
ശകാഴിശക്കാെ് ജില്യിമെ ഒരു കിഴ
ക്കൻ  മെശയാര പ്രശദേമാണ് 

ചരിത് സ്മൃതികൾ ഉറങ്ങിക്കിെക്ന്ന 
കായണ് ഗ്ാമപഞ്ായത്്. പഞ്ായത്ി
മന സയംബന്ിച്ിെശത്ാളയം പരിമിത
മായ വിഭവ ശരോതസ്സുകൾക്ള്ിൽ 
നിന്ന് മകാണ്് ജനകധീയപങ്ാളിത്ത്ി
െധിഷ്ിതമായി വികസന വിജയഗാഥക
ളുമെ ശശ്രണി നിരകൾ ഒരു സൂര്കാന്ി 
പുഷ്യം ശപാമെ വിെർന്നു നിൽക്ന്നു.

പരിമിതമായ വിഭവങ്ങമള പരമാവ

ധി പ്രശയാജനമപ്പടുത്ി കായണ് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്് ശനെിമയടുത്  ശനട്ടങ്ങൾ 
അത്ഭുതാവഹമാണ്. ശറാഡ്, പാെയം, കുെി
മവള്യം, വധീെ് തുെങ്ങിയ സമസ്ത ശമഖെക
ളിലയം ശ്ാക്ക്, ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളു
മെ സഹകരണശത്ാടു കൂെിയുയം 
എയം.എൽ.എ, എയം.പി. എന്നിങ്ങമന 
ജനപ്രതിനിധികളുമെ സഹായശത്ാടു 
കൂെിയുയം ജനശക്ഷമകരമായ നിരവധി 
പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ നമ്മുമെ ഈ 
മകാച്ചു ഗ്ാമത്ിൽ നെപ്പിൊക്കിയിട്ടു

ണ്്. ശപാരായ്മകൾ ഉണ്ാവുമമങ്ിലയം ശന
ട്ടങ്ങൾ ഏവരുയം അയംഗധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

2012-13, 2013-14, 2014-15 എന്നധീ 
തുെർച്യായ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ജില്യി
മെ മികച് ഒന്നാമമത് പഞ്ായത്ിനു
ള് സ്വരാജ് ശട്ാഫികൾ െഭിച്തുയം 2015-
16, 2016-17  എന്നധീ വർഷങ്ങളിൽ മികച് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിനുള് ശദേധീയ അവാർ
ഡുകൾ കരസ്മാക്കിയതുയം പഞ്ായത്ി
മറെ ചരിത്ത്ിമെ തിളക്കമാർന്ന ഏടുക
ളാണ്. വികസന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
കക്ഷി രാഷ്ടധീയ പരിഗണനകൾ നൽകാ
മതയുയം പദ്തി ആസൂത്ണത്ിൽ പാവ
മപ്പട്ടവമറെ മുഖയം മാത്യം ഓർത്തു മകാണ്ടുയം 

പത്ജ എന്.
പ്രസിഡറെ്
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മുഴുവൻ ജനങ്ങമളയുയം വിേ്വാസത്ിമെടു
ത്തുയം  കൂട്ടായ്മശയാമെ മുശന്നാട്ട് ശപാകാൻ 
കഴിഞ്ഞു. മനുഷ് വിഭവശേഷിയുമെ 
ഫെപ്രദമായ വിനിശയാഗത്ിലൂമെ  ജന
പ്രതിനിധികൾ, ഉശദ്ാഗസ്ർ, മപാതു 
ജനങ്ങൾ, വിഭവശരോതസ്സുകൾ എന്നധീ 
ചതുർമാനങ്ങളിെധിഷ്ിതമായ പ്രവർ
ത്ന രധീതിയാണ് കായണ് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമറെ വിജയ രഹസ്യം. 
കായണ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമെ പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് മുശന്നാെിയായുള് 

കൃത്മായ ആസൂത്ണയം പദ്തിയിൻശമ
ലള് നിരധീക്ഷണയം, നിർവ്വഹണത്ിമറെ 
കാര്ക്ഷമത എന്നിവയുയം വിജയത്ിമറെ 
കാരണങ്ങളാണ്.

പുത്ൻ ശകരള സൃഷ്ിക്കായി ശകരള 
സർക്കാർ വിഭാവനയം മചയ്ത നവശകരള 
മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങളുമെ ചുവടു പിെിച്ചു 
മകാണ്് സമ്പൂർണ് പാർപ്പിെ പദ്തി, 
സമഗ് ആശരാഗ് സയംരക്ഷണ പദ്തി, 
മപാതു വിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണ 
പദ്തി, സജവ കൃഷി, ശുചിത്വ മാെിന് 

സയംസ്കരണയം, ജെ സയംരക്ഷണയം എന്നധീ 
ശമഖെകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി പതിമൂ
ന്നായം പഞ്വത്സര പദ്തിയുമെ െക്ഷ്
ങ്ങൾ സകവരിക്ന്നതിന് പഞ്ായത്് 
പ്രതിജ്ഞാബദ്മാണ്.

ഭരണസമിതി
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അവിഭക് ചധീശക്കാെ് ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്് വിഭജിച്് 2005 ൽ നിെവിൽ വന്ന
താണ് മുതുവല്ലൂർ ഗ്ാമ പഞ്ായത്്. മൂ
ന്നാമമത് ഭരണസമിതിയാണ് 
നിെവിലള്ത്. 21.49 ച.കി.മധീ വിസ്തൃതി
യുയം 15 വാർഡുകളിൊയി 28000 ത്ിെ
ധികയം ജനസയംഖ്യുമുണ്്. തനത് 
വരുമാനയം ശകവെയം 36 െക്ഷയം രൂപ മാത്
മാണ്. വർഷാവർഷയം അനുവദിക്ന്ന 
പദ്തി ഫണ്് ഉപശയാഗിച്ാണ് 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്ന
ത്. ആദ് വർഷയം ശൊക ബാങ്് അധിക 
ധനസഹായമായി െഭിച് 2 ശകാെി 
സവകി െഭിച്തിനാലയം അസി. എഞ്ി
നധീയർ അെക്കമുള് മെക്ിക്കൽ സ്റാഫ് 
ഇല്ാതിരുന്നതിനാലയം പദ്തി നിർ വഹ
ണത്ിൽ പഞ്ായത്ിന് ശനട്ടയം സകവ
രിക്കാനായില്. 

2017-18 ൽ കരുതശൊമെ കാൽ മവ
യ്പ്പുകൾ നെത്ി യഥാസമയയം പദ്തി
കൾക്ക്  അയംഗധീകാരയം ശനെി പൂർത്ധീകരി 
ക്കാനായി. ശൊകബാങ്ിമറെ അധിക 
ധനസഹായമായി െഭിച് 2 ശകാെി 
ഫണ്ടുയം മെണ്ർ മചയ്തശപ്പാൾ കിട്ടിയ 
ശസവിയംഗ്സുയം 100 േതമാനയം മചെവഴി
ക്ക വഴി ശൊക ബാങ്് അധികൃതരുമെ 
പ്രേയംസ ശനൊനായി. ഇത് പ്രകാരയം 
പഞ്ായത്ിമെ 3 സർക്കാർ എൽ.പി 
സ്കൂളുകൾ ക്ക് പുതിയ ശ്ാക്ക് നിർമ്ിച്ചു. 
രണ്് പുതിയ അയംഗനവാെി മകട്ടിെങ്ങളു
മെ നിർമ്ാണയം  പൂർത്ധീകരിച്ചു. 
പി.എച്.സിക്ക് പുതിയ മകട്ടിെവുയം 
ആയുർ ശവദ ആശുപത്ിക്ക് പുതിയ 
ശ്ാക്യം നിർമ്ിച്ചു. മൂന്ന്  മാസത്ി
മൊരിക്കൽ നിർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രു
മെ ശയാഗയം വിളിച്ചു കൂട്ടി പദ്തി 

പുശരാഗതി അവശൊക
നയം നെത്ി.  ഓഫധീസ് 
പ്രവർത്നയം കാര്ക്ഷമ
മാക്ന്നതിമറെ ഭാഗമായി 
മാസാമാസയം സ്റാഫ് 
മധീറ്ിയംഗുയം ശചർന്ന്  നിർ വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം ജധീ
വനക്കാരുയം ഭരണസമിതി
യുയം സകശകാർത്തു 
പ്രവ ർ ത് ി ച് തു മ ക ാ ണ്് 
പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ി
ൽ മെപ്പുറയം ജില്യിൽ 
ഒന്നായം സ്ാനയം സകവരി

തെ. അഹമ്മേ് സഗീർ 
പ്രസിഡറെ്
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114 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018

മുതുവല്ലൂര് ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



ക്കാനായി. 
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗയം ഇവിമെയില്. 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിന്  നധീക്കി മവച് 
ഫണ്് മചെവഴിച്ചു.  ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 
പ്രിവിശെജ് കാർഡ് നല്ിയുയം പരിരക്ഷ 

പ്രവർത്നത്ിന് സശപ്പാർട്ടിയംഗ് കമ്റ്ി 
മുശഖന കഴിഞ് വർഷയം 8 െക്ഷശത്ാളയം 
രൂപ സമാഹരിച്് സഹായിക്ന്നതിനുയം 
കഴിഞ്ഞു. കൃഷിഭവമറെ  കധീഴിൽ ആഴ്ച 
വിപണിയുയം ഇശക്കാ ശഷാപ്പ്, പച്ക്കറി 

ശഹാൾമസയിൽ & റധീമട്ടയിൽ മാർക്ക
റ്ിങ്യം നെത്ി വരുന്നുണ്്. ശകരശളാ
ത്സവ നെത്ിപ്പിൽ ജില്യിൽ ഒന്നായം 
സ്ാനയം െഭിച്ചു. വസ്തു നികുതി  മാർ ച്് 
മാസയം പകുതിശയാമെ തമന്ന 100%  പി
രിമച്ടുക്കാനായി. 

2018-19 വർഷമത് പദ്തികൾക്ക് 
ഡി.പി.സി അയംഗധീകാരയം ശനെി. 
ബഡ്സ് സ്കൂൾ ആരയംഭിക്ന്നതിനുയം 
ആധുനിക രധീതിയിലള് ക്രിമശറ്ാറിയയം, 
പ്ാസ്റിക് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്്, മപാതുശ്മ
ോനയം എന്നിവയ്ക് സ്െയം െഭ്മാക്ന്ന
തിനുള് നെപെികൾ പുശരാഗമിക്ന്നു. 
ശൊകബാങ്ിമറെ് ധനസഹായയം െഭിക്
ന്ന മുറയ്ക് ആധുനിക രധീതിയിലള് 
നധീന്ൽ കുളവുയം ഇൻശഡാർ ശസ്റഡിയവുയം 
മിനി ശസ്റഡിയ വികസനവുയം കൃഷിഭവ
ൻ പുനരുദ്ാരണവുയം ഉൾമപ്പമെ ഒശട്ടമറ 
വികസന പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ധീകരിക് 
ന്നതിനുയം പരിപാെിയുണ്്. 

ഫണ്് വിനിശയാഗത്ിലയം മറ്റു പ്രവ
ർത്നങ്ങളിലയം ഭരണ  പ്രതിപക്ഷ 
പക്ഷപാതമില്ാമത ജനപ്രതിനിധിക
ളുയം ജധീവനക്കാരുയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്രുയം ഒമത്ാരുമിച്് പ്രവർത്ിക്ന്നു 
എന്നുള്താണ് മറ്റു പഞ്ായത്തുകളിൽ 
നിന്നുയം മുതുവല്ലൂരിമന വ്ത്സ്തമാക്ന്ന
തുയം മികച് ശനട്ടങ്ങൾ സകവരിക്കാൻ  
സഹായിക്ന്നതുയം.

ജധീവനക്കാർ
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115പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



മകാഴുവനാൽ ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
2017-18 വാർഷിക പദ്തി നി

ർ വ്വഹണത്ിൽ മികച് വിജയയം സകവ
രിച്ിരിക്കയാണ്. 2017-18 വർഷയം സ്പി
ൽഓവർ പദ്തികൾ ഉൾമപ്പമെ 131 
പദ്തികളാണ് പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുള്ത്. 
വാർഷിക പദ്തികൾക്ക്  ജില്ാ ആസൂ
ത്ണ സമിതി അയംഗധീകാരയം സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിമറെ ആദ്പാദ
ത്ിൽ തമന്ന ശനൊനായ
തുയം കൃത്മായ ശമാണിറ്റിയം
ഗുയം വിജയ ഘെകമാണ്.  
2017-18 വർഷയം ശൊകബാ
ങ്് ധനസഹായമായി ആയു
ർ ശവദ ആശുപത്ിക്ക് 
മകട്ടിെയം, ഗ്ാമപഞ്ാ 
ത്ിന് ശമവെയിൽ കമ്യൂ
ണിറ്ിഹാൾ, ആലതറപ്പാറ 
മചക്ക് ഡായം നിർമ്ാണയം 
എന്നിവ എടുത്തു പറയത്
ക്ക ശനട്ടമാണ്. ജെനിധി 
പദ്തിയുമെ ഭാഗമായി 14 
ഗുണശഭാക്തൃ സമിതികളി

നെവാമസ് നജവാർജ് 
പ്രസിഡറെ്   

ഭരണസമിതി
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ൊയി 2230 കുടുയംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ജെയം 
വിതരണയം മചയ്യുന്നതിനുള് പദ്തികൾ 
പൂർത്ധീകരിക്കാനായത് മമറ്ാരു വെിയ 
ശനട്ടമായി കാണുന്നു. അശതാമൊപ്പയം നെ
പ്പിൊക്കിയ പാെിശയറ്ധീവ് സാന്്വന പരി
ചരണ പദ്തി,  വൃദ്ജനങ്ങൾക്ക്  കട്ടിൽ  
വിതരണയം, ഹരിതശകരളയം പദ്തിയുമെ 
ഭാഗമായി  സജവവളയം വിതരണയം, പച്ക്ക
റി സത വിതരണയം, െിഷയൂകൾച്ർ 
വാഴസത വിതരണയം തുെങ്ങിയ പദ്തിക
ൾ മപാതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാര
പ്രദമായി.

നാളിതുവമരയുള് പദ്തി നിർ വ്വഹ
ണത്ിമറെ ശപാരായ്മകൾ തിരിച്റിഞ്ഞു
മകാണ്് കൂടുതൽ മമച്മപ്പട്ട പ്രകെനയം 
കാഴ്ചവയ്ക്കുക എന്ന ഉശദേേ്ശത്ാടുകൂെി 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്് പുതിയതായി പദ്തി
കൾ തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്് .  ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്് ഓഫധീസ് ഐ.എസ്.ഒ 
സർട്ടിഫിശക്കഷൻ, പ്ാസ്റിക് മാെിന്
നിവാരണത്ിനായി ഹരിത കർമ്
ശസന, ഗവ. എൽ. പി. സ്ക്കൂളുകളിൽ 
പ്രഭാത ഭക്ഷണയം തുെങ്ങിയ പദ്തികൾ 

അവയിൽ ചിെതാണ്. എല്ാത്ിലമുപ
രി  ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം 
തമ്ിലള് കൂട്ടായ പ്രവർത്നമാണ് വി
ജയത്ിമറെ അെിസ്ാനയം.                                                                      

 ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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“പൂശക്കാട്ടുകാവ് അമതാരു പഞ്ായത്ാശണാ……….?”  വർ
ഷങ്ങൾക്  മുൻപ് ഒരു അവശൊകന ശയാഗത്ിൽ 

ഉയർന്നുശകട്ട ഒരു പരിഹാസശചാദ്യം ഇശപ്പാഴുയം ഓർക്ന്നു
ണ്്. ശകരളത്ിമെ തമന്ന താരതശമ്ന മചറതുയം സാ്
ത്ികമായി പിശന്നാക്കയം നിൽക്ന്നതുമായ ഈ വള്ളുവ
നാെൻ ഗ്ാമത്ിന് പ്രശത്കിച്് അെങ്ാരങ്ങമളാന്നുയം 
ഉണ്ായിരുന്നില്.എന്നാെിന്ന് പാെക്കാെ് ജില്യിമെ ശ്രധീ
കൃഷ്ണപുരയം ശ്ാക്കിൽ ഉൾമപ്പട്ട ഈ മകാച്ചു പഞ്ായത്് 
തശദേേസ്ാപനങ്ങൾക്കിെയിൽ തെമയടുശപ്പാമെ നിൽക്
കയാണ്.

നൂതനവുയം വ്ത്സ്തങ്ങളുമായ പദ്തികളിലൂമെയാണ് 
പൂശക്കാട്ടുകാവ് ശൊക ശ്രദ്യിശെക്ക് വന്നത്. കുെിമവള് 
ക്ഷാമയം പരിഹരിക്ന്നതിന് ശദേധീയ ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറ
പ്പ് പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി രണ്് വർഷത്ിനകയം 250 
െധികയം കിണറകൾ കുഴിച്താണ് പഞ്ായത്ിമന 
ആദ്യം മവള്ിമവളിച്ത്ിശെക്ക് മകാണ്ടുവന്നത്. മശനാ
ഹരമായ ഈ ആഴകിണറകൾ അത്യുയം നിർമ്ിച്ത് സ്തധീ
കൾ മാത്മാണ് എന്നതാണ് അതിമറെ പ്രശത്കത. മുന്നൂ
ശറാളയം സ്തധീകൾ കിണർ നിർമ്ാണത്ിൽ സവദഗ്ദ്ധ്യം 
ശനെിയ ഇന്്യിമെ തമന്ന ആദ് ഗ്ാമമായിരിക്യം പൂ
ശക്കാട്ടുകാവ്. ’ഉറവ് ’ എന്ന പദ്തിയിൽ കിണറകൾ 
റധീചാർജ് മചയ്യം മണ്് - ജെ സയംരക്ഷണ പ്രവൃത്ിയിൽ 
ജനങ്ങമളയാമക പങ്ാളികളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുയം പഞ്ായ
ത്് ശ്രദ്ശനെി. കഴിഞ് പരിസ്ിതി ദിനശത്ാെനുബ
ന്ിച്് പഞ്ായത്ിൊമക ഒരു െക്ഷയം ഫെവൃക്ഷവിത്തുക
ൾപാകി പദ്തി ജനകധീയമായി നെപ്പാക്കി. മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയിൽ ഓണക്കാെത്് പൂകൃഷി വിജയകരമായി 
നെപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

സമ്പൂർണ കുെിമവള് ഗ്ാമയം എന്ന െക്ഷ്ത്ിശെക്കാ
ണ് പഞ്ായത്് നധീങ്ങിമകാണ്ിരിക്ന്നത്. ഇതിനായി 
കഴിഞ് വർഷമത് പദ്തികളാമക തുെരുന്നശതാമൊപ്പയം 
ഒരു കൃത്ിമ തൊകയം നിർമ്ിക്കാൻ ആശൊചനകൾ നെക്
ന്നു.

30 KW സവദയുതി സൗശരാർജത്ിൽനിന്നുയം ഉദ്പാദി
പ്പിച്് KSEB ക്ക് നൽകുന്ന പദ്തി ശപായ വർഷയം നെപ്പി
ൊക്കി ഊർജസയംരക്ഷണ രയംഗത്് പുതിയചിെ നധീക്കങ്ങ
ൾ നെത്ാനുയം കുടുയംബശ്രധീയിമെ സ്തധീകമള ഉപശയാഗിച്് 
LED  ബൾബുകൾ ഉണ്ാക്കി മതരുവ് വിളക്ക് സയംവിധാന
മാമക അതിന് കധീഴിൊക്കാനുമുള് ശ്രമമാണ് ഈ വർഷയം 
നെത്തുന്നത്.

ശകരളത്ിൊദ്മായി ജനകധീയ ഓഡിറ്ിയംഗ് 
‘പൗരപധീഠയം’ സ്ാപിച് പഞ്ായത്ാണ് പൂശക്കാട്ടുകാവ്. 
സുതാര്വുയം അഴിമതിരഹിതവുമായ ശസവനയം ഇത് ജന
ങ്ങൾക്ക്  ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വിദ്ാഭ്ാസയം, സ്തധീപദവി തുെ
ങ്ങിയ ശമഖെകളിൽ ചിെ പുതിയ പദ്തികൾ ഈ 
വർഷയം നെപ്പിൊക്ന്നുണ്്.

വിവിധ പദ്തികളിൽ ജനങ്ങമളയാമക അണിനിര
ത്ാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് പ്രവർത്ന മികവിമറെ  
ഒരു ഗുണയം. ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം ഒരു കുടുയംബയം
ശപാമെ നിന്ന് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കാമക ശനതൃത്വയം നൽകു
ന്നു. കക്ഷി രാഷ്ടധീയത്ിശറെതായ തർക്കങ്ങശളാ, അഴിമതി, 

തജ. ജയനേവന് 
പ്രസിഡറെ്
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മകടുകാര്സ്ത തുെങ്ങിയ ജനങ്ങൾ 
മവറക്ന്ന കാര്ങ്ങശളാ പഞ്ായത്ി
മറെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ നിഴൽ വധീഴ്ത്തുന്നി
ല്. ഇശപ്പാൾ ഒട്ടുയം അഹന്യില്ാമത 
‘ഞങ്ങൾ പൂശക്കാട്ടുകാവ് പഞ്ായത്ിൊ
ണ് ’ എന്ന് ഗ്ാമ വാസികൾക്ക് പറയാവു

ന്ന അവസ്യിശെക്ക് ഈ മകാച്ചു 
പ്രശദേയം മാനസികമായി ഉയർന്നിരി
ക്ന്നു.

20000 താമഴ ജനസയംഖ്യുള് 
പഞ്ായത്ിൽ 48 പട്ടികജാതി ശകാള
നികളുണ്്. മണ്്, ജെ സയംരക്ഷണത്ി
നുയം വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുയം പട്ടികജാതി 
വികസന ത്ിനുയം ഊന്നൽ നൽകുന്ന 

പ്രവർത്ന ങ്ങളാണ് ഭരണസമി
തി സയംഘെിപ്പിച്ത്. പരിസ്ിതി 
സന്തുെനയം സാധ്മാക്ന്ന ബദൽ 
വികസന കാഴ്ചപാെ് മുശന്നാട്ടുവയ്കാ 
നാണ് ശ്രമിക്ന്നത്. ഇതിനായി 
നൂതനമായ പെ ആേയങ്ങളുയം 
ജനകധീയ പങ്ാളിത്ശത്ാമെ 
ഏമറ്ടുക്കയുണ്ായി.

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം 
പദ്തിത്തുക വിനിശയാഗിക്ന്ന
തിൽ  ജില്യിമെ ആദ്ശപരുക
ളിൽ ഒന്നാണ് പൂശക്കാട്ടുകാവ്. 
ചരിത്ത്ിൊദ്മായി നികുതി 
വരുമാനയം 100% ആക്കാനുയം 
ശപായ വർഷയം സാധിച്ചു. 

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നെന്ന പ്ര
വർത്നങ്ങമളല്ായം വിവിധ രൂപ
ങ്ങളിൽ പുതിയ സാ്ത്ിക 

വർഷവുയം തുെരുയം.  കൂൊമത സ്തധീ പദവി, 
ഊർജസയംരക്ഷണയം, പട്ടികജാതി 
വികസനയം തുെങ്ങിയ ശമഖെകളിൽ വ്
ത്സ്തവുയം നൂതനവുമായ പുതിയ ചിെ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ സയംഘെിപ്പിക്കാനുയം ഭര
ണസമിതി ആശൊചിക്ന്നുണ്്.

ഭരണസമിതി
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ശകാഴിശക്കാെ് ജില്യുമെ കിഴക്കൻ 
മെശയാരത്് ശപരാമ്പ പട്ടണ

ത്ിന് മതാട്ടടുത്് സ്ിതി മചയ്യുന്ന 
മചറിയ ഗ്ാമമാണ് കൂത്ാളി. പറയത്
ക്ക നാഗരിക സ്വഭാവമമാന്നുയം ആർജ്ി
ച്ിട്ടില്ാത് തനി നാട്ടുപ്രശദേമായ 
ഇവിമെ ശകവെയം 14 ച.കി.മധീ വിസ്തൃതിയി
ൽ  ഏകശദേയം 20000ശത്ാളയം ജനങ്ങൾ 
അധിവസിക്ന്നു. തനത് വരുമാനത്ി
ന് കാര്മായ സാധ്തകമളാന്നുമില്ാത് 
ഇവിമെ സർക്കാരിൽ നിന്നുയം െഭിക്ന്ന 
വിവിധ ഗ്ാന്കൾ പരമാവധി പ്രശയാജന
മപ്പടുത്ിയുയം ശ്ാക്ക് – ജില്ാ പഞ്ായ
ത്തുകളിൽ നിന്നുമുള് ഫണ്ടുകൾ ഉപശയാ
ഗിച്ചുയം പ്രാശദേിക വികസനയം േക്ിമപ്പടു 
ത്തുന്നതിന് പഞ്ായത്് എക്കാെവുയം 
ശ്രമിക്കാറണ്്. 

2017-18 മെ പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ി
ൽ സ്വപ്നതുല്്മായ ശനട്ടയം സകവരിക്കാൻ 
പഞ്ായത്ിന് സാധിച്ിട്ടുണ്്. വരുമാനയം 
കുറഞ് പഞ്ായത്തുകൾക്ക്  തശദേേമി
ത്യം വഴി െഭിച് 2 ശകാെി ഉൾമപ്പമെയുള് 
തുക മചെവഴിക്ന്നതിനുയം അെിസ്ാന 
സൗകര് വികസനത്ിൽ വൻ കുതിച്ചുചാ

ട്ടയം നെത്തുന്നതിനുയം പഞ്ായത്ിന് 
കഴിഞ്ഞു. 

മുൻ വർഷങ്ങമള അശപക്ഷിച്് 
പദ്തി അയംഗധീകാരയം ശനരമത് െഭിച്
തിനാൽ  നിർ വ്വഹണത്ിന് കൂടുതൽ 
സമയയം െഭിച്തുയം  ഗുണശഭാക്തൃ െിസ്റ്റുക

തെ.പി. അസ്സന്കുട്ി 
പ്രസിഡറെ്
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കൂത്ൊളനി ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



ൾ നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക്  
ശനരമത് നല്കുവാൻ കഴിഞ്തുയം 
പദ്തി വിഹിതയം പൂർണ്മായുയം വി
നിശയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്തിമറെ 
പ്രധാന ഘെകങ്ങളാണ്. ഓശരാ 
പദ്തിക്യം പൂർത്ധീകരണ കാെയ
ളവ് നിശ്ചയിച്് കെണ്ർ തയ്ാറാ
ക്കയുയം അതുപ്രകാരയം വിവിധ സ്റാ
റെിയംഗ് കമ്ിറ്ികൾ പദ്തി 
പുശരാഗതി നിരന്രയം ശമാണിറ്ർ 
മചയ്തതുയം   യഥാസമയയം പദ്തി പൂ
ർത്ധീകരണത്ിന് സഹായകമാ
യി. ജി.എസ്.െി യുമായി ബന്മപ്പ
ട്ടുണ്ായ കരാറകാരുമെ മെണ്ർ 
ബഹിഷ്ക്കരണത്ിറെ  ഭാഗമായി 
നഷ്മപ്പട്ട സമയയം പ്രവൃത്ി ഏമറ്ടു
ത് കരാറകാമര ശബാധ്മപ്പടുത്തു
വാൻ സാധിച്തുയം എഗ്ിമമറെ് 
മവച് കരാറകാരുമായി ഭരണസമി
തിയുയം എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗവുയം നിര
ന്രമായി അവശൊകന ചർച്കൾ നെ
ത്ിയതുയം മരാമത്് പ്രവൃത്ികൾ 
യഥാസമയയം പൂർത്ധീകരിക് വാൻ 
സഹായകമായി.

2017-18ൽ ഉല്പാദന ശമഖെയ്ക്കുയം പാ
ർപ്പിെ ശമഖെയ്ക്കുയം പ്രാധാന്യം നല്ിയാണ് 
പദ്തി രൂപധീകരിച്ത്. ഉല്പാദനശമഖെ
യിൽ 4668268 ഉയം പാർപ്പിെ  ശമഖെയി
ൽ 3601232 രൂപയാണ് വകയിരുത്ിയി
രുന്നത്. അഗ്ികൾച്ർ അശഗ്ാ സർ വ്വധീസ് 
മസറെർ നിർമ്ാണയം, എല്ാ സൗകര്ങ്ങ
ശളാടുയം കൂെിയ ആയുർ ശവ്വദ ഡിമസ്പൻസ
റി മകട്ടിെ നിർമ്ാണയം, 2 മാതൃകാഅയംഗ
നവാെി മകട്ടിെനിർമ്ാണയം, മാെിന് 
സയംസ്കരണത്ിനായി ഗാർഹിക ഗുണ
ശഭാക്ാക്കൾക്ക് ബശയാഗ്ാസ് പ്ാറെ് 
വിതരണയം, വൃദ്ജനങ്ങൾക്ക്  കട്ടിൽ 

വിതരണയം  എന്നിവ നെപ്പിൊക്കിയ 
പ്രധാന പദ്തികളിൽ മപടുന്നു. എസ്.
സി.പി ഫണ്് വിനിശയാഗിച്് മചെവഴി
ച് പദ്തികൾ,  സെഫ്, വിദ്ാർത്ിക
ൾക്ക് പഠനമുറി - സസക്കിൾ വിതരണയം, 
കുെിമവള് പദ്തികൾ എന്നിവയാണ്. 
എസ്.സി.പി പദ്തികൾ ഫെപ്രദമായി 
ശമാണിറ്ർ മചയ്യുന്നതിന് പട്ടികജാതി 
വർക്കിയംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 

വർഷങ്ങളായി വസ്തുനികുതി പിരിവ് 
നൂറ് േതമാനയം സകവരിക്ന്ന പഞ്ായ
ത്ാണ് കൂത്ാളി. 2017-18 വർഷത്ിൽ 
തനത് വരുമാനത്ിൽ ഏതാണ്് 20% 
വർദ്നവ് വരുത്തുന്നതിന് പഞ്ായത്ി
ന് സാധിച്ിട്ടുണ്്. മകട്ടിെങ്ങളിൽ നിരന്ര
മായി നെത്ിയ പരിശോധനകളിലൂമെ 
500െധികയം മകട്ടിെങ്ങളുമെ നികുതി പരി
ഷ്കരിച്ചു. അനുമതിയില്ാമത ഒരു വ്ാപാര
വുയം പഞ്ായത്് പ്രശദേത്് നെക്ന്നില് 

എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പഞ്ായത്് 
ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം ആത്ാ
ർത്മായി ശ്രമിച്ിട്ടുണ്്. വരുയം വർഷങ്ങ
ളിലയം ഭരണസമിതിയുയം എല്ാ ജധീവനക്കാ
രുയം ഒന്നിച്് നിന്ന് പ്രവർത്ിക്കയുയം 
പദ്തി രൂപധീകരണ നിർ വ്വഹണ ശമാണി
റ്റിയംഗ് പ്രവർത്ന ങ്ങൾ ഫെപ്രദമായി 
സമയബന്ിതമായി നെത്തുകയുയം മചയ്യു
ന്നതാണ്.

പ്രസിഡറെ്
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ജധീവനക്കാർ



പാെക്കാെ് ജില്യിൽ ശ്രധീകൃഷ്ണപുരയം 
ശ്ാക്കിൽ വള്ളുവനാെിമറെ  

കൊ-സായംസ്കാരിക സപതൃകത്ിമറെ 
ഉറവിെമാണ് മവള്ിശനഴി. കഥകളിയു
മെ ഈറ്ില്മായ മവള്ിശനഴി നിരവധി 
നാെൻ അനുഷ്ാനകെകളുമെയുയം പശ്ചാ
ത്െമുള് പഞ്ായത്ാണ്. ഒളപ്പമണ്മ
നയുയം കഥകളിശകാപ്പു നിർമ്ാണശകന്ദ
വുയം അെക്കാപുത്തൂർ ശൊഹക്കണ്ാെിയുയം 
കുളക്കാെൻ മെയുയം കുറ്ാനശശ്രി മുതെമൂർ

ഖൻകെവിമെ തൂക്പാെവുയം തിരുവാഴി
ശയാെ് മവറ്ിെകൃഷിയുയം ഒരിക്കലയം നധീ
മരാഴുക്ക് നിെയ്കാത് തൂതപ്പുഴയുയം ഈ 
നാെിമറെ ഭൂമിോസ്തപരവുയം ചരിത്പരവു
മായ പ്രശത്കതകളാണ്.

പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിൊയി ഇരുപ
തിനായിരത്ിെധികയം ജനസയംഖ്യുള് 
പഞ്ായത്ിമറെ സമഗ്വികസനത്ിന് 
െക്ഷ്മിട്ടുമകാണ്് മനൽകൃഷി 
വികസനയം, സജവകൃഷി, േധീതകാെപച്

ക്കറികൃഷി, പശുവളർത്ൽ, ആടുവളർ
ത്ൽ, ശകാഴിവളർത്ൽ, എല്ാ അടുക്ക
ളയിലയം  കുെിമവള്യം, 
“മതളിനധീർ” - കിണർ റധീച്ാർജിയംഗ് 
പദ്തി,  എസ്.സി വിദ്ാർത്ികൾക്ക് 
പഠശനാപകരണങ്ങൾ, സസക്കിൾ, വൃ
ദ്ർക്ക് കട്ടിൽ, വധീെ് പുനരുദ്ാരണയം, 
പട്ടികജാതി ശകാളനികളിശെക്ക് കുെി
മവള്വിതരണയം, “ശനേഹസ്പർേയം” പാ
െിശയറ്ധീവ് പരിചരണയം, “മാർഗ്ഗദധീപ്ി” 
മരുന്ന് വിതരണയം, ആശുപത്ികളുമെയുയം 
സ്കൂളുകളുമെയുയം നവധീകരണയം, ഐ.
എസ്.ഒ സർട്ടിഫിശക്കഷൻ, എല്ാ വധീട്ടു
പെിക്കശെക്യം ശറാഡ്, മതരുവ് വിളക്
കളുമെ വിപുെധീകരണയം, “വൃക്ഷകുടുയംബയം” 
പദ്തി, “അതിജധീവനയം” - പ്ാസ്റിക് മാ
െിന്മുക് പദ്തി, 10 േിശുസൗഹൃദ 
അയംഗനവാെികളുമെ നിർമ്ാണയം, അയംഗ
നവാെികളിശെക്ക് ഫർണധീച്ർ, കളിയുപ
കരണങ്ങൾ, ആശരാഗ്ശമഖെയിൽ “വാ
ത്സെ്യം” മവള്ിശനഴി, “ഹൃദയപൂർവ്വയം” 
മവള്ിശനഴി എന്നിങ്ങമനയുള് മപ്രാജ
ക്ടുകൾ 2017-18 വർഷത്ിൽ സമയബ
ന്ിതമായി പൂർത്ധീകരിച്ചു.

തുെക്കത്ിൽ നിർവഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്രുമെ ഒഴിവ് വെിയ പ്രശ്നമായി നിെ
നിന്നു. പഞ്ായത്ിമറെ ഇെമപെലയം ഗവ
മമെറെിമറെ ശ്രദ്യുയം കാരണയം മുഴുവൻ 
നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്മരയുയം നിയമി
ച്ചുകിട്ടി. ഓശരാമാസവുയം 
പൂർത്ധീകരിശക്കണ് മപ്രാജക്ടുകൾ തരയം
തിരിച്് സ്റാറെിയംഗ് കമ്ിറ്ിതെത്ിൽ 

തെ. ശ്ീധരന് 
പ്രസിഡറെ്
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ചുമതെ വിഭജിച്് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആവിഷ്കരിച്ചു. മാസയംശതാറയം ഉശദ്ാഗസ്
രുമെ ശയാഗയം ശചർന്ന് പ്രവർത്ന 
പുശരാഗതി വിെയിരുത്ി. ജനപ്രതിനി
ധികളുയം ഉശദ്ാഗസ്രുയം കൂട്ടായി നെ
ത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങളുമെ ഫെമായിട്ടാ
ണ് പദ്തി നിർവഹണത്ിൽ വെിയ 
ശനട്ടയം സകവരിക്കാനായത്.

പദ്തി നിർവഹണത്ിൽ പാെക്കാ
െ് ജില്യിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു മവള്ി
ശനഴി.  173.87% പദ്തി മചെവ് നെത്ി. 
തശദേേമിത്യം പദ്തിയിൽ അധിക 
സഹായയം െഭിച് പഞ്ായത്ായതുമകാ
ണ്ാണ് മചെവിൽ ഉയർന്ന േതമാനയം 
ഉണ്ാക്കിമയടുക്കാൻ കഴിഞ്ത്. ചുരു
ങ്ങിയ കാെയളവിൽ എല്ാ ശമഖെയി
ലയം വെിയ ശനട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്കിമയടുത് 
വർഷമായിരുന്നു ഇത്. ശകരള വാട്ടർ 
അശതാറിറ്ി, ശകരള ഇെക്ടിസിറ്ി 
ശബാർഡ്, ഐ.ആർ.െി.സി മുണ്ടൂർ എന്നി
ങ്ങമനയുള് സ്ാപനങ്ങളുമെയുയം  സഹ

കരണയം ഉണ്ായിട്ടുണ്്.

100% നികുെി സമവാഹരണം
2017-18 സാ്ത്ിക വർഷത്ിമെ 

മുഴുവൻ നികുതിയുയം ജനപ്രതിനിധികളു
മെയുയം ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം കൂട്ടായ പ്ര
വർത്നത്ിലൂമെ സമാഹരിച്ചു.

2018-19 പദ്െി - ജില്ലയിൽ 
ഒന്നവാമെ്

2018-19 വാർഷിക പദ്തി
യുയം സമയബന്ിതമായി 
തയ്ാറാക്കി ഒന്നാമതായിത്
മന്ന ജില്ാ ആസൂത്ണസമി
തിക്ക് സമർപ്പിക്കയുയം 
അയംഗധീകാരയം ശനടുകയുയം 
മചയ്.

പഞ്ായത്ിമറെ   പ്ര
വർത്നങ്ങമളല്ായം സമ
യബന്ിതമായി പൂർത്ധീ

കരിക്കാൻ  ജനപ്രതിനിധികളുയം, 
ഉശദ്ാഗസ് സയംവിധാനവുയം ആസൂത്ണ
സമിതിയുയം കൂട്ടായി പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 
വികസനപ്രവർത്നവുയം വിഭവസമാഹര
ണവുയം കാര്ക്ഷമമാക്കാനുയം സുതാര്മാ 
ക്കാനുയം ശസവനങ്ങൾ വളമര ശവഗത്ിൽ 
ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുയം അഴിമതി രഹി
തമാക്കാനുയം ഇതിലൂമെ കഴിയുന്നു. ജന
ങ്ങൾക്ക് ഭരണസയംവിധാനത്ിലള് 
വിേ്വാസയം വർദ്ിക്കാനുയം ഇത് സഹായ
കമായിട്ടുണ്്.

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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സി. രവാധ 
പ്രസിഡറെ്

ജധീവനക്കാർ

അരനിക്കുളലം ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�
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2017 - 18 സാ്ത്ിക  വർഷ
ത്ിൽ  പദ്തി നിർ വ്വഹ

ണത്ിൽ മികച് ശനട്ടയം സകവരി
ക്ന്നതിനു അരിക്ളയം ഗ്ാമപ 
ഞ്ായത്ിനു സാധിച്ിട്ടുണ്്. ഗ്ാമ
പഞ്ായ ത്ിമെ ജധീവനക്കാരുമെ
യുയം ഭരണസമിതിയുമെയുയം ഒമത്ാ
രുമിച് പ്രവർത്നയം മകാണ്ാണ്  
ഇങ്ങമനമയാരു  ശനട്ടയം സകവരി
ക്ന്നതിനു സാധിച്ത്. അെി
സ്ാന സൗകര് വികസനത്ിൽ  
മമച്മപ്പട്ട നിെ സകവരിക്ന്നതി
നുയം കഴിഞ്ഞു. 2017-18 വർഷത്ിൽ 
വാർഷിക പദ്തി അയംഗധീകാരയം 
മമയ് മാസത്ിൽ തമന്ന െഭ്മായ
തിനാൽ പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിൽ 
കൂടുതൽ സമയയം െഭിച്തുയം ഗുണശഭാക്തൃ
െിസ്റ്റുകൾ നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക്  
ശനരമത് നല്ിയതുയം പദ്തി വിഹിതയം  
പൂർണ്മായി മചെവഴിക്ന്നതിനു സഹാ
യിച് ഘെകങ്ങളാണ്. ഓശരാ പദ്തി
ക്യം പൂർത്ധീകരണ കാെയളവ് നിശ്ച
യിച്് കെണ്ർ തയ്ാറാക്കയുയം അത് 
പ്രകാരയം വിവിധ സ്റാറെിയംഗ് കമ്ിറ്ികൾ 
പദ്തി പുശരാഗതി യഥാസമയങ്ങളിൽ 
ശമാണിറ്ർ നെത്ിയതുയം  സഹായകരമാ
യി. നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ കൃത്മാ

യി അവശൊകനശയാഗങ്ങൾ ശചരുകയുയം 
ജനുവരി മാസത്ിനകയം തമന്ന പദ്തി 
വിഹിതയം മചെവഴിക്ന്നതിനു നിർശദേ
േയം നല്കുകയുയം മചയ്തിട്ടുള്തുമാണ്. അത
നുസരിച്് മപാതുമരാമത്് പ്രവർത്ികൾ 
ഒഴിമകയുള് എല്ാ മപ്രാജക്ടുകളുയം പൂ
ർത്ധീകരിക്ന്നതിനു കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 
മപയിൻ & പാെിശയറ്ധീവ് പ്രവർത്നങ്ങ 
ൾക്കായി ഒരു മകട്ടിെയം പൂർത്ധീകരണ 
ഘട്ടത്ിൊണ്. കൂൊമത ശഹാമിശയാ 
ആശുപത്ിക്കായി മികച് സൗകര്ങ്ങ

ശളാടു കൂെിയ മകട്ടിെയം പണി പൂർത്ി 
യാക്കിയിട്ടുണ്്.  

ഭരണസമിതി

പ്രസിഡറെ്
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അപ്പർ  കുട്ടനാെ് എന്നറിയമപ്പടുന്ന 
മവച്ചൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്് വയല

കൾ മകാണ്് സ്ന്നവുയം ശവ്നാെ് 
കായെിശനാെ് ശചർന്ന്  കിെക്ന്നതുയം 
വികസനത്ിൽ ഏമറ പിന്നാക്കവുമാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ  പഞ്ായത്് ഇന്ന് 
വികസനക്തിപ്പിൊണ്.               

2017-18 വർഷയം, കാർഷിക ഗ്ാമ
മായ പഞ്ായത്ിമെ സമഗ് 
മനൽകൃഷി വികസനത്ിനുള് പദ്തി
കൾ, പഞ്ായത്ിമറെ  അെിസ്ാന 

സൗകര്ങ്ങളുമെ വികസനയം െക്ഷ്മിട്ടു
മകാണ്് ശറാഡുകളുമെയുയം പാെങ്ങളുമെ
യുയം നിർമ്ാണയം, സമ്പൂർണ് കുെിമവള് 
പദ്തി, സവദയുതസെൻ നധീട്ടൽ,പഞ്ാ
യത്് ഓഫധീസ് സൗകര്യം മമച്മപ്പടു
ത്ൽ, ശസാളാർ സയംവിധാനയം, ഘെക 
സ്ാപനങ്ങളുമെ സൗകര്യം മമച്മപ്പടു
ത്ൽ, ഭവന പുനരുദ്ാരണപദ്തി, വി
വാഹധനസഹായയം, വിദ്ാർത്ികൾക്ക് 
സസക്കിൾ വിതരണയം, പഠനമുറി നി
ർമ്ാണയം, ഗാർഹിക കുെിമവള് കണ

ക്ഷൻ  ധനസഹായയം, വൃദ്ർക്ക് കട്ടിൽ, 
വാട്ടർൊങ്് വിതരണയം, കയർ പിരി യൂ
ണിറ്റുകൾക്ക് വായ്പകൾ, മപണ്ാെ് വള
ർത്ാൽ പദ്തി, പാെിശയറ്ധീവ് പദ്തി, 
അയംഗനവാെി ശമഖെയിമെ വിവിധ പദ്
തികൾ, ബശയാഗ്ാസ് പദ്തി തുെ
ങ്ങിയ പദ്തികൾക്കാണ് പഞ്ായത്് 
രൂപയം നല്ി  നെപ്പിൊക്കിയത്. 

ഭാരിച് സവദയുതി ബിൽ കുറയ്ക്കുന്നതി 
ശെക്കായി സ്ടധീറ്് സെറ്റുകൾക്ക്  മധീറ്ർ 
സ്ാപിച്ിട്ടുള്തുയം മവള്ക്കരയം കുറയ്ക്കു 

ന്നതിശെക്കായി ഹൗസ് 
കണക്ഷൻ  ശപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്ന്നതിനുയം വാട്ടർ 
ൊങ്് വിതരണയം, കുെിമവ
ള് സപപ്പ് സെൻ ദധീ
ർഘിപ്പിക്കൽ എന്നധീ 
പദ്തികളിലൂമെ സമ്പൂ
ർണ് കുെിമവള് സ്വയയം 
പര്ാപ് ഗ്ാമമായി 
പഞ്ായത്ിമന മാറ്റുന്ന
തിനുയം െക്ഷ്മിടുന്നു.

പഞ്ായത്ിമറെ സമ
ഗ്മായ  വികസനയം െക്ഷ്

ശകുന്തള പി. 
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി

കവച്ചൂര് ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�
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ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്

മിട്ടുമകാണ്് യാഥാർത്് ശബാധശത്ാമെ
യുള് പദ്തികൾക്ക്  രൂപയം നല്ി  
ഭരണസമതിയുമെയുയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാ
ഗസ്രുമെയുയം വർക്കിയംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അയംഗങ്ങളു
മെയുയം നിരന്രമായ വിെയിരുത്ലകളുയം 
പരിഹാര നിർശദേേങ്ങളുയം സ്വധീകരിച്ചു മകാ

ണ്ടുള് വികസന തന്തമാണ് പഞ്ായത്് 
സ്വധീകരിച്ത്. അത് ഫെപ്രാപ്ിയിമെ
ത്ിമയന്നാണ് 2017-18 വർഷമത് 
പദ്തി മചെവ് മതളിയിക്ന്നത്. 
മപപ്പർ ടൂറിസയം പദ്തി, മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തി എന്നിവയുമായി സയംശയാജിപ്പി

ച്് മകാണ്ടുള് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്  
2018-19ൽ പഞ്ായത്് മുൻഗണന 
നല്കുയം. ഏപ്രിൽ മാസയം തമന്ന 
പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരയംഭി
ക്ന്നതിനുയം ഗുണശഭാക്തൃ ഗ്ാമസഭ, 
മരാമത്് പ്രവൃത്ികളുമെ സാശങ്
തിക അനുമതി വാങ്ങൽ, മെൻഡറി
ങ്ങ് മുതൊയവ സമയബന്ിതമാ
യി പൂർത്ധീകരിച്് മസപ്റ്യംബർ 
മാസശത്ാടുകൂെി പ്രവൃത്ികൾ പൂ
ർത്ധീകരിക് ന്നതിനുയം െക്ഷ്മിടു
ന്നു.വരുയം വർഷങ്ങളിൽ ഘെക 
സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉൾമപ്പമെ 
ശസാളാർ പാനലകൾ സ്ാപിച്് 
പാര്ശര്തര ഊർജ്യം  പ്രശയാജ
നമപ്പടുത്ി സവദയുതി ഉപശയാഗ
ത്ിൽ സ്വയയം പര്ാപ്ത ശനടുന്ന
തിനുയം ISO സർട്ടിഫിശക്കഷനിലൂമെ 
പഞ്ായത്ിമറെ  ജനശസവന പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ കാര്ക്ഷമമായി നെ
പ്പിൊക്ന്നതിനുള് പദ്തികൾ 
ഉൾമപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഭരണസമി
തി, വർക്കിയംഗ്    ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഉശദ്ാഗ

സ്ർ എന്നിവരുമെ കൂട്ടായ 
പ്രവർത്നത്ി ലൂമെയുയം ഏശകാപന
ത്ിലൂമെയുയം വരുയം വർഷയം പദ്തി പ്രവ
ർത്നങ്ങളിൽ നൂറശമനി വിളയിക്ന്ന
തിന് പഞ്ായത്് െക്ഷ്മിടുന്നു.                      
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കാണിച്ാറിമന കണ്ണൂർ ജില്യിമെ 
ഏറ്വുയം പിശന്നാക്കയം നില്കന്ന 

പഞ്ായത്ായി പരിഗണിച്് ശൊകബാ
ങ്ിമറെ  അധിക ധനസഹായ പദ്തിയി
ൽ നിന്നുയം 2 ശകാെി രൂപ അനുവദിച്ിരു
ന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഏറ്വുയം ഫെപ്രദമായി 
വിനിശയാഗിക്വാൻ  സാധിച്ചു എന്ന് മാ
ത്മല് പ്രവർത്ികളുമെ മെണ്ർ 
ശസവിയംഗ്സ് പൂർണമായുയം ഉപശയാഗമപ്പ
ടുത്ിയുയം വാർഷി ക പദ്തിയുമെ ഫണ്് 
വിനിശയാഗയം യഥാസമയയം നെത്ിയുയം മു
ശന്നറാൻ കഴിഞ്ഞു. 

പഞ്ായത്് ഭരണസമിതിയുമെയുയം 
മസക്രട്ടറി ഉൾമപ്പമെയുള് ജധീവനക്കാരു
മെയുയം ഒറ്മക്കട്ടായ പ്രവർത്നമാണ് ശന
ട്ടങ്ങൾ സകവരിക്വാൻ പ്രാപ്മാക്കി 
യത്. നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ വി
െശയറിയ സമയയം നഷ്മപ്പടുത്ാമത 
അവരുമെ ഓഫധീസുകളിൽ നിരന്രയം 
സന്ദർേനയം നെത്ി ശവണ് നിർശദേേങ്ങ
ൾ മകാടുത്തുയം അവരുമെ അഭിപ്രായങ്ങൾ 
കൂെി കണക്കിമെടുത്തുമകാണ്ടുമുള് പ്രവ
ർത്നമാണ് നെത്ിയിട്ടുള്ത്. കൂൊമത 
കൃത്മായി സ്റാഫ് മധീറ്ിയംഗുയം വിളിച്ചു ശച
ർക്ന്നുണ്്.

വ്ാപാരി വ്വസായികൾ ഉൾമപ്പ
മെ  മുഴുവൻ ആൾക്കാരുമെയുയം ശയാഗയം 
വിളിക്കയുയം അവരുമെ സഹകരണയം 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയുയം മചയ്തിരുന്നു. ഇത് 
നികുതി പിരിവിനുയം സെസൻസ്  പുതു
ക്കെിനുയം പ്ാസ്റിക്ക് നിശരാധനത്ിനുയം 
ശുചധീകരണയം നെത്തുന്നതിനുയം ഗുണയം 
മചയ്.

ഓണയം, വിഷു, ക്രിസ്തുമസ്, റയംസാൻ,പു
തുവർ ഷയം ശപാലള് വിശേഷ ദിവസങ്ങളി
ൽ പഞ്ായത്ിന് സകമാറികിട്ടിയ 
മുഴുവൻ ജധീവനക്കാമരയുയം പമങ്ടുപ്പിച്ചുമകാ
ണ്് ആശഘാഷ പരിപാെികൾ നെത്തുന്നു

ണ്്. ഇത്രത്ിലള് പ്രവർത്നങ്ങ 
ളിലൂമെ നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്മരയുയം 
ജധീവനക്കാമരയുയം  കൂടുതൽ കർ ശമ്ാത്സു
കരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

കണിച്ാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്് 30 

ശെമറ ശകാളനികളുള് ഒരു പ്രശദേമാ
ണ്.ഇവരുമെ ശക്ഷമയം ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്നത് പഞ്ായത്് ഒരു മവല്ലുവിളിയാ
യി ഏമറ്ടുക്കയാണുണ്ായത്. പ്രശമാട്ട
ർമാമര ഉപശയാഗിച്് അവർക്ക്  ഇണങ്

ന്ന തരത്ിലള് പദ്തികളാ 
യിരുന്നു തിരമഞ്ടുത്ിരുന്ന
ത്. വധീെ് വാസശയാഗ്മാക്കൽ, 
കുെിമവള് കിണർ, വിദ്ാ
ർത്ികൾക്ക്  ൊശ്ാപ്പ്, 
പ്രഭാത ഭക്ഷണയം, യാത്ാ 
സൗകര്യം, കറവപ്പശു 
വിതരണയം, ആെ് വിതരണയം 
സസക്കിൾ വിതരണയം, മമഡി
ക്കൽ ക്ാമ്പുകൾ  തുെങ്ങിയ 
പദ്തികൾ വഴി ഈ ശമഖെയു
മെ ഫണ്് വിനിശയാഗയം പൂർണ
മാക്കി.

തസലിന് മവാണി തചമ്പരത്ിക്കൽ 
പ്രസിഡറെ്
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നല്കുന്നു ഒന്ന്, പ്ാസ്റിക്ക് രഹിത 
മാർഗ്ഗയം. മമറ്ാന്ന് കധീെനാേി
നിയില്ാത് പച്ക്കറി. 

കാർഷിക ശമഖെയ്ക് ശവറി
മട്ടാരു പദ്തി എന്ന നിെയിൽ 
ജാതി ബഡ് സതകളുമെ 
വിതരണയം കർഷകർ ഏമറ താ
ല്പര്ശത്ാടുകൂെി ഏമറ്ടുത്തു. 
മമറ്ാരു നൂതന പദ്തിയായി 
മഠപ്പുരച്ാെിൽ ഗ്ാമശകന്ദയം നി
ർമ്ിച്് പഞ്ായത്ിൽ ആദ്
മായി ഇത്രത്ിൽ ഒരു 
ശകന്ദയം സ്ാപിച്ചു. വശയാജന
ങ്ങൾക്ക്  കട്ടിൽ വിതരണയം 
മചയ്മകാണ്ടുള് പദ്തി 
കഴിഞ് സാ്ത്ിക വർഷയം 
വിജയകരമായി നെപ്പിൊക്കി. 
അതുശപാമെ ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്ിമെ  പി.എച്്.സി മകട്ടിെ
ത്ിമറെ അറ്കുറ്പണികൾ പൂ
ർത്ധീകരിക്ക വഴി 
ആശരാഗ് ശമഖെയ്ക് പ്രശത്ക 
പരിഗണന നല്കുകയുണ്ായി. 
പ്ാസ്റിക്ക് നിശരാധനത്ിമറെ 

പഞ്ായത്് ബസ് സ്റാറെ് നിർമ്ാ
ണയം എടുത്് പറയത്ക്ക ശനട്ടമാണ്. 
ഇത് കൂൊമത പൂളക്റ്ി ശഹാമിശയാ 
ആശുപത്ിയുയം പൂളക്റ്ി, മകാളക്കാെ്, 
മനല്ിക്ന്ന് അയംഗണവാെികളുയം നിർമ്ി
ക്വാൻ കഴിഞ്ഞുമവന്നുള്ത് ശനട്ടമാ
യി. കാർഷിക ശമഖെയ്ക് പുതിമയാരു 
പദ്തിയായി ശഗ്ാബാഗിന് പകരമായി 
ശഗ്ാചട്ടി നല്ിമക്കാണ്് പച്ക്കറി കൃഷി 
നെത്തുന്നതിന് അവസരമമാരുക്കിയിരി
ക്കയാണ്. രണ്് സശന്ദേയം ഇതിലൂമെ 

ആദ് പെിയായി എല്ാ വധീടുകളിലയം 
തുണി സഞ്ി നല്ി. ഹരിത ശകരളയം പദ്
തിയുമെ ഭാഗമായി പഞ്ായത്ിമെ പ്രധാ
നമപ്പട്ട പുഴയായ ബാവെിപ്പുഴയുമെ തധീരങ്ങ
ളിൽ മുളസത നട്ടുപിെിപ്പിക്ന്ന പ്രവൃത്ിക്ക് 
തുെക്കയം കുറിച്ിരിക് കയാണ്

പഞ്ായത്ിമെ മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ൾക്യം   പ്രശയാജനയം െഭിക്ന്ന പുതിയ 
പദ്തികൾ ആസൂത്ണയം മചയ്മകാണ്് 
വരുയംകാെങ്ങളിലയം കൂടുതൽ  കരുശത്ാ
മെയുയം കരുതശൊമെയുയം പ്രവർത്നയം 
നെത്തുന്നതാണ്.

നിർ വഹശണാശദ്ാഗസ്രുയം ജധീവനക്കാരുയം

പ്രസിഡറെ്

129പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



എസ്.്ി. അഗസ്റിന്
പ്രസിഡറെ്

�ൊമൊക്നി ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�

130 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



പദ്തി നിർ വ്വഹണയം സമയബന്ിത
മായി പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിനുയം ഏമറ്

ടുത് പദ്തികൾ മുഴുവനുയം നെപ്പിൊക്ന്ന
തിനുയം കാമാക്ഷി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 
സാധിച്ചു എന്നത് വെിയ ശനട്ടമായി 
ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. അടുക്യം ചിട്ടശയാടുയം 
ഒരുമശയാടുയംകൂെിയ  പ്രവർത്നമാണ് വി
ജയത്ിന് പിന്നിൽ. പദ്തി രൂപധീകരണ
ത്ിമറെ പ്രാരയംഭയം മുതൽ തമന്ന പ്രവ
ർത്ന കെണ്ർ  സജ്മാക്കയുയം 
നിർദേിഷ് സമയക്രമമനുസരിച്് പ്രവർത് 
നങ്ങൾ ഏകധീകരിക്ന്നതിനുയം ശ്രമിച്ചു. 
ജനപ്രതിനിധികളുമെയുയം ഉശദ്ാഗസ്രു
മെയുയം ഒരുമയാണ് ഏമതാരു തശദേേസ്വ
യയംഭരണ സ്ാപനത്ിമറെയുയം വിജയയം. 

സ്റാൻഡിയംഗ് കമ്ിറ്ികൾ യഥാസമ
യയം ശചരുന്നതുയം പദ്തി പ്രവർത്നയം വി
െയിരുത്തുന്നതുയം പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ി
മറെ പ്രധാന ഘെകങ്ങളിമൊന്നാണ്. 

നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം കരാറ
കാരുമെയുയം ശയാഗങ്ങൾ യഥാവിധി 
വിളിച്് ശചർക്കയുയം ശമാണിറ്റിയംഗ് നെ
ത്തുകയുയം മചയ്യുന്നതുയം പദ്തി നിർവഹ
ണത്ിമറെ പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങളി 
മൊന്നാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ നിർ വ്വ
ഹണത്ിന് പ്രയാസയം വരുവാൻ സാദ്്
തയുള് പദ്തികൾ കാശെക്കൂട്ടി മനസ്സി
ൊക്കി ഒഴിവാക്ന്നതുയം പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗ പദ്തികൾ ശ്രദ്ാപൂർ വ്വയം 
മതരമഞ്ടുക്ന്നതുയം ശ്രദ്ിച്ാൽ നിർ വ്വ
ഹണയം എളുപ്പമാകുയം. 2018-19 വാർഷിക 
പദ്തിയിൽ ഊന്നൽ നല്ിയിരിക്ന്നത് 
ജെസയംരക്ഷണവുയം മാെിന്സയംസ്കരണവു
മാണ്. ജെസയംരക്ഷണത്ിമറെ ഭാഗമായി 
കിണറകളുമെ റധീചാർജിയംഗ് ആരയംഭിക്ന്ന
തിമറെ മുശന്നാെിയായി ‘ജെവാഹിനി’ 
എന്ന ശപരിൽ 2017-18 ൽ തമന്ന ശബാധ
വത്ക്കരണ മസമിനാറയം മറ്് പ്രവർത് 

നങ്ങളുയം പദ്തി രൂപധീകരണത്ിന് മുശ് 
തമന്ന നെത്ിയിരുന്നു.

മാെിന്നിർമ്ാർജനത്ിനുയം സജ 
വകൃഷി ശപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ന്നതിനുമുള് 
പദ്തികൾ പുതുതായി ഏമറ്ടുത്ിട്ടുണ്്. 
വർഷയം മുഴുവൻ ശുദ്മായ പച്ക്കറിയുല്പാ
ദനയം ഉറപ്പാക്ന്നതിനായി എല്ാ വധീടുക
ളിലയം വർഷത്ിൽ രണ്് തവണ പച്ക്ക
റി സതകൾ വിതരണയം മചയ്യുന്ന ശപ്രാജക്റ് 
നെപ്പാക്ന്നുണ്്.

 

ഭരണസമിതി

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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കണ്ണൂർ ജില്യിൽ കർണ്ാെക അതിർത്ിശയാ
െ് ശചർന്ന് കിെക്ന്ന മെശയാര പഞ്ായത്ാ

ണ് ഉദയഗിരി. കർഷകരുയം കർഷകമതാഴിൊളി
കളുയം ആദിവാസികളുയം ഉൾമപ്പടുന്ന ഭൂരിപക്ഷയം 
ജനങ്ങളുയം സാ്ത്ികമായി പിന്നാക്കയം നിൽക്
ന്ന പഞ്ായത്ാണ് ഉദയഗിരി. ആശരാഗ്ശമഖെ
യിമെയുയം ഗതാഗത ശമഖെയിമെയുയം അസൗക
ര്ങ്ങൾ വളമരശയമറ ആയിരുന്നു. തനത് ഫണ്് 
വളമരശയമറ കുറവായിരുന്നതിനാലയം പദ്തി 
വിഹിതയം ഈ ശമഖെകളിൽ ശവണ്ത് െഭ്മല്ാ
ത്തിനാലയം പഞ്ായത്ിന് സ്വന്മായി ആശു
പത്ി മകട്ടിെങ്ങൾ നിർമ്ിക്വാൻ സാധിച്ിരു
ന്നില്. ഉദയഗിരി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമെ പ്രധാന 
ആതുര ശുശ്രൂഷ ശകന്ദങ്ങളായ ഉദയഗിരി പ്രാഥ
മിക ആശരാഗ് ശകന്ദത്ിന് ഒ. പി മകട്ടിെവുയം 
കാർത്ികപുരയം ശഹാമിശയാ ആയുർശവദ ആശു
പത്ികൾക്ക് സ്വന്മായി മകട്ടിെങ്ങളുയം ഉണ്ായി
രുന്നില്. 2016-17 വർഷയം ശൊകബാങ്് ധനസ
ഹായശത്ാമെ    പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി 2 
ശകാെി രൂപ അധിക ധനസഹായമായി െഭിച്ചു. 
ഈ തുക ഉപശയാഗിച്് പഞ്ായത്് ഭരണ 
സമിതി ഏറ്വുയം അെിയന്ര പ്രാധാന്യം നൽകി 
ഉദയഗിരി പി.എച്്.സി ക്ക് പുതിയ ഒ. പി മകട്ടി
െവുയം കാർത്ികപുരയം ശഹാമിശയാ ആയുർശവദ 
ആശുപത്ി മകട്ടിെവുയം നിർമ്ിക്ന്നതിന് തധീരു
മാനിച്ചു. 2017-18 വർഷയം ഈ മകട്ടിെങ്ങളുമെ നിർ
മ്ാണയം പൂർത്ിയാ ക്കയുയം ഉദയഗിരി പി.
എച്്.സി ഒ. പി മകട്ടിെയം ശകരള ആശരാഗ് വകുപ്പ് 
മന്തി മക. മക സഷെജ െധീച്റയം കാർത്ികപുരയം 

മിനിമവാെയു 
പ്രസിഡറെ്

ഉദയഗനിരനി ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�
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ശഹാമിശയാ ആയുർശവദ ആശുപത്ി മകട്ടിെയം പ്രതി
പക്ഷ ശനതാവ് രശമേ് മചന്നിത്െയുയം ഉദ്ഘാെനയം 
മചയ്യുകയുണ്ായി. 

വികസന കാര്ത്ിൽ 2017-18 വർഷയം ഉദയഗി
രി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് ഏറ്വുയം മികച് വർഷമാണ്. 
പദ്തി വിഹിതയം ഉപശയാഗിച്് കാർഷിക ശമഖെ
യിലയം പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിമറെ ഉന്നമനത്ിനുയം 
വിവിധ പദ്തികൾ നെപ്പിൊക്കി. മഹാത്ാഗാ
ന്ി ശദേധീയ ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി, ഹരി
തശകരളയം പദ്തി എന്നിവയിൽ നിരവധി മാത്കാ
പരമായ പദ്തികൾ  നെപ്പിൊക്കിയിട്ടുണ്്. ഹരിത 
ശകരളയം പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി ജില്യിമെ 
പ്രധാന പുഴകളിമൊന്നായ കുപ്പയം പുഴയുമെ ഭാഗമായ 
കാർത്ികപുരയം പുഴയുമെ 4 ഏക്കശറാളയം തുരുത്ിൽ 
മുള മവച്ചു പരിപാെിച്ചു വരുന്നു. ഹരിതശകരളയം പദ്
തിയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്ിയായി ഇതിമന 
പരമക്ക അയംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്്. മതാഴിലറപ്പ് പദ്തി
യിൽ മഴക്ഴി, കിണർ റധീചാർജിയംഗ്, കല്് കയ്ാെ, 
കിണർ നിർമ്ാണയം, മതാഴുത്് നിർമ്ാണയം, പുഴക
ളിൽ തെയണ എന്നിവ നിർമ്ിച്തിലൂമെ മികച് പ്ര
വർത്നയം കാഴ്ചമവയ്ക്കുന്നതിന് സാധിച്ിട്ടുണ്്. തളി
പ്പറ്് ശ്ാക്കിൽ മികച് രധീതിയിൽ മതാഴിലറപ്പ് 
പദ്തി നെപ്പിൊക്ന്ന ഒരു പഞ്ായത്ാണ് ഉദയ
ഗിരി. കൂൊമത 2017-18 വർഷയം 100%  നികുതി 
പിരിവ് സകവരിക്ന്നതിനുയം  സാധിച്ിട്ടുണ്്.   

പ്രസിഡറെ്

പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം
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സർക്കാർ ശമഖെയിമെ 3 
ചികിത്സാ സമ്പദായങ്ങ

ളുമെയുയം ശസവനങ്ങമള ഒശര 
സ്െത്് ശകന്ദധീകരിച്് നെപ്പി
ൊക്കിയ ആശരാഗ്സമുച്യയം  
പിശന്നാക്ക പഞ്ായത്ായ 
ശകരളശശ്രിയുമെ ഈ വർ ഷ
മത് മാതൃകാ പദ്തിയാണ്. 
അശൊപ്പതി (പ്രാഥമികാശരാ
ഗ്ശകന്ദയം), ആയ്യുർ ശവ്വദ (ഡി
മസ്പൻസറി), ശഹാമിശയാ (ഡി
മസ്പൻസറി) എന്നിവയാണ് 
നിെവിൽ ഒന്നിച്് ഒശര ശകാ
്ൗണ്ിൽ പ്രവർത്ിക്ന്നത്. 
പി.എച്്.സി. ശകാ്ൗണ്ിൽ 
ശനരമത് തമന്ന പഞ്ായത്് 
നിർമ്ിച് മകട്ടിെത്ിൽ 
ശഹാമിശയാ ഡിമസ്പൻസറിയുയം 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു.  ശൊക
ബാങ്് നിർമ്ിച് പുതിയ മകട്ടി
െത്ിശെക്ക് ആയ്യുർ ശവ്വദ ഡി
മസ്പൻസറിയുയം ഈ വർഷയം 
മാർച്്  18 മുതൽ പ്രവർത്നയം 
ആരയംഭിച്ശതാമെ ആശരാഗ്സ
മുച്യയം എന്ന സ്വപ്നയം സാക്ഷാ
ത്ക്കരിച്ചു. 

ശൊകബാങ്് സഹായ

ബിന്ദുകൃഷ്ണേവാസ് 
പ്രസിഡറെ്

പ�രളപശേരനി ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�
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ശത്ാമെ പഞ്ായത്ി
മറെ സ്െത്് 382 ച.മി. 
വിസ്തധീർണ്ത്ിൽ കമ്യൂ
ണിറ്ിഹാൾ നിർമ്ാണയം 
പൂർത്ിയാക്കാൻ കഴി
ഞ്തുയം ഈ വർഷയം 
തമന്ന. മപാതുമരാമത്തുമാ
യി ബന്മപ്പട്ട എല്ാ പ്ര
വർത്ികളുയം കൃത് സമയ
ത്തു തമന്ന തുെങ്ന്നതിനുയം 
പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിനുയം 
സാധിച്ചു. 

വികസനകാര്ത്ിൽ രാഷ്ടധീയവ്
ത്ാസയം മറന്ന് പിശന്നാക്കയം നില്കന്ന 
പഞ്ായത്ിമന മറ്് മുശന്നാക്ക പഞ്ായ
ത്തുകളുമെ നിെവാരത്ിശെക്ക് എത്ി
ക്ക എന്ന മഹത്ായ െക്ഷ്യം ശനടുന്നു
തിന് പഞ്ായത്് ഭരണസമിതി 
ഒറ്മക്കട്ടായി പ്രവർത്ിച്ചു എന്നതാണ് 
അഭിമാനകരമായ ശനട്ടയം. ഇതിനു പിന്തുണ 
നല്കുന്ന രധീതിയിൽതമന്ന എല്ാ നിർ വ്വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം പരിമിതികൾക്
ള്ിലയം പരമാവധി പഞ്ായത്ിമന 
സഹായിച്ചു എന്നതുയം പ്രസ്താവ്യം തമന്ന.

പദ്തികളുമെ എണ്യം വർദ്ിച്തു

ജധീവനക്കാർ

ഭരണസമിതി

പ്രസിഡറെ്

മകാണ്ടുമാത്യം ഉശദേേിച് ഗുണഫെയം െഭി
ക്ന്നില് എന്ന തിരിച്റിവ്, ഈ സാ്
ത്ിക വർഷയം പദ്തി രൂപധീകരണത്ിന് 
ചിെ മാറ്ങ്ങൾ ഉൾമക്കാള്ാൻ ഭരണസ
മിതിമയ ശപ്രരിപ്പിച്ിട്ടുണ്്. അതിനാൽ 
എണ്യം കുറച്് നിെവാരയം കൂട്ടി കൂടുതൽ 
ജനങ്ങൾക്ക് വികസനയം െഭ്മാകുന്ന 
രധീതിയിൽ സമയബന്ിതമായി പദ്തി
കൾ പൂർത്ധീകരിക്ക എന്നതാണ് 
ഇശപ്പാഴമത് നയസമധീപനയം.
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ആ�ിേ 
പ്രസിഡറെ്

ജനമനസ്സുകമള മതാട്ടറിഞ്് നെപ്പാക്കിയ പദ്തികളിലൂമെ 
ഒരുമനയൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്് 2017-18 ൽ അഭിമാനശനട്ടയം 

സകവരിച്ചു. 
പഞ്ായത്ിമറെ  കമ്യൂണിറ്ി ഹാൾ നവധീകരണയം, കമ്യൂണി

റ്ി ഹാൾ ശസാളാർ പാനൽ, കമ്യൂണിറ്ി ഹാൾ ഖരമാെിന് സയം
സ്കരണയം, ആർട്ട് ഫിൽട്ടശറഷൻ വഴി ജെശുദ്ധീകരണ 
സയംവിധാനയം  എന്നധീ പദ്തികൾ നെപ്പിൊക്കിയതിമറെ 
ഫെമായി പഞ്ായത്ിമറെ  തനത് വരുമാനയം വർദ്ിപ്പിക്വാൻ 
സാധിച്ചു. ഖരമാെിന് സയംസ്കരണ പ്ാറെ് സ്ാപി ച്തുവഴി മെി
നധീകരണയം ഒരു പരിധിവമര തെയുവാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്.ആർട്ട് 
ഫിൽട്ടർ സ്ാപിച്തു വഴി ശുദ്മായ കുെിമവള്യം ജനങ്ങൾക്ക്  
നല്കുവാൻ സാധിച്ചു. ശസാളാർ പാനൽ ഓൺ ഗ്ിഡ് സയംവിധാന
ത്ിലൂമെ സ്ാപിച്തുവഴി അധികയം വരുന്ന സവദയുതി മക 
എസ് ഇ ബി ക്ക് നല്ാനുയം സാധിച്ചു. നിെവിലള് ശ്മോനയം 
ആധുനിക രധീതിയിലള് വാതക ശ്മോനമായി 

ഒരുമനയൂര് ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�

പ്രസിഡറെ്

ആ�ിേ
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി
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രൂപാന്രമപ്പടുത്ി. പഞ്ായത്ിൽ േിശു സൗഹൃദ അങ്ണ
വാെി ഈ ഫണ്ിൽ നിന്നുയം വകയിരുത്ി നിർമ്ിച്ചു. എസ് 
സി വിഭാഗത്ിലള് കുട്ടിക ൾക്കായി ൊശ്ാപ്പ്, ഫർണിച്
ർ, സസക്കിൾ എന്നിവ നല്ി. രൂക്ഷമായ കുെിമവള്ക്ഷാമയം 
അനുഭവിക്ന്ന പഞ്ായത്ിൽ എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
മവള്യം സയംഭരിക്ന്നതിനായി സഫബർ ൊങ്് നല്ി. വശയാ
ജനങ്ങൾക്കായി കട്ടിൽ നല്ി. മാെിന്സയംസ്കരണത്ിനായി 

ബശയാഗ്ാസ്, കിച്ൻബിൻ, 
ശപാട്ട് കശ്ാസ്റ്, എന്നധീ പ്രവ
ർത്ികൾ നെപ്പിൊക്കി.

ശവൾഡ് ബാങ്് വിഹിതമായി 
2 ശകാെി രൂപ പഞ്ായത്ിന് 
അനുവദിച്തിൽ 6325000 രൂപ 
ശകരള വാട്ടർ അശതാറിറ്ി 
ഗാർഹിക കണക്ഷനുയം സെൻ 
എക് സ്റൻഷനുയം അെക്കയം 289 ഗു
ണശഭാക്ാക്കൾക്ക് ഹൗസ് കണ
ക്ഷനുകൾ നല്ി 13 വാർഡുള് 
പഞ്ായത്ിമറെ  6 വാർ ഡുകളിൽ 
സമ്പൂർണ് കുെിമവള് കണക്ഷൻ 
നല്ാൻ സാധിച്ചു.

ജധീവനക്കാർ
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2017 -18 വർഷമത് പദ്തി 
വിഹിതയം കൃത്മായി പൂർണ് 

ശതാതിൽ വിനിശയാഗിക്കാൻ സാധിച്ചു. 
പാർേ്വവല്കരിക്കമപ്പട്ടവർക്യം പ്രശത്ക 
പരിഗണന നിർബന്മായുയം ആവേ്മു
ള്വർക്യം അവരുമെ ജധീവിത നിെവാരയം 
മമച്മപ്പടുത്തുന്ന തരത്ിലള് പ്രവർത്
നങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ശുചിത്വയം, 
പ്രകൃതി സയംരക്ഷണയം, പ്ാസ്റിക് നിർമ്ാ
ർജ്നയം, സജവകൃഷി ശപ്രാത്സാഹനയം, കു
െിമവള്യം എന്നധീ ശമഖെകളിലയം സ്വയയം 
പര്ാപ്ത സകവരിക്കാൻ സാധിച്ചു 
ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്ാമപഞ്ാ യത്ിമറെ വിജ
യകാരണയം ഇമതാമക്കയാണ്.

പഞ്വായത്് ഈ വർ�ം നടപ്ിലവാ
ക്കിയ പ്രനെ്യെ പദ്െിെൾ െവാതഴ പറയു
ന്
വനയവാസ്ിെം

വശയാജനങ്ങമള സമൂഹത്ി
മറെ മുഖ്ധാരയിശെക്ക് മകാണ്ടു

വരുന്നതിനായി നെപ്പിൊക്കിയതാണ് 
വശയാസ്ിതയം പദ്തി. അവർക്ക് ഒത്തു
ശചരുന്നതിനുയം അനുഭവങ്ങൾ പങ്മവയ്ക്കു
ന്നതിനുയം അവസരമുണ്ാക്കയുയം മാന
സിശകാല്ാസ യാത്കൾ 
സയംഘെിപ്പിക്കയുയം മചയ്. സാ്ത്ി
കമായി പിശന്നാക്കയം നില്കന്നവർക്കായി 
മചറകിെ വ്വസായ പരിേധീെനയം നല്ി 
മമച്മപ്പട്ട ജധീവിതയം നയിക്ന്നതിനുയം 
സാഹചര്യം ഒരുക്കി. പ്രസ്തുത പദ്തിയി
ൽ പ്രശചാദനയം ഉൾമക്കാണ്് അവർ 
പഞ്ായത്ിമെ മപാതു പരിപാെികളി
ൽ സജധീവമായി പമങ്ടുക്ന്നു.

തുടി 
(Tribal Heritage & Urangattiri 

Development Initiative)
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുമെ ജധീവിത 

രധീതി മികവുറ്താക്ക എന്ന െക്ഷ്
ശത്ാമെ കൃഷി, സ്വയയം മതാഴിൽ, 

വിദ്ാഭ്ാസയം, സായംസ്കാരികയം, 
ആശരാഗ്യം, എന്നധീ ശമഖെകളിൽ 
സമഗ് പുശരാഗതിക്ള് പദ്തി 

നെപ്പിൊക്കി. യുവാക്കൾക്ക് പ്രഥമ പരി
ഗണന നല്ി പദ്തിയുമെ ആസൂത്ണ
ത്ിലയം സയംഘാെനത്ിലയം നെത്ിപ്പി
ലയം അവരുമെ ഇെമപെലകൾ 
ഉറപ്പാക്കിയതിനാൊണ്  "തുെി" പട്ടിക
വർഗ്ഗശമഖെയിൽ ഏമറ സ്വധീകാര്മായ
ത്.

തജവകൃ�ി മവാതൃെവാ വിേ്യവാലയം
പഞ്ായത്ിമെ മവറ്ിെപ്പാറ ഗവ. 

സഹസ്കൂളിമന മാതൃകയാക്കി മകാണ്് 
വിദ്ാർത്ികളുമെ ഇെയിൽ സജവകൃഷി 
ശപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ന്നതിന് നെപ്പിൊ
ക്കിയ പദ്തി സയംസ്ാന തെത്ിൽ പു
രസ്കാരത്ിന് അർഹമായി.

ഊര്ങൊട്ടനിരനി ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�
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ജലസംരക്ഷണം 
വിേ്യവാർതിെളിലുതട

പഞ്ായത്ിമെ ഓെക്കയയം ഗവ. യു 
പി സ്കൂളിൽ നെപ്പിൊക്കിയ ജെസുരക്ഷാ 
പദ്തി ശൊകബാങ്ിമറെ പ്രതിനിധി 
കളുമെ മികച് പ്രവർത്നത്ിനുള് 
അയംഗധീകാരയം ശനെി. സ്കൂളിമെ ജെസുര
ക്ഷാ ശസനയുമെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഗ്ാമ
പഞ്ായത്ിമന സമ്പൂർണ് ജെസുരക്ഷാ 
പഞ്ായത്് എന്ന െക്ഷ്ത്ിശെക്കാ
ണ് നയിക്ന്നത്.
െരെണം നവാനളക്കവായി
...(ജല സംഭരണ മവാതൃെെൾ 
നിർമ്മിക്കൽ)

കൃഷി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്് 
ഓശരാ വാർ ഡിലയം ഓശരാ അയൽസഭാ 
പ്രശദേങ്ങളിലയം മാതൃകാ മഴമവള് സയംഭ
രണികൾ നിർമ്ിക്കയുയം അത്  മറ്റു പ്ര
ശദേങ്ങളിമെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്യം സ്
െത്് ജെസയംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്ാൻ പ്രശചാദനമാവുകയുയം മചയ്. 

SCP, TSP  ഫണ്ടുകളുമെ 
വിനിശയാഗയം പൂർണ്മായി നെപ്പിൊക്
ന്നതിന് വാർഡുതെങ്ങളിൽ ഓശരാ 2 
ആഴ്ചകൂടുശ്ാഴുയം പദ്തി നിർ വ്വഹണ 
അവശൊകന ശയാഗയം വാർഡ് മമ്റമെ 
സാന്നിദ്്ത്ിൽ ശചരുകയുയം മാസത്ി
മൊരിക്കൽ നെക്ന്ന പഞ്ായത്തുതെ 
അവശൊകന ശയാഗത്ിൽ പുശരാഗതി 
ചർച് മചയ്യുകയുയം ശപാരായ്മ ഉമണ്ങ്ിൽ 

മസക്രട്ടറി അെക്കമുള് ഉശദ്ാഗസ്ർ 
ബന്മപ്പട്ട ആളുകളുമായി നെപെികൾ 
ശനരിട്ട് വിെയിരുത്ി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ശവഗത്ിൊക്ന്നു. ജനങ്ങൾക്യം പദ്
തിയുമെ പുശരാഗതിമയക്റിച്് ആശക്ഷപ
ങ്ങശളാ, നിർശദേേങ്ങശളാ ഉമണ്ങ്ിൽ 
അത് പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെിമനയുയം 
മസക്രട്ടറിമയയുയം അറിയിക്ന്നതിന് സയം
വിധാനമുണ്്.

വരുയം വർഷയം പദ്തികളുമെ ശമഖൊ 
അെിസ്ാനത്ിൽ 5 അയംഗ വിദഗ്ദ്ധസമി
തി രൂപധീകരിക്കയുയം പദ്തി നിർ വ്വഹ
ണയം RBM (Result based Management) 
മാതൃകയിൊവുകയുയം മചയ്യുയം. വർക്കിയംഗ് 
ഗ്രൂപ്പ് ശയാഗയം മുതൽ പദ്തി അയംഗധീകാരയം 
െഭ്മാകുന്നത് വമരയുയം ഓശരാ പദ്തിയു
മെയുയം വിവിധ തെങ്ങളിലള് ഉശദേേ 
െക്ഷ്ങ്ങൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്് വിഭാവനയം 
മചയ്യുയം. ഓശരാ പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ി
ലയം എല്ാ ഘട്ടങ്ങളുയം പാെിക്കമപ്പടുന്നു
ശണ്ാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂമെ 
പദ്തികൾക്ക് കൃത്മായ സാ്ത്ിക 
അച്െക്കവുയം വികസനത്ിൽ സാമൂഹിക 
മാറ്യം ഉറപ്പു വരുത്ല സാധിക്യം.

പ്രസിഡറെ്
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2017 -18 വർഷമത് പദ്തി നിർ വ്വ 
ഹണത്ിൽ 144.51 േതമാനയം 

പുശരാഗതി സകവരിക്കാൻ കുത്നൂർ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് സാധിച്ിട്ടുണ്്.

കുത്നൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമറെ 
വികസന കാര്ങ്ങളിൽ ഒറ്മക്കട്ടായി ഭര
ണസമിതിയുയം പരിപൂർണ സഹകരണ 
മശനാഭാവശത്ാമെ പ്രവർത്ിക്ന്ന നി
ർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം ഉള്തിനാൊ
ണ് കുത്നൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് ഈ 
ശനട്ടയം സകവരിക്കാൻ സാധിച്ത്. 

ഓശരാ മാസവുയം ആദ് ആഴ്ചയിൽത്
മന്ന എല്ാ മമ്ർമാരുമെയുയം നിർ വ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ശയാഗയം ശചർന്ന്  
പദ്തികളുമെ നിർ വ്വഹണമത് സയംബ
ന്ിച്് ചർച്  മചയ്യുകയുയം വിെയിരുത്തുക
യുയം മചയ്തിരുന്നു. അശതാമൊപ്പയം ഗവമമെ

റെ് നിർശദേേ പ്രകാരയം ഓശരാ പാദവർഷങ്ങ 
ളിലയം നിർ വ്വഹണയം നെശത്ണ് പദ്തി 
തുകകളുമെ വിെയിരുത്ൽ, പദ്തി നി
ർ വ്വഹണത്ിന് തെസ്സമായി വരുന്ന പ്രശ്ന 
ങ്ങളുമെ നിർദ്ാരണത്ിനുതകുന്ന വിധ
ത്ിൽ മമ്ർമാർ നെത്ിയിരുന്നു. 
അതുശപാമെ പദ്തി നിർ വ്വഹണ സമയ
ത്് ഗുണശഭാക്ാക്കമള െക്ഷ്ത്ിമെ
ത്ിക്കാൻ വാർഡ് മമ്ർമാർ അവമര 
പ്രശത്കയം സഹായിച്ിരുന്നു.

ശൊകബാങ്ിമറെ  ഫണ്് െഭിച്ത് കു
ത്നൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് ഒരനുഗ്ഹ
മായിട്ടുണ്്. കുഴൽമന്ദയം ശ്ാക്കിമെ 7 
പഞ്ായത്തുകളിൽ ഏറ്വുയം പിശന്നാക്ക
മായ (സാ്ത്ികമായുയം വിദ്ാഭ്ാസപര
മായുയം) പഞ്ായത്ാണിത്. മകട്ടിെ 
നികുതിയുയം മതാഴിൽ നികുതിയുയം ഇല്ാമത 

മവായ മുരളീധരന് 
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി
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യാമതാരു വരുമാനവുയം ഈ പഞ്ായത്ി
ൽ ഇല്.

അതുമകാണ്് ശൊകബാങ്ിമറെ ധന
സഹായയംമകാണ്് കുത്നൂർ ഗ്ാമവാസി
കളുമെ ഏറ്വുയം വെിയ സ്വപ്നമായിരുന്ന 
ഒരു നൂതന ശപ്രാജക്ടായ സഹമെക് മാതൃ
കയിലള് ഗ്ാസ് ക്രിമശറ്ാറിയയം സ്ാ
പിക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രാഥമികാശരാഗ് 
ശകന്ദത്ിമറെ സബ്മസറെർ ശതാെനൂരി
ൽ 15 െക്ഷയം രൂപ മചെവിൽ പുതിയതാ
യി പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഗ്ാസ് ക്രിമശറ്ാറിയ 
ത്ിമറെ അവസാന ശസവിയംഗ്സ് ഫണ്് 
മകാണ്് ഗ്ാസ് ക്രിമശറ്ാറിയത്ിശെ 
ക്ള് അശപ്രാച്് ശറാഡ് ഇറെർ ശൊക്ക് 
മചയ്ത് പണി പൂർത്ിയാക്കിയിട്ടുണ്്. 

അതുശപാമെ കർഷകരുമെ ശക്ഷമ

ജധീവനക്കാർ

ത്ിന് മതയ്ാണ്ിക്കെവിലയം കാക്കറക്
ണ്ിലയം രണ്ടു മചക്ഡാമുകൾ നിർമ്ി
ക്കാൻ സാധിച്ചു. 

മതയ്ാണ്ിക്കെവ് മചക്ക് ഡായം നി
ർമ്ിക്ക വഴി 45 മഹക്ടർ സ്െത്തുയം 
കാക്കറക്ണ്് മചക്ക് ഡായം നിർമ്ി 
ക്ക വഴി 50 മഹക്ടർ സ്െത്തുയം 
അത്യുയം തമന്ന സ്െയം മപരുശങ്ങാട്ടുകു
റിശ്ി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമെ ജനങ്ങ
ൾക്യം  ഉപകരിക്കത്ക്കവിധത്ിൽ 
ജെശസചന സൗകര്യം നിെവിൽ വന്നു. 
അശതാമൊപ്പയം ആധുനിക രധീതിയിലള് 
രണ്് അങ്ണവാെികൾ ശകാതമയംഗെ
ത്തുയം കാരശക്കാടുയം സ്ാപിക്വാൻ സാ
ധിച്ിട്ടുണ്്. പ്ാൻ ഫണ്ിമറെ െഭ്തയ്കനു
സരിച്് എല്ാ വാർഡിലയം വികസന 

പ്രവർ ത്നങ്ങൾ നെത്ിയിട്ടുണ്്. വ്
ക്ിഗത ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ കാര്ത്ി
ലയം ധാരാളയം ശപർക്ക്  ഗുണപ്രദമായ 
പദ്തികൾ ആസൂത്ണയം മചയ് നെപ്പി
ൊക്കിയിട്ടുണ്്. 

       



തിരുവനന്പുരയം ജില്യിൽ  ചിറയി
ൻ കധീഴ് ശ്ാക്കിൽ അറബിക്കെെി

നുയം അഞ്ചുമതങ്ങ് കായെിനുയം മശദ്് 
സ്ിതിമചയ്യുന്നതുയം 3.36 ച.കി.മധീ.മാത്യം 
വിസ്തധീർണ്മുള്തുമായ ഒരു പഞ്ായത്ാ
ണ് അഞ്ചുമതങ്ങ്. അഞ്ചുമതങ്ങ് ശകാട്ട, 
സെറ്് ഹൗസ് തുെങ്ങിയ ചരിത്സ്ാരക
ങ്ങളുയം കുമാരനാോമറെ ജന്മസ്െമായ 
കായിക്കരയുയം ഈ പഞ്ായത്ിൊണ്. 
ജനസയംഖ്യിശെറിയ പങ്യം മത്സ്ബന്
നവുയം അനുബന്മതാഴിലകളുയം മകാണ്് 
ഉപജധീവനയം നെത്തുന്നവരാണ്. 
ഏകശദേയം 23000 ജനസയംഖ്യുള് ഈ 
പഞ്ായത്ിമന ഏഷ്യിമെ തമന്ന 
ജനസാന്ദതശയറിയ പ്രശദേങ്ങളിമൊ 
ന്നായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്ന്നത്. 
തധീരശദേപരിപാെന നിയമയം പ്രകാരയം 
CRZ-III ശമഖെയിൽ ഉൾമപ്പടുന്ന ഈ 
പ്രശദേത്്  നിർമ്ാ ണപ്രവർത്നങ്ങ
ൾക്ക്  ഏമറ നിയന്തണങ്ങൾ ഉണ്്. 
തനതു വരുമാനയം ഏമറ കുറവായ ഈ 
പഞ്ായത്് പ്രതികൂെ സാഹചര്ങ്ങമള 
തരണയം മചയ്താണ് പദ്തി നിർ വഹണ
ത്ിൽ തിരുവനന്പുരയം ജില്യിൽ 

ഒന്നായം സ്ാനമത്ത്ിയിരിക്ന്നത്.
അഞ്ചുമതങ്ങ് ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിമറെ  

2017-18 വാർഷിക പദ്തിക്ക് 2017 
ജൂൺ 6-ായം തധീയതി തമന്ന ജില്ാ ആസൂ
ത്ണ സമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം െഭിച്ചു. 
76115958 രൂപ അെങ്ലള്  120 പദ്തി
കളാണ് വാർഷിക പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പ
ട്ടിരുന്നത്. ആഗസ്റ് മാസയം ആദ് വാര
ത്ിൽ തമന്ന പഞ്ായത്് കമ്ിറ്ി 
അയംഗധീകരിച്് അന്ിമമാക്കിയ ഗുണശഭാ
ക്തൃ െിസ്റ് നിർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക് 
സകമാറി. തുെർന്ന്  പദ്തിനിർ വഹണ
ത്ിമറെ ആദ്ഘട്ടയം മുതൽ തമന്ന നിർ വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ശയാഗങ്ങൾ നി
രന്രയം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയുയം പദ്തി 
നിർ വഹണത്ിൽ വരുന്ന തെസങ്ങൾ 
ചർച് മചയ്യുകയുയം പ്രശ്നപരിഹാരത്ിന് 
ജനപ്രതിനിധികൾ മുന്നിട്ടിറങ്കയുയം 
മചയ്. അർഹരായ ഗുണശഭാക്ാക്കൾ 
കുറവായ പദ്തികൾക്ക്  അധിക ഗുണ
ശഭാക്തൃെിസ്റ് അയംഗധീകരിച്ചു നല്ിയുയം നി
ർ വഹണയം സാദ്്മാകാത് പദ്തികൾ 
ശഭദഗതി മചയ്ത് പുതിയ പദ്തികൾക്ക്  
രൂപയം നല്ിയുയം നിർ വഹണ തെസങ്ങൾ 

പരിഹരിക്ന്നതിന് അെിയന്ര തധീരുമാ
നങ്ങൾ എടുത്തു നല്ിയുയം ഭരണസമിതി 
നിർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ഒപ്പമുണ്ാ
യിരുന്നു. 

പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ 1000 ൽ 
താമഴ മാത്ശമയുള്ളൂമവങ്ിലയം ജനങ്ങളു
മെ ആവേ്ങ്ങൾ കണ്റിഞ്് അനുശയാ
ജ്മായ പദ്തികൾക്ക്  രൂപയം നല്ിയത് 
കാരണയം എസ്.സി.പി. വിഹിതവുയം 
മികച് രധീതിയിൽ മചെവഴിക്കാനായി. 
മമച്മപ്പട്ട ഭവനയം, കുെിമവള്യം, ആശരാ
ഗ്സയംരക്ഷണയം, വിദ്ാഭ്ാസയം തുെ
ങ്ങിയ അെിസ്ാന ആവേ്ങ്ങൾ െഭ്
മാക്കാനാണ് പദ്തി തുകയുമെ 
ഭൂരിഭാഗവുയം വിനിശയാഗിച്ിട്ടുള്ത്. സാ
ശങ്തിക വിഭാഗയം ഉശദ്ാഗസ്രുമെ 
കുറവുയം പദ്തിയുമെ അന്ിമഘട്ടത്ിൽ 
ധനകാര്കമ്ിഷൻ വിഹിതയം 
തികയാമത വന്നതുയം പ്രതികൂെഘെകങ്ങ 
ളാമയങ്ിലയം ജനപ്രതിനിധികളുമെയുയം 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ചിട്ടയാർന്നതുയം 
ആത്ാർത്തയുള്തുമായ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളാണ് ശനട്ടയം സകവരിക്ന്നതിന് 
ഉതകിയത്.

ക്രിസ്റി തസമണ്
പ്രസിഡറെ്
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കൃഷിക്ക് അനുശയാജ്മായ ഭൂമിയുയം 
മൃഗസയംരക്ഷണത്ിന് അനുശയാജ്മായ 
ഘെകങ്ങളുയം കുറവാമണങ്ിലയം കൃഷി, മൃഗ
സയംരക്ഷണയം, ക്ഷധീരവികസനയം എന്നധീ 
ശമഖെകളിൽ വികസനഫണ്് വിഹിതയം 
100% മചെവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുമവന്നത് 
പഞ്ായത്ിമന സയംബന്ിച്ിെശത്ാ
ളയം അഭിമാനാർഹമാണ്. 500 മത്സ്
മത്ാഴിൊളി വനിതകൾക്ക്  
ഐസ്ശബാക്്,  മത്സ്മത്ാഴിൊളിക
ൾക്ക് കട്ടമരയം,  മത്സ്മത്ാഴിൊളികളു
മെ മക്കൾക്ക് പഠനത്ിനാവേ്മായ  
ഫർണിച്ർ എന്നിവ െഭ്മാക്കി. 

രൂക്ഷമായ കുെിമവള്ക്ഷാമയം ശനരിടു
ന്നതിമറെ ഭാഗമായി 2017-18 വാർഷിക 
പദ്തിയിലൾമപ്പടുത്ി    പഞ്ായത്ി
ലെനധീളയം കുെിമവളള കിശയാസ്കുകൾ 
സ്ാപിക്കയുയം വാക്കയംകുളത്് കുെിമവ
ള് പദ്തി നെപ്പിൊക്ന്നതിമറെ ആദ്
ഘട്ടമായി കുളയം നവധീകരണയം നെത്തുക
യുയം മചയ്. 60 കുടുയംബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക 

കുെിമവള് കണക്ഷൻ എടുക്ന്നതിന് 
ധനസഹായയം നല്ി. പഞ്ായത്ിമറെ ചി
രകാൊഭിൊഷമായ സ്വന്യം ഉെമസ്ത
യിൽ ഒരു മാർ ക്കറ്് നിർമ്ാണയം പൂർത്ധീ
കരിക്കാൻ  കഴിഞ്തുയം 2017-18 
വർഷമാണ്. 

നിർമ്ാണപ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്  നി
യന്തണങ്ങൾ ഉമണ്ങ്ിലയം   മവള്മക്ക
ട്ട് ഒഴിവാക്ന്നതിന് പഞ്ായത്ിലെനധീ
ളയം ഓെകൾ നിർമ്ിച്ചുയം  മചറ ശറാഡുകളുയം 
നെപ്പാതകളുയം നിർമ്ിച്ചുയം ശറാഡുകൾ 
അറ്കുറ്പ്പണി നെത്ിയുയം പശ്ചാത്െശമ
ഖെയിലയം മികച് രധീതിയിൽ തുക മചെ
വഴിക്കാനായി.

2017-18 വർഷയം നെപ്പിൊക്കിയ പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജസ്വെമാക്കി
യുയം പിഴവുകൾ തിരുത്ിയുയം അടുത് 

ജധീവനക്കാർ

വർഷവുയം മികച് ശനട്ടങ്ങൾ സകവരിക്കാ
നാകുമമന്ന ശുഭപ്രതധീക്ഷശയാമെയാണ് 
അഞ്ചുമതങ്ങ് ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 2018-19 
വർഷമത് എതിശരല്കന്നത്.

പ്രസിഡറെ്
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ഉത്ര മെബാറിമെ പ്രധാന വാണിജ് 
സായംസ്ക്കാരിക ശകന്ദമായിരുന്ന കാ

ഞ്ങ്ങാെ് ഇന്ന് കാസറശഗാഡ് ജില്യി
മെ അതിശവഗയം വികസിക്ന്ന നഗരമാ
ണ്. 43 വാർഡുകളുയം എഴുപത്ഞ്ായിര 
ത്ിെധികയം ജനസയംഖ്യുമുള് ഈ 
നഗരയം മത്സ് വിപണത്ിന് ആധുനിക 
സയംവിധാനങ്ങളുള് മാർക്കമറ്ാരുക്കി 
സയംസ്ാനത്ിന് തമന്ന മാതൃകയാവുക 
യാണ്. അതിലൂമെ ഒരു പുതിയ മതാഴിൽ 
സയംസ്ക്കാരത്ിമറെ തമന്ന മുഖമുദ്രയാവു 
കയാണ്.

അറബിക്കെൽ പെിഞ്ാറൻ അതി
രിടുന്ന നഗരത്ിൽ തധീരശദേശത്ാടുരു
മ്ി കിെക്ന്ന വാർഡുകൾ ഏമഴണ്മാ
ണ്.മത്സ് ബന്നവുയം വ്ാപാരവുയം 
തമന്ന അവിെങ്ങളിമെ പ്രധാന ഉപജധീ
വന മാർഗ്ഗയം.ആ സ്പന്ദനയം കാഞ്ങ്ങാെ് 
മത്സ് മാർക്കറ്ിമെത്ായാൽ നമുക്ക് തി
രിച്റിയാൻ സാധിക്യം. നഗരത്ിമറെ
യുയം സമധീപ പഞ്ായത്തുകളുമെയുയം മാത്
മല് കിഴക്കൻ മെശയാര ശമഖെയിമെ 
വെിമയാരു വിഭാഗയം ജനങ്ങളുമെ കുെി 
ആശ്ര യമാണ് കാഞ്ങ്ങാെ് ശകാട്ടശച്

രിയിമെ മത്സ് മാർക്കറ്്. ഒശര സമയയം 
മമാത് വിതരണവുയം ചില്റ വിൽപനയുയം 
നെക്ന്നു എന്ന പ്രശത്കതകൂെിയുണ്് 
ഈ മാർക്കറ്ിന്. പരിമിതമായ സാഹച
ര്ങ്ങളിൽ ദുർഗന്പൂരിതമായ പരിസര
ത്് വധീർപ്പ്മുട്ടി കഴിഞ്ിരുന്ന മൽസ് 
മാർക്കറ്് ഇന്ന് തിരിച്റിയാൻ കഴിയാ
ത്വിധയം മാറി കഴിഞ്ിരിക്കയാണ്. 
ആധുനിക മകട്ടിെയം, ചില്ിട്ടു മൂെിയ മായംസ 
വിൽപന സ്റാളുകൾ, മതാഴിൊളികൾക്ക് 
സൗകര്മായി ഇരുന്ന് വിൽപന നെ
ത്ാവുന്ന തരത്ിലള് സയംവിധാന
ങ്ങൾ, ഏകധീകൃത യൂണിശഫായം, സി.
സി.െി.വി, മാസത്ിമൊരു തവണ മമ
ഡിക്കൽ ക്ാമ്പുകൾ, 2017-18 ജനകധീയാ
സൂത്ണ പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി പൂർ
ത്ധീകരിച് മെിനജെ സയംസ്ക്കരണ പ്ാറെ്. 
നവധീകരണയം - ഇവിമെ മകാണ്് അവസാ
നിക്ന്നില്.പ്ാറെിമറെ സയംരക്ഷണത്ി
നുയം മാർക്കറ്ിമറെ സൗന്ദര്വൽക്കരണ
ത്ിനുയം തുെർപദ്തികൾ ആസൂത്ണയം 
മചയ്ത് മകാണ്ിരിക്കയാണ് നഗരസഭ.

കാഞ്ങ്ങാെ് പഞ്ായത്ായിരുന്ന 
കാെയം മുതൽ ശനാർത്് ശകാട്ടശച്രിയി
മെ വിജനമായ പ്രശദേത്ാണ് മധീൻ 

ചന് പ്രവർത്ിച്ചു വന്നിരുന്നത്. 1984 ൽ 
കാഞ്ങ്ങാെ് നഗരസഭയായി ഉയർത്
മപ്പട്ടശതാമെ നഗരമധ്ത്ിമെ 
മറയിൽശവ ശസ്റഷന് വെക്ക് കിഴക്കായി  
കെട് കുടുയംബയം സൗജന്മായി നൽകിയ 
18 മസറെ് സ്െത്് താൽക്കാെിക 
മഷഡ് പണിത് മൽസ് മാർക്കറ്് പ്രവർ
ത്നമാരയംഭിച്ചു. ഭൂമിോസ്തപരമായ പ്ര
ശത്കത ശനാക്കിയാൽ ഈ സ്െയം 
മത്സ് മാർക്കറ്ിന് അനുശയാജ്മായിരു
ന്നില്.നഗരത്ിമെ ഏറ്വുയം താഴ്ന്ന പ്രശദേ
മായതിനാൽ മവള്മക്കട്ട് പതിവ് കാഴ്ച
യായിരുന്നു. 

കുന്നു കൂെിയ മാെിന്ങ്ങളിൽ  നിന്നു
ള് ദുർഗന്യം ശകാട്ടശച്രിയിലയം പരിസര 
പ്രശദേങ്ങളിശെക്യം വ്ാപിച്ിരുന്നു. 
അതു മകാണ്് തമന്ന ജനകധീയ പ്രതിശഷ
ധയം ഉയർന്നു വരികയുയം ഒടുവിൽ മനുഷ്ാ
വകാേ കമ്ധീഷനിൽ പരാതി സമർപ്പിച്
തിമന തുെർന്ന് ജസ്റധീസ് പരധീത് പിള് 
വിഷയത്ിൽ അശന്വഷണയം നെത്ി വി
േദമായ റിശപ്പാർട്ട് നൽകുകയുയം മചയ്.തു
െർന്നുയം ദുരിതാവസ് പരിഹരിക്കമപ്പൊ
മതശപായശപ്പാൾ പൗരസമിതി 
സഹശക്കാെതിമയ സമധീപിക്കയുയം 
സഹശക്കാെതി കമ്ധീഷമന നിയമിക്ക
യുയം മചയ്.മത്സ് മാർക്കറ്ിമറെ ഗുരുതരാ
വസ് മനസ്സിൊക്കി  ആശരാഗ് പ്രശ്ന

വി. വി. രനമശന്
മചയർമാൻ
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ങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമമന്നുയം നിെവിമെ 
മത്സ് മാർക്കറ്് മാറ്ി സ്ാപിക്കാൻ ഉൾ
മപ്പമെയുള് കാര്ങ്ങൾ പരിഗണിക്കണ
മമന്നുയം  റിശപ്പാർട്ട് നൽകിയിരുമന്നങ്ി
ലയം അനുശയാജ്മായ സ്െങ്ങൾ 
കമണ്ത്ാൻ സാധിച്ില്.ശകാെതിയെ
ക്ഷ്ത്ിശെക്ക് പൗരസമിതി ശപാകാനി
രുന്നശപ്പാഴാണ് 2005ൽ അഡ്വ: മക. പുരു
ശഷാത്മൻ നഗരപിതാവായിരിമക്ക  
പൗരസമിതിയുമായി പ്രശ്നത്ിമറെ 
ഗൗരവയം ചർച് മചയ്ത്  പരിഹാരമാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ നിർശദേേിക്കമപ്പട്ടത്. നിെവിമെ 18 
മസറെ് സ്െത്ിനു പകരയം ഒരു ഏക്കർ 
സ്െയം നഗരസഭ ഏമറ്ടുക്ന്നതിമന 
കുറിച്് ആശൊചിച്ചു. അതനുസരിച്് 
നിെവിൽ മത്സ് മാർക്കറ്ിന് സ്െയം 
നൽകിയ കെട് കുടുബായംഗങ്ങളുമായി 
ചർച് നെത്ിയശപ്പാൾ വെക്ക് മാറി 40 
മസറെ് സ്െയം വിട്ട് നൽകാമമന്നറിയി
ച്ചു. ഈ സ്െയം നഗരസഭയ്ക് െഭിച്
ശപ്പാൾ പഴയ 18 മസറെ് സ്െയം തിരിമക 
നൽകാനുയം തധീരുമാനിച്ിരുന്നു. നഗരസഭ
യ്ക് കുറച്് കൂെി അനുശയാജ്മായ സ്െയം 
െഭ്മായതിമന തുെർന്ന് 2006ൽ തശദേേ
സ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് മന്തി പാമൊളി മു
ഹമ്ദ് കുട്ടി േിൊസ്ാപനയം നെത്ി 
നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരയംഭിച്ചു.

നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർ
ത്ികരിച്് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നൽകി
മയങ്ില ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിച്ില്. 
മാെിന്വുയം മെിനജെവുയം നിറഞ് ചുറ്റു
പാെ് മഴക്കാെ ശരാഗങ്ങമള മാരകമാക്കി. 
മധീൻ വിൽക്ന്ന ശകായംപ്ക്ിമറെ നിെയം 
സെൽ പാകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മവള്
മക്കട്ട് മൂെയം വഴുക്കൊയതിനാൽ മാർക്ക
റ്ിമെത്തുന്നവർക്ക് കാൽ നെശപാലയം 
പറ്റുന്നിമല്ന്ന് വന്നശപ്പാൾ സെൽസ് 
മാറ്ി ശകാൺക്രധീറ്് ഷധീറ്് പാകി. ദിനയം പ്ര
തിയുണ്ാവുന്ന മെിനജെയം ഒഴുക്കിവിൊ
നായി 4 കുഴികൾ നിർമ്ിച്് സ്ാബിടു 
യുയം മചയ്. കൂൊമത ബശയാഗ്ാസ് പ്ാറെ് 
പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഇത്മയാമക്ക സയംവി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിമയങ്ിലയം മതാഴിൊ
ളികൾ  ശറാഡരികിമെ  മെധീന ജെ
ത്ിൽ ഇരുന്നുള് വിൽപന തുെർന്നു. 40 
മസറെ് സ്െത്് മത്സ് മായംസ വിപണന 
ശകന്ദയം ആരുയം ശ്രദ്ിക്കാമത നേിക്
ശ്ാൾ ശകാട്ടശച്രി തധീരശദേ ശറാഡു 
മുതൽ മറയിൽശവ ശസ്റഷൻ ശറാഡു വമര
യുള് ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി മത്സ്മതാ
ഴിൊളികൾ അനധികൃതമായി മത്സ്വ്ാ

145പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



പാരയം നെത്ി യാമതാരു 
മാനദണ്ഡവുമില്ാമത സ്റാളുകൾ  പ്രവർ
ത്ിച്ചു. മധീൻ നാറ്യം കാരണയം ജനത്ിന് 
സഞ്രിക്കാൻ വയ്ാതായി ഇമതാമക്ക 
കണ്് മപാറതിമുട്ടിയ നഗരയം പഴയ അവ
സ്യിശെക്ക്  തിരിച്ചു ശപാവുശമാ എന്ന് 
ആേങ്മപ്പട്ടു. അെിയന്രമായുയം മത്സ് 
മാർക്കറ്ിനകമത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്കാൻ ശവണ്ടുന്ന ഇെമപെൽ നെത്ണ
മമന്ന ആവേ്മുയർന്നു.

 ഈ  സാഹചര്ത്ിൊണ് പുതിയ 
ഭരണസമിതി നഗരസഭയിൽ അധികാര
ശമൽക്ന്നത്. ഭരണ സമിതിയുമെ ആദ് 
പരിഗണന ജധീർണ്ാവസ്യിമെ മത്സ് 
മാർക്കറ്് നവധീകരണമായിരുന്നു. സാശങ്
തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ായിരുന്നു. 
ഭരണ സമിതി നൽകിയ പിൻതുണ 
എല്ാ പ്രതിബന്ങ്ങമളയുയം തിരസ്ക്കരിച്് 
ഇന്നമത് നിെയിൽ മത്സ് മാർക്കറ്് 
യഥാർത്്മാക്കി. പഴയ നിർമ്ാണ പ്ര
വർത്നങ്ങളുമെ സ്ാനത്് സെൽസ് 
പാകിയ തറയുയം, ഫാനുകളുയം, സവദയുതി 
വിളക്കളുയം,മധീനുകൾ ശകടുകൂൊമത സൂ
ക്ഷിക്കാനുള് സയംവിധാനവുയം ഒരുക്കി  
മായംസ കച്വെയം അെച്ചുറപ്പുള് മുറികളി

ശെക്ക് മാറ്ി. സഞ്ാര ശയാഗ്മല്ാത് 
പ്രശവേന കവാെയം മമക്കാഡയം സയംവിധാ
നശത്ാമെ ൊർ മചയ് സയംരക്ഷിച്ചു, മെി
നജെയം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന്  സയംവിധാന 
മുണ്ായി, സൗന്ദര്വൽക്കരണത്ിമറെ 
ഭാഗമായി  മറയിൽശവ ശസ്റഷൻ ശറാഡ
രികിലയം മാർക്കറ്ിമറെ പെിഞ്ാറ് 
വേത്തുയം  ഗാർഡൻ ഉണ്ാക്കി. അെക്ഷ്
മായി പതിച്ിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ പര
സ്ങ്ങൾ നിശരാധിച്ചു.  മത്സ്മതാഴിൊ
ളികൾക്ക് തിരിച്റിയൽ കാർഡ്, 
നിയതമായ സ്റാളുകൾ, സ്റാളുകളിൽ 
നിന്ന് മെധീന ജെയം ഒഴുകി ശപാകാൻ 
സയംവിധാനയം രാവിമെ 6 മണി മുതൽ 
രാത്ി 9 മണി വമര മത്സ്വിപണ 
ശകന്ദയം പ്രവർത്ിക്ന്നതിനാവേ്മായ 
ക്രമധീകരണയം. ഗ്ധീൽസ് ഇട്ട് അെച്ചുറപ്പുള് 
പ്രശവേന മാർഗ്ഗയം എന്നിവ ഒരുക്കി.

 ഏറ്വുയം ഒടുവിൊയി മാർക്കറ്ിമെ 
മെിനജെയം സയംസ്ക്കരിക്ന്നതിനു ശവണ്ി
യുള് മെിന ജെ ട്ധീറ്്മമറെ് പ്ാറെ് സ്ാ
പിക്ന്ന പ്രവൃത്ിയുയം പൂർത്ിയായി 
കഴിഞ്ഞു. ശകാഴിശക്കാെ് ആസ്ാ നമായു
ള് റായം ബശയാളജിക്കൽസ് എന്ന സ്ാ
പനമാണ് പ്രവൃത്ി നിർവ്വഹിച്ത് പ്ാ

റെിമറെ കമ്ധീഷനിയംഗ് നെത്തുന്നതിമനാ 
പ്പയം തമന്ന സയംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ക്യം പരിസരത്് സൗന്ദര്വൽക്കരണ
ത്ിനുമായി പദ്തികൾ ആസൂത്ണയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്. 

മത്സ് മാർക്കറ്റുകളുമെ പ്രവർത്ന 
ഫെമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കമപ്പടുന്ന മെിന
ജെയം ശുദ്ധീകരിക്ന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇെ
ക് ശട്ാ മകായാഗുശെഷൻ എന്ന സാശങ്
തികവിദ്യാണ് ഇവിമെ ഉപശയാഗ 
മപ്പടുത്ിയിട്ടുള്ത്. ഈ മെശക്ാളജി
യിൽ  മാെിന്ങ്ങൾ മസറ്ിൽമമറെ് 
ആയി മാറ്മപ്പടുകയുയം ജെയം ശുദ്മാക്കി 
ശവർതിരിക്കയുയം മചയ്യുന്നു. വളമര 
കുറഞ് സ്െത്് സ്ാപിക്കാ മമന്നത് 
ഇത്രയം പ്ാറെിമറെ സവിശേഷതയാണ്. 
എന്ായാലയം പ്ാറെ് കമ്ധീഷൻ മചയ്യുന്ന
ശതാമെ ആധുനികവൽകരണവുയം പൂർ
ത്ിയാവുകയുയം സൗന്ദര് വൽകരണവുയം 
പ്രാവർത്ികമാവുകയുയം മചയ്യുന്നശതാമെ 
കാഞ്ങ്ങാെ് മത്സ് മാർക്കറ്് ഒരു 
മതാഴിൽ സയംസ്ക്കാരത്ിന് തമന്ന മാതൃക
യാവുമമന്നത് തധീർച്യാണ്

പഴയ മാർക്കറ്്
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തപ്രവാഫ.എ.സുഹൃെ്കുമവാർ

ഒരു പുഴ വധീമണ്ടുക്ക, അത് ജനകധീയ 
യത് നമാക്ക, പുത്ൻ ഒരറിവ് 

ആയിരിക്മത്. പഴമക്കാർ കിള്ിയാറി
മനപ്പറ് പെ അറിവു പകരുന്നു. പുതുതെമു
റയ്ക് പെതുയം അനുഭവശമയല്. ശവനെിൽ 
വരണ്് മമെിഞ്്, വർഷത്ിൽ ആർത്
െമച്ാഴുകി കെെിൽ ശചരുന്ന മെമവള്
പ്പാച്ിൊയ്, മാെിന്ക്കപ്പയായ്, അഴുക് 
ചാൊയ് ഒമക്കയാണ് ഇന്നുള്വർ കി
ള്ിയാറിമന കാണുന്നത് കശയ്റ്വുയം 
മണ്ിെിച്ിലയം മണലൂറ്റുയം നികത്ലയം 
എല്ായം ശചർന്ന് മമെിഞ്ഞുണങ്ങിയ കി
ള്ിയാർ...............

ഒശട്ടമറ പഠനങ്ങൾ ഇതിനകയം നെന്നു 
കഴിഞ്ഞു. ഭൂവിനിശയാഗശബാർഡ്, ോസ്ത
സാഹിത് പരിഷത്, പ്രാശദേിക സന്ന
ദ് സയംഘങ്ങൾ അങ്ങമന പെരുയം 
പെവുരു ശ്രമിച്് മെങ്ങി. അറിവിമറെ കുറ
വല്. വിജ്ഞാനക്റവുമില്. അവശബാധ
ത്ിമറെ അഭാവമാണ്; സയംസ്കാരത്ിമറെ 
ദുർബ്ബെതയാണ് ഇനിയുയം കിള്ിയാറി

മന നേിക്കാൻ വിടുന്നത്. ഈ തിരിച്റി
വിൽ നിന്നാണ് കിള്ിയാർ ഒരുമ പിറ
ക്ന്നത്. ഇന്നത് സർവജനാശലേഷിയായ 
ഒരു യത് നമായ്, പ്രസ്ാനമായ്, പ്ര
ശക്ഷാഭമായ്, പ്രാപ്മാക്കയാണ്. ആ 
അനുഭവപാഠങ്ങളിലൂമെ ഒരു ശനർ 
സഞ്ാരയം.

പദ്െി നിർനേശം പവാെി സമ്മെം
മകാെിതൂക്കിമെയിൽ നിന്ന് അഗ

സ്ത്വന പർവതേിഖിരഭാഗമായി ശേ

ഷിക്ന്ന, സഹ്മെനിരകളുമെ സ്വാഭാ
വിക തുെർച്യായ ഒരു കുന്നിൻ ചരിവ് 
കരിഞ്ാത്ിമൂെമയന്ന ചിറ (ഇന്നത് 
മവട്ടുപ്രായമമത്ിയ റബ്ബർ ശതാട്ടഭൂമിയാ
ണ് )യിൽ നിന്നുയം ഒറ്മക്കാ്ൻപാറ
യിൽ കിനിയുന്ന ശചാെയിൽ നിന്നുയം 
ഊറിയിറങ്ന്ന നധീർചാലകൾ ഒത്തു 
ശചർമന്നാഴുകിയാണ് കിള്ിയാർ ആകു
ന്നത്. പനവൂർ, ആനാെ്, അരുവിക്കര, 
കരകുളയം ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ മനടുമ
ങ്ങാെ് നഗരസഭ, തിരുവനന്പുരയം നഗര 
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ശകാർപ്പശറഷനുകളിമെ ഏഴ് സർക്കിളു
കളിമെ 14 വാർഡുകളിലൂമെ ഒഴുകി 24.5 
കിശൊമധീറ്ശറാളയം സദർഘ്മുള് മചറ
നധീർതെ സാന്നിദ്്മാണ് കിള്ിയാർ, 
കിള്ിയാർ സയംരക്ഷണത്ിനായുള് 
പ്രാഥമിക നിർശദേയം 2016-17 വർഷക്കാ
െമത് ജനകധീയാസൂത്ണ സയംരയംഭമായി 
വികസന കൗൺസിൽ ശയാഗത്ിനുമു
്ിൽ വച്കാര്യം ഓർമിക്കാമത വയ്. 
മനടുമങ്ങാെ് ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 
വികസന മസമിനാറിൽ പമങ്ടുത്വർ
ക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്ിനുയം പദ്തി 
പ്രാപ്മാകുശമാ എന്ന് സയംേയവുയം 
േങ്യുയം ആയിരുന്നു. ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്് പ്രസിഡറെ് അസാമാന് ആർജവമാ
ണ് കാണിച്ത്. നാെ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
പ്രസിഡന്മാർ തികഞ് സസ്ര്
ശത്ാമെ പദ്തിനിർശദേയം നൂതന ശപ്രാ
ജക്ട് രൂപത്ിൽ ജില്ാ ആസൂത്ണ സമി
തിയിമെത്ിച്് അയംഗധീകാരയം ശനെി. 

മൂട്ടിൽ മൂട്ടകെിച് ഏതാനുയം ശപർ.......... 
ആവർത്ിച്ചുള് ഒത്തുശചരൽ. സമാന 
ആേയഗതിക്കാർ.... വ്ത്സ്ത പ്രവർത്
നരധീതിക്കാർ..... മകാണ്ടുയം മകാടുത്തുയം 
അവർ ഒരു ധാരണയിമെത്ി. 
എഴുതിയുയം വായിച്ചുയം തിരുത്ിമയഴുതി
യുയം ഒരു സമധീപന ശരഖയുണ്ാക്കി. 
ശ്ാക്ക് ഭരണസമിതിയുമെ അയംഗധീകാര
വുയം ശനെി. അശപ്പാഴുയം 
മുനിസിപ്പാെിറ്ിയിൽ അനക്കമുണ്ായി
ല്. അത്ശവഗയം അങ്ങമന ഒരു ചെനയം ദൃ
േ്മാകാനുയം ഇെയില്. ഈ തിരിച്റി
ശവാമെ രാഷ്ടധീയകാര് ശനതൃത്വത്ിന് 
മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ശബാധ്മപ്പടു

ത്ി. അശതാമെ നഗരസഭാ തെവുയം 
സജധീവമായി. തുെർന്നുള് ഓശരാ ഘട്ടവുയം 
ആസൂത്ിതമായി മുശന്നറി. പാതി സമ്
തമത് പൂർണ ആശവേമാക്കി മാറ്ാനാ
യി കഴിഞ്ഞു. ഇതിമനല്ായം പിന്നിൽ സാ
ശങ്തിക പിൻതുണാ സഹായവുമായി 
കരകുളയം ഗ്ാമധീണ പഠനശകന്ദയം നിെ
മകാണ്ടു. 

വിേ്യവാർഥിസംഘം പഠനപര്യടനം
പ്രാഥമിക പ്രവർത്നയം തിരുവനന്

പുരയം ഗവ. ശൊ ശകാശളജിമെ 94 
നാഷണൽ സർവധീസ് സ്കധീയം ശവാളറെിയർ
മാർ നെത്ിയ പഠനയാത്യായിരുന്നു.  
ഗ്ാമധീണ പഠന ശകന്ദയം ജി.ഐ.എസ് 
പ്രക്രിയയിലൂമെ തിട്ടമപ്പടുത്ിയ 31 സക
ശതാടുകൾ ശകന്ദധീകരിച്ചുള് തൽസ്ിതി 
പഠനയം ഈ സയംഘയം ഒറ് ദിവസയം മകാണ്് 
പൂർത്ധീകരിച്ചു. രാവിമെ 9ന് പുഴയിൽ 
നിന്നുയം ഓശരാ സകശതാടുയം ആരയംഭിക്
ന്ന മുഖത്് നിന്ന് സകവഴിയുമെ തുെക്കയം 
വമരയുള് നിെവിമെ സ്ിതി വിദ്ാർ
ഥി സയംഘയം റിശപ്പാർട്ടായി രൂപമപ്പടുത്ി. 
നദധീമുഖയം നിറയുന്ന മാെിന്യം, ഒഴുകി 
വരുന്ന മെിനജെയം, സ്വകാര് വ്ക്ി
കൾ മണ്ിട്ടുനികത്ിയ ഭാഗങ്ങൾ, നധീ
മരാഴുക്ക് നിെച് സ്െങ്ങൾ ഇവമയല്ായം 
ഭൂപെരൂപത്ിൽ അവർ റിശപ്പാർട്ടാക്കി. 
മമറ്ാരു സയംഘയം ആറ് ശവാളൻറിയർമാർ 
ശചർന്ന് പുഴയുമെ മദ്്സ്ാനമായ 
വഴയിെ മുതൽ ഉത്ഭവസ്ാനമായ തധീർ
ഥങ്ര വമര ഓശരാ കിശൊമധീറ്ർ ദൂരത്ി
ലമുള് ജെഗുണനിെവാര പഠനയം നിർവ
ഹിച്ചു. മവള്ത്ിമറെ സാ്ിൾ 

ശേഖരിച്് ഏഴ് അെിസ്ാന ഘെകങ്ങൾ 
അവർ പഠിച്ചു. കുളിക്കാശനാ കെിക്കാ
ശനാ, കൃഷിയാവേ്ത്ിശനാ കന്നുകാെി
കൾക്ക് ഉപശയാഗിക്കാശനാ പറ്ാത്വി
ധയം മെധീമസമായ നിെയിൊമണന്ന 
സ്ിതി വിവരയം പരിസരവാസികൾക്യം 
ഭരണ ശനതൃത്വത്ിനുയം അവിേ്വസനധീയ
മായിരുന്നു. 

അഭൂെപൂർവമവായ ജനെീയ 
െണ്തവന്�ന്

കിള്ിയാർ ഒരുമ എന്ന പരിസ്ിതി 
പരിപാെന ജനകധീയ യത് നത്ിമറെ 
ആദ്ഘട്ടയം 2018 മാർച്് 6 ന്  നെന്ന ആഭൂ
തപൂർവമായ ബഹുജന കൺമവൻഷൻ 
ആയിരുന്നു. സയംഘാെകരുമെ പ്രതധീക്ഷക
മള അസ്ാനത്ാക്കി നിറഞ്ഞു 
കവിഞ് ജനസാന്നിദ്്യം പങ്ാളിത്
വുയം പ്രതിജ്ഞാബദ്തയുയം ഒത്തുശചർന്ന 
ജനകധീയ കൺമവൻഷൻ ശവദിയിൊണ് 
ഇന്നമത് കിള്ിയാർ മിഷൻ പ്രഖ്ാപി
ക്കമപ്പട്ടത്. കൺമവൻഷൻ ഉദ്ഘാെനയം 
മചയ്ത് ശഡാ.െി.എയം.ഐസക് മുശന്നാട്ട് 
വച് ആേയങ്ങൾക്ക് മൂർത്രൂപയം 
നല്ാൻ തുെർന്ന് ശചർന്ന മിഷൻ നിർ വ്വാ
ഹകസമിതിശയാഗയം തധീരുമാനിച്ചു. തശദേ
േഭരണ സ്ാപനതെത്ിലള് 
ബഹുജന കൺമവൻഷനുകൾ, 31 സക
ശതാടുകൾ അെിസ്ാനമാക്കി പ്രാശദ
േിക കൺമവൻഷനുകൾ എന്നിവ 
ശചരാനുയം അതാതിെങ്ങളിൽ ജനകധീയ 
സമിതികൾ രൂപമപ്പടുത്ാനുയം തധീരുമാ
നിച്് തധീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചു. പുഴയറി
വ് നെത്യം, പുഴശയാർമ ചിത്ധീകരണയം, 
കൊസായംസ്കാരിക ഇെമപെൽ, ആശരാ
ഗ്സമിതി ഇെമപെൽ, സാശങ്തിക 
സമിതി ശയാഗയം എന്നിവയുയം തധീരുമാനി
ച്ചു. എല്ാ ബഹുജന രാഷ്ടധീയ പ്രസ്ാ 
നങ്ങളുമെയുയം ശനതാക്കൾ, നിയമസഭാ 
സാമാജികർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്ന
ദ്സാമൂഹിക സാശങ്തിക പ്രവർത്കർ 
എന്നിവമരല്ായം ശചർന്ന് കിള്ിയാർ 
മിഷൻ പ്രവർത്നയം ഘട്ടയം ഘട്ടമായി മു
ശന്നാട്ട് നധീക്കി. ബഹുജനകൺമവൻഷനു
കൾ എടുത് പ്രതിജ്ഞയുമെ പ്രതിഫെ
നമായി മാറി ഓശരാ തെത്ിലമുള് 
ജനകധീയ കൺമവൻഷനുകൾ.. ജെവി
ഭവ വകുപ്പ് മന്തി മാതയു െി.ശതാമസ്, 
ഹരിതശകരളയം മിഷൻ സവസ് മചയർ
ശപഴ് സൺ ശഡാ.െി.എൻ. സധീമ, അഡ്വ.
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ഡി.മക.മുരളി എയം.എൽ.എ, വി.മക.മധു 
(ജില്ാ പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് ) മനടുമ
ങ്ങാെ് മുൻസിപ്പൽ മചയർമാൻ മചറ്ച്ൽ 
സഹശദവൻ, ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് പ്ര
സിഡറെ് ബി.ബിജു എന്നിവർ എല്ാ 
ഘട്ടത്ിലയം ശനതൃത്വപരമായ പങ്് വഹി
ച്ിരുന്നു. പ്രവർത്ന ഏശകാപനത്ിൽ 
രാഷ്ടധീയ പിൻതുണ ഉറപ്പാക്ന്നതിൽ 
മുൻ ജില്ാ പ!ഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് 
കൂെിയായ ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ വഹിച് 
പങ്് നിസ്തുെമാണ്. 

പുഴയറിവ് നടത്ം
രൂപധീകരിക്കമപ്പട്ട 29 പ്രാശദേിക 

സമിതികളുമെ തധീരുമാനവുയം പങ്ാളിത്
വുയം ഉറപ്പാക്കിമക്കാണ്്  നെത്ിയ വ്ി
ച് ജനകധീയ ശബാധവൽക്കരണ കൂട്ടായ്മ
യായിരുന്നു 2018 ഏപ്രിൽ 5മറെ 
പുഴയറിവ് നെത്യം. ഉത്ഭവസ്ാനയം 
മുതൽ വഴയിെ വമര ആറ് ക്സ്ററകളായി 
21 കിശൊമധീറ്ർ ദൂരയം പുഴയിലൂമെയുയം കര
യിലൂമെയുയം നെത്യം. പുഴയുമെ, സകശതാ
ടുകളുമെ നിെവിമെ അവസ് അറിയാനുയം 
തുെർ നെപെി ആശൊചിക്കാനുയം മാത്മല് 
സമധീപവാസികളായ സമൂഹമത് ഈ 
ഉദ്മവുമായി ബന്ിപ്പിക്കാനുയം പുഴയറി
വ് സഹായകമായി. പരിസ്ിതി ഗാന

ങ്ങൾ, നാെൻപ്പാട്ടുകൾ, മുദ്രാഗധീതങ്ങൾ, 
സയംവാദസദസുകൾ, തുെങ്ങിയവമയാമക്ക 
ശചർന്നശപ്പാൾ ശവനൽ തധീഷ്ണത അറിയാ
മതയുള് മഹത്ായ പ്രകൃത പഠന പരി
പാെിയായി പുഴയറിവ് മാറി, 3500ൽ 
അധികയം ആളുകൾ പമങ്ടുത് പുഴയറിവ് 
നെത്ത്ിൽ ശഡാ.െി.എയം.ശതാമസ് 
ഐസക്, അഡ്വ. മാതയു െി ശതാമസ്, 
അഡ്വ.മക.രാജു എന്നധീ മന്തിമാർ ഉൾ
മപ്പമെ സാന്നിദ്്വുയം സമൂഹത്ിമെ നാ
നാതുറകളിമെ പ്രതിഭകളുമെ പങ്ാളിത്
വുയം ആശവേയം ജനിപ്പിക്ന്നതായി മാറി. 

ഭരണപരമവായ നടപടിെൾ
പുഴയിശെക്യം സകശതാടുകളിശെ

ക്യം മാെിന് നിർഗമനവുയം ഖരമാെിന് 
നിശക്ഷപവുയം തെയാനുള് ഭരണപരമായ 
ചിെ ഇെമപെലകൾ അനിവാര്മായി 
വന്നു. അതിൽ ഒന്ന് 22-03-2018ന് ജെ
ദിനശത്ാെനുബന്ിച്് മനടുമങ്ങാെ് മുനി
സിപ്പാെിറ്ി ഏമറ്ടുത് മാെിന്നിർമാർ
ജന പ്രവർത്നമായിരുന്നു. ഇന്നമത് 
സ്ിതി മാറിയാൽ കിള്ിയാർ സ്വഛമാ
യി, സ്വസ്മായി ഒഴുകുയം എന്ന് പ്രശദേ
വാസികമള ശബാധ്മപ്പടുത്ാൻ ഈ പ്ര
വർത്നയം സഹായകമായി. മമറ്ാന്ന് 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് മുൻസകമയടുത്് 

പ്രാഥമികാശരാഗ് പ്രവർത്കമര ഉപ
ശയാഗമപ്പടുത്ി നെത്ിയ മുന്നറിയിപ്പ് 
പ്രവർത്നമാണ്. മെിനധീകരണ നിയ
ന്തണ നിശരാധന നെപെികൾ ശനാട്ടധീസ് 
രൂപത്ിൽ ബന്മപ്പട്ട വ്ക്ികൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സയംരയംഭകർ എന്നധീവരി
മെത്ിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുപെികൂെി മു
ശന്നാട്ടുശപായി കരകുളയം ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്്. പുഴശയാരത്് വർഷങ്ങളായി നി
ശക്ഷപിക്കമപ്പട്ട മാെിന്യം നിർമാർജനയം 
മചയ്യുന്ന ഊർജിത യത്യം നെപ്പാക്കിയ 
ശേഷയം മെിനധീകരണ നിശരാധനവി
ജ്ഞാപനയം പുറമപ്പടുവിക്കയുയം നിർവ
ഹണ ഉത്രവ് പ്രാബെ്ത്ിൊക്കയുയം 
മചയ്ാൻ പ്രാശദേിക ഭരണസ്ാപനയം 
സജ്മായി. യഥാർഥത്ിൽ ശകവെയം 
ജെസയംരക്ഷണ പരിസ്ിതി പരിപാെന 
പ്രക്രിയക്ക് അപ്പുറയം തശദേേഭരണ വ്വ
സ്ാപന പ്രക്രിയ കൂെിയായി ഈ ഉദ്മ
ങ്ങൾ മാറി. 

ഏെേിന ശുചീെരണ 
പ്രവർത്നം

ഒരുപമക്ഷ മനുഷ്സാധ്യം എന്ന് 
കരുതാനാകാത് ഉദ്മമായിതന്നു 2018 
ഏപ്രിൽ 14ന് ശമെസയംക്രമ ദിനത്ിൽ 
ഏമറ്ടുത് ഏകദിന കിള്ിയാർ ശുചധീക
രണ പ്രവർത്നയം ഏമറ മുമന്നാരുക്കയം, 
മികച് പ്രചാരണയം, കുറ്മറ് സയംഘാെനയം, 
അതിേയിപ്പിക്ന്ന ജനപങ്ാളിത്യം 
എന്നിവമകാണ്് ശകരളത്ിന് മാതൃക
യായി മാറി ഒറ്ത്വണ ശുചധീകരണയ
ത് നയം. ആശരാഗ്വകുപ്പ് മുതൽ 
ശപാെധീസ്, അഗ് നിേമന ശസനാവിഭാ
ഗയം വമര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, ശകരള 
ഗസറ്ഡ് ഓഫധീശസഴ് സ് അശസാസിശയ
ഷൻ മുതൽ ജനാധിപത്യുവജന പ്ര
സ്ാനയം വമര ബഹുജനസയംഘെനകൾ, 
സാമൂഹികസയംഘെനകൾ, പ്രമുഖ വ്ക്ി
കൾ എന്നിവർമക്കാപ്പയം 10000ൽ 
അധികയം സാധാരണക്കാരുയം ഒത്തുശചർ
ന്ന വൻ മുശന്നറ്മായത് മാറി. അവർക്ക് 
ആശവേമായി കുട്ടികളുമെ ഗായക 
സയംഘവുയം മാനവധീയയം മതരുശവാരകൂട്ടവുയം 
പര്െനയം നെത്ിയതുയം സവിശേഷ അനു
ഭവമായി. 

വഴയിെയിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് 
മന്തി കെകയംപള്ി സുശരന്ദൻ, 
കുട്ടപ്പാറയിൽ ഡിജിപി ശൊക് നാഥ് 
ബഹ് റ, മകാല്ങ്ാവിൽ ശഡാ. െി.എൻ.
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സധീമ, പുത്ൻപാെത്് പ്രതിപക്ഷശന 
താവ് രശമേ് മചന്നിത്െ, തധീർത്ാങ്ര
യിൽ ധനമന്തി െി.എയം.ശതാമസ് 
ഐസക് തുെങ്ങിയവർ പുഴ സയംരക്ഷണ 
പ്രതിജ്ഞമച്ാല്ിമക്കാടുത്് ശുചധീക
രണ പ്രവർത്നയം ഫ്ാഗ് ഓഫ് മചയ്. 
ഡി.മക.മുരളി, സി.ദിവാകരൻ, േബരധീ
നാഥ് എന്നധീ എയം.എൽ.എമാർ വി.േിവ
ൻകുട്ടി, ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, അഡ്വ.
ജി.ആർ.അനിൽ, മാശങ്ാെ് രാധാകൃഷ്ണൻ, 
കരകുളയം കൃഷ്ണപിള്, ചെച്ിത് സയംവിധാ
യകൻ വി.സി.അഭിൊഷ്, സാഹിത്കാ
രൻ ശജാർജ് ഓണക്കൂർ, കവി വിശനാദ് 
സവോഖി തുെങ്ങിയവർ എല്ായം ഇതിൽ 
പങ്ാളികളായി. പ്രായശഭദമമന് സ്തധീ 
പുരുഷ സഞ്യയം കിള്ിയാർ ശുചിയാ
ക്കാൻ, പരിപാെിക്കാൻ  ദൃഢനിശ്ചയ 
ശത്ാമെ രയംഗത്ിറങ്ങി. മൂഴിയിൽ  ശഡാ.
ശതാമസ് ഐസകിമനാപ്പയം ശുചധീകരണ
ത്ിന് തുെക്കമിട്ടത് 74 കാരിയായ സാ
വിത്ിയുയം 63 കാരിയായ പത്ാവതിയുമാ
യിരുന്നു. നാട്ടുകാമരാന്നിച്ാൽ കിള്ി 
യാർ നിെനിർത്ായം എന്ന സാവിത്ിയു
മെ പ്രഖ്ാപനയം ഒരു പുതിയ പാഠമായി 
മാറി. കുട്ടപ്പാറയിൽ ശപാെധീസ് 
ശസനയിമെ 350 ശപർ അെങ്ന്ന 
സയംഘയം നെത്ിയ പരിശ്രമയം അന്ാദൃ
േ്മായിരുന്നു. ഫയർശഫാഴ്് സഡവിയംഗ് 
െധീയം സകയ് മമയ് മറന്ന ശസവനമാണ് 
വാഴയിമെ ആഴക്കയങ്ങൾ ശുചധീകരി

ക്കാൻ നെത്ിയത്. മാെവനക്കയത്ി
മെ ഉൾമപ്പമെ അവേിഷ് മാെിന്ങ്ങൾ 
നധീക്കയം മചയ്യുകമയന്ന ഭഗധീരദ യത്യം 
ഇമതഴുതുശ്ാഴുയം ജനകധീയ സയംഘയം തുെ
രുകയാണ്.

ഇനിതയന്ത്? 
ഇശപ്പാഴമത് ഉദ്മയം ഒരു തുെക്കമാ

ണ്. തധീർത്ങ്ര-പുത്ൻപ്പാെയം വമരയുയം 
മകാല്ങ്ാവ്-വാളിശക്കാെ് വമരയുയം 
എട്ടായംകല്്- വഴയിെ വമരയുയം ഒന്നു് 
നെന്നു കാണുക. കിള്ിയാർ ശുചിയായി 
നിെനില്കയം എന്ന് എല്ാവരുയം ഒരുശപാമെ 
പറയുന്നു.എന്നാൽ ഇന്ന് നെന്ന പ്രവ
ർത്നയം മാത്യം മതിയാകില്. തുെർ നെപ
െികൾ ഇനിയുയം ഉണ്ാകണയം.
(i) 31 സകശതാടുകൾ മതാഴിലറപ്പ് 

പദ്തി സഹായശത്ാമെ ശുചധീക
രണ തുെർച്യായി പരിപാെിക്കമപ്പ
െണയം. കയർഭൂവസ്തയം, മചറപ്പണകൾ 
ഉൾമപ്പമെ സാധ്ത ഉൾമപ്പടുത്
ണയം.

(ii) ജെസയംരക്ഷണയം മുൻനിർത്ി നിർദേി
ഷ് നിർമ്ിതികൾ ജെവിഭവ വകുപ്പ് 
ഹരിത ശകരളയം കർമപദ്തിയുമെ 
ഭാഗമായി നെപ്പാക്കണയം.

(iii) തുെർ മെിനധീകരണയം കർക്കേമായി 
തെയാൻ തശദേേ ഭരണസ്ാപനങ്ങ
ൾ നെപെി സ്വധീകരിക്കണയം. 

(iv) കിള്ിയാർ മിഷൻ ശനതൃത്വത്ിൽ 
വിപുെമായ ജനശബാധന പ്രകൃതി 
പരിപാെന ഉദ്മയം (ഐഇസി) നെ

പ്പാക്കണയം. അതിനായി നിർദേിഷ് 
സകപ്പുസ്തകയം എല്ാവരിലയം എത്ി
ക്കണയം.

(v) വഴയിെയിൽ അല്, തിരുവല്ത്ാ
ണ് കിള്ിയാർ കരമനയാറിൽ സയം
ഗമിക്ന്നത്. ഇത്യുയം ദൂരയം തിരുവന
ന്പുരയം നഗരപരിധിയിലൂമെയാണ് 
കിള്ിയാർ ഒഴുകുന്നത്. വ്ത്സ്തവുയം 
സമഗ്വുയം പ്രാശയാഗികവുമായ കി
ള്ിയാർ സിറ്ി മിഷൻ ഇതിനായി 
രൂപധീകൃതമാക്കി നെപ്പാക്ന്നത് വഴി 
നഗര പ്രശദേത്തുള് കിള്ിയാർ കൂെി 
ശുദ്ജെ ശരോതസ്സാക്കി മാറ്ണയം.
"ഇരു്് പഴുത്ിരിക്ശ്ാൾ അെി

ക്കണയം" എന്ന അറിവാണ് കിള്ിയാർ 
ഒരുമയുമെ ശനട്ടയം. തികച്ചുയം പരിമിതമായ 
പ്രവൃത്ികൾ മാത്മാണ് നെന്നത്. 
ഇതിലയം എത്ശയാ ദുർഘമായവ ഇനിയു
മുണ്് കശയ്റ്ങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്്, റവനയു 
ശരഖകൾ സാക്ഷ്മപ്പടുത്തുന്ന മട്ടിൽ 
ഉണ്ായിരുന്ന കിള്ിയാറിമന പുനഃസ്ാ
പിക്ക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യം 
വരുയംകാെ സമൂഹയം പ്രാവർത്ികമാക്യം 
എന്ന് തമന്ന കരുതായം. ഇനിവരുമന്നാരു 
തെമുറയ്ക് ഇവിമെവാസയം സാധ്മാക്കാ
ൻ അത്രയം ജനകധീയ ഉദ്മയം അനിവാര്
മാണ്. മവറയം വാക്കല് മചയ്ത പ്രവൃത്ി
യാണതിന് മതളിവ്. ശകരളത്ിൽ 
തമന്ന ഏറ്വുയം അധികയം ശപർ പമങ്ടുത് 
ശുചധീകരണ പ്രവർത്നമാണ് അതിമറെ 
തുെക്കവുയം മാതൃകയുയം.

(കിള്ിയാർ ഒരുമ പദ്തിയുമെ രൂപ
കൽപ്പനയുമെയുയം കിള്ിയാർ മി ഷൻ 
പ്രവർത്നത്ിമറെയുയം ശകാർഡിശനറ്ർ 
ആണ് മപ്രാഫ. എ. സുഹൃത്കുമാർ) 

150 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



പരസ്യ നിരക്ക്
    

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

വചാര്്ിക വരിസംഖ്യ  ` 120
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