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അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
സതിംഫണതിയുമവായതി മമയ്അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ മൂല്യവും മഹതധ്വും ചതിന്തയതിലും കർമ്മത്തിലും പ്രതതിഫ

ലതിപ്തിക്കുന്ന മമയ് മവാസത്തിൽ നമ്മുന്െ സുംസ്വാന സർക്വാരതിന് ഒരു 
വയസ്് പൂർത്തിയവാകുമ്വാൾ തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്തിന് മതികവകളുന്െ വതി
ളന്വടുപ്വാണ്. ആയതിരത്തിലധതികും ന്പ്രവാമമവാഷനുകൾ യവാഥവാർത്്യമവായതിക്
ഴതിഞ്ഞു. മുഖ്യ ഓഫീസുകളുന്െ ആധുനതികവൽക്രണും ആരുംഭതിച്ചു. വകുപ്് സും
മയവാജനത്തിനുളള നെപെതികൾ പുമരവാഗമതിക്കുന്നു.

പഞ്വായത്് വകുപ്തിൽ മകവലും ഒരു വർഷും ന്കവാണ്വാണ് സങ്ീർണ്ണ
മവായ സർവ്ീസ് കുരുക്കുകൾ അനവായവാസും അഴതിന്ചെടുത്ത്. ഉമ്്യവാഗക്യറ്ും 
പഞ്വായത്് ന്സക്രട്ടറതിതലും വന്ര നെത്വാൻ ഇതതിനകും സവാധതിച്ചു. മുകളതി
മലവാട്ടുളള ഒഴതിഞ്ഞുകതിെക്കുന്ന തസ്തികകൾ യമഥവാചതിതും നതിറയ്കവാൻ ബഹു.സു
പ്രീുംമകവാെതതിയുന്െ വതിധതിയുന്െ പതിൻബലത്തിൽ പുതുക്തിയ സീനതിമയവാറതിറ്തി 
ലതിസ്റ് തയ്വാറവാക്കുന്നതതിനുളള നെപെതി ആരുംഭതിചെതിട്ടുണ്്. അതതിന്റെ ആ്്യ 
ചുവെവാണ് ഒന്നവാും മരേഡ് എക് സതികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ തസ്തികയതിൽ മസവനമ
നുഷ്തിചെ ജീവനക്വാരുന്െ കരെ് സീനതിമയവാറതിറ്തി പട്ടതിക പ്രസതിദ്ീകരതിചെത്. മറ്് 
പട്ടതികകൾ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുന്നതതിനുളള പ്രവർത്നും പുമരവാഗമതിച്ചുവരുന്നു. 
പഞ്വായത്് ന്ഡപയൂട്ടതി ഡയറക്ടർ, അസതിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ തസ്തികകളതിൽ വർ
ഷങ്ങളവായതി മകവാെതതിവ്യവഹവാരും കവാരണും മുെങ്ങതികതിെക്കുന്ന ഉമ്്യവാഗക്യറ്ും 
നെത്തുന്നതതിന് ആത്വാർത്മവായ ശ്രമും വകുപ്തിന്റെ ഭവാഗത്തുനതിന്നുണ്്.

എല്വാ രേവാമപഞ്വായത്തുകളുും വസ്തുനതികുതതി ക്യൂട്ടർവത്ക്രണ  പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരതിചെ് സവാുംഖ്യ മസവാഫ്റ് ന്വയറുമവായതി സുംമയവാജതിപ്തിക്കു
ന്നതതിനുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ മമയ് 31-നകും പൂർത്ീകരതിമക്ണ്തുണ്്. വസ്തു
നതികുതതി പരതിഷ് കരണും കുറ്മറ് രീതതിയതിലും ക്രമപ്രകവാരവമവാന്ണന്നുും 
ജീവനക്വാർ ഉറപ്പുവരുമത്ണ്തവാണ്. 

എറണവാകുളന്ത് കെമക്കുെതി രേവാമപഞ്വായത്് സമയനതിഷ്കർമമ്മവാന്മുഖ
തയുന്െ ഉത്മ മവാതൃകയവാണ്. 2017-18-ന്റെ പദ്തതി അുംഗീകവാരും പൂർണ്ണമവായുും 
മനെതിയ ഒന്നവാമന്ത് രേവാമപഞ്വായത്വായതി മവാറതിയ കെമക്കുെതിന്യ അഭതിനന്തി
ക്കുന്നു. മറ്തിെങ്ങളതിൽ പദ്തതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റക്കുന്റ നതിശ്ചയതിചെതു 
മപവാന്ല തന്ന്ന മുമന്നവാട്ടുമപവാവകയവാണ്. എല്വാ രേവാമപഞ്വായത്തുകളതിലും 
രേവാമസഭകൾ പൂർത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്. വതികസന ന്സമതിനവാറുകൾ നെന്നുവരുന്നു. 
പദ്തതികൾ അുംഗീകവാരത്തിനവായതി സമർപ്തിമക്ണ് അവസവാന തീയതതി 
മമയ് 31 ആണ്. ഇതതിൽ വീഴ്ചവരുത്വാന്ത മനവാക്ണും. മജവാലതിഭവാരന്ത് മജവാ
ലതിമതികവതിനവാൽ മറതികെക്ണും.  

കഴതിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്വാലും ന്കവാണ്് ഇ-ഗമവണൻസ് രുംഗത്തുും പദ്തതി 
പ്രവർത്നങ്ങളതിലും ആധുനതികവത്ക്രണത്തിലും ന്ചറുതല്വാത് മുമന്നറ്ും 
നെത്തുവവാൻ നമുക്വായതിട്ടുണ്്. ആ മനട്ടങ്ങൾ പകരുന്ന കരുത്തിൽ നതിന്ന് 
ഊർജ്ജന്മടുത്തുന്കവാണ്് പൂർവ്വാധതികും കർമ്മശക്തിമയവാന്െ ജീവനക്വാരുും 
ജനപ്രതതിനതിധതികളുും ജനവാഭതിലവാഷമറതിഞ്ഞ് മുമന്നറുന്മന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

പി.ബറോല കിരൺ ഐ.എ.എസ്

തിരക്കുളള റതനീച്ചയ്ക്
ദു:ഖിക്റോൻ റനരമില്ല

         - വില്യം റലേക്്
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പ്ര�ദ്മവായ ജനവതിധതിയതിലൂന്െ അധതികവാരമമറ് 
മകരളത്തിന്ല ഇെതുപക് ജനവാധതിപത്യ 

മുന്നണതി സര്ക്വാര് അഭതിമവാനവാര്ഹമവായ ഭരണ
മനട്ടങ്ങളുന്െ ഒരു വര്ഷും പതിന്നതിടുകയവാണ്. ജന
ങ്ങളുന്െ പ്രതീക്കന്ള ഊതതിക്ത്തിക്കുന്ന 
ജനസ്ര്ക് പരതിപവാെതികമളവാ ലകയ്െതിക
ള്ക്കു മവണ്തിയുള്ള പ്രഖ്യവാപനങ്ങമളവാ അല്, ്ീ
ര്ഘവീക്ണമത്വാന്െയുള്ള നെപെതികളവാണ് 
ഈ സര്ക്വാരതിന്റെ മുഖമുദ്ര.

മലവാകും ശ്രദ്തിചെ മകരള വതികസനമവാതൃക
യുന്െ തുെര്ചെയുും വതികവാസവമവാണ് ഈ സര്ക്വാ
രതില് നതിന്ന് മകരളും പ്രതീക്തിക്കുന്നത്. ഉയ
ര്ന്ന സവാക്രത, കൂെതിയ ആയുര്ല്ര്ഘ്യും, 
കുറഞ്ഞ ശതിശുമരണനതിരക്്, ന്മചെന്പ്ട്ട സ്തീപു
രുഷ അനുപവാതും മുതലവായ മതികചെ മനട്ടങ്ങളുമവാ
യതി മലവാകനതിലവവാരത്തിന്ലത്തിയ മകരളമവാണ് 
വതികസനവും സവാ്ത്തിക വളര്ചെയുും ഒന്നന്ല്ന്ന് 
രവാജ്യത്തിന് കവാണതിച്ചുന്കവാടുത്ത്. നവാെതിന്റെ മു
ഖച്വായ മവാറ്തിയ സവാമൂഹതിക – രവാ�ീയ മുമന്നറ് 
ങ്ങളുും ജനകീയ ഭരണനെപെതികളുമവാണ് ഇതു 
സവാധ്യമവാക്തിയത്. ലക്ക്ണക്വായ പ്രവവാസതി
കളുന്െ സുംഭവാവന അതതിനു സഹവായകമവാവക
യുും ന്ചയ്തു. ഈ മനട്ടങ്ങള്ക്്  ശക്തി പകര്ന്ന  
ജനകീയവാസൂത്രണും പുതതിയ കവാലന്ത് പുമരവാ

ഗമനമകരളത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയവായതി.
മകരളത്തിന്റെ നമവവാത്വാന മനട്ടങ്ങള്ക്് 

തുെര്ചെയുും വതികവാസവമുണ്വായത് പുമരവാഗമന പ്ര
സ്വാനങ്ങളുന്െ മുന്ലക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂന്െ 
യവാണ്. ശക്മവായ ഭരണനെപെതികളതിലൂന്െ 
ജനകീയ സര്ക്വാരുകള് അതതിന്റെ അെതിത്റ 
ബലന്പ്ടുത്തി. സവാ്ത്തിക പതിമന്നവാക്വാവസ്
ന്യ മറതികെന്ന് സ്ന്ന രവാ�ങ്ങമളവാെ് കതിെപതിെതി
ക്കുന്ന വതികസന മനട്ടങ്ങള് സധ്ന്തമവാക്വാന് മകര
ളത്തിനവായതി.

മകരളന്ത് സുംബന്തിചെതിെമത്വാളും അധതി
കവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പവാത സുഗമമവായ 
ഒന്നവായതിരുന്നതില്. സധ്ന്തും ലകപ്തിെതിയതിലതിരുന്ന 
അധതികവാരും ജനകീയ സമതിതതിള്ക്കു വീതതിച്ചു
മപവാകുന്നതു കവാണവാന് ഇഷ്ന്പ്െവാത് നതിക്തി�
തവാ�ര്യക്വാര് അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തി
നു തുരങ്ും വയ്കവാന് ശ്രമതിച്ചുമപവാന്നു. ജനങ്ങളുന്െ 
ഭരണന്മന്ന ആശയും യവാഥവാര്ത്്യമവാക്തിയത് 
ഇെതുപക് ജനവാധതിപത്യ മുന്നണതിയുന്െ ഇച്വാ
ശക്തിയുും അതതിന്റെ വതിജയമവായ ജനകീയവാസൂ
ത്രണവമവാണ്. പഞ്വായത്ീരവാജ് നഗരപവാലതികവാ 
നതിയമങ്ങള് നതിലവതില് വന്ന സവാഹചര്യും 
അതതിനു സഹവായകമവായതി. ജനകീയവാസൂത്രണ 
ത്തിന്റെ ആ്്യഘട്ടത്തിലണ്വായ വ്തിചെ ജനപ

സേ�േോറ്റത്തിനപ് �വര� �െക്കം

ഏകീകൃതവും കമാര്യ�മ
വുമമായ തദദേശസ്വയം
ഭരണ വകു�ം 
അതിചനമാരു 
സംദയമാജിത സര വീ�ം 
എന്തപ് ദകരള പഞ്മായ
ത്പ് രമാജപ് നിയമത്ില് 
വിഭമാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള 
തമാണപ്. ഈ ല�്യത്ില് 
നിന്പ് പിറദകമാട്ടിചല്ലന്പ് 
സരകമാര ഇതിനകം 
വ്യ�മമാകിയിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനമായി നിദയമാഗിച് 
തദദേശസ്വയംഭരണ 
ക�ീഷന് വകു�കളുചട 
സംദയമാജനത്ിനള്ള 
നിരദദേശങ്ങള് തയ്മാ 
റമാകി വരികയമാണപ്. 

പിണററോയി വിജയൻ, മുഖ്മ�ി
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ങ്വാളതിത്ും നവാെതിന്റെ വതികസനലക്്യങ്ങള് സും
ബന്തിചെ പുതതിയ പ്രതീക്കള്ക്് തതിരതിന്കവാളു
ത്തി. തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള് 
ശക്തിന്പ്ട്ടമതവാന്െ ജനങ്ങളുന്െ ഭരണന്മന്ന 
ആശയും യവാഥവാര്ത്്യമവായതി.

മകവലും ഭൂരതിപക്ത്തിന്റെ ഭരണമവായതിട്ട
ല്, തമദേശസധ്യുംഭരണും വതിഭവാവനും ന്ചയ്ന്പ്ട്ട
ത്. ആന്രയുും അവഗണതിക്വാത്തുും എല്വാവ
ര്ക്കുും  ഇെമുള്ളതുമവായ ഒന്നവായതി മകരളത്തിന്ല 
തമദേശസധ്യുംഭരണ സുംവതിധവാനന്ത് മവാറ്റുന്ന
തതിന് മകരളത്തിന്ല  ജനകീയസര്ക്വാരുകള് 
ഇച്വാശക്തിമയവാന്െ പ്രവര്ത്തിച്ചു. പട്ടതികജവാതതി- 
പട്ടതിവര്ഗ്ഗ വതിഭവാഗങ്ങന്ള ന്പവാതുജീവതിതത്തി
ന്റെ മുഖ്യധവാരയതിമലക്കു ന്കവാണ്ടുവന്നതതില് ജന
കീയവാസൂത്രണത്തിന്റെ പങ്് നതിസ്തുലമവാണ്. 
അത് അവഗണനയുന്െ നവാളുകള്ക്കു വതിരവാമമതി
ട്ടു. ശ�മതില്വാത്വര്ക്്  ശ�ും ന�തി. രേവാമസഭകള് 
ആരുും അന്യരല്വാത് ജനവാധതിപത്യത്തിന്റെ അര
ങ്ങുകളവായതി. സമൂഹും കൂന്െയുന്ണ്ന്ന മതവാന്നല് 
അഗതതികളുും നതിരവാശ്രയരുമവായ ആയതിരങ്ങ
ള്ക്്  ആത്വതിശധ്വാസും പകര്ന്നു. ജനകീയവാ
സൂത്രണത്തിന്റെ കരുത്തില് തമദേശസധ്യുംഭ
രണ സ്വാപനങ്ങള് അവര്ക്കു  തവാങ്ങവായതി. 
സ്തീകന്ള ന്പവാതുജീവതിതത്തിന്റെ മുഖ്യധവാരയതില് 
ഉറപ്തിച്ചുനതിര്ത്തുന്നതതില് മകരളത്തിന്ല ജനകീ
യവാസൂത്രണപ്രസ്വാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ചരതി
ത്രപരമവായ പ്രവാധവാന്യമുള്ളതവാണ്.

ജനകീയ ഉള്ളെക്മുള്ള സുസ്തിരവതികസന 
മവാണ് ഈ സര്ക്വാരതിന്റെ ലക്്യും. നതിക്തി�
തവാ�ര്യക്വാരുന്െ സമ്മര്ദേത്തിനു വഴങ്ങതി 
ഉമ്്യവാഗസ്ന്വാന്ര മതവാന്നതിയപെതി സ്ലും മവാറ്റു
ന്ന രീതതിക്് ഈ സര്ക്വാര് വതിരവാമമതിട്ടു. മവാന്
ണ്ഡങ്ങളുന്െ അെതിസ്വാനത്തില് സ്ലുംമവാറ്ും 
അനുവ്തിക്കുകന്യന്ന സര്ക്വാരതിന്റെ നയും 
സത്യസന്രവായ ഉമ്്യവാഗസ്ര്ക്് ആത്വതി
ശധ്വാസവും സുരക്തിതതധ്മബവാധവും ന�ും. കവാ
ര്യക്മതയുന്െയുും സുതവാര്യതയുന്െയുും നവാളു 
കള് തതിരതിന്കന്യത്തി. തമദേശസധ്യുംഭരണ 
സ്വാപനങ്ങളുന്െ ല്നും്തിനഭരണത്തിലും 
പദ്തതി നതിര് വ്ഹണത്തിലും പുതതിയ ഉണര് വ്് �
ശ്യമവായതി. മനവാട്ടു പതിന് വലതിക്ല് സൃഷ്തിചെ പ്രതതി
സന്തിയതിലും 2016-17 വവാര്ഷതിക പദ്തതി മതികചെ 
വതിജയമവാക്വാന് തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപന
ങ്ങള്ക്് കഴതിഞ്ഞത് ഈ സവാഹചര്യത്തിലവാ
ണ്. ഒമന്ന മുക്വാല് ലക്മത്വാളും 
കുടുുംബങ്ങള്ക്്  ഗവാര്ഹതിക കക്കൂസുകള് അനുവ
്തിചെ് മകരളത്തിന്ല രേവാമങ്ങളതില് ന്വളതിയതിെ വതി
സര്ജ്ജനും ഇല്വാതവാക്തിയത് മ്ശീയതലത്തി
ല് ശ്രദ്തിക്ന്പ്ട്ടു.

തമദേശസധ്യുംഭരണും കവാര്യക്മമവാക്കുന്ന
തതിനുും വതിമകന്ദ്രീകൃതവാസൂത്രണും ശക്തിന്പ്ടു

ത്തുന്നതതിനുമുള്ള ഭരണനെപെതികന്ള പുറമകവാട്ട
െതിച്ചുന്കവാണ്വാണ് കഴതിഞ്ഞ സര്ക്വാര് തമദേശ 
സധ്യുംഭരണവകുപ്പുകള് ന്വട്ടതിമുറതിചെ് പല മന്തതി
മവാര്ക്വായതി വീതും വചെത്. ഏകീകൃതവും കവാര്യ
ക്മവമവായ തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്പുും 
അതതിന്നവാരു സുംമയവാജതിത സര് വീസുും 
എന്നത് മകരള പഞ്വായത്് രവാജ് നതിയമത്തി
ല് വതിഭവാവന ന്ചയ്തതിട്ടുള്ളതവാണ്. ഈ ലക്്യ
ത്തില് നതിന്ന് പതിറമകവാട്ടതിന്ല്ന്ന് സര്ക്വാര് 
ഇതതിനകും വ്യക്മവാക്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിനവായതി 
നതിമയവാഗതിചെ തമദേശസധ്യുംഭരണ കമ്മീഷന് 
വകുപ്പുകളുന്െ സുംമയവാജനത്തിനുള്ള നതിര്മദേശ
ങ്ങള് തയ്വാറവാക്തി വരതികയവാണ്. 

പതതിമൂന്നവാും പഞ്വത്സരപദ്തതിയുന്െയുും 
അതതിന്ല ആ്്യ വവാര്ഷതിക പദ്തതിയുന്െയുും രൂ
പീകരണും കവാലതവാമസും കൂെവാന്ത പൂര്ത്ീ 
കരതിക്വാന് മതിക് തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപ
നങ്ങള്ക്കുും  കഴതിഞ്ഞു. ആസൂത്രണ സമതിതതിക
ളുന്െ രൂപീകരണും ഈ പ്രക്രതിയയുന്െ ജനകീയ 
ഉള്ളെക്ും ശക്മവാക്തി. നവാെതിന്റെ വതികസനപ്ര
വര്ത്നങ്ങളതില് തവാ�ര്യമുള്ളവരുും ന്പവാതുകവാ
ര്യങ്ങളതില് സജീവമവായതി ഇെന്പടുന്നവരുമവായ 
വ്യക്തികള്ക്കു തമദേശസധ്യുംഭരണസ്വാപന
ങ്ങളുന്െ വതികസന മക്മ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് 
കൂടുതല് ഫലപ്ര്മവായതി  പ�ന്കവാള്ളവാന് വതിക
സനസമതിതതികള് മവ്തിന്യവാരുക്തി. തമദേശഭര
ണത്തിന്ല ഉമ്്യവാഗസ് മകന്ദ്രീകരണും തതിരതി
ച്ചുന്കവാണ്ടുവരവാന് ശ്രമും നെക്കുന്നതവായതി 
കഴതിഞ്ഞ സര്ക്വാരതിന്റെ കവാലത്് ആമക്പമു
യര്ന്നതിരുന്നു. വര്ക്തിുംഗ്  ഗ്രൂപ്പുകള് ഉള്ന്പ്ന്െ
യുള്ള പതി�ണവാസുംവതിധവാനങ്ങള് അവയ്ക്കു നതി
ര്മദേശതിക്ന്പ്ട്ട ചുമതലകള് മവണ്ടുുംവണ്ണും 
നതിര് വ്ഹതിക്കുന്നതതില് പരവാജയന്പ്ടുന്നതവായുും 
നതിരീക്തിക്ന്പ്ട്ടതിരുന്നു. തമദേശസധ്യുംഭരണ 
സ്വാപനതലത്തില് ആസൂത്രണസമതിതതികള് 
നതിലവതില് വന്നമതവാന്െ ഈ കുറവ് നതികത്
ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു.

പദ്തതി ആസൂത്രണും ഒരു വര്ഷമത്ക്കു 
മവാത്രമുള്ളതവാകരുത്, ഒരു പഞ്വത്സരപദ്തതി
ക്വാലമവാകണും മപ്രവാജക്ട് ലക്്യങ്ങളുന്െ പരതിഗ
ണനവാകവാലും. അതതിനുമപ്പുറത്തുള്ള വലതിയ 
ലക്്യങ്ങള്ക്് കൂടുതല് അടുന്ത്ത്വാന് പഞ്
വത്സരപദ്തതി സഹവായകമവാവകയുും മവണും. 
ഇെതുപക് ജനവാധതിപത്യമുന്നണതി സര്ക്വാരുകള് 
എല്വാ കവാലത്തുും സധ്ീകരതിചെ ഈ സമീപനും 
കഴതിഞ്ഞ സര്ക്വാരതിന്റെ കവാലത്് ലകമമവാശും 
വന്നു. ് ീര്ഘവീക്ണമത്വാന്െയുള്ള വതികസന 
പരതിപവാെതികള്മക് സ്വായതിയവായ ഫലും 
ന്ചയ്വാന് കഴതിയൂ.

സുസ്തിരവതികസനത്തിന്റെ മുന്ഗണനകള് 
സുംബന്തിച്ചുള്ള പുതതിന്യവാരു അവമബവാധും 

ജനകീയ ഉള്ളടകമുള്ള 
�സ്ിരവികസന 

മമാണപ് ഈ സരകമാരി
ചന് ല�്യം. നി�ി�

തമാ�ര്യകമാരുചട 
സ�രദേത്ിന വഴങ്ങി 

ഉദേ്യമാഗസ്�മാചര 
ദതമാന്ിയപടി സ്ലം 

മമാറ്റുന് രീതികപ് ഈ 
സരകമാര വിരമാമമിട്ടു.

മമാനേ�ങ്ങളുചട 
അടിസ്മാനത്ില് 

സ്ലംമമാറ്ം അനവേിക്
കചയന് സരകമാരിചന് 
നയം സത്യസ�രമായ 

ഉദേ്യമാഗസ്രകപ് 
ആത്മവിശ്വമാസവും 

�ര�ിതത്വദബമാധവും 
ന�ം. കമാര്യ�മത

യുചടയും 
�തമാര്യതയുചടയും 

നമാളുകള് തിരിചകചയ
ത്ി. തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങളുചട 
ബേനംേിനഭരണത്ിലം 

പദ്തി നിര �ഹണ
ത്ിലം പുതിയ ഉണര �പ് 

�ശ്യമമായി.
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മലവാകന്ത്ങ്ങുും ശക്തിന്പ്ട്ടുവരതികയവാണ്. 
വതികസതിത മുതലവാളതിത് രവാജ്യങ്ങള് മപവാലും 
പ്രവാമ്ശതിക വതികസനത്തിന്റെയുും സവാമൂഹ്യനീ
തതിയുന്െയുും പ്ര�ങ്ങള്ക്കു പരതിഹവാരും കവാ�ന്ന 
കവാര്യത്തില് തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങ
ന്ള പ്രതീക്മയവാന്െ ഉറ്റുമനവാക്കുകയവാണ്. മ�ും 
ജലവും ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളുന്െ 
പരതിപവാലനും, മവാലതിന്യങ്ങളുന്െ ശവാസ്തീയപരതിചര
ണും, കൃഷതിയുന്െയുും   �ഗസുംരക്ണത്തിന്റെയുും 
മപ്രവാത്സവാഹനും, ലജവകൃഷതിയുന്െ വ്യവാപനും തുെ
ങ്ങതിയ മുന്ഗണനകളതിമലക്് മകരളത്തിന്ല പ്രവാ
മ്ശതികവാസൂത്രണും തതിരതിന്ചെത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഉ�വാ്നമമഖലയുന്െ സുസ്തിരവതികസനവും 
പട്ടതികജവാതതി-പട്ടതികവര്ഗ്ഗ  വതികസനും, വനതിതവാ
മക്മും, അഗതതികളുന്െ സുംരക്ണും, പവാലതിമയ
റ്ീവ് പരതിചരണും മുതലവായ പരതിഗണനവാമമഖല
കള്ക്കുള്ള ഊന്നലും ഒരുമതിച്ചു ന്കവാണ്ടുമപവാകവാന് 
തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള്ക്് കഴതിയു
ന്നത് അഭതിമവാനകരമവാണ്. 2030ന്ല വതികസന 
ലക്്യങ്ങന്ളക്കുറതിചെ് ഇമപ്വാള് തന്ന്ന ചര്ചെ 
ന്ചയ്വാന് കഴതിയുന്ന നതിലയ്ക് പ്രവാമ്ശതികതല 
ആസൂത്രണത്തിന്ല പൗരസമൂഹത്തിന്റെ പങ്വാ
ളതിത്ും വളര്ന്നതിട്ടുണ്്. വതികസന മമഖലകളുന്െ 
മുന്ഗണന നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിലും വതികസനത
ന്തും രൂപന്പ്ടുത്തുന്നതതിലും പരതിമപ്രക്്യും വതിക
സതിപ്തിക്കുന്നതതിലും ജനങ്ങളുന്െ മനരതിട്ടുള്ള പങ്വാ
ളതിത്ും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് പ്രധവാനമവാണ്. 
അതതിന് കഴതിഞ്ഞതവാണ് ജനകീയവാസൂത്രണത്തി
ന്റെ വതിജയും. ആ വതിജയത്തിന്റെ വഴതിയതിമലക്് 
മകരളത്തിന്ല തമദേശസധ്യുംഭരണ സുംവതിധവാന
ന്ത് തതിരതിച്ചുന്കവാണ്ടുവരവാന് സര്ക്വാരതിനു കഴതി
ഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു.

"നവമകരളത്തിന് ജനകീയവാസൂത്രണും" 
എന്നതവാണ് മകരള സര്ക്വാരതിന്റെ തമദേശസധ്
യുംഭരണ വകുപ്് ന�ന്ന വതികസന സമന്ശും. 
ജനങ്ങളുന്െ ജീവതിതലശലതിയതിലെക്ും മവാറ്മു
ണ്വാക്വാന് സഹവായതിക്കുന്ന �ഹ്്പദ്തതിക 
ളവാണ് സര്ക്വാര് ജനങ്ങള്ക്് മുന്നതില് വയ്ക്കുന്ന
ത്. പരതിസ്തിതതി നവാശവും വതിഭവങ്ങളുന്െ അമതി
ത�ഷണവും ഇല്വാതവാക്തി വതികസനത്തിന്റെ 
പ�വാവ് പ്രബലന്പ്ടുത്വാന് തമദേശസധ്യുംഭ

രണ സ്വാപനങ്ങള് നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്ക്് 
ഹരതിതമകരളമതിഷന്  വഴതികവാട്ടുന്നു. മ�ും 
ജലവും �ര്ബലവതിഭവാഗങ്ങളുന്െ അധതിവവാസവ്യ
വസ്കളുും സുംരക്തിച്ചുന്കവാമണ് സുസ്തിരവതിക
സനും സവാധ്യമവാകൂ. ഈ ലക്്യമത്വാന്െ തമദേശ
സധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള് ഏന്റ്ടുത്തു 
വതിജയതിപ്തിചെ വലതിയ പ്രവൃത്തികള് ഇവതിന്െ 
എണ്ണതിപ്റയുന്നതില്. തണ്ണീര്ത്െങ്ങള് ശുചതിയവാ
ക്കുന്നതതിനുും നവാമശവാന്മുഖമവായ ജലമ�വാത�ക
ള് പുനരുദ്രതിക്കുന്നതതിനുും ജലും സുംരക്തിക്കു
ന്നതതിനുമുള്ള മുന്ലക പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് 
മകരളത്തിന്ല തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപന
ങ്ങള് വ്യവാ�തരവാണ്. 

സവാമൂഹതികവാമരവാഗ്യത്തിനുമവണ്തിയുള്ള 
ജനകീയ മുമന്നറ്ത്തിന് "ആര്ദ്രും മതിഷന്" 
കരുത്തു പകരുന്നു. ജനകീയവാസൂത്രണത്തിന്റെ 
തുെക്ും മുത�  തന്ന്ന ആമരവാഗ്യമമഖലയ്ക് 
സവതിമശഷ പ്രവാധവാന്യും ന�തിയതിരുന്നു. അര്ഹ
രവായ എല്വാവര്ക്കുും പവാര്പ്തിെും ലഭ്യമവാക്കുകന്യ
ന്ന "ലലഫ് മതിഷന്റെ" ലക്്യത്തിമലക്് തമദേ
ശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള് കുതതിപ്പു 
തുെങ്ങതിക്ഴതിഞ്ഞു. സധ്കവാര്യ വതി്്യവാഭ്യവാസ സ്വാ
പനങ്ങളുന്െ വരമവവാന്െ തുെങ്ങതിയ അനവാമരവാഗ്യ
കരമവായ മത്സരും സ്കൂള് വതി്്യവാഭ്യവാസരുംഗന്ത് 
വഷളവാക്തിന്യന്ന ആമക്പും നതിലനതി�ന്നു. 
ന്പവാതുവതി്്യവാഭ്യവാസന്ത്, വതിമശഷതിചെ് സ്കൂള് വതി
്്യവാഭ്യവാസന്ത് ജനകീയ ഇെന്പെലതിലൂന്െ 
ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്നതതില് പ്രധവാന പ�വഹതിച്ചു 
വരുന്ന തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള് 
"ന്പവാതു വതി്്യവാഭ്യവാസ സുംരക്ണ യജ്"
ന്ത് ആമവശപൂര് വ്ും  വരമവറ്തിരതിക്കുന്നു. നവാും 
ജീവതിക്കുന്ന നവാെ് ഇന്നമത്തതിമനക്വാള് മതികചെ
തവാക്കുകന്യന്ന സര്ക്വാരതിന്റെ ലക്്യമബവാധ
വും നതിശ്ചയ്വാര്ഢ്യവും ജനങ്ങള് ഏന്റ്ടുത് 
ഒരു വര്ഷമവാണ് കെന്നുമപവാകുന്നത്.

അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ചരതിത്ര
ത്തിന്ല ഏറ്വും �ഹത്വായ ലക്്യങ്ങളവാണ് 
മകരളത്തിന്ല പ്രവാമ്ശതിക സര്ക്വാരുകള്ക്്  
മുന്നതിലള്ളത്. വതിമകന്ദ്രീകൃതവാസൂത്രണത്തിന്റെ 
സുവര്ണ്ണകവാലത്തിമലക്് മകരളും കവാന്ലടുത്തു 
വയ്ക്കുകയവാണ്. അത് നവമകരളത്തിമലക്കുള്ള 

നമാം ജീവിക്ന് നമാടപ് 
ഇന്ദത്തിദനകമാള് 
മികച്തമാക്കചയന് 
സരകമാരിചന് ല�്യ
ദബമാധവും നി�യ
േമാരഢ്യവും ജനങ്ങള് 
ഏചറ്ടുത് ഒരു വരഷ
മമാണപ് കട�ദപമാകുന്തപ്. 
അധികമാരവിദക�ീകര
ണത്ിചന് െരിത്രത്ിചല 
ഏറ്വും �ഹത്മായ 
ല�്യങ്ങളമാണപ് ദകരള
ത്ിചല പ്മാദേശിക 
സരകമാരുകള്കപ്  
മുന്ിലള്ളതപ്. വിദക�ീകൃ
തമാ�ത്രണത്ിചന് 
�വരണ്ണ കമാലത്ിദലകപ് 
ദകരളം കമാചലടുത്തു 
വ�കയമാണപ്. അതപ് 
നവദകരളത്ിദലക്ള്ള 
ഉറച് �വടുവ�മാണപ്.

നവമകരളത്തിനവായതി 
ജനകീയവാസൂത്രണും പരതിപവാെതി
യുന്െ ഉ്്ഘവാെനും മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറവായതി വതിജയന് 
നതിര് വ്ഹതിക്കുന്നു. 
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ഇെതുപക് ജനവാധതിപത്യമുന്നണതി അധതികവാര
ത്തില് ഒരു വര്ഷും പൂര്ത്ീകരതിക്കുകയവാണ്. 

ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് കവാലഘട്ടത്തില് ജനങ്ങള്ക്് 
നല്കതിയതിരുന്ന വവാ�വാനങ്ങള് നെപ്വാക്കുന്നതതി
ന് മുന്ഗണന നല്കതിയവാണ് സര്ക്വാര് മുമന്നവാട്ടു
മപവാകുന്നത്. അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തിന് 
ഊന്നല് നല്കതി തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപന
ങ്ങന്ള പ്രവാമ്ശതികസര്ക്വാന്രന്ന നതിലയ്ക് ഭരണ
പരമവായുും സവാ്ത്തികമവായുും ശക്തിന്പ്ടുത്തു
ന്നതതിനവാണ് സര്ക്വാര് പ്രഥമപരതിഗണന 
നല്കുന്നത്. പഞ്വായത്്, രേവാമവതികസന, നഗ
രകവാര്യ വകുപ്പുകന്ളയുും തമദേശസധ്ുംയഭരണ 
എഞ്തിനീയറതിുംഗ് വതിഭവാഗന്ത്യുും സുംമയവാജതി
പ്തിചെ് തമദേശസധ്യുംഭരണ ന്പവാതുസര് വീസ് രൂ

പീകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള നെപെതികള് അന്തതിമഘ
ട്ടത്തിലവാണ്. തതിരുവനന്തപുരും, ന്കവാചെതി വതിക 
സന അമതവാറതിറ്തികന്ളവാഴതിന്കയുള്ള വതികസന 
അമതവാറതിറ്തികന്ള പതിരതിച്ചുവതിട്ട് അവന്യ ബന്
ന്പ്ട്ട തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളുമവായതി 
ലയതിപ്തിച്ചു. അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണ കവാഴ്ചപ്വാ
െതിന് അനുപൂരകമവായതിരുന്നു ഈ നെപെതി. പുതതി
യതവായതി രൂപീകരതിക്ന്പ്ട്ട നഗരസഭകളതില് 
മവാന്ണ്ഡപ്രകവാരും തസ്തികകള് സൃഷ്തിചെ് 
അവയതില് ജീവനക്വാന്ര നതിയമതിക്കുകയു
ണ്വായതി.

"നവമകരളത്തിന് ജനകീയവാസൂത്രണും" 
എന്ന മുദ്രവാവവാക്യും മുന്നതില് വചെ് പതതിമൂന്നവാും 
പഞ്വത്സര പദ്തതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് തമദേശ
സധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതില് ആരുംഭതിച്ചു 
കഴതിഞ്ഞു. പദ്തതി പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ജനപ
ങ്വാളതിത്ും വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നമതവാന്െവാപ്ും തന്ന്ന 
പദ്തതികളുന്െ ഗുണമമന് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നതതി
നുും നതിര് വ്ഹണും കവാര്യക്മമവാക്കുന്നതതിനുും 
വതി്ഗ്ധരുന്െയുും ജീവനക്വാരുന്െയുും സന്നദ്
പ്രവര്ത്കരുന്െയുും ഒരു കൂട്ടവാമെ രൂപന്പ്ടുത്തി 
അവന്ര തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങമളവാ 
ന്െവാപ്ും അണതിമചര്ക്കുകയവാണ്. നവാെതിന്റെ സവാ
മൂഹ്യ-വതികസന പ്ര�ങ്ങള് പരതിഹരതിക്വാന് �
തനമവായ ആശയങ്ങളുും മപ്രവാജക്ടുകളുും മുമന്നവാട്ടു
ന്വയ്ക്കുന്ന തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങന്ള 
എല്വാവതിധത്തിലും സഹവായതിക്വാന് സര്ക്വാര് 
സന്നദ്മവാകുും. 

അടുത് 5 വര്ഷും ന്കവാണ്് മകരളത്തിന്ല 
മുഴുവന് ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിതര്ക്കുും ഭവനരഹതി
തര്ക്കുും ഭവനമത്വാന്െവാപ്ും ജീവമനവാപവാധതിയുും 
ഉറപ്വാക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ പവാര്പ്തിെ സുരക്വാ 
പദ്തതിയവാണ് ലലഫ്. സര്ക്വാരതിന്റെ ഒന്നവാും 
വവാര്ഷതികത്തില് 14 ജതില്കളതിലും പവാര്പ്തിെ 
സമുചെയങ്ങളുന്െ നതിര്മ്മവാണും ആരുംഭതിക്കുും. 
ഹരതിത മകരളും മതിഷന് ഒരു രക്വാ്ൗത്യമവാ

റഡറോ.സ്ക.ടി ജലീൽ 
തറദേശസ്വയയംഭരണ വകുപെ് മ�ി

വോഗപ് ദോനസോഫല�ത്തിത� 
ഒന്ോം വര്ം

പഞ്മായത്തുകളിലം 
നഗരസഭകളിലം നിന്പ് 

ലഭിക്ന് വിവിധ 
ദസവനങ്ങള് ചമച്ചപ്ട്ട 
രീതിയില് സമയബ�ി

തമമായി ജനങ്ങള്കപ് 
ലഭ്യമമാക്ന്തിനപ് 

സ്വീകരിക്ന് എല്ലമാ 
നടപടികചളയും 

സരകമാര പി�ണ�ം, 
സഹമായിക്ം. 
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ണ്. കവാലങ്ങളവായതി നമ്മളതില് നതിന്ന് നഷ്ന്പ്ട്ട 
കവാര്ഷതിക സുംസ്കവാരും വീന്ണ്ടുക്ലവാണ് 
ലക്്യും. മവാലതിന്യ സുംസ്കരണും. ലജവകൃഷതി, 
മണ്ണ് ജല സുംരക്ണും എന്നീ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ജനപങ്വാളതിത്മത്വാന്െ നെപ്വാക്കുകയവാണ്. 
നമ്മുന്െ കവാലവാവസ്യ്ക് അനുമയവാജ്യമവായതിട്ടുള്ള 
ഉറവതിെ മവാലതിന്യ സുംസ്കരണത്തിന് മപ്രവാത്സവാ
ഹനും നല്കുന്നമതവാന്െവാപ്ും മറ്് അനുമയവാജ്യ
രീതതികളുും മവാലതിന്യ സുംസ്കരണത്തിന് പ്രമയവാ
ജനന്പ്ടുത്തുും. മകരളത്തിന്റെ പരതിസ്തിതതി 
യതില് ഉണ്വായതിട്ടുള്ള പരതിക്കുകള് പരതിഹരതിചെ് 
ശുദ്വവായുവും ശുദ്ജലവും യമഥഷ്ും ലഭതിക്കു
ന്ന ഒരു പ്രമ്ശമവായതി മകരളന്ത് വീന്ണ്ടുക്കു
ന്നതതിനുള്ള വലതിയ പരതിശ്രമത്തിലവാണ് സ 
ര്ക്വാര്. അമതവാന്െവാപ്ും ലജവകൃഷതിക്് പ്രവാമു
ഖ്യും നല്കതി വതിഷരഹതിത പചെക്റതി ജനങ്ങ
ള്ക്് ലഭ്യമവാക്കുകയുും ന്ചയ്യുും. ജനങ്ങളുന്െ 
ജീവല് പ്ര�ങ്ങള് സ്വായതിയവായതി പരതിഹരതിക്കു
ന്നതതിനു് ്ീര്ഘവീക്ണമത്വാന്െ ഒമട്ടന്റ 
പദ്തതികള് സര്ക്വാര് ഏന്റ്ടുക്കുന്നു. അതതില് 
പ്രധവാനന്പ്ട്ടന്തല്വാും നെപ്വാക്കുന്നത് തമദേശ
സധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിലൂന്െയവാണ് എന്ന
തവാണ് പ്രമത്യകത.

നഗരപ്രമ്ശത്് ന്കട്ടതിെ നതിര്മ്മവാണ 

അനുമതതി സുതവാര്യമവായുും മവഗത്തിലും ലഭതിക്കു
ന്നതതിനുള്ള നെപെതികള് ആരുംഭതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു. 
മകവാര്പ്മറഷനുകള്ക്കുും നഗരസഭകള്ക്കുും 
പഞ്വായത്തുകള്ക്കുും ന്വമവ്ന്റ ന്കട്ടതിെ നതി
ര്മ്മവാണ ചട്ടങ്ങള് രൂപീകരതിക്കുും. കൂെവാന്ത 
ന്കട്ടതിെ നതിര്മ്മവാണ അനുമതതിക്കുള്ള അമപക്
കള് ഓണ് ലലനവായതി സധ്ീകരതിക്വാനുും ന്പര്മതി
റ്് ഓണ് ലലനവായതി അനുവ്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള 
ലപ ലറ്് പദ്തതി ആരുംഭതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. ഈ 
രുംഗത്് നതിലനതില്ക്കുന്ന അഴതിമതതിയുും കവാര്യ
ക്മതവാരവാഹതിത്യവും ഇമതവാന്െ പരതി�തമവാകുും. 
നതിലവതില് ന്കട്ടതിക്തിെക്കുന്ന ന്കട്ടതിെ നതിര്മ്മവാണ 
അമപക്കള് തീര്പ്വാക്കുന്നതതിനുള്ള അ്വാല
ത്തുകള് മകവാര്പ്മറഷനുകളതില് ആരുംഭതിച്ചു 
കഴതിഞ്ഞു. ഇത് നഗരസഭകളതിമലക്കുും വ്യവാപതി
പ്തിക്കുും. നഗരസഭവാ അദ്്യക്ര് 
മുന്ലകന്യ്ടുത്് ബന്ന്പ്ട്ടവരുന്െ മയവാഗും 
വതിളതിച്ചു മചര്ത്് പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവമലവാക
നും ന്ചയ്യുും. പഞ്വായത്തുകളതിലും നഗരസഭകളതി
ലും നതിന്ന് ലഭതിക്കുന്ന വതിവതിധ മസവനങ്ങള് ന്മ
ചെന്പ്ട്ട രീതതിയതില് സമയബന്തിതമവായതി 
ജനങ്ങള്ക്് ലഭ്യമവാക്കുന്നതതിന് സധ്ീകരതിക്കുന്ന 
എല്വാ നെപെതികന്ളയുും സര്ക്വാര് പതി�ണയ്ക്കുും, 
സഹവായതിക്കുും. 

ദകരളത്ിചന് പരിസ്ി
തിയില് ഉണ്മായിട്ടുള്ള 
പരിക്കള് പരിഹരിച്പ് 
�ദ്വമായുവും �ദ്ജല
വും യദഥ�ം ലഭിക്ന് 
ഒരു പ്ദേശമമായി 
ദകരളചത് വീചണ്ടുക്
ന്തിനള്ള വലിയ 
പരി�മത്ിലമാണപ് 
സരകമാര. 
ജനങ്ങളുചട ജീവല് 
പ്�ങ്ങള് സ്മായിയമായി 
പരിഹരിക്ന്തിനപ് 
േീരഘവീ�ണദത്മാചട 
ഒദട്ടചറ പദ്തികള് 
സരകമാര ഏചറ്ടുക്�. 
അതില് 
പ്ധമാനചപ്ട്ടചതല്ലമാം 
നടപ്മാക്ന്തപ് തദദേശ
സ്മാപനങ്ങളി�ചട
യമാണപ്

പഞ്വായത്് വകുപ്് പ്രസതിദ്ീകരതിചെ ജനന-മരണ വതിവവാഹ രജതിസ് മടഷൻ  സുംബന്തിചെ ലകപുസ്കത്തി
ന്റെ പ്രകവാ ശനും തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്് മന്തതി മഡവാ.ന്ക.െതി.ജലീൽ നതിർവ്ഹതിക്കുന്നു. തമദേശസധ്യുംഭ
രണ വകുപ്് പ്രതിൻസതിപ്ൽ ന്സക്രട്ടറതി  റ്തി.ന്ക.മജവാസ് ഐ.എ.എസ്, പഞ്വായത്് ഡയറക്ടർ  പതി.ബവാല 
കതിരൺ ഐ.എ.എസ്, പഞ്വായത്് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ  എും.പതി.അജതിത് കുമവാർ, ജനന-മരണ 
വതിഭവാഗും ചീഫ് രജതി�വാർ  ന്ക.പതി.സവാ�കുട്ടൻ നവായർ, പഞ്വായത്് മജവായതിറെ് ഡയറക്ടർ  എും.എസ്.നവാരവാ
യണൻ നമ്പൂതതിരതി, പ്തിസതിറ്തി ആഫീസർ  ജതി.ഹരതികൃഷ്ണൻ തുെങ്ങതിയവർ സമീപും. 
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തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
ദ്�ോയവര്ം ഫലസമൃദ്ം 

2016 ദ്േയപ് -2017 ദ്േയപ്

  തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്തിന് കീഴതിലള്ള 
പഞ്വായത്്, നഗരകവാര്യും, നഗരരേവാമവാസൂ
ത്രണും വകുപ്്, തമദേശസധ്യുംഭരണ എഞ്തി
നീയറതിുംഗ് വതിുംഗ്, എന്നീ വകുപ്പുകന്ള സും
മയവാജതിപ്തിചെ് തമദേശസധ്യുംഭരണ ന്പവാതു 
സര് വീസ് രൂപീകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള നെപ
െതികള് ആരുംഭതിച്ചു. 

  തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്തിന്ന അഴതിമതതിമു
ക്വും സുതവാര്യവമവാക്കുന്നതതിനുും ന്പവാതുജ
നങ്ങളുന്െ പരവാതതികള് സമയബന്തിതമവാ
യതി പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുും 'മഫവാര് ്തി 
പീപ്തിള്' എന്ന മപരതില് ന്വബ് അധതിഷ്തിത 
പരവാതതി പരതിഹവാര ഓണ് ലലന് മസവാഫ്റ് 
ന്വയര് സുംവതിധവാനും ആരുംഭതിച്ചു.  

  പതതിമൂന്നവാും പഞ്വത്സര പദ്തതിയതിന്ല 
ജനകീയവാസൂത്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
തുെക്ും കുറതിച്ചു. "നവമകരളത്തിന് ജനകീ
യവാസൂത്രണും" എന്ന ലക്്യമത്വാന്െ ആസൂ
ത്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചു. സവാ്
ത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആ്്യപവാ്ത്തില് 
തന്ന്ന നതിര് വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആരുംഭതിക്ത്ക് തരത്തില്  പദ്തതി രൂ
പീകരണ നതിര് വഹണ മവാര്ഗമരഖകള് 
ഉത്രവകളവായതി പുറന്പ്ടുവതിച്ചു.

  ന്വളതിയതിെ വതിസര്ജ്ജന വതിമുക് പരതിപവാെതി
യുന്െ ഭവാഗമവായതി 2,02,178 ശൗചവാലയങ്ങള് 
നതിര്മ്മതിച്ചു. 2017 ന്മയ് മവാസമത്വാന്െ  
മകരളും സമ്പൂര്ണ ന്വളതിയതിെ വതിസര്ജ്ജന 
വതിമുക് സുംസ്വാനമവായതി മവാറുും. 

  തമദേശസ്വാപനങ്ങള് ഏന്റ്ടുക്കുന്ന ന്പവാതു
മരവാമത്് പ്രവൃത്തികളുന്െ ഭരണവാനുമതതി
ക്കുും സവാമങ്തതിക അനുമതതിക്കുമുള്ള എസ്റതി

മമറ്റുകള്, ന്െണ്റുകള്, ബതില്ലുകള് എന്നതിവ 
തയ്വാറവാക്തി സമര്പ്തിക്കുന്നതതിന് ലപ്രസ് 
മസവാഫ്റ് ന്വയര് നതിര്ബന്മവാക്തി. അതതിലൂ 
ന്െ സുതവാര്യതയുും കവാര്യക്മതയുും ഉറപ്പുവ
രുത്തി.

   5 ലക്ും രൂപയ്ക്കു മുകളതില് വരുന്ന ന്പവാതുമ
രവാമത്് പ്രവൃത്തികള്ക്് ഇ – ന്െണ്റതിുംഗ് 
ആ്്യമവായതി സുംസ്വാനത്് നെപ്തിലവാക്തി

  പഞ്വായത്് ഡയറക്ടമററ്റുും ജതില്വാ ഓഫീസു
കളുും 941 രേവാമപഞ്വായത്തുകളുും ഐ.എ-
സ്.ഒ. നതിലവവാരത്തിമലന്ക്ത്തിക്കുന്നതതി
ന് മലവാകബവാങ്് ഫണ്തില് നതിന്ന് 6 മകവാെതി 
രൂപ വകയതിരുത്തി. ന്മചെന്പ്ട്ട മസ വനും 
സമയബന്തിതമവായതി ജനങ്ങള്ക്് ലഭ്യമവാ
ക്കുന്നതതിന് നെപെതി സധ്ീകരതിച്ചു.

  ന്കട്ടതിെ നതിര്മ്മവാണചട്ടങ്ങള് ലുംഘതിക്ന്പ്ട്ട 
കവാരണങ്ങളവാല് നതിയമവാനുസരണും ന്കട്ടതിെ
ന്ര് അനുവ്തിച്ചുനല്കവാന് കഴതിയവാത്തുും 
നതിര്മ്മവാണും പൂര്ത്തിയവായതിട്ടുള്ളതുമവായ 
1500 ച. അെതി. വന്രയുള്ള ന്കട്ടതിെങ്ങള്ക്് 
തവാല്കവാലതിക  ന്ര്  നല്കവാന് ഉത്രവ പു
റന്പ്ടുവതിച്ചു. മറഷന് കവാര്ഡ്, ലവ്യുതതി 
കണക്ന്, കുെതിന്വള്ള കണക്ന്, മവവാട്ട
ര്പട്ടതികയതില് മപരുമചര്ക്ല് എന്നതിവയ്ക് 
ഈ സര്ട്ടതിഫതിക്റ്് ഉപമയവാഗതിക്വാും. 

  വതികസനപദ്തതിയുന്െ ഭവാഗമവായതി വ്യക്തി
ഗത ഗുണമഭവാക്വാക്ള്ക്് ഭവന നതിര്മ്മവാ
ണും ഒഴതിന്കയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുള്ള 
വരുമവാനപരതിധതി ഉയര്ത്തി. ജനറല് വതിഭവാഗ
ത്തിന് നതിലവതിലണ്വായതിരുന്ന അ്തതിനവാ
യതിരും രൂപയതില് നതിന്നുും ഒരു ലക്ും 
രൂപയവായുും, എസ്. സതി. വതിഭവാഗത്തിന് 
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അ്തതിനവായതിരും രൂപയതില് നതിന്നുും ഒന്നരല
ക്ും രൂപയവായുും, എസ് െതി വതിഭവാഗത്തിന് പരതി
ധതിയതില്വാന്തയുമവാണ് പുനഃക്രമീകരതിചെത്.

  പ്രമമവാഷന് സുംബന്മവായ മകസതിന്ന തുെ
ര്ന്ന് ഒഴതിഞ്ഞു കതിെന്നതിരുന്ന 276 ന്സക്രട്ടറതി 
തസ്തികകളതില് നതിയമനും നെത്തി. അസതി
സ്ററെ് ന്സക്രട്ടറതി തസ്തികയതില് 252 
മപന്രയുും അക്ൗണ്റെ് 185 ന്ഹഡ് ക്ലര്ക്് 
തസ്തികയതില് 216 മപന്രയുും സീനതിയര് ക്ല
ര്ക്് തസ്തികയതില് 281 ന്പന്രയുും പ്രമമവാഷ
ന് നല്കതി നതിയമതിച്ചു. ഈ പ്രമമവാഷനുകന്ള 
തുെര്ന്ന് 500 ഓളും മപര്ക്് പതി.എസ്. സതി 
ലതിസ്റതില് നതിന്നുും പുതുതവായതി നതിയമന ഉത്
രവ് നല്കതി.

  മകരളത്തില് 141 പഞ്വായത്തുകളതില് Well 
Recharging "ജലസുഭതിക്" എന്ന മപരതില് 
നെപ്തിലവാക്തി. 2.25 ലക്ും കതിണറുകളവാണ് 
ഈ പദ്തതിയുന്െ ആ്്യഘട്ടത്തില് റീചവാ
ര്ജ്ജ് ന്ചയ്യുന്നത്.

  സുംസ്വാനന്ത് തമദേശ സധ്യുംഭരണ സ്വാ
പനങ്ങളതില് ഇ – മപന്മറെ് സമ്പൂര്ണമവായതി 
ഏര്ന്പ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള നെപെതികള് ആരും
ഭതിച്ചു. മലപ്പുറും,ആലപ്പുഴ ജതില്കളതിന്ല 
മുഴുവന് പഞ്വായത്തുകളതിലും ഈ സുംവതി 
ധവാനും നതിലവതില് വന്നു. വസ്തുനതികുതതി അെ
യ്കല്, ഉെമസ്വാവകവാശ സര്ട്ടതിഫതിക്റ്് ലഭ്യ
മവാക്ല് തുെങ്ങതി നതിരവധതി മസവനങ്ങള് 
ഓണ് ലലന് മുമഖന ലഭ്യമവാണ്. ന്നറ്് 
ബവാങ്തിുംഗ്, ന്ഡബതിറ്്-ക്രഡതിറ്് കവാര്ഡുകള് 
എന്നതിവ വഴതി ഇ-മപന്മറെ് സവാധ്യമവാകുും.

  12.08.2008 ന് മു്് നതികത്തുകമയവാ നതിക
ത്ന്പ്ടുകമയവാ ന്ചയ്ന്പ്ട്ടതുും ഡവാറ്വാ 
ബവാങ്തിമലവാ കരെ് ഡവാറ്വാബവാങ്തിമലവാ ഉള്ന്പ്
െവാതതിരതിക്കുകയുും ന്ചയ്ത ഭൂമതിയതില് നതിര്മ്മവാ
ണവാനുമതതി/ഒകയുപന്സതി/ന്പര്മതിറ്് എന്.ഒ.
സതി നല്കുന്നതതിന് സഹവായകരമവായ 
രീതതിയതില് സര്ക്കുലര് പുറന്പ്ടുവതിച്ചു. 

  മഹവാത്വാഗവാന്തി രേവാമീണ ന്തവാഴതിലറപ്് 
പദ്തതി പ്രകവാരും നെപ്് സവാ്ത്തിക 
വര്ഷും മവാര്ചെ് 31-വാും തീയതതി വന്ര സും
സ്വാനത്് 683.73 ലക്ും ന്തവാഴതില് ്തിനങ്ങ
ള് സൃഷ്തിച്ചു. മകന്ദ്ര സര്ക്വാര് അുംഗീകരതിചെ 
മലബര് ബഡ്ജറ്തിന്റെ 113 ശതമവാനും മനട്ടമവാ
ണ് ഈ ഇനത്തില് സുംസ്വാന സര്ക്വാര് 
നെപ്് സവാ്ത്തിക വര്ഷും ലകവരതിചെത്.

  അയ്ങ്വാളതി നഗര ന്തവാഴതിലറപ്് പദ്തതി നെ
ത്തിപ്തിനവായതി 2016-17 ബഡ്ജറ്തില് 15 മകവാെതി 
രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. അതതില് 49 
നഗരസഭകള്ക്് 14.98 മകവാെതി രൂപ അനുവ
്തിച്ചു നല്കതി. ഈ തുക വതിനതിമയവാഗതിചെ് 

ഇതുവന്ര 2,92,974 ന്തവാഴതില് ്തിനങ്ങള് സൃ
ഷ്തിചെതിട്ടുണ്്.

  സുംസ്വാനത്് 83 മപ്രവാജക്ടുകളതിലവായതി 4.27 
ലക്ും ന്ഹക്ടര് പ്രമ്ശത്് നീര്ത്െ പരതി
പവാലന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്ടുത്തു.  
ഇതതിന്റെ ഭവാഗമവായതി 18.36 ന്ഹക്ടര് പ്രമ്ശത്് 
അധതികമവായതി ജലമസചനന്മത്തിക്വാനുും 
13016 കര്ഷകര്ക്് അതതിന്റെ പ്രമയവാജനും 
ലഭ്യമവാക്കുവവാനുും സവാധതിചെതിട്ടുണ്്. കൂെവാന്ത 
മഴന്വള്ളന്ക്വായ്തതിനുും ജലസുംഭരണത്തിനുും 
ഉതകുന്ന 439 പുതതിയ നതിര്മ്മവാണ പ്രവര്ത് 
നങ്ങള് പൂര്ത്തിയവാക്കു കയുും നതിലവതിലള്ള 
420 നതിര്മ്മതിതതികളുന്െ അറ്കുറ് പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് നെത്തുകയുും ന്ചയ്തു. 

  MGNREGSന്ല കരവാര് ജീവനക്വാരുന്െയുും 
അയ്ങ്വാളതി നഗരന്തവാഴതിലറപ്് കരവാര് ന്തവാ
ഴതിലവാളതികളുന്െയുും മവതനും വര്ദ്തിപ്തിച്ചു. 
അസതിസ്ററെ് എഞ്തിനീയറുന്െ മവതനും 
16,500 രൂപയതില് നതിന്നുും 25,000 രൂപയവായതി 
ഉയര്ത്തി. ഡവാറ്വാ എന്ടതി ഓപ്മററ്ര്മവാരു
ന്െ ശ്ളും 13,200 ല് നതിന്ന് 18,500 ആയതി 
ഉയര്ത്തി. കരവാര് ജീവനക്വാരുന്െ തസ്തിക
കളതില് 10% തസ്തികളതില് എസ്.സതി/എസ്.
െതി. സുംവരണും ഏ ര്ന്പ്ടുത്തി.

  പുതതിയതവായതി രൂപീകരതിക്ന്പ്ട്ട 28 നഗര

  പ്രധവാനമന്തതി രേവാമസഡക് മയവാജനയതില് (പതി.എും.ജതി.എസ്.ലവ.) 14 
ജതില്കളതിലവായതി 108 രേവാമീണ മറവാഡുകളുന്െ പ്രവര്ത്തി പൂര്ത്തിയവായതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിലൂന്െ 294 കതി. മീറ്ര് രേവാമീണ മറവാഡുകള് മ്ശീയ നതിലവവാരത്തില് 
പുനരുദ്രതിച്ചു. ഈ ഇനത്തില് 212.93  മകവാെതി രൂപ ഇതുവന്ര ന്ചലവഴതിച്ചു.  
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സഭകളതില് 1317 തസ്തികകളുും കണ്ണൂര് മകവാ
ര്പ്മറഷനതില് 177 തസ്തികകളുും സൃഷ്തിചെ് 
നതിയമനും നെത്തി.

  മുനതിസതിപ്ല് കണ്തിജറെ് ജീവനക്വാരുന്െ 
മസവനമവതന വ്യവസ്കള് പരതിഷ്കരതിചെ് 
ഉത്രവവായതി. ചരിത്രത്ിൽ ആദ്മറോയറോണ് 
കണ്ിജന്് ജീവനക്റോര്ക്് പൂര്ണ ശമ്പള
സ്കെയിൽ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇവര്ക്വായതി 
ഭവന വവായ്വാ പദ്തതി ആരുംഭതിച്ചു. 100 
മപര്ക്് ഈ ആനുകൂല്യും നല്കതി.  

  തമദേശസധ്യുംഭരണ എഞ്തിനീയറതിുംഗ്          
വതിഭവാഗത്തില്  31 മതിനതിസ്റീരതിയല് തസ്തിക
കള് സൃഷ്തിച്ചു. 

  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുന്െ എണ്ണും 2,71,000 ആയതി 
വര്ദ്തിച്ചു. ജനുവരതി മവാസും കുടുുംബശ്രീ ശവാ
ക്ീകരണത്തിനുും പ്രമത്യക അയല്ക്കൂട്ട
ങ്ങള് മചര്ന്നു. ഇതുവഴതി 6768 പുതതിയ അയ
ല്ക്കൂട്ടങ്ങള് രൂപീകരതിച്ചു. അയല്ക്കൂട്ടങ്ങ 
ളതിന്ല ആന്ക അുംഗങ്ങളുന്െ എണ്ണും 40 ലക്
ത്തില് നതിന്നുും 50  ലക്മവായതി വര്ദ്തിച്ചു

  ടവാന്സ്ന്ജറെര് ഗ്രൂപ്് രൂപീകരണും - ടവാ
ന്സ്ന്ജറെര് വതിഭവാഗത്തില് ന്പടുന്നവരുന്െ 
മുഖ്യധവാരവാവല്ക്രണും സവാമൂഹതികവും സവാ
്ത്തികവമവായ ഉന്നതതി എന്നതിവ ലക്്യമവാ
ക്തി മകവാഴതിമക്വാെ്, എറണവാകുളും, കവാസ
ര്മഗവാഡ്, മകവാട്ടയും എന്നീ ജതില്കളതില് 
അയല്ക്കൂട്ട രൂപീകരണവും മയവാഗങ്ങളുും 
സുംഘെതിപ്തിച്ചു.   

  30 ന്മറ്ീരതിയല് റതിക്വറതി ന്സറെറുകള് 
(എും.ആര്.എഫ്) ആരുംഭതിച്ചു

  റബ്ബര്മബവാര്ഡുമവായതി മചര്ന്ന് 30 മപര് അെ
ങ്ങുന്ന ഹരതിതമസന രൂപീകരതിച്ചു.

  ശബരതിമല തീര്ത്വാെകര്ക്് മതികചെ 
മസവനും നല്കുന്നതതിനവായതി 7 കുടുുംബശ്രീ 
കമഫ യൂണതിറ്റുകള് ആരുംഭതിച്ചു. 

  സുംസ്വാനന്ത് രേവാമപഞ്വായത്തുകളതിലും 
നഗരസഭകളതിലും പതതിന്നവാന്നതിന പരതിപവാ
െതിയുന്െ ഭവാഗമവായതി നതിയമതിക്ന്പ്ട്ടതിട്ടുള്ള  
ലലമരേറതിയന്. നഴ്സറതി െീചെര്  എന്നതിവരു
ന്െ ഓണമററതിയും 12000 രൂപയവായുും, 
ആയയുന്െ ഓണമററതിയും 8000 രൂപയവായുും 
വര്ദ്തിപ്തിച്ചു. ഇത് യഥവാക്രമും 2050 രൂപയുും 
1400 രൂപയുും ആയതിരുന്നു. 

(പഞ്വായത്് നയൂസ് സര് വീസ്)

  മകരളത്തില് 141 രേവാമപഞ്വായത്തുകളതില്  കതിണര് റീചവാര്ജ്ജതിുംഗ് 
"ജലസുഭതിക്" എന്ന മപരതില് ആരുംഭതിച്ചു. 2.25 ലക്ും കതിണറുകളവാ
ണ് ഈ പദ്തതിയുന്െ ആ്്യഘട്ടത്തില് റീചവാര്ജ്ജ് ന്ചയ്വാന് 
ലക്്യമതിടുന്നത്.

  7000 കുടുുംബങ്ങള്ക്് ഗവാര്ഹതിക 
ബമയവാഗ്യവാസ് പ്വാന്റുകളുും, 75000 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് കമ്വാസ്റതിുംഗ്  
ഉപവാധതികളുും നല്കതി.
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പഞ്വായത്് വകുപ്് ഇന്ന്നവാരു ഉണർവതിന്റെ 
ഭൂമതികയതിലവാണ്. ആമുഖവും അലങ്വാരവമതി

ല്വാന്ത അെതിവരയതിട്ടു പറയവാവന്ന മനട്ടങ്ങളവാണ് 
കഴതിഞ്ഞ ഒരു വർഷും വകുപ്തിലണ്വായത്. നതിര
ന്തരും ജനങ്ങളുമവായതി മനരതിട്ട് ഇെപഴകുന്ന ഒരു 
വകുന്പ്ന്ന നതിലയ്ക്, മസവനവാത്കവും ജമനവാപ
കവാരപ്ര്വമവായ ഒട്ടനവധതി പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
തുെക്ും കുറതിക്വാൻ കഴതിഞ്ഞ വർഷും സവാധതിചെതി
ട്ടുണ്്. 

ജനങ്ങൾക്് നൽകുന്ന മസവനങ്ങളുന്െ ഗു
ണമമന് ഉയർത്തുന്നതതിന് പഞ്വായത്് ഓഫീ
സുകന്ള ഐ.എസ്.ഒ നതിലവവാരത്തിമലക്് 
ന്കവാണ്ടുവരുന്നതതിന് പദ്തതികൾ ആവതിഷ് കരതി
ചെതുും ആഫീസുകൾ അഴതിമതതിമുക്മവാക്കുന്നതതി
ന്  'മഫവാർ ് പീപ്തിൾ' ഓൺലലൻ സുംവതി 
ധവാനും ആരുംഭതിചെതുും സവാമൂഹ്യസുരക്വാ ന്പൻ
ഷനുകൾ ഗുണമഭവാക്വാക്ൾക്് മനരതിട്ട് ലക
മവാറുന്നതതിന് സുംവതിധവാനും ഒരുക്തിയതുും ആഫീ
സുകളുന്െ ആധുനതികവത്കരണത്തിന് തുെക്മതി 
ട്ടതു ന്മല്വാും വകുപ്തിന്റെ മുഖച്വായ തന്ന്ന മവാറ്വാ
നുതകുന്ന നെപെതിയവാണ്. മകവാെതതിവ്യവഹവാര
ങ്ങളതിൽ മരവതിച്ചുകതിെന്ന ജീവനക്വാരുന്െ സ്വാ
നക്യറ്ങ്ങൾ സജീവമവാക്വാനവായത് പ്രവാധവാന്യ 
മർഹതിക്കുന്നു.

സ്റോനക്യ്വുയം പുതനിയമനവുയം
മകവാെതതിവ്യവഹവാരങ്ങൾ കവാരണും 2015 

�ലല മുതൽ പഞ്വായത്് വകുപ്തിന്ല മുഴുവൻ 
തസ്തികകളതിന്ലയുും സ്വാനക്യറ്ങ്ങൾ തെസ്
ന്പ്ടുകയുണ്വായതി. തവാൽക്വാലതിക സ്വാനക്യ 
റ്ങ്ങൾ നെത്വാനുളള നെപെതികൾ നതിരവധതി 
തവണ ഉമപക്തിക്ന്പ്ട്ടതതിന്നത്തുെർന്ന് ബ 
്ൽ സുംവതിധവാനന്മന്ന നതിലയതിൽ മകവാെതതി വ്യ
വഹവാരങ്ങളുന്െ പരതിധതിയതിൽ ഉൾന്പ്െവാത് 
വതിഭവാഗും ജീവനക്വാന്ര മവാത്രും ഉൾന്പ്ടുത്തി 

ഓമരവാ തസ്തികയുമെയുും രേമഡഷൻ ലതി�കൾ 
തയ്വാറവാക്കുകയുും നെപെതിക്രമങ്ങൾ പവാലതിചെ് പ്ര
സ്തുത ലതി�കൾ അന്തതിമമവാക്തി പ്രസതിദ്ീകരതി 
ക്കുകയുും ന്ചയ്തു. ഇതതിന്നത്തുെർന്ന് വകുപ്പുതല 
ന്പ്രവാമമവാഷൻ കമ്മതിറ്തി (മലവാവർ) കൂെതി രേവാമപ
ഞ്വായത്് ന്സക്രട്ടറതി തസ്തികയതിമലക്കുളള 
സ്വാനക്യറ്വും തുെർന്ന് തവാമഴവാട്ടുളള സ്വാന
ക്യറ്ങ്ങളുും നെത്തുവവാൻ സവാധതിച്ചു.

വകുപ്തിന്ല സുപ്രധവാന തസ്തികയവായ രേവാമപ
ഞ്വായത്് ന്സക്രട്ടറതിയുന്െ 276 തസ്തികകളതിലവാ
ണ് ജീവനക്വാന്ര നതിയമതിചെത്. �നതിയർ സൂപ്ര
ണ്്/അസതിസ്ററെ് ന്സക്രട്ടറതി - 252, ന്ഹഡ് 
ക്ലർക്്  216, അക്ൗണ്റെ് 185, സീനതിയർ ക്ലർ
ക്്  281 എന്നതിങ്ങന്ന ന്പ്രവാമമവാഷനുകൾ നെപ്തി
ലവാക്തിക്ഴതിഞ്ഞു. ഇപ്രകവാരും വലതിയ അളവതില
ളള സ്വാനക്യറ് ഉത്രവകൾ നെപ്തിലവാക്തി 
യതതിന്റെ ഫലമവായതി 539 പുതതിയ ഉമ്്യവാഗവാർ
ത്തികൾക്് പതി.എസ്.സതി ലതിസ്റതിൽ നതിന്നുും  
നതിയമനും നൽകതി. മവാത്രമല്, ന്സക്രട്ടറതി തസ്തിക
യതിമലക്് സ്വാനക്യറ്ും നൽമകണ് 227 
മപരുന്െ രേമഡഷൻ ലതി�ും തയ്വാറവാക്തിയതിട്ടുണ്്.

റഫറോര് ദ പീപെിൾ
തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിൽ നെ

ക്കുന്ന സധ്ജനപക്പവാതും, അഴതിമതതി, മസവന
ങ്ങളതിലളള കവാലതവാമസും എന്നതിവ സുംബന്തി
ച്ചുളള പരവാതതികളുും നതിർമദേശങ്ങളുും ന്വബ് മപവാ 
ർട്ടലതിൽ ന്പവാതുജനങ്ങൾക്് ഓൺലലനവായതി 
മലവാകന്ത്വതിന്െനതിന്നുും ഓഡതിമയവാ വീഡതിമയവാ 
ക്ലതിപ്തിുംഗ് ഉൾന്പ്ന്െ മരഖന്പ്ടുത്തുന്നതതിന് 
മഫവാർ ് പീപ്തിൾ എന്ന ന്വബ് മപവാർട്ടലതിന് 
(www.pglsgd.kerala.gov.in) തുെക്ും കുറതിച്ചു. 
ഓൺലലൻ സുംവതിധവാനത്തിലൂന്െ പരവാതതിന്പ്
ടുക മവാത്രമല് പരവാതതിക്് സമയബന്തിതമവായതി 
പരതിഹവാരും മനടുന്നതതിനുും കഴതിയുും. ന്പവാതുജന
ങ്ങൾക്തിെയതിൽ വളന്ര മതികചെ പ്രതതികരണ 

പഞ്ചറോയത്് വകുപെ്

ഒരു വര്ം ഒത്തിരി ദ്ന�ം
പി.ബറോല കിരൺ ഐ.എ.എസ്

തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളില് 
നടക്ന് സ്വജനപ�
പമാതം, അഴിമതി, 
ദസവനങ്ങളിലളള 
കമാലതമാമസം എന്ിവ 
സംബ�ി�ളള പരമാതി
കളും നിരദദേശങ്ങളും 
ചവബപ് ദപമാരട്ടലില് 
ചപമാതുജനങ്ങള്കപ് 
ഓണ്ബലനമായി 
ദലമാകചത്വിചടനി�ം 
ഓ�ിദയമാ വീ�ിദയമാ 
ക്ലിപ്ിംഗപ് ഉള്ചപ്ചട 
ദരഖചപ്ടുത്തുന്തിനപ് 
ദഫമാര േ പീപ്ിള് എന് 
ചവബപ് ദപമാരട്ടലിനപ്
(www.pglsgd.kerala.gov.in) 
തുടകം കുറി�. 
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മവാണ് ന്വബ് മപവാർട്ടൽ ഉളവവാക്തിയതിട്ടുളളത്.

വീട്ിസ്ലത്ിയ സ്പൻഷൻ
മപവാസ്റവാഫീസ് മസവതിുംഗ് സ് ബവാങ്് 

അക്ൗണ്് മുമഖനയുും മണതിമയവാർഡർ വഴതിയുും 
വതിതരണും ന്ചയ്തതിരുന്ന വതിവതിധ സവാമൂഹ്യസുര
ക്വാ ന്പൻഷനുകൾ ഗുണമഭവാക്വാക്ൾക്് ലഭതി
ക്കുന്നതതിൽ വളന്രയധതികും തവാമസും മനരതിടുന്ന
തവായതി വ്യവാപകമവായ പരവാതതി ഉയർന്നതിരുന്നു.  
അമതവാന്െവാപ്ും ബവാങ്് അക്ൗണ്തില് നതിന്ന് 
പണും പതിന് വലതിക്കുന്നതതിന് �ദ്തിമുട്ടുകള് 
അനുഭവതിക്കുന്ന ഗുണമഭവാക്വാക്ളുന്െ പരവാതതി 
യുും സര്ക്വാരതിന്റെ ശ്രദ്യതില്ന്പ്ട്ടതിരുന്നു.  ഈ 
പ്രശ് നും പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുും ന്പൻഷൻ സമ
യബന്തിതമവായതി ഗുണമഭവാക്വാവതിന് മനരതിട്ട് 
ലകകളതിന്ലത്തിക്കുന്നതതിനുും  മവണ്തി സഹക
രണ വകുപ്്, പ്രവാഥമതിക സഹകരണ ബവാങ്്, 
ജതില്വാ സഹകരണ ബവാങ്് എന്നതിവയുന്െ സഹവാ
യമത്വാന്െ മനരതിട്ട് കളക്ൻ ഏജന്റുമവാർ 
മുമഖന ന്പൻഷൻ വീടുകളതിന്ലത്തിക്കുന്നതതിന് 
സുംവതിധവാനും ആവതിഷ് കരതിച്ചു. അമതവാന്െവാപ്ും 
തന്ന്ന വളന്ര നവാളുകളവായതി വതിവതിധ കവാരണങ്ങ
ളവാൽ കുെതിശ്തികയവായ ന്പൻഷൻ തുകയുും 
വതിതരണും  ന്ചയ്യുന്നതതിന് കഴതിഞ്ഞു. ഇത് ഗുണ
മഭവാക്വാക്ൾക്് ഏന്റ ആശധ്വാസും പകർന്നു. 
ന്പൻഷൻ ലഭതിക്വാത്തു സുംബന്തിചെ പരവാതതി
കൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് ഈ മവാസും സുംസ്വാ
നവ്യവാപകമവായതി രേവാമപഞ്വായത്്/നഗരസഭവാ 
തലത്തിൽ അ്വാലത്തുകൾ സുംഘെതിപ്തിചെതി
ട്ടുണ്്.

സ്കട്ിട നമ്പറിയംഗ്- വ്വസ്യിൽ 
ഇളവ്

രേവാമപഞ്വായത്് പ്രമ്ശത്് ചട്ടലുംഘനും 
നെത്തിയ കവാരണത്വാൽ നതിയമവാനുസൃതും 
ന്ർ ലഭതിക്വാത് ന്കട്ടതിെങ്ങൾക്് തവാൽക്വാ
ലതിക ന്ർ അനുവ്തിക്കുന്നതതിനുളള ന്കട്ടതിെ 
വതിസ്ീർണ്ണ പരതിധതി 100m2 എന്നുളളത് 1500 ചതു
രശ്രയെതിയവായതി വർദ്തിപ്തിച്ചു. ഈ നെപെതിയതിലൂ
ന്െ ഓമരവാ പഞ്വായത്തിലും വർഷങ്ങളവായതി 
ന്ർ ലഭതിക്വാതതിരുന്ന നതിരവധതി ന്കട്ടതിെങ്ങൾ
ക്് ന്ർ ലഭതിക്കുകയുും അതുവഴതി ലവ്യുതതി, 
മറഷൻകവാർഡ്, കുെതിന്വളള കണക്ൻ, മവവാട്ടർ 
പട്ടതികയതിൽ മപര് മചർക്ൽ എന്നതിവയ്ക് സവാ
ക്്യപത്രും ലഭതിക്കുകയുും ന്ചയ്തു.

സ്തരുവുനറോയ ശല്ത്ിനു പരിഹറോരയം
ന്തരുവനവായ ശല്യും ഫലപ്ര്മവായതി തെയു

ന്നതതിനുളള പ്രവാരുംഭനെപെതികളവായതി. ന്തരുവ് 
നവായ്കളുന്െ വുംശവർദ്നവ് നതിയന്തതിക്കുന്നതതി
ന് മവണ്തി �ഗസുംരക്ണ വകുപ്പുമവായതി സഹക
രതിചെ് തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങൾ എ.ബതി.സതി.
മപ്രവാരേവാും നെപ്തിലവാക്തിത്തുെങ്ങതി.

ഇ-ഗറവണൻസ്
രേവാമപഞ്വായത്തുകന്ളയുും വകുപ്തിന്ല മറ്് 

ഓഫീസുകന്ളയുും ബന്തിപ്തിച്ചുന്കവാണ്ടുളള 
സവാുംഖ്യ മസവാഫ്റ് ന്വയറതിന്റെ ഭവാഗമവായുളള 
ന്വബ് മമവാഡയൂൾ, വസ്തുനതികുതതിയുമവായതി ബന്
ന്പ്ട്ട സഞ്യ മസവാഫ്റ് ന്വയർ, ന്കട്ടതിെ നതിർ
മ്മവാണ അനുമതതിക്കുളള ഓൺലലൻ സുംവതി

പഞ്വായത്് വകുപ്തിന്റെ 
ന്വബ് ലസറ്തിന്റെ ഉത്ഘവാെനും 

തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്് 
മന്തതി മഡവാ.ന്ക.െതി.ജലീൽ 

നതിർവ്ഹതിക്കുന്നു. തമദേശസധ്യും
ഭരണ വകുപ്് പ്രതിൻസതിപ്ൽ 

ന്സക്രട്ടറതി 
റ്തി.ന്ക.മജവാസ് ഐ.എ.എസ്, 

പഞ്വായത്് ഡയറക്ടർ 
പതി.ബവാല കതിരൺ ഐ.എ.എസ,് 

ജനന-മരണ വതിഭവാഗും ചീഫ് 
രജതി�വാർ ന്ക.പതി.സവാ�കുട്ടൻ 
നവായർ തുെങ്ങതിയവർ സമീപും.

പഞ്മായത്പ് വകുപ്ി
നമായി ആേ്യമമായി ഒരു 

സ്വതന്ത സ�രണ്ണ 
ചവബപ് ബസറ്പ് സ�മമാ

കിയിട്ടുണ്പ്. ജനപ്തി
നിധികള്ക്ം ചപമാതുജന
ങ്ങള്ക്ം ജീവനകമാരക്ം 

ആവശ്യമമായ വിവര
ങ്ങള് ചവബപ് ബസറ്ില് 

ഉള്ചപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.  
www.dop.lsgkerala.gov.in
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ധവാനമവായ സമങ്തും, പഞ്വായത്് മയവാഗനെ 
പെതികളുും തീരുമവാനങ്ങളുും കുറ്മറ് രീതതിയതിൽ 
തയ്വാറവാക്കുന്നതതിനുളള സകർമ്മ മസവാഫ്റ് ന്വ
യർ, പഞ്വായത്തുകളതിന്ല മരവാമത്് പ്രവർത്തി
കൾ സുതവാര്യമവാക്കുന്ന ലപ്രസ് മസവാഫ്റ് ന്വ
യർ എന്നതിവന്യല്വാും പഞ്വായത്തുകളതിൽ 
സജ്ജമവായതിട്ടുണ്്. ഇവ പരതിപൂർണ്ണമവായതി പ്രവർ
ത്നക് മമവാകുന്നമതവാന്െ മസവനും കവാര്യക്
മവും സ തധ്രവും സുതവാര്യവമവാകുും.

പഞ്വായത്് ഡയറക്ടമററ്തിൽ ഇ-ആഫീസ് 
ഇലക് മടവാണതിക് ഫയൽ സുംവതിധവാനും നെപ്തി
ലവാക്തിത്തുെങ്ങതി. അടുത് ഘട്ടമവായതി എല്വാ ന്ഡ
പയൂട്ടതി ഡയറക്ടർ, അസതിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ ഓഫീ
സുകളതിലും ഇതു വ്യവാപതിപ്തിക്കുും.

സ്വബ ്ലസ്-് www.dop.lsgkerala.gov.in
പഞ്വായത്് വകുപ്തിനവായതി ആ്്യമവായതി ഒരു 

സധ്തന്ത സമ്പൂർണ്ണ ന്വബ് ലസറ്് സജ്ജമവാ
ക്തിയതിട്ടുണ്്. ജനപ്രതതിനതിധതികൾക്കുും ന്പവാതുജ
നങ്ങൾക്കുും ജീവനക്വാർക്കുും ആവശ്യമവായ 
വതിവരങ്ങൾ ന്വബ് ലസറ്തിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തിയതി 
ട്ടുണ്്.  

സ്വര്ച്ച്വൽ �റോസ് റൂയം
ജനപ്രതതിനതിധതികൾക്കുും ജീവനക്വാർക്കുും 

പരതിശീലനങ്ങൾ വതിമകന്ദ്രീകൃതമവായതി അതവാത് 
പ്രമ്ശത്് തന്ന്ന നെത്വാവന്ന സുംവതിധവാന
മവായ ന്വർചെധ്ൽ ക്ലവാസ് റൂും യവാഥവാർത്്യമവായതി. 
സുംസ്വാനത്് 28 മ്വാക്് പഞ്വായത്തുക

മളവാെനുബന്തിചെ് അത്യവാധുനതിക �ശ്യശ്രവാവ്യ 
സുംവതിധവാനും ഒരുക്തി ഒമര സമയും 1200 
മപർക്് സുംസ്വാനന്ത് 28 പ്രമ്ശങ്ങളതിൽ 
പരതിശീലനും നൽകവാൻ ഈ സുംവതിധവാനത്തിലൂ
ന്െ കഴതിയുും.

ആധുനികവത്ക്രണയം
1962 ന്ല പഞ്വായത്് വകുപ്് രൂപീകരണ

ത്തിനുമശഷും ആ്്യമവായതി പഞ്വായത്് ഡയറ
ക്ടമററ്റുും പഞ്വായത്് ന്ഡപയൂട്ടതി ഡയറക്ടർ 
ആഫീസുകളുും ആധുനതികവും സവാമങ്തതിക 
അനുമയവാജ്യവമവായ രീതതിയതിൽ 6 മകവാെതി രൂപ 
ന്ചലവവാക്തി ശവാസ്തീയമവായതി നവീകരതിക്കുന്ന പ്ര
വൃത്തികൾ ആരുംഭതിച്ചു.

ഓണറററിയയം വര്ദ്ധിപെിച്ചു
തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല 

ജനപ്രതതിനതിധതികളുന്െ പ്രതതിമവാസ ഓണമററതി
യും ഇരട്ടതിയവായതി വർദ്തിപ്തിച്ചു. തമദേശസധ്യുംഭ
രണ സ്വാപനങ്ങളതിൽ പതതിന്നവാന്നതിന 
പരതിപവാെതി പ്രകവാരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സവാും
സ് കവാരതികനതിലയും, ശതിശുമന്തിരും, എന്നതിവതിെ
ങ്ങളതിൽ ഓണമററതിയും വ്യവസ്യതിൽ നതിയമതി
ക്ന്പ്ട്ട ലലമരേറതിയന്വാർ, നഴ് സറതി 
െീചെർമവാർ എന്നതിവരുന്െ ഓണമററതിയും 2050 
രൂപയതിൽ നതിന്നുും 12000 രൂപയവായുും ആയമവാ
രുമെത് 1400 രൂപയതിൽ നതിന്നുും 8000 
രൂപയവായുും വർദ്തിപ്തിച്ചു.

ഓണ് ലലന് പരവാതതി 
പരതിഹവാര സുംവതിധവാനമവായ 
'മഫവാര് ് പീപ്തിളതി'ന്റെ 
ഉ്്ഘവാെനും മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറവായതി വതിജയന് 
നതിര് വ ഹതിക്കുന്നു. 
മന്തതി മഡവാ. ന്ക.െതി. ജലീല് 
സമീപും.

1962 ചല പഞ്മായത്പ് 
വകുപ്പ് 
രൂപീകരണത്ിന
ദശഷം ആേ്യമമായി 
പഞ്മായത്പ് 
�യറക്ടദററ്റും 
പഞ്മായത്പ് ച�പയൂട്ടി 
�യറക്ടര ആഫീ�
കളും ആധുനികവും 
സമാദങ്കതിക അനദയമാ
ജ്യവുമമായ രീതിയില് 6 
ദകമാടി രൂപ ചെലവമാകി 
ശമാ�ീയമമായി നവീകരി
ക്ന് പ്�ത്ികള് 
ആരംഭി�.
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തതോഴിലുറപ്ിനപ് 
പുത്തന് ഉണര വപ്

മഹവാത്വാഗവാന്തി മ്ശീയ രേവാമീണ ന്തവാഴതില
റപ്് പദ്തതിയതിൻ കീഴതിൽ കഴതിഞ്ഞ സവാ്

ത്തിക വർഷും 683.95 ലക്ും ന്തവാഴതിൽ ്തിന
ങ്ങൾ സൃഷ്തിക്വാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ഇത് 
അുംഗീകൃത മലബർ ബഡ്ജറ്തിന്റെ 113.4 ശതമവാ
നമവാണ്. അവതി്ഗ്ദ്ധ കൂലതി ഇനത്തിൽ 
2,14,476.03 ലക്ും രൂപയുും സവാധനഘെകും 
(വതി്ഗ്ദ്ധ കൂലതി ഉൾന്പ്ന്െ) 16,628.72 ലക്ും 
രൂപയുും ഭരണന്ചെലവ് ഇനത്തിൽ 11,581.55 
ലക്ും രൂപയുും ഉൾന്പ്ന്െ 2,42,686.3 ലക്ും 
രൂപ ആന്ക ന്ചലവ് മരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  

പദ്ധതിയിസ്ല മ്് 
പ്രധറോന മുറന്ന്ങ്ങൾ 

ആധറോര് അധിഷ്ിത റവതന വിതരണയം.
2016-17 സവാ്ത്തിക വർഷും 89.65% 

മവതനും ആധവാർ അധതിഷ്തിതമവതന വതിതരണ 
സുംവതിധവാനത്തിമലക്് മവാറ്വാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 
ബവാങ് ് അക്ൗണ്് ഉളള ആക്ടീവ് ന്തവാഴതിലവാളതി
കളുന്െ മവതന വതിതരണും ആധവാർ മുമഖന നെ
ത്തുന്നതതിൽ മ്ശീയതലത്തിൽ മകരളും ഒന്നവാും 
സ്വാനത്തുും രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത ആന്ക ന്തവാഴതിലവാ
ളതികൾ ഉൾന്പ്ന്െ കണക്വാക്കുമ്വാൾ രണ്വാും 
സ്വാനത്തുമവാണ്. 

റജറോബ്കറോര്ഡ് സ്വരിഫിറക്ഷൻ
ആന്ക രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത ന്തവാഴതിൽകവാർഡുക

ളുന്െ 94.62 ശതമവാനത്തിന്റെയുും ആക്ടീവ് മജവാ
ബ്കവാർഡുകളുന്െ 97.31 ശതമവാനത്തിന്റെയുും 
ന്വരതിഫതിമക്ഷൻ പൂർത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്. 

Geo MGNREGA
2016-17 സവാ്ത്തിക വർഷുംവന്ര മകരള

ത്തിൽ പൂർത്ീകരതിചെ 9.9 ലക്ും 
പ്രവൃത്തികളതിൽ 247724 ആസ്തികൾ ഇതതിമനവാ
െകും ജതിമയവാെവാഗ് ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. 

SECC Mapping
2011ൽ പൂർത്ീകരതിചെ സവാമൂഹതിക സവാ്

ത്തിക ജവാതതി സർമവ് പ്രകവാരും കന്ണ്ത്തിയ 
ഭൂരഹതിത അവതി്ഗ്ദ്ധ ന്തവാഴതിലവാളതി കുടുുംബ 
ങ്ങളതിൽ സർന്വ് നെത്തി ന്തവാഴതിൽകവാർഡ് എടു
ക്വാത് കുടുുംബങ്ങന്ള കന്ണ്ത്തി അവർക്് 
ന്തവാഴതിൽകവാർഡ് ന്കവാടുക്വാനുളള നെപെതികൾ 
സധ്ീകരതിച്ചുവരുന്നു

പ്രധറോന പ്രവൃത്ികൾ
സുംസ്വാനത്് 2016-17 സവാ്ത്തിക 

വർഷും ന്തവാഴതിലറപ്് പദ്തതിയതിൻ 1,87,201 പ്രവൃ
ത്തികൾ പൂർത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്.

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപറോലന പ്രവൃത്ികൾ
സുംസ്വാനത്് ആന്ക ഏന്റ്ടുത്് പൂർത്ീ

കരതിചെ പ്രവൃത്തികളുന്െ 65.92 ശതമവാനവും പ്രകൃ
തതിവതിഭവ പരതിപവാലനവമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട പ്രവൃ
ത്തികളവാണ്. ഇവയതിൽ തെയണകളുന്െ 
നതിർമ്മവാണും, കതിണർ നതിർമ്മവാണും, മകവാണ്ടൂർ 
ബണ്തിുംഗ്, തരതിശുഭൂമതി കൃഷതിമയവാഗ്യമവാക്ൽ, 
ജലമസചന കുളങ്ങളുന്െ നതിർമ്മവാണും, വൃക്ങ്ങൾ 
വച്ചുപതിെതിപ്തിക്ലും പരതിപവാലനവും എന്നതിവ ഉൾ
ന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്്. 4,282 കുളങ്ങളുന്െ നതിർമ്മവാണും പൂർ
ത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്. പവാതമയവാരത്് മരങ്ങൾ വച്ചു
പതിെതിപ്തിക്കുന്ന പരതിപവാെതിയതിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തി 1619 
കതിമലവാമീറ്റതിൽ മരങ്ങൾ വച്ചുപതിെതിപ്തിച്ചു. 

കതിണർ റീചവാർജ്ജതിുംഗ് നെപ്വാക്കുവവാനവായതി 
ജലസുഭതിക് എന്ന മപരതിൽ ഒരു പ്രമത്യക 
പരതിപവാെതി നെപ്വാക്തിവരുന്നു. ആ്്യ ഘട്ടത്തിൽ 
142 രേവാമപഞ്വായത്തുകളതിൽ പദ്തതി നെപ്തിലവാ
ക്കുന്നുണ്്. 1,14,694 യൂണതിറ്റുകളുന്െ നതിർമ്മവാണും 
ആ്്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതതി
മനവാെകും 3884 കതിണർറീചെവാർജ്ജതിുംഗ് യൂണതിറ്റു
കൾ പൂർത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്. 

രവാജ്യത്് അതീവ ഗുരുതരമവായ ജല്ൗർല
ഭ്യും അനുഭവന്പ്ടുന്ന 2264 മ്വാക്കുകളുന്െ പട്ടതിക
യതിൽ മകരളത്തിൽ നതിന്നുും ചതിറ്റൂർ, മലമ്പുഴ, കവാ
സർമഗവാഡ് എന്നീ മ്വാക്കുകൾ ഉൾന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്്. 
ഈ മ്വാക്കുകൾക്വായതി മതിഷൻ വവാട്ടർ കൺസർ
മവഷൻ പദ്തതിയതിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തി പ്രമത്യക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. 

2016-17 സമാമ്ത്ിക 
വരഷം 89.65% ദവതനം 

ആധമാര അധിഷ്ിത
ദവതന വിതരണ 

സംവിധമാനത്ിദലകപ് 
മമാറ്മാന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്. 

ബമാങ്ക പ് അകകൗണ്പ് ഉളള 
ആക്ടീവപ് ചതമാഴിലമാളി

കളുചട ദവതന 
വിതരണം ആധമാര 

മുദഖന നടത്തുന്തില് 
ദേശീയതലത്ില് 

ദകരളം ഒന്മാം 
സ്മാനത്തും രജിസ്റ്റര 

ചെയ്ത ആചക ചതമാഴിലമാ
ളികള് ഉള്ചപ്ചട 

കണകമാക്ദമ്മാള് 
രണ്മാം  സ്മാനത്തുമമാണപ്. 
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വ്ക്ിഗതആസ്ികൾ
സുംസ്വാനത്് പൂർത്ീകരതിചെ പ്രവൃത്തികളുന്െ 
42.3 ശതമവാനവും സമൂഹത്തിൽ അവശത 
അനുഭവതിക്കുന്ന വതിഭവാഗങ്ങൾക്കുളള വ്യക്തിഗത 
ആസ്തികളുന്െ നതിർമ്മവാണവമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട 
പ്രവൃത്തികളവാണ്. ഇതതിൽ കുെതിന്വളള കതിണറു
കളുന്െ നതിർമ്മവാണും, ഐ.എ.ലവ, പതി.എും.എ-
.ലവ പദ്തതികളുമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട് നതിർ
മ്മവാണ സവാമരേതികളുന്െ ഉത്പവാ്നും, 
ഭൂവതികസനും, വ്യക്തിഗതകക്കൂസുകളുന്െ നതിർ
മ്മവാണും (2016-17 സവാ്ത്തിക വർഷത്തിൽ 

ജനകീയവാസൂത്രണത്തിന്റെ മനട്ടങ്ങൾ സു
സ്തിരമവാക്കുന്നതതിനുും ്ീർഘകവാലവാെതിസ്വാ

നത്തിലള്ള മൂലധന ആസ്തികൾ സൃഷ്തിചെ് തമദേ
ശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങൾ നൽകതിവരുന്ന 
മസവനങ്ങളുന്െ ഗുണനതിലവവാരും ന്മചെന്പ്ടുത്തു
ന്നതതിനുമവായതി മകരള സർക്വാർ മലവാകബവാങ്് 
സഹവായമത്വാന്െ രൂപും ന്കവാടുത് പദ്തതിയവാ
ണ് തമദേശമതിത്രും (മകരള മലവാക്ൽ ഗവൺന്മ
റെ് സർവ്ീസ് ന്ഡലതിവറതി മപ്രവാജക്ട്).

ആറുവർഷന്ത് പ്രവർത്ന കവാലയളവതിൽ 
മകരളത്തിന്ല രേവാമപഞ്വായത്തുകൾക്കുും മുനതി
സതിപ്വാലതിറ്തികൾക്കുമവായതി 1370 മകവാെതി 
രൂപയവാണ് ന്പർമഫവാമൻസ് രേവാറെവായതി 
വതിതരണും ന്ചയ്തത്. മമഖലവാ വതിഭജനും ബവാധ
കമല്വാത് ഉപവാധതിരഹതിതമവായ ന്പർമഫവാമൻ
സ് രേവാറെ് ഫണ്ടുകൾ വവാർഡ് അെതിസ്വാന
ത്തിൽ വതിഭജതിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക് കുറവ 

വരുത്തുകയുും പശ്ചവാത്ല സൗകര്യവതികസന
ത്തിന് ഉതകുന്ന മൂലധന ആസ്തികൾ 
സൃഷ്തിക്കുകയുും ന്ചയ്തു.

ന്പര്മഫവാര്ന്മന്സ്  രേവാറെ് ഉപമയവാഗതിചെ് 
ഏകമ്ശും 35,000 പദ്തതികളവാണ് തമദേശസധ്
യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങള് നെപ്വാക്തിയത്. 
മതിനതി/ഇന്മഡവാര്  മസ്റഡതിയും, പവാലതിമയറ്തിവ് 
ന്കയര്, ജീറതിയവാടതിക് ന്കയര് സുംവതിധവാനങ്ങ
ള്, ഡയവാലതിസതിസ് യൂണതിറ്റുകള്, ബഡ്സ് സ്കൂളു
കള്, ആധുനതിക ശ്മശവാനങ്ങള്, മത്സ്യ മവാര്ക്റ്റു
കള്, അറവശവാലകള്, കുട്ടതികളുന്െ പവാര്ക്കുകള്, 
തെയണകള്, കുെതിന്വള്ള പദ്തതികള്, പ്രവാഥ
മതിക/സവാമൂഹതിക ആമരവാഗ്യമകന്ദ്രങ്ങളുന്െ ആധു
നതികവല്കരണും, ലലരേറതികള്, ബസ് സ്റവാറെ്,  
ന്തരുവ് വതിളക്കുകള്, മസവാളവാര് ലവ്യുതതി, 
പഞ്വായത്് /മുനതിസതിപ്ല് ഓഫീസുകളുന്െ 
ആധുനതികവല്കരണും, ഖര-ദ്രവ മവാലതിന്യ സുംസ്ക

തറദേശമിത്രയം
�ിന്ോക്ക �ഞ്ോയത്തുകൾക്കപ് 

ഒരു കകത്തോങ്പ്

5,708 എണ്ണും പൂർത്ീകരതിച്ചു). ചഅഉഋജ/
മണ്ണതിര കമ്വാസ്റതിുംഗ്  യൂണതിറ്റുകൾ (2016-17 
സവാ്ത്തിക വർഷത്തിൽ 1,411 എണ്ണും പൂർ
ത്ീകരതിചെതിട്ടുണ്്.) എന്നതിവ ഉൾന്പ്ടുന്നു. 

അയംഗൻവറോടി നിര്മ്റോണയം
2017-18 സവാ്ത്തികവർഷും 1,000 അുംഗൻ

വവാെതികളുന്െ നതിർമ്മവാണും പൂർത്ീകരതിക്വാൻ 
ലക്്യമതിടുന്നു. ഇവയതിൽ 132 അുംഗൻവവാെതികളു
ന്െ നതിർമ്മവാണും പുമരവാഗമതിക്കുന്നു. 

ചപരദഫമാരചമന്സപ്  
ഗ്മാന്പ് ഉപദയമാഗിച്പ് 
ഏകദേശം 35,000 
പദ്തികളമാണപ് 
നടപ്മാകിയതപ്. 
മിനി/ഇന്ദ�മാര  
ദസ്റ്റ�ിയം, പമാലിദയറ്ിവപ് 
ചകയര, ജീറിയമാട്ികപ് 
ചകയര സംവിധമാനങ്ങ
ള്, �യമാലിസിസപ് യൂണി
റ്റുകള്, ബ�പ്സപ് 
സ്കൂളുകള്, ആധുനിക 
ശ്മശമാനങ്ങള്, മത്്യ 
മമാരകറ്റുകള്, അറവു
ശമാലകള്, ദസമാളമാര 
ബവേയുതി, ഖര-ദ്രവ 
മമാലിന്യ സംസ്കരണ 
സംവിധമാനങ്ങള്, 
എന്ിവ തദദേശ
മിത്രത്ിചന് സഹമായ
ദത്മാചട ദകരളത്ിചല 
പഞ്മായത്തുകളിലം 
മുനിസിപ്മാലിറ്ികളിലം 
പൂരത്ിയമായ പദ്തിക
ളില് െിലതപ് മമാത്രമമാണപ്.
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രണ സുംവതിധവാനങ്ങള്, കെത്തുയവാത്രവാസൗക
ര്യും എന്നതിവ തമദേശമതിത്രത്തിന്റെ സഹവായ
മത്വാന്െ മകരളത്തിന്ല പഞ്വായത്തുകളതിലും 
മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികളതിലും പൂര്ത്തിയവായ പദ്തതി
കളതില് ചതിലത് മവാത്രമവാണ്.ഇമതവാന്െവാപ്ും 
തന്ന്ന ഒമട്ടന്റ വർഷങ്ങളവായതി 
കുെതിശ്തികയവായതിരുന്ന തമദേശ സധ്യുംഭരണ 
സ്വാപനങ്ങളുന്െ ഓഡതിറ്് സുംവതിധവാനും കവാലതി
കമവാക്കുന്നതതിന് തമദേശമതിത്രും ഒരു വലതിയ 
പങ്വാണ് വഹതിചെത്.  വവാർഷതികമവായതി നൽകുന്ന 
രേവാറെ് പ്രവർത്നമതികവ് വതിലയതിരുത്തിയതതി
നു മശഷും നൽകതിയതുും തമദേശമതിത്രമവാണ്. 
സുംസ്വാനത്വാ്്യമവായതി നെപ്വാക്തിയ പദ്തതി
കൾ പവാരതിസ്തിതതിക മവാന്ണ്ഡങ്ങൾക്നുസരതി
ചെവാമണവാ എന്നറതിയവാനവായതി പവാരതിസ്തിതതിക 
ഓഡതിറ്് നെത്തിയത് തമദേശമതിത്രമവാണ്.

രൂപയുും മഡവാളറുും തമ്മതിലള്ള വതിനതിമയ നതി
രക്തിൽ വന്ന അന്തരും മൂലും മപ്രവാജക്ടതിന്റെ 
അവസവാന വർഷും നന്ല്വാരു തുക മസവതിും
ങ്ങ് സവായതി ലഭ്യമവായതി. പല കവാരണങ്ങളവാൽ 
പതിമന്നവാക്ും നതിൽക്കുന്ന രേവാമപഞ്വായത്തു 
കൾക്കുും മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികൾക്കുും ഒറ്ത്വണ 
ധനസഹവായും നൽകുന്ന പദ്തതി രൂപും ന്കവാ
ള്ളുന്നത് ഈ സവാഹചര്യത്തിലവാണ്.

സവാമൂഹതികവും സവാ്ത്തികവമവായതി പതിന്നവാ
ക്ും നതിൽക്കുന്ന 40 രേവാമപഞ്വായത്തു കൾക്കുും 
വരുമവാനത്തിന്റെ അെതിസ്വാനത്തിൽ സവാ്
ത്തികമവായതി പതിന്നവാക്ും നതിൽക്കുന്ന 10 മുനതിസതി
പ്വാലതിറ്തികൾക്കുും ഒറ്ത്വണ സവാ്ത്തിക 
സഹവായമവായതി 2 മകവാെതി രൂപ വീതും നൽകുന്ന
തതിനവാണ് സർക്വാർ പദ്തതി തയ്വാറവാക്തിയത്. 
തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളുന്െ പതിന്നവാ
ക്വാവസ് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുും പട്ടതികവർഗ്ഗ 
പഞ്വായത്തുകളുന്െ വതികസനത്തിനുമവായവാണ് 

ഈ തുക ന്ചലവഴതിക്ന്പ്ടുന്നത്. നതിശ്ചതിത മവാ
ന്ണ്ഡങ്ങളുന്െ അെതിസ്വാനത്തിൽ ശവാസ്തീയ
മവായ മവാർഗ്ഗത്തിലൂന്െയവാണ് പഞ്വായത്തുകന്ള 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ത്. 

ഈ പദ്തതിക്് കീഴതിൽ മപ്രവാജക്ടുകൾ 
ഏന്റ്ടുക്കുന്നതതിന് മവണ്തി തമദേശ സധ്യുംഭ
രണ സ്വാപനങ്ങളുന്െ പതിമന്നവാക്വാവസ്ന്യ
ക്കുറതിചെ് പ്രവാഥമതിക പഠനും നെത്തുന്നതതിനവായതി 
വതി്ഗ്ദ്ധവാുംഗങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന സന്നദ് സുംഘെ
നകന്ള നതിമയവാഗതിചെതിരുന്നു. പ്രമ്ശവവാസതി 
കളുമവായുും ജനപ്രതതിനതിധതികളുമവായുും ചർചെകൾ 
നെത്തിയതതി ന്റെ കൂന്െ അെതിസ്വാനത്തിൽ 
നതിർമദേശതിക്ന്പ്ടുന്ന മപ്രവാജക്ടുകളുന്െ വതിശ് 
പദ്തതി രൂപമരഖ തയ്വാറവാക്തിയതുും സന്നദ്
സുംഘെനകളവാണ്. ആന്ക 60 തമദേശ സധ്യുംഭ
രണ സ്വാപനങ്ങൾക്വായതി 20 സന്നദ് സുംഘ
െനകന്ളയവാണ് ചുമതലന്പ്ടുത്തിയത്.

പതിമന്നവാക്ും നതിൽക്കുന്ന രേവാമപഞ്വായത്തു 
കൾക്കുും മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികൾക്കുും സവാധവാരണഗ
തതിയതിൽ നെപ്വാക്വാനവാവവാത് അവരുന്െ ഒമട്ടന്റ 
സധ്പ്നപദ്തതികൾക്വാണ് ഈ നവപദ്തതിയതിലൂ
ന്െ  ജീവൻന്വചെത്. തമദേശമതിത്രും പദ്തതിയുന്െ 
ഒറ്ത്വണ ധനസഹവായത്തിൽന്പ്ടുത്തി 265 
ഓളും മപ്രവാജക്ടുകൾക്വാണ് രൂപും നൽകതി നെ
പ്വാക്തിന്ക്വാണ്തിരതിക്കുന്നത്. സുംസ്വാനന്ത് 50 
രേവാമപഞ്വായത്തുകളതിലും 10 മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികളതി 
ലമവായതി ഈ പദ്തതികൾ പൂർത്തിയവാവമ്വാൾ 
ജമനവാപകവാരപ്ര്മവായ പദ്തതികൾ നെപ്വാക്കുന്ന
തതിനുള്ള സർക്വാരതിന്റെ ഇച്വാശക്തിയുന്െ പ്രതീ
കങ്ങളവായതി അവ മവാറുും.

(മലഖകന് 
പഞ്വായത്്  ഡയറക്ടറുും 

എും.ജതി.എന്.ആര്.ഇ.ജതി.എസ് മതിഷന് ഡയറക്ടറുും 
തമദേശമതിത്രും മപ്രവാജക്ട് ഡയറക്ടറുമവാണ്)

സമാമൂഹികവും സമാമ്ത്ി
കവുമമായി പിന്മാകം 

നില്ക്ന് 40 ഗ്മാമപ
ഞ്മായത്തുകള്ക്ം 

വരുമമാനത്ിചന് 
അടിസ്മാനത്ില് 
സമാമ്ത്ികമമായി 

പിന്മാകം നില്ക്ന് 10 
മുനിസിപ്മാലിറ്ികള്ക്ം 

ഒറ്ത്വണ സമാമ്ത്ിക 
സഹമായമമായി 2 ദകമാടി 
രൂപ വീതം നല്കുന്തി

നമാണപ് സരകമാര പദ്തി 
തയ്മാറമാകിയതപ്. 

തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട 
പിന്മാകമാവസ് 

പരിഹരിക്ന്തിനം 
പട്ടികവരഗ്ഗ പഞ്മായത്തു
കളുചട വികസനത്ിന

മമായമാണപ് ഈ തുക 
ചെലവഴികചപ്ടുന്തപ്. 
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കുടുയംബ�ീ

വികസന വഴിയിതല വിജയഗോഥ
എസ്. ഹരികിറഷറോര് ഐ എ എസ്

സ് ത്രീശവാക്ീകരണ ്വാരതിദ്ര്യനതിർമ്മവാർജന പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്് മലവാകത്തിനു തന്ന്ന മവാ

തൃകയവായതി മവാറതിയതിരതിക്കുന്ന പ്രസ്വാനമവാണ് കു
ടുുംബശ്രീ. മനുഷ്യവതിഭവമശഷതിന്യ ഏറ്വും 
വതി്ഗ്ധ മവായതി ഉപമയവാഗതിച്ചുന്കവാണ്വാണ് ് വാരതിദ്ര്യ
നതിർമ്മവാർജനത്തിനുും അതതിലൂന്െ മകരളത്തിന്ല 
സവാധവാരണക്വാരുും ്രതിദ്രരുമവായ സ്തീസമൂഹത്തി 
ന്റെ ക്രതിയവാത്കമവായ വതികവാസത്തിനു ഈ പ്ര
സ്വാനും വഴതിന്തളതിചെത്. സ്തീശവാക്ീകരണും സവാ
്ത്തിക ശവാക്ീകരണത്തിലൂന്െ എന്ന കവാഴ്ചപ്വാ
െതില് ഊന്നതിനതിന്നുന്കവാണ്വാണ് കുടുുംബശ്രീ എല്വാ 
പദ്തതികളുും ആവതിഷ് കരതിക്കുന്നത്. ഇക്ഴതിഞ്ഞ 
ഒരു വർഷും വതിവതിധ മമഖലകളതിൽ എണ്ണമറ് മന
ട്ടങ്ങൾ കുടുുംബശ്രീക്് ലകവരതിക്വാൻ കഴതിഞ്ഞതി
ട്ടുണ്്.

സയംഘടനറോ സയംവിധറോനയം
കുടുുംബശ്രീയുന്െ അെതിത്റ എന്നുപറയുന്ന

ത് 44 ലക്ും സ്തീകൾ അുംഗങ്ങളവായുള്ള 
അതതിന്റെ ശക്മവായ സവാമൂഹ്യ സുംഘെനവാ സും
വതിധവാനമവാണ്. ഈ �ുംഖലന്യ ശക്തിന്പ്െ
ത്തുക എന്ന ലക്്യമത്വാന്െ 2017 ജനുവരതി 28 
ന് സുംസ്വാനവ്യവാപകമവായതി ്തിശ 2017 സുംഘ
െതിപ്തിച്ചു. മുഖ്യമന്തതി ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള മന്തതിമവാർ, 
എും.എൽ.എമവാർ, എും.പതിമവാർ തുെങ്ങതിയ ജന
പ്രതതിനതിധതികൾ പന്ങ്ടുത് ഈ കവാന്്യ്ൻ 
മുമഖന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളതിൽ അുംഗമവാകവാൻ കഴതി
യവാത് നതിരവധതി മപർക്് അതതിനുളള 
അവസരും ലഭതിച്ചു. പവാർശധ്വൽകരതിക്ന്പ്ട്ട വതി
ഭവാഗങ്ങളുന്െ മക്മത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ 
നൽകുക എന്ന സർക്വാർ നയസമീപനത്തി
ന്റെ ഭവാഗമവായതി ്തിശ 2017-ൽ ഭതിന്നലതിുംഗക്വാർ, 
വമയവാജനങ്ങൾ, ശവാരീരതിക ന്വല്ലുവതിളതികൾ 
മനരതിടുന്നവർ, പട്ടതികജവാതതി പട്ടതികവർഗ വതിഭവാ
ഗങ്ങൾ, നയൂനപക്ും, തീരമ്ശ വതിഭവാഗും, വതിധ

വകൾ എന്നീ വതിഭവാഗത്തിൽ ന്പട്ടവർക്വായതി 
പ്രമത്യക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരതിച്ചു.

സൂക്ഷ്മ സയംരയംഭങ്ങൾ
 കുടുുംബശ്രീ വനതിതകളുന്െ മുഖ്യ ന്തവാഴതിൽ 

മമഖലയവാണ് സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ. പല 
പുതതിയ ന്തവാഴതിൽരുംഗങ്ങളതിമലക്കുും കുടുുംബ
ശ്രീ കെന്നുകഴതിഞ്ഞു. ന്കട്ടതിെ നതിർമ്മവാണ 
മമഖലയതിൽ വനതിതകൾ മവാത്രും ഉൾന്പ്ടുന്ന 
ഗ്രൂപ്് രൂപീകരതിച്ചു. 41 ഗ്രൂപ്പുകളതിലവായതി 365 
വനതിതകൾക്് പരതിശീലനും ലഭ്യമവാക്തി.

 ന്തരുവനവായ നതിയന്തണ പരതിപവാെതിയുന്െ 
ഭവാഗമവായതി സുംസ്വാനന്ത് 47 മ്വാക്കുകളതി
ലും എട്ട് നഗരസഭകളതിലമവായതി 58 അനതിമൽ 
ന്ബർത്് കൺമടവാൾ -ബ് മളവാക്് മവാമന
ജ് ന്മറെ് യൂണതിറ്റുകൾ രൂപീകരതിച്ചു. ഇതതിൽ 

�ീശമാ�ീകരണം 
സമാമ്ത്ിക ശമാ�ീകര
ണത്ി�ചട എന് 
കമാ�പ്മാടില് ഊന്ിനി�
ചകമാണ്മാണപ് കുടുംബ�ീ 
എല്ലമാ പദ്തികളും 
ആവിഷപ് കരിക്ന്തപ്. 
ഇകഴിഞ് ഒരു വരഷം 
വിവിധ ദമഖലകളില് 
എണ്ണമറ് ദനട്ടങ്ങള് 
കുടുംബ�ീകപ് ബകവരി
കമാന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.
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306 മപർ അുംഗങ്ങൾ
 ന്കവാചെതി ന്മമടവായതിൽ ആ്്യഘട്ടത്തിൽ 600 

കുടുുംബശ്രീ വനതിതകൾക്് ന്തവാഴതിൽ
 കൂെവാന്ത സൂക്ഷ്മസുംരുംഭ മമഖലയതിൽ  87 

ഗ്രൂപ്്/വ്യക്തിഗത സുംരുംഭങ്ങൾ, 470 മപർക്് 
സധ്യുംന്തവാഴതിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ. ഇവർക്് 
46,45,000/- രൂപ സബ് സതിഡതി ഇനത്തിൽ 
നൽകതി

 18 യൂണതിറ്റുകൾക്് ലക്രസതിസ് മവാമനജ് ന്മറെ് 
ഫണ്് ഇനത്തിൽ 51,25,000/- രൂപ നൽകതി

  51 യൂണതിറ്റുകൾക്് ന്െക് മനവാളജതി ഫണ്വായതി 
88,23,510 രൂപ നൽകതി

 30 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി ന്െക് മനവാളജതി അപ്രേ
മഡഷൻ ഫണ്് 44,77,612 രൂപ നൽകതി.

 19 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി രണ്വാുംഘട്ട ധനസ
ഹവായും 24,67,000/- രൂപ നൽകതി

 4 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി 311596 രൂപ ഇന്ന്നവാ
മവഷൻ ഫണ്് നൽകതി

 ശബരതിമല തീർത്വാെകർക്് മതികചെ 
മസവനും നൽകുന്നതതിനവായതി ഏഴ് കമഫ 
കുടുുംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകൾ ആരുംഭതിച്ചു.

 ഇടുക്തിയതിൽ ഇമശ്രീ മതിൽക്് ന്പ്രവാഡയൂസർ 
ക്നതി ആരുംഭതിച്ചു

 ന്ജൻ ആഹവാർ - ്ക്തിണ ന്റയതിൽമവയുമവാ
യതി മചർന്ന് ന്ചങ്ങ�രതിൽ ന്വജതിമറ്റതി
യൻ കവാറെീൻ ആരുംഭതിച്ചു. 

 കുടുുംബശ്രീ സവാനതിട്ടറതി നവാപ്കതിൻ യൂണതിറ്റുകൾ
ക്് 1.54 മകവാെതി രൂപയുന്െ ഓർഡർ ലഭതിച്ചു. 

 റബർ മബവാർഡുമവായതി മചർന്ന് 30 മപർ അെ
ങ്ങുന്ന ന്തവാഴതിൽ മസനകൾ രൂപീകരതിച്ചു

 രേവാമീണ മമഖലയതിന്ല നതിർദ്ന യുവതീയുവവാ
ക്ൾക്് പരതിശീലനമത്വാെവാപ്ും ന്തവാഴതിൽ  

നൽകുന്ന മകന്ദ്രവാവതിഷ് കൃത പദ്തതിയവായ 
്ീൻ്യവാൽ ഉപവാധ്യവായ രേവാമീണ കൗശല്യ 
മയവാജന വഴതി ഇതുവന്ര 15984 മപർക്് 
വതിവതിധ മമഖലകളതിൽ ന്തവാഴതിൽ പരതിശീലന
വും 10679 മപർക്് ന്തവാഴതിലും ലഭ്യമവാക്വാൻ 
കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.
കവാർഷതിക മമഖലയതിലും കുടുുംബശ്രീ 

വലതിയ മുമന്നറ്മവാണ് നൽകതിയത്. കൃഷതിമയവാ
ന്െവാപ്ും ശുദ്ജലും, മവാലതിന്യ സുംസ് കരണും, 
പരതിസര ശുചതിതധ്ും, നല് ജീവതിതലശലതി, നല് 
ആമരവാഗ്യും എന്നതിവ അെതിസ്വാനമവാക്തി പഞ്
ശീല കവാർഷതിക ആമരവാഗ്യ സുംസ് കവാരും വളർ
ത്തുക എന്ന ലക്്യമത്വാന്െ ന്പവാലതിവ് പദ്തതി 
നെപ്വാക്തിവരുന്നു. ഓമരവാ അയൽക്കൂട്ടവും രണ്ടു 
ന്സറെ് സ്ലത്തുും ബവാലസഭകൾ ഒരു ന്സറെ് 
സ്ലത്തുും കൃഷതി ന്ചയ്യുന്നു. കൂെവാന്ത ഹരതിത
മകരളും പദ്തതിയുന്െ ഭവാഗമവായതി സുംസ്വാന
ത്് ഇതതിനകും 6938 ഏക്ർ തരതിശു ഭൂമതി 
കന്ണ്ത്തി കൃഷതി ആരുംഭതിചെതിട്ടുണ്്. നതിലവതിൽ 
ഒരു ലക്ത്തിലധതികും ഏക്ർ ഭൂമതിയതിൽ കുടുുംബ
ശ്രീ സുംഘകൃഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴതി കൃഷതി ന്ചയ്യുന്നു. 

ഒരു പ്രമ്ശന്ത് പ്രധവാന മക്ലശഘെകങ്ങ 
ന്ളയുും മനുഷ്യന്രയുും പ്രകൃതതിന്യയുും പ്രത്യക്
മവാമയവാ പമരവാക്മവാമയവാ ബവാധതിക്കുകയുും ന്ച
യ്യുന്ന പ്രശ് നങ്ങന്ള മരഖന്പ്ടുത്തുന്ന പഠന പ്ര
വർത്നും - വൾണറബതിലതിറ്തി മവാപ്തിുംഗ്,  മനുഷ്യ 
ക്െത്തിന്നതതിന്ര ആറെതിഹയൂമൻ ടവാഫതിക്തിുംഗ് 
പദ്തതി ഇടുക്തി(മ്വതികുളും), പവാലക്വാെ്(ചതിറ്റൂർ), 
വയനവാെ്(മവാനന്തവവാെതി) എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ നെ
പ്വാക്തി വരുന്നു. 

സവാുംസ് കവാരതിക രുംഗത്് കുടുുംബശ്രീ വനതി
തകളുന്െ പ്രവാതതിനതിധ്യും ഉറപ്തിക്കുന്നതതിനവായതി 
'വരയുന്െ ന്പൺമ' എന്ന മപരതിൽ ചതിത്രകലവാ 
പരതിശീലന കളരതി, അയൽക്കൂട്ട വനതിതകൾക്് 
യവാത്രകളതിലൂന്െ സധ്യുംതതിരതിചെറതിയുന്നതതിനുും 
അറതിവ മനടുന്നതതിനുമവായതി ആവതിഷ് ക്രതിച്ചു നെ

ഗ്മാമീണ 
ദമഖലയിചല നിരദ്ന 

യുവതീയുവമാകള്കപ് 
പരിശീലനദത്മാടമാപ്ം 

ചതമാഴില്  നല്കുന് 
ദക�മാവിഷപ് കൃത 

പദ്തിയമായ േീന്േയമാല് 
ഉപമാധ്യമായ ഗ്മാമീണ 

കകൗശല്യ ദയമാജന വഴി 
ഇതുവചര 15984 ദപരകപ് 

വിവിധ ദമഖലകളില് 
ചതമാഴില് പരിശീലനവും 

10679 ദപരകപ് ചതമാഴിലം 
ലഭ്യമമാകമാന് 

കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.
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പ്വാക്തിയ 'നമുക്് മകരളും കവാണവാും'-പഠനയവാ
ത്ര, സമകവാലീന പ്രസക്തിയുള്ള വതിഷയങ്ങൾ 
അവതരതിപ്തിക്കുന്നതു വഴതി ആശയവതിനതിമയും 
നെത്തുന്നതതിനുള്ള ഉപവാധതിയവായതി കമ്മയൂണതിറ്തി 
തതിമയറ്ർ-രുംഗശ്രീ, അയൽക്കൂട്ട�ുംഖലയതിന്ല 
സ്തീകളുും കുട്ടതികളുും മനരതിടുന്ന വതിവതിധ പ്രശ് ന
ങ്ങൾ മനസതിലവാക്കുന്നതതിനുും അവർക്് ആവ
ശ്യമവായ പതി�ണ നൽകുന്നതതിനുും-കമയൂണതിറ്തി 
കൗൺസതിലതിങ്, അയൽക്കൂട്ട വനതിതകളുന്െ 
സവാഹതിത്യവവാസനകന്ള മപ്രവാത്സവാഹതിപ്തിക്കുന്ന 
തതിനവായതി ലതിറ്മറചെർ ന്ഫസ്റതിവൽ, പവാര്ശധ്വൽ
ക്രതിക്ന്പ്ട്ട ടവാൻസ് ന്ജൻഡർ വതിഭവാഗത്തി
ന്ല ആളുകന്ള ഉൾന്പ്ടുത്തി അയൽക്കൂട്ട രൂപീ
കരണും എന്നതിവ സുംഘെതിപ്തിച്ചു.      

                         
നഗരറമഖലയിസ്ല റനട്ങ്ങൾ

* കുടുുംബശ്രീ മുമഖന സുംസ്വാനന്ത് നഗ
രങ്ങളതിൽ നെപ്വാക്കുന്ന പ്രധവാനമന്തതി ആവവാസ് 
മയവാജനയുന്െ ഭവാഗമവായതി 2016-17 സവാ്ത്തിക 
വർഷും ഇതുവന്ര 769.62 മകവാെതി രൂപയുന്െ 
പദ്തതിക്് മകന്ദ്രവാനുമതതി ലഭതിച്ചു സുംസ്വാന
ന്ത് നഗരപ്രമ്ശങ്ങളതിൽ 25654 വീടുകളുന്െ 
നതിർമ്മവാണത്തിന് അനുമതതി ലഭതിച്ചു

നഗരദരി�ര്ക്റോയള്ള
അഭയറക�ങ്ങൾ

നഗര്രതിദ്രരവായ ഭവനരഹതിതർക്് കയറതി
ക്തിെക്കുന്നതതിനുും അന്തതിയുറങ്ങുന്നതതിനുും സ 
ഹവായതിക്കുന്ന അഭയമകന്ദ്രങ്ങൾ നതിർമതിച്ചുനൽകു
ന്നതതിനവാണ് മ്ശീയ നഗര ഉപജീവന മതിഷനതി 
ന്ല ന്ഷൽട്ടർ മഫവാർ അർബൻ മഹവാുംന്ലസ് 
എന്ന  പദ്തതിഘെകും വതിഭവാവനും ന്ചയ്യുന്നത്. 
നതിലവതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്ഷൽട്ടർ മഹവാമുകളു
ന്െ പുനരുദ്വാരണ പ്രവർത്ന ങ്ങളുും ഇതതിന്റെ 
ഭവാഗമവായതി നെപ്തിലവാക്കുന്നു.
 തതിരുവനന്തപുരത്് 72 കുടുുംബങ്ങന്ള പുന

രധതിവസതിപ്തിക്കുന്നതതിന് കരതിമഠും മകവാളനതി
യതിൽ ആറു ഫ് ളവാറ്് സമുചെയങ്ങൾ നതിർമതിചെ് 
ഗുണമഭവാക്വാക്ൾക്് ലകമവാറതി

 11 അഭയമകന്ദ്രങ്ങളുന്െ പുനരുദ്വാരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരതിച്ചു

 834 അമന്തവവാസതികൾക്് അഭയന്മവാരുക്തി

ആദിവറോസി റമഖലയിലുയം �റദ്ധയയം 
 ആ്തിവവാസതി മമഖലയതിൽ പുതുതവായതി 304 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
 ആ്തിവവാസതി കുട്ടതികന്ള ഉൾന്പ്ടുത്തി 

പുതുതവായതി 278 ബവാലസഭകൾ
 582 പുതതിയ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ
 142 വ്യക്തിഗത സുംരുംഭങ്ങൾ 

 44 പുതതിയ സൂക്ഷ്മസുംരുംഭങ്ങൾ 
 കൗമവാരപ്രവായക്വാരുന്െ വ്യക്തിതധ് വതികസ

നത്തിനവായതി ഇവന്ര ഉൾന്പ്ടുത്തി 110 
കൗമവാര ക് ള�കൾ

 60 പുതതിയ കലവാെീമുകൾ 
 പുതതിയ 10 ലടബൽ ആശ്രയ മപ്രവാജക്ടുകൾ 
 അയൽക്കൂട്ടതലത്തിൽ 83 മരേഡതിങ്ങ്             

കവാന്്യ്ൻ
 മകവാളനതിതലത്തിൽ 22 കൂട്ടവാമെകൾ 
 ആ്തിവവാസതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിന്പ്ടു

ത്തുന്നതതിന് 214 ആനതിമമറ്ർമവാർക്് പരതി
ശീലനവും  മജവാലതിയുും

 ്ീൻ ് യവാൽ ഉപവാധ്യവായ രേവാമീണ കൗശല്യ 
മയവാജന വഴതി 205 യുവജനങ്ങൾക്് 
ന്തവാഴതിൽ 

 ന്പവാലതിവ് പദ്തതിയതിന്ല പങ്വാളതിത്ും വഴതി 
1457 പുതതിയ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ 

 203 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് മകവാർപ്സ് ഫണ്്
 യുവജനങ്ങൾക്വായതി അ� ജതില്കളതിൽ 

കമാരഷിക ദമഖലയിലം 
കുടുംബ�ീ വലിയ 
മുദന്റ്മമാണപ് നടത്ി 
യതപ്. കൃഷിദയമാചടമാപ്ം 
�ദ്ജലം, മമാലിന്യ 
സംസപ് കരണം, പരിസര 
�െിത്വം, നല്ല ജീവിത
ബശലി, നല്ല ആദരമാഗ്യം 
എന്ിവ അടിസ്മാനമമാ
കി പഞ്ശീല കമാരഷിക 
ആദരമാഗ്യ സംസപ് കമാരം 
വളരത്തുക എന് 
ല�്യദത്മാചട ചപമാലിവപ് 
പദ്തി നടപ്മാകി
വരു�. 
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പതി.എസ്.സതി ഒറ്ത്വണ രജതിസ് മടഷൻ 
കവാന്്യ്ൻ

 വയനവാെ് ജതില്യതിന്ല തതിരുന്നല്തി, �ൽപ്പുഴ, 
കണതിയവാ്റ്, മലപ്പുറും ജതില്യതിന്ല നതിലമ്പൂർ 
നഗരസഭ, കൂെവാന്ത അമര്ലും, ചുങ്ത്റ, 
കരുളവായതി, മുത്െും, എെക്ര, മപവാത്തുകൽ, 
വഴതിക്െവ്, ചവാലതിയവാർ, കരുവവാരക്കുണ്്, തവാ
ന്ഴക്വാെ്, എെവണ്ണ എന്നീ പഞ്വായത്തുക
ളതിലും അട്ടപ്വാെതി മമഖലയതിൽ നെപ്വാക്തി 
വരുന്ന അന്നപ്ര്വായതിനതി പദ്തതിയുന്െ മവാതൃക
യതിൽ കമ്മയൂണതിറ്തി കതിചെൺ ആരുംഭതിക്കുന്നു. 

ലമറ�റോഫിനറോൻസിലുയം മുറന്ന്യം
കുടുുംബശ്രീ സുംഘെനവാ സുംവതിധവാനത്തി

ന്റെ നന്ട്ടല്വാണ് ലമമക്രവാ ഫതിനവാൻസ്. അയൽ
ക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾക്് നവാല ശതമവാനും പലതിശ 
നതിരക്തിൽ ബവാങ്് വവായ് ലഭ്യമവാക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്തതി നെപ്വാക്തിയതവാണ് കഴതിഞ്ഞ സവാ്
ത്തിക വർഷത്തിന്ല ശ്രമദ്യമവായ മനട്ടങ്ങ
ളതിൽ ഒന്ന്. റതിമവവാൾവതിങ്ങ് ഫണ്്, കമയൂണതിറ്തി 
ഇൻന്വസ്റ് ന്മറെ് ഫണ്് തുെങ്ങതിയവ പുന:സ്വാ
പതിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. 

നവാല ശതമവാനും പലതിശ നതിരക്തിൽ അയൽ

ക്കൂട്ടങ്ങൾക്് ബവാങ്് വവായ് നൽകുന്നതതിനവായതി 
50 മകവാെതി രൂപ നീക്തി വയ്ക്കുകയുും തുെർചെയവായ 
സവാ്ത്തിക സവാക്രത പരതിപവാെതിയതിലൂന്െ 
34972 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ സവാ്ത്തിക 
വർഷും 1310 മകവാെതി രൂപയുന്െ ബവാങ്് വവായ് എടു
ക്കുകയുും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. ഇതതിനകും മ്ശീയ 
സുംസ്വാന സർക്വാരുകളുന്െ പലതിശ 
സബ് സതിഡതി പദ്തതി മുമഖന 22 മകവാെതി രൂപ 
22000 മലന്റ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുും 10000 
മലന്റ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുും നൽകവാൻ 
കഴതിഞ്ഞു.

 13110 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് മവാചെതിങ്ങ് രേവാറെവാ
യതി 6.35 മകവാെതി രൂപ, 2399 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
റതിമവവാൾവതിങ്ങ് ഫണ്വായതി 3.6 മകവാെതി രൂപ, 127 
സതി.ഡതി.എസുകൾക്് കമയൂണതിറ്തി ഇൻന്വസ്റ് ന്മ
റെ് ഫണ്വായതി 6.37 മകവാെതി രൂപയുും വൾണറബതി
ലതിറ്തി റതിഡക്ൻ ഫണ്വായതി 43 ലക്ും രൂപയുും 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

അട്പെറോടി പ്രറത്ക പദ്ധതിയിലുയം റനട്യം
 പുതുതവായതി  രൂപീകരതിചെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  

- 53
 പുതുതവായതി  രൂപീകരതിചെ ഊരുസമതിതതികൾ 

- 10
 ആെ് രേവാമും പദ്തതി വതിറ്റുവരവ് - 16 ലക്ും
. രേതിഡ്ജ് മകവാഴ് സ് - 122 ഊരതിൽ 
 കമ്മയൂണതിറ്തി കതിചെൻ - 190 ഊരതിൽ 6. 

കതില കവാറെീൻ - 18 ലക്ും (വരവ്)
 വനവതിഭവ മശഖരും - 12 ലക്ും
 50 ഏക്ർ സ്ലത്് കൃഷതി (ന്നല്്, റവാഗതി, 

കപ്, ഇഞ്തി, പചെക്റതി, വവാഴ) 
 സ് കതിൽ പരതിശീലനും
 66 മപർക്് പരതിശീലനവും 43 മപർക്് 

മജവാലതിയുും
 122 ഊരതിൽ ബവാല മഗവാത്രസഭ  
 140 ഊരതിൽ മലബർ ബവാങ്് 
 140 ഊരതിൽ യൂത്് ക്ലബ് രൂപീകരണും 
 70 കുട്ടതികൾക്് പതി.എസ്.സതി പരതിശീലനും

-ഒരവാൾക്് മജവാലതി 
 മപവാഷകവാഹവാര വതിഭവ മകന്ദ്രും - ഒരവാൾക്് 

മജവാലതി 
 122 ഊരുകളതിൽ ബവാല മഗവാത്രസഭ 
 140 ഊരുകളതിൽ മലബർ ബവാങ്് 

കുടുുംബശ്രീ മവാതൃക നെപ്വാക്വാൻ മഗവാവ, 
തൃപുര, ലക്്ധ്ീപ് എന്നീ സുംസ്വാനങ്ങളുമവായതി 
കുടുുംബശ്രീ ധവാരണവാപത്രും ഒപ്പുവചെതുും ശ്ര
മദ്യ മനട്ടമവാണ്. ഇമതവാന്െ പതതിന്നവാന്ന് സും
സ്വാനങ്ങളതിൽ കുടുുംബശ്രീ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്വാക്തി വരതികയവാണ്.   

(മലഖകന്  
കുടുബശ്രീ മതിഷന്  എക്തികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറവാണ്)

കുടുംബ�ീ സംഘടനമാ 
സംവിധമാനത്ിചന് 

നചട്ടല്ലമാണപ് ബമദക്രമാ 
ഫിനമാന്സപ്. അയല്�ട്ട 

അംഗങ്ങള്കപ് നമാല 
ശതമമാനം പലിശ 

നിരകില് ബമാങ്കപ് വമാ� 
ലഭ്യമമാക്ന്തിനള്ള 

പദ്തി നടപ്മാകിയതമാ
ണപ് കഴിഞ് സമാമ്
ത്ിക വരഷത്ിചല 

�ദദ്യമമായ ദനട്ടങ്ങ
ളില് ഒന്പ്. റിദവമാള്വി
ങ്ങപ് ഫണ്പ്, കമയൂണിറ്ി 

ഇന്ചവസ്റ്റപ് ചമന്പ് ഫണ്പ് 
തുടങ്ങിയവ 

പുന:സ്മാപിക്കയും 
ചെ�. 
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സറോമൂഹ്സുരക്റോ സ്പൻഷൻ അദറോലത്് - 
മറോര്ഗ്ഗനിര്റദേശങ്ങൾ പുറസ്പെടുവിച്ചു

സവാമൂഹ്യസുരക്വാ ന്പൻഷൻ പദ്തതിയുമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട 
പരവാതതികൾ ജനകീയമവായതി പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് രേവാമപഞ്വായ 
ത്തുകൾ, മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികൾ, മുനതിസതിപ്ൽ മകവാർപ്മറഷൻ 
എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ ന്പൻഷൻ അ്വാലത്് നെത്തുന്നതതിന് മവാർ
ഗ്ഗനതിർമദേശങ്ങൾ പുറന്പ്ടുവതിചെ് ഉത്രവവായതി.

(സ.ഉ(സവാധവാ) നും.3634/2017/ധന, തീയതതി 25-4-2017)

ലലറരേറിയന്റോര്, നഴ് സറി ടീച്ചര്, ആയമറോര് 
എന്നിവരുസ്ട ഓണറററിയയം വര്ദ്ധിപെിച്ചു

തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിൽ പതതിന്നവാന്നതിന 
പരതിപവാെതി പ്രകവാരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സവാസ് കവാരതികനതിലയും, ശതി
ശുമന്തിരും എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ  ഓണമററതിയും വ്യവസ്യതിൽ നതി
യമതിക്ന്പ്ട്ട ലലമരേറതിയന്വാർ, നഴ് സറതി െീചെർമവാർ എന്നതിവരു
ന്െഓണമററതിയും 12000 രൂപയവായുും ആയമവാർക്് 8000 
രൂപയവായുും വർദ്തിപ്തിചെ് ഉത്രവവായതി. വർദ്നയ്ക് 01-01-2017 
മുതൽ പ്രവാബല്യും ഉണ്വായതിരതിക്കുും.

(സ.ഉ(എും.എസ്) നും.87/2017/തസധ്ഭവ, തീയതതി 24-4-
2017)

ഔറദ്റോഗിക ഭറോഷ പൂര്ണ്ണമറോയയം  
മലയറോളമറോക്റോൻ ഉത്രവ്

ന്മയ് ഒന്ന് മുതല് സുംസ്വാനത്് വതിവതിധ വകുപ്പുകളതില് 
ഔമ്്യവാഗതികഭവാഷ പൂര്ണ്ണമവായുും മലയവാളമവാക്ണന്മന്ന് ഉമ്്യവാ
ഗസ് ഭരണ പരതിഷ് കവാര (ഔമ്്യവാഗതികഭവാഷ) വകുപ്് ഉത്രവതി
റക്തി.     ഇതനുസരതിചെ് ന്സക്രമട്ടറതിയറ്് ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള സര്ക്വാ
ര്, അര്ധസര്ക്വാര്, ന്പവാതുമമഖല, സധ്യും ഭരണ, സഹകരണ 
സ്വാപനങ്ങളതില് ഔമ്്യവാഗതിക ഭവാഷ പൂര്ണ്ണമവായുും മലയവാളമവാ
ക്ണും. സുംസ്വാനന്ത് തമതിഴ്, കന്നഡ ഭവാഷവാനയൂനപക്ക്വാ
ര്ക്് ഭരണഭവാഷ സുംബന്തിചെ നതിലവതിലള്ള അവകവാശങ്ങള് 
നതിലനതിര്ത്തിയതിട്ടുണ്്. മകന്ദ്ര സര്ക്വാര്, മകന്ദ്ര സര്ക്വാര് സ്വാ
പനങ്ങള്, ലഹമക്വാെതതി, സുപ്രീുംമകവാെതതി, ഇതര സുംസ്വാന
ങ്ങള്, മറ്റു രവാജ്യങ്ങള്, സുംസ്വാനന്ത് നയൂനപക് ഭവാഷകളവായ 
തമതിഴ്, കന്നഡ അല്വാന്തയുള്ള മറ്റു ഭവാഷവാ നയൂനപക്ക്വാരു 

മവായുള്ള കത്തിെപവാടുകള്, ഇുംഗ്ീഷ് ഉപമയവാഗതിക്ണന്മന്ന് 
ഏന്തങ്തിലും നതിയമത്തില് പ്രമത്യകും പരവാമര്ശമുള്ള സുംഗതതി
കള് എന്നീ സവാഹചര്യങ്ങളതില് കുറതിപ്പു ഫയല് മലയവാളത്തിലവാ
യതിരതിക്ണന്മന്ന നതിബന്നയ്ക്കു വതിമധയമവായതി  കത്തിെപവാടുക
ള്ക്്  ഇുംഗ്തിഷ് ഉപമയവാഗതിക്വാും. അങ്ങന്നയല്വാത് 
സവാഹചര്യങ്ങളതില് എല്വാ ഔമ്്യവാഗതികവാവശ്യങ്ങള്ക്കുും   ന്മയ് 
ഒന്ന് മുതല് മലയവാളും മവാത്രമമ ഉപമയവാഗതിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് എല്വാ 
വകുപ്പു തലവന്വാരുും ഓഫീസ് മമധവാവതികളുും ഉറപ്പുവരുമത്ണ്
തവാന്ണന്നുും ഭവാഷവാമവാറ് നെപെതികള് മൂന്നുമവാസത്തിന്ലവാരതിക്ല് 
അവമലവാകനും ന്ചയ്ണന്മന്നുും ഈ നെപെതികളതില് വീഴ്ച വരു
ത്തുന്ന ഉമ്്യവാഗസ്ര്ന്ക്തതിന്ര സര്ക്വാര് നെപെതി സധ്ീകരതിക്കു
ന്മന്നുും ഉത്രവതില് പറയുന്നു.

നിലയം നികത്തു ഭൂമിയിൽ സ്കട്ിടനിര്മ്റോണയം-
സ്പഷ്ീകരണയം നൽകി

മകരള ന്നൽവയൽ തണ്ണീർത്െ സുംരക്ണ നതിയമത്തിൽ
ന്പ്െവാത്തുും ബതി.റ്തി.ആറതിൽ നതിലും എന്ന് മരഖന്പ്ടുത്തിയതു
മവായ ഭൂമതിയതിൽ ന്കട്ടതിെും/ഭവന നതിർമ്മവാണത്തിന് അനുമതതി നൽ
കുന്നതുമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട് തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്പുും റവനയൂ 
വകുപ്പുും പുറന്പ്ടുവതിചെ സർക്കുലറുകൾക്് സ്പഷ്ീകരണും നൽകതി 
സർക്കുലർ പുറന്പ്ടുവതിച്ചു.

(സർക്കുലർ നും.13105/പതി1/2017/റവ, തീയതതി 01-03-2017) 

ഉത്രവുകളിസ്ല നയൂനതകൾ ഒഴിവറോക്കുന്നതിന് 
നിര്റദേശയം പുറസ്പെടുവിച്ചു

തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളുന്െ ന്സക്രട്ടറതിമവാർ കധ്വാ
സതി-ജുഡീഷ്യൽ അധതികവാരും ഉപമയവാഗതിചെ് പുറന്പ്ടുവതിക്കുന്ന 
ഉത്രവകൾന്ക്തതിന്രയുളള ബഹുഭൂരതിപക്ും മകസുകളതിലും 
ഉത്രവകളതിൽ തതിരുത്ൽ വരുമത്ണ്തിവരുന്നതവായതി സർക്വാ
രതിന്റെ ശ്രദ്യതിൽന്പ്ട്ട സവാഹചര്യത്തിൽ അപ്രകവാരും പുറന്പ്ടു
വതിക്കുന്ന ഉത്രവകളതിൽ വീഴ്ചകളുും മകവാെതതി ഇെന്പെലകളുും 
ഒഴതിവവാക്കുന്നതതിനുും ഭരണനതിർവ്ഹണവും നതിയമപവാലനവും സൂ
ഗമമവാക്കുന്നതതിനുമവായതി നതിർമദേശും പുറന്പ്ടുവതിച്ചു.    (സർക്കുലർ 
നും. തസധ്ഭവ-ഇ.ആർ.എ3/65/2017-തസധ്ഭവ, തീയതതി 21-04-
2017)

തറദേശസ്വയയംഭരണവകുപ്പുമറോയി ബന്ധസ്പെട് സര്ക്റോര് ഉത്രവുകൾ, സര്ക്കുലറുകൾ 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങൾ എന്നിവയസ്ട പുര്ണരൂപയം www.lsgkerala.gov.in സ്വബ്ലസ്ിൽ ലഭ്മറോണ്
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സുംസ്വാനന്ത് മുഴുവന് തമദേശഭരണ 
സ്വാപനങ്ങളതിലും ഇ-ഗമവണന്സ് 

നെപ്വാക്കുകന്യന്ന ലക്്യമത്വാന്െ രൂപീകരതിചെ 
ഇന്ഫര്മമഷന് മകരള മതിഷന് . ന്വബ് അധതി
ഷ്തിത മസവനങ്ങള്ക്കുും എും-ഗമവണന്സതിനുും 
പ്രവാധവാന്യും നല്കതിന്ക്വാണ്വാണ് ഇ-ഗമവണ
ന്സ് നെപ്തിലവാക്തിവരുന്നത്.  മുഴുവന് തമദേശഭര
ണസ്വാപനങ്ങളതിലും KSWAN/VPN കണക്ടതിവതി
റ്തി സ്വാപതിക്കുകവഴതി ന്പവാതുജനങ്ങള്ക്കുും 
തമദേശഭരണസ്വാപനങ്ങളതിന്ല ജീവനക്വാര്ക്കുും  
തമദേശഭരണസ്വാപനങ്ങളുമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട വതി
വരങ്ങള് ന്വബ് അധതിഷ്തിത മസവനങ്ങളതിലൂന്െ 
ലഭ്യമവാക്വാന് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ക്യൂട്ടര് വല്ക്ര
ണവമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട് സുംശയനതിവവാരണത്തി
നുും  സവാമങ്തതിക സഹവായത്തിനുമവായതി ന്ഹല്പ്് 
ഡസ്ക് സുംവതിധവാനവും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. തമദേ
ശഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല വതിവതിധ പ്രവര്ത് 
നങ്ങള് ഇലകമക്ടവാണതിക്വായതി നതിര് വ്ഹതിക്കുന്നതതി
നു മവണ്തി വതികസതിപ്തിചെ് വതിന്യസതിചെതിട്ടുള്ള ആപ്തി

മക്ഷന് മസവാഫ് റ്് ന്വയറുകള് 
ചുവന്െ മചര്ക്കുന്നു.

സുറലഖ
തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങ 

ളതിന്ല പദ്തതി വതിവരങ്ങളുന്െ 
ഡവാറ്വാ എന്ടതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ന്വബ് അധതിഷ്തിതമവായതി  (www.
plan.lsgkerala.gov.in) നതിര് വ്ഹതിച്ചു 
വരുന്നു.  ഇതുമവായതി ബന്ന്പ്ട്ട് 
സൂക്ഷ്മ മമഖലവാ മകവാ ഡുകളുും ഉപ
മമഖലവാ മകവാഡുകളുും നതിര് വ്ഹണ 
ഉമ്്യവാഗസ്രുന്െ വതിവരങ്ങളുും 
സുമലഖ ആപ്തിമക്ഷനതില് 
ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  

റസവന (സിവിൽ രജിസ്റരേഷൻ)
സുംസ്വാനന്ത് മുഴുവന് രജതികമരേഷന് യൂ

ണതിറ്റുകളതിലും (1034) ജനന-മരണ-വതിവവാഹ 
രജതികമരേഷനുകള് നതിര് വ്ഹതിക്കുന്നത്  മസവന 
(സതിവതില് രജതികമരേഷന്) മസവാഫ് റ്് ന്വയര് ഉപ
മയവാഗതിചെവാണ്.  രജതികമരേഷന് യൂണതിറ്റുകളതില് 
ഇലകമക്ടവാണതിക്വായതി രജതിസ്റര് ന്ചയ്യുന്ന എല്വാ 
ജനന-മരണ-വതിവവാഹങ്ങളുന്െയുും വവാട്ടര് 
മവാര്ക്കുും, ബവാര്മകവാഡുും ഉള്ന്പ്ടുത്തി സുരക്തി
തതധ്ും ഉറപ്വാക്തിയതിട്ടുള്ള സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റുകള്   
www.cr.lsgkerala.gov.inഎന്ന ന്വബ്ലസറ്തില് 
നതിന്നുും ഡൗണ് മലവാഡ് ന്ചന്യ്തടുക്കുന്നതതിനുും 
സവാധതിക്കുന്നു. 

 റസവന (സ്പൻഷൻ)
www.welfarepension.lsgkerala.gov.in എന്ന 

ന്വബ്ലസറ്തില് വ്യത്യസ്ങ്ങളവായ സവാമൂഹ്യ 
സുരക്വാ ന്പന്ഷന് ഗുണമഭവാക്വാക്ളുന്െ 
വതിവര സഞ്യും ലഭ്യമവാണ്.   സുംസ്വാനന്ത് 
ഏകമ്ശും 3702753 ഗുണമഭവാക്വാക്ള്ക്് 
ഇതതിലൂന്െ മസവനും ലഭ്യമവാകുന്നു. 

ന്പന്ഷന് ഗുണമഭവാക്വാക്ള്ക്് പ്രമത്യക 
തതിരതിചെറതിയല് ന്ര് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഇത് ഉപ
മയവാഗന്പ്ടുത്തി വതിതരണ വതിവരങ്ങള് കൃത്യമവാ
യതി ആര്ക്കുും എവതിന്െനതിന്നുും ഓണ് ലലന് 
ആയതി മനസ്തിലവാക്വാന് സവാധതിക്കുും. 2016-17 ല് 
3416.72 മകവാെതി രൂപയുും 2017-18 ല് ഇതുവന്ര 
1144.01 മകവാെതി രൂപയുും വതിതരണും നെത്തി. 
1844243 മപര്ക്് മനരതിട്ട് വീട്ടതിലും 1858510 
മപര്ക്് ബവാങ്് അക്ൗണ്്  വഴതിയുും ന്പന്ഷന് 
നല്കതിവരുന്നു. 

സ്റോപന
തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല ജീവന

ക്വാരുന്െ മസവന മവതന വതിശ്വാുംശങ്ങള്, 
പ്രതതിമവാസ ഇെപവാടുകള് എന്നതിവ തയ്വാറവാക്കു

ഇന്ഫര്മമഷന് മകരള മതിഷന് 

േികവുറ്റ പ്രവരത്തനങ്ളുതെ ഒരു വര്ം 
എയം. പി അജിത്കുമറോര് 
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ന്നതതിനുും ജീവനക്വാരുന്െ പതി.എഫ് ന്ക്രഡതിറ്് 
കവാര്ഡ് വതിതരണും ന്ചയ്യുന്നതതിനുമുള്ള മസവാ
ന്ഫ്റധ്യറവാണ് സ്വാപന.  www.kmpecpf.
lsgkerala.gov.in  എന്ന ന്വബ്ലസറ്തില് മുനതി
സതിപ്ല് ജീവനക്വാരുന്െ മപ്രവാവതിഡന്റ് ഫണ്് 
വതിശ്വാുംശങ്ങളുും www.kpepf.lsgkerala.gov.in 
എന്ന ന്വബ്ലസറ്തില് പഞ്വായത്് ജീവന
ക്വാരുന്െ മപ്രവാവതിഡന്റ് ഫണ്് വതിശ്വാുംശങ്ങ
ളുും ലഭ്യമവാണ്.  

 സറോയംഖ് 
അക്രൂവല് അെതിസ്വാനമവാക്തിയുള്ള അക്ൗ

ണ്തിുംഗ് സമ്പ്ര്വായും തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങ
ളതില് നെപ്തിലവാക്കുന്നതതിനുള്ള ആപ്തിമക്ഷന് 
മസവാഫ് റ്് ന്വയറവാണ്  സവാുംഖ്യ .  നതിലവതിലള്ള 
സവാുംഖ്യ ആപ്തിമക്ഷന്ന  ന്വബ് അധതിഷ്തിത 
ആപ്തിമക്ഷനവാക്തി മവാറ്റുന്നതതിനുള്ള നെപെതിക
ള് അന്തതിമഘട്ടത്തിലവാണ്.  മലവാക്ല് സവാുംഖ്യ
യതില് ലഭ്യമവാക്തിയ എല്വാ വര്ഷങ്ങളതിന്ലയുും 
AFS വതിവരങ്ങള് ന്വബ് അധതിഷ്തിത ആപ്തിമക്
ഷനതില് (www.finance.lsgkerla.gov.in) ഉള്ന്പ്ടു
ത്തിയതിട്ടുണ്്.  കവാട്ടവാക്െ ജതില്വാ ടഷറതിയുമവായതി 
ഇെപവാെ് നെത്തുന്ന എല്വാ തമദേശഭരണ സ്വാപ
നങ്ങളതിലും ഓണ് ലലന് ബതില് സബ്മതിഷന് 
ന്മവാഡയൂള് ലപലറ്വായതി നെപ്തിലവാക്തിയതിട്ടുണ്്.

സഞ്ചയ
സഞ്യ ആപ്തിമക്ഷനതിലൂന്െ നതിലവതില് 

ഓണ് ലലനവായതി ഉെമസ്വാവകവാശ സര്ട്ടതിഫതി
ക്റ്റുും, വസ്തു നതികുതതി അെയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള  

ഇ-മപന്മെന്റ് സുംവതിധവാനവും www.tax.
lsgkerala.gov.in  എന്ന ന്വബ്ലസറ്തിലൂന്െ ന്പവാ
തുജനങ്ങള്ക്് ലഭ്യമവാക്തിയതിട്ടുണ്്.  മുന്കവാല 
വതിവരങ്ങളുന്െ  ഡവാറ്വാമബസ് പൂര്ത്തിയവായതിട്ടുള്ള 
445 തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങളതില് ഇ-മപന്മെ
റെ് സൗകര്യും ലഭ്യമവാണ്.  

 സൂചിക
തമദേശ ഭരണസ്വാപനങ്ങളതിന്ല  ഫ്രണ്് 

ഓഫീസ്, ബവാക്് എന്ഡ് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ക്യൂട്ടര് വല്ക്രതിക്കുന്ന സുംവതിധവാനത്തിലൂന്െ 
മപപ്ര് ന്ലസ് ഓഫീസ് (കെലവാസ് രഹതിത 
ഓഫീസ്), ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടതിഫതിമക്ഷന് 
എന്ന ലക്്യും പ്രവാവര്ത്തികമവാക്കുന്നതതിനവായതി 
വതികസതിപ്തിചെതിട്ടുള്ള ന്വബ് അധതിഷ്തിത ആപ്തി
മക്ഷന് മസവാഫ് റ്് ന്വയറവാണ്  സൂചതിക.  

സചിത്ര (അസ്്)
തമദേശഭരണസ്വാപനങ്ങളുന്െ ആസ്തി വതിവ

രങ്ങള് ഉള്ന്ക്വാള്ളുന്ന ന്വബ് അധതിഷ്തിത 
ആപ്തിമക്ഷന് മസവാഫ് റ്് ന്വയര്  സചതിത്ര 
(അസറ്്) ആസ്തികളുന്െ മൂല്യും കൂെതി ഉള്ന്പ്ടു
ത്വാന് സൗകര്യന്പ്ടുന്ന രീതതിയതില് പരതിഷ്കരതി
ചെ് എല്വാ തമദേശഭരണസ്വാപനങ്ങളതിലും വതിന്യ
സതിചെതിട്ടുണ്്.

സയംറവദിത
തമദേശസധ്യുംഭരണ വകുപ്തിന്റെയുും തമദേശ

ഭരണ സ്വാപനങ്ങളുമെയുും ന്വബ്മപവാര്ട്ടലവാ
ണ് സുംമവ്തിത www.lsgkerala.gov.in. 

തദദേശഭരണസ്മാപ
നങ്ങളുചട ആസ്തി 
വിവരങ്ങള് ഉള്ചകമാ
ള്ളുന് ചവബപ് 
അധിഷ്ിത ആപ്ിദക
ഷന് ദസമാഫപ് റ്പ് ചവയ
ര  സെിത്ര (അസറ്പ്) 
ആസ്തികളുചട മൂല്യം 
കൂടി ഉള്ചപ്ടുത്മാന് 
സകൗകര്യചപ്ടുന് 
രീതിയില് പരിഷ്കരിച്പ് 
എല്ലമാ തദദേശഭരണ
സ്മാപനങ്ങളിലം 
വിന്യസിച്ിട്ടുണ്പ്.

രേവാമപഞ്വായത്തുകളതില് മതികചെ 
രീതതിയതില് ഇ - ഗമവണന്സ് 
നെപ്വാക്തിയതതിനുള്ള മ്ശീയ 
പുരസ്കവാരും ഉത്ര്പ്രമ്ശ് 
മുഖ്യമന്തതി മയവാഗതി ആ്തിത്യനവാ
ഥതില് നതിന്നുും മകരളത്തിന് 
മവണ്തി പഞ്വായത്് അഡീഷ
ണല് ഡയറക്ടര് എും.പതി. 
അജതിത് കുമവാര് സധ്ീകരതിക്കുന്നു. 
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സറകേതയം
മകരളവാ മുനതിസതി 

പ്ല് ബതില്ഡതിുംഗ് 
റൂള്, മകരളവാ പഞ്വാ
യത്് ബതില്ഡതിുംഗ് 
റൂള് എന്നതിവന്യ 
അെതിസ്വാനമവാക്തി 
തമദേശ ഭരണ സ്വാ
പനങ്ങളതിന്ല ന്ക 
ട്ടതിെ നതിര്മ്മവാണ ചട്ട
ങ്ങള് സുംബന്തിചെ 
കവാര്യങ്ങള് കൃത്യമവാ
യുും, സുഗമമവായുും 

നതിറമവറ്റുന്നതതിനവായതി വതികസതിപ്തിചെതിട്ടുള്ള ന്വബ് 
അധതിഷ്തിത ആപ്തിമക്ഷന് മസവാഫ് റ്് ന്വയറവാ
ണ് സമങ്തും (www.buildingpermit.lsgkerala.gov.
in).എല്വാ മുനതിസതിപ്വാലതിറ്തികളുും മകവാര്പ്മറഷനു
കളുും 494 രേവാമപഞ്വായത്തുകളതിലും പ്രസ്തുത 
സുംവതിധവാനും ഉപമയവാഗന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  
ഇതതിലൂന്െ 235239 അമപക്കള് ഇ-ഫയലതിുംഗ് 
ന്ചയ്യുകയുും 115694 ന്പര്മതിറ്റുകള് നല്കുകയുും 
ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. 

സകര്മ്
വവാര്ഡ് സഭ, വതികസന ന്സമതിനവാര്, 

വര്ക്തിുംഗ് ഗ്രൂപ്്, കൗണ്സതില് മയവാഗും, സ്റവാ
ന്റതിുംഗ് കമ്മതിറ്തി മയവാഗും, സ്റതിയറതിുംഗ് കമ്മതിറ്തി 
മയവാഗും എന്നതിവയുന്െ കവാര്യപരതിപവാെതികള്, തീ
രുമവാനങ്ങള് എന്നതിവ മരഖന്പ്ടുത്തുന്നതതിനുും 
മയവാഗതീയതതി, സമയും എന്നതിവ എസ്.എും.
എസ്് ആയുും, ഇ-ന്മയതിലവായുും അറതിയതിക്കുന്ന
തതിനുും,  മയവാഗങ്ങളുന്െ ഹവാജരുും, മതിനതിറ്്സുും 
തയ്വാറവാക്തി മതിനതിറ്്സതിന്റെ പകര്പ്് ബന്ന്പ്ട്ട 
എല്വാവര്ക്കുും ഓണ് ലലനവായതി നല്കുന്നതതിനു
മുള്ള സുംവതിധവാനമവായ സകര്മ്മ 635 തമദേശഭ
രണ സ്വാപനങ്ങള് ഉപമയവാഗന്പ്ടുത്തിയതിട്ടു 
ണ്്.  11493 ഭരണസമതിതതി മയവാഗങ്ങള്  പ്രസ്തുത 
ന്വബ്ലസറ്തിലൂന്െ നെത്തിയതിട്ടുണ്്.  

സുറരഖ
തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല ജീവന

ക്വാര്ക്് വതിവതിധ മസവനങ്ങള് തയ്വാറവാക്കുന്ന
തതിന് വ്യത്യസ് മസവാഫ് റ്് ന്വയറുകള് ഉപമയവാ
ഗതിമക്ണ് അവസ് നതിലവതിലണ്്.  ആയത് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനവായതി സുമരഖ മസവാഫ് റ്് ന്വ
യറതിന്റെ ഒഫതിഷ്യല് മലവാഗതിനതില് എല്വാ ന്വബ്ബ
ധതിഷ്തിത മസവാഫ് റ്് ന്വയറുകളുും ഒറ് മലവാഗതിനതില് 
ലഭ്യമവാകുന്ന സുംവതിധവാനും ആരുംഭതിചെതിട്ടുണ്്.  
www.surekha.ikm.in എന്ന ന്വബ് വതിലവാസ

ത്തില് ഏറ്വും പുതതിയ ന്വബ് ന്രേൗസറുകള് 
വഴതി  (ന്മവാസതില് ഫയര്മഫവാക്്, ഗൂഗതിള് 
എന്നതിവ അഭതികവാമ്യും) "സുമരഖ" മസവാ
ഫ് റ്് ന്വയ ലഭ്യമവാകുന്നതവാണ്. 

  
സമഗ്ര

തമദേശ സധ്യുംഭരണസഥവാപനങ്ങളുന്െ വതി
വരങ്ങള് വതിരല്തു്തില് ലഭ്യമവാകുന്നതതിനവായതി 
സ്വാര്ട്ട് മഫവാണതില് ന്ഡൗണ് മലവാഡ് ന്ചയ്ത് 
ഉപമയവാഗതിക്വാവന്ന ന്മവാലബല് ആപ്തിമക്ഷ
നവാണ്  സമരേ. പരതിമതിതമവായ സവാമങ്തതിക 
പരതിജ്വാനമുള്ളവര്ക്് മപവാലും സുഗമമവായതി 
ഉപമയവാഗതിക്വാന് കഴതിയുന്ന വതിധത്തിലവാണ് 
രൂപകല്പന ന്ചയ്തതിട്ടുള്ളത്.  

സമന്വയ
തമദേശഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല ജീവന

ക്വാര് നതിലവതില് വതിവതിധ തരത്തിലള്ള പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്ക്് വ്യത്യസ്യതിനും ആപ്തിമക്ഷ
നുകള് ഉപമയവാഗതിമക്ണ്തവായതി വരുന്നു.  ഈ 
സവാഹചര്യത്തില് മജവാലതിഭവാരവും സമയ 
നഷ്വും ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനവായതി ജീവനക്വാ
ര്ക്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിനവാവശ്യമവായ ആപ്തി
മക്ഷനുകള് ഒന്രവാറ് വതിന്മഡവായതില് ലഭ്യമവാ
കുന്നതതിനവായതി ഇന്ഫര്മമഷന് മകരള മതിഷന് 
വതികസതിപ്തിചെ മസവാഫ് റ്് ന്വയറവാണ് സമനധ്യ.

സഹറോയ
സര്ക്വാര് സ്കൂളുകളതിന്ല വതി്്യവാര്ത്തികളുന്െ 

പഠനവതിവരങ്ങളുും മപ്രവാരേസ്് റതിമപ്വാര്ട്ടുകളുും 
ഹവാജര് നതിലയുും യഥവാസമയും  മവാതവാപതിതവാക്
ള്ക്് ന്വബ്ലസറ്തിലൂന്െ ന്തരയുന്നതതിനുും, 
വതിവരങ്ങള് എസ്.എും.എസ്/ഇ-ന്മയതിലതിലൂന്െ 
ലഭ്യമവാക്കുന്നതതിനുമുള്ള ന്വബ് അധതിഷ്തിത 
ഓമട്ടവാമവാറ്തിക് സ്കൂള് ഹവാജര് സുംവതിധവാനും വതിക
സതിപ്തിചെ് മസ്ററ്് മഡറ്വാ ന്സറെറതിന്ല ഐ.ന്ക.
എും ന്സര് വറതില് വതിന്യസതിചെതിട്ടുണ്്.   നതിലവതില് 
130 സ്കൂളുകളതില് പ്രസ്തുത സുംവതിധവാനും ലഭ്യ 
മവാണ്.

ഇ - ടിക്്ിയംഗ്
തമദേശഭരണസ്വാപനങ്ങള്ക്് വതിമനവാ് 

നതികുതതി പതിരതിവും, മകരള സുംസ്വാന സവാുംസ്കവാ
രതിക മക്മനതിധതി മബവാര്ഡതിമലക്കുള്ള ന്സസുും 
ന്വബ് അധതിഷ്തിതമവായതി നെത്തുന്നതതിനുള്ള 
മസവാഫ് റ്് ന്വയര് ഐ.ന്ക.എും വതികസതിപ്തിചെ് 
വരുന്നു. 

(മലഖകന്
ഇന്ഫര്മമഷന് മകരള മതിഷനതില് ഗ്രൂപ്് ഡയറക്ടറുും 

പഞ്വായത്് അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുമവാണ്)

നിലവിലള്ള സമാംഖ്യ 
ആപ്ിദകഷചന  ചവബപ് 
അധിഷ്ിത ആപ്ിദകഷ

നമാകി മമാറ്റുന്തിനള്ള 
നടപടികള് അന്തിമഘട്ട

ത്ിലമാണപ്.  ദലമാകല് 
സമാംഖ്യയില് ലഭ്യമമാ

കിയ എല്ലമാ വരഷങ്ങളി
ചലയും AFS വിവരങ്ങള് 

ചവബപ് അധിഷ്ിത 
ആപ്ിദകഷനില് ഉള്ചപ്
ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.  കമാട്ടമാകട 

ജില്ലമാ ട്ഷറിയുമമായി 
ഇടപമാടപ് നടത്തുന് എല്ലമാ 

തദദേശഭരണ സ്മാപന
ങ്ങളിലം ഓണ് ബലന് 

ബില് സബ്ിഷന് 
ചമമാ�യൂള് ബപലറ്മായി 

നടപ്ിലമാകിയിട്ടുണ്പ്.
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ശുചതിതധ് മകരളും എന്ന �ഹത്വായ കർമ്മപ
ദ്തതി നെപ്തിലവാക്കുന്നതതിന് മവണ് സവാമങ്

തതിക- സവാ്ത്തിക സഹവായും നൽകുന്നതതിനുും 
രേവാമ-നഗര വ്യത്യവാസമതില്വാന്ത വതിവതിധ ശുചതി
തധ്ഘെകങ്ങൾ സവാമങ്തതികമമന്മയവാന്െ നെ
പ്വാക്തി സുംസ്വാനത്തിന്റെ ആമരവാഗ്യ-പരതി
സ്തിതതി മനട്ടും ന്മചെന്പ്ടുത്തുന്നതതിനുമവാണ് 
ശുചതിതധ് മതിഷൻ രൂപീകരതിചെതിട്ടുള്ളത്. സുംസ്വാ
നത്് ഇെയ്കതിന്െ ഉണ്വാകുന്ന പകർചെവ്യവാധതികളു
ന്െ വ്യവാപനവും, സവാമൂഹ്യ ശുചതിതധ്ും നതിലനതിർ
ത്തുന്നതതിന് അനതിവവാര്യമവായതി ഉണ്വായതിരതി 
മക്ണ് ഖര-ദ്രവമവാലതിന്യ പരതിപവാലന മമഖല
യതിന്ല സൗകര്യങ്ങളുന്െ കുറവും കണക്തിന്ലടു
ത്് സുംസ്വാനന്ത് മവാലതിന്യമുക്മവാക്തി ഒരു 
സമ്പൂർണ്ണശുചതിതധ് പ്രമ്ശമവാക്തി മവാറ്റുക എന്ന 
ലക്്യത്തിലവാണ്  നഗരങ്ങളതിലും രേവാമങ്ങളതിലും 
ശുചതിതധ് മകരളും പദ്തതി നെപ്തിലവാക്തി വരുന്ന
ത്. ശുചതിതധ് - മവാലതിന്യസുംസ് കരണരുംഗത്് 
തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങൾക്വാവശ്യ 
മവായ സവാമങ്തതിക സഹവായവും അനുമതതിയുും 
സുംസ്വാനത്തിന്റെ ന്പവാതുവവായ നയത്തിന്റെ
യുും പദ്തതികളുമെയുും അെതിസ്വാനത്തിൽ ലഭ്യ
മവാക്കുക എന്നതവാണ് ശുചതിതധ്മതിഷൻ ന്ചയ്തു  
വരുന്ന പരമപ്രധവാനമവായ പ്രവർത്നും.  

സ്വളിയിടവിസര്ജന
വിമുക് സയംസ്റോനയം  

ശുചതിതധ്മതിഷന്റെ  കഴതിഞ്ഞകവാല പ്രവർത്
നങ്ങളതിൽ ഏറ്വും ശ്രമദ്യമവായത് മകരളത്തി
ന്റെ രേവാമപ്രമ്ശങ്ങന്ള ന്വളതിയതിെ വതിസർജ്ജന 
മുക്മവാക്തി 2016 നവുംബർ ഒന്നതിന് പ്രഖ്യവാപതി 
ചെതവാണ്.  ഏകമ്ശും രണ്് ലക്മത്വാളും കക്കൂ
സുകൾ മൂന്ന് മവാസക്വാലയളവതിൽ നതിർമ്മതിചെ് 
വലതിന്യവാരു മുമന്നറ്മവാണ് സുംസ്വാനും നെത്തിയ
ത്.  കൂട്ടവാമെമയവാന്െ നെത്തിയ പ്രവർത്നമവാണ് 
മകരളന്ത് വളന്ര ന്ചറതിയ കവാലയളവതിൽ ഈ 
മനട്ടത്തിമലക്് എത്തിചെത് എന്ന് നതിസുംശയും 
പറയവാും.  തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങൾ, 
വതിവതിധ സന്നദ് സുംഘെനകൾ, എൻ.സതി.സതി, 
എൻ.എസ്.എസ്, അമസവാസതിമയഷൻ ഓഫ് 
സ് കൂൾ ഓഫ് മസവാഷ്യൽ വർക്് ഇൻ മകരള, 
വതിമല്ജ് ഓഫീസർമവാർ, വതി.ഇ.ഒ മവാർ, മറ്് ഉമ്്യവാ
ഗസ്ർ തുെങ്ങതിയവരുന്െ സഹകരണവും മമൽ
മനവാട്ടവും ഓമരവാ ജതില്കളതിമലയുും ഒ.ഡതി.എഫ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് മുതൽക്കൂട്ടവായതി. ഇതതിന്റെ തു
െർചെന്യമന്നവാണും മകരളത്തിൽ നഗരപ്രമ്ശങ്ങ
ളതിലും ഏകമ്ശും മുപ്തതിനവായതിരമത്വാളും കക്കൂ
സുകൾ നൽകതി സമ്പൂർണ്ണ ന്വളതിയതിെ 
വതിസർജ്ജന വതിമുക് സുംസ്വാനമവാക്വാൻ തയ്വാ

ന്റടുക്കുകയവാണ് മകരളും.

മറോലിന്സയംസ് കരണയം
ലജവമവാലതിന്യങ്ങൾ ഉറ

വതിെത്തിൽ തന്ന്ന സുംസ് ക
രതിക്കുന്നതതിനുും അലജവ 
പവാഴ് വസ്തുക്ൾ പുന:ചുംക്രമ 
ണത്തിന് വതിമധയമവാക്കുവവാ
നുും ഉള്ള മവാലതിന്യസുംസ് ക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
പ്രചവാരും നൽകുന്നതതിനവായതി 
വീടുകൾക്കുും സ്വാപനങ്ങൾ
ക്കുും കമ്വാസ്റതിുംഗ് രീതതി 
കൾ സ്വാപതിക്കുന്നതതിനുും 

�ചിത്വസോ�ോതപ്കോരത്തിനോയി
റഡറോ.സ്ക. വറോസുകി ഐ എ എസ്

�െിത്വമിഷചന്  
കഴിഞ്കമാല പ്വരത്
നങ്ങളില് ഏറ്വും 
�ദദ്യമമായതപ് 
ദകരളത്ിചന് ഗ്മാമപ്
ദേശങ്ങചള ചവളിയിട 
വിസര�ന മു�മമാകി 
2016 നവംബര ഒന്ിനപ് 
പ്ഖ്യമാപിച്തമാണപ്.  
ഏകദേശം രണ്പ് 
ല�ദത്മാളം ക��
കള് മൂന്പ് മമാസകമാലയ
ളവില് നിര�ിച്പ് 
വലിചയമാരു 
മുദന്റ്മമാണപ് 
സംസ്മാനം നടത്ിയതപ്.  
കൂട്ടമാ�ദയമാചട നട
ത്ിയ പ്വരത്നമമാണപ് 
ദകരളചത് വളചര 
ചെറിയ കമാലയളവില് 
ഈ ദനട്ടത്ിദലകപ് 
എത്ിച്തപ് എന്പ് 
നിസംശയം പറയമാം. 
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ബമയവാഗ്യവാസ് പ്വാന്റുകൾ സ്വാപതിക്കുന്നതതി 
നുമവായതി ശുചതിതധ്മതിഷൻ ഒരു യൂണതിറ്തിന് 75% 
തുക സബ് സതിഡതിയവായതി നൽകുന്നു.  ഈ 
രീതതിയതിൽ കഴതിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 
6500 ഓളും കമ്വാസ്റതിുംഗ് യൂണീറ്റുകൾക്കുും 
1900 മത്വാളും ബമയവാഗ്യവാസ് പ്വാന്റുകൾക്കുും 
സബ് സതിഡതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  

ഉറവിട ലജവമറോലിന് സയംസ് കരണയം
വീടുകളതിലും സ്വാപനങ്ങളതിലും ഉറവതിെ മവാ

ലതിന്യസുംസ്കരണും മപ്രവാത്സവാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിന് 
അനുമയവാജ്യമവായ സവാമങ്തതികവതി്്യകൾ മകരള
ത്തിന്റെ പലഭവാഗത്തുും പരീക്തിചെ് വതിജയന്മന്ന് 
കണ്വന്യ ഉൾന്പ്ടുത്തി ഇക്വാര്യത്തിൽ വ്യ
ക്ത ഉണ്വാക്വാനുും പരമവാവധതി മപ്രവാത്സവാഹനും 
നൽകവാനുും കഴതിഞ്ഞു. മവാലതിന്യ സുംസ് കരണ
ത്തിൽ സവാമങ്തതിക സഹവായും ലഭ്യമവാക്കുന്നതതി
നവായതി തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളതിന്ല 

ഖരമവാലതിന്യ സുംസ് ക്രണ പദ്തതികൾ നെപ്തി
ലവാക്കുന്നതതിന് �മറവാളും സർവ്ീസ് ന്പ്രവാലവ
ഡർമവാന്രയുും 2 അക്രഡതിറ്ഡ് ഏജൻസതികന്ളയുമവാ
ണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ത്. കൂടുതൽ ഏജൻസതികന്ള 
നതിയമതിക്കുന്നതതിന് നെപെതി സധ്ീകരതിച്ചുവരുന്നു

എയം.ആര്.എഫ്
ഓമരവാ തമദേശസ്വാപനങ്ങളതിലും അലജവ 

പവാഴ് വസ്തുക്ൾ പുന:ചുംക്രമണ ത്തിന് വതിമധയ
മവാക്കുന്നതതിനവായതി തരുംതതിരതിചെ് മശഖരതിചെ് സൂ
ക്തിക്കുന്നതതിനവായതി എും.ആർ.എഫ് സുംവതി 
ധവാനും ആവതിഷ് കരതിച്ചു.  ആ്്യഘട്ടത്തിൽ ഇത്
രത്തിലള്ള 42 എും.ആർ.എഫ് സുംവതിധവാനങ്ങൾ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട 42 മുൻസതിപ്വാലതിറ്തികളതിൽ 
പ്രവർത്നും ആരുംഭതിക്കുും. ഇതതിന്റെ നതിർമ്മവാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് തുെക്ും കുറതിച്ചു. 

ഗ്രീൻ റപ്രറോറട്റോറക്റോൾ
മവാലതിന്യ  ഉത്പവാ്നത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കു

ന്നതതിന് മവണ്തി ഡതിസ് മപവാസതിബതിൾ  സവാധന
ങ്ങളുന്െ ഉപമയവാഗും പൂർണ്ണമവായുും ഒഴതിവവാക്തി, 
കഴുകതി ഉപമയവാഗതിക്വാൻ കഴതിയുന്ന പവാത്രങ്ങൾ
ക്് പ്രചവാരും ന്കവാടുക്കുകയുും  മശഷും ഉണ്വാകു
ന്ന ലജവമവാലതിന്യും  അതവാത് സ്ലങ്ങളതിൽ 
തന്ന്ന കമ്വാസ്റതിുംഗതിലൂന്െ വളമവാക്തി മവാറ്റുക
യുും  ന്ചയ്യുക എന്നതവാണ് രേീൻ മപ്രവാമട്ടവാമക്വാ 
ളതിന്റെ അെതിസ്വാന   തതധ്ും.   2015 ജനുവരതി 
മവാസും നെന്ന മ്ശീയ ന്ഗയതിുംസതിലവാണ് ശുചതി
തധ്മതിഷൻ ഇത് പരീക്ണവാർത്ും നെപ്തിലവാ
ക്തിയത്.  ഇതതിന്റെ  വൻ വതിജയന്ത്തുെർന്ന് 
സുംസ്വാനത്് നെക്കുന്ന വൻ ആമഘവാഷ പരതി
പവാെതികളതിലും ഉത്സവങ്ങളതിലും ന്പവാതുചെങ്ങുക
ളതിലും രേീൻ മപ്രവാമട്ടവാമക്വാൾ നെപ്വാക്തി 
വരുന്നു.  സുംസ്വാനന്ത് സ് കൂൾ കമലവാത്സ
വും, മ്ശീയ അത് ലറ്തിക് മീറ്്, ആറ്റുകവാൽ 
ന്പവാങ്വാല, മന്തതിസഭയുന്െ സത്യപ്രതതിജ്വാ 
ചെങ്ങ്, നതിയമസഭവാ ഇലക്ൻ തുെങ്ങതി വതിവതിധ

നമുകപ് ആവശ്യമില്ലമാ
ത്തും എന്മാല് സമൂഹ

ത്ില് മറ്റുള്ളവരകപ് 
പ്ദയമാജനചപ്ടുന്തുമമായ 

അദനകം വ�കള് 
ആവശ്യമുള്ളവരിദലകപ് 

എത്ിക്ക എ�ള്ള
തമാണപ് സ്വമാപപ് ദഷമാ�

കള് നിര�ഹിക്ന് 
ധര�ം. സ്വമാപപ് ദഷമാ�
കള് ഇന്പ് അദനകം 

മുന്സിപ്മാലിറ്ികളില് ഒരു 
സ്ിരം സംവിധമാനമമായി 

ഉയര� കഴി�.  
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ങ്ങളവായ പരതിപവാെതികളതിലും  ആമഘവാഷങ്ങളതി
ലും രേീൻ മപ്രവാമട്ടവാമക്വാൾ ഇന്ന് പതിൻതുെരുന്നു

സ്വറോപെ് റഷറോപെ്
പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളുന്െ �ഷണും പരമവാവധതി 

കുറയ്ക്കുവവാൻ ഓമരവാ വസ്തുക്ളുും അതതിന്റെ ഉപ
മയവാഗക്മതയുന്െ പരമവാവധതി ഉപമയവാഗന്പ്ടു
ത്ണും എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ സധ്വാപ് മഷവാ
പ്പുകൾക്് മപ്രവാത്സവാഹനും നൽകുന്നു.  നമ്മുന്െ 
വീട്ടതിൽ നമുക്് ആവശ്യമതില്വാത്തുും എന്നവാൽ 
സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്് പ്രമയവാജനന്പ്ടു 
ന്നതു ന്മവായ അമനകും വസ്തുക്ൾ ഉണ്വാവവാും.  
ഇത്രും വസ്തുക്ൾ ആവശ്യമുള്ളവരതിമലക്് 
എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതവാണ് സധ്വാപ് മഷവാപ്പു
കൾ നതിർവ്ഹതിക്കുന്ന ധർമ്മും.  ഇത്രും സധ്വാ
പ് മഷവാപ്പുകൾ ഇന്ന് അമനകും മുൻസതിപ്വാലതിറ്തി 
കളതിൽ ഒരു സ്തിരും സുംവതിധവാനമവായതി ഉയർന്നു 
കഴതിഞ്ഞു.  

മഴക്റോലപൂര്വ്വ ശുചിത്വ കറോമ്പയിൻ
സുംസ്വാനത്് മുഖ്യ ആമരവാഗ്യപ്രശ് നമവാ

യതി മവാറുന്ന  മവാലതിന്യനതിർമവാർജനത്തിന്റെ കവാ
ര്യത്തിൽ വീടുകളതിലും സ്വാപനങ്ങളതിലും വതി
മകന്ദ്രീകൃത മവാലതിന്യസുംസ് കരണ സുംവതിധവാന 
ങ്ങളുന്െ അപര്യവാ�ത ഇന്ന് കവാ�ന്നു. ഇക്വാ
ര്യത്തിൽ തമദേശ സധ്യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങളുും 
ബന്ന്പ്ട്ട വകുപ്പുകളുും വലതിയ പങ്് വഹതിമക്
ണ്തുണ്്. സുംസ്വാനത്് രേവാമ - നഗര പ്രമ്ശ
ങ്ങളതിൽ വവാർഡുതല ആമരവാഗ്യ ശുചതിതധ് സമതി
തതികൾ ജനപ്രതതിനതിധതികളുമെയുും ആമരവാഗ്യ 
പ്രവർത്കരുമെയുും മനതൃതധ്ത്തിൽ നല് 
രീതതിയതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇതതിറെ 
ഭവാഗമവായതി ഗവാർഹതിക മബവാധവൽകരണും, 
സ്വാപന മബവാധവൽക്രണും തുെങ്ങതി ഒമട്ടന്റ 
പരതിപവാെതികൾ നെക്കുന്നുണ്്. 

മവാലതിന്യും പൂർണ്ണമവായതി ഒറ്യെതിക്് നതിർ
മ്മവാർജ്ജനും ന്ചയ്വാൻ സവാധ്യമല് എന്ന തതിരതി

ചെറതിവതിലൂന്െ  അളവ് കുറയ്കൽ, പുനരുപമയവാഗും, 
പുന:ചുംക്രമണും എന്ന തത്ധ്ത്തിൽ അധതിഷ്തി
തമവായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ശുചതിതധ്മതിഷൻ തു
െക്ുംകുറതിചെ് കഴതിഞ്ഞു.  രേീൻ മപ്രവാമട്ടവാമക്വാളതി 
ലൂന്െ ഒരു ഹരതിത സുംസ് കൃതതി നമുക്് മനെതിന്യ
ടുക്വാൻ കഴതിയുും.  രേീൻ മപ്രവാമട്ടവാമകവാളതിന്നവാപ്ും, 
സധ്വാപ്് മഷവാപ്പുകൾ സ്തിരമവായ ഒരു സുംവതിധവാന
മവാകണും.  ഏന്തങ്തിലന്മവാരു ലജവമവാലതിന്യ 
സുംസ് കരണ സുംവതിധവാനും എല്വാ വീടുകളതിലും 
ഉണ്വാവണും.  എല്വാ സ്വാപനങ്ങളതിലും ഉണ്വാവ
ണും.  മവാലതിന്യും കുമതിഞ്ഞുകൂടുന്ന എല്വാ ന്പവാതു
മകന്ദ്രങ്ങളതിലും ഉണ്വാവണും.  ഇതതിലൂന്െ ലജവ
കൃഷതിയുും നമുക്് മപ്രവാത്സവാഹതിപ്തിക്വാും.  ഒരു 
ഹരതിതകവാലത്തിന്റെ പുനർജനതിയ്കവായതി നമുക്് 
ഒരുമതിക്വാും.

(മലഖതിക ശുചതിതധ്മതിഷന്  
എക്തികയുട്ടീവ് ഡയറക്ടറവാണ്)

മമാലിന്യം പൂരണ്ണമമായി 
ഒറ്യടികപ് നിര�മാര�
നം ചെയ്മാന് സമാധ്യമല്ല 
എന് തിരിച്റിവി�ചട  
അളവപ് കുറ�ല്, 
പുനരുപദയമാഗം, പുന:െം
ക്രമണം എന് തത്്വ
ത്ില് അധിഷ്ിതമമായ 
പ്വരത്നങ്ങള്കപ് 
�െിത്വമിഷന് തുടകം
കുറിച്പ് കഴി�
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ഇന്ത്യയ്ക് അകത്തുും പുറത്തുും വതിമകന്ദ്രീക
രണ, ആസൂത്രണ പരതിപവാെതികൾ വ്യവാപതിപ്തി

ക്കുന്നതതിൽ കതില (Kerala Institute of Local 
Administration) മനതൃതധ്പരമവായതിട്ടുള്ള പ�വ
ഹതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയതിന്ല ഇതര സുംസ്വാന 
ങ്ങളതിന്ല രണ്രലക്മത്വാളും വരുന്ന പഞ്വായ
ത്തുകൾ എല്വാുംതന്ന്ന വതികസന പദ്തതി 
ഇമപ്വാൾ തയ്വാറവാക്തി വരുന്നത് മകരളും രൂപും 
നൽകതിയ ആസൂത്രണരീതതിയതിലവാന്ണന്ന 
കവാര്യും ഏവർക്കുും അഭതിമവാനതിക്വാവന്നതവാണ്. 
അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണും ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്ന
തതിന്റെ ഭവാഗമവായതി കതില നെത്തിവരുന്ന മസവന
ങ്ങൾ മവാനതിചെ് മൂന്ന് രവാജ്യങ്ങൾ ബുംഗ്വാമ്ശ്, 
ശ്രീലങ്, ഭൂട്ടവാൻ എന്നതിവ കതിലയ്ക് രവാജ്യവാന്തര 
ബഹുമതതി ന�തി ആ്രതിക്കുകയുണ്വായതി. 
ഇതതിനവായതി ന്കവാളുംമ്വാ, ഡവാക്, തതിുംമ്പു എന്നീ 
നഗരങ്ങളതിൽ നെന്ന പ്രമത്യക ചെങ്ങതിൽ കതില 
ഡയറക്ടർ ബഹുമതതികൾ ഏറ്റുവവാങ്ങതി. 

കതിലയുന്െ മസവനും ്ക്തിണപൂർമവ്ഷ്യൻ 
രവാജ്യങ്ങൾക്കുും ആഫ്രതിക്ൻ രവാജ്യങ്ങൾക്കുും 

നൽകതിവരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളതി 
മലക്് വ്യവാപതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ആവശ്യവും 
ഉയരുന്നുണ്്. അതുന്കവാണ്ടുതന്ന്ന മകരള 
ഗവൺന്മറെ് കതിലന്യ രവാജ്യവാന്തര പരതിശീലന
മകന്ദ്രമവായതി ഉയർത്തുന്നതതിനുള്ള നെപെതികൾ 
സധ്ീകരതിക്കുകയുണ്വായതി

രറോജ്റോന്തര പരിശീലനറക�യം
അടുത് കവാലത്വാണ് അട്ടപ്വാെതിയതിന്ല 

അഹവാഡ് സ് എന്ന മകന്ദ്രും കതിലയതിൽ ലയതിപ്തി
ചെ് ‘ലടബൽ ഡവലപ്് ന്മറെ് നവാച്ചുറൽ 
റതിമസവാഴ് സ് മവാമനജ് ന്മറെ്’ എന്ന് പുനർനവാമക
രണും ന്ചയ്ത് ആ്തിവവാസതിമമഖലയതിന്ല ജനങ്ങ
ളുന്െ സവാമൂഹ്യ സവാ്ത്തിക വതികസനത്തിനവാ
യുള്ള മശഷതിവതികസന പരതിപവാെതികൾ ആരുംഭതി 
ചെത്. ന്കവാട്ടവാരക്രയതിന്ല എസ്.ഐ. ആര്.ഡതി 
എന്ന പരതിശീലനമകന്ദ്രും കതിലയുന്െ ഭവാഗമവായതി 
മവാറ്തിന്കവാണ്ടുള്ള ഉത്രവും പുറന്പ്ടുവതിച്ചു. അത് 
കതിലയുന്െ മവാനവമശഷതി വതിഭവമകന്ദ്രമവായതി പു
നർനവാമകരണും ന്ചയ്തു. അവതിന്െ ഇമപ്വാൾ 

കില - ദ്ന�ങ്ളുതെ �െവുകളിൽ
റഡറോ. പി.പി. ബറോലൻ

അട്ടപ്മാടിയിചല 
അഹമാ�പ് സപ് എന് 

ദക�ം കിലയില് 
ലയിപ്ിച്പ് ബട്ബല് 

�വലപ്പ് ചമന്പ് നമാ�റല് 
റിദസമാഴപ് സപ് മമാദനജപ് ചമന്പ് 
എന്പ് പുനരനമാമകരണം 
ചെയ്തപ് ആേിവമാസിദമഖല

യിചല ജനങ്ങളുചട 
സമാമൂഹ്യ സമാമ്ത്ിക 
വികസനത്ിനമായുള്ള 

ദശഷിവികസന 
പരിപമാടികള് ആരംഭി�.
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പതതിമൂന്നവാും വവാർഷതിക 
പദ്തതി രൂപീകരണവമവായതി 
ബന്ന്പ്ട്ടുള്ള വതിപുലമവായ 
പരതിശീലന പരതിപവാെതികൾ 
നെന്നുവരുന്നു. കൂെവാന്ത തളതി
പ്റ്്, ന്കവാട്ടവാരക്ര, തൃ�ർ 
എ ന്ന തി വ തി െ ങ്ങ ള തി ന് ല 
എക് സ്റൻഷൻ ന്ടയതിനതിുംഗ് 
ന്സറെറുകളുും (ETC) വതിപുലീക
രണത്തിന്റെ ഭവാഗമവായതി 
കതിലമയവാെ് മചർത്തുകഴതിഞ്ഞു. 
തളതിപ്റ്് ഇ.െതി.സതി ഓർഗവാ
നതിക് കൃഷതിയുമെയുും മവാലതിന്യ
സുംസ്  ക്രണത്തിമറെയുും 
മകന്ദ്രന്മന്നവാണ് അറതിയന്പ്
ടുക. തൃ�ർ ഇ.െതി.സതിയവാകന്ട്ട 
സൽഭരണമകന്ദ്രമവായുും ന്കവാ
ട്ടവാരക്ര ഇ.െതി.സതി സവാമൂഹ്യ 
സവാ്ത്തിക വതികസനമകന്ദ്ര
മവായുും പ്രവർത്തി ക്കുന്നതവാ
ണ്. അഞ്് സുപ്രധവാനമവായ 
വതികസനമകന്ദ്രങ്ങൾ കതില 
യുന്െ കീഴീൽ ഒന്നവായതി തീരു
മ്വാൾ അത് രവാജ്യത്് 
തന്ന്ന ഏറ്വും വലതിയ പരതിശീലനമകന്ദ്രമവായതി 
മവാറുും എന്ന കവാര്യത്തിൽ തർക്മതില്. 

അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ അനു
മപക്ണീയമവായ ഘെകമവാണ് നതിരന്തരമവായ 
ലവ്ഗ്ദ്ധ്യമപവാഷണ പരതിപവാെതികൾ. അതുന്കവാണ്ടു
തന്ന്ന കതിലയതിന്ല പരതിശീലന പരതിപവാെതികൾ 
വതിവതിധ മകന്ദ്രങ്ങളതിലൂന്െ നെപ്തിലവാക്കുമ്വാൾ 
അധതികവാരവതിമകന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പുത്ൻ 
അദ്്യവായും തുറക്ന്പ്ടുകയവാണ.് ജനപ്രതതിനതിധതി
കൾ, ഉമ്്യവാഗസ്ർ, സന്നദ് സവാമൂഹ്യ പ്രവർത്
കർ  തുെങ്ങതിയവർ ഒന്ത്വാരുമമയവാന്െ പ്രവർ
ത്തിചെ് പ്രവാമ്ശതിക ഭരണസുംവതിധവാനന്ത് 
ജനകീയമവാമക്ണ്തുണ്്. അതതിന് കതിലന്യ 
ശക്തിന്പ്ടുത്വാൻ സുംസ്വാന ഗവൺന്മറെ് 
എടുത് തീരുമവാനും പരന്ക് സധ്വാഗതും ന്ചയ്
ന്പ്ട്ടു.  

പതിമൂന്നറോയം പദ്ധതിയയം 
പരിശീലനങ്ങളയം

2017 ജനുവരതി 21-വാും തീയതതി തൃ�രതിൽ 
ന്വചെ് പതതിമൂന്നവാും പഞ്വത്സര പദ്തതിയുന്െ 
സമീപനവും കവാഴ്ചപ്വാടുകളുും മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറവായതി വതിജയൻ പ്രഖ്യവാപതിക്കുക 
യുണ്വായതി. തുെർന്ന് സുംസ്വാനന്ത് എല്വാ ജന
പ്രതതിനതിധതികൾക്കുും ഉമ്്യവാഗസ്ർക്കുും ‘നവ
മകരളത്തിന് ജനകീയവാസൂത്രണും’ എന്ന വതിഷ

യത്തിൽ പരതിശീലനപരതിപവാെതികൾ നെത്തുകയു 
ണ്വായതി. സുംസ്വാന റതിമസവാഴ് സ് ഗ്രൂപ്്  നൽകതി 
വരുന്ന അക്വാ്മതിക് പതിൻബലമത്വാന്െയുും വതി
്ഗ്ധരവായ പരതിശീലകരുന്െയുും സഹവായമത്വാ
ന്െയവാണ് വതിമകന്ദ്രീകൃത രീതതിയതിൽ സുംസ്വാന
ത്തിന്റെ വതിവതിധ മകന്ദ്രങ്ങളതിൽ ന്വചെ് 
പരതിശീലനും നെത്തിയത്. ഗവൺന്മറെ് പുറ
ത്തിറക്തിയ ന്പവാതുമവാർഗ്ഗമരഖകൾ, സബ്  
സതിഡതി മവാന്ണ്ഡങ്ങൾ, നഗരവാസൂത്രണ മവാർഗ്ഗ
മരഖ എന്നതിവയതിലധതിഷ്തിത പരതിശീലനമവാണവാ
്്യും നെത്തിയത്. തുെർന്ന് സുംസ്വാന ഗവൺ
ന്മറെതിന്റെ പ്രഖ്യവാപതിത മതിഷൻ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളതിലൂന്നതിന്കവാണ്ടുും വതിപുലമവായ പരതിശീലനും 
നെത്തുകയുണ്വായതി. തമദേശസധ്യുംഭരണ സ്വാ
പനങ്ങളതിൽ പുതുതവായതി രൂപും നൽകതിയ ആസൂ
ത്രണസമതിതതി അുംഗങ്ങൾ, സ്റവാറെതിുംഗ് കമ്മതിറ്തി  
ന്ചയർമപഴ് സൺമവാർ, അുംഗങ്ങൾ എന്നതിവർ
ക്കുും പരതിശീലനും നൽകതി. രണ്വാുംതലമുറ പ്ര
ശ് നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് �തനങ്ങളവായ 
മപ്രവാജക്ടുകൾ രൂപന്പ്ടുത്തുന്നതതിന് തമദേശസധ്
യുംഭരണ സ്വാപനങ്ങന്ള പ്രവാ�രവാക്കുകയവാണ് 
മുഖ്യലക്്യും. രവാജ്യവാന്തരതലത്തിമലക്് ഉയരു
മ്വാൾ കതിലയതിന്ല പരതിശീലനും കൂടുതൽ ഫല
പ്ര്വും കവാര്യക്മവമവാക്വാനുള്ള പ്രമത്യക പരതി
പവാെതികൾ സർക്വാർ ആവതിഷ് ക്രതിചെതിട്ടുണ്്.   

(മലഖകന് 
  കതില മുന്ഡയറക്ടറവാണ്)

കിലയിചല പരിശീലന 
പരിപമാടികള് വിവിധ 
ദക�ങ്ങളി�ചട നടപ്ി
ലമാക്ദമ്മാള് അധികമാര
വിദക�ീകരണത്ിചന് 
പുത്ന് അദ്്യമായം 
തുറകചപ്ടുകയമാണപ്. 
ജനപ്തിനിധികള്, 
ഉദേ്യമാഗസ്ര, സന്ദ് 
സമാമൂഹ്യ പ്വരത്കര  
തുടങ്ങിയവര ഒചത്മാരുമ
ദയമാചട പ്വരത്ിച്പ് 
പ്മാദേശിക ഭരണസംവി
ധമാനചത് ജനകീയമമാ
ദകണ്തുണ്പ്. അതിനപ് 
കിലചയ ശ�ിചപ്ടു
ത്മാന് സംസ്മാന 
ഗവണ്ചമന്പ് എടുത് 
തീരുമമാനം പരചക 
സ്വമാഗതം ചെയ്ചപ്ട്ടു. 
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ഭറോഗയം -2

മലബവാർ ഡതി�തിക്ട് മബവാർഡ് ഉമ്്യവാഗസ്ൻ 
കമണ്വാന്ത്ത്തി. മറവാഡതിലൂന്െ എല്വാവർക്കുും 

സഞ്രതിക്വാൻ അനുവവാ്മുന്ണ്ന്ന മബവാർഡ് 
സ്വാപതിച്ചു. രുംഗും ശവാന്തമവായതതിന്ന തുെർന്ന് 
എ.ന്ക.ജതി. അെക്ും  ശവാരീരതികവാവശത 
കൂസവാന്ത പ്രയവാണും ആരുംഭതിചെ ജവാഥയ്ക്  വഴതി 
നീന്ള പണക്തിഴതികളുും ആമവശകരമവായ സധ്ീക
രണങ്ങളുും ലഭതിച്ചു. ന്പവാന്നവാനതി, കുറ്തിക്വാെ്, 
വമന്നരതി, മകവാട്ടപ്െതി തുെങ്ങതിയ ഇെങ്ങളതിൽ   
ഗുംഭീര വരമവൽപ്വാണ് ലഭതിചെത്.  മകവലും പതതി
മൂന്ന് വയ�കവാരനവായ ഇ്തിചെതിബവാവ എ.
ന്ക.ജതി.മയവാന്െവാപ്ും  ന്പവാന്നവാനതിയതിൽ നതിന്ന് ഗു
രുവവായൂർ വന്ര അനുഗമതിച്ചു. ഇ്തിചെതിബവാവയുന്െ 
കവാൽനെയവായുള്ള പ്രഥമ സമരമപവാരവാട്ടമവായതിരു
ന്നു ഇത്. ഒക് മെവാബർ 31ന് ലവകുമന്നരും ജവാഥ 
ഗുരുവവായൂരതിന്ലത്തി.

തുെർന്ന് മകളപ്ജതിയുന്െ മനതൃതധ്ത്തിൽ 
1931 നവുംബർ ഒന്നതിന് അവർണ്ണരുൾന്പ്ന്െ ശു
�വസ്തധവാരതികളവായ �റുകണക്തിന് സമരഭെ
ന്വാരുമവായതി മക്ത്രനെയതിമലക്് ജവാഥയവായതി 
നീങ്ങതി. നെയതിന്ലത്തിയമപ്വാൾ  സമരക്വാന്ര 
അധതികവാരതികൾ തെഞ്ഞു. രവാപ്കൽ മഭ്മന്ന്യ 
പ്രതതികൂലവാവസ്യതിലും ത്യവാഗങ്ങൾ സർവ്തുും 
സഹതിചെ് ്തിവസങ്ങമളവാളും സത്യവാരേഹും തുെർ

ന്നു. ലവകുമന്നരങ്ങളതിൽ മചരുന്ന ന്പവാതുമയവാ
ഗങ്ങളതിൽ മകളപ്ൻ ആഗമവാനന്ൻ, ലവശ്ര
വണ രവാമൻ നമ്പൂതതി,രതി, മന്നത്് പത്നവാഭൻ 
തുെങ്ങതിയ പ്രഗൽഭരുന്െ പ്രസുംഗങ്ങൾ നെന്നു. 
ഗീതവാക്ലവാസുും �ല് �ൽപ്പുും ഭഗവത്പവാരവായണ
വും കീർത്ന ങ്ങൾ പവാെതി നവാലമഗവാപുരങ്ങൾ 
ചുറ്തിയുള്ള ജവാഥകളുും അപ്പുകുഞ്ഞന്ന മപവാലള്ള 
ഗവായകരുന്െ ഗവാനങ്ങളുും ആമവശും പകർന്നു. 
മതിക് ്തിവസങ്ങളതിലും �റുകണക്തിന് സ�്
യർ പന്ങ്ടുക്കുന്ന ഭജനകളുും നെന്നു. എൻ.എ-
സ്.എസ്, എസ്.എൻ.ഡതി.പതി., ഉണ്ണതിനമ്പൂതതിരതി 
സഭ, മയവാഗമക്മ സുംഘും തുെങ്ങതിയ സുംഘെ
നകൾ സമരത്തിന് പതി�ണ പ്രഖ്യവാപതിചെതി 
രുന്നു. അവർണ്ണരുും കൂട്ടവാമെകൾ സുംഘെതിപ്തിച്ചു. 
മുഖ്യപ്രഭവാഷകൻ പവാലതിയത്് കുഞ്ഞുണ്ണതി അച്
നവായതിരുന്നു.

സമവാധവാനപരമവായതി ആരുംഭതിചെ സമരത്തി
ന്നതതിന്ര അനുക്രമമവായതി എതതിർപ്് വർദ്തിച്ചുവ
ന്നു. സമരവാനുകൂലതികൾന്ക്തതിന്ര മക്ത്രഭവാര 
വവാഹതികൾ നതിരന്തരമവായ ഉപദ്രവും തുെർന്നുന്കവാ
മണ്യതിരുന്നു. പരവാജയന്പ്ടുത്വാൻ  തൽപരക
ക്തികൾ അനു്തിനും പ്രതതികവാരനെപെതികൾ തുെർ
ന്നു. രേതിട്ടീഷ് ഭരണകൂെും മപവാരവാട്ടന്ത് 
സധ്വാതന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഭവാഗമവായതി നതിരീക്തിചെ
തതിനവാൽ സർക്വാർ മതിഷ് നറതി ഊരവാളന്വാരവായ 
സവാമൂതതിരതിക്കുും മല്തിമശ്രതി നമ്പൂതതിരതിക്കുും മക്ത്ര
ഭവാരവവാഹതി കൾക്കുും സർവ്സഹവായങ്ങളുും 
നൽകതി.

ജീവതിതകവാലന്ത് എന്റെ പ്രവർത്നും 
ന്കവാണ്് അധഃകൃതവതിഭവാഗത്തിന്റെ സധ്വാതന്ത്യും 

�രുവോ�ര സത�ോ�ഹം
വീ�ം വോയി�ദ്�ോൾ

�ിസംബര 28നപ് 
എ.ചക.ജി.കപ് �രമമായ 
മരദേനദമറ്റു.  അകമാരണ

മമായുള്ള ഈ കിരമാത 
നടപടി സമരഭട�മാര 

�മി�. സംഭവം 
സവരണ്ണരുചട ഇടയിലം 

ശ�മമായ പ്തിദഷധ
ത്ിനപ് ഇടയമാകി. 
സത്യമാഗ്ഹികചള 

തട�നിരത്മാന് 
ദ�ത്രത്ിനരികില് 

ചകട്ടിയ മുള്ളുദവലികള് 
ചപമാളി�മമാറ്ി. അന്തരീ

�ം പ്��മമായി.  
പര�രം മരദേനങ്ങള് 

നട�.

ടി.വി. അ�റഹിമറോൻ കുട്ി
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ലക്്യപ്രവാ�തിയതിന്ലത്വാന്ത  അത് എന്റെ മര
ണുംന്കവാണ്് നതിറമവറുന്മങ്തിൽ ഞവാൻ കൃതവാർ
ത്നവാന്ണന്നുും അവർക്് മവണ്തി എനതിക്് 
മരതിക്വാൻ സവാധതിച്ചുന്വങ്തിൽ എന്റെ ജീവതിതല
ക്്യും സവാക്വാത്ക്രതിച്ചു എന്നുമവാണ് ഞവാൻ 
വതിശധ്സതിക്കുന്നത്. ഇതവായതിരുന്നു മകളപ്ജതിയു
ന്െ നയും.

സമരും മന്ഗതതിയതിമലക്് നീങ്ങുന്മന്ന 
സ്തിതതി സുംജവാതമവായമപ്വാൾ ഊർജതിതന്പ്ടു
ത്വാനവായതി അരേവാ�ണനവായ പതി.  കൃഷ്ണപ്തിള്ള 
മക്ത്ര ശ്രീമകവാവതിലതിന് മുന്നതിന്ല മണതിയെതിച്ചു. 
ഈ കർമ്മും നതിർവ്ഹതിക്വാനുള്ള അധതികവാരും 
രേവാ�ണർക്് മവാത്രമവായതിരുന്നു. തൽസമയും 
ക്രൂരമവായ മർദേനങ്ങൾക്് വതിമധയനവായ 
അമദേഹും മണതിയെതി തുെർന്നു. പതിമറ് ്തിവസവും 
കൃഷ്ണപ്തിള്ള മണതിയെതി ആരുംഭതിച്ചു. പൂർമവ്വാപരതി 
അതതിക്രൂരമവായതി മർദേനമമൽമക്ണ്തിവന്ന 
അമദേഹും അമക്വാഭ്യനവായതി എല്വാും സഹതിച്ചു. 
അമദേഹന്ത്യുും സഹപ്രവർത്കനവായ പത്
നവാഭൻ ത്തിമയയുും മക്ത്രനെയതിൽനതിന്നുും ജീ
വനക്വാർ ബലമവായതി വലതിചെതിഴചെ് പുറമത്ക്തിട്ടു. 
അമദേഹും അവതിന്െ പതിക്റ്തിങ് ആരുംഭതിച്ചു.

ഡതിസുംബർ 28ന് എ.ന്ക.ജതി.ക്് ക്രൂരമവായ 
മർദേനമമറ്റു.  അകവാരണമവായുള്ള ഈ കതിരവാത 
നെപെതി സമരഭെന്വാർ ക്മതിച്ചു. സുംഭവും സവർ
ണ്ണരുന്െ ഇെയതിലും ശക്മവായ പ്രതതിമഷധത്തിന് 
ഇെയവാക്തി. സത്യവാരേഹതികന്ള തെഞ്ഞുനതിർ
ത്വാൻ മക്ത്രത്തിനരതി കതിൽ ന്കട്ടതിയ മുള്ളുമവ
ലതികൾ ന്പവാളതിച്ചുമവാറ്തി. അന്തരീക്ും 
പ്ര��മവായതി.  പരസ്പരും മർദേനങ്ങൾ നെന്നു.  
ജനുവരതി 28 വന്ര മക്ത്രും അെച്ചുപൂട്ടതി. മക്ത്രും 
അെഞ്ഞുകതിെന്നതിരുന്ന സന്ർഭങ്ങളതിന്ലല്വാും 
സമരഭെന്വാർ മഗവാപുരസമീപത്് നതിലന്കവാ
ണ്ടു. പരതിസരത്് തവാമസതിക്കുന്ന രേവാ�ണർ 
ഒഴതിന്ക ഭൂരതിഭവാഗവും സത്യവാരേഹമത്വാെ് 

അനുഭവാവും പ്രകെതിപ്തിച്ചു.
തവാൻ തുെങ്ങതിന്വചെ മഹത്രവും പുണ്യവ

മവായ ജനകീയ ആവശ്യും നതിറമവറ്തിത്രണന്മ
ന്ന് അഭ്യർത്തിചെ് ജനുവരതി 27ന് മകളപ്ൻ സവാ
മൂതതിരതിക്് കന്ത്ഴുതതി. ജനുവരതി 28ന് രവാവതിന്ല 
മക്ത്രും തുറന്ന്നങ്തിലും അധതികവാരതികൾ പൂർവ്
രീതതിയതിൽതന്ന്ന നതിലപവാടുകൾ ആവർത്തിച്ചു. 
നവാല നെകളതിലും സത്യവാരേഹും നെത്വാൻ പരതി
പവാെതികൾ ആസൂത്രണും ന്ചയ്തു.  ഒരവസരത്തിൽ 
മക്ത്രത്തിനകത്തുും പ്രമക്വാഭും നെത്തുന്മന്ന 
ഘട്ടുംവന്ര എത്തി. സത്യവാരേഹതികളുന്െ അഭ്യർ
ത്ന മവാനതിചെ് അത് പതിൻവലതിച്ചു.സർ്വാർ വല്
ഭവായ് പമട്ടലെക്മുള്ള മ്ശീയ മനതവാക്ളുന്െ
യുും ഇന്ത്യയുന്െ വതിവതിധ ഭവാഗങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള 
സധ്വാതന്ത്യസമരമസനവാനതികളുന്െയുും പവാർട്ടതി 
പ്രവർത്കരുന്െയുും അനുഭവാവതികളുന്െയുും ശക്
മവായ പതിൻതുണയുും ആശുംസകളുും അെങ്ങതിയ 
സമന്ശങ്ങൾ അനു്തിനും വന്നുന്കവാണ്തിരുന്നു.

1932 ജനുവരതി 4 ന്  രണ്വാും വട്ടമമശസമമ്മ
ളനും കഴതിഞ്ഞ് തതിരതിന്ചെത്തിയ ഗവാന്തിജതിന്യ 
മബവാുംന്ബയതിൽ ന്വചെ് അറ� ന്ചയ്തു. തുെർന്നു
ണ്വായ പ്രമത്യക സവാഹചര്യത്തിൽ സത്യവാരേ
ഹത്തിന്റെ മനതൃതധ്ും മകവാൺരേസ്തിന്റെ നതിയ
ന്തണത്തിൽ നതിന്ന് മവർന്പ്ടുത്തി മകളപ്ന്റെ 
മനതൃതധ്ത്തിൽ സധ്തന്ത കമ്മതിറ്തി രൂപീകരതിചെ് 
ചുമതല നൽകതി. നതിയമലുംഘനമവാർഗ്ഗും ഉമപ
ക്തിചെ് സമവാധവാനത്തിലൂന്െ സത്യവാരേഹും 
തുെരവാൻ അമദേഹും നതിർമദേശതിച്ചു. 1932 ന്ല രേതിട്ടീ
ഷ് സർക്വാരതിന്റെ അഞ്വാും ന്ർ ഉത്രവ 
പ്രകവാരും മക്ത്ര പരതിസരത്് 50 വവാരയ്ക്കുള്ളതിൽ 
പ്രമവശനും കർശനമവായതി നതിമരവാധതിച്ചു. തുെക്
ത്തിലള്ള ആർജ്ജവും ക്രമവാനുഗതമവായതി മന്ീഭ
വതിച്ചുവന്നു. എന്നതിട്ടുും മപവാരവാട്ടും തുെർന്നു.

(തുെരുും)

ജനവരി 28 വചര 
ദ�ത്രം അട�പൂട്ടി. 
ദ�ത്രം അട�കിടന്ി
രുന് സ�രഭങ്ങളിചല
ല്ലമാം സമരഭട�മാര 
ദഗമാപുരസമീപത്പ് 
നിലചകമാ�. പരിസര
ത്പ് തമാമസിക്ന് 
�മാ�ണര ഒഴിചക 
�രിഭമാഗവും സത്യമാഗ്ഹ
ദത്മാടപ് അനഭമാവം 
പ്കടിപ്ി�.
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മലവാകന്മങ്ങുമുള്ള വതി്്യവാഭ്യവാസ പ്രവർത്
കമരയുും അധ്യവാപകന്രയുും വതി്്യവാർ

ഥതികന്ളയുും രക്തിതവാക്ന്ളയുും സുംമബവാധന 
ന്ചയ്യുകയവാണ് മെവാമട്ടവാ – ചവാൻ എന്ന പുസ്കും.. 
മകവലവവായനയുമെതല് ഈ പുസ്കും. മക്ന്ള 
മ�ഹതിക്കുന്ന, ഭവാവതിന്യ അഭതിലഷതിക്കുന്ന മനുഷ്യ
രവാകമവാനും ഈ മനവാവലതിന്ന ന്നമഞ്വാടു മചർത്തു
പതിെതിക്കുന്നത് “ എന്ന്തവാരു വതിസ്യമവാണീ കുട്ടതി
കൾ” എന്നു മബവാധ്യന്പ്ടുത്തുന്നതു ന്കവാണ്വാ 
ണ്.. എഴുത്തുകവാരതിയുന്െ യഥവാർഥ അനുഭവങ്ങ
ളുന്െ ലനസർഗ്ഗതികവാവതി�വാരമവാണ് മെവാമട്ടവാ
-ചവാൻ.

കുട്ടതികൾ ഇന്നന്ത് ഏറ്വും വലതിയ വ്യവാപവാ
രവസ്തുവവാന്ണന്നു പറയവാും.വതി്്യവാഭ്യവാസമവാണ് 
ആ വ്യവാപവാരും. പണും സ്വാ്തിക്വാൻ മവണ്തി 
വതി്്യവാഭ്യവാസക്ചെവെക്വാരുും രക്തിതവാക്ളുും 
മക്ന്ള ഉപമയവാഗതിക്കുന്ന ഒരു കവാലത്് മെവാ
മട്ടവാ-ചവാന്നന്ന കുട്ടതിയുന്െ കഥ ഒരു വതിസ്യവും 
ഉന്നതമവായ ഒരു പവാഠവമവാണ്.

മെവാമട്ടവാ-ചവാൻ തന്റെ എലതിന്മറെറതി സ്കൂളതിൽ 
നതിന്നുും പുറത്വാക്ന്പ്ടുന്നു. കവാരണും മന്റ്വാന്നു
മല്.അവളുന്െ വതികൃതതികവാരണും അധ്യവാപതികയ്ക് 
ക്ലവാസ്് എടുക്വാനവാവന്നതില്. അവൾ ജനവാലയ്കരതി
കതിമലമക്വാടുന്നു, ന്തരുവഗവായകരുന്െ പവാട്ടവാ
സധ്്തിക്കുന്നു, ന്പൻസതിൽ മബവാക്് ഇെയ്കതിന്െ തുറ
ന്നെചെ് വലതിയ ശ�മുണ്വാക്കുന്നു.�ക്ണവാും 
കുരുവതികമളവാെ് സുംസവാരതിക്കുന്നു എന്നതിങ്ങന്ന 
നീളുന്നു പരവാതതികൾ. മന്റ്വാരു സ്കൂൾ കണ്ടുപതിെതി
ക്വാൻ അധ്യവാപതിക ആവശ്യന്പ്ട്ടമതവാന്െ അമ്മ
യ്ക് മന്റ്വാരു സ്കൂൾ കണ്ടുപതിെതിമക്ണ്തി വന്നു. 
അതവാണ് ന്കവാബവായവാഷതി മവാഷതിന്റെ മറ്വാമമവാ 
വതി്്യവാലയും.ആ സ്കൂളതിമലക്് അവന്ള ന്കവാണ്ടു  
മപവാകുമ്വാൾ അമ്മ അവമളവാെ് ,അവന്ള 
സ്കൂളതിൽ നതിന്നുും പുറത്വാക്തിയതവാന്ണന്നു പറ
യുമന്നയതില് . അത് അവളുന്െ ആത്വതിശധ്വാസ
ന്ത് തകർത്തുകളയുന്മന്ന് അമ്മയ്ക് അറതിയവാ
മവായതിരുന്നു.

പുതതിയ സ്കൂളതിൽ അവന്ള കവാത്തിരുന്നത്  

അ�തങ്ങളുമെതവായ ഒരു മലവാകമവായതിരുന്നു. 
തീവണ്തി മകവാച്ചുകളവായതിരുന്നു ക്ലവാസ് മുറതി. വളന്ര 
കുറച്ചു കുട്ടതികൾ . ന്ഹ�വാസ്റമറവാെ് മെവാമട്ടവാ മചവാ
്തിചെത്,അമദേഹും മസ്റഷൻ മവാസ്ററവാമണവാ, ന്ഹ
�വാസ്ററവാന്ണവാ എന്നവായതിരുന്നു.ഈ മചവാ്്യും മവാ
സ്റന്റ ഏന്റ രസതിപ്തിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുന്െ 
നതി�ളങ്തന്യ സുംബന്തിചെ് അമദേഹത്തിന് 
നല് ധവാരണയുണ്വായതിരുന്നു. അന്തവാരു വ്തിചെ 
അനുഭവമവായതി വളർന്നു വതികസതിച്ചു. പഠതിമക്ണ് 
വതിഷയങ്ങന്ളക്കുറതിചെ് വ്യക്മവായ ധവാരണ 
ഉണ്വായതിരുന്ന്നങ്തിലും ഇഷ്മുള്ള വതിഷയും ഇഷ്
മുള്ള സമയത്തു പഠതിക്വാനുള്ള സൗകര്യും ഉണ്വാ
യതിരുന്നു എന്നത് മറ്വാമമവാ സ്കൂളതിന്റെ സവതിമശഷ
തയവായതിരുന്നു. യമഥഷ്ും കളതിക്വാൻ 
കഴതിയുന്നതതിന് പഴയവസ്തങ്ങൾ ധരതിന്ചെത്വാൻ 
കുട്ടതികമളവാെ് ന്കവാബവായവാഷതി മവാസ്റർ പറഞ്ഞു. 
കെലതിൽ നതിന്നുും കവാട്ടതിൽ നതിന്നുും നവാട്ടതിൽ 
നതിന്നുും ഉള്ള വതിഭവങ്ങൾ ഭക്ണത്തിൽ ഉൾ
ന്പ്ടുത്വാൻ അമദേഹും പ്രമത്യകും നതിഷ്കർഷതിച്ചു. 
വതിമനവാ്പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണും ന്ചയ്ത് 
സധ്ഭവാവരൂപീകരണത്തിൽ  നതിർണ്ണവായകമവായ 
ഇെന്പെൽ കുട്ടതികൾ അറതിയവാന്ത ഉണ്വാക്തിന്യ
ടുത്തു. സഞ്വാരവും നവാെകവും വതിമനവാ്ങ്ങളുും 
ഉൾന്പ്ടുത്തി പഠനന്ത് ആസധ്വാ്്യമവാക്തിമവാറ്തി. 
സ്കൂൾ വതിട്ടവാലും കുട്ടതികൾ വീട്ടതിൽ മപവാകുന്നതു 
ലവകതി. രവാവതിന്ല സ്കൂളതിന്ലത്വാൻ അവർ 
ആമവശും കവാണതിച്ചു. മശഷതി കുറഞ്ഞ കുട്ടതികൾ 
വതിജയതിക്കുന്ന തരത്തിൽ മൽസരങ്ങൾ ആസൂ
ത്രണും ന്ചയ്തു. എല്വാവരുും പരസ്പരും ആവന്നത്ര 
സഹവായതിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുന്െ മനസ്തിൽ എങ്ങന്ന
യവാണ് മവാനവതികമൂല്യങ്ങൾ സധ്വാഭവാവതികമവായതി 
വളർന്നു വതികസതിക്കുന്നന്തന്ന് ഈ മനവാവൽ 
ന്വളതിവവാക്തിത്രുന്നു. പറയുന്നതതിമനവാടുും  
ആജ്വാപതിക്കുന്നതതിമനവാടുും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഖും 
തതിരതിക്കുകമയ ഉള്ളൂ. എന്നവാൽ എന്തവാമണവാ 
അവർ കവാ�ന്നത് , സധ്വാനുഭവത്തിലൂന്െ മബവാ
ധ്യന്പ്ടുന്നത് അത് അവർ ജീവതിതത്തിമലക്് 
പകർത്തിവയ്ക്കുും, ആ�വാ്പൂർവും. മറ്വാമമവാ വതി

 "എനിക്് റടറോറട്റോ 
ചറോസ്ന് അമ്സ്യ

റപറോസ്ല ഒരു 
അമ്യയം 

സ്കറോബറോയറോഷി 
മറോസ്റ്റസ്ററപെറോസ്ല 

ഒരു അധ്റോപകനുയം 
ഉണ്റോയിരുസ്ന്നകേിൽ 
ഞറോൻ ഇതറപറോസ്ലറോ

രു സ്ലത്തു വ�
സ്പടില്ലറോയിരു�" 
ദുര്�ണപരിഹറോര

റക�ത്ിസ്ല 
തടവറയിൽ നിന്ന് 

ഒരു ലഹ�ൾ 
വിദ്റോര്ഥിനി എഴു

ത്തുകറോരിയറോയ 
സ്ത�റകറോ കുറററോ

യറോനഗിക്് 
എഴുതിയ കത്ിൽ 

നിന്ന്

കു�ികൾ എന് വി�യ�ോഠം
ഡി. റയശുദറോസ്
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്്യവാലയും കുഞ്ഞുങ്ങളുന്െ അപവാരമവായ കഴതിവതിൽ 
വതിശധ്വാസും അർപ്തിക്കുന്നന്തങ്ങന്ന എന്ന് വവാ
യതിചെറതിയുക തന്ന്ന മവണും.

വളരുമ്വാൾ ചവാരപ്ണതിക്വാരതിയവാവണും 
എന്നുും റയതിൽമവ മസ്റഷനതിന്ല െതിക്റ്് കളക്ട
ന്റ കവാ�ന്നമതവാന്െ ഒരു െതിക്റ്് കളക്ടറവാവണ
ന്മന്നുും ഒരു ബവാന്ല നർത്നും കവാ�ന്നമതവാ
ന്െ അങ്ങന്നന്യവാരു നർത്കതിയവാവണും 
എന്നുും തീരുമവാനന്മടുത് മെവാമട്ടവാ-ചവാൻ മുതതിരു
ന്നമതവാന്െ മറ്വാമമവായതിന്ല അധ്യവാപതികയവാവ
ണും എന്ന തീരുമവാനത്തിന്ലത്തിമചെരുന്നത് 
അവൾ വളരുന്നതതിന്റെ മവാത്രും കഥയല് , ആ 
വതി്്യവാലയും എ�മവാത്രും സധ്വാധീനമവാണ് ഉണ്വാ
ക്തിയത് എന്നതതിന്റെ കൂെതിയവാണ്.

ഈ മനവാവൽ മഹവാനവായ ഒരു അധ്യവാപക
ന്ന നമുക്കു കവാണതിച്ചു തരുന്നു-
.ഈ അധ്യവാപകന്റെ പക്
ത്തു നതിന്നു മനവാവൽ 
വവായതിക്കുമ്വാൾ അമദേഹും 
തന്റെ വതി്്യവാർഥതികന്ള എ� 
മവാത്രും മ�ഹതിചെതിരുന്നു എന്നുും 
അവരുന്െ സമരേമവായ വ്യക്തി
തധ്വതികസനത്തിന് എത്ര 
അവഗവാഹമത്വാന്െയവാണ് 
ല്നും്തിന പരതിപവാെതികൾ 
ആസൂത്രണും ന്ചയ്തന്തന്നുും 
ആമലവാചെതിച്ചു നവാും വതിസ്യതി
ക്വാതതിരതിക്തില്. കുട്ടതികളുന്െ 
പക്ത്തു നതിന്നു മനവാക്കുകയവാ
ന്ണങ്തിൽ അവരുന്െ അതതിരതി

ല്വാത് ഉൽസവാഹമത്യുും ജതിജ്വാസമയയുും 
കഴതിവകമളയുും തതിരതിചെറതിവക ന്ളയുും കണ്് 
നവാും അ്്�തന്പ്െവാതതിരതിക്തില്.  രക്തിതവാവതി
ന്റെ വീക്ണത്തിൽ ഈ മനവാവൽ വവായതിക്കു
മ്വാൾ ഈ ഉൽസവാഹത്തിെമ്പുകന്ള എത്രമവാ
ത്രും ഇക�തിക്വാ�കയവാണ് ന്ചയ്തത് എന്നുും 
അവരുന്െ കഴതിവകന്ള ,ആത്വതിശധ്വാസന്ത്, 
സധ്പ്നങ്ങന്ള എങ്ങന്നയവാണ്  ലക കവാര്യും ന്ച
മയ്ണ്ത് എന്നുും നവാും ചതിന്തതിക്വാതതിരതിക്തില്. 
വ്യവസ്വാപതിത സ്കൂൾ സമ്പ്ര്വായും കുട്ടതികളുന്െ 
മശഷതികന്ള വളർത്തുകയല് തളർത്തുകയവാ
ന്ണന്നു കവാണവാൻ വതിഷമമുണ്വാവകയതില്.

പഠനും ആ�വാ്ും ലകമവാറ്ും ന്ചയ്യുന്ന പ്ര
ക്രതിയയവാന്ണന്നു പറയവാറുണ്്. ഈ മനവാവൽ 
ഈ ചതിന്തയ്ക് അെതിവരയതിടുന്നു.പ്രകൃതതിയതിൽ 

നതിന്നു മനരതിട്ടു പഠതിമക്ണ്
തതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ 
മഹത്വായ കൃതതി ഉന്നുംവയ്ക്കു
ന്നു. തന്റെ പ്രവാഥമതികമവായ 
പ്രവാപഞ്തികവാനുഭവങ്ങളതിലൂ
ന്െ എങ്ങന്നയവാണ് ഒരുകുട്ടതി 
ജീവതിതന്ത് മ�ഹതിക്വാൻ 
പഠതിക്കുന്നന്തന്ന മനരറതിവ് 
ഈ പുസ്കത്തിലണ്്. 
വവായനയുും പഠനവും 
എഴുത്തുും അമനധ്ഷണവും 
സധ്വാഭവാവതികമവായതി, ആ�വാ്
കരമവായതി വളർത്തിന്യടുക്കു
ന്നതതിന്റെ രസതന്തും ഈ 
മനവാവലതിലണ്്. 

സ്ത�റകറോ കുററയറോ നഗി
ജവാപ്നീസ് എഴുത്തുകവാരതി.അവരുന്െ ആത്കഥവാപ

രമവായ മനവാവലവാണ്,  മെവാമട്ടവാ ചവാൻ- ജനവാലയ്കരതികതിന്ല 
വതികൃതതിക്കുട്ടതി.. ഈ മനവാവലതിന്റെ രചയതിതവാവവായതു 
ന്കവാണ്് മവാത്രും യുനതിന്സഫതിന്റെ ഗുഡ് വതിൽ അുംബവാ
സതിഡറവായതി. മലവാകന്മങ്ങുമുള്ള ഒട്ടുമതിക് ഭവാഷകളതിലും 
വതിവർത്നും ന്ചയ്ന്പ്ടുകയുും മകവാെതിക്ണക്തിനു പ്ര
തതികൾ വതിറ്റു മപവാവകയുും ന്ചയ്ത പുസ്കും കൂെതിയവാണതി
ത്. ആത്കഥവാപരമവായ ഈ മനവാവൽ 1937-ൽ 
ന്കവാബവായവാഷതി എന്ന അത്യസവാധവാരണനവാന്യവാരധ്യവാ
പകൻ സ്വാപതിചെതുും 1945-ൽ രണ്വാും മലവാകയുദ്കവാല
ന്ത് മബവാുംബതിങ്ങതിൽ നശതിച്ചുമപവാവകയുും ന്ചയ്ത 
മറ്വാമമവാ എന്ന വതി്്യവാലയത്തിന്റെ കഥയവാണ് പറയുന്ന
ത്. . ഈ മനവാവലതിന്ന ആസ്പ്മവാക്തി 'മെവാമട്ടവാ-ചവാൻ 
സതിൻമ�വാും' 'മെവാമട്ടവാ-ചവാൻ ഒരു ന്ബസ്റ് ന്സല്റതിന്റെ 
കഥ' എന്നീ രേ�ങ്ങളുും രചതിക്ന്പ്ട്ടു. 

(മലഖകന് കവതിയുും 
അദ്്യവാപകനുമവാണ്. 

മഫവാണ്: 9446458166 )



36 പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ദമയപ് 2017

പഴും, പചെക്റതി ഉ�വാ്നത്തിൽ ആമഗവാളതല
ത്തിൽ ഇന്ത്യയുന്െ സ്വാനും രണ്വാമതവാണ്. 

എല്വാ തരത്തിലമുളള പഴും, പചെക്റതികൾ കൃ
ഷതിന്ചയ്യുന്നതതിന് ഏറ്വും അനുമയവാജ്യമവായ 
സ്ലും കൂെതിയവാണ്  നമ്മുന്െ രവാജ്യും. മവാ്ഴും, 
വവാഴപ്ഴും, സമപ്വാട്ട, ന്ചറുനവാരങ്ങ മപവാലളള 
പഴവർഗ്ഗവതിളകളതിലും പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, മകവാളതി
ഫ് ളവർ, ക്യവാമബജ് തുെങ്ങതിയ പചെക്റതി വർഗ്ഗ
വതിളകളതിലും നമ്മുന്െ രവാജ്യത്തിന്റെ ഉത്പവാ്നും 
വളന്ര മതികചെതവാണ്. ഇങ്ങന്ന മലവാകത്് 
മതികചെ ഉത്പവാ്നും മനടുന്ന രവാജ്യമവാകുമ്വാഴുും 

ഭക്്യസുംസ് കരണരുംഗത്് നമ്മുന്െ സ്വാനും 
വളന്ര പതിറകതിലവാണ്. പഴും,  പചെക്റതികളുന്െ 
സുംസ് കരണത്തിൽ മലവാകഉത്പവാ്നത്തിന്റെ 
2-5% മവാത്രമവാണ് ഇന്ത്യയതിൽ നെന്നുവരുന്നത്. 
എന്നവാൽ ഇത് അമമരതിക്യതിൽ 65%, മമലഷ്യ
യതിൽ 80%, ഫതിലതിപ്ീൻസതിൽ 78%, ലചനയതിൽ 
30% എന്നീ മതവാതുകളതിലവാണ് കണക്വാക്ന്പ്
ട്ടതിരതിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയതിൽ ഉ�വാ്തിപ്തിക്ന്പ്ടുന്ന 
പഴും, പചെക്റതികളുന്െ 35-40 ശതമവാനവും സും
സ് കരണത്തിന്റെ അഭവാവുംമൂലും നശതിച്ചുമപവാകു
ന്നതവായവാണ് കന്ണ്ത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 

�ല�വരദ്നസോധ�തകൾ
�ഴം ��ക്കറികളിൽ

റജറോസഫ് റജറോൺ റതററോട്ിൽ
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ഏകമ്ശും അരലക്ും മകവാെതി രൂപമയവാളും വരു
മതിന്തന്ന് കണക്വാക്തിയതിരതിക്കുന്നു. എത്ര 
വലതിയ തുകയവാണ് വർഷവും നമുക്് നഷ്ന്പ്ട്ടു
ന്കവാണ്തിരതിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്ും.

മകരളത്തിലും സ്തിതതി ഒട്ടുും വ്യത്യസ്മല്. 
പഴും, പചെക്റതികളുന്െ ഉ�വാ്നും കുറവവാന്ണന്ന് 
മവാത്രമല് മൂല്യവർദ്തിത ഉ�ന്നങ്ങളുന്െ നതിർമ്മവാ
ണമമവാ, സുംസ് കരണരീതതികമളവാ കവാര്യമവായതി 
മകരളത്തിൽ ഇല് എന്ന് പറയവാും. കൃഷതിസ്ല 
ങ്ങളുന്െ അപര്യവാ�ത മൂലും വീട്ടുവളപ്തിന്ല 
കൃഷതിയവാണ് മകരളത്തിൽ മുഖ്യും. വീട്ടുവളപ്തിൽ 
കൃഷതിന്ചയ്തുവരുന്ന വവാഴ, മവാ്ഴും, ചക്, വതിവതി
ധയതിനും പചെക്റതികൾ എന്നതിവ മപവാഷകസ�
ദ്മവാണ്. ഇവ മനരതിട്ടുപമയവാഗതിക്കുന്നതതിമനവാ
ന്െവാപ്ും അ�ും മൂല്യവർദ്ന കൂെതി 
ന്കവാണ്ടുവരുന്നതതിന് സവാധതിചെവാൽ നമ്മുന്െ സും
സ്വാനത്് നശതിച്ചുമപവാകുന്ന പഴും, പചെക്റതിക
ളുന്െ നഷ്ും വലതിന്യവാരളവവന്ര കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
സവാധ്യമവാകുും. ഈ രുംഗത്് കുടുുംബശ്രീകൾ, 
ന്ജ.എൽ.ജതികൾ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ തുെങ്ങതിയ 
സുംവതിധവാനങ്ങൾക്് ഒരുപവാെ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കവാഴ്ചന്വയ്കവാനവാകുും. ഓമരവാ സ്ലത്തുും ലഭ്യമവായ 
പഴും, പചെക്റതി ഇനങ്ങന്ള അെതിസ്വാനമവാക്തി 
സുംസ് കരണവും മൂല്യവർദ്നയുും നെപ്തിൽവരു
ത്തിയവാൽ വതിജയതിക്കുന്നതതിനുളള സവാധ്യത കൂടു
തലവാണ്. അല്വാന്ത ഏന്തങ്തിലും പ്രമ്ശത്് 
വതിജയതിചെ മവാതൃകകൾ അപ്വാന്െ അനുകരതിക്കുന്ന
ത് കൂടുതൽ പ്രശ് നങ്ങൾക്് വഴതിന്വയ്ക്കുും. മകരള
ത്തിൽ നെപ്തിലവാക്വാൻ സവാധതിക്കുന്ന ലളതിത
മവായ ചതില മൂല്യവർദ്തിത ഉ�ന്നങ്ങന്ള ഇവതിന്െ 
പരതിചയന്പ്ടുത്വാും.

വറോഴയിസ്ല മൂല്വര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ
മൂല്യവർദ്തിത ഉ�ന്നങ്ങൾ യമഥഷ്ും ഉണ്വാ

ക്കുന്നതതിന് സവാധതിക്കുന്ന ഒരു വതിളയവാണ് വവാഴ. 
മകരളത്തിൽ അധതികവും മനന്തൻ ഇനമവാണ് 
കൃഷതി ന്ചയ്തുവരുന്നത്. ഞവാലതി�വൻ, പൂവൻ, 
ക്ളതി തുെങ്ങതിയ ഇനങ്ങളുും കൃഷതിന്ചയ്യുന്നുണ്്.

ചിപ് സ്
ചതിപ് സ് അഥവവാ മനന്തക്വായ് വറുത്ത് 

ആണ് പ്രധവാന മൂല്യവർദ്തിത ഉ�ന്നമവായതി നവാും 
ഉപമയവാഗതിക്കുന്നത്. 40% വന്ര ചതിപ് സ് 
ലഭതിക്കുും. എൺപത് ശതമവാനും മൂന്പ്ത്തിയ കവാ
�ളവാണ് ഇതതിന് മവണ്തി ഉപമയവാഗതിക്കുന്നത്. 
ന്വളതിന്ചെണ്ണയതിൽ വറുന്ത്ടുക്കുന്ന ന്ചമങ്ങവാലതി
മക്വാെൻ ഏത്യ്കവാ ഉമപ്രതിയുന്െ സധ്വാ്് ഒന്നു
മവന്റതന്ന്നയവാണ്. തൃ�ർ ജതില്യതിൽ ഇതതിന് 
ഡതിമവാന്റുും കൂടുതലവാണ്. 4-5 മപർ മചർന്ന് 
ല�സർ (slicer) മപവാന്ലയുളള യന്തസഹവായ

മത്വാന്െ ചതിപ് സ് വറുന്ത്ടുത്് രേവാൻഡ് നവാ
മമത്വാന്െ വതിപണതിയതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിന് 
സവാധതിക്കുും. മപവാളതിത്ീൻ കവറതിലവാക്തിയ 
ചതിപ് സ് 35-40 ്തിവസുംവന്ര സൂക്തിച്ചുവയ്കവാൻ 
പറ്റുും.

ഏത്യ്കറോസ്പറോടി
ഗുണമമന്യുളള  മനന്തക്വായ് ന്തവാലതികള

ഞ്ഞ് ചതിപ് സതിന്റെ രൂപത്തിൽ മുറതിചെ് ല�യ
റതിൽ രണ്് മണതിക്കൂർ ഉണക്തിയതതിനുമശഷും 
പൾവലറസറതിൽ ന്പവാെതിചെ് അരതിന്ചെ ടുക്കുന്നു. 
അരതിന്ചെടുത് ബനവാന പൗഡർ വതിൽപനയ്കവാ
യതി എത്തിക്വാും. ജലവാുംശും 2-4 ശതമവാനത്തിൽ 
തവാന്ഴയവായതിരതിക്ണും. കുന്നൻകവായുന്െ 
ന്പവാെതിയുും ഇതുമപവാന്ല തയ്വാറവാക്വാും. അ�തും 
നയൂടീമതിക് സ് മപവാലളള മപവാഷകവാഹവാരപവായ്കറ്റു
കൾ വവാഴയതിൽ നതി ന്നുും ഉണ്വാക്കുന്നതതിന് 
സവാധതിക്കുും. നമ്മുന്െ ന്തവാെതികളതിൽ ധവാരവാളമവാ
യതി ഉണ്വായതിരുന്ന കുന്നവവാഴയുന്െ കൃഷതി വർദ്തി
പ്തിക്കുന്നതതിനുും ഈ പദ്തതി സഹവായതിക്കുും.

ഏത്യ്കറോ മറോവ് (Banana flour)
പചെനതിറമത്വാടുകൂെതിയതുും മൂപ്പുളളതുും 

ധവാരവാളും അന്നജമെങ്ങതിയതുമവായ  വവാഴയതിനങ്ങ
ളതിൽ നതിന്നവാണ് ഏത്യ്കവാ മവാവ് ഉണ്വാക്കുന്നത്. 
പഴുക്വാത് കവായകൾ ന്തവാലതികളഞ്ഞ് ഒരു 
ശതമവാനും വീര്യമുളള ന്പവാട്ടവാസ്യും ന്മറ്വാ സൾ
മഫറ്റുമവായതി പ്രവർത്തിപ്തിചെ് ഉണക്തി ജലവാുംശും 
കളഞ്ഞതതിനുമശഷും ലരേൻഡറതിൽ ന്പവാെതിചെവാ
ണ് ഒട്ടതിപ്തിെതിക്വാത് രീതതിയതിലളള മവാവ് തയ്വാ

വമാഴ�മാ ചതമാലിയില് 
നി�ം ആല്കദഹമാള് 
ഉണ്മാക്ന്തിനളള 
സമാദങ്കതികവിേ്യയും 
ലഭ്യമമാണപ്. വ്യത്യസ്തതയു
ളള പുതുമയമാരന് 
വിവിധതരം വമാഴ 
ഉ�ന്ങ്ങള് വിപണി
യില് എത്ിക്കവഴി 
വമാഴകൃഷികമാരനപ് മികച് 
വിലയും സംസപ് കരണ
ത്ി�ചട വിപണി 
സമാന്ിദ്്യവും ഉറപ്മാക്
വമാന് കഴിയും.
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റവാക്കുന്നത്. ഇത്  നതിരവധതി ഭക്്യവസ്തുക്ളതിൽ 
ഉപമയവാഗതിക്വാവന്നതവാണ്. രേഡ്, ബതിസ് ക്
റ്്, മകക്്, മബബതി�ഡ് എന്നതിവ ഉണ്വാക്കുന്ന
തതിന് ലമ്യ്ക് പകരും ഉപമയവാഗതിക്വാും. ഈ 
ഏത്യ്കവാ മവാവ് മപവാഷകസ�ദ്മവാണ് എന്നതതി
മനവാന്െവാപ്ും കവായയ്ക് വതിലകുറയുമ്വാൾ സുംഭരതി
ച്ചുന്വയ്ക്കുകയവാന്ണങ്തിൽ പതിന്നീെ് നല് വതില 
ലഭ്യമവാകുന്ന ഉത്പന്നമവാക്തിന്യടുക്കുന്നതതിനുും 
സവാധതിക്കുും. ഒരു വർഷുംവന്ര ഇത് മകടുകൂെവാ
ന്ത സൂക്തിക്വാൻ സവാധതിക്കുും.

�ട്്ബറോര്
പവാകമവായ വവാഴപ്ഴത്തിൽ നതിന്നുും ഉണ്വാ

ക്വാവന്ന സധ്വാ്തിഷ്മവായ ഒരു ഉ�ന്നമവാണ് �
ട്ട്ബവാർ. ഏത് ഇനത്തിൽന്പ്ട്ട വവാഴപ്ഴവും ഉപ
മയവാഗതിക്വാും. ഇതതിൽ പഴത്തിന്റെ പൾപ്്, 
പഞ്സവാര, സതിടതിക് ആസതിഡ് എന്നതിവ അനു
മയവാജ്യമവായ അളവതിൽ മചർത്് ന്വണ്ണ/ന്നയ്് 
പുരട്ടതിയ മടയതിൽവചെ് ജലവാുംശും കളഞ്ഞവാണ് 
തയ്വാറവാക്കുന്നത്. ന്മമടവാ നഗരങ്ങളതിന്ല മവാളുക
ളതിലും മഷവാപ്തിുംഗ് ന്സറെറുകളതിലും വൻ വതില 
ന്കവാടുത്വാണ് ഉപമഭവാക്വാക്ൾ �ട്ട്ബവാർ വവാ
ങ്ങുന്നത്. എളുപ്ും ഉണ്വാക്വാവന്ന ഈ ഇനത്തി
ന് മകരളത്തിൽ മവണ്ത്ര പ്രചവാരും ലഭതിചെതിട്ടതി
ല്. കയറ്റുമതതി സവാധ്യത ധവാരവാളമുളള ഉ�ന്നും 
കൂെതിയവാണതിത്.

ലവൻ
വവാഴപ്ഴത്തിന്റെ നീരുും യീ�ും മചർത്തു

ണ്വാക്കുന്ന ലവൻ 21 ്തിവസന്ത് ന്ഫർന്മമറെ
ഷൻ കഴതിഞ്ഞവാണ് വതിപണനത്തിന് തയ്വാറവാ

ക്കുന്നത്. മവാസങ്ങമളവാളും 
മകടുകൂെവാന്തയതിരതിക്കുും.

ബനറോനറോ ഫിഗ്
നന്നവായതി ഉണക്തിന്യടു

ത് മധുരമുളള വവാഴപ്ഴമവാണ് 
ബനവാനവാ ഫതിഗ്. കർ�രവള
ളതി, മറവാബസ്റ തുെങ്ങതിയ ഇന
ങ്ങളവാണ് കൂടുതലവായതി ഉപ
മയവാഗതിക്കുന്നത്. ജലവാുംശും 
കളഞ്ഞ് ഉണക്തിന്യടുക്കുന്ന 
ഈ ഉ�ന്നത്തിന് മപവാഷക
ഘെകങ്ങന്ളവാന്നുും നഷ്ന്പ്ടു
ന്നതില് എന്ന പ്രമത്യകതയു 
മുണ്്.

വറോഴനറോര്
വവാഴക്കുല മുറതിചെ മശഷും 

പവാഴവാക്തിക്ളയുന്ന വവാഴപ്തി
ണ്തിയതിൽ നതിന്നുും ഉണങ്ങതിയ 

ഇലത്ണ്ടുകളതിൽ നതിന്നുമവാണ് വവാഴനവാര് എടു
ക്കുന്നത്. മനന്തൻ, ഞവാലതി�വൻ, ന്ചങ്്ളതി 
എന്നീ വവാഴകളതിൽ നതിന്നുും തതിളക്മുളള വവാഴ 
നവാര് നതിർമ്മതിക്വാും. വതിവതിധയതിനും കളതിപ്വാട്ട
ങ്ങൾ, കരകൗശല ഉ�ന്നങ്ങൾ എന്നതിവ ഉ ണ്വാ
ക്കുന്നതതിന് വവാഴനവാരുകൾ ഉപമയവാഗതിക്കുന്നു. 
വവാഴപ്തിണ്തിയതിൽ നതിന്നുും നവാരുകൾ മവർതതിരതി
ന്ചെടുക്കുന്നതതിന് യന്തങ്ങളുും വതിപണതിയതിൽ 
ലഭ്യമവാണ്. കൂെവാന്ത ഖവാ്തി & വതിമല്ജ് ഇൻഡ
�ീസ് കമ്മീഷന്റെ തതിരുവനന്തപുരത്തുളള 
ലഫബർ ഡതിലസൻ ന്സറെറതിലും 
തൃ�ർ-നെത്റയതിലളള ന്ടയതിനതിുംഗ് ന്സറെറതി
ലും വവാഴനവാരതിൽ നതിന്നുമുളള ഉ�ന്നങ്ങൾ ഉ ണ്വാ
ക്കുന്നതതിന് പരതിശീലനും നൽകതിവരുന്നു.

ഈ ഉ�ന്നങ്ങൾക്് പുറമമ ബനവാന ബതി
സ് ക്റ്്, ജവാും, ന്ജല്തി, ന്നക്ടർ തുെങ്ങതിയ ഉ�ന്ന
ങ്ങളുും ഉണ്വാക്തിന്യടുക്വാും. ഇതുകൂെവാന്ത വവാഴ
യ്കവാ ന്തവാലതിയതിൽ നതിന്നുും ആൽക്മഹവാൾ 
ഉണ്വാക്കുന്നതതിനുളള സവാമങ്തതികവതി്്യയുും ലഭ്യ
മവാണ്. വ്യത്യസ്തയുളള പുതുമയവാർന്ന വതിവതിധ
തരും വവാഴ ഉ�ന്നങ്ങൾ വതിപണതിയതിൽ എത്തി
ക്കുകവഴതി വവാഴകൃഷതിക്വാരന് മതികചെ വതിലയുും 
സുംസ് കരണത്തിലൂന്െ വതിപണതി സവാന്നതിദ്്യവും 
ഉറപ്വാക്കുവവാൻ കഴതിയുും.

(മലഖകൻ 
പഴയ�ർ രേവാമപഞ്വായത്്

 കൃഷതി ഓഫീസറവാണ് 
മഫവാൺ - 9447529904)

പഴം, പച്കറികളുചട 
ഉ�മാേനം കുറവമാചണന്പ് 

മമാത്രമല്ല മൂല്യവരദ്ിത 
ഉ�ന്ങ്ങളുചട നിര�മാ

ണദമമാ, സംസ്കരണരീതി
കദളമാ കമാര്യമമായി 
ദകരളത്ില് ഇല്ല 

എന്പ് പറയമാം. 
കൃഷിസ്ലങ്ങളുചട 
അപര്യമാ�ത മൂലം 

വീട്ടുവളപ്ിചല 
കൃഷിയമാണപ് ദകരള

ത്ില് മുഖ്യം. വീട്ടുവള
പ്ില് കൃഷിചെ�വരുന് 

വമാഴ, മമാമ്ഴം, െക, 
വിവിധയിനം പച്കറി

കള് എന്ിവ ദപമാഷക
സ�ദ്മമാണപ്. 
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കു�േ�വും തവളുത്തകു�ം

ആ്്യന്ത് ക�ണതി ആണവായതിരതിക്ണും 
ആരുമമ കണ്വാൽ ന്കവാതതിക്ണും 

അവൻ അച്ന്നമപവാന്ലയതിരതിക്ണും ......
ഭവാസ്കരൻ മവാഷ് എഴുതതി ബവാ�രവാജ് ഈണ

മതിട്ട ഈ പവാട്ട് 1962 ൽ ഇറങ്ങതിയ ഭവാഗ്യജവാതകും 
എന്ന സതിനതിമയതിമലതവാണ്.  ്വാ്ത്യവല്രതി പൂ
ക്വാറവാവമ്വാൾ ്്തതികളതിന്ലവാരവാൾ മൂളവാൻ  
ന്കവാതതിക്കുന്ന ഈ പവാട്ടതിൽ ആരേഹത്തിന്റെ 
തീ�മവായ ഒരു വതികവാരും ഒളതിഞ്ഞതിരതിപ്പുണ്്. 
ആ്്യമത്ത് ആൺകുട്ടതിയവാന്ണങ്തിൽ ആകവാും
ക്വാരഹതിതമവായതിരതിക്കുും രണ്വാമന്ത് പ്രസവ

ന്മന്ന ധധ്നതിയവാണ് അതതിന്റെ പതിന്നതിലള്ള 
സത്യും.  ആ്്യമത്ത് ന്പണ്ണവാന്ണങ്തിൽ രണ്വാ
മമത്തുും ന്പണ്ണവായതിമപ്വാകുമമവാന്യന്ന ആശങ്
യുും ഉൽക്�യുും  അസധ്സ്രവാക്തിയവാൽ 
അവന്ര കുറ്ും പറയവാന്നവാക്തില്മല്വാ. എന്നവാൽ 
ആണവായവാലും ന്പണ്ണവായവാലും കുഴപ്മതിന്ല്ന്നുും 
കുഞ്ഞതിത്തിരതി ന്വളുത്തിരുന്നവാൽ മതതിന്യന്നുമു
ള്ള ന്ചറതിന്യവാരവാരേഹും മനസതിൽ സൂക്തിക്കു 
ന്നവരുമുണ്്. ആരേഹതിക്കുന്നത് നമ്മളവാന്ണങ്തി
ലും തരുന്നത് ഈശധ്രനമല്. നമുക്് അതതിന്ല
ന്തവാണ് ന്ചയ്വാൻ കഴതിയുക. എന്നു സമവാധവാനതി

ന�ചട സ്വഭമാവസവിദശ
ഷതകള്ചകല്ലമാം 
അടിസ്മാനകമാരണം 
ജീനകളമാചണന്റിയമാമ
ദല്ലമാ. ഓദരമാ സ്വഭമാവ
ചത്യും നിയന്തിക്ന്
തപ് ഒരു ദജമാ�ി 
ജീനകളമാണപ്. ഒന്പ് 
അ�നില് നിന്പ് കിട്ടിയ
തും മദറ്തപ് അ�യില് 
നിന്പ് കിട്ടിയതും. അതപ്  
ചതമാലിയുചട നിറചത് 
സംബ�ിക്ന്തമായമാ
ലം ഉയരചത് സംബ
�ിക്ന്തമായമാലം.

റഡറോ. വട്വിള വിജയകുമറോര്
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ചെവാൽ കുഴപ്മതില്. എന്നവാൽ കുഞ്ഞ് ന്വളുത്ത് 
തന്ന്നയവായതിരതിക്ണന്മന്ന് നതിർബന്ും പതിെതി
ചെവാമലവാ?  അവർ അതതിനുള്ള ഉപവായും മതടുും, 
അത്ര തന്ന്ന. അപ്രവാമയവാഗതികമവാന്ണങ്തിലും 
അതതിനുള്ള മപവാുംവഴതി മതടുന്നവരുന്െ എണ്ണും 
അത്ര ന്ചറുന്തവാന്നുമല് മകമട്ടവാ. ഗർഭകവാലത്്  
കു�മ�വ് കഴതിചെവാൽ കുഞ്ഞ് ന്വളുക്കുന്മന്ന നവാ
ട്ടറതിവ് അവരുന്െ ആരേഹത്തിന് ബലവും നൽ
കുന്നുണ്്. യഥവാർത്ത്തിൽ ഗർഭകവാലത്് കു�
മ�വ് കഴതിചെവാൽ കുഞ്ഞ് ന്വളുക്കുമമവാ?  
ഒറ്യെതിക്് ഉത്രും പറയവാൻ വരന്ട്ട. അതതിനു
മുൻപ് നമുക്്  അ�ും  ശവാസ്തും  പഠതിക്വാും.

അച്നുും 'അമ്മയുും കറുപ്്. മകൾ ന്വളുപ്്. 
കറുത് ്്തതികൾക്് എങ്ങന്ന ന്വളുത് 
മകന്ള കതിട്ടതി. അച്നമ്മമവാർക്് സുംശയമതിന്ല്
ങ്തിലും മ്വാലഷക�ക്കുകന്ള നമുക്് കണ്തിന്ല്
ന്നു നെതിക്വാനവാവതില്മലവാ. നമുക്തതിന്റെ ന്പവാരു
ളമനധ്ഷതിക്വാും.  അ�ും ജനതിതകശവാസ്തും 
മനസതിലവാക്ണന്മമന്നയുള്ളൂ.

നമ്മളവാരുും അച്ന്റെയുും അമ്മയുന്െയുും 
അന്ല്ങ്തിൽ അവരതിരുവരുന്െയുും തനതിപ്കർപ്പു
കളല്. അൻപതുശതമവാനും  മവാത്രമമ അവരുന്െ 
സധ്ഭവാവസവതിമശഷതകൾ കതിട്ടുകയുള്ളു. പതിന്ന്ന
യുള്ള അൻപതതിൽ ഇരുപത്� ശതമവാനും 
സധ്ഭവാവും അ�പ്ന്റെയുും അമ്മുമ്മയുന്െയുമവായതി
രതിക്കുും. ബവാക്തിയുള്ളത് മുത്ച്ൻ മുത്ശ്തി മുതു
മുത്ച്ൻ മുതുമുത്ശ്തി..... അങ്ങന്ന ഒരു നീണ് 
തലമുറകളതിൽന്പട്ടവരുന്െ  സധ്ഭവാവങ്ങളുന്െ 
സധ്വാുംശീകരണമവായതിരതിക്കുും.  എന്നുവചെവാൽ  �
റുശതമവാനവും അച്നമ്മമവാന്ര മപവാലതിരതിക്തില് 
മക്ന്ളന്നർത്ും. അതുന്കവാണ്വാണ് അച്നമ്മ
മവാർക്തില്വാത് സധ്ഭവാവങ്ങൾ അവർ കവാണതിക്കു
ന്നതുും അവർക്കുള്ളത് മക്ൾ കവാണതിക്വാത്തുും. 

നമ്മുന്െ സധ്ഭവാവസവതിമശഷതകൾന്ക്ല്വാും 
അെതിസ്വാനകവാരണും ജീനുകളവാന്ണന്നറതിയവാമ
മല്വാ. ഓമരവാ സധ്ഭവാവന്ത്യുും നതിയന്തതിക്കുന്ന
ത് ഒരു മജവാഡതി ജീനുകളവാണ്. ഒന്ന് അച്നതിൽ 
നതിന്ന് കതിട്ടതിയതുും മമറ്ത് അമ്മയതിൽ നതിന്ന് കതി
ട്ടതിയതുും. അത്  ന്തവാലതിയുന്െ നതിറന്ത് സുംബ
ന്തിക്കുന്നതവായവാലും ഉയരന്ത് സുംബന്തിക്കു
ന്നതവായവാലും. ഈ മജവാഡതിയതിൽ ഒരവാൾ (ജീൻ) 
ചതിലമപ്വാൾ പ്രബലനുും മന്റ്യവാൾ �ർബലനുമവാ
യതിരതിക്വാും അന്ല്ങ്തിൽ ഇരുവരുും പ്രബലരവായതി
രതിക്വാും. പ്രബലന്റെ  സധ്ഭവാവമവാകുും പ്രകെമവാ
വക. ഇനതി മവാതവാപതിതവാക്ളുന്െ സധ്ഭവാവമല് 
കുട്ടതികൾ കവാണതിക്കുന്നന്തങ്തിൽ മപെതിമക്ണ് 
അത് മുൻതലമുറയതിൽന്പ്ട്ടവരുമെതവായതിരതിക്കുും. 

അമപ്വാൾ തുെക്ത്തിൽ പറഞ്ഞതുമപവാന്ല 
കറുത്്്തതികൾന്ക്ങ്ങന്ന ന്വളുത്കുഞ്ഞ് 
ജനതിച്ചു. ഇവതിന്െയവാണ് ജീനുകളുന്െ കള്ളക്ളതി
കൾ മനസ്തിലവാമക്ണ്ത്. അച്നതിലും അമ്മയതി

ലും ഉറങ്ങതിക്തിെന്ന അന്ല്ങ്തിൽ നതി�തിയമവായതി
ക്തിെന്ന അച്ന്റെമയവാ അമ്മയുമെമയവാ  
തലമുറയതിൽന്പ്ട്ട ഏമതവാ ന്വളുത് ബ�വതി
ന്റെ ജീൻ കുട്ടതിയതിന്ലത്തിയമപ്വാൾ സജീവമവാ
യതി. അങ്ങന്ന കുഞ്ഞതിന് ന്വളുത്നതിറും കതിട്ടതി. 
അതവായത് നമ്മൾ കവാണതിക്കുന്ന എന്നവാൽ 
നമ്മുന്െ അച്നമ്മമവാർക്തില്വാത് ഗുണങ്ങൾ 
ഒരുപന്ക് നമ്മുന്െ പൂർവതികരതിലണ്വായതിരുന്നതി 
രതിക്വാും. അ�തങ്ങൾ സൃഷ്തിച്ചുന്കവാണ്് അവ 
പുറത്തുവരുമ്വാൾ കവാ�ന്നവർ ന്ഞട്ടവാും . സും
ശയമുന്നയതിക്വാും. ഇവതിന്െ ശവാസ്തും സഹവായ
ത്തിന്നത്തുും. പണ്ഡതിതന്വാരവായ മവാതവാപതിതവാ
ക്ൾക്് �ദ്തികുറഞ്ഞ  മക്ൾ ജനതിക്കു 
ന്നതതിന്റെ   രഹസ്യവും മന്റ്വാന്നല്.  അച്ന്റെ
മയവാ അമ്മയുമെമയവാ കുടുുംബത്തിൽ ഏമതവാ 
ഒരു ആനമഠയൻ ഉണ്വായതിരുന്നതിരതിക്വാും. 
അതതിനു നതിമതിത്മവായ ജീൻ മകനതിൽ അന്ല്
ങ്തിൽ മകളതിൽ സജീവമവായമപ്വാൾ അവൻ 
അന്ല്ങ്തിൽ അവന്ളവാരു വതി�തികൂശ്മവാണ്ഡമവായതി
മപ്വായതി എന്ന് വതിചവാരതിചെവാൽ മതതി. അതുന്കവാ
ണ്് ന്വളുത്്്തതിമവാരുന്െ കറുത്കുട്ടതികന്ള 
കണ്തിമട്ടവാ മെയന്വാരവായ അച്നമ്മമവാരുന്െ �
ദ്തിശവാലതികളവായ മക്ന്ള കണ്തിമട്ടവാ അതതിശയും 
കൂമറണ് കവാര്യമതില്. എല്വാും  ജീനതിന്റെ  കളതിക
ന്ളന്നു ധരതിചെവാൽ മതതി.

ഇനതി തലന്ക്ട്ടതിൽ സൂചതിപ്തിചെ വതിഷയത്തി
മലക്കു വരവാും. കു�മ�വവാണമല്വാ ഇവതിന്െ കഥവാ
നവായകൻ . ഗർഭകവാലത്് കു�മ�വ് കഴതിചെവാൽ 
കുഞ്ഞതിന് ന്പവാന്നതിന്റെ  നതിറും കതിട്ടുന്മന്ന് 
കരുതതി കഴതിക്കുന്നവരുന്െ എണ്ണവും കുറവല്. 
ആ വതിശധ്വാസത്തിന് ഏന്റ പഴക്വമുണ്്. ശവാ
സ്തീയ പതിൻബലമതില്വാത് ആ വതിശധ്വാസത്തിന് 
ഈ സ്വാർട്ട് മഫവാൺ യുഗത്തിലും മങ്ങമലറ്തിട്ടതി
ല് എന്നതവാണ് പരമവാർത്ും. എന്തവായവാലും ഗർ
ഭകവാലത്് കു�മ�വ്   കഴതിചെവാൽ കുഞ്ഞ് ന്വളു
ക്കുമമവാ എന്ന മചവാ്്യത്തിന് മുന്നതിൽ മൗനും 
അവലുംബതിക്കുന്ന ശവാസ്തും വ്യക്മവാക്കുന്ന 
മന്റ്വാരു സത്യമുണ്്. അളവതിൽക്കൂെതിയവാൽ കു�
മ�വ് ഗർഭഛതിദ്രമുണ്വാക്കുും.

ഹതിമകണങ്ങൾ മമലവാപ്ണതിഞ്ഞ കവാശ്മീ
രതിൽ കുളതിരവാസധ്്തിചെ് വളരുന്ന കു�മ�വതിന് 
ഔഷധഗുണങ്ങമളന്റയവാണ്. മക്രവാക്സ് 
സലട്ടവസ്  എന്ന് ശവാസ്തനവാമമുള്ള 
കു�മ�വതിന് ഭവാവരക്ന്യന്നു സും�തത്തിലും 
സവാമഫ്രവാൺ എന്ന് ആുംഗമലയഭവാഷയതിലും 
പറയുും. ഒരു യൂമറവാപ്യൻ സധ്മ്ശതിയവായ 
കു�മ�വതിന്റെ  അരേും മൂന്നവായതി പതിരതിഞ്ഞ ഗർഭ
മകസരരേത്തിലവാണ് (സ്റതി�) ഔഷധഗുണമമ
ന്റയുള്ളത്. അതതിന്ന പറതിന്ചെടുത്് ന്ചറു�
െതിൽ ഉണക്തിന്യടുത്വാണ് ഉപമയവാഗതിക്കുന്നത്. 
ആയുർമവ്ത്തിലും യൂനവാനതിയതിലും സതിദ്ലവ

ഗരഭകമാലത്പ് കു�മ�വപ് 
കഴിച്മാല് കുഞ്ിനപ് 

ചപമാന്ിചന്  നിറം 
കിട്ടുചമന്പ് കരുതി 
കഴിക്ന്വരുചട 

എണ്ണവും കുറവല്ല. ആ 
വിശ്വമാസത്ിനപ് ഏചറ 

പഴകവുമുണ്പ്. ശമാ�ീയ 
പിന്ബലമില്ലമാത് ആ 
വിശ്വമാസത്ിനപ് ഈ 

�മാരട്ടപ് ദഫമാണ് യുഗത്ി
ലം മങ്ങദലറ്ിട്ടില്ല 

എന്തമാണപ് പരമമാര
�ം. എന്തമായമാലം 

ഗരഭകമാലത്പ് കു�മ�വപ്   
കഴിച്മാല് കുഞ്പ് 
ചവളുക്ദമമാ എന് 

ദെമാേ്യത്ിനപ് മുന്ില് 
മകൗനം അവലംബിക്ന് 
ശമാ�ം വ്യ�മമാക്ന് 

മചറ്മാരു സത്യമുണ്പ്. 
അളവില്�ടിയമാല് 

കു�മ�വപ് ഗരഭഛിദ്രമു
ണ്മാക്ം.
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്്യത്തിലും മരുന്നവായതി ഉപമയവാഗതിക്കുന്ന 
കു�മ�വതിന് ചതികതിത്സവാരുംഗത്് മുന്തതിയസ്വാന 
മവാ�ള്ളത്. നവാമലവാ അമഞ്വാ സ്റതി�ന്യടുത്് 
പവാലതിമലവാ ലതരതിമലവാ കലക്തി കുെതിചെവാൽ 
ധവാരവാളും ഗുണങ്ങൾ കതിട്ടുന്മന്നത് സത്യും 
തന്ന്ന. എന്നവാൽ കുഞ്ഞതിന്ന ന്വളുപ്തിക്വാനുള്ള 
മശഷതി കു�മ�വതിന് ഇല്. എന്നവാൽ അളവതിൽ 
(്തിവമസന 10 മതില്തിരേവാും) കൂെതിയവാൽ ഗർഭഛതിദ്ര
മുണ്വാവന്മന്ന് ഗമവഷണും പറയുന്നു. കു�മ�വ് 
ഒരു ലലുംഗതിമകവാമത്ജനതിയവായതുന്കവാണ്് 
ഗർഭകവാലത്് കൂടുതൽ കഴതിക്കുന്നതുും നല്തല്.

ന്തവാലതിക്് നതിറും ന്കവാടുക്കുന്നത് 
ന്മലവാനതിൻ എന്ന വർണ വസ്തുവവാണ്. 
ന്മലവാനതിൻ ധവാരവാളമുള്ളയവാൾ കറുത്തിരതിക്കുും.  
തീന്രകുറന്വങ്തിൽ ന്വളുത്തിരതിക്കുും. അതവായത് 
നമുക്് ജനതിതകമവായതി  കതിട്ടതിയതിട്ടുള്ള ന്മലവാനതി
ന്റെ അളവതിന്ന ആശ്രയതിചെവായതിരതിക്കുും 
ന്തവാലതിയുന്െ നതിറും. പ്രസ്തുത വർണവസ്തുവതിന്റെ 
പ്രവർത്നും ന്കവാള്ളുന്ന ന്വയതിലതിന്റെ അളവതി
ന്നക്കൂെതി ആശ്രയതിചെതിരതിക്കുും. പവാെത്് പണതി
ന്യടുക്കുന്നവർ കറുത്് കരുവവാളതിചെതിരതിക്കുന്നതതി
ന്റെറയുും എയർകണ്തിഷനതിലതിരതിക്കുന്നവൻ 
നതിറും മങ്ങവാതതിരതിക്കുന്നതതിന്റെയുും രഹസ്യും 
മന്റ്വാന്നല്.. വസ്തും മറയതിട്ട ശരീരഭവാഗും ന്വളു

ത്തുും ന്വയതിമലൽക്കുന്നതിെും കറുത്തുമവാണ
മല്വാ. മചവാരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മതിക്വവാറുും ഒമര നതിറ
ത്തിലതിരതിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകവാശമമൽക്വാത് 
തുന്കവാണ്വാണ്. എമപ്വാഴവാമണവാ ന്വയതിൽ ന്കവാ
ള്ളവാനതിെവരുന്നത് അമപ്വാഴവാണ് ന്മലവാനതിൻ 
സൂര്യപ്രകവാശവമവായതി പ്രവർത്തിചെ് യഥവാർത് 
നതിറും കതിട്ടുന്നത്. കു�മ�വതിന് ഒരതിക്ലും ന്മലവാ
നതിന്റെ അളവ് കുറയ്കവാൻ കഴതിയതില്. എന്നുവ
ചെവാൽ കുഞ്ഞതിന്ന ന്വളുപ്തിക്വാൻ കു�മ�വതിനവാ 
വതിന്ല്ന്നർത്ും. ന്വളുപ്തിമനക്വാൾ അഴകമല് 
കറുപ്തിന്. ഞവാവൽപ്ഴങ്ങൾ എന്ന സതിനതിമ
യതിൽ മുല്മനഴതി എഴുതതി ശ്യവാും ഈണമതിട്ട 
വരതികൾ മനവാക്കൂ.

കറുകറുന്ത്വാരു ന്പണ്ണവാ� 
കെന്ഞ്ഞടുന്ത്വാരു ന്മയ്വാ�(2)
കവാെതിന്റെ ഓമനമമവാളവാണ്
ഞവാവൽപഴത്തിന്റെറ മശലവാ�
എള്ളതിൻ കറുപ്് പുറത്വാണ്
ഉള്ളതിന്റെ  ഉള്ളു തുടുത്വാണ്..... 

(പുംക്തികവാരന് തതിരുവനന്തപുരും മഹവാത്വാഗവാന്തി 
മകവാമളജതിന്ല സുമവവാളജതി വതിഭവാഗും അസതിസ്ററെ് 

ന്പ്രവാഫസറവാണ്.മഫവാണ് 9447342497) 

നമുകപ് ജനിതകമമായി  
കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചമലമാനിചന് 
അളവിചന ആ�യിച്മാ
യിരിക്ം ചതമാലിയുചട 
നിറം. പ്�ത വരണവ
�വിചന് പ്വരത്നം 
ചകമാള്ളുന് ചവയിലിചന് 
അളവിചന�ടി ആ�യി
ച്ിരിക്ം. പമാടത്പ് 
പണിചയടുക്ന്വര 
ക�ത്പ് കരുവമാളിച്ിരിക്
ന്തിചന്റയും എയരക
ണ്ിഷനിലിരിക്ന്വന് 
നിറം മങ്ങമാതിരിക്ന്തി
ചന്യും രഹസ്യം മചറ്മാ
ന്ല്ല..
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കണ്യം കറോതയം വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

വ്ത്സ് അനുഭവമറോയി ഏപ്രിൽ ലക്യം
പഞ്വായത്് രവാജ് മവാസതികയുന്െ ഏപ്രതിൽ 

2017 ലക്ും വ്യത്യസ് അനുഭവമവായതി. പുതതിയ 
പുംക്തികളുും മതികചെ മലഖനങ്ങളുും ഉൾന്പ്ടുത്തി
യമപ്വാൾ പഞ്വായത്് രവാജ് തതികച്ചുും നവമവാസതിക
യവായതി. വവാർത്കൾ വതിമശഷങ്ങൾ പുംക്തിയതിൽ 
സർക്വാർ ഉത്രവകമളവാന്െവാപ്ും വകുപ്തിന്ല മറ്് 
വവാർത്കൾ കൂെതി ഉൾന്പ്ടുത്തിയതിരുന്ന്നങ്തിൽ 
കുറച്ചുകൂെതി ഉപകവാരപ്ര്മവാമയന്ന. നതിലവതിന്ല പും
ക്തികമളവാന്െവാപ്ും ജീവനക്വാർക്വായതി ഒരു പ്ര
മത്യക പുംക്തി കൂെതി ഉൾന്പ്ടുത്തിയവാൽ നന്നവായതി
രുന്നു. കൂടുതൽ മതികവറ് ലക്ങ്ങൾ പ്രതീക്തി 
ക്കുന്നു.    

വതിമനവാ്്കൃഷ്ണൻ, ന്പരു്റ്തിൽ
ന്വങ്ങവാെ്, മലപ്പുറും  

കൂടുതൽ ഭയംഗിയറോവസ്ട് മറോസിക
പുതതിയ ന്കട്ടുും മട്ടുും പുതതിയ പുംക്തികളുും വ്യത്യ

സ്മവായ സൃഷ്തികളുും-ആന്ക പഞ്വായത്് രവാജ് 
മവാസതിക മവാറതിയതിരതിക്കുന്നു. ആർ.മഹലതിയുന്െ 
മലഖനും മവാറുന്ന കൃഷതിന്യ സുംബന്തിചെ് ഉൾക്വാഴ്ച 
നൽകുന്നു. ഭൗമ്തിനത്തിന്റെ പ്രവാധവാന്യും കവാണതിച്ചു
തന്നു പത്ലവാലതിന്റെ മലഖനും. അുംമബ്്ക്ർ ്ർ
ശനത്തിന്റെ സമകവാലതികപ്രസക്തിയുും അുംമബ
്്ക്ർ ജീവതിതമരഖയുും മബബതി മതവാമസ് 
എഴുതതിയത് നന്നവായതി. വതിഷുമലഖനങ്ങൾ അറതിവ് 
പകർന്നു. കവതിത മരുഭൂമതി അനുഭവമവായതി. കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ ഭുംഗതിയവാവന്ട്ട മവാസതിക.                                 

ഹതിരൺ.പതി.റ്തി
പുണർതും,നന്തിമയവാെ് 

എല്ലറോവിധ ആശയംസകളയം
പഞ്വായത്് മവാസതികയുന്െ ഏപ്രതില് ലക്ും 

കൃഷതിന്യ സുംബന്തിചെതിട്ടുള്ള പതതിപ്വായത് 
നന്നവായതി. മന്തതി വതി. എസ്. സു   നതില് കുമവാറതി
ന്റെ മലഖനും മതികവറ്തവായതി. പുതുതലമുറന്യ 
കൃഷതിയതിമലക്് ന്കവാണ്ടുവരവാനുള്ള സര്ക്വാരതി
ന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്് എല്വാവതിധ ആശുംസകളുും.

പ്രഭീഷ് മമവാഹന്
കവായുംകുളും 



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
േറ്റു മപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
േറ്റു മപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരമപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര മപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  
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പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട




