
കുടുംബശ്രീയുും ലമാലട്ടാര് വാ�നവ
കുപ്പുും സുംയുക്മായി നെത്തുന്ന ്രദ്ധ
തിയാണട് ഇ- ലസവാ ലകനശദങ്ങള്. 
ഓലരാ റരീജ്ണല് ശൊന്സട് ല്രാര്ട്ടട് 
ഓ�രീസിലും സബട് റരീജ്ണല് ശൊ
ന്സട് ല്രാര്ട്ടട് ഓ�രീസിലും ഇ- ലസവാ 
ലകനശദങ്ങള് സ്ഥാ്രിച്ചട് ലമാലട്ടാര് 
വാ�ന വകുപെില് നിന്നുള്ള വിവിധ 
ലസവനങ്ങള് അതുവഴി നല്കുന്ന 
്രദ്ധതിയാണട് ഇലപൊള് നെന്നുവരു
ന്നതട്. ഇലതക്കുറിച്ചുള്ള ലലഖനും 
(Making an Impact 142 ) മുന്്രട് 
നല്കിയിരുന്നതട് ഓര്മ്മിക്കുമലലൊ. 
ലകരെത്തിടല വിവിധ റരീജ്ണല്, 
സബട് റരീജ്ണല് ശൊന്സട് ല്രാര്ട്ടട് 
ഓ�രീസുകലൊെട് അനബന്ിച്ചട് 53 

ഇ- ലസവാ കിലയാസട് കുകള് 
ആരുംഭിക്ാന് കുടുംബശ്രീയ്കട് അനമതി

ഇ-ലസവാ ലകനശദങ്ങൊണട് നിലവില് ശ്രവര്ത്തി
ച്ചുവരുന്നതട്. 

ലകരെത്തിടല എലൊ റരീജ്ണല്, സബട് റരീജ്ണല് 
ശൊന്സട് ല്രാര്ട്ടട് ഓ�രീസുകെിലും ഇ- ലസവാ ലക
നശദങ്ങള് ആരുംഭിക്ാനള്ള അനമതി 2016ലാണട് 
ലഭിച്ചതട്. ഇതനസരിച്ചാണട് 53 ഇെങ്ങെില് ഇ- 
ലസവാ ലകനശദങ്ങള് ആരുംഭിച്ചതട്. ല്ഷിക്കുന്ന 
റരീജ്ണല്, സബട് റരീജ്ണല് ശൊന്സട് ല്രാര്ട്ടട് ഓ�രീ
സുകലൊെട് ലെര്ന്നട് ഇത്തരത്തില് ഇ- ലസവാ ലക
നശദങ്ങള് ആരുംഭിക്ാന് സാധ്തയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് 
കടണ്ത്താന് ജിലൊ മിഷന് ലകാര്ഡിലനറെര്മാലരാ
െട് ആവ്്ടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതട് കൂൊടത ആര്.െി ഓ�രീ
സുകലൊ റരീജ്ണല് ആര്.െി ഓ�രീസുകലൊ ഇലൊ
ത്ത, ട്രാതുജനങ്ങള് കൂടതലായി എത്തിലച്ചരുന്ന 
ഇെങ്ങെില് (ബസട് സ്റാന്ഡട്, ലകാര്പെലറഷന്/മുനി
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ഇ- ലസവാ കിലയാസട് കുകള് 
ആരുംഭിക്ാന് കുടുംബശ്രീയ്കട് അനമതി

ന്നുമുള്ള ടശ്രാലപൊസല് ലഭിച്ച 
ല്ഷും ഇതട് ലശകാഡരീകരിച്ചട് 
ലമാലട്ടാര് വാ�ന വകുപെിനട് നല്കി, 
ഉത്തരവട് ലഭ്മാക്ാനാണട് കുടുംബ
ശ്രീ ലക്്മിട്ടിരിക്കുന്നതട്. 

ട്രാതുജനങ്ങള്ക്ട് ലമാലട്ടാര് വാ�ന 
വകുപെിടറെ മികച്ച ലസവനങ്ങള് 
ലഭ്മാക്കുന്നതിനും അയല്ക്കൂട്ടാുംഗ
ങ്ങള്ക്ട് ടമച്ചടപെട്ട വരുമാനും ലനെി
ടക്ാടക്കുന്നതിനും ലമാലട്ടാര് വാ�ന 
വകുപെിടറെ ഇ- ലസവാ ലകനശദങ്ങ
െിലൂടെ നിലവില് കഴിയുന്നുണ്ട്.  
പുതുതായി ലഭിച്ച അനമതി മുലഖന 
ഇ- ലസവാ കിലയാസട് കുകള് സ്ഥാ
്രിച്ചട് ലസവന ലമഖല വ്ാ്രിപെിക്കു
ന്നതിനട് കഴിയുടമന്നാണട് ശ്രതരീക്ി
ക്കുന്നതട്. ലലാകഡഡൗണിനട് ല്ഷും 
സാധ്താ ്രഠനും നെത്തി, ഇ-ലസവാ 
കിലയാസട് കുകളുും കൂടതല് ഇ- ലസവാ 
ലകനശദങ്ങളുും ആവ്്മുള്ള സ്ഥല
ങ്ങളുടെ ്രട്ടിക ഉള്ടപെടെ സമര്പെി
ക്ാനാണട് ഞങ്ങള് ലക്്മിട്ടിരിക്കു
ന്നതട്.

സിപൊലിറെി ഓ�രീസുകള്....തുെങ്ങിയ) ഇ- ലസവാ 
കിലയാസട് കുകള് ആരുംഭിച്ചട് ലമാലട്ടാര് വാ�ന 
വകുപെിലറെതുള്ടപെടെ വിവിധ ലസവനങ്ങള് ലഭ്മാ
ക്ാന് കുടുംബശ്രീയ്കട് താത്്രര്മുടണ്ങ്ില് അതിനും 
ലമാലട്ടാര് വാ�ന വകുപെട് ഇലപൊള് തത്വത്തില് 
അുംഗരീകാരും നല്കിയിരിക്കുകയാണട്. ഇത്തരത്തി
ല് 100 ഇ- ലസവാ കിലയാസട് കുകള് സ്ഥാ്രിക്ാനള്ള 
അുംഗരീകാരമാണട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതട്. ഇതിനായുള്ള 
ഇെങ്ങളുും സുംരുംഭങ്ങള് നെത്താന് താത്്രര്മുള്ള 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങടെയുും ജിലൊ മിഷന് കടണ്ത്തി, 
ലമാലട്ടാര് വാ�ന വകുപെില് അറിയിച്ച ല്ഷും 
സര്ക്ാര് ഉത്തരവട് ലഭ്മാകുന്ന മുറയ്കട് ്രദ്ധതി 
നെപെിലാക്ാനാണട് ജനവരിയില് നെത്തിയ 
സുംയുക് ലയാഗും തരീരുമാനിച്ചതട്. 

ലമാലട്ടാര് വാ�ന വകുപെിലറെതട് കൂൊടത മറെട് സര്ക്ാ
ര് വകുപ്പുകളുടെ വിവിധ ഓസണലെന് ലസവനങ്ങളുും 
ഈ കിലയാസട് കുകള് വഴി നല്കാനും അനമതിയു
ണ്ട്. ലമാലട്ടാര് വാ�ന വകുപെട്- ഇ ലസവാ കിലയാസട് കട് 
എന്നാകുും ഈ സുംരുംഭങ്ങള് അറിയടപെടക. ഇശ്ര
കാരും ലാഭകരമായി ലസവന കിലയാസട് കുകള് 
ആരുംഭിക്ാനള്ള ഇെവും അതിനട് താത്്രര്മുള്ള 
സുംരുംഭകടരയുും കടണ്ത്താനായി ജിലൊ െരീമുകള്ക്ട് 
നിര്ലദ്ും ടകാടത്തിട്ടുണ്ട്. എലൊ ജിലെകെില് നി
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