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പിഎംഎവൈ (അര്ബന്)
ദേശീയ അൈാര്്ഡ്; 
മുക്ം നഗരസഭയ്കഡ് അംഗീകാരം
ദകരളത്ിലെ നഗരങ്ങളില് ൈീടില്ാത്ൈര്ക്ഡ് 
ൈീടഡ് നല്കുന്ന ദകന്ദാൈിഷഡ് കൃത പദ്ധതിയായ 
പ്രധാനമന്തി ആൈാസഡ് ദയാജന(പിഎംഎവൈ-
അര്ബന്)യുലട സംസ്ാനതെ ദനാ്ല് ഏജന്സി 
കുടുംബശ്ീയാണഡ്. ദകരളത്ില് വെഫഡ് മിഷനുമായി 
സംദയാജിപ്ിച്ുലകാണ്ാണഡ് പിഎംഎവൈ 
പദ്ധതി നടപ്ിൊക്ുന്നതഡ്. ഇതുൈലര 1,02,229 
ൈീടുകളുലട അനുമതി െഭിച്തില് 63,449 ഭൈനങ്ങള് 
ൈാസദയാഗ്യമാക്ി. മികച് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം 
തുടരുകയാണഡ്. ഇതഡ് സംബന്ിച് ൈിശോംശങ്ങള് 
മുന്പുള്ള ദെഖനങ്ങളില് നല്കിയിരുന്നുൈദല്ാ. 
  പിഎംഎവൈ പദ്ധതി നടപ്ിൊക്ിയതിനഡ് 2019ലെ 
ദകന്ദ ഭൈന നഗരകാര്യ മന്താെയത്ിലറെ ദേശീയ 
അൈാര്്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ിരിക്ുകയാണഡ്. ഇന്്യയില് 
ഏറ്റൈും മികച് രീതിയില് പദ്ധതി നടപ്ിൊക്ിയ 
അഞ്ഡ് മുനിസിപ്ാെിറ്റികളില് ഒന്നിനുള്ള അൈാര്്ഡ് 
ദകരളത്ിനഡ് െഭിച്ിരിക്ുകയാണഡ്. ദകാഴിദക്ാടഡ് 
ജില്യിലെ മുക്ം മുനിസിപ്ാെിറ്റിക്ാണഡ് ഈ 
ദേശീയ അൈാര്്ഡ് െഭിച്ിരിക്ുന്നതഡ്. 01/01/2021 
ല് ഓണവെനായി നടക്ുന്ന ചടങ്ങില് മുക്ം 
മുനിസിപ്ാെിറ്റി പ്രതിനിധികള് ഈ അൈാര്്ഡ് 
ഏറ്റുൈാങ്ങും. 

  പിഎംഎവൈ പദ്ധതി ആേ്യഘട്ടത്ില് 349 
ൈീടുകളാണഡ് മുക്ം മുനിസിപ്ാെിറ്റിക്ഡ് അനുമതി 
െഭ്യമായതഡ്. അതില് 338  ൈീടുകളുലട നിര്മാണം 
പൂര്ത്ിയായി. രണ്ാം ഘട്ടത്ില് 152 ൈീടുകളുലട 
അനുമതി െഭിച്തില് 137 ൈീടുകളുലട നിര്മാണൈും 
പൂര്ത്ിയായി. പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്ില് 95% 
പൂര്ത്ിയാക്ി, ദകരളത്ിലെ നഗരസഭകളില് ഒന്നാം 
സ്ാനത്ാണഡ് മുക്ം മുനിസിപ്ാെിറ്റി. 

'ദകൈെം ഒരു ഭൈന നിര്മാണ പദ്ധതിലയന്നതിനഡ് 
ഉപരിയായി ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയായി ആൈിഷഡ് ക്രിച്ഡ് 
നടപ്ിൊക്ിയലതന്നതും മിഷന് ദമാ്ില് കൃത്യമായ 
തിയതികള് നിശ്ചയിച്ഡ് ൈിൈിധ ഘട്ടങ്ങള് 
പൂര്ത്ീകരിലച്ന്നതുമാണഡ് മറ്റഡ് മുനിസിപ്ാെിറ്റികളില് 
നിന്നഡ് മുക്ലത് പിഎംഎവൈ (അര്ബന്) 
പദ്ധതി പ്രൈര്ത്നലത് ദൈറിട്ടഡ് നിര്ത്ുന്നതഡ്. 
നിെൈിെുള്ള ൈിൈിധ പദ്ധതികള് പിഎംഎവൈ 
ഗുണദഭാക്ാക്ള്ക്ഡ് ഉപകാരലപ്ടുത്ി ഈ പദ്ധതി 
ഏലറ ആകര്ഷകൈും സമഗ്രൈുമാക്ി. അയ്യങ്ാളി 
ലതാഴിെുറപ്ഡ് പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്ടുത്ി സിമറെഡ്കട്ട 
10 രൂപയ്കഡ് െഭ്യമാക്ിയതിലനാപ്ം ആൈശ്യക്ാരായ 
ഗുണദഭാക്ാക്ള്ക്ഡ് കിണറുകളും നിര്മിച്ു 
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നല്കി. സ്വച്ഛഭാരതഡ് പദ്ധതില് ഉള്ലപ്ടുത്ി 
പൂര്ത്ീകരിച് എല്ാ ൈീടുകള്ക്ും 15000 രൂപ 
ൈിെൈരുന്ന ബദയാഗ്യാസഡ് പ്ാറെഡ് 1500 രൂപയ്കഡ് 
െഭ്യമാക്ി. ദേശീയ നഗര ഉപജീൈന േൗത്യത്ില് 
ഉള്ലപ്ടുത്ി ഗുണദഭാക്ൃ കുടുംബത്ില് നിന്നഡ് 
ആൈശ്യക്ാര്ക്ഡ് ലതാഴില് വനപുണ്യ പരിശീെനൈും 
ലതാഴിെും െഭ്യമാക്ി. ഇതഡ് കൂടാലത കുടുംബശ്ീയില് 
നിന്നഡ് അനുമതി െഭിക്ുദ്ാള് തലന്ന ലതാട്ടടുത് 
ആഴ്ച ഗുണദഭാക്ാക്ളുലട ദയാഗം ൈിളിക്ുകയും 
ഗുണദഭാക്ാക്ള്ക്ഡ് അൈദബാധം നല്കുകയും 
ലചയ്ു. ഗ്ുക്ളുലട ൈിതരണൈും ൈീടുകളുലട 
പൂര്ത്ീകരണൈുലമല്ാം മിഷന് ദമാ്ില് കൃത്യമായ 
തിയതികള് നിശ്ചയിച്ഡ് നടപ്ിൊക്ുകയായിരുന്നു. 
ഓദരാ നിര്മാണ ഘട്ടൈും പൂര്ത്ീകരിക്ുന്നതിലറെ 
ലതാട്ടടുത് േിൈസം തലന്ന അടുത് ഗ്ു തുക 
ഗുണദഭാക്ാൈിലറെ അക്ൗണ്ിലെത്ിക്ാന് 
മുനിസിപ്ാെിറ്റി പ്രദത്യകം ശ്ദ്ധിച്ിരുന്നു. ദകന്ദ- 
സംസ്ാന ൈിഹിതം െഭിക്ുന്നതില് ലചറിയ 

കാെതാമസം ഉണ്ാൈുന്ന അൈസരങ്ങളിലെല്ാം 
തതഡ്കാെദത്ക്ഡ് തനതഡ് ഫണ്ില് നിന്നും ആൈശ്യമുള്ള 
തുക ഗുണദഭാക്ാക്ള്ക്ഡ് െഭ്യമാക്ാനും 
നടപടിലയടുത്ു. ൈീടുകളുലട നിര്മാണം 
പൂര്ത്ിയായിക്ഴിയുദ്ാള് ഗുണദഭാക്ാള്ക്ായി 
കംപ്ീഷന് ക്യാ്ും സംഘടിപ്ിച്ു. ക്യാ്ഡ് മുദഖന 
മുനിസിപ്ാെിറ്റിയിലെ എഞ്ിനീയറിങഡ്, റൈന്യൂ 
ൈിഭാഗങ്ങളുലട ദമല്ദനാട്ടത്ില് ൈീടുകള് 
പൂര്ത്ീകരിച്ൈര്ക്ഡ് ൈീട്ടഡ് ന്ര് ഉള്ലപ്ലട 
താമസമില്ാലത െഭ്യമാക്ി. ഇലതല്ാം പുരസഡ് ക്ാര 
ദനട്ടത്ിനഡ് മുനിസിപ്ാെിറ്റിലയ സഹായിച്ു' - ഹരീഷഡ് 
എന്.ലക, മുനിസിപ്ല് ലസക്രട്ടറി, മുക്ം. 

  മികച് രീതിയില് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം നടത്ി ദേശീയ 
അൈാര്്ഡ് സ്വന്മാക്ി ദകരളത്ിനഡ് അഭിനാര്ഹമായ 
ദനട്ടം സമാനിച് മുക്ം മുനിസിപ്ാെിറ്റിക്ഡ് എല്ാൈിധ 
അഭിനന്ദനങ്ങളും ദനരലട്ട.


