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നവകേരള ആശയങ്ങള് 
പങ്കുവച്ച് സി.ഡി.എസച് ചെയരകവഴച് സണ്മാര
നവകേരള നിരമമാണവകു്മായി ബന്ധചപെട്ച് 
ചപമാതകുജനങ്ങളില് നിന്ച് അഭിപ്മായം 
രൂപീേരിക്കുന്തിചറെ ഭമാഗ്മായി ബഹകു്മാനചപെട് 
്കുഖ്യ്ന്തി ഇന്ചെ േകുടകുംബശ്ീ അംഗങ്ങളകു്മായി 
സംവദിച്ിരകുന്കു. 14 ജില്ലേളില് നിന്കും 
േകുടകുംബശ്ീചയ പ്തിനിധീേരിച്ച് ഓകരമാ സി.ഡി.
എസച് ചെയരകപഴച് സണ്മാരമാണച് സംസമാരിച്തച്. 
ഇത്തരച്മാരകു കയമാഗം സംബന്ധിച് േകുറിപെച് െഭിച് 
ഉടന് തചന് 14 ജില്ലേളിെകും എല്ലമാ സി.ഡി.
എസച് ചെയരകപഴച് സണ്മാരില് നിന്കും 
ആശയങ്ങള് കതടകുേയകും ഇവ ജില്ലചയ 
പ്തിനിധീേരിച്ച് അവതരിപെിക്മാനമായി ഒരമാചള 
െകു്തെചപെടകുത്തകുേയകു്മായിരകുന്കു. ജില്ലയിചെ 
േകുടകുംബശ്ീ അംഗങ്ങളകുചടചയല്ലമാം പ്തിനിധിയമായമാണച് 
ഈ സി.ഡി.എസച്. ചെയരകപഴച് സണ ്കുഖ്യ്ന്തികയമാടച് 
സംവദിച്തച്. 
  വവേകുകന്രം 3.45നച് ആരംഭിച് ഈ സംഭമാഷണം 
6 ്ണി വചര തകുടരന്കു. ഓകരമാ ജില്ലചയയകും 
പ്തിനിധീേരിച്ച് സംസമാരിച് സി.ഡി.എസച് 
ചെയരകപഴച് സണ്മാരകുചട വിശദമാംശങ്ങള് തമാചഴ 
നല്േകുന്കു. 
1. തിരകുവനന്തപകുരം - പ്സന് േകു്മാരി (കേമാട്കുേമാല്)

2. ചേമാല്ലം - രജനി ്കനമാജച് (േല്ലകുവമാതകുക്ല്)
3. പത്തനംതിട് - ശ്ീജ അജി (വള്ികക്മാടച്) 
4. ആെപെകുഴ - റീന സകന്തമാഷച് (അമ്പെപെകുഴ)
5. കേമാട്യം - ശ്ീജ സകന്തമാഷച് (േിടങ്ങൂര)
6. ഇടകുക്ി - ആശ സകന്തമാഷച് (്ണക്മാടച്)
7. എറണമാേകുളം - വിശമാെം ബമാബകു (വടവകുകേമാടച് 
പകുത്തന്േകുരിശച്)
8. തൃശ്ൂര - റംെ അന്വര (പകുത്തന്െിറ)
9. പമാെക്മാടച് - ചേ. ഉഷമാ േകു്മാരി (ചപമാല്പെകുള്ി)
10. വയനമാടച് - ബിന്കു ബമാബകു (പൂതമാടി)
11. ്െപെകുറം - േൃഷ്ണ കജ്യമാതി (കപമാരൂര)
12. കേമാഴികക്മാടച് - സജിന (്ണിയൂര)
13. േണ്ൂര - കരഖ. പി (്ട്ന്ൂര)
14. േമാസരകഗമാഡച് - ്കുംതമാസച് (ചെമ്പനമാടച്) 
  14 ജില്ലേളില് നിന്കും ചെയരകപഴച് സണ്മാര പങ്കുവച് 
പ്ധമാന ആശയങ്ങള് തമാചഴ നല്േകുന്കു. 
ചപമാതകു നിരക്ദേശങ്ങള്-
1. ഹരിത േരമകസനമാംഗങ്ങളകുചട പ്വൃത്തി 
ചതമാഴിെകുറപെച് പദ്ധതിയില് ഉള്ചപെടകുത്തി സ്ിരവരകു്മാനം 
ഉറപെമാക്ല്.  
2. പട്ിേവരഗ്ഗ ക്ഖെയില് ചനമാ്മാഡിേച് വിഭമാഗങ്ങചള 
പകുനരധിവസിപെിക്കുന്തിനച് സ്മായിയമായ പദ്ധതിേള് 
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കവണം. 
3. സകുവരണ് ജൂബിെി ചെകെമാഷിപെച് െഭിച് 
േെമാേമാരന്മാചര പ്കയമാജനചപെടകുത്തി പഞ്മായത്തച് 
കതമാറകും സി.ഡി.എസ്ിചറെ കനതൃത്വത്തില് 
േെമാപരിശീെന കേന്ദ്രങ്ങള് സ്മാപിക്കുേ. 
4. ചതമാഴില് ക്ഖെേളില് നീതിപൂരവ്വവകും 
േൃത്യവകു്മായ കവതന വ്യവസ് െിംഗവ്യത്യമാസ്ില്ലമാചത 
നിരബന്ധ്മാക്കുേ. 
5. സച് േൂള് പമാഠ്യപദ്ധതിയില് ചജന്ഡര അവകബമാധ 
ക്മാസ്കുേള്, വെംഗിേ വിദ്യമാഭ്യമാസം എന്ിവ 
ഉള്ചപെടകുത്തകുേ.
6. വനിതമാ ഗ്മാ്സഭ, ബമാെഗ്മാ്സഭ, വകയമാജന 
ഗ്മാ്സഭ എന്ിവ നിരബന്ധ്മാക്കുേ.
7. ഭക്്യസകുരക് ഉറപെമാക്മാന് തരിശകുഭൂ്ി േൃഷി 
ഭൂ്ിയമാക്ി ്മാറ്കുന്തിനച് ചതമാഴിെകുറപെച്, തക്ദേശ 
സ്മാപനം, േൃഷി വേകുപെച്, േകുടകുംബശ്ീ എന്ിവ 
സംയകുക്ത്മായി പദ്ധതിേള് രൂപേല്പെന ചെയ്ച് 
പ്മാവരത്തിേ്മാക്കുേ.
8. ബസ്ച് േയറമാന് േമാത്തച് നില്ക്കുന്ിടത്തച് 
ശൗെമാെയ സൗേര്യകത്തമാചട ബസച് േമാത്തിരിപെച് 
കേന്ദ്രം തയമാറമാക്ണം. 
9. ചതമാഴില് നഷ്ടചപെട്വരക്ച് അതച് േചടെത്തകുന്തിനച് 
സഹമായേ്മാേമാന് ചതമാഴില്ദമാന കപമാരട്ല് 
പഞ്മായത്തച്തെത്തില് ആരംഭിക്ണം.
10. കറഷന് േമാരഡച് േമാറ്ഗവറകസഷന് 
പകുനഃപരികശമാധിക്ണം. 
11. ്ത്്യസമ്പത്തച് വരദ്ധിപെിക്മാന് ജെമാശയങ്ങളില് 
നിന്ച് പ്മാസ്റിേച് ്മാെിന്യങ്ങള് നീക്ം ചെയ്യണം. 
12. വകയമാജനങ്ങള്ക്മായകുള് പേല്വീടകുേള് തക്ദേശ 
സ്മാപനങ്ങളിചെല്ലമാം ഉറപെമാക്ണം. 
13. തീരകദശ ക്ഖെയില് ചരെയികനജച് സൗേര്യം 
ഉറപെമാക്ണം
14. ്മാനസിേ-ബൗദ്ധിേ ചവല്ലകുവിളി കനരിടകുന് 
േകുട്ിേളകുചട സംരക്ണം ഉറപെമാക്മാന് അഭയകേന്ദ്രം 
ഒരകുക്കുേ. 
15. ആദിവമാസി ക്ഖെയില് അടിയന്തര 
സഹമായച്ത്തിക്മാനുള് സൗേര്യം ഒരകുക്കുേയകും 
േൃഷി നമാശ്കുടെമാേകുന്തച് പരിഹരിക്മാനുള് 
നടപടിയകും ഉടെമാേണം. 
16. ക്മാക്കുേളില് വനിതേള്ക്കും േകുട്ിേള്ക്കും 
പ്കത്യേ ആകരമാഗ്യപരികശമാധന സൗേര്യം. ക്മാക്ച് 
തെത്തില് ചജന്ഡര പമാരക്കുേള്. 
17. എ.ബി.സി, ജി.ആര.സി, ഹരിതേരമകസന 
എന്ിവയ്കമായി െടെച് നിരബന്ധ്മായി തക്ദേശ സ്മാപനം 
്മാറ്ി വച്മാല് ്മാത്ര്മാണച് ഡി.പി.സി പദ്ധതിയകുചട 
അംഗീേമാരം നല്േമാവൂ എന് ഉത്തരവച്. 
18. അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയില് ഉള്ചപെട്വരകുചട 
വിവിധ ആവശ്യങ്ങള് നിറകവറ്കുന്തിനച് തക്ദേശ 
സ്മാപനം നിരബന്ധ്മായകും െടെച് വേയിരകുത്തണം. 

്മാനദണ്ഡങ്ങളില് േമാെമാനുസൃത ്മാറ്ങ്ങള്. 
19. ഓകരമാ ജില്ലയിെകും ഏേീേൃത ്മാെിന്യ സംസച് ക്രണ 
പ്മാറെകുേള് കവണം
20. ബി.പി.എല് െിസ്റച് 2020 അടിസ്മാനവരഷ്മാക്ി 
േണക്മാക്ി പകുനഃക്ര്ീേരിക്ണം
21. അംഗന്വമാടിേള് വഴി വകയമാജനങ്ങള്ക്ച് േൂടി 
കപമാഷേമാഹമാരം നല്േണം. 
22. വനിതമാവിേസന പദ്ധതിേള് ഉപജീവന 
ആവശ്യങ്ങള്ക്മായി വിനികയമാഗിക്ണം. 
23. വനിതേള്ക്മായി കയമാഗ, േളരി 
പരിശീെനകേന്ദ്രങ്ങള് ക്മാക്ച് അടിസ്മാനത്തില് 
രൂപീേരിക്ണം. 
24. പട്ിേവരഗ്ഗ ക്ഖെയിചെ യകുവതീയകുവമാക്ള്ക്ച് 
വനപകുണ്യ പരിശീെനങ്ങള് നല്േിയ കശഷം ചതമാഴില് 
സമാധ്യത അതമാതച് പ്കദശങ്ങളില് ഉറപെകുവരകുത്തണം. 
25. അരിവമാള് കരമാഗിേള്ക്മായി പ്കത്യേ പമാകക്ജച്
26. വന്യ്ൃഗശെ്യം ഒഴിവമാക്മാന് നടപടിേള് കവണം. 
27. ആദിവമാസി ക്ഖെയില് േൂടകുതല് വരകു്മാന്മാരഗ്ഗം 
േചടെത്തി നല്േണം. 
28. വെെില് ഉള്ചപെടമാത്തവചര േൂടകുതെമായി 
ഉള്ചപെടകുത്തണം. 
29. യമാത്രക്മാരക്ച് കഹമാസ്റല് സൗേര്യവകും കടമായച് െറ്ച് 
സൗേര്യവകും
30. കവസ്റച് ്മാകനജച് ച്റെച് വപ്്റി ക്മാസ്കുേളില് 
പഠന വിഷയം
31. സച് േൂള്തെം ്കുതല് േകുട്ിേള്ക്ച് വേചതമാഴില് 
പരിശീെനം
32. എല്ലമാ പഞ്മായത്തകുേളിെകും ചപമാതകുവ്തമാനങ്ങളകും 
സ്ത്ീേള്ക്കും പകുരകുഷന്മാരക്കും ഒരകുകപമാചെ 
ഉപകയമാഗിക്മാനമാേകുന് നീന്തല്േകുളം െിറ്ച് ചനസച് 
ചസറെര എന്ിവ ഒരകുക്കുേ. േൂട്മായ്മ കപ്മാത്മാഹിപെകുേ.
33. യമാത്രമാകക്ശ്കുള്ിടങ്ങളില് യമാത്രമാസൗേര്യം 
ച്ച്ചപെടകുത്തമാന് സരക്മാരിചറെ കനതൃത്വത്തില് 
വമാഹനസൗേര്യം ഏരചപെടകുത്തകുേ. 
34. പരമ്പരമാഗത േകുടിചവള് കരേമാതസ്കുേചള 
സംരക്ിക്കുേ. 
35. േകുട്നമാടച് ബ്മാന്ഡഡച് തമാറമാവച് ഇറച്ി ഉതച്പമാദനം
േകുടകുംബശ്ീചയ സംബന്ധിച് നിരക്ദേശങ്ങള്- 
1. എ.ഡി.എസ്കുേളകുചട പ്വരത്തന കേന്ദ്ര്മായി 
അംഗന്വമാടിേചള ്മാറ്ിത്തീരക്കുേ. ഇതിെൂചട 
സമാ്ൂഹ്യനീതി വേകുപെകു്മായി സംകയമാജിച്ച് 
പ്വരത്തനങ്ങള് േൂടകുതല് ച്ച്ചപെടകുത്തമാന് േഴിയകുേ. 
2. കഹമാരട്ികേമാരപെച് ്മാതൃേയില് സി.ഡി.എസച് 
കേന്ദ്രീേരിച്ച് പച്ക്റി സംഭരണം, വില്പെന 
കേന്ദ്രങ്ങള് സ്മാപിക്കുേ. സംസ്മാനത്തച് ്ൂകന്മാ 
നമാകെമാ കേന്ദ്രങ്ങള് സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്ര്മായകും 
പ്വരത്തിക്ണം. 
3. േകുടകുംബശ്ീ വനിതമാ ബമാങ്ച് രൂപീേരിക്കുേ
4. 3 െക്ം രൂപ വചരയകുള് വമായ്പയ്കമാണച് പെിശ 
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സബച് സിഡി നല്േകുന്തച്. 4% പെിശയ്കമാണച് വമായ്പ 
െഭിക്കുന്തച്.  ഈ വമായ്പയകുചട പരിധി 10 െക്ം രൂപ 
വചരയമാക്കുേ. 
5. ജീവന്ദീപം ഇന്ഷ്വറന്സച് പദ്ധതിയില് സംസ്മാന 
വിഹിതത്തില് നിന്ച് ചെറിചയമാരകു സബച് സിഡി 
നല്േകുേ
6. സി.ഡി.എസിനച് ്ിേച് ഓെീസച് സംവിധമാനം 
ഒരകുക്കുേ
7. േകുടകുംബശ്ീ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്ക്ച് ഇന്ഷ്വറന്സച് 
പരിരക് െഭ്യ്മാക്കുേ
8. ടൂറിസം ക്ഖെയില് േകുടകുംബശ്ീ- കഹമാംസച് കറ്, 
ടൂരവഗഡച് ്കുതെമായ പദ്ധതിേള് ആരംഭിക്കുേ. 
9. സച് കനഹിത കേമാളിങച് ചബല് പദ്ധതിയകുചട 
ഗകു ണ ക ഭ മാ ക്ത മാ ക് ളകു ച ട  ് മാ ന സ ി േ 
പിന്തകുണചയമാഴിചേയകുള് ആവശ്യങ്ങള് 
നിറകവറ്കുന്തിനമായി ഇടചപടല്. 
10. േകുടകുംബശ്ീ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്ക്ച് പ്കത്യേ 
സമാമ്പത്തിേ പമാകക്ജച്
11. സച് കനഹിത കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ച് സ്ിരം ചേട്ിടം 
ഒരകുക്കുേ
12. തക്ദേശ സ്മാപനങ്ങള് േകുടകുംബശ്ീയ്കച് േകുറച്ച് േൂടി 
പ്ധമാന്യം നല്േണം. 
13. േകുടകുംബശ്ീ സംരംഭങ്ങള്ക്ച് എല്ലമാ തക്ദേശ 
സ്മാപനങ്ങളിെകും വിപണനമാവസരം ഒരകുക്ി 
നല്േണം. 
14. വിജിെറെച് ഗ്ൂപെകുേളകുചട പ്വരത്തനം േൂടകുതല് 
സജീവ്മാക്ണം. േൃത്യ്മായ ഇടകവളേളില് 
ഒത്തകുകെരല്
15. തക്ദേശ സ്മാപനങ്ങളകുചടയകും സരക്മാരിചറെയകും 
ഉട്സ്തയിെകുള് ചേട്ിടങ്ങള് േകുടകുംബശ്ീ 
യൂണിറ്കുേള്ക്ച് വിപണനകേന്ദ്രങ്ങളമാക്മാന് 
സൗജന്യനിരക്ില് നല്േണം.  
16. വനിതമാഘടേ പദ്ധതി നിരവ്വഹണത്തില് 
േകുടകുംബശ്ീയ്കച് കവടെത്ര പ്ധമാന്യം നല്േണം. 
17. തീരകദശ പദ്ധതിേള് േകുടകുംബശ്ീ വഴി 
നടപെിെമാക്ണം
18. തീരകദശ- പട്ിേവരഗ്ഗ ക്ഖെയിചെ 
പകുകരമാഗതിക്മായി ്റ്ച് വേകുപെകുേള്ചക്മാപെം 
േകുടകുംബശ്ീചയ േൂടി േൂടകുതല് പചങ്ടകുപെിക്ണം. 
19. വെെച് ഭവന പദ്ധതി നിരമമാണത്തില് േകുടകുംബശ്ീ 
നിരമമാണ സംഘങ്ങള്ക്കും സരക്മാര പ്ിറെിങച് 
കജമാെിേള് േകുടകുംബശ്ീ ചപ്സ്കുേള്ക്കും നല്േണം. 
20. പമാെികയറ്ീവച് ചേയര ക്ഖെയില് േകുടകുംബശ്ീ 
പങ്മാളിത്തം ഉറപെകുവരകുത്തകുേ. 
21. ഒരകു വീട്ില് നിന്ച് രടെച് കപചര 
അയല്ക്ൂട്മാംഗങ്ങളമാക്കുേ
21. സരക്മാര- ചപമാതകുക്ഖെ സ്മാപനങ്ങളകുചട 

േ്യമാറെീനുേള്, തക്ദേശ സ്മാപനങ്ങളിചെ േംെരട്ച് 
കസ്റഷനുേള് എന്ിവയകുചട നടത്തിപെച് ചടന്ഡറില്ലമാചത 
േകുടകുംബശ്ീ യൂണിറ്കുേള്ക്ച് നല്േണം. 
22. സരക്മാര ഭക്്യ േിറ്കുേളില് േകുടകുംബശ്ീ 
സംരംഭേരകുചട ഉതച്പന്ങ്ങള് ഉള്ചപെടകുത്തകുേ. 
23. േകുടകുംബശ്ീ യൂണിറ്കുേള് ഉതച്പമാദിപെിക്കുന് 
എല്ഇഡി വെറ്കുേള് ഉള്ചപെചടയകുള് 
ഇെകസ്രേമാണിേച് സച് ഉതച്പന്ങ്ങള് ചടന്ഡറില്ലമാചത 
വമാങ്ങമാനുള് അനു്തി നല്േകുേ. 
24. േണസ്യൂ്ര ചെഡച്, ്മാകവെി കസ്റമാര, നീതി 
സച് കറ്മാറകുേള് എന്ിവിടങ്ങളില് േകുടകുംബശ്ീ 
ഔട്ച് ചെറ്കുേള്ക്ച് അനു്തി നല്േകുേ. 
25. തക്ദേശ സ്മാപനങ്ങള് േകുടകുംബശ്ീയകുചട െടെച് 
വേ്മാറ്ി ചെെവഴിക്കുന്തച് വിെക്ണം. 
26. എ.ഡി.എസകുേള്ക്കും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്ക്കും 
റികവമാള്വിങച് െടെച് തക്ദേശ സ്മാപനം നല്േണം. 
27. സരക്മാര- ചപമാതകുക്ഖെ സ്മാപനങ്ങളില് 
പമാരട്ച് വടം സ്വീപെര/ തമാതച്ക്മാെിേ നിയ്നങ്ങള് 
േകുടകുംബശ്ീ അംഗങ്ങളില് നിന്ച് ്മാത്ര്മാേണച്ന് 
നിരക്ദേശം
28. േകുടകുംബശ്ീ േമാരഷിേ ഉതച്പന്ങ്ങള്ക്ച് 
തമാങ്ങകുവിെ
29. േകുടകുംബശ്ീ പ്വരത്തനങ്ങള് ചപമാതകുജനങ്ങളികെക്ച് 
എത്തിക്മാന് ന്യൂസച്െമാനെകുേളില് 1 ്ണിക്ൂര നീളകുന് 
പരിപമാടി നടത്തകുേ. 
30. േകുടകുംബശ്ീ ഗകവണിങച് കബമാഡിയില് സി.ഡി.
എസച് ചെയരകപഴച് സണ്മാരകുചട പ്മാതിനിധ്യവകും 
സി.ഡി.എസച് ചെയരകപഴച് സണ്മാരക്ച് ടൂവിെര 
സൗേര്യവകും വരെവിങച് പരിശീെനവകും നല്േകുേ. 
31. കെമാറസ്റച് എകക്മാ ചഡവെപെച് ച്റെച് േമറ്ിയകുചട 
സംഭരണ വിപന കേന്ദ്രങ്ങളില് േകുടകുംബശ്ീ 
സംരംഭേരകുചട ഉതച്പന്ങ്ങള് വിപണനം നടത്തകുേ. 
വന ഉതച്പന്ങ്ങള് േകുടകുംബശ്ീ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴി 
വില്ക്മാനുള്അനുവമാദം. 
32. ഇ- ചേമാക്ഴച് സച് കസവനങ്ങളകുചട ഭമാഗ്മായി 
പമാഴച് സല് ചഡെിവറിക്മായി ചേമാറിയര കസവനങ്ങള് 
നല്േമാന് േകുടകുംബശ്ീ- ചേ.എസച്.ആര.ടി.സി എന്വി 
ഉള്ചപെടകുത്തി സംസ്മാനച്മാട്മാചേയകുള് ശൃംഖെ 
രൂപീേരിക്കുേ. 
33. വഹകവ അക�മാറിറ്ിയകുചട േീഴിെകുള് സ്െങ്ങളില് 
േകുടകുംബശ്ീ ഉതച്പന് വിപണനത്തിനമായി റീചട്യ് ച് 
ഔട്ച് ചെറ്ച്, െകുഡച്േവെ തകുടങ്ങിയവയ്കച് സ്െം 
അനുവദിക്കുേ. 
34. തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്മാപനങ്ങളിചെ ആസൂത്രണ 
സ്ിതിയില് പര്മാവധി വനിതമാ പ്മാതിനിധ്യം 
ഉറപെമാക്ണം. സി.ഡി.എസച് ചെയരകപഴച് സചണ 
നിരബന്ധ്മായകും ഉള്ചപെടകുത്തണം. 
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35. സമാ്ൂഹ്യകക്് ചപന്ഷനുേളകുചട വിതരണം 
േകുടകുംബശ്ീ ശൃംഖെ വഴി വിതരണം ചെയ്യമാനുള് 
സൗേര്യം. 
 ്ിേച് രീതിയില് ്കുഖ്യ്ന്തികയമാടച് സംവദിക്മാന് 
തയമാറമായി ്കുകന്മാട്കുവന് എല്ലമാ സി.ഡി.എസച് 

ചെയരകപഴച് സണ്മാരക്കും അഭിനന്നങ്ങള്. 
ഇത്തരച്മാരകു സംവമാദ പരിപമാടിക്മായി തയമാറമായി 
സ്യം അനുവദിച് ്കുഖ്യ്ന്തിക്ച്  നന്ിയകും 
കരഖചപെടകുത്തചട്.


