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േകാ�യം

വ�ത�സ്തമായ പ�തിയിലൂെട ഏ��മാനൂർ നഗരസഭ

മാതൃകയാകു�ു: മ��ി െജ േമഴ്സി കു�ിയ�
പി.എം .ആർ.ൈവ-ൈലഫ് പ�തി �പകാരം നിർ�ി� 101വീടുകള�െട താേ�ാൽദാനവും

െജ�ർ റിേസാഴ്സ് െസ�റിെ� ഉദ്ഘാടനവും

ഏ��മാനൂർ: േക��-സം�ാന സർ�ാരുകള�െടയും കുടുംബ�ശീയുെടയും സഹകരണേ�ാെട

ഏ��മാനൂർ നഗര സഭയിൽ നട�ിലാ�ു� പി.എം.എ.ൈവ - ൈലഫ് ഭവനപ�തിയിൽ നിർ�ാണം
പൂർ�ീകരി� 101 വീടുകള�െട താേ�ാൽ ദാനവും െജ�ർ റിേസാഴ്സ് െസ�റിെ� ഉദ്ഘാടനവും
ഫിഷറീസ് തുറമുഖ വകു�് മ��ി െജ. േമഴ്സി�ു�ിയ� നിർവഹി��.വ�ത�സ്തമായ പ�തികളാണ്
നഗരസഭ നട�ിലാ�ു�െത�ും, സ�ൂർ� പാർ�ിട പ�തി നട�ിലാ�ു�തിലൂെടയാണ്

ഏ��മാനൂർ നഗരസഭ വ�ത�സ്തമാകു�െത�ും. ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് �പാധാന�ം നൽകി
െജ�ർ റിേസാഴ് സ് െസ�ർ പൂർ�ീകരി�തിലൂെട മാതൃകാപരമായ �പവർ�ന�ളാണ് നഗരസഭ
കാഴ്ച വയ്�ു�െത�ും മ��ി പറ�ു . വനിതാ സൗഹൃദ നഗരസഭയാകു�തിെ� ആദ�െ�
ചുവട് വയ്പാണ് ഏ��മാനൂർ കാഴ്ച െവ�ു�െത�ും ആദ�മായാണ് വനിതകൾ�് മാ�തമായി ഒരു

നഗരസഭ ജിംേനഷ�ം ആരംഭി�ു�െത�ും ഇതിനു പി�ിൽ �പവർ�ി� കുടുംബ�ശീ , നഗരസഭ,
തുട�ിയഎ�ാവെരയും അഭിന�ി�ു�തായും എം.എൽ.എസുേരഷ് കറു�് പറ�ു . പി.എം.എ.
ൈവ -ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി 4േകാടി 37 ല�ം രൂപ കുടുംബ�ശീ മിഷൻ വഴി

ലഭ�മാ�ിയാണ് വീടുകള�െട നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ത് 2017-18 കാലഘ��ിൽ �പധാന മ��ി
ആവാസ് േയാജന പ�തി �പകാരം 329 ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ാണ് ഭവന നിർ�ാണ�ിനു�
അനുമതി നൽകിയത്. ഏഴ് മാസം െകാ�് 2018 േമയിൽ അ�് വീടുകള�െട നിർ�ാണം

പൂർ�ികരി��, ജൂൺ മാസ�ിൽ 30 വീടുകള�െട നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�് ജൂൈല മാസംആദ�ം
താേ�ാൽദാനവും എം.എൽ.എ നിർവഹി�ിരു�ു. 2017ൽ േകരള സർ�ാർ �പഖ�ാപി� അധിക
തുക ഉൾെ�െട 40 ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് 2 ല�ം രൂപ വീതവും നഗരസഭ വിതരണം െചയ് തു
തുടർ�് 2017-18 , 2018-19 കാലഘ��ളിൽ നഗരസഭ പി.എം.എ.ൈവ പ�തിയിലൂെട ആെക
225.7 ല�ം രൂപയും സം�ാന-േക�� സർ�ാർ വിഹിതമായി കുടുംബ�ശീ മിഷൻ 437.2 ല�ം
രൂപയും പ�തി�ായി ലഭ�മാ�ിയി���്.ഇതുവെര 240 ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് 4 ഗഡു�ളായി
പ�തി �പകാരം 6 േകാടി 50 ല�ം രൂപ നൽകി. അേതാെടാ�മാണ് നിർ�ാണം പൂർ�ിയാ�ിയ
101വീടുകള�െട താേ�ാൽദാനം മ��ി നിർവഹി�ത്.



സം�ാന സർ�ാരിെ� േനതൃത��ിൽ കുടുംബ�ശീ ആരംഭി�ിരി�ു� െജൻഡർറിേസാഴ്സ്

െസ�റിലൂെട സ്�തീകള�െട പരിപൂർ� ശാ�ീകരണമാണ് ല��ം. ഇതിനായു� വിപുലമായ

സംവിധാനമാണ് ഇവിെട ഒരു�ിയി���ത്. വർ�ി�� വരു� അതി�കമ�ളിൽ നി�ും സ�യം

േമാചിതരാവാൻ സ്�തീകെളയും െപൺകു�ികെളയും �പാപ്തമാ�ുയാണ് പ�തിയിലൂെട

കുടുംബ�ശീ ല��മിടു�ത് ഇതിനായി അഭിഭാഷകൻ , േഡാക്ടർ, േപാലീസ് സർ�ിൾ

ഇൻസ്െപക്ടർഎ�ിവർ ഉൾ െ�ടു� െജ�ർ േകാർഡിേനഷൻക��ിയ്�ും രൂപം നൽകിയി���് .
നഗരസഭാ ഓഫീസിന്സമീപ�ു� കുടുംബ�ശീ മ�ിര�ിലാണ് െജൻഡർ റിേസാഴ് സ് െസ�ർ

തയാറായിരി�ു�ത്. ഫി�്നസ്, േയാഗാ പരിശീലനം , ആേയാധന കലകളിൽ പരിശീലനം ,
െപൺകു�ികൾ�ും അ�മാർ�ും കൗൺസിലിംങ് , ൈല�ബറി എ�ീ സംവിധാന�ളാണ്
തുട��ിൽ �കമീകരി�ിരി�ു�ത് . കുടുംബ�ശീ മ�ിര�ിെ� ഒ�ാം നിലയിലായാണ് ഫി�്നസ്
െസൻററും ൈല�ബറിയും �പവർ�ി�ുക.േയാഗ, ആേയാധന കല എ�ിവ

പരിശീലി�ി�ു�തിനായി �പേത�കം ഹാള�ം െസ�റിൽ ഉൾെ�ടു�ു .േകാ�യം ജി�യിെല മാതൃകാ
െജ�ർ റിേസാഴ്സ് െസ�റാണ് ഏ��മാനൂരിേലത് അേതാെടാ�ം വനിതാ - ശിശു സൗഹൃദ
നഗരസഭയാകുകയാണ് ഏ��മാനൂർ ഇരുപ�ി അ�ര ല�ം രൂപയാണ് ഈ പ�തി�ായി

െചലവഴി�ി���ത് .ഏ��മാനൂർ നഗരസഭാ ബസ് �ാ��ൽ നട� ചട�ിൽ എം.എൽ.എ സുേരഷ്
കുറു�് അ���ത വഹി��.നഗരസഭാ െചയർമാൻ േജായ് ഊ�ു കേ�ൽ സ�ാഗതം പറ�ു .
നഗരസഭാ �ിരം സമിതി അധ��ൻ മാരായ സുസൻ േതാമസ്, പി.എസ് വിേനാദ് , നഗരസഭ
െചയർമാൻമാരായ �ി.പി േമാഹൻദാസ് ,വിജി �ഫാൻസിസ് ,ഗേണഷ് .ആർ , വാർഡ്
കൗൺസിലർമാർ, മുൻ നഗരസഭാ െചയർമാൻ, േ�ാ�് പ�ായ�് െമ�ർമാർ , കുടുംബ�ശീ
ജി�ാ മിഷൻ േകാർഡിേന�ർ പി.എൻ സുേരഷ് , സി.ഡി.എസ് െചയർേപഴ്സൺ പുഷ്പ

വിജയകുമാർ,എ�ിവർ ചട�ിൽ സ�ിഹിതരായിരു�ു.

ജി�ാ മിഷൻ േകാർഡിേന�ർ


