഷം), പിണറായി
ചിറയിൽകുളം (34.75 ലക്ഷം),

(25 ലക്ഷം), കീഴേടത്ത് വയൽ
കുളം (30 ലക്ഷം), പറമ്പായി കുളം
(35 ലക്ഷം), ചേരിക്കൽ കുളം (32
ലക്ഷം), കണ്ണാടിച്ചാൽ കുളം (8.50
ലക്ഷം) എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
മുഖേന 78.20 ലക്ഷംരൂപ
ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന മുഴപ്പി
ലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ താമര
ക്കുളം, വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ
കല്ലിക്കുന്ന്വയൽകുളം, ചെമ്പില�ോ
ട് പഞ്ചായത്തിലെ മിനി ഇന്റസ്ട്രി
യൽ എസ്റ്റേറ്റ്കുളം എന്നിവയുടെയും
വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ സീഡ്
ഫാം പ�ോണ്ട് (39.08 ലക്ഷം),
പിണറായി പഞ്ചായത്തിലെ
വള്ളുവക്കണ്ടി കുളം (17.49 ലക്ഷം),
ചെമ്മരശ്ശേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്ര
ക്കുളം (37.41 ലക്ഷം), തന്നുമംഗലം
വിഷ്ണുക്ഷേത്രക്കുളം (65.63 ലക്ഷം),
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പെരളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ശാസ്താം
ക�ോട്ട അയ്യപ്പക്ഷേത്രക്കുളം (77.91 ലക്ഷം),
ആട്ടക്കുളം (19.55 ലക്ഷം) എന്നിവയുടെ
ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ്.
8.89 ക�ോടിരൂപയുടെ ജലസംരക്ഷണ
പദ്ധതികളാണ് കാർഷികവികസന
കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ
നടപ്പാക്കുന്നത്. 3.55 ക�ോടിരൂപ ചെല
വിലുള്ള എരുവട്ടിത�ോട് പ്രവൃത്തി, 2.09
ക�ോടിരൂപ ചെലവിലുള്ള കിഴക്കുമ്പാ
കം ത�ോട് പ്രവൃത്തി, 1.78 ക�ോടിരൂപ
ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആനപ്പാലം
പുതിയ�ോട്ടുചിറ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയവ
ഇതിൽപ്പെടുന്നു. 5.11 ക�ോടി രൂപ ചെല
വിലാണ് കേരള ലാന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്
ക�ോർപ്പറേഷൻ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ
ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്ന
ത്. മക്രേരി അമ്പലക്കുള പ്രവൃത്തി, പറമ്പു
ക്കരി വലിയകുളം പ്രവൃത്തി, ചാലത്തോട്
പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയവയാണ് നടപ്പാക്കുന്ന
ത്. ഇത് കൂടാതെ വകുപ്പ് 1.70 ക�ോടിരൂപ
ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന മാവിലായി
വലിയ ത�ോടിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇതിന�ോ
ടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എം എൽ എ
ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 40 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന പിണറായി
വെള്ളുവക്കണ്ടി ത�ോടിന്റെ പ്രവൃത്തിയും
പൂർത്തിയായി. അഞ്ചരക്കണ്ടി നടുത്തോട്
(45 ലക്ഷം), നരിക്കോട് വയൽത�ോട ്(40
ലക്ഷം), പെരളശ്ശേരി കുഴിച്ചിറത�ോട ്(15
ലക്ഷം), മുണ്ടലൂർത്തോട് (40 ലക്ഷം), ചേ
രിക്കൽത�ോട് (15 ലക്ഷം), മൗവ്വേരിത�ോട്
(15 ലക്ഷം), ക�ോർനാഷൻ വലിയത�ോട്
(10 ലക്ഷം) എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികളും
എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാ
ണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാ
യി ഇവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
നടന്നുവരികയാണ്.
ജലസംരക്ഷണത്തോട�ൊപ്പം കൈവരിക
ളും ഇരിപ്പിടങ്ങളും സംരക്ഷിത മതിലുകളും
നിർമ്മിച്ച് ഓര�ോ കുളവും മന�ോഹരമാക്കി
തീർക്കുകയാണിവിടെ. കുട്ടികൾക്കും
മുതിർന്നവർക്കും നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതി
നും വ്യായാമത്തിനും ഉപയ�ോഗിക്കത്തക്ക
വിധത്തിലാണ് കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം.
ഓര�ോ കുളത്തിലും ജലസംഭരണത്തിന്റെ
ത�ോതും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത്
കുളത്തിൽ അധികം വരുന്ന ജലം ഒഴുക്കി
ക്കളയുന്നതിന് നീർച്ചാലുകളും നിർമ്മിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.

]¿¶qcnÂ
XntbäÀ k-ap¨-bw

മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത്
പയ്യന്നൂരെന്ന പേര് ശ്രദ്ധേയ
മായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നിരവധി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര
പുരസ്കാരങ്ങൾ പയ്യന്നൂരി
ലേക്കെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ല�ോ
ക�ോത്തര ചലച്ചിത്രങ്ങളെ
സാധാരണക്കാരിലെത്തിക്കു
ന്ന പയ്യന്നൂരിന്റെ സിനിമാ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്നു
ക�ൊണ്ടാണ് പുതിയ സർക്കാർ
തിയേറ്റർ സമുച്ചയം ഒരുങ്ങു
ന്നത്. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രി എ കെ ബാലനാണ്
നിർമാണ�ോദ്ഘാടനം നിർവ
ഹിച്ചത്. ആറുമാസം ക�ൊണ്ട്
തിയേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ്
മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത്.
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അക
ന്നുപ�ോയ പ�ൊതു ഇടങ്ങളെ
തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരുന്നതി
നായാണ് പുതിയ തിയേറ്റർ
സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.
കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രേ
ക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ
100 സ്ക്രീനുകൾ നിർമ്മിക്കാ
നാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
ത്.ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ
പുതിയ തിയേറ്റർ വരുന്നത്.
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പാട്ടത്തിന്

വിട്ടുനൽകിയ 70 സെന്റ് സ്ഥ
ലത്താണ് തിയേറ്റർ സമുച്ചയം
നിർമ്മിക്കുക. പുതിയ ബസ്റ്റാന്റ്
പരിസരത്താണ് തിയേറ്റർ
ഒരുങ്ങുക. സംസ്ഥാന സർക്കാ
രിന്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന
തിയേറ്ററിൽ രണ്ട് സ്ക്രീനുക
ളും 309 സീറ്റുകളും ഉണ്ടാകും.
4കെ ത്രീഡി ഡിജിറ്റൽ
പ്രൊജക്ഷൻ, മേന്മയേറിയ
ഡ�ോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദ
സംവിധാനം, ജെ ബി എൽ
സ്പീക്കർ, സിൽവർ സ്ക്രീൻ,
ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ശീതീക
രണ സംവിധാനം, നിരീക്ഷണ
ക്യാമറകൾ, വൈദ്യുതി തടസം
ഒഴിവാക്കാൻ ആധുനിക
ജനറേറ്ററുകൾ, ഫയർ ഫൈറ്റി
ങ്ങ് സംവിധാനം, ആധുനിക
ത്രീഡി സംവിധാനം, സൗക
ര്യപ്രദമായ സ�ോഫാ പുഷ്ബാ
ക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, എൽ ഇ
ഡി ഡിസ്പ്ലേ, ആധുനിക
ട�ോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം, ലിഫ്റ്റ്
സൗകര്യം, ക്യാന്റീൻ, ആവശ്യ
മായ പാർക്കിങ്ങ് സൗകര്യം
തുടങ്ങിയവ പുതിയ തിയേറ്റർ
സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 13.14
ക�ോടി രൂപ ചെലവിലാണ് തി
യേറ്റർ സമുച്ചയം യാഥാർഥ്യമാ
ക്കുക. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിന്റെ
മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റാനുതകുന്ന
പുതിയ തിയേറ്റർ സമുച്ചയം
ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്ക് വലിയ
മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നതിൽ തർ
ക്കമില്ല.
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