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നവകേരള നന്മേൾ പടരട്ടെ പച്ചപ്പിന്റെ	ധന്യതയപിലേക്കും	ഊർജ്ജത്പിലേക്കും	 ലേരളന്ത്	ന്തൊട്ടുണർ
ത്തുന്ന	സമഗ്രചപിന്തയകും	പ്രലയൊഗവുമൊണ്	ഹരപിതലേരളകും.	ആലരൊഗ്യകും,	വപി

ദ്യൊഭ്യൊസകും,	 	 കൃഷപി,	 വീട്,	ശുചപിത്കും,	 ജേസകുംരക്ഷണകും	എന്നപിവയ്ക്	ഊന്നല്	
നല്കുന്ന	നവലേരള	േർമ്മപദ്ധതപിയപിന്േ	മുഖ്യയപിനമൊണ്	ഹരപിതലേരളകും.	നമുക്്	
നഷ്ടമൊയപിന്ക്ൊണ്പിരപിക്ന്ന	നന്മേന്ളന്യലൊകും	ഇതുവഴപി	 വീന്ണ്ടുക്ന്നു.	സർ
ക്ൊരകും	ജനതയകും	 	ഒന്നൊയപി	മൊറുല്ൊഴൊണപിത്	സുസൊധ്യമൊകുന്നത്.	മൊേപിന്യ
സകുംസ്	േരണവുകും	ശുചപിത്പൊേനവുകും	പറച്ചപിേപില്	ഒതുലങേണ്വയന്ലന്നുകും	പ്രവൃ
ത്പി	 യപില്	 പുേലരണ്തൊന്ണന്നുകും	 ഹരപിതലേരളകും	 സൊക്ഷ്യന്പ്ടുത്തുന്നു.	
സമൂഹത്പിനകും	വരകുംതേമുറയ്കകും	സ്ച്ഛന്ദമൊയ	നപിേനപില്്	ഉറപ്പുവരത്ൊനള്ള	പ്ര
വർത്ന	ങേൾ	സർക്ൊർ	ആരകുംഭപിച്ചുേഴപിഞ്ഞു.	

ഹരപിതലേരളകും	മപിഷന്റെ	േക്ഷ്യങേൾ	മൊതൃേൊപരമൊയപി	ഏന്റെടുത്	പ്രലദശ
ങേളപില്	നല	മൊറെമുണ്ൊയപിട്ടുണ്്.	പൊടലശഖരവപിസ്തൃതപി	വർദ്ധപിച്ച	പ്രലദശങേളുണ്്.	
ജീവപിതന്ത്യകും	സകുംസ്	േൊരന്ത്യകും	എന്നുകും	പരപിലപൊഷപിപ്പിച്ചപിട്ടുള്ള	നദപിേളു
ന്ട	ഭൊഗമൊയ	ആറുേൾ	പേയപിടത്തുകും	ശുചപിയൊക്പി	നീന്രൊഴുക്്	പൂർവ്വസ്പിതപി	
യപിേൊക്പിയത്	ന്ചറപിയ	േൊര്യമല.	േൊനൊമ്പുഴ,	വരട്ൊർ,	വരൊച്ചൊല്,	കുട്ല്രൂർ	
ആറ്,	 ലേൊതയൊറ്	എന്നപിവ	പുതപിയ	ജീവപിതകും	ലനടപിയവയപില്	ചപിേതു	മൊത്കും.	
എറണൊകുളത്്		60	ദപിവസകും	ന്േൊണ്്	151	കുളങേൾ	ഉപലയൊഗലയൊഗ്യമൊക്പിക്
ഴപിഞ്ഞു.	ജൂൺ	5	പരപിസ്പിതപി	ദപിനത്പില്	ഒര	ലേൊടപി	വൃക്ഷത്ത്േൾ	നട്ടുന്േൊ
ണ്ൊണ്	 പരപിസ്പിതപിലയൊട്	 നമ്മൾ	സമരസന്പ്ട്ത്.	ഈ	 ഉത്മമൊതൃേേന്ള	
അനേരപിച്ചൊല്	 സകുംസ്ൊനന്ത്ൊട്ൊന്േയള്ള	 ജേലരേൊതസ്സുേളപിന്േ	 ന്വളളകും	
ശുദ്ധമൊക്വൊനകും	 നീന്രൊഴുക്്	 ഉറപ്പുവരത്ൊനകും	ഏന്റക്ൊേകും	 േൊത്പിരപിലക്
ണ്പിവരപില.	

ഏറെവുകും	 അടപിത്ട്പില്	 ലവരേളൊയപി	 പ്രവർത്പിക്ന്ന	 പ്രസ്ൊനങേന്ളന്ന	
നപിേയ്ക്	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേൾക്ൊണ്	നൊടപിന്റെ	ശുചപിത്ത്പിലകും	
ശുചപിത്ല�ൊധവത്ക്രണത്പിലകും	 സുപ്രധൊനപങ്കുള്ളത്.	 ശുചപിത്പൊേന	
ത്പിലകും		മൊേപിന്യസകുംസ്	േരണത്പിലകും	മപിഷന്റെ	സലന്ദശകും	ഉൾന്ക്ൊണ്്	പ്രവർ
ത്പിച്ച	പ്രലദശങേളപില്	ന്േൊതുകുജന്യലരൊഗങേളുന്ട	വ്യൊപനകും	നപിയന്ത്രണവപിലധ
യമൊണ്.	എന്നൊല്	അതലൊത്	ഇടങേളപില്	സ്പിതപി	അത്	നലതല.	മൊേപിന്യ	
നപിർമ്മൊർജ്ജനത്പില്	ശുഷ്	േൊന്തപി	പുേർത്ൊത്തു	േൊരണകും	പനപിയകും	പേർ
ച്ചവ്യൊധപിേളുകും	 വ്യൊപേമൊയ	സ്േങേളപില്	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേ	
ളുന്ട	ഇടന്പടല്	അടപിയന്തരമൊയപി	ഉണ്ൊലേണ്തുണ്്.	പഞ്ൊയത്്	രൊജ്-നഗര
പൊേപിേൊ	നപിയമങേൾ	പ്രേൊരകും	മൊേപിന്യസകുംസ്	േരണകും	അനപിവൊര്യചുമതേേളപി
ല്ന്പ്ടുന്ന	ഒന്നൊന്ണന്ന	േൊര്യകും	മറക്രത്.	

ജൂൺ	മൊസകും	എലൊ	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേൾക്കും	അഭപിമൊനപിക്ൊ
വുന്ന	ലനട്കും	ത്േവന്നപിരപിക്ന്നു.	 	വപിലേന്ദീകൃതൊസൂത്ണ	ചരപിത്ത്പിേൊദ്യമൊ
യപി	നൂറു	ശതമൊനകും	 	സ്ൊപനങേളുകും	വൊർഷപിേ	പദ്ധതപിേൾ	 	ജൂൺ	 15നേകും	
ജപിലൊ	ആസൂത്ണ	സമപിതപിക്്	സമർപ്പിച്ചുേഴപിഞ്ഞു.	േക്ഷ്യപ്രയൊണത്പിന്	പ്രേ
ടപിപ്പിച്ച	ഊർജ്ജസ്േതയകും	ഇടർച്ചയപിലൊത്	ഇഛൊശക്പിയകും	ന്േൊണ്്	മൊത്മൊ
ണ്	നമുക്്	ഈ	ലനട്ത്പിന്േത്ൊനൊയത്.	ഇലത	േർമ്മധീരതയകും	പ്രവർത്ന	
ശക്പിയകും	ന്േൊണ്്	നമുക്്	തീർച്ചയൊയകും	ഹരപിതലേരളകും	മപിഷന്റെ	സ്പ്നങേന്ള	
സുേരമൊയപി	സൊക്ഷൊത്ക്രപിക്ൊനൊകുകും.

നറോം ശീലങ്ങള് ആദ്ം ഉണ്റോക്കുന്നു
പിന്ീട് ശീലങ്ങള് നമ്മെ രൂപമ്പെടുത്തുന്നു

                             - ചട്ടമ്ിസ്റോമി 
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തിരിച്ചുപിടിക്കുക

റഡറോ. മ്െ. ടി. ജലീൽ
തറദേശസ്യംഭരണവകുപെ്  മന്തി

ലേരളകും	ഒര	പൊരപിസ്പിതപിേ	ദുരന്തത്പിന്റെ	
വക്പിേൊണ്.	 പ്രകൃതപിയന്ട	 ത്നര്മേ്യ

വുകും	 നന്മേളുകും	 നപിേനപിര്ത്പിന്ക്ൊണ്ടുള്ള	 വപിേ
സനത്പിലന	ഇനപി	നപിേനപില്പുള്ളൂ.	നമ്മുന്ട	ജേൊ
ശയങേന്ളയകും	 തണ്ീര്ത്ടങേന്ളയകും	 നശപിപ്പി	
ക്ന്നതു	മൊത്മല,	അവന്യ	സ്ൊഭൊവപിേനൊശ
ത്പിന്	വപിട്ടുന്േൊടുത്്	േൊഴ്ചക്ൊരൊയപി	നപില്ക്
ന്നതുകും	കുറെേരമൊണ്.	പത്നകുംതപിട്	ജപിലയപിന്േ	
ലേൊയപിപ്പുറകും	പഞ്ൊയത്പിലള്ള	വരൊച്ചൊല്	ജേ
വപിഭവസകുംരക്ഷണത്പിന്റെയകും	 തണ്ീര്ത്ട	 പു
നരദ്ധൊരണത്പിന്റെയകും	 ആലവശകും	 പേരന്ന	
മൊതൃേയൊണ്.	 ഒന്നര	 േപിലേൊമീറെലറൊളകും	 നീള	
വുകും	 150	 മീറെലറൊളകും	 വീതപിയമുള്ള	 ഈ	 തണ്ീ
ര്ത്ടകും	 പുനരദ്ധരപിച്ച്	 ജേസമൃദ്ധമൊക്ൊന്	
നൊടുകും	നൊട്ടുേൊരകും	ഒരമപിച്ചുനപിന്നലപ്ൊള്	നൊലശൊ
ന്മുഖമൊയപിരന്ന	ഒര	ജേൊശയകും	അതപിന്റെ	നന്മ
േളപിലേക്	 തപിരപിച്ചുവന്നു.	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	

സ്ൊപനങേളുന്ടയകും	വപിവപിധ	സര്ക്ൊര്	വകുപ്പു
േളുന്ടയകും	 ഏലേൊപനത്പിന്റെയകും	 വപിജയേര
മൊയ	ജനേീയ	കൂട്ൊയ്മയന്ടയകും	പ്രലചൊദനൊത്മേ	
മൊതൃേയൊയപി	അതു	മൊറപി.	

ലേരളത്പിന്റെ	 മണ്കും	 ജേവുകും	ത്ജവസ്
ത്തുകും	പരപിപൊേപിക്ന്നതപിനകും	പരപിലപൊഷപിപ്പിക്
ന്നതപിനകും	ലവണ്പി	സകുംസ്ൊന	സര്ക്ൊര്	പ്രഖ്യൊ
പപിച്ചപിട്ടുള്ള	 ഹരപിതലേരളകും	 പദ്ധതപിയന്ട	
സമീപനകും	 മനഷ്യമുഖമുള്ള	 പ്രകൃതപിസൗഹൃദ	
വപിേസനകും	എന്നതൊണ്.	വപിലവേശൂന്യമൊയ	പ്ര
കൃതപിചൂഷണത്പിന്റെയകും	ആവൊസവ്യവസ്േളു
ന്ട	തേര്ച്ചയന്ടയകും	സൊഹചര്യന്ത്	അഭപിസകും
ല�ൊധന	 ന്ചയ്യുന്ന	 ഹരപിതലേരളകും	 ജനേീയ	
ഉള്ളടക്മുള്ള	സുസ്പിരവപിേസനന്മന്ന	ഇടതുപ
ക്ഷ	 ജനൊധപിപത്യമുന്നണപി	 സര്ക്ൊരപിന്റെ	
വപിേസന	സമീപനകും	വപിളകും�രകും	ന്ചയ്യുന്നു.

പ്രകൃതപിയന്ട	 പച്ചപ്പുകും	 തനപിമയകും	 തപിരപിച്ചു
ന്േൊണ്ടുവരപിേന്യന്ന	 േക്ഷ്യലത്ൊന്ട	 വപിവപിധ	
സര്ക്ൊര്	 വകുപ്പുേളുന്ട	 ഏലേൊപപിച്ചുള്ള	 പ്രവ
ര്ത്നകും	 ഉറപ്ൊക്ന്ന	ഈ	േര്മ്മപദ്ധതപി	 ഒര	
സര്ക്ൊര്	പരപിപൊടപിന്യന്നതപിലേന്റ,	നൊടപിന്റെ	
വപിേസന	 മുന്ഗണനേള്	 സൃഷ്ടപിപരമൊക്ന്ന	
ജനേീയ	 ഇടന്പടേപിനള്ള	 രൂപലരഖയൊണ്.	
പഴയ	േൊര്ഷപിേസകുംസ്കൃതപി	നമുക്്	ത്േലമൊശകും	
വന്നപിരപിക്ന്നു.	 സകുംസ്ൊനത്പിന്റെ	 വ്യൊവസൊ
യപിേൊടപിത്റയൊേന്ട്	ലവണ്വപിധകും	ശക്മൊയപി
ട്പില.	പ്രതീക്ഷേള്ക്കും	ആശങ്കേള്ക്കും	നടുവപി
േൊണ്	 ലേരളത്പിന്റെ	 വപിേസന	 സൊഹചര്യകും	
എന്നു	പറയൊകും.	 നഷ്ടന്പ്ട്ടുലപൊയ	പ്രകൃതപിയന്ട	
നന്മേന്ളക്റപിച്ചുള്ള	 പരപിലദവനങേള്	 ന്േൊണ്്	
പ്രകൃതപിനൊശത്പിന്റെ	 പുതപിയ	സൊഹചര്യന്ത്	
ലനരപിടൊനൊവപില.	 ഉപലഭൊഗവസ്തുക്ളുന്ട	 ഉല്ൊദ
നവുകും	ആസ്പിേളുന്ട	കൂടുതേൊയ	നപിര്മ്മൊണവുകും	
വപിേസനത്പിന്റെ	 കൂടപ്പിറപ്ൊണ്.	 പ്രകൃതപി	
സന്തുേനന്ത്യകും	 മനഷ്യന്റെ	 നപിേനപില്പിന്ന

പ്കൃതതിയുകട പച്പ്ം 
തനതിമയും തതിരതിച്ചുകകാണ്
വരതികകയന് ലക്്
ശത്താകട വതിവതിധ 
സര്ക്കാര് വകുപ്കളകട 
ഏശകാപതിച്ചുള്ള 
പ്വര്ത്തനം ഉറപ്ാക്കുന് 
ഈ  കര്മ്മപദ്ധതതി ഒരു 
സര്ക്കാര് പരതിപാടതികയ
ന്തതിശലകറ, നാടതികന് 
വതികസന 
മുന്ഗണനകള് സൃഷ്തിപര
മാക്കുന് ജനകീയ 
ഇടകപടലതിനുള്ള 
രൂപശരഖയാണന്.
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യകും	 ദീര്ഘേൊേൊടപിസ്ൊനത്പില്	അപേടന്പ്
ടുത്തുന്ന	 പൊര്ശ്ഫേങേള്	 ഒഴപിവൊക്ൊനള്ള	 മു
ന്േരതലേള്	 ഒരക്പിയൊേണകും	 വപിേസന	
ന്ത്	വരലവല്ലക്ണ്ത്.	സര്ക്ൊര്	നടപടപിേ
ളുകും	 ജനേീയ	 മുന്ത്േയകും	 ഒത്തുലചര്ന്നുന്േൊ	
ണ്ലൊന്ത	ഈ	സമീപനകും	യൊഥൊര്ത്്യമൊവുേ	
യപില.

വൊയവുകും	മണ്കും	ജേവുകും	പരപിസരവുകും	മേപിനമൊ
ക്ന്ന	 പൊഴ്വസ്തുക്ന്ളയൊണലലൊ	 നൊകും	 മൊേപിന്യകും	
എന്നു	 പറയൊറുള്ളത്.	 മൊേപിന്യങേള്	 േഴപിവതുകും	
അവയന്ട	ഉറവപിടത്പില്	തന്ന്നയൊണ്	സകുംസ്ക്കരപി
ലക്ണ്ത്.	 ലേന്ദീകൃതമൊയ	 മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കര
ണകും	 ആവശ്യമൊയപി	 വരന്ന	 സ്േങേളപില്	
അതപിനള്ള	 ശൊസ്തീയ	 മൊര്ഗ്ഗങേന്ളൊരക്ണകും.	
മൊേപിന്യങേളപില്	 നന്ലൊര	 പങ്കുകും	 പൊഴൊക്ന്ന	
വപിഭവങേളൊണ്	എന്നതൊണ്	വസ്തുത.	ശൊസ്തീയ
മൊയപി	 സകുംസ്ക്കരപിക്ന്പ്ടൊതപിരപിക്ല്ൊള്	 മൊത്
മൊണ്	ഇവ	മൊേപിന്യങേളൊയപി	മൊറുന്നത്.	ല�ൊധ
വത്ക്രണത്പിലൂന്ടയകും	 ജനപങ്കൊളപിത്	
ലത്ൊന്ടയള്ള	 േര്മ്മപരപിപൊടപിേളപിലൂന്ടയകും	
മൊത്ലമ	മൊേപിന്യപ്രശ്കും	പരപിഹരപിക്ന്നതപിനൊവ
ശ്യമൊയ	നടപടപിേള്	വപിജയത്പിന്േത്പിക്ൊന്	
േഴപിയേയള്ളു.	 മണ്പിേേപിഞ്്	വളമൊയപി	 മണ്പി
ന്റെ	ജീവനൊയപിത്ീലരണ്	ത്ജവവസ്തുക്ളൊണ്	
മൊേപിന്യക്കൂ്ൊരങേളൊയപി	നമുക്്	ചുറ്കും	ചീഞ്ഞു
നൊറുന്നത്	എന്ന	വസ്തുത	നൊകും	മറന്നുകൂടൊ.

േൊര്ഷപിേരകുംഗന്ത്	തപിരപിച്ചടപിേള്	 	ലേരള
ത്പിന്േ	ജനസകുംഖ്യയപില്	 മൂന്നപില്	 രണ്പിലേന്റ
വരന്ന	 വേപിന്യൊര	 വപിഭൊഗത്പിന്റെ	 ജീവപിത
ന്ത്	 ലനരപിട്ടു	 �ൊധപിക്ന്നതൊണ്.	 ലേരള	
ത്പിന്േ	 േൊര്ഷപിേരകുംഗകും	 നൊണ്യവപിളേളപിലേ
ക്്	 ചുവടുമൊറപിയത്	 സകുംസ്ൊനത്പിന്റെ	 ഭക്ഷ്യ
സുരക്ഷന്യ	സകും�ന്പിച്ച	ആശങ്കേള്	സജീവ
മൊക്പി.	 വപിഷൊകുംശകും	 േേര്ന്ന	 പച്ചക്റപിേളുകും	
പഴങേളുമൊണ്	 അന്യസകുംസ്ൊനങേളപില്	 നപി
ന്ന്നത്തുന്നത്.	 ലേരളത്പിനൊവശ്യമൊയ	 ഭക്ഷ്യ
വപിഭവങേള്	 േഴപിവതുകും	 സകുംസ്ൊനത്തുതന്ന്ന	
ഉല്ൊദപിപ്പിക്ൊന്	നമുക്	േഴപിയണകും.

വനസ്ത്പിന്റെ	 ലശൊഷണകും	 ലേരളത്പി
ന്റെ	 പരപിസ്പിതപിയപിലകും	 ജീവപിതത്പിലമുണ്ൊ
ക്പിയ	പ്രത്യൊഘൊതകും	 ന്ചറുതല.	 വനവപിഭവങേ
ന്ള	 ആശ്രയപിച്ചു	 േഴപിഞ്വരകും	 വനത്പിലേൊ	
വനസമീപലത്ൊ	ജീവപിച്ചുലപൊന്നവരമൊയ	ജന
വപിഭൊഗങേന്ള	അരക്ഷപിതത്ത്പില്	നപിന്ന്	 േര
േയലറെണ്ത്	അവരന്ട	അധപിവൊസവ്യവസ്േ
ന്ള	സകുംരക്ഷപിച്ചുകും	പരപിപൊേപിച്ചുമൊണ്.

കുടുകും�ശ്രീ,	 വപിദ്യൊഭ്യൊസ	 സ്ൊപനങേള്,	
സന്നദ്ധസകുംഘടനേള്,	 സൊകുംസ്ക്കൊരപിേ	 കൂട്ൊയ്മ	
േള്	 മുതേൊയവന്യ	 ഹരപിതലേരള	 സൃഷ്ടപിക്	
ലവണ്പി	 ന്പൊതുജനങേള്ന്ക്ൊപ്കും	 ഒര	കുടക്ീ
ഴപില്	 ഏലേൊപപിപ്പിക്േന്യന്ന	 ഉത്രവൊദപി

ത്കും	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേളുലട	
തൊണ്.	അവസൊന	വ്യക്പിയപിലേക്കും	പ്രകൃതപി	
സകുംരക്ഷണത്പിന്റെ	സലന്ദശന്മത്ണകും.	 	ജന	
േീയ	വപിേസനത്പിന്റെ	പുതപിന്യൊര	ഘട്ത്പി
ന	തുടക്കും	കുറപിക്ൊന്	പതപിമൂന്നൊകും	പദ്ധതപിയപി
ലൂന്ട	നമുക്	േഴപിയണകും.	പ്രകൃതപി	സൗഹൃദ	സു
സ്പിരജനേീയവപിേസനന്മന്ന	 േക്ഷ്യകും	 ഉയ	
ര്ത്പിപ്പിടപിച്ചുന്േൊണ്ൊവണകും	പുതപിയ	പദ്ധതപിയ
ന്ട	നപിര്	വഹണത്പിലേക്്	നൊകും	പ്രലവശപിലക്	
ണ്ത്.

മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണകും,	 കൃഷപിവപിേസനകും,	
ജേസകുംരക്ഷണകും	എന്നീ	 മൂന്നു	 ലമഖേേള്ക്ൊ
ണ്	ഹരപിതലേരളകും	പദ്ധതപി	ഊന്നല്	നല്കുന്ന
ത്.	സകുംസ്ൊന	ജപിലൊ	തലദേശസ്ൊപന	തേങേ
ളപില്	 ഇതപിനലവണ്പി	 പ്രവര്ത്പിക്ന്ന	
േര്മ്മലസനേള്	 ഇതപില്	അതതു	 ലമഖേേളപി
ന്േ	പ്രവര്ത്നങേന്ള	പ്രലത്യേകും	ഏലേൊപപിപ്പി
ക്ന്നു.	 ഗൊര്ഹപിേ	 മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണത്പിന
ള്ള	 മൊര്ഗ്ഗങേള്	 സകും�ന്പിച്ച്	 ജനങേ	
ള്ക്പിടയപില്	അവല�ൊധമുണ്ൊക്േയകും	അതപി	
ന്റെ	അടപിസ്ൊനത്പില്	ഉചപിതമൊയ	രീതപിേള്	
സ്ീേരപിക്ൊന്	 അവന്ര	 ലപ്രരപിപ്പിക്േയകും	
സജ്ജരൊക്േയകും	ന്ചയ്യുന്ന	പ്രവര്ത്നകും	തലദേ
ശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനതേത്പില്	 നടലത്
ണ്തൊണ്.	 ഇതപിനലവണ്പിയള്ള	 േ്യൊകുംപയപിന്	
പ്രവര്ത്നങേന്ള	ശൊസ്തീയമൊയപി	 വപിലേന്ദീേ
രപിച്ച്	 സൂക്ഷ്മതേത്പിന്േത്പിക്േയകും	 അലതൊ
ന്ടൊപ്കും	അതപിന്റെ	ഏലേൊപനകും	ഉറപ്പുവരത്തുേ
യകും	ന്ചലയേണ്	ചുമതേയകും	തലദേശസ്യകുംഭരണ	
സ്ൊപനങേള്ക്്	 തന്ന്നയൊണ്.	 വേപിയ	
അളവപില്	മൊേപിന്യങേള്	ഉണ്ൊകുന്ന	ചന്തേള്,	
അറവുശൊേേള്,	േേ്യൊണമണ്ഡപങേള്	എന്നപി
വപിടങേളപില്	 മതപിയൊയ	 മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണ	
സകുംവപിധൊനങേള്	ഉന്ണ്ന്ന്	ഉറപ്പുവരത്തുന്നതപി
ല്	 പ്രലത്യേശ്രദ്ധ	 ആവശ്യമൊണ്.	 മൊേപിന്യകും	
സകുംസ്ക്കരപിക്ന്നതപിനള്ള	 പ്രൊഥമപിേ	 �ൊധ്യത	
അത്	 ഉല്പ്ൊദപിപ്പിക്ന്നവര്ക്	തന്ന്നയൊന്ണ
ന്ന	സലന്ദശകും	വ്യക്പിേള്ക്്	സ്ന്തകും	ജീവപിത
ത്ശേപിയപിലകും	 മലനൊഭൊവത്പിലകും	 മൊറെകും	 വര
ത്ൊനള്ള	 ലപ്രരണയൊയപിത്ീരന്മന്നതപില്	
സകുംശയമപില.	ആവശ്യമുള്ളതുകും	 ഉപലയൊഗലയൊ
ഗ്യമൊയതുകും	മൊത്കും	സ്ന്തമൊക്േ,	സ്ന്തമൊക്പി
യത്	പൂര്ണ്അളവപില്	ഉപലയൊഗപിക്േ,	പുനര
പലയൊഗ്യമൊയത്	 ഉലപക്ഷപിക്ൊതപിരപിക്േ,	
ഉലപക്ഷപിക്ന്നത്	 പരപിസരശുചപിത്ന്ത്	 �ൊ
ധപിക്ൊത്	രീതപിയപില്	സുരക്ഷപിതമൊയപി	സകുംസ്ക്ക
രപിക്േ	എന്നതൊവണകും	നൊകും	അവേകും�പിക്ന്ന	
രീതപി.

ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	 മേപിനീേരണവുകും	
നൊശവുകും	തടയന്നതപിനകും	മേപിനമൊയ	ജേലരേൊ
തസ്സുേള്	ശുദ്ധീേരപിക്ന്നതപിനകും	 നൊലശൊന്മുഖ

കുടംബശ്ീ, വതിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാപനങ്ങള്, സന്ദ്ധ
സംഘടനകള്, സാംസ്കാ
രതിക കൂട്ടായ്മകള് മുതലാ
യവകയ ഹരതിതശകരള 
സൃഷ്തിക്കുശവണ്ടതി കപാത 
ജനങ്ങള്കക്കാപ്ം ഒരു 

കുടക്കീഴതില് ഏശകാപതിപ്തി
ക്കുകകയന് ഉത്തരവാദതി

ത്തം തശദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളശടതാണന്. 
അവസാന വ്ക്തിയതിശല
ക്കും പ്കൃതതി സംരക്ണ
ത്തതികന് സശന്ദേകമത്ത

ണം.  ജനകീയ 
വതികസനത്തതികന് 

പുതതികയാരു ഘട്ടത്തതിനു 
തടക്കം കുറതിക്കാന് 

പതതിമൂന്ാം പദ്ധതതിയതിലൂ
കട നമുക്കു കഴതിയണം.
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മൊയവ	 പുനരദ്ധരപിക്ന്നതപിനകും	 ജേസകുംരക്ഷ
ണകും	 പരപിലപൊഷപിപ്പിക്ന്നതപിനമുള്ള	 മുന്ത്േ	
പ്രവര്ത്നങേള്ക്ൊണ്	 ഹരപിതലേരളകുംമപിഷ
ന്റെ	 ഭൊഗമൊയ	 ജേവപിഭവമപിഷന്	 ഊന്നല്	
നല്കുന്നത്.	 പഞ്ൊയത്തുേളപില്	നപിേവപിലള്ള	
നീര്ത്ടൊധപിഷ്പിത	 വപിേസന	 മൊസ്റ്റര്പൊന്	
മണ്്-ജേസകുംരക്ഷണ	 പ്രവര്ത്നങേള്ക്ള്ള	
രൂപലരഖയൊയപി	 ഉപലയൊഗപിലക്ണ്തൊണ്.	
േൊേൊവധപി	േഴപിഞ്	മൊസ്റ്റര്പൊനേള്	പുതുക്
േയകും	 മറ്ള്ളവ	ആവശ്യമൊയ	 ഉള്ന്പ്ടുത്ലേ
ളുകും	 ഒഴപിവൊക്ലേളുകും	നടത്പി	േൊേപിേമൊക്േ
യകും	 ലവണകും.	 ഏന്റെടുത്	 പ്രവൃത്പിേളുന്ട	
വപിശദമൊയ	 അവലേൊേനകും	 ഗ്രൊമസഭേളപില്	
നടക്ണകും.	 നടത്ൊനപിരപിക്ന്ന	 പ്രവൃത്പിേള്	
സകും�ന്പിച്ച	 വപിശദമൊയ	 മുന്ഗണനൊപട്പിേ	
ഗ്രൊമസഭേളുന്ട	 അകുംഗീേൊരലത്ൊന്ട	 തയേൊറൊ
ക്ണകും.	േര്ഷേരകും	േര്ഷേന്തൊഴപിേൊളപിേളുകും	
ഉള്ന്പ്ട്	 പ്രലദശവൊസപിേളുന്ട	 അനഭവപരപി
ജ്ൊനവുകും	 ഉലദ്യൊഗസ്രന്ടയകും	 സന്നദ്ധ	
ലസവേരന്ടയകും	 സൊലങ്കതപിേ	 പ്രവര്ത്േര	
ന്ടയകും	 ത്വദഗ്ദ്യവുകും	 ഇതപിനൊയപി	 സമൊഹരപി
ക്ൊന്	 േഴപിയണകും.	 മഹൊത്മൊഗൊന്പി	 ലദശീയ	
ഗ്രൊമീണ	 ന്തൊഴപിലറപ്്	 പദ്ധതപിയപില്	ആവശ്യ
ക്ൊരൊയ	 മുഴുവന്	 ലപര്ക്കും	 പരമൊവധപി	 ന്തൊ	
ഴപില്	ദപിനങേള്	ഉറപ്പുവരത്ൊന്	നീര്ത്ടൊധപി
ഷ്പിത	 വപിേസനമൊസ്റ്റര്പൊനപിന്റെ	 അടപിസ്ൊന
ത്പിലള്ള	 മണ്്-ജേസകുംരക്ഷണ	 പ്രവൃത്പിേള്	
ഫേപ്രദമൊയപി	 ഏന്റെടുക്ന്നതപിലൂന്ട	 സൊധപി	
ക്കും.	ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	സകുംരക്ഷണത്പിനകും	
നൊലശൊന്മുഖമൊയവയന്ട	 പുനരദ്ധൊരണത്പി	
നകും	മുന്തപിയ	പരപിഗണന	നല്േണകും.	ജേലസച
നത്പിനകും	 കുടപിന്വള്ളത്പിനമുള്ള	 ലരേൊതസ്സുേ
ളൊയപി	അവന്യ	ഉപലയൊഗപിക്ൊന്	േഴപിയണകും.

ത്ജവമൊേപിന്യ	സകുംസ്ക്കരണന്ത്	േൊര്ഷപിേ	
വപിേസനവുകും	 മണ്പരപിലപൊഷണവുമൊയപി	
�ന്പിപ്പിക്ൊന്	 മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണ-കൃഷപിവപി

േസന	 മപിഷനേള്	 ശ്രദ്ധവയ്കണകും.	 ശൊസ്തീയ
മൊയ	 സകുംസ്ക്കരണമൊര്ഗ്ഗങേള്	 അവേകും�പിച്ചൊല്	
ത്ജവമൊേപിന്യങേള്	വളമൊക്പി	മൊറെപി	കൃഷപിക്്	
ഉപയക്മൊക്ൊന്	േഴപിയകും.	 ഇത്	ത്ജവകൃഷപി
ക്്	ലപ്രൊത്ൊഹനലമകുകും.	ത്ജവമൊേപിന്യ	പരപി
പൊേനകും,	ഊര്ലജ്ജൊല്ൊദനകും,	ത്ജവവളകും	േഭ്യ
മൊക്ല്	എന്നീ	 �ഹുമുഖ	സൊധ്യതേള്	 ഉള്ള	
മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണ	 	സലങ്കതന്മന്ന	നപിേയപില്	
�ലയൊഗ്യൊസ്	 പൊന്റുേള്	 വ്യൊപേമൊക്ണകും.	
തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേള്	 ത്ജവമൊ
േപിന്യ	 പരപിപൊേനത്പിനകും	 ത്ജവകൃഷപിയന്ട	
ലപ്രൊത്ൊഹനത്പിനകും	 പ്രലത്യേ	 പ്രൊധൊന്യകും	
നല്ലേണ്തൊണ്.	അത്ജവമൊേപിന്യങേള്	സകും
സ്ക്കരപിക്ന്നതപിന്	 ലേന്ദീകൃത	സകുംവപിധൊനങേള്	
ഒരക്ണകും.

തരപിശുനപിേങേള്	കൃഷപിക്്	 ഉപയക്മൊക്
ന്നതപിന്	 മഹൊത്മൊഗൊന്പി	 ലദശീയ	 ഗ്രൊമീണ	
ന്തൊഴപിലറപ്്	പദ്ധതപിയന്ട	സൊധ്യതേള്	പരമൊ
വധപി	 ഉപലയൊഗന്പ്ടുത്ണകും.	 ശൊസ്തീയമൊയ	
മണ്്-ജേസകുംരക്ഷണ	 പ്രവര്ത്നങേളപിലൂന്ട	
േൊര്ഷപിേൊവശ്യങേള്ക്ള്ള	ജേേഭ്യത	ഉറപ്പുവ
രത്തുന്നതപിന്നൊപ്കും	 മണ്പിന്റെ	 ഉല്ൊദനക്ഷമത	
വര്ദ്ധപിപ്പിക്ൊനകും	കൃഷപിന്യ	നഷ്ടത്പില്	നപിന്ന്	
േരേയറെൊനകും	േഴപിയകും.	

ചരപിത്മൊേൊന്നൊരങ്ങുന്ന	 ഹരപിതലേരളകും	
മപിഷന്റെ	വപിജയകും	ലേരളത്പിന്റെ	വപിേസനത്പി
ന്േന്നലപൊന്േ,	 ഇവപിടുന്ത്	 തലദേശസ്യകുംഭര
ണത്പിന്റെയകും	 വപിലേന്ദീകൃതൊസൂത്ണത്പിന്റെ
യകും	 ചരപിത്ത്പിലകും	 പുതപിന്യൊര	 നൊഴപിേക്	
ലൊയപിരപിക്കും.	 ശുദ്ധജേവുകും	 ത്ജവസ്ത്തുകും	
തപിരപിച്ചുപപിടപിക്ന്നതപിലൂന്ട	 ഒരപിക്ല്ക്കൂടപി	 ലേൊ
േശ്രദ്ധയപിലേന്ക്ത്ൊന്നൊരങ്ങുന്ന	 ലേരള
ത്പിന്റെ	വപിേസനക്തപിപ്പിന്	തലദേശസ്യകുംഭര
ണസ്ൊപനങേള്ക്	 േീഴപില്	 നടക്ന്ന	
ഇത്രകും	ജനേീയ	പ്രവര്ത്നങേള്	ഊര്ജ്ജകും	
നല്കുന്മന്ന്	പ്രതീക്ഷപിക്ൊകും.

ചരതിത്രമാകാകനാരുങ്ങു
ന് ഹരതിതശകരളം 
മതിഷകന് വതിജയം ശകരള
ത്തതികന് വതികസനത്തതി
കലന്ശപാകല, ഇവതിട
കത്ത തശദേേസ്വയംഭര
ണത്തതികന്യും 
വതിശകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
ത്തതികന്യും ചരതിത്രത്തതിലം 
പുതതികയാരു നാഴതികക്ക
ല്ലായതിരതിക്കും. ശുദ്ധജലവം 
ബജവസമ്ത്ം 
തതിരതിച്ചുപതിടതിക്കുന്തതിലൂകട 
ഒരതിക്കല്ക്കൂടതി ശലാകശ്
ദ്ധയതിശലകക്കത്താകനാരു
ങ്ങുന് ശകരളത്തതികന് 
വതികസനക്കുതതിപ്തിനന് 
തശദേേസ്വയംഭരണസ്ാ
പനങ്ങള്ക്കു കീഴതില് 
നടക്കുന് ഇത്തരം 
ജനകീയ 
പ്വര്ത്തനങ്ങള് 
ഊര്ജ്ം നല്കുകമന്ന് 
പ്തീക്തിക്കാം.

മൊണപിക്ല്	ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	
സ്ൊപപിച്ച	പൊസ്റ്റപിേ്	സകുംസ്ക
രണ	യൂണപിറെപിന്റെ	ഉദ്ഘൊടനകും	
തലദേശസ്യകുംഭരണ	വകുപ്്	
മന്ത്രപി		ല�ൊ.	ന്േ.ടപി	ജേീല്	
നപിർവഹപിക്ന്നു.
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ഹരപിതലേരളസൃഷ്ടപി	 	ജനങേളുന്ടയൊന്േ	പ്ര
തീക്ഷയകും	 പ്രവര്	ത്നവുകും	 ആയപി	

മൊറപിയൊല്	മൊത്ലമ	ഈ	നൊടപിന്റെ	പരപിസ്പിതപി
യന്ട	സമനപിേ	വീന്ണ്ടുക്ൊനൊകൂ	എന്ന	ഉത്മ
ല�ൊധ്യലത്ൊന്ടയൊണ്	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്	
ആരകുംഭപിച്ചത്.	 വൃത്പി,	 ന്വള്ളകും,	 വപിളവ്		 എന്ന	
മൂന്ന്	 വൊക്േള്	 ലേരളകും	 ലനരപിടുന്ന	 ഗുരതര
മൊയ	വപിേസന	ന്വല്ലുവപിളപിേന്ള	കൂടപി	സൂചപിപ്പി	
ക്ന്നതൊണ്.	ഇവ	അഭപിസകുംല�ൊധന	ന്ചയ്യുന്ന
തപിന്	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേളുന്ട	
ലനതൃത്ത്പില്		ജനേീയ	യജ്കും	എന്ന	നപിേ
യപിേൊണ്	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്ന	വപിഭൊവനകും	
ന്ചയ്പിട്ടുള്ളത്.	 2016	 �പിസകും�ര്		 8ന	 തുടക്കും	
കുറപിച്ച	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്റെ	ആറുമൊസന്ത്	
ആലവശേരമൊയ	അനഭവങേള്		ഇത്രന്മൊര	
സവപിലശഷ	ഇടന്പടേപിന്	എത്മൊത്കും	ലേരളകും	
ആഗ്രഹപിച്ചപിരന്നു	എന്നതപിന്റെ	ഉത്മ	സൊക്ഷ്യ
മൊണ്.

		ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്റെ		തുടക്കും	ഔപ
ചൊരപിേമൊയ	സര്ക്ൊര്		ഉദ്ഘൊടന	പരപിപൊടപിയൊ
യപിട്ല	നടന്നത്;	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപന
ങേളുന്ടയകും	 സൊമൂഹ്യ	 സകുംഘടനേളുന്ടയകും	
സ്ൊപനങേളുന്ടയകും	എലൊകും	ലനതൃത്ത്പില്	മൊ
േപിന്യസകുംസ്കരണത്പിന്റെയകും	 ത്ജവകൃഷപിയന്ട
യകും		ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട									ശുചീേരണത്പി
ന്റെയകും	 വപിജയഗൊഥേള്	 േക്ഷക്ണക്പിന്		
ആളുേന്ള	 പന്ങ്കടുപ്പിച്ചു	 ന്േൊണ്്	 ലേരളത്പില്		
അന്ന്നഴുതന്പ്ട്ടു.	 പരപിസര	 മേപിനീേരണകും	
ഏറെവുകും	രൂക്ഷമൊയ	സ്പിതപിയപിേൊന്ണന്ന	തപിരപിച്ച
റപിവപില്	 ഏറെവുകും	 കൂടുതല്	 സന്നദ്ധപ്രവര്ത്നകും	
അന്ന്	നടന്നത്	 മൊേപിന്യനപിര്	മ്മൊര്	ജ്ജനവുമൊയപി	
�ന്ന്പ്ട്ൊണ്.	പ്രധൊനമൊയകും	ഗുരതരമൊയ	മേപി
നീേരണ	പ്രശ്കും	സൃഷ്ടപിക്ന്ന	പൊസ്റ്റപിേ്	മൊേപിന്യകും	
ലശഖരപിക്ൊനകും	പൊസ്റ്റപിേ്	ഉപലയൊഗത്പിന്നതപി

ന്ര	അവല�ൊധകും	സൃഷ്ടപിക്ൊനകും	പേരകും	ഹരപിത	
ലേരളകും	 പദ്ധതപിയന്ട	 തുടക്ന്ത്	പ്രലയൊജന
ന്പ്ടുത്പി.	ആയപിരക്ണക്പിന്	സ്കൂളുേള്	അലന്ന	
ദപിവസകും	പൊസ്റ്റപിേ്	ലശഖരണകും	നടത്പി.	എന്നൊല്	
അതപിന്റെ	തുടര്നടപടപി	എന്ന	നപിേയപില്	സ്ൊ
യപിയൊയ	 മൊേപിന്യസകുംസ്കരണ	 പ്രവര്ത്നങേ	
ളപിലേക്്	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേള്	
നീലങേണ്തുണ്്.	പതപിമൂന്നൊകും	പഞ്വത്രപദ്ധ
തപിയപില്	ഉള്ന്പ്ടുത്പി	നപിരവധപി	തലദേശസ്യകും
ഭരണ	സ്ൊപനങേള്	മൊേപിന്യസകുംസ്കരണ	ലപ്രൊ
ജക്ടുേള്	 തയേൊറൊക്പിയപിട്ടുണ്്.	 അതപിനൊവ	
ശ്യമൊയ	സൊലങ്കതപിേ	സഹൊയവുകും	പരപിശീേന
വുകും	 മറ്	 ഏലേൊപനപപിന്തുണയകും	 ശുചപിത്	
മപിഷനകും	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷനകും	േഭ്യമൊക്കും.

	"കൃഷപിയന്ട	വ്യൊപനത്പിലൂന്ട	സുരക്ഷപിത
മൊയ	 ഭക്ഷണകും	 ഉറപ്ൊക്േ"	എന്നത്	 ഹരപിത	
ലേരളകും	 മപിഷന്റെ	 സുപ്രധൊനേക്ഷ്യമൊണ്	.	
ഇതപിനൊയപി	 േഴപിയന്നതുകും	 ത്ജവകൃഷപിരീതപി	
അവേകും�പിച്ചുന്േൊണ്്	 പച്ചക്റപി	 ഉത്പൊദന
ത്പില്	 സ്യകുംപര്യൊപ്തത	 ലനടുേ,	 ഒപ്കും	
ന്നല്	കൃഷപിയന്ട	 വപിസ്തൃതപി	 വര്	ദ്ധപിപ്പിക്േ	
എന്നതൊണ്	േക്ഷ്യകും.	�പിസകും�ര്		8ന്റെ	തുടക്
ദപിവസകും	തന്ന്ന	ഏതൊന്ണ്ലൊ	തലദേശസ്യകുംഭ
രണ	സ്ൊപനങേളപിലകും	ത്ജവപച്ചക്റപികൃഷപി
ന്യ	 ലപ്രൊത്ൊഹപിപ്പിക്ന്ന	 ചപിേ	 നടപടപിേള്	
സ്ീേരപിക്ന്പ്ട്ടു.	 കുടുകും�ശ്രീ	 ഓലരൊ	
എ�പിഎസുകും	കുറഞ്ത്		അ്ത്	 ന്സറെ്		 ഭൂമപി
ന്യങ്കപിലകും	 പുതുതൊയപി	 കൃഷപി	 ആരകുംഭപിക്ണ		
ന്മന്ന	 േക്ഷ്യലത്ൊന്ട	 ഏഴൊയപിരകും	 ന്ഹക്ടറപിേ
ധപിേകും	ഭൂമപിയപില്	കൃഷപി	അന്നൊരകുംഭപിച്ചു.	തരപിശു	
ഭൂമപി	കൃഷപിലയൊഗ്യമൊക്ന്നതപിനൊയള്ള	നല	ഇട
ന്പടല്	അന്ന്	തന്ന്നയണ്ൊയപി.	സകുംസ്ൊന	മു
ഖ്യമന്ത്രപിയകും	 കൃഷപിവകുപ്്മന്ത്രപിയകും	 പന്ങ്കടുത്	
പ്രവര്ത്നങേള്	 ന്നല്	കൃഷപിയമൊയപി	 �ന്

ഹരിത കകരളും-ജനങ്ങള്
ഏറ്റുവാങ്ങിയ വികസനസ്വപ്ും

റഡറോ ടി എന് സീമ

ഹരതിത ശകരളം മതിഷകന്  
തടക്കം ഔപചാരതികമായ 

സര്ക്കാര്  ഉദന്ഘാടന 
പരതിപാടതിയായതിട്ടല്ല 

നടന്തന്; തശദേേസ്വയം
ഭരണസ്ാപനങ്ങള 

കടയും സാമൂഹ് സംഘട
നകളകടയും സ്ാപനങ്ങ
ളകടയും എല്ലാം ശനതൃത്വ
ത്തതില് മാലതിന് സംസ്കര 
ണത്തതികന്യും ബജവകൃ
ഷതിയുകടയും ജലശ്ാത

സ്സുകളകട ശുചീകരണ
ത്തതികന്യും വതിജയ 

ഗാഥകള് ലക്ക്കണ 
ക്കതിനന്  ആളകകള 

പകകേടപ്തിച്ചു കകാണ്ടന് 
ശകരളത്തതില്  

അകന്ഴുതകപ്ട്ടു.
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ന്പ്ട്തൊണ്.	 ന്വല്ലുവപിളപിേള്	 ഉന്ണ്ങ്കപിലകും	
ന്നല്	കൃഷപിയപിലേക്്	 തപിരപിച്ചുവരൊന്	 നമ്മുന്ട	
േര്ഷേര്		തയേൊറൊകുന്നു.	ഒപ്കും	കൂടുതല്	പുതപിയ	
േര്ഷേര്		ന്നല്	കൃഷപി	പരീക്ഷപിക്ൊന്	മുലന്നൊട്ടു
വരന്നു	 എന്നതുകും	 പ്രതീക്ഷ	 നല്കുന്നതൊണ്.	
േഴപിഞ്	 ആറു	 മൊസന്ത്	 ഹരപിതലേരളകും	
അനഭവകും	 പരപിലശൊധപിച്ചൊല്	 പണ്ലത്ക്ൊള്	
കൂടുതല്	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേള്	
തരപിശുരഹപിതമൊകുന്നതപിന	 തയേൊന്റടുക്ന്നു	
എന്ന	 ആലവശേരമൊയ	 അനഭവവുകും	 ഉണ്്.	
ഇനപി	 നമുക്്	 ലവണ്ത്	 കൃഷപിവകുപ്്	
ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള	പ്രധൊനന്പ്ട്		വകുപ്പുേ
ളുന്ടയകും	 േൊര്	ഷപിേ	 സര്		വേേൊശൊേ	
ലപൊന്േയള്ള	 ഗലവഷണ	
സ്ൊപനങേളുന്ടയകും	 എലൊകും	 പപിന്തുണ
ലയൊന്ട	 ശൊസ്തീയവുകും	 േൊഭേരവുമൊയ	
ഉത്മ	 കൃഷപി	 രീതപിേള്	 വ്യൊപപിപ്പിക്
ന്നതപിനകും	 അതപിനൊവശ്യമൊയ	 ഹരപിത
സൊലങ്കതപിേവപിദ്യ	 േര്ഷേന്ര	 പരപിശീ
േപിപ്പിക്ന്നതപിനകും	 ആവശ്യമൊയ	
നടപടപിേള്	 സ്ീേരപിക്േ	 എന്നതൊ
ണ്.	ഒലര	സമയകും	േര്	ഷേനകും	ഉപലഭൊ
ക്ൊവപിനകും	ലനട്മുണ്ൊക്ന്ന	തരത്പില്	
വപിപണനത്പിനകും	മൂേ്യവര്ദ്ധപിത	ഉല്ന്ന
ങേളുന്ട	 ഉത്പൊദനമടക്മുള്ള	 അന�
ന്പ്രവര്	ത്നങേള്ക്കും	ആവശ്യമൊയ	
ഇടന്പടലേള്	 ഉണ്ൊേണകും.	ഇവ	സകും
�ന്പിച്ചുള്ള	ചര്ച്ചേള്	ഹരപിത	ലേരളകും	
മപിഷന്റെ	 	 ലനതൃത്ത്പില്	 ആരകുംഭപിച്ചു	
േഴപിഞ്ഞു.

ഹരപിത	ലേരളകും	 മപിഷന്റെ	േഴപിഞ്	
ആറുമൊസത്പില്	 ഏറെവുമധപിേകും	
ആലവശകും	ജനപിപ്പിച്ച	പ്രവര്ത്നകും	ജേ
ലരേൊതസ്സുേളുന്ട	പുനരദ്ധൊരണവുകും	നപി

ര്	മ്മൊണവുകും	 ഒന്ക്യൊണ്.	 േടുകുംലവനേപിന്റെ	
േയ്പുള്ള	പൊഠങേള്	േണ്റപിഞ്	ലേരളകും	ഒറെമന
ല്ൊന്ട		മൊേപിന്യക്കൂ്ൊരമൊയപിട്ടുള്ള	അഴുക്ചൊ
ലേളുകും	ലതൊടുേളുകും	ഒഴുക്്	നപിേച്ച	പുഴേളുകും	ന്ച
ളപിന്ക്ട്ൊയപി	 മൊറപിയ	 കുളങേളുകും	
ഉപലയൊഗശൂന്യമൊയ	 േപിണറുേളുകും	 ഒന്ക്	 വൃ
ത്പിയൊക്ൊന്	 ഇറങേപിത്പിരപിച്ചലപ്ൊള്	 ജനേീ
യൊസൂത്ണകും	ഒന്നൊകും	ഘട്ത്പിനലശഷകും	ലേരള
ത്പില്	 സകുംഭവപിക്ന്ന	 വപിേസനത്പിനൊയള്ള	
ജനേീയ	മുലന്നറെത്പിന്റെ	അത്ഭുതങേള്	വപിരചപി
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ക്ന്പ്ട്ടു.	 ലസൊഷ്യല്	മീ�പിയയപില്	വപിസ്മരപിക്
ന്പ്ട്ടു	 ലപൊയ	 പുഴേളുന്ടയകും	 ലതൊടുേളുന്ടയകും	
ലപരേള്	വീണ്ടുകും	വീണ്ടുകും	ആവര്	ത്പിക്ന്പ്ട്ടു.	
ഇതുലപൊന്േൊര	 ലവനേപിന്ന	ഇനപി	 ലനരപിടൊനൊ
വപില	എന്ന്	 ജനങേള്	സ്യകും	പ്രതപിജ്ന്യടു	
ത്ൊണ്	ജനേീയയജ്ത്പില്	പങ്കൊളപിേളൊയ
ത്.	കുട്ല്രൂര്		പുഴയകും	േൊനൊമ്പുഴയകും	വരൊച്ചൊ
ലകും	വരട്ൊറുകും	ലപൊന്േ	നപിരവധപി	പുഴേള്ക്്	പു
തുജീവന്	 നല്പിയത്	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	
സ്ൊപനങേളുന്ട	 ലനതൃത്വുകും	 പ്രൊലദശപിേ	
ജനതയകും	 ലചര്ന്നൊണ്.	 അസൊദ്ധ്യന്മന്നു	
േരതപിയ	േണ്ണൂരപിന്േ	ചപിറയ്കല്	ചപിറ	ലപൊന്േയ
ള്ള	വപിപുേമൊയ	ജേൊശയങേള്	ലപൊലകും	ജനങേ
ളുന്ട	 ഇച്ഛൊശക്പിക്്	 മുന്നപില്	 അടപിയറവ്	
പറഞ്ഞു.	ഈ	പ്രവര്ത്നത്പിന്റെ	തുടര്ച്ചയൊയപി	
തന്ന്നയൊണ്	ജേസകുംരക്ഷണത്പിന്റെ	പൊഠങേ
ളുകും	ചര്ച്ച	ന്ചയേന്പ്ട്ത്.	േൊേവര്ഷകും		ശക്ലമൊ	
ദുര്ബ്ബേലമൊ	ആേന്ട്,	ന്പയ്യുന്ന	ഓലരൊ	തുള്ളപിയകും	
മണ്പില്	ലശഖരപിക്കും	എന്ന	തീരമൊനകും	അഭൂത
പൂര്	വ്വമൊയ	 ജേസകുംരക്ഷണ	 പ്രവര്ത്നങേ	
ള്ക്ൊണ്	 വഴപിന്യൊരക്പിയത്.	 േപിണര്		 റീച്ചൊ
ര്ജപികുംഗ്,	കുളകും	റീച്ചൊര്ജപികുംഗ്,	 മഴന്വള്ള	സകുംഭര
ണത്പിനൊയള്ള	മഴക്ഴപി,	മറ്	സകുംഭരണ	സകുംവപി
ധൊനങേള്	എന്നപിങേന്ന	ഇലന്നവന്ര	ഇലൊത്	
നപിേയപില്	 ലേരളമൊന്േ	 മഴന്വള്ള	 സകുംഭരണ
ത്പിന്റെ	സലന്ദശകും	പ്രചരപിപ്പിക്ൊന്	നമുക്്	േഴപി
ഞ്പിട്ടുണ്്.	 �ഹുഭൂരപിപക്ഷവുകും	 സ്തീേള്	അകുംഗ
ങേളൊയപിട്ടുള്ള	 ന്തൊഴപിലറപ്്	 പദ്ധതപിയൊണ്	
ജേസകുംരക്ഷണ	പ്രവര്ത്നങേളപില്	ഏറെവുമധപി
േകും	 പ്രലയൊജനന്പ്ട്ത്		 എന്നത്	അഭപിമൊനേര
മൊയ	 ലനട്മൊണ്.	 രൊഷ്ടീയ	 പ്രസ്ൊനങേളുകും	
�ഹുജന	 സകുംഘടനേളുകും	 വപിദ്യൊര്ഥപിേളുകും		
റസപി�ന്സ്	അലസൊസപിലയഷനേള്	ലപൊന്േ
യള്ള	 സൊമൂഹ്യസകുംഘടനേളുകും	 മത-സമുദൊയ	
സ്ൊപനങേളുകും	 ലേരളമൊന്േ	 ജേസകുംരക്ഷണ		
പ്രവര്ത്നങേളപില്	അണപിലചര്ന്നു.	എന്നൊല്,	
ഈ	പ്രവര്ത്നങേള്	ശൊസ്തീയമൊയപി	നടപ്ൊക്
ന്നതപിനൊവശ്യമൊയ	 സകുംവപിധൊനങേളുകും	 പരപിശീ
േനങേളുകും	 ഉറപ്ൊലക്ണ്തുണ്്,	 ഇത്രകും	 പ്രവ
ര്ത്നങേള്	 	 നമ്മുന്ട	 ത്ദനകുംദപിന	 ജീവപിത	
ത്പിന്റെ	 ഭൊഗമൊലേണ്തുണ്്.	 അതപിനൊവശ്യ
മൊയ	 ഇടന്പടലേള്	 മപിഷന്റെ	 മുന്േയേപില്	
ഉണ്ൊകുകും.

	സകുംസ്ൊനതേത്പില്	മൊത്കും	നപില്ക്കുന്ന	ഒന്ന
ല	 	 ഹരപിത	 ലേരളകും	 മപിഷന്റെ	 സകുംഘടനൊ	
സകുംവപിധൊനകും.	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്റെ		ഭൊഗമൊ
യള്ള	പ്രവര്ത്നങേള്	ആസൂത്ണകും	 ന്ചയ്യുന്ന
തുകും	 നടപ്പിേൊക്ന്നതുകും	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	
സ്ൊപനങേളൊണ്.	ഇത്രകും	പ്രവര്ത്നങേന്ള	
പപിന്തുണയ്കേയകും	വപിവപിധ	സര്ക്ൊര്		സകുംവപിധൊ

നങേന്ള	 ഇതുമൊയപി	 ഏലേൊപപിപ്പിക്േയകും	
ന്ചയ്യുേ	 എന്നതൊണ്	 സകുംസ്ൊനതേത്പില്	
ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷന്	ന്ചയ്യുന്നത്.	സര്ക്ൊര്		
നടപ്ൊക്ന്ന		നൊേ്	വപിേസന	മപിഷനേള്ക്ൊ
യപി	സകുംസ്ൊനതേത്പില്		നൊേ്	വ്യത്യസ്	സകും
വപിധൊനങേള്	ഉന്ണ്ങ്കപിലകും	തലദേശസ്യകുംഭരണ	
തേത്പില്	 ഒര	 മപിഷന്	എന്ന	 നപിേയപിേൊണ്	
പ്രവര്ത്പിക്േ.	ഈ	നപിേയപില്	2017	മൊര്ച്ചപില്	
തലദേശസ്യകുംഭരണ	 മപിഷനേള്	 രൂപീേരപിക്	
ന്പ്ട്ടു.	പ്രൊഥമപിേമൊയ	ഒര	പരപിശീേനകും	നല്കുേ
ന്നതപിനകും	മൊര്ച്ചപില്	തന്ന്ന	േപിേയന്ട	ലനതൃത്
ത്പില്	 നടപടപിേള്	 സ്ീേരപിക്ന്പ്ട്പിരന്നു.	
എന്നൊല്	ഇത്	സകും�ന്പിച്ച്	വപിശദമൊയ	പരപി
ശീേനങേള്	ആവശ്യമൊണ്.	വൊര്ഷപിേ	പദ്ധതപി	
നപിര്	വ്വഹണത്പിന്റെയകും	 പതപിമൂന്നൊകും	 പഞ്വ
ല്സര	പദ്ധതപി	ആസൂത്ണത്പിന്റെയകും	തപിരക്
േള്ക്പിടയപിേൊണ്	 മപിഷനേള്	 സകും�ന്പിച്ച	
പരപിശീേനങേള്	 നടന്നത്.	 മപിഷനേളുന്ട	
ഭൊഗമൊയപി	 മുലന്നൊട്ടുന്വയ്കന്ന	 േക്ഷ്യങേള്ക്്	
അനഗുണമൊയ	പദ്ധതപിേള്	എങേന്ന	തലദേശ
സ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേളുന്ട	പദ്ധതപിയമൊയപി	
�ന്പിപ്പിച്ചുന്േൊണ്്	 തയേൊറൊക്ൊകും,	 വപിവപിധ	
വകുപ്്	പദ്ധതപിേളുമൊയപി	എങേന്ന	സകുംലയൊജപി
പ്പിക്ൊകും,	 ഏലേൊപപിപ്പിക്ൊകും	 	 എന്നന്തലൊകും		
സകും�ന്പിച്ച്	ജനപ്രതപിനപിധപിേള്ക്കും	ഉലദ്യൊഗ
സ്ര്ക്കും	 	 വപിദഗ്ദര്ക്ന്മലൊകും	 വപിപുേമൊയ	
പരപിശീേന	 പരപിപൊടപിേള്	സകുംഘടപിപ്പിക്ന്പ്
ലടണ്തുണ്്.	

ഹരപിതലേരളകും	സൃഷ്ടപിക്േ	എന്നത്	ലേവ	
േകും	 ഒര	 സര്ക്ൊര്		 പരപിപൊടപിയൊയപിട്ല,	 ഒര	
തീവ്ര	ജനേീയയജ്മൊയപിട്്	മൊത്ലമ	നടത്ൊ
നൊകൂ.	 നൊടപിന്റെ	 പരപിസ്പിതപിയന്ട	 സമനപി	 േ	
വീന്ണ്ടുക്ൊനള്ള	 പൗരഉത്രവൊദപിത്കും	 ഓ	
ര്മ്മപിപ്പിക്ൊന്	ലവണ്പി	കൂടപിയള്ള	ശ്രമമൊണപിത്.	
അശൊസ്തീയമൊയ	 പ്രകൃതപി	 ചൂഷണത്പിന്നതപി	
ന്ര	വപിേസനത്പിന്റെയകും	പരപിസ്പിതപി	സകുംരക്ഷ	
ണത്പിന്റെയകും	 ശൊസ്തീയമൊയ	 വീക്ഷണകും	 മു
ലന്നൊട്ടുന്വച്ചുന്േൊണ്ൊയപിരപിക്കും	 ഈ	 േക്ഷ്യകും	
നൊകും	ലനടുേ.	നൊടപിന	അനലയൊജ്യമൊയ	ഹരപിത
സൊലങ്കതപിേവപിദ്യയകും	 അതപിലൂന്ട	 ഹരപിതന്തൊ
ഴപില്	 സകുംസ്കൊരവുകും	 സൃഷ്ടപിക്ൊന്	 നമുക്്	 േഴപി	
യണകും.	ഈ	വര്ഷന്ത്	പരപിസ്പിതപി	ദപിനത്പി
ല്	 ഒര	 പതപിവ്	 ദപിനൊചരണകും	 എന്നതപിലേന്റ	
മേയൊളപിേള്	ഉള്ളുന്നൊന്ത്	നട്	ഒര	ലേൊടപിയപി
ലേന്റ	 ത്തേള്	 ഒര	 വഴപിേൊട്പിയൊണ്.	 വപിേ	
സനകും	ജനങേളുന്ട	കൂടപി	സ്പ്നവുകും	അഭപിേൊഷവു
മൊേണകും.	അലപ്ൊള്	ആ	സ്പ്നസൊക്ഷൊത്േൊര
ത്പിന്	സര്ക്ൊരപിന്റെ	പങ്കൊളപിേളൊയപി	ജനങേ
ളുണ്ൊകുകും.	 ഹരപിത	 ലേരളകും	 മപിഷന്റെ	 ആദ്യ	
ആറുമൊസകും	പേര്ന്നുതന്നത്	ഈ	പൊഠമൊണ്.	

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

ഈ വര്ഷകത്ത 
പരതിസ്തിതതി ദതിനത്തതില് 

ഒരു പതതിവന് ദതിനാചരണം 
എന്തതിശലകറ മലയാളതി

കള് ഉള്ളുകനാ്ന് നട്ട 
ഒരു ശകാടതിയതിശലകറ 

ബതകള് ഒരു വഴതികാട്ടതി
യാണന്. വതികസനം 

ജനങ്ങളകട കൂടതി സ്വപ്വം 
അഭതിലാഷവമാകണം. 

അശപ്ാള് ആ സ്വപ്
സാക്ാതന്കാരത്തതിനന് 

സര്ക്കാരതികന് പകോളതിക
ളായതി ജനങ്ങളണ്ടാകും. 

ഹരതിത ശകരളം മതിഷകന്  
ആദ് ആറുമാസം 

പകര്ന്നുതന്തന് ഈ 
പാഠമാണന്.

ലേഖപിേ	ഹരപിത	ലേരളകും	
മപിഷന്	ഉപൊധ്യക്ഷയൊണ്.
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റഡറോ.ആർ.വി.ജി.റമറനറോന്

വിദ്ാഭ്ാസവും 
പഞ്ായത്ത് രാജത് സ്ാപനങ്ങളും

കുറച്ചുനൊള്	 മുൻപ്	 ദൂരദര്ശനകും	 സകുംസ്ൊന	
വപിദ്യൊഭ്യൊസ	 വകുപ്പുകും	 ലചർന്ന്	 സകുംഘടപി
പ്പിച്ച	 "ഹരപിതവപിദ്യൊേയകും"	 പരപിപൊടപിയ

മൊയപി	സഹേരപിക്ൊനള്ള	ഭൊഗ്യകും	എനപിക്ണ്ൊ
യപി.	 നൂറപിേധപിേകും	 സ്	കൂളുേളുമൊയപി	 അടുത്തു	
പരപിചയന്പ്ടൊനകും	 പത്തുപതപിനഞ്ചു	 സ്കൂളുേള്	
സന്ദർശപിക്ൊനമുള്ള	 അവസരകും	 അതപിലൂന്ട	
േപിട്പി.	 അന്ന്	 േണ്ടു	 മന്പിേൊക്പിയ	 ഒര	
പ്രധൊന	േൊര്യകും	ഏറെവുകും	നലത്	എന്ന്	ഞങേ
ള്ക്	 ലതൊന്നപിയ	 സ്കൂളുേളപില്	 പേതുകും	 അത്	
വേപിയ	ത്ഹ-ന്ടലക്ൊ	സ്ത്മൃദ്ധലമൊ	ആയപി
രന്നപില	എന്നതൊണ്.	എന്നൊല്	അവന്യലൊകും	
തന്ന്ന	 തനതുനൊട്	 ലനേഹപൂർവ്വകും	 ഏന്റെടുത്	
സ്	കൂളുേളൊയപിരന്നു.	 ചപിേ	 സ്കൂളുേളപില്	 ഉച്ചയ്ക്	
കുട്പിേള്ക്ളള	ഭക്ഷണകും	തയേൊറൊക്ൊനകും	വപിള
്ൊനകും	അമ്മമൊര്	ഊഴമപിട്ടു	 വരന്നു.	 പേയപിട
ത്തുകും	 സ്	കൂള്	 ത്േബ്രറപി	 ലപൊഷപിപ്പിക്ന്നതു	
പഞ്ൊയത്തുകും	നൊട്ടുേൊരമൊണ്.	 "ഇത്	നമ്മുന്ട	
സ്	കൂളൊണ്,	 നമ്മുന്ട	 അഭപിമൊനമൊണ്!"	 എന്ന	
വപിചൊരകും	നൊട്ടുേൊർക്്	ന്പൊതുന്വ	ഉണ്്.	അങേ
ന്നയള്ള	സ്	കൂളുേളൊണ്	നന്നൊയപി	നടക്ന്നത്.

ഇത്	അത്	വേപിയ	േൊര്യന്മൊന്നുമല.	കുറച്ചു
നൊള്	 മുൻപുവന്ര	 ഇത്	 നമ്മുന്ട	 എലൊ	 ന്പൊതു	
വപിദ്യൊേയങേന്ള	 സകും�ന്പിച്ചുകും	 ശരപിയൊയപിര
ന്നു.	പപിന്നീട്	പേ	േൊരണങേള്	ന്േൊണ്ടുകും	ഈ	
വപിശ്ൊസകും,	ഈ	അഭപിമൊനകും,	നഷ്ടന്പ്ട്ടു.	ഇത്	വീ
ന്ണ്ടുക്ൊന്	 സ്കൂളുേള്ക്്	 േഴപിഞ്ൊല്	 അവ	
രക്ഷന്പ്ടുകും.	അതപിന	സ്	കൂളുകും	അഥവൊ,	അദ്ധ്യൊ
പേരകും	 േപിണഞ്ഞു	 ശ്രമപിലക്ണ്തുണ്്.	 ഈ	
ഉണർവ്	 ഇലപ്ൊള്	 ന്പൊതുന്വ	 േൊണുന്നുണ്്	
എന്നത്	 സലന്തൊഷേരമൊണ്.	 ഈ	 ശ്രദ്ധ	
പരീക്ഷ	അടുക്ല്ൊള്	ന്ചയ്യുന്ന	അത്യദ്ധ്ൊനകും	
ആയപി	മൊത്കും	ലപൊരൊ.	സ്	കൂള്	തുറക്കും	മുതല്ക്	
തന്ന്ന	ഈ	ശ്രദ്ധ	ലവണകും.	സമയത്തു	പൊഠപുസ്
േങേള്	 എത്പിയപിട്ടുലണ്ൊ,	 കുട്പിേള്ക്്	

യൂണപിലഫൊകും	േപിട്പിലയൊ,	ഉച്ചഭക്ഷണകും	ശരപിക്	നട
ക്ന്നുലണ്ൊ	 എന്ന്നൊന്ക്യള്ള	 അലന്ഷണകും	
ഇതപിന്റെ	ഭൊഗമൊണ്.	അതുലപൊന്േ	പ്രധൊനമൊണ്	
വീട്പില്	ശരപിക്	ശ്രദ്ധ	േപിട്ൊത്,	വീട്പില്	പഠപിക്ൊ
ന്	 ലവണ്ത്	 സൗേര്യകും	 േപിട്ൊത്,	 കുട്പിേളുന്ട	
േൊര്യകും	 ലനൊക്ലകും.	 പേ	 പഞ്ൊയത്തുേളപിലകും	
ഇതപിനൊയപി	 പഠന	 വീടുേള്	 സൗേര്യന്പ്ടുത്പി
യപിട്ടുണ്്.	 ന്പൻഷനൊയ	 ചപിേ	 അദ്ധ്യൊപേരകും	
ചപിേ	 രക്ഷപിതൊക്ളുകും	 അവപിന്ട	 പതപിവൊന്യത്പി	
കുട്പിേളുന്ട	 േൊര്യകും	 ശ്രദ്ധപിക്കും.	 റെ്യൂഷന്നക്ൊളുകും	
നലത്	ഈ	ശ്രദ്ധയൊണ്.	അതുലപൊന്േ	േളപിക്ൊ
നകും	ല്ൊർട്സപിനകും	സവപിലശഷ	േഴപിവുള്ള	കുട്പിേ
ന്ള	 ലപ്രൊത്ൊഹപിപ്പിക്ൊനകും	 നൊട്ടുേൊര്	
മുലന്നൊട്ടുവരണകും.	അവർക്	ലവണ്	ഉപേരണങേ
ളുകും	 അത്യൊവശ്യകും	 ലേൊച്ചപിങ്ങുകും	 ഏർപ്ൊട്	
ന്ചയേണകും.	ഇന്തൊന്ക്	കുട്പിേള്ക്കും	സ്	കൂളപിനകും	
അതയുത്ൊഹകും	ന്േൊടുക്കും.

പഞ്ൊയത്പിന്റെ	 പദ്ധതപിേളപില്ന്പടുത്പി	
സ്	കൂളപിന	 ലവണ്പി	 എന്ത്	 ന്ചയേൊന്	 േഴപിയകും	
എന്നുകും	 ആലേൊചപിലക്ണ്തൊണ്.	 സ്കൂളപില്	
എന്ന്തങ്കപിലകും	 േൊരണവശൊല്	 ടീച്ചര്	 അവധപി
യൊയൊല്	ക്ൊ്്	ന്വറുന്ത	വപിടുന്നതപിന	പേരകും	
ആ	ക്ൊ്്	എടുക്ൊനൊയപി	തൊത്േൊേപിേ	പേരകും	
ടീച്ചര്മൊന്ര	 വയ്	ക്ൊനള്ള	 ഒര	 പദ്ധതപി	 ഞൊ
ലനൊർക്ന്നു.	 പഞ്ൊയത്തു	 ന്േൊടുക്ന്ന	
പൊനേപില്	നപിന്ന്	ന്ഹഡ്ൊസ്റ്റര്ക്്	ആന്ര	ലവണ
ന്മങ്കപിലകും	 ലഫൊണപില്	 വപിളപിക്ൊകും.	 അവരന്ട	
ലവതനകും	പദ്ധതപിയപില്	നപിന്ന്	ന്േൊടുക്കും.

ഇതപിന്നൊന്ക്	 പുറന്മയൊണ്	 സ്	കൂളപിന്േ	
അദ്ധ്യയന	 നപിേവൊരകും	 ന്മച്ചന്പ്ടുത്ൊനൊയപി	
പേ	പഞ്ൊയത്തുേളുകും	നടപ്ൊക്പിയപിരന്ന	പദ്ധ
തപിേള്.

ഇങേന്നന്യൊന്ക്	പഞ്ൊയത്തുേള്	ശ്രദ്ധപി
ച്ചൊല്	നമ്മുന്ട	ന്പൊതുവപിദ്യൊേയങേള്	ഇനപിയകും	
ന്മച്ചന്പ്ടുന്മന്ന	േൊര്യത്പില്	സകുംശയമപില.

പതിന്ീടന് പല 
കാരണങ്ങള് കകാണ്ം 
ഈ വതിേ്വാസം, ഈ 
അഭതിമാനം, നഷ്കപ്ട്ടു. 
ഇതന് വീകണ്ടടക്കാന് 
സ്കൂളകള്ക്കന് 
കഴതിഞ്ാല് അവ 
രക്കപ്ടം. അതതിനു 
സന് കൂളം അഥവാ, 
അദ്ധ്ാപകരും 
കതിണഞ്ഞു 
ശ്മതിശക്കണ്ടതണ്ടന്. 
ഈ ഉണർവന് 
ഇശപ്ാള് കപാതകവ 
കാണുന്നുണ്ടന് എന്തന് 
സശ്ാഷകരമാണന്. 

ലേഖേന്	അദ്ധ്യൊപേനകും	
പ്രമുഖ	വപിദ്യൊഭ്യൊസ	
വപിചക്ഷണനമൊണ്
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സുസ്പിരവപിേസനന്മന്നത്	 പ്രകൃതപിവപിഭവ	
ങേളുന്ട	സകുംരക്ഷണവുകും	അവയന്ട	പരപിപൊേ

നവുകും	അനലയൊജ്യമൊയ	വപിേസനവുമൊയപി	�ന്
ന്പ്ട്പിരപിക്ന്നു.	അനലയൊജ്യമൊയ	വപിേസനത്പി
ല്	 സൊലങ്കതപിേവപിദ്യയന്ട	 തപിരന്ഞ്ടുപ്പുകും	
പ്രലയൊഗവുകും	സുപ്രധൊനങേളൊയ	ഘടേങേളൊണ്.	
സൊലങ്കതപിേ	വപിദ്യ	ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ളതുകും	പൊ
രപിസ്പിതപിേപ്രശ്ങേള്	ഉണ്ൊക്ൊത്തുമൊയൊല്	
മൊത്ലമ	അവയ്ക്	നപിേനപില്പുണ്ൊവുേയള്ളു.	ഇവ	
േൊര്�ണ്	വപിസര്ജ്ജനകും	കുറയ്കവൊനതകുന്നതുകും	
വസ്തുക്ളുന്ട	പുനരപലയൊഗസൊധ്യത	വര്ദ്ധപിപ്പി
ക്ൊന്	സഹൊയപിക്ന്നതുകും	പ്രൊലദശപിേ	പരപിസ്പി
തപി	വ്യവസ്യമൊയപി	ഇഴുേപിലചരന്നവയകും	സമൂ
ഹത്പിന്േ	ഏന്തൊര	വ്യക്പിക്കും	പ്രലയൊജനകും	
േഭ്യമൊക്ൊന്	 ഉതകുന്നതുമൊയപിരപിക്ണകും.	
ഇവന്യ	 ഹരപിതസൊലങ്കതപിേവപിദ്യേള്	 എന്നു	
പറയന്നു.	േൊേൊവസ്ൊവ്യതപിയൊനത്പിന്	േൊര
ണമൊകുന്ന	ഹരപിതഗൃഹവൊതേങേളുന്ട	ഉദ്യമനകും	
കുറച്ചുന്േൊണ്ടുവരന്നതപിന്	 ഹരപിതസൊലങ്കതപിേ
വപിദ്യേളുന്ട	പ്രലയൊഗകും	സുപ്രധൊനമൊണ്.

ജനേീയൊസൂത്ണപ്രക്പിയയപിലൂന്ട	 വപിലേ
ന്ദീകൃതവപിേസനകും	സൊധ്യമൊക്പിവരന്ന	തലദേശ
ഭരണസ്ൊപനങേളുന്ട	പ്രവര്ത്നത്പില്	ഹരപി
തസൊലങ്കതപിേവപിദ്യേളുന്ട	 പ്രലയൊഗത്പിന്	
വേപിയ	പ്രസക്പിയണ്്.	ഓലരൊ	പ്രലദശന്ത്യകും	
പ്രകൃതപിവപിഭവസൊധ്യതേള്	പരപിഗണപിച്ച്,	സമൂ
ഹസമന്യത്പില്	 ഉരത്പിരപിഞ്ഞുവരന്ന	
ന്ചറപിയ	 ന്ചറപിയ	 വപിേസനപ്രവര്ത്നങേള്	
നടപ്പിേൊക്പി	 എലൊവപിഭൊഗകും	 ജനങേളുന്ടയകും		
ജീവപിതകും	സുഗമമൊക്ന്നതപിനകും	തുടര്	നപിേനപില്പി
നൊയപി	പ്രൊലദശപിേ	പരപിസ്പിതപി	സുരക്ഷപിതമൊയപി	
സകുംരക്ഷപിക്ന്പ്ടുേയകും	 ന്ചയ്യുേ	 	എന്ന	 പരമ
മൊയ	േക്ഷ്യകും	വച്ചുന്േൊണ്ൊണ്	നമ്മുന്ട	തലദേശഭ
രണസ്ൊപനങേള്	പ്രവര്ത്പിലക്ണ്ത്.	ഓലരൊ	
പ്രലദശന്ത്യകും	മണ്കും	ജേവുകും	ജീവജൊേങേളുകും	
സകുംരക്ഷപിക്ന്പ്ടുേ,	 എലൊവര്ക്കും	 ശുദ്ധമൊയ	
കുടപിന്വള്ളകും	േഭ്യമൊക്േ,	സുരക്ഷപിതമൊയ	ഭക്ഷ്യ
വപിഭവങേള്	ഉത്പൊദപിപ്പിക്േ,	ഭദ്രമൊയ	പൊര്പ്പി

ഹരിതസാകകേതിക വിദ്ാകകന്ദ്രങ്ങള് 
യാഥാര്ത്്മായാല്
റഡറോ.ആർ. അജയ് കുമറോർ വർമെ

ടങേളപിേൊണ്	ജനങേളുന്ട	വൊസകും	എന്ന്	ഉറപ്പു	
വരത്തുേ,	 സുസ്പിരത	 േക്ഷ്യമപിട്ടുന്േൊണ്്	
ഊര്ജ്ജവപിനപിലയൊഗകും	ക്മീേരപിക്േ,	ശുചപിത്	
-	ആലരൊഗ്യസ്പിതപി	ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുേ,	പ്രൊലദശപിേ	
സൊധ്യതേള്	 പ്രലയൊജനന്പ്ടുത്പിയള്ള	 വ്യവ
സൊയസൊധ്യതേള്	 വര്ദ്ധപിപ്പിക്േ	 തുടങേപിയ	
ലമഖേേളപിലേന്ക്ലൊകും	തന്ന്ന	നമ്മുന്ട	തലദേശഭ
രണസ്ൊപനങേളുന്ട	പ്രവര്ത്നകും	പേയപിടങേ
ളപിലകും	മൊതൃേൊപരമൊയപി	മൊറപിന്ക്ൊണ്പിരപിക്ന്നു.	
ഈ	പ്രവര്ത്നങേളുന്ട	സുസ്പിരതയ്ക്	ഒഴപിച്ചുകൂ
ടൊനൊവൊത്	ഒര	ഘടേമൊണ്	ഹരപിതസൊലങ്കതപി
േവപിദ്യേള്.	 ഇവ	 ജനങേളപിന്േത്പിക്ൊനള്ള	
സകുംവപിധൊനമൊണ്	 ഹരപിതസൊലങ്കതപിേവപിദ്യൊ	
ലേന്ദങേള്	(Green	Technology	Centre)	അഥവൊ	GTC.

GTC എന്്? എന്ിന്?
ഒര	പ്രലദശന്ത്	അഭ്യസ്വപിദ്യരൊയ	അന

ലയൊജ്യ	സൊലങ്കതപിേപ്രവര്ത്നങേളപില്	തൊല്ര്യ
മുള്ള	എന്ജപിനീയറപികുംഗ്,	കൃഷപി	-	അന�ന്വപി
ഷയങേളപില്	പ്രൊവീണ്യമുള്ള	അലഞ്ൊ	-	ആലറൊ	
അതപിേധപിേലമൊ	യവൊക്ള്	ലചര്ന്ന്	തുടങ്ങുന്ന	
ഒര	സകുംരകുംഭമൊയൊണ്	ഹരപിതസൊലങ്കതപിേവപിദ്യൊ
ലേന്ദകും	വപിഭൊവനകും	ന്ചയ്യുന്നത്.	നൊട്പിന്േ	ന്പൊതു
വപിേസനൊവശ്യങേള്ക്കും	ഓലരൊ	കുടുകും�ത്പിന്റെ	
നപിത്യജീവപിതത്പിലകും	 ആവശ്യമൊയപി	 വരന്ന	
ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള	 സൊലങ്കതപിേവപിദ്യേളുന്ട	
േേവറയൊയൊണ്	ഹരപിതസൊലങ്കതപിേവപിദ്യൊ	ലേ
ന്ദങേള്	 (GTC)	 വപിഭൊവനകും	 ന്ചയ്യുന്നത്.	 ഒര	
സമൂഹലമൊ	കുടുകും�ലമൊ	ലനരപിടുന്ന	വപിേസന	പരപി
പൊേനപ്രശ്ങേള്	പരപിഹരപിക്ന്നതപിന്	ആധുനപി
േവുകും	അനലയൊജ്യവുമൊയ	സലങ്കതങേള്	േഭ്യമൊ
ക്േ,	 അവ	 ഉപലയൊഗന്പ്ടുത്തുന്നതപില്	
ആവശ്യന്മങ്കപില്	 സഹൊയപിക്േ,	 അവയന്ട	
പരപിപൊേനകും	 ഉറപ്പുവരത്തുേ	 തുടങേപിയ	 പ്രവ
ര്ത്നങേളൊണ്	േക്ഷ്യമപിടുന്നത്.	ഇത്രകും	ലസ
വനങേള്	േഭ്യമൊക്പി	സ്രൂപപിക്ന്ന	സ്ത്്	
ജപി.ടപി.സപി	 അകുംഗങേളുന്ട	 ലവതനത്പിനകും	 ജപി.
ടപി.സപി	അഭപിവൃദ്ധപിന്പ്ടുത്തുന്നതപിനകും	വപിനപിലയൊഗപി

ഓശരാ പ്ശദേകത്തയും 
പ്കൃതതിവതിഭവസാധ്തക
ള് പരതിഗണതിച്ന്, സമൂഹ

സമന്വയത്തതില് ഉരുത്തതി
രതിഞ്ഞുവരുന് കചറതിയ 
കചറതിയ വതികസനപ്വ
ര്ത്തനങ്ങള് നടപ്തിലാ

ക്കതി എല്ലാവതിഭാഗം 
ജനങ്ങളകടയും  ജീവതിതം 

സുഗമമാക്കുന്തതിനും 
തടര് നതിലനതില്തിനായതി 

പ്ാശദേതിക പരതിസ്തിതതി 
സുരക്തിതമായതി സംര

ക്തിക്കകപ്ടകയും കചയ്യുക  
എന് പരമമായ ലക്്ം 

വച്ചുകകാണ്ടാണന് നമ്മുകട 
തശദേേഭരണ

സ്ാപനങ്ങള് 
പ്വര്ത്തതിശക്കണ്ടതന്.
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ച്ചുന്േൊണ്്	സര്ക്ൊരപിനകും	സമൂഹത്പിനകും	�ൊധ്യ
തയപിലൊത്	സ്യകും	 സകുംരകുംഭേപ്രസ്ൊനമൊയപി	
പ്രവര്ത്പിക്ന്നതപിനൊണ്	 ഉലദേശപിച്ചപിട്ടുള്ളത്.	
അലതസമയകും	ഈ	സകുംവപിധൊനങേളുന്ട	േൊേൊ
നസൃതമൊയ	 ന്മച്ചന്പ്ടുത്േപിനകും	 പരപിശീേന
ത്പിനകും	ലസവന	-	ലവതന	വ്യവസ്േള്	നപിജ
ന്പ്ടുത്തുന്നതപിലകും	 നൂതന	 അനലയൊജ്യ	
സൊലങ്കതപിേ	 വപിദ്യേള്	 േഭ്യമൊക്ന്നതപിനന്മ
ലൊകും	സകുംസ്ൊനസര്ക്ൊരപിന്റെയകും	തലദേശഭരണ
സ്ൊപനങേളുന്ടയകും	ന്പൊതുനപിരീക്ഷണവുകും	ലമ
ല്ലനൊട്വുകും	നപിയന്ത്രണവുമുണ്ൊകുകും.

സംഘറോടനം
ഒര	തലദേശഭരണസ്ൊപന	പരപിധപിയപില്ന്പ്

ട്തുകും	ശൊസ്ത	-	സൊലങ്കതപിേ	ലസവനങേള്	നല്കു
ന്നതപില്	തൊല്ര്യമുള്ളവരകും	എന്ജപിനീയറപികുംഗപി
ലകും	കൃഷപിയപിലകും	അന�ന്	വപിേസന	ലസവന	
ലമഖേേളപിലകും	പ്രൊവീണ്യമുള്ളവരമൊയ	5-6	യ
വജനങേന്ള	 േന്ണ്ത്പി	 സ്റ്റൊര്ട്്	 അപ്	 എന്ന	
നപിേയപില്	സകുംരകുംഭകും	തുടങ്ങുന്നതപിനലവണ്	ലപ്രൊ
ത്ൊഹനകും	 നല്കുേ	 എന്നതൊണ്	 ആദ്യപടപി.	
ഇത്രത്പില്	 തയേൊറൊകുന്ന	 സകുംരകുംഭേര്ക്്	
അനലയൊജ്യസൊലങ്കതപിേവപിദ്യേളപില്	 പ്രൊവീ
ണ്യമുള്ള	 സ്ൊപനങേന്ളയകും	 വപിദഗ്ധന്രയകും	
ഉപലയൊഗന്പ്ടുത്പി	 വപിശദമൊയ	 പരപിശീേനകും	
േഭ്യമൊലക്ണ്തുണ്്.	നമ്മുന്ട	നൊട്പില്	നപിേനപില്ക്കു
ന്ന	പ്രധൊനപ്രശ്ങേള്	പരപിഹരപിക്ന്നതപിനകും	മു
ഖ്യസൊധ്യതേള്	 പ്രലയൊജനന്പ്ടുത്തുന്നതപിന	
മുള്ള	സൊലങ്കതപിേരീതപിേള്	 ലേന്ദീേരപിച്ചുമുള്ള	
പരപിശീേനകും	 നല്കുന്നതപിനൊണ്	 ശ്രദ്ധപിലക്	
ണ്ത്.	 വപിവപിധതരത്പിലള്ള	 മൊേപിന്യങേളുന്ട	
സകുംസ്കരണകും,	ജേസകുംരക്ഷണകും,	പൊഴ്ജേവപിനപി
ലയൊഗകും,	ത്വവപിധ്യമൊര്ന്ന	േൊര്ഷപിേ	-	അന�
ന്	ലമഖേേളുമൊയപി	�ന്ന്പ്ട്	നൂതന	സൊധ്യ
തേള്,	 ക്ഷമതയള്ള	 ജേലസചനകും,	
ഹരപിതനപിര്മ്മൊണരീതപിേള്,	ഊര്ജ്ജക്ഷമതയ
ള്ള	ഗൃലഹൊപേരണങേള്,	സൗലരൊര്ജ്ജസകുംവപി
ധൊനങേള്,	ഊര്ജ്ജവപിനപിലയൊഗകും,	പ്രകൃതപിവപിഭ
വവപിേസനകും	 തുടങേപിയവയന്ടയകും	 ആ�പിറെ്	
തുടങേപി	സമൂഹത്പിനകും	കുടുകും�ങേള്ക്കും	നപിത്യ
ജീവപിതത്പില്	ആവശ്യമൊയപിവരന്ന	സൊലങ്കതപി
േവപിദ്യേളുന്ട	പ്രലയൊഗകും	എലൊവര്ക്കും	േൊര്യ
ക്ഷമമൊയപി	 േഭ്യമൊക്ന്നതപിന	 ലവണ്പിയള്ള	
ഹരപിതസൊലങ്കതപിേ	 വപിദ്യൊലേന്ദങേന്ള	പ്രൊലദ
ശപിേ	സകുംരകുംഭന്മന്ന	രീതപിയപില്	വളര്ത്പിന്ക്ൊ
ണ്ടുവരപിേ	എന്നതൊേണകും	േക്ഷ്യകും.

സഹറോയസംവിധറോനങ്ങള്
സൊലങ്കതപിേത്വഭവവുകും	സകുംരകുംഭേ	തൊല്ര്യ

ങേളുമുള്ള	യവജനങേന്ള	േന്ണ്ത്പി	 ലപ്രൊത്ൊ

ഹപിപ്പിക്ന്നതപിനകും	അവര്ക്്	തൊങേൊയപി	നപിേന്േൊ
ള്ളുന്നതപിനകും	 തലദേശഭരണസ്ൊപനങേള്	
തയേൊറൊലേണ്	 തുണ്്.	 സകുംരകുംഭേന്ര	
കൂട്പിലയൊജപിപ്പിച്ച്	േൊഭേരമൊയ	ലസവന	പ്രസ്ൊന
മൊക്പി	വളര്ത്പിന്ക്ൊണ്ടുവരന്നതപിന്	സകുംഘൊടേ
-സകുംരകുംഭേ	 പ്രൊവീണ്യമുള്ള	 സഹൊയസന്നദ്ധ	
സകുംഘടനേള്	ഹരപിത	സൊലങ്കതപിേവപിദ്യൊ	ലേന്ദ
ങേള്	സ്ൊപപിക്ന്നതപിനകും	അവയന്ട	മുന്ഗണ
നേള്	വപിഭൊവനകും	ന്ചയ്യുന്നതപിനകും	അവന്യ	ഒന്നു	
രണ്ടു	വര്ഷകും	സഹൊയപിച്ച്	സ്യകും	നപിേനപില്ക്ന്ന	
സ്ൊപനമൊക്പി	 മൊറ്ന്നതപിനകും	സഹൊയപിക്ണകും.	
നപിേവപിലള്ളതുകും	നൂതനവുമൊയ	അനലയൊജ്യസൊ
ലങ്കതപിേവപിദ്യേളുന്ട	പ്രലയൊഗവുകും	പരപിചരണവുകും	
പരപിശീേപിപ്പിക്ന്നതപിനകും	പുതപിയപുതപിയ	സൊധ്യ
തേള്	േന്ണ്ത്പി	തുടര്പരപിശീേനകും	ഉറപ്ൊക്ന്ന
തപിനമുള്ള	പ്രൊവീണ്യമുള്ള	പരപിശീേന	ലേന്ദങേള്	
ആവശ്യമൊണ്.	 തലദേശഭരണസ്ൊപന	 ങേളപില്	
ഘട്കും	ഘട്മൊയപി		ഹരപിത	സൊലങ്കതപിേ	വപിദ്യൊലേ
ന്ദങേള്	 സകുംരകുംഭേത്രീതപിയപില്	
സ്ൊപപിതമൊകുന്നതപിനകും	 അവയന്ട	
പ്രവര്ത്നമപിേവ്		ന്മച്ചന്പ്ടുത്പിന്ക്ൊണ്പിരപിക്
ന്നതപിനകും	പ്രൊലദശപിേ	-	സകുംസ്ൊന	-	ലദശീയ	-	
അന്തര്ലദശീയതേത്പില്	വപിേസപിപ്പിന്ച്ചടുക്ന്ന	
അനലയൊജ്യസൊലങ്കതപിേവപിദ്യേള്	പ്രലയൊഗക്ഷമ
മൊക്പി	ഹരപിത	സൊലങ്കതപിേ	വപിദ്യൊലേന്ദങേള്	വഴപി	
പ്രലയൊഗത്പിന്േത്പിക്ന്നതപിനകും	ഈ	പ്രവര്ത്
നങേന്ളന്യലൊകും	ഏലേൊപപിപ്പിച്ച്	മുല്ൊട്ടു	ന്േൊണ്ടു

ഒരു തശദേേഭരണസ്ാ
പന പരതിധതിയതില്കപ്ട്ടതം 

ോസ്ത്ര - സാശകേതതിക 
ശസവനങ്ങള് നല്കുന്
തതില് താല്ര്മുള്ളവരും 

എന്ജതിനീയറതിംഗതിലം 
കൃഷതിയതിലം അനുബന്ധ 

വതികസന ശസവന 
ശമഖലകളതിലം 

പ്ാവീണ്മുള്ളവരുമായ 
5-6 യുവജനങ്ങകള 

കകണ്ടത്തതി സ്റ്റാര്ട്ടന് അപന് 
എന് നതിലയതില് 

സംരംഭം 
തടങ്ങുന്തതിനുശവണ്ട 

ശപ്ാത്ാഹനം നല്കുക 
എന്താണന് ആദ്പടതി. 
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ലപൊകുന്നതപിനകും	ഒര	ലേന്ദസകുംവപിധൊനകും	ആവശ്യ
മൊണ്.	 വപിവരവപിനപിമയലസവനരകുംഗത്്	 (ICT	
service)	പ്രവര്ത്പിക്ന്ന	അക്ഷയന്സറെറുേന്ള	
വപിവരസൊലങ്കതപിേമപിഷന്	(IT	mission)	സഹൊയപി
ക്കും	ലപൊന്േ,	സകുംസ്ൊനശൊസ്തസൊലങ്കതപിേ	പരപി
സ്പിതപി	േൗണ്സപിേപിന	്(KSCSTE)	ഹരപിത	സൊലങ്ക
തപിേ	വപിദ്യൊലേന്ദങേന്ള	വളര്ത്പിന്ക്ൊണ്ടുവരൊനൊ	
േണകും.	ഒര	നൂതനസകുംവപിധൊനന്മന്ന	നപിേയപില്	
തുടക്ത്പില്	2-3	വര്ഷകും	മൊതൃേൊ	ഹരപിത	സൊലങ്ക
തപിേ	 വപിദ്യൊലേന്ദങേളുന്ട	 ലസവനങേള്	
വപിപണനകും	 ന്ചലയേണ്തുകും	പ്രവര്ത്നങേള്	സു
സ്പിരമൊയപി	മുലന്നൊട്ടുലപൊകുന്നു	എന്നുറപ്ൊക്ന്നതു
വന്ര	 സൊലങ്കതപിേ	 പരപിശീേന	 -	 സൊ്ത്പിേ	
സഹൊയങേള്	േഭ്യമൊലക്ണ്തുമൊയപിവരകും.

പ്രറയറോജനങ്ങള് പ്രതീക്ഷെള്
വപിേസനപ്രവര്ത്നങേളുകും	 ലസവനങേളുകും	

കൂടുതല്	 േൊര്യക്ഷമമൊകുന്നതപിന്	 അനലയൊജ്യ
മൊയ	സൊലങ്കതപിേവപിദ്യേളുന്ട	പ്രലയൊജനകും	വ്യൊ
പേമൊകുേയകും	 എലൊവപിഭൊഗകും	 ജനങേള്ക്കും	
േഭ്യമൊലേണ്തുമൊണ്.	നപിേവപില്	വപിവപിധ	സൊ
ലങ്കതപിേലസവനങേള്	 േഭ്യമൊക്ന്നതപിനള്ള	
സ്േൊര്യസകുംരകുംഭേരകും	 സന്നദ്ധസകുംഘടനേളുകും	
മറ്കും	നഗരലേന്ദീകൃതമൊയപി	പ്രവര്ത്പിച്ചുവരന്നു	
ണ്്.	ഇവരന്ട	പ്രവര്ത്നങേള്	പേലപ്ൊഴുകും	ഒറെ
തപിരപിഞ്തൊേൊകും.	അവ	സൊമൂഹ്യസുരക്ഷൊഘട്
ങേള്ക്്	വപിലധയലമൊ	എലൊവപിധ	ജനങേള്ക്്	
േഭ്യലമൊ,	 സൊ്ത്പിേ	 ചപിട്യ്ക്	 വപിലധയലമൊ	
ആേണന്മന്നപില.	പ്രലദശന്ത്	എലൊവപിധപ്രവ
ര്ത്നങേള്ക്കും	ലസവനങേള്ക്കും	ഉതകുന്നവപി
ധത്പില്	സമയ�ന്പിതമൊയപി	േഭ്യമൊക്ന്നതപി
നകും	 പരപിമപിതപിേള്	 ഉണ്്.	

തലദേശഭരണസ്ൊപനങേളുന്ട	ലമല്ലനൊട്ത്പില്	
സകുംരകുംഭേരീതപിയപില്	ഉണ്ൊകുന്ന	ഹരപിതസൊലങ്ക
തപിേ	വപിദ്യൊലേന്ദങേള്	പ്രലദശന്ത്	എലൊവപിധ	
ആളുേളു	ന്ടയകും	എലൊവപിധ	ആവശ്യങേളുകും	േണ്
റപിഞ്്	സൊ്ത്പിേ	അച്ചടക്കും	പുേര്ത്പി	വ്യ
വസ്ൊപപിതമൊയ	രീതപിയപില്	ലസവനങേള്	േഭ്യ
മൊക്ന്നതപിന്	സൊഹചര്യന്മൊരക്കും.	 മൊേപിന്യ	
സകുംസ്കരണ	സകുംവപിധൊനകും	 	 പുനഃസ്ൊപപിക്ന്ന	
തപിന്,	പരപിപൊേപിക്ന്നതപിന്,	േപിണറുേള്	റീചൊ
ര്ജ്ജ്	 ന്ചയ്യുന്നതപിന്,	 പൊഴ്ജേപുനരപലയൊഗ
സകുംവപിധൊനകും	സ്ൊപപിക്ന്നതപിന്,	സൗലരൊര്ജ്ജ	
സകുംവപിധൊനകും	പരപിപൊേപിക്ന്നതപിന്,	ഊര്ജക്ഷ
മതപരപിലശൊധപിച്ച്	 അനലയൊജ്യമൊറെങേള്	 വര
ത്തുന്നതപിന്	തുടങേപി	നൊകും	നപിലത്യന	സഹൊയകും	
േൊകുംക്ഷപിക്ന്ന	വപിവപിധ	സൊലങ്കതപിേപ്രവര്ത്ന
ങേള്	വ്യവസ്ൊപപിതമൊയ	നപിരക്പില്	സമയ�
ന്പിതമൊയ	രീതപിയപില്	േഭ്യമൊകുന്നതപിന്	ഹരപി
തസൊലങ്കതപിേ	 വപിദ്യൊലേന്ദങേള്	
സൊധ്യതന്യൊരക്കും.	 നൂതന	 സലങ്കതങേളുന്ട	
േഭ്യതയകും	 പ്രലയൊഗവുകും	 വര്ദ്ധപിച്ചുവരന്ന	 ഈ	
േൊേഘട്ത്പില്	അനലയൊജ്യവുകും	പരപിസ്പിതപി
സൗഹൃദവുമൊയ	സലങ്കതങേള്ക്്	ആശ്രയപിക്ൊ
വുന്ന	ഒര	ന്പൊതുയപിടമൊയപി	ഹരപിതസൊലങ്കതപിേ	
വപിദ്യൊലേന്ദങേന്ള	േൊണൊകും.	ലേരളകും	ആഗ്രഹപി
ക്ന്ന	ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ,	ജേസുരക്ഷ,	പരപിസ്പിതപി
സുരക്ഷ	ഇവ	ഉറപ്ൊക്ന്നതപിന്	ഹരപിതസൊലങ്ക
തപിേ	 വപിദ്യേള്	 ഓലരൊ	 പ്രലദശത്തുകും	
വ്യൊപേമൊലേണ്തുണ്്.	 ഇക്ൊരണത്ൊല്	
ഹരപിതലേരളകും	സൃഷ്ടപിക്ന്ന	പ്രവര്ത്നങേളപില്	
ഹരപിതസൊലങ്കതപിേ	 വപിദ്യേളുന്ട	 പ്രലയൊഗവുകും	
പ്രചൊരവുകും	അനപിവൊര്യഘടേമൊയപി	മൊറുന്നു.

ലേഖേന്	ഹരപിതലേരളകും	
മപിഷനപില്	സൊലങ്കതപിേ	
ഉപലദഷ്ടൊവൊണ്

ശകരളം ആഗ്ഹതിക്കുന് 
ഭക്്സുരക്, ജലസുര

ക്, പരതിസ്തിതതിസുരക് 
ഇവ ഉറപ്ാക്കുന്തതിനന് 

ഹരതിതസാശകേതതിക 
വതിദ്കള് ഓശരാ പ്ശദേ
ത്ം വ്ാപകമാശകണ്ടത
ണ്ടന്. ഇക്കാരണത്താല് 

ഹരതിതശകരളം 
സൃഷ്തിക്കുന് 

പ്വര്ത്തനങ്ങളതില് 
ഹരതിതസാശകേതതിക 

വതിദ്കളകട പ്ശയാഗവം 
പ്ചാരവം അനതിവാര് 
ഘടകമായതി മാറുന്നു.

വി. രതീശന് ഐ.എ.എസ്
പഞ്റോയത്് ഡയറക്ടർ

പഞ്ൊയത്്	വകുപ്പിന്റെ	�യറക്ടറൊയപി	വപി.	രതീശന്	
ഐ.എ.എസ്	ചുമതേലയറ്.	സപിവപില്	സത്പസ്	�യറ
ക്ടറൊയകും	തൃശൂര്,	വയനൊട്,	ഇടുക്പി,	ആേപ്പുഴ	ജപിലേളപില്	
േളക്ടറൊയകും	റവന്യൂ	വകുപ്പിലകും	എേ്	ത്സസ്	വകുപ്പിലകും	
അ�ീഷണല്	േമ്മീഷണറൊയകും	േണ്സ്യൂമര്ന്ഫ�പിന്റെ
യകും	 ലേരളസകുംസ്ൊന	 സഹേരണ	 �ൊങ്കപിന്റെയകും	
മൊലനജപികുംഗ്	 �യറക്ടറൊയകും	 ലസവനമനഷ്പിച്ചപിട്ടുണ്്.	
2016	 -	 ല്	 പഞ്ൊയത്്	 �യറക്ടറൊയപിരന്നപിട്ടുണ്്.	
2007	 മുതല്	മൂന്നുവര്ഷത്പിേധപിേകും	ഗുരവൊയൂര്	 ലദവ
സ്ത്പിന്റെ	അഡ്പിനപിസ്	ലരേറെറൊയകും	പ്രവര്ത്പിച്ചപിട്ടുണ്്.
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അണ്ാറക്കണ്നുും തന്ാലായതത് 
 100 151 കുളും 50 60 ദിവസും

ടിമ്ിള് മറോഗി പി എസ്

ഒര	 േപിറെര്		 ശുദ്ധജേത്പിന്	 ഇന്ന്	 പൊേപിലന
ക്ൊളുകും	ഭൊവപിയപില്	സ്ര്ണ്ലത്ക്ൊളുകും	വപിേ

വരന്ന	സമയകും	വപിദൂരമല.	ഭൊവപിയപില്	ലേൊേമ
ഹൊയദ്ധങേള്	 സകുംഭവപിക്ന്നത്	 ജേത്പിന	
ലവണ്പിയൊയപിരപിക്കും.	സ്ൊര്ത്മൊയ	ജീവപിതേ
ക്ഷ്യങേള്	മൊത്കും	നപിറഞ്	ജീവപിതത്പില്	നൊകും	
പരപിസ്പിതപിലയയകും	 നമ്മന്ളത്ന്ന്നയകും	 മറക്
ന്നു.	 ഈ	 സൊമൂഹപിേ	 മനസ്പിതപി	 നമ്മന്ള	
എത്പിച്ചപിരപിക്ന്നത്	ദുരപിതപൂര്ണ്മൊയ	ജീവപിത
ത്പിലേക്ൊണ്.	മൊേപിന്യങേള്	വേപിന്ച്ചറപിയൊന
ളള	സ്േമൊയപി	പ്രകൃതപിയന്ട	 നൊ�ീഞരമ്പുേ
ളൊയ	നദപിേളുകും		പുഴേളുകും	ലതൊടുേളുകും		കുളങേളുകും	
ന്പൊതുേപിണറുേളുകും	 മൊറപിയത്	 സത്യേൊഴ്ചയൊ
ണ്.	 പ്രകൃതപിയന്ട	 ലരൊദനകും	 തപിരപിച്ചറപിഞ്	
സൊമൂഹപിേ	 പ്രവര്ത്േരന്ടയകും		
പ്രകൃതപിലനേഹപിേളുന്ടയകും	ശബ്ദമൊണ്	നൊടപിന്റെ		
ശബ്ദമൊയപി,	 സര്ക്ൊരപിന്റെ	 ശബ്ദമൊയപി	 ഹരപിത
ലേരളകും	എന്ന	വപിപവ	ആശയത്പിലൂന്ട	നൊട്പില്	

തപിരയടപിച്ചുയര്ന്നത്.	 ഹരപിതലേരളകും	 മപിഷന്റെ	
പ്രവര്ത്നങേള്ക്്		എറണൊകുളകും	ജപിലൊ	ലേൊ
ര്�പിലനറെറൊയപി	 ചുമതേന്പ്ടുത്പിന്േൊണ്്	 ജപി
ലൊേളക്ടറുന്ട	 ഉത്രവ്	 േഭപിച്ചലപ്ൊള്	
പ്രകൃതപിക്ലവണ്പി	 പ്രവര്ത്പിക്വൊന്	 േപിട്പിയ	
ഏറെവുകും	വേപിയ	അവസരമൊയപി	അത്	എനപിക്്	
ലതൊന്നപി.	

പ്രകൃതപിന്യക്റപിച്ച്	 ചപിന്തപിക്ന്ന	 ഒര	
ജനത	ഉണരന്നു	എന്നത്	തന്ന്നയൊണ്	ഹരപിത	
ലേരളത്പിന്റെ	 പ്രസക്പി.	 ലേൊടപിക്ണക്പിന്	
രൂപ	വപിനപിലയൊഗപിക്ൊന്ത,	പൊനപികുംഗ്	േമ്മപിറെപി
േളുന്ടലയൊ	 എഞ്പിനീയറപികുംഗ്	 വപിഭൊഗത്പിന്റെ
ലയൊ	അകുംഗീേൊരത്പിന്	േൊത്തുനപില്കൊന്ത,	ഇട
പൊടുേളുന്ട	 നടത്പിപ്പിന്	 ലവണ്പി	
വൊദപ്രതപിവൊദങേളുന്ട	 അേ്ടപിയപിലൊന്ത	
ഹരപിതലേരളകും	 പദ്ധതപിയപിലൂന്ട	 ലനടുവൊന്	
േഴപിഞ്	ലനട്ങേള്	ന്ചറുതല.

	അര്പ്ണമലനൊഭൊവലത്ൊന്ടയകും	 	യവത്
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ത്പിന്റെ	 	 പ്രസരപിലപ്ൊന്ടയകും	 ഹരപിതലേരളകും	
പദ്ധതപിക്്	 ലനതൃത്കും	 നല്കുവൊന്	 മന്പിന്	
ആലവശകും	പേര്ന്നത്	പ്രകൃതപിദത്മൊയ	ജീവപി
തചര്യയൊണ്	യഥൊര്ത്	വപിേസനകും	എന്ന	തപി
രപിച്ചറപിവ്	 ഉളളതുന്േൊണ്്	 മൊത്മൊണ്.	 ഹരപിത	
ലേരളത്പിന്റെ	ആദ്യ	ഘട്ത്പില്	എറണൊകുള
ത്പിന്	 	 മപിേച്ച	 ലനട്കും	 	 	 	 ത്േവരപിക്വൊന്	
േഴപിഞ്ഞു.	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്തുേളപിലകും	 	 മുനപിസപി
പ്ൊേപിറെപിേളപിലകും	ലേൊര്പ്ലറഷനപിലമൊയപി	 	 	േൊ
ര്ഷപിേലമഖേയപില്	353	ന്പ്രൊജക്ടുേളുകും		ജേവപി
ഭവസകുംരക്ഷണത്പില്	 622	 ന്പ്രൊജക്ടുേളുകും		
ശുചപിത്കും,	 മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണത്പില്	 550	
ന്പ്രൊജക്ടുേളുകും	 ഉള്ന്പ്ടുത്പി.	ആന്േ	 584	 േപി
ണറുേള്	റീച്ചൊര്ജ്ജ്	ന്ചയ്തു.	284	കുളങേള്	പുന
രദ്ധരപിച്ചു.	 99.6	 േപിലേൊമീറെര്		 ത്ദര്ഘ്യകും	
വരന്ന	േനൊലേളുകും	തടയണേളുകും	ശുചീേരപിച്ചു.	
ജപിലയപില്	 ഗ്രീന്	 ലപ്രൊലട്ൊലക്ൊള്	 നടപ്പില്	
വരത്പി	ഇ-മൊേപിന്യസകുംസ്ക്കരണകും	ഒന്നൊകും	ഘട്കും	
തുടങേപി.	പൊസ്റ്റപിക്്	വപിമുക്	പഞ്ൊയത്തുേള്	മപി
േച്ചതൊക്പി.	തരപിശ്	ഭൂമപി	കൃഷപി	ലയൊഗ്യമൊക്പി.	
വപിഷരഹപിത	പച്ചക്റപിേള്,	േപിണര്		ലക്ൊറപിലന
ഷന്,	 കുളകും-ചപിറ	 നവീേരണകും,	 മഴക്ഴപി	 നപി
ര്മ്മൊണകും,	 സ്ൊപ്്	 ലഷൊപ്പുേള്	 എന്നപിങേന്ന	
പ്രൊലയൊഗപിേമൊയവ	 നടപ്പില്	വരത്തുവൊനകും	
തുടര്		 പ്രവര്ത്നങേള്	 നപിേനപിര്ത്തുവൊനകും	
േഴപിഞ്ഞു.	

ലരൊഗങേള്	 രൂക്ഷമൊകുന്നത്	 പരപിസ്പിതപി	
മേപിനമൊകുന്നതപിലൂന്ടയൊണ്.	നൊട്പിന്പ്രലദശങേ
ളപിന്േ	ജേലരേൊതസ്സുേള്	സകുംരക്ഷപിക്ൊന്	നൊകും	
പ്രതപിജ്ൊ�ദ്ധരൊണ്.	 	 പന്ക്ഷ	 എന്തുന്േൊ
ലണ്ൊ	 നമ്മുന്ട	 പുതപിയ	 തേമുറയ്ക്	 കുളങേളുകും	
നദപിേളുകും	 സകുംരക്ഷപിക്ണന്മന്ന	 ചപിന്ത	 ഉണ്ൊ

ക്പിന്യടുത്്	 അവന്ര	
പ്രവൃത്പിപഥത്പിലേക്്	 ന്േൊണ്ടുവ
രവൊന്	 നമ്മുന്ട	 വപിദ്യൊഭ്യൊസ	 സകും
വപിധൊനത്പിന്	 േഴപിയന്നപില.	 ജീവപി
തത്പില്	 പര്രൊഗതമൊയ	
ശുചപിത്സകുംസ്ക്കൊരകും	 നപിേനപിര്ത്തുന്ന
തപിനൊണ്		 വപിദ്യൊഭ്യൊസത്പിലൂന്ട	
നൊകും	മുന്തൂക്കും	ന്േൊടുലക്ണ്ത്.	

ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	 സകുംരക്ഷ
ണത്പിന്റെ	പ്രൊധൊന്യകും	വളന്ര	ആഴ
ത്പില്	 സൊമൂഹപിേ	
പ്രതപിജ്ൊ�ദ്ധതലയൊന്ട	 ചപിന്തപി
ക്ന്ന	ഒര	വപിശപിഷ്ട	മന്പിനടമയൊ
ണ്	 എറണൊകുളകും	 ജപിലൊ	 േളക്ടര്		
ന്മൊഹമ്മദ്	 ത്വ	 സഫീറുളള.	 സകും
സൊരലത്ക്ൊള്	കൂടുതല്	പ്രവൃത്പി
യപിലൂന്ട	 പ്രതപിേരപിക്ന്ന	 ഒര	
പ്രകൃതകും	ഉളളതുന്േൊണ്ടുതന്ന്ന	ഹരപി
തലേരളത്പിന്റെ	 എലൊ	

പ്രവര്ത്നങേള്ക്കും	 	 പ്രധൊന	 ആശയക്ര
ത്ൊയപി	 േളക്ടര്		 മുന്നപിട്്	 നപിന്നപിരന്നു.	 ജേദൗ
ര്	േഭ്യത്പിന്റെ		 പ്രതപിസന്പിേള്	 നപിര്ണ്ൊയേ
മൊയ	 രീതപിയപില്	 എത്പിയലപ്ൊഴൊണ്	
ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	 സകുംരക്ഷണപദ്ധതപിയൊ
യപി		100	കുളകും	50	ദപിവസകും	പദ്ധതപി	തുടങ്ങുവൊന്	
തീരമൊനപിച്ചത്.	പതപിനൊയപിരക്ണക്പിന്	മേപി
നമൊയ	 കുളങേളുകും	 	 നദപിേളുകും	 ലതൊടുേളകും	
നപിറഞ്	നമ്മുന്ട	 നൊട്പില്	പൂര്ണ്മൊയകും	 മൊേപി
ന്യമുക്പരപിസ്പിതപി	സൃഷ്ടപിക്േ	എന്നത്	 ഒര	
വേപിയ	ജനേീയ	പ്രവര്ത്നത്പിലൂന്ട	മൊത്ലമ	
േഴപിയൂ.	 എന്നപിരന്നൊലകും	 അണ്ൊറക്ണ്നകും	
തന്നൊേൊയത്	 എന്ന	 ആശയകും	
മുന്നപില്	വച്ചുന്േൊണ്്	ജപിലയപിന്േ	100	കുളങേള്	
50	 ദപിവസകും	 ന്േൊണ്്	 വൃത്പിയൊക്ന്ന	 ഒര	
സര്ജപിക്ല്	രേീറെ്ന്മറെ്	നടത്തുവൊന്	100	കുളകും	
50	ദപിവസകും	പദ്ധതപിയന്ട	ജപിലൊ	ലേൊര്		�പിലനറെ
റൊയപി	 എന്ന്ന	 നപിലയൊഗപിച്ചു.	 ഹരപിത	 ലേരളകും	
പദ്ധതപിയപിലള്ന്പ്ടുത്പിന്ക്ൊണ്്	ജപിലൊ	ഭരണ
കൂടത്പിന്റെ	 ലനതൃത്ത്പില്	ഈ	പദ്ധതപി	 നട
പ്പിേൊക്വൊന്	തീരമൊനപിച്ചു.	ഇതപിന്	പ്രലചൊദ
നമൊയത്	 മുന്	 ജപിലൊേളക്ടറൊയപിരന്ന	
രൊജമൊണപിേ്യകും	 50	 കുളങേള്	
വൃത്പിയൊക്ന്നതപിന്	 അന്	ന്പൊടു	 ന്േൊച്ചപി	
എന്ന	സൊമൂഹപിേ	സകുംഘടനയന്ട	കൂട്ൊയ	പ്രവ
ര്ത്നത്പിലൂന്ട	 മുന്പ്	 നടപ്പില്	 വരത്പിയ	
പദ്ധതപിയൊയപിരന്നു.

ന്േൊച്ചപിന്	ഷപിപ്്യൊര്�പിന്റെ		ഫണ്്	ഉപലയൊ
ഗപിച്ച്		സകുംഘടനേളുന്ട	സഹൊയത്ൊല്	ലവൊള
ണ്പിയര്മൊന്ര	 ചപിട്ന്പ്ടുത്പി	 യദ്ധേൊേ	 അടപി
സ്ൊനത്പില്	ചപിട്യൊയ	പ്രവര്ത്നങേളപിലൂന്ട	
പദ്ധതപിക്്	തുടക്കും	കുറപിച്ചു.	അതൊത്	പഞ്ൊയ

പദ്ധതതിയുകട 
ബക്ലമാക്തില് വതിചാരതിച്

തതിശനക്കാള് മുന്പന് 
തകന് പദ്ധതതി പൂര്ത്തതി
യാക്കുകയും 50 ദതിവസം 
കകാണ്ടന് 100 കുളങ്ങള് 

എന്തന് 60 ദതിവസം 
കകാണ്ടന് 151 കുളങ്ങള് 
എന് ലക്്ത്തതിശലക്കന് 

എത്തതിശച്രുകയും കചയ്തു.
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ത്പിന്േ	പ്രസപി�ന്റുമൊന്രയകും	 	അകുംഗങേന്ളയകും		
കുടുകും�ശ്രീ	 പരപിസ്പിതപി	 പ്രവര്ത്േന്രയകും,	
അവലരൊന്ടൊപ്കും	 ലവൊളണ്പിയര്മൊന്രയകും,	
കൂേപിക്്	ലജൊേപി	ന്ചയ്യുന്ന	ന്തൊഴപിേൊളപിേന്ളയകും	
ഉള്ന്പ്ടുത്പിയൊണ്	ഓലരൊ	കുളങേളുകും	വ്യത്പി
യൊക്പിയത്.	വ്പിച്ച	ജനേീയ	പപിന്തുണയൊണ്	
ഓലരൊ	 സ്േങേളപിലകും	 പദ്ധതപി	 നടത്പിപ്പിന്	
ഉണ്ൊയപിരന്നത്.	 ഓലരൊ	 കുളവുകും	 േളക്ടര്		
ലനരപിട്്	സന്ദര്ശപിച്ച്	പ്രവര്ത്നങേള്	വപിേയപി
രത്പിയപിരന്നു.	 ഇത്	 ന്പൊതുജനപങ്കൊളപിത്പി
ന്റെ	 ആഴകും	 കൂട്പി.	 പ്രവര്ത്േര്ക്്																						
ലവണ്	 ഭക്ഷണന്ചേവേളുകും	 ന്ജ.സപി.�പി.	 മറെ്	

ഉപേരണങേള്,	 വണ്പിേള്	 എന്നപിവയ്ക്	 ആവ
ശ്യമൊയ	 ന്ചേവുേളുകും	 ന്േൊച്ചപിന്	 ഷപിപ്്യൊര്�പി
ന്റെ	ഫണ്പില്	നപിന്നൊണ്	വഹപിച്ചപിരന്നത്.	ഓലരൊ	
പ്രലദശലത്ക്മുള്ള	ലനൊ�ല്	ഓഫീസര്മൊന്ര	
േളക്ടര്		നപിലയൊഗപിച്ചപിരന്നു.	

പഞ്ൊയത്തുേളപില്	 സര്	ലവ്വ	 നടത്പി	 പദ്ധ
തപിയപില്	ഉള്ന്പ്ടുത്തുവൊന്	േഴപിയന്ന	കുളങേള്	
തപിരന്ഞ്ടുക്േയകും,	അവ	ലനൊ�ല്	ആഫീസ
ര്മൊര്		 പരപിലശൊധപിച്ച്	 സൊലങ്കതപിേഉപലദശപ്ര
േൊരകും	 ശുചീേരണ	 പ്രവര്ത്നങേള്ക്ള്ള	
തീയതപി	 നപിശ്ചയപിച്ചുമൊണ്	 പ്രവര്ത്നങേള്	
നടത്പിയത്.	മപിഷന്		സമയ�ന്പിതമൊയപി		പൂ

ഹരപിതലേരളകും	ദൗത്യത്പിന്റെ	ഭൊഗമൊയപി	സർക്ൊർ	മു
ലന്നൊട്ടുവച്ച	 േക്ഷ്യങേൾ	 മൊതൃേൊപരമൊയപി	 ഏന്റെടു

ത്	പ്രലദശങേളപിൽ	അതപിലറെതൊയ	മൊറെങേൾ	ഉണ്ൊയപിട്ടു
ന്ണ്ന്ന്	മുഖ്യമന്ത്രപി	പപിണറൊയപി	വപിജയൻ.	അലതസമയകും	
മൊേപിന്യനപിർമൊർജ്ജനകും	 അടക്മുള്ള	 േൊര്യങേളപിൽ	 ശു
ഷ്	േൊന്തപി	പുേർത്ൊത്	സ്േങേളപിൽ	പനപിയകും	പേർച്ച
വ്യൊധപിേളുകും	 വ്യൊപേമൊയപി.	 ഇക്ൊര്യത്പിൽ	 സർക്ൊരപി
ന്റെ	 ഇടന്പടൽ	 അടപിയന്തരമൊയപി	 ഉണ്ൊകുന്മന്നുകും	
മുഖ്യമന്ത്രപി	പറഞ്ഞു.

എറണൊകുളകും	ജപിലൊ	ഭരണകൂടത്പിന്റെ	അ്ത്	ദപിനകും	
നൂറു	കുളകും	പദ്ധതപിയന്ട	സമൊപനകും	കുറപിച്ച്	വടവുലേൊട്	പു
ത്ൻകുരപിശ്	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്പിന്േ	 പന്നപിക്ഴപിച്ചപിറയന്ട	
ശുചീേരണത്പിന്റെ	ഉദ്ഘൊടനകും	നപിർവഹപിക്േയൊയപിര
ന്നു	അലദേഹകും.	പദ്ധതപിയപിൽ	ശുചീേരപിക്ന്ന	151-ൊമന്ത്	
കുളമൊണ്	പന്നപിക്ഴപിച്ചപിറ.

ഹരപിതലേരളകും	വപിജയപിപ്പിക്ന്നതപിനൊയപി	സ്യകും	നട
ത്പിയ	 ഇടന്പടലേൾ	 മൂേകും	ശ്രദ്ധപിക്ന്പ്ട്	 ജപിലയൊണ്	
എറണൊകുളകും.	നഷ്ടന്പ്ട്	ജേലരേൊതസ്സുേൾ	വീന്ണ്ടുക്
ന്നതപിനൊയപി	 കുളങേളുകും	 ലതൊടുേളുകും	 വൃത്പിയൊക്പിയത്	
അതപിന്റെ	ഭൊഗമൊണ്.	േളക്ടറുകും	ജപിലൊഭരണകൂടവുകും	ഫേപ്ര
ദമൊയപി	ഇടന്പട്ത്	മൂേകും	അ്ത്	ദപിവസത്പിന്	മുൻപു	തന്ന്ന	
പദ്ധതപി	പൂർത്പിയൊയപി.	നൂറ്	കുളകും	േക്ഷ്യമപിട്	സ്ൊനത്്	151	
കുളങേളൊണ്	പൂർത്പിയൊക്ൊനൊയത്.	ജനങേളുന്ട	പങ്കൊളപിത്
ലത്ൊന്ട	 പദ്ധതപി	 വപിജയപിപ്പിക്ൊനൊയത്	 മൊതൃേൊപരമൊണ്.	
ഇലത	 മൊതൃേയപിൽ	 ലേരളത്പിന്േ	 എലൊ	 കുളങേളപിന്േയകും	
ലതൊടുേളപിന്േയകും	ജേകും	കുടപിന്വള്ളത്പിന്റെ	ശുദ്ധപിയള്ളതൊക്പി	
മൊറെൊനൊണ്	സർക്ൊർ	േക്ഷ്യമപിടുന്നത്.

ഹരപിതലേരളകും	പദ്ധതപിയപിൽ	സർക്ൊർ	വപിഭൊവനകും	ന്ചയ്	
േക്ഷ്യങേൾ	 ഇനപിയകും	 നപിറലവറെന്പ്ടൊനണ്്.	 ഇക്ൊര്യത്പിൽ	
പേ	തലദേശസ്ൊപനങേളുകും	ലവണ്	തൊൽപര്യകും	േൊണപിച്ചപില.	
പേ	 പ്രലദശങേളപിലകും	 മൊേപിന്യകും	 അവലശഷപിക്ല്ൊൾ	
വൊയവുകും	 ന്വള്ളവുകും	എങേന്ന	ശുദ്ധമൊകുകും.	 ന്ചലയേണ്	േൊര്യ
ങേൾ	ന്ചയേൊത്ത്	മൂേമൊണ്	മഴയ്ക	മുന്്	പനപി	വ്യൊപേമൊയ

ത്.	അലതസമയകും	മൊതൃേൊപരമൊയപി	പ്രവർത്പിച്ച	സ്േങേ
ളപിൽ	 അതപിലറെതൊയ	 മൊറെമുണ്്.	 മൊേപിന്യകും	 ന്േട്പിക്പിടന്ന	
സ്േങേളപിേൊണ്	ലരൊഗകും	പടർന്നു	പപിടപിച്ചപിരപിക്ന്നത്.	അേ
സതയന്ട	ഫേമൊണപിത്.	തലദേശസ്ൊപനങേൾക്്	ലനതൃത്കും	
ന്േൊടുക്ന്നവർ	ഇക്ൊര്യത്പിൽ	ഫേപ്രദമൊയപി	ഇടന്പടണകും,	
മുഖ്യമന്ത്രപി	ആവശ്യന്പ്ട്ടു.

പദ്ധതപിേൾ	സ്യകുംഭൂവൊയപി	ഉണ്ൊകുന്നതന്ലന്നുകും	പ്രലത്യ
േമൊയ	 ഇടന്പടേൊണ്	 വപിജയേരമൊയ	 പദ്ധതപിേൾക്്	
പപിന്നപിന്േ	ശക്പിന്യന്നുകും	മുഖ്യമന്ത്രപി	ചൂണ്പിക്ൊട്പി.	മൊേപിന്യകും	
ന്േട്പിക്പിടക്ന്ന	ലേരളമല	നവലേരളകും.	നൊടപിന്റെ	അവസ്	
മനസപിേൊക്പി	 ഓലരൊരത്രകും	 ജൊഗ്രതലയൊന്ട	
പ്രവർത്പിക്ണകും.	ശുദ്ധമൊയ	ന്വള്ളവുകും	സ്ഛമൊയ	പ്രകൃതപി
യകും	 സൊധ്യമൊയൊലേ	 ത്ദവത്പിന്റെ	 സ്ന്തകും	 നൊട്	 എന്ന	
വപിലശഷണകും	 നമുക്്	 അവേൊശന്പ്ടൊനൊകൂന്വന്നുകും	 മുഖ്യമ
ന്ത്രപി	പറഞ്ഞു.

മറോലിന്നിർമറോർജ്ജനം ഫലപ്രദമറോക്കുന്തിന്  
 സർക്റോർ അടിയന്രമറോയി ഇടമ്പടും: മുഖ്മന്തി

ഹരപിതലേരളകും	പദ്ധതപിയന്ട	ഭൊഗമൊയപി	എറണൊകുളകും	ജപിലയപില്	
നടപ്ൊക്പിയ	100	കുളകും	50	ദപിവസകും	പദ്ധതപിയന്ട	സമൊപനസലമ്മളനകും	
മുഖ്യമന്ത്രപി	പപിണറൊയപി	വപിജയന്	ഉദ്ഘൊടനകും	ന്ചയ്യുന്നു.
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ര്ത്പിയൊക്ന്നത്	ഒര	ന്വല്ലുവപിളപി	തന്ന്നയൊയപി
രന്നു.	 ദുര്ഘടമൊയ	 സ്േങേളപിന്േ	 കുളങേള്	
ലപൊലകും	ഈ	പദ്ധതപിയപില്	ഏന്റെടുത്്	ശുചീേ
രപിക്വൊന്	േഴപിഞ്ഞു.

പദ്ധതപിയന്ട	 ത്ക്മൊക്പില്	 വപിചൊരപിച്ചതപി
ലനക്ൊള്	 മുന്പുതന്ന്ന	 പദ്ധതപി	
പൂര്ത്പിയൊക്േയകും,	50	ദപിവസകും	ന്േൊണ്്	100	
കുളങേള്	എന്നത്	60	ദപിവസകും	ന്േൊണ്്	151	കു
ളങേള്	എന്ന	േക്ഷ്യത്പിലേക്്	എത്പിലച്ചരേ
യകും	ന്ചയ്തു.	ഈ	വപിജയകും	നവലേരളത്പിറെ	365	
ദപിവസത്പിന്റെവപിജയത്പില്	കൂട്പി	ലചര്ത്തുന്േൊ
ണ്്	എറണൊകുളകും	 ജപിലൊ	അഭപിമൊനപൂരപിതമൊവു
േയൊണ്.	

നവലേരള	 മപിഷന്റെ	 ശപില്പി	 മുഖ്യമന്ത്രപി,	

ലേഖപിേ	ഹരപിതലേരളകും	മപിഷന്	
എറണൊകുളകും	ജപില	ലേൊര്�പി

ലനറെറുകും	പഞ്ൊയത്്		
അസപിസ്റ്ററെ്		�യറക്ടറുമൊണ്

മപിേച്ച	 ആലരൊഗ്യ	 പ്രവര്ത്നങേള്	 നട
ത്പിയ	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേള്ക്	
ളള	ആലരൊഗ്യ	ലേരളകും	പുരസ്	േൊരങേള്	വപിത	
രണകും	ന്ചയ്തു	

ന്േൊലകും	ജപിലൊ	പഞ്ൊയത്ൊണ്	സകുംസ്ൊ
നതേത്പില്	 ഒന്നൊകും	 സമ്മൊനമൊയ	 പത്്	
േക്ഷകും	രൂപയ്ക്	അര്ഹമൊയത്.		രണ്ൊകും	സമ്മൊ
നമൊയ		അഞ്്	േക്ഷകും	രൂപയ്ക്	മേപ്പുറകും	ജപിലൊ
പഞ്ൊയത്തുകും	 മൂന്നൊകും	 സമ്മൊനമൊയ	 മൂന്ന്	
േക്ഷകും	രൂപയ്ക്	േൊസര്ലേൊ�്	ജപിലൊ	പഞ്ൊ
യത്തുകും	അര്ഹമൊയപി.

ലേൊഴപിലക്ൊട്	 ജപിലയപിന്േ	 ലപരൊമ്പ്ര,	
പത്നകുംതപിട്	 ജപിലയപിന്േ	പുളപിക്ീഴ്,	 േണ്ണൂര്		
ജപിലയപിന്േ	തേലശേരപി	എന്നീ	ല്ൊക്്	പഞ്ൊ
യത്തുേള്	പത്്	േക്ഷകും,	അഞ്്	േക്ഷകും,	മൂന്ന്	
േക്ഷകും	 രൂപൊക്മത്പില്	 ല്ൊക്്തേത്പില്	
ഒന്നുകും	രണ്ടുകും	മൂന്നുകും	സ്ൊനങേള്	ലനടപി.	

ന്േൊലകും	 ജപിലയപിന്േ	 േരവൊളൂരകും	 ലേൊഴപി
ലക്ൊട്	ജപിലയപിന്േ	ന്നൊച്ചൊടുകും	പൊേക്ൊട്	ജപി
ലയപിന്േ	 ശ്രീകൃഷ്ണപുരവുകും	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്തു	
േള്ക്ളള	പുരസ്	േൊരങേളപില്		ഒന്നുകും	രണ്ടുകും	
മൂന്നുകും	സ്ൊനങേള്	ലനടപി.	പത്്	േക്ഷകും,	അ	
ഞ്്	േക്ഷകും,	മൂന്ന്	േക്ഷകും	രൂപ	ക്മത്പിേൊണ്	
പുരസ്	േൊര	 തുേ.	 മുനപിസപിപ്ൊേപിറെപിേള്ക്ളള	
പുരസ്	േൊരകും	 ഇടുക്പി	 ജപിലയപിന്േ	 	 േട്പ്ന,	
ലേൊഴപിലക്ൊട്	 ജപിലയപിന്േ	 ന്േൊയപിേൊണ്പി,	
തൃശൂര്		 ജപിലയപിന്േ	 ന്േൊടുങേല്ലൂര്		 മുന്സപിപ്ൊ	

േപിറെപിേള്	ലനടപി.	പത്്	േക്ഷകും,	അഞ്്	േക്ഷകും,	
മൂന്ന്	േക്ഷകും	രൂപ	ക്മത്പിേൊണ്	പുരസ്	േൊര	
തുേ.	 	 ലേൊര്പ്ലറഷന്	 തേത്പില്	 	 ഒന്നുകും	
രണ്ടുകും	 മൂന്നുകും	 പുരസ്	േൊരങേള്	 ആര്ക്മപില.	
സമൊശ്ൊസ	സമ്മൊനമൊയ	 രണ്്	 േക്ഷകും	രൂപ
യ്ക്	അര്ഹമൊയത്	തൃശൂര്		ലേൊര്പ്ലറഷനൊണ്.

ജപിലൊതേ	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	 പുരസ്	േൊര	
ങേളപില്	 ഒന്നുകും	 രണ്ടുകും	 മൂന്നുകും	 സ്ൊനങേള്	
(അഞ്്	 േക്ഷകും,	 മൂന്ന്	 േക്ഷകും,	 രണ്്	 േക്ഷകും	
രൂപവീതകും)	യഥൊക്മകും:	തപിരവനന്തപുരകും-	വൊ
മനപുരകും,	കുളത്തൂര്	,	മൊറനല്ലൂര്	.		ന്േൊലകും-	ചപിറ
ക്ര,	ആേപ്ൊട്,	ന്തക്കുംഭൊഗകും.	പത്നകുംതപിട്-	
ലതൊട്പ്പുഴലശേരപി	 (ഒന്നൊകും	സ്ൊനകും),	 ആേപ്പുഴ	
-ലചന്നകുംപള്ളപിപ്പുറകും	(ലപ്രൊത്ൊഹന	സമ്മൊനകും),	
ലേൊട്യകും-	 മുലത്ൊേപി	 (ലപ്രൊത്ൊഹന	 സമ്മൊ	
നകും)	 	 ഇടുക്പി-	 ആേലക്ൊട്,	 കുടയത്തുര്		 (യ	
ഥൊക്മകും	ഒന്നുകും	രണ്ടുകും	സ്ൊനകും).	എറണൊകുളകും
-ആയവന	 (ഒന്നൊകുംസ്ൊനകും)	 	 തൃശ്ശൂര്	-	 ന്പൊയേ	
(ഒന്നൊകുംസ്ൊനകും),	 പൊേക്ൊട്-പുതുലക്ൊട്	
(ഒന്നൊകുംസ്ൊനകും),	 മേപ്പുറകും	 -	എടക്ര	 (ലപ്രൊ
ത്	സൊഹന	സമ്മൊനകും),	ലേൊഴപിലക്ൊട്	 -	അരപി
ക്ളകും,	 ഇടലച്ചരപി	 (യഥൊക്മകും	 ഒന്നുകും	 രണ്ടുകും	
സ്ൊനകും).	 വയനൊട്-എടവേ,	 പൂത്ൊടപി,	
ത്വത്പിരപി	 (യഥൊക്മകും	 ഒന്നുകും	 രണ്ടുകും	 മൂന്നുകും	
സ്ൊനകും),	 േണ്ണൂര്	-	 ന്ചറുപുഴ	 (ലപ്രൊത്ൊഹന	
സമ്മൊനകും),	 േൊസര്ലഗൊ�്-	ഈസ്റ്റ്	 എലളരപി	
(ഒന്നൊകുംസ്ൊനകും).

			

ആറരറോഗ്റെരളം പുരസ് െറോരങ്ങള്
വിതരണം മ്ചയ്തു

ഹരപിത	ലേരള	മപിഷന്റെ	സകുംസ്ൊന				ത്വസ്	
ന്ചയര്ലപഴ്സണ്,	ല�ൊ.	ടപി.	എന്.	സീമ	എന്നപിവ
ര്		പന്ങ്കടുത്	100	കുളകും	50	ദപിവസകും	പദ്ധതപിയ
ന്ട	വപിജയസമൊപന	ആലഘൊഷവുകും	വന്	വപിജയ
മൊയപിരന്നു.	 പ്രവര്ത്നങേള്ക്്	 	 ലനതൃത്കും	
ന്േൊടുത്തപിന്	ജപിലൊ	േളക്ടര്ക്കും	 	പദ്ധതപിയ
മൊയപി	 സഹേരപിച്ച	 സകുംഘടനേള്ക്കും	 	 ലനേ
ലഹൊപഹൊരകും	നല്പിയത്	ആലവശകും	പേര്ന്നു.	

മുഖ്യമന്ത്രപിയന്ട	ത്േയേപില്	നപിന്ന്	ലനേലഹൊ
പഹൊരകും	 വൊങ്ങുല്ൊള്	 	അഭപിമൊനകും	 ലതൊന്നപി.	
അകുംഗീേരപിക്വൊന്	തയേൊറൊവുന്ന	ഒര	ഭരണകൂ
ടത്പിന്	 ലവണ്പി	പ്രവര്ത്പിക്വൊന്	ഈ	ലനേ
ലഹൊപഹൊരകും	ഓലരൊ	വ്യക്പിക്കും	ലപ്രരണയൊ
വന്ട്.

	 	 	 	 	

മുഖ്മന്തതിയുകട 
ബകയ്തില് നതിന്ന് 
ശനേശഹാപഹാരം 

വാങ്ങുശമ്ാള്  അഭതിമാനം 
ശതാന്തി. അംഗീകരതിക്കു

വാന് തയ്ാറാവന് ഒരു 
ഭരണകൂടത്തതിനന് ശവണ്ടതി 
പ്വര്ത്തതിക്കുവാന് ഈ 

ശനേശഹാപഹാരം ഓശരാ 
വ്ക്തിക്കും 

ശപ്രണയാവകട്ട.
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തറദേശസ്യംഭരണ സ്റോപനങ്ങളിൽ പരറോതിമ്പെ
ട്ടി- മറോർഗ്ഗനിർറദേശം പുറമ്പെടുവിച്ചു

ന്പൊതുജനങേളപില്	നപിന്നുകും	നപിർലദേശങേളുകും	അഭപിപ്രൊയങേളുകും	
പരൊതപിേളുകും	സ്ീേരപിക്ന്നതപിനൊയപി	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊ
പനങേളപിലകും	 ടൗൺ	പൊനപികുംഗ്	ഓഫീസുേളപിലകും	പരൊതപിന്പ്ട്പി
േൾ	സ്ൊപപിക്ന്നതുമൊയപി	�ന്ന്പ്ട്്	വപിശദമൊയ	മൊർഗ്ഗനപിർ
ലദേശങേൾ	 പുറന്പ്ടുവപിച്ചു.	 ന്പട്പി	 തുറക്ന്നതപിനൊയപി	
നപിശ്ചയപിച്ചപിരപിക്ന്ന	ദപിവസകും,	ഉത്രവൊദന്പ്ട്	ഉലദ്യൊഗസ്ന്റെ	
ലപര്,		ലഫൊൺ	ന്ർ,	അപ്ീല്	അധപിേൊരപിയന്ട	ലപര്	എന്നപിവ	
ന്പൊതുജനങേൾക്്	 േൊണത്ക്വപിധകും	 പ്രദർശപിപ്പിലക്ണ്	
തൊണ്.	പരൊതപിയപിലന്മല്	സമയ�ന്പിതമൊയപി	നടപടപി	സ്ീേ
രപിച്ച്	 മറുപടപി	 േഭ്യമൊക്കും.	 േഭപിച്ച	 മറുപടപി/പരപിഹൊരകും	 പരൊതപി
ക്ൊരന്	തൃപ്തപിേരമന്ലങ്കപില്	അപ്ീല്	സകുംവപിധൊനവുകും	ക്മീേരപി
ച്ചപിട്ണ്്.

(സ.ഉ(സൊധൊ)	നകും.1691/2017/തസ്ഭവ,		തീയതപി	23-5-2017)

വിമുക്തഭടമ്റെ ഭവനത്ിമ്റെ വസ്തുനികുതി-
വ്വസ്െള് പരിഷ് െരിച്ചു

സകുംസ്ൊനന്ത്	വപിമുക്ഭടന്മൊന്രയകും	അവരന്ട	ഭൊര്യമൊന്ര
യകും/വപിധവേന്ളയകും	 അവരന്ട	 യഥൊർത്	 തൊമസത്പിനൊയപി	
ഉപലയൊഗപിക്ന്ന	ഭവനങേന്ള	വീട്ടുേരകും	(വസ്തുനപികുതപി)	അടയ്കന്ന
തപില്	നപിന്നുകും	ഒഴപിവൊക്പിയത്	സകും�ന്പിച്ച്	നപിേവപിലണ്ൊയപിര
ന്ന	വ്യവസ്േൾ	പരപിഷ്	ക്രപിച്ച്	ഉത്രവൊയപി.

(സ.ഉ(ത്േ)	നകും.106/17/തസ്ഭവ,		തീയതപി	26-5-2017)

ഇലക്ടിക്ൽ ഉപെരണങ്ങള് മ്ടന്  ഡർ കൂടറോമ്ത 
ക്രൂസിൽ നിന്നും വറോങ്ങറോം 

	 ലേരള	 റൂറല്	 എകുംലപൊയ്	ന്മറെ്	 ആറെ്	 ന്വല്ഫയർ	
ന്സൊത്സറെപിയന്ട	 (ക്രൂസ്)	 അന�ന്	സ്ൊപനമൊയ	 ലേരള	
ഗ്രൊമലജ്യൊതപി	ത്േറെപികുംഗ്	(KGL)	പൂർണ്മൊയകും	സ്ന്തമൊയപി	ഉല്ൊ
ദപിപ്പിക്ന്ന	 ഇേക്ടപിക്ല്	അന�ന്	 ഉപേരണങേൾ	 ലനരപിട്്	

ക്രൂസപില്	നപിന്നുകും	വൊങ്ങുന്നതപിന്	തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപന
ങേൾക്്	 അനമതപി	 നല്േപി	 ഉത്രവൊയപി.	 (ലഫൊൺ	 ന്ർ-	
04994-241121)

(സ.ഉ(സൊധൊ)നകും.	1093/2017/തസ്ഭവ,	തീയതപി	05-04-2017)	

പഞ്റോയത്് വകുപെിൽ പുതിയ 448 തസ്ിെെള്
	 പഞ്ൊയത്്	വകുപ്പില്	പുതപിയ	448	തസ്പിേേൾ	അന

വദപിച്ചു.	 സീനപിയർ	 സൂലപ്രണ്്-29,	 അസപിസ്റ്ററെ്	 ന്സക്ട്റപി-37,	
സീനപിയർ	 ക്ർക്്-146,	 ക്ർക്്-170,	 ഓഫീസ്	 അറെൻ�റെ്-66	
എന്നീ	തസ്പിേേളൊണ്	അനവദപിച്ചത്.	

(സ.ഉ(ത്േ)നകും.	109/2017/തസ്ഭവ,		തീയതപി	05-06-2017)	

അംഗന്വറോടിെളുമ്ട പ്രവർത്നം മ്മച്ചമ്പെടുത്തുന്
തിന് മറോർഗ്ഗറരഖ

	 സകുംസ്ൊന	 നപിയമസഭൊ	 ലേൊക്ല്	 ഫണ്്	 അക്ൗ
ണ്്സ്	േമ്മപിറെപിയന്ട	(2014-16)	66-മത്	റപിലപ്ൊർട്പില്	അകുംഗൻവൊ
ടപിേളുന്ട	അവസ്	ലശൊചനീയമൊന്ണന്ന്	വപിേയപിരത്ന്പ്ട്തപി
ന്റെ	 അടപിസ്ൊനത്പില്	 അവയന്ട	 പ്രവർത്നകും	
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുന്നതുമൊയപി	 �ന്ന്പ്ട്്	 വപിശദമൊയ	 മൊർഗ്ഗലരഖ	
അടങേപിയ	സർക്േർ	പഞ്ൊയത്്	�യറക്ടർ	പുറന്പ്ടുവപിച്ചു.	

(സർക്േർ	നകും.	എ	1-10034/16,		തീയതപി	23-05-2017)	

സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ന്റുമറോരുമ്ട റവതനം 
വർദ്ിപെിച്ചു

കുടുകും�ശ്രീ	സപി.�പി.എ്്	അക്ൗണ്ന്റുമൊരന്ട	പ്രതപിമൊസ
ലവതനകും	 12,000/-	 രൂപയൊയകും	 01/01/2017-ല്	 കുടുകും�ശ്രീയപില്	
അക്ൗണ്റെൊയപി	 5	 വർഷകും	 പൂർത്പിയൊയവർക്്	 ലവതനകും	
13,000/-	രൂപയൊയകും	 01/01/2017	മുതല്	പ്രൊ�േ്യത്പില്	വർദ്ധപി
പ്പിച്ചുകും	നപിേവപിന്േ	ചട്ങേളുകും	വ്യവസ്േളുകും	അനസരപിച്ച്	 750/-	
രൂപ	വൊർഷപിേവർദ്ധനവ്	അനവദപിച്ചുകും	ഉത്രവൊയപി.		

(സ.ഉ(എകുംഎസ്)നകും.	110/2017/തസ്ഭവ,	തീയതപി	09/06/2017)

തറദേശസ്യംഭരണവകുപ്പുമറോയി ബന്ധമ്പെട്ട സർക്റോർ ഉത്രവുെള്, സർക്കുലറുെള് 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങള് എന്ിവയുമ്ട പുർണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ 

മ്വബ്സസറ്റുെളിൽ ലഭ്മറോണ്
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േണ്ണൂരപിന്	ആ	ലപര്	േഭപിക്ന്നത്	േൊനൊകുംപുഴ
യപില്	 നപിന്നൊണ്.	 പട്ണത്പിന്റെ	 അരപിേ്	

ലചര്ന്ന്	 ഒഴുേപിയ	 പുഴയൊയപിരന്നു	 േൊനൊകുംപുഴ.	
ഈ	 പുഴയന്ട	 ലപരപില്നപിന്നൊണ്	 േൊനന്നൂരൊ
യകും	പപിന്നീട്	േണ്ണൂരൊയകും	മൊറപിയത്	എന്ന്	ചരപി
ത്േൊരന്മൊര്	 ലരഖന്പ്ടുത്പിയപിട്ടുണ്്.	 വേപിയ	
ഒര	പ്രലദശത്പിന്റെ	പച്ചപ്്	നപിേനപിര്ത്പിയത്	
ഈ	 പുഴയൊയപിരന്നു.	 ഇര	 േരേളപിലമുള്ളവര്	
കുളപിക്ൊനകും	 അേക്ൊനകും	ആശ്രയപിച്ചതുകും	ഈ	
പുഴന്യയൊണ്.	 എന്നൊല്	 പപില്ക്ൊേത്്	
േൊനൊകുംപുഴ	ഒര	പുഴയൊന്ണന്ന്	പറയൊന്	േഴപി
യൊത്വപിധകും	 മൊറപിലപ്ൊയപി.	 ന്വള്ളത്പിന്റെ	
ഒഴുക്്	നപിേച്ചു.	േരയപിലകും	പുഴയപിലകും	േൊട്	വള
ര്ന്നു.	പൊസ്റ്റപിേ്	അടക്മുള്ള	മൊേപിന്യങേളുന്ട	കൂ
്ൊരമൊയപി	പുഴമൊറപി.	ദുര്ഗന്കും	േൊരണകും	പുഴക്
രയപില്	 ലപൊലകും	 നപില്ക്ൊന്	 േഴപിയൊത്	
അവസ്യൊയപി.	 ഈ	 പരപിതസ്പിതപിയപിേൊണ്	
േൊനൊകുംപുഴന്യ	രക്ഷപിക്ൊനള്ള	ആലേൊചന	നട
ന്നത്.	 േണ്ണൂര്	 അസകും്പി	 മണ്ഡേകും	 വപിേസന	
ന്സമപിനൊറപിേൊണ്	 പുഴ	 സകുംരക്ഷപിക്ണന്മന്ന	
നപിര്ലദേശകും	 ഉയര്ന്നുവന്നത്.	 അതപിന്	 ഒര	
ജനേീയ	 ഇടന്പടേപിലൂന്ട	 തുടക്കും	 കുറപിക്ൊന്	
ന്സമപിനൊര്	 തീരമൊനപിച്ചു.	 2017	 ന്മയ്	 14	 ന്	
ഒര	 വേപിയ	 മനഷ്യ	 മഹൊയജ്മൊയപി	 അത്	
ഫേപ്രൊപ്തപിയപിന്േത്തുേയകും	ന്ചയ്തു.

അയേപ്ന്മേ	 എന്ന	 ഒര	 ഉയര്ന്ന	 പ്രലദശ

ത്്	നപിന്നൊണ്	 ന്ചറപിയ	ഒര	ത്േലത്ൊടൊയപി	
പുഴ	തുടങ്ങുന്നത്.	മൊലച്ചരപി	േണ്ല്ത്്	എന്ന	
സ്േത്്	 എത്പിലച്ചരന്നലതൊന്ട	 അത്	 ഒര	
വേപിയ	ലതൊടപിന്റെ	രൂപത്പിേൊവുന്നു.	പപിന്നീടുകും	
മുലന്നൊട്്	ഒഴുകുല്ൊഴൊണ്	പുഴയൊയപി	രൂപൊന്തര
ന്പ്ടുന്നത്.	 േടേൊയപി	 എന്ന	 സ്േത്തുവച്ച്		
അറ�പിക്ടേപിലനൊട്	 പുഴ	 ലചരന്നു.	 9.5	 േപി
ലേൊമീറെറൊണ്	 ഇതപിന്റെ	ആന്േ	 നീളകും.	 1957	
ന്േ	 ഇ.	 എകും.	 എസ്.	 സര്ക്ൊര്	 ഇതപിന്റെ	
ന്ചറപിന്യൊര	 ഭൊഗത്്	 ചപിേ	 സകുംരക്ഷണപ്രവൃ
ത്പിേള്	 നടത്പിയപിരന്നു.	എളയൊവൂര്	 പഞ്ൊ
യത്്	അതപിന്റെ	പരപിധപിയപില്	വരന്ന	ഭൊഗങേ
ളപില്	 ചപിേ	 സ്േങേളപില്	 ഭപിത്പി	 ന്േട്പി		
സകുംരക്ഷപിച്ചു.	 എന്നൊല്	 േൊേക്മത്പില്	
അവയകും	തേര്ന്നപിരന്നു.

വപിപുേമൊയ	ഒര	ലയൊഗകും	ലചര്ന്ന്	സകുംഘൊടേ	
സമപിതപി	 രൂപീേരപിച്ചൊണ്	 പ്രവര്ത്നത്പിന്	
തുടക്കും	കുറപിച്ചത്.	തുറമുഖ	വകുപ്്	മന്ത്രപി	രൊമചന്ദ
ന്	 േടന്നപ്ള്ളപി	 രക്ഷൊധപിേൊരപിയൊയകും	 ലമയര്		
കുമൊരപി	ഇ.പപി.	േത	ന്ചയര്ലപഴ്സണൊയകും	 	എന്.	
ചന്ദന്	ജനറല്	േണ്	വീനറൊയകും	പ്രവര്ത്പിച്ചു.	7	
ലേന്ദങേളപില്	പ്രൊലദശപിേ	സകുംഘൊടേ	സമപിതപി
േളുകും	രൂപീേരപിക്േയണ്ൊയപി.	നല	പങ്കൊളപിത്
മൊണ്	ഈ	 ലയൊഗങേളപിന്േലൊമുണ്ൊയത്.	 നൊട്ടു
േൊരകും	 സന്നദ്ധ	 സൊകുംസ്കൊരപിേ	
സകുംഘടനൊപ്രവര്ത്േരകും	 വപിവപിധ	 �ഹുജന

കാനാമ്പുഴ - അതിജീവനും 
നാട്ടുനന്മയുടട തിരിച്ചുവരവത്

എന്. ചന്ദ്രന്

േൊനൊമ്പുഴ	
പുനരജ്ജീവനമൊയപി	

�ന്ന്പ്ട്്		സകുംഘൊടേസമപി
തപി	തയേൊറൊക്പിയ	വൊര്ത്ൊപ
ത്പിേ	മുഖ്യമന്ത്രപി	പപിണറൊയപി	

വപിജയന്	പ്രേൊശനകും	ന്ചയ്യുന്നു.	
മന്ത്രപിമൊരൊയ	ന്ജ.	ലമഴ്സപികുട്പി	

അമ്മ,	രൊമചന്ദന്	േടന്നപ്ള്ളപി,	
ല�ൊ.	ന്േ.ടപി.	ജേീല്	

മുഖ്യമന്ത്രപിയന്ട	ത്പ്രവറെ്	
ന്സക്ട്റപി	എകും.വപി.	ജയരൊജന്	

എന്നപിവര്	സമീപകും

 6.30 നുതകന് 
ജനങ്ങള് 

പുഴക്കരയതികലത്തതി. 
ഓശരാ പ്ാശദേതിക 

സംഘാടകസമതിതതിക
ള്ക്കും ശുചീകരണം 

നടശത്തണ്ട പ്ശദേം 
നതിശ്ചയതിച്ന് കകാടത്തതിരു

ന്നു. കണ്ടശമ്ത്തന്, 
ശചശലാറ്ാമ്തി, 

കാപ്ാടന്, 
കൂടത്തതില്താകഴ, 

ബണ്പാലം, കുറുവപാലം 
എന്ീ ആറന് 

ശകന്ദ്രങ്ങളതില് 
പ്ാശദേതിക 

ഉല്ഘാടനപരതിപാടതികള് 
സംഘടതിപ്തിച്ചു. 

താകഴകചാവ്യതിലായതിരു
ന്നു പ്ധാന ഉല്ഘാടന 

പരതിപാടതി
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സകുംഘടനൊപ്രവര്ത്േരമൊയപി	
നപിരവധപി	ലപര്	ഈ	ലയൊഗങേളപില്	
പന്ങ്കടുത്തു.	 തുടര്ന്ന്	 പുഴ	 സകുംര
ക്ഷണ	 പ്രവര്ത്നത്പിന്റെ	 ല�ൊ
ര്ഡുേള്	വ്യൊപേമൊയപി	സ്ൊപപിക്
േയണ്ൊയപി.

ന്മയ്	7	ന്	'പുഴന്യ	അറപിയൊന്'	
എന്ന	ലപരപില്	ഒര	പദയൊത്	സകും
ഘടപിപ്പിച്ചു.	മന്ത്രപി	രൊമചന്ദന്	േടന്ന
പ്ള്ളപിയന്ട	 ലനതൃത്ത്പില്	 നടന്ന	
യൊത്യപില്	 ആയപിരത്പിലേന്റ	
ലപര്	വപിവപിധ	ലേന്ദങേളപില്	അനഗ
മപിച്ചു.	േഘുഭക്ഷണവുകും	കുടപിന്വള്ളവു	
ന്മൊരക്പി	പുഴക്രയപിലള്ള	വീട്ടുേൊ
ര്	 പദയൊത്ന്യ	 സ്ീേരപിക്േയ
ണ്ൊയപി.	 	 വൊദ്യലഘൊഷത്പിന്റെ	
അേ്ടപിലയൊന്ടയൊണ്	 പദയൊത്	
നീങേപിയത്.	 ന്മയ്	 10,11,12,	 തീയതപിേളപില്	
ഗൃഹസന്ദര്ശനമൊയപിരന്നു.	 പുഴക്രയപിലള്ള	
3000	 -ത്പിലേന്റ	 വീടുേളപില്	 പ്രൊലദശപിേ	
സകുംഘൊടേ	 സമപിതപി	 പ്രവര്ത്േര്	
സ്ക്ൊഡുേളൊയപി	 സന്ദര്ശനകും	 നടത്പി.	
സകുംഘൊടേ	 സമപിതപി	 തയേൊറൊക്പിയ	 പ്രലത്യേ	
പത്ലത്ൊടുകൂടപിയൊണ്	 വീടുേളപിന്േത്പിയത്.	
തപിരവനന്തപുരത്്	 വച്ച്	 	 മുഖ്യമന്ത്രപി	
പപിണറൊയപി	 വപിജയന്	ഈ	പത്കും	പ്രേൊശനകും	
ന്ചയ്തു.

ന്മയ്	 14-നൊണ്	 ശുചീേരണകും	 നടന്നത്.	
േൊേത്്	6.30	നതന്ന്ന	ജനങേള്	പുഴക്രയപി
ന്േത്പി.	ഓലരൊ	പ്രൊലദശപിേ	സകുംഘൊടേസമപി
തപിേള്ക്കും	ശുചീേരണകും	നടലത്ണ്	പ്രലദശകും	
നപിശ്ചയപിച്ച്	ന്േൊടുത്പിരന്നു.	േണ്ല്ത്്,	ലച

ലേൊറരേൊ്പി,	 േൊപ്ൊട്,	 കൂടത്പില്തൊന്ഴ,	
�ണ്ടുപൊേകും,	കുറുവപൊേകും	എന്നീ	ആറ്	 ലേന്ദ
ങേളപില്	പ്രൊലദശപിേ	 ഉല്ഘൊടനപരപിപൊടപിേള്	
സകുംഘടപിപ്പിച്ചു.	 തൊന്ഴന്ചൊവ്വയപിേൊയപിരന്നു	
പ്രധൊന	ഉല്ഘൊടന	പരപിപൊടപി.	മന്ത്രപി	രൊമചന്ദ
ന്	േടന്നപ്ള്ളപിയന്ട	അദ്ധ്യക്ഷതയപില്	ധനേൊ
ര്യ	 മന്ത്രപി	 ല�ൊ.	 ടപി.എകും.	 ലതൊമസ്	ഐസേ്	
ഉല്ഘൊടനകും	 നപിര്	വഹപിച്ചു.	 പപി.ന്േ	 ശ്രീമതപി	
ടീച്ചര്	എകും.പപി.,	ടപി.എന്.സീമ,	ന്േ.വപി.	സുലമഷ്,	
േളക്ടര്	മപിര്	മുഹമ്മദേപി	തുടങേപിയവരകും	മറെ്	ജന
പ്രതപിനപിധപിേളുകും	 സകും�ന്പിച്ചു.	 ഇവരന്ട	 സൊ
ന്നപിദ്ധ്യകും	വളണ്പിയര്മൊര്ക്്	വേപിയ	ആലവശവുകും	
ഉണര്	വ്കും	ഉണ്ൊക്പി.

5000	വളണ്പിയര്മൊര്	ശുചീേരണ	യജ്
ത്പില്	പങ്കൊളപിേളൊയപി.	നൊട്ടുേൊരൊയ	�ഹുജന
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ങേള്ന്ക്ൊപ്കും	 ലസനൊകുംഗങേളുകും	 മുന്സപിപ്ല്	
ന്തൊഴപിേൊളപിേളുകും	ഈ	യജ്ത്പില്	പങ്കൊളപിേ
ളൊേൊന്	 എത്പിലച്ചര്ന്നു.	 വളന്ര	 ദുര്ഘടകും	
പപിടപിച്ച	സ്േങേളപില്	 യന്ത്രങേളുന്ട	 സഹൊയ
ലത്ൊന്ടയൊയപിരന്നു	 ശുചീേരണകും	 നടത്പിയ
ത്.	േക്ഷപി-രൊഷ്ടീയ	ലഭദങേന്ളൊന്നുമപിലൊന്തയൊ
ണ്	 �ഹുജനപങ്കൊളപിത്കും	 ഉണ്ൊയത്.	
യഗപ്രഭൊവനൊയ	 ഇ.എകും.എസ്	 ആ	 ഹ്ൊനകും	
ന്ചയ്	വപിേസനത്പിന്റെ	രൊഷ്ടീയകും	എന്ന	ആശ
യത്പിന്റെ	യഥൊര്ത്	പ്രലയൊഗകും	തന്ന്നയൊണ്	
ഇവപിന്ട	ദൃശ്യമൊയത്.

േണ്ണൂരപിന്േ	വപിവപിധ	സകുംഘടനേളുകും	സ്ൊപ
നങേളുകും	 ഈ	 പ്രവര്ത്നത്പിന്	 സഹൊയകും	
നല്കുേയണ്ൊയപി.	ദപിശ	എന്ന	സന്നദ്ധ	സകുംഘ
ടനയൊണ്	 വളണ്പിയര്മൊര്ക്ള്ള	 �നപി	 യന്	
നല്േപിയത്.	ന്തൊപ്പി	നല്േപിയത്	മൊതൃ	ഭൂമപി	ദപി
നപത്മൊണ്.	 ത്േന്സ്	ന്ഫ�്	 എന്ന	
സകുംഘടന	പ്രലത്യേകും	ഒര	ഓ�പിലയൊ	സപി.	�പി.		
പുറത്പിറക്േയമുണ്ൊയപി.

ഒര	 ദപിവസന്ത്	 ഇടന്പടേപിലൂന്ട	 എലൊ	
േൊേലത്ക്കും	 പുഴ	 സകുംരക്ഷപിക്ന്പ്ടുന്മന്ന	
ലതൊന്നല്	സകുംഘൊടേ	സമപിതപിക്പില.	നപിരന്തര
മൊയ	 ജൊഗ്രതയകും	 ഇടന്പടലകുംലവണകും.	
അതപിനൊയപി	പ്രൊലദശപിേ	സകുംഘൊടേ	സമപിതപിേ
ള്	ഇനപി	മുതല്	ജൊഗ്രതൊ	സമപിതപിേളൊയപി	പ്രവ
ര്ത്പിക്ണന്മന്ന്	തീരമൊനപിച്ചപിട്ടുണ്്.	പുഴ	മേപി
നമൊകുന്നതുകും	 ഒഴുക്്	 തട്ന്പ്ടുന്നതുകും	
യഥൊസമയകും	 േന്ണ്ത്പി	 ശുചീേരണ	
പ്രവര്ത്നകും	നടത്ൊനൊണ്	നപിര്ലദേശപിച്ചപിട്ടുള്ള
ത്.	 പുഴയന്ട	 സകുംരക്ഷണത്പിനകും	 േൊര്ഷപിേ	
സകുംരക്ഷണ	 പ്രവൃത്പിക്കും	 സഹൊയേരമൊയ	
ഒര	വപിപുേമൊയ	മൊസ്റ്റര്	പൊന്	തയേൊറൊക്ൊനകും	
തീരമൊനപിച്ചപിട്ടുണ്്.	 മൊസ്റ്റര്പൊന്	 സര്ക്ൊരപിന്	
സമര്പ്പിക്േയകും	 ന്ചയ്യുകും.	 ലേരളത്പിന്റെ	
ഹരപിതൊഭ	 നപിേനപിര്ത്ൊന്	 സര്ക്ൊര്	 നടത്തു
ന്ന	പ്രവര്ത്നകും	ഈ	േൊര്യത്പില്	ശുഭ	പ്രതീ
ക്ഷ	നല്കുന്നതൊണ്.	

ലേരളത്പില്	 രണ്ടു	 ദശൊബ്ദക്ൊേമൊയള്ള	 വപി
ലേന്ദീകൃതൊസൂത്ണത്പിന്റെ	 ചരപിത്ത്പിേൊദ്യമൊ
യപി	സകുംസ്ൊനന്ത്	നൂറു	ശതമൊനകും	തലദേശസ്യകുംഭ
രണ	സ്ൊപനങേളുകും	ഇക്ഴപിഞ്	ജൂണ്	15	നേകും	
വൊര്ഷപിേപദ്ധതപിേള്	ജപിലൊ	ആസൂത്ണസമപിതപിേ
ള്ക്്	 സമര്പ്പിച്ചു.	 സകുംസ്ൊന	 സര്ക്ൊരപിന്റെയകും	
തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേളുന്ടയകും	 കൂട്ൊയ
തുകും	നപിശ്ചയദൊര്ഢ്യലത്ൊന്ടയള്ളതുമൊയ	േഠപിനപ
രപിശ്രമത്പിന്റെ	 ഫേമൊയൊണ്	 നപിസ്തുേമൊയ	 ഈ	
ചരപിത്ലനട്കും	ത്േവരപിക്ൊന്	േഴപി	ഞ്ത്.

നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്ിട്റെ നിറവ്

Localbody Type Data Entry Submitted to LBs  Projects DPC with validation  LBs Projects  

Block Panchayat 152 15762 152 12987
Corporation 6 8343 6 7923
District Panchayat 14 13103 14 12473
Grama Panchayat 941 187581 941 169358
Muncipality 87 29744 87 26969
Grand Total 1200 254533 1200 229710
        

ലേഖേന്	േൊനൊമ്പുഴ	
പുനരജ്ജീവന	സകുംഘൊടേ	
സമപിതപിയന്ട	ജനറല്	
േണ്	വീനറൊണ്

േൊനൊമ്പുഴ	
പുനരജ്ജീവനത്പിന്റെ	
ഉദ്ഘൊടനകും	മന്ത്രപി	ല�ൊ.	

ലതൊമസ്	ഐസേ്	നപിര്	വഹപി
ക്ന്നു.	മന്ത്രപി	രൊമചന്ദന്	

േടന്നപ്ള്ളപി,	പപി.ന്േ.	ശ്രീമതപി	
ടീച്ചര്	എകും.പപി,	ല�ൊ.ടപി.എന്.	
സീമ	തുടങേപിയവര്	സമീപകും
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മനഷ്യന്ന	 പ്രകൃതപിയമൊയപി	 േണ്പിലചർക്േ	
എന്ന	ഈ	വർഷന്ത്	പരപിസ്പിതപി	സലന്ദശ

ന്ത്	അന്ർത്മൊക്ന്ന	വപിധത്പിലള്ള	പദ്ധ
തപിേളൊണ്	േഴപിഞ്	ഒര	വർഷമൊയപി	 ലേൊഴപി
ലക്ൊട്	ല്ൊക്്	പഞ്ൊയത്്	നടത്പിവരന്നത്.	
ഓലരൊ	 തുള്ളപിയകും	 േരതലേൊന്ട,	 ഹരപിതൊഭകും,	
നൊട്ടുമൊവപിൻ	 ചുന	 നൊട്ടുമണകും,	 നൊടുകും	 വീടുകും	
ശുദ്ധപി,	 േരതപിന്യടുക്േ	 ഊർജ്ജകും	 എന്നീ	
അഞ്പിനപരപിപൊടപിേളുമൊയപി	സുന്ദരകും	സുസ്പിരകും	
ഹരപിതൊഭകും	എന്ന	പദ്ധതപിക്്	പരപിസ്പിതപി	ദപിന
ലത്ൊടന�ന്പിച്ച്	 പഞ്ൊയത്്	 തുടക്കും	
കുറപിച്ചു.	ത്ജവത്വവപിധ്യ	സകുംരക്ഷണകും,	 മണ്്
-ജേസകുംരക്ഷണകും,	 ത്ജവകൃഷപി,	 ശുചപിത്കും,	
ഊർജ്ജസകുംരക്ഷണകും	 തുടങേപിയ	
പ്രവർത്നങേൾ	ഉൾന്ക്ൊള്ളുന്ന	ഒര	പദ്ധതപി
യൊണപിത്.	ഇതപിന്	ഹരപിത	ലേരളകും	മപിഷൻ	േര
ത്തുപേരന്നു.

സജവകൃഷി
ത്ജവകൃഷപി	 വ്യൊപപിപ്പിക്ന്നതപിനൊയപി	

േൊർഷപിേഗ്രൂപ്പുേൾ	 രൂപീേരപിച്ചു	 പ്രവർത്നകും	
നടത്പി.	 പച്ചക്റപി	 ത്തേൾ	 ഉൽപ്ൊദപിപ്പിച്ചു	
വപിതരണകും	 ന്ചയ്യുന്നതപിന്	 രണ്്	 ലേന്ദങേൾ	
സജ്ജമൊക്പി.	േടലണ്പിയപിൽ	േൊർഷപിേ	േർമ്മ
ലസനയ്കൊയപി	 പച്ചക്റപി	 നഴ്	സറപി	 അനവദപിച്ചു.	
ഒളവണ്യപിൽ	 മേ�ൊർ	 ന്�ൊട്ൊണപിക്ൽ	
ഗൊർ�ൻ	 ആറെ്	 ഇൻസ്റ്റപിറെ്യൂട്്	 ഓഫ്	 പൊറെ്	
സയൻസപിന്േ	നഴ്	സറപിയപിൽ	ന്വച്ചുകും	പച്ചക്റപി	
ത്തേൾ	 ഉൽപ്ൊദപിപ്പിച്ചു	 വപിതരണകും	 ന്ചയ്തു.	
രണ്പിടങേളപിേൊയപി	േക്ഷക്ണക്പിന്	ത്തേൾ	
വപിതരണകും	ന്ചയേൊൻ	േഴപിഞ്ഞു.	അ്തപിനൊയപി
രകും	 പച്ചക്റപി	 ത്തേൾ	 സൗജന്യമൊയൊണ്	
വപിതരണകും	 ന്ചയ്ത്.	 അന്തേവപിത്തുേൾക്്	
പേരകും	നൊടൻവപിത്പിനങേൾ	ഉപലയൊഗപിച്ചൊണ്	
മേ�ൊർ	 ന്�ൊട്ൊണപിക്ൽ	 ഗൊർ�നപിൽ	
ത്തേൾ	ഉൽപ്ൊദപിപ്പിച്ചത്.	വപിത്്	ലശഖരണ
വുകും	കൂടപി	േക്ഷ്യകും	ന്വച്ചൊണ്	ഈ	പ്രവർത്നകും	

നടത്പിയത്.		
ന്നൽകൃഷപി	 വ്യൊപനത്പിനകും	 ലപ്രൊത്ൊഹ	

നകും	നൽേൊനൊയപി.	ഒളവണ്,	േടലണ്പി	ഗ്രൊമപ
ഞ്ൊയത്തുേളപിൽ	 ന്നൽകൃഷപിയപിൽ	 വേപിയ	
ഉണർവ്ണ്ൊയപി.	 മൊതൃേൊ	 േൊർഷപിേലതൊട്കും	
സ്ൊപപിക്ൊൻ	കൃഷപിവകുപ്പിന്റെ	സഹൊയലത്ൊ
ന്ട	 നടത്പിയ	 പ്രവർത്നവുകും	 ശ്രലദ്ധയമൊയപി	
രന്നു.	അതപിന്റെ	ഭൊഗമൊയപി	കൃത്യതൊ	കൃഷപിരീതപി	
ആവപിഷ്	േരപിച്ച്	ലതൊട്കും	നപിർമ്മപിച്ചു.	ന്വള്ളത്പി
ന്റെ	േഭ്യത	േൊർഷപിേലമഖേയപിൽ	നപിന്ന്	ജന
ങേന്ള	അേറ്ല്ൊൾ	അതപിന്	 പരപിഹൊരമൊയപി	
�ദൽ	 തപിരപിനനകൃഷപി	 പ്രചരപിപ്പിക്ന്നതപിന്	
പരപിപൊടപിേൾ	സകുംഘടപിപ്പിച്ചു.	േൊർഷപിേപ്രവർ
ത്നങേന്ളയകും	 സകുംഘടനേന്ളയകും	 ഏലേൊപപി
പ്പിക്ന്നതപിന്	 േൊർഷപിേ	 ലസവനലേന്ദകും	

ഹരിതകകരളും
സുന്ദരും സുസ്ിരും ഹരിതാഭും

എന്. മറനറോജ്കുമറോർ



മഴകവള്ളകക്കായ്തതികന് 
പ്ാധാന്ം ജനങ്ങളതികല

ത്തതിക്കാൻ 
കുടംബശ്ീകളതിൽ നതിന്ന് 

കതരകഞ്ടത്ത 
ആയതിരം വളണ്ടതിയർമാര
ടങ്ങുന് കറയതിൻഗാർഡു

കൾക്കന് തടക്കം 
കുറതിച്തിട്ടുണ്ടന്. ഇവർ 

വീടകളതിൽ ശബാധവൽക്ക
രണം നടത്ം

24 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂണ് 2017

ല്ൊക്്	പഞ്ൊയത്പിൽ	പ്രവർത്പിക്ന്നു.

ഗ്ീന് ആർമിയും ബറയറോഇന്പുട്ട ്മ്സറെറും
േൊർഷപിേലമഖേയപിൽ	 ന്തൊഴപിേൊളപിേന്ള	

േപിട്ൊത്	പ്രശ്	നകും	പരപിഹരപിക്ൊൻ	രൂപീേരപിച്ച	
ഗ്രീൻ	ആർമപി	യന്ത്രവൽകൃതകൃഷപിക്്	ലപ്രൊത്ൊ
ഹനമൊയപി.	 തരപിശൊയപി	 േപിടന്ന	 ഭൂമപിന്യ	 കൃഷപി
ലയൊഗ്യമൊക്പി	 മൊറെൊനള്ള	 പ്രവർത്നങേൾക്്	
ഗ്രീൻആർമപിയന്ട	 രൂപീേരണകും	 സഹൊയേമൊ
യപി.	 ത്ജവവളവുകും	 േീടനൊശപിനപിയകും	 വപിത്പിന
ങേളുകും	 േഭ്യമൊക്ന്നതപിന്	 ഒളവണ്	 സർവ്വീസ്	
സഹേരണ�ൊങ്കപിന്റെ	 സഹൊയലത്ൊന്ട	
ആരകുംഭപിച്ച	�ലയൊ	ഇൻപുട്്	ന്സറെറുകും	േർഷേർ
ക്്	 ഉപേൊരപ്രദമൊയപി.	 േൊർഷപിേലമഖേയപിൽ	
ഇടന്പടുന്നതപിന്	 വപിവപിധങേളൊയ	 പരപിശീേന
ങേൾ	 നടത്പി.േൊർഷപിേസകുംസ്	കൃതപിയന്ട	 പഴ
യേൊേ	സ്മൃതപിേളപിലേക്്	നൊടപിന്ന	നയപിക്ൊന
ള്ള	കൂട്ൊയ	പരപിശ്രമങേൾക്്	ഇത്	വഴപിന്തളപിച്ചു.	

ഓറരറോ തുള്ിയും െരുതറലറോമ്ട
മഴന്വള്ളന്ക്ൊയ്തപിന്റെ	സലന്ദശമുയർത്പിയൊ

രകുംഭപിച്ച	 പദ്ധതപിയന്ട	 ഭൊഗമൊയപി	 മഹൊത്മൊഗൊ
ന്പി	 ന്തൊഴപിലറപ്പുപദ്ധതപിയന്ട	 സഹൊയലത്ൊ
ന്ട	 ന്പൊതു	 ഇടങേളപിലകും	 സ്േൊര്യസ്േത്തുകും	
കുളങേൾ	 കുഴപിക്ന്നതപിനകും	 പര്രൊഗതജേ
ലരേൊതസ്സുേൾ	സകുംരക്ഷപിക്ന്നതപിനമുള്ള	പ്രവർ
ത്നങേൾ	നടന്നു.	മേ�ൊർ	ന്�ൊട്ൊണപിക്ൽ	

ഗൊർ�നപിൽ	 തടൊേകും	 നപിർമ്മപിച്ചൊണ്	 ഇതപിന്	
തുടക്മപിട്ത്.	അഞ്്	ന്സലറെൊളകും	വപിസ്തൃതപിയള്ള	
കുളകും	 നപിർമ്മപിച്ച്	 േയർഭൂവസ്തകും	 വപിരപിച്ചു	 സകുംര
ക്ഷപിച്ചു.	 മണ്പിടപിച്ചപിൽ	 തടയൊനകും	 ജേസകുംരക്ഷ
ണത്പിനമൊയപി	 ഗൊർ�നപിൽതന്ന്ന	 നപിർമ്മപിച്ച	
800	ച.മീറെർ	വരന്ന	ത്ജവഭപിത്പിയകും	മൊതൃേൊ
പരമൊയ	 ഒര	പ്രവർത്നമൊയപിരന്നു.	തുടർന്ന്	
എലൊ	ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്തുേളപിലകും	ഒര	വൊർ�പിൽ	
ഒര	കുളകും	എന്ന	േക്ഷ്യവുമൊയപി	പദ്ധതപി	പുലരൊഗ
മപിക്േയൊണ്.	 ന്പൊതുകുളങേൾ	 സകുംരക്ഷപിക്
ന്നതപിന	 പുറലമ	സ്േൊര്യകുളങേളുന്ട	 നപിർമ്മൊ
ണവുകും	 നടത്തുന്നതപിന	 േഴപിഞ്പിട്ടുണ്്.	
മഴന്വള്ള	 സകുംഭരണത്പിനകും	 േൊർഷപിേൊഭപിവൃ
ദ്ധപിക്കും	ഇത്	സഹൊയേമൊയപി.

മഴന്വള്ളന്ക്ൊയ്തപിന്റെ	 പ്രൊധൊന്യകും	 ജനങേ
ളപിന്േത്പിക്ൊൻ	കുടുകും�ശ്രീേളപിൽ	നപിന്ന്	ന്ത
രന്ഞ്ടുത്	 ആയപിരകും	 വളണ്പിയർമൊരടങ്ങുന്ന	
ന്റയപിൻഗൊർഡുേൾക്്	 തുടക്കും	 കുറപിച്ചപിട്ടുണ്്.	
ഇവർ	 വീടുേളപിൽ	 ല�ൊധവൽക്രണകും	
നടത്തുകും.

ഹരിതറോഭം
ത്ജവകൃഷപിക്	പുറന്മ	 വനവൽക്രണപ്ര

വർത്നങേൾക്കും	ലനതൃത്കും	നൽകുന്നു.	വനകും	
വകുപ്പുമൊയപി	 സഹേരപിച്ച്	 അരേക്ഷകും	 വൃക്ഷ
ത്തേൾ	ഉൽപ്ൊദപിപ്പിച്ച്	വപിതരണകും	ന്ചയേൊനൊ
യപി.	 മേ�ൊർ	 ന്�ൊട്ൊണപിക്ൽ	 ഗൊർ�നപിൽ	
ത്തേൾ	 മുളപ്പിച്ച്	 കൂടയപിേൊക്പി	 വപിതരണകും	
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ലേഖേന്	ലേൊഴപിലക്ൊട്	
ല്ൊക്്	പഞ്ൊയത്്	
പ്രസപി�റെൊണ്	

ന്ചയ്യുന്നതുവന്രയള്ള	 പ്രവർത്നങേൾക്്	
ന്തൊഴപിലറപ്്	 ന്തൊഴപിേൊളപിേൾ	 മൊതൃേൊപര
മൊയ	 പ്രവർത്നകും	 േൊഴ്ചന്വച്ചു.	 േക്ഷ്മപി	 തര,	
ലവപ്്,	 ഇേഞ്പി,	 ഉങേ്,	 ന്േൊടമ്പുളപി,	 കുമപിഴ്,	
സീത,	 ന്നലപി	 തുടങേപി	 19	 ഇനങേളപിലള്ള	
ത്തേൾ	ആയപിരന്നു	 മുളപ്പിച്ചത്.	 തലദേശസ്
യകുംഭരണസ്ൊപനങേൾ,	 സന്നദ്ധസകുംഘടന
േൾ,	യവജനസകുംഘടനേൾ,	ക്ബ്ബുേൾ,	സ്	കൂ
ളുേൾ,	 റസപി�റെ്	സ്	 അലസൊസപിലയഷൻ	
എന്നപിവ	 മുലഖനയൊണ്	 ത്തേൾ	 വപിതരണകും	
ന്ചയ്ത്.	

ബറയറോബിന് വിതരണം
ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്	റസപി�റെ്	സ്	അലസൊ

സപിലയഷനേളുമൊയപി	സഹേരപിച്ച്	ഉറവപിടമൊേപി
ന്യസകുംസ്	േരണത്പിന്	ത്പേറെ്	ന്പ്രൊജക്ടൊയപി	
�ലയൊ�പിൻ	വപിതരണകും	ന്ചയ്തു.	സുഷപിരങേളുള്ള	
�ക്റെപിൽ	 സജ്ജീേരപിച്ച	 േവറപിലേക്്	
മൊേപിന്യകും	ന്വള്ളകും	പൂർണ്മൊയപി	ഒഴപിവൊക്പി	നപി
ലക്ഷപപിക്േയകും	 അതപിന്റെ	 മുേളപിൽ	 ചേരപി
ലച്ചൊർമപിശ്രപിതകും	 വപിതറുേയകും	 ന്ചയ്യുന്ന	
രീതപിയൊണ്	ഇത്.	അടുക്ളയപിൽതന്ന്ന	സൂക്ഷപി
ച്ചൊലകും	 കുഴപ്മപിലൊത്	 മൊർഗമൊയതുന്േൊണ്ൊ

ണ്	ഇത്	വളന്ര	സ്ീേൊര്യമൊയത്.	 ഉപലയൊഗ
രീതപി	 കൃത്യമൊയപി	 പൊേപിച്ചൊൽ	 ദുർഗന്ലമൊ	
പുഴുക്ലളൊ	 ഉണ്ൊകുന്നപില	എന്നതൊണ്	പ്രലത്യ
േത.	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്തുേളുന്ട	 സഹേരണ
ലത്ൊന്ട	എലൊ	വീടുേളപിലകും	മൊേപിന്യസകുംസ്	േര
ണകും	 എന്ന	 േക്ഷ്യകും	 സൊക്ഷൊത്േരപിക്ൊനള്ള	
യജ്മൊരകുംഭപിച്ചു.	

സംറയറോജന സറോധ്തെളുമ്ട വിജയം
ല്ൊക്്	 പഞ്ൊയത്തുേളുന്ട	 ചുമതേൊപരപി

മപിതപിേൾ	ലവവേൊതപിേളൊയപി	േൊണുന്നതപിനപ
േരകും	സകുംലയൊജനസൊധ്യതേൾ	ഉപലയൊഗന്പ്ടു
ത്പിയൊൽ	 വപിജയേരമൊയപി	 മുലന്നറൊനൊകു	
ന്മന്ന്	പ്രവർത്നൊനഭവങേളപിൽ	നപിന്ന്	ലേൊഴപി
ലക്ൊട്	ല്ൊക്്	പഞ്ൊയത്്	തപിരപിച്ചറപിയേയൊ
ണ്.	മഹൊത്മൊഗൊന്പി	ന്തൊഴപിലറപ്്	പദ്ധതപി,	കു
ടുകും�ശ്രീ	 പ്രസ്ൊനകും,	 കൃഷപി	 വകുപ്്,	 വനകും	
വകുപ്്	 എന്നപിവയന്ട	 പദ്ധതപിേൾ	 സകുംലയൊജപി
പ്പിച്ചുന്േൊണ്്	നപിരവധപിപ്രവർത്നങേൾ	ഏന്റെ
ടുക്ൊൻ	 േഴപിഞ്പിട്ടുണ്്.ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്തുേൾ	
തമ്മപിലള്ള	 സകുംയക്പദ്ധതപിേളുകും	 സുന്ദരകും	
സുസ്പിരകും	 പദ്ധതപിയന്ട	 വപിജയേരമൊയ	 നട
ത്പിപ്പിന്	സഹൊയേമൊണ്

ജനന-മരണ-വിവറോഹ 
രജിസ് റരേഷന് അദറോലത്് 

6123 അറപക്ഷെള് 
പരിഹരിച്ചു

സകുംസ്ൊനത്്	 നഗരസഭേളപിലകും	 ഗ്രൊ
മപഞ്ൊയത്തുേളപിലമൊയപി	 ന്മയ്	 മൊസകും	
18,19	തീയതപിേളപില്	നടന്ന	ജനന-മരണ
-വപിവൊഹ	 	രജപിസ്	ലരേഷന്	അദൊേത്പില്	
6123	അലപക്ഷേള്	പരപിഹരപിച്ചു.	ദീര്ഘനൊ
ളൊയപി	 പരപിഹൊരകും	 േൊണൊന്തയപിരന്ന	
അലപക്ഷേളൊണ്	 അദൊേത്പിലൂന്ട	 തീ
ര്പ്പുേല്പിച്ചത്.	 വപിവപിധ	
സ്ൊപനങേളപിേൊയപി	ആന്േ	12180	അലപ
ക്ഷേളൊണ്	 അദൊേത്തുേളപില്	 േഭപിച്ചത്.	
തീര്പ്ൊക്ൊന്	 അവലശഷപിക്ന്നവയപില്	
സമയ�ന്പിതമൊയപി	നടപടപി	സ്ീേരപിച്ചു
വരന്നു.	 അദൊേത്പിന്റെ	 സകുംസ്ൊനതേ	
ഉദ്ഘൊടനകും	തപിരവനന്തപുരകും	ലേൊര്പ്ലറ
ഷന്	ആഫീസപില്	നടന്ന	ചടങേപില്	തലദേ
ശസ്യകുംഭരണവകുപ്്	മന്ത്രപി	ല�ൊ.ന്േ.ടപി.	
ജേീല്	നപിര്	വഹപിച്ചു.

സറോന്്ന സ്പർശവുമറോയി.....
ജനന-മരണ-വപിവൊഹ	രജപിസ്	ലരേഷനമൊയപി	�ന്ന്പ്ട്്	സകുംഘടപിപ്പിച്ച	അദൊേ
ത്പിന്റെ	സകുംസ്ൊനതേ	ഉദ്ഘൊടനകും	തപിരവനന്തപുരകും	ലേൊര്പ്ലറഷന്	
ആഫീസപില്	നപിര്	വ്വഹപിക്ൊന്നത്പിയ	തലദേശസ്യകുംഭരണവകുപ്്	മന്ത്രപി	ല�ൊ.
ന്േ.ടപി.	ജേീല്	അലപക്ഷേലയൊട്	വപിവരങേള്	ലചൊദപിച്ചറപിയന്നു.
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സകുംസ്ൊന	ഗ്രൊമവപിേസന	വകുപ്്	അഭപിമൊ
നൊർഹമൊയ	 ലനട്ങേളുന്ട	 ഒര	 വർഷകും	

കൂടപി	 പപിന്നപിട്പിരപിക്ന്നു.	 	 1,74,000	 ഗൊർഹപിേ	
േക്കൂസുേൾ	നപിർമ്മപിച്ച്	സകുംസ്ൊനന്ത്	ഗ്രൊമ
ങേന്ള	 ന്വളപിയപിട	 വപിസർജന	 ശീേത്പിൽ	
നപിന്ന്	 ലമൊചപിപ്പിച്ചത്	 രൊജ്യകും	 മുഴുവൻ	ശ്രദ്ധപിച്ച	
ലനട്മൊയപി.	 	ഈ	പദവപി	ത്േവരപിച്ച	ഇന്ത്യയപി
ന്േ	 ആദ്യന്ത്	 വേപിയ	 സകുംസ്ൊനമൊണ്	
ലേരളകും.	 	 മഹൊത്മൊഗൊന്പി	 ലദശീയ	 ഗ്രൊമീണ	
ന്തൊഴപിലറപ്പു	 പദ്ധതപിയപിൽ	 685	 േക്ഷകും	
ന്തൊഴപിൽ	 ദപിനങേൾ	 സൃഷ്ടപിച്ച്	 ന്ചേവഴപിച്ച	
തുേയപിൽ	 ന്റലക്ൊർ�പിട്ടു.	 	 േക്ഷ്യമപിട്തപിന്റെ	
113	 ശതമൊനമൊണ്	 ലനട്കും.	 	 പ്രധൊൻമന്ത്രപി	
(ഗ്രൊമീൺ)	 ആവൊസ്	 ലയൊജനയപിൽ	 32,589	
വീടുേൾ	അനവദപിച്ചു.		ഇന്ദപിര	ആവൊസ്	ലയൊജ
നയപിേൊേന്ട്	 മുൻവർഷങേളപിൽ	 അനവദപിച്ച	
53000ലത്ൊളകും	 വീടുേൾ	 പൂർത്ീേരപിച്ചു.		
എലൊ	ല്ൊക്്	പഞ്ൊയത്തുേളപിലകും		പ്രലത്യേ	
േർമ്മപദ്ധതപിേൾ	ആവപിഷ്	േരപിച്ച്	 േരതലേൊ
ന്ട	 നടത്പിയ	 മുൻത്േ	 പ്രവർത്നങേളൊണ്	
ഇത്	 സൊധ്യമൊക്പിയത്.	 	 പ്രധൊനമന്ത്രപി	 ഗ്രൊമ	
സ�േ്	ലയൊജനയപിൽ	1309	ലറൊഡുേളുന്ട	പ്ര
വൃത്പിേൾ	ഏന്റെടുത്തു.	 	ലപൊയവർഷകും	തലദേശ
സ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേളുന്ട	പദ്ധതപി	നപിർവ്വ
ഹണത്പിൽ	 ല്ൊക്്	 പഞ്ൊയത്തുേൾ	
ഒന്നൊമന്തത്പിയത്	ഗ്രൊമവപിേസന	വകുപ്പിന്റെ	
േൊര്യക്ഷമതയന്ടയകും	പ്രവർത്നമപിേവപിന്റെയകും	
വപിജയമൊയപി.			മണ്്-ജേ	സകുംരക്ഷണത്പിനള്ള	
ല്ൊക്തേ	 േർമ്മപദ്ധതപിേളുന്ട	 വപിജയേഥ
േൾ	 മൊധ്യമങേളപിൽ	 പതപിവുവൊർത്േളൊണ്.		
ലേന്ദൊവപിഷ്	കൃത	 പദ്ധതപിേൾക്്	 ഏർന്പ്ടു
ത്പിയ	ജപിലയൊടൊഗപികുംഗ്	സകുംവപിധൊനകും	സമയ�
ന്പിതമൊയപി	 നടപ്പിേൊക്പിയതപിലൂന്ട	 എകും.ജപി	
എൻആർഇജപിഎസ്,	പ്രധൊനമന്ത്രപി	(ഗ്രൊമീൺ)	
ആവൊസ്	ലയൊജന	മുതേൊയ	ലേന്ദ	പദ്ധതപിേളു
ന്ട	നപിർവഹണത്പിൽ	എന്നലത്തപിലകും	േൊര്യ
ക്ഷമതയകും	സുതൊര്യതയകും	ഉറപ്പുവരത്ൊൻ	വകു
പ്പിന	 േഴപിഞ്പിട്ടുണ്്.	 	 സ്േകുംമൊറെത്പിന്	
മൊനദണ്ഡങേൾ	 ഏർന്പ്ടുത്പിയത്	 �ൊഹ്യസ

മ്മർദേങേൾക്	വഴങേപി	ഉലദ്യൊഗസ്ന്ര	സ്േകും		
മൊറ്ന്ന	രീതപി	ഇലൊതൊക്പി.		വപി	ഇ	ഒ,	�പി�പിഒ	
എന്നീ	 തസ്പിേേളപിൽ	 	 സമീപ	 വർഷങേളപി
ന്േൊന്നുകും	ഇത്യധപിേകും	നപിയമനങേൾ	നടന്നപിട്പി
ല.	 	 638	 വപി	 ഇ	 ഒ	 മൊരകും	 27	 �പി	 �പി	 ഒ	
മൊരമൊണ്	 േഴപിഞ്	 ഒര	 വർഷത്പിനള്ളപിൽ	
നപിയമനകും	 ലനടപിയത്.	 	 നവലേരള	 മപിഷനേളു
ന്ട	ല്ൊക്തേ		ഏലേൊപനത്പിൽ	ലനതൃത്പ
രമൊയ	 പങ്കുവഹപിക്വൊൻ	 ല്ൊക്്	 പഞ്ൊയ
ത്തുേൾ	സജ്ജമൊയപി.		മപിേവപിന്റെ	ഒര	വർഷകും	
പൂർത്പിയൊകുല്ൊൾ	 സകുംസ്ൊന	 ഗ്രൊമവപിേ
സന	വകുപ്്	കൂടുതൽ	മപിേച്ച	 ലനട്ങേളപിലേക്
ള്ള	കുതപിപ്പിന്	ഒരങേപിക്ഴപിഞ്ഞു.

രജതറരഖെള്
•	 ഗ്രൊമങേൾ	ന്വളപിയപിട	വപിസർജ്ജന	മുക്മൊ

കുന്ന	ആദ്യന്ത്	വേപിയ	സകുംസ്ൊനമൊയപി	
ലേരളകും.

•	 പ്രധൊനമന്ത്രപി	 ആവൊസ്	 ലയൊജനയപിൽ	
32,559	കുടുകും�ങേൾക്്	വീട്	അനവദപിച്ചു.	

•	 ഇന്ദപിര	ആവൊസ്	ലയൊജന	(്പിൽ	-ഓവർ)	
വീടുേൾ	 പൂർത്ീേരപിക്ൊൻ	 എലൊ	 ല്ൊ
ക്പിലകും	േർമ്മ	പദ്ധതപി.		

•	 മഹൊത്മൊഗൊന്പി	 ന്തൊഴപിലറപ്്	 പദ്ധതപി
യപിൽ	 14.57	 േക്ഷകും	 കുടുകും�ങേൾക്്	
ന്തൊഴപിൽ	 നൽേപി.	 	 684.62	 േക്ഷകും	
ന്തൊഴപിൽ	ദപിനങേൾ	സൃഷ്ടപിച്ചു.		

•	 പ്രധൊനമന്ത്രപി	 ഗ്രൊമസ�േ്	 ലയൊജനയപിൽ	
1309	 ലറൊഡുേൾ	നപിർമ്മപിച്ചു.	 	ത്ദർഘ്യകും	
3120	േപി.മീ.		

•	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 വകുപ്പുേളുന്ട	 പദ്ധതപി	
നപിർവ്വഹണത്പിൽ	 ല്ൊക്്	 പഞ്ൊയത്തു
േൾ	ഒന്നൊമത്.		

•	 638	 വപി.ഇ.ഒ	 മൊന്രയകും	 27	 �പി.�പി.ഒ	
മൊലരയകും	നപിയമപിച്ചു.		

•	 ജീവനക്ൊർക്്	ഭരണസുതൊര്യതയന്ട	സുര
ക്ഷപിതത്കും.	 സ്േകുംമൊറെത്പിന്	 മൊനദണ്ഡ
ങേൾ	നപിേവപിൽ.

ലേഖേന്	ഗ്രൊമവപിേസന	
വകുപ്പില്	അ�ീഷണല്	

ന്�വേപ്ന്മറെ്	
േമ്മീഷണറൊണ്.

കനട്ടങ്ങളടട ഒരാണ്ത്:
ഗ്ാമവികസനവകുപ്ത് ജനങ്ങള്ടക്കാപ്ും

   വി.എസ്.സറന്റോഷ് കുമറോർ
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ലേരള	ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	അലസൊസപിലയഷ
ന്റെ	32-ൊകും	ജനറൽ	ല�ൊ�പി	ന്മയ്	30	

ന്	 തപിരവനന്തപുരത്്	 പഞ്ൊയത്്ഭവനപിൽ	
വച്ച്	 നടന്നു.	പ്രസപി�റെ്	അ�്.	 ന്േ	 തുളസപി	
ടീച്ചർ	പതൊേ	ഉയർത്പി.	സകുംസ്ൊന	ന്സക്ട്
റപി	 ന്േ	 നൊരൊയണൻ	 സ്ൊഗതകും	 ആശകുംസപിച്ച	
ഉത്ഘൊടന	 സലമ്മളനത്പിൽ	 പ്രസപി�റെ്	
അദ്ധ്യക്ഷത	 വഹപിച്ചു.	 സഹേരണ-ലദവസ്കും
-ടൂറപിസകും	വകുപ്്	മന്ത്രപി	േടേകുംപള്ളപി	സുലരന്ദൻ	
വപിവപിധ	 മപിഷനേളപിൽക്കൂടപിയകും	 ന്പൊതുവപിലകും	
സർക്ൊർ	 ന്ചയ്തുകും	 ന്ചയേൊൻ	 ഉലദേശപിക്ന്നതു
മൊയ	 പ്രവർത്നങേൾ	 വപിവരപിച്ചുന്േൊണ്്	
ഉത്ഘൊടന	 േർമ്മകും	 നപിർവ്വഹപിച്ചു.	 സകുംസ്ൊന	
ആസൂത്ണ	ല�ൊർ�്	അകുംഗകും	ല�ൊ.ന്േ.എൻ.	
ഹരപിേൊൽ	 ആസൂത്ണത്പിലകും	 നപിർവ്വഹണ
ത്പിലകും	 പഞ്ൊയത്്	 ശ്രദ്ധപിലക്ണ്	 േൊര്യ
ങേൾ,	 ആലവശകും	 ഉണ്ൊക്ന്ന	 തരത്പിലള്ള	
േ്യൊ്യപിന്റെ	പ്രസക്പി,	ഏന്റെടുലക്ണ്	പ്രവർ
ത്നങേൾ	എന്നീ	േൊര്യങേൾ	സൂചപിപ്പിച്ചു	േപിേ	
�യറക്ടർ	ല�ൊ.ലജൊയ്	ഇളമൺ	അധപിേൊരവപി
ലേന്ദീേരണത്പിലകും	 വപിലേന്ദീകൃതൊസൂത്ണ
ത്പിലകും	 അലസൊസപിലയഷന്	 നപിർണ്ൊയേ	
പങ്കൊണ്	 വഹപിക്ൊനളളത്	 എന്ന്	
ചൂണ്പിക്ൊണപിച്ചു.ലേൊക്ൽ	ഗവൺന്മറെ്	േമ്മീ
ഷൻ	 ന്ചയർമൊൻ	 ല�ൊ.സപി.പപി.	 വപിലനൊദ്	

വപിവപിധ	 വകുപ്പുേളുന്ട	 എലേൊപനത്പിനൊയപി	
നടത്പിവരന്ന	 പ്രവർത്നങേന്ള	 സകും�ന്പി
ച്ചുകും	 അതപിൽ	 തലദേശസ്യകുംഭരണ	 സ്ൊപന
ങേൾ	അവരന്ട	അഭപിപ്രൊയകും	തുറന്ന്	പറയന്ന
തപിന്റെ	ആവശ്യേതന്യക്റപിച്ചുകും	വപിശദീേരപിച്ചു.	
ത്വസ്	 പ്രസപി�റെ്	 അബ്ദുൾ	 ജബ്ബൊർ	 ഉദ്ഘൊ
ടന	സലമ്മളനത്പിന്	കൃതജ്ത	അർപ്പിച്ചു.	

ജനറൽ	ന്സക്ട്റപി	അ�്.പപി.	വപിശ്കുംഭരപ
ണപിക്ർ	േഴപിഞ്	ഒര	വർഷന്ത്	റപിലപ്ൊർട്ടുകും	
േണക്കും	അവതരപിപ്പിച്ചു.	അവതരണന്ത്	തു
ടർന്ന്	നടന്ന	ചർച്ചയപിൽ	 	 ന്പൊതുവപിഷയങേൾ	
സകും�ന്പിച്ച്	ഉന്നയപിച്ച	േൊര്യങേൾ	തലദേശസ്
യകുംഭരണ	 വകുപ്്	 പ്രപിൻസപിപ്ൽ	 ന്സക്ട്റപിക്്	
തുടർനടപടപിേൾക്ൊയപി	ത്േമൊറപി.

പ്രറമയങ്ങള്
ജനറൽ	 ല�ൊ�പിയപിൽ	 4	 പ്രലമയങേൾ	

അവതരപിപ്പിച്ചു.	പ്രപിവൻഷൻ	ഓഫ്	ക്രുവൽറെപി	റ്	
ദപി	അനപിമൽ	ആക്ട്	 2017	അനസരപിച്ച്	 പശു,	
േൊള,	 ലപൊത്്,	 ഒട്േകും	 തുടങേപിയ	 മൃഗങേന്ള	
േശൊപ്പിന്	വൊങ്ങുവൊനകും	വപിൽക്വൊനകും	പൊടപില	
എന്ന	 നപിയമകും	 ലേരളത്പിന്റെ	 ന്പൊതുമണ്ഡേ
ലത്യകും	 സ്ദ്	വ്യവസ്ലയയകും	 സൊരമൊയപി	
�ൊധപിക്ന്നതപിനൊൽ	 പപിൻവേപിക്ണന്മന്ന്	
ആവശ്യന്പ്ട്്	എേ്	സപിേയുട്ീവ്	േമ്മപിറെപി	അകുംഗകും	

കകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് 
അകസാസികയഷൻ 

32-ാും ടപാതുസകമേളനും

ലേരളഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	
അലസൊസപിലയഷന്	ന്പൊതുസ
ലമ്മളനത്പില്	മപിേച്ച	
പ്രവര്ത്നകും	േൊഴ്ചവച്ച	
പഞ്ൊയത്തുേള്ക്ള്ള	
അവൊര്�്	മന്ത്രപി	ല�ൊ.	
ലതൊമസ്	ഐസേ്	വപിതരണകും	
ന്ചയ്യുന്നു.	മന്ത്രപി	ല�ൊ.	ന്േ.ടപി.	
ജേീല്,	മുന്മന്ത്രപി	പൊന്േൊളപി	
മുഹമ്മദ്കുട്പി,	മുന്ചീഫ്	
ന്സക്ട്റപി	എസ്.	എകും.	
വപിജയൊനന്ദ്,	അലസൊസപിലയഷ
ന്	ഭൊരവൊഹപിേള്	എന്നപിവര്	
സമീപകും
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സുമൊവേപി	ലമൊഹൻദൊസ്	പ്രലമയകും	അവതരപിപ്പി
ച്ചു.	ന്തൊഴപിലറപ്്	പദ്ധതപി	പ്രേൊരകും	ന്തൊഴപിേൊളപി
േൾക്്	ഇനപിയകും	കൂേപിയൊയപി	േഭപിക്ൊനള്ള	750	
ലേൊടപി	രൂപ		അടപിയന്തരമൊയപി	അനവദപിക്ണ
ന്മന്ന്	ലേന്ദസർക്ൊരപിലനൊട്	ആവശ്യന്പ്ട്ടുേൊ
ണ്ടുളള	 പ്രലമയകും	 എേ്	സപിേയുട്ീവ്	 േമ്മപിറെപി	
അകുംഗകും	റെപി.വപി.	േക്ഷ്മപി	അവതരപിപ്പിച്ചു.		2008	ന്	
മുൻപ്	നപിേത്പിയലതൊ	പുതപിയ	�ൊറെൊ	�ൊങ്കപിൽ	
നപിേകും,	നഞ്	എന്ന്	ലരഖന്പ്ടുത്തുേലയൊ	ന്ചയ്	
ഭൂമപിയപിൽ	വീട്	നപിർമ്മൊണത്പിന്	അകുംഗീേൊരകും	
നൽകുന്നതപിന്	കൃഷപിവകുപ്പിലറെയകും		റവന്യൂവകു
പ്പിലറെയകും	പഞ്ൊയത്പിലറെയകും	സകുംയക്	േമ്മപി
റെപി	പുനസ്ൊപപിക്ണകും	എന്ന	പ്രലമയകും	എേ്	സപി
േയുട്ീവ്	 േമ്മപിറെപി	 അകുംഗകും	 യഹപിയൊഖൊൻ		
അവതരപിപ്പിച്ചു.	 	വസ്തുനപികുതപിയകും	ന്തൊഴപിൽേര
വുകും	 പരപിഷ്	േരപിക്ൊൻ	 ആവശ്യമൊയ	 നടപടപി	
സ്ീേരപിക്ണന്മന്ന്	 ആവശ്യന്പ്ട്്	 ത്വസ്	
പ്രസപി�റെ്	 ലതൊമസ്	 വക്ത്ൊനകും	 പ്രലമയകും	
അവതരപിപ്പിച്ചു.	ഇവ	ജനറൽല�ൊ�പി	അകുംഗീേ
രപിച്ചു.

സ്ീെരണ പരിപറോടി
ന്പൊതുസലമ്മളനത്പിൽ	 ലേരളത്പിന്റെ	

ചീഫ്	ന്സക്ട്റപിയൊയപി	വപിരമപിച്ച	എസ്.എകും	വപി
ജയൊനന്ദപിനകും	 	 മുൻ	 േപിേ	 	 �യറക്ടർ	 ല�ൊ.	
പപി.പപി	�ൊേനകും	സ്ീേരണകും	നൽേപി.	ലേരള
ത്പിൽ	 അധപിേൊരവപിലേന്ദീേരണവുകും	 വപിലേ
ന്ദീകൃതൊസൂത്ണവുകും	 യൊഥൊർത്്യമൊക്ന്ന
തപിൽ	 നപിർണ്ൊയേപങ്ക്	 വഹപിച്ച	
തലദേശസ്യകുംഭരണവകുപ്്	 മന്ത്രപിയൊയപിരന്ന		
പൊന്േൊളപി	 മുഹമ്മദ്കുട്പിയന്ടയകും	പ്രപിൻസപിപ്ൽ	
ന്സക്ട്റപിയൊയപിരന്ന	 വപിജയൊനന്ദപിലറെയകും	 പ്ര
വർത്നങേൾ	 എടുത്തുപറഞ്ഞുന്േൊണ്്	 പരപി
പൊടപിയന്ട	 ഉത്ഘൊടനകും	 ധനേൊര്യ	 വകുപ്്	
മന്ത്രപി	ല�ൊ.	ലതൊമസ്	ഐസക്്	നപിർവ്വഹപിച്ചു.	
തലദേശസ്യകുംഭരണ	സ്ൊപനങേൾ	അഴപിമതപി
വപിമുക്മൊലേണ്തപിന്റെ	 അനപിവൊര്യത,	
അതപിനൊയപി	 എലൊ	സ്ൊപനത്പിലകും	 പരൊതപി
ന്പ്ട്പിന്വയ്കന്നതപിന്റെ	 ആവശ്യേത,	 ജനേീയ
തേകും	വർദ്ധപിപ്പിക്ന്നതപിന്റെ	പ്രസക്പി,	സമയ
�ന്പിതമൊയപി	ആസൂത്ണവുകും	നപിർവ്വഹണവുകും	
നടലത്ണ്തപിന്റെ	പ്രൊധൊന്യകും,	പൊന്േൊളപി	മുഹ
മ്മദ്	 കുട്പിയന്ടയകും	 വപിജയൊനന്ദപിലറെയകും	 പ്രവർ
ത്നമപിേവ്	 എന്നപിവ	 എടുത്തുപറഞ്ഞു	
ന്േൊണ്ൊണ്	 മന്ത്രപി	 ല�ൊ.	 ന്േ.ടപി.	 ജേീൽ	പ്ര
സകുംഗപിച്ചത്.	എസ്.എകും	വപിജയൊനന്ദപിന്റെ	പ്രവർ
ത്നങേൾ	 അനസ്മരപിച്ചുന്േൊണ്്	 മുൻമന്ത്രപി	
പൊന്േൊളപി	മുഹമ്മദ്	കുട്പി	സകുംസൊരപിച്ചു.	മറുപടപി	
പ്രസകുംഗത്പിൽ	 ഔലദ്യൊഗപിേ	 ജീവപിതത്പിൽ	
േണ്പിട്ടുള്ളതപിൽ	 ന്വച്ച്	 ഏറെവുകും	 ഇച്ഛൊശക്പി
ലയൊന്ട	നപിഷ്പക്ഷമൊയപി	പ്രവർത്പിച്ച	ഭരണൊധപി
േൊരപിയൊയപിരന്നു	 പൊന്േൊളപി	 മുഹമ്മദ്	 കുട്പി	
എന്ന്		വപിജയൊനന്ദ്	അഭപിപ്രൊയന്പ്ട്ടു.	

വപിവപിധ	ലമഖേയപിൽ	മപിേച്ച	പ്രേടനകും	േൊഴ്ച
വച്ച്	അകുംഗീേൊരകും	േഭപിച്ച	പഞ്ൊയത്തുേന്ളയകും	
2016-17ൽ	100%	ഫണ്്	വപിനപിലയൊഗപിച്ച	പഞ്ൊ
യത്തുേന്ളയകും	ചടങേപിൽ	ന്മമറെവുകും	സർട്പിഫപി
ക്റ്കും	നൽേപി	ആദരപിച്ചു.	ല�ൊ.	പപി	പപി		�ൊേൻ,	
മുൻ	അലസൊസപിലയഷൻ	പ്രസപി�ന്റുമൊരൊയ	പപി	
റെപി.	മൊതയു,	ന്േ.	നൊരൊയണൻ	എന്നപിവരകും	സകും
സൊരപിച്ചു.ന്സക്ട്റപി	 നപിയൊസ്	 മുഹമ്മദ്	 നന്ദപി	
അറപിയപിച്ചു.

തിരുത്്
പഞ്ൊയത്്	ത്ഗ�്	2017-	ന്റെ	67-ൊകും	ലപജപില്	എറണൊകുളകും	ജപിലയപിന്േ	

ആരക്ഴ	ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	പ്രസപി�റെപിന്റെ	ലപരകും	75-ൊകും	ലപജപില്	ലേൊഴപിലക്ൊ
ട്	ജപിലയപിന്േ	നന്മണ്	ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	പ്രസപി�റെപിന്റെ	ലപരകും	ന്തറെൊയപി	ലരഖ
ന്പ്ടുത്പിയതപില്	 നപിര്	വ്യൊജകും	 ലഖദപിക്ന്നു.	ആരക്ഴ	 പ്രസപി�റെപിന്റെ	 ലപര്	 :	
വള്ളമറെകും	കുഞ്്	ലഫൊണ്:	9447255038	നന്മണ്	പ്രസപി�റെപിന്റെ	ലപര്	:	കുണ്ടൂര്	
�പിജു	ലഫൊണ്:	9946935823

മപിേച്ച	പ്രവര്ത്നകും	േൊഴ്ചവച്ച	
പഞ്ൊയത്തുേള്ക്്	മന്ത്രപി	

ല�ൊ.ന്േ.ടപി.	ജേീല്	പുരസ്കൊരകും	
നല്കുന്നു
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ഗുരുവായൂര് സത്ാഗ്ഹും
വീണ്ും വായിക്കുക്ാള്

ടി.വി. അബ്ദുറഹിമറോന് കുട്ടി

ഭറോഗം -3

സർവ്വ	ത്യൊഗങേളുകും	സഹപിച്ച്	 േക്ഷ്യകും	 ലനടു
ന്നതപിന്	 	മരണകും	വന്ര	ഉപവൊസകും	അന

ഷ്പിക്ൊൻ	 1932	 ന്സപ്തകും�ർ	 13ന്	 ലേളപ്ജപി	
തീരമൊനന്മടുത്തു.	 തുടർന്ന്	ആ	 മൊസകും	 21-ൊകും	
തപിയതപി	ലേളപ്ൻ	ലക്ഷത്ത്പിന്	പുറത്്	ഒന്നു
േപിൽ	 മരണകും	 അന്ലങ്കപിൽ	 വപിജയകും	 എന്ന	
േക്ഷ്യലത്ൊന്ട	 സമരമൊരകുംഭപിച്ചു.	 സമരഭടന്മൊർ	
പേരകും	 ഉപവൊസത്പിന്	 ഒരങേപിന്യങ്കപിലകും	
അലദേഹകും	അനവദപിച്ചപില.	സൊമൂതപിരപി	ലേൊവപിേ
േനടയപിൽ	 കൃഷ്ണഭട്്	 എന്ന്നൊര	 സമരഭടനകും	
സത്യൊഗ്രഹകും	ആരകുംഭപിച്ചു.	ഈ	അവസരത്പിൽ	
ഹരപിജനലസവൊസകുംഘകും	 ന്സക്ട്റപി	 സപി.ശങ്കു
ണ്പി	ന്്യൊർ,	ന്േ.എസ്.	പണപിക്ർ,	വടലക്
ക്ര	�ൊേൻനൊയർ,	ടപി.	രൊഘവൻ	നൊയർ	തുട
ങേപിയവരന്ട	 ലനതൃത്ത്പിലളള	 ഒര	സകുംഘകും	
ജൊഥയൊയപി	 പുറന്പ്ട്്	 ലക്ഷത്കും	അവർണർക്്	
തുറന്നു	 ന്േൊടുക്ണന്മന്നുകും	 ലേളപ്ജപിയന്ട	
ജീവൻ	 രക്ഷപിക്ണന്മന്നുകും	 സൊമൂതപിരപിന്യ	
ലനരപിൽ	േണ്്	നപിലവദനകും	സമർപ്പിച്ചു.	ലക്ഷത്
ത്പിനേത്്	 ആയപിരങേൾ	 പന്ങ്കടുത്	 സവർ
ണ്രന്ട	 ലയൊഗത്പിൽ	 അവർണരന്ട	 ന്യൊയ
മൊയ	 ഈ	 അവേൊശകും	 അനവദപിക്ന്നതപിന്	
ശക്മൊയ	 പ്രസകുംഗങേളുകും	 പ്രലമയങേളുകും	
പൊസൊക്പി.	 മട്ന്നൂർ	 മധുസൂദനൻ	 തങേളുന്ട	
അദ്ധ്യക്ഷതയപിൽ	 നൂറുേണക്പിന്	 സവർണ്ർ	
സകുംഘടപിച്ച്	പപിന്തുണ	പ്രഖ്യൊപപിച്ചു.

നൊനൊഭൊഗത്്	 നപിന്നുകും	 സൊമൂതപിരപിക്്	
സലന്ദശങേൾ	 പ്രവഹപിച്ചു.	 ഉപവൊസകും	 ഇന്ത്യ
ന്യൊട്ൊന്േ	ലേൊളപിളക്കും	സൃഷ്ടപിച്ചു.	വപിവപിധ	പ്ര

ലദശങേളപിൽ	 നപിന്ന്	 വന്ന	 	 ജൊഥേൾ	 ന്സപ്തകും
�ർ	29ന്	ചൊവക്ൊട്	ത്ഹസ്	കൂൾ	ഗ്രൗണ്പിൽ	
ലേന്ദീേരപിച്ചു.	 പതപിനൊയപിരങേൾ	 പന്ങ്കടുത്	
ഈ	 മഹൊസലമ്മളനകും	 ലപൊരൊട്ത്പിന്	
ഊർജ്ജകും	 പേർന്നു.	 ജൊതപിമതലഭദമന്ന്യ	 ജന
സഞ്യകും	 അനദപിനകും	 ഗുരവൊയൂരപിലേക്്	 പ്രവ
ഹപിച്ചു.	 	പ്രൊലദശപിേ	ലദശീയ	ലനതൊക്ളുന്ടയകും	
സകുംഗമഭൂമപിേയൊയപി	അവപിടകും	മൊറപി.	ലേളപ്ന്റെ	
ആലരൊഗ്യകും	അനദപിനകും	ക്ഷയപിച്ചുന്ക്ൊണ്പിരന്നു.	

ഹരതിജനശസവാസംഘം 
കസക്രട്ടറതി സതി.േങ്കുണ്തി 
നമ്്ാർ, കക.എസന്. 
പണതിക്കർ, വടശക്കക്കര 
ബാലൻനായർ, ടതി. 
രാഘവൻ നായർ 
തടങ്ങതിയവരുകട ശനതൃത്വ
ത്തതിലളള ഒരു സംഘം 
ജാഥയായതി പുറകപ്ട്ടന് 
ശക്ത്രം അവർണർക്കന് 
തറന്നു കകാടക്കണകമ
ന്നും ശകളപ്ജതിയുകട 
ജീവൻ രക്തിക്കണകമന്നും 
സാമൂതതിരതികയ ശനരതിൽ 
കണ്ടന് നതിശവദനം 
സമർപ്തിച്ചു. 

ന്േ.	ലേളപ്ന്
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സമരകും	നപിർത്ണന്മന്ന്	 ലനതൊക്ൾ	അലദേഹ
ലത്ൊട്	 അഭ്യർത്പിച്ചു.	 ലേരളത്പിനേത്തുകും	
പുറത്തുകും		വപിവപിധ	ഭൊഗങേളപിൽ	േക്ഷ്യകും	നപിറലവ
റുന്നതപിന	ലവണ്പി	പ്രേടനങേളുകും	ന്പൊതുലയൊഗ
ങേളുകും	 നടന്നു.	 ഈ	 അവസരത്പിേൊണ്	
ഉപവൊസകും	അടപിയന്തരമൊയപി	നപിർത്പിന്വയ്കൊൻ	
ആവശ്യന്പ്ട്്	 മഹൊത്മൊഗൊന്പിയന്ട	 േ്പി	
സലന്ദശകും	ലേളപ്ന്	േഭപിച്ചത്.

നപിങേൾ	രണ്്	അ�ദ്ധങേൾ	പ്രവർത്പിച്ചു.	
ഒന്ന്	 ഉപവൊസകും	 ആരകുംഭപിക്ന്നതപിനമു്്	
നപിങേൾ	 എലന്നൊടൊലേൊചപിലക്ണ്തൊയപിരന്നു.	
അതു	നപിങേൾ	ന്ചയ്പില.	രണ്ൊമത്	ഉപവൊസകും	
അനഷ്പിക്ൊൻ	 ലപൊകുന്നു	എന്ന	വപിവരകും	 ലക്ഷ
ത്ഭൊരവൊഹപിേന്ള	 മുൻകൂട്പി	 അറപിയപിലക്ണ്ത്	
നപിങേളുന്ട	 േടമയൊയപിരന്നു.	 അതപിനൊൽ	ഈ	
സലന്ദശകും	 േപിട്പിയൊൽ	 ഉടന്ന	 നപിങേൾ	
ഉപവൊസകും	 അവസൊനപിപ്പിക്ണകും.	 ഉപവൊസകും	
നപിർത്തുല്ൊൾ	 മൂന്ന്	 മൊസത്പിനള്ളപിൽ	
അധഃകൃത	 വപിഭൊഗത്പിന്	 ലക്ഷത്കും	
തുറന്നുന്േൊടുക്ണന്മന്നുകും	 അത്	 ന്ചയ്പിന്ല
ങ്കപിൽ	 എന്റെ	 അനവൊദലത്ൊടുകൂടപി	 വീണ്ടുകും	
നപിങേൾ	ഉപവൊസകും	ആരകുംഭപിക്ന്മന്നുകും	ലക്ഷത്
ഭൊരവൊഹപിേന്ള	അറപിയപിക്ണകും.	ഈ	േൊേത്പി
നള്ളപിൽ	 ലക്ഷത്കും	 തുറന്നുേപിട്ടുവൊൻ	 സർവ്വശ
ക്പിേളുകും	ഉപലയൊഗപിച്ച്	നൊകും	പ്രവർത്പിക്ണകും.	
ഇതൊയപിരന്നു	ഗൊന്പിജപിയന്ട	സലന്ദശത്പിന്റെ	
ചുരക്കും.	പ്രശ്	നപരപിഹൊരത്പിന്	നപിയമതട്
ങേൾ	 സകുംഭവപിക്േയൊന്ണങ്കപിൽ	 േൊേൊവധപി	
നീട്ൊവുന്നതൊന്ണന്ന്	ഗൊന്പിജപി	പപിന്നീട്	അറപി

യപിച്ചു.	 സൊഹചര്യങേളുകും	 സമ്മർദേങേളുകും	
ലഹതുവൊയപി	 	 ഒേ്	ലടൊ�ർ	 2ന്	 ഉപവൊസകും	
അനപിശ്ചപിതേൊേലത്ക്്	 നപിർത്പിന്വച്ചു.	
ഉപവൊസകും	തൊൽക്ൊേപിേമൊയപി	നപിർത്പിന്വയ്ക
േയൊന്ണന്നുകും	 േക്ഷ്യകും	 നപിറലവറപിയപിന്ലങ്കപിൽ	
വീണ്ടുകും	ആരകുംഭപിക്ന്മന്നുകും	അലദേഹകും	പ്രസ്ൊവപി
ച്ചു.

തുടർന്ന്	 എ.ന്േ.ജപിയന്ട	 ലനതൃത്ത്പിൽ	
ഏതൊനകും	 അകുംഗങേൾ	 അടങേപിയ	 ഒര	 ജൊഥ	
ലേരളകും	 മുഴുവൻ	 നടത്ൊൻ	 തീരമൊനപിച്ചു.	
സത്യൊഗ്രഹകുംന്േൊണ്ടുകും	ഉപവൊസകും	ന്േൊണ്ടുകും	രൂ
പന്പ്ട്	 സൊമുദൊയപിേ	 ഐേ്യവുകും	
ലക്ഷത്പ്രലവശന	അനകൂേസൊഹചര്യവുകും	ലക്
ൊ�ീേരപിക്േൊയപിരന്നു	േക്ഷ്യകും.	ന്േൊച്ചപിരൊജ്യ
ത്തുകും	തപിരവപിതൊകുംകൂറപിലകും		മേ�ൊറപിലകും	ഗകുംഭീര
വരലവൽപ്ൊണ്	 ജൊഥയ്ക്	 േഭപിച്ചത്.	
സുബ്രഹ്മണ്യൻ	 തപിരമു്്,	 എൻ.പപി.	 ദൊലമൊദ
രൻ,	മന്നത്്	പത്മനൊഭൻ	തുടങേപിയവരന്ട	പ്ര
സകുംഗങേൾ	 ജനങേന്ള	ആലവശകും	 ന്േൊള്ളപിച്ചു.	
ജൊഥ	 അടൂരപിന്േത്പിയലപ്ൊൾ	 ഒര	
ലക്ഷത്ത്പിന്റെ	 ഊരൊളനൊയ	 ശങ്കരലമലനൊൻ	
തന്റെ	ലക്ഷത്കും	തുറന്നുന്േൊടുക്ൊൻ	ഒരങേപിന്യ
ങ്കപിലകും	ഭരണകൂടകും	അനവദപിച്ചപില.

തപിരവപിതൊകുംകൂറപിൽ	മന്നത്്	പത്മനൊഭന്റെ	
ലനതൃത്ത്പിൽ	 എൻ.എസ്.എസുകും	 എസ്.	
എൻ.�പി.പപി.യകും	 സഹേരപിച്ച്	
പ്രവർത്പിച്ചതപിനൊൽ	 പര്യടനകും	 ഗകുംഭീരവപിജയ
മൊയപി	തീർന്നു.	തപിരവനന്തപുരത്്	ല�ൊലധശ്
രന്റെ	 ലനതൃത്ത്പിൽ	നപിയമ	വപിദ്യൊർത്പിേൾ	
ഉൾന്പ്ന്ട	നൊേൊയപിരലത്ൊളകും	വരന്ന	ജനസ
ഞ്യമൊണ്	 ജൊഥന്യ	 സ്ീേരപിച്ചത്.	 ത്വകു
ലന്നരകും	ലചർന്ന	ന്പൊതുലയൊഗത്പിൽ	ജനമഹൊ
സമുദ്രകും	 തന്ന്ന	 ഉണ്ൊയപി.	 തപിരവപിതൊകുംകൂറപിൽ	
പര്യടനകും	 അവസൊനപിച്ച	 ജൊഥ	 മലഞ്രപി	 വഴപി	
മേ�ൊറപിന്റെ	വടക്്	േൊഞ്ങേൊട്	സമൊപപിച്ചു.	
ഐേ്യദൊർഢ്യകും	 പ്രേടപിപ്പിച്ച്	 പേയപിടത്തുകും	
സവർണ്ർ	സകുംഗമപിച്ചു.	 നൊനൊജൊതപിക്ൊർ	 വര
ലവൽപ്പിന്	പര്രകും	മത്രപിച്ചു.

സവർണ്ർ	 കൂടുതലള്ള	 പ്രലദശങേളൊയ	
വലന്നരപി	 നൊട്പിന്േ	 പുന്നയൂർക്ളത്തുകും	 ത്വേ
ത്തൂരപിലകും		നടന്ന	സലമ്മളനങേളപിൽ		യഥൊക്മകും	
േസ്തൂർ�ൊഗൊന്പിയകും	 മന്നത്്	 പത്മനൊഭനകും	
പ്രസകുംഗപിച്ചു.		ത്വേത്തൂരപിലേത്	ജനേീയപങ്കൊ
ളപിത്കും	 ന്േൊണ്ടുകും	സകുംഘൊടേമപിേവു	 ന്േൊണ്ടുകും	
വപിജയപിച്ചതപിനൊൽ	 ഈ	 സലമ്മളനകും	 ത്വേ
ത്തൂർ	 മഹൊസലമ്മളനകും	 എന്ന്	 ഖ്യൊതപിലനടപി.	
വപി.ടപി.ഭട്തപിരപിപ്ൊട്,	എകും.ആർ.�പി,	ലപ്രകുംജപി	തു
ടങേപിയവരന്ട	 ലനതൃത്ത്പിൽ	േണ്ന്നൂർ	 മന
യ്കലകും	നമ്പൂതപിരപിമൊരന്ട	ഒര	കൂട്ൊയ്മ	ലചർന്നു.

(തുടരകും)

എ.ന്േ.ജപി

തടർന്ന് എ.കക.ജതിയുകട 
ശനതൃത്വത്തതിൽ ഏതാനും 

അംഗങ്ങൾ അടങ്ങതിയ 
ഒരു ജാഥ ശകരളം 
മുഴുവൻ നടത്താൻ 

തീരുമാനതിച്ചു. സത്ാഗ്
ഹംകകാണ്ം ഉപവാസം 

കകാണ്ം രൂപകപ്ട്ട 
സാമുദായതിക ഐക്വം 

ശക്ത്രപ്ശവേന 
അനുകൂലസാഹചര്വം 
ശക്രാ�ീകരതിക്കലായതിരു

ന്നു ലക്്ം. കകാച്തിരാജ്
ത്ം തതിരുവതിതാംകൂറതിലം  
മലബാറതിലം ഗംഭീരവര

ശവൽപ്ാണന് ജാഥയ്ക്കന് 
ലഭതിച്തന്. 
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 കയത്്ിട്ടത് ഇറക്കാനുും വയ്യ; 
മധുരി്ിട്ടത് തുപ്ാനുും വയ്യ

േയ്	ച്ചപിട്്	 ഇറക്ൊനകും	 വയേ	 മധുരപിച്ചപിട്്	
തുപ്ൊനകും	 വയേ.	 നൊട്ടുന്മൊഴപിയൊന്ണങ്കപിലകും	

ഇതപി	ന്നൊര	ശൊസ്തവശമുണ്്.	ഉപ്്,	പുളപി,	േയ്്,	
മധുരകും	 എന്നപിങേന്ന	 നൊലതരകും	 രചപി	 നമുക്്	
പരപിചപിതമൊണലലൊ.	രചപിയറപിയൊനള്ള	സകുംലവ
ദനലേൊശങേൾ	അതൊയത്	രചപിമുകുളങേൾ	വപി
ന്യസപിച്ചപിരപിക്ന്നത്	 നൊവപിേൊണ്.	 ന്തൊണ്യപി
ലകും	ന്ചറപിയ	അളവപിൽ	പ്രസ്തുത	ലേൊശങേളുണ്്.	
നൊലതരകും	രചപിമുകുളങേന്ളയകും	തുേ്യൊതുേ്യമല	
നൊവപിൽ	 വപിന്യസപിച്ചപിട്ടുള്ളത്.	 ഉപ്പുകും	 പുളപിയകും	
അറപിയൊനള്ളവ	കൂടുതലകും	േൊണുന്നത്		വശങേ
ളപിേൊണ്.	 മധുരമറപിയൊനള്ളത്	നൊവപിന്റെ	തു്
ത്തുകും	 േയ്റപിയൊനള്ളത്	 നൊവപിന്റെ	 പപിൻഭൊഗ
ത്തുകും	 അതൊയത്	 ന്തൊണ്യ്ക്	 സമീപവുകും.	
രചപിമുകുളങേളുന്ട	 ഇത്രത്പിലള്ള	 വപിന്യൊസ
മൊേൊകും	 മധുരപിച്ചപിട്്	 തുപ്ൊനകും	 വയേ	 േയ്പിട്്	 ഇറ
ക്ൊനകും	വയേ	എന്നു	പറയന്നത്.		എന്നുവച്ചൊൽ	
മധുരകും	 മൊത്ലമ	 നൊവപിൻ	 തു്്	 രചപിക്ന്നുള്ളു	
എന്നർത്മപില.	 	 മധുരമറപിയൊനള്ള	 രചപിമുകുള	
ങേൾ	 കൂടുതലന്ണ്ലന്നയള്ളു.	 അതുലപൊന്േയൊ

ണ്	േയ്പിന്റെ.	േൊര്യത്പിലകും.
രചപിന്യ	 അടപിസ്ൊനമൊക്പിയൊണലലൊ	

നൊകും	ഭക്ഷണന്ത്	ഇഷ്ടന്പ്ടുന്നതുകും	ന്വറുക്ന്ന
തുകും.	 ഉപ്പുകും	പുളപിയകും	എരപിവുകും	 ലചരകുംപടപി	 ലചര
ല്ൊഴൊണ്	 ഭക്ഷണത്പിന്	 സ്ൊദുണ്ൊകുന്നത്.	
എന്നൊൽ		എരപിവ്	ഒര	രചപിയല.	അത്	രചപിമു
കുളങേൾക്്	ഏൽക്ന്ന	നീറെേൊണ്.	 മുളേപിേട
ങേപിയപിരപിക്ന്ന	 േ്യൊപ്സസപിൻ	 എന്ന	 രൊസവസ്തു
വൊണ്	 എരപിവപിന്	 േൊരണകും.	 	 ചവച്ചരയ്കന്ന	
ഭക്ഷണകും	 ഉമപിനീരമൊയപി	 േേർന്ന്	 നൊവപിന്റെ	
ഉപരപിതേത്പിലള്ള	 ന്ചറുസുഷപിരങേളപിലൂന്ട	 ര
ചപിമുകുളങേളപിന്േ	 സകുംലവദനലേൊശങേളുമൊയപി	
സന്പിക്ല്ൊഴൊണ്	 രചപിയറപിയന്നത്.	അതൊ	
യത്	േൊയനപിരൂപത്പിലള്ള	 	സ്ൊലദ	അറപിയൊ
ന്നൊക്.	ഉമപിനീരൊണ്	അതപിനള്ള	മൊധ്യമകും.		

നൊല	രചപിേളൊണ്	നമുക്്	പരപിചപിതന്മന്ന്	
ലനരന്ത്	 പറഞ്ലലൊ.	 എന്നൊൽ	 	 അഞ്ൊമ
ന്തൊരവന്റെ	വരലവൊന്ട	ആലരൊഗ്യരകുംഗകും	അല്കും	
ആശങ്കയപിേൊയപി	 	 എന്നുലവണകും	 േരതൊൻ.	

അജതിശനാശമാശട്ടാ എന് 
വാണതിജ്നാമമുള്ള 
ശമാശണാശസാ�തിയം 
ഗ്ലുട്ടാശമറ്ാണന് അഞ്ാമ
നായ വതില്ലൻ. രുചതിയുള്ള 
വതിഷകമന്ന് ചതിലർ 
ശപടതികപ്ടത്ന് ഒരു 
രാസവസ്തു. 

റഡറോ. വട്ടവിള വിജയകുമറോർ
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അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 എന്ന	 വൊണപിജ്യനൊമമുള്ള	
ലമൊലണൊലസൊ�പിയകും	 ഗ്ലുട്ൊലമറെൊണ്	 അഞ്ൊമ
നൊയ	 വപിലൻ.	 രചപിയള്ള	 വപിഷന്മന്ന്	 ചപിേർ	
ലപടപിന്പ്ടുത്തുന്ന	ഒര	രൊസവസ്തു.	ഫൊസ്റ്റ്്ഫു�്	
ന്റലസ്റ്റൊന്റന്റുേളപിലകും	വൻേപിട	ലഹൊട്ലേളപിലകും	
തയേൊറൊക്ന്ന	ഭക്ഷണങേൾക്്	സ്ൊദ്	കൂടൊന
ള്ള	 േൊരണകും	 ഈ	 രൊസവസ്തുന്വന്നൊണ്	 പര
ന്ക്യള്ള	വപിശ്ൊസകും.	

എന്തൊണ്	 അജപിലനൊലമൊലട്ൊ?	 ജപ്ൊൻ	
ആസ്ൊനമൊയള്ള	 ഒര	�ഹുരൊഷ്ട	 േ്നപിയ
ന്ട	 ലപരൊണ്	അജപിലനൊലമൊലട്ൊ.	ആ	 േ്നപി	
വ്യൊവസൊയപിേൊടപിസ്ൊനത്പിൽ	നപിർമ്മപിക്ന്ന	
രൊസപദൊർത്മൊണ്	 ലമൊലണൊലസൊ�പിയകും	 ഗ്ലു
ട്ൊലമറെ്.	 എന്നൊൽ	 അഞ്ൊകും	 രചപിക്ൊരനൊയ	
ഇതപിന്ന	പരന്ക്	അറപിയന്പ്ടുന്നത്	അജപിലനൊ
ലമൊലട്ൊ	 എന്നൊണ്.	 മണ്മൊന്തപി	 യന്ത്രകും	 ആര്	
നപിർമ്മപിച്ചൊലകും	എവപിന്ട	 േണ്ൊലകും	 നൊമതപിന്ന	
വപിളപിക്ന്നത്	 ന്ജസപി�പി.	 ന്യന്നൊണലലൊ.	
ലജൊസഫ്	സപിറപിൽ	�ൊകുംലഫൊർ�്	എന്ന	ബ്രപി
ട്ീഷ്	എൻജപിനീയറൊണ്	ആ	യന്ത്രത്പിന്റെ	ഉപ
ജ്ൊതൊവ്.	അലദേഹത്പിന്റെ	 ലപരപിന്റെ	 	ചുര
ന്ക്ഴുത്ൊണ്	 ന്ജസപി�പി.	 മണ്മൊന്തപി	
യന്ത്രന്ത്	 ന്ജസപി�പി	എന്ന്	അറപിയല്ൊന്േ
യൊണ്	 ലമൊലണൊലസൊ�പിയകും	 ഗ്ലുട്ൊലമറെ്	 എന്ന	
ഉല്ന്നകും	അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	എന്ന	േ്നപിയന്ട	
ലപരപിൽ	 പ്രസപിദ്ധമൊയത്.	 ലമൊലണൊലസൊ�പി
യകും	ഗ്ലുട്ൊലമറെ്	എന്നത്	ഗ്ലുട്ൊമപിേ്	ആസപി�പിന്റെ	
ലസൊ�പിയകും	(േറപിയപ്പിലള്ളത്	)	േവണമൊണ്.	
ഗ്ലുട്ൊമപിേ്	ആസപി�്	ആേന്ട്	ശരീരകും	ആവശ്യ
ത്പിന്	 അനസരപിച്ച്	 നപിർമ്മപിക്ന്നതുകും	 പുറന്മ	
നപിന്ന്	 അതൊയത്	 ഭക്ഷണത്പിലൂന്ട	 േഭപിലക്
ണ്തലൊത്	ഒര	രൊസപദൊർത്വുകും.	

1907	ൽ	ജപ്ൊൻ	ഗലവഷേനൊയ	േപികുന്ന	
ഇലേ�ൊയൊണ്	 	പ്രസ്തുത	രൊസപദൊർത്ന്ത്	
ആദ്യമൊയപി	 ലവർതപിരപിന്ച്ചടുത്ത്.	 ഒരതരകും	
േടൽ	സസ്യമുപലയൊഗപിച്ച്	ഭൊര്യ	തയേൊറൊക്പിയ	
സൂപ്പിന്റെ	 പുതപിന്യൊര	 രചപിലതടപി	 ലപൊയതപി
ന്റെ		�ൊക്പിപത്മൊണ്	ആ�ൊേവൃദ്ധകും	ജനങേ
ളപിലകും	േപ്ലേൊടപിക്ൊൻ	പൊേത്പിന്	 വൊയപിൽ	
ഉമപിനീര്	നപിറയ്കന്ന	ലമൊലണൊലസൊ�പിയകും	ഗ്ലുട്ൊ
ലമറെപിന്റെ		േണ്ടുപപിടപിത്കും.	മൊകുംസച്ചുവ	നൽകുന്ന	
ഈ	അഞ്ൊകും	രചപിന്യ	അലദേഹകും	വപിളപിച്ചത്	സ്
യ്ൻ	രചപിന്യന്നർത്മുള്ള		ഉമൊമപി	എന്നൊണ്.	
ഇറച്ചപിയപിലകും	 മുട്യപിലകും	 മുേപ്ൊേപിലകും	 ധൊരൊളമു
ള്ള	ഗ്ലുട്ൊലമറെൊണ്	അവയ്ക്	മൊകുംസച്ചുവ	നൽകുന്ന
ത്.	ഈ	മൊകുംസച്ചുവയൊണ്	ഭക്ഷണത്പിന്	രചപി
കൂട്ടുന്നത്.

അജപിലനൊലമൊലട്ൊന്യക്റപിച്ച്	 ധൊരൊളകും	
ന്തറെൊയ	വൊർത്േൾ	പ്രചരപിക്ന്നുണ്്.	ഏത്	
ഭക്ഷണത്പിൽ	ലചർത്ൊലകും		രചപികൂടുന്മന്നൊണ്	
ന്പൊതുന്വയള്ള	വപിശ്ൊസകും.	പുറന്മ	നപിന്ന്	വൊ

ങ്ങുന്ന	 ഭക്ഷണകും	 നലരചപിയള്ളതൊന്ണങ്കപിൽ	
അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 ലചർന്നപിട്പിന്ലങ്കപിലകും	 ലചർ
ത്പിട്ടുന്ണ്ന്ന്	േണ്ടച്ച്	പറയന്നവരകും	കുറവല.	
മൊകുംസച്ചുവയള്ള	 ഒര	 രൊസവസ്തുവൊണ്	 അജപി
ലനൊലമൊലട്ൊന്യന്നു	 ലനരന്ത്	സൂചപിപ്പിച്ചലലൊ.	
അതൊയത്		മൊകുംസൊഹൊരത്പിൽ	മൊത്ലമ		ലചർ
ക്േയള്ളു.	ആവശ്യത്പിന്	 ലചർത്ൊൽ	രചപി
കൂടുന്മന്നതപിൽ	 തർക്മപില.	 ആവശ്യത്പിേധപി
േമൊയൊലേൊ	 േഴപിക്ൊനകും	 പറ്േയപില.	 ഉപ്പുകും	
എരപിവുകും	കൂടപിയ	ഭക്ഷണന്ത്	നൊകും	തപിരസ്കരപിക്
ല്ൊന്േ.	

വീട്പിൽ	വയ്കന്ന	ചപിക്ൻ	േറപിക്്	ഇലൊത്	
മണവുകും	നപിറവുകും	രചപിയകും	ഫൊസ്റ്റ്്ഫു�്	ന്റലസ്റ്റൊ
ററെപിൽ	 നപിന്ന്	 വൊങ്ങുന്നതപിനന്ണ്ന്ന്	 പറയ
ല്ൊൾ	അതപിന്റെ		പപിന്നപിൽ	അജപിലനൊലമൊലട്ൊ
യൊയപിരപിക്ന്മന്ന്	 ജനകും	 വപിശ്സപിക്ന്നു.	
എന്നൊൽ	രചപിയണ്ൊയപിരപിക്ൊകും.	പന്ക്ഷ	മണ
ത്പിനകും	 നപിറത്പിനകും	 േൊരണകും	അജപിലനൊലമൊ
ലട്ൊന്യന്ന്	പറയൊന്നൊക്പില.	േൊരണകും	നപിറവുകും	
മണവുമപിലൊത്	 രൊസവസ്തുവൊണ്	 അജപിലനൊ
ലമൊലട്ൊ.

അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 ലചർത്	 ഭക്ഷണത്പി
ലനൊട്	 എന്തൊണപിത്	 ന്േൊതപി?	 നമുക്തപിന്ന	
ശൊസ്തീയമൊയപി	 വപിശേേനകും	 ന്ചയേൊകും.	 ചവച്ചര
ച്ച	ഉമപിനീരമൊയപി	േേർന്ന	ഭക്ഷണകും	രചപിമുകുള
ങേളപിന്േത്പി	 ലേൊശങേന്ള	 ഉദേീപപിപ്പിക്ന്നു.	
ആ	ഉദേീപനകും	ഞര്പിലൂന്ട	തേലച്ചൊറപിന്േത്പി	
രചപിയന്ട	 സലന്ദശകും	 നൽകുകും.	 അന്പ്ൊ	 തേ
ലച്ചൊർ	പറയകും	ന്േൊള്ളൊകും.	ഗകുംഭീരകും.	േഴപിലച്ചൊളൂ	
േഴപിലച്ചൊളൂ	 ആവശ്യകുംലപൊന്േ	 േഴപിലച്ചൊളൂന്ന്.		
അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 ലചർന്ന	 ഭക്ഷണകും	 േഴപിക്
ല്ൊൾ	തേലച്ചൊറപിന്േ	 ഗ്ലുട്ൊലമറെ്	സ്ീേർത്ൊ
ക്ന്ള	 (receptor)	 ഉദേീപപിപ്പിക്ന്നതുന്േൊണ്ൊ
ണ്	 വപിശപ്പിന്ലങ്കപിലകും	 ഭക്ഷണത്പിലനൊടുള്ള	
തൊല്ര്യകും	കൂടുന്നത്.	

അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 ലചർന്ന	 ഭക്ഷണകും	 േഴപി
ച്ചൊൽ	 പേതരത്പിലള്ള	 ശൊരീരപിേൊസ്ൊസ്്യ
ങേൾ	ഉണ്ൊവുന്മന്ന്	പറയന്നുന്ണ്ങ്കപിലകും	ന്തളപി
വുേൾ	 േമ്മപിയൊയതപിനൊൽ	 അതപിന്റെ	
വപിശദൊകുംശങേളപിലേക്്	േടക്ന്നപില.	ഏതുതരകും	
ഭക്ഷണകും	തയേൊറൊക്ല്ൊഴുകും	അതപിന്േ	ലചരവ
േൾക്്	കൃത്യതയണ്ൊവുമലലൊ.	 ലചരവേളപിൽ	
ഏതപിന്റെന്യങ്കപിലകും	അളവ്	കൂടപിയൊൽ	ഭക്ഷണ
ത്പിന്റെ	 	 രചപി	 നഷ്ടന്പ്ടുകും.	 അധപിേമൊയൊൽ	
അജപിലനൊലമൊലട്ൊ	 മൊത്മല	 അമൃതുകും	 വപിഷകും	
തന്ന്ന.	 ഇന്തൊന്ക്	 പറയല്ൊൾ	 അജപിലനൊ
ലമൊലട്ൊ	ലചർന്ന	ഭക്ഷണന്ത്	ലപ്രൊത്ൊഹപിപ്പി
ക്േയൊന്ണന്ന്	 ധരപിക്രത്.	 േണ്പിൽ	 േണ്
തപിന്റുയകും	 ന്ചവപിയപിൽ	 ലേട്തപിന്റെയകും	
അടപിസ്ൊനത്പിൽ	ചപിേ	സത്യങേൾ	പറന്ഞ്
ന്നു	മൊത്കും.

ഒരുതരം കടൽ സസ്മു
പശയാഗതിച്ന് ഭാര് 

തയ്ാറാക്കതിയ സൂപ്തികന്  
പുതതികയാരു രുചതിശതടതി

ശപായതതികന് ബാക്കതിപത്ര
മാണന് ആബാലവൃദ്ധം 

ജനങ്ങളതിലം കപ്ശലാടതി
ക്കാൻ പാകത്തതിനന് 
വായതിൽ ഉമതിനീരന് 

നതിറയ്ക്കുന് ശമാശണാശസാ
�തിയം ഗ്ലുട്ടാശമറ്തികന് 

കണ്പതിടത്തം. മാംസച്ചുവ 
നൽകുന് ഈ അഞ്ാം 

രുചതികയ അശദേഹം 
വതിളതിച്തന് സ്വയമ്ൻ 
രുചതികയന്ർത്മുള്ള  

ഉമാമതി എന്ാണന്.

പകുംക്പിേൊരന്	തപിരവനന്തപുരകും	
മഹൊത്മൊഗൊന്പി	ലേൊലളജപിന്േ	

സുലവൊളജപി	വപിഭൊഗകും	
അസപിസ്റ്ററെ്		ന്പ്രൊഫസറൊണ്.

ലഫൊണ്	9447342497	
Email-			

vattavilavijayakumar@
gmail.com)



33പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂണ് 2017

അപമാനവീകരണത്ിടറെ 
ദുരന്തസ്ലികള്

ഡി. റയശുദറോസ്

മേയൊളപിേളുന്ട	 സ്ന്നജീവപിതത്പിന	
പപിന്നപില്	പ്രവൊസജീവപിതത്പിന്റെ	ഒര	ചരപി

ത്മുണ്്.	ആ	ചരപിത്ത്പില്	ആലേഖനകും	ന്ചയേ
ന്പ്ടൊത്	 ദുരപിതജീവപിതത്പിന്റെ	 ത്വേൊരപിേ	
ലരഖയൊണ്	ന്�ന്യൊമപിന്റെ	ആടുജീവപിതകും	എന്ന	
മേയൊളലനൊവല്.	 നൊകും	 അനഭവപിക്ൊത്തുകും	
നമുക്	മന്പിേൊവൊത്തുമൊയവന്യലൊകും	ന്േട്ടു
േഥേളൊയപി	 വപിേയപിരത്പിലയക്ൊകും.എന്നൊല്	
ആ	 ന്േട്ടുേഥേന്ളക്ൊളുകും	 വപിചപിത്മൊയപിത്ീര
ന്ന	മണേൊരണ്യത്പിന്േ	ഏേൊന്തജീവപിതത്പി
ന്റെ	 ഹൃദയസ്	പൃക്ൊയ	 േഥയൊണ്	 ആടുജീവപി
തകും.നൂറപിേധപിേകും	 പതപിപ്പിന്േത്പിയ	 ഈ	
ലനൊവല്	 മേയൊളപിയന്ട	 വൊയനൊജീവപിതന്ത്	
പപിടപിച്ചുേച്ച	 പുസ്േമൊന്ണന്നു	 പറഞ്ൊല്	
ന്തല്ലുകും	അതപിശലയൊക്പിയപില	.

ആത്മേഥനത്പിന്റെ	ആഖ്യൊനസമ്പ്രദൊയകും	
സ്ീേരപിച്ചപിരപിക്ന്ന	ഈ	ലനൊവല്	നജീ�പിന്റെ	
ഓര്മ്മേളപിലൂന്ടയൊണ്	 വപിേസപിക്ന്നത്.	
നജീ�്	നൊട്പില്	നപിന്ന്	മുകുംത്�	വഴപി		പൊറശേൊ
േക്ൊരന്	നപിഷ്ക്കളങ്കേൗമൊരകും	മൊറൊത്	ഹക്ീമപി
ന്നൊപ്കും	 റപിയൊദപിന്േത്തുന്നു.	 ഗള്ഫ്	 ജീവപിത
ന്ത്ക്റപിച്ചുള്ള	 മധുലരൊദൊരമൊയ	
സ്പ്നങേന്ളലൊകും	 അവപിന്ട	 തേര്ന്നു	 തുടങേപി	 .	
ഏന്റ	 ലനരന്ത്	േൊത്പിരപിപ്പിന്നൊടുവപില്	 ഒര	
അര്�ൊ�്	 വന്ന്	 അവന്ര	 കൂട്പിന്ക്ൊണ്്	
ലപൊയത്	മരഭൂമപിയപിന്േ	ആടുവളര്ത്ല്	ലേന്ദ
ത്പിലേക്ൊയപിരന്നു.	 അന്നൊരകുംഭപിച്ച	 വപിശപ്പുകും	
ദൊഹവുകും	 ലനൊവേപിേൊേമൊനകും	 നീറപിപ്പിടപിച്ചപിരപി

ക്ന്നു.
അര്�ൊ�്	 ഹക്ീമപിന്നയകും	 നജീ�പിന്ന

യകും	 രണ്പിടലത്ക്ൊണ്	 നപിലയൊഗപിച്ചത്.	
നജീ�്	നപിലയൊഗപിക്ന്പ്ട്	മരഭൂമപിയപിന്േ	ആടു
വളര്ത്ല്ലേന്ദത്പില്	 ഒര	 ഭീേരരൂപപിയ	
ണ്ൊയപിരന്നു.	 േൊേങേളൊയപി	 കുളപിക്ൊത്വന്,	
നനയ്കൊത്വന്,	തൊടപി	വളര്ന്ന്		അഴുക്ടപിഞ്്	
അറപ്പുളവൊക്ന്നവന്...അവന്ന	േണ്ടുലവണമൊ
യപിരന്നു	 ആടുവളര്ത്േപിന്റെ	 രീതപിേള്	 പഠപി
ക്ൊന്...അറെമറപിയൊത്	മരഭൂമപി.	 ഒന്നുകും	വളരൊ
ത്	 പരക്ന്	 തറ.	 പപിലറെന്നു്	 അര്�ൊ�്	
നജീ�പിന്ന	 വപിളപിച്ച്	 രണ്്	 േൊര്യങേള്	 േൊട്പി
ന്ക്ൊടുത്തു.	ഒന്ന്നൊര	ലതൊക്്.	ആേൊശത്പില്	
പറന്ന	ഒര	പക്ഷപിന്യ	അര്�ൊ�്	ന്വടപിന്വച്ചപി
ട്ടു	 േൊണപിച്ചുന്േൊടുത്തു.	 രണ്ൊമന്ത്	 സൊധനകും	
ഒര	ത്�ലനൊക്േര്.	േപിലേൊമീറെറുേള്	ദൂന്രയ
ള്ള	 ന്ചറുവസ്തുക്ള്ലപൊലകും	 അതപിലൂന്ട	 നന്നൊ
യപിക്ൊണൊമൊയപിരന്നു.	രക്ഷന്പ്ടല്	അസൊധ്യകും	
എന്ന്	അതു	വ്യക്മൊക്പി.	ഏതു	ഭൊഷന്യന്നറപി
യപില.	 ഏതു	 ദപിക്ൊന്ണന്ന്	 നപിശ്ചയമപില.	
തപിന്നൊന്	 ന്വള്ളത്പില്	 മുക്പിക്ഴപിലക്ണ്	
ഖുബൂസ്	എന്ന	 ഭക്ഷണകും.കുളപിയപില,	നനയപില.	
വപിസര്ജ്ജപിച്ചൊല്	േഴുേൊന്	പറെപില.

േടകുംതീര്ക്ണകും,	 ഒര	വീടു	 വയ്കണകും.	ഈ	
ഭൂമപിയപിലേക്്	വരൊന്	ലപൊകുന്ന	മേന്ന/മേന്ള	
നന്നൊയപി	 വളര്ത്ണകും.	 ഗള്ഫ്	 എന്ന	 പണകും	
േൊയ്കന്ന	മണ്പില്	നപിന്ന്	തന്റെ	നൊട്പില്	ഒര	നല	
ന്േൊച്ചു	ജീവപിതകും	ഉണ്ൊക്പിന്യടുക്ണകും.	തന്ന്ന	

മരുഭൂമതിയതികല മഴയ്ക്കുശേഷം വരണ്ടമണ്തിനു ശമകല കപാ്തിവന് പച്വതിരതിപ്കളതില് 
ഒരു കുഞ്ഞുകചടതി നജീബതിശനാടന് പറഞ്ഞു : "നജീശബ, മരുഭൂമതിയുകട ദത്പുത്രാ...
ഞങ്ങകളശപ്ാകല നീയും നതികന് ജീവകന അടക്കതിപ്തിടതിച്ന് ഈ മരുഭൂമതിശയാടന് മല്ലതി
ടക. തീക്കാറ്റും കവയതില് നാളവം നതികന് കടന്നുശപാകും.നീ അവയ്ക്കു മുന്തില് കീഴട
ങ്ങരുതന്. അത നതികന് ജീവകന ശചാദതിക്കും. വതിട്ടുകകാടക്കരുതന്."
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ജീവന	 തുേ്യകും	 ലനേഹപിക്ന്ന	ത്സന
വപിന്നൊപ്കും	 സലന്തൊഷലത്ൊന്ട	 ജീവപി
ക്ണകും.അങേന്ന	 എത്	 സ്പ്നങേളുമൊ
യപി	 വന്നവന്!	 അര്�ൊ�്	 എന്ന	
പപിശൊചപിന്റെ	 ചതപിയപില്ന്പ്ട്്,	 ആട്ടുകും	
തുപ്പുകും	 ലഘൊരമര്ദേനങേളുകും	ഏറ്വൊങേപി,	
ദൊഹകും	സഹപിച്ച്,	 ഭക്ഷണമപിലൊന്ത,	 കൂ
േപിയപിലൊന്ത	ഒര	നരേജീവപിതകും	നയപി
ക്ന്നത്	 ശ്ൊസകും	 അടക്പിപ്പിടപിച്ചലൊ
ന്ത	വൊയപിക്ൊനൊവപില.

ഏതൊനകും	ദപിവസകും	േഴപിഞ്ലപ്ൊള്	
ഭീേരരൂപപി	ആ	ഭയങ്കരന്	മരഭൂമപിയപിലൂ
ന്ട	 എലങേൊ	 ഒളപിലച്ചൊടപിലപ്ൊയപി.(	
അയൊള്	രക്ഷന്പ്ടൊന്	നടത്പിയ	ശ്രമ
ത്പിനപിന്ട	 അര്�ൊ�പിനൊല്	 ന്േൊല
ന്പ്ടുേയൊയപിരന്നു)	 പപിന്ന്ന	 ഒറെയ്കൊയപി	
ആടുലമയ്കല്.	 മപിണ്ൊനകും	 പറയൊനകും	
ആരമപിലൊന്ത...	 അവറെന്യ	 ലനരപിട്ടുകും	
അവലയൊന്ടൊപ്കും	വസപിച്ചുകും	സഹജീവപി

യൊയപി.	 അവറെയന്ട	 ന്ചറപിയ	 വ്യത്യൊസങേള്	
ലപൊലകും	 തപിരപിച്ചറപിയൊന്മന്നൊയപി.	 നൊട്പിന്േ	
ലപരേള്	 അവയ്പിട്ടു.	 ആട്പിന്കുട്പി	 സ്ന്തകും	
മേനൊയപി.	 ആ	 ആട്പിന്കുട്പിന്യ	 അര്�ൊ�്	
ഷണ്ഡീേരപിച്ചലതൊന്ട	നജീ�പിന്റെ	സേേ	ത്ജ
വവൊസനേളുകും	ന്േട്ടുലപൊയപി.	തൊന്	ഒര	മന	ഷ്യ
നന്ലന്നുകും	 ലേവേകും	 ഒര	ആടുമൊത്മൊന്ണന്നുകും	
നജീ�പിന	ലതൊന്നപി.	നൊടുകും	വീടുകും	നൊട്പിന്േ	ജേ
സമൃദ്ധപിയകും	എലൊകും	മറലന്നലപൊയ്.	പ്രണയവതപി
യൊയ	 തന്റെ	 ഭൊര്യ	 ത്സനവപിലനയകും	 മറന്നു	
ലപൊയ്.

ആടുേന്ള	വളര്ത്തുന്ന	ഇത്രകും	സ്േത്പി
ന്	 ലപര്	 മസറ	 എന്നൊണ്.	 അേന്േയള്ള	
മന്റെൊര	 മസറയപിന്േ	 ഹക്ീമപിന്ന	 േൊണൊന്	
േഴപിഞ്ലതൊന്ട	ലമൊചനത്പിനള്ള	വഴപി	തുറന്നു
വന്നു.	 ഇബ്രൊഹപികും	 ഖൊദരപി	എന്ന	 ലസൊമൊേപിയ
ക്ൊരന്	സഹൊയപിയൊയപിത്ീര്ന്നു.	പപിന്ന്ന	മര
ഭൂമപിയപിലൂന്ടയള്ള	 ദുരപിതകും	 നപിറഞ്	 യൊത്.	
മരഭൂമപിയപിന്േ	പൊമ്പുേള്,	മണല്േൊറെ്,ന്തൊണ്	
ന്പൊട്ടുന്ന	ദൊഹകും,	ഹക്ീമപിന്റെ	മരണകും,	മരീചപിേ
യന്ട	മൊയേള്,	മരപ്ച്ചയന്ട	ആഹ്ളൊദകും,	ദപിക്
റപിയൊന്തയള്ള	 അേച്ചപില്,	 വഴപി	 ഏതൊണ്്	
േന്ണ്ത്തുന്നലതൊന്ട	സകുംഭവപിക്ന്ന	ഇബ്രൊഹപികും	
ഖൊദരപിയന്ട	 ദുരൂഹത	 നപിറഞ്	 തപിലരൊധൊനകും	
എന്നപിങേന്ന	സകുംഭവ�ഹുേമൊയ	ഈ	ലനൊവല്	
വപിഭ്രമപിപ്പിക്ന്ന	 വൊയനൊലേൊേമൊണ്	
തുറന്നപിട്പിരപിക്ന്നത്.	പപിന്ന്ന	ജയപിേപില്	എത്തു
ന്നതുകും	ലമൊചനത്പിനൊയള്ള	േൊത്പിരപിപ്പിനപിന്ട		
അര്�ൊന്�ത്തുന്നതുകും	ഇവന്	എന്റെ	വപിസക്ൊ
രനലലലൊ	എന്നു	പറഞ്്	 മടങ്ങുന്നതുകും	നന്മ്മ	
പപിടപിച്ചുേയ്കൊതപിരപിക്ന്നന്തങേന്ന?	 അലപ്ൊള്	
തൊന്	 ആരന്ട	 ജീവപിതമൊണ്	 മൂന്നു	 വര്ഷകും,	

നൊല	മൊസകും,	ഒന്പതു	ദപിവസകും	ജീവപിച്ചത്	എന്ന	
അസഹനീയമൊയ	 ലചൊദ്യത്പിന	 മു്പില്	 നൊകും	
അസ്പ്രജ്രൊയപി	തീരകും.

സൊഹചര്യങേള്	മനഷ്യന്ന	ഏലതതപിടങേ
ളപിലൂന്ട	 ദൊക്ഷപിണ്യമപിലൊന്ത	 വേപിച്ചപിഴയ്കന്നുന്വ
ന്നത്	 തീവ്രമൊയപി	 അനഭവപിപ്പിക്ന്ന	
ലനൊവേൊണ്	 ആടുജീവപിതകും.	 മനഷ്യന്	 നീക്
ലപൊക്പിലൊത്	 ചപിേ	 നപിലയൊഗങേളപിലൂന്ടയൊ
ണ്	 നപിരന്തരകും	 നയപിക്ന്പ്ടുന്നത്	 എന്ന്	ഈ	
ലനൊവല്	വപിശ്സപിക്ന്നു.

അര്�ൊ�പിനൊല്	ന്േൊലന്പ്ടൊത്ത്,	രക്ഷ
ന്പ്ടൊനള്ള	അവസരകും	ഒരങേപിയത്,	ഇബ്രൊഹപികും	
ഖൊദരപിയന്ട	 വരവ്,മരപിച്ചുലപൊേൊമൊയപിരന്നപിട്ടുകും	
മരഭൂമപി	 േടക്ൊനൊയത്	 ,	 അങേന്ന	 പേതുകും	
സകുംഭവപിച്ചത്	 നജീ�പിന്റെ	 ജീവപിതത്പിന്േ	 നപി
ലയൊഗമൊയപിരന്നതൊയപി	 ലനൊവല്	 സൊക്ഷ്യന്പ്
ടുത്തുന്നു.

എന്തൊണ്	 ന്തൊഴപില്,	 എന്തൊണ്	 മരഭൂമപി,	
എന്തൊണ്	 സൊഹചര്യകും,	 എന്തൊണ്	 ലമൊചനകും	
എന്തൊണ്	ലവതനകും	തുടങേപിയ	ത്ദനകുംദപിന	യൊ
ഥൊര്ത്്യങേന്ള	സുഖലേൊലപതയന്ട	സങ്കല്ങേ
ള്ക്േത്തുവച്ച്	ഈ	കൃതപി	 വപിശേേനകും	 ന്ചയ്യു
ന്നു.ആത്മീയത	 ഈ	 ലനൊവേപിന്റെ	
അന്തര്ധൊരയൊണ്.	 സഹനമൊണ്	 ഇവപിന്ട	
േവചകും.	പ്രതീക്ഷയൊണതപിന്റെ	മൂേ്യകും.	അതപിജീ
വനമൊണതപിന്റെ	 ഫേകും.	 നപിരഹങ്കൊരമൊണതപി
ന്റെ	 ആഴകും.	 സഹജീവപിലനേഹമൊണതപിന്റെ	
ഉയരകും.	ആത്മരതപിയപില്	മുങേപിക്ഴപിയന്നവര്ക്്	
ഇത്,	 ആത്മല�ൊധത്പിനതകുന്ന	 ജ്ൊനജ
േകും.

ജീവപിക്വൊനള്ള	 അടങേൊത്	 വൊഞ്ഛയകും	
ലമൊചനത്പിനൊയള്ള	 ഉല്ക്ടദൊഹവുകും	 ഈ	
ലനൊവേപിന്ന	 ദുരന്തലശൊഭയള്ളതൊക്പിയപിരപി	
ക്ന്നു.	ആത്മനപിന്ദയന്ട	ഒരടര്	ഈ	ലനൊവേപില്	
മന	ഷ്യനൊയപിരപിക്േ	എന്നതപിന്േ	 ലവദനയന്ട	
ആഴന്ത്	 ന്വളപിവൊക്ന്നു.	 ഒറെന്പ്ടല്,	
ഏേൊേപിത,	രതപിവൊഞ്ഛ,	അടപിമത്കും,	നപി്ഹൊ
യത,	 വപിശപ്്,	 ആധപിപത്യകും	 തുടങേപി	 മനഷ്യൊ
സ്പിത്വുമൊയപി	�ന്ന്പ്ട്	നപിരവധപി	ആധപിേള്	
ആടുജീവപിതകും	അവതരപിപ്പിക്ന്നു.

മൂന്നു	വര്ഷകും,നൊല	മൊസകും,	ഒന്പതു	ദപിവസകും	
വൊക്േള്ക്	പേര്ത്ൊനൊവൊത്	ദുരപിതജീവപി
തകും	ജീവപിച്ചലശഷകും	ആദ്യമൊയപി	േണ്ൊടപിലനൊക്
ന്ന	 നജീ�പിന്	 അത്	 മറെൊലരൊ	 ആന്ണന്നുകും	
തന്റെ	 രൂപകും	 തനപിക്്	 വപിശ്സപിക്ൊനൊവുന്നപി
ന്ലന്നുകും	 പറയല്ൊള്	 അപമൊനവീേരണത്പി
ന്റെ	ആഴകും	നൊമറപിയന്നു.	മനഷ്യൊന്ത്പിന്ന	സകും
�ന്പിച്ച	 ആകുേതേള്	 ഈ	 ലനൊവേപിന്റെ	
മുഖ്യപ്രലമയമൊകുന്നതപിനൊല്	തന്ന്ന	വൊയനന്യ	
ഈ	പുസ്േകും	ഉന്മൊദഭരപിതമൊക്ന്നു.

ലേഖേന്	േവപിയകും	
അധ്യൊപേനമൊണ്.	

9446458166

എ്ാണന് കതാഴതില്, 
എ്ാണന് മരുഭൂമതി, 

എ്ാണന് സാഹചര്ം, 
എ്ാണന് ശമാചനം, 
എ്ാണന് ശവതനം 

തടങ്ങതിയ ബദനംദതിന 
യാഥാര്ത്്ങ്ങകള 

സുഖശലാലപതയുകട 
സകേല്ങ്ങള്ക്കകത്വച്ന് 

ഈ കൃതതി വതിേകലനം 
കചയ്യുന്നു.ആത്മീയത 

ഈ ശനാവലതികന് 
അ്ര്ധാരയാണന്.
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സുരക്ഷപിതമൊയ	 വീട്പിൽ	 അന്തപിയറങ്ങുേന്യ
ന്ന	ലേരളത്പിന്േ	സൊധൊരണക്ൊരന്ടയകും	

പൊവന്പ്ട്വരന്ടയകും	 സ്പ്നകും	 ഇനപി	 സൊക്ഷൊ
ത്േരപിക്ന്പ്ടുന്മന്ന്	 മുഖ്യമന്ത്രപി	 പപിണറൊയപി	
വപിജയൻ.	 സർക്ൊരപിന്റെ	സമ്പൂർണ്	 പൊർപ്പിട	
പദ്ധതപി	ത്േഫപിന്റെ	സകുംസ്ൊനതേ	ഉദ്ഘൊട
നകും	 പുനലൂരപിൽ	 നപിർവഹപിക്േയൊയപിരന്നു	
അലദേഹകും.	

ജീവപിത	പ്രയൊസങേൾന്േൊണ്ടുകും	മറ്		സൊഹ
ചര്യങേൾമൂേവുകും	സ്ന്തകും	വീന്ടന്ന	സ്പ്നകും	യൊ
ഥൊർത്്യമൊക്ൊൻ			പേർക്കും	േഴപിയൊറപില.	ആ	
സ്പ്നകും	നപിറലവറെൊന്ത	മണ്ടപിഞ്ഞുലപൊകുന്നവർ	
ഏന്റയൊണ്.	നലമ്മൊന്ടൊപ്കും	ജീവപിക്ന്ന	ഒരകൂ
ട്കും	ഹതഭൊഗ്യരന്ട	പ്രശ്	നകും	സമൂഹകും	ഏന്റെടുക്
േയൊണ്.	വപിവപിധ	 ഭവനനപിർമ്മൊണ	പദ്ധതപിേ
ന്ള	ഏലേൊപപിപ്പിച്ച്	നടപ്ൊക്ന്ന	ത്േഫപിലൂന്ട	
നൊല	 വർഷകുംന്േൊണ്്	 വീടപിലൊത്	 എലൊവർ
ക്കും	വീടു	നൽേൊനൊണ്	േക്ഷ്യമപിടുന്നത്.	

ഇത്	 ലേവേ	 സർക്ൊർ	 പരപിപൊടപിയൊയപി	
േൊലണണ്തപില.	 നൊടപിന്റെ	 പരപിപൊടപിയൊണ്.	
നൊകും	 ഏന്റെടുലക്ണ്	 ഉത്രവൊദപിത്മൊണ്.	
അതപിന്	സർക്ൊർ	മുൻത്േ	എടുക്ന്നു	എന്നു	
മൊത്കും.	പദ്ധതപിയമൊയപി	എലൊവരകും	സഹേരപി
ക്ണകും.ഇന്നന്േവന്ര	 വീട്	സ്ന്തമൊയപിലൊത്	
കുടുകും�കും	 സ്ന്തകും	 വീട്പിൽ	 തൊമസപിക്ല്ൊൾ	
അഭപിമൊനല�ൊധമുള്ള	 മനഷ്യരൊയപി	 മൊറുേയൊ
ണ്.	 ഇതൊണ്	 നമുക്ൊവശ്യകും.	 ഇവപിന്ട	 എലൊ
വർക്കും	മൊന്യമൊയപി	ജീവപിക്ൊനള്ള	സൊഹചര്യ

മുണ്ൊേണകും.	 എലൊവർക്കും	 സുരക്ഷപിതമൊയ	
വീട്പിൽ	 തൊമസപിക്ൊൻ	 സൊധപിക്ണകും,	 മുഖ്യമ
ന്ത്രപി	പറഞ്ഞു.

സർക്ൊരപിന്റെ	 ഭവനനപിർമ്മൊണ	 പദ്ധതപി
േൾക്്	 ലനതൃത്കും	 ന്േൊടുലക്ണ്ത്	 സൊമൂഹ്യ	
പ്രതപിജ്ൊ�ദ്ധതയള്ള	 ഏജൻസപിേളൊയപിരപി
ക്ണകും.	 ന്േട്ടുറപ്പുള്ള	 വീടുേൾ	 നപിർമ്മപിക്ൊനൊ
ണ്	 സർക്ൊർ	 ഉലദേശപിക്ന്നത്.	 ഇലതൊന്ട	
നൊട്പിന്േ	 ആദപിവൊസപിേൾക്കും	 പട്പിേജൊതപി,	
പട്പിേവർഗ	വപിഭൊഗങേൾക്കും	വീടു	നൽകുന്നതപി
നള്ള	നടപടപിേൾ	പൂർണമൊകുകും.

ന്ചമ്മന്തൂർ	ന്സറെ്	ലതൊമസ്	സ്	കൂൾ	ഓ�പി
ലറെൊറപിയത്പിൽ	നടന്ന	ചടങേപിൽ	തലദേശസ്യകും
ഭരണ	 വകുപ്്	 മന്ത്രപി	 ല�ൊ.	 	ന്േ.ടപി.	 ജേീൽ	
അധ്യക്ഷത	വഹപിച്ചു.	പപി.എകും.എ.ത്വ	ഭവനപ
ദ്ധതപി	 ഗുണലഭൊക്ൊക്ൾക്ള്ള	 ധനസഹൊയ	
വപിതരണകും	വനകുംമന്ത്രപി	ന്േ.	രൊജു	നപിർവഹപിച്ചു.	
ഫപിഷറീസ്	 മന്ത്രപി	 ന്ജ.	 ലമഴ്സപിക്ട്പിയമ്മ	സന്നപി
ഹപിതയൊയപി.	ത്േഫ്	 മപിഷൻ	 ചീഫ്	എേ്	സപി
േയുട്ീവ്	 ഓഫീസർ	 എസ്.	 ഹരപിേപിലഷൊർ	 റപി
ലപ്ൊർട്്	 അവതരപിപ്പിച്ചു.എൻ.ന്േ	 ലപ്രമചന്ദൻ	
എകും.പപി,	 ജപിലൊ	 പഞ്ൊയത്്	പ്രസപി�റെ്	 ന്േ.	
ജഗദമ്മ,	 ഹൊ�പിറെൊറെ്	 ശങ്കർ,	 	 ജനപ്രതപിനപിധപി
േൾ,	രൊഷ്ടീയ	പൊർട്പി	പ്രതപിനപിധപിേൾ	തുടങേപി
യവർ	പന്ങ്കടുത്തു.	പുനലൂർ	മുനപിസപിപ്ൽ	ന്ചയർ
മൊൻ	എകും.എ.	രൊജലഗൊപൊൽ	സ്ൊഗതവുകും	ജപിലൊ	
േളക്ടർ	ല�ൊ.	മപിത്	റെപി	നന്ദപിയകും	പറഞ്ഞു.

സലഫ് മിഷമ്റെ സംസ്റോനതല 
ഉദ്ഘറോടനം നിർവഹിച്ചു

സുരക്ിത ഭവനും ഇനി സ്വപ്മല്ല: മുഖ്മന്തി 

ത്േഫ്	മപിഷന്റെ	
സകുംസ്ൊനതേ	ഉദ്ഘൊടന	
ലവദപിയപില്	മുഖ്യമന്ത്രപി	
പപിണറൊയപി	വപിജയന്,	
മന്ത്രപിമൊരൊയ	ന്േ.	രൊജു,	
ല�ൊ.ന്േ.ടപി.	ജേീല്,	
എന്.ന്േ.	ലപ്രമചന്ദന്	എകും.പപി.	
തുടങേപിയവര്
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ഹരിതകകരളും- 
ഇരവികപരൂരില്

അഡ്. രറോജീവ് എന്

സൊമൂഹ്യപരപിഷ്കര്ത്ൊവുകും	 നലവൊത്ൊനപ്ര
വര്ത്േനമൊയപിരന്ന	 ന്പൊയ്യപില്	

അപ്ച്ചന്റെ	 ജന്മസ്േമൊയ	 ഇരവപിലപരൂരപില്	
നപിന്നുകും	 പുതപിയ	 പ്രലചൊദനൊത്മേ	 വൊര്ത്യ
ണ്്.	മുമ്പുകും	മപിേവുേള്	േൊഴ്ചവയ്കേയകും	ആയതപിന്	
പുരസ്കൊരങേള്	 ലനടുേയകും	 ന്ചയ്്	 മൊതൃേയൊയ
തപിന്റെ	പട്പിേയപിേപിടകും	ലനടപിയതൊണ്	ഇരവപിലപ
രൂര്	 ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്.	 ഇരവപിലപരൂര്	ഹരപിത	
ലേരളത്പിലകും	ശ്രലദ്ധയമൊയ	ചുവടുവയ്പുേള്	നട
ത്തുേയൊണ്.

ഹരപിതലേരളകും	പരപിപൊടപിലയൊടന�ന്പിച്ച്	
ഏന്റെടുലക്ണ്	 ഹ്രസ്േൊേ-ദീർഘേൊേ	 പരപി
പൊടപിേന്ള	സകും�ന്പിച്ച്	േർമ്മപരപിപൊടപി	തയേൊ
റൊക്ന്നതപിനൊയപി	 വൊർഡുതേ	 ആലേൊചനൊ
ലയൊഗങേൾ	ലചർന്ന്	നപിർലദേശങേൾ	ലക്ൊ�ീേ
രപിക്േയകും	വൊർഡുതേ	റപിലസൊഴ്	സ്	ഗ്രൂപ്്	രൂപീ
േരപിക്േയകും	 ന്ചയ്തു.	 ഇവ	 പഞ്ൊയത്തുതേ
ത്പിൽ	 ലയൊഗകും	 ലചരേയകും	
ന്പൊതുനപിർലദേശങേൾ	17	വൊർ�പിലകും	അവതരപി
പ്പിക്േയകും	 ന്ചയ്തു.	 തുടർന്ന്	 ജേകും,	 വൊയ,	
ഭക്ഷണകും	 എന്നീ	 വപിഷയങേളുന്ട	 അടപിസ്ൊന
ത്പിൽ	3	ഗ്രൂപ്പുേളൊയപി	തപിരപിഞ്്	ഒൊലരൊ	ലമഖേ

യപിന്േയകും	 പ്രശ്	നങേന്ളയകും	 പരപിഹൊരങേന്ള
യകും	 സകും�ന്പിച്ച	 നപിർലദേശങേൾ	
ലക്ൊ�ീേരപിച്ച്	 പഞ്ൊയത്തുതേ	 േർമ്മപരപി
പൊടപിയൊയപി	 തയേൊറൊക്പി.	 ഇവയന്ട	 സമയ�
ന്പിതമൊയ	 നടത്പിപ്പിനകും	 ഫണ്ടുേളുന്ടയകും		
വകുപ്പുേളുന്ടയകും	ഏലേൊ	പനത്പിനൊയപി	പഞ്ൊ
യത്തുതേ	റപിലസൊഴ്	സ്	ഗ്രൂപ്പുകും	രൂപീേരപിച്ചു.	തു
ടർന്ന്	ഏന്റെടുത്	പദ്ധതപിേൾ	തൊന്ഴപറയന്നു.

തരിശ് മ്നൽകൃഷി 
തരപിശുേപിടന്ന	 പൊടങേളുന്ട	 ഉടമസ്രന്ട		

ലയൊഗകും	 ലചർന്ന്	 നപിേകും	 പഞ്ൊയത്്	 ഏന്റെടു
ത്തു	കൃഷപി	 ന്ചയ്യുന്നതപിന	 തയേൊറുള്ള	ഗ്രൂപ്പുേൾ	
ക്കും	 വ്യക്പിേൾക്കും	 വപിട്ടുനൽേപിയകും	 പൊടലശ
ഖരസമപിതപിേൾ	രൂപീേരപിച്ചുകും	 ലതൊടുേൾ,	 ചൊ	
ലേള്	എന്നപിവയന്ട	വീന്ണ്ടുപ്്	സൊധ്യമൊക്പി
യകും	അറെകുറെപ്ണപിേൾ	നടത്പിയകും			അടപിസ്ൊ	
ന	സൗേര്യന്മൊരക്പി	 	 96	ഏക്റപിൽ	 ന്നൽ	
കൃഷപി	സൊധ്യമൊക്പി.	65000	േപിലേൊ	ന്നലപിന്റെ	
ഉല്ൊദനമൊണ്	 സൊധ്യമൊയത്.	 നടപ്പുവർഷകും	
250	ഏക്റപിലേക്്	കൃഷപി	വ്യൊപപിപ്പിക്ന്നതപി
നൊണ്	ഉലദേശപിക്ന്നത്.

65000 കതിശലാ 
കനല്ലതികന് 

ഉല്ാദനമാണന് 
സാധ്മായതന്. 

നടപ്വർഷം 250 
ഏക്കറതിശലക്കന് കൃഷതി 

വ്ാപതിപ്തിക്കുന്തതിനാണന് 
ഉശദേേതിക്കുന്തന്



പഞ്ായത്തതികന് എല്ലാ 
പ്ശദേങ്ങളതിലം 
ശുദ്ധജലത്തതികന് ലഭ്ത 
ഉറപ്ാക്കുന് വതിവതിധ 
പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഏകറ്ടക്കുന്തതിശലക്കന് 
കചന്യതികല സ്വാമതിനാ
ഥൻ ഫൗശണ്ടഷനുമായതി 
ശചർന്ന് തയ്ാറാക്കതിയ 
കർമ്മപരതിപാടതിയാണന് 
സുജലാം.
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ഇരവിറപരൂർ സറസ് 
	 	 ന്നൽകൃഷപിയപിലൂന്ട	 േഭപിച്ച	

ന്നല്	 പൊടത്തുനപിന്നുതന്ന്ന	 സകുംഭ
രപിച്ച്		അരപിയൊക്പി	മൊറെപി	ഇരവപിലപ
രൂർ	ത്റസ്	-	ഒര	ഹരപിതലേരളകും	
ഉല്ന്നകും		എന്ന	ലപരപിൽ	വപിപണനകും	
നടത്പിവരന്നു.	പൊസ്റ്റപിക്്		രഹപിത
ഗ്രൊമകും	 േക്ഷ്യകുംവയ്കന്ന	 	 പഞ്ൊയ
ത്്	എന്ന	നപിേയപിൽ	തുണപിസഞ്പി
േളപിേൊണ്	 5ഉകും,	 10ഉകും	 േപിലേൊ	
തൂക്കുംവരന്ന		അരപി	വപിപണപിയപിൽ	
എത്തുന്നത്.	ഇതപിനൊയപി	സ്ലദശൊ
ഭപിമൊനപി	സകുംരകുംഭേർ	എന്ന	ലപരപിൽ	
15	അകുംഗങേളുള്ള		കുടുകും�ശ്രീയന്ട	
ഗ്രൂപ്്	രൂപീേരപിച്ച്	പ്രവർത്പിക്ന്നു.	

സീറററോ ബിലിംഗ് 
പഞ്ൊയത്പിന്റെ	തനതു	വരമൊനകും	ശ്ളകും	

േഴപിഞ്ൊൽ	കൂടുതൽ	ന്ചേവൊകുന്നത്	ന്തരവു
വപിളക്േളുന്ട	ത്വദയുതപി	ചൊർജ്ജ്	ഇനത്പിേൊ
ണ്.	 പ്രതപിമൊസകും	 ശരൊശരപി	 1.3	 േക്ഷകും	 രൂപ	
വരന്ന	�പിൽതുേ	 പൂജ്യത്പിന്േത്പിക്േ	എ	
ന്ന	 േക്ഷ്യലത്ൊന്ടയൊണ്	 ഓൺഗ്രപി�്	 ലസൊ	
ളൊർ	 പൊനലേൾ,	 രേൊൻസ്	ലഫൊമറുേൾക്്	 മീ	
റെർ,	 ന്തരവുവപിളക്േൾ	പൂർണ്മൊയകും	എൽഇ
�പിയപിലേക്്	 മൊറെപിസ്ൊപപിക്േ	 മുതേൊയ	 പ്ര
വർത്നങേൾ	 പദ്ധതപിയപിൽ	 ഉലദേശപിക്ന്നത്.	
പഞ്ൊയത്പിന്റെ	 തനതുഫണ്്	 മപിച്ചമൊക്ൊന്മ
ന്നു	മൊത്മല	കൂടപിയ	അന്തരീക്ഷ	ഊഷ്ൊവപിന്ന	
ത്വദയുലതൊർജ്ജമൊക്പി	 ന്േഎസ്ഇ�പിക്്	 േ	
രൊർ	 അടപിസ്ൊനത്പിൽ	 നൽകുവൊനകും	 സൊ	
ധപിക്കും.	ഒന്നൊകുംഘട്മൊയപി	25	ന്േ	വപി	ലസൊളൊർ	
പൊനലേൾ	 സ്ൊപപിക്ന്നതടക്മുള്ള	 പ്രവർ
ത്നങേൾ	പൂർത്ീേരപിച്ചു.	

സുജലറോം 
പഞ്ൊയത്പിന്റെ	 എലൊ	 പ്രലദശങേളപിലകും	

ശുദ്ധജേത്പിന്റെ	േഭ്യത	ഉറപ്ൊക്ന്ന	വപിവപിധ	
പ്രവർത്നങേൾ	 ഏന്റെടുക്ന്നതപിലേക്്	 ന്ച
ന്നയപിന്േ	 സ്ൊമപിനൊഥൻ	 ഫൗലണ്ഷനമൊയപി	
ലചർന്ന്	തയേൊറൊക്പിയ	േർമ്മപരപിപൊടപിയൊണ്	
സുജേൊകും.	ഈ	ജൂൺമൊസകും	 തന്ന്ന	 നപിർവ്വഹ
ണകും	ആരകുംഭപിച്ച	േപിണർ	റീച്ചൊർജ്ജപികുംഗ്,	മഴക്
ഴപിേൾ,	 ന്തൊഴപിലറപ്പുപദ്ധതപിയപിൽ	 ഉൾന്പ്ട്	
േപിണർ	നപിർമ്മൊണകും,	ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	വീ
ന്ണ്ടുപ്പുകും	നവീേരണവുകും	ജേകും	മേപിനമൊേൊതപി
രപിക്ൊനള്ള	 ജനേീയപങ്കൊളപിത്വുകും	 മൊേപിന്യ
സകുംസ്	ക്രണവുകും	 മുതേൊയ	 പ്രവർത്നങേൾ	
ലചർന്നതൊണ്	സുജേൊകും.	

പ്റോസ്റിക്് റററോഡ് 
			2013-	14	മുതൽ	പഞ്ൊയത്പിൽ	നടപ്ൊ

ക്പിവരന്ന	പദ്ധതപിയൊണ്	പൊസ്റ്റപിക്്		മൊേപിന്യ	
സകുംസ്	ക്രണകും.	 സ്	ക്കൂൾ,	 അകുംഗൻവൊടപിേൾ	
പഞ്ൊയത്പിന്റെ	ഘടേസ്ൊപനങേൾ	എന്നപി
വപിടങേളപിേൊയപി	 �സ്റ്റ്	 �പിന്നുേൾ	സ്ൊപപിച്ച്	
ശുചപിയൊക്പിയ	 	 പൊസ്റ്റപിക്്	 കുടുകും�ശ്രപി	 ഗ്രൂപ്്	
സകുംഭരപിച്ച്	ന്പൊടപിക്േയകും	ന്പൊടപിച്ച	പൊസ്റ്റപിക്്		
പഞ്ൊയത്പിന്റെ	 ലറൊ�്	 ടൊറപികുംഗപിന്	 ഉപലയൊ
ഗപിക്േയകും	 ന്ചയ്യുന്നു.	 ഇത്രത്പിൽ	 2017	
മൊർച്ച്	വന്ര	7200	േപിലേൊഗ്രൊകും	പൊസ്റ്റപിക്്	സകും
ഭരപിക്േയകും	ഇതപിൽ	6100	േപിലേൊലയൊളകും	പൊ
സ്റ്റപിക്്	 ഉപലയൊഗപിച്ച്	 വപിവപിധ	 വൊർഡുേളപിേൊ
യപി	 5.9	 േപിലേൊമീറെർ	 ലറൊ�്	 ടൊർ	 ന്ചയ്യുേയകും	
ഉണ്ൊയപി.	 േപിലേൊ	 20	 രൂപ	 നപിരക്പിൽ	 800	
േപിലേൊ	 പൊസ്റ്റപിക്്	 ന്പൊതുമരൊമത്്	 വകുപ്പിന്	
നൽേപിയതപിൽന്വച്ച്	 തനതു	 ഫണ്പിൽ	 16000	
രൂപയടക്കും	 നൊളപിതുവന്രയൊയപി	 28000	
രൂപലയൊളകും	 പൊസ്റ്റപിക്്	 വപില്ന	 ഇനത്പിൽ	
പഞ്ൊയത്പിന്	േഭപിച്ചു.	

ഇ-റവസ്റ് സംഭരണം 
അത്ജവമൊേപിന്യങേളപിൽ	 പരപിഹൊരമപിലൊ

ന്ത	 നപിേനപിന്നപിരന്ന	 പ്രശ്	നമൊയപിരന്നു	
ത്വദയുതപി	 ഉപലയൊഗപിച്ച്	പ്രവർത്പിക്ന്ന	ഉപ
േരണങേൾ	ഉപലയൊഗശൂന്യമൊയ	ലശഷകും	സകും
സ്	ക്രപിക്ന്നത്.	 ഇതപിന്	 പരപിഹൊരമൊയപി	
ഇ-ലവസ്റ്റ്	വൊണപിജ്യ	അടപിസ്ൊനത്പിൽ	സകുംഭ
രപിക്ന്ന	ഏജൻസപിന്യ	േന്ണ്ത്പി.	ആശൊ	പ്ര
വർത്േർ,	അകുംഗൻവൊടപി	വർക്ർമൊർ	മുഖൊന്ത
രകും	 	 പ്രചരണ	 പരപിപൊടപിേൾ	 സകുംഘടപിപ്പിച്ച്	
ജൂൺ	10,11		തീയതപിേളപിൽ	വീടുേളപിൽ	നപിന്നുകും	
ഇ-ലവസ്റ്റ്	സകുംഭരപിക്ന്നു.	

വരറട്ട ആർ...യറോത്ര 
ഹരപിതലേരളകും	പരപിപൊടപി	ആരകുംഭപിച്ചലതൊന്ട	

പൂർവ്വ	പ്-വരട്ൊർ	നദപിേളുന്ട	പുനഃരജ്ജീവന	
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ത്പിനൊയപി	 പദ്ധതപി	 ഏന്റെടുക്ണന്മന്ന്	 ആവ
ശ്യന്പ്ട്്	 പഞ്ൊയത്്	 സമർപ്പിച്ച	 നപിർലദേശ
ങേൾ	പഠപിക്ന്നതപിലേക്്	ഹരപിതലേരളകും	ഉപൊ
ദ്ധ്യക്ഷ	 ല�ൊ.	 റെപി	 എൻ	 സീമയകും	 സൊലങ്കതപിേ	
ഉപലദഷ്ടൊവ്	 അജയകുമൊർ	 വർമ്മയകും	 ലനരപിട്്	
എത്പി	 നദപിയന്ട	 പേ	 ഭൊഗങേൾ	 സന്ദർശപിച്ച്	
തയേൊറൊക്പി	നൽേപിയ	റപിലപ്ൊർട്പിന്റെ	അടപിസ്ൊ
നത്പിൽ	20	ദപിവസങേൾക്േകും	വപിവപിധ	വകുപ്പുേ
ളപിന്േ	സകുംസ്ൊന-ജപിലൊ	ഉലദ്യൊഗസ്ലരയകും	നദീ
തീരന്ത്	 ജനപ്രതപിനപിധപിേലളയകും	 പന്ങ്കടുപ്പിച്ച്	
ധനേൊര്യവകുപ്്	മന്ത്രപി	ല�ൊ.	ലതൊമസ്	ഐസ
ക്പിന്റെ	അദ്ധ്യക്ഷതയപിൽ		കൂടപിയ	ലയൊഗകും	രണ്ടു
ഘട്മൊയള്ള	 നദീവീന്ണ്ടുപ്പിന്	 തീരമൊനപിക്
േയകും	 പഠനങേൾ,	 പ്രവർത്നങേൾ,	
നപിർമ്മൊണങേൾ	 എന്നപിവയ്കൊയപി	 ചുമതേേളുകും	
നപിശ്ചയപിക്േയകും	 ന്ചയ്തു	 ജേവപിഭവ	 വകുപ്്	
മന്ത്രപി	മൊതയു	റെപി	ലതൊമ്്	,	റവനയു	വകുപ്്	മന്ത്രപി	
ഇ	ചന്ദലശഖരൻ	ഇരേരേളപിലേയകും	എകും	എൽ	
എ	മൊരൊയ	ന്േ	ന്േ	രൊമചന്ദൻ	നൊയർ,	വീണൊ	

ലജൊർജ്ജ്	എന്നപിവർ	പന്ങ്കടുത്	ലയൊഗത്പിൽ	
നദീ	വീന്ണ്ടുപ്്	ജനേീയമൊയപി	ഏന്റെടുക്ന്ന
തപിന്	ഇരേരേളപിലേയകും	തൊമസക്ൊർ,	േർഷ
േർ,	 പരപിസ്പിതപി	 സ്	ലനഹപിേൾ,	 തലദേശസ്
യകുംഭരണ	 സ്ൊപനങേളപിന്േ	 ജനപ്രതപിനപിധപി	
േൾ	എന്നപിങേന്ന	ന്പൊതുസമൂഹന്ത്	ആന്േ	
പന്ങ്കടുപ്പിച്ച്	വരലട്..ആറ്	യൊത്...	ജേകും	ഒഴുകുകും
മു്്	ജനകും	ഒഴുകുകും	എന്ന	സലന്ദശമുയർത്പി	പുഴ
നടത്കും	 	സകുംഘടപിപ്പിക്ന്നതപിനകും	 തീരമൊനപി
ച്ചു.	 പുഴനടത്ത്പില്	 വപിവപിധ	 ലമഖേ	
േളപിൽന്പട്	ആയപിരത്പിൽപരകും	ആളുേൾ	 12	
േപിലേൊമീറെർ	ദൂരകും	തൊണ്പി	യൊത്	അവസൊനപിച്ച	
2.30	മണപി	വന്രയകും	ഇടമുറപിയൊന്ത	പന്ങ്കടുത്തു	
എന്നത്	ഒര	നദീവപിന്ണ്ടുപ്പിനൊയപി	ന്പൊതുസ
മൂഹത്പിന്റെ	 ആഗ്രഹവുകും	 ആലവശവുമൊണ്	
േൊണുവൊൻ	േഴപിഞ്ത്.	ഹരപിത	ലേരളകും	പദ്ധ
തപിേളുന്ട	 	 നപിർവ്വഹണകും	 ഏന്റെടുക്ന്നതപിന്േ	
മൊതൃേയൊയപി	വരലട്...	ആറ്	യൊത്.

ലേഖേൻ	ഇരവപിലപരൂര്	
ഗ്രൊമപഞ്ൊയത്്	

ത്വസ്	പ്രസപി�റെൊണ്.	
9847372872

ഒരവന്	രൊവപിന്േ	
നടക്ൊനപിറങേപി,വരന്ന	വഴപിയപില്	

ഒര	മുഴുത്ന്നലപിക്യപില്	തട്പി	
ലനന്ര	ലറൊ�പിലേക്്.
പൊണ്പിലേൊറപിയ്കടപിയപില്ന്പ്ട്്,
ന്ചടപിേളപില്	ലചൊരന്തറപിച്ചു.
ഒന്നൊമന്ത്	ആള്:	
ന്ടറസപില്	ജനൊേയ്കരപിേപില്,
ഒര	ന്പണ്കുട്പി	വയേറെ്	സ്കര്ട്ടു	ധരപിച്ചവള്
ലറൊ�പില്	ലനൊക്പിയലപ്ൊള്	
ശ്രദ്ധ	മൊറപിലപ്ൊയതൊേൊകും.

രണ്ൊമന്ത്	ആള്:	
ല�ൊക്ടറുന്ട	നപിര്ലദേശകും	അനസരപിച്ച്	
രൊവപിന്േ	നടക്ൊനപിറങേപിയതൊവൊകും.
ന്േൊളസ്	ലരേൊള്	കുറയ്കന്നതപിന്.

മൂന്നൊമന്ത്	ആള്	:
ന്നലപിക്	വൊങേപിന്ക്ൊണ്ടുലപൊയവന്
േവര്	ന്പൊത്ത്	ലനൊക്ൊത്തൊവൊകും.

നൊേൊമന്ത്	ആള്	:
പൊണ്പിലേൊറപിക്ൊരന്
ന്പണ്്പിള്ളയമൊയ്		ഉടക്പിയപിറങേപിയതൊവൊകും.

േട്്,പൊയ്കപ്്	.
എന്നുപറഞ്തുകും	
ലറൊ�പില്	േപിടന്നപിരന്ന	നടന്	
ചൊടപിന്യണീറ്.
സകുംവപിധൊയേന്	ഉറന്ക്വപിളപിച്ചുപറഞ്ഞു.
"ദയവൊയപി
ആരകും	ലറൊ�പിന്റെ	നടുക്്	േയറപിനപില്ക്രത്	".

െളത്റ റഗറോപന്

7012406969
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ജേലരേൊതസ്സുേളുന്ട	 പുനരജ്ജീവനത്പിന്	
നപിര്ണ്ൊയേമൊയ	 ചുവടുവയ്പുേളൊണ്	 പത്

നകുംതപിട്	 ജപിലയപില്	ഹരപിതലേരളകും	 മപിഷനപിലൂന്ട	
തുടക്മപിട്പിരപിക്ന്നത്.	 ന്ചറുതുകും	 വലതുമൊയ	
നപിരവധപി	കുളങേളുകും	ലതൊടുേളുകും	ചൊലേളുകും	തലദേ
ശസ്യകുംഭരണ	 വകുപ്പിന്റെയകും	
കൃഷപിവകുപ്പിന്റെയകും	 ജേവപിഭവ	 വകുപ്പിന്റെയകും	
പ്രവര്ത്നങേളപിലൂന്ട	പുനരദ്ധരപിക്േയകും	പുന
രജ്ജീവപിപ്പിക്േയകും	 	 ന്ചയ്യുന്ന	 പ്രക്പിയേള്	
ഇന്ന്നത്പിനപില്ക്ന്നത്	 ജപിലയപിന്േ	 രണ്ടു	സു
പ്രധൊന	 നദപിേന്ള	 തമ്മപില്	 �ന്പിപ്പിക്ന്ന	
ജീവന്	 നപിേച്ച	 ഒര	 പുഴയന്ട	 വീന്ണ്ടുപ്പിന്	
ഒര	 വന്ജനൊവേപി	 പന്ങ്കടുത്	 പുഴനടത്	
ത്പിേൊണ്.

ജപിലയപില്	സമീപേൊേത്്	നടന്ന	രണ്്	സു
പ്രധൊന	 പ്രവര്ത്നങേളൊയപിരന്നു	 ലേൊയപിപ്പു
റകും	പഞ്ൊയത്പിന്േ	വരൊച്ചൊേപിന്റെ	പുനരജ്ജീ
വനവുകും	 വരട്ൊറപിന്റെ	 പുനരജ്ജീവനവുമൊയപി	
�ന്ന്പ്ട്	 േ്യൊ്യപിനേളുകും.	 വരട്ൊര്	 നൊേ്	
തലദേശഭരണസ്ൊപനങേളുന്ട	 പ്രലദശങേളപി	
ലൂന്ട	ഒഴുേപിയപിരന്ന	ആദപിപ്ന്യയകും	മണപിമേ
യൊറപിന്നയകും	 �ന്ന്പ്ടുത്പിയപിരന്ന	 സ്ൊഭൊ
വപിേ	നദപിയൊയപിരന്നു.	ന്ചങേന്നൂര്,	ഇരവപിലപ
രൂര്,	 കുറ്റൂര്,	 തപിരവന്	വണ്ടൂര്	 എന്നപിവയൊണ്	
ഈ	തലദേശഭരണസ്ൊപനങേള്.	ഒര	േൊേത്്		
പ്യൊയപി	 ഒഴുേപിയപിരന്ന,	 പപിന്നീട്	 വഴപിമൊറപി
ന്യൊഴുേപിയലപ്ൊള്	 പൂര്	വ്വപ്ന്യന്നുകും	ആദപിപ
്ന്യന്നുന്മൊന്ക്	 വപിളപിലപ്രള്ള	 പ്യപില്	
തുടങേപി	(വഞ്പിപ്ൊട്പിന്	േടവ്)	പ്യപില്	അവ
സൊനപിക്ന്ന	(മകുംഗളകും)	നൊലേപിലേൊമീറെര്	നീള
മുള്ള	പ്യന്ട	ത്േവഴപിയപിേൊണ്	 വരൊച്ചൊല്	

എത്പിലച്ചരന്നതുകും	 വരട്ൊര്	 ഉത്ഭവപിക്ന്നതുകും.	
ആദപിപ്	 ഒഴുകുന്നത്	 	 ലേൊയപിപ്പുറത്പിന്റെ	
അതപിരേളപിലൂന്ടയൊണ്.	 പത്നകുംതപിട്	 ജപിലയ
ന്ട	സമസ്ലമഖേേളുമൊയകും	സകുംസ്കൊരങേളുമൊയകും		
	ന്തൊട്ടുേപിടക്ന്ന	പ്ൊനദപിയന്ട	തന്ന്ന	പുനര
ജ്ജീവന	പ്രക്പിയേള്ക്്	ആക്കുംകൂട്ടുന്നതൊണ്	
വരട്ൊറപിന്റെയകും	വരൊച്ചൊേപിന്റെയകും	പുനരജ്ജീവ
നകും.

ലേൊയപിപ്പുറകും,	ഇരവപിലപരൂര്	പഞ്ൊയത്തുേ
ള്ക്കും	ന്ചങേന്നൂര്	മുനപിസപിപ്ൊേപിറെപിക്കും	അതപി
രപിന്ട്ൊഴുകുന്ന	 ആദപിപ്	 പുനരജ്ജീവനമൊണ്	
വരട്ൊര്	 പുനരജ്ജീവനത്പിന്റെ	 ആദ്യപടപി.	
േലയേറെങേള്	ആദപിപ്യന്ട	വീതപി	ഗണ്യമൊയപി	
കുറച്ചു.	 അവലശഷപിച്ച	 പുഴ	 േളയകും	 പൊയലകും	
ത്േലയേറപി.	ജപിലൊപഞ്ൊയത്്	വരൊച്ചൊല്	പുന
രജ്ജീവപിപ്പിച്ചലപ്ൊള്	 ആദപിപ്യപിലേക്കും	
ലവനേപില്	നീന്രൊഴുക്ണ്ൊയപി.	

ഇരവപിലപരൂര്	 -ന്ചങേന്നൂര്	 തലദേശഭരണ
സ്ൊപനങേളുന്ട	അതപിരപില്	പുതുകുളങേര	ലക്ഷ
ത്ക്ടവപില്	നപിന്ന്നൊഴുേപിയപിരന്ന	വരട്ൊര്	ഇര
വലപിക്രന്യന്ന	 സ്േത്ൊണ്	 മണപിമേയൊറു	
മൊയപി	 ലചര്ന്നപിരന്നത്.	 9.6	 േപിലേൊമീറെറൊണ്	
ഈ	നദപിന്യൊഴുേപിയപിരന്ന	ദൂരകും.

വരട്ൊറുമൊയപി	 �ന്ന്പ്ട്്	 വളന്ര	 വേപിയ	
ഒര	 ത്വേൊരപിേസമൂഹകും	 ഈ	 പ്രലദശങേളപി	
ലണ്്.	ന്ചറുപ്േൊേത്്	മുങേൊകുംകുഴപിയപിട്	ഓര്മ്മ	
പങ്കുവയ്കന്നവര്,	 പുതുമഴയപില്	 വേന്യറപിഞ്്	
ഊത്	പപിടപിച്ചവര്,	നദപിയ്ക	കുറുന്േ	പള്ളപിലയൊ
ടകും	ഊന്നപിത്പിരപിച്ചവര്,	ആറൊട്ടുേടവപില്	ആറൊട്ടു
േണ്വര്	അങേന്ന	 നപിരവധപി.	 നപിരവധപിപഠന
ങേളൊണ്	 വ്യക്പിേളുകും	 സ്ൊപനങേളുകും	

ആദിപ്-വരട്ടാര് പുനരുജ്ീവനും- 
വരടട്ട ആര്

ജി. ബീന

ശകായതിപ്റം, ഇരവതിശപ
രൂര് പഞ്ായത്ക
ള്ക്കും കചങ്ങന്നൂര് 
മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തിക്കും 
അതതിരതികട്ടാഴുകുന് 
ആദതിപമ് 
പുനരുജ്ീവനമാണന് 
വരട്ടാര് 
പുനരുജ്ീവനത്തതികന് 
ആദ്പടതി. കശയ്റ്ങ്ങള് 
ആദതിപമ്യുകട വീതതി 
ഗണ്മായതി കുറച്ചു. 
അവശേഷതിച് പുഴ 
കളയും പായലം 
ബകശയ്റതി. ജതില്ലാപ
ഞ്ായത്തന് വരാച്ാല് 
പുനരുജ്ീവതിപ്തിച്ശപ്ാള് 
ആദതിപമ്യതിശലക്കും 
ശവനലതില് നീകരാഴുക്കു
ണ്ടായതി.
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സകുംഘടനേളുകും	 നടത്പിയപിട്ടുള്ളത്.	 പത്ങേള്	
വേപിയ	 േ്യൊ്യപിന്	 നടത്പി,	 നപിയമസഭയന്ട	
പരപിസ്പിതപി	േമ്മപിറെപി	പഠനകും	നടത്പി,	മനഷ്യൊ
വേൊശേമ്മീഷന്	വപിഷയകും	പരപിഗണപിച്ചു,	രൊജ്യ
സഭൊ	ഉപൊദ്ധ്യക്ഷന്	വരട്ൊര്	സന്ദര്ശപിച്ച്	നടപ
ടപിേള്	 സ്ീേരപിക്ന്മന്നറപിയപിച്ചു.	 വപിവപിധ	
ഗ്രൂപ്പുേള്	വപിഷയകും	ഏന്റെടുത്തു,	അങേന്ന	നപിരവ
ധപിയൊയ	പ്രവര്ത്നങേള്.	ഈ	പ്രവര്ത്നങേ	
ന്ളൊന്ക്	പരപിഗണപിച്ചുകും	ജനങേളുന്ട	അഭപിേൊഷകും	
അറപിഞ്ഞുമൊണ്	സകുംസ്ൊനസര്ക്ൊര്	അതപിന്റെ	
ഒന്നൊകും	വൊര്ഷപിേ	സമയത്്	ആദപിപ്	-	വരട്ൊ
ര്	 പുനരജ്ജീവനകും	 ഒര	 മുഖ്യപദ്ധതപിയൊയപി	
ഏന്റെടുക്ന്നത്.

ഹരപിതലേരളകും	മപിഷനമൊയപി	ലചര്ന്നുന്േൊണ്്	
ഈ	 നദപിയന്ട	 പുനരജ്ജീവനകും	 ഒര	 ജനേീയ	
േ്യൊ്യപിനൊയപി	ഏന്റെടുക്േ	എന്ന	സമീപനമൊ
ണ്	 ജേവപിഭവവകുപ്്	 സ്ീേരപിച്ചത്.	 ജേവപിഭവ	
വകുപ്പിന്റെ	ഈ	തീരമൊനന്ത്	ധനവകുപ്പുകും	റവ
ന്യൂവകുപ്പുകും	 തലദേശഭരണ	 വകുപ്പുകും	 പപിന്തുണച്ചു.	
2017	ന്മയ്	 12	ന്	തപിരവനന്തപുരത്്	ലചര്ന്ന	
ഉന്നതതേലയൊഗകും	 തലദേശഭരണസ്ൊപനങേളു
ന്ട	തേത്പിലകും	നദീതേത്പിലകും		േണ്	ന്വന്ഷന
േള്	 വപിളപിച്ചുലചര്ക്വൊനകും	 നദീപുനരജ്ജീവന	
ചര്ച്ചേള്	 സജീവമൊക്വൊനകും	 തീരമൊനപിച്ചു.	
ആദപിപ്	-വരട്ൊര്		േടന്നുലപൊകുന്ന	അഞ്്	തലദേ
ശഭരണസ്ൊപനങേളുന്ട	 ലനതൃത്ത്പിലകും	 പുന
രജ്ജീവന	േണ്	ന്വന്ഷനേള്	നടന്നു.	ജേവപി
ഭവ	 വകുപ്പു	 പ്രതപിനപിധപിേളുകും	 ഹരപിതലേരളകും	
പ്രതപിനപിധപിേളുകും	പന്ങ്കടുത്	വപിപുേമൊയ	പങ്കൊളപി
ത്മുള്ള	േണ്	ന്വന്ഷനേളൊയപിരന്നു	ഇവ.	 വപി
ഷയൊവതരണകും,	 പ്രവര്ത്നരൂപലരഖ	 തയേൊറൊ
ക്ല്,	 പുനരജ്ജീവന	 സമപിതപിേള്	 രൂപീേ	
രപിക്േ	എന്നപിവയൊയപിരന്നു	ഈ	േണ്	ന്വന്ഷ
നേളുന്ട	അജണ്.	 ഉന്നതതേ	 ലയൊഗകും	തീരമൊ
നപിച്ചതുലപൊന്േ	ന്മയ്	17	ന	മു്്	ഈ	േണ്	ന്വ
ന്ഷനേള്	പൂര്ത്ീേരപിച്ചു.	തുടര്ന്ന്	ന്മയ്	20	ന്	
ആറന്മുള,	 ന്ചങേന്നൂര്	എകും.എല്.എമൊരന്ട	 ലന
തൃത്ത്പില്	 സകുംയക്	 േണ്	ന്വന്ഷന്	 നടന്നു.	
തലദേശഭരണ	 സ്ൊപനതേത്പില്	 ചര്ച്ചന്ചയ്്	
തീരമൊനപിച്ച	പുനരജ്ജീവന	രൂപലരഖേള്	അവ
തരപിപ്പിച്ച്	നദീതേരൂപലരഖ	തയേൊറൊക്േയൊയപി

രന്നു	ഈ	േണ്	ന്വന്ഷന്റെ	േക്ഷ്യകും.	ഉന്നതതേ
ലയൊഗത്പില്	ഉരത്പിരപിഞ്		ന്മയ്	29	'വരന്ട്	
ആര്'	 പുഴനടത്ത്പിനമുലന്നൊടപിയൊയപി	 ഒര	
വപിളകും�ര	ജൊഥകൂടപി	നടത്ണന്മന്ന	തീരമൊനകും	
സകുംയക്	േണ്	ന്വന്ഷന്	മുലന്നൊട്ടുവച്ചു.

എകും.എല്.എ	 മൊരകും	 മറ്ജനപ്രതപിനപിധപിേ
ളുകും	 ഉലദ്യൊഗസ്രകും	 പന്ങ്കടുത്	 "ജേന്മൊഴുകുകും	
മു്്	ജനന്മൊഴുേന്ട്"	വപിളകും�രജൊഥ	ന്മയ്	26	
ന്	 നടന്നു.	ആദപിപ്യന്ട	 തുടക്മൊയ	 വഞ്പി
പ്ൊട്പിന്	 േടവപില്നപിന്ന്	 ആരകുംഭപിച്ച	 വപിളകും�ര
ജൊഥ	വരട്ൊര്	മണപിമേ	സകുംഗമസ്ൊനത്്	അവ
സൊനപിച്ചു.	 വപിളകും�രജൊഥന്യ	 അനഗമപിച്ച	 അ	
നൗണ്സ്	ന്മറെ്	 വൊഹനകും	 പുഴനടത്ത്പിന്റെ	
വരവറപിയപിച്ചു.	ഈ	യൊത്യന്ട	അവസൊനകും	പുഴ
നടത്ത്പിന്റെ	വഴപി	നപിശ്ചയപിക്േയകും	ചുമതേ
േളുകും	മുന്ന്നൊരക്	പ്രവര്ത്നങേളുകും	വപിേയപിര
ത്തുേയകും	 ന്ചയ്തു.	 ന്തൊഴപിലറപ്പിലൂന്ടയൊണ്	
പുഴനടത്ത്പിനള്ള	വഴപിന്യൊരക്പിയത്.

ന്മയ്	29	ന്	നടന്ന	പുഴനടത്കും	അവപിസ്മര
ണീയമൊയ	അനഭവകും	സമ്മൊനപിച്ചു.	 പുഴനടത്കും	
ആദപിപ്യന്ട	 ഉത്ഭവമൊയ	 പ്ൊനദപിയപിന്േ	
വഞ്പിപ്ൊട്പിന്	േടവപില്നപിന്ന്	രൊവപിന്േ	7.15	ന്	
ആരകുംഭപിച്ചു.	 ധനേൊര്യമന്ത്രപി	 ല�ൊ.	 ലതൊമസ്	

രണ്ടു	പതപിറെൊണ്പിേധപിേമൊയപി	അധപിനപിലവ
ശസസ്യങേൾ	 ത്േയേടക്പി	 മരണത്പിന്റെ	
വക്പിന്േത്പിയപിരന്ന	 ഒര	 ജേലരേൊതസ്സുകൂടപി	
ജീവന്റെ	ന്തളപിമയപിലേക്്	തപിരപിന്ച്ചൊഴുേപിത്തുട
ങേപി.	 പത്നകുംതപിട്	 ജപിലയപിൽ	 ലേൊയപിപ്പുറകും	
പഞ്ൊയത്പിൽ	 സ്പിതപിന്ചയന്ന,	 ഏതൊണ്്	
ഒന്നരേപിലേൊമീറെർ	നീളവുകും	150	മീറെർവീതപിയകും	
ഉള്ള	 വരൊച്ചൊൽ	 ഒരേൊേത്്	 ഒര	
പ്രലദശത്പിന്റെ	ജനങേളുന്ട	മുഴുവൻ	ജേൊവശ്യ

വരാ്ാലിനത് 
പുതുജീവൻ

വരട്ടാര് ഉത്ഭവസ്ാന
ത്തന് ആദതിപമ് യാത്ര 

എത്ശമ്ാള് കടത്ത മഴ 
യാത്രകയ സ്വീകരതിച്ചു. 
തടര്ന്ന് പുഴനടത്തം 
മഴനടത്തംകൂടതിയായതി 

മാറതി.  കടത്ത പനതികയ 
അവഗണതികച്ത്തതിയ 
ജലവതിഭവവകുപ്മന്തതി 

മാതയു ടതി. ശതാമസന് 
തടര്ന്ന് യാത്രയ്ക്കു 
ശനതൃത്വം നല്കതി
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ഐസക്പിന്റെ	ലനതൃത്ത്പില്	നടന്ന	ആദപിപ്
യൊത്യപില്	എകും.	എല്.എ	മൊരൊയ	ന്േ.ന്േ.	രൊമ
ചന്ദന്നൊയര്,	വീണൊ	ലജൊര്ജ്ജ്,	ഹരപിതലേരളകും	
ഉപൊദ്ധ്യക്ഷ	റെപി.എന്.സീമ,	പത്നകുംതപിട്	ജപിലൊ
പഞ്ൊയത്്	 പ്രസപി�റെ്	 അന്നപൂര്ണ്	 ലദവപി,	
ഹരപിതലേരളകും	 സൊലങ്കതപിലേൊപലദഷ്ടൊവ്	 അജ
യ്	കുമൊര്	 വര്മ്മ,	 പഞ്ൊയത്്	 മുനപിസപിപ്ല്	
അദ്ധ്യക്ഷന്മൊര്,	മറ്	ജനപ്രതപിനപിധപിേള്,	രൊഷ്ടീയ
ലനതൊക്ള്,	കുടുകും�ശ്രീ	പ്രവര്ത്േര്	എന്നപിവ
രകും	ന്പൊതുജനങേളുകും	പന്ങ്കടുത്തു.	

വരട്ൊര്	 ഉത്ഭവസ്ൊനത്്	ആദപിപ്	യൊത്	
എത്തുല്ൊള്	േടുത്	മഴ	യൊത്ന്യ	സ്ീേരപിച്ചു.	
തുടര്ന്ന്	പുഴനടത്കും	മഴനടത്കുംകൂടപിയൊയപി	മൊറപി.		
േടുത്	പനപിന്യ	അവഗണപിന്ച്ചത്പിയ	ജേവപിഭവ
വകുപ്പുമന്ത്രപി	മൊതയു	ടപി.	ലതൊമസ്	തുടര്ന്ന്	യൊത്യ്ക	
ലനതൃത്കും	നല്േപി.	ലേൊരപിന്ച്ചൊരപിയന്ന	മഴന്യ	അവ
ഗണപിച്ച്	 നൂറുേണക്പിന്	 ലപരൊണ്	 ഉത്ഘൊടന
ത്പിനകും	തുടര്ന്നുനടന്ന	പുഴനടത്കും	 -	 മഴനടത്
ത്പിലകും	പങ്കൊളപിേളൊയത.്	വരട്ൊര്	േടന്നുലപൊകുന്ന	
എലൊ	തലദേശഭരണ	സ്ൊപനങേളപിന്േയകും	അധ്യ
ക്ഷന്മൊര്	ഈ	യൊത്യപില്	പങ്കൊളപിേളൊയപി.

ഇരവപിലപരൂര്	പഞ്ൊയത്പിന്റെയകും	മൊതൃഭൂമപി	
സീ�പിന്റെയകും	വഞ്പിപ്ൊട്ടു	സകുംഘകും	യൊത്യ്ക്	മൊറ്

കൂട്പി.	 ഇടലവളേളപിന്േ	 േപ്പ്പുഴുക്കും	 േൊന്തൊരപിച്ച
മ്മന്തപിയകും	യൊത്യന്ട	വപിശപ്്	കുറച്ചപില.	ആലവശകും	
ഒട്ടുകും	ലചൊരൊന്ത	കുറ്റൂര്,	തപിരവന്	വണ്ടൂര്	പഞ്ൊയ
ത്തുേളപിലൂന്ട	 13	േപിലേൊമീറെര്	സഞ്രപിച്ച്	യൊത്	
മണപിമേ	 -	വരട്ൊര്	സകുംഗമമൊയ	ഇരമലപിക്രയപി
ല്	3.30ന്	അവസൊനപിച്ചു.	ഏതൊണ്്	8	മണപിക്കൂറപി
േധപിേകും	നീണ്	പുഴ-മഴ	നടത്കും.	ഹൃദ്യമൊയ	ഭക്ഷ
ണമൊണ്	 	 തപിരവന്	വണ്ടൂര്	 -	 കുറ്റൂര്	 പഞ്ൊ	
യത്തുേള്	സകുംയക്മൊയപി	ഒരക്പിയത്.	മണ്ചട്പി
യപില്	േഞ്പിയകും	 ....	േടുമൊങേയകും.	 ലേൊരപിക്ടപി
ക്ൊന്	പൊവപിേസ്പ്ലൂണ്.	യൊത്യ്ക്	ലനതൃത്കും	ന്േൊടു
ത്വന്ര	 ലതൊര്ത്ണപിയപിച്ച്	 പഞ്ൊയത്്	
പ്രസപി�റെ്	സ്ീേരപിച്ചു.	വരന്ട്യൊര്	നടത്കും	പുഴ
ന്യൊരക്ത്പിനള്ള	 ജനപങ്കൊളപിത്കും	 ഉറപ്പുവര
ത്ൊനള്ള	ആദ്യ	േൊ്യപിന്	മൊത്മൊയപിരന്നു.	

വരട്ൊര്	 ഒര	പ്രതീേവുകും	തുടക്വുമൊണ.്	ജന
ങേളുകും	 ഭരണസകുംവപിധൊനങേളുകും	 ഒന്നപിച്ചൊല്	 നൊശ
ത്പിേൊയ	ഏത്	പുഴയ്കകും	പുതുജീവപിതകും	നല്ൊനൊകുകും	
തുടര്ന്നുകും	 പരപിസ്പിതപി	 ആഘൊതപഠനത്പിലൂന്ട,	
നദീസകുംരക്ഷണ	 പ്രവര്ത്നത്പിലൂന്ട	 ജനേീയ	
ഐേ്യേര്മ്മത്പിലൂന്ട	ഈ	ആറ്	സകുംരക്ഷപിക്ൊന്	
നമ്മളുണ്്	എന്നുറപ്പിച്ചു	പറയൊകും.

ങേൾ	നപിർവ്വഹപിച്ചുകും	ചുറ്കുംേപിടക്ന്ന	1500	ഏക്ർ	ന്നൽകൃഷപിക്്	
ജീവൻ	നൽേപിയകും	തലദേശീയ	മത്്യയപിനങേളുന്ട	േേവറ	എന്ന	
നപിേയപിൽ	 ലേൊയപിപ്പുറകും	 പഞ്ൊയത്പിന്	 വരമൊനകും	 നൽേപിയകും	
സ്ദ്ഘടനയപിൽ	നപിർണ്ൊയേ	പങ്കുവഹപിച്ചുകും	അത്യധപിേകും	പൊ
രപിസ്പിതപിേലസവനങേൾ	നൽേപിയ	സമതേ	നീർത്ടമൊണ്.

വരൊച്ചൊൽ	നപിർജ്ജീവമൊയലതൊടുകൂടപി	 ലവനൽക്ൊേത്്	രൂ
ക്ഷമൊയ	കുടപിന്വള്ളക്ഷൊമമൊണ്	ഈ	പ്രലദശകും	 ലനരപിട്ത്.	 വരൊ
ച്ചൊൽ	പുനരജ്ജീവന	ചർച്ചേൾ	സജീവമൊയ	സൊഹചര്യത്പിേൊ
ണ്	ജപിലൊ	പഞ്ൊയത്്	 30	േക്ഷകും	രൂപ	അനവദപിച്ചത്.	 ജപിലൊ	
പഞ്ൊയത്്	പ്രസപി�റെ്	അന്നപൂർണ്ൊലദവപി	അദ്ധ്യക്ഷയൊയ,	മൂ
ന്നുവൊർ�പിന്േയകും	 ജനപ്രതപിനപിധപിേളുകും	 ഓലരൊ	 വൊർ�പിൽ	
നപിന്നുകും	 മൂന്ന്	 ന്പൊതുപ്രവർത്േരകും	 ഉൾന്പ്ട്	 ജനേീയേമ്മറെപി	
പണപിയന്ട	 ലമൽലനൊട്ത്പിനൊയപി	 രൂപപിേരപിച്ചു.	 നപിർവ്വഹണ	
ഉലദ്യൊഗസ്നൊയ	കൃഷപി	അ്പിസ്റ്ററെ്	എേ്	സപിേയുട്പിവ്	എൻജപി
നീയറുന്ട	 അനഭവപശ്ചൊത്േത്പിൽ	 ന്മൊത്കുംപണപി	 േരൊർ	
നൽേൊന്ത	ആവശ്യമൊയ	യന്ത്രസൊമഗ്രപിേൾ	തീരമൊനപിക്േയകും	

അവയന്ട	 ഉപലയൊഗത്പിന്	 ന്ടണ്ർ	 ക്ഷണപിക്േയകും	 ന്ചയ്തു.	
യന്ത്രങേളുന്ട	 ഉപലയൊഗകും	നപിരീക്ഷപിക്ൊൻ	േമ്മറെപി	അകുംഗങേൾ	
ഉത്രവൊദപിത്കും	എടുത്തുകും	കൃത്യമൊയ	ലേൊഗ്	സൂക്ഷപിച്ചതുകും	പു
നരജ്ജീവന	പ്രവർത്നങേളുന്ട	ന്ചേവു	വളന്രയധപിേകും	കുറച്ചു
ന്വന്ന്	മൊത്മല	പേ	ന്ചറുലതൊടുേളുകും	വൃത്പിയൊക്വൊനകും	ലചർ
ന്നുേപിടക്ന്ന	പൊടങേൾ	കൃഷപിലയൊഗ്യമൊക്ൊനകും	േഴപിഞ്ഞു.	

�ണ്്	ന്േട്ൽ	പ്രക്പിയയമൊയപി	�ന്ന്പ്ട്	ചപിേ	പ്രവർത്
നങേൾ	ന്തൊഴപിലറപ്പിൽ	ഉൾന്പ്ടുത്പി.	ഒരക്പിന്യടുത്	കൃഷപി
യപിടത്പിൽ	കുടുകും�ശ്രീ	പച്ചക്റപികൃഷപി	ആരകുംഭപിച്ചപിട്ടുണ്്	 .	ഉടമ
േൾ	 കൃഷപിയപിറക്ൊൻ	 തയേൊറൊകുന്നപിലൊന്യങ്കപിൽ	
കുടുകും�ശ്രീയന്ട	 ആഭപിമുഖ്യത്പിൽ	 കൃഷപി	 വ്യൊപപിപ്പിക്വൊനൊ
ണ്	പഞ്ൊയത്പിന്റെ	ആലേൊചന.	കൃഷപിലയൊഗ്യമൊയ	1500	ഏക്
റപിേധപിേകും	 പൊടത്്	 ന്നൽകൃഷപിയപിറക്ൊൻ	 േഴപിഞ്ൊൽ	 ലേൊ
യപിപ്പുറത്പിന്	 ഭക്ഷ്യസുരക്ഷപിത	 പഞ്ൊയത്്	 എന്ന	
നപിേയപിലേക്്	ഉയരവൊൻ	േഴപിയകും.

ലേഖപിേ	ഹരപിതലേരളകും	
പത്നകുംതപിട്	ജപിലൊ	റപിലസൊഴ്സ്	
ലപഴ്സണൊണ്.
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െണ്ം െറോതും വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

 കൂടുതൽ വറോയനറോറയറോഗ്മറോയി
ലമയ്	േക്കും	േവര്ചപിത്കും	മലനൊഹരമൊയപിട്ടു

ണ്്.	പൊചേപകുംക്പിന്യ്കന്തു	സകുംഭവപിച്ചു?	സ്േപ
രപിമപിതപിയന്ണ്ങ്കപിലകും	 പകുംക്പിേള്	 സ്പിരമൊയപി	
ന്േൊടുത്ൊല്	നന്നൊയപിരന്നു.	കൂടുതല്	വൊയനൊ
ലയൊഗ്യമൊയപി	മൊസപിേ	മൊറപിയതപില്	സലന്തൊഷ
മുണ്്.	നന്മേള്	ലനരന്നു

ഹരപികുമൊര്,	േലൊര്	

അഭിനന്ദനങ്ങള് 
ലേരളസര്ക്ൊരപിന്റെ	ഒര	വര്ഷന്ത്	പ്രവ

ര്ത്നങേളുന്ട	 പരപിലഛദമൊയപി	 മൊസപിേയന്ട	
ലമയ്	േക്കും	വപിമര്ശേര്ക്	ലപൊലകും	ഒന്നുകും	പറ
യൊനൊവൊത്	വപിധകും	സുതൊര്യവുകും	സഫേവുമൊയ	
ഒര	വര്ഷമൊണലലൊ	േടന്നുലപൊയത്.	അവസര
ത്പിന്നൊത്്	 ഉയര്ന്ന	 മൊസപിേയ്കകും	 വകുപ്പിനകും	
സര്ക്ൊരപിനകും	അഭപിനന്ദനങേള്

ജപിഷ	ആറെണപി,	ഉദുമ

ഭൂതക്ണ്റോടി
േണ്കും	േൊതുകും	േൊര്ട്ടൂണ്	ചപിരപിയകും	ചപിന്തയമു

ണര്ത്തുന്ന	ആലക്ഷപഹൊസ്യത്പിന്റെ	പുലരൊഗ
മനസലന്ദശകും	നല്കുന്നു.	വപി	സീയ്കകും	 മൊസപിേയ്കകും	
പ്രലത്യേകും	 അനലമൊദനങേള്.	 കുങ്കുമപ്പൂവപിന്റെ	
ഈ	 രഹസ്യങേള്	 എനപിക്റപിയപിലൊയപിരന്നു.	
ഭൂതക്ണ്ൊടപിയപിലൂന്ട	 േൊട്പിത്ന്ന	 ല�ൊ.	 വട്
വപിള	വപിജയകുമൊറപിന്	നന്ദപി.	ഗുരവൊയൂര്	സത്യൊ
ഗ്രഹത്പിന്റെ	 പുനര്	വൊയന	 പുതപിയ	 ന്വളപിച്ചകും	
വീശുന്നു.	ഒര	വര്ഷകും	സര്ക്ൊരപിന്	 ന്ചയേൊന്	
േഴപിഞ്ത്	 ജനങേളപിന്േത്പിച്ച	 മൊസപിേയന്ട	
രീതപി	മറെ്	മൊസപിേേള്	മൊതൃേയൊക്ണകും.	

ജയചന്ദന്,	തേഴപി

പുതിയ പംക്തി 
പഞ്ൊയത്്	 രൊജ്	 മൊസപിേയപില്	ആരകുംഭപി

ച്ച	പകുംക്പിേള്	മപിേവു	പുേര്ത്തുന്നു.	"വൊയപിച്ചപി
രപിലക്ണ്	പുസ്േകും"	ലപൊന്േ	"േൊലണണ്	സപി	
നപിമ"	എന്ന	പുതപിയ	പകുംക്പി	ആരകുംഭപിച്ചൊല്	ന	
ന്നൊയപിരന്നു.	 േൊയപിേവൊര്ത്േളുകും	 പ്രതീക്ഷപി	
ക്ന്നു.

ഷപിഹൊബുദേീന്,	തട്ൊമേ
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