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എഡിറ്താറിയൽ 

ശുചിത്വം തന്നെ മഹത്വം

ശുചിത്വമെന്നാല് വ്യക്ി ശുചിത്വവം െനാത്രെനാമെന് ഒരു മതറ്ിദ്നാരെ നമുക്ി
ടയില് അബ�നാധപൂര് വ്വെനായി പടര്ന്ിട്ടുണ്ട്. ഇതട് ശരിയല്ല. വൃത്ി വ്യക്ിക്കു 

െനാത്രെല്ല ബവണ്തട്, പരിസരത്ിനവം പരിസ്ിതിക്കുവം അനിവനാര്യെനാെട് ശുചിത്വവം. 
എങ്ിബേ സ്വസ്വവം സ്വച്ഛവെനാമയനാരു ജീവിതവം െനഷ്യരുള്മ്പെമട എല്ലനാ ജീവജനാ
േങ്ങള്ക്കുവം സനാധ്യെനാകൂ. വ്യക്ിയവം സമൂഹവവം ശുദ്െനായിരുന്നാല് പ്രകൃതിയവം 
ശുദ്തയിബേമക്ത്വം. അബ്പെനാള് ചുറ്റുപനാടവം ജീവിതബയനാഗ്യെനായിത്ീരുവം. സ്വനാ
സ്്യവം നിറഞ്ഞ ശരീരത്ില് സ്വനാസ്്യവം നിറഞ്ഞ െനസ്വം െറിച്ചുമുണ്നാകവം. ആബരനാ
ഗ്യെനാെട് ആനന്ദത്ിമറെ അടിസ്നാനവം. ആബരനാഗ്യപൂര്ണ്ണെനാമയനാരു ജീവിതത്ില് 
ബനട്ടങ്ങളിബേക്ട് കതിക്കുവനാനളള കരുത്ണ്നാകവം.

െനാേിന്യ സവംസ്ക്കരെവം തബദേശസ്വയവംഭരെസ്നാപനങ്ങളുമട അനിവനാര്യചുെതേ
യനാെട്. ശുചിത്വ സുന്ദര ബകരള സൃഷ്ിക്നായി ഹരിതബകരളവം  െിഷനവം, ശുചിത്വെിഷ
നവം സഹനായഹസ്തവെനായി ഒ്പെമുണ്ട്. ജജവ/അജജവെനാേിന്യങ്ങള് സവംസ്ക്കരിക്കുന്
തിനവം വിവിധ തേങ്ങളില് പ്രബയനാജന കരെനാക്ി െനാറ്റുന്തിനമുളള പേവിധ ആധുനിക 
െനാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇന്നു േഭ്യെനാെട്. അവമയ വിപുേെനായി പരിചയമ്പെടത്ന് ഒരു േക്
െനാെട് ഇത്വെ പഞ്നായത്ട് രനാജട് െനാസികയബടതട്. ഇേകബ്നാെികട് ബവസ്റട് ബപനാലുളള 
അജജവെനാേിന്യങ്ങളുമട സവംസ്ക്കരെവം ഒരു കീറനാമുട്ടിയനായിരുന്നു മുമ്ട്. എന്നാേിന്ട് 
അജജവെനാേിന്യങ്ങമള  പുനരുപബയനാഗിക്കുന്തിനവം  പുനചവംക്രെെവം മചയ്യുന്തി
നവം നൂതന െനാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിേവിലുണ്ട്. അതട് ഫേപ്രദെനായി ഉപബയനാഗിക്നാനളള 
െനസ്വം തയ്നാമറടപ്പുമുമണ്ങ്ില് ആ ഭീഷെിമയ നിഷ്പ്രയനാസവം  ഒഴിവനാക്നാവം.

 2018-19 കനാേയളവിബേക്ട് തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളില് വനാര്ഷിക 
പദ്തി രൂപീകരെത്ിനളള ആബേനാചനകള് ഗൗരവെനായി നടക്കുന് സെയെനാെി
തട്. തീര്ച്ചയനായവം ശുചിത്വപരിപനാേനത്ിനവം െനാേിന്യ സവംസ്ക്കരെത്ിനവം മുഖ്യപ്രനാ
ധനാന്യവം നല്ിമക്നാണ്ടുളള ഒരു വികസന കനാഴ്ച്പെനാടട് ഉമണ്ങ്ില് െനാത്രബെ ഈ തേമുറയ്കവം 
വരുവം തേമുറയ്കവം ജീവിക്നാനതകന് അവസ്യമളളനാരു ഭൂെി നമുക്ട് ഒരുക്നാന് കഴിയൂ. 
എല്ലനാറ്ിലുവം പ്രധനാനമ്പെട്ടതവം നമ്മുമട നിേനില്ിമറെ അടിസ്നാനവെനായ വനായ, മവളളവം, 
ഭൂെി എന്ിവമയ സവംരക്ിച്ചിബട്ട െറ്ട് വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ട് പരിഗെന 
നബല്ണ്തളളൂ. ഇതിനനായി ഭരെസെിതിമയയവം ജീവനക്നാമരയവം െനാത്രെല്ല പരിസ്ി
തി പ്രവര്ത്കരുവം വിഷയവിദഗ്ദ്ധരുെനായ മപനാതപ്രവര്ത്കമര കൂടി ഉള്മ്പെടത്ി 
തറന് ചര്ച്ചകള് സവംഘടി്പെിക്െവം. ആ ചര്ച്ചകളുമട ഫേെനായി ഉരുത്ിരിഞ്ഞു 
വരുന് തീരുെനാനങ്ങള് പദ്തി രൂപീകരെത്ിനട് സഹനായകരെനാക്ി െനാറ്ിമയങ്ിമേ 
ബശനാഭനെനാമയനാരു ഭനാവി മകട്ടി്പെടക്നാന് നമുക്നാകൂ.

2017-18 വനാര്ഷിക പദ്തിയമട അവസനാനപനാദത്ിബേക്ട് നനാവം കടന്ിരിക്കു
കയനാെട്. മുന് വര്ഷങ്ങമള അബപക്ിച്ചട് പദ്തി നിര് വ്വഹെത്ില് വളമരയധികവം 
മുബന്റനാന് നമുക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പദ്തി അവംഗീകനാരവം ബനടിയതില് ജകവരിച്ച 
ചരിത്രബനട്ടവം നിര് വ്വഹെത്ിലുവം ആവര്ത്ിക്നാന് തബദേശഭരെസ്നാപനങ്ങള് 
സ്ിബരനാത്നാഹബത്നാമട പ്രവര്ത്നങ്ങള് തടരുമെന്ട് പ്രത്യനാശിക്കുന്നു.

പി. റമരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                              



ആല�ഴ മമാതൃകചയ
ക്കുറിച്പ് ദനരിട്ടും 
അല്ലമാചതയും ദക�
സരകമാര ഏജന്സി
കള് തമാല്പ്ര്യം 
പ്രകടിപ്ിച്തമായി 
അറിയമാം. പ്രധമാനമ
ന്തിയടകം സ്വ�പ്ഭമാര
തപ് മിഷന് പ്രസംഗ
ത്ില് ആല�ഴചയ 
പരമാമരശിച്ചു. ഈ 
പ�മാത്ലത്ില് 
ആല�ഴ നിവമാസിക
ളും മുനിസിപ്മാലിറ്ിയും 
ജില്ലമാ ഭരണകൂടവും 
ഒചത്മാരുമിച്ചു 
പ്രവരത്ിക്കുകയമാചണ
കെില് ഇന്ത്യയിചല 
ഏറ്വും വൃത്ിയും 
ചവടി�മുള്ള നഗരത്ി
ചന് പട്ടികയില് 
ആല�ഴ 
ഒന്മാമതമാകും.
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സ�ര്� �െിത്വതേിസലക്് 
ആല�ഴ

റഡതാ. െി.എവം റതതാമസ് ഐസക്ക്
ധനകനാര്യവകപ്പു െന്ത്രി

ഖരെനാേിന്യസവംസ്കരെ സ�ദനായത്ിമറെ 
അടിസ്നാനത്ിൽ ആേപ്പുഴമയ ബേനാക 

മത് ഏറ്വവം നല്ല അ� നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായി 
യ.എൻ.ഇ.പി മതരമഞ്ഞടത്തട് ഏതനാനവം െനാ
സങ്ങൾക്കു മുമ്നാെട്. രണ്ടു വർഷവം മുമ്ട് ബഡനാ. 
സുനിത നനാരനായെമറെ  മസറെർ ബഫനാർ 
സയൻസട് ആറെട് എണ് വിബയനാൺമെറെട് ആേപ്പു
ഴമയ ഇന്്യയിമേ ഏറ്വവം െികച്ച നഗരെനായി 
മതരമഞ്ഞടക്കുകയണ്നായി. പമക് ഇതിന 
രണ്ിനവം ഇടയിൽ സ്വച്ഛട്ഭനാരതട് െിഷൻ നട

ത്ിയ സ്വച്ഛട് സർബവ്വഷൻ സർബവ്വയിൽ ആേപ്പു
ഴയമട സ്നാനവം ഇന്്യയിൽ 380 ആയിരുന്നു. 
എന്തുമകനാണ്ട് ആേപ്പുഴ പിബന്നാക്വം ബപനായി?

സ്വച്ഛട് ഭനാരതട് െിഷനട് ആേപ്പുഴബയനാടള്ള 
വിബവചനവം മകനാണ്ല്ല. െറിച്ചട്, അവർ നിശ്ചയി
ച്ചിരുന് െനാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചിേതട് ആേപ്പുഴ െനാ
തൃകയിൽ പ്രസക്െനായിരുന്ില്ല. ഇതട് ചൂണ്ിക്നാ
െിച്ചുമകനാണ്ട് ബഡനാ. സുനിത നനാരനായെൻ 
ബദശീയതേത്ിൽ തമന് വിെർശനവം ഉന്യി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദനാഹരെത്ിനട് സ്വച്ഛട്ഭനാരതട് ഏറ്വവം 
കൂടതൽ െനാർക്ട് നൽകിയതട് വീടവീടനാന്രമുള്ള 
െനാേിന്യ ബശഖരെത്ിനനാെട്. അബതസെയവം 
ആേപ്പുഴയിമേ െനാേിന്യസവംസ്കരെ ദർശനവം 
“എമറെ െനാേിന്യവം എമറെ ഉത്രവനാദിത്വ”െനാമെ
ന് ആപ്തവനാക്യെനാെട്.

എല്ലനാവരുവം അവരവരുമട വീടകളിൽ 
െനാേിന്യവം തരവംതിരിക്കുകയവം ജജവെനാേിന്യവം 
വീടകളിൽതമന് സവംസ്കരിക്കുകയവം ബവെവം. 
ഏമതങ്ിലുവം കനാരെവശനാൽ സവംസ്കരിക്നാൻ 

തനാൽ്പെര്യെില്ലനാത്വബരനാ കഴി
യനാത്വബരനാ ആമെങ്ിൽ 



ആേപ്പുഴ ജില്ലയില് ശുചിത്വ
പരിബശനാധനനാ സര് ബവ്വയെനായി 

ബചര്ന് ബയനാഗത്ില് 
ധനകനാര്യവകപ്പുെന്ത്രി 

ബഡനാ. ടി.എവം. ബതനാെസട് ഐസകട് 
സവംസനാരിക്കുന്നു.
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െനാേിന്യവം ബവർതിരിച്ചട് മുനിസി്പെനാേിറ്ി ഏർമ്പെ
ടത്ിയിരിക്കുന് എയട്ബറനാ�ികട് ബകന്ദങ്ങളിൽ 
ബനരിട്ടട് എത്ിക്െവം. ഈ ബകന്ദങ്ങളിൽ തമന് 
പ്നാസ്റികട് െനാേിന്യങ്ങളുവം ജകെനാറനാവം. അതമകനാ
ണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർബവ്വയിൽ ആേപ്പുഴയ്ക്കട് വീടവീ
ടനാന്രമുള്ള െനാേിന്യബശഖരെത്ിമറെ കനാര്യ
ത്ിൽ പൂജ്യവം െനാർക്നാെട് കിട്ടിയതട്.

എന്നാൽ എല്ലനായിടത്വം ഹരിത കർമ്ബസന 
രൂപീകരിക്െമെന് ഹരിതെിഷൻ  തീരുെനാന
ത്ിമറെ ഭനാഗെനായി ആേപ്പുഴ നഗരത്ിലുവം കർമ്
ബസന രൂപീകരിക്കുന്തിനള്ള നടപടി സ്വീകരി
ച്ചുവരികയനാെട്. ആേപ്പുഴയിൽ ഒരിക്ലുവം 
ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ വീടകളിൽ നിന്നുവം ബശഖരി
ക്ില്ല. എന്നാൽ വൃത്ിയനാക്ിയ അജജവെനാേി
ന്യങ്ങൾ വീടകളിൽ നിന്നുവം ബശഖരിക്കുവം. 
ഏതനാനവം ദിവസവംമകനാണ്ട് ഹരിതകർമ്ബസന 
സജീവെനാകന്ബതനാമട ആേപ്പുഴയ്ക്കട് ഇക്നാര്യ
ത്ിൽ പൂർണ്ണ െനാർക്ട് കിട്ടുവം.

 അതബപനാമേ കഴിഞ്ഞ സർബവ്വകനാേത്ട് 
പ്നാസ്റികട് മരെഡ്ിവംഗട് ബകന്ദവം ഉണ്നായിരുന്ില്ല. 
ഇബ്പെനാൾ നഗരത്ിൽ േഭിക്കുന് പ്നാസ്റിക്കുകൾ 
മരെഡ്ട് മചയ്യുവനാനള്ള സവംവിധനാനവം ഉണ്ട്. 
അതബപനാമേ ശുചിത്വബ�നാധപ്രചനാരെവം ഒരു 
പ്രധനാനമ്പെട്ട ഘടകെനാെട്. 'നിർമ്േഭവനവം നിർ
മ്േനഗരവം' പദ്തിക്നാേത്ട് ആേപ്പുഴയിൽ 
നടന്തബപനാമേ െനാേിന്യസവംസ്ക്കരെത്ിനട് തീ
വ്രപ്രചനാരെ പരിപനാടികൾ സവംഘടി്പെിച്ച 
െമറ്നാരു നഗരവം ഉണ്നാവില്ല. എന്നാൽ സർബവ്വ
ഷൻ സവംഘവം വന്സെയവം ആേപ്പുഴയിൽ 
ബ�നാർഡുവം �നാനറുമെനാന്നുവം കണ്ില്ല. ഇങ്ങമന 

ഒബട്ടമറ ചില്ലറ കനാര്യങ്ങൾ.
 അബതസെയവം, ഉറവിടത്ിൽ െനാേിന്യവം 

സവംസ്കരിക്കുന്തിനട് അന്ട് പ്രബത്യകിച്ചട് െനാർ
മക്നാന്നുവം നൽകിയിരുന്ില്ല. എന്നാൽ ഇക്നാ
ര്യങ്ങളിൽ ബകന്ദസർക്നാരിമറെ നിേപനാടകളിൽ 
െനാറ്വം വന്ിട്ടുമണ്ന്ട് സ്വച്ഛട് സർബവ്വഷമറെ െനാന
ദണ്ഡവം ബനനാക്ിയനാൽ െനസിേനാകവം. ബനരമത് 
1800 െനാർക്ിൽ 600 െനാർക്നായിരുന്നു വീടവീ
ടനാന്ര ബശഖരെത്ിനട്. ഇബ്പെനാൾ 42 െനാർബക്
യള്ളൂ. െനാത്രെല്ല, ആേപ്പുഴ െനാതൃകമയക്കുറിച്ചട് 
ബനരിട്ടുവം അല്ലനാമതയവം ബകന്ദസർക്നാർ ഏജൻ
സികൾ തനാൽ്പെര്യവം പ്രകടി്പെിച്ചതനായി അറിയനാവം.  
പ്രധനാനെന്ത്രിയടക്വം സ്വച്ഛട്ഭനാരതട് െിഷൻ പ്രസവം
ഗത്ിൽ ആേപ്പുഴമയ പരനാെർശിച്ചു. ഈ പശ്ചനാ
ത്േത്ിൽ ആേപ്പുഴ നിവനാസികളുവം മുനിസി്പെനാ
േിറ്ിയവം ജില്ലനാ ഭരെകൂടവവം ഒമത്നാരുെിച്ചു 
പ്രവൃത്ിക്കുകയനാമെങ്ിൽ ഇന്്യയിമേ ഏറ്വവം 
വൃത്ിയവം മവടിപ്പുമുള്ള നഗരത്ിമറെ പട്ടികയിൽ 
ആേപ്പുഴ ഒന്നാെതനാകവം.

 ഇതിനട് എന്തു മചയ്െവം? ജില്ലനാ കള്റുമട 
ബനതൃത്വത്ിൽ  ഇതിമനനാരു കർമ്പരിപനാടി 
തയ്നാറനാക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉബദ്യനാഗസ്ർ മച
ബയ്ണ് കനാര്യങ്ങമളക്കുറിച്ചട് പ്രതിപനാദിക്കുന്ില്ല. 
പമക് �ഹുജനങ്ങൾക്നാെട് ഏറ്വവം വേിയ 
പങ്കുവഹിക്നാനള്ളതട്.

 ഒന്ട് - എല്ലനാ ആഫീസുകളുമടയവം സ്കൂളുകളു
മടയവം സ്നാപനങ്ങളുമടയവം പരിസരവം അവിമട 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്വരുവം പഠിക്കുന്വരുവം ബചർന്ട് 
ശുചീകരിക്െവം.

 രണ്ട് - നമ്മുമട നഗരവനാെിജ്യത്ിമേ പ്ര
മുഖസ്നാനവം വഴിബയനാര കച്ചവടക്നാർക്കുണ്ട്. 

ആല�ഴചയ ബപതൃക 
നഗരമമായി വികസിപ്ിക്കു
ന്തിനപ് രണ്മായിരത്ില്

പ്രം ദകമാടി രൂപയുചട 
പദ്തികളമാണപ് 

സംസ്മാന സരകമാര 
ആവി�രിച്ിട്ടുള്ളതപ്. 
പുര�മാരം ദനടുന്തപ് 

ആല�ഴചയ ബപതൃക 
നഗരചമന് നിലയില് 
�മാന്പ് ചെയ്യുന്തിനപ് 

സഹമായിക്കും. ബപതൃക 
പേവി ദനടുന്തിലമാണപ് 

ആല�ഴയുചട 
വികസനഭമാവി



2012 ല് നഗരം വലിയ 
മമാലിന്യ പ്രതിസന്ധി 
ദനരിട്ടദപ്മാള് ഒരു 
ചെറുസംഘം ആളുകള് 
തുടങ്ങിയ നിരമ്ല 
ഭവനം, നിരമ്ല നഗരം 
പദ്തി പിന്ീടപ് മുനിസി
പ്മാലിറ്ിയുചട പദ്തിയമാ
യി. നഗരത്ിചന് 
മുഴുവന് കമാഴ്ചപ്മാടമായി. 
ദകരളത്ില് ഹരിതമി
ഷന് ഉറവിടമമാലിന്യ 
സം�രണത്ിനപ് 
അംഗീകമാരം നല്കി. 
സ്വ�പ് സരദവ്വഷന് 2018 
ആല�ഴയ്കപ് ദനടമാന് 
കഴിഞ്ഞമാല് അതപ് 
ഇന്ത്യന് �െിത്വ 
പ്രസ്മാനത്ിനപ് 
പുതിചയമാരു പമാത 
തുറക്കുകയമായിരിക്കും. 

സ്വച്ഛട് സര് ബവ്വഷന് അവബേനാകന 
ബയനാഗത്ില് ആേപ്പുഴ ജില്ലനാ 
കള്ര് ടി.വി. അനപെ 
സവംസനാരിക്കുന്നു.
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അവർ ബറനാഡിൽ നിന്നുവം ഒതങ്ങി കച്ചവടവം ക്രെീ
കരിക്െവം. അവരുമട പരിസരവം വൃത്ിയനായി 
സൂക്ിക്െവം.

 മൂന്ട് - എല്ലനാ ബഹനാട്ടലുകളുമടയവം അടക്ള
യവം ജഡനിവംഗട് ഹനാളുവം ശുചിയനാക്െവം.

 നനാേട് - ഒരു കച്ചവടക്നാരനവം കട തൂത്ട് 
െനാേിന്യങ്ങൾ കത്ിക്രുതട്, ബറനാഡിബേക്ട് 
വേിമച്ചറിയരുതട്. അവ തരവംതിരിച്ചട് നഗരസഭ 
ഏർമ്പെടത്ിയിരിക്കുന് സവംവിധനാനങ്ങൾക്ട് 
ജകെനാറെവം. വീട്ടുകനാരിൽ ഭൂരിപക്വവം ഈ 
ബപ്രനാബട്ടനാബക്നാൾ പനാേിക്കുന്നുണ്ട്. �നാക്ിയള്ള
വരുവം അതിനട് തയ്നാറനാകെവം.

 അഞ്ട് - മപബരേനാൾ പ�കൾ, ബഹനാട്ടലുകൾ, 
മപനാതസ്േങ്ങൾ എന്ിവിടങ്ങളിമേ എല്ലനാ 
ശുചിമുറികളുവം വൃത്ിയനാക്െവം.

 ആറട് - കടവം�ശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, മറ
സിഡറെട്സട് അബസനാസിബയഷനകൾ അവരുമട 
പരിധിയിൽ വരുന് ബറനാഡുകളുവം ഇടവഴികളുവം 
വൃത്ിയനാക്െവം.

 ഏഴട് - സവംഘടനകൾ, ഓഫീസുകൾ 
ശുചിത്വ സബന്ദശങ്ങൾ പ്രചരി്പെിക്കുന് �നാനറു
കൾ മകട്ടെവം.

 എട്ടട് - ആേപ്പുഴ ശുചിത്വ പരിപനാടിയമട 
സബന്ദശങ്ങളുവം വിശദനാവംശങ്ങളുവം എല്ലനാ നിവനാസി
കൾക്കുവം പകർന്നുമകനാടക്െവം. ഇതിനട് െനാധ്യ
െങ്ങൾ സഹനായിക്െവം. കനാരെവം െമറ്നാന്നുെല്ല. 
സർബവ്വയമട ഭനാഗെനായി സനാധനാരെക്നാബരനാടട് 
അഭിപ്രനായങ്ങൾ ആരനായബമ്നാൾ അവർ കൃത്യെനാ
യി പ്രതികരിക്കുന്തവം പ്രധനാനെനാെട്.

 ഒമ്തട് - ചിേ മപനാതശുചിത്വനാചരെങ്ങൾ 
തീരുെനാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലനാവരുവം സഹക
രിക്െവം. ഈ കനാര്യങ്ങൾ രനാ�ീയപനാർട്ടികളു
മട പ്രതിനിധികളുെനായി ചർച്ച മചയ്യുന്തിനട് 
സൗകര്യമുണ്നാക്കുന്തനാെട്.

 ജനവരി മൂന്നാവം വനാരത്ിേനാെട് സ്വച്ഛട് സർ

ബവ്വഷൻ ടീവം ആേപ്പുഴ അടത്തനായി സന്ദർശി
ക്കുന്തട്. അബ്പെനാബഴക്കുവം നനാവം തയ്നാറനാകെവം.

 ഇങ്ങമന സ്വച്ഛട് സർബവ്വഷൻ 2018 പുരസ്കനാ
രവം ആേപ്പുഴ ബനടിയിട്ടട് എന്തുകനാര്യവം എന്ട് 
പേരുവം ചിന്ിക്കുന്നുണ്നാകവം.

 ഒന്ട് - നമ്ൾ ആേപ്പുഴ ശുചിത്വ പരിപനാടി
യമട രണ്നാവംഘട്ടെനായ ജേെനാേിന്യ സവംസ്കരെ
ത്ിബേക്ട് ഈ ബവനൽക്നാേത്ട് നീങ്ങുകയനാ
െട്. ഇതിനട് നമുക്ട് പ്രബത്യക ധനസഹനായവം 
ബകന്ദത്ിൽ നിന്നുവം വനാങ്ങനാൻ സനാധിക്കുവം.

 രണ്ട് - ആേപ്പുഴമയ ജപതൃക നഗരെനായി 
വികസി്പെിക്കുന്തിനട് രണ്നായിരത്ിൽ്പെരവം 
ബകനാടി രൂപയമട പദ്തികളനാെട് സവംസ്നാന 
സർക്നാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതട്. പുരസ്കനാരവം ബനട
ന്തട് ആേപ്പുഴമയ ജപതൃക നഗരമെന് 
നിേയിൽ �നാറെട് മചയ്യുന്തിനട് സഹനായിക്കുവം. 
ജപതൃക പദവി ബനടന്തിേനാെട് ആേപ്പുഴയമട 
വികസനഭനാവി.

 ഈ വിശനാേെനായ കനാഴ്ച്പെനാടിൽ കൂട്ടനായി ഇട
മപടെവം. ശുചിത്വ ബെഖേയിൽ ഇതവമര പി
ന്ിട്ട പനാത പരിബശനാധിക്കുബമ്നാൾ ഇമതനാരു 
മചറിയ �രവം െനാത്രെനാെട്.

2012 ൽ നഗരവം വേിയ െനാേിന്യ പ്രതിസ
ന്ി ബനരിട്ടബ്പെനാൾ ഒരു മചറുസവംഘവം ആളുകൾ 
തടങ്ങിയ നിർമ്േ ഭവനവം, നിർമ്േ നഗരവം 
പദ്തി പിന്ീടട് മുനിസി്പെനാേിറ്ിയമട പദ്തി
യനായി. നഗരത്ിമറെ മുഴവൻ കനാഴ്ച്പെനാടനായി. 
ബകരളത്ിൽ ഹരിതെിഷൻ ഉറവിടെനാേിന്യ 
സവംസ്കരെത്ിനട് അവംഗീകനാരവം നൽകി. സ്വച്ഛട് 
സർബവ്വഷൻ 2018 ആേപ്പുഴയ്ക്കട് ബനടനാൻ കഴി
ഞ്ഞനാൽ അതട് ഇന്്യൻ ശുചിത്വ പ്രസ്നാനത്ിനട് 
പുതിമയനാരു പനാത തറക്കുകയനായിരിക്കുവം. 
ഈമയനാരു വനാശിബയനാമട എല്ലനാവരുവം ഒരുെിച്ചു 
പ്രവര്ത്ിക്െമെന്ട് അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.



മാലിന്യസംസ് കരണം 
ൈനപങ്ാളിതേസതോടെ

റപ്രവംൈിത്് പി

െനാേിന്യപ്രശട് നവം സവംസ്നാനവം അഭിമുഖീകരി
ക്കുന് പ്രധനാന വികസന മവല്ലുവിളിയനാെട്. 

െനാേിന്യസവംസട് കരെ ഉത്രവനാദിത്വം നിക്ി
പ്തെനായ ഗ്നാെപഞ്നായത്ട്, മുനിസി്പെനാേിറ്ി, മുനി
സി്പെൽ ബകനാർ്പെബറഷനകളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ 
ജനപങ്നാളിത്ബത്നാമട ബകരളീയ സനാഹചര്യ
ങ്ങൾക്നസൃതെനായി ശനാസ്തീയ െനാേിന്യ സവംസ്ക
രെമുറ്പെനാക്കുന്തിനള്ള നടപടികളനാെട് ഹരി
തബകരളവം െിഷമറെ ഉപദൗത്യെനായ 
ശുചിത്വെനാേിന്യ സവംസട് കരെത്ിലൂമട ശുചി
ത്വെിഷൻ നട്പെിേനാക്ി വരുന്തട്.    

ഓബരനാ തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനത്ി 
മറെയവം പരിധിയിൽ വരുന് ഭൂപ്രബദശവം െനാേിന്യ
മുക്െനാക്നാൻ േക്്യെിട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ക്നാെട് ഹരിതബകരളവം െിഷൻ തടക്വം കറിച്ചി
രിക്കുന്തട്. സെഗ്െനായ ഒരു െനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ പരിപനാടി തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനത
േത്ിൽ രൂപമ്പെടത്ിമയടക്കുക എന്നുള്ള 
തനാെട് േക്്യവം.

നഗരവതട്കരെവവം വർദ്ിച്ചുവരുന് ഉപബഭനാ
ക്തൃസവംസട് കനാരവവം നമ്മുമട സവംസ്നാനമത് െനാ
േിന്യത്ിമറെ ബതനാതിലുവം സ്വഭനാവത്ിലുവം ദിനവം
പ്രതി െനാറ്ങ്ങളുണ്നാക്കുകയനാെട്. മുൻകനാേങ്ങളിൽ 
സ്വീകരിച്ചിരുന് ഒറ്മ്പെട്ട സെീപനത്ിൽ 
നിന്നുവം വ്യത്യസ്തെനായി സുസ്ിര പരിഹനാരത്ി
നള്ള  ശ്രെങ്ങളനാെനാരവംഭിച്ചിട്ടുള്ളതട്.

ഈർ്പെവവം നനവവം കൂടതലുള്ള ജജവെനാേി
ന്യവം, ഉയർന് ജനസനാന്ദത, മപമട്ടന്ട് െേിനെനാ

കനാൻ ഇടയള്ളവിധവം മവള്ളമക്ട്ടുകളുമടയവം 
ജേബരേനാതസ്കളുമടയവം ആധിക്യവം, ബകന്ദീകൃത 
ജജവെനാേിന്യ സവംസട് കരെ സവംവിധനാനങ്ങ
ബളനാടട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള എതിർ്പെട്, സ്േേഭ്യത 
ക്കുറവട്, ജനകീയസെരങ്ങൾ എന്ിങ്ങമനയള്ള 
കനാരെങ്ങളനാൽ പരെനാവധി സനാധ്യെനായിടബത്നാ
ളവം ഉറവിടത്ിൽ തമന് വിബകന്ദീകൃതെനായി 
ജജവെനാേിന്യവം സവംസട് കരിക്കുന് തിനനാെട് 
മുൻഗെന.

െനാേിന്യസവംസട് കരെവം ഫേപ്രദെനാക്കുന്തി
നട് ചിേ ചിട്ടകൾ  നമ്മുമട സവംസട് കനാരെനായി രൂ
പമ്പെടെവം.  തരവംതിരിക്കുക, പരെനാവധി കറ
യ്കക, പുനരുപബയനാഗിക്കുക, പുനഃചവംക്രെെവം 
ഉറ്പെനാക്കുക എന്ീ നനാലുകനാര്യങ്ങളനാെട് ഏറ്വവം 
പ്രധനാനമ്പെട്ടവ. ഇതിൽ െബനനാഭനാവവം,  ശീേങ്ങൾ, 
സനാബങ്തികവിദ്യകൾ, സവംസട് കരെ രീതികൾ, 
പശ്ചനാത്േ സൗകര്യസൃഷ്ി,  ഉചിതെനായി 
ജകകനാര്യവം മചയ്ൽ എന്ിവമയല്ലനാവം ഉൾബച്ചർ
ന്ിരിക്കുന്നു.  പങ്നാളികളുമട ഒറ്യ്കവം കൂട്ടനായമുള്ള 
ഉത്രവനാദിത്വം നിശ്ചയിച്ചട്  പ്രവർത്നങ്ങൾ  
ഏമറ്ടത്ട് സ്നായിയനായ  ബനട്ടങ്ങളുണ്നാക്കുവനാൻ 
കഴിയവം. ഈ കനാഴ്ച്പെനാടിമറെയടിസ്നാനത്ിേനാ
െട് ഹരിതബകരളവം െിഷമറെ ഭനാഗെനായ ശുചിത്വ 
െനാേിന്യസവംസട് കരെവം ഉപദൗത്യത്ിമറെ 
േക്്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതട്;

1.   പുതിയ നഗര ഖര-െനാേിന്യ സവംസട് ക്
രെ നിയെപ്രകനാരവം ഒരു സനാധനാരെ പൗരമറെ 
ഉത്രവനാദിത്വവം ചുെതേയവം വ്യക്െനാക്ി 

ബജവമമാലിന്യങ്ങള് 
ഉറവിടത്ില് സംസപ് ക

രിച്പ്, അബജവമമാലിന്യം 
ദശഖരിച്പ് സംഭരിച്പ്, 
പുനഃെംക്രമണത്ിനപ് 

ബകമമാറുന്തു വഴി 
അ� വരഷത്ിനു

ള്ളില് ദകരളം രമാജ്യത്ി
നു മമാതൃകയമാകത്ക 

വിധത്ില് 
പ്രവരത്നങ്ങള് 

െിട്ടചപ്ടുത്തുക എന്തമാ
ണപ് ഉപമിഷചന് േൗത്യ 

പ്രഖ്യമാപനം
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അവബ�നാധവം സൃഷ്ിക്കുക.
2. ഉത്രവനാദിത് െനാേിന്യപരിപനാേന 

രീതികൾ അവേവം�ിക്കുന്തിബനനാടട് പൗരന്നാ
രിൽ അനകൂേ െബനനാഭനാവവവം ശീേങ്ങളുവം ഉണ്നാ
ക്ി സമൂഹത്ിേനാമക  ഒരു പുതിയ െനാേിന്യ 
പരിപനാേന സവംസട് കനാരവം സൃഷ്ിക്കുക.

3. സങ്ീർണ്ണെനായ െനാേിന്യ പരിപനാേന പ്ര
ശട് നങ്ങൾ കമണ്ത്ന്തിനവം പരിഹനാരവം സനാ
ധ്യെനാക്കുന്തിനമുള്ള സഹനായവം തബദേശസ്വയവം
ഭരെ സ്നാപനങ്ങൾക്ട് േഭ്യെനാക്കുക.

4. ശനാസ്തീയ െനാേിന്യ പരിപനാേനവം തബദേശ
സ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ 
സുസ്ിരെനാക്കുക.

ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്ിൽ സവം
സട് കരിച്ചട്, അജജവെനാേിന്യവം ബശഖരിച്ചട് സവംഭ
രിച്ചട്, പുനഃചവംക്രെെത്ിനട് ജകെനാറുന്ത വഴി 
അ� വർഷത്ിനള്ളിൽ ബകരളവം രനാജ്യത്ിന 
െനാതൃകയനാകത്ക് വിധത്ിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ചിട്ടമ്പെടത്ക എന്തനാെട് ഉപെിഷമറെ ദൗത്യ 
പ്രഖ്യനാപനവം.

ദൗത്യവം സനാക്നാതട്കരിക്കുന്തിനനായി കൃ
ത്യെനായ കനാേഗെന അനസരിച്ചട് പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നട്പെിേനാബക്ണ്തണ്ട്. െനാേിന്യ പരിപനാ
േന സൗകര്യങ്ങൾക്ട് പശ്ചനാത്േവം ഒരുക്ൽ, 
ജജവ, അജജവ െനാേിന്യ പരിപനാേനത്ിനട് 
ഹരിതകർമ്ബസന വഴി പിന്തുെ ഉറ്പെനാക്ൽ, 
അജജവെനാേിന്യവം കൃത്യെനായ ഇടബവളകളിൽ 
ബശഖരിച്ചട് എവം. സി. എഫിൽ എത്ിക്ൽ, 
അവിമട നിന്നുവം ആർ. ആർ. എഫിൽ എത്ി
ക്ൽ, അവിമട രണ്നാവം തരവംതിരിവട് നടത്ി 
മരെഡിവംഗട്, മ�യിേിവംഗട് സൗകര്യവം ഒരുക്ൽ, 
പുനഃചവംക്രെെവം മചയ്ട് വ്യവസനായങ്ങളിൽ 
എത്ിക്ൽ എന്ീ പ്രവർത്നങ്ങളനാെ ട്എല്ലനാ 
പഞ്നായത്കളുവം നഗരസഭകളുവം ആദ്യ ഘട്ട
ത്ിൽ ( 2017-18) ഊന്ൽ നൽകന്തട്.

രണ്നാവം ഘട്ടത്ിൽ (2018-19) ആദ്യ ഘട്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾമക്നാ്പെവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാബക്നാൾ 
സവംരവംഭങ്ങൾ, സ്വനാ്പെട് ബഷനാ്പെട്, റി്പെയർ ബഷനാപ്പു
കൾ എന്ിവയവം ആരവംഭിക്െവം. ദ്വെനാേിന്യ 
പരിപനാേനത്ിനട് രേീറ്ട് മെറെട് പ്നാന്റുകൾ ഒരുക്
െവം.  ഇ-െനാേിന്യ പരിപനാേനത്ിനട് ഉതട്പനാദ
കൻ, ഡീേർ എന്ിവർ മുൻജക എടക്െവം.  
കൺസ്ട്രക്ൻ & ഡിബെനാളിഷൻ െനാേിന്യങ്ങൾ 
പുനരുപബയനാഗിക്കുകയവം പുനഃചവംക്രെെവം ഉറ്പെനാ
ക്കുകയവം ബവെവം.  ചില്ലുക്പെികളുവം ഇ-െനാേിന്യ
ങ്ങളുവം ബശഖരിക്കുന്തിനട് സട് മപഷ്യൽ ജ�വ
കൾ ഏർമ്പെടത്െവം. ഒരു തരത്ിലുവം 
പരിപനാേിക്നാനനാവനാത് െനാേിന്യങ്ങൾ ശനാസ്തീ
യെനായി സവംസട് കരിക്നാൻ സനാനിട്ടറി േനാറെട്ഫിൽ 
കസ്റർ അടിസ്നാനത്ിൽ നട്പെിേനാക്െവം.

മൂന്നാവം ഘട്ടത്ിൽ (2019-20) മുൻഘട്ട പ്രവർ

ത്നങ്ങളുമട തടർച്ചയട് മക്നാ്പെവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാ
ബകനാൾ സ്വകനാര്യചടങ്ങുകളിബേക്കുവം വ്യനാപി്പെി
ക്ൽ, സ്വനാ്പെട് ബഷനാ്പെട്, റി്പെയർബഷനാ്പെട്, സർവ്വീസട് 
മസറെറുകൾ ആരവംഭിക്ൽ, മകട്ടിട സമുച്ചയ
ങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വ്യവസനായ സ്നാപന
ങ്ങൾ എന്ിവിടങ്ങളിൽ എഫട് ളുവറെട് രേീറ്ട് മെറെട് 
പ്നാന്റുകൾ, പ്നാസ്റികട് റീജസകിവംഗട് സവംരവംഭ
ങ്ങൾ, പനാബക്ജട് മസപട് ബറ്ജട് രേീറ്ട് മെറെട് പ്നാന്റു
കൾ, സനാനിട്ടറി േനാറെട് ഫിൽ സ്നാപന നടപടി
കൾ, സനാനിട്ടറി നനാപട്കിൻ, ഡയ്പെറുകൾ 
എന്ിവയമട സവംസട് കരെവം മപനാത പ്നാന്റുകളുമട 
സ്നാപനവം എന്ിവ നട്പെിേനാക്െവം. ഈ ഘട്ട
ത്ിൽ ഹരിതസഹനായ സ്നാപനത്ിമറെ പിൻ
െനാറ് നടപടികളുവം ആരവംഭിക്െവം.

നനാേനാവം ഘട്ടത്ിൽ (2020-21) നിേവിലുള്ള 
ഢമ്ിവംഗട് ജസറ്ട് റെഡിബയഷൻ  ആറെട് 
കനാ്പെിവംഗട് പ്രവൃത്ികൾ നട്പെിേനാക്െവം.

ശുചിത്വ െനാേിന്യ സവംസട് കരെത്ിൽ 
മപനാത സമൂഹെബനനാഭനാവവം െനാബറണ്തണ്ട്. അതി
നനായള്ള ഐ. ഇ. സി പ്രവർത്നങ്ങൾ സവംഘ
ടി്പെിക്കുകയവം നിയെങ്ങളുവം ശിക്നാനടപടികളുവം 
കർശനെനാക്കുകയവം മചയ്െവം.

ഇങ്ങമന വരുന് മൂന്നുവർഷക്നാേവം മകനാണ്ട് 
സവംസ്നാനത്ട് സുരക്ിതെനായ െനാേിന്യ സവം
സട് കരെപ്രവർത്നവം �ഹുജന പങ്നാളിത്
ബത്നാമട ശനാസ്തീയെനായി നട്പെിേനാക്ി ബകരള
മത് സീബറനാബവസ്റട് സവംസ്നാനെനാക്ി 
െനാറ്നാനനാെട് ഹരിതബകരളവം െിഷൻ േക്്യെിട
ന്തട്.

�െിത്വ മമാലിന്യസംസപ് ക
രണത്ില് ചപമാതു 
സമൂഹമദനമാഭമാവം 
മമാദറണ്തുണ്പ്. അതിനമാ
യുള്ള ഐ. ഇ. സി 
പ്രവരത്നങ്ങള് 
സംഘടിപ്ിക്കുകയും 
നിയമങ്ങളും 
ശിക്മാനടപടികളും 
കരശനമമാക്കുകയും 
ചെയേണം.

ബേഖകന് ശുചിത്വെിഷനില് 
ഐ.ഇ.സി, എ�ട്മപര്ട്ടനാെട്
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മകനാഴമക്നാല്ലിയില് സ്നാപിച്ച 
അത്യനാധുനിക വനാതക 
ശ്മശനാനത്ിമറെ പ്രവര്ത്നവം 
െന്ത്രി ബഡനാ. മക.ടി. ജേീല് 
വീക്ിക്കുന്നു.



മാലിന്യസം�രണം

ഏ�ഹതാവം റതതാമസ് രഞ്ജിത്്

  'ബേനാകത്ിൽ നിങ്ങൾ കനാണുവനാൻ ആഗ്ഹിക്കുന് 
െനാറ്ത്ിമറെ  തടക്വം നിങ്ങളിൽ   നിന്നാകമട്ട'

                                                           - െഹനാത്നാഗനാന്ി

ഇന്ട് രനാജ്യത്ട് പ്രതിവർഷവം ഉണ്നാകന് ഖര
െനാേിന്യത്ിമറെ അളവട് ഏകബദശവം 48-62 

െിേ്യൺ ടൺ ആെട്.  പുബരനാഗെനത്ിമറെ 
ഏമതനാരു നല്ല െനാറ്ത്ിമനനാ്പെവവം  നമ്ൾ മുൻകൂ
ട്ടി കനാണുവനാൻ െറന്നു ബപനാകന് ചിേ ചീത്വശ
ങ്ങൾ ഉണ്നാവവം.  ആബഗനാളവൽക്രെത്ിമറെ
യവം ഉദനാരവൽക്രെത്ിമറെയവം ഫേെനായി 
ബേനാകത്ട് എവിമടയവം ഉല്നാദി്പെിക്കുന് എന്ട് 
വസ്തുവവം ഏതട് െനഷ്യനവം എവിമട നിന്നുവം വനാങ്ങു
വനാൻ കഴിയന് അവസ് വന്നു.  ഇബതനാമടനാ്പെവം 
െനഷ്യമറെ ഉപബഭനാഗ-ക്രയവിക്രയ ബശഷിയവം 
വർദ്ിച്ചബ്പെനാൾ ബേനാകത്ട് ദൃശ്യെനായ ഒരു പ്രകട
െനായ െനാറ്െനാെട് െനാേിന്യകൂമ്നാരങ്ങൾ.  ജനസവം
ഖ്യയിലുണ്നായ വർദ്നവവം വർദ്ിച്ച നഗരവൽ
ക്രെവവം െനാേിന്യസവംസട് കരെത്ിനട് അനകൂ 
േെല്ലനാത് ഫട് ളനാറ്റുകൾ ബപനാലുള്ള ജനവനാസ വ്യ
വസ്ിതിയവം െനാേിന്യകൂമ്നാരങ്ങളുമട സൃഷ്ിക്ട് 
െമറ്നാരു കനാരെെനാെട്.

30-35 മകനാല്ലവം മുമ്ട് നമ്മുമട വീടകളിൽ െനാ
േിന്യങ്ങമളന്ട് ഇന്ട് നനാവം വിബശഷി്പെിക്കുന് 
വസ്തുക്ൾ ഉണ്നായിരുന്ിബല്ല? തീർച്ചയനായവം 
ഉണ്നായിരുന്നു.  പമക് ഇന്മത് െനാേിന്യത്ി
മറെ സ്വഭനാവവം ആയിരുന്ില്ല അവയ്ക്കട്.  പ്നാസ്റിക്കുവം 
ജസ്റബറനാബഫനാമുവം റ�റുവം പ്നാസ്റികട് ആവരെമു

ള്ള ബപ്പെറുകളുവം ഒന്നുവം ആയിരുന്ില്ല അന്ട് െനാ
േിന്യങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്ട്. അടക്ളയിൽ ഉണ്നാ
കന് പനാചകത്ിമറെ ബശഷിപ്പുകൾ ആയിരുന്നു 
അവയിൽ കൂടതലുവം. അവ പമക് അന്ട് െനാേി
ന്യങ്ങൾ ആയിരുന്ില്ല.  പക്ി -�ഗനാദികൾക്കു
ള്ള ഭക്െവവം ബശഷിച്ചവ കൃഷിബതനാട്ടത്ിൽ 
വളെനായി ഏമതങ്ിലുവം മചടിയമടബയനാ, മതങ്ങി
മറെബയനാ ചുവട്ടിൽ അവസനാനിക്കുകയവം മചയ്യുെനാ
യിരുന്നു.  എന്നാൽ ഇന്ട് സ്ിതിയനാമക െനാറി.  
ഇന്ട് െനാേിന്യത്ിൽ വേിമയനാരു പങ്ട് 
അജജവ പനാഴട് വസ്തുക്ളനാെട്. െനാത്രെല്ല, വീടക
ളിൽ ഉല്നാദി്പെിക്കുന് ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ 
ജകകനാര്യവം മചയ്യുന്തിനട് വളർത്�ഗങ്ങബളനാ, 
കൃഷിസ്േങ്ങബളനാ ഇല്ലനാമതയനായി.  തതട്ഫേ
െനായി െനാേിന്യങ്ങൾ ഒരു പ്നാസ്റികട് കൂട്ടിേനാക്ി 
മപനാതസ്േങ്ങളിൽ വേിമച്ചറിയന് ഒരു അപ
സവംസട് കനാരവം നമ്മുമട ഇടയിൽ രൂപമ്പെട്ടു.  
തതട്ഫേെനായി ഇന്ട് നനാവം ബനരിടന് ആബരനാഗ്യ, 
പനാരിസ്ിതിക, സനാമ്ത്ിക പ്രശട് നങ്ങൾ അന
വധിയനാെട്.  ബേനാകനാബരനാഗ്യ സവംഘടനയമട 
കെക്നസരിച്ചട് നനാേിമേനാന്ട് ബരനാഗങ്ങൾക്ട് 
ഇബ്പെനാൾ കനാരെെനാകന്തട് അശനാസ്തീയെനായ 
െനാേിന്യസവംസട് കരെെനാെട്.  കനാൻസർ, ശ്വനാസ
ബകനാശ ബരനാഗങ്ങൾ, �ൗദ്ിക ബശഷികറവട് 

Reduce, Reuse and 
Recylceഎന്ീ പ്രധമാന 
മൂന്നു തത്വങ്ങളിലൂന്ിയു

ള്ള പ്രവരത്നങ്ങളമാണപ് 
�െിത്വമിഷചന് ദനതൃത്വ

ത്ില് സംസ്മാനത്പ് 
ഈ രംഗത്പ് നടത്തുന്

തപ്.  അതിചന് ഭമാഗമമായി 
Reuse എന് തത്വം 

ഗ്ീന് ദപ്രമാദട്ടമാദകമാളിലൂചട 
സംസ്മാന വ്യമാപകമമായി 

പ്രെരിപ്ിക്കുകയും 
നടപ്ിലമാകി വരുകയും 

ചെയ്യുന്നുണ്പ്.
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അമല്ലങ്ിൽ വളർച്ചനാ വികനാസത്ിനള്ള കനാേ
തനാെസവം, പഠനജവകേ്യങ്ങൾ, ത്വകട് ബരനാഗ
ങ്ങൾ, വന്്യത തടങ്ങിയ െനാരക ബരനാഗങ്ങളുവം 
െറ്ബനകവം പകർച്ചവ്യനാധികളുവം അശനാസ്തീയെനായ 
െനാേിന്യസവംസട് കരെവംമൂേവം ഉണ്നാകന്നു.  
ഏമതനാരു ജീവിയമടയവം പ്രതയുല്നാദന വ്യവസ്, 
ബരനാഗപ്രതിബരനാധ വ്യവസ്, ബഹനാർബെനാൺ വ്യവ
സ് എന്ീ ജീവമറെ മനടവംതൂണുകളനായ വ്യവ
സ്കമള െനാേിന്യങ്ങളിൽ നിന്ട് പുറത്ട് വരുന് 
രനാസവിഷങ്ങൾ ഗുരുതരെനായി �നാധിക്കുവം.  
ഇതനാെട് പിന്ീടട് പേവിധ ബരനാഗങ്ങളനായി പരി
െെിക്കുന്തട്.  

സ്വച്ഛട് ഭനാരതട് െിഷൻ വിഭനാവനവം മചയ്യുന്തട് 
ബപനാമേ 2019 ആകബമ്നാബഴക്ട് ശുചിത്വരവംഗത്ട് 
െനാതൃകനാപരെനായ പ്രവർത്നങ്ങളുെനായി ഭനാരതവം 
ബേനാകത്ിനട് െനാതൃകയനാകെമെങ്ിൽ സർക്നാ
രുകളുമടബയനാ, ഭരെകർത്നാക്ളുമടബയനാ െനാത്രവം 
പ്രവർത്നങ്ങൾമകനാണ്ട് സനാധ്യെനാകകയില്ല.  
അതിനട് നനാവം ഓബരനാരുത്രുമടയവം ഉത്രവനാദി
ത്വം ഉണ്നാബയ തീരു.  2019 വർഷവം ആകബമ്നാ
ബഴക്ട് െനാേിന്യ സവംസട് കരെ രവംഗത്ട് ഒരു 
സനാവംസട് കനാരിക മുബന്റ്വം സവംസ്നാനത്ട് സനാധ്യ
െനാക്കുവനാൻ ആവശ്യെനായ എല്ലനാ അടിസ്നാന 
സൗകര്യങ്ങളുവം സജ്ജെനാക്കുവനാൻ ബകരളത്ിൽ 
പ്രനാബദശിക ഭരെകൂടങ്ങളിലൂമട സവംസ്നാന സർ
ക്നാർ പ്രവർത്നവം തടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

Reduce, Reuse and Recylce എന്ീ പ്രധനാന 
മൂന്നു തത്വങ്ങളിലൂന്ിയള്ള പ്രവർത്നങ്ങളനാെട് 
ശുചിത്വെിഷമറെ ബനതൃത്വത്ിൽ സവംസ്നാനത്ട് 
ഈ രവംഗത്ട് നടത്ന്തട്.  അതിമറെ ഭനാഗെനായി 
Reuse എന് തത്വവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാബകനാളിലൂമട 
സവംസ്നാന വ്യനാപകെനായി പ്രചരി്പെിക്കുകയവം 
നട്പെിേനാക്ി വരുകയവം മചയ്യുന്നുണ്ട്.  2015 മേ 

നനാഷെൽ മഗയിവംസിൽ തടങ്ങി ആറ്റുകനാൽ 
മപനാങ്നാേ, സട് കൂൾ കബേനാത്വവം, ഓെവം 
വനാരനാബഘനാഷവം തടങ്ങി ഒട്ടനവധി ബവദികളിലുവം 
പരിപനാടികളിലുവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാബകനാൾ നട്പെി
േനാക്ി പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്ളുമടയവം പുനരു
പബയനാഗ സനാധ്യെനായ വസ്തുക്ളുമടയവം ഉപബയനാഗവം 
ബപ്രനാത്നാഹി്പെിച്ചുവം ഏക ഉപബയനാഗ വസ്തുക്ളുമട 
ഉപബയനാഗവം നിരുത്നാഹമ്പെടത്ിയവം െനാേിന്യ
ത്ിമറെ അളവട് കറയ്ക്കേനാെട് െനാേിന്യസവംസട് കര
െത്ിമറെ ആദ്യഘട്ടവം എന് അറിവട് ജനങ്ങളി
ബേക്ട് എത്ിച്ചു.  െനാേിന്യങ്ങളുമട അളവട് 
കറയ്കക എന്ട് പറയന്തട് െനാേിന്യസവംസട് കരെ
ത്ിമേ സങ്ീർണ്ണതകളുമട ബപരിൽ െനാത്രെല്ല 
െറിച്ചട് അറിവില്ലനായ്മയവം അജ്ഞതയവംമൂേവം 
നനാെിന്ട് പനാഴനാക്കുന്തട് പരിെിതങ്ങളനായ പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങൾ കൂടിയനാെട്.  ആധുനികയഗത്ിമേ 
ഒരു ശരനാശരി െനഷ്യൻ ഒരു ദിവസവം ഉപബയനാ
ഗിക്കുന് വിഭവങ്ങൾ ആയിരവം വർഷങ്ങൾക്ട് 
മുമ്ട് പതിനനായിരവം െനഷ്യർ ഉപബയനാഗിച്ചിരുന്
തിനട് തേ്യെനായ അളവിലുള്ളതനാെട് എന്ട് പറ
യബമ്നാൾ നനാവം ചിന്ിബക്ണ്തട്, ഇനിയവം 
എത്രബയനാ തേമുറകൾക്ട് ഉപബയനാഗമ്പെടബത്
ണ്തവം അവരുമട നിേനിൽ്പെിനട് അനിവനാര്യെനാ
യതെനായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളനാെട് നനാവം 
നിർബേനാഭവം ഉപബഭനാഗവം നടത്ി പനാഴനാക്ി കളയ
ന്തട് എന് വസ്തുതകൂടിയനാെട്.  െനാത്രെല്ല 
ആയിരവം വർഷങ്ങൾക്ട് മുമ്ട് ഉണ്നായിരുന് 
ജനസവംഖ്യയമട 20 ഇരട്ടിയനാെട് ഇന്മത് ജന
സവംഖ്യ എന്തട് കൂടി അറിയബമ്നാൾ എത്ര ബവഗ
ത്ിേനാെട് തേമുറകൾക്ട് അവകനാശമ്പെട്ട 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലനാതനായിമകനാണ്ിരിക്കുന്
തട് എന്ട് െനസിേനാകവം.  അതിനനാൽ പ്രകൃതിവി
ഭവങ്ങൾ  സൂക്ഷ്മതബയനാടകൂടിയവം ഓബരനാ വസ്തുവി

മമാലിന്യങ്ങള് അളവില്ലമാ
ചത ഉണ്മാകിയിട്ടപ് അവ 
നിരമ്മാരജ്ജനം ചെയ്യു
ന്തിനുള്ള മമാരഗ്ം 
ദതടുക അല്ല ചെദയേണ്
തപ്. മറിച്പ് മമാലിന്യങ്ങളു
ചട അളവപ് 
കുറയ്ക്കുകയമാണപ് ഉത്ര
വമാേിത്മുള്ള ഒരു 
സമൂഹം പിന്തുടദരണ്ടുന് 
രീതി എന് ദബമാദ്്യം 
ജനങ്ങളില് ഉണ്മാകി 
എടുക്കുന്തിനമാണപ് 
സരകമാര ശ്രമിക്കുന്തപ്.
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മറെയവം ഉപബയനാഗക്െതയമട പരെനാവധി 
ഉപബയനാഗമ്പെടത്ിയനാൽ തമന് െനാേിന്യങ്ങളുമട 
അളവട് വേിമയനാരു പരിധിവമര നമുക്ട് കറയ്കവനാൻ 
കഴിയവം.  ഒരു ഉദനാഹരെവം പറഞ്ഞനാൽ ആയിരവം 
ആളുകൾ പമങ്ടക്കുന് ഒരു കേ്യനാെ സദ്യയിൽ 
ഇന്ട് ഏതനാണ്ട് രണ്നായിരബത്നാളവം ഡിസട് ബപനാസി
�ിൾ ക്പെികളനാെട് മവള്ളവം നൽകന്തിനനായി 
ഉപബയനാഗിക്കുന്തട്.  മുമ്ട് ഒരു േിറ്ർ ക്പെികളനാെട് 
ഉപബയനാഗിച്ചിരുന്മതങ്ിൽ ഇന്ട് 250-300 െില്ലി 
േിറ്റിമറെ ക്പെികളുവം ഡിസട് ബപനാസി�ിൾ ഗ്നാസു
കളുവം ആെട്.   ഒന്ട് െനസുവച്ചനാൽ ഒഴിവനാക്നാൻ 
കഴിയന് ഇവമയനാമക് (ഡിസട് ബപനാസി�ിൾസട്) 
ഉല്നാദി്പെിക്കുന്തട് പരിെിതങ്ങളനായ പ്രകൃതി വിഭ
വങ്ങളിൽ നിന്നുതമന്യനാെട്.  ഈ പ്രകൃതി 
ചൂഷെവം തടയന്തിനനാെട് ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാബകനാളുവം 
സ്വനാപട് ബഷനാപ്പുകളുവം റീജസകിവംഗട് പ്നാന്റുകളുവം നനാവം 
ബപ്രനാത്നാഹി്പെിബക്ണ്തട്.

െനാേിന്യങ്ങൾ അളവില്ലനാമത ഉണ്നാക്ിയിട്ടട് 
അവ നിർമ്നാർജ്ജനവം മചയ്യുന്തിനള്ള െനാർഗ്ഗവം 
ബതടക അല്ല മചബയ്ണ്തട്. െറിച്ചട് െനാേിന്യങ്ങളു
മട അളവട് കറയ്കകയനാെട് ഉത്രവനാദിത്മുള്ള 
ഒരു സമൂഹവം പിൻതടബരണ്ടുന് രീതി എന് 
ബ�നാദ്്യവം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്നാക്ി എടക്കുന്തി
നനാെട് സർക്നാർ ശ്രെിക്കുന്തട്. െനാത്രവെല്ല 
പേവിധ സനാബങ്തികവിദ്യകളനാൽ രൂപമ്പെട 
ത്ന് വിവിധങ്ങളനായ വസ്തുക്ളനാെട് െനാേിന്യ
ങ്ങളിൽ ഉള്ളതട്. ഇവമയല്ലനാവം കൂടി ഏമതങ്ിലുവം 
ഒരു സനാബങ്തികവിദ്യ ഉപബയനാഗിച്ചട് അപ്രത്യക്
െനാക്കുന്തല്ല െനാേിന്യസവംസട് കരെവം, െറിച്ചട് ജജ
വെനാേിന്യങ്ങമള തരവംതിരിച്ചട് കബമ്നാസ്റിവംഗിലൂ
മട പുനഃചവംക്രെെവം മചയ്യുകയവം അജജവ 
െനാേിന്യങ്ങമള തരവംതിരിച്ചട് പുനഃചവംക്രെെവം 
മചയ്ട് പുതിയ ഉൽ്പെന്ങ്ങൾ ഉണ്നാക്കുകയവം മച
യ്യുന്തനാെട് െനാേിന്യസവംസട് കരെത്ിമേ 
ഏറ്വവം പ്രകൃതി സൗഹ്യദ രീതി.

Reduce, Recycle എന്ീ തത്വങ്ങളുമട പ്രചര
െത്ിനവം ബപ്രനാത്നാഹനത്ിനെനായി മെറ്ീരി
യൽ റിക്വറി മഫസിേിറ്ികൾ (MRF) വ്യനാപക
െനായി സവംസ്നാനത്ട് തബദേശസ്നാപനങ്ങൾ 
പെികഴി്പെിക്കുകയവം അവ ഉടൻതമന് പ്രവർ
ത്നസജ്ജെനാവകയവം മചയ്യുവം.  ഇതവഴി 
നിേവിൽ െനാേിന്യങ്ങളിബേക്ട് തള്ളുന് പേ 
വസ്തുക്ളുവം 'റീജസകിവംഗിനനായി' റിക്വർ മച
യ്മ്പെടന് അവസ് ഉണ്നാകന്തിനനാലുവം െനാേി
ന്യങ്ങളുമട അളവട് സ്വനാഭനാവികെനായി (Reduce) 
കറയകയവം മചയ്യുവം.  

സ്താപ്്, റിപ്യർ റ�താപ്പുകൾ  
വിഭവങ്ങളുമട അനനാവശ്യ ഉപബഭനാഗവം തടയ

ന്തിനട് സവംസ്നാനത്ട് പേ തബദേശസ്നാപനങ്ങ

ളിലുവം  സ്ിരവം ജകെനാറ്ക്ടകൾ പ്രവര്ത്ി 
ക്കുന്നു.  ഇവിമട നിന്നുവം സൗജന്യെനായവം െിത 
െനായ നിരക്ിലുവം ആളുകൾക്ട് ഉപബയനാഗ ബയനാ
ഗ്യെനായ ഇേക്ടിക്ൽ ഇേകട് ബരേനാെികട് സനാധന
ങ്ങൾ, കളി്പെനാട്ടങ്ങൾ, വസ്തങ്ങൾ, ഫർെിച്ചറു
കൾ മുതേനായവ േഭിക്കുന്നു.  ഇബതനാമടനാ്പെവം  
മചറിയ ബകടപനാടകൾ പറ്ിയ വസ്തുക്ൾ റി്പെയർ 
മചയ്ട് പുനരുപബയനാഗബയനാഗ്യെനാക്കു ന്തിനള്ള  
സവംവിധനാനങ്ങളുവം ഉടൻ പ്രവർത്നവം ആരവംഭി
ക്കുവം.  ഇത്രവം സ്വനാപട് - റി്പെയർ ബഷനാപ്പുകൾ 
എല്ലനാ തബദേശ സ്നാപനങ്ങളിൽ  ഒരു വർഷത്ി
നകവം തടക്വം കറിക്കുന്തിനള്ള പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ  നടക്കുന്നു.  നിേവിൽ 12 സ്ിരവം ബഷനാപ്പു
കൾ പ്രവർത്നവം ആരവംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സവംസ്നാന സർക്നാരുവം തബദേശസ്നാപനങ്ങ
ളുവം (വിവിധങ്ങളനായ നടപടികൾ) െനാേിന്യസവം
സട് കരെത്ിനനായി നടപടികൾ എടക്കുബമ്നാഴവം 
അവ പൂർണ്ണെനായവം വിജയത്ിൽ എത്െമെ
ങ്ിൽ മപനാതജനങ്ങളുമടയവം സഹകരെവം അനി
വനാര്യെനാെട്.  ഇവിമടയനാെട് സവംസ്നാന ശുചി
ത്വെിഷൻ മുബന്നാട്ടുവയ്കന് 'എമറെ െനാേിന്യവം 
എമറെ ഉത്രവനാദിത്വം' എന് ആശയത്ിമറെ 
പ്രസക്ി.  

വീടകളിലുവം സ്നാപനങ്ങളിലുവം ഉല്നാദി്പെിക്കു
ന് ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ അവരവർ തമന് 
സ്വന്വം ഉത്രവനാദിത്ത്ിൽ കബമ്നാസ്റനാക്ി
യവം അജജവ െനാേിന്യങ്ങൾ വൃത്ിയനാക്ി 
ഉെക്ി മെറ്ീരിയൽ റിക്വറി മസറെറുകളിൽ 
എത്ിച്ചുെനാെട് ജനങ്ങൾ പ്രധനാനെനായവം െനാേിന്യ
സവംസട് കരെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സഹകരിബക്
ണ്തട്.  ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ കബമ്നാസ്റനാക്കുന്
തിനട് ശുചിത്വെിഷൻ അബനകവം കബമ്നാസ്റിവംഗട് 
ഉപകരെങ്ങൾ നിർബദേശിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവയിൽ 
നിന്ട് അനബയനാജ്യെനായവ മതരമഞ്ഞടത്ട് 
സ്വന്വം ഉത്രവനാദിത്ത്ിൽ കബമ്നാസ്റിവംഗട് 
ആരവംഭിച്ചനാൽ വഴിയരികിലുവം മപനാതഇടങ്ങളിലുവം 
െനാേിന്യങ്ങൾ ഉബപക്ിക്കുന് നമ്മുമട നനാടിമറെ 
മുഖവം വികൃതെനാക്കുന് അപരിഷട് കൃതവവം അപെനാ
നകരവെനായ സനാഹചര്യവം ഇല്ലനാതനാക്കുവനാൻ 
കഴിയവം.  ഒ്പെവം ആബഘനാഷങ്ങൾക്കുവം ഉത്വങ്ങൾ
ക്കുവം െറ്ട് മപനാത ചടങ്ങുകൾക്കുവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാ
ബകനാൾ പനാേിച്ചട് പ്രകൃതി സൗഹൃദവവം െനാേിന്യര
ഹിതവെനായ ഉത്വ ആബഘനാഷങ്ങളിലൂമട 
വരുവംതേമുറബയനാടള്ള നമ്മുമട കരുതൽ പങ്കുവ
യ്ക്കനാവം.

അങ്ങമന ബേനാകത്ട് നനാവം കനാണുവനാൻ ആഗ്
ഹിക്കുന് െനാറ്ത്ിമറെ തടക്വം നമ്ളിൽ നിന്ട് 
തമന് ആരവംഭിച്ചട് 2019 ൽ ഒരു പുതിയ െനാേിന്യ 
സവംസട് കരെ സവംസട് കനാരത്ിബേക്ട് നമുക്ട് 
എത്ിബച്ചരനാവം.

ആയിരം ആളുകള് 
പചകെടുക്കുന് ഒരു 

കല്യമാണസേ്യയില് 
ഇന്പ് ഏതമാണ്പ് 

രണ്മായിരദത്മാളം 
�ിസപ് ദപമാസിബിള് 

കുപ്ികളമാണപ് ചവള്ളം 
നല്കുന്തിനമായി 

ഉപദയമാഗിക്കുന്തപ്.  
ഒന്പ് മനസുവച്മാല് 

ഒഴിവമാകമാന് കഴിയുന് 
ഇവചയമാചക 

(�ിസപ് ദപമാസിബിള്സപ്) 
ഉല്മാേിപ്ിക്കുന്തപ് 
പരിമിതങ്ങളമായ 

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളില് 
നിന്നുതചന്യമാണപ്.

ബേഖകന് ശുചിത്വെിഷനില് 
ബപ്രനാഗ്നാവം ആഫീസറനാെട്
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സവംസ്നാനമത് മുഴവൻ തബദേശസ്നാപന 
പരിധിയിമേയവം വീടകളുവം സ്നാപനങ്ങ

ളുവം അടങ്ങിയ ഓബരനാ െനാേിന്യബരേനാതസുകളിൽ 
നിന്നുവം വൃത്ിയനാക്ി പ്രബത്യകവം തരവംതിരിച്ച 
പ്നാസ്റികട് ഉൾമ്പെമടയള്ള അജജവ െനാേിന്യ
ങ്ങൾ ഹരിത കർമ് ബസനയ്ക്കട് രൂപവം നൽകി 
അതതട് തബദേശ സ്നാപനങ്ങളുമട ചുെതേയിൽ 
ബശഖരിക്െവം എന്നുള്ളതനാെട് ഇക്നാര്യത്ിൽ 
സർക്നാർ മുബന്നാട്ടുവയ്കന് നയവം. ബസവനവം േഭ്യ
െനാബക്ണ് വീടകളുമടയവം സ്നാപനങ്ങളുമടയവം 
എണ്ണത്ിനട് അനസരിച്ചട് ഹരിത കർമ് ബസ
നനാവംഗങ്ങളുമട എണ്ണവം തബദേശസ്നാപനങ്ങൾക്ട് 
നിശ്ചയിക്നാവം.  സനാധനാരെഗതിയിൽ 500 വീട
കൾക്ട് ഒരനാൾ എന് കെക്ിൽ ഹരിതകർമ്
ബസനനാവംഗങ്ങളുമട എണ്ണവം നിശ്ചയിക്നാവം.  ഈ 
രീതിയിൽ ഹരിതകർമ്ബസനനാവംഗെനായ ഒരനാൾ 
ഒരു ദിവസവം കറഞ്ഞതട് 25 വീടകൾ സന്ദർശിച്ചട് 
ബസവനവം േഭ്യെനാക്െവം.  ഹരിത കർമ്ബസനയ്ക്കട് 
ആവശ്യെനായ സനാബങ്തിക സവംരവംഭകത്വ 
പിന്തുെ നൽകന്തിനവം പരിശീേനങ്ങൾ നൽ
കന്തിനവം പരിപനാടിയമട മെനാത്ത്ിലുള്ള 
ബെൽബനനാട്ടത്ിനവം സെയനാസെയ ങ്ങളിൽ പ്ര
ശട് നപരിഹനാര െനാർഗ്ഗങ്ങൾ കമണ്ത്ി നിർബദേ
ശിക്കുന്തിനവം ഹരിതസഹനായസ്നാപനങ്ങമള 
തബദേശസ്നാപന ങ്ങൾക്ട് നിബയനാഗിക്നാവം.  ഹരി
തസഹനായസ്നാപനങ്ങളുമട ബെൽബനനാട്ടത്ിൽ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന് ഹരിതകർമ്ബസനനാവംഗങ്ങൾ 
അവരുമട ഉത്രവനാദിത്ങ്ങളിൽ ഒന്നായ 
അജജവെനാേിന്യ ബശഖരെവം നടത്ി തബദേശ
സ്നാപനങ്ങൾ സ്നാപിക്കുന് എവം.സി.എഫുക
ളിൽ എത്ിച്ചട് അവിമട ഇനവം അനസരിച്ചട് 
രണ്നാവം തരവംതിരിവട് നടത്ി സൂക്ിക്കുകയവം 

അജൈവമാലിന്യ സംസ് കരണം
ഹരിതകര്മ്മസസനയുടെ പങ്്

അവയിൽ നിന്ട് �യിേിവംഗട്/മരെഡിവംഗട് നട
ബത്ണ് പ്നാസ്റികട്  വസ്തുക്ൾ  ബ്നാക്ട് അടിസ്നാ
നത്ിൽ സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള ആർ.ആർ.എഫട് കളിൽ 
എത്ിച്ചട് �യിേിവംഗട്/മരെഡിവംഗട് നടത്ി പുനഃചവം
ക്രെെത്ിനനായി അവ ആവശ്യമുള്ളവർബക്നാ, 
മരെഡിവംഗട് മചയ്വ ബറനാഡട് ടനാറിവംഗിനനായി കീൻ 
ബകരള കമ്നിബക്നാ ജകെനാബറണ്തനാെട്.

സവംസ്നാനത്ട് പ്നാസ്റികട് െനാേിന്യനിർമ്നാർ
ജ്ജനത്ിമറെ ഭനാഗെനായി പ്നാസ്റികട് ബറനാഡുകൾ 
നിർമ്ിക്കുന്തിനള്ള സർക്നാർ ഉത്രവട് പുറ
മ്പെടവിച്ചട് കീന് ബകരള കമ്നിമയ ചുെതേമ്പെ
ടത്ി യിട്ടുള്ളതനാെട്.  ഇതിമറെ ഭനാഗെനായി പ്നാ
സ്റികട് രെഡ്ിങ്ങട് മെഷീനകൾ മുനിസി്പെനാേിറ്ി 
യിൽ ഒന്ട്, ബ്നാക്ിൽ ഒന്ട്, ബകനാർ്പെബറഷനിൽ 
അഞ്ട് എന് വിധത്ിൽ പദ്തി ആവിഷ്കരിച്ചു.  
നനാളിതവമര 75 തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപന
ങ്ങളുെനായി കമ്നി കരനാറിൽ ഏർമ്പെടകയവം 40 
തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളിൽ മെഷിന
റികൾ വിതരെവം  മചയ്യുകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്.  30 
തബദേശസ്വയവംഭരെ  സ്നാപനങ്ങളിൽ ഇതിമറെ 
പ്രവർത്നവം ആരവംഭിക്കുകയവം മചയ്തു.  െനാർച്ചട് 
അവസനാനബത്നാമട മുഴവൻ സ്േങ്ങളിലുവം ഈ 
പദ്തി പൂർത്ിയനാക്കുവം.  തബദേശസ്വയവംഭരെ 
സ്നാപനങ്ങൾ ബശഖരിച്ചട് മരെഡ്ട് മചയ്ട് നൽക
ന് മരെഡഡട് പ്നാസ്റിക്കുകൾ കിബേനായ്ക്കട് 15 രൂപ 
എന് നിരക്ിൽ വിേ നൽകിയനാെട് കീൻ 
ബകരള കമ്നി വനാങ്ങുകയവം 20 രൂപ എന് നിര
ക്ിൽ മപനാതെരനാെത്ട് വക്പെിനവം തബദേശസ്വയവം
ഭരെ സ്നാപനങ്ങൾക്കുവം േഭ്യെനാക്കുകയവം മചയ്യു
ന്നു. ഈ പദ്തിയമട ഭനാഗെനായി സവംസ്നാനമത് 
പ്നാസ്റികട് െനാേിന്യനിർമ്നാർജ്ജനത്ിമറെ 
അമ്ത ശതെനാനവം  ജകവരിക്നാൻ സനാധിക്കു

സംസ്മാനത്ിചന് 
ചപമാതുവമായ നയത്ി
ചന്യും തദദേശസ്മാപ
നത്ിചന് 
തീരുമമാനങ്ങളുചടയും 
അടിസ്മാനത്ില് ഒരു 
തദദേശസ്മാപനത്ി
ചല മമാലിന്യസംസപ് കര
ണവുമമായി ബന്ധചപ്ട്ട 
മുഴുവന് ചുമതലകളും 
പ്രദയമാഗത്ില് 
വരുദത്ണ്തിചന്  
ഉത്രവമാേിത്ം 
ഹരിതകരമ് 
ദസനയ്കമാണപ്.
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മെന്നാെട് പ്രതീക്ിക്കുന്തട്

ഹരിതകർമ്മറസന
സവംസ്നാനത്ിമറെ മപനാതവനായ നയത്ി

മറെയവം തബദേശസ്നാപനത്ിമറെ തീരുെനാനങ്ങളു
മടയവം അടിസ്നാനത്ിൽ ഒരു തബദേശ സ്നാപന
ത്ിമേ െനാേിന്യ സവംസട് കരെവെനായി 
�ന്മ്പെട്ട മുഴവൻ ചുെതേകളുവം പ്രബയനാഗത്ിൽ 
വരുബത്ണ്തിമറെ  ഉത്രവനാദിത്വം ഹരിതകർ
മ് ബസനയ്ക്കനാെട്.  ഉറവിടെനാേിന്യ സവംസട് കരെ
ത്ിനനാവശ്യെനായ സനാബങ്തിക സഹനായവം േഭ്യ
െനാക്ി മുഴവൻ വീടകളിലുവം സ്നാപനങ്ങളിലുവം 
കൃത്യെനായ രീതിയിൽ ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ  സവം
സട് കരിക്കുന്നു എന്ട് ഉറ്പെനാക്കുക, ഉറവിട സവം
സട് കരെവം അസനാധ്യെനായവർക്ട് മപനാതസവംവി
ധനാനങ്ങൾ തബദേശസ്നാപനങ്ങളുമട സഹനായ 
ബത്നാമട  സ്നാപിച്ചട് പരിപനാേിക്കുക, അജജവ 
പനാഴട് വസ്തുക്ളുമട ബശഖരെവം ഉറ്പെനാക്കുക, 
അവയമട ശരിയനായ സവംസട് കരെ സവംവിധനാന
ങ്ങൾ ഏർ്പെനാടനാക്കുക, െനാേിന്യങ്ങളുമട  അളവട്  
കറയ്കന്തിനള്ള  ഉപനാധികളനായ ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാ
ബക്നാൾ ബസവനങ്ങൾ  േഭ്യെനാക്കുക, വസ്തുക്ളുമട 
പുനരുപബയനാഗവം സനാധ്യെനാക്കുന്തിനട് സ്വനാപട് 
ബഷനാപ്പുകൾ സവംഘടി്പെിക്കുക തടങ്ങിയ ചുെതേ
കൾ നിർവ്വഹിക്കുന്തിനനായി സവംസ്നാനത്ട് 
ഇതിബനനാടകവം 481 തബദേശ സ്നാപനങ്ങളിൽ 
ഹരിതകർമ്ബസന പ്രവർത്നവം ആരവംഭിച്ചു.  
ഇവർക്കുള്ള പരിശീേനവം ശുചിത്വ െിഷമറെ  ബന
തൃത്വത്ിൽ നടന്നുവരുന്നു.  പരിശീേനവം പൂർ
ത്ിയനാകന് മുറയ്ക്കട് ഇവർ പ്രവർത്നവം ആരവംഭി
ക്കുകയവം ഇവരുമട ബസവനവം ബെൽപറഞ്ഞ 

രീതിയിൽ േഭ്യെനായി തടങ്ങുകയവം മചയ്യുവം.  
മമ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ മസന്ററുകളവം 
റിറസതാഴ് സ്  റിക്കവറി മസന്ററുകളവം 

വിഭവങ്ങളുമട പുനഃചവംക്രെെവം ബപ്രനാത്നാഹി
്പെിച്ചട് െനാേിന്യത്ിമറെ അളവട് കറയ്കക, പുതിയ 
ഉതട്പന്ങ്ങൾക്നായി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങമള ഉപ
ബയനാഗമ്പെടത്ന്തട് പരിെിതമ്പെടത്ക, കനാര്യ
ക്െെനായ പുനഃചവംക്രെെ ശവംഖേ സൃഷ്ിച്ചട് 
സനാധ്യെനാവന് എല്ലനാ പനാഴട് വസ്തുക്ളുവം പുനഃചവം
ക്രെെത്ിനട് വിബധയെനാക്കുക എന്ീ േക്്യങ്ങ
ബളനാമട െനാേിന്യസവംസട് കരെ പദ്തി ആസൂത്ര
െവം എന് സബന്ദശവം മുഴവൻ തബദേശസഥനാപന 
ങ്ങളിബേക്കുവം എത്ിച്ചട് ഈ ദിശയിലുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ട് തടക്വം കറിച്ചിരിക്കുന് രനാജ്യ
മത് ആദ്യ സവംസ്നാനെനാകവം ബകരളവം.  ഇതിമറെ 
ഭനാഗെനായി സവംസ്നാനമത് മുഴവൻ തബദേശസ്നാ
പനങ്ങളിലുവം എവം.സി.എഫുകൾ സ്നാപിക്കുന് 
തിനവം അവിമട എത്ന് പനാഴട് വസ്തുക്ൾ രണ്നാവം
തരവംതിരിവട് നടത്ി ഇനവം അനസരിച്ചട് ബ്നാ
ക്ടിസ്നാനത്ിൽ സ്നാപിക്കുന് ആർ.ആർ.
എഫുകളിൽ എത്ിച്ചട് രെഡ്ിവംഗട് / �യിേിവംഗട് 
നടത്ി പുനഃചവംക്രെെ വ്യവസനായികൾബക്നാ, 
കീൻ ബകരള കമ്നിബക്നാ ജകെനാറുന്തിനള്ള 
സനാഹചര്യവം സൃഷ്ിക്കുന്തിനനാെട് േക്്യെിടന്
തട്. സവംസ്നാനത്ട് 171 േധികവം എവം.സി.
എഫട് കൾ പ്രവർത്നവം ആരവംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  
അടത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിേനായി സവംസ്നാനമത് 
മുഴവൻ തബദേശസ്നാപനങ്ങളിലുവം എവം.സി.
എഫുകൾ സ്നാപിച്ചട് ഹരിതകർമ് ബസനയമട 
പ്രവർത്നത്ിനട് തടക്വം കറിക്കുന്തിനവം 
സവംസ്നാനമത് മുഴവൻ വീടകളിൽ നിന്നുവം 
അജജവ െനാേിന്യങ്ങൾ നിശ്ചിതകനാേയളവിൽ 
മുടക്വംകൂടനാമത ബശഖരിക്കുന്തിനെനാെട് േക്്യ
െിടന്തട്. 

സംസ്മാനത്പ് പപ് ളമാസ്റ്റി
കപ് മമാലിന്യനിരമ്മാരജ്ജ

നത്ിചന് ഭമാഗമമായി 
പപ് ളമാസ്റ്റികപ് ദറമാഡുകള് 

നിരമിക്കുന്തിനുള്ള 
സരകമാര ഉത്രവപ് 

ഇറകി കപ് ളീന് ദകരള 
കമ്പനിചയ 

ചുമതലചപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള
തമാണപ്.  ഇതിചന് 

ഭമാഗമമായി പപ് ളമാസ്റ്റികപ് 
ഷ്രഡ്ിങ്ങപ് ചമഷീനുകള് 

മുനിസിപ്മാലിറ്ിയില് 
ഒന്പ്, ബപ് ദളമാകില് ഒന്പ്, 

ദകമാരപ്ദറഷനില് 
അഞ്പ് എന് വിധത്ില് 

പദ്തി ആവിഷപ് കരിച്ചു

തൃശ്ശൂരിൽ ഹരിതകർമ്ബസനയ
മട ഉദട്ഘനാടനവം ഹരിതബകരളവം 

െിഷൻ ഉപനാധ്യക് 
റ്ി.എൻ. സീെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പത്നവംതിട്ട നഗരസഭയിമേ മെറ്ീരിയൽ കളക്ൻ 
മഫസിേിറ്ി ബകന്ദവം
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ആർ.ആർ.എഫ് 
തബദേശസ്നാപനതേങ്ങളിലുള്ള എവം.സി.

എഫുകളിൽ ബശഖരിക്കുന് പനാഴട് വസ്തുക്ൾ തരവം
തിരിച്ചട്  ഇനങ്ങളനാക്ി വേിയ അളവിൽ 
ജകെനാറനാൻ സനാധിച്ചനാൽ െനാത്രബെ ഈ തരത്ി
ലുള്ള െനാേിന്യസവംസട് കരെ സെീപനത്ിനട് 
സുസ്ിരത ഉറ്പെനാക്നാൻ സനാധിക്കുകയള്ളൂ.  ഈ 
ഒരു സനാഹചര്യവം മുന്ിൽ കണ്നാെട് ബ്നാക്ട് 
അടിസ്നാനത്ിൽ ആർ.ആർ.എഫുകൾ സ്നാ
പിക്കുന്തട്.  ഓബരനാ ഇനവവം ബവർതിരിച്ചട് 
ജകകനാര്യവം മചയട് മതങ്ിൽ െനാത്രബെ നനാവം ഉബദേ
ശിക്കുന് പ്രബയനാജനവം ഇത്രവം പ്രവർത്ന 
രീതിയിൽ നിന്ട് ഉണ്നാവകയള്ളൂ.  ഇങ്ങമന 
തരവംതിരിച്ചട് ആർ.ആർ. എഫുകളിൽ എത്ന്വ 
വേിയ അളവിൽ പുനഃചവംക്രെെത്ിനനായി ജക
െനാറെമെങ്ിൽ അവ മരെഡ്ിവംഗട്/ മ�യിേിവംഗട് 
നടത്ന്തിനള്ള സവംവിധനാനവവം ആവശ്യെനായ
ണ്ട്.  നിേവിൽ സവംസ്നാനത്ട് മരെഡ്ിവംഗട് / 
മ�യിേിവംഗട് സവംവിധനാനങ്ങബളനാടകൂടി 61 
ആർ.ആർ.എഫുകൾ പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ട്. 

പ്താസ്റിക് മരെഡിവംഗ് യൂണി്്
സവംസ്നാനത്ട് വിവിധ ബരേനാതസ്കളിൽ 

നിന്നുണ്നാകന് അജജവ പനാഴട് വസ്തുക്ൾ മെറ്ീ
രിയൽ കളക്ൻ സവംവിധനാനങ്ങളിൽ എത്ി
ച്ചതിനട് ബശഷവം അവിമട തരവംതിരിവട് നടത്ി 
ആർ.ആർ.എഫട് കളിൽ എത്ിക്കുന്നു.  
ഇങ്ങമന തരവംതിരിച്ചട് എത്ബമ്നാൾ േഭിക്കുന് 
പ്നാസ്റികട് വസ്തുക്ൾ ശനാസ്തീയെനായി സവംസട് കരി
ക്കുന്തിനനായി വിവിധ ബകന്ദങ്ങളിൽ എത്ി
ബക്ണ്തണ്ട്.  പ്നാസ്റിക്ിനട് കനക്കുറവവം 
എന്നാൽ വളമരയധികവം സ്േവം ആവശ്യവെനാ
കയനാൽ ഇതിമറെ ഗതനാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ട് 
തബദേശസ്നാപനങ്ങൾക്ട് വേിയ പെമച്ചേവട് 
ഉണ്നാകനാനള്ള സനാധ്യതയണ്ട്. ഈ സനാഹച
ര്യവം െറികടക്കുന്തിനനാെട് തബദേശസ്നാപനങ്ങ
ളിൽ മരെഡിവംഗട്/�യിേിവംഗട് സവംവിധനാനങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്തട്.  നിേവിൽ 55 തബദേശ സ്നാപന
ങ്ങളിേനാെട്  �യിേിവംഗട്/മരെഡിവംഗട് സവംവിധനാ

നങ്ങൾ സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ളതട്.  ഇതട് അടത് ഒരു 
വർഷത്ിനകവം സവംസ്നാനമത് മുഴവൻ 
ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്കളിലുവം സ്നാപിക്നാനനാെട് 
ഉബദേശിക്കുന്തട്.

(കട്പെനാടട് : ശുചിത്വെിഷന്)  

കനാസറബഗനാഡട് ജില്ലയിൽ 
പള്ളിക്ര ഗ്നാെ പഞ്നായത്ിമറെ 

RRF മസറെറിമേ 
മ�യിേിവംഗട് സവംവിധനാനവം

മഷനാർണ്ണൂർ നഗരസഭയിൽ 
സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള എവം.സി.എഫിമേ 

മരെഡിവംഗട് സവംവിധനാനവം
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തസദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ഏടറെടുക്ാവുന്ന പദ്ധതികൾ 

 അമറീർ�താ ആർ.എസ്

ജൈവമാലിന്യ പരിപാലനം

ദൈവമതാലിന്വം
ഉപബയനാഗബയനാഗ്യെല്ലനാത്തവം  ജജവവിഘട

നത്ിനട് വിബധയെനാകന്തെനായ അഴകന് വസ്തു
ക്മള മപനാതമവ ജജവെനാേിന്യവം എന്ട് 
വിളിക്നാവം. ആഹനാര അവശിഷ്ങ്ങൾ , പച്ചക്റി  
വസ്തുക്ൾ ,  െത്്യ െനാവംസനാവശിഷ്ങ്ങൾ, ജന്തുക്
ളുമട ശവശരീരവം, അറവട് െനാേിന്യവം, കരിയിേകൾ 
തടങ്ങിയ വസ്തുക്മള ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ 
ഗെത്ിൽമ്പെടത്നാവന്തനാെട്. ഇത്രവം വസ്തു
ക്ൾ അജജവെനാേിന്യങ്ങളുെനായി കൂട്ടി ബചർത്ട്  
ചനാക്കുകളിലുവം കവറുകളിലുവം മകട്ടി  മപനാതഇടങ്ങ
ളിബേനാ, വഴിയരികിബേനാ കൂട്ടിയിടബമ്നാമഴനാ, ജേ
ബരേനാതസ്കളിലുൾമ്പെമട വേിമച്ചറിയകബയനാ 
മചയ്യുബമ്നാഴനാെട് ഇതട്  ഗുരുതര െനാേിന്യപ്രശട് നെനാ
യി െനാറുന്തട്. എന്നാൽ വ്യക്ികളുവം സ്നാപനങ്ങ
ളുവം  തബദേശ സ്നാപനങ്ങളുവം  ഒന്ട് െനസ്വച്ചനാൽ 
ഇത്രവം ജജവ െനാേിന്യങ്ങമള ഉറവിടത്ിൽ 
തമന്  തരവംതിരിച്ചട് സവംസട് കരിക്കുന്തിനവം ജജ
വവളെനാക്ി െനാറ്റുന്തിനവം  സനാധിക്കുന്തനാെട്. 
ഇത്രത്ിൽ രൂപമ്പെടത്ിമയടക്കുന് ജജവ 
വളവം  വീടകളിൽ തമന് പരെനാവധി പച്ചക്റി കൃ
ഷിക്കുപബയനാഗിക്നാവന്തവം  മപനാത ജജവെനാേി
ന്യസവംസട് കരെ പ്നാന്റുകളിമേ ജജവവളവം  കർ
ഷകർക്ട് നൽകനാവന്തവം അതിലൂമട  ജജവ 
പച്ചക്റി കൃഷിക്ട് ബപ്രനാത്നാഹനവം  നൽകി െനാേി
ന്യസവംസട് കരെത്ിലൂമട ജജവ പച്ചക്റി കൃഷി 
എന് സങ്ൽ്പെവം യനാഥനാർത്്യെനാക്നാവന്തെനാെട്.  
ഇതിലൂമട െനാേിന്യ പ്രശട് നത്ിനട് ശനാശ്വത        പരി
ഹനാരവവം ജജവപച്ചക്റി കൃഷിയിൽ സ്വയവംപര്യനാ
പ്തതയവം അതിലൂമട ഹരിതബകരളവം എന് സ്വപ്ന 
സനാക്നാതട്കനാരത്ിബേക്കുവം നമുക്ട് എത്ിബച്ചരു
വനാൻ സനാധിക്കുവം.

ദൈവമതാലിന്വം രൂപമപ്ടുന്ന 
റ്താതസ്സുകൾ

തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങൾ ജജവ
െനാേിന്യ സവംസട് കരെ പദ്തികൾ ആവിഷട് ക
രിക്കുന്തിനട് മുമ്ട് തമന് ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ 
രൂപവം മകനാള്ളുന് വിവിധ ബരേനാതസ്കൾ െനാ്പെിവം
ഗിലൂമട കമണ്ബത്ണ്തവം  ഓബരനാ ബരേനാതസ്ക
ളിൽ  നിന്നുവം രൂപമ്പെടന്  ജജവെനാേിന്യത്ി
മറെ പ്രതിദിന അളവവം െനാേിന്യത്ിമറെ 
പ്രകൃതവവം  തിട്ടമ്പെടബത്ണ്തെനാെട്. അല്ലനാത്
പക്വം സ്നാപിക്കുന് ജജവെനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ  പദ്തികൾ അതനാതട് തബദേശസ്വയവംഭരെ 
സ്നാപനത്ിമറെ അവസ്യ്ക്കട്  ബയനാജിക്നാത്ബതനാ 
സ്നാപിക്കുന് ജജവെനാേിന്യ സവംസട് കരെ പ്നാ
റെിമറെ  ബശഷിയിൽ കൂടതബേനാ ആയിരിക്കുവം. 
ഇത്രത്ിൽ കൃത്യെനായ   പഠനെില്ലനാമതയവം 
ആസൂത്രെെില്ലനാമതയവം രൂപമ്പെടത്ന്പക്വം 
ജജവെനാേിന്യ സവംസട് കരെ പദ്തികൾ  പരനാ
ജയത്ിബേക്കുവം മപനാതജനങ്ങളുമട    എതിർ്പെി
ബേക്കുവം  തബദേശസ്വയവം ഭരെ സ്നാപനങ്ങമള 
നയിക്കുവം. വീടകൾ,  സ്നാപനങ്ങൾ,  ബഗറ്ഡട്  
ബകനാളനികൾ, ആഡിബറ്നാറിയങ്ങൾ, ബഹനാട്ടലു
കൾ, വിദ്യനാഭ്യനാസ സ്നാപനങ്ങൾ, െനാർക്റ്റുകൾ, 
ആശുപത്രികൾ, �സ്റനാന്റുകൾ, വഴിബയനാര 
വനാെിഭ ബകന്ദങ്ങൾ  എന്ിവയനാെട് പ്രധനാനെനാ
യവം ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ ബരേനാതസ്കളനായി 
കെക്നാക്കുന്തട്.  പ്രസ്തുത ബെഖേകൾക്നബയനാ
ജ്യെനായ രീതിയിൽ  കൃത്യെനായ പഠനത്ിമറെ  
അടിസ്നാനത്ിൽ ജജവെനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ പദ്തികൾ വിഭനാവനവം മചയ്ട്    നട്പെിേനാ
ക്കുന്തിലൂമട െനാേിന്യ പ്രശട് നത്ിനട് പരിഹനാരവം 

ദകരളത്ില് 
സൃഷ്ികചപ്ടുന് ആചക 
ബജവ മമാലിന്യത്ിചന്  
60 ശതമമാനവും വീടുക

ളില്   നിന്മാണപ് രൂപചപ്
ടുന്തപ്. അതുചകമാണ്പ് 
തചന്  വീട്ടുടമസ്ര 
മനസ്സുവയ്ക്കുന് പക്ം   

വീടുകളില് രൂപചപ്ടുന് 
ബജവമമാലിന്യം ഉറവിട
ത്ില്  തചന് കദമ്പമാ

സ്റ്റിങ്ങിലൂചടദയമാ ബദയമാ
ചമത്ദനഷനിലൂചടദയമാ 
വളദമമാ ബദയമാഗ്യമാദസമാ 
ആകി മമാറ്മാവുന്തമാണപ്.

16 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജനുവരി 2018



കമണ്ത്നാവന്തനാെട്. 
വിവിധതരവം  ദൈവമതാലിന്ങ്ങൾ 

ജജവ വിഘടനത്ിനട് വിബധയെനാകന് 
ഏതതരവം അഴകന് െനാേിന്യമത്യവം ജജവെനാ
േിന്യവം എന്ട്  വിളിക്നാവം. പച്ചക്റി െനാേിന്യവം, 
ആഹനാര അവശിഷ്ങ്ങൾ, െത്്യ- െനാവംസനാദികളു
മട അവശിഷ്ങ്ങൾ, അറവട് െനാേിന്യങ്ങൾ, കരി
യിേകൾ, പൂക്ൾ തടങ്ങിയവയനാെട് തബദേശ 
സ്നാപനങ്ങൾക്ട് പ്രധനാനെനായവം ജകകനാര്യവം  
മചബയ്ണ്ിവരുന് വിവിധതരവം ജജവെനാേിന്യ
ങ്ങൾ. 
വിവിധതലങ്ങളിമല ദൈവ മതാലിന് 
സവംസ് കരണവം

തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളിൽ രൂപ
മ്പെടന് ജജവ െനാേിന്യങ്ങമള ബരേനാതസ്സിമറെ  
അടിസ്നാനത്ിൽ പ്രധനാനെനായവം മൂന്ട് ബെഖേ
കളനായി തരവംതിരിക്നാവം.

1. ഗനാർഹികതേവം
2. സവംസ്നാനതേവം
3. കമ്്യൂെിറ്ിതേവം
വിവിധ തേങ്ങൾക്നബയനാജ്യെനായ ജജവ

െനാേിന്യ സവംസട് കരെ പദ്തികൾ ചുവമടമക്നാ
ടക്കുന്നു. 
ഗതാർഹികതല ദൈവമതാലിന് 
സവംസ് കരണ പദ്ധതികൾ 

 ബകരളത്ിൽ സൃഷ്ിക്മ്പെടന് ആമക 
ജജവ െനാേിന്യത്ിമറെ  60 ശതെനാനവവം വീടക
ളിൽ   നിന്നാെട് രൂപമ്പെടന്തട്. അതമകനാണ്ട് 
തമന്  വീട്ടുടെസ്ർ െനസ്വയ്കന് പക്വം   വീ
ടകളിൽ രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യവം ഉറവിട
ത്ിൽ  തമന് കബമ്നാസ്റിങ്ങിലൂമടബയനാ �ബയനാ

മെത്ബനഷനിലൂമടബയനാ വളബെനാ �ബയനാഗ്യനാ
ബസനാ ആക്ി െനാറ്നാവന്തനാെട്. വീടകള്ക്ട് 
അനബയനാജ്യെനായ ചിേ സവംസ്കരെരീതികള് 
പരിചയമ്പെടനാവം

1. കുഴി കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്് (വളക്കുഴി)
5 മസറെിനട് മുകളിൽ  ഭൂവി�തിയള്ള വീടക

ളിൽ  വീട്ടുടെസ്ർ സ്വന്െനാബയനാ. തബദേശസ്വയവം
ഭരെ സ്നാപനങ്ങൾ വഴി  മതനാഴിലുറ്പെട് പദ്തി 
മുഖനാന്രബെനാ, കഴി കബമ്നാസ്റട് (പരമ്രനാഗത 
വളക്കുഴി) നിർമ്ിച്ചട് ജജവെനാേിന്യവം അതിൽ  
നിബക്പിച്ചട് വളെനാക്ി െനാറ്ിയനാൽ  െതിയനാകവം.  
5 മസറെിൽ തനാമഴ   ഭൂവി�തിയള്ള  വീടകൾക്ട് 
െനാത്രബെ ഗനാർഹിക  ഉറവിട ജജവ െനാേിന്യ സവം
സട് കരെ  ഉപനാധികൾ     ആവശ്യമുള്ളൂ. ഗനാർഹി
കതേ ജജവെനാേിന്യസവംസട് കരെ പദ്തി 
തയ്നാറനാക്കുന്തിനട്  മുമ്ട് തമന്  കഴി കബമ്നാസ്റട്  
നിർമ്ിബക്ണ് ഭവനങ്ങമളയവം ജജവെനാേിന്യ

കഴി കബമ്നാസ്റിവംഗട് യൂെിറ്ട് 
(വളക്കുഴി)

തരംതിരിക്ൽ എന്ന മഹാ�തം!!!
ബകരളത്ിമേ എല്ലനാ തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളിലുവം   

ഒന്മല്ലങ്ിൽ െമറ്നാരു തരത്ിലുള്ള ജജവെനാേിന്യ സവം
സട് കരെ പ്നാന്റുകളുവം  ഉപനാധികളുവം സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ളതനാെട്. 
എന്നാൽ െിക് തബദേശസ്നാപനങ്ങളിമേയവം ജജവ െനാേിന്യ 
സവംസട് കരെ പ്നാന്റുകൾ തകരനാറനാകന്തിനട് കനാരെവം െമറ്നാന്നു
െല്ല. ജജവ - അജജവ െനാേിന്യങ്ങൾ തരവംതിരിക്നാമത ജജ
വെനാേിന്യ സവംസട് കരെ പ്നാറെിബേക്ട് മകനാണ്ടു വന്ട് നിബക്
പിക്കുന്തട് മൂേെനാെതട്  സവംഭവിക്കുന്തട്. വനായസമ്ർക് 
ത്നാലുവം   സൂക്ഷ്മനാണുക്ളുമട പ്രവർത്നത്ിലൂമടയവം പ്രകൃതിക്ട് 
ബയനാജിക്കുവം വിധവം  കബമ്നാസ്റിവംഗട്/�ബയനാമെതബനഷൻ നടക്
ത്ക് രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന് ജജവെനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ പ്നാറെിബേക്ട് ജജവ വിഘടനത്ിനട് തടസ്സമുണ്നാക്കുന്  
പ്നാസ്റിക്ട് ഉൾമ്പെമടയള്ള അജജവ വസ്തുക്ൾ  നിബക്പിക്കു

ന്തട്  ജജവ െനാേിന്യ സവംസട് കരെ പ്നാന്റുകളുമട പ്രവർത്
നമത് തനാറുെനാറനാക്കുവം. ആയതിനനാൽ െനാേിന്യവം രൂപമ്പെടന് 
ബരേനാതസ്കളിൽ തമന് ജജവെനാേിന്യവം അജജവെനാേിന്യ
വെനായി കൂടിക്േരനാമത  പ്രബത്യകവം തരവംതിരിക്കുന്തിനവം 
ബശഖരിക്കുന്തിനമുള്ള  സവംവിധനാനവം അതനാതട് തബദേശസ്വയവം
ഭരെ സ്നാപനങ്ങളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ ഒരുബക്ണ്തണ്ട്.  
ഇതിനനാവശ്യെനായ െനാനസിക െനാറ്വം  മപനാതജനങ്ങളിൽ   ഉണ്നാ
ക്ി എടക്കുന്തിനനാവശ്യെനായ ബ�നാധവതട്കരെ കനാമ്യിൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ  ശുചിത്വ െിഷൻ ബപനാമേയള്ള സ്നാപനങ്ങ
ളുമട കൂടി സഹനായബത്നാമട മുൻകൂട്ടിത്മന് കർമ്പദ്തി 
തയ്നാറനാക്ി തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങൾ  നട്പെിേനാബക്
ണ്തട് പദ്തി വിജയത്ിനട് അനിവനാര്യെനാെട്.
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സവംസട് കരെ ഉപനാധികൾ സ്നാപിബക്ണ്ടുന് 
ഭവനങ്ങമളയവം തബദേശസ്നാപനങ്ങൾ കമണ്
ത്ി അനബയനാജ്യെനായ രീതിയിൽ  പദ്തി തയ്നാ
റനാബക്ണ്തനാെട്. 
2. മൺകല കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്് 

നനാലു ബപരടങ്ങുന് കടവം�ത്ിനട് പ്രതിദിനവം 
ഒരു കിബേനാ ജജവെനാേിന്യവം വളെനാക്ി െനാറ്റുന്
തിനട് അനബയനാജ്യെനായ സവംവിധനാനവം. ഏതട് ഭൂ
പ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം. ഒരു 
യൂെിറ്ിമറെ ( ഒരു ബജനാടി )  ഏകബദശ വിേ 500 
രൂപ
3. കിച്ചൺ ബിൻ

പ്രതിദിനവം ഒരു കിബേനാവമര ജജവെനാേി
ന്യവം രൂപമ്പെടന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം. ഏക
ബദശവിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 410 രൂപ. ഏതട് ഭൂപ്ര
കൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം.  
എേിശേ്യമുള്ള സ്േങ്ങളിൽ  കിച്ചൺ �ിൻ   
പ്രതേത്ിൽ  നിന്നുവം ഉയർത്ിസ്നാപിക്കുക
4. മുച്ചട്ി   കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

പ്രതിദിനവം ഒന്ര കിബേനാവമര ജജവെനാേി
ന്യവം രൂപമ്പെടന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം. ഏക
ബദശവിേ യൂെിറ്ട്  ഒന്ിനട് 1550 രൂപ.  ഏതട് ഭൂ

പ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം
5. ബറയതാ കറ്താസ്റർ യൂണി്്

പ്രതിദിനവം  രണ്ട് കിബേനാവമര ജജവെനാേി
ന്യവം ഉൽപനാദി്പെിക്കുന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം.   
ഏകബദശ വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 1800 രൂപ.  ഏതട് 
ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം.
6. റപതാർട്ബിൾ ബറയതാബിൻ കറ്താസ്റിവംഗ് 
യൂണി്്

പ്രതിദിനവം  2 കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം  
രൂപമ്പെടന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം.  ഏകബദശ 
വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 1000 രൂപ. ഏതട് ഭൂപ്രകൃ
തിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം.
7. റിവംഗ് കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

പ്രതിദിനവം 3 കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം 
രൂപമ്പെടന്  6 അവംഗങ്ങൾ വമരയള്ള വീടകൾ

ദിവസവവം ഉല്നാദി്പെ
ക്മ്പെടന് ജജവെനാ
േിന്യത്ിമറെഅളവട്

സ്നാപിതബശഷി ഏകബദശ വിേ െികട് സഡട് കൾച്ചർ 
മഫഡട് �നാച്ചട് ജട്പെട് 
�ബയനാഗ്യനാസട് പട് ളനാറെട് - 
ഏകബദശ വിേ

2.5 കിബേനാവമര 0.5 m3 8000-10500 7000
2.5 - 5 കിബേനാവമര 0.75 m3 10000-12000 8000
5 -7.5 കിബേനാവമര 1.00 m3 12000-13500 9000                                                                  

7.5 - 50 കിബേനാവമര വിവിധ അളവകളിൽ 1,20,000-1,40,000

ബറയതാഗ്താസ് പ്താന്റുകളമെ വിലനിലവതാരവം

കിച്ചൺ �ിൻ

മുച്ചട്ടി   കബമ്നാസ്റിവംഗട് 
യൂെിറ്ട്

ജപ്പെട് കബമ്നാസ്റിവംഗട് യൂെിറ്ട്
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ക്നബയനാജ്യവം. ഏകബദശ വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 
2500  രൂപ.  ഏതട് ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം 
അനബയനാജ്യവം.
8. റമതാസ്ി്് കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

പ്രതിദിനവം  1 കിബേനാ വമര    ജജവെനാേി
ന്യവം  രൂപമ്പെടന് 4 അവംഗങ്ങൾ വമരയള്ള വീ
ടകൾക്നബയനാജ്യവം.  െണ്ണിനടിയിേനാെട് ബെനാസ്ി
റ്ട് കബമ്നാസ്റിവംഗട്  യൂെിറ്റുകൾ സ്നാപിക്കുന്തട്. 
ഏകബദശ വിേ  900 രൂപ. 
9. ദപപ്് കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

പ്രതിദിനവം  1 കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം 
ഉതട്പനാദി്പെിക്കുന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം.  
ഏകബദശ വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 900 രൂപ.  മവ
ള്ളമക്ട്ടുള്ള പ്രബദശങ്ങൾ ഒഴിമകയള്ള പ്രബദശ
ങ്ങൾക്നബയനാജ്യവം.
10. മണ്ിര കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

പ്രതിദിനവം 1.5 കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം 
രൂപമ്പെടന് വീടകൾക്നബയനാജ്യവം.  ഏകബദശ 
വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 1200 രൂപ. െിതെനായ കനാ
േനാവസ്യള്ള പ്രബദശങ്ങൾക്ന ബയനാജ്യവം. 
11. റപതാർട്ബിൾ ഗതാർഹിക  ബറയതാഗ്താസ് 
പ്താന്റ് 

പ്രതിദിനവം രണ്ട് കിബേനാ മുതൽ 7.5 
കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം ഉതട്പനാദി്പെിക്കുന് 
വീടകൾക്നബയനാജ്യവം.  വിവിധ ബശഷിയള്ള 
�ബയനാഗ്യനാസട് പ്നാന്റുകളുമട വിേനിേവനാരവം പട്ടി
കയില് മകനാടക്കുന്നു. 
12. ബക്ക്് കറ്താസ്റ്

പ്രതിദിനവം രണ്ട് കിബേനാവമര ജജവെനാേി
ന്യവം രൂപമ്പെടന്  വീടകൾക്നബയനാജ്യവം. ഏതട് 
ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അനബയനാജ്യവം.   
ഏകബദശ വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 1000 രൂപ.  

സ്താപനതലത്ിമല ദൈവമതാലിന് 
സവംസ് കരണ പദ്ധതികൾ

ബകരളത്ിൽ ആമക രൂപമ്പെടന് ജജവ
െനാേിന്യത്ിമറെ ഇരുപതട് ശതെനാനബത്നാളവവം 
വിവിധ സ്നാപനങ്ങളിൽ നിന്ട് 
രൂപമ്പെടന്വയനാെട്. ബഹനാട്ടലുകൾ, റസ്റനാറന്റു
കൾ, കേ്യനാെെണ്ഡപങ്ങൾ, ബഷനാ്പെിവംഗട് 
െനാളുകൾ, ബഹനാസ്ിറ്ലുകൾ, സർക്നാർ/ സർക്നാ
രിതര ഓഫീസുകൾ,  സട് കൂൾ, ബകനാബളജുകൾ 
തടങ്ങിയവമയ നമുക്ട്  സ്നാപനങ്ങളുമട  ഗെ
ത്ിൽമ്പെടത്നാവം.  ഇത്രവം സ്നാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുവം പ്രതിദിനവം  ടൺകെക്ിനട് ജജവെനാ
േിന്യെനാെട് പ്രതിദിനവം രൂപമ്പെടന്തട്. അത
മകനാണ്ട്  തമന് ഓബരനാ സ്നാപനത്ിമേയവം 
അവംഗങ്ങളുമട എണ്ണത്ിനട് ആനപനാതികെനായി  
രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ അളവിന

നസരിച്ചട്  അനബയനാജ്യെനായ ജജവെനാേിന്യ 
സവംസട് കരെ സവംവിധനാനങ്ങൾ  അതനാതട് സ്നാ
പനങ്ങളിൽ തമന്  സ്നാപിച്ചട് െനാേിന്യപ്രശട് ന
ത്ിനട്  തബദേശ സ്നാപനങ്ങൾക്ട് പരിഹനാരവം 
കമണ്ത്നാവന്തനാെട്. അതിലൂമട ജജവെനാേി
ന്യവം  മപനാത സ്േങ്ങളിബേക്ട്  എത്ന്തിനട് 
തടയിടനാനവം കഴിയന്തനാെട്. വിവിധ സ്നാപന
ങ്ങൾക്ട് അനബയനാജ്യെനായ ജജവെനാേിന്യ സവം
സട് കരെ സവംവിധനാനങ്ങൾ  ചുവമട മകനാടക്കുന്നു.
1. റിവംഗ് കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്്

ഒരു യൂെിറ്ട് ഉപബയനാഗിച്ചട് പ്രതിദിനവം 3 
കിബേനാവമര ജജവെനാേിന്യവം സവംസട് കരിക്നാവ
ന്തനാെട്.  ഏകബദശ വിേ യൂെിറ്ട് ഒന്ിനട് 2500 
രൂപ.  ഏതട് ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം അന
ബയനാജ്യവം. പ്രതിദിനവം ഉതട്പനാദി്പെിക്കുന് ജജവ
െനാേിന്യത്ിമറെ അളവിനനസരിച്ചട് റിവംഗുകളുമട 
എണ്ണവം കൂട്ടനാവന്തനാെട്.  ബകരള രനാജട് ഭവനിൽ 

സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള   റിവംഗട് 
കബമ്നാസ്റട് യൂെിറ്ട്

 �ബയനാ കബമ്നാസ്റർ 
യൂെിറ്ട്
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2. എയ്ററതാബിക് കറ്താസ്റിവംഗ് യൂണി്് 
(തുമ്പൂർ മൂഴി റമതാഡൽ)

ഒരു യൂെിറ്റുപബയനാഗിച്ചട് പ്രതിദിനവം  50 
മുതൽ 70  കിബേനാ വമര  ജജവെനാേിന്യവം വളെനാ
ക്ി  െനാറ്നാൻ സനാധിക്കുന്   പദ്തിയനാെട് 
എയട്ബറനാ�ികട് കബമ്നാസ്റിവംഗട്  സവംവിധനാനവം. 
പ്രതിദിനവം രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ 
അളവനസരിച്ചട്  യൂെിറ്റുകളുമട എണ്ണവം 
കൂട്ടനാവന്തനാെട്. എയട്ബറനാ�ികട്  യൂെിറ്ട്  സ്നാ
പിക്കുന്തിനള്ള മചേവട് തക എസ്റിബെറ്ിൻ 
പ്രകനാരെനാെട് കെക്നാക്കുന്തട്. ഏതട് കനാേനാവ
സ്യ്കവം  ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം അനബയനാജ്യെനായ സവംവി
ധനാനെനാെിതട്. 

3. റപതാർട്ബിൾ ബറയതാബിൻ ( വലുത്)
പ്രതിദിനവം 50 മുതൽ  70 കിബേനാ വമര ജജ

വെനാേിന്യവം വളെനാക്ി  െനാറ്നാൻ സനാധിക്കുന്   
പദ്തിയനാെട് ബപനാർട്ട�ിൾ �ബയനാ�ിൻ. സ്നാ
പനങ്ങൾക്കുവം ഫട് ളനാറ്റുകൾക്കുവം ഒരു ബപനാമേ 
അനബയനാജ്യവം. ഏകബദശ വിേ - ഒരു യൂെിറ്ിനട് 
55,000 രൂപ മുതൽ േഭ്യെനാെട്. 
4. ഫിക് സഡ്  ദെപ്് ബറയതാഗ്താസ് പ്താന്റ്

10 കിബേനാബയനാ അതിനട്  മുകളിബേബക്നാ    
പ്രതിദിന ജജവെനാേിന്യ ഉതട്പനാദനമുള്ള സ്നാ
പനങ്ങൾക്നബയനാജ്യവം. ജജവെനാേിന്യവം  രൂപ
മ്പെടന് അളവിനനസൃതെനായി സ്നാപിത ബശ
ഷിയള്ള �ബയനാഗ്യനാസട് പ്നാന്റുകൾ  
സ്നാപിക്നാവന്തനാെട്. പ്നാറെിൽ നിന്നുള്ള 
�ബയനാഗ്യനാസട് പനാചക ഇന്നെനായവം സ്ലറി ബനർ
്പെിച്ചട് ജജവവളെനായവം  അതനാതട്  സ്നാപനങ്ങ
ളിൽ തമന്  ഉപബയനാഗിക്നാവന്തനാെട്.  
5. ഓർഗതാനിക ്റവസ്റ ് കറ്താസ്റിവംഗ ്മമ�റീൻ 

ജജവെനാേിന്യവം ജവദയുതിയമട കൂടി സഹനാ
യബത്നാമട  ബവഗത്ിൽ ( 10-15 ദിവസത്ിന
ള്ളിൽ) വളെനാക്ി െനാറ്റുന്തിനള്ള യന്ത്രെനാെട് 
ഓർഗനാനികട് ബവസ്റട്  കബമ്നാസ്റിവംഗട് മെഷീൻ.

വിവിധ അളവകളിൽ (10, 25 ,50, 125, 250 
കി. ഗ്നാവം) ജജവെനാേിന്യവം  വളെനാക്ി െനാറ്നാൻ 
തക് തരത്ിൽ സ്നാപിതബശഷിയള്ള  ഓർഗനാ
നികട് ബവസ്റട് കബമ്നാസ്റിവംഗട്  മെഷീനകൾ നിേ
വിലുണ്ട്. കമ്്യൂെിറ്ിതേത്ിലുവം അനബയനാജ്യ
െനാെട്.

 
കമ്മ്യൂണി്ി തല ദൈവമതാലിന് 
സവംസ് കരണ പദ്ധതികൾ

ബകരളത്ിമേ ആമക ജജവെനാേിന്യ 
ഉതട്പനാദനത്ിമറെ  20 ശതെനാനവവം  മപനാത 
ഇടങ്ങളിൽ  നിന്ട് രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യ
െനാെട്. െനാർക്റ്റുകൾ, �സ്റനാന്റുകൾ, മപനാതസ
ബമ്ളന ബവദികൾ, വിവിധ ആരനാധനനാേയങ്ങൾ 
ബകന്ദീകരിച്ചുള്ള ഉത്വ ബെഖേകൾ  തടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങളനാെട് കമ്്യൂെിറ്ിതേത്ിൽ ഉൾമ്പെടന്
തട്. ഇത്രവം ഇടങ്ങളിൽ സ്ിരെനാബയനാ സനാന്ദർ
ഭികെനാബയനാ എത്ിബച്ചരുന് ജനവിഭനാഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുവം   വഴിബയനാരകച്ചവടക്നാരിൽ നിന്നുവം  
ഫനാസ്റട് ഫുഡട്കടകളിൽ നിന്നുവം െത്്യവം, െനാവംസവം, 
പഴവം, പച്ചക്റി തടങ്ങിയവ വിപെനവം  മചയ്യു
ന് വ്യനാപനാരികളിൽ  നിന്നുമെനാമക് രൂപമ്പെടന് 
ജജവെനാേിന്യെനാെട് കമ്്യൂെിറ്ിതേ ജജവ 
െനാേിന്യസവംസട് കരെ പദ്തികളിലൂമട സവം
സട് കരിബക്ണ്തട്. ഇത്രവം ഇടങ്ങളിൽ രൂപമ്പെ
ടന് െനാേിന്യത്ിമറെ സ്വഭനാവവം,  ഏകബദശ 
അളവട് എന്ിവ  അനസരിച്ചുള്ള  ജജവെനാേി

 ആേപ്പുഴ മെഡിക്ൽ 
ബകനാബളജിൽ സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള 

�നാർക്ട് ബെനാഡൽ 
�ബയനാഗ്യനാസട് പ്നാറെട് 

തൃശൂർ നഗരസഭ ശക്ൻ 
െനാർക്റ്ിൽ  സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള 

ഓർഗനാനികട് ബവസ്റട് 
കബമ്നാസ്റിവംഗട് സവംവിധനാനവം
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ന്യ സവംസട് കരെ പദ്തികൾ  തബദേശസ്നാപ
നങ്ങളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ സ്നാപിബക്ണ്തണ്ട്.  
കമ്്യൂെിറ്ിതേത്ിനനബയനാജ്യെനായ ജജവെനാ
േിന്യ സവംസ്കരെ സവംവിധനാനങ്ങൾ   ചുവമട
മകനാടക്കുന്നു.
1. വിൻറരേതാ കറ്താസ്റിവംഗ ്പ്താന്റ്

പ്രതിദിനവം രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യ
ത്ിമറെ അളവിനനസൃതെനായ വലു്പെത്ിൽ 
നിർമ്ിക്മ്പെടന് ബെൽക്കൂരബയനാടകൂടിയതവം  
പ്രതേത്ിൽ  ജജവെനാേിന്യത്ിൽ നിന്നുവം  
ഊർന്ിറങ്ങുന്  േീബച്ചറ്ട് ബശഖരിച്ചട്  ശനാസ്തീയ
െനായി സവംസട് കരിക്കുന്തിനള്ള ബസനാബക്ജട് 
പിബറ്നാടകൂടിയതവം ഉയർന് വനായ സമ്ർക്വം 
േഭിക്കുന് രീതിയിൽ  നിർമ്ിക്കുന്തെനായ 
മഷഡ്ഡുകളനാെട്  വിൻബരേനാ കബമ്നാസ്റട്  പ്നാന്റുകൾ. 
െനാർക്റ്റുകൾ,  പ്രതിദിനവം  ഒരു ടണ്ണിൽ കൂടതൽ 
ജജവെനാേിന്യവം ഉതട്പനാദി്പെിക്മ്പെടന് സ്നാ
പനങ്ങൾ  , മപനാത ഇടങ്ങൾ എന്ിവയ്ക്കട് അന
ബയനാജ്യെനായ പദ്തിയനാെിതട്. സ്വനാഭനാവിക 
കബമ്നാസ്റിവംഗട് രീതിയനാെട് വിൻബരേനാ കബമ്നാ
സ്റിവംഗട് പ്നാറെിൽ അവേവം�ിച്ചിട്ടുള്ളതട്.പദ്തി  
മചേവട്  എസ്റിബെറ്ിൻ പ്രകനാരവം കെക്നാക്നാ
വന്തനാെട്.
2. മണ്ിര  കറ്താസ്റിവംഗ ്പ്താന്റ്

െണ്ണിരയമട  സഹനായബത്നാമട  ജജവെനാ
േിന്യവം വളെനാക്ി െനാറ്റുന് കബമ്നാസ്റിവംഗട് 
രീതിയനാെട് െണ്ണിര കബമ്നാസ്റട് സവംവിധനാനവം. 
പ്രതിദിനവം രൂപമ്പെടന് ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ 
അളവിനനാനപനാതികെനായ വലു്പെത്ിൽ  െണ്ണിര 
കബമ്നാസ്റട് പ്നാന്റുകൾ  നിർമ്ിക്നാവന്തനാെട്. 
െണ്ണിരകബമ്നാസ്റിങ്ങിലൂമട  േഭിക്കുന് ജജവവ
ളത്ിനട്    ഫേഭൂയിഷ്ഠത   വളമര കൂടതേനാെട്.   
പദ്തിമചേവട്  എസ്റിബെറ്ിൻ പ്രകനാരവം കെ
ക്നാക്നാവന്തനാെട്. 
3. എയറ്റതാബിക ്ബിൻ  കറ്താസ്റിവംഗ ്പ്താന്റ് 
(തുമ്പൂർ മൂഴി)

വനായസമ്ർക്ത്നാൽ  കരിയിേ, ചനാെക
മ്പെനാടി, ജജവഇബനനാക്കുേവം എന്ിവയമട 
സഹനായബത്നാമട ജജവെനാേിന്യമത് വളെനാ
ക്ിെനാറ്റുന് അഴികബളനാടകൂടിയതവം േീബച്ചറ്ട്  
ബശഖരെ സവംവിധനാനബത്നാടകൂടിയതെനായ 
ചതരനാകൃതിയിലുള്ള  �ിന്നുകളനാെട് എയബറനാ
�ികട് കബമ്നാസ്റട് യൂെിറ്ട് ( തമ്പൂർമൂഴി). ആമക 
ജജവെനാേിന്യ ഉതട്പനാദനത്ിമറെ അളവിനന
സൃതെനായി കസ്റർ   അടിസ്നാനത്ിൽ  എയട്ബറനാ
�ികട് �ിന്നുകൾ സ്നാപിച്ചട് കമ്്യൂെിറ്ി തേ
ത്ിമേ ജജവെനാേിന്യവം സവംസട് കരിക്നാ 
വന്തനാെട്. 

ഏലൂർ നഗരസഭയിൽ 
സ്നാപിച്ചിട്ടുള്ള എയട്ബറനാ�ികട് 
യൂെിറ്ട് (തമ്പൂർ മൂഴി)

4. ഫിക ്സഡ ് ദെപ് ് കമ്മ്യൂണി്ി തല ബറയതാ
ഗ്താസ ്പ്താന്റ്

പ്രതിദിനവം  1 ടബണ്ണനാ അതിനട്  മുകളിബേനാ 
ജജവെനാേിന്യവം രൂപമ്പെടന്   െനാർക്റ്റുകൾ, 
മപനാത ഇടങ്ങൾ എന്ിവയ്ക്കനബയനാജ്യെനായ  സവം
വിധനാനെനാെട്   ഫികട് സഡട് ജട്പെട് �ബയനാഗ്യനാ
സട് പ്നാന്റുകൾ.  ജജവെനാേിന്യത്ിമറെ അളവി
നനസൃതെനായി  പ്നാറെിമറെ സവംഭരെ ബശഷി 
നിശ്ചയിച്ചട്   കൂടതൽ സ്നാപിത ബശഷിയിൽ 
പദ്തി സ്നാപിക്നാവന്തനാെട്. 

 ശുചിത്വ െിഷമറെ സനാബങ്തിക സനാമ്ത്ിക 
സഹനായബത്നാമട  തബദേശ സ്നാപനങ്ങൾക്ട്  
മുകളിൽ  സൂചി്പെിച്ച വിവിധ തേങ്ങളിമേ പദ്
തികൾ  നിയെനാനസൃത സ�ട് സിഡിബയനാട കൂടി 
നട്പെിേനാക്നാവന്തനാെട്.

(ബേഖകന് ശുചിത്വ െിഷനില് 
ബപ്രനാഗ്നാവം ആഫീസറനാെട്)

തിരുവനന്പുരവം നഗരസഭ  
പനാളയവം െനാർക്റ്ിൽ സ്നാപി
ച്ചിട്ടുള്ള  പ്രതിദിനവം 2 ടണ് 
ജജവെനാേിന്യവം സവംസട് കരി
ക്നാൻ ബശഷിയള്ള കമ്്യൂെിറ്ി
തേ �ബയനാഗ്യനാസട് പ്നാറെട് .
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ജജവെനാേിന്യ സവംസട് കരെ പദ്തികൾ 
തബദേശ സ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങൾ 

വിഭനാവനവം  മചയ്യുന് സെയവം മുതൽ പദ്തി പൂർ
ത്ികരിച്ചട് സ്ിരെനായ  നടത്ി്പെിബേക്ട് എത്
ന്തവമര ബചബയ്ണ്ടുന് പ്രവർത്നങ്ങളുവം  സ്വീ
കരിക്നാവന്  നടപടികളുവം ചുവമട 
പട്ടികമ്പെടത്ന്നു. 
1 റബതാധവതക്്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 

സ്നാപിക്നാനബദേശിക്കുന് െനാേിന്യ സവം
സട് കരെ പദ്തികൾക്നസൃതെനായി ജനങ്ങ
ളിൽ െനാനസിക െനാറ്വം വരുത്ന്തിനനാവശ്യ
െനായ വിവര വിജ്ഞനാന വ്യനാപന  പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിദഗട്ധരുമട  സഹനായബത്നാമട മുൻകൂട്ടി തമന് 
കർമ് പദ്തി തയ്നാറനാക്ി നട്പെിേനാക്കുക. 
2 അനുറയതാൈ് ദൈവമതാലിന് സവംസ ്കരണ 
പദ്ധതികൾ മതരമഞെടുക്കൽ 
ശുചിത്വ െിഷമറെ  ഉൾ്പെമട െനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ രവംഗത്ട്  പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
സ്നാപനങ്ങളിമേ വിദഗട്ധരുമട  ബെൽ ബനനാട്ട
ത്ിൽ അതനാതട് തബദേശ സ്വയവംഭരെ സ്നാപന
ങ്ങളുമട  ഭൂപ്രകൃതിക്കുവം കനാേനാവസ്യ്കവം ജജവ
െനാേിന്യത്ിമറെ    അവസ്യ്കവം  അനബയനാജ്യെനായ 
ജജവെനാേിന്യ  സവംസട് കരെ പദ്തികൾ 
ഗനാർഹിക- സ്നാപന- കമ്്യൂെിറ്ി തേങ്ങളിബേ
ക്ട് മതരമഞ്ഞടക്കുക. 
3 ഫണ് ്വകയിരുത്ൽ  

വിദഗട്ധ അഭിപ്രനായത്ിമറെ   അടിസ്നാന
ത്ിൽ മതരമഞ്ഞടക്കുന് അനബയനാജ്യ ജജവ
െനാേിന്യ സവംസട് കരെ പദ്തിയമട നടത്ി്പെി
ബേക്ട്  അതനാതട് തബദേശ സ്നാപനങ്ങൾ   
വകയിരുത്ന്  വിഹിതവവം ശുചിത്വ െിഷൻ 
വിഹിതവവം ഗുെബഭനാക്തൃ വിഹിതവവം കെക്നാ
ക്ി ആമക പദ്തി  മചേവട് വകയിരുത്ക. 
4 അവംഗറീകതാരവം വതാങ്ങൽ 

നട്പെിേനാക്നാൻ ഉബദേശിക്കുന് പദ്തികൾ 

മതരമഞ്ഞടത്ട് ആയതിമറെ   പദ്തി മചേവട് 
വകയിരുത്ി  ഡി.പി.സി   അവംഗീകനാരവം വനാങ്ങു
ന്തൾ്പെമടയള്ള ആവശ്യെനായ  നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്കുക.
5 വിശൈമതായ പദ്ധതി റിറപ്താർട് ്തയ്താറതാക്കൽ 
ഹരിത സഹനായ സ്നാപനവം, തബദേശ സ്വയവംഭരെ 
വക്പെിമേ സനാബങ്തിക വിഭനാഗവം    ഉബദ്യനാഗസ്ർ,  
ശുചിത്വ െിഷൻ എന്ീ വിഭനാഗങ്ങളുമട  സഹനാ
യബത്നാമട വിശദെനായ ജജവെനാേിന്യ സവംസട് ക
രെ പദ്തി   റിബ്പെനാർട്ടട് തയ്നാറനാബക്ണ്തനാെട്. 
പദ്തിയിൽ  ഉൾമ്പെടബത്ണ്ടുന്  ഗുെബഭനാക്നാ
ക്ൾ, സ്നാപനങ്ങൾ എന്ിവമര മുൻകൂട്ടി നിശ്ച
യിച്ചട് പദ്തി റിബ്പെനാർട്ടിൽ  ഉൾമ്പെടബത്ണ്തനാ
െട്.
6  സതാറകേതിക അനുമതി വതാങ്ങൽ 

അതനാതട്  പദ്തികളുമട  സൂക്ഷ്മ പരിബശനാ
ധന പൂർത്ീകരിച്ച  ബശഷവം അതനാതട് വിഭനാഗവം 
സനാബങ്തിക സ്നാപനങ്ങളിൽ നിന്ട് (ശുചിത്വ 
െിഷൻ, തബദേശ സ്വയവംഭരെ വക്പെിമേ വിവിധ 
വിഭനാഗവം സനാബങ്തിക ഉബദ്യനാസ്ർ) സനാബങ്തിക 
അനെതി  വനാങ്ങുന്തിനനാവശ്യെനായ നടപടികൾ 
സ്വീകരിബക്ണ്തനാെട്.
7 മെണ്ർ നെപെികൾ 

ആവശ്യമുള്ള പദ്തികൾ സർക്നാർ നടപടി 
ക്രെങ്ങൾ പനാേിച്ചട് മടണ്ർ മചയ്തുവം, സർക്നാർ 
അക്രഡിറ്ഡട് ഏജൻസികൾക്ട് ബനരിട്ടട്  അന
വദിക്നാവന്  പദ്തികൾ അത്രത്ിലുള്ള 
നടപടികൾ പൂർത്ീകരിച്ചുവം പ്രവൃത്ി   നിർവ്വ
ഹെത്ിബേക്ട് ബപനാകനാവന്തനാെട്.
8 പദ്ധതി  നിർവ്വഹണവം  

മടണ്ർ നടപടികൾ പൂർത്ീകരിച്ച പദ്തി
കളുമട  പ്രവൃത്ി നിർവ്വഹെത്ിബേക്ട്  കട
ക്നാവന്തവം  നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്നട് പദ്തി      
നടത്ി്പെിൽ  അവ്യക്തയള്ള  പക്വം  പ്രസ്തുത 
സനാബങ്തിക സ്നാപനങ്ങളിൽ നിന്ട് വിദഗട് ബധനാ

തസദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നെസതേണ്ട 
പ്രവര്തേനങ്ങളം  സ്വവീകരിസക്ണ്ട നെപെികളം

ജൈവമാലിന്യ 
സംസ ്കരണ പദ്ധതികൾ

സ്മാപികമാനുദദേശിക്കുന് 
മമാലിന്യസംസപ് കരണ 

പദ്തികള്കനുസൃതമമാ
യി ജനങ്ങളില് 

മമാനസിക മമാറ്ം വരുത്തു
ന്തിനമാവശ്യമമായ 
വിവര വിജ്മാന 

വ്യമാപനപ്രവരത്നങ്ങള് 
വിേഗപ്ധരുചട  

സഹമായദത്മാചട 
മുന്കൂട്ടി തചന് കരമ് 

പദ്തി തയേമാറമാകി 
നടപ്ിലമാക്കുക.
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കനവംകറഞ്ഞ പ്നാസ്റിക്കുകൾ മചറിയ കഷ
െങ്ങളനാക്ി ബറനാഡട് ടനാറിവംഗിനവം െറ്ട് പുന:ചവം
ക്രെെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവം ഉപബയനാഗമ്പെടത്
ന്തിനട് രെഡ്ിവംഗട് സവംവിധനാനവം എവം.ആർ.
എഫട് ബനനാമടനാ്പെവം ആകനാവന്തനാെട്.  കറഞ്ഞ 
അളവിൽ െനാത്രവം പ്നാസ്റികട് പനാഴട് വസ്തുക്ൾ 
ഉണ്നാവനാനിടയള്ള പഞ്നായത്കളിൽ 
ഇതിമറെ ആവശ്യവം ഇല്ല

പഞ്നായത്കൾക്നായി ഓബരനാ ബ്നാക്ട് 
അടിസ്നാനത്ിലുവം നഗരസഭകളിൽ പ്രബത്യക

റിറസതാഴ ്സ ്റിക്കവറിയുവം എവം.സി.എഫുവം

മബയിലിവംഗ ്സവംവിധതാനവം

രെഡ്ഡിവംഗ ്സവംവിധതാനവം

പബദശവം  ബതടി പദ്തി നിർവ്വഹെവം  വിജയക
രെനായി പൂർത്ീകരിക്നാവന്  തെനാെട്.
9 പദ്ധതി നെത്ിപ് ്- റമതാണി്റിവംഗ ്  

വിജയകരെനായി നിർവ്വഹെവം പൂർത്ീകരി
ക്കുന്  ഏമതനാരു പദ്തിയമടയവം  വിജയവം  
അതട് കൃത്യെനായി ബെനാെിറ്ർ  മചയ്യുന്തിേനാെട്. 

�ന്മ്പെട്ട സനാബങ്തിക സ്നാപനങ്ങളുമടയവം 
ഉബദ്യനാഗസ്രുമടയവം ബനതൃത്വത്ിൽ എല്ലനാ ആഴ്ച
യിലുവം  െനാസനാവസനാനവവം  കൃത്യെനായ ബെനാെിറ്
റിവംഗട് നടത്ി  പദ്തി പരനാജയത്ിബേക്ട് 
ബപനാകനാമത പരിപനാേിച്ചട് മുബന്നാട്ടട് മകനാണ്ട് ബപനാ
ബകണ്തനാെട്. 

നമ്മുമട െനാേിന്യക്കൂമ്നാരങ്ങളിൽ കനാെമ്പെട
ന് വസ്തുക്ളിൽ വേിമയനാരു ഭനാഗവം പുന;ചവം
ക്രെെ വ്യവസനായത്ിനട് ഉപബയനാഗമ്പെടത്
വനാൻ കഴിയന് അസവംസട് കൃത വസ്തുക്ളനാെട്.   
വീടവീടനാന്രവം കയറി ഇറങ്ങി ആക്രി  വ്യനാ
പനാരികൾ മചറിമയനാരു പ്രതിഫേവം നൽകി
മകനാണ്ിരിക്കുന് ബപ്പെറുകൾ, പ്നാസ്റിക്കുകൾ, 
ബേനാഹങ്ങൾ എന്ിവ ഇബ്പെനാൾ പുനഃചവംക്രെെ 
ത്ിനട് വിബധയെനാവന് സനാഹചര്യമുണ്ട്.  
എന്നാൽ കവറുകൾ, പനാക്ിവംഗട് കവറുകൾ, 
കണ്ണനാടി എന്ിവയ്കവം പുനരുപബയനാഗ പുന:ചവം
ക്രെെ സനാധ്യതയണ്ട്. എന്നാൽ വൃത്ിയള്ളതവം 
വേിമയനാരളവിൽ േഭ്യവെനാമെങ്ിൽ െനാത്രബെ 
അവ സനാമ്ത്ിക �നാധ്യത കൂടനാമത പുനഃചവം
ക്രെെവം മചയ്യുവനാൻ  സനാധിക്കു.

ഇവിമടയനാെട് എവം.സി.എഫിമറെ പ്രസ
ക്ി.  വീടകളിൽ നിന്നുവം സ്നാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുവം ബശഖരിക്കുന് വൃത്ിയള്ള എല്ലനാവിധ 

അജജവ പനാഴട് വസ്തുക്ളുവം തരവംതിരിച്ചട് സൂക്ി
ക്കുന്തിനവം ഇങ്ങമന ബശഖരിക്കുന്  ഓബരനാ 
തരവം വസ്തുക്ളുവം  വേിയ അളവിൽ പുനഃചവംക്ര
െെ വ്യവസനായികൾക്ട് േഭ്യെനാക്കുന്തിനമുള്ള  
സനാഹചര്യവം ഒരുക്കുകയനാെട് എവം.ആർ.എഫട്.  
അജജവ പനാഴട് വസ്തുക്ൾക്ട് പുനഃചവംക്രെെ 
സനാധ്യത ഉണ്നാവന്തട് അവ ഓബരനാ ഇനവം അന
സരിച്ചട് തരവംതിരിച്ചട് േഭ്യെനാക്കുബമ്നാഴനാെട്.  
ഒ്പെവം അവ വൃത്ിയള്ളതവം ഉെങ്ങിയതെനായി
രിക്കുവം.  ഇതിനള്ള അനകൂേ സനാഹചര്യെനാെട് 
എവം. ആർ. എഫട് ൽ ഉണ്നാബവണ്തനാെട്.  പ്നാ
സ്റികട് വസ്തുക്ളിൽ തമന് അബനകവം തരവംതിരി
വകളുണ്ട്.  ഇങ്ങമന തരവംതിരിക്കുന് ഓബരനാന്നുവം 
പ്രബത്യകവം പ്രബത്യകവം സൂക്ിക്കുന്തിനവം ഒരു 
പ്രബത്യക കനാേയളവിനള്ളിൽ കെിഞ്ഞുകൂടവനാൻ 
ഇടയള്ള അളവട് അനസരിച്ചുെനാവെവം ഓബരനാ 
ഇനത്ിനമുള്ള കള്ളികൾ നിർമ്ിബക്ണ്തട്.  

എവം.ആർ.എഫിമറെ കൂമടതമന് അത്യനാവ
ശ്യവം ബവണ്ടുന് ഒന്നാെട് മ�യിേിവംഗട് 
സവംവിധനാനവം.  പ്നാസ്റികട് കൂടകളുവം ക്പെികളുവം 
പുന:ചവംക്രെെത്ിനനായി അബതപടി തമന് 
വനാഹനത്ിൽ കയറ്റുന്തിനവം  രേനാൻസട് ബപനാർട്ടട് 
മചയ്യുന്തിനവം േനാഭകരെനായിരിക്ില്ല.  
ഇതിനനായി 5 േക്വം രൂപയിൽ തനാമഴ മുതൽ

മുടക്ിൽ  ഒരു �യേിവംഗട് സവംവിധനാനവം 
എവം.ആർ.എഫട് ബനനാടട് അന�ന്ിച്ചട് പെി
യന്തട് ഉചിതെനാകവം.  കട്ടികറഞ്ഞ പ്നാസ്റികട് 
വസ്തുക്ൾ, കൂടകൾ, ക്പെികൾ മുതേനായ 
�യേിവംഗട് നടത്ി ബേനാഡട് മചയട് മതങ്ിൽ  
െനാത്രബെ വേിയ അളവിൽ ചരക്ട് നീക്വം സനാ
ധ്യെനാകകയള്ളൂ.

െനായവം രെഡ്ിവംഗട് സവംവിധനാനവം ആകനാവന്തനാ
െട്. 500,1000, 2000 ചതരശ്ര.അടി    അളവക
ളിലുള്ള മെറ്ീരിയൽ മറക്വറി 
മഫസിേിറ്ികളുമട പ്നാനവം എസ്റിബെറ്റുവം ശുചി
ത്വെിഷനിൽ േഭ്യെനാെട്.  ഇവയ്ക്കട് 6 േക്വം രൂപ 
മുതൽ 13 േക്വംരൂപ വമരയനാെട് എസ്റിബെറ്ട് 
തക.  മ�യിേിവംഗട് സവംവിധനാനത്ിനട് െമറ്നാരു 
4.5 േക്വം രൂപയവം ചിേവട് വരുവം.  മരെഡ്ിവംഗട് 
യൂെിറ്ിനട് 4.5 േക്വം രൂപബയനാളവം ആവശ്യ
െനാെട്.

കട്പെനാടട്: ശുചിത്വെിഷന്
ബഫനാണ്: 0471 - 2316730
            0471 - 2319831  

�െിത്വ മിഷചന്  
ഉള്പ്ചട മമാലിന്യ 
സംസപ് കരണ രംഗത്പ്  
പ്രവരത്ിക്കുന് 
സ്മാപനങ്ങളിചല 
വിേഗപ്ധരുചട  ദമല് 
ദനമാട്ടത്ില് അതമാതപ് 
തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട  
�പ്രകൃതിക്കും 
കമാലമാവസ്യ്ക്കും 
ബജവമമാലിന്യത്ിചന്    
അവസ്യ്ക്കും  
അനുദയമാജ്യമമായ 
ബജവമമാലിന്യ  
സംസപ് കരണ 
പദ്തികള് ഗമാരഹിക- 
സ്മാപന- കമ്യൂണിറ്ി 
തലങ്ങളിദലകപ് 
ചതരചഞ്ഞടുക്കുക.
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പദ്ധതിടെലവ്

തിരുവനന്തപുരം 50 കെന്നു

വിൈയത്ിളക്കത്ിമന്റ കർമ്മഗതാഥകൾ

സമയബന്ധിതമമായി 
പ്രശപ് നങ്ങള് 

ബകകമാര്യം ചെയ്യുകയും 
നയൂനതകള് ഉചണ്കെില് 

അതപ് പരിഹരിച്പ് 
മുദന്മാട്ടപ് 

ദപമാകുന്തിനുമമാണപ് 
ജില്ലമാ പഞ്മായത്പ് 

സമാമ്പത്ിക 
വരഷമാരംഭത്ില് 

ഊന്ല് നല്കിയതപ്.
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2017-18 സനാമ്ത്ിക വര്ഷത്ിമറെ അവ
സനാനപനാദവം അസ്തെിക്നാന് 

നനാളുകള് െനാത്രവം �നാക്ിനില്മക് പദ്തിമച്ചേ
വട് 100% എത്ിക്നാനള്ള ഊര്ജ്ജിതയത്നത്ി
േനാെട് തബദേശസ്വയവം ഭരെ സ്നാപനങ്ങള്. 
മചേവിനത്ില് തിരുവനന്പുരവം ജില്ലയിമേ 
ഗ്നാെപഞ്നായത്കള് 2018 ജനവരി പകതി
ബയനാമട 50 ശതെനാനവവം കടന്ട് െറ്ട് ജില്ലകള്ക്ട് 
െനാതൃകയനായി െനാറിയിരിക്കുകയനാെട്. കണ്ണൂരുവം 
കനാസര്ബഗനാഡുവം ഈ കതി്പെില് തിരുവനന്പുര
ത്ിനട് പിന്ിേനായണ്ട്.

പദ്തിനിര് വ്വഹെവം ത്വരിതഗതിയില് നട
്പെനാക്കുന് കനാര്യത്ില് സവംസ്നാനമത് വിവിധ 
തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങള്ക്ിടയില് 
തികച്ചുവം ആബരനാഗ്യപരെനായ െത്രസ്വഭനാവവം രൂ
പമ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ഗ്നാെപഞ്നായത്കളില് 
ഒന്നാവം സ്നാനത്ട് മുട്ടനാര് ഗ്നാെപഞ്നായത്വം 
(ആേപ്പുഴ) രണ്ടുവം മൂന്നുവം സ്നാനബത്നാമട യഥനാ

ക്രെവം ആനിക്നാടവം (പത്നവംതിട്ട) തമ്െണ്വം 
(പത്നവംതിട്ട) വിളങ്ങുന്നു.

ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് വിഭനാഗത്ിലുവം ആേ
പ്പുഴ ജില്ലയിമേ അമ്േപ്പുഴ ബ്നാക്ട് പഞ്നായ
ത്ട് മുന്ിലുണ്ട്. ജില്ലനാ പഞ്നായത്ട് തേത്ില് 
വയനനാടട് ജില്ലയനാെട് ഒന്നാവം സ്നാനത്ട്. മുനി
സി്പെനാേിറ്ി തേത്ില് മുന്ിലുള്ളതട് യഥനാക്രെവം 
ആലുവ (എറെനാകളവം) ഈരനാറ്റുബപട്ട (ബകനാട്ടയവം) 
തനാനൂര് (െേപ്പുറവം) എന്ിവയനാെട്. ബകനാര്്പെബറ
ഷനില് മകനാല്ലവം ബകനാര്്പെബറഷനനാെട് ഒന്നാെതട്.

ഭരെസെിതിയമടയവം ജീവനക്നാരുമടയവം 
ആത്നാര്ത്വവം ആബവശകരവെനായ ഇടമപടേി
ലൂമടയനാെട് ഇവര്മക്ല്ലനാവം സ്തുത്യര്ഹെനായ ബനട്ട
ങ്ങള് ജകവരിക്നാനനായതട്.

ഇതനാ, െികച്ച പ്രകടനത്ിലൂമട ശ്രബദ്യ
െനായ ബനട്ടവം ജകവരിച്ച അദ്്യക്ന്നാരുമട പ്രവ
ര്ത്നനാനഭവവം വനായനക്നാരുെനായി പങ്കുവയ്കന്നു.

(പഞ്നായത്ട് ന്യൂസട് സര് വ്വീസസട്)

മുൻകനാേ അനഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്നുവം പനാഠ
ങ്ങൾ ഉൾമക്നാണ്ടു 
മകനാണ്ട് ജയപരനാജയ
ങ്ങൾ വിേയിരുത്ി 
ഭരെസെിതിയമടയവം 
സ്റനാറെിവംഗട് കമ്ിറ്ികളു
മടയവം ഒ്പെവം നിർവ്വ
ഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രു
മടയവം പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മെച്ചമ്പെടത്ി പദ്തി 

നിർവ്വഹെവം കനാര്യക്െെനാക്കുന്തിനള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്നാെട് 2017-18 സനാമ്ത്ിക വർഷ
ത്ിൽ തടക്വം കറിച്ചതട്.

സെയ�ന്ിതെനായി പ്രശട് നങ്ങൾ ജക 
കനാര്യവം മചയ്യുകയവം ന്യൂനതകൾ ഉമണ്ങ്ിൽ 

അതട് പരിഹരിച്ചട് മുബന്നാട്ടട് ബപനാകന്തിനെനാെട് 
ജില്ലനാ പഞ്നായത്ട് സനാമ്ത്ിക വർഷനാരവംഭ
ത്ിൽ ഊന്ൽ നൽകിയതട്.  അതനസരിച്ചട് 
ആസൂത്രെ സെിതിയവം സ്റനാറെിവംഗട് കമ്ിറ്ികളുവം 
വർക്ിവംഗട് ഗ്രൂപ്പുകളുവം യഥനാസെയവം ബചരുകയവം 
കറ്െറ് രീതിയിൽ ഒരു സ്റനാറ്സട് റിബ്പെനാർട്ടട് തയ്നാ
റനാക്കുകയവം മചയ്യുന് കനാര്യത്ിനനായിരുന്നു 
പ്രഥെ പരിഗെന നൽകിയിരുന്തട്.  സ്റനാറ്സട് 
റിബ്പെനാർട്ടിമന അടിസ്നാനെനാക്ി ബപ്രനാജക്ടുകൾ 
തയ്നാറനാക്കുകയവം അതിനട് 31.05.2017 നട് തമന് 
ഡി.പി.സി അവംഗീകനാരവം ബനടിമയടക്കുകയവം 
മചയ്തു.

 തടര്ന്ട് �ന്മ്പെട്ട സ്റനാറെിവംഗട് കമ്ിറ്ിയവം 
ഭരെസെിതിയവം ബചരുകയവം മുൻഗെനനാ ക്രെ
ത്ിൽ ബപ്രനാജക്ടുകൾ നട്പെിേനാക്കുന്തിനട് തീ
രുെനാനിക്കുകയവം മചയ്തു.  അതനസരിച്ചട് പശ്ചനാ

 'നമസ് റത വയനതാെ്'
വയനതാെ് ൈില്താ പഞ്തായത്്  വിൈയ കുതിപ്ിറലക്ക്

െി. ഉ�താകുമതാരി,  പ്രസിഡന്റ്
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ക�ോർപ്പകേഷനു�ൾ- 

ക്രെ
നവം.

തബദേശഭരെ
സ്നാപനവം

�ഡട്ജറ്ട്
വിഹിതവം

മചേവട് മചേവട് %

1 മകനാല്ലവം 10151.44 4052.00 39.91
2 കണ്ണൂർ 2696.28 851.00 31.57

ഫണ്ട് വിനിക�ോഗത്ില് മോതൃ�ോപരമോ�ി മുകനെറുനെ
 തകദേശസ്ോപനങ്ങൾ

(2018 ജനുവരി 15 വന്രയുളള �ണക്ട്)

മുനിസിപ്പോലിറ്ി�ൾ 

ക്രെ
നവം.

തബദേശഭരെ
സ്നാപനവം

ജില്ല �ഡട്ജറ്ട്
വിഹിതവം

മചേവട് മചേവട്%

1 ആലുവ എറെനാകളവം 404.15 279.00 68.94
2 ഈരനാറ്റുബപട്ട ബകനാട്ടയവം 330.36 225.00 68.16
3 തനാനൂർ െേപ്പുറവം 669.00 444.00 66.36

ജില്ോ പഞ്ോ�ത്തു�ൾ 

ക്രെ
നവം.

തബദേശഭരെ
സ്നാപനവം

�ഡട്ജറ്ട്
വിഹിതവം

മചേവട് മചേവട്%

1 വയനനാടട് 3713.73 1090.00 29.36

2 പത്നവംതിട്ട 3780.00 1011.00 26.75

ക്ോക്ട് പഞ്ോ�ത്തു�ൾ 

ക്രെ
നവം.

തബദേശഭരെ
സ്നാപനവം

ജില്ല �ഡട്ജറ്ട്
വിഹിതവം

മചേവട് മചേവട് %

1 അമ്േപ്പുഴ ആേപ്പുഴ 326.00 253.00 77.64
2 പരവൂര് എറെനാകളവം 367.00 258.00 70.31
3 മപരുങ്ടവിള തിരുവനന്പുരവം 693.48 447.00 64.48
4 വനാെനപുരവം തിരുവനന്പുരവം 882.00 550.00 62.39

ഗ്ോമപഞ്ോ�ത്തു�ൾ 

ക്രെ
നവം.

തബദേശഭരെ
സ്നാപനവം

ജില്ല �ഡട്ജറ്ട്
വിഹിതവം

മചേവട് മചേവട് %

1 മുട്ടനാർ ആേപ്പുഴ 118.39 235.00 198.15
2 തമ്െൺ പത്നവംതിട്ട 102.78 191.00 185.56
3 ആനിക്നാടട് പത്നവംതിട്ട 168.87 261.00 154.38

4 വീയപുരവം ആേപ്പുഴ 151.00 220.00 146.24
5 പൂെവംഗേവം തൃശൂര് 147.00 205.00 139.41
6 മുതവല്ലൂർ െേപ്പുറവം 244.00 332.00 136.01
7 അരിക്കുളവം ബകനാഴിബക്നാടട് 192.00 255.00 132.78
8. െണ് ബരേനാതരുത്ട് മകനാല്ലവം 139.00 182.00 130.36

ത്േ ബെഖേയിലുള്ള ബപ്രനാജക്ടുകൾ ഒഴിമക 
�നാക്ി എല്ലനാവം ഉടമന മചയ്തു തീർക്കുന്തി
നള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.  അസവംസട് കൃത 
സനാധനങ്ങളുമട േഭ്യതക്കുറവവം ജി.എസട്.ടി 
�നാധകെനാക്ിയതമകനാണ്ടുള്ള കരനാറുകനാരുമട 
നിസ്സഹകരെവവം മൂേവം നിർമ്നാെ പ്രവൃത്ി
കളുെനായി �ന്മ്പെട്ട ബപ്രനാജക്ടുകളിൽ സെയ
�ന്ിതെനായി തടർ നടപടികൾ സ്വീകരി
ക്നാൻ സനാധ്യെനാവനാമത വന്നു. ബസവന 
ബെഖേയിലുവം ഉൽ്പെനാദന ബെഖേയിലുവം ഉള്ള 
ബപ്രനാജക്ടുകളിൽ തടർനടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കുകയവം അതിനട് പ്രഥെ പരിഗെന നൽകി 
നട്പെിേനാക്കുന്തിനട് നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗ
സ്ർക്ട് നിർബദേശവം നൽകിയതിമറെയവം അടി
സ്നാനത്ിൽ കൂടതൽ ബനട്ടങ്ങൾ ഉണ്നാക്ി 
എടക്നാൻ സനാധിച്ചു.  മുൻവർഷമത് പദ്തി 
നടത്ി്പെിമേ ബപനാരനായ്മകൾ ചർച്ച മചയ്തിൽ 
നിന്നുവം പദ്തി നിർവ്വഹെത്ിൽ നിർവ്വ
ഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട ഭനാഗത് നിന്നുവം 
ഉണ്നായ വീഴ്ചകൾ കമണ്ത്കയവം അതട് പരി
ഹരിക്കുന്തിനനായി നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്
രുമട  െീറ്ിവംഗുകൾ എല്ലനാ െനാസവവം വിളിച്ചു 
ബചർക്കുകയവം നിർവ്വഹെത്ിമേ തടസ്സങ്ങൾ 
നീക്കുന്തിനനായി യഥനാസെയവം ഇടമപടകയവം 
പരിഹനാരവം നിർബദേശിക്കുകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്.  
ജില്ലനാതേ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട അഭനാവവം ഒരു പരി
ധിവമര നിർവ്വഹെ പുബരനാഗതിമയ പ്രതികൂേ
െനായി �നാധിച്ചിരുന്നു.  ഇതട് പരിഹരിക്കുന്തി
നനായി ജില്ലനാതേ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട ഒഴിവകൾ 
തബദേശസ്വയവംഭരെ വക്പെട് െന്ത്രിയമടയവം 
പ്രിൻസി്പെൽ മസക്രട്ടറിയമടയവം ശ്രദ്യിൽ 
മ്പെടത്കയവം പരിഹനാരവം ബതടകയവം മചയ്ിട്ടു
ണ്ട്.  െിക്വനാറുവം എല്ലനാ ജില്ലനാതേ ഉബദ്യനാഗസ്
രുമടയവം തസ്തിക നികത്മ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  
ഇതവം പുബരനാഗതി ജകവരിക്കുന്തിൽ ജില്ലനാ 
പഞ്നായത്ിനട് സഹനായകരെനായിട്ടുണ്ട്.

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അനവനാദവം നൽകിയി
രുന്തവം നിർവ്വഹെ ഘട്ടത്ിൽ എത്ി 
നിന്തെനായ സ്ിൽഓവർ പ്രവൃത്ികൾ നട
്പെിേനാക്കുന്തിനനായി നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗ
സ്ർക്ട് കർശന നിർബദേശവം നൽകകയവം 
അത്രത്ിൽ പൂർത്ിയനാക്നാൻ കഴിയനാതി
രുന് 34 പ്രവൃത്ികൾ ഇക്നാേയളവിൽ പൂർ
ത്ീകരിക്കുകയവം മചയ്തു.  ഇതവം ജില്ലനാ പഞ്നാ
യത്ിനട് ബനട്ടവം ജകവരിക്നാൻ സഹനായകര 
െനായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്തി രൂപീകരെ 
ത്ിലുവം നിർവ്വഹെഘട്ടത്ിലുവം ഉണ്നായ ന്യൂ
നതകൾ പരിഹരിക്കുന്തിനവം തടസ്സങ്ങൾ 
ഒഴിവനാക്ി മുബന്നാട്ടു കതിക്കുന്തിനവം �ന്
മ്പെട്ട വകപ്പുകളുമടയവം നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗ
സ്രുമടയവം സവംയക് ബയനാഗങ്ങൾ വിളിച്ചു 



 

എല്ലമാറ്ിനും ഉപരി ജില്ലമാ 
പഞ്മായത്പ് ചമമ്പരമമാര 
അവരുചട �ിവിഷനില് 

നടത്ചപ്ടുന് വികസന 
പ്രവരത്നങ്ങളില് 

സജീവമമായി ഇടചപടുക
യും പദ്തി 

പ്രവരത്നങ്ങള് പൂരണ്ണ 
വിജയത്ിചലത്ിക്കു

വമാന് മമാതൃകമാപരമമായ 
പ്രവരത്നം കമാഴ്ച 

ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്ിട്ടുണ്പ്
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2017-2018 വനാര്ഷിക 
പദ്തിയ്ക്കനായി മകനാല്ലവം 
മുനിസി്പെല് ബകനാര്്പെ
ബറഷനട് 101.51 ബകനാടി 
രൂപയനാെട് �ഡട്ജറ്ട് 
വിഹിതെനായി േഭിച്ചിട്ടു
ള്ളതട്. ഇതില് നനാളിത
വമരയനായി 39.28 ബകനാ
ടിരൂപയനാെട് മചേ 
വഴിച്ചിട്ടുള്ളതട്. 16.02 
ബകനാടി രൂപയമട �ില്ലു

കള്കൂടി രേഷറിയില് സെര്്പെിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടനാമത 
�ജറ്ട് പ്രകനാരമുള്ള ധനകനാര്യ കമ്ീഷന് ഗ്നാറെട് 
മുഴവനവം േഭിക്നാത്തിനനാല് 6.44 ബകനാടി 
രൂപയമട �ില്ലുകള് മപറെിവംഗനാെട്.

സര്ക്നാര് നിര്ബദേശിച്ച ദിവസവംതമന് 
പദ്തി സെര്്പെിച്ചുമകനാണ്ട് ജില്ലനാ ആസൂത്രെ 
സെിതിയമട അവംഗീകനാരവം യഥനാസെയവം ബനടി
മക്നാണ്നാെട് മകനാല്ലവം ബകനാര്്പെബറഷന് പദ്തി 
പ്രവര്ത്നവം ആരവംഭിച്ചതട്. ബകനാര്്പെബറഷനകളു
മട പട്ടികയില് ഒന്നാെതനായനാെട് ഡി.പി.സി. 
അവംഗീകനാരവം ബനടിയിട്ടുള്ളതട്. ഗുെബഭനാക്തൃ േിസ്റട് 
യഥനാസെയവം തയ്നാറനാക്ി കൗണ്സില് അവംഗീ
കനാരവംബനടി നിര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്ന്നാര്ക്ട് 
ജകെനാറിയതമൂേവം പദ്തി നിര് വ്വഹെവം ത്വരി
തഗതിയിേനായിട്ടുണ്ട്.

ബകനാര്്പെബറഷന് കൗണ്സിേിമറെ പൂര്ണ്ണസ

ബചർക്കുകയവം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചട് മുബന്നാട്ടട് 
ബപനാകന്തിന സനാധിക്കുകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്.  
ഇക്നാര്യത്ിൽ വിദഗട് ബദനാപബദശവം ആവശ്യമുള്ള 
ഘട്ടത്ിൽ കിേയിമേ ഓഫീസർെനാരുെനായി 
�ന്മ്പെടകയവം സവംശയ നിവനാരെവം നടത്ക
യവം അതവഴി ഒരളവവമര പ്രശട് നപരിഹനാരവം 
സനാധ്യെനാവകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. എല്ലനാറ്ിനവം ഉപരി 
ജില്ലനാ പഞ്നായത്ട് മെമ്ർെനാർ അവരുമട ഡിവി
ഷനിൽ നടത്മ്പെടന് വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സജീവെനായി ഇടമപടകയവം 
പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയത്ിമേ
ത്ിക്കുവനാൻ െനാതൃകനാപരെനായ പ്രവർത്നവം കനാ
ഴ്ചമവയ്കകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്ി്പെറഞ്ഞനാൽ ജില്ലനാ പഞ്നായത്ട് ഭര
െസെിതിയവംഗങ്ങൾ, നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗ
സ്ർ, സ്റനാറെിവംഗട് കമ്ിറ്ികൾ, വർക്ിവംഗട് ഗ്രൂപ്പു

കൾ, ജില്ലനാ പഞ്നായത്ിമേ ഉബദ്യനാഗസ്ർ 
എന്ിവരുമട ഒരു കൂട്ടനായ ആത്നാർത്െനായ പ്ര
വർത്നത്ിമറെ ഭനാഗെനായിട്ടനാെട് വയനനാടട് 
ജില്ലനാ പഞ്നായത്ിനട് െികച്ച ഒരു പ്രവർത്നവം 
കനാഴ്ചമവയ്ക്കനാൻ സനാധ്യെനായിട്ടുള്ളതട്.  

ഇതിമനല്ലനാവം ബനതൃത്വവം നൽകി എബന്നാ
മടനാ്പെവം ജവസട് പ്രസിഡറെട് പി.മക. അസ്മത്വം 
മസക്രട്ടറി വി.സി. രനാജ്പെനവം സദനാ ജനാഗരൂക
രനായി കർമ്നിരതരനായി പ്രവൃത്ിക്കുന്നുണ്ട്. 
പുബരനാഗതി നിേനിർത്ന്തിനവം 100 % വിജയ
ത്ിമേത്ിക്കുന്തിനവം അക്ീെവം പ്രയതട് നി
ക്കുന്തവം അതിനട് സവംസ്നാനതേത്ിലുവം 
ബസ്ററ്ട് പ്നാനിവംഗട് ബ�നാർഡിലുവം നിന്നുള്ള 
ഉന്ത ഉബദ്യനാഗസ്രുമടയവം തബദേശസ്വയവംഭരെ 
വക്പെിബറെയവം പൂർണ്ണ സഹകരെവം പ്രതീക്ി
ക്കുന്നു.

ഹകരെവവം ഇടമപടലുവം പദ്തി മചേവട് 
വര്ദ്ി്പെിക്നാന് സഹനായകെനായി. ബെയര്, മഡപ്യൂ
ട്ടി ബെയര്, സ്റനാറെിവംഗട് കമ്റ്ി മചയര്െനാന്െനാര്, 
ബകനാര്്പെബറഷന് മസക്രട്ടറി എന്ിവരുമട ബനതൃത്വ
ത്ില് െനാസവംബതനാറുവം നിര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രു
മട അവബേനാകനബയനാഗവം വിളിച്ചട് നിര് വ്വഹെത്ി
ല് തടസ്സങ്ങളുണ്നാകന് വിഷയങ്ങള് വിശദെനായി 
ചര്ച്ചമചയ്ട് അവ പരിഹരിക്കുന്തിനനാവശ്യെനായ 
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘടക സ്നാപനങ്ങ
ളിമേ ഉബദ്യനാഗസ്ര്ക്നാവശ്യെനായ ഭൗതികസനാ
ഹചര്യവം ഒരുക്കുകയവം നിര് വ്വഹെത്ിനനാവശ്യ
െനായ ബസ്റഷനറികള് യഥനാസെയവം വിതരെവം 
നടത്കയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്.

വികസനകനാര്യ സ്റനാറെിവംഗട് കമ്ിറ്ി മചയ
ര്െനാനവം അവംഗങ്ങളുവം പദ്തി മചേവട് ത്വരിതമ്പെ
ടത്ന്തിനട് ഉതകന് പേ നടപടികളുവം യഥനാ
സെയവം ജകമകനാണ്ിട്ടുണ്ട്. മകനാല്ലവം ബകനാര്്പെബറ 
ഷന് അധികനാരികളുവം നിര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്
രുവം ബകനാര്്പെബറഷന് എഞ്ിനീയറിവംഗട് വിഭനാഗവവം 
തമ്ില് ശരിയനായ ആശയവിനിെയവം നടത്ക 
വഴി പദ്തി നിര് വ്വഹെവം തടസ്സവം കൂടനാമത നട
ത്വനാന് കഴിയന്നു.

മകനാല്ലവം ബകനാര്്പെബറഷനിമേ പദ്തി പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളുെനായി �ന്മ്പെട്ട ഉബദ്യനാഗസ്രുമട
യവം ഘടകസ്നാപനങ്ങളിമേ ജീവനക്നാരുമടയവം 
ഒറ്മക്ട്ടനായ പ്രവര്ത്നങ്ങളുവം പദ്തി മചേവട് 
വര്ദ്ി്പെിക്കുന്തിനട് കനാരെെനായിട്ടുണ്ട്.

മകതാല്വം റകതാർപ്ററ�ൻ

ഒരുമയുമെ വിൈയവം
അഡ്. വി. രതാറൈന്ദ്രബതാബു, റമയർ



തറദേശസ്യവംഭരണ സ്താപനങ്ങളമെ പദ്ധതി മചലവ് (2018 ൈനുവരി 15 വമര)

ബകരളത്ിമറെ  മതബക് 
അറ്ത്ട് തിരുവനന്പു
രവം ജില്ലയിൽ 8 ഗ്നാെപ
ഞ്നായത്കൾ ഉൾമ്പെ
ടന്തനാെട് മപരുങ്ട 
വിള ബ്നാക്ട് പഞ്നായ
ത്ട്. പദ്തി ആസൂത്ര
െത്ിലുവം നിർവ്വഹ
െത്ിലുവം ദീർഘ 
വീക്െബത്നാമട പുതി 
യ രീതികൾ ആവിഷ്ക

രിച്ചതവം ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് ഭരെസെിതിയ
മടയവം നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമടയവം കഠിന
െനായ പരിശ്രെവവം 2017-18 വനാർഷിക പദ്തിയമട  
നിർവ്വഹെത്ിൽ മപരുങ്ടവിള ബ്നാക്ട് 
പഞ്നായത്ിമന സവംസ്നാനതേത്ിൽ മുന്നി
രയിമേത്ിച്ചിരിക്കുകയനാെട്. 2017-18 വനാർഷിക 
പദ്തിയമട ആസൂത്രെവം മുതൽ നിർവ്വഹെവം 
വമരയള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങമള കൃത്യെനായി ബെനാെി
റ്ർ മചയ്ട് നട്പെനാക്കുന് ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട്  
ഭരെസെിതിയമടയവം ഉബദ്യനാഗസ്രുമടയവം 
ബസവനവം വിേെതിക്നാനനാവനാത്തനാെട്.

കനാർഷിക ബെഖേയ്കവം െണ്ണട് - ജേ സവംരക്
െത്ിനവം മുൻഗെന നൽകിയ പദ്തി രൂപീ
കരെത്ിൽ വനിത, ശിശു, വബയനാജന, ഭിന്
ബശഷിയള്ളവർക്കുവം അർഹെനായ പരിഗെന 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജ്ജ സവംരക്െത്ിമറെ  
ഭനാഗെനായി മവള്ളറട, മപരുങ്ടവിള എന്ിവിട
ങ്ങളിമേ സനാമൂഹ്യനാബരനാഗ്യ ബകന്ദങ്ങളിലുവം 
ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് കനാര്യനാേയത്ിലുവം 

ബസനാളനാർ പനാനൽ സ്നാപിച്ചട് ജവദയുബതനാല്നാദ
നവം നടത്ന് പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയനായി വരുന്നു.

മപരുങ്ടവിള ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് പ്രബദശവം 
പ്നാസ്റികട് മുക്ബെഖേയനാക്കുക എന് േക്്യ
ബത്നാമട ഗ്നാെപഞ്നായത്കളിലുവം ബ്നാക്ട് 
പഞ്നായത്ട് ഓഫീസട് പരിസരത്വം പ്നാസ്റികട് 
സവംഭരെ ബകന്ദങ്ങളുവം പ്നാസ്റികട് മരെഡിവംഗട് 
&മ�യിേിവംഗട് മെഷീനകളുവം സ്നാപിക്കുന് 
തിനവം 2017-18 വനാർഷിക പദ്തിയിൽ തക വക
യിരുത്ിയിട്ടുണ്ട്. മതറ്ിദ്നാരെമൂേവം െിക് ഗ്നാ
െപഞ്നായത്കളിലുവം ജനങ്ങളുമട പ്രതിബഷധവം 
ഉമണ്ങ്ിലുവം ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് ഭരെസെി
തിയമട ഇച്ഛനാശക്ിയവം നയപരെനായ ഇടമപടലുവം 
മൂേവം ഭൂരിഭനാഗവം ബകന്ദങ്ങളുമടയവം പെി പുബരനാഗ
െിക്കുകയനാെട്.

ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ിൽ നിന്നുവം വിവിധ സ്കീ
മുകളിേനായി ഭവന നിർമ്നാെവം പൂർത്ിയനാക്ിയ 
700 ഗുെബഭനാക്നാക്ൾക്ട് കിെർ റീചനാർജ്ജട് 
മചയ്യുന്തിനവം ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് പരിധിയി
മേ വിവിധ പ്രബദശങ്ങളിമേ 18 നീരുറവകൾ സവം
രക്ിക്കുന്തിനമുള്ള ബപ്രനാജക്ടുകൾ ഉൾമ്പെടത്ി 
മപരുങ്ടവിള ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് ജേസവംരക്
െത്ിനട് െനാതൃക കനാട്ടുന്നു. ഗ്നാെപഞ്നായത്െനായി 
ബചർന്ട് സവംയക് പദ്തികൾ നട്പെിേനാക്കുന്തിനട് 
മുൻഗെന നൽകകയവം ഗ്നാെപഞ്നായത്കൾ പൂർ
ണ്ണെനായി സഹകരിച്ചതവം പദ്തി ആസൂത്രെ, നിർ
വ്വഹെഘട്ടങ്ങൾ സെയ�ന്ിതെനായി പൂർത്ിയനാ
ക്കുന്തിൽ ബ്നാക്ട് പഞ്നായത്ട് സെിതിയമട 
പൂർണ്ണെനായ സഹകരെവം ഉണ്നായതെനാെട് വളമര 
ബവഗവം േക്്യവം ജകവരിക്കുന്തിനട് കഴിഞ്ഞതട്.
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മപരുകേെവിള റ്താക്ക്

ഐക്വം വിൈയത്ിനതാധതാരവം
പി. സുൈതാതകുമതാരി, പ്രസിഡന്റ്

ഗ്മാമപഞ്മായത്തുമമായി 
ദെരന്പ് സംയുക്ത 
പദ്തികള് നടപ്ിലമാക്കു
ന്തിനപ് മുന്ഗണന 
നല്കുകയും 
ഗ്മാമപഞ്മായത്തുകള് 
പൂരണ്ണമമായി സഹകരിച്
തും പദ്തി ആസൂത്രണ, 
നിരവ്വഹണഘട്ടങ്ങള് 
സമയബന്ധിതമമായി 
പൂരത്ിയമാക്കുന്തില് 
ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്പ് 
സമിതിയുചട പൂരണ്ണമമായ 
സഹകരണം ഉണ്മായതമാ
ണപ് വളചര ദവഗം ലക്്യം 
ബകവരിക്കുന്തിനപ് 
കഴിഞ്ഞതപ്.



മുട്ടനാര് ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് 
പദ്തി സെയ�ന്ി
തെനായി വര്ക്ിവംഗട് ഗ്രൂ
പ്പുകള് കൂടി നിര്ബദേശ
ങ്ങള് ബക്രനാഡീകരിച്ചട് 
വികസന മസെിനനാര് 
നടത്കയവം പദ്തിക
ള്  ജില്ലനാ ആസൂത്രെ 
സെിതിക്ട് സെര്്പെിച്ചട് 
ആദ്യഘട്ടത്ില്ത മന് 
അനെതി ബനടകയവം 

മചയ്തു. അതിനബശഷവം നിര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്
രുമട ബയനാഗവം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയവം ഭരെസെിതിയവം 
മസക്രട്ടറിയവം ആവശ്യെനായ നിര്ബദേശവം നല്കുകയവം 
പദ്തി നിര് വ്വഹെവം ആരവംഭിക്കുകയവം മചയ്തു. 
അതബപനാമേ ഗ്നാെസഭ കഴിഞ്ഞ ഉടന് തമന് നി
ര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട ബയനാഗവം വിളിച്ചട് ഗുെ
ബഭനാക്തൃ േിസ്റട് നല്കുകയവം കൃത്യെനായ ഇടബവളകളില് 
നിര് വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമടയവം കരനാറുകനാരുമട
യവം ബയനാഗവം വിളിച്ചുകൂട്ടി ആവശ്യെനായ നിര്ബദേശ
ങ്ങള് നല്ി അവരുമട സഹകരെവം ഉറപ്പു വരുത്
കയവം മചയ്തു.

മുട്ടനാര് ഗ്നാെപഞ്നായത്ില് 2017-18 സനാമ്
ത്ിക വര്ഷവം ഉണ്നായിരുന് സ്ില് ഓവര് ബപ്രനാ
ജക്ടുകള് ഏമറക്കുമറ പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അധിക ധനസഹനായെനായി അനവദിച്ച ബേനാക
�നാങ്ട് ഫണ്ട് തനാരതബെ്യന അവികസിതവവം സനാ
മ്ത്ികവെനായി പിബന്നാക്വം നില്ക്കുന് മുട്ടനാര് ഗ്നാ
െപഞ്നായത്ിമേ രണ്ട് പ്രധനാന സ്േങ്ങമള 
�ന്ി്പെിക്കുന് ബറനാഡനായ ശ്മശനാനവം �ണ്ട് ബറനാ
ഡിമറെയവം പനാേത്ിമറെയവം നിര്മ്നാെത്ിനവം 
കൃഷിഭവന് നിര്മ്നാെത്ിനവം വകയിരുത്ി. 
പദ്തികള് സെയ�ന്ിതെനായി പൂര്ത്ീകരിക്കു 
ന്തിനട് സത്വരനടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയവം 
തക മചേവഴിച്ചിട്ടുള്ളതെനാകന്നു. 2017 ഡിസവം�ര് 
31 നട് മുമ്നായി മഡബ്പെനാസിറ്ട് വര്ക്കുകള് പൂര്ത്ീ
കരിക്കുന്തിനട് ശ്രെിക്കുകയവം േഭ്യെനായ ധനകനാ
ര്യ കമ്ീഷന് ഗ്നാറെട് തകയ്ക്കട് മുഴവന് �ില്ലട് സെ
ര്്പെിക്കുകയവം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. പദ്തി നിര് വ്വഹെ 
ത്ില് നിര്  വ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്ര് കനാര്യക്െെനാ
യി പ്രവര്ത്ിക്കുന്തിബനനാമടനാ്പെവം പദ്തി തയ്നാ
റനാക്കുന്തിലുവം നിര് വ്വഹെത്ിലുവം വികസനകനാ
ര്യ സ്റനാറെിവംഗട് കമ്റ്ി മചയര്െനാമറെ കൃത്യെനായ 
ഇടമപടലുവം അബതനാമടനാ്പെവം െറ്റു ഭരെസെിതി 
അവംഗങ്ങളുമട സഹകരെവവം പദ്തി മചേവട് 
ഉയരുന്തിനട് കനാരെെനായിട്ടുണ്ട്. പദ്തി മചേവട് 
100 ശതെനാനവം ജകവരിക്കുക എന് േക്്യവം സനാ
ക്നാതട്കരിക്കുന്തിനട് പഞ്നായത്ട് ഭരെസെി
തിയവം ജീവനക്നാരുവം ഒരു െനബസ്സനാമടയനാെട് പ്ര
വര്ത്ിക്കുന്തട്.
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മുട്താർ ഗ്താമപഞ്തായത്്

തറീക്ഷ്ണപ്രയത്വം വിൈയവം കണ്ടു
മതാത്തുകുട്ി ഈപ്ൻ, പ്രസിഡന്റ്

വറീയപുരവം ഗ്താമപഞ്തായത്് 

കൂട്തായ്മയിൽ വിെർന്ന വികസനവം
പ്രസതാൈ് കുമതാർ എൻ, പ്രസിഡന്റ്

ആേപ്പുഴ ജില്ലയിമേ 
കനാർത്ിക്പെള്ളി തനാലൂ
ക്ില് ഉള്മ്പെട്ട 
വീയപുരവം ഗ്നാെ പഞ്നാ
യത്ട് വർഷങ്ങളനായി 
പദ്തി നിർവ്വഹെ
ത്ിലുവം ജനബക്െ പ്ര
വ ർ ത് ന ങ്ങ ള ി ലു വം 
ഊന്ല് നല്കി പ്രവൃ
ത്ിക്കുന് പഞ്നായ

ത്നാെട്. നിരവധി തവെ സ്വരനാജട് ബരേനാഫി 
ബനടിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷത്ില് െഹനാത്നാഗനാ
ന്ി ബദശീയ ഗ്നാെീെ മതനാഴിലുറ്പെട് പദ്തിക്ട് 

ഗ്നാെ പഞ്നായത്ടിസ്നാനത്ില് ബദശീയതേ
ത്ില് ഒന്നാവം സ്നാനവവം േഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
വർഷവവം പദ്തി നിർവഹെത്ിലുവം നികതി 
പിരിവിലുവം സവംസ്നാനത്ട് തമന് ഏറ്വവം മു
ന്നിരയിലുെനാെട്. േഭ്യെനായ ഫണ്ടുകൾ വിശദ
െനായ വർക്ിവംഗട് ഗ്രൂപ്പുകളിലുവം െറ്റു ഗ്നാെസഭകളി
ലുവം ചർച്ചമചയ്ട് പൂർണ്ണെനായവം പ്രനാബയനാഗികെനായ 
പദ്തിക്നാെട് രൂപവം നല്കിയതട്. 2017-18 
വർഷവം കൃത്യസെയത്തമന് പദ്തിക്ട് ജില്ലനാ 
ആസൂത്രെ സെിതി അവംഗീകനാരവം ബനടകയണ്നാ
യി. പ്രവൃത്ികൾക്ട് കൃത്യെനായ ഒരു നിർവഹെ 
കേണ്ർ തയ്നാറനാക്കുകയണ്നായി. ജനപ്രതിനി
ധികൾ, ഉബദ്യനാഗസ്ർ, ആസൂത്രെ സെിതി 

പദ്തി ചെലവപ് 100 

ശതമമാനം ബകവരിക്കുക 
എന് ലക്്യം സമാക്മാ

തപ്കകരിക്കുന്തിനപ് 
പഞ്മായത്പ് ഭരണസമി
തിയും ജീവനകമാരും ഒരു 

മനദ്മാചടയമാണപ് 
പ്രവരത്ിക്കുന്തപ്.

പ്രവൃത്ികള്കപ് കൃത്യ
മമായ ഒരു നിരവഹണ 
കലണ്ര തയേമാറമാക്കുകയു
ണ്മായി. ജനപ്രതിനിധി
കള്, ഉദേ്യമാഗസ്ര, 
ആസൂത്രണ സമിതി 
അംഗങ്ങള് എന്ിവരുചട 
കൂട്ടമായ്മയമാണപ് ഇതപ് 
സമാധ്യമമാകിയതപ്.
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തു്മൺ ഗ്താമപഞ്തായത്് 

ഒരുമയിൽനിന്ന് ഉയർച്ച
സഖറിയ വർഗറീസ്, പ്രസിഡന്റ്

അവംഗങ്ങൾ എന്ിവരുമട കൂട്ടനായ്മയനാെട് ഇതട് 
സനാധ്യെനാക്ിയതട്. മെച്ചമ്പെട്ട മുന്കനാേ പ്രവർ
ത്ന അനഭവങ്ങൾ ഇപ്രകനാരവം കൃത്യെനായി 
ആസൂത്രെവം മചയ്യുന്തിനട് സഹനായകരെനായി. 

കട്ടനനാടിമറെ തനതട് കനാേനാവസ്നാ പ്രശട് ന
ങ്ങളനായ മവള്ളമ്പെനാക്വം, കൃഷിനനാശങ്ങൾ 
എന്ിവമയ അതിജീവിച്ചട് ഒരു നിർവ്വഹെ 
കേണ്ർ തയ്നാറനാക്കുക എന്തട് ഏമറ ബകശക
രെനായിരുന്നു. ഗുെബഭനാക്നാക്മള മതരമഞ്ഞട
ക്കുവനാനള്ള ഗ്നാെസഭകൾ ഭവംഗിയനായി പൂർത്ീ
കരിച്ചട് നിർവ്വഹെഉബദ്യനാഗസ്ന്െനാർക്ട് ഗുെ 
ബഭനാക്തൃ േിസ്റട് സെയ�ന്ിതെനായിത്മന് 
ജകെനാറി. ഗുെബഭനാക്നാക്മളമക്നാണ്ട് കൃത്യെനാ
യി എഗ്ിമെറെട് മവയട്പിക്കുന്തിനവം െരനാെത്ട് 
പ്രവൃത്ികൾ മടണ്ർ മചയ്ിക്കുന്തിനവം പഞ്നാ
യത്ട് സെിതി പ്രബത്യക നിഷട് ക്ർഷ പുേർത്ി.

കനാർഷിക ബെഖേയ്ക്കട് പ്രനാധനാന്യമുള്ള പ്രബദശ

െനാകയനാല് കൃഷി അന�ന് ബെഖേകൾക്നാെട് 
പ്രനാമുഖ്യവം നല്കിയതട്. 2017 ജൂൺ, ജൂജേ െനാ
സങ്ങളിമേ മവള്ളമ്പെനാക്ത്ില് കൃഷിയിട
ങ്ങൾ ആമക മുങ്ങി വിളനനാശവം സവംഭവിച്ചുമവങ്ി
ലുവം ആഗസ്റട്, മസപട്റ്വം�ർ െനാസങ്ങളില് വീണ്ടുവം 
കൃഷിയിറക്ി ഈ ബെഖേയ്ക്കട് ബവണ്ി നീക്ിവ
ച്ചിരുന് തക ഏകബദശവം പൂർണ്ണെനായവം മചേവഴി
ക്കുവനാന് കഴിഞ്ഞു.

ഭരെസെിതി ബയനാഗങ്ങളില് പ്രധനാന ചർ 
ച്ചനാ വിഷയവം പദ്തി വിേയിരുത്ലുവം നിർവഹ
െവെനാെട്. എല്ലനാ െനാസവവം കൃത്യെനായി നിർവ
ഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട അവബേനാകനവവം നടത്
ന്നു. അതനാതട് വനാർഡുകളില് ഏമറ്ടത്ിരിക്കുന് 
ബക്െ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ട് ബെല്ബനനാ
ട്ടവവം ദിശനാബ�നാധവവം നല്കന്തില് പഞ്നായ
ത്ട് അവംഗങ്ങളുമട ബസവനവം സ്തുത്യർഹെനാെട്. 

തതമ്െൺ ഗ്നാെ
പ ഞ് നാ യ ത് ി ല് 
പദ്തി നിർവ്വഹെ
ത്ില് ഓബരനാ ജത്രെനാ
സത്ിലുവം േക്്യെിട്ട
ത ി ലു പ ര ി യ നാ യ ി   
മചേവട് എത്ിക്നാനനാ
യതട് തനാമഴപറയന്   
സെീപനവം പദ്തി 
ന ി ർ വ്വ ഹ െ ത് ി ല് 

അനവർത്ിക്നാൻ കഴിഞ്ഞതിലൂമടയനാെട്.
മചറിയ തകകൾ വകയിരുത്ിയള്ള ബപ്രനാ

ജക്ടുകൾ ഒഴിവനാക്ിയവം ബപ്രനാജക്ടുകളുമട എണ്ണവം 
കറച്ചുവം ഗുെനിേവനാരമുള്ള വേിയ ബപ്രനാജക്ടുകൾ 
ഏമറ്ടത്ട് നട്പെിേനാക്ി. കൃത്യെനായ ഇടബവളക
ളില് നിർവ്വഹെ ഉബദ്യനാഗസ്രുമട ബയനാഗവം 
വിളിച്ചുബചർത്വം ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് ബയനാഗങ്ങളി
ല് െനാസത്ില് ഒരു പ്രനാവശ്യവം നിർവ്വഹെ 
ഉബദ്യനാഗസ്മര പമങ്ട്പെിച്ചട് പദ്തി നിർവ്വ
ഹെ അജണ് ചർച്ച മചയ്തുവം ബപ്രനാജ്ിമറെ നട
ത്ി്പെിലുള്ള അപനാകതകൾ പരിഹരിക്നാൻ 
സനാധിച്ചു. ഗുെബഭനാക്തൃ ബപ്രനാജക്ടുകൾ 17 എണ്ണ
ത്ില് 10 എണ്ണത്ിമറെയവം ഗുെബഭനാക്നാക്ൾ 
കടവം�ശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ബേ�ർ ഗ്രൂപ്പൂകൾ എന്ിവ 
മുബഖനയള്ളതനായതിനനാല് ഗുെബഭനാക്തൃ മതര
മഞ്ഞട്പെട് േളിതെനായി നടത്നാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഭിന്ബശഷിയള്ളവരുമട ഗ്നാെപഞ്നായത് 

തേ സർബവ്വ വികേനാവംഗ ബക്െബ�നാർഡട് മുബഖന 
നട്പെിേനാക്ിയിട്ടുള്ളതിനനാല് ഇത്രത്ിലുള്ള 
എല്ലനാ അവംഗങ്ങമളയവം ഉൾമക്നാള്ളിക്കുന്തിനവം 
ഗുെബഭനാക്നാക്മള കമണ്ത്ന്തിനവം സഹനാ
യകെനായി. സൂചിക ബസനാഫ്റട്  മവയർ മുബഖനയള്ള 
ഫയല് നീക്വം, ഘടകസ്നാപനങ്ങളുെനായള്ള 
ആശയവിനിെയത്ില് പൂർണ്ണെനായവം വിവരസനാ
ബങ്തികവിദ്യയമട ഉപബയനാഗവം എന്ിവ പ്രബയനാ
ജനമ്പെടത്ന്തിനനാല് ഇത്രത്ിലുള്ള കനാേ
തനാെസവം ഒഴിവനാക്നാൻ കഴിയന്നു.

ഉബദ്യനാഗസ്മര സമ്ർദേത്ിേനാക്നാമതയള്ള 
ഭരെസെിതിയമട സെീപനവം ഗ്നാെപഞ്നായ 
ത്ിമറെ പ്രവർത്നമത് ത്വരിതമ്പെടത്നാൻ 
സഹനായിക്കുന്നു. നട്പെിേനാക്ിയ പദ്തികളില് 
വരുന് ബസവിവംഗട്സട് തക വകയിരുത്ി പുതിയ 
ബപ്രനാജക്ടുകൾ ഏമറ്ടത്വം നട്പെിേനാക്ി വരു
ബമ്നാൾ ഏമതങ്ിലുവം തരത്ിലുള്ള തടസ്സവം ഉണ്നാ
കന് ബപ്രനാജക്ടുകൾക്ട് ബഭദഗതി വരുത്ിയവം 
സെയ�ന്ിതെനായി ഡി. പി . സി അവംഗീകനാരവം 
ബനടി ബപ്രനാജക്ടുകൾ നട്പെനാക്കുന്തിനനാലുെനാെട് 
തമ്െൺ ഗ്നാെപഞ്നായത്ിനട് മചേവട് ശതെനാ
നത്ില് വർദ്നവട് ജകവരുത്നാൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടുള്ളതട്.

ഭരെസെിതി, ജീവനക്നാർ, നിർവ്വഹെ 
ഉബദ്യനാഗസ്ർ എന്ിവരുമട പരസ്രസട് ബനഹ
ബത്നാമടയള്ള കൂട്ടനായ പ്രവർത്നെനാെട് ഈ അഭി
െനാനനാർഹെനായ ബനട്ടങ്ങൾക്ട് പിന്ിലുള്ളതട്.

ഉദേ്യമാഗസ്ചര 
സമ്രദേത്ിലമാകമാചതയു
ള്ള ഭരണസമിതിയുചട 
സമീപനം 
ഗ്മാമപഞ്മായത്ിചന് 
പ്രവരത്നചത് 
ത്വരിതചപ്ടുത്മാന് 
സഹമായിക്കുന്നു.
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�ില നയൂസട്
അയ്കേതാളി മതതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
ഊർൈിതമതാക്കതാൻ  സർക്കതാർ നെപെി

നഗരപ്രബദശത്ട് കനായികനാദ്്വനാനത്ിന തയ്നാറുള്ളവർക്കു 
മതനാഴിൽ ഉറ്പെനാക്കുന് അയ്ങ്നാളി മതനാഴിലുറപ്പുപദ്തി കൂടതൽ 
കനാര്യക്െെനാക്ി നട്പെനാക്നാൻ സവംസ്നാന സർക്നാർ തീരുെനാനി
ച്ചു. ഇതിനനായി അയ്ങ്നാളി നഗര മതനാഴിലുറപ്പുപദ്തിയമട 
സവംസ്നാന കൗൺസിൽ പുനസ്സവംഘടി്പെിക്കുകയവം പ്രവർത്ന 
െനാർഗ്ഗബരഖ നിർബദേശങ്ങൾ പരിഷട് ക്രിക്കുകയവം മചയ്തു.പുതിയ 
െനാർഗ്ഗബരഖ പ്രകനാരവം പ്രകൃ തി വിഭവ പരിപനാേനവം, അവശതയന
ഭവിക്കുന്വർക്കുള്ള വ്യക്ിഗത ആസ്തികൾ, വരൾച്ചനാപ്രതിബരനാ
ധവം, ശുചിത്വവം, ഭൂവികസനവം, ജേസവംരക്െവം, കടിമവള്ളവം, 
മകട്ടിടനിർമ്നാെവം തടങ്ങിയ ബെഖേകളിമേ പ്രവൃത്ികൾ നഗ
രസഭകൾബക്മറ്ടക്നാവം.

ഈ പദ്തിക്കു ഊർജവം പകരനാനനായി വിവിധ നഗരസഭക
ളിൽനിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കുവം ഉബദ്യനാഗസ്ർക്കുവം 
കിേയിൽ ആരവംഭിച്ച പരിശീേനപരിപനാടി അയ്ങ്നാളി പദ്തിയ
മട സവംസ്നാന കൗൺസിൽ അവംഗവം എസട്.രനാബജന്ദൻ ഉദട്ഘനാടനവം 
മചയ്തു.

കതാലതാവസ്താവ്തിയതാനത്താൽ നതാശവം റകരളത്ിന്
കനാേനാവസ്നാവ്യതിയനാനവം മൂേവം  കൂടതൽ നനാശവം സവംഭവിക്കു

ന്ത ബകരളത്ിേനായിരിക്കുമെന്നു മുൻ ചീഫട് മസക്രട്ടറി എസട്.
എവം.വിജയനാനന്ദട്.  മചേവ കറഞ്ഞ-പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീടനിർ
മ്നാെമത്ക്കുറിച്ചട് കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ച ഏകദിന ശില്ശനാ
േയിൽ മുഖ്യപ്രഭനാഷെവം നടത്കയനായിരുന്നു അബദേഹവം. പരി
സ്ിതിയിലുണ്നാകന് ബദനാഷങ്ങളനാെട് കനാേനാവസ്നാവ്യതിയനാന 
ത്ിമറെ  മുഖ്യകനാരെവം. പരിസ്ിതിക്കു നനാശവം സവംഭവിച്ചനാൽ 
പനാവമ്പെട്ടവമരയനാെട് ആദ്യവം �നാധിക്കുക. ജസേറെട് വനാേി 
പദ്തി ബവെമെന്നാവശ്യമ്പെട്ടവർ പിന്ീടത തിരുത്ി പരിസ്ി
തി സവംരക്കരനായ കനാര്യവം വിസ്മരിക്രുതട്. പബക് ജനങ്ങളുമട 
പരിസ്ിതി ബ�നാധവം കറഞ്ഞു വരികയനാെട്. വികസനവം ബവബെനാ 
പരിസ്ിതി ബവബെനാമയന്നു ചർച്ച മചബയ്ണ് സെയെനായിരിക്കു
ന്നു. വനവം നശീകരെവം ഇബ്പെനാൾ കറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകട്ടിടനിർമ്നാ

െത്ിൽ െനാത്രവം ഒതങ്ങുന്തല്ല ജേഫട് െിഷമനന്നുവം അബദേഹവം 
പറഞ്ഞു.

ബകനാസ്റട് ബഫനാഡട് എകട് സിക്യൂട്ടീവട് ഡയറ്ർ ടി.ആർ. ചന്ദദ
ത്ട് ആമുഖനാവതരെവം നടത്ി. കിേ മപ്രനാഫ.ബഡനാ. സണ്ണി 
ബജനാർജട് അദ്്യക്ത വഹിച്ചു. ജേഫട് പദ്തികളുമട നിർമ്നാെ
മത്ക്കുറിച്ചട് സി.ചന്ദ�നാബുവവം ഹരിതനിർമ്നാെ രീതികമള്പെ
റ്ി മക.ജി. ബദവപ്രിയനവം സവംസനാരിച്ചു.

റകതാറളൈ്  വിൈ്താർത്ികൾക്കു
കിലയിൽ സർട്ിഫിക്ക്് റകതാഴ് സ്

 പ്രനാബദശികഭരെമത്ക്കുറിച്ചട് ബകനാബളജട് വിദ്യനാർത്ികൾക്കു
ള്ള ആറനാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന് സർട്ടിഫിക്റ്ട് ബകനാഴട് സട് കിേയിൽ 
ആരവംഭിച്ചു. തൃശ്ശൂർ വിെേ ബകനാബളജിൽനിന്നുള്ള 70 ബപരനാെട് ആദ്യ
�നാച്ചിൽ പമങ്ടത്തട്. �ിരുദത്ിനവം �ിരുദനാനന്ര �ിരുദ
ത്ിനവം പഠിക്കുന് വിദ്യനാർത്ികളിൽനിന്ട് ബകനാബളജട് അധികൃ
തർ തമന് അഭിമുഖവം നടത്ിയനാെട്  തനാൽപര്യമുള്ളവമര  
മതരമഞ്ഞടത്തട്. പരിശീേനപരിപനാടി കിേ ഡയറ്ർ 
ബഡനാ.ബജനായട് ഇളെൺ ഉദട്ഘനാടനവം മചയ്തു. ബകനാബളജട് ജവസട് 
പ്രിൻസി്പെൽ സിസ്റർ നെിത അദ്്യക്യനായിരുന്നു. ബകനാഴട് സട് 
ഡയറ്ർ ബഡനാ.പീററർ എവം.രനാജട് ആമുഖനാവതരെവം നടത്ി. 
ബകനാബളജട് അബസനാസിബയറ്ട് മപ്രനാഫ. ബഡനാ.െിനി മക.ബജനാസട്, 
വിദ്യനാർത്ി പ്രതിനിധി റജീന റസനാഖട് എന്ിവർ സവംസനാരിച്ചു.

സറകേതവം റസതാഫ്റ് മവയർ:
ഗ്താമപഞ്തായത്് മസക്രട്റിമതാർക്കു 
പരിശറീലനവം

മകട്ടിടനിർമ്നാെത്ിനള്ള അനെതിക്ട് അബപക്ിക്കുന്
തിനവം അനെതി നൽകന്തിനമുള്ള  സബങ്തവം ബസനാഫ്റട് മവയറി
മനക്കുറിച്ചു ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് മസക്രട്ടറിെനാർക്കുള്ള  അർദ്ദിന 
പരിശീേനവം കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ചു. െേപ്പുറവം ജില്ലയിമേ 92 
ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് മസക്രട്ടറിെനാരനാെട്  ആദ്യഘട്ട പരിശീേന
ത്ിൽ പമങ്ടത്തട്. 

അയ്ങ്നാളി മതനാഴിലുറപ്പുപദ്തിയെനായി �ന്മ്പെട്ടട് നഗരസഭകളിമേ 
ജനപ്രതിനിധികൾക്കുവം ഉബദ്യനാഗസ്ർക്കുവം കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ച 
പരിശീേനപരിപനാടി.

മചേവ കറഞ്ഞ-പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീടനിർമ്നാെമത്ക്കുറിച്ചട് 
കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ച ഏകദിന ശില്ശനാേയിൽ മുൻ ചീഫട് മസക്ര
ട്ടറി എസട്.എവം.വിജയനാനന്ദട് മുഖ്യപ്രഭനാഷെവം നടത്ന്നു
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ഗ്താമപഞ്തായത്് പ്രസിഡന്റുമതാർക്കുവം സ്റതാൻഡിവംഗ് 
കമ്മി്ി മചയർമതാന്താർക്കുവം പരിശറീലനവം

അടത് വർഷമത് (2018-19) വനാർഷിക പദ്തി ആസൂത്ര
െവവം നിർവ്വഹെവവം സവം�ന്ിച്ചട് തിരുവനന്പുരവം ജില്ലയിമേ 
ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് പ്രസിഡന്റുെനാർക്കുവം വിവിധ സ്റനാൻഡിവംഗട് കമ്ി
റ്ി മചയർെനാൻെനാർക്കുവം പഞ്നായത്ട് അസി.മസക്രട്ടറിെനാർക്കുവം 
രണ്ടുദിവസമത് പരിശീേനവം കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ചു.

നഗരസഭ ഉറൈ്താഗസ്ർക്കു പരിശറീലനവം
നഗരസഭകളിമേ ഉബദ്യനാഗസ്ർക്കുള്ള കനാര്യബശഷിവികസന 

പരിശീേനപരിപനാടി കിേയിൽ തടങ്ങി.സൂപ്രണ്ടു മുതൽ കനാർക്കു
വമരയള്ള ജീവനക്നാരനാെട് മൂന്നുദിവസമത് പരിശീേനത്ിൽ 
പമങ്ടത്തട്.ബകനാർഡിബനറ്ർ ആർ. �നാേഗവംഗനാധരൻ പരിശീേ
നപരിപനാടി വിശദീകരിച്ചു. നഗരസഭ സവംവിധനാനവം, ബകരള മുനി
സി്പെൽ ആ്ട്, പദ്തി ആസൂത്രെവവം നിർവഹെവവം ബകരള 
സർവീസട് റൂൾസട്, ബകന്ദ- സവംസ്നാനനാവിഷട് കൃത പദ്തികൾ, 
ധനെനാബനജട് മെറെട്,നഗരനാസൂത്രെവം, �ിൽഡിവംഗട് റൂൾസട്, മപനാത
െരനാെത്ട് ചട്ടങ്ങൾ, സനാമൂഹ്യസുരക്നാമപൻഷനകൾ തടങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളിേനാെട് പരിശീേനവം. 

സതാമൂഹ്വിൈ്താഭ്താസ പരിപതാെിയിൽ
സതാക്ഷരതതാപ്രവർത്കരുവം

ജനകീയനാസൂത്രെത്ിൽ സനാക്രതനാെിഷമറെ പങ്നാളിത്വം 
ശക്െനാക്നാന് സനാക്രതനാെിഷൻ പ്രവർത്കമര സജ്ജരനാക്കു
ന്തിന മുബന്നാടിയനായള്ള രണ്ടു ദിവസമത് സവംസ്നാനതേ 
പരിശീേക പരിശീേനവം കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ചു. സനാക്രതനാ
െിഷൻ ജില്ലനാ ബകനാർഡിബനറ്ർെനാരുവം അസി.ബകനാർഡിബനറ്ർെനാരു
െനാെട് പരിശീേനത്ിൽ പമങ്ടത്തട്. കിേ ഡയറ്ർ 
ബഡനാ.ബജനായട് ഇളെൺ സ്വനാഗതെനാശവംസിച്ചു. സവംസ്നാന സനാക്
രതനാെിഷൻ അബതനാറിറ്ി ഡയറ്ർ ബഡനാ. പി.എസട്. ശ്രീകേ 
ആമുഖപ്രഭനാഷെവം നടത്ി.

നഗരശുചിത് പദ്ധതി രൂപറീകരണവം
മതാർച്ച് 31 നകവം പൂർത്ിയതാക്കുവം

സവംസ്നാനമത് മുഴവൻ നഗരസഭകളിലുവം െനാർച്ചട് 31 നകവം 
നഗരശുചിത്വ പദ്തി രൂപീകരിക്നാൻ തീവ്ര ശ്രെവം. 26 നഗരസ

ഭകളിൽ ഇതിനകവം പദ്തിരൂപീകരെവം പൂർത്ിയനായി. ശുചിത്വ 
പരിപനാേനത്ിന പ്രബത്യക പദ്തി (സിറ്ി സനാനിബറ്ഷൻ പ്നാൻ) 
തയ്നാറനാക്ിമക്നാണ്ിരിക്കുകയനാെട്. ബകന്ദ സർക്നാരിമറെ 
അർ�ൻ സനാനിബറ്ഷൻ നയത്ിമറെ അടിസ്നാനത്ിേനാെട് 
പദ്തി തയ്നാറനാക്കുന്തട്. ഹരിതബകരളവം െിഷൻ മുബന്നാട്ടുവച്ച 
സെഗ് ശുചിത്വ പദ്തിയമട പ്രനാധനാന്യവം കൂടി ഉൾമക്നാണ്നാെട് 
നഗരസഭകൾ പദ്തി തയ്നാറനാക്കുക.

ഇതെനായി �ന്മ്പെട്ടട് നഗരസഭകളിമേയവം ബകനാർ്പെബറഷന
കളിമേയവം മസക്രട്ടറിെനാർ,എഞ്ിനിയർെനാർ, മഹൽത്ട് ഇൻ
സട് മപ്ർെനാർ എന്ിവർക്കു കിേയിൽ രണ്ടുദിവസമത് പരിശീ
േനവം നൽകി. കിേ മപ്രനാഫ.ബഡനാ.സണ്ണി ബജനാർജട് ഉദട്ഘനാടനവം 
മചയ്തു. ബകനാർഡിബനററർ മക.ബഗനാപനാേകൃഷ്ണൻ പരിശീേനപരി
പനാടി വിശദീകരിച്ചു. കിേയവം ജർമ്ൻ സർക്നാർ സ്നാപനെനായ 
ജി.ഐ.ഇമസഡുവം ശുചിത്വെിഷനവം സവംയക്െനായനാെട് പരിശീ
േനവം നടത്ന്തട്. 

പരിസ്ിതി-കതാലതാവസ്താ വ്തിയതാനവം:
ൈ്ിൈിന പരിശറീലനവം

ഗ്നാെപഞ്നായത്കമള പരിസ്ിതി സൗഹൃദെനാക്നാനള്ള 
കനാര്യബശഷി വികസനപരിപനാടിയമട ഭനാഗെനായ ആദ്യഘട്ട 
ദ്വിദിന പരിശീേനവം കിേയിൽ തടങ്ങി. പരിസ്ിതി, കനാേനാവ
സ്നാ വ്യതിയനാനവം, ജജവജവവിധ്യ സവംരക്െവം എന്ീ വിഷ
യങ്ങമള അടിസ്നാനമ്പെടത്ിയനാെട് പരിശീേനവം. കിേയവം 
പരിസ്ിതി-കനാേനാവസ്നാ വ്യതിയനാന ഡയറ്ബററ്റുവം ജജവജവ
വിധ്യബ�നാർഡുവം സവംയക്െനായി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിേനായിട്ടനാെട് പരി
ശീേനവം നൽകന്തട്.

ബകരള സവംസ്നാന ജജവജവവിധ്യബ�നാർഡട് മചയർെനാൻ 
ബഡനാ.ബജനാഷി ഐ.എഫട്.എസട്, കിേ ഡയറ്ർ ബഡനാ.ബജനായട് 
ഇളെൺ എന്ിവർ സവം�ന്ിച്ചു. പരിസ്ിതി, കനാേനാവസ്നാവ്യ
തിയനാനവം, ജജവജവവിധ്യവം,  ബെഖേനാതേ അവസ്യവം പ്രത്യനാ
ഘനാതങ്ങളുവം, കൃഷി, കന്നുകനാേി വളർത്ൽ,  കടിമവള്ളവം, 
ആബരനാഗ്യവം, ശുചിത്വവം, െനാേിന്യപരിപനാേനവം, ജജവജവവിധ്യ 
പ്രബദശങ്ങൾ, ദുരന്നിവനാരെവം, െനഷ്യ-വന്യജീവി സവംഘട്ടന
ങ്ങൾ, പഞ്നായത്ട് തേത്ിൽ കർമ്പരിപനാടി തയ്നാറനാക്ൽ, 
തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങമള അടിസ്നാനമ്പെടത്ി വിവിധ മസഷന
കളനായിട്ടനായിരുന്നു പരിശീേനവം.

പ്രനാബദശികഭരെമത്ക്കുറിച്ചട് ബകനാബളജട് വിദ്യനാർത്ികൾക്കു  കിേയിൽ സവംഘടി്പെിച്ച സർട്ടിഫിക്റ്ട് ബകനാഴട് സട് കിേ ഡയറ്ർ ബഡനാ.ബജനായട് 
ഇളെൺ ഉദട്ഘനാടനവം മചയ്യുന്നു
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പരിെനാെശവംഖേയിമേ അവസനാനമത് 
കണ്ണിയനായ െനഷ്യനട് ഭക്െബത്നാടള്ള 

ആർത്ി തടങ്ങിയിട്ടട് കനാേബെമറമയനാന്നുെനായി
ട്ടില്ല.  വിശപ്പുെനാറ്നാൻ െനാത്രെല്ല  ആസ്വദിക്നാൻ 
കൂടിയള്ളതനാെട്  ഭക്െവം എന് ചിന്നാഗതിയനാ
െട് ജീവിക്നാൻ ബവണ്ി തിന്നുക എന് ആശയ
ത്ിൽ നിന്നുവം തിന്നാൻ ബവണ്ി ജീവിക്കുക 
എന് കനാഴ്ച്പെനാടിബേക്കു അവമന െനാറ്ിയതട്. പി
ന്ീടബങ്ങനാട്ടട് മെയ്നങ്ങനാമത കിട്ടുന്മതന്തുവം മതനാ
ണ്മതനാടനാമത വിഴങ്ങനാൻ തടങ്ങിയബ്പെനാൾ 
അവമന ജീവിതജശേീബരനാഗങ്ങളുവം പിടികൂ
ടനാൻതടങ്ങി.   നമ്മുമട പൂർവികർ എന്നുവച്ചനാൽ 
െൺെറഞ്ഞുബപനായവമരനാന്നുെല്ല. ഇന്ട് ജീവിച്ചി
രിക്കുന്തിൽ മുതിർന്വർ, അവമരനാമക്  എല്ലു
മുറിമയ പെിമചയ്ട് പല്ലുമുറിമയ തിന്വരനാെട്.  
സ്വന്വം ശരീരമത് ബരനാഗങ്ങൾമക്നാന്നുവം വിട്ടു
മകനാടക്നാമത  ആബരനാഗ്യെനാെട് സമ്മത്ന് 
മുദ്നാവനാക്യവം അവർ ഉയർത്ി്പെിടിച്ചു. കനാേബെൽ
്പെിച്ച വടക്ളല്ലനാമത ബരനാഗപീഡകമളനാന്നുവം 
തമന് അവമര ഗ്സിച്ചിരുന്ില്ല. പമക് ഇന്ട് 
എല്ലനാവരുവം ഒരുതരത്ിൽ അമല്ലങ്ിൽ െമറ്നാരു
തരത്ിൽ ബരനാഗികളനാെട്. ആബരനാഗ്യമുള്ളവരനാ
മെന്ട് സ്വയവം അഹങ്രിക്കുബമ്നാഴവം വർധിച്ച 

അന്നവിൊരം മുന്നവിൊരം
റഡതാ. വട്വിള വിൈയകുമതാർ

ബരനാഗനാതരതയനാമെന് സത്യവം തിരിച്ചറിയന്ി
ല്ല. പമണ്നാമക് ജീവൻ നിേനിറുത്നാൻ 
ഭക്െവം െനാത്രവം െതിയനായിരുന്നു. ഇന്ട് ജീവൻ 
നിേനിൽക്െമെങ്ിൽ ഭക്െബത്നാമടനാ്പെവം 
െരുന്നുവംകൂടി കഴിക്െമെന് സ്ിതിയനായി. 
അതനായതട് ഒരു കയ്ിൽ െരുന്നുവം െറുജകയിൽ 
പഞ്ഞിയെനായി നടക്കുന്വരനാെട് നമ്ൾ. വേ
തകയ്ിലുള്ള െരുന്ട് തീരുബമ്നാൾ  ഇടതട് 
കയ്ിമേ പഞ്ഞി മൂക്ിൽ വച്ചട് മതക്കുവടക്നായി 
കിടക്െമെന് ധ്വനി ബെല്റഞ്ഞ വനാചകത്ിൽ 
ഒളിഞ്ഞിരുപ്പുമണ്ങ്ിൽ അതിമേനാട്ടുവം അതിശ
ബയനാക്ിയിമല്ലന്ട് അടിവരയിട്ടുപറയനാനനാകവം.

എന്നായനാലുവം ഇന്ട് ഏകബദശവം 300 ദശേ
ക്വം ആളുകൾ ജീവിതജശേീബരനാഗങ്ങൾക്ട് 
അടിെകളനാമെന്നാെട് ബേനാകനാബരനാഗ്യ 
സവംഘടന പറയന്തട്. മതറ്നായ ജീവിതചര്യയവം 
അശനാസ്തീയെനായ ആഹനാരരീതിയവം  ഒ്പെവം പുക
വേിയവം െദ്യവവം െയക്കുെരുന്നുവംകൂടിയനായബ്പെനാൾ 
കൽ്പെിച്ച ആയസട് പൂർത്ിയനാക്നാനനാകമത 
െരെവംപുൽകനാബനനാ ശയ്നാവേവം�ിയനായി ബശഷി
ച്ചകനാേവം കരഞ്ഞുതീർക്നാബനനാ നിർ�ന്ിതരനാ
കന്നു. ഇന്ട് െേയനാളിയവം ജീവിതജശേീബരനാഗ
ങ്ങൾക്ട് അടിെയനാെട്. എന്ിമനയവം 

ഇന്പ് മലയമാളിയും 
ജീവിതബശലീദരമാഗ

ങ്ങള്കപ് അടിമയമാണപ്. 
എന്തിചനയും 
ഏതിചനയും 

അനുകരിക്കുന് നമ്ള് 
തനതപ് ഭക്ണങ്ങള്കപ് 
വിലദകരചപ്ടുത്ിചകമാ

ണ്പ് സമായിപ്ിചന് 
ജീവിതം  പകരത്മാന് 

തുടങ്ങിയതമാണപ് 
കമാരണം.
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ഏതിമനയവം അനകരിക്കുന് നമ്ൾ തനതട് 
ഭക്െങ്ങൾക്ട് വിേബക്ർമ്പെടത്ിമകനാണ്ട് 
സനായി്പെിമറെ ജീവിതവം  പകർത്നാൻ തടങ്ങിയ
തനാെട് കനാരെവം.

ഹൃബദ്നാഗവം, ജട്പെട് 2 പ്രബെഹവം, അർബുദവം, 
മപനാണ്ണത്ടി, വൃക്കളുമട പ്രവർത്ന 
ജവകേ്യവം, കരൾ ബരനാഗവം, ബെധനാക്യവം, എല്ലു
മപനാട്ടൽ തടങ്ങിയ ഒരു ഡസബനനാളവം ബരനാഗങ്ങൾ 
മതറ്നായ ജീവിതജശേിയെനായി �ന്മപട്ടു
ണ്നാകമന്ങ്ിലുവം മുന്ിൽ നിൽക്കുന്തട് ഹൃബദ്നാ
ഗവവം അന�ന്പ്രശ്നങ്ങളുെനാെട്. ഇന്ട് ഇന്്യ
യിൽ ഏകബദശവം 32 ദശേക്വം ഹൃബദ്നാഗികളു 
മണ്ന്നാെട് കെക്ട്. അതിബേമറയവം മചറു്പെ
ക്നാരനാമെന് സത്യവം ബേനാകനാബരനാഗ്യസവംഘടന
മയബ്പെനാലുവം അത്ഭുതമ്പെടത്ന്നു. െനാത്രെല്ല ഹൃദ
യനാഘനാതവം മൂേവം െരിക്കുന്വരിൽ പത്ശതെനാന 
ത്ിബേമറ നനാൽപത വയസിനട് തനാമഴയള്ളവ
രുവം. 

ബകരളീയനട് ഹൃബദ്നാഗവം പിടിമപടനാനള്ള 
സനാധ്യത െബറ്മതനാരു സവംസ്നാനബത്ക്നാൾ കൂ
ടതേനാമെന്ട് പഠനങ്ങൾ  മവളിമ്പെടത്ന്നു. 
എന്തുമകനാണ്നാെട് ബകരളീയർ ഇത്ര മചറു്പെത്ി
ബേ ഹൃദയസവം�ന്െനായ അസുഖങ്ങൾക്ട് അടി
െമ്പെടന്തട്. ഉത്രവം ബതടി അേയവംമുമ്ട് തീൻ
ബെശയിമേ ഭക്െത്ിബേമക്നാന്നു ബനനാക്കു. 
ആവിപറക്കുന് െനാവംസഭക്െത്ിൽ ഒരു 
വില്ലൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. മകനാമളമസ്റബറനാൾ 
എന് വില്ലൻ. എമന്യവം നിങ്ങമളയവം ഈ   
ബേനാകത്ള്ള സകേമരയവം ആയസ്സറനാമത മകനാ
ല്ലിക്കുന് ഭീകരൻ. 

ഈ ബേനാകത്ട് ഒരുപമക് ഏറ്വവം കൂടതൽ 
സുപരിചിതെനായ പദെനായിരിക്നാവം മകനാമളസ്റ
ബറനാൾ.  ചങ്ട് തകർക്കുന് ഭീകരമനന് കപ്രസി
ദ്ിയനായിരിക്നാവം അതിനട് കനാരെവം.  എന്നാെട് 
മകനാമളസ്റബറനാൾ എന്നുബചനാദിച്ചനാൽ മകനാഴ്പെി
മറെ ഒരു വകബഭദെനാമെന്ട്  പറയനാവം. അങ്ങമന
മയങ്ിൽ അതിമന എന്ിനട് ബപടിക്െവം. 
ആമരങ്ിലുവം അങ്ങമനമയനാരു സവംശയവം ഉന്യി
ച്ചനാൽ ഭയങ്രെനായി ബപടിച്ചിമല്ലങ്ിലുവം ബകൾക്കു
ബമ്നാൾ ഒന്ട് മെട്ടുകമയങ്ിലുവം ബവെമെന്ട് 
പറബഞ്ഞ െതിയനാവ. ഹൃദയത്ിമറെ ആബരനാഗ്യ
ത്ിൽ ആർക്നാെട് ഉൽക്ണ്ഠയില്ലനാത്തട്. 

െധ്യവയസ്ക്കമര സവം�ന്ിച്ചിടബത്നാളവം മകനാ
ളകബ്നാൾ എന്നുവം ഒരു ബപടിസ്വപ്നവം തമന്യനാ
െട്. എന്നാൽ ഈ ജജവരനാസപദനാർത്മത്  
അങ്ങമനയങ്ങട് വില്ലനനായി ചിത്രീകരിബക്ണ്. 
കനാരെവം ബകനാശനാവരെത്ിമറെ നിർമ്ിതിക്കുവം 
ബകനാശങ്ങളുമട വളർച്ചയ്കവം പിമന് ചിേ ജീവക
ങ്ങളുമട (ജവറ്െിൻ) നിർമ്നാെത്ിനവം 
അതബപനാമേ ചിേ ബഹനാർബെനാണുകളുമട ഉൽപനാ
ദനത്ിനവം മകനാമളമസ്റബറനാൾ അനിവനാര്യെനാ

െട്. മവയിബേൽക്കുബമ്നാൾ മകനാളസ്റബറനാൾ 
ജവറ്െിൻ ഡി (vitamin D) ആയി പരിെെിക്കു
മെന്ട് മചറിയ കനാസ്സിൽ നമ്മളനാമക് പഠിച്ചിട്ടു
ള്ളതനാെട്.  ശരീരത്ിനനാവശ്യെനായ ആമക മകനാ
മളസ്റബറനാളിമറെ  80 ശതെനാനവവം നിർമ്ിക്കുന്തട് 
കരളനാെട്. 20 ശതെനാനവം െനാത്രെനാെട് ആഹനാര
ത്ിലൂമട ശരീരത്ിമേത്ന്തട്. സസ്യനാഹനാര
ത്ിമേനാന്നുവം തമന്  മകനാമളമസ്റബറനാളില്ല. 
കനാരെവം ഒരു മചടിയവം പ്രസ്തുത ജജവരനാസപ
ദനാർത്മത് നിർമ്ിക്കുന്ില്ല. െനാവംസനാഹനാരെനാ
െട് മകനാമളമസ്റബറനാളിമറെ പ്രധനാന ബരേനാതസട്. 
മകനാമളമസ്റബറനാളിമനക്കുറിച്ചട് മചറിമയനാരു 
ധനാരെ എല്ലനാവർക്കുമുമണ്ങ്ിലുവം കറച്ചുകൂടി 
അറിയന്തട് നന്നായിരിക്കുവം. ഹൃദയനാബരനാഗ്യവം 
െബറ്തിബനക്നാളുവം മുഖ്യെനാെബല്ലനാ. 

നമ്മുമട ശരീരത്ിൽ ചീത് മകനാമളസ്റബറനാ
മളന്നുവം നല്ല മകനാമളസ്റബറനാമളന്നുവം  രണ്ടുതരമു
ണ്ട്. എൽ ഡി എൽ (LDL-Low Density 
Lipoprotein) എന്റിയമ്പെടന് ചീത് മകനാമള
മസ്റബറനാളിമറെ   അളവട് രക്ത്ിൽ കൂടിയനാൽ 
രക്ധെനികൾക്കുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അപക
ടകരെനായ ആബരനാഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്നാക്കുവം. എന്നാൽ 
എച്ചട് ഡി എൽ (High Density Lipoprotein) എന്
റിയമ്പെടന് നല്ല മകനാമളമസ്റബറനാൾ ധെനിക
ളിൽ മകനാഴ്പെടിഞ്ഞുകൂടന്തിമന തടഞ്ഞട് രക്
ക്കുഴലുകമള സവംരക്ിക്കുവം. തീമര സനാന്ദത 
കറഞ്ഞ െമറ്നാരുതരവം കൂടിയണ്ട്. വി എൽ ഡി 
എൽ (VLDL) എന്നാെട്  ഇതിമന അറിയമ്പെട
ന്തട്. സനാധനാരെ മകനാഴ്പെനായ ജരേഗ്ിസജറഡട് 
(Triglyceride) ധനാരനാളമുള്ള ഈ മകനാമളമസ്റബറനാ
ളനാെട് ശരീരകേകൾക്നാവശ്യെനായ മകനാഴ്പെിമന 
ഊർജ്ജത്ിനനായി വിതരെവം മചയ്യുന്തട്. െനാ
ത്രെല്ല എൽ ഡി എൽ (LDL) എന്യിനവം മകനാ
മളമസ്റബറനാളിമന രക്ത്ിലൂമട സഞ്രിക്നാനവം 
സഹനായിക്കുന്നു. എൽ ഡി എൽ (LDL), എച്ചട് 
ഡി എൽ (HDL), വി എൽ ഡി എൽ (VLDL) 
എന്ീ  മൂന്ിനവം മകനാമളസ്റബറനാളുവംകൂടി ബചരുന്
തിമനയനാെട് ബടനാട്ടൽ മകനാമളസ്റബറനാൾ എന്റി
യമ്പെടന്തട്. 

രക്പരിബശനാധനയിലൂമട മകനാളസ്റബറനാളി
മന മവബവ്വമറയവം മെനാത്െനായവം അറിയനാമനനാ
ക്കുവം. മവബവ്വമറ അറിയന്തിമനയനാെട് േിപിഡട് 
മപ്രനാജഫൽ (Lipid Profile)എന്ട് പറയന്തട്. 
ബടനാട്ടൽ മകനാളസ്റബറനാൾ എബ്പെനാഴവം 100 െില്ലി 
േിറ്ർ രക്ത്ിൽ 200 െില്ലിഗ്നാെിൽ തനാമഴയനാ
യിരിക്കുന്തനാെട് ഉത്െവം. ഹൃബദ്നാഗങ്ങളുമട പ്ര
ധനാനകനാരെക്നാരനനായ എൽ ഡി എൽ 
എബ്പെനാഴവം 100 െില്ലി േിറ്ർ രക്ത്ിൽ 100 െില്ലി
ഗ്നാെിൽ കറഞ്ഞിരിക്കുന്തനാെട് നല്ലതട്. നല്ല 
മകനാമളമസ്റബറനാളനായ എച്ചട് ഡി എൽ 40 െില്ലിഗ്നാ
െിൽ കറഞ്ഞനാൽ അതട് എൽ ഡി എൽ കൂടന്തി

ദകരളീയനപ് ഹൃദ്മാഗം 
പിടിചപടമാനുള്ള 
സമാധ്യത മദറ്ചതമാരു 
സംസ്മാനദത്കമാള് 
കൂടുതലമാചണന്പ് 
പഠനങ്ങള്  
ചവളിചപ്ടുത്തുന്നു. 
എന്തുചകമാണ്മാണപ് 
ദകരളീയര ഇത്ര 
ചെറുപ്ത്ിദല 
ഹൃേയസംബന്ധമമായ 
അസുഖങ്ങള്കപ് 
അടിമചപ്ടുന്തപ്. 
ഉത്രം ദതടി 
അലയുംമുമ്പപ് 
തീന്ദമശയിചല 
ഭക്ണത്ിദലചകമാന്നു 
ദനമാക്കു.
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നട് കനാരെെനാവവം. വി എൽ ഡി എൽ 30 െില്ലിഗ്നാ
െിൽ കൂടനാതിരിക്കുന്തനാെട് അഭികനാെ്യവം. 
ജരേഗ്ിസജറഡട് കൂടിയനാൽ മകനാഴ്പെട് രക്ത്ിൽ 
അടിയമെന്നുള്ളതിനനാൽ അതിമറെ അളവട് 150 
ഗ്നാെിൽ തമന് നിേനിർബത്ണ്തണ്ട്. 

ഇന്ട് നമ്ൾ ശനാരീരികനാസ്വനാസ്്യങ്ങളുെനായി 
ആശുപത്രിയിമേത്ബമ്നാൾ ബഡനാ്ർ ആദ്യവം 
നിർബദശിക്കുന്തട് രക്പരിബശനാധനയനാെബല്ലനാ. 
പ്രസ്തുത പരിബശനാധനയിലൂമട നനാമള അമല്ലങ്ിൽ 
െമറ്ന്നാൾ അതെമല്ലങ്ിൽ ഭനാവിയിൽ സവംഭവി
ക്നാൻ സനാധ്യതയള്ള ബരനാഗങ്ങമളക്കുറിമച്ചനാരു 
ധനാരെ നൽകനാനനാവവം. മകനാളസ്റബറനാളിമറെ നിേ 
പരിധിക്കത്നാമെങ്ിൽ ഹൃദയ സവം�ന്
െനായ പ്രശ്നങ്ങമളക്കുറിച്ചട് ആവേനാതിമ്പെബടണ് 
കനാര്യെില്ല. ബനമരെറിച്ചട് മകനാളസ്റബറനാളിമറെ 
അളവട് പരിധിക്പ്പുറെനാമെങ്ിൽ കറയ്ക്കനാനള്ള 
നടപടികൾ അടിയന്രെനായി മചയ്യുകയവം 
ബവെവം. 

പരിധിവിട്ട മകനാമളമസ്റബറനാളിമന പരിധിക്കു
ള്ളിേനാക്നാൻ െരുന്ിനവം ക്രെമ്പെടത്ിയ  ആഹനാ
രരീതിക്കുവം  പിമന് വ്യനായനാെങ്ങൾക്കുവം കഴിയവം. 
നിസ്സവംഗത കനാെിച്ചനാൽ ഹൃദയവം ക്ീെിക്കുവം. 
ബനനാക്കു,  അമ്യമട ഉദരത്ിേനായിരുന്ബ്പെനാൾ 
മുതൽ തടിക്കുന്തനാെട്  നമ്ളുമട ഹൃദയവം. 
അതിമറെ പ്രവര്ത്നമത് ഒരു െരവം 
മുറിക്കുന്തെനായി തനാരതെ്യവം മചയ്നാവം. െരത്ിൽ 
ബകനാടനാേി വീഴബമ്നാൾ ഒരു കക്െവം തടി മത
റിച്ചുബപനാകവം. അതനായതട് ഓബരനാ പ്രനാവശ്യവവം 
ബകനാടനാേി വീഴബമ്നാൾ െരത്ിമറെ ആയസട് 
കറഞ്ഞട് കറഞ്ഞട് വരുവം. അവസനാനമത് 
ബകനാടനാേി പതിക്കുബമ്നാൾ െരവം നിേമപനാത്ക
യവം മചയ്യുവം. അതബപനാമേയനാെട് നമ്മുമട 
ഹൃദയവവം. ജനിച്ചനനാൾ മുതൽ ആബരനാ ഹൃദയത്ി
നബെൽ ബകനാടനാേിയിടന്നു. അതനാെട് െിനട്ടിൽ 75 
എന് കെമക് ബകൾക്കുന് ശബ്വം അമല്ലങ്ിൽ 
സ്ന്ദനവം. മതറ്നായ ആഹനാരരീതിയനാെട് തടരുന്
മതങ്ിൽ ഹൃദയത്ിബേക്ട് ബകനാടനാേിയിടന്തി
മറെ ആക്വം കൂടകയവം അകനാേത്ിൽ െരെവം 
സവംഭവിക്കുകയവം മചയ്യുവം. ഹൃദയനാഘനാതെനാെട് 
െരെകനാരെമെങ്ിൽ നമ്ൾ പ്രതിസ്നാനത്ട് 
നിറുത്ന്തട് മകനാമളമസ്റബറനാളിമനയനാെട്. 
ചത്തട് കീചകമനങ്ിൽ മകനാന്തട് ഭീെനനായിരി
ക്കുെബല്ലനാ!.

ഹൃബദ്നാഗങ്ങളുമട ബനനാട്ടപ്പുള്ളി എന്നുവം പുരുഷ
ന്നാരനാെട്. എന്നുവച്ചട് സ്തീകൾ അതിനട് അതീത
രനാമെന്ട് ധരിക്രുതട്.  ആർത്വവിരനാെവംവമര 
സ്തീകൾക്ട് കനാേവം നൽകന് സവംരക്െമുണ്ട്. 
ആർത്വബശഷവം ഹൃബദ്നാഗങ്ങളുമട നിരക്ട് 
ആെനായനാലുവം മപണ്ണനായനാലുവം തേ്യെനായിരിക്കുവം. 
ഇവിമട സ്തീകൾ നന്ദിപറബയണ്തട് അവർക്ട് 
കജസ്തെത നൽകന് ഈസ്ട്രജൻ എന് ബഹനാർ

ബെനാെിനനാെട്.  ഈസ്ട്രജനട് (estrogen) ചീത്
മകനാളസ്റബറനാളിമന  കറച്ചട് നല്ലമകനാമളസ്റബറനാളി
മന കൂട്ടനാനനാകവം. പമക് ഈ സൗഭനാഗ്യവം 
ആർത്വവിരനാെവംവമര െനാത്രബെയള്ളൂ. അതിന
ബശഷവം ഈസ്ട്രജനണ്നാവില്ലബല്ലനാ. 

ഇേക്റികളുവം പച്ചക്റികളുവം കൂടതൽ ഭക്
െത്ിൽ ഉൾമ്പെടത്ക. ഒബെഗനാ 3 ഫനാറ്ി അമ്ല
ങ്ങൾ ധനാരനാളമുള്ള  െത്ി, അയിേ തടങ്ങിയ 
െൽസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക, മെനാരിച്ചതവം  വറുത്തവം 
കറയ്കക. െനാവംസനാഹനാരവം ആഴ്ചയിമേനാന്ട് എന്ക
െക്ിനട് ക്രെമ്പെടത്ക, ധനാരനാളവം മകനാഴപ്പുവം 
െധുരവവം അടങ്ങിയ സവംസ്കരിച്ച ആഹനാരസനാധന
ങ്ങളുവം െധുരപനാനീയങ്ങളുവം  ഒഴിവനാക്കുക, ഉ്പെട് 
കറയ്കക (രക്ത്ിൽ മവള്ളമത് പിടിച്ചുനിറു
ത്നാൻ ഉ്പെിമേ ബസനാഡിയത്ിനട് കഴിയവം. ഇതട് 
രക്െർദേവം കൂടനാൻ കനാരെെനാകവം). എണ്ണയിൽ 
വറുത് ആഹനാരങ്ങൾ ഒഴിവനാക്കുക (എണ്ണ 
ആവർത്ിച്ചനാവർത്ിച്ചട് ചൂടനാക്കുബമ്നാൾ രനാസ
െനാറ്വം നടന്ട് രേനാൻസ്നാറ്ട് എന് ഒരിനവം മകനാഴപ്പു
ണ്നാകവം. ഹൃബദ്നാഗങ്ങളുണ്നാക്കുന്തിൽ ഈ 
മകനാഴ്പെിനള്ള പങ്ട് വളമര വലുതനാെട്.  വ്യനായനാ
െത്ിനട് ശനാരീരിക പ്രവർത്നങ്ങമള ത്വരിത
മ്പെടത്ി ആബരനാഗ്യമത് പ്രദനാനവം മചയ്നാൻ 
കഴിയവം. അതമകനാണ്ട് വ്യനായനാെവം ശീേിക്കുക, 
ദിവബസന 20 െിനട്ടിൽ കറയനാമത നടക്കുക, ത
ടങ്ങിയവ ചിട്ടബയനാമട പനാേിച്ചനാൽ മകനാമളസ്റ
ബറനാളിമനന്ല്ല ഒന്ിനവം നമ്മുമട ആബരനാഗ്യമത് 
തകർക്നാമനനാക്ില്ല.

ബരനാഗങ്ങൾ ബവട്ടയനാടബമ്നാൾ ചിേബ്പെനാമഴനാ
മക് ഏഴരനാണ്ശനിമയന്നുവം കണ്കശ്ശനിമയന്നു
മെനാമക്്പെറഞ്ഞട്  സെയമത് പഴിക്കുന് നനാവം 
യനാഥനാർത്കറ്വനാളിമയ ബ�നാധപൂർവവം െറക്കുന്നു 
അമല്ലങ്ിൽ അവഗെിക്കുന്നു. മതറ്നായ ആഹനാ
രരീതിയനാെട് െനഷ്യമര ബരനാഗികളനാക്കുന്മത
ന്ട് അറിയനാമെങ്ിലുവം തറന്നു പറയനാൻ നമ്ൾ 
െടിക്കുന്നു. ബരനാഗങ്ങബളമറയവം നമ്ൾ കഴിക്കുന് 
ആഹനാരവെനായി �ന്മപട്ടതനാെട്. എന്നുവ
ച്ചനാൽ നല്ല ആഹനാരവം ശീേിച്ചനാൽ ബരനാഗങ്ങമള 
തരത്നാമെന്ർത്വം. െനാത്രവെല്ല ആജീവനനാന്വം 
അബരനാഗദൃഢഗനാത്രനനായിരിക്കുകയവം മചയ്നാവം. 
അതിഥി സൽക്നാരത്ിൽ പ്രബെഹവം കനാരെവം 
ചനായക്ട് െധുരവം ബവണ്നാന്ട് പറയബമ്നാഴവം മുന്ി
േിരിക്കുന് േഡുവിമന ഒരുളുപ്പുവം കൂടനാമത 
എടത്ട് കഴിക്കുബമ്നാൾ  അൽപബനരബത്മക്
ങ്ിലുവം അവൻ അവമറെ ആബരനാഗ്യമത് െറക്കു
ന്നു. അന്വിചനാരവം മുന്വിചനാരവം പിമന്വിചനാരവം  
കനാര്യ വിചനാരവം  എന്നാെബല്ലനാ മചനാല്ലട്. അമത 
അന്വം തമന്യനാെട് മുഖ്യവം.  ജീവിക്നാൻ കഴി
ക്കുന്  ആഹനാരവം,  പമക്  ജീവമനടക്രുതട്.

     
                  

എഴത്കനാരനവം എവം.ജി. 
ബകനാബളജിമേ സുബവനാളജി 

മപ്രനാഫസറുെനാെട് ബേഖകന്

ജനിച്നമാള് മുതല് 
ആദരമാ 

ഹൃേയത്ിനുദമല് 
ദകമാടമാലിയിടുന്നു. 

അതമാണപ് മിനുട്ടില് 75 

എന് കണചക 
ദകള്ക്കുന് ശബ്ം 

അചല്ലകെില് സ്പന്ദനം. 
ചതറ്മായ ആഹമാരരീതി

യമാണപ് തുടരുന്ചതകെില് 
ഹൃേയത്ിദലകപ് 

ദകമാടമാലിയിടുന്തിചന് 
ആകം കൂടുകയും 

അകമാലത്ില് മരണം 
സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഹൃേയമാഘമാതമമാണപ് 
മരണകമാരണചമകെില് 

നമ്ള് പ്രതിസ്മാനത്പ് 
നിറുത്തുന്തപ് ചകമാചള
ചസ്റ്റദറമാളിചനയമാണപ്. 

െത്തപ് കീെകചനകെില് 
ചകമാന്തപ് 

ഭീമനമായിരിക്കുമദല്ലമാ!
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മവബ്ദസ�കളിൽ ലഭ്മതാണ്

മതതാഴിലുറപ്് പദ്ധതി മതാർഗ്ഗനിർറദേശവം റദേ് മച�
െഹനാത്നാഗനാന്ി ബദശീയ ഗ്നാെീെ മതനാഴിലുറ്പെട് പദ്തിക്ട് 

കീഴില് ഏമറ്ടത്ട് നടത്ന് പ്രവൃത്ികള്ക്കുള്ള സനാധന സനാെ
ഗ്ികളുമട വനാങ്ങലുവം സവംഭരെവവം വിനിബയനാഗവവം സവം�ന്ിച്ച 
െനാര്ഗ്ഗനിര്ബദേശങ്ങള് പരിഷ്കരിച്ചുമകനാണ്ട് പുറമ്പെടവിച്ച 31.03.12 
മേ സ.ഉ(ജക) നവം. 93/2012/തസ്വഭവ നമ്ര് സര്ക്നാര് ഉത്രവട് 
റദേട് മചയ്ട് ഉത്രവനായി. എന്നാല്  18.07.17 മേ സ.ഉ(ജക) നവം. 
138/2017/തസ്വഭവ ഉത്രവട് പ്രനാ�േ്യത്ില് ഉണ്നായിരിക്കു
ന്തനാെട്.
(സ.ഉ. (ജക) നവം/254/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 18.07.2017)
 കിറയതാസ്ക് എക്സിക�ട്റീവുകളമെ റവതനവം വർദ്ധിപ്ി�

സവംസ്നാനമത് എല്ലനാ തബദേശസ്വയവംഭരെ 
സ്നാപനങ്ങളിമേയവം ബഹനാസ്ിറ്ല് കിബയനാസ്കകളിമേ 
കിബയനാസ്കട് എ�ികയുട്ടീവട് / ഡനാറ്നാ എന്രേി ഓ്പെബററ്ര്െനാരുമട ദി
വസബവതനവം 01.042016 മുതല് 675 രൂപയനായവം 01.04.2017 മുതല് 
710 രൂപയനായവം വര്ദ്ി്പെിച്ചട് ഉത്രവട് പുറമ്പെടവിച്ചു.  
(സ.ഉ(സനാധനാ) നവം. 4079/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 18-12-2017) 

മതാലിന്സവംസ്കരണവം - എയഡ്ഡ ്�ളകൾക്കുവം 
സബസ്ിഡി

സ്കൂളുകള്, ആശുപത്രികള്, ബഹനാസ്റലുകള് തടങ്ങിയ തബദേശ
സ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങള്ക്ട് ജകെനാറിക്ിട്ടിയ മപനാതസ്നാപ
നങ്ങളില് െനാേിന്യസവംസ്കരെസവംവിധനാനവം ഒരുക്കുന്തിനട് 100 
ശതെനാനവം സ�ട്സിഡി നല്കന്തിനട് അനെതി നല്ിയവം 
ഇത്രവം സവംവിധനാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്തിനട് ശുചിത്വെിഷമറെ ധന
സഹനായവം േഭിക്നാവന് അവസരങ്ങളില് ആയതട് ഉറ്പെനാബക്ണ്
തവം ശുചിത്വെിഷമറെ മസ്സിഫിബക്ഷന് അനസരിച്ചട് െനാേിന്യ
സവംസ്കരെ സവംവിധനാനവം ഒരുബക്ണ്തെനാെട് എന്ട് നിര്ബദേശവം 
നല്ിയവം 15.11.2017 മേ സ.ഉ(സനാധനാ) നമ്ര് 3687/2017/തസ്വഭവ 
നമ്ര് പ്രകനാരവം പുറമ്പെടവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്രവട് എയട്ഡഡട് സ്കൂളുക
ള്ക്കുവം �നാധകെനാക്ി ബഭദഗതി വരുത്ി ഉത്രവനായി.  
(സ.ഉ(സനാധനാ) നമ്ര് 16/2018/തസ്വഭവ തീയതി 03.01.2018)
െ്യൂറട്താറിയൽ സ്താപനങ്ങളമെ രൈി റ��ൻ

ബകരള പഞ്നായത്ട് രനാജട് ആ�ട്, 1994-മേ 266-നാവം വക്പെട് 
പ്രകനാരവവം ബകരള മുനിസി്പെനാേിറ്ി (ട്യൂബട്ടനാറിയല് 

സ്നാപനങ്ങളുമട രജിസട് ബരേഷന്) ചട്ടങ്ങള്, 1999 പ്രകനാരവവം 
എല്ലനാ ട്യൂബട്ടനാറിയല് സ്നാപനവവം �ന്മ്പെട്ട തബദേശസ്വയവംഭ
രെ സ്നാപനങ്ങളില് രജിസ്റര് മചയ്ിരിക്െമെന്നു വ്യവസ് 
മചയ്ിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത രജിസട് ബരേഷന് നിര്�ന്െനാബക്ണ്തട് നി
യെപരെനായ ആവശ്യെനാമെന്നുവം എല്ലനാ തബദേശസ്വയവംഭരെ 
സ്നാപനങ്ങള്ക്കുവം അത്രത്ില് നിര്ബദേശവം നല്ബകണ്തനാ
മെന്നുവം ബകരള സവംസ്നാന �നാേനാവകനാശ സവംരക്െ കമ്ീ
ഷന് ഉത്രവട് പുറമ്പെടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. �നാേനാവകനാശ സവംരക്െ 
കമ്ീഷന് ഉത്രവിമറെ അടിസ്നാനത്ില്, "ട്യൂബട്ടനാറിയല്" 
എന് നിര് വചനത്ില് വരുന് എല്ലനാ സ്നാപനങ്ങളുവം �ന്
മ്പെട്ട ഗ്നാെപഞ്നായത്ില്/മുനിസി്പെനാേിറ്ിയില്/ബകനാര്്പെബറ
ഷനില് നിര്�ന്െനായവം രജിസ്റര് മചബയ്ണ്തനാെട്. ആയതട് 
�ന്മ്പെട്ട തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനത്ിമറെ മസക്രട്ടറി 
പരിബശനാധിച്ചട് ഉറ്പെനാബക്ണ്തനാെട്. 
(സര്ക്കുേര് നവം. 213/ആര്ഡി3/17/തസ്വഭവ,  തീയതി 24-11-2017) 
ഡതാ്താ ബതാകേിൽ ഇല്താത് സ്ലങ്ങളിൽ നിർമ്മതാണതാ
നുമതി സവംബന്ിച്ച്

മനല് വയല് തണ്ണീര്ത്ട സവംരക്െനിയെപ്രകനാരവം തയ്നാറനാ
ക്ിയ ഡനാറ്നാ �നാങ്ില് ഉള്മ്പെട്ടിട്ടില്ലനാത് സ്േങ്ങളില് മകട്ടിടനി
ര്മ്നാെനാനെതി നല്കുന്തട് സവം�ന്ിച്ചട് സര്ക്കുേര് പുറമ്പെടവിച്ചു. 
(സര്ക്കുേര് നവം.  ഡിഎ 1/980/2017തസ്വഭവ,  തീയതി 12.12.2017)

റപ്രതാൈ�കളമെ പൂർത്റീകരണപ�വം തയ്താറതാക്കണവം 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളില് തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങള് 

നട്പെനാക്ിയ ബപ്രനാജക്ടുകളുമട പൂര്ത്ീകരെപത്രവം തയ്നാറനാക്ിയി
രുന്തട് െനാര്ച്ചട് 31-നട് ബശഷെനായിരുന്നു. െനാര്ച്ചട് െനാസവം 31ന ബശഷവം 
പൂര്ത്ീകരെപത്രവം തയ്നാറനാക്ി ബസനാഫ്റട് മവയറില് ബരഖമ്പെട
ത്ന്തിനട് കനാേതനാെസമെടക്കുന്തിനനാല് ഓബരനാ ബപ്രനാജക്ടുവം പൂ
ര്ത്ിയനാക്കുബമ്നാള് തമന് പൂര്ത്ീകരെപത്രവം തയ്നാറനാക്ി 
�ന്മ്പെട്ട ഉബദ്യനാഗസ്ന് എന്രേി മചബയ്ണ്തനാെട്. ഭൗതിക 
േക്്യത്ിനട് അനസൃതെനായി ഭൗതിക ബനട്ടവം തബദേശസ്വയവംഭരെ 
സ്നാപനങ്ങള് പൂര്ത്ീകരെ പത്രബത്നാമടനാ്പെവം കൃത്യെനായി ബച
ര്ബക്ണ്തനാെട്. 
(സര്ക്കുേര്.നവം. 1858832/ആര്.എ1/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി              
06-12-2017)



ഗ്മാമീണദമഖലയില്  
ചതമാഴിലവസരങ്ങള് 

സൃഷ്ിക്കുന്തില് മമാത്രമല്ല 
കമാലെക്രത്ിചന് 

തിരിയലില് തള്ളചപ്ടുന് 
നിലവിചല അവസ്കചള 

ബവവിധ്യവതപ്കരണ
ത്ിചന് �തനപമാതയി

ലൂചട പുനഃസ്മാപിച്പ് 
നിലനിരത്മാനുള്ള 

�സിചന് പ്രയതപ് ന 
ഫലമമാണപ് കമാസറദഗമാ�പ് 

സീതമാംദഗമാളിയില് 
ആരംഭിച് ദകരള ഗ്മാമ

ദജ്യമാതി ബലറ്ിംഗപ് എന് 
സ്മാപനം. 

ടതരുവുവിളക്് 
ഉത്പാദനരംഗസതേക്് �സ്

പി. വി. സുനിൽ  
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ബകരളത്ിമേ മുഴവൻ ഗ്നാെപഞ്നായത്കളുവം 
അവംഗങ്ങളനായി പഞ്നായത്ട്     വക്പെിനട് 

കീഴിൽ രൂപവം മകനാണ് ബകരള റൂറൽ എവംബപ്നാ
യട് മെറെട് & മവൽമഫയർ  മസനാജസറ്ി (�സട്) 
ബപരിമന അന്വർത്െനാക്ിമകനാണ്ട്      അതിമറെ 
ഉബദേശ േക്്യങ്ങളിബേക്കുള്ള പ്രയനാെത്ിൽ 
െമറ്നാരു നനാഴികക്ല്ലട് കൂടി പിന്ിടകയനാെട്. മത
രുവവിളക്കുകളുമട ഉതട്പനാദന രവംഗബത്ക്ട് കനാ
മേടത് വച്ചു മകനാണ്ട് �സിമറെ മതരുവവിളക്ട് 
ഉതട്പനാദന യൂെിറ്നായ ബകരള ഗ്നാെ ബജ്യനാതി 
ജേറ്ിവംഗട് ഈ പുതവർഷനാരവംഭത്ിൽ  ഔബദ്യ
നാഗികെനായി ഉതട്ഘനാടനവം മചയ്യുകയനാെട്.

ബപരു ബപനാമേ തമന്യനാെട് പ്രവർത്നത
േവവം. േക്്യങ്ങൾക്കുവം പുത സവംരവംഭങ്ങൾക്കുവം 
പരിധി കൽ്പെിച്ചിട്ടില്ല. അതമകനാണ്ട് തമന് 
ഗ്നാെീെ     ബെഖേയിൽ  മതനാഴിേവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ െനാത്രെല്ല കനാേചക്രത്ിമറെ 
തിരിയേിൽ തള്ളമ്പെടന് നിേവിമേ അവസ്
കമള ജവവിധ്യവതട്കരെത്ിമറെ നൂതനപനാ
തയിലൂമട പുനഃസ്നാപിച്ചട് നിേനിർത്നാനള്ള 
�സിമറെ പ്രയതട് ന ഫേെനാെട് കനാസറബഗനാഡട് 
സീതനാവംബഗനാളിയില് ആരവംഭിച്ച ബകരള ഗ്നാെബജ്യ
നാതി ജേറ്ിവംഗട് (KGL) എന് സ്നാപനവം. ഇതിനട് 
പ്രബചനാദനെനായതനാകമട്ട �സട് മുൻകനാേങ്ങളിൽ 
തടങ്ങിയതവം േക്്യപ്രനാപ്തി ബനടിയതെനായ രണ്ട് 
ഗ്നാെേക്ഷ്മി മുദ്നാേയങ്ങളുവം. ഇവ രണ്ടുവം ബകരള
ത്ിമേ തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളുമട 
ആവശ്യവം നിറബവറ്റുന്തിൽ പൂർണ്ണെനായവം 
വിജയവം ജകവരിച്ചബതനാമടയനാെട് �സട് െമറ്നാരു 
ബെഖേമയകറിച്ചട് ചിന്ിക്കുന്തട്. ആധുനിക 
സനാബങ്തികവിദ്യയമട തള്ളിക്യറ്ത്ിൽ 
അച്ചടി ബെഖേയ്കണ്നായ മുരടിപ്പുവം കവംപ്യൂട്ടർവ

തട്ക്രെത്ിമറെ ഭനാഗെനായി പേ തബദേശ സ്വ
യവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളുവം ബപ്പെർമേസ്സട് ഓഫീ
സുകളനായി െനാറിമകനാണ്ിരിക്കുന് സനാഹചര്യ 
ത്ിലുവം നിേവിൽ �സട് ജകമവച്ച മതനാഴിൽ 
ബെഖേ വികസി്പെിക്നാനനാകനാമത വന്തവം 
പുതിയ ചിന്യ്ക്കട് ബപ്രരെയനായി. ഡയറ്ർ 
ബ�നാർഡട് അവംഗങ്ങളുവം �സിമറെ െനാബനജിവംഗട് 
ഡയറ്റനായ പഞ്നായത്ട് ഡയറ്റുവം �സിമറെ 
മസക്രട്ടറിയനായ ബജനായിറെട് ഡയറ്റുവം തങ്ങളുമട 
അനഭവജ്ഞനാനവം പങ്കുവച്ചബ്പെനാൾ ഉടമേടത്
തനാെട് മതരുവവിളക്ട് ഉതട്പനാദനവം എന് 
ആശയവം. യഥനാർത്ത്ിൽ പന്ത്രണ്ട്  വർഷവം 
മുമ്ട് മതരുവവിളക്ട് വിതരെത്ിനനായി കനാ
സർബഗനാഡട് കിൻ�നാ പനാർക്ിൽ �സിമറെ 
സ്േത്ട് ഒരു മഷഡട് പെിമതങ്ിലുവം വ്യക്
െനായ പ്രവർത്നബരഖയമട അഭനാവവം കനാരെവം 
തടര് പ്രവര്ത്നവം നടന്ിരുന്ില്ല. ആദ്യ 
കനാേത്ട് പഞ്നായത്കൾക്നാവശ്യെനായ മതരു
വവിളക്കുകളുമട വിതരെവവം ഇൻസ്റബേഷനവം 
െനാത്രെനാെട് �സട്  മചയ്ിരുന്തട്. സ്വന്െനായി 



(ബേഖകൻ ബകരള റൂറല് 
എവംബപ്നായട് മെറെട് മവല്ഫയര് & 
മസനാജസറ്ി മചയര്െനാനനാെട്)  
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ഉതട്പനാദി്പെിക്നാനള്ള സനാബങ്തികജ്ഞനാനവം 
ബനടിമയടക്നാനള്ള കനാേതനാെസവം ഒന്നുമകനാണ്ട് 
െനാത്രെനാെട് പ്രനാരവംഭഘട്ടത്ിൽ വിതരെവം  െനാ
ത്രെനായി രവംഗപ്രബവശവം മചബയ്ണ്ി വന്തട്. പേ 
ബകനാെിൽ നിന്നുവം ഒരുപനാടട് എതിർപ്പുകൾ ബന
രിബടണ്ി വന്നു. ബകരള ജഹബക്നാടതിയമട 
സിവംഗിൾ �ഞ്ട് വിധിയവം ഡിവിഷൻ �ഞ്ി
മറെ വിധിയവം �സിനട് അനകൂേെനായബതനാമട 
എല്ലനാ തടസ്സങ്ങളുവം നീങ്ങി. തടക്ത്ിമേ �നാ
േനാരിഷ്തകമള അതിജീവിച്ചട് �സട്    മതരുവ
വിളക്ട് വിതരെത്ിമറെ രണ്നാവം വർഷത്ിബേ
ക്ട്  കടന്ബതനാമട നിർമ്നാെത്ിമറെ 
ആവശ്യകത ഏറിവന്നു. ഇതിമറെ അടിസ്നാന
ത്ിൽ സനാബങ്തികജ്ഞനാനമുള്ള പങ്നാളിമയ 
കമണ്ത്നാനനായി തനാല്ര്യപത്രവം ക്െിച്ചു.  
ബകരളത്ിമേ മതരുവവിളക്ട് ഉതട്പനാദന 
രവംഗത്ട് ഏമറ നിർമ്നാെ പരിചയമുള്ളതവം മുൻ
പന്ിയിൽ നില്ക്കുന്തെനായ PMRഎന്  കമ്നി
മയ  പങ്നാളിയനാക്ി PPP വ്യവസ്യിേനാെട് KGL 
ആരവംഭിച്ചതട്. �സിമറെ വിഹിതെനായി 51 ശത
െനാനവവം PMR എന് സ്വകനാര്യ സ്നാപനത്ിമറെ 
വിഹിതെനായി 49 ശതെനാനവവം ബചർത്ട്  സ്വരൂ
പിച്ച  1 ബകനാടി രൂപയനാെട് പ്രനാരവംഭവം മുതൽ 
മുടക്ട്. ആദ്യ ഘട്ടമെന് നിേയിൽ അസവം്ിവം
ഗട് ബജനാേികൾ ആരവംഭിമച്ചങ്ിലുവം ഔബദ്യനാഗിക 
തേത്ിൽ സവംഭവിച്ച ചിേ തടസ്സങ്ങൾ മൂേവം 
പ്രവർത്നവം സ്തവംഭിച്ച അവസ്യിേനായിരുന്നു. 

ഈ പശ്ചനാത്േത്ിേനാെട് �സിമറെ 
പുതിയ ഭരെസെിതി നിേവിൽ വരുകയവം  
എല്ലനാ അന�ന് സ്നാപനങ്ങളുമടയവം 
നിേവിമേ അവസ്യവം പ്രവർത്നവവം ആധി
കനാരികെനായി തമന് പഠന വിബധയെനാക്കുകയവം 
പനാളിച്ചകളുവം പരിെിതികളുവം പരനാതികളുവം  പരി
ഹരിക്നാനനായി ഡയറ്ർ ബ�നാർഡട് അവംഗങ്ങ
ളുമട വിവിധ കമ്ിറ്ികൾ രൂപവൽക്രിക്കുകയവം 
മചയ്തട്. ഇതവമര അസവം്ിവംഗട് ബജനാേികൾ 
െനാത്രവം മചയ്യുന് യൂെിറ്നായി പ്രവര്ത്ിച്ച ബകരള 
ഗ്നാെ ബജ്യനാതി ജേറ്ിവംഗട് സ്ട്രീറ്ട് ജേറ്ട്  െനാനഫനാ

കട്ച്ചറിവംഗട് യൂെിറ്നായി രൂപനാന്രമ്പെടത്നാനനാ 
വശ്യെനായ മെഷിനറികളുവം   ഉപകരെങ്ങളുവം 
വനാങ്ങി പ്രവർത്നവം ആരവംഭിച്ചബതനാമട �സി
മറെ മതരുവവിളക്ട് നിർമ്നാെശനാേ ബകരള 
ഗ്നാെ ബജ്യനാതി ജേറ്ിവംഗട് എന് രൂപത്ിൽ 
സജ്ജെനാവകയവം ബകരളത്ിമേ തബദേശസ്വയവംഭ
രെ സ്നാപനങ്ങളുമട സ്വന്വം  സ്നാപനെനായി 
െനാറുകയവം മചയ്തു. മടണ്റില്ലനാമത പഞ്നായത്
കൾക്ട് ബനരിട്ടട് �സട് മുഖനാന്രവം മതരുവവിളക്കു
കൾ വനാങ്ങനാനള്ള അനവനാദവം 05.04.2017 തിയ
തിയിമേ സ.ഉ.(സനാധനാ) നവം.1093/17 തസ്വഭവ 
നമ്ർ ഉത്രവട് പ്രകനാരവം നല്ിയിട്ടുണ്ട്. നിേവിൽ 
പ്രത്യക്െനായവം പബരനാക്െനായവം നനാല്ബതനാളവം 
ബപർക്ട് മതനാഴിൽ പ്രദനാനവംമചയ്യുന്ബതനാമടനാ്പെവം 
12 ബപർക്ട് മതനാഴിൽ പരിശീേനവവം നല്ി 
വരുന്നു. ഗുെനിേവനാരത്ിൽ വിട്ടു വീഴട് ച ഇല്ലനാ
ത്തിനനാൽ ഗുെബെൻെ പരിബശനാധിക്നാനനായി 
സ്വന്െനായി ഒരു േനാബുവം പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 
കമ്നിയമട പ്രവർത്നവം പൂർണ്ണരൂപത്ിൽ          
ആരവംഭിക്കുന്ബതനാമട ഏത െനാർക്റ്ിലുവം �സി
മറെ ഉതട്പന്ങ്ങൾ മുൻപന്ിയിൽ തമന് ഇടവം
പിടിക്കുമെന്ട് ഉറപ്പുണ്ട്. മതരുവവിളക്കുകൾ 
സ്നാപിക്കുന്തിനവം ബകടപനാടകൾ പരിഹരിക്കു
ന്തിനെനായി ഓബരനാ ജില്ലയിലുവം അവംഗീകൃത 
സർവീസട് ഏജന്റുെനാമര നിയെിക്കുകയവം മചയ്ി
ട്ടുണ്ട്. ഇബ്പെനാൾ തമന് മകട്ടിടങ്ങൾക്കുവം  മെഷി
നറികൾക്കുെനായി 2 ബകനാടിയിബേമറ രൂപ മചേ
വഴിച്ചു  കഴിഞ്ഞു. പൂർണ്ണ  സജ്ജീകരെബത്നാമട 
ഉതട്പനാദനവം ആരവംഭിക്കുബമ്നാൾ ഏകബദശവം 4 
ബകനാടി രൂപബയനാളവം അടിസ്നാന മചേവട് വരുവം 
എന്നാെട് കെക്നാക്ിയിട്ടുള്ളതട്.

�സട് വിതരെവം മചയ് മതരുവവിളക്കുകൾ 
വനാറണ്ി കനാേനാവധി അവസനാനിച്ച ബശഷവം 
പഞ്നായത്കളുമട ആവശ്യെനസരിച്ചട് AMC 
അടിസ്നാനത്ിബേനാ  മപയട്ഡട് സർവീസട് 
ആബയനാ ബകടപനാടകൾ തീർക്നാനള്ള പദ്തിയവം 
ആവിഷട് കരിച്ചു വരുന്നു.

ബകരളത്ിമേ ഗ്നാെ പഞ്നായത്കളുവം െറ്ട് 
തബദേശ സ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളുവം നല്ി 
വരുന് എല്ലനാവിധ സഹകരെത്ിനവം ഈ അവ
സരത്ിൽ �സട് ഡയറ്ർ ബ�നാർഡിനവം ജീവ
നക്നാർക്കുവം ബവണ്ി നന്ദി  ബരഖമ്പെടത്ിമക്നാ
ണ്ടുവം ബെേിലുവം എല്ലനാവിധ സഹകരെങ്ങളുവം 
വിേബയറിയ       ഉപബദശങ്ങളുവം പ്രതീക്ിച്ചു 
മകനാണ്ടുവം  �സിമറെ മതരുവ വിളക്ട് ഉതട്പനാദന 
ശനാേയനായ ബകരള ഗ്നാെ ബജ്യനാതി ജേറ്ിവംഗട് 
എന് സ്നാപനവം  ബകരളത്ിമേ എല്ലനാ തബദേശ 
സ്വയവം ഭരെ സ്നാപനങ്ങൾക്കുെനായി സബന്നാ
ഷബത്നാമട സെർ്പെിക്കുന്നു.     

കമ്പനിയുചട പ്രവരത്
നം പൂരണ്ണരൂപത്ില്          
ആരംഭിക്കുന്ദതമാചട 
ഏതു മമാരകറ്ിലം 
�സിചന് ഉതപ്പന്ങ്ങള് 
മുന്പന്തിയില് തചന് 
ഇടംപിടിക്കുചമന്പ് 
ഉറ�ണ്പ്. 
ചതരുവുവിളക്കുകള് 
സ്മാപിക്കുന്തിനമായും 
ദകടുപമാടുകള് പരിഹരി
ക്കുന്തിനുമമായി ഓദരമാ 
ജില്ലയിലം അംഗീകൃത 
സരവീസപ് ഏജ�മമാചര 
നിയമിക്കുകയും 
ചെയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇദപ്മാള് 
തചന് ചകട്ടിടങ്ങള്ക്കും  
ചമഷിനറികള്ക്കുമമായി 2 
ദകമാടിയിദലചറ രൂപ 
ചെലവഴിച്ചു  കഴി�.



മകനാല്ലവം ജില്ലയിമേ പന്ന ഗ്നാെവം സനാവം
സട് ക്നാരിക രനാ�ീയ സനാമൂഹിക രവംഗ

ങ്ങളില് ഏമറ ശ്രബദ്യവവം സവിബശഷപ്രനാധനാ
ന്യവമുള്ള പ്രബദശെനാെട്. ഉല്തി�വവം അഗനാധ 
പണ്ഡിതനവം സന്യനാസിബശ്രഷ്ഠനെനായ ചട്ടമ്ി
സ്വനാെികളുമട സെനാധിസ്േവം പന്ന ആശ്രെ
ത്ിേനാെട്. ബകരളത്ിമറെ രനാ�ീയ സനാമൂഹിക
രവംഗങ്ങളിമേ അതികനായനവം സ്വനാതന്ത്ര്യ 
സെരനനായകനെനായിരുന് കമ്ളത് ശങ്കുപിള്ള
യവം ജൂ�നാ രനാെകൃഷ്ണ പിള്ളയവം അടക്വം നിരവധി 
െഹത്ക്ളുമട ജന്വം മകനാണ്ന�ഹീതെനായ 
പ്രബദശവം. ചവറ പന്ന ബതവേക്ര-കയറു 
മകനാണ്ട്  പിഴയ്കമെന്തട് പറഞ്ഞു പതിഞ്ഞ കനാ
ര്യെനാെട്. റനാട്ടിമറെ സവംഗീതവം ഈ ഗ്നാെത്ിമറെ 
ജീവസ്ന്ദനെനായിരുന്നു. പമക് ഇന്ിതനാ റനാട്ടുവം 
കയറുവം ഈ തീരബദശ ഗ്നാെത്ില് നിന്ട് അന്യ
െനാകകയനാെട്. എന്നാല് ധനാത സ�ഷ്െനായ ഇവി
ടമത് െണ്ണട് അനവധി ബേനാഹങ്ങളുമടയവം ധനാത
ക്ളുമടയവം അക്യഖനിയനാെട്. ഇങ്ങമന 
എണ്ണിമയണ്ണി്പെറയനാൻ കഴിയന് പ്രനാെനാെികത
കബളമറയള്ള ഗ്നാെവം. ഈ തീരബദശഗ്നാെവം ഇബ്പെനാ
ഴിതനാ വളമര വ്യത്യസ്തെനാമയനാരു ശ്രവ്യനാനഭവ 
ത്ിലൂമട ബകരളത്ിനനാമക െനാതൃകയനാവന്നു.

ഇവിമട ഈ ഗ്നാെത്ില് ബറഡിബയനായവം 
ബറഡിബയനാ കിബയനാസട് ക്കുകളുവം തിരിച്ചുവരുന്നു. 

പന്നയിൽ നിന്ന് 

സവിസശഷമാടയാരു 
�വ്യാ�ഭവം

മുരളറീധരൻ തഴക്കര

പന്ന ഗ്നാെപഞ്നായത്ട് മെമ്റുവം ബക്െകനാര്യ 
സ്റനാൻഡിവംഗട് കമ്ിറ്ി മചയർെനാനെനായ കറുക
ത്േ ഇസ്മയിേനാെട് നന്യമട ശബ്വീചികളുമട 
ഇവിടമത് അവം�നാസഡർ. നബന് മചറു്പെവം 
മുതല് ബറഡിബയനാ-വിശിഷ്യനാ ആകനാശവനാെി 
പരിപനാടികൾ ബകട്ടു വളർന് ഇബദേഹത്ിനട് 
ബറഡിബയനാ ചങ്ങനാതിയവം സന്ത സഹചനാരിയ
െനാെട്. തമറെ പഞ്നായത്ിേനാമക ബറഡിബയനാ 
വ്യനാപരി്പെിക്കുവനാനള്ള പരിശ്രെത്ിേനാെിബദേ
ഹവം. അതിമറെ തടക്മെന് നിേയില് പന്ന
യിമേ എല്ലനാ അവംഗനവനാടികളിലുവം ബറഡിബയനാ 
വനാങ്ങി നല്കിക്ഴിഞ്ഞു. ഉച്ച ബനരത്ട് അവംഗ
നവനാടികളിമേ കട്ടികൾ ആകനാശവനാെിയമട 
ചേച്ചിത്ര ഗനാനങ്ങളുവം ര�ിനിയവം ബകട്ടനാെട് 
ഇബ്പെനാൾ ഉറങ്ങുന്തട്. ബറഡിബയനായില് നിന്ട് 
ഒഴകിമയത്ന് ചേച്ചിത്രഗനാനവം കട്ടികൾക്ട് 
ഉറക്കുപനാട്ടനായി-തനാരനാട്ടനായി െനാറുന്നു.

രണ്നാവം ഘട്ടെനായി ഇബദേഹത്ിമറെ വനാർഡില് 
സർമവ്വ നടത്ി  ബറഡിബയനാ ഇല്ലനാത് വീടകളു
മട കെമക്ടത്ട് എല്ലനാ വീട്ടിലുവം ബറഡിബയനാ 
സ്വന്വം മചേവില് വനാങ്ങി നല്കവനാനള്ള 
യതട് നെനായിരുന്നു. ഇങ്ങമന 235 ബറഡിബയനാ 
വനാങ്ങി ഇക്ഴിഞ്ഞ ഓെത്ിനട് വിതരെവം 
മചയ്തു. ബകൾവിയമട സവംസട് കനാരമത്യവം പ്രനാ
ധനാന്യമത്യവം അധികരിച്ചട് പന്നയില് ഒരു 

ഇവിചട ഈ ഗ്മാമത്ില് 
ദറ�ിദയമായും ദറ�ിദയമാ 

കിദയമാസപ് ക്കുകളും 
തിരിച്ചുവരുന്നു. പ�ന 

ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് 
ചമമ്പറും ദക്മകമാര്യ 
സ്റ്റമാന്�ിംഗപ് കമ്ിറ്ി 

ചെയരമമാനുമമായ 
കറുകത്ല ഇ�യിലമാ

ണപ് ന�യുചട 
ശബ്വീെികളുചട 

ഇവിടുചത് 
അംബമാസ�ര. നദന് 

ചെറുപ്ം മുതല് 
ദറ�ിദയമാ-വിശിഷ്യമാ 

ആകമാശവമാണി പരിപമാടി
കള് ദകട്ടു വളരന് 

ഇദദേഹത്ിനപ് ദറ�ിദയമാ 
െങ്ങമാതിയും സന്തത 
സഹെമാരിയുമമാണപ്.

പന്നയില് നടന് ബറഡിബയനാ വിതരെ ചടങ്ങട്
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സബമ്ളനവം സവംഘടി്പെിച്ചനാെട് 
ബറഡിബയനാ വിതരെവം മചയ്തട്. 
ഏകബദശവം ഒരു േക്ത്ിബേമറ 
രൂപയനാെട് സ്വന്വം ബപനാക്റ്ില് 
നിന്നുവം ഈ നന്പ്രവർത്നത്ി
നനായി  ഇതിനകവം തമന് 
ഇബദേഹവം മചേവഴിച്ചിരിക്കുന്തട്. 
ജീവിതത്ില് എമന്ല്ലനാവം കനാര്യ
ങ്ങൾക്ട് എത്രബയനാ പെവം മചേ
വഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങമനമയനാരു 
സനാവംസട് കനാരിക നന്യ്ക്കനായി 
ഇത്രയവം പെവം മചേവഴിക്കുന്
തട് ഒരു ജീവിത പുെ്യെനായിട്ടനാെട് 
ജനപ്രതിനിധി കൂടിയനായ കറുക
ത്േ ഇസ്മയില് കരുതന്തട്. 
തിരുവനന്പുരവം ആകനാശവനാെി
യിമേ സഹകരെസവംഘത്ില് 
നിന്നാെട് രണ്ടു മൂന്ട് പ്രനാവശ്യെനാ
യി ഈ ബറഡിബയനാ മുഴവൻ 
ഇബദേഹവം വനാങ്ങിയതട്.

അടത് േക്്യവം പഞ്നായ
ത്ിമറെ വിവിധ ഭനാഗങ്ങളിേനായി 
മൂന്ട് നനാേട് ബറഡിബയനാ കിബയനാ
സട് ക്കുകൾ സ്നാപിക്കുക എന്
തനാെട്. െഹനാനനായ കമ്ളത്ട് 
ശങ്കുപിള്ള പഞ്നായത്ട് പ്രസിഡ
റെനായിരുന് കനാേത്ട് മൂന്ട് 
ബറഡിബയനാ കിബയനാസട് ക്കുകൾ 
അബദേഹവം സ്നാപിച്ചിരുന്ബത്ര. 
അവമയനാന്നുവം ഇബ്പെനാൾ പ്രവർ
ത്നക്െെല്ല. അവമയല്ലനാവം പുന
രുജ്ജീവി്പെിക്കുക എന്തനാെട് 
അടത് േക്്യവം. പനാടകയവം പറ
യകയവം മചയ്യുന് ഈ ബറഡിബയനാ 
കിബയനാസട് ക്കുകൾ െഹനാനനായ കമ്ളത്ിനട് ഉചി
തെനായ സ്മനാരകവം കൂടിയനാകമെന്നാെട് ഇബദേഹ
ത്ിമറെ പക്വം. ആദ്യമത് കിബയനാസട് ക്ട് ഗ്നാ
െപഞ്നായത്ിമറെ സഹകരെബത്നാടവം 
അനെതിബയനാടവം കൂടി ചവറയില് ബദശീയ 
പനാതബയനാട ബചർന്നുള്ള െനാർക്റ്ില് സ്നാപിക്നാ
നനാെട് ഉബദേശിക്കുന്തട്. സനായനാ�ങ്ങളില് ചന്
യില് ഒത്ബചരുന്വർക്കുവം സനാധനങ്ങൾ വനാ
ങ്ങനാനനായി എത്ന്വർക്കുവം ഇമതനാരനഗ്ഹെനാ 
യിരിക്കുവം. അേസെനായി അനനാവശ്യ കനാര്യങ്ങൾ 
സവംസനാരിച്ചട് സെയവം വൃഥനാ കളയനാമത നല്ല വനാർ
ത്കളുവം നല്ല വർത്െനാനങ്ങളുവം ശ്രവിക്കുവനാൻ 
ഇതട് സഹനായകെനാകമെന്നാെട് ഇബദേഹത്ിമറെ 
കനാഴ്ച്പെനാടട്.

നിറവം പിടി്പെിച്ച പൂരക്നാഴ്ചകളുമട ഒരു കനാേ
െനാെിതട്. ഒരനായിരവം എ്പെിബസനാഡുകൾ വമര 
നീണ്ടു ബപനാകന് കഥയില്ലനാ കനാഴ്ചകളില് കടവം�

തിരുവനന്പുരവം, മകനാച്ചി, തൃശൂർ, ബകനാ
ഴിബക്നാടട്, കണ്ണൂർ ബകനാർ്പെബറഷനകളുവം 
ആേപ്പുഴ, പനാേക്നാടട്, ഗുരുവനായൂർ നഗരസഭ
കളുവം ഉൾമ്പെമട എട്ടട് അ�തട് നഗരങ്ങളിമേ 
448.53 ബകനാടി രൂപയമട 71 പദ്തികൾക്ട് 
ചീഫട് മസക്രട്ടറി ബഡനാ. മക.എവം. എ�ഹനാ
െിമറെ അധ്യക്തയിൽ ബചർ ഉന്തനാധികനാ
രസെിതി ബയനാഗവം ഭരെനാനെതി നൽകി.

തിരുവനന്പുരവം ബകനാർ്പെബറഷനിൽ കടി
മവള്ള വിതരെവം, ബസ്റനാവം വനാട്ടർ മ�യിബനജട്, 
സ്വിവബറജട്, അർ�ൻ രേനാൻസട് ബപനാർട്ടട്, 
പനാർക്ട് എന്ിവയമട 12 പദ്തികൾക്ട് 112.20 
ബകനാടി രൂപയമട അനെതിയനായി.  തൃശൂർ 
ബകനാർ്പെബറഷനിൽ ഇബത വിഭനാഗത്ിമേ 15 
പദ്തികൾക്ട് 115.97 ബകനാടി രൂപയമടയവം 
മകനാച്ചി ബകനാർ്പെബറഷനിൽ പനാർക്ട് ഒഴിമക
യള്ള 18 പദ്തികൾക്ട് 49.01 ബകനാടി രൂപയമട

മെനാന്നാമക അഭിരെിക്കുബമ്നാൾ ബകൾവിയിലൂമട 
വിജ്ഞനാനത്ിമറെ മചപ്പു തറക്കുന് ഒരു മകനാച്ചു 
രേനാൻസിസ്ററിനട് എന്ട് പ്രസക്ി എന്ട് ബചനാദി
ക്കുന്വരുമുണ്നാകനാവം. നമ്മുമട ഇസ്മയിേിനട് തേ
യ്ക്കട് എബന്നാ കനാര്യെനായ തകരനാറനാമെന്നാ ബതനാ
ന്നുന്തട്-മൂ്പെർക്ട് �നാന്നാമെന്ട് പറയന്വരുവം 
ഉണ്മത്ര! ശരിയനാെട് ഇമതനാരുതരവം �നാന്നാെട്
-നമ്മുമട സമൂഹത്ില് നിന്നുവം ഊർന്നുവം 
ബചനാർന്നുവം ഇല്ലനാതനായിമക്നാണ്ിരിക്കുന് ജിവിത 
മൂേ്യങ്ങമള തിരിച്ചുപിടിക്നാനനായി പെവവം 
സെയവവം മചേവഴിച്ചട് നടത്ന് ഈ സനാവംസ്കനാ
രിക പ്രവർത്നവം ഒരു തരത്ില് നന് നിറഞ്ഞ 
�നാന്നാെട്. ചങ്ങേയ്കവം �നാന്ട് �നാധിച്ചിരിക്കുന് 
ഈ പുതിയ കനാേത്ട് കറുകത്േ ഇസ്മയില് 
പന്ന ഗ്നാെത്ില് നടത്ന് സെനാനതകളില്ലനാ
ത് ഈ നിശ്ശബ് ദൗത്യവം ബകരളത്ിനനാമക െനാ
തൃകയനായി െനാറമട്ട. 

തറദേശസ്യവംഭരണസ്താപനങ്ങൾക്കു റവണ്ിയുള്ള 
ഓവംബുഡ്സ്മതാൻ ചുമതലറയ�

അമൃത് : 448.53 റകതാെി രൂപയുമെ 
പദ്ധതികൾക്ക് അവംഗറീകതാരമതായി

തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങൾക്നാ 
യള്ള പുതിയ ഓവംബുഡട് സ്മനാനനായി റിട്ട. ജസ്റിസട് 
മക.മക. ദിബനശൻ ചുെതേബയറ്റു. രനാജട്ഭവനിൽ 
നടന് ചടങ്ങിൽ ഗവർെർ പി. സദനാശിവവം 

സത്യപ്രതിജ്ഞ മചനാല്ലിമക്നാടത്. മുഖ്യ 
െന്ത്രി പിെറനായി വിജയൻ പമങ്ടത്. െന്ത്രി
െനാർ, ചീഫട് മസക്രട്ടറി, െറ്ട് ഉയർന് ഉബദ്യനാഗ
സ്ർ സവം�ന്ിച്ചു.

യവം ഭരെനാനെതി നൽകി.  ബകനാഴിബക്നാടട് 
ബകനാർ്പെബറഷനിൽ കടിമവള്ള വിതരെവെനാ
യി �ന്മ്പെട്ട ഒരു പദ്തിക്ട് 46.55 ബകനാടി 
രൂപയവം കണ്ണൂരിൽ സ്വിവബറജട് മസ്റിമേ 
ഒരു പദ്തിക്ട് 46.81 ബകനാടി രൂപയവം ആേ
പ്പുഴ മുനിസി്പെനാേിറ്ിയിൽ എട്ടട് പദ്തികൾ
ക്ട് 32.78 ബകനാടി രൂപയവം ഗുരുവനായൂരിൽ കടി
മവള്ള വിതരെവം, പനാർക്ട് എന്ീ 
വിഭനാഗങ്ങളിമേ രണ്ടു പദ്തികൾക്ട് 10.35 
ബകനാടിരൂപയവം പനാേക്നാടട് 14 പദ്തികൾക്ട് 
34.84 ബകനാടി രൂപയെനാെട് അനെതിയനായതട്. 
അ�തട് വനാർഷിക പദ്തിയിൽ അവംഗീകനാരവം 
േഭിച്ച 379 പദ്തികളിൽ 2032 ബകനാടിരൂപയ
മട 355 പദ്തികളുമട വിശദെനായ പദ്തി റി
ബ്പെനാർട്ടട് തയ്നാറനായതനായി തബദേശ സ്വയവംഭര
െവക്പെട് അഡീഷെൽ ചീഫട് മസക്രട്ടറി 
ടി.മക. ബജനാസട് ബയനാഗമത് അറിയിച്ചു.

ബേഖകന് തിരുവനന്പുരവം 
ആകനാശവനാെിയില് ബപ്രനാഗ്നാവം 
എ�ിക്യൂട്ടീവനാെട്
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സവംസ്കനാരവം മകനാണ്നാെട് െനഷ്യൻ തിരിച്ചറി
യമ്പെടന്തട്. �ഹുതേസ്ർശികളനായ 

അബനകഘടകങ്ങളുമട സവംഘനാതെനാെട് 
സവംസട് കനാരവം. സനാമ്ത്ികവവം �ൗദ്ികവവം  
കേനാപരവവം  വിശ്വനാസപരവെനായ സവിബശഷസി
ദ്ികളുമട ആമകത്കയനാെട് സവംസ്കനാരവം.

കനാട്ടിലുവം ബെട്ടിലുവം ബവട്ടയനാടി നടന് െനഷ്യൻ 
കൃഷിയമട കമണ്ത്ബേനാട കൂടി ഊരുകളിലുവം 
പനാടികളിലുവം പനാർപ്പുറ്പെിച്ചു. അവർ ചവിട്ടിക്യ
റിയ പരിഷട് ക്നാരത്ിമറെ പടിമക്ട്ടുകളില് അട
യനാളമ്പെടത്ിയിട്ട മെനാഴിവഴക്ങ്ങളുവം ജകത്
ഴക്ങ്ങളുെടങ്ങിയ  നനാട്ടറിവകൾ പ്രനാകൃതവവം 
പനാഴട് വസ്തുക്ളുെനാമെന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്നാണ്ിമേ 
ആശയങ്ങമള പിൻതള്ളി, ഇവമയ വർത്െനാന
കനാേമത് തിരുത്നാനവം ഭനാവിമയ കരു്പെിടി്പെി
ക്നാനമുള്ള ദത്ങ്ങളനായി ഉപബയനാഗിക്നാമെന് 
തിരിച്ചറിവട് ഇന്ട് ഉണ്നായി വന്ിരിക്കുന്നു. നൂറ്നാ
ണ്ടുകൾ മകനാണ്ട് ബതനാറ്ിമയടത്തവം പകരവം 
വയ്ക്കനാനില്ലനാത്തെനായ ഈ നനാട്ടറിവകമള ബശഖ
രിക്നാനവം ആബേഖനവം മചയ്ട് സൂക്ിക്നാനവം നനാവം 
ഏമറ ജവകിയിരിക്കുന്നു.

നനാട്ടുക്കൂട്ടത്ിമറെ ഓർമ്യില് െനാത്രവം നിേ
നിന്നുബപനാരുന് അറിവിമറെ തീരനാഖനികമള 
ആധുനികകനാേത്ട് ഒരു വഴിച്ചൂട്ടനായി ഉപബയനാഗി
ക്നാമെന് കമണ്ത്േിനട് ഒന്ര നൂറ്നാണ്ിബേമറ 
പഴക്െില്ല. പൗരനാെികസമൂഹവം തങ്ങൾക്ട് 
ബനരിട്ട പ്രതിസന്ികമള എങ്ങമന തരെവം 
മചയ്തു എന്നുവം ദുരന്ങ്ങമള എങ്ങമന അഭിമുഖീ
കരിച്ചു എന്നുവം അറിഞ്ഞുവയ്കന്തട് ഇന്ിമന 
തിരുത്നാനവം നനാമളമയ ഒരുക്നാനവം ഉപബയനാഗ

മ്പെടത്നാമെന് ബ�നാധവം വളർന്നുവന്ബതനാട 
കൂടി ഏമറക്കുമറ ശബ്ശരീരികളനായി െനാറിക്ഴി
ഞ്ഞ നനാബടനാടി വിജ്ഞനാനമത് പഠിക്നാനവം 
പകർത്നാനമുള്ള ശ്രെങ്ങൾ ആരവംഭിച്ചു. എങ്ിലുവം 
െേയനാളമത് സവം�ന്ിച്ചിടബത്നാളവം നനാട്ടറിവ 
പഠനവം അതിമറെ ജശശവദശ പിന്ിട്ടു എന്നു 
പറയനാനനാവില്ല.

സനാമ്നാജ്യങ്ങൾ രൂപവം മകനാള്ളുകബയനാ തക
രുകബയനാ മചയ്നാവം. ഭരെീയർ െനാറിയവം െറിഞ്ഞുവം 
വരനാവം. പമക് സഹരേനാബ്ങ്ങൾ തനാണ്ി വന് 
ഗ്നാെജീവിതവം കൃത്യവവം നിയതവെനായ ഒരു ക്രെ
ത്ിലൂമട മുബന്നാട്ടു ബപനാകവം. ഗ്നാെ്യജീവികയിമേ 
ഒരു �ഹുസ്വരസമൂഹത്ില് ഉൾമ്പെട്ട കേ
ങ്ങൾ, ബഗനാത്രങ്ങൾ അവർ പുേർത്ി വന് 
ആചനാരങ്ങൾ, അനഷ്ഠനാനങ്ങൾ, മതനാഴില് രീതി
കൾ, വിശ്വനാസങ്ങൾ, വിേക്കുകൾ, മെനാഴിവഴക്
ങ്ങൾ, ഭക്െശീേങ്ങൾ, ബവഷവിധനാനങ്ങൾ, 
നനാട്ടുകേകൾ, നനാട്ടുകഥകൾ, നനാടൻകളികൾ, 
നനാട്ടുബപരുകൾ എന്ിവമയക്കുറിച്ചുള്ള അബന്വഷ
െവം തമന് അതിമറെ പിന്ിലുള്ള കൂട്ടനായ്മമയകൂടി 
അറിഞ്ഞുവയ്ക്കേനാെട്. ഒമന്നാതക്ി്പെറഞ്ഞനാല് 
നനാബടനാടി വിജ്ഞനാനീയവം അഥവനാ പനാരമ്ര്യപ
ഠനമെന്തട് ഒരു സമൂഹത്ിമറെ സത്യസൗന്ദര്യ
ങ്ങമളക്കുറിച്ചുള്ള അബന്വഷെെനാെട്; ഒ്പെവം ഇന്
മേമച്ചയട് ബതനാര�ദ്വം ഇന്മത്യനാചനാരവവം 
നനാളമത് ശനാസ്തവെനായി െനാറനാതിരിക്നാനള്ള 
മുൻകരുതലുവം.

നനാട്ടുമവളിച്ചത്ില് മതളിയന് ചിേ നറുങ്ങ
റിവകളുമട കറി്പെടികൾ ആരവംഭിക്മട്ട.

മവള്ളനതാെ് രതാമചന്ദ്രൻ

നാസൊെി വിജ്ാനവീയം
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ചതിപ്രബയനാഗങ്ങമളയവം തന്കനാര്യസനാദ്്യ
ത്ിനനായി മചയ്യുന് ബദ്നാഹപ്രവൃത്ികമള

യവം സൂചി്പെിക്കുന് ഒരു പ്രബയനാഗ വിബശഷെനാെ
ബല്ലനാ പനാേവം വേിക്ല്. വനാമെനാഴിയില് െനാത്രവം 
തത്ിക്ളിച്ചിരുന് ഈ പ്രബയനാഗവം ഇന്ട് വര
മെനാഴിയിലുവം കടിബയറിയിട്ടുണ്ട്. കടവം�മത് 
ചതിച്ചവമനയവം പ്രനായവം മചന്വമര കഴിയില് 
ചനാടിച്ചവമനയവം "അച്ഛനട് പനാേവം വേിച്ചവന്" 
എന് സവിബശഷജശേിയില് ഗ്നാെ്യസമൂഹവം 
വിവക്ിക്നാറുണ്ട്. ഈ നനാട്ടുമെനാഴി ഉരുവവം മകനാ
ണ്തിന പിന്ിലുള്ള കഥ ഇങ്ങമന സവംബക്പി
ക്നാവം.

പണ്ട് ഒരു ഗ്നാെത്ില് രണ്ട് എണ്ണക്ച്ചവട
ക്നാരുണ്നായിരുന്നു. അച്ഛനവം െകനെനായ ഇവര് 
അടത്ടത്നാെട് തനാെസിച്ചിരുന്തട്. ആണ്ിമേ
ല്ലനാ ദിവസവവം മവള്ളവം നിറമഞ്ഞനാഴകിയിരുന് 

ഒരു ബതനാടട് കടന്നുബവെവം ഇരുവര്ക്കുവം ചന്യി
മേത്നാന്. ബതനാടകടക്കുന്തിനട് രണ്ടു കമുകിന് 
തടികള് കൂട്ടിമകട്ടിയ ഒരു പനാേവം െനാത്രെനാണുണ്നാ
യിരുന്തട്. എന്നുവം ഓബരനാ കടവം എണ്ണയെനായി 
ഇരുവരുവം ആ അന്ിച്ചന്യില് ബപനാകവം. 
എന്നാല് അരക്കുടവം എണ്ണ െനാത്രബെ ഓബരനാരുത്
ര്ക്കുവം വിറ്റുബപനായിരുന്നുള്ളൂ. അഥവനാ മെനാത്വം 
ഒരു കടവം എണ്ണ വനാങ്ങുവനാനള്ള ആള്ക്കൂട്ടബെ ആ 
ഗ്നാെച്ചന്യില് എത്ിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ട് സനാരവം. 
ഈ തച്ഛെനായ വരുെനാനവം മകനാണ്ട് ഇരു കടവം�
ങ്ങളുവം അരവയറുണ്ട് ജീവിച്ചുബപനാന്നു. ഒരു ദിവ
സമെങ്ിലുവം തനിക്കുവം ഭനാര്യയ്കവം െക്ള്ക്കുവം സുഭി
ക്െനായി ഉണ്ടുറങ്ങുന്തിനള്ള െനാര്ഗ്ഗവം 
കമണ്ത്െമെന്നുള്ള അദെ്യെനായ ആഗ്ഹവം 
െകമറെ െനസ്സില് ഉടമേടത്. ദിവസങ്ങളനായള്ള 
ആബേനാചനകളിലൂമട അയനാള് ഒരു വഴി കമണ്
ത്ി.

ഒരു ദിവസവം പതിവബപനാമേ െകന് ഒരു കടവം 
എണ്ണയെനായി ബനരമത് വീട്ടില്നിന്നുവം തിരിച്ചു. 
അയനാള് ബതനാടട് കടന്ട് അക്മരമയത്ിയ 
ബശഷവം കമുകിന്തടികള് മകനാണ്ടുള്ള പനാേവം 
വേിച്ചട് കരയിബേക്ിട്ടു. പനാേെില്ലനാത്തകനാര
െവം അച്ഛനട്, അന്ട് ചന്യിമേത്നാനനായില്ല. 
അന്ട് െകമറെ കച്ചവടവം മപനാടിമപനാടിച്ചു; ഒരു 
കടവം എണ്ണയവം വിറ്റുതീര്ന്നു.

അങ്ങനാടി്പെനാട്ടനായ ഈ സവംഭവവം ജശേീരൂപവം 
പൂണ്ട് വനാമെനാഴിയനായി നനാമടങ്ങുവം പ്രചരിച്ചു. 
ക്രബെെ "അച്ഛനട് പനാേവം വേിച്ചവമന" വരമെനാഴി 
കടവം മകനാള്ളുകയവം െനാനക െേയനാളത്ില് ഒരു 
പ്രബയനാഗ വിബശഷെനായി നിേനിര്ത്ിബ്പെനാരുക
യവം മചയ്യുന്നു.

ബേഖകന് ചരിത്രകനാരനനാെട്
ബഫനാണ് : 9495828585
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കണ്വം കതാതുവം വറീ.സറീ.അഭിലതാ�്

ദവവിധ്മതാർന്ന പദ്ധതികൾ
ബേനാക�നാങ്ട് ധനസഹനായവം വിനിബയനാഗിച്ചട് ബക

രളത്ിമേ ഗ്നാെപഞ്നായത്കളുവം നഗരസഭകളുവം 
തബദേശെിത്രവം പദ്തി മുബഖന 42709 പദ്തികള് 
നട്പെനാക്ിമയന്ട് പഞ്നായത്ട് രനാജട് െനാസികയമട 
ഡിസവം�ര് േക്വം പതി്പെില് നിന്നുവം വനായിച്ചറി
ഞ്ഞു. നമ്മുമട നനാടിമറെ മുഖച്ഛനായ തമന് െനാറ്ിമയഴ
തിയ ഈ പദ്തിയില് നിരവധി അവംഗന് വനാടിക
ള്ക്കുവം സ്കൂളുകള്ക്കുവം ആശുപത്രികള്ക്കുവം 
ആഫീസുകള്ക്കുവം പുത്ന്മകട്ടിടങ്ങള് ഉയര്ന്നു. 
െനാര്ക്റ്റുകള്, അറവശനാേകള്, ശ്മശനാനങ്ങള്, 
പനാര്ക്ട്, നീന്ല്കളങ്ങള് എന്ിങ്ങമന ജവവിധ്യ
െനാര്ന് പദ്തികള് വിജയകരെനായി നട്പെിേനായി. 
െനാത്രെല്ല നഗരസഭകളുമടയവം ഗ്നാെപഞ്നായത് 
കളുമടയവം അക്ൗണ്ിവംഗട്, ആഡിറ്ിവംഗട് സവംവിധനാന
വവം മെച്ചമ്പെടത്ന്തിനവം തബദേശെിത്രവം കനാര്യെനായ 
പങ്കുവഹിച്ചു. ചിട്ടയനായ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂമട 
പദ്തി നടത്ി്പെിനട് ബനതൃത്വവം നല്ിയ ഭരെസനാര
ഥികള് അഭിനന്ദനവം അര്ഹിക്കുന്നു.

മറജി ബതനാെസട്, ബനര്യെവംഗേവം
വിൈയതാശവംസകൾ

നിര്ദ്നര്ക്കുവം ആേവം�ഹീനര്ക്കുവം സ്വസ്െനാ

യി തനാെസിക്നാനള്ള ഇടവം േഭിക്കുക എന്തട് െമറ്ന്ി
മനക്നാളുവം പ്രധനാനമ്പെട്ട കനാര്യെനാെട്. ഈയവസര
ത്ിേനാെട് ബകരള സര്ക്നാരിമറെ ജേഫട് പദ്തി 
പ്രസക്െനാകന്തട്. വീടട് െനാത്രെല്ല, ജീവബനനാപധിയനാ
യി മതനാഴില് കൂടി നല്കുന്നു എന്തനാെട് ജേഫിമറെ 
പ്രബത്യകത. ഈ ദൗത്യത്ിനട് എല്ലനാവരുവം എല്ലനാ
വിധ പിന്തുെയവം നബല്ണ്തട് അനിവനാര്യെനാെട്. 
സര്ക്നാരിനട് എല്ലനാ വിജയനാശവംസകളുവം

          അനൂപട്, നൂറനനാടട്
അഭിനന്ദനതാർഹവം

െനാേിന്യനിര്മ്നാര്ജ്ജനവം ഒരു കീറനാമുട്ടിയനായി 
ബകരളസമൂഹത്ിന മുമ്ില് നിേമകനാള്ളുന് കനാഴ്ച 
ദയനീയെനാെട്. "എവിമടത്ിരിമഞ്ഞനാന്നു ബനനാ
ക്ിയനാലുവം അവിമടല്ലനാവം െനാേിന്യക്കൂനെനാത്രവം" 
എന് കവിവനാക്യവം െനാറ്ിമയഴബതണ് ദുരവസ്. 
ഇതിമനനാരപവനാദെനായി െനാറുകയനാെട് ആേപ്പുഴ ജി
ല്ലയിമേ പ്രവര്ത്നങ്ങള്. എല്ലനാവര്ക്കുവം ഒരു െനാ
തൃകയനായിട്ടുള്ള കനാര്യെനാെിതട്. െനാേിന്യസവംസ്കര
െത്ില് കൂടതല് ഊര്ജ്ജസ്വേത പുേര്ബത്ണ് 
കനാേവം അതിക്രെിച്ചിരിക്കുന്നു. ആേപ്പുഴ വനാര്ത് 
സവിബശഷപ്രനാധനാന്യബത്നാമട പ്രസിദ്ീകരിച്ച 
െനാസിക അഭിനന്ദനെര്ഹിക്കുന്നു

സുബരഷട് �നാബു, ബകനാട്ടയവം.



പരസ്യ നിരക്ക്
    

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

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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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. 

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

പകരള സര്ക്ചാര്
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ത്
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