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�ഗരപ്നദശങ്ങളിലെ പദ്ധതി പ്വര്ത്�ങ്ങളിലെ 
ഞങ്ങളുലട മിേച് ന�ടങ്ങള് അറിയോും
Making an Impact 434 ല് ഗ്ോമവിേസ�ത്ിനള്ള 
പോര്െലമറെറിേോര്യ േമ്മറ്ി മ്കൂന്നോറില് 
വന്നതുും േുടുുംബശ്ീലയകുറിച്്ക് അവതരണും 
�ടത്ിയതില�കുറിച്ുും എഴുതിയിരുന്നുവനല്ോ. 
ഇന്ന്ക് �ഗരങ്ങള്ക്ക് നവടെിയുള്ള പോര്െലമറെറിേോര്യ 
േമ്മറ്ി എറണോേുളത്്ക് സന്ര്ശ�ും �ടത്ുേയുും 
േുടുുംബശ്ീയിെ്കൂലട �ടപ്ിെോകുന്ന പ്ധോ� 
നേന്ദ്രോവിഷ്ക് േൃത പദ്ധതിേളോയ പ്ധോ�മന്തി ആവോസ്ക് 
നയോജ� -�ഗരവുും (പി.എും.എ.മവ- അര്ബന്) 
നദശീയ �ഗര ഉപജീവ� ദൗത്യവുും (എന്.യു.എല്.എും) 
അവനെോേ�ും ലചയ്ുേയുും ലചയ്ു. ഈ നയോഗത്ില് 
പി.എും.എ.മവയുലടയുും എന്.യു.എല്.എമ്മിലറെയുും 
പദ്ധതി പുനരോഗതിലയകുറിച്്ക് അവനെോേ�ും 
�ടത്ുേയുും നേരളത്ില് േുടുുംബശ്ീ പിന്തുടരുന്ന 
ചിെ മിേച് പ്വര്ത്�ങ്ങള് അവതരിപ്ികുേയുും 
ലചയ്ു. ഈ ലബസ്റ്ക് പ്ോട്ീസുേള് എന്തോലണന്ന്ക് 
ഇന്ന്ക് വിശദീേരികലട. 

പി.എും.എ.മവ (അര്ബന്)- മെഫ്ക്
1. പി.എും.എ.മവ (അര്ബന്) പദ്ധതി അനസരിച്്ക് ഒരു 
വീട്ക് �ിര്മ്മികുന്നതി�്ക് 1.5 െക്ും ര്കൂപയോണ്ക് നേന്ദ്ര 
ഗവണലമറെില് �ിന്ന്ക് െഭികുന്നത്ക്. ഇത്ക് േ്കൂടോലത 2.5 
െക്ും ര്കൂപ േ്കൂടി സുംസ്ോ�- �ഗരസഭോ വിഹിതമോയി 

നചര്ത്ുലേോടെ്ക് 4 െക്ും ര്കൂപ നേരളത്ില് 
ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് �ല്േുന്നു. 

2. ഇതുവലര 6 ഭവ�സമുച്യങ്ങള്കോണ്ക് (774 
ഗുണനഭോക്ോകള്കുള്ള വീടുേള്) അനമതി െഭിച്ത്ക്. 
നേന്ദ്ര ഗവണലമറെില് �ിന്നുും ഓനരോ ഭവ� യ്കൂണിറ്ിനും 
1.5 െക്ും ര്കൂപ വീതും െഭികുന്നതിനപരിയോയി 
സുംസ്ോ� സര്കോരില് �ിന്ന്ക് ഓനരോ ഭവ� യ്കൂണിറ്ിനും 
േുറഞ്ത്ക് 9 െക്ും ര്കൂപയുും അനവദികുന്നു. 
3. പി.എും.എ.മവ- എന്.യു.എല്.എും സുംനയോജ�ും 
മിേച് രീതിയില് �ടപ്ിെോകി. 655 പി.എും.എ.മവ 
ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് എന്.യു.എല്.എും 
പദ്ധതിയുലട ഭോഗമോയുള്ള ലതോഴില് മ�പുണ്യ 
പരിശീെ�ും �ല്േുേയുും അവലര ലതോഴില് ന�ടോന് 
സഹോയികുേയുും ലചയ്ു. 

4. നേരളത്ിലെ �ഗരങ്ങളില് �ടപ്ിെോകുന്ന 
അയ്ങ്ോളി ലതോഴിെുറപ്്ക് പദ്ധതിയുമോയുള്ള 
സുംനയോജ�മോണ്ക് മലറ്ോരു മിേച് പ്വര്ത്�ും. 
ഓനരോ വീടിലെയുും ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് 90 
ലതോഴില് ദി�ങ്ങള് �ല്േിലകോടെ്ക് (26,910 ര്കൂപയുലട 
ധ�സഹോയും) വീട്ക് �ിര്മ്മോണത്ി�്ക് ലചറിയ സഹോയും 
�ല്േോന് നേരളത്ി�്ക് േഴിഞ്ു. ഇതുവലര 45,926 
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ഗുണനഭോക്ോകള്കോയി 39 നേോടി ര്കൂപ ഇതുപ്േോരും 
�ല്േി േഴിഞ്ു. 

5. �ഗര പ്നദശങ്ങളില് 31 വ�ിതോ �ിര്മ്മോണ 
സുംഘങ്ങള് ര്കൂപീേരിച്ു. ഇവര് മുനഖ� 52 വീടുേളുലട 
�ിര്മ്മോണും പ്കൂര്ത്ിയോകി. 

6. വീടുേള്കോയി ഹരിത ഭവ�ും േ്യോലമ്യ്ക്  
സുംഘടിപ്ിച്ു 124 വീടുേള്ക്ക് അവോര്െ്ക് �ല്േി. 
7. ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് ഭവ� വോയ്പോ 
നബോധവത്ക്കരണ േ്യോലമ്യ്ക്  �ടത്ി. 

8. ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് വിവിധ നസവ�ങ്ങള് 
(ഉപജീവ� പിന്തുണ, മോെി�്യ �ിര്മ്മോര്ജ്ജ� യ്കൂണിറ്്ക്, 
നസോളോര് വിളകുേള്) തുടങ്ങിയ നസവ�ങ്ങള് 
�ഗരസഭോ ഫടെ്ക് ഉപനയോഗിച്്ക് െഭ്യമോകി. 

9. നേന്ദ്രസര്കോരിലറെ അുംഗീേോര് േ്യോലമ്യ്ക്  മിേച് 
രീതിയില് �ടപ്ിെോകി. വിവിധ നസവ�ങ്ങള് 
ഗുണനഭോക്ോകള്ക്ക് െഭ്യമോകോനള്ള 
േ്യോലമ്യ്ക് �ോയിരുന്നു ഇത്ക്.  േ്യോലമ്യ്ക്  മുനഖ� 
7,400 നപര്ക്ക് ഗ്യോസ്ക് േണക്നും 12,800 നപര്ക്ക് 
ആനരോഗ്യ ഇന്ഷ്റന്സുും 13,173 നപര്ക്ക് ഖരമോെി�്യ 
�ിര്മ്മോര്ജ്ജ� യ്കൂണിറ്ുും 17,602 നപര്ക്ക് എല്ഇെി 
െോമ്ുും െഭ്യമോകി. 

എന്.യു.എല്.എും
1. 13 �ഗര ഉപജീവ� നേന്ദ്രങ്ങള് (സിറ്ി മെവ്ക് െിഹുെ്ക് 
ലസറെര്- സി.എല്.സി) ആരുംഭിച്ു. ലതോഴില് 
പ്ോവീണ്യമുള്ളവരുും ഇല്ോത്വരുമോയവര്കുള്ള 
രജിസ്ക് നട്രഷന് നേന്ദ്രമോയുും സി.എല്.സിേള് 
പ്വര്ത്ികുന്നു. േ്കൂടോലത പെ ഇടങ്ങളിെുും 
മോര്കറ്ിങ്ക് അവസരങ്ങളുും �ല്േുന്നു. 

2. പദ്ധതിയുലട ഭോഗമോയ ലതോഴില് മ�പുണ്യ 
പരിശീെ� പരിപോടി (എുംനപ്ോയ്ക് ലമറെ്ക് ത്ര്കൂ സ്ക് േില് 
ലട്രയി�ിങ്ക് ആന്െ്ക് നപ്സ്ക് ലമറെ്ക്- ഇ.എസ്ക്.ടി.പി) 
പ്േോരും പരിശീെ�ും ന�ടിയവര് നചര്ന്ന്ക് ഹ്യ്കൂമന് 
ആും എന്ന ലസോമസറ്ിയോയി രജിക്ട്രര് ലചയ്്ക് ഒരു 
ലഫസിെിറ്ി മോന�ജ്ക് ലമറെ്ക് ലസറെറോയി പ്വര്ത്�ും 
�ടത്ിവരുന്നു. മെബോര് േ്യോന്സര് ലസറെര്, 
റീജ്യണല് േ്യോന്സര് ലേയര് ലസറെര്, നേരള 
സുംസ്ോ� െിസോസ്റര് മോന�ജ്ക് ലമറെ്ക് അനതോറിറ്ി 
തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് ഈ ലഫസിെിറ്ി മോന�ജ്ക് ലമറെ്ക് 
ലസറെര് മുനഖ� നെറ് എന്ട്രി ഓപ്നററ്ര്, വോര്െ്ക് 
അസിസ്ററെ്ക്, നസോഷ്യല് ഇന്ലവസ്റിനഗറ്ര് തുടങ്ങിയ 
വിവിധ ലതോഴില്നമഖെേളില് നസവ�ങ്ങള് 
�ല്േിവരുന്നു. 

3. 93 �ഗരങ്ങളിെുും സ്ക് േില് ഗ്യോപ്്ക് അ�ോെിസിസ്ക് 
സര്ന്വേ �ടത്ി. ഓനരോ �ഗരത്ിെുും ഏലതോലക 
നമഖെേളിെോണ്ക് മ�പുണ്യമുള്ളവലര നവടെത്ക്, 
ലതോഴിെവസരങ്ങളുള്ളത്ക് എന്നിവ േലടെത്ി ആ 
നമഖെയില് പരിശീെ�ും �ല്േി. 

4. നേന്ദ്ര ഗവണലമറെില് �ിന്ന്ക് സുംരുംഭേര്ക്ക് 7% 
പെിശയ്ക്ക് വോയ്പ �ല്േുന്ന പദ്ധതി തുടര്ന്നുവന്നിരുന്നു. 
ഇതില�ോപ്ും സുംസ്ോ� സര്കോരില് �ിന്ന്ക് 3% അധിേ 
പെിശ ഇളവ്ക് �ല്േി 4% പെിശയ്ക്ക് വോയ്പേള് �ല്േി. 

5. ഫ്ക് ളിപ്ക്േോര്ടുമോയി നചര്ന്ന്ക് സ്യും സഹോയ 
സുംഘങ്ങളുലട ഉത്ക്പന്നങ്ങള് ഓണമെന് വിപണ�ും 
�ടത്ുന്നതിനള്ള പ്വര്ത്�ും ആരുംഭിച്ു. 

നേരളത്ില് േുടുുംബശ്ീ മുനഖ� �ടപ്ിെോകുന്ന 
ഈ രടെ്ക് പദ്ധതിേലളയുും േുറിച്്ക് പോര്െലമറെറി 
േമ്മറ്ി മുന്പോലേ അവതരിപ്ിച് മുഖ്യ വിവരങ്ങള് 
വോയ�കോര്ക്ക് ഗുണേരമോേുലമന്ന്ക് േരുതലട.


