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ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന്റേതായിരി
ക്കണമെന്നില്ല. അവയുടെ പൂര്ണ്ണമായ ഉത്തരവാ
ദിത്തം ലേഖകര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പരസ്യങ്ങളു
ടെ ഉള്ളടക്കത്തിലും പഞ്ചായത്ത്രാജിന് ഉത്തര
വാദിത്തമില്ല.
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പണിതീരാത്ത വീടെന്ന പല്ലവിയില്ല

സു

രക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുളള കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല വീട്. സുഖമായി വസിക്കാനുളള
ഇടം കൂടിയാണ്. എന്നാലിന്ന് ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വരുമാനത്തിന്റെ
സിംഹഭാഗവും വീടിന്റെ ല�ോൺ അടച്ചുതീർക്കാനായാണ് മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.
സ്വപ്നഭവനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും കടത്തിന്റെ പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു
ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു കുടുംബങ്ങൾ. മധ്യവർഗ്ഗമലയാളി വീട്
വച്ച് മുടിയുന്നു എന്നത് ഒരു അതിശയ�ോക്തി നിരീക്ഷണമല്ല. തുറിച്ചുന�ോക്കുന്ന യാ
ഥാർത്ഥ്യമാണ്. അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗത്തിനാവട്ടെ, സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം എന്നത്
ഒരു വിദൂരസ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ശരിയാംവണ്ണം തിരി
ച്ചറിഞ്ഞൊരു സർക്കാരിന്റെ പരിഹാരദൗത്യമാണ് ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട
പദ്ധതി.
ജീവിതസുഖവും സ്വച്ഛന്ദതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുളള ആദ്യപടി വരുമാനമു
ള്ളൊരു ത�ൊഴിൽ ലഭിക്കുക എന്നുളളതാണ്. അവിടെയാണ് 'ലൈഫ് ' ദൗത്യ
ത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും. കേവലം ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയായി
ചുരുങ്ങുന്നതല്ല 'ലൈഫ്.' ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സുഗമമായ ജീവനത്തിന് ഫലപ്പെ
ടും തക്കവണ്ണം സ്ഥിരമായ�ൊരു ത�ൊഴിൽ കുടുംബനാഥൻ/കുടുംബനാഥയ്ക്ക് നൽകി
സുജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ സമഗ്ര നൂതനപദ്ധതി.
പല സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യത്താൽ വീട് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും പല പ്രതി
കൂലകാരണങ്ങളാലും വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പ�ോയ ധാരാളം
നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. നിത്യവൃത്തിക്ക് കഷ്ടിച്ച് വക
കിട്ടുന്നത് ക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കാന�ോ
തുടരാന�ോ ഇവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുളള അറുപതിനായിരത്തോളം
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2018 മാർച്ച് 31 നകം സുരക്ഷിതഭവനം പൂർത്തിയാക്കിക�ൊടുക്കുക
എന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അങ്ങനെയുളള നിസ്വർക്ക്
ഒരു വലിയ ആശ്വാസവും സഹായവുമാണ് ലൈഫ്. ഇതിലൂടെ ഒരു പുതിയ മാനസി
ക�ോന്മേഷവും ജീവിതപിന്തുണയുമാണ് ജനകീയസർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്.
ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തോളം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന വീടുകൾ
മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമ
യബന്ധിതമായി പ്രവർത്തനം ഏക�ോപിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ
യും സഹകരണവും ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും ഭരണസമിതികളുടെ മുൻ
നിരപ്രവർത്തനവും ഇതിനാവശ്യമാണ്. ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിനിർവ്വഹണവും
2018-19 വർഷത്തെ പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഊർജ്ജിതമായി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം.
സമത്വത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും സന്ദേശം വിളംബരം
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസ്സും പുതുവർഷവും സമാഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ ധന്യവേള
യിൽ ഏഴകളില്ലാത്തൊരു നവല�ോകസൃഷ്ടിക്കായി ആത്മാർത്ഥമായി യത്നി
ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. ഏവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ.
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ത്ഷിൽ സാധ്യമാക്കുന്തഷിനു്രം സ്രംസ്ാനടത്
സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടട ജീവഷിതവ്രം ജീ

വകനാോധഷിേളുമായഷി ബന്ടപെടെ് കനരഷിടന്
പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകത്യേമായഷി േരഷിഗണഷിക്ടപെ
കടണ്തുണ്്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടട ആകരാഗ്യ
േരഷിരക് ഉറപൊക്കുന്തഷിന് നമ്മുടട ത്രഷിതല
ആകരാഗ്യ കസവന കമഖലയടട േരഷിഷ്ക്രണ്രം
അത്യന്താകേക്ഷിതമായഷിരഷിക്കുന്നു. ധാരാള്രം മേ
ലഭഷിക്കുന്നുടവങ്ഷില്രം കവനൽക്ാലത്് വലഷിയ
ജലക്ാമ്രം കനരഷിടന് സ്ഷിതഷി കേരളത്ഷിൽ വർ
ദ്ധഷിച്ഷിരഷിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ ടവ്്രം മലഷിനമായഷി
മാറുന് സ്ഷിതഷിയ്രം വ്യാേേമാണ്. വർദ്ധഷിച്ചു
വരുന് മാലഷിന്യങ്ങൾ സ്രംസ്േരഷിക്കുന്തഷിടല
അേര്യാപ്ത വലഷിയ േരഷിസ്ഷിതഷി പ്രശ്നങ്ങൾ
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,

ദകരളത്ിലദങ്ങമാളമി
ദങ്ങമാളം പരിസ്ിതി
സംരക്ണത്ിചന്
പ്തീക്മാനിരഭരമമായ
െലനങ്ങള് ��ികമാന്
ഹരിതദകരളം മിഷനപ്
കഴിഞ്ഞു എന്തപ് നല്ല
തുടകമമായി സരകമാര
കമാണുന്നു. എന്മാല്
ദകരളത്ിചന് ഓദരമാ
ഇഞ്പ് ഭൂമിയിലം ഓദരമാ
വ്യക്ിയുചട മനസിലം
ഓദരമാ ഭവനത്ിലം
സ്മാപനത്ിലം കടന്നു
ചെദല്ലണ് ഇടചപടലം
സദ�ശവുമമായി ഈ
പ്വരത്നങ്ങള്
മമാറുന്തിലൂചട മമാത്രദമ
ഹരിത ദകരളം എന്
ലക്്യം ദനടമാന് കഴിയൂ.
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വികസന പ്ശപ്നങ്ങളില്
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

ജലസ്രംരക്ണ്രം, മാലഷിന്യസ്രംസ്ക്രണ്രം, കൃഷഷി
വഷിേസന്രം, വഷിദ്യാഭ്യാസേരഷിഷ്ക്രണ്രം, 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 സ്രംസ്ക്രണ്രം, ജല സ്രം
രക്ണ്രം, കൃഷഷി, വഷിേസന്രം എന് ലക്്യകത്ാടട
സ്രംസ്ാന സർക്ാർ ആവഷിഷ്ക്്േരഷിച് ഹരഷിത
കേരള്രം മഷിഷൻ ഇന്് ഒരു വർഷ്രം പൂർത്ഷിയാകുന്നു.
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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 സ്രംസ്ക്രണ്രം,
ലജവ കൃഷഷിയ്രം വീട്ടുവളപെഷിടല േച്ക്റഷികൃഷഷി
യ്രം വ്യാേഷിപെഷിക്കുേ, കേരളത്ഷിടറെ നഷ്ടപെട്ടു
ടോണ്ഷിരഷിക്കുന് വനസ്ത്തു്രം ജല സ്ത്തു്രം
സ്രംരക്ഷിക്കുവാനു്രം വ്യാപ്ഷി വർദ്ധഷിപെഷിക്കു വാനു്രം
േേഷിയേ തുടങ്ങഷിയവടയല്ലാ്രം ഇന്ടത് കേരള
സമൂഹത്ഷിടറെ അടഷിയന്തര ആവശ്യങ്ങളാണ്.

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
1500
േീ.മഷി
േനാലേൾ
ക്കുേയ്രം
വൃത്ഷിയാക്കുേയമുണ്ായഷി. നാട്ടുോരുടട സന്ദ്ധ
പ്രവർത്നത്ഷിലൂടടയ്രം ടതാേഷിലറപെ് േദ്ധതഷി
പ്രവർ ത്നത്ഷിലൂടടയമാണ് ഈ മുകന്റ്്രം
പ്രധാനമായ്രം സാധ്യമായത്. നദഷിേളുടടയ്രം
ഉേനദഷിേളുടടയ്രം പുനരുജ്ീവന്രം രണ്ാ്രം ഘടെ
ത്ഷിലാണ് ലക്്യമഷിടെത്. എങ്ഷില്രം ജല സുര
ക്ാപ്രശ്നങ്ങൾ 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
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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.

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
മാലഷിന്യസ്രംസ്ക്രണ്രം ടമച്ടപെടത്തുന്തഷിനു
് ശ്രമത്ഷിലാണ് സ്രംസ്ാന്രം. എന്ാൽ
നമ്മുടട പ്രയത്നങ്ങൾ കവണ്ത്ര ഫല്രം ോണു
ന്ഷില്ല എന് സ്ഷിതഷിയാണ് സ്രംസ്ാനടത്
അലട്ടുന്ത്. മാലഷിന്യസ്രംസ്ക്രണത്ഷിൽ നാളഷി
തുവടരയ് സ്രംസ്ാനത്ഷിടറെ അനുഭവങ്ങൾ
ടവച്ചുടോണ്്
ജനേങ്ാളഷിത്കത്ാടടാപെ്രം
അനുകയാജ്യ സാകങ്തഷിേ വഷിദ്യ ഉേകയാഗ ടപെ
ടത്ഷിയ്രം മാലഷിന്യ സ്രംസ്ക്രണ പ്രശ്ന്രം േ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
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രീതഷി ഉേകയാഗഷിച്് സ്രംസ്ക്രഷിക്കുന്തഷിനു്രം
അലജവ മാലഷിന്യങ്ങടള കേന്ദീകൃത സ്രംഭരണ
കേന്ദത്ഷിടലത്ഷിച്് പുനരുേകയാഗഷിത്ഷികനാ,
പുനെ്രംക്മണത്ഷികനാ വഷികധയമാക്കുന് രീതഷി
യമാണ് അവല്രംബഷിക്കുന്ത്. ഇകതാടടാപെ്രം
വലഷിയ നഗരപ്രകദശങ്ങളഷിൽ കേന്ദീകൃത
മാലഷിന്യ സ്രംസ്ക്രണ സ്രംവഷിധാനങ്ങളു്രം കവ
ണ്തുണ്്. ശുെഷിത്വ മഷിഷൻ, ക്ീൻ കേരള
േ്നഷി, കുട്രംബശ്രീ മഷിഷൻ, ടതാേഷിലറപ്പു
േദ്ധതഷി, സാകങ്തഷിേ സ്ാേനങ്ങൾ തുടങ്ങഷിയ
വയടട സഹായകത്ാടട 300 ലധഷിേ്രം തകദേശ
ഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ സമഗ്രമായ മാലഷിന്യസ്രം
സ്ക്രണ 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
സ്ക്രണ 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

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 പ്രശ്ന
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.

സമഗ്മമായ മമാലിന്യ
സംസപ്കരണം, 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
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2018-19 വനോർഷിക പ�തി

മുല്നോരു�ം �ടങ്ങനോം
പി. റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്
േഞ്ായത്് ഡയറക്ര്

2017-18 മുതല് 2021-22 വടര നടപൊക്കുന്
േതഷിമൂന്ാ്രം േഞ്വത്സര േദ്ധതഷിയഷില് തകദേശ
സ്വയ്രംഭരണ സ്ാേനങ്ങളഷില് രണ്ാ്രം ജനേീ
യാസൂത്രണത്ഷിന് തുടക്്രം കുറഷിച്ഷിരഷിക്കുേയാണ്.
േഞ്വത്സര േദ്ധതഷിയടട ആദ്യവര്ഷത്ഷില് മു

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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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 നഷിര്വ്വ
ഹണത്ഷിന് ഒനേതു മാസത്ഷിലധഷിേ്രം ലഭഷിക്കു
ന് സാഹെര്യ്രം സ്രംജാതമായഷി. അതഷിടറെ
തുടര്ച്യായഷി അടത് വര്ഷത്ഷിടറെ തുടക്ത്ഷി
ല്ത്ടന് നഷിര്വഹണ്രം 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.

ആസൂത്രണ സമിതികളും വര്ക്കിം
ഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും അവയുടെ ചുമതലകള്
നിര്വഹിക്കുന്നതില് 2017 ജനുവരി 9
ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സ.ഉ.(എം,എസ്)
10/2017/തസ്വഭവ നമ്പര് ഉത്തരവിലെ
മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതാ
ണെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി ആസൂത്രണ സമിതികള്,
പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനം സംബന്ധി
ച്ച് ആര�ോഗ്യകരമായ സംവാദങ്ങള്
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആസൂത്രണ
കലണ്ടര് പ്രകാരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ക്രമീകരിക്കുന്നതില് ഏക�ോപനം ഉറ
പ്പുവരുത്തുക, വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിന്
ഭരണ സമിതിയെ സഹായിക്കുക,
പ്രാദേശികാസൂത്രണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആല�ോചനായ�ോഗ
ങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ കുറിപ്പുകള് തയ്യാ
റാക്കുക, ആസൂത്രണത്തിന് അനുയ�ോ
ജ്യമായ പഠനങ്ങള് നടത്തുക, വിദഗ്ദ്ധര്,
സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്, അക്കാദമിക്/
സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ
കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുക
മുതലായ ചുമതലകള് നിര്വഹിക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില് പ�ൊതു
ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
നും പദ്ധതി രൂപീകരണപ്രക്രിയയില്
നവമാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യത പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രമിക്കുക,
അതത് വികസന മേഖലയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്
നേതൃത്വം നല്കുക, അവസ്ഥാ രേഖ
നടപ്പു വര്ഷത്തെ വിവരങ്ങള് കൂടി
ഉള്പ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിക്കുക, ഗ്രാമസ
ഭയില് അച്ചടിച്ചു നല്കുന്നതിനാവശ്യ
മായ വിവരങ്ങള് എഴുതിത്തയ്യാറാ
ക്കുക മുതലായ ചുമതലകള് വര്ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പുകള് നിര്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
രണ്ടാം വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീ
കരണം വര്ഷാരംഭത്തിനു മുന്പ് പൂ
ര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോള്
നടപ്പു വര്ഷത്തെ പദ്ധതി നിര്വഹ
ണം മുന്വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്
വളരെ മുന്നിലാണെന്ന വസ്തുതയും
അഭിമാനാര്ഹമാണ്.

ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗത്തില് മാതൃകാപരമായി മുന്നേറുന്ന
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
(2017 ഡിസംബർ 18 വരെയുളള കണക്ക്)

ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

1

ക�ൊല്ലം

10151.44

3908.00

38.50

2

കണ്ണൂർ

2696.28

780.00

28.94
ചെലവ്%

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

1

ആലുവ

എറണാകുളം

404.15

257.85

63.65

2

ഈരാറ്റുപേട്ട

ക�ോട്ടയം

330.36

205.90

61.95

3

താനൂർ

മലപ്പുറം

668.58

356.01

53.23

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ്%

1

വയനാട്
തിരുവനന്തപുരം

3713.73
7031.00

996.00

26.83

1535.00

21.83

2

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

തിരുവനന്തപുരം
പാലക്കാട്

693.48
662.00

417.54

60.12

2

പെരുങ്കടവിള
കുഴല്മന്ദം

379.00

57.23

3

നീലേശ്വരം

കാസർക�ോട്

335.49

189.48

57.23

4

കൂവപ്പടി

എറണാകുളം

466.00

258.00

55.42

1

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

1

തലനാട്

ക�ോട്ടയം

122.82

141.50

114.79

2

തുമ്പമൺ

പത്തനംതിട്ട

102.78

112.00

109.38

3

മുതുവല്ലൂർ

മലപ്പുറം

243.92

249.60

112.27

4

അരിക്കുളം

ക�ോഴിക്കോട്

192.30

5

കായണ്ണ
ആനിക്കാട്

ക�ോഴിക്കോട്
പത്തനംതിട്ട

174.72
168.87

180.09
161.46

93.65
92.28

154.16

91.18

മുട്ടാർ

ആലപ്പുഴ

118.39

106.30

89.30

6
7
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ലൈഫ് മിഷൻ മുന്നോട്ട്
ആയിരത്തോളം ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
ഡ�ോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ
ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി
വാസയ�ോഗ്യമാകാതിരു
ന്ന 50000-ത്തോളം
ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാ
ണം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാ
കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, ആയിരത്തോളം
വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
അവരുടെ പദ്ധതി
ഭേദഗതി ചെയ്ത് പൂർത്തീ
കരണത്തിനാ വശ്യമായ
മുഴുവൻ തുകയും തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത
ലത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെ
ത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു

കേ

രളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭവനരഹിതരെയും
വാസയ�ോഗ്യമായ ഭവനങ്ങളിലേക്ക്
മാറ്റി പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവഷ്കരിച്ച് നടപ്പി
ലാക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട പദ്ധതി ലൈഫ്
മിഷൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. ഭൂരഹിതർക്ക് എല്ലാ
വിധ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തോടുകൂടിയ ഭവന
സമുച്ചയങ്ങളും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് വ്യ
ക്തിഗത ഭവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ്
ലൈഫ് മിഷൻ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി
വാസയ�ോഗ്യമാകാതിരുന്ന 50000-ത്തോളം
ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാ
കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ആയിരത്തോളം
വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ
പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്ത് പൂർത്തീകരണത്തിനാ
വശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. മുഴവൻ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കൾക്കും രണ്ട് ഗഡു സഹായം ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതിനുള്ള തുക തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
കൈവശം ലഭ്യമാണ്. തുടർന്നുളള ഗഡുക്കൾ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തുക പദ്ധതി ഭേദഗതിയി
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ലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 667 തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പദ്ധതി
വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഭവന പൂർത്തീകരണ
ത്തിനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കിയുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ ആവശ്യമായ തുക പദ്ധതി ഭേദഗതിയിലൂ
ടെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും
നടന്നുവരുന്നു. കൂടാതെ, അധികതുക ആവശ്യ
മായിട്ടുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കായി സന്നദ്ധ
സംഘടനകളുടേയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള
വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും സഹായം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജിത
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവരും വീടിനായി
ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ധനസഹായ പദ്ധതിയു
ടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളായി 2016 മാർച്ച് 31-ന്
മുമ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായ�ോ
ഇതര വകുപ്പുകളുമായ�ോ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുക
യ�ോ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണം
ആരംഭിക്കുകയ�ോ ചെയ്തെങ്കിലും വിവിധ
കാരണങ്ങളാല് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനം
ഉള്ളവരെയാണ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങ
ളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന

ത്തൊട്ടാകെ 67000 ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാ
നുണ്ട്. ആയത് 2018 മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പായി പൂർ
ത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആദ്യഘട്ട ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതി
നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജിതമാ
ക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വയം നിർമ്മാണം പൂർ
ത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവശർ, നിരാലം
ബർ, പുരുഷൻമാർ ആരുമില്ലാത്ത കുടുംബം,
നിരാശ്രയ കുടുംബം, സമാന രീതിയിലുള്ള മറ്റ്
കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അധികതുക നൽകി
യാലും മാനവശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ നിർ
മ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ജ�ോലിക്കാർ എന്നിവരെ
ഉപയ�ോഗിച്ച് പണി നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല.
ഇവർക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാ
ണ്. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നിർ
മ്മാണം വിശ്വസ്തരായ ഏജൻസികളെയ�ോ കരാ
റുകാരെയ�ോ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കായി പഞ്ചായത്തുതല

കർമ്മ സമിതികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ദ്രുത
ഗതിയിലാക്കേണ്ടതും പരമാവധി പ�ൊതുജന
പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് ആനുകൂ
ല്യം നല്കുന്നതിനായി ഭാഗിക നിര്മ്മാണം നട
ത്തിയ ഭവനങ്ങളുടെ പരമാവധി തറ വിസ്തീര്ണ്ണം
(പ്ലിന്ത് ഏരിയ) 400 ചതുരശ്ര അടിയായി നിജ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി 400 ചതുരശ്രയടി
പ്ലിന്ത് ഏരിയ വരുന്ന ഭവനം അഥവാ ഭവനഭാ
ഗം (അടുക്കള, പ�ൊതു ഉപയ�ോഗ ഹാൾ, കൂറഞ്ഞ
ത് ഒരു കിടപ്പുമുറി, ശുചിമുറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടു
ന്നത്) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ
മാണ് മിഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
യൂണിറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന് ആനു
പാതികമായ ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകി
യതുക�ൊണ്ട് മാത്രം പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത വീടുക
ളുടെ പൂര്ത്തീകരണം സാധ്യമല്ല. അത്തരം
വീടുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തി
ലും കര്മ്മ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നേരിട്ട് നിർമ്മാണം
പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിയുന്ന
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക്
ആനുപാതിക
വർദ്ധനവ് നൽകി
ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാ
വുന്നതാണ്.
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പൂർത്തീകരിക്കാത്ത
ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകര
ണത്തിനായി പ�ൊതുജന
മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാന
മ�ൊട്ടാകെ
രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന
തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ജന പ്രതിനിധികൾ ,
ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തകര്, സന്നദ്ധ
സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ
വരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേ
ണ്ടതുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും വിവിധ
വകുപ്പു പദ്ധതികൾ
മുഖേന ആനുകൂല്യം
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
ഈ അവസരത്തിൽ
വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അവരും
വാസയ�ോഗ്യമായ
ഭവനത്തിലേക്ക് താമസം
മാറ്റുന്നത�ോടുകൂടി
മാത്രമെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം
പൂർണ്ണമായും
കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിലുള്ള
കര്മ്മസമിതികള്ക്കും ജില്ലാതല കര്മ്മ സമി
തികള്ക്കും ആണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. കർമ്മസ
മിതികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ ഫീൽഡുതലത്തിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കേ
ണ്ടതുമുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമെ ഓര�ോ ഗുണഭ�ോ
ക്താവിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വീട്
പൂര്ത്തീകരണത്തിനുള്ള കര്മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാ
ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
നേരിട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴി
യുന്ന ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ആനുപാതിക വർ
ദ്ധനവ് നൽകി ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
എന്നാൽ അവശർ, നിരാലംബർ, പുരുഷൻമാർ
ആരുമില്ലാത്ത കുടുംബം, നിരാശ്രയ കുടുംബം,
സമാന രീതിയിലുള്ള മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾ എന്നി
വർക്ക് അധികതുക നൽകിയാലും, മാനവശേഷി
യില്ലാത്തതിനാൽ, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ,
ജ�ോലിക്കാർ എന്നിവരെ ഉപയ�ോഗിച്ച് പണി
നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവർക്ക് സമൂഹത്തി
ന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. തുക നേരിട്ട് നൽ
കിയാൽ ഒരു കാരണവശാലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ
കഴിയില്ലായെന്ന് ഉപസമിതി കണ്ടെത്തുകയും
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഭരണസമിതിക്ക് അത്ത
രത്തിൽ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുന്നവരെയും ഈ വിഭാഗ
ത്തിൽപെടുത്തി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഏജൻസി
കളെ/കരാറുകാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാ
ക്കാവുന്നതാണ്.
നേരിട്ട് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ ഭവനം പൂർത്തീ
കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിശദമായ സാങ്കേ
തിക രൂപരേഖ, ധനസ്രോതസ്, നിർമ്മാണ
സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത, ജനകീയ പങ്കാളിത്തം
എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിശദമായ മൈക്രേ
ാപ്ലാൻ ഓര�ോ വീടിനും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനായി റ്റി.പി.റ്റി.എ അംഗങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപന അസിസ്റ്റന്റ് എൻജീനീയർ/
പബ്ലിക് വർക്സ് ഓവർസീയർ, മഹാത്മാ
ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
അക്രഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, വാർഡുതല കർമ്മ
സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഗുണ
ഭോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തി
ഓര�ോ വീടിനും മൈക്രോപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ട
തുണ്ട്. ഓര�ോ വീടിന്റെയും മൈക്രോ പ്ലാൻ തയ്യാ
റാക്കിയ ശേഷം ആയത് ക്രോഡീകരിച്ച് വാർഡു
തല പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
വാർഡ്തല കർമ്മസമിതി തയ്യാറാക്കുന്ന
മൈക്രോ പ്ലാനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല മൈക്രോപ്ലാൻ
തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ തദ്ദേ
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ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരി
ക്കാനവശേഷിക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള
വീട്, പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ ആകെ ധന
സ്രോതസ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല
ത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർമ്മാണ
സാമഗ്രികൾ, ത�ൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത,
വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ
സംയ�ോജന സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയവ സംബ
ന്ധിച്ച് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഭവന പദ്ധതികൾക്കായി/ലൈഫ് പദ്ധതി
ക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂ
പീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരി
ക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി
മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഭവന പദ്ധതികൾക്കായി തുക
വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങ
ളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുക
പദ്ധതി ഭേദഗതി വരുത്തി വകയിരുത്താവുന്ന
താണ്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
മുൻകാല ഭവനപദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച
തിനുശേഷം കൈവശമുള്ള തുക, പലിശ
എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർ
ത്തീകരണ ത്തിന് വിനിയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ 'പൂർണ്ണമായും
താമസ യ�ോഗ്യമായ ഭവനങ്ങളുള്ള' ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
മുഴുവൻ തുകയും പരിധിയില്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ബന്ധ
പ്പെട്ട ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഉണ്ടാ
യിരിക്കുന്നതാണ്.
വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അധികമാ
യി ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനും അത്
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ, സെക്രട്ടറി
എന്നിവരുടെ പേരിൽ സംയുക്ത അക്കൗണ്ട്
'ഭവനനിധി' എന്ന പേരിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതാ
ണ്. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ധനസമാഹരണ
ത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട
താണ്. സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കാ
യി വാർഡുതലത്തിൽ കർമ്മ സമിതികൾ രൂപീ
കരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വരൂപി
ക്കുന്ന തുക പ്രസ്തുത വാർഡിലെ ഭവനങ്ങളുടെ
പൂർത്തീകരണത്തിന് വിനിയ�ോഗിക്കാവുന്നതും
അധികം വരുന്നത് മറ്റ് ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീക
രണത്തിന് നൽകാവുന്നതുമാണ്. തുകയുടെ
വിനിയ�ോഗം മുഴുവനായും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനതലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭവനനിധി
അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തരമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ
നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ പ്രാദേശികമായും സൗജ
ന്യമായും സ്വരൂപിച്ച് ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യ
മാക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഗുണനിലവാരമുള്ള
നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഏകീകൃത നിരക്കിലുള്ള
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു മെറ്റീയ
രിൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനതല കർമ്മ സമിതിയുടെ മേൽന�ോട്ട
ത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
കൂടാതെ, ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
ഓര�ോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശങ്ങ
ളിലും വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലുക
ളിൽ (മേസൻ, കാർപ്പെന്റർ മുതലായവ) ഏർ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളികളുടെ യ�ോഗം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ വിളി
ച്ചുചേർത്ത് ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ലേബർ സ�ൊ
സൈറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് ഇത്തരം സ�ൊസൈറ്റി
യിലെ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട
താണ്.
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീ
കരണത്തിനായി പ�ൊതുജന മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാ
നമ�ൊട്ടാകെ
രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജന പ്ര
തിനിധികൾ , ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർ
ത്തകര്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ
കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും വിവിധ
വകുപ്പു പദ്ധതികൾ മുഖേന ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാ
യിട്ടുള്ളതുമായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ ഈ അവസ
രത്തിൽ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അവരും വാസയ�ോഗ്യ
മായ ഭവനത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത�ോടുകൂടി
മാത്രമെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും കൈവ
രിക്കുകയുള്ളൂ. സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിലും
ജനകീയാസൂത്രണ വേളയിലും ഉണ്ടായ ജനകീയ
മുന്നേറ്റം ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സം
സ്ഥാനത്തെ വെളിയിട വിസർജ്ജന മുക്തമാ
ക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കാണിച്ച ഭരണപാടവവും ഊർജ്ജസ്വലതയും
സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തവും ഈ അവസരത്തിലും
നമുക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതായുണ്ട്. നമ്മുടെ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ സംസ്ഥാന
ത്തെ ആദ്യ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളില്ലാ
ത്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നതിനുള്ള ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതാ
കട്ടെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനം.

വീടുകളുടെ
പൂർത്തീകരണത്തിന്
അധികമായി ആവശ്യ
മായ തുക കണ്ടെത്തു
ന്നതിനും അത് നിക്ഷേപി
ക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ,
സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ
പേരിൽ സംയുക്ത
അക്കൗണ്ട് 'ഭവനനിധി'
എന്ന പേരിൽ ആരംഭി
ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത
അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
ധനസമാഹരണത്തിന്
ആവശ്യമായ പ്രചാരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ
സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നടത്തേണ്ടതാണ്.
സംഭാവനകൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതിലേ
ക്കായി വാർഡുതലത്തിൽ
കർമ്മ സമിതികൾ
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

ലേഖിക ലൈഫ് മിഷന് ചീഫ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസറാണ്
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റ�ോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ
നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ
പി. ആര്. സജികുമാര്

ത
ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതിക
വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച്
പ�ോത്തന്കോട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്
നിര്മ്മിച്ച റ�ോഡ്

ദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പി
ലാക്കുന്ന റ�ോഡ്ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ
മുഖ്യമായും ഹ�ോട്ട് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപ
യ�ോഗിച്ചു 20mm വികാസത്തിലുള്ള ചിപ്പിംഗ്
കാര്പ്പെറ്റ് ആണുപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ
തിങ്ങിപാർക്കുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും നഗര
മായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങ
ളിലും ബിറ്റുമിൻ ഉരുക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
പുക, പ�ൊടി, ചൂട് മുതലായവ വളരെയധികം
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ശ്വാസക�ോശ സം
ബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
ആയതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി
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കളിൽനിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മാറി
ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല പലസ്ഥ
ലങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം മിക്സ് പ്ലാന്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച്
പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കു
ള്ള എതിർപ്പുകൾ സാധാരണമാകുന്നുണ്ട്.
അതിനുമുഖ്യകാരണം ജനങ്ങളുടെയും ടാറിംഗ്
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും
കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെയിന്റിംഗും മറ്റും വൃത്തികേടാ
കുന്നതുമാണ്. റി ടാറിംഗിൽ 150-1600C നു മുക
ളിലേക്കാണ് ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കേണ്ടിവരുന്നത്.
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരി
ഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യന് റ�ോഡ് ക�ോണ്ഗ്രസ്

(IRC) ക�ോള്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാബ

ല്യത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന�ോടകം
തന്നെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ
തിരുവനന്തപുരം, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും
PMGSY–യുടെ ചില പ്രവൃത്തികളിലും ഈ സാ
ങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. ഹ�ോട്ട് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽനി
ന്നും വ്യത്യസ്തമായി ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതിക
വിദ്യയിൽ ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാ
ണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ aggregate – ന്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല.
ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ബിറ്റു
മിൻ (ടാർ)-ഉം കൽക്കഷണങ്ങളും കുഴയ്ക്കുന്ന
തിന് ക�ോണ്ക്രീറ്റ് മിക്സര് മതിയാകുന്നതാണ്.
സാധാരണയായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന റ�ോഡ്റ�ോ
ളർ (Mechanical / Static) ഉപയ�ോഗിച്ചുതന്നെ
മിശ്രിതം റ�ോഡിൽ അമർത്തി (ക�ോംപാക്ട്)
ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ക�ോള്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേ
തികവിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് റ�ോഡുകൾ ടാറിംഗ്
ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ടാറിംഗിനുപയ�ോഗി
ക്കുന്ന VG 30 ബിറ്റുമിൻ (ടാർ) ആവശ്യമില്ലാ
ത്തതാണ്. പകരം Bitumen Emulsions Bb
Medium Setting (MS), Slow Setting (SS2) എന്നി
വയാണ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. SS2 emulsion
പ�ൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികളില�ോ അതിന്റെ
അനുബന്ധ കമ്പനികളില�ോ ലഭ്യമാണ്.
ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ 6
mm മുതൽ 20mm വരെയുള്ള കൽക്കഷണങ്ങൾ
ആണ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ക�ോൺക്രീറ്റ് മി
ക്സറിൽ കൽക്കഷണങ്ങളും ആവശ്യത്തിനു
 ്ചെയ്ത്
ള്ള emulsion (MS)–നും 2 മിനിട്ട് മിക്സ
അരമണിക്കൂറിനകം തന്നെ റ�ോഡിൽ നിരത്തേ
ണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ കനത്തിൽ നിരത്തിയ
തിനുശേഷം റ�ോഡ്റ�ോളർ ഉപയ�ോഗിച്ച് അമർ
ത്തി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ
രണ്ടാമത്തെ ലെയറായി സീൽക�ോട്ട് ചെയ്യുന്ന
തിന് SS2 emulsion ആണ് ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
ത്. ഇതിനാവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
MoRD Data book ( 5.10 )– ൽ ലഭ്യമാണ്.
ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഒരു
ന്യൂനതയായി പറയുന്നത് ഇതിലുപയ�ോഗിക്കു
ന്ന emulsion - ന്റെ വില വ്യത്യാസമാണ്.
സാധാരണ ടാറിംഗിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന VG 30
ബിറ്റുമിന് നിലവിലെ മാർക്കറ്റ്വില രൂപ 36.28/
kg ആണ്. അതേ സമയം ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാ
ങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന emulsion
- ന്റെ വില രൂപ 41.67/ kg ആണ്. ക�ോല്ഡ്
മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ കുറച്ച് കൂടി ലഘൂകരിക്കു
ന്നതിനായി Mixed Seal Surface (MSS)
രീതിയിലും റ�ോഡ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇതിൽ chipping carpet-ലും seal coat ലും സംയ�ോ
ജിപ്പിച്ച് 20 mm കനത്തിൽ ഒറ്റലെയറായാണ്
ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിവ
രുന്ന സമയവും ധനവും ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും വളരെലളിതമാണ്.
ക�ോൺക്രീറ്റ്മിക്സറിൽ എം. സാൻഡ് മുതൽ
12 mm വരെയുള്ള aggregate –ഉം SS2 emulsion–
ഉം കൂടി രണ്ട് മിനിട്ട് മിക്സ്ചെയ്ത് അരമണി
ക്കൂറിനകം തന്നെ റ�ോഡിൽ നിരത്തേണ്ടതാ
ണ്. കൃത്യമായ കനത്തിൽ നിരത്തിയതിനു
ശേഷം റ�ോഡ്റ�ോളർ ഉപയ�ോഗിച്ച്ക�ോംപാക്ട്
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ സംബ
ന്ധിച്ച് Central Road Research Institute (CRRI) നട
ത്തിയ പഠനത്തിൽ ചൂടാക്കി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ടാറിംഗിന്റെ അതേ നിലവാരത്തിലാണെന്ന്
തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പെ
സിഫിക്കേഷൻ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുപയ�ോഗപ്പെടു
 ർവ്ഡ്ഡേറ്റയായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന
ത്തി ഒബ്സ
താണ്. സാധാരണയായി പ�ൊതുമരാമത്ത്
വകുപ്പ്റ�ോഡുകളും പാലങ്ങളും ചീഫ് എഞ്ചിനീ
യറാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
ബിറ്റുമിന്റെ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നത്. SS2emulsion–ന്റെ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ തന്നെയും
നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് പ�ൊതുമേഖല
എണ്ണകമ്പനികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ഒബ്സർ
വ്ഡ് ഡേറ്റ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രൈസ്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ എഞ്ചി
നീയറിംഗ്വിഭാഗം ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതിക
വിദ്യയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാണ്.
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ടാറിംഗ് പ്ര
വൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ
(VIP visit) മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾ, ടൂർണമെന്റു
കൾ) ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് പരിഗ
ണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ
ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയ�ോഗിക്കാ
വുന്നതിനാൽ മഴക്കാലത്തും പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യയായതിനാൽ വന
മേഖലപ�ോലെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി
ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിക്കാവു
ന്നതാണ്. സാധാരണ ടാറിംഗ് റ�ോഡുകളേ
ക്കാൾ ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന റ�ോഡുകൾ വളരെ
വേഗത്തിൽ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന്ക�ൊടു
ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ
റ�ോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ക�ോല്ഡ് മിക്സ് സാ
ങ്കേതികവിദ്യ ഒരു താരമാകുമെന്നതിൽ സംശ
യമില്ല.

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനു
ള്ളിൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കേണ്ട
ആവശ്യം വരുമ്പോൾ
(VIP visit) മതപരമായ
ഉത്സവങ്ങൾ, ടൂർണ
മെന്റുകൾ) ക�ോല്ഡ്
മിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ
ഉപയ�ോഗിച്ച് ടാറിംഗ്
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്
പരിഗണിക്കാവുന്നതാ
ണ്. ഈ സാങ്കേതിക
വിദ്യ ഈർപ്പമുള്ള
കാലാവസ്ഥയിലും
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
തിനാൽ മഴക്കാലത്തും
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ
സാങ്കേതികവിദ്യയായതി
നാൽ വനമേഖലപ�ോലെ
യുള്ള പാരിസ്ഥിതിക
അനുമതി ആ
 വശ്യമുള്ള
പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയ�ോ
ഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ലേഖകന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് ചീഫ്എഞ്ചിനീയറാണ്
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തദ്ദേശമിത്രം

സേവനപ്രദാന മേഖലകളില് സുസ്ഥിര വികസനം
ഡ�ോ.വി.പി. സുകുമാരന്
സുരേഷ് കുമാര്

അ

ധികാരവികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ
ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയി
ലുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നടപ്പാ
ക്കുന്നതില് കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക്
മാതൃകയായി മാറികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വികേന്ദ്രീകൃ
താസൂത്രണ പ്രക്രിയയില് കേരളം കൈവരിച്ച
നേട്ടങ്ങള് അടുത്ത തലത്തിലേക്കുയര്ത്തുക
എന്നതാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന മുഖ്യ വെല്ലു
വിളി. ഇത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യത്തില് അധികാ
രവികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കു
ന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേരള
സര്ക്കാര് ല�ോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ രൂപം
ക�ൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി
എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള ല�ോക്കല് ഗവണ്മെന്റ്
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സര്വീസ് ഡെലിവറി പ്രോജക്ട്. 2011-ല് ആരം
ഭിച്ച പദ്ധതി 1490.91 ക�ോടി രൂപ പെര്ഫോമെ
ന്സ് ഗ്രാന്റ് വിഹിതം, പല ഗഡുക്കളായി തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കുകയും അതില് നിലവി
ലുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 90% വിഹിതവും ചെലവ്
വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗുണഭ�ോക്താകള്:

കേരളത്തിലെ 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 87
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമാണ് പദ്ധതി ഗുണഭ�ോക്താ
കള്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാറ്റികളും
നടത്തുന്ന വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പര�ോക്ഷ
മായി കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങ
ള്ക്കും പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുന്നവയാണ്.

സവിശേഷതകള്
പ്രവര്ത്തനമികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഗ്രാന്റ്
ഘടകവിവേചനമില്ലാത്ത ഗ്രാന്റ് (Discretionary
fund) ലഭ്യമാക്കിയതിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പ്രവര്ത്തനമികവ് ഉയ
ര്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള ഒരു ഗ്രാന്റ് അല�ോക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സം
സ്ഥാനത്ത്
നടപ്പാക്കുവാന്
കഴിഞ്ഞത്
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിയുടെ മാത്രം വിജയമാണ്.
ഈ സംവിധാനം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയ
മായ പുര�ോഗതിക്ക് ഇടയാക്കി.
വാര്ഷിക പ്രവര്ത്തന മികവ് വിലയിരുത്തല്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവ
ര്ത്തന മികവ് വിലയിരുത്തി പെർഫ�ോമൻസ്
ഗ്രാന്റ് നല്കുക എന്നതിനുവേണ്ടി ചില മാനദ
ണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ വി
ലയിരുത്തലാണ് വാർഷിക പ്രവർത്തനമികവ്
വിലയിരുത്തല് (APA). പദ്ധതി കാലയളവില്
ഇപ്രകാരം വിലയിരുത്തല് നടത്തി ഗ്രാന്റ് അനു
വദിച്ചത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണനിര്വ
ഹണരംഗത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിലനിന്നി
രുന്ന പ�ോരായ്മകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്
ഇടയാക്കി.
വാര്ഷിക പ്രവര്ത്തനമികവ് വിലയിരുത്ത
ലില് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിനിമം
നിര്ബന്ധിത വ്യവസ്ഥകള് (Minimum Mandatory
Conditions-MMC) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് ക്ലിയര് ചെയ്യണം എന്നതാണ്. കൂടാതെ
ബെഞ്ച് മാര്ക്കായ മിനിമം സ്കോര് നേടുകയും
വേണം. MMC-ല് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന
ഘടകങ്ങളായ പ്ലാനിംഗ്, ബജറ്റിംഗ്, പദ്ധതി
നടപ്പാക്കല്, സേവനപ്രദാനം, അക്കൗണ്ടിഗ്,
ഫിനാന്ഷ്യല് റിപ്പോര്ട്ടിംഗ്, ആഡിറ്റ് തുട
ങ്ങിയ മേഖലയില് സുതാര്യത, ഉത്തരവാദി
ത്തം, പങ്കാളിത്തം എന്നിവയില് തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്വഹിക്കേണ്ട മിനിമം
നിര്ബന്ധിത വ്യവസ്ഥകള് പാലിച്ചിരിക്കണം.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വാര്ഷിക
പദ്ധതിയും ബജറ്റും തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്ത്
കമ്മിറ്റിയുടെയും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
യും അംഗീകാരം സമയബന്ധിതമായി വാങ്ങേ
ണ്ടിയിരുന്നു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ള്ക്ക് അല�ോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവന് ഫണ്ടിന്റെയും

മെന്സ് ഗ്രാന്റിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
2011 പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തില് തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്വര്ഷത്തെ
ല�ോക്കല് ഫണ്ട്ഓഡിറ്റിന്റെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷ
ന് ന്യൂനതകള് ചൂണ്ടി കാണിക്കാത്ത (Clean audit
certificate) സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപ
നങ്ങള്ക്കും ഒന്നാം വര്ഷഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു.
രണ്ടാം വര്ഷത്തില് Clean audit സര്ട്ടിഫി
ക്കറ്റും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
അംഗീകരിച്ച ബജറ്റിന്റെയും വാര്ഷിക പദ്ധതി
യുടെയും പകര്പ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്
സമര്പ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാന്റ്
അനുവദിച്ചു. തുടര്ന്നുള്ള മുന് സാമ്പത്തികവ
ര്ഷങ്ങളില് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്തനമികവ് വില
യിരുത്തല് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണു പെർ
ഫ�ോമൻസ് ഗ്രാന്റ് നല്കിയത്.

പിന്നോക്ക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അധിക സഹായം
സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തി
കമായും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന 40 ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകള്, 10 മുനിസിപാലിറ്റികള്, 10 പട്ടികവ
ര്ഗ്ഗ മേഖലയില് ഉള്പ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
എന്നിങ്ങനെ 60 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങ
ള്ക്ക് 2 ക�ോടി രൂപ വീതം അധികധനസഹാ
യം നല്കിക�ൊണ്ട് പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൂടുതല് മെ
ച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു.
കാര്യശേഷി വികസനം
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതില്
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യശേഷി കൈവരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇതിനെ കൂടുതല് ഉയര്ന്നതലത്തില്
എത്തിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള സംവിധാ

പുതിയ ആശുപത്രി
കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചും
പഴയ കെട്ടിടങ്ങള്
നവീകരിച്ചും ആകെ 671
പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കിക
ഴിഞ്ഞു. അല�ോപ്പതി,
ഹ�ോമിയ�ോ, ആയുർവേദ
ആശുപത്രികൾ കൂടാതെ
മെഡിക്കല് ലാബുകള്
നവീകരിച്ചും ലാബുക
ള്ക്ക് ആവശ്യമായ
ഉപകരണങ്ങള്
വാങ്ങിയും ഡയാലിസി
സ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചും
X ray യൂണിറ്റ്
സ്ഥാപിച്ചും ജന�ോപകാര
പ്രദമായ പദ്ധതികള്ക്ക്
തദ്ദേശമിത്രം വഴി
യ�ൊരുക്കി.

(Performance Grant of KLGSDP, Development
Fund, SCP, TSP and fund from Central Finance
Commission) 80% പദ്ധതിതുക ചെലവാക്കേണ്ടി

യിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങള് വിലയിരു
ത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെര്ഫോ
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നങ്ങളും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തി
യെടുക്കാന് കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ല�ോക്കല്
അഡ്മിനിേസ്ട്രഷന് (കില), സ്റ്റേറ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് റൂറല് ഡവലപ്മെന്റ് (എസ്. ഐ.ആര്.
ഡി), ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് (ഐ.
കെ.എം), (Decentralization Analysis Cell) DAC
എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂ
ടി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളു ടെയും
ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കാര്യശേഷി വിക
സിപ്പിക്കുവാന്
വേണ്ട
പരിശീലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പാക്കാന് പ്രോജക്ട് മു
ന്കൈയെടുത്തു.
പരിശീലന പ്രക്രിയ കൂടുതല് ശാസ്ത്രീയമാക്കു
ന്നതിനും വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനുമായി
കിലയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി 12 പ്രവർത്തനപ
രമായ മാനുവലുകള് (Operational Manuals) തയ്യാ
റാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാനുവലുകളെ അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയുള്ള പരിശീലന പരിപാടികള്
കിലയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പാക്കി വരുന്നു.
മാനുവലുകളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെചേര്ക്കുന്നു.
4 പ്രൊക്യുര്മെന്റ് മാനുവല്
4 ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് മാനുവല്
4 ബഡ്ജറ്റ് മാനുവല്
4 പബ്ലിക്റിപ്പോര്ട്ടിംഗ് മാനുവല്
4 അസ്സറ്റ്മാനേജ്മെന്റ് മാനുവല്
വിവിധ പ്രോജെക്റ്റ്കാലാവധികളില് അനുവദിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ
പെര്ഫോമന്സ്ഗ്രാന്റ് വിഹിതം (രൂപക�ോടിയിൽ)
കാലാവധി

മുന്നിരുപ്പ്

അനുവദിച്ച തുക

ആകെ

ചെലവ്

നീക്കിയിരുപ്പ്

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*

ആകെ

1490.91

1325.47

പദ്ധതി വകയിരുത്തിയതും ചെലവാക്കിയതും (രൂപ ക�ോടിയിൽ)
ഘടകങ്ങൾ

അനുവദിച്ച തുക

ചെലവ്

% ചെലവ്

പെര്ഫോമന്സ് ഗ്രാന്റ്

1490.91

1356.11

90.95

കാര്യശേഷി വികസനം

51.36

24.18

47.07

മ�ോണിറ്ററിംഗ് & ഇവാലുവേഷൻ

15.81

5.57

35.23

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്

29.13

23.36

80.19

ആകെ

1587.21

1409.22

88.78
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4 ഫിനാന്സ് മാനേജ്മെന്റ് മാനുവല്
4 ഗ്രിവനസസ് റീട്രിസല് മാനുവല്
4 പെര്ഫോമെന്സ് ഓഡിറ്റ് മാനുവല്
4 ജെന്ഡര് ബഡ്ജറ്റ് മാനുവല്
4 സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് മാനുവല്
4 അഡ്മിനിേസ്ട്രറ്റീവ് മാനുവല്
4പബ്ലിക്വര്ക്സ് മാനുവല്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട 26 നയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ, തദ്ദേ
ശമിത്രം വഴി നടപ്പാക്കി. കൂടാതെ വികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്
പ�ൊതുജനസംതൃപ്തി അറിയുന്നതിനും നടപ്പാ
ക്കിയ കാര്യശേഷി വികസനത്തിന്റെ ഗുണനി
ലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി വിശദമായ
സര്വേകള് (Decentralisation Analysis Cell) DAC
-ന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തുകയും
ചെയ്തു.

അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഇ-ഗവേണന്സ്
സംവിധാനം ശാക്തീകരിച്ചു
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ്
സംവിധാനം ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂ
ടെ ഡബിള്എന്ട്രി സിസ്റ്റം, സി-ഡിറ്റിന്റെ
സഹായത്താല് നഗരസഭകളില് നടപ്പിലാക്കി.
ഇ-ഗവേണന്സ് സംവിധാനങ്ങളും അക്കൗ
ണ്ടിംഗ് സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സഹായിക്കാന് ഓര�ോ
ബ്ലോക്കിനും ഓര�ോ അക്കൗണ്ട്-കം-ഐ.ടി.
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഐ.കെ.എം. വഴി താല്കാ
ലികമായി നിയമിച്ചു. ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ ഇട
പെടലിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗിലും ഓഡിറ്റിലും കൃത്യതയും
സൂക്ഷ്മതയും കൈവരിക്കാന് സാധ്യമായി.
പാരിസ്ഥിതിക ആഡിറ്റ്
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതിക ആഡിറ്റ്
നടപ്പാക്കാൻ തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
പദ്ധതിനടത്തിപ്പില് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത
ങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത
ലഘൂകരണ വ്യവസ്ഥകൾ വേണ്ടവിധം ഉള്ക്കൊ
ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അവ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ
എന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പാരി
സ്ഥിതിക ആഡിറ്റ് നടപ്പാക്കിയത്. ഭൂരിപക്ഷം
പദ്ധതികളും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത ലഘൂക
രണ വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠന
ങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാനേജ്മെന്റ്ഇന്ഫര്മേഷന് സിസ്റ്റം
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം മ�ോണിട്ടര് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഓണ്ലൈന് മ�ോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം (MIS)

സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് വികസനം പുര�ോഗമി ക്കുന്നു. ഈ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കും വിവ
രങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നതിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് സുതാ
ര്യമാക്കാന് സാധിക്കും. കൂടാതെ മുന്കാല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വര്ത്തമാനകാല പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളും വിലയിരുത്തി ഭാവി വികസന പരിപാടി
കള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും വികസനപ്ര
ക്രിയയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുവാനും
ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
സ�ോഷ്യല് ആഡിറ്റ്
സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം സുതാര്യ
മായും ശാസ്ത്രീയമായും നടപ്പാക്കാൻ തദ്ദേശമിത്രം
സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ തയ്യാറാക്കി.
സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിന്
വേണ്ടി ഇന്ത്യയില് സ�ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് രംഗത്തെ
അധികായകന്മാരായ സൗമ്യ ഖിടുംബി, കരുണ
മുത്തയ്യ തുടങ്ങിയവരുടെ ഈ മേഖലയിലെ വൈ
ദഗദ്ധ്യം ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് ഗ്രാമവികസന
വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും പെര്മോന്സ്
ഓഡിറ്റിലെ സീനിയര് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്കും തദ്ദേശ
മിത്രം ജില്ലാ ക�ോ-ഓഡിനേറ്റര്മാര്ക്കും ദ്വിദിന
ശില്പശാല നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രാരംഭതലത്തില്
14 ജില്ലകളില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 26 ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുകളില് ഇതിനായി തെരെഞ്ഞെടുത്ത
വില്ലേജ് ഓഡിറ്റര്മാരുടെ സഹായത്തോടെ നട
പ്പാക്കുന്നതിനും തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി തുടക്കം
കുറിച്ചു.

ജനസേവന�ോപകരപ്രദമായ പദ്ധതികള്

ശിശുസൗഹൃദ മാതൃക അങ്കണവാടി
കെട്ടിടങ്ങള്:
തദ്ദേശമിത്രത്തിന്റെ ഒരു നൂതന ആവിഷ്ക്കാ
രമായിരുന്നു ശിശുസൗഹൃദ മാതൃക അങ്കണവാ
ടികള് നിര്മ്മിക്കുക എന്നത്. ശിശുസൗഹൃദ
പഠന ക്ലാസ്സ്റൂം, കളിക്കാനും പഠിക്കാനും അന്ത

രീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കല്, ശിശുസൗഹൃദ ട�ോയ്ലറ്റ്,
ശുചിത്വമുള്ള ചുറ്റുപാട്, ചുറ്റുമതിൽ, ശുദ്ധജലം
ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മാ
നദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന
ത്ത് 1550 പദ്ധതികള് അങ്കണവാടികളുടെ
പുതിയ നിര്മ്മാണത്തിനും നവീകരണത്തിനും
വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി. ഏകദേശം 2 ലക്ഷം ജന
ങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ പദ്ധതിയു
ടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കള്. അങ്കണവാടികള് കുട്ടി
കള്ക്കും അമ്മമാര്ക്കും അടിസ്ഥാന ആര�ോഗ്യ
പരിരക്ഷ നല്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് മാത്രമല്ല
പ�ൊതു ആര�ോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗവുമാ
ണ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സംയ�ോജിത
ശിശു വികസന സേവനങ്ങള് ഊർജ്ജിതമായി
നടത്തിവരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴി കുട്ടിക
ള്ക്കും അമ്മമാര്ക്കും അനുബന്ധ പ�ോഷകാ
ഹാര വിതരണം, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം,
ആര�ോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, ര�ോഗപ്രതിര�ോധം,
ആര�ോഗ്യ പരിശ�ോധന, റഫറല് സേവനങ്ങള്
തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവി
ധാനങ്ങളുമായി സംയ�ോജിക്കപ്പെടുന്നു.
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും
തദ്ദേശമിത്രം മുഖേന ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്,
സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ്റൂമുകള് തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത്
421 പദ്ധതികള് സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്മ്മാ
ണത്തിനും നവീകരണത്തിനും വേണ്ടി നടപ്പി
ലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടി
കള് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളാണ്
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിറം
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് സേവനങ്ങള് കിട്ടുന്നതി
നുള്ള സൗകര്യകുറവുകള് പരിഹരിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി ഗ്രാമപ
ഞ്ചായാത്തുകളുടെയും മുനിസിപാലിറ്റികളുടെയും
ഭരണസംവിധാനവും സേവനപ്രദാനവും മെച്ചപ്പെ

പ�ൊതുട�ോയ്ലറ്റുകള്,
ലൈബ്രറി കെട്ടിടങ്ങള്,
കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങ
ള്ക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്,
സ്റ്റേഡിയങ്ങള്, ബസ്
സ്റ്റാന്റുകളുടെ നവീകര
ണം, കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കു
കള്, നീന്തല്ക്കുളങ്ങള്,
ചെക്ക്ഡാം, റ�ോഡുകള്,
ചെറിയ പാലങ്ങള്,
മഴവെള്ളചാലുകള്,
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്, ഹൈ
മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ,
സ�ോളാർ ലൈറ്റ്
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടര്
വാങ്ങല്, ഫര്ണിച്ചര്
വാങ്ങല്, തുടങ്ങിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി
യിലൂടെ നടപ്പാക്കി.
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തദ്ദേശമിത്രം മുഖേന
ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്,
സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ്റൂമുകള്
തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത്
421 പദ്ധതികള് സ്കൂള്
കെട്ടിടങ്ങളുടെ
നിര്മ്മാണത്തിനും
നവീകരണത്തിനും
വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി
കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം
ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടികള്
ഈ പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളാണ്

ടുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആധുനിക
സൗകര്യങ്ങള�ോടുകൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായാത്ത്, മു
നിസിപാലിറ്റികളുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിര്മ്മാ
ണത്തിനും നവീകരണത്തിനും 2804 പദ്ധതിക
ള് നടപ്പിലാക്കി. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂ
ട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസുകള് നഗരകാര്യവകുപ്പ്
ഡയറക്ടര് ഓഫീസുകള് എന്നിവയുടെയും
പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
നവീകരിച്ച മാര്ക്കറ്റുകള്
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങള് മാതൃക ചന്തകള് നിര്മ്മി
ക്കാനും പരിപാലിക്കാനും തയ്യാറായി. ചന്തയ്ക്കു
ള്ളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം, പ�ൊതുജന
ങ്ങള്ക്ക് ട�ോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം, ശുചീകരണം,
ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, മേല്ക്കൂരകളുടെ നി
ര്മ്മാണം തുടങ്ങി ശരിയായ പരിപാലന
രീതികള് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
സ്വീകരിച്ചു.വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ എക�ോപന
ത്തോടെ ഇതുവരെ 137 മാര്ക്കറ്റുകള് നിര്മ്മിക്കാ
നും നവീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
ആര�ോഗ്യ പരിപാലനരംഗം
പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചും
പഴയ കെട്ടിടങ്ങള് നവീകരിച്ചും ആകെ 671
പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കികഴിഞ്ഞു. അല�ോപ്പതി,
ഹ�ോമിയ�ോ, ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ
കൂടാതെ മെഡിക്കല് ലാബുകള് നവീകരിച്ചും
ലാബുകള്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്
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വാങ്ങിയും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചും

X ray യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചും ജന�ോപകാരപ്രദമായ

പദ്ധതികള്ക്ക് തദ്ദേശമിത്രം വഴിയ�ൊരുക്കി.
പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
സര്ക്കാര് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുളങ്ങളും കി
ണറുകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തന
ത്തിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതികള്
നടപ്പാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് 423 പദ്ധതികള് തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കുളങ്ങളും കിണ
റുകളും നവീകരണത്തിനും പരിപാലിക്കുന്നതി
നും വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി.
ആധുനിക ശ്മശാനങ്ങള്
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പ�ൊതു ശ്മശാനങ്ങ
ള് നിര്മ്മിക്കുക എന്ന നൂതന ആശയം 138
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നടപ്പിലാ
ക്കി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ
തുമായ ഗ്യാസ് ഓപറേറ്റഡ് ബ്രോമുകള് സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് വിജയിച്ചു.
എല്പിജി ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ
നിര്മ്മാണത്തിന് ഡിസൈനിങ്ങിനും സാങ്കേ
തിക പിന്തുണയുമായും സുചിത് മിഷന് ചുമതല
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യ
മിട്ടത് ശ്മശാനത്തിന്റെ അതിനൂതനമായ രൂപ
കല്പന ക�ൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ശ്മശാനത്തെ
പ�ോലെ ത�ോന്നാത്ത ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുക
എന്നതാണ്. കാര് പാര്ക്കിങ് ഏരിയ, മരിച്ചയാ
ളുടെ ബന്ധുക്കള്ക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനം,

2011 -12 മുതല് 2017 -18 (ഒക്ടോബര് -31വരെ)

തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി മുഖേന
പൂര്ത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികള്

കെട്ടിട നിര്മ്മാണ പദ്ധതികള്
a) അംഗന്വാടികള് b) സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങള് c)	പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപാലിറ്റി
ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള് d) 	പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപാലിറ്റി
ഓഫീസ് കെട്ടിട നവീകരണം -

1550
421
1506

1298
e) ആശുപത്രികള് 671
164
f)	ട�ോയ്ലറ്റുകള് g) ലൈബ്രറികള് 78
1160
h) മറ്റു കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മ്മാണങ്ങള്
a) മാര്ക്കറ്റുകള് 137
b)	സ്റ്റേഡിയം 93
c) ബസ്സ്റ്റാന്ഡ്, വെയിറ്റിംഗ്ഷെഡ്- 375
d) കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക് 41
5
e) നീന്തല് കുളങ്ങള് f) കുളങ്ങള്, കിണറുകള്, കനാലുകള് 418
63
g)	ചെക്ക് ഡാമുകള് h) സ്മശാനങ്ങളും ക്രിമെറ്റോറിയങ്ങളും - 138
4
i) അറവുശാലകള് j) 	റ�ോഡുകള്
(i) പുതിയത് 4430
(ii) നവീകരിച്ചത് 20641
710
k)	കല്വര്ട്ടുകളും പാലങ്ങളും l) ഓടകള് 403
മറ്റു പദ്ധതികള്	
83
a) ഖര-ദ്രവ-മാലിന്യ പരിപാലനംb)	വൈദ്യുതീകരണം 707
1970
c)	പര്ച്ചേസ് d) ബയ�ോഗ്യാസ് 6
e)	തെരുവുവിളക്ക്, ഹൈമാസ്റ്റ്,
	സ�ോളാര് ലൈറ്റുകള് 1329
f)	കടത്ത് - പ്രവര്ത്തനവും മെയിന്റനന്സ് 7
g) കുടിവെള്ള വിതരണം	
1289
h) ആധുനികവല്ക്കരണത്തിനുള്ള
സാധനസാമഗ്രഹികള് 1350
1662
i) മറ്റുള്ളവ ആകെ 42709
*5 ഡിസംബര് 2017 കണക്കുപ്രകാരം

ഫര്ണസ്സുകളുപയ�ോഗിച്ച് ലാന്ഡ്സ്കേപ്പിംഗ്
എന്നിവ ഇത്തരം പദ്ധതിയില് തയ്യാറാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ശ്മശാനങ്ങള് പരിസ്ഥിതി സൗ
ഹൃദമാണ്.

മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ
മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം കേരളം നേരി
ടുന്ന രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമാണ്. തദ്ദേശമിത്രം
പദ്ധതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതികള് ആസൂത്ര
ണം ചെയ്യാനും നടപ്പാക്കാനും വേണ്ട സഹാ
യങ്ങള് നല്കിക�ൊണ്ട് പദ്ധതികളെ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് 83 പദ്ധതികള്
നടപ്പിലാക്കി. മാര്ക്കറ്റുകളില് മാലിന്യ സം
സ്കരണ പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലി
ന്യങ്ങള് റ�ോഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപയ�ോഗി
ച്ച് വരുമാനവും കുറച്ചു പേര്ക്ക് ത�ൊഴിലും
ലഭ്യമാക്കി. ജൈവ മാലിന്യങ്ങള് സംസ്ക്ക
രണ പ്ലാന്റില് നിക്ഷേപ്പിച്ച് അതിലുണ്ടാകുന്ന
ഗ്യാസ് പാചകത്തിനും മരുന്ന് നിര്മ്മാണത്തി
നും മറ്റും ഉപയ�ോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇതുവഴി ഒരു
പുതിയ ശുചിത്വസംസ്ക്കാരം കെട്ടിപടുക്കാനും
തദ്ദേശമിത്രത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.
കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്
സംസഥാനം നേരിടുന്ന വലിയ�ൊരു
സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് ശുദ്ധജല ദൗര്ലഭ്യം.
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിയിലൂടെ സംസഥാനത്ത്
1289 കുടിവെള്ള പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കി. ജല
സ്രോതസുകള് വൃത്തിയാക്കിയും കിണറുകള്
കുഴിച്ചും നിലവിലുള്ള കിണറുകള് വൃത്തിയാ
ക്കിയും പൈപ്പ് ലൈന് നീട്ടിയും പുതിയ ടാങ്ക്
സ്ഥാപിച്ചും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തദ്ദേശമിത്രം
പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരി
ക്കാൻ സാധിച്ചു.
മറ്റു പദ്ധതികള്
പ�ൊതുട�ോയ്ല
 റ്റുകള്, ലൈബ്രറി കെട്ടിട
ങ്ങള്, കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള കെട്ടിട
ങ്ങള്, സ്റ്റേഡിയങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്റുകളുടെ
നവീകരണം, കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കുകള്, നീന്ത
ല്ക്കുളങ്ങള്, ചെക്ക്ഡാം,
റ�ോഡുകള്,
ചെറിയ പാലങ്ങള്, മഴവെള്ളചാലുകള്, ഇല
ക്ട്രിഫിക്കേഷന്, ഹൈമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ,
സ�ോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടര്
വാങ്ങല്, ഫര്ണിച്ചര് വാങ്ങല്, തുടങ്ങിയ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിയിലൂടെ
നടപ്പാക്കി.
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപനതല
ത്തില് വലുതും ചെറുതുമായ ജനസേവന�ോപക
രപ്രദമായ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട
42709 പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. നട
പ്പാക്കിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന 350 ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതികള് 2017 ഡിസംബര് മാസത്തോടെ
പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി
സംസ്ഥാനത്തെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപ
നതലത്തില് വലുതും
ചെറുതുമായ ജനസേവ
ന�ോപകരപ്രദമായ
വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ
ഉൾപ്പെട്ട 42709 പദ്ധതി
കള് നടപ്പാക്കി
കഴിഞ്ഞു. നടപ്പാക്കി
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന 350
ക�ോടി രൂപയുടെ
പദ്ധതികള് 2017
ഡിസംബര്
മാസത്തോടെ
പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ലേഖകകര് യഥാക്രമം
തദ്ദേശമിത്രം ഡെപ്യൂട്ടി
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറും ജില്ലാ
ക�ോര്ഡിനേറ്ററുമാണ്.
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തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഇ-ഗവേണന്സ്
സുസ്മിത. ബി.എസ്
റീജ. ജെ

വി

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ
കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കുകയും
വിപുലമായ ഉപഭ�ോക്തൃ
പങ്കാളിത്തത്തോടെ
സ�ോഫ്റ്റ് വെയര്
തയ്യാറാക്കുകയും
സാങ്കേതിക വിദ്യയില്
പരിശീലനം നല്കി
വിന്യസിക്കുകയും
അവയെ ആവശ്യാനുസ
രണം നവീകരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്
ഐ.കെ.എം
അവലംബിക്കുന്നത്.

വര സംവേദന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടേയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശാക്തീകരിച്ച്
ഇ-ഗവേണന്സ് പരിപാടികള് നടപ്പിലാക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാ
ജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുര�ോഗമനപരമായതും വൈപു
ല്യവുമാര്ന്ന ഇ-ഗവേണന്സ് പരിപാടികളാ
ണ് ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് നടപ്പാക്കി
വരുന്നത്.
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാ
രെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കുകയും വിപുലമായ ഉപഭ�ോ
ക്തൃ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ�ോഫ്റ് റ് വെയര് തയ്യാ
റാക്കുകയും സാങ്കേതിക വിദ്യയില് പരിശീലനം
നല്കി വിന്യസിക്കുകയും അവയെ ആവശ്യാനുസ
രണം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്
ഐ.കെ.എം അവലംബിക്കുന്നത്. തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന-ക്ഷേമ-ഭരണ-നിര്വ്വ
ഹണ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന
വിവിധ തരം സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഐ.
കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐ.കെ.എമ്മി
ന്റെ പ്രവര്ത്തന ഫലമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളില് നിന്ന് പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കു
ന്ന സേവനങ്ങള് പലതും ഇ-ഗവേണന്സില്
നിന്നും എം-ഗവേണന്സിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി
നിര്വഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ഫര്മേഷന്
കേരള മിഷന് വികസിപ്പിച്ച് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള
ആപ്ലിക്കേഷന് സ�ോഫ്വെയറുകള് ചുവടെ ചേ
ര്ക്കുന്നു.
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സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്ഷനുകള് സേവന (പെന്ഷന്)

www.welfarepension.lsgkerala.gov.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റില് കര്ഷകത്തൊഴിലാളി
പെന്ഷന്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്ദ്ധക്യ
കാല പെന്ഷന്, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നവര്ക്കുള്ള പെന്ഷന്,
50 വയസ്സിനു മുകളില് പ്രായമുള്ള അവിവാഹി
തരായ സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പെന്ഷന്, വിധവാ
പെന്ഷന് എന്നീ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യ
സുരക്ഷാ പെന്ഷന് ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ വിവര
സഞ്ചയം ലഭ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 42 ലക്ഷ
ത്തില് പരം ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ സാമൂഹ്യ
സുരക്ഷാ പെന്ഷന് വിതരണം പ്രസ്തുത സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെയാണ് നിര്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്.
നിലവില് പെന്ഷന് രണ്ട് തരത്തിലാണ്
വിതരണം നടത്തിവരുന്നത്. ബാങ്കുകള് മുഖേന
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ സൗകര്യാര്ത്ഥം ഓര�ോ
ജില്ലയിലേയും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിനേയും
ജില്ലാ ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള PACCS -കള് വഴിയും
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ വീടുകളില് നേരിട്ട്
പെന്ഷന് വിതരണം നടത്തിവരുന്നു. http://dbt.
lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും
വീടുകളില് നേരിട്ട് പെന്ഷന് വിതരണം ചെയ്യു
ന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികളുടെ രൂ
പീകരണവും മ�ോണിറ്ററിംഗും - സുലേഖ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ
മൂന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം,

അംഗീകാരം, ചെലവു വിവരങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
സുലേഖ സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് ഉപയ�ോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട
ര്വല്ക്കൃത സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാ
ക്കിയിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ
നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി
മാര്ഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങളിലെ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വെബ് അധി
ഷ്ഠിതമായി (www.plan.lsgkerala.gov.in) നിര്വ
ഹിച്ചു വരുന്നു. പ്രസ്തുത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വാര്ഷിക പദ്ധതി
കള് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയി
ല് നിന്നും അംഗീകാരം നേടിവരുന്നു. പദ്ധതി
നിര്വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുക
ള് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും
ലഭ്യമാണ്.

അക്രൂവല് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഡബിള് എന്ട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സാംഖ്യ

അക്രൂവല് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അക്കൗ
ണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സാംഖ്യ.
പ്രസ്തുത
സംവിധാനം കേരളത്തിലെ മുഴുവന് തദ്ദേശഭര
ണസ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാംഖ്യ വെബ് അധിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ധന
കാര്യ ഇടപാടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെയും മാസ്റ്ററു
കള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓണ്ലൈന്
ബില്ല് ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനും തുക
ഉപഭ�ോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് നേരി
ട്ടെത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഓണ്ലൈന് സംവിധാ
നവും സാംഖ്യ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്
- സേവന (സിവില് രജിസ്ട്രേഷന്)

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് രജിസ്േട്രഷന് യൂ
ണിറ്റുകളിലും (1034) ജനന-മരണ-വിവാഹ രജി
സ്േട്രഷനുകള് നിര്വഹിക്കുന്നത് സേവന
(സിവില് രജിസ്േട്രഷന്) സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ്. രജിസ്േട്രഷന് യൂണിറ്റുകളില്
ഇലേക്ട്രാണിക്കായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ
ജനന-മരണ-വിവാഹങ്ങളുടെയും
വാട്ടര്
മാര്ക്കും ബാര്കോഡും ഉള്പ്പെടുത്തി സുരക്ഷി
തത്വം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്
www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്
നിന്നും ഡൗണ്ല�ോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും
സാധിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്
സര്ക്കാര് ആധികാരിക രേഖയായി അംഗീക
രിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രജിസ്േട്രഷന് സംബന്ധ

മായ വിവരങ്ങള് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മ�ൊബൈല്
നമ്പരിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് ആയി ലഭ്യമാക്കു
ന്നതിനും നവജാതശിശുക്കളുടെ പ്രതിര�ോധ കു
ത്തിവയ്പ് സംബന്ധമായ ഓര്മ്മിപ്പിക്കലുകള്ക്കു
എസ്.എം.എസ്
സന്ദേശങ്ങള്
ള്ള
അതിലേക്കുള്ള നിശ്ചിത സമയങ്ങളില് അയയ്ക്കു
ന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും വികസിപ്പിച്ച് വിന്യ
സിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന
വിവരവ്യൂഹം - സ്ഥാപന

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാ
രുടെ സേവന വേതന വിശദാംശങ്ങള്, പ്രതി
മാസ ഇടപാടുകള് എന്നിവ ഉള്ക്കൊള്ളിച്ച്
ശമ്പള ബില്ല്, സപ്ലിമെന്ററി ബില്ലുകള്, ശമ്പള
അരിയര് ബില്ല്, ലീവ് സറണ്ടര് ബില്ല്, ഡി.എ
അരിയര് ബില്ല്, പേ റിവിഷന് അരിയര് ബില്ല്,
ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് മുതലായവ
തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ്
ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സ്ഥാപന. നാഷണല്
പെന്ഷന് സ്കീമി (NPS) -ന്റെ ക�ോണ്ട്രിബ്യൂട്ടറി
പെന്ഷനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം പ്രസ്തുത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറില് ലഭ്യമാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. www.kmpecpf.lsgkerala.gov.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റില് മുനിസിപ്പല് ജീവനക്കാ
രുടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും
www.kpepf.lsgkerala.gov.in എന്ന വെ
ബ്സൈറ്റില് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രോ
വിഡന്റ് ഫണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

തദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ഫ്രണ്ട്ഓഫീസ്,
ബാക്ക് എന്ഡ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരിക്കുന്ന
സംവിധാനത്തിലൂടെ
പേപ്പര്ലെസ് ഓഫീസ്
(കടലാസ് രഹിത
ഓഫീസ്), ഐ.എസ്.ഒ
സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്
എന്ന ലക്ഷ്യം
പ്രാവര്ത്തികമാക്കു
ന്നതിനായി വികസിപ്പി
ച്ചിട്ടുള്ള വെബ് അധി
ഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷന്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ്
സൂചിക.
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സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്
രജിസ്േട്രഷന് യൂണിറ്റുക
ളിലും (1034) ജനന
-മരണ-വിവാഹ
രജിസ്േട്രഷനുകള്
നിര്വഹിക്കുന്നത്
സേവന (സിവില്
രജിസ്േട്രഷന്)
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചാണ്. രജിസ്േട്രഷന്
യൂണിറ്റുകളില് ഇലേക്ട്രാ
ണിക്കായി രജിസ്റ്റര്
ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനന
-മരണ-വിവാഹങ്ങളുടെയും
വാട്ടര് മാര്ക്കും
ബാര്കോഡും ഉള്പ്പെടുത്തി
സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കി
യിട്ടുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്
www.cr.lsgkerala.gov.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റില്
നിന്നും ഡൗണ്ല�ോഡ്
ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും
സാധിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെ പി എഫ് വിവരങ്ങള് വെബ്
അധിഷ്ഠിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രെഡി
റ്റ് കാര്ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംവി
ധാനങ്ങള് സ�ോഫ്റ്റ്വെയറില് ഏര്പ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്.

റവന്യൂ സിസ്റ്റം - സഞ്ചയ

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ളില് ഇ-ഗവേണന്സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി വരുമാനങ്ങള് കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി വിക
സിപ്പിച്ച വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷന്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സഞ്ചയ. സഞ്ചയ ആപ്ലി
ക്കേഷനിലൂടെ നിലവില് ഓണ്ലൈനായി ഉടമ
സ്ഥാവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും വസ്തു നികുതി അട
യ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനവും www.
tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുന്കാല വിവരങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ് പൂര്ത്തി
യായിട്ടുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഇ-പെമെന്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഓണ്ലൈ
നായി നടത്തുന്ന പണമിടപാടുകളില് ബാങ്കില്
നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതിദായക
ന്റെ മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില് എസ്.എം.എസ്
ആയി വിവരങ്ങള് അപ്പോള്ത്തന്നെ അറിയിക്കു
ന്നതുമാണ്. ഇ-ഫയലിംഗ്, ഇ-പേയ്മെന്റ് സൗ
കര്യത്തോടുകൂടി ഡി&ഒ ലൈസന്സ് അര്ബന്
മ�ൊഡ്യൂള് ജീവനക്കാര്ക്കും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കു
മായി തയ്യാറാക്കി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫയല് ട്രാക്കിംഗും വര്ക്ക്ഫ്ലോയും
- സൂചിക

തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫ്രണ്ട്
ഓഫീസ്, ബാക്ക് എന്ഡ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ
പേപ്പര്ലെസ് ഓഫീസ് (കടലാസ് രഹിത
ഓഫീസ്), ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്
എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിനായി
വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലി
ക്കേഷന് സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സൂചിക. സൂചി
കയിലൂടെ അപേക്ഷകള്ക്കും പരാതികള്ക്കും
അപേക്ഷയുടെ നമ്പരും തീയതിയും സേവനം
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയ കൈ
പ്പറ്റ് രസീത് നല്കുന്നതിനാല് ഫയലുകളുടെ നിജ
സ്ഥിതി അടക്കം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ
സേവനങ്ങളും www.filetracking.lsgkerala.gov.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും എസ്.എം.എസ്
ആയും ലഭ്യമാണ്. പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പ്രസ്തുത
വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പരാതികള് ഓണ്ലൈനാ
യി സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാ
ണ്.

ആസ്തി പരിപാലനം - സചിത്ര
(അസറ്റ്)

തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി വിവ
രങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലി
ക്കേഷന് സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് സചിത്ര (അസറ്റ്)
ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കൂടി ഉള്പ്പെടുത്താന് സൗ
കര്യപ്പെടുന്ന രീതിയില് പരിഷ്കരിച്ച് എല്ലാ തദ്ദേ
ശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്തുത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ മ�ൊത്തം ആസ്തികളുടെ വിവരം,
ആസ്തികളുടെ മൂല്യം, കൈമാറ്റം എന്നിവ
ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓര�ോ ആസ്തിയുടേയും
മൂല്യശ�ോഷണം വാര്ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്
കണക്കാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു. ഉപയ�ോക്താ
വിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ തരത്തിലു
ള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയുന്നു.

ജിയ�ോഗ്രഫിക്കല് ഇന്ഫര്മേഷന്
സിസ്റ്റം - സചിത്ര (ജി ഐ എസ്)

സ്ഥാനീയ വിവരശേഖരണ പ്രക്രിയയുടെ
അടിസ്ഥാന ഭൂപടമായി ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
തരത്തില് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ കഡസ്ട്രല് ഭൂപടം വെബ് അധിഷ്ഠിത
(http://gis.lsgkerala.gov.in, http://gis.
മായി
lsgkerala.in) ഐ.കെ.എം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയ�ോഗിച്ച് മലപ്പുറം ടൗണ്
പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാ
ക്കിയ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രിമിസ്സസ്
മാപ്പിംഗും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സര്വേയും
മാപ്പുമായുള്ള ഡേറ്റ ലിങ്കിങ്ങും പൂര്ത്തീകരിച്ച്
ജി.ഐ. എസ്സില് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 17 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്തുകളാകുന്നു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 17 ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുകള് സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്തുകളാകുന്നു
ഒപ്പം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കെട്ടിട
നിര്മ്മാണ പെര്മിറ്റ്, യ�ോഗനടപടികള്,
നികുതി പിരിവ് എന്നിവ ഓണ്ലൈനായി.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
ജനസൗഹൃദ-സേവനപ്രദാന സമുച്ചയങ്ങളാ
യി മാറുകയാണ്. പൗരന് അര്ഹമായ സേവ
നങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതവും നിയമവിധേയ
വുമായ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി
ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏകമന
സ്സോടെ സജ്ജരായ മലയാലപ്പുഴ, ക�ോയിപ്രം,
ഇരവിപേരൂര്, സീതത്തോട്, തുമ്പമണ്
മൈലപ്ര, പെരിങ്ങര, വള്ളിക്കോട്, ആനിക്കാ
ട്, വെച്ചൂച്ചിറ, ആറന്മുള, മെഴുവേലി, ചിറ്റാര്,
കല്ലൂപ്പാറ, ഓമല്ലൂര്, ത�ോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി, ചെന്നീ
ര്ക്കര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളെ സദ്ഭരണ
പഞ്ചായത്തുകളായി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ.കെ.റ്റി. ജലീല് 2017

വെബ്സൈറ്റ്-സംവേദിത

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വെബ�്പോര്ട്ടലാണ്
സംവേദിത www.lsgkerala.gov.in. വിവിധ
സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകളും പഞ്ചായത്ത് നഗരകാ
ര്യ വകുപ്പുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും വികേന്ദ്രീകൃ
താസൂത്രണം, വിവിധ കമ്മീഷനുകള്, പഞ്ചായ
ത്തരാജ്-തദ്ദേശഭരണം
സംബന്ധിച്ച
പഠനങ്ങള് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുപ്രധാന വിവ
രങ്ങളും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെണ്ടര്
മുതലായ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഈ വെബ്സൈ
റ്റില് ലഭ്യമാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം ഓര�ോ തദ്ദേശ

നവംബര് മാസം 24 ന് പത്ത
നംതിട്ട, കിഴക്കേടത്ത് മറിയം
ക�ോംപ്ലക്സില് വച്ച് നടന്ന ചട
ങ്ങില് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ
പത്തനംതിട്ട
ജില്ലയിലെ
മുഴുവന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക
ളിലും ഭരണ സമിതി യ�ോഗ
നടപടക്രമങ്ങള്
സകര്മ്മ
സ�ോഫ്റ്റ് വെയര് മുഖേന
ഓണ് ലൈന് സംവിധാനത്തി
ലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെയും
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ പെര്മിറ്റ്
സങ്കേതം
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
മുഖേന ഓണ് ലൈന് സംവിധാനത്തിലൂടെ
നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെയും
പ്രഖ്യാപനവും
അദ്ദേഹം നിര്വഹിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നപൂര്ണ്ണദേവി
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ്, നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര് ഹരിത വി.കുമാര്,
ഐ.എ.എസ്, ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്
കെ. രാമചന്ദ്രന് ഐ.എ.എസ്, ജില്ലാ കളക്ടര്
ഗിരിജ ഐ.എ.എസ്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്
ഓഫീസര് മുരളീധരന്, ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്
സി.പി.സുനില്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക്
-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്, മുന്സിപ്പ
ല് ചെയര്മാന്മാര്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
മാര്, മുന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിമാര്, ജില്ലാതല
വകുപ്പ് മേധാവികള്, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥ
ര്, ഓഡിറ്റ് സൂപ്പര്വൈസര്മാര്, ഐ.കെ.എം
ജില്ലാ ടെക്നിക്കല് ഓഫീസര് തുടങ്ങയിവര്
പങ്കെടുത്തു.
ഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേകം വെബ്സൈ
റ്റുകള്
രൂപീകരിച്ച്
പരിപാലിക്കുകയും
അപ്ഡേഷന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Content Management Framework (Drupal Package)

അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വെബ്സൈ
റ്റുകള് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓര�ോ തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തിനുമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വെ
ബ്സൈറ്റില് പുതിയ ഉള്പ്പെടുത്തലുകള്
ചേര്ത്ത് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം
അതാത് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തന്നെ
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാനീയ വിവര
ശേഖരണ പ്രക്രിയയുടെ
അടിസ്ഥാന ഭൂപടമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
തരത്തില് കേരളത്തിലെ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ കഡസ്ട്രല്
ഭൂപടം വെബ് അധിഷ്ഠിത
മായി (http://gis.
lsgkerala.gov.in, http://
gis.lsgkerala.in)
ഐ.കെ.എം തയ്യാറാക്കി
യിട്ടുണ്ട്.
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യ�ോഗകാര്യപരിപാടികള്,
തീരുമാനങ്ങള് - സകര്മ്മ

കേരളാ
മുനിസിപ്പല്/പഞ്ചായത്ത്
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള് - സങ്കേതം

കേരളാ മുനിസിപ്പല്
ബില്ഡിംഗ് റൂള്,
കേരളാ പഞ്ചായത്ത്
ബില്ഡിംഗ് റൂള്
എന്നിവയെ അടിസ്ഥാന
മാക്കി തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ
ചട്ടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച
കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായും
സുഗമമായും നിറവേറ്റുന്ന
തിനായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടു
ള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത
ആപ്ലിക്കേഷന്
സ�ോഫ്വെയറാണ്

കേരളാ മുനിസിപ്പല് ബില്ഡിംഗ് റൂള്,
കേരളാ പഞ്ചായത്ത് ബില്ഡിംഗ് റൂള് എന്നിവ
യെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലെ കെട്ടിട നിര്മ്മാണചട്ടങ്ങള് സംബന്ധി
ച്ച കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായും സുഗമമായും
നിറവേറ്റുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെബ്
അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷന് സ�ോഫ്വെയറാണ്
സങ്കേതം (www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in).
സങ്കേതം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആര്ക്കിടെക്ച്ചര്
രജിസ്ട്രേഷനും കെട്ടിട പെര്മിറ്റിനും വേണ്ടി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില് അപേക്ഷ സമ
ര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാന
വും അപേക്ഷകളുടെ തത്സമയ പരിശ�ോധനയും
ഇലേക്ട്രാണിക് രൂപത്തില് കെട്ടിട പെര്മിറ്റ്/
പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഒാക്കുപ്പെന്സി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും
ഫയലിന്റെ നിജസ്ഥിതി, പെര്മിറ്റ് എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് എസ്.എം.എസ്
(എം.ഗവേണന്സ്) മുഖേന അറിയിക്കുന്നതി
നുള്ള സംവിധാനവും ബില്ഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേ
ഷന് ഫീസ്, പെര്മിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവ
ഇ-പേമെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അടയ്ക്കുന്നതി
നുള്ള സംവിധാനവും വികസിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ
നിലവില് 172700 ല് പരം പെര്മിറ്റുകള് ലഭ്യമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ യ�ോഗ നട
പടിക്രമങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
വെബ് അധിഷ്ഠിത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സക
ര്മ്മ . കേരള പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ
വെബ്സൈറ്റില് യുണീക�ോഡ് ഉപയ�ോഗിച്ച്
വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് മലയാള
ത്തിനു പുറമേ തമിഴ്, കന്നട തുടങ്ങിയ ഭൂരിപക്ഷ
പ്രദേശങ്ങളില് അതത് ഭാഷകളില് രേഖപ്പെടു
ത്തലുകള് വരുത്തുന്നതിനും സാധിക്കും. അതത്
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാര്, മറ്റ് ജീവന
ക്കാര്, ജനപ്രതിനിധികള് എന്നിവര്ക്കു പുറമെ
കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇംപ്ലിമെ
ന്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക്കു കൂടി ല�ോഗിന് ലഭ്യമാ
ക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല് യ�ോഗങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാ
കുന്നതിനും സുതാര്യമാകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.
യ�ോഗ തീയതി, സമയം എന്നിവ എസ്.
എം.എസ് ആയി അറിയിക്കുന്നതിനും യ�ോഗ
ങ്ങളുടെ ഹാജരും മിനിറ്റ്സും തയ്യാറാക്കി മിനി
റ്റ്സിന്റെ പകര്പ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും
ഓണ്ലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാ
നമാണ് സകര്മ്മ വഴി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
നിലവില് 26500-ല് പരം യ�ോഗങ്ങളുടെ മിനി
റ്റ്സ് പ്രസ്തുത ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ തയ്യാറാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. യ�ോഗങ്ങളുടെ ന�ോട്ടീസും മിനിറ്റ്സും
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനു
ള്ള സൗകര്യം ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സുരേഖ

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാ
ര്ക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്
വ്യത്യസ്ത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള് ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്ന
തിനായി സുരേഖ സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒഫിഷ്യ
ല് ല�ോഗിനില് എല്ലാ വെബ്ബധിഷ്ഠിത സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒറ്റ ല�ോഗിനില് ലഭ്യമാകുന്ന
സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. www.surekha.
ikm.in എന്ന വെബ് വിലാസത്തില് ഏറ്റവും
പുതിയ വെബ് ബ്രൌസറുകള് വഴി (മ�ൊസില്ല
ഫയര്ഫോക്സ്, ഗൂഗിള് എന്നിവ അഭികാമ്യം)
"സുരേഖ" സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
വെബ് അധിഷ്ഠിതമായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പഠനത്തിനും പരിശീല
നത്തിനും ആവശ്യമായുള്ള ഡെമ�ോ വേര്ഷനു
കളും സഹായികളും സുരേഖയില് ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ പ�ൊതു ജനങ്ങള്ക്കു ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വി
റ്റര് എന്നീ സ�ോഷ്യല് മീഡിയ സൈറ്റുകള് വഴി
സേവനങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള്
സംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതി

നുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സമഗ്ര

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസഥാപനങ്ങളുടെ വിവ
രങ്ങള് വിരല്തുമ്പില് ലഭ്യമാകുന്നതിനായി
സ്മാര്ട്ട് ഫ�ോണില് ഡൗണ്ല�ോഡ് ചെയ്ത് ഉപ
യ�ോഗിക്കാവുന്ന മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനാ
ണ് സമഗ്ര. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക പരി
ജ്ഞാനമുള്ളവര്ക്ക്
പ�ോലും സുഗമമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാന് കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ്
രൂപകല്പകന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെരിഫിക്കേഷന്
സേവനങ്ങള്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കി
യിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകള്, ജനന-മരണ-വിവാഹ
രജിസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങ
ള്, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളില് നല്കിരയിട്ടുള്ള
അപേക്ഷയില് ഫയല് നീക്കം അറിയാനാവുന്ന
സൗകര്യം,
നികുതികള്,
ലൈസന്സ്
ഫീസുകള്, ഇതര ഫീസുകള് എന്നിവയുടെ വി
വരങ്ങള്, പദ്ധതികളുടെ അവല�ോകനത്തിനുള്ള
സൗകര്യം, കേരളത്തിലെ മുഴുവന് പഞ്ചായത്തു
കളിലെയും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധിക
ളുടെ വിലാസവും ഫ�ോണ്നമ്പറും സാമൂഹ്യപെ
ന്ഷനുകള്, പഞ്ചായത്തുകളുടെ ടെണ്ടര്
വിവരങ്ങള് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങളാണ്
സമഗ്രയിലൂടെ അറിയാന് കഴിയുന്നത്.

സമന്വയ

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്
നിലവില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്ക്ക് വ്യത്യസ്തയിനം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്
ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ സാഹ
ചര്യത്തില് ജ�ോലിഭാരവും സമയ നഷ്ടവും ലഘൂ
കരിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
ആപ്ലിക്കേഷനുകള്
ഒര�ൊറ്റ വിന്ഡോയില് ലഭ്യമാകുന്നതിനായി
ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് വികസിപ്പിച്ച
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സമന്വയ.

ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കൂള് ഹാജര്
സംവിധാനം - സഹായ

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയി
ല് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലെ
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഹാജര് നിലയും സ്കൂളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകള് ബന്ധ
പ്പെട്ടവര്ക്ക് എസ്.എം.എസ് -ലൂടെ നല്കുന്നതി
നുള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കൂള്
ഹാജര് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്
ഡേറ്റാ സെന്ററിലെ ഐ.കെ.എം സെര്വറില്
വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്കും
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വെബ്

അധിഷ്ഠിത സ്വതന്ത്ര സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് തയ്യാറാ
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില് 465- ല് പരം സ്കൂ
ളുകളില് പ്രസ്തുത സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിച്ചു
വരുന്നു.

ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ്

സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളില്
ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതി
ന്റെ ഭാഗമായി സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് (www.keralafilms.
gov.in )വികസിപ്പിക്കുകയും സംസ്ഥ
 ാനത്തെ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് ക�ോര്പ്പ
റേഷന്റെ (കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി) 14 തിയേ
റ്ററുകളിലും
വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവില് പ്രസ്തുത തിയേറ്ററുകളുടെ കൗണ്ടര്
സംവിധാനം പൂര്ണ്ണമായും ഐ.കെ.എം വികസി
പ്പിച്ച ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയര് വഴിയാണ്
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത്. മറ്റു സര്വീസ് പ്രൊവൈ
ഡറുകളുടെ (ബുക്ക് മൈ ഷ�ോ, പെന്റാസര്ക്കിള്
തുടങ്ങിയവ) സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള് ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ്
സ�ോസ�ോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള
സംവിധാനവും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്തുത സ�ോഫ്റ്റ്വെയറില് അതാത് തദ്ദേശ
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള സിനിമാ
തിയേറ്ററുകളുടെ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകും. ടിക്കറ്റി
ന്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കി തുക ഇ -പേയ്മെന്റായി
മുന്കൂട്ടി ഒടുക്കുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യവും
അതാത് ദിവസത്തെ തിയേറ്ററിലെ ടിക്കറ്റിന്റെ
വില്പ്പനയുടെ വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യറില് ലഭ്യമാണ്.
കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സിയുടെ തിയേറ്ററുകളി
ല് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയര് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ തീയേറ്ററുക
ളില് കൂടി ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.

ലേഖകര് ഇന്ഫര്മേഷന്
കേരളമിഷനില് ടെക്നിക്കല്
ആഫീസര്മാരാണ്
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കില ന്യൂസ്

പാരിസ്ഥിതിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം കിലയിൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബ�ോർഡ് വൈസ്
ചെയർമാൻ ഡ�ോ.വി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം:
കിലയിൽ രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം

പാരിസ്ഥിതിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കിലയിൽ
മൂന്നുദിവസത്തെ രാജ്യാന്തരസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു.കേരളത്തി
ന്റെ പതിമൂന്നാം പദ്ധതി സമീപനരേഖ കാർഷികമേഖലയ്ക്കു പ്ര
ത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണെന്നു ഉദ്ഘാനടപ്രസംഗത്തിൽ
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബ�ോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡ�ോ.വി.
കെ.രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഉല്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പരി
സ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ലാഭകരമായ കൃഷിക്കും പ്രാധാന്യം
നൽകുക എന്നതാണ് സമീപനം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിര
വികസനത്തിനു ഇതു ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് കാൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞ
വസ്തുതകൾക്കെല്ലാം ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടി.
കിലയും ഇൻസീയും (ഇന്ത്യൻ സ�ൊസൈറ്റി ഫ�ോർ ഇക്കോ
ളജിക്കൽ ഇക്കണ�ോമിക്സ
 ്) സംയുക്തമായാണ് സമ്മേളനം
സംഘടിപ്പിച്ചത്. കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ സ്വാഗ
തമാശംസിച്ചു. ഇൻസീ പ്രസിഡന്റ് പ്രണാബ് മുഖ�ോപദ്ധ്യായ
അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു.
ഡ�ോ.
പവൻ
സുഖദേവ്
മുഖ്യാഥിതിയായിരുന്നു.

മീനങ്ങാടിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി

വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാജ്യാന്ത
രസമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാ
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ക്കിയ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പ്രോജക്ടാണ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ച പറ്റിയത്.
രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം ഇത്ത
രമ�ൊരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്

ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരിശീലനം

സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസിൽനിന്ന് ഐ.എ.എസ് ലഭിച്ച
ഒൻപതുപേർക്കു കിലയിൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിശീ
ലനപരിപാടിയിൽ കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ ആമു
ഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. കില പ്രൊഫ.ഡ�ോ.സണ്ണി ജ�ോർജ് സ്വാ
ഗതമാശംസിച്ചു.

മാലിന്യ-ശുചിത്വ മേഖലയിൽ ജില്ലാതല കർമ്മപരി
പാടി

മാലിന്യ-ശുചിത്വ മേഖലയിൽ ജില്ലാതല കർമ്മപരിപാടി
തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുദിവസത്തെ സംസ്ഥാന
തല ശില്പശാല കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.. കിലയും ഹരിതകേര
ളം മിഷനും ശുചിത്വമിഷനും സംയുക്തമായാണ് ശില്പശാല സം
ഘടിപ്പിച്ചത്. ഹരിതകേരളം മിഷൻ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ്
ഡ�ോ.അജയകുമാർ വർമ്മ ആമുഖാവതരണം നടത്തി.ശുചിത്വമി
ഷൻ ഡയറക്ടർ എൽ.പി. ചിത്തർ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കബീർ ബി.ഹരൂൺ, ഹരിതകേരളം
കൺസൽട്ടന്റ് എൻ.ജഗജീവൻ, പരിശീലനവിഭാഗം കൺസൽ
ട്ടന്റ് ടി.പി.സുധാകരൻ, ഡ�ോ.ജെ.ബി.രാജൻ തുടങ്ങിയവർ
വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

അക്കാദമിക മികവാണ് വിദ്യാഭ്യാസ
മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനം: മന്ത്രി
പ്രൊഫ.രവീന്ദ്രനാഥ്

അക്കാദമിക മികവാണ് വിദ്യാഭ്യാസമിക
വിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവകു
പ്പുമന്ത്രി പ്രൊഫ. രവീന്ദ്രനാഥ്. നവകേരള
ത്തിന്റെ
കർമ്മപരിപാടികളില�ൊന്നായ
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അദ്ധ്യക്ഷ
ന്മാർക്കു
സംഘടിപ്പിച്ച
കിലയിൽ
അർദ്ധദിന യ�ോഗത്തിൽ വിഷയാവതരണം
നടത്തുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. 8,9,10,11,12 ക്ലാ
സ്സുകൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഹൈടെക്ക്
ആക്കുകയാണ്.48,000 ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ
ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇരുപതിനാ
യിരം ക്ലാസ്സുകൾ വീതവും ശേഷിച്ച ക്ലാസ്സു
കൾ മുഴുവൻ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും ഹൈടെക്ക്
ആക്കും.

പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കു കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അർദ്ധദിന
യ�ോഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമന്ത്രി പ്രൊഫ. രവീന്ദ്രനാഥ് വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നു

ആർദ്രം മിഷൻ: പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കു
പരിശീലനം

ആർദ്രം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്ര
ങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാല�ോചി
ക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
സന്നദ്ധസംഘടനാപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത ദ്വിദിന സംസ്ഥാ
നതല പരിശീലനം കിലയിൽ ആർദ്രം മിഷൻ കൺസൽട്ടന്റ്
ഡ�ോ. പി.കെ.ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.പി.സുരേഷ് ബാബു
സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. ഡ�ോ.കെ.വിജയകുമാർ, ഡ�ോ.ജഗദീഷ്
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ജലസംരക്ഷണം: പരിശീലകപരിശീലനം
പൂർത്തിയായി

ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗരേഖയെ അടിസ്ഥാ
നപ്പെടുത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനതല പരിശീലകരുടെ പരിശീലനം
കിലയിൽ പൂർത്തിയായി. രണ്ടു ബാച്ചുകളിലായി മൂന്നുദിവസം
നീണ്ടുനിന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 220 പേർ പങ്കെടുത്തു.
ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ സീനിയർ എഞ്ചിനിയർമാർ, കൃഷി വകുപ്പി
ലെ അസി.ഡയറക്ടർമാർ, ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിലെ എഞ്ചിനി
യർമാർ എന്നിവർക്കാണ് സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകിയത്.
ഹരിതകേരളം മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേ
ഴ്സൺ ഡ�ോ. ടി.എൻ. സീമ, സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഡ�ോ.
അജയകുമാർ വർമ്മ,പരിശീലനവിഭാഗം കൺസൽട്ടന്റ് ടി.പി.
സുധാകരൻ, സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയ�ോഗ ബ�ോർഡ് കമ്മീഷണർ
എ.നിസാമുദ്ദീൻ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ പി.യു.ദാസ്,
മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി പ്രോഗ്രാം
ഓഫീസർ പി.ബാലചന്ദ്രൻ നായർ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പു ചീഫ്
എഞ്ചിനിയർ ടെറൻസ് ആന്റണി, മണ്ണ് സംരക്ഷണവകുപ്പു അസി.

ഡയറക്ടര് എസ്. അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ദ്ധരാണ് വിവിധ
വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സെടുത്തത്.
ജലസംരക്ഷണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ
-ബ്ലോക്ക്-ഗ്രാമ-മുനിസിപ്പൽ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ
ക്കുള്ള പരിശീലനം ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ തുടങ്ങും. സം
സ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 8,000 പേർക്കു വിവിധ ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ
പരിശീലനം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയും മണ്ണും
ജലവും വായുവും മലിനമാക്കാതെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ജലസാന്നിദ്ധ്യം സ്രോതസ്സുകളിൽ എല്ലാ
സമയവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീക
രിക്കുന്നതിനു വിവിധ വകുപ്പുകളേയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളേയും
സമൂഹത്തേയും പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് പരിശീലനലക്ഷ്യം. മഴവെ
ള്ളസംഭരണം വ്യാപകമാക്കുക, ഭൂഗർഭജലപരിപ�ോഷണം ഉറ
പ്പാക്കുക എന്നിവ ജലസംരക്ഷണ ഉപമിഷന്റെ പ�ൊതുലക്ഷ്യമാ
ണ്.

നവകേരളത്തിനായി ജനകീയാസൂത്രണം
സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി:
പരിശീലക പരിശീലനം

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ
പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനതല പരിശീലകരുടെ
പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. അധികാരവികേന്ദ്രീകര
ണവും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്ര
വർത്തനരീതി, സംവിധാനങ്ങൾ, അതിൽ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള
പങ്ക് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷ
മമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ടുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ
പരിപാടി. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്ത്-മുനിസിപ്പൽ
-ക�ോർപ്പറേഷൻ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത
സംഘടനകളിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പ്രാദേശികമായി തുടർപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുക
യാണ് ഈ പരിപാടിക�ൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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യുവകവിക്കുള്ള കത്തുകൾ അഥവാ
എഴുത്തുകാരുടെ ബൈബിൾ
ഡി യേശുദാസ്
"മൃഗങ്ങളിലും കഷ്ടമാണു ഞങ്ങൾ ദൈവമേ
അവയ്ക്കു മരിക്കാനാവുന്നുണ്ടല്ലോ
തങ്ങളറിയാതെയെങ്കിലും.
മരിച്ചു തീരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും.
കഠിനവും അന്യവുമാണ് ഞങ്ങൾക്കു മരണം
ചുഴലിപ�ോലെ ഞങ്ങളെ പറിച്ചെടുത്തു പായുന്ന
മറ്റൊന്നാണു ഞങ്ങൾക്കു മരണം"
(റെയിനർ മാരിയ റിൽക്കെ)
"അനുഭവങ്ങൾ ഏറിയകൂറും പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ
പറ്റാത്തവയാണ്. ഇതുവരെ ഒരു വാക്കിനും കടന്നു
ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരിടത്തു വച്ചാണ് അവ സംഭവിക്കു
ന്നത്. എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടികളാവട്ടെ മറ്റെന്തിനെക്കാ
ളും വാക്കുകൾക്കപ്പുറമുള്ള, ദുരൂഹസത്തകളാണ്. നിമി
ഷമാത്രങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിലംഘിച്ചു
നിൽക്കുന്ന ജന്മങ്ങളാണ് അവ”
(റെയിനർ മാരിയ റിൽക്കെ)

റെ
ദൈവത്തെ ഇനിയും
വരാനിരിക്കുന്ന ഒന്നായി
ട്ടാണ് റിൽക്കെ കാണു
ന്നത്. നാം ശരിക്കും
ആഗ്രഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നൊരാൾ ഇതിനകം
തന്നെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു
എന്നു വന്നാൽ പിന്നെ
അതിനു വല്ല അർഥവു
മുണ്ടോ എന്നു റിൽക്കെ
ച�ോദിക്കുന്നു.

യിനർ മാരിയ റിൽക്കെ ഗ�ൊയ്ഥെക്കു
ശേഷം ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ
മഹാനായ എഴുത്തുകാരനാണ്. അതിഗാഢമായ
ഇമേജറികൾ ക�ൊണ്ട് കവിതയെ അതീതമായ
അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റിയ കവി. കവിതയെ ജീ
വിതത്തിൽ നിന്നോ ജീവിതത്തെ കവിതയിൽ
നിന്നോ വേർപെടുത്തിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാ
ത്ത അഥവാ അതിനു സാധിക്കാതിരുന്ന എഴു
ത്തുകാരനായിരുന്നു റിൽക്കെ. അതുക�ൊ ണ്ടാണ്
ഇന്നും പുതുമ വറ്റാത്ത ഒരു ല�ോകമായി ആ കവി
തകൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാലാതീതമായ
അസ്തിത്വം ആ കവിതകൾക്കുണ്ട്.
എഴുത്തിനെ ഒരു ജൈവപ്രക്രിയയാക്കി വി
കസിപ്പിച്ചെടുത്ത റെയിനർ മാരിയ റിൽക്കെയു
ടെ യുവ കവിക്കുള്ള കത്തുകൾ അസാധാരണ
മായ ഉൾക്കാഴ്ച്ചയും പ്രതിഭാശക്തിയും ക�ൊണ്ട്
പ്രകാശവത്തായ പുസ്തകമാണ്. എഴുത്തുകാരുടെ
ബൈബിൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നതു തന്നെ
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ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫ്രാൻസ് കാപ്പൂസ് എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കത്തു
കൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് റിൽക്കെ ഇതെ
ഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അസാമാന്യമായ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷ
ണവും കവിതയെന്ന ആവിഷ്കാര രൂപത്തോടുള്ള
അദമ്യമായ അഭിനിവേശവും ഈ കത്തുകളിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കാലാതീതമായി എഴുത്തു
കാരെ സംബ�ോധന ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുറ്റ ഈ
പുസ്തകം എഴുത്തുകാർക്കും ആസ്വാദകർക്കും ഒരു
പ�ോലെ മാനസികചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കാൻ
ഉതകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല
ഒരെഴുത്തുകാരൻ അഥവ /ഒരു കവി എഴുതു
ന്നതിനു മുൻപ് ‘ഞാൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ' എന്ന
ച�ോദ്യം സ്വയം ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട് നിഷ്കരുണമാ
യ�ൊരു സ്വയം വിചാരണയ്ക്ക് മുതിരേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകത റിൽക്കെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.’നിങ്ങ
ളുടെ എഴുത്ത് വിലക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മരി
ക്കേണ്ടി വരുമ�ോ' എന്ന ആത്മവിചാരണയ്ക്ക്
സ്വയം തയ്യാറാകണമെന്ന് റിൽക്കെ ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു. എഴുതുക എന്നത്, ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്ക്
മുതിരുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ അങ്ങേയറ്റം
അനിവാര്യമായ�ൊരു സംഗതിയല്ലെങ്കിൽ അത്
രചിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല.
റിൽക്കെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്ത്
ദൈവത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യസാധാരണമാ
യ�ൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ദൈവത്തെ ഇനിയും
വരാനിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് റിൽക്കെ കാണു
ന്നത്. നാം ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നൊരാൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു
എന്നു വന്നാൽ പിന്നെ അതിനു വല്ല അർഥവുമു
ണ്ടോ എന്നു റിൽക്കെ ച�ോദിക്കുന്നു. എഴുത്ത്
സമ്പൂർണ്ണതയിലേക്കു മനുഷ്യനെ വികസിപ്പിച്ചെ
ടുക്കുന്ന ഉന്നതമായ�ൊരു കർമ്മമായതുക�ൊണ്ടാണ്
കലാപ്രവർത്തനത്തെ അഗാധമായ�ൊരു ജീവിത
രീതിയായി,ദൈവത്തെ
നിർമ്മിക്കലായി

റിൽക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നില
നിൽക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികമായ നിലപാടുകൾ
വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഗംഭീരമായ�ൊരു
ശബ്ദമാണു നാം കേൾക്കുന്നത്. നിലവിലിരി
ക്കുന്ന മൂല്യ വ്യവസ്ഥയ�ോട�ോ ജീവിതരീതിയ�ോ
ട�ോ ഒത്തുപ�ോകുന്നതിന്റെ അസംബന്ധത്തെക്കൂ
ടെ റിൽക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
നമ്മുടെ സാഹിത്യജീവിതത്തിലും പരിഷ്ക്കര
ണവിമുഖതയുള്ള എഴുത്തുകാർ ധാരാളം ഉണ്ട്.
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലിരി
ക്കുന്ന അനുഭൂതിസങ്കല്പം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്.
അത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ
പുസ്തകത്തിന് യാത�ൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.
കാരണം പുതിയത�ൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നു
കരുതുന്നവർക്ക് നിരന്തരം പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ
വേണം എന്നു വാദിക്കുന്ന, അനുഭൂതിയുടെ പുതു
മണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കവിത
അതിന്റെ യഥാർഥധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ
എന്നു പ്രഘ�ോഷിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒരു ശല്യ
മായിത്തീരാനാണു സാധ്യത. നിലവിലിരിക്കു
ന്ന വ്യവസ്ഥയ�ോട് ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർ
പ്പും ഒരു യഥാർഥ കലാകാരന് സാധ്യമല്ല.
എഴുത്തുകാരുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ആന്തരിക
മായ ഒറ്റപ്പെടലിന് തന്നിൽത്തന്നെയുള്ള തനി
ച്ചിരിപ്പിന് അപാരമായ പ്രാധാന്യമാണ്
റിൽക്കെ നൽകുന്നത്. മനസ്സിലാകാതിരിക്കുക
എന്നത് മിക്കവാറും ഒറ്റപ്പെടലാണ് എന്നു
റിൽക്കെ പറയുന്നു. ഈ ഉൾക്കാഴ്ച്ച വിപുലമാ
യ�ൊരു അന്വേഷണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന
സത്യസന്ധതയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ്.”
ഓര�ോ അനുഭവങ്ങളെയും അനുഭൂതികളെ
യും അതായിത്തന്നെ അറിയാനും ആസ്വദിക്കാ
നും കഴിയണം. അനുഭവങ്ങളിലെ സത്യത്തെ
സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ഏകാന്തമായ ഒറ്റപ്പെടൽ
അനിവാര്യമാകുന്നു.
പ്രകൃതിയെന്ന സമഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാ
ണ് മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ റിൽക്കെ കാണുന്നത്.
ഭൗതികമായ�ൊരടിത്തറയിൽ വികസിച്ചുവരുന്ന
സൗന്ദര്യാത്മകാനുഭൂതികളുടെ നിരീക്ഷണവും
വിശകലനവും ഇവിടെ കാണാം. ഏകാന്തതയെ
പ്പോലും സാമൂഹികമായ�ൊരവസ്ഥയുടെ ഉല്പന്ന
മായിട്ടാണ് റിൽക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതിനു കാലാതീതമായ�ൊരു തലം കൈവന്നു
വെന്നത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ.
കവിയും ആസ്വാദകനും തമ്മിലുള്ള അഗാധ
മായ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലചൈതന്യം
ഉണ്ട്.
മിസ്റ്റിക്കലും അകളങ്കവുമായ കാല്പനിക
മാധുര്യം ഈ രചനയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിനെ ഉലയ്ക്കുന്നില്ല. എഴുത്ത് തന്നിൽ
ത്തന്നെ അഗാധമായി തീരുന്ന ആണ്ടുമുഴുകലാ

റെയിനർ മാരിയ റിൽക്കെ

കുന്നതിന്റെ ഉന്മാദാത്മകത ഈ കത്തുകളിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. റിൽക്കെ എന്ന മനുഷ്യ
നെ, സുഹൃത്തിനെ, കവിയെ, കാലാതീതനായ
പ്രതിഭയെ ഈ പുസ്തകത്തിലും കാണാം.
ധാരാളം പ്രതിഭാധനന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ
നമുക്കു ലഭ്യമാണെങ്കിലും റിൽക്കെയുടെതിന്
സാർവലൗകികമാനമാണുള്ളത്. കത്തെഴുത്തു
കൾ അപ്രസക്തമായീത്തീർന്ന ഒരു കാലത്ത്,
നവമാധ്യമങ്ങളിലെ എഴുത്തു പ്രക്രിയയുടെ വമ്പി
ച്ച മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാലത്ത് റിൽക്കെക്ക് അതു
ല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. റിൽക്കെയുടെ ഈ
കത്തിടപാട് എല്ലാ കാലത്തെയും എഴുത്തിന്റെ
സംവാദസ്ഥലമായി പരിണാമം ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്.
(ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറമിരുന്ന് ഒരു
ദൈവസങ്കല്പം പ�ോലെ എഴുത്തുകാരുടെ
ബൈബിളായി ത്തീർന്ന ഈ എഴുത്തുകൾ വാ
യിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കെ ല�ോകത്തിന്റെ ഏതേതിട
ങ്ങളിലിരുന്ന് ഇതേ പുസ്തകം ഇതേ സമയം
മറ്റാര�ൊക്കെയാവും വായിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
എന്ന ചിന്ത അനിർവചനീയമായ�ൊരു ആഹ്ലാദ
മായി ഉള്ളിൽ നിറയുന്നു.)
റെയിനർ മാരിയ റിൽക്കെ. ജനനം 1875
മരണം 1926
27 വയസ്സു പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് യുവകവിക്കു
ള്ള കത്തുകൾ എഴുതുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസായ ‘ദ്യൂന�ോ വി
ലാപങ്ങൾ ‘നീണ്ട പത്തുവർഷങ്ങൾ ക�ൊണ്ടാണ്
പൂർത്തിയാക്കിയത്. ധാരാളം വസ്തുകവിതകൾ
(Thing Poems) അദ്ദേഹമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഓര�ോ
അനുഭവങ്ങളെയും
അനുഭൂതികളെയും
അതായിത്തന്നെ
അറിയാനും ആസ്വദി
ക്കാനും കഴിയണം.
അനുഭവങ്ങളിലെ
സത്യത്തെ സ്വാംശീകരി
ക്കുവാൻ ഏകാന്തമായ
ഒറ്റപ്പെടൽ
അനിവാര്യമാകുന്നു.

പംക്തികാരന് കവിയും
അധ്യാപകനുമാണ് 9446458166

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഡിസംബര് 2017

33

2018 - 19 വാര്ഷിക പദ്ധതി-നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്ഷിക പദ്ധതി നിര്വഹ
ണത്തിന് കൂടുതല് സമയം ലഭിക്കത്തക്കവിധം ആസൂത്രണ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സ
രപദ്ധതിയിലെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ ദിശയില്
കാര്യമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന് ആദ്യവര്ഷം (2017-18) കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികവര്ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ നിര്വ
ഹണം ആരംഭിക്കാന് കഴിയുംവിധം അടുത്തവര്ഷത്തെ (201819) പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന്
സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് ത്രിതല പഞ്ചാ
യത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ക�ോര്പ്പറേഷനുകളും അവയുടെ
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ട മുന്നൊ
രുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കി
ഉത്തരവായി.
(സ.ഉ(എം.സ്) നം. 223/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 16-11-2017)
(സ.ഉ(എം.സ്) നം. 224/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 16-11-2017)

ശുചിത്വ സന്ദേശം നല്കണം

സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിതകേരളം മിഷന് കീഴില് ശുചിത്വ
മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമ്പൂര്ണ്ണ
ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും ഏജ
ന്സികളുടെയും കീഴിലായി പ�ൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട്
ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകളിലൂടെയും പൗരന്മാരുടെ ഉത്ത
രവാദിത്തം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശുചിത്വ സന്ദേശങ്ങള് നല്കുന്ന
ത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ(സാധാ) നം. 3755/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 23-11-2017)

പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് നിര്ദ്ദേശം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതി നിര്വഹിക്കു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് ആയത്
ബുക്ക്മാര്ക്ക്, സാഹിത്യ പ്രവര്ത്തക സഹകരണ സംഘം
എന്നിവ വഴി വാങ്ങാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി ഉത്തരവായി
(സ.ഉ(സാധാ) നമ്പര് 3709/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 18-11-2017)

ലൈഫ് - പദ്ധതികള് സംയ�ോജിപ്പിക്കുന്നു

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശമുള്ള ഗുണഭ�ോക്തൃ പട്ടികയി
ല് ഉള്പ്പെട്ടവരെ ലൈഫ് മിഷന് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തി മറ്റ്
വകുപ്പുകളുടെ സ്കീം വഴി പ്രസ്തുത ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് 2017-18
സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതല് ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിനും പട്ടിക
ജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് റേഷന്കാര്ഡ് മാനദണ്ഡ
മായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോള് അര്ഹമായ പലരും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു
പ�ോകുന്നതിനാല് പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് റേഷന്കാര്ഡ് ഇല്ലാത്ത പട്ടികജാതി/
പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ്
തയ്യാറാക്കി നല്കുന്നതിനും അനുമതി നല്കി ഉത്തരവായി.
(സ.ഉ(സാധാ) നം. 3872/2017/ത.സ്വഭവ, തീയതി 30-11-2017)

PMAY പദ്ധതി

അധികസഹായത്തിന് അനുമതി

2016-17 വര്ഷത്തില് 31-03.-2016 നും 31-03-2017 നുമിടയി
ല്) PMAY പദ്ധതിപ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക്
വീടുപണി പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കൂടുതല് ധനസഹായം ആവശ്യ
മാണെങ്കില് വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അധിക ധന
സഹായം അനുവദിച്ചു നല്കാന് അനുമതി നല്കി ഉത്തര
വായി.
(സ.ഉ(സാധാ) നം. 3768/2017/ത.സ്വഭവ, തീയതി 23-11-2017)

200 പുതിയ ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്
കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴില് 200 പുതിയ ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങ
ള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ(എം,എസ്) നം. 236/2017/ത.സ്വഭവ, തീയതി 05-12-2017)

കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സുഗമവും സമയബന്ധിതവുമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് മാ
ര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചു
(സ.ഉ(പി) നം. 95/2017/ത.സ്വഭവ, തീയതി 05-12-2017)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ
വെബ്സൈറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്

34 പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഡിസംബര് 2017

ഹരിത നകരളം മിഷൻ

മൈ��്് നില്നോരു നവ�ിട് മനോ�ക
സറോയിരറോജ് കക.പി

സ്രം

സ്ാന 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.
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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.

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 സ്കേപെഷി്രംഗ്, 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
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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 ഫ്രണ്്സ് 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.

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

സഹായേമായഷിട്ടുണ്്. മണ്ഷില് േണഷിടയടക്ാ
നു്രം സ്വന്തമായഷി േരഷിമഷിതമാടയങ്ഷില്രം കൃഷഷിടെ
യ്യുന്തഷിന് മഷിക് ജഷിവനക്ാർക്കു്രം േരഷിശീലന്രം
നല്ോനു്രം േലരു്രം സ്വന്ത്രം വീടേളഷില്രം േരഷിസ
രപ്രകദശങ്ങളഷില്രം ോർഷഷിേ സ്രംസ്ോരത്ഷിടറെ
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 ട്ീറ്്ടമറെ് 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.

കലഖേന
മലപ്പുറ്രം ജഷില്ലാ േഞ്ായത്്
സീനഷിയർ ക്ാർക്ാണ്
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മനോൈിന്യപരിപനോൈന രംഗല്
ആൈ�ഴ മനോ�ക
മ

റ്് സ്രംസ്ാനങ്ങളഷിടല മാലഷിന്യപ്രശ്നങ്ങകള
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
സ്േരണ്രം കൂടതൽ �ഷ്േരമാക്കുന്നു. കലാേ
ത്ഷിടറെ ഒട്ടുമഷിക് ഭാഗങ്ങളഷില്രം മാലഷിന്യേരഷിോ
ലന്രം േലതര്രം ടവല്ലുവഷിളഷിേൾ അതഷിജീവഷിച്ാണ്
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േ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

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
സ്രംസ്ക്രണ്രം മാത്രമായഷിരുന്നു നഗരസഭയ്ക്ക്
മുന്ഷിലണ്ായഷിരുന് കോ്രംവേഷി.

'നിര്മ്ലഭവനയം നിര്മ്ലനഗരയം'

2012 മുതൽ 2017വടരയ് ോലയളവഷിൽ
നടപെഷിലാക്കുന്തഷിനായഷി നഗരസഭ വഷിഭാവന്രം
ടെയ്ഷിട്ടു് േദ്ധതഷിയാണഷിത്.
കേന്ദീകൃത
മാലഷിന്യ സ്രംസ്ക്രണ പ്ാറെ് അടച്് പൂടെഷിയ
സാഹെര്യത്ഷിൽ നഗരത്ഷിൽ പ്രതഷിദഷിന്രം ഉൽ
പൊദഷിപെഷിക്ടപെടന്നു 45 ടകണ്ാള്രം ലജവമാലഷിന്യ
ങ്ങൾ സ്രംസ്ക്രഷിയ്ക്കുേ എന്തായഷിരുന്നു േദ്ധ
തഷിയടട ഉകദേശ്യ്രം.
ആദ്യോലഘടെത്ഷിൽ
േദ്ധതഷി ലക്്യ്രം ടവച്ത് ഗാർഹഷിേ മാലഷിന്യ
സ്രംസ്ക്രണ്രം നടപെഷിലാക്കുന്തഷിന് ഓകരാ
വാർഡഷില്രം 15% മുതൽ 20% വടര വീടേളഷിൽ
ഉറവഷിട മാലഷിന്യ സ്രംസ്ക്രണ സ്രംവഷിധാന
ങ്ങൾ ഏർടപെടത്തുേ എന്തായഷിരുന്നു. ഇതഷിടറെ
ഭാഗമായഷി ശുെഷിത്വമഷിഷടറെ സഹായകത്ാടട
3000ഗാർഹഷിേ ബകയാഗ്യാസ് പ്ാന്റുേളു്രം 2800
ലേപെ് േക്ാസ്റ്റ് യൂണഷിറ്റുേളു്രം വീടേളഷിൽ
സ്ാേഷിച്ചു.
നഷിർമ്ലഭവന്രം നഷിർമ്ലനഗര്രം േദ്ധതഷിയഷി
ലൂടട സ്ാേഷിക്ടപെടെ എയ്കറാബഷിേ് യൂണഷിറ്റു
േൾ,ബകയാഗ്യാസ് പ്ാറെ്, ലേപെ് േക്ാസ്റ്റ്
എന്ഷിവവേഷി 45% മാലഷിന്യങ്ങൾ സ്രംസ്ക്രഷിക്
ടപെടന്നു. ടൗണഷിൽ നഷിന്നു്രം അേന്നുനഷിൽക്കുന്
ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങകളാട കെർന്നു് വാർഡുേളഷിടല
മാലഷിന്യങ്ങൾ അതാതു പ്രകദശത്തുതടന് സ്രം
സ്ക്രഷിക്പെടന്നു. ബാക്ഷി
യ്വ വ്യാോര വ്യവ
സായ സ്ാേനങ്ങളഷിൽ
സ്ാേഷിച്ഷിട്ടു് മാലഷിന്യ
സ്രംസ്ക്രണ സ്രംവഷിധാന്രം
വേഷിയ്രം, സ്വോര്യ ഏജൻ
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സികൾ മുഖാന്തിരം ഫിഷ്, പിഗ് ഫാമുകളിലേ
ക്കും എത്തിച്ച് സംസ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു.

എയറ�ോബിക് ബിന്നുകൾ	

ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്ക്കരണ സംവിധാന
ങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലപരിമിതി നേരി
ടുന്ന വീടുകൾക്കായി ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സം
സ്ക്കരിക്കുന്നതിനായി നഗരത്തിലെ വിവിധ
സ്ഥലങ്ങളിൽ എയ്റ�ോബിക് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാ
പിച്ചു. നിലവിൽ 18 യൂണിറ്റുകളിലായി 220
എയ്റ�ോബിക് ബിന്നുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.
എയ്റ�ോബിക് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
ജൈവവളം നഗരത്തിലെ കർഷകർക്ക് സൗജ
ന്യമായി നൽകുന്നു.

അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ

ദിനംപ്രതി
ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
14
ടണ്ണോളം അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച്
പുന:ചംക്രമണത്തിനും പുനരുപയ�ോഗത്തിനും
കൈമാറാൻ 10 മിനി എം.ആർ.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങ
ളും, ഒരു കേന്ദ്രീകൃത എം.ആർ.എഫ് കേന്ദ്രവും
നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നഗരസഭയിലുണ്ടാകുന്ന അജൈവ മാലിന്യ
ങ്ങൾ നഗരസഭാ നിവാസികൾക്ക് തരംതിരിച്ച്
നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നഗരത്തിലെ
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എയ്റ�ോബിക് യൂണി
റ്റിന�ോട് ചേർന്നാണ് മിനി എം.ആർ.എഫ് യൂ
ണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ
നഗരപ്രദേശത്തെ
ജനങ്ങൾക്ക്
ജൈവ
-അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേ
പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും അത�ോട�ൊപ്പം
അജൈവമാലിന്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു പുനരുപ
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യ�ോഗ, പുന:ചംക്രമണ ഏജൻസികൾക്ക്
കൈമാറാനും സാധിക്കുന്നു.
നഗരത്തിലെ 50% വീടുകളിൽ ഉറവിട
മാലിന്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക, അജൈവ
മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് ബെയ്ലി
ങ്ങ്, ഷ്രെഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
പ�ൊടിച്ച് ചെറിയ കെട്ടുകളാക്കി വിവിധ ഏജൻ
സികൾക്ക് കൈമാറുക മുതലായ പദ്ധതികൾ
പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു. 2017-18 പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തി നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ എയ്റ�ോബിക്
ബിന്നുകളും, എം.ആർ.എഫ് യൂണിറ്റുകളും ആരം
ഭിക്കുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുകയാ
ണ്.

വാട്ട്സാൻ ക്ലബ്

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികളെ
സംബന്ധിച്ച് നഗരവാസികൾക്ക് അവബ�ോധം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ബഹു. ധനമന്ത്രി ഡ�ോ.

ത�ോമസ് ഐസക്കിന്റേയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധി
കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച
ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ�ോധവത്ക്കരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ഒരു മാസക്കാലത്തോളം നഗരസഭ
സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നഗരസഭാ പ്രദേശ
ത്തുള്ള സ്കൂ
 ളുകളിൽ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി
വാട്ട്സാൻ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ചു.
വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ബയ�ോഗ്യാസ്
പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതി
നായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വീ
സ് ടീം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വരുന്നു

ജീവൻരേഖ: പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജന
ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടി

2013-14 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധ
തിയിലൂടെ നഗരപരിധിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതി
രെയുള്ള ബ�ോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാ
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ
യുളള സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ
വാർഡുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച് പുന:ചംക്രമണത്തിനായി ക്ലീൻ
കേരള കമ്പനിക്കു കൈമാറി.

മുന്നോട്ടുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടത്തുന്നതിനു
ളള സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി
ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപി
ക്കുന്നതിനുളള സൗകര്യങ്ങൾ നഗരസഭ ഏർപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടും മാലിന്യങ്ങൾ പ�ൊതു നിരത്തിലും
ജലാശയങ്ങളിലും വലിച്ചെറിയുന്നവരെ കണ്ടെ
ത്തി മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീ
കരിക്കുന്നതിനും ബ�ോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുമാ
യാണ് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ സ്ഥിരമായി മാലിന്യങ്ങൾ വലി
ച്ചെറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാ
പിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ 25
സ്ഥലങ്ങളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു.

സ്ഥാപനതല മാലിന്യസംസ്ക്കരണ
പദ്ധതി

നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ,
കല്യാണമണ്ഡപങ്ങൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ,
സ്കൂളുകൾ, നൂറ്റമ്പതിലധികം വരുന്ന ജീവന
ക്കാരുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ സബ്സ
 ിഡി നിരക്കിൽ മാലിന്യ
സംസ്ക്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന
തിന് 2017-8 പദ്ധതിയിൽ നഗരസഭ തുക വക
യിരുത്തി.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ബയ�ോഗ്യാസ്
ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം

പ്ലാന്റ്,

നഗരസഭയിലെ വാണിജ്യ വ്യാപാരസ്ഥാപ
നങ്ങളിലെ മാലിന്യം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനാ
യി സുസ്ഥിരമായ സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്ക്ക
രിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വാണിജ്യ വ്യാപാര
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജ
നം ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ മുഖാ
ന്തിരമാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ
രീതിയിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് വ്യാപാരസ്ഥാ
പനങ്ങളിലെ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യൂന്നതി
നാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലുണ്ടാകുന്ന ബയ�ോഗ്യാസ്
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി നഗരത്തിൽ രണ്ട് ഗ്യാസ്
ക്രിമിറ്റോറിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യ
മിടുന്നുണ്ട്.

കടപ്പാട് :
ശുചിത്വ മിഷന്
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വിജയത്തിലെത്തട്ടെ

കേവലം 3 മാസം ക�ൊണ്ട് പദ്ധതിനിർവ്വഹ
ണം നടത്തിയ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പ്ര
വർത്തനമികവ് അംഗീകരിക്കാതെ വയ്യ. തുടർന്നു
വന്ന 5 മാസക്കാലത്തെ നിർവ്വഹണഗ്രാഫ് പരി
ശ�ോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാതില്ല.
എന്നാലും കുറേക്കൂടി കർമ്മവീര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു
പ�ോകാനായെങ്കിൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താ
നാകൂ. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത്രാജ് മാസിക പക
രുന്ന പ്രച�ോദനം കരുത്താക്കി എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തട്ടെ
എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു..
ഹരിദാസ്.കെ.വി, മാത്തൂർ

പംക്തികള് തുടരണം

പംക്തികൾ കുറഞ്ഞ നവംബർ ലക്കത്തിന്
ആകർഷകത്വം കുറഞ്ഞതുപ�ോലെ. പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്പിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും വാർത്തകൾക്കും
വിശേഷങ്ങൾക്കും തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത്രാ
ജ് മാസിക പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. അതിന്
തർക്കമില്ല. എന്നാൽ പുട്ടിന് തേങ്ങയില്ലാതെ രൂ
ചിയുണ്ടാവില്ല എന്നതുപ�ോലെ പംക്തികൾ ഒഴിവാ
ക്കുമ്പോൾ ആ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്ഥലപരി

കണ്ണും കാതും	
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മിതിക്കുളളിലും
പരമാവധി
പംക്തികൾ
ഉൾപ്പെടുത്താനപേക്ഷ.
ശ്രീപാർവ്വതി, നിറമൺകര

ഭൂതക്കണ്ണാടി

പനിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്ത പലതും
ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന
രീതിയിൽ പകർന്നു തന്ന വട്ടവിള വിജയകുമാറി
നും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത്രാജിനും
പ്രത്യേക അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനിയും ഈ
രീതിയിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി തുടർന്നുപ�ോകണമെന്ന്
താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
ത�ോമസ് മാത്യു, കല്യാശ്ശേരി

നിളാപെരുമ

നിളാതീരത്തെ വൈജ്ഞാനിക പെരുമയിലു
ടെ കടന്നുപ�ോയപ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ നിളാതീര
ത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ച പ്രതീതിയുളവാക്കി. ടി.വി.അബ്ദുറഹിമാൻ കുട്ടി വ്യത്യസ്തനായ ഒരു
എഴുത്തുകാരനാണ്. 'കണ്ണും കാതും' ഏറെ സമകാ
ലികപ്രസക്തമായ കാർട്ടൂണാണ് നവംബർ ലക്കം
കണ്ടത്. വാക്കുകൾ വേണ്ടാത്ത വരയുടെ
വിസ്മയം. വീ.സിക്കും മാസികയ്ക്കും അഭിനന്ദനം.
വി.എം.സുഹ്റ, പുലാമന്തോൾ

വീ.സീ.അഭിലാഷ്

പരസ്യ നിരക്ക്

				

കവര് (അവസാന പുറം) കളര്		
കവര് (ഉള്വശം) കളര്		
കവര് (ഉള്വശം) ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്	
മറ്റു പേജുകള് (കളര്)		
മറ്റു പേജുകള്	 (ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്)
അരപേജ് (കളര്)		
അര പേജ് (ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്)		
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കേരള സര്ക്കാര്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

4 പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
(http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് ഓണ് ലലനൊയി ആയി നല്കൊാം.
4 ഈ സാംവിധൊനാം വഴി �ഞ്ൊയത്തുകപെയാം നഗരസഭകപെയാം
സാംബന്ിച്്ക് രണ്്ക് തരാം �രൊതികള്ക്ക് �രിഹൊരാം പതടൊാം
- 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.
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