പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
പ്രസിദ്ധീകരണം

പുസ്തകം 57 ലക്കം 10

ജനുവരി 2018

'നമ്മുടെ നാട്
ശുചിത്വത്തിന്റെ പാതയില്
നാടിന്റെ ശുചിത്വം
നമ്മുടെ കൈകളില്'

പകര്ച്ചവ്യാധികളെ
അകറ്റി നിര്ത്തുക
പരിസര ശുചിത്വ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
മുന്കൈ എടുക്കുക

ജനുവരി 2018
സ�രണ്ണ �െിത്വത്ിദലകപ് ആല�ഴ

5

ദ�മാ. ടി.എം ദതമാമസപ് ഐസകപ്

മമാലിന്യസംസപ്കരണം ജനപകെമാളിത്ദത്മാചട

8

ദപ്രംജിത്പ് പി

മമാലിന്യസം�രണം - ചെദയേണ്തപ്
ഏ�ഹമാം ദതമാമസപ് ര�ിത്പ്

10

അബജവമമാലിന്യ സംസപ്കരണം

13

ബജവമമാലിന്യ പരിപമാലനം
അമീരഷമാ ആര.എസപ്

16

ബജവമമാലിന്യ സംസപ്കരണ പദ്തികള്

22

പദ്തിചെലവപ് - തിരുവനന്തപുരം 50 കടന്നു

24

വിജയത്ിളകത്ിചന് കരമ്ഗമാഥകള്

24

ചതരുവുവിളകപ്
ഉതപ്പമാേന രംഗദത്കപ് �സപ്
പി. വി. സുനില്

സവിദശഷമമാചയമാരു ശ്രവ്യമാനുഭവം
മുരളീധരന് തഴകര

36
38

പംക്തികള്
കില നയൂസപ്
�തകണ്ണമാടി
വമാരത്കള് വിദശഷങ്ങള്
നമാട്ടുചവളിച്ം
എന്പ് വമായനകമാര...
ക�ം കമാതും

30
32
35
40
42
42
പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ജനുവരി 2018

3

ജനുവരി 2018
പുസ്തകം 57 ലക്കം 10
വാര്ഷികവരിസംഖ്യ ₹ 120
www.Isgkerala.gov.in
www.dop.lsgkerala.gov.in

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം

എഡിറ്റോറിയൽ
ഉപദേശക സമിതി
ചെയര്മാന്
ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീല്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി

അംഗങ്ങള്
ടി.കെ. ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്

അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

ടി.വി. സുബാഷ്

ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫര്മേഷന് & പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് വകുപ്പ്

കെ. തുളസിഭായ് പത്മനാഭന്

പ്രസിഡന്റ്, കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്

കെ.ആര്. അജയന്

സെക്രട്ടറി, പ്രസ് ക്ലബ്, തിരുവനന്തപുരം

ജി. ഹരികൃഷ്ണന്

പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

കണ്വീനര്
പി.മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

എഡിറ്റര്
പി.മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ്

Email: directorofpanchayat@gmail.com
Tel: 0471 2323286

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്
ജി. ഹരികൃഷ്ണന്

Email: prmdp2015@gmail.com
ഫ�ോണ്: 0471 2321280
മ�ൊബൈല്: 9496047036

കവര് ഡിസൈന് & ലേ ഔട്ട്
നാരായണ ഭട്ടതിരി
പ്രിന്റെയ്ഡ്സ് ലേസർ മീഡിയ
മേല്വിലാസം
എഡിറ്റര്, പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്, മ്യൂസിയം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695033
ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന്റേതായിരി
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ടെ ഉള്ളടക്കത്തിലും പഞ്ചായത്ത്രാജിന് ഉത്തര
വാദിത്തമില്ല.
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ശുചിത്വം തന്നെ മഹത്വം

ശു

ചിത്വമെന്നാല് വ്യക്തി ശുചിത്വം മാത്രമാണെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കി
ടയില് അബ�ോധപൂര്വ്വമായി പടര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയല്ല. വൃത്തി വ്യക്തിക്കു
മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, പരിസരത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും അനിവാര്യമാണ് ശുചിത്വം.
എങ്കിലേ സ്വസ്ഥവും സ്വച്ഛവുമായ�ൊരു ജീവിതം മനുഷ്യരുള്പ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാ
ലങ്ങള്ക്കും സാധ്യമാകൂ. വ്യക്തിയും സമൂഹവും ശുദ്ധമായിരുന്നാല് പ്രകൃതിയും
ശുദ്ധതയിലേക്കെത്തും. അപ്പോള് ചുറ്റുപാടും ജീവിതയ�ോഗ്യമായിത്തീരും. സ്വാ
സ്ഥ്യം നിറഞ്ഞ ശരീരത്തില് സ്വാസ്ഥ്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സും മറിച്ചുമുണ്ടാകും. ആര�ോ
ഗ്യമാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ആര�ോഗ്യപൂര്ണ്ണമായ�ൊരു ജീവിതത്തില്
നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുവാനുളള കരുത്തുണ്ടാകും.
മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനിവാര്യചുമതല
യാണ്. ശുചിത്വ സുന്ദര കേരള സൃഷ്ടിക്കായി ഹരിതകേരളം മിഷനും, ശുചിത്വമിഷ
നും സഹായഹസ്തവുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. ജൈവ/അജൈവമാലിന്യങ്ങള് സംസ്ക്കരിക്കുന്ന
തിനും വിവിധ തലങ്ങളില് പ്രയ�ോജനകരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമുളള പലവിധ ആധുനിക
മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. അവയെ വിപുലമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലക്ക
മാണ് ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസികയുടേത്. ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് പ�ോലുളള
അജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്ക്കരണം ഒരു കീറാമുട്ടിയായിരുന്നു മുമ്പ്. എന്നാലിന്ന്
അജൈവമാലിന്യങ്ങളെ പുനരുപയ�ോഗിക്കുന്നതിനും പുനചംക്രമണം ചെയ്യുന്നതി
നും നൂതന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗിക്കാനുളള
മനസ്സും തയ്യാറെടുപ്പുമുണ്ടെങ്കില് ആ ഭീഷണിയെ നിഷ്പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാം.
2018-19 കാലയളവിലേക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് വാര്ഷിക
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനുളള ആല�ോചനകള് ഗൗരവമായി നടക്കുന്ന സമയമാണി
ത്. തീര്ച്ചയായും ശുചിത്വപരിപാലനത്തിനും മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിനും മുഖ്യപ്രാ
ധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുളള ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ ഈ തലമുറയ്ക്കും
വരും തലമുറയ്ക്കും ജീവിക്കാനുതകുന്ന അവസ്ഥയുളെളാരു ഭൂമി നമുക്ക് ഒരുക്കാന് കഴിയൂ.
എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ നിലനില്പിന്റെ അടിസ്ഥാനവുമായ വായു, വെളളം,
ഭൂമി എന്നിവയെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടേ മറ്റ് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പരിഗണന
നല്കേണ്ടതുളളൂ. ഇതിനായി ഭരണസമിതിയെയും ജീവനക്കാരെയും മാത്രമല്ല പരിസ്ഥി
തി പ്രവര്ത്തകരും വിഷയവിദഗ്ദ്ധരുമായ പ�ൊതുപ്രവര്ത്തകരെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി
തുറന്ന ചര്ച്ചകള് സംഘടിപ്പിക്കണം. ആ ചര്ച്ചകളുടെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വരുന്ന തീരുമാനങ്ങള് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് സഹായകരമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലെ
ശ�ോഭനമായ�ൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാന് നമുക്കാകൂ.
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ അവസാനപാദത്തിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കു
കയാണ്. മുന്വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തില് വളരെയധികം
മുന്നേറാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി അംഗീകാരം നേടിയതില് കൈവരിച്ച
ചരിത്രനേട്ടം നിര്വ്വഹണത്തിലും ആവര്ത്തിക്കാന് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്
സ്ഥിര�ോത്സാഹത്തോടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
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ശുചിത്വം ദൈവികത്വത്തിന് അടുത്താണ്
- മഹാത്മാഗാന്ധി

സ�ര്� �െിത്വതേിസലക്്
ആല�ഴ
റഡതാ. െി.എവം റതതാമസ് ഐസക്ക്
ധനകനാര്യവകപ്പു െന്ത്രി

ഖ

രെനാേിന്യസവംസ്കരെ 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 എണ്വിബയനാൺമെറെട് 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

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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ആേപ്പുഴ ജില്ലയില് ശുചിത്വ
പരിബശനാധനനാ സര് ബവ്വയെനായി
ബചര്ന് ബയനാഗത്ില്
ധനകനാര്യവകപ്പുെന്ത്രി
ബഡനാ. ടി.എവം. ബതനാെസട് ഐസകട്
സവംസനാരിക്കുന്നു.

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
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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.

സ്വച്ഛട് സര്ബവ്വഷന് അവബേനാകന
ബയനാഗത്ില് ആേപ്പുഴ ജില്ലനാ
കള്ര് ടി.വി. അനപെ
സവംസനാരിക്കുന്നു.

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.

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.
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മാലിന്യസംസ്കരണം
ൈനപങ്ാളിതേസതോടെ
റപ്രവംൈിത്് പി

െനാ
ബജവമമാലിന്യങ്ങള്
ഉറവിടത്ില് സംസപ്ക
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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േിന്യപ്രശട്നവം സവംസ്നാനവം അഭിമുഖീകരി
ക്കുന് പ്രധനാന വികസന മവല്ലുവിളിയനാെട്.
െനാേിന്യസവംസട്കരെ ഉത്രവനാദിത്വം നിക്ി
പ്തെനായ ഗ്നാെപഞ്നായത്ട്, മുനിസി്പെനാേിറ്ി, മുനി
സി്പെൽ ബകനാർ്പെബറഷനകളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ
ജനപങ്നാളിത്ബത്നാമട ബകരളീയ സനാഹചര്യ
ങ്ങൾക്നസൃതെനായി ശനാസ്തീയ െനാേിന്യ സവംസ്ക
രെമുറ്പെനാക്കുന്തിനള്ള നടപടികളനാെട് ഹരി
തബകരളവം
െിഷമറെ
ഉപദൗത്യെനായ
ശുചിത്വെനാേിന്യ സവംസട്കരെത്ിലൂമട ശുചി
ത്വെിഷൻ നട്പെിേനാക്ി വരുന്തട്.
ഓബരനാ തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനത്ി
മറെയവം പരിധിയിൽ വരുന് ഭൂപ്രബദശവം െനാേിന്യ
മുക്െനാക്നാൻ േക്്യെിട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്നാെട് ഹരിതബകരളവം െിഷൻ തടക്വം കറിച്ചി
രിക്കുന്തട്. സെഗ്െനായ ഒരു െനാേിന്യ സവംസട്ക
രെ പരിപനാടി തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനത
േത്ിൽ രൂപമ്പെടത്ിമയടക്കുക എന്നുള്ള
തനാെട് േക്്യവം.
നഗരവതട്കരെവവം വർദ്ിച്ചുവരുന് ഉപബഭനാ
ക്തൃസവംസട്കനാരവവം 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 സവംസട്കരെ സവംവിധനാനങ്ങ
ബളനാടട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള എതിർ്പെട്, സ്േേഭ്യത
ക്കുറവട്, ജനകീയസെരങ്ങൾ എന്ിങ്ങമനയള്ള
കനാരെങ്ങളനാൽ പരെനാവധി സനാധ്യെനായിടബത്നാ
ളവം ഉറവിടത്ിൽ തമന് വിബകന്ദീകൃതെനായി
ജജവെനാേിന്യവം സവംസട്കരിക്കുന് തിനനാെട്
മുൻഗെന.
െനാേിന്യസവംസട്കരെവം ഫേപ്രദെനാക്കുന്തി
നട് ചിേ ചിട്ടകൾ നമ്മുമട സവംസട്കനാരെനായി രൂ
പമ്പെടെവം. തരവംതിരിക്കുക, പരെനാവധി കറ
യ്കക, പുനരുപബയനാഗിക്കുക, പുനഃചവംക്രെെവം
ഉറ്പെനാക്കുക എന്ീ നനാലുകനാര്യങ്ങളനാെട് ഏറ്വവം
പ്രധനാനമ്പെട്ടവ. ഇതിൽ െബനനാഭനാവവം, ശീേങ്ങൾ,
സനാബങ്തികവിദ്യകൾ, സവംസട്കരെ 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
െനാേിന്യസവംസട്കരെവം
ഉപദൗത്യത്ിമറെ
േക്്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതട്;
1. പുതിയ നഗര ഖര-െനാേിന്യ സവംസട്ക്
രെ നിയെപ്രകനാരവം ഒരു സനാധനാരെ പൗരമറെ
ഉത്രവനാദിത്വവം ചുെതേയവം വ്യക്െനാക്ി

അവബ�നാധവം സൃഷ്ിക്കുക.
2. ഉത്രവനാദിത് െനാേിന്യപരിപനാേന
രീതികൾ അവേവം�ിക്കുന്തിബനനാടട് പൗരന്നാ
രിൽ അനകൂേ െബനനാഭനാവവവം ശീേങ്ങളുവം ഉണ്നാ
ക്ി സമൂഹത്ിേനാമക ഒരു പുതിയ െനാേിന്യ
പരിപനാേന സവംസട്കനാരവം സൃഷ്ിക്കുക.
3. സങ്ീർണ്ണെനായ െനാേിന്യ പരിപനാേന പ്ര
ശട്നങ്ങൾ കമണ്ത്ന്തിനവം പരിഹനാരവം സനാ
ധ്യെനാക്കുന്തിനമുള്ള സഹനായവം തബദേശസ്വയവം
ഭരെ സ്നാപനങ്ങൾക്ട് േഭ്യെനാക്കുക.
4. ശനാസ്തീയ െനാേിന്യ പരിപനാേനവം തബദേശ
സ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളുമട ബനതൃത്വത്ിൽ
സുസ്ിരെനാക്കുക.
ജജവെനാേിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്ിൽ സവം
സട്കരിച്ചട്, 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, സ്വനാ്പെട്ബഷനാ്പെട്, റി്പെയർ ബഷനാപ്പു
കൾ എന്ിവയവം ആരവംഭിക്െവം. ദ്വെനാേിന്യ
പരിപനാേനത്ിനട് രേീറ്ട്മെറെട് 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 സട്മപഷ്യൽ ജ�വ
കൾ ഏർമ്പെടത്െവം. ഒരു തരത്ിലുവം
പരിപനാേിക്നാനനാവനാത് െനാേിന്യങ്ങൾ ശനാസ്തീ
യെനായി സവംസട്കരിക്നാൻ സനാനിട്ടറി േനാറെട്ഫിൽ
കസ്റർ അടിസ്നാനത്ിൽ നട്പെിേനാക്െവം.
മൂന്നാവം ഘട്ടത്ിൽ (2019-20) മുൻഘട്ട പ്രവർ

ത്നങ്ങളുമട തടർച്ചയട്മക്നാ്പെവം ഗ്ീൻ ബപ്രനാബട്ടനാ
ബകനാൾ സ്വകനാര്യചടങ്ങുകളിബേക്കുവം വ്യനാപി്പെി
ക്ൽ, സ്വനാ്പെട്ബഷനാ്പെട്, റി്പെയർബഷനാ്പെട്, സർവ്വീസട്
മസറെറുകൾ ആരവംഭിക്ൽ, മകട്ടിട സമുച്ചയ
ങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വ്യവസനായ സ്നാപന
ങ്ങൾ എന്ിവിടങ്ങളിൽ എഫട്ളുവറെട് രേീറ്ട്മെറെട്
പ്നാന്റുകൾ, പ്നാസ്റികട് റീജസകിവംഗട് സവംരവംഭ
ങ്ങൾ, പനാബക്ജട് മസപട്ബറ്ജട് രേീറ്ട്മെറെട് പ്നാന്റു
കൾ, സനാനിട്ടറി േനാറെട്ഫിൽ സ്നാപന നടപടി
കൾ, സനാനിട്ടറി നനാപട്കിൻ, ഡയ്പെറുകൾ
എന്ിവയമട സവംസട്കരെവം 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 സവംസട്കരെത്ിൽ
മപനാത സമൂഹെബനനാഭനാവവം െനാബറണ്തണ്ട്. അതി
നനായള്ള ഐ. ഇ. സി പ്രവർത്നങ്ങൾ സവംഘ
ടി്പെിക്കുകയവം നിയെങ്ങളുവം ശിക്നാനടപടികളുവം
കർശനെനാക്കുകയവം മചയ്െവം.
ഇങ്ങമന വരുന് മൂന്നുവർഷക്നാേവം മകനാണ്ട്
സവംസ്നാനത്ട് സുരക്ിതെനായ െനാേിന്യ സവം
സട്കരെപ്രവർത്നവം �ഹുജന പങ്നാളിത്
ബത്നാമട ശനാസ്തീയെനായി നട്പെിേനാക്ി ബകരള
മത്
സീബറനാബവസ്റട്
സവംസ്നാനെനാക്ി
െനാറ്നാനനാെട് ഹരിതബകരളവം െിഷൻ േക്്യെിട
ന്തട്.

മകനാഴമക്നാല്ലിയില് സ്നാപിച്ച
അത്യനാധുനിക വനാതക
ശ്മശനാനത്ിമറെ പ്രവര്ത്നവം
െന്ത്രി ബഡനാ. മക.ടി. ജേീല്
വീക്ിക്കുന്നു.

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

ബേഖകന് ശുചിത്വെിഷനില്
ഐ.ഇ.സി, എ�ട്മപര്ട്ടനാെട്
പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ജനുവരി 2018

9

മാലിന്യസം�രണം
ഏ�ഹതാവം റതതാമസ് രഞ്ജിത്്

'ബേനാകത്ിൽ നിങ്ങൾ കനാണുവനാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്
െനാറ്ത്ിമറെ തടക്വം നിങ്ങളിൽ നിന്നാകമട്ട'

- െഹനാത്നാഗനാന്ി

ഇ
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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ന്ട് 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 െനാേിന്യസവംസട്കരെത്ിനട് അനകൂ
േെല്ലനാത് ഫട്ളനാറ്റുകൾ 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
സവംസട്കനാരവം നമ്മുമട ഇടയിൽ രൂപമ്പെട്ടു.
തതട്ഫേെനായി ഇന്ട് നനാവം ബനരിടന് ആബരനാഗ്യ,
പനാരിസ്ിതിക, സനാമ്ത്ിക പ്രശട്നങ്ങൾ അന
വധിയനാെട്. ബേനാകനാബരനാഗ്യ സവംഘടനയമട
കെക്നസരിച്ചട് നനാേിമേനാന്ട് ബരനാഗങ്ങൾക്ട്
ഇബ്പെനാൾ കനാരെെനാകന്തട് അശനാസ്തീയെനായ
െനാേിന്യസവംസട്കരെെനാെട്. കനാൻസർ, ശ്വനാസ
ബകനാശ ബരനാഗങ്ങൾ, �ൗദ്ിക ബശഷികറവട്

അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ വികാസത്തിനുള്ള കാല
താമസം, പഠനവൈകല്യങ്ങൾ, ത്വക് ര�ോഗ
ങ്ങൾ, വന്ധ്യത തുടങ്ങിയ മാരക ര�ോഗങ്ങളും
മറ്റനേകം പകർച്ചവ്യാധികളും അശാസ്ത്രീയമായ
മാലിന്യസംസ്കരണംമൂലം
ഉണ്ടാകുന്നു.
ഏത�ൊരു ജീവിയുടെയും പ്രത്യുല്പാദന വ്യവസ്ഥ,
ര�ോഗപ്രതിര�ോധ വ്യവസ്ഥ, ഹ�ോർമ�ോൺ വ്യവ
സ്ഥ എന്നീ ജീവന്റെ നെടുംതൂണുകളായ വ്യവ
സ്ഥകളെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന
രാസവിഷങ്ങൾ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.
ഇതാണ് പിന്നീട് പലവിധ ര�ോഗങ്ങളായി പരി
ണമിക്കുന്നത്.
സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്
പ�ോലെ 2019 ആകുമ്പോഴേക്ക് ശുചിത്വരംഗത്ത്
മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഭാരതം
ല�ോകത്തിന് മാതൃകയാകണമെങ്കിൽ സർക്കാ
രുകളുടെയ�ോ, ഭരണകർത്താക്കളുടെയ�ോ മാത്രം
പ്രവർത്തനങ്ങൾക�ൊണ്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല.
അതിന് നാം ഓര�ോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദി
ത്തം ഉണ്ടായേ തീരു. 2019 വർഷം ആകുമ്പോ
ഴേക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് ഒരു
സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാനത്ത് സാധ്യ
മാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കുവാൻ കേരളത്തിൽ
പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാന സർ
ക്കാർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
Reduce, Reuse and Recylce എന്നീ പ്രധാന
മൂന്നു തത്വങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
ശുചിത്വമിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത്
ഈ രംഗത്ത് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി
Reuse എന്ന തത്വം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക�ോളിലൂടെ
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും
നടപ്പിലാക്കി വരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2015 ലെ

നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ തുടങ്ങി ആറ്റുകാൽ
പ�ൊങ്കാല, സ്കൂൾ കല�ോത്സവം, ഓണം
വാരാഘ�ോഷം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വേദികളിലും
പരിപാടികളിലും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക�ോൾ നടപ്പി
ലാക്കി പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കളുടെയും പുനരു
പയ�ോഗ സാധ്യമായ വസ്തുക്കളുടെയും ഉപയ�ോഗം
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ഏക ഉപയ�ോഗ വസ്തുക്കളുടെ
ഉപയ�ോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയും മാലിന്യ
ത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കലാണ് മാലിന്യസംസ്കര
ണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന അറിവ് ജനങ്ങളി
ലേക്ക് എത്തിച്ചു. മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ്
കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്യസംസ്കരണ
ത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകളുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല
മറിച്ച് അറിവില്ലായ്മയും അജ്ഞതയുംമൂലം
നാമിന്ന് പാഴാക്കുന്നത് പരിമിതങ്ങളായ പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ആധുനികയുഗത്തിലെ
ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ് പതിനായിരം മനുഷ്യർ ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്ന
തിന് തുല്യമായ അളവിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറ
യുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇനിയും
എത്രയ�ോ തലമുറകൾക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാ
യതുമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് നാം
നിർല�ോഭം ഉപഭ�ോഗം നടത്തി പാഴാക്കി കളയു
ന്നത് എന്ന വസ്തുതകൂടിയാണ്.
മാത്രമല്ല
ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനസംഖ്യയുടെ 20 ഇരട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ജന
സംഖ്യ എന്നത് കൂടി അറിയുമ്പോൾ എത്ര വേഗ
ത്തിലാണ് തലമുറകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത് എന്ന് മനസിലാകും. അതിനാൽ പ്രകൃതിവി
ഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയ�ോടുകൂടിയും ഓര�ോ വസ്തുവി

മാലിന്യങ്ങൾ അളവില്ലാ
തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവ
നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യു
ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം
തേടുക അല്ല ചെയ്യേണ്ട
ത്. മറിച്ച് മാലിന്യങ്ങളു
ടെ അളവ്
കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉത്തര
വാദിത്തമുള്ള ഒരു
സമൂഹം പിൻതുടരേണ്ടുന്ന
രീതി എന്ന ബ�ോദ്ധ്യം
ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി
എടുക്കുന്നതിനാണ്
സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
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ആയിരം ആളുകൾ
പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു
കല്യാണസദ്യയിൽ
ഇന്ന് ഏതാണ്ട്
രണ്ടായിരത്തോളം
ഡിസ്പ�ോസിബിൾ
കുപ്പികളാണ് വെള്ളം
നൽകുന്നതിനായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
ഒന്ന് മനസുവച്ചാൽ
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഇവയ�ൊക്കെ
(ഡിസ്പ�ോസിബിൾസ്)
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്
പരിമിതങ്ങളായ
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ
നിന്നുതന്നെയാണ്.
ലേഖകന് ശുചിത്വമിഷനില്
പ്രോഗ്രാം ആഫീസറാണ്
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ന്റെയും ഉപയ�ോഗക്ഷമതയുടെ പരമാവധി
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ മാലിന്യങ്ങളുടെ
അളവ് വലിയ�ൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ
കഴിയും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആയിരം
ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ സദ്യയിൽ
ഇന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ഡിസ്പ�ോസി
ബിൾ കുപ്പികളാണ് വെള്ളം നൽകുന്നതിനായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പികളാണ്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് 250-300 മില്ലി
ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പികളും ഡിസ്പ�ോസിബിൾ ഗ്ലാസു
കളും ആണ്. ഒന്ന് മനസുവച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ
കഴിയുന്ന ഇവയ�ൊക്കെ (ഡിസ്പ�ോസിബിൾസ്)
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പരിമിതങ്ങളായ പ്രകൃതി വിഭ
വങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെയാണ്. ഈ പ്രകൃതി
ചൂഷണം തടയുന്നതിനാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക�ോളും
സ്വാപ്ഷ�ോപ്പുകളും റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാന്റുകളും നാം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്.
മാലിന്യങ്ങൾ അളവില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
അവ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം
തേടുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് മാലിന്യങ്ങളു
ടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള
ഒരു സമൂഹം പിൻതുടരേണ്ടുന്ന രീതി എന്ന
ബ�ോദ്ധ്യം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതി
നാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല
പലവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളാൽ രൂപപ്പെടു
ത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ വസ്തുക്കളാണ് മാലിന്യ
ങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. ഇവയെല്ലാം കൂടി ഏതെങ്കിലും
ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് അപ്രത്യക്ഷ
മാക്കുന്നതല്ല മാലിന്യസംസ്കരണം, മറിച്ച് ജൈ
വമാലിന്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് കമ്പോസ്റ്റിംഗിലൂ
ടെ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുകയും അജൈവ
മാലിന്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് പുനഃചംക്രമണം
ചെയ്ത് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെ
യ്യുന്നതാണ്
മാലിന്യസംസ്കരണത്തിലെ
ഏറ്റവും പ്രകൃതി സൗഹ്യദ രീതി.
Reduce, Recycle എന്നീ തത്വങ്ങളുടെ പ്രചര
ണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി മെറ്റീരി
യൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റികൾ (MRF) വ്യാപക
മായി സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
പണികഴിപ്പിക്കുകയും അവ ഉടൻതന്നെ പ്രവർ
ത്തനസജ്ജമാവുകയും ചെയ്യും.
ഇതുവഴി
നിലവിൽ മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളുന്ന പല
വസ്തുക്കളും 'റീസൈക്ലിംഗിനായി' റിക്കവർ ചെ
യ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും മാലി
ന്യങ്ങളുടെ അളവ് സ്വാഭാവികമായി (Reduce)
കുറയുകയും ചെയ്യും.

സ്വാപ്പ്, റിപ്പയർ ഷ�ോപ്പുകൾ

വിഭവങ്ങളുടെ അനാവശ്യ ഉപഭ�ോഗം തടയു
ന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് പല തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ

ളിലും സ്ഥിരം കൈമാറ്റക്കടകൾ പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും സൗജന്യമായും മിത
മായ നിരക്കിലും ആളുകൾക്ക് ഉപയ�ോഗ യ�ോ
ഗ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധന
ങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറു
കൾ മുതലായവ ലഭിക്കുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം
ചെറിയ കേടുപാടുകൾ പറ്റിയ വസ്തുക്കൾ റിപ്പയർ
ചെയ്ത് പുനരുപയ�ോഗയ�ോഗ്യമാക്കു ന്നതിനുള്ള
സംവിധാനങ്ങളും ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭി
ക്കും. ഇത്തരം സ്വാപ് - റിപ്പയർ ഷ�ോപ്പുകൾ
എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു വർഷത്തി
നകം തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നിലവിൽ 12 സ്ഥിരം ഷ�ോപ്പു
കൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ
ളും (വിവിധങ്ങളായ നടപടികൾ) മാലിന്യസം
സ്കരണത്തിനായി നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോഴും
അവ പൂർണ്ണമായും വിജയത്തിൽ എത്തണമെ
ങ്കിൽ പ�ൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം അനി
വാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് സംസ്ഥാന ശുചി
ത്വമിഷൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന 'എന്റെ മാലിന്യം
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം' എന്ന ആശയത്തിന്റെ
പ്രസക്തി.
വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉല്പാദിപ്പിക്കു
ന്ന ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റാക്കി
യും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി
ഉണക്കി മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി സെന്ററുകളിൽ
എത്തിച്ചുമാണ് ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും മാലിന്യ
സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കേ
ണ്ടത്. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റാക്കുന്ന
തിന് ശുചിത്വമിഷൻ അനേകം കമ്പോസ്റ്റിംഗ്
ഉപകരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ
നിന്ന് അനുയ�ോജ്യമായവ തെരഞ്ഞെടുത്ത്
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ്
ആരംഭിച്ചാൽ വഴിയരികിലും പ�ൊതുഇടങ്ങളിലും
മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ
മുഖം വികൃതമാക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതവും അപമാ
നകരവുമായ സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ
കഴിയും. ഒപ്പം ആഘ�ോഷങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾ
ക്കും മറ്റ് പ�ൊതു ചടങ്ങുകൾക്കും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോ
ക�ോൾ പാലിച്ച് പ്രകൃതി സൗഹൃദവും മാലിന്യര
ഹിതവുമായ ഉത്സവ ആഘ�ോഷങ്ങളിലൂടെ
വരുംതലമുറയ�ോടുള്ള നമ്മുടെ കരുതൽ പങ്കുവ
യ്ക്കാം.
അങ്ങനെ ല�ോകത്ത് നാം കാണുവാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മളിൽ നിന്ന്
തന്നെ ആരംഭിച്ച് 2019 ൽ ഒരു പുതിയ മാലിന്യ
സംസ്കരണ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക്
എത്തിച്ചേരാം.

അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം

ഹരിതകര്മ്മസേനയുടെ പങ്ക്
സം

സ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ഥാപന
പരിധിയിലെയും വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങ
ളും അടങ്ങിയ ഓര�ോ മാലിന്യസ്രോതസുകളിൽ
നിന്നും വൃത്തിയാക്കി പ്രത്യേകം തരംതിരിച്ച
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യ
ങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി
അതത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ
ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ
സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നയം. സേവനം ലഭ്യ
മാക്കേണ്ട വീടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ഹരിത കർമ്മ സേ
നാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
നിശ്ചയിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ 500 വീടു
കൾക്ക് ഒരാൾ എന്ന കണക്കിൽ ഹരിതകർമ്മ
സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കാം. ഈ
രീതിയിൽ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗമായ ഒരാൾ
ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 25 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച്
സേവനം ലഭ്യമാക്കണം. ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സംരംഭകത്വ
പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും പരിശീലനങ്ങൾ നൽ
കുന്നതിനും പരിപാടിയുടെ മ�ൊത്തത്തിലുള്ള
മേൽന�ോട്ടത്തിനും സമയാസമയ ങ്ങളിൽ പ്ര
ശ്നപരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിർദ്ദേ
ശിക്കുന്നതിനും ഹരിതസഹായസ്ഥാപനങ്ങളെ
തദ്ദേശസ്ഥാപന ങ്ങൾക്ക് നിയ�ോഗിക്കാം. ഹരി
തസഹായസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ
അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ
അജൈവമാലിന്യ ശേഖരണം നടത്തി തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന എം.സി.എഫുക
ളിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ ഇനം അനുസരിച്ച്
രണ്ടാം തരംതിരിവ് നടത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും

അവയിൽ നിന്ന് ബയിലിംഗ്/ഷ്രെഡിംഗ് നട
ത്തേണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആർ.ആർ.എഫ്കളിൽ
എത്തിച്ച് ബയിലിംഗ്/ഷ്രെഡിംഗ് നടത്തി പുനഃചം
ക്രമണത്തിനായി അവ ആവശ്യമുള്ളവർക്കോ,
ഷ്രെഡിംഗ് ചെയ്തവ റ�ോഡ് ടാറിംഗിനായി ക്ലീൻ
കേരള കമ്പനിക്കോ കൈമാറേണ്ടതാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യനിർമ്മാർ
ജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് റ�ോഡുകൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറ
പ്പെടുവിച്ച് ക്ലീന് കേരള കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെ
ടുത്തി യിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാ
സ്റ്റിക് ഷ്രഡ്ഡിങ്ങ് മെഷീനുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
യിൽ ഒന്ന്, ബ്ലോക്കിൽ ഒന്ന്, ക�ോർപ്പറേഷനിൽ
അഞ്ച് എന്ന വിധത്തിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു.
നാളിതുവരെ 75 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുമായി കമ്പനി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും 40
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഷിന
റികൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർച്ച്
അവസാനത്തോടെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ
പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഷ്രെഡ്ഡ് ചെയ്ത് നൽകു
ന്ന ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കില�ോയ്ക്ക് 15 രൂപ
എന്ന നിരക്കിൽ വില നൽകിയാണ് ക്ലീൻ
കേരള കമ്പനി വാങ്ങുകയും 20 രൂപ എന്ന നിര
ക്കിൽ പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ
പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ
അമ്പതു ശതമാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കു

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
പ�ൊതുവായ നയത്തി
ന്റെയും തദ്ദേശസ്ഥാപ
നത്തിന്റെ
തീരുമാനങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തി
ലെ മാലിന്യസംസ്കര
ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
മുഴുവൻ ചുമതലകളും
പ്രയ�ോഗത്തിൽ
വരുത്തേണ്ടതിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്തം
ഹരിതകർമ്മ
സേനയ്ക്കാണ്.
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രീതിയിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്ററുകളും
റിസ�ോഴ്സ്റിക്കവറി സെന്ററുകളും

തൃശ്ശൂരിൽ ഹരിതകർമ്മസേനയു
ടെ ഉദ്ഘാടനം ഹരിതകേരളം
മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷ
റ്റി.എൻ. സീമ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് പ്ളാസ്റ്റി
ക് മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജ
നത്തിന്റെ ഭാഗമായി
പ്ളാസ്റ്റിക് റ�ോഡുകൾ
നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള
സർക്കാർ ഉത്തരവ്
ഇറക്കി ക്ളീൻ കേരള
കമ്പനിയെ
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
താണ്. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി പ്ളാസ്റ്റിക്
ഷ്രഡ്ഡിങ്ങ് മെഷീനുകൾ
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ
ഒന്ന്, ബ്ള�ോക്കിൽ ഒന്ന്,
ക�ോർപ്പറേഷനിൽ
അഞ്ച് എന്ന വിധത്തിൽ
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു
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മെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

ഹരിതകർമ്മസേന

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ�ൊതുവായ നയത്തി
ന്റെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളു
ടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപന
ത്തിലെ
മാലിന്യ
സംസ്കരണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ചുമതലകളും പ്രയ�ോഗത്തിൽ
വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹരിതകർ
മ്മ സേനയ്ക്കാണ്. ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്കരണ
ത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യ
മാക്കി മുഴുവൻ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും
കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സം
സ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ഉറവിട സം
സ്കരണം അസാധ്യമായവർക്ക് പ�ൊതുസംവി
ധാനങ്ങൾ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായ
ത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലിക്കുക, അജൈവ
പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം ഉറപ്പാക്കുക,
അവയുടെ ശരിയായ സംസ്കരണ സംവിധാന
ങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുക, മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ്
കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികളായ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോ
ക്കോൾ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, വസ്തുക്കളുടെ
പുനരുപയ�ോഗം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വാപ്
ഷ�ോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതല
കൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത്
ഇതിന�ോടകം 481 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
ഇവർക്കുള്ള പരിശീലനം ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേ
തൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. പരിശീലനം പൂർ
ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭി
ക്കുകയും ഇവരുടെ സേവനം മേൽപറഞ്ഞ

വിഭവങ്ങളുടെ പുനഃചംക്രമണം പ്രോത്സാഹി
പ്പിച്ച് മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, പുതിയ
ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുക, കാര്യ
ക്ഷമമായ പുനഃചംക്രമണ ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ച്
സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ പാഴ്വസ്തുക്കളും പുനഃചം
ക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങ
ള�ോടെ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി ആസൂത്ര
ണം എന്ന സന്ദേശം മുഴുവൻ തദ്ദേശസഥാപന
ങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ച് ഈ ദിശയിലുള്ള പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യ
ത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാകും കേരളം. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങളിലും എം.സി.എഫുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന
തിനും അവിടെ എത്തുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ രണ്ടാം
തരംതിരിവ് നടത്തി ഇനം അനുസരിച്ച് ബ്ലോ
ക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആർ.ആർ.
എഫുകളിൽ എത്തിച്ച് ഷ്രഡ്ഡിംഗ് / ബയിലിംഗ്
നടത്തി പുനഃചംക്രമണ വ്യവസായികൾക്കോ,
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്കോ കൈമാറുന്നതിനുള്ള
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന
ത്. സംസ്ഥാനത്ത് 171 ലധികം എം.സി.
എഫ്കൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അടുത്ത രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തെ
മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും എം.സി.
എഫുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ
പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനും
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ നിന്നും
അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നിശ്ചിതകാലയളവിൽ
മുടക്കംകൂടാതെ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമാണ് ലക്ഷ്യ
മിടുന്നത്.

പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിലെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ
ഫെസിലിറ്റി കേന്ദ്രം

ആർ.ആർ.എഫ്

തദ്ദേശസ്ഥാപനതലങ്ങളിലുള്ള എം.സി.
എഫുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ തരം
തിരിച്ച് ഇനങ്ങളാക്കി വലിയ അളവിൽ
കൈമാറാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ തരത്തി
ലുള്ള മാലിന്യസംസ്കരണ സമീപനത്തിന്
സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ
ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക്
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർ.ആർ.എഫുകൾ സ്ഥാ
പിക്കുന്നത്. ഓര�ോ ഇനവും വേർതിരിച്ച്
കൈകാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്ന പ്രയ�ോജനം ഇത്തരം പ്രവർത്തന
രീതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ
തരംതിരിച്ച് ആർ.ആർ. എഫുകളിൽ എത്തുന്നവ
വലിയ അളവിൽ പുനഃചംക്രമണത്തിനായി കൈ
മാറണമെങ്കിൽ അവ ഷ്രെഡ്ഡിംഗ്/ ബെയിലിംഗ്
നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ആവശ്യമായു
ണ്ട്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് /
ബെയിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങള�ോടുകൂടി 61
ആർ.ആർ.എഫുകൾ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

നങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അടുത്ത ഒരു
വർഷത്തിനകം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും സ്ഥാപിക്കാനാണ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
(കടപ്പാട് : ശുചിത്വമിഷന്)

കാസറഗ�ോഡ് ജില്ലയിൽ
പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ
RRF സെന്ററിലെ
ബെയിലിംഗ് സംവിധാനം
ഷ�ൊർണ്ണൂർ നഗരസഭയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എം.സി.എഫിലെ
ഷ്രെഡിംഗ് സംവിധാനം

പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ്

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ മെറ്റീ
രിയൽ കളക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്തി
ച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ തരംതിരിവ് നടത്തി
ആർ.ആർ.എഫ് കളിൽ എത്തിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് എത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരി
ക്കുന്നതിനായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കനക്കുറവും
എന്നാൽ വളരെയധികം സ്ഥലം ആവശ്യവുമാ
കയാൽ ഇതിന്റെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പണച്ചെലവ്
ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹച
ര്യം മറികടക്കുന്നതിനാണ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ ഷ്രെഡിംഗ്/ബയിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ
ഒരുക്കുന്നത്. നിലവിൽ 55 തദ്ദേശ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലാണ് ബയിലിംഗ്/ഷ്രെഡിംഗ് സംവിധാ
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ജൈവമാലിന്യ പരിപാലനം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾ
അമീർഷാ ആർ.എസ്

ജൈവമാലിന്യം

കേരളത്തിൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആകെ
ജൈവ മാലിന്യത്തിന്റെ
60 ശതമാനവും വീടുക
ളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെ
ടുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ വീട്ടുടമസ്ഥർ
മനസ്സുവയ്ക്കുന്ന പക്ഷം
വീടുകളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന
ജൈവമാലിന്യം ഉറവിട
ത്തിൽ തന്നെ കമ്പോ
സ്റ്റിങ്ങിലൂടെയ�ോ ബയ�ോ
മെത്തനേഷനിലൂടെയ�ോ
വളമ�ോ ബയ�ോഗ്യാസ�ോ
ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്.
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ഉപയ�ോഗയ�ോഗ്യമല്ലാത്തതും ജൈവവിഘട
നത്തിന് വിധേയമാകുന്നതുമായ അഴുകുന്ന വസ്തു
ക്കളെ പ�ൊതുവെ ജൈവമാലിന്യം എന്ന്
വിളിക്കാം. ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ , പച്ചക്കറി
വസ്തുക്കൾ , മത്സ്യ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ, ജന്തുക്ക
ളുടെ ശവശരീരം, അറവ് മാലിന്യം, കരിയിലകൾ
തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ
ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തരം വസ്തു
ക്കൾ അജൈവമാലിന്യങ്ങളുമായി കൂട്ടി ചേർത്ത്
ചാക്കുകളിലും കവറുകളിലും കെട്ടി പ�ൊതുഇടങ്ങ
ളില�ോ, വഴിയരികില�ോ കൂട്ടിയിടുമ്പോഴ�ൊ, ജല
സ്രോതസ്സുകളിലുൾപ്പെടെ വലിച്ചെറിയുകയ�ോ
ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗുരുതര മാലിന്യപ്രശ്നമാ
യി മാറുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങ
ളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സുവച്ചാൽ
ഇത്തരം ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ ഉറവിടത്തിൽ
തന്നെ തരംതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ജൈ
വവളമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ജൈവ
വളം വീടുകളിൽ തന്നെ പരമാവധി പച്ചക്കറി കൃ
ഷിക്കുപയ�ോഗിക്കാവുന്നതും പ�ൊതു ജൈവമാലി
ന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളിലെ ജൈവവളം കർ
ഷകർക്ക് നൽകാവുന്നതും അതിലൂടെ ജൈവ
പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകി മാലി
ന്യസംസ്കരണത്തിലൂടെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി
എന്ന സങ്കൽപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാവുന്നതുമാണ്.
ഇതിലൂടെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരി
ഹാരവും ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയംപര്യാ
പ്തതയും അതിലൂടെ ഹരിതകേരളം എന്ന സ്വപ്ന
സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരു
വാൻ സാധിക്കും.

ജൈവമാലിന്യം രൂപപ്പെടുന്ന
സ്രോതസ്സുകൾ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജൈവ
മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക
രിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ
രൂപം ക�ൊള്ളുന്ന വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ മാപ്പിം
ഗിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഓര�ോ സ്രോതസ്സുക
ളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യത്തി
ന്റെ പ്രതിദിന അളവും മാലിന്യത്തിന്റെ
പ്രകൃതവും തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത
പക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്ന ജൈവമാലിന്യ സംസ്ക
രണ പദ്ധതികൾ അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് യ�ോജിക്കാത്തത�ോ
സ്ഥാപിക്കുന്ന ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാ
ന്റിന്റെ ശേഷിയിൽ കൂടുതല�ോ ആയിരിക്കും.
ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ പഠനമില്ലാതെയും
ആസൂത്രണമില്ലാതെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം
ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ പരാ
ജയത്തിലേക്കും പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പി
ലേക്കും തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ
നയിക്കും. വീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗേറ്റഡ്
ക�ോളനികൾ, ആഡിറ്റോറിയങ്ങൾ, ഹ�ോട്ടലു
കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റുകൾ,
ആശുപത്രികൾ, ബസ്റ്റാന്റുകൾ, വഴിയ�ോര
വാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമാ
യും ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളായി
കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത മേഖലകൾക്കനുയ�ോ
ജ്യമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ പഠനത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൈവമാലിന്യ സംസ്ക
രണ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിലൂടെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം

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
സവംസ്കരണവം

തബദേശസ്വയവംഭരെ സ്നാപനങ്ങളിൽ രൂപ
മ്പെടന് ജജവ െനാേിന്യങ്ങമള ബരേനാതസ്സിമറെ
അടിസ്നാനത്ിൽ പ്രധനാനെനായവം മൂന്ട് ബെഖേ
കളനായി തരവംതിരിക്നാവം.
1. ഗനാർഹികതേവം
2. സവംസ്നാനതേവം
3. കമ്്യൂെിറ്ിതേവം
വിവിധ തേങ്ങൾക്നബയനാജ്യെനായ ജജവ
െനാേിന്യ സവംസട്കരെ പദ്തികൾ ചുവമടമക്നാ
ടക്കുന്നു.

ഗതാർഹികതല ദൈവമതാലിന്
സവംസ്കരണ 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

ബക

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

കഴി കബമ്നാസ്റിവംഗട് യൂെിറ്ട്
(വളക്കുഴി)

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
സട്കരെ ഉപനാധികൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഗനാർഹി
കതേ ജജവെനാേിന്യസവംസട്കരെ പദ്തി
തയ്നാറനാക്കുന്തിനട് മുമ്ട് തമന് കഴി കബമ്നാസ്റട്
നിർമ്ിബക്ണ് ഭവനങ്ങമളയവം ജജവെനാേിന്യ

തരംതിരിക്ൽ എന്ന മഹാ�തം!!!

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

ന്തട് ജജവ െനാേിന്യ സവംസട്കരെ 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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പ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം

5. ബയ�ോ കമ്പോസ്റ്റർ യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം രണ്ട് കില�ോവരെ ജൈവമാലി
ന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം.
ഏകദേശ വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1800 രൂപ. ഏത്
ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം.

6. പ�ോർട്ടബിൾ ബയ�ോബിൻ കമ്പോസ്റ്റിംഗ്
യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം 2 കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം
രൂപപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. ഏകദേശ
വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1000 രൂപ. ഏത് ഭൂപ്രകൃ
തിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം.

കിച്ചൺ ബിൻ

സംസ്കരണ ഉപാധികൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന
ഭവനങ്ങളെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെ
ത്തി അനുയ�ോജ്യമായ രീതിയിൽ പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കേണ്ടതാണ്.

7. റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം 3 കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം
രൂപപ്പെടുന്ന 6 അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള വീടുകൾ

2. മൺകല കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

നാലു പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് പ്രതിദിനം
ഒരു കില�ോ ജൈവമാലിന്യം വളമാക്കി മാറ്റുന്ന
തിന് അനുയ�ോജ്യമായ സംവിധാനം. ഏത് ഭൂ
പ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം. ഒരു
യൂണിറ്റിന്റെ ( ഒരു ജ�ോടി ) ഏകദേശ വില 500
രൂപ
3. കിച്ചൺ ബിൻ

പ്രതിദിനം ഒരു കില�ോവരെ ജൈവമാലി
ന്യം രൂപപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. ഏക
ദേശവില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 410 രൂപ. ഏത് ഭൂപ്ര
കൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം.
എലിശല്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിച്ചൺ ബിൻ
പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തിസ്ഥാപിക്കുക

4. മുച്ചട്ടി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം ഒന്നര കില�ോവരെ ജൈവമാലി
ന്യം രൂപപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. ഏക
ദേശവില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1550 രൂപ. ഏത് ഭൂ

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടെ വിലനിലവാരം

മുച്ചട്ടി കമ്പോസ്റ്റിംഗ്
യൂണിറ്റ്

ദിവസവും ഉല്പാദിപ്പ സ്ഥാപിതശേഷി
ക്കപ്പെടുന്ന ജൈവമാ
ലിന്യത്തിന്റെഅളവ്

മിക്സഡ്
കൾച്ചർ
ഫെഡ് ബാച്ച് ടൈപ്പ്
ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ളാന്റ് ഏകദേശ വില

2.5 കില�ോവരെ

0.5 m3

8000-10500

7000

2.5 - 5 കില�ോവരെ

0.75 m3

10000-12000

8000

5 -7.5 കില�ോവരെ

1.00 m3

12000-13500

9000

7.5 - 50 കില�ോവരെ
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ഏകദേശ വില

വിവിധ അളവുകളിൽ 1,20,000-1,40,000

ക്കനുയ�ോജ്യം. ഏകദേശ വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന്
2500 രൂപ. ഏത് ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും
അനുയ�ോജ്യം.

8. മ�ോസ്പിറ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം 1 കില�ോ വരെ ജൈവമാലി
ന്യം രൂപപ്പെടുന്ന 4 അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള വീ
ടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. മണ്ണിനടിയിലാണ് മ�ോസ്പി
റ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
ഏകദേശ വില 900 രൂപ.

9. പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം 1 കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം.
ഏകദേശ വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 900 രൂപ. വെ
ള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശ
ങ്ങൾക്കനുയ�ോജ്യം.
10. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

പ്രതിദിനം 1.5 കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം
രൂപപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. ഏകദേശ
വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1200 രൂപ. മിതമായ കാ
ലാവസ്ഥയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കനു യ�ോജ്യം.

11. പ�ോർട്ടബിൾ ഗാർഹിക

ബയ�ോഗ്യാസ്

പ്ലാന്റ്

പ്രതിദിനം രണ്ട് കില�ോ മുതൽ 7.5
കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. വിവിധ ശേഷിയുള്ള
ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടെ വിലനിലവാരം പട്ടി
കയില് ക�ൊടുക്കുന്നു.

12. ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ്

പ്രതിദിനം രണ്ട് കില�ോവരെ ജൈവമാലി
ന്യം രൂപപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്കനുയ�ോജ്യം. ഏത്
ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യം.
ഏകദേശ വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1000 രൂപ.

സ്ഥാപനതലത്തിലെ ജൈവമാലിന്യ
സംസ്ക
 രണ പദ്ധതികൾ

നുസരിച്ച് അനുയ�ോജ്യമായ ജൈവമാലിന്യ
സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ അതാത് സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യപ്രശ്ന
ത്തിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ ജൈവമാലി
ന്യം പ�ൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്
തടയിടാനും കഴിയുന്നതാണ്. വിവിധ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ ജൈവമാലിന്യ സം
സ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ചുവടെ ക�ൊടുക്കുന്നു.

ബയ�ോ കമ്പോസ്റ്റർ
യൂണിറ്റ്

1. റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്

ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച് പ്രതിദിനം 3
കില�ോവരെ ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിക്കാവു
ന്നതാണ്. ഏകദേശ വില യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 2500
രൂപ. ഏത് ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനു
യ�ോജ്യം. പ്രതിദിനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ
മാലിന്യത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് റിംഗുകളുടെ
എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

കേരള രാജ് ഭവനിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റിംഗ്
കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്

കേരളത്തിൽ ആകെ രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവ
മാലിന്യത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളവും
വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്ന്
രൂപപ്പെടുന്നവയാണ്. ഹ�ോട്ടലുകൾ, റസ്റ്റാറന്റു
കൾ, കല്യാണമണ്ഡപങ്ങൾ, ഷ�ോപ്പിംഗ്
മാളുകൾ, ഹ�ോസ്പിറ്റലുകൾ, സർക്കാർ/ സർക്കാ
രിതര ഓഫീസുകൾ, സ്കൂൾ, ക�ോളേജുകൾ
തുടങ്ങിയവയെ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗണ
ത്തിൽപ്പെടുത്താം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്നും പ്രതിദിനം ടൺകണക്കിന് ജൈവമാ
ലിന്യമാണ് പ്രതിദിനം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിലെയും
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി
രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ അളവിന
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3. പ�ോർട്ടബിൾ ബയ�ോബിൻ ( വലുത്)

പ്രതിദിനം 50 മുതൽ 70 കില�ോ വരെ ജൈ
വമാലിന്യം വളമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന
പദ്ധതിയാണ് പ�ോർട്ടബിൾ ബയ�ോബിൻ. സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും ഒരു പ�ോലെ
അനുയ�ോജ്യം. ഏകദേശ വില - ഒരു യൂണിറ്റിന്
55,000 രൂപ മുതൽ ലഭ്യമാണ്.

4. ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

10 കില�ോയ�ോ അതിന് മുകളിലേക്കോ
പ്രതിദിന ജൈവമാലിന്യ ഉത്പാദനമുള്ള സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്കനുയ�ോജ്യം. ജൈവമാലിന്യം രൂപ
പ്പെടുന്ന അളവിനനുസൃതമായി സ്ഥാപിത ശേ
ഷിയുള്ള
ബയ�ോഗ്യാസ്
പ്ലാന്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള
ബയ�ോഗ്യാസ് പാചക ഇന്ധനമായും സ്ലറി നേർ
പ്പിച്ച് ജൈവവളമായും അതാത് സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ തന്നെ
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
ബാർക്ക് മ�ോഡൽ
ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

തൃശൂർ നഗരസഭ ശക്തൻ
മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ്
കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം
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5. ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

2. എയ�്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്
(തുമ്പൂർ മൂഴി മ�ോഡൽ)

ഒരു യൂണിറ്റുപയ�ോഗിച്ച് പ്രതിദിനം 50
മുതൽ 70 കില�ോ വരെ ജൈവമാലിന്യം വളമാ
ക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന
പദ്ധതിയാണ്
എയ�്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം.
പ്രതിദിനം രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ
യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം
അളവനുസരിച്ച്
കൂട്ടാവുന്നതാണ്. എയ�്റോബിക് യൂണിറ്റ് സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൻ
പ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏത് കാലാവ
സ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുയ�ോജ്യമായ സംവി
ധാനമാണിത്.

ജൈവമാലിന്യം വൈദ്യുതിയുടെ കൂടി സഹാ
യത്തോടെ വേഗത്തിൽ ( 10-15 ദിവസത്തിനു
ള്ളിൽ) വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള യന്ത്രമാണ്
ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ.
വിവിധ അളവുകളിൽ (10, 25 ,50, 125, 250
കി. ഗ്രാം) ജൈവമാലിന്യം വളമാക്കി മാറ്റാൻ
തക്ക തരത്തിൽ സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള ഓർഗാ
നിക് വേസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ നില
വിലുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റിതലത്തിലും അനുയ�ോജ്യ
മാണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി തല ജൈവമാലിന്യ
സംസ്ക
 രണ പദ്ധതികൾ

കേരളത്തിലെ ആകെ ജൈവമാലിന്യ
ഉത്പാദനത്തിന്റെ 20 ശതമാനവും പ�ൊതു
ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യ
മാണ്. മാർക്കറ്റുകൾ, ബസ്റ്റാന്റുകൾ, പ�ൊതുസ
മ്മേളന വേദികൾ, വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങൾ
കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഉത്സവ മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ
ഇടങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിതലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന
ത്. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ�ോ സാന്ദർ
ഭികമായ�ോ എത്തിച്ചേരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും
വഴിയ�ോരകച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്കടകളിൽ നിന്നും മത്സ്യം, മാംസം,
പഴം, പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവ വിപണനം ചെയ്യു
ന്ന വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന
ജൈവമാലിന്യമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിതല ജൈവ
മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതികളിലൂടെ സം
സ്കരിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെ
ടുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഏകദേശ
അളവ് എന്നിവ അനുസരിച്ചുള്ള ജൈവമാലി

ന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ തദ്ദേശസ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കമ്മ്യൂണിറ്റിതലത്തിനനുയ�ോജ്യമായ ജൈവമാ
ലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ചുവടെ
ക�ൊടുക്കുന്നു.

1. വിൻട്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്

പ്രതിദിനം രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യ
ത്തിന്റെ അളവിനനുസൃതമായ വലുപ്പത്തിൽ
നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മേൽക്കൂരയ�ോടുകൂടിയതും
പ്രതലത്തിൽ ജൈവമാലിന്യത്തിൽ നിന്നും
ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ലീച്ചേറ്റ് ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ
മായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ�ോക്കേജ്
പിറ്റോടുകൂടിയതും ഉയർന്ന വായു സമ്പർക്കം
ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ
ഷെഡ്ഡുകളാണ് വിൻട്രോ കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റുകൾ.
മാർക്കറ്റുകൾ, പ്രതിദിനം ഒരു ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ
ജൈവമാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങൾ , പ�ൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനു
യ�ോജ്യമായ പദ്ധതിയാണിത്. സ്വാഭാവിക
കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് വിൻട്രോ കമ്പോ
സ്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്.പദ്ധതി
ചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ പ്രകാരം കണക്കാക്കാ
വുന്നതാണ്.

2. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്

മണ്ണിരയുടെ സഹായത്തോടെ ജൈവമാ
ലിന്യം വളമാക്കി മാറ്റുന്ന കമ്പോസ്റ്റിംഗ്
രീതിയാണ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം.
പ്രതിദിനം രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ
അളവിനാനുപാതികമായ വലുപ്പത്തിൽ മണ്ണിര
കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.
മണ്ണിരകമ്പോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജൈവവ
ളത്തിന് ഫലഭൂയിഷ്ഠത വളരെ കൂടുതലാണ്.
പദ്ധതിചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ പ്രകാരം കണ
ക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

3. എയ�്റോബിക് ബിൻ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്
(തുമ്പൂർ മൂഴി)

4. ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തല ബയ�ോ
ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

പ്രതിദിനം 1 ടണ്ണോ അതിന് മുകളില�ോ
ജൈവമാലിന്യം രൂപപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ,
പ�ൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുയ�ോജ്യമായ സം
വിധാനമാണ് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ബയ�ോഗ്യാ
സ് പ്ലാന്റുകൾ. ജൈവമാലിന്യത്തിന്റെ അളവി
നനുസൃതമായി പ്ലാന്റിന്റെ സംഭരണ ശേഷി
നിശ്ചയിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥാപിത ശേഷിയിൽ
പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.
ശുചിത്വ മിഷന്റെ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക
സഹായത്തോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ തലങ്ങളിലെ പദ്ധ
തികൾ നിയമാനുസൃത സബ്സിഡിയ�ോടു കൂടി
നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
(ലേഖകന് ശുചിത്വ മിഷനില്
പ്രോഗ്രാം ആഫീസറാണ്)

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
പാളയം മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപി
ച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിദിനം 2 ടണ്
ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരി
ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി
തല ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് .

ഏലൂർ നഗരസഭയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എയ�്റോബിക്
യൂണിറ്റ് (തുമ്പൂർ മൂഴി)

വായുസമ്പർക്കത്താൽ കരിയില, ചാണക
പ്പൊടി, ജൈവഇന�ോക്കുലം എന്നിവയുടെ
സഹായത്തോടെ ജൈവമാലിന്യത്തെ വളമാ
ക്കിമാറ്റുന്ന അഴികള�ോടുകൂടിയതും ലീച്ചേറ്റ്
ശേഖരണ സംവിധാനത്തോടുകൂടിയതുമായ
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബിന്നുകളാണ് എയറ�ോ
ബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ( തുമ്പൂർമൂഴി). ആകെ
ജൈവമാലിന്യ ഉത്പാദനത്തിന്റെ അളവിനനു
സൃതമായി ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എയ�്റോ
ബിക് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി തല
ത്തിലെ ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിക്കാ
വുന്നതാണ്.
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ജൈവമാലിന്യ
സംസ്ക രണ പദ്ധതികൾ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട
പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും

ജൈ

വമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ പദ്ധതി പൂർ
ത്തികരിച്ച് സ്ഥിരമായ നടത്തിപ്പിലേക്ക് എത്തു
ന്നതുവരെ ചേയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീ
നടപടികളും
ചുവടെ
കരിക്കാവുന്ന
പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

1 ബ�ോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മാലിന്യ സം
സ്കരണ പദ്ധതികൾക്കനുസൃതമായി ജനങ്ങ
ളിൽ മാനസിക മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാവശ്യ
മായ വിവര വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ
കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുക.

2 അനുയ�ോജ്യ ജൈവമാലിന്യ സംസ്ക
 രണ
പദ്ധതികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന
മാലിന്യസംസ്കരണ
പദ്ധതികൾക്കനുസൃതമാ
യി ജനങ്ങളിൽ
മാനസിക മാറ്റം വരുത്തു
ന്നതിനാവശ്യമായ
വിവര വിജ്ഞാന
വ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിദഗ്ധരുടെ
സഹായത്തോടെ
മുൻകൂട്ടി തന്നെ കർമ്മ
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി
നടപ്പിലാക്കുക.
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ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഉൾപ്പടെ മാലിന്യ സംസ്ക
രണ
രംഗത്ത്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുടെ മേൽ ന�ോട്ട
ത്തിൽ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ജൈവ
മാലിന്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യമായ
ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ
ഗാർഹിക- സ്ഥാപന- കമ്മ്യൂണിറ്റി തലങ്ങളിലേ
ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

3 ഫണ്ട് വകയിരുത്തൽ

വിദഗ്ധ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അനുയ�ോജ്യ ജൈവ
മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പി
ലേക്ക്
അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ
വകയിരുത്തുന്ന വിഹിതവും ശുചിത്വ മിഷൻ
വിഹിതവും ഗുണഭ�ോക്തൃ വിഹിതവും കണക്കാ
ക്കി ആകെ പദ്ധതി ചെലവ് വകയിരുത്തുക.

4 അംഗീകാരം വാങ്ങൽ

നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആയതിന്റെ പദ്ധതി ചെലവ്
വകയിരുത്തി ഡി.പി.സി അംഗീകാരം വാങ്ങു
ന്നതുൾപ്പടെയുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുക.

5 വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
വകുപ്പിലെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ,
ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹാ
യത്തോടെ വിശദമായ ജൈവമാലിന്യ സംസ്ക
രണ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ച
യിച്ച് പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാ
ണ്.

6 സാങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങൽ

അതാത് പദ്ധതികളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോ
ധന പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അതാത് വിഭാഗം
സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് (ശുചിത്വ
മിഷൻ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ വിവിധ
വിഭാഗം സാങ്കേതിക ഉദ്യോസ്ഥർ) സാങ്കേതിക
അനുമതി വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

7 ടെണ്ടർ നടപടികൾ

ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപടി
ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്തും, സർക്കാർ
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾക്ക് നേരിട്ട് അനു
വദിക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾ അത്തരത്തിലുള്ള
നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചും പ്രവൃത്തി നിർവ്വ
ഹണത്തിലേക്ക് പ�ോകാവുന്നതാണ്.

8 പദ്ധതി നിർവ്വഹണം	

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതി
കളുടെ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലേക്ക് കട
ക്കാവുന്നതും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പദ്ധതി
നടത്തിപ്പിൽ അവ്യക്തതയുള്ള പക്ഷം പ്രസ്തുത
സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ�ോ

റിറസതാഴ്സ് റിക്കവറിയുവം എവം.സി.എഫുവം
നമ്മുമട െനാേിന്യക്കൂമ്നാരങ്ങളിൽ കനാെമ്പെട
ന് വസ്തുക്ളിൽ വേിമയനാരു ഭനാഗവം പുന;ചവം
ക്രെെ വ്യവസനായത്ിനട് ഉപബയനാഗമ്പെടത്
വനാൻ കഴിയന് അസവംസട്കൃത 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.

മബയിലിവംഗ് സവംവിധതാനവം
എവം.ആർ.എഫിമറെ കൂമടതമന് അത്യനാവ
ശ്യവം ബവണ്ടുന് ഒന്നാെട് മ�യിേിവംഗട്
സവംവിധനാനവം. പ്നാസ്റികട് കൂടകളുവം ക്പെികളുവം
പുന:ചവംക്രെെത്ിനനായി അബതപടി തമന്
വനാഹനത്ിൽ കയറ്റുന്തിനവം രേനാൻസട്ബപനാർട്ടട്
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 മചയട്മതങ്ിൽ
െനാത്രബെ വേിയ അളവിൽ ചരക്ട് നീക്വം സനാ
ധ്യെനാകകയള്ളൂ.

�െിത്വ മിഷചന്
ഉള്പ്ചട മമാലിന്യ
സംസപ്കരണ രംഗത്പ്
പ്രവരത്ിക്കുന്
സ്മാപനങ്ങളിചല
വിേഗപ്ധരുചട ദമല്
ദനമാട്ടത്ില് അതമാതപ്
തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്മാപനങ്ങളുചട
�പ്രകൃതിക്കും
കമാലമാവസ്യ്ക്കും
ബജവമമാലിന്യത്ിചന്
അവസ്യ്ക്കും
അനുദയമാജ്യമമായ
ബജവമമാലിന്യ
സംസപ്കരണ
പദ്തികള് ഗമാരഹികസ്മാപന- കമ്യൂണിറ്ി
തലങ്ങളിദലകപ്
ചതരചഞ്ഞടുക്കുക.

രെഡ്ഡിവംഗ് സവംവിധതാനവം
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
പബദശവം ബതടി പദ്തി നിർവ്വഹെവം വിജയക
രെനായി പൂർത്ീകരിക്നാവന് തെനാെട്.

9 പദ്ധതി നെത്ിപ്് - റമതാണി്റിവംഗ്

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

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

കട്പെനാടട്: ശുചിത്വെിഷന്
ബഫനാണ്: 0471 - 2316730
0471 - 2319831
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പദ്ധതിചെലവ്
2017-18

തിരുവനന്തപുരം 50 കടന്നു

സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവ
സാനപാദം
അസ്തമിക്കാന്
നാളുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ പദ്ധതിച്ചെല
വ് 100% എത്തിക്കാനുള്ള ഊര്ജ്ജിതയത്നത്തി
ലാണ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്.
ചെലവിനത്തില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് 2018 ജനുവരി പകുതി
യ�ോടെ 50 ശതമാനവും കടന്ന് മറ്റ് ജില്ലകള്ക്ക്
മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരും
കാസര്ഗോഡും ഈ കുതിപ്പില് തിരുവനന്തപുര
ത്തിന് പിന്നിലായുണ്ട്.
പദ്ധതിനിര്വ്വഹണം ത്വരിതഗതിയില് നട
പ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കിടയില്
തികച്ചും ആര�ോഗ്യപരമായ മത്സരസ്വഭാവം രൂ
പപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും
(ആലപ്പുഴ) രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തോടെ യഥാ

ക്രമം ആനിക്കാടും (പത്തനംതിട്ട) തുമ്പമണ്ണും
(പത്തനംതിട്ട) വിളങ്ങുന്നു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഭാഗത്തിലും ആല
പ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് മുന്നിലുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്
വയനാട് ജില്ലയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മുനി
സിപ്പാലിറ്റി തലത്തില് മുന്നിലുള്ളത് യഥാക്രമം
ആലുവ (എറണാകുളം) ഈരാറ്റുപേട്ട (ക�ോട്ടയം)
താനൂര് (മലപ്പുറം) എന്നിവയാണ്. ക�ോര്പ്പറേ
ഷനില് ക�ൊല്ലം ക�ോര്പ്പറേഷനാണ് ഒന്നാമത്.
ഭരണസമിതിയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും
ആത്മാര്ത്ഥവും ആവേശകരവുമായ ഇടപെടലി
ലൂടെയാണ് ഇവര്ക്കെല്ലാം സ്തുത്യര്ഹമായ നേട്ട
ങ്ങള് കൈവരിക്കാനായത്.
ഇതാ, മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയ
മായ നേട്ടം കൈവരിച്ച അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ പ്രവ
ര്ത്തനാനുഭവം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

(പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് സര് വ്വീസസ്)

വിജയത്തിളക്കത്തിന്റെ കര്മ്മഗാഥകള്
'നമസ്തേ വയനാട്'

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിജയ കുതിപ്പിലേക്ക്
ടി. ഉഷാകുമാരി, പ്രസിഡന്റ്

സമയബന്ധിതമായി
പ്രശ്നങ്ങൾ
കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും
ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് പരിഹരിച്ച്
മുന്നോട്ട്
പ�ോകുന്നതിനുമാണ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സാമ്പത്തിക
വർഷാരംഭത്തിൽ
ഊന്നൽ നൽകിയത്.
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മുൻകാല അനുഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠ
ങ്ങൾ
ഉൾക്കൊണ്ടു
ക�ൊണ്ട് ജയപരാജയ
ങ്ങൾ വിലയിരുത്തി
ഭരണസമിതിയുടെയും
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളു
ടെയും ഒപ്പം നിർവ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെടുത്തി പദ്ധതി
നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കാണ് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷ
ത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്.
സമയബന്ധിതമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈ
കാര്യം ചെയ്യുകയും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ

അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നതിനുമാണ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക വർഷാരംഭ
ത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത്. അതനുസരിച്ച്
ആസൂത്രണ സമിതിയും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും യഥാസമയം ചേരുകയും
കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാ
റാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനായിരുന്നു
പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയിരുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ്
റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രോജക്ടുകൾ
തയ്യാറാക്കുകയും അതിന് 31.05.2017 ന് തന്നെ
ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും
ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും
ഭരണസമിതിയും ചേരുകയും മുൻഗണനാ ക്രമ
ത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീ
രുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് പശ്ചാ

ത്തല മേഖലയിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഒഴികെ
ബാക്കി എല്ലാം ഉടനെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അസംസ്കൃത
സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ജി.എസ്.ടി
ബാധകമാക്കിയതുക�ൊണ്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ
നിസ്സഹകരണവും മൂലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി
കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിൽ സമയ
ബന്ധിതമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കാൻ സാധ്യമാവാതെ വന്നു. സേവന
മേഖലയിലും ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലും ഉള്ള
പ്രോജക്ടുകളിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കുകയും അതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെയും അടി
സ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ പദ്ധതി
നടത്തിപ്പിലെ പ�ോരായ്മകൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ
നിന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ നിർവ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും
ഉണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് പരി
ഹരിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെ മീറ്റിംഗുകൾ എല്ലാ മാസവും വിളിച്ചു
ചേർക്കുകയും നിർവ്വഹണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ
നീക്കുന്നതിനായി യഥാസമയം ഇടപെടുകയും
പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം ഒരു പരി
ധിവരെ നിർവ്വഹണ പുര�ോഗതിയെ പ്രതികൂല
മായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതി
നായി ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒഴിവുകൾ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ
പ്പെടുത്തുകയും പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടു
ണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെയും തസ്തിക നികത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇതും പുര�ോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്.
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അനുവാദം നൽകിയി
രുന്നതും നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി
നിന്നതുമായ സ്പിൽഓവർ പ്രവൃത്തികൾ നട
പ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും
അത്തരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതി
രുന്ന 34 പ്രവൃത്തികൾ ഇക്കാലയളവിൽ പൂർ
ത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതും ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്തിന് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സഹായകര
മായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി രൂപീകരണ
ത്തിലും നിർവ്വഹണഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായ ന്യൂ
നതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ടു കുതിക്കുന്നതിനും ബന്ധ
പ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെയും സംയുക്ത യ�ോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു

ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗത്തില് മാതൃകാപരമായി മുന്നേറുന്ന
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
(2018 ജനുവരി 15 വരെയുളള കണക്ക്)

ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

1

ക�ൊല്ലം

10151.44

4052.00

39.91

2

കണ്ണൂർ

2696.28

851.00

31.57

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ്%

1

ആലുവ

എറണാകുളം

404.15

279.00

68.94

2

ഈരാറ്റുപേട്ട

ക�ോട്ടയം

330.36

225.00

68.16

3

താനൂർ

മലപ്പുറം

669.00

444.00

66.36

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ്%

1

വയനാട്

3713.73

1090.00

29.36

2

പത്തനംതിട്ട

3780.00

1011.00

26.75

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

1

അമ്പലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

326.00

253.00

77.64

2

പരവൂര്

എറണാകുളം

367.00

258.00

70.31

3

പെരുങ്കടവിള

തിരുവനന്തപുരം

693.48

447.00

64.48

4

വാമനപുരം

തിരുവനന്തപുരം

882.00

550.00

62.39

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
ക്രമ
നം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനം

ജില്ല

ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതം

ചെലവ്

ചെലവ് %

1

മുട്ടാർ

ആലപ്പുഴ

118.39

235.00

198.15

2

തുമ്പമൺ

പത്തനംതിട്ട

102.78

191.00

185.56

3

ആനിക്കാട്

പത്തനംതിട്ട

168.87

261.00

154.38

4

വീയപുരം

ആലപ്പുഴ

151.00

220.00

146.24

5

പൂമംഗലം

തൃശൂര്

147.00

205.00

139.41

6

മുതുവല്ലൂർ

മലപ്പുറം

244.00

332.00

136.01

7

അരിക്കുളം

ക�ോഴിക്കോട്

192.00

255.00

132.78

8.

മണ് ട്രോതുരുത്ത് ക�ൊല്ലം

139.00

182.00

130.36
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ചേർക്കുകയും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട്
പ�ോകുന്നതിനു സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ദ�ോപദേശം ആവശ്യമുള്ള
ഘട്ടത്തിൽ കിലയിലെ ഓഫീസർമാരുമായി
ബന്ധപ്പെടുകയും സംശയ നിവാരണം നടത്തുക
യും അതുവഴി ഒരളവുവരെ പ്രശ്നപരിഹാരം
സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ അവരുടെ ഡിവി
ഷനിൽ
നടത്തപ്പെടുന്ന
വികസന
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും
പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെ
ത്തിക്കുവാൻ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാ
ഴ്ചവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭര
ണസമിതിയംഗങ്ങൾ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു

കൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
എന്നിവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്ര
വർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വയനാട്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് മികച്ച ഒരു പ്രവർത്തനം
കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്.
ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകി എന്നോ
ട�ൊപ്പം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. അസ്മത്തും
സെക്രട്ടറി വി.സി. രാജപ്പനും സദാ ജാഗരൂക
രായി കർമ്മനിരതരായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പുര�ോഗതി നിലനിർത്തുന്നതിനും 100 % വിജയ
ത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനും അക്ഷീണം പ്രയത്നി
ക്കുന്നതും അതിന് സംസ്ഥാനതലത്തിലും
സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബ�ോർഡിലും നിന്നുള്ള
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പിന്റേയും പൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നു.

ക�ൊല്ലം ക�ോര്പ്പറേഷന്

ഒരുമയുടെ വിജയം
അഡ്വ. വി. രാജേന്ദ്രബാബു, മേയര്

എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ
അവരുടെ ഡിവിഷനിൽ
നടത്തപ്പെടുന്ന വികസന
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
സജീവമായി ഇടപെടുക
യും പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണ
വിജയത്തിലെത്തിക്കു
വാൻ മാതൃകാപരമായ
പ്രവർത്തനം കാഴ്ച
വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
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2017-2018 വാര്ഷിക
പദ്ധതിയ്ക്കായി ക�ൊല്ലം
മുനിസിപ്പല് ക�ോര്പ്പ
റേഷന് 101.51 ക�ോടി
രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതമായി ലഭിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. ഇതില് നാളിതു
വരെയായി 39.28 ക�ോ
ടിരൂപയാണ് ചെല
വഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16.02
ക�ോടി രൂപയുടെ ബില്ലു
കള്കൂടി ട്രഷറിയില് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ
ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ഗ്രാന്റ്
മുഴുവനും ലഭിക്കാത്തതിനാല് 6.44 ക�ോടി
രൂപയുടെ ബില്ലുകള് പെന്റിംഗാണ്.
സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിച്ച ദിവസംതന്നെ
പദ്ധതി സമര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ അംഗീകാരം യഥാസമയം നേടി
ക്കൊണ്ടാണ് ക�ൊല്ലം ക�ോര്പ്പറേഷന് പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ക�ോര്പ്പറേഷനുകളു
ടെ പട്ടികയില് ഒന്നാമതായാണ് ഡി.പി.സി.
അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
യഥാസമയം തയ്യാറാക്കി കൗണ്സില് അംഗീ
കാരംനേടി നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്ക്ക്
കൈമാറിയതുമൂലം പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം ത്വരി
തഗതിയിലായിട്ടുണ്ട്.
ക�ോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലിന്റെ പൂര്ണ്ണസ

ഹകരണവും ഇടപെടലും പദ്ധതി ചെലവ്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സഹായകമായി. മേയര്, ഡെപ്യൂ
ട്ടി മേയര്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാന്മാര്,
ക�ോര്പ്പറേഷന് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വ
ത്തില് മാസംത�ോറും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെ അവല�ോകനയ�ോഗം വിളിച്ച് നിര്വ്വഹണത്തി
ല് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങള് വിശദമായി
ചര്ച്ചചെയ്ത് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘടക സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കാവശ്യമായ ഭൗതികസാ
ഹചര്യം ഒരുക്കുകയും നിര്വ്വഹണത്തിനാവശ്യ
മായ സ്റ്റേഷനറികള് യഥാസമയം വിതരണം
നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയ
ര്മാനും അംഗങ്ങളും പദ്ധതി ചെലവ് ത്വരിതപ്പെ
ടുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന പല നടപടികളും യഥാ
സമയം കൈക�ൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക�ൊല്ലം ക�ോര്പ്പറേ
ഷന് അധികാരികളും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രും ക�ോര്പ്പറേഷന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും
തമ്മില് ശരിയായ ആശയവിനിമയം നടത്തുക
വഴി പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം തടസ്സം കൂടാതെ നട
ത്തുവാന് കഴിയുന്നു.
ക�ൊല്ലം ക�ോര്പ്പറേഷനിലെ പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
യും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും
ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പദ്ധതി ചെലവ്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ചെലവ് (2018 ജനുവരി 15 വരെ)

പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്

ഐക്യം വിജയത്തിനാധാരം
പി. സുജാതകുമാരി, പ്രസിഡന്റ്
കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ
അറ്റത്ത് തിരുവനന്തപു
രം ജില്ലയിൽ 8 ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെ
ടുന്നതാണ് പെരുങ്കട
വിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത്. പദ്ധതി ആസൂത്ര
ണത്തിലും നിർവ്വഹ
ണത്തിലും
ദീർഘ
വീക്ഷണത്തോടെ പുതി
യ രീതികൾ ആവിഷ്ക
രിച്ചതും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയു
ടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കഠിന
മായ പരിശ്രമവും 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ
നിർവ്വഹണത്തിൽ പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിനെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മുന്നി
രയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2017-18 വാർഷിക
പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണം മുതൽ നിർവ്വഹണം
വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കൃത്യമായി മ�ോണി
റ്റർ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതിയുടെയും
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും
സേവനം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.
കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും മണ്ണ് - ജല സംരക്ഷ
ണത്തിനും മുൻഗണന നൽകിയ പദ്ധതി രൂപീ
കരണത്തിൽ വനിത, ശിശു, വയ�ോജന, ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ളവർക്കും അർഹമായ പരിഗണന
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി വെള്ളറട, പെരുങ്കടവിള എന്നിവിട
ങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലും

സ�ോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുത�ോല്പാദ
നം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി വരുന്നു.
പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം
പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമേഖലയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തും പ്ലാസ്റ്റിക്
സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ്
&ബെയിലിംഗ് മെഷീനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന
തിനും 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ തുക വക
യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധാരണമൂലം മിക്ക ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തുകളിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം
ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി
തിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും നയപരമായ ഇടപെടലും
മൂലം ഭൂരിഭാഗം കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പണി പുര�ോഗ
മിക്കുകയാണ്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിവിധ സ്കീ
മുകളിലായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ
700 ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് കിണർ റീചാർജ്ജ്
ചെയ്യുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയി
ലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ 18 നീരുറവകൾ സം
രക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി
പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജലസംരക്ഷ
ണത്തിന് മാതൃക കാട്ടുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി
ചേർന്ന് സംയുക്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്
മുൻഗണന നൽകുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പൂർ
ണ്ണമായി സഹകരിച്ചതും പദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർ
വ്വഹണഘട്ടങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാ
ക്കുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ
പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉണ്ടായതുമാണ് വളരെ
വേഗം ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി
ചേർന്ന് സംയുക്ത
പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കു
ന്നതിന് മുൻഗണന
നൽകുകയും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ച
തും പദ്ധതി ആസൂത്രണ,
നിർവ്വഹണഘട്ടങ്ങൾ
സമയബന്ധിതമായി
പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സമിതിയുടെ പൂർണ്ണമായ
സഹകരണം ഉണ്ടായതാ
ണ് വളരെ വേഗം ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതിന്
കഴിഞ്ഞത്.
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മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തീക്ഷ്ണപ്രയത്നം വിജയം കണ്ടു
മാത്തുകുട്ടി ഈപ്പന്, പ്രസിഡന്റ്
പദ്ധതി ചെലവ് 100
ശതമാനം കൈവരിക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാ
ത്കകരിക്കുന്നതിന്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി
തിയും ജീവനക്കാരും ഒരു
മനസ്സോടെയാണ്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.

മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പദ്ധതി സമയബന്ധി
തമായി വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂ
പ്പുകള് കൂടി നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ച്
വികസന സെമിനാര്
നടത്തുകയും പദ്ധതിക
ള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതിക്ക് സമര്പ്പിച്ച്
ആദ്യഘട്ടത്തില്ത ന്നെ
അനുമതി നേടുകയും
ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെ യ�ോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ഭരണസമിതിയും
സെക്രട്ടറിയും ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശം നല്കുകയും
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതുപ�ോലെ ഗ്രാമസഭ കഴിഞ്ഞ ഉടന് തന്നെ നി
ര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗം വിളിച്ച് ഗുണ
ഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ് നല്കുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്
നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറുകാരുടെ
യും യ�ോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് നല്കി അവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പു വരുത്തു
കയും ചെയ്തു.
മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 2017-18 സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പില് ഓവര് പ്രോ
ജക്ടുകള് ഏറെക്കുറെ പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധിക ധനസഹായമായി അനുവദിച്ച ല�ോക
ബാങ്ക് ഫണ്ട് താരതമ്യേന അവികസിതവും സാ
മ്പത്തികവുമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന മുട്ടാര് ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റ�ോഡായ ശ്മശാനം ബണ്ട് റ�ോ
ഡിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും നിര്മ്മാണത്തിനും
കൃഷിഭവന് നിര്മ്മാണത്തിനും വകയിരുത്തി.
പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കു
ന്നതിന് സത്വരനടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും
തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. 2017 ഡിസംബര്
31 ന് മുമ്പായി ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്ക്കുകള് പൂര്ത്തീ
കരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ലഭ്യമായ ധനകാ
ര്യ കമ്മീഷന് ഗ്രാന്റ് തുകയ്ക്ക് മുഴുവന് ബില്ല് സമ
ര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ
ത്തില് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് കാര്യക്ഷമമാ
യി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കുന്നതിലും നിര്വ്വഹണത്തിലും വികസനകാ
ര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാന്റെ കൃത്യമായ
ഇടപെടലും അത�ോട�ൊപ്പം മറ്റു ഭരണസമിതി
അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണവും പദ്ധതി ചെലവ്
ഉയരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ചെലവ്
100 ശതമാനം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാ
ക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി
തിയും ജീവനക്കാരും ഒരു മനസ്സോടെയാണ് പ്ര
വര്ത്തിക്കുന്നത്.

വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

					
കൂട്ടായ്മയില് വിടര്ന്ന
വികസനം
		

പ്രസാദ് കുമാര് എന്, പ്രസിഡന്റ്

പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൃത്യ
മായ ഒരു നിർവഹണ
കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുകയു
ണ്ടായി. ജനപ്രതിനിധി
കൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ,
ആസൂത്രണ സമിതി
അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ
കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത്
സാധ്യമാക്കിയത്.
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ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂ
ക്കില്
ഉള്പ്പെട്ട
വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചാ
യത്ത് വർഷങ്ങളായി
പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
ത്തിലും ജനക്ഷേമ പ്ര
വ ർ ത്ത ന ങ്ങ ള ി ലും
ഊന്നല് നല്കി പ്രവൃ
ത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായ
ത്താണ്. നിരവധി തവണ സ്വരാജ് ട്രോഫി
നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷത്തില് മഹാത്മാഗാ
ന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തടിസ്ഥാനത്തില് ദേശീയതല
ത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
വർഷവും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലും നികുതി
പിരിവിലും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മു
ന്നിരയിലുമാണ്. ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ വിശദ
മായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റു ഗ്രാമസഭകളി
ലും ചർച്ചചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും പ്രായ�ോഗികമായ
പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നല്കിയത്. 2017-18
വർഷം കൃത്യസമയത്തുതന്നെ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നേടുകയുണ്ടാ
യി. പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നിർവഹണ
കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ജനപ്രതിനി
ധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആസൂത്രണ സമിതി

അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത്
സാധ്യമാക്കിയത്. മെച്ചപ്പെട്ട മുന്കാല പ്രവർ
ത്തന അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്രകാരം കൃത്യമായി
ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമായി.
കുട്ടനാടിന്റെ തനത് കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്ന
ങ്ങളായ വെള്ളപ്പൊക്കം, കൃഷിനാശങ്ങൾ
എന്നിവയെ അതിജീവിച്ച് ഒരു നിർവ്വഹണ
കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക എന്നത് ഏറെ ക്ലേശക
രമായിരുന്നു. ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടു
ക്കുവാനുള്ള ഗ്രാമസഭകൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീ
കരിച്ച് നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഗുണ
ഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സമയബന്ധിതമായിത്തന്നെ
കൈമാറി. ഗുണഭ�ോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് കൃത്യമാ
യി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്പ്പിക്കുന്നതിനും മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യിക്കുന്നതിനും പഞ്ചാ
യത്ത് സമിതി പ്രത്യേക നിഷ്ക്കർഷ പുലർത്തി.
കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശ

മാകയാല് കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകൾക്കാണ്
പ്രാമുഖ്യം നല്കിയത്. 2017 ജൂൺ, ജൂലൈ മാ
സങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് കൃഷിയിട
ങ്ങൾ ആകെ മുങ്ങി വിളനാശം സംഭവിച്ചുവെങ്കി
ലും ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളില് വീണ്ടും
കൃഷിയിറക്കി ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവ
ച്ചിരുന്ന തുക ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴി
ക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു.
ഭരണസമിതി യ�ോഗങ്ങളില് പ്രധാന ചർ
ച്ചാ വിഷയം പദ്ധതി വിലയിരുത്തലും നിർവഹ
ണവുമാണ്. എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി നിർവ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവല�ോകനവും നടത്തു
ന്നു. അതാത് വാർഡുകളില് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന
ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേല്നോ
ട്ടവും ദിശാബ�ോധവും നല്കുന്നതില് പഞ്ചായ
ത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സേവനം സ്തുത്യർഹമാണ്.

തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഒരുമയില്നിന്ന് ഉയര്ച്ച
സഖറിയ വര്ഗീസ്, പ്രസിഡന്റ്
തുതുമ്പമൺ ഗ്രാമ
പ ഞ് ചാ യ ത് തി ല്
പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
ത്തില് ഓര�ോ ത്രൈമാ
സത്തിലും ലക്ഷ്യമിട്ട
ത ി ലു പ ര ി യ ാ യ ി
ചെലവ് എത്തിക്കാനാ
യത് താഴെപറയുന്ന
സമീപനം പദ്ധതി
ന ി ർ വ്വ ഹ ണ ത് തി ല്
അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലൂടെയാണ്.
ചെറിയ തുകകൾ വകയിരുത്തിയുള്ള പ്രോ
ജക്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയും പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം
കുറച്ചും ഗുണനിലവാരമുള്ള വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ
ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി. കൃത്യമായ ഇടവേളക
ളില് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗം
വിളിച്ചുചേർത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യ�ോഗങ്ങളി
ല് മാസത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പദ്ധതി നിർവ്വ
ഹണ അജണ്ട ചർച്ച ചെയ്തും പ്രോജക്ടിന്റെ നട
ത്തിപ്പിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ
സാധിച്ചു. ഗുണഭ�ോക്തൃ പ്രോജക്ടുകൾ 17 എണ്ണ
ത്തില് 10 എണ്ണത്തിന്റെയും ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ലേബർ ഗ്രൂപ്പൂകൾ എന്നിവ
മുഖേനയുള്ളതായതിനാല് ഗുണഭ�ോക്തൃ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് ലളിതമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു

തല സർവ്വേ വികലാംഗ ക്ഷേമബ�ോർഡ് മുഖേന
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള
എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനും
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹാ
യകമായി. സൂചിക സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേനയുള്ള
ഫയല് നീക്കം, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള
ആശയവിനിമയത്തില് പൂർണ്ണമായും വിവരസാ
ങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയ�ോഗം എന്നിവ പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാല
താമസം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാതെയുള്ള
ഭരണസമിതിയുടെ സമീപനം ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ
സഹായിക്കുന്നു. നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളില്
വരുന്ന സേവിംഗ്സ് തുക വകയിരുത്തി പുതിയ
പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തും നടപ്പിലാക്കി വരു
മ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാ
കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഭേദഗതി വരുത്തിയും
സമയബന്ധിതമായി ഡി. പി . സി അംഗീകാരം
നേടി പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാലുമാണ്
തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചെലവ് ശതമാ
നത്തില് വർദ്ധനവ് കൈവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടുള്ളത്.
ഭരണസമിതി, ജീവനക്കാർ, നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ പരസ്പരസ്നേഹ
ത്തോടെയുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ അഭി
മാനാർഹമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥരെ
സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാതെയു
ള്ള ഭരണസമിതിയുടെ
സമീപനം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
പ്രവർത്തനത്തെ
ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ
സഹായിക്കുന്നു.
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കില ന്യൂസ്
അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
ഊർജിതമാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി

നഗരപ്രദേശത്ത് കായികാദ്ധ്വാനത്തിനു തയ്യാറുള്ളവർക്കു
ത�ൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി കൂടുതൽ
കാര്യക്ഷമമാക്കി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനി
ച്ചു. ഇതിനായി അയ്യങ്കാളി നഗര ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ
സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തന
മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.പുതിയ
മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രകൃ തി വിഭവ പരിപാലനം, അവശതയനു
ഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ, വരൾച്ചാപ്രതിര�ോ
ധം, ശുചിത്വം, ഭൂവികസനം, ജലസംരക്ഷണം, കുടിെവള്ളം,
കെട്ടിടനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ നഗ
രസഭകൾക്കേറ്റെടുക്കാം.
ഈ പദ്ധതിക്കു ഊർജം പകരാനായി വിവിധ നഗരസഭക
ളിൽനിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും
കിലയിൽ ആരംഭിച്ച പരിശീലനപരിപാടി അയ്യങ്കാളി പദ്ധതിയു
ടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം എസ്.രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു.

ചെലവു കുറഞ്ഞ-പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീടുനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച്
കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശില്പശാലയിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്ര
ട്ടറി എസ്.എം.വിജയാനന്ദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

ണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ലൈഫ് മിഷനെന്നും അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
ക�ോസ്റ്റ്ഫ�ോഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ടി.ആർ. ചന്ദ്രദ
ത്ത് ആമുഖാവതരണം നടത്തി. കില പ്രൊഫ.ഡ�ോ. സണ്ണി
ജ�ോർജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ
ത്തെക്കുറിച്ച് സി.ചന്ദ്രബാബുവും ഹരിതനിർമ്മാണ രീതികളെപ്പ
റ്റി കെ.ജി. ദേവപ്രിയനും സംസാരിച്ചു.

ക�ോളേജ്വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
കിലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്

അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭകളിലെ
ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
പരിശീലനപരിപാടി.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്താൽ നാശം കേരളത്തിന്

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം കൂടുതൽ നാശം സംഭവിക്കു
ന്നതു കേരളത്തിലായിരിക്കുമെന്നു മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.
എം.വിജയാനന്ദ്. ചെലവു കുറഞ്ഞ-പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീടുനിർ
മ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശില്പശാ
ലയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പരി
സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന ദ�ോഷങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന
ത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണം. പരിസ്ഥിതിക്കു നാശം സംഭവിച്ചാൽ
പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക. സൈലന്റ് വാലി
പദ്ധതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടവർ പിന്നീടതു തിരുത്തി പരിസ്ഥി
തി സംരക്ഷകരായ കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ
പരിസ്ഥിതി ബ�ോധം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. വികസനം വേണ�ോ
പരിസ്ഥിതി വേണ�ോയെന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കു
ന്നു. വനം നശീകരണം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടനിർമ്മാ
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പ്രാദേശികഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
ള്ള ആറാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് കിലയിൽ
ആരംഭിച്ചു. തൃശ്ശൂർ വിമല ക�ോളേജിൽനിന്നുള്ള 70 പേരാണ് ആദ്യ
ബാച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബിരുദത്തിനും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ
ത്തിനും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്ന് ക�ോളേജ് അധികൃ
തർ തന്നെ അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് താൽപര്യമുള്ളവരെ
തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പരിശീലനപരിപാടി കില ഡയറക്ടർ
ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക�ോളേജ് വൈസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ നമിത അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ക�ോഴ്സ്
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.പീററർ എം.രാജ് ആമുഖാവതരണം നടത്തി.
ക�ോളേജ് അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രൊഫ. ഡ�ോ.മിനി കെ.ജ�ോസ്,
വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി റജീന റസാഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

സങ്കേതം സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കു
പരിശീലനം

കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന
തിനും അനുമതി നൽകുന്നതിനുമുള്ള സങ്കേതം സ�ോഫ്റ്റ് വെയറി
നെക്കുറിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള അർദ്ധദിന
പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 92
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശീലന
ത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

പ്രാദേശികഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ്
ഇളമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സ്റ്റാൻഡിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർക്കും പരിശീലനം

അടുത്ത വർഷത്തെ (2018-19) വാർഷിക പദ്ധതി ആസൂത്ര
ണവും നിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മി
റ്റി ചെയർമാൻമാർക്കും പഞ്ചായത്ത് അസി.സെക്രട്ടറിമാർക്കും
രണ്ടുദിവസത്തെ പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരിശീലനം

നഗരസഭകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള കാര്യശേഷിവികസന
പരിശീലനപരിപാടി കിലയിൽ തുടങ്ങി.സൂപ്രണ്ടു മുതൽ ക്ലാർക്കു
വരെയുള്ള ജീവനക്കാരാണ് മൂന്നുദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിൽ
പങ്കെടുത്തത്.ക�ോർഡിനേറ്റർ ആർ. ബാലഗംഗാധരൻ പരിശീല
നപരിപാടി വിശദീകരിച്ചു. നഗരസഭ സംവിധാനം, കേരള മുനി
സിപ്പൽ ആക്ട്, പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിർവഹണവും കേരള
സർവീസ് റൂൾസ്, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ,
ധനമാനേജ്മെന്റ്,നഗരാസൂത്രണം, ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ്, പ�ൊതു
മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങൾ, സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം.

സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ
സാക്ഷരതാപ്രവർത്തകരും

ജനകീയാസൂത്രണത്തിൽ സാക്ഷരതാമിഷന്റെ പങ്കാളിത്തം
ശക്തമാക്കാന് സാക്ഷരതാമിഷൻ പ്രവർത്തകരെ സജ്ജരാക്കു
ന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ സംസ്ഥാനതല
പരിശീലക പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാക്ഷരതാ
മിഷൻ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർമാരും അസി.ക�ോർഡിനേറ്റർമാരു
മാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കില ഡയറക്ടർ
ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. സംസ്ഥാന സാക്ഷ
രതാമിഷൻ അത�ോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. പി.എസ്. ശ്രീകല
ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി.

നഗരശുചിത്വ പദ്ധതി രൂപീകരണം
മാർച്ച് 31 നകം പൂർത്തിയാക്കും

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നഗരസഭകളിലും മാർച്ച് 31 നകം
നഗരശുചിത്വ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ തീവ്ര ശ്രമം. 26 നഗരസ

ഭകളിൽ ഇതിനകം പദ്ധതിരൂപീകരണം പൂർത്തിയായി. ശുചിത്വ
പരിപാലനത്തിനു പ്രത്യേക പദ്ധതി (സിറ്റി സാനിറ്റേഷൻ പ്ലാൻ)
തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ
അർബൻ സാനിറ്റേഷൻ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഹരിതകേരളം മിഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ച
സമഗ്ര ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാണ്
നഗരസഭകൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭകളിലെയും ക�ോർപ്പറേഷനു
കളിലെയും സെക്രട്ടറിമാർ,എഞ്ചിനിയർമാർ, ഹെൽത്ത് ഇൻ
സ്പെക്ടർമാർ എന്നിവർക്കു കിലയിൽ രണ്ടുദിവസത്തെ പരിശീ
ലനം നൽകി. കില പ്രൊഫ.ഡ�ോ.സണ്ണി ജ�ോർജ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ക�ോർഡിനേററർ കെ.ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ പരിശീലനപരി
പാടി വിശദീകരിച്ചു. കിലയും ജർമ്മൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ
ജി.ഐ.ഇസെഡും ശുചിത്വമിഷനും സംയുക്തമായാണ് പരിശീ
ലനം നടത്തുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം:
ദ്വിദിന പരിശീലനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള
കാര്യശേഷി വികസനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യഘട്ട
ദ്വിദിന പരിശീലനം കിലയിൽ തുടങ്ങി. പരിസ്ഥിതി, കാലാവ
സ്ഥാ വ്യതിയാനം, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ വിഷ
യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പരിശീലനം. കിലയും
പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റും ജൈവവൈ
വിധ്യബ�ോർഡും സംയുക്തമായി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരി
ശീലനം നൽകുന്നത്.
കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യബ�ോർഡ് ചെയർമാൻ
ഡ�ോ.ജ�ോഷി ഐ.എഫ്.എസ്, കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ്
ഇളമൺ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാവ്യ
തിയാനം, ജൈവവൈവിധ്യം, മേഖലാതല അവസ്ഥയും പ്രത്യാ
ഘാതങ്ങളും, കൃഷി, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, കുടിവെള്ളം,
ആര�ോഗ്യം, ശുചിത്വം, മാലിന്യപരിപാലനം, ജൈവവൈവിധ്യ
പ്രദേശങ്ങൾ, ദുരന്തനിവാരണം, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘട്ടന
ങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കർമ്മപരിപാടി തയ്യാറാക്കൽ,
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിവിധ സെഷനു
കളായിട്ടായിരുന്നു പരിശീലനം.
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അന്നവിചാരം മുന്നവിചാരം
പ
ഇന്ന് മലയാളിയും
ജീവിതശൈലീര�ോഗ
ങ്ങൾക്ക് അടിമയാണ്.
എന്തിനെയും
ഏതിനെയും
അനുകരിക്കുന്ന നമ്മൾ
തനത് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക്
വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക�ൊ
ണ്ട് സായിപ്പിന്റെ
ജീവിതം പകർത്താൻ
തുടങ്ങിയതാണ്
കാരണം.
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ഡ�ോ. വട്ടവിള വിജയകുമാർ

രിണാമശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ
കണ്ണിയായ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള
ആർത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയ�ൊന്നുമായി
ട്ടില്ല. വിശപ്പുമാറ്റാൻ മാത്രമല്ല ആസ്വദിക്കാൻ
കൂടിയുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം എന്ന ചിന്താഗതിയാ
ണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്നുക എന്ന ആശയ
ത്തിൽ നിന്നും തിന്നാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക
എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കു അവനെ മാറ്റിയത്. പി
ന്നീടങ്ങോട്ട് മെയ്യനങ്ങാതെ കിട്ടുന്നതെന്തും ത�ൊ
ണ്ടത�ൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
അവനെ ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങളും പിടികൂ
ടാൻതുടങ്ങി. നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്നുവച്ചാൽ
മൺമറഞ്ഞുപ�ോയവര�ൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് ജീവിച്ചി
രിക്കുന്നതിൽ മുതിർന്നവർ, അവര�ൊക്കെ എല്ലു
മുറിയെ പണിചെയ്ത് പല്ലുമുറിയെ തിന്നവരാണ്.
സ്വന്തം ശരീരത്തെ ര�ോഗങ്ങൾക്കൊന്നും വിട്ടു
ക�ൊടുക്കാതെ ആര�ോഗ്യമാണ് സമ്പത്തെന്ന
മുദ്രാവാക്യം അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. കാലമേൽ
പ്പിച്ച വടുക്കളല്ലാതെ ര�ോഗപീഡകള�ൊന്നും
തന്നെ അവരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന്
എല്ലാവരും ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു
തരത്തിൽ ര�ോഗികളാണ്. ആര�ോഗ്യമുള്ളവരാ
ണെന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴും വർധിച്ച

ര�ോഗാതുരതയാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നി
ല്ല. പണ്ടൊക്കെ ജീവൻ നിലനിറുത്താൻ
ഭക്ഷണം മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ജീവൻ
നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തോട�ൊപ്പം
മരുന്നുംകൂടി കഴിക്കണമെന്ന സ്ഥിതിയായി.
അതായത് ഒരു കയ്യിൽ മരുന്നും മറുകൈയിൽ
പഞ്ഞിയുമായി നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. വല
തുകയ്യിലുള്ള മരുന്ന് തീരുമ്പോൾ
ഇടത്
കയ്യിലെ പഞ്ഞി മൂക്കിൽ വച്ച് തെക്കുവടക്കായി
കിടക്കണമെന്ന ധ്വനി മേല്പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ
ഒളിഞ്ഞിരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതില�ൊട്ടും അതിശ
യ�ോക്തിയില്ലെന്ന് അടിവരയിട്ടുപറയാനാകും.
എന്തായാലും ഇന്ന് ഏകദേശം 300 ദശല
ക്ഷം ആളുകൾ ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങൾക്ക്
അടിമകളാണെന്നാണ്
ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന പറയുന്നത്. തെറ്റായ ജീവിതചര്യയും
അശാസ്ത്രീയമായ ആഹാരരീതിയും ഒപ്പം പുക
വലിയും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുംകൂടിയായപ്പോൾ
കൽപ്പിച്ച ആയുസ് പൂർത്തിയാക്കാനാകതെ
മരണംപുൽകാന�ോ ശയ്യാവലംബിയായി ശേഷി
ച്ചകാലം കരഞ്ഞുതീർക്കാന�ോ നിർബന്ധിതരാ
കുന്നു. ഇന്ന് മലയാളിയും ജീവിതശൈലീര�ോഗ
ങ്ങൾക്ക്
അടിമയാണ്.
എന്തിനെയും

ഏതിനെയും അനുകരിക്കുന്ന നമ്മൾ തനത്
ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക�ൊണ്ട്
സായിപ്പിന്റെ ജീവിതം പകർത്താൻ തുടങ്ങിയ
താണ് കാരണം.
ഹൃദ്രോഗം, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, അർബുദം,
വൃക്കകളുടെ
പ്രവർത്തന
പ�ൊണ്ണത്തടി,
വൈകല്യം, കരൾ ര�ോഗം, മേധാക്ഷയം, എല്ലു
പ�ൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഡസന�ോളം ര�ോഗങ്ങൾ
തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപെട്ടു
ണ്ടാകുന്നെങ്കിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹൃദ്രോ
ഗവും അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളുമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ
യിൽ ഏകദേശം 32 ദശലക്ഷം ഹൃദ്രോഗികളു
ണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിലേറെയും ചെറുപ്പ
ക്കാരാണെന്ന സത്യം ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടന
യെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല ഹൃദ
യാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നവരിൽ പത്തുശതമാന
ത്തിലേറെ നാൽപതു വയസിന് താഴെയുള്ളവ
രും.
കേരളീയന് ഹൃദ്രോഗം പിടിപെടാനുള്ള
സാധ്യത മറ്റേത�ൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂ
ടുതലാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് കേരളീയർ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തി
ലേ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അടി
മപ്പെടുന്നത്. ഉത്തരം തേടി അലയുംമുമ്പ് തീൻ
മേശയിലെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊന്നു ന�ോക്കു.
ആവിപറക്കുന്ന മാംസഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു
വില്ലൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോൾ
എന്ന വില്ലൻ. എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ
ല�ോകത്തുള്ള സകലരെയും ആയുസ്സറാതെ ക�ൊ
ല്ലിക്കുന്ന ഭീകരൻ.
ഈ ല�ോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സുപരിചിതമായ പദമായിരിക്കാം ക�ൊളെസ്റ്റ
റ�ോൾ. ചങ്ക് തകർക്കുന്ന ഭീകരനെന്ന കുപ്രസി
ദ്ധിയായിരിക്കാം അതിന് കാരണം. എന്താണ്
ക�ൊളെസ്റ്ററ�ോൾ എന്നുച�ോദിച്ചാൽ ക�ൊഴുപ്പി
ന്റെ ഒരു വകഭേദമാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ
യെങ്കിൽ അതിനെ എന്തിന് പേടിക്കണം.
ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയ�ൊരു സംശയം ഉന്നയി
ച്ചാൽ ഭയങ്കരമായി പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും കേൾക്കു
മ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടുകയെങ്കിലും വേണമെന്ന്
പറഞ്ഞേ മതിയാവു. ഹൃദയത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യ
ത്തിൽ ആർക്കാണ് ഉൽക്കണ്ഠയില്ലാത്തത്.
മധ്യവയസ്ക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക�ൊ
ളസ്ട്രോൾ എന്നും ഒരു പേടിസ്വപ്നം തന്നെയാ
ണ്. എന്നാൽ ഈ ജൈവരാസപദാർത്ഥത്തെ
അങ്ങനെയങ്ങ് വില്ലനായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട.
കാരണം ക�ോശാവരണത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കും
ക�ോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പിന്നെ ചില ജീവക
ങ്ങളുടെ (വൈറ്റമിൻ) നിർമ്മാണത്തിനും
അതുപ�ോലെ ചില ഹ�ോർമ�ോണുകളുടെ ഉൽപാ
ദനത്തിനും ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോൾ അനിവാര്യമാ

ണ്. വെയിലേൽക്കുമ്പോൾ ക�ൊളസ്റ്ററ�ോൾ
വൈറ്റമിൻ ഡി (vitamin D) ആയി പരിണമിക്കു
മെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള�ൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടു
ള്ളതാണ്. ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ആകെ ക�ൊ
ളെസ്റ്ററ�ോളിന്റെ 80 ശതമാനവും നിർമ്മിക്കുന്നത്
കരളാണ്. 20 ശതമാനം മാത്രമാണ് ആഹാര
ത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത്. സസ്യാഹാര
ത്തില�ൊന്നും തന്നെ ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളില്ല.
കാരണം ഒരു ചെടിയും പ്രസ്തുത ജൈവരാസപ
ദാർത്ഥത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. മാംസാഹാരമാ
ണ് ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്.
ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളിനെക്കുറിച്ച്
ചെറിയ�ൊരു
ധാരണ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി
അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഹൃദയാര�ോഗ്യം
മറ്റേതിനേക്കാളും മുഖ്യമാണല്ലോ.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചീത്ത ക�ൊളെസ്റ്ററ�ോ
ളെന്നും നല്ല ക�ൊളെസ്റ്ററ�ോളെന്നും രണ്ടുതരമു
ണ്ട്. എൽ ഡി എൽ (LDL-Low Density
Lipoprotein) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീത്ത ക�ൊളെ
സ്റ്റെറ�ോളിന്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കൂടിയാൽ
രക്തധമനികൾക്കുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അപക
ടകരമായ ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ
എച്ച് ഡി എൽ (High Density Lipoprotein) എന്ന
റിയപ്പെടുന്ന നല്ല ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോൾ ധമനിക
ളിൽ ക�ൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെ തടഞ്ഞ് രക്ത
ക്കുഴലുകളെ സംരക്ഷിക്കും. തീരെ സാന്ദ്രത
കുറഞ്ഞ മറ്റൊരുതരം കൂടിയുണ്ട്. വി എൽ ഡി
എൽ (VLDL) എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടു
ന്നത്. സാധാരണ ക�ൊഴുപ്പായ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്
(Triglyceride) ധാരാളമുള്ള ഈ ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോ
ളാണ് ശരീരകലകൾക്കാവശ്യമായ ക�ൊഴുപ്പിനെ
ഊർജ്ജത്തിനായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മാ
ത്രമല്ല എൽ ഡി എൽ (LDL) എന്നയിനം ക�ൊ
ളെസ്റ്റെറ�ോളിനെ രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും
സഹായിക്കുന്നു. എൽ ഡി എൽ (LDL), എച്ച്
ഡി എൽ (HDL), വി എൽ ഡി എൽ (VLDL)
എന്നീ മൂന്നിനം ക�ൊളെസ്റ്ററ�ോളുംകൂടി ചേരുന്ന
തിനെയാണ് ട�ോട്ടൽ ക�ൊളെസ്റ്ററ�ോൾ എന്നറി
യപ്പെടുന്നത്.
രക്തപരിശ�ോധനയിലൂടെ ക�ൊളസ്റ്ററ�ോളി
നെ വെവ്വേറെയും മ�ൊത്തമായും അറിയാന�ൊ
ക്കും. വെവ്വേറെ അറിയുന്നതിനെയാണ് ലിപിഡ്
പ്രൊഫൈൽ (Lipid Profile)എന്ന് പറയുന്നത്.
ട�ോട്ടൽ ക�ൊളസ്റ്ററ�ോൾ എപ്പോഴും 100 മില്ലി
ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 200 മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെയാ
യിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ പ്ര
ധാനകാരണക്കാരനായ എൽ ഡി എൽ
എപ്പോഴും 100 മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 100 മില്ലി
ഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ല
ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളായ എച്ച് ഡി എൽ 40 മില്ലിഗ്രാ
മിൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് എൽ ഡി എൽ കൂടുന്നതി

കേരളീയന് ഹൃദ്രോഗം
പിടിപെടാനുള്ള
സാധ്യത മറ്റേത�ൊരു
സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ
കൂടുതലാണെന്ന്
പഠനങ്ങൾ
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
കേരളീയർ ഇത്ര
ചെറുപ്പത്തിലേ
ഹൃദയസംബന്ധമായ
അസുഖങ്ങൾക്ക്
അടിമപ്പെടുന്നത്.
ഉത്തരം തേടി
അലയുംമുമ്പ്
തീൻമേശയിലെ
ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊന്നു
ന�ോക്കു.
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ജനിച്ചനാൾ മുതൽ
ആര�ോ
ഹൃദയത്തിനുമേൽ
ക�ോടാലിയിടുന്നു.
അതാണ് മിനുട്ടിൽ 75
എന്ന കണക്കെ
കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം
അല്ലെങ്കിൽ സ്പന്ദനം.
തെറ്റായ ആഹാരരീതി
യാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ
ഹൃദയത്തിലേക്ക്
ക�ോടാലിയിടുന്നതിന്റെ
ആക്കം കൂടുകയും
അകാലത്തിൽ മരണം
സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഹൃദയാഘാതമാണ്
മരണകാരണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത്
നിറുത്തുന്നത് ക�ൊളെ
സ്റ്റെറ�ോളിനെയാണ്.
ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ
ക�ൊന്നത്
ഭീമനായിരിക്കുമല്ലോ!
എഴുത്തുകാരനും എം.ജി.
ക�ോളേജിലെ സുവ�ോളജി
പ്രൊഫസറുമാണ് ലേഖകന്
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ന് കാരണമാവും. വി എൽ ഡി എൽ 30 മില്ലിഗ്രാ
മിൽ കൂടാതിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.
ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടിയാൽ ക�ൊഴുപ്പ് രക്തത്തിൽ
അടിയുമെന്നുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ അളവ് 150
ഗ്രാമിൽ തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ന് നമ്മൾ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുമായി
ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ ഡ�ോക്ടർ ആദ്യം
നിർദേശിക്കുന്നത് രക്തപരിശ�ോധനയാണല്ലോ.
പ്രസ്തുത പരിശ�ോധനയിലൂടെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റെന്നാൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവി
ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ര�ോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു
ധാരണ നൽകാനാവും. ക�ൊളസ്റ്ററ�ോളിന്റെ നില
പരിധിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധ
മായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവലാതിപ്പെടേണ്ട
കാര്യമില്ല. നേരെമറിച്ച് ക�ൊളസ്റ്ററ�ോളിന്റെ
അളവ് പരിധിക്കപ്പുറമാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള
നടപടികൾ അടിയന്തരമായി ചെയ്യുകയും
വേണം.
പരിധിവിട്ട ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളിനെ പരിധിക്കു
ള്ളിലാക്കാൻ മരുന്നിനും ക്രമപ്പെടുത്തിയ ആഹാ
രരീതിക്കും പിന്നെ വ്യായാമങ്ങൾക്കും കഴിയും.
നിസ്സംഗത കാണിച്ചാൽ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കും.
ന�ോക്കു, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ
മുതൽ തുടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയം.
അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെ ഒരു മരം
മുറിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. മരത്തിൽ
ക�ോടാലി വീഴുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷണം തടി തെ
റിച്ചുപ�ോകും. അതായത് ഓര�ോ പ്രാവശ്യവും
ക�ോടാലി വീഴുമ്പോൾ മരത്തിന്റെ ആയുസ്
കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും. അവസാനത്തെ
ക�ോടാലി പതിക്കുമ്പോൾ മരം നിലപ�ൊത്തുക
യും ചെയ്യും. അതുപ�ോലെയാണ് നമ്മുടെ
ഹൃദയവും. ജനിച്ചനാൾ മുതൽ ആര�ോ ഹൃദയത്തി
നുമേൽ ക�ോടാലിയിടുന്നു. അതാണ് മിനുട്ടിൽ 75
എന്ന കണക്കെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ
സ്പന്ദനം. തെറ്റായ ആഹാരരീതിയാണ് തുടരുന്ന
തെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക�ോടാലിയിടുന്നതി
ന്റെ ആക്കം കൂടുകയും അകാലത്തിൽ മരണം
സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയാഘാതമാണ്
മരണകാരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത്
നിറുത്തുന്നത്
ക�ൊളെസ്റ്റെറ�ോളിനെയാണ്.
ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ ക�ൊന്നത് ഭീമനായിരി
ക്കുമല്ലോ!.
ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ ന�ോട്ടപ്പുള്ളി എന്നും പുരുഷ
ന്മാരാണ്. എന്നുവച്ച് സ്ത്രീകൾ അതിന് അതീത
രാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. ആർത്തവവിരാമംവരെ
സ്ത്രീകൾക്ക് കാലം നൽകുന്ന സംരക്ഷണമുണ്ട്.
ആർത്തവശേഷം ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ നിരക്ക്
ആണായാലും പെണ്ണായാലും തുല്യമായിരിക്കും.
ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ നന്ദിപറയേണ്ടത് അവർക്ക്
സ്ത്രൈണത നൽകുന്ന ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹ�ോർ

മ�ോണിനാണ്. ഈസ്ട്രജന് (estrogen) ചീത്ത
ക�ൊളസ്റ്ററ�ോളിനെ കുറച്ച് നല്ലക�ൊളെസ്റ്ററ�ോളി
നെ കൂട്ടാനാകും. പക്ഷെ ഈ സൗഭാഗ്യം
ആർത്തവവിരാമംവരെ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനു
ശേഷം ഈസ്ട്രജനുണ്ടാവില്ലല്ലോ.
ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതൽ ഭക്ഷ
ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒമേഗാ 3 ഫാറ്റി അമ്ല
ങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള മത്തി, അയില തുടങ്ങിയ
മൽസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക, മ�ൊരിച്ചതും വറുത്തതും
കുറയ്ക്കുക. മാംസാഹാരം ആഴ്ചയില�ൊന്ന് എന്നക
ണക്കിന് ക്രമപ്പെടുത്തുക, ധാരാളം ക�ൊഴുപ്പും
മധുരവും അടങ്ങിയ സംസ്കരിച്ച ആഹാരസാധന
ങ്ങളും മധുരപാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക, ഉപ്പ്
കുറയ്ക്കുക (രക്തത്തിൽ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചുനിറു
ത്താൻ ഉപ്പിലെ സ�ോഡിയത്തിന് കഴിയും. ഇത്
രക്തമർദ്ദം കൂടാൻ കാരണമാകും). എണ്ണയിൽ
വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക (എണ്ണ
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ രാസ
മാറ്റം നടന്ന് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് എന്ന ഒരിനം ക�ൊഴുപ്പു
ണ്ടാകും. ഹൃദ്രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ
ക�ൊഴുപ്പിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. വ്യായാ
മത്തിന് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിത
പ്പെടുത്തി ആര�ോഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ
കഴിയും. അതുക�ൊണ്ട് വ്യായാമം ശീലിക്കുക,
ദിവസേന 20 മിനുട്ടിൽ കുറയാതെ നടക്കുക, തു
ടങ്ങിയവ ചിട്ടയ�ോടെ പാലിച്ചാൽ ക�ൊളെസ്റ്റ
റ�ോളിനെന്നല്ല ഒന്നിനും നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യത്തെ
തകർക്കാന�ൊക്കില്ല.
ര�ോഗങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴ�ൊ
ക്കെ ഏഴരാണ്ടശനിയെന്നും കണ്ടകശ്ശനിയെന്നു
മ�ൊക്കെപ്പറഞ്ഞ് സമയത്തെ പഴിക്കുന്ന നാം
യാഥാർത്ഥകുറ്റവാളിയെ ബ�ോധപൂർവം മറക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുന്നു. തെറ്റായ ആഹാ
രരീതിയാണ് മനുഷ്യരെ ര�ോഗികളാക്കുന്നതെ
ന്ന് അറിയാമെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ നമ്മൾ
മടിക്കുന്നു. ര�ോഗങ്ങളേറെയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന
ആഹാരവുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്. എന്നുവ
ച്ചാൽ നല്ല ആഹാരം ശീലിച്ചാൽ ര�ോഗങ്ങളെ
തുരത്താമെന്നർത്ഥം. മാത്രവുമല്ല ആജീവനാന്തം
അര�ോഗദൃഢഗാത്രനായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ പ്രമേഹം കാരണം
ചായക്ക് മധുരം വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോഴും മുന്നി
ലിരിക്കുന്ന ലഡുവിനെ ഒരുളുപ്പും കൂടാതെ
എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അൽപനേരത്തേക്കെ
ങ്കിലും അവൻ അവന്റെ ആര�ോഗ്യത്തെ മറക്കു
ന്നു. അന്നവിചാരം മുന്നവിചാരം പിന്നെവിചാരം
കാര്യ വിചാരം എന്നാണല്ലോ ച�ൊല്ല്. അതെ
അന്നം തന്നെയാണ് മുഖ്യം. ജീവിക്കാൻ കഴി
ക്കുന്ന ആഹാരം, പക്ഷെ ജീവനെടുക്കരുത്.
					

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 - എയ്ഡഡ് �ളകൾക്കുവം
സബ്സിഡി

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 രജിസട്ബരേഷന്) ചട്ടങ്ങള്, 1999 പ്രകനാരവവം
എല്ലനാ ട്യൂബട്ടനാറിയല് സ്നാപനവവം �ന്മ്പെട്ട തബദേശസ്വയവംഭ
രെ സ്നാപനങ്ങളില് രജിസ്റര് മചയ്ിരിക്െമെന്നു വ്യവസ്
മചയ്ിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത രജിസട്ബരേഷന് 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 നിര്വചനത്ില് 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

മനല്വയല് 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 ബസനാഫ്റട്മവയറില് 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.
തീയതി
(സര്ക്കുേര്.നവം. 1858832/ആര്.എ1/2017/തസ്വഭവ,
06-12-2017)

തറദേശസ്യവംഭരണവകുപ്പുമതായി ബന്മപ്ട് സർക്കതാർ ഉത്രവുകൾ, സർക്കുലറുകൾ
ഗസ്് വിജ്ഞതാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമെ പുർണരൂപവം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നറീ
മവബ്ദസ�കളിൽ ലഭ്മതാണ്
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ടതരുവുവിളക്്
ഉത്പാദനരംഗസതേക്് �സ്
പി. വി. സുനിൽ

ബക

ഗ്മാമീണദമഖലയില്
ചതമാഴിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ിക്കുന്തില് മമാത്രമല്ല
കമാലെക്രത്ിചന്
തിരിയലില് തള്ളചപ്ടുന്
നിലവിചല അവസ്കചള
ബവവിധ്യവതപ്കരണ
ത്ിചന് �തനപമാതയി
ലൂചട പുനഃസ്മാപിച്പ്
നിലനിരത്മാനുള്ള
�സിചന് പ്രയതപ്ന
ഫലമമാണപ് കമാസറദഗമാ�പ്
സീതമാംദഗമാളിയില്
ആരംഭിച് ദകരള ഗ്മാമ
ദജ്യമാതി ബലറ്ിംഗപ് എന്
സ്മാപനം.
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രളത്ിമേ മുഴവൻ ഗ്നാെപഞ്നായത്കളുവം
അവംഗങ്ങളനായി പഞ്നായത്ട് വക്പെിനട്
കീഴിൽ രൂപവം മകനാണ് ബകരള റൂറൽ എവംബപ്നാ
യട്മെറെട് & 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 പ്രയതട്ന 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

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 വീഴട്ച 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
ആവിഷട്കരിച്ചു 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�.

(ബേഖകൻ ബകരള റൂറല്
എവംബപ്നായട്മെറെട് മവല്ഫയര് &
മസനാജസറ്ി മചയര്െനാനനാെട്)
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പന്നയിൽ നിന്ന്

സവിസശഷമാടയാരു
�വ്യാ�ഭവം
മുരളറീധരൻ തഴക്കര

മകനാ

ഇവിചട ഈ ഗ്മാമത്ില്
ദറ�ിദയമായും ദറ�ിദയമാ
കിദയമാസപ്ക്കുകളും
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.
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ല്ലവം ജില്ലയിമേ പന്ന ഗ്നാെവം സനാവം
സട്ക്നാരിക 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 കിബയനാസട്ക്കുകളുവം തിരിച്ചുവരുന്നു.

പന്നയില് നടന് ബറഡിബയനാ വിതരെ ചടങ്ങട്

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
യതട്നെനായിരുന്നു. ഇങ്ങമന 235 ബറഡിബയനാ
വനാങ്ങി ഇക്ഴിഞ്ഞ ഓെത്ിനട് വിതരെവം
മചയ്തു. ബകൾവിയമട സവംസട്കനാരമത്യവം പ്രനാ
ധനാന്യമത്യവം അധികരിച്ചട് പന്നയില് ഒരു

സബമ്ളനവം സവംഘടി്പെിച്ചനാെട്
ബറഡിബയനാ വിതരെവം മചയ്തട്.
ഏകബദശവം ഒരു േക്ത്ിബേമറ
രൂപയനാെട് സ്വന്വം ബപനാക്റ്ില്
നിന്നുവം ഈ നന്പ്രവർത്നത്ി
തബദേശസ്വയവംഭരെ
സ്നാപനങ്ങൾക്നാ സത്യപ്രതിജ്ഞ മചനാല്ലിമക്നാടത്. മുഖ്യ
നനായി
ഇതിനകവം തമന്
ഇബദേഹവം മചേവഴിച്ചിരിക്കുന്തട്. യള്ള പുതിയ ഓവംബുഡട്സ്മനാനനായി റിട്ട. ജസ്റിസട് െന്ത്രി പിെറനായി വിജയൻ പമങ്ടത്. െന്ത്രി
ജീവിതത്ില് എമന്ല്ലനാവം കനാര്യ മക.മക. ദിബനശൻ ചുെതേബയറ്റു. രനാജട്ഭവനിൽ െനാർ, ചീഫട് മസക്രട്ടറി, െറ്ട് ഉയർന് ഉബദ്യനാഗ
ങ്ങൾക്ട് എത്രബയനാ പെവം മചേ നടന് ചടങ്ങിൽ ഗവർെർ പി. സദനാശിവവം സ്ർ സവം�ന്ിച്ചു.
വഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങമനമയനാരു
സനാവംസട്കനാരിക
നന്യ്ക്കനായി
ഇത്രയവം പെവം മചേവഴിക്കുന്
തട് ഒരു ജീവിത പുെ്യെനായിട്ടനാെട്
ജനപ്രതിനിധി കൂടിയനായ കറുക
തിരുവനന്പുരവം, മകനാച്ചി, തൃശൂർ, ബകനാ യവം ഭരെനാനെതി നൽകി. ബകനാഴിബക്നാടട്
ത്േ ഇസ്മയില് കരുതന്തട്.
തിരുവനന്പുരവം ആകനാശവനാെി ഴിബക്നാടട്, കണ്ണൂർ ബകനാർ്പെബറഷനകളുവം ബകനാർ്പെബറഷനിൽ കടിമവള്ള വിതരെവെനാ
യിമേ സഹകരെസവംഘത്ില് ആേപ്പുഴ, പനാേക്നാടട്, ഗുരുവനായൂർ നഗരസഭ യി �ന്മ്പെട്ട ഒരു പദ്തിക്ട് 46.55 ബകനാടി
നിന്നാെട് രണ്ടു മൂന്ട് പ്രനാവശ്യെനാ കളുവം ഉൾമ്പെമട എട്ടട് അ�തട് നഗരങ്ങളിമേ രൂപയവം കണ്ണൂരിൽ സ്വിവബറജട് മസ്റിമേ
യി ഈ ബറഡിബയനാ മുഴവൻ 448.53 ബകനാടി രൂപയമട 71 പദ്തികൾക്ട് ഒരു പദ്തിക്ട് 46.81 ബകനാടി രൂപയവം ആേ
ചീഫട് മസക്രട്ടറി ബഡനാ. മക.എവം. എ�ഹനാ പ്പുഴ മുനിസി്പെനാേിറ്ിയിൽ എട്ടട് പദ്തികൾ
ഇബദേഹവം വനാങ്ങിയതട്.
അടത് േക്്യവം പഞ്നായ െിമറെ അധ്യക്തയിൽ ബചർ ഉന്തനാധികനാ ക്ട് 32.78 ബകനാടി രൂപയവം ഗുരുവനായൂരിൽ കടി
മവള്ള വിതരെവം, പനാർക്ട് എന്ീ
ത്ിമറെ വിവിധ ഭനാഗങ്ങളിേനായി രസെിതി ബയനാഗവം ഭരെനാനെതി നൽകി.
തിരുവനന്പുരവം ബകനാർ്പെബറഷനിൽ കടി വിഭനാഗങ്ങളിമേ രണ്ടു പദ്തികൾക്ട് 10.35
മൂന്ട് നനാേട് ബറഡിബയനാ കിബയനാ
സട്ക്കുകൾ സ്നാപിക്കുക എന് മവള്ള വിതരെവം, ബസ്റനാവം വനാട്ടർ മ�യിബനജട്, ബകനാടിരൂപയവം പനാേക്നാടട് 14 പദ്തികൾക്ട്
തനാെട്. െഹനാനനായ കമ്ളത്ട് സ്വിവബറജട്, അർ�ൻ രേനാൻസട്ബപനാർട്ടട്, 34.84 ബകനാടി രൂപയെനാെട് അനെതിയനായതട്.
ശങ്കുപിള്ള പഞ്നായത്ട് പ്രസിഡ പനാർക്ട് എന്ിവയമട 12 പദ്തികൾക്ട് 112.20 അ�തട് വനാർഷിക പദ്തിയിൽ അവംഗീകനാരവം
റെനായിരുന് കനാേത്ട് മൂന്ട് ബകനാടി രൂപയമട അനെതിയനായി. തൃശൂർ േഭിച്ച 379 പദ്തികളിൽ 2032 ബകനാടിരൂപയ
ബറഡിബയനാ കിബയനാസട്ക്കുകൾ ബകനാർ്പെബറഷനിൽ ഇബത വിഭനാഗത്ിമേ 15 മട 355 പദ്തികളുമട വിശദെനായ പദ്തി റി
അബദേഹവം സ്നാപിച്ചിരുന്ബത്ര. പദ്തികൾക്ട് 115.97 ബകനാടി രൂപയമടയവം ബ്പെനാർട്ടട് തയ്നാറനായതനായി തബദേശ സ്വയവംഭര
അവമയനാന്നുവം ഇബ്പെനാൾ പ്രവർ മകനാച്ചി ബകനാർ്പെബറഷനിൽ പനാർക്ട് ഒഴിമക െവക്പെട് അഡീഷെൽ ചീഫട് മസക്രട്ടറി
ത്നക്െെല്ല. അവമയല്ലനാവം പുന യള്ള 18 പദ്തികൾക്ട് 49.01 ബകനാടി രൂപയമട ടി.മക. ബജനാസട് ബയനാഗമത് അറിയിച്ചു.
രുജ്ജീവി്പെിക്കുക എന്തനാെട്
അടത് േക്്യവം. പനാടകയവം പറ
യകയവം മചയ്യുന് ഈ ബറഡിബയനാ
മെനാന്നാമക അഭിരെിക്കുബമ്നാൾ ബകൾവിയിലൂമട
കിബയനാസട്ക്കുകൾ െഹനാനനായ കമ്ളത്ിനട് ഉചി
വിജ്ഞനാനത്ിമറെ മചപ്പു തറക്കുന് ഒരു മകനാച്ചു
തെനായ സ്മനാരകവം കൂടിയനാകമെന്നാെട് ഇബദേഹ
രേനാൻസിസ്ററിനട് എന്ട് പ്രസക്ി എന്ട് ബചനാദി
ത്ിമറെ പക്വം. ആദ്യമത് കിബയനാസട്ക്ട് ഗ്നാ
ക്കുന്വരുമുണ്നാകനാവം. നമ്മുമട ഇസ്മയിേിനട് തേ
െപഞ്നായത്ിമറെ
സഹകരെബത്നാടവം
യ്ക്കട് എബന്നാ കനാര്യെനായ തകരനാറനാമെന്നാ ബതനാ
അനെതിബയനാടവം കൂടി ചവറയില് ബദശീയ
ന്നുന്തട്-മൂ്പെർക്ട് �നാന്നാമെന്ട് പറയന്വരുവം
പനാതബയനാട ബചർന്നുള്ള െനാർക്റ്ില് സ്നാപിക്നാ
ഉണ്മത്ര! ശരിയനാെട് ഇമതനാരുതരവം �നാന്നാെട്
നനാെട് ഉബദേശിക്കുന്തട്. സനായനാ�ങ്ങളില് ചന്
-നമ്മുമട സമൂഹത്ില് നിന്നുവം ഊർന്നുവം
യില് ഒത്ബചരുന്വർക്കുവം സനാധനങ്ങൾ വനാ
ബചനാർന്നുവം ഇല്ലനാതനായിമക്നാണ്ിരിക്കുന് ജിവിത
ങ്ങനാനനായി എത്ന്വർക്കുവം ഇമതനാരനഗ്ഹെനാ
മൂേ്യങ്ങമള തിരിച്ചുപിടിക്നാനനായി പെവവം
യിരിക്കുവം. അേസെനായി അനനാവശ്യ കനാര്യങ്ങൾ
സെയവവം മചേവഴിച്ചട് നടത്ന് ഈ സനാവംസ്കനാ
സവംസനാരിച്ചട് സെയവം വൃഥനാ കളയനാമത നല്ല വനാർ
രിക പ്രവർത്നവം ഒരു തരത്ില് നന് നിറഞ്ഞ
ത്കളുവം നല്ല വർത്െനാനങ്ങളുവം ശ്രവിക്കുവനാൻ
�നാന്നാെട്. ചങ്ങേയ്കവം �നാന്ട് �നാധിച്ചിരിക്കുന് ബേഖകന് തിരുവനന്പുരവം
ഇതട് സഹനായകെനാകമെന്നാെട് ഇബദേഹത്ിമറെ
ഈ പുതിയ കനാേത്ട് കറുകത്േ ഇസ്മയില് ആകനാശവനാെിയില് ബപ്രനാഗ്നാവം
കനാഴ്ച്പെനാടട്.
പന്ന ഗ്നാെത്ില് നടത്ന് സെനാനതകളില്ലനാ എ�ിക്യൂട്ടീവനാെട്
നിറവം പിടി്പെിച്ച പൂരക്നാഴ്ചകളുമട ഒരു കനാേ
ത് ഈ നിശ്ശബ് ദൗത്യവം ബകരളത്ിനനാമക െനാ - 9447220197
െനാെിതട്. ഒരനായിരവം എ്പെിബസനാഡുകൾ വമര
തൃകയനായി െനാറമട്ട.
നീണ്ടു ബപനാകന് കഥയില്ലനാ കനാഴ്ചകളില് കടവം�

തറദേശസ്യവംഭരണസ്താപനങ്ങൾക്കു റവണ്ിയുള്ള
ഓവംബുഡ്സ്മതാൻ ചുമതലറയ�

അമൃത് : 448.53 റകതാെി രൂപയുമെ
പദ്ധതികൾക്ക് അവംഗറീകതാരമതായി
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നാട�ോടി വിജ്ഞാനീയം
വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ

സം

സ്കാരം ക�ൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറി
യപ്പെടുന്നത്. ബഹുതലസ്പർശികളായ
അനേകഘടകങ്ങളുടെ
സംഘാതമാണ്
സംസ്കാരം. സാമ്പത്തികവും ബൗദ്ധികവും
കലാപരവും വിശ്വാസപരവുമായ സവിശേഷസി
ദ്ധികളുടെ ആകെത്തുകയാണ് സംസ്കാരം.
കാട്ടിലും മേട്ടിലും വേട്ടയാടി നടന്ന മനുഷ്യൻ
കൃഷിയുടെ കണ്ടെത്തല�ോടു കൂടി ഊരുകളിലും
പാടികളിലും പാർപ്പുറപ്പിച്ചു. അവർ ചവിട്ടിക്കയ
റിയ പരിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടുകളില് അട
യാളപ്പെടുത്തിയിട്ട മ�ൊഴിവഴക്കങ്ങളും കൈത്ത
ഴക്കങ്ങളുമടങ്ങിയ നാട്ടറിവുകൾ പ്രാകൃതവും
പാഴ്വസ്തുക്കളുമാണെന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ
ആശയങ്ങളെ പിൻതള്ളി, ഇവയെ വർത്തമാന
കാലത്തെ തിരുത്താനും ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പി
ക്കാനുമുള്ള ദത്തങ്ങളായി ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്ന
തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു. നൂറ്റാ
ണ്ടുകൾ ക�ൊണ്ട് ത�ോറ്റിയെടുത്തതും പകരം
വയ്ക്കാനില്ലാത്തതുമായ ഈ നാട്ടറിവുകളെ ശേഖ
രിക്കാനും ആലേഖനം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും നാം
ഏറെ വൈകിയിരിക്കുന്നു.
നാട്ടുക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മയില് മാത്രം നില
നിന്നുപ�ോരുന്ന അറിവിന്റെ തീരാഖനികളെ
ആധുനികകാലത്ത് ഒരു വഴിച്ചൂട്ടായി ഉപയ�ോഗി
ക്കാമെന്ന കണ്ടെത്തലിന് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ
പഴക്കമില്ല. പൗരാണികസമൂഹം തങ്ങൾക്ക്
നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം
ചെയ്തു എന്നും ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീ
കരിച്ചു എന്നും അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്നിനെ
തിരുത്താനും നാളെയെ ഒരുക്കാനും ഉപയ�ോഗ
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പ്പെടുത്താമെന്ന ബ�ോധം വളർന്നുവന്നത�ോടു
കൂടി ഏറെക്കുറെ ശബ്ദശരീരികളായി മാറിക്കഴി
ഞ്ഞ നാട�ോടി വിജ്ഞാനത്തെ പഠിക്കാനും
പകർത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും
മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടറിവു
പഠനം അതിന്റെ ശൈശവദശ പിന്നിട്ടു എന്നു
പറയാനാവില്ല.
സാമ്രാജ്യങ്ങൾ രൂപം ക�ൊള്ളുകയ�ോ തക
രുകയ�ോ ചെയ്യാം. ഭരണീയർ മാറിയും മറിഞ്ഞും
വരാം. പക്ഷെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ താണ്ടി വന്ന
ഗ്രാമജീവിതം കൃത്യവും നിയതവുമായ ഒരു ക്രമ
ത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പ�ോകും. ഗ്രാമ്യജീവികയിലെ
ഒരു ബഹുസ്വരസമൂഹത്തില് ഉൾപ്പെട്ട കുല
ങ്ങൾ, ഗ�ോത്രങ്ങൾ അവർ പുലർത്തി വന്ന
ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ത�ൊഴില്രീതി
കൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, വിലക്കുകൾ, മ�ൊഴിവഴക്ക
ങ്ങൾ, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വേഷവിധാനങ്ങൾ,
നാട്ടുകലകൾ, നാട്ടുകഥകൾ, നാടൻകളികൾ,
നാട്ടുപേരുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷ
ണം തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കൂട്ടായ്മയെകൂടി
അറിഞ്ഞുവയ്ക്കലാണ്. ഒന്നൊതുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്
നാട�ോടി വിജ്ഞാനീയം അഥവാ പാരമ്പര്യപ
ഠനമെന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സത്യസൗന്ദര്യ
ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ്; ഒപ്പം ഇന്ന
ലെച്ചെയ്ത�ോരബദ്ധം ഇന്നത്തെയാചാരവും
നാളത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള
മുൻകരുതലും.
നാട്ടുവെളിച്ചത്തില് തെളിയുന്ന ചില നുറുങ്ങ
റിവുകളുടെ കുറിപ്പടികൾ ആരംഭിക്കട്ടെ.

ച

തിപ്രയ�ോഗങ്ങളെയും തന്കാര്യസാദ്ധ്യ
ത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹപ്രവൃത്തികളെ
യും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയ�ോഗ വിശേഷമാണ
ല്ലോ പാലം വലിക്കല്. വാമ�ൊഴിയില് മാത്രം
തത്തിക്കളിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രയ�ോഗം ഇന്ന് വര
മ�ൊഴിയിലും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തെ
ചതിച്ചവനെയും പ്രായം ചെന്നവരെ കുഴിയില്
ചാടിച്ചവനെയും "അച്ഛന് പാലം വലിച്ചവന്"
എന്ന സവിശേഷശൈലിയില് ഗ്രാമ്യസമൂഹം
വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഈ നാട്ടുമ�ൊഴി ഉരുവം ക�ൊ
ണ്ടതിനു പിന്നിലുള്ള കഥ ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപി
ക്കാം.
പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തില് രണ്ട് എണ്ണക്കച്ചവട
ക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും മകനുമായ ഇവര്
അടുത്തടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആണ്ടിലെ
ല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന

ഒരു ത�ോട് കടന്നുവേണം ഇരുവര്ക്കും ചന്തയി
ലെത്താന്. ത�ോടുകടക്കുന്നതിന് രണ്ടു കമുകിന്
തടികള് കൂട്ടികെട്ടിയ ഒരു പാലം മാത്രമാണുണ്ടാ
യിരുന്നത്. എന്നും ഓര�ോ കുടം എണ്ണയുമായി
ഇരുവരും ആ അന്തിച്ചന്തയില് പ�ോകും.
എന്നാല് അരക്കുടം എണ്ണ മാത്രമേ ഓര�ോരുത്ത
ര്ക്കും വിറ്റുപ�ോയിരുന്നുള്ളൂ. അഥവാ മ�ൊത്തം
ഒരു കുടം എണ്ണ വാങ്ങുവാനുള്ള ആള്ക്കൂട്ടമേ ആ
ഗ്രാമച്ചന്തയില് എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് സാരം.
ഈ തുച്ഛമായ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് ഇരു കുടുംബ
ങ്ങളും അരവയറുണ്ട് ജീവിച്ചുപ�ോന്നു. ഒരു ദിവ
സമെങ്കിലും തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കള്ക്കും സുഭി
ക്ഷമായി
ഉണ്ടുറങ്ങുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗ്ഗം
കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം
മകന്റെ മനസ്സില് ഉടലെടുത്തു. ദിവസങ്ങളായുള്ള
ആല�ോചനകളിലൂടെ അയാള് ഒരു വഴി കണ്ടെ
ത്തി.
ഒരു ദിവസം പതിവുപ�ോലെ മകന് ഒരു കുടം
എണ്ണയുമായി നേരത്തെ വീട്ടില്നിന്നും തിരിച്ചു.
അയാള് ത�ോട് കടന്ന് അക്കരെയെത്തിയ
ശേഷം കമുകിന്തടികള് ക�ൊണ്ടുള്ള പാലം
വലിച്ച് കരയിലേക്കിട്ടു. പാലമില്ലാത്തതുകാര
ണം അച്ഛന്, അന്ന് ചന്തയിലെത്താനായില്ല.
അന്ന് മകന്റെ കച്ചവടം പ�ൊടിപ�ൊടിച്ചു; ഒരു
കുടം എണ്ണയും വിറ്റുതീര്ന്നു.
അങ്ങാടിപ്പാട്ടായ ഈ സംഭവം ശൈലീരൂപം
പൂണ്ട് വാമ�ൊഴിയായി നാടെങ്ങും പ്രചരിച്ചു.
ക്രമേണ "അച്ഛന് പാലം വലിച്ചവനെ" വരമ�ൊഴി
കടം ക�ൊള്ളുകയും മാനക മലയാളത്തില് ഒരു
പ്രയ�ോഗ വിശേഷമായി നിലനിര്ത്തിപ്പോരുക
യും ചെയ്യുന്നു.

ലേഖകന് ചരിത്രകാരനാണ്
ഫ�ോണ് : 9495828585
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വൈവിധ്യമാര്ന്ന പദ്ധതികള്

ല�ോകബാങ്ക് ധനസഹായം വിനിയ�ോഗിച്ച് കേ
രളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി മുഖേന 42709 പദ്ധതികള്
നടപ്പാക്കിയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസികയുടെ
ഡിസംബര് ലക്കം പതിപ്പില് നിന്നും വായിച്ചറി
ഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയെഴു
തിയ ഈ പദ്ധതിയില് നിരവധി അംഗന്വാടിക
ള്ക്കും
സ്കൂളുകള്ക്കും
ആശുപത്രികള്ക്കും
ആഫീസുകള്ക്കും പുത്തന്കെട്ടിടങ്ങള് ഉയര്ന്നു.
മാര്ക്കറ്റുകള്, അറവുശാലകള്, ശ്മശാനങ്ങള്,
പാര്ക്ക്, നീന്തല്കുളങ്ങള് എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യ
മാര്ന്ന പദ്ധതികള് വിജയകരമായി നടപ്പിലായി.
മാത്രമല്ല നഗരസഭകളുടെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
കളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആഡിറ്റിംഗ് സംവിധാന
വും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തദ്ദേശമിത്രം കാര്യമായ
പങ്കുവഹിച്ചു. ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ
പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ഭരണസാര
ഥികള് അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു.
റെജി ത�ോമസ്, നേര്യമംഗലം

വിജയാശംസകള്

നിര്ദ്ധനര്ക്കും ആലംബഹീനര്ക്കും സ്വസ്ഥമാ

കണ്ണും കാതും	
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യി താമസിക്കാനുള്ള ഇടം ലഭിക്കുക എന്നത് മറ്റെന്തി
നെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈയവസര
ത്തിലാണ് കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതി
പ്രസക്തമാകുന്നത്. വീട് മാത്രമല്ല, ജീവന�ോപധിയാ
യി ത�ൊഴില് കൂടി നല്കുന്നു എന്നതാണ് ലൈഫിന്റെ
പ്രത്യേകത. ഈ ദൗത്യത്തിന് എല്ലാവരും എല്ലാ
വിധ പിന്തുണയും നല്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
സര്ക്കാരിന് എല്ലാ വിജയാശംസകളും
അനൂപ്, നൂറനാട്

അഭിനന്ദനാര്ഹം

മാലിന്യനിര്മ്മാര്ജ്ജനം ഒരു കീറാമുട്ടിയായി
കേരളസമൂഹത്തിനു മുമ്പില് നിലക�ൊള്ളുന്ന കാഴ്ച
ദയനീയമാണ്. "എവിടെത്തിരിഞ്ഞൊന്നു ന�ോ
ക്കിയാലും അവിടെല്ലാം മാലിന്യക്കൂനമാത്രം"
എന്ന കവിവാക്യം മാറ്റിയെഴുതേണ്ട ദുരവസ്ഥ.
ഇതിന�ൊരപവാദമായി മാറുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജി
ല്ലയിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. എല്ലാവര്ക്കും ഒരു മാ
തൃകയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. മാലിന്യസംസ്കര
ണത്തില് കൂടുതല് ഊര്ജ്ജസ്വലത പുലര്ത്തേണ്ട
കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ വാര്ത്ത
സവിശേഷപ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
മാസിക അഭിനന്ദനമര്ഹിക്കുന്നു
സുരേഷ് ബാബു, ക�ോട്ടയം.

വീ.സീ.അഭിലാഷ്
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പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

4 പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
(http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് ഓണ് ലലനൊയി ആയി നല്കൊാം.
4 ഈ സാംവിധൊനാം വഴി �ഞ്ൊയത്തുകപെയാം നഗരസഭകപെയാം
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4�രൊതികൊരുപട വ്യക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമൊയി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ക് സൗകര്യാം
4�ഞ്ൊയത്്ക് വകുപ്്ക്, ഗ്ൊമവികസന വകുപ്്ക്, നഗരകൊര്യ വകുപ്്ക്,
നഗര-ഗ്ൊമൊസൂത്രണ വകുപ്്ക് LSGD എഞ്ിനീയറിാംഗ്ക് വിഭൊഗാം
എന്നീ വകുപ്പുകപെയൊണ്ക് ഈ പവബ്ക്പ�ൊര്ട്ടലില് ഉള്പപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്.
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