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പണിതീരാത്ത വീടെന്ന പല്ലവിയില്ല 

സുരക്ഷിതമായഷി ജീവഷിക്ാനുളള കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല വീട.് സുഖമായഷി വസഷിക്ാനുളള 
ഇട്രം കൂടഷിയാണ.് എന്ാലഷിന് ്ഒട്ടുമഷിക് കുട്രംബാ്രംഗങ്ങളുടടയ്രം വരുമാനത്ഷിടറെ 

സഷി്രംഹഭാഗവ്രം വീടഷിടറെ കലാൺ അടച്ചുതീർക്ാനായാണ് മാറ്ഷിടവയ്ക്കടപെടന്ത.് 
സ്വപ്നഭവന്രം പൂർത്ഷിയാക്കുക്ാകേക്കു്രം േടത്ഷിടറെ കേടഷിസ്വപ്നങ്ങൾ നഷിറട്ാരു 
ജീവഷിതത്ഷികലക്് എടടത്റഷിയടപെടന്നു കുട്രംബങ്ങൾ. മധ്യവർഗ്ഗമലയാളഷി വീട് 
വച്് മുടഷിയന്നു എന്ത് ഒരു അതഷിശകയാക്ഷി നഷിരീക്ണമല്ല. തുറഷിച്ചുകനാക്കുന് യാ
ഥാർത്്യമാണ.് അടഷിസ്ാനവർഗ്ഗത്ഷിനാവടടെ, സ്വന്തമായഷി ഒരു ഭവന്രം എന്ത് 
ഒരു വഷിദൂരസ്വപ്ന്രം മാത്രമായഷി അവകശഷഷിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ശരഷിയാ്രംവണ്്രം തഷിരഷി
ച്റഷിട്ാരു സർക്ാരഷിടറെ േരഷിഹാരദൗത്യമാണ് ലലഫ് സമ്പൂർണ് ോർപെഷിട 
േദ്ധതഷി.

ജീവഷിതസുഖവ്രം സ്വച്ഛന്ദതയ്രം ലേവരഷിക്കുന്തഷിനുളള ആദ്യേടഷി വരുമാനമു
ട്ാരു ടതാേഷിൽ ലഭഷിക്കുേ എന്നുളളതാണ്. അവഷിടടയാണ് 'ലലഫ് ' ദൗത്യ
ത്ഷിടറെ പ്രസക്ഷിയ്രം പ്രാധാന്യവ്രം. കേവല്രം ഭവനനഷിർമ്ാണ േദ്ധതഷിയായഷി 
ചുരുങ്ങുന്തല്ല 'ലലഫ്.' ഒരു കുട്രംബത്ഷിടറെ സുഗമമായ ജീവനത്ഷിന് ഫലടപെ
ട്രം തക്വണ്്രം സ്ഷിരമാടയാരു ടതാേഷിൽ കുട്രംബനാഥൻ/കുട്രംബനാഥയ്ക്ക് നൽേഷി 
സുജീവഷിത്രം പ്രദാന്രം ടെയ്യുന്നു ഈ സമഗ്ര നൂതനേദ്ധതഷി.

േല സർക്ാർ േദ്ധതഷിേളുടട ആനുകൂല്യത്ാൽ വീട ്ലഭഷിച്ചുടവങ്ഷില്രം േല പ്രതഷി
കൂലോരണങ്ങളാല്രം വീട േണഷി പൂർത്ഷിയാക്ാൻ സാധഷിക്ാടത കോയ ധാരാള്രം 
നഷിർദ്ധന കുട്രംബങ്ങൾ ഒരു പ്രതഷിസന്ഷിയഷിലായഷിരുന്നു. നഷിത്യവൃത്ഷിക് ്േഷ്ഷിച് ്വേ
േഷിട്ടുന്ത ്ടോണ് ്േേഷിഞ്ഞുകൂടന് സാഹെര്യത്ഷിൽ വീടേണഷി പൂർത്ഷിയാക്ാകനാ 
തുടരാകനാ ഇവർക് ്േേഷിയമായഷിരുന്ഷില്ല. ഇത്രത്ഷിലളള അറുേതഷിനായഷിരകത്ാള്രം 
കുട്രംബങ്ങൾക് ്2018 മാർച് ്31 നേ്രം സുരക്ഷിതഭവന്രം പൂർത്ഷിയാക്ഷിടോടക്കുേ 
എന്താണ ്ആദ്യഘടെത്ഷിൽ സർക്ാർ ലക്്യമഷിടന്ത.് അങ്ങടനയളള നഷിസ്വർക്് 
ഒരു വലഷിയ ആശ്വാസവ്രം സഹായവമാണ ്ലലഫ.് ഇതഷിലൂടട ഒരു പുതഷിയ മാനസഷി
കോകമേഷവ്രം ജീവഷിതേഷിന്തുണയമാണ ്ജനേീയസർക്ാർ ഒരുക്കുന്ത.്

ലഭ്യമായ േണക്കുേൾ പ്രോര്രം ആയഷിരകത്ാള്രം വീടേൾ പൂർത്ീേരഷിച്ചു 
േേഷിഞ്ഞു. വരു്രം ദഷിവസങ്ങളഷിൽ േണഷി പൂർത്ഷിയാോടത േഷിടക്കുന് വീടേൾ  
മുഴുമഷിപെഷിക്കുന്തഷിന് പ്രാകദശഷിേ സർക്ാരുേൾ േർമ്േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി സമ
യബന്ഷിതമായഷി പ്രവർത്ന്രം ഏകോേഷിപെഷികക്ണ്താണ്. മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടട
യ്രം സഹേരണവ്രം ജീവനക്ാരുടട പ്രതഷിബദ്ധതയ്രം ഭരണസമഷിതഷിേളുടട മുൻ
നഷിരപ്രവർത്നവ്രം ഇതഷിനാവശ്യമാണ്. ഈ വർഷടത് േദ്ധതഷിനഷിർവ്വഹണവ്രം 
2018-19 വർഷടത് േദ്ധതഷിരൂേീേരണത്ഷിടറെ മുടന്ാരുക് പ്രവർത്നങ്ങളു്രം 
ഊർജ്ഷിതമായഷി ലക്്യപ്രാപ്ഷിയഷിടലത്ഷിക്കുന്തഷിന് എല്ലാവരു്രം ശ്രദ്ധഷിക്ണ്രം.

സമത്വത്ഷിടറെയ്രം സ് കനഹത്ഷിടറെയ്രം നമേയടടയ്രം സകന്ദശ്രം വഷിള്രംബര്രം 
ടെയ്തുടോണ്് ക്ഷിസ്തുമസ്്രം പുതുവർഷവ്രം സമാഗതമായഷിരഷിക്കുന് ഈ ധന്യകവള
യഷിൽ ഏേേളഷില്ലാടത്ാരു നവകലാേസൃഷ്ഷിക്ായഷി ആത്ാർത്മായഷി യത് നഷി
ക്കുടമന്് നമുക്് പ്രതഷിജ്ഞടയടക്ാ്രം. ഏവർക്കു്രം പുതുവത്സരാശ്രംസേൾ.

പി. റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                              

നല്ല ഭവനങ്ങള്ക്കെ 
നല്ല രറോജ്യം സൃഷ്ി്കെറോന് സറോധിക്കൂ

- കജ. കു്കെ്
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തുടകമമായി സരകമാര 
കമാണുന്നു. എന്മാല് 
ദകരളത്ിചന് ഓദരമാ 
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മമാറുന്തിലൂചട മമാത്രദമ 
ഹരിത ദകരളം എന് 
ലക്്യം ദനടമാന് കഴിയൂ.
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ഹരിതനകരള്ിനൈ�് 
�വ�വ�ന�നോൾ

  പിണററോയി വിജയന്
മുഖ്യമന്ത്രഷി

1956 ൽ ഐേ്യകേരള്രം രൂേീകൃതമായ 
ോല്രം മുതൽ തടന് നമ്മുടട 

സ്രംസ്ാന്രം സുസ്ഷിര വഷിേസന്രം സാധ്യമാകു
ന്തഷിനായ് നഷിരവധഷി േരഷിഷ് ക്രണ നടേ
ടഷിേൾ സ്വീേരഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  ഭൂേരഷിഷ് ക്രണ്രം, വഷി
ദ്യാഭ്യാസ േരഷിഷ ്ക്രണ്രം, സാക്രതാ ോ് യഷിൻ, 
ജനേീയാസൂത്രണ്രം, സ്തീ ശാക്ീേരണ്രം, സാമൂഹ്യ 
ആകരാഗ്യ േരഷിോലന്രം തുടങ്ങഷിയ പ്രസ്ാന 
ങ്ങൾ രാജ്യമാടേ ശ്രദ്ധഷിക്ടപെട്ടു. ഈ അടഷിത്റ
യഷിൽ നഷിന്നു ടോണ്് കേരളത്ഷിടറെ സുസ്ഷിര 
വഷിേസനക്മ്രം കൂടതൽ ടമച്ടപെടത്തുന്തഷിനു്രം 
പുതഷിയ കേരളത്ഷികലക്കു് പ്രയാണ്രം കവഗ
ത്ഷിൽ സാധ്യമാക്കുന്തഷിനു്രം സ്രംസ്ാനടത് 
സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടട ജീവഷിതവ്രം ജീ

വകനാോധഷിേളുമായഷി ബന്ടപെടെ് കനരഷിടന് 
പ്രശ് നങ്ങൾ പ്രകത്യേമായഷി േരഷിഗണഷിക്ടപെ
കടണ്തുണ്്.  സാധാരണ ജനങ്ങളുടട ആകരാഗ്യ 
േരഷിരക് ഉറപൊക്കുന്തഷിന് നമ്മുടട ത്രഷിതല 
ആകരാഗ്യ കസവന കമഖലയടട േരഷിഷ് ക്രണ്രം 
അത്യന്താകേക്ഷിതമായഷിരഷിക്കുന്നു.  ധാരാള്രം മേ 
ലഭഷിക്കുന്നുടവങ്ഷില്രം കവനൽക്ാലത്് വലഷിയ 
ജലക്ാമ്രം കനരഷിടന് സ്ഷിതഷി കേരളത്ഷിൽ വർ
ദ്ധഷിച്ഷിരഷിക്കുന്നു.  ലഭ്യമായ ടവ്്രം മലഷിനമായഷി 
മാറുന് സ്ഷിതഷിയ്രം വ്യാേേമാണ്. വർദ്ധഷിച്ചു 
വരുന് മാലഷിന്യങ്ങൾ സ്രംസ് േരഷിക്കുന്തഷിടല 
അേര്യാപ്ത വലഷിയ േരഷിസ്ഷിതഷി പ്രശ് നങ്ങൾ 
സൃഷ്ഷിക്കുന്തഷിനു ോരണമായഷിരഷിക്കുന്നു. ോർഷഷി 
േ കമഖലയടട മുരടഷിപെ് സ്രംസ്ാനടത് ഭക്്യ
സുരക്ടയ വലഷിയ കതാതഷിൽ ബാധഷിച്ഷിരഷിക്കുന്നു. 
ടനല്ലഷിടറെ ഉത്ോദന്രം ഗണ്യമായഷി കുറഞ്ഞു.  
നാടെഷിൽ സാധ്യതയണ്ായഷിട്ടു്രം അന്യപ്രകദശങ്ങ
ളഷിൽ നഷിടന്ത്തുന് വഷിഷലഷിപ്മായ േച്ക്റഷി 
ഉേകയാഗഷികക്ണ് സ്ഷിതഷിയഷിലാണ് കേരള്രം.
കേരളത്ഷിടറെ ടോതു വഷിദ്യാഭ്യാസ കമഖല മറ്റു 
സ്രംസ്ാനങ്ങടള അകേക്ഷിച്് ടമച്ടപെടെതാണ്.
എന്ാൽ ഇന്് ആകഗാളതലത്ഷിൽ ോര്യങ്ങൾ 
ോകണണ്ഷിവന്ഷിരഷിക്കുന്നു.  അതഷിനനുസൃതമായഷി 
നമ്മുടട  അടഷിസ്ാന ടോതു വഷിദ്യാഭ്യാസ സൗ
േര്യങ്ങളുടട നഷിലവാര്രം വർദ്ധഷിപെഷികക്ണ്ഷിയഷി
രഷിക്കുന്നു. ഭൂരഹഷിതർക്കു്രം ഭവനരഹഷിതർക്കു്രം 
സഹായടമത്ഷിക്കുന്തഷിൽ സ്രംസ്ാനടത് 
പുകരാഗമന സർക്ാരുേൾ ഏക്ാലവ്രം വലഷിയ 
പ്രാധാന്യ്രം നൽേഷിയഷിട്ടുണ്്.  എന്ഷിരുന്ാല്രം 
ഇനഷിയ്രം െഷിലർക്് സ്വന്തമായഷി വീടഷില്ലാത് 
സ്ഷിതഷി േരഷിഹരഷികക്ണ്തുണ്്.  ഇപ്രോര്രം, 
േരഷികശാധഷിക്കുക്ാൾ ആകരാഗ്യേരഷിോലന്രം, 



വികസന പ്ശപ് നങ്ങളില് 
ഓദരമാ പ്ദേശത്ിനും 

ഉെിതമമായ ഇടചപടല് 
രീതികള് വികസിപ്ിക്കു

വമാനും നടപ്ിലമാക്കുവമാനും 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങള്കപ് 
ആവശ്യമമായ പി�ണ 

നല്കുന്തിനുമുള്ള 
സംവിധമാനമമായിട്ടമായിരി

ക്കും ഹരിത ദകരളം 
മിഷന് പ്വരത്ിക്കുക. 

ഇതിനമായി വിവിധ 
വകുപ്പുകളുചടയും സ്മാപ
നങ്ങളുചടയും സംഘടന

കളുചടയും പ്മാദേശിക 
കൂട്ടമായ്മകളുചടയും 
ഏദകമാപനം ഒരു 

പരിധിവചര സമാധ്യമമാക്കു
ന്തിനപ് സമാധിച്ിട്ടുണ്പ്
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ജലസ്രംരക്ണ്രം, മാലഷിന്യസ്രംസ് ക്രണ്രം, കൃഷഷി
വഷിേസന്രം, വഷിദ്യാഭ്യാസേരഷിഷ് ക്രണ്രം, ഭവനല
ഭ്യത ഇവ ഉറപൊക്കുന്തഷിനു് ദൗത്യ്രം നഷിർവ്വഹഷി
ക്കുേ എന്ത് നവകേരള സൃഷ്ഷി ലക്്യമഷിടന് ഈ 
സർക്ാരഷിടറെ ഏറ്വ്രം പ്രധാനടപെടെ പ്രവർത്ന
മായഷി ോണുേയാണ്.  ഇതഷിടറെ അടഷിസ്ാന
ത്ഷിൽ സ്രംസ്ാന സർക്ാർ േേഷി് ഒരു വർഷ
മായഷി ആകരാഗ്യകമഖലയ്ക്കായഷി 'ആർദ്ര്രം', 
വഷിദ്യാഭ്യാസ കമഖലയ്ക്കായഷി 'ടോതുവഷിദ്യാഭ്യാസ്രം 
യജ്ഞ്രം', ഭവനങ്ങളു്രം ജീവകനാോധഷി സഹായവ്രം 
ലഭ്യമാക്കുന്തഷിനായഷി 'ലലഫ്', േരഷിസ്ഷിതഷി 
സുരക് ഉറപൊക്കുന്തഷിനായഷി 'ഹരഷിതകേരള്രം' 
എന്ീ നാല് വഷിേസന മഷിഷനുേൾ രൂേീേരഷിച്ചു 
പ്രവർത്ഷിക്കുന്നു.

ശുെഷിത്വ്രം-മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ്രം, ജല സ്രം
രക്ണ്രം, കൃഷഷി, വഷിേസന്രം എന് ലക്്യകത്ാടട 
സ്രംസ്ാന സർക്ാർ ആവഷിഷ് ക്്േരഷിച് ഹരഷിത 
കേരള്രം മഷിഷൻ ഇന്് ഒരു വർഷ്രം പൂർത്ഷിയാകുന്നു. 

നാട് കനരഷിടന് ഗുരുതരമായ െഷില വഷിേസന പ്ര
തഷിസന്ഷിേടള അഭഷിസ്രംകബാധന ടെകയ്ണ് 
അതഷിപ്രധാനമായ ദൗത്യ്രം എന് നഷിലയഷിലാണ് 
സർക്ാർ ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷടന വഷിഭാവന്രം 
ടെയ്ത്.കേരളത്ഷിടറെ ഏറ്വ്രം പ്രധാന സവഷികശ
ഷതേളായഷിരുന് വൃത്ഷിയ്രം ജല സ�ദ്ധഷിയ്രം സുര
ക്ഷിത ഭക്്യ വസ്തുക്ളുടട ഉത്ോദനവ്രം ടമച്ടപെ
ടത്തുന്തഷിനു് ദൗത്യമാണ് ഹരഷിതകേരള്രം 
മഷിഷൻ.  ഈ മൂന്് പ്രവർത്നങ്ങടളയ്രം ഏകോ
േഷിപെഷിക്കുന്തഷിനാണ് ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷൻ 
ലക്്യമഷിടന്ത്.

സമഗ്രമായ മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ്രം, 
ലജവ കൃഷഷിയ്രം വീട്ടുവളപെഷിടല േച്ക്റഷികൃഷഷി
യ്രം വ്യാേഷിപെഷിക്കുേ, കേരളത്ഷിടറെ നഷ്ടപെട്ടു
ടോണ്ഷിരഷിക്കുന് വനസ്ത്തു്രം ജല സ്ത്തു്രം 
സ്രംരക്ഷിക്കുവാനു്രം വ്യാപ്ഷി വർദ്ധഷിപെഷിക്കു വാനു്രം 
േേഷിയേ തുടങ്ങഷിയവടയല്ലാ്രം ഇന്ടത് കേരള 
സമൂഹത്ഷിടറെ അടഷിയന്തര ആവശ്യങ്ങളാണ്. 
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എന്ാൽ ഇവടയാന്നു്രം കേവല്രം ഒരു സർക്ാർ 
േദ്ധതഷി എന് നഷിലയഷിൽ നടപൊക്ാൻ േേഷിയന് 
പ്രവർത്നങ്ങളല്ല. നാടഷിടറെ േച്പ്പു്രം മണ്ഷിടറെ 
നമേയ്രം ജലത്ഷിടറെയ്രം വായവഷിടറെയ്രം 
ശുദ്ധഷിയ്രം വീടണ്ടക്ണടമങ്ഷിൽ ഒരു ജനേീയ 
യജ്ഞ്രം തടന് ആവശ്യമാണ്. 

നഷിലവഷില് ജലകരോതസ്േളുടട നവീേര
ണവ്രം ശുദ്ധീേരണവ്രം ഉറപൊക്ഷി േരമാവധഷി 
ജല്രം സ്രംരക്ഷിച്് പ്രാകദശഷിേ ജലകസെന - കുടഷി
ടവ് കരോതസ്േളായഷി ഉേകയാഗഷിക്കുേ എന് 
സമീേനമാണ് ഇക്ാര്യത്ഷിൽ സ്വീേരഷിക്കുന്
ത്. ആദ്യഘടെത്ഷിൽ കുളങ്ങൾ, േനാലേൾ, 
കതാടേൾ എന്ഷിവ പുനരുജ്ീവഷിപെഷിക്കുന് തഷിനു്രം 
നഷിലനഷിർത്തുന്തഷിനുമു് പ്രവർത്നങ്ങ ളാണ് 
ലക്്യമഷിടെത്.  ഇതഷിടറെ ഭാഗമായഷി വഷിവഷിധ ജഷില്ലേ
ളഷിൽ 15000 ലധഷിേ്രം േഷിണറുേൾ നഷിർമ്ഷിക്കുേയ്രം 
5000 ത്ഷിലധഷിേ്രം ടോതുേഷിണറുേൾ പുനരുജ്ീ
വഷിപെഷിക്കുേയ്രം 10000 കത്ാള്രം കുളങ്ങൾ വൃത്ഷിയാ

ക്കുേയ്രം 3200 േഷി.മീ കതാടേൾ പുനരു ജ്ീവഷിപെഷി
ക്കുേയ്രം 1500 േീ.മഷി േനാലേൾ 
വൃത്ഷിയാക്കുേയമുണ്ായഷി. നാട്ടുോരുടട സന്ദ്ധ
പ്രവർത്നത്ഷിലൂടടയ്രം ടതാേഷിലറപെ് േദ്ധതഷി 
പ്രവർ ത്നത്ഷിലൂടടയമാണ് ഈ മുകന്റ്്രം 
പ്രധാനമായ്രം സാധ്യമായത്. നദഷിേളുടടയ്രം 
ഉേനദഷിേളുടടയ്രം പുനരുജ്ീവന്രം രണ്ാ്രം ഘടെ
ത്ഷിലാണ് ലക്്യമഷിടെത്.  എങ്ഷില്രം ജല സുര
ക്ാപ്രശ് നങ്ങൾ കനരഷിടന് അകനേ്രം പ്രകദശ
ങ്ങളഷിൽ പ്രാകദശഷിേ ജനസമൂഹ്രം ഉേനദഷിേൾ 
പുനരുജ്ീവഷിപെഷിക്കുന് തഷിന് ഹരഷിതകേരള്രം 
സ്രംവഷിധാനത്ഷിനു േീേഷിൽ സ്വകമധയാ അണഷി
കെരുന്തായാണ് കേരള്രം േണ്ത്. േ്ഷിക്
ലാർ, കൂടെക്രൂറാർ, ആദഷിേ്, വരടൊർ, 
കോലയാർ, കോട്ടൂർ, മീനന്തലയാർ, 
ടേരു്രംകതാട്, ോനാ�േ തുടങ്ങഷി നഷിരവധഷി 
ഉേനദഷിേൾ ഉേകയാഗത്ഷികലക്് തഷിരഷിച്ചുവ
ന്നു. പ്രകദശവാസഷിേൾ സ്വരൂേഷിച് സാ്

ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷടറെ 
ഒന്ാ്രം വാര്ഷഷിേ്രം 
തഷിരുവനന്തപുര്രം ജഷിമ്ഷികജാര്ജ് 
കസ്റ്റഡഷിയത്ഷില് മുഖ്യമന്ത്രഷി 
േഷിണറായഷി വഷിജയന 
ഉദ്ഘാടന്രം ടെയ്യുന്നു



പച്പ്ിചന് സ�ദ്ി 
തിരിചച്ടുകമാന് ബക

ദകമാരക്കുകയമാണപ് 
ദകരളം.  വിേ്യമാര�ിക

ചളയും അവരക്കു ചുറ്റുമുള്ള 
പ്കൃതിചയയും 

ഗമാഢമമായി ബന്ിപ്ിച്ചു
ചകമാണ്പ് ഹരിത സകൗഹൃേ
മമായ വിേ്യമാലയമാന്തരീക്വും 

�ഹമാന്തരീക്വും 
��ിക്കുക എന്തപ് 

കമാലത്ിചന് ആവശ്യമമാ
യി മമാറിയിരിക്കുന്നു.  ഈ 

സദ�ശം ഉള്ചകമാണ്പ് 
ദകരളത്ിചല വിേ്യമാലയ
ങ്ങളില് പഠനദത്മാചടമാ

പ്ം പത്പ് പരിസ്ിതി 
ഉത്സവങ്ങളും അതിചന് 

ഭമാഗമമായി നിരവധി 
ഹരിത പ്വരത്നങ്ങളും 

നിര�ഹിച്ചുചകമാണ്പ് 
ഹരിത വിേ്യമാലയങ്ങളും 

ഹരിത ഭവനങ്ങളും 
സമാധ്യമമാക്കുന് നടപടി
യമാണപ് വിേ്യമാര�ിസമൂ
ഹത്ിചന് പകേമാളിത്

ദത്മാചട ഹരിദതമാത്സവം 
വിഭമാവനം ചെയ്ിട്ടുള്ളതപ്.
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ത്ഷിേ സഹായമാണ് പ്രധാനമായ്രം ഈ പുനരു
ജ്ീവന പ്രവർത്നങ്ങൾ സാധ്യമാക്ഷിയത്. 
േരഷിസ്ഷിതഷി സ്രംരക്ണത്ഷിൽ ജനങ്ങൾക്കു് 
താല്പര്യമാണ് ഇവഷിടട ോണാൻ സാധഷിച്ത്.  
പുനരുജ്ീവഷിപെഷിച് ജലകരോതസ്േളു്രം ഉേനദഷി
േളു്രം നഷിലനഷിൽക്ണടമങ്ഷിൽ നീർത്ട അടഷി
സ്ാനത്ഷിൽ അവ സ്രംരക്ഷിക്ടപെകടണ്തുണ്്. 
ഇതഷിനായ് സാകങ്തഷിേ മാർഗ്ഗ നഷിർകദേ ശങ്ങൾ 
സ്വരൂേഷിച്ചുടോണ്ടു്രം പ്രാകദശഷിേ സാകങ്തഷിേ 
സമഷിതഷിേൾ സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചുടോണ്ടു്രം വഷിപുലമായ 
േരഷിശീലന്രം സാധ്യമാക്ഷിയമു് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജലവഷിഭവവകുപെ്, മണ്് സ്രംര
ക്ണ വകുപെ്, ടതാേഷിലറപെ് േദ്ധതഷി എന്ഷിവയ
മായഷി കെർന്് സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചുവരഷിേയാണ്. 
ഇകതാടടാപെ്രം നമുക്് ലഭ്യമായ ജല്രം ശുദ്ധമായഷി 
സ്രംരക്ഷിക്കുേയ്രം നഷിയന്ത്രഷിതമായഷി വഷിനഷികയാ
ഗഷിക്കുേയ്രം ടെകയ്ണ്തുണ്്. ഓകരാ േൗരനു്രം 
പ്രകത്യേ്രം ശ്രദ്ധഷിച്ാൽ മാത്രകമ ഇത് ലേവരഷി
ക്ാനാകുേയള്ളൂ. 'ജലമാണ് ജീവൻ' എന് ോ
്യഷിനഷിലൂടട സാക്രതാ പ്രവർത്േരുടടയ്രം 
സന്ദ്ധ സ്രംഘടനേളുടടയ്രം സഹായത്ാൽ 
കുടറയധഷിേ്രം ജനങ്ങളഷികലക്് ഈ സകന്ദശ്രം 
എത്ഷിക്ാൻ സാധഷിച്ഷിട്ടുണ്്.നൂതന ആശയങ്ങ
ളു്രം അനുകയാജ്യമായ സാകങ്തഷിേവഷിദ്യേളു്രം 
ഉേകയാഗടപെടത്ഷി ജലസ്രംരക്ണ്രം സാധ്യമാ
ക്ഷിയ്രം ജലവഷിനഷികയാഗ്രം ക്മീേരഷിച്ചു്രം ജല മലഷി
നീേരണ്രം തടഞ്ഞുടോണ്ടു്രം കേരളത്ഷിടറെ ജല 
സുരക് സാധ്യമാക്കുേ എന് ലക്്യ്രം ലേവരഷി
ക്ാ്രം എന്ാണ് ആദ്യ വർഷ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നൽകുന് സൂെന.

േേഷി് േത്ഷിരുേത് വർഷക്ാലമായഷി 
മാലഷിന്യസ്രംസ് ക്രണ്രം ടമച്ടപെടത്തുന്തഷിനു
് ശ്രമത്ഷിലാണ് സ്രംസ്ാന്രം.  എന്ാൽ 
നമ്മുടട പ്രയത് നങ്ങൾ കവണ്ത്ര ഫല്രം ോണു
ന്ഷില്ല എന് സ്ഷിതഷിയാണ് സ്രംസ്ാനടത് 
അലട്ടുന്ത്. മാലഷിന്യസ്രംസ് ക്രണത്ഷിൽ നാളഷി
തുവടരയ് സ്രംസ്ാനത്ഷിടറെ അനുഭവങ്ങൾ 
ടവച്ചുടോണ്് ജനേങ്ാളഷിത്കത്ാടടാപെ്രം 
അനുകയാജ്യ സാകങ്തഷിേ വഷിദ്യ ഉേകയാഗ ടപെ
ടത്ഷിയ്രം മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ പ്രശ് ന്രം േരഷി
ഹരഷിക്കുന്തഷിനു് സമീേനമാണ് സർക്ാർ 
സ്വീേരഷിക്കുന്ത്. മാലഷിന്യ്രം േരമാവധഷി 
കുറയ്ക്കുന്തഷിനു്രം പുനരുേകയാഗഷിക്കുന്തഷിനു്രം പു
നഃെ്രംക്മണത്ഷിന് വഷികധയമാക്കുന്തഷിനുമു് 
സാർവ്വത്രഷിേ തത്വ്രം സ്വീേരഷിച്ചുടോണ്്, മാലഷി
ന്യടത് വഷിഭവമായഷി േരഷിഗണഷിച്ചുടോണ്് 
േരഷിഹാര്രം ോണുന്തഷിനു് രീതഷിയാണ് ഹരഷി
തകേരള്രം മഷിഷടറെ ഭാഗമായഷി സ്വീേരഷിക്കുന്ത്.  
ലജവ മാലഷിന്യങ്ങടള േരമാവധഷി കരോതസ്ഷിൽ 
തടന് ഏറ്വ്രം അനുകയാജ്യമായ സാകങ്തഷിേ 

രീതഷി ഉേകയാഗഷിച്് സ്രംസ് ക്രഷിക്കുന്തഷിനു്രം 
അലജവ മാലഷിന്യങ്ങടള കേന്ദീകൃത സ്രംഭരണ 
കേന്ദത്ഷിടലത്ഷിച്് പുനരുേകയാഗഷിത്ഷികനാ, 
പുനെ്രംക്മണത്ഷികനാ വഷികധയമാക്കുന് രീതഷി 
യമാണ് അവല്രംബഷിക്കുന്ത്.  ഇകതാടടാപെ്രം 
വലഷിയ നഗരപ്രകദശങ്ങളഷിൽ കേന്ദീകൃത 
മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ സ്രംവഷിധാനങ്ങളു്രം കവ
ണ്തുണ്്.  ശുെഷിത്വ മഷിഷൻ, ക്ീൻ കേരള 
േ്നഷി, കുട്രംബശ്രീ മഷിഷൻ, ടതാേഷിലറപ്പു 
േദ്ധതഷി, സാകങ്തഷിേ സ്ാേനങ്ങൾ തുടങ്ങഷിയ
വയടട സഹായകത്ാടട 300 ലധഷിേ്രം തകദേശ 
ഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ സമഗ്രമായ മാലഷിന്യസ്രം
സ് ക്രണ സ്രംവഷിധാന്രം  പ്രാകയാഗഷിേമാക്കുന്തഷി 
നു് പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

'മാലഷിന്യത്ഷിൽ നഷിന്് സ്വാതന്ത്ര്യ്രം' എന് 
വഷിപുലമായ ോ്യഷിനഷിലൂടടയാണ് 300 തകദേശ 
ഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
തുടക്്രം കുറഷിച്ത്. സ്രംസ്ാനടത് 60 ലക്ത്ഷി
ലധഷിേ്രം ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശഷിച്് വഷിവര്രം കശഖ
രഷിച്ചുടോണ്് 6000 കത്ാള്രം ജനപ്രതഷിനഷിധഷിേടള
യ്രം സന്ദ്ധപ്രവർത്േടരയ്രം ഉകദ്യാഗസ് 
ടരയ്രം വഷിശദമായ മാർഗനഷിർകദേശങ്ങൾ േരഷിശീ
ലഷിപെഷിച്ചുടോണ്ാണ് സമഗ്രമായ മാലഷിന്യ സ്രം
സ് ക്രണ സ്രംവഷിധാനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്തഷി
കലടക്ത്ഷിയഷിട്ടു്ത്.

കേരളത്ഷിടല ടനൽകൃഷഷിയടട വഷി�തഷി 2 
ലക്്രം ടഹക്റഷിനു താടേടയത്ഷിയഷിരഷിക്കുേയാ
ണ്. േച്ക്റഷി ഉത്ോദനത്ഷിൽ സ്വയ്രം േര്യാ
പ്ത ലേവരഷിക്ാനു് സാധ്യതേളുടണ്ങ്ഷില്രം 
അത് പ്രകയാജനടപെടത്ാത് അവസ് നഷില
വഷിലണ്്.  ലഭ്യമായ േച്ക്റഷികയടറയ്രം വഷിഷലഷി
പ്മാണ് എന് കബാധ്യടപെടത്ലേളു്രം വലഷിയ 
കതാതഷിൽ നടമ് അലട്ടുന്നു. ഈ സാഹെര്യ
ത്ഷിൽ ലജവകൃഷഷിക്് പ്രാമുഖ്യ്രം ടോടത്തുടോ
ണ്ടു് കൃഷഷി വഷിേസന്രം സാധ്യമാക്ഷി സുര
ക്ഷിത ഭക്്യ വസ്തുക്ളുടട ഉത്ോദന്രം 
വർദ്ധഷിപെഷിക്കുേ എന്ത് നമ്മുടട സ്രംസ്ാനത്ഷി
ടറെ വഷിേസനത്ഷിന് അത്യന്താകേക്ഷിതമായഷി
രഷിക്കുന്നു.ഇതഷിടറെ അടഷിസ്ാനത്ഷിൽ സുരക്ഷി
തമായ േച്ക്റഷി ഉത്ോദന്രം േരമാവധഷി 
വർദ്ധഷിപെഷിക്കുന്തഷിനു്രം ടനൽകൃഷഷി ഏറ്വ്രം കുറ
്ത് 3 ലക്്രം ടഹക്റഷികലടക്ങ്ഷില്രം വ്യാേഷി
പെഷിക്കുന്തഷിനു്രം േേവർഗ്ഗങ്ങളുടട കൃഷഷി കപ്രാ
ത്സാഹഷിപെഷിക്കുന്തഷിനു്രം ലക്്യമഷിട്ടുടോണ്ടു് 
പ്രവർത്ന്രം കൃഷഷി ഉേമഷിഷടറെ ആഭഷിമുഖ്യ
ത്ഷിൽ തുടക്്രം കുറഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  തരഷിശു നഷിലങ്ങളഷി
കലക്് കൃഷഷി വ്യാേഷിപെഷിക്കുന്തഷിനു്രം, ഗാർഹഷിേ 
തലത്ഷിലൾടപെടട േച്ക്റഷി വ്യാേഷിപെഷിക്കുന്
തഷിനുമു് തീ�ശ്രമ്രം നടക്കുേയണ്ായഷി. 'ഓണ
ത്ഷിന് ഒരുമുറ്രം േച്ക്റഷി'എന് ോ്യഷിൻ 
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സമഗ്മമായ മമാലിന്യ 
സംസപ് കരണം, ബജവ 
കൃഷിയും വീട്ടുവളപ്ിചല 
പച്കറികൃഷിയും 
വ്യമാപിപ്ിക്കുക, ദകരളത്ി
ചന് ന�ചപ്ട്ടുചകമാണ്ിരി
ക്കുന് വനസ്ത്തും ജല 
സ്ത്തും സംരക്ിക്കു
വമാനും വ്യമാ�ി വരദ്ിപ്ി
ക്കുവമാനും കഴിയുക 
തുടങ്ങിയവചയല്ലമാം 
ഇന്ചത് ദകരള 
സമൂഹത്ിചന് അടിയ
ന്തര ആവശ്യങ്ങളമാണപ്. 
എന്മാല് ഇവചയമാന്നും 
ദകവലം ഒരു സരകമാര 
പദ്തി എന് നിലയില് 
നടപ്മാകമാന് കഴിയുന് 
പ്വരത്നങ്ങളല്ല. 
നമാടിചന് പച്പ്പും 
മണ്ണിചന് ന�യും 
ജലത്ിചന്യും വമായുവി
ചന്യും ശുദ്ിയും 
വീചണ്ടുകണചമകേില് 
ഒരു ജനകീയ യ�ം 
തചന് ആവശ്യമമാണപ്

വലഷിയ സഹായേമായഷി. 
മേ, മണ്് സ്രംരക്ണ്രം, ജലേരഷികോഷണ്രം, 

വായ ഗുണത, ശബ്ദമലഷിനീേരണ നഷിയന്ത്രണ്രം, 
സർകവ്വാേരഷി േരഷിസ്ഷിതഷി സുരക് ഉറപൊക്കുന്
തഷിൽ വൃക്ങ്ങൾക്് വലഷിയ േങ്ാണു്ത്.  
ആയതഷിനാൽ േേഷി് കലാേ േരഷിസ്ഷിതഷി ദഷി
നവമായഷി ബന്ടപെടത്ഷി 86 ലക്്രം വൃക്
ലത്േൾ വന്രം വകുപെ്, ോർഷഷിേ വകുപെ്, കു
ട്രംബശ്രീ, ടതാേഷിലറപെ് േദ്ധതഷി, വഷിവഷിധ 
മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങഷിയ സ്രംവഷിധാനങ്ങളുമായഷി 
കെർന്് ടവച്ചു േഷിടഷിപെഷിക്കുന്തഷിനു് േരഷിശ്രമ്രം 
വഷിജയഷിക്കുേയണ്ായഷി. സാധാരണയഷിൽ നഷിന്് 
വ്യത്യസ്തമായഷി നടെമരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായഷി വള
രുന്നുകവാ എന് അകന്വഷണ്രം ഭാഗഷിേമാടയങ്ഷി
ല്രം നടത്തുേയ്രം അതഷിടറെ അടഷിസ്ാനത്ഷിൽ 
50 ശതമാനത്ഷിലധഷിേ്രം വൃക്ലത്േൾ നഷില
നഷില്ക്കുന്നു എന് അറഷിവ്രം പുതുമയാർന്തായഷി.  
ഈ അനുഭവ്രം ടവച്ചുടോണ്് അടത് േരഷിസ്ഷി
തഷി ദഷിനകത്ാടനുബന്ഷിച്് 2 കോടഷി വൃക്ലത്
േൾ വച്് േഷിടഷിപെഷിച്് േരഷിോലഷിക്കുന്തഷിനു് 
തയ്ാടറടപെ് നടന്നു വരുന്നു.

േച്പെഷിടറെ സ�ദ്ധഷി തഷിരഷിടച്ടക്ാൻ ലേ
കോർക്കുേയാണ് കേരള്രം.  വഷിദ്യാർത്ഷിേടള
യ്രം അവർക്കു ചുറ്റുമു് പ്രകൃതഷിടയയ്രം 
ഗാഢമായഷി ബന്ഷിപെഷിച്ചുടോണ്് ഹരഷിത സൗ
ഹൃദമായ വഷിദ്യാലയാന്തരീക്വ്രം �ഹാന്തരീ 
ക്വ്രം സൃഷ്ഷിക്കുേ എന്ത് ോലത്ഷിടറെ ആവ
ശ്യമായഷി മാറഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  ഈ സകന്ദശ്രം ഉൾ
ടക്ാണ്് കേരളത്ഷിടല വഷിദ്യാലയങ്ങളഷിൽ 
േഠനകത്ാടടാപെ്രം േത്് േരഷിസ്ഷിതഷി ഉത്സവ
ങ്ങളു്രം അതഷിടറെ ഭാഗമായഷി നഷിരവധഷി ഹരഷിത 
പ്രവർത്നങ്ങളു്രം നഷിർവ്വഹഷിച്ചുടോണ്് ഹരഷിത 

വഷിദ്യാലയങ്ങളു്രം ഹരഷിത ഭവനങ്ങളു്രം സാധ്യമാ
ക്കുന് നടേടഷിയാണ് വഷിദ്യാർത്ഷിസമൂഹത്ഷിടറെ 
േങ്ാളഷിത്കത്ാടട ഹരഷികതാത്സവ്രം വഷിഭാവന്രം 
ടെയ്ഷിട്ടു്ത്.

കേരളത്ഷിലകങ്ങാളമഷികങ്ങാള്രം േരഷിസ്ഷിതഷി 
സ്രംരക്ണത്ഷിടറെ പ്രതീക്ാനഷിർഭരമായ െലന
ങ്ങൾ സൃഷ്ഷിക്ാൻ ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷന് 
േേഷിഞ്ഞു എന്ത് നല്ല തുടക്മായഷി സർക്ാർ 
ോണുന്നു. എന്ാൽ കേരളത്ഷിടറെ ഓകരാ ഇഞ്് 
ഭൂമഷിയഷില്രം ഓകരാ വ്യക്ഷിയടട മനസഷില്രം ഓകരാ 
ഭവനത്ഷില്രം സ്ാേനത്ഷില്രം േടന്നു ടെകല്ലണ് 
ഇടടേടല്രം സകന്ദശവമായഷി ഈ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ മാറുന്തഷിലൂടട മാത്രകമ ഹരഷിത കേരള്രം 
എന് ലക്്യ്രം കനടാൻ േേഷിയൂ. വഷിേസന പ്രശ് ന
ങ്ങളഷിൽ ഓകരാ പ്രകദശത്ഷിനു്രം ഉെഷിതമായ ഇട
ടേടൽ രീതഷിേൾ വഷിേസഷിപെഷിക്കുവാനു്രം നടപെഷിലാ
ക്കുവാനു്രം തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങ ൾക്് 
ആവശ്യമായ േഷിന്തുണ നൽകുന്തഷിനുമു് സ്രംവഷി
ധാനമായഷിടൊയഷിരഷിക്കു്രം ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷൻ 
പ്രവർത്ഷിക്കുേ. ഇതഷിനായഷി വഷിവഷിധ വകുപ്പുേളുടട
യ്രം സ്ാേനങ്ങളുടടയ്രം സ്രംഘടനേളുടടയ്രം 
പ്രാകദശഷിേ കൂടൊയ്മേളുടടയ്രം ഏകോേന്രം ഒരു 
േരഷിധഷിവടര സാധ്യമാക്കുന്തഷിന് സാധഷിച്ഷിട്ടുണ്്. 
ഈ കൂടൊയ്മ വഷിപുലീേരഷിച്ചു വരഷിേയാണ്. ലേവ
രഷിക്ാനു് ലക്്യങ്ങൾ േരഷിഗണഷിച്ചുടോണ്് 
ശാസ്തീയവ്രം ഭാവനാപൂർണ്വമായ ോ�പൊകടാടട 
സ്രംസ്ാനത്ഷിടറെ ജലസുരക്, ഭക്്യസുരക്, 
േരഷിസ്ഷിതഷി സുരക് ഇവ കനടഷിടയടക്കുേ എന് 
വലഷിയ ടവല്ലുവഷിളഷി ഏടറ്ടക്കുന്തഷിനു് ശരഷിയായ 
ോതയഷിലൂടടയാണ് ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷൻ 
ഇകപൊൾ മുകന്ാടെ് കോകുന്ത്.
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2017-18 മുതല് 2021-22 വടര നടപൊക്കുന് 
േതഷിമൂന്ാ്രം േഞ്വത്സര േദ്ധതഷിയഷില് തകദേശ 
സ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷില് രണ്ാ്രം ജനേീ
യാസൂത്രണത്ഷിന് തുടക്്രം കുറഷിച്ഷിരഷിക്കുേയാണ്. 
േഞ്വത്സര േദ്ധതഷിയടട ആദ്യവര്ഷത്ഷില് മു

നോലങ്ങളഷില് നഷിന്നു വഷിഭഷിന്മായഷി സാ്
ത്ഷിേ വര്ഷാര്രംഭത്ഷിനു മു� തടന് വാര്ഷഷിേ 
േദ്ധതഷി രൂേീേരണപ്രവര്ത്നങ്ങള് ആര്രംഭഷിക്കു
േയ്രം ആദ്യോദത്ഷില്ത്ടന് എല്ലാ പ്രാകദശഷിേ 
സര്ക്ാരുേളുടടയ്രം വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷിേള്ക്് 
അ്രംഗീോര്രം ലഭ്യമാക്കുേയ്രം ടെയ്തുടവന്ത് െരഷി
ത്രകനടെമാണ്.  ഇതുവേഷി 2017-18 ല് േദ്ധതഷി നഷിര് വ്വ
ഹണത്ഷിന് ഒനേതു മാസത്ഷിലധഷിേ്രം ലഭഷിക്കു
ന് സാഹെര്യ്രം സ്രംജാതമായഷി. അതഷിടറെ 
തുടര്ച്യായഷി അടത് വര്ഷത്ഷിടറെ തുടക്ത്ഷി
ല്ത്ടന് നഷിര് വഹണ്രം ആര്രംഭഷിക്കുന്തഷിന് സാ
ദ്ധ്യമാേ്രംവഷിധ്രം േദ്ധതഷി രൂേീേരണ മുടന്ാരുക് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഡഷിസ്രംബര് 31 നേ്രം പൂര്ത്ഷിയാ
ക്കുന്തഷിനു് നഷിര്കദേശങ്ങള് സര്ക്ാര് നല്േഷി
ക്േഷിഞ്ഞു.

2018-19 ടല േദ്ധതഷി രൂേീേരണ മുടന്ാരുക് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുടട ഭാഗമായഷി നഷിലവഷില് ആസൂ
ത്രണ സമഷിതഷിേളു്രം വര്ക്ഷി്രംഗ് ഗ്രൂപ്പുേളു്രം ആവശ്യ
ടമങ്ഷില് പുനഃസ്രംഘടഷിപെഷിക്ാവന്താണ്. 2017-18 
ല് തയ്ാറാക്ഷിയ സ്റ്റാറ്സ് റഷികപൊര്ടെ് വര്ക്ഷി്രംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുേളുടട ആഭഷിമുഖ്യത്ഷില് േരഷിഷ്കരഷിക്കുേയ്രം 
ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭയഷിടല േങ്ാളഷിത്്രം വര്ദ്ധഷി
പെഷിക്കുന്തഷിനാവശ്യമായ മുടന്ാരുക് പ്രവര്ത്
നങ്ങള് നടത്തുേയ്രം ടെയ്ണടമന്നു്രം സര്ക്ാര് 
നഷിര്കദേശഷിച്ഷിട്ടുണ്്. േരട നഷിര്കദേശങ്ങള് െര്ച് 
ടെയ്യുന്തഷിനു് അയല്സഭേളു്രം വഷിവഷിധ വഷിഭാ
ഗങ്ങളുടട േഞ്ായത്തുതല കയാഗങ്ങളു്രം മറ്റു കൂടഷി
യാകലാെനാ കയാഗങ്ങളു്രം വഷിളഷിച്ചു കെര്ക്കുന്തഷി
നു് തയ്ാടറടപ്പുേളു്രം ഇതഷില് ഉള്ടപെടന്നു.

2018-19 വനോർഷിക പ�തി 
മുല്നോരു�ം �ടങ്ങനോം

പി. റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്
 േഞ്ായത്് ഡയറക്ര്

പദ്ധതി ടചലവട് - ജില്ല�ൾ തിരിച്ചട് (2017 ഡിസംബർ 18 വടര)

ജഷില്ല ബഡ്ജറ്് വഷിഹഷിത്രം
(കോടഷിേളഷില്)

ടെലവ് ടെലവ് %

1 തഷിരുവനന്തപുര്രം 750.24 235.82 31.39
2 േണ്ണൂർ 373.08 113.85 30.49
3 ോസറകോഡ് 232.66 70.51 30.31
4 ടോല്ല്രം 550.73 165.62 30.07
5 ോലക്ാട് 585.81 173.73 29.66
6 േത്ന്രംതഷിടെ 252.46 74.68 29.58
7 മലപ്പുറ്രം 581.59 171.73 29.53
8 ഇടക്ഷി 315.12 92.37 29.31
9 വയനാട് 223.68 64.37 28.78
10 ആലപ്പുേ 391.38 112.27 28.69
11 തൃ�ർ 562.14 161 28.64
12 എറണാകുള്രം 549.69 155.68 28.32
13 കോടെയ്രം 342.09 95.80 28.00
14 കോേഷികക്ാട് 483.27 130.95 27.10
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ക�ാർപ്പകേഷനു�ൾ- 

ക്മ
ന്രം.

തകദേശഭരണ
സ്ാേന്രം

ബഡ്ജറ്്
വഷിഹഷിത്രം

ടെലവ് ടെലവ് %

1 ടോല്ല്രം 10151.44 3908.00 38.50

2 േണ്ണൂർ 2696.28 780.00 28.94

ഫണ്ട് വിനികയാഗത്തില് മാതൃ�ാപരമായി മുകന്നറുന്ന
 തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ

(2017 ഡിസംബർ 18 വടരയുളള �ണക്ട്)

മുനിസിപ്പാലിറ്ി�ൾ 

ക്മ
ന്രം.

തകദേശഭരണ
സ്ാേന്രം

ജഷില്ല ബഡ്ജറ്്
വഷിഹഷിത്രം

ടെലവ് ടെലവ്%

1 ആലവ എറണാകുള്രം 404.15 257.85 63.65

2 ഈരാറ്റുകേടെ കോടെയ്രം 330.36 205.90 61.95

3 താനൂർ മലപ്പുറ്രം 668.58 356.01 53.23

ജില്ലാ പഞ്ായത്തു�ൾ 

ക്മ
ന്രം.

തകദേശഭരണ
സ്ാേന്രം

ബഡ്ജറ്്
വഷിഹഷിത്രം

ടെലവ് ടെലവ്%

1 വയനാട് 3713.73 996.00 26.83

2 തഷിരുവനന്തപുര്രം 7031.00 1535.00 21.83

ക്ാക്ട് പഞ്ായത്തു�ൾ 

ക്മ
ന്രം.

തകദേശഭരണ
സ്ാേന്രം

ജഷില്ല ബഡ്ജറ്്
വഷിഹഷിത്രം

ടെലവ് ടെലവ് %

1 ടേരുങ്ടവഷിള തഷിരുവനന്തപുര്രം 693.48 417.54 60.12

2 കുേല്മന്ദ്രം ോലക്ാട് 662.00 379.00 57.23

3 നീകലശ്വര്രം ോസർകോട് 335.49 189.48 57.23

4 കൂവപെടഷി എറണാകുള്രം 466.00 258.00 55.42

ഗ്ാമപഞ്ായത്തു�ൾ 

ക്മ
ന്രം.

തകദേശഭരണ
സ്ാേന്രം

ജഷില്ല ബഡ്ജറ്്
വഷിഹഷിത്രം

ടെലവ് ടെലവ് %

1 തലനാട് കോടെയ്രം 122.82 141.50 114.79

2 തു്മൺ േത്ന്രംതഷിടെ 102.78 112.00 109.38

3 മുതുവല്ലൂർ മലപ്പുറ്രം 243.92 249.60 112.27

4 അരഷിക്കുള്രം കോേഷികക്ാട് 192.30 180.09 93.65
5 ോയണ് കോേഷികക്ാട് 174.72 161.46 92.28

6 ആനഷിക്ാട് േത്ന്രംതഷിടെ 168.87 154.16 91.18
7 മുടൊർ ആലപ്പുേ 118.39 106.30 89.30

ആസൂത്രണ സമഷിതഷിേളു്രം വര്ക്ഷി്രം
ഗ് ഗ്രൂപ്പുേളു്രം അവയടട ചുമതലേള് 
നഷിര് വഹഷിക്കുന്തഷില് 2017 ജനുവരഷി 9 
ന് പുറടപെടവഷിച് സ.ഉ.(എ്രം,എസ്) 
10/2017/തസ്വഭവ ന്ര് ഉത്രവഷിടല 
മാര്ഗ്ഗനഷിര്കദേശങ്ങള് ോലഷികക്ണ്താ
ടണന്നു്രം നഷിര്കദേശഷിച്ഷിട്ടുണ്്. 

 മുടന്ാരുക് പ്രവര്ത്നങ്ങളുടട 
ഭാഗമായഷി ആസൂത്രണ സമഷിതഷിേള്, 
പ്രകദശത്ഷിടറെ വഷിേസന്രം സ്രംബന്ഷി
ച്് ആകരാഗ്യേരമായ സ്രംവാദങ്ങള് 
കപ്രാത്സാഹഷിപെഷിക്കുേ, ആസൂത്രണ 
േലണ്ര് പ്രോര്രം പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ക്മീേരഷിക്കുന്തഷില് ഏകോേന്രം ഉറ
പ്പുവരുത്തുേ, വര്ക്ഷി്രംഗ് ഗ്രൂപെ് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ഏകോേഷിപെഷിക്കുന്തഷിന് 
ഭരണ സമഷിതഷിടയ സഹായഷിക്കുേ, 
പ്രാകദശഷിോസൂത്രണവമായഷി ബന്
ടപെടെ് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന്രം 
സ്രംഘടഷിപെഷിക്കുന് ആകലാെനാകയാഗ
ങ്ങള്ക്ാവശ്യമായ കുറഷിപ്പുേള് തയ്ാ
റാക്കുേ, ആസൂത്രണത്ഷിന് അനുകയാ
ജ്യമായ േഠനങ്ങള് നടത്തുേ, വഷിദഗ്ദ്ധര്, 
സന്ദ്ധപ്രവര്ത്േര്, അക്ാദമഷിേ്/
സാകങ്തഷിേ സ്ാേനങ്ങള് എന്ഷിവ 
േടണ്ത്തുന്തഷിന് സഹായഷിക്കുേ 
മുതലായ ചുമതലേള്  നഷിര് വഹഷികക്
ണ്തുണ്്.

േദ്ധതഷി ആസൂത്രണത്ഷില് ടോതു
ജനേങ്ാളഷിത്്രം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തഷി
നു്രം േദ്ധതഷി രൂേീേരണപ്രക്ഷിയയഷില് 
നവമാദ്ധ്യമങ്ങളുടട സാദ്ധ്യത പ്രകയാ
ജനടപെടത്തുന്തഷിനു്രം ശ്രമഷിക്കുേ, 
അതത് വഷിേസന കമഖലയമായഷി 
ബന്ടപെടെ േദ്ധതഷി ആസൂത്രണത്ഷിന് 
കനതൃത്വ്രം നല്കുേ, അവസ്ാ കരഖ 
നടപ്പു വര്ഷടത് വഷിവരങ്ങള് കൂടഷി 
ഉള്ടപെടത്ഷി േരഷിഷ്കരഷിക്കുേ, ഗ്രാമസ
ഭയഷില് അച്ടഷിച്ചു നല്കുന്തഷിനാവശ്യ
മായ വഷിവരങ്ങള് എഴുതഷിത്യ്ാറാ
ക്കുേ മുതലായ ചുമതലേള് വര്ക്ഷി്രംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുേള് നഷിര് വഹഷികക്ണ്തുണ്്.

രണ്ാ്രം വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷി രൂേീ
േരണ്രം വര്ഷാര്രംഭത്ഷിനു മുനേ് പൂ
ര്ത്ഷിയാക്കുന്തഷിനു് പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് ഒരു ഭാഗത്് നടക്കുക്ാള് 
നടപ്പു വര്ഷടത് േദ്ധതഷി നഷിര് വഹ
ണ്രം മുന വര്ഷടത് അകേക്ഷിച്് 
വളടര മുന്ഷിലാടണന് വസ്തുതയ്രം 
അഭഷിമാനാര്ഹമാണ്.
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കേരളത്ഷിടല മുഴുവൻ ഭവനരഹഷിതടരയ്രം 
വാസകയാഗ്യമായ ഭവനങ്ങളഷികലക്് 

മാറ്ഷി പുനരധഷിവസഷിപെഷിക്കുേ എന് ലക്്യകത്ാ
ടട സ്രംസ്ാന സർക്ാർ ആവഷ് േരഷിച്് നടപെഷി
ലാക്കുന് സമ്പൂര്ണ് ോര്പെഷിട േദ്ധതഷി ലലഫ് 
മഷിഷൻ ലക്്യത്ഷികലക്്.  ഭൂരഹഷിതർക്് എല്ലാ
വഷിധ സാമൂഹഷിേ േശ്ാത്ലകത്ാടകൂടഷിയ ഭവന 
സമുച്യങ്ങളു്രം ഭൂമഷിയ് ഭവനരഹഷിതർക്് വ്യ
ക്ഷിഗത ഭവനങ്ങളു്രം ലഭ്യമാക്കുേ എന്താണ് 
ലലഫ് മഷിഷൻ ലക്്യ്രംടവക്കുന്ത്.  

തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട കനതൃ
ത്വത്ഷിൽ വഷിവഷിധ ഘടെങ്ങൾ പൂർത്ഷിയാക്ഷി 
വാസകയാഗ്യമാോതഷിരുന്  50000-കത്ാള്രം 
ഭവനങ്ങളുടട നഷിർമ്ാണ്രം സ്രംസ്ാനടത്ാടൊ
ടേ ആര്രംഭഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  കൂടാടത, ആയഷിരകത്ാള്രം 
വീടേളുടട നഷിർമ്ാണ്രം പൂർത്ീേരഷിച്ഷിട്ടുണ്്. 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ അവരുടട 
േദ്ധതഷി കഭദഗതഷി ടെയ്് പൂർത്ീേരണത്ഷിനാ 
വശ്യമായ മുഴുവൻ തുേയ്രം തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനതലത്ഷിൽ തടന് േടണ്ത്തുന്തഷിനു
് നടേടഷിേൾ സ്വീേരഷിച്ചുവരുന്നു. മുേവൻ ഗുണ
കഭാക്ാക്ൾക്കു്രം രണ്് ഗഡു സഹായ്രം ലഭ്യമാ
ക്കുന്തഷിനു് തുേ തകദേശസ്ാേനങ്ങളുടട 
ലേവശ്രം ലഭ്യമാണ്.  തുടർന്നുളള ഗഡുക്ൾ 
ലഭ്യമാക്കുന്തഷിനു് തുേ േദ്ധതഷി കഭദഗതഷിയഷി

ലൈഫ് മിഷൻ മുന്നോട്്
ആയിരന്നോളം ഭവനങ്ങൾ പൂർ്തീകരിച്ചു

ലൂടട േടണ്കത്ണ്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  667 തകദേശ
സ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ അവരുടട േദ്ധതഷി 
വഷിഹഷിതത്ഷിൽ നഷിന്നു്രം  ഭവന പൂർത്ീേരണ 
ത്ഷിനു് മുഴുവൻ തുേയ്രം വേയഷിരുത്ഷിയഷിട്ടുണ്്. 
ബാക്ഷിയ് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങൾ ആവശ്യമായ തുേ േദ്ധതഷി കഭദഗതഷിയഷിലൂ
ടട േടണ്ത്തുന്തഷിനു് പ്രവർത്നങ്ങളു്രം 
നടന്നുവരുന്നു. കൂടാടത, അധഷിേതുേ ആവശ്യ
മായഷിട്ടു് ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ായഷി സന്ദ്ധ 
സ്രംഘടനേളുകടയ്രം സാമൂഹ്യ പ്രതഷിബദ്ധതയ് 
വ്യക്ഷിേളുടടയ്രം സ്ാേനങ്ങളുകടയ്രം സഹായ്രം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തഷിനു് പ്രവർത്നങ്ങളു്രം തകദേ
ശസ്ാേനങ്ങളുടട കനതൃത്വത്ഷിൽ ഊർജ്ഷിത
മാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.  

സ്വന്തമായഷി ഭൂമഷിയ്വരു്രം വീടഷിനായഷി 
ഏടതങ്ഷില്രം സർക്ാർ ധനസഹായ േദ്ധതഷിയ
ടട   ഗുണകഭാക്ാക്ളായഷി 2016 മാർച്് 31-ന് 
മു്് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമാകയാ 
ഇതര വകുപ്പുേളുമാകയാ േരാറഷിൽ ഏർടപെടേ
കയാ ആനുകൂല്യ്രം ലേപെറ്ഷി ഭവനനഷിർമ്ാണ്രം 
ആര്രംഭഷിക്കുേകയാ   ടെയ് ടതങ്ഷില്രം വഷിവഷിധ 
ോരണങ്ങളാല് പൂർത്ീേരഷിക്ാത് ഭവന്രം 
ഉ്വടരയാണ് പൂർത്ഷിയാക്ാത് ഭവനങ്ങ
ളഷിൽ താമസഷിക്കുന്വരുടട ഗണത്ഷിൽ ഉൾടപെ
ടത്ഷിയഷിട്ടു്ത്.  ഇത്രത്ഷിൽ സ്രംസ്ാന

റഡറോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്
 

തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട 

ദനതൃത്വത്ില് വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങള് പൂരത്ിയമാകി 
വമാസദയമാഗ്യമമാകമാതിരു

ന്  50000-ദത്മാളം 
ഭവനങ്ങളുചട നിരമ്മാ

ണം സംസ്മാനചത്മാട്ടമാ
ചക ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.  

കൂടമാചത, ആയിരദത്മാളം 
വീടുകളുചട നിരമ്മാണം 

പൂരത്ീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങള് 
അവരുചട പദ്തി 

ദഭേഗതി ചെയ്പ് പൂരത്ീ
കരണത്ിനമാ വശ്യമമായ 

മുഴുവന് തുകയും തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്മാപനത

ലത്ില് തചന് കചണ്
ത്തുന്തിനുള്ള 

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു
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ടത്ാടൊടേ 67000 ഭവനങ്ങൾ പൂർത്ഷിയാക്ാ 
നുണ്്.  ആയത് 2018 മാർച്് 31-ന് മു്ായഷി പൂർ
ത്ീേരഷിക്കുന്തഷിനാണ് ഉകദേശഷിക്കുന്ത്.

ആദ്യഘടെ ലക്്യ്രം സാക്ാത്േരഷിക്കുന്തഷി
നു് പ്രവർത്നങ്ങൾ തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുടട കനതൃത്വത്ഷിൽ ഊർജ്ഷിതമാ
ക്ഷിയഷിരഷിക്കുേയാണ്.  സ്വയ്രം നഷിർമ്ാണ്രം പൂർ
ത്ീേരഷിക്ാൻ േേഷിയാത് അവശർ, നഷിരാല്രം
ബർ, പുരുഷൻമാർ ആരുമഷില്ലാത് കുട്രംബ്രം, 
നഷിരാശ്രയ കുട്രംബ്രം, സമാന രീതഷിയഷില് മറ്് 
കുട്രംബങ്ങൾ എന്ഷിവർക്് അധഷിേതുേ നൽേഷി
യാല്രം മാനവകശഷഷിയഷില്ലാത്തഷിനാൽ നഷിർ
മ്ാണ സാമഗ്രഷിേൾ, കജാലഷിക്ാർ എന്ഷിവടര 
ഉേകയാഗഷിച്് േണഷി നടത്ാൻ േേഷിയേയഷില്ല.  
ഇവർക്് സമൂഹത്ഷിടറെ േഷിന്തുണ ആവശ്യമാ
ണ്.  ഇത്ര്രം കുട്രംബങ്ങടള േടണ്ത്ഷി നഷിർ
മ്ാണ്രം വഷിശ്വസ്തരായ ഏജൻസഷിേടളകയാ േരാ
റുോടരകയാ ഏൽപെഷിക്കുന്തഷിനു് നഷിർകദേശ്രം  
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് ലഭ്യമാ
ക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.  അതഷികലക്ായഷി േഞ്ായത്തുതല 

േർമ് സമഷിതഷിേൾ അവരുടട പ്രവർത്ന്രം ദ്രുത
ഗതഷിയഷിലാകക്ണ്തു്രം േരമാവധഷി ടോതുജന 
േങ്ാളഷിത്്രം ഉണ്ാക്ഷിടയടകക്ണ്തുമാണ്.    

നഷിര്മ്ാണ്രം പൂര്ത്ഷിയാക്കുന്തഷിന് ആനുകൂ
ല്യ്രം നല്കുന്തഷിനായഷി ഭാഗഷിേ നഷിര്മ്ാണ്രം നട
ത്ഷിയ ഭവനങ്ങളുടട േരമാവധഷി തറ വഷിസ്തീര്ണ്്രം 
(പ്ഷിന്ത് ഏരഷിയ)  400 െതുരശ്ര അടഷിയായഷി നഷിജ
ടപെടത്ഷിയഷിട്ടുണ്്. േരമാവധഷി 400 െതുരശ്രയടഷി 
പ്ഷിന്ത് ഏരഷിയ വരുന് ഭവന്രം അഥവാ ഭവനഭാ
ഗ്രം (അടക്ള, ടോതു ഉേകയാഗ ഹാൾ, കൂറ്
ത് ഒരു േഷിടപ്പുമുറഷി, ശുെഷിമുറഷി എന്ഷിവ ഉൾടപെട
ന്ത്) പൂർത്ീേരഷിക്കുന്തഷിനു് ധനസഹായ 
മാണ് മഷിഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ത്.  

യൂണഷിറ്് നഷിരക്് വർദ്ധഷിപെഷിച്് അതഷിന് ആനു
ോതഷിേമായ ധനസഹായ്രം വർദ്ധഷിപെഷിച്ചു നൽേഷി
യതുടോണ്്  മാത്ര്രം പൂര്ത്ഷിയാക്ാത് വീടേ
ളുടട പൂര്ത്ീേരണ്രം സാധ്യമല്ല. അത്ര്രം 
വീടേളുടട പൂര്ത്ീേരണത്ഷിനായഷി തകദേശസ്വ
യ്രംഭരണ സ്ാേന തലത്ഷില്രം ജഷില്ലാ തലത്ഷി
ല്രം േര്മ് േദ്ധതഷി രൂേീേരഷികക്ണ്തുണ്്.  

ദനരിട്ടപ് നിരമ്മാണം 
പൂരത്ിയമാകമാന് 
കഴിയുന് 
ഗുണദഭമാക്മാകള്കപ് 
ആനുപമാതിക 
വരദ്നവപ് നല്കി 
ഭവനം പൂരത്ിയമാകമാ
വുന്തമാണപ്.  



14 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഡിസംബര് 2017

തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന തലത്ഷില് 
േര്മ്സമഷിതഷിേള്ക്കു്രം ജഷില്ലാതല േര്മ്  സമഷി
തഷിേള്ക്കു്രം  ആണ് ഇതഷിടറെ ചുമതല. േർമ്സ
മഷിതഷിേടള ശക്ഷിടപെടകത്ണ്തു്രം പ്രവർത് 
നങ്ങൾ ഫീൽഡുതലത്ഷിൽ ഊർജ്ഷിതമാകക്
ണ്തുമുണ്്. എങ്ഷിൽ മാത്രടമ ഓകരാ ഗുണകഭാ
ക്ാവഷിടറെയ്രം പ്രശ് നങ്ങൾ മനസ്ഷിലാക്ഷി വീട് 
പൂര്ത്ീേരണത്ഷിനു് േര്മ്േദ്ധതഷി  തയ്ാറാ
ക്ാൻ േേഷിയേയള്ളൂ.

കനരഷിടെ് നഷിർമ്ാണ്രം പൂർത്ഷിയാക്ാൻ േേഷി
യന് ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്് ആനുോതഷിേ വർ
ദ്ധനവ് നൽേഷി ഭവന്രം പൂർത്ഷിയാക്ാവന്താണ്.  
എന്ാൽ അവശർ, നഷിരാല്രംബർ, പുരുഷൻമാർ 
ആരുമഷില്ലാത് കുട്രംബ്രം, നഷിരാശ്രയ കുട്രംബ്രം, 
സമാന രീതഷിയഷില് മറ്് കുട്രംബങ്ങൾ എന്ഷി
വർക്് അധഷിേതുേ നൽേഷിയാല്രം, മാനവകശഷഷി
യഷില്ലാത്തഷിനാൽ, നഷിർമ്ാണ സാമഗ്രഷിേൾ, 
കജാലഷിക്ാർ എന്ഷിവടര ഉേകയാഗഷിച്് േണഷി 
നടത്ാൻ േേഷിയേയഷില്ല.  ഇവർക്് സമൂഹത്ഷി
ടറെ േഷിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. തുേ കനരഷിടെ് നൽ
േഷിയാൽ ഒരു ോരണവശാല്രം പൂർത്ീേരഷിക്ാൻ 
േേഷിയഷില്ലാടയന്് ഉേസമഷിതഷി േടണ്ത്തുേയ്രം 
റഷികപൊർടെ് ടെയ്യുേയ്രം ഭരണസമഷിതഷിക്് അത്
രത്ഷിൽ കബാദ്ധ്യടപെടന്വടരയ്രം ഈ വഷിഭാഗ
ത്ഷിൽടേടത്ഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങൾക്് സാമൂഹ്യ പ്രതഷിബദ്ധതയ് ഏജൻസഷി 
േടള/േരാറുോടര ചുമതലടപെടത്ഷി പൂർത്ഷിയാ
ക്ാവന്താണ്. 

കനരഷിടെ് ഭവന നഷിർമ്ാണ്രം പൂർത്ഷിയാക്ാൻ 
േേഷിയാത് ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട ഭവന്രം പൂർത്ീ
േരഷിക്കുന്തഷിനാവശ്യമായ വഷിശദമായ സാകങ്
തഷിേ രൂേകരഖ, ധനകരോതസ്, നഷിർമ്ാണ 
സാമഗ്രഷിേളുടട ലഭ്യത, ജനേീയ േങ്ാളഷിത്്രം 
എന്ഷിവ ഉൾടപെടത്ഷിയ് വഷിശദമായ ലമകക്
ാപ്ാൻ ഓകരാ വീടഷിനു്രം തയ്ാറാകക്ണ്തുണ്്.  
ഇതഷിനായഷി റ്ഷി.േഷി.റ്ഷി.എ അ്രംഗങ്ങൾ, തകദേശസ്വ
യ്രംഭരണ സ്ാേന അസഷിസ്റ്ററെ് എൻജീനീയർ/
േബ്ഷിേ് വർേ് സ് ഓവർസീയർ, മഹാത്ാ 
ഗാന്ഷി കദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാേഷിലറപെ് േദ്ധതഷി 
അക്ഡഷിറ്ഡ് എൻജഷിനീയർ, വാർഡുതല േർമ്
സമഷിതഷി അ്രംഗങ്ങൾ എന്ഷിവർ സ്രംയക്മായഷി 
പൂർത്ീേരഷിക്ാത് വീടേൾ സന്ദർശഷിച്് ഗുണ
കഭാക്ാക്ളുടട േങ്ാളഷിത്്രം കൂടഷി ഉറപ്പുവരുത്ഷി 
ഓകരാ വീടഷിനു്രം ലമകക്ാപ്ാൻ തയ്ാറാകക്ണ്
തുണ്്.  ഓകരാ വീടഷിടറെയ്രം ലമകക്ാ പ്ാൻ തയ്ാ
റാക്ഷിയ കശഷ്രം ആയത് കക്ാഡീേരഷിച്് വാർഡു
തല പ്ാൻ തയ്ാറാകക്ണ്താണ്.

വാർഡ്തല േർമ്സമഷിതഷി തയ്ാറാക്കുന് 
ലമകക്ാ പ്ാനുേളുടട അടഷിസ്ാനത്ഷിൽ തകദേ
ശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനതല ലമകക്ാപ്ാൻ 
തയ്ാറാകക്ണ്താണ്. ഈ റഷികപൊർടെഷിൽ തകദേ

ശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിൽ പൂർത്ീേരഷി 
ക്ാനവകശഷഷിക്കുന് വഷിവഷിധ ഘടെങ്ങളഷില് 
വീട്, പൂർത്ീേരഷിക്ാനാവശ്യമായ ആടേ ധന
കരോതസ്,  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനതല
ത്ഷിൽ ലഭ്യമാക്ാൻ േേഷിയന് നഷിർമ്ാണ 
സാമഗ്രഷിേൾ, ടതാേഷിലാളഷിേളുടട ലഭ്യത, 
വഷിവഷിധ കേന്ദ സ്രംസ്ാന േദ്ധതഷിേളുടട 
സ്രംകയാജന സാധ്യതേൾ തുടങ്ങഷിയവ സ്രംബ
ന്ഷിച്് വഷിശദമായഷി കരഖടപെടകത്ണ്താണ്. 

ഭവന േദ്ധതഷിേൾക്ായഷി/ലലഫ് േദ്ധതഷി
ക്ായഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ  രൂ
േീേരഷിച്ഷിട്ടു് കപ്രാജക്ടുേൾ പൂർത്ീേരഷി 
ക്ാത് ഭവനങ്ങളുടട പൂർത്ീേരണത്ഷിനായഷി 
മാറ്ാവന്താണ്. ഭവന േദ്ധതഷിേൾക്ായഷി തുേ 
വേയഷിരുത്ഷിയഷിടെഷില്ലാത്  തകദേശ സ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങൾക്് പൂർത്ീേരഷിക്ാത് ഭവനങ്ങ
ളുടട പൂർത്ീേരണത്ഷിന് ആവശ്യമായ തുേ 
േദ്ധതഷി കഭദഗതഷി വരുത്ഷി വേയഷിരുത്ാവന്
താണ്.

തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ 
മുൻോല ഭവനേദ്ധതഷിേൾക്ായഷി ടെലവേഷിച്
തഷിനുകശഷ്രം ലേവശമു് തുേ, േലഷിശ 
എന്ഷിവ പൂർത്ീേരഷിക്ാത് ഭവനങ്ങളുടട പൂർ
ത്ീേരണ ത്ഷിന് വഷിനഷികയാഗഷിക്ാവന്താണ്.   

പൂരത്ീകരികമാത് 
ഭവനങ്ങളുചട പൂരത്ീകര
ണത്ിനമായി ചപമാതുജന 

മുദന്റ്ം സംസ്മാന
ചമമാട്ടമാചക 

രൂപചപ്ടുത്ിചയടുക്കുന്
തില് തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങളിചല 
ജന പ്തിനിധികള് , 

ഉദേ്യമാഗസ്ര, സമാമൂഹ്യ 
പ്വരത്കര, സന്ദ് 

സംഘടനകള് തുടങ്ങിയ
വരുചട കൂട്ടമായ്മ ഉണ്മാദക
ണ്തുണ്പ്.  തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളില് 
ഉള്ചപ്ട്ടിട്ടുള്ളതും വിവിധ 

വകുപ്പു പദ്തികള് 
മുദഖന ആനുകൂല്യം 

ലഭ്യമമായിട്ടുള്ളതുമമായ 
ഗുണദഭമാക്മാകചള 

ഈ അവസരത്ില് 
വിസ്മരിച്ചുകൂടമാ. അവരും 

വമാസദയമാഗ്യമമായ 
ഭവനത്ിദലകപ് തമാമസം 

മമാറ്റുന്ദതമാടുകൂടി 
മമാത്രചമ നമ്മുചട ലക്്യം 

പൂരണ്ണമമായും 
ബകവരിക്കുകയുള്ളൂ.
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കലഖഷിേ ലലഫ് മഷിഷന െീഫ് 
എക്ഷിേയൂടെീവ് ആഫീസറാണ്

ഒരു ഗ്രാമ േഞ്ായത്ഷിടന 'പൂർണ്മായ്രം 
താമസ കയാഗ്യമായ ഭവനങ്ങളു്' ഗ്രാമേഞ്ാ
യത്ായഷി പ്രഖ്യാേഷിക്കുന്തഷിന് ആവശ്യമായ 
മുഴുവൻ തുേയ്രം േരഷിധഷിയഷില്ലാടത ഗ്രാമേഞ്ായ 
ത്ഷിന് ലഭ്യമാക്കുന്തഷിനു് അനുവാദ്രം ബന്
ടപെടെ ജഷില്ലാ, കബ്ാക്് േഞ്ായത്തുേൾക്് ഉണ്ാ
യഷിരഷിക്കുന്താണ്.  

വീടേളുടട പൂർത്ീേരണത്ഷിന് അധഷിേമാ
യഷി ആവശ്യമായ തുേ േടണ്ത്തുന്തഷിനു്രം അത് 
നഷികക്േഷിക്കുന്തഷിനുമായഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനത്ഷിടറെ അദ്ധ്യക്ൻ, ടസക്ടെറഷി 
എന്ഷിവരുടട കേരഷിൽ സ്രംയക് അക്ൗണ്് 
'ഭവനനഷിധഷി' എന് കേരഷിൽ ആര്രംഭഷികക്ണ്താ
ണ്. പ്രസ്തുത അക്ൗണ്ഷികലക്് ധനസമാഹരണ
ത്ഷിന് ആവശ്യമായ പ്രൊരണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ നടകത്ണ്
താണ്. സ്രംഭാവനേൾ സ്വീേരഷിക്കുന്തഷികലക്ാ
യഷി വാർഡുതലത്ഷിൽ േർമ് സമഷിതഷിേൾ രൂേീ
േരഷിക്ാവന്താണ്. ഇത്രത്ഷിൽ സ്വരൂേഷി 
ക്കുന് തുേ പ്രസ്തുത വാർഡഷിടല ഭവനങ്ങളുടട 
പൂർത്ീേരണത്ഷിന് വഷിനഷികയാഗഷിക്ാവന്തു്രം 
അധഷിേ്രം വരുന്ത് മറ്് ഭവനങ്ങളുടട പൂർത്ീേ
രണത്ഷിന് നൽോവന്തുമാണ്.  തുേയടട 
വഷിനഷികയാഗ്രം മുഴുവനായ്രം തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 

സ്ാേനതലത്ഷിൽ ആര്രംഭഷിക്കുന് ഭവനനഷിധഷി 
അക്ൗണ്് മുഖാന്തരമായഷിരഷികക്ണ്താണ്.  

വീടേളുടട നഷിർമ്ാണത്ഷിന് ആവശ്യമായ 
നഷിർമ്ാണ വസ്തുക്ൾ പ്രാകദശഷിേമായ്രം സൗജ
ന്യമായ്രം സ്വരൂേഷിച്് ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്് ലഭ്യ
മാക്കുന്തഷിനു്രം കൂടാടത ഗുണനഷിലവാരമു് 
നഷിർമ്ാണ വസ്തുക്ളുടട ഏേീകൃത നഷിരക്ഷില് 
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തഷിനുമായഷി ഒരു ടമറ്ീയ
രഷിൽ േളക്ൻ ടസറെർ തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനതല േർമ് സമഷിതഷിയടട കമൽകനാടെ
ത്ഷിൽ പ്രവർത്ഷിപെഷികക്ണ്താണ്. 

കൂടാടത, ഭവന നഷിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സമയബന്ഷിതമായഷി പൂർത്ീേരഷിക്കുന്തഷിന് 
ഓകരാ തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന പ്രകദശങ്ങ
ളഷില്രം വ്യത്യസ്ങ്ങളായ നഷിർമ്ാണ ടതാേഷിലേ
ളഷിൽ (കമസൻ, ോർടപെറെർ മുതലായവ)  ഏർ
ടപെടെഷിരഷിക്കുന് ടതാേഷിലാളഷിേളുടട കയാഗ്രം 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനതലത്ഷിൽ വഷിളഷി
ച്ചുകെർത്്  ഇവടര ഉൾടപെടത്ഷി കലബർ ടസാ
ലസറ്ഷിേൾ രൂേീേരഷിച്് ഇത്ര്രം ടസാലസറ്ഷി
യഷിടല അ്രംഗങ്ങളുടട േങ്ാളഷിത്കത്ാടട 
നഷിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീേരഷികക്ണ് 
താണ്. 

പൂർത്ീേരഷിക്ാത് ഭവനങ്ങളുടട പൂർത്ീ
േരണത്ഷിനായഷി ടോതുജന മുകന്റ്്രം സ്രംസ്ാ
നടമാടൊടേ രൂേടപെടത്ഷിടയടക്കുന്തഷിൽ 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ജന പ്ര
തഷിനഷിധഷിേൾ , ഉകദ്യാഗസ്ർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർ
ത്േര്, സന്ദ്ധ സ്രംഘടനേൾ തുടങ്ങഷിയവരുടട 
കൂടൊയ്മ ഉണ്ാകേണ്തുണ്്.  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളഷിൽ ഉൾടപെടെഷിട്ടു്തു്രം വഷിവഷിധ 
വകുപ്പു േദ്ധതഷിേൾ മുകഖന ആനുകൂല്യ്രം ലഭ്യമാ
യഷിട്ടു്തുമായ ഗുണകഭാക്ാക്ടള ഈ അവസ
രത്ഷിൽ വഷിസ്മരഷിച്ചുകൂടാ.   അവരു്രം വാസകയാഗ്യ
മായ ഭവനത്ഷികലക്് താമസ്രം മാറ്റുന്കതാടകൂടഷി 
മാത്രടമ നമ്മുടട ലക്്യ്രം  പൂർണ്മായ്രം ലേവ
രഷിക്കുേയള്ളൂ.   സാക്രതാ പ്രവർത്നത്ഷില്രം 
ജനേീയാസൂത്രണ കവളയഷില്രം ഉണ്ായ ജനേീയ 
മുകന്റ്്രം ജനേീയ കൂടൊയ്മ ലലഫ് മഷിഷൻ പ്രവർ
ത്നങ്ങളഷില്രം ഉണ്ാക്ഷിടയടകക്ണ്തുണ്്.  സ്രം
സ്ാനടത്   ടവളഷിയഷിട വഷിസർജ്ന മുക്മാ 
ക്കുന്തഷിൽ തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ 
ോണഷിച് ഭരണോടവവ്രം ഊർജ്സ്വലതയ്രം 
സാമൂഹ്യ േങ്ാളഷിത്വ്രം ഈ അവസരത്ഷില്രം 
നമുക്് ഉേകയാഗടപെടകത്ണ്തായണ്്.  നമ്മുടട 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനടത് സ്രംസ്ാന
ടത് ആദ്യ പൂർത്ീേരഷിക്ാത് ഭവനങ്ങളഷില്ലാ
ത് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനമായഷി പ്രഖ്യാ
േഷിക്കുന്തഷിനു് െരഷിത്രകനടെ്രം ലേവരഷിക്കുന്താ 
േടടെ ഇനഷിയ് പ്രവർത്ന്രം.

വീടുകളുചട 
പൂരത്ീകരണത്ിനപ് 
അധികമമായി ആവശ്യ
മമായ തുക കചണ്ത്തു
ന്തിനും അതപ് നിദക്പി
ക്കുന്തിനുമമായി തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്മാപന
ത്ിചന് അദ്്യക്ന്, 
ചസക്രട്ടറി എന്ിവരുചട 
ദപരില് സംയുക് 
അകകൗണ്പ് 'ഭവനനിധി' 
എന് ദപരില് ആരംഭി
ദകണ്തമാണപ്. പ്സ്തുത 
അകകൗണ്ിദലകപ് 
ധനസമമാഹരണത്ിനപ് 
ആവശ്യമമായ പ്െമാരണ
പ്വരത്നങ്ങള് തദദേശ
സ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങള് 
നടദത്ണ്തമാണപ്. 
സംഭമാവനകള് 
സ്വീകരിക്കുന്തിദല
കമായി വമാരഡുതലത്ില് 
കരമ് സമിതികള് 
രൂപീകരികമാവുന്തമാണപ്.
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തകദേശസ്വയ്രംഭരണസ്ാേനങ്ങളഷിൽ നടപെഷി
ലാക്കുന് കറാഡ്ടാറഷി്രംഗ് പ്രവൃത്ഷിേളഷിൽ 

മുഖ്യമായ്രം കഹാടെ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ ഉേ
കയാഗഷിച്ചു 20mm വഷിോസത്ഷില് െഷിപെഷി്രംഗ് 
ോര്ടപെറ്്  ആണുേകയാഗഷിക്കുന്ത്. ജനങ്ങൾ 
തഷിങ്ങഷിോർക്കുന് നഗരപ്രകദശങ്ങളഷില്രം നഗര
മായഷി മാറഷിടക്ാണ്ഷിരഷിക്കുന് ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങ 
ളഷില്രം ബഷിറ്റുമഷിൻ ഉരുക്കുന്തു ടോണ്ടുണ്ാകുന് 
പുേ, ടോടഷി, ചൂട് മുതലായവ വളടരയധഷിേ്രം 
ോരഷിസ്ഷിതഷിേ പ്രശ് നങ്ങളു്രം ശ്വാസകോശ സ്രം
ബന്മായ അസുഖങ്ങൾക്കു്രം ോരണമാകുന്നു. 
ആയതഷിനാൽ ഇപ്രോരമു് ടാറഷി്രംഗ് പ്രവൃത്ഷി

ന�നോഡ് ടനോ�ിംഗ് പ്രവൃ്ികളിൽ 
നൂതന സനോനകേതികവിദ്യ

പി. ആര്. സജികുേറോര്

േളഷിൽനഷിന്നു്രം എഞ്ഷിനീയറഷി്രംഗ്  വഷിഭാഗ്രം മാറഷി
െഷിന്തഷികക്ണ്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  മാത്രവമല്ല േലസ്
ലങ്ങളഷില്രം ഇപ്രോര്രം മഷിക്് പ്ാറെ് ഉേകയാഗഷിച്് 
പ്രവൃത്ഷിേൾ നടപെഷിലാക്കുന്തഷിൽ ജനങ്ങൾക്കു
് എതഷിർപ്പുേൾ സാധാരണമാകുന്നുണ്്.  
അതഷിനുമുഖ്യോരണ്രം ജനങ്ങളുടടയ്രം ടാറഷി്രംഗ് 
ടതാേഷിലാളഷിേളുടടയ്രം ആകരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങളു്രം 
ടേടെഷിടങ്ങളുടട ടേയഷിറെഷി്രംഗു്രം മറ്റു്രം വൃത്ഷികേടാ
കുന്തുമാണ്.  റഷി ടാറഷി്രംഗഷിൽ 150-1600C നു മുേ
ളഷികലക്ാണ് ബഷിറ്റുമഷിൻ ചൂടാകക്ണ്ഷിവരുന്ത്.

ോരഷിസ്ഷിതഷിേ പ്രശ് നങ്ങൾടക്ാരു േരഷി
ഹാരമായഷിടൊണ് ഇന്ത്യന കറാഡ് കോണ്ഗ്രസ് 

കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേ
വഷിദ്യ ഉേകയാഗഷിച്് 

കോത്നകോട് 
ഗ്രാമേഞ്ായത്ഷില് 

നഷിര്മ്ഷിച് കറാഡ്
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(IRC) കോള്ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ പ്രാബ
ല്യത്ഷിൽ ടോണ്ടുവന്ഷിട്ടു്ത്.  ഇതഷികനാടേ്രം
തടന് തകദേശസ്വയ്രംഭരണസ്ാേനങ്ങളഷിൽ 
തഷിരുവനന്തപുര്രം, കോേഷികക്ാട് ജഷില്ലേളഷില്രം 
PMGSY–യടട െഷില പ്രവൃത്ഷിേളഷില്രം ഈ സാ
കങ്തഷിേവഷിദ്യ വഷിജയേരമായഷി നടപെഷിലാക്ഷിയഷി
ട്ടുണ്്.  കഹാടെ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യയഷിൽനഷി
ന്നു്രം വ്യത്യസ്തമായഷി കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേ 
വഷിദ്യയഷിൽ ബഷിറ്റുമഷിൻ ചൂടാകക്ണ്തഷില്ല എന്താ
ണ് ഏറ്വ്രം വലഷിയ പ്രകത്യേത.  അതുടോണ്ടു
തടന് aggregate – ടറെ ആവശ്യവ്രം വരുന്ഷില്ല.  
കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യയഷിൽ ബഷിറ്റു
മഷിൻ (ടാർ)-ഉ്രം േൽക്ഷണങ്ങളു്രം  കുേയ്ക്കുന് 
തഷിന് കോണ്ക്ീറ്് മഷിക്ര്  മതഷിയാകുന്താണ്. 
സാധാരണയായഷി ഉേകയാഗഷിക്കുന് കറാഡ് കറാ
ളർ (Mechanical / Static) ഉേകയാഗഷിച്ചുതടന് 
മഷിശ്രഷിത്രം കറാഡഷിൽ അമർത്ഷി (കോ്രംോക്്) 
ഉറപെഷിക്ാവന്താണ്. കോള്ഡ് മഷിക്് സാകങ്
തഷിേവഷിദ്യ ഉേകയാഗഷിച്്  കറാഡുേൾ ടാറഷി്രംഗ് 
ടെയ്യുക്ാൾ സാധാരണ ടാറഷി്രംഗഷിനുേകയാഗഷി
ക്കുന് VG 30 ബഷിറ്റുമഷിൻ  (ടാർ) ആവശ്യമഷില്ലാ
ത്താണ്. േേര്രം Bitumen Emulsions Bb 
Medium Setting (MS), Slow Setting (SS2) എന്ഷി
വയാണ് ഉേകയാഗഷിക്കുന്ത്.  SS2 emulsion 
ടോതുകമഖല എണ് േ്നഷിേളഷികലാ അതഷിടറെ 
അനുബന് േ്നഷിേളഷികലാ ലഭ്യമാണ്. 

കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യയഷിൽ 6 
mm  മുതൽ 20mm വടരയ് േൽക്ഷണങ്ങൾ 
ആണ് ഉേകയാഗഷിക്കുന്ത്.  കോൺക്ീറ്് മഷി
േ് സറഷിൽ  േൽക്ഷണങ്ങളു്രം ആവശ്യത്ഷിനു
് emulsion (MS)–നു്രം 2 മഷിനഷിടെ് മഷിേ് സ്  ടെയ്് 
അരമണഷിക്കൂറഷിനേ്രം തടന് കറാഡഷിൽ നഷിരകത്
ണ്താണ്.  കൃത്യമായ േനത്ഷിൽ നഷിരത്ഷിയ
തഷിനുകശഷ്രം കറാഡ് കറാളർ ഉേകയാഗഷിച്് അമർ
ത്ഷി ഉറപെഷികക്ണ്താണ്. ഇതഷിന് മുേളഷിൽ 
രണ്ാമടത് ടലയറായഷി സീൽകോടെ് ടെയ്യുന്
തഷിന് SS2 emulsion ആണ് ഉേകയാഗഷികക്ണ്
ത്.  ഇതഷിനാവശ്യമായ സ് ടേസഷിഫഷികക്ഷൻ  
MoRD Data book ( 5.10 )– ൽ ലഭ്യമാണ്. 

കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യയടട ഒരു 
നയൂനതയായഷി േറയന്ത് ഇതഷിലേകയാഗഷിക്കു
ന് emulsion  - ടറെ വഷില വ്യത്യാസമാണ്.  
സാധാരണ ടാറഷി്രംഗഷിന് ഉേകയാഗഷിക്കുന് VG 30 
ബഷിറ്റുമഷിന് നഷിലവഷിടല മാർക്റ്്  വഷില രൂേ 36.28/ 
kg ആണ്.  അകത സമയ്രം കോല് ഡ് മഷിക്് സാ
കങ്തഷിേവഷിദ്യയഷിൽ ഉേകയാഗഷിക്കുന് emulsion 
- ടറെ വഷില രൂേ 41.67/ kg ആണ്.  കോല് ഡ് 
മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ കുറച്് കൂടഷി ലഘൂേരഷിക്കു
ന്തഷിനായഷി Mixed Seal Surface (MSS)
രീതഷിയഷില്രം കറാഡ് പ്രവൃത്ഷിേൾ ടെയ്യുന്നുണ്്.  

ഇതഷിൽ chipping carpet-ല്രം seal coat ല്രം സ്രംകയാ
ജഷിപെഷിച്് 20 mm േനത്ഷിൽ ഒറ്ടലയറായാണ്  
ടെയ്യുന്ത്. അതഷിലൂടട പ്രവൃത്ഷിക്്  കവണ്ഷിവ
രുന് സമയവ്രം ധനവ്രം ലാഭഷിക്ാവന്താണ്. 
ഇതഷിടറെ നഷിർമ്ാണവ്രം വളടരലളഷിതമാണ്.  
കോൺക്ീറ്്മഷിേ് സറഷിൽ എ്രം. സാൻഡ് മുതൽ 
12 mm വടരയ് aggregate –ഉ്രം SS2 emulsion– 
ഉ്രം കൂടഷി രണ്് മഷിനഷിടെ് മഷിേ് സ്  ടെയ്് അരമണഷി
ക്കൂറഷിനേ്രം തടന് കറാഡഷിൽ നഷിരകത്ണ്താ
ണ്. കൃത്യമായ േനത്ഷിൽ നഷിരത്ഷിയതഷിനു 
കശഷ്രം കറാഡ് കറാളർ ഉേകയാഗഷിച്്  കോ്രംോക്്  
ടെകയ്ണ്താണ്. 

കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ സ്രംബ
ന്ഷിച്് Central Road Research Institute (CRRI) നട
ത്ഷിയ േഠനത്ഷിൽ ചൂടാക്ഷി ഉേകയാഗഷിക്കുന് 
ടാറഷി്രംഗഷിടറെ അകത നഷിലവാരത്ഷിലാടണന്്  
ടതളഷി്ഷിട്ടുണ്്.  ഇത്  ടെയ്യുന്തഷിനു് സ് ടേ
സഷിഫഷികക്ഷൻ മാർക്റ്് നഷിരക്കുേകയാഗടപെട
ത്ഷി ഒബ് സർവ്ഡ്  കഡറ്യായഷി തയ്ാറാക്ാവന്
താണ്.  സാധാരണയായഷി ടോതുമരാമത്്  
വകുപെ്  കറാഡുേളു്രം ോലങ്ങളു്രം െീഫ് എഞ്ഷിനീ
യറാണ് എസ്റ്റഷികമറ്റുേളഷിൽ ഉേകയാഗഷികക്ണ് 
ബഷിറ്റുമഷിടറെ മാർക്റ്് നഷിരക്് പ്രസഷിദ്ധീേരഷിക്കു 
ന്ത്.  SS2emulsion–ടറെ മാർക്റ്് നഷിരക്് േഷി.ഡ-
ബ്യൂ.ഡഷി പ്രസഷിദ്ധീേരഷിച്ഷിടെഷില്ലാടയങ്ഷിൽ തടന്യ്രം 
നഷിലവഷില് മാർക്റ്് നഷിരക്് ടോതുകമഖല 
എണ്േ്നഷിേളഷിൽ നഷിന്നു്രം ലഭ്യമാക്ഷി ഒബ് സർ
വ്ഡ്  കഡറ് തയ്ാറാക്ാവന്താണ്. ലപ്രസ്  
കസാഫ്റ് ടവയറഷിൽ തകദേശസ്വയ്രം ഭരണ എഞ്ഷി
നീയറഷി്രംഗ്  വഷിഭാഗ്രം കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേ
വഷിദ്യയ്ക്കായഷി തയ്ാറാക്ഷിയ എസ്റ്റഷികമറ്് ലഭ്യമാണ്.  

ചുരുങ്ങഷിയ സമയത്ഷിനു്ഷിൽ ടാറഷി്രംഗ് പ്ര
വൃത്ഷി നടപെഷിലാകക്ണ് ആവശ്യ്രം വരുക്ാൾ 
(VIP visit) മതേരമായ ഉത്സവങ്ങൾ, ടൂർണടമന്റു
േൾ) കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ ഉേകയാ
ഗഷിച്് ടാറഷി്രംഗ് പ്രവൃത്ഷിേൾ ടെയ്യുന്ത് േരഷിഗ
ണഷിക്ാവന്താണ്.  ഈ സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ 
ഈർപെമു് ോലാവസ്യഷില്രം ഉേകയാഗഷിക്ാ
വന്തഷിനാൽ മേക്ാലത്തു്രം േരഷിസ്ഷിതഷി 
സൗഹൃദ സാകങ്തഷിേവഷിദ്യയായതഷിനാൽ വന
കമഖലകോടലയ് ോരഷിസ്ഷിതഷിേ അനുമതഷി 
 ആവശ്യമു് പ്രകദശങ്ങളഷില്രം ഉേകയാഗഷിക്ാവ
ന്താണ്. സാധാരണ ടാറഷി്രംഗ്  കറാഡുേകള
ക്ാൾ കോല് ഡ് മഷിക്് സാകങ്തഷിേവഷിദ്യ ഉേ
കയാഗഷിച്്  നടപെഷിലാക്കുന് കറാഡുേൾ വളടര 
കവഗത്ഷിൽ ഗതാഗതത്ഷിനായഷി തുറന്്  ടോട
ക്ാവന്താണ്. ഇനഷി വരുന് ോലഘടെത്ഷിൽ 
കറാഡ് നഷിർമ്ാണത്ഷിൽ കോല് ഡ് മഷിക്് സാ
കങ്തഷിേവഷിദ്യ ഒരു താരമാകുടമന്തഷിൽ സ്രംശ
യമഷില്ല.

കലഖേന തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
വകുപെ് െീഫ്എഞ്ഷിനീയറാണ്

ചുരുങ്ങിയ സമയത്ിനു
ള്ളില് ടമാറിംഗപ് പ്വൃത്ി 
നടപ്ിലമാദകണ് 
ആവശ്യം വരുദ്മാള് 
(VIP visit) മതപരമമായ 
ഉത്സവങ്ങള്, ടൂരണ
ചമന്റുകള്) ദകമാല് �പ് 
മിക്പ് സമാദകേതികവിേ്യ 
ഉപദയമാഗിച്പ് ടമാറിംഗപ് 
പ്വൃത്ികള് ചെയ്യുന്തപ് 
പരിഗണികമാവുന്തമാ
ണപ്.  ഈ സമാദകേതിക
വിേ്യ ഈരപ്മുള്ള 
കമാലമാവസ്യിലം 
ഉപദയമാഗികമാവുന്
തിനമാല് മഴകമാലത്തും 
പരിസ്ിതി സകൗഹൃേ 
സമാദകേതികവിേ്യയമായതി
നമാല് വനദമഖലദപമാചല
യുള്ള പമാരിസ്ിതിക 
അനുമതി  ആവശ്യമുള്ള 
പ്ദേശങ്ങളിലം ഉപദയമാ
ഗികമാവുന്തമാണപ്.
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അധഷിോരവഷികേന്ദീേരണ പ്രക്ഷിയയഷിലൂടട 
ഭരണഘടന വഷിഭാവന്രം ടെയ്യുന് രീതഷിയഷി

ല് േഞ്ായത്് രാജ് സ്രംവഷിധാന്രം  നടപൊ
ക്കുന്തഷില്  കേരള്രം മറ്് സ്രംസ്ാനങ്ങള്ക്്  
മാതൃേയായഷി മാറഷിേേഷി്ഷിട്ടുണ്്.  വഷികേന്ദീകൃ
താസൂത്രണ പ്രക്ഷിയയഷില് കേരള്രം ലേവരഷിച് 
കനടെങ്ങള് അടത് തലത്ഷികലക്കുയര്ത്തുേ 
എന്താണ് സ്രംസ്ാന്രം കനരഷിടന് മുഖ്യ ടവല്ലു
വഷിളഷി. ഇത്രടമാരു സാഹെര്യത്ഷില് അധഷിോ
രവഷികേന്ദീേരണ പ്രക്ഷിയ വ്യവസ്ാേഷിതമാക്കു
ന്തഷിനു്രം  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ  സ്ാേനങ്ങളുടട 
പ്രവര്ത്ന്രം ടമച്ടപെടത്തുന്തഷിനുമായഷി കേരള 
സര്ക്ാര് കലാേബാങ്് സഹായകത്ാടട രൂേ്രം
ടോടത് േദ്ധതഷിയാണ് തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷി 
എന്റഷിയടപെടന്  കേരള  കലാക്ല് ഗവടമെറെ് 

റഡറോ.വി.പി. സുകുേറോരന്
സുറരഷ് കുേറോര്

സര് വീസ് ടഡലഷിവറഷി കപ്രാജക്്.   2011-ല് ആര്രം
ഭഷിച് േദ്ധതഷി 1490.91 കോടഷി രൂേ ടേര്കഫാടമ
നസ് ഗ്രാറെ് വഷിഹഷിത്രം, േല ഗഡുക്ളായഷി തകദേശ 
സ്ാേനങ്ങള്ക്്  നല്കുേയ്രം അതഷില് നഷിലവഷി
ല് േണക്കുപ്രോര്രം 90% വഷിഹഷിതവ്രം ടെലവ് 
വരുത്തുേയ്രം ടെയ്തു.

റ്റോജക്റികറെ ഗുണറഭറോക്റോകള്:
കേരളത്ഷിടല 941 ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേളു്രം 87 

മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്ഷിേളുമാണ് േദ്ധതഷി ഗുണകഭാക്ാ
േള്. ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേളു്രം മുനഷിസഷിപൊറ്ഷിേളു്രം 
നടത്തുന് വഷിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങള് േകരാക്
മായഷി കേരളത്ഷിടല ബഹുഭൂരഷിേക്്രം ജനങ്ങ
ള്ക്കു്രം  പ്രകയാജന്രം ലഭഷിക്കുന്വയാണ്.

തനദേശമിത്ം
നസവനപ്രദനോന നമഖൈകളിൽ സുസ്ിര വികസനം
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സവിറേഷതകള്
്വര്ത്തനേികവികറെ അടിസ്റോനത്തിലുള്ള 
ഗ്റോറെ് 

ഘടേവഷികവെനമഷില്ലാത് ഗ്രാറെ്  (Discretionary 
fund) ലഭ്യമാക്ഷിയതഷിലൂടട തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുടട   പ്രവര്ത്നമഷിേവ് ഉയ
ര്ത്തുേ എന് ലക്്യത്ഷിടറെ അടഷിസ്ാനത്ഷി
ല്  ഒരു ഗ്രാറെ് അകലാകക്ഷൻ സഷിസ്റ്റ്രം സ്രം
സ്ാനത്് നടപൊക്കുവാന േേഷി്ത് 
തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷിയടട മാത്ര്രം വഷിജയമാണ്. 
ഈ സ്രംവഷിധാന്രം തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേ
നങ്ങളുടട  പ്രവർത്നകശഷഷിയഷിൽ ശ്രകദ്ധയ
മായ പുകരാഗതഷിക്് ഇടയാക്ഷി.
വറോര്ഷിക ്വര്ത്തന േികവ് വിലയിരുത്തൽ 

തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട പ്രവ
ര്ത്ന മഷിേവ് വഷിലയഷിരുത്ഷി ടേർകഫാമൻസ്  
ഗ്രാറെ്  നല്കുേ  എന്തഷിനുകവണ്ഷി െഷില മാനദ
ണ്ഡങ്ങളുടട അടഷിസ്ാനത്ഷില് നടത്ഷിയ  വഷി
ലയഷിരുത്ലാണ്  വാർഷഷിേ പ്രവർത്നമഷിേവ് 
വഷിലയഷിരുത്ല് (APA). േദ്ധതഷി ോലയളവഷില് 
ഇപ്രോര്രം വഷിലയഷിരുത്ല് നടത്ഷി ഗ്രാറെ് അനു
വദഷിച്ത് തകദേശസ്ാേനങ്ങളുടട ഭരണനഷിര് വ
ഹണര്രംഗടത് പ്രവര്ത്നങ്ങളഷില് നഷിലനഷിന്ഷി
രുന് കോരായ്മേള് േരഷിഹരഷിക്കുന്തഷിന് 
ഇടയാക്ഷി.  

വാര്ഷഷിേ പ്രവര്ത്നമഷിേവ് വഷിലയഷിരുത്
ലഷില് പ്രധാനമായഷിട്ടുണ്ായഷിരുന്ത് മഷിനഷിമ്രം 
നഷിര്ബന്ഷിത വ്യവസ്േള് (Minimum Mandatory 
Conditions-MMC) തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങള് ക്ഷിയര് ടെയ്ണ്രം എന്താണ്. കൂടാടത  
ടബഞ്്  മാര്ക്ായ മഷിനഷിമ്രം ക്ാര് കനടേയ്രം 
കവണ്രം.   MMC-ല് ഉള്ടപെടത്ഷിയഷിട്ടു് പ്രധാന 
ഘടേങ്ങളായ പ്ാനഷി്രംഗ്, ബജറ്ഷി്രംഗ്, േദ്ധതഷി 
നടപൊക്ല്, കസവനപ്രദാന്രം, അക്ൗണ്ഷിഗ്, 
ഫഷിനാനഷ്യല് റഷികപൊര്ടെഷി്രംഗ്,  ആഡഷിറ്് തുട
ങ്ങഷിയ കമഖലയഷില്  സുതാര്യത,  ഉത്രവാദഷി
ത്്രം, േങ്ാളഷിത്്രം എന്ഷിവയഷില് തകദേശസ്വയ്രം
ഭരണ സ്ാേനങ്ങള് നഷിര് വഹഷികക്ണ് മഷിനഷിമ്രം 
നഷിര്ബന്ഷിത വ്യവസ്േള് ോലഷിച്ഷിരഷിക്ണ്രം. 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങള് വാര്ഷഷിേ 
േദ്ധതഷിയ്രം ബജറ്റു്രം തയ്ാറാക്ഷി േഞ്ായത്് 
േമ്ഷിറ്ഷിയടടയ്രം ജഷില്ലാ പ്ാനഷി്രംഗ് േമ്ഷിറ്ഷിയടട
യ്രം അ്രംഗീോര്രം സമയബന്ഷിതമായഷി വാകങ്ങ
ണ്ഷിയഷിരുന്നു.  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ള്ക്് അകലാടെ് ടെയ്ഷിട്ടു് മുഴുവന  ഫണ്ഷിടറെയ്രം  
(Performance Grant of KLGSDP, Development 
Fund, SCP, TSP and fund from Central Finance 
Commission) 80% േദ്ധതഷിതുേ ടെലവാകക്ണ്ഷി
യഷിരുന്നു.  കമല്പറ് ഘടേങ്ങള്  വഷിലയഷിരു
ത്ഷിയതഷിടറെ അടഷിസ്ാനത്ഷിലാണ് ടേര്കഫാ

ടമനസ് ഗ്രാറെഷിന് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേ 
നങ്ങടള തഷിരട്ടത്ത്.

2011 േദ്ധതഷിയടട തുടക്ത്ഷില് തകദേശസ്വ
യ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട മുന വര്ഷടത് 
കലാക്ല് ഫണ്്  ഓഡഷിറ്ഷിടറെ സര്ടെഷിഫഷികക്ഷ
ന നയൂനതേള് ചൂണ്ഷി ോണഷിക്ാത് (Clean audit 
certificate) സര്ടെഷിഫഷിക്റ്് ഉ്  തകദേശ സ്ാേ
നങ്ങള്ക്കു്രം ഒന്ാ്രം വര്ഷഗ്രാറെ്  അനുവദഷിച്ചു. 

രണ്ാ്രം വര്ഷത്ഷില് Clean audit സര്ടെഷിഫഷി
ക്റ്റു്രം  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട 
അ്രംഗീേരഷിച് ബജറ്ഷിടറെയ്രം  വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷി
യടടയ്രം േേര്പെ്  തകദേശസ്വയ്രംഭരണവകുപെഷിന് 
സമര്പെഷിച്തഷിടറെ അടഷിസ്ാനത്ഷില് ഗ്രാറെ്  
അനുവദഷിച്ചു.   തുടര്ന്നു് മുന സാ്ത്ഷിേവ
ര്ഷങ്ങളഷില്  വാര്ഷഷിേ പ്രവര്ത്നമഷിേവ് വഷില
യഷിരുത്ല് നടത്ഷിയതഷിനു കശഷമാണു ടേർ
കഫാമൻസ്  ഗ്രാറെ് നല്ഷിയത്.

പിറ്റോ്കെ  സ്റോപനങ്ങള്്കെ്  
അധിക സഹറോയയം 

സ്രംസ്ാനത്് സാമൂഹഷിേമായ്രം സാ്ത്ഷി
േമായ്രം േഷികന്ാക്്രം നഷില്ക്കുന് 40 ഗ്രാമേഞ്ാ 
യത്തുേള്, 10 മുനഷിസഷിോലഷിറ്ഷിേള്, 10 േടെഷിേവ
ര്ഗ്ഗ  കമഖലയഷില് ഉള്ടപെടെ ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേള് 
എന്ഷിങ്ങടന 60 തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേങ്ങ
ള്ക്്  2 കോടഷി രൂേ വീത്രം അധഷിേധനസഹാ
യ്രം നല്ഷിടോണ്് േഷികന്ാക് പ്രകദശങ്ങളഷിടല 
അടഷിസ്ാന സൗേര്യ വഷിേസന്രം കൂടതല് ടമ
ച്ടപെടത്തുന്തഷിന് േേഷിഞ്ഞു.

കറോര്റേഷി വികസനയം 
വഷികേന്ദീകൃതാസൂത്രണ്രം നടപെഷിലാക്കുന്തഷില് 
കേരളത്ഷിടല  തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങള് ടമച്ടപെടെ ോര്യകശഷഷി ലേവരഷിച്ഷിട്ടു
ണ്്.  ഇതഷിടന കൂടതല് ഉയര്ന്തലത്ഷില് 
എത്ഷിക്കുന്തഷിനായഷി നഷിലവഷില് സ്രംവഷിധാ

പുതിയ ആശുപത്രി 
ചകട്ടിടങ്ങള് നിരമ്ിച്ചും 
പഴയ ചകട്ടിടങ്ങള് 
നവീകരിച്ചും ആചക 671 
പദ്തികള് നടപ്മാകിക
ഴിഞ്ഞു.   അദലമാപ്തി, 
ദഹമാമിദയമാ, ആയുരദവേ 
ആശുപത്രികള്  കൂടമാചത 
ചമ�ികല് ലമാബുകള് 
നവീകരിച്ചും ലമാബുക
ള്കപ് ആവശ്യമമായ 
ഉപകരണങ്ങള് 
വമാങ്ങിയും �യമാലിസി
സപ് യൂണിറ്പ് സ്മാപിച്ചും 
X ray യൂണിറ്പ് 
സ്മാപിച്ചും ജദനമാപകമാര
പ്േമമായ പദ്തികള്കപ്  
തദദേശമിത്രം വഴി
ചയമാരുകി. 
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നങ്ങളു്രം മനുഷ്യവഷിഭവകശഷഷിയ്രം ടമച്ടപെടത്ഷി
ടയടക്ാന കേരള ഇനസ്റ്റഷിറ്യൂടെ് ഓഫ് കലാക്ല് 
അഡ്ഷിനഷി കസ്ട്രഷന (േഷില), കസ്റ്ററ്് ഇനസ്റ്റഷിറ്യൂടെ് 
ഓഫ് റൂറല് ഡവലേ്ടമറെ് (എസ്. ഐ.ആര്.
ഡഷി), ഇനഫര്കമഷന കേരള മഷിഷന (ഐ.
ടേ.എ്രം), (Decentralization Analysis Cell) DAC 
എന്ീ സ്ാേനങ്ങളുടട േങ്ാളഷിത്കത്ാടകൂ
ടഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളു ടടയ്രം 
ജനപ്രതഷിനഷിധഷിേളുടടയ്രം ോര്യകശഷഷി വഷിേ
സഷിപെഷിക്കുവാന കവണ് േരഷിശീലന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടപൊക്ാന കപ്രാജക്് മു
നലേടയടത്തു.

േരഷിശീലന പ്രക്ഷിയ കൂടതല് ശാസ്തീയമാക്കു
ന്തഷിനു്രം വ്യവസ്ാേഷിതമാക്കുന്തഷിനുമായഷി 
േഷിലയടട സഹായകത്ാടകൂടഷി 12 പ്രവർത്നേ
രമായ മാനുവലേള് (Operational Manuals) തയ്ാ
റാക്ഷി പ്രസഷിദ്ധീേരഷിച്ചു. മാനുവലേടള അടഷിസ്ാ
നമാക്ഷിയ് േരഷിശീലന േരഷിോടഷിേള് 
േഷിലയടട കനതൃത്വത്ഷില് നടപൊക്ഷി വരുന്നു.   
മാനുവലേളുടട വഷിശദവഷിവര്രം ചുവടടകെര്ക്കുന്നു.
4 ടപ്രാേയുര്ടമറെ്  മാനുവല്
4 ഓഫീസ് മാകനടമെറെ്  മാനുവല്
4 ബഡ്ജറ്് മാനുവല്
4 േബ്ഷിേ് റഷികപൊര്ടെഷി്രംഗ്  മാനുവല്
4 അസ്റ്്  മാകനജ് ടമറെ്  മാനുവല്

4 ഫഷിനാന്സ്  മാകനടമെറെ് മാനുവല്
4 ഗ്രഷിവനസസ് റീട്ഷിസല്  മാനുവല്
4 ടേര്കഫാടമനസ് ഓഡഷിറ്്   മാനുവല്
4 ടജനഡര് ബഡ്ജറ്്  മാനുവല്
4 കസാഷ്യല് ഓഡഷിറ്്   മാനുവല്
4 അഡ്ഷിനഷി കസ്ട്രറ്ീവ് മാനുവല്
4േബ്ഷിേ്  വര്ക്് മാനുവല്
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുമായഷി 

ബന്ടപെടെ 26 നയ ഗകവഷണ േഠനങ്ങൾ, തകദേ
ശമഷിത്ര്രം വേഷി നടപൊക്ഷി.  കൂടാടത വഷിേസന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുടട കസവനങ്ങടള സ്രംബന്ഷിച്് 
ടോതുജനസ്രംതൃപ്ഷി അറഷിയന്തഷിനു്രം  നടപൊ
ക്ഷിയ ോര്യകശഷഷി വഷിേസനത്ഷിടറെ ഗുണനഷി
ലവാര്രം വഷിലയഷിരുത്തുന്തഷിനുമായഷി വഷിശദമായ 
സര് കവേള് (Decentralisation Analysis Cell) DAC
-ടറെ സഹേരണകത്ാടകൂടഷി നടത്തുേയ്രം 
ടെയ്തു.  

അ്കെകൗണിയംഗ്, ഇ-ഗറവണന്സ് 
സയംവിധറോനയം േറോക്ീകരിച്ചു

തകദേശസ്ാേനങ്ങളുടട അക്ൗണ്ഷി്രംഗ് 
സ്രംവഷിധാന്രം ഡഷിജഷിറ്ല് സാകങ്തഷിേ വഷിദ്യയഷിലൂ
ടട ഡബഷിള്എനട്ഷി സഷിസ്റ്റ്രം,   സഷി-ഡഷിറ്ഷിടറെ 
സഹായത്ാല് നഗരസഭേളഷില് നടപെഷിലാക്ഷി. 

ഇ-ഗകവണനസ് സ്രംവഷിധാനങ്ങളു്രം അക്ൗ
ണ്ഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാനവ്രം നടപെഷിലാക്കുന്തഷിനായഷി 
ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേടള സഹായഷിക്ാന ഓകരാ 
കബ്ാക്ഷിനു്രം ഓകരാ അക്ൗണ്്-േ്രം-ഐ.ടഷി. 
ടപെഷ്യലഷിസ്റ്റഷിടന ഐ.ടേ.എ്രം. വേഷി താല്ോ
ലഷിേമായഷി നഷിയമഷിച്ചു.   ഇത്ര്രം ശാസ്തീയ ഇട
ടേടലഷിലൂടട തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങ 
ളുടട അക്ൗണ്ഷി്രംഗഷില്രം ഓഡഷിറ്ഷില്രം കൃത്യതയ്രം  
സൂക്ഷ്മതയ്രം ലേവരഷിക്ാന സാധ്യമായഷി.
പറോരിസ്ിതിക ആഡി്്

കേരളത്ഷിൽ ആദ്യമായഷി തകദേശസ്വയ്രംഭ
രണ സ്ാേനങ്ങളഷിൽ ോരഷിസ്ഷിതഷിേ ആഡഷിറ്് 
നടപൊക്ാൻ  തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷിക്്  േേഷിഞ്ഞു. 
േദ്ധതഷിനടത്ഷിപെഷില് ോരഷിസ്ഷിതഷിേ ആഘാത
ങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്തഷിന് ോരഷിസ്ഷിതഷിേ ആഘാത 
ലഘൂേരണ വ്യവസ്േൾ  കവണ്വഷിധ്രം ഉള്ടക്ാ
്ഷിച്ഷിട്ടുകണ്ാ  എന്നു്രം അവ നഷിർവ്വഹഷിച്ഷിട്ടുകണ്ാ 
എന്നു്രം േടണ്ത്തുന്തഷിനു കവണ്ഷിയാണ് ോരഷി
സ്ഷിതഷിേ ആഡഷിറ്് നടപൊക്ഷിയത്. ഭൂരഷിേക്്രം 
േദ്ധതഷിേളു്രം ോരഷിസ്ഷിതഷിേ ആഘാത ലഘൂേ
രണ വ്യവസ്േൾ സ്വീേരഷിച്ഷിട്ടുടണ്ന്്  േഠന
ങ്ങൾ ടതളഷിയഷിച്ഷിട്ടുണ്്.
േറോറനജ് കേറെ്  ഇന്ഫര്റേഷന് സിസ്റയം 

കേരളത്ഷിടല തകദേശസ്വയ്രംഭരണസ്ാേന
ങ്ങളുടട പ്രവര്ത്ന്രം കമാണഷിടെര് ടെയ്യുന്തഷിനു് 
ഓണ് ലലന കമാണഷിടെറഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാന്രം (MIS) 

വിവിധ റ്റോകജക്റ്  കറോലറോവധികളിൽ അനുവദിച്ചതയം കെലവഴിച്ചതേറോയ 
കപര്റഫറോേന്സ്ഗ്റോറെ് വിഹിതയം (രൂപറകറോടിയിൽ)

കറോലറോവധി മു്ിരുപ്് അനുവദിച്ച തക ആകക കെലവ് നീ്കെിയിരുപ്്

2011-12 0 139.73 139.73 93.54 46.19

2012-13 46.19 283.22 329.41 190.35 139.06

2013-14 139.06 270.01 409.07 271.19 137.88

2014-15 137.88 319.4 457.28 115.31 341.97

2015-16 341.97 0 341.97 270.35 71.62

2016-17 71.62 478.55 550.17 198.52 351.65

2017-18 351.65 0 351.65 186.24* 165.44*

ആടേ 1490.91 1325.47

പദ്ധതി വകയിരുത്തിയതയം കെലവറോ്കെിയതയം  (രൂപ റകറോടിയിൽ)

ഘടകങ്ങള് അനുവദിച്ച തക കെലവ് % കെലവ്

ടേര്കഫാമനസ് ഗ്രാറെ് 1490.91 1356.11 90.95

ോര്യകശഷഷി വഷിേസന്രം 51.36 24.18 47.07

കമാണഷിറ്റഷി്രംഗ് & ഇവാലകവഷൻ 15.81 5.57 35.23

കപ്രാജക്് മാകനടമെറെ് 29.13 23.36 80.19

ആടേ 1587.21 1409.22 88.78
5 ഡഷിസ്രംബര് 2017 േണക്കുപ്രോര്രം



21പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഡിസംബര് 2017

കസാഫ്റ് ടവയര് വഷിേസന്രം പുകരാഗമഷി ക്കുന്നു.  ഈ 
കസാഫ്റ് ടവയറഷിലൂടട ടോതുജനങ്ങള്ക്കു്രം  വഷിവ
രങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്തഷിലൂടട തകദേശസ്വയ്രംഭരണ
സ്ാേനങ്ങളുടട പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടതല് സുതാ
ര്യമാക്ാന സാധഷിക്കു്രം.  കൂടാടത മുനോല 
പ്രവര്ത്നങ്ങളു്രം വര്ത്മാനോല പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളു്രം വഷിലയഷിരുത്ഷി ഭാവഷി വഷിേസന േരഷിോടഷി
േള് ആസൂത്രണ്രം ടെയ്യുന്തഷിനു്രം  വഷിേസനപ്ര
ക്ഷിയയ്ക്ക് ശക്മായ ഒരടഷിത്റ സൃഷ്ഷിക്കുവാനു്രം  
ഈ സ്രംവഷിധാനത്ഷിലൂടട സാധഷിക്കു്രം.  
റസറോഷ്ൽ ആഡി്്  

കസാഷ്യല് ഓഡഷിറ്്  സ്രംവഷിധാന്രം  സുതാര്യ
മായ്രം  ശാസ്തീയമായ്രം നടപൊക്ാൻ തകദേശമഷിത്ര്രം  
കസാഷ്യൽ ഓഡഷിറ്് മാന്വൽ തയ്ാറാക്ഷി.  
കസാഷ്യല് ഓഡഷിറ്്   പ്രാവര്ത്ഷിേമാക്കുന്തഷിന് 
കവണ്ഷി ഇന്ത്യയഷില് കസാഷ്യല് ഓഡഷിറ്്  ര്രംഗടത് 
അധഷിോയേമോരായ സൗമ്യ ഖഷിട്രംബഷി, േരുണ 
മുത്യ് തുടങ്ങഷിയവരുടട ഈ കമഖലയഷിടല ലവ
ദഗദ്ധ്യ്രം ഉേകയാഗഷിച്ചുടോണ്്  ഗ്രാമവഷിേസന 
വകുപെഷിടല ഉകദ്യാഗസ്ര്ക്കു്രം ടേര്കമാനസ് 
ഓഡഷിറ്ഷിടല സീനഷിയര് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്കു്രം തകദേശ
മഷിത്ര്രം ജഷില്ലാ കോ-ഓഡഷികനറ്ര്മാര്ക്കു്രം  ദ്വഷിദഷിന 
ശഷില്പശാല  നടത്തുേയണ്ായഷി.  പ്രാര്രംഭതലത്ഷില്  
14 ജഷില്ലേളഷില് നഷിന്നു്രം ടതരട്ടത് 26 ഗ്രാമേ
ഞ്ായത്തുേളഷില് ഇതഷിനായഷി ടതടരട്ടത് 
വഷികല്ലജ് ഓഡഷിറ്ര്മാരുടട സഹായകത്ാടട നട
പൊക്കുന്തഷിനു്രം തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷി തുടക്്രം 
കുറഷിച്ചു.

ജനറസവറനറോപകര്ദേറോയ പദ്ധതികള്
േിശുസകൗഹൃദ  േറോതൃക അങ്കണവറോടി 
കകട്ിടങ്ങള്: 

തകദേശമഷിത്രത്ഷിടറെ  ഒരു  നൂതന ആവഷിഷ്കാ
രമായഷിരുന്നു ശഷിശുസൗഹൃദ മാതൃേ അങ്ണവാ
ടഷിേള് നഷിര്മ്ഷിക്കുേ എന്ത്. ശഷിശുസൗഹൃദ 
േഠന ക്ാസ്് റൂ്രം, േളഷിക്ാനു്രം േഠഷിക്ാനു്രം അന്ത

രീക്്രം സൃഷ്ഷിക്ല്, ശഷിശുസൗഹൃദ കടായ് ലറ്്, 
ശുെഷിത്വമു് ചുറ്റുോട്, ചുറ്റുമതഷിൽ, ശുദ്ധജല്രം  
ലഭ്യമാക്ൽ തുടങ്ങഷിയ സാമൂഹഷിേ സുരക്ാ മാ
നദണ്ഡങ്ങളുടട അടഷിസ്ാനത്ഷിൽ സ്രംസ്ാന
ത്് 1550 േദ്ധതഷിേള് അങ്ണവാടഷിേളുടട 
പുതഷിയ നഷിര്മ്ാണത്ഷിനു്രം നവീേരണത്ഷിനു്രം 
കവണ്ഷി നടപെഷിലാക്ഷി. ഏേകദശ്രം 2 ലക്്രം ജന
ങ്ങള്ക്്  കനരഷിട്ടു്രം അല്ലാടതയ്രം ഈ േദ്ധതഷിയ
ടട ഗുണകഭാക്ാക്ള്.  അങ്ണവാടഷിേള് കുടെഷി
േള്ക്കു്രം  അമ്മാര്ക്കു്രം  അടഷിസ്ാന ആകരാഗ്യ 
േരഷിരക് നല്കുന് സ്ാേനങ്ങള് മാത്രമല്ല 
ടോതു ആകരാഗ്യ സ്രംവഷിധാനത്ഷിടറെ ഭാഗവമാ
ണ്. ഇത്ര്രം സ്ാേനങ്ങളഷിലൂടട സ്രംകയാജഷിത 
ശഷിശു വഷിേസന കസവനങ്ങള് ഊർജ്ഷിതമായഷി 
നടത്ഷിവരുന്നു. ഈ കേന്ദങ്ങള് വേഷി കുടെഷിേ
ള്ക്കു്രം  അമ്മാര്ക്കു്രം അനുബന് കോഷോ
ഹാര വഷിതരണ്രം, പ്രാഥമഷിേ വഷിദ്യാഭ്യാസ്രം, 
ആകരാഗ്യ വഷിദ്യാഭ്യാസ്രം, കരാഗപ്രതഷികരാധ്രം, 
ആകരാഗ്യ േരഷികശാധന, റഫറല് കസവനങ്ങള് 
തുടങ്ങഷിയവടയല്ലാ്രം ടോതുജനാകരാഗ്യ സ്രംവഷി
ധാനങ്ങളുമായഷി സ്രംകയാജഷിക്ടപെടന്നു.
സ്റോര്ട്് ക്റോസ് റൂമുകളയം സ്കൂള് കകട്ിടങ്ങളയം 

തകദേശമഷിത്ര്രം മുകഖന ബഡ്സ് സ്കൂളുേള്, 
സ്മാര്ടെ് ക്ാസ്് റൂമുേള് തുടങ്ങഷി സ്രംസ്ാനത്് 
421 േദ്ധതഷിേള് സ്കൂള്  ടേടെഷിടങ്ങളുടട നഷിര്മ്ാ
ണത്ഷിനു്രം നവീേരണത്ഷിനു്രം കവണ്ഷി നടപെഷി
ലാക്ഷി േേഷിഞ്ഞു. ഏേകദശ്രം ഒന്ര ലക്്രം കുടെഷി
േള് ഈ േദ്ധതഷിയടട ഗുണകഭാക്ാക്ളാണ്  
 തറദേേസ്റോപനങ്ങള്്കെ്  പുതിയ നിറയം 

ടോതുജനങ്ങള്ക്് കസവനങ്ങള് േഷിട്ടുന്തഷി
നു് സൗേര്യകുറവേള് േരഷിഹരഷിക്കുേ എന് 
ലക്്യകത്ാടകൂടഷി തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷി ഗ്രാമേ
ഞ്ായാത്തുേളുടടയ്രം മുനഷിസഷിോലഷിറ്ഷിേളുടടയ്രം 
ഭരണസ്രംവഷിധാനവ്രം കസവനപ്രദാനവ്രം ടമച്ടപെ

ചപമാതുദടമായപ് ലറ്റുകള്, 
ബലബ്രറി ചകട്ടിടങ്ങള്, 
കമാരഷിക ആവശ്യങ്ങ
ള്ക്കുള്ള ചകട്ടിടങ്ങള്, 
ദസ്റ്റ�ിയങ്ങള്, ബസപ്  
സ്റ്റമാന്റുകളുചട നവീകര
ണം,  കുട്ടികളുചട പമാരക്കു
കള്, നീന്തല്ക്കുളങ്ങള്, 
ചെകപ് �മാം,  ദറമാഡുകള്, 
ചെറിയ പമാലങ്ങള്, 
മഴചവള്ളെമാലകള്,  
ഇലക്ടിഫിദകഷന്, ബഹ
മമാസ്റ്റപ് സ്മാപികല്, 
ദസമാളമാര ബലറ്പ് 
സ്മാപികല്, ക്യൂട്ടര 
വമാങ്ങല്, ഫരണിച്ര 
വമാങ്ങല്, തുടങ്ങിയ 
പ്വരത്നങ്ങള് 
തദദേശമിത്രം പദ്തി
യിലൂചട നടപ്മാകി.
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ടത്തുന്തഷിന് ഉതകുന് രീതഷിയഷില് ആധുനഷിേ 
സൗേര്യങ്ങകളാടകൂടഷിയ ഗ്രാമേഞ്ായാത്്, മു
നഷിസഷിോലഷിറ്ഷിേളുടട ഓഫീസ് ടേടെഷിട നഷിര്മ്ാ
ണത്ഷിനു്രം നവീേരണത്ഷിനു്രം 2804 േദ്ധതഷിേ
ള് നടപെഷിലാക്ഷി. കൂടാടത സ്രംസ്ാനടത് 
േഞ്ായത്് ഡയറക്കററ്്, േഞ്ായത്് ടഡേയൂ
ടെഷി ഡയറക്കററ്് ഓഫീസുേള് നഗരോര്യവകുപെ് 
ഡയറക്ര് ഓഫീസുേള് എന്ഷിവയടടയ്രം  
േദ്ധതഷി നടപൊക്ഷി. 
നവീകരിച്ച േറോര്്കെറ്റുകള്

തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷിലൂടട തകദേശസ്വയ്രംഭ
രണ സ്ാേനങ്ങള് മാതൃേ െന്തേള് നഷിര്മ്ഷി
ക്ാനു്രം േരഷിോലഷിക്ാനു്രം തയ്ാറായഷി. െന്തയ്ക്കു
്ഷിടല മാലഷിന്യ സ്രം്രണ്രം, ടോതുജന 
ങ്ങള്ക്് കടായ് ലറ്് സൗേര്യ്രം, ശുെീേരണ്രം, 
ശുദ്ധമായ കുടഷിടവ്്രം, കമല്ക്കൂരേളുടട നഷി
ര്മ്ാണ്രം തുടങ്ങഷി ശരഷിയായ േരഷിോലന 
രീതഷിേള് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങള് 
സ്വീേരഷിച്ചു.വഷിവഷിധ വകുപ്പുേളുടട എകോേന
കത്ാടട ഇതുവടര 137 മാര്ക്റ്റുേള് നഷിര്മ്ഷിക്ാ
നു്രം നവീേരഷിക്ാനു്രം േേഷിഞ്ഞു.
ആറരറോഗ് പരിപറോലനരയംഗയം 

പുതഷിയ ആശുേത്രഷി ടേടെഷിടങ്ങള് നഷിര്മ്ഷിച്ചു്രം 
േേയ ടേടെഷിടങ്ങള് നവീേരഷിച്ചു്രം ആടേ 671 
േദ്ധതഷിേള് നടപൊക്ഷിേേഷിഞ്ഞു.   അകലാപെതഷി, 
കഹാമഷികയാ, ആയർകവദ ആശുേത്രഷിേൾ  
കൂടാടത ടമഡഷിക്ല് ലാബുേള് നവീേരഷിച്ചു്രം 
ലാബുേള്ക്് ആവശ്യമായ ഉേേരണങ്ങള് 

വാങ്ങഷിയ്രം ഡയാലഷിസഷിസ് യൂണഷിറ്് സ്ാേഷിച്ചു്രം 
X ray യൂണഷിറ്് സ്ാേഷിച്ചു്രം ജകനാേോരപ്രദമായ 
േദ്ധതഷിേള്ക്്  തകദേശമഷിത്ര്രം വേഷിടയാരുക്ഷി. 
്കൃതി സമ്പത്തുകളകട സയംരക്ഷണയം

പ്രകൃതഷിവഷിഭവങ്ങള് സ്രംരക്ഷിക്കുന്തഷിനു് 
സര്ക്ാര് നയത്ഷിടറെ ഭാഗമായഷി കുളങ്ങളു്രം േഷി
ണറുേളു്രം സ്രംരക്ഷിക്കുന്തഷിനു് പ്രവര്ത്ന 
ത്ഷിനായഷി തകദേശസ്ാേനങ്ങള് േദ്ധതഷിേള് 
നടപൊക്ഷി. സ്രംസ്ാനത്് 423 േദ്ധതഷിേള് തകദേ
ശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങള് കുളങ്ങളു്രം േഷിണ
റുേളു്രം നവീേരണത്ഷിനു്രം േരഷിോലഷിക്കുന്തഷി
നു്രം കവണ്ഷി നടപെഷിലാക്ഷി. 
ആധുനിക ശ്മേറോനങ്ങള്

ആധുനഷിേ രീതഷിയഷില് ടോതു ശ്മശാനങ്ങ
ള്  നഷിര്മ്ഷിക്കുേ എന് നൂതന ആശയ്രം 138 
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷില് നടപെഷിലാ
ക്ഷി േരഷിസ്ഷിതഷി സൗഹൃദവ്രം ടെലവ് കുറ്
തുമായ ഗ്യാസ് ഓേകററ്ഡ് ക്ാമുേള്  സ്ാ
േഷിക്കുന്തഷിന്  തകദേശസ്ാേനങ്ങള്  വഷിജയഷിച്ചു.  
എല്േഷിജഷി ഉേകയാഗഷിച്ചു് സ്രംവഷിധാനത്ഷിടറെ 
നഷിര്മ്ാണത്ഷിന് ഡഷിലസനഷിങ്ങഷിനു്രം സാകങ്
തഷിേ േഷിന്തുണയമായ്രം സുെഷിത് മഷിഷന ചുമതല
ടപെടത്ഷിയഷിട്ടുണ്്. ഈ  േദ്ധതഷിയഷിലൂടട ലക്്യ
മഷിടെത്  ശ്മശാനത്ഷിടറെ അതഷിനൂതനമായ രൂേ 
േല്േന ടോണ്് ഒരു സാധാരണ ശ്മശാനടത് 
കോടല കതാന്ാത് ഒരു സ്ല്രം സൃഷ്ഷിക്കുേ 
എന്താണ്. ോര് ോര്ക്ഷിങ് ഏരഷിയ, മരഷിച്യാ
ളുടട ബന്ധുക്ള്ക്് പ്രകത്യേ സ്രംവഷിധാന്രം, 

തദദേശമിത്രം മുദഖന 
ബ�പ്സപ് സ്കൂളുകള്, 

സ്മമാരട്ടപ് ക്ലമാസ്പ് റൂമുകള് 
തുടങ്ങി സംസ്മാനത്പ് 
421 പദ്തികള് സ്കൂള്  

ചകട്ടിടങ്ങളുചട 
നിരമ്മാണത്ിനും 
നവീകരണത്ിനും 

ദവണ്ി നടപ്ിലമാകി 
കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 

ഒന്ര ലക്ം കുട്ടികള് 
ഈ പദ്തിയുചട 

ഗുണദഭമാക്മാകളമാണപ്  
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േറോലിന് നിര്മ്റോര്ജ്ജന പദ്ധതികള് 
മാലഷിന്യ നഷിര്മ്ാര്ജ്ന്രം കേരള്രം  കനരഷി

ടന് രൂക്മായ പ്രശ്നമാണ്.  തകദേശമഷിത്ര്രം 
േദ്ധതഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ  സ്ാേനങ്ങള്ക്്  
മാലഷിന്യ നഷിര്മ്ാര്ജ്ന േദ്ധതഷിേള് ആസൂത്ര
ണ്രം ടെയ്ാനു്രം  നടപൊക്ാനു്രം കവണ് സഹാ
യങ്ങള്  നല്േഷിടോണ്് േദ്ധതഷിേടള കപ്രാ
ത്സാഹഷിപെഷിച്് സ്രംസ്ാനത്് 83 േദ്ധതഷിേള് 
നടപെഷിലാക്ഷി. മാര്ക്റ്റുേളഷില്  മാലഷിന്യ സ്രം
്രണ  പ്ാന്റുേള് സ്ാേഷിച്ചു. പ്ാസ്റ്റഷിേ്  മാലഷി
ന്യങ്ങള് കറാഡ് നഷിര്മ്ാണത്ഷിന് ഉേകയാഗഷി
ച്് വരുമാനവ്രം  കുറച്ചു കേര്ക്് ടതാേഷില്രം 
ലഭ്യമാക്ഷി.  ലജവ മാലഷിന്യങ്ങള് സ്രംസ് ക്
രണ പ്ാറെഷില്  നഷികക്പെഷിച്് അതഷിലണ്ാകുന്  
ഗ്യാസ്  ോെേത്ഷിനു്രം മരുന്് നഷിര്മ്ാണത്ഷി
നു്രം മറ്റു്രം  ഉേകയാഗഷിച്് വരുന്നു. ഇതുവേഷി ഒരു 
പുതഷിയ ശുെഷിത്വസ്രംസ്കാര്രം ടേടെഷിേടക്ാനു്രം 
തകദേശമഷിത്രത്ഷിലൂടട സാധഷിച്ചു. 

കുടികവള്ള പദ്ധതികള്
സ്രംസഥാന്രം  കനരഷിടന്  വലഷിടയാരു  

സാമൂഹഷിേ  പ്രശ്നമാണ് ശുദ്ധജല ദൗര് ലഭ്യ്രം. 
തകദേശമഷിത്ര്രം  േദ്ധതഷിയഷിലൂടട സ്രംസഥാനത്് 
1289 കുടഷിടവ് േദ്ധതഷിേള് നടപൊക്ഷി. ജല
കരോതസുേള് വൃത്ഷിയാക്ഷിയ്രം േഷിണറുേള് 
കുേഷിച്ചു്രം നഷിലവഷില് േഷിണറുേള് വൃത്ഷിയാ
ക്ഷിയ്രം ലേപെ് ലലന നീടെഷിയ്രം  പുതഷിയ ടാങ്്  
സ്ാേഷിച്ചു്രം കുടഷിടവ് പ്രശ്ന്രം തകദേശമഷിത്ര്രം 
േദ്ധതഷിയഷിലൂടട  ഒരു േരഷിധഷി വടര േരഷിഹരഷി
ക്ാൻ സാധഷിച്ചു.
േറ്റു പദ്ധതികള്

ടോതുകടായ് ലറ്റുേള്, ലല്റഷി ടേടെഷിട
ങ്ങള്, ോര്ഷഷിേ ആവശ്യങ്ങള്ക്കു് ടേടെഷിട
ങ്ങള്, കസ്റ്റഡഷിയങ്ങള്, ബസ്  സ്റ്റാന്റുേളുടട 
നവീേരണ്രം,  കുടെഷിേളുടട ോര്ക്കുേള്, നീന്ത
ല്ക്കുളങ്ങള്, ടെക്് ഡാ്രം,  കറാഡുേള്, 
ടെറഷിയ ോലങ്ങള്, മേടവ്ൊലേള്,  ഇല
ക്ടഷിഫഷികക്ഷന, ലഹമാസ്റ്റ് സ്ാേഷിക്ൽ, 
കസാളാർ ലലറ്് സ്ാേഷിക്ൽ, േ്യൂടെര് 
വാങ്ങല്, ഫര്ണഷിച്ര് വാങ്ങല്, തുടങ്ങഷിയ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷിയഷിലൂടട 
നടപൊക്ഷി.

തകദേശമഷിത്ര്രം േദ്ധതഷി സ്രംസ്ാനടത് ഗ്രാ
മേഞ്ായത്്, മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്ഷി സ്ാേനതല
ത്ഷില്  വലതു്രം ടെറുതുമായ ജനകസവകനാേേ
രപ്രദമായ വഷിവഷിധ ഘടേങ്ങളഷിൽ  ഉൾടപെടെ 
42709 േദ്ധതഷിേള്  നടപൊക്ഷി േേഷിഞ്ഞു.  നട
പൊക്ഷിടോണ്ഷിരഷിക്കുന് 350 കോടഷി രൂേയടട  
േദ്ധതഷിേള് 2017 ഡഷിസ്രംബര്  മാസകത്ാടട 
പൂര്ത്ഷിയാക്ാനാണ് ഉകദേശഷിക്കുന്ത്.

2011 -12 മുതൽ 2017 -18 (ഒറ്റോബര് -31വകര) 
തറദേേേിത്യം പദ്ധതി മുറേന 
പൂര്ത്തിയറോ്കെിയ പദ്ധതികള്

കകട്ിട നിര്മ്റോണ പദ്ധതികള് 
a) അ്രംഗന വാടഷിേള് -  1550
b) സ്കൂള് ടേടെഷിടങ്ങള് -  421
c) േഞ്ായത്്, മുനഷിസഷിോലഷിറ്ഷി 
 ഓഫീസ് ടേടെഷിടങ്ങള് -  1506
d)  േഞ്ായത്് മുനഷിസഷിോലഷിറ്ഷി 
 ഓഫീസ് ടേടെഷിട നവീേരണ്രം -  

1298
e) ആശുേത്രഷിേള് -  671
f) കടായ് ലറ്റുേള് - 164
g) ലല്റഷിേള് -  78
h) മറ്റു ടേടെഷിടങ്ങള് -  1160
നിര്മ്റോണങ്ങള്
a) മാര്ക്റ്റുേള് -  137
b) കസ്റ്റഡഷിയ്രം -  93
c) ബസ് സ്റ്റാനഡ്, ടവയഷിറ്ഷി്രംഗ്ടഷഡ്- 375
d) കുടെഷിേളുടട ോര്ക്് -   41
e) നീന്തല് കുളങ്ങള് -  5
f) കുളങ്ങള്, േഷിണറുേള്, േനാലേള്  418
g) ടെക്് ഡാമുേള് -  63
h) സ്മശാനങ്ങളു്രം ക്ഷിടമകറ്ാറഷിയങ്ങളു്രം - 138
i) അറവശാലേള് - 4
j)  കറാ  ഡുേള്   
  (i) പുതഷിയത് -  4430
  (ii) നവീേരഷിച്ത് -  20641
k) േല് വര്ട്ടുേളു്രം ോലങ്ങളു്രം -  710
l) ഓടേള് -  403
േറ്റു പദ്ധതികള്  
a) ഖര-ദ്രവ-മാലഷിന്യ േരഷിോലന്രം-  83
b) ലവദയുതീേരണ്രം - 707
c) േര്കച്സ് -  1970
d) ബകയാഗ്യാസ് - 6
e) ടതരുവവഷിളക്്, ലഹമാസ്റ്റ്, 
 കസാളാര് ലലറ്റുേള് -  1329
f) േടത്് - പ്രവര്ത്നവ്രം ടമയഷിറെനനസ് 7
g) കുടഷിടവ് വഷിതരണ്രം 1289
h) ആധുനഷിേവല്ക്കരണത്ഷിനു് 
 സാധനസാമഗ്രഹഷിേള് -  1350
i) മറ്റു്വ -  1662
  ആടേ - 42709
*5 ഡഷിസ്രംബര് 2017 േണക്കുപ്രോര്രം

ഫര്ണസ്േളുേകയാഗഷിച്് ലാനഡ്ക്പെഷി്രംഗ് 
എന്ഷിവ ഇത്ര്രം േദ്ധതഷിയഷില് തയ്ാറാക്ഷിയഷി
ട്ടുണ്്. ഇത്ര്രം  ശ്മശാനങ്ങള്  േരഷിസ്ഷിതഷി സൗ
ഹൃദമാണ്.  

കലഖേേര് യഥാക്മ്രം 
തകദേശമഷിത്ര്രം ടഡേയൂടെഷി 
കപ്രാജക്് ഡയറക്റു്രം ജഷില്ലാ 
കോര്ഡഷികനറ്റുമാണ്.

തദദേശമിത്രം പദ്തി 
സംസ്മാനചത് 
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ്, 
മുനിസിപ്മാലിറ്ി സ്മാപ
നതലത്ില്  വലതും 
ചെറുതുമമായ ജനദസവ
ദനമാപകരപ്േമമായ 
വിവിധ ഘടകങ്ങളില്  
ഉള്ചപ്ട്ട 42709 പദ്തി
കള്  നടപ്മാകി 
കഴിഞ്ഞു.  നടപ്മാകി
ചകമാണ്ിരിക്കുന് 350 
ദകമാടി രൂപയുചട  
പദ്തികള് 2017 
�ിസംബര  
മമാസദത്മാചട 
പൂരത്ിയമാകമാനമാണപ് 
ഉദദേശിക്കുന്തപ്.
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വഷിവര സ്രംകവദന സാകങ്തഷിേ വഷിദ്യയഷിലൂടട 
സ്രംസ്ാനടത് മുഴുവന തകദേശഭരണ സ്ാ

േനങ്ങളുകടയ്രം പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശാക്ീേരഷിച്് 
ഇ-ഗകവണനസ് േരഷിോടഷിേള് നടപെഷിലാക്കുേ 
എന് ലക്്യ്രം ലേവരഷിക്കുന്തഷിന് കവണ്ഷി രാ
ജ്യടത് ഏറ്വ്രം പുകരാഗമനേരമായതു്രം ലവപു
ല്യവമാര്ന്  ഇ-ഗകവണനസ്   േരഷിോടഷിേളാ
ണ് ഇനഫര്കമഷന കേരള മഷിഷന നടപൊക്ഷി 
വരുന്ത്. 

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ജീവനക്ാ
ടര കേന്ദ ബഷിന്ദുവാക്കുേയ്രം വഷിപുലമായ ഉേകഭാ
ക്തൃ േങ്ാളഷിത്കത്ാടട കസാഫ് റ്് ടവയര് തയ്ാ
റാക്കുേയ്രം സാകങ്തഷിേ വഷിദ്യയഷില് േരഷിശീലന്രം 
നല്ഷി വഷിന്യസഷിക്കുേയ്രം അവടയ ആവശ്യാനുസ
രണ്രം നവീേരഷിക്കുേയ്രം ടെയ്യുന് രീതഷിയാണ് 
ഐ.ടേ.എ്രം അവല്രംബഷിക്കുന്ത്. തകദേശഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുടട വഷിേസന-കക്മ-ഭരണ-നഷിര് വ്വ
ഹണ ര്രംഗത്് പ്രവര്ത്ഷിപെഷിക്ാന േേഷിയന് 
വഷിവഷിധ തര്രം കസാഫ്റ് ടവയറുേളാണ് ഐ.
ടേ.എ്രം വഷിേസഷിപെഷിച്ഷിട്ടു്ത്. ഐ.ടേ.എമ്ഷി
ടറെ പ്രവര്ത്ന ഫലമായഷി തകദേശഭരണ സ്ാ
േനങ്ങളഷില് നഷിന്് ടോതുജനങ്ങള്ക്് ലഭഷിക്കു
ന് കസവനങ്ങള് േലതു്രം ഇ-ഗകവണനസഷില് 
നഷിന്നു്രം എ്രം-ഗകവണനസഷികലക്് മാറഷിക്േഷിഞ്ഞു.

 തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല വഷിവഷിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുതാര്യവ്രം ോര്യക്മവമായഷി 
നഷിര് വഹഷിക്കുന്തഷിനു കവണ്ഷി ഇനഫര്കമഷന 
കേരള മഷിഷന വഷിേസഷിപെഷിച്് വഷിന്യസഷിച്ഷിട്ടു് 
ആപ്ഷികക്ഷന കസാഫ് ടവയറുേള് ചുവടട കെ
ര്ക്കുന്നു.

സറോമൂഹ്സുരക്ഷറോ കപന്ഷനുകള് - 
റസവന (കപന്ഷന്)

www.welfarepension.lsgkerala.gov.in 
എന് ടവബ്ലസറ്ഷില് േര്ഷേടത്ാേഷിലാളഷി 
ടേനഷന, ഇന്ദഷിരാഗാന്ഷി കദശീയ വാര്ദ്ധേ്യ
ോല ടേനഷന, ശാരീരഷിേവ്രം മാനസഷിേവമായ 
ടവല്ലുവഷിളഷിേള് കനരഷിടന്വര്ക്കു് ടേനഷന, 
50 വയസ്ഷിനു മുേളഷില് പ്രായമു് അവഷിവാഹഷി
തരായ സ്തീേള്ക്കു് ടേനഷന, വഷിധവാ 
ടേനഷന എന്ീ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യ 
സുരക്ാ ടേനഷന ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട വഷിവര 
സഞ്യ്രം ലഭ്യമാണ്. സ്രംസ്ാനത്് 42 ലക്
ത്ഷില് േര്രം ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട സാമൂഹ്യ 
സുരക്ാ ടേനഷന വഷിതരണ്രം പ്രസ്തുത കസാ
ഫ്റ് ടവയറഷിലൂടടയാണ് നഷിര് വഹഷിക്ടപെടന്ത്.    
നഷിലവഷില് ടേനഷന  രണ്് തരത്ഷിലാണ് 
വഷിതരണ്രം നടത്ഷിവരുന്ത്.  ബാങ്കുേള് മുകഖന   
ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട സൗേര്യാര്ത്്രം ഓകരാ 
ജഷില്ലയഷികലയ്രം ജഷില്ലാ സഹേരണ ബാങ്ഷികനയ്രം 
ജഷില്ലാ ബാങ്ഷിന് േീേഷില് PACCS  -േള് വേഷിയ്രം 
ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട വീടേളഷില് കനരഷിടെ് 
ടേനഷന വഷിതരണ്രം നടത്ഷിവരുന്നു.  http://dbt.
lsgkerala.gov.in  എന് ടവബ്ലസറ്ഷിലൂടടയ്രം 
വീടേളഷില് കനരഷിടെ് ടേനഷന വഷിതരണ്രം ടെയ്യു
ന്തഷിടറെ വഷിശദാ്രംശങ്ങള് ലഭ്യമാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.

ജനകീയറോസൂത്ണ പദ്ധതികളകട രൂ
പീകരണവയം റേറോണി്റിയംഗുയം - സുറലേ

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട േേഷി് 
മൂന്് േഞ്വത്സര േദ്ധതഷിേളുടട രൂേീേരണ്രം, 

തനദേശഭരണ സ്നോപനങ്ങളിൽ
ഇ-ഗനവണൻസ്

സുസ്ിത. ബി.എസ്
റീജ. കജ 

തദദേശഭരണ സ്മാപന
ങ്ങളിചല ജീവനകമാചര 
ദകന്ദ്ര ബിന്ദുവമാക്കുകയും 
വിപുലമമായ ഉപദഭമാക്തൃ 

പകേമാളിത്ദത്മാചട 
ദസമാഫപ് റ്പ് ചവയര 

തയ്മാറമാക്കുകയും 
സമാദകേതിക വിേ്യയില് 

പരിശീലനം നല്ി 
വിന്യസിക്കുകയും 

അവചയ ആവശ്യമാനുസ
രണം നവീകരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന് രീതിയമാണപ് 
ഐ.ചക.എം 

അവലംബിക്കുന്തപ്. 



25പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഡിസംബര് 2017

അ്രംഗീോര്രം, ടെലവ വഷിവരങ്ങള് തുടങ്ങഷിയവ 
സുകലഖ കസാഫ്റ് ടവയര് ഉേകയാഗഷിച്് േ്യൂടെ
ര് വല്ക്കൃത സ്രംവഷിധാനത്ഷിലൂടടയാണ് നടപൊ
ക്ഷിയഷിട്ടു്ത്. തകദേശ സ്വയ്രംഭരണ വകുപെഷിടറെ 
നഷിര്കദേശ പ്രോര്രം േന്ത്രണ്ാ്രം േഞ്വത്സര 
േദ്ധതഷിക്് കവണ്ഷി കഭദഗതഷി ടെയ്യുന് േദ്ധതഷി 
മാര്ഗ്ഗകരഖ അനുസരഷിച്് തകദേശഭരണസ്ാേന
ങ്ങളഷിടല േദ്ധതഷി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ടവബ് അധഷി
ഷ്ഷിതമായഷി  (www.plan.lsgkerala.gov.in) നഷിര് വ
ഹഷിച്ചു വരുന്നു.   പ്രസ്തുത കസാഫ് റ്് ടവയറഷിലൂടട 
തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങള് വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷി
േള് തയ്ാറാക്ഷി ജഷില്ലാ ആസൂത്രണ സമഷിതഷിയഷി
ല് നഷിന്നു്രം അ്രംഗീോര്രം കനടഷിവരുന്നു.  േദ്ധതഷി 
നഷിര് വ്വഹണവമായഷി ബന്ടപെട്ടു് റഷികപൊര്ട്ടുേ
ള് എല്ലാ തലത്ഷിലമു് ഉകദ്യാഗസ്ര്ക്കു്രം  
ലഭ്യമാണ്.
അക്രൂവൽ അടിസ്റോനേറോ്കെിയുള്ള 
ഡബിള് എന്്ി അ്കെകൗണിയംഗ് - 
സറോയംേ് 

അക്രൂവല് അടഷിസ്ാനമാക്ഷിയ് അക്ൗ
ണ്ഷി്രംഗ് സമ്പ്രദായ്രം തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ളഷില് നടപെഷിലാക്കുന്തഷിനു് ആപ്ഷികക്ഷന 
കസാഫ്റ് ടവയറാണ്  സാ്രംഖ്യ.   പ്രസ്തുത 
സ്രംവഷിധാന്രം കേരളത്ഷിടല മുഴുവന തകദേശഭര
ണസ്ാേനങ്ങളഷില്രം നടപെഷിലാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.   
സാ്രംഖ്യ ടവബ് അധഷിഷ്ഷിതമാക്കുന്തഷിടറെ 
ഭാഗമായഷി, ധനോര്യ സ്ാേനങ്ങളുടടയ്രം  ധന
ോര്യ ഇടോട് അക്ൗണ്ടുേളുടടയ്രം മാസ്റ്ററു
േള് അേ്കഡറ്് ടെയ്യുന്തഷിനു്രം ഓണ് ലലന 
ബഷില്ല് ട്ഷറഷിയഷില് സമര്പെഷിക്കുന്തഷിനു്രം തുേ 
ഉേകഭാക്ാക്ളുടട ബാങ്് അക്ൗണ്ഷില് കനരഷി
ടടെത്ഷിക്കുന്തഷിനുമു് ഓണ് ലലന സ്രംവഷിധാ
നവ്രം സാ്രംഖ്യ വഷിന്യസഷിച്ഷിട്ടുണ്്. 

ജനന േരണ വിവറോഹ രജിസ്റരേഷന് 
- റസവന (സിവിൽ രജിസ്റരേഷന്)

സ്രംസ്ാനടത് മുഴുവന രജഷിസ് കട്ഷന യൂ
ണഷിറ്റുേളഷില്രം (1034) ജനന-മരണ-വഷിവാഹ രജഷി
സ് കട്ഷനുേള് നഷിര് വഹഷിക്കുന്ത്  കസവന 
(സഷിവഷില് രജഷിസ് കട്ഷന) കസാഫ്റ് ടവയര് ഉേ
കയാഗഷിച്ാണ്.  രജഷിസ് കട്ഷന യൂണഷിറ്റുേളഷില് 
ഇല കക്ടാണഷിക്ായഷി രജഷിസ്റ്റര് ടെയ്യുന് എല്ലാ 
ജനന-മരണ-വഷിവാഹങ്ങളുടടയ്രം വാടെര് 
മാര്ക്കു്രം ബാര്കോഡു്രം ഉള്ടപെടത്ഷി സുരക്ഷി
തത്വ്രം ഉറപൊക്ഷിയഷിട്ടു് സര്ടെഷിഫഷിക്റ്റുേള്  
www.cr.lsgkerala.gov.in എന് ടവബ്ലസറ്ഷില് 
നഷിന്നു്രം ഡൗണ് കലാഡ് ടെടയ്ടക്കുന്തഷിനു്രം 
സാധഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സര്ടെഷിഫഷിക്റ്റുേള് 
സര്ക്ാര് ആധഷിോരഷിേ കരഖയായഷി അ്രംഗീേ
രഷിച്ഷിട്ടുണ്്. കൂടാടത രജഷിസ് കട്ഷന സ്രംബന്

മായ വഷിവരങ്ങള് ബന്ടപെടെവരുടട ടമാലബല് 
ന്രഷികലക്് എസ്.എ്രം.എസ് ആയഷി ലഭ്യമാക്കു
ന്തഷിനു്രം നവജാതശഷിശുക്ളുടട പ്രതഷികരാധ കു
ത്ഷിവയ്് സ്രംബന്മായ ഓര്മ്ഷിപെഷിക്ലേള്ക്കു
് എസ്.എ്രം.എസ് സകന്ദശങ്ങള് 
അതഷികലക്കു് നഷിശ്ഷിത സമയങ്ങളഷില് അയയ്ക്കു
ന്തഷിനു് സ്രംവഷിധാനവ്രം വഷിേസഷിപെഷിച്് വഷിന്യ
സഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  

ജീവന്കെറോരുകട റസവന റവതന 
വിവരവയൂഹയം - സ്റോപന

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ജീവനക്ാ
രുടട കസവന കവതന വഷിശദാ്രംശങ്ങള്, പ്രതഷി
മാസ ഇടോടേള് എന്ഷിവ ഉള്ടക്ാ്ഷിച്് 
ശ്ള ബഷില്ല്, സപ്ഷിടമറെറഷി ബഷില്ലുേള്, ശ്ള 
അരഷിയര് ബഷില്ല്, ലീവ് സറണ്ര് ബഷില്ല്, ഡഷി.എ  
അരഷിയര് ബഷില്ല്, കേ റഷിവഷിഷന അരഷിയര് ബഷില്ല്, 
ജീവനക്ാരുടട കപ്രാവഷിഡറെ്  ഫണ്് മുതലായവ 
തയ്ാറാക്കുന്തഷിനു്രം ജീവനക്ാരുടട േഷി.എഫ് 
ടക്ഡഷിറ്് ോര്ഡ് വഷിതരണ്രം ടെയ്യുന്തഷിനുമു് 
കസാഫ്റ് ടവയറാണ് സ്ാേന. നാഷണല് 
ടേനഷന ് ീമഷി (NPS) -ടറെ   കോണ് ട്ഷിബയൂടെറഷി 
ടേനഷനു്രം കപ്രാസസ്് ടെയ്യുന്തഷിനു് 
സൗേര്യ്രം പ്രസ്തുത കസാഫ്റ് ടവയറഷില് ലഭ്യമാക്ഷി
യഷിട്ടുണ്്.  www.kmpecpf.lsgkerala.gov.in  
എന് ടവബ്ലസറ്ഷില് മുനഷിസഷിപെല് ജീവനക്ാ
രുടട കപ്രാവഷിഡറെ് ഫണ്് വഷിശദാ്രംശങ്ങളു്രം 
www.kpepf.lsgkerala.gov.in എന് ടവ
ബ്ലസറ്ഷില് േഞ്ായത്് ജീവനക്ാരുടട കപ്രാ
വഷിഡറെ് ഫണ്് വഷിശദാ്രംശങ്ങളു്രം ലഭ്യമാണ്.  

തദദേശ ഭരണ
സ്മാപനങ്ങളിചല  
ഫ്രണ്പ്ഓഫീസപ്, 
ബമാകപ് എന്�പ്    
പ്വരത്നങ്ങള് 
ക്യൂട്ടര വല്കരിക്കുന് 
സംവിധമാനത്ിലൂചട 
ദപപ്ര ചലസപ് ഓഫീസപ് 
(കടലമാസപ് രഹിത 
ഓഫീസപ്), ഐ.എസപ്.ഒ 
സരട്ടിഫിദകഷന് 
എന് ലക്്യം 
പ്മാവരത്ികമമാക്കു
ന്തിനമായി വികസിപ്ി
ച്ിട്ടുള്ള ചവബപ് അധി
ഷ്ിത ആപ്ിദകഷന് 
ദസമാഫ്റപ് ചവയറമാണപ്  
സൂെിക.
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ജീവനക്ാരുടട േഷി എഫ് വഷിവരങ്ങള് ടവബ് 
അധഷിഷ്ഷിതമായഷി കരഖടപെടത്തുന്തഷിനു്രം ടക്ഡഷി
റ്് ോര് ഡ് വഷിതരണ്രം ടെയ്യുന്തഷിനുമു് സ്രംവഷി
ധാനങ്ങള് കസാഫ്റ് ടവയറഷില് ഏര്ടപെടത്ഷി
യഷിട്ടുണ്്. 

റവനയൂ സിസ്റയം - സഞ്ചയ
സ്രംസ്ാനടത് തകദേശഭരണസ്ാേനങ്ങ

ളഷില് ഇ-ഗകവണനസ് േദ്ധതഷി നടപെഷിലാക്കുന്
തഷിടറെ ഭാഗമായഷി വരുമാനങ്ങള് ലേോര്യ്രം 
ടെയ്യുന് പ്രക്ഷിയ സുഗമമാക്കുന്തഷിനായഷി വഷിേ
സഷിപെഷിച് ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത ആപ്ഷികക്ഷന 
കസാഫ്റ് ടവയറാണ്  സഞ്യ.  സഞ്യ ആപ്ഷി
കക്ഷനഷിലൂടട നഷിലവഷില് ഓണ് ലലനായഷി ഉടമ
സ്ാവോശ സര്ടെഷിഫഷിക്റ്റു്രം വസ്തു നഷികുതഷി അട
യ്ക്കുന്തഷിനു്  ഇ-കേടയ്മറെ് സ്രംവഷിധാനവ്രം www.
tax.lsgkerala.gov.in  എന് ടവബ്ലസറ്ഷിലൂടട 
ടോതുജനങ്ങള്ക്് ലഭ്യമാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.  
മുനോല വഷിവരങ്ങളുടട  ഡാറ്ാകബസ് പൂര്ത്ഷി
യായഷിട്ടു് തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷില് 
ഇ-ടേടമറെ് സൗേര്യ്രം ലഭ്യമാണ്.  ഓണ് ലല
നായഷി നടത്തുന് േണമഷിടോടേളഷില് ബാങ്ഷില് 
നഷിന്നു്രം ടക്ഡഷിറ്് ആകുന് മുറയ്ക്ക് നഷികുതഷിദായേ
ടറെ ടമാലബല് കഫാണഷില് എസ്.എ്രം.എസ് 
ആയഷി വഷിവരങ്ങള് അകപൊള്ത്ടന് അറഷിയഷിക്കു
ന്തുമാണ്.   ഇ-ഫയലഷി്രംഗ്, ഇ-കേടയ്മറെ് സൗ
േര്യകത്ാടകൂടഷി ഡഷി&ഒ ലലസനസ് അര്ബന 
ടമാഡയൂള് ജീവനക്ാര്ക്കു്രം ടോതുജനങ്ങള്ക്കു
മായഷി തയ്ാറാക്ഷി വഷിന്യസഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  
ഫയൽ ്റോ്കെിയംഗുയം വര്്കെ്റഫ്റോയുയം 
- സൂെിക

തകദേശ ഭരണസ്ാേനങ്ങളഷിടല  ഫ്രണ്് 
ഓഫീസ്, ബാക്് എനഡ് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

േ്യൂടെര് വല്ക്രഷിക്കുന് സ്രംവഷിധാനത്ഷിലൂടട 
കേപെര് ടലസ് ഓഫീസ് (േടലാസ് രഹഷിത 
ഓഫീസ്), ഐ.എസ്.ഒ സര്ടെഷിഫഷികക്ഷന 
എന് ലക്്യ്രം പ്രാവര്ത്ഷിേമാക്കുന്തഷിനായഷി 
വഷിേസഷിപെഷിച്ഷിട്ടു് ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത ആപ്ഷി
കക്ഷന കസാഫ്റ് ടവയറാണ്  സൂെഷിേ.  സൂെഷി
േയഷിലൂടട അകേക്േള്ക്കു്രം േരാതഷിേള്ക്കു്രം 
അകേക്യടട ന്രു്രം തീയതഷിയ്രം കസവന്രം 
ലഭ്യമാകുന് തീയതഷിയ്രം കരഖടപെടത്ഷിയ ലേ
പെറ്് രസീത് നല്കുന്തഷിനാല് ഫയലേളുടട നഷിജ
സ്ഷിതഷി അടക്്രം തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷില് 
നഷിന്നു്രം ടോതുജനങ്ങള്ക്് ലഭഷികക്ണ് എല്ലാ 
കസവനങ്ങളു്രം www.filetracking.lsgkerala.gov.in 
എന് ടവബ്ലസറ്ഷിലൂടടയ്രം എസ്.എ്രം.എസ് 
ആയ്രം ലഭ്യമാണ്.  ടോതുജനങ്ങള്ക്് പ്രസ്തുത 
ടവബ്ലസറ്ഷിലൂടട േരാതഷിേള് ഓണ് ലലനാ
യഷി സമര്പെഷിക്കുന്തഷിനു് സൗേര്യവ്രം ലഭ്യമാ
ണ്.
ആസ്ി പരിപറോലനയം - സെിത് 
(അസ്്)

തകദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുടട ആസ്തഷി വഷിവ
രങ്ങള് ഉള്ടക്ാള്ളുന് ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത ആപ്ഷി
കക്ഷന കസാഫ്റ് ടവയര്  സെഷിത്ര (അസറ്്) 
ആസ്തഷിേളുടട മൂല്യ്രം കൂടഷി ഉള്ടപെടത്ാന സൗ
േര്യടപെടന് രീതഷിയഷില് േരഷിഷ്കരഷിച്് എല്ലാ തകദേ
ശഭരണസ്ാേനങ്ങളഷില്രം വഷിന്യസഷിച്ഷിട്ടുണ്്.   
പ്രസ്തുത കസാഫ്റ് ടവയറഷിലൂടട തകദേശഭരണസ്ാ
േനങ്ങളുടട ടമാത്്രം ആസ്തഷിേളുടട വഷിവര്രം, 
ആസ്തഷിേളുടട മൂല്യ്രം, ലേമാറ്്രം  എന്ഷിവ 
ഉള്ടപെടത്തുന്തഷിനു്രം  ഓകരാ ആസ്തഷിയകടയ്രം 
മൂല്യകശാഷണ്രം  വാര്ഷഷിോടഷിസ്ാനത്ഷില് 
േണക്ാക്കുന്തഷിനു്രം േേഷിയന്നു.   ഉേകയാക്ാ
വഷിടറെ ആവശ്യാനുസരണ്രം വഷിവഷിധ തരത്ഷില
് റഷികപൊര്ട്ടുേള് ലഭ്യമാക്ാന േേഷിയന്നു.

ജിറയറോഗ്ഫി്കെൽ ഇന്ഫര്റേഷന് 
സിസ്റയം - സെിത് (ജി ഐ എസ്)

സ്ാനീയ വഷിവരകശഖരണ പ്രക്ഷിയയടട 
അടഷിസ്ാന ഭൂേടമായഷി ഉേകയാഗഷിക്ാവന് 
തരത്ഷില് കേരളത്ഷിടല തകദേശഭരണ സ്ാേ
നങ്ങളുടട േഡസ്ട്രല് ഭൂേട്രം ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത
മായഷി  (http://gis.lsgkerala.gov.in, http://gis.
lsgkerala.in) ഐ.ടേ.എ്രം തയ്ാറാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.   
സാറ്ലലറ്് ഡാറ് ഉേകയാഗഷിച്് മലപ്പുറ്രം ടൗണ് 
പ്ാനഷി്രംഗ് ഡഷിപൊര്ടെ്ടമറെഷിന് കവണ്ഷി നടപെഷിലാ
ക്ഷിയ മലപ്പുറ്രം മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്ഷിയടട പ്രഷിമഷിസ്സ് 
മാപെഷി്രംഗു്രം സാമൂഹ്യ സാ്ത്ഷിേ സര് കവയ്രം 
മാപ്പുമായ് കഡറ് ലഷിങ്ഷിങ്ങു്രം പൂര്ത്ീേരഷിച്് 
ജഷി.ഐ. എസ്ഷില് ഇറെകഗ്രറ്് ടെയ്ഷിട്ടുണ്്. 

സംസ്മാനചത് മുഴുവന് 
രജിസപ് ദട്രഷന് യൂണിറ്റുക

ളിലം (1034) ജനന
-മരണ-വിവമാഹ 

രജിസപ് ദട്രഷനുകള് 
നിര വഹിക്കുന്തപ്  
ദസവന (സിവില് 

രജിസപ് ദട്രഷന്) 
ദസമാഫ്റപ് ചവയര ഉപദയമാ
ഗിച്മാണപ്.  രജിസപ് ദട്രഷന് 

യൂണിറ്റുകളില് ഇല ദക്ടമാ
ണികമായി രജിസ്റ്റര 

ചെയ്യുന് എല്ലമാ ജനന
-മരണ-വിവമാഹങ്ങളുചടയും 

വമാട്ടര മമാരക്കും 
ബമാരദകമാഡും ഉള്ചപ്ടുത്ി 
സുരക്ിതത്വം ഉറപ്മാകി

യിട്ടുള്ള സരട്ടിഫികറ്റുകള്  
www.cr.lsgkerala.gov.in 

എന് ചവബസൈറ്ില് 
നിന്നും �കൗണ് ദലമാ�പ് 

ചെചയ്ടുക്കുന്തിനും 
സമാധിക്കുന്നു.
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േത്ന്രംതഷിടെ ജഷില്ലയഷിടല 17 ഗ്രാമേഞ്ായ 
ത്തുേള് സദ്ഭരണ േഞ്ായത്തുേളാകുന്നു 
ഒപെ്രം എല്ലാ ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേളഷില്രം ടേടെഷിട 
നഷിര്മ്ാണ ടേര്മഷിറ്്, കയാഗനടേടഷിേള്, 
നഷികുതഷി േഷിരഷിവ് എന്ഷിവ ഓണ് ലലനായഷി. 
േത്ന്രംതഷിടെ ജഷില്ലയഷിടല ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേള് 
ജനസൗഹൃദ-കസവനപ്രദാന സമുച്യങ്ങളാ
യഷി മാറുേയാണ്. േൗരന് അര്ഹമായ കസവ
നങ്ങളുടട സമയബന്ഷിതവ്രം നഷിയമവഷികധയ
വമായ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തഷിനായഷി 
ജനപ്രതഷിനഷിധഷിേളു്രം ഉകദ്യാഗസ്രു്രം ഏേമന
കസ്ാടട സജ്രായ മലയാലപ്പുേ, കോയഷിപ്ര്രം, 
ഇരവഷികേരൂര്, സീതകത്ാട്, തു്മണ്  
ലമലപ്ര, ടേരഷിങ്ങര, വ്ഷികക്ാട്, ആനഷിക്ാ
ട്, ടവച്ചൂച്ഷിറ, ആറന്മുള, ടമഴുകവലഷി, െഷിറ്ാര്, 
േല്ലൂപൊറ, ഓമല്ലൂര്, കതാടെപ്പുേകശേരഷി, ടെന്ീ
ര്ക്ര എന്ീ േഞ്ായത്തുേടള സദ്ഭരണ 
േഞ്ായത്തുേളായഷി തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
വകുപെ് മന്ത്രഷി കഡാ.ടേ.റ്ഷി. ജലീല് 2017 

പ്നംതിട് ജില്ലയിലൈ 17  ഗ്നോമപഞ്നോയത്തുകൾ 
സദ്ഭരണ പഞ്നോയത്തുകളനോകുന്നു

നവ്രംബര് മാസ്രം 24 ന് േത്
ന്രംതഷിടെ, േഷിേകക്ടത്് മറഷിയ്രം 
കോ്രംപ്ക്ഷില് വച്് നടന് െട
ങ്ങഷില് പ്രഖ്യാേഷിച്ചു. കൂടാടത 
േത്ന്രംതഷിടെ ജഷില്ലയഷിടല 
മുഴുവന ഗ്രാമേഞ്ായത്തുേ 
ളഷില്രം ഭരണ സമഷിതഷി കയാഗ 
നടേടക്മങ്ങള് സേര്മ് 
കസാഫ്റ് ടവയര് മുകഖന 
ഓണ് ലലന സ്രംവഷിധാനത്ഷി
ലൂടട നടപെഷിലാക്ഷിയതഷിടറെയ്രം 
ടേടെഷിട നഷിര്മ്ാണ ടേര്മഷിറ്് 
സകങ്ത്രം കസാഫ്റ് ടവയര് 

മുകഖന ഓണ് ലലന സ്രംവഷിധാനത്ഷിലൂടട 
നടപെഷിലാക്ഷിയതഷിടറെയ്രം പ്രഖ്യാേനവ്രം 
അകദേഹ്രം നഷിര് വഹഷിച്ചു. േത്ന്രംതഷിടെ ജഷില്ലാ 
േഞ്ായത്് പ്രസഷിഡറെ് അന്പൂര്ണ്കദവഷി 
േഞ്ായത്് ഡയറക്ര് കമരഷിക്കുടെഷി ഐ.എ.എ-
സ്, നഗരോര്യ ഡയറക്ര് ഹരഷിത വഷി.കുമാര്, 
ഐ.എ.എസ്, ഗ്രാമവഷിേസന േമ്ീഷണര് 
ടേ. രാമെന്ദന ഐ.എ.എസ്, ജഷില്ലാ േളക്ര് 
ഗഷിരഷിജ ഐ.എ.എസ്, ജഷില്ലാ പ്ാനഷി്രംഗ് 
ഓഫീസര് മുരളീധരന, ടഡേയുടെഷി ഡയറക്ര്  
സഷി.േഷി.സുനഷില്, േത്ന്രംതഷിടെ ജഷില്ലാ-കബ്ാക്്
-ഗ്രാമേഞ്ായത്് പ്രസഷിഡന്റുമാര്, മുനസഷിപെ
ല് ടെയര്മാനമാര്, േഞ്ായത്് ടസക്ടെറഷി
മാര്, മുനസഷിപെല് ടസക്ടെറഷിമാര്, ജഷില്ലാതല 
വകുപെ് കമധാവഷിേള്, ജഷില്ലാതല ഉകദ്യാഗസ്
ര്, ഓഡഷിറ്് സൂപെര് ലവസര്മാര്, ഐ.ടേ.എ്രം 
ജഷില്ലാ ടടക്ഷിക്ല് ഓഫീസര് തുടങ്ങയഷിവര് 
േടങ്ടത്തു. 

കവബ്സസ്്-സയംറവദിത
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ വകുപെഷിടറെയ്രം തകദേശ

ഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടടയ്രം ടവബ്കോര്ടെലാണ് 
സ്രംകവദഷിത www.lsgkerala.gov.in. വഷിവഷിധ 
സര്ക്ാര് ഉത്രവേളു്രം േഞ്ായത്് നഗരോ
ര്യ വകുപ്പുേളുടട നടേടഷിക്മങ്ങളു്രം വഷികേന്ദീകൃ
താസൂത്രണ്രം, വഷിവഷിധ േമ്ീഷനുേള്, േഞ്ായ
ത് രാജ്-തകദേശഭരണ്രം സ്രംബന്ഷിച് 
േഠനങ്ങള് എന്ഷിങ്ങടനയ് സുപ്രധാന വഷിവ
രങ്ങളു്രം  തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട ടടണ്ര് 
മുതലായ എല്ലാ േരസ്യങ്ങളു്രം ഈ ടവബ്ലസ
റ്ഷില് ലഭ്യമാണ്.  അകതാടടാപെ്രം ഓകരാ തകദേശ

ഭരണ സ്ാേനത്ഷിനു്രം പ്രകത്യേ്രം ടവബ്ലസ
റ്റുേള് രൂേീേരഷിച്് േരഷിോലഷിക്കുേയ്രം 
അേ്കഡഷന നടത്തുേയ്രം ടെയ്യുന്നുണ്്.  
Content Management Framework (Drupal Package) 
അധഷിഷ്ഷിതമായഷി തയ്ാറാക്ടപെടെ ടവബ്ലസ
റ്റുേള് തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങള് 
ലേമാറ്്രം ടെയ്ഷിട്ടുണ്്.  ഓകരാ തകദേശഭരണ
സ്ാേനത്ഷിനുമായഷി തയ്ാറാക്ഷിയഷിട്ടു് ടവ
ബ്ലസറ്ഷില് പുതഷിയ ഉള്ടപെടത്ലേള് 
കെര്ത്്  േരഷിഷ്കരഷിക്കുന്തഷിനു് സൗേര്യ്രം 
അതാത് തകദേശഭരണസ്ാേനങ്ങള്ക്്  തടന് 
നല്ഷിയഷിട്ടുണ്്.  

സ്മാനീയ വിവര
ദശഖരണ പ്ക്രിയയുചട 
അടിസ്മാന ഭൂപടമമായി 
ഉപദയമാഗികമാവുന് 
തരത്ില് ദകരളത്ിചല 
തദദേശഭരണ സ്മാപന
ങ്ങളുചട ക�സ്ട്രല് 
ഭൂപടം ചവബപ് അധിഷ്ിത
മമായി  (http://gis.
lsgkerala.gov.in, http://
gis.lsgkerala.in) 
ഐ.ചക.എം തയ്മാറമാകി
യിട്ടുണ്പ്.   
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റകരളറോ മുനിസിപ്ൽ/പഞ്ചറോയത്ത് 
കകട്ിട നിര്മ്റോണ െട്ങ്ങള് - സറങ്കതയം

കേരളാ മുനഷിസഷിപെല് ബഷില് ഡഷി്രംഗ് റൂള്, 
കേരളാ േഞ്ായത്് ബഷില് ഡഷി്രംഗ് റൂള് എന്ഷിവ
ടയ അടഷിസ്ാനമാക്ഷി തകദേശഭരണ സ്ാേന
ങ്ങളഷിടല ടേടെഷിട നഷിര്മ്ാണെടെങ്ങള് സ്രംബന്ഷി
ച് ോര്യങ്ങള് കൃത്യമായ്രം സുഗമമായ്രം 
നഷിറകവറ്റുന്തഷിനായഷി വഷിേസഷിപെഷിച്ഷിട്ടു് ടവബ് 
അധഷിഷ്ഷിത ആപ്ഷികക്ഷന കസാഫ്  ടവയറാണ് 
സകങ്ത്രം (www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in).  
സകങ്ത്രം ടവബ്ലസറ്ഷിലൂടട ആര്ക്ഷിടടേ്ച്ര് 
രജഷിസ് കട്ഷനു്രം ടേടെഷിട ടേര്മഷിറ്ഷിനു്രം കവണ്ഷി 
തകദേശഭരണ സ്ാേനത്ഷില് അകേക് സമ
ര്പെഷിക്കുന്തഷിനു് ഇ-ഫയലഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാന
വ്രം അകേക്േളുടട തത്സമയ േരഷികശാധനയ്രം 
ഇല കക്ട ാണഷിേ് രൂേത്ഷില് ടേടെഷിട ടേര്മഷിറ്്/
പൂര്ത്ീേരണ സര്ടെഷിഫഷിക്റ്്/ഒാക്കുടപെനസഷി 
സര്ടെഷിഫഷിക്റ്്  നല്കുന്തഷിനു് സ്രംവഷിധാനവ്രം 
ഫയലഷിടറെ നഷിജസ്ഷിതഷി, ടേര്മഷിറ്് എന്ഷിവ 
സ്രംബന്ഷിച് വഷിവരങ്ങള് എസ്.എ്രം.എസ് 
(എ്രം.ഗകവണനസ്) മുകഖന അറഷിയഷിക്കുന്തഷി
നു് സ്രംവഷിധാനവ്രം ബഷില്ഡഷി്രംഗ് ആപ്ഷികക്
ഷന ഫീസ്, ടേര്മഷിറ്് ഫീസ് എന്ഷിവ 
ഇ-കേടമറെ് സ്രംവഷിധാനത്ഷിലൂടട അടയ്ക്കുന്തഷി
നു് സ്രംവഷിധാനവ്രം വഷിേസഷിപെഷിച്ചു.  ഇതഷിലൂടട 
നഷിലവഷില് 172700 ല് േര്രം ടേര്മഷിറ്റുേള് ലഭ്യമാ
ക്ഷിയഷിട്ടുണ്്. 

റയറോഗകറോര്പരിപറോടികള്, 
തീരുേറോനങ്ങള് - സകര്മ് 

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല കയാഗ നട
േടഷിക്മങ്ങള് ലേോര്യ്രം ടെയ്യുന്തഷിനു് 
ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത കസാഫ്റ് ടവയറാണ്  സേ
ര്മ് .  കേരള േഞ്ായത്് മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്ഷി 
നഷിയമവ്രം െടെങ്ങളു്രം പ്രോര്രം തയ്ാറാക്ഷിയ 
ടവബ്ലസറ്ഷില് യണീകോഡ് ഉേകയാഗഷിച്് 
വഷിവരങ്ങള് കരഖടപെടത്തുന്തഷിനാല് മലയാള
ത്ഷിനു പുറകമ തമഷിേ്, േന്ട തുടങ്ങഷിയ ഭൂരഷിേക് 
പ്രകദശങ്ങളഷില് അതത് ഭാഷേളഷില്  കരഖടപെട
ത്ലേള് വരുത്തുന്തഷിനു്രം സാധഷിക്കു്രം. അതത് 
സ്ാേനങ്ങളഷിടല ടസക്ടെറഷിമാര്, മറ്് ജീവന
ക്ാര്, ജനപ്രതഷിനഷിധഷിേള്  എന്ഷിവര്ക്കു  പുറടമ 
ലേമാറഷിക്ഷിടെഷിയ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ഇ്രംപ്ഷിടമ
റെഷി്രംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക്കു കൂടഷി കലാഗഷിന ലഭ്യമാ
ക്ഷിയഷിട്ടു്തഷിനാല് കയാഗങ്ങള് ോര്യക്മമാ
കുന്തഷിനു്രം സുതാര്യമാകുന്തഷിനു്രം സാധഷിക്കുന്നു. 
കയാഗ തീയതഷി, സമയ്രം എന്ഷിവ എസ്.
എ്രം.എസ് ആയഷി അറഷിയഷിക്കുന്തഷിനു്രം  കയാഗ
ങ്ങളുടട ഹാജരു്രം മഷിനഷിറ്്സു്രം തയ്ാറാക്ഷി മഷിനഷി
റ്്സഷിടറെ േേര്പെ് ബന്ടപെടെ എല്ലാവര്ക്കു്രം  
ഓണ് ലലനായഷി ലഭഷിക്കുന്തഷിനുമു് സ്രംവഷിധാ
നമാണ് സേര്മ് വേഷി നടപെഷിലാക്ഷിയഷിട്ടു്ത്. 
നഷിലവഷില്  26500-ല് േര്രം കയാഗങ്ങളുടട മഷിനഷി
റ്്സ് പ്രസ്തുത ആപ്ഷികക്ഷനഷിലൂടട തയ്ാറാക്ഷി
യഷിട്ടുണ്്. കയാഗങ്ങളുടട കനാടെീസു്രം മഷിനഷിറ്്സു്രം 
ടോതുജനങ്ങള്ക്കു്രം  ഇതഷിലൂടട ലഭഷിക്കുന്തഷിനു
് സൗേര്യ്രം ഉള്ടപെടത്ഷിയഷിട്ടുണ്്.
സുറരേ

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ജീവനക്ാ
ര്ക്്  വഷിവഷിധ കസവനങ്ങള് തയ്ാറാക്കുന്തഷിന് 
വ്യത്യസ്ത കസാഫ്റ് ടവയറുേള് ഉേകയാഗഷികക്ണ് 
അവസ് നഷിലവഷിലണ്്.  അത് േരഷിഹരഷിക്കുന്
തഷിനായഷി സുകരഖ കസാഫ്റ് ടവയറഷിടറെ ഒഫഷിഷ്യ
ല് കലാഗഷിനഷില് എല്ലാ ടവബ്ബധഷിഷ്ഷിത കസാ
ഫ്റ് ടവയറുേളു്രം ഒറ് കലാഗഷിനഷില് ലഭ്യമാകുന് 
സ്രംവഷിധാന്രം ആര്രംഭഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  www.surekha.
ikm.in എന് ടവബ് വഷിലാസത്ഷില് ഏറ്വ്രം 
പുതഷിയ ടവബ് ട്ൗസറുേള് വേഷി  (ടമാസഷില്ല 
ഫയര്കഫാക്്, ഗൂഗഷിള് എന്ഷിവ അഭഷിോമ്യ്രം) 
"സുകരഖ" കസാഫ്റ് ടവയര് ലഭ്യമാകുന്താണ്.   
ടവബ് അധഷിഷ്ഷിതമായഷി ലഭ്യമാക്ഷിയഷിരഷിക്കുന് 
കസാഫ്റ് ടവയറുേളുടട േഠനത്ഷിനു്രം േരഷിശീല
നത്ഷിനു്രം ആവശ്യമായ് ടഡകമാ കവര്ഷനു
േളു്രം സഹായഷിേളു്രം സുകരഖയഷില് ലഭ്യമാണ്.   
കൂടാടത ടോതു ജനങ്ങള്ക്കു കഫസ്ബുക്്, ട്വഷി
റ്ര് എന്ീ കസാഷ്യല് മീഡഷിയ ലസറ്റുേള് വേഷി 
കസവനങ്ങള് സ്രംബന്ഷിച്ചു്രം കസാഫ്റ് ടവയറുേള് 
സ്രംബന്ഷിച്ചു്രം അഭഷിപ്രായ്രം കരഖടപെടത്തുന്തഷി

ദകരളമാ മുനിസിപ്ല് 
ബില് �ിംഗപ് റൂള്, 
ദകരളമാ പഞ്മായത്പ് 
ബില് �ിംഗപ് റൂള് 
എന്ിവചയ അടിസ്മാന
മമാകി തദദേശഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളിചല 
ചകട്ടിട നിരമ്മാണ
െട്ടങ്ങള് സംബന്ിച് 
കമാര്യങ്ങള് കൃത്യമമായും 
സുഗമമമായും നിറദവറ്റുന്
തിനമായി വികസിപ്ിച്ിട്ടു
ള്ള ചവബപ് അധിഷ്ിത 
ആപ്ിദകഷന്
ദസമാഫപ്  ചവയറമാണപ്
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നു് സൗേര്യവ്രം ലഭ്യമാക്ഷിയഷിട്ടുണ്്.

സേഗ്
തകദേശ സ്വയ്രംഭരണസഥാേനങ്ങളുടട വഷിവ

രങ്ങള് വഷിരല് തു്ഷില് ലഭ്യമാകുന്തഷിനായഷി 
സ്മാര്ടെ്  കഫാണഷില് ഡൗണ് കലാഡ് ടെയ്് ഉേ
കയാഗഷിക്ാവന് ടമാലബല് ആപ്ഷികക്ഷനാ
ണ്  സമഗ്ര. േരഷിമഷിതമായ സാകങ്തഷിേ േരഷി
ജ്ഞാനമു്വര്ക്്  കോല്രം സുഗമമായഷി 
ഉേകയാഗഷിക്ാന േേഷിയന് വഷിധത്ഷിലാണ് 
രൂേേല്പേന ടെയ്ഷിട്ടു്ത്.  ടവരഷിഫഷികക്ഷന 
കസവനങ്ങള്, തകദേശസ്വയ്രംഭരണസ്ാേനങ്ങ
ളുമായഷി ബന്ടപെ ടെ് സര്ക്ാര് പുറത്ഷിറക്ഷി 
യഷിട്ടു് ഉത്രവേള്, ജനന-മരണ-വഷിവാഹ 
രജഷിസ് കട്ഷന സര്ടെഷിഫഷിക്റ്റുേളുടട വഷിവരങ്ങ
ള്, തകദേശസ്ാേനങ്ങളഷില് നല്ഷിരയഷിട്ടു് 
അകേക്യഷില് ഫയല് നീക്്രം അറഷിയാനാവന് 
സൗേര്യ്രം, നഷികുതഷിേള്, ലലസനസ്  
ഫീസുേള്, ഇതര ഫീസുേള് എന്ഷിവയടട വഷി
വരങ്ങള്, േദ്ധതഷിേളുടട അവകലാേനത്ഷിനു് 
സൗേര്യ്രം, കേരളത്ഷിടല മുഴുവന േഞ്ായത്തു
േളഷിടലയ്രം ടതടരട്ടക്ടപെടെ പ്രതഷിനഷിധഷിേ
ളുടട വഷിലാസവ്രം കഫാണ്ന്റു്രം  സാമൂഹ്യടേ
നഷനുേള്, േഞ്ായത്തുേളുടട ടടണ്ര് 
വഷിവരങ്ങള് തുടങ്ങഷി നഷിരവധഷി കസവനങ്ങളാണ് 
സമഗ്രയഷിലൂടട അറഷിയാന േേഷിയന്ത്. 
സേന്വയ

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷിടല ജീവനക്ാര് 
നഷിലവഷില് വഷിവഷിധ തരത്ഷില് പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള്ക്്  വ്യത്യസ്തയഷിന്രം ആപ്ഷികക്ഷനുേള് 
ഉേകയാഗഷികക്ണ്തായഷി വരുന്നു.  ഈ സാഹ
െര്യത്ഷില് കജാലഷിഭാരവ്രം സമയ നഷ്വ്രം ലഘൂ
േരഷിക്കുന്തഷിനായഷി ജീവനക്ാര്ക്് പ്രവര്ത്ഷി 
ക്കുന്തഷിനാവശ്യമായ ആപ്ഷികക്ഷനുേള് 
ഒടരാറ് വഷിനകഡായഷില് ലഭ്യമാകുന്തഷിനായഷി 
ഇനഫര്കമഷന കേരള മഷിഷന വഷിേസഷിപെഷിച് 
കസാഫ്റ് ടവയറാണ് സമന്വയ.

ഓറട്റോേറോ്ിക് സ്കൂള് ഹറോജര് 
സയംവിധറോനയം - സഹറോയ

തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട അധീനതയഷി
ല് പ്രവര്ത്ഷിച്ചു വരുന് സര്ക്ാര് സ്കൂളുേളഷിടല 
വഷിദ്യാര്ത്ഷിേളുടട ഹാജര് നഷിലയ്രം സ്കൂളുമായഷി 
ബന്ടപെടെ പ്രകത്യേ അറഷിയഷിപ്പുേള്    ബന്
ടപെടെവര്ക്് എസ്.എ്രം.എസ് -ലൂടട നല്കുന്തഷി
നു് ടവബ് അധഷിഷ്ഷിത ഓകടൊമാറ്ഷിേ് സ്കൂള് 
ഹാജര് സ്രംവഷിധാന്രം വഷിേസഷിപെഷിച്് കസ്റ്ററ്് 
കഡറ്ാ ടസറെറഷിടല ഐ.ടേ.എ്രം ടസര് വറഷില് 
വഷിന്യസഷിച്ഷിട്ടുണ്്.  എല്ലാ സര്ക്ാര് സ്കൂളുേള്ക്കു്രം  
ഉേകയാഗഷിക്ാവന് തരത്ഷിലാണ് ഈ ടവബ് 

അധഷിഷ്ഷിത സ്വതന്ത്ര കസാഫ്റ് ടവയര് തയ്ാറാ
ക്ഷിയഷിരഷിക്കുന്ത്. നഷിലവഷില് 465- ല് േര്രം  സ്കൂ
ളുേളഷില് പ്രസ്തുത സ്രംവഷിധാന്രം പ്രവര്ത്ഷിച്ചു 
വരുന്നു.
ഇ-ടി്കെ്ിയംഗ്

സ്രംസ് ഥാനടത് സഷിനഷിമാ തഷികയറ്റുേളഷില് 
ഇ-ടഷിക്റ്ഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാന്രം ഏര്ടപെടത്തുന്തഷി
ടറെ ഭാഗമായഷി കസാഫ്റ് ടവയര് (www.keralafilms.
gov.in )വഷിേസഷിപെഷിക്കുേയ്രം  സ്രംസ് ഥാനടത്  
കേരള കസ്റ്ററ്് ഫഷിലഷി്രം ടഡവലേ്ടമറെ് കോര്പെ
കറഷടറെ (ടേ.എസ്.എഫ്.ഡഷി.സഷി) 14  തഷികയ
റ്റുേളഷില്രം  വഷിന്യസഷിക്കുേയ്രം ടെയ്ഷിട്ടുണ്്.  
നഷിലവഷില് പ്രസ്തുത തഷികയറ്റുേളുടട േൗണ്ര് 
സ്രംവഷിധാന്രം പൂര്ണ്മായ്രം  ഐ.ടേ.എ്രം വഷിേസഷി
പെഷിച്  ഇ-ടഷിക്റ്ഷി്രംഗ്   കസാഫ്റ് ടവയര്  വേഷിയാണ് 
പ്രവര്ത്ഷിച്ചുവരുന്ത്.  മറ്റു സര് വീസ് ടപ്രാലവ
ഡറുേളുടട (ബുക്് ലമ കഷാ, ടേറൊസര്ക്ഷിള് 
തുടങ്ങഷിയവ) കസാഫ്റ് ടവയറുേള് ഇ-ടഷിക്റ്ഷി്രംഗ് 
കസാകസാഫ്റ് ടവയറുമായഷി ഇറെകഗ്രറ്് ടെയ്ാനു് 
സ്രംവഷിധാനവ്രം ഉള്ടപെടത്ഷിയഷിട്ടുണ്്.

പ്രസ്തുത കസാഫ്റ് ടവയറഷില് അതാത് തകദേശ
ഭരണസ്ാേനങ്ങളുടട േരഷിധഷിയഷില് സഷിനഷിമാ 
തഷികയറ്റുേളുടട വഷിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകു്രം. ടഷിക്റ്ഷി
ടറെ എണ്്രം േണക്ാക്ഷി തുേ ഇ -കേടയ്മറൊയഷി 
മുനകൂടെഷി ഒടക്കുന്തഷിനായ് സൗേര്യവ്രം 
അതാത് ദഷിവസടത് തഷികയറ്റഷിടല ടഷിക്റ്ഷിടറെ 
വഷില്പെനയടട വഷിവരങ്ങളു്രം പ്രസ്തുത കസാഫ്റ് ടവ
യറഷില് ലഭ്യമാണ്.  

ടേ.എസ്.എഫ്.ഡഷി.സഷിയടട തഷികയറ്റുേളഷി
ല് പ്രവര്ത്ഷിച്ചുവരുന് ഇ-ടഷിക്റ്ഷി്രംഗ്   കസാ
ഫ്റ് ടവയര്  കേരളത്ഷിടല സ്വോര്യ തീകയറ്റുേ
ളഷില് കൂടഷി ഏര്ടപെടത്തുന്തഷിനു് പ്രവര്ത് 
നങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.

കലഖേര് ഇനഫര്കമഷന 
കേരളമഷിഷനഷില് ടടക്ഷിക്ല് 
ആഫീസര്മാരാണ്
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�ില നയൂസട്

പറോരിസ്ിതിക സറോമ്പത്തികേറോസ്തയം:
കിലയിൽ രറോജ്റോന്തര സറമ്ളനയം

ോരഷിസ്ഷിതഷിേ സാ്ത്ഷിേശാസ്തടത്ക്കുറഷിച്് േഷിലയഷിൽ 
മൂന്നുദഷിവസടത് രാജ്യാന്തരസകമ്ളന്രം സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചു.കേരളത്ഷി
ടറെ േതഷിമൂന്ാ്രം േദ്ധതഷി സമീേനകരഖ ോർഷഷിേകമഖലയ്ക്കു പ്ര
കത്യേ ഊന്ൽ നൽകുന്താടണന്നു ഉദ്ഘാനടപ്രസ്രംഗത്ഷിൽ 
സ്രംസ്ാന ആസൂത്രണകബാർഡ് ലവസ് ടെയർമാൻ കഡാ.വഷി.
ടേ.രാമെന്ദൻ േറഞ്ഞു. ഉല്പാദന ക്മത വർദ്ധഷിപെഷിക്ാനു്രം േരഷി
സ്ഷിതഷി സ്രംരക്ണത്ഷിനു്രം ലാഭേരമായ കൃഷഷിക്കു്രം പ്രാധാന്യ്രം 
നൽകുേ എന്താണ് സമീേന്രം. സ്രംസ്ാനത്ഷിടറെ സുസ്ഷിര
വഷിേസനത്ഷിനു ഇതു ഏടറ ഗുണ്രം ടെയ്യു്രം. മനുഷ്യനു്രം പ്രകൃതഷിയ്രം 
തമ്ഷില് ബന്ടത്ക്കുറഷിച്് മു്് ോൾ മാർേ് സ് േറ് 
വസ്തുതേൾടക്ല്ലാ്രം ഇന്നു്രം പ്രസക്ഷിയടണ്ന്നു്രം അകദേഹ്രം ചൂണ്ഷി
ക്ാടെഷി.

േഷിലയ്രം ഇൻസീയ്രം (ഇന്ത്യൻ ടസാലസറ്ഷി കഫാർ ഇകക്ാ
ളജഷിക്ൽ ഇക്കണാമഷിേ് സ്) സ്രംയക്മായാണ് സകമ്ളന്രം 
സ്രംഘടഷിപെഷിച്ത്. േഷില ഡയറക്ർ കഡാ.കജായ് ഇളമൺ സ്വാഗ
തമാശ്രംസഷിച്ചു. ഇൻസീ പ്രസഷിഡറെ് പ്രണാബ് മുകഖാേദ്ധ്യായ 
അദ്ധ്യക്ത വഹഷിച്ചു. കഡാ. േവൻ സുഖകദവ് 
മുഖ്യാഥഷിതഷിയായഷിരുന്നു. 

േീനങ്ങറോടിഗ്റോേപഞ്ചറോയത്ത് ശ്രദ്ധറോറകന്ദ്രേറോയി
വയനാട് ജഷില്ലയഷിടല മീനങ്ങാടഷി ഗ്രാമേഞ്ായത്് രാജ്യാന്ത

രസകമ്ളനത്ഷിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദമായഷി. േഞ്ായത്് തയ്ാറാ

ക്ഷിയ ോർബൺ നയൂട്ൽ കപ്രാജക്ാണ് ശ്രദ്ധ േഷിടഷിച് േറ്ഷിയത്. 
രാജ്യത്് ഇതാദ്യമായഷിടൊണ് ഒരു തകദേശഭരണസ്ാേന്രം ഇത്
രടമാരു കപ്രാജക്് തയ്ാറാക്കുന്ത്

ഐ.എ.എസ് ഉറദ്റോഗസ്ര്ക്കു  പരിേീലനയം
സ്രംസ്ാന സഷിവഷിൽ സർവീസഷിൽനഷിന്് ഐ.എ.എസ് ലഭഷിച് 

ഒൻേതുകേർക്കു േഷിലയഷിൽ  േരഷിശീലന്രം സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചു. േരഷിശീ
ലനേരഷിോടഷിയഷിൽ േഷില ഡയറക്ർ കഡാ.കജായ് ഇളമൺ ആമു
ഖപ്രഭാഷണ്രം നടത്ഷി. േഷില ടപ്രാഫ.കഡാ.സണ്ഷി കജാർജ് സ്വാ
ഗതമാശ്രംസഷിച്ചു. 

േറോലിന്-ശുെിത്വ റേേലയിൽ ജില്ലറോതല കര്മ്പരി
പറോടി

മാലഷിന്യ-ശുെഷിത്വ കമഖലയഷിൽ ജഷില്ലാതല േർമ്േരഷിോടഷി 
തയ്ാറാക്കുന്തുമായഷി ബന്ടപെടെ് രണ്ടുദഷിവസടത് സ്രംസ്ാന
തല ശഷില്പശാല േഷിലയഷിൽ സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചു.. േഷിലയ്രം ഹരഷിതകേര
ള്രം മഷിഷനു്രം ശുെഷിത്വമഷിഷനു്രം സ്രംയക്മായാണ് ശഷില്പശാല സ്രം
ഘടഷിപെഷിച്ത്. ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷൻ സാകങ്തഷിേ ഉേകദഷ്ാവ് 
കഡാ.അജയകുമാർ വർമ് ആമുഖാവതരണ്രം നടത്ഷി.ശുെഷിത്വമഷി
ഷൻ ഡയറക്ർ  എൽ.േഷി. െഷിത്ർ, ക്ീൻ കേരള േ്നഷി 
മാകനജഷി്രംഗ് ഡയറക്ർ േബീർ ബഷി.ഹരൂൺ, ഹരഷിതകേരള്രം 
േൺസൽടെറെ്  എൻ.ജഗജീവൻ, േരഷിശീലനവഷിഭാഗ്രം േൺസൽ
ടെറെ് ടഷി.േഷി.സുധാേരൻ, കഡാ.ടജ.ബഷി.രാജൻ തുടങ്ങഷിയവർ  
വഷിവഷിധ വഷിഷയങ്ങടളക്കുറഷിച്് സ്രംസാരഷിച്ചു. 

ോരഷിസ്ഷിതഷിേ സാ്ത്ഷിേ ശാസ്തവമായഷി ബന്ടപെടെ രാജ്യാന്തര സകമ്ളന്രം േഷിലയഷിൽ സ്രംസ്ാന ആസൂത്രണകബാർഡ് ലവസ് 
ടെയർമാൻ കഡാ.വഷി.ടേ.രാമെന്ദൻ  ഉദ്ഘാടന്രം ടെയ്യുന്നു.
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അ്കെറോദേിക േികവറോണ് വിദ്റോഭ്റോസ
േികവികറെ അടിസ്റോനയം: േന്തി 
ക്റോഫ.രവീന്ദ്രനറോഥ്
അക്ാദമഷിേ മഷിേവാണ് വഷിദ്യാഭ്യാസമഷിേ
വഷിടറെ അടഷിസ്ാനടമന്് വഷിദ്യാഭ്യാസവകു
പ്പുമന്ത്രഷി ടപ്രാഫ. രവീന്ദനാഥ്. നവകേരള
ത്ഷിടറെ േർമ്േരഷിോടഷിേളഷിടലാന്ായ 
ടോതുവഷിദ്യാഭ്യാസ സ്രംരക്ണയജ്ഞവമാ
യഷി ബന്ടപെടെ് വഷിവഷിധ ജഷില്ലേളഷിടല തകദേശ
സ്വയ്രംഭരണസ്ാേനങ്ങളഷിടല അദ്ധ്യക്
മോർക്കു േഷിലയഷിൽ സ്രംഘടഷിപെഷിച് 
അർദ്ധദഷിന കയാഗത്ഷിൽ വഷിഷയാവതരണ്രം 
നടത്തുേയായഷിരുന്നു മന്ത്രഷി. 8,9,10,11,12 ക്ാ
സ്േൾ ഈ വർഷ്രം മുതൽ ലഹടടക്് 
ആക്കുേയാണ്.48,000 ക്ാസ്് മുറഷിേളഷിൽ 
ഒന്നു്രം രണ്ടു്രം ഘടെങ്ങളഷിലായഷി ഇരുേതഷിനാ
യഷിര്രം ക്ാസ്േൾ വീതവ്രം കശഷഷിച് ക്ാസ്
േൾ മുഴുവൻ മൂന്ാ്രം ഘടെത്ഷില്രം ലഹടടക്് 
ആക്കു്രം. 

ആര്ദ്യം േിഷന്: പഞ്ചറോയത്ത് ്സിഡന്റുേറോര്ക്കു 
പരിേീലനയം

ആർദ്ര്രം മഷിഷടറെ  കനതൃത്വത്ഷില് കുട്രംബാകരാഗ്യ കേന്ദ
ങ്ങളുടട നടത്ഷിപെ്  ഊർജഷിതടപെടത്തുന്തഷിടനക്കുറഷിച്ാകലാെഷി
ക്ാൻ ഗ്രാമേഞ്ായത്് പ്രസഷിഡന്റുമാരു്രം ടതരട്ടക്ടപെടെ 
സന്ദ്ധസ്രംഘടനാപ്രതഷിനഷിധഷിേളു്രം േടങ്ടത് ദ്വഷിദഷിന സ്രംസ്ാ
നതല േരഷിശീലന്രം േഷിലയഷിൽ ആർദ്ര്രം മഷിഷൻ േൺസൽടെറെ് 
കഡാ. േഷി.ടേ.ജമീല ഉദ്ഘാടന്രം ടെയ്തു. സഷി.േഷി.സുകരഷ് ബാബു 
സ്വാഗതമാശ്രംസഷിച്ചു. കഡാ.ടേ.വഷിജയകുമാർ, കഡാ.ജഗദീഷ് 
എന്ഷിവർ സ്രംസാരഷിച്ചു. 

ജലസയംരക്ഷണയം: പരിേീലകപരിേീലനയം 
പൂര്ത്തിയറോയി

ജലസ്രംരക്ണവമായഷി ബന്ടപെടെ മാർഗ്ഗകരഖടയ അടഷിസ്ാ
നടപെടത്ഷിയ് സ്രംസ്ാനതല േരഷിശീലേരുടട േരഷിശീലന്രം 
േഷിലയഷിൽ പൂർത്ഷിയായഷി. രണ്ടു ബാച്ചുേളഷിലായഷി മൂന്നുദഷിവസ്രം 
നീണ്ടുനഷിന് േരഷിശീലന േരഷിോടഷിയഷിൽ 220 കേർ േടങ്ടത്തു. 
ജലവഷിഭവ വകുപെഷിടല സീനഷിയർ എഞ്ഷിനഷിയർമാർ, കൃഷഷി വകുപെഷി
ടല അസഷി.ഡയറക്ർമാർ, ടതാേഷിലറപ്പുേദ്ധതഷിയഷിടല എഞ്ഷിനഷി
യർമാർ എന്ഷിവർക്ാണ് സാകങ്തഷിേ േരഷിശീലന്രം നൽേഷിയത്. 
ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷൻ എേ് സഷിേയൂടെീവ് ലവസ് ടെയർകേ
േ് സൺ കഡാ. ടഷി.എൻ. സീമ, സാകങ്തഷിേ ഉേകദഷ്ാവ് കഡാ. 
അജയകുമാർ വർമ്,േരഷിശീലനവഷിഭാഗ്രം േൺസൽടെറെ് ടഷി.േഷി.
സുധാേരൻ, സ്രംസ്ാന ഭൂവഷിനഷികയാഗ കബാർഡ് േമ്ീഷണർ 
എ.നഷിസാമുദേീൻ,  മണ്് സ്രംരക്ണ ഓഫീസർ േഷി.യ.ദാസ്, 
മഹാത്ാഗാന്ഷി ഗ്രാമീണ ടതാേഷിലറപ്പുേദ്ധതഷി കപ്രാഗ്രാ്രം 
ഓഫീസർ േഷി.ബാലെന്ദൻ നായർ, ഇറഷികഗഷൻ വകുപ്പു െീഫ് 
എഞ്ഷിനഷിയർ ടടറൻസ് ആറെണഷി, മണ്് സ്രംരക്ണവകുപ്പു അസഷി. 

ഡയറക്ര് എസ്. അരുൺകുമാർ തുടങ്ങഷിയ വഷിദഗ്ദ്ധരാണ് വഷിവഷിധ 
വഷിഷയങ്ങളഷിൽ ക്ാടസ്ടത്ത്.

ജലസ്രംരക്ണ മാർഗ്ഗകരഖയടട അടഷിസ്ാനത്ഷിൽ ജഷില്ലാ
-കബ്ാക്്-ഗ്രാമ-മുനഷിസഷിപെൽ തലത്ഷില്  സാകങ്തഷിേ വഷിദഗ്ദ്ധർ
ക്കു് േരഷിശീലന്രം ഡഷിസ്രംബർ ആദ്യവാരത്ഷിൽ തുടങ്ങു്രം. സ്രം
സ്ാനടത്ാടൊടേ 8,000 കേർക്കു വഷിവഷിധ ജഷില്ലാകേന്ദങ്ങളഷിൽ 
േരഷിശീലന്രം നൽോനാണ് തീരുമാനഷിച്ഷിട്ടു്ത്. ഭൂമഷിയ്രം മണ്്രം 
ജലവ്രം വായവ്രം മലഷിനമാക്ാടത വഷിേസനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
സ്രംഘടഷിപെഷിക്കുന്തഷിനു്രം ജലസാന്ഷിദ്ധ്യ്രം കരോതസ്േളഷിൽ എല്ലാ 
സമയവ്രം ഉറപൊക്കുന്തഷിനു്രം ആവശ്യമായ നടേടഷിേൾ സ്വീേ
രഷിക്കുന്തഷിനു വഷിവഷിധ വകുപ്പുേകളയ്രം തകദേശസ്ാേനങ്ങകളയ്രം 
സമൂഹകത്യ്രം പ്രാപ്മാക്കുേയാണ് േരഷിശീലനലക്്യ്രം. മേടവ
്സ്രംഭരണ്രം വ്യാേേമാക്കുേ, ഭൂഗർഭജലേരഷികോഷണ്രം ഉറ
പൊക്കുേ എന്ഷിവ ജലസ്രംരക്ണ ഉേമഷിഷടറെ ടോതുലക്്യമാ
ണ്.
നവറകരളത്തിനറോയി ജനകീയറോസൂത്ണയം
സറോമൂഹ് വിദ്റോഭ്റോസ പരിപറോടി: 
പരിേീലക പരിേീലനയം

ജനേീയാസൂത്രണത്ഷിടറെ ഭാഗമായ സാമൂഹ്യ വഷിദ്യാഭ്യാസ 
േരഷിോടഷിയമായഷി ബന്ടപെടെ സ്രംസ്ാനതല േരഷിശീലേരുടട 
േരഷിശീലന്രം േഷിലയഷിൽ സ്രംഘടഷിപെഷിച്ചു. അധഷിോരവഷികേന്ദീേര
ണവ്രം വഷികേന്ദീകൃതാസൂത്രണവ്രം എന്താടണന്നു്രം അവയടട പ്ര
വർത്നരീതഷി, സ്രംവഷിധാനങ്ങൾ, അതഷിൽ ടോതുജനങ്ങൾക്കു് 
േങ്്  കബാധ്യടപെടത്ാനു്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടതൽ ോര്യക്
മമാക്ാനു്രം ലക്്യമഷിട്ടുടോണ്ടു്താണ് സാമൂഹ്യ വഷിദ്യാഭ്യാസ 
േരഷിോടഷി. വഷിവഷിധ ഘടെങ്ങളഷിലായഷി േഞ്ായത്്-മുനഷിസഷിപെൽ
-കോർപെകറഷൻ തലത്ഷിൽ പ്രവർത്ഷിക്കുന് സാമൂഹ്യാധഷിഷ്ഷിത 
സ്രംഘടനേളഷിൽനഷിന്് ടതരട്ടക്ടപെടെവരുടട  കനതൃത്വ
ത്ഷിൽ പ്രാകദശഷിേമായഷി  തുടർേരഷിോടഷിേളു്രം സ്രംഘടഷിപെഷിക്കുേ
യാണ് ഈ േരഷിോടഷിടോണ്് ലക്്യമഷിടന്ത്.

ടോതുവഷിദ്യാഭ്യാസ സ്രംരക്ണയജ്ഞവമായഷി ബന്ടപെടെ് വഷിവഷിധ ജഷില്ലേളഷിടല തകദേശ
സ്വയ്രംഭരണസ്ാേനങ്ങളഷിടല അദ്ധ്യക്മോർക്കു േഷിലയഷിൽ സ്രംഘടഷിപെഷിച് അർദ്ധദഷിന 
കയാഗത്ഷിൽ വഷിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമന്ത്രഷി ടപ്രാഫ. രവീന്ദനാഥ് വഷിഷയാവതരണ്രം നടത്തുന്നു



യുവകവിക്കുള്ള കത്തുകൾ അഥവനോ 
എഴുത്തുകനോരുലട ലൈൈിൾ

 
ഡി റയശുദറോസ്

"മൃഗങ്ങളിലുയം കഷ്േറോണു ഞങ്ങള് സദവറേ
അവയ്ക്കു േരി്കെറോനറോവന്നുണറല്ലറോ
തങ്ങളറിയറോകതകയങ്കിലുയം.
േരിച്ചു തീരു്ില്ല ഞങ്ങള് ഒരു കറോലത്തുയം.
കഠിനവയം അന്വേറോണ് ഞങ്ങള്ക്കു േരണയം
ചുഴലിറപറോകല ഞങ്ങകള പറികച്ചടുത്തു പറോയു്
േക്റോ്റോണു ഞങ്ങള്ക്കു േരണയം"  

(കറയിനര് േറോരിയ റിൽക്കെ)
 

"അനുഭവങ്ങള് ഏറിയകൂറയം പറഞ്ഞു ഫലിപ്ി്കെറോന് 
പ്റോത്തവയറോണ്. ഇതവകര ഒരു വറോ്കെിനുയം കടന്നു 
കെല്ലറോന് പ്റോത്ത ഒരിടത്തു വച്ചറോണ് അവ സയംഭവിക്കു
്ത്. എ്റോൽ കലറോസൃഷ്ികളറോവകട് േക്ന്തികന്കെറോ
ളയം വറോക്കുകള്്കെപ്പുറമുള്ള, ദുരൂഹസത്തകളറോണ്. നിേി
ഷേറോത്ങ്ങളറോയ നമ്മുകട ജീവിതകത്ത അതിലയംഘിച്ചു 
നിൽക്കു് ജന്മങ്ങളറോണ്  അവ”             

(കറയിനര് േറോരിയ റിൽക്കെ)

ടറയഷിനർ മാരഷിയ റഷിൽടക് ടഗായ്ടഥക്കു 
കശഷ്രം ജർമ്ൻ ഭാഷയഷിൽ എഴുതഷിയ 

മഹാനായ എഴുത്തുോരനാണ്. അതഷിഗാഢമായ 
ഇകമജറഷിേൾ ടോണ്് േവഷിതടയ അതീതമായ 
അനുഭൂതഷിയാക്ഷി മാറ്ഷിയ േവഷി. േവഷിതടയ  ജീ
വഷിതത്ഷിൽ നഷികന്ാ ജീവഷിതടത് േവഷിതയഷിൽ 
നഷികന്ാ കവർടേടത്ഷിക്ാണാൻ ആഗ്രഹഷിക്ാ
ത് അഥവാ അതഷിനു സാധഷിക്ാതഷിരുന്  എഴു
ത്തുോരനായഷിരുന്നു റഷിൽടക്. അതുടോ ണ്ാണ് 
ഇന്നു്രം പുതുമ വറ്ാത് ഒരു കലാേമായഷി ആ േവഷി
തേൾ നഷിലനഷിൽക്കുന്ത്. ോലാതീതമായ 
അസ്തഷിത്വ്രം ആ േവഷിതേൾക്കുണ്്.

എഴുത്ഷിടന ഒരു ലജവപ്രക്ഷിയയാക്ഷി വഷി
േസഷിപെഷിടച്ടത് ടറയഷിനർ മാരഷിയ റഷിൽടക്യ
ടട യവ േവഷിക്കു് േത്തുേൾ അസാധാരണ
മായ ഉൾക്ാഴ്ച്ചയ്രം പ്രതഷിഭാശക്ഷിയ്രം ടോണ്് 
പ്രോശവത്ായ പുസ്തേമാണ്. എഴുത്തുോരുടട 
ലബബഷിൾ എന്നു വഷിളഷിക്ടപെട്ടു എന്തു തടന് 

ആ പുസ്തേത്ഷിടറെ പ്രാധാന്യ്രം വ്യക്മാക്കുന്നു. 
ഫ്രാൻസ് ോപ്പൂസ് എന് സുഹൃത്ഷിടറെ േത്തു
േൾക്കു് മറുേടഷിയായഷിടൊണ് റഷിൽടക് ഇടത
ഴുതഷിയഷിട്ടു്ത്. അസാമാന്യമായ സൂക്ഷ്മ നഷിരീക്
ണവ്രം േവഷിതടയന് ആവഷിഷ്കാര രൂേകത്ാട് 
അദമ്യമായ അഭഷിനഷികവശവ്രം ഈ േത്തുേളഷിൽ 
നഷിറഞ്ഞു നഷിൽക്കുന്നു. ോലാതീതമായഷി  എഴുത്തു
ോടര സ്രംകബാധന ടെയ്ാൻ ടേൽപ്പുറ് ഈ 
പുസ്തേ്രം എഴുത്തുോർക്കു്രം ആസ്വാദേർക്കു്രം ഒരു 
കോടല മാനസഷിേെക്വാള്രം വഷിേസഷിപെഷിക്ാൻ 
ഉതകുടമന്തഷിൽ സ്രംശയമഷില്ല

ഒടരഴുത്തുോരൻ അഥവ /ഒരു േവഷി എഴുതു
ന്തഷിനു മുൻേ് ‘ഞാൻ എഴുകതണ്തുകണ്ാ' എന് 
കൊദ്യ്രം സ്വയ്രം കൊദഷിച്ചുടോണ്് നഷിഷ്കരുണമാ
ടയാരു സ്വയ്രം വഷിൊരണയ്ക്ക് മുതഷികരണ്തഷിടറെ 
ആവശ്യേത  റഷിൽടക് മുകന്ാട്ടു വയ്ക്കുന്നു.’നഷിങ്ങ
ളുടട എഴുത്് വഷിലക്ടപെടേയാടണങ്ഷിൽ മരഷി
കക്ണ്ഷി വരുകമാ' എന് ആത്വഷിൊരണയ്ക്ക് 
സ്വയ്രം തയ്ാറാേണടമന്് റഷിൽടക് ആവശ്യ
ടപെടന്നു. എഴുതുേ എന്ത്, ഒരു േലാസൃഷ്ഷിക്് 
മുതഷിരുേ എന്ത് ജീവഷിതത്ഷിടല അകങ്ങയറ്്രം 
അനഷിവാര്യമാടയാരു സ്രംഗതഷിയടല്ലങ്ഷിൽ അത് 
രെഷിക്കുന്തു ടോണ്് ഒരു ോര്യവമഷില്ല.

റഷിൽടക്ടയ സ്രംബന്ഷിച്ഷിടകത്ാള്രം എഴുത്് 
ലദവടത് നഷിർമ്ഷിക്കുന് അത്യസാധാരണമാ
ടയാരു പ്രവൃത്ഷിയാണ്. ലദവടത് ഇനഷിയ്രം 
വരാനഷിരഷിക്കുന് ഒന്ായഷിടൊണ് റഷിൽടക് ോണു
ന്ത്. നാ്രം ശരഷിക്കു്രം ആഗ്രഹഷിച്ചുടോണ്ഷിരഷിക്കു
ടന്ാരാൾ ഇതഷിനേ്രം തടന് ഉണ്ായഷിക്േഷിഞ്ഞു 
എന്നു വന്ാൽ േഷിടന് അതഷിനു വല്ല അർഥവമു
കണ്ാ എന്നു റഷിൽടക് കൊദഷിക്കുന്നു. എഴുത്് 
സമ്പൂർണ്തയഷികലക്കു മനുഷ്യടന വഷിേസഷിപെഷിടച്
ടക്കുന് ഉന്തമാടയാരു േർമ്മായതുടോണ്ാണ് 
േലാപ്രവർത്നടത് അഗാധമാടയാരു ജീവഷിത
രീതഷിയായഷി,ലദവടത് നഷിർമ്ഷിക്ലായഷി  

ബേവചത് ഇനിയും 
വരമാനിരിക്കുന് ഒന്മായി
ട്ടമാണപ് റില്ചക കമാണു
ന്തപ്. നമാം ശരിക്കും 
ആഗ്ഹിച്ചുചകമാണ്ിരിക്കു
ചന്മാരമാള് ഇതിനകം 
തചന് ഉണ്മായികഴിഞ്ഞു 
എന്നു വന്മാല് പിചന് 
അതിനു വല്ല അരഥവു
മുദണ്മാ എന്നു റില്ചക 
ദെമാേിക്കുന്നു. 
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റഷിൽടക് അവതരഷിപെഷിക്കുന്ത്. ഇവഷിടട നഷില
നഷിൽക്കുന് യാഥാസ്ഷിതഷിേമായ നഷിലോടേൾ 
ടവല്ലുവഷിളഷിക്ടപെടന്തഷിടറെ ഗ്രംഭീരമാടയാരു 
ശബ്ദമാണു  നാ്രം  കേൾക്കുന്ത്. നഷിലവഷിലഷിരഷി
ക്കുന് മൂല്യ വ്യവസ്കയാകടാ ജീവഷിതരീതഷികയാ
കടാ ഒത്തുകോകുന്തഷിടറെ അസ്രംബന്ടത്ക്കൂ
ടട റഷിൽടക് ടവളഷിടപെടത്തുന്നു.

നമ്മുടട സാഹഷിത്യജീവഷിതത്ഷില്രം േരഷിഷ്കര
ണവഷിമുഖതയ് എഴുത്തുോർ ധാരാള്രം ഉണ്്. 
അവടര സ്രംബന്ഷിച്ഷിടകത്ാള്രം നഷിലവഷിലഷിരഷി
ക്കുന് അനുഭൂതഷിസങ്ല്പ്രം തഷിേച്ചു്രം േര്യാപ്മാണ്. 
അത്രക്ാടര സ്രംബന്ഷിച്ഷിടകത്ാള്രം ഈ 
പുസ്തേത്ഷിന് യാടതാരു പ്രസക്ഷിയമഷില്ല. 
ോരണ്രം പുതഷിയടതാന്നു്രം ആവശ്യമഷില്ല എന്നു 
േരുതുന്വർക്് നഷിരന്തര്രം േരഷിഷ്കരണങ്ങൾ 
കവണ്രം എന്നു വാദഷിക്കുന്, അനുഭൂതഷിയടട പുതു
മണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ഷിക്കുക്ാൾ മാത്രകമ േവഷിത 
അതഷിടറെ യഥാർഥധർമ്്രം നഷിർവഹഷിക്കുന്നുള്ളൂ 
എന്നു പ്രകഘാഷഷിക്കുന് ഒരു പുസ്തേ്രം ഒരു ശല്യ
മായഷിത്ീരാനാണു സാധ്യത. നഷിലവഷിലഷിരഷിക്കു
ന് വ്യവസ്കയാട് ഒരുവഷിധത്ഷില് ഒത്തുതീർ
പ്പു്രം ഒരു യഥാർഥ േലാോരന് സാധ്യമല്ല.  

എഴുത്തുോരുടട ഏോന്തതയ്ക്ക്  ആന്തരഷിേ
മായ ഒറ്ടപെടലഷിന്  തന്ഷിൽത്ടന്യ് തനഷി
ച്ഷിരഷിപെഷിന് അോരമായ പ്രാധാന്യമാണ് 
റഷിൽടക് നൽകുന്ത്. മനസ്ഷിലാോതഷിരഷിക്കുേ 
എന്ത് മഷിക്വാറു്രം ഒറ്ടപെടലാണ് എന്നു 
റഷിൽടക് േറയന്നു. ഈ ഉൾക്ാഴ്ച്ച വഷിപുലമാ
ടയാരു അകന്വഷണത്ഷിൽ ഉറപെഷിച്ചു നഷിർത്തുന് 
സത്യസന്തയടട പ്രഖ്യാേനമാണ്.”

ഓകരാ അനുഭവങ്ങടളയ്രം അനുഭൂതഷിേടള
യ്രം അതായഷിത്ടന് അറഷിയാനു്രം ആസ്വദഷിക്ാ
നു്രം േേഷിയണ്രം. അനുഭവങ്ങളഷിടല സത്യടത് 
സ്വാ്രംശീേരഷിക്കുവാൻ ഏോന്തമായ ഒറ്ടപെടൽ 
അനഷിവാര്യമാകുന്നു.

പ്രകൃതഷിടയന് സമഗ്രതയടട ഭാഗമായഷിടൊ
ണ് മനുഷ്യാനുഭവങ്ങടള റഷിൽടക് ോണുന്ത്. 
ഭൗതഷിേമാടയാരടഷിത്റയഷിൽ വഷിേസഷിച്ചുവരുന് 
സൗന്ദര്യാത്ോനുഭൂതഷിേളുടട നഷിരീക്ണവ്രം 
വഷിശേലനവ്രം ഇവഷിടട ോണാ്രം. ഏോന്തതടയ
കപൊല്രം സാമൂഹഷിേമാടയാരവസ്യടട ഉല്പന്
മായഷിടൊണ് റഷിൽടക് സ്വാ്രംശീേരഷിച്ഷിട്ടു്ത്. 
അതഷിനു ോലാതീതമാടയാരു തല്രം ലേവന്നു
ടവന്ത് ോണാതഷിരുന്നുകൂടാ.

േവഷിയ്രം ആസ്വാദേനു്രം തമ്ഷില് അഗാധ
മായ ഒരു ോരപെര്യത്ഷിടറെ ഉജ്്വലലെതന്യ്രം 
ഉണ്്.

മഷിസ്റ്റഷിക്ല്രം അേളങ്വമായ ോല്പനഷിേ 
മാധുര്യ്രം ഈ രെനയടട സൗന്ദര്യാത്േ യാ
ഥാർത്്യത്ഷിടന ഉലയ്ക്കുന്ഷില്ല. എഴുത്് തന്ഷിൽ
ത്ടന് അഗാധമായഷി തീരുന് ആണ്ടുമുഴുേലാ

കുന്തഷിടറെ ഉമോദാത്േത ഈ േത്തുേളഷിൽ 
നഷിറഞ്ഞു നഷിൽക്കുന്നു. റഷിൽടക് എന് മനുഷ്യ
ടന, സുഹൃത്ഷിടന, േവഷിടയ, ോലാതീതനായ 
പ്രതഷിഭടയ ഈ പുസ്തേത്ഷില്രം ോണാ്രം. 
ധാരാള്രം പ്രതഷിഭാധനമോരുടട എഴുത്തുേൾ 
നമുക്കു ലഭ്യമാടണങ്ഷില്രം റഷിൽടക്യടടതഷിന് 
സാർവലൗേഷിേമാനമാണു്ത്. േടത്ഴുത്തു
േൾ അപ്രസക്മായീത്ീർന് ഒരു ോലത്്, 
നവമാധ്യമങ്ങളഷിടല എഴുത്തു പ്രക്ഷിയയടട വ്ഷി
ച് മുകന്റ്ത്ഷിടറെ ോലത്് റഷിൽടക്ക്് അതു
ല്യമായ സ്ാനമാണു്ത്. റഷിൽടക്യടട ഈ 
േത്ഷിടോട് എല്ലാ ോലടത്യ്രം എഴുത്ഷിടറെ 
സ്രംവാദസ്ലമായഷി േരഷിണാമ്രം ടോണ്ഷിരഷിക്കു
ന്നു എന്ത് വസ്തുതയാണ്.

(ഏതാണ്് ഒരു നൂറ്ാണ്ഷിനഷിപ്പുറമഷിരുന്് ഒരു 
ലദവസങ്ല്പ്രം കോടല എഴുത്തുോരുടട 
ലബബഷിളായഷി ത്ീർന് ഈ എഴുത്തുേൾ വാ
യഷിച്ചുടോണ്ഷിരഷിടക് കലാേത്ഷിടറെ ഏകതതഷിട
ങ്ങളഷിലഷിരുന്് ഇകത പുസ്തേ്രം ഇകത സമയ്രം 
മറ്ാടരാടക്യാവ്രം വായഷിച്ചുടോണ്ഷിരഷിക്കുേ 
എന് െഷിന്ത അനഷിർവെനീയമാടയാരു ആഹ്ാദ
മായഷി ഉ്ഷിൽ നഷിറയന്നു.)

ടറയഷിനർ മാരഷിയ റഷിൽടക്. ജനന്രം 1875 
മരണ്രം 1926

27 വയസ് പ്രായമു്കപൊോണ് യവേവഷിക്കു
് േത്തുേൾ എഴുതുന്ത്.

അകദേഹത്ഷിടറെ മാസ്റ്റർേീസായ  ‘ദയൂകനാ വഷി
ലാേങ്ങൾ ‘നീണ് േത്തുവർഷങ്ങൾ ടോണ്ാണ് 
പൂർത്ഷിയാക്ഷിയത്. ധാരാള്രം വസ്തുേവഷിതേൾ 
(Thing Poems) അകദേഹടമഴുതഷിയഷിട്ടുണ്്.

ഓദരമാ 
അനുഭവങ്ങചളയും 
അനുഭൂതികചളയും 
അതമായിത്ചന് 

അറിയമാനും ആസ്വേി
കമാനും കഴിയണം. 
അനുഭവങ്ങളിചല 

സത്യചത് സ്വമാംശീകരി
ക്കുവമാന് ഏകമാന്തമമായ 

ഒറ്ചപ്ടല് 
അനിവമാര്യമമാകുന്നു.

േ്രംക്ഷിോരന േവഷിയ്രം 
അധ്യാേേനുമാണ് - 
9446458166
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കവബ്സസറ്റുകളിൽ ലഭ്േറോണ്

2018 - 19 വറോര്ഷിക പദ്ധതി-നിര്റദേേങ്ങള് നൽകി
തകദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുടട വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷി നഷിര് വഹ

ണത്ഷിന് കൂടതല് സമയ്രം ലഭഷിക്ത്ക്വഷിധ്രം ആസൂത്രണ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് െഷിടെടപെടത്തുേ എന്ത് േതഷിമൂന്ാ്രം േഞ്വത്സ
രേദ്ധതഷിയഷിടല പ്രഖ്യാേഷിത ലക്്യമാണ്. ഈ ദഷിശയഷില് 
ോര്യമായ മുകന്റ്മുണ്ാക്ാന ആദ്യവര്ഷ്രം (2017-18) േേഷി്ഷി
ട്ടുണ്്. സാ്ത്ഷിേവര്ഷത്ഷിടറെ തുടക്ത്ഷില് തടന് നഷിര് വ
ഹണ്രം ആര്രംഭഷിക്ാന േേഷിയ്രംവഷിധ്രം അടത്വര്ഷടത് (2018-
19) േദ്ധതഷി ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്ഷിയാക്കുന്തഷിന് 
സര്ക്ാര് ലക്്യമഷിടന്നു. ഈ സാഹെര്യത്ഷില് ത്രഷിതല േഞ്ാ
യത്തുേളു്രം മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്ഷിേളു്രം കോര്പെകറഷനുേളു്രം അവയടട 
2018-19 വാര്ഷഷിേ േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്കുന്തഷിനുകവണ് മുടന്ാ 
രുക് പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്തുന്തഷിന്  നഷിര്കദേശങ്ങള് നല്േഷി 
ഉത്രവായഷി.
(സ.ഉ(എ്രം.സ്) ന്രം. 223/2017/തസ്വഭവ,  തീയതഷി 16-11-2017)
(സ.ഉ(എ്രം.സ്) ന്രം. 224/2017/തസ്വഭവ,  തീയതഷി 16-11-2017)

ശുെിത്വ സറദേേയം നൽകണയം
സ്രംസ്ാനത്് ഹരഷിതകേരള്രം മഷിഷന് േീേഷില് ശുെഷിത്വ 

മാലഷിന്യ സ്രം്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുടട ഭാഗമായഷി സമ്പൂര്ണ് 
ശുെഷിത്വ്രം ഉറപൊക്കുന്തഷിന് വഷിവഷിധ വകുപ്പുേളുടടയ്രം ഏജ
നസഷിേളുടടയ്രം േീേഷിലായഷി ടോതുജനങ്ങളുമായഷി കനരഷിടെ് 
ബന്ടപെടന് എല്ലാ ഓഫീസുേളഷിലൂടടയ്രം േൗരമോരുടട ഉത്
രവാദഷിത്്രം കബാധ്യടപെടത്തുന് ശുെഷിത്വ സകന്ദശങ്ങള് നല്കുന്
ത് സ്രംബന്ഷിച്് ഉത്രവ് പുറടപെടവഷിച്ചു. 
(സ.ഉ(സാധാ) ന്രം. 3755/2017/തസ്വഭവ,  തീയതഷി 23-11-2017) 

പുസ്കങ്ങള് വറോങ്ങു്തിന് നിര്റദേേയം
തകദേശസ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങള് േദ്ധതഷി നഷിര് വഹഷിക്കു

ന്തഷിടറെ ഭാഗമായഷി പുസ്തേങ്ങള് വാങ്ങുക്ാള് ആയത്               
ബുക്്മാര്ക്്, സാഹഷിത്യ പ്രവര്ത്േ സഹേരണ സ്രംഘ്രം 
എന്ഷിവ വേഷി വാങ്ങാന നഷിര്കദേശ്രം നല്േഷി ഉത്രവായഷി  
(സ.ഉ(സാധാ) ന്ര് 3709/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതഷി 18-11-2017)

സലഫ് - പദ്ധതികള് സയംറയറോജിപ്ിക്കുന്നു
വഷിവഷിധ വകുപ്പുേളുടട ലേവശമു്  ഗുണകഭാക്തൃ േടെഷിേയഷി

ല് ഉള്ടപെടെവടര ലലഫ് മഷിഷന േടെഷിേയഷില് ഉള്ടപെടത്ഷി മറ്് 
വകുപ്പുേളുടട ്ീ്രം വേഷി പ്രസ്തുത ഗുണകഭാക്ാക്ള്ക്് 2017-18 
സാ്ത്ഷിേ വര്ഷ്രം മുതല് ആനുകൂല്യ്രം നല്കുന്തഷിനു്രം േടെഷിേ
ജാതഷി/േടെഷിേവര്ഗ്ഗ കുട്രംബങ്ങള്ക്് കറഷനോര്ഡ് മാനദണ്ഡ
മായഷി നഷിശ്യഷിക്കുക്ാള് അര്ഹമായ േലരു്രം ഒേഷിവാക്ടപെട്ടു
കോകുന്തഷിനാല് േടെഷിേജാതഷി/േടെഷിേവര്ഗ്ഗ കുട്രംബങ്ങടള 
ടതരട്ടക്കുന്തഷിന് കറഷനോര്ഡ് ഇല്ലാത് േടെഷിേജാതഷി/
േടെഷിേവര്ഗ്ഗ ഗുണകഭാക്ാക്ളുടട േടെഷിേ ബന്ടപെടെ വകുപെ് 
തയ്ാറാക്ഷി നല്കുന്തഷിനു്രം അനുമതഷി നല്േഷി ഉത്രവായഷി.  
(സ.ഉ(സാധാ) ന്രം. 3872/2017/ത.സ്വഭവ,  തീയതഷി 30-11-2017) 

PMAY പദ്ധതി 
അധികസഹറോയത്തിന് അനുേതി

2016-17 വര്ഷത്ഷില് 31-03.-2016 നു്രം 31-03-2017 നുമഷിടയഷി
ല്) PMAY േദ്ധതഷിപ്രോര്രം ധനസഹായ്രം ലഭഷിച്വര്ക്് 
വീടേണഷി പൂര്ത്ീേരഷിക്ാന കൂടതല് ധനസഹായ്രം ആവശ്യ
മാടണങ്ഷില് വ്യവസ്േളുടട അടഷിസ്ാനത്ഷില് അധഷിേ ധന
സഹായ്രം അനുവദഷിച്ചു നല്ോന അനുമതഷി നല്േഷി ഉത്ര 
വായഷി.
(സ.ഉ(സാധാ) ന്രം. 3768/2017/ത.സ്വഭവ,  തീയതഷി 23-11-2017)

200 പുതിയ ബഡ്സ് സ്കൂളകള്
കുട്രംബശ്രീയടട േീേഷില് 200 പുതഷിയ ബഡ്സ് സ്ാേനങ്ങ

ള് ആര്രംഭഷിക്കുന്തഷിന് അനുമതഷി നല്ഷി ഉത്രവ് പുറടപെടവഷിച്ചു.
(സ.ഉ(എ്രം,എസ്) ന്രം. 236/2017/ത.സ്വഭവ,  തീയതഷി 05-12-2017)

കുടുയംബശ്രീ സയംഘടനറോ തിരകഞെടുപ്് 
കുട്രംബശ്രീ സ്രംഘടനാ തഷിരട്ടപെ്  പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സുഗമവ്രം സമയബന്ഷിതവമായഷി പൂര്ത്ീേരഷിക്കുന്തഷിന്  മാ
ര്ഗ്ഗനഷിര്കദേശങ്ങള് പുറടപെടവഷിച്ചു
(സ.ഉ(േഷി) ന്രം. 95/2017/ത.സ്വഭവ,  തീയതഷി 05-12-2017)
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ഹരിത നകരളം മിഷൻ
മൈ��് ്നില്നോരു നവ�ിട് മനോ�ക

സ്രംസ്ാന സർക്ാരഷിടറെ ഹരഷിത കേരള്രം 
മഷിഷൻ േദ്ധതഷിയഷില് നഷിശേബ്ദ വഷിപ്വ്രം 

തീർക്കുേയാണ് മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് 
ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം ജീവനക്ാരു്രം.

ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷൻ േദ്ധതഷിയടട സമാ
ര്രംഭത്ഷിന് മുകന്ാടഷിയായഷി 'ഗ്രീൻ & ക്ീൻ 
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ ' എന് കേരഷില് മലപ്പുറ്രം 
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ കോ്ൗണ്് സ്ാേനടത് 
ഏറ്വ്രം മഷിേച്തു്രം ലജവകൃഷഷി, ജലസ്രംരക്
ണ്രം, േരഷിസ്ഷിതഷി േരഷിോലന്രം, മാലഷിന്യ നഷിർ
മ്ാർജ്ന്രം എന്ഷിവയഷില് ഒരു മാതൃോ സ്ാ
നമാക്കുേ എന് ഉകദേശ്യകത്ാടട  മലപ്പുറ്രം 
ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് ഭരണസമഷിതഷിയ്രം ജീവന
ക്ാരു്രം കെർന്് േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷിയഷിരുന്നു. 
ദഷിവകസന രണ്ായഷിരത്ഷില് അധഷിേ്രം  ജീവന
ക്ാരു്രം അത്ര തടന് ടോതു ജനങ്ങളു്രം വന്നു 
കോകുന് ജഷില്ലാ ആസ്ാനടത് 38 ഏക്റഷിലാ

യഷി വ്യാേഷിച്ചു േഷിടക്കുന് ഈ റവനയൂ ഭൂമഷിയടട 
സ്രംരക്ണവ്രം ശുെഷിത്വ  േരഷിോലനവ്രം  അടത്  
30 വർഷത്ഷിനപ്പുറമുളള വഷിേസനവ്രം മുന്ഷില് 
േണ്ടു ടോണ്ടുളള ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്കു
ന്തഷിന് അന്ടത് ജഷില്ലാ േളക്ർ ടവങ്ഷികടശ
േതഷിയ്രം മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്തു്രം  ജഷില്ലാ 
ശുെഷിത്വ മഷിഷടറെ  സഹേരണകത്ാടട 2016 
�ൺ മാസത്ഷില് സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷിടല മുഴുവൻ 
ഓഫീസ് കമധാവഷിേളുകടയ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് 
അധഷിോരഷിേളുകടയ്രം ഒരു കയാഗ്രം വഷിളഷിച്ചു കെർ
ക്കുേയണ്ായഷി.

ഒരു സബ് േമ്ഷിറ്ഷി രൂേീേരഷിച്ചു. മലപ്പുറ്രം 
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ ഒരു മാതൃോകേന്ദമാക്ഷി മാ
റ്റുന്തഷിനുളള മാസ്റ്റർപ്ാൻ തയ്ാറാക്കുന്തഷിന് 
ഓകരാ ഉകദ്യാഗസ്ർക്കു്രം  വീതഷിച്ചു നല്കുേയ്രം 
ടെയ്തു.

സറോയിരറോജ് കക.പി
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സഷിവഷില് കസ്റ്റഷൻ രൂക്മായ കുടഷിടവളള 
ക്ാമ്രം കനരഷിടന് കുന്ഷില് പ്രകദശമാണ്. ഇവഷി
ടടത് ജലക്ാമ്രം േരഷിഹരഷിക്കുന്തഷിന് എല്ലാ 
സർക്ാർ ടേടെഷിങ്ങളഷില്രം മേ ടവ് സ്രംഭരണഷി/
റീച്ാർജ്ഷി്രംഗ് സ്രംവഷിധാന്രം ഒരുക്ാൻ തീരൂമാ
നഷിക്കുേയ്രം ടെയ്തു. ടെറഷിയ കുളങ്ങൾ നഷിർമ്ഷിച്് 
അവയഷികലക്് മേടവളള്രം സ്രംഭരഷിച്ചു്രം ഭൂഗർഭ 
ജലസ്രംരക്ണ്രം ഉറപ്പു വരുത്തുന്തഷിന് ഭൂജലവ
കുപെ് േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി. അതഷിടറെ ഭാഗമായഷി 
സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷില്  ലക്ക്ണക്ഷിന് ലഷിറ്ർ 
സ്രംഭരണ കശഷഷിയ് ഒരു  ജല സ്രംഭരണഷി 
എ്രം.േഷി. ഫണ്് ഉേകയാഗഷിച്് നഷിർമ്ഷിച്ഷിട്ടുണ്്

സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷിടല കറാഡുേൾ നവീേരഷി
ക്കുന്ത് സ്രംബന്ഷിച്ചു്രം കറാഡഷിനഷിരുവശവ്രം 
ഫലവൃക് ലതേൾ ടവച്് േഷിടഷിപെഷിക്കുന്തു്രം 
ടോതുജനങ്ങൾക്് സഞ്രഷിക്കുന്തഷിന് നടപൊ
തേളു്രം വഷിശ്രമഷിക്കുന്തഷിന് സഷിമറെ് ടബ�േളു്രം 
പൂകന്താടെവ്രം, ലാറെ് സ് കേപെഷി്രംഗ്, എന്ഷിവ സ്രം
ബന്ഷിച് േദ്ധതഷിേളുടട  എസ്റ്റഷികമറ്് തയ്ാറാക്ഷി.

ഇകതാടടാപെ്രം തടന് ഓകരാ ഓഫീസുേളുടട  
േരഷിസരവ്രം േരഷിോലഷിക്കുന്തഷിന് ജീവനക്ാരു
ടട  കനതൃത്വത്ഷില് 'ഹരഷിത ക്ബ്' രൂേീേരഷിച്് 
2016 െഷിങ്ങ്രം ഒന്ഷിന് തടന് കഗ്രാബാഗുേളഷില് 
ലജവ േച്ക്റഷി കൃഷഷി ആര്രംഭഷിച്ചു.

ഹരഷിത കേരള മഷിഷൻ േദ്ധതഷി ആര്രംഭഷിക്കു
ന്തഷിന് മുകന്ാടഷിയായഷി  ജഷില്ലാ േഞ്ായത്ഷിന് 
േഷിറേഷില്രം മുൻവശത്തുമായഷി ോട് േഷിടഷിച്് �ദ്ര 
ജീവഷിേളുടടയ്രം വഷിഷപൊ�േളുടടയ്രം  വഷിഹാര
കേന്ദമായഷിരുന് 60 ടസറെ് സ്ല്രം ശുെീേരഷിച്് 
അവഷിടടയ്രം േച്ക്റഷി കൃഷഷി നടത്തുന്തഷിനായഷി 

ഒരുക്ഷിടയടത്തു. ഹരഷിത കേരള്രം മഷിഷടറെ 
ഔകദ്യാഗഷിേ  ഉല്ഘാടന്രം നടത്ഷിയ 2016 
ഡഷിസ്രംബർ 8 ന് േച്ക്റഷി, വാേകൃഷഷി  എന്ഷിവ 
ആര്രംഭഷിച്ചു.

സ്രംസ്ാന ലജവ ലവവഷിധ്യ കബാർഡുമാ
യഷി  സഹേരഷിച്് സഷിവഷില് കസ്റ്റഷനഷില്  ഒരു 
മാതൃോ വനവ്രം ലജവ ലവവഷിധ്യ ഉദ്യാനവ്രം 
നഷിർമ്ഷിക്കുന്തഷിന് ഈ കമഖലയഷില് പ്രവര്ത്ഷി
ക്കുന് ഫ്രണ്് സ് ഓഫ് നാെ്വർ എന് േരഷിസ്ഷി
തഷി സ്രംഘടനയമായഷി സഹേരഷിച്്  നടപെഷിലാക്കു
ന്തഷിനു്രം േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി. 

േദ്ധതഷിയമായഷി എസ്.ബഷി.ഐ, എ.എ്രം 
കമാകടൊർസ്, കേരളാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്്, മലപ്പുറ്രം 
എന്ീ സ്ാേനങ്ങളു്രം സഹേരഷിക്കുേയണ്ായഷി.  
നവ കേരള മഷിഷന് കവണ്ഷി വാർഷഷിേ േദ്ധതഷി
യടട ഒടൊടേ 38% തുേയാണ് ജഷില്ലാ േഞ്ായ
ത്് വേയഷിരുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്ത്.

പ്ാസ്റ്റഷിേ് നഷിർമ്ാർജ്നത്ഷിന് നവീന
മായ രീതഷിയഷിലളള  ഒരു ടമാലബല്  േേ് സ് 
ബാഗ് (തുണഷിസഞ്ഷി) നഷിർമ്ഷിച്് വഷിതരണ്രം ടെ
യ്യുന്തഷിനു്രം േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി വരുന്നു.  ആൻ
 ക�ായഷിഡ് ടമാലബല്  കഫാൺ േൗച്് ആയഷി 
മടക്ഷി സഷിബ്ബ് ഇടെ്  ഉേകയാഗഷിക്ാവന്  ഈ 
േേ് സ് നഷിവർത്ഷി സഞ്ഷിയായഷി ഉേകയാഗഷി
ക്ാൻ േേഷിയന്താണ്. ഇത്ര്രം സഞ്ഷിേൾ 
സർക്ാർ ജീവനക്ാരു്രം ടോതുജനങ്ങളു്രം  
േയ്ഷില് േരുതുേയാടണങ്ഷില്  ഓകരാ ദഷിവസവ്രം  
വീടേളഷിടലത്തുന് 5 മുതല് 10 വടരയളള പ്ാ
സ്റ്റഷിേ് േവറുേൾ ഒേഷിവാക്ാൻ േേഷിയ്രം.

ഹരിത ദകരള മിഷന് 
പദ്തി ആരംഭിക്കുന്
തിനപ് മുദന്മാടിയമായി  
ജില്ലമാ പഞ്മായത്ിനപ് 
പിറകിലം 
മുന്വശത്തുമമായി കമാടപ് 
പിടിച്പ് �� ജീവികളു
ചടയും വിഷപ്മാ�കളു
ചടയും  വിഹമാരദകന്ദ്രമമാ
യിരുന് 60 ചസന്പ് 
സ്ലം ശുെീകരിച്പ് 
അവിചടയും പച്കറി 
കൃഷി നടത്തുന്തിനമായി 
ഒരുകിചയടുത്തു. 
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കകട്ിട േറോലിന്ത്തിനിടയിൽ  സജവ 
കൃഷിറത്തറോട്യം: 

വഷിളേടള സ്വന്ത്രം മക്ടളകോകലയാണ് 
ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് മാതൃോ കതാടെത്ഷില് േരഷി
ോലഷിക്കുന്ത്.  ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് ടേടെഷിടത്ഷി
ന് സമഷിേ്രം ടേടെഷിട മാലഷിന്യ്രം തളളഷിയ േറ്ഷി
ലാണ് േേഷി് വർഷ്രം ലജവകൃഷഷി 
കതാടെടമാരുക്ഷിയത്. ടേടെഷിട മാലഷിന്യ്രം ത്ഷിയ 
സ്ല്രം കൃഷഷിക്് അനുകയാജ്യമായ രീതഷിയഷില് 
ഒരുക്ഷിടയടക്കുന്ത് ഒരു ടവല്ലുവഷിളഷിയായഷി 
ഏടറ്ടക്കുേയായഷിരുന്നു .സ്വർണമുഖഷി, െങ്ങാലഷി
കക്ാടൻ എന്ീ കനന്ത്രവാോ ഇനങ്ങളു്രം േപൊ
യയ്രം തക്ാളഷിയ്രം അമരയ്രം െതുരപെയറു്രം 
ടവണ്, വഴുതന, ഇഞ്ഷി, മ്ൾ, കെന, േപെ, 
െീര േച്മുളകുടമാടക്യാണ് പ്രധാന കൃഷഷി. 
രക്െന്ദന്രം, ആര്യകവപെ്, ഉങ്ങ്, അകശാേ്രം,ടെ
്േ്രം, കൂവള്രം എന്ീ ഔഷധ ടെടഷിേളു്രം 
ഞാവല്, പ്ാവ്, േപൊയേളഷില് പ്രമുഖനായ  
ടറഡ് കലഡഷി, നാടൻ മാവ്, േടച്ക്, റ്രംബുടൊൻ, 
കേര, ൊ് എന്ഷിങ്ങടന ഫല വൃക്ങ്ങളു്രം കതാ
ടെത്ഷിലണ്്. തടഷിേളഷിടലാടക് കുരുമുളേ് വളളഷി
േളു്രം േയറ്ഷിയഷിട്ടുണ്്. 

സാധാരണ ഗതഷിയഷില്  അപ്രാകയാഗഷിേടമ
ന്് േലരു്രം േരുതഷിയഷിരുന് പ്രവർത്നങ്ങളു്രം 
'ഇത് ഇവഷിടട സാധ്യമാകണാ'  എന് േലരുടട
യ്രം സ്രംശയങ്ങൾക്കുമുളള മറുേടഷി  പ്രവൃത്ഷിയഷി 
ലൂടടയാണ്  മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്് നല്േഷി
യഷിരഷിക്കുന്ത്. അതുവേഷി എല്ലാ തകദേശ സ്ാേ
നങ്ങൾക്കു്രം, സർക്ാർ വകുപ്പുേൾക്കു്രം മാതൃേ
യായഷിരഷിക്കുേയാണ്.

ഹരഷിത കേരള മഷിഷടറെ സകന്ദശ്രം സ്വന്ത്രം 
ജീവനക്ാരഷിലൂടട ടോതുജനങ്ങൾക്് അനുഭവ
കവദ്യമാക്ാനു്രം ഈ സകന്ദശ്രം ജനങ്ങളഷിടല
ത്ഷിക്ാനു്രം ഈ േദ്ധതഷി വളടര അധഷിേ്രം 

കലഖേന
മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്്
സീനഷിയർ ക്ാർക്ാണ്

സഹായേമായഷിട്ടുണ്്. മണ്ഷില് േണഷിടയടക്ാ
നു്രം സ്വന്തമായഷി  േരഷിമഷിതമാടയങ്ഷില്രം കൃഷഷിടെ
യ്യുന്തഷിന് മഷിക് ജഷിവനക്ാർക്കു്രം േരഷിശീലന്രം 
നല്ോനു്രം േലരു്രം സ്വന്ത്രം വീടേളഷില്രം േരഷിസ
രപ്രകദശങ്ങളഷില്രം ോർഷഷിേ സ്രംസ് ോരത്ഷിടറെ 
പ്രൊരേരാകുന്തഷിനു്രം ഈ േദ്ധതഷി ോരണഭൂ
തമായഷിട്ടുണ്്. 

ഓഫീസ് േരഷിസരത്് നടത്തുന് ലജവ 
കൃഷഷിയടട േരഷിോലനത്ഷിന്  തഷിേച്ചു്രം അനുേ
രണീയവ്രം മാതൃോേരവമായ രീതഷിയഷില് ഹരഷിത 
ക്ബ് രൂേീേരഷിച്് േരഷിോലന ചുമതല ജീവന
ക്ാരു്രം ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം കെർന്ാണ് നടത്തു
ന്ത്. ോർഷഷിേ  ഉല്പെന്ങ്ങൾ ജീവനക്ാർ
ക്ഷിടയഷില് തടന് കലല്രം  ടെയ്് കൃഷഷിയടട 
േരഷിോലനത്ഷിന് തുേ േടണ്ത്തുന്നു. തുടക്
ത്ഷില് െഷില സ്വോര്യവ്യക്ഷിേളു്രം സ്ാേനങ്ങ
ളു്രം  വഷിത്തു്രം വളവ്രം ലഭ്യമാക്കുേയായഷിരുന്നു. കൃ
ഷഷിക്ാവശ്യമായ മാനുഷഷിേ അധ്വാന്രം കജാലഷി 
സമയത്ഷിനുകശഷ്രം രകണ്ാ മൂകന്ാ  മണഷിക്കൂർ 
സമയ്രം േടണ്ത്ഷി ജീവനക്ാർ തടന്യാണ് 
നഷിർവ്വഹഷിക്കുന്ത്. 

മാതൃോകത്ാടെത്ഷിടറെ േരഷിോലനത്ഷിന്  
ദഷിവകസന ോോയഷി കോകുന് രണ്ായഷിരത്ഷില
ധഷിേ്രം ലഷിറ്ർ മലഷിനജല്രം പുനരുേകയാഗടപെടത്തു 
ന്തഷിന് ഒരു കവസ്റ്റ് വാടെർ ട്ീറ്് ടമറെ് പ്ാറെ് സ്ാ
േഷിക്കുന്തഷിനുളള േദ്ധതഷി തയ്ാറാക്ഷി വരുന്നു. 
അതുവേഷി ജലസ്രംരക്ണ കമഖലയഷില്രം ഒരു 
മാതൃോ േദ്ധതഷി സമൂഹത്ഷിന് സമർപെഷിക്കുവാൻ 
േേഷിയടമന്് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

േരഷിസ്ഷിതഷി ദഷിനാെരണങ്ങൾ കേവല്രം 
ആെരണത്ഷിടലാതുക്ാടത, മാതൃോ േദ്ധതഷി 
നഷിർവ്വഹണ്രം പ്രവൃത്ഷിയഷിലൂടട ോണഷിച്ചു തരുന് 
ഭരണ സമഷിതഷിയ്രം ജീവനക്ാരു്രം  സ്രംസ്ാന
ത്ഷിനാടേ അനുേരണീയമാണ്. 

സമാധമാരണ ഗതിയില്  
അപ്മാദയമാഗികചമന്പ് 
പലരും കരുതിയിരുന് 

പ്വരത്നങ്ങളും 'ഇതപ് 
ഇവിചട സമാധ്യമമാദണമാ'  

എന് പലരുചടയും 
സംശയങ്ങള്ക്കുമുളള 

മറുപടി 
പ്വൃത്ിയിലൂചടയമാണപ്  

മലപ്പുറം ജില്ലമാ 
പഞ്മായത്പ് നല്കി

യിരിക്കുന്തപ്.
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മറ്് സ്രംസ്ാനങ്ങളഷിടല മാലഷിന്യപ്രശ് നങ്ങകള
ക്ാൾ വളടര ഗുരുതരമാണ് കേരളത്ഷികറെത്.  

എന്താണ് ോരണ്രം? ജനസാന്ദത തടന്യാണ
ത്.  33886 െതുരശ്ര േഷികലാമീറ്റഷിൽ ഏേകദശ്രം 
3.33 മഷില്യൺ ജനങ്ങളാണ് തഷിങ്ങഷിപൊർക്കുന്ത്.  
അതായത് ഒരു െതുരശ്ര േഷികലാമീറ്റഷിൽ 359 
കേർ താമസഷിക്കുന്നു.  കൂടാടത വർഷത്ഷിൽ 150 
ദഷിവസവമു് മേ കേരളത്ഷിടല മാലഷിന്യ സ്രം
സ് േരണ്രം കൂടതൽ �ഷ് േരമാക്കുന്നു.  കലാേ
ത്ഷിടറെ ഒട്ടുമഷിക് ഭാഗങ്ങളഷില്രം മാലഷിന്യേരഷിോ
ലന്രം േലതര്രം ടവല്ലുവഷിളഷിേൾ അതഷിജീവഷിച്ാണ് 

േരഷിഹാരത്ഷികലയ്ക്ക് എത്ഷിയഷിട്ടു്ത്.
മാലഷിന്യടത് ഉേകയാഗപ്രദമാക്ഷി മാറ്റു

വാൻ ഇന്് േല നൂതനമാർഗ്ഗങ്ങളു്രം ഉണ്്.  
വഷിവഷിധ സ്രംഘടനേളു്രം തകദേശസ്വയ്രംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളു്രം സർക്ാരഷിടറെ വഷിവഷിധ ഏജൻ
സഷിേളു്രം ഈ കമഖലയഷിൽ സജീവമായഷി ഇടടേ
ടന്നുണ്്.  ജീവടറെ നഷിലനഷിൽപെഷിടന തടന് 
ബാധഷിക്കുന് ഒരു വഷിഷയമാേയാൽ ഇത്രത്ഷി
ല് ഇടടേടലേൾ ആവശ്യവമാണ്.  തത്ഫ
ലമായഷി കേരളത്ഷിടറെ വഷിവഷിധ ഭാഗങ്ങളഷിൽ 

മനോൈിന്യപരിപനോൈന രംഗല്
ആൈ�ഴ മനോ�ക
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മാലഷിന്യ േരഷിോലനത്ഷിന് േരഷിസ്ഷിതഷി സൗ
ഹൃദമായ േല സ്രംവഷിധാനങ്ങളു്രം ഉണ്ായഷിട്ടുണ്്. 
േല തകദേശ സ്വയ്രംഭരണ  സ്ാേനങ്ങളു്രം 
മാലഷിന്യ േരഷിോലനത്ഷിനായളള  വഷിവഷിധ മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ  അവല്രംബഷിച്ചു വരുന്നുമുണ്്. ആലപ്പുേ 
നഗരസഭ നടപെഷിലാക്ഷി വരുന് മാതൃോേരമായ 
പ്രവർത്നങ്ങളഷിലൂടട ........

കേരളത്ഷിൽ നഗരാസൂത്രണത്ഷിന്  ഹരഷിശ്രീ 
കുറഷിച് ആലപ്പുേ, ഭൂപ്രകൃതഷിയടട പ്രകത്യേതേൾ 
ടോണ്്  വഷികനാദ സഞ്ാരകമഖലയഷിൽ ശ്രദ്ധ
യാേർഷഷിച് നഗരമാണ്. േടഷി്ാറ് അറബഷി
ക്ടലഷിനു്രം, േഷിേക്് കവ്നാട്ടുോയലഷിനു്രം കേ
രളത്ഷിടറെ ടനല്ലറയായ കുടെനാടഷിനുമഷിടയഷിൽ 
46.77 െ: േഷി.മീ. വ്യാേഷിച്ചു േഷിടക്കുന് ആലപ്പുേ 
കേരളത്ഷിടല ഏറ്വ്രം ജനസാന്ദതയ് നഗര
സഭയാണ്. വഷികനാദസഞ്ാരത്ഷിനായഷി ദഷിന്രം
പ്രതഷി േതഷിനായഷിരത്ഷിലധഷിേ്രം ജനങ്ങൾ വന്നു
കോകുന്നുണ്് എന്ാണ് േണക്ാക്ഷിയഷിരഷിക്കു 
ന്ത്. 2 വലഷിയ േനാലേളുടട തീരത്് സ്ഷിതഷി 
ടെയ്യുന് ആലപ്പുേ േടെണ്രം 104 ടെറഷിയ േനാല
േളുമായഷി ബന്ടപെടെ് േഷിേക്ഷിടറെ ടവനീസ് 
എന്റഷിയടപെടന്നു.

േേഷി്  അരനൂറ്ാണ്ായഷി നഗരത്ഷിടല 
മാലഷിന്യങ്ങൾ മാരാരഷിക്കുള്രം ടതക്് േഞ്ായ
ത്ഷില് സർകവ്വാദയപുരത്് നഗരസഭവേ 18 
ഏക്ർ സ്ലത്് നഷികക്േഷിക്കുേ മാത്രമാണ് 
ടെയ്ഷിരുന്ത്.  2012 ൽ പ്രകദശവാസഷിേൾ നട
ത്ഷിയ സമരടത് തുടർന്് നഗരത്ഷിടല മാലഷി
ന്യനീക്്രം തടസ്ടപെട്ടു. ഇതഷിടന തുടർന്നുണ്ായ 
പ്രതഷിസന്ഷി അതഷിജീവഷിക്ാൻ വഷികേന്ദീകൃത 
സ്രംസ് ക്രണ്രം മാത്രമായഷിരുന്നു നഗരസഭയ്ക്ക് 
മുന്ഷിലണ്ായഷിരുന് കോ്രംവേഷി.

'നിര്മ്ലഭവനയം നിര്മ്ലനഗരയം'
2012 മുതൽ 2017വടരയ് ോലയളവഷിൽ 

നടപെഷിലാക്കുന്തഷിനായഷി നഗരസഭ വഷിഭാവന്രം 
ടെയ്ഷിട്ടു് േദ്ധതഷിയാണഷിത്.  കേന്ദീകൃത 
മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ പ്ാറെ് അടച്് പൂടെഷിയ 
സാഹെര്യത്ഷിൽ   നഗരത്ഷിൽ പ്രതഷിദഷിന്രം ഉൽ
പൊദഷിപെഷിക്ടപെടന്നു 45 ടകണ്ാള്രം ലജവമാലഷിന്യ
ങ്ങൾ  സ്രംസ് ക്രഷിയ്ക്കുേ എന്തായഷിരുന്നു േദ്ധ
തഷിയടട ഉകദേശ്യ്രം.  ആദ്യോലഘടെത്ഷിൽ  
േദ്ധതഷി ലക്്യ്രം ടവച്ത് ഗാർഹഷിേ മാലഷിന്യ 
സ്രംസ് ക്രണ്രം നടപെഷിലാക്കുന്തഷിന്  ഓകരാ 
വാർഡഷില്രം 15% മുതൽ 20% വടര വീടേളഷിൽ 
ഉറവഷിട മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ സ്രംവഷിധാന
ങ്ങൾ ഏർടപെടത്തുേ എന്തായഷിരുന്നു. ഇതഷിടറെ 
ഭാഗമായഷി ശുെഷിത്വമഷിഷടറെ സഹായകത്ാടട 
3000ഗാർഹഷിേ ബകയാഗ്യാസ് പ്ാന്റുേളു്രം 2800 
ലേപെ് േക്ാസ്റ്റ്  യൂണഷിറ്റുേളു്രം വീടേളഷിൽ 
സ്ാേഷിച്ചു. 

നഷിർമ്ലഭവന്രം നഷിർമ്ലനഗര്രം േദ്ധതഷിയഷി
ലൂടട സ്ാേഷിക്ടപെടെ എയ് കറാബഷിേ് യൂണഷിറ്റു
േൾ,ബകയാഗ്യാസ് പ്ാറെ്, ലേപെ് േക്ാസ്റ്റ്  
എന്ഷിവവേഷി 45% മാലഷിന്യങ്ങൾ സ്രംസ് ക്രഷിക്
ടപെടന്നു. ടൗണഷിൽ നഷിന്നു്രം അേന്നുനഷിൽക്കുന് 
ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങകളാട കെർന്നു് വാർഡുേളഷിടല 
മാലഷിന്യങ്ങൾ അതാതു പ്രകദശത്തുതടന് സ്രം
സ് ക്രഷിക്പെടന്നു. ബാക്ഷി
യ്വ വ്യാോര വ്യവ
സായ സ്ാേനങ്ങളഷിൽ  
സ്ാേഷിച്ഷിട്ടു് മാലഷിന്യ
സ്രംസ് ക്രണ സ്രംവഷിധാന്രം 
വേഷിയ്രം, സ്വോര്യ ഏജൻ
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സഷിേൾ മുഖാന്തഷിര്രം ഫഷിഷ്, േഷിഗ് ഫാമുേളഷികല
ക്കു്രം  എത്ഷിച്് സ്രംസ് ക്രഷിടക്പെടന്നു.

എയറററോബിക് ബിന്നുകള് 
ഉറവഷിടമാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ സ്രംവഷിധാന

ങ്ങൾ സ്ാേഷിക്കുന്തഷിന് സ്ലേരഷിമഷിതഷി കനരഷി
ടന് വീടേൾക്ായഷി ലജവമാലഷിന്യങ്ങൾ സ്രം
സ് ക്രഷിക്കുന്തഷിനായഷി നഗരത്ഷിടല വഷിവഷിധ 
സ്ലങ്ങളഷിൽ എയ് കറാബഷിേ് യൂണഷിറ്റുേൾ സ്ാ
േഷിച്ചു.  നഷിലവഷിൽ 18 യൂണഷിറ്റുേളഷിലായഷി 220 
എയ് കറാബഷിേ് ബഷിന്നുേൾ പ്രവർത്ഷിച്ചു വരുന്നു. 
എയ് കറാബഷിേ്  യൂണഷിറ്ഷിൽ നഷിന്നു്രം ലഭഷിക്കുന് 
ലജവവള്രം നഗരത്ഷിടല േർഷേർക്് സൗജ
ന്യമായഷി നൽകുന്നു.

അസജവേറോലിന്ങ്ങള്
ദഷിന്രംപ്രതഷി ഉല്പാദഷിപെഷിക്ടപെടന് 14 

ടകണ്ാള്രം അലജവമാലഷിന്യങ്ങൾ തര്രംതഷിരഷിച്് 
പുന:െ്രംക്മണത്ഷിനു്രം പുനരുേകയാഗത്ഷിനു്രം 
ലേമാറാൻ 10 മഷിനഷി എ്രം.ആർ.എഫ് കേന്ദങ്ങ
ളു്രം, ഒരു കേന്ദീകൃത എ്രം.ആർ.എഫ് കേന്ദവ്രം 
നഗരസഭാ േരഷിധഷിയഷിൽ സ്ാേഷിച്ഷിട്ടുണ്്. 

നഗരസഭയഷിലണ്ാകുന് അലജവ മാലഷിന്യ
ങ്ങൾ നഗരസഭാ നഷിവാസഷിേൾക്് തര്രംതഷിരഷിച്് 
കനരഷിടെ് നഷികക്േഷിക്കുന്തഷിന് നഗരത്ഷിടല 
വഷിവഷിധ പ്രകദശങ്ങളഷിൽ എയ് കറാബഷിേ്  യൂണഷി
റ്ഷികനാട് കെർന്ാണ് മഷിനഷി എ്രം.ആർ.എഫ് യൂ
ണഷിറ്റുേൾ സ്ാേഷിച്ഷിരഷിക്കുന്ത്. ആയതഷിനാൽ 
നഗരപ്രകദശടത് ജനങ്ങൾക്് ലജവ
-അലജവ മാലഷിന്യങ്ങൾ ഒകര സ്ലത്് നഷികക്
േഷിക്കുവാൻ സാധഷിക്കുേയ്രം അകതാടടാപെ്രം 
അലജവമാലഷിന്യങ്ങടള തര്രംതഷിരഷിച്ചു പുനരുേ

കയാഗ, പുന:െ്രംക്മണ ഏജൻസഷിേൾക്് 
ലേമാറാനു്രം സാധഷിക്കുന്നു. 

നഗരത്ഷിടല 50% വീടേളഷിൽ ഉറവഷിട 
മാലഷിന്യ സ്രംവഷിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുേ, അലജവ
മാലഷിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായഷി കശഖരഷിച്് ടബയ് ലഷി
ങ്ങ്, ടരെഡഷി്രംഗ് ടമഷീനുേൾ ഉേകയാഗഷിച്് 
ടോടഷിച്് ടെറഷിയ ടേട്ടുേളാക്ഷി വഷിവഷിധ ഏജൻ
സഷിേൾക്് ലേമാറുേ മുതലായ േദ്ധതഷിേൾ 
പുകരാഗമഷിച്ചുവരുന്നു.  2017-18 േദ്ധതഷിയഷിൽ ഉൾ
ടപെടത്ഷി നഗരത്ഷിൽ കൂടതൽ എയ് കറാബഷിേ് 
ബഷിന്നുേളു്രം, എ്രം.ആർ.എഫ് യൂണഷിറ്റുേളു്രം ആര്രം
ഭഷിക്കുന്തഷിനു നടേടഷിേൾ സ്വീേരഷിച്ചുവരുേയാ
ണ്.

വറോട്് സറോന് ക്ബ്
ഉറവഷിട മാലഷിന്യ സ്രംസ് ക്രണ േദ്ധതഷിേടള 

സ്രംബന്ഷിച്് നഗരവാസഷിേൾക്് അവകബാധ്രം 
സൃഷ്ഷിക്കുന്തഷിനായഷി ബഹു. ധനമന്ത്രഷി കഡാ.
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കതാമസ് ഐസക്ഷികറെയ്രം മറ്് ജനപ്രതഷിനഷിധഷി
േളുടടയ്രം കനതൃത്വത്ഷിൽ വീടേൾ സന്ദർശഷിച്
ത് ഉൾടപെടടയ് കബാധവത്ക്രണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഒരു മാസക്ാലകത്ാള്രം നഗരസഭ 
സ്രംഘടഷിപെഷിക്കുേയണ്ായഷി. നഗരസഭാ പ്രകദശ
ത്തു് സ് കൂളുേളഷിൽ േ്യാ്യഷിടറെ ഭാഗമായഷി 
വാടെ് സാൻ ക്ബുേൾ രൂേീേരഷിച്ചു. 

വീടേളഷിൽ സ്ാേഷിക്ടപെടെ  ബകയാഗ്യാസ് 
പ്ാന്റുേളുടട പ്രവർത്ന്രം സുഗമമാക്കുന്തഷി 
നായഷി കുട്രംബശ്രീയടട കനതൃത്വത്ഷിൽ സർവ്വീ
സ് ടീ്രം രൂേീേരഷിച്് പ്രവർത്ഷിപെഷിച്് വരുന്നു

ജീവന്റരേ: പ്റോസ്റിക് നിര്മ്റോര്ജ്ജന 
റബറോധവത്്കെരണ പരിപറോടി

2013-14 വർഷത്ഷിൽ നടപെഷിലാക്ഷിയ േദ്ധ
തഷിയഷിലൂടട നഗരേരഷിധഷിയഷിൽ പ്ാസ്റ്റഷിക്ഷിടനതഷി 
ടരയ് കബാധവത്ക്രണ ക്ാസ്േളു്രം എല്ലാ 
വ്യാോര സ്ാേനങ്ങളഷില്രം പ്ാസ്റ്റഷിക്ഷിടനതഷിടര 
യളള സ്റ്റഷിക്ർ േതഷിപെഷിക്കുേയ്രം ടെയ്തു. എല്ലാ 
വാർഡുേളഷിൽ നഷിന്നു്രം പ്ാസ്റ്റഷിേ് മാലഷിന്യങ്ങൾ 
കശഖരഷിച്് പുന:െ്രംക്മണത്ഷിനായഷി ക്ീൻ 
കേരള േ്നഷിക്കു ലേമാറഷി. 

മുറ്റോട്ടുളള ്വര്ത്തനങ്ങള്
മാലഷിന്യ നഷികക്േേടര േണ്ത്തുന്തഷിനു

ളള സഷിസഷിടഷിവഷി േ്യാമറ സ്ാേഷിക്ൽ േദ്ധതഷി
ലജവ, അലജവ മാലഷിന്യങ്ങൾ നഷികക്േഷി

ക്കുന്തഷിനുളള സൗേര്യങ്ങൾ നഗരസഭ ഏർടപെ
ടത്ഷിയഷിട്ടു്രം മാലഷിന്യങ്ങൾ ടോതു നഷിരത്ഷില്രം 
ജലാശയങ്ങളഷില്രം വലഷിടച്റഷിയന്വടര േടണ്
ത്ഷി മാതൃോേരമായ ശഷിക്ാനടേടഷിേൾ സ്വീ
േരഷിക്കുന്തഷിനു്രം കബാധവത്ക്രഷിക്കുന്തഷിനുമാ
യാണ് സഷിസഷിടഷിവഷി േ്യാമറേൾ സ്ാേഷിക്കുന്ത്. 
തുടക്ത്ഷിൽ സ്ഷിരമായഷി മാലഷിന്യങ്ങൾ വലഷി
ടച്റഷിയടപെടന് സ്ലങ്ങളഷിൽ േ്യാമറേൾ സ്ാ
േഷിക്കുവാനാണ് ലക്്യമഷിടന്ത്. നഷിലവഷിൽ 25 
സ്ലങ്ങളഷിൽ സഷിസഷിടഷിവഷി േ്യാമറേൾ സ്ാേഷി
ച്ചുേേഷിഞ്ഞു. 

സ്റോപനതല േറോലിന്സയംസ് ്കെരണ 
പദ്ധതി

നഗരത്ഷിൽ പ്രവർത്ഷിക്കുന് മാർക്റ്റുേൾ, 
േല്യാണമണ്ഡേങ്ങൾ, ഓഡഷികറ്ാറഷിയങ്ങൾ, 
സ് കൂളുേൾ, നൂറ്്തഷിലധഷിേ്രം വരുന് ജീവന
ക്ാരു് സർക്ാർ സ്ാേനങ്ങൾ തുടങ്ങഷിയ 
സ്ലങ്ങളഷിൽ സബ് സഷിഡഷി നഷിരക്ഷിൽ മാലഷിന്യ
സ്രംസ് ക്രണ സ്രംവഷിധാനങ്ങൾ സ്ാേഷിക്കുന് 
തഷിന് 2017-8 േദ്ധതഷിയഷിൽ നഗരസഭ തുേ വേ
യഷിരുത്ഷി.

കമ്യൂണി്ി ബറയറോഗ്റോസ് പ്റോറെ്, 
ഗ്റോസ് ക്ിേിറ്റോറിയയം

നഗരസഭയഷിടല വാണഷിജ്യ വ്യാോരസ്ാേ
നങ്ങളഷിടല മാലഷിന്യ്രം സ്രംസ് ക്രഷിക്കുന്തഷിനാ
യഷി സുസ്ഷിരമായ സ്രംവഷിധാനങ്ങൾ ആവഷിഷ് ക്
രഷിക്കുന്തഷിനാണ് ഈ േദ്ധതഷി വഷിഭാവന്രം 
ടെയ്ഷിരഷിക്കുന്ത്. നഷിലവഷിൽ വാണഷിജ്യ വ്യാോര 
സ്ാേനങ്ങളഷിടല മാലഷിന്യങ്ങൾ നഷിർമ്ാർജ്
ന്രം ടെയ്യുന്ത് സ്വോര്യ ഏജൻസഷിേൾ മുഖാ
ന്തഷിരമാണ്. എന്ാൽ കൂടതൽ ഫലപ്രദമായ 
രീതഷിയഷിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് കനരഷിടെ് വ്യാോരസ്ാ
േനങ്ങളഷിടല മാലഷിന്യ്രം ലേോര്യ്രം ടെയ്യൂന്തഷി
നാണ് ഈ േദ്ധതഷി ആവഷിഷ് ക്രഷിച്ഷിരഷിക്കുന്ത്.  
ബകയാഗ്യാസ് പ്ാറെഷിലണ്ാകുന് ബകയാഗ്യാസ് 
പ്രകയാജനടപെടത്ഷി നഗരത്ഷിൽ രണ്് ഗ്യാസ് 
ക്ഷിമഷികറ്ാറഷിയങ്ങൾ പ്രവർത്ഷിപെഷിക്ാനു്രം ലക്്യ
മഷിടന്നുണ്്.

 

േടപൊട് : 
ശുെഷിത്വ മഷിഷന
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കണ്യം കറോതയം വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

വിജയത്തികലത്തകട്
കേവല്രം 3 മാസ്രം ടോണ്് േദ്ധതഷിനഷിർവ്വഹ

ണ്രം നടത്ഷിയ പ്രാകദശഷിേ സർക്ാരുേളുടട പ്ര
വർത്നമഷിേവ് അ്രംഗീേരഷിക്ാടത വയ്. തുടർന്നു 
വന് 5 മാസക്ാലടത് നഷിർവ്വഹണഗ്രാഫ് േരഷി
കശാധഷിക്കുക്ാൾ പ്രതീക്യ്ക്ക് വേയഷില്ലാതഷില്ല. 
എന്ാല്രം കുകറക്കൂടഷി േർമ്വീര്യകത്ാടട മുകന്ാട്ടു
കോോനാടയങ്ഷിൽ മാത്രകമ ലക്്യത്ഷിടലത്ാ
നാകൂ. ഇതഷിനായഷി േഞ്ായത്് രാജ് മാസഷിേ േേ
രുന് പ്രകൊദന്രം േരുത്ാക്ഷി എല്ലാ 
സ്ാേനങ്ങളു്രം സമ്പൂർണ് വഷിജയത്ഷിടലത്ടടെ 
എന്് ആശ്രംസഷിക്കുന്നു..

ഹരഷിദാസ.്ടേ.വഷി,  മാത്തൂർ
പയംക്ികള് തടരണയം

േ്രംക്ഷിേൾ കുറ് നവ്രംബർ ലക്ത്ഷിന് 
ആേർഷേത്വ്രം കുറ്തുകോടല. േഞ്ായത്് 
വകുപെഷിടറെയ്രം സർക്ാരഷിടറെയ്രം വാർത്േൾക്കു്രം 
വഷികശഷങ്ങൾക്കു്രം തടന്യാണ് േഞ്ായത്് രാ
ജ് മാസഷിേ പ്രാധാന്യ്രം നൽകേണ്ത.് അതഷിന് 
തർക്മഷില്ല. എന്ാൽ പുടെഷിന് കതങ്ങയഷില്ലാടത രൂ
െഷിയണ്ാവഷില്ല എന്തുകോടല േ്രംക്ഷിേൾ ഒേഷിവാ
ക്കുക്ാൾ ആ കുറവ് അനുഭവടപെടന്നു. സ്ലേരഷി

മഷിതഷിക്കുളളഷില്രം േരമാവധഷി േ്രംക്ഷിേൾ 
ഉൾടപെടത്ാനകേക്.

          ശ്രീോർവ്വതഷി, നഷിറമൺേര
ഭൂത്കെണ്റോടി

േനഷിടയപെറ്ഷി നമുക്് അറഷിയാത് േലതു്രം 
ലളഷിതമായ ഭാഷയഷിൽ എളുപെ്രം മനസ്ഷിലാവന് 
രീതഷിയഷിൽ േേർന്നു തന് വടെവഷിള വഷിജയകുമാറഷി
നു്രം അത് പ്രസഷിദ്ധീേരഷിച് േഞ്ായത്് രാജഷിനു്രം 
പ്രകത്യേ അഭഷിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനഷിയ്രം ഈ 
രീതഷിയഷിൽ ഭൂതക്ണ്ാടഷി തുടർന്നുകോേണടമന്് 
താല്പര്യടപെടന്നു.

കതാമസ് മാതയു, േല്യാകശേരഷി
നിളറോകപരുേ

നഷിളാതീരടത് ലവജ്ഞാനഷിേ ടേരുമയഷില
ടട േടന്നുകോയകപൊൾ െരഷിത്രത്ഷിടറെ നഷിളാതീര
ത്് കൂടഷി സഞ്രഷിച് പ്രതീതഷിയളവാക്ഷി. ടഷി.വഷി.അ-
ബ്ദുറഹഷിമാൻ കുടെഷി വ്യത്യസ്തനായ ഒരു 
എഴുത്തുോരനാണ.് 'േണ്്രം ോതു്രം' ഏടറ സമോ
ലഷിേപ്രസക്മായ ോർട്ടൂണാണ് നവ്രംബർ ലക്്രം  
േണ്ത.് വാക്കുേൾ കവണ്ാത് വരയടട 
വഷിസ്മയ്രം. വീ.സഷിക്കു്രം മാസഷിേയ്ക്കു്രം അഭഷിനന്ദന്രം.

വഷി.എ്രം.സുഹ് റ, പുലാമകന്താൾ



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരപപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര പപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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 - പസവന ലഭ്യതയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള്
 - അഴിമതി സാംബന്ിച് �രൊതി
4	വ്യൊജ�രൊതികള് ഒഴിവൊകൊന് 
 ആധൊര്/ഇലക്ഷന് തിരിച്റിയല് കൊര്്്ക് നിര്ബന്ാം
4�രൊതികൊരുപട വ്യക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമൊയി 
 സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ക് സൗകര്യാം 
4�ഞ്ൊയത്്ക് വകുപ്്ക്, ഗ്ൊമവികസന വകുപ്്ക്, നഗരകൊര്യ വകുപ്്ക്, 
 നഗര-ഗ്ൊമൊസൂത്രണ വകുപ്്ക് LSGD എഞ്ിനീയറിാംഗ്ക് വിഭൊഗാം 
 എന്നീ വകുപ്പുകപെയൊണ്ക് ഈ പവബ്ക്പ�ൊര്ട്ടലില് ഉള്പപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

പകരള സര്ക്ചാര്
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ത്
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