
47 വി്രണന ലകനശദങ്ങള് ആരും
ഭിച്ചട് ലകരെ െിക്ന് ്രദ്ധതി മികച്ച 
പുലരാഗതി സകവരിച്ചുടകാണ്ിരി
ക്കുകയാണട്. ഈ സലന്ാഷും ഇന്ന
ടത്ത ലലഖനത്തില് ്രങ്കുവയ്കടട്ട. 

ലകരെത്തിടല എലൊ ജിലെകെിലും 
ഗുണലമന്മയുള്ള ലകാഴിയിറച്ചിയുടെ 
വി്രണനും ന്ായമായ വിലയ്കട് ഉറ
പൊക്കുകടയന്ന ലക്്ലത്താടെ 
സര്ക്ാര് ആവിഷട് ക്രിച്ച ്രദ്ധതി
യാണട് ലകരെ െിക്ന്. ഈ ്രദ്ധതി
യുടെ ആദ് ഘട്ടത്തില് �ാമുകള് 
ആരുംഭിക്കുകയുും �ാമുകെില് നിന്നട് 
ലഭ്മാകുന്ന ലശബായിലര് െിക്ന് 
വി്രണിയിലലക്ട് എത്തിക്കുകയുും 
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ടെയ്ന്ന രരീതിയിലാണട് ശ്രവര്ത്തനും ആസൂശതണും 
ടെയ്തട് നെപെിലാക്ിയതട്. 

 തുെര്ന്നട് 2020 ജൂണ് മാസും മുതല് ലകരെ െിക്ടറെ 
മാശതും ശ്രലത്കമായ ശബാന്ഡഡട് വി്രണന ലക
നശദങ്ങള് മുലഖന 'ലകരെ െിക്ന്' എന്ന ശബാന്ഡി
ല് ലശബായിലര് െിക്ന് ജനങ്ങള്ക്ട് ലഭ്മാക്ാന
ള്ള നെ്രെികെിലലക്ട് ഞങ്ങള് കെന്നു. 
സുംസ്ഥാനടത്ത ആദ് വി്രണന ലകനശദും എറണാ
കുെും ജിലെയിടല ഏഴിക്ര സി.ഡി.എസിനട് കരീഴില് 
ആരുംഭിച്ചു. തിരുവനന്പുരും ജിലെയിടല ടവഞ്ഞാ
റമൂട്ടില് ഈ മാസും 14 നട്  ആരുംഭിച്ച വി്രണ 
ലകനശദലത്താെട് കൂെി ലകരെ െിക്ന് ഔടട്ടലെറ്റുകളുടെ 
എണ്ും 47 ആയിരിക്കുകയാണട്. ആടക �ാമുകള് 
203 ഉും. ഓലരാ ജിലെയിലമുള്ള വി്രണന ലകനശദ
ങ്ങളുടെയുും �ാമുകളുടെയുും വിവരങ്ങള് താടഴ നല്കു
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്ിക്കുന്നതട്. 
 
കുടുംബശ്രീയുും മൃഗസുംരക്ണവകുപ്പുും 
ശബഹ്മഗിരി ടഡവലപെട്ടമറെട് ടസാ
സസറെിയുും സുംയുക്മായാണട് ലകരെ 
െിക്ന് ്രദ്ധതി നെപെിലാക്കുന്നതട്. 
ഈ ്രദ്ധതിയുടെ സമശഗമായ ലമ
ല്ലനാട്ടും മൃഗസുംരക്ണ വകുപെിടറെ 
ലനതൃത്വത്തിലാണട് നെത്തുന്നതട്. 
ഇറെലശഗഷന് �ാമിങട് വഴി െിക്ന് 
വി്രണിയിടലത്തിക്കുകടയന്ന ്രദ്ധ
തിയുും ലശ്രാസസിങട് യൂണിറെട് ആരും
ഭിക്കുകടയന്ന ്രദ്ധതിയുമാണട് ഈ 
സമശഗ ്രദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടും
ബശ്രീ ടെയ്ന്നതട്. അതിടറെ പുലരാ
ഗതിടയക്കുറിച്ചാണട് ഇവിടെ വി്
ദമാക്ിയിരിക്കുന്നതട്. സുംസ്ഥാ 
നടമാട്ടാടക 1000ത്തിലലടറ 
ജനകരീയ ല�ാട്ടലകള് ആരുംഭിച്ച
തട് ല്രാടല ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷ
ത്തിടറെ അവസാനലത്താടെ വി്ര
ണിയില് ശ്ലദ്ധയമായ ഇെുംലനെി 
ടയടക്ാനതകുന്ന തരത്തില്  'ലകരെ 
െിക്ന്' �ാമുകളുും വി്രണന ലക
നശദങ്ങളുും ആരുംഭിക്ാന് കഴിയുടമ
ന്നാണട് ഞങ്ങള് ശ്രതരീക്ിക്കുന്നതട്.

ന്നു. (ജിലെ, �ാമുകള്, വി്രണ ലകനശദങ്ങള് എന്ന 
ശകമത്തില്). 

1. എറണാകുെും - 48 �ാമുകള് 21 വി്രണനലക
നശദങ്ങള്
2. തൃശ്ശൂര് - 37 , 11
3. ലകാട്ടയും - 30 , 9
4. തിരുവനന്പുരും - 31 , 3
5. ടകാലെും - 26, 3
6. ലകാഴിലക്ാെട് - 31, 0 

ഇശ്രകാരും �ാമുകെില് നിന്നുും വെര്ച്ചടയത്തിയ 
ലശബായിലര് െിക്ന് വി്രണന ലകനശദങ്ങെിലലക്ട് 
ലനരിട്ടട് എത്തിക്കുന്ന രരീതിയിലള്ള ്രദ്ധതി നെപെി
ലാക്കുന്നതട് മൂന്നട് ഘട്ടങ്ങെിലായാണട്. ആദ് ഘട്ട
ത്തില് ഏഴട് ജിലെകെില് (എറണാകുെും, ലകാട്ടയും, 
തൃശ്ശൂര്, ടകാലെും, തിരുവനന്പുരും. ലകാഴിലക്ാെട്, 
്രാലക്ാെട് ) 40 വരീതും �ാമുകള് ആരുംഭിക്കുകയുും 
ആ �ാമുകെില് നിന്നുള്ള ലശബായിലര് െിക്ന് 
വി്രണിയിടലത്തിക്ാനായി 20 വരീതും വി്രണന 
ലകനശദങ്ങള് തുെങ്ങുകയുും ടെയ്കടയന്നതാണട് 
ലക്്ും. രണ്ാും ഘട്ടത്തില് മലപ്പുറും, കണ്ണൂര്, ആല
പ്പുഴ എന്നരീ മൂന്നട് ജിലെകെിലലക്ട് കൂെി ഈ ശ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് വ്ാ്രിപെിക്കുും. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷ
ത്തില് തടന്ന ല്ഷിച്ച മറെട് ജിലെകെിലും ്രദ്ധതി 
ആരുംഭിച്ചട് മൂന്നാും ഘട്ടും നെപെിലാക്ാനാണട് ഉലദ
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