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വിന�ോദ സഞ്ോര നേന്ദ്രങ്ങളിലെ
ശുചീേരണത്ിനും േുടുുംബശ്ീ
േുടുുംബശ്ീ അയല്ക്കൂടോുംഗങ്ങളോയ വ�ിതേള്ക്ക് 
പ്ോനദശിേമോയുും അല്ോലതയുും ലതോഴിെവസരങ്ങള് 
േലടെത്ി �ല്േുന്നതി�്ക് �ിരവധി പ്വര്ത്�ങ്ങള് 
ഞങ്ങള് �ടത്ിവരോറുടെ്ക്.  സര്കോര് 
വേുപ്ുേളുമോയി സഹേരിച്്ക് വിവിധ പദ്ധതിേളില് 
അയല്ക്കൂടോുംഗങ്ങളുലട നസവ�ും �ല്േോനും അതുവഴി 
അവര്ക്ക് വരുമോ�മോര്ഗും ന�ടിലകോടുകോനും ഞങ്ങള് 
ശ്മികുന്നു. ഇത്രത്ില് നേരളത്ിലെ വിന�ോദ 
സഞ്ോര നമഖെയില് ഞങ്ങള് �ടത്ിയ ഒരു പ്ധോ� 
ഇടലപടെോയ ക്ീന് ലെസ്റിന�ഷന് പദ്ധതിലയകുറിച്്ക് 
ഇലന്നഴുതോും. 

സുംസ്ോ�ലത് 14 ജില്േളിനെയുും പ്ധോ�ലപ്ട 
വിന�ോദ സഞ്ോര നേന്ദ്രങ്ങളില് േ്കൂടുതല് ശുചിത്ും 
ഏര്ലപ്ടുത്ുന്നതിലറെ ഭോഗമോയോണ്ക് സുംസ്ോ� 
ട്കൂറിസും വേുപ്്ക് േുടുുംബശ്ീയുമോയി സുംനയോജിച്്ക് ക്ീന് 
ലെസ്റിന�ഷന് പദ്ധതിക്ക് 2005ല് തുടകമിടുന്നത്ക്. 
ജില്ോ ട്കൂറിസും ലപ്ോനമോഷന് േൗണസില് 
അറിയികുന്നതനസരിച്്ക് അതോത്ക് ജില്േളിലെ ട്കൂറിസും 
നേന്ദ്രങ്ങളില് തോത്ക്പര്യമുള്ള അയല്ക്കൂടോുംഗങ്ങലള 
വിവിധ ശുചീേരണ പ്വര്ത്�ങ്ങള്കോയി േുടുുംബശ്ീ 
ജില്ോ മിഷനേളോണ്ക് ചുമതെനയല്പ്ികുന്നത്ക്. 

�ിെവില് 14 ജില്േളിെുമോയി വിവിധ ട്കൂറിസും 
നേന്ദ്രങ്ങളില് 431 അയല്ക്കൂടോുംഗങ്ങളോണ്ക് ശുചീേരണ 
നജോെിേള് ലചയ്ുവരുന്നത്ക്. ഓനരോ ജില്യിെുും 
ഏലതോലക ട്കൂറിസും നേന്ദ്രങ്ങളില് എത്ര വീതും 
അയല്ക്കൂടോുംഗങ്ങള് ക്ീന് ലെസ്റിന�ഷലറെ ഭോഗമോയി 
നജോെി ലചയ്ുന്നു, ഇവര് ലചയ്ുന്ന പ്വര്ത്�ങ്ങള് 
തുടങ്ങിയവലയകുറിച്ുള്ള വിവരങ്ങള് തോലഴ 
�ല്േുന്നു. 

1. തിരുവ�ന്തപുരും - ശുംഖുമുഖും, പോച്ല്്കൂര്, നവളി, 
അരുവികര, ലപോന്ുടി, വര്കെ - 51 നപര്.
2. ലേോല്ും - പു�െ്കൂര്, േരു�ോഗപ്ള്ളി, േവ�ോട്ക്, 
െിടിപിസി ലേോല്ും, അഷ്ടമുടി, ആശ്ോമും, ലേോല്ും 
ബീച്്ക്, മുകും ബീച്്ക്, സോമ്പോണിനകോടി, അെ്ഞ്ര് 
പോര്ക്ക്, ചില്ഡ്രന്സ്ക് പോര്ക്ക്, മെനമല്, അഴീകല്, 
മണനറോതുരുത്്ക് - 31 നപര്.
3. പത്�ുംതിട - ആറന്ുള, ലപരുനന്ത�രുവി - 12 നപര്.
4. ആെപ്ുഴ - ആെപ്ുഴ ഫി�ിഷിങ്ക് നപോയിറെ്ക്- 54 
നപര്.
5. നേോടയും - െി.ടി.പി.സി േുമരേും, എരുനമെി, 
നേോടിമത- 12 നപര്.
6. ഇടുകി- വോഴനത്ോപ്്ക്, േടപ്�, രോമകല്നമട്ക് - 
11 നപര്.
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7. എറണോേുളും - മു�മ്ും, നബോട്ക് ലജടി, ദര്ബോര് 
ഹോള്, ലചറോയി, നഫോര്ട്ക് ലേോച്ി - 39 നപര്. 
8. തൃശ്്കൂര് - ജില്ോ ട്കൂറിസും ഓഫീസ്ക് - 5 നപര്.
9. നേോഴിനകോട്ക് - നേോഴിനകോട്ക് ബീച്്ക്, ഭട്ക് നറോെ്ക്, 
സൗത്്ക് ബീച്്ക്, േോപ്ോട്ക് ബീച്്ക്, തുഷോരഗിരി, നബപ്്കൂര്, 
ലപരുവണ്ണമ്കൂഴി, സനരോവരും - 35 നപര്.
10. പോെകോട്ക് - മെമ്ുഴ, വടെോഴി, മുംഗെും െോും, 
േോഞ്ിരപ്ുഴ - 19 നപര്.
11. മെപ്ുറും- എട്ക് വിന�ോദ സഞ്ോര നേന്ദ്രങ്ങള്- 59 
നപര്. 

12. വയ�ോട്ക് - അഞ്്ക് വിന�ോദ സഞ്ോര നേന്ദ്രങ്ങള് 
- 22 നപര്
13. േണ്ണ്കൂര് - ചോല് ബീച്്ക്, തെനശ്രി, മുഴപ്ിെങ്ങോട്ക്, 
ധര്മ്മടും, പറശ്ി�ികടവ്ക്, പയ്മ്െും ബീച്്ക്, പഴശ്ി 
ഗോര്െന്, ലവള്ളികീല് എനകോ ട്കൂറിസും, സ്ില്നവ 
പോത്്ക് േണ്ണ്കൂര്, ച്കൂതോട്ക് ബീച്്ക് പുതിയങ്ങോടി- 63 നപര്.
14. േോസര്നഗോെ്ക് - നബകല് ഏഞ്ജല്സ്ക്, പള്ളികര, 
ചന്ദ്രഗിരി നഫോര്ട്ക്, ലചമ്മ�ോട്ക്, നപള്സ്ക് യ്കൂണിറ്്ക്, 
േോഞ്ങ്ങോട്ക്, സീഗിള് യ്കൂണിറ്്ക്, �ീനെശ്രും- 18 നപര്.
ആലേ - 431


